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Ο μουσικοσυνθέτης
και άλλοτε στενός συνεργάτης
και φίλος του Νίκου Ξυλούρη,

«Ευχαριστούμε θερμά γ ια την
ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά
μας να στηρίξετε τη «ΦΩΝΗ» μας.

Λίνος Κόκοτος,
μιλά στην «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Σελ. 4-5

Συνεχίστε να παρέχετε τη στήριξή
σας, καταβάλλοντας την ετήσια
συνδρομή σας. 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»

Δωρεά 2.600 μασκών

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

μίας χρήσης στους μαθητές
του Δημοτικού και
του Νηπιαγωγείου
Ανωγείων από τον
συγχωριανό μας

ΔΗΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
της Κοινωνικής Υπηρεσίας ›Σελ. 14
ΣΕΛ. 16

Μιχαήλ Νταγιαντά
(Σούπερ Μάρκετ
«Φαιστός»)
›Σελ. 13

Μάχη στο Σφακάκι
Τρεις Αξιόπιστες
Μαρτυρίες Αυτοπτών,
Άρθρο του

Θεόδωρου Πελαντάκη,
Φιλολόγου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

Σελ. 12-13

ΣΚΕΨΕΙΣ

✓

Ποια η σημασία του
σοφού στην αρχαιότητα
και ποια σήμερα;
Άρθρο του Καθηγητή Πολιτικής
Θεωρίας και Ανάλυσης Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Γεωργίου Σκουλά

σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

›Σελ. 10

ανωγειανεσ αθιβολεσ, σελ. 7

Συνεχίζεται
με το 2ο μέρος του
το ανέκδοτο
παραμύθι του
Κωστή Μακρή,
που θα ολοκληρωθεί
μέσα από τα τεύχη της Φ.Α.
«Ο Μέρονας, ο Απάγελος
και η Λύρα
του Μαζαγρέτα»
›σελ. 9

Ιστοριεσ του ωκεανου
σελ. 7, της Μαρίας Χρονιάρη
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Ανωγειανές... εκδόσεις

«Δεν βαζουμε μυαλο...»
Θα περίμενε κανείς πως η δεκαετή διέλευση της χώρας μας από
το τούνελ της χρεοκοπίας, θα λειτουργούσε σαν «αξονικός τομογράφος», ο οποίος θα εντόπιζε όλες εκείνες τις βαθιές, εσωτερικές πληγές και τις παθήσεις, που προκάλεσε στον ελληνικό
κοινωνικό ιστό μα και στο ίδιο το κράτος, η εκ μέρους μας, επί
έτη, αλλοπρόσαλλη και εν τέλει, στερούμενης κοινωνικής συνείδησης, επιδειχθείσα, συμπεριφορά μας. Λίγο-πολύ, όλοι είπαμε
ότι έχουμε πια βάλει μυαλό και ότι η ελληνική κοινωνία, αλλάζει
προς το καλύτερο, ή έστω προσωρινά προς το διαφορετικό που
θα φέρει την αλλαγή.
Μα «μυαλό δεν βάζουμε»! Ακόμη και τώρα που μας ταλανίζει η
πρωτοφανής πανδημία, συνεχίζεται το θέατρο του παραλόγου
στην ελληνική κοινωνία. Η εγχώρια σκηνή μένει προσκολλημένη στις κακές συνήθειες. Οι εκπρόσωποί της, όποια κομματική
τοποθέτηση κι αν έχουν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, πολιτεύονται εκτός τόπου και χρόνου.
Είναι κυρίως οι ανορθολογικές προσεγγίσεις, οι σπασμωδικές
αντιδράσεις και η κοντόφθαλμη αντίληψη για τις επιζήμιες συνέπειες, ακριβώς αυτής της αλλόκοτης συμπεριφοράς, διέπουν
και χαρακτηρίζουν την όλη στάση και αντίδραση του πολιτικού
κόσμου, καθώς και του συμπαρασυρόμενου απ’ αυτήν απλού
κόσμου, που επιχαίρει και άλλοτε αποδοκιμάζει, λες και έχει
πλήρως αποδεχθεί το «ρόλο» του κλακαδόρου, που του έχουν
αποδώσει και τον έχει μάθει καλά.
Αναρωτιέμαι πραγματικά, τί σόι άνθρωποι είμαστε εμείς. Φαίνεται μάλλον, ότι είμαστε, ό,τι και οι πολιτικοί μας, ή στην καλύτερη περίπτωση, είμαστε αυτό που εκείνοι ορίζουν, κάνοντάς
μας, να πιστεύουμε ότι «έτσι παίζεται το έργο» και δεν έχει διέξοδο από τα παλιά. Εξοργίζομαι.
Η υγεία της πολιτικής ζωής του τόπου μας, θεωρώ, ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Δυστυχώς τα κόμματα, τα μεγαλύτερα αλλά και τα μικρά, έχουν κατά κανόνα, εγκλωβιστεί στις
ιδεοληψίες και τις εμμονές τους, ενώ οι ηγεσίες τους, φαίνεται
ότι μοχλεύουν τις ίδιες πεπαλαιωμένες επιλογές και δεν επιβάλλονται, υπηρετώντας άλλοτε συντηρητικές και άλλοτε λαϊκίστικες απόψεις.
Και έτσι φτάσαμε ακόμα και στα θέματα της δημοσιοποίησης
και διαχείρισης της κακοποίησης και σεξουαλικής παρενόχλησης
πολλών «γνωστών» και «αγνώστων». Φτάσαμε στα θέματα της
διαχείρισης του κορωνοϊού, ακόμα και της όλης ιστορίας του
Κουφοντίνα, αλλά και εσχάτως και ασφαλώς, της βίας αστυνομικών και πολιτών, στη Νέα Σμύρνη και αλλού. Και όλα αυτά,
με τον τούρκο να πιέζει ασφυκτικά και ποικιλοτρόπως. Δε λέω.
Ελευθερία και δημοκρατία (λέμε ότι) έχουμε και άρα πρέπει να
μπορούν να εκφράζονται οι αντιτιθέμενες απόψεις. Και φαίνεται,
ότι τα κανάλια, αλλά και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης είχαν
και έχουν πολλή δουλειά και χρόνο να καλύψουν. Το τελευταίο
μάλιστα, με ευκολία...(και) αυτή τη φορά.
Αυτό που με προβληματίζει, όμως, είναι ότι αυξάνουν και μάλιστα με εκθετικό τρόπο, τα φαινόμενα δυσαρμονίας της κομματικής τάξης με την εποχή μας. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα
και διάσπαρτα κρούσματα. Ούτε εκδηλώνονται μονάχα από
αυτούς που συνηθίσαμε να λέμε «γραφικούς». Αντιθέτως είναι
μόνιμα και συνεχή. Πλέον, αποκαρδιωτικό είναι το συμπέρασμα,
ότι δεν μπορούμε ακόμα και τώρα να συνεννοηθούμε στα περισσότερα βασικά. Η χρεοκοπία δεν στάθηκε αφορμή για τις αναγκαίες μεταβολές και αναπροσαρμογές. Άφησε άθικτη την κομματοκρατία. Το χειρότερο, δεν αποτέλεσε την αφετηρία για
αλλαγής στάσης και αναθεώρησης αντιλήψεων, αλλά και πεποιθήσεων, ώστε δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά και πιο αποτελεσματικά η κρίση. Αντιθέτως υποδαυλίζεται.
Τελικά, οι διάφοροι εκπρόσωποί μας, εξακολουθούν να πολιτεύονται εκτός πραγματικότητας - υγειονομικής, οικονομικής,
κοινωνικής. Η χρεοκοπία, αλλά και η πανδημία, δεν τους έκαναν
σοφότερους. Η παρακμή κρύβει τις δημιουργικές και προοδευτικές δυνάμεις σε όποιον χώρο κι αν ανήκουν, συμπολίτευσης ή
αντιπολίτευσης. Η πολιτική ζωή, παραμένει βαριά ασθενής.
Ο συντάκτης
Γιάννης Μανουράς

«

Καρτέρι Θανάτου»
του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΣΚΟΥΛΑ
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Μανώλης Θεοχ. Σκανδάλης
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manskan3@gmail.com

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη
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e-mail: zachandr@gmail.com
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Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
›› Οι αποκαλύψεις του κυκλώματος διαφθοράς και των αυτόκλητων

τιμωρών προκάλεσαν ντόμινο εξελίξεων στο Ρόξβιλ, με αποκορύφωμα
τις αλλαγές στην ηγεσία των τοπικών Αρχών. Παρά τα αυστηρά μέτρα,
η πόλη αναστατώνεται από τις εξαφανίσεις ανήλικων κοριτσιών. Όσο
οι επιθεωρητές Άλεξ Μπορκ και Ντομ Φήλιξ, υπό τον νέο αρχηγό της
Αστυνομίας Μπιλ Σπένσερ, ερευνούν την υπόθεση, ο Τζέικ Φοξ έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό και τους προσωπικούς του
δαίμονες.
Ο Τζέικ επισκέπτεται στη φυλακή τον μέντορά του Έρικ Χόλγκερ, με
σκοπό να του εξομολογηθεί όλα όσα τον βαραίνουν. Κι ενώ ο Έρικ του
μεταβιβάζει την επιχείρησή του, για να απασχολείται και να αλλάξει
τρόπο ζωής, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα αλλάζει τα σχέδια του Τζέικ:
ένα αγαπημένο του πρόσωπο κινδυνεύει και χρειάζεται τη βοήθειά του.
Δίχως καθυστέρηση, εγκαταλείπει το Ρόξβιλ.
Και ταξιδέψει νότια, στο Μεξικό.
Όπου αρχίζει κυνήγι με τα καρτέλ των ναρκωτικών.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΖΕΙΚ ΦΟΞ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΣΚΟΥΛΑ
Ο Αλκιβιάδης Σκουλάς, με καταγωγή από τα Ανώγεια Ρεθύμνου, γεννήθηκε το 1988 στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και διαμένει. Η αγάπη του
για το σκίτσο άνθισε σε ηλικία δύο χρόνων, επηρεασμένος καλλιτεχνικά από τον παππού του Αλκιβιάδη Σκουλά ή «Γρυλιό».
Σπούδασε στην Αθήνα εφαρμοσμένες τέχνες, επιλέγοντας τον κλάδο
του 3D Animation και της γραφιστικής. Είναι λάτρης του κινηματογράφου, της εικονογράφησης και της μουσικής. Η λογοτεχνία μπήκε
στη ζωή του όταν άρχισε εντατικά να διαβάζει κλασικά και ιστορικά
έργα, αστυνομικά και ψυχολογικά θρίλερ. Σε αρκετά από αυτά, έχει
δημοσιεύσει τις απόψεις του σε βιβλιοφιλικές ομάδες στο Facebook και
στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Το 2019 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λυκόφως το μυθιστόρημά του
«Στίγμα θανάτου», ως πρώτο βιβλίο της αστυνομικής τριλογίας του. Το
«Καρτέρι θανάτου» αποτελεί το δεύτερο βιβλίο της σειράς με τις περιπέτειες του επιθεωρητή Τζέικ Φοξ.
Το βιβλίο διατίθεται
•από τα σειρά βιβλιοπωλεία «Πρωτοπορία»,
•από τον εκδοτικό οίκο «Λυκόφως» με online παραγγελία μέσω της
ιστοσελίδας είτε μέσω mail στο info@likofos.gr.
Τιμή 13,00 ευρώ, με δωρεάν τα έξοδα διακίνησης και αντικαταβολής.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

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

Ευχαριστήρια
Α) Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας Πολιτισμού (Κοινωνική Υπηρεσία) του Δήμου Ανωγείων αισθάνεται
την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά:
-Την οικογένεια Νεοκλή Σαλούστρου για
τη δωρεά πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του
-Τα αδέλφια του Στρατάκη Ιωάννη για
την προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό
Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη
μνήμη του
-Την Κουτάντου Γεωργία για τη δωρεά
εκατό (100,00) ευρώ στο ΚΗΦΗ Ανωγείων στη μνήμη Κουτάντου Ελευθερίας
-Την οικογένεια Σαλούστρου Στυλιανού
και Κοκοσάλη Μαρίας για την δωρεά
πενήντα (50,00) ευρώ στην μνήμη Κουτάντου Ελευθερίας,
-Την οικογένεια Λευτέρη Κουτεντάκη
-Γιάννας Κουνάλη για την προσφορά
γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο του
Δήμου Ανωγείων στη μνήμη του Βασίλη
Κουνάλη (Μαυρομάτη)
-Την Καίτη Σμπώκου του Ιωάννου (Στρατηγού) για τη δωρεά 50 ευρώ στη μνήμη
Δραμουντάνη Μαρίας (Μαυριά)
-Την οικογένεια Αεράκη Διομήδη για την
προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη μνήμη
του
-Τον Γεώργιο Σαλούστρο (Κούβο) για
την προσφορά δύο γευμάτων στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων .
Β) Ο Δ/ντής του Κ.Υ. Ανωγείων ευχα
ριστεί θερμά για τις προσφορές τους:
-Τον Μύρωνα Σκουλά (Τζαβολοβασίλη)
για την προσφορά του ποσού εκατό
(100,00) ευρώ στην μνήμη της Ειρήνης
Σκουλά (Τζαβαλανδρέενας)
-Την Κατσουνάκη Έφη για την προσφορά του ποσού των χιλίων (1.000,00) ευρώ
στην μνήμη της αδερφής της Μαρίας
Σκανδάλη (Σκανδαλογιάννενας)
-Στην μνήμη Διομήδη Αεράκη:
◗Την οικογένεια του Μαγούλιου Γεωργίου για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ
◗Την οικογένεια του Μαμαγκάκη Αντωνίου για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ
◗Την οικογένεια του Σμπώκου Μιχαήλ Ελένης για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Στην μνήμη Κουτάντου Αγησίλαου:
◗Την οικογένειά του για την προσφορά
του ποσού των εκατό (100,00) ευρώ
◗Την οικογένεια Ζαχαρία και Νίκης

Χαιρέτη για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Την οικογένεια του Αντωνίου Δραμουντάνη
του Νικολάου (Σπαλατζαντώνη) για την προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ
στην μνήμη της Δραμουντάνη Μαρίας (Μαυριάδενας)
-Στην μνήμη Κουνάλη Εμμανουήλ:
◗Την οικογένεια του Γεωργίου Κουνάλη (Χιλιμήντρη) για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ
◗Την οικογένεια του Ζαχαρία και Νίκης
Χαιρέτη για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Στην μνήμη Ευαγγελιας Κουνάλη:
◗Την οικογένεια του Κουνάλη Γεωργίου για την
προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ
◗Τον Κουνάλη Μιχαήλ (Καρντάση) για την
προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00)
ευρώ
◗Τον Κουνάλη Μιχαήλ (Καϊκη) για την προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ
Γ) Η Σχολική επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου
Ανωγείων ευχαριστεί θερμά για την προσφορά
τους:
-Την οικογένεια Βανταράκη Εμμανουήλ για
την προσφορά του ποσού των διακοσίων
(200,00) ευρώ στην μνήμη του Ιωάννη Σαλούστρου (Κορκολογιάννη)
-Τους Δέσποινα Πρίμπου και Αριστείδη
Χαιρέτη για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ στην μνήμη της μητέρας
τους Βενετίας Πρίμπου
Δ) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Ανωγείων,
εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους στους Κάτωθι δωρητές στο
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
-Την οικογένεια του Ιωάννη Ανδρεαδάκη του
Νικολάου – Δικηγόρου Αθηνών για την δωρεά
του ποσού των εκατό (100,00) ευρώ για την ενίσχυση Οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.
-Την οικογένεια του Δημητρίου Σαρόλα για την
δωρεά του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ
στην μνήμη του Σόλωνα Καλλέργη
-Την Όλγα Σκουλά του Χουμά για την δωρεά
του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ στην μνήμη του Νικήτα Χαιρέτη
-Την οικογένεια του Αγησίλαου Κουτάντου για
την δωρεά του ποσού των διακοσίων (200,00)
ευρώ στην μνήμη του αγαπημένου τους πατέρα.
Ε) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Ανωγείων, οι δάσκαλοι και
οι νηπιαγωγοί, εκφράζουν τις θερμότατες ευχαριστίες για τις προσφορές τους στη μνήμη
Εμμανουήλ Κουνάλη (Μάκη) τους:
-Γεώργιο Κουνάλη (Κουναλογιώργη), ο οποίος εισέφερε το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ
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-Μιχαήλ Κουνάλη (Καρντάση), ο οποίος
εισέφερε το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ και
-Μιχαήλ Κουνάλη (Καϊκη), ο οποίος εισέφερε το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
ΣΤ) Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου Ανωγείων Μυλοποτάμου ευχαριστεί την οικογένεια του
Αγησίλαου Κουτάντου για την προσφορά
του ποσού των εξακοσίων (600,00) ευρώ

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

Κέντρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας

σ τ ηρ ίζω
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας:

ΑΕΡΑΚΗ Ε Λ ΙΑ
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Ειδικευμένη στο γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο
(Cognitive behavior tratment) για την αντιμετώπιση
της κατάθλιψης, διαταραχών άγχους, πανικού, κοινωνικής φοβίας, ψυχαναγκαστικής διαταραχής, διαταραχών πρόσληψης τροφής, κατάχρησης ουσιών.
Συμβουλευτική και θεραπεία για εφήβους, ενήλικες
και ζευγάρια.
Δέχεται κατόπιν ραντεβού.
› Δ/νση: Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη 30, Ρέθυμνο
› τηλ.: 2831302885 › κιν.: 6973 321191
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Ανωγειανές... εκδόσεις

«Δεν βαζουμε μυαλο...»
Θα περίμενε κανείς πως η δεκαετή διέλευση της χώρας μας από
το τούνελ της χρεοκοπίας, θα λειτουργούσε σαν «αξονικός τομογράφος», ο οποίος θα εντόπιζε όλες εκείνες τις βαθιές, εσωτερικές πληγές και τις παθήσεις, που προκάλεσε στον ελληνικό
κοινωνικό ιστό μα και στο ίδιο το κράτος, η εκ μέρους μας, επί
έτη, αλλοπρόσαλλη και εν τέλει, στερούμενης κοινωνικής συνείδησης, επιδειχθείσα, συμπεριφορά μας. Λίγο-πολύ, όλοι είπαμε
ότι έχουμε πια βάλει μυαλό και ότι η ελληνική κοινωνία, αλλάζει
προς το καλύτερο, ή έστω προσωρινά προς το διαφορετικό που
θα φέρει την αλλαγή.
Μα «μυαλό δεν βάζουμε»! Ακόμη και τώρα που μας ταλανίζει η
πρωτοφανής πανδημία, συνεχίζεται το θέατρο του παραλόγου
στην ελληνική κοινωνία. Η εγχώρια σκηνή μένει προσκολλημένη στις κακές συνήθειες. Οι εκπρόσωποί της, όποια κομματική
τοποθέτηση κι αν έχουν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, πολιτεύονται εκτός τόπου και χρόνου.
Είναι κυρίως οι ανορθολογικές προσεγγίσεις, οι σπασμωδικές
αντιδράσεις και η κοντόφθαλμη αντίληψη για τις επιζήμιες συνέπειες, ακριβώς αυτής της αλλόκοτης συμπεριφοράς, διέπουν
και χαρακτηρίζουν την όλη στάση και αντίδραση του πολιτικού
κόσμου, καθώς και του συμπαρασυρόμενου απ’ αυτήν απλού
κόσμου, που επιχαίρει και άλλοτε αποδοκιμάζει, λες και έχει
πλήρως αποδεχθεί το «ρόλο» του κλακαδόρου, που του έχουν
αποδώσει και τον έχει μάθει καλά.
Αναρωτιέμαι πραγματικά, τί σόι άνθρωποι είμαστε εμείς. Φαίνεται μάλλον, ότι είμαστε, ό,τι και οι πολιτικοί μας, ή στην καλύτερη περίπτωση, είμαστε αυτό που εκείνοι ορίζουν, κάνοντάς
μας, να πιστεύουμε ότι «έτσι παίζεται το έργο» και δεν έχει διέξοδο από τα παλιά. Εξοργίζομαι.
Η υγεία της πολιτικής ζωής του τόπου μας, θεωρώ, ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Δυστυχώς τα κόμματα, τα μεγαλύτερα αλλά και τα μικρά, έχουν κατά κανόνα, εγκλωβιστεί στις
ιδεοληψίες και τις εμμονές τους, ενώ οι ηγεσίες τους, φαίνεται
ότι μοχλεύουν τις ίδιες πεπαλαιωμένες επιλογές και δεν επιβάλλονται, υπηρετώντας άλλοτε συντηρητικές και άλλοτε λαϊκίστικες απόψεις.
Και έτσι φτάσαμε ακόμα και στα θέματα της δημοσιοποίησης
και διαχείρισης της κακοποίησης και σεξουαλικής παρενόχλησης
πολλών «γνωστών» και «αγνώστων». Φτάσαμε στα θέματα της
διαχείρισης του κορωνοϊού, ακόμα και της όλης ιστορίας του
Κουφοντίνα, αλλά και εσχάτως και ασφαλώς, της βίας αστυνομικών και πολιτών, στη Νέα Σμύρνη και αλλού. Και όλα αυτά,
με τον τούρκο να πιέζει ασφυκτικά και ποικιλοτρόπως. Δε λέω.
Ελευθερία και δημοκρατία (λέμε ότι) έχουμε και άρα πρέπει να
μπορούν να εκφράζονται οι αντιτιθέμενες απόψεις. Και φαίνεται,
ότι τα κανάλια, αλλά και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης είχαν
και έχουν πολλή δουλειά και χρόνο να καλύψουν. Το τελευταίο
μάλιστα, με ευκολία...(και) αυτή τη φορά.
Αυτό που με προβληματίζει, όμως, είναι ότι αυξάνουν και μάλιστα με εκθετικό τρόπο, τα φαινόμενα δυσαρμονίας της κομματικής τάξης με την εποχή μας. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα
και διάσπαρτα κρούσματα. Ούτε εκδηλώνονται μονάχα από
αυτούς που συνηθίσαμε να λέμε «γραφικούς». Αντιθέτως είναι
μόνιμα και συνεχή. Πλέον, αποκαρδιωτικό είναι το συμπέρασμα,
ότι δεν μπορούμε ακόμα και τώρα να συνεννοηθούμε στα περισσότερα βασικά. Η χρεοκοπία δεν στάθηκε αφορμή για τις αναγκαίες μεταβολές και αναπροσαρμογές. Άφησε άθικτη την κομματοκρατία. Το χειρότερο, δεν αποτέλεσε την αφετηρία για
αλλαγής στάσης και αναθεώρησης αντιλήψεων, αλλά και πεποιθήσεων, ώστε δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά και πιο αποτελεσματικά η κρίση. Αντιθέτως υποδαυλίζεται.
Τελικά, οι διάφοροι εκπρόσωποί μας, εξακολουθούν να πολιτεύονται εκτός πραγματικότητας - υγειονομικής, οικονομικής,
κοινωνικής. Η χρεοκοπία, αλλά και η πανδημία, δεν τους έκαναν
σοφότερους. Η παρακμή κρύβει τις δημιουργικές και προοδευτικές δυνάμεις σε όποιον χώρο κι αν ανήκουν, συμπολίτευσης ή
αντιπολίτευσης. Η πολιτική ζωή, παραμένει βαριά ασθενής.
Ο συντάκτης
Γιάννης Μανουράς

«

Καρτέρι Θανάτου»
του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΣΚΟΥΛΑ

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
›› Οι αποκαλύψεις του κυκλώματος διαφθοράς και των αυτόκλητων

τιμωρών προκάλεσαν ντόμινο εξελίξεων στο Ρόξβιλ, με αποκορύφωμα
τις αλλαγές στην ηγεσία των τοπικών Αρχών. Παρά τα αυστηρά μέτρα,
η πόλη αναστατώνεται από τις εξαφανίσεις ανήλικων κοριτσιών. Όσο
οι επιθεωρητές Άλεξ Μπορκ και Ντομ Φήλιξ, υπό τον νέο αρχηγό της
Αστυνομίας Μπιλ Σπένσερ, ερευνούν την υπόθεση, ο Τζέικ Φοξ έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό και τους προσωπικούς του
δαίμονες.
Ο Τζέικ επισκέπτεται στη φυλακή τον μέντορά του Έρικ Χόλγκερ, με
σκοπό να του εξομολογηθεί όλα όσα τον βαραίνουν. Κι ενώ ο Έρικ του
μεταβιβάζει την επιχείρησή του, για να απασχολείται και να αλλάξει
τρόπο ζωής, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα αλλάζει τα σχέδια του Τζέικ:
ένα αγαπημένο του πρόσωπο κινδυνεύει και χρειάζεται τη βοήθειά του.
Δίχως καθυστέρηση, εγκαταλείπει το Ρόξβιλ.
Και ταξιδέψει νότια, στο Μεξικό.
Όπου αρχίζει κυνήγι με τα καρτέλ των ναρκωτικών.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΖΕΙΚ ΦΟΞ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΣΚΟΥΛΑ
Ο Αλκιβιάδης Σκουλάς, με καταγωγή από τα Ανώγεια Ρεθύμνου, γεννήθηκε το 1988 στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και διαμένει. Η αγάπη του
για το σκίτσο άνθισε σε ηλικία δύο χρόνων, επηρεασμένος καλλιτεχνικά από τον παππού του Αλκιβιάδη Σκουλά ή «Γρυλιό».
Σπούδασε στην Αθήνα εφαρμοσμένες τέχνες, επιλέγοντας τον κλάδο
του 3D Animation και της γραφιστικής. Είναι λάτρης του κινηματογράφου, της εικονογράφησης και της μουσικής. Η λογοτεχνία μπήκε
στη ζωή του όταν άρχισε εντατικά να διαβάζει κλασικά και ιστορικά
έργα, αστυνομικά και ψυχολογικά θρίλερ. Σε αρκετά από αυτά, έχει
δημοσιεύσει τις απόψεις του σε βιβλιοφιλικές ομάδες στο Facebook και
στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Το 2019 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λυκόφως το μυθιστόρημά του
«Στίγμα θανάτου», ως πρώτο βιβλίο της αστυνομικής τριλογίας του. Το
«Καρτέρι θανάτου» αποτελεί το δεύτερο βιβλίο της σειράς με τις περιπέτειες του επιθεωρητή Τζέικ Φοξ.
Το βιβλίο διατίθεται
•από τα σειρά βιβλιοπωλεία «Πρωτοπορία»,
•από τον εκδοτικό οίκο «Λυκόφως» με online παραγγελία μέσω της
ιστοσελίδας είτε μέσω mail στο info@likofos.gr.
Τιμή 13,00 ευρώ, με δωρεάν τα έξοδα διακίνησης και αντικαταβολής.
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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

Ευχαριστήρια
Α) Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας Πολιτισμού (Κοινωνική Υπηρεσία) του Δήμου Ανωγείων αισθάνεται
την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά:
-Την οικογένεια Νεοκλή Σαλούστρου για
τη δωρεά πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του
-Τα αδέλφια του Στρατάκη Ιωάννη για
την προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό
Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη
μνήμη του
-Την Κουτάντου Γεωργία για τη δωρεά
εκατό (100,00) ευρώ στο ΚΗΦΗ Ανωγείων στη μνήμη Κουτάντου Ελευθερίας
-Την οικογένεια Σαλούστρου Στυλιανού
και Κοκοσάλη Μαρίας για την δωρεά
πενήντα (50,00) ευρώ στην μνήμη Κουτάντου Ελευθερίας,
-Την οικογένεια Λευτέρη Κουτεντάκη
-Γιάννας Κουνάλη για την προσφορά
γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο του
Δήμου Ανωγείων στη μνήμη του Βασίλη
Κουνάλη (Μαυρομάτη)
-Την Καίτη Σμπώκου του Ιωάννου (Στρατηγού) για τη δωρεά 50 ευρώ στη μνήμη
Δραμουντάνη Μαρίας (Μαυριά)
-Την οικογένεια Αεράκη Διομήδη για την
προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη μνήμη
του
-Τον Γεώργιο Σαλούστρο (Κούβο) για
την προσφορά δύο γευμάτων στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων .
Β) Ο Δ/ντής του Κ.Υ. Ανωγείων ευχα
ριστεί θερμά για τις προσφορές τους:
-Τον Μύρωνα Σκουλά (Τζαβολοβασίλη)
για την προσφορά του ποσού εκατό
(100,00) ευρώ στην μνήμη της Ειρήνης
Σκουλά (Τζαβαλανδρέενας)
-Την Κατσουνάκη Έφη για την προσφορά του ποσού των χιλίων (1.000,00) ευρώ
στην μνήμη της αδερφής της Μαρίας
Σκανδάλη (Σκανδαλογιάννενας)
-Στην μνήμη Διομήδη Αεράκη:
◗Την οικογένεια του Μαγούλιου Γεωργίου για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ
◗Την οικογένεια του Μαμαγκάκη Αντωνίου για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ
◗Την οικογένεια του Σμπώκου Μιχαήλ Ελένης για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Στην μνήμη Κουτάντου Αγησίλαου:
◗Την οικογένειά του για την προσφορά
του ποσού των εκατό (100,00) ευρώ
◗Την οικογένεια Ζαχαρία και Νίκης

Χαιρέτη για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Την οικογένεια του Αντωνίου Δραμουντάνη
του Νικολάου (Σπαλατζαντώνη) για την προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ
στην μνήμη της Δραμουντάνη Μαρίας (Μαυριάδενας)
-Στην μνήμη Κουνάλη Εμμανουήλ:
◗Την οικογένεια του Γεωργίου Κουνάλη (Χιλιμήντρη) για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ
◗Την οικογένεια του Ζαχαρία και Νίκης
Χαιρέτη για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Στην μνήμη Ευαγγελιας Κουνάλη:
◗Την οικογένεια του Κουνάλη Γεωργίου για την
προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ
◗Τον Κουνάλη Μιχαήλ (Καρντάση) για την
προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00)
ευρώ
◗Τον Κουνάλη Μιχαήλ (Καϊκη) για την προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ
Γ) Η Σχολική επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου
Ανωγείων ευχαριστεί θερμά για την προσφορά
τους:
-Την οικογένεια Βανταράκη Εμμανουήλ για
την προσφορά του ποσού των διακοσίων
(200,00) ευρώ στην μνήμη του Ιωάννη Σαλούστρου (Κορκολογιάννη)
-Τους Δέσποινα Πρίμπου και Αριστείδη
Χαιρέτη για την προσφορά του ποσού των
πενήντα (50,00) ευρώ στην μνήμη της μητέρας
τους Βενετίας Πρίμπου
Δ) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Ανωγείων,
εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους στους Κάτωθι δωρητές στο
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
-Την οικογένεια του Ιωάννη Ανδρεαδάκη του
Νικολάου – Δικηγόρου Αθηνών για την δωρεά
του ποσού των εκατό (100,00) ευρώ για την ενίσχυση Οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.
-Την οικογένεια του Δημητρίου Σαρόλα για την
δωρεά του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ
στην μνήμη του Σόλωνα Καλλέργη
-Την Όλγα Σκουλά του Χουμά για την δωρεά
του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ στην μνήμη του Νικήτα Χαιρέτη
-Την οικογένεια του Αγησίλαου Κουτάντου για
την δωρεά του ποσού των διακοσίων (200,00)
ευρώ στην μνήμη του αγαπημένου τους πατέρα.
Ε) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Ανωγείων, οι δάσκαλοι και
οι νηπιαγωγοί, εκφράζουν τις θερμότατες ευχαριστίες για τις προσφορές τους στη μνήμη
Εμμανουήλ Κουνάλη (Μάκη) τους:
-Γεώργιο Κουνάλη (Κουναλογιώργη), ο οποίος εισέφερε το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ
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-Μιχαήλ Κουνάλη (Καρντάση), ο οποίος
εισέφερε το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ και
-Μιχαήλ Κουνάλη (Καϊκη), ο οποίος εισέφερε το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
ΣΤ) Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου Ανωγείων Μυλοποτάμου ευχαριστεί την οικογένεια του
Αγησίλαου Κουτάντου για την προσφορά
του ποσού των εξακοσίων (600,00) ευρώ

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

Κέντρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας

σ τ ηρ ίζω
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας:

ΑΕΡΑΚΗ Ε Λ ΙΑ
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Ειδικευμένη στο γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο
(Cognitive behavior tratment) για την αντιμετώπιση
της κατάθλιψης, διαταραχών άγχους, πανικού, κοινωνικής φοβίας, ψυχαναγκαστικής διαταραχής, διαταραχών πρόσληψης τροφής, κατάχρησης ουσιών.
Συμβουλευτική και θεραπεία για εφήβους, ενήλικες
και ζευγάρια.
Δέχεται κατόπιν ραντεβού.
› Δ/νση: Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη 30, Ρέθυμνο
› τηλ.: 2831302885 › κιν.: 6973 321191
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Ο μουσικοσυνθέτης και άλλοτε στενός
συνεργάτης και φίλος του Νίκου Ξυλούρη,

Λίνος Κόκοτος ,
μιλά στην

▲
Το εξώφυλλο και το cd του δίσκου
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ».
▲

«ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Οι συντελστές του δίσκου
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ», απο αριστερά:
Νίκος Ξυλούρης, Λίνος Κόκοτος και
ο ποιητής Δημήτρης Χριστοδούλου.

Τι λέει για:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤOΝ

Μανώλη
Σκανδάλη

Π

◗ Την γνωριμία του και την τελευταία συνεργασία του με τον Ψαρονίκο…
◗ Τον δίσκο ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ…
◗ Την ιδιαίτερη εντύπωση που του προκάλεσε η μορφή του Ξυλούρη…
◗ Τις συγκυρίες και τον ρόλο τους…
◗ Την πορεία και το μέλλον του τραγουδιού…
◗ Το ερέθισμα να γραφτούν «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ»…
◗ Την υγειονομική κρίση και τις επιπτώσεις στον πολιτισμό…

ολλές φορές στη ζωή παρατηρείς και διαπιστώνεις ορισμένα πράγματα πίσω από

αριθμούς, που πραγματικά δυσκολεύεσαι να πεις ότι όλα αυτά είναι εντελώς τυχαία!
Ένα απλό παράδειγμα: Ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε από την ζωή στις 8 Φλεβάρη 1980.
Την ίδια ημερομηνία (8 Φλεβάρη) - άλλης χρονιάς - γεννήθηκε ο Λίνος Κόκοτος, ο οποίος ήταν
και ο τελευταίος κατά σειρά συνεργάτης του Ξυλούρη, με το δίσκο « ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ»!
Με τον Λίνο Κόκοτο γνωριζόμαστε από παλιά. Τον συνάντησα τυχαία (!) σε κάποιο υπόγειο
κρητικό κέντρο στους Αμπελόκηπους. Ένας Άνθρωπος που έχει πολλά κοινά ψυχικά χαρίσματα
με τον αείμνηστο Ξυλούρη! Ποιότητα, γλυκύτητα, μόνιμο χαμόγελο. Άνθρωπος άκακος,
αξιοπρεπής…
Στην συνέντευξη που μας παραχώρησε και την οποία σας παρουσιάζουμε παρακάτω αυτούσια,
θα διαπιστώσετε, εκτός των άλλων, τα λεγόμενά μας…
Καλής σας ανάγνωση!

Μ.Σ. κ. Κόκοτε, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή
να μιλήσετε στην εφημερίδα μας για τον άλλοτε
συνεργάτη και φίλο σας, τον Νίκο Ξυλούρη!
Λ.Κ. Τώρα, Μανώλη, μου αναφέρεις κάτι που δεν χρειά-

ζεται καν να το σκεφτώ! Υπάρχει μια υποχρέωση και μια
τιμή να μιλήσω για τον Νίκο Ξυλούρη! Εγώ σ’ ευχαριστώ
για το κάλεσμα! Στέλνω τα χαιρετίσματά μου μέσω της
εφημερίδα σας, σε όλους τους φίλους μου στην Κρήτη και
όλους όσους θα μας διαβάσουν!
Μ.Σ. Πώς και πότε ξεκινά η γνωριμία σας και
στην συνέχεια η συνεργασία σας με τον Νίκο
για να καταλήξει στη δισκογραφική δουλειά
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ»;
Λ.Κ. Το Νίκο, τον γνώριζα από τις πρώτες του εμφανίσεις.

Τον συνάντησα για πρώτη φορά σε μια μικρή μπουάτ,
που λεγότανε «ΑΠΑΝΕΜΙΑ», στην Πλάκα. Μιλάμε για
μια εποχή που δεν υπήρχαν ακόμα μικρόφωνα. Εγώ τότε
εργαζόμουν σε μια άλλη μπουάτ τις «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ», εκεί
κοντά, σε απόσταση πενήντα μέτρων. Ένιωθα πολύ
όμορφα βλέποντάς τον και ακούγοντάς τον, γιατί με γύ-

ριζε πίσω στην παράδοση, πράγμα που αγαπούσα! Αργότερα το όνομα «Νίκος Ξυλούρης» άρχισε να απλώνεται ευρύτερα, διότι ο κόσμος τον αγκάλιασε και τον
αγάπησε για την συνολική ολοκληρωμένη προσωπικότητά του, την καλλιτεχνική και την ανθρώπινη! Μετά ο
Νίκος πέρασε από μεγάλες μπουάτ με περισσότερο κόσμο και μπορούσε πια ο καθένας να πάει να διασκεδάσει
και να ψυχαγωγηθεί ολοκληρωμένα, αφού υπήρχαν όλες
οι ανέσεις σε πολλά επίπεδα. Εγώ, όποτε είχα κενό από
το μαγαζί που δούλευα, πήγαινα πάντα και τον άκουγα
μέχρι που μέσα στην ψυχή μου παγιώθηκε η πεποίθηση
ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη φωνή έχει ένα θείο
χάρισμα! Μιλάμε για το 1971. Γνωριστήκαμε δειλά –
δειλά με τον Νίκο, αφού ήξερε ότι ήμουν κι εγώ ένας
νέος δημιουργός με τραγούδια που είχαν γίνει επιτυχίες.
Όταν ο Δημήτρης Χριστοδούλου μου έφερε τους στίχους
του από τα τραγούδια «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ» και,
αφού έγραψα την μουσική τους, τον πρώτο που είχα στο
μυαλό μου, χωρίς δεύτερη σκέψη, να τα ερμηνεύσει ήταν
ο Νίκος ο Ξυλούρης! Επικοινώνησα με τον Νίκο, του
είπα ότι είχα τραγούδια που τους στίχους είχε γράψει ο

Δημήτρης Χριστοδούλου με την δικιά μου μουσική και
αμέσως μου είπε να περάσω από το σπίτι του στο Γαλάτσι, όπου έμενε με την οικογένειά του. Πήγα στο σπίτι
και αφού του έπαιξα δυο τρία τραγούδια στο πιάνο, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, που μου λέει: «Α… Λίνο, όλα κι
όλα, τα τραγούδια θα τα πω όλα!». Μου έλεγε δε, «όταν
θα πάμε στο Studio, θέλω να είσαι απέναντι να σε βλέπω!». Εδώ να αναφέρω ότι ήταν η τελευταία ηχογράφηση του Νίκου «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ».
Μ.Σ. Τι ήταν εκείνο που σας έκανε εντύπωση
με τον Νίκο Ξυλούρη;
Λ.Κ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ήταν ένα πολύ κα-

λόψυχο και απλό παιδί, με χαμόγελο και πάντα με τον
καλό λόγο για όλους! Είτε στο σπίτι, είτε στις παρέες,
είτε στο studio, είτε στις συναυλίες, ο Νίκος ήταν το ίδιο
πράγμα! Δεν μπορούσε να υποκριθεί σε κανέναν και για
τίποτα! Όταν τραγουδούσε μετουσιωνόταν σε τέτοιο
βαθμό, που ήταν κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο!
Μ.Σ. Ποιο ήταν εκείνο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό,
το οποίο ο Νίκος Ξυλούρης προσέθεσε στον δίσκο
«ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ»;
Λ.Κ. Ο Νίκος ήταν ο καταλληλότερος να δώσει την μεγα-

λύτερη δύναμη και ώθηση για να εκτοξευτούν τα τραγούδια και να φτάσουν σε κάθε ακροατή ξεχωριστά! Στον
Ξυλούρη δεν χρειαζότανε να πεις: «πες το έτσι, βάλε
συναίσθημα, κάνε αυτό κ.λπ.»· ο ίδιος αντιλαμβανότανε
ακριβώς πώς να το πει και πώς να βάλει το κάθε τι που
θέλει το κάθε τραγούδι και ο κάθε στίχος ξεχωριστά!
Είχε πολύ μεγάλη αντίληψη και πολύ μεγάλη ικανότητα
σε αυτό! Ακόμα και πριν του δώσω την μελωδία, τα ήξερε όλα αυτά!
Μ.Σ. Είχατε στο μυαλό σας εκτός από το Νίκο
Ξυλούρη και άλλους τραγουδιστές και ερμηνευτές
για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του Δημήτρη
Χριστοδούλου και δικά σας;
Λ.Κ. Άμα θα σας πω ότι δεν μου πέρασε από το μυαλό

μου άλλος εκτός από τον Ξυλούρη! Να σου πω γιατί δεν
μου πέρασε· εγώ έτρεχα αλλά ο Νίκος κάλπαζε βεβαίως

και δεν μπορούσε να περάσει από μέσα μου κάτι το αρνητικό! Ήθελα πολύ να ακούσει απλά τα τραγούδια μου
και να αποφασίσει!

Μ.Σ. Η φωνή του Ξυλούρη έδεσε με τον
καλύτερο τρόπο δίνοντας μεγάλη ώθηση
στα ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ;
Λ.Κ. Όχι μόνο ώθηση. Τα εκτόξευσε εκεί που δεν θα μπο-

Μ.Σ. Πιστεύετε ότι οι συγκυρίες ήταν με το μέρος
του Νίκου ερμηνεύοντας τραγούδια που
του πήγαιναν απόλυτα στη φωνή του,
στα «πιστεύω» του, στο ήθος και την παρουσία του;
Λ.Κ. Ο Ξυλούρης ερμήνευσε όλα τα τραγούδια του με

ρούσαν να βγουν με άλλη φωνή!!! Όταν, Μανώλη, βλέπουμε σήμερα νέα παιδιά που τότε δεν είχαν καν γεννηθεί, να τραγουδούν «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ» του Ξυλούρη και να κάνουν νέες εκτελέσεις, αυτό τι σημαίνει;
Σημαίνει ότι ο Νίκος έχει περάσει με τον καλύτερο τρόπο στις επόμενες γενιές και αυτό είναι απόδειξη για το
μέγεθος της μοναδικότητας του Ξυλούρη!

τέτοιο τρόπο που πολύ δύσκολα κάποιος άλλος τραγουδιστής θα τα ερμήνευε όπως αυτός! Είτε πρόκειται για
το επικό μέρος, είτε το λυρικό, είτε το χαλαρό, είτε το
συναισθηματικό, του Νίκου Ξυλούρη η ερμηνεία ήταν
κάτι το συγκλονιστικό και το ανεπανάληπτο! Ερμήνευε
ποιήματα σπουδαίων ποιητών και τα εκτόξευσε σε μεγάλα ύψη! Ο Νίκος πια είχε την σφραγίδα του πανελλήνιου και όχι μόνο την σφραγίδα του Κρητικού με την
παράδοση του νησιού του! Το γεγονός ότι έγινε γρήγορα αγαπητός και πολύ αποδεκτός τραγουδιστής, έγκειται
στο γεγονός ότι ένιωθε πολύ βαθιά μέσα του το κάθε
τραγούδι!
Μ.Σ. Έχετε σκεφτεί το Νίκο Ξυλούρη, με αυτήν την
φωνή και αυτό το ηχόχρωμα, να ζούσε σε άλλες
συγκυρίες, ερμηνεύοντας άλλα είδη τραγουδιών,
μικρότερης σπουδαιότητας;
Λ.Κ. Δεν νομίζω ότι θα το έκανε, γιατί το συζητάγαμε.

Ήταν η εποχή που άρχισαν να γίνονται διάφορες μεταλλάξεις στο τραγούδι! Μιλάμε για την περίοδο του 1977.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε: «Λίνο, δεν βλέπω
καλά τα πράγματα… Θέλουν να μας κάνουν να χοροπηδάμε!». Μου έλεγε ότι σήμερα θέλουν το τραγούδι που
είναι μπούκου – μπούκου – μπούκου και όλοι θέλουν
άλλους ρυθμούς! Δεν το έβαζε όμως κάτω, πάλευε για
αυτά που πίστευε στην ποιότητα, αφού είχε μεγάλη αντίληψη το τι γινότανε γύρω του, για τα πάντα, ακόμα και
για το μέλλον. Είχε διορατικότητα πολύ δυνατή!
Μ.Σ. Χρονικά, πότε σας τα είπε αυτά τα λόγια
ο Νίκος;
Λ.Κ. Αυτά τα λόγια μου τα είπε ο Νίκος στο «ΘΕΜΕ-

ΛΙΟ», στην Πλάκα, όπου είχα εγώ την επιμέλεια του
προγράμματος και έλεγε και «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ»,
αλλά και άλλα τραγούδια. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση, αφού πρώτα είχαν κυκλοφορήσει «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ». Δεν θα ξεχάσω το αετίσιο και σπινθηροβόλο βλέμμα του, με το οποίο συνεννοούμασταν σε όλη την
διάρκεια του προγράμματός μας. Ήταν 1978 – 79, λίγο
πριν ο Νίκος αρρωστήσει.
Μ.Σ. Ποιο ήταν το ερέθισμα εκείνης της εποχής,
ώστε να γραφούν «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ»;
Λ.Κ. Τα αντιπολεμικά τραγούδια, βεβαίως, πάντα τα αγα-

πάμε, αλλά εκείνη την εποχή υπήρχαν μεγάλα και έντονα
κινήματα ειρήνης στην Ευρώπη λόγω επικείμενης τοποθέτησης διηπειρωτικών πυραύλων. Αυτό το ερέθισμα
ίσως να λειτούργησε υποσυνείδητα και έγινε ο δίσκος
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ».

Μ.Σ. Επειδή έχουμε συναντηθεί και στ’ Ανώγεια,
για το συμπόσιο προς τιμή του Νίκου Ξυλούρη,
αλλά και αλλού, διατηρήσατε σχέσεις με άτομα
από το περιβάλλον του Ξυλούρη, μετά την «φυγή»
του από τη ζωή, με την οικογένεια Ξυλούρη;
Λ.Κ. Βέβαια! Τόσο πολύ δέσιμο δεν είχα ποτέ μου!

Αυτό που σου ανέφερα στην αρχή, ότι ένιωθα τόσο κοντά
με την οικογένεια, που αισθανόμουν φίλος του σπιτιού πια!
Μ.Σ. Πώς κρίνετε το γεγονός ότι τα νέα παιδιά που,
ενώ δεν έχουν ζήσει το Νίκο Ξυλούρη από κοντά,
τον έχουν λατρέψει τόσο πολύ;
Λ.Κ. Αυτό κάτι σημαίνει! Κάτι βλέπουν! Κάτι ακούνε που

δεν έχουν ξανακούσει και ερεθίζει το αισθητήριο της
ακοής που μπορεί να μην ξέρουν γιατί, αλλά αυτό κάνει
και την διαφορά! Αυτό ήταν το προτέρημα της φωνής
του Νίκου Ξυλούρη…
Μ.Σ. Ήταν πραγματικά, εκτός από την ανθρώπινη
πλευρά, μια μεγάλη απώλεια για το ελληνικό
τραγούδι, πραγματικά!
Λ.Κ. Δεν το συζητάμε…! Αυτό ακριβώς που λες, μεγάλη

απώλεια για το ελληνικό τραγούδι, για το πολιτισμικό
είδος έκφρασης.
Μ.Σ. Πώς βλέπετε την σημερινή κατάσταση λόγω
της πανδημίας; Πέρα από τα αρνητικά που θα
αφήσει, θα μας κάνει να αναθεωρήσουμε πράγματα
τα οποία τα προσπερνούσαμε;
Λ.Κ. Κοίταξε, Μανώλη…, περάσαμε από μια εποχή ανα-

γέννησης όχι μόνο στο τραγούδι, αλλά σε όλο το φάσμα
των τεχνών. Στην ποίηση, στο θέατρο, στον χορό και
παντού. Όταν υπάρχει μια αναγέννηση, όχι μόνο στα
μουσικά δρώμενα, αλλά ανθούν τα πάντα στο κοινωνικό
σύνολο. Η κρίση που τώρα περνάμε έχει φέρει στην τέχνη ένα τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης! Θα σωθούν αυτοί
που είχαν κάνει κάποιο κουμάντο και έχουν στην άκρη
κάποια χρήματα! Οι υπόλοιποι θα έχουν μεγάλο θέμα!
Μ.Σ. κ. Κόκοτε, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή
να μιλήσετε στην εφημερίδα μας για το Νίκο!
Να είστε καλά!
Λ.Κ. Κι εσύ να είσαι καλά, Μανώλη, και εδώ είμαστε να

μιλάμε για αυτά που μας ενδιαφέρουν πάνω στα θέματα
της Τέχνης!

Β ΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο μουσικοσυνθέτης Λίνος Κόκοτος είναι
από τους γνωστότερους εκπροσώπους
της γενιάς, του λεγόμενου Νέου Κύματος.
Γεννήθηκεστο Αγρίνιο το Φεβρουάριο του
1945 και τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στο
Αιγάλεω. Μέλος της χορωδίας του σχολείου
του από πολύ μικρός, πραγματοποίησε
αργότερα σπουδές στο Ωδείο Αθηνών
(1961). Ο πρώτος καλλιτέχνης που πίστεψε
στο ταλέντο του και τον ενθάρρυνε
έμπρακτα στο ξεκίνημά του την ίδια χρονιά,
ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. Πέντε χρόνια
αργότερα (1966) παρουσίασε τη δουλειά του
στις μπουάτ της Πλάκας μαζί με άλλους
συνθέτες του «Νέου Κύματος».
Ο πρώτος του δίσκος που κυκλοφόρησε
ήταν οι «Ώρες» (1969) από την εταιρεία
«LYRA» του Αλέκου Πατσιφά.
Εν συνεχεία, γνωρίσθηκε ή συνεργάσθηκε
με μια πλειάδα ερμηνευτών και στιχουργών,
μεταξύ των οποίων οι Αργύρης
Βεργόπουλος, Άκος Δασκαλόπουλος,
Τάσος Μωραΐτης, Γιώργος Ζωγράφος,
Νίκος Καλλίτσης, Νότης Μαυρουδής,
Γιάννης Σπανός, Μάνος Λοΐζος, Νίκος
Ξυλούρης, Καίτη Χωματά, Πόπη Αστεριάδη,
Μιχάλης Βιολάρης, Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία,
Σωτηρία Μπέλλου, Δήμητρα Γαλάνη,
Μανώλης Μητσιάς, Ρένα Κουμιώτη,
Γιάννης Πουλόπουλος, Μαρία Δουράκη,
ενώ δούλεψε μαζί με τους Λευτέρη
Παπαδόπουλο, Γιώργο Αρμένη, τον ποιητή
Δημήτρη Χριστοδούλου και μελοποίησε
στίχους του Οδυσσέα Ελύτη (1972,
«Θαλασσινό Τριφύλλι»). Το 2015 επέστρεψε
στο προσκήνιο με νέες δημιουργίες.
Τα έργα του κινούνται από το χώρο
της δισκογραφίας έως του θεάτρου,
στο οποίο επίσης συνεισέφερε, γράφοντας
τη μουσική πολλών παραστάσεων.
Ενδεικτική Δισκογραφία
1969 «Οι Ώρες»
1971 «Ο Κήπος»
1972 «Το Θαλασσινό Τριφύλλι»
(Σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη)
1975 «Αποχαιρετισμός»
1978 «Τα Αντιπολεμικά»
1983 «Να’ ταν η Ζωή Τραγούδι»
1986 «Το Ποτάμι»
1992 «Ζωγραφιές και Χρώματα»
2000 «Τα Όνειρά μας Άσπρα»
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Ο μουσικοσυνθέτης και άλλοτε στενός
συνεργάτης και φίλος του Νίκου Ξυλούρη,

Λίνος Κόκοτος ,
μιλά στην

▲
Το εξώφυλλο και το cd του δίσκου
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ».
▲

«ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Οι συντελστές του δίσκου
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ», απο αριστερά:
Νίκος Ξυλούρης, Λίνος Κόκοτος και
ο ποιητής Δημήτρης Χριστοδούλου.

Τι λέει για:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤOΝ

Μανώλη
Σκανδάλη

Π

◗ Την γνωριμία του και την τελευταία συνεργασία του με τον Ψαρονίκο…
◗ Τον δίσκο ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ…
◗ Την ιδιαίτερη εντύπωση που του προκάλεσε η μορφή του Ξυλούρη…
◗ Τις συγκυρίες και τον ρόλο τους…
◗ Την πορεία και το μέλλον του τραγουδιού…
◗ Το ερέθισμα να γραφτούν «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ»…
◗ Την υγειονομική κρίση και τις επιπτώσεις στον πολιτισμό…

ολλές φορές στη ζωή παρατηρείς και διαπιστώνεις ορισμένα πράγματα πίσω από

αριθμούς, που πραγματικά δυσκολεύεσαι να πεις ότι όλα αυτά είναι εντελώς τυχαία!
Ένα απλό παράδειγμα: Ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε από την ζωή στις 8 Φλεβάρη 1980.
Την ίδια ημερομηνία (8 Φλεβάρη) - άλλης χρονιάς - γεννήθηκε ο Λίνος Κόκοτος, ο οποίος ήταν
και ο τελευταίος κατά σειρά συνεργάτης του Ξυλούρη, με το δίσκο « ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ»!
Με τον Λίνο Κόκοτο γνωριζόμαστε από παλιά. Τον συνάντησα τυχαία (!) σε κάποιο υπόγειο
κρητικό κέντρο στους Αμπελόκηπους. Ένας Άνθρωπος που έχει πολλά κοινά ψυχικά χαρίσματα
με τον αείμνηστο Ξυλούρη! Ποιότητα, γλυκύτητα, μόνιμο χαμόγελο. Άνθρωπος άκακος,
αξιοπρεπής…
Στην συνέντευξη που μας παραχώρησε και την οποία σας παρουσιάζουμε παρακάτω αυτούσια,
θα διαπιστώσετε, εκτός των άλλων, τα λεγόμενά μας…
Καλής σας ανάγνωση!

Μ.Σ. κ. Κόκοτε, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή
να μιλήσετε στην εφημερίδα μας για τον άλλοτε
συνεργάτη και φίλο σας, τον Νίκο Ξυλούρη!
Λ.Κ. Τώρα, Μανώλη, μου αναφέρεις κάτι που δεν χρειά-

ζεται καν να το σκεφτώ! Υπάρχει μια υποχρέωση και μια
τιμή να μιλήσω για τον Νίκο Ξυλούρη! Εγώ σ’ ευχαριστώ
για το κάλεσμα! Στέλνω τα χαιρετίσματά μου μέσω της
εφημερίδα σας, σε όλους τους φίλους μου στην Κρήτη και
όλους όσους θα μας διαβάσουν!
Μ.Σ. Πώς και πότε ξεκινά η γνωριμία σας και
στην συνέχεια η συνεργασία σας με τον Νίκο
για να καταλήξει στη δισκογραφική δουλειά
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ»;
Λ.Κ. Το Νίκο, τον γνώριζα από τις πρώτες του εμφανίσεις.

Τον συνάντησα για πρώτη φορά σε μια μικρή μπουάτ,
που λεγότανε «ΑΠΑΝΕΜΙΑ», στην Πλάκα. Μιλάμε για
μια εποχή που δεν υπήρχαν ακόμα μικρόφωνα. Εγώ τότε
εργαζόμουν σε μια άλλη μπουάτ τις «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ», εκεί
κοντά, σε απόσταση πενήντα μέτρων. Ένιωθα πολύ
όμορφα βλέποντάς τον και ακούγοντάς τον, γιατί με γύ-

ριζε πίσω στην παράδοση, πράγμα που αγαπούσα! Αργότερα το όνομα «Νίκος Ξυλούρης» άρχισε να απλώνεται ευρύτερα, διότι ο κόσμος τον αγκάλιασε και τον
αγάπησε για την συνολική ολοκληρωμένη προσωπικότητά του, την καλλιτεχνική και την ανθρώπινη! Μετά ο
Νίκος πέρασε από μεγάλες μπουάτ με περισσότερο κόσμο και μπορούσε πια ο καθένας να πάει να διασκεδάσει
και να ψυχαγωγηθεί ολοκληρωμένα, αφού υπήρχαν όλες
οι ανέσεις σε πολλά επίπεδα. Εγώ, όποτε είχα κενό από
το μαγαζί που δούλευα, πήγαινα πάντα και τον άκουγα
μέχρι που μέσα στην ψυχή μου παγιώθηκε η πεποίθηση
ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη φωνή έχει ένα θείο
χάρισμα! Μιλάμε για το 1971. Γνωριστήκαμε δειλά –
δειλά με τον Νίκο, αφού ήξερε ότι ήμουν κι εγώ ένας
νέος δημιουργός με τραγούδια που είχαν γίνει επιτυχίες.
Όταν ο Δημήτρης Χριστοδούλου μου έφερε τους στίχους
του από τα τραγούδια «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ» και,
αφού έγραψα την μουσική τους, τον πρώτο που είχα στο
μυαλό μου, χωρίς δεύτερη σκέψη, να τα ερμηνεύσει ήταν
ο Νίκος ο Ξυλούρης! Επικοινώνησα με τον Νίκο, του
είπα ότι είχα τραγούδια που τους στίχους είχε γράψει ο

Δημήτρης Χριστοδούλου με την δικιά μου μουσική και
αμέσως μου είπε να περάσω από το σπίτι του στο Γαλάτσι, όπου έμενε με την οικογένειά του. Πήγα στο σπίτι
και αφού του έπαιξα δυο τρία τραγούδια στο πιάνο, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, που μου λέει: «Α… Λίνο, όλα κι
όλα, τα τραγούδια θα τα πω όλα!». Μου έλεγε δε, «όταν
θα πάμε στο Studio, θέλω να είσαι απέναντι να σε βλέπω!». Εδώ να αναφέρω ότι ήταν η τελευταία ηχογράφηση του Νίκου «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ».
Μ.Σ. Τι ήταν εκείνο που σας έκανε εντύπωση
με τον Νίκο Ξυλούρη;
Λ.Κ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ήταν ένα πολύ κα-

λόψυχο και απλό παιδί, με χαμόγελο και πάντα με τον
καλό λόγο για όλους! Είτε στο σπίτι, είτε στις παρέες,
είτε στο studio, είτε στις συναυλίες, ο Νίκος ήταν το ίδιο
πράγμα! Δεν μπορούσε να υποκριθεί σε κανέναν και για
τίποτα! Όταν τραγουδούσε μετουσιωνόταν σε τέτοιο
βαθμό, που ήταν κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο!
Μ.Σ. Ποιο ήταν εκείνο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό,
το οποίο ο Νίκος Ξυλούρης προσέθεσε στον δίσκο
«ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ»;
Λ.Κ. Ο Νίκος ήταν ο καταλληλότερος να δώσει την μεγα-

λύτερη δύναμη και ώθηση για να εκτοξευτούν τα τραγούδια και να φτάσουν σε κάθε ακροατή ξεχωριστά! Στον
Ξυλούρη δεν χρειαζότανε να πεις: «πες το έτσι, βάλε
συναίσθημα, κάνε αυτό κ.λπ.»· ο ίδιος αντιλαμβανότανε
ακριβώς πώς να το πει και πώς να βάλει το κάθε τι που
θέλει το κάθε τραγούδι και ο κάθε στίχος ξεχωριστά!
Είχε πολύ μεγάλη αντίληψη και πολύ μεγάλη ικανότητα
σε αυτό! Ακόμα και πριν του δώσω την μελωδία, τα ήξερε όλα αυτά!
Μ.Σ. Είχατε στο μυαλό σας εκτός από το Νίκο
Ξυλούρη και άλλους τραγουδιστές και ερμηνευτές
για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του Δημήτρη
Χριστοδούλου και δικά σας;
Λ.Κ. Άμα θα σας πω ότι δεν μου πέρασε από το μυαλό

μου άλλος εκτός από τον Ξυλούρη! Να σου πω γιατί δεν
μου πέρασε· εγώ έτρεχα αλλά ο Νίκος κάλπαζε βεβαίως

και δεν μπορούσε να περάσει από μέσα μου κάτι το αρνητικό! Ήθελα πολύ να ακούσει απλά τα τραγούδια μου
και να αποφασίσει!

Μ.Σ. Η φωνή του Ξυλούρη έδεσε με τον
καλύτερο τρόπο δίνοντας μεγάλη ώθηση
στα ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ;
Λ.Κ. Όχι μόνο ώθηση. Τα εκτόξευσε εκεί που δεν θα μπο-

Μ.Σ. Πιστεύετε ότι οι συγκυρίες ήταν με το μέρος
του Νίκου ερμηνεύοντας τραγούδια που
του πήγαιναν απόλυτα στη φωνή του,
στα «πιστεύω» του, στο ήθος και την παρουσία του;
Λ.Κ. Ο Ξυλούρης ερμήνευσε όλα τα τραγούδια του με

ρούσαν να βγουν με άλλη φωνή!!! Όταν, Μανώλη, βλέπουμε σήμερα νέα παιδιά που τότε δεν είχαν καν γεννηθεί, να τραγουδούν «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ» του Ξυλούρη και να κάνουν νέες εκτελέσεις, αυτό τι σημαίνει;
Σημαίνει ότι ο Νίκος έχει περάσει με τον καλύτερο τρόπο στις επόμενες γενιές και αυτό είναι απόδειξη για το
μέγεθος της μοναδικότητας του Ξυλούρη!

τέτοιο τρόπο που πολύ δύσκολα κάποιος άλλος τραγουδιστής θα τα ερμήνευε όπως αυτός! Είτε πρόκειται για
το επικό μέρος, είτε το λυρικό, είτε το χαλαρό, είτε το
συναισθηματικό, του Νίκου Ξυλούρη η ερμηνεία ήταν
κάτι το συγκλονιστικό και το ανεπανάληπτο! Ερμήνευε
ποιήματα σπουδαίων ποιητών και τα εκτόξευσε σε μεγάλα ύψη! Ο Νίκος πια είχε την σφραγίδα του πανελλήνιου και όχι μόνο την σφραγίδα του Κρητικού με την
παράδοση του νησιού του! Το γεγονός ότι έγινε γρήγορα αγαπητός και πολύ αποδεκτός τραγουδιστής, έγκειται
στο γεγονός ότι ένιωθε πολύ βαθιά μέσα του το κάθε
τραγούδι!
Μ.Σ. Έχετε σκεφτεί το Νίκο Ξυλούρη, με αυτήν την
φωνή και αυτό το ηχόχρωμα, να ζούσε σε άλλες
συγκυρίες, ερμηνεύοντας άλλα είδη τραγουδιών,
μικρότερης σπουδαιότητας;
Λ.Κ. Δεν νομίζω ότι θα το έκανε, γιατί το συζητάγαμε.

Ήταν η εποχή που άρχισαν να γίνονται διάφορες μεταλλάξεις στο τραγούδι! Μιλάμε για την περίοδο του 1977.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε: «Λίνο, δεν βλέπω
καλά τα πράγματα… Θέλουν να μας κάνουν να χοροπηδάμε!». Μου έλεγε ότι σήμερα θέλουν το τραγούδι που
είναι μπούκου – μπούκου – μπούκου και όλοι θέλουν
άλλους ρυθμούς! Δεν το έβαζε όμως κάτω, πάλευε για
αυτά που πίστευε στην ποιότητα, αφού είχε μεγάλη αντίληψη το τι γινότανε γύρω του, για τα πάντα, ακόμα και
για το μέλλον. Είχε διορατικότητα πολύ δυνατή!
Μ.Σ. Χρονικά, πότε σας τα είπε αυτά τα λόγια
ο Νίκος;
Λ.Κ. Αυτά τα λόγια μου τα είπε ο Νίκος στο «ΘΕΜΕ-

ΛΙΟ», στην Πλάκα, όπου είχα εγώ την επιμέλεια του
προγράμματος και έλεγε και «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ»,
αλλά και άλλα τραγούδια. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση, αφού πρώτα είχαν κυκλοφορήσει «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ». Δεν θα ξεχάσω το αετίσιο και σπινθηροβόλο βλέμμα του, με το οποίο συνεννοούμασταν σε όλη την
διάρκεια του προγράμματός μας. Ήταν 1978 – 79, λίγο
πριν ο Νίκος αρρωστήσει.
Μ.Σ. Ποιο ήταν το ερέθισμα εκείνης της εποχής,
ώστε να γραφούν «ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ»;
Λ.Κ. Τα αντιπολεμικά τραγούδια, βεβαίως, πάντα τα αγα-

πάμε, αλλά εκείνη την εποχή υπήρχαν μεγάλα και έντονα
κινήματα ειρήνης στην Ευρώπη λόγω επικείμενης τοποθέτησης διηπειρωτικών πυραύλων. Αυτό το ερέθισμα
ίσως να λειτούργησε υποσυνείδητα και έγινε ο δίσκος
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ».

Μ.Σ. Επειδή έχουμε συναντηθεί και στ’ Ανώγεια,
για το συμπόσιο προς τιμή του Νίκου Ξυλούρη,
αλλά και αλλού, διατηρήσατε σχέσεις με άτομα
από το περιβάλλον του Ξυλούρη, μετά την «φυγή»
του από τη ζωή, με την οικογένεια Ξυλούρη;
Λ.Κ. Βέβαια! Τόσο πολύ δέσιμο δεν είχα ποτέ μου!

Αυτό που σου ανέφερα στην αρχή, ότι ένιωθα τόσο κοντά
με την οικογένεια, που αισθανόμουν φίλος του σπιτιού πια!
Μ.Σ. Πώς κρίνετε το γεγονός ότι τα νέα παιδιά που,
ενώ δεν έχουν ζήσει το Νίκο Ξυλούρη από κοντά,
τον έχουν λατρέψει τόσο πολύ;
Λ.Κ. Αυτό κάτι σημαίνει! Κάτι βλέπουν! Κάτι ακούνε που

δεν έχουν ξανακούσει και ερεθίζει το αισθητήριο της
ακοής που μπορεί να μην ξέρουν γιατί, αλλά αυτό κάνει
και την διαφορά! Αυτό ήταν το προτέρημα της φωνής
του Νίκου Ξυλούρη…
Μ.Σ. Ήταν πραγματικά, εκτός από την ανθρώπινη
πλευρά, μια μεγάλη απώλεια για το ελληνικό
τραγούδι, πραγματικά!
Λ.Κ. Δεν το συζητάμε…! Αυτό ακριβώς που λες, μεγάλη

απώλεια για το ελληνικό τραγούδι, για το πολιτισμικό
είδος έκφρασης.
Μ.Σ. Πώς βλέπετε την σημερινή κατάσταση λόγω
της πανδημίας; Πέρα από τα αρνητικά που θα
αφήσει, θα μας κάνει να αναθεωρήσουμε πράγματα
τα οποία τα προσπερνούσαμε;
Λ.Κ. Κοίταξε, Μανώλη…, περάσαμε από μια εποχή ανα-

γέννησης όχι μόνο στο τραγούδι, αλλά σε όλο το φάσμα
των τεχνών. Στην ποίηση, στο θέατρο, στον χορό και
παντού. Όταν υπάρχει μια αναγέννηση, όχι μόνο στα
μουσικά δρώμενα, αλλά ανθούν τα πάντα στο κοινωνικό
σύνολο. Η κρίση που τώρα περνάμε έχει φέρει στην τέχνη ένα τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης! Θα σωθούν αυτοί
που είχαν κάνει κάποιο κουμάντο και έχουν στην άκρη
κάποια χρήματα! Οι υπόλοιποι θα έχουν μεγάλο θέμα!
Μ.Σ. κ. Κόκοτε, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή
να μιλήσετε στην εφημερίδα μας για το Νίκο!
Να είστε καλά!
Λ.Κ. Κι εσύ να είσαι καλά, Μανώλη, και εδώ είμαστε να

μιλάμε για αυτά που μας ενδιαφέρουν πάνω στα θέματα
της Τέχνης!

Β ΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο μουσικοσυνθέτης Λίνος Κόκοτος είναι
από τους γνωστότερους εκπροσώπους
της γενιάς, του λεγόμενου Νέου Κύματος.
Γεννήθηκεστο Αγρίνιο το Φεβρουάριο του
1945 και τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στο
Αιγάλεω. Μέλος της χορωδίας του σχολείου
του από πολύ μικρός, πραγματοποίησε
αργότερα σπουδές στο Ωδείο Αθηνών
(1961). Ο πρώτος καλλιτέχνης που πίστεψε
στο ταλέντο του και τον ενθάρρυνε
έμπρακτα στο ξεκίνημά του την ίδια χρονιά,
ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. Πέντε χρόνια
αργότερα (1966) παρουσίασε τη δουλειά του
στις μπουάτ της Πλάκας μαζί με άλλους
συνθέτες του «Νέου Κύματος».
Ο πρώτος του δίσκος που κυκλοφόρησε
ήταν οι «Ώρες» (1969) από την εταιρεία
«LYRA» του Αλέκου Πατσιφά.
Εν συνεχεία, γνωρίσθηκε ή συνεργάσθηκε
με μια πλειάδα ερμηνευτών και στιχουργών,
μεταξύ των οποίων οι Αργύρης
Βεργόπουλος, Άκος Δασκαλόπουλος,
Τάσος Μωραΐτης, Γιώργος Ζωγράφος,
Νίκος Καλλίτσης, Νότης Μαυρουδής,
Γιάννης Σπανός, Μάνος Λοΐζος, Νίκος
Ξυλούρης, Καίτη Χωματά, Πόπη Αστεριάδη,
Μιχάλης Βιολάρης, Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία,
Σωτηρία Μπέλλου, Δήμητρα Γαλάνη,
Μανώλης Μητσιάς, Ρένα Κουμιώτη,
Γιάννης Πουλόπουλος, Μαρία Δουράκη,
ενώ δούλεψε μαζί με τους Λευτέρη
Παπαδόπουλο, Γιώργο Αρμένη, τον ποιητή
Δημήτρη Χριστοδούλου και μελοποίησε
στίχους του Οδυσσέα Ελύτη (1972,
«Θαλασσινό Τριφύλλι»). Το 2015 επέστρεψε
στο προσκήνιο με νέες δημιουργίες.
Τα έργα του κινούνται από το χώρο
της δισκογραφίας έως του θεάτρου,
στο οποίο επίσης συνεισέφερε, γράφοντας
τη μουσική πολλών παραστάσεων.
Ενδεικτική Δισκογραφία
1969 «Οι Ώρες»
1971 «Ο Κήπος»
1972 «Το Θαλασσινό Τριφύλλι»
(Σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη)
1975 «Αποχαιρετισμός»
1978 «Τα Αντιπολεμικά»
1983 «Να’ ταν η Ζωή Τραγούδι»
1986 «Το Ποτάμι»
1992 «Ζωγραφιές και Χρώματα»
2000 «Τα Όνειρά μας Άσπρα»
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΠΑΡΕΞ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
& ΓΛΩΣΣΑ
ΩΔΗ ΕΙΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΝ 1
Το πόνημα του Μιχάλη Τρούλη, είναι δημιούργημα που πηγάζει απ’ της καρ-

διάς και της ιστορίας τα βάθη. Και ένα τέτοιο δημιούργημα δεν είναι δυνατόν
παρά να καταλήξει σε ωδή. Σ’ έναν ύμνο που μυεί την ψυχή και το νου στο
κάλλος και στα μυστικά του τόπου.
Ο Συγγραφεύς φωτίζει ιστορικές ονομασίες που είχε η περιοχή κατά καιρούς
εξ αιτίας του ποταμού που την διέσχιζε και την καθιστούσε εύφορη. Κατά
την αρχαία εποχή την διέσχιζε ο ποταμός Οάξης η Όαξης.2 Κατά την Βυζαντινή περίοδο ονομάστηκε Αυλοπόταμος εξ αιτίας των αυλώνων που σχημάτιζε ο ποταμός από τους πρόποδες του Ψηλορείτη μέχρι το σημερινό Πέραμα
και τον συνοικισμό της Δάφνης, όπου έχουν κτισθεί στις όχθες του ποταμού
του σημερινού Γεροποτάμου. Η ονομασία Αυλοπόταμος παρέμεινε και χαρακτηρίζει την «Επισκοπή Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου» μέχρι σήμερα. Αργότερα εξ αιτίας των μύλων που φύτρωσαν στις όχθες του ποταμού ο ποταμός
ονομάστηκε Μυλοπόταμος.
Μυλοπόταμος, αγαπημένος και βασανισμένος τόπος. Τόπος που αντιστέκεται
και επιμένει να παραμείνει καθαρός και αλώβητος. Γιατί όπως αναφέρει και
ο συγγραφεύς: «ο Μυλοπόταμος είναι ένας, ενιαίος και αδιαίρετος.». Φράση
σιβυλλική και ποιητική συνάμα, φράση που δονεί και πλήττει, χορδές και
μνήμες. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο Μιχάλης Τρούλης αρχίζει τον
μύθο του κρατώντας, «τον μίτο της αγαθίδος», τον μίτο της Αριάδνης, τον
μίτο αρχαίας γνώσης που επικουρεί στην έξοδο από τον λαβύρινθο της λήθης
και λαμπρύνει τον τόπο.
Ξακουστή και φημισμένη αρχαία Ελεύθερνα της οποίας η επικράτεια περιελάμβανε τον δυτικό Μυλοπόταμο ως τον Αρκαδιώτη ποταμό, και ανατολικά
έφτανε ως την κοιλάδα των Μουσών, όπου κατέληγαν τα δυτικά όρια της
Αξού, και νότια ως την κορυφή του δυτικού Ψηλορείτη, όπου κατέληγαν τα
όρια της Συβρίτου. Τα πρώτα ονόματά της ήταν Σάτρα, Σάωρος, Απολλωνία.
Η ύπαρξή της είναι γνωστή από τον 3ο π.Χ. αιώνα, οπότε διεξήγαγε πόλεμο
εναντίον των Ροδίων και των συμμάχων τους, των Κνωσίων. Η αρχαιολογική
σκαπάνη μέχρι σήμερα έχει φέρει στο φως την εικόνα, της διαρκώς ανθούσας
και αίθουσας αρχαίας πόλης.
Ενδιαφέρουσα η περιγραφή της συνάντησης των δύο «συγ- γενών» κυριών,
από τα πολύ παλιά που έγινε στη Αθήνα το 2004. Μετά από αιώνες στο Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης του Ιδρύματος Ν.Π. Γουλανδρή συναντήθηκαν δύο
κυρίες η μία ονομάζεται Dame d’Auxerre 3 που εντοπίστηκε τυχαία σε αποθήκη του Μουσείου της Auxerre κοντά στο Παρίσι και κοσμεί από το 1907 το
Μουσείο του Λούβρου. Η δεύτερη ήλθε στο φως το 1987 κατά την ανασκαφή
στη θέση Ορθή Πέτρα της αρχαίας Ελεύθερνας από τον Νίκο Σταμπουλίδη.
Και οι δύο προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο και χρονολογούνται κατά τη
δαιδαλική περίοδο 640 π.Χ.».
Είχα την αγαθή τύχη να επισκεφθώ την έκθεση του Μουσείου Γουλανδρή.
Συγκινήθηκα και καμάρωσα από κοντά τις δύο πριγκίπισσες του Αιγαίου.
Ένοιωσα ακόμα για μια φορά υπερήφανη που γεννήθηκα στην Κρήτη, στον
κρατήρα των πολιτισμών.
Αλλά και πόλεις και χωριά που έγραψαν την πορφυρή και άλικη ιστορία, την
αιμάτινη και την ένδοξη, που αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια της στη μνήμη. Το

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».
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αίμα που χύνεται από τους αγώνες για τη λευτεριά...
Είναι αδύνατον να προσπεράσω τον τόπο της καταγωγής μου, από την πλευρά του αείμνηστου πατέρα μου, Ιωάννη Σταυρακάκη του Αναστασίου, στον
οποίον είμαι ευγνώμων για πολλούς λόγους, τ’ Ανώγεια. Ο Μιχάλης Τρούλης
αφιερώνει στ’ Ανώγεια δέκα επτά σελίδες από τις 412 που έχει αφιερώσει για
να περιγράψει τους παλιούς και νέους οικισμούς και όλα τα χωριά του Μυλοποτάμου. Αναφέρει λεπτομερώς την ιστορία του τόπου, την ιστορία που
έγραψαν οι άνθρωποί του, με συγκεκριμένα γεγονότα και ονόματα.
Αρχίζει από το 1650 όπου τα Ανώγεια καταγράφονται με 154 φορολογούμενους. Περνά το έτος 1671 όπου ο ναχιγιές Μυλοπόταμος περιλαμβάνει και τ’
Ανώγεια, που είχε παραλείψει η καταγραφή του καταμερισμού του κεφαλικού
φόρου του 1670. Το 1671 κατά την απογραφή του πληθυσμού της ανατολικής
Κρήτης4 βρέθηκαν 212 φορολογούμενοι μη μουσουλμάνοι 157 πλούσιοι, 41
μεσαίας τάξεως και 14 φτωχοί.5 Αναφέρει και την καταγραφή του έτους 1859
που πραγματοποίησε ο Κυριάκος Κριτοβουλίδης.
Αξιοσημείωτες είναι οι άοκνες προσπάθειες των Ανωγειανών, που αναφέρει,
ο συγγραφεύς να έχουν πρόσβαση στη γνώση. «Το έτος 1899 στα Ανώγεια
λειτουργούσαν δύο σχολεία ένα για τους μαθητές «Αρρεναγωγείο» και άλλο
για τις μαθήτριες «παρθεναγωγείο». Η Δημιουργία και λειτουργία σχολείων
είναι ένδειξη φωτισμένων και ανήσυχων εγκεφάλων και τ’ Ανώγεια διακρίνονται γι’ αυτόν το πλούτο. Το νέο διδακτήριο που άρχισε να οικοδομείται
το 1929 και ολοκληρώθηκε το 1934 ανατινάχθηκε από τους Γερμανούς στο
τρίτο ολοκαύτωμα των Ανωγείων. Το έτος 1949 ολοκληρώθηκε η οικοδόμηση του νέου σχολείου και συνεχίστηκε η προσφορά του ως 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ανωγείων. Το διδακτήριο του 1899 σώθηκε από τον βομβαρδισμό
των Ανωγείων γιατί είχε αφαιρεθεί η στέγη του και οι Γερμανοί το θεώρησαν
ερείπιο.
Η ιστορία και η πορεία και της παραμικρής γωνιάς του χωριού καταγράφεται
από τον Μιχάλη Τρούλη με σεβασμό όπως συμβαίνει με όλα τα χωριά και τους
οικισμούς του Μυλοποτάμου. Προσωπικά θέλω να επισημάνω τις ιδιαιτερότητες των Ανωγειανών που τονίζει ο συγγραφεύς, ως προς τα ήθη, τα έθιμα,
την κοινωνική ζωή, στη λαϊκή πριμιτιβ τέχνη των αυτοδίδακτων μαντιναδολόγων και καλλιτεχνών και τις ιδιαίτερες και μοναδικές εκφράσεις τους που
διατηρούνται ακόμα και σήμερα στο γλωσσικό τους ιδίωμα.
Η εκφορά του υπερρωικού λάμδα που μετέχει του ρω με έχει είναι εντυπωσιακή. Προσωπικά έχει προκαλέσει πολλές σκέψεις και συμπεράσματα τα οποία
έχω δημοσιεύσει και ανακοινώσει και στο χωριό σ ένα συνέδριο που έγινε το
2008 για την κρητική διάλεκτο με θέμα «Λόγος και Τόπος». Ένα δείγμα του
αποτυπώματος του αρχαίου ελληνικού κόσμου εκτός από την ιδιαίτερη διάλεκτο και εκφορά του λόγου είναι και τα μιτάτα. Ω συγγραφεύς τα περιγράφει με λιτό και σαφή τρόπο: «Τα περισσότερα βρίσκονται στο Ψηλορείτη και
στη Νίδα. Μονόχωρα κτίσματα με θολωτή στέγη. Οι πέτρες χωρίς ίχνος κονιάματος εφαρμόζουν τέλεια μεταξύ τους.». Κατά τον αρχαιολόγο αείμνηστο
Σακελλαράκη είναι αρχαία μνήμη που παραπέμπει στους θολωτούς τάφους
που αφθονούν στην Κρήτη.
Επίσης ας μου επιτραπεί, κατά παρέκβαση του κειμένου να θεωρήσω ότι το
πρωτοελληνικό τοπωνύμιο Ζώμινθος, -ονόματα με την κατάληξη - θος ή- τος
ή –σσος ή- στος που δηλώνουν τον τόπο,- οδήγησε τον ίδιο αρχαιολόγο, να
εντοπίσει μια πολύ σπουδαία θέση σε υψόμετρο 1.187 από την επιφάνεια της
θάλασσας στο μέσον περίπου της διαδρομής από τα Ανώγεια προς το Οροπέδιο της Νίδας και το Ιδαίον ή Διαίον Άντρον. Οι νεώτερες ανασκαφές που
έγιναν από την έφορο αρχαιοτήτων κ. Εφη Σαπουνά-Σακελλαράκη έχουν
αρκετό αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Αφορούν στην περίοδο του μεγαλείο της
καθημερινής ζωής των Μινωιτών περί του 1900 όταν ανθούσαν τα μεγάλα
μινωικά κέντρα της Κνωσού και της Φαιστού και περιγράφονται λεπτομερώς
από τον Μιχάλη Τρούλη στο βιβλίο του.
Ο Συγγραφεύς δεν παραλείπει την παραμικρή λεπτομέρεια για την αποτύπωση του χώρου, του τοπίου, της φύσης των προϊόντων που παράγει, αλλά και
του ιερού Ιδαίου Άντρου, της Σπηλιάρας της Βοσκοπούλας, έναν θρύλο που
αναφέρει και ο ποιητής Βιτσέντζος Κορνάρος στο έργο του «Ερωτόκριτος».
Ενδεικτικά επελέγησαν μερικά αποσπάσματα από το έργο του συγγραφέως
για να αποδειχθεί της γραφής του το ασφαλές, να επισημανθεί η εις βάθος
έρευνα, η ευρύτητα και σεβασμός στην μητρίδα του,6 στην ευλογημένη γη του
Μυλοποτάμου, στην οποία οφείλει χάριτες και ευγνωμοσύνη.
Το βιβλίο του Μιχάλη Τρούλη είναι πολύτιμος οδηγός μνήμης, φωτίζει μονοπάτια χαραγμένα και σμιλεμένα από τις ψυχές των ανθρώπων. Είναι ωδή και
ύμνος στον Μυλοπόταμο στην ιστορία του και στους ανθρώπους του.
«Κτήμα ες αεί» γι αυτούς που: «δεν έχουν άλλο στο νου τους πάρεξ πατρίδα,
λευτεριά και ... γλώσσα.».
Αλς 6-2-2021
1 Αναφέρεται η ωδή στον Μυλοπόταμο του Ρεθύμνου της Κρήτης
2 Κατά την ελληνική μυθολογία με το όνομα Οάξης ή Όαξος είναι γνωστός ένας ήρωας από την Κρήτη.
Ο Οάξης ήταν γιος της Αγχιάλης (της μητέρας των Ιδαιων Δακτύλων. Έδωσε το όνομά του στην αρχαία
κρητική πόλη Όαξος την σημερινη΄Αξό (ή και την ίδρυσε).
3 Για την αρχαία Ελέυθερνα ο συγγραφεύς αφιερώνει 13 σελίδες [που αποτελούν μια πλήρη περιληψη
της ιστορίας του τόπου.
4 Κατά παρέκβαση στην καταγραφή της ανατολικής Κρήτης δηλ. τον Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου,
περιελήφθη και η καταγραφή του Μυλοποτάμου.
5 Φτωχοί θεωρούνταν οι άνθρωποι που δεν είχαν προσωπική περιουσία γης και επιβίωναν από την δουλειά
που προσέφεραν στα κτήματα των πλουσίων.
6 Αρχαίος Δωρικός και κρητικός όρος που χρησιμοποιείται στην Κρήτη την εποχή της μηριαρχίας
για να δηλώσει τον τόπο γέννησης.
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Ιστορίες του ωκεανού
Α ΠΟΚΟΛΛΗΣΗ

Ανωγειανές

Αθιβολές

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

του Μανώλη Σκανδάλη

Το εντός του βάθος.

ΠΕΡΠΑΤΑΓΑΝ ΜΟΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΠΛΗΘΟΣ. Ο ένας δίπλα στον άλλον χωρίς τη γνώση της γνωριμίας
τους. Όλα επάνω τους ήταν κοινά.
Ακόμη κι όταν δεν μοιράζονταν
τον ίδιο δρόμο, κατέληγαν πάντα
στην ίδια στροφή.
Μια μέρα, έτσι απροσδόκητα, την είδε να κοιτάει έξω απ’ το
παράθυρο. Πόσο καιρό ήταν εκεί; Γιατί ποτέ πριν δεν είχε σηκώσει το βλέμμα του σ’ εκείνο το παράθυρο; Τότε ακριβώς τον είδε
κι εκείνη. Κοιτάζονταν δίχως να μιλούν κάθε μέρα, την ίδια ώρα,
απ’ την ίδια θέση. Ένα ιδιότυπο ραντεβού χωρίς φωνή. Υπήρχαν
μόνο τ’ αποτυπώματα των ματιών τους.
Ο δρόμος είχε γίνει το μέρος που ζούσαν την ιστορία τους. Ένα
βράδυ έσπρωξε με βιασύνη την πόρτα του μπαρ και την είδε να
στέκεται στα απέναντι σκαλοπάτια. Τον πλησίασε, του πρόσφερε ένα τσιγάρο και βουβά μα πλάι πλάι περπάταγαν.
Δίχως να το αντιληφθούν είχαν φτάσει στη θάλασσα. «Θες να
πετάξουμε πέτρες;» τον ρώτησε. Εκείνος σήκωσε την πρώτη και
την έβαλε μέσα στη χούφτα της. Μία πέτρα για κάθε χαμένο
όνειρο. Για κάθε στιγμή που δεν είδαν. Για κάθε ανάμνηση που
μοιράστηκαν χωρίς κανείς τους να την μιλήσει.
Οι μήνες που ήρθαν τους βρήκαν μαζί. Ζούσαν στο σήμερα, κουβαλώντας στους πόρους τους τις ρωγμές απ’ το χθες. Με μια
βελόνα και μία κλωστή, έραβαν ο ένας στο σώμα του άλλου τις
ανοιχτές πληγές του. Κι όταν τελείωναν έσβηναν το φως, αφήνοντας πάντα ανοιχτό το παράθυρο, για να μπαίνει στο δωμάτιο ο
δρόμος.
Συγχρονισμένοι και με προσήλωση ζούσαν μέσα στον κόσμο μα
έξω απ’ αυτόν. Μόνοι μαζί με την αλήθεια τους. Όταν βρίσκεις
το σώμα που θα αφήσεις την ψυχή σου όλα αλλάζουν ρυθμό. Γίνονται αυτόματα μια μελωδία που δε χωράει σε κανένα πεντάγραμμο. Κι η ζωή τους κυλούσε χωρίς να ρωτά, δίχως να περιμένει.
Τη μέρα που αποφάσισαν να περπατήσουν ξανά προς τη θάλασσα, μια οχλοβοή τράβηξε την προσοχή τους. Άνθρωποι έτρεχαν
εξαγριωμένοι προς όλες τις κατευθύνσεις, φωνάζοντας και κλαίγοντας· μαζεμένοι σε παρέες πάλευαν με οργή και λύσσα πρωτόγνωρη.
Βημάτισαν γρήγορα τρομαγμένοι πίσω στο σπίτι. Ένιωσαν πως
τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ήταν επιτακτική ανάγκη
να μη χάσουν την επαφή τους. Άρχισαν με μανία να αγγίζονται,
να χαϊδεύουν ο ένας τον άλλον, να αλληλοδαγκώνουν τις σάρκες
τους καθώς μυρίζονταν. Ήταν ο τρόπος τους να νιώσουν μέσα
τους ακόμη ζωντανοί. Να επισφραγίσουν το όλον της ύπαρξής
τους. Όταν ο κόσμος γύρω σου αλλάζει, χρειάζεσαι πάντα ένα
σημείο αναφοράς, να σου θυμίζει ποιος είσαι, τι έκανες. Να μη
σε αφήσει να ξεχάσεις πως εσύ είσαι ο τόπος σου.
Σιγά σιγά οι δρόμοι ερήμωσαν, σαν ποτέ να μην τους είχε κανείς
περπατήσει. Οι φωνές των ανθρώπων σίγησαν, σαν ποτέ να μην
είχαν μιλήσει, κι ένα κρύο απλώθηκε σα μυρωδιά πάνω απ’ την
πόλη. Σαν αρρώστια που δεν τη γιάτρεψε κανείς.
Εκείνοι έχοντας πια χάσει σταδιακά όλες τις αισθήσεις τους εκτός
της αφής, ξάπλωσαν στο κρεβάτι τους. Ελεύθεροι από τα δεσμά
της μνήμης που γεννάει η όσφρηση και η γεύση, από τον πόνο
που φέρνει η ακοή κι απ’ τον μεγάλο φόβο που δίνει στα μάτια
σου η όραση.
Αγκαλιασμένοι στο γεμάτο σκοτάδι τους, έγλειφαν ο ένας τα
δάκρυα του άλλου, και με τις άκρες των δαχτύλων τους αναγνώριζαν το σώμα και τα ταξίδια του. Πιο μόνοι από κάθε άλλη φορά,
πιο μαζί απ’ όσο ποτέ υπήρξαν. Κι ίσως για πρώτη φορά, και οι
δύο, έμαθαν να αφήνονται στην αγάπη.
Έχοντας χάσει οριστικά όλες τις πανοπλίες τους.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

Την άφησε… να ξέται;
Για μια αλοιφή πήγε στο φαρμακείο, στ’ Ανώγεια ο Νικόλας Φασουλάς.
επειδή η γυναίκα του ένιωθε έντονη φαγούρα. Όταν έφτασε στο φαρμακείο ανέφερε στον φαρμακοποιό τα δερματικά συμπτώματα και ο
φαρμακοποιός, με την σειρά του, συνέστησε στο Νικόλα την κατάλληλη κρέμα. Οι διάλογοι μεταξύ του Νικόλα και του φαρμακοποιού ήταν
οι παρακάτω:
-Έχεις , μπρε, να μου δώσεις, καμιά αλοιφή για την κερά μου;
-Τί συμπτώματα έχει;
-Ξέται (ξύνεται) όλη μέρα, έχει γίνει κατακόκκινη και βγάνει και φλατσακούδες (φλύκταινες – λέπι)
-Αυτή θα πάρεις να βάνει δυο φορές τη μέρα, πρωί – βράδυ και θα της
φύγει και η φαγούρα και η κοκκινίλα.
-Και πόσο μπρε έχει;
-Οκτώ ευρώ.
-Μα ήντα μπρε λες κεια που κάνει οκτώ ευρώ! Δεν τση τη νε παίρνω!
Άστη κειά (εκεί) να ξέται όλη μέρα μα δεν έχει την άλλη δουλειά να
κάνει!!
(υποθέτω ότι τελικά την πήρε την αλοιφή ο Νικόλας)

Η εύλογη απορία του Ζαχαρία!
Την παρακάτω ιστορία, μου την είπε ο Ζαχαρίας Καραμπίνης, που
ήταν και από τους πρωταγωνιστές του ευτράπελου επεισοδίου. Στην
περιοχή της Δάφνης, όπου διέμενε, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όποια
διαφορετική επιχείρηση κι αν τολμούσε να ανοίξει κάποιος δεν στέριωνε, με αποτέλεσμα μέσα σε μερικούς μήνες να κλείνει για πολλούς
και διάφορους λόγους. Τελικά το μόνο γραφείο που στέριωσε ήταν ένα
Γραφείο Τελετών. Στην είσοδο του γραφείου υπήρχε ένα χαλάκι για
τα πόδια που έγραφε: «WELCOME» (ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ). Ο Ζαχαρίας όταν το είδε έσπευσε αμέσως να… λύσει την απορία του στον
υπεύθυνο του Γ
 ραφείου λέγοντάς του με έντονη Κρητική προφορά:
-Μα πες μου μπρε κουμπάρε, να χαρείς, τση αποθαμένους καλωσορίζεις
ή τση ζωντανούς;
(Ο άνθρωπος του γραφείου έμεινε «κόκαλο» που περιττό να πούμε ότι
το συγκεκριμένο χαλάκι το επόμενο λεπτό είχε φύγει!!!)

Έμμετρος πόνος
Πριν από αρκετές δεκαετίες, κάποια γυναίκα μεγάλης ηλικίας πήγε στο
ΚΥ Ανωγείων για να αναφέρει στον γιατρό τα συμπτώματά της. Η
αφήγηση άφησε άφωνο στην κυριολεξία το γιατρό αφού με έμμετρο
– ποιητικό τρόπο εξιστόρησε την κλινική κατάστασή της:
«Από το καφά (σβέρκο) ντακέρνει (αρχίζει) ο πόνος, γιατρέ και σκαρφαλώνει στην κεφαλή και σβήνει αγάλι – αγάλι, όπως το κύμα του
γιαλού που το λαλεί (καθοδηγεί) ο βοριάς και σπάει στο ακρογιάλι»
(Ενδιαφέρον θα είχε να ξέραμε αν και ο γιατρός έβγαλε έμμετρη γνωμάτευση για την γυναίκα αυτή!)

Από ζάλο, μπόλικο!
Μικρός, ο Δημήτρης Σκανδάλης γύριζε όλο το χωριό πουλώντας τις
εφημερίδες, που του χρέωνε ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Όταν έφτασε
στο Περαχώρι, του φωνάζει από απέναντι ο Μίχαλος από το καφενείο:
-Δημητράκη, έχεις «ΤΟ ΒΗΜΑ»;
Και ο Δημήτρης που διακρίνεται για τον αυθορμητισμό του:
-Όχι, μόνο ζάλο! (βηματισμός – διασκελιά – δρασκελιά).

Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων δεκαετία 1960
Ο αξέχαστος δάσκαλος Γιάννης Ψαρολογάκης, ρωτά μαθητή των
τελευταίων τάξεων να του απαντήσει σχετικά με την λειτουργία του
κινηματογράφου και την ικανότητα των οφθαλμών των ανθρώπων να
αντιλαμβάνεται την ταχύτητα κινουμένων αντικειμένων στο οπτικό
πεδίο του θεατή. Μια πολύ εξειδικευμένη ερώτηση για εκείνη την εποχή σε παιδιά έντεκα – δώδεκα χρονών.
Για να δούμε όμως τι απάντηση πήρε από το πάντα ευρηματικό και
ανήσυχο ανωγειανό πνεύμα:
-Για πες μου, παιδί μου εσύ, πού στηρίζεται η λειτουργία του κινηματογράφου;
-Μα, στο ελαιοτριβείο του Ζαφειρογιώργη, κύριε!!
(Πρακτικά, δεν είχε και άδικο ο μικρός μαθητής, αφού κάτω
από τον κινηματογράφο ΣΙΝΕ ΡΕΞ, ο Ζαφειρογιώργης διατηρούσε
ελαιοτριβείο!)

Μαν.Σκαν.
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ΠΑΡΕΞ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
& ΓΛΩΣΣΑ
ΩΔΗ ΕΙΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΝ 1
Το πόνημα του Μιχάλη Τρούλη, είναι δημιούργημα που πηγάζει απ’ της καρ-

διάς και της ιστορίας τα βάθη. Και ένα τέτοιο δημιούργημα δεν είναι δυνατόν
παρά να καταλήξει σε ωδή. Σ’ έναν ύμνο που μυεί την ψυχή και το νου στο
κάλλος και στα μυστικά του τόπου.
Ο Συγγραφεύς φωτίζει ιστορικές ονομασίες που είχε η περιοχή κατά καιρούς
εξ αιτίας του ποταμού που την διέσχιζε και την καθιστούσε εύφορη. Κατά
την αρχαία εποχή την διέσχιζε ο ποταμός Οάξης η Όαξης.2 Κατά την Βυζαντινή περίοδο ονομάστηκε Αυλοπόταμος εξ αιτίας των αυλώνων που σχημάτιζε ο ποταμός από τους πρόποδες του Ψηλορείτη μέχρι το σημερινό Πέραμα
και τον συνοικισμό της Δάφνης, όπου έχουν κτισθεί στις όχθες του ποταμού
του σημερινού Γεροποτάμου. Η ονομασία Αυλοπόταμος παρέμεινε και χαρακτηρίζει την «Επισκοπή Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου» μέχρι σήμερα. Αργότερα εξ αιτίας των μύλων που φύτρωσαν στις όχθες του ποταμού ο ποταμός
ονομάστηκε Μυλοπόταμος.
Μυλοπόταμος, αγαπημένος και βασανισμένος τόπος. Τόπος που αντιστέκεται
και επιμένει να παραμείνει καθαρός και αλώβητος. Γιατί όπως αναφέρει και
ο συγγραφεύς: «ο Μυλοπόταμος είναι ένας, ενιαίος και αδιαίρετος.». Φράση
σιβυλλική και ποιητική συνάμα, φράση που δονεί και πλήττει, χορδές και
μνήμες. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο Μιχάλης Τρούλης αρχίζει τον
μύθο του κρατώντας, «τον μίτο της αγαθίδος», τον μίτο της Αριάδνης, τον
μίτο αρχαίας γνώσης που επικουρεί στην έξοδο από τον λαβύρινθο της λήθης
και λαμπρύνει τον τόπο.
Ξακουστή και φημισμένη αρχαία Ελεύθερνα της οποίας η επικράτεια περιελάμβανε τον δυτικό Μυλοπόταμο ως τον Αρκαδιώτη ποταμό, και ανατολικά
έφτανε ως την κοιλάδα των Μουσών, όπου κατέληγαν τα δυτικά όρια της
Αξού, και νότια ως την κορυφή του δυτικού Ψηλορείτη, όπου κατέληγαν τα
όρια της Συβρίτου. Τα πρώτα ονόματά της ήταν Σάτρα, Σάωρος, Απολλωνία.
Η ύπαρξή της είναι γνωστή από τον 3ο π.Χ. αιώνα, οπότε διεξήγαγε πόλεμο
εναντίον των Ροδίων και των συμμάχων τους, των Κνωσίων. Η αρχαιολογική
σκαπάνη μέχρι σήμερα έχει φέρει στο φως την εικόνα, της διαρκώς ανθούσας
και αίθουσας αρχαίας πόλης.
Ενδιαφέρουσα η περιγραφή της συνάντησης των δύο «συγ- γενών» κυριών,
από τα πολύ παλιά που έγινε στη Αθήνα το 2004. Μετά από αιώνες στο Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης του Ιδρύματος Ν.Π. Γουλανδρή συναντήθηκαν δύο
κυρίες η μία ονομάζεται Dame d’Auxerre 3 που εντοπίστηκε τυχαία σε αποθήκη του Μουσείου της Auxerre κοντά στο Παρίσι και κοσμεί από το 1907 το
Μουσείο του Λούβρου. Η δεύτερη ήλθε στο φως το 1987 κατά την ανασκαφή
στη θέση Ορθή Πέτρα της αρχαίας Ελεύθερνας από τον Νίκο Σταμπουλίδη.
Και οι δύο προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο και χρονολογούνται κατά τη
δαιδαλική περίοδο 640 π.Χ.».
Είχα την αγαθή τύχη να επισκεφθώ την έκθεση του Μουσείου Γουλανδρή.
Συγκινήθηκα και καμάρωσα από κοντά τις δύο πριγκίπισσες του Αιγαίου.
Ένοιωσα ακόμα για μια φορά υπερήφανη που γεννήθηκα στην Κρήτη, στον
κρατήρα των πολιτισμών.
Αλλά και πόλεις και χωριά που έγραψαν την πορφυρή και άλικη ιστορία, την
αιμάτινη και την ένδοξη, που αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια της στη μνήμη. Το

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».
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αίμα που χύνεται από τους αγώνες για τη λευτεριά...
Είναι αδύνατον να προσπεράσω τον τόπο της καταγωγής μου, από την πλευρά του αείμνηστου πατέρα μου, Ιωάννη Σταυρακάκη του Αναστασίου, στον
οποίον είμαι ευγνώμων για πολλούς λόγους, τ’ Ανώγεια. Ο Μιχάλης Τρούλης
αφιερώνει στ’ Ανώγεια δέκα επτά σελίδες από τις 412 που έχει αφιερώσει για
να περιγράψει τους παλιούς και νέους οικισμούς και όλα τα χωριά του Μυλοποτάμου. Αναφέρει λεπτομερώς την ιστορία του τόπου, την ιστορία που
έγραψαν οι άνθρωποί του, με συγκεκριμένα γεγονότα και ονόματα.
Αρχίζει από το 1650 όπου τα Ανώγεια καταγράφονται με 154 φορολογούμενους. Περνά το έτος 1671 όπου ο ναχιγιές Μυλοπόταμος περιλαμβάνει και τ’
Ανώγεια, που είχε παραλείψει η καταγραφή του καταμερισμού του κεφαλικού
φόρου του 1670. Το 1671 κατά την απογραφή του πληθυσμού της ανατολικής
Κρήτης4 βρέθηκαν 212 φορολογούμενοι μη μουσουλμάνοι 157 πλούσιοι, 41
μεσαίας τάξεως και 14 φτωχοί.5 Αναφέρει και την καταγραφή του έτους 1859
που πραγματοποίησε ο Κυριάκος Κριτοβουλίδης.
Αξιοσημείωτες είναι οι άοκνες προσπάθειες των Ανωγειανών, που αναφέρει,
ο συγγραφεύς να έχουν πρόσβαση στη γνώση. «Το έτος 1899 στα Ανώγεια
λειτουργούσαν δύο σχολεία ένα για τους μαθητές «Αρρεναγωγείο» και άλλο
για τις μαθήτριες «παρθεναγωγείο». Η Δημιουργία και λειτουργία σχολείων
είναι ένδειξη φωτισμένων και ανήσυχων εγκεφάλων και τ’ Ανώγεια διακρίνονται γι’ αυτόν το πλούτο. Το νέο διδακτήριο που άρχισε να οικοδομείται
το 1929 και ολοκληρώθηκε το 1934 ανατινάχθηκε από τους Γερμανούς στο
τρίτο ολοκαύτωμα των Ανωγείων. Το έτος 1949 ολοκληρώθηκε η οικοδόμηση του νέου σχολείου και συνεχίστηκε η προσφορά του ως 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ανωγείων. Το διδακτήριο του 1899 σώθηκε από τον βομβαρδισμό
των Ανωγείων γιατί είχε αφαιρεθεί η στέγη του και οι Γερμανοί το θεώρησαν
ερείπιο.
Η ιστορία και η πορεία και της παραμικρής γωνιάς του χωριού καταγράφεται
από τον Μιχάλη Τρούλη με σεβασμό όπως συμβαίνει με όλα τα χωριά και τους
οικισμούς του Μυλοποτάμου. Προσωπικά θέλω να επισημάνω τις ιδιαιτερότητες των Ανωγειανών που τονίζει ο συγγραφεύς, ως προς τα ήθη, τα έθιμα,
την κοινωνική ζωή, στη λαϊκή πριμιτιβ τέχνη των αυτοδίδακτων μαντιναδολόγων και καλλιτεχνών και τις ιδιαίτερες και μοναδικές εκφράσεις τους που
διατηρούνται ακόμα και σήμερα στο γλωσσικό τους ιδίωμα.
Η εκφορά του υπερρωικού λάμδα που μετέχει του ρω με έχει είναι εντυπωσιακή. Προσωπικά έχει προκαλέσει πολλές σκέψεις και συμπεράσματα τα οποία
έχω δημοσιεύσει και ανακοινώσει και στο χωριό σ ένα συνέδριο που έγινε το
2008 για την κρητική διάλεκτο με θέμα «Λόγος και Τόπος». Ένα δείγμα του
αποτυπώματος του αρχαίου ελληνικού κόσμου εκτός από την ιδιαίτερη διάλεκτο και εκφορά του λόγου είναι και τα μιτάτα. Ω συγγραφεύς τα περιγράφει με λιτό και σαφή τρόπο: «Τα περισσότερα βρίσκονται στο Ψηλορείτη και
στη Νίδα. Μονόχωρα κτίσματα με θολωτή στέγη. Οι πέτρες χωρίς ίχνος κονιάματος εφαρμόζουν τέλεια μεταξύ τους.». Κατά τον αρχαιολόγο αείμνηστο
Σακελλαράκη είναι αρχαία μνήμη που παραπέμπει στους θολωτούς τάφους
που αφθονούν στην Κρήτη.
Επίσης ας μου επιτραπεί, κατά παρέκβαση του κειμένου να θεωρήσω ότι το
πρωτοελληνικό τοπωνύμιο Ζώμινθος, -ονόματα με την κατάληξη - θος ή- τος
ή –σσος ή- στος που δηλώνουν τον τόπο,- οδήγησε τον ίδιο αρχαιολόγο, να
εντοπίσει μια πολύ σπουδαία θέση σε υψόμετρο 1.187 από την επιφάνεια της
θάλασσας στο μέσον περίπου της διαδρομής από τα Ανώγεια προς το Οροπέδιο της Νίδας και το Ιδαίον ή Διαίον Άντρον. Οι νεώτερες ανασκαφές που
έγιναν από την έφορο αρχαιοτήτων κ. Εφη Σαπουνά-Σακελλαράκη έχουν
αρκετό αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Αφορούν στην περίοδο του μεγαλείο της
καθημερινής ζωής των Μινωιτών περί του 1900 όταν ανθούσαν τα μεγάλα
μινωικά κέντρα της Κνωσού και της Φαιστού και περιγράφονται λεπτομερώς
από τον Μιχάλη Τρούλη στο βιβλίο του.
Ο Συγγραφεύς δεν παραλείπει την παραμικρή λεπτομέρεια για την αποτύπωση του χώρου, του τοπίου, της φύσης των προϊόντων που παράγει, αλλά και
του ιερού Ιδαίου Άντρου, της Σπηλιάρας της Βοσκοπούλας, έναν θρύλο που
αναφέρει και ο ποιητής Βιτσέντζος Κορνάρος στο έργο του «Ερωτόκριτος».
Ενδεικτικά επελέγησαν μερικά αποσπάσματα από το έργο του συγγραφέως
για να αποδειχθεί της γραφής του το ασφαλές, να επισημανθεί η εις βάθος
έρευνα, η ευρύτητα και σεβασμός στην μητρίδα του,6 στην ευλογημένη γη του
Μυλοποτάμου, στην οποία οφείλει χάριτες και ευγνωμοσύνη.
Το βιβλίο του Μιχάλη Τρούλη είναι πολύτιμος οδηγός μνήμης, φωτίζει μονοπάτια χαραγμένα και σμιλεμένα από τις ψυχές των ανθρώπων. Είναι ωδή και
ύμνος στον Μυλοπόταμο στην ιστορία του και στους ανθρώπους του.
«Κτήμα ες αεί» γι αυτούς που: «δεν έχουν άλλο στο νου τους πάρεξ πατρίδα,
λευτεριά και ... γλώσσα.».
Αλς 6-2-2021
1 Αναφέρεται η ωδή στον Μυλοπόταμο του Ρεθύμνου της Κρήτης
2 Κατά την ελληνική μυθολογία με το όνομα Οάξης ή Όαξος είναι γνωστός ένας ήρωας από την Κρήτη.
Ο Οάξης ήταν γιος της Αγχιάλης (της μητέρας των Ιδαιων Δακτύλων. Έδωσε το όνομά του στην αρχαία
κρητική πόλη Όαξος την σημερινη΄Αξό (ή και την ίδρυσε).
3 Για την αρχαία Ελέυθερνα ο συγγραφεύς αφιερώνει 13 σελίδες [που αποτελούν μια πλήρη περιληψη
της ιστορίας του τόπου.
4 Κατά παρέκβαση στην καταγραφή της ανατολικής Κρήτης δηλ. τον Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου,
περιελήφθη και η καταγραφή του Μυλοποτάμου.
5 Φτωχοί θεωρούνταν οι άνθρωποι που δεν είχαν προσωπική περιουσία γης και επιβίωναν από την δουλειά
που προσέφεραν στα κτήματα των πλουσίων.
6 Αρχαίος Δωρικός και κρητικός όρος που χρησιμοποιείται στην Κρήτη την εποχή της μηριαρχίας
για να δηλώσει τον τόπο γέννησης.
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Ιστορίες του ωκεανού
Α ΠΟΚΟΛΛΗΣΗ

Ανωγειανές

Αθιβολές

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

του Μανώλη Σκανδάλη

Το εντός του βάθος.

ΠΕΡΠΑΤΑΓΑΝ ΜΟΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΠΛΗΘΟΣ. Ο ένας δίπλα στον άλλον χωρίς τη γνώση της γνωριμίας
τους. Όλα επάνω τους ήταν κοινά.
Ακόμη κι όταν δεν μοιράζονταν
τον ίδιο δρόμο, κατέληγαν πάντα
στην ίδια στροφή.
Μια μέρα, έτσι απροσδόκητα, την είδε να κοιτάει έξω απ’ το
παράθυρο. Πόσο καιρό ήταν εκεί; Γιατί ποτέ πριν δεν είχε σηκώσει το βλέμμα του σ’ εκείνο το παράθυρο; Τότε ακριβώς τον είδε
κι εκείνη. Κοιτάζονταν δίχως να μιλούν κάθε μέρα, την ίδια ώρα,
απ’ την ίδια θέση. Ένα ιδιότυπο ραντεβού χωρίς φωνή. Υπήρχαν
μόνο τ’ αποτυπώματα των ματιών τους.
Ο δρόμος είχε γίνει το μέρος που ζούσαν την ιστορία τους. Ένα
βράδυ έσπρωξε με βιασύνη την πόρτα του μπαρ και την είδε να
στέκεται στα απέναντι σκαλοπάτια. Τον πλησίασε, του πρόσφερε ένα τσιγάρο και βουβά μα πλάι πλάι περπάταγαν.
Δίχως να το αντιληφθούν είχαν φτάσει στη θάλασσα. «Θες να
πετάξουμε πέτρες;» τον ρώτησε. Εκείνος σήκωσε την πρώτη και
την έβαλε μέσα στη χούφτα της. Μία πέτρα για κάθε χαμένο
όνειρο. Για κάθε στιγμή που δεν είδαν. Για κάθε ανάμνηση που
μοιράστηκαν χωρίς κανείς τους να την μιλήσει.
Οι μήνες που ήρθαν τους βρήκαν μαζί. Ζούσαν στο σήμερα, κουβαλώντας στους πόρους τους τις ρωγμές απ’ το χθες. Με μια
βελόνα και μία κλωστή, έραβαν ο ένας στο σώμα του άλλου τις
ανοιχτές πληγές του. Κι όταν τελείωναν έσβηναν το φως, αφήνοντας πάντα ανοιχτό το παράθυρο, για να μπαίνει στο δωμάτιο ο
δρόμος.
Συγχρονισμένοι και με προσήλωση ζούσαν μέσα στον κόσμο μα
έξω απ’ αυτόν. Μόνοι μαζί με την αλήθεια τους. Όταν βρίσκεις
το σώμα που θα αφήσεις την ψυχή σου όλα αλλάζουν ρυθμό. Γίνονται αυτόματα μια μελωδία που δε χωράει σε κανένα πεντάγραμμο. Κι η ζωή τους κυλούσε χωρίς να ρωτά, δίχως να περιμένει.
Τη μέρα που αποφάσισαν να περπατήσουν ξανά προς τη θάλασσα, μια οχλοβοή τράβηξε την προσοχή τους. Άνθρωποι έτρεχαν
εξαγριωμένοι προς όλες τις κατευθύνσεις, φωνάζοντας και κλαίγοντας· μαζεμένοι σε παρέες πάλευαν με οργή και λύσσα πρωτόγνωρη.
Βημάτισαν γρήγορα τρομαγμένοι πίσω στο σπίτι. Ένιωσαν πως
τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ήταν επιτακτική ανάγκη
να μη χάσουν την επαφή τους. Άρχισαν με μανία να αγγίζονται,
να χαϊδεύουν ο ένας τον άλλον, να αλληλοδαγκώνουν τις σάρκες
τους καθώς μυρίζονταν. Ήταν ο τρόπος τους να νιώσουν μέσα
τους ακόμη ζωντανοί. Να επισφραγίσουν το όλον της ύπαρξής
τους. Όταν ο κόσμος γύρω σου αλλάζει, χρειάζεσαι πάντα ένα
σημείο αναφοράς, να σου θυμίζει ποιος είσαι, τι έκανες. Να μη
σε αφήσει να ξεχάσεις πως εσύ είσαι ο τόπος σου.
Σιγά σιγά οι δρόμοι ερήμωσαν, σαν ποτέ να μην τους είχε κανείς
περπατήσει. Οι φωνές των ανθρώπων σίγησαν, σαν ποτέ να μην
είχαν μιλήσει, κι ένα κρύο απλώθηκε σα μυρωδιά πάνω απ’ την
πόλη. Σαν αρρώστια που δεν τη γιάτρεψε κανείς.
Εκείνοι έχοντας πια χάσει σταδιακά όλες τις αισθήσεις τους εκτός
της αφής, ξάπλωσαν στο κρεβάτι τους. Ελεύθεροι από τα δεσμά
της μνήμης που γεννάει η όσφρηση και η γεύση, από τον πόνο
που φέρνει η ακοή κι απ’ τον μεγάλο φόβο που δίνει στα μάτια
σου η όραση.
Αγκαλιασμένοι στο γεμάτο σκοτάδι τους, έγλειφαν ο ένας τα
δάκρυα του άλλου, και με τις άκρες των δαχτύλων τους αναγνώριζαν το σώμα και τα ταξίδια του. Πιο μόνοι από κάθε άλλη φορά,
πιο μαζί απ’ όσο ποτέ υπήρξαν. Κι ίσως για πρώτη φορά, και οι
δύο, έμαθαν να αφήνονται στην αγάπη.
Έχοντας χάσει οριστικά όλες τις πανοπλίες τους.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

Την άφησε… να ξέται;
Για μια αλοιφή πήγε στο φαρμακείο, στ’ Ανώγεια ο Νικόλας Φασουλάς.
επειδή η γυναίκα του ένιωθε έντονη φαγούρα. Όταν έφτασε στο φαρμακείο ανέφερε στον φαρμακοποιό τα δερματικά συμπτώματα και ο
φαρμακοποιός, με την σειρά του, συνέστησε στο Νικόλα την κατάλληλη κρέμα. Οι διάλογοι μεταξύ του Νικόλα και του φαρμακοποιού ήταν
οι παρακάτω:
-Έχεις , μπρε, να μου δώσεις, καμιά αλοιφή για την κερά μου;
-Τί συμπτώματα έχει;
-Ξέται (ξύνεται) όλη μέρα, έχει γίνει κατακόκκινη και βγάνει και φλατσακούδες (φλύκταινες – λέπι)
-Αυτή θα πάρεις να βάνει δυο φορές τη μέρα, πρωί – βράδυ και θα της
φύγει και η φαγούρα και η κοκκινίλα.
-Και πόσο μπρε έχει;
-Οκτώ ευρώ.
-Μα ήντα μπρε λες κεια που κάνει οκτώ ευρώ! Δεν τση τη νε παίρνω!
Άστη κειά (εκεί) να ξέται όλη μέρα μα δεν έχει την άλλη δουλειά να
κάνει!!
(υποθέτω ότι τελικά την πήρε την αλοιφή ο Νικόλας)

Η εύλογη απορία του Ζαχαρία!
Την παρακάτω ιστορία, μου την είπε ο Ζαχαρίας Καραμπίνης, που
ήταν και από τους πρωταγωνιστές του ευτράπελου επεισοδίου. Στην
περιοχή της Δάφνης, όπου διέμενε, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όποια
διαφορετική επιχείρηση κι αν τολμούσε να ανοίξει κάποιος δεν στέριωνε, με αποτέλεσμα μέσα σε μερικούς μήνες να κλείνει για πολλούς
και διάφορους λόγους. Τελικά το μόνο γραφείο που στέριωσε ήταν ένα
Γραφείο Τελετών. Στην είσοδο του γραφείου υπήρχε ένα χαλάκι για
τα πόδια που έγραφε: «WELCOME» (ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ). Ο Ζαχαρίας όταν το είδε έσπευσε αμέσως να… λύσει την απορία του στον
υπεύθυνο του Γ
 ραφείου λέγοντάς του με έντονη Κρητική προφορά:
-Μα πες μου μπρε κουμπάρε, να χαρείς, τση αποθαμένους καλωσορίζεις
ή τση ζωντανούς;
(Ο άνθρωπος του γραφείου έμεινε «κόκαλο» που περιττό να πούμε ότι
το συγκεκριμένο χαλάκι το επόμενο λεπτό είχε φύγει!!!)

Έμμετρος πόνος
Πριν από αρκετές δεκαετίες, κάποια γυναίκα μεγάλης ηλικίας πήγε στο
ΚΥ Ανωγείων για να αναφέρει στον γιατρό τα συμπτώματά της. Η
αφήγηση άφησε άφωνο στην κυριολεξία το γιατρό αφού με έμμετρο
– ποιητικό τρόπο εξιστόρησε την κλινική κατάστασή της:
«Από το καφά (σβέρκο) ντακέρνει (αρχίζει) ο πόνος, γιατρέ και σκαρφαλώνει στην κεφαλή και σβήνει αγάλι – αγάλι, όπως το κύμα του
γιαλού που το λαλεί (καθοδηγεί) ο βοριάς και σπάει στο ακρογιάλι»
(Ενδιαφέρον θα είχε να ξέραμε αν και ο γιατρός έβγαλε έμμετρη γνωμάτευση για την γυναίκα αυτή!)

Από ζάλο, μπόλικο!
Μικρός, ο Δημήτρης Σκανδάλης γύριζε όλο το χωριό πουλώντας τις
εφημερίδες, που του χρέωνε ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Όταν έφτασε
στο Περαχώρι, του φωνάζει από απέναντι ο Μίχαλος από το καφενείο:
-Δημητράκη, έχεις «ΤΟ ΒΗΜΑ»;
Και ο Δημήτρης που διακρίνεται για τον αυθορμητισμό του:
-Όχι, μόνο ζάλο! (βηματισμός – διασκελιά – δρασκελιά).

Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων δεκαετία 1960
Ο αξέχαστος δάσκαλος Γιάννης Ψαρολογάκης, ρωτά μαθητή των
τελευταίων τάξεων να του απαντήσει σχετικά με την λειτουργία του
κινηματογράφου και την ικανότητα των οφθαλμών των ανθρώπων να
αντιλαμβάνεται την ταχύτητα κινουμένων αντικειμένων στο οπτικό
πεδίο του θεατή. Μια πολύ εξειδικευμένη ερώτηση για εκείνη την εποχή σε παιδιά έντεκα – δώδεκα χρονών.
Για να δούμε όμως τι απάντηση πήρε από το πάντα ευρηματικό και
ανήσυχο ανωγειανό πνεύμα:
-Για πες μου, παιδί μου εσύ, πού στηρίζεται η λειτουργία του κινηματογράφου;
-Μα, στο ελαιοτριβείο του Ζαφειρογιώργη, κύριε!!
(Πρακτικά, δεν είχε και άδικο ο μικρός μαθητής, αφού κάτω
από τον κινηματογράφο ΣΙΝΕ ΡΕΞ, ο Ζαφειρογιώργης διατηρούσε
ελαιοτριβείο!)

Μαν.Σκαν.
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Δημήτρη Σαλούστρου (του Ζαϊμη) * Φιλόλογου
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Κ ω σ τ ής Α . Μ α κ ρ ής

η λύρα
του Μαζαγρέτα

• Μ ΕΡΟΣ 2ο
Ανέκδοτο παραμύθι του Κωστή Μακρή, που θα αποδοθεί τμηματικά μέσα από τις σελίδες της Φ.Α.

ΜΕΡΟΣ 2ο

«
έχουν μιαν έγνοια που ξεπερνά τον εαυτό τους και γνωρίζουν τις συνήθειες του χρόνου να ρίχνει σαν από κάποιαν ενοχή τη σκόνη του απάνω στις εγγραφές της
μνήμης, έχουν τον ύπνο του λαγού και την ώρα, που η
μνήμη ωριμάζει νιώθουν ξανά την ανάγκη να φρεσκάρουν την αίσθηση της συνέχειας, να λιπάνουν τις αρθρώσεις των γεγονότων, να κρυσταλλώσουν, θαρρείς, την
αιωνιότητα των στιγμών, που η τύχη ή η κατάρα το’ φερε να εξέχουν από τις άλλες, που τους μέλλεται να ξεχαστούν.
Μιλούμε, λοιπόν, για την επιστήμη της ιστορίας με ένα
εντελώς ειδικό νόημα, που τη διαφοροποιεί τόσο από τις
φυσικές, όσο και από τις άλλες κοινωνικές επιστήμες,
χωρίς ωστόσο αυτό να μειώνει το κύρος και τη χρησιμότητά της.
Οι ερευνητές των φυσικών φαινομένων μελετούν το αντικείμενό τους όντας έξω από αυτό και με μεθόδους, που
τους επιτρέπουν μέσα από την επανάληψη σε συνθήκες
εργαστηρίου να βεβαιώνουν την αντικειμενικότητα των
πορισμάτων τους, όταν όμως μιλούμε για την αντικειμενικότητα του ιστορικού, εννοούμε όχι βέβαια ότι τα γεγονότα, που αναφέρει είναι σωστά, αλλά ότι διαλέγει τα
σωστά γεγονότα με αξιολογικό κριτήριο, που αντέχει τη
βάσανο της αμφισβήτησης, που σημαίνει πως έχει την
ικανότητα να υπερβαίνει την ορατότητα της θέσης, που
κατέχει μέσα στην κοινωνία, ότι αντιλαμβάνεται πως
ένας βαθμός προσωπικής εμπλοκής είναι αναπόφευκτος
κι ακόμη σημαίνει πως επειδή το παρελθόν που μελετά
δεν είναι νεκρό, έχει την ικανότητα να προβάλει το όραμά του στο μέλλον έτσι, που να αποκτά όχι μόνο βαθύτερη, αλλά και διαρκέστερη επίγνωση του παρόντος.
Με τρόπο νομίζω οριστικό, για όσους αρέσκονται στις
μονιμότητες, κλείνει το ερώτημα, αν η ιστορική γνώση
είναι ελέγξιμη και επαληθεύσιμη η Ρένα Σταυρίδη –Πατρικίου στην εισαγωγή της μετάφρασης στα ελληνικά του
βιβλίου του Ζωρζ Ντυμπύ «Η Ιστορία συνεχίζεται». Λέει λοιπόν: «Ανάμεσα στην άποψη, που λέει ότι η ιστορία
προκειμένου να θεωρηθεί επιστήμη πρέπει οπωσδήποτε
να διαθέτει το κριτήριο της προβλεψιμότητας και τις
αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες τίποτα δεν υπάρχει
πέρα από το λόγο, που προσφέρει η ιστορία», ο Duby
δε διστάζει να τοποθετήσει αλλού τα ζητήματα αγνοώντας εντελώς το δίλημμα.
«Η ιστορία έχει εγκαταλείψει πια την προσπάθεια της
απατηλής αναζήτησης της αντικειμενικότητας και της
αλήθειας. Η ηθική της δουλειάς του ιστορικού τιθασεύει τις προσωπικές διαθέσεις κι επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί η παιδεία και η φαντασία του τεχνίτη. Εν τέλει από
την ιστορία ζητάμε να μας διηγηθεί αυτά, που ξέρει κι
όχι να μας αποδείξει ότι ο άνθρωπος θα σωθεί χάρη
στην πρόοδο».
Κι ο ίδιος ο Ντυμπύ σημειώνει:
«Τελευταία χρησιμοποιώ όλο και περισσότερο τη λέξη
«εγώ» στα βιβλία μου. Μ’ αυτόν τον τρόπο προειδοποιώ
τον αναγνώστη μου. Δεν διατείνομαι ότι μπορώ να του
μεταδώσω τη αλήθεια για ό,τι πραγματικά έχει συμβεί,
αλλά μπορώ να του υποβάλω μια ιδέα για το τι πιθανόν
έχει συμβεί, μπορώ να του θέσω υπόψη την εικόνα, που
εγώ με τρόπο έντιμο έχω σχηματίσει για την αλήθεια.
Εντούτοις φρόντισα ώστε τα εύπλαστα στοιχεία της φαντασίας μου να μείνουν γερά δεμένα πάνω σ’ αυτούς τους
γάντζους από τους οποίους στο όνομα μιας ηθικής του
επιστήμονα, δεν παραποίησα και δεν παραμέλησα κανέναν, αλλά αντίθετα τους δοκίμασα όλους σχολαστικά
για να εξακριβώσω την αντοχή και τη σταθερότητά τους.
Εννοώ τα τεκμήρια. Τα «αποδεικτικά» μου στοιχεία.
Συνήθως όσοι επιμένουν να απολογούνται για τις πράξεις
τους επιβαρύνουν, λέει, τη θέση τους, επειδή υπονοείται
ότι έχουν ένοχη συνείδηση. Ασφαλώς αυτό δεν ισχύει
για τους ιστορικούς η πλειονότητα των οποίων φαίνεται
να έχει συναίσθηση ότι η επιστήμη, που υπηρετούν κρα-
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Ναι βέβαια έτσι είναι τα πράγματα, αλλά πάλι,
μήπως και δεν είναι έτσι;
Είναι λοιπόν, η ιστορία επιστήμη ή προβάλλει απλά τους
ευσεβείς και ασεβείς μας πόθους στο φόντο του παρελθόντος, μιλούν αλήθεια από μόνα τους τα γεγονότα ή
περιμένουν τον ιστορικό να τα επικαλεστεί κι αν η ανάγκη το καλεί να τα επινοήσει και τι θα γίνει με εκείνα τα
γεγονότα, που από αμέλεια, ανεπάρκεια ή δόλια πρόθεση δε θα τύχουν εν τέλει της εύνοιας του ιστορικού κι αν
πάλι κάποια άλλα γεγονότα διαψεύδουν ή αμαυρώνουν
τον αιτιολογικό μας μύθο;
Είναι χρήσιμο να θέτουμε στον εαυτό μας ερωτήματα,
αλλά είναι επικίνδυνο να απαντάμε σε αυτά, προειδοποιεί σαρκάζοντας ο Charles Seignobos . κι ο Κρότσε πάλι
«όλη η ιστορία, σου λέει, είναι σημερινή ιστορία, υπονοώντας το να βλέπει κανείς το παρελθόν με τα μάτια του
παρόντος, ενώ ο Τζων Κλαρκ με τη σειρά του την αφορίζει χωρίς περιστροφές με την αιχμηρή διατύπωση
«ιστορία είναι ένας σκληρός πυρήνας ερμηνείας περιστοιχισμένος από σάρκα αμφισβητήσιμων γεγονότων».
Πιο αποκαλυπτικός ο Μαρκ Μπλοχ δεν αφήνει περιθώρια παρεξηγήσεων: «Νεοφερμένη στο χώρο της ορθολογικής γνώσης η ιστορία, είναι επίσης μια επιστήμη στην
παιδική της ηλικία, ή για να το διατυπώσουμε καλύτερα,
έχοντας γεράσει στην εμβρυακή μορφή της απλής αφήγησης, έχοντας επί μακρόν επιβαρυνθεί με το μύθο και
έχοντας παραμείνει μακρότερο διάστημα προσκολλημένη στα πιο προφανή γεγονότα, είναι ακόμη πολύ νέα για
να αποπειραθεί ορθολογικές αναλύσεις. Τώρα μόλις
επιχειρεί να διεισδύσει κάτω από την απλή επιφάνεια της
δράσης απορρίπτοντας όχι μόνο τους πειρασμούς του
μύθου και της ρητορικής, αλλά και τα ακόμη πιο επικίνδυνα δηλητήρια της ρουτινιάρικης ευρυμάθειας και του
εμπειρισμού, που εμφανίζονται με τη μάσκα της κοινής
λογικής.
Για να έρθει στο πνεύμα αυτό ο Oskar wilde να διατυπώσει άπαξ και εξακολουθητικά τον πιο αιρετικό αφορισμό για την ιστορία «το μόνο καθήκον που έχουμε να
κάνουμε προς την ιστορία, λέει, είναι να την ξαναγράψουμε»
Δύσκολα θα συναντήσουμε άλλην επιστήμη, που να έχει
δεχθεί τόσην αμφισβήτηση κι όχι μόνο από το χώρο της
ευρύτερης διανόησης, αλλά, και κυρίως, από τους ίδιους
τους υπηρέτες της.
Ακόμη θυμούμαι την έκπληξη του ακροατηρίου σε παλαιότερη συγκέντρωση, όταν ο ομιλητής, πανεπιστημιακός μελετητής της σύγχρονης ιστορίας, αναφερόμενος
στη Mικρασιατική καταστροφή μας εβεβαίωνε ότι το
παρελθόν, πολύ περισσότερο το πρόσφατο είναι, λέει,
απρόβλεπτο και ο ιστορικός, πάει να πει, ιδιότυπος προφήτης εκείνων, που έχουν τελεσίδικα συμβεί, κι αν σας
φαίνεται αδιανόητο, κρατήστε προς το παρόν πόσο
ωραίο είναι, έτσι σουρεαλιστικά διατυπωμένο!
Όλες αυτές τις επικρίσεις, που ούτε αβάσιμες ούτε κακόβουλες είναι, μπορούμε να τις επικρίνουμε ως υπερβολικές οριοθετήσεις επιστημονικής καχυποψίας, αρκεί να
μη φτάσουμε να επιφυλάξουμε κι εμείς με τη σειρά μας
στον ιστορικό το ρόλο της βελόνας στην πυξίδα, ούτε του
δείκτη ανεμολογίου πιο πολύ, έτσι που να οφείλει να
τρελαίνεται κάθε που οι άνεμοι διχογνωμούν.
Ας επανέλθουμε λοιπόν στην τάξη.
Ο Άνθρωπος, κινώντας από μια σκοτεινή άβυσσο, για
να καταλήξει σε μιαν άλλη σκοτεινή άβυσσο, όπως λέει
ο Καζαντζάκης, στο μεταξύ φωτεινό διάστημα που το
λέει ζωή, αναζητά το λίγο φως, με άλλα λόγια διψά για
την αλήθεια, βολεύεται με το ψέμα, παρηγοράται με το
μύθο, αλλά παραμένει αμετανόητος εραστής της αλήθειας.
Το αίτημα αυτό θέτει διαχρονικά κάθε φορά, που σκύβει
με αγωνία πάνω από τα λείψανα του πολιτισμού και
αφουγκράζεται τη σιωπή των αιώνων και για δείτε, όσοι
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τάει τη χρησιμότητά της παρά την όποια υποκειμενικότητα, για δύο κυρίως λόγους.
Ο ένας είναι πως η ιστορία, ως επιστήμη του περασμένου,
εκτείνει δημιουργικά την ηγεμονία του νου στην ανασύνθεση της μοναδικότητας του ιστορικού γεγονότος, διαψεύδοντας τον αφελή πλην βολικό μύθο ότι τάχα η ιστορία επαναλαμβάνεται και η μοναδικότητα, ξέρετε, φυλάει το εξαιρετικό προνόμιο να χαρίζεται σε όποιον την
αποκαλύπτει.
Κατά τον τρόπο ακριβώς που οι τυφλοί «βλέπουν» με τη
αφή, οι γνώστες της ιστορίας αναπληρώνουν την απώλεια
από τη φθορά του χρόνου, την αντιφατικότητα των ίδιων
των γεγονότων και την προθυμία τους να υποστηρίζουν
την προκατάληψη, ψηλαφίζοντας την αλήθεια με τα δάκτυλα της φαντασίας. «Αν δεν καταλάβαινα από ποίηση,
τονίζει εμφατικά ο Ν. Σβορώνος, δεν θα έκανα ποτέ μου
ιστορία, θα έκανα στατιστική».
Ο δεύτερος λόγος είναι πως όσο κι αν η ψυχαγωγική
λειτουργία της ιστορίας συντείνει στη διανοητική της
νομιμοποίηση καθώς μαγνητίζει τη φαντασία με την απομάκρυνση από το χώρο και το χρόνο και ενεργοποιεί τη
μαγεία του άγνωστου, αυτό από μόνο του δεν θα ήταν
αρκετό για να θεωρηθεί επιστήμη άξια του ονόματός της.
Ο Andre Gide, λέει εν προκειμένω «Η απλή ψυχαγωγία
δεν επιτρέπεται στις μέρες μας ακόμη κι αν αποτελεί
ψυχαγωγία του νου, η ιστορία πρέπει να νομιμοποιηθεί
ως μορφή γνώσης, ειδάλλως όλοι, όσοι ικανοί για καλύτερη απασχόληση, πρέπει να απομακρυνθούν από το
χώρο της».
Που πάει να πει η ιστορική γνώση είναι σε θέση να δώσει
πρακτικά αποτελέσματα, με κάποιας μορφής εφαρμογή
της πρέπει και μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο του παρόντος και του μέλλοντος, ή πιο απλά η ιστορία οφείλει
να μπορεί να διδάσκει.
Και πράγματι έχουμε επενδύσει υψηλές προσδοκίες στη
δυναμική της διδακτικής, προτρεπτικής ή αποτρεπτικής
του ιστορικού παραδείγματος. Αδαή και αμόρφωτο, ανίκανο να γίνει φορέας πολιτισμού, θεωρούσαμε, πριν την
εμφάνιση των επιστημών της ταχύτητας, τον ανιστόρητο
και αγεωγράφητο, τον εκτός τόπου και χρόνου, τον χωρίς ταυτότητα, τον χωρίς στίγμα άνθρωπο στην πορεία
του χρόνου.
Η γνώση και η όσο γίνεται βαθύτερη κατανόηση της καταγωγής του παρόντος μπορεί να προσφέρει την αναγκαία συνειδητότητα και να δώσει εγκυρότερα αξιολογικά κριτήρια για την ερμηνεία του νοήματος της ιστορίας, καθιστώντας μας πιο επιφυλακτικούς απέναντι
στην αυστηρότητα της νομοτέλειας ή την αθωότητα των
συμπτώσεων.
Κι όσο κι αν οι φιλόσοφοι της ιστορίας επιμένουν πως
έργο του ιστορικού είναι να μας βοηθήσει να κατανοούμε τα γεγονότα και τους συντελεστές τους και όχι να τα
κρίνουμε και να τα δικάζουμε, εκδίδοντας συχνά καθυστερημένες ετυμηγορίες, είναι, φοβούμαι, πολύ νωρίς να
παραιτηθούμε από το κοινωνικά και εθνικά εγκεκριμένο
δικαίωμα να χρησιμοποιούμε την ιστορία ως εργαλείο
εθνικού και ηθικού φρονηματισμού.
Το θέμα συνεπώς δεν είναι αν θα διαβάζουμε ή θα διδάσκουμε ιστορία, αλλά πώς και με ποιες φανερές και απώτερες επιδιώξεις – και στο θέμα αυτό δεν χωρούν άλλες
αναβολές – είναι ανάγκη να γίνουμε αυστηρότεροι με τον
εαυτό μας και όσο γίνεται πιο ειλικρινείς. Αλλιώς είναι
βέβαιο πως αντί να παράγουμε πολίτες με συνείδηση
συνέχειας πραγμάτων και συνευθύνης θα ετοιμάζουμε ή
θερμοκέφαλους υπηκόους, έτοιμους να ζευτούν στο άρμα του όποιου εθνικισμού ή ηρωισμούς της απελπισίας,
όταν τα διλήμματα δεν θα επιτρέπουν άλλο από το να
κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία.
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α πάω στον Κοφινά» αποφάσισε. «Εκείνος, με την
πρώτη κιόλας κοντυλιά του, ξεσηκώνει όλο το χωριό».
Κατέβηκε πιλαλώντας απ’ το βουνό κι έτρεξε ξαναμμένος στο σπίτι του λυράρη. Τον άκουσε απ’ τη γωνία τού
δρόμου. Τον είδε στην αυλή του να δοκιμάζει καινούρια
τραγούδια στη λύρα του και κοντοστάθηκε κρυμμένος
λίγο παράμερα να ακούει.
Ο Κοφινάς όμως έπιασε με το μάτι τη θωριά του αγοριού
κι άλλαξε λόγια στο τραγούδι του:
Κρύβεται ο Απάγελος,
θαρρώντας δεν θωρώ τον,
μα δίχως θάρρητα κανείς
τα θέλει δεν θωρεί.
Άκουσε τα λόγια που είχε βάλει στο τραγούδι ο Κοφινάς και βγήκε απ’ την κρυψώνα του κατακόκκινος ο
Απάγελος.
Ο Κοφινάς, βλέποντάς τον να πλησιάζει σαν δαρμένο
σκυλί, έβαλε τα γέλια.
― Γιατί κρύβεσαι, Απάγελε; Άκουγες μόνο ή έχεις κάτι να μου πεις; είπε φιλικά.
Ο Απάγελος μάζεψε τα κουράγια του και είπε:
― Θέλω να με μάθεις να παίζω τη λύρα, δάσκαλε Κοφινά. Και να τραγουδάω.
Ο λυράρης χαμήλωσε τη λύρα και κοίταξε τον Απάγελο στα μάτια.
― Δεν είμαι δάσκαλος, Απάγελε. Λυράρης είμαι. Αν
θέλεις, πάρε μια λύρα, έλα κοντά μου και κάνε ό,τι
κάνω.
― Δεν έχω λύρα, μπάρμπα, είπε ξεθαρρεμένος ο Απάγελος.
Ο Κοφινάς σηκώθηκε, μπήκε μέσα στο σπίτι και αμέσως
βγήκε κρατώντας μια λύρα και το δοξάρι της. Έδωσε
στο παιδί το όργανο λέγοντάς του:
― Παρ’ την! Σου τη χαρίζω, για το χατήρι του πατέρα
σου που είναι μεγάλο παλικάρι.
Ο Απάγελος πήρε τη λύρα και την κράτησε απαλά, με
φόβο και με λαχτάρα. Όπως θα κρατούσε μια πρωτόγεννη μικρομάνα το πρώτο της μωρό. Κοιτούσε λύρα
και δοξάρι και δεν τα χόρταινε. Τα μάτια του λάμπανε
και είπε με αθώα πονηριά στον Κοφινά:
― Σ’ ευχαριστώ, δάσκαλε.
Εκείνος, με το «δάσκαλε», χαμογέλασε και τον χάιδεψε
στο κεφάλι. Πήρε κοντά του ένα σκαμνί, του έκανε νόημα να καθίσει και είπε:
― Βλέπε, άκου, και κάνε ό,τι κάνω…
Ο Απάγελος κάθισε και έδειξε με τα μάτια ότι ήταν
έτοιμος.
Ο Κοφινάς έπιασε τη λύρα του αργά. Έπιασε και τη
δικιά του ο Απάγελος.
Έπιασε ο Κοφινάς το δοξάρι, τον μιμήθηκε ο Απάγελος.
Ο Κοφινάς έσυρε το δοξάρι του στις χορδές της λύρας
και έβγαλε έναν ήχο γλυκό, σταθερό και δυνατό. Ο Απάγελος χαμογέλασε με τον ήχο και έσυρε το δοξάρι του
στις χορδές της λύρας του. Ακούστηκε ένα ξεφτισμένο
τρεμουλιαστό νιαούρισμα.
Ο Κοφινάς, σοβαρός, έκανε νόημα στον απογοητευμένο Απάγελο να ξαναπροσπαθήσει. Ξανά νιαούρισμα.
Γέλασε ο Απάγελος, χαμογέλασε κι ο Κοφινάς.
Και ξανά. Και ξανά, και ξανά…
Μέχρι που η λύρα του τραγούδησε έναν ήχο πραγματικής λύρας. Αβέβαιο κι αδύναμο, αλλά τόσο ευχάριστο
που τον έκανε ν’ ανατριχιάσει.
Κοίταξε με περηφάνια τον Κοφινά.
― Καλά πας, του είπε εκείνος. Πάμε ξανά. Απ’ την

αρχή.
Το πρώτο μάθημα του Απάγελου στην αυλή του Κοφινά, κράτησε μέχρι το μεσημέρι.
― Σπίτι τώρα… Κι αύριο μέρα είναι, είπε ο λυράρης και
έδιωξε τον μαθητή του.
― Να πάρω τη λύρα μαζί μου; ρώτησε ο Απάγελος με
σιγανή φωνή.
― Δική σου είναι. Άμα θες την παίρνεις, άμα θες την
αφήνεις, άμα θες τη φυτεύεις, είπε ο Κοφινάς κοιτάζοντας τον πονηρά και χαμογελώντας κάτω από τα μουστάκια του.
Ο Απάγελος τον αποχαιρέτησε και με τη λύρα στην
αγκαλιά έτρεξε στο σπίτι του.
― Πού είναι ο πατέρας; ρώτησε λαχανιασμένος τη μάνα του με το που μπήκε στην κουζίνα.
― Όπου να ’ναι θα ’ρθει για φαΐ. Εσύ πού ήσουνα;
Τίνος είναι αυτή η λύρα; ρώτησε εκείνη, συνηθισμένη
στα απροειδοποίητα σύρε κι έλα του γιου της.
― Δική μου! Μου την χάρισε ο Κοφινάς! Θα μου μάθει
να παίζω και να τραγουδάω! είπε με καμάρι.
Η μάνα του χαμογέλασε και τον αγκάλιασε.
― Λυράρης θα μου γενεί; Ώχου, το μικιό μου!
Ο Απάγελος στραβομουτσούνιασε.
― Μουσικός μεγάλος θα γίνω, μάνα. Και δεν είμαι το
«μικιό» σου, είπε κορδωμένος και σοβαρός.
― Καλά, μεγάλε μουσικέ μου. Μόνο βόηθα με τώρα στο
τραπέζι και μετά το φαγητό μεγάλωσε όσο θέλεις. Γίνε
σαν τον πλάτανο στο Περαχώρι. Αλλά βιάσου τώρα
γιατί έρχεται ο πατέρας σου και θα πεινάει.
Μόλις μπήκε ο πατέρας στο σπίτι, η ματιά του έπεσε
στη λύρα που ήταν ξαπλωμένη στο τραπέζι πάνω σ’ ένα
μαλακό πανί.
― Ο Κοφινάς μού τη χάρισε, τον πρόλαβε ο γιός του.
Μου τη χάρισε για το χατήρι σου, λέει, γιατί είσαι μεγάλο παλικάρι. Θα μου δείξει να παίζω και να τραγουδάω.
Οι γονείς του κοιτάχτηκαν μ’ ένα μισόγελο.
― Να ’ναι καλά ο άνθρωπος, μουρμούρισε σκεφτικός
ο πατέρας. Πρέπει να σκεφτούμε τι δώρο θα του κάνουμε για τα μαθήματα του γιου μας, είπε στη γυναίκα
του.
― Δεν θέλει δώρο! πετάχτηκε ο Απάγελος. Εκείνος μου
είπε να πηγαίνω όποτε θέλω και να βλέπω τι κάνει και
να το κάνω. Δεν είναι μάθημα αυτό!
― Μάθημα είναι, γιε μου, και μάλιστα πολύ ακριβό,
είπε κουνώντας το κεφάλι η μητέρα.
Ο Απάγελος έμεινε σκεφτικός.
― Τότε, εγώ θα πρέπει να του κάνω δώρο, είπε.
― Όταν μεγαλώσεις. Όταν θα σου χαρίσουνε κάτι για
το δικό σου το χατήρι, κι όχι για το χατήρι του μπαμπά
σου, είπε ο πατέρας χαϊδεύοντάς τον στο κεφάλι.
Ο Απάγελος δεν καταλάβαινε τι ακριβώς γινότανε με
τα δώρα και τα χατήρια και ποιος χρωστάει σε ποιον
και όλα εκείνα τα πολύπλοκα πράγματα.
Αυτό όμως που είχε καταλάβει πολύ καλά, ήταν ότι είχε
γίνει μαθητής του Κοφινά.
Κι αυτό από μόνο του ήταν ό,τι ονειρευόταν.
Όλο το απόγευμα έμεινε κλεισμένος μέσα στο σπίτι
παλεύοντας με τη λύρα και το δοξάρι. Προσπάθησε να
παίξει κάποιο γνωστό τραγούδι αλλά το μόνο που κατάφερνε ήταν να βγάζει κάτι ήχους που μόνο με τραγούδι δεν έμοιαζαν.
Κι έτσι προτίμησε να δοκιμάζει ξανά και ξανά τους
απλούς ήχους που του είχε δείξει ο Κοφινάς.

Με την
επανάληψη άκουγε
όλο και πιο καθαρό και στρωτό
τον ήχο να βγαίνει
από το όργανο. Ο Απάγελος χαμογέλασε μόνος του.
«Είναι μαγικό!» σκέφτηκε.
Ο Απάγελος πήγαινε στον Κοφινά όποτε μπορούσε ο
λυράρης. Μέρα με την ημέρα άρχιζε να κατακτά τη
λύρα και να δίνει διέξοδο στους ήχους που στριμώχνονταν μέσα του. Μετά από αρκετό καιρό, του είπε ο Κοφινάς:
― Καιρός είναι τώρα να πας και σε άλλο λυράρη. Να
σου δείξει κι άλλα πράγματα.
Ο Απάγελος σκοτείνιασε και έσκυψε το κεφάλι με στενάχωρη όψη.
― Τι έπαθες; ρώτησε ο Κοφινάς βλέποντάς τον μουτρωμένο.
― Δεν με θέλεις άλλο, δάσκαλε… Βαρέθηκες… Με διώχνεις…
Ο Κοφινάς έβαλε τα γέλια.
― Είσαι φοβερός, μωρέ Απάγελε! Εγώ να σε βαρεθώ;
Εγώ φοβήθηκα ότι με το ταλέντο που έχεις, εσύ βαρέθηκες εμένα. Έχεις μάθει μέσα σε τόσο λίγο καιρό όσα
οι άλλοι κάνουν χρόνια για να τα μάθουν. Κι αν το
καταφέρουν…
Ο Απάγελος τον κοιτούσε δύσπιστα.
― Τι εννοείς, δάσκαλε; ρώτησε με λοξό βλέμμα.
― Εννοώ ότι δεν με χρειάζεσαι άλλο. Εννοώ ότι καλά
θα κάνεις να δεις τι μπορούν να σου προσφέρουν και
οι άλλοι λυράρηδες. Ο καθένας έχει κάτι δικό του. Απ’
όλους έχεις κάτι να πάρεις. Μετά, θα βρεις εσύ τον
δικό σου δρόμο. Και στη μουσική και σε όλα. Στη ζωή
την ίδια.
Ο Απάγελος χάρηκε αλλά και μελαγχόλησε.
Ποτέ πια δεν θα καθόταν στην αυλή του Κοφινά όπως
τώρα.
Αναθυμόταν όλα όσα του είχε πει ο λυράρης. Για τη
μουσική, για το γλέντι, για τα τραγούδια και τους χορούς που ξεσηκώνουν τους αθρώπους, που τους φιλιώνουν με τους γύρω τους και με τον ίδιο τους τον εαυτό.
Για τό πώς ο λυράρης ακολουθεί τον άξιο χορευτή και
οι δυό τους γίνονται ζευγάρι που ανυψώνει τη μουσική
και τον χορό σε τέχνη που νικάει το θάνατο, ή ―μάλλον― σε τέχνη ζωής που έχει μέσα της και γέννηση και
έρωτα και ζωή και θάνατο και ξανά νέα γέννηση.
Ο Κοφινάς του είχε δείξει πολλά πράγματα.
Πέρα από τη μουσική και το παίξιμο της λύρας.
Του είχε δείξει πώς να ενώνει τους ανθρώπους στο γλέντι, να σέβεται και να παρακολουθεί όλους τους χορευτές. Να λύνει στο φτερό τις μικροπαρεξηγήσεις που
πολλές φορές βάζουν σε κίνδυνο ένα γλέντι.
Χάρηκε όμως με τα λόγια του γενναιόδωρου λυράρη ο
Απάγελος.
Χωρίς να πάρουν τα μυαλά του αέρα γιατί, όπως ο ίδιος
πίστευε, βρισκόταν ακόμα πολύ μακριά από τη μουσική
που ονειρευόταν. Αισθανόταν ότι όσο μάθαινε, τόσο
απομακρυνόταν το όνειρό του. Όσο περισσότερο ζητούσε τον άπιαστο και μαγικό ήχο, τόσο εκείνος έδειχνε
ακόμα πιο άπιαστος και πιο μαγικός.

Δημήτρης Σαλούστρος
(του Ζαϊμη)

Email: saloudim@hotmail.com
Σε περίπτωση έντυπης εκδόσεως, τα έσοδα θα διατεθούν, σύμφωνα με το συγγραφέα, υπέρ του Ιδρύματος Γεωργίου Σμπώκου.

Σ υνεχί ζ εται

στ ο

επόμεν ο

φύλλο

8

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

�

�

Παλμογραφίες..!
toy

�

Δημήτρη Σαλούστρου (του Ζαϊμη) * Φιλόλογου

�

Κ ω σ τ ής Α . Μ α κ ρ ής

η λύρα
του Μαζαγρέτα

• Μ ΕΡΟΣ 2ο
Ανέκδοτο παραμύθι του Κωστή Μακρή, που θα αποδοθεί τμηματικά μέσα από τις σελίδες της Φ.Α.

ΜΕΡΟΣ 2ο

«
έχουν μιαν έγνοια που ξεπερνά τον εαυτό τους και γνωρίζουν τις συνήθειες του χρόνου να ρίχνει σαν από κάποιαν ενοχή τη σκόνη του απάνω στις εγγραφές της
μνήμης, έχουν τον ύπνο του λαγού και την ώρα, που η
μνήμη ωριμάζει νιώθουν ξανά την ανάγκη να φρεσκάρουν την αίσθηση της συνέχειας, να λιπάνουν τις αρθρώσεις των γεγονότων, να κρυσταλλώσουν, θαρρείς, την
αιωνιότητα των στιγμών, που η τύχη ή η κατάρα το’ φερε να εξέχουν από τις άλλες, που τους μέλλεται να ξεχαστούν.
Μιλούμε, λοιπόν, για την επιστήμη της ιστορίας με ένα
εντελώς ειδικό νόημα, που τη διαφοροποιεί τόσο από τις
φυσικές, όσο και από τις άλλες κοινωνικές επιστήμες,
χωρίς ωστόσο αυτό να μειώνει το κύρος και τη χρησιμότητά της.
Οι ερευνητές των φυσικών φαινομένων μελετούν το αντικείμενό τους όντας έξω από αυτό και με μεθόδους, που
τους επιτρέπουν μέσα από την επανάληψη σε συνθήκες
εργαστηρίου να βεβαιώνουν την αντικειμενικότητα των
πορισμάτων τους, όταν όμως μιλούμε για την αντικειμενικότητα του ιστορικού, εννοούμε όχι βέβαια ότι τα γεγονότα, που αναφέρει είναι σωστά, αλλά ότι διαλέγει τα
σωστά γεγονότα με αξιολογικό κριτήριο, που αντέχει τη
βάσανο της αμφισβήτησης, που σημαίνει πως έχει την
ικανότητα να υπερβαίνει την ορατότητα της θέσης, που
κατέχει μέσα στην κοινωνία, ότι αντιλαμβάνεται πως
ένας βαθμός προσωπικής εμπλοκής είναι αναπόφευκτος
κι ακόμη σημαίνει πως επειδή το παρελθόν που μελετά
δεν είναι νεκρό, έχει την ικανότητα να προβάλει το όραμά του στο μέλλον έτσι, που να αποκτά όχι μόνο βαθύτερη, αλλά και διαρκέστερη επίγνωση του παρόντος.
Με τρόπο νομίζω οριστικό, για όσους αρέσκονται στις
μονιμότητες, κλείνει το ερώτημα, αν η ιστορική γνώση
είναι ελέγξιμη και επαληθεύσιμη η Ρένα Σταυρίδη –Πατρικίου στην εισαγωγή της μετάφρασης στα ελληνικά του
βιβλίου του Ζωρζ Ντυμπύ «Η Ιστορία συνεχίζεται». Λέει λοιπόν: «Ανάμεσα στην άποψη, που λέει ότι η ιστορία
προκειμένου να θεωρηθεί επιστήμη πρέπει οπωσδήποτε
να διαθέτει το κριτήριο της προβλεψιμότητας και τις
αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες τίποτα δεν υπάρχει
πέρα από το λόγο, που προσφέρει η ιστορία», ο Duby
δε διστάζει να τοποθετήσει αλλού τα ζητήματα αγνοώντας εντελώς το δίλημμα.
«Η ιστορία έχει εγκαταλείψει πια την προσπάθεια της
απατηλής αναζήτησης της αντικειμενικότητας και της
αλήθειας. Η ηθική της δουλειάς του ιστορικού τιθασεύει τις προσωπικές διαθέσεις κι επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί η παιδεία και η φαντασία του τεχνίτη. Εν τέλει από
την ιστορία ζητάμε να μας διηγηθεί αυτά, που ξέρει κι
όχι να μας αποδείξει ότι ο άνθρωπος θα σωθεί χάρη
στην πρόοδο».
Κι ο ίδιος ο Ντυμπύ σημειώνει:
«Τελευταία χρησιμοποιώ όλο και περισσότερο τη λέξη
«εγώ» στα βιβλία μου. Μ’ αυτόν τον τρόπο προειδοποιώ
τον αναγνώστη μου. Δεν διατείνομαι ότι μπορώ να του
μεταδώσω τη αλήθεια για ό,τι πραγματικά έχει συμβεί,
αλλά μπορώ να του υποβάλω μια ιδέα για το τι πιθανόν
έχει συμβεί, μπορώ να του θέσω υπόψη την εικόνα, που
εγώ με τρόπο έντιμο έχω σχηματίσει για την αλήθεια.
Εντούτοις φρόντισα ώστε τα εύπλαστα στοιχεία της φαντασίας μου να μείνουν γερά δεμένα πάνω σ’ αυτούς τους
γάντζους από τους οποίους στο όνομα μιας ηθικής του
επιστήμονα, δεν παραποίησα και δεν παραμέλησα κανέναν, αλλά αντίθετα τους δοκίμασα όλους σχολαστικά
για να εξακριβώσω την αντοχή και τη σταθερότητά τους.
Εννοώ τα τεκμήρια. Τα «αποδεικτικά» μου στοιχεία.
Συνήθως όσοι επιμένουν να απολογούνται για τις πράξεις
τους επιβαρύνουν, λέει, τη θέση τους, επειδή υπονοείται
ότι έχουν ένοχη συνείδηση. Ασφαλώς αυτό δεν ισχύει
για τους ιστορικούς η πλειονότητα των οποίων φαίνεται
να έχει συναίσθηση ότι η επιστήμη, που υπηρετούν κρα-
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Ναι βέβαια έτσι είναι τα πράγματα, αλλά πάλι,
μήπως και δεν είναι έτσι;
Είναι λοιπόν, η ιστορία επιστήμη ή προβάλλει απλά τους
ευσεβείς και ασεβείς μας πόθους στο φόντο του παρελθόντος, μιλούν αλήθεια από μόνα τους τα γεγονότα ή
περιμένουν τον ιστορικό να τα επικαλεστεί κι αν η ανάγκη το καλεί να τα επινοήσει και τι θα γίνει με εκείνα τα
γεγονότα, που από αμέλεια, ανεπάρκεια ή δόλια πρόθεση δε θα τύχουν εν τέλει της εύνοιας του ιστορικού κι αν
πάλι κάποια άλλα γεγονότα διαψεύδουν ή αμαυρώνουν
τον αιτιολογικό μας μύθο;
Είναι χρήσιμο να θέτουμε στον εαυτό μας ερωτήματα,
αλλά είναι επικίνδυνο να απαντάμε σε αυτά, προειδοποιεί σαρκάζοντας ο Charles Seignobos . κι ο Κρότσε πάλι
«όλη η ιστορία, σου λέει, είναι σημερινή ιστορία, υπονοώντας το να βλέπει κανείς το παρελθόν με τα μάτια του
παρόντος, ενώ ο Τζων Κλαρκ με τη σειρά του την αφορίζει χωρίς περιστροφές με την αιχμηρή διατύπωση
«ιστορία είναι ένας σκληρός πυρήνας ερμηνείας περιστοιχισμένος από σάρκα αμφισβητήσιμων γεγονότων».
Πιο αποκαλυπτικός ο Μαρκ Μπλοχ δεν αφήνει περιθώρια παρεξηγήσεων: «Νεοφερμένη στο χώρο της ορθολογικής γνώσης η ιστορία, είναι επίσης μια επιστήμη στην
παιδική της ηλικία, ή για να το διατυπώσουμε καλύτερα,
έχοντας γεράσει στην εμβρυακή μορφή της απλής αφήγησης, έχοντας επί μακρόν επιβαρυνθεί με το μύθο και
έχοντας παραμείνει μακρότερο διάστημα προσκολλημένη στα πιο προφανή γεγονότα, είναι ακόμη πολύ νέα για
να αποπειραθεί ορθολογικές αναλύσεις. Τώρα μόλις
επιχειρεί να διεισδύσει κάτω από την απλή επιφάνεια της
δράσης απορρίπτοντας όχι μόνο τους πειρασμούς του
μύθου και της ρητορικής, αλλά και τα ακόμη πιο επικίνδυνα δηλητήρια της ρουτινιάρικης ευρυμάθειας και του
εμπειρισμού, που εμφανίζονται με τη μάσκα της κοινής
λογικής.
Για να έρθει στο πνεύμα αυτό ο Oskar wilde να διατυπώσει άπαξ και εξακολουθητικά τον πιο αιρετικό αφορισμό για την ιστορία «το μόνο καθήκον που έχουμε να
κάνουμε προς την ιστορία, λέει, είναι να την ξαναγράψουμε»
Δύσκολα θα συναντήσουμε άλλην επιστήμη, που να έχει
δεχθεί τόσην αμφισβήτηση κι όχι μόνο από το χώρο της
ευρύτερης διανόησης, αλλά, και κυρίως, από τους ίδιους
τους υπηρέτες της.
Ακόμη θυμούμαι την έκπληξη του ακροατηρίου σε παλαιότερη συγκέντρωση, όταν ο ομιλητής, πανεπιστημιακός μελετητής της σύγχρονης ιστορίας, αναφερόμενος
στη Mικρασιατική καταστροφή μας εβεβαίωνε ότι το
παρελθόν, πολύ περισσότερο το πρόσφατο είναι, λέει,
απρόβλεπτο και ο ιστορικός, πάει να πει, ιδιότυπος προφήτης εκείνων, που έχουν τελεσίδικα συμβεί, κι αν σας
φαίνεται αδιανόητο, κρατήστε προς το παρόν πόσο
ωραίο είναι, έτσι σουρεαλιστικά διατυπωμένο!
Όλες αυτές τις επικρίσεις, που ούτε αβάσιμες ούτε κακόβουλες είναι, μπορούμε να τις επικρίνουμε ως υπερβολικές οριοθετήσεις επιστημονικής καχυποψίας, αρκεί να
μη φτάσουμε να επιφυλάξουμε κι εμείς με τη σειρά μας
στον ιστορικό το ρόλο της βελόνας στην πυξίδα, ούτε του
δείκτη ανεμολογίου πιο πολύ, έτσι που να οφείλει να
τρελαίνεται κάθε που οι άνεμοι διχογνωμούν.
Ας επανέλθουμε λοιπόν στην τάξη.
Ο Άνθρωπος, κινώντας από μια σκοτεινή άβυσσο, για
να καταλήξει σε μιαν άλλη σκοτεινή άβυσσο, όπως λέει
ο Καζαντζάκης, στο μεταξύ φωτεινό διάστημα που το
λέει ζωή, αναζητά το λίγο φως, με άλλα λόγια διψά για
την αλήθεια, βολεύεται με το ψέμα, παρηγοράται με το
μύθο, αλλά παραμένει αμετανόητος εραστής της αλήθειας.
Το αίτημα αυτό θέτει διαχρονικά κάθε φορά, που σκύβει
με αγωνία πάνω από τα λείψανα του πολιτισμού και
αφουγκράζεται τη σιωπή των αιώνων και για δείτε, όσοι
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τάει τη χρησιμότητά της παρά την όποια υποκειμενικότητα, για δύο κυρίως λόγους.
Ο ένας είναι πως η ιστορία, ως επιστήμη του περασμένου,
εκτείνει δημιουργικά την ηγεμονία του νου στην ανασύνθεση της μοναδικότητας του ιστορικού γεγονότος, διαψεύδοντας τον αφελή πλην βολικό μύθο ότι τάχα η ιστορία επαναλαμβάνεται και η μοναδικότητα, ξέρετε, φυλάει το εξαιρετικό προνόμιο να χαρίζεται σε όποιον την
αποκαλύπτει.
Κατά τον τρόπο ακριβώς που οι τυφλοί «βλέπουν» με τη
αφή, οι γνώστες της ιστορίας αναπληρώνουν την απώλεια
από τη φθορά του χρόνου, την αντιφατικότητα των ίδιων
των γεγονότων και την προθυμία τους να υποστηρίζουν
την προκατάληψη, ψηλαφίζοντας την αλήθεια με τα δάκτυλα της φαντασίας. «Αν δεν καταλάβαινα από ποίηση,
τονίζει εμφατικά ο Ν. Σβορώνος, δεν θα έκανα ποτέ μου
ιστορία, θα έκανα στατιστική».
Ο δεύτερος λόγος είναι πως όσο κι αν η ψυχαγωγική
λειτουργία της ιστορίας συντείνει στη διανοητική της
νομιμοποίηση καθώς μαγνητίζει τη φαντασία με την απομάκρυνση από το χώρο και το χρόνο και ενεργοποιεί τη
μαγεία του άγνωστου, αυτό από μόνο του δεν θα ήταν
αρκετό για να θεωρηθεί επιστήμη άξια του ονόματός της.
Ο Andre Gide, λέει εν προκειμένω «Η απλή ψυχαγωγία
δεν επιτρέπεται στις μέρες μας ακόμη κι αν αποτελεί
ψυχαγωγία του νου, η ιστορία πρέπει να νομιμοποιηθεί
ως μορφή γνώσης, ειδάλλως όλοι, όσοι ικανοί για καλύτερη απασχόληση, πρέπει να απομακρυνθούν από το
χώρο της».
Που πάει να πει η ιστορική γνώση είναι σε θέση να δώσει
πρακτικά αποτελέσματα, με κάποιας μορφής εφαρμογή
της πρέπει και μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο του παρόντος και του μέλλοντος, ή πιο απλά η ιστορία οφείλει
να μπορεί να διδάσκει.
Και πράγματι έχουμε επενδύσει υψηλές προσδοκίες στη
δυναμική της διδακτικής, προτρεπτικής ή αποτρεπτικής
του ιστορικού παραδείγματος. Αδαή και αμόρφωτο, ανίκανο να γίνει φορέας πολιτισμού, θεωρούσαμε, πριν την
εμφάνιση των επιστημών της ταχύτητας, τον ανιστόρητο
και αγεωγράφητο, τον εκτός τόπου και χρόνου, τον χωρίς ταυτότητα, τον χωρίς στίγμα άνθρωπο στην πορεία
του χρόνου.
Η γνώση και η όσο γίνεται βαθύτερη κατανόηση της καταγωγής του παρόντος μπορεί να προσφέρει την αναγκαία συνειδητότητα και να δώσει εγκυρότερα αξιολογικά κριτήρια για την ερμηνεία του νοήματος της ιστορίας, καθιστώντας μας πιο επιφυλακτικούς απέναντι
στην αυστηρότητα της νομοτέλειας ή την αθωότητα των
συμπτώσεων.
Κι όσο κι αν οι φιλόσοφοι της ιστορίας επιμένουν πως
έργο του ιστορικού είναι να μας βοηθήσει να κατανοούμε τα γεγονότα και τους συντελεστές τους και όχι να τα
κρίνουμε και να τα δικάζουμε, εκδίδοντας συχνά καθυστερημένες ετυμηγορίες, είναι, φοβούμαι, πολύ νωρίς να
παραιτηθούμε από το κοινωνικά και εθνικά εγκεκριμένο
δικαίωμα να χρησιμοποιούμε την ιστορία ως εργαλείο
εθνικού και ηθικού φρονηματισμού.
Το θέμα συνεπώς δεν είναι αν θα διαβάζουμε ή θα διδάσκουμε ιστορία, αλλά πώς και με ποιες φανερές και απώτερες επιδιώξεις – και στο θέμα αυτό δεν χωρούν άλλες
αναβολές – είναι ανάγκη να γίνουμε αυστηρότεροι με τον
εαυτό μας και όσο γίνεται πιο ειλικρινείς. Αλλιώς είναι
βέβαιο πως αντί να παράγουμε πολίτες με συνείδηση
συνέχειας πραγμάτων και συνευθύνης θα ετοιμάζουμε ή
θερμοκέφαλους υπηκόους, έτοιμους να ζευτούν στο άρμα του όποιου εθνικισμού ή ηρωισμούς της απελπισίας,
όταν τα διλήμματα δεν θα επιτρέπουν άλλο από το να
κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία.

Θ

α πάω στον Κοφινά» αποφάσισε. «Εκείνος, με την
πρώτη κιόλας κοντυλιά του, ξεσηκώνει όλο το χωριό».
Κατέβηκε πιλαλώντας απ’ το βουνό κι έτρεξε ξαναμμένος στο σπίτι του λυράρη. Τον άκουσε απ’ τη γωνία τού
δρόμου. Τον είδε στην αυλή του να δοκιμάζει καινούρια
τραγούδια στη λύρα του και κοντοστάθηκε κρυμμένος
λίγο παράμερα να ακούει.
Ο Κοφινάς όμως έπιασε με το μάτι τη θωριά του αγοριού
κι άλλαξε λόγια στο τραγούδι του:
Κρύβεται ο Απάγελος,
θαρρώντας δεν θωρώ τον,
μα δίχως θάρρητα κανείς
τα θέλει δεν θωρεί.
Άκουσε τα λόγια που είχε βάλει στο τραγούδι ο Κοφινάς και βγήκε απ’ την κρυψώνα του κατακόκκινος ο
Απάγελος.
Ο Κοφινάς, βλέποντάς τον να πλησιάζει σαν δαρμένο
σκυλί, έβαλε τα γέλια.
― Γιατί κρύβεσαι, Απάγελε; Άκουγες μόνο ή έχεις κάτι να μου πεις; είπε φιλικά.
Ο Απάγελος μάζεψε τα κουράγια του και είπε:
― Θέλω να με μάθεις να παίζω τη λύρα, δάσκαλε Κοφινά. Και να τραγουδάω.
Ο λυράρης χαμήλωσε τη λύρα και κοίταξε τον Απάγελο στα μάτια.
― Δεν είμαι δάσκαλος, Απάγελε. Λυράρης είμαι. Αν
θέλεις, πάρε μια λύρα, έλα κοντά μου και κάνε ό,τι
κάνω.
― Δεν έχω λύρα, μπάρμπα, είπε ξεθαρρεμένος ο Απάγελος.
Ο Κοφινάς σηκώθηκε, μπήκε μέσα στο σπίτι και αμέσως
βγήκε κρατώντας μια λύρα και το δοξάρι της. Έδωσε
στο παιδί το όργανο λέγοντάς του:
― Παρ’ την! Σου τη χαρίζω, για το χατήρι του πατέρα
σου που είναι μεγάλο παλικάρι.
Ο Απάγελος πήρε τη λύρα και την κράτησε απαλά, με
φόβο και με λαχτάρα. Όπως θα κρατούσε μια πρωτόγεννη μικρομάνα το πρώτο της μωρό. Κοιτούσε λύρα
και δοξάρι και δεν τα χόρταινε. Τα μάτια του λάμπανε
και είπε με αθώα πονηριά στον Κοφινά:
― Σ’ ευχαριστώ, δάσκαλε.
Εκείνος, με το «δάσκαλε», χαμογέλασε και τον χάιδεψε
στο κεφάλι. Πήρε κοντά του ένα σκαμνί, του έκανε νόημα να καθίσει και είπε:
― Βλέπε, άκου, και κάνε ό,τι κάνω…
Ο Απάγελος κάθισε και έδειξε με τα μάτια ότι ήταν
έτοιμος.
Ο Κοφινάς έπιασε τη λύρα του αργά. Έπιασε και τη
δικιά του ο Απάγελος.
Έπιασε ο Κοφινάς το δοξάρι, τον μιμήθηκε ο Απάγελος.
Ο Κοφινάς έσυρε το δοξάρι του στις χορδές της λύρας
και έβγαλε έναν ήχο γλυκό, σταθερό και δυνατό. Ο Απάγελος χαμογέλασε με τον ήχο και έσυρε το δοξάρι του
στις χορδές της λύρας του. Ακούστηκε ένα ξεφτισμένο
τρεμουλιαστό νιαούρισμα.
Ο Κοφινάς, σοβαρός, έκανε νόημα στον απογοητευμένο Απάγελο να ξαναπροσπαθήσει. Ξανά νιαούρισμα.
Γέλασε ο Απάγελος, χαμογέλασε κι ο Κοφινάς.
Και ξανά. Και ξανά, και ξανά…
Μέχρι που η λύρα του τραγούδησε έναν ήχο πραγματικής λύρας. Αβέβαιο κι αδύναμο, αλλά τόσο ευχάριστο
που τον έκανε ν’ ανατριχιάσει.
Κοίταξε με περηφάνια τον Κοφινά.
― Καλά πας, του είπε εκείνος. Πάμε ξανά. Απ’ την

αρχή.
Το πρώτο μάθημα του Απάγελου στην αυλή του Κοφινά, κράτησε μέχρι το μεσημέρι.
― Σπίτι τώρα… Κι αύριο μέρα είναι, είπε ο λυράρης και
έδιωξε τον μαθητή του.
― Να πάρω τη λύρα μαζί μου; ρώτησε ο Απάγελος με
σιγανή φωνή.
― Δική σου είναι. Άμα θες την παίρνεις, άμα θες την
αφήνεις, άμα θες τη φυτεύεις, είπε ο Κοφινάς κοιτάζοντας τον πονηρά και χαμογελώντας κάτω από τα μουστάκια του.
Ο Απάγελος τον αποχαιρέτησε και με τη λύρα στην
αγκαλιά έτρεξε στο σπίτι του.
― Πού είναι ο πατέρας; ρώτησε λαχανιασμένος τη μάνα του με το που μπήκε στην κουζίνα.
― Όπου να ’ναι θα ’ρθει για φαΐ. Εσύ πού ήσουνα;
Τίνος είναι αυτή η λύρα; ρώτησε εκείνη, συνηθισμένη
στα απροειδοποίητα σύρε κι έλα του γιου της.
― Δική μου! Μου την χάρισε ο Κοφινάς! Θα μου μάθει
να παίζω και να τραγουδάω! είπε με καμάρι.
Η μάνα του χαμογέλασε και τον αγκάλιασε.
― Λυράρης θα μου γενεί; Ώχου, το μικιό μου!
Ο Απάγελος στραβομουτσούνιασε.
― Μουσικός μεγάλος θα γίνω, μάνα. Και δεν είμαι το
«μικιό» σου, είπε κορδωμένος και σοβαρός.
― Καλά, μεγάλε μουσικέ μου. Μόνο βόηθα με τώρα στο
τραπέζι και μετά το φαγητό μεγάλωσε όσο θέλεις. Γίνε
σαν τον πλάτανο στο Περαχώρι. Αλλά βιάσου τώρα
γιατί έρχεται ο πατέρας σου και θα πεινάει.
Μόλις μπήκε ο πατέρας στο σπίτι, η ματιά του έπεσε
στη λύρα που ήταν ξαπλωμένη στο τραπέζι πάνω σ’ ένα
μαλακό πανί.
― Ο Κοφινάς μού τη χάρισε, τον πρόλαβε ο γιός του.
Μου τη χάρισε για το χατήρι σου, λέει, γιατί είσαι μεγάλο παλικάρι. Θα μου δείξει να παίζω και να τραγουδάω.
Οι γονείς του κοιτάχτηκαν μ’ ένα μισόγελο.
― Να ’ναι καλά ο άνθρωπος, μουρμούρισε σκεφτικός
ο πατέρας. Πρέπει να σκεφτούμε τι δώρο θα του κάνουμε για τα μαθήματα του γιου μας, είπε στη γυναίκα
του.
― Δεν θέλει δώρο! πετάχτηκε ο Απάγελος. Εκείνος μου
είπε να πηγαίνω όποτε θέλω και να βλέπω τι κάνει και
να το κάνω. Δεν είναι μάθημα αυτό!
― Μάθημα είναι, γιε μου, και μάλιστα πολύ ακριβό,
είπε κουνώντας το κεφάλι η μητέρα.
Ο Απάγελος έμεινε σκεφτικός.
― Τότε, εγώ θα πρέπει να του κάνω δώρο, είπε.
― Όταν μεγαλώσεις. Όταν θα σου χαρίσουνε κάτι για
το δικό σου το χατήρι, κι όχι για το χατήρι του μπαμπά
σου, είπε ο πατέρας χαϊδεύοντάς τον στο κεφάλι.
Ο Απάγελος δεν καταλάβαινε τι ακριβώς γινότανε με
τα δώρα και τα χατήρια και ποιος χρωστάει σε ποιον
και όλα εκείνα τα πολύπλοκα πράγματα.
Αυτό όμως που είχε καταλάβει πολύ καλά, ήταν ότι είχε
γίνει μαθητής του Κοφινά.
Κι αυτό από μόνο του ήταν ό,τι ονειρευόταν.
Όλο το απόγευμα έμεινε κλεισμένος μέσα στο σπίτι
παλεύοντας με τη λύρα και το δοξάρι. Προσπάθησε να
παίξει κάποιο γνωστό τραγούδι αλλά το μόνο που κατάφερνε ήταν να βγάζει κάτι ήχους που μόνο με τραγούδι δεν έμοιαζαν.
Κι έτσι προτίμησε να δοκιμάζει ξανά και ξανά τους
απλούς ήχους που του είχε δείξει ο Κοφινάς.

Με την
επανάληψη άκουγε
όλο και πιο καθαρό και στρωτό
τον ήχο να βγαίνει
από το όργανο. Ο Απάγελος χαμογέλασε μόνος του.
«Είναι μαγικό!» σκέφτηκε.
Ο Απάγελος πήγαινε στον Κοφινά όποτε μπορούσε ο
λυράρης. Μέρα με την ημέρα άρχιζε να κατακτά τη
λύρα και να δίνει διέξοδο στους ήχους που στριμώχνονταν μέσα του. Μετά από αρκετό καιρό, του είπε ο Κοφινάς:
― Καιρός είναι τώρα να πας και σε άλλο λυράρη. Να
σου δείξει κι άλλα πράγματα.
Ο Απάγελος σκοτείνιασε και έσκυψε το κεφάλι με στενάχωρη όψη.
― Τι έπαθες; ρώτησε ο Κοφινάς βλέποντάς τον μουτρωμένο.
― Δεν με θέλεις άλλο, δάσκαλε… Βαρέθηκες… Με διώχνεις…
Ο Κοφινάς έβαλε τα γέλια.
― Είσαι φοβερός, μωρέ Απάγελε! Εγώ να σε βαρεθώ;
Εγώ φοβήθηκα ότι με το ταλέντο που έχεις, εσύ βαρέθηκες εμένα. Έχεις μάθει μέσα σε τόσο λίγο καιρό όσα
οι άλλοι κάνουν χρόνια για να τα μάθουν. Κι αν το
καταφέρουν…
Ο Απάγελος τον κοιτούσε δύσπιστα.
― Τι εννοείς, δάσκαλε; ρώτησε με λοξό βλέμμα.
― Εννοώ ότι δεν με χρειάζεσαι άλλο. Εννοώ ότι καλά
θα κάνεις να δεις τι μπορούν να σου προσφέρουν και
οι άλλοι λυράρηδες. Ο καθένας έχει κάτι δικό του. Απ’
όλους έχεις κάτι να πάρεις. Μετά, θα βρεις εσύ τον
δικό σου δρόμο. Και στη μουσική και σε όλα. Στη ζωή
την ίδια.
Ο Απάγελος χάρηκε αλλά και μελαγχόλησε.
Ποτέ πια δεν θα καθόταν στην αυλή του Κοφινά όπως
τώρα.
Αναθυμόταν όλα όσα του είχε πει ο λυράρης. Για τη
μουσική, για το γλέντι, για τα τραγούδια και τους χορούς που ξεσηκώνουν τους αθρώπους, που τους φιλιώνουν με τους γύρω τους και με τον ίδιο τους τον εαυτό.
Για τό πώς ο λυράρης ακολουθεί τον άξιο χορευτή και
οι δυό τους γίνονται ζευγάρι που ανυψώνει τη μουσική
και τον χορό σε τέχνη που νικάει το θάνατο, ή ―μάλλον― σε τέχνη ζωής που έχει μέσα της και γέννηση και
έρωτα και ζωή και θάνατο και ξανά νέα γέννηση.
Ο Κοφινάς του είχε δείξει πολλά πράγματα.
Πέρα από τη μουσική και το παίξιμο της λύρας.
Του είχε δείξει πώς να ενώνει τους ανθρώπους στο γλέντι, να σέβεται και να παρακολουθεί όλους τους χορευτές. Να λύνει στο φτερό τις μικροπαρεξηγήσεις που
πολλές φορές βάζουν σε κίνδυνο ένα γλέντι.
Χάρηκε όμως με τα λόγια του γενναιόδωρου λυράρη ο
Απάγελος.
Χωρίς να πάρουν τα μυαλά του αέρα γιατί, όπως ο ίδιος
πίστευε, βρισκόταν ακόμα πολύ μακριά από τη μουσική
που ονειρευόταν. Αισθανόταν ότι όσο μάθαινε, τόσο
απομακρυνόταν το όνειρό του. Όσο περισσότερο ζητούσε τον άπιαστο και μαγικό ήχο, τόσο εκείνος έδειχνε
ακόμα πιο άπιαστος και πιο μαγικός.

Δημήτρης Σαλούστρος
(του Ζαϊμη)

Email: saloudim@hotmail.com
Σε περίπτωση έντυπης εκδόσεως, τα έσοδα θα διατεθούν, σύμφωνα με το συγγραφέα, υπέρ του Ιδρύματος Γεωργίου Σμπώκου.
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«Ποια η Σημασία του Σοφού στην Αρχαιότητα

Το θέμα που θα μας απασχολήσει σ’ αυτό το κείμενο, είναι
η σημασία που δόθηκε στον σοφό στην αρχαιότητα και
ποια θα μπορούσε να δοθεί σήμερα. Συγκεκριμένα, η έννοια που δίνεται στον σοφό, από διάφορες σχολές σκέψης
της αρχαιότητας όπως «οι Επικούρειοι», «οι Στωικοί» ή
οι Σκεπτικοί κλπ. και πόσο αυτή η έννοια αντανακλάται
στη σύγχρονη περίοδο; Τα αναδυόμενα ερωτήματα είναι
τα ακόλουθα: Ποιος είναι εκείνος που θεωρείται ως ο άνθρωπος της σοφίας ή ότι είναι ένας σοφός; Με άλλα λόγια,
ο σοφός αυτός είναι κάποιος που έχει θεωρηθεί στη συνείδηση των αρχαίων φιλοσόφων, διανοουμένων και μη,
ως ο καλός έναντι του κακού; Ο σώφρων έναντι του άφρονος, ή ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και γιατί; Δηλαδή,
ποια θα μπορούσε να είναι όχι μονάχα η ιδιότητα αλλά η
κεντρική σημασία του σοφού και τι τέλος πάντων μπορεί
να αντιπροσωπεύει;
Είναι ο σοφός κάποιος ρόλος κοινωνικός ή πολιτικός και
ποιος μπορεί αλήθεια να τον υποδυθεί; Ο προσδοκώμενος
στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει και να αναλύσει
όλες τις εκδοχές του σοφού ώστε να κατανοήσουμε τη
βαθύτερη έννοιά του στις κοινωνικές και πολιτικές του
διαστάσεις εκείνης της εποχής με τις αντανακλαστικές
επιδράσεις του σήμερα. Δηλαδή, αν στην αρχαιότητα ένας
τέτοιος άνθρωπος ήταν απαραίτητος, μήπως είναι αναγκαίος και σε άλλες εποχές όπως τη δική μας που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και αβεβαιότητα; Αν ναι, με
ποιον τρόπο επιτυγχάνει την αρετή και γίνεται ενάρετος;
Φυσιολογικά και αυθεντικά ή επιδεικτικά και σκόπιμα;
Κυρίως επειδή, στην εποχή μας με τη γνώση που διαθέτουμε υπάρχουν παραδείγματα με αυθεντικές ενάρετες
πράξεις και άλλες που συντελούνται με επιδεικτικό τρόπο
για κάποιο σκοπό. Ας δούμε παρακάτω, αφού εξετάσουμε τις δύο μόνο σχολές σκέψης της αρχαιότητας, τους
Επικούρειους και τους Στωικούς πόσο αντανακλώνται
στο σήμερα.

➋ Επ
 ικούρεια Αντίληψη περί Σοφού
Κύριος σκοπός της φιλοσοφίας για τον ίδιο τον Επίκουρο,
ως ένας σπουδαίος φιλόσοφος1 της αρχαιότητας, ήταν να
διδάξει στον άνθρωπο τη μέθοδο του απεγκλωβισμού του
από τα πάθη της ψυχής του για να ζήσει αληθινά την ευτυχία ως αποκαλούμενη ευδαιμονία. Κατά την επικούρεια
φιλοσοφία, ο σοφός ερμηνεύεται ως κάποιος που ξεχωρίζει σε πολλά σημεία και αρετές από τους άλλους ανθρώπους.2 Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι σοφός ένας πνευματικά ανώτερος άνθρωπος, ο οποίος έχει εγκράτεια και
ανθεκτικότητα, αλλά έχει πάνω απ’ όλα απελευθερώσει
τον εαυτόν του από τα πάθη της ψυχής κάνοντας τη ζωή
του ευτυχισμένη. Με το παράδειγμα αυτό ο αρχαίος φιλόσοφος, αναδεικνύει μια θεραπεία, ότι η ευτυχία που επαγγελλόταν ως ευδαιμονία μπορεί να επιτευχθεί σε αυτή τη
ζωή όσο σύντομη και αν είναι. Ο σοφός επομένως αποτελεί μια απόδειξη γι αυτό.3 Ο βασικός λόγος που ο σοφός
θεωρείται μια προσωπικότητα που μπορεί να κατακτήσει
την ευδαιμονία είναι επειδή πρώτον, έχει ήδη ‘κατανοήσει
τη φύση κι έχει κατακτήσει τον πλούτο της αυτάρκειας
του. Δεύτερον, επειδή χρειάζεται ελάχιστα πράγματα κι
αφού αυτά είναι ελάχιστα δύναται να τα απολαύσει και
καλύτερα’. Συγκεκριμένα, έχοντας επιστημονική κατάρτιση αυτό το άτομο, δύναται να βάζει τη λογική ως οδηγό
έτσι, ώστε να διάγει το βίο του χωρίς εκτροπές. Αφού
ωστόσο, μπορεί ένα τέτοιο άτομο να διαθέτει γλώσσα
υψηλού επιπέδου είτε προφορικά, είτε γραπτά, με ικανότητα σκέψης, δύναται με άλλους ομοϊδεάτες του να δημιουργούν πολιτισμό σε οποιαδήποτε εποχή. Η ικανότητα
της σοφίας ενός ατόμου, με άλλα λόγια, δύναται να απελευθερώνει τον εαυτόν του από τον κάθε φόβο που προκαλείται από τα φυσικά φαινόμενα ή τις υπερφυσικές
δυνάμεις. Ενώ, εκείνο τελικά που τον κάνει να ξεχωρίζει
θεωρητικά και πρακτικά από τα άλλα όντα, είναι η ελευθερία της βούλησής του καθώς και η εγκράτεια, που αναφέρθηκε παραπάνω, ως αποτέλεσμα αυτής της βούλησης.
Πως όμως απελευθερώνεται η σκέψη ή η βούληση ώστε
να φτάνει με αυτήν στην ευχαρίστηση κι όχι σε πόνο ή
άγχος;
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και ποια Σήμερα;»

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2020

➊Ε
 ισαγωγή

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Γεωργίου Σκουλά,

Καθηγητή Πολιτικής Θεωρίας &
Ανάλυσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γνωρίζουμε τόσο από τον Επίκουρο, όσο και από τους
Επικούρειους, δηλ. τους μετέπειτα συνειδητά οπαδούς
αυτής της φιλοσοφίας, ότι υπάρχει μια ενδεχόμενη εκτροπή των ατόμων από τις βασικές αρχές κίνησης που έχουν
όλοι με αυτή την ελεύθερη βούληση με την οποία, κατά τον
Λουκρήτιο, ‘οδηγεί τον καθένα μας η ηδονή’4 κι έτσι, ενδέχεται να «εκτρεπόμαστε όχι σε ορισμένο χρόνο και ορισμένο τόπο, αλλά όταν και όπου μας πηγαίνει ο νους μας».5
Η εξήγηση από τον ίδιο τον Επίκουρο, είναι το γεγονός
ότι αν, ορισμένοι και δεν είναι λίγοι που παρεκκλίνουν,
γίνεται επειδή προς τα εκεί αναμφίβολα τους οδηγεί ο νους
τους κι η ελεύθερη βούλησή τους, από αυτή τη βούληση
του καθενός ξεκινούν οι κινήσεις ενώ από την ίδια βούληση επεκτείνονται οι κινήσεις μέχρι και τα μέλη του σώματος τους. Μια τέτοια ελευθερία τον ενισχύει να ξεχωρίζει
συγχρόνως και τις επιθυμίες από φυσικές και αναγκαίες
σε μη φυσικές και μη αναγκαίες. Δηλαδή, μπορούμε να
βρούμε το σημείο εκείνο που από απεριόριστες επιθυμίες
ελαττώνονται ώστε να μην προκαλούν ταραχή και πόνο.
Ας δούμε όμως τα πράγματα πιο αναλυτικά, επειδή οι
αντίπαλοι της Επικούρειας φιλοσοφίας είχαν κατηγορήσει
τον ίδιο τον θεμελιωτή της πολλές φορές,6 ως ανήθικο και
ηδονιστή. Αλλά διασταυρώνοντας τις πληροφορίες, διαπιστώνουμε ότι τέτοιου είδους κατηγορίες δεν στέκονται
ούτε συμβιβάζονται με τη συμπεριφορά του φιλόσοφου
γενικότερα, επειδή η φιλοσοφία του στηριζόταν στην ηθική. Δεν θα μπορούσε ποτέ να παρεκκλίνει από αυτή την
ηθική γιατί δεν ήταν μονάχα μια ιδέα ή φιλοσοφική σκέψη
που γεννήθηκε ξαφνικά αλλά κι ως τρόπος ζωής. Δηλαδή,
εκείνο που δίδασκε το βίωνε συγχρόνως στον Επικούρειο
Κήπο που ήταν χώρος στον οποίο συλλογικά διέμεναν και
διατηρούσαν ως εστία τους.
Η επικούρεια φιλοσοφία, είχε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι ήταν μια φιλοσοφία, με ερώτημα: «για να τη μελετούν και να τη συζητούν οι ειδικοί ή για να την μάθουν και
να την εφαρμόζουν όλοι; Ο ίδιος θα προτιμούσε το δεύτερο. Τίποτα δεν θα τον έκανε πιο σταθερά ευτυχισμένο αν
είχε τη βεβαιότητα ότι οι διδασκαλίες του θα διαδίδονταν
και θα παρέμεναν ζωντανές».7 Ο άνθρωπος έλεγε μπορεί
να φθάσει στην ηδονή όταν ζει λογικά και όπως ορίζει η
ηθική. Η ερμηνεία που έδιδε ήταν, «επειδή οι αρετές μεγαλώνουν μαζί με τη ζωή τη γεμάτη ηδονή, και η ζωή αυτή
που είναι γεμάτη ηδονή είναι αχώριστη από τις αρετές».8
Ούτε όμως, με τη διδασκαλία του για την ηδονή, μπορούσε να παρεκκλίνει λόγω του ότι έβρισκε τη μεγαλύτερη
ηδονή στη λιτή δίαιτα. Αυτό φαίνεται και από την επιστολή του στον Μενοικέα που υποστηρίζει ότι, «τρέμω από
την ηδονή του σώματος, όταν ζω με ψωμί και νερό, και
πτύω τις ασελγείς ηδονές, όχι αυτές καθαυτές, αλλά τα
κακά που επακολουθούν».9
Με άλλα λόγια, ο σοφός σκεπτόταν το κάθε τι ξεχωριστά
και έκανε πράξη οτιδήποτε θα μπορούσε να του προσφέρει δύναμη που να τον κάνει αρκετά ισχυρό ώστε να τιθασεύει όλα τα πάθη του χωρίς καταναγκασμό και μ’ αυτό
τον τρόπο να φτάνει σε ψυχική γαλήνη. Το κριτήριο αυτό
τον οπλίζει με αρκετή δύναμη ώστε να δύναται να επιβάλλεται στον εαυτόν του και να τον οδηγεί στην ορθή πράξη.
Το ζήτημα εντούτοις, της τιθάσευσης των παθών του ατόμου – σοφού ως μια ασκητική των παθών του, δεν θα έπρεπε να του στερεί καμιά από τις ελευθερίες του ίδιου του
εαυτού του, διαφορετικά θα θεωρούνταν εξαναγκασμός
που θα μπορούσε να υποκύπτει σε μια τέτοια πειθαρχεία.
Με αυτό τον τρόπο όμως, θα αδυνατούσε να φτάσει στην
πραγματική ευδαιμονία.
Όπως και να έχει πάντως, σε αυτή τη διδασκαλία για τον
σοφό, από τον ίδιο τον Επίκουρο και τους Επικούρειους
αργότερα, οι οποίοι δεν παρέκαμψαν στο ελάχιστο από
τον δάσκαλό τους, υπάρχουν τόσα θετικά στοιχεία που
παραπέμπουν στον ενάρετο άνθρωπο πολίτη ο οποίος
είναι αναγκαίος σε όλες τις εποχές και ιδιαίτερα στη δική
μας που είναι τόσο ρευστή και αβέβαιη. Σύγχρονοι μελετητές αναφέρουν, πως οι Επικούρειοι φιλόσοφοι ‘ήταν
απόλυτοι στις απόψεις τους για τον σοφό, αλλά επιεικείς
στις πράξεις τους, λίγο απομακρυσμένοι από τα κοινά
αλλά πολύ μαχητικοί στις θέσεις τους. Μπορεί να ήταν
πάντως οι καλύτεροι φίλοι που θα ευχόταν κάποιος στον
εαυτόν του να έχει’.10 Ο σοφός πάντως της επικούρειας
σκέψης δεν είναι άλλος από έναν πνευματώδη άνθρωπο,
εγκρατή, ανδρείο και σώφρονα, απαλλαγμένο από πάθη,

ο οποίος δύναται να έχει τη δύναμη να ζυγίζει και να ανταπεξέρχεται τις δύσκολες συνθήκες σε σημείο που να οδηγεί η κάθε του ενέργεια φυσιολογικά σε ενάρετη πράξη
και τελικά στην ευδαιμονία.
Εάν η δράση του σοφού οδηγεί προς την ενάρετη πράξη,
δεν σημαίνει πως ο ίδιος είναι επιδειξίας ή ότι η πράξη
αυτή ήταν ή είναι αυτοσκοπός για να τον αποκαλούν ενάρετο, αλλά ότι εξελίχθηκε φυσιολογικά προς αυτή την
κατεύθυνση. Επίσης, ότι η ενάρετη αυτή πράξη του επικούρειου σοφού πριν την τέλεσή της, επειδή δεν είναι αυτοσκοπός, δεν μπαίνει εμπόδιο να τον αποπροσανατολίζει
από τις ανάγκες των γύρω του ή της κοινωνίας και να
εγκαταλείπει τους συνανθρώπους του. Έτσι, μπορεί να ζει
ως ένας θεός στην επίγεια θνητή ζωή του.

➌ Η Αντίληψη των Στωικών περί Σοφού
Για τους Στωικούς, σύμφωνα με τον Long, «ο σοφός ορίζεται ως ηθική αυθεντία. Γνωρίζει με ακρίβεια τι πρέπει
να γίνει σε κάθε περίσταση και φροντίζει ώστε αυτό να
γίνεται το σωστό καιρό και με τον σωστό τρόπο».11 Εάν
υποτεθεί ότι υπάρχει μια κάποια ανάγκη ή επιθυμία να
παρατηρηθεί αλλά και να αξιολογηθεί κριτικά η ηθική
υπόσταση ενός ατόμου, για το οποίο συντελείται η παρατήρηση, δεν είναι ανάγκη για τους στωικούς αυτό το άτομο να είναι στη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων
του επειδή απλά τα καθήκοντα δεν παρέχουν καμιά ένδειξη της ψυχικής κατάστασης του ατόμου που ενεργεί. Εδώ
μπορεί να παρατηρηθεί μια κάποια αδυναμία των στωικών
για να αποδείξουν έμπρακτα πώς και από πού πηγάζει η
φρόνηση ή η φρόνιμη διάθεση του σοφού εάν και εφόσον
ο σοφός είναι όντως το αντίθετο του άφρονα. Είναι ο
σοφός εκτός του φρόνιμου και του καλού, εκείνος που έχει
ανεκτικότητα και ανθεκτικότητα με αληθινό τρόπο που
διάγει το βίο του και με ορθόν ή με υγιή λόγο;
Για να απαντηθούν τέτοιου είδους ερωτήματα πρέπει πρωτίστως να κατανοήσουμε τι είναι λόγος και αν έχει κανόνες, τι είναι ηθική και τι είναι ψυχή. Ο θεμελιώδης ρόλος
της ηθικής είναι, για τους περισσότερους αρχαίους φιλόσοφους και όχι μόνο για τους στωικούς ή τους επικούρειους και σκεπτικούς αλλά και για τους ορθολογικούς, να
ενισχύσει τον άνθρωπο να πλησιάσει στην επίτευξη του
στόχου του που είναι η ευδαιμονία, με έναν σωστό τρόπο
ζωής. Πολλοί είναι οι συγγραφείς όπως οι: Τσελλέρ-Νέστλε, Long A. & Lehman-Βλαχούτσικου Άντα, οι οποίοι
κάνουν λόγο για ορμές ως κύριες βάσεις για τη διατήρηση
της ζωής, αναφορικά με τα ένστικτα.
Πέρα όμως από τα ένστικτα στον άνθρωπο, υπάρχει κι ο
λόγος και οι στωικοί θεωρούν ότι ο άνθρωπος έχει χρέος
να δυναμώσει τον ορθό λόγο ώστε να καθίσταται μια ισορροπία ανάμεσα σε λόγο και ένστικτα για να βιώνει ο σοφός
μια φυσική αληθινή ζωή. Αν τα πράγματα είναι διαφορετικά με κάποια άτομα που έχουν ανίσχυρο λόγο και αδυνατούν να αντισταθούν στις ορμές τους, τότε όχι μόνο
ζουν αφύσικη ζωή αλλά διασπούν και τη ψυχική τους
ισορροπία.12
Επειδή ωστόσο, υπάρχει και η τύχη πολλές φορές στον
άνθρωπο ως πεπρωμένο, οι στωικοί διακρίνουν δύο είδη
πεπρωμένων: Αφενός, τις φυσικές καταστροφές που είναι
κτυπήματα από έξω, Και αφετέρου, σε πεπρωμένα που
υποτάσσουν τον άνθρωπο και προκαλούνται εσωτερικά
από τα ένστικτα. Εδώ έρχεται ο Λόγος να παίξει βασικό
ρόλο, αφού έχει δοθεί από τον θεό στους ανθρώπους και
με τη δύναμή του, δηλαδή του λόγου και της σκέψης, δύναται να αποφασίζει το κάθε άτομο την αποδοχή ή την
άρνηση των επιθυμιών του. Οι αρνητικές ή οι κακές πράξεις του ανθρώπου, κατά τους στωικούς, είναι εκείνες που
δεν τον οδηγούν στην ευδαιμονία ως τελικό προορισμό
του και είναι αποτέλεσμα ενός ανίσχυρου Λόγου που τελικά τον άφησε να παρασυρθεί από τις ορμές του.
Ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος του σοφού ανθρώπου
μέσα σε αυτές τις συνθήκες; Σύγχρονοι ερευνητές συνιστούν, ότι «ο σοφός υπομένει χωρίς να γογγύζει το μοιραίο
που του επιβάλλεται από έξω, γιατί σ’ αυτό βλέπει μια
αναγκαιότητα που έρχεται από τη Μοίρα στην οποία πρέπει να προσαρμοστεί με τη θέλησή του».13 Εάν θα παραδεχόμασταν την εκδοχή ότι, στον άνθρωπο υπάρχουν και
τάσεις και έμφυτες επιθυμίες να είναι χρήσιμος στους άλ-

λους και να καλλιεργεί διαρκώς τις σχέσεις του με την
κοινότητα, τότε αυτές οι τάσεις δεν θα μπορούσαν παρά
να είναι αποτέλεσμα του Λόγου. Ως απόρροια του Λόγου
αυτές οι τάσεις λοιπόν, αναδεικνύουν μια πτυχή στον άνθρωπο ως συμπεριφορά η οποία καλείται αρετή. Κατά
τους στωικούς και τους επικούρειους, ο σκοπός που θα
πρέπει να επιδιώκεται από τον άνθρωπο είναι η ανάπτυξη
των αρετών του, ενώ το υπέρτατο αγαθό για τους ίδιους
ήταν το ηθικό αγαθό.
Με άλλα λόγια, οτιδήποτε πράττει ο άνθρωπος και δεν
εμπίπτει στη συμπεριφορά ή στην στάση του ίδιου που
λέγεται αρετή, είναι πράξη λανθασμένη ή αμαρτία. Εάν
δεχόμαστε ότι η αρετή είναι γνώση, η αμαρτία τότε είναι
αμάθεια. Για τους στωικούς, σύμφωνα με τον Ρασσέλ, η
αρετή στη ζωή ενός ανθρώπου είναι το μόνο αγαθό, ενώ
όλα τα άλλα ευτυχία, υγεία, πλούτη δεν υπολογίζονται ως
τέτοια.14 Όταν βλέπουμε, ότι η αρετή έγκειται στη θέληση
του καθενός, κάθε καλό στη ζωή ενός ανθρώπου τότε εξαρτάται από τον ίδιο. Μπορεί και να χάσει τα πλούτη του
αλλά μπορεί να είναι και τότε ενάρετος. Αν η αρετή κατά
τον Ρουσσέλ, «είναι πράγματι το μόνο αγαθό, μια αγαθοεργός Πρόνοια πρέπει να ενδιαφέρεται αποκλειστικά και
μόνο με το να εμπνέει το αίσθημα της αρετής, εντούτοις
οι νόμοι της Φύσεως δημιούργησαν αφθονία αμαρτωλών».15
Στη σύγχρονη περίοδο, είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο
να κατανοήσει κανείς μια ενάρετη ζωή αν δεν οδηγεί η
αρετή αυτή κάπου. Δηλαδή, με την πρόσφατη επιδημία του
ιού Covid-19, έχουμε θαυμάσει αρκετούς γιατρούς αλλά
κυρίως εκείνον που ριψοκινδυνεύει τη ζωή του για να σώσει από την ασθένεια άλλους συνανθρώπους του. Παραδείγματα έχουμε τόσο στην Ελλάδα, όσο στην Ισπανία και
στην Ιταλία στην περίοδο του Μαρτίου και Απριλίου 2020.
Ο γιατρός αυτός, ή οι γιατροί που έδρασαν έτσι, χωρίς
δεύτερη σκέψη για το καθήκον της επιστήμης τους και για
το συνάνθρωπό τους είναι απλά ενάρετοι πολίτες και το
έπραξαν αυτό με τρόπο φυσιολογικό.
Δηλαδή η αρετή εκείνη, ως αποτέλεσμα της δράσης των
γιατρών αυτών, ενώ είναι μια αυθεντική και φυσιολογική
πράξη οδηγεί σε περισσότερη υγεία στην κοινωνία ως κοινό αγαθό. Ο στωικός διανοητής εντούτοις, δεν είναι ο
ενάρετος πολίτης για να κάνει μια καλή πράξη ή κάτι καλό. Απλά το κάνει αυτό το καλό, ή την καλή πράξη μόνο
και μόνο για να είναι ή να φαίνεται ενάρετος.16 Υπό τέτοιες συνθήκες, η στωική ηθική δείχνει μια έλλειψη αλήθειας και συνεκτικότητας. Διακρίνεται να έχει μια σύγκρουση ανάμεσα σε μια φυσιοκρατική έμπνευση που στην
τελική μας ωθεί να ζήσουμε σύμφωνα με τη φύση και σε
μια τυποκρατική ή κοινωνιο-κρατική έμπνευση που θα
έτεινε να καθορίσει τη ζωή του σοφού με βάση την εσωτερική του αρμονία, η οποία κατακτιέται με τίμημα τη
γενική αδιαφορία.17
Μ’ άλλα λόγια, ο σοφός στην αντίληψη αυτή των Στωικών,
ενώ βρίσκεται στη διαδικασία να τελέσει μια ενάρετη πράξη δεν είναι σε θέση να νιώσει τίποτα άσχημο με τη γενική
δυστυχία ή το θάνατο γύρω του, όλη αυτή η κατάσταση
δεν τον επηρεάζει ούτε είναι εμπόδιο στη δική του αρετή.
Πόσα τέτοια παρόμοια παραδείγματα δεν έχουμε στη σύγχρονη περίοδο, όπου επιδεικνύεται μια άλφα καλή πράξη
ή μια φιλανθρωπία μόνο και μόνο για να αποκομίσουν
δάφνες και επαίνους; Η φιλία δε, που τόσο πολύ τίμησε κι
εκθείασε ο Επίκουρος για τους Στωικούς, ναι μεν είναι
κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά δεν σημαίνει πως πρέπει να
αφήσουν τις ατυχίες των φίλων αυτών να καταστρέψουν
τη δική τους ιερή γαλήνη. Τη δημόσια ζωή, σκέπτονται,
«είναι μεν καθήκον μας να αναμιγνυόμαστε σε αυτήν, αλλά δεν πρέπει να παρακινούμαστε από την επιθυμία να
ευεργετήσουμε την ανθρωπότητα, μιας και τα ευεργετήματα που μπορούμε να προσπορίσουμε, όπως π.χ. η ειρήνη, και εξασφάλιση περισσότερης τροφής, δεν είναι αληθινές ευεργεσίες, και δεν μπορούν να μας ενδιαφέρουν,
εξόν από την αρετή μας και μόνο».18
Με παρόμοιο τρόπο και σκέψη, ο Επίκτητος παρατηρεί,
πως για οτιδήποτε δεν εξαρτάται από μας όπως είναι ο
πλούτος, το σώμα, η υπόληψη απέναντι μας, τα υψηλά
λειτουργήματα, δεν έχουν γίνει από εμάς. Ενώ, η γνώμη,
η επιθυμία, η αποστροφή εξαρτώνται από εμάς. Άρα αν
έχουμε μια τίμια βούληση σε αυτά που εξαρτώνται από
εμάς γιατί να μην έχουμε αδιαφορία σε εκείνα που δεν

εξαρτώνται από εμάς; Με τέτοιο τρόπο επομένως, ο σοφός
αφού δεν θα γνωρίσει ούτε ‘εμπόδιο, ούτε ταραχή ούτε
θλίψη, θα είναι ελεύθερος και μέσα στη δουλεία επειδή η
μόνη αληθινή δουλεία είναι εκείνη των παθών του από την
οποία έχει ήδη απελευθερωθεί’.19 Εάν ακολουθούσαν μια
τέτοια λογική οι γενναίοι του 1821, πιθανώς να μην επαναστατούσαν.
Το αποτέλεσμα μια τέτοιας φιλοσοφικής σκέψης αφού
την περιορίζουμε κυρίως στον σοφό, είναι ότι οι κακές
πράξεις του ανθρώπου δεν τελούνται γιατί έχει άσχημο
χαρακτήρα κάποιος, αλλά επειδή είναι συνέπεια του λόγου, αφού αυτός ο λόγος παρασύρθηκε από τις ορμές κι
έτσι έχει γίνει αδύναμος. Με λίγα λόγια, οι ίδιοι οι άνθρωποι προκαλούν τον πιο μεγάλο πόνο στον εαυτόν τους και
φταίνε οι ίδιοι για αυτό. Ο σοφός έτσι, υπομένει χωρίς να
γογγύζει το μοιραίο που έρχεται από έξω, από τη μοίρα
στην οποία πρέπει να προσαρμοστεί με τη θέλησή του.
Θεωρούν τελικά, πως οι άνθρωποι εκείνοι που ακολουθούν τις ορμές τους χωρίς καμιά προσπάθεια να αναπτύξουν τον λόγο μέσα τους, κάνουν μια «παρά φύση» ζωή.
Εδώ γίνεται πλέον σαφές, πως εκείνο που διδάσκουν οι
Στωικοί είναι η αρετή που είναι γνώση και το αντίθετό της
που είναι αμαρτία αλλά είναι επίσης και αμάθεια. Εάν
ωστόσο, δεν γίνεται καμιά προσπάθεια από μέρους τους
να αποκτήσουν γνώση και αρετές, ή να εξασκήσουν τον
λόγο μέσα τους, καταλήγουν αναμφίβολα να βιώνουν την
«παρά φύση» ζωή τους που για οτιδήποτε και να συμβαίνει σε τέτοια ζωή, θα έχουν ψυχικό πόνο.

➍Σ
 υμπέρασμα
Στην στωική φιλοσοφία, ως συμπέρασμα, ο σοφός χρησιμεύει στους ανθρώπους ως πρότυπο γιατί φέρνει μέσα
του τον λόγο και κατά συνέπεια τον λογικό νόμο. Αμφότεροι όμως, τόσο ο λόγος όσο και ο λογικός νόμος, είναι
δημιουργήματα του θεού και όχι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος απλά, έχει χρέος να ελέγχει τις πράξεις του, να εκπληρώνει τις όποιες υποχρεώσεις του επιβάλλονται και να
διάγει το βίο του απαλλαγμένος από τα πάθη του που θα
δυσχέραιναν την διαδρομή του να φτάσει στην ευτυχία.
Προς τι λοιπόν ο μόχθος του ανθρώπου για το λόγο και
το νόμο αφού είναι γενική φροντίδα του θεού; Ο σοφός,
υπό αυτή την έννοια, κατέχει την αλήθεια και την πάσα
γνώση αφού είναι αλάνθαστος εκ θεού και η κάθε πράξη
του είναι τέλεια. Για την ενάρετη δράση, ωστόσο, που
κατευθύνουν τις προσπάθειες τους να πράξουν, συντελείται για τους Στωικούς αφού αδιαφορούν για οτιδήποτε
και να συμβαίνει γύρω τους, είτε πόλεμος, είτε δυστυχία,
είτε φτώχεια.
Ενώ, εκείνο που μας διδάσκει η επικούρεια φιλοσοφία,
είναι να αναγνωρίζουμε όχι μονάχα τη μέγιστη σημασία
και το προβάδισμα που δίνεται στη σκέψη και στην πράξη να ζει κανείς ως σοφός, αλλά και τη σπουδαιότητα που
δίνεται στην ορθολογική δράση του ατόμου, ώστε να γίνει
κατορθωτό να εδραιωθεί κάτι σταθερό στο ρευστό και
‘αβέβαιο κόσμο’ 20 που ζούμε. Η ανάγκη αυτή είναι διαχρονική αλλά σήμερα την έχουμε ως επιτακτικά ζητούμενο. Μας διδάσκει, ότι ο αληθινός σκοπός της φιλοσοφίας είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται για την κατάκτηση της ευδαιμονίας. Δηλαδή, μια προσπάθεια που
τείνει στο να αποκτήσουμε την ηδονή και να αποφύγουμε
τον πόνο. Όμως, η ευδαιμονία δεν είναι η ανεξέλεγκτη
ηδονή των αισθήσεων με τις απεριόριστες επιθυμίες, αλλά
σήμαινε μια ζωή έλλογη ταυτισμένη με την ηθική και την
υπερνίκηση των παθών μας.
Το γεγονός ότι η Επικούρεια σκέψη θεωρούσε την αρετή
όχι ως αυτοσκοπό, σε αντίθεση με τους Στωικούς, αλλά
ως μέσον για μια ζωή με ανθρώπινο νόημα που είναι η
ευτυχία, είναι εμφανές. Δηλαδή, η αρετή για τους πρώτους
είναι μια φυσιολογική απόρροια των δράσεων τους χωρίς
να χάνουν την αίσθηση του γύρω χώρου τους, ενώ για
τους δεύτερους η αρετή είναι μονάχα αυτοσκοπός και
επίδειξη της πράξης τους με πλήρη αδιαφορία για οτιδήποτε άλλο, όπως δυστυχία, φτώχεια ή καταστροφή. Αν
για τους πρώτους, για παράδειγμα, απώτερος στόχος είναι
να αντιμετωπίσουν την αιτία της νόσου ώστε να τη γιατρέψουν όπως είναι η ανισότητα, αφού επιτυγχάνουν την
ισότητα έστω σε αυτούς που βρίσκονται μέσα στον επι-

κούρειο κήπο, για τους δεύτερους, το μέλημά τους είναι
να καταπραΰνουν τον πόνο έστω με μια φιλανθρωπία.
Τελικά, το κυριότερο απ’ την επικούρεια φιλοσοφία, είναι
πως ο σοφός μας συνιστά ότι αρκείται σε λίγα πράγματα
για να είναι ευτυχής και ίσος με τους θεούς. Συνεπώς, ο
επικούρειος σοφός χρησιμεύει στους ανθρώπους σήμερα
ως πρότυπο, για τους παρακάτω λόγους: Πρώτον, γιατί
γνωρίζουν ότι με λίγα μπορεί να κατακτηθεί η ευτυχία.
Και δεύτερον, γιατί φέρει όχι μόνο τον ορθό λόγο μέσα
του, αλλά και τη μέθοδο της απελευθέρωσης των παθών
τους για να διάγουν απερίσπαστα ευτυχισμένο βίο.
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«Ποια η Σημασία του Σοφού στην Αρχαιότητα

Το θέμα που θα μας απασχολήσει σ’ αυτό το κείμενο, είναι
η σημασία που δόθηκε στον σοφό στην αρχαιότητα και
ποια θα μπορούσε να δοθεί σήμερα. Συγκεκριμένα, η έννοια που δίνεται στον σοφό, από διάφορες σχολές σκέψης
της αρχαιότητας όπως «οι Επικούρειοι», «οι Στωικοί» ή
οι Σκεπτικοί κλπ. και πόσο αυτή η έννοια αντανακλάται
στη σύγχρονη περίοδο; Τα αναδυόμενα ερωτήματα είναι
τα ακόλουθα: Ποιος είναι εκείνος που θεωρείται ως ο άνθρωπος της σοφίας ή ότι είναι ένας σοφός; Με άλλα λόγια,
ο σοφός αυτός είναι κάποιος που έχει θεωρηθεί στη συνείδηση των αρχαίων φιλοσόφων, διανοουμένων και μη,
ως ο καλός έναντι του κακού; Ο σώφρων έναντι του άφρονος, ή ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και γιατί; Δηλαδή,
ποια θα μπορούσε να είναι όχι μονάχα η ιδιότητα αλλά η
κεντρική σημασία του σοφού και τι τέλος πάντων μπορεί
να αντιπροσωπεύει;
Είναι ο σοφός κάποιος ρόλος κοινωνικός ή πολιτικός και
ποιος μπορεί αλήθεια να τον υποδυθεί; Ο προσδοκώμενος
στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει και να αναλύσει
όλες τις εκδοχές του σοφού ώστε να κατανοήσουμε τη
βαθύτερη έννοιά του στις κοινωνικές και πολιτικές του
διαστάσεις εκείνης της εποχής με τις αντανακλαστικές
επιδράσεις του σήμερα. Δηλαδή, αν στην αρχαιότητα ένας
τέτοιος άνθρωπος ήταν απαραίτητος, μήπως είναι αναγκαίος και σε άλλες εποχές όπως τη δική μας που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και αβεβαιότητα; Αν ναι, με
ποιον τρόπο επιτυγχάνει την αρετή και γίνεται ενάρετος;
Φυσιολογικά και αυθεντικά ή επιδεικτικά και σκόπιμα;
Κυρίως επειδή, στην εποχή μας με τη γνώση που διαθέτουμε υπάρχουν παραδείγματα με αυθεντικές ενάρετες
πράξεις και άλλες που συντελούνται με επιδεικτικό τρόπο
για κάποιο σκοπό. Ας δούμε παρακάτω, αφού εξετάσουμε τις δύο μόνο σχολές σκέψης της αρχαιότητας, τους
Επικούρειους και τους Στωικούς πόσο αντανακλώνται
στο σήμερα.

➋ Επ
 ικούρεια Αντίληψη περί Σοφού
Κύριος σκοπός της φιλοσοφίας για τον ίδιο τον Επίκουρο,
ως ένας σπουδαίος φιλόσοφος1 της αρχαιότητας, ήταν να
διδάξει στον άνθρωπο τη μέθοδο του απεγκλωβισμού του
από τα πάθη της ψυχής του για να ζήσει αληθινά την ευτυχία ως αποκαλούμενη ευδαιμονία. Κατά την επικούρεια
φιλοσοφία, ο σοφός ερμηνεύεται ως κάποιος που ξεχωρίζει σε πολλά σημεία και αρετές από τους άλλους ανθρώπους.2 Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι σοφός ένας πνευματικά ανώτερος άνθρωπος, ο οποίος έχει εγκράτεια και
ανθεκτικότητα, αλλά έχει πάνω απ’ όλα απελευθερώσει
τον εαυτόν του από τα πάθη της ψυχής κάνοντας τη ζωή
του ευτυχισμένη. Με το παράδειγμα αυτό ο αρχαίος φιλόσοφος, αναδεικνύει μια θεραπεία, ότι η ευτυχία που επαγγελλόταν ως ευδαιμονία μπορεί να επιτευχθεί σε αυτή τη
ζωή όσο σύντομη και αν είναι. Ο σοφός επομένως αποτελεί μια απόδειξη γι αυτό.3 Ο βασικός λόγος που ο σοφός
θεωρείται μια προσωπικότητα που μπορεί να κατακτήσει
την ευδαιμονία είναι επειδή πρώτον, έχει ήδη ‘κατανοήσει
τη φύση κι έχει κατακτήσει τον πλούτο της αυτάρκειας
του. Δεύτερον, επειδή χρειάζεται ελάχιστα πράγματα κι
αφού αυτά είναι ελάχιστα δύναται να τα απολαύσει και
καλύτερα’. Συγκεκριμένα, έχοντας επιστημονική κατάρτιση αυτό το άτομο, δύναται να βάζει τη λογική ως οδηγό
έτσι, ώστε να διάγει το βίο του χωρίς εκτροπές. Αφού
ωστόσο, μπορεί ένα τέτοιο άτομο να διαθέτει γλώσσα
υψηλού επιπέδου είτε προφορικά, είτε γραπτά, με ικανότητα σκέψης, δύναται με άλλους ομοϊδεάτες του να δημιουργούν πολιτισμό σε οποιαδήποτε εποχή. Η ικανότητα
της σοφίας ενός ατόμου, με άλλα λόγια, δύναται να απελευθερώνει τον εαυτόν του από τον κάθε φόβο που προκαλείται από τα φυσικά φαινόμενα ή τις υπερφυσικές
δυνάμεις. Ενώ, εκείνο τελικά που τον κάνει να ξεχωρίζει
θεωρητικά και πρακτικά από τα άλλα όντα, είναι η ελευθερία της βούλησής του καθώς και η εγκράτεια, που αναφέρθηκε παραπάνω, ως αποτέλεσμα αυτής της βούλησης.
Πως όμως απελευθερώνεται η σκέψη ή η βούληση ώστε
να φτάνει με αυτήν στην ευχαρίστηση κι όχι σε πόνο ή
άγχος;
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και ποια Σήμερα;»

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2020
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Γεωργίου Σκουλά,

Καθηγητή Πολιτικής Θεωρίας &
Ανάλυσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γνωρίζουμε τόσο από τον Επίκουρο, όσο και από τους
Επικούρειους, δηλ. τους μετέπειτα συνειδητά οπαδούς
αυτής της φιλοσοφίας, ότι υπάρχει μια ενδεχόμενη εκτροπή των ατόμων από τις βασικές αρχές κίνησης που έχουν
όλοι με αυτή την ελεύθερη βούληση με την οποία, κατά τον
Λουκρήτιο, ‘οδηγεί τον καθένα μας η ηδονή’4 κι έτσι, ενδέχεται να «εκτρεπόμαστε όχι σε ορισμένο χρόνο και ορισμένο τόπο, αλλά όταν και όπου μας πηγαίνει ο νους μας».5
Η εξήγηση από τον ίδιο τον Επίκουρο, είναι το γεγονός
ότι αν, ορισμένοι και δεν είναι λίγοι που παρεκκλίνουν,
γίνεται επειδή προς τα εκεί αναμφίβολα τους οδηγεί ο νους
τους κι η ελεύθερη βούλησή τους, από αυτή τη βούληση
του καθενός ξεκινούν οι κινήσεις ενώ από την ίδια βούληση επεκτείνονται οι κινήσεις μέχρι και τα μέλη του σώματος τους. Μια τέτοια ελευθερία τον ενισχύει να ξεχωρίζει
συγχρόνως και τις επιθυμίες από φυσικές και αναγκαίες
σε μη φυσικές και μη αναγκαίες. Δηλαδή, μπορούμε να
βρούμε το σημείο εκείνο που από απεριόριστες επιθυμίες
ελαττώνονται ώστε να μην προκαλούν ταραχή και πόνο.
Ας δούμε όμως τα πράγματα πιο αναλυτικά, επειδή οι
αντίπαλοι της Επικούρειας φιλοσοφίας είχαν κατηγορήσει
τον ίδιο τον θεμελιωτή της πολλές φορές,6 ως ανήθικο και
ηδονιστή. Αλλά διασταυρώνοντας τις πληροφορίες, διαπιστώνουμε ότι τέτοιου είδους κατηγορίες δεν στέκονται
ούτε συμβιβάζονται με τη συμπεριφορά του φιλόσοφου
γενικότερα, επειδή η φιλοσοφία του στηριζόταν στην ηθική. Δεν θα μπορούσε ποτέ να παρεκκλίνει από αυτή την
ηθική γιατί δεν ήταν μονάχα μια ιδέα ή φιλοσοφική σκέψη
που γεννήθηκε ξαφνικά αλλά κι ως τρόπος ζωής. Δηλαδή,
εκείνο που δίδασκε το βίωνε συγχρόνως στον Επικούρειο
Κήπο που ήταν χώρος στον οποίο συλλογικά διέμεναν και
διατηρούσαν ως εστία τους.
Η επικούρεια φιλοσοφία, είχε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι ήταν μια φιλοσοφία, με ερώτημα: «για να τη μελετούν και να τη συζητούν οι ειδικοί ή για να την μάθουν και
να την εφαρμόζουν όλοι; Ο ίδιος θα προτιμούσε το δεύτερο. Τίποτα δεν θα τον έκανε πιο σταθερά ευτυχισμένο αν
είχε τη βεβαιότητα ότι οι διδασκαλίες του θα διαδίδονταν
και θα παρέμεναν ζωντανές».7 Ο άνθρωπος έλεγε μπορεί
να φθάσει στην ηδονή όταν ζει λογικά και όπως ορίζει η
ηθική. Η ερμηνεία που έδιδε ήταν, «επειδή οι αρετές μεγαλώνουν μαζί με τη ζωή τη γεμάτη ηδονή, και η ζωή αυτή
που είναι γεμάτη ηδονή είναι αχώριστη από τις αρετές».8
Ούτε όμως, με τη διδασκαλία του για την ηδονή, μπορούσε να παρεκκλίνει λόγω του ότι έβρισκε τη μεγαλύτερη
ηδονή στη λιτή δίαιτα. Αυτό φαίνεται και από την επιστολή του στον Μενοικέα που υποστηρίζει ότι, «τρέμω από
την ηδονή του σώματος, όταν ζω με ψωμί και νερό, και
πτύω τις ασελγείς ηδονές, όχι αυτές καθαυτές, αλλά τα
κακά που επακολουθούν».9
Με άλλα λόγια, ο σοφός σκεπτόταν το κάθε τι ξεχωριστά
και έκανε πράξη οτιδήποτε θα μπορούσε να του προσφέρει δύναμη που να τον κάνει αρκετά ισχυρό ώστε να τιθασεύει όλα τα πάθη του χωρίς καταναγκασμό και μ’ αυτό
τον τρόπο να φτάνει σε ψυχική γαλήνη. Το κριτήριο αυτό
τον οπλίζει με αρκετή δύναμη ώστε να δύναται να επιβάλλεται στον εαυτόν του και να τον οδηγεί στην ορθή πράξη.
Το ζήτημα εντούτοις, της τιθάσευσης των παθών του ατόμου – σοφού ως μια ασκητική των παθών του, δεν θα έπρεπε να του στερεί καμιά από τις ελευθερίες του ίδιου του
εαυτού του, διαφορετικά θα θεωρούνταν εξαναγκασμός
που θα μπορούσε να υποκύπτει σε μια τέτοια πειθαρχεία.
Με αυτό τον τρόπο όμως, θα αδυνατούσε να φτάσει στην
πραγματική ευδαιμονία.
Όπως και να έχει πάντως, σε αυτή τη διδασκαλία για τον
σοφό, από τον ίδιο τον Επίκουρο και τους Επικούρειους
αργότερα, οι οποίοι δεν παρέκαμψαν στο ελάχιστο από
τον δάσκαλό τους, υπάρχουν τόσα θετικά στοιχεία που
παραπέμπουν στον ενάρετο άνθρωπο πολίτη ο οποίος
είναι αναγκαίος σε όλες τις εποχές και ιδιαίτερα στη δική
μας που είναι τόσο ρευστή και αβέβαιη. Σύγχρονοι μελετητές αναφέρουν, πως οι Επικούρειοι φιλόσοφοι ‘ήταν
απόλυτοι στις απόψεις τους για τον σοφό, αλλά επιεικείς
στις πράξεις τους, λίγο απομακρυσμένοι από τα κοινά
αλλά πολύ μαχητικοί στις θέσεις τους. Μπορεί να ήταν
πάντως οι καλύτεροι φίλοι που θα ευχόταν κάποιος στον
εαυτόν του να έχει’.10 Ο σοφός πάντως της επικούρειας
σκέψης δεν είναι άλλος από έναν πνευματώδη άνθρωπο,
εγκρατή, ανδρείο και σώφρονα, απαλλαγμένο από πάθη,

ο οποίος δύναται να έχει τη δύναμη να ζυγίζει και να ανταπεξέρχεται τις δύσκολες συνθήκες σε σημείο που να οδηγεί η κάθε του ενέργεια φυσιολογικά σε ενάρετη πράξη
και τελικά στην ευδαιμονία.
Εάν η δράση του σοφού οδηγεί προς την ενάρετη πράξη,
δεν σημαίνει πως ο ίδιος είναι επιδειξίας ή ότι η πράξη
αυτή ήταν ή είναι αυτοσκοπός για να τον αποκαλούν ενάρετο, αλλά ότι εξελίχθηκε φυσιολογικά προς αυτή την
κατεύθυνση. Επίσης, ότι η ενάρετη αυτή πράξη του επικούρειου σοφού πριν την τέλεσή της, επειδή δεν είναι αυτοσκοπός, δεν μπαίνει εμπόδιο να τον αποπροσανατολίζει
από τις ανάγκες των γύρω του ή της κοινωνίας και να
εγκαταλείπει τους συνανθρώπους του. Έτσι, μπορεί να ζει
ως ένας θεός στην επίγεια θνητή ζωή του.

➌ Η Αντίληψη των Στωικών περί Σοφού
Για τους Στωικούς, σύμφωνα με τον Long, «ο σοφός ορίζεται ως ηθική αυθεντία. Γνωρίζει με ακρίβεια τι πρέπει
να γίνει σε κάθε περίσταση και φροντίζει ώστε αυτό να
γίνεται το σωστό καιρό και με τον σωστό τρόπο».11 Εάν
υποτεθεί ότι υπάρχει μια κάποια ανάγκη ή επιθυμία να
παρατηρηθεί αλλά και να αξιολογηθεί κριτικά η ηθική
υπόσταση ενός ατόμου, για το οποίο συντελείται η παρατήρηση, δεν είναι ανάγκη για τους στωικούς αυτό το άτομο να είναι στη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων
του επειδή απλά τα καθήκοντα δεν παρέχουν καμιά ένδειξη της ψυχικής κατάστασης του ατόμου που ενεργεί. Εδώ
μπορεί να παρατηρηθεί μια κάποια αδυναμία των στωικών
για να αποδείξουν έμπρακτα πώς και από πού πηγάζει η
φρόνηση ή η φρόνιμη διάθεση του σοφού εάν και εφόσον
ο σοφός είναι όντως το αντίθετο του άφρονα. Είναι ο
σοφός εκτός του φρόνιμου και του καλού, εκείνος που έχει
ανεκτικότητα και ανθεκτικότητα με αληθινό τρόπο που
διάγει το βίο του και με ορθόν ή με υγιή λόγο;
Για να απαντηθούν τέτοιου είδους ερωτήματα πρέπει πρωτίστως να κατανοήσουμε τι είναι λόγος και αν έχει κανόνες, τι είναι ηθική και τι είναι ψυχή. Ο θεμελιώδης ρόλος
της ηθικής είναι, για τους περισσότερους αρχαίους φιλόσοφους και όχι μόνο για τους στωικούς ή τους επικούρειους και σκεπτικούς αλλά και για τους ορθολογικούς, να
ενισχύσει τον άνθρωπο να πλησιάσει στην επίτευξη του
στόχου του που είναι η ευδαιμονία, με έναν σωστό τρόπο
ζωής. Πολλοί είναι οι συγγραφείς όπως οι: Τσελλέρ-Νέστλε, Long A. & Lehman-Βλαχούτσικου Άντα, οι οποίοι
κάνουν λόγο για ορμές ως κύριες βάσεις για τη διατήρηση
της ζωής, αναφορικά με τα ένστικτα.
Πέρα όμως από τα ένστικτα στον άνθρωπο, υπάρχει κι ο
λόγος και οι στωικοί θεωρούν ότι ο άνθρωπος έχει χρέος
να δυναμώσει τον ορθό λόγο ώστε να καθίσταται μια ισορροπία ανάμεσα σε λόγο και ένστικτα για να βιώνει ο σοφός
μια φυσική αληθινή ζωή. Αν τα πράγματα είναι διαφορετικά με κάποια άτομα που έχουν ανίσχυρο λόγο και αδυνατούν να αντισταθούν στις ορμές τους, τότε όχι μόνο
ζουν αφύσικη ζωή αλλά διασπούν και τη ψυχική τους
ισορροπία.12
Επειδή ωστόσο, υπάρχει και η τύχη πολλές φορές στον
άνθρωπο ως πεπρωμένο, οι στωικοί διακρίνουν δύο είδη
πεπρωμένων: Αφενός, τις φυσικές καταστροφές που είναι
κτυπήματα από έξω, Και αφετέρου, σε πεπρωμένα που
υποτάσσουν τον άνθρωπο και προκαλούνται εσωτερικά
από τα ένστικτα. Εδώ έρχεται ο Λόγος να παίξει βασικό
ρόλο, αφού έχει δοθεί από τον θεό στους ανθρώπους και
με τη δύναμή του, δηλαδή του λόγου και της σκέψης, δύναται να αποφασίζει το κάθε άτομο την αποδοχή ή την
άρνηση των επιθυμιών του. Οι αρνητικές ή οι κακές πράξεις του ανθρώπου, κατά τους στωικούς, είναι εκείνες που
δεν τον οδηγούν στην ευδαιμονία ως τελικό προορισμό
του και είναι αποτέλεσμα ενός ανίσχυρου Λόγου που τελικά τον άφησε να παρασυρθεί από τις ορμές του.
Ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος του σοφού ανθρώπου
μέσα σε αυτές τις συνθήκες; Σύγχρονοι ερευνητές συνιστούν, ότι «ο σοφός υπομένει χωρίς να γογγύζει το μοιραίο
που του επιβάλλεται από έξω, γιατί σ’ αυτό βλέπει μια
αναγκαιότητα που έρχεται από τη Μοίρα στην οποία πρέπει να προσαρμοστεί με τη θέλησή του».13 Εάν θα παραδεχόμασταν την εκδοχή ότι, στον άνθρωπο υπάρχουν και
τάσεις και έμφυτες επιθυμίες να είναι χρήσιμος στους άλ-

λους και να καλλιεργεί διαρκώς τις σχέσεις του με την
κοινότητα, τότε αυτές οι τάσεις δεν θα μπορούσαν παρά
να είναι αποτέλεσμα του Λόγου. Ως απόρροια του Λόγου
αυτές οι τάσεις λοιπόν, αναδεικνύουν μια πτυχή στον άνθρωπο ως συμπεριφορά η οποία καλείται αρετή. Κατά
τους στωικούς και τους επικούρειους, ο σκοπός που θα
πρέπει να επιδιώκεται από τον άνθρωπο είναι η ανάπτυξη
των αρετών του, ενώ το υπέρτατο αγαθό για τους ίδιους
ήταν το ηθικό αγαθό.
Με άλλα λόγια, οτιδήποτε πράττει ο άνθρωπος και δεν
εμπίπτει στη συμπεριφορά ή στην στάση του ίδιου που
λέγεται αρετή, είναι πράξη λανθασμένη ή αμαρτία. Εάν
δεχόμαστε ότι η αρετή είναι γνώση, η αμαρτία τότε είναι
αμάθεια. Για τους στωικούς, σύμφωνα με τον Ρασσέλ, η
αρετή στη ζωή ενός ανθρώπου είναι το μόνο αγαθό, ενώ
όλα τα άλλα ευτυχία, υγεία, πλούτη δεν υπολογίζονται ως
τέτοια.14 Όταν βλέπουμε, ότι η αρετή έγκειται στη θέληση
του καθενός, κάθε καλό στη ζωή ενός ανθρώπου τότε εξαρτάται από τον ίδιο. Μπορεί και να χάσει τα πλούτη του
αλλά μπορεί να είναι και τότε ενάρετος. Αν η αρετή κατά
τον Ρουσσέλ, «είναι πράγματι το μόνο αγαθό, μια αγαθοεργός Πρόνοια πρέπει να ενδιαφέρεται αποκλειστικά και
μόνο με το να εμπνέει το αίσθημα της αρετής, εντούτοις
οι νόμοι της Φύσεως δημιούργησαν αφθονία αμαρτωλών».15
Στη σύγχρονη περίοδο, είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο
να κατανοήσει κανείς μια ενάρετη ζωή αν δεν οδηγεί η
αρετή αυτή κάπου. Δηλαδή, με την πρόσφατη επιδημία του
ιού Covid-19, έχουμε θαυμάσει αρκετούς γιατρούς αλλά
κυρίως εκείνον που ριψοκινδυνεύει τη ζωή του για να σώσει από την ασθένεια άλλους συνανθρώπους του. Παραδείγματα έχουμε τόσο στην Ελλάδα, όσο στην Ισπανία και
στην Ιταλία στην περίοδο του Μαρτίου και Απριλίου 2020.
Ο γιατρός αυτός, ή οι γιατροί που έδρασαν έτσι, χωρίς
δεύτερη σκέψη για το καθήκον της επιστήμης τους και για
το συνάνθρωπό τους είναι απλά ενάρετοι πολίτες και το
έπραξαν αυτό με τρόπο φυσιολογικό.
Δηλαδή η αρετή εκείνη, ως αποτέλεσμα της δράσης των
γιατρών αυτών, ενώ είναι μια αυθεντική και φυσιολογική
πράξη οδηγεί σε περισσότερη υγεία στην κοινωνία ως κοινό αγαθό. Ο στωικός διανοητής εντούτοις, δεν είναι ο
ενάρετος πολίτης για να κάνει μια καλή πράξη ή κάτι καλό. Απλά το κάνει αυτό το καλό, ή την καλή πράξη μόνο
και μόνο για να είναι ή να φαίνεται ενάρετος.16 Υπό τέτοιες συνθήκες, η στωική ηθική δείχνει μια έλλειψη αλήθειας και συνεκτικότητας. Διακρίνεται να έχει μια σύγκρουση ανάμεσα σε μια φυσιοκρατική έμπνευση που στην
τελική μας ωθεί να ζήσουμε σύμφωνα με τη φύση και σε
μια τυποκρατική ή κοινωνιο-κρατική έμπνευση που θα
έτεινε να καθορίσει τη ζωή του σοφού με βάση την εσωτερική του αρμονία, η οποία κατακτιέται με τίμημα τη
γενική αδιαφορία.17
Μ’ άλλα λόγια, ο σοφός στην αντίληψη αυτή των Στωικών,
ενώ βρίσκεται στη διαδικασία να τελέσει μια ενάρετη πράξη δεν είναι σε θέση να νιώσει τίποτα άσχημο με τη γενική
δυστυχία ή το θάνατο γύρω του, όλη αυτή η κατάσταση
δεν τον επηρεάζει ούτε είναι εμπόδιο στη δική του αρετή.
Πόσα τέτοια παρόμοια παραδείγματα δεν έχουμε στη σύγχρονη περίοδο, όπου επιδεικνύεται μια άλφα καλή πράξη
ή μια φιλανθρωπία μόνο και μόνο για να αποκομίσουν
δάφνες και επαίνους; Η φιλία δε, που τόσο πολύ τίμησε κι
εκθείασε ο Επίκουρος για τους Στωικούς, ναι μεν είναι
κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά δεν σημαίνει πως πρέπει να
αφήσουν τις ατυχίες των φίλων αυτών να καταστρέψουν
τη δική τους ιερή γαλήνη. Τη δημόσια ζωή, σκέπτονται,
«είναι μεν καθήκον μας να αναμιγνυόμαστε σε αυτήν, αλλά δεν πρέπει να παρακινούμαστε από την επιθυμία να
ευεργετήσουμε την ανθρωπότητα, μιας και τα ευεργετήματα που μπορούμε να προσπορίσουμε, όπως π.χ. η ειρήνη, και εξασφάλιση περισσότερης τροφής, δεν είναι αληθινές ευεργεσίες, και δεν μπορούν να μας ενδιαφέρουν,
εξόν από την αρετή μας και μόνο».18
Με παρόμοιο τρόπο και σκέψη, ο Επίκτητος παρατηρεί,
πως για οτιδήποτε δεν εξαρτάται από μας όπως είναι ο
πλούτος, το σώμα, η υπόληψη απέναντι μας, τα υψηλά
λειτουργήματα, δεν έχουν γίνει από εμάς. Ενώ, η γνώμη,
η επιθυμία, η αποστροφή εξαρτώνται από εμάς. Άρα αν
έχουμε μια τίμια βούληση σε αυτά που εξαρτώνται από
εμάς γιατί να μην έχουμε αδιαφορία σε εκείνα που δεν

εξαρτώνται από εμάς; Με τέτοιο τρόπο επομένως, ο σοφός
αφού δεν θα γνωρίσει ούτε ‘εμπόδιο, ούτε ταραχή ούτε
θλίψη, θα είναι ελεύθερος και μέσα στη δουλεία επειδή η
μόνη αληθινή δουλεία είναι εκείνη των παθών του από την
οποία έχει ήδη απελευθερωθεί’.19 Εάν ακολουθούσαν μια
τέτοια λογική οι γενναίοι του 1821, πιθανώς να μην επαναστατούσαν.
Το αποτέλεσμα μια τέτοιας φιλοσοφικής σκέψης αφού
την περιορίζουμε κυρίως στον σοφό, είναι ότι οι κακές
πράξεις του ανθρώπου δεν τελούνται γιατί έχει άσχημο
χαρακτήρα κάποιος, αλλά επειδή είναι συνέπεια του λόγου, αφού αυτός ο λόγος παρασύρθηκε από τις ορμές κι
έτσι έχει γίνει αδύναμος. Με λίγα λόγια, οι ίδιοι οι άνθρωποι προκαλούν τον πιο μεγάλο πόνο στον εαυτόν τους και
φταίνε οι ίδιοι για αυτό. Ο σοφός έτσι, υπομένει χωρίς να
γογγύζει το μοιραίο που έρχεται από έξω, από τη μοίρα
στην οποία πρέπει να προσαρμοστεί με τη θέλησή του.
Θεωρούν τελικά, πως οι άνθρωποι εκείνοι που ακολουθούν τις ορμές τους χωρίς καμιά προσπάθεια να αναπτύξουν τον λόγο μέσα τους, κάνουν μια «παρά φύση» ζωή.
Εδώ γίνεται πλέον σαφές, πως εκείνο που διδάσκουν οι
Στωικοί είναι η αρετή που είναι γνώση και το αντίθετό της
που είναι αμαρτία αλλά είναι επίσης και αμάθεια. Εάν
ωστόσο, δεν γίνεται καμιά προσπάθεια από μέρους τους
να αποκτήσουν γνώση και αρετές, ή να εξασκήσουν τον
λόγο μέσα τους, καταλήγουν αναμφίβολα να βιώνουν την
«παρά φύση» ζωή τους που για οτιδήποτε και να συμβαίνει σε τέτοια ζωή, θα έχουν ψυχικό πόνο.

➍Σ
 υμπέρασμα
Στην στωική φιλοσοφία, ως συμπέρασμα, ο σοφός χρησιμεύει στους ανθρώπους ως πρότυπο γιατί φέρνει μέσα
του τον λόγο και κατά συνέπεια τον λογικό νόμο. Αμφότεροι όμως, τόσο ο λόγος όσο και ο λογικός νόμος, είναι
δημιουργήματα του θεού και όχι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος απλά, έχει χρέος να ελέγχει τις πράξεις του, να εκπληρώνει τις όποιες υποχρεώσεις του επιβάλλονται και να
διάγει το βίο του απαλλαγμένος από τα πάθη του που θα
δυσχέραιναν την διαδρομή του να φτάσει στην ευτυχία.
Προς τι λοιπόν ο μόχθος του ανθρώπου για το λόγο και
το νόμο αφού είναι γενική φροντίδα του θεού; Ο σοφός,
υπό αυτή την έννοια, κατέχει την αλήθεια και την πάσα
γνώση αφού είναι αλάνθαστος εκ θεού και η κάθε πράξη
του είναι τέλεια. Για την ενάρετη δράση, ωστόσο, που
κατευθύνουν τις προσπάθειες τους να πράξουν, συντελείται για τους Στωικούς αφού αδιαφορούν για οτιδήποτε
και να συμβαίνει γύρω τους, είτε πόλεμος, είτε δυστυχία,
είτε φτώχεια.
Ενώ, εκείνο που μας διδάσκει η επικούρεια φιλοσοφία,
είναι να αναγνωρίζουμε όχι μονάχα τη μέγιστη σημασία
και το προβάδισμα που δίνεται στη σκέψη και στην πράξη να ζει κανείς ως σοφός, αλλά και τη σπουδαιότητα που
δίνεται στην ορθολογική δράση του ατόμου, ώστε να γίνει
κατορθωτό να εδραιωθεί κάτι σταθερό στο ρευστό και
‘αβέβαιο κόσμο’ 20 που ζούμε. Η ανάγκη αυτή είναι διαχρονική αλλά σήμερα την έχουμε ως επιτακτικά ζητούμενο. Μας διδάσκει, ότι ο αληθινός σκοπός της φιλοσοφίας είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται για την κατάκτηση της ευδαιμονίας. Δηλαδή, μια προσπάθεια που
τείνει στο να αποκτήσουμε την ηδονή και να αποφύγουμε
τον πόνο. Όμως, η ευδαιμονία δεν είναι η ανεξέλεγκτη
ηδονή των αισθήσεων με τις απεριόριστες επιθυμίες, αλλά
σήμαινε μια ζωή έλλογη ταυτισμένη με την ηθική και την
υπερνίκηση των παθών μας.
Το γεγονός ότι η Επικούρεια σκέψη θεωρούσε την αρετή
όχι ως αυτοσκοπό, σε αντίθεση με τους Στωικούς, αλλά
ως μέσον για μια ζωή με ανθρώπινο νόημα που είναι η
ευτυχία, είναι εμφανές. Δηλαδή, η αρετή για τους πρώτους
είναι μια φυσιολογική απόρροια των δράσεων τους χωρίς
να χάνουν την αίσθηση του γύρω χώρου τους, ενώ για
τους δεύτερους η αρετή είναι μονάχα αυτοσκοπός και
επίδειξη της πράξης τους με πλήρη αδιαφορία για οτιδήποτε άλλο, όπως δυστυχία, φτώχεια ή καταστροφή. Αν
για τους πρώτους, για παράδειγμα, απώτερος στόχος είναι
να αντιμετωπίσουν την αιτία της νόσου ώστε να τη γιατρέψουν όπως είναι η ανισότητα, αφού επιτυγχάνουν την
ισότητα έστω σε αυτούς που βρίσκονται μέσα στον επι-

κούρειο κήπο, για τους δεύτερους, το μέλημά τους είναι
να καταπραΰνουν τον πόνο έστω με μια φιλανθρωπία.
Τελικά, το κυριότερο απ’ την επικούρεια φιλοσοφία, είναι
πως ο σοφός μας συνιστά ότι αρκείται σε λίγα πράγματα
για να είναι ευτυχής και ίσος με τους θεούς. Συνεπώς, ο
επικούρειος σοφός χρησιμεύει στους ανθρώπους σήμερα
ως πρότυπο, για τους παρακάτω λόγους: Πρώτον, γιατί
γνωρίζουν ότι με λίγα μπορεί να κατακτηθεί η ευτυχία.
Και δεύτερον, γιατί φέρει όχι μόνο τον ορθό λόγο μέσα
του, αλλά και τη μέθοδο της απελευθέρωσης των παθών
τους για να διάγουν απερίσπαστα ευτυχισμένο βίο.
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Μάχη στο Σφακάκι Ανωγείων (7-8-1944)
Θεόδωρου Πελαντάκη, Φιλόλογου
Ρ έ θ υ μ ν ο , Ο κ τ ώ β ρ ι ος 2 0 2 0

Τρε ι ς αξ ι όπ ι σ τ ες μ αρ τ υ ρίες α υ τ οπ τ ώ ν
Α΄ Βασίλη Εμμ. Καλλέργη (Γαρτζόλη) (1900-2013)
Β΄ Ντοκουμέντο της έντυπης ΑΝΩΓΗΣ «Το αριστερό,
κομμουνιστικό και ΕΑΜικό κίνημα Ανωγείων».
Τρίμηνη έκδοση (φύλλο Νοε.-Δεκ. 2007, Γενάρης 2008)
Γ΄ Νικόλα Φασουλά (Σκαμνάκo)

Α ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ (ΓΑΡΤΖΟΛΗ)
Ο Βασίλης Καλλέργης ήταν πεθερός μου, από την αρχή της δεκαετίας του 1970. Επόμενο
ήταν να μου διηγηθεί πολλά για πολλούς, παλιούς και νεότερους. Μου είπε και για τα
γραφτά του τετράδια. Αυτά έγιναν βιβλίο, που αποτελεί ύμνο για τ’ Ανώγεια, για τον Βενιζέλο, για την Κρήτη, για την Ελλάδα, για την ειρήνη.
Μου είπε και για τη Μάχη στο Σφακάκι.
«Στις 7 Αυγούστου 1944 ήμουν μαζί με τον μαθητευόμενο Νικόλα Φασουλά στο τσαγκάρικό μου, όταν έμαθα ότι οι Γερμανοί ήρθαν στο χωριό και πήραν γυναικόπαιδα και τα
οδηγούσαν προς το Γενί Γκαβέ. Αστραπιαία πέταξα την ποδιά του τζαγκάρη αναφωνώντας:
Ήρθεν η ώρα να ποθάνομε. Αφού πήραν οι Γερμανοί τσι γυναίκες μας, πήραν την τιμή
μας. Τι χρειάζεται να ζούμε, αν δεν ελευθερώσομε τα γυναικόπαιδα από του Γερμανούς.
Με λίγες δρασκελιές έφταξα στο σπίτι μου και, χωρίς να πω κάτι, άρχισα να χαλώ το
μέρος της καμινάδας του τζακιού, όπου είχα κρύψει το όπλο μου (χώστρα ή τουφεκιάστρα),
τα φυσεκλίκια και το κινητό ουραίο. Η γυναίκα μου, η πεθερά μου και οι έξι θυγατέρες μου
άρχισαν να ουρλιάζουν και να κλαίνε γοερά εκλιπαρώντας με να μην πάω, γιατί θα σκοτωθώ και αυτές τι θα γίνουν. Όμως δεν άκουα τίποτα. Χωρίς καθυστέρηση ήταν έτοιμο
το όπλο και τα φυσεκλίκια χιαστί κρεμασμένα στους ώμους μου.
Με λίγες δρασκελιές περνώντας από το τζαγκάρικο κατηφόρισα από το μονοπάτι προς
την Αρκαλιά και ανατολικότερα στον Ανεμόμυλο και σε λίγη ώρα έφτασα στη Μεσομένη,
στην κορυφή του λόφου, από όπου έβλεπα καθαρά την αναμέτρηση των Ανωγειανών με
του Γερμανούς στρατιώτες. Ετοιμοπόλεμος όπως ήμουν από τη Μικρά Ασία, εντάχθηκα
με τις απαραίτητες προφυλάξεις στη μάχη, κοντά με άλλους 4 χωριανούς, που ήρθαν οπλισμένοι από τ’ Ανώγεια. Σκότωσα έναν Γερμανό στρατιώτη, που αργότερα τον έθαψανσκέπασαν σ’ ένα πηγάδι ανατολικότερα.
Στη Μεσομένη με ακολούθησε ο δεκαεξάχρονος τότε μαθητευόμενος τσαγκάρης Νικόλας
Φασουλάς. Γυρίσαμε στο χωριό. Εκεί τον κοίταξα αυστηρά και του παράγγειλα να μην με
ακολουθήσει, αλλά να μείνει εκεί, όπως και έγινε. Εγώ έφυγα για το βουνό, στο λημέρι της
Μύθιας. Εκεί βρέθηκα στις 13 Αυγούστου, όταν περικύκλωσαν χιλιάδες Γερμανοί τα
Ανώγεια και τα έκαιαν επί 20 μέρες. Με την οικογένειά μου συναντήθηκα στα χωριά του
Μέσα Μυλοπόταμου, όπου σε άθλιες συνθήκες είχαν καταφύγει ως πρόσφυγες»

Β

Η Μάχη στο Σφακάκι (ΑΝΩΓΗ – ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

«Μετά από τη σύσκεψη στις Αραβάνες ο Σμπωκογιώργης πήγε προς τ’ Ανώγεια όπου με
τα στελέχη του ΕΑΜ Περάκη Νίκο και Κακουδάκη σε συνάντηση στου Φορτωμένου το
δέτη με στελέχη του ΕΑΜ Ανωγείων κατέστρωσαν τριπλό σχέδιο και όρισαν τους υπεύθυνους για την εκτέλεσή του, το οποίο αναφερόταν βασικά στην εξουδετέρωση της φρουράς των Γερμανών του φυλακίου του Γενί Καβέ. Επειδή του φυλάκιο με τη Γερμανική
φρουρά είχε μεταφερθεί τότε στη γέφυρα στα Μουρτζανά για τη φύλαξή της και επειδή
στη φρουρά ήταν και δύο Ιταλοί αντιφασίστες με τους οποίους είχε επαφή η οργάνωση του
Κάτω Μυλοπόταμου του ΕΑΜ αποφασίστηκε το κτύπημα να γίνει εκεί και μάλιστα όταν
θα ήταν σκοποί οι δύο Ιταλοί. Υπεύθυνος για να συλλέξει πληροφορίες και να προετοιμάσει τμήματα του εφεδρικού ΕΛΑΣ στο Κάτω Μυλοπόταμο στάλθηκε ο Ζωνογιώργης.
Αν κάτι από το σχέδιο αυτό δεν πήγαινε καλά, σαν εναλλακτική λύση, και αν οι Γερμανοί
έβγαιναν προς τ’ Ανώγεια, αποφασίστηκε την ευθύνη για το κτύπημα τους να αναλάβει ο
μόνιμος ΕΛΑΣ από τα Τσουνιά και ο εφεδρικός ΕΛΑΣ Ανωγείων με υπεύθυνο τον Σμαϊλομανώλη.
Πράγματι οι Γερμανοί το πρωί της 7ης Αυγούστου βγήκαν στ’ Ανώγεια για να πάρουν
κατοίκους για αγγαρεία και, αφού δεν βρήκαν άντρες, πήραν περίπου 50 γυναίκες και
γέρους και έφυγαν προς Γενί Γκαβέ.
Προηγούμενα φεύγοντας προς τον Αι Γιώργη ο Σμαϊλομανώλης έστειλε τη Ζωνογιάννενα
να δει και να τον πληροφορήσει πόσοι Γερμανοί και πόσοι Ιταλοί ήταν και τι οπλισμό είχαν.
Στη διαδρομή συνάντησε και ειδοποίησε 8 άντρες του εφεδρικού ΕΛΑΣ και τράβηξε προς
τη Παπούρα, όπου περίμεναν τη Ζωνογιάννενα. Αυτή τους ειδοποίησε ότι ήταν 6 Γερμανοί,
δύο Ιταλοί και ο Σήφης με αυτόματα όπλα και μόνο ο Σήφης είχε μπιστόλι.
Από εκεί έστειλαν τον Περβολογιώργη να ειδοποιήσει την ομάδα του μόνιμου ΕΛΑΣ και
τον Ποδιά στα Τσουνιά και οι υπόλοιποι έφυγαν για να οπλιστούν.
Αυτοί που ξεκίνησαν από την αρχή ήταν ο Μανουράς Μανώλης (Σμαϊλομανώλης), ο
Καφατσής Κώστας αν και κούτσαινε, ο Αεράκης Λευτέρης (Νταρολευτέρης), ο Πέτρος
Πασπαράκης, ο Χαράλαμπος Φρυσάλης, ο Ξημέρης Γιώργης, ο Νταγιαντάς Μανώλης
(Λαμπρινομανώλης) και ο Νταγιαντάς Γιώργης (Περβολιός) που πήγε προς το βουνό (για
να ειδοποιήσει τον Ποδιά). Στο δρόμο συνάντησαν τον Γιώργη Μανουρά (Γύπαρη) και
τον Νταγιαντά Μανώλη (Παπουριανό) που γυρνούσαν από αποστολή στο Αστυράκι για

να ξεκαθαρίσουν κάτι κλεμμένα πρόβατα του Γ. Μανιαδή (Τσαρπαλά).
Κατευθύνθηκαν προς του Φορτωμένου το δέτη όπου είχαν κρύψει τ’ όπλα που είχαν πάρει
από τους χωροφύλακες. Ο Ξημερογιώργης και ο Λαμπρινομανώλης είχαν τα όπλα τους
στην Καψίλα και πήγαν εκεί τρέχοντας και τα πήραν. Απ’ εκεί η ομάδα κατευθύνθηκε προς
τα Ποριά και πήρε θέσεις στο μονοπάτι απ’ όπου θα περνούσαν οι Γερμανοί με τα γυναικόπαιδα.
Το σχέδιο του Σμαϊλομανώλη ήταν να πυροβολήσει πρώτος ο Γύπαρης το Σήφη, να αποκόψουν του Γερμανούς και να τους γυρίσουν πίσω στον ποταμό του Μάκρη, όπου να τους
συλλάβουν ή να τους σκοτώσουν.
Πράγματι μόλις έπεσαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, ο Σήφης ανταπέδωσε, όμως τα γυναικόπαιδα σκορπίστηκαν και έφυγαν απ’ το πεδίο βολής της μάχης και έτσι κατόρθωσαν να
γυρίσουν πίσω τους Γερμανούς.
Στην αρχή της μάχης έτρεξε από τον Καμαριώτη όπου βρισκόταν ο μόνιμος ΕΛΑΣίτης
Δημοσθένης Πασπαράκης και ο Γιαννιός Πασπαράκης, που βρισκόταν στην περιοχή και
πήρε το τουφέκι του Καφατσόκωστα και τον αντικατέστησε, γιατί δεν μπορούσε να περπατά. Δύο Γερμανοί έφυγαν πίσω προς τ’ Ανώγεια κατά τη διάρκεια της μάχης, όμως τους
πρόλαβαν άλλοι Ανωγειανοί που κατέβαιναν από το χωριό, τους καθήλωσαν και τους
σκότωσαν.
Ο Σήφης τραυματισμένος και οι υπόλοιποι Γερμανοί και Ιταλοί παραδόθηκαν μέσα στον
ποταμό στους ΕΛΑΣίτες. Με τους αιχμαλώτους και τους άλλους Ανωγειανούς οι αντάρτες
του Εφεδρικού ΕΛΑΣ προχώρησαν προς την Αγία Παρασκευή (σημερινό νεκροταφείο),
όπου ήδη είχε κατέβει τμήμα του μόνιμου ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον Γ. Τρουλλινό και τον
Κ. Πατραμάνη, που πήρε τους αιχμάλωτους στο βουνό όπου την άλλη μέρα μετά από
ανάκριση του Σήφη και από τους Άγγλους τους πέρασαν από έκτακτο στρατοδικείο και
τους εκτέλεσαν.
Στο χωριό τότε επικρατούσε ενθουσιασμός και πολλές γυναίκες πήγαν τρόφιμα και κέρασαν τους αντάρτες στην Αγία Παρασκευή.
Τότε συζητιόταν από τους αντάρτες και τον εφεδρικό ΕΛΑΣ Ανωγείων να κηρύξουν τ’
Ανώγεια ελεύθερη περιοχή, να περιμένουν την αντίδραση των Γερμανών και να τους κτυπήσουν».

Γ (Τον αγαπητό σε όλους για τη σοβαρότητά του Νικόλα
τον συνάντησα δύο φορές στο τζαγκάρικό του.
Και τις δύο φορές μου είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα
και ακόμα ότι δεν φοβάται να λέει την αλήθεια
και πως δεν ξέρει να λέει ψέματα)

Φασουλάς Νικόλας (Σκαμνάκος), έτος γέννησης 1928
18-1-2020 Τζαγκάρικο
«7 Αυγούστου 1944 Ημέρα Τετάρτη ήμουν 16 χρονών.
Ετζαγκαρεύαμε εκειά που χει δα η Νίτσα τσι κρητικές στολές. Ήταν ανήσυχος ο Γαρτζόλης, επειδή ήτανε ενταγμένος στην αντίσταση. Σαν να περίμενε πως θα γίνει κακό. Οι
κουμμουνιστές ήτανε παλικάρια. Τσ’ είχανε παραμερισμένους οι Ανωγειανοί. Στου Φορτωμένου το Δέτη είχανε κρύψει (ο ΕΛΑΣ) τα όπλα που είχανε πάρει με οδηγία του Σμπωκογιώργη από τον αστυνομικό σταθμό λίγες μέρες νωρίτερα.(Ο χωροφύλακας του αστυνομικού σταθμού πήγε με τους αντάρτες στον Ψηλορείτη).
Τελευταία δεν πηγαίνανε αγγαρεία οι Ανωγειανοί. Ειδικά όταν μαθεύτηκε ότι έχασαν οι
Γερμανοί τον πόλεμο στη Ρωσία.
Στις 7 Αυγούστου 1944 ήρθε από το Γενή Γκαβέ ο Σήφης με 4 Γερμανούς και 2-3 Ιταλούς.
Ο Σήφης έδωσε χαστούκι στον πρόεδρο του χωριού, επειδή δεν εμάζεψε άτομα για την
αγγαρεία. Από τα σπίτια που είχανε γραφτεί για αγγαρεία πήγανε οι Γερμανοί και παίρνανε γυναίκες, παιδιά, άντρες. Τους μαζέψανε στο Αρμί και έπειτα περί τα 100 γυναικόπαιδα τα οδηγούσανε προς Γενή Γκαβέ από τον πεζόδρομο».
(Ο Γαρτζόλης με τον Νικόλα γυρίσανε στο τζαγκάρικο . Είχανε κρυφτεί όταν οι Γερμανοί
μαζεύανε γυναικόπαιδα).
«Μόλις ακούστηκε η πρώτη τουφεκιά από το Σφακάκι, μου λέει ο Γαρτζόλης, το αφεντικό
μου, Νικόλα: ήρθενε η ώρα να ποθάνομε.
Πάει στο σπίτι, ξεχώνει το όπλο (καινούργιο, γερμανικό), ξεχώνει τσι σφαίρες, προσαρμόζει το κινητό ουραίο και γραμμή για το Σφακάκι.
Οι γυναίκες (Ελένη, Μαρούλη, η πεθερά του) του κενώνονται: πού θα πας να σκοτωθείς
και να μας αφήσεις – Αφήτε με. Τους είπε κοφτά με ύφος που δεν άφηνε περιθώρια για
παραπέρα συζήτηση.
Εγώ του κλουθώ ατζί-μερί προς τον Ανεμόμυλο.
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Εκειά μου λέει: Νικόλα. Εσύ είσαι μοναχοπαίδι. Εγώ πάω στον πόλεμο. Μην έρθεις.
Εγώ του κλουθούσα και πάμε στην κορφή της Μεσομένης, κατά τσι 2-3 η ώρα.
Εκεί ήταν 5 Ανωγειανοί με τουφέκια:
Βρέντζος Αντώνης με ταχυβόλο
Βρέντζος Νικηφόρος με γερμανικό όπλο
Καλομοίρης Μανόλης (Μάνωλας) με όπλο
Νταγιαντάς Κώστας με όπλο
Γαρτζόλης με το όπλο του και γω
Ένας Φρυσάλης Χαραλάμπης (ήτανε στην ομάδα του ΕΛΑΣ) κυνηγούσε 2 Γερμανούς.
Αυτοί φοβηθήκανε και μπήκανε σ’ ένα λάκκο (ξεροπήγαϊδο).
Ο Φρυσάλης σκότωσε τον ένα.
Τον άλλο τον εσκότωσε ένας από τους 5 Ανωγειανούς, που του παίξανε όλοι. Ο Ρουλομιχάλης σκέπασε πρόχειρα τους 2 σκοτωμένους στο πηγάδι.
Η ομάδα είχε πιάσει τον Σήφη, 2 Γερμανούς και 2 Ιταλούς. Τσοι πήγανε στο βουνό.
Ο Χριστομιχάλης ανάκρινε – μαζί με τον Άγγλο Τομ (Νταμπάμπιν;) τον Σήφη.
Όταν τελείωσε η ανάκριση, δώσανε τον Σήφη στην ομάδα του Ποδιά. Ο Ποδιάς ήτανε
με τον τακτικό ΕΛΑΣ στα Τσουνιά. Ειδοποιήθηκε για τη μάχη στο Σφακάκι και κατέβηκε στη συγκέντρωση στην Αγία Παρασκευή νεκροταφείο. Τους 2 Γερμανούς τους
σκοτώσανε στα Τσουνιά. Τον Σήφη τον βάλανε στον Ταύκο. Μετά από χρόνια δείξανε
τον Ταύκο στη μάνα του, που ήρθε επίτηδες από τη Γερμανία.
Στο Γενί Γκαβέ ένας Κοντογιάννης (Ανωγειανός με μαγαζί εκεί) είπενε του Σήφη «Άσε
τσ’ Ανωγειανούς, για θα σου βγάλουνε τον κώλο».
«Εγώ θα γράψω: Εδώ υπήρχανε κάποτε τ’Ανώγεια» απάντησε ο Σήφης.
Τους Ιταλούς τους κρατήσανε πολλές μέρες. Τελικά, όταν συμπτύσσονταν οι Γερμανοί
στα Χανιά, τσοι σκοτώσανε στον Καμαριώτη.
Στο Σφακάκι ήτανε οι Ανωγειανοί:
Μανόλης Μανουράς, Σμαϊλομανόλης, αρχηγός-επικεφαλής
Γύπαρης Μανουράς
Φρυσάλης Χαράλαμπος
Πασπαράκης Πέτρος
Πασπαράκης Γιάννης (Γιαννιό)
Ξημέρης Γεώργιος (Ξημερογιώργης)
Νταγιαντάς Μανόλης (Παπουριανός)
Νταγιαντάς Γιώργης (Περιβολογιώργης)
Καφατσής Κώστας (Καφατσόκωστας)
Αεράκης Λευτέρης (Νταρολευτέρης) (αυτός έπιασε τον Σήφη και του πήρε το μπι
στόλι).
Οι Γερμανοί δεν παίξανε ούτε μια τουφεκιά. Τα γυναικόπαιδα με το σύνθημα φύγετε
δεξιά-αριστερά, σκορπιστείτε, διασκορπιστήκανε, ούτε τραυματίστηκε κανείς (άντρας,
γυναίκα, παιδί) Ανωγειανός.
Ο Μαυρογιάννης Μανόλης (Μπεομανόλης), εμπειροπόλεμος από Μικρά Ασία, ήταν
πιασμένος για αγγαρεία (αφού δεν βρήκανε τον γιο του που ήτανε γραμμένος). Στου
Μάκρη, όταν είδε το Σήφη να σηκώνει το άσπρο μαντήλι, λέει στον Νταρολευτέρη:
πιάστονε, παραδίδεται (Ο Μαυρογιάννης είχε πάει στρατό. Ο Νταρολευτέρης ήταν
άπειρος).
Ο Γαρτζόλης από τη Μεσομένη γύρισε στο σπίτι και έπειτα στην ομάδα του Χριστομιχάλη Ξυλούρη στη Μύθια.
Εγώ πήγα στην Αγία Παρασκευή (νεκροταφείο) για να ιδώ το Σήφη. Φορούσε κοντό
χακί παντελόνι. Τον είδα. Ήταν αξιολύπητος. Είχε κατουρημένο το παντελόνι του και
είχε κυριολεκτικά φυράξει. Ενώ το πρωί αλώνιζε τα Ανώγεια και πριν από λίγες μέρες
καυχόταν πως θα τα ισοπεδώσει.
Νεκροί Γερμανοί:
2 στη Μεσομένη
2 στα Τσουνιά
Σήφης στον Ταύκο
2 Ιταλοί αργότερα»

Παρατηρήσεις-Επισημάνσεις-Προτάσεις
Πολλά μαθαίνομε από τις παραπάνω τρεις μαρτυρίες. Η μία συμπληρώνει ή διορθώνει
την άλλη και έτσι λάμπει η αλήθεια. Περιορίζομαι μόνο στα παρακάτω:
1› Από προσεκτική μελέτη των παραπάνω μαρτυριών συνάγεται αβίαστα πόσο έξυπνο
ήταν το σχέδιο αντιμετώπισης των Γερμανών από τον ΕΛΑΣ Ανωγείων, η εξασφάλιση
όπλων από τον αστυνομικό σταθμό, ο αιφνιδιασμός των Γερμανών στα Ποριά και η
αντιμετώπισή τους στην πιο κατάλληλη για τους αντάρτες θέση, στην επίπεδη τοποθεσία
Σφακάκι, όπου έχει στηθεί το σχετικό μνημείο. Για τη μάχη αυτή μπορεί να σεμνύνεται,
όπου Γης, κάθε Ανωγειανός.
2› Ο λοχίας Σήφης με τους στρατιώτες του πήραν από τα Ανώγεια, την Τετάρτη 7
Αυγούστου 1944, 98 γυναίκες, γέρους, παιδιά και κατηφόριζαν προς το Γενί Γκαβέ.
3› Η χωρίς προσυνεννόηση οχύρωση των πέντε Ανωγειανών που εσπευσμένα πήραν
μέρος στη μάχη στο ύψωμα Μεσομένη ισοδυναμούσε με το να ευρίσκονται σε μπαλκόνι και να στοχεύουν στο μοναδικό δρόμο απ’ όπου έπρεπε να περάσουν οι καταδιωκόμενοι Γερμανοί. Ίδια τιμή πρέπει και στους πέντε Ανωγειανούς, επειδή μόλις είδαν τον
θανατερό κίνδυνο, ξέχωσαν τα κρυμμένα όπλα τους και από το κατάλληλο σημείο
έδωσαν το δεύτερο χτύπημα στους εχθρούς.
4› Οι πέντε αυτοί Ανωγειανοί (Βρέντζος Αντώνης, Βρέντζος Νικηφόρος, Καλλέργης
Βασίλης, Καλομοίρης Μανόλης και Νταγιαντάς Κώστας) είναι οι «άλλοι Ανωγειανοί»
στο ιστορικό ντοκουμέντο της ΑΝΩΓΗΣ. Από αυτό το δημοσίευμα μαθαίνομε ακόμη
ότι οι δύο νεκροί της μάχης Γερμανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Μεσομέση.
5› Θεωρώ ότι είναι δίκαιο, τώρα που ο Δήμος Ανωγείων οργανώνει τη γιορτή για απόδοση τιμής στους συντελεστές της σημαντικής νίκης των Ανωγειανών, στις 7 Αυγούστου
1944, εναντίον του ναζισμού, να τους αναφέρει ΟΛΟΥΣ ονομαστικά. Με τον τρόπο
αυτό θα τονίζεται το κυριότερο χαρακτηριστικό των Ανωγειανών: η έμπρακτη αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια στο κακό και στο καλό, στον πόλεμο ή στην ειρήνη. Σε αυτήν
την άποψη έχω καταλήξει εγώ ο μη Ανωγειανός μελετώντας την ιστορία τους και ζώντας
επί 50 χρόνια την κοινωνία των Ανωγείων.
Email: tpelantakis@gmail.com
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δράσεις αποδράσεις

Δωρεά 2.600
μασκών μίας χρήσης
στους μαθητές του Δημοτικού
και του Νηπιαγωγείου Ανωγείων
από τον συγχωριανό μας Μιχαήλ Νταγιαντά
(Σούπερ Μάρκετ «Φαιστός»)
Μια απίστευτη δωρεά, δύο χιλιάδων εξακοσίων μασκών (2.600) της
μιας χρήσης, για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Ανωγείων, ήρθε να δώσει ανακούφιση σε γονείς και μαθητές
από την καθημερινή φροντίδα και έγνοια αυτού του πολύτιμου εξαρτήματος του μαθητή.
Ο συγχωριανός μας Μιχάλης Χ. Νταγιαντάς των σούπερ μάρκετ «Φαιστός» μετά την χορηγία των tablet, συνεχίζει τον αγώνα του για να
στηρίξει τα σχολεία αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Ο ίδιος
και η εταιρία χαρτικών MEGA MARKET LINE Ι.Κ.Ε προχώρησαν
σε αυτή την πλούσια δωρεά, που θα διανεμηθεί στους μαθητές των
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Σχολική Επιτροπή, δάσκαλοι
και Νηπιαγωγοί, εκφράζουν τις βαθύτατες ευχαριστίες στους δωρητές
που τους προσφέρουν ανακούφιση στους δύσκολους καιρούς, αλλά
ταυτόχρονα κάνουν και μάθημα αγάπης και ανθρωπιάς.
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Μάχη στο Σφακάκι Ανωγείων (7-8-1944)
Θεόδωρου Πελαντάκη, Φιλόλογου
Ρ έ θ υ μ ν ο , Ο κ τ ώ β ρ ι ος 2 0 2 0

Τρε ι ς αξ ι όπ ι σ τ ες μ αρ τ υ ρίες α υ τ οπ τ ώ ν
Α΄ Βασίλη Εμμ. Καλλέργη (Γαρτζόλη) (1900-2013)
Β΄ Ντοκουμέντο της έντυπης ΑΝΩΓΗΣ «Το αριστερό,
κομμουνιστικό και ΕΑΜικό κίνημα Ανωγείων».
Τρίμηνη έκδοση (φύλλο Νοε.-Δεκ. 2007, Γενάρης 2008)
Γ΄ Νικόλα Φασουλά (Σκαμνάκo)

Α ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ (ΓΑΡΤΖΟΛΗ)
Ο Βασίλης Καλλέργης ήταν πεθερός μου, από την αρχή της δεκαετίας του 1970. Επόμενο
ήταν να μου διηγηθεί πολλά για πολλούς, παλιούς και νεότερους. Μου είπε και για τα
γραφτά του τετράδια. Αυτά έγιναν βιβλίο, που αποτελεί ύμνο για τ’ Ανώγεια, για τον Βενιζέλο, για την Κρήτη, για την Ελλάδα, για την ειρήνη.
Μου είπε και για τη Μάχη στο Σφακάκι.
«Στις 7 Αυγούστου 1944 ήμουν μαζί με τον μαθητευόμενο Νικόλα Φασουλά στο τσαγκάρικό μου, όταν έμαθα ότι οι Γερμανοί ήρθαν στο χωριό και πήραν γυναικόπαιδα και τα
οδηγούσαν προς το Γενί Γκαβέ. Αστραπιαία πέταξα την ποδιά του τζαγκάρη αναφωνώντας:
Ήρθεν η ώρα να ποθάνομε. Αφού πήραν οι Γερμανοί τσι γυναίκες μας, πήραν την τιμή
μας. Τι χρειάζεται να ζούμε, αν δεν ελευθερώσομε τα γυναικόπαιδα από του Γερμανούς.
Με λίγες δρασκελιές έφταξα στο σπίτι μου και, χωρίς να πω κάτι, άρχισα να χαλώ το
μέρος της καμινάδας του τζακιού, όπου είχα κρύψει το όπλο μου (χώστρα ή τουφεκιάστρα),
τα φυσεκλίκια και το κινητό ουραίο. Η γυναίκα μου, η πεθερά μου και οι έξι θυγατέρες μου
άρχισαν να ουρλιάζουν και να κλαίνε γοερά εκλιπαρώντας με να μην πάω, γιατί θα σκοτωθώ και αυτές τι θα γίνουν. Όμως δεν άκουα τίποτα. Χωρίς καθυστέρηση ήταν έτοιμο
το όπλο και τα φυσεκλίκια χιαστί κρεμασμένα στους ώμους μου.
Με λίγες δρασκελιές περνώντας από το τζαγκάρικο κατηφόρισα από το μονοπάτι προς
την Αρκαλιά και ανατολικότερα στον Ανεμόμυλο και σε λίγη ώρα έφτασα στη Μεσομένη,
στην κορυφή του λόφου, από όπου έβλεπα καθαρά την αναμέτρηση των Ανωγειανών με
του Γερμανούς στρατιώτες. Ετοιμοπόλεμος όπως ήμουν από τη Μικρά Ασία, εντάχθηκα
με τις απαραίτητες προφυλάξεις στη μάχη, κοντά με άλλους 4 χωριανούς, που ήρθαν οπλισμένοι από τ’ Ανώγεια. Σκότωσα έναν Γερμανό στρατιώτη, που αργότερα τον έθαψανσκέπασαν σ’ ένα πηγάδι ανατολικότερα.
Στη Μεσομένη με ακολούθησε ο δεκαεξάχρονος τότε μαθητευόμενος τσαγκάρης Νικόλας
Φασουλάς. Γυρίσαμε στο χωριό. Εκεί τον κοίταξα αυστηρά και του παράγγειλα να μην με
ακολουθήσει, αλλά να μείνει εκεί, όπως και έγινε. Εγώ έφυγα για το βουνό, στο λημέρι της
Μύθιας. Εκεί βρέθηκα στις 13 Αυγούστου, όταν περικύκλωσαν χιλιάδες Γερμανοί τα
Ανώγεια και τα έκαιαν επί 20 μέρες. Με την οικογένειά μου συναντήθηκα στα χωριά του
Μέσα Μυλοπόταμου, όπου σε άθλιες συνθήκες είχαν καταφύγει ως πρόσφυγες»

Β

Η Μάχη στο Σφακάκι (ΑΝΩΓΗ – ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

«Μετά από τη σύσκεψη στις Αραβάνες ο Σμπωκογιώργης πήγε προς τ’ Ανώγεια όπου με
τα στελέχη του ΕΑΜ Περάκη Νίκο και Κακουδάκη σε συνάντηση στου Φορτωμένου το
δέτη με στελέχη του ΕΑΜ Ανωγείων κατέστρωσαν τριπλό σχέδιο και όρισαν τους υπεύθυνους για την εκτέλεσή του, το οποίο αναφερόταν βασικά στην εξουδετέρωση της φρουράς των Γερμανών του φυλακίου του Γενί Καβέ. Επειδή του φυλάκιο με τη Γερμανική
φρουρά είχε μεταφερθεί τότε στη γέφυρα στα Μουρτζανά για τη φύλαξή της και επειδή
στη φρουρά ήταν και δύο Ιταλοί αντιφασίστες με τους οποίους είχε επαφή η οργάνωση του
Κάτω Μυλοπόταμου του ΕΑΜ αποφασίστηκε το κτύπημα να γίνει εκεί και μάλιστα όταν
θα ήταν σκοποί οι δύο Ιταλοί. Υπεύθυνος για να συλλέξει πληροφορίες και να προετοιμάσει τμήματα του εφεδρικού ΕΛΑΣ στο Κάτω Μυλοπόταμο στάλθηκε ο Ζωνογιώργης.
Αν κάτι από το σχέδιο αυτό δεν πήγαινε καλά, σαν εναλλακτική λύση, και αν οι Γερμανοί
έβγαιναν προς τ’ Ανώγεια, αποφασίστηκε την ευθύνη για το κτύπημα τους να αναλάβει ο
μόνιμος ΕΛΑΣ από τα Τσουνιά και ο εφεδρικός ΕΛΑΣ Ανωγείων με υπεύθυνο τον Σμαϊλομανώλη.
Πράγματι οι Γερμανοί το πρωί της 7ης Αυγούστου βγήκαν στ’ Ανώγεια για να πάρουν
κατοίκους για αγγαρεία και, αφού δεν βρήκαν άντρες, πήραν περίπου 50 γυναίκες και
γέρους και έφυγαν προς Γενί Γκαβέ.
Προηγούμενα φεύγοντας προς τον Αι Γιώργη ο Σμαϊλομανώλης έστειλε τη Ζωνογιάννενα
να δει και να τον πληροφορήσει πόσοι Γερμανοί και πόσοι Ιταλοί ήταν και τι οπλισμό είχαν.
Στη διαδρομή συνάντησε και ειδοποίησε 8 άντρες του εφεδρικού ΕΛΑΣ και τράβηξε προς
τη Παπούρα, όπου περίμεναν τη Ζωνογιάννενα. Αυτή τους ειδοποίησε ότι ήταν 6 Γερμανοί,
δύο Ιταλοί και ο Σήφης με αυτόματα όπλα και μόνο ο Σήφης είχε μπιστόλι.
Από εκεί έστειλαν τον Περβολογιώργη να ειδοποιήσει την ομάδα του μόνιμου ΕΛΑΣ και
τον Ποδιά στα Τσουνιά και οι υπόλοιποι έφυγαν για να οπλιστούν.
Αυτοί που ξεκίνησαν από την αρχή ήταν ο Μανουράς Μανώλης (Σμαϊλομανώλης), ο
Καφατσής Κώστας αν και κούτσαινε, ο Αεράκης Λευτέρης (Νταρολευτέρης), ο Πέτρος
Πασπαράκης, ο Χαράλαμπος Φρυσάλης, ο Ξημέρης Γιώργης, ο Νταγιαντάς Μανώλης
(Λαμπρινομανώλης) και ο Νταγιαντάς Γιώργης (Περβολιός) που πήγε προς το βουνό (για
να ειδοποιήσει τον Ποδιά). Στο δρόμο συνάντησαν τον Γιώργη Μανουρά (Γύπαρη) και
τον Νταγιαντά Μανώλη (Παπουριανό) που γυρνούσαν από αποστολή στο Αστυράκι για

να ξεκαθαρίσουν κάτι κλεμμένα πρόβατα του Γ. Μανιαδή (Τσαρπαλά).
Κατευθύνθηκαν προς του Φορτωμένου το δέτη όπου είχαν κρύψει τ’ όπλα που είχαν πάρει
από τους χωροφύλακες. Ο Ξημερογιώργης και ο Λαμπρινομανώλης είχαν τα όπλα τους
στην Καψίλα και πήγαν εκεί τρέχοντας και τα πήραν. Απ’ εκεί η ομάδα κατευθύνθηκε προς
τα Ποριά και πήρε θέσεις στο μονοπάτι απ’ όπου θα περνούσαν οι Γερμανοί με τα γυναικόπαιδα.
Το σχέδιο του Σμαϊλομανώλη ήταν να πυροβολήσει πρώτος ο Γύπαρης το Σήφη, να αποκόψουν του Γερμανούς και να τους γυρίσουν πίσω στον ποταμό του Μάκρη, όπου να τους
συλλάβουν ή να τους σκοτώσουν.
Πράγματι μόλις έπεσαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, ο Σήφης ανταπέδωσε, όμως τα γυναικόπαιδα σκορπίστηκαν και έφυγαν απ’ το πεδίο βολής της μάχης και έτσι κατόρθωσαν να
γυρίσουν πίσω τους Γερμανούς.
Στην αρχή της μάχης έτρεξε από τον Καμαριώτη όπου βρισκόταν ο μόνιμος ΕΛΑΣίτης
Δημοσθένης Πασπαράκης και ο Γιαννιός Πασπαράκης, που βρισκόταν στην περιοχή και
πήρε το τουφέκι του Καφατσόκωστα και τον αντικατέστησε, γιατί δεν μπορούσε να περπατά. Δύο Γερμανοί έφυγαν πίσω προς τ’ Ανώγεια κατά τη διάρκεια της μάχης, όμως τους
πρόλαβαν άλλοι Ανωγειανοί που κατέβαιναν από το χωριό, τους καθήλωσαν και τους
σκότωσαν.
Ο Σήφης τραυματισμένος και οι υπόλοιποι Γερμανοί και Ιταλοί παραδόθηκαν μέσα στον
ποταμό στους ΕΛΑΣίτες. Με τους αιχμαλώτους και τους άλλους Ανωγειανούς οι αντάρτες
του Εφεδρικού ΕΛΑΣ προχώρησαν προς την Αγία Παρασκευή (σημερινό νεκροταφείο),
όπου ήδη είχε κατέβει τμήμα του μόνιμου ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον Γ. Τρουλλινό και τον
Κ. Πατραμάνη, που πήρε τους αιχμάλωτους στο βουνό όπου την άλλη μέρα μετά από
ανάκριση του Σήφη και από τους Άγγλους τους πέρασαν από έκτακτο στρατοδικείο και
τους εκτέλεσαν.
Στο χωριό τότε επικρατούσε ενθουσιασμός και πολλές γυναίκες πήγαν τρόφιμα και κέρασαν τους αντάρτες στην Αγία Παρασκευή.
Τότε συζητιόταν από τους αντάρτες και τον εφεδρικό ΕΛΑΣ Ανωγείων να κηρύξουν τ’
Ανώγεια ελεύθερη περιοχή, να περιμένουν την αντίδραση των Γερμανών και να τους κτυπήσουν».

Γ (Τον αγαπητό σε όλους για τη σοβαρότητά του Νικόλα
τον συνάντησα δύο φορές στο τζαγκάρικό του.
Και τις δύο φορές μου είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα
και ακόμα ότι δεν φοβάται να λέει την αλήθεια
και πως δεν ξέρει να λέει ψέματα)

Φασουλάς Νικόλας (Σκαμνάκος), έτος γέννησης 1928
18-1-2020 Τζαγκάρικο
«7 Αυγούστου 1944 Ημέρα Τετάρτη ήμουν 16 χρονών.
Ετζαγκαρεύαμε εκειά που χει δα η Νίτσα τσι κρητικές στολές. Ήταν ανήσυχος ο Γαρτζόλης, επειδή ήτανε ενταγμένος στην αντίσταση. Σαν να περίμενε πως θα γίνει κακό. Οι
κουμμουνιστές ήτανε παλικάρια. Τσ’ είχανε παραμερισμένους οι Ανωγειανοί. Στου Φορτωμένου το Δέτη είχανε κρύψει (ο ΕΛΑΣ) τα όπλα που είχανε πάρει με οδηγία του Σμπωκογιώργη από τον αστυνομικό σταθμό λίγες μέρες νωρίτερα.(Ο χωροφύλακας του αστυνομικού σταθμού πήγε με τους αντάρτες στον Ψηλορείτη).
Τελευταία δεν πηγαίνανε αγγαρεία οι Ανωγειανοί. Ειδικά όταν μαθεύτηκε ότι έχασαν οι
Γερμανοί τον πόλεμο στη Ρωσία.
Στις 7 Αυγούστου 1944 ήρθε από το Γενή Γκαβέ ο Σήφης με 4 Γερμανούς και 2-3 Ιταλούς.
Ο Σήφης έδωσε χαστούκι στον πρόεδρο του χωριού, επειδή δεν εμάζεψε άτομα για την
αγγαρεία. Από τα σπίτια που είχανε γραφτεί για αγγαρεία πήγανε οι Γερμανοί και παίρνανε γυναίκες, παιδιά, άντρες. Τους μαζέψανε στο Αρμί και έπειτα περί τα 100 γυναικόπαιδα τα οδηγούσανε προς Γενή Γκαβέ από τον πεζόδρομο».
(Ο Γαρτζόλης με τον Νικόλα γυρίσανε στο τζαγκάρικο . Είχανε κρυφτεί όταν οι Γερμανοί
μαζεύανε γυναικόπαιδα).
«Μόλις ακούστηκε η πρώτη τουφεκιά από το Σφακάκι, μου λέει ο Γαρτζόλης, το αφεντικό
μου, Νικόλα: ήρθενε η ώρα να ποθάνομε.
Πάει στο σπίτι, ξεχώνει το όπλο (καινούργιο, γερμανικό), ξεχώνει τσι σφαίρες, προσαρμόζει το κινητό ουραίο και γραμμή για το Σφακάκι.
Οι γυναίκες (Ελένη, Μαρούλη, η πεθερά του) του κενώνονται: πού θα πας να σκοτωθείς
και να μας αφήσεις – Αφήτε με. Τους είπε κοφτά με ύφος που δεν άφηνε περιθώρια για
παραπέρα συζήτηση.
Εγώ του κλουθώ ατζί-μερί προς τον Ανεμόμυλο.
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Εκειά μου λέει: Νικόλα. Εσύ είσαι μοναχοπαίδι. Εγώ πάω στον πόλεμο. Μην έρθεις.
Εγώ του κλουθούσα και πάμε στην κορφή της Μεσομένης, κατά τσι 2-3 η ώρα.
Εκεί ήταν 5 Ανωγειανοί με τουφέκια:
Βρέντζος Αντώνης με ταχυβόλο
Βρέντζος Νικηφόρος με γερμανικό όπλο
Καλομοίρης Μανόλης (Μάνωλας) με όπλο
Νταγιαντάς Κώστας με όπλο
Γαρτζόλης με το όπλο του και γω
Ένας Φρυσάλης Χαραλάμπης (ήτανε στην ομάδα του ΕΛΑΣ) κυνηγούσε 2 Γερμανούς.
Αυτοί φοβηθήκανε και μπήκανε σ’ ένα λάκκο (ξεροπήγαϊδο).
Ο Φρυσάλης σκότωσε τον ένα.
Τον άλλο τον εσκότωσε ένας από τους 5 Ανωγειανούς, που του παίξανε όλοι. Ο Ρουλομιχάλης σκέπασε πρόχειρα τους 2 σκοτωμένους στο πηγάδι.
Η ομάδα είχε πιάσει τον Σήφη, 2 Γερμανούς και 2 Ιταλούς. Τσοι πήγανε στο βουνό.
Ο Χριστομιχάλης ανάκρινε – μαζί με τον Άγγλο Τομ (Νταμπάμπιν;) τον Σήφη.
Όταν τελείωσε η ανάκριση, δώσανε τον Σήφη στην ομάδα του Ποδιά. Ο Ποδιάς ήτανε
με τον τακτικό ΕΛΑΣ στα Τσουνιά. Ειδοποιήθηκε για τη μάχη στο Σφακάκι και κατέβηκε στη συγκέντρωση στην Αγία Παρασκευή νεκροταφείο. Τους 2 Γερμανούς τους
σκοτώσανε στα Τσουνιά. Τον Σήφη τον βάλανε στον Ταύκο. Μετά από χρόνια δείξανε
τον Ταύκο στη μάνα του, που ήρθε επίτηδες από τη Γερμανία.
Στο Γενί Γκαβέ ένας Κοντογιάννης (Ανωγειανός με μαγαζί εκεί) είπενε του Σήφη «Άσε
τσ’ Ανωγειανούς, για θα σου βγάλουνε τον κώλο».
«Εγώ θα γράψω: Εδώ υπήρχανε κάποτε τ’Ανώγεια» απάντησε ο Σήφης.
Τους Ιταλούς τους κρατήσανε πολλές μέρες. Τελικά, όταν συμπτύσσονταν οι Γερμανοί
στα Χανιά, τσοι σκοτώσανε στον Καμαριώτη.
Στο Σφακάκι ήτανε οι Ανωγειανοί:
Μανόλης Μανουράς, Σμαϊλομανόλης, αρχηγός-επικεφαλής
Γύπαρης Μανουράς
Φρυσάλης Χαράλαμπος
Πασπαράκης Πέτρος
Πασπαράκης Γιάννης (Γιαννιό)
Ξημέρης Γεώργιος (Ξημερογιώργης)
Νταγιαντάς Μανόλης (Παπουριανός)
Νταγιαντάς Γιώργης (Περιβολογιώργης)
Καφατσής Κώστας (Καφατσόκωστας)
Αεράκης Λευτέρης (Νταρολευτέρης) (αυτός έπιασε τον Σήφη και του πήρε το μπι
στόλι).
Οι Γερμανοί δεν παίξανε ούτε μια τουφεκιά. Τα γυναικόπαιδα με το σύνθημα φύγετε
δεξιά-αριστερά, σκορπιστείτε, διασκορπιστήκανε, ούτε τραυματίστηκε κανείς (άντρας,
γυναίκα, παιδί) Ανωγειανός.
Ο Μαυρογιάννης Μανόλης (Μπεομανόλης), εμπειροπόλεμος από Μικρά Ασία, ήταν
πιασμένος για αγγαρεία (αφού δεν βρήκανε τον γιο του που ήτανε γραμμένος). Στου
Μάκρη, όταν είδε το Σήφη να σηκώνει το άσπρο μαντήλι, λέει στον Νταρολευτέρη:
πιάστονε, παραδίδεται (Ο Μαυρογιάννης είχε πάει στρατό. Ο Νταρολευτέρης ήταν
άπειρος).
Ο Γαρτζόλης από τη Μεσομένη γύρισε στο σπίτι και έπειτα στην ομάδα του Χριστομιχάλη Ξυλούρη στη Μύθια.
Εγώ πήγα στην Αγία Παρασκευή (νεκροταφείο) για να ιδώ το Σήφη. Φορούσε κοντό
χακί παντελόνι. Τον είδα. Ήταν αξιολύπητος. Είχε κατουρημένο το παντελόνι του και
είχε κυριολεκτικά φυράξει. Ενώ το πρωί αλώνιζε τα Ανώγεια και πριν από λίγες μέρες
καυχόταν πως θα τα ισοπεδώσει.
Νεκροί Γερμανοί:
2 στη Μεσομένη
2 στα Τσουνιά
Σήφης στον Ταύκο
2 Ιταλοί αργότερα»

Παρατηρήσεις-Επισημάνσεις-Προτάσεις
Πολλά μαθαίνομε από τις παραπάνω τρεις μαρτυρίες. Η μία συμπληρώνει ή διορθώνει
την άλλη και έτσι λάμπει η αλήθεια. Περιορίζομαι μόνο στα παρακάτω:
1› Από προσεκτική μελέτη των παραπάνω μαρτυριών συνάγεται αβίαστα πόσο έξυπνο
ήταν το σχέδιο αντιμετώπισης των Γερμανών από τον ΕΛΑΣ Ανωγείων, η εξασφάλιση
όπλων από τον αστυνομικό σταθμό, ο αιφνιδιασμός των Γερμανών στα Ποριά και η
αντιμετώπισή τους στην πιο κατάλληλη για τους αντάρτες θέση, στην επίπεδη τοποθεσία
Σφακάκι, όπου έχει στηθεί το σχετικό μνημείο. Για τη μάχη αυτή μπορεί να σεμνύνεται,
όπου Γης, κάθε Ανωγειανός.
2› Ο λοχίας Σήφης με τους στρατιώτες του πήραν από τα Ανώγεια, την Τετάρτη 7
Αυγούστου 1944, 98 γυναίκες, γέρους, παιδιά και κατηφόριζαν προς το Γενί Γκαβέ.
3› Η χωρίς προσυνεννόηση οχύρωση των πέντε Ανωγειανών που εσπευσμένα πήραν
μέρος στη μάχη στο ύψωμα Μεσομένη ισοδυναμούσε με το να ευρίσκονται σε μπαλκόνι και να στοχεύουν στο μοναδικό δρόμο απ’ όπου έπρεπε να περάσουν οι καταδιωκόμενοι Γερμανοί. Ίδια τιμή πρέπει και στους πέντε Ανωγειανούς, επειδή μόλις είδαν τον
θανατερό κίνδυνο, ξέχωσαν τα κρυμμένα όπλα τους και από το κατάλληλο σημείο
έδωσαν το δεύτερο χτύπημα στους εχθρούς.
4› Οι πέντε αυτοί Ανωγειανοί (Βρέντζος Αντώνης, Βρέντζος Νικηφόρος, Καλλέργης
Βασίλης, Καλομοίρης Μανόλης και Νταγιαντάς Κώστας) είναι οι «άλλοι Ανωγειανοί»
στο ιστορικό ντοκουμέντο της ΑΝΩΓΗΣ. Από αυτό το δημοσίευμα μαθαίνομε ακόμη
ότι οι δύο νεκροί της μάχης Γερμανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Μεσομέση.
5› Θεωρώ ότι είναι δίκαιο, τώρα που ο Δήμος Ανωγείων οργανώνει τη γιορτή για απόδοση τιμής στους συντελεστές της σημαντικής νίκης των Ανωγειανών, στις 7 Αυγούστου
1944, εναντίον του ναζισμού, να τους αναφέρει ΟΛΟΥΣ ονομαστικά. Με τον τρόπο
αυτό θα τονίζεται το κυριότερο χαρακτηριστικό των Ανωγειανών: η έμπρακτη αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια στο κακό και στο καλό, στον πόλεμο ή στην ειρήνη. Σε αυτήν
την άποψη έχω καταλήξει εγώ ο μη Ανωγειανός μελετώντας την ιστορία τους και ζώντας
επί 50 χρόνια την κοινωνία των Ανωγείων.
Email: tpelantakis@gmail.com
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Δωρεά 2.600
μασκών μίας χρήσης
στους μαθητές του Δημοτικού
και του Νηπιαγωγείου Ανωγείων
από τον συγχωριανό μας Μιχαήλ Νταγιαντά
(Σούπερ Μάρκετ «Φαιστός»)
Μια απίστευτη δωρεά, δύο χιλιάδων εξακοσίων μασκών (2.600) της
μιας χρήσης, για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Ανωγείων, ήρθε να δώσει ανακούφιση σε γονείς και μαθητές
από την καθημερινή φροντίδα και έγνοια αυτού του πολύτιμου εξαρτήματος του μαθητή.
Ο συγχωριανός μας Μιχάλης Χ. Νταγιαντάς των σούπερ μάρκετ «Φαιστός» μετά την χορηγία των tablet, συνεχίζει τον αγώνα του για να
στηρίξει τα σχολεία αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Ο ίδιος
και η εταιρία χαρτικών MEGA MARKET LINE Ι.Κ.Ε προχώρησαν
σε αυτή την πλούσια δωρεά, που θα διανεμηθεί στους μαθητές των
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Σχολική Επιτροπή, δάσκαλοι
και Νηπιαγωγοί, εκφράζουν τις βαθύτατες ευχαριστίες στους δωρητές
που τους προσφέρουν ανακούφιση στους δύσκολους καιρούς, αλλά
ταυτόχρονα κάνουν και μάθημα αγάπης και ανθρωπιάς.
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Η

Ένας διαφορετικός τρόπος από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Ανωγείων να βρεθεί δίπλα στους ηλικιωμένους και μοναχικούς
ανθρώπους του Δήμου σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία!
«…Και στου καιρού τ αλλάματα
π’ αναπαημό δεν έχουν
μα στο καλό και στο κακό
περιπατούν και τρέχουν...»

Σαν Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Ανωγείων η σκέψη μας και η έγνοια
μας είναι πάντα κοντά στους ηλικιωμένους και μοναχικούς συνανθρώπους μας.
Πόσο μάλλον τα φετινά Χριστούγεννα
που ήταν τόσο διαφορετικά, και που
πολλοί συνάνθρωποι μας τα πέρασαν
μόνοι τους λόγω των συνθηκών.
Και βέβαια ούτε του καιρού τ’ αλλάματα, μ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία
που περνάμε και κάνει απαγορευτική
τη φυσική μας παρουσία, μπόρεσαν να
μας εμποδίσουν να επικοινωνήσουμε
μαζί τους, να δώσουμε και να πάρουμε, απ’ αυτή την τόσο ζεστή επαφή και
αλληλεπίδραση, που προσφέρει σ’
όλους μας χαρά και ικανοποίηση.
Γιατί όταν θέλεις, ο τρόπος βρίσκεται!
Κι εμείς θέλαμε οι άνθρωποί μας να
αισθανθούν την αγάπη μας, να καταλάβουν ότι παραμένουμε δίπλα τους,
ώστε κανείς να μη νοιώθει μόνος, και
ότι πάντα θα βρίσκουμε τρόπους να
τους βοηθάμε, όσο δύσκολες και αν
είναι οι συγκυρίες.
Απώτερος στόχος μας; Να απασχοληθούν αυτές τις μέρες, μέρες αγάπης,
μέρες χαράς, με τρόπο ευχάριστο, διαδραστικό και δημιουργικό.
Να έχουν κάτι να περιμένουν και να
καταλάβουν ότι το να μένουμε σπίτι
δεν σημαίνει ότι μένουμε αδρανείς.

θώς και υλικό για το μείζον κι επίκαιρο θέμα, τον κορωνοϊό με απλουστευμένες και εικονογραφημένες οδηγίες .
Πέρα απ’ αυτά που τους στέλναμε,
πολύ σημαντικά ήταν και αυτά που
τους ζητούσαμε, μέσα απ τη δική τους
α φ ή γ η σ η.
Παραδόσεις, ήθη και έθιμα της εποχής
τους, σημαντικά γεγονότα και όμορφες στιγμές της ζωής τους και γενικά
ο,τιδήποτε έχει χαραχτεί στη μνήμη
τους και θέλαν να το μοιραστούν μαζί μας και να καταγραφεί.
Όπου δεν ήταν εφικτή η καταγραφή
από τους ίδιους, η συλλογή του υλικού
γινόταν, και συνεχίζει να γίνεται, από
μας σε τηλεφωνική επικοινωνία που
έχουμε.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν απίστευτα θετική! Πραγματικά ξεπέρασε
κάθε προσδοκία μας!
Η χαρά και η ικανοποίηση τους ήταν
τόσο μεγάλη! Και γιατί κάποιος τους
σκέφτηκε και γιατί τους άρεσε το υλικό που τους στέλναμε και γιατί μπήκαν στη διαδικασία να θυμηθούν και
να μοιραστούν μαζί μας τις αναμνήσεις τους.
Κι αυτή η διαφορετική μορφή επικοινωνίας ήταν τόσο όμορφη, τόσο ελπιδοφόρα και τόσο συγκινητική για
όλους, που μας δίνει την ώθηση να
συνεχίσουμε και στον καινούριο χρό-

νο τέτοιου είδους δράσεις, όπως η δημιουργία ενός μηνιαίου περιοδικού με
αντίστοιχο περιεχόμενο.
Γιατί και στη νέα αυτή εποχή «ο άνθρωπός είναι η απάντηση όποια και
αν είναι η ερώτηση». ■

Δ ΗΜ Ο Σ ΑΝ Ω Γ ΕΙ Ω Ν
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΥΣ - ΔΙΑΖΥΓΙΑ - ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΔΕΚΑΕΤΙΑ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μανώλης Σκανδάλης
ΠΗΓΗ: Τμήμα Ληξιαρχείου Δήμου Ανωγείων (Γεωργία Πλουσή – Ανδρεαδάκη)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2010
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
11
2

ΘΑΝΑΤΟΙ
34

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2011
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
15
6

ΘΑΝΑΤΟΙ
29

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
43

ΕΤΟΣ 2012
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
21
3

ΘΑΝΑΤΟΙ
44

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
41

ΕΤΟΣ 2013
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
23
5

15

δράσεις αποδράσεις

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΑΠΗΣ!

Μπορούμε να κάνουμε πράγματα!
Θέλαμε να μην μετράνε απλώς τις μέρες, αλλά να κάνουν τις μέρες να «μετράνε» και να γίνουν πιο φωτεινές!
Γιατί Χριστούγεννα θα πει Αγάπη και
Αγάπη θα πει Μοιράζομαι...
Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε, εγκαινιάζοντας νέο τρόπο επικοινωνίας από
την 1η Δεκέμβρη και μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων, αποστέλλοντας κάθε εβδομάδα ένα πακέτο
αγάπης, πού περιείχε 7 φάκελους, 1
για κάθε ημέρα δημιουργώντας στο
τέλος ένα Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης!
Οι φάκελοι περιείχαν έντυπα με διάφορα περιεχόμενα όπως:
Ι σ τ ο ρ ί ε ς αγάπης, ευγνωμοσύνης,
καλοσύνης που ξυπνούσαν όμορφα
συναισθήματα , α σ κ ή σ ε ι ς Ε ν δ υ
ν ά μ ω σ η ς ακονίζοντας το μυαλό
με διάφορες ασκήσεις μνήμης, κρίσης,
αντιστοίχισης, κατανόησης, μικρούς
γρίφους, σπαζοκεφαλιές και αινίγματα, ιστορίες Γ έ λ ι ο υ με ανωγειανά
ανέκδοτα, χιουμοριστικές μαντινάδες,
καθαρογλωσσίδια, Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ
ά κείμενα με βίους Αγίων, που τιμά η
Εκκλησία μας τις μέρες που πέρασαν,
καθώς και κείμενα με λαϊκές παραδόσεις που συνδέονται με τις εορτές αυτές, συμβουλές Π ρ ό λ η ψ ης και
αντιμετώπισης σε θέματα υγείας, κα-

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2016
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
20
5

ΘΑΝΑΤΟΙ
42

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2017
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
22
7

ΘΑΝΑΤΟΙ
40

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
44

ΕΤΟΣ 2018
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
27
8

ΘΑΝΑΤΟΙ
27

ΘΑΝΑΤΟΙ
46

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
45

ΕΤΟΣ 2019
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
15
4

ΘΑΝΑΤΟΙ
42

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
51

ΕΤΟΣ 2014
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
17
5

ΘΑΝΑΤΟΙ
36

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
54

ΕΤΟΣ 2020 (έως 31/12/2020)
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
14
-

ΘΑΝΑΤΟΙ
37

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
36

ΕΤΟΣ 2015
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
21
5

ΘΑΝΑΤΟΙ
41

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
452

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 2010 -2020
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
206
50

ΘΑΝΑΤΟΙ
418

ΣΤΗ Λ Η

ΤOΥ

ΤΑΜΙΑ

■ Στη μνήμη της Ελευθερίας Κου-

■ Ο Ξυλούρης Χαράλαμπος του

τάντου η Γεωργία Κουτάντου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 250
Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπά Νικόλα και
της Πρεσβυτέρας ο Ιωάννης Ανδρεαδάκης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Καλλέργη Σόλωνα
η Οικογένειά του εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Ελευθερίας Κουτάντου η Οικογένεια Κουνάλη Γεωργίου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Σαλούστρου Ιωάννη ο Άρης Μανουράς Ζωνός εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Ιορδανίδη Σεραφείμ ο Άρης Μανουράς Ζωνός εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του πατέρα του Χαιρέτη Γρηγόρη ο Χαιρέτης Εμμανουήλ εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 300 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Αργυρώς Σκουλά η
Οικογένεια
Μιχάλη
Σκουλά(ΚΑΡΓΟΜΙΧΑΛΗ) εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του πατέρα της Μιλτιάδη Ξυλούρη η Γεωργία Ξυλούρη
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
Ευρώ.
■ Στη μνήμη του ιδρυτικού μέλους
του Συλλόγου μας Φερενίκης Κεφαλογιάννη οι αδελφές της Ευσεβία
και Ελένη Κεφαλογιάννη εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Ιωάννη Σκουλά
(ΓΡΥΛΙΟΥ) τα παιδιά του και τα
εγγόνια του εισέφεραν στη Φ.Α. το
ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Ιωάννη Σαλούστρου (ΚΟΡΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ) η
οικογένεια του εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρλένας Σκουλά
Περιφεράκη ο Μακρής Κωνσταντίνος Ανάργυρος και η Εβίτα Περιφεράκη εισέφεραν στη Φ.Α. το
ποσό των 500 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρλένας Σκουλά Περιφεράκη ο Μιχαήλ Σκουλάς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρλένας Σκουλά
Περιφεράκη ο Χάρης και η Αλεξάνδρα Μαυράκη εισέφεραν στη Φ.Α.
το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρλένας Σκουλά
Περιφεράκη η οικογένεια Ευσταθίου Σκουρλέτη εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρλένας Σκουλά
Περιφεράκη η οικογένεια Δημητρίου Παπαδημητροπούλου εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρλένας Σκουλά Περιφεράκη η οικογένεια Μιχαήλ Ξυλούρη (ΓΚΕΓΚΡΕΖΕΝΑΣ) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Διομήδη Αεράκη
(Κατρινομανώλη) ο Ιωάννης Χρονιάρης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Διομήδη Αεράκη
(Κατρινομανώλη) η Αθηνά Χρονιάρη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 30 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Όλγας Σαλούστρου (Χατζηβαγγέλενας) ο Δημήτρης Σωκ. Σαλούστρος (Αθήνα)
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
Ευρώ.
■ Ο Θεόδωρος Πελαντάκης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

Κίμων εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Φασουλάς Ιωάννης του Αντωνίου εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Ιωσήφ Σαλούστρος εισέφερε
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
30 Ευρώ.
■ Ο Στέλιος Πασπαράκης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό
των 20 Ευρώ.
■ Ο Πασπαράκης Αχιλλέας εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Οι Εβ.Περιφεράκη και Γιώργος
Σμπώκος εισέφεραν για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Ο Δακανάλης Κίμων του Γεωργλιου εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Η Αεράκη Ελιας από το Κέντρο
Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Στηρίζω εισέφερε για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 150 Ευρώ.
■ Ο Μιχαήλ Σαλούστρος του Λεάνδρου εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Η Κονιού Αριστέα (Ταγιεροβασίλη) εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Οι Μαρκάκη Έλσα του Γεωργίου και Μαρκάκης Γεώργιος εισέφεραν για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 50 Ευρώ.
■ Ο Μπαγκέρης Εμμανουήλ του
Ευαγγέλου εισέφερε για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Ο Σταυρακάκης Κωνσταντίνος
του Νικολάου εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Η Καλομοίρη Αθηνά του Εμμανουήλ εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Η Περσεφόνη Ανδρεαδάκη εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Η Ευαγγελία Κεφαλογιάννη εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Δακανάλης Χρήστος εισέφερε
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
20 Ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Ξυλούρης εισέφερε
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
80 Ευρώ.
■ Ο Πλεύρης Νικηφόρος εισέφερε
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
20 Ευρώ.
■ Ο Στέφανος Μπαγκέρης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό
των 20 Ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Ελευθερίου Αεράκης
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Σαλούστρος Δημήτρης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Οι Δασκαλάκης Νικείας του Γεωργίου και Δασκαλάκη Μανουρά
Ειρήνη εισέφεραν για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Σκουρλέτης Θεόδωρος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό
των 100 Ευρώ.
■ Ο Κωνιός Γεώργιος του Δημητρίου εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 40 Ευρώ.
■ Η Σπιθούρη Ελένη του Νικολάου
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Δημήτριος Σαλούστρος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Η Μανιώρου Ευαγγελία εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό
των 30 Ευρώ.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού και στα Ανώγεια, οι πολύπλευρες
συνέπειες, οι κίνδυνοι για την υγεία ακόμη και τη ζωή των λαϊκών οικογενειών, όλα
είναι οι βαριές συνέπειες των εγκληματικών κυβερνητικών ευθυνών σε όλους τους
τομείς διαχείρισης της πανδημίας. Οι κίνδυνοι γίνονται ακόμη μεγαλύτεροι αφού η αύξηση των
κρουσμάτων βρίσκει μπροστά της ένα δημόσιο σύστημα υγείας σε κορεσμό χωρίς εφεδρείες και
σε κάποιες περιπτώσεις ένα βήμα πριν την κατάρρευση.
Ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση αρνείται εμμονικά τις προτάσεις των μαχόμενων υγειονομικών
και των εκπροσώπων τους, για μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, για επίταξη των
υποδομών του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Αρνείται την αποφασιστική ενίσχυση των Κέντρων
Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Ένα ολόκληρο χρόνο αντί να προπορεύονται της νόσου με μαζικά επαναλαμβανόμενα δωρεάν
προληπτικά τεστ, τρέχουν πίσω της προσπαθώντας μάταια να ελέγξουν τις συνέπειές της. Τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και οι μεγάλοι χώροι δουλειάς είναι χώροι υπερμετάδοσης του ιού,
αλλά η κυβέρνηση και το κράτος δεν παίρνουν κανένα μέτρο που θα μπορούσε να βάλει εμπόδια
στην ασυδοσία των επιχειρηματικών συμφερόντων. Προκειμένου να αποφύγουν τα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων (μείωση μαθητών ανα τάξη, προσλήψεις εκπαιδευτικών, καθαριστριών, αξιοποίηση και άλλων κτηρίων) επιστρατεύουν ανόητες θεωρίες (τα σχολεία τάχατες
δεν συμβάλλουν στην μετάδοση) τις οποίες μετά από λίγο αναγκάζονται στην πράξη να αναιρούν.
Αντί να εξασφαλίσουν την έγκαιρη, επαρκή πρόσβαση σε όλα τα ασφαλή εμβόλια με αποκλειστικά ιατρικά κριτήρια, παραμένουν δέσμοι των ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισμών, των αδιαφανών συμφωνιών και των αποκλεισμών της ΕΕ, με ολοφάνερες συνέπειες στην παραλαβή
των αναγκαίων εμβολίων. Εξίσου μεγάλη είναι η καθυστέρηση στην πρόσληψη του αναγκαίου
προσωπικού και στην ενεργοποίηση των εμβολιαστικών κέντρων που εξαγγέλθηκαν. Το ΚΥ
Ανωγείων, όπως του Αμαρίου και του Αγίου Βασιλείου, ακόμη δεν έχουν παραλάβει εμβόλια
για να ξεκινήσουν εμβολιασμούς.
Τα παραπάνω δεν είναι ούτε ανικανότητα, ούτε κακός σχεδιασμός. Είναι συνειδητή επιλογή να
διαχειριστούν την πανδημία με κριτήριο όχι τις ανάγκες προστασίας της ζωής και της υγείας
του λαού, αλλά τα συμφέροντα των επιχειρηματικών συμφερόντων και του καπιταλισμού. Την
βλέπουν σαν μια καινούργια μεγάλη ευκαιρία να αυξήσουν τα κέρδη τους και να χρεοκοπήσουν
και να αλυσοδέσουν ακόμη περισσότερο το λαό.
Γι’ αυτό είναι αναγκαία η κινητοποίηση του ίδιου του λαού, των μαζικών του οργανώσεων και
η επίμονη διεκδίκηση των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας, τη ζωής αλλά και
του εισοδήματός του.

Η

Χωρίς καμιά καθυστέρηση να διεκδικήσουμε:
›Άμεση ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό του Κέντρου Υγείας Ανωγείων για να μπορεί με

επάρκεια να καλύπτει τις μεγάλες ανάγκες της ΠΦΥ στην περιοχή. Να στελεχωθεί για να αναλάβει τον εμβολιασμό, χωρίς καμία περικοπή στις άλλες λειτουργίες του.
›Μαζικές προσλήψεις μόνιμων υγειονομικών με έκτακτες κατεπείγουσες διαδικασίες. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Άμεση στελέχωση και πλήρης λειτουργία όλων των τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και των άλλων νοσοκομείων. Πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού ώστε να λειτουργήσει ΜΕΘ Covid-19 στο ΓΝ Ρεθύμνου. Άμεση απεμπλοκή
του νοσοκομείου από τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού.
›Άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια διεθνώς, που κρίνονται ασφαλή και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια και να επιτευχθεί έγκαιρα ο μαζικός εμβολιασμός
του πληθυσμού.
›Υποχρεωτική ένταξη του συνόλου των ιδιωτών γιατρών στο σχέδιο του εμβολιασμού.
›Μαζικά δωρεάν τεστ, με επίκεντρο τους μεγάλους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης. Ιχνηλάτηση με επιστημονικά κριτήρια και όχι με βάση τη λογική του μικρότερου δυνατού κόστους.
Επίταξη και των ιδιωτικών εργαστηρίων και ένταξη στον κρατικό σχεδιασμό.
›Να αντιμετωπιστεί επι τέλους το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής διασποράς από τα επιβεβαιω
μένα κρούσματα που δεν χρήζουν νοσηλείας. Με ευθύνη κυβέρνησης - Περιφέρειας - Δήμου, να
επιταχθεί ξενοδοχειακή μονάδα για την διαμονή τους για όσο διάστημα είναι σε περιορισμό, με
μέριμνα για την παρακολούθησή τους από εξειδικευμένο προσωπικό, εξασφάλιση διατροφής κλπ.
›Για τα σχολεία, μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για να μπορεί να διασφαλιστεί
η αραίωση των τμημάτων. 15 μαθητές ανά τάξη. Να εξασφαλιστούν εδώ και τώρα αίθουσες,
με ευθύνη της κυβέρνησης και της Τοπικής Διοίκησης. Μόνιμο προσωπικό καθαριότητας ώστε
να επιτυγχάνεται η συχνή απολύμανση των σχολικών κτιρίων. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
›Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των εργαζομένων, των μικροεπαγγελματιών και μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων, που πλήττονται από την πανδημία, το lockdown, την υπολειτουργία των λαϊκών αγορών, τις ζημιές από τον παγετό κλπ.
›Να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% στους αγρότες και κτηνοτρόφους
που έχει πληγεί η παραγωγή τους από φυσικές καταστροφές ή νόσους.
›Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα
αξιοπρεπές εισόδημα για την επιβίωση των αγροτοκτηνοτροφων
›Επέκταση του ταμείου ανεργίας, για όλους τους ανέργους, μέχρι την επαναπρόσληψη τους.
Αύξησή του στα 600 ευρώ.
Δηλώνουμε ότι δεν θα πληρώσουμε ξανά την κρίση τους, δεν θα φορτώσουν ξανά στις πλάτες
μας μια ακόμα οικονομική κρίση, προκειμένου να στηριχτούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
Βάζουμε σε καραντίνα την πολιτική που θυσιάζει την υγεία και τα δικαιώματά μας. Δίνουμε όλες
μας τις δυνάμεις, για να μείνει όρθιος ο λαός στις συνθήκες της κρίσης και της πανδημίας, να
οργανώσει την εργατική-λαϊκή αντίσταση και αντεπίθεση.
ΑΝΩΓΕΙΑ 07 ΜΑΡΤΗ 2021
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Ένας διαφορετικός τρόπος από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Ανωγείων να βρεθεί δίπλα στους ηλικιωμένους και μοναχικούς
ανθρώπους του Δήμου σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία!
«…Και στου καιρού τ αλλάματα
π’ αναπαημό δεν έχουν
μα στο καλό και στο κακό
περιπατούν και τρέχουν...»

Σαν Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Ανωγείων η σκέψη μας και η έγνοια
μας είναι πάντα κοντά στους ηλικιωμένους και μοναχικούς συνανθρώπους μας.
Πόσο μάλλον τα φετινά Χριστούγεννα
που ήταν τόσο διαφορετικά, και που
πολλοί συνάνθρωποι μας τα πέρασαν
μόνοι τους λόγω των συνθηκών.
Και βέβαια ούτε του καιρού τ’ αλλάματα, μ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία
που περνάμε και κάνει απαγορευτική
τη φυσική μας παρουσία, μπόρεσαν να
μας εμποδίσουν να επικοινωνήσουμε
μαζί τους, να δώσουμε και να πάρουμε, απ’ αυτή την τόσο ζεστή επαφή και
αλληλεπίδραση, που προσφέρει σ’
όλους μας χαρά και ικανοποίηση.
Γιατί όταν θέλεις, ο τρόπος βρίσκεται!
Κι εμείς θέλαμε οι άνθρωποί μας να
αισθανθούν την αγάπη μας, να καταλάβουν ότι παραμένουμε δίπλα τους,
ώστε κανείς να μη νοιώθει μόνος, και
ότι πάντα θα βρίσκουμε τρόπους να
τους βοηθάμε, όσο δύσκολες και αν
είναι οι συγκυρίες.
Απώτερος στόχος μας; Να απασχοληθούν αυτές τις μέρες, μέρες αγάπης,
μέρες χαράς, με τρόπο ευχάριστο, διαδραστικό και δημιουργικό.
Να έχουν κάτι να περιμένουν και να
καταλάβουν ότι το να μένουμε σπίτι
δεν σημαίνει ότι μένουμε αδρανείς.

θώς και υλικό για το μείζον κι επίκαιρο θέμα, τον κορωνοϊό με απλουστευμένες και εικονογραφημένες οδηγίες .
Πέρα απ’ αυτά που τους στέλναμε,
πολύ σημαντικά ήταν και αυτά που
τους ζητούσαμε, μέσα απ τη δική τους
α φ ή γ η σ η.
Παραδόσεις, ήθη και έθιμα της εποχής
τους, σημαντικά γεγονότα και όμορφες στιγμές της ζωής τους και γενικά
ο,τιδήποτε έχει χαραχτεί στη μνήμη
τους και θέλαν να το μοιραστούν μαζί μας και να καταγραφεί.
Όπου δεν ήταν εφικτή η καταγραφή
από τους ίδιους, η συλλογή του υλικού
γινόταν, και συνεχίζει να γίνεται, από
μας σε τηλεφωνική επικοινωνία που
έχουμε.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν απίστευτα θετική! Πραγματικά ξεπέρασε
κάθε προσδοκία μας!
Η χαρά και η ικανοποίηση τους ήταν
τόσο μεγάλη! Και γιατί κάποιος τους
σκέφτηκε και γιατί τους άρεσε το υλικό που τους στέλναμε και γιατί μπήκαν στη διαδικασία να θυμηθούν και
να μοιραστούν μαζί μας τις αναμνήσεις τους.
Κι αυτή η διαφορετική μορφή επικοινωνίας ήταν τόσο όμορφη, τόσο ελπιδοφόρα και τόσο συγκινητική για
όλους, που μας δίνει την ώθηση να
συνεχίσουμε και στον καινούριο χρό-

νο τέτοιου είδους δράσεις, όπως η δημιουργία ενός μηνιαίου περιοδικού με
αντίστοιχο περιεχόμενο.
Γιατί και στη νέα αυτή εποχή «ο άνθρωπός είναι η απάντηση όποια και
αν είναι η ερώτηση». ■

Δ ΗΜ Ο Σ ΑΝ Ω Γ ΕΙ Ω Ν
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΥΣ - ΔΙΑΖΥΓΙΑ - ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΔΕΚΑΕΤΙΑ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μανώλης Σκανδάλης
ΠΗΓΗ: Τμήμα Ληξιαρχείου Δήμου Ανωγείων (Γεωργία Πλουσή – Ανδρεαδάκη)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2010
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
11
2

ΘΑΝΑΤΟΙ
34

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2011
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
15
6

ΘΑΝΑΤΟΙ
29

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
43

ΕΤΟΣ 2012
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
21
3

ΘΑΝΑΤΟΙ
44

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
41

ΕΤΟΣ 2013
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
23
5
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΑΠΗΣ!

Μπορούμε να κάνουμε πράγματα!
Θέλαμε να μην μετράνε απλώς τις μέρες, αλλά να κάνουν τις μέρες να «μετράνε» και να γίνουν πιο φωτεινές!
Γιατί Χριστούγεννα θα πει Αγάπη και
Αγάπη θα πει Μοιράζομαι...
Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε, εγκαινιάζοντας νέο τρόπο επικοινωνίας από
την 1η Δεκέμβρη και μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων, αποστέλλοντας κάθε εβδομάδα ένα πακέτο
αγάπης, πού περιείχε 7 φάκελους, 1
για κάθε ημέρα δημιουργώντας στο
τέλος ένα Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης!
Οι φάκελοι περιείχαν έντυπα με διάφορα περιεχόμενα όπως:
Ι σ τ ο ρ ί ε ς αγάπης, ευγνωμοσύνης,
καλοσύνης που ξυπνούσαν όμορφα
συναισθήματα , α σ κ ή σ ε ι ς Ε ν δ υ
ν ά μ ω σ η ς ακονίζοντας το μυαλό
με διάφορες ασκήσεις μνήμης, κρίσης,
αντιστοίχισης, κατανόησης, μικρούς
γρίφους, σπαζοκεφαλιές και αινίγματα, ιστορίες Γ έ λ ι ο υ με ανωγειανά
ανέκδοτα, χιουμοριστικές μαντινάδες,
καθαρογλωσσίδια, Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ
ά κείμενα με βίους Αγίων, που τιμά η
Εκκλησία μας τις μέρες που πέρασαν,
καθώς και κείμενα με λαϊκές παραδόσεις που συνδέονται με τις εορτές αυτές, συμβουλές Π ρ ό λ η ψ ης και
αντιμετώπισης σε θέματα υγείας, κα-
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2016
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
20
5

ΘΑΝΑΤΟΙ
42

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42

ΕΤΟΣ 2017
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
22
7

ΘΑΝΑΤΟΙ
40

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
44

ΕΤΟΣ 2018
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
27
8

ΘΑΝΑΤΟΙ
27

ΘΑΝΑΤΟΙ
46

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
45

ΕΤΟΣ 2019
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
15
4

ΘΑΝΑΤΟΙ
42

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
51

ΕΤΟΣ 2014
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
17
5

ΘΑΝΑΤΟΙ
36

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
54

ΕΤΟΣ 2020 (έως 31/12/2020)
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
14
-

ΘΑΝΑΤΟΙ
37

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
36

ΕΤΟΣ 2015
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
21
5

ΘΑΝΑΤΟΙ
41

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
452

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 2010 -2020
ΓΑΜΟΙ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
206
50

ΘΑΝΑΤΟΙ
418

ΣΤΗ Λ Η

ΤOΥ

ΤΑΜΙΑ

■ Στη μνήμη της Ελευθερίας Κου-

■ Ο Ξυλούρης Χαράλαμπος του

τάντου η Γεωργία Κουτάντου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 250
Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπά Νικόλα και
της Πρεσβυτέρας ο Ιωάννης Ανδρεαδάκης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Καλλέργη Σόλωνα
η Οικογένειά του εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Ελευθερίας Κουτάντου η Οικογένεια Κουνάλη Γεωργίου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Σαλούστρου Ιωάννη ο Άρης Μανουράς Ζωνός εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Ιορδανίδη Σεραφείμ ο Άρης Μανουράς Ζωνός εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του πατέρα του Χαιρέτη Γρηγόρη ο Χαιρέτης Εμμανουήλ εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 300 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Αργυρώς Σκουλά η
Οικογένεια
Μιχάλη
Σκουλά(ΚΑΡΓΟΜΙΧΑΛΗ) εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του πατέρα της Μιλτιάδη Ξυλούρη η Γεωργία Ξυλούρη
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
Ευρώ.
■ Στη μνήμη του ιδρυτικού μέλους
του Συλλόγου μας Φερενίκης Κεφαλογιάννη οι αδελφές της Ευσεβία
και Ελένη Κεφαλογιάννη εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Ιωάννη Σκουλά
(ΓΡΥΛΙΟΥ) τα παιδιά του και τα
εγγόνια του εισέφεραν στη Φ.Α. το
ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Ιωάννη Σαλούστρου (ΚΟΡΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ) η
οικογένεια του εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρλένας Σκουλά
Περιφεράκη ο Μακρής Κωνσταντίνος Ανάργυρος και η Εβίτα Περιφεράκη εισέφεραν στη Φ.Α. το
ποσό των 500 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρλένας Σκουλά Περιφεράκη ο Μιχαήλ Σκουλάς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρλένας Σκουλά
Περιφεράκη ο Χάρης και η Αλεξάνδρα Μαυράκη εισέφεραν στη Φ.Α.
το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρλένας Σκουλά
Περιφεράκη η οικογένεια Ευσταθίου Σκουρλέτη εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρλένας Σκουλά
Περιφεράκη η οικογένεια Δημητρίου Παπαδημητροπούλου εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρλένας Σκουλά Περιφεράκη η οικογένεια Μιχαήλ Ξυλούρη (ΓΚΕΓΚΡΕΖΕΝΑΣ) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Διομήδη Αεράκη
(Κατρινομανώλη) ο Ιωάννης Χρονιάρης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Διομήδη Αεράκη
(Κατρινομανώλη) η Αθηνά Χρονιάρη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 30 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Όλγας Σαλούστρου (Χατζηβαγγέλενας) ο Δημήτρης Σωκ. Σαλούστρος (Αθήνα)
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
Ευρώ.
■ Ο Θεόδωρος Πελαντάκης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

Κίμων εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Φασουλάς Ιωάννης του Αντωνίου εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Ιωσήφ Σαλούστρος εισέφερε
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
30 Ευρώ.
■ Ο Στέλιος Πασπαράκης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό
των 20 Ευρώ.
■ Ο Πασπαράκης Αχιλλέας εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Οι Εβ.Περιφεράκη και Γιώργος
Σμπώκος εισέφεραν για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Ο Δακανάλης Κίμων του Γεωργλιου εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Η Αεράκη Ελιας από το Κέντρο
Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Στηρίζω εισέφερε για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 150 Ευρώ.
■ Ο Μιχαήλ Σαλούστρος του Λεάνδρου εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Η Κονιού Αριστέα (Ταγιεροβασίλη) εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Οι Μαρκάκη Έλσα του Γεωργίου και Μαρκάκης Γεώργιος εισέφεραν για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 50 Ευρώ.
■ Ο Μπαγκέρης Εμμανουήλ του
Ευαγγέλου εισέφερε για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Ο Σταυρακάκης Κωνσταντίνος
του Νικολάου εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Η Καλομοίρη Αθηνά του Εμμανουήλ εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Η Περσεφόνη Ανδρεαδάκη εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Η Ευαγγελία Κεφαλογιάννη εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Δακανάλης Χρήστος εισέφερε
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
20 Ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Ξυλούρης εισέφερε
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
80 Ευρώ.
■ Ο Πλεύρης Νικηφόρος εισέφερε
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
20 Ευρώ.
■ Ο Στέφανος Μπαγκέρης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό
των 20 Ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Ελευθερίου Αεράκης
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Σαλούστρος Δημήτρης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Οι Δασκαλάκης Νικείας του Γεωργίου και Δασκαλάκη Μανουρά
Ειρήνη εισέφεραν για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Σκουρλέτης Θεόδωρος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό
των 100 Ευρώ.
■ Ο Κωνιός Γεώργιος του Δημητρίου εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 40 Ευρώ.
■ Η Σπιθούρη Ελένη του Νικολάου
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Δημήτριος Σαλούστρος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Η Μανιώρου Ευαγγελία εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό
των 30 Ευρώ.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού και στα Ανώγεια, οι πολύπλευρες
συνέπειες, οι κίνδυνοι για την υγεία ακόμη και τη ζωή των λαϊκών οικογενειών, όλα
είναι οι βαριές συνέπειες των εγκληματικών κυβερνητικών ευθυνών σε όλους τους
τομείς διαχείρισης της πανδημίας. Οι κίνδυνοι γίνονται ακόμη μεγαλύτεροι αφού η αύξηση των
κρουσμάτων βρίσκει μπροστά της ένα δημόσιο σύστημα υγείας σε κορεσμό χωρίς εφεδρείες και
σε κάποιες περιπτώσεις ένα βήμα πριν την κατάρρευση.
Ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση αρνείται εμμονικά τις προτάσεις των μαχόμενων υγειονομικών
και των εκπροσώπων τους, για μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, για επίταξη των
υποδομών του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Αρνείται την αποφασιστική ενίσχυση των Κέντρων
Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Ένα ολόκληρο χρόνο αντί να προπορεύονται της νόσου με μαζικά επαναλαμβανόμενα δωρεάν
προληπτικά τεστ, τρέχουν πίσω της προσπαθώντας μάταια να ελέγξουν τις συνέπειές της. Τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και οι μεγάλοι χώροι δουλειάς είναι χώροι υπερμετάδοσης του ιού,
αλλά η κυβέρνηση και το κράτος δεν παίρνουν κανένα μέτρο που θα μπορούσε να βάλει εμπόδια
στην ασυδοσία των επιχειρηματικών συμφερόντων. Προκειμένου να αποφύγουν τα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων (μείωση μαθητών ανα τάξη, προσλήψεις εκπαιδευτικών, καθαριστριών, αξιοποίηση και άλλων κτηρίων) επιστρατεύουν ανόητες θεωρίες (τα σχολεία τάχατες
δεν συμβάλλουν στην μετάδοση) τις οποίες μετά από λίγο αναγκάζονται στην πράξη να αναιρούν.
Αντί να εξασφαλίσουν την έγκαιρη, επαρκή πρόσβαση σε όλα τα ασφαλή εμβόλια με αποκλειστικά ιατρικά κριτήρια, παραμένουν δέσμοι των ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισμών, των αδιαφανών συμφωνιών και των αποκλεισμών της ΕΕ, με ολοφάνερες συνέπειες στην παραλαβή
των αναγκαίων εμβολίων. Εξίσου μεγάλη είναι η καθυστέρηση στην πρόσληψη του αναγκαίου
προσωπικού και στην ενεργοποίηση των εμβολιαστικών κέντρων που εξαγγέλθηκαν. Το ΚΥ
Ανωγείων, όπως του Αμαρίου και του Αγίου Βασιλείου, ακόμη δεν έχουν παραλάβει εμβόλια
για να ξεκινήσουν εμβολιασμούς.
Τα παραπάνω δεν είναι ούτε ανικανότητα, ούτε κακός σχεδιασμός. Είναι συνειδητή επιλογή να
διαχειριστούν την πανδημία με κριτήριο όχι τις ανάγκες προστασίας της ζωής και της υγείας
του λαού, αλλά τα συμφέροντα των επιχειρηματικών συμφερόντων και του καπιταλισμού. Την
βλέπουν σαν μια καινούργια μεγάλη ευκαιρία να αυξήσουν τα κέρδη τους και να χρεοκοπήσουν
και να αλυσοδέσουν ακόμη περισσότερο το λαό.
Γι’ αυτό είναι αναγκαία η κινητοποίηση του ίδιου του λαού, των μαζικών του οργανώσεων και
η επίμονη διεκδίκηση των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας, τη ζωής αλλά και
του εισοδήματός του.

Η

Χωρίς καμιά καθυστέρηση να διεκδικήσουμε:
›Άμεση ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό του Κέντρου Υγείας Ανωγείων για να μπορεί με

επάρκεια να καλύπτει τις μεγάλες ανάγκες της ΠΦΥ στην περιοχή. Να στελεχωθεί για να αναλάβει τον εμβολιασμό, χωρίς καμία περικοπή στις άλλες λειτουργίες του.
›Μαζικές προσλήψεις μόνιμων υγειονομικών με έκτακτες κατεπείγουσες διαδικασίες. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Άμεση στελέχωση και πλήρης λειτουργία όλων των τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και των άλλων νοσοκομείων. Πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού ώστε να λειτουργήσει ΜΕΘ Covid-19 στο ΓΝ Ρεθύμνου. Άμεση απεμπλοκή
του νοσοκομείου από τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού.
›Άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια διεθνώς, που κρίνονται ασφαλή και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια και να επιτευχθεί έγκαιρα ο μαζικός εμβολιασμός
του πληθυσμού.
›Υποχρεωτική ένταξη του συνόλου των ιδιωτών γιατρών στο σχέδιο του εμβολιασμού.
›Μαζικά δωρεάν τεστ, με επίκεντρο τους μεγάλους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης. Ιχνηλάτηση με επιστημονικά κριτήρια και όχι με βάση τη λογική του μικρότερου δυνατού κόστους.
Επίταξη και των ιδιωτικών εργαστηρίων και ένταξη στον κρατικό σχεδιασμό.
›Να αντιμετωπιστεί επι τέλους το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής διασποράς από τα επιβεβαιω
μένα κρούσματα που δεν χρήζουν νοσηλείας. Με ευθύνη κυβέρνησης - Περιφέρειας - Δήμου, να
επιταχθεί ξενοδοχειακή μονάδα για την διαμονή τους για όσο διάστημα είναι σε περιορισμό, με
μέριμνα για την παρακολούθησή τους από εξειδικευμένο προσωπικό, εξασφάλιση διατροφής κλπ.
›Για τα σχολεία, μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για να μπορεί να διασφαλιστεί
η αραίωση των τμημάτων. 15 μαθητές ανά τάξη. Να εξασφαλιστούν εδώ και τώρα αίθουσες,
με ευθύνη της κυβέρνησης και της Τοπικής Διοίκησης. Μόνιμο προσωπικό καθαριότητας ώστε
να επιτυγχάνεται η συχνή απολύμανση των σχολικών κτιρίων. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
›Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των εργαζομένων, των μικροεπαγγελματιών και μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων, που πλήττονται από την πανδημία, το lockdown, την υπολειτουργία των λαϊκών αγορών, τις ζημιές από τον παγετό κλπ.
›Να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% στους αγρότες και κτηνοτρόφους
που έχει πληγεί η παραγωγή τους από φυσικές καταστροφές ή νόσους.
›Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα
αξιοπρεπές εισόδημα για την επιβίωση των αγροτοκτηνοτροφων
›Επέκταση του ταμείου ανεργίας, για όλους τους ανέργους, μέχρι την επαναπρόσληψη τους.
Αύξησή του στα 600 ευρώ.
Δηλώνουμε ότι δεν θα πληρώσουμε ξανά την κρίση τους, δεν θα φορτώσουν ξανά στις πλάτες
μας μια ακόμα οικονομική κρίση, προκειμένου να στηριχτούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
Βάζουμε σε καραντίνα την πολιτική που θυσιάζει την υγεία και τα δικαιώματά μας. Δίνουμε όλες
μας τις δυνάμεις, για να μείνει όρθιος ο λαός στις συνθήκες της κρίσης και της πανδημίας, να
οργανώσει την εργατική-λαϊκή αντίσταση και αντεπίθεση.
ΑΝΩΓΕΙΑ 07 ΜΑΡΤΗ 2021
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δράσεις αποδράσεις
Καταστροφικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από την εκτός δρόμου
οδήγηση στα μικρά και
μεγάλα οροπέδια του Ψηλορείτη

τητα κινδυνεύουν με εξαφάνιση
ενδημικά είδη τα οποία φιλοξενούνται χρόνια τώρα στα οροπέδια της περιοχής όπως είναι η
Νευρίδα, ο Κρόκος και η Χορστρίσεα, μοναδική βιοποικιλότητα στον κόσμο, μια παγκόσμια
κληρονομιά της φύσης. Είναι
φανερό ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η αγάπη για τον
μοναδικό τοπίο του Ψηλορείτη
είναι υπόθεση όλων των Κρητικών και όλων των επισκεπτών
του Βουνού.
Η εγρήγορση, η συνέργεια και η
συνεργασία όλων μας μπορεί να
διαφυλάξει τον πλούτο των ευαίσθητων και προστατευόμενων
περιοχών.
Ο Δήμος Ανωγείων προτρέπει
όλους όσοι εμπλέκονται να αποφεύγουν την εν λόγω «δραστηριότητα» και ενημερώνει ότι μετά
από επικοινωνία με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς (Δασαρχείο , Αστυνομία) θα ληφθούν
όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής επανάληψης παρόμοιων
φαινομένων.

Ένταξη δυο έργων
του δήμου Ανωγείων στον
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική
Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού
Προγράμματος «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»,
του Πράσινου Ταμείου συνολικού
προϋπολογισμού 199.000 ευρώ
Φεβρουάριος 2021
Την ένταξη δυο έργων του δήμου
Ανωγείων στον Άξονα Προτεραιότητας

1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια
των σχετικών Προσκλήσεων ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.
Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων
χώρων δήμου Ανωγείων», ύψους 127.000
ευρώ, καθώς και το έργο που αφορά σε
«παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
κτιρίου κοινωνικών δομών», ύψους
72.000 ευρώ.
Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης
αφορά το κτήριο του ΚΑΠΗ που στεγάζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες του
Δήμου Ανωγείων, το οποίο είναι το πιο
ενεργοβόρο κτίριο σύμφωνα με σχετική

μελέτη που είχε εκπονήσει το ΕΛΜΕΠΑ
Κρήτης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την
αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα
θερμομονωτικά, την θερμομόνωση του
κτιρίου και την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας.
Το δεύτερο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού παγκάκια, φωτιστικά οδών, ζαρντινιέρες με πράσινο σε πολλά σημεία
του οικισμού, καλύμματα κάδων απορριμμάτων, περιφράξεις χώρων κάδων
απορριμμάτων και σέτ οργάνων υπαίθριας γυμναστικής, με σκοπό την ανακαίνιση του εξοπλισμού και τον καλλωπισμό
των σημείο συλλογής των απορριμμάτων,
ώστε αυτός να καταστεί πιο φιλικός προς
τους κατοίκους αλλά και πιο πράσινος.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάνννη δήλωσε σχετικά:

«Θεωρούμε ότι οι χρηματοδοτήσεις του
πράσινου ταμείου φτάνουν πραγματικά
στον πολίτη. Σε πρόσφατη συνάντηση
που είχα με τον πρόεδρο του Πράσινου
Ταμείου, Στάθη Σταθόπουλο, συζητήσαμε επίσης ότι θα πρέπει άμεσα να
ξεκινήσουν τα σχέδια για τους σταθμούς ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων
ΣΦΗΟ για τους μικρούς και ορεινούς
Δήμους της χώρας, που δεν ήταν στην
αρχική πρόσκληση, αλλά και για νέα
πρόσκληση για την σύνταξη Σχεδίων
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και
μικρών άλλων δράσεων. Θα ήθελα να
τον ευχαριστώ για την αναβάθμιση της
λειτουργίας των δράσεων του Πράσινου
Ταμείου και στο πρόσωπο του, όλα τα
άξια στελέχη του Ταμείου για την αποτελεσματικότητα και ταχύτητα που επιδεικνύουν»

17

αρλένα Σκουλά-Περιφεράκη

Ιανουάριος 2021
Τις τελευταίες μέρες παρατηρήθηκε και πάλι έντονο το φαινόμενο της εκτός δρόμου οδήγησης
με μηχανοκίνητα οχήματα (μηχανές, γουρούνες, τζιπ ή 4x4 φορτηγά) στα μικρά και μεγάλα οροπέδια του Ψηλορείτη, εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου
Ανωγείων.
Αυτή η δραστηριότητα έχει γίνει
εμφανής από αυτόπτες μάρτυρες
αλλά έχει κατακλύσει και το διαδίκτυο, καθώς απώτερος στόχος των εμπλεκομένων δεν είναι
μόνο η προσωπική ευχαρίστηση
αλλά και η επίδειξη ικανοτήτων
σε γνωστούς και αγνώστους.
Οι επιπτώσεις που έχει η αναφερόμενη «δραστηριότητα» στο
βουνό είναι κάτι παραπάνω από
καταστροφικές και αυτό μπορεί
κάποιος να το διαπιστώσει παρατηρώντας τα μικρά και μεγάλα
οροπέδια του Ψηλορείτη εκατέρωθεν του επαρχιακού δρόμου
Ανώγεια – Νίδα, τα οποία έχουν
υποστεί εκτεταμένες αλλοιώσεις
στη μορφολογίας τους. Επίσης
από την παραπάνω δραστηριό-
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ΣΥΝΑΝΤ Η Σ Η
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

κ.ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

κ . Σ Τ ΕΛ Ι Ο ΠΕ Τ ΣΑ
Συνάντηση με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στέλιο
Πέτσα, είχε ο Δήμαρχος Ανωγείων,
κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Στο
πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν
θεσμικά, οικονομικά και αναπτυξιακά
θέματα που απασχολούν τον Δήμο
Ανωγείων, όπως οι αρμοδιότητες της
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, οι οικονομικοί πόροι των δήμων και το
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ευρύτερη πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών για στήριξη των ορεινών δήμων
της Ελλάδας, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
για την κατανομή ποσού συνολικού
ύψους 24,3 εκατ. ευρώ στους 89
μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς
δήμους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Μετά το πέρας της συνάντησης,
ο Δήμαρχος Ανωγείων, κ. Σωκράτης
Κεφαλογιάννης, δήλωσε:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών,
κ. Στέλιο Πέτσα, για την κατανόηση
που έδειξε στα θέματα που απασχολούν τους ορεινούς δήμους της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι από τις πρώτες αποφάσεις που υπέγραψε ο κ.
Υπουργός ήταν η χρηματοδότηση των
ορεινών δήμων. Και πιστεύουμε, πως
η ενέργεια αυτή μας έδειξε ξεκάθαρα
ότι η στήριξη των ορεινών δήμων
αποτελεί σταθερή πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών. Συζητήσαμε θέματα αναπτυξιακών έργων καθώς και
αποσαφήνισης αρμοδιοτήτων στην
Αυτοδιοίκηση, τα οποία είναι υπό
διαμόρφωση και επεξεργασία από το
το Υπουργείο Εσωτερικών. Τέλος,
θέσαμε ως στόχο για το επόμενο χρονικό διάστημα να καταφέρουμε να
ορίσουμε τους πυλώνες και τις στρατηγικές που πρέπει να αναπτυχθούν,
ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες που βελτιώνουν την
καθημερινότητά τους.».

Είναι απ’ εκείνες τις φορές, τις λίγες, αλλά πολύ έντονες
από τη συναισθηματική φόρτιση, που καλείσαι ν’ αποτυπώσεις σε κάποιες, άψυχες γραμμές, εικόνες, αναμνήσεις, σκέψεις και συναισθήματα, που γέννησε η γνωριμία μ’ έναν
άνθρωπο. Κι συμβαίνει συνήθως, δυστυχώς, την ώρα εκείνη
που ξυπνά την ανάγκη της έγχαρτης αποτυπώσης, ο άνθρωπος για τον οποίο η έκφραση αναζητά τις λέξεις, να μην
είναι πλέον κοντά…
Μια απ’ αυτές τις στιγμές, είναι κι η σημερινή. Δύσκολη και,
μάλλον, άβολη, όταν ο άνθρωπος εκείνος για τον οποίο
καλείσαι να μιλήσεις, μόνο θαυμασμό, γαλήνη και αξιοπρέπεια, έχει αφήσει στη θύμηση.
Μαρλένα, είναι αλήθεια πως, παρ’ ό,τι πολλές φορές μου
το ζήτησες, στις κατ’ ιδίαν κουβέντες μας, ποτέ δεν κατάφερα να σου μιλήσω στον ενικό. Όχι γιατί μ’ εμπόδιζαν τα
χρόνια που μας χώριζαν – ήταν άλλωστε πάντα τόσο νεανικές, «φρέσκιες» και διαυγείς οι σκέψεις και οι κουβέντες
σου –, όσο ο θαυμασμός και το δέος, που πάντα ένιωθα
κοντά σου…Έστω κι αργά, λοιπόν, θα σου μιλήσω, όπως
επίμονα μου ζητούσες, για να σου πω όλα αυτά που το δυσαναπλήρωτο κενό της «φυγής» σου αφήνει πίσω.
Ήσουν τόσο όμορφη Μαρλένα…Με όλες τις έννοιες, κυριολεκτική και μεταφορική, που μπορεί να περικλείει αυτή η
λέξη. Όμορφη στη θωριά, επιβλητική και λαμπερή, κάθε
φορά που σ’ έβλεπα να κατεβαίνεις τις σκάλες του «σπιτιού»
των Ανωγειανών της Αθήνας, και να μας τιμάς με την παρουσία σου, στις εκδηλώσεις και τις συναντήσεις μας. Όμορφη στην ψυχή, με τον καλό το λόγο, την εύστοχη παρατήρηση, τη στοργική νουθεσία. Μα πιο πολύ όμορφη στο νου,
στη σκέψη και στην έκφραση, όπως σε «γνωρίσαμε» μέσα
από τα τόσα γραπτά σου, που μας άφησες παρακαταθήκη,
αλλά και μέσα από τις κουβέντες και τις σκέψεις, που μοιράστηκες μαζί μας…
Μέσα απ’ τις σελίδες της «Φωνής», της δικής μας Φωνής,
των Ανωγείων, είχα την τύχη ως παιδί και έφηβη να σε γνωρίσω, απ’ τα ποιήματα σου και την… «ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ»
σου, στήλη που για καιρό «κρατούσες» και «πλούτιζε» ακόμα περισσότερο, την ακριβή «Φωνή» μας. Και με θυμάμαι
να ρωτάω τον πατέρα μου να μου πει για σενα κι εκείνος
να κλείνει την κουβέντα του, με την ίδια πάντα έκφραση:
«Αρχόντισσα η Μαρλένα».

Μαρλένα Σκουλά - Περιφεράκη
23/12/1933 - 24/02/2021
Η Μαρλένα (Μαρία Ελένη) Σκουλά-Περιφεράκη, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933.
Γονείς της ήταν ο Μιχαήλ Γεωργίου Σκουλάς
(Καπετανομιχάλης), από τα Ανώγεια Ρεθύμνης,
και μητέρα της η Λούλα (Ευανθία) Κωνσταντινίδου από την Σμύρνη.
Ήταν παντρεμένη με τον Γεώργιο Περιφεράκη
ο οποίος αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Αντιστρατήγου.
Μαζί απέκτησαν μια κόρη, την Εβίτα Περιφεράκη.
Η Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη απόκτησε έναν
εγγονό και δύο δισεγγονές.
Ασχολήθηκε για πολλά γόνιμα και δημιουργικά
χρόνια με την συγγραφή ποιημάτων, διηγημάτων,
μυθιστορημάτων και δοκιμίων.
Η αγάπη της για τα Ανώγεια και για όλους τους
συγχωριανούς της είχε εκφραστεί μέσα από πολλά ποιήματα και διηγήματά της. Ποιήματα, πραγματείες και διηγήματά της έχουν κατά καιρούς
δημοσιευθεί στην Φωνή των Ανωγείων.
Εξεδόθησαν 19 βιβλία με έργα της, ποιήματα
κυρίως. Ποιήματα και διηγήματά της έχουν φιλοξενηθεί σε ανθολογίες διαφόρων χωρών και
τα μυθιστορήματά της έχουν λάβει επαινετικές
κριτικές από προσωπικότητες των γραμμάτων.
Υπήρξε Μέλος του λογοτεχνικού σωματείου

Ανάμεσα στους Αθανάτους…

23/12/1933 ~ 24/02/2021
Οι ψυχές δεν πεθαίνουν

Κι όταν το 2015, με αφορμή την εντονότερη ενασχόλησή
μου με το Σύλλογο Ανωγειανών Αθήνας, είχα την τύχη και
την ευκαιρία να σε συναναστραφώ στενότερα, απλώς επιβεβαίωσα τη ρήση του Γεγε. Γιατί αυτό ήσουν και θα σαι
πάντα στη σκέψη μου Μαρλένα, Αρχόντισσα.
Έψαχνα, η αλήθεια, εκφράζοντας και τα υπόλοιπα μέλη της
συντακτικής ομάδας της «Φωνής», να βρω τον πλέον αρμόζοντα τρόπο για να σου πω «αντίο». Δε χρειάστηκε. Γιατί
και σ’ αυτό με βοήθησες εσύ. Μέσα απ’ τους στίχους σου.
Οι ψυχές δεν πεθαίνουν…
…Στέκουν ψηλά στον ουρανό
ολόφωτες και αιώνιες
και περιμένουν τα βλέμματά μας
να τις αγκαλιάζουν
σε ώρες γαλήνης και ξαστεριάς…
Έτσι κι εσύ Μαρλένα. Δεν «έφυγες». Μια μυστηριακή δύναμη σε ανέβασε στον Όλυμπο, ανάμεσα στους αθανάτους.
Εκεί που ανήκεις…
Αντίο…
Εκ μέρους της συντακτικής ομάδας της Φ.Α.
Η εκδότρια και αρχισυντάκτης,
Ζαχαρένια Ν. Ανδρεαδάκη.

«Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών», της «Ελληνικής
Αστροναυτικής Εταιρείας», του «Σπιτιού της
Ευρώπης», της «Παγκόσμιας Ακαδημίας Τεχνών
και Κουλτούρας» Αμερικής, του «Συνδέσμου
Επιστημόνων Κρητών» και του «Συλλόγου των
Ανωγειανών της Αθήνας».
Το Βιογραφικό της υπάρχει στο Βιογραφικό Λεξικό των ποιητών της Αγγλίας (Κέμπριτζ), στο
Αμερικανικό Βιογραφικό Ινστιτούτο και στη Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια «Χάρη Πάτση», τόμος 21.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1981 - Βραβείο «Πανελλήνιας Εταιρείας Πολιτισμού»
1982 - Αργυρό Μετάλλιο για την ποιητική συλλογή «ΑΝΑΤΟΛΗ Νο 1» στον 14ο Διαγωνισμό
της Académie Internationale de Lutèce
1983 - Βραβείο «Συλλόγου Ελλήνων Λογοτεχνών»
1984 - Χρυσό Μετάλλιο για την ποιητική συλλογή «ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» στον
16ο Διαγωνισμό της Académie Internationale de
Lutèce
1985 - To ποίημα της «ΜΑΝΑ ΑΘΑΝΑΤΗ» αφιερωμένο στην Κυπρία μάνα Σωτηρού Κεσμέ (που
σκότωσαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, ενώ κρατούσε
το βρέφος της στην αγκαλιά, τοποθετήθηκε στο
οίκημα του σωματείου «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ»
1986 - Το ποίημά της «ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ» τοποθετήθηκε στην αίθουσα δημοσίων σχέσεων της

Οι ψυχές δεν πεθαίνουν
είναι παρούσες
στους φόβους μας.
Αθέατες μας προστατεύουν
οδηγούν τα βήματά μας
σε φωτεινούς δρόμους.
Μοιάζουν με ίσκιους
με οπτασίες
σταγόνες βροχής στο τζάμι
μ’ ένα φύσημα του αγέρα,
μ’ ένα φτερούγισμα.
Μας στέλνουν μηνύματα
με τον Μορφέα
όταν γλυκά μας νανουρίζει
στα κύματα του ύπνου.
Στέκουν ψηλά στον ουρανό
ολόφωτες και αιώνιες
και περιμένουν τα βλέμματά μας
να τις αγκαλιάζουν
σε ώρες γαλήνης και ξαστεριάς.

Ανάμεσα στους αθανάτους

NASA

Δεν περιμένω
να γεννηθούν οι σοφοί
που θα εξηγήσουν
τους γρίφους της ποίησής μου
για να μείνω στην επικαιρότητα.
Θέλω ν’ ανοίξω
τις καρδιές των ανθρώπων
να περάσω μηνύματα
αγάπης και αισιοδοξίας
εμπειρίας και ωριμότητας.
Μια μυστηριακή δύναμη
με ανεβάζει στον Όλυμπο
ανάμεσα στους αθανάτους.

πίδων για την «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ»,

1987 - Το ποίημα της «ΧΕΡΙΑ ΦΙΛΙΑΣ» μεταφρασμένο στα Αγγλικά έγινε εξώφυλλο στο βιβλίο
του Πανεπιστημίου της Ινδίας, με γενικό τίτλο
«Από την Ινδία στην Ελλάδα με αγάπη»
1988 - Έπαινος από «Το σπίτι της Ευρώπης» της
Αθήνας, ως αναγνώριση για τις πολλαπλές της
υπηρεσίες στο Σωματείο και για την προώθηση
της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
1989 - Έπαινος από την «Ελληνική Αστροναυτική Εταιρεία» για τη συγγραφή και μελέτη της
ιστορίας της
1990 - Τίτλος της Δόκτορος της Λογοτεχνίας από
την Διεθνή Ακαδημία Τεχνών και Πολιτισμού
– Η.Π.Α.
1990 - Μεγαλόσταυρος του Ιπποτικού Τάγματος
της Αγγλίας και της απονεμήθηκε ο τίτλος
«Dame Grand Cross»
1991 - Πρώτο βραβείο των Δελφών, από τις Δελφικές Αμφικτιονίες
1995 - Τιμητικό δίπλωμα από την «Académie des
Floral de Toulouse»
1997 - Βραβείο καλύτερου ξένου ποιητή από την
«Academy du VAR-France», στον διεθνή διαγωνισμό για το ποίημα «ΑΔΕΛΦΕ ΠΟΙΗΤΗ»

«ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ», «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ».

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη απεβίωσε στην
Αθήνα στις 22 Φεβρουαρίου 2021.

1987 - Έδωσε διαλέξεις στην Ελληνική Αστροναυτική Εταιρεία για μαθητές της Σχολής Ευελ-

1987 - Στο συνέδριο της Κυπριακής Αστροναυτικής Εταιρείας παρουσίασε εργασία με θέμα
«ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» και
απήγγειλε ποιήματα διαστημικού περιεχομένου.
1991 - Το ποίημα της «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»
μελοποιήθηκε από τον Ιωσήφ Μπενάκη, για μικτή
χορωδία και πιάνο.
1995 - Το ποίημα της «ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ»
μελοποιήθηκε από τον Γιάννη Τσαγκαράκη.
2010 - Το ποίημα της «ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΓΗΣ»
μελοποιήθηκε από τον Νίκο Φυλακτό για παιδικές Χορωδίες.
Ποιήματά της, που αφορούσαν την Ειρήνη, μεταφρασμένα στα Γαλλικά, Αγγλικά και Γερμανικά παρουσιάστηκαν σε διάφορα Συνέδρια της
Διεθνούς Ομοσπονδίας των «ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» και απεκόμισαν ευμενείς κριτικές.
Ποιήματά της, μεταφρασμένα στα Γαλλικά, Αγγλικά και Γερμανικά Ιταλικά. Ρώσικα και Κινέζικα, έχουν δημοσιευτεί σε Ανθολογίες της Γαλλίας,
Ιταλίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ιαπωνίας, Κορέας
και Κίνας. Είχε δώσει συνεντεύξεις σε εφημερίδες,
στην τηλεόραση και σε ραδιοφωνικές εκπομπές.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

Ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας ευχαριστεί θερμά την οικογένεια της Μαρλένας Σκουλά - Περιφεράκη για την εισφορά στη μνήμη της ποσού 500,00 Ευρώ,
προς ενίσχυσή του, αλλά και την ευγενική προτροπή προς όλους να τον στηρίξουν, καταθέτοντας ποσά στη μνήμη της.
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δράσεις αποδράσεις
Καταστροφικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από την εκτός δρόμου
οδήγηση στα μικρά και
μεγάλα οροπέδια του Ψηλορείτη

τητα κινδυνεύουν με εξαφάνιση
ενδημικά είδη τα οποία φιλοξενούνται χρόνια τώρα στα οροπέδια της περιοχής όπως είναι η
Νευρίδα, ο Κρόκος και η Χορστρίσεα, μοναδική βιοποικιλότητα στον κόσμο, μια παγκόσμια
κληρονομιά της φύσης. Είναι
φανερό ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η αγάπη για τον
μοναδικό τοπίο του Ψηλορείτη
είναι υπόθεση όλων των Κρητικών και όλων των επισκεπτών
του Βουνού.
Η εγρήγορση, η συνέργεια και η
συνεργασία όλων μας μπορεί να
διαφυλάξει τον πλούτο των ευαίσθητων και προστατευόμενων
περιοχών.
Ο Δήμος Ανωγείων προτρέπει
όλους όσοι εμπλέκονται να αποφεύγουν την εν λόγω «δραστηριότητα» και ενημερώνει ότι μετά
από επικοινωνία με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς (Δασαρχείο , Αστυνομία) θα ληφθούν
όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής επανάληψης παρόμοιων
φαινομένων.

Ένταξη δυο έργων
του δήμου Ανωγείων στον
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική
Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού
Προγράμματος «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»,
του Πράσινου Ταμείου συνολικού
προϋπολογισμού 199.000 ευρώ
Φεβρουάριος 2021
Την ένταξη δυο έργων του δήμου
Ανωγείων στον Άξονα Προτεραιότητας

1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια
των σχετικών Προσκλήσεων ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.
Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων
χώρων δήμου Ανωγείων», ύψους 127.000
ευρώ, καθώς και το έργο που αφορά σε
«παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
κτιρίου κοινωνικών δομών», ύψους
72.000 ευρώ.
Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης
αφορά το κτήριο του ΚΑΠΗ που στεγάζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες του
Δήμου Ανωγείων, το οποίο είναι το πιο
ενεργοβόρο κτίριο σύμφωνα με σχετική

μελέτη που είχε εκπονήσει το ΕΛΜΕΠΑ
Κρήτης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την
αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα
θερμομονωτικά, την θερμομόνωση του
κτιρίου και την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας.
Το δεύτερο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού παγκάκια, φωτιστικά οδών, ζαρντινιέρες με πράσινο σε πολλά σημεία
του οικισμού, καλύμματα κάδων απορριμμάτων, περιφράξεις χώρων κάδων
απορριμμάτων και σέτ οργάνων υπαίθριας γυμναστικής, με σκοπό την ανακαίνιση του εξοπλισμού και τον καλλωπισμό
των σημείο συλλογής των απορριμμάτων,
ώστε αυτός να καταστεί πιο φιλικός προς
τους κατοίκους αλλά και πιο πράσινος.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάνννη δήλωσε σχετικά:

«Θεωρούμε ότι οι χρηματοδοτήσεις του
πράσινου ταμείου φτάνουν πραγματικά
στον πολίτη. Σε πρόσφατη συνάντηση
που είχα με τον πρόεδρο του Πράσινου
Ταμείου, Στάθη Σταθόπουλο, συζητήσαμε επίσης ότι θα πρέπει άμεσα να
ξεκινήσουν τα σχέδια για τους σταθμούς ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων
ΣΦΗΟ για τους μικρούς και ορεινούς
Δήμους της χώρας, που δεν ήταν στην
αρχική πρόσκληση, αλλά και για νέα
πρόσκληση για την σύνταξη Σχεδίων
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και
μικρών άλλων δράσεων. Θα ήθελα να
τον ευχαριστώ για την αναβάθμιση της
λειτουργίας των δράσεων του Πράσινου
Ταμείου και στο πρόσωπο του, όλα τα
άξια στελέχη του Ταμείου για την αποτελεσματικότητα και ταχύτητα που επιδεικνύουν»
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Ιανουάριος 2021
Τις τελευταίες μέρες παρατηρήθηκε και πάλι έντονο το φαινόμενο της εκτός δρόμου οδήγησης
με μηχανοκίνητα οχήματα (μηχανές, γουρούνες, τζιπ ή 4x4 φορτηγά) στα μικρά και μεγάλα οροπέδια του Ψηλορείτη, εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου
Ανωγείων.
Αυτή η δραστηριότητα έχει γίνει
εμφανής από αυτόπτες μάρτυρες
αλλά έχει κατακλύσει και το διαδίκτυο, καθώς απώτερος στόχος των εμπλεκομένων δεν είναι
μόνο η προσωπική ευχαρίστηση
αλλά και η επίδειξη ικανοτήτων
σε γνωστούς και αγνώστους.
Οι επιπτώσεις που έχει η αναφερόμενη «δραστηριότητα» στο
βουνό είναι κάτι παραπάνω από
καταστροφικές και αυτό μπορεί
κάποιος να το διαπιστώσει παρατηρώντας τα μικρά και μεγάλα
οροπέδια του Ψηλορείτη εκατέρωθεν του επαρχιακού δρόμου
Ανώγεια – Νίδα, τα οποία έχουν
υποστεί εκτεταμένες αλλοιώσεις
στη μορφολογίας τους. Επίσης
από την παραπάνω δραστηριό-

M

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΣΥΝΑΝΤ Η Σ Η
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

κ.ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

κ . Σ Τ ΕΛ Ι Ο ΠΕ Τ ΣΑ
Συνάντηση με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στέλιο
Πέτσα, είχε ο Δήμαρχος Ανωγείων,
κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Στο
πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν
θεσμικά, οικονομικά και αναπτυξιακά
θέματα που απασχολούν τον Δήμο
Ανωγείων, όπως οι αρμοδιότητες της
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, οι οικονομικοί πόροι των δήμων και το
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ευρύτερη πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών για στήριξη των ορεινών δήμων
της Ελλάδας, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
για την κατανομή ποσού συνολικού
ύψους 24,3 εκατ. ευρώ στους 89
μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς
δήμους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Μετά το πέρας της συνάντησης,
ο Δήμαρχος Ανωγείων, κ. Σωκράτης
Κεφαλογιάννης, δήλωσε:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών,
κ. Στέλιο Πέτσα, για την κατανόηση
που έδειξε στα θέματα που απασχολούν τους ορεινούς δήμους της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι από τις πρώτες αποφάσεις που υπέγραψε ο κ.
Υπουργός ήταν η χρηματοδότηση των
ορεινών δήμων. Και πιστεύουμε, πως
η ενέργεια αυτή μας έδειξε ξεκάθαρα
ότι η στήριξη των ορεινών δήμων
αποτελεί σταθερή πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών. Συζητήσαμε θέματα αναπτυξιακών έργων καθώς και
αποσαφήνισης αρμοδιοτήτων στην
Αυτοδιοίκηση, τα οποία είναι υπό
διαμόρφωση και επεξεργασία από το
το Υπουργείο Εσωτερικών. Τέλος,
θέσαμε ως στόχο για το επόμενο χρονικό διάστημα να καταφέρουμε να
ορίσουμε τους πυλώνες και τις στρατηγικές που πρέπει να αναπτυχθούν,
ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες που βελτιώνουν την
καθημερινότητά τους.».

Είναι απ’ εκείνες τις φορές, τις λίγες, αλλά πολύ έντονες
από τη συναισθηματική φόρτιση, που καλείσαι ν’ αποτυπώσεις σε κάποιες, άψυχες γραμμές, εικόνες, αναμνήσεις, σκέψεις και συναισθήματα, που γέννησε η γνωριμία μ’ έναν
άνθρωπο. Κι συμβαίνει συνήθως, δυστυχώς, την ώρα εκείνη
που ξυπνά την ανάγκη της έγχαρτης αποτυπώσης, ο άνθρωπος για τον οποίο η έκφραση αναζητά τις λέξεις, να μην
είναι πλέον κοντά…
Μια απ’ αυτές τις στιγμές, είναι κι η σημερινή. Δύσκολη και,
μάλλον, άβολη, όταν ο άνθρωπος εκείνος για τον οποίο
καλείσαι να μιλήσεις, μόνο θαυμασμό, γαλήνη και αξιοπρέπεια, έχει αφήσει στη θύμηση.
Μαρλένα, είναι αλήθεια πως, παρ’ ό,τι πολλές φορές μου
το ζήτησες, στις κατ’ ιδίαν κουβέντες μας, ποτέ δεν κατάφερα να σου μιλήσω στον ενικό. Όχι γιατί μ’ εμπόδιζαν τα
χρόνια που μας χώριζαν – ήταν άλλωστε πάντα τόσο νεανικές, «φρέσκιες» και διαυγείς οι σκέψεις και οι κουβέντες
σου –, όσο ο θαυμασμός και το δέος, που πάντα ένιωθα
κοντά σου…Έστω κι αργά, λοιπόν, θα σου μιλήσω, όπως
επίμονα μου ζητούσες, για να σου πω όλα αυτά που το δυσαναπλήρωτο κενό της «φυγής» σου αφήνει πίσω.
Ήσουν τόσο όμορφη Μαρλένα…Με όλες τις έννοιες, κυριολεκτική και μεταφορική, που μπορεί να περικλείει αυτή η
λέξη. Όμορφη στη θωριά, επιβλητική και λαμπερή, κάθε
φορά που σ’ έβλεπα να κατεβαίνεις τις σκάλες του «σπιτιού»
των Ανωγειανών της Αθήνας, και να μας τιμάς με την παρουσία σου, στις εκδηλώσεις και τις συναντήσεις μας. Όμορφη στην ψυχή, με τον καλό το λόγο, την εύστοχη παρατήρηση, τη στοργική νουθεσία. Μα πιο πολύ όμορφη στο νου,
στη σκέψη και στην έκφραση, όπως σε «γνωρίσαμε» μέσα
από τα τόσα γραπτά σου, που μας άφησες παρακαταθήκη,
αλλά και μέσα από τις κουβέντες και τις σκέψεις, που μοιράστηκες μαζί μας…
Μέσα απ’ τις σελίδες της «Φωνής», της δικής μας Φωνής,
των Ανωγείων, είχα την τύχη ως παιδί και έφηβη να σε γνωρίσω, απ’ τα ποιήματα σου και την… «ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ»
σου, στήλη που για καιρό «κρατούσες» και «πλούτιζε» ακόμα περισσότερο, την ακριβή «Φωνή» μας. Και με θυμάμαι
να ρωτάω τον πατέρα μου να μου πει για σενα κι εκείνος
να κλείνει την κουβέντα του, με την ίδια πάντα έκφραση:
«Αρχόντισσα η Μαρλένα».

Μαρλένα Σκουλά - Περιφεράκη
23/12/1933 - 24/02/2021
Η Μαρλένα (Μαρία Ελένη) Σκουλά-Περιφεράκη, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933.
Γονείς της ήταν ο Μιχαήλ Γεωργίου Σκουλάς
(Καπετανομιχάλης), από τα Ανώγεια Ρεθύμνης,
και μητέρα της η Λούλα (Ευανθία) Κωνσταντινίδου από την Σμύρνη.
Ήταν παντρεμένη με τον Γεώργιο Περιφεράκη
ο οποίος αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Αντιστρατήγου.
Μαζί απέκτησαν μια κόρη, την Εβίτα Περιφεράκη.
Η Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη απόκτησε έναν
εγγονό και δύο δισεγγονές.
Ασχολήθηκε για πολλά γόνιμα και δημιουργικά
χρόνια με την συγγραφή ποιημάτων, διηγημάτων,
μυθιστορημάτων και δοκιμίων.
Η αγάπη της για τα Ανώγεια και για όλους τους
συγχωριανούς της είχε εκφραστεί μέσα από πολλά ποιήματα και διηγήματά της. Ποιήματα, πραγματείες και διηγήματά της έχουν κατά καιρούς
δημοσιευθεί στην Φωνή των Ανωγείων.
Εξεδόθησαν 19 βιβλία με έργα της, ποιήματα
κυρίως. Ποιήματα και διηγήματά της έχουν φιλοξενηθεί σε ανθολογίες διαφόρων χωρών και
τα μυθιστορήματά της έχουν λάβει επαινετικές
κριτικές από προσωπικότητες των γραμμάτων.
Υπήρξε Μέλος του λογοτεχνικού σωματείου

Ανάμεσα στους Αθανάτους…

23/12/1933 ~ 24/02/2021
Οι ψυχές δεν πεθαίνουν

Κι όταν το 2015, με αφορμή την εντονότερη ενασχόλησή
μου με το Σύλλογο Ανωγειανών Αθήνας, είχα την τύχη και
την ευκαιρία να σε συναναστραφώ στενότερα, απλώς επιβεβαίωσα τη ρήση του Γεγε. Γιατί αυτό ήσουν και θα σαι
πάντα στη σκέψη μου Μαρλένα, Αρχόντισσα.
Έψαχνα, η αλήθεια, εκφράζοντας και τα υπόλοιπα μέλη της
συντακτικής ομάδας της «Φωνής», να βρω τον πλέον αρμόζοντα τρόπο για να σου πω «αντίο». Δε χρειάστηκε. Γιατί
και σ’ αυτό με βοήθησες εσύ. Μέσα απ’ τους στίχους σου.
Οι ψυχές δεν πεθαίνουν…
…Στέκουν ψηλά στον ουρανό
ολόφωτες και αιώνιες
και περιμένουν τα βλέμματά μας
να τις αγκαλιάζουν
σε ώρες γαλήνης και ξαστεριάς…
Έτσι κι εσύ Μαρλένα. Δεν «έφυγες». Μια μυστηριακή δύναμη σε ανέβασε στον Όλυμπο, ανάμεσα στους αθανάτους.
Εκεί που ανήκεις…
Αντίο…
Εκ μέρους της συντακτικής ομάδας της Φ.Α.
Η εκδότρια και αρχισυντάκτης,
Ζαχαρένια Ν. Ανδρεαδάκη.

«Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών», της «Ελληνικής
Αστροναυτικής Εταιρείας», του «Σπιτιού της
Ευρώπης», της «Παγκόσμιας Ακαδημίας Τεχνών
και Κουλτούρας» Αμερικής, του «Συνδέσμου
Επιστημόνων Κρητών» και του «Συλλόγου των
Ανωγειανών της Αθήνας».
Το Βιογραφικό της υπάρχει στο Βιογραφικό Λεξικό των ποιητών της Αγγλίας (Κέμπριτζ), στο
Αμερικανικό Βιογραφικό Ινστιτούτο και στη Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια «Χάρη Πάτση», τόμος 21.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1981 - Βραβείο «Πανελλήνιας Εταιρείας Πολιτισμού»
1982 - Αργυρό Μετάλλιο για την ποιητική συλλογή «ΑΝΑΤΟΛΗ Νο 1» στον 14ο Διαγωνισμό
της Académie Internationale de Lutèce
1983 - Βραβείο «Συλλόγου Ελλήνων Λογοτεχνών»
1984 - Χρυσό Μετάλλιο για την ποιητική συλλογή «ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» στον
16ο Διαγωνισμό της Académie Internationale de
Lutèce
1985 - To ποίημα της «ΜΑΝΑ ΑΘΑΝΑΤΗ» αφιερωμένο στην Κυπρία μάνα Σωτηρού Κεσμέ (που
σκότωσαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, ενώ κρατούσε
το βρέφος της στην αγκαλιά, τοποθετήθηκε στο
οίκημα του σωματείου «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ»
1986 - Το ποίημά της «ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ» τοποθετήθηκε στην αίθουσα δημοσίων σχέσεων της

Οι ψυχές δεν πεθαίνουν
είναι παρούσες
στους φόβους μας.
Αθέατες μας προστατεύουν
οδηγούν τα βήματά μας
σε φωτεινούς δρόμους.
Μοιάζουν με ίσκιους
με οπτασίες
σταγόνες βροχής στο τζάμι
μ’ ένα φύσημα του αγέρα,
μ’ ένα φτερούγισμα.
Μας στέλνουν μηνύματα
με τον Μορφέα
όταν γλυκά μας νανουρίζει
στα κύματα του ύπνου.
Στέκουν ψηλά στον ουρανό
ολόφωτες και αιώνιες
και περιμένουν τα βλέμματά μας
να τις αγκαλιάζουν
σε ώρες γαλήνης και ξαστεριάς.

Ανάμεσα στους αθανάτους

NASA

Δεν περιμένω
να γεννηθούν οι σοφοί
που θα εξηγήσουν
τους γρίφους της ποίησής μου
για να μείνω στην επικαιρότητα.
Θέλω ν’ ανοίξω
τις καρδιές των ανθρώπων
να περάσω μηνύματα
αγάπης και αισιοδοξίας
εμπειρίας και ωριμότητας.
Μια μυστηριακή δύναμη
με ανεβάζει στον Όλυμπο
ανάμεσα στους αθανάτους.

πίδων για την «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ»,

1987 - Το ποίημα της «ΧΕΡΙΑ ΦΙΛΙΑΣ» μεταφρασμένο στα Αγγλικά έγινε εξώφυλλο στο βιβλίο
του Πανεπιστημίου της Ινδίας, με γενικό τίτλο
«Από την Ινδία στην Ελλάδα με αγάπη»
1988 - Έπαινος από «Το σπίτι της Ευρώπης» της
Αθήνας, ως αναγνώριση για τις πολλαπλές της
υπηρεσίες στο Σωματείο και για την προώθηση
της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
1989 - Έπαινος από την «Ελληνική Αστροναυτική Εταιρεία» για τη συγγραφή και μελέτη της
ιστορίας της
1990 - Τίτλος της Δόκτορος της Λογοτεχνίας από
την Διεθνή Ακαδημία Τεχνών και Πολιτισμού
– Η.Π.Α.
1990 - Μεγαλόσταυρος του Ιπποτικού Τάγματος
της Αγγλίας και της απονεμήθηκε ο τίτλος
«Dame Grand Cross»
1991 - Πρώτο βραβείο των Δελφών, από τις Δελφικές Αμφικτιονίες
1995 - Τιμητικό δίπλωμα από την «Académie des
Floral de Toulouse»
1997 - Βραβείο καλύτερου ξένου ποιητή από την
«Academy du VAR-France», στον διεθνή διαγωνισμό για το ποίημα «ΑΔΕΛΦΕ ΠΟΙΗΤΗ»

«ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ», «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ».

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη απεβίωσε στην
Αθήνα στις 22 Φεβρουαρίου 2021.

1987 - Έδωσε διαλέξεις στην Ελληνική Αστροναυτική Εταιρεία για μαθητές της Σχολής Ευελ-

1987 - Στο συνέδριο της Κυπριακής Αστροναυτικής Εταιρείας παρουσίασε εργασία με θέμα
«ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» και
απήγγειλε ποιήματα διαστημικού περιεχομένου.
1991 - Το ποίημα της «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»
μελοποιήθηκε από τον Ιωσήφ Μπενάκη, για μικτή
χορωδία και πιάνο.
1995 - Το ποίημα της «ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ»
μελοποιήθηκε από τον Γιάννη Τσαγκαράκη.
2010 - Το ποίημα της «ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΓΗΣ»
μελοποιήθηκε από τον Νίκο Φυλακτό για παιδικές Χορωδίες.
Ποιήματά της, που αφορούσαν την Ειρήνη, μεταφρασμένα στα Γαλλικά, Αγγλικά και Γερμανικά παρουσιάστηκαν σε διάφορα Συνέδρια της
Διεθνούς Ομοσπονδίας των «ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» και απεκόμισαν ευμενείς κριτικές.
Ποιήματά της, μεταφρασμένα στα Γαλλικά, Αγγλικά και Γερμανικά Ιταλικά. Ρώσικα και Κινέζικα, έχουν δημοσιευτεί σε Ανθολογίες της Γαλλίας,
Ιταλίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ιαπωνίας, Κορέας
και Κίνας. Είχε δώσει συνεντεύξεις σε εφημερίδες,
στην τηλεόραση και σε ραδιοφωνικές εκπομπές.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

Ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας ευχαριστεί θερμά την οικογένεια της Μαρλένας Σκουλά - Περιφεράκη για την εισφορά στη μνήμη της ποσού 500,00 Ευρώ,
προς ενίσχυσή του, αλλά και την ευγενική προτροπή προς όλους να τον στηρίξουν, καταθέτοντας ποσά στη μνήμη της.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη
Γιάννη Σαλούστρου
(Κορκολογιάννη)

Εις μνήμη
Ελευθερίας Κουτάντου

Με κοίταξες και φάνηκε
στις άκρες των ματιών σου,
το δάκρυ σου και πρόδωσε
η το παράπονό σου.
Ακολουθεί ο επικήδειος λόγος, που εκφωνήθηκε από τη σύζυγό του:
«Γιάννη, σε αποχαιρετήσαμε στις 26
Δεκεμβρίου 2020, κάτω από ιδιαίτερες
συνθήκες, λόγω της πανδημίας του
Covid-19, με ένα τρόπο που κανείς μας
δεν φανταζόταν ποτέ πριν. Παρόλη
αυτή τη δύσκολη κατάσταση ήμασταν
όλοι οι δικοί σου άνθρωποι εκεί, για να
σου πούμε το τελευταίο αντίο.
Ύστερα από την μακροχρόνια νοσηλεία στο ΠΑΓΝΗ, καθώς ταλαιπωρήθηκες για τέσσερα χρόνια και υπέκυψες στην ασθένεια, χωρίς όμως ούτε
μια στιγμή να χάσεις την αξιοπρέπεια
σου. Αυτή την αξιοπρέπεια που σε χαρακτήριζε από την αρχή μέχρι το τέλος
της ύπαρξης σου.
Ξέρω ότι ήσουνα ολιγόλογος, ευθύς και
τίμιος άνθρωπος, όπως επίσης γνωρίζω, πόσο πολύ κουράστηκες στη ζωή
σου και τον αγώνα που δώσαμε για να
μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Τους δύσκολους εκείνους καιρούς ως μετανάστες στη Γερμανία για μια πενταετία.
Δεν ήταν πολλά τα χρόνια, αλλά αρκετά για να δημιουργήσουμε τις βάσεις
για να καταφέρουμε να μείνουμε στον
τόπο μας και να συνεχίσουμε την ανατροφή των παιδιών μας.
Έπειτα από καιρό, ανέλαβες πρόεδρος
στον Αγροτικό Συνεταιρισμό για μια
δεκαετία. Παρότι τα χρόνια ήταν δύσκολα, με το ενδιαφέρον και την εργατικότητα σου, κατάφερες να εκσυγχρονίσεις τον Συνεταιρισμό και να αφήσεις
μια σημαντική παρακαταθήκη για το
χωριό. Δεν σταμάτησες στιγμή να δουλεύεις σκληρά και με αγάπη για τη γη.
Για αυτούς τους λόγους και πολλούς

άλλους, νιώθω περήφανη για σένα, το
ίδιο και τα παιδιά μας για τον πατέρα
τους. Σε όλους εμάς θα λείψει η ζεστασιά, η αγάπη και η σιγουριά που νιώθαμε κοντά σου. Επίσης αισθάνομαι
την ανάγκη να ευχαριστήσω όλο τον
κόσμο που συμπαραστάθηκε στο πένθος μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
θα σε σκεπάζει. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.».
Τον Γιάννη Σαλούστρο, που υπήρξε
για μια δεκαετία πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανωγείων, αποχαιρέτησε με επικήδειο λόγο, και ο νυν
πρόεδρός του, παπά Ανδρέας Κεφαλογιάννης, τονίζοντας ότι: «Ο Κορκολογιάννης, όπως ήταν σε όλους μας γνωστό, ανήκει στη γενιά της ανοικοδόμησης αυτού του τόπου. Μέσα σε
δύσκολες συνθήκες, όπου η πείνα και
οι στερήσεις κυριαρχούσαν, ως αποτέλεσμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
έβαλε κι αυτός τη δική του πέτρα, πάνω
στα χαλάσματα του φασισμού, για να
μπορέσει αυτό το χωριό να ανέβει ακόμα ψηλότερα. Στη ζωή του πάλεψε και
αγωνίστηκε τίμια, με οδηγό τις παλιές
ανωγειανές αρχές και πάνω σε αυτές
οικοδόμησε την άξια οικογένεια που
αφήνει πίσω του.
Είχε τη δική του ξεχωριστή προσφορά
στα γεωργικά δρώμενα του τόπου. Λάτρης της γης που σε λίγο θα τον υποδεχτεί, την τίμησε, την παίδεψε, την καλλιέργησε και την αγάπησε. Για δέκα
χρόνια από τη θέση του προέδρου του
Συνεταιρισμού, άφησε το δικό του στίγμα στη γεωργική ιστορία του τόπου
μας. Πάντα ντόμπρος και ειλικρινής με
τους ανθρώπους που συνεργάστηκε.
Αυτές τις παρακαταθήκες αφήνει πίσω
του. Ισχυρές, στέρεες, σεβαστές. Τον
αποχαιρετούμε, ευχαριστώντας τον για
όλα όσα προσέφερε στον τόπο μας. Ας
αναπαυτεί εν ειρήνη...».
Η οικογένεια του εκλιπόντος εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 100,00 ευρώ στη
μνήμη του.

Εις μνήμη
Γρηγόρη Χαιρέτη
(Φουναδογρηγόρη)
✞ Αποβίωσε 16.01.2021

Αγαπημένη μας θεία, μέσα σε αυτές τις
σκληρές συνθήκες φόβου, απαγόρευσης
και δυσκολιών σε αποχαιρετούμε με μεγάλη οδύνη και πόνο για την τελευταία
σου κατοικία.
Γεννήθηκες σε δύσκολα χρόνια, λίγο
πριν τον πόλεμο, μικρό παιδί έζησες τα
δεινά, τις στερήσεις και τις κακουχίες
της κατοχής.
Από πολύ νωρίς μπήκες στον αγώνα της
ζωής. Μεγάλωσες σε μεγάλη αλλά ζεστή
οικογένεια και ανέλαβες γρήγορα ευθύνες προκειμένου να βοηθήσεις και εσύ
στον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης
συμβιβαζόμενη συγχρόνως με τους αυστηρούς κανόνες της επαρχιακής κοινωνίας που μεγάλωνες.
Μεγάλη κοπέλα έφυγες πολλές φορές
μακριά από το σπίτι, σε διάφορα μέρη
της Κρήτης για να δουλέψεις, άλλοτε
στις ελιές, άλλοτε στα αμπέλια ή στο
θέρος για να βοηθήσεις την οικογένειά
σου.
Στα μάτια μας ήσουν πάντοτε μια παραδοσιακή γνήσια Ανωγειανή γυναίκα,
που σεβόταν τις αρχές, τις αξίες και τα
ήθη του τόπου. Δυναμικός χαρακτήρας,
εκρηκτική, παρούσα πάντοτε στα κοινωνικά δρώμενα με συμμετοχή και άποψη.
Ήσουν όμως και μια ευαίσθητη, δοτική
γυναίκα, μια γυναίκα αλτρουίστρια. Βοήθησες πολλές φορές ανθρώπους που
βρίσκονταν σε ανάγκη αθόρυβα αλλά με
συνέπεια έστω και αν δεν ήταν μέλη της
οικογένειας σου. Υπήρξες στήριγμα για
τους γονείς σου και τους θείους σου μέχρι το τέλος της ζωής τους.
Αγαπημένη μας θεία για πολλούς από
εμάς ήσουν σαν δεύτερη μάνα, το στήριγμα, το αποκούμπι μας.
Στάθηκες βράχος όταν χρειάστηκε σε
όλα σου τα αδέρφια και στις οικογένειές
τους. Βοήθησες ιδιαίτερα τα ανίψια σου
όταν ξενιτεύτηκαν οι γαμπροί σου, καθώς και η συνεχόμενη παρουσία στις
ανιψιές σου μετά την απώλεια της μικρής σου αδερφής ήταν καθοριστική για
τις ζωές τους.
Το μικρό, φτωχικό, αλλά φιλόξενο και
πάντα ανοιχτό σπίτι του παππού μας,
όπου έμενες, ήταν το κέντρο και το σημείο αναφοράς για όλους εμάς. Ήταν το
σημείο συνάντησης, επικοινωνίας, ενότητας και χαράς.
Το φως που έσβησε σε αυτή την γειτονιά, είναι μεγάλη απώλεια για όλους
εμάς, αφού αισθανόμαστε ότι μαζί με
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✞ Αποβίωσε 26.12.2020

Δύσκολη είναι η στιγμή,
του χωρισμού πατέρα
που από κοπέλι εκράθιες μου
σφιχτά- σφιχτά τη χέρα.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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εσένα φεύγει και ένα μεγάλο κομμάτι
της δική μας ζωής.
Ο Θεός δεν σε αξίωσε να κάνεις την δική σου οικογένεια. Δεν παραπονέθηκες
όμως ποτέ για αυτό. Ίσως γιατί έφτιαξες
μια άλλη μεγαλύτερη, από όλους εμάς,
και αυτό θα είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη σου.
Έφυγες ήρεμα και ήσυχα, αλλά όχι στενοχωρημένη αφού εκεί που πηγαίνεις θα
ανταμώσεις την αδερφή σου, την Ελένη,
την οποία έχασες νωρίς, τους γονείς
σου, τα υπόλοιπα αδέρφια σου και πολλούς ακόμα συγγενείς και φίλους.
Αγαπημένη μας θεία να ξέρεις ότι δεν
θα σε ξεχάσουμε ποτέ!
Καλό σου ταξίδι
Η ανιψιά, Ειρήνη Κουτλή
Εις μνήμη της εκλιπούσης εισέφεραν:
› Στην Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου
(ΚΑΠΙ) οι:
-Στυλιανός Σαλούστρος το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Κουτάντου Γεωργία το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ
› Στην Φ.Α. οι:
-Κουτάντου Γεωργία το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ
-Κουτλή Ειρήνη το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ
-Μαυρόκωστας Γεώργιος το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Μαυρόκωστα Δήμητρα το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ
› Στο Κέντρο Υγείας η Κουτάντου Γεωργία το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ
› Στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου
Ανωγείων, αντί στεφάνων, οι:
-Κουτάντου Γεωργία το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ
-Κουτάντος Αγησίλαος του Γεωργίου
το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ
-Οικογένεια Ελένης Κουτάντου το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ
-Κούτλης Παναγιώτης το ποσό των
εκατό (100,00) ευρώ
-Κούτλη Μαρία το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ
-Κοκοσάλη Όλγα το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ
-Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Μαυρόκωστας Αντώνιος το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Κοκοσάλη – Μητσάνη Θεοδώρα το
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ

Στις 16 Γενάρη του 2021 έφυγε από τη
ζωή ο Γρηγόρης Εμμ. Χαιρέτης ή «Φουναδογρηγόρης» σε ηλικία 98 ετών. Πέθανε στο Τσαλικάκι, όπου έζησε τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια της ζωής του.
Η κηδεία του έγινε στα Ανώγεια, στο
τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ο
εκλιπών Γρηγόρης Εμμ. Χαιρέτης γεννήθηκε στις 31/01/1923 και ήταν το πέμπτο
παιδί από τα συνολικά οκτώ του Μανώλη Χαιρέτη «Φουναδομανώλη» και της
Καλλιόπης Χαιρέτη το γένος Μαυρόκωστα. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα μέσα στην πολυμελή του οικογένεια. Φτώχεια, πείνα, κακομοιριά! Στην
αρχή ασχολήθηκε μαζί με τα αδέλφια του
με την κτηνοτροφία και αργότερα, μόνος
του, αποκλειστικά με την γεωργία. Άνθρωπος έξυπνος, δραστήριος, δημιουργικός και καλός οικογενειάρχης. Άριστος
τεχνίτης της πέτρας, φτιάχνοντας πολλά
μιτάτα και μάντρες στο Ανωγειανό αόρη.
Η ανθρωπιά, η καλοσύνη, το φιλότιμο, η
εντιμότητα, η ντομπροσύνη και το λεπτό,
διακριτικό καλαμπούρι του, στόλιζαν το
λαμπρό χαραχτήρα του! Πανταχού παρών σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις
είτε αυτές ήταν χαρούμενες είτε όχι. Νεαρός, ακόμα, είκοσι ενός έτους, έζησε
την κατοχή και το κάψιμο του χωριού του
από τους Γερμανούς.
Το 1947 ως νεοσύλλεκτος στρατιώτης,
παρουσιάστηκε στο στρατόπεδο Ηρακλείου στην περιοχή Ρουσσές. Υπηρέτησε τρία χρόνια κατά την διάρκεια του
εμφυλίου πολέμου. Λίγο πριν την απόλυσή του και ενώ ήταν σε άσκηση καταυλισμού στην Νέα Σάντα του νομού Κιλκίς,
τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα! Συγκεκριμένα, ένα στρατιωτικό φορτηγό τύπου ΡΕΟ το οποίο
ήταν σταθμευμένο λίγο μέτρα από το
αντίσκηνο , μετακινήθηκε από το φύσημα
πολύ δυνατού αέρα, καταπλάκωσε την
σκηνή όπου διέμενε μαζί με άλλον συνάδελφο στρατιώτη με αποτέλεσμα να
τραυματιστεί και ο έτερος στρατιώτης να
χάσει επί τόπου την ζωή του! Αμέσως
μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου με πολλαπλές εγχειρήσεις
και οπλισμένος με θάρρος και υπομονή
ξεπέρασε αυτή την ταλαιπωρία και δοκιμασία! Από το στρατό απολύθηκε το
1950. Το 1955 παντρεύεται την πρώτη
κόρη του Βαγγέλη Παπαδιού ή «Τζιοβαγγέλη», την Όλγα, με την οποία θα

αποκτήσουν τρία παιδιά, την Μαρία, τη
Φερενίκη και το Μανώλη. Νωρίτερα,
είχε την ατυχία να χάσει το πρώτο του
παιδί την Παναγιώτα, λίγο πριν κλείσει
τον ένα χρόνο ζωής του!
Αγαπημένε μου πατέρα. Έφυγες πλήρης ημερών, κλείνοντας τον κύκλο της
ζωής σου με ψηλά το κεφάλι. Βάδιζες,
πάντα, το δρόμο της ανθρωπιάς, της
τιμής και της αξιοπρέπειας. Είμαστε
πολύ υπερήφανοι για σένα!
Αγαπημένε μου πατέρα. Για μένα, εκτός
από πατέρας ήσουν και φίλος και αδελφός. Ήσουν βράχος ακλόνητος στις
δύσκολες φάσεις της ζωής και στήριγμα
για όλη την οικογένεια. Από σένα παίρναμε πάντα μεγάλη δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε το την πορεία
στο δύσκολο ανηφόρι της ζωής! Το καθήκον σου, το έκανες στο ακέραιο. Σ’
ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας
πρόσφερες! Πάντα θα είσαι δίπλα μας,
στη σκέψη, στην συνείδηση και στην
καρδιά μας!
Λάδι σταλιά δεν έμεινε,
κάηκε το φυτίλι,
γι’ αυτό εχάθηκε το φως
π’ άναφτε το καντήλι!
Απ’ όπου κι αν επέρασες
είχες αφήσει νάμι
και ήθελε κάθε άνθρωπος
φίλο ντου να σε κάμει!
Πατέρα, φίλο κι αδελφό
σε είχα στη ζωή μου,
μα έφυγες και ορφάνεψε
για πάντα η ψυχή μου!
Με περιπέτειες πολλές
πέρασε ο καιρός σου,
στο τέλος ε-τυφλώθηκες
κι έχασες το φως σου!
Καλοστραθιά στο μακρινό ταξίδι σου,
πατέρα,
έκεια που πας θα έρθω κι εγώ
να σμίξουμε μια μέρα!
Ο γιο σου Μανώλης
Ο γιος του εκλιπόντος, Μανώλης, εισέφερε στην Φ.Α. το ποσό των εκατό (100)
ευρώ στη μνήμη του.

Εις μνήμη
Πρεσβυτέρας
Ειρήνης
Ανδρεαδάκη

Εις μνήμη
Ιωάννη
Σκουλά
(Μανάβη)

Ένας Χρόνος πέρασε…

Αγαπημένε μας πατέρα και παππού,
Αισθανόμαστε υπερήφανοι και καμαρώνουμε που υπήρξαμε παιδιά σου, εγγόνια
σου.
Ήσουν ένας άνθρωπος με καρδιά γεμάτη κατανόηση, πηγή δύναμης και υποστήριξης. Είχες μια ακατάπαυστη διάθεση για βοήθεια και απέραντη στοργή.
Ένας άνθρωπος με καλοσύνη, εντιμότητα και ειλικρίνεια.
Ήσουν καλός συγγενής, τους αγαπούσες όλους, για όλους είχες έναν καλό
λόγο να πεις.
Όταν είχαμε κάποια στεναχώρια ήταν
ο λόγος σου πάντα φάρμακο για μας.
«Κουράγιο παιδί μου έλεγες, να είσαι
πάντα δυνατός σε όλες τις μπόρες και μη
το βάζεις κάτω».
Από αυτά τα λόγια παίρναμε δύναμη.
Τα εγγόνια σου σ’ ευχαριστούν για όσα
τους έχεις προσφέρει και να το ξέρεις
δεν θα σε ξεχάσουν ποτέ. Το να σε θυμόμαστε είναι εύκολο, το κάνουμε κάθε
μέρα. Το ότι μας λείπεις είναι μια στεναχώρια που δεν θα φύγει ποτέ από μέσα μας.

Συμπληρώθηκε κιόλας ένας χρόνος, αφότου η Καπετάνισσα, η Αρχόντισσα Παπαδιά, η Ειρήνη Ανδρεαδάκη, του Παπά Νικόλα,
εγκατέλειψε τα εγκόσμια.
Η αρχοντιά, η πολυπραγμοσύνη
και η στιβαρότητα, που απέπνεε
η αγέρωχη μορφή της έμεινε ανεξίτηλη για όλους όσους την γνώ
ρισαν, την έζησαν και παρα
δειγματίστηκαν από την απέριττη
ζωή της.
Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021
στον Αϊ Γιάννη, σε στενότατο οικογενειακό κύκλο, λόγω των αυστηρών περιορισμών εκ της πανδημίας (covid-19) τελέστηκε το
ετήσιο μνημόσυνό της, καθώς και
τα «συναπαντήματα» του παπά
Νικόλα.
Εις μνήμην αυτής και του παπά Νικόλα Ανδρεαδάκη, τα παιδιά των
κατέθεσαν διάφορα χρηματικά
ποσά για την στήριξη και την αρωγή ευπαθών ομάδων και ατόμων
που χρήζουν άμεσης οικονομικής
βοήθειας.
Αιωνία η μνήμη των!!!
Ο Υιός,
Ιωάννης Ανδρεαδάκης

Δύναμη θέλει στη ζωή
και ψυχική γαλήνη,
να ξεπερνάς τη θύελλα
που ‘ρχεται και σε βρίνει.
Ιωάννης Σκουλάς
(Μανάβης)
Ευχαριστούμε θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.
Ξάδελφε η καλοσύνη σου
δεντρό ‘ναι στο λιβάδι
κι όσο κι αν ψάξεις τα κλαδιά
δε θα του βρεις ξεράδι.
Είναι μικρός ο τάφος σου
όχι πως δε σε βάνει
μα ΄ναι η καλοσύνη σου
πολύ και δε τη βάνει.
Αριστείδης Χαιρέτης
(Γιαλάφτης)
Τα παιδιά του εκλιπόντος εισέφεραν στη
Φ.Α. το ποσό των 100,00 ευρώ εις μνήμη
του.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη
Γιάννη Σαλούστρου
(Κορκολογιάννη)

Εις μνήμη
Ελευθερίας Κουτάντου

Με κοίταξες και φάνηκε
στις άκρες των ματιών σου,
το δάκρυ σου και πρόδωσε
η το παράπονό σου.
Ακολουθεί ο επικήδειος λόγος, που εκφωνήθηκε από τη σύζυγό του:
«Γιάννη, σε αποχαιρετήσαμε στις 26
Δεκεμβρίου 2020, κάτω από ιδιαίτερες
συνθήκες, λόγω της πανδημίας του
Covid-19, με ένα τρόπο που κανείς μας
δεν φανταζόταν ποτέ πριν. Παρόλη
αυτή τη δύσκολη κατάσταση ήμασταν
όλοι οι δικοί σου άνθρωποι εκεί, για να
σου πούμε το τελευταίο αντίο.
Ύστερα από την μακροχρόνια νοσηλεία στο ΠΑΓΝΗ, καθώς ταλαιπωρήθηκες για τέσσερα χρόνια και υπέκυψες στην ασθένεια, χωρίς όμως ούτε
μια στιγμή να χάσεις την αξιοπρέπεια
σου. Αυτή την αξιοπρέπεια που σε χαρακτήριζε από την αρχή μέχρι το τέλος
της ύπαρξης σου.
Ξέρω ότι ήσουνα ολιγόλογος, ευθύς και
τίμιος άνθρωπος, όπως επίσης γνωρίζω, πόσο πολύ κουράστηκες στη ζωή
σου και τον αγώνα που δώσαμε για να
μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Τους δύσκολους εκείνους καιρούς ως μετανάστες στη Γερμανία για μια πενταετία.
Δεν ήταν πολλά τα χρόνια, αλλά αρκετά για να δημιουργήσουμε τις βάσεις
για να καταφέρουμε να μείνουμε στον
τόπο μας και να συνεχίσουμε την ανατροφή των παιδιών μας.
Έπειτα από καιρό, ανέλαβες πρόεδρος
στον Αγροτικό Συνεταιρισμό για μια
δεκαετία. Παρότι τα χρόνια ήταν δύσκολα, με το ενδιαφέρον και την εργατικότητα σου, κατάφερες να εκσυγχρονίσεις τον Συνεταιρισμό και να αφήσεις
μια σημαντική παρακαταθήκη για το
χωριό. Δεν σταμάτησες στιγμή να δουλεύεις σκληρά και με αγάπη για τη γη.
Για αυτούς τους λόγους και πολλούς

άλλους, νιώθω περήφανη για σένα, το
ίδιο και τα παιδιά μας για τον πατέρα
τους. Σε όλους εμάς θα λείψει η ζεστασιά, η αγάπη και η σιγουριά που νιώθαμε κοντά σου. Επίσης αισθάνομαι
την ανάγκη να ευχαριστήσω όλο τον
κόσμο που συμπαραστάθηκε στο πένθος μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
θα σε σκεπάζει. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.».
Τον Γιάννη Σαλούστρο, που υπήρξε
για μια δεκαετία πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανωγείων, αποχαιρέτησε με επικήδειο λόγο, και ο νυν
πρόεδρός του, παπά Ανδρέας Κεφαλογιάννης, τονίζοντας ότι: «Ο Κορκολογιάννης, όπως ήταν σε όλους μας γνωστό, ανήκει στη γενιά της ανοικοδόμησης αυτού του τόπου. Μέσα σε
δύσκολες συνθήκες, όπου η πείνα και
οι στερήσεις κυριαρχούσαν, ως αποτέλεσμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
έβαλε κι αυτός τη δική του πέτρα, πάνω
στα χαλάσματα του φασισμού, για να
μπορέσει αυτό το χωριό να ανέβει ακόμα ψηλότερα. Στη ζωή του πάλεψε και
αγωνίστηκε τίμια, με οδηγό τις παλιές
ανωγειανές αρχές και πάνω σε αυτές
οικοδόμησε την άξια οικογένεια που
αφήνει πίσω του.
Είχε τη δική του ξεχωριστή προσφορά
στα γεωργικά δρώμενα του τόπου. Λάτρης της γης που σε λίγο θα τον υποδεχτεί, την τίμησε, την παίδεψε, την καλλιέργησε και την αγάπησε. Για δέκα
χρόνια από τη θέση του προέδρου του
Συνεταιρισμού, άφησε το δικό του στίγμα στη γεωργική ιστορία του τόπου
μας. Πάντα ντόμπρος και ειλικρινής με
τους ανθρώπους που συνεργάστηκε.
Αυτές τις παρακαταθήκες αφήνει πίσω
του. Ισχυρές, στέρεες, σεβαστές. Τον
αποχαιρετούμε, ευχαριστώντας τον για
όλα όσα προσέφερε στον τόπο μας. Ας
αναπαυτεί εν ειρήνη...».
Η οικογένεια του εκλιπόντος εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 100,00 ευρώ στη
μνήμη του.

Εις μνήμη
Γρηγόρη Χαιρέτη
(Φουναδογρηγόρη)
✞ Αποβίωσε 16.01.2021

Αγαπημένη μας θεία, μέσα σε αυτές τις
σκληρές συνθήκες φόβου, απαγόρευσης
και δυσκολιών σε αποχαιρετούμε με μεγάλη οδύνη και πόνο για την τελευταία
σου κατοικία.
Γεννήθηκες σε δύσκολα χρόνια, λίγο
πριν τον πόλεμο, μικρό παιδί έζησες τα
δεινά, τις στερήσεις και τις κακουχίες
της κατοχής.
Από πολύ νωρίς μπήκες στον αγώνα της
ζωής. Μεγάλωσες σε μεγάλη αλλά ζεστή
οικογένεια και ανέλαβες γρήγορα ευθύνες προκειμένου να βοηθήσεις και εσύ
στον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης
συμβιβαζόμενη συγχρόνως με τους αυστηρούς κανόνες της επαρχιακής κοινωνίας που μεγάλωνες.
Μεγάλη κοπέλα έφυγες πολλές φορές
μακριά από το σπίτι, σε διάφορα μέρη
της Κρήτης για να δουλέψεις, άλλοτε
στις ελιές, άλλοτε στα αμπέλια ή στο
θέρος για να βοηθήσεις την οικογένειά
σου.
Στα μάτια μας ήσουν πάντοτε μια παραδοσιακή γνήσια Ανωγειανή γυναίκα,
που σεβόταν τις αρχές, τις αξίες και τα
ήθη του τόπου. Δυναμικός χαρακτήρας,
εκρηκτική, παρούσα πάντοτε στα κοινωνικά δρώμενα με συμμετοχή και άποψη.
Ήσουν όμως και μια ευαίσθητη, δοτική
γυναίκα, μια γυναίκα αλτρουίστρια. Βοήθησες πολλές φορές ανθρώπους που
βρίσκονταν σε ανάγκη αθόρυβα αλλά με
συνέπεια έστω και αν δεν ήταν μέλη της
οικογένειας σου. Υπήρξες στήριγμα για
τους γονείς σου και τους θείους σου μέχρι το τέλος της ζωής τους.
Αγαπημένη μας θεία για πολλούς από
εμάς ήσουν σαν δεύτερη μάνα, το στήριγμα, το αποκούμπι μας.
Στάθηκες βράχος όταν χρειάστηκε σε
όλα σου τα αδέρφια και στις οικογένειές
τους. Βοήθησες ιδιαίτερα τα ανίψια σου
όταν ξενιτεύτηκαν οι γαμπροί σου, καθώς και η συνεχόμενη παρουσία στις
ανιψιές σου μετά την απώλεια της μικρής σου αδερφής ήταν καθοριστική για
τις ζωές τους.
Το μικρό, φτωχικό, αλλά φιλόξενο και
πάντα ανοιχτό σπίτι του παππού μας,
όπου έμενες, ήταν το κέντρο και το σημείο αναφοράς για όλους εμάς. Ήταν το
σημείο συνάντησης, επικοινωνίας, ενότητας και χαράς.
Το φως που έσβησε σε αυτή την γειτονιά, είναι μεγάλη απώλεια για όλους
εμάς, αφού αισθανόμαστε ότι μαζί με
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

✞ Αποβίωσε 26.12.2020

Δύσκολη είναι η στιγμή,
του χωρισμού πατέρα
που από κοπέλι εκράθιες μου
σφιχτά- σφιχτά τη χέρα.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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εσένα φεύγει και ένα μεγάλο κομμάτι
της δική μας ζωής.
Ο Θεός δεν σε αξίωσε να κάνεις την δική σου οικογένεια. Δεν παραπονέθηκες
όμως ποτέ για αυτό. Ίσως γιατί έφτιαξες
μια άλλη μεγαλύτερη, από όλους εμάς,
και αυτό θα είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη σου.
Έφυγες ήρεμα και ήσυχα, αλλά όχι στενοχωρημένη αφού εκεί που πηγαίνεις θα
ανταμώσεις την αδερφή σου, την Ελένη,
την οποία έχασες νωρίς, τους γονείς
σου, τα υπόλοιπα αδέρφια σου και πολλούς ακόμα συγγενείς και φίλους.
Αγαπημένη μας θεία να ξέρεις ότι δεν
θα σε ξεχάσουμε ποτέ!
Καλό σου ταξίδι
Η ανιψιά, Ειρήνη Κουτλή
Εις μνήμη της εκλιπούσης εισέφεραν:
› Στην Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου
(ΚΑΠΙ) οι:
-Στυλιανός Σαλούστρος το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Κουτάντου Γεωργία το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ
› Στην Φ.Α. οι:
-Κουτάντου Γεωργία το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ
-Κουτλή Ειρήνη το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ
-Μαυρόκωστας Γεώργιος το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Μαυρόκωστα Δήμητρα το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ
› Στο Κέντρο Υγείας η Κουτάντου Γεωργία το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ
› Στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου
Ανωγείων, αντί στεφάνων, οι:
-Κουτάντου Γεωργία το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ
-Κουτάντος Αγησίλαος του Γεωργίου
το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ
-Οικογένεια Ελένης Κουτάντου το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ
-Κούτλης Παναγιώτης το ποσό των
εκατό (100,00) ευρώ
-Κούτλη Μαρία το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ
-Κοκοσάλη Όλγα το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ
-Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Μαυρόκωστας Αντώνιος το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ
-Κοκοσάλη – Μητσάνη Θεοδώρα το
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ

Στις 16 Γενάρη του 2021 έφυγε από τη
ζωή ο Γρηγόρης Εμμ. Χαιρέτης ή «Φουναδογρηγόρης» σε ηλικία 98 ετών. Πέθανε στο Τσαλικάκι, όπου έζησε τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια της ζωής του.
Η κηδεία του έγινε στα Ανώγεια, στο
τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ο
εκλιπών Γρηγόρης Εμμ. Χαιρέτης γεννήθηκε στις 31/01/1923 και ήταν το πέμπτο
παιδί από τα συνολικά οκτώ του Μανώλη Χαιρέτη «Φουναδομανώλη» και της
Καλλιόπης Χαιρέτη το γένος Μαυρόκωστα. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα μέσα στην πολυμελή του οικογένεια. Φτώχεια, πείνα, κακομοιριά! Στην
αρχή ασχολήθηκε μαζί με τα αδέλφια του
με την κτηνοτροφία και αργότερα, μόνος
του, αποκλειστικά με την γεωργία. Άνθρωπος έξυπνος, δραστήριος, δημιουργικός και καλός οικογενειάρχης. Άριστος
τεχνίτης της πέτρας, φτιάχνοντας πολλά
μιτάτα και μάντρες στο Ανωγειανό αόρη.
Η ανθρωπιά, η καλοσύνη, το φιλότιμο, η
εντιμότητα, η ντομπροσύνη και το λεπτό,
διακριτικό καλαμπούρι του, στόλιζαν το
λαμπρό χαραχτήρα του! Πανταχού παρών σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις
είτε αυτές ήταν χαρούμενες είτε όχι. Νεαρός, ακόμα, είκοσι ενός έτους, έζησε
την κατοχή και το κάψιμο του χωριού του
από τους Γερμανούς.
Το 1947 ως νεοσύλλεκτος στρατιώτης,
παρουσιάστηκε στο στρατόπεδο Ηρακλείου στην περιοχή Ρουσσές. Υπηρέτησε τρία χρόνια κατά την διάρκεια του
εμφυλίου πολέμου. Λίγο πριν την απόλυσή του και ενώ ήταν σε άσκηση καταυλισμού στην Νέα Σάντα του νομού Κιλκίς,
τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα! Συγκεκριμένα, ένα στρατιωτικό φορτηγό τύπου ΡΕΟ το οποίο
ήταν σταθμευμένο λίγο μέτρα από το
αντίσκηνο , μετακινήθηκε από το φύσημα
πολύ δυνατού αέρα, καταπλάκωσε την
σκηνή όπου διέμενε μαζί με άλλον συνάδελφο στρατιώτη με αποτέλεσμα να
τραυματιστεί και ο έτερος στρατιώτης να
χάσει επί τόπου την ζωή του! Αμέσως
μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου με πολλαπλές εγχειρήσεις
και οπλισμένος με θάρρος και υπομονή
ξεπέρασε αυτή την ταλαιπωρία και δοκιμασία! Από το στρατό απολύθηκε το
1950. Το 1955 παντρεύεται την πρώτη
κόρη του Βαγγέλη Παπαδιού ή «Τζιοβαγγέλη», την Όλγα, με την οποία θα

αποκτήσουν τρία παιδιά, την Μαρία, τη
Φερενίκη και το Μανώλη. Νωρίτερα,
είχε την ατυχία να χάσει το πρώτο του
παιδί την Παναγιώτα, λίγο πριν κλείσει
τον ένα χρόνο ζωής του!
Αγαπημένε μου πατέρα. Έφυγες πλήρης ημερών, κλείνοντας τον κύκλο της
ζωής σου με ψηλά το κεφάλι. Βάδιζες,
πάντα, το δρόμο της ανθρωπιάς, της
τιμής και της αξιοπρέπειας. Είμαστε
πολύ υπερήφανοι για σένα!
Αγαπημένε μου πατέρα. Για μένα, εκτός
από πατέρας ήσουν και φίλος και αδελφός. Ήσουν βράχος ακλόνητος στις
δύσκολες φάσεις της ζωής και στήριγμα
για όλη την οικογένεια. Από σένα παίρναμε πάντα μεγάλη δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε το την πορεία
στο δύσκολο ανηφόρι της ζωής! Το καθήκον σου, το έκανες στο ακέραιο. Σ’
ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας
πρόσφερες! Πάντα θα είσαι δίπλα μας,
στη σκέψη, στην συνείδηση και στην
καρδιά μας!
Λάδι σταλιά δεν έμεινε,
κάηκε το φυτίλι,
γι’ αυτό εχάθηκε το φως
π’ άναφτε το καντήλι!
Απ’ όπου κι αν επέρασες
είχες αφήσει νάμι
και ήθελε κάθε άνθρωπος
φίλο ντου να σε κάμει!
Πατέρα, φίλο κι αδελφό
σε είχα στη ζωή μου,
μα έφυγες και ορφάνεψε
για πάντα η ψυχή μου!
Με περιπέτειες πολλές
πέρασε ο καιρός σου,
στο τέλος ε-τυφλώθηκες
κι έχασες το φως σου!
Καλοστραθιά στο μακρινό ταξίδι σου,
πατέρα,
έκεια που πας θα έρθω κι εγώ
να σμίξουμε μια μέρα!
Ο γιο σου Μανώλης
Ο γιος του εκλιπόντος, Μανώλης, εισέφερε στην Φ.Α. το ποσό των εκατό (100)
ευρώ στη μνήμη του.

Εις μνήμη
Πρεσβυτέρας
Ειρήνης
Ανδρεαδάκη

Εις μνήμη
Ιωάννη
Σκουλά
(Μανάβη)

Ένας Χρόνος πέρασε…

Αγαπημένε μας πατέρα και παππού,
Αισθανόμαστε υπερήφανοι και καμαρώνουμε που υπήρξαμε παιδιά σου, εγγόνια
σου.
Ήσουν ένας άνθρωπος με καρδιά γεμάτη κατανόηση, πηγή δύναμης και υποστήριξης. Είχες μια ακατάπαυστη διάθεση για βοήθεια και απέραντη στοργή.
Ένας άνθρωπος με καλοσύνη, εντιμότητα και ειλικρίνεια.
Ήσουν καλός συγγενής, τους αγαπούσες όλους, για όλους είχες έναν καλό
λόγο να πεις.
Όταν είχαμε κάποια στεναχώρια ήταν
ο λόγος σου πάντα φάρμακο για μας.
«Κουράγιο παιδί μου έλεγες, να είσαι
πάντα δυνατός σε όλες τις μπόρες και μη
το βάζεις κάτω».
Από αυτά τα λόγια παίρναμε δύναμη.
Τα εγγόνια σου σ’ ευχαριστούν για όσα
τους έχεις προσφέρει και να το ξέρεις
δεν θα σε ξεχάσουν ποτέ. Το να σε θυμόμαστε είναι εύκολο, το κάνουμε κάθε
μέρα. Το ότι μας λείπεις είναι μια στεναχώρια που δεν θα φύγει ποτέ από μέσα μας.

Συμπληρώθηκε κιόλας ένας χρόνος, αφότου η Καπετάνισσα, η Αρχόντισσα Παπαδιά, η Ειρήνη Ανδρεαδάκη, του Παπά Νικόλα,
εγκατέλειψε τα εγκόσμια.
Η αρχοντιά, η πολυπραγμοσύνη
και η στιβαρότητα, που απέπνεε
η αγέρωχη μορφή της έμεινε ανεξίτηλη για όλους όσους την γνώ
ρισαν, την έζησαν και παρα
δειγματίστηκαν από την απέριττη
ζωή της.
Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021
στον Αϊ Γιάννη, σε στενότατο οικογενειακό κύκλο, λόγω των αυστηρών περιορισμών εκ της πανδημίας (covid-19) τελέστηκε το
ετήσιο μνημόσυνό της, καθώς και
τα «συναπαντήματα» του παπά
Νικόλα.
Εις μνήμην αυτής και του παπά Νικόλα Ανδρεαδάκη, τα παιδιά των
κατέθεσαν διάφορα χρηματικά
ποσά για την στήριξη και την αρωγή ευπαθών ομάδων και ατόμων
που χρήζουν άμεσης οικονομικής
βοήθειας.
Αιωνία η μνήμη των!!!
Ο Υιός,
Ιωάννης Ανδρεαδάκης

Δύναμη θέλει στη ζωή
και ψυχική γαλήνη,
να ξεπερνάς τη θύελλα
που ‘ρχεται και σε βρίνει.
Ιωάννης Σκουλάς
(Μανάβης)
Ευχαριστούμε θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.
Ξάδελφε η καλοσύνη σου
δεντρό ‘ναι στο λιβάδι
κι όσο κι αν ψάξεις τα κλαδιά
δε θα του βρεις ξεράδι.
Είναι μικρός ο τάφος σου
όχι πως δε σε βάνει
μα ΄ναι η καλοσύνη σου
πολύ και δε τη βάνει.
Αριστείδης Χαιρέτης
(Γιαλάφτης)
Τα παιδιά του εκλιπόντος εισέφεραν στη
Φ.Α. το ποσό των 100,00 ευρώ εις μνήμη
του.

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

απαλλαγμενο απο... ιουσ!
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