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ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ στη Φ .Α.:

ΝΕΟΙ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
(ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ)

Εν μέσω πανδημίας και αναστολής
της λειτουργίας του εκδότη της
– Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας
«Το Ιδαίον Άντρον» προς
αποφυγή διασποράς του Covid – 19,
η στήριξή σας είναι η μόνη που
μπορεί να της δώσει τη δύναμη
να συνεχίσει να «ηχεί».
Σελ. 6-7

Επιστολή της
Γιούτα Κράιπε,
μακρινής ανιψιάς
του Στρατηγού
Καρλ Χάινριχ Γιορκ
Φέρντιναντ Κράιπε
›Σελ. 12

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανώγεια, 20 Οκτωβρίου 2020
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ – ΓΑΜΟΥΣ –
ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μανώλης Σκανδάλης
ΠΗΓΗ: Τμήμα Ληξιαρχείου Δήμου Ανωγείων
(Γεωργία Πλουσή – Ανδρεαδάκη)
›Σελ. 10

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΠΙΣΤΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Σελ. 15

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας
να στηρίξετε τη «ΦΩΝΗ» μας.
Συνεχίστε να παρέχετε τη στήριξή
σας, καταβάλλοντας
την ετήσια συνδρομή σας.

Μοιράζεται
μαζί μας
τις εμπνεύσεις,
τα μουσικά του
πρότυπα,
τις συνεργασίες,
τα σχέδια και
τις σκέψεις του
για το αύριο.
Συνέντευξη
στη Ζαχαρένια
Ανδρεαδάκη

Ε υχαριστούμε θερμά για την

ΣΚΕΨΕΙΣ

σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

«Πρόσληψη Γενικού
Γραμματέα
στο Δήμο Ανωγείων»
ΣΕΛ. 13

✓

ΔΩΡΕΑ TABLET
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ Μ. ΠΛΟΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ›Σελ. 15

ανωγειανεσ αθιβολεσ, σελ. 8

Παραμυθένια
Χριστούγεννα για τους
μικρούς μας αναγώστες με
ένα ανέκδοτο παραμύθι του
Κωστή Μακρή, που θα ολοκληρωθεί
μέσα από τα τεύχη της Φ.Α.
«Ο Μέρονας, ο Απάγγελος
και η Λύρα του Μαζαγρέτα».
Το 1ο Μέρος
στο φύλλο 323
›σελ. 11

Ιστοριεσ του ωκεανου
σελ. 10, της Μαρίας Χρονιάρη
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σκέψεις...
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ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΤΥΧΕΙ...!
Μέρες μετράμε για να αφήσουμε πίσω μας, μια χρονιά που θα μάς μείνει αξέχαστη, έχοντας ήδη αυτή αποκτήσει το δυσάρεστο «προνόμιο», να μπορεί να
αποτελέσει στο μέλλον, κομβικό σημείο αναφοράς και μάλιστα για πολλάπολλά χρόνια. Δεν είναι μόνο η πανδημία και οι δυνητικές συνέπειες στην υγεία
μας, που έκανε όλους μας, να αναφερόμαστε σ’αυτήν, με ρυθμό όμοιο, της
αναπνοής μας. Είναι ασφαλώς οι αδιανόητες και πρωτοφανείς συνέπειες, που
επέφερε στη ζωή όλων μας, η οποία άρχισε από το πουθενά να στροβιλίζεται
σε μια δίνη με «εκρηκτικά» συστατικά, όπως η ανησυχία, η αγωνία για το
άγνωστο, ο φόβος για την υγεία και την ίδια την επιβίωσή μας, και έπειτα η
θλίψη για τις απώλειες, οι περιορισμοί και τα όσα καινούργια εισέφεραν αυτοί
στη ζωή μας. Άλλαξαν πολλά τελικά. Η καθημερινότητα και ο τρόπος ζωής
μας. Οι σχέσεις μας, η εργασία μας, η ελεύθερη κυκλοφορία, τα ταξίδια, οι
γιορτές, οι εκδηλώσεις, η κοινωνικοποίησή μας, και άλλα τόσα... Άλλαξε η ζωή,
μέσα κι έξω από το σπίτι μας.
Κι αν αυτές οι αλλαγές υποχωρούν πρόσκαιρα, έναντι της τραγικότητας της
συνθήκης με τους χιλιάδες συνανθρώπους μας, που έχασαν τη ζωή τους, και
άλλους που χαροπαλεύουν νοσηλευόμενοι, είναι οι ίδιες εκείνες οι αλλαγές,
που θα αφήσουν, ίσως και έντονο το στίγμα τους, στη ζωή και το μέλλον των
περισσότερων από εμάς.
Δεν είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι όλα θα επανέλθουν στην απόλυτη
«κανονικότητα» του παρελθόντος. Οι τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας,
των συγκεντρώσεων και των θεαμάτων, θα διατηρήσουν αρκετά από τα στοιχεία και τους όρους, με τους οποίους λειτούργησαν κατά το στάδιο της πανδημίας του κορονοϊού.
Στοίχημα, ωστόσο, μείζονος σημασίας, είναι να μην υποχωρήσουν θεμελιώδη
δικαιώματά μας, όπως εκείνο της εκπαίδευσης και της εργασίας, στο βωμό μιας
κανονικότητας που, «από το πουθενά» (όπως αρέσκονται να λένε οι διαβόητοι
«συνωμοσιολόγοι») τείνει να αντικαταστήσει με πιο μόνιμα στοιχεία, την προϋπάρχουσα.
Και δεν μπορεί, παρά να είμαι σκεπτικός, ως προς το ρόλο που δεδομένα θα
διαδραματίσει στο εξής, η τεχνολογία, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο, θα
εκπαιδευόμαστε, και θα εργαζόμαστε. Δίχως να παραγνωρίζω βέβαια, την
ευκολία που η τεχνολογία, δεδομένα μας εξασφαλίζει, σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, και ασφαλώς και στον τρόπο εργασίας και εκπαίδευσής μας, εκείνο που πρέπει να προσεγγίσουμε με μεγάλη,
πλέον προσοχή και περίσκεψη είναι η αναγκαιότητα της διαφύλαξης πρωτίστως, των θέσεων εργασίας και βεβαίως η αποτελεσματικότητα του όλου εκπαιδευτικού μηχανισμού, ως προς την αναβάθμιση και διατήρηση, σε όσο το
δυνατόν υψηλότερα επίπεδα, της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Με άλλες λέξεις, εκτιμώ, ότι θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ασφαλώς προβληματική, η θυσία χιλιάδων θέσεων εργασίας, ή στην καλύτερα περίπτωση,
ο περιορισμός του εργασιακού ωραρίου στο πλαίσιο της λεγόμενης «μερικής
απασχόλησης» των εργαζομένων, με την αιτιολογία, ότι «η δουλειά γίνεται
πλέον από το σπίτι», με «λιγότερους και πιο εύκολα». Ομοίως επισφαλές, ως
προς το στοιχείο της ποιότητας, εκτιμώ, ότι θα είναι το αποτέλεσμα και στον
τομέα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στο βαθμό που η τεχνολογία και η λεγόμενη «τηλεκπαίδευση» θα αρχίσει να υποκαθιστά την δια ζώσης διδασκαλία,
η οποία κατά την άποψή μου, είναι αναντικατάστατη.
Πρέπει λοιπόν, να προσέξουμε. Οι ανωτέρω κίνδυνοι που ελλοχεύουν και πιθανόν είναι να εκδηλωθούν μετά την πάροδο, αισίως, της δραματικής περιόδου
της πανδημίας, μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η κρίση, πρέπει να
γεννήσει ευκαιρίες για εργασία και να αναβαθμίσει το μηχανισμό λειτουργίας
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι να υπονομεύσει επί τω χείρω, τους τομείς
αυτούς εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Όμως, στον αντίποδα, εκείνο που πρέπει να καλοδεχθούμε και να διατηρήσουμε, ως την καλύτερη παρακαταθήκη της πανδημίας είναι η δυνατότητα που μας
δόθηκε να έρθουμε σε επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό και βεβαίως με την
οικογένεια και τα παιδιά μας. Συζητήσαμε περισσότερο, παίξαμε μαζί τους, τα
αφήσαμε να βαρεθούν (!), ενθαρρύναμε τη δημιουργικότητά τους, και λειτουργήσαμε ως ομάδα, ως οικογένεια πραγματική.
Από την άλλη πλευρά, και συνάμα, αποδράσαμε, από μια ρουτίνα που βασανιστικά απομυζούσε ό,τι πιο ουσιαστικό μπορούσαμε να κερδίζουμε από τη
μέρα μας. Έστω πρόσκαιρα αναγκαστήκαμε να επιβραδύνουμε, βρίσκοντας
χρόνο για την οικογένειά μας. Κερδίσαμε χρόνο ποιοτικό με τα παιδιά μας.
Δοκιμάσαμε νέες δυνατότητες και ασχολίες. Εντάξαμε την άθληση, στη ζωή
μας. Εργαστήκαμε με πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας, το οποίο, υπό όρους, και
με τη διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προς εξέταση, με σκοπό να αναζητήσουμε τη δυνατότητα
για μονιμότερη εφαρμογή των μέτρων για την αλλαγή και δη, την ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας.
Μπορεί η παρατεταμένη περίοδος της πανδημίας, με τις εξάρσεις και τις υφέσεις της, ως προς τον περιορισμό της κυκλοφορίας μας και των εν γένει δραστηριοτήτων της καθημερινότητάς μας, να κούρασε όλους, έδωσε, ωστόσο,
στους πολλούς από εμάς, τις απαιτούμενες ανάσες για να μπορέσουμε να
αντιληφθούμε, την άλλη διάσταση του χρόνου, στη ζωή μας. Μια ζωή, που
μάθαμε να την ζούμε με ταχύτητα, ανελαστικά, με αδιαφορία για τα λίγα, τα
όμορφα και τα ουσιαστικά, δίχως επί της ουσίας, να αντιλαμβανόμαστε, ότι
το πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή είναι η σωματική, η πνευματική και βεβαίως
και η ψυχική υγεία μας.
Ας ελπίσουμε, η χρονιά που θα έρθει να μας βρει εμπειρότερους και πιο συνειδητοποιημένους. Ας φύγουμε από αυτό το κακό που μας βρήκε. Ας έχουμε
ειρήνη στην πατρίδα μας και υγεία στις ζωές μας. Καλή χρονιά, λοιπόν!
ο συντάκτης,
Γιάννης Β. Μανουράς
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Ανωγειανές... εκδόσεις

Το «Είκοσι Οχτώ» είναι,
ένα αφηγηματικό μυθιστόρημα
μοιρασμένο στη γη
και τα ουράνια!
Το πρώτο μυθιστόρημα
του Τάσου Μπαγκέρη,
μια αληθινή ιστορία.
›› Η ζωή του κάθε ανθρώπου

είναι το πιο ευφάνταστο
και συναρπαστικό σενάριο.
Στη ζωή μας όλα συμβαδίζουν
και σφιχτοπλέκονται. Σκεφτόμαστε,
πράττουμε και συναισθανόμαστε την ίδια στιγμή.
Ο άνθρωπος είναι προικισμένος να δημιουργεί,
ταυτόχρονα, σε πολλαπλά και διαφορετικά επίπεδα.
Στο μυθιστόρημα Είκοσι οχτώ, αυτόν τον κανόνα ζωής βιώνει ο Άλκης.
To μάρκετινγκ, οι δυνατές φιλίες – σχέσεις και οι πνευματικές αναζητήσεις πραγματώνονται, εκεί που αναπάντεχα λογική και μεταφυσικά
γεγονότα, όλα έμελλε να συνυπάρχουν. Ή, μήπως, συγκρούονται και
αλληλοαναιρούνται;
Ο Άλκης, ως διευθυντής στα είκοσι οχτώ του, αντιμετωπίζει ανατρεπτικά τις προκλήσεις της αγοράς. Ταξιδεύει, ερωτεύεται, αυτοσαρκάζεται ακροβατώντας ανάμεσα στο νοητό και το πραγματικό.
Τρία «μοιραία» ατυχήματα… Και όμως του το ’χαν πει…
28… Νερό…
Τελικά τι είναι τυχαίο στη ζωή;
Ο Άλκης ανακαλύπτει την ανυπέρβλητη δύναμη που αποκτά ο άνθρωπος όταν έχει πίστη και θέληση!
Έρχεται να ταράξει τα νερά…
Θα το βρείτε σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, 15,00 ευρώ &

https://bit.ly/305B9k4
bagkeristasos@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΑΣΟΥ ΜΠΑΓΚΕΡΗ
Ο Τάσος Μπαγκέρης γεννήθηκε το 1950, στα Ανώγεια της Κρήτης, την
αετοφωλιά του Ψηλορείτη.
Αποφοίτησε από το Σταυράκειο Γυμνάσιο – Λύκειο Ανωγείων.
Σπούδασε Business Studies στο Λονδίνο και Advanced Marketing στο
Λίβερπουλ.
Έχει εργαστεί σε πολλά και διαφορετικά τμήματα επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει marketing manager σε πολυεθνικές
εταιρείες (Carnation κ.ά.) και έχει συμμετάσχει σε πολλαπλά business
projects στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Άπω Ανατολή.
Η επαγγελματική ενασχόληση με το marketing και τον χώρο των επιχειρήσεων του έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου
και να παρακολουθήσει πλειάδα πολυθεματικών σεμιναρίων σε διαφορετικές χώρες και κουλτούρες.
Με την επιστροφή του στην Κρήτη, προωθεί το εξαίρετο κρητικό ελαιόλαδο σε πρωτοποριακή συσκευασία και συμβάλλει αποτελεσματικά στην
επώνυμη καθιέρωσή του στη διεθνή αγορά.
Αγαπά την ελληνική φύση με την ακατάλυτη παρουσία-ομορφιά της ελιάς,
θαυμάζει τον ελληνικό πολιτισμό και λατρεύει να ταξιδεύει… στην πράξη
και στον λογισμό.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Είκοσι οχτώ»

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

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

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

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

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

Κωνσταντίνα Ανανίδη
ananidi@otenet.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
alskreta@gmail.com

Ιωάννης Μανουράς
gmanouras1@gmail.com

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Μανώλης Σκανδάλης
Παναγιώτης Σκουλάς
Αλκιβιάδης Σκουλάς
Νικόλαος Φασουλάς
Εμμανουήλ – Μίνωας Σταυρακάκης
Εβελίνα Μουστάκα
συνεργατεσ - ΣΥΝΤΑΚΤεσ

Σταύρος Βιτώρος
Βασίλης Βουϊδάσκης
Κώστας Μακρής
Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Γιώργος Σκουλάς
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

«

Είκοσι Οχτώ»,

Έρχεται να ταράξει τα νερά...
Αξίζει να το αποκτήσετε σήμερα
κιόλας...
Σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και:
https://bit.ly/305B9k4
Μυθιστόρημα – μια αληθινή ιστορία του Τάσου
Μπαγκέρη, από τις εκδόσεις Εξάντας.
Α. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ
Η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι το πιο ευφάνταστο και συναρπαστικό σενάριο.
Όλα στη ζωή μας συμβαδίζουν και σφιχτοπλέκονται. Σκεφτόμαστε, πράττουμε και συναισθανόμαστε την ίδια στιγμή. Ο άνθρωπος είναι προικισμένος να
δημιουργεί, ταυτόχρονα, σε πολλαπλά και διαφορετικά επίπεδα.
Στο μυθιστόρημα Είκοσι οχτώ, αυτόν τον κανόνα ζωής βιώνει ο Άλκης.
To μάρκετινγκ, οι δυνατές φιλίες – σχέσεις και οι πνευματικές αναζητήσεις
πραγματώνονται, εκεί που αναπάντεχα λογική και μεταφυσικά γεγονότα όλα,
έμελλε να συνυπάρχουν. Ή, μήπως, συγκρούονται και αλληλοαναιρούνται;
Ο Άλκης, ως διευθυντής Μάρκετινγκ στα είκοσι οχτώ του, αντιμετωπίζει
ανατρεπτικά τις προκλήσεις της αγοράς. Ταξιδεύει, ερωτεύεται, αυτοσαρκάζεται ακροβατώντας ανάμεσα στο νοητό και το πραγματικό.
Τρία «μοιραία» ατυχήματα… Και όμως του το ΄χαν πει…
28… Νερό…
Τελικά τι είναι τυχαίο στη ζωή;
Ο Άλκης ανακαλύπτει την ανυπέρβλητη δύναμη που αποκτά ο άνθρωπος
όταν έχει πίστη και θέληση!

Β. Περίληψη του 28
Το μυθιστόρημα «Είκοσι οχτώ», αναφέρεται στον Άλκη - Διευθυντή Μάρκετινγκ πολυεθνικής εταιρίας (ασχολείται με την αγορά Σοκολατούχων και
Εβαπορέ προϊόντων).
Ο Διευθυντής Μάρκετινγκ οργανώνει το τμήμα του στην πράξη και συζητά
με τους συνεργάτες του θέματα Μάρκετινγκ, Μετά-μάρκετινγκ και όχι μόνον.
Ξεδιπλώνει τις σκέψεις του για την στρατηγική Μάρκετινγκ και μετατρέπει
το τμήμα Πωλήσεων σε «Ομάδα Κρούσης / Task Force».
Στο «Είκοσι Οχτώ», η ζωή του Άλκη, αναπάντεχα συνδέεται και συμπλέει η
στρατηγική μάρκετινγκ με το τυχαίο τον έρωτα και το υπερφυσικό.
Ανά πάσα στιγμή τα πάντα μπορούν να συμβούν η και να ανατραπούν.
Ο Άλκης έχει τρία «μοιραία» ατυχήματα… Τρία θαύματα….
Το πρώτο στην έδρα της εταιρείας και τα επόμενα δύο κατά την διάρκεια
επιχειρηματικών ταξιδιών με τους συνεργάτες του σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
Και τα τρία ατυχήματα έχουν τυχαίες συμπτώσεις …
Το νερό και τον αριθμό 28.
Σώζεται ως εκ θαύματος, με την παρουσία και τον φόβο φιδιών.
Πέραν των άλλων εξιστορείτε ο αγώνας επιβίωσης, οι αξίες και η θέση του
ανθρώπου έναντι του Θανάτου.
Πραγματεύεται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή και τονίζει την ανυπέρβλητη δύναμη που αποκτά ο άνθρωπος όταν έχει πίστη και θέληση.

Γ. Προλογικό Σημείωμα
Τι είναι αυτό που πραγματικά καθορίζει τη πορεία της ζωής μας;
Είναι η μοίρα ενός ανθρώπου προκαθορισμένη;
Ή μήπως πλάθεται από τις σκέψεις, τα πιστεύω και τη πίστη που τρέφει ένας
άνθρωπος στο μυαλό και τη κάρδια του;
Το Είκοσι οχτώ είναι ένα αφηγηματικό μυθιστόρημα μοιρασμένο στη γη και
τα ουράνια.
Είναι τέλος της δεκαετίας του 70 και ο συγγραφέας μας ταξιδεύει στα καθημερινά βιώματα ενός ανθρώπου που ασχολείται με το Marketing, ακροβατώντας ταυτόχρονα - άθελα του - στη μαγεία των άπειρων δυνατοτήτων του
σύμπαντος. Ή απλά στη δύναμη της πίστης.
Η ερμηνεία κάθε ιστορίας καθορίζεται από τον αναγνώστη…

περιεχόμενα
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ΕΠΕΞΗΓΕΙΣΕΙΣ • ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
1_ Στο προηγούμενο φύλλο της Φ.Α. (Αρ.
Φύλλου 322) και συγκεκριμένα στην σελίδα δεκατέσσερα (14), στο κείμενο με θέμα
την εκδήλωση των εβδομήντα έξι χρόνων
(76) από την μάχη στο Σφακάκι, από παραδρομή αναφέρθηκε ότι το μέλος της ΤΕ
Ρεθύμνου ΚΚΕ, κ. Μανούσος Μανουσογιάννης σε ομιλία του εξιστόρησε τα γεγονότα στο Σφακάκι, αντί του σωστού, ότι ο
ομιλητής για το θέμα αυτό ήταν το μέλος
της ΚΟΒ Ανωγείων και πρ. δημοτικός σύμβουλος, κ. Αντώνης Ρούλιος.
2_ Στη σελίδα εννέα (9) της ίδιας έκδοσης
της Φ.Α. στο κείμενο με τίτλο «Για τον
Ντελικανή Λευτέρη Καλομοίρη», στην
επιστολή που μας έστειλε ο Γιάννης Εμ.
Καλομοίρης, (αδελφός του Λευτέρη) στις
αφιερωμένες μαντινάδες προς τιμή του
εκλιπόντα, η τελευταία μαντινάδα ήταν
συντακτικά ελλιπής λόγω τυπογραφικού
λάθους. Προς αποκατάσταση της…«αδι
κίας» ξαναδημοσιεύουμε σωστά την μαντινάδα:
«Σαν το νερό του ποταμού
φεύγει η ζωή και τρέχει
σ’ ένα ταξίδι μακρυνό
που επιστροφή δεν έχει»
(σ.σ. στίχοι Λευτέρη Εμ. Καλομοίρη)

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

σκέψεις...
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ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΤΥΧΕΙ...!
Μέρες μετράμε για να αφήσουμε πίσω μας, μια χρονιά που θα μάς μείνει αξέχαστη, έχοντας ήδη αυτή αποκτήσει το δυσάρεστο «προνόμιο», να μπορεί να
αποτελέσει στο μέλλον, κομβικό σημείο αναφοράς και μάλιστα για πολλάπολλά χρόνια. Δεν είναι μόνο η πανδημία και οι δυνητικές συνέπειες στην υγεία
μας, που έκανε όλους μας, να αναφερόμαστε σ’αυτήν, με ρυθμό όμοιο, της
αναπνοής μας. Είναι ασφαλώς οι αδιανόητες και πρωτοφανείς συνέπειες, που
επέφερε στη ζωή όλων μας, η οποία άρχισε από το πουθενά να στροβιλίζεται
σε μια δίνη με «εκρηκτικά» συστατικά, όπως η ανησυχία, η αγωνία για το
άγνωστο, ο φόβος για την υγεία και την ίδια την επιβίωσή μας, και έπειτα η
θλίψη για τις απώλειες, οι περιορισμοί και τα όσα καινούργια εισέφεραν αυτοί
στη ζωή μας. Άλλαξαν πολλά τελικά. Η καθημερινότητα και ο τρόπος ζωής
μας. Οι σχέσεις μας, η εργασία μας, η ελεύθερη κυκλοφορία, τα ταξίδια, οι
γιορτές, οι εκδηλώσεις, η κοινωνικοποίησή μας, και άλλα τόσα... Άλλαξε η ζωή,
μέσα κι έξω από το σπίτι μας.
Κι αν αυτές οι αλλαγές υποχωρούν πρόσκαιρα, έναντι της τραγικότητας της
συνθήκης με τους χιλιάδες συνανθρώπους μας, που έχασαν τη ζωή τους, και
άλλους που χαροπαλεύουν νοσηλευόμενοι, είναι οι ίδιες εκείνες οι αλλαγές,
που θα αφήσουν, ίσως και έντονο το στίγμα τους, στη ζωή και το μέλλον των
περισσότερων από εμάς.
Δεν είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι όλα θα επανέλθουν στην απόλυτη
«κανονικότητα» του παρελθόντος. Οι τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας,
των συγκεντρώσεων και των θεαμάτων, θα διατηρήσουν αρκετά από τα στοιχεία και τους όρους, με τους οποίους λειτούργησαν κατά το στάδιο της πανδημίας του κορονοϊού.
Στοίχημα, ωστόσο, μείζονος σημασίας, είναι να μην υποχωρήσουν θεμελιώδη
δικαιώματά μας, όπως εκείνο της εκπαίδευσης και της εργασίας, στο βωμό μιας
κανονικότητας που, «από το πουθενά» (όπως αρέσκονται να λένε οι διαβόητοι
«συνωμοσιολόγοι») τείνει να αντικαταστήσει με πιο μόνιμα στοιχεία, την προϋπάρχουσα.
Και δεν μπορεί, παρά να είμαι σκεπτικός, ως προς το ρόλο που δεδομένα θα
διαδραματίσει στο εξής, η τεχνολογία, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο, θα
εκπαιδευόμαστε, και θα εργαζόμαστε. Δίχως να παραγνωρίζω βέβαια, την
ευκολία που η τεχνολογία, δεδομένα μας εξασφαλίζει, σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, και ασφαλώς και στον τρόπο εργασίας και εκπαίδευσής μας, εκείνο που πρέπει να προσεγγίσουμε με μεγάλη,
πλέον προσοχή και περίσκεψη είναι η αναγκαιότητα της διαφύλαξης πρωτίστως, των θέσεων εργασίας και βεβαίως η αποτελεσματικότητα του όλου εκπαιδευτικού μηχανισμού, ως προς την αναβάθμιση και διατήρηση, σε όσο το
δυνατόν υψηλότερα επίπεδα, της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Με άλλες λέξεις, εκτιμώ, ότι θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ασφαλώς προβληματική, η θυσία χιλιάδων θέσεων εργασίας, ή στην καλύτερα περίπτωση,
ο περιορισμός του εργασιακού ωραρίου στο πλαίσιο της λεγόμενης «μερικής
απασχόλησης» των εργαζομένων, με την αιτιολογία, ότι «η δουλειά γίνεται
πλέον από το σπίτι», με «λιγότερους και πιο εύκολα». Ομοίως επισφαλές, ως
προς το στοιχείο της ποιότητας, εκτιμώ, ότι θα είναι το αποτέλεσμα και στον
τομέα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στο βαθμό που η τεχνολογία και η λεγόμενη «τηλεκπαίδευση» θα αρχίσει να υποκαθιστά την δια ζώσης διδασκαλία,
η οποία κατά την άποψή μου, είναι αναντικατάστατη.
Πρέπει λοιπόν, να προσέξουμε. Οι ανωτέρω κίνδυνοι που ελλοχεύουν και πιθανόν είναι να εκδηλωθούν μετά την πάροδο, αισίως, της δραματικής περιόδου
της πανδημίας, μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η κρίση, πρέπει να
γεννήσει ευκαιρίες για εργασία και να αναβαθμίσει το μηχανισμό λειτουργίας
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι να υπονομεύσει επί τω χείρω, τους τομείς
αυτούς εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Όμως, στον αντίποδα, εκείνο που πρέπει να καλοδεχθούμε και να διατηρήσουμε, ως την καλύτερη παρακαταθήκη της πανδημίας είναι η δυνατότητα που μας
δόθηκε να έρθουμε σε επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό και βεβαίως με την
οικογένεια και τα παιδιά μας. Συζητήσαμε περισσότερο, παίξαμε μαζί τους, τα
αφήσαμε να βαρεθούν (!), ενθαρρύναμε τη δημιουργικότητά τους, και λειτουργήσαμε ως ομάδα, ως οικογένεια πραγματική.
Από την άλλη πλευρά, και συνάμα, αποδράσαμε, από μια ρουτίνα που βασανιστικά απομυζούσε ό,τι πιο ουσιαστικό μπορούσαμε να κερδίζουμε από τη
μέρα μας. Έστω πρόσκαιρα αναγκαστήκαμε να επιβραδύνουμε, βρίσκοντας
χρόνο για την οικογένειά μας. Κερδίσαμε χρόνο ποιοτικό με τα παιδιά μας.
Δοκιμάσαμε νέες δυνατότητες και ασχολίες. Εντάξαμε την άθληση, στη ζωή
μας. Εργαστήκαμε με πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας, το οποίο, υπό όρους, και
με τη διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προς εξέταση, με σκοπό να αναζητήσουμε τη δυνατότητα
για μονιμότερη εφαρμογή των μέτρων για την αλλαγή και δη, την ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας.
Μπορεί η παρατεταμένη περίοδος της πανδημίας, με τις εξάρσεις και τις υφέσεις της, ως προς τον περιορισμό της κυκλοφορίας μας και των εν γένει δραστηριοτήτων της καθημερινότητάς μας, να κούρασε όλους, έδωσε, ωστόσο,
στους πολλούς από εμάς, τις απαιτούμενες ανάσες για να μπορέσουμε να
αντιληφθούμε, την άλλη διάσταση του χρόνου, στη ζωή μας. Μια ζωή, που
μάθαμε να την ζούμε με ταχύτητα, ανελαστικά, με αδιαφορία για τα λίγα, τα
όμορφα και τα ουσιαστικά, δίχως επί της ουσίας, να αντιλαμβανόμαστε, ότι
το πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή είναι η σωματική, η πνευματική και βεβαίως
και η ψυχική υγεία μας.
Ας ελπίσουμε, η χρονιά που θα έρθει να μας βρει εμπειρότερους και πιο συνειδητοποιημένους. Ας φύγουμε από αυτό το κακό που μας βρήκε. Ας έχουμε
ειρήνη στην πατρίδα μας και υγεία στις ζωές μας. Καλή χρονιά, λοιπόν!
ο συντάκτης,
Γιάννης Β. Μανουράς
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Ανωγειανές... εκδόσεις

Το «Είκοσι Οχτώ» είναι,
ένα αφηγηματικό μυθιστόρημα
μοιρασμένο στη γη
και τα ουράνια!
Το πρώτο μυθιστόρημα
του Τάσου Μπαγκέρη,
μια αληθινή ιστορία.
›› Η ζωή του κάθε ανθρώπου

είναι το πιο ευφάνταστο
και συναρπαστικό σενάριο.
Στη ζωή μας όλα συμβαδίζουν
και σφιχτοπλέκονται. Σκεφτόμαστε,
πράττουμε και συναισθανόμαστε την ίδια στιγμή.
Ο άνθρωπος είναι προικισμένος να δημιουργεί,
ταυτόχρονα, σε πολλαπλά και διαφορετικά επίπεδα.
Στο μυθιστόρημα Είκοσι οχτώ, αυτόν τον κανόνα ζωής βιώνει ο Άλκης.
To μάρκετινγκ, οι δυνατές φιλίες – σχέσεις και οι πνευματικές αναζητήσεις πραγματώνονται, εκεί που αναπάντεχα λογική και μεταφυσικά
γεγονότα, όλα έμελλε να συνυπάρχουν. Ή, μήπως, συγκρούονται και
αλληλοαναιρούνται;
Ο Άλκης, ως διευθυντής στα είκοσι οχτώ του, αντιμετωπίζει ανατρεπτικά τις προκλήσεις της αγοράς. Ταξιδεύει, ερωτεύεται, αυτοσαρκάζεται ακροβατώντας ανάμεσα στο νοητό και το πραγματικό.
Τρία «μοιραία» ατυχήματα… Και όμως του το ’χαν πει…
28… Νερό…
Τελικά τι είναι τυχαίο στη ζωή;
Ο Άλκης ανακαλύπτει την ανυπέρβλητη δύναμη που αποκτά ο άνθρωπος όταν έχει πίστη και θέληση!
Έρχεται να ταράξει τα νερά…
Θα το βρείτε σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, 15,00 ευρώ &

https://bit.ly/305B9k4
bagkeristasos@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΑΣΟΥ ΜΠΑΓΚΕΡΗ
Ο Τάσος Μπαγκέρης γεννήθηκε το 1950, στα Ανώγεια της Κρήτης, την
αετοφωλιά του Ψηλορείτη.
Αποφοίτησε από το Σταυράκειο Γυμνάσιο – Λύκειο Ανωγείων.
Σπούδασε Business Studies στο Λονδίνο και Advanced Marketing στο
Λίβερπουλ.
Έχει εργαστεί σε πολλά και διαφορετικά τμήματα επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει marketing manager σε πολυεθνικές
εταιρείες (Carnation κ.ά.) και έχει συμμετάσχει σε πολλαπλά business
projects στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Άπω Ανατολή.
Η επαγγελματική ενασχόληση με το marketing και τον χώρο των επιχειρήσεων του έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου
και να παρακολουθήσει πλειάδα πολυθεματικών σεμιναρίων σε διαφορετικές χώρες και κουλτούρες.
Με την επιστροφή του στην Κρήτη, προωθεί το εξαίρετο κρητικό ελαιόλαδο σε πρωτοποριακή συσκευασία και συμβάλλει αποτελεσματικά στην
επώνυμη καθιέρωσή του στη διεθνή αγορά.
Αγαπά την ελληνική φύση με την ακατάλυτη παρουσία-ομορφιά της ελιάς,
θαυμάζει τον ελληνικό πολιτισμό και λατρεύει να ταξιδεύει… στην πράξη
και στον λογισμό.
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IBAN GR5601714550006455125883949

«

Είκοσι Οχτώ»,

Έρχεται να ταράξει τα νερά...
Αξίζει να το αποκτήσετε σήμερα
κιόλας...
Σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και:
https://bit.ly/305B9k4
Μυθιστόρημα – μια αληθινή ιστορία του Τάσου
Μπαγκέρη, από τις εκδόσεις Εξάντας.
Α. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ
Η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι το πιο ευφάνταστο και συναρπαστικό σενάριο.
Όλα στη ζωή μας συμβαδίζουν και σφιχτοπλέκονται. Σκεφτόμαστε, πράττουμε και συναισθανόμαστε την ίδια στιγμή. Ο άνθρωπος είναι προικισμένος να
δημιουργεί, ταυτόχρονα, σε πολλαπλά και διαφορετικά επίπεδα.
Στο μυθιστόρημα Είκοσι οχτώ, αυτόν τον κανόνα ζωής βιώνει ο Άλκης.
To μάρκετινγκ, οι δυνατές φιλίες – σχέσεις και οι πνευματικές αναζητήσεις
πραγματώνονται, εκεί που αναπάντεχα λογική και μεταφυσικά γεγονότα όλα,
έμελλε να συνυπάρχουν. Ή, μήπως, συγκρούονται και αλληλοαναιρούνται;
Ο Άλκης, ως διευθυντής Μάρκετινγκ στα είκοσι οχτώ του, αντιμετωπίζει
ανατρεπτικά τις προκλήσεις της αγοράς. Ταξιδεύει, ερωτεύεται, αυτοσαρκάζεται ακροβατώντας ανάμεσα στο νοητό και το πραγματικό.
Τρία «μοιραία» ατυχήματα… Και όμως του το ΄χαν πει…
28… Νερό…
Τελικά τι είναι τυχαίο στη ζωή;
Ο Άλκης ανακαλύπτει την ανυπέρβλητη δύναμη που αποκτά ο άνθρωπος
όταν έχει πίστη και θέληση!

Β. Περίληψη του 28
Το μυθιστόρημα «Είκοσι οχτώ», αναφέρεται στον Άλκη - Διευθυντή Μάρκετινγκ πολυεθνικής εταιρίας (ασχολείται με την αγορά Σοκολατούχων και
Εβαπορέ προϊόντων).
Ο Διευθυντής Μάρκετινγκ οργανώνει το τμήμα του στην πράξη και συζητά
με τους συνεργάτες του θέματα Μάρκετινγκ, Μετά-μάρκετινγκ και όχι μόνον.
Ξεδιπλώνει τις σκέψεις του για την στρατηγική Μάρκετινγκ και μετατρέπει
το τμήμα Πωλήσεων σε «Ομάδα Κρούσης / Task Force».
Στο «Είκοσι Οχτώ», η ζωή του Άλκη, αναπάντεχα συνδέεται και συμπλέει η
στρατηγική μάρκετινγκ με το τυχαίο τον έρωτα και το υπερφυσικό.
Ανά πάσα στιγμή τα πάντα μπορούν να συμβούν η και να ανατραπούν.
Ο Άλκης έχει τρία «μοιραία» ατυχήματα… Τρία θαύματα….
Το πρώτο στην έδρα της εταιρείας και τα επόμενα δύο κατά την διάρκεια
επιχειρηματικών ταξιδιών με τους συνεργάτες του σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
Και τα τρία ατυχήματα έχουν τυχαίες συμπτώσεις …
Το νερό και τον αριθμό 28.
Σώζεται ως εκ θαύματος, με την παρουσία και τον φόβο φιδιών.
Πέραν των άλλων εξιστορείτε ο αγώνας επιβίωσης, οι αξίες και η θέση του
ανθρώπου έναντι του Θανάτου.
Πραγματεύεται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή και τονίζει την ανυπέρβλητη δύναμη που αποκτά ο άνθρωπος όταν έχει πίστη και θέληση.

Γ. Προλογικό Σημείωμα
Τι είναι αυτό που πραγματικά καθορίζει τη πορεία της ζωής μας;
Είναι η μοίρα ενός ανθρώπου προκαθορισμένη;
Ή μήπως πλάθεται από τις σκέψεις, τα πιστεύω και τη πίστη που τρέφει ένας
άνθρωπος στο μυαλό και τη κάρδια του;
Το Είκοσι οχτώ είναι ένα αφηγηματικό μυθιστόρημα μοιρασμένο στη γη και
τα ουράνια.
Είναι τέλος της δεκαετίας του 70 και ο συγγραφέας μας ταξιδεύει στα καθημερινά βιώματα ενός ανθρώπου που ασχολείται με το Marketing, ακροβατώντας ταυτόχρονα - άθελα του - στη μαγεία των άπειρων δυνατοτήτων του
σύμπαντος. Ή απλά στη δύναμη της πίστης.
Η ερμηνεία κάθε ιστορίας καθορίζεται από τον αναγνώστη…

περιεχόμενα
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ΕΠΕΞΗΓΕΙΣΕΙΣ • ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
1_ Στο προηγούμενο φύλλο της Φ.Α. (Αρ.
Φύλλου 322) και συγκεκριμένα στην σελίδα δεκατέσσερα (14), στο κείμενο με θέμα
την εκδήλωση των εβδομήντα έξι χρόνων
(76) από την μάχη στο Σφακάκι, από παραδρομή αναφέρθηκε ότι το μέλος της ΤΕ
Ρεθύμνου ΚΚΕ, κ. Μανούσος Μανουσογιάννης σε ομιλία του εξιστόρησε τα γεγονότα στο Σφακάκι, αντί του σωστού, ότι ο
ομιλητής για το θέμα αυτό ήταν το μέλος
της ΚΟΒ Ανωγείων και πρ. δημοτικός σύμβουλος, κ. Αντώνης Ρούλιος.
2_ Στη σελίδα εννέα (9) της ίδιας έκδοσης
της Φ.Α. στο κείμενο με τίτλο «Για τον
Ντελικανή Λευτέρη Καλομοίρη», στην
επιστολή που μας έστειλε ο Γιάννης Εμ.
Καλομοίρης, (αδελφός του Λευτέρη) στις
αφιερωμένες μαντινάδες προς τιμή του
εκλιπόντα, η τελευταία μαντινάδα ήταν
συντακτικά ελλιπής λόγω τυπογραφικού
λάθους. Προς αποκατάσταση της…«αδι
κίας» ξαναδημοσιεύουμε σωστά την μαντινάδα:
«Σαν το νερό του ποταμού
φεύγει η ζωή και τρέχει
σ’ ένα ταξίδι μακρυνό
που επιστροφή δεν έχει»
(σ.σ. στίχοι Λευτέρη Εμ. Καλομοίρη)
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Ο νεαρός Τ. Σ. Έλιοτ

Τ. Σ. Έλιοτ
Σεπτέμβριος 1958

Ο

ορισμός της έννοιας του πολιτισμού απο-

τέλεσε αντικείμενο όχι μόνον προβληματισμού
αλλά και διαμάχης μεταξύ επιστημόνων, στοχαστών και διανοουμένων. Ωστόσο, εφόσον η λέξη
«πολιτισμός» ετυμολογικά προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη «πόλις», θα ήταν δόκιμο να ισχυρισθούμε πως ο πολιτισμός σχετίζεται με την προαγωγή των
συνθηκών διαβίωσης και της πνευματικής δημιουργίας.
Οι εν λόγω προϋποθέσεις εντοπίσθηκαν αρχικά στον
κοινωνικό και οικιστικό ιστό της πόλης και αργότερα
σε ευρύτερες ενότητες. Η πολιτιστική δράση, ως εκ τούτου, περιλαμβάνει, εκτός από την τεχνική εξέλιξη, και
την πνευματική καλλιέργεια ή κουλτούρα («culture»).
Δηλαδή, παραδόσεις εν γένει, αξίες, αγωγή, μόρφωση
,τέχνες, γράμματα, αισθητική, εκλέπτυνση συμπεριφοράς. Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν συνολικά τον
τρόπο ζωής των ανθρώπων κατά τόπους, με άλλα λόγια
τον «πολιτισμό» τους. Ο ποιητής Τ.Σ. Έλιοτ εκφράζει,
ωστόσο, την άποψη πως ο πολιτισμός είναι κάτι επιπλέον από το άθροισμα των συνηθειών, των τεχνών και
των πεποιθήσεων των πολιτών. Κι αυτό συμβαίνει, περίπου, με τον ίδιο τρόπο που ο άνθρωπος (ως πνευματική οντότητα) είναι κάτι παραπάνω από τα επί μέρους
τμήματα που απαρτίζουν το σώμα του.3 Η ίδια θέση
μπορεί να διατυπωθεί για τον «ευρωπαϊκό πολιτισμό»,
καθώς ο ποιητής θεωρεί πως η εμφάνιση μερικών κοινών χαρακτηριστικών, που εμφανίζονται μόνο στην
Ευρώπη, επιτρέπει τη διατύπωση του όρου «ευρωπαϊκός
πολιτισμός».4 Όχι βέβαια ως έναν αποκομμένο (αποστειρωμένο) πολιτισμό, αλλά ως ένα ιστορικό φαινόμενο, το οποίο παρουσιάσθηκε λόγω των κοινών ή
παρόμοιων παραδόσεων των λαών, που έτυχε να κατοικούν στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης.
Επεκτείνοντας τη συλλογιστική για τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα, αν αυτός
διακρίνεται από συνοχή κι ενότητα. Τούτο, ωστόσο,
προκαλεί και τον προβληματισμό του ποιητή Τ.Σ.
Έλιοτ, ο οποίος διατυπώνει τη γνώμη πως την ενότητα
ενός πολιτισμού σφυρηλατεί, κυρίως, η κοινή γλώσσα
και ο κοινός τόπος διαμονής.5 Και ισχυρίζεται, περαιτέρω (ως προς τον ευρωπαϊκό χώρο) πως δεν είναι
δυνατή η κατανόηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, εάν δεν προηγηθεί η γνώση για τις επιμέρους
λογοτεχνίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών6. Ο προαναφερόμενος ποιητής θεωρούσε ότι η υπαρκτή, κατ’ αυτόν, ενότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού αναδύεται
μέσα από την πολυχρωμία και την ζωντάνια των τεχνών7. Συνεπώς, δεν είναι ανεξήγητο το συμβάν του

(Επίκαιρες
σκέψεις με
αφορμή ομιλίες
του ποιητή
Τ.Σ. Έλιοτ
{T.S.Eliot})

1901 κατά την επίσκεψη του Γάλλου Edmond Pottier,
ιστορικού της τέχνης και αρχαιολόγου, όταν επισκέφθηκε τις ανασκαφές της Κνωσού. Τότε, γοητευμένος
από τα ευρήματα, αλλά και από τις αναπαραστάσεις
των γυναικείων μορφών με τα κυματιστά μαλλιά, το
φιλήδονο βλέμμα και το προκλητικό παράστημα, ο
Γάλλος
αρχαιολόγος
αναφώνησε:
«Mais,
cesontdesparisiennes». Με τον τρόπο αυτό, ο Pottier
συνέδεσε τη γυναικεία χάρη των καλλίγραμμων, όλο
παραστατικότητα και χάρη, νεαρών γυναικών της
Κνωσού, που ήρθαν στο φως μετά από χιλιάδες χρόνια,
με τις ξακουστές για τη φινέτσα τους Παριζιάνες, οι
οποίες, απελευθερωμένες και ερωτικές για την εποχή
τους, προκαλούν με την αισθησιακή ομορφιά τους. Δεν
είναι, άλλωστε, λίγοι εκείνοι που συνδέουν την αποκάλυψη τούτου του κόσμου με την εμφάνιση του «μοντερνισμού», ενός καλλιτεχνικού και πνευματικού
ρεύματος που εμφανίσθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα
και αποτέλεσε την επαναστατική καμπή για την εξέλιξη και διαμόρφωση των πολιτικών, ηθικών και καλλιτεχνικών αξιών του ευρωπαϊκού –ιδίως– πολιτισμού.
Επικυρώνεται έτσι η γνώμη του ποιητή για τη θεμελίωση της ενότητας του ευρωπαϊκού πολιτισμού δια της
σπουδής των τεχνών. Αυτή η μελέτη, εξάλλου, της
μινωικής τέχνης συνετέλεσε σε μια «ενσωμάτωση» των
συμβόλων του –κατά Evans – μινωικού κόσμου από
αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, κλασικιστές, συγγραφείς. Ταυτόχρονα αποτέλεσε τον ιμάντα,
που συνέδεσε υπό την σκέπη του «νεωτερισμού» διανοητές και στοχαστές του διαμετρήματος του Freud,
του Nietzsche και του Joyce. Δικαιώνεται, συνεπώς,
σε μεγάλο βαθμό η θέση του Τ.Σ. Έλιοτ ότι η ενότητα
του ευρωπαϊκού πολιτισμού προϋποθέτει γνώση γενικότερα της ευρωπαϊκής ιστορίας, διότι η μνημονευόμενη δίψα των ευρωπαίων στοχαστών για θεμελίωση
της έμπνευσής σε μύθους και διηγήσεις άλλης (ευρωπαϊκής ) χώρας συνθέτει σημαντικές ψηφίδες της ενότητας του πολιτισμού στον ευρωπαϊκό χώρο.
Μπορούν, ως εκ τούτων, οι ως άνω καταγραφές συλλογικών μύθων να συγκροτήσουν μια συλλογική μνήμη και άρα μια συλλογική ταυτότητα, όπως η ευρωπαϊκή; Οι μύθοι της Μινωικής Κρήτης πάνω στους οποίους βασίσθηκε η δημιουργική έμπνευση τόσων
ευρωπαίων στοχαστών δεν είναι – ας μου επιτραπεί η
διακινδύνευση της ευστοχίας του ορισμού – παρά διηγήσεις (fabulae), δηλαδή ένας τρόπος μεταφοράς των
αρχαίων πηγών. Οι διηγήσεις δε αυτές δεν είναι μόνο
μοντέρνα παρουσίαση παλιών μύθων η συμβόλων, αλ-

λά και ένας τρόπος σφυρηλάτησης της κοινής μνήμης
και ,κατά κάποιο τρόπο, κατασκευής της κοινής, πολιτιστικής ταυτότητας. Τα σύμβολα του Μινώταυρου,
του λαβύρινθου, του Δαίδαλου, του Ίκαρου κλπ, επιβεβαιώνουν μια «πολιτιστική μνήμη» και παρέχουν
νόημα στο παρόν πολλών ευρωπαίων στοχαστών και
καλλιτεχνών. Εκτός, όμως, από τις ως άνω «διηγήσεις»,
ο ποιητής Τ.Σ Έλιοτ θεωρεί πως η κοινή παράδοση
του Χριστιανισμού είναι σημαντική για την ενότητα
του ευρωπαϊκού πολιτισμού, διότι σε αυτήν είναι αναγνωρίσιμες οι ρίζες και η ανάπτυξη όλων όσων διαμορφώνουν γενικά τον κοινό πολιτισμό: τέχνες ,νομοθεσία, σκέψη 8. Και για να ισχυροποιήσει την άποψη
του διατυπώνει την κρίση πως η κυρίαρχη δύναμη
επίτευξης κοινού πολιτισμού σε λαούς με ξεχωριστούς
για τον καθένα πολιτισμούς είναι η θρησκεία. 9 Η προαναφερόμενη αναζήτηση δημιουργικής έμπνευσης στη
Μινωική Μυθολογία είχε έντονα και το θρησκευτικό
στοιχείο. Αν σε πολλούς και διάσπαρτους θρησκευτικούς μύθους η Θεότητα μεταμορφώνεται σε ανθρώπινο «πρόσωπο» για διάφορους λόγους, στο θρησκευτικό μύθο της αρπαγής της Ευρώπης το θείο εκπροσωπεί
ο Θεός-Δίας. Αυτός γίνεται το παντοδύναμο βουλητικό στοιχείο, ο δυναμισμός του έρωτα, της αχαλίνωτης
ερωτικής ορμής προς το αγνό και το χωρίς όρια κάλλος. Άλλωστε, η ταυτότητα του μύθου της αρπαγής
της Ευρώπης, στην οποία αποτυπώνεται ένας «βιολογικός» δυναμισμός, αποτέλεσε, ως ένα βαθμό, τον προάγγελο τάσεων βουλησιαρχίας του ευρωπαϊκού πνεύματος. Η δύναμη της θέλησης (Nietse), η βούληση ως
μια ισχυρή μεταφυσική συνιστώσα (Schopenhauer)
και η δύναμη γενικά του ορθού λόγου (Descartes) συνιστούν τους μακρινούς απογόνους αυτής της αρχικής
εμφάνισης της ισχυρής βούλησης στην αρπαγή της
Ευρώπης. Καθίσταται, ως εκ τούτου, εμφανές γιατί ο
συμβολικός (θρησκευτικός) μύθος της Ευρώπης και
του ταύρου είχαν ένα σημαντικό ρόλο για την ενοποίηση της Ευρώπης. Για παράδειγμα, κατά τον εορτασμό
του ιωβηλαίου της Δρέσδης το 1914, η Ευρώπη απεικονιζόταν πάνω στον ταύρο. Το μυθικό αυτό σύμπλεγμα διακοσμούσε εφημερίδες κατά τα αφιερώματα για
την ευρωπαϊκή ενοποίηση και εμφανιζόταν στην πολιτική σάτιρα, σε πολιτικές αναφορές και σε πολιτικά
ρεύματα στην Ευρώπη. Συνδέθηκε, έτσι, ο μύθος με
ένα σύγχρονο πολιτικό στόχο: την πολιτική ενότητα
της Ευρώπης και την εξασφάλιση της ειρήνης και της
ευημερίας στην ήπειρο. Φαίνεται, λοιπόν, να δικαιώνεται (εν μέρει) η άποψη του Τ.Σ. Έλιοτ για τον ενο-
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ποιητικό ρόλο όχι μόνο του Χριστιανισμού ,αλλά των
θρησκευτικών συμβόλων εν γένει. Όχι γιατί πρέπει να
περιπέσουν στην λήθη όσα δεινά επέφερε ο θρησκευτικός φανατισμός στην Ευρώπη (θρησκευτικοί πόλεμοι,
ιερά εξέταση, διαπάλη των διαφόρων δογμάτων κ.λπ.
Αλλά διότι ακόμη κι αν εγείρονται εύλογες διαφωνίες
στην άποψη του Τ.Σ. Έλιοτ πως μόνο ένας χριστιανικός πολιτισμός θα ήταν δυνατό να αναδείξει ένα Βολταίρο ή ένα Νίτσε10, πρέπει να αναγνωρισθεί η αναντίρρητη επιρροή των θρησκευτικών συμβόλων εν
γένει στην πολιτιστική διαδρομή του ευρωπαϊκού χώρου χωρίς (ούτε κατ’ ελάχιστον) να προσπεράσουμε
όσες βαρβαρότητες έλαβαν χώρα στον ίδιο χώρο στο
όνομα της θρησκείας. Επ’ αυτού, άλλωστε, ο Τ.Σ.
Έλιοτ είναι ιδιαίτερα επίμονος. Υποστηρίζει ότι ακόμη
και οι Ευρωπαίοι που τυγχάνουν αμφισβητίες της εγκυρότητας και της αλήθειας του Χριστιανισμού, δημιουργούν και σκέφτονται μέσα από την κληρονομιά του
Χριστιανισμού.11
Ο Τ.Σ. Έλιοτ, ωστόσο, δεν επιθυμεί να του προσάψουν
την κατηγορία ότι προωθεί την πολιτιστική ενότητα
της Ευρώπης μέσα από τη μονολιθικότητα μιας πίστης
(του χριστιανισμού ενδεχομένως ή μιας ιδεολογίας).
Υποστηρίζει πως η πολιτισμική ενότητα σημαίνει «ποικιλία πεποιθήσεων» και βεβαίως όχι επιτυχία ομοιομορφίας μέσω της εναρμόνισης της ατομικής θέλησης
σε μια ανώτερη κρατική βούληση. Για αυτό το λόγο
ισχυρίζεται πως είναι εντελώς λανθασμένη η θέση πως
το «καθήκον του ατόμου είναι η υποταγή του σ’ ένα
Υπερκράτος»12 Για να τονίσει μάλιστα πόσο θεμελιώδη θεωρεί την ανεξαρτησία της σκέψης, προτρέπει τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης ν’ αποσκοπούν
στη διατήρηση της μάθησης και να εκπαιδεύουν τους
νέους της Ευρώπης στην «προσπέλαση της σοφίας»
μέσα από την ισχυρή βούληση για αναζήτηση της αλήθειας.13 Άλλωστε, από το χρονικό των ιδεών, των γραμμάτων και των τεχνών, που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη διακρίνει κανείς μια ισχυρή βούληση προς «ενσάρκωση της Ιδέας» για την ολιστική ερμηνεία και
αλλαγή της κοινωνίας και του κόσμου. Η θεμελιώδης
αφήγηση της αρπαγής της Ευρώπης, που μνημονεύεται
πιο πάνω, συνιστά το αρχέτυπο όλων εκείνων των
αφηγήσεων ευρωπαίων στοχαστών (Hegel, Nietzsche,
Marx κλπ), που έλαβαν το ένδυμα, άλλοτε του «ιδεαλισμού», άλλοτε «του επαναστατικού ρεαλισμού» και,
κάποτε, «του μεταφυσικού μηδενισμού». Οι αφηγήσεις
αυτές, όμως, δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν «θεμελιώδεις ιδέες», κατά το πρότυπο της γεννήτριας αφήγησης, για την αρπαγή της Ευρώπης. Είναι, δηλαδή,
αφηγήσεις εξελιγμένες και ως προς τα είδη της διατύπωσής τους και ως προς τα νοήματά τους. Εμφορούνται δε από το ίδιο «πάθος» αναζήτησης του «όλου»
και του «αντικειμενικού», άσχετα από το ζητούμενο
κάθε φορά: υπαρξιακή αναζήτηση, αλλαγή της κοινωνίας, ιστορία του πνεύματος, επιβολή κοινωνικής δικαιοσύνης κ.λπ.
Ο Τ.Σ. Έλιοτ, επισημαίνει, περαιτέρω, μ’ ένα ιδιαίτερα
έντονο τρόπο, την βλάβη που επιφέρει σ’ ένα «εθνικό
πολιτισμό» η απομόνωσή του από τους υπόλοιπους
πολιτισμούς. Θεωρεί την απομόνωση, «την πολιτιστική
αποστείρωση», νοσηρή και βλαπτική για τον πολιτισμό
που απομονώνεται.14 Αυτή η παράλογη αποξένωση,
που παραπέμπει σε διαστροφή και σε αποκρουστική
συμπεριφορά οδηγεί τη σκέψη μας στον μυθικό Μινώταυρο της Μινωικής Μυθολογίας, που ήταν σε απομόνωση στον Λαβύρινθο Μινώταυρος, είναι ένα σύμβολο, μεταξύ άλλων, στο οποίο τουλάχιστον δύο πολιτισμοί του ευρωπαϊκού χώρου έχουν συναντηθεί,
ανατρέποντας την πολιτιστική αποστείρωση. Ο Ισπανός Picasso είναι από τους πρωτοπόρους, ο οποίος στις
καλλιτεχνικές δημιουργίες του αναπαριστά το Μινώταυρο, που έχει Μινωική προέλευση, προφανώς, όμως,
επηρεασμένος και από τις ισπανικές ταυρομαχίες.
Ρόλο για την προτίμηση σε αυτές τις απεικονίσεις έπαιξε και η επαφή του στην Cahiersd’ art (1926) με τις
δημιουργίες του φίλου του Christian Zervos, ο οποίος
ήταν εξοικειωμένος με τη μινωική μυθολογία. Έτσι
αρχίζει ν’ απεικονίζει το Μινώταυρο σε μια σειρά από
γκραβούρες με τίτλο «Minotauroswithadagger». Σε
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αρμονία με την εκάστοτε ψυχική διάθεσή του, σχεδιάζει, πότε ένα ερωτικό Μινώταυρο και πότε ένα Μινώταυρο, σύμβολο της ζωώδους, ανόθευτης ορμής. H
περίφημη «Minotauromachy» του Picasso, αλλά και
τα δεκάδες σχέδια, γκραβούρες και ζωγραφιές γύρω
από το θέμα φανερώνουν την επίδραση που άσκησε ο
μύθος του λαβύρινθου στον καλλιτεχνικό χώρο του
μεσοπολέμου στην Ευρώπη. Ο Picasso – λόγω της καταγωγής του και της εξοικείωσής του με τις ταυρομαχίες – εργάσθηκε με ανεπανάληπτη φαντασία πάνω
στο μυθικό τέρας. Λάτρεψε τον Μινώταυρο γιατί αναγνώρισε σε αυτόν την ισπανική παράδοση του ταύρου
της αρένας. Εκείνου, που στο παιγνίδι με τον ταυρομάχο παρουσιάζει ιδιότητες και συναισθήματα με τέτοια σκηνική διαπλοκή, έτσι ώστε ο θεατής να βιώνει
την αμφιβολία για το ποιο πάθος ή συναίσθημα ανήκει
στον άνθρωπο και ποιο στον ταύρο. Ο ίδιος είχε, κάποτε, παραδεχτεί πως, «αν κάποιος σημείωνε πάνω σ’
ένα χάρτη όλους τους σταθμούς της πορείας του και
μετά τους ένωνε σε μια γραμμή, το αποτέλεσμα ίσως
να της έδινε μορφή του Μινώταυρου.» Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Picassο ανέδειξε, μεταξύ άλλων,
το μήνυμα της σύγκρουσης και του διχασμού που κομίζει ο Μινώταυρος και ο λαβύρινθος. Ο Μινώταυρος
του μας εισάγει σε εκείνη τη σκοτεινή φύση, την ανερμήνευτη, που διχαστικά αγνή και διεστραμμένη ταυτόχρονα, αιωρείται μεταξύ της επιθυμίας για αρμονία
και της ανάγκης για έκφραση των πρωτόγονων ενστίκτων .Ο λαβύρινθός του, από την άλλη μεριά, αναδεικνύεται σε τόπο σύγκρουσης μεταξύ του φωτός και
του σκότους, της αρμονίας και της βίας. Άμεση σχέση
με αυτήν την κληρονομιά έχει η απεικόνιση του ταύρου
στην Guernica, που ο ίδιος ο ζωγράφος έχει ταυτίσει
με «την αγριότητα και το σκοταδισμό.» Σε αντιπαραβολή με την αρχέτυπη εκδοχή του λαβύρινθου, ως τόπου μυστηρίου, σκότους, φόβου και αινιγματικού χάους, η Guernica του Picasso δεν μπορεί ν’ αποδοθεί
παρά ως η απεικόνιση του σύγχρονου λαβύρινθου.
Αυτή η απόδοση δεν σηματοδοτεί απλώς μια αισθητική ή δεν απηχεί συγκεκριμένες μόνον καλλιτεχνικές
επιρροές, αλλά συνιστά την κραυγή μιας αγωνίας με
οικουμενικά χαρακτηριστικά. Ο Picasso ανατρέχει
βέβαια στην κληρονομιά του, στις ισπανικές ταυρομαχίες και στην αρένα, αλλά όταν θέλει να εκφράσει ένα
παγκόσμιο λόγο διαμαρτυρίας, προστρέχει στο μυστηριώδη λαβύρινθο και στον ακατανόητο Μινώταυρο,
τον τόσο σκοτεινό, όση και η ανθρώπινη φύση. Όπως
και στον Μινωικό λαβύρινθο, ο κόσμος για τον οποίο
διαμαρτύρεται ο Picasso είναι κατακερματισμένος και
συμπαγής μόνον ως προς το αίνιγμά του και την απορία. Είναι, ωστόσο, ο μόνος υπαρκτός και είναι εκείνος

που απειλείται από τις εφιαλτικές ουτοπίες, τις ολοκληρωτικές ιδεολογίες και τις εθνικιστικές ψευδαισθήσεις, που κυριάρχησαν στον 20ο αιώνα.
Από τα προαναφερόμενα καθίσταται εμφανές πόση
μεγάλη επίδραση έχουν οι διαφορετικές προσλήψεις
των ίδιων συμβόλων από καλλιτέχνες διαφορετικών
ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό σφυρηλατεί την ενότητα
του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο Τ.Σ. Έλιοτ θεωρεί πως
για την ενότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού δεν είναι
απαραίτητη η κοινή πίστη. Η εν λόγω ενότητα, κατ’
αυτόν, ουσιαστικά θεμελιώνεται μέσα από την ποικιλία
των πεποιθήσεων.15 Και αναγνωρίζει τη σημασία της
σύσφιξης των πολιτιστικών δεσμών μέσα στην Ευρώπη, αλλά και την αμοιβαία γνωριμία και επίδραση. Η
αμοιβαία, όμως, γνώση προϋποθέτει σοβαρή κι επίπονη μελέτη της ιστορίας και των θεμελιωδών συμβόλων
του (κοινού) ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτά τα σύμβολα που γνώριζε πολύ καλά ο (Αργεντινός) Χόρχε Λουίς Μπόρχες (Jorge Luis Borges) ο οποίος, διάσημος
και με παγκόσμια αναγνώριση επισκέφθηκε, λίγο διάστημα πριν πεθάνει, την Κνωσό. Η σύζυγός του Μαρία
Κοδάμα αφηγείται γι’ αυτό: «…….όταν επισκεφθήκαμε
τη Κνωσό ένιωσε καταγοητευμένος. Ήταν όνειρό του
να καθίσει στο θρόνο του Μίνωα».16
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ΔΥΣΣΕΑ Λ. ΣΠΑΧΗ1

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 2

Ο νεαρός Τ. Σ. Έλιοτ

Τ. Σ. Έλιοτ
Σεπτέμβριος 1958

Ο

ορισμός της έννοιας του πολιτισμού απο-

τέλεσε αντικείμενο όχι μόνον προβληματισμού
αλλά και διαμάχης μεταξύ επιστημόνων, στοχαστών και διανοουμένων. Ωστόσο, εφόσον η λέξη
«πολιτισμός» ετυμολογικά προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη «πόλις», θα ήταν δόκιμο να ισχυρισθούμε πως ο πολιτισμός σχετίζεται με την προαγωγή των
συνθηκών διαβίωσης και της πνευματικής δημιουργίας.
Οι εν λόγω προϋποθέσεις εντοπίσθηκαν αρχικά στον
κοινωνικό και οικιστικό ιστό της πόλης και αργότερα
σε ευρύτερες ενότητες. Η πολιτιστική δράση, ως εκ τούτου, περιλαμβάνει, εκτός από την τεχνική εξέλιξη, και
την πνευματική καλλιέργεια ή κουλτούρα («culture»).
Δηλαδή, παραδόσεις εν γένει, αξίες, αγωγή, μόρφωση
,τέχνες, γράμματα, αισθητική, εκλέπτυνση συμπεριφοράς. Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν συνολικά τον
τρόπο ζωής των ανθρώπων κατά τόπους, με άλλα λόγια
τον «πολιτισμό» τους. Ο ποιητής Τ.Σ. Έλιοτ εκφράζει,
ωστόσο, την άποψη πως ο πολιτισμός είναι κάτι επιπλέον από το άθροισμα των συνηθειών, των τεχνών και
των πεποιθήσεων των πολιτών. Κι αυτό συμβαίνει, περίπου, με τον ίδιο τρόπο που ο άνθρωπος (ως πνευματική οντότητα) είναι κάτι παραπάνω από τα επί μέρους
τμήματα που απαρτίζουν το σώμα του.3 Η ίδια θέση
μπορεί να διατυπωθεί για τον «ευρωπαϊκό πολιτισμό»,
καθώς ο ποιητής θεωρεί πως η εμφάνιση μερικών κοινών χαρακτηριστικών, που εμφανίζονται μόνο στην
Ευρώπη, επιτρέπει τη διατύπωση του όρου «ευρωπαϊκός
πολιτισμός».4 Όχι βέβαια ως έναν αποκομμένο (αποστειρωμένο) πολιτισμό, αλλά ως ένα ιστορικό φαινόμενο, το οποίο παρουσιάσθηκε λόγω των κοινών ή
παρόμοιων παραδόσεων των λαών, που έτυχε να κατοικούν στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης.
Επεκτείνοντας τη συλλογιστική για τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα, αν αυτός
διακρίνεται από συνοχή κι ενότητα. Τούτο, ωστόσο,
προκαλεί και τον προβληματισμό του ποιητή Τ.Σ.
Έλιοτ, ο οποίος διατυπώνει τη γνώμη πως την ενότητα
ενός πολιτισμού σφυρηλατεί, κυρίως, η κοινή γλώσσα
και ο κοινός τόπος διαμονής.5 Και ισχυρίζεται, περαιτέρω (ως προς τον ευρωπαϊκό χώρο) πως δεν είναι
δυνατή η κατανόηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, εάν δεν προηγηθεί η γνώση για τις επιμέρους
λογοτεχνίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών6. Ο προαναφερόμενος ποιητής θεωρούσε ότι η υπαρκτή, κατ’ αυτόν, ενότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού αναδύεται
μέσα από την πολυχρωμία και την ζωντάνια των τεχνών7. Συνεπώς, δεν είναι ανεξήγητο το συμβάν του

(Επίκαιρες
σκέψεις με
αφορμή ομιλίες
του ποιητή
Τ.Σ. Έλιοτ
{T.S.Eliot})

1901 κατά την επίσκεψη του Γάλλου Edmond Pottier,
ιστορικού της τέχνης και αρχαιολόγου, όταν επισκέφθηκε τις ανασκαφές της Κνωσού. Τότε, γοητευμένος
από τα ευρήματα, αλλά και από τις αναπαραστάσεις
των γυναικείων μορφών με τα κυματιστά μαλλιά, το
φιλήδονο βλέμμα και το προκλητικό παράστημα, ο
Γάλλος
αρχαιολόγος
αναφώνησε:
«Mais,
cesontdesparisiennes». Με τον τρόπο αυτό, ο Pottier
συνέδεσε τη γυναικεία χάρη των καλλίγραμμων, όλο
παραστατικότητα και χάρη, νεαρών γυναικών της
Κνωσού, που ήρθαν στο φως μετά από χιλιάδες χρόνια,
με τις ξακουστές για τη φινέτσα τους Παριζιάνες, οι
οποίες, απελευθερωμένες και ερωτικές για την εποχή
τους, προκαλούν με την αισθησιακή ομορφιά τους. Δεν
είναι, άλλωστε, λίγοι εκείνοι που συνδέουν την αποκάλυψη τούτου του κόσμου με την εμφάνιση του «μοντερνισμού», ενός καλλιτεχνικού και πνευματικού
ρεύματος που εμφανίσθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα
και αποτέλεσε την επαναστατική καμπή για την εξέλιξη και διαμόρφωση των πολιτικών, ηθικών και καλλιτεχνικών αξιών του ευρωπαϊκού –ιδίως– πολιτισμού.
Επικυρώνεται έτσι η γνώμη του ποιητή για τη θεμελίωση της ενότητας του ευρωπαϊκού πολιτισμού δια της
σπουδής των τεχνών. Αυτή η μελέτη, εξάλλου, της
μινωικής τέχνης συνετέλεσε σε μια «ενσωμάτωση» των
συμβόλων του –κατά Evans – μινωικού κόσμου από
αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, κλασικιστές, συγγραφείς. Ταυτόχρονα αποτέλεσε τον ιμάντα,
που συνέδεσε υπό την σκέπη του «νεωτερισμού» διανοητές και στοχαστές του διαμετρήματος του Freud,
του Nietzsche και του Joyce. Δικαιώνεται, συνεπώς,
σε μεγάλο βαθμό η θέση του Τ.Σ. Έλιοτ ότι η ενότητα
του ευρωπαϊκού πολιτισμού προϋποθέτει γνώση γενικότερα της ευρωπαϊκής ιστορίας, διότι η μνημονευόμενη δίψα των ευρωπαίων στοχαστών για θεμελίωση
της έμπνευσής σε μύθους και διηγήσεις άλλης (ευρωπαϊκής ) χώρας συνθέτει σημαντικές ψηφίδες της ενότητας του πολιτισμού στον ευρωπαϊκό χώρο.
Μπορούν, ως εκ τούτων, οι ως άνω καταγραφές συλλογικών μύθων να συγκροτήσουν μια συλλογική μνήμη και άρα μια συλλογική ταυτότητα, όπως η ευρωπαϊκή; Οι μύθοι της Μινωικής Κρήτης πάνω στους οποίους βασίσθηκε η δημιουργική έμπνευση τόσων
ευρωπαίων στοχαστών δεν είναι – ας μου επιτραπεί η
διακινδύνευση της ευστοχίας του ορισμού – παρά διηγήσεις (fabulae), δηλαδή ένας τρόπος μεταφοράς των
αρχαίων πηγών. Οι διηγήσεις δε αυτές δεν είναι μόνο
μοντέρνα παρουσίαση παλιών μύθων η συμβόλων, αλ-

λά και ένας τρόπος σφυρηλάτησης της κοινής μνήμης
και ,κατά κάποιο τρόπο, κατασκευής της κοινής, πολιτιστικής ταυτότητας. Τα σύμβολα του Μινώταυρου,
του λαβύρινθου, του Δαίδαλου, του Ίκαρου κλπ, επιβεβαιώνουν μια «πολιτιστική μνήμη» και παρέχουν
νόημα στο παρόν πολλών ευρωπαίων στοχαστών και
καλλιτεχνών. Εκτός, όμως, από τις ως άνω «διηγήσεις»,
ο ποιητής Τ.Σ Έλιοτ θεωρεί πως η κοινή παράδοση
του Χριστιανισμού είναι σημαντική για την ενότητα
του ευρωπαϊκού πολιτισμού, διότι σε αυτήν είναι αναγνωρίσιμες οι ρίζες και η ανάπτυξη όλων όσων διαμορφώνουν γενικά τον κοινό πολιτισμό: τέχνες ,νομοθεσία, σκέψη 8. Και για να ισχυροποιήσει την άποψη
του διατυπώνει την κρίση πως η κυρίαρχη δύναμη
επίτευξης κοινού πολιτισμού σε λαούς με ξεχωριστούς
για τον καθένα πολιτισμούς είναι η θρησκεία. 9 Η προαναφερόμενη αναζήτηση δημιουργικής έμπνευσης στη
Μινωική Μυθολογία είχε έντονα και το θρησκευτικό
στοιχείο. Αν σε πολλούς και διάσπαρτους θρησκευτικούς μύθους η Θεότητα μεταμορφώνεται σε ανθρώπινο «πρόσωπο» για διάφορους λόγους, στο θρησκευτικό μύθο της αρπαγής της Ευρώπης το θείο εκπροσωπεί
ο Θεός-Δίας. Αυτός γίνεται το παντοδύναμο βουλητικό στοιχείο, ο δυναμισμός του έρωτα, της αχαλίνωτης
ερωτικής ορμής προς το αγνό και το χωρίς όρια κάλλος. Άλλωστε, η ταυτότητα του μύθου της αρπαγής
της Ευρώπης, στην οποία αποτυπώνεται ένας «βιολογικός» δυναμισμός, αποτέλεσε, ως ένα βαθμό, τον προάγγελο τάσεων βουλησιαρχίας του ευρωπαϊκού πνεύματος. Η δύναμη της θέλησης (Nietse), η βούληση ως
μια ισχυρή μεταφυσική συνιστώσα (Schopenhauer)
και η δύναμη γενικά του ορθού λόγου (Descartes) συνιστούν τους μακρινούς απογόνους αυτής της αρχικής
εμφάνισης της ισχυρής βούλησης στην αρπαγή της
Ευρώπης. Καθίσταται, ως εκ τούτου, εμφανές γιατί ο
συμβολικός (θρησκευτικός) μύθος της Ευρώπης και
του ταύρου είχαν ένα σημαντικό ρόλο για την ενοποίηση της Ευρώπης. Για παράδειγμα, κατά τον εορτασμό
του ιωβηλαίου της Δρέσδης το 1914, η Ευρώπη απεικονιζόταν πάνω στον ταύρο. Το μυθικό αυτό σύμπλεγμα διακοσμούσε εφημερίδες κατά τα αφιερώματα για
την ευρωπαϊκή ενοποίηση και εμφανιζόταν στην πολιτική σάτιρα, σε πολιτικές αναφορές και σε πολιτικά
ρεύματα στην Ευρώπη. Συνδέθηκε, έτσι, ο μύθος με
ένα σύγχρονο πολιτικό στόχο: την πολιτική ενότητα
της Ευρώπης και την εξασφάλιση της ειρήνης και της
ευημερίας στην ήπειρο. Φαίνεται, λοιπόν, να δικαιώνεται (εν μέρει) η άποψη του Τ.Σ. Έλιοτ για τον ενο-
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ποιητικό ρόλο όχι μόνο του Χριστιανισμού ,αλλά των
θρησκευτικών συμβόλων εν γένει. Όχι γιατί πρέπει να
περιπέσουν στην λήθη όσα δεινά επέφερε ο θρησκευτικός φανατισμός στην Ευρώπη (θρησκευτικοί πόλεμοι,
ιερά εξέταση, διαπάλη των διαφόρων δογμάτων κ.λπ.
Αλλά διότι ακόμη κι αν εγείρονται εύλογες διαφωνίες
στην άποψη του Τ.Σ. Έλιοτ πως μόνο ένας χριστιανικός πολιτισμός θα ήταν δυνατό να αναδείξει ένα Βολταίρο ή ένα Νίτσε10, πρέπει να αναγνωρισθεί η αναντίρρητη επιρροή των θρησκευτικών συμβόλων εν
γένει στην πολιτιστική διαδρομή του ευρωπαϊκού χώρου χωρίς (ούτε κατ’ ελάχιστον) να προσπεράσουμε
όσες βαρβαρότητες έλαβαν χώρα στον ίδιο χώρο στο
όνομα της θρησκείας. Επ’ αυτού, άλλωστε, ο Τ.Σ.
Έλιοτ είναι ιδιαίτερα επίμονος. Υποστηρίζει ότι ακόμη
και οι Ευρωπαίοι που τυγχάνουν αμφισβητίες της εγκυρότητας και της αλήθειας του Χριστιανισμού, δημιουργούν και σκέφτονται μέσα από την κληρονομιά του
Χριστιανισμού.11
Ο Τ.Σ. Έλιοτ, ωστόσο, δεν επιθυμεί να του προσάψουν
την κατηγορία ότι προωθεί την πολιτιστική ενότητα
της Ευρώπης μέσα από τη μονολιθικότητα μιας πίστης
(του χριστιανισμού ενδεχομένως ή μιας ιδεολογίας).
Υποστηρίζει πως η πολιτισμική ενότητα σημαίνει «ποικιλία πεποιθήσεων» και βεβαίως όχι επιτυχία ομοιομορφίας μέσω της εναρμόνισης της ατομικής θέλησης
σε μια ανώτερη κρατική βούληση. Για αυτό το λόγο
ισχυρίζεται πως είναι εντελώς λανθασμένη η θέση πως
το «καθήκον του ατόμου είναι η υποταγή του σ’ ένα
Υπερκράτος»12 Για να τονίσει μάλιστα πόσο θεμελιώδη θεωρεί την ανεξαρτησία της σκέψης, προτρέπει τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης ν’ αποσκοπούν
στη διατήρηση της μάθησης και να εκπαιδεύουν τους
νέους της Ευρώπης στην «προσπέλαση της σοφίας»
μέσα από την ισχυρή βούληση για αναζήτηση της αλήθειας.13 Άλλωστε, από το χρονικό των ιδεών, των γραμμάτων και των τεχνών, που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη διακρίνει κανείς μια ισχυρή βούληση προς «ενσάρκωση της Ιδέας» για την ολιστική ερμηνεία και
αλλαγή της κοινωνίας και του κόσμου. Η θεμελιώδης
αφήγηση της αρπαγής της Ευρώπης, που μνημονεύεται
πιο πάνω, συνιστά το αρχέτυπο όλων εκείνων των
αφηγήσεων ευρωπαίων στοχαστών (Hegel, Nietzsche,
Marx κλπ), που έλαβαν το ένδυμα, άλλοτε του «ιδεαλισμού», άλλοτε «του επαναστατικού ρεαλισμού» και,
κάποτε, «του μεταφυσικού μηδενισμού». Οι αφηγήσεις
αυτές, όμως, δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν «θεμελιώδεις ιδέες», κατά το πρότυπο της γεννήτριας αφήγησης, για την αρπαγή της Ευρώπης. Είναι, δηλαδή,
αφηγήσεις εξελιγμένες και ως προς τα είδη της διατύπωσής τους και ως προς τα νοήματά τους. Εμφορούνται δε από το ίδιο «πάθος» αναζήτησης του «όλου»
και του «αντικειμενικού», άσχετα από το ζητούμενο
κάθε φορά: υπαρξιακή αναζήτηση, αλλαγή της κοινωνίας, ιστορία του πνεύματος, επιβολή κοινωνικής δικαιοσύνης κ.λπ.
Ο Τ.Σ. Έλιοτ, επισημαίνει, περαιτέρω, μ’ ένα ιδιαίτερα
έντονο τρόπο, την βλάβη που επιφέρει σ’ ένα «εθνικό
πολιτισμό» η απομόνωσή του από τους υπόλοιπους
πολιτισμούς. Θεωρεί την απομόνωση, «την πολιτιστική
αποστείρωση», νοσηρή και βλαπτική για τον πολιτισμό
που απομονώνεται.14 Αυτή η παράλογη αποξένωση,
που παραπέμπει σε διαστροφή και σε αποκρουστική
συμπεριφορά οδηγεί τη σκέψη μας στον μυθικό Μινώταυρο της Μινωικής Μυθολογίας, που ήταν σε απομόνωση στον Λαβύρινθο Μινώταυρος, είναι ένα σύμβολο, μεταξύ άλλων, στο οποίο τουλάχιστον δύο πολιτισμοί του ευρωπαϊκού χώρου έχουν συναντηθεί,
ανατρέποντας την πολιτιστική αποστείρωση. Ο Ισπανός Picasso είναι από τους πρωτοπόρους, ο οποίος στις
καλλιτεχνικές δημιουργίες του αναπαριστά το Μινώταυρο, που έχει Μινωική προέλευση, προφανώς, όμως,
επηρεασμένος και από τις ισπανικές ταυρομαχίες.
Ρόλο για την προτίμηση σε αυτές τις απεικονίσεις έπαιξε και η επαφή του στην Cahiersd’ art (1926) με τις
δημιουργίες του φίλου του Christian Zervos, ο οποίος
ήταν εξοικειωμένος με τη μινωική μυθολογία. Έτσι
αρχίζει ν’ απεικονίζει το Μινώταυρο σε μια σειρά από
γκραβούρες με τίτλο «Minotauroswithadagger». Σε
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αρμονία με την εκάστοτε ψυχική διάθεσή του, σχεδιάζει, πότε ένα ερωτικό Μινώταυρο και πότε ένα Μινώταυρο, σύμβολο της ζωώδους, ανόθευτης ορμής. H
περίφημη «Minotauromachy» του Picasso, αλλά και
τα δεκάδες σχέδια, γκραβούρες και ζωγραφιές γύρω
από το θέμα φανερώνουν την επίδραση που άσκησε ο
μύθος του λαβύρινθου στον καλλιτεχνικό χώρο του
μεσοπολέμου στην Ευρώπη. Ο Picasso – λόγω της καταγωγής του και της εξοικείωσής του με τις ταυρομαχίες – εργάσθηκε με ανεπανάληπτη φαντασία πάνω
στο μυθικό τέρας. Λάτρεψε τον Μινώταυρο γιατί αναγνώρισε σε αυτόν την ισπανική παράδοση του ταύρου
της αρένας. Εκείνου, που στο παιγνίδι με τον ταυρομάχο παρουσιάζει ιδιότητες και συναισθήματα με τέτοια σκηνική διαπλοκή, έτσι ώστε ο θεατής να βιώνει
την αμφιβολία για το ποιο πάθος ή συναίσθημα ανήκει
στον άνθρωπο και ποιο στον ταύρο. Ο ίδιος είχε, κάποτε, παραδεχτεί πως, «αν κάποιος σημείωνε πάνω σ’
ένα χάρτη όλους τους σταθμούς της πορείας του και
μετά τους ένωνε σε μια γραμμή, το αποτέλεσμα ίσως
να της έδινε μορφή του Μινώταυρου.» Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Picassο ανέδειξε, μεταξύ άλλων,
το μήνυμα της σύγκρουσης και του διχασμού που κομίζει ο Μινώταυρος και ο λαβύρινθος. Ο Μινώταυρος
του μας εισάγει σε εκείνη τη σκοτεινή φύση, την ανερμήνευτη, που διχαστικά αγνή και διεστραμμένη ταυτόχρονα, αιωρείται μεταξύ της επιθυμίας για αρμονία
και της ανάγκης για έκφραση των πρωτόγονων ενστίκτων .Ο λαβύρινθός του, από την άλλη μεριά, αναδεικνύεται σε τόπο σύγκρουσης μεταξύ του φωτός και
του σκότους, της αρμονίας και της βίας. Άμεση σχέση
με αυτήν την κληρονομιά έχει η απεικόνιση του ταύρου
στην Guernica, που ο ίδιος ο ζωγράφος έχει ταυτίσει
με «την αγριότητα και το σκοταδισμό.» Σε αντιπαραβολή με την αρχέτυπη εκδοχή του λαβύρινθου, ως τόπου μυστηρίου, σκότους, φόβου και αινιγματικού χάους, η Guernica του Picasso δεν μπορεί ν’ αποδοθεί
παρά ως η απεικόνιση του σύγχρονου λαβύρινθου.
Αυτή η απόδοση δεν σηματοδοτεί απλώς μια αισθητική ή δεν απηχεί συγκεκριμένες μόνον καλλιτεχνικές
επιρροές, αλλά συνιστά την κραυγή μιας αγωνίας με
οικουμενικά χαρακτηριστικά. Ο Picasso ανατρέχει
βέβαια στην κληρονομιά του, στις ισπανικές ταυρομαχίες και στην αρένα, αλλά όταν θέλει να εκφράσει ένα
παγκόσμιο λόγο διαμαρτυρίας, προστρέχει στο μυστηριώδη λαβύρινθο και στον ακατανόητο Μινώταυρο,
τον τόσο σκοτεινό, όση και η ανθρώπινη φύση. Όπως
και στον Μινωικό λαβύρινθο, ο κόσμος για τον οποίο
διαμαρτύρεται ο Picasso είναι κατακερματισμένος και
συμπαγής μόνον ως προς το αίνιγμά του και την απορία. Είναι, ωστόσο, ο μόνος υπαρκτός και είναι εκείνος

που απειλείται από τις εφιαλτικές ουτοπίες, τις ολοκληρωτικές ιδεολογίες και τις εθνικιστικές ψευδαισθήσεις, που κυριάρχησαν στον 20ο αιώνα.
Από τα προαναφερόμενα καθίσταται εμφανές πόση
μεγάλη επίδραση έχουν οι διαφορετικές προσλήψεις
των ίδιων συμβόλων από καλλιτέχνες διαφορετικών
ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό σφυρηλατεί την ενότητα
του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο Τ.Σ. Έλιοτ θεωρεί πως
για την ενότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού δεν είναι
απαραίτητη η κοινή πίστη. Η εν λόγω ενότητα, κατ’
αυτόν, ουσιαστικά θεμελιώνεται μέσα από την ποικιλία
των πεποιθήσεων.15 Και αναγνωρίζει τη σημασία της
σύσφιξης των πολιτιστικών δεσμών μέσα στην Ευρώπη, αλλά και την αμοιβαία γνωριμία και επίδραση. Η
αμοιβαία, όμως, γνώση προϋποθέτει σοβαρή κι επίπονη μελέτη της ιστορίας και των θεμελιωδών συμβόλων
του (κοινού) ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτά τα σύμβολα που γνώριζε πολύ καλά ο (Αργεντινός) Χόρχε Λουίς Μπόρχες (Jorge Luis Borges) ο οποίος, διάσημος
και με παγκόσμια αναγνώριση επισκέφθηκε, λίγο διάστημα πριν πεθάνει, την Κνωσό. Η σύζυγός του Μαρία
Κοδάμα αφηγείται γι’ αυτό: «…….όταν επισκεφθήκαμε
τη Κνωσό ένιωσε καταγοητευμένος. Ήταν όνειρό του
να καθίσει στο θρόνο του Μίνωα».16
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University Press, 2008.
Jorge Luis Borges, «Το Βιβλίο των Φανταστικών Όντων»,
μετάφραση Γιώργος Βέης, εκδόσεις Libro, Αθήνα 1991.
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πολιτισμού», εκδόσεις Γραφομηχανή, Αθήνα 2015.
1 Ο
 Οδυσσέας Σπαχής είναι Εφέτης Δ.Δ., Διδάσκων στην Εθνική
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8 Τ.Σ.Έλιοτ,ο.π. σελ. 68.
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Καλλιτέχνες

Μανώλης
Σταυρακάκης

Νέο τραγούδι του Μανώλη Σταυρακάκη:
«Το παιδικό μου όνειρο»

(Μερτζάνης)

Το παιδικό μου όνειρο είδα στο πρόσωπό σου
εκείνο που ανάθρεφα μέχρι τον ερχομό σου

Μουσική - ενορχήστρωση - επιμέλεια οργάνων:

Γιάννης Χαραλαμπάκης
Στίχοι: Ιωάννα Βαμβουκάκη

Μπορεί να μη σε γνώριζα μα σ' είχα στην καρδιά μου
όνειρο που σ' ανάφρεφα μέσα στα σωθικά μου

Μοιράζεται μαζί μας τις εμπνεύσεις,
τα μουσικά του πρότυπα, τις συνεργασίες,
τα σχέδια και τις σκέψεις του για το αύριο. Συνέντευξη στη Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη

ονομάσεις πρότυπό σου και γιατί;
Μ.Σ. Βασίλης Σκουλάς, Νίκος Ξυλούρης,

Ε
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ν μέσω πανδημίας και φυσικής… απόστασης,

η συντακτική ομάδα της Φ.Α. εξακολουθεί να αναζητά
τρόπους να «γεμίζει» τις σελίδες της με ποιοτικά θέματα,
που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών, και θα δώσουν
βήμα σε ανθρώπους που έχουν «κάτι» να πουν…
Ο εγκλεισμός και ο κοινωνικός περιορισμός, γίνονται τελευταία
αφορμή να «γεννηθούν» νέες ιδέες και σκέψεις, που με τη βοήθεια
φίλων, γίνονται εύκολα πράξη.
Μια τέτοια ιδέα λοιπόν, ήταν και η νέα στήλη της Φ.Α., για την
προβολή και γνωριμία στο αναγνωστικό κοινό της, νέων, ανωγειανών
καλλιτεχνών, που δίνουν τα πρώτα δείγματα «γραφής» τους στην
κρητική μουσική, επιχειρώντας να προσθέσουν το δικό τους
«λιθαράκι» στο στέρεο οικοδόμημα της ανωγειανής μουσικής
παράδοσης.
Και η αρχή γίνεται με έναν ανωγειανό καλλιτέχνη, που γεννήθηκε
και γαλουχείται στην Αθήνα, φέροντας την «ευθύνη» του ονόματος
μιας μεγάλης ανωγειανής οικογένειας, αυτής των «Μερτζάνηδων».
Μανώλης Σταυρακάκης (Μερτζάνης), λοιπόν, επί τω έργω…

Ζ.Α. Μανώλης Σταυρακάκης –
Μερτζάνης. Όνομα που βαρύνει
στην Ανωγειανή κοινωνία. Ποια τα
οφέλη και ποιες οι ευθύνες που
δημιουργεί το όνομα ενός παλιού,
γνήσιου μερακλή, ανωγειανού
άντρα στον εγγονό του,
που καλείται να το συνεχίσει;
Μ.Σ. Αρχικά νιώθω υπερήφανος που

ανήκω σ’ αυτή την οικογένεια. Τα
οφέλη του «Μερτζάνη» είναι οι εικό-

νες, τ' ακούσματα, το μερακλίκι του,
μεγάλη κληρονομιά! Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλη ευθύνη όχι μόνο από τον
παππού μου, αλλά και από όλη την οικογένεια των Μερτζάνηδων, αφού φέρω μεγάλο βάρος να παραδώσω κι εγώ
στις επόμενες γενιές.
Ζ.Α. Πως η καταγωγή και η οικογένειά
σου επηρέασαν την μέχρι τώρα πορεία
και την ενασχόλησή σου με την
μουσική και το τραγούδι;

Ανώγεια! Άπειρη μουσική μεγάλοι
καλλιτέχνες! Οφείλουμε πολλά σ’ αυτούς
τους ανθρώπους. Το αίμα των Ανωγειανών «βράζει» μουσική! Όσον αφορά στην
οικογένεια μου, από όταν ήμουν μικρός
ο πατέρας μου με ώθησε ν’ ασχοληθώ με
τη λύρα. Εξίσου η μάνα μου και η αδελφή
μου πάντα με εμψύχωναν στο να συνεχίσω. Μεγάλο στήριγμα η οικογένεια!
Μ.Σ.

Ζ.Α. Κρητικό Κονάκι, Αόρη Μερτζάνης,
η οικογενειακή επιχείρηση που γράφει
τη δική της ιστορία στην κρητική
διασκέδαση της Αθήνας. Η επαφή σου
από την παιδική σου ηλικία, μέσω
της επιχείρησης αυτής, με μεγάλους
Κρήτες Καλλιτέχνες, θεωρείς ότι
επιτάχυνε την ενασχόλησή σου
με την μουσική και το τραγούδι;
Μ.Σ. Σίγουρα ναι. Το να βρίσκομαι από

μικρός σ ένα τέτοιο χώρο, με βοήθησε
να εξελιχθώ, καθώς πέρα από τ’ ακούσματα είχα και πολύτιμες συμβουλές
διαφόρων καλλιτεχνών.
Ζ.Α. Γιατί λύρα και όχι λαούτο,
μαντολίνο ή ασκομπαντούρα;
Τι ήταν αυτό που σε έκανε να
ξεχωρίσεις και τελικά να επιλέξεις
το όργανο αυτό από τα υπόλοιπα
της κρητικής μουσικής παράδοσης;
Μ.Σ. Δεν ήταν θέμα επιλογής. Ο πατέρας

μου μου έφερε μια λύρα στο σπίτι και
δεν μπήκα στη διαδικασία να πιάσω άλλο όργανο. Με καθήλωσε!

Ζ.Α. Από τα πολλά και διαφορετικά
μουσικά ακούσματα, με τα οποία είχες
την ευκαιρία, μέσω της οικογενειακής
επιχείρησης, να έλθεις σε επαφή,
ποιο θεωρείς ότι είναι εκείνο που
περισσότερο «μίλησε» μέσα σου,
και «μιλάει» ακόμα, όταν παίρνεις
τη λύρα στα χέρια σου και ξεκινάς
να «χαϊδεύεις» τις χορδές της;
Μ.Σ. Η αλήθεια είναι πως άκουσα ήχους

απ’ όλα τα μέρη της Κρήτης, τα οποία,
σέβομαι και τιμώ ιδιαίτερα. Όμως, αυτό
που «μίλησε» και «μιλάει», ακόμα και
τώρα, μέσα μου είναι το Ανωγειανό ηχόχρωμα.
Ζ.Α. Πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος
της αναγνώρισης για έναν νέο
καλλιτέχνη της παραδοσιακής
μουσικής σκηνής σήμερα; Ποια είναι
τα μεγαλύτερα εμπόδια που μπορεί
να συναντήσει στο δρόμο του και
ποιες οι ευκολότερες «διαδρομές»
σε σχέση με τους παλιότερους;

Ο δρόμος της αναγνώρισης είναι
δύσκολος στις μέρες μας, καθώς υπάρχουν πολλοί και καλοί νέοι καλλιτέχνες.
Αυτή είναι και η μεγαλύτερη δυσκολία
για ένα νέο καλλιτέχνη. Όμως υπάρχει
η διαφήμιση, που γίνεται από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, που διευκολύνει
κάπως τα πράγματα.
Μ.Σ.

Ζ.Α. Έχεις ξεχωρίσει κάποιον κρητικό
καλλιτέχνη, που θα μπορούσες να

Νικηφόρος Αεράκης. Διαφορετικοί μεταξύ τους τόσο παικτικά όσο και φωνητικά, όμως με τον τρόπο τους μίλησαν
στην ψυχή μου, γι’ αυτό και τους θεωρώ
πρότυπα μου.
Ζ.Α. Για να θυμίσουμε στους
αναγνώστες της Φ.Α. πόσα προσωπικά
σου τραγούδια έχουν κυκλοφορήσει
μέχρι σήμερα και με ποιες
συνεργασίες;

Προσωπικό μου κομμάτι μέχρι
στιγμής είναι το «Μισοφέγγαρο». Επίσης, έχω δυο συνεργασίες, με τον Νίκο
Καραβιράκη στο «Χορεύετε Γλεντίζετε» και με το Γιάννη Χαραλαμπάκη στο
«Το παιδικό μου όνειρο». Έπεται και
συνέχεια, καθώς, βρίσκομαι σε προετοιμασία προσωπικού δίσκου με 10 δικά
μου κομμάτια.

από μέρους σου. Μίλησέ μας
για τη συνεργασία σου αυτή και
το αποτέλεσμά της.

μουσική, ο χορός είναι για σένα
και την αδελφή σου Μυρσίνη, είναι
έμφυτη «κατεύθυνση»;

Μέσα απ’ αυτήν την ερώτηση,
μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω,
και δημόσια, το Γιάννη, που μ’ εμπιστεύτηκε να ερμηνεύσω το τραγούδι
αυτό. Ο Γιάννης είναι εξαιρετικός άνθρωπος, με τεράστια μουσική παιδεία.
Επιπρόσθετα, ευχαριστώ και την Ιωάννα, για τους γεμάτους ψυχή στίχους
της. Όσον αφορά στο αποτέλεσμα, εύχομαι να σας «αγγίξει» όσο «άγγιξε»
και μένα.

Μ.Σ. Σίγουρα το γεγονός ότι ο πατέρας
μου ήταν χοροδιδάσκαλος μας επηρέασε όμως θεωρώ ότι αυτό το ‘χεις η δεν
το ‘χεις! Όποτε να,ι είναι «έμφυτη» κατεύθυνση.

Ζ.Α. Τι θ’ απαντούσες σ’ εκείνους που
θα έλεγαν πως η επιχειρηματική σου
ιδιότητα στην κρητική διασκέδαση
της Αθήνας και οι γνωριμίες οι δικές
σου και της οικογένειάς σου μέσω
αυτής, κάνουν πιο «εύκολο»
τον επαγγελματικό σου δρόμο
στην κρητική μουσική;

Ζ.Α. Πως βιώνεις την δύσκολη αυτή
περίοδο της καραντίνας; Σαν
καλλιτέχνης, σαν επιχειρηματίας,
σαν οικογενειάρχης;

Μ.Σ.

Ζ.Α. Ποια συμβουλή του πατέρα σου
ξεχωρίζεις και ακολουθείς;
Μ.Σ. «Να είσαι ο εαυτός σου!» Αυτό μου

λέει ακόμα κ σήμερα.

Μ.Σ.

Ζ.Α. Ποιο το κριτήριο για τους
συνεργάτες σου; Η προσωπική σχέση
μαζί τους; Συνεργάζεται κανείς
καλύτερα με φίλους;
Μ.Σ. Το κλειδί μιας συνεργασίας είναι να

ταιριάζεις με τον άλλον. Να ‘χεις χημεία
πρώτα ανθρώπινα και έπειτα παικτικά.
Αυτό είναι και το κριτήριο μου.
Ζ.Α. «Το παιδικό μου όνειρο»
το τελευταίο σου τραγούδι σε μουσική
και ενορχήστρωση του Γιάννη
Χαραλαμπάκη και στίχους Ιωάννας
Βαμβουκάκη. Διαφορετικό,
απ’ τα μέχρι τώρα τραγούδια σου.
«Εσωτερικό» και με ιδιαίτερη ερμηνεία

Μ.Σ. Δε σου κρύβω ότι στην αρχή μ’ ανη-

συχούσε αυτό το θέμα διότι δεν ήθελα
να ειπωθεί κάτι τέτοιο για την καλλιτεχνική μου πορεία. Στη συνέχεια κατάλαβα ότι αν είσαι καλός, δε χρειάζεται
να φοβάσαι. Θα βγει! Ο κόσμος έχει
κρίση. Το γεγονός ότι έχω γνωριμίες
στον κλάδο αποτελεί κίνητρο να γίνομαι
καλύτερος.
Ζ.Α. Ο πατέρας σου Δημήτρης
Σταυρακάκης και ο θείος σου Γιάννης,
δημιουργοί, μαζί με τους Δημήτρη
Μαυρόκωστα και Μηνά Πασπαράκη,
του πρώτου ανωγειανού χορευτικού
συγκροτήματος, αποτελούν
«θρύλους» της χορευτικής μας
παράδοσης. Θα έλεγες ότι, πέρα απ’ τη

Μ.Σ. Ως καλλιτέχνης και επαγγελματίας

βιώνω μεγάλη πληγή όπως και όλοι στον
αντίστοιχο κλάδο, καθώς έχουν σταματήσει οι εκδηλώσεις και όλες οι κοινωνικές δραστηριότητες. Το μόνο θετικό
είναι πως έχουμε περισσότερο χρόνο με
την οικογένεια μας. Ουδέν κακόν, αμιγές καλού! Καλή δύναμη σε όλους! Θα
έρθουν και καλύτερες μέρες!
Ζ.Α. Πως πιστεύεις ότι θα επηρεάσει
η περίοδος αυτή την επάνοδό μας
στην κανονικότητα;
Μ.Σ. Η επαναφορά θα είναι δύσκολη μα

θα τα καταφέρουμε! Ότι δε σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό! Απλά θέλει
χρόνο.
Ζ.Α. Η σύντροφός σου Ελπίδα Καλλέργη
και ο γιός σου Δημήτρης είναι η

έμπνευσή σου; Πως αντέδρασε
η Ελπίδα στην επιλογή σου να
ασχοληθείς επαγγελματικά με
τη μουσική;

Αλίμονο αν δεν ήταν πηγή
έμπνευσης η οικογένεια μου! Έχουν
συμβάλλει κατά πολύ στη δημιουργικότητα μου, φυσικά. Η Ελπίδα, πίστεψε σ εμένα από την αρχή, και είναι δίπλα μου σε κάθε βήμα τις ζωής
μου, είτε αυτό είναι μουσικό, είτε
επαγγελματικό, είτε προσωπικό.
Μ.Σ.

Ζ.Α. Ποια είναι η ευχή σου για το αύριο
και για τους αναγνώστες της Φ.Α.

Θα ευχηθώ σε όλον τον κόσμο
καλές γιορτές με αγάπη και υγεία.
Καλή δύναμη και καλή υπομονή σ’
αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση
που βιώνουμε.
Μ.Σ.

Ζ.Α. Μανώλη, εκ μέρους της
συντακτικής ομάδας της Φ.Α.
σ’ ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτή
τη συνέντευξη και σου ευχόμαστε
καλή επιτυχία στα επόμενα
βήματά σου! Να ‘σαι καλά!

Σας ευχαριστώ με τη σειρά μου
για τη στήριξη και την όμορφη συνέντευξη και σας χαιρετώ με μια μαντινάδα της γυναίκας μου:
Μ.Σ.

«Ακόμα κι αν στερήθηκες
και θαύματα δεν είδες,
συνέχισε να πολεμάς
και ζήσε με ελπίδες.»
Να είστε όλοι καλά!
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ν μέσω πανδημίας και φυσικής… απόστασης,

η συντακτική ομάδα της Φ.Α. εξακολουθεί να αναζητά
τρόπους να «γεμίζει» τις σελίδες της με ποιοτικά θέματα,
που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών, και θα δώσουν
βήμα σε ανθρώπους που έχουν «κάτι» να πουν…
Ο εγκλεισμός και ο κοινωνικός περιορισμός, γίνονται τελευταία
αφορμή να «γεννηθούν» νέες ιδέες και σκέψεις, που με τη βοήθεια
φίλων, γίνονται εύκολα πράξη.
Μια τέτοια ιδέα λοιπόν, ήταν και η νέα στήλη της Φ.Α., για την
προβολή και γνωριμία στο αναγνωστικό κοινό της, νέων, ανωγειανών
καλλιτεχνών, που δίνουν τα πρώτα δείγματα «γραφής» τους στην
κρητική μουσική, επιχειρώντας να προσθέσουν το δικό τους
«λιθαράκι» στο στέρεο οικοδόμημα της ανωγειανής μουσικής
παράδοσης.
Και η αρχή γίνεται με έναν ανωγειανό καλλιτέχνη, που γεννήθηκε
και γαλουχείται στην Αθήνα, φέροντας την «ευθύνη» του ονόματος
μιας μεγάλης ανωγειανής οικογένειας, αυτής των «Μερτζάνηδων».
Μανώλης Σταυρακάκης (Μερτζάνης), λοιπόν, επί τω έργω…

Ζ.Α. Μανώλης Σταυρακάκης –
Μερτζάνης. Όνομα που βαρύνει
στην Ανωγειανή κοινωνία. Ποια τα
οφέλη και ποιες οι ευθύνες που
δημιουργεί το όνομα ενός παλιού,
γνήσιου μερακλή, ανωγειανού
άντρα στον εγγονό του,
που καλείται να το συνεχίσει;
Μ.Σ. Αρχικά νιώθω υπερήφανος που

ανήκω σ’ αυτή την οικογένεια. Τα
οφέλη του «Μερτζάνη» είναι οι εικό-

νες, τ' ακούσματα, το μερακλίκι του,
μεγάλη κληρονομιά! Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλη ευθύνη όχι μόνο από τον
παππού μου, αλλά και από όλη την οικογένεια των Μερτζάνηδων, αφού φέρω μεγάλο βάρος να παραδώσω κι εγώ
στις επόμενες γενιές.
Ζ.Α. Πως η καταγωγή και η οικογένειά
σου επηρέασαν την μέχρι τώρα πορεία
και την ενασχόλησή σου με την
μουσική και το τραγούδι;

Ανώγεια! Άπειρη μουσική μεγάλοι
καλλιτέχνες! Οφείλουμε πολλά σ’ αυτούς
τους ανθρώπους. Το αίμα των Ανωγειανών «βράζει» μουσική! Όσον αφορά στην
οικογένεια μου, από όταν ήμουν μικρός
ο πατέρας μου με ώθησε ν’ ασχοληθώ με
τη λύρα. Εξίσου η μάνα μου και η αδελφή
μου πάντα με εμψύχωναν στο να συνεχίσω. Μεγάλο στήριγμα η οικογένεια!
Μ.Σ.

Ζ.Α. Κρητικό Κονάκι, Αόρη Μερτζάνης,
η οικογενειακή επιχείρηση που γράφει
τη δική της ιστορία στην κρητική
διασκέδαση της Αθήνας. Η επαφή σου
από την παιδική σου ηλικία, μέσω
της επιχείρησης αυτής, με μεγάλους
Κρήτες Καλλιτέχνες, θεωρείς ότι
επιτάχυνε την ενασχόλησή σου
με την μουσική και το τραγούδι;
Μ.Σ. Σίγουρα ναι. Το να βρίσκομαι από

μικρός σ ένα τέτοιο χώρο, με βοήθησε
να εξελιχθώ, καθώς πέρα από τ’ ακούσματα είχα και πολύτιμες συμβουλές
διαφόρων καλλιτεχνών.
Ζ.Α. Γιατί λύρα και όχι λαούτο,
μαντολίνο ή ασκομπαντούρα;
Τι ήταν αυτό που σε έκανε να
ξεχωρίσεις και τελικά να επιλέξεις
το όργανο αυτό από τα υπόλοιπα
της κρητικής μουσικής παράδοσης;
Μ.Σ. Δεν ήταν θέμα επιλογής. Ο πατέρας

μου μου έφερε μια λύρα στο σπίτι και
δεν μπήκα στη διαδικασία να πιάσω άλλο όργανο. Με καθήλωσε!

Ζ.Α. Από τα πολλά και διαφορετικά
μουσικά ακούσματα, με τα οποία είχες
την ευκαιρία, μέσω της οικογενειακής
επιχείρησης, να έλθεις σε επαφή,
ποιο θεωρείς ότι είναι εκείνο που
περισσότερο «μίλησε» μέσα σου,
και «μιλάει» ακόμα, όταν παίρνεις
τη λύρα στα χέρια σου και ξεκινάς
να «χαϊδεύεις» τις χορδές της;
Μ.Σ. Η αλήθεια είναι πως άκουσα ήχους

απ’ όλα τα μέρη της Κρήτης, τα οποία,
σέβομαι και τιμώ ιδιαίτερα. Όμως, αυτό
που «μίλησε» και «μιλάει», ακόμα και
τώρα, μέσα μου είναι το Ανωγειανό ηχόχρωμα.
Ζ.Α. Πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος
της αναγνώρισης για έναν νέο
καλλιτέχνη της παραδοσιακής
μουσικής σκηνής σήμερα; Ποια είναι
τα μεγαλύτερα εμπόδια που μπορεί
να συναντήσει στο δρόμο του και
ποιες οι ευκολότερες «διαδρομές»
σε σχέση με τους παλιότερους;

Ο δρόμος της αναγνώρισης είναι
δύσκολος στις μέρες μας, καθώς υπάρχουν πολλοί και καλοί νέοι καλλιτέχνες.
Αυτή είναι και η μεγαλύτερη δυσκολία
για ένα νέο καλλιτέχνη. Όμως υπάρχει
η διαφήμιση, που γίνεται από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, που διευκολύνει
κάπως τα πράγματα.
Μ.Σ.

Ζ.Α. Έχεις ξεχωρίσει κάποιον κρητικό
καλλιτέχνη, που θα μπορούσες να

Νικηφόρος Αεράκης. Διαφορετικοί μεταξύ τους τόσο παικτικά όσο και φωνητικά, όμως με τον τρόπο τους μίλησαν
στην ψυχή μου, γι’ αυτό και τους θεωρώ
πρότυπα μου.
Ζ.Α. Για να θυμίσουμε στους
αναγνώστες της Φ.Α. πόσα προσωπικά
σου τραγούδια έχουν κυκλοφορήσει
μέχρι σήμερα και με ποιες
συνεργασίες;

Προσωπικό μου κομμάτι μέχρι
στιγμής είναι το «Μισοφέγγαρο». Επίσης, έχω δυο συνεργασίες, με τον Νίκο
Καραβιράκη στο «Χορεύετε Γλεντίζετε» και με το Γιάννη Χαραλαμπάκη στο
«Το παιδικό μου όνειρο». Έπεται και
συνέχεια, καθώς, βρίσκομαι σε προετοιμασία προσωπικού δίσκου με 10 δικά
μου κομμάτια.

από μέρους σου. Μίλησέ μας
για τη συνεργασία σου αυτή και
το αποτέλεσμά της.

μουσική, ο χορός είναι για σένα
και την αδελφή σου Μυρσίνη, είναι
έμφυτη «κατεύθυνση»;

Μέσα απ’ αυτήν την ερώτηση,
μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω,
και δημόσια, το Γιάννη, που μ’ εμπιστεύτηκε να ερμηνεύσω το τραγούδι
αυτό. Ο Γιάννης είναι εξαιρετικός άνθρωπος, με τεράστια μουσική παιδεία.
Επιπρόσθετα, ευχαριστώ και την Ιωάννα, για τους γεμάτους ψυχή στίχους
της. Όσον αφορά στο αποτέλεσμα, εύχομαι να σας «αγγίξει» όσο «άγγιξε»
και μένα.

Μ.Σ. Σίγουρα το γεγονός ότι ο πατέρας
μου ήταν χοροδιδάσκαλος μας επηρέασε όμως θεωρώ ότι αυτό το ‘χεις η δεν
το ‘χεις! Όποτε να,ι είναι «έμφυτη» κατεύθυνση.

Ζ.Α. Τι θ’ απαντούσες σ’ εκείνους που
θα έλεγαν πως η επιχειρηματική σου
ιδιότητα στην κρητική διασκέδαση
της Αθήνας και οι γνωριμίες οι δικές
σου και της οικογένειάς σου μέσω
αυτής, κάνουν πιο «εύκολο»
τον επαγγελματικό σου δρόμο
στην κρητική μουσική;

Ζ.Α. Πως βιώνεις την δύσκολη αυτή
περίοδο της καραντίνας; Σαν
καλλιτέχνης, σαν επιχειρηματίας,
σαν οικογενειάρχης;

Μ.Σ.

Ζ.Α. Ποια συμβουλή του πατέρα σου
ξεχωρίζεις και ακολουθείς;
Μ.Σ. «Να είσαι ο εαυτός σου!» Αυτό μου

λέει ακόμα κ σήμερα.

Μ.Σ.

Ζ.Α. Ποιο το κριτήριο για τους
συνεργάτες σου; Η προσωπική σχέση
μαζί τους; Συνεργάζεται κανείς
καλύτερα με φίλους;
Μ.Σ. Το κλειδί μιας συνεργασίας είναι να

ταιριάζεις με τον άλλον. Να ‘χεις χημεία
πρώτα ανθρώπινα και έπειτα παικτικά.
Αυτό είναι και το κριτήριο μου.
Ζ.Α. «Το παιδικό μου όνειρο»
το τελευταίο σου τραγούδι σε μουσική
και ενορχήστρωση του Γιάννη
Χαραλαμπάκη και στίχους Ιωάννας
Βαμβουκάκη. Διαφορετικό,
απ’ τα μέχρι τώρα τραγούδια σου.
«Εσωτερικό» και με ιδιαίτερη ερμηνεία

Μ.Σ. Δε σου κρύβω ότι στην αρχή μ’ ανη-

συχούσε αυτό το θέμα διότι δεν ήθελα
να ειπωθεί κάτι τέτοιο για την καλλιτεχνική μου πορεία. Στη συνέχεια κατάλαβα ότι αν είσαι καλός, δε χρειάζεται
να φοβάσαι. Θα βγει! Ο κόσμος έχει
κρίση. Το γεγονός ότι έχω γνωριμίες
στον κλάδο αποτελεί κίνητρο να γίνομαι
καλύτερος.
Ζ.Α. Ο πατέρας σου Δημήτρης
Σταυρακάκης και ο θείος σου Γιάννης,
δημιουργοί, μαζί με τους Δημήτρη
Μαυρόκωστα και Μηνά Πασπαράκη,
του πρώτου ανωγειανού χορευτικού
συγκροτήματος, αποτελούν
«θρύλους» της χορευτικής μας
παράδοσης. Θα έλεγες ότι, πέρα απ’ τη

Μ.Σ. Ως καλλιτέχνης και επαγγελματίας

βιώνω μεγάλη πληγή όπως και όλοι στον
αντίστοιχο κλάδο, καθώς έχουν σταματήσει οι εκδηλώσεις και όλες οι κοινωνικές δραστηριότητες. Το μόνο θετικό
είναι πως έχουμε περισσότερο χρόνο με
την οικογένεια μας. Ουδέν κακόν, αμιγές καλού! Καλή δύναμη σε όλους! Θα
έρθουν και καλύτερες μέρες!
Ζ.Α. Πως πιστεύεις ότι θα επηρεάσει
η περίοδος αυτή την επάνοδό μας
στην κανονικότητα;
Μ.Σ. Η επαναφορά θα είναι δύσκολη μα

θα τα καταφέρουμε! Ότι δε σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό! Απλά θέλει
χρόνο.
Ζ.Α. Η σύντροφός σου Ελπίδα Καλλέργη
και ο γιός σου Δημήτρης είναι η

έμπνευσή σου; Πως αντέδρασε
η Ελπίδα στην επιλογή σου να
ασχοληθείς επαγγελματικά με
τη μουσική;

Αλίμονο αν δεν ήταν πηγή
έμπνευσης η οικογένεια μου! Έχουν
συμβάλλει κατά πολύ στη δημιουργικότητα μου, φυσικά. Η Ελπίδα, πίστεψε σ εμένα από την αρχή, και είναι δίπλα μου σε κάθε βήμα τις ζωής
μου, είτε αυτό είναι μουσικό, είτε
επαγγελματικό, είτε προσωπικό.
Μ.Σ.

Ζ.Α. Ποια είναι η ευχή σου για το αύριο
και για τους αναγνώστες της Φ.Α.

Θα ευχηθώ σε όλον τον κόσμο
καλές γιορτές με αγάπη και υγεία.
Καλή δύναμη και καλή υπομονή σ’
αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση
που βιώνουμε.
Μ.Σ.

Ζ.Α. Μανώλη, εκ μέρους της
συντακτικής ομάδας της Φ.Α.
σ’ ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτή
τη συνέντευξη και σου ευχόμαστε
καλή επιτυχία στα επόμενα
βήματά σου! Να ‘σαι καλά!

Σας ευχαριστώ με τη σειρά μου
για τη στήριξη και την όμορφη συνέντευξη και σας χαιρετώ με μια μαντινάδα της γυναίκας μου:
Μ.Σ.

«Ακόμα κι αν στερήθηκες
και θαύματα δεν είδες,
συνέχισε να πολεμάς
και ζήσε με ελπίδες.»
Να είστε όλοι καλά!
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Ευχαριστήρια

Β) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου
Ανωγείων, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, εκφράζουν τις θερμότατες ευχαριστίες για τις προσφορές:
› Τον Νταγιαντά Γεώργιο του Δημητρίου για την κατάθεση στο ταμείο της επιτροπής πενήντα (50,00)
ευρώ στη μνήμη Φαίδρου Φρυσάλη.
› Την οικογένεια των Γεωργίου και
Ζαχαρένιας Στεφανάκη για την
κατάθεση στο ταμείο της επιτροπής πενήντα (50,00) ευρώ στην
μνήμη Ελευθερίου Σταυρακάκη
(Μερτζάνη).
› Το βιβλιοπωλείο «ΚΥΡΙΑΚΗΣ»
του Ηρακλείου για τη δωρεά 20 τόμων Νεανικής Λογοτεχνίας για τον
εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Ανωγείων.
› Τον κ. Γεώργιο Σμπώκο για την
άγρυπνη ματιά του και τον διακαή
πόθο του για τον ανεφοδιασμό της
σχολικής βιβλιοθήκης, η οποία φέρει το όνομά του.
Γ) Το εκκλησιαστικό συμβούλιο
της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου
Ανωγείων Μυλοποτάμου ευχαριστεί για τις προσφορές στη μνήμη
Ελευθερίας Γεωρ. Κουτάντου:
› Την οικογένειά της (αδέλφια ανίψια) για την προσφορά του ποσού των εξακόσια πενήντα (650,00)
ευρώ.
› Την χήρα Ελένη Αριστείδου Κουτάντου για την προσφορά των εκατό (100,00) ευρώ.

› Τους Αντώνη και Ελευθερία
Μαυρόκωστα για την προσφορά
του ποσού των πενήντα (50,00)
ευρώ.
› Την χήρα Όλγα Νικολάου Κοκοσάλη για την προσφορά του ποσού
των 50,00 πενήντα (50,00) ευρώ.
› Τον Παναγιώτη Κούτλη για την
προσφορά των εκατό (100,00) ευρώ.
› Την Κουτάντου Γεωργία για την
προσφορά των εκατό (100,00) ευρώ.
› Την οικογένεια της Ρούλας Μητσάνη για την προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ.
› Την Μαρία Κούτλη για την προσφορά του ποσού των πενήντα
(50,00) ευρώ.
› Την οικογένεια του Αγισηλάου
Κουτάντου για την προσφορά του
ποσού των εκατό (100,00) ευρώ
› Την οικογένεια του Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη για την προσφορά του
ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ.
Δ) Ο Δ/ντής του Κ.Υ. Ανωγείων
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά τους για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού – υγειονομικού και
λοιπού υλικού:
› Την οικογένεια Παναγιώτη και
Δήμητρας Πασπαράκη για την προσφορά του ποσού των εκατό
(100,00) ευρώ στην μνήμη Γεωργίου
Σαλούστρου (Κορκολογιώργη) και
για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ στην μνήμη
του Αναστασίου Πασπαράκη (Στυρούλη).
› Την Γεωργία Κουτάντου για την
προσφορά του ποσού των εκατό
(100,0) ευρώ στην μνήμη της αγαπημένης της αδερφής Ελευθερίας
Κουτάντου
› Στην μνήμη Ελευθερίου Σταυρακάκη (Μερτζάνη):
Την οικογένεια του Γεωργίου Σταυρακάκη (Πιτάκου) για την προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00)
ευρώ
Την οικογένεια του Ζαχαρία Νταγιαντά του Μιχαήλ για την προσφορά του ποσού των πενήντα
(50,00) ευρώ
Την οικογένεια του Γεωργίου
Σκουλά (Μενιάνη) για την προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00)
ευρώ
Την κυρία Εύα Βενιανάκη για την
προσφορά του ποσού των πενήντα
(50,00) ευρώ

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:

◗Υ
 πέρ της τράπεζας αίματος του Συλλόγου
Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»,
που τηρείται στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ».

Ανωγειανές

Αθιβολές
του Μανώλη Σκανδάλη

Το συνοικέσιο είχε αίσιο τέλος!
Τα Ανώγεια είναι από τα λίγα χωριά της Κρήτης που κρατούν ακόμα
την παράδοση σε πάρα πολλά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά και στα
συνοικέσια. Ένα πρόσφατο σμίξιμο δυο νέων όμορφων ανωγειανών
παιδιών «στολισμένο» και με ένα τρυφερό στιχάκι από τον μελλοντικό γαμπρό, έλαβε χώρα πρόσφατα στο χωριό μας. Οι δυο πλευρές
μεταξύ «γαμπρού» και «νύφης», ο παππούς του νεαρού και ο πατέρας
της κοπέλας, κατόπιν ραντεβού συναντήθηκαν, με την πλευρά του
νεαρού να ενημερώνει την πλευρά της κοπελιάς ότι ενδιαφέρεται σοβαρά με προοπτική τον γάμο. Ο πατέρας της «νύφης» από την μεριά
του ενημέρωσε την κόρη του για τις προθέσεις του υποψήφιου άνδρα
της και μετά από λίγες μέρες σκέψης πήρε την απόφαση ζωής, ότι
τελικά δήλωσε σύμφωνη. Η αγωνία από την πλευρά του «γαμπρού»
είχε κορυφωθεί, αφού για μερικές μέρες δεν είχε απάντηση της κοπελιάς. Μετά το αίσιο τέλος που έλαβε η υπόθεση αυτή, ο παππούς του
νεαρού, Γιώργης Αρ. Μανουράς «Καγιαμπής», πλέοντας σε πελάγη
ευτυχίας, είπε το παρακάτω στιχάκι στη μέλλουσα εγγονή του:
Ήρθε η χαρά και κράταγε μια βιόλα που μυρίζει,
και τση δώκα ένα καντιφέ να τόνε κανακίζει!

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

Η απογοήτευση του Σαββοβασίλη!
Ο μακαρίτης ο Σαββοβασίλης (Βασίλης Δραμουντάνης) πέραν της
καλής ψυχής του διακρίνονταν και για τον αυθορμητισμό του, τον
παρορμητισμό του και την πολύ δυνατή φωνή που είχε! Κάποια μέρα
που πήγε στο περίπτερο να αγοράσει τα τσιγάρα του, ζήτησε και
σοκολάτες για τα εγγονάκια του. Ο Λεωχάρης του απάντησε ότι δεν
φέρνει ποτέ σοκολάτες, ειδικά το καλοκαίρι, γιατί λιώνουν εύκολα
μέσα στο περίπτερο.
Απογοητευμένος ο Σαββοβασίλης από το γεγονός, με πολύ δυνατή και
βροντερή φωνή, λέει στον Λεωχάρη:
Ω ανάθεμάσε που λιώνουνε… Ντα γιάιντα, (γιατί) ψητές τσι κάνεις;

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

Στη γέφυρα των δοντιών, «κάγκελα»!
Από τον οδοντίατρο είχε γυρίσει ο αδελφός του Μπουργονίκο, Δημήτρης. Μόλις γύρισε στο σπίτι, τον ρώτησε ο αδελφός του ο Νίκος
(Μπουργονίκος)
– Ήντα μπρε σου κάνε ο γιατρός;
- Μια γέφυρα μου διόρθωσε!
- Και ήντα πράμα διόρθωσε στη γέφυρα, κάγκελα τση βάλε; (!!!)
(Μάλλον, «κάγκελο» από την απάντηση του Νίκου, έμεινε ο αδελφός του)

Μαν.Σκαν.
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Α) Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού (Κοινωνική Υπηρεσία) του Δήμου Ανωγείων αισθάνεται την υποχρέωση
να ευχαριστήσει θερμά:
› Τα παιδιά του Δημητρίου Φρυσάλη για τη δωρεά πενήντα (50,00)
ευρώ στη μνήμη του πατέρα τους.
› Την οικογένεια Δημητρίου Φασουλά (Μητσοφλά) για την προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό
Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων
στη μνήμη του αδερφού του Βασιλείου Στ. Φασουλά.
› Τον Σαλούστρο Κωνσταντίνο
του Ηρακλή για τη δωρεά πενήντα
(50,00) ευρώ στη μνήμη του Στρατάκη Ιωάννη.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Δημήτρη Σαλούστρου (του Ζαϊμη) * Φιλόλογου

�

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 1ο

Κάποιον καρδιολόγο πείραζε χαριτολογώντας

κάποτε ένας μηχανικός αυτοκινήτων «καρμπιρατέρ
επιδιορθώνουμε κι εσύ κι εγώ, του ’λεγε, δεν καταλαβαίνω γιατί το έργο του γιατρού είναι σπουδαιότερο
από εκείνο του μηχανικού».
«Μην το λες, παρατήρησε ο γιατρός, θα χώραγε κάποια σύγκριση, αν ήταν ανάγκη να επισκευάζεις το
καρμπιρατέρ με το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε λειτουργία»
Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τον ιστορικό αναφορικά
με το μελετητή του φυσικού κόσμου, ασχολείται με
μιαν επιστήμη σε κίνηση και σαν να μην έφτανε αυτό,
μέρος του μηχανισμού της κίνησης είναι ο ίδιος ο ιστορικός .Η ιστόρηση του γεγονότος με τη σειρά της είναι
«ιστορικό γεγονός» ίσης ή και σπουδαιότερης σημασίας με το πρώτο. Αυτό ισχύει βέβαια με όλες τις κοινωνικές επιστήμες, όμως επειδή η ιστορία, είναι και
επιστήμη των επιστημών, είναι εκείνη που καλείται σε
απολογία.
Ας ξετυλίξουμε, λοιπόν, το κουβάρι.
Όπως κάθε άλλη επιστήμη η ιστορία πέρασε ένα μακρό στάδιο εξέλιξης.
Η καταγραφή και ερμηνεία παρελθόντων γεγονότων
ξεκίνησε τόσο για τη Δύση, όσο και για την Ανατολή
μέσα από τις επαναλήψεις των μύθων που κληροδοτήθηκαν από προφορικές παραδόσεις.
Η επική ποίηση του Ομήρου είναι ένα παράδειγμα
τέτοιας προφορικής ιστορίας.
Με τον Ηρόδοτο τον «πατέρα» της Ελληνικής ιστορίας έχουμε την πρώτη γραπτή αφήγηση συμβάντων
αξιομνημόνευτων, που παρά τη μεταφυσική τους οπτική, θεμελιώνουν τη γραπτή ιστορική παράδοση, ενώ
με το Θουκυδίδη λίγο αργότερα περνάμε στη φάση
κατά την οποία ο άνθρωπος, το δρών υποκείμενο της
ιστορίας, καλείται να αναλάβει την ευθύνη των επιλογών του, αφήνοντας οριστικά τους θεούς έξω από την
εξήγηση της ιστορικής πράξης.
Αντίστοιχα για την Ανατολή και συγκεκριμένα την
Κίνα πατέρας της κινέζικης ιστορίας θεωρείται ο Σίμα Κιαν (γύρω στο 100 πΧ) με το έργο του Σιτζί,
δηλαδή αρχεία του μεγάλου ιστορικού, για δε τον
Αραβικό κόσμο ο Αλ Ταμπαρίκ (πρώτος αιώνας μ.Χ)
που γράφει τα χρονικά, ιστορία από κτίσεως κόσμου
μέχρι το 915.
Συγκροτήθηκε ωστόσο σε επιστήμη η μελέτη του παρελθόντος μόλις τον 19ο αιώνα, όταν τα περίπλοκα
προβλήματα της βιομηχανικής κοινωνίας οδηγούν
αρχικά στο θετικισμό, τη θετική δηλαδή λογική και
επιστημονική απάντηση σε αυτά με τη χρήση αυστηρών μεθόδων και κυρίως της εμπειρικής, για να αναγνωριστεί έτσι η σημασία των αρχειακών πηγών και
η ανάγκη της υποβολής τους σε κριτικό έλεγχο. Η
πιστή αφήγηση γεγονότων κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις φτάνει σε υψηλό επίπεδο με το Γερμανικό
ιστορισμό, την αξιολογότερη ιστορική σχολή του 19ου
αιώνα.
Οι Γερμανοί ιστορικοί Μπάρτολντ Νίμπουρ και Λέοπολντ φον Ράνκε άνοιξαν νέους ορίζοντες στη συγγραφή της ιστορίας.
Ο Νίμπουρ φέρεται ως ο πρώτος σύγχρονος ιστορικός, που ασχολήθηκε με την ιστοριογραφία με επιστημονικό τρόπο αξιολογώντας κριτικά τους πρώιμους
Ρωμαϊκούς μύθους, αποδίδοντας παράλληλα μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη των θεσμών και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά παρά σε άτομα και περιστατικά, ο δε Ράνκε έθεσε νέα κριτήρια στην ιστορική
έρευνα την οποία στήριξε σε κριτικά αξιολογημένες

πρωτογενείς πηγές.
Μια άλλη μορφή «επιστημονικής ιστορίας» αναπτύχθηκε στον ίδιο αιώνα από το Γάλλο ιστορικό Ογκίστ
Κοντ βασισμένη στη θετικιστική πεποίθηση ότι υποκείμενοι γενικοί νόμοι διέπουν την ιστορία, χωρίς τη
γνώση και αξιοποίηση των οποίων δε γίνεται να την
κατανοήσουμε .
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ο διαλεκτικός υλισμός
του Καρλ Μαρξ ο οποίος εστιάζοντας στις εσωτερικές
οικονομικές δομές της κοινωνίας, προβάλλει ως αντίλογος στη στενή πολιτική θεώρηση της ιστορίας.
Η οικονομική θεώρηση της ιστοριογραφίας συνεχίστηκε και τον 20ο αιώνα
Νέες ωστόσο τάσεις στην επιστήμη της ιστορίας εκφράζει η σχολή που δημιουργήθηκε στη Γαλλία γύρω
από το περιοδικό «Annales» και τους ιδρυτές του Λυσιέν Φεβρ και Μαρκ Μπλοχ, που ώθησαν την έρευνα
προς την κατεύθυνση της μελέτης των δομών και των
νοοτροπιών κάτω από τις οποίες δρουν οι άνθρωποι,
ζητώντας παράλληλα τη συνδρομή των άλλων κοινωνικών επιστημών.
Οι Βρετανοί μαρξιστές ιστοριογράφοι με τη σειρά
τους , όπως ο Κρίστοφερ Χιλ και ο Έντουαρντ Τόμσον απορρίπτοντας το άκαμπτο δόγμα μιας απόλυτης
εσωτερικής δομής, που καθορίζει όλους τους ιστορικούς παράγοντες, εφάρμοσαν με δημιουργικό τρόπο
τις Μαρξιστικές ιδέες για να διαμορφώσουν το είδος
της ιστορίας, που παράγεται «εκ των κάτω».
Τέλος η πολιτική ιστορία αναπτύχθηκε υπό μία νέα
οπτική χάρις στο έργο των Άλαν Τέϊλορ και Τζεφρεϊ
Έλτον οι οποίοι έδωσαν έμφαση στην ατομική δράση
και την ιστοριογραφική σημασία του αναπάντεχου.
Έκαμα αυτήν την αδρομερή ιστορική επισκόπηση της
εξέλιξης των ιστορικών ερευνών για να δείξω πως η
επιστήμη αυτή του παρελθόντος προφανώς έχει μέλλον.
Η πρώτη σκέψη, που σε κατέχει μετά την περιδιάβαση
σε όλην αυτήν την κοπιώδη πνευματική περιπέτεια των
ερευνητών του παρελθόντος είναι πως η ιστορία μέσα
από σχολές και θεωρίες, διαφορετικές οπτικές και
μεθόδους, επανακαθορισμούς του αντικειμένου και
του ρόλου της, αναζητεί νέους δρόμους, όχι για να
καταστεί οριστική, ή επίσημη, αλλά για να διευκρινίσει
τους όρους με τους οποίους κάθε πολιτισμός θα αντιλαμβάνεται το παρελθόν του.
Κι αν έτσι έχουν τα πράγματα ποιο νόημα μπορεί να
παίρνει το αίτημα για την αλήθεια, αίτημα που για
κάθε εποχή και πολιτισμό παραμένει αδιαπραγμάτευτο που μήτε ματαιώνεται, μήτε χρονική μετάθεση επιδέχεται ;
Κι αφού ο λόγος για την αλήθεια, είναι τίμιο πριν προχωρήσουμε να μοιραστούμε μιαν υπόνοια, έναν ενδογενή φόβο, που φορές μας ανασκάπτει απ’ τα θεμέλια
και που, αν δεν τον ξεπεράσουμε, κάθε περαιτέρω
συζήτηση για την αλήθεια στερείται περιεχομένου.
Ας θεωρήσουμε, λοιπόν, εξ αρχής κι όχι για λόγους
οικονομίας, αλλά για λόγους ρεαλισμού ότι γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε την απάντηση σ’ εκείνο το αρχαϊκό ερώτημα των πρωτοετών της φιλοσοφίας: υπάρχει, πάει να πει, αλήθεια, που οι Θεοί συγχωρούν να
εμπίπτει στην αντιληπτική μας ικανότητα ή την εμπειρία μας; Στο κάθε άλλο παρά ανυπόστατο αυτό ερώτημα, ας θεωρήσουμε, έτσι εντελώς αυθαίρετα, ότι ναι
για μας υπάρχει και είναι εκείνο, που από σύμβαση
αποδεχόμαστε, εκείνο που στηρίζοντάς το το καθιστούμε αληθινό, όχι γιατί τάχα είναι αναμφισβήτητο,
αλλά γιατί είναι το μόνο σταθερό έρεισμα, που προ-

σφέρει η εποπτεία εκείνο, που πραϋνει το αίσθημα του
μετεωρισμού και βεβαιώνει διανοητικά το αυταπόδεικτο της ύπαρξής μας
Αλλιώς θα εμπλακούμε σε αδιέξοδες συζητήσεις Πλατωνικού τύπου για το όντως όν, το πραγματικά πραγματικό, που παρ’ ότι υποψιάζουν το πνεύμα μας για
το πόσο θολό διαγράφεται το αντικαθρέφτισμα του
είναι, θα ήσαν απαγορευτικές για τη συζήτησή μας,
αφού ταυτίζουν την έρευνα για την αλήθεια με την
αναζήτηση της μαύρης γάτας στο σκοτεινό δωμάτιο,
που δεν υπήρξε ποτέ εκεί μέσα.
Και αυτό με την παρατήρηση ότι το γεγονός πως η
αλήθεια δε μας ικανοποιεί απόλυτα, δε νομιμοποιεί να
την αναζητούμε σε ένα υπεριστορικό πλαίσιο και να
επιφορτίσουμε ξανά τους θεούς με δικές μας έγνοιες.
Κατανοούμε την ψυχική ανάγκη για την εξ αποκαλύψεως αλήθεια και την εξ ύψους παρηγορία, αλλά ας
μην τη συγχέουμε με το αίτημα της συνείδησης για την
ιστορική μας αυτογνωσία.
Κι αφού η καλή είδηση είναι πως υπάρχει αλήθεια, ας
επικεντρωθούμε στο ερώτημα, αν αυτήν την αλήθεια
τη διάχυτη μέσα στο χρόνο, έστω με την επισφαλή
πειστικότητα, που το επιχειρούν οι λεγόμενες φυσικές
επιστήμες, μπορεί να τη αποκαλύψει στα μάτια μας η
ιστορία.
Στο ερώτημα πόσο, αλήθεια, επιστήμη μπορεί να γίνει
η ιστορία, ακούστε μια πρώτη απάντηση από τον
Έντουαρντ Καρ:
«Όταν ήμουν πολύ νέος, λέει, είχα εντυπωσιαστεί μαθαίνοντας ότι παρά τα φαινόμενα, η φάλαινα δεν είναι
ψάρι. σήμερα αυτά τα ζητήματα ταξινόμησης με συγκινούν λιγότερο, γιαυτό και δεν ανησυχώ ιδιαίτερα,
όταν με βεβαιώνουν ότι η ιστορία δεν είναι επιστήμη».
Να ακούτε τις γνώμες των ειδικών έλεγε ένας παλιός
μου δάσκαλος, αλλιώς δεν θα μπορέσετε να τις ξεπεράσετε.
Κι αλήθεια μιλούμε σήμερα για ιστορία με τη σκέψη
πως η απόσταση από την υπόθεση ως την αυξημένη
πιθανότητα είναι η βασανιστική διαδρομή, που έχει
διανύσει η ιστορική μελέτη από τις απαρχές της ως
σήμερα. Ο ιστορικός, προσθέτει ο Καρ. ονειρεύεται
σαν τον Οδυσσέα να δώσει σώμα στις σκιές για να
τους υποβάλει ερωτήματα.
Κι αλήθεια μιλούμε σήμερα για ιστορία, όπως μιλούμε
για τέχνη ή για ποίηση, όπως μιλούμε για έρωτα ή για
θάνατο ή ακόμη ακόμη για το Θεό, θεωρώντας αυτονόητο ότι η ελάχιστη οικείωση, ή η περιορισμένη διανοητική συναναστροφή με τις έννοιες αυτές δεν αναστέλλει ποσώς το δικαίωμά μας να δογματίζουμε εδώ
και εκεί, ως εάν τα διαχρονικά αυτά ζητήματα άνοιγαν
και έκλειναν επί των ημερών μας.
Το γεγονός ωστόσο ότι μιλούμε ειδικότερα για την
ιστορία επαναθέτοντας τα αρχικά ερωτήματα: ποια
η δουλειά του ιστορικού, πόσο κοντά και σε ποιαν
αλήθεια μπορεί να μας οδηγήσει η ιστορία, ή ποια
είναι η χρησιμότητα της μελέτης του παρελθόντος και
με ποιους όρους πρέπει να γίνεται, δείχνει πόσο βιαστήκαμε να κηρύξουμε το τέλος της ιστορίας, πριν
καλά καλά υποψιαστούμε τη φύση και το χαρακτήρα
της ιδιότυπης αυτής γνωστικής περιπέτειας, «της πιο
δύσκολης από τις επιστήμες του ανθρώπου» όπως λέει ο Bayle, και πόσο πίσω από τις αβασάνιστες βεβαιότητες αγρυπνά, ευτυχώς η γόνιμη αμφιβολία.
Δημήτρης Σαλούστρος (του Ζαϊμη)
Email: saloudim@hotmail.com
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Ευχαριστήρια

Β) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου
Ανωγείων, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, εκφράζουν τις θερμότατες ευχαριστίες για τις προσφορές:
› Τον Νταγιαντά Γεώργιο του Δημητρίου για την κατάθεση στο ταμείο της επιτροπής πενήντα (50,00)
ευρώ στη μνήμη Φαίδρου Φρυσάλη.
› Την οικογένεια των Γεωργίου και
Ζαχαρένιας Στεφανάκη για την
κατάθεση στο ταμείο της επιτροπής πενήντα (50,00) ευρώ στην
μνήμη Ελευθερίου Σταυρακάκη
(Μερτζάνη).
› Το βιβλιοπωλείο «ΚΥΡΙΑΚΗΣ»
του Ηρακλείου για τη δωρεά 20 τόμων Νεανικής Λογοτεχνίας για τον
εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Ανωγείων.
› Τον κ. Γεώργιο Σμπώκο για την
άγρυπνη ματιά του και τον διακαή
πόθο του για τον ανεφοδιασμό της
σχολικής βιβλιοθήκης, η οποία φέρει το όνομά του.
Γ) Το εκκλησιαστικό συμβούλιο
της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου
Ανωγείων Μυλοποτάμου ευχαριστεί για τις προσφορές στη μνήμη
Ελευθερίας Γεωρ. Κουτάντου:
› Την οικογένειά της (αδέλφια ανίψια) για την προσφορά του ποσού των εξακόσια πενήντα (650,00)
ευρώ.
› Την χήρα Ελένη Αριστείδου Κουτάντου για την προσφορά των εκατό (100,00) ευρώ.

› Τους Αντώνη και Ελευθερία
Μαυρόκωστα για την προσφορά
του ποσού των πενήντα (50,00)
ευρώ.
› Την χήρα Όλγα Νικολάου Κοκοσάλη για την προσφορά του ποσού
των 50,00 πενήντα (50,00) ευρώ.
› Τον Παναγιώτη Κούτλη για την
προσφορά των εκατό (100,00) ευρώ.
› Την Κουτάντου Γεωργία για την
προσφορά των εκατό (100,00) ευρώ.
› Την οικογένεια της Ρούλας Μητσάνη για την προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ.
› Την Μαρία Κούτλη για την προσφορά του ποσού των πενήντα
(50,00) ευρώ.
› Την οικογένεια του Αγισηλάου
Κουτάντου για την προσφορά του
ποσού των εκατό (100,00) ευρώ
› Την οικογένεια του Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη για την προσφορά του
ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ.
Δ) Ο Δ/ντής του Κ.Υ. Ανωγείων
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά τους για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού – υγειονομικού και
λοιπού υλικού:
› Την οικογένεια Παναγιώτη και
Δήμητρας Πασπαράκη για την προσφορά του ποσού των εκατό
(100,00) ευρώ στην μνήμη Γεωργίου
Σαλούστρου (Κορκολογιώργη) και
για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ στην μνήμη
του Αναστασίου Πασπαράκη (Στυρούλη).
› Την Γεωργία Κουτάντου για την
προσφορά του ποσού των εκατό
(100,0) ευρώ στην μνήμη της αγαπημένης της αδερφής Ελευθερίας
Κουτάντου
› Στην μνήμη Ελευθερίου Σταυρακάκη (Μερτζάνη):
Την οικογένεια του Γεωργίου Σταυρακάκη (Πιτάκου) για την προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00)
ευρώ
Την οικογένεια του Ζαχαρία Νταγιαντά του Μιχαήλ για την προσφορά του ποσού των πενήντα
(50,00) ευρώ
Την οικογένεια του Γεωργίου
Σκουλά (Μενιάνη) για την προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00)
ευρώ
Την κυρία Εύα Βενιανάκη για την
προσφορά του ποσού των πενήντα
(50,00) ευρώ

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:

◗Υ
 πέρ της τράπεζας αίματος του Συλλόγου
Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»,
που τηρείται στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ».

Ανωγειανές

Αθιβολές
του Μανώλη Σκανδάλη

Το συνοικέσιο είχε αίσιο τέλος!
Τα Ανώγεια είναι από τα λίγα χωριά της Κρήτης που κρατούν ακόμα
την παράδοση σε πάρα πολλά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά και στα
συνοικέσια. Ένα πρόσφατο σμίξιμο δυο νέων όμορφων ανωγειανών
παιδιών «στολισμένο» και με ένα τρυφερό στιχάκι από τον μελλοντικό γαμπρό, έλαβε χώρα πρόσφατα στο χωριό μας. Οι δυο πλευρές
μεταξύ «γαμπρού» και «νύφης», ο παππούς του νεαρού και ο πατέρας
της κοπέλας, κατόπιν ραντεβού συναντήθηκαν, με την πλευρά του
νεαρού να ενημερώνει την πλευρά της κοπελιάς ότι ενδιαφέρεται σοβαρά με προοπτική τον γάμο. Ο πατέρας της «νύφης» από την μεριά
του ενημέρωσε την κόρη του για τις προθέσεις του υποψήφιου άνδρα
της και μετά από λίγες μέρες σκέψης πήρε την απόφαση ζωής, ότι
τελικά δήλωσε σύμφωνη. Η αγωνία από την πλευρά του «γαμπρού»
είχε κορυφωθεί, αφού για μερικές μέρες δεν είχε απάντηση της κοπελιάς. Μετά το αίσιο τέλος που έλαβε η υπόθεση αυτή, ο παππούς του
νεαρού, Γιώργης Αρ. Μανουράς «Καγιαμπής», πλέοντας σε πελάγη
ευτυχίας, είπε το παρακάτω στιχάκι στη μέλλουσα εγγονή του:
Ήρθε η χαρά και κράταγε μια βιόλα που μυρίζει,
και τση δώκα ένα καντιφέ να τόνε κανακίζει!

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

Η απογοήτευση του Σαββοβασίλη!
Ο μακαρίτης ο Σαββοβασίλης (Βασίλης Δραμουντάνης) πέραν της
καλής ψυχής του διακρίνονταν και για τον αυθορμητισμό του, τον
παρορμητισμό του και την πολύ δυνατή φωνή που είχε! Κάποια μέρα
που πήγε στο περίπτερο να αγοράσει τα τσιγάρα του, ζήτησε και
σοκολάτες για τα εγγονάκια του. Ο Λεωχάρης του απάντησε ότι δεν
φέρνει ποτέ σοκολάτες, ειδικά το καλοκαίρι, γιατί λιώνουν εύκολα
μέσα στο περίπτερο.
Απογοητευμένος ο Σαββοβασίλης από το γεγονός, με πολύ δυνατή και
βροντερή φωνή, λέει στον Λεωχάρη:
Ω ανάθεμάσε που λιώνουνε… Ντα γιάιντα, (γιατί) ψητές τσι κάνεις;

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

Στη γέφυρα των δοντιών, «κάγκελα»!
Από τον οδοντίατρο είχε γυρίσει ο αδελφός του Μπουργονίκο, Δημήτρης. Μόλις γύρισε στο σπίτι, τον ρώτησε ο αδελφός του ο Νίκος
(Μπουργονίκος)
– Ήντα μπρε σου κάνε ο γιατρός;
- Μια γέφυρα μου διόρθωσε!
- Και ήντα πράμα διόρθωσε στη γέφυρα, κάγκελα τση βάλε; (!!!)
(Μάλλον, «κάγκελο» από την απάντηση του Νίκου, έμεινε ο αδελφός του)

Μαν.Σκαν.

9

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

�

�

Παλμογραφίες..!
toy

�

Α) Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού (Κοινωνική Υπηρεσία) του Δήμου Ανωγείων αισθάνεται την υποχρέωση
να ευχαριστήσει θερμά:
› Τα παιδιά του Δημητρίου Φρυσάλη για τη δωρεά πενήντα (50,00)
ευρώ στη μνήμη του πατέρα τους.
› Την οικογένεια Δημητρίου Φασουλά (Μητσοφλά) για την προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό
Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων
στη μνήμη του αδερφού του Βασιλείου Στ. Φασουλά.
› Τον Σαλούστρο Κωνσταντίνο
του Ηρακλή για τη δωρεά πενήντα
(50,00) ευρώ στη μνήμη του Στρατάκη Ιωάννη.
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Δημήτρη Σαλούστρου (του Ζαϊμη) * Φιλόλογου

�

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 1ο

Κάποιον καρδιολόγο πείραζε χαριτολογώντας

κάποτε ένας μηχανικός αυτοκινήτων «καρμπιρατέρ
επιδιορθώνουμε κι εσύ κι εγώ, του ’λεγε, δεν καταλαβαίνω γιατί το έργο του γιατρού είναι σπουδαιότερο
από εκείνο του μηχανικού».
«Μην το λες, παρατήρησε ο γιατρός, θα χώραγε κάποια σύγκριση, αν ήταν ανάγκη να επισκευάζεις το
καρμπιρατέρ με το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε λειτουργία»
Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τον ιστορικό αναφορικά
με το μελετητή του φυσικού κόσμου, ασχολείται με
μιαν επιστήμη σε κίνηση και σαν να μην έφτανε αυτό,
μέρος του μηχανισμού της κίνησης είναι ο ίδιος ο ιστορικός .Η ιστόρηση του γεγονότος με τη σειρά της είναι
«ιστορικό γεγονός» ίσης ή και σπουδαιότερης σημασίας με το πρώτο. Αυτό ισχύει βέβαια με όλες τις κοινωνικές επιστήμες, όμως επειδή η ιστορία, είναι και
επιστήμη των επιστημών, είναι εκείνη που καλείται σε
απολογία.
Ας ξετυλίξουμε, λοιπόν, το κουβάρι.
Όπως κάθε άλλη επιστήμη η ιστορία πέρασε ένα μακρό στάδιο εξέλιξης.
Η καταγραφή και ερμηνεία παρελθόντων γεγονότων
ξεκίνησε τόσο για τη Δύση, όσο και για την Ανατολή
μέσα από τις επαναλήψεις των μύθων που κληροδοτήθηκαν από προφορικές παραδόσεις.
Η επική ποίηση του Ομήρου είναι ένα παράδειγμα
τέτοιας προφορικής ιστορίας.
Με τον Ηρόδοτο τον «πατέρα» της Ελληνικής ιστορίας έχουμε την πρώτη γραπτή αφήγηση συμβάντων
αξιομνημόνευτων, που παρά τη μεταφυσική τους οπτική, θεμελιώνουν τη γραπτή ιστορική παράδοση, ενώ
με το Θουκυδίδη λίγο αργότερα περνάμε στη φάση
κατά την οποία ο άνθρωπος, το δρών υποκείμενο της
ιστορίας, καλείται να αναλάβει την ευθύνη των επιλογών του, αφήνοντας οριστικά τους θεούς έξω από την
εξήγηση της ιστορικής πράξης.
Αντίστοιχα για την Ανατολή και συγκεκριμένα την
Κίνα πατέρας της κινέζικης ιστορίας θεωρείται ο Σίμα Κιαν (γύρω στο 100 πΧ) με το έργο του Σιτζί,
δηλαδή αρχεία του μεγάλου ιστορικού, για δε τον
Αραβικό κόσμο ο Αλ Ταμπαρίκ (πρώτος αιώνας μ.Χ)
που γράφει τα χρονικά, ιστορία από κτίσεως κόσμου
μέχρι το 915.
Συγκροτήθηκε ωστόσο σε επιστήμη η μελέτη του παρελθόντος μόλις τον 19ο αιώνα, όταν τα περίπλοκα
προβλήματα της βιομηχανικής κοινωνίας οδηγούν
αρχικά στο θετικισμό, τη θετική δηλαδή λογική και
επιστημονική απάντηση σε αυτά με τη χρήση αυστηρών μεθόδων και κυρίως της εμπειρικής, για να αναγνωριστεί έτσι η σημασία των αρχειακών πηγών και
η ανάγκη της υποβολής τους σε κριτικό έλεγχο. Η
πιστή αφήγηση γεγονότων κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις φτάνει σε υψηλό επίπεδο με το Γερμανικό
ιστορισμό, την αξιολογότερη ιστορική σχολή του 19ου
αιώνα.
Οι Γερμανοί ιστορικοί Μπάρτολντ Νίμπουρ και Λέοπολντ φον Ράνκε άνοιξαν νέους ορίζοντες στη συγγραφή της ιστορίας.
Ο Νίμπουρ φέρεται ως ο πρώτος σύγχρονος ιστορικός, που ασχολήθηκε με την ιστοριογραφία με επιστημονικό τρόπο αξιολογώντας κριτικά τους πρώιμους
Ρωμαϊκούς μύθους, αποδίδοντας παράλληλα μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη των θεσμών και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά παρά σε άτομα και περιστατικά, ο δε Ράνκε έθεσε νέα κριτήρια στην ιστορική
έρευνα την οποία στήριξε σε κριτικά αξιολογημένες

πρωτογενείς πηγές.
Μια άλλη μορφή «επιστημονικής ιστορίας» αναπτύχθηκε στον ίδιο αιώνα από το Γάλλο ιστορικό Ογκίστ
Κοντ βασισμένη στη θετικιστική πεποίθηση ότι υποκείμενοι γενικοί νόμοι διέπουν την ιστορία, χωρίς τη
γνώση και αξιοποίηση των οποίων δε γίνεται να την
κατανοήσουμε .
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ο διαλεκτικός υλισμός
του Καρλ Μαρξ ο οποίος εστιάζοντας στις εσωτερικές
οικονομικές δομές της κοινωνίας, προβάλλει ως αντίλογος στη στενή πολιτική θεώρηση της ιστορίας.
Η οικονομική θεώρηση της ιστοριογραφίας συνεχίστηκε και τον 20ο αιώνα
Νέες ωστόσο τάσεις στην επιστήμη της ιστορίας εκφράζει η σχολή που δημιουργήθηκε στη Γαλλία γύρω
από το περιοδικό «Annales» και τους ιδρυτές του Λυσιέν Φεβρ και Μαρκ Μπλοχ, που ώθησαν την έρευνα
προς την κατεύθυνση της μελέτης των δομών και των
νοοτροπιών κάτω από τις οποίες δρουν οι άνθρωποι,
ζητώντας παράλληλα τη συνδρομή των άλλων κοινωνικών επιστημών.
Οι Βρετανοί μαρξιστές ιστοριογράφοι με τη σειρά
τους , όπως ο Κρίστοφερ Χιλ και ο Έντουαρντ Τόμσον απορρίπτοντας το άκαμπτο δόγμα μιας απόλυτης
εσωτερικής δομής, που καθορίζει όλους τους ιστορικούς παράγοντες, εφάρμοσαν με δημιουργικό τρόπο
τις Μαρξιστικές ιδέες για να διαμορφώσουν το είδος
της ιστορίας, που παράγεται «εκ των κάτω».
Τέλος η πολιτική ιστορία αναπτύχθηκε υπό μία νέα
οπτική χάρις στο έργο των Άλαν Τέϊλορ και Τζεφρεϊ
Έλτον οι οποίοι έδωσαν έμφαση στην ατομική δράση
και την ιστοριογραφική σημασία του αναπάντεχου.
Έκαμα αυτήν την αδρομερή ιστορική επισκόπηση της
εξέλιξης των ιστορικών ερευνών για να δείξω πως η
επιστήμη αυτή του παρελθόντος προφανώς έχει μέλλον.
Η πρώτη σκέψη, που σε κατέχει μετά την περιδιάβαση
σε όλην αυτήν την κοπιώδη πνευματική περιπέτεια των
ερευνητών του παρελθόντος είναι πως η ιστορία μέσα
από σχολές και θεωρίες, διαφορετικές οπτικές και
μεθόδους, επανακαθορισμούς του αντικειμένου και
του ρόλου της, αναζητεί νέους δρόμους, όχι για να
καταστεί οριστική, ή επίσημη, αλλά για να διευκρινίσει
τους όρους με τους οποίους κάθε πολιτισμός θα αντιλαμβάνεται το παρελθόν του.
Κι αν έτσι έχουν τα πράγματα ποιο νόημα μπορεί να
παίρνει το αίτημα για την αλήθεια, αίτημα που για
κάθε εποχή και πολιτισμό παραμένει αδιαπραγμάτευτο που μήτε ματαιώνεται, μήτε χρονική μετάθεση επιδέχεται ;
Κι αφού ο λόγος για την αλήθεια, είναι τίμιο πριν προχωρήσουμε να μοιραστούμε μιαν υπόνοια, έναν ενδογενή φόβο, που φορές μας ανασκάπτει απ’ τα θεμέλια
και που, αν δεν τον ξεπεράσουμε, κάθε περαιτέρω
συζήτηση για την αλήθεια στερείται περιεχομένου.
Ας θεωρήσουμε, λοιπόν, εξ αρχής κι όχι για λόγους
οικονομίας, αλλά για λόγους ρεαλισμού ότι γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε την απάντηση σ’ εκείνο το αρχαϊκό ερώτημα των πρωτοετών της φιλοσοφίας: υπάρχει, πάει να πει, αλήθεια, που οι Θεοί συγχωρούν να
εμπίπτει στην αντιληπτική μας ικανότητα ή την εμπειρία μας; Στο κάθε άλλο παρά ανυπόστατο αυτό ερώτημα, ας θεωρήσουμε, έτσι εντελώς αυθαίρετα, ότι ναι
για μας υπάρχει και είναι εκείνο, που από σύμβαση
αποδεχόμαστε, εκείνο που στηρίζοντάς το το καθιστούμε αληθινό, όχι γιατί τάχα είναι αναμφισβήτητο,
αλλά γιατί είναι το μόνο σταθερό έρεισμα, που προ-

σφέρει η εποπτεία εκείνο, που πραϋνει το αίσθημα του
μετεωρισμού και βεβαιώνει διανοητικά το αυταπόδεικτο της ύπαρξής μας
Αλλιώς θα εμπλακούμε σε αδιέξοδες συζητήσεις Πλατωνικού τύπου για το όντως όν, το πραγματικά πραγματικό, που παρ’ ότι υποψιάζουν το πνεύμα μας για
το πόσο θολό διαγράφεται το αντικαθρέφτισμα του
είναι, θα ήσαν απαγορευτικές για τη συζήτησή μας,
αφού ταυτίζουν την έρευνα για την αλήθεια με την
αναζήτηση της μαύρης γάτας στο σκοτεινό δωμάτιο,
που δεν υπήρξε ποτέ εκεί μέσα.
Και αυτό με την παρατήρηση ότι το γεγονός πως η
αλήθεια δε μας ικανοποιεί απόλυτα, δε νομιμοποιεί να
την αναζητούμε σε ένα υπεριστορικό πλαίσιο και να
επιφορτίσουμε ξανά τους θεούς με δικές μας έγνοιες.
Κατανοούμε την ψυχική ανάγκη για την εξ αποκαλύψεως αλήθεια και την εξ ύψους παρηγορία, αλλά ας
μην τη συγχέουμε με το αίτημα της συνείδησης για την
ιστορική μας αυτογνωσία.
Κι αφού η καλή είδηση είναι πως υπάρχει αλήθεια, ας
επικεντρωθούμε στο ερώτημα, αν αυτήν την αλήθεια
τη διάχυτη μέσα στο χρόνο, έστω με την επισφαλή
πειστικότητα, που το επιχειρούν οι λεγόμενες φυσικές
επιστήμες, μπορεί να τη αποκαλύψει στα μάτια μας η
ιστορία.
Στο ερώτημα πόσο, αλήθεια, επιστήμη μπορεί να γίνει
η ιστορία, ακούστε μια πρώτη απάντηση από τον
Έντουαρντ Καρ:
«Όταν ήμουν πολύ νέος, λέει, είχα εντυπωσιαστεί μαθαίνοντας ότι παρά τα φαινόμενα, η φάλαινα δεν είναι
ψάρι. σήμερα αυτά τα ζητήματα ταξινόμησης με συγκινούν λιγότερο, γιαυτό και δεν ανησυχώ ιδιαίτερα,
όταν με βεβαιώνουν ότι η ιστορία δεν είναι επιστήμη».
Να ακούτε τις γνώμες των ειδικών έλεγε ένας παλιός
μου δάσκαλος, αλλιώς δεν θα μπορέσετε να τις ξεπεράσετε.
Κι αλήθεια μιλούμε σήμερα για ιστορία με τη σκέψη
πως η απόσταση από την υπόθεση ως την αυξημένη
πιθανότητα είναι η βασανιστική διαδρομή, που έχει
διανύσει η ιστορική μελέτη από τις απαρχές της ως
σήμερα. Ο ιστορικός, προσθέτει ο Καρ. ονειρεύεται
σαν τον Οδυσσέα να δώσει σώμα στις σκιές για να
τους υποβάλει ερωτήματα.
Κι αλήθεια μιλούμε σήμερα για ιστορία, όπως μιλούμε
για τέχνη ή για ποίηση, όπως μιλούμε για έρωτα ή για
θάνατο ή ακόμη ακόμη για το Θεό, θεωρώντας αυτονόητο ότι η ελάχιστη οικείωση, ή η περιορισμένη διανοητική συναναστροφή με τις έννοιες αυτές δεν αναστέλλει ποσώς το δικαίωμά μας να δογματίζουμε εδώ
και εκεί, ως εάν τα διαχρονικά αυτά ζητήματα άνοιγαν
και έκλειναν επί των ημερών μας.
Το γεγονός ωστόσο ότι μιλούμε ειδικότερα για την
ιστορία επαναθέτοντας τα αρχικά ερωτήματα: ποια
η δουλειά του ιστορικού, πόσο κοντά και σε ποιαν
αλήθεια μπορεί να μας οδηγήσει η ιστορία, ή ποια
είναι η χρησιμότητα της μελέτης του παρελθόντος και
με ποιους όρους πρέπει να γίνεται, δείχνει πόσο βιαστήκαμε να κηρύξουμε το τέλος της ιστορίας, πριν
καλά καλά υποψιαστούμε τη φύση και το χαρακτήρα
της ιδιότυπης αυτής γνωστικής περιπέτειας, «της πιο
δύσκολης από τις επιστήμες του ανθρώπου» όπως λέει ο Bayle, και πόσο πίσω από τις αβασάνιστες βεβαιότητες αγρυπνά, ευτυχώς η γόνιμη αμφιβολία.
Δημήτρης Σαλούστρος (του Ζαϊμη)
Email: saloudim@hotmail.com
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Ιστορίες του ωκεανού
ΝΑ ΚΟΒΕΙΣ ΤΙΣ
ΦΛΕΒΕΣ ΣΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Η βραχονησιδα φαλκονερα

PHOTO © ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

&

Το εντός του βάθος.

Κ ω σ τ ής Α . Μ α κ ρ ής

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ. Τελευταίος σταθμός. Ασπρόμαυρος. Μιας ερωτικής
πολιτείας ανέκδοτα σταυρωμένης.
Καβαλέτο κι ένας ακρωτηριασμένος
πίνακας. Τι απάντηση να δώσει κανείς στον έρωτα όταν αφαιρετικά τον κάνεις ρήμα;
Δύο. Διό. Να ζει μαζί με την Περσεφόνη. Στο νεκρομαντείο της
Πρέβεζας, στα μυστήρια μιας πόλης στερητικής. Με την κατάληξη ενός βουνού που παραδίδει εντολές. Τον κοιτά κάνοντας ανάτρηση. Δάχτυλα κίτρινα, τσιγάρα πολλά, ησυχία.
Ένα φάντασμα χορεύει δίπλα σ΄ έναν τοίχο στα Εξάρχεια και
χάνεται λαθραία μέσα σ΄ ένα ταξί. Η τιμή έληξε. Μια ημερομηνία
και στην είσοδο ένα ασθενοφόρο. Να κόβεις τις φλέβες σου οριζόντια. Ποτέ κάθετα.
Μαζί ποτέ.
Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ – ΓΑΜΟΥΣ – ΘΑΝΑΤΟΥΣ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μανώλης Σκανδάλης
ΠΗΓΗ: Τμήμα Ληξιαρχείου Δήμου Ανωγείων (Γεωργία Πλουσή – Ανδρεαδάκη)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2010
ΓΑΜΟΙ
11

ΘΑΝΑΤΟΙ
34

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2011
ΓΑΜΟΙ
15

ΘΑΝΑΤΟΙ
29

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
43

ΕΤΟΣ 2012
ΓΑΜΟΙ
21

ΘΑΝΑΤΟΙ
44

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
41

ΕΤΟΣ 2013
ΓΑΜΟΙ
23

ΘΑΝΑΤΟΙ
46

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
51

ΕΤΟΣ 2014
ΓΑΜΟΙ
17

ΘΑΝΑΤΟΙ
36

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
36

ΕΤΟΣ 2015
ΓΑΜΟΙ
21

ΘΑΝΑΤΟΙ
41

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2016
ΓΑΜΟΙ
20

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2017
ΓΑΜΟΙ
22

ΘΑΝΑΤΟΙ
40

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
44

ΕΤΟΣ 2018
ΓΑΜΟΙ
27

ΘΑΝΑΤΟΙ
27

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
45

ΕΤΟΣ 2019
ΓΑΜΟΙ
15

ΘΑΝΑΤΟΙ
42

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
51

ΕΤΟΣ 2020 (έως 21/12/2020)
ΓΑΜΟΙ
14

ΘΑΝΑΤΟΙ
34

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
449

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 2010 -2020
ΓΑΜΟΙ
206

ΘΑΝΑΤΟΙ
415

ΘΑΝΑΤΟΙ
42

(Το μοιρολόι της Καραμπίνενας)
Ηταν Τετάρτη του 1966 και ώρα 7:30 μ.μ., το επιβατικό / οχηματαγωγό «Ηράκλειον»

ιδιοκτησίας των αδελφών Τυπάλδου αποπλέει από το λιμάνι της Σούδας με μισή ώρα
καθυστέρηση, μεταφέροντας 206 επιβάτες, 70 μέλη του πληρώματος και φορτηγά με
προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Η κακοκαιρία που υπήρχε στο Κρητικό πέλαγος
ανάγκασε το Λιμεναρχείο να απαγορεύσει τον απόπλου των μικρών σκαφών! Όχι όμως
τα μεγάλα στο ανοιχτό πέλαγος. Τα 5 ή 6 μποφόρ, δεν θεωρήθηκαν επικίνδυνα για το
19.000 τόνων πλοίο που ήταν το «F/B ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ». Μετά τα μεσάνυχτα, το «Ηράκλειον» έπλεε στο Μυρτώο Πέλαγος μέσα σε υψηλό κυματισμό, καθώς η ένταση των
ανέμων αυξήθηκε σε 8 μποφόρ! Στις δύο (2) μετά τα μεσάνυχτα, καθώς το πλοίο έπλεε
6 μίλια βορειοανατολικά της Φαλκονέρας, ένα μεγάλο φορτηγό-ψυγείο, που φορτώθηκε την τελευταία στιγμή στο πλοίο, απασφαλίστηκε από τους διαρκείς κλυδωνισμούς
και χτύπησε με φόρα στην μπουκαπόρτα με αποτέλεσμα η πόρτα να υποχωρήσει και να
μπουν νερά στο γκαράζ του πλοίου!
Μετά τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα ο ασυρματιστής εξέπεμψε το πρώτο αγωνιώδες SOS.
Στη γέφυρα οι αξιωματικοί έκαναν απελπισμένες προσπάθειες, όμως το πλοίο έγειρε
κι άρχισε να βυθίζεται! Το τραγικό αποτέλεσμα ήταν το Αιγαίο πέλαγος να γίνει ο υγρός
τάφος για 247 ψυχές!
Ανάμεσα στους ναυαγούς και ο δεκαεπτάχρονος, τότε συγχωριανός μας Μανώλης
Καραμπίνης μέλος του πληρώματος! Οι γονείς του άτυχου νέου θα μάθουν το τραγικό
μαντάτο από το ραδιόφωνο!
Η μάνα του άτυχου Μανώλη, θα σταθεί με περισσή αξιοπρέπεια πάνω από το παγωμένο και άψυχο κορμί, καταθέτοντας μόνο ψυχή:
«Παιδί μου που σε ανάθρεψα υγιέ μου
με βάσανα και κόπους καντιφέ μου
και μιας βραδιάς φουρτούνα κανακάρη μου
σε σκέπασε το κύμα κοπελιάρη μου
και ο αφρός τση θάλασσας παιδί μου
έγινε σάβανό σου γιασεμί μου
πώς αγκαλιάσω κρίνε μου κι ανθέ μου
το μαρμαρένιο σώμα σου υγιέ μου,
στη μητρική σου αγκαλιά παιδί μου
ζωή για να σου δώσω γιασεμί μου
πόσες φορές θα φώναξες παιδί μου
μάνα βοήθησέ με, γιασεμί μου
πόσες φορές θα φώναξες υγιέ μου
μάνα βοήθησέ με, καντιφέ μου»
Μαν. Σκαν.

ανέκδοτα ποιήματα της

1. Το όνειρο
της ανύψωσης
Στον κήπο τα πουλιά
τιτιβίζουν χαρούμενα.
Δέντρα ανθίζουν
ανοίγοντας την πόρτα της φύσης,
της αιωνιότητας
που λούζεται στο ουράνιο φως.
Την πνοή του σύμπαντος
απορροφούν τα όντα της γης
κι αναπνέουν την υπόσχεση
της συνάντησης σε κάποιο πλανήτη.
Το όνειρο της ανύψωσης
αποτυπώνεται στον καθρέφτη
της προσπάθειας,
που μένει αμετάβλητο στο χρόνο.
Στον κήπο, πουλιά φτερουγίζουν
ερεθίζουν τη φαντασία μου
καθώς το ορατό αναζητά το αόρατο.

Μαρλένας
Σκουλά
Περιφεράκη
2. Οι αναμνήσεις μου
Οι αναμνήσεις μου
μοιάζουν με σμήνος πουλιών
που λικνίζονται
στους ρυθμούς της νιότης.
Εκμυστηρεύονται
τη λάμψη της αγάπης
που αναδύθηκε σαν άστρο
και θρυμματίστηκε στον χρόνο.
Ευγνωμονώ τις αναμνήσεις
που γεμίζουν ώρες της μοναξιάς μου
και της ψυχής την περιπλάνηση.

από την ποιητική συλλογή με τον τίτλο:«Φως στον χρόνο»
(43 ΠΟΙΗΜΑΤΑ και 18 «τουλίπες», Αθήνα, Ιούλιος 2015)
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O Μερομηνάς ο Απάγελος

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

54 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ
F/B ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΤΗ ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ
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η λύρα
του Μαζαγρέτα

«Ο Απάγγελος και η λύρα του Μαζαγρέτα» • Μ ΕΡΟΣ 1 ο
Ανέκδοτο παραμύθι του Κωστή Μακρή, που θα αποδοθεί τμηματικά μέσα από τις σελίδες της Φ.Α.

Μ

ια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα ορεινό χωριό στο
μεγάλο νησί του Πελάγους, ζούσε ένα αγόρι που
οι γονείς του κι ο νονός του του είχαν δώσει το όνομα
Μερομηνάς.
Οι συνομήλικοι όμως του χωριού του, αγόρια και κορίτσια, αλλιώς αποφασίσανε μετά από λίγα χρόνια και τον
φωνάζανε Απάγελο.
Γιατί όμως του δώσανε αυτό το παρατσούκλι τ’ άλλα
παιδιά;
Ο Μερομηνάς, πρέπει να το πούμε εδώ αυτό, ήταν παράξενο παιδί.
Ενώ όλα τα άλλα παιδιά μαζί παίζανε, μαζί μαθαίνανε
ό,τι είχανε να τα διδάξουν οι μεγάλοι του χωριού, η φύση και οι δάσκαλοι και όλες οι πόρτες του χωριού ήταν
ανοιχτές γι’ αυτά, ο Μερομηνάς διάλεγε πολλές φορές
τη μοναξιά.
Δεν του πολυάρεσε να βρίσκεται συνέχεια με πολλούς
και αρκετές φορές του άρεσε να φεύγει απ’ το χωριό σε
μακρινές περιπλανήσεις.
Σ’ αυτό όμως δεν έφταιγαν τα άλλα παιδιά ούτε κάποιος
άνθρωπος. Δεν έφταιγε τίποτ’ άλλο πέρα από τ’ αυτιά
του.
Θα ρωτήσει κανείς τι είχαν τα αυτιά του Μερομηνά.
Ήταν πολύ μεγάλα, πολύ πεταχτά και τον κοροϊδεύανε
τ’ άλλα παιδιά;
Όχι, τίποτα τέτοιο δεν συνέβαινε. Απλώς, ο Μερομηνάς
ο Απάγελος άκουγε πράγματα που ενώ για τους άλλους
ήταν συνηθισμένοι ήχοι της φύσης ή των ανθρώπων θόρυβοι και κρότοι, για εκείνον ήταν κομμάτια από μια
μαγική μουσική που έμπαινε μέσα του και έστηνε χορούς
αλλόκοτους κι αχόρευτους, ακόμα κι από τον πρώτο
χορευτή του χωριού.
Τα άλλα παιδιά είχαν αρχίσει να κοροϊδεύουν φανερά
και μπροστά του τα χούγια και τις παραξενιές του Μερομηνά. Τα φερσίματά του τους φαίνονταν αλλόκοτα
και το πάθος του για τους κάθε λογής ήχους το περνούσαν για κουσούρι. Το φευγιό του από τις παρέες και τη
μανία του για μοναχικές περιπλανήσεις τα θεωρούσαν
αδυναμία, δειλία ή χαζομάρα. Αρκετοί απ’ τους μεγάλους τον είχανε για νεραϊδοπαρμένο.
Από κάποια μέρα και μετά, όλοι τον έλεγαν Απάγελο.
Αυτός που είναι έξω από το κοπάδι, ξεκομμένος από την
αγέλη. Και μετά από λίγα χρόνια, το βαφτιστικό του όνομα σπάνια το άκουγε έξω από το σπίτι του ο Μερομηνάς.
Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι αυτό θα τον πείραζε τον
Μερομηνά. Δεν ήταν όμως έτσι.
Ο ένας λόγος ήταν ότι όλοι και όλες στο χωριό είχαν ένα
παρατσούκλι.
Ο άλλος λόγος ήταν ότι ο Μερομηνάς ο Απάγελος είχε
άλλες έννοιες.
Πολλές φορές λες και τον έπιανε μια μανία. Τα παρατούσε όλα και όλους και περιπλανιόταν ολομόναχος στις
ερημιές.
Ακόμα και την ώρα που μαζί με τ’ άλλα παιδιά λυσσομανούσε στο κυνηγητό ή στα παιχνίδια στον δρόμο, κάποια στιγμή κάτι άκουγε και ξεμάκραινε από κοντά τους.
Όσο κι αν του άρεσε να παίζει ―και περισσότερο με μια
γειτονοπούλα του που την ξεχώριζε απ’ όλα τ’ άλλα κορίτσια― συχνά τον κούραζαν οι συνάφειες και τα λόγια
των πολλών ανθρώπων και προτιμούσε ν’ αφουγκράζεται τους ήχους της φύσης.
Σκαρφάλωνε στα δέντρα, πήγαινε σε ρεματιές, κουτρουβαλούσε σε φαράγγια, ανέβαινε στ’ αόρι, σκάλωνε σε
απόκρημνους βράχους, ξάπλωνε σε σπαρμένα χωράφια,
λούφαζε σε αμπέλια και περιβόλια…

Και έμενε εκεί να ακούει. Μπορούσε με τις ώρες να
αφουγκράζεται τα αηδόνια και τα κοτσύφια στις ρεματιές, τις καρδερίνες, τους φλώρους και τον κούκο την
άνοιξη στο δάσος. Ακόμα και οι κουρούνες, οι σκάρες,
τα κοράκια και οι κίσσες είχαν κάτι να πούνε στον Μερομηνά.
Του άρεσε να ξαπλώνει στα σπαρτά και ν’ ακούει το
τρι-τρι-τρι των τριζονιών και το γρούλι-γρούλι του γρύλλου το βράδυ, το ζζζζννννν-ζζζζνννν-ζζζζννν των μελισσών το πρωί και το μεσημέρι, το τζζζ-τζ-τζ-τζζζζ των
τζιτζικιών το καλοκαίρι και όλους τους ήχους της γης
και των πλασμάτων της.
Άκουγε τα βελάσματα των μικρών και των μεγάλων προβάτων και των κριαριών το βαθύ μούγκρος. Ξεχώριζε
το κατσαρό βέλασμα των μικρών κατσικιών και την
απόκριση των μανάδων τους. Πρόσεχε το οξύ λάλημα
του κόκορα, διέκρινε τις φωνές από τις μικρές κότες, τις
κλώσσες και τα κλωσσόπουλα, τις πάπιες, τις χήνες και
τα κλουκλουτίσματα απ’ τα γαλόπουλα.
Αφιέρωνε ώρες μοναχικής ακρόασης στα μουγκανητά της
αγελάδας, στο γκάρισμα του γαϊδάρου, στα ξεχωριστά
γαβγίσματα των σκύλων και στα παραπονιάρικα νιαουρίσματα των γάτων τις γεναριάτικες νύχτες. Στύλωνε τ’
αυτιά του στο θρόισμα των φύλλων, στον σουρτό και τριφτό ήχο από τα στάχια που χαϊδευόντουσαν με τον άνεμο.
Μαγευόταν από τον κρουστό χτύπο του ανεμοβροχιού
στα δέντρα, γοητευόταν από τον ήμερο φλοίσβο των
μικρών ρυακιών αλλά κι από το άγριο κόχλασμα των
βότσαλων και των χαλικιών καθώς τα ξέσερνε το δυνατό και ορμητικό ρέμα κάποιου χείμαρρου.
Τον συνέπαιρνε το ξέσπασμα της καταιγίδας και έβγαινε μόνος του ο Μερομηνάς και περιπλανιόταν ακόμα και
στις πιο κρύες και μαύρες νύχτες για ν’ ακούει, με μιαν
άγρια χαρά ανακατεμένη με φόβο, τον βροντερό ήχο των
αστραπόβροντων, τα κρακρα-κα-μπούμ των κεραυνών,
το λυσσάρικο σφυριχτό τραγούδι του βοριά. Μια φορά
που έτυχε να βρεθεί κοντά στη θάλασσα με καταιγίδα,
τον είχε συγκλονίσει ο βρυχηθμός των πελώριων κυμάτων που σπάγανε σε αφρούς υγρών σφυριγμάτων πάνω
στα βράχια της ακτής.
Γέμιζε με τους ήχους και τα τραγούδια εκείνα ο Μερομηνάς και έκλεινε τα μάτια προσπαθώντας να τα αποθηκέψει μέσα του, να τους δώσει όνομα και ρυθμό, να
τα ημερώσει, να τα κάνει δικά του, να τα μεταλλάξει σε
μουσική, ρυθμό, τραγούδι, χορό.
Ο Απάγελος όμως δεν ήταν σε όλα του απόμακρος.
Στις γιορτές, στους γάμους, στις βαφτίσεις και στα γλέντια, μικρά και μεγάλα, ενωνόταν με τους άλλους. Όχι
όμως για να γλεντήσει ανέμελα ή να δείξει τις ικανότητές
του στον χορό.
Αυτό που ήθελε ήταν να ακούει από κοντά τη λύρα και
τα τραγούδια των λυράρηδων. Να βρίσκεται κοντά στην
πηγή των ήχων.
Καθόταν μαγεμένος κι άκουγε. Το γλυκόλαλο όργανο
μιλούσε στην καρδιά του κάνοντάς την να φτερουγίζει
δυνατά σαν το άγριο γεράκι, που αφού αρπάξει τη λεία
του πετάει ψηλά για να χαθεί στον ουρανό.
Κάθε δοξαριά έκανε τον Απάγελο να θέλει να πετάξει.
Και άλλες φορές, το ιδιαίτερο τραγούδι ενός λυράρη τον
παράσερνε σε έναν χορό άγριο, μοναχικό κι αλλοσούσουμο. Χόρευε μαζί με τους άλλους αλλά και μόνος του.
Ο Απάγελος χόρευε πιο πολύ με τον εαυτό του και για
τον εαυτό του. Με πάλεμα έμοιαζε ο χορός του, λες κι
αγωνιζότανε να δαμάσει τους ήχους που κι αυτοί, θεριά
ανήμερα θαρρείς, παλεύανε μέσα του. Μερικοί παλιοί
ονοματίζανε τον χορό του «ο χορός του πελελού».
Του κουζουλού δηλαδή, του τρελού.

Αρκετοί ήταν
εκείνοι που
σφιγγόντουσαν να μη γελάσουν με τον παράξενο και σπασμωδικό
χορό του παιδιού. Ο φόβος
της παρεξήγησης κι ο σεβασμός
προς το καλόσειρο σόι τού Απάγελου τους
συγκρατούσε.
Οι μόνοι που καταλάβαιναν τον Απάγελο ήταν οι γονείς του.
Αργότερα, προστέθηκαν σ’ αυτούς κι άλλοι τρεις. Κι
αυτοί οι τρεις, θα άνοιγαν διάπλατα και γενναιόδωρα τις
πόρτες της τέχνης τους στον Μερομηνά τον Απάγελο.
Ο Κοφινάς, ο Ανεμάς και ο Τιγράνος ήτανε σεβαστοί
λυράρηδες του χωριού. Άντρες σοφοί κι εξίσου περπατημένοι στην τέχνη της λύρας και του τραγουδιού και οι
τρεις τους. Ο καθένας τους είχε με τον δικό του τρόπο
ημερώσει το άγριο θεριό της μουσικής και το είχε κάνει
φίλο του και σύμμαχο.
Ο Απάγελος τους σεβότανε, τους άκουγε και τους αγαπούσε αξεχώριστα και τους τρεις. Ο καθένας τους είχε
βρει τον δικό του δρόμο και τρόπο να ξεσηκώνει το χωριό.
Μαζί και οι τρεις λυράρηδες ήταν για τον Απάγελο τα
τρίδυμα γκωνάρια που πάνω τους χτιζόταν, στέριωνε και
ψήλωνε κάθε γλέντι, γάμος, γιορτή και φιλοξεφάντωμα.
Μ’ αυτούς αύξαινε κάθε χαρά και μοιραζόταν σ’ όλους.
Μ’ αυτούς ξαλάφρωνε κι ο κάθε πόνος, ο γεννημένος
από την αγάπη και τη ζωή· όπως ο πόνος του χωρισμού,
του ξενιτεμού και του θανάτου.
Περνούσε ο καιρός και ο Απάγελος μάζευε ήχους, τραγούδια και ρυθμούς. Έφτασε όμως μια στιγμή που η
ψυχή του μπούκωσε σαν να μη χώραγε άλλο.
Ο Απάγελος ένιωθε να σκάει, να πλαντάζει.
Οι ήχοι που χρόνια σώρευε μέσα του, άρχισαν να τον
πνίγουν. Τους ένιωθε να του χτυπούν ανταριασμένοι τα
σωθικά του από μέσα αναζητώντας έξοδο, λύτρωση και
δικαίωση.
Νιώθοντας αφόρητη την πίεση εκείνη, ο Απάγελος ξεκίνησε αχάραγα ένα καλοκαιριάτικο πρωινό να πάει στ’
αόρι. Κυριακή ήταν και το χωριό αξύπνητο.
Φτάνοντας σε μια χαμοκορφή, ανέβηκε σ’ έναν βράχο
κι άρχισε να τραγουδάει δυνατά στον άνεμο. Έλεγε τραγούδια που άκουγε και ήξερε από μικρός. Πρώτη φορά
τραγούδαγε έτσι.
Άκουγε την ίδια του τη φωνή κι απελπιζόταν.
Δεν ήταν φωνή εκείνη που ν’ αρέσει σε άνθρωπο, δεν ήταν
τραγούδι το δικό του για να το χαρεί άνθρωπος γεννημένος. Σαν συναχωμένου κόκορα την άκουγε τη φωνή του
ή σαν βραχνιασμένης σκάρας. Ντροπή τον έπιασε.
Αχ, και να ’χε ―λέει!― μια λύρα! Και να ’ξερε να παίζει! Πόσα τραγούδια, κρυμμένα μέσα του, θα ξεγεννούσε η λύρα σαν πολύπειρη μαμή. Όσα και τ’ αστέρια που
λάμπουν καθώς αποτραβιέται το μαύρο σύννεφο μέσα
στη νύχτα.
Είχε τόσους ήχους μέσα του και δεν μπορούσε να τους
κάνει κουμάντο, να τους συμμαζέψει. Να τους βγάλει με
την ομορφιά, τη δύναμη και την τάξη που ένιωθε πως
τους αξίζει.
Να κάτεχε ―λέει― την τέχνη του Κοφινά, του Ανεμά
και του Τιγράνου!
Σε περίπτωση έντυπης εκδόσεως, τα έσοδα θα διατεθούν,
σύμφωνα με το συγγραφέα, υπέρ του Ιδρύματος Γεωργίου Σμπώκου.
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Ιστορίες του ωκεανού
ΝΑ ΚΟΒΕΙΣ ΤΙΣ
ΦΛΕΒΕΣ ΣΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Η βραχονησιδα φαλκονερα

PHOTO © ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

&

Το εντός του βάθος.

Κ ω σ τ ής Α . Μ α κ ρ ής

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ. Τελευταίος σταθμός. Ασπρόμαυρος. Μιας ερωτικής
πολιτείας ανέκδοτα σταυρωμένης.
Καβαλέτο κι ένας ακρωτηριασμένος
πίνακας. Τι απάντηση να δώσει κανείς στον έρωτα όταν αφαιρετικά τον κάνεις ρήμα;
Δύο. Διό. Να ζει μαζί με την Περσεφόνη. Στο νεκρομαντείο της
Πρέβεζας, στα μυστήρια μιας πόλης στερητικής. Με την κατάληξη ενός βουνού που παραδίδει εντολές. Τον κοιτά κάνοντας ανάτρηση. Δάχτυλα κίτρινα, τσιγάρα πολλά, ησυχία.
Ένα φάντασμα χορεύει δίπλα σ΄ έναν τοίχο στα Εξάρχεια και
χάνεται λαθραία μέσα σ΄ ένα ταξί. Η τιμή έληξε. Μια ημερομηνία
και στην είσοδο ένα ασθενοφόρο. Να κόβεις τις φλέβες σου οριζόντια. Ποτέ κάθετα.
Μαζί ποτέ.
Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ – ΓΑΜΟΥΣ – ΘΑΝΑΤΟΥΣ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μανώλης Σκανδάλης
ΠΗΓΗ: Τμήμα Ληξιαρχείου Δήμου Ανωγείων (Γεωργία Πλουσή – Ανδρεαδάκη)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2010
ΓΑΜΟΙ
11

ΘΑΝΑΤΟΙ
34

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2011
ΓΑΜΟΙ
15

ΘΑΝΑΤΟΙ
29

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
43

ΕΤΟΣ 2012
ΓΑΜΟΙ
21

ΘΑΝΑΤΟΙ
44

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
41

ΕΤΟΣ 2013
ΓΑΜΟΙ
23

ΘΑΝΑΤΟΙ
46

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
51

ΕΤΟΣ 2014
ΓΑΜΟΙ
17

ΘΑΝΑΤΟΙ
36

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
36

ΕΤΟΣ 2015
ΓΑΜΟΙ
21

ΘΑΝΑΤΟΙ
41

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2016
ΓΑΜΟΙ
20

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2017
ΓΑΜΟΙ
22

ΘΑΝΑΤΟΙ
40

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
44

ΕΤΟΣ 2018
ΓΑΜΟΙ
27

ΘΑΝΑΤΟΙ
27

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
45

ΕΤΟΣ 2019
ΓΑΜΟΙ
15

ΘΑΝΑΤΟΙ
42

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
51

ΕΤΟΣ 2020 (έως 21/12/2020)
ΓΑΜΟΙ
14

ΘΑΝΑΤΟΙ
34

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
449

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 2010 -2020
ΓΑΜΟΙ
206

ΘΑΝΑΤΟΙ
415

ΘΑΝΑΤΟΙ
42

(Το μοιρολόι της Καραμπίνενας)
Ηταν Τετάρτη του 1966 και ώρα 7:30 μ.μ., το επιβατικό / οχηματαγωγό «Ηράκλειον»

ιδιοκτησίας των αδελφών Τυπάλδου αποπλέει από το λιμάνι της Σούδας με μισή ώρα
καθυστέρηση, μεταφέροντας 206 επιβάτες, 70 μέλη του πληρώματος και φορτηγά με
προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Η κακοκαιρία που υπήρχε στο Κρητικό πέλαγος
ανάγκασε το Λιμεναρχείο να απαγορεύσει τον απόπλου των μικρών σκαφών! Όχι όμως
τα μεγάλα στο ανοιχτό πέλαγος. Τα 5 ή 6 μποφόρ, δεν θεωρήθηκαν επικίνδυνα για το
19.000 τόνων πλοίο που ήταν το «F/B ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ». Μετά τα μεσάνυχτα, το «Ηράκλειον» έπλεε στο Μυρτώο Πέλαγος μέσα σε υψηλό κυματισμό, καθώς η ένταση των
ανέμων αυξήθηκε σε 8 μποφόρ! Στις δύο (2) μετά τα μεσάνυχτα, καθώς το πλοίο έπλεε
6 μίλια βορειοανατολικά της Φαλκονέρας, ένα μεγάλο φορτηγό-ψυγείο, που φορτώθηκε την τελευταία στιγμή στο πλοίο, απασφαλίστηκε από τους διαρκείς κλυδωνισμούς
και χτύπησε με φόρα στην μπουκαπόρτα με αποτέλεσμα η πόρτα να υποχωρήσει και να
μπουν νερά στο γκαράζ του πλοίου!
Μετά τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα ο ασυρματιστής εξέπεμψε το πρώτο αγωνιώδες SOS.
Στη γέφυρα οι αξιωματικοί έκαναν απελπισμένες προσπάθειες, όμως το πλοίο έγειρε
κι άρχισε να βυθίζεται! Το τραγικό αποτέλεσμα ήταν το Αιγαίο πέλαγος να γίνει ο υγρός
τάφος για 247 ψυχές!
Ανάμεσα στους ναυαγούς και ο δεκαεπτάχρονος, τότε συγχωριανός μας Μανώλης
Καραμπίνης μέλος του πληρώματος! Οι γονείς του άτυχου νέου θα μάθουν το τραγικό
μαντάτο από το ραδιόφωνο!
Η μάνα του άτυχου Μανώλη, θα σταθεί με περισσή αξιοπρέπεια πάνω από το παγωμένο και άψυχο κορμί, καταθέτοντας μόνο ψυχή:
«Παιδί μου που σε ανάθρεψα υγιέ μου
με βάσανα και κόπους καντιφέ μου
και μιας βραδιάς φουρτούνα κανακάρη μου
σε σκέπασε το κύμα κοπελιάρη μου
και ο αφρός τση θάλασσας παιδί μου
έγινε σάβανό σου γιασεμί μου
πώς αγκαλιάσω κρίνε μου κι ανθέ μου
το μαρμαρένιο σώμα σου υγιέ μου,
στη μητρική σου αγκαλιά παιδί μου
ζωή για να σου δώσω γιασεμί μου
πόσες φορές θα φώναξες παιδί μου
μάνα βοήθησέ με, γιασεμί μου
πόσες φορές θα φώναξες υγιέ μου
μάνα βοήθησέ με, καντιφέ μου»
Μαν. Σκαν.

ανέκδοτα ποιήματα της

1. Το όνειρο
της ανύψωσης
Στον κήπο τα πουλιά
τιτιβίζουν χαρούμενα.
Δέντρα ανθίζουν
ανοίγοντας την πόρτα της φύσης,
της αιωνιότητας
που λούζεται στο ουράνιο φως.
Την πνοή του σύμπαντος
απορροφούν τα όντα της γης
κι αναπνέουν την υπόσχεση
της συνάντησης σε κάποιο πλανήτη.
Το όνειρο της ανύψωσης
αποτυπώνεται στον καθρέφτη
της προσπάθειας,
που μένει αμετάβλητο στο χρόνο.
Στον κήπο, πουλιά φτερουγίζουν
ερεθίζουν τη φαντασία μου
καθώς το ορατό αναζητά το αόρατο.

Μαρλένας
Σκουλά
Περιφεράκη
2. Οι αναμνήσεις μου
Οι αναμνήσεις μου
μοιάζουν με σμήνος πουλιών
που λικνίζονται
στους ρυθμούς της νιότης.
Εκμυστηρεύονται
τη λάμψη της αγάπης
που αναδύθηκε σαν άστρο
και θρυμματίστηκε στον χρόνο.
Ευγνωμονώ τις αναμνήσεις
που γεμίζουν ώρες της μοναξιάς μου
και της ψυχής την περιπλάνηση.

από την ποιητική συλλογή με τον τίτλο:«Φως στον χρόνο»
(43 ΠΟΙΗΜΑΤΑ και 18 «τουλίπες», Αθήνα, Ιούλιος 2015)
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O Μερομηνάς ο Απάγελος

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

54 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ
F/B ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΤΗ ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ
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η λύρα
του Μαζαγρέτα

«Ο Απάγγελος και η λύρα του Μαζαγρέτα» • Μ ΕΡΟΣ 1 ο
Ανέκδοτο παραμύθι του Κωστή Μακρή, που θα αποδοθεί τμηματικά μέσα από τις σελίδες της Φ.Α.

Μ

ια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα ορεινό χωριό στο
μεγάλο νησί του Πελάγους, ζούσε ένα αγόρι που
οι γονείς του κι ο νονός του του είχαν δώσει το όνομα
Μερομηνάς.
Οι συνομήλικοι όμως του χωριού του, αγόρια και κορίτσια, αλλιώς αποφασίσανε μετά από λίγα χρόνια και τον
φωνάζανε Απάγελο.
Γιατί όμως του δώσανε αυτό το παρατσούκλι τ’ άλλα
παιδιά;
Ο Μερομηνάς, πρέπει να το πούμε εδώ αυτό, ήταν παράξενο παιδί.
Ενώ όλα τα άλλα παιδιά μαζί παίζανε, μαζί μαθαίνανε
ό,τι είχανε να τα διδάξουν οι μεγάλοι του χωριού, η φύση και οι δάσκαλοι και όλες οι πόρτες του χωριού ήταν
ανοιχτές γι’ αυτά, ο Μερομηνάς διάλεγε πολλές φορές
τη μοναξιά.
Δεν του πολυάρεσε να βρίσκεται συνέχεια με πολλούς
και αρκετές φορές του άρεσε να φεύγει απ’ το χωριό σε
μακρινές περιπλανήσεις.
Σ’ αυτό όμως δεν έφταιγαν τα άλλα παιδιά ούτε κάποιος
άνθρωπος. Δεν έφταιγε τίποτ’ άλλο πέρα από τ’ αυτιά
του.
Θα ρωτήσει κανείς τι είχαν τα αυτιά του Μερομηνά.
Ήταν πολύ μεγάλα, πολύ πεταχτά και τον κοροϊδεύανε
τ’ άλλα παιδιά;
Όχι, τίποτα τέτοιο δεν συνέβαινε. Απλώς, ο Μερομηνάς
ο Απάγελος άκουγε πράγματα που ενώ για τους άλλους
ήταν συνηθισμένοι ήχοι της φύσης ή των ανθρώπων θόρυβοι και κρότοι, για εκείνον ήταν κομμάτια από μια
μαγική μουσική που έμπαινε μέσα του και έστηνε χορούς
αλλόκοτους κι αχόρευτους, ακόμα κι από τον πρώτο
χορευτή του χωριού.
Τα άλλα παιδιά είχαν αρχίσει να κοροϊδεύουν φανερά
και μπροστά του τα χούγια και τις παραξενιές του Μερομηνά. Τα φερσίματά του τους φαίνονταν αλλόκοτα
και το πάθος του για τους κάθε λογής ήχους το περνούσαν για κουσούρι. Το φευγιό του από τις παρέες και τη
μανία του για μοναχικές περιπλανήσεις τα θεωρούσαν
αδυναμία, δειλία ή χαζομάρα. Αρκετοί απ’ τους μεγάλους τον είχανε για νεραϊδοπαρμένο.
Από κάποια μέρα και μετά, όλοι τον έλεγαν Απάγελο.
Αυτός που είναι έξω από το κοπάδι, ξεκομμένος από την
αγέλη. Και μετά από λίγα χρόνια, το βαφτιστικό του όνομα σπάνια το άκουγε έξω από το σπίτι του ο Μερομηνάς.
Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι αυτό θα τον πείραζε τον
Μερομηνά. Δεν ήταν όμως έτσι.
Ο ένας λόγος ήταν ότι όλοι και όλες στο χωριό είχαν ένα
παρατσούκλι.
Ο άλλος λόγος ήταν ότι ο Μερομηνάς ο Απάγελος είχε
άλλες έννοιες.
Πολλές φορές λες και τον έπιανε μια μανία. Τα παρατούσε όλα και όλους και περιπλανιόταν ολομόναχος στις
ερημιές.
Ακόμα και την ώρα που μαζί με τ’ άλλα παιδιά λυσσομανούσε στο κυνηγητό ή στα παιχνίδια στον δρόμο, κάποια στιγμή κάτι άκουγε και ξεμάκραινε από κοντά τους.
Όσο κι αν του άρεσε να παίζει ―και περισσότερο με μια
γειτονοπούλα του που την ξεχώριζε απ’ όλα τ’ άλλα κορίτσια― συχνά τον κούραζαν οι συνάφειες και τα λόγια
των πολλών ανθρώπων και προτιμούσε ν’ αφουγκράζεται τους ήχους της φύσης.
Σκαρφάλωνε στα δέντρα, πήγαινε σε ρεματιές, κουτρουβαλούσε σε φαράγγια, ανέβαινε στ’ αόρι, σκάλωνε σε
απόκρημνους βράχους, ξάπλωνε σε σπαρμένα χωράφια,
λούφαζε σε αμπέλια και περιβόλια…

Και έμενε εκεί να ακούει. Μπορούσε με τις ώρες να
αφουγκράζεται τα αηδόνια και τα κοτσύφια στις ρεματιές, τις καρδερίνες, τους φλώρους και τον κούκο την
άνοιξη στο δάσος. Ακόμα και οι κουρούνες, οι σκάρες,
τα κοράκια και οι κίσσες είχαν κάτι να πούνε στον Μερομηνά.
Του άρεσε να ξαπλώνει στα σπαρτά και ν’ ακούει το
τρι-τρι-τρι των τριζονιών και το γρούλι-γρούλι του γρύλλου το βράδυ, το ζζζζννννν-ζζζζνννν-ζζζζννν των μελισσών το πρωί και το μεσημέρι, το τζζζ-τζ-τζ-τζζζζ των
τζιτζικιών το καλοκαίρι και όλους τους ήχους της γης
και των πλασμάτων της.
Άκουγε τα βελάσματα των μικρών και των μεγάλων προβάτων και των κριαριών το βαθύ μούγκρος. Ξεχώριζε
το κατσαρό βέλασμα των μικρών κατσικιών και την
απόκριση των μανάδων τους. Πρόσεχε το οξύ λάλημα
του κόκορα, διέκρινε τις φωνές από τις μικρές κότες, τις
κλώσσες και τα κλωσσόπουλα, τις πάπιες, τις χήνες και
τα κλουκλουτίσματα απ’ τα γαλόπουλα.
Αφιέρωνε ώρες μοναχικής ακρόασης στα μουγκανητά της
αγελάδας, στο γκάρισμα του γαϊδάρου, στα ξεχωριστά
γαβγίσματα των σκύλων και στα παραπονιάρικα νιαουρίσματα των γάτων τις γεναριάτικες νύχτες. Στύλωνε τ’
αυτιά του στο θρόισμα των φύλλων, στον σουρτό και τριφτό ήχο από τα στάχια που χαϊδευόντουσαν με τον άνεμο.
Μαγευόταν από τον κρουστό χτύπο του ανεμοβροχιού
στα δέντρα, γοητευόταν από τον ήμερο φλοίσβο των
μικρών ρυακιών αλλά κι από το άγριο κόχλασμα των
βότσαλων και των χαλικιών καθώς τα ξέσερνε το δυνατό και ορμητικό ρέμα κάποιου χείμαρρου.
Τον συνέπαιρνε το ξέσπασμα της καταιγίδας και έβγαινε μόνος του ο Μερομηνάς και περιπλανιόταν ακόμα και
στις πιο κρύες και μαύρες νύχτες για ν’ ακούει, με μιαν
άγρια χαρά ανακατεμένη με φόβο, τον βροντερό ήχο των
αστραπόβροντων, τα κρακρα-κα-μπούμ των κεραυνών,
το λυσσάρικο σφυριχτό τραγούδι του βοριά. Μια φορά
που έτυχε να βρεθεί κοντά στη θάλασσα με καταιγίδα,
τον είχε συγκλονίσει ο βρυχηθμός των πελώριων κυμάτων που σπάγανε σε αφρούς υγρών σφυριγμάτων πάνω
στα βράχια της ακτής.
Γέμιζε με τους ήχους και τα τραγούδια εκείνα ο Μερομηνάς και έκλεινε τα μάτια προσπαθώντας να τα αποθηκέψει μέσα του, να τους δώσει όνομα και ρυθμό, να
τα ημερώσει, να τα κάνει δικά του, να τα μεταλλάξει σε
μουσική, ρυθμό, τραγούδι, χορό.
Ο Απάγελος όμως δεν ήταν σε όλα του απόμακρος.
Στις γιορτές, στους γάμους, στις βαφτίσεις και στα γλέντια, μικρά και μεγάλα, ενωνόταν με τους άλλους. Όχι
όμως για να γλεντήσει ανέμελα ή να δείξει τις ικανότητές
του στον χορό.
Αυτό που ήθελε ήταν να ακούει από κοντά τη λύρα και
τα τραγούδια των λυράρηδων. Να βρίσκεται κοντά στην
πηγή των ήχων.
Καθόταν μαγεμένος κι άκουγε. Το γλυκόλαλο όργανο
μιλούσε στην καρδιά του κάνοντάς την να φτερουγίζει
δυνατά σαν το άγριο γεράκι, που αφού αρπάξει τη λεία
του πετάει ψηλά για να χαθεί στον ουρανό.
Κάθε δοξαριά έκανε τον Απάγελο να θέλει να πετάξει.
Και άλλες φορές, το ιδιαίτερο τραγούδι ενός λυράρη τον
παράσερνε σε έναν χορό άγριο, μοναχικό κι αλλοσούσουμο. Χόρευε μαζί με τους άλλους αλλά και μόνος του.
Ο Απάγελος χόρευε πιο πολύ με τον εαυτό του και για
τον εαυτό του. Με πάλεμα έμοιαζε ο χορός του, λες κι
αγωνιζότανε να δαμάσει τους ήχους που κι αυτοί, θεριά
ανήμερα θαρρείς, παλεύανε μέσα του. Μερικοί παλιοί
ονοματίζανε τον χορό του «ο χορός του πελελού».
Του κουζουλού δηλαδή, του τρελού.

Αρκετοί ήταν
εκείνοι που
σφιγγόντουσαν να μη γελάσουν με τον παράξενο και σπασμωδικό
χορό του παιδιού. Ο φόβος
της παρεξήγησης κι ο σεβασμός
προς το καλόσειρο σόι τού Απάγελου τους
συγκρατούσε.
Οι μόνοι που καταλάβαιναν τον Απάγελο ήταν οι γονείς του.
Αργότερα, προστέθηκαν σ’ αυτούς κι άλλοι τρεις. Κι
αυτοί οι τρεις, θα άνοιγαν διάπλατα και γενναιόδωρα τις
πόρτες της τέχνης τους στον Μερομηνά τον Απάγελο.
Ο Κοφινάς, ο Ανεμάς και ο Τιγράνος ήτανε σεβαστοί
λυράρηδες του χωριού. Άντρες σοφοί κι εξίσου περπατημένοι στην τέχνη της λύρας και του τραγουδιού και οι
τρεις τους. Ο καθένας τους είχε με τον δικό του τρόπο
ημερώσει το άγριο θεριό της μουσικής και το είχε κάνει
φίλο του και σύμμαχο.
Ο Απάγελος τους σεβότανε, τους άκουγε και τους αγαπούσε αξεχώριστα και τους τρεις. Ο καθένας τους είχε
βρει τον δικό του δρόμο και τρόπο να ξεσηκώνει το χωριό.
Μαζί και οι τρεις λυράρηδες ήταν για τον Απάγελο τα
τρίδυμα γκωνάρια που πάνω τους χτιζόταν, στέριωνε και
ψήλωνε κάθε γλέντι, γάμος, γιορτή και φιλοξεφάντωμα.
Μ’ αυτούς αύξαινε κάθε χαρά και μοιραζόταν σ’ όλους.
Μ’ αυτούς ξαλάφρωνε κι ο κάθε πόνος, ο γεννημένος
από την αγάπη και τη ζωή· όπως ο πόνος του χωρισμού,
του ξενιτεμού και του θανάτου.
Περνούσε ο καιρός και ο Απάγελος μάζευε ήχους, τραγούδια και ρυθμούς. Έφτασε όμως μια στιγμή που η
ψυχή του μπούκωσε σαν να μη χώραγε άλλο.
Ο Απάγελος ένιωθε να σκάει, να πλαντάζει.
Οι ήχοι που χρόνια σώρευε μέσα του, άρχισαν να τον
πνίγουν. Τους ένιωθε να του χτυπούν ανταριασμένοι τα
σωθικά του από μέσα αναζητώντας έξοδο, λύτρωση και
δικαίωση.
Νιώθοντας αφόρητη την πίεση εκείνη, ο Απάγελος ξεκίνησε αχάραγα ένα καλοκαιριάτικο πρωινό να πάει στ’
αόρι. Κυριακή ήταν και το χωριό αξύπνητο.
Φτάνοντας σε μια χαμοκορφή, ανέβηκε σ’ έναν βράχο
κι άρχισε να τραγουδάει δυνατά στον άνεμο. Έλεγε τραγούδια που άκουγε και ήξερε από μικρός. Πρώτη φορά
τραγούδαγε έτσι.
Άκουγε την ίδια του τη φωνή κι απελπιζόταν.
Δεν ήταν φωνή εκείνη που ν’ αρέσει σε άνθρωπο, δεν ήταν
τραγούδι το δικό του για να το χαρεί άνθρωπος γεννημένος. Σαν συναχωμένου κόκορα την άκουγε τη φωνή του
ή σαν βραχνιασμένης σκάρας. Ντροπή τον έπιασε.
Αχ, και να ’χε ―λέει!― μια λύρα! Και να ’ξερε να παίζει! Πόσα τραγούδια, κρυμμένα μέσα του, θα ξεγεννούσε η λύρα σαν πολύπειρη μαμή. Όσα και τ’ αστέρια που
λάμπουν καθώς αποτραβιέται το μαύρο σύννεφο μέσα
στη νύχτα.
Είχε τόσους ήχους μέσα του και δεν μπορούσε να τους
κάνει κουμάντο, να τους συμμαζέψει. Να τους βγάλει με
την ομορφιά, τη δύναμη και την τάξη που ένιωθε πως
τους αξίζει.
Να κάτεχε ―λέει― την τέχνη του Κοφινά, του Ανεμά
και του Τιγράνου!
Σε περίπτωση έντυπης εκδόσεως, τα έσοδα θα διατεθούν,
σύμφωνα με το συγγραφέα, υπέρ του Ιδρύματος Γεωργίου Σμπώκου.
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Επιστολή της Γιούτα Κράιπε,
μακρινής ανιψιάς του Στρατηγού
Καρλ Χάινριχ Γιορκ Φέρντιναντ Κράιπε
Μ

ια ιδιαίτερα σημαντική για την πολυεπίπεδα ταραγμένη περίοδο, που διάγει η ανθρωπότητα, επιστολή, βλέπει
το φως της δημοσιότητας μέσα από τις σελίδες της Φ.Α. Μια περίοδος, που εν μέσω πανδημίας, οικονομικής
και κοινωνικής δυσπραγίας και κοινωνικής αποξένωσης, ήρθε για να αναδείξει την αλληλεγγύη, τη σύμπνοια, την εθνική και παγκόσμια ενότητα, σαν τις μόνες «αρετές», που αν επικρατήσουν, είναι ικανές να οδηγήσουν την βαθιά πληγωμένη ανθρωπότητα, σε μονοπάτια προόδου και ευημερίας.
Πρόκειται για την επιστολή μιας μακρινής ανιψιάς του Στρατηγού Φον Κράιπε, της Γιούτα, η οποία έφτασε στα χέρια
του αρχισυντάκτη της Φ.Α., Μανώλη Σκανδάλη, από τον Πολύδωρο Αεράκη (Μωϋσή Κρήτης). Κατά τα λεγόμενα του
Πολύδωρου Αεράκη, γνωρίστηκαν με την Γιούτα Κράιπε, στ’ Ανώγεια, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έπιασαν την
κουβέντα για πολλά θέματα, και με την επιστροφή της στη Γερμανία, έστειλε την επιστολή αυτή.
Το σημαντικότερο μήνυμα της επιστολής αυτής, βρίσκεται στο κλείσιμό της. Σ’ ένα «συμπέρασμα» διαχρονικό και
επίκαιρο όσο ποτέ:
Το μυστικό της συμφιλίωσης είναι να θυμάται κανείς». Το ίδιο και της συγχώρεσης θα προσθέταμε εμείς…
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η επιστολή της Γιούτα Κράιπε μεταφρασμένη στα ελληνικά:
«Το όνομα μου είναι Γιούτα Κράιπε και μόλις πριν δύο εβδομάδες ήρθα στην Κρήτη για να κάνω τουρισμό.
Πάνε περίπου τρεις ημέρες που, τυχαία, διάβασα σ’ ένα τουριστικό οδηγό ότι η απαγωγή του μακρινού θείου μου, Στρατηγού
Κράιπε, ήταν η αιτία της σφαγής στ’ Ανώγεια.
Εγώ και το δικό μου γκρουπ αισθανθήκαμε βαθιά λυπημένοι γι’ αυτά που διαβάσαμε και έτσι αλλάξαμε το πρόγραμμά μας
και ήρθαμε κατευθείαν στ’ Ανώγεια. Έπρεπε να έρθω σε αυτόν τον τόπο και έπρεπε να συναντήσω το λαό του και να πω
ποια είμαι.
Η οικογένεια μου ποτέ δεν είχε αναφέρει την τρομερή σφαγή στ’ Ανώγεια γιατί αισθάνονται ένα μεγάλο μερίδιο ενοχής
γι’ αυτή την σφαγή.
Είμαι πεπεισμένη ότι σαν μέλος της οικογένειας Κράιπε, θέλω να ‘ρθω στο λαό των Ανωγείων, και επιθυμία μου είναι να
εκφράσω τη βαθιά οδύνη μου, το σοκ μου και το πόσο αδύναμη αισθάνθηκα μπροστά σε αυτά τα γεγονότα, και θέλω, σαν
μπορώ, να το κάνω αυτό σαν προσωπική προσφορά, να ζητήσω συγνώμη από τον λαό των Ανωγείων.
Γι’ αυτό ήρθα με την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι μόνο αναγνωρίζοντας την ενοχή μας, μπορούμε να χτίσουμε μια μικρή
πιθανότητα για ειρήνη και καλές σχέσεις μεταξύ των λαών μας.
Το μυστικό της συμφιλίωσης είναι να θυμάται κανείς.

Γιούτα Κράιπε
(Jutta Kreipe)»
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«Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Ανωγείων»
Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων
Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη:
ετά από προσπάθεια ετών, καταφέραμε ως αυτοδιοίκηση, να
«Μ έχουν όλοι οι Δήμοι την δυνατότητα να συστήσουν τη θέση
Γενικού Γραμματέα για την εύρυθμη και περισσότερο
αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Μια δυνατότητα που είχαν μόνο οι μεγάλοι Δήμοι με τη θέσπιση του
Καλλικράτη το 2010. Μετά τη νομοθετική πρωτοβουλία τον Αύγουστο
του 2019 δόθηκε η δυνατότητα αυτή και στους ορεινούς και μικρούς
νησιωτικούς Δήμους.
Σήμερα λοιπόν έχει και ο Δήμος μας αυτή την δυνατότητα.
Για την κάλυψη αυτής της νευραλγικής θέσης, επέλεξα ένα άτομο με
διοικητική και προγραμματική εμπειρία. Επέλεξα την πτυχιούχο
Οικονομολόγο του Πανεπιστημίου Κρήτης κα. Βρέντζου Ευαγγελία
(Εύη) του Βασιλείου, στέλεχος του ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
με 25ετή και πλέον εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση
Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων, ενώ για χρόνια υπήρξε
Πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Σήμερα, πιστεύω και εύχομαι από αυτό το νέο μετερίζι θα συνθέσει,
θα δημιουργήσει και θα προσδώσει στη θέση του Γενικού Γραμματέα
τη που της αρμόζει».
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή
έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των
ανωτέρω οργάνων, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο
Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
4› Ν
 α παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων των

ανωτέρω οργάνων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
5› Ν
 α μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών

δράσης του Δήμου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή
τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό
Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.
6› Ν
 α μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης

των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους
στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης
του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
7› Ν
 α οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.
8› Ν
 α συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Ολομέλειες Διευθύνσεων,

Τμημάτων ή και Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών
του Δήμου.

1› Ν
 α παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα να συ-

ντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
2› Ν
 α προβαίνει στην μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και

9› Ν
 α υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές

και μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων
του Δήμου.

προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.
10› Ν
 α υπογράφει τα πάσης φύσεως διαβιβαστικά έγγραφα της Διοικητικής
3› Ν
 α μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των

θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού

Υπηρεσίας που απευθύνονται σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.,
Οργανισμούς κ.λπ.
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Επιστολή της Γιούτα Κράιπε,
μακρινής ανιψιάς του Στρατηγού
Καρλ Χάινριχ Γιορκ Φέρντιναντ Κράιπε
Μ

ια ιδιαίτερα σημαντική για την πολυεπίπεδα ταραγμένη περίοδο, που διάγει η ανθρωπότητα, επιστολή, βλέπει
το φως της δημοσιότητας μέσα από τις σελίδες της Φ.Α. Μια περίοδος, που εν μέσω πανδημίας, οικονομικής
και κοινωνικής δυσπραγίας και κοινωνικής αποξένωσης, ήρθε για να αναδείξει την αλληλεγγύη, τη σύμπνοια, την εθνική και παγκόσμια ενότητα, σαν τις μόνες «αρετές», που αν επικρατήσουν, είναι ικανές να οδηγήσουν την βαθιά πληγωμένη ανθρωπότητα, σε μονοπάτια προόδου και ευημερίας.
Πρόκειται για την επιστολή μιας μακρινής ανιψιάς του Στρατηγού Φον Κράιπε, της Γιούτα, η οποία έφτασε στα χέρια
του αρχισυντάκτη της Φ.Α., Μανώλη Σκανδάλη, από τον Πολύδωρο Αεράκη (Μωϋσή Κρήτης). Κατά τα λεγόμενα του
Πολύδωρου Αεράκη, γνωρίστηκαν με την Γιούτα Κράιπε, στ’ Ανώγεια, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έπιασαν την
κουβέντα για πολλά θέματα, και με την επιστροφή της στη Γερμανία, έστειλε την επιστολή αυτή.
Το σημαντικότερο μήνυμα της επιστολής αυτής, βρίσκεται στο κλείσιμό της. Σ’ ένα «συμπέρασμα» διαχρονικό και
επίκαιρο όσο ποτέ:
Το μυστικό της συμφιλίωσης είναι να θυμάται κανείς». Το ίδιο και της συγχώρεσης θα προσθέταμε εμείς…
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η επιστολή της Γιούτα Κράιπε μεταφρασμένη στα ελληνικά:
«Το όνομα μου είναι Γιούτα Κράιπε και μόλις πριν δύο εβδομάδες ήρθα στην Κρήτη για να κάνω τουρισμό.
Πάνε περίπου τρεις ημέρες που, τυχαία, διάβασα σ’ ένα τουριστικό οδηγό ότι η απαγωγή του μακρινού θείου μου, Στρατηγού
Κράιπε, ήταν η αιτία της σφαγής στ’ Ανώγεια.
Εγώ και το δικό μου γκρουπ αισθανθήκαμε βαθιά λυπημένοι γι’ αυτά που διαβάσαμε και έτσι αλλάξαμε το πρόγραμμά μας
και ήρθαμε κατευθείαν στ’ Ανώγεια. Έπρεπε να έρθω σε αυτόν τον τόπο και έπρεπε να συναντήσω το λαό του και να πω
ποια είμαι.
Η οικογένεια μου ποτέ δεν είχε αναφέρει την τρομερή σφαγή στ’ Ανώγεια γιατί αισθάνονται ένα μεγάλο μερίδιο ενοχής
γι’ αυτή την σφαγή.
Είμαι πεπεισμένη ότι σαν μέλος της οικογένειας Κράιπε, θέλω να ‘ρθω στο λαό των Ανωγείων, και επιθυμία μου είναι να
εκφράσω τη βαθιά οδύνη μου, το σοκ μου και το πόσο αδύναμη αισθάνθηκα μπροστά σε αυτά τα γεγονότα, και θέλω, σαν
μπορώ, να το κάνω αυτό σαν προσωπική προσφορά, να ζητήσω συγνώμη από τον λαό των Ανωγείων.
Γι’ αυτό ήρθα με την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι μόνο αναγνωρίζοντας την ενοχή μας, μπορούμε να χτίσουμε μια μικρή
πιθανότητα για ειρήνη και καλές σχέσεις μεταξύ των λαών μας.
Το μυστικό της συμφιλίωσης είναι να θυμάται κανείς.

Γιούτα Κράιπε
(Jutta Kreipe)»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ • Ανώγεια, 20 Οκτωβρίου 2020

«Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Ανωγείων»
Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων
Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη:
ετά από προσπάθεια ετών, καταφέραμε ως αυτοδιοίκηση, να
«Μ έχουν όλοι οι Δήμοι την δυνατότητα να συστήσουν τη θέση
Γενικού Γραμματέα για την εύρυθμη και περισσότερο
αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Μια δυνατότητα που είχαν μόνο οι μεγάλοι Δήμοι με τη θέσπιση του
Καλλικράτη το 2010. Μετά τη νομοθετική πρωτοβουλία τον Αύγουστο
του 2019 δόθηκε η δυνατότητα αυτή και στους ορεινούς και μικρούς
νησιωτικούς Δήμους.
Σήμερα λοιπόν έχει και ο Δήμος μας αυτή την δυνατότητα.
Για την κάλυψη αυτής της νευραλγικής θέσης, επέλεξα ένα άτομο με
διοικητική και προγραμματική εμπειρία. Επέλεξα την πτυχιούχο
Οικονομολόγο του Πανεπιστημίου Κρήτης κα. Βρέντζου Ευαγγελία
(Εύη) του Βασιλείου, στέλεχος του ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
με 25ετή και πλέον εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση
Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων, ενώ για χρόνια υπήρξε
Πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Σήμερα, πιστεύω και εύχομαι από αυτό το νέο μετερίζι θα συνθέσει,
θα δημιουργήσει και θα προσδώσει στη θέση του Γενικού Γραμματέα
τη που της αρμόζει».
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή
έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των
ανωτέρω οργάνων, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο
Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
4› Ν
 α παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων των

ανωτέρω οργάνων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
5› Ν
 α μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών

δράσης του Δήμου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή
τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό
Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.
6› Ν
 α μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης

των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους
στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης
του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
7› Ν
 α οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.
8› Ν
 α συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Ολομέλειες Διευθύνσεων,

Τμημάτων ή και Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών
του Δήμου.

1› Ν
 α παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα να συ-

ντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
2› Ν
 α προβαίνει στην μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και

9› Ν
 α υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές

και μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων
του Δήμου.

προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.
10› Ν
 α υπογράφει τα πάσης φύσεως διαβιβαστικά έγγραφα της Διοικητικής
3› Ν
 α μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των

θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού

Υπηρεσίας που απευθύνονται σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.,
Οργανισμούς κ.λπ.
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Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Υ

λοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος ένα πάγιο αίτημα των ορεινών

δήμων της νότιας Ελλάδας, δίνοντας ανάσα στα νοικοκυριά των περιοχών
αυτών. Καταργούνται οι ζώνες για το επίδομα πετρελαίου. Τα ορεινά
χωριά, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στη Κρήτη, στην Πελοπόννησο ή στη
Μακεδονία, θα έχουν υψηλότερη επιδότηση, αφού και οι ανάγκες θέρμανσης είναι
πολύ μεγαλύτερες.
Το νέο σύστημα στηρίζεται σε μελέτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας η οποία
διαπίστωσε διαφορετικές ανάγκες θέρμανσης σε 13.500 οικισμούς της Ελλάδας.
Ταυτόχρονα, από φέτος το επίδομα θα δοθεί και στα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν
για θέρμανση φυσικό αέριο ή υγραέριο, ενώ σε ορεινούς οικισμούς με πληθυσμό έως
2.500 κατοίκους θα επιδοτηθεί η αγορά καυσόξυλων και πέλετ. Με το νέο σύστημα
τα ορεινά χωριά, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο ή στη Μακεδονία, θα έχουν υψηλότερη επιδότηση, αφού και οι ανάγκες θέρμανσης
είναι πολύ μεγαλύτερες. Μέχρι πρότινος, μια παραθαλάσσια περιοχή, για παράδειγμα στην Κρήτη, βρισκόταν στην ίδια ζώνη με την ορεινή περιοχή, αν και οι ανάγκες
ήταν τελείως διαφορετικές.
Με βάση όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης, το
ελάχιστο επίδομα διατηρείται στα 80 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό θα φθάσει έως και
600 ευρώ έναντι 350,00 ευρώ σήμερα.
Οπως δήλωσε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, «τα χρήματα του επιδόματος θέρμανσης θα
δίνονται με πολύ μεγαλύτερη δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα, αφού το επίδομα
θα βασίζεται στις ώρες θέρμανσης που, κατά μέσον όρο, πραγματικά χρειάζεται σε
ετήσια βάση κάθε νοικοκυριό, και θα είναι διαφορετικό ανάλογα με τις ειδικές μετεωρολογικές και κλιματικές συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε χωριό και γειτονιά».
Σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε ο μετεωρολόγος Μ. Αναδρανιστάκης, ένα
κτίριο χρειάζεται θέρμανση όταν η μέση θερμοκρασία είναι κάτω από τη θερμοκρασία
βάσης, που ορίζεται στους 15,5 βαθμούς Κελσίου.
Για κάθε βαθμό μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας κάτω των 15,5 βαθμών, έχουμε μία
βαθμοημέρα. Επομένως, αν η μέση θερμοκρασία μιας περιοχής είναι 10 βαθμοί, χρειάζονται 5,5 βαθμοημέρες θέρμανσης. Ανάλογα δηλαδή με τον αριθμό βαθμοημερών
που έχει κάθε περιοχή, θα υπολογίζεται και το επίδομα θέρμανσης. Όσο περισσότερες
έχει τόσο υψηλότερο επίδομα θέρμανσης θα δίνεται. Επί της ουσίας καταργούνται οι
ισχύουσες ζώνες με βάση τις οποίες μέχρι πέρυσι δινόταν το επίδομα θέρμανσης.
Οι βαθμοημέρες θα δίνουν και τον αλγόριθμο για την επιδότηση ανά περιοχή. Σύμφωνα με αυτόν, θα υπάρχουν αποκλίσεις στο ποσοστό επιδότησης ανάμεσα σε χωριά των
ίδιων νομών, ανάλογα με το υψόμετρο και τις κλιματικές συνθήκες. Για παράδειγμα,
στην Κάρπαθο βρέθηκε οικισμός με 1.220 βαθμοημέρες (λιγότερο κρύο) και οικισμός
με 3.873 βαθμοημέρες (περισσότερο κρύο). Μέχρι σήμερα στις δύο αυτές περιοχές το
ποσό που λάμβανε κάθε νοικοκυριό ήταν ίδιο. Με το νέο σύστημα, στην περιοχή που
έχει χαμηλότερη θερμοκρασία το ποσό θα είναι μεγαλύτερο.
Τα νοικοκυριά που θα αιτηθούν το επίδομα θέρμανσης θα συμπληρώσουν στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) την περιοχή στην οποία
βρίσκεται η κατοικία τους προκειμένου να υπολογισθεί αυτόματα το επίδομα.
Για την καταβολή του επιδόματος, τα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλουν τα τιμολόγια αγοράς καυσίμων αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του επιδόματος που δικαιούνται.
Οσοι χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο) θα προσκομίζουν

ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς. Το επίδομα, όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης, θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο, ενώ η υπουργική απόφαση θα εκδοθεί τον Νοέμβριο.
Στους μικρούς ορεινούς οικισμούς όπου χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον ξύλο ή
πέλετ, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν αριθμούς τιμολογίων και ΑΦΜ προμηθευτή για διπλάσιας, τουλάχιστον, αξίας τιμολόγια των σχετικών καυσίμων που θα
έχουν πληρωθεί ηλεκτρονικά. Για να διευκολυνθούν οι κάτοικοι των μικρών χωριών,
η πληρωμή των τιμολογίων θα μπορεί να γίνει και μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή
αγροτικού ταχυδρόμου.
Το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί φέτος θα κυμανθεί
μεταξύ 85-94 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη ζήτηση, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν τα ίδια.
Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια
α› Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος (2019) είχαν ετήσιο
συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου 2020 κατείχαν αστική
ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.
β› Έγγαμοι φορολογούμενοι, καθώς και φορολογούμενοι που είναι μέρη συμφώνων
συμβίωσης, οι οποίοι το 2019 είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι
20.000 ευρώ και την 1η-1-2020 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής
αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
γ› Μονογονεϊκές οικογένειες που είχαν το 2019 ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000
ευρώ και την 1η-1-2020 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας
μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ θα προσαυξάνεται
κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης δήλωσε σχετικά:
«Σημαντική η εξέλιξη αυτή, ένα πάγιο αίτημα των ορεινών Δήμων στα νότια της Ελλάδας. Από τότε που καθιερώθηκαν οι ζώνες για το επίδομα θέρμανσης, είχε επισημανθεί η αδικία έναντι των πολιτών των ορεινών περιοχών της Νότιας χώρας.
Σημαντική και για το γεγονός ότι σε ορεινούς οικισμούς με πληθυσμό έως 2.500 κατοίκους θα επιδοτηθεί η αγορά καυσόξυλων και πέλετ.
Ένα αίτημα που είχε διατυπωθεί από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής των ζωνών από το
δίκτυο ορεινών Δήμων Κρήτης, αίτημα το οποίο επαναλήφθηκε και πέρσι προς τους
αρμόδιους Υπουργούς.
Σήμερα πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή της δικαίωσης για τους κατοίκους των ορεινών
περιοχών μας.
Παράλληλα σήμερα είχαμε την πρώτη συνεδρίαση, διαδικτυακά, της επιτροπής ορεινών περιοχών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας της οποίας έχω την τιμή να
προεδρεύω.
Συζητήσαμε για φλέγοντα θέματα που απασχολούν τις κοινότητες μας και καθορίσαμε
το πλαίσιο συντονισμού και λειτουργίας της επιτροπής μας, για τη διεκδίκηση τόσο
θεσμικών θεμάτων όσο και Οικονομικών ζητημάτων στο νέο κύκλο συζήτησης που έχει
ανοίξει το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κυβέρνηση για το νέο τρόπο λειτουργίας και
χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θα είμαστε παρόντες σε αυτό το διάλογο.»

■ Στη μνήμη του Γιάγκο Φασουλά η Σύζυγος και τα Παιδιά
του εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Γιάγκο Φασουλά η Μαριάνθη Φασουλά εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Γιάγκο Φασουλά ο Βαγγέλης Φασουλάς
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Γιάγκο Φασουλά ο Διογένης Φασουλάς
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Γιάγκο Φασουλά η Οικογένειά Βασίλη Καλομοίρη Ζμπρουλοβασίλη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
Ευρώ.
■ Στη μνήμη Ιοκάστης Μπαγκέρη η οικογένειά της εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 350 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Ιοκάστης Μπαγκέρη η Αθηνά Χρονιάρη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ
■ Στη μνήμη Σπαχή Αργυρώς του Μιχαήλ η Οικογένεια του
Κώστα Σπαχή εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 300 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κουνάλη Βασιλείου Μαυρομάτη άγνωστος καταθέτης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Καλομοίρη Γεωργίου Οδυσσέα η οικογένειά του
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κουτάντου Ελευθερίας η οικογένεια Γεωργίου
Κουνάλη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Καλλέργη Σόλωνα η οικογένειά του εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
Στη μνήμη Άννας Ανδρεαδάκη η οικογένειά της εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ Ο Κυριακάκης Στρατής εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Ο Βουιδάσκης Εμμανουήλ εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Ο Αναστάσιος Σταυρακάκης του Ελευθερίου εισέφερε για
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Ο Ιωάννης Φασουλάς εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Ζαχαριουδάκης Σταύρος εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Καλλέργης Λυκούργος του Γεωργίου εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 30 Ευρώ.
■ Ο Ιωάννης Ξένος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό
των 20 Ευρώ.
■ Οι Φασουλάς Διογένης και Φασουλάς Αντώνιος εισέφεραν
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Κλεμανσώ Μιχ. Πλουσής εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Καρβελας Χρήστος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Η Βρέντζου Ταρσία εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Βαγγέλης Σπαχής εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 100 Ευρώ.
■ Ο Μέμμος Νικόλαος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Μέμμος Νικόλαος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Δραμουντάνης από τα Ρούστικα εισέφερε για
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Η Μπέρκη Μαρία του Ελευθερίου εισέφερε για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Νταγιαντάς του Δημητρίου εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Ο Χαιρέτης Νικόλαος Ορφέας του Κώστα (του Νικάκη)
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Παπα Κώστας Σκουλάς εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Οι Μαίρη και Ελευθερία Ιατράκη εισέφεραν για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 40 Ευρώ.
■ Ο Σαλούστρος Δημήτρης ΖΑΙΜΗ εισέφερε για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Η Χαιρέτη Ριρίκα εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Ο Νικόλαος Κοκκινάκης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Καλομοίρης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΜΕΤΖΟΚΩΣΤΑ) εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Οι Σμπώκου Κωνσταντίνα και η Σμπώκου Βασιλική εισέ
φεραν για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Οι Σμπώκου Κωνσταντίνα και ο Τ. Βουλευτής Σμπώκος
Ιωάννης εισέφεραν για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 100
Ευρώ.
■ Ο ΚΑΡΒΟΟΤΥΤΖΗ εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Εμμανουήλ Κουνάλη (Μπρίνταλου) ο Γεώργιος
Κουνάλης (Πρόεδρος - Αθήνα) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Σεραφέιμ Ιορδανίδη συζ. Γεωργίας Μανουρά
(Σωμαρολευτέρη) ο Γεώργιος Κουνάλης (Πρόεδρος - Αθήνα)
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Σε σημαντική δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συνολικής αξίας 7.000,00 Ευρώ, προς το Δήμο Ανωγείων
προχώρησε ο όμιλος της ασφαλιστικής εταιρείας «Ευρωπαίκή Πίστη», με τη μεσολάβηση του ανώτερου
στελέχους της, συγχωριανού μας και πρώην προέδρου του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, Βασίλη Τουπή.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων σχολίασε συναφώς:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ασφαλιστικό όμιλο της «Ευρωπαϊκής Πίστης» για την σημαντική του
δωρεά προς το Δήμο μας.
Η δωρεά του συνόλου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του γραφείου για την εξυπηρέτηση του πολίτη ήταν
μια ανάγκη στον σχεδιασμό μας για την σταδιακή επαναλειτουργία της σημαντικής αυτής υπηρεσίας για
τον πολίτη.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή Πωλήσεων του ομίλου της Ευρωπαϊκής Πίστης και
συγχωριανό μας Βασίλη Τουπή ο οποίος άμεσα και καίρια ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας»
Στο Δήμο έγινε δωρεά του παρακάτω εξοπλισμού:
Τρεις υπολογιστές με Ram 8 GB, HD 1 TB, Window 10 Pro, Office Pro, antivirus, και οθόνη 24’.
Server με Ram 16 GB, HD 512 GB.
Nas Server με 2Δισκους 4 ΤΒ.
Εκτυπωτές – ( Πολυμηχάνημα ) Laser με εκτύπωση διπλής όψης
Τρεις Εκτυπωτές Laser με εκτύπωση διπλής όψης
UPS 5.000 KVA διπλής μετατροπής
scanner διπλής ανάγνωσης
Συνολικού προϋπολογισμού 7.000 ευρώ.

ΔΩΡΕΑ TABLET ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ Μ. ΠΛΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

20 Tablet αξίας 2.500,00 Ευρώ, σημαντική
«ανάσα» στην διαδικασία της τηλεκπαίδευσης,
που είχε ως συνέπεια η διακοπή της σχολικής
διαδικασίας, για την αποφυγή διασποράς του
covid-19, προσέφερε προς το Δήμο Ανωγείων
το ζεύγος Μπάμπη Πλουσή και Παγώνας Παπαδοπούλου.
Μετά την παραλαβή του εξοπλισμού ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης δήλωσε:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μπάμπη
Πλουσή και την σύζυγο του κα. Παγώνα Παπαδοπούλου για την σημαντική δωρεά προς το
Δήμο μας και τα σχολεία μας.
Η δωρεά των 20 tablets (tablet αξίας 2.500 ευρώ),
έρχεται να δώσει μια βαθιά ανάσα στα σχολεία
μας, για την απαραίτητη ανάγκη της τηλεκπαίδευσης στα παιδιά του Γυμνασίου και Λυκείου,
όπως απαιτούν οι ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας και το εκπαιδευτικό σύστημα.
Η πρόσβαση στα τεχνολογικά μέσα που θα δι-

ευκολύνουν τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης,
είναι μια υποχρέωση της πολιτείας απέναντί
στο σύνολο των μαθητών. Πολύ δε περισσότερο
σε αυτούς που έχουν δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα να ανταποκριθούν και σε αυτές τις
απαιτήσεις.
Δεν μένουμε όμως απαθείς σαν Δήμος και πολύ περισσότερο σαν κοινωνία. Για το λόγο αυτό η ενέργεια του Μπάμπη και της Παγώνας
είναι σημαντική από πολλές απόψεις.
Ο εξοπλισμός αυτός έρχεται να προστεθεί στην
προ μερικών μηνών δωρεά των super market
«Φαιστός» προς το Δημοτικό (περίπου 20
tablets και ένα laptop), καθώς και στην επανάληψη των δωρεάν συνδέσεων (περίπου 14) από
ομάδα Ανωγειανών, όπως έγινε και τον Μάρτιο
όταν χρειάστηκε ξανά.
Άμεσα, οι διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές θα αναλάβουν
την διάθεση των tablets και των συνδέσεων σε
μαθητές.»
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δράσεις αποδράσεις
Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Υ

λοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος ένα πάγιο αίτημα των ορεινών

δήμων της νότιας Ελλάδας, δίνοντας ανάσα στα νοικοκυριά των περιοχών
αυτών. Καταργούνται οι ζώνες για το επίδομα πετρελαίου. Τα ορεινά
χωριά, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στη Κρήτη, στην Πελοπόννησο ή στη
Μακεδονία, θα έχουν υψηλότερη επιδότηση, αφού και οι ανάγκες θέρμανσης είναι
πολύ μεγαλύτερες.
Το νέο σύστημα στηρίζεται σε μελέτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας η οποία
διαπίστωσε διαφορετικές ανάγκες θέρμανσης σε 13.500 οικισμούς της Ελλάδας.
Ταυτόχρονα, από φέτος το επίδομα θα δοθεί και στα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν
για θέρμανση φυσικό αέριο ή υγραέριο, ενώ σε ορεινούς οικισμούς με πληθυσμό έως
2.500 κατοίκους θα επιδοτηθεί η αγορά καυσόξυλων και πέλετ. Με το νέο σύστημα
τα ορεινά χωριά, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο ή στη Μακεδονία, θα έχουν υψηλότερη επιδότηση, αφού και οι ανάγκες θέρμανσης
είναι πολύ μεγαλύτερες. Μέχρι πρότινος, μια παραθαλάσσια περιοχή, για παράδειγμα στην Κρήτη, βρισκόταν στην ίδια ζώνη με την ορεινή περιοχή, αν και οι ανάγκες
ήταν τελείως διαφορετικές.
Με βάση όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης, το
ελάχιστο επίδομα διατηρείται στα 80 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό θα φθάσει έως και
600 ευρώ έναντι 350,00 ευρώ σήμερα.
Οπως δήλωσε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, «τα χρήματα του επιδόματος θέρμανσης θα
δίνονται με πολύ μεγαλύτερη δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα, αφού το επίδομα
θα βασίζεται στις ώρες θέρμανσης που, κατά μέσον όρο, πραγματικά χρειάζεται σε
ετήσια βάση κάθε νοικοκυριό, και θα είναι διαφορετικό ανάλογα με τις ειδικές μετεωρολογικές και κλιματικές συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε χωριό και γειτονιά».
Σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε ο μετεωρολόγος Μ. Αναδρανιστάκης, ένα
κτίριο χρειάζεται θέρμανση όταν η μέση θερμοκρασία είναι κάτω από τη θερμοκρασία
βάσης, που ορίζεται στους 15,5 βαθμούς Κελσίου.
Για κάθε βαθμό μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας κάτω των 15,5 βαθμών, έχουμε μία
βαθμοημέρα. Επομένως, αν η μέση θερμοκρασία μιας περιοχής είναι 10 βαθμοί, χρειάζονται 5,5 βαθμοημέρες θέρμανσης. Ανάλογα δηλαδή με τον αριθμό βαθμοημερών
που έχει κάθε περιοχή, θα υπολογίζεται και το επίδομα θέρμανσης. Όσο περισσότερες
έχει τόσο υψηλότερο επίδομα θέρμανσης θα δίνεται. Επί της ουσίας καταργούνται οι
ισχύουσες ζώνες με βάση τις οποίες μέχρι πέρυσι δινόταν το επίδομα θέρμανσης.
Οι βαθμοημέρες θα δίνουν και τον αλγόριθμο για την επιδότηση ανά περιοχή. Σύμφωνα με αυτόν, θα υπάρχουν αποκλίσεις στο ποσοστό επιδότησης ανάμεσα σε χωριά των
ίδιων νομών, ανάλογα με το υψόμετρο και τις κλιματικές συνθήκες. Για παράδειγμα,
στην Κάρπαθο βρέθηκε οικισμός με 1.220 βαθμοημέρες (λιγότερο κρύο) και οικισμός
με 3.873 βαθμοημέρες (περισσότερο κρύο). Μέχρι σήμερα στις δύο αυτές περιοχές το
ποσό που λάμβανε κάθε νοικοκυριό ήταν ίδιο. Με το νέο σύστημα, στην περιοχή που
έχει χαμηλότερη θερμοκρασία το ποσό θα είναι μεγαλύτερο.
Τα νοικοκυριά που θα αιτηθούν το επίδομα θέρμανσης θα συμπληρώσουν στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) την περιοχή στην οποία
βρίσκεται η κατοικία τους προκειμένου να υπολογισθεί αυτόματα το επίδομα.
Για την καταβολή του επιδόματος, τα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλουν τα τιμολόγια αγοράς καυσίμων αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του επιδόματος που δικαιούνται.
Οσοι χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο) θα προσκομίζουν

ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς. Το επίδομα, όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης, θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο, ενώ η υπουργική απόφαση θα εκδοθεί τον Νοέμβριο.
Στους μικρούς ορεινούς οικισμούς όπου χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον ξύλο ή
πέλετ, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν αριθμούς τιμολογίων και ΑΦΜ προμηθευτή για διπλάσιας, τουλάχιστον, αξίας τιμολόγια των σχετικών καυσίμων που θα
έχουν πληρωθεί ηλεκτρονικά. Για να διευκολυνθούν οι κάτοικοι των μικρών χωριών,
η πληρωμή των τιμολογίων θα μπορεί να γίνει και μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή
αγροτικού ταχυδρόμου.
Το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί φέτος θα κυμανθεί
μεταξύ 85-94 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη ζήτηση, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν τα ίδια.
Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια
α› Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος (2019) είχαν ετήσιο
συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου 2020 κατείχαν αστική
ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.
β› Έγγαμοι φορολογούμενοι, καθώς και φορολογούμενοι που είναι μέρη συμφώνων
συμβίωσης, οι οποίοι το 2019 είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι
20.000 ευρώ και την 1η-1-2020 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής
αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
γ› Μονογονεϊκές οικογένειες που είχαν το 2019 ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000
ευρώ και την 1η-1-2020 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας
μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ θα προσαυξάνεται
κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης δήλωσε σχετικά:
«Σημαντική η εξέλιξη αυτή, ένα πάγιο αίτημα των ορεινών Δήμων στα νότια της Ελλάδας. Από τότε που καθιερώθηκαν οι ζώνες για το επίδομα θέρμανσης, είχε επισημανθεί η αδικία έναντι των πολιτών των ορεινών περιοχών της Νότιας χώρας.
Σημαντική και για το γεγονός ότι σε ορεινούς οικισμούς με πληθυσμό έως 2.500 κατοίκους θα επιδοτηθεί η αγορά καυσόξυλων και πέλετ.
Ένα αίτημα που είχε διατυπωθεί από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής των ζωνών από το
δίκτυο ορεινών Δήμων Κρήτης, αίτημα το οποίο επαναλήφθηκε και πέρσι προς τους
αρμόδιους Υπουργούς.
Σήμερα πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή της δικαίωσης για τους κατοίκους των ορεινών
περιοχών μας.
Παράλληλα σήμερα είχαμε την πρώτη συνεδρίαση, διαδικτυακά, της επιτροπής ορεινών περιοχών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας της οποίας έχω την τιμή να
προεδρεύω.
Συζητήσαμε για φλέγοντα θέματα που απασχολούν τις κοινότητες μας και καθορίσαμε
το πλαίσιο συντονισμού και λειτουργίας της επιτροπής μας, για τη διεκδίκηση τόσο
θεσμικών θεμάτων όσο και Οικονομικών ζητημάτων στο νέο κύκλο συζήτησης που έχει
ανοίξει το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κυβέρνηση για το νέο τρόπο λειτουργίας και
χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θα είμαστε παρόντες σε αυτό το διάλογο.»

■ Στη μνήμη του Γιάγκο Φασουλά η Σύζυγος και τα Παιδιά
του εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Γιάγκο Φασουλά η Μαριάνθη Φασουλά εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Γιάγκο Φασουλά ο Βαγγέλης Φασουλάς
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Γιάγκο Φασουλά ο Διογένης Φασουλάς
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Γιάγκο Φασουλά η Οικογένειά Βασίλη Καλομοίρη Ζμπρουλοβασίλη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
Ευρώ.
■ Στη μνήμη Ιοκάστης Μπαγκέρη η οικογένειά της εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 350 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Ιοκάστης Μπαγκέρη η Αθηνά Χρονιάρη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ
■ Στη μνήμη Σπαχή Αργυρώς του Μιχαήλ η Οικογένεια του
Κώστα Σπαχή εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 300 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κουνάλη Βασιλείου Μαυρομάτη άγνωστος καταθέτης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Καλομοίρη Γεωργίου Οδυσσέα η οικογένειά του
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κουτάντου Ελευθερίας η οικογένεια Γεωργίου
Κουνάλη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Καλλέργη Σόλωνα η οικογένειά του εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
Στη μνήμη Άννας Ανδρεαδάκη η οικογένειά της εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ Ο Κυριακάκης Στρατής εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Ο Βουιδάσκης Εμμανουήλ εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Ο Αναστάσιος Σταυρακάκης του Ελευθερίου εισέφερε για
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Ο Ιωάννης Φασουλάς εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Ζαχαριουδάκης Σταύρος εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Καλλέργης Λυκούργος του Γεωργίου εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 30 Ευρώ.
■ Ο Ιωάννης Ξένος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό
των 20 Ευρώ.
■ Οι Φασουλάς Διογένης και Φασουλάς Αντώνιος εισέφεραν
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Κλεμανσώ Μιχ. Πλουσής εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Καρβελας Χρήστος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Η Βρέντζου Ταρσία εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Βαγγέλης Σπαχής εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 100 Ευρώ.
■ Ο Μέμμος Νικόλαος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Μέμμος Νικόλαος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Δραμουντάνης από τα Ρούστικα εισέφερε για
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Η Μπέρκη Μαρία του Ελευθερίου εισέφερε για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Νταγιαντάς του Δημητρίου εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Ο Χαιρέτης Νικόλαος Ορφέας του Κώστα (του Νικάκη)
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Παπα Κώστας Σκουλάς εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Οι Μαίρη και Ελευθερία Ιατράκη εισέφεραν για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 40 Ευρώ.
■ Ο Σαλούστρος Δημήτρης ΖΑΙΜΗ εισέφερε για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Η Χαιρέτη Ριρίκα εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Ο Νικόλαος Κοκκινάκης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Καλομοίρης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΜΕΤΖΟΚΩΣΤΑ) εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Οι Σμπώκου Κωνσταντίνα και η Σμπώκου Βασιλική εισέ
φεραν για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Οι Σμπώκου Κωνσταντίνα και ο Τ. Βουλευτής Σμπώκος
Ιωάννης εισέφεραν για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 100
Ευρώ.
■ Ο ΚΑΡΒΟΟΤΥΤΖΗ εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Εμμανουήλ Κουνάλη (Μπρίνταλου) ο Γεώργιος
Κουνάλης (Πρόεδρος - Αθήνα) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Σεραφέιμ Ιορδανίδη συζ. Γεωργίας Μανουρά
(Σωμαρολευτέρη) ο Γεώργιος Κουνάλης (Πρόεδρος - Αθήνα)
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Σε σημαντική δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συνολικής αξίας 7.000,00 Ευρώ, προς το Δήμο Ανωγείων
προχώρησε ο όμιλος της ασφαλιστικής εταιρείας «Ευρωπαίκή Πίστη», με τη μεσολάβηση του ανώτερου
στελέχους της, συγχωριανού μας και πρώην προέδρου του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, Βασίλη Τουπή.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων σχολίασε συναφώς:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ασφαλιστικό όμιλο της «Ευρωπαϊκής Πίστης» για την σημαντική του
δωρεά προς το Δήμο μας.
Η δωρεά του συνόλου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του γραφείου για την εξυπηρέτηση του πολίτη ήταν
μια ανάγκη στον σχεδιασμό μας για την σταδιακή επαναλειτουργία της σημαντικής αυτής υπηρεσίας για
τον πολίτη.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή Πωλήσεων του ομίλου της Ευρωπαϊκής Πίστης και
συγχωριανό μας Βασίλη Τουπή ο οποίος άμεσα και καίρια ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας»
Στο Δήμο έγινε δωρεά του παρακάτω εξοπλισμού:
Τρεις υπολογιστές με Ram 8 GB, HD 1 TB, Window 10 Pro, Office Pro, antivirus, και οθόνη 24’.
Server με Ram 16 GB, HD 512 GB.
Nas Server με 2Δισκους 4 ΤΒ.
Εκτυπωτές – ( Πολυμηχάνημα ) Laser με εκτύπωση διπλής όψης
Τρεις Εκτυπωτές Laser με εκτύπωση διπλής όψης
UPS 5.000 KVA διπλής μετατροπής
scanner διπλής ανάγνωσης
Συνολικού προϋπολογισμού 7.000 ευρώ.

ΔΩΡΕΑ TABLET ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ Μ. ΠΛΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

20 Tablet αξίας 2.500,00 Ευρώ, σημαντική
«ανάσα» στην διαδικασία της τηλεκπαίδευσης,
που είχε ως συνέπεια η διακοπή της σχολικής
διαδικασίας, για την αποφυγή διασποράς του
covid-19, προσέφερε προς το Δήμο Ανωγείων
το ζεύγος Μπάμπη Πλουσή και Παγώνας Παπαδοπούλου.
Μετά την παραλαβή του εξοπλισμού ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης δήλωσε:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μπάμπη
Πλουσή και την σύζυγο του κα. Παγώνα Παπαδοπούλου για την σημαντική δωρεά προς το
Δήμο μας και τα σχολεία μας.
Η δωρεά των 20 tablets (tablet αξίας 2.500 ευρώ),
έρχεται να δώσει μια βαθιά ανάσα στα σχολεία
μας, για την απαραίτητη ανάγκη της τηλεκπαίδευσης στα παιδιά του Γυμνασίου και Λυκείου,
όπως απαιτούν οι ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας και το εκπαιδευτικό σύστημα.
Η πρόσβαση στα τεχνολογικά μέσα που θα δι-

ευκολύνουν τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης,
είναι μια υποχρέωση της πολιτείας απέναντί
στο σύνολο των μαθητών. Πολύ δε περισσότερο
σε αυτούς που έχουν δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα να ανταποκριθούν και σε αυτές τις
απαιτήσεις.
Δεν μένουμε όμως απαθείς σαν Δήμος και πολύ περισσότερο σαν κοινωνία. Για το λόγο αυτό η ενέργεια του Μπάμπη και της Παγώνας
είναι σημαντική από πολλές απόψεις.
Ο εξοπλισμός αυτός έρχεται να προστεθεί στην
προ μερικών μηνών δωρεά των super market
«Φαιστός» προς το Δημοτικό (περίπου 20
tablets και ένα laptop), καθώς και στην επανάληψη των δωρεάν συνδέσεων (περίπου 14) από
ομάδα Ανωγειανών, όπως έγινε και τον Μάρτιο
όταν χρειάστηκε ξανά.
Άμεσα, οι διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές θα αναλάβουν
την διάθεση των tablets και των συνδέσεων σε
μαθητές.»
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δράσεις αποδράσεις
Συνάντηση του Δημάρχου Ανωγείων κο Σωκράτη Κεφαλογιάννη
με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κο Σταύρο Αρναουτάκη.
θέματα και έργα που αφορούν τον
Α ναπτυξιακά
Δήμο Ανωγείων συζητήθηκαν στη συνάντηση

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
«Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, που επιδείξαμε από την αρχή της
θητείας μας, να εργαζόμαστε για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την κοινωνική
ευημερία που υποσχεθήκαμε στους πολίτες του δήμου μας. Το επόμενο διάστημα
θα εξειδικεύσουμε τον προγραμματισμό μας για την κοινωνική διαβούλευση.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο μου αντιδημάρχους, τον Μανουρά Ελευθέριο
και τη Λευκοθέα Κουνάλη, για την σημαντική τους συμβολή σε αυτό τον πρώτο
χρόνο. Στάθηκαν άξια στο πόστο τους και με τις συμβουλές και νουθεσίες τους
έδωσαν λύσεις σε μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε.
Ο Λευτέρης Μανουράς θα συνεχίσει από την θέση του εντεταλμένου συμβούλου
να μου παρέχει τις σημαντικές του επισημάνσεις σε θέματα καθημερινότητας. Το
ίδιο και η Λευκοθέα Κουνάλη ως εντεταλμένος σύμβουλος θα συνεχίσει την πολύ
σημαντική δουλειά της στο τομέα της οικονομίας, της πρόνοιας και του προγραμματισμού.
Σήμερα επέλεξα για τη θέση των δύο αντιδημάρχων, δύο δοκιμασμένα και πετυχημένα στελέχη μας. Τον Μανώλη Κοντογιάννη και τον Βασίλη Φασουλά που επί
σειρά ετών ως αντιδήμαρχοι Ανωγείων έχουν την γνώση και την εμπειρία να προσφέρουν στον κοινό αγώνα.
Όλοι μαζί, αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι και όλο το δημοτικό συμβούλιο
με τη συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαζομένων του δήμου, θα εργαστούμε μαζί με τους φορείς του Δήμου μας αλλά κυρίως, με τη στήριξη και συμμετοχή όλων των δημοτών, με σύμπνοια να χτίσουμε τα Ανώγεια του μέλλοντος».

Χρηματοδότηση του
Δήμου Ανωγείων
με το ποσό των διακοσίων
πενήντα χιλιάδων ευρώ
(250.000,00 ευρώ)
για την αντιμετώπιση ζημιών
και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες
στους ΟΤΑ από το
Υπουργείο Εσωτερικών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,
ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ
Σημαντική δουλειά πραγματοποιήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων και από τους εργαζόμενους στην
Κοινωφελή Εργασία, με τους οποίους έχει ενισχυθεί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολύ σύντομο χρόνο και χωρίς
προηγούμενη εμπειρία κατάφεραν να διεκπεραιώσουν τις 390
αιτήσεις (περίπου 117 χειρόγραφες και 273 ηλεκτρονικές),
που υπέβαλαν συγχωριανοί μας για ηλεκτροδοτούμενα και μη
ακίνητα που διαθέτουν κάνοντας χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης
για την απαλλαγή από την αναδρομική επιβολή προστίμων.
Κατά τη συστηματική αυτή εργασία επεξεργάστηκαν 262 αιτήσεις για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και 128 αιτήσεις για μη
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Τα αποτελέσματα που έδωσαν
ήταν εντυπωσιακά. Διορθώθηκαν συνολικά 12.110 τ.μ.
Δυστυχώς για πολλούς συγχωριανούς μας, οι οποίοι δεν προέβησαν εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, στην παραπάνω διόρθωση, το επόμενο διάστημα κατά το οποίο θα αρχίσει και στο Δήμο μας η διαδικασία της Κτηματογράφησης
και της διασταύρωσης με τα στοιχεία του Ε9, θα αναγκαστούν
να τους βεβαιωθούν οι όποιες διαφορές με τα πραγματικά
τετραγωνικά που διαθέτουν, χωρίς βέβαια αυτό να σημάνει
ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα για τον καθένα.
Σύντομα ο Δήμος θα έχει αποτυπώσει μια πιο πραγματική
κατάσταση από αυτή που απεικόνιζαν μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες.
Αντίστοιχη δουλειά παράχθηκε από τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες, πάλι με την βοήθεια των εργαζομένων στην
Κοινωφελή Υπηρεσία, όπου επεξεργάστηκαν άψογα τις 1.210
κτηνοτροφικές δηλώσεις, οι οποίες στάλθηκαν από τον γαλακτοκομικό συνεταιρισμό.
Ο δήμαρχος Ανωγείων εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από
το Δήμαρχο για την συνεχή προσπάθεια.

Μια σημαντική απόφαση για την αντιμετώπιση των υλικών ζημιών, που προκλήθηκαν στο χωριό μας, όπως και στην
υπόλοιπη Κρήτη, έλαβε ο Υφυπουργός
Εσωτερικών κ. Θοδωρής Λιβάνιος, χρηματοδοτώντας με το ποσό των 250.000,00
Ευρώ το Δήμο Ανωγείων.
Συγκεκριμένα, η απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιου
αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου
Ανωγείων του Ν. Ρεθύμνης με το ποσό
των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(250.000,00 ευρώ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα
πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
της Χώρας».
Ο Δήμαρχος Ανωγείων κος Σωκράτης Σ.
Κεφαλογιάννης δήλωσε σχετικά:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα
τους Υφυπουργούς των Εσωτερικών και
του Υπουργείου Υποδομών κύριο Θοδωρή Λιβάνιο και Ιωάννη Κεφαλογιάννη,
αντίστοιχα.
Η άμεση, εντός μίας ημέρας από την επίσκεψή τους, έκδοση σχετικής απόφασης
χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση
των ζημιών που προκλήθηκαν από την
πρόσφατη θεομηνία δείχνουν τα άμεσα
αντανακλαστικά και την αποτελεσματικότητα τους.
Στόχος μας τώρα να προχωρήσουμε άμεσα σε όλες εκείνες τις ενέργειες ώστε να
αποκαταστήσουμε μέρος των ζημιών
προς όφελος των πολιτών.».

που είχε την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020, ο
Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης με
τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι
εξελίξεις των έργων που έχει εντάξει και χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης από το πρόγραμμα της
και αποτελούν σημαντικής αξίας υποδομές για τον
πολιτισμό, την ιστορία και την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και τη συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας Κρήτης.
Ένταξη μελετών για τη στατική ενίσχυση και την
αρχιτεκτονική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου
Ανωγείων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Εγκρίθηκε η ένταξη μελετών για τη στατική ενίσχυση και την αρχιτεκτονική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχιακού Μεγάρου
του Δήμου Ανωγείων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» ύψους 85.000 ευρώ. Πρόκειται σύμφωνα με τον δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη για θετική εξέλιξη το αίτημα του
Δήμου στο ΤΠΔ και στην πρόσκληση που εξέδωσε
για τους ορεινούς Δήμους της Ελλάδας.
Οι σχετικές μελέτες θα εκπονηθούν σε συνεργασία
με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και αφορούν σε Αρχιτεκτονική Μελέτη προϋπολογισμού
24.000 ευρώ, Στατική Μελέτη προϋπολογισμού

24.000 ευρώ, Ηλεκτροµηχανολογικές Μελέτες
προϋπολογισμού 24.000 ευρώ καθώς και τη σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης προϋπολογισμού
13.000 ευρώ).
Σύντομα, ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης θα έχει ο
Δήμος στην διάθεση του το αποτέλεσμα των μελετών, ώστε να ζητήσουν οι υπηρεσίες τη χρηματοδότηση για την εκτέλεση του σχεδιαζόμενου
έργου στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»/ «∆ράσεις για υποδοµές που χρήζουν αντισεισµικής προστασίας (προσεισµικός
έλεγχος)».
Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση από
την ιστοσελίδα
https://www.cretalive.gr/kriti/synantisiarnaoytaki-me-sokrati-kefalogianni
Ο σχετικός σύνδεσμος απεστάλη στη Φ.Α. από
τον Δήμαρχο Ανωγείων κο Σωκράτη Κεφαλογιάννη.

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ
Μια ακόμη σπουδαία δωρεά για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης των μαθητών του 1ου Δημοτικού

Σχολείου Ανωγείων, ήρθε να προστεθεί στον εξοπλισμό του Σχολείου σε ηλεκτρονικό υλικό. Οκτώ (8) τάμπλετ και ένας φορητός Η/Υ, με τις θήκες τους, προσφέρθηκαν ως δωρεά από τις οικογένειες Μαυρακάκη
Σταύρου και από τους αδελφούς Κώστα και Μηνά Σμπώκο, στη μνήμη του φτερωτού κοριτσιού, της Ζουμπουλιάς Ανδρεαδάκη Μαυρακάκη, με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον πρόωρο χαμό της. Οι δύο
οικογένειες τιμώντας τη μνήμη της, έκαναν πράξη την αγάπη της προς το Σχολείο και τα παιδιά. Η νέα
δωρεά των τάμπλετ ήρθε πάνω στην κατάλληλη ώρα, να διευκολύνει για οκτώ (8) ακόμη μαθητές τα μαθήματα της τηλεκπαίδευσης, αφού μεγάλη μερίδα μαθητών μας παρακολουθούσε τα μαθήματα από το κινητό
τηλέφωνο. Η χαρά και η ανακούφιση γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών δεν περιγράφεται! Η Σχολική
Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, οι δάσκαλοι, οι μαθητές και οι γονείς εκφράζουν θερμότατες ευχαριστίες στους δωρητές!
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δράσεις αποδράσεις
Συνάντηση του Δημάρχου Ανωγείων κο Σωκράτη Κεφαλογιάννη
με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κο Σταύρο Αρναουτάκη.
θέματα και έργα που αφορούν τον
Α ναπτυξιακά
Δήμο Ανωγείων συζητήθηκαν στη συνάντηση

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
«Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, που επιδείξαμε από την αρχή της
θητείας μας, να εργαζόμαστε για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την κοινωνική
ευημερία που υποσχεθήκαμε στους πολίτες του δήμου μας. Το επόμενο διάστημα
θα εξειδικεύσουμε τον προγραμματισμό μας για την κοινωνική διαβούλευση.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο μου αντιδημάρχους, τον Μανουρά Ελευθέριο
και τη Λευκοθέα Κουνάλη, για την σημαντική τους συμβολή σε αυτό τον πρώτο
χρόνο. Στάθηκαν άξια στο πόστο τους και με τις συμβουλές και νουθεσίες τους
έδωσαν λύσεις σε μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε.
Ο Λευτέρης Μανουράς θα συνεχίσει από την θέση του εντεταλμένου συμβούλου
να μου παρέχει τις σημαντικές του επισημάνσεις σε θέματα καθημερινότητας. Το
ίδιο και η Λευκοθέα Κουνάλη ως εντεταλμένος σύμβουλος θα συνεχίσει την πολύ
σημαντική δουλειά της στο τομέα της οικονομίας, της πρόνοιας και του προγραμματισμού.
Σήμερα επέλεξα για τη θέση των δύο αντιδημάρχων, δύο δοκιμασμένα και πετυχημένα στελέχη μας. Τον Μανώλη Κοντογιάννη και τον Βασίλη Φασουλά που επί
σειρά ετών ως αντιδήμαρχοι Ανωγείων έχουν την γνώση και την εμπειρία να προσφέρουν στον κοινό αγώνα.
Όλοι μαζί, αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι και όλο το δημοτικό συμβούλιο
με τη συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαζομένων του δήμου, θα εργαστούμε μαζί με τους φορείς του Δήμου μας αλλά κυρίως, με τη στήριξη και συμμετοχή όλων των δημοτών, με σύμπνοια να χτίσουμε τα Ανώγεια του μέλλοντος».

Χρηματοδότηση του
Δήμου Ανωγείων
με το ποσό των διακοσίων
πενήντα χιλιάδων ευρώ
(250.000,00 ευρώ)
για την αντιμετώπιση ζημιών
και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες
στους ΟΤΑ από το
Υπουργείο Εσωτερικών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,
ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ
Σημαντική δουλειά πραγματοποιήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων και από τους εργαζόμενους στην
Κοινωφελή Εργασία, με τους οποίους έχει ενισχυθεί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολύ σύντομο χρόνο και χωρίς
προηγούμενη εμπειρία κατάφεραν να διεκπεραιώσουν τις 390
αιτήσεις (περίπου 117 χειρόγραφες και 273 ηλεκτρονικές),
που υπέβαλαν συγχωριανοί μας για ηλεκτροδοτούμενα και μη
ακίνητα που διαθέτουν κάνοντας χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης
για την απαλλαγή από την αναδρομική επιβολή προστίμων.
Κατά τη συστηματική αυτή εργασία επεξεργάστηκαν 262 αιτήσεις για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και 128 αιτήσεις για μη
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Τα αποτελέσματα που έδωσαν
ήταν εντυπωσιακά. Διορθώθηκαν συνολικά 12.110 τ.μ.
Δυστυχώς για πολλούς συγχωριανούς μας, οι οποίοι δεν προέβησαν εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, στην παραπάνω διόρθωση, το επόμενο διάστημα κατά το οποίο θα αρχίσει και στο Δήμο μας η διαδικασία της Κτηματογράφησης
και της διασταύρωσης με τα στοιχεία του Ε9, θα αναγκαστούν
να τους βεβαιωθούν οι όποιες διαφορές με τα πραγματικά
τετραγωνικά που διαθέτουν, χωρίς βέβαια αυτό να σημάνει
ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα για τον καθένα.
Σύντομα ο Δήμος θα έχει αποτυπώσει μια πιο πραγματική
κατάσταση από αυτή που απεικόνιζαν μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες.
Αντίστοιχη δουλειά παράχθηκε από τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες, πάλι με την βοήθεια των εργαζομένων στην
Κοινωφελή Υπηρεσία, όπου επεξεργάστηκαν άψογα τις 1.210
κτηνοτροφικές δηλώσεις, οι οποίες στάλθηκαν από τον γαλακτοκομικό συνεταιρισμό.
Ο δήμαρχος Ανωγείων εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από
το Δήμαρχο για την συνεχή προσπάθεια.

Μια σημαντική απόφαση για την αντιμετώπιση των υλικών ζημιών, που προκλήθηκαν στο χωριό μας, όπως και στην
υπόλοιπη Κρήτη, έλαβε ο Υφυπουργός
Εσωτερικών κ. Θοδωρής Λιβάνιος, χρηματοδοτώντας με το ποσό των 250.000,00
Ευρώ το Δήμο Ανωγείων.
Συγκεκριμένα, η απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιου
αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου
Ανωγείων του Ν. Ρεθύμνης με το ποσό
των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(250.000,00 ευρώ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα
πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
της Χώρας».
Ο Δήμαρχος Ανωγείων κος Σωκράτης Σ.
Κεφαλογιάννης δήλωσε σχετικά:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα
τους Υφυπουργούς των Εσωτερικών και
του Υπουργείου Υποδομών κύριο Θοδωρή Λιβάνιο και Ιωάννη Κεφαλογιάννη,
αντίστοιχα.
Η άμεση, εντός μίας ημέρας από την επίσκεψή τους, έκδοση σχετικής απόφασης
χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση
των ζημιών που προκλήθηκαν από την
πρόσφατη θεομηνία δείχνουν τα άμεσα
αντανακλαστικά και την αποτελεσματικότητα τους.
Στόχος μας τώρα να προχωρήσουμε άμεσα σε όλες εκείνες τις ενέργειες ώστε να
αποκαταστήσουμε μέρος των ζημιών
προς όφελος των πολιτών.».

που είχε την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020, ο
Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης με
τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι
εξελίξεις των έργων που έχει εντάξει και χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης από το πρόγραμμα της
και αποτελούν σημαντικής αξίας υποδομές για τον
πολιτισμό, την ιστορία και την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και τη συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας Κρήτης.
Ένταξη μελετών για τη στατική ενίσχυση και την
αρχιτεκτονική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου
Ανωγείων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Εγκρίθηκε η ένταξη μελετών για τη στατική ενίσχυση και την αρχιτεκτονική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχιακού Μεγάρου
του Δήμου Ανωγείων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» ύψους 85.000 ευρώ. Πρόκειται σύμφωνα με τον δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη για θετική εξέλιξη το αίτημα του
Δήμου στο ΤΠΔ και στην πρόσκληση που εξέδωσε
για τους ορεινούς Δήμους της Ελλάδας.
Οι σχετικές μελέτες θα εκπονηθούν σε συνεργασία
με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και αφορούν σε Αρχιτεκτονική Μελέτη προϋπολογισμού
24.000 ευρώ, Στατική Μελέτη προϋπολογισμού

24.000 ευρώ, Ηλεκτροµηχανολογικές Μελέτες
προϋπολογισμού 24.000 ευρώ καθώς και τη σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης προϋπολογισμού
13.000 ευρώ).
Σύντομα, ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης θα έχει ο
Δήμος στην διάθεση του το αποτέλεσμα των μελετών, ώστε να ζητήσουν οι υπηρεσίες τη χρηματοδότηση για την εκτέλεση του σχεδιαζόμενου
έργου στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»/ «∆ράσεις για υποδοµές που χρήζουν αντισεισµικής προστασίας (προσεισµικός
έλεγχος)».
Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση από
την ιστοσελίδα
https://www.cretalive.gr/kriti/synantisiarnaoytaki-me-sokrati-kefalogianni
Ο σχετικός σύνδεσμος απεστάλη στη Φ.Α. από
τον Δήμαρχο Ανωγείων κο Σωκράτη Κεφαλογιάννη.

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ
Μια ακόμη σπουδαία δωρεά για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης των μαθητών του 1ου Δημοτικού

Σχολείου Ανωγείων, ήρθε να προστεθεί στον εξοπλισμό του Σχολείου σε ηλεκτρονικό υλικό. Οκτώ (8) τάμπλετ και ένας φορητός Η/Υ, με τις θήκες τους, προσφέρθηκαν ως δωρεά από τις οικογένειες Μαυρακάκη
Σταύρου και από τους αδελφούς Κώστα και Μηνά Σμπώκο, στη μνήμη του φτερωτού κοριτσιού, της Ζουμπουλιάς Ανδρεαδάκη Μαυρακάκη, με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον πρόωρο χαμό της. Οι δύο
οικογένειες τιμώντας τη μνήμη της, έκαναν πράξη την αγάπη της προς το Σχολείο και τα παιδιά. Η νέα
δωρεά των τάμπλετ ήρθε πάνω στην κατάλληλη ώρα, να διευκολύνει για οκτώ (8) ακόμη μαθητές τα μαθήματα της τηλεκπαίδευσης, αφού μεγάλη μερίδα μαθητών μας παρακολουθούσε τα μαθήματα από το κινητό
τηλέφωνο. Η χαρά και η ανακούφιση γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών δεν περιγράφεται! Η Σχολική
Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, οι δάσκαλοι, οι μαθητές και οι γονείς εκφράζουν θερμότατες ευχαριστίες στους δωρητές!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη
Γιάγκου
Φασουλά

Αγαπημένε μας πατέρα,
Σε όλη σου τη ζωή υπήρξες πατέρας!
Πατέρας για τα αδέλφια σου, πατέρας για τα παιδιά σου, πατέρας για
τα εγγόνια σου!
Γεννήθηκες στις 17 του Δεκέμβρη
1936, σε μια δύσκολη περίοδο για τ’
Ανώγεια.
Βίωσες από πολύ μικρή ηλικία τη
φτώχια και τις κακουχίες του σκληροτράχηλου τόπου που γεννήθηκες.
Το πρώτο αρσένικο κοπέλι από τα
οχτώ κοπέλια του Στιβαχτάντωνη,
αναγκάζεσαι από την ηλικία των
οχτώ ετών να εργάζεσαι ως «μαντρατζής» για να βοηθήσεις στο οικογενειακό εισόδημα.
Η καταστροφή του χωριού από τους
Γερμανούς και τα δύσκολα χρόνια
που ακολούθησαν σε ανάγκασαν να
αναλάβεις ευθύνες ισάξιες του πατέρα σου από πολύ μικρή ηλικία.
Στην ηλικία των 28 ετών, αφού έχασες τη μάνα σου, που τόσο πολύ
αγαπούσες, αποφασίζεις να κατέβεις στο Ηράκλειο για μια καλύτερη
ζωή.
Γνωρίζεις τη μάνα μας, την Βιργινία,
παντρεύεστε και κάνετε τέσσερα
παιδιά.
Μας μεγαλώσατε με αγάπη κι αξιοπρέπεια.
Κατάφερες να μας μεταδόσεις την
αγάπη σου για το χωριό, τις αξίες
και τις παραδόσεις του.
Καλός συγγενής, κοινωνικός, αγαπούσες όλους τους συγγενείς σου.
Μας αγαπούσες όλους μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο, που φαινόταν απ’ αυτό που έλεγες κάποιες στιγμές «Τα
κοπέλια δεν πρέπει να το κατέχουν
ότι τ’ αγαπά ο γονέας» Δεν ξέρουμε τι εννοούσες όταν το έλεγες, πάντως δεν κατάφερνες τελικά να κρύψεις την αγάπη σου. Το ίδιο και για
τα εγγόνια σου, τα οποία αγαπούσες
πραγματικά σαν γονιός τους και το
είχες αποδείξει σε διάφορες ευχάριστες μα και δυσάρεστες στιγμές
τους.
Με στήριγμα τη μάνα μας, σε όλες

τις δυσκολίες που αντιμετώπισες με
την υγεία σου, κατάφερνες πάντα να
τις ξεπερνάς και να μας κάνεις να
νοιώθουμε περήφανοι για εσένα.
Μας είχες μάθει να βγαίνεις πάντα
νικητής, γι’ αυτό πονάει τώρα ο χαμός σου.
Η μόνη μας παρηγοριά είναι το ότι
τώρα δεν πονάς!
Σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτό που ήσουν
για εμάς και για όλα αυτά που μας
προσέφερες.
Η οικογένεια σου

κα χρόνια από τη μέρα που πήρες
τον δρόμο του αιώνιου αποχωρισμού, ωστόσο ποτέ δεν έφυγες από
κοντά μας, από το μυαλό και την
καρδιά μας. Το ευγενικό και ζεστό
σου χαμόγελο, που τόσο μας έλειψε,
θα μας συντροφεύει κάθε φορά στις
χαρές και στις λύπες.
Δεν θα πάψεις ποτέ για όλους μας
να αποτελείς σταθερή αναφορά και
θα σε θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη,
έχοντας σαν οδοδείκτες τις παρακαταθήκες που μας άφησες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ,
ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΙΣΕΜΟ ΤΟΥ

Ήσουν σπουδαίος μερακλής
απ’ τσι πολλά μεγάλους
κι εδά σε χαίρεται η γης,
για να γλεντίζεις τσ’ άλλους.

Η οικογένεια του εκλιπόντος εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100,00
Ευρώ.

Εις μνήμη
Νεοκλή
Σαλούστρου
✞ 12 έτη από τον θάνατό του

Πρέπει η γης να χαίρεται,
πρέπει να καμαρώνει
που τρώγει αϊτούς
και σταυραϊτούς…
Οι παραπάνω στίχοι από το δημοτικό μας τραγούδι είναι χαρακτηριστικοί και καταδεικνύουν το μεγαλείο,
με το οποίο ο λαός μας στέκεται
μπροστά στην απώλεια ενός πολύ
σπουδαίου ανθρώπου, όπως ήσουν
κι εσύ.
Εμείς αισθανόμαστε πολλαπλά υπερήφανοι και καμαρώνουμε που
υπήρξαμε οι δικοί σου άνθρωποι.
Όχι μόνο για το σπάνιο ήθος σου,
την εντιμότητα, την καλοσύνη, την
ειλικρίνεια, την εργατικότητα, την
πιτηδειοσύνη, το μερακλίκι, την καλυμμένη αυστηρότητα που έκρυβε
τόση αγάπη, αλλά και γιατί διέγραψες μια πορεία ζωής που χαρακτηρίζεται από έναν συνεχή αγώνα,
διδάσκοντάς μας την αξία του ανθρώπου ο οποίος αδιάκοπα μάχεται.
Και παρ’ ότι πέρασαν κιόλας δώδε-

Νεοκλής Σαλούστρος ( εγγονός)
Με τη συμπλήρωση δώδεκα χρόνων
που έφυγε από κοντά μας, η οικογένειά του εισέφερε το ποσό των 50,00
Ευρώ στη μνήμη του, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων
(για την κάλυψη αναγκών ευάλωτων
δημοτών).
Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε και
στην διαδικτυακή εφημερίδα ΑΝΩΓΗ.

Εις μνήμη
Κωνσταντίνου
Χαιρέτη
(Νικάκη)
✞ 2 έτη από τον θάνατό του
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη
Άννας
Ανδρεαδάκη
(Γεγέ)

Εις μνήμη
Εμμανουήλ
Ξυλούρη
(Ντομπλούκο)

✞ Ένα έτος από το μισεμό της

Μανώλης Σκουλάς (Μεταξάς)
Πρέπει πως γλέντι εστέσανε,
στο κόσμο η τον άλλο
κι επήρανε τραγουδιστή
και μερακλή μεγάλο.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Τον λένε «πανδαμάτορα», γιατί τα
δαμάζει και τα νικά όλα. Ξεθωριάζει τις μνήμες και τις εικόνες, «κλείνει» την πόρτα πίσω του, μαζί με τις
πληγές, που τυχόν ανοίγουν οι
εμπειρίες.
Κι όμως είναι φορές, που η «φήμη»
του, μάλλον υστερεί… Όπως εν
προκειμένω.
Πέρασε, λοιπόν, ένας χρόνος από
τη στιγμή του οριστικού αποχωρισμού, κι ήρθε, αναπόφευκτα, η
στιγμή του απολογισμού του.
Κι όμως… δεν τα κατάφερε. Δεν
πέτυχε ούτε τον πόνο ν’ απαλύνει,
ούτε την απουσία να πληρώσει, ούτε το θυμό του αιφνίδιου, αδόκητου
και βίαιου αποχωρισμού να «σβήσει». Αντιθέτως. Φούντωσε τα συναισθήματα και μεγάλωσε ακόμα
περισσότερο το κενό που δημιούργησε η «φυγή» αυτή.
Το πένθος δεν έχει ακόμα ξεσπάσει
για όλους εμάς που ζήσαμε πλάι
σου. Κι ίσως τελικά να μην ξεσπάσει ποτέ.
Προσευχόμαστε να είσαι καλά,
έστω και μακρυά μας, ακόμα κι αν
αυτή η «απόσταση» μας πονά και
μας πιέζει... Να αναπαύεσαι εν Ειρήνη και να ‘σαι σίγουρη πως η
μνήμη σου θα μείνει αιωνία και ανεξίτηλη.
Η οικογένειά σου.

Με τη συμπλήρωση 2 ετών από
το θάνατό του, η οικογένεια του
εκλιπόντος εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100,00 ευρώ.
Ποσό 100,00 Ευρώ εισέφεραν
στη Φ.Α. και οι αδελφές του Η οικογένεια της εκλιπούσας εισέεκλιπόντος Ριρίκα, Ελένη και φερε εις μνήμη της στη Φ.Α. το ποΚατερίνα.
σό των 100,00 Ευρώ.

Ε πική δ ειος
Εμμανουήλ Ξυλούρη
(Ντομπλούκο):

Αποχαιρετούμε σήμερα, μέσα σε
δύσκολες συνθήκες, έναν ξεχωριστό
άνθρωπο, ένα γέννημα του Ψηλορείτη, έναν αληθινό Ανωγειανό τον
Εμμανουήλ Ξυλούρη ή Ντομπλούκο.
Παιδί της μετακατοχικής γενιάς, της
γενιάς εκείνης που σήκωσε το βάρος
για την αναστήλωση και την θεμελίωση των Ανωγείων, μετά το ξερίζωμα και το Ολοκαύτωμα από τους
Γερμανούς.
Ο Ντομπλούκος πάλεψε, όπως όλοι
οι χωριανοί, για να στήσει το δικό
του σπιτικό, να ανοίξει την δικιά του
περπατησιά, έχοντας ως οδηγό το
ιερό βουνό του Ψηλορείτη.
Το βουνό ήταν εκείνο που τον καθοδηγούσε και τον οδηγούσε σε κάθε βήμα του. Είτε ως κτηνοτρόφο,
είτε ως πιστό. Η πίστη του θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο, όταν ο
πατέρας του Γεώργιος Ξυλούρης ή
Ζωνός αποφασίζει να θεμελιώσει
τον Άγιο Φανούρη στα Πετραδολάκια και ο Ντομπλούκος είδε ότι στην
απόφαση εκείνη του πατέρα του,
έδωσαν αμέσως τη συνδρομή τους
όλα τα αδέρφια του και στη συνέχεια ολόκληρη η οικογένεια των
Ξυλούρηδων.
Από τότε μέχρι και το τέλος της ζωής του, ο Άγιος είχε γίνει η οικογένεια του και η οικογένεια του ένα με
τον Αγιο.
Οι συνθήκες και η ζωή τα έφεραν
έτσι που ο Εμμ. Ξυλούρης έφυγε
από τα Ανώγεια και μετακόμισε
στου Κοκκίνη το Χάνι. Όμως, όπου
και να πήγε όπου και να στάθηκε, τ’
Ανώγεια τα κουβαλούσε μαζί του,
όπως και το πνεύμα του Αγίου.
Ποτέ δεν ξέχασε τις ρίζες του, ποτέ
δεν ξέχασε τις παραδόσεις του,
ήταν πάντα Ανωγειανός. Ήταν τόσο δυνατή η πίστη του στον άγιο

που αποφάσισε πριν από 15 χρόνια
περίπου να χτίσει μια νέα Εκκλησία
του Αγίου Φανουρίου στου Κοκκίνη το Χάνι.
Η κίνηση του αυτή σηματοδούσε την
ανάγκη να μη χάσει την επαφή του
με τις ιστορικές και θρησκευτικές
αρχές και αξίες του τόπου που μεγάλωσε, τ’ Ανώγεια και τα Πετραδολάκια. Έφερε με τον τρόπο του
τα Πετραδολάκια στη νέα του κατοικία, στην νέα του περιοχή.
Ζούσε και ανέπνεε για τον Άγιο
Φανούρη, κι είμαι βέβαιος ότι ο Άγιος θα είναι εκεί στην πύλη του Παραδείσου και θα τον περιμένει για
να τον ευχαριστήσει, να τον οδηγήσει στη θέση που του αξίζει.
Ο «Ντομπλούκος» είχε πει ότι η μεγάλη του επιθυμία είναι τα παιδιά
και εγγόνια του να συνεχίσουν την
μεγάλη αυτή παράδοση. «Δεν ξέρω
τι θα κάνουν τα παιδιά μου, δε θα
τα βάλω με το ζόρι, αλλά πιστεύω
ότι θα συνεχίσουν διότι αυτή η γιορτή ανήκει στην ψυχή της οικογένειας μας…».

Εις μνήμη
Γεωργίου
Καλομοίρη

Από το δρόμο της τιμής
και της ταπεινοσύνης
επέρασες και καθαρή
τη στράτα οπίσω αφήνεις.

Αγαπημένε μου, θέλω πάλι να ευχαριστήσω τους συγγενείς σου,
τους συγγενείς μου και όλους όσους
μου συμπαραστάθηκαν στο βαρύ
πένθος μου. Μαζί πορευτήκαμε για
52 χρόνια σ’ αυτή τη ζωή με ελπίδα,
με πολύ αγάπη και σεβασμό ο ένας
με τον άλλο όπου ο δρόμος μας, μας
έφερε στον τόπο που διάλεξες να
γίνει δεύτερη πατρίδα σου και ητελευταία κατοικία σου.
Σε αγάπησαν όλοι τόσο πολύ που
έφυγες ο “ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ”. Φροντίζω τα λουλούδια
σου στον κήπο, πιστεύω να τα βλέπω από κει ψηλά και αν χαμογελάς.
Τελειώνω με μία μαντινάδα που μου
έλεγες τελευταία:

Ο Θεός να σε αναπαύσει.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που θα σε σκεπάσει.
Αιωνία σου η μνήμη

“Θα σ’ αγαπώ, θα σ’ αγαπώ,
Μέχρι να μπω στο χώμα,
Κι αν οι νεκροί αισθάνονται
Θα σ΄αγαπώ ακόμα!”

Γι’ αυτό να είσαι βέβαιος
αγαπητέ Μανόλη,
η παράδοση θα συνεχιστεί,
γιατί η παράδοση
είναι η ίδια η ζωή.

Βαρύ καημό μας άφησε
Ντομπλούκο ο μισεμός σου
εφτά κοπέλια άφηκες
να κλαίνε στο πλευρό σου
Μιλτιάδης Ξυλούρης (ο γιος σου)
Περήφανα και ταπεινά
έκλεισες τα φτερά σου
γι’ αυτό Ντομπλούκο αθάνατο
θα μείνει τ’ όνομά σου.

Η αγαπημένη σου Γυναίκα
Γιώτα
Η σύζυγος του εκλιπόντος εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των εκατό
(100,00) Ευρώ.

χώματα της Ηλείας.
Γεννημένος το 1944 στα Ανώγεια
της Κρήτης, το πρώτο παιδί του
Δυσσέα του Ντουλγκεροβασίλη,
ήξερες από νωρίς να δίνεις μάχες.
Ο αγώνας της βιοπάλης σου ήταν
γνωστός αλλά οι Ντουλγκέρηδες,
έλεγες, δε φοβούνται και αν φοβούνται- μου είπες την τελευταία φορά
που σμίξαμε -δε το δείχνουν.
Στα 18 σου φεύγεις από τον γενέθλιο τόπο σου για να αναζητήσεις
μια καλύτερη ζωή. Ήσουν αυτοδημιούργητος, ακολούθησες τον δικό
σου δρόμο, κάνοντας μας όλους
υπερήφανους.
Ο ερχομός σου τα καλοκαίρια
έμοιαζε με ιεροτελεστία. Κανείς δεν
επιτρέπονταν να χαλάσει τη σειρά
της υποδοχής. Η γιαγιά η Δυσσένα
είχε έτοιμες τις αφράτες πατάτες
και τα ξαδέρφια, στοιχισμένα στη
σειρά, σε περιμέναμε.
Πρώτοι οι Γιώργηδες, έπειτα ο
Δυσσέας ο μεγάλος και ο μικρός, η
Πέλα της Μαρίκας μας και οι Κατερίνες του Αντώνη και της Μαρίκας μας, η Νίκη του Θεμη μας, όπως
μας έλεγες.
Οι ιστορίες από τα παιδικά σου
χρόνια χιλιοειπωμένες και καθηλωτικές. Ο Διχαλός και ο Αχλαδιάς
έμοιαζαν απόκοσμοι όταν κανείς σε
άκουγε να περιγράφεις με πόση δυσκολία κατάφερνες πράγματα, που
η σημερινή πραγματικότητα έχει
αλλάξει ως αυτονόητα.
Έφυγες άφοβος και αληθινά αγαπημένος και είμαι σίγουρη πως βρίσκεσαι πλάι σε εκλεκτούς, που σε
υποδέχτηκαν με την ίδια λαχτάρα
με κείνα τα καλοκαίρια.
Σήμερα είμαστε ήδη εδώ, τα αδέλφια, τα ανίψια και τα ξαδέλφια
σου… το σπίτι μας που τόσο μετρούσες και κουβαλούσες πάντα
μέσα σου σαν μια Κρήτη στον τοίχο του δικού σου σπιτιού.
Αυτή η Κρήτη με την κουκκίδα στο
κέντρο της, τον τόπο που πάντα
μετέφερες μέσα σου, τα Ανώγεια,
σήμερα σε αποχαιρετά με μια μαντινάδα του Αριστείδη Χαιρέτη
(Γυαλάφτη), που στο τετράστιχο
της νομίζω εκφράζεται το αποτύπωμα που άφησες στην ίδια τη
ζωή.

Τον παρακάτω αποχαιρετισμό συνέγραψε και εκφώνησε εκ μέρους
της οικογένειας μας η ανιψιά του
εκλιπόντος Κατερίνα Καλομοίρη
μετά το τέλος της επιμνημόσυνης
Μανώλης Ξυλούρης δέησης στους Κουρνούς (Ρίσοβο)
(ο εγγονός σου)
Ηλείας, όπου είναι και ο τόπος της
τελευταίας του κατοικίας του εκλι«Όλοι ‘μαστε περαστικοί
πόντος.
Ήσουν αητός εις τη ζωή
‘Πο τουτουσές τσι τόπους
εδώ και εκεί πετούσες
Τι πιο ωραίο να σαι απλός
«Αγαπημένε μας θείε,
χάρες, αγάπες άφηνες
Και ν’ αγαπάς τσ’ ανθρώπους»
Νιώθουμε εγκάρδιο το καλωσόριαπ’ όπου κι αν περνούσες
σμα σου στα μέρη που επέλεξες για
Καλό παράδεισο θείε…
Γιάννης Σκουλάς (Μανάβης) δεύτερη πατρίδα σου. Αφουγκραζόμαστε τα βήματα σου και αισθαΕις μνήμη του εκλιπόντος η οικογέ- νόμαστε πως μαζί με τη σύζυγο και Εις μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό συνοδοιπόρο σου, θεία Γιώτα, άφη- νεια του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
σες ανεξίτηλο το στίγμα σου στα των 50,00 Ευρώ.
των 100,00 Ευρώ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη
Γιάγκου
Φασουλά

Αγαπημένε μας πατέρα,
Σε όλη σου τη ζωή υπήρξες πατέρας!
Πατέρας για τα αδέλφια σου, πατέρας για τα παιδιά σου, πατέρας για
τα εγγόνια σου!
Γεννήθηκες στις 17 του Δεκέμβρη
1936, σε μια δύσκολη περίοδο για τ’
Ανώγεια.
Βίωσες από πολύ μικρή ηλικία τη
φτώχια και τις κακουχίες του σκληροτράχηλου τόπου που γεννήθηκες.
Το πρώτο αρσένικο κοπέλι από τα
οχτώ κοπέλια του Στιβαχτάντωνη,
αναγκάζεσαι από την ηλικία των
οχτώ ετών να εργάζεσαι ως «μαντρατζής» για να βοηθήσεις στο οικογενειακό εισόδημα.
Η καταστροφή του χωριού από τους
Γερμανούς και τα δύσκολα χρόνια
που ακολούθησαν σε ανάγκασαν να
αναλάβεις ευθύνες ισάξιες του πατέρα σου από πολύ μικρή ηλικία.
Στην ηλικία των 28 ετών, αφού έχασες τη μάνα σου, που τόσο πολύ
αγαπούσες, αποφασίζεις να κατέβεις στο Ηράκλειο για μια καλύτερη
ζωή.
Γνωρίζεις τη μάνα μας, την Βιργινία,
παντρεύεστε και κάνετε τέσσερα
παιδιά.
Μας μεγαλώσατε με αγάπη κι αξιοπρέπεια.
Κατάφερες να μας μεταδόσεις την
αγάπη σου για το χωριό, τις αξίες
και τις παραδόσεις του.
Καλός συγγενής, κοινωνικός, αγαπούσες όλους τους συγγενείς σου.
Μας αγαπούσες όλους μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο, που φαινόταν απ’ αυτό που έλεγες κάποιες στιγμές «Τα
κοπέλια δεν πρέπει να το κατέχουν
ότι τ’ αγαπά ο γονέας» Δεν ξέρουμε τι εννοούσες όταν το έλεγες, πάντως δεν κατάφερνες τελικά να κρύψεις την αγάπη σου. Το ίδιο και για
τα εγγόνια σου, τα οποία αγαπούσες
πραγματικά σαν γονιός τους και το
είχες αποδείξει σε διάφορες ευχάριστες μα και δυσάρεστες στιγμές
τους.
Με στήριγμα τη μάνα μας, σε όλες

τις δυσκολίες που αντιμετώπισες με
την υγεία σου, κατάφερνες πάντα να
τις ξεπερνάς και να μας κάνεις να
νοιώθουμε περήφανοι για εσένα.
Μας είχες μάθει να βγαίνεις πάντα
νικητής, γι’ αυτό πονάει τώρα ο χαμός σου.
Η μόνη μας παρηγοριά είναι το ότι
τώρα δεν πονάς!
Σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτό που ήσουν
για εμάς και για όλα αυτά που μας
προσέφερες.
Η οικογένεια σου

κα χρόνια από τη μέρα που πήρες
τον δρόμο του αιώνιου αποχωρισμού, ωστόσο ποτέ δεν έφυγες από
κοντά μας, από το μυαλό και την
καρδιά μας. Το ευγενικό και ζεστό
σου χαμόγελο, που τόσο μας έλειψε,
θα μας συντροφεύει κάθε φορά στις
χαρές και στις λύπες.
Δεν θα πάψεις ποτέ για όλους μας
να αποτελείς σταθερή αναφορά και
θα σε θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη,
έχοντας σαν οδοδείκτες τις παρακαταθήκες που μας άφησες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ,
ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΙΣΕΜΟ ΤΟΥ

Ήσουν σπουδαίος μερακλής
απ’ τσι πολλά μεγάλους
κι εδά σε χαίρεται η γης,
για να γλεντίζεις τσ’ άλλους.

Η οικογένεια του εκλιπόντος εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100,00
Ευρώ.

Εις μνήμη
Νεοκλή
Σαλούστρου
✞ 12 έτη από τον θάνατό του

Πρέπει η γης να χαίρεται,
πρέπει να καμαρώνει
που τρώγει αϊτούς
και σταυραϊτούς…
Οι παραπάνω στίχοι από το δημοτικό μας τραγούδι είναι χαρακτηριστικοί και καταδεικνύουν το μεγαλείο,
με το οποίο ο λαός μας στέκεται
μπροστά στην απώλεια ενός πολύ
σπουδαίου ανθρώπου, όπως ήσουν
κι εσύ.
Εμείς αισθανόμαστε πολλαπλά υπερήφανοι και καμαρώνουμε που
υπήρξαμε οι δικοί σου άνθρωποι.
Όχι μόνο για το σπάνιο ήθος σου,
την εντιμότητα, την καλοσύνη, την
ειλικρίνεια, την εργατικότητα, την
πιτηδειοσύνη, το μερακλίκι, την καλυμμένη αυστηρότητα που έκρυβε
τόση αγάπη, αλλά και γιατί διέγραψες μια πορεία ζωής που χαρακτηρίζεται από έναν συνεχή αγώνα,
διδάσκοντάς μας την αξία του ανθρώπου ο οποίος αδιάκοπα μάχεται.
Και παρ’ ότι πέρασαν κιόλας δώδε-

Νεοκλής Σαλούστρος ( εγγονός)
Με τη συμπλήρωση δώδεκα χρόνων
που έφυγε από κοντά μας, η οικογένειά του εισέφερε το ποσό των 50,00
Ευρώ στη μνήμη του, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων
(για την κάλυψη αναγκών ευάλωτων
δημοτών).
Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε και
στην διαδικτυακή εφημερίδα ΑΝΩΓΗ.

Εις μνήμη
Κωνσταντίνου
Χαιρέτη
(Νικάκη)
✞ 2 έτη από τον θάνατό του
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη
Άννας
Ανδρεαδάκη
(Γεγέ)

Εις μνήμη
Εμμανουήλ
Ξυλούρη
(Ντομπλούκο)

✞ Ένα έτος από το μισεμό της

Μανώλης Σκουλάς (Μεταξάς)
Πρέπει πως γλέντι εστέσανε,
στο κόσμο η τον άλλο
κι επήρανε τραγουδιστή
και μερακλή μεγάλο.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Τον λένε «πανδαμάτορα», γιατί τα
δαμάζει και τα νικά όλα. Ξεθωριάζει τις μνήμες και τις εικόνες, «κλείνει» την πόρτα πίσω του, μαζί με τις
πληγές, που τυχόν ανοίγουν οι
εμπειρίες.
Κι όμως είναι φορές, που η «φήμη»
του, μάλλον υστερεί… Όπως εν
προκειμένω.
Πέρασε, λοιπόν, ένας χρόνος από
τη στιγμή του οριστικού αποχωρισμού, κι ήρθε, αναπόφευκτα, η
στιγμή του απολογισμού του.
Κι όμως… δεν τα κατάφερε. Δεν
πέτυχε ούτε τον πόνο ν’ απαλύνει,
ούτε την απουσία να πληρώσει, ούτε το θυμό του αιφνίδιου, αδόκητου
και βίαιου αποχωρισμού να «σβήσει». Αντιθέτως. Φούντωσε τα συναισθήματα και μεγάλωσε ακόμα
περισσότερο το κενό που δημιούργησε η «φυγή» αυτή.
Το πένθος δεν έχει ακόμα ξεσπάσει
για όλους εμάς που ζήσαμε πλάι
σου. Κι ίσως τελικά να μην ξεσπάσει ποτέ.
Προσευχόμαστε να είσαι καλά,
έστω και μακρυά μας, ακόμα κι αν
αυτή η «απόσταση» μας πονά και
μας πιέζει... Να αναπαύεσαι εν Ειρήνη και να ‘σαι σίγουρη πως η
μνήμη σου θα μείνει αιωνία και ανεξίτηλη.
Η οικογένειά σου.

Με τη συμπλήρωση 2 ετών από
το θάνατό του, η οικογένεια του
εκλιπόντος εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100,00 ευρώ.
Ποσό 100,00 Ευρώ εισέφεραν
στη Φ.Α. και οι αδελφές του Η οικογένεια της εκλιπούσας εισέεκλιπόντος Ριρίκα, Ελένη και φερε εις μνήμη της στη Φ.Α. το ποΚατερίνα.
σό των 100,00 Ευρώ.

Ε πική δ ειος
Εμμανουήλ Ξυλούρη
(Ντομπλούκο):

Αποχαιρετούμε σήμερα, μέσα σε
δύσκολες συνθήκες, έναν ξεχωριστό
άνθρωπο, ένα γέννημα του Ψηλορείτη, έναν αληθινό Ανωγειανό τον
Εμμανουήλ Ξυλούρη ή Ντομπλούκο.
Παιδί της μετακατοχικής γενιάς, της
γενιάς εκείνης που σήκωσε το βάρος
για την αναστήλωση και την θεμελίωση των Ανωγείων, μετά το ξερίζωμα και το Ολοκαύτωμα από τους
Γερμανούς.
Ο Ντομπλούκος πάλεψε, όπως όλοι
οι χωριανοί, για να στήσει το δικό
του σπιτικό, να ανοίξει την δικιά του
περπατησιά, έχοντας ως οδηγό το
ιερό βουνό του Ψηλορείτη.
Το βουνό ήταν εκείνο που τον καθοδηγούσε και τον οδηγούσε σε κάθε βήμα του. Είτε ως κτηνοτρόφο,
είτε ως πιστό. Η πίστη του θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο, όταν ο
πατέρας του Γεώργιος Ξυλούρης ή
Ζωνός αποφασίζει να θεμελιώσει
τον Άγιο Φανούρη στα Πετραδολάκια και ο Ντομπλούκος είδε ότι στην
απόφαση εκείνη του πατέρα του,
έδωσαν αμέσως τη συνδρομή τους
όλα τα αδέρφια του και στη συνέχεια ολόκληρη η οικογένεια των
Ξυλούρηδων.
Από τότε μέχρι και το τέλος της ζωής του, ο Άγιος είχε γίνει η οικογένεια του και η οικογένεια του ένα με
τον Αγιο.
Οι συνθήκες και η ζωή τα έφεραν
έτσι που ο Εμμ. Ξυλούρης έφυγε
από τα Ανώγεια και μετακόμισε
στου Κοκκίνη το Χάνι. Όμως, όπου
και να πήγε όπου και να στάθηκε, τ’
Ανώγεια τα κουβαλούσε μαζί του,
όπως και το πνεύμα του Αγίου.
Ποτέ δεν ξέχασε τις ρίζες του, ποτέ
δεν ξέχασε τις παραδόσεις του,
ήταν πάντα Ανωγειανός. Ήταν τόσο δυνατή η πίστη του στον άγιο

που αποφάσισε πριν από 15 χρόνια
περίπου να χτίσει μια νέα Εκκλησία
του Αγίου Φανουρίου στου Κοκκίνη το Χάνι.
Η κίνηση του αυτή σηματοδούσε την
ανάγκη να μη χάσει την επαφή του
με τις ιστορικές και θρησκευτικές
αρχές και αξίες του τόπου που μεγάλωσε, τ’ Ανώγεια και τα Πετραδολάκια. Έφερε με τον τρόπο του
τα Πετραδολάκια στη νέα του κατοικία, στην νέα του περιοχή.
Ζούσε και ανέπνεε για τον Άγιο
Φανούρη, κι είμαι βέβαιος ότι ο Άγιος θα είναι εκεί στην πύλη του Παραδείσου και θα τον περιμένει για
να τον ευχαριστήσει, να τον οδηγήσει στη θέση που του αξίζει.
Ο «Ντομπλούκος» είχε πει ότι η μεγάλη του επιθυμία είναι τα παιδιά
και εγγόνια του να συνεχίσουν την
μεγάλη αυτή παράδοση. «Δεν ξέρω
τι θα κάνουν τα παιδιά μου, δε θα
τα βάλω με το ζόρι, αλλά πιστεύω
ότι θα συνεχίσουν διότι αυτή η γιορτή ανήκει στην ψυχή της οικογένειας μας…».

Εις μνήμη
Γεωργίου
Καλομοίρη

Από το δρόμο της τιμής
και της ταπεινοσύνης
επέρασες και καθαρή
τη στράτα οπίσω αφήνεις.

Αγαπημένε μου, θέλω πάλι να ευχαριστήσω τους συγγενείς σου,
τους συγγενείς μου και όλους όσους
μου συμπαραστάθηκαν στο βαρύ
πένθος μου. Μαζί πορευτήκαμε για
52 χρόνια σ’ αυτή τη ζωή με ελπίδα,
με πολύ αγάπη και σεβασμό ο ένας
με τον άλλο όπου ο δρόμος μας, μας
έφερε στον τόπο που διάλεξες να
γίνει δεύτερη πατρίδα σου και ητελευταία κατοικία σου.
Σε αγάπησαν όλοι τόσο πολύ που
έφυγες ο “ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ”. Φροντίζω τα λουλούδια
σου στον κήπο, πιστεύω να τα βλέπω από κει ψηλά και αν χαμογελάς.
Τελειώνω με μία μαντινάδα που μου
έλεγες τελευταία:

Ο Θεός να σε αναπαύσει.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που θα σε σκεπάσει.
Αιωνία σου η μνήμη

“Θα σ’ αγαπώ, θα σ’ αγαπώ,
Μέχρι να μπω στο χώμα,
Κι αν οι νεκροί αισθάνονται
Θα σ΄αγαπώ ακόμα!”

Γι’ αυτό να είσαι βέβαιος
αγαπητέ Μανόλη,
η παράδοση θα συνεχιστεί,
γιατί η παράδοση
είναι η ίδια η ζωή.

Βαρύ καημό μας άφησε
Ντομπλούκο ο μισεμός σου
εφτά κοπέλια άφηκες
να κλαίνε στο πλευρό σου
Μιλτιάδης Ξυλούρης (ο γιος σου)
Περήφανα και ταπεινά
έκλεισες τα φτερά σου
γι’ αυτό Ντομπλούκο αθάνατο
θα μείνει τ’ όνομά σου.

Η αγαπημένη σου Γυναίκα
Γιώτα
Η σύζυγος του εκλιπόντος εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των εκατό
(100,00) Ευρώ.

χώματα της Ηλείας.
Γεννημένος το 1944 στα Ανώγεια
της Κρήτης, το πρώτο παιδί του
Δυσσέα του Ντουλγκεροβασίλη,
ήξερες από νωρίς να δίνεις μάχες.
Ο αγώνας της βιοπάλης σου ήταν
γνωστός αλλά οι Ντουλγκέρηδες,
έλεγες, δε φοβούνται και αν φοβούνται- μου είπες την τελευταία φορά
που σμίξαμε -δε το δείχνουν.
Στα 18 σου φεύγεις από τον γενέθλιο τόπο σου για να αναζητήσεις
μια καλύτερη ζωή. Ήσουν αυτοδημιούργητος, ακολούθησες τον δικό
σου δρόμο, κάνοντας μας όλους
υπερήφανους.
Ο ερχομός σου τα καλοκαίρια
έμοιαζε με ιεροτελεστία. Κανείς δεν
επιτρέπονταν να χαλάσει τη σειρά
της υποδοχής. Η γιαγιά η Δυσσένα
είχε έτοιμες τις αφράτες πατάτες
και τα ξαδέρφια, στοιχισμένα στη
σειρά, σε περιμέναμε.
Πρώτοι οι Γιώργηδες, έπειτα ο
Δυσσέας ο μεγάλος και ο μικρός, η
Πέλα της Μαρίκας μας και οι Κατερίνες του Αντώνη και της Μαρίκας μας, η Νίκη του Θεμη μας, όπως
μας έλεγες.
Οι ιστορίες από τα παιδικά σου
χρόνια χιλιοειπωμένες και καθηλωτικές. Ο Διχαλός και ο Αχλαδιάς
έμοιαζαν απόκοσμοι όταν κανείς σε
άκουγε να περιγράφεις με πόση δυσκολία κατάφερνες πράγματα, που
η σημερινή πραγματικότητα έχει
αλλάξει ως αυτονόητα.
Έφυγες άφοβος και αληθινά αγαπημένος και είμαι σίγουρη πως βρίσκεσαι πλάι σε εκλεκτούς, που σε
υποδέχτηκαν με την ίδια λαχτάρα
με κείνα τα καλοκαίρια.
Σήμερα είμαστε ήδη εδώ, τα αδέλφια, τα ανίψια και τα ξαδέλφια
σου… το σπίτι μας που τόσο μετρούσες και κουβαλούσες πάντα
μέσα σου σαν μια Κρήτη στον τοίχο του δικού σου σπιτιού.
Αυτή η Κρήτη με την κουκκίδα στο
κέντρο της, τον τόπο που πάντα
μετέφερες μέσα σου, τα Ανώγεια,
σήμερα σε αποχαιρετά με μια μαντινάδα του Αριστείδη Χαιρέτη
(Γυαλάφτη), που στο τετράστιχο
της νομίζω εκφράζεται το αποτύπωμα που άφησες στην ίδια τη
ζωή.

Τον παρακάτω αποχαιρετισμό συνέγραψε και εκφώνησε εκ μέρους
της οικογένειας μας η ανιψιά του
εκλιπόντος Κατερίνα Καλομοίρη
μετά το τέλος της επιμνημόσυνης
Μανώλης Ξυλούρης δέησης στους Κουρνούς (Ρίσοβο)
(ο εγγονός σου)
Ηλείας, όπου είναι και ο τόπος της
τελευταίας του κατοικίας του εκλι«Όλοι ‘μαστε περαστικοί
πόντος.
Ήσουν αητός εις τη ζωή
‘Πο τουτουσές τσι τόπους
εδώ και εκεί πετούσες
Τι πιο ωραίο να σαι απλός
«Αγαπημένε μας θείε,
χάρες, αγάπες άφηνες
Και ν’ αγαπάς τσ’ ανθρώπους»
Νιώθουμε εγκάρδιο το καλωσόριαπ’ όπου κι αν περνούσες
σμα σου στα μέρη που επέλεξες για
Καλό παράδεισο θείε…
Γιάννης Σκουλάς (Μανάβης) δεύτερη πατρίδα σου. Αφουγκραζόμαστε τα βήματα σου και αισθαΕις μνήμη του εκλιπόντος η οικογέ- νόμαστε πως μαζί με τη σύζυγο και Εις μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό συνοδοιπόρο σου, θεία Γιώτα, άφη- νεια του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
σες ανεξίτηλο το στίγμα σου στα των 50,00 Ευρώ.
των 100,00 Ευρώ.

ο Σύλλογος Ανωγειανών
της Αθήνας
«Το Ιδαίον ΆΝτρον»
& η Σ υντακτική Ο μάδα
της Φωνής των Ανωγείων
σας εύχονται

Χρόνια Πολλά
&

Καλή Χρονιά
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