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

80 χρόνια
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ 
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Μια ενδιαφέρουσα 
πρωτοβουλία 

– Κάλεσμα της
Κοινωνικής 

Υπηρεσίας του 
Δήμου Ανωγείων  

με αφορμή την 
παγκόσμια ημέρα 

της γυναίκας

Υ Π Ο γ Ρ Α Φ Η
της σύμβασης υπογείωσης 
των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ 

στα Ανώγεια

Παραλαβή νέου 

απορριμματοφόρου 

για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑθΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

του Δήμου 
Ανωγείων

«ο Μερομηνάς, 
ο απάγελος και η λύρα 

του Μαζαγρέτα». 
το 3ο Μεροσ του 

ανεκδοτου παραΜυθιου 
του κωστή Μακρή, που 

θα ολοκλήρωθει 
Μεσα απο τα τευχή 

τήσ Φ.α.

γραμμα στη γυναικα το νεο περιοδικο 
τήσ κοινωνικήσ υπήρεσιασ

του δήΜου ανωγειων 
ειναι γεγονοσ

       «ευρωπαϊκή Ένωση 
    & δημοκρατία:
υπάρχει ή Όχι
Έλλειμμα δημοκρατίας;»
γεωργιοσ ε. σκουλασ 
Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας 
& Ανάλυσης Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας
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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

ΤΟ ΚΑλΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ... Ανωγειανές... εκδόσεις
Φαίνεται ότι (έστω με επιφύλαξη) «βγαίνουμε» από το τού-
νελ, μιας πρωτόγνωρης, μακράς περιόδου περιορισμού και 
ανατροπών στη ζωή μας, όπως στην ουσία τις προέβαλε 
επιτακτικά η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το «θεριό» του 
κορονωϊου, και να προστατέψουμε την υγεία μας.
Εν όψει πλέον του θέρους, και πριν επανέλθουμε από το 
Σεπτέμβρη για τα καλά, στους, προ της πανδημίας, ρυθ-
μούς, νομίζω, ότι έχουμε μια σημαντική ευκαιρία να ενδο-
σκοπήσουμε και κυρίως να εστιάσουμε στην ταχύτητα της 
ζωής μας, που δεν μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε, να 
αξιολογούμε και να αποτιμούμε αυτά που ζούμε και κά-
νουμε καθημερινά.
Η καθημερινότητα των περισσότερων από εμάς είναι έντο-
νη. Ο χρόνος δε φτάνει ποτέ να κάνεις αυτά που θέλεις ή 
αυτά που πρέπει. Οι ρόλοι που έχεις είναι πολλοί και πολ-
λές φορές δεν καταλαβαίνεις πως έχει περάσει η μέρα και 
τι έχεις αποκομίσει από τις εμπειρίες που έχεις ζήσει.
Ωστόσο, πρέπει όλοι να εντάξουμε στη ζωή μας την ώρα 
της ενδοσκόπησης (το καλοκαίρι θα μπορέσει να μας προ-
σφέρει, πολλές τέτοιες ώρες) για να ενεργήσουμε συνειδη-
τά την αυτοπαρατήρησή μας με σκοπό, να βελτιωθούμε, να 
αποκτήσουμε ή να αναθεώρησουμε στόχους και να προ-
στατέψουμε το χρόνο, αλλά και την ενέργειά μας, με το να 
παύσουμε να ασχολούμαστε με πράγματα, που στον απο-
λογισμό της ζωής μας, θα μας κάνει να αντιληφθούμε, ότι 
ήταν ανούσια και δεν ικανοποίησαν τα «θέλω» μας.
Μάλιστα, η ώρα της ενδοσκόπησης, είναι αυτός ο χρόνος 
που είναι και πρέπει να γίνει και για εμάς πολύτιμος, και 
μας βοηθά να αντιληφθούμε, πώς η κάθε κίνηση, κρίνεται 
σαν θετική ή σαν πρόκληση, όπως επίσης μας βοηθά να 
σχεδιάσουμε για το μέλλον, πώς αυτή η κίνηση θα μπορού-
σε σε δεύτερο στάδιο να ενισχυθεί, να βελτιωθεί ή να γίνει 
διαφορετική. Με την ενδοσκόπηση πρέπει και μπορούμε να 
αναλύσουμε το ποιοι είμαστε, πως αντιδράμε και πώς αντι-
δρούν οι άλλοι για εμάς, καθώς επίσης μας βοηθά να ορί-
σουμε στόχους και να φτιάξουμε το πλάνο της ζωής μας. 
Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να ζούμε μια ζωή γεμάτη από 
εμπειρίες και να είμαστε έτοιμοι για τις δυσκολίες που θα 
αντιμετωπίσουμε.
Αισθάνομαι, ότι το προσεχές καλοκαίρι, για όσους μπορέ-
σουν να ξαποστάσουν έστω, για λίγες μέρες και ίσως βρε-
θούν στ’Ανώγεια ή άλλου, θα είναι πολύ διαφορετικό από 
τα όσα προηγήθηκαν. Σ’όλους αυτούς, εύχομαι αισθανθούν 
την ευκαιρία που μας δίδεται να σκεφτούμε τη ζωή μας δι-
αφορετικά και να αντιληφθούμε, ότι τα πολύτιμα είναι 
μπροστά μας. Αρκεί να τα δούμε. Η ενδοσκόπηση, θα βο-
ηθήσει σ’αυτό.

Κ α λ ο  Κ α λ ο Κ α ι ρ ι !

Ο συντάκτης
γΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ

«Το υμνογραφικό έργο της Κασσιανής: 
Υμνολογική και 
μουσική προσέγγιση»

«Το Δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου στα μουσικά έντυπα 
του 19ου αιώνα: Εξήγηση και σημειογραφικές αποτυπώσεις»

Ειδικευμένη στο γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο 
(Cognitive behavior tratment) για την αντιμετώπιση 
της κατάθλιψης, διαταραχών άγχους, πανικού, κοι-
νωνικής φοβίας, ψυχαναγκαστικής διαταραχής, δια-
ταραχών 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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κέντρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας 

στηρίζω
σύμβουλος Ψυχικής υγείας:

α Ε ρ α κ η  Ε Λ ι α

του κωστα σκουλα

Το βιβλίο «Το υμνογραφικό έργο της Κασσιανής: 
Υμνολογική και μουσική προσέγγιση» του Κώστα 
Σκουλά πραγματεύεται εξ επόψεως υμνολογικής 
και μουσικής το υμνογραφικό έργο της πλέον πε-
ριπύστου ποιήτριας και μελωδού της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, της Κασσιανής. Η ποιήτρια αυτή 
έδρασε κατά τον 9ο αιώνα, παράγοντας ένα ιδιό-
τυπο και περισπούδαστο υμνογραφικό έργο. Ασχο-
λήθηκε επιπλέον με κοσμικά ποιήματα (γνωμικά). 
Το σημείο εκκινήσεως της συγκεκριμένης μελέτης αποτελούν η ποίηση και η μουσική 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η μεταξύ τους σχέση, καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζουν 
μέσα στη λατρεία. Παράλληλα, δίνονται σε αδρές γραμμές ο βίος και το έργο της Κασ-
σιανής. 
Στην πορεία προσεγγίζονται από υμνολογική σκοπιά οι έντεκα συνολικά ύμνοι της που 
εντοπίζονται στα εν χρήσει λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας και θεωρούνται αυθεντι-
κά έργα της. Η υμνολογική ανάλυση περιλαμβάνει το εκάστοτε πρωτότυπο κείμενο 
συνοδευμένο από μετάφραση, λεξιλόγιο, παρατηρήσεις (γλωσσικές, γενικές και υφολο-
γικές), διαπλαστικές πηγές και ερμηνευτικό υπόμνημα.
Τέλος, εξετάζεται ένας από τους ύμνους της Κασσιανής και από μουσικής πλευράς. 
Κατ’ αρχάς γίνεται αναφορά κάποιων ιστορικών δεδομένων και θεωρητικών μουσικών 
στοιχείων, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται ποικιλότροπη μουσική ανάλυση της 
μελωδίας που κατέγραψε τον 18ο αιώνα ο Πέτρος Πελοποννήσιος πάνω στο ιδιόμελο 
δοξαστικό της ποιήτριας «Αυγούστου μοναρχήσαντος». 

››�Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΚοΥλΑΣ γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και κατάγεται από μου-
σική οικογένεια των Ανωγείων Μυλοποτάμου Ρεθύμνης. Είναι πτυχιούχος του Τμή-
ματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, αριστούχος απόφοιτος (δεύτερος σε βαθμολογική κατάταξη) του 
Προγράμματος Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής της Πατριαρχικής Ανώτατης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, καθώς και μεταπτυχιακός φοιτητής της Βυζαντι-
νής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει ακόμη πραγ-
ματοποιήσει σπουδές θεωρίας της μουσικής και σολφέζ στο Ωδείο Μούσες. Σε συνερ-
γασία με την αδελφή του, Μαρία Σκουλά, έχει ηχογραφήσει τρεις προσωπικούς δίσκους: 
«Δύο τόξα» (2012), «Ερωτόκριτος / Λευτέρης και Ειρήνη» (2019), «Στην κόψη του 
σπαθιού» (Υπό έκδοση). «Το υμνογραφικό έργο της Κασσιανής: Υμνολογική και 
μουσική προσέγγιση» είναι το πρώτο του βιβλίο.

››�Η ΜΑΡΙΑ ΣΚοΥλΑ γεννήθηκε στο Ηράκλειο 
της Κρήτης και κατάγεται από μουσική οικογέ-
νεια των Ανωγείων Μυλοποτάμου Ρεθύμνης. 
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονο-
μίας του Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας, αριστούχος από-
φοιτος (πρώτη σε βαθμολογική κατάταξη) του 
Προγράμματος Εκκλησιαστικής Μουσικής και 
Ψαλτικής της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλη-
σιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, καθώς και μετα-
πτυχιακή φοιτήτρια της Βυζαντινής Φιλολογίας 
στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρή-
της. Έχει ακόμη πραγματοποιήσει σπουδές θε-
ωρίας της μουσικής και σολφέζ στο Ωδείο Μού-
σες. Σε συνεργασία με την αδελφό της, Κώστα 
Σκουλά, έχει ηχογραφήσει τρεις προσωπικούς 
δίσκους: «Δύο τόξα» (2012), «Ερωτόκριτος / 
Λευτέρης και Ειρήνη» (2019), «Στην κόψη του 
σπαθιού» (Υπό έκδοση). «Το Δοξαστάριο του 
Πέτρου Πελοποννησίου στα μουσικά έντυπα 
του 19ου αιώνα: Εξήγηση και σημειογραφικές 
αποτυπώσεις» είναι το πρώτο της βιβλίο.

Ιστορίες του ωκεανού
             O άνθρωπος δεν είναι παρά  

ένας ανεξάντλητος ωκεανός,  
γεμάτος από ανεξάντλητες νησίδες φωτός, 

που οδηγούν πάντα στο ίδιο σημείο:  
Το ΕΝΤοΣ Του βΑθοΣ.

απουσιαΖωντασ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤοΥΣ ΑΚοΥ
ΓοΝΤΑΝ ΑΠο ΜΑΚΡΙΑ. 
Έμοιαζαν με σάλπισμα από 
χιλιάδες στρατιώτες την 
ώρα της μάχης. Δεν ξέρω 
γιατί, μα πάντα ο ήχος της 
σάλπιγγας γεννούσε μέσα μου άγονους πολέμους. 
Έφτασαν έξω από την πόρτα μου. Κρατώντας το χε-
ρούλι σφιχτά αλλά και με μια απίστευτη δύναμη βεβαι-
ότητας, την άνοιξα. Και τους είδα.
Με κοιτούσαν με τα σφαλιστά μάτια τους. Το πρόσω-
πό τους μουντό, χωρίς ίχνος. Η αύρα τους ανέδυε μια 
μυρωδιά μαύρου. Σαπίλα, απομόνωση, γκρεμός. Απ’ 
τα μαλλιά τους κρέμονταν άδεια κλαδιά μισοφαγωμέ-
να από άγνωστη αρρώστια. Καμμιά καλοσύνη δεν 
είχε ενδημήσει ποτέ μέσα τους.
Το μόνιμα ψεύτικο χαμόγελό τους, έταζε μια παράφο-
ρη ανάγκη να υπάρξουν. Θα υπήρχαν μέσα απ’ όποιον 
τους αναγνώριζε. Μέσα από αυτόν που θα ονομάτιζε 
τη γενιά τους. Τα άδεια χέρια τους έφερναν τα σημά-
δια από γοτθικούς τάφους και σε κάθε τους κίνηση και 
μια ιστορία φυγής κι εγκατάλειψης.
Κάποτε προσπάθησαν να αγαπήσουν. Να νιώσουν τη 
ζέστη της ζωής που απέρριπταν. Ό,τι είσαι, το κουβα-
λάς. Ό,τι κουβαλάς, σχεδόν είσαι. Τους έβλεπα να 
γεννιούνται και να πεθαίνουν ανά ζωές· ανά διαστή-
ματα γέννας, με καρφωμένο πάντοτε στο μυαλό τους 
το γράμμα της σήψης.
Όταν μιλούσαν, κρεμόταν απ’ τα δόντια τους ένα μό-
νιμο σφάλμα. Ήταν το λάθος της όρασης. Το λάθος 
του πλήθους, το λάθος της αφής των στιγμών. Κι εγώ 
ακόμη τους έβλεπα. Στεκόμουν βουβή απέναντί τους 
με τον αγέρωχο πόνο μου. Προσβεβλημένη από το μι-
κρόβιο της αγάπης, απ’ την ασθένεια ζωής.
Βουβή κι ακίνητη μπροστά σ’ αυτούς. Τους κατά φα-
ντασίαν ανθρώπους.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

Το βιβλίο «Το Δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου στα μουσικά έντυπα του 19ου 
αιώνα: Εξήγηση και σημειογραφικές αποτυπώσεις» της Μαρίας Σκουλά έχει σκοπό 
την εξήγηση εξ επόψεως σημειογραφικής τριών δοξαστικών ύμνων με συγκριτική στα-
θερά την πρωτότυπη εξηγητική γραφή του Πέτρου Πελοποννησίου, ο οποίος υπήρξε ο 
μεγαλύτερος εκκλησιαστικός μουσικός του 18ου αιώνα, παραδίδοντάς μας ένα πολυ-
σχιδές και περισπούδαστο μουσικό έργο.
Αρχικά, παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα μουσικά έντυπα που μελετήθηκαν, 
ενώ παράλληλα αναφέρονται στοιχεία της βιοεργογραφίας του Πέτρου Πελοποννησί-
ου και των εξηγητών που είναι οι Τρεις Διδάσκαλοι (Χρύσανθος εκ Μαδύτων, γρηγό-

ριος λαμπαδάριος-Πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλακας), ο γρηγόριος λαμπαδάριος, ο 
γεώργιος Βιολάκης και ο Παναγιώτης Κηλτζανίδης. 
Παράλληλα, προσκομίζονται ιστορικά δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη της σημειογραφίας, λαμβάνοντας ως αφετηρία την 
προσημειογραφική περίοδο και καταλήγοντας στη «Νέα Μέθοδο» των Τριών Διδασκάλων. Έπειτα γίνεται αναφορά τόσο 
στο έργο όσο και στη δράση των ποιητών, οι οποίοι έγραψαν τους προς εξέταση ύμνους. Συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η 
ελεύθερη απόδοση των ποιητικών κειμένων, καθώς και άλλες συγκριτικές παρατηρήσεις. 
Στον κεντρικό θεματικό πυρήνα του συγκεκριμένου βιβλίου περιγράφονται και συζητούνται θέματα σχετικά με τον τρόπο 
απόδοσης της ενέργειας των σημαδιών της πρωτότυπης εξηγητικής γραφής του Πέτρου Πελοποννησίου, όπως αυτά εξηγή-
θηκαν από τους προαναφερθέντες εξηγητές. Αυτά είναι τα ποιοτικά σημάδια (πίασμα ή διπλή βαρεία, λύγισμα, εκστρεπτόν, 
αντικενωκύλισμα), οι χαρακτήρες ποσότητας (χαρακτήρες κατιόντες πέραν της μιας φωνής, πεταστή), οι χρονικοί χαρα-
κτήρες-αργίες (δύο σύνδεσμοι, κλάσμα, κόκκινη βαρεία, διπλή, κράτημα, απόδομα). 
Τέλος, η σημειογραφική μελέτη εμπεριέχει τις εξηγητικές συγκλίσεις και αποκλίσεις που εντοπίζονται μεταξύ των εξηγητών, 
όπως επίσης το πλαίσιο των γενικών αρχών μέσα στο οποίο κινείται η καταγραφή και η απόδοση των μουσικών θέσεων.

› ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣοΤΕΡΕΣ ΠλΗΡοφοΡΙΕΣ ΣΤο email: kostasmariaskoula@gmail.com.   ›ΣΥΝΤοΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙλΕΓΜΕΝΑ ΒΙΒλΙοΠΩλΕΙΑ.

της Μαριασ σκουλα
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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.  
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ΤΟ ΚΑλΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ... Ανωγειανές... εκδόσεις
Φαίνεται ότι (έστω με επιφύλαξη) «βγαίνουμε» από το τού-
νελ, μιας πρωτόγνωρης, μακράς περιόδου περιορισμού και 
ανατροπών στη ζωή μας, όπως στην ουσία τις προέβαλε 
επιτακτικά η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το «θεριό» του 
κορονωϊου, και να προστατέψουμε την υγεία μας.
Εν όψει πλέον του θέρους, και πριν επανέλθουμε από το 
Σεπτέμβρη για τα καλά, στους, προ της πανδημίας, ρυθ-
μούς, νομίζω, ότι έχουμε μια σημαντική ευκαιρία να ενδο-
σκοπήσουμε και κυρίως να εστιάσουμε στην ταχύτητα της 
ζωής μας, που δεν μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε, να 
αξιολογούμε και να αποτιμούμε αυτά που ζούμε και κά-
νουμε καθημερινά.
Η καθημερινότητα των περισσότερων από εμάς είναι έντο-
νη. Ο χρόνος δε φτάνει ποτέ να κάνεις αυτά που θέλεις ή 
αυτά που πρέπει. Οι ρόλοι που έχεις είναι πολλοί και πολ-
λές φορές δεν καταλαβαίνεις πως έχει περάσει η μέρα και 
τι έχεις αποκομίσει από τις εμπειρίες που έχεις ζήσει.
Ωστόσο, πρέπει όλοι να εντάξουμε στη ζωή μας την ώρα 
της ενδοσκόπησης (το καλοκαίρι θα μπορέσει να μας προ-
σφέρει, πολλές τέτοιες ώρες) για να ενεργήσουμε συνειδη-
τά την αυτοπαρατήρησή μας με σκοπό, να βελτιωθούμε, να 
αποκτήσουμε ή να αναθεώρησουμε στόχους και να προ-
στατέψουμε το χρόνο, αλλά και την ενέργειά μας, με το να 
παύσουμε να ασχολούμαστε με πράγματα, που στον απο-
λογισμό της ζωής μας, θα μας κάνει να αντιληφθούμε, ότι 
ήταν ανούσια και δεν ικανοποίησαν τα «θέλω» μας.
Μάλιστα, η ώρα της ενδοσκόπησης, είναι αυτός ο χρόνος 
που είναι και πρέπει να γίνει και για εμάς πολύτιμος, και 
μας βοηθά να αντιληφθούμε, πώς η κάθε κίνηση, κρίνεται 
σαν θετική ή σαν πρόκληση, όπως επίσης μας βοηθά να 
σχεδιάσουμε για το μέλλον, πώς αυτή η κίνηση θα μπορού-
σε σε δεύτερο στάδιο να ενισχυθεί, να βελτιωθεί ή να γίνει 
διαφορετική. Με την ενδοσκόπηση πρέπει και μπορούμε να 
αναλύσουμε το ποιοι είμαστε, πως αντιδράμε και πώς αντι-
δρούν οι άλλοι για εμάς, καθώς επίσης μας βοηθά να ορί-
σουμε στόχους και να φτιάξουμε το πλάνο της ζωής μας. 
Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να ζούμε μια ζωή γεμάτη από 
εμπειρίες και να είμαστε έτοιμοι για τις δυσκολίες που θα 
αντιμετωπίσουμε.
Αισθάνομαι, ότι το προσεχές καλοκαίρι, για όσους μπορέ-
σουν να ξαποστάσουν έστω, για λίγες μέρες και ίσως βρε-
θούν στ’Ανώγεια ή άλλου, θα είναι πολύ διαφορετικό από 
τα όσα προηγήθηκαν. Σ’όλους αυτούς, εύχομαι αισθανθούν 
την ευκαιρία που μας δίδεται να σκεφτούμε τη ζωή μας δι-
αφορετικά και να αντιληφθούμε, ότι τα πολύτιμα είναι 
μπροστά μας. Αρκεί να τα δούμε. Η ενδοσκόπηση, θα βο-
ηθήσει σ’αυτό.

Κ α λ ο  Κ α λ ο Κ α ι ρ ι !

Ο συντάκτης
γΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ

«Το υμνογραφικό έργο της Κασσιανής: 
Υμνολογική και 
μουσική προσέγγιση»

«Το Δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου στα μουσικά έντυπα 
του 19ου αιώνα: Εξήγηση και σημειογραφικές αποτυπώσεις»

Ειδικευμένη στο γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο 
(Cognitive behavior tratment) για την αντιμετώπιση 
της κατάθλιψης, διαταραχών άγχους, πανικού, κοι-
νωνικής φοβίας, ψυχαναγκαστικής διαταραχής, δια-
ταραχών 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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κέντρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας 

στηρίζω
σύμβουλος Ψυχικής υγείας:

α Ε ρ α κ η  Ε Λ ι α

του κωστα σκουλα

Το βιβλίο «Το υμνογραφικό έργο της Κασσιανής: 
Υμνολογική και μουσική προσέγγιση» του Κώστα 
Σκουλά πραγματεύεται εξ επόψεως υμνολογικής 
και μουσικής το υμνογραφικό έργο της πλέον πε-
ριπύστου ποιήτριας και μελωδού της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, της Κασσιανής. Η ποιήτρια αυτή 
έδρασε κατά τον 9ο αιώνα, παράγοντας ένα ιδιό-
τυπο και περισπούδαστο υμνογραφικό έργο. Ασχο-
λήθηκε επιπλέον με κοσμικά ποιήματα (γνωμικά). 
Το σημείο εκκινήσεως της συγκεκριμένης μελέτης αποτελούν η ποίηση και η μουσική 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η μεταξύ τους σχέση, καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζουν 
μέσα στη λατρεία. Παράλληλα, δίνονται σε αδρές γραμμές ο βίος και το έργο της Κασ-
σιανής. 
Στην πορεία προσεγγίζονται από υμνολογική σκοπιά οι έντεκα συνολικά ύμνοι της που 
εντοπίζονται στα εν χρήσει λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας και θεωρούνται αυθεντι-
κά έργα της. Η υμνολογική ανάλυση περιλαμβάνει το εκάστοτε πρωτότυπο κείμενο 
συνοδευμένο από μετάφραση, λεξιλόγιο, παρατηρήσεις (γλωσσικές, γενικές και υφολο-
γικές), διαπλαστικές πηγές και ερμηνευτικό υπόμνημα.
Τέλος, εξετάζεται ένας από τους ύμνους της Κασσιανής και από μουσικής πλευράς. 
Κατ’ αρχάς γίνεται αναφορά κάποιων ιστορικών δεδομένων και θεωρητικών μουσικών 
στοιχείων, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται ποικιλότροπη μουσική ανάλυση της 
μελωδίας που κατέγραψε τον 18ο αιώνα ο Πέτρος Πελοποννήσιος πάνω στο ιδιόμελο 
δοξαστικό της ποιήτριας «Αυγούστου μοναρχήσαντος». 

››�Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΚοΥλΑΣ γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και κατάγεται από μου-
σική οικογένεια των Ανωγείων Μυλοποτάμου Ρεθύμνης. Είναι πτυχιούχος του Τμή-
ματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, αριστούχος απόφοιτος (δεύτερος σε βαθμολογική κατάταξη) του 
Προγράμματος Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής της Πατριαρχικής Ανώτατης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, καθώς και μεταπτυχιακός φοιτητής της Βυζαντι-
νής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει ακόμη πραγ-
ματοποιήσει σπουδές θεωρίας της μουσικής και σολφέζ στο Ωδείο Μούσες. Σε συνερ-
γασία με την αδελφή του, Μαρία Σκουλά, έχει ηχογραφήσει τρεις προσωπικούς δίσκους: 
«Δύο τόξα» (2012), «Ερωτόκριτος / Λευτέρης και Ειρήνη» (2019), «Στην κόψη του 
σπαθιού» (Υπό έκδοση). «Το υμνογραφικό έργο της Κασσιανής: Υμνολογική και 
μουσική προσέγγιση» είναι το πρώτο του βιβλίο.

››�Η ΜΑΡΙΑ ΣΚοΥλΑ γεννήθηκε στο Ηράκλειο 
της Κρήτης και κατάγεται από μουσική οικογέ-
νεια των Ανωγείων Μυλοποτάμου Ρεθύμνης. 
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονο-
μίας του Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας, αριστούχος από-
φοιτος (πρώτη σε βαθμολογική κατάταξη) του 
Προγράμματος Εκκλησιαστικής Μουσικής και 
Ψαλτικής της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλη-
σιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, καθώς και μετα-
πτυχιακή φοιτήτρια της Βυζαντινής Φιλολογίας 
στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρή-
της. Έχει ακόμη πραγματοποιήσει σπουδές θε-
ωρίας της μουσικής και σολφέζ στο Ωδείο Μού-
σες. Σε συνεργασία με την αδελφό της, Κώστα 
Σκουλά, έχει ηχογραφήσει τρεις προσωπικούς 
δίσκους: «Δύο τόξα» (2012), «Ερωτόκριτος / 
Λευτέρης και Ειρήνη» (2019), «Στην κόψη του 
σπαθιού» (Υπό έκδοση). «Το Δοξαστάριο του 
Πέτρου Πελοποννησίου στα μουσικά έντυπα 
του 19ου αιώνα: Εξήγηση και σημειογραφικές 
αποτυπώσεις» είναι το πρώτο της βιβλίο.

Ιστορίες του ωκεανού
             O άνθρωπος δεν είναι παρά  

ένας ανεξάντλητος ωκεανός,  
γεμάτος από ανεξάντλητες νησίδες φωτός, 

που οδηγούν πάντα στο ίδιο σημείο:  
Το ΕΝΤοΣ Του βΑθοΣ.

απουσιαΖωντασ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤοΥΣ ΑΚοΥ
ΓοΝΤΑΝ ΑΠο ΜΑΚΡΙΑ. 
Έμοιαζαν με σάλπισμα από 
χιλιάδες στρατιώτες την 
ώρα της μάχης. Δεν ξέρω 
γιατί, μα πάντα ο ήχος της 
σάλπιγγας γεννούσε μέσα μου άγονους πολέμους. 
Έφτασαν έξω από την πόρτα μου. Κρατώντας το χε-
ρούλι σφιχτά αλλά και με μια απίστευτη δύναμη βεβαι-
ότητας, την άνοιξα. Και τους είδα.
Με κοιτούσαν με τα σφαλιστά μάτια τους. Το πρόσω-
πό τους μουντό, χωρίς ίχνος. Η αύρα τους ανέδυε μια 
μυρωδιά μαύρου. Σαπίλα, απομόνωση, γκρεμός. Απ’ 
τα μαλλιά τους κρέμονταν άδεια κλαδιά μισοφαγωμέ-
να από άγνωστη αρρώστια. Καμμιά καλοσύνη δεν 
είχε ενδημήσει ποτέ μέσα τους.
Το μόνιμα ψεύτικο χαμόγελό τους, έταζε μια παράφο-
ρη ανάγκη να υπάρξουν. Θα υπήρχαν μέσα απ’ όποιον 
τους αναγνώριζε. Μέσα από αυτόν που θα ονομάτιζε 
τη γενιά τους. Τα άδεια χέρια τους έφερναν τα σημά-
δια από γοτθικούς τάφους και σε κάθε τους κίνηση και 
μια ιστορία φυγής κι εγκατάλειψης.
Κάποτε προσπάθησαν να αγαπήσουν. Να νιώσουν τη 
ζέστη της ζωής που απέρριπταν. Ό,τι είσαι, το κουβα-
λάς. Ό,τι κουβαλάς, σχεδόν είσαι. Τους έβλεπα να 
γεννιούνται και να πεθαίνουν ανά ζωές· ανά διαστή-
ματα γέννας, με καρφωμένο πάντοτε στο μυαλό τους 
το γράμμα της σήψης.
Όταν μιλούσαν, κρεμόταν απ’ τα δόντια τους ένα μό-
νιμο σφάλμα. Ήταν το λάθος της όρασης. Το λάθος 
του πλήθους, το λάθος της αφής των στιγμών. Κι εγώ 
ακόμη τους έβλεπα. Στεκόμουν βουβή απέναντί τους 
με τον αγέρωχο πόνο μου. Προσβεβλημένη από το μι-
κρόβιο της αγάπης, απ’ την ασθένεια ζωής.
Βουβή κι ακίνητη μπροστά σ’ αυτούς. Τους κατά φα-
ντασίαν ανθρώπους.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

Το βιβλίο «Το Δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου στα μουσικά έντυπα του 19ου 
αιώνα: Εξήγηση και σημειογραφικές αποτυπώσεις» της Μαρίας Σκουλά έχει σκοπό 
την εξήγηση εξ επόψεως σημειογραφικής τριών δοξαστικών ύμνων με συγκριτική στα-
θερά την πρωτότυπη εξηγητική γραφή του Πέτρου Πελοποννησίου, ο οποίος υπήρξε ο 
μεγαλύτερος εκκλησιαστικός μουσικός του 18ου αιώνα, παραδίδοντάς μας ένα πολυ-
σχιδές και περισπούδαστο μουσικό έργο.
Αρχικά, παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα μουσικά έντυπα που μελετήθηκαν, 
ενώ παράλληλα αναφέρονται στοιχεία της βιοεργογραφίας του Πέτρου Πελοποννησί-
ου και των εξηγητών που είναι οι Τρεις Διδάσκαλοι (Χρύσανθος εκ Μαδύτων, γρηγό-

ριος λαμπαδάριος-Πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλακας), ο γρηγόριος λαμπαδάριος, ο 
γεώργιος Βιολάκης και ο Παναγιώτης Κηλτζανίδης. 
Παράλληλα, προσκομίζονται ιστορικά δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη της σημειογραφίας, λαμβάνοντας ως αφετηρία την 
προσημειογραφική περίοδο και καταλήγοντας στη «Νέα Μέθοδο» των Τριών Διδασκάλων. Έπειτα γίνεται αναφορά τόσο 
στο έργο όσο και στη δράση των ποιητών, οι οποίοι έγραψαν τους προς εξέταση ύμνους. Συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η 
ελεύθερη απόδοση των ποιητικών κειμένων, καθώς και άλλες συγκριτικές παρατηρήσεις. 
Στον κεντρικό θεματικό πυρήνα του συγκεκριμένου βιβλίου περιγράφονται και συζητούνται θέματα σχετικά με τον τρόπο 
απόδοσης της ενέργειας των σημαδιών της πρωτότυπης εξηγητικής γραφής του Πέτρου Πελοποννησίου, όπως αυτά εξηγή-
θηκαν από τους προαναφερθέντες εξηγητές. Αυτά είναι τα ποιοτικά σημάδια (πίασμα ή διπλή βαρεία, λύγισμα, εκστρεπτόν, 
αντικενωκύλισμα), οι χαρακτήρες ποσότητας (χαρακτήρες κατιόντες πέραν της μιας φωνής, πεταστή), οι χρονικοί χαρα-
κτήρες-αργίες (δύο σύνδεσμοι, κλάσμα, κόκκινη βαρεία, διπλή, κράτημα, απόδομα). 
Τέλος, η σημειογραφική μελέτη εμπεριέχει τις εξηγητικές συγκλίσεις και αποκλίσεις που εντοπίζονται μεταξύ των εξηγητών, 
όπως επίσης το πλαίσιο των γενικών αρχών μέσα στο οποίο κινείται η καταγραφή και η απόδοση των μουσικών θέσεων.

› ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣοΤΕΡΕΣ ΠλΗΡοφοΡΙΕΣ ΣΤο email: kostasmariaskoula@gmail.com.   ›ΣΥΝΤοΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙλΕΓΜΕΝΑ ΒΙΒλΙοΠΩλΕΙΑ.

της Μαριασ σκουλα
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   ΑνωγΕιΑνΕΣ

ΑΘιβοΛΕΣ
       του ΜΑνωΛη ΣΚΑνδΑΛη

ή ποιήτική αγιογραΦια του κεναντή 
Κάποτε ο Γιάννης Κ. Βιτώρος (Κέναντης) αγαπούσε με πάθος μια κοπελιά, 
αλλά η κοπελιά, του είχε βγάλει τον αδόξαστο ή την πίστη! Όπως ήταν λογικό 
χωρίσανε οι δρόμοι τους και μετά από πολλά χρόνια ξανασμίξανε τυχαία έξω 
από την πλατεία του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο! Επικράτησε σιωπή και 
αμηχανία για λίγα λεπτά και από τους δυο τους. Ο Κέναντης, μια κοίταζε την 
κοπελιά στα μάτια και μια τον τρούλο του Αγίου Μηνά, ώσπου της λέει: Για 
να γενούνε Χριστιανοί σ΄ όλη την οικουμένη, έπρεπε σ’ όλες τσ’ εκκλησιές να 
σαι ζωγραφισμένη!
(Άφωνη η κοπέλα!!)

ή Φρισσα...που σΦυρiΖει!!! 
Τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχε ακόμα η τηλεόραση, τότε που και το ραδιό-
φωνο δεν ήταν σε όλα τα σπίτια, η διασκέδαση, ιδίως στα χωριά, ήταν μεγάλο 
πρόβλημα! Στα καφενεία έλεγαν ιστορίες, ανέκδοτα, παροιμίες και αινίγματα 
για να περνά η ώρα! Τα Ανώγεια είχαν την πρωτιά σε ιστορίες, ανέκδοτα, 
παροιμίες και αινίγματα! Στο καφενείο του Πέτρου, μια παρέα κάθεται γύρω 
από την σόμπα, όπου ήρθε η σειρά του Διομήδη για το δικό του αίνιγμα: 
-Ίντα ναι αυτό που είναι πράσινο, το κρεμούμε στο δεντρό, το τρώμε και 
σφυρίζει; Οι θαμώνες του καφενείου έδιναν τις απαντήσεις τους, αλλά δεν 
μπορούσαν να φανταστούν την σωστή απάντηση! Μετά από ώρα και αφού 
ο Διομήδης με αυτό το αίνιγμα, τους παίδεψε πολύ, του είπαν να πει την απά-
ντηση. 
- Εμά, έτονα δεν κατέχετε;;; Η *φρίσσα (*ρέγγα) έναι!!!!! 
Οι θαμώνες του καφενείου έγιναν έξαλλοι: 
-Είναι μπρε πράσινη η φρίσσα; 
- Εεε... την βάφουμε!! (λέει ο Διομήδης!!!) 
- Και την κρεμούμε στο δεντρό; 
- Δικιά μας, μπρε, είναι και ότι θέμε την κάνουμε!!!! 
- Και σφυρίζει, μουρέ;;; 
- Έτονα σας το πα για να σας *ντολαντίσω!!!! (* μπερδέψω)

αλσα Μουσ ή... σαλΜουσ; 
ΑΝΩΓΕΙΑ δεκαετία 1970. 
Ο Σαββοβασίλης (Δραμουντάνης) έσερνε ένα πεντάχρονο εγγονάκι του κάπου 
στο Μεϊντάνι, που του είχε ζαλίσει τα αυτιά!! 
– Παππού, θέλω να μου πάρεις «άλσα μους» (παγωτό σαντιγύ) 
- Εεεε;;; ίντα μπρε είναι έτονα; (το παιδί γκρινιάζει και γίνεται όλο και πιο 
επίμονο και απαιτητικό) 
- Παππού, θέλω, σου λέω, «άλσα μους». Ο Σαββοβασίλης πάει να χάσει την 
υπομονή του και λέει του κουπελιού: 
- Θα σου πάρω θέλω, μα πες μου πρώτα, ίντα «κολοκύθι» είναι έτονα το 
πράμα που θες;; 
- Παππού, άλσα μους - άλσα μους...
Ο Σαββοβασίλης με το εγγονάκι μπαίνουν μέσα στο μπακαλικάκι του Καβλέ-
ντη και λέει ο Σαββοβασίλης στον μπακάλη: 
- Μα ίντα μπρε ανάθεμά σε, μου λέει έτοσες έπαε, ότι θέλει – λέει - *σαλμούς;;;; 
(*κονσέρβες)

γιατρε κλεισε γερα - γερα τή βρυσή... 
Κάποτε ο Γρυλιός πήγε στο γιατρό κάποιο κοπέλι του επειδή είχε πάθει κάτι 
σαν ουρολοίμωξη και δεν μπορούσε ο μικρός να κατουρήσει! Μια πρακτική 
μέθοδος που εφάρμοσε ο γιατρός ήταν να ανοίξει τη βρύση ώστε το παιδί να 
επηρεαστεί από τον ήχο του νερού και να αρχίσει να ουρεί! Πράγματι η μέ-
θοδος αυτή είχε αποτέλεσμα και το μικρό κοπέλι του Γρυλιού έκανε με άνεση 
το νερό του! Τότε ο Γρυλιός λέει στο γιατρό: 
- Γιατρέ, κλείσε γερά, γερά (γρήγορα, γρήγορα) τη βρύση γιατί θα κατουρη-
θούμε απάνω μας όλοι έπαε μέσα!!!

οΦου και εκαταστραΦήκε ο ερωντασ Μασ. 
(δεκεΜβριοσ 1979) 
Ο Λεωχάρης έλειπε, για περίπου, μια εβδομάδα σε λιομάζωμα στο Μονοφάτσι 
(Μελιδοχώρι). Εκείνη την εποχή είχε κάνει μια πολύωρη καταρρακτώδη βρο-
χή στα Ανώγεια και στις γύρω περιοχές με αποτέλεσμα η βροχή αυτή να 
προκαλέσει - μεταξύ των άλλων - μεγάλη ζημιά σε αρκετές περιουσίες! Ανά-
μεσα στις περιουσίες που έπληξε η δυνατή αυτή βροχή ήταν και η περιουσία 
του Λεωχάρη στην περιοχή «έρωντας». Όταν τηλεφωνήθηκαν οι Λεωχάρης 
με την Λεωχάρενα , η Λευτερία, καταρχήν, αναφέρθηκε στην απώλεια του 
αμπελιού στην τοποθεσία « έρωντας». Αξίζουν προσοχής οι παρακάτω διά-
λογοι: 
- Έλα Λευτερία, ίντα κάνεις; Ο Λεωχάρης είμαι! 
- *Όφου, Λεωχάρη, μα εκαταστράφηκε ο έρωντας μας!!! (Ο Λεωχάρης, προ-
φανώς και γνωρίζει σε τί αναφέρεται η γυναίκα του, αλλά επιστρατεύει το 
«σκληρό» χιούμορ για να την αφήσει άναυδη με την απάντησή του!) 
- Τα κοπέλια να μου αφήσεις και άμε όπου θες!!!!!! (* όφου = επιφώνημα θλίψης)

ΜΑν.ΣΚΑν.

η Μάχη της Κρήτης σηματοδοτεί την απαρ-
χή της αντίδρασης του ελληνικού λαού πέραν 
των οργανωμένων στρατιωτικών δυνάμεων 
απέναντι στον γερμανικό ναζισμό. Είναι δε 
σημείο αναφοράς στην ιστοριογραφία του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. 
Από στρατιωτικής άποψης η επιχείρηση «ΕΡ-
ΜΗΣ» (Merkur), όπως ήταν η κωδική ονο-
μασία από το Γερμανικό Επιτελείο, παρου-
σιάζει σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 
για πρώτη φορά στην πολεμική ιστορία επι-
χειρούταν η κατάληψη ενός νησιού μήκους 
250 χλμ με αεραποβατικές επιχειρήσεις. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι η επιχείρηση, παρά τις αν-
θρώπινες απώλειες των Γερμανών, εντυπω-
σίασε τον αντίπαλο σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
να σπεύσουν κατόπιν οι Αμερικανοί και Βρε-
τανοί να συγκροτήσουν και οι ίδιοι σώματα 
αλεξιπτωτιστών. Αντίθετα, μετά τη Μάχη της 
Κρήτης, ο Χίτλερ δεν θα χρησιμοποιήσει πο-
τέ τους αλεξιπτωτιστές ως τακτικό μέσο στον 
πόλεμο. 
Παράλληλα, όμως, σε αυτήν την μεγαλειώδη 
μάχη, που ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 1941 και 
κράτησε δώδεκα μέρες, έγινε ξεκάθαρο στον 
κατακτητή ότι η συνθηκολόγηση των «πρό-
θυμων» στρατηγών που συμμετείχαν και στην 
δωσιλογική κυβέρνηση, δεν σήμαινε το τέλος 
της αντίστασης του ελληνικού λαού. Στην 
Κρήτη, οι Γερμανοί αντιμετώπισαν, ουσια-
στικά, «λαϊκό» πόλεμο με τους Κρητικούς να 
μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της μάχης με 
υποτυπώδη οπλισμό, με κατσούνες, με μαχαί-
ρια, με ξύλα, με διάφορα γεωργικά εργαλεία, 
ακόμα και με πέτρες, καθώς οι Άγγλοι και οι 
βασιλικές κυβερνήσεις του Μεταξά και των 
επιγόνων του δεν θέλησαν, παρά τις συνεχείς 
εκκλήσεις, να συγκροτήσουν Ένοπλες Ορ-
γανωμένες Ομάδες Πολιτοφυλακής. Η ηρω-
ική αντίσταση των αμάχων ήταν η μεγαλύτε-
ρη και πλέον δυσάρεστη έκπληξη για τους 
Γερμανούς. Γι’ αυτό και οι Γερμανοί μόλις 
πάτησαν πόδι στην Κρήτη, χωρίς ακόμα να 
έχουν ολοκληρώσει την κατάληψη του νη-
σιού, σε μια προσπάθεια να κάμψουν το ηθι-
κό του κρητικού λαού προχώρησαν σε φρι-
καλεότητες, αντίποινα και άλλες κτηνωδίες. 
Η πρώτη δολοφονία αμάχων καταγράφεται 
στις 26 Μαΐου στο χωριό Γαλατά Χανίων. 
Υπολογίζεται ότι μόνο οι εκτελεσθέντες στην 
Κρήτη ανέρχονται σε 3.000 χωρίς να περι-
λαμβάνονται οι νεκροί στο Αλβανικό Μέτω-
πο, στη Μάχη της Κρήτης και στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης.

Οι συμμαχικές Δυνάμεις
Τον Μάιο του 1941 η άμυνα αποτελείτο από 
περίπου 11.551 Έλληνες: τρία τάγματα της 
V Μεραρχίας του Ελληνικού Στρατού, (τα 
οποία είχαν μείνει πίσω όταν η υπόλοιπη μο-
νάδα είχε μεταφερθεί στην ηπειρωτική Ελλά-

Α◗ Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας Πολιτισμού (Κοινωνική Υπη-
ρεσία) του Δήμου Ανωγείων αισθάνεται 
την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά:
›Την οικογένεια Σαμόλη Αχιλλέα για την 
προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό Μα-
γειρείο του Δήμου Ανωγείων στη μνήμη 
των γονέων του Ορέστη και Δόξας Σα-
μόλη.
›Τον Γεώργιο Σαλούστρο (Κούβο) που 
προσέφερε στο Κοινωνικό μαγειρείο του 
Δήμου 110 κιλά πατάτες και 18 κιλά πορ-
τοκάλια.
›Την οικογένεια Δακανάλη Γεωργίου 
(Φλούμο) και τα τέκνα αυτού (Ελπίδα, 
Ελένη, Μαρία Δακανάλη) για την δωρεά 
διακοσίων (200,00) ευρώ αντί στεφάνων 
στη μνήμη του Κουνάλη Εμμανουήλ 
(Μάκη).
›Την οικογένεια Κουνάλη Σάββα για την 
δωρεά εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ 
στη μνήμη Ευαγγελίας Κουνάλη του Βα-
σιλείου.
›Τον Λυκούργο Καλλέργη (Νταλούκο) 
για την δωρεά διακοσίων (200,00) ευρώ 
για προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό 
Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη μνή-
μη Μανώλη Νταγιαντά.
›Την Λευκοθέα Σμπώκου για την δωρεά 
πεντακοσίων (500,00) ευρώ στη μνήμη του 
συζύγου της Αριστείδη Σμπώκου.
›Την οικογένεια Γεωργίου Μαγούλιου 
(Δρακογιώργη) για την δωρεά εκατό 
(100,00) ευρώ στη μνήμη Λευτέρη Σαλού-
στρου (Λαγουδολεφτέρη).
›Την οικογένεια του Κουνάλη Μιχάλη – 
Σκάντζα για την δωρεά εκατό (100,00) 
ευρώ στη μνήμη Εμμανουήλ Κουνάλη – 
Σταυρουλογιώργη και για την δωρεά πε-
νήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη Ευαγγελίας 
Κουνάλη.
›Την οικογένεια Σταυρακάκη Μανώλη – 
Σπαχή Έλσας για προσφορά γεύματος 
στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου 
Ανωγείων στη μνήμη του πατέρα τους 
Σταυρακάκη Στελή (του Ζαχάρη).
›Την οικογένεια Κεφαλογιάννη Εμμανου-
ήλ (Μπασακομανώλη) για προσφορά 
γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο του 
Δήμου Ανωγείων στη μνήμη του.
›Τις οικογένειες Μαρίας Σκουλά και Αλ-
κιβιάδη Σκουλά για προσφορά γεύματος 
στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου 
Ανωγείων στη μνήμη του πατέρα τους 
Γιάννη Σκουλά.
›Την Ειρήνη Στρατάκη για την προσφορά 
φαρμάκων και αναλώσιμων στη μνήμη της 
μητέρας της Σαλούστρου Μαρίας.
›Στην μνήμη Κουνάλη Εμμανουήλ:
-Τον Σταυρακάκη Γεώργιο (πρόεδρος 
Καρκαδιώτισσας) για την δωρεά πενήντα 
(50,00) ευρώ.
-Την οικογένεια Σταυρακάκη Νικολάου 
(προέδρου) – Ειρήνης Κουνάλη για την 
δωρεά πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικογένεια Σταυρακάκη Εμμανουήλ 
(Μπερδεούλιο-Χαράκι) – Νίκης Κουνάλη 
για την δωρεά πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την σύζυγό του Μαρίνα Κουνάλη για 
προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό Μα-
γειρείο του Δήμου Ανωγείων.

Β◗ Ο Δ/ντής του Κ.Υ. Ανωγείων ευχαρι-
στεί θερμά για τις προσφορές τους:
›Την οικογένεια της Ειρήνης Αεράκη χ. 
Διομήδη για την προσφορά του ποσού των 
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του Αε-
ράκη Χαραλάμπου.
›Στην μνήμη Κεφαλογιάννη Εμμανουήλ 
(Μπασακομανώλη):
-Την οικογένεια του Κεφαλογιάννη Γεωρ-
γίου (Μπασακογιώργη) για την προσφορά 
του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικογένεια του Κεφαλογιάννη Πα-
ντελή (Χρονόκωστα) για την προσφορά 
του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικογένεια του Μανουρά Μιχαήλ και 
Μαριλένας για την προσφορά του ποσού 
των πενήντα (50,00) ευρώ. 
-Τα παραπάνω ποσά (150 ευρώ) διατέθη-
καν για την αγορά ενός (1) επιτοίχιου 
θερμομέτρου.
-Τα αδέρφια του Επαμεινώνδα και Όλγα 
Κεφαλογιάννη για την προσφορά του πο-
σού των εκατό (100,00) ευρώ

-Τα αδέρφια του Παναγιώτη και Ελένη 
Φουρναράκη και τα παιδιά τους Μαρία 
Φουρναράκη, Νεκτάριο και Χρυσούλα Πι-
τσουλάκη για την δωρεά δύο (2) τεμαχίων 
Ηλεκτρόδιων για καρδιογράφους ΑΤ1 και 
ΑΤ2 αξίας διακοσίων (200,00) ευρώ
›Την οικογένεια του Γεωργίου και της Μα-
ριάννας Σμπώκου (Ατζαρόσαββα) για την 
προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) 
ευρώ στην μνήμη του Κουνάλη Εμμανουήλ.
›Την οικογένεια της Ευαγγελιας Κουνάλη 
για την προσφορά του ποσού των εκατό 
(100,00) ευρώ στην μνήμη της.
›Τα αδέρφια Φανούρη και Μανώλη Βατσι-
νά στο Γάζι για την δωρεά τριών (3) στρω-
μάτων για τους ιατρούς του Κ.Υ.
›Την οικογένεια της Λευκοθέας Σμπώκου 
χ. Αριστείδη για την προσφορά του ποσού 
των διακοσίων (200,00) ευρώ στην μνήμη 
του Αριστείδη Σμπώκου (Ατζαραριστείδη).
›Στη μνήμη Δακανάλη Ελένης:
-Τα παιδιά της για την προσφορά του ποσού 
των εκατό (100,00) ευρώ.
-Τους Γιώργη και Άννα Φασουλά για την 
προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
-Τους Σπύρο και Μαρία Σπιθούρη για την 
προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
-Τους Παυλή και Άννα Αεράκη για την προ-
σφορά του ποσού των πενήντα (50,00) ευ-
ρώ.
-Τους Κώστα και Λίνα Σκουλά (Μύρο) για 
την προσφορά του ποσού των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
-Τον Γιάγκο Σκουλά (Μύρο) για την προ-
σφορά του ποσού των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
-Τους Γιώργη και Γεωργία Βερδινάκη για 
την προσφορά του ποσού των σαράντα 
(40,00) ευρώ.
-Τον Γεώργιο Σκουλά (Σακούλα) για την 
προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
-Την Νατάσσα Κοντογιάννη (Ζαφειρονίκο) 
για την προσφορά του ποσού των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
-Τους Γιάννη και Καλλιόπη Δακανάλη (Για-
πεσογιάννη) για την προσφορά του ποσού 
των πενήντα (50,00) ευρώ.

γ◗ Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Ανωγείων, εκφράζουν τις θερμές ευχαρι-
στίες και την ευγνωμοσύνη τους στους 
Κάτωθι δωρητές στο Πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι»
-στην Οικογένεια του Ιωάννη Βρέντζου τ. 
Βασιλείου (Αντωνοβασίλη), για την δωρεά 
του  ποσού των εκατό (100,00) ευρώ, στο  
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στην μνή-
μη της Κουνάλη Ευαγγελίας και του Κου-
νάλη Εμμανουήλ (Μάκη).

Δ◗ Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του δήμου Ανωγείων, οι δά-
σκαλοι και οι νηπιαγωγοί, εκφράζουν τις 
θερμότατες ευχαριστίες για τις προσφο-
ρές τους:
›Την οικογένεια Ιωάννη Φασουλά του Πο-
λυζώη που κατέθεσε στο ταμείο το ποσό των 
πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη Εμμανου-
ήλ Κουνάλη (Μάκη)
›Στη μνήμη Ελευθερίας Κουνάλη – Βρέ-
ντζου,
Τον Φασουλά Ιωάννη (Χουμά) που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
Τον Φασουλά Εμμανουήλ (Χουμά) που κα-
τέθεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
Την Φασουλά Χριστίνα (Χουμά) που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.

Ε◗ Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της Ενο-
ρίας του Αγίου Δημητρίου Ανωγείων Μυ-
λοποτάμου ευχαριστεί την οικογένεια της 
Ευαγγελίας Κουνάλη για την προσφορά 
του ποσού των διακοσίων (200,00) ευρώ 
στην μνήμη της.

ΣΤ◗ To Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Ιωάννη Ανωγείων, ευχα-
ριστεί θερμά την οικογένεια της Ευαγγε-
λίας Κουνάλη, που διέθεσε στην μνήμη της 
το ποσό των διακοσίων (200,00) Ευρώ για 
τις ανάγκες του Φιλόπτωχου Ταμείου.

Ευχαριστήρια
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δα για να αντιμετωπίσει την ιταλική εισβολή), 
την Κρητική Χωροφυλακή με 2.500 άνδρες, 
τη Φρουρά Ηρακλείου (τάγμα άμυνας που 
αποτελούνταν κυρίως από προσωπικό για 
μεταφορές και διοικητική μέριμνα) και υπο-
λείμματα της 12ης και 20ης μεραρχιών ελλη-
νικού στρατού (που είχαν καταφύγει στην 
Κρήτη και είχαν οργανωθεί υπό βρετανική 
διοίκηση) 
Υπήρχαν, ακόμη, μαθητές της Σχολής Οπλι-
τών Χωροφυλακής, οι μαθητές της Σχολής 
Ευελπίδων, τμήμα Οπλιτών της Αεροπορίας 
και οκτώ τάγματα νεοσυλλέκτων που είχαν 
καταφύγει στο νησί, μέσω Πελοποννήσου. 
Αυτές οι δυνάμεις ήταν ήδη οργανωμένες σε 
ισάριθμα συντάγματα εκπαιδευομένων νεο-
συλλέκτων και αποφασίστηκε να χρησιμο-
ποιηθεί η υπάρχουσα διαμόρφωση για την 
οργάνωση των ελληνικών μονάδων, ενισχύ-
οντάς τες με έμπειρους άνδρες που έφθαναν 
από την ηπειρωτική χώρα.
Τα στρατεύματα της Βρετανικής Κοινοπολι-
τείας αποτελούνταν από την αρχική βρετανι-
κή φρουρά και 25.000 ακόμα στρατιώτες που 
είχαν διαφύγει από την ηπειρωτική χώρα. 
Αυτοί ήταν ένα μίγμα από ακέραιες μονάδες 
κάτω από την κανονική τους διοίκηση και μο-
νάδες συγκροτημένες επί τόπου από στρατι-
ώτες κάθε όπλου, εθνικότητας και ειδικότητας. 
Οι περισσότεροι από αυτούς διέφυγαν από 
την ηπειρωτική Ελλάδα με τον ατομικό τους 
μόνον εξοπλισμό, μερικοί χωρίς καν αυτόν.
Οι μονάδες που υπεράσπιζαν το νησί ήταν η 
2η Νεοζηλανδική Μεραρχία (εκτός από την 
6η ταξιαρχία και την διοίκηση του τμήματος, 
που είχε σταλεί στην Αίγυπτο), η αυστραλι-
ανή 19η ταξιαρχία και η βρετανική 14η ταξι-
αρχία πεζικού. Στη Νεοζηλανδική Μεραρχία, 
δίπλα στα εννέα της τάγματα, εντάχθηκαν 
τα 1ο, 2ο, 6ο και 8ο Ελληνικά Συντάγματα και 

το Έμπεδο Χανίων, στη 19η Αυστραλιανή 
Ταξιαρχία με τα δύο της τάγματα εντάχθη-
καν τα 4ο, 5ο Συντάγματα του Ελληνικού 
Στρατού, το Έμπεδο Ρεθύμνου και το Τάγμα 
Οπλιτών της Σχολής Χωροφυλακής. Τέλος 
στα 3 Βρετανικά, ένα Αυστραλιανό και ένα 
Σκωτσέζικο τάγματα της 14ης Βρετανικής 
Ταξιαρχίας εντάχθηκαν τα 3ο και 7ο Συντάγ-
ματα του Ελληνικού Στρατού και το Έμπεδο 
Ηρακλείου.
Οι συμμαχικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή 
τους 16 άρματα μάχης τύπου Cruiser Mk I. 
Υπήρχαν ακόμα περίπου 20 μοίρες με πυρο-
βόλα διαφόρων διαμετρημάτων, κυρίως βα-
ρέα, πεδινά και αντιαεροπορικά. Πολλά από 
τα πεδινά ήταν ιταλικά που είχαν περιέλθει 
σε ελληνικά χέρια και δεν διέθεταν στόχα-
στρα βομβαρδισμού. Γενικά, οι αμυνόμενοι 
μειονεκτούσαν σοβαρά σε θέματα εξοπλι-
σμού, αφού ο οπλισμός, τα πυρομαχικά και 
τα άλλα εφόδια βρίσκονταν πολύ κάτω από 
τις απαραίτητες ποσότητες, ενώ δεν υπήρχε 
καθόλου συμμαχική αεροπορία.
Στις 30 Απριλίου, ο Νεοζηλανδός στρατηγός 
Μπέρναρντ Φράιμπερκ διορίστηκε διοικητής 
των συμμαχικών δυνάμεων στην Κρήτη.
Η κατοχή του νησιού παρείχε στο βρετανικό 
Βασιλικό Ναυτικό άριστα λιμάνια για την 
ανατολική Μεσόγειο. Με βάση τη Σούδα 
δρούσαν δύο στόλοι: Ένας με δύο (2) κατα-
δρομικά και τέσσερα (4) αντιτορπιλικά για 
να απαγορεύσει αποβάσεις στην Κρήτη από 
τη θάλασσα και ένας με δύο (2) θωρηκτά και 
οκτώ (8) καταδρομικά με αποστολή την προ-
στασία του νησιού από τον Ιταλικό Στόλο. 
Από την Κρήτη, η συμμαχική αεροπορία μπο-
ρούσε να βομβαρδίσει τις πετρελαιοπηγές του 
Πλοϊέστι  στη Ρουμανία. Επιπλέον, με την 
Κρήτη σε συμμαχικά χέρια, η νότιο-ανατολι-
κή θέση των δυνάμεων του Άξονα δεν θα ήταν 

ποτέ ασφαλής, κάτι που θα ήταν ζωτικής ση-
μασίας πριν ξεκινήσει η επιχείρηση «Μπαρ-
μπαρόσα», δηλαδή η εισβολή στη Σοβιετική 
Ένωση στις 22 Ιουνίου 1941. Οι Γερμανοί 
πραγματοποίησαν επιχειρήσεις με συνεχείς 
βομβαρδισμούς του νησιού, κάτι που τελικά 
ανάγκασε τη βρετανική Βασιλική Αεροπορία 
να μεταφέρει τα αεροσκάφη της στην Αλε-
ξάνδρεια της Αιγύπτου, δίνοντας έτσι στη 
Γερμανική Αεροπορία την αεροπορική υπε-
ροχή. Παρόλα αυτά το νησί παρέμενε απειλή 
και θα έπρεπε τελικά να κατακτηθεί.

γερμανικοί τάφοι κατά την 
διάρκεια της μάχης της κρήτης
Η συνολική στρατιωτική δύναμη της Κρήτης, 
μετά από ενίσχυσή της και από δυνάμεις που 
μεταφέρθηκαν από την ηπειρωτική Ελλάδα, 
ανερχόταν περίπου σε σύνολο 43.000 άντρες, 
σε 11.500 Έλληνες και 31.500 Βρετανούς και 
Νεοζηλανδούς. Οι απώλειες των Συμμάχων 
ανήλθαν, σύμφωνα με την Διεύθυνση Ιστο-
ρίας Στρατού, για τους Έλληνες, σε 426 νε-
κρούς και μεγάλο αριθμό τραυματιών και 
αιχμαλώτων ο οποίος δεν αναφέρεται. Οι 
απώλειες των Βρετανών ανήλθαν σε 1.742 
νεκρούς, 1.737 τραυματίες και 11.835 αιχμα-
λώτους. Επίσης βυθίστηκαν 2 καταδρομικά, 
6 αντιτορπιλικά και απωλέσθησαν πάνω από 
2.000 αξιωματικοί και ναύτες.
Η συνολική δύναμη του Άξονα που πήρε μέ-
ρος στην επιχείρηση Ερμής ανερχόταν σε 
22.750 άνδρες, από τους οποίους οι 14.000 
ήταν αλεξιπτωτιστές, 1.370 αεροπλάνα και 
ανεμόπτερα και 70 πλοία. Οι απώλειες του 
Άξονα ανέρχονταν, σύμφωνα με την Διεύ-
θυνση Ιστορίας Στρατού, σε 1.990 νεκρούς, 
1.995 αγνοούμενους και σοβαρό αριθμό τραυ-
ματιών. Συνολικά οι απώλειες του επίλεκτου 
σώματος των Γερμανών αλεξιπτωτιστών ξε-
πέρασαν τους 8.000 άνδρες. Οι απώλειες σε 
αεροσκάφη ανήλθαν σε 220 τελείως κατε-
στραμμένα και 150 περίπου με σοβαρές ζη-
μιές. Σύμφωνα όμως με τον Κούρντ Στούντετ, 
ο οποίος είχε και την διοίκηση της επιχείρη-
σης από τη γερμανική πλευρά, οι απώλειες 
ανέρχονταν σε 4.000 νεκρούς και αγνοούμε-
νους αλεξιπτωτιστές και στρατιώτες της 5ης 
Ορεινής Μεραρχίας. Σύμφωνα με άλλες γερ-
μανικές πηγές οι απώλειες έφθασαν τους 
6.453 άνδρες. Στο Γερμανικό Νεκροταφείο 
Μάλεμε,  βρίσκονται οι τάφοι 4.465 στρατι-
ωτών του Γερμανικού Στρατού της μάχης της 
Κρήτης και της κατοχικής περιόδου.
Τελικά η Μάχη της Κρήτης, μας διδάσκει, 
μεταξύ των άλλων, ότι η Ελευθερία, η αξιο-
πρέπεια και η Ειρήνη θέλουν ιδρώτα, κόπο, 
αίμα και συνεχή αγώνα για να κατακτηθούν 
και να εδραιωθούν! 

ΕΠΙΜΕλΕΙΑ Μανώλης σκανδάλης
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   ΑνωγΕιΑνΕΣ

ΑΘιβοΛΕΣ
       του ΜΑνωΛη ΣΚΑνδΑΛη

ή ποιήτική αγιογραΦια του κεναντή 
Κάποτε ο Γιάννης Κ. Βιτώρος (Κέναντης) αγαπούσε με πάθος μια κοπελιά, 
αλλά η κοπελιά, του είχε βγάλει τον αδόξαστο ή την πίστη! Όπως ήταν λογικό 
χωρίσανε οι δρόμοι τους και μετά από πολλά χρόνια ξανασμίξανε τυχαία έξω 
από την πλατεία του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο! Επικράτησε σιωπή και 
αμηχανία για λίγα λεπτά και από τους δυο τους. Ο Κέναντης, μια κοίταζε την 
κοπελιά στα μάτια και μια τον τρούλο του Αγίου Μηνά, ώσπου της λέει: Για 
να γενούνε Χριστιανοί σ΄ όλη την οικουμένη, έπρεπε σ’ όλες τσ’ εκκλησιές να 
σαι ζωγραφισμένη!
(Άφωνη η κοπέλα!!)

ή Φρισσα...που σΦυρiΖει!!! 
Τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχε ακόμα η τηλεόραση, τότε που και το ραδιό-
φωνο δεν ήταν σε όλα τα σπίτια, η διασκέδαση, ιδίως στα χωριά, ήταν μεγάλο 
πρόβλημα! Στα καφενεία έλεγαν ιστορίες, ανέκδοτα, παροιμίες και αινίγματα 
για να περνά η ώρα! Τα Ανώγεια είχαν την πρωτιά σε ιστορίες, ανέκδοτα, 
παροιμίες και αινίγματα! Στο καφενείο του Πέτρου, μια παρέα κάθεται γύρω 
από την σόμπα, όπου ήρθε η σειρά του Διομήδη για το δικό του αίνιγμα: 
-Ίντα ναι αυτό που είναι πράσινο, το κρεμούμε στο δεντρό, το τρώμε και 
σφυρίζει; Οι θαμώνες του καφενείου έδιναν τις απαντήσεις τους, αλλά δεν 
μπορούσαν να φανταστούν την σωστή απάντηση! Μετά από ώρα και αφού 
ο Διομήδης με αυτό το αίνιγμα, τους παίδεψε πολύ, του είπαν να πει την απά-
ντηση. 
- Εμά, έτονα δεν κατέχετε;;; Η *φρίσσα (*ρέγγα) έναι!!!!! 
Οι θαμώνες του καφενείου έγιναν έξαλλοι: 
-Είναι μπρε πράσινη η φρίσσα; 
- Εεε... την βάφουμε!! (λέει ο Διομήδης!!!) 
- Και την κρεμούμε στο δεντρό; 
- Δικιά μας, μπρε, είναι και ότι θέμε την κάνουμε!!!! 
- Και σφυρίζει, μουρέ;;; 
- Έτονα σας το πα για να σας *ντολαντίσω!!!! (* μπερδέψω)

αλσα Μουσ ή... σαλΜουσ; 
ΑΝΩΓΕΙΑ δεκαετία 1970. 
Ο Σαββοβασίλης (Δραμουντάνης) έσερνε ένα πεντάχρονο εγγονάκι του κάπου 
στο Μεϊντάνι, που του είχε ζαλίσει τα αυτιά!! 
– Παππού, θέλω να μου πάρεις «άλσα μους» (παγωτό σαντιγύ) 
- Εεεε;;; ίντα μπρε είναι έτονα; (το παιδί γκρινιάζει και γίνεται όλο και πιο 
επίμονο και απαιτητικό) 
- Παππού, θέλω, σου λέω, «άλσα μους». Ο Σαββοβασίλης πάει να χάσει την 
υπομονή του και λέει του κουπελιού: 
- Θα σου πάρω θέλω, μα πες μου πρώτα, ίντα «κολοκύθι» είναι έτονα το 
πράμα που θες;; 
- Παππού, άλσα μους - άλσα μους...
Ο Σαββοβασίλης με το εγγονάκι μπαίνουν μέσα στο μπακαλικάκι του Καβλέ-
ντη και λέει ο Σαββοβασίλης στον μπακάλη: 
- Μα ίντα μπρε ανάθεμά σε, μου λέει έτοσες έπαε, ότι θέλει – λέει - *σαλμούς;;;; 
(*κονσέρβες)

γιατρε κλεισε γερα - γερα τή βρυσή... 
Κάποτε ο Γρυλιός πήγε στο γιατρό κάποιο κοπέλι του επειδή είχε πάθει κάτι 
σαν ουρολοίμωξη και δεν μπορούσε ο μικρός να κατουρήσει! Μια πρακτική 
μέθοδος που εφάρμοσε ο γιατρός ήταν να ανοίξει τη βρύση ώστε το παιδί να 
επηρεαστεί από τον ήχο του νερού και να αρχίσει να ουρεί! Πράγματι η μέ-
θοδος αυτή είχε αποτέλεσμα και το μικρό κοπέλι του Γρυλιού έκανε με άνεση 
το νερό του! Τότε ο Γρυλιός λέει στο γιατρό: 
- Γιατρέ, κλείσε γερά, γερά (γρήγορα, γρήγορα) τη βρύση γιατί θα κατουρη-
θούμε απάνω μας όλοι έπαε μέσα!!!

οΦου και εκαταστραΦήκε ο ερωντασ Μασ. 
(δεκεΜβριοσ 1979) 
Ο Λεωχάρης έλειπε, για περίπου, μια εβδομάδα σε λιομάζωμα στο Μονοφάτσι 
(Μελιδοχώρι). Εκείνη την εποχή είχε κάνει μια πολύωρη καταρρακτώδη βρο-
χή στα Ανώγεια και στις γύρω περιοχές με αποτέλεσμα η βροχή αυτή να 
προκαλέσει - μεταξύ των άλλων - μεγάλη ζημιά σε αρκετές περιουσίες! Ανά-
μεσα στις περιουσίες που έπληξε η δυνατή αυτή βροχή ήταν και η περιουσία 
του Λεωχάρη στην περιοχή «έρωντας». Όταν τηλεφωνήθηκαν οι Λεωχάρης 
με την Λεωχάρενα , η Λευτερία, καταρχήν, αναφέρθηκε στην απώλεια του 
αμπελιού στην τοποθεσία « έρωντας». Αξίζουν προσοχής οι παρακάτω διά-
λογοι: 
- Έλα Λευτερία, ίντα κάνεις; Ο Λεωχάρης είμαι! 
- *Όφου, Λεωχάρη, μα εκαταστράφηκε ο έρωντας μας!!! (Ο Λεωχάρης, προ-
φανώς και γνωρίζει σε τί αναφέρεται η γυναίκα του, αλλά επιστρατεύει το 
«σκληρό» χιούμορ για να την αφήσει άναυδη με την απάντησή του!) 
- Τα κοπέλια να μου αφήσεις και άμε όπου θες!!!!!! (* όφου = επιφώνημα θλίψης)

ΜΑν.ΣΚΑν.

η Μάχη της Κρήτης σηματοδοτεί την απαρ-
χή της αντίδρασης του ελληνικού λαού πέραν 
των οργανωμένων στρατιωτικών δυνάμεων 
απέναντι στον γερμανικό ναζισμό. Είναι δε 
σημείο αναφοράς στην ιστοριογραφία του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. 
Από στρατιωτικής άποψης η επιχείρηση «ΕΡ-
ΜΗΣ» (Merkur), όπως ήταν η κωδική ονο-
μασία από το Γερμανικό Επιτελείο, παρου-
σιάζει σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 
για πρώτη φορά στην πολεμική ιστορία επι-
χειρούταν η κατάληψη ενός νησιού μήκους 
250 χλμ με αεραποβατικές επιχειρήσεις. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι η επιχείρηση, παρά τις αν-
θρώπινες απώλειες των Γερμανών, εντυπω-
σίασε τον αντίπαλο σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
να σπεύσουν κατόπιν οι Αμερικανοί και Βρε-
τανοί να συγκροτήσουν και οι ίδιοι σώματα 
αλεξιπτωτιστών. Αντίθετα, μετά τη Μάχη της 
Κρήτης, ο Χίτλερ δεν θα χρησιμοποιήσει πο-
τέ τους αλεξιπτωτιστές ως τακτικό μέσο στον 
πόλεμο. 
Παράλληλα, όμως, σε αυτήν την μεγαλειώδη 
μάχη, που ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 1941 και 
κράτησε δώδεκα μέρες, έγινε ξεκάθαρο στον 
κατακτητή ότι η συνθηκολόγηση των «πρό-
θυμων» στρατηγών που συμμετείχαν και στην 
δωσιλογική κυβέρνηση, δεν σήμαινε το τέλος 
της αντίστασης του ελληνικού λαού. Στην 
Κρήτη, οι Γερμανοί αντιμετώπισαν, ουσια-
στικά, «λαϊκό» πόλεμο με τους Κρητικούς να 
μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της μάχης με 
υποτυπώδη οπλισμό, με κατσούνες, με μαχαί-
ρια, με ξύλα, με διάφορα γεωργικά εργαλεία, 
ακόμα και με πέτρες, καθώς οι Άγγλοι και οι 
βασιλικές κυβερνήσεις του Μεταξά και των 
επιγόνων του δεν θέλησαν, παρά τις συνεχείς 
εκκλήσεις, να συγκροτήσουν Ένοπλες Ορ-
γανωμένες Ομάδες Πολιτοφυλακής. Η ηρω-
ική αντίσταση των αμάχων ήταν η μεγαλύτε-
ρη και πλέον δυσάρεστη έκπληξη για τους 
Γερμανούς. Γι’ αυτό και οι Γερμανοί μόλις 
πάτησαν πόδι στην Κρήτη, χωρίς ακόμα να 
έχουν ολοκληρώσει την κατάληψη του νη-
σιού, σε μια προσπάθεια να κάμψουν το ηθι-
κό του κρητικού λαού προχώρησαν σε φρι-
καλεότητες, αντίποινα και άλλες κτηνωδίες. 
Η πρώτη δολοφονία αμάχων καταγράφεται 
στις 26 Μαΐου στο χωριό Γαλατά Χανίων. 
Υπολογίζεται ότι μόνο οι εκτελεσθέντες στην 
Κρήτη ανέρχονται σε 3.000 χωρίς να περι-
λαμβάνονται οι νεκροί στο Αλβανικό Μέτω-
πο, στη Μάχη της Κρήτης και στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης.

Οι συμμαχικές Δυνάμεις
Τον Μάιο του 1941 η άμυνα αποτελείτο από 
περίπου 11.551 Έλληνες: τρία τάγματα της 
V Μεραρχίας του Ελληνικού Στρατού, (τα 
οποία είχαν μείνει πίσω όταν η υπόλοιπη μο-
νάδα είχε μεταφερθεί στην ηπειρωτική Ελλά-

Α◗ Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας Πολιτισμού (Κοινωνική Υπη-
ρεσία) του Δήμου Ανωγείων αισθάνεται 
την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά:
›Την οικογένεια Σαμόλη Αχιλλέα για την 
προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό Μα-
γειρείο του Δήμου Ανωγείων στη μνήμη 
των γονέων του Ορέστη και Δόξας Σα-
μόλη.
›Τον Γεώργιο Σαλούστρο (Κούβο) που 
προσέφερε στο Κοινωνικό μαγειρείο του 
Δήμου 110 κιλά πατάτες και 18 κιλά πορ-
τοκάλια.
›Την οικογένεια Δακανάλη Γεωργίου 
(Φλούμο) και τα τέκνα αυτού (Ελπίδα, 
Ελένη, Μαρία Δακανάλη) για την δωρεά 
διακοσίων (200,00) ευρώ αντί στεφάνων 
στη μνήμη του Κουνάλη Εμμανουήλ 
(Μάκη).
›Την οικογένεια Κουνάλη Σάββα για την 
δωρεά εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ 
στη μνήμη Ευαγγελίας Κουνάλη του Βα-
σιλείου.
›Τον Λυκούργο Καλλέργη (Νταλούκο) 
για την δωρεά διακοσίων (200,00) ευρώ 
για προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό 
Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη μνή-
μη Μανώλη Νταγιαντά.
›Την Λευκοθέα Σμπώκου για την δωρεά 
πεντακοσίων (500,00) ευρώ στη μνήμη του 
συζύγου της Αριστείδη Σμπώκου.
›Την οικογένεια Γεωργίου Μαγούλιου 
(Δρακογιώργη) για την δωρεά εκατό 
(100,00) ευρώ στη μνήμη Λευτέρη Σαλού-
στρου (Λαγουδολεφτέρη).
›Την οικογένεια του Κουνάλη Μιχάλη – 
Σκάντζα για την δωρεά εκατό (100,00) 
ευρώ στη μνήμη Εμμανουήλ Κουνάλη – 
Σταυρουλογιώργη και για την δωρεά πε-
νήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη Ευαγγελίας 
Κουνάλη.
›Την οικογένεια Σταυρακάκη Μανώλη – 
Σπαχή Έλσας για προσφορά γεύματος 
στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου 
Ανωγείων στη μνήμη του πατέρα τους 
Σταυρακάκη Στελή (του Ζαχάρη).
›Την οικογένεια Κεφαλογιάννη Εμμανου-
ήλ (Μπασακομανώλη) για προσφορά 
γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο του 
Δήμου Ανωγείων στη μνήμη του.
›Τις οικογένειες Μαρίας Σκουλά και Αλ-
κιβιάδη Σκουλά για προσφορά γεύματος 
στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου 
Ανωγείων στη μνήμη του πατέρα τους 
Γιάννη Σκουλά.
›Την Ειρήνη Στρατάκη για την προσφορά 
φαρμάκων και αναλώσιμων στη μνήμη της 
μητέρας της Σαλούστρου Μαρίας.
›Στην μνήμη Κουνάλη Εμμανουήλ:
-Τον Σταυρακάκη Γεώργιο (πρόεδρος 
Καρκαδιώτισσας) για την δωρεά πενήντα 
(50,00) ευρώ.
-Την οικογένεια Σταυρακάκη Νικολάου 
(προέδρου) – Ειρήνης Κουνάλη για την 
δωρεά πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικογένεια Σταυρακάκη Εμμανουήλ 
(Μπερδεούλιο-Χαράκι) – Νίκης Κουνάλη 
για την δωρεά πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την σύζυγό του Μαρίνα Κουνάλη για 
προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό Μα-
γειρείο του Δήμου Ανωγείων.

Β◗ Ο Δ/ντής του Κ.Υ. Ανωγείων ευχαρι-
στεί θερμά για τις προσφορές τους:
›Την οικογένεια της Ειρήνης Αεράκη χ. 
Διομήδη για την προσφορά του ποσού των 
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του Αε-
ράκη Χαραλάμπου.
›Στην μνήμη Κεφαλογιάννη Εμμανουήλ 
(Μπασακομανώλη):
-Την οικογένεια του Κεφαλογιάννη Γεωρ-
γίου (Μπασακογιώργη) για την προσφορά 
του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικογένεια του Κεφαλογιάννη Πα-
ντελή (Χρονόκωστα) για την προσφορά 
του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικογένεια του Μανουρά Μιχαήλ και 
Μαριλένας για την προσφορά του ποσού 
των πενήντα (50,00) ευρώ. 
-Τα παραπάνω ποσά (150 ευρώ) διατέθη-
καν για την αγορά ενός (1) επιτοίχιου 
θερμομέτρου.
-Τα αδέρφια του Επαμεινώνδα και Όλγα 
Κεφαλογιάννη για την προσφορά του πο-
σού των εκατό (100,00) ευρώ

-Τα αδέρφια του Παναγιώτη και Ελένη 
Φουρναράκη και τα παιδιά τους Μαρία 
Φουρναράκη, Νεκτάριο και Χρυσούλα Πι-
τσουλάκη για την δωρεά δύο (2) τεμαχίων 
Ηλεκτρόδιων για καρδιογράφους ΑΤ1 και 
ΑΤ2 αξίας διακοσίων (200,00) ευρώ
›Την οικογένεια του Γεωργίου και της Μα-
ριάννας Σμπώκου (Ατζαρόσαββα) για την 
προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) 
ευρώ στην μνήμη του Κουνάλη Εμμανουήλ.
›Την οικογένεια της Ευαγγελιας Κουνάλη 
για την προσφορά του ποσού των εκατό 
(100,00) ευρώ στην μνήμη της.
›Τα αδέρφια Φανούρη και Μανώλη Βατσι-
νά στο Γάζι για την δωρεά τριών (3) στρω-
μάτων για τους ιατρούς του Κ.Υ.
›Την οικογένεια της Λευκοθέας Σμπώκου 
χ. Αριστείδη για την προσφορά του ποσού 
των διακοσίων (200,00) ευρώ στην μνήμη 
του Αριστείδη Σμπώκου (Ατζαραριστείδη).
›Στη μνήμη Δακανάλη Ελένης:
-Τα παιδιά της για την προσφορά του ποσού 
των εκατό (100,00) ευρώ.
-Τους Γιώργη και Άννα Φασουλά για την 
προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
-Τους Σπύρο και Μαρία Σπιθούρη για την 
προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
-Τους Παυλή και Άννα Αεράκη για την προ-
σφορά του ποσού των πενήντα (50,00) ευ-
ρώ.
-Τους Κώστα και Λίνα Σκουλά (Μύρο) για 
την προσφορά του ποσού των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
-Τον Γιάγκο Σκουλά (Μύρο) για την προ-
σφορά του ποσού των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
-Τους Γιώργη και Γεωργία Βερδινάκη για 
την προσφορά του ποσού των σαράντα 
(40,00) ευρώ.
-Τον Γεώργιο Σκουλά (Σακούλα) για την 
προσφορά του ποσού των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
-Την Νατάσσα Κοντογιάννη (Ζαφειρονίκο) 
για την προσφορά του ποσού των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
-Τους Γιάννη και Καλλιόπη Δακανάλη (Για-
πεσογιάννη) για την προσφορά του ποσού 
των πενήντα (50,00) ευρώ.

γ◗ Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Ανωγείων, εκφράζουν τις θερμές ευχαρι-
στίες και την ευγνωμοσύνη τους στους 
Κάτωθι δωρητές στο Πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι»
-στην Οικογένεια του Ιωάννη Βρέντζου τ. 
Βασιλείου (Αντωνοβασίλη), για την δωρεά 
του  ποσού των εκατό (100,00) ευρώ, στο  
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στην μνή-
μη της Κουνάλη Ευαγγελίας και του Κου-
νάλη Εμμανουήλ (Μάκη).

Δ◗ Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του δήμου Ανωγείων, οι δά-
σκαλοι και οι νηπιαγωγοί, εκφράζουν τις 
θερμότατες ευχαριστίες για τις προσφο-
ρές τους:
›Την οικογένεια Ιωάννη Φασουλά του Πο-
λυζώη που κατέθεσε στο ταμείο το ποσό των 
πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη Εμμανου-
ήλ Κουνάλη (Μάκη)
›Στη μνήμη Ελευθερίας Κουνάλη – Βρέ-
ντζου,
Τον Φασουλά Ιωάννη (Χουμά) που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
Τον Φασουλά Εμμανουήλ (Χουμά) που κα-
τέθεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
Την Φασουλά Χριστίνα (Χουμά) που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.

Ε◗ Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της Ενο-
ρίας του Αγίου Δημητρίου Ανωγείων Μυ-
λοποτάμου ευχαριστεί την οικογένεια της 
Ευαγγελίας Κουνάλη για την προσφορά 
του ποσού των διακοσίων (200,00) ευρώ 
στην μνήμη της.

ΣΤ◗ To Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Ιωάννη Ανωγείων, ευχα-
ριστεί θερμά την οικογένεια της Ευαγγε-
λίας Κουνάλη, που διέθεσε στην μνήμη της 
το ποσό των διακοσίων (200,00) Ευρώ για 
τις ανάγκες του Φιλόπτωχου Ταμείου.

Ευχαριστήρια

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

1941 - 2021

80ΧΡΟΝΙΑ

δα για να αντιμετωπίσει την ιταλική εισβολή), 
την Κρητική Χωροφυλακή με 2.500 άνδρες, 
τη Φρουρά Ηρακλείου (τάγμα άμυνας που 
αποτελούνταν κυρίως από προσωπικό για 
μεταφορές και διοικητική μέριμνα) και υπο-
λείμματα της 12ης και 20ης μεραρχιών ελλη-
νικού στρατού (που είχαν καταφύγει στην 
Κρήτη και είχαν οργανωθεί υπό βρετανική 
διοίκηση) 
Υπήρχαν, ακόμη, μαθητές της Σχολής Οπλι-
τών Χωροφυλακής, οι μαθητές της Σχολής 
Ευελπίδων, τμήμα Οπλιτών της Αεροπορίας 
και οκτώ τάγματα νεοσυλλέκτων που είχαν 
καταφύγει στο νησί, μέσω Πελοποννήσου. 
Αυτές οι δυνάμεις ήταν ήδη οργανωμένες σε 
ισάριθμα συντάγματα εκπαιδευομένων νεο-
συλλέκτων και αποφασίστηκε να χρησιμο-
ποιηθεί η υπάρχουσα διαμόρφωση για την 
οργάνωση των ελληνικών μονάδων, ενισχύ-
οντάς τες με έμπειρους άνδρες που έφθαναν 
από την ηπειρωτική χώρα.
Τα στρατεύματα της Βρετανικής Κοινοπολι-
τείας αποτελούνταν από την αρχική βρετανι-
κή φρουρά και 25.000 ακόμα στρατιώτες που 
είχαν διαφύγει από την ηπειρωτική χώρα. 
Αυτοί ήταν ένα μίγμα από ακέραιες μονάδες 
κάτω από την κανονική τους διοίκηση και μο-
νάδες συγκροτημένες επί τόπου από στρατι-
ώτες κάθε όπλου, εθνικότητας και ειδικότητας. 
Οι περισσότεροι από αυτούς διέφυγαν από 
την ηπειρωτική Ελλάδα με τον ατομικό τους 
μόνον εξοπλισμό, μερικοί χωρίς καν αυτόν.
Οι μονάδες που υπεράσπιζαν το νησί ήταν η 
2η Νεοζηλανδική Μεραρχία (εκτός από την 
6η ταξιαρχία και την διοίκηση του τμήματος, 
που είχε σταλεί στην Αίγυπτο), η αυστραλι-
ανή 19η ταξιαρχία και η βρετανική 14η ταξι-
αρχία πεζικού. Στη Νεοζηλανδική Μεραρχία, 
δίπλα στα εννέα της τάγματα, εντάχθηκαν 
τα 1ο, 2ο, 6ο και 8ο Ελληνικά Συντάγματα και 

το Έμπεδο Χανίων, στη 19η Αυστραλιανή 
Ταξιαρχία με τα δύο της τάγματα εντάχθη-
καν τα 4ο, 5ο Συντάγματα του Ελληνικού 
Στρατού, το Έμπεδο Ρεθύμνου και το Τάγμα 
Οπλιτών της Σχολής Χωροφυλακής. Τέλος 
στα 3 Βρετανικά, ένα Αυστραλιανό και ένα 
Σκωτσέζικο τάγματα της 14ης Βρετανικής 
Ταξιαρχίας εντάχθηκαν τα 3ο και 7ο Συντάγ-
ματα του Ελληνικού Στρατού και το Έμπεδο 
Ηρακλείου.
Οι συμμαχικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή 
τους 16 άρματα μάχης τύπου Cruiser Mk I. 
Υπήρχαν ακόμα περίπου 20 μοίρες με πυρο-
βόλα διαφόρων διαμετρημάτων, κυρίως βα-
ρέα, πεδινά και αντιαεροπορικά. Πολλά από 
τα πεδινά ήταν ιταλικά που είχαν περιέλθει 
σε ελληνικά χέρια και δεν διέθεταν στόχα-
στρα βομβαρδισμού. Γενικά, οι αμυνόμενοι 
μειονεκτούσαν σοβαρά σε θέματα εξοπλι-
σμού, αφού ο οπλισμός, τα πυρομαχικά και 
τα άλλα εφόδια βρίσκονταν πολύ κάτω από 
τις απαραίτητες ποσότητες, ενώ δεν υπήρχε 
καθόλου συμμαχική αεροπορία.
Στις 30 Απριλίου, ο Νεοζηλανδός στρατηγός 
Μπέρναρντ Φράιμπερκ διορίστηκε διοικητής 
των συμμαχικών δυνάμεων στην Κρήτη.
Η κατοχή του νησιού παρείχε στο βρετανικό 
Βασιλικό Ναυτικό άριστα λιμάνια για την 
ανατολική Μεσόγειο. Με βάση τη Σούδα 
δρούσαν δύο στόλοι: Ένας με δύο (2) κατα-
δρομικά και τέσσερα (4) αντιτορπιλικά για 
να απαγορεύσει αποβάσεις στην Κρήτη από 
τη θάλασσα και ένας με δύο (2) θωρηκτά και 
οκτώ (8) καταδρομικά με αποστολή την προ-
στασία του νησιού από τον Ιταλικό Στόλο. 
Από την Κρήτη, η συμμαχική αεροπορία μπο-
ρούσε να βομβαρδίσει τις πετρελαιοπηγές του 
Πλοϊέστι  στη Ρουμανία. Επιπλέον, με την 
Κρήτη σε συμμαχικά χέρια, η νότιο-ανατολι-
κή θέση των δυνάμεων του Άξονα δεν θα ήταν 

ποτέ ασφαλής, κάτι που θα ήταν ζωτικής ση-
μασίας πριν ξεκινήσει η επιχείρηση «Μπαρ-
μπαρόσα», δηλαδή η εισβολή στη Σοβιετική 
Ένωση στις 22 Ιουνίου 1941. Οι Γερμανοί 
πραγματοποίησαν επιχειρήσεις με συνεχείς 
βομβαρδισμούς του νησιού, κάτι που τελικά 
ανάγκασε τη βρετανική Βασιλική Αεροπορία 
να μεταφέρει τα αεροσκάφη της στην Αλε-
ξάνδρεια της Αιγύπτου, δίνοντας έτσι στη 
Γερμανική Αεροπορία την αεροπορική υπε-
ροχή. Παρόλα αυτά το νησί παρέμενε απειλή 
και θα έπρεπε τελικά να κατακτηθεί.

γερμανικοί τάφοι κατά την 
διάρκεια της μάχης της κρήτης
Η συνολική στρατιωτική δύναμη της Κρήτης, 
μετά από ενίσχυσή της και από δυνάμεις που 
μεταφέρθηκαν από την ηπειρωτική Ελλάδα, 
ανερχόταν περίπου σε σύνολο 43.000 άντρες, 
σε 11.500 Έλληνες και 31.500 Βρετανούς και 
Νεοζηλανδούς. Οι απώλειες των Συμμάχων 
ανήλθαν, σύμφωνα με την Διεύθυνση Ιστο-
ρίας Στρατού, για τους Έλληνες, σε 426 νε-
κρούς και μεγάλο αριθμό τραυματιών και 
αιχμαλώτων ο οποίος δεν αναφέρεται. Οι 
απώλειες των Βρετανών ανήλθαν σε 1.742 
νεκρούς, 1.737 τραυματίες και 11.835 αιχμα-
λώτους. Επίσης βυθίστηκαν 2 καταδρομικά, 
6 αντιτορπιλικά και απωλέσθησαν πάνω από 
2.000 αξιωματικοί και ναύτες.
Η συνολική δύναμη του Άξονα που πήρε μέ-
ρος στην επιχείρηση Ερμής ανερχόταν σε 
22.750 άνδρες, από τους οποίους οι 14.000 
ήταν αλεξιπτωτιστές, 1.370 αεροπλάνα και 
ανεμόπτερα και 70 πλοία. Οι απώλειες του 
Άξονα ανέρχονταν, σύμφωνα με την Διεύ-
θυνση Ιστορίας Στρατού, σε 1.990 νεκρούς, 
1.995 αγνοούμενους και σοβαρό αριθμό τραυ-
ματιών. Συνολικά οι απώλειες του επίλεκτου 
σώματος των Γερμανών αλεξιπτωτιστών ξε-
πέρασαν τους 8.000 άνδρες. Οι απώλειες σε 
αεροσκάφη ανήλθαν σε 220 τελείως κατε-
στραμμένα και 150 περίπου με σοβαρές ζη-
μιές. Σύμφωνα όμως με τον Κούρντ Στούντετ, 
ο οποίος είχε και την διοίκηση της επιχείρη-
σης από τη γερμανική πλευρά, οι απώλειες 
ανέρχονταν σε 4.000 νεκρούς και αγνοούμε-
νους αλεξιπτωτιστές και στρατιώτες της 5ης 
Ορεινής Μεραρχίας. Σύμφωνα με άλλες γερ-
μανικές πηγές οι απώλειες έφθασαν τους 
6.453 άνδρες. Στο Γερμανικό Νεκροταφείο 
Μάλεμε,  βρίσκονται οι τάφοι 4.465 στρατι-
ωτών του Γερμανικού Στρατού της μάχης της 
Κρήτης και της κατοχικής περιόδου.
Τελικά η Μάχη της Κρήτης, μας διδάσκει, 
μεταξύ των άλλων, ότι η Ελευθερία, η αξιο-
πρέπεια και η Ειρήνη θέλουν ιδρώτα, κόπο, 
αίμα και συνεχή αγώνα για να κατακτηθούν 
και να εδραιωθούν! 

ΕΠΙΜΕλΕΙΑ Μανώλης σκανδάλης
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  «Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία» 

Περίληψη

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι, να αναδείξει και να αναλύσει τις κύριες λειτουρ-
γίες και αρμοδιότητες των βασικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές 
έχουν αποτυπωθεί και τροποποιηθεί από τις διάφορες Συνθήκες της εξελικτικά. Δη-
λαδή, εξετάζει αν αυτές οι βασικές λειτουργίες της Ένωσης στην πράξη ευθυγραμμί-
ζονται με τα ιδεώδη και τις αρχές της. Συγκεκριμένα, αφού τα ιδεώδη της Ένωσης, 
όπως πχ. ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών, αρχές και αξίες που διέπουν μια πολι-
τισμένη κοινωνική ζωή και η δημοκρατία ως μορφή πολιτεύματος, είναι εκείνα για τα 
οποία αγωνίζεται η ίδια η Ένωση να τα διατηρήσει και να τα διευρύνει, προβάλλοντάς 
τα επίσης ως βασικά κριτήρια για τα νέα μέλη εφόσον επιθυμούν την ένταξή τους στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια, με ποιο τρόπο διατηρούνται αυτά τα ιδεώδη στη λειτουργία 
αυτών των οργάνων; Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σύγκριση των λειτουργιών αντί-
στοιχων οργάνων των εθνικών κοινοβουλίων για την πληρέστερη κατανόηση της δη-
μοκρατικής λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς τους.
λΕξΕΙΣ κλΕΙδΙΑ: έλλειμμα δημοκρατίας, εμβάθυνση, εθνικά κοινοβούλια, ομοφωνία, 
συν-απόφαση.

1_Εισαγωγή

Το θέμα που πραγματευόμαστε στο παρόν κείμενο είναι, ο τρόπος λειτουργίας των 
βασικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι αν αυτός ο τρόπος σχετίζεται ή όχι με 
τη δημοκρατία. Εκείνο λοιπόν που επιχειρεί το άρθρο αυτό να αναδείξει, είναι να 
εστιάσει που εδράζεται ακριβώς η έλλειψη της δημοκρατίας στις βασικές λειτουργίες 
του διακρατικού αυτού μορφώματος των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σήμερα; Δηλαδή, να διερευνήσει και να υποδείξει σε ποιο βαθμό τα τρία βασικά θε-
σμικά της όργανα που είναι: α) το Κοινοβούλιο, β) η Επιτροπή, γ) και το Συμβούλιο, 
λειτουργούν δημοκρατικά συγκρινόμενα με αντίστοιχες λειτουργίες και πρακτικές 
των θεσμικών οργάνων του έθνους κράτους. Από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικο-
νομικής Κοινότητας με τη Συνθήκη της Ρώμης ΕΟΚ1 το 1957, μέχρι την περίοδο που 
διανύουμε, με όλες τις εξελίξεις και συνθήκες που έχουν σημειωθεί, πώς τελικά έχουν 
χαρακτηριστεί οι λειτουργίες, οι πρωτοβουλίες και οι στρατηγικές της Ένωσης σε 
καίρια ζητήματα; Από αξιοπιστία με πλήρη δημοκρατική λειτουργία και αποτελεσμα-
τικότητα των θεσμικών της οργάνων, ή όχι; 
Γι’ αυτό και η προσπάθεια που καταβάλλεται εδώ έχει διπλό σκοπό: Ο πρώτος είναι, 
όχι μόνο να γίνει κατανοητή η θεσμική εξέλιξη της ΕΕ στη διάρκεια των 63 χρόνων 
ύπαρξής της, αλλά και να κρίνουμε τη λειτουργία της καθώς εξελίσσεται, πάντα βέβαια 
σε σύγκριση με τα θεσμικά όργανα του εθνικού κράτους.2 Ο δεύτερος είναι, καθώς 
κρίνεται η λειτουργία των οργάνων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εθνικά να αναδει-
χθούν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που όχι μόνο δυσχεραίνουν αλλά και 
παρεμποδίζουν την επίτευξη, τόσο της θεσμικής ισορροπίας, όσο και της προόδου. 
Μιας προόδου που θα μπορούσε να είναι απόρροια της δημοκρατίας και της εξωστρέ-
φειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2_Ιστορική Ανάλυση Εξέλιξης των Συνθηκών της ΕΕ

Μετά από 63 τόσα χρόνια του παραπάνω εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
μελετώντας τη δομή και τη λειτουργία της, αναφορικά με την ενοποίησή της, φαίνεται 
να είναι ένα στοιχείο σίγουρο. Ότι, καμιά από τις ιδέες που παρήχθησαν για την κα-
ταλληλότητα λειτουργίας της ένωσης κρατών δεν αποκλείστηκε αλλά, ούτε και κυρι-
άρχησε μονομερώς στη θεσμική εξέλιξη της ΕΕ.3 Υπήρξε μια συνθετική ώσμωση των 
θεωρήσεων, ώστε η λειτουργία της ΕΕ να επιβεβαιώνει τις βασικές παραδοχές της 
«θεσμικής ορθολογικής επιλογής» και της θεσμικής προσέγγισης στην πολιτική επι-
στήμη.4 Η μια Συνθήκη διαδέχεται την άλλη, ξεκινώντας από την ΕΟΚ της Ρώμης το 
1957, σε εκείνη του Μάαστριχτ το 1992, με τον μετασχηματισμό της σε ΕΕ, για να 
συνεχίσει σε αυτήν του Άμστερνταμ το 1997 που σταθεροποίησε την ομοσπονδία 
κρατών στην Ευρώπη δίνοντας τη σκυτάλη σε εκείνη της Νίκαιας το 2004 και πέντε 
χρόνια αργότερα σε εκείνη της Λισαβόνας. 
Ενώ, στην αυγή του 21ου αιώνα εισάγεται η ευρωπαϊκή οικονομική νομισματική ένωση 
ΟΝΕ με το ευρώ και το 2004 διενεργείται στην Αθήνα η πανηγυρική διεύρυνση με την 
ένταξη 10 νέων χωρών, ώστε το εύρος του κύκλου να επεκταθεί από τα 15 στα 25 που 
με την ένταξη τριών ακόμη να φτάσει στα 28 κράτη μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. 
Οι μελετητές ενοποίησης, μελετούν τις πιθανές εκδοχές για την καταλληλότητα που 
μπορεί να έχουν οι θεωρητικές αντιλήψεις σε πρακτική εφαρμογή ώστε να σχεδιάσουν 
ένα καλύτερο μέλλον για τη γηραιά ήπειρο και να οδηγήσουν ή όχι στην πλήρη ενο-
ποίηση και την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης.5 Δηλαδή, τα εγχειρήματα αυτά και οι 
συγκεκριμένες πρακτικές που σημειώθηκαν είχαν στόχο να απεικονίσουν, να ερμηνεύ-
σουν και να προγνώσουν τη φύση και την πορεία της ενοποιητικής διαδικασίας, τόσο 
της οικονομικής, όσο και της πολιτικής, όχι όμως και να εξασφαλίσουν το δικαίωμα 
συμμετοχής των πολιτών των χωρών μελών της ΕΕ, στα κέντρα λήψεων αποφάσεων. 
Γι’ αυτό κι ο μέσος ευρωπαίος πολίτης, αισθάνεται ότι συμβάλλει ελάχιστα στην ανοι-
κοδόμηση της Ενωμένης Ευρώπης. Δηλαδή, ο τρόπος που παίρνονται οι αποφάσεις 
από τα κεντρικά ευρωπαϊκά όργανα, λόγω της βασικής τους δομής, αποκλείουν ανα-
πόφευκτα τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών που αποτελούν τους λαούς των 
κρατών μελών της ΕΕ. Έτσι, η διαδικασία αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο οικονομικών 
και κοινωνικών ελίτ όπου εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ισχυρών κρατών. 
Συνεπώς, δεν μπορεί να εξασφαλίζεται η δημοκρατία και γενικότερα η πολιτική σκέψη 
και η βούληση στους πολλούς αλλά περιορίζεται δυστυχώς στους λίγους.6 Εάν όμως 
οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, προκύψουν από ένα κοινοβούλιο με επαρκή 
εξουσία αφού θα είναι εκλεγμένο με άμεση καθολική ψηφοφορία των λαών των χωρών 
που συνθέτουν το όλον, τότε εμφανίζεται μια άλλη πραγματικότητα. 
Ένα εκλεγμένο κοινοβούλιο λοιπόν, ‘αφού θα εκφράζει την προσήλωση και αφοσίω-
ση των λαών στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες θα ενεργήσει κατάλληλα και σε συνεργασία 
με τα κοινοβούλια των χωρών μελών μπορεί να επιβάλλει την υιοθέτηση του ευρωπα-
ϊκού συντάγματος’.7 Η προσπάθεια αυτή μπορεί να αγγίζει τη σφαίρα της πολιτικής, 
κυρίως όμως για την εμβάθυνση της ΕΕ ως ένα βήμα προς την πολιτική της σύνθεση, 
ώστε να δύναται να έχει ρόλο διεθνώς και να επηρεάζει το διεθνές περιβάλλον. Ωστό-

σο, ο κορμός του πολιτικού συστήματος της Ένωσης ο οποίος συγκροτεί και στοιχει-
οθετεί την αναλογία, την ομοιότητα αλλά και τη διαφοροποίηση του οικοδομήματος 
σε σχέση με τις παραδοσιακές κρατικές οντότητες είναι: 1) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2) 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 3) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα κράτη-μέλη στην Ένωση, δεν συνοδεύτηκε από 
αντίστοιχη μεταφορά εξουσιών των εθνικών κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο. Γι’ αυτό το λόγο, το Συμβούλιο που αποτελείται από αντιπροσώπους των εθνικών 
εκτελεστικών οργάνων, υιοθετεί στην ουσία πράξεις που διέπονταν στο παρελθόν από 
εθνική κοινοβουλευτική διαδικασία.8 Η απόπειρα δε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ 
αναφορικά με την ενίσχυση της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω 
της επέκτασης της διαδικασίας συν-απόφασης, θεωρήθηκε αναμφίβολα ως καινοτομία 
επειδή αποτέλεσε έναν τρόπο κάλυψης του δημοκρατικού ελλείμματος. Κυρίως επειδή, 
το Κοινοβούλιο ήταν σε θέση να τροποποιεί νομοθετικές πράξεις της Επιτροπής και 
του Συμβουλίου, να γνωμοδοτεί προς τα άλλα δύο όργανα, ή ακόμη και να απορρίπτει 
αποφάσεις αν δεν εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη του με το δικαίωμα της αρνησικυρίας, 
δημιουργώντας έτσι έναν «ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό» όπου τελικά δύναται να 
εκφράζει μια κάποια βούληση των πολιτών. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είχε αυτή την εξέλιξη στην παραπάνω Συνθή-
κη και να εξασφάλισε την εκλογή του το 1979, με άμεση καθολική ψηφοφορία, οι 
προσπάθειες όμως που έγιναν στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα και 
ιδιαίτερα το 2004 να προωθήσει ένα σχέδιο συντάγματος για την ΕΕ δεν τελεσφόρησαν. 
Η Ένωση συνεπώς, δείχνει μια εικόνα ενός νέου είδους πολιτικής οντότητας που δεν 
μπορούν να ισχύουν οι συμβατικές συνταγματικές κατηγορίες όπως αυτές προέρχονται 
από τους θεσμούς του έθνους κράτους. Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, ως εκ τούτου, 
χαρακτηρίστηκε από μιζέρια και «εσωστρέφεια» που η ένωση βρίσκεται, όπως υπο-
στηρίζεται από ερευνητές, σε «περίοδο στασιμότητας και αβεβαιότητας, με αμφιβολίες 
για το αν το ενοποιητικό εγχείρημα είχε πλέον εξαντλήσει την πορεία του».9

Μια τέτοια ευρω-απαισιοδοξία, παρατηρήθηκε ευθύς μετά την αρνητική έκβαση της 
Συνθήκης για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, τόσο με την άρνηση των Ολλανδών, όσο και 
των Γάλλων στην αυγή του 21ου αιώνα, όπου τελικά άλλαξε την πορεία του «Ευρωπα-
ϊκού Σχεδίου».10 Κάτι τέτοιο, πάντως, λειτούργησε αρνητικά αφού επηρεάστηκαν 
διάφορες οργανώσεις και άτομα όπου εκδήλωσαν την αντίθεσή τους για άλλη διεύρυν-
ση, αποδυναμώνοντας έτσι την προοπτική της πολιτικής ένωσης. Λόγω όμως, ορισμέ-
νων διαφορών που προέκυψαν, τόσο στον τομέα της οικονομίας, πχ. ελευθερία στο 
εμπόριο, στις επενδύσεις και στην αγορά, όσο και στην ασφάλεια, ενισχύουν την 
ανάγκη να υιοθετήσει η ΕΕ ενεργό ρόλο πια και μια ‘αυτόνομη εξωτερική πολιτική’. 
Εντούτοις, η ΕΕ επέλεξε να διαχειρίζεται τα προκύπτοντα ζητήματα της ενοποίησης 
με τη θεωρία του διακυβερνητισμού, δηλαδή μέσω της συνεργασίας των κυβερνήσεων 
των χωρών μελών της Ένωσης. Απτό παράδειγμα μιας τέτοιας διαχείρισης ζητημάτων 
στο πλαίσιο της διακυβερνητικής συνεργασίας, είναι η Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, 
η οποία στην ουσία αντικαθιστά τη Συνταγματική Συνθήκη. 11

Χωρίς βέβαια να παραβλέψουμε την προηγούμενη Συνθήκη της Νίκαιας που ήρθε να 
απαντήσει σε ζητήματα που ετίθεντο μπροστά στη νέα διεύρυνση των 12 νέων χωρών-
μελών στην ευρωπαϊκή οικογένεια το 2004. Οι πιο σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, 
αφορούσαν τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας αναφορικά με την επιθυμία ορι-
σμένων κρατών για δράση, όταν άλλα δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν την ίδια πορεία. 
Εκείνο που άλλαξε ήταν ο αριθμός των κρατών που απαιτούνταν, όπου ενώ σε προη-
γούμενες συνθήκες οριζόταν η πλειοψηφία των χωρών-μελών, στη συγκεκριμένη συν-
θήκη καθορίστηκε σε οκτώ κράτη μόνο. Ενώ, άλλες τροποποιήσεις ευνόησαν το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο επέκτεινε την εφαρμογή της διαδικασίας της συν-
απόφασης, παρέχοντας από τη μια πλευρά δικαίωμα άσκησης βέτο σε προτάσεις, από 
την άλλη, την εφαρμογή της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης, στην οποία η λήψη από-
φασης προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του κοινοβουλίου. 
Σε σχέση δε με την Επιτροπή, το Σώμα των Επιτρόπων θα αποτελείτο στη Συνθήκη 
αυτή της Νίκαιας από ένα μέλος από κάθε κράτος-μέλος, όπου τα πέντε μεγαλύτερα 
έχαναν το δικαίωμα να έχουν δύο επιτρόπους στην Επιτροπή. Το δε Συμβούλιο απο-
τελεί όργανο του οποίου η σύνθεση δεν είναι σταθερή. Καλείται να αποφασίσει με 
τρεις τρόπους ψηφοφορίας: α) την απλή πλειοψηφία, β) την ειδική πλειοψηφία και γ) 
την ομοφωνία.12 Ο ρόλος του είναι σημαντικός σε θέματα εξωτερικών σχέσεων. Εγκρί-
νει την έναρξη διαπραγματεύσεων και δίνει εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματεύ-
εται εμπορικές συμφωνίες και συμφωνίες σύνδεσης. Το Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά 
με το σχέδιο προϋπολογισμού και συμμετέχει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην 
υιοθέτησή του.13

Όλες πάντως οι ανωτέρω προσπάθειες δεν διευρύνουν, αν όχι επιτρέπουν, τη συμμε-
τοχή των ευρωπαίων πολιτών, άρα η δημοκρατία είναι ως λέξη και έννοια αν όχι 
άγνωστη απλά απούσα από τη λειτουργία αυτών των οργάνων. Μονάχα μετά την ισχύ 
της Συνθήκης της Λισαβόνας βλέπουμε μερικές ισχνές ελπίδες δημοκρατίας στην 
Ένωση να ανθίζουν. Πρόκειται για την εμπλοκή και ουσιώδη ρόλο πλέον που παρέ-
χεται βάσει της νέας Συνθήκης στα εθνικά κοινοβούλια για τις αποφάσεις της Ένωσης 
που με αυτό τον τρόπο οι πολίτες της Ένωσης αφού εκπροσωπούνται από τα εθνικά 
τους κοινοβούλια είναι εύκολο να θεωρήσουν ότι όχι μόνο εκπροσωπούνται στις απο-
φάσεις της Ένωσης αλλά ότι και η γνώμη τους για αυτές μετρά. Ας το δούμε παρακά-
τω πιο αναλυτικά. 

3_Έλλειμμα Δημοκρατίας, Αξιοπιστίας και Νομιμοποίησης 

Για την κατανόηση της έννοιας των ελλειμμάτων θα πρέπει ίσως να γίνει κάποιος 
παραλληλισμός μεταφορικά. Δηλαδή, για να εντοπίζεται ένα έλλειμμα οικονομικό 
ξαφνικά σήμερα, για παράδειγμα, θα έπρεπε να σημαίνει πως προηγουμένως οι βασι-
κές ανάγκες της ολότητας είχαν καλυφθεί. Το ίδιο επίσης και για τον πολιτισμό, για 
να εντοπίζεται έλλειμμα πολιτισμού, λόγου χάρη, θα έπρεπε προγενέστερα να υπήρχε 
πολιτισμός, είτε στον ίδιο χώρο, είτε σε άλλον. Το έλλειμμα δημοκρατίας συνεπώς, 
εντοπίζεται στην Ένωση, όχι με βάση την ίδια την Ένωση, ότι δηλαδή είχε δημοκρατία 
κάποτε στις πολιτικές αντιπροσωπευτικές πρακτικές της και την έχασε, αλλά με βάση 
τη δημοκρατία που υπάρχει και λειτουργεί στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών που 
την αποτελούν. Έτσι, από τη στιγμή που δεν διαθέτει αποτελεσματική, ούτε εκλεγμένη 

ηγεσία από το λαό, ώστε να δύναται να αφυπνίζει συνειδήσεις και να κεντρίζει το εν-
διαφέρον των πολιτών και να τους προσελκύει για να συμμετέχουν στα κοινά, είτε σε 
χώρο προβληματισμού επίλυσης ζητημάτων, είτε σε σκέψη κι αναζήτηση για το μέλλον 
της, διακρίνεται ένα μεγάλο κενό ή δημοκρατικό έλλειμμα. Αυτό και μόνο το εμφα-
νιζόμενο υπαρκτό κενό, έχει και μια επιπλέον αρνητική επίπτωση η οποία είναι εκείνη 
που στερεί τη δυνατότητα της νομιμοποίησης των λειτουργιών των οργάνων της Ένω-
σης. Το γεγονός λοιπόν, ότι οι ευρωπαίοι πολίτες εμφανίζονται ανήσυχοι και σκεπτικοί, 
με ανάγκες, στόχους και οράματα που αδυνατεί η παρούσα θεσμική και πολιτική τάξη 
πραγμάτων να ικανοποιήσει, είναι αναμφισβήτητο κι αυτό δημιουργεί εμπόδιο της 
δημοκρατικής τους συμμετοχής. 
Κάτι τέτοιο, δεν ερμηνεύεται μονάχα ως δημοκρατικό έλλειμμα, αλλά και ως κενό 
εξουσίας όπου οδηγεί σε έλλειμμα εμπιστοσύνης στην πολιτική διακυβέρνηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.14 Μια τέτοια αναξιοπιστία, εκφράζεται στην ίδια την πολιτική 
της από τη στιγμή που η ολοκλήρωση η οποία έχει επιτευχθεί και συνεχίζεται να επι-
τυγχάνεται με τις διάφορες διευρύνσεις της Ένωσης, σημαίνει οικονομική ολοκλήρω-
ση. Τέτοιου είδους όμως ολοκλήρωση οδηγεί στην παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, επιτα-
χύνεται ο ‘διεθνικός χαρακτήρας των αγορών,’ 15 πράγμα που ωφελείται μονάχα το 
κεφάλαιο με τις πολυεθνικές του επιχειρήσεις και όχι η εργασία. 
Επειδή το κεφάλαιο μπορεί να διακινείται, να οργανώνεται, να δραστηριοποιείται και 
να συσσωρεύεται ελεύθερα διεθνώς, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με την εργασία, η οποία 
βρίσκεται διαρκώς σε δυσμενή θέση. Κάτι τέτοιο όμως, οδηγεί αναπόφευκτα σε μεγά-
λες ανισότητες ανάμεσα σε κεφάλαιο και εργασία οι οποίες καταλήγουν σε μεγάλες 
αδικίες και οι μεγάλες αδικίες σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το φαινόμενο 
αυτό ωστόσο, που ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση είναι το αποτέλεσμα της νέας πολι-
τικής και ιδεολογικής αντίληψης που έχει εκφραστεί στο τελευταίο τέταρτο του εικο-
στού αιώνα ως νεοφιλελευθερισμός. Την πολιτική που έχει ενστερνιστεί η Ένωση 
αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη, είναι το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού, που 
έστω κι αν οι υπεύθυνοι της ευρωπαϊκής οικοδόμησης δεν ήθελαν, τελικά επέβαλαν ή 
επιβλήθηκε. 
Η επικύρωση διαφόρων ευέλικτων σχεδίων δράσης, θεωρήθηκε ότι πρέπει να γίνεται 
από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία που αν σκοντάφτει σε κάποια αντίρρηση ενός 
κράτους-μέλους, μεταφέρεται στο Συμβούλιο για απόφαση με ομοφωνία. Εάν όμως 
ορισμένα κράτη-μέλη επιθυμούν να διατηρήσουν πλήρη πολιτικό έλεγχο σε τομείς της 
πολιτικής, όταν κι εφόσον απουσιάζει μια κανονιστική συναίνεση, γύρω από την αρχή 
της πολιτικής αλληλεγγύης, οι χώρες εκείνες που δεν επιθυμούν να γίνουν μέλη μιας 
διαφοροποιημένης ενοποίησης, αντιμετωπίζουν καχύποπτα την πρακτική της ευελιξί-
ας. Αυτό όμως, ενδεχομένως θα οδηγήσει σε πολιτική θεσμοθετημένου αποκλεισμού 
όπως υποστηρίζει επίσης ο Χρυσοχόου.16 Στην ιστορία ωστόσο αναθεώρησης των 
Συνθηκών, κατά τους ερευνητές, η συνταγματική Συνθήκη για την Ένωση ΣΣΕ, χα-
ρακτηρίστηκε ως «δειλή Συνθήκη», επειδή θεωρήθηκε ότι είχε ‘έλλειψη οράματος οι-
κοδόμησης μιας περισσότερο δημοκρατικής διαδικασίας ένωσης, εστιάζοντας στις 
θεσμικές, παρά σε άλλες πτυχές του δημοκρατικού ελλείμματος’.17

Ενώ σε άλλο ερευνητικό κείμενο, υποστηρίζεται ότι παρά το γεγονός ότι ήταν πολλοί 
εκείνοι που συνεισέφεραν με τις απόψεις τους για ένα πιο δημοκρατικό νομιμοποιημέ-
νο σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ, το «Σχέδιο θέσπισης Συνταγματικής Συνθήκης 
για την Ευρώπη πρότεινε τη δομική απλούστευση των συνθηκών για την κατανόηση 
του θεσμικού πλαισίου».18 Με άλλα λόγια, παρά το ότι υπάρχει μια γενικευμένη ανα-
γκαιότητα για περισσότερη δημοκρατία στην ΕΕ, στη Συνθήκη αυτή δεν παρέχεται η 
δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν και να ασκούν κάποια επιρροή στα όργανα 
της Ένωσης, μονάχα μέσω του ενισχυμένου ρόλου αντιπροσώπευσης των εθνικών 
κοινοβουλίων. Γενικά η ΣΣΕ διαμορφώθηκε ως ένα πρότυπο θεσμικής διακυβέρνησης 
της Ένωσης, ‘διατηρώντας τη θεωρία της κατανομής των εξουσιών, με βελτίωση αρ-
μοδιοτήτων των οργάνων εντός ενός νέου ενοποιημένου θεσμικού πλαισίου’.19

Υπό αυτές τις συνθήκες, η νομοθετική πρωτοβουλία περιορίστηκε αποκλειστικά στην 
Επιτροπή, ενώ η δραστηριότητα των άλλων οργάνων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και το Συμβούλιο, ακολουθούσε την ίδια πορεία ως από κοινού νομοθέτες εφαρ-
μόζοντας ευρέως τη διαδικασία της συν-απόφασης. Παρά τις όποιες προσπάθειες και 
την ανακύπτουσα σκέψη για ευρωπαϊκά ζητήματα των ερευνητών ευρωπαϊστών κυ-
ρίως στη Συνταγματική Συνθήκη για την Ένωση, δεν έγινε κατορθωτό να εξασφαλίσει 
η ίδια το δημόσιο ενδιαφέρον των πολιτών για το περιεχόμενό της. Παρόμοια εμπειρία 
έτεινε να δείξει και η Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009.20 Ενώ ‘λειτούργησε κάτω από 
αυστηρά πολιτικό έλεγχο χωρίς ανοίγματα σε άλλους παράγοντες, όπως συνέβη με τη 
ΣΣΕ, αποκλείει για ορισμένους ειδικούς, τους συνταγματικούς συμβολισμούς της ΣΣΕ, 
καταργώντας τη σημαία και τον ύμνο της Ένωσης. Επιπλέον, διακρίνεται ότι δεν 
ανατρέπει τις υπάρχουσες θεσμικές ισορροπίες αλλά τροποποιεί χωρίς να ενώνει τις 
Συνθήκες με αποτέλεσμα να μην τις καθιστά αρκετά προσιτές στους πολίτες’.21

Έτσι, ενώ τροποποιεί τις δύο Συνθήκες τη ΣΕΕ καθώς και την ΣΕΚ που την προσδι-
ορίζει με νέο όνομα σε Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΛΕΕ, 
τις διατηρεί ως το βασικό της περιεχόμενο δίνοντας παράλληλα στην Ένωση μια ενιαία 
νομική προσωπικότητα. Συνοψίζοντας εδώ τα βασικά χαρακτηριστικά της, η Συνθήκη 
της Λισαβόνας κάνει «αναφορά στην αρχή της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του σε-
βασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αλλά και στη σημασία της κοινωνικής δικαιο-
σύνης και προόδου, σε συνδυασμό με τον νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ενίσχυση των ρυθμίσεων για την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια, αποτελούν σημαντικά βήματα για την δημοκρατική νομιμοποίηση της ενο-
ποιητικής διαδικασίας».22 Το κυριότερο όμως αυτής της Συνθήκης είναι ότι έδωσε 
περισσότερο χώρο και ρόλο στα εθνικά κοινοβούλια και αυτό ήταν βήμα ενίσχυσης 
της δημοκρατίας και της νομιμοποίησης των λειτουργιών της Ένωσης. Από τα παρα-
πάνω φαίνεται ότι η εξέλιξη των Συνθηκών της Ένωσης είχε αποτελέσματα τα οποία 
ορισμένοι τα αξιολόγησαν θετικά και άλλοι αρνητικά. Στο σημείο όμως που διίστανται 
οι απόψεις ουσιαστικά είναι αναφορικά με την ποιότητα της δημοκρατίας στην ΕΕ. 
Δύο κύριες θέσεις και απόψεις διακρίνονται να βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση. 
Η μία θέση, υποστηρίζει ότι η ΕΕ διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση και η άλλη, 
ότι η ΕΕ υποφέρει από μία δομική έλλειψη δημοκρατίας.23 Η πρώτη αποτυπώνει την 
ποιότητα των πολιτικών διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής σκέψης και βούλησης 
στο σύνολο των χωρών της ΕΕ. Για παράδειγμα, αφού καθιερώνεται το δικαίωμα 
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  «Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία» 

Περίληψη

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι, να αναδείξει και να αναλύσει τις κύριες λειτουρ-
γίες και αρμοδιότητες των βασικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές 
έχουν αποτυπωθεί και τροποποιηθεί από τις διάφορες Συνθήκες της εξελικτικά. Δη-
λαδή, εξετάζει αν αυτές οι βασικές λειτουργίες της Ένωσης στην πράξη ευθυγραμμί-
ζονται με τα ιδεώδη και τις αρχές της. Συγκεκριμένα, αφού τα ιδεώδη της Ένωσης, 
όπως πχ. ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών, αρχές και αξίες που διέπουν μια πολι-
τισμένη κοινωνική ζωή και η δημοκρατία ως μορφή πολιτεύματος, είναι εκείνα για τα 
οποία αγωνίζεται η ίδια η Ένωση να τα διατηρήσει και να τα διευρύνει, προβάλλοντάς 
τα επίσης ως βασικά κριτήρια για τα νέα μέλη εφόσον επιθυμούν την ένταξή τους στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια, με ποιο τρόπο διατηρούνται αυτά τα ιδεώδη στη λειτουργία 
αυτών των οργάνων; Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σύγκριση των λειτουργιών αντί-
στοιχων οργάνων των εθνικών κοινοβουλίων για την πληρέστερη κατανόηση της δη-
μοκρατικής λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς τους.
λΕξΕΙΣ κλΕΙδΙΑ: έλλειμμα δημοκρατίας, εμβάθυνση, εθνικά κοινοβούλια, ομοφωνία, 
συν-απόφαση.

1_Εισαγωγή

Το θέμα που πραγματευόμαστε στο παρόν κείμενο είναι, ο τρόπος λειτουργίας των 
βασικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι αν αυτός ο τρόπος σχετίζεται ή όχι με 
τη δημοκρατία. Εκείνο λοιπόν που επιχειρεί το άρθρο αυτό να αναδείξει, είναι να 
εστιάσει που εδράζεται ακριβώς η έλλειψη της δημοκρατίας στις βασικές λειτουργίες 
του διακρατικού αυτού μορφώματος των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σήμερα; Δηλαδή, να διερευνήσει και να υποδείξει σε ποιο βαθμό τα τρία βασικά θε-
σμικά της όργανα που είναι: α) το Κοινοβούλιο, β) η Επιτροπή, γ) και το Συμβούλιο, 
λειτουργούν δημοκρατικά συγκρινόμενα με αντίστοιχες λειτουργίες και πρακτικές 
των θεσμικών οργάνων του έθνους κράτους. Από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικο-
νομικής Κοινότητας με τη Συνθήκη της Ρώμης ΕΟΚ1 το 1957, μέχρι την περίοδο που 
διανύουμε, με όλες τις εξελίξεις και συνθήκες που έχουν σημειωθεί, πώς τελικά έχουν 
χαρακτηριστεί οι λειτουργίες, οι πρωτοβουλίες και οι στρατηγικές της Ένωσης σε 
καίρια ζητήματα; Από αξιοπιστία με πλήρη δημοκρατική λειτουργία και αποτελεσμα-
τικότητα των θεσμικών της οργάνων, ή όχι; 
Γι’ αυτό και η προσπάθεια που καταβάλλεται εδώ έχει διπλό σκοπό: Ο πρώτος είναι, 
όχι μόνο να γίνει κατανοητή η θεσμική εξέλιξη της ΕΕ στη διάρκεια των 63 χρόνων 
ύπαρξής της, αλλά και να κρίνουμε τη λειτουργία της καθώς εξελίσσεται, πάντα βέβαια 
σε σύγκριση με τα θεσμικά όργανα του εθνικού κράτους.2 Ο δεύτερος είναι, καθώς 
κρίνεται η λειτουργία των οργάνων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εθνικά να αναδει-
χθούν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που όχι μόνο δυσχεραίνουν αλλά και 
παρεμποδίζουν την επίτευξη, τόσο της θεσμικής ισορροπίας, όσο και της προόδου. 
Μιας προόδου που θα μπορούσε να είναι απόρροια της δημοκρατίας και της εξωστρέ-
φειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2_Ιστορική Ανάλυση Εξέλιξης των Συνθηκών της ΕΕ

Μετά από 63 τόσα χρόνια του παραπάνω εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
μελετώντας τη δομή και τη λειτουργία της, αναφορικά με την ενοποίησή της, φαίνεται 
να είναι ένα στοιχείο σίγουρο. Ότι, καμιά από τις ιδέες που παρήχθησαν για την κα-
ταλληλότητα λειτουργίας της ένωσης κρατών δεν αποκλείστηκε αλλά, ούτε και κυρι-
άρχησε μονομερώς στη θεσμική εξέλιξη της ΕΕ.3 Υπήρξε μια συνθετική ώσμωση των 
θεωρήσεων, ώστε η λειτουργία της ΕΕ να επιβεβαιώνει τις βασικές παραδοχές της 
«θεσμικής ορθολογικής επιλογής» και της θεσμικής προσέγγισης στην πολιτική επι-
στήμη.4 Η μια Συνθήκη διαδέχεται την άλλη, ξεκινώντας από την ΕΟΚ της Ρώμης το 
1957, σε εκείνη του Μάαστριχτ το 1992, με τον μετασχηματισμό της σε ΕΕ, για να 
συνεχίσει σε αυτήν του Άμστερνταμ το 1997 που σταθεροποίησε την ομοσπονδία 
κρατών στην Ευρώπη δίνοντας τη σκυτάλη σε εκείνη της Νίκαιας το 2004 και πέντε 
χρόνια αργότερα σε εκείνη της Λισαβόνας. 
Ενώ, στην αυγή του 21ου αιώνα εισάγεται η ευρωπαϊκή οικονομική νομισματική ένωση 
ΟΝΕ με το ευρώ και το 2004 διενεργείται στην Αθήνα η πανηγυρική διεύρυνση με την 
ένταξη 10 νέων χωρών, ώστε το εύρος του κύκλου να επεκταθεί από τα 15 στα 25 που 
με την ένταξη τριών ακόμη να φτάσει στα 28 κράτη μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. 
Οι μελετητές ενοποίησης, μελετούν τις πιθανές εκδοχές για την καταλληλότητα που 
μπορεί να έχουν οι θεωρητικές αντιλήψεις σε πρακτική εφαρμογή ώστε να σχεδιάσουν 
ένα καλύτερο μέλλον για τη γηραιά ήπειρο και να οδηγήσουν ή όχι στην πλήρη ενο-
ποίηση και την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης.5 Δηλαδή, τα εγχειρήματα αυτά και οι 
συγκεκριμένες πρακτικές που σημειώθηκαν είχαν στόχο να απεικονίσουν, να ερμηνεύ-
σουν και να προγνώσουν τη φύση και την πορεία της ενοποιητικής διαδικασίας, τόσο 
της οικονομικής, όσο και της πολιτικής, όχι όμως και να εξασφαλίσουν το δικαίωμα 
συμμετοχής των πολιτών των χωρών μελών της ΕΕ, στα κέντρα λήψεων αποφάσεων. 
Γι’ αυτό κι ο μέσος ευρωπαίος πολίτης, αισθάνεται ότι συμβάλλει ελάχιστα στην ανοι-
κοδόμηση της Ενωμένης Ευρώπης. Δηλαδή, ο τρόπος που παίρνονται οι αποφάσεις 
από τα κεντρικά ευρωπαϊκά όργανα, λόγω της βασικής τους δομής, αποκλείουν ανα-
πόφευκτα τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών που αποτελούν τους λαούς των 
κρατών μελών της ΕΕ. Έτσι, η διαδικασία αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο οικονομικών 
και κοινωνικών ελίτ όπου εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ισχυρών κρατών. 
Συνεπώς, δεν μπορεί να εξασφαλίζεται η δημοκρατία και γενικότερα η πολιτική σκέψη 
και η βούληση στους πολλούς αλλά περιορίζεται δυστυχώς στους λίγους.6 Εάν όμως 
οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, προκύψουν από ένα κοινοβούλιο με επαρκή 
εξουσία αφού θα είναι εκλεγμένο με άμεση καθολική ψηφοφορία των λαών των χωρών 
που συνθέτουν το όλον, τότε εμφανίζεται μια άλλη πραγματικότητα. 
Ένα εκλεγμένο κοινοβούλιο λοιπόν, ‘αφού θα εκφράζει την προσήλωση και αφοσίω-
ση των λαών στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες θα ενεργήσει κατάλληλα και σε συνεργασία 
με τα κοινοβούλια των χωρών μελών μπορεί να επιβάλλει την υιοθέτηση του ευρωπα-
ϊκού συντάγματος’.7 Η προσπάθεια αυτή μπορεί να αγγίζει τη σφαίρα της πολιτικής, 
κυρίως όμως για την εμβάθυνση της ΕΕ ως ένα βήμα προς την πολιτική της σύνθεση, 
ώστε να δύναται να έχει ρόλο διεθνώς και να επηρεάζει το διεθνές περιβάλλον. Ωστό-

σο, ο κορμός του πολιτικού συστήματος της Ένωσης ο οποίος συγκροτεί και στοιχει-
οθετεί την αναλογία, την ομοιότητα αλλά και τη διαφοροποίηση του οικοδομήματος 
σε σχέση με τις παραδοσιακές κρατικές οντότητες είναι: 1) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2) 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 3) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα κράτη-μέλη στην Ένωση, δεν συνοδεύτηκε από 
αντίστοιχη μεταφορά εξουσιών των εθνικών κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο. Γι’ αυτό το λόγο, το Συμβούλιο που αποτελείται από αντιπροσώπους των εθνικών 
εκτελεστικών οργάνων, υιοθετεί στην ουσία πράξεις που διέπονταν στο παρελθόν από 
εθνική κοινοβουλευτική διαδικασία.8 Η απόπειρα δε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ 
αναφορικά με την ενίσχυση της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω 
της επέκτασης της διαδικασίας συν-απόφασης, θεωρήθηκε αναμφίβολα ως καινοτομία 
επειδή αποτέλεσε έναν τρόπο κάλυψης του δημοκρατικού ελλείμματος. Κυρίως επειδή, 
το Κοινοβούλιο ήταν σε θέση να τροποποιεί νομοθετικές πράξεις της Επιτροπής και 
του Συμβουλίου, να γνωμοδοτεί προς τα άλλα δύο όργανα, ή ακόμη και να απορρίπτει 
αποφάσεις αν δεν εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη του με το δικαίωμα της αρνησικυρίας, 
δημιουργώντας έτσι έναν «ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό» όπου τελικά δύναται να 
εκφράζει μια κάποια βούληση των πολιτών. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είχε αυτή την εξέλιξη στην παραπάνω Συνθή-
κη και να εξασφάλισε την εκλογή του το 1979, με άμεση καθολική ψηφοφορία, οι 
προσπάθειες όμως που έγιναν στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα και 
ιδιαίτερα το 2004 να προωθήσει ένα σχέδιο συντάγματος για την ΕΕ δεν τελεσφόρησαν. 
Η Ένωση συνεπώς, δείχνει μια εικόνα ενός νέου είδους πολιτικής οντότητας που δεν 
μπορούν να ισχύουν οι συμβατικές συνταγματικές κατηγορίες όπως αυτές προέρχονται 
από τους θεσμούς του έθνους κράτους. Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, ως εκ τούτου, 
χαρακτηρίστηκε από μιζέρια και «εσωστρέφεια» που η ένωση βρίσκεται, όπως υπο-
στηρίζεται από ερευνητές, σε «περίοδο στασιμότητας και αβεβαιότητας, με αμφιβολίες 
για το αν το ενοποιητικό εγχείρημα είχε πλέον εξαντλήσει την πορεία του».9

Μια τέτοια ευρω-απαισιοδοξία, παρατηρήθηκε ευθύς μετά την αρνητική έκβαση της 
Συνθήκης για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, τόσο με την άρνηση των Ολλανδών, όσο και 
των Γάλλων στην αυγή του 21ου αιώνα, όπου τελικά άλλαξε την πορεία του «Ευρωπα-
ϊκού Σχεδίου».10 Κάτι τέτοιο, πάντως, λειτούργησε αρνητικά αφού επηρεάστηκαν 
διάφορες οργανώσεις και άτομα όπου εκδήλωσαν την αντίθεσή τους για άλλη διεύρυν-
ση, αποδυναμώνοντας έτσι την προοπτική της πολιτικής ένωσης. Λόγω όμως, ορισμέ-
νων διαφορών που προέκυψαν, τόσο στον τομέα της οικονομίας, πχ. ελευθερία στο 
εμπόριο, στις επενδύσεις και στην αγορά, όσο και στην ασφάλεια, ενισχύουν την 
ανάγκη να υιοθετήσει η ΕΕ ενεργό ρόλο πια και μια ‘αυτόνομη εξωτερική πολιτική’. 
Εντούτοις, η ΕΕ επέλεξε να διαχειρίζεται τα προκύπτοντα ζητήματα της ενοποίησης 
με τη θεωρία του διακυβερνητισμού, δηλαδή μέσω της συνεργασίας των κυβερνήσεων 
των χωρών μελών της Ένωσης. Απτό παράδειγμα μιας τέτοιας διαχείρισης ζητημάτων 
στο πλαίσιο της διακυβερνητικής συνεργασίας, είναι η Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, 
η οποία στην ουσία αντικαθιστά τη Συνταγματική Συνθήκη. 11

Χωρίς βέβαια να παραβλέψουμε την προηγούμενη Συνθήκη της Νίκαιας που ήρθε να 
απαντήσει σε ζητήματα που ετίθεντο μπροστά στη νέα διεύρυνση των 12 νέων χωρών-
μελών στην ευρωπαϊκή οικογένεια το 2004. Οι πιο σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, 
αφορούσαν τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας αναφορικά με την επιθυμία ορι-
σμένων κρατών για δράση, όταν άλλα δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν την ίδια πορεία. 
Εκείνο που άλλαξε ήταν ο αριθμός των κρατών που απαιτούνταν, όπου ενώ σε προη-
γούμενες συνθήκες οριζόταν η πλειοψηφία των χωρών-μελών, στη συγκεκριμένη συν-
θήκη καθορίστηκε σε οκτώ κράτη μόνο. Ενώ, άλλες τροποποιήσεις ευνόησαν το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο επέκτεινε την εφαρμογή της διαδικασίας της συν-
απόφασης, παρέχοντας από τη μια πλευρά δικαίωμα άσκησης βέτο σε προτάσεις, από 
την άλλη, την εφαρμογή της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης, στην οποία η λήψη από-
φασης προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του κοινοβουλίου. 
Σε σχέση δε με την Επιτροπή, το Σώμα των Επιτρόπων θα αποτελείτο στη Συνθήκη 
αυτή της Νίκαιας από ένα μέλος από κάθε κράτος-μέλος, όπου τα πέντε μεγαλύτερα 
έχαναν το δικαίωμα να έχουν δύο επιτρόπους στην Επιτροπή. Το δε Συμβούλιο απο-
τελεί όργανο του οποίου η σύνθεση δεν είναι σταθερή. Καλείται να αποφασίσει με 
τρεις τρόπους ψηφοφορίας: α) την απλή πλειοψηφία, β) την ειδική πλειοψηφία και γ) 
την ομοφωνία.12 Ο ρόλος του είναι σημαντικός σε θέματα εξωτερικών σχέσεων. Εγκρί-
νει την έναρξη διαπραγματεύσεων και δίνει εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματεύ-
εται εμπορικές συμφωνίες και συμφωνίες σύνδεσης. Το Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά 
με το σχέδιο προϋπολογισμού και συμμετέχει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην 
υιοθέτησή του.13

Όλες πάντως οι ανωτέρω προσπάθειες δεν διευρύνουν, αν όχι επιτρέπουν, τη συμμε-
τοχή των ευρωπαίων πολιτών, άρα η δημοκρατία είναι ως λέξη και έννοια αν όχι 
άγνωστη απλά απούσα από τη λειτουργία αυτών των οργάνων. Μονάχα μετά την ισχύ 
της Συνθήκης της Λισαβόνας βλέπουμε μερικές ισχνές ελπίδες δημοκρατίας στην 
Ένωση να ανθίζουν. Πρόκειται για την εμπλοκή και ουσιώδη ρόλο πλέον που παρέ-
χεται βάσει της νέας Συνθήκης στα εθνικά κοινοβούλια για τις αποφάσεις της Ένωσης 
που με αυτό τον τρόπο οι πολίτες της Ένωσης αφού εκπροσωπούνται από τα εθνικά 
τους κοινοβούλια είναι εύκολο να θεωρήσουν ότι όχι μόνο εκπροσωπούνται στις απο-
φάσεις της Ένωσης αλλά ότι και η γνώμη τους για αυτές μετρά. Ας το δούμε παρακά-
τω πιο αναλυτικά. 

3_Έλλειμμα Δημοκρατίας, Αξιοπιστίας και Νομιμοποίησης 

Για την κατανόηση της έννοιας των ελλειμμάτων θα πρέπει ίσως να γίνει κάποιος 
παραλληλισμός μεταφορικά. Δηλαδή, για να εντοπίζεται ένα έλλειμμα οικονομικό 
ξαφνικά σήμερα, για παράδειγμα, θα έπρεπε να σημαίνει πως προηγουμένως οι βασι-
κές ανάγκες της ολότητας είχαν καλυφθεί. Το ίδιο επίσης και για τον πολιτισμό, για 
να εντοπίζεται έλλειμμα πολιτισμού, λόγου χάρη, θα έπρεπε προγενέστερα να υπήρχε 
πολιτισμός, είτε στον ίδιο χώρο, είτε σε άλλον. Το έλλειμμα δημοκρατίας συνεπώς, 
εντοπίζεται στην Ένωση, όχι με βάση την ίδια την Ένωση, ότι δηλαδή είχε δημοκρατία 
κάποτε στις πολιτικές αντιπροσωπευτικές πρακτικές της και την έχασε, αλλά με βάση 
τη δημοκρατία που υπάρχει και λειτουργεί στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών που 
την αποτελούν. Έτσι, από τη στιγμή που δεν διαθέτει αποτελεσματική, ούτε εκλεγμένη 

ηγεσία από το λαό, ώστε να δύναται να αφυπνίζει συνειδήσεις και να κεντρίζει το εν-
διαφέρον των πολιτών και να τους προσελκύει για να συμμετέχουν στα κοινά, είτε σε 
χώρο προβληματισμού επίλυσης ζητημάτων, είτε σε σκέψη κι αναζήτηση για το μέλλον 
της, διακρίνεται ένα μεγάλο κενό ή δημοκρατικό έλλειμμα. Αυτό και μόνο το εμφα-
νιζόμενο υπαρκτό κενό, έχει και μια επιπλέον αρνητική επίπτωση η οποία είναι εκείνη 
που στερεί τη δυνατότητα της νομιμοποίησης των λειτουργιών των οργάνων της Ένω-
σης. Το γεγονός λοιπόν, ότι οι ευρωπαίοι πολίτες εμφανίζονται ανήσυχοι και σκεπτικοί, 
με ανάγκες, στόχους και οράματα που αδυνατεί η παρούσα θεσμική και πολιτική τάξη 
πραγμάτων να ικανοποιήσει, είναι αναμφισβήτητο κι αυτό δημιουργεί εμπόδιο της 
δημοκρατικής τους συμμετοχής. 
Κάτι τέτοιο, δεν ερμηνεύεται μονάχα ως δημοκρατικό έλλειμμα, αλλά και ως κενό 
εξουσίας όπου οδηγεί σε έλλειμμα εμπιστοσύνης στην πολιτική διακυβέρνηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.14 Μια τέτοια αναξιοπιστία, εκφράζεται στην ίδια την πολιτική 
της από τη στιγμή που η ολοκλήρωση η οποία έχει επιτευχθεί και συνεχίζεται να επι-
τυγχάνεται με τις διάφορες διευρύνσεις της Ένωσης, σημαίνει οικονομική ολοκλήρω-
ση. Τέτοιου είδους όμως ολοκλήρωση οδηγεί στην παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, επιτα-
χύνεται ο ‘διεθνικός χαρακτήρας των αγορών,’ 15 πράγμα που ωφελείται μονάχα το 
κεφάλαιο με τις πολυεθνικές του επιχειρήσεις και όχι η εργασία. 
Επειδή το κεφάλαιο μπορεί να διακινείται, να οργανώνεται, να δραστηριοποιείται και 
να συσσωρεύεται ελεύθερα διεθνώς, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με την εργασία, η οποία 
βρίσκεται διαρκώς σε δυσμενή θέση. Κάτι τέτοιο όμως, οδηγεί αναπόφευκτα σε μεγά-
λες ανισότητες ανάμεσα σε κεφάλαιο και εργασία οι οποίες καταλήγουν σε μεγάλες 
αδικίες και οι μεγάλες αδικίες σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το φαινόμενο 
αυτό ωστόσο, που ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση είναι το αποτέλεσμα της νέας πολι-
τικής και ιδεολογικής αντίληψης που έχει εκφραστεί στο τελευταίο τέταρτο του εικο-
στού αιώνα ως νεοφιλελευθερισμός. Την πολιτική που έχει ενστερνιστεί η Ένωση 
αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη, είναι το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού, που 
έστω κι αν οι υπεύθυνοι της ευρωπαϊκής οικοδόμησης δεν ήθελαν, τελικά επέβαλαν ή 
επιβλήθηκε. 
Η επικύρωση διαφόρων ευέλικτων σχεδίων δράσης, θεωρήθηκε ότι πρέπει να γίνεται 
από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία που αν σκοντάφτει σε κάποια αντίρρηση ενός 
κράτους-μέλους, μεταφέρεται στο Συμβούλιο για απόφαση με ομοφωνία. Εάν όμως 
ορισμένα κράτη-μέλη επιθυμούν να διατηρήσουν πλήρη πολιτικό έλεγχο σε τομείς της 
πολιτικής, όταν κι εφόσον απουσιάζει μια κανονιστική συναίνεση, γύρω από την αρχή 
της πολιτικής αλληλεγγύης, οι χώρες εκείνες που δεν επιθυμούν να γίνουν μέλη μιας 
διαφοροποιημένης ενοποίησης, αντιμετωπίζουν καχύποπτα την πρακτική της ευελιξί-
ας. Αυτό όμως, ενδεχομένως θα οδηγήσει σε πολιτική θεσμοθετημένου αποκλεισμού 
όπως υποστηρίζει επίσης ο Χρυσοχόου.16 Στην ιστορία ωστόσο αναθεώρησης των 
Συνθηκών, κατά τους ερευνητές, η συνταγματική Συνθήκη για την Ένωση ΣΣΕ, χα-
ρακτηρίστηκε ως «δειλή Συνθήκη», επειδή θεωρήθηκε ότι είχε ‘έλλειψη οράματος οι-
κοδόμησης μιας περισσότερο δημοκρατικής διαδικασίας ένωσης, εστιάζοντας στις 
θεσμικές, παρά σε άλλες πτυχές του δημοκρατικού ελλείμματος’.17

Ενώ σε άλλο ερευνητικό κείμενο, υποστηρίζεται ότι παρά το γεγονός ότι ήταν πολλοί 
εκείνοι που συνεισέφεραν με τις απόψεις τους για ένα πιο δημοκρατικό νομιμοποιημέ-
νο σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ, το «Σχέδιο θέσπισης Συνταγματικής Συνθήκης 
για την Ευρώπη πρότεινε τη δομική απλούστευση των συνθηκών για την κατανόηση 
του θεσμικού πλαισίου».18 Με άλλα λόγια, παρά το ότι υπάρχει μια γενικευμένη ανα-
γκαιότητα για περισσότερη δημοκρατία στην ΕΕ, στη Συνθήκη αυτή δεν παρέχεται η 
δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν και να ασκούν κάποια επιρροή στα όργανα 
της Ένωσης, μονάχα μέσω του ενισχυμένου ρόλου αντιπροσώπευσης των εθνικών 
κοινοβουλίων. Γενικά η ΣΣΕ διαμορφώθηκε ως ένα πρότυπο θεσμικής διακυβέρνησης 
της Ένωσης, ‘διατηρώντας τη θεωρία της κατανομής των εξουσιών, με βελτίωση αρ-
μοδιοτήτων των οργάνων εντός ενός νέου ενοποιημένου θεσμικού πλαισίου’.19

Υπό αυτές τις συνθήκες, η νομοθετική πρωτοβουλία περιορίστηκε αποκλειστικά στην 
Επιτροπή, ενώ η δραστηριότητα των άλλων οργάνων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και το Συμβούλιο, ακολουθούσε την ίδια πορεία ως από κοινού νομοθέτες εφαρ-
μόζοντας ευρέως τη διαδικασία της συν-απόφασης. Παρά τις όποιες προσπάθειες και 
την ανακύπτουσα σκέψη για ευρωπαϊκά ζητήματα των ερευνητών ευρωπαϊστών κυ-
ρίως στη Συνταγματική Συνθήκη για την Ένωση, δεν έγινε κατορθωτό να εξασφαλίσει 
η ίδια το δημόσιο ενδιαφέρον των πολιτών για το περιεχόμενό της. Παρόμοια εμπειρία 
έτεινε να δείξει και η Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009.20 Ενώ ‘λειτούργησε κάτω από 
αυστηρά πολιτικό έλεγχο χωρίς ανοίγματα σε άλλους παράγοντες, όπως συνέβη με τη 
ΣΣΕ, αποκλείει για ορισμένους ειδικούς, τους συνταγματικούς συμβολισμούς της ΣΣΕ, 
καταργώντας τη σημαία και τον ύμνο της Ένωσης. Επιπλέον, διακρίνεται ότι δεν 
ανατρέπει τις υπάρχουσες θεσμικές ισορροπίες αλλά τροποποιεί χωρίς να ενώνει τις 
Συνθήκες με αποτέλεσμα να μην τις καθιστά αρκετά προσιτές στους πολίτες’.21

Έτσι, ενώ τροποποιεί τις δύο Συνθήκες τη ΣΕΕ καθώς και την ΣΕΚ που την προσδι-
ορίζει με νέο όνομα σε Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΛΕΕ, 
τις διατηρεί ως το βασικό της περιεχόμενο δίνοντας παράλληλα στην Ένωση μια ενιαία 
νομική προσωπικότητα. Συνοψίζοντας εδώ τα βασικά χαρακτηριστικά της, η Συνθήκη 
της Λισαβόνας κάνει «αναφορά στην αρχή της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του σε-
βασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αλλά και στη σημασία της κοινωνικής δικαιο-
σύνης και προόδου, σε συνδυασμό με τον νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ενίσχυση των ρυθμίσεων για την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια, αποτελούν σημαντικά βήματα για την δημοκρατική νομιμοποίηση της ενο-
ποιητικής διαδικασίας».22 Το κυριότερο όμως αυτής της Συνθήκης είναι ότι έδωσε 
περισσότερο χώρο και ρόλο στα εθνικά κοινοβούλια και αυτό ήταν βήμα ενίσχυσης 
της δημοκρατίας και της νομιμοποίησης των λειτουργιών της Ένωσης. Από τα παρα-
πάνω φαίνεται ότι η εξέλιξη των Συνθηκών της Ένωσης είχε αποτελέσματα τα οποία 
ορισμένοι τα αξιολόγησαν θετικά και άλλοι αρνητικά. Στο σημείο όμως που διίστανται 
οι απόψεις ουσιαστικά είναι αναφορικά με την ποιότητα της δημοκρατίας στην ΕΕ. 
Δύο κύριες θέσεις και απόψεις διακρίνονται να βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση. 
Η μία θέση, υποστηρίζει ότι η ΕΕ διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση και η άλλη, 
ότι η ΕΕ υποφέρει από μία δομική έλλειψη δημοκρατίας.23 Η πρώτη αποτυπώνει την 
ποιότητα των πολιτικών διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής σκέψης και βούλησης 
στο σύνολο των χωρών της ΕΕ. Για παράδειγμα, αφού καθιερώνεται το δικαίωμα 
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ψήφου στις δημοτικές εκλογές και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τους αλλοδαπούς πολίτες της Ένωσης, είναι απόδειξη που προάγει και περιφρουρεί 
τη δημοκρατία. Η ίδια αυτή θέση, εκφράζει ότι το στάδιο πολιτικής ολοκλήρωσης της 
ΕΕ, είναι επιθυμία και απόφαση κρατών-μελών αφού τα ίδια αυτά κράτη είναι κύριοι 
παράγοντες των ευρωπαϊκών συνθηκών. Το γεγονός ότι η οικονομική ολοκλήρωση 
έχει προτεραιότητα και η πολιτική ολοκλήρωση αργοπορεί έχει θεωρηθεί από την ίδια 
παραπάνω θέση ως έκφραση μιας δημοκρατικά νομιμοποιημένης απόφασης. Αν πα-
ρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα τότε πρόκειται για ένα 
δημοκρατικά νομιμοποιημένο δημοκρατικό έλλειμμα. 
Η δεύτερη θέση, υποστηρίζει ότι τα δομικά δημοκρατικά ελλείμματα της ΕΕ, εξακο-
λουθούν να είναι μείζονα σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια των θεωριών της δημοκρα-
τίας και των τρόπων μέτρησής τους. Με άλλα λόγια, εδώ δεν τίθεται θέμα εκλογέων 
που θα αναδείξουν μια μορφή κοινοβουλευτικής δημοκρατίας σε σχήμα κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης, όχι. Ούτε όμως και οι ίδιοι οι εκλογείς μπορούν να αναθέσουν 
πραγματική εξουσία στους αντιπροσώπους που επέλεξαν επειδή η ρυθμιστική εξουσία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι περιορισμένη.24 Το πρόβλημα εντοπίζεται σε ένα 
δομικό έλλειμμα δημοκρατίας που δεν μπορεί να παραμεριστεί με την αναβάθμιση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ, εδράζεται σύμφωνα με 
τη δεύτερη αυτή θέση πάνω σε δύο διαστάσεις: την πολιτική συμμετοχή των ενήλικων 
πολιτών αφενός και την ελευθερία καθώς και το βαθμό ανταγωνισμού των πολιτικών 
διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής βούλησης και λήψης αποφάσεων αφετέρου. Κα-
τά συνέπεια, το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ φαίνεται να έχει πολλές αιτίες. 
Πρώτον, ότι η εκτελεστική της εξουσία δεν εκλέγεται από τους πολίτες της, ή από 
εκλεγμένους αντιπροσώπους, αλλά διορίζεται από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, 
με αδιαφανείς διαδικασίες και τη συμβολή του ΕΚ. Δεύτερον, ότι η μορφή του κοινο-
βουλευτισμού της ΕΕ μετά την παραχώρηση αρμοδιοτήτων δεν ενίσχυσε το ΕΚ με 
αποτελεσματικές λειτουργίες ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας. Τρίτον, το έλλειμμα 
δημοκρατίας πρέπει να εντοπιστεί στο ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενοποιητικό σύ-
στημα θεσμών στα κόμματα, στις ομάδες καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Τέταρτον, το δημοκρατικό έλλειμμα συνδέεται με μια θεσμική οργάνωση, που το 
πλαίσιο της νομικής διαδικασίας, οι αρμοδιότητες πρότασης και λήψης αποφάσεων 
είναι διαμοιρασμένες στο Συμβούλιο των Υπουργών και στην Επιτροπή.25 Το μεν 
Συμβούλιο έχει συγκροτηθεί με έμμεσες διαδικασίες και διαθέτει αρμοδιότητα λήψης 
αποφάσεων, ενώ η Επιτροπή κατέχει τις αρμοδιότητες πρότασης, ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων και θεσμοποιείται ως γραφειοκρατικός συντονισμός. Η Πέμπτη αιτία δη-
μοκρατικού ελλείμματος παραπέμπει στα προβλήματα ηγεσίας της ευρωπαϊκής πολι-
τικής. Ενώ η έκτη επισημαίνει την απουσία του δήμου από την ΕΕ. 
Η απάντηση στους ανωτέρω προβληματισμούς είναι ότι, όντως υπάρχει έλλειμμα δη-
μοκρατίας στην ΕΕ που αυτό εστιάζεται στο ότι ο λαός ή οι λαοί της δεν φαίνονται να 
είναι η ανώτατη αρχή στις όποιες αποφάσεις της. Είναι όμως η ανώτατη αρχή οι 
εκλεγμένοι αντιπρόσωποί της; Το σύστημα της Ένωσης, βασίζεται πολιτικά στην 
κυριαρχία των εθνικών συμβουλίων, που αποτελούνται από εκπροσώπους της εκτελε-
στικής εξουσίας των κρατών-μελών και της ίδιας της ΕΕ. Επομένως, η ΕΕ αποτελεί 
μια δομή που στηρίζεται σε συμβούλια των κύριων οργάνων της με μόνιμο το δημο-
κρατικό έλλειμμα. Η ιδέα της δημοκρατίας βασίζεται έτσι, στην κατανομή των εξου-
σιών που επιβάλλει τη συμμετοχή των δημοκρατικών οργάνων τα οποία όταν νομοθε-
τούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, θέτουν τη νομοθετική διαδικασία αυτή υπό τον 
έλεγχο των πολιτών και σε ‘λειτουργία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων έτσι ώστε να 
υπάρχει σεβασμός στη δημόσια συμμετοχή και στο δημόσιο έλεγχο’.26

4_Επίλογος

Εκείνο που διαπιστώνεται σήμερα πάντως, είναι ότι εκφράζονται προβληματισμοί για 
το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εάν οι διάφορες διευρύνσεις της Ένωσης 
που σημειώθηκαν έως τώρα, είχαν και τις ανάλογες εμβαθύνσεις αντίστοιχα, αναφο-
ρικά με την πολιτική της ενοποίηση. Αυτή η διαδικασία ενοποίησης, κατά μία άποψη, 
φαίνεται να είναι «ξένη» στα μάτια του Ευρωπαίου πολίτη.27 Αυτό είναι απόρροια δύο 
κύριων αιτιών: η πρώτη σχετίζεται με τις απορρίψεις των ευρωπαϊκών σχεδίων για τη 
Συνταγματική Συνθήκη της Ενωμένης Ευρώπης μετά από τη διεξαγωγή δημοψηφισμά-
των, π.χ. Γαλλία, Δανία, Ιρλανδία και Ολλανδία. Πράγμα όμως που φαίνεται τελικά 
να καλύπτεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Η δεύτερη, συνδέεται με τα αποτελέ-
σματα ερευνών της κοινής γνώμης. Εδώ εκδηλώνονται δύο βασικά ρεύματα προβλη-
ματισμού για την Ένωση. Το ένα στέκεται με σκεπτικισμό απέναντι στο ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα και το άλλο εκφράζει δυσαρέσκεια για την έλλειψη πληροφόρησης γύρω 
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Δε μου το βγάζεις απ’ το νου κάποιοι σε πρόδωσαν,
κάποιοι καρφώσανε τα χέρια σου απάνω σε  σταυρό.
αλλιώς πώς βρέθηκαν οι τρύπες στις παλάμες σου

και πέσανε τα χάδια? 

Ακριβώς γιατί είναι του συρμού, ας μη μιλήσουμε 
για τους ποικίλους βιασμούς και για το κτήνος, που 
δεν κοιμάται μέσα μας, γι’ αυτά μίλησαν άλλοι, πολ-
λοί μάλιστα χωρίς να έχουν τίποτα να πουν, λέω να 
πάμε στην άλλη άκρη και να πούμε δυο λόγια για τις 
αισθήσεις που τιμωρήσαμε σε περιορισμό κατ’ οίκον.
Η ζωή, επισημαίνει ένα παλιό σόφισμα, είναι ανθυ-
γιεινή, απόδειξη πως, όποιος ζει…πεθαίνει!
Πέρα όμως από το «φυσιολογικό» θάνατο – τα ει-
σαγωγικά, γιατί κατά φύσιν δε μπορεί να γεννιέται 
κάτι, για να πεθαίνει – υπάρχουν και μια σειρά άλ-
λοι «θάνατοι», στερήσεις, πάει να πει, και απώλει-
ες, που τις ζούμε ολοζώντανοι, θαρρείς για να μπο-
ρούν να μας πονάνε περισσότερο, να μας «προικί-
ζουν» με βιώματα, που, όταν δε μας κάνουν 
σοφότερους και πιο δυνατούς, κάλλιστα να μπο-
ρούν να μας σακατεύουν.
Σκεφτείτε όσους βρέθηκαν να ζουν χωρίς όραση ή 
ακοή, χωρίς ισορροπία νου και ψυχής, χωρίς κινη-
τική δυνατότητα, όσους αναγκάστηκαν να διαβά-
ζουν με τα δάκτυλα, να αναλύουν τους ήχους, για 
να αποκτήσουν εικόνα και αίσθηση κόσμου, σκε-
φτείτε όλους εκείνους, για τους οποίους τα αυτονό-
ητα έγιναν ολοζωής ζητήματα καθημερινής αναζή-
τησης.
Οι κοινωνίες στην προσπάθεια τους να χαλιναγω-
γήσουν την ασυδοσία, που μέσα από τις αισθήσεις 
αναζητά επαφή με τα πράγματα, αιχμαλώτισαν την 
ενστικτώδη ροπή των αισθήσεων και προκάλεσαν 
στους ανθρώπους μια σειρά από επίκτητες αναπη-
ρίες. 
Σκεφτείτε εκείνους, που σε αυταρχικά κοινωνικά 
καθεστώτα ποικίλοι ηθικοί αναγκασμοί τους στε-
ρούν ζωτικές απολαύσεις, χαρακτηρίζοντάς τες 
συλλήβδην ανάρμοστες, ή όλως διαστροφικές, κι 
αυτό στο όνομα ενός ανώνυμου ρυθμιστικού κοινω-
νικού «πρέπει» με το οποίο ή συμμορφώνεσαι, ή σε 
πετούν στο περιθώριο.
Οι άνθρωποι ωστόσο, πολύ πριν η κοινωνία έρθει 
να νομοθετήσει, ορίζοντας και αφορίζοντας συμπε-
ριφορές, είχαν καθοριστεί από τη φυσική νομοτέ-
λεια και όπου οι κοινωνικοί φραγμοί εμπόδιζαν τη 
φυσική τάση ασφυκτιούσαν για ένα διάστημα και 
ύστερα, σε πείσμα του καθωσπρεπισμού, άφηναν 
τον εαυτό τους να αισθάνεται και να ενεργεί κατά 
φύσιν και ο διάχυτος εσωτερικός αισθησιασμός ανα-
ζητούσε διέξοδο στην «αμαρτία»
Ένα παράδειγμα:
Πριν από αυτό που σήμερα αποκαλούμε σεξουαλι-
κή απελευθέρωση αλλά και σήμερα οι άνθρωποι 
έζησαν και ζουν σε καθεστώτα τυραννικής απαγό-
ρευσης, όπου κάθε γενετήσια παρόρμηση ήταν σα-
φώς ανεπίτρεπτη και έπρεπε σύμφωνα με τον κα-
νόνα ηθικής ευπρέπειας, για να τύχουν κοινωνικής 
νομιμοποίησης να περιορίζονται αυστηρά στο χώ-
ρο της κατ’ οίκον ελευθερίας των «δύο», ευλογημέ-
νης και επισκοπούμενης από την επίσημη εκκλησία, 
ή την ανώνυμη κοινή γνώμη, αλλιώς εξωθούνταν 
στην παρεκτροπή, ή στη σφαίρα της ατομικής φα-
ντασίωσης.

Έχω κρατήσει στη μνήμη ένα χαρακτηριστικό στιγ-
μιότυπο των αρχών της δεκαετίας του εβδομήντα, 
τότε που η Αθήνα μετέβαινε από το επαρχιωτισμό 
στην όποια αστική ελευθεριότητα, αλλά τα θεάματα 
παρέμεναν χωρισμένα σε επιτρεπτά και ανεπίτρε-
πτα, κατάλληλα και ακατάλληλα, συχνά υποκριτικά 
και μάταια κάπως, γιατί ό,τι ανοήτως απαγορεύεις 
το κάνεις πιο ελκυστικό.
Σε συνοικιακό δρόμο της Νέας Ιωνίας, κάποια με-
σόκοπη κυρία ονόματι Βαρβάρα λειτουργούσε ένα 
περίπτερο. Δίπλα ακριβώς στο μικρό καφενείο ανά-
μεσα στους θαμώνες σύχναζε κι ο μπάρμπα - Μάν-
θος, χήρος από χρόνια, αλλά ακόμη κοτσονάτος 
τόσο, όσο τα τολμηρά περιοδικά, που κρεμόταν στα 
μανταλάκια του περιπτέρου να μην τον αφήνουν 
ασυγκίνητο.
Ήθελε διακαώς να αγοράσει το περιοδικό να το 
ξεφυλλίσει χωρίς ενοχή με την άνεσή του, αλλά η 
συστολή της κατηχητικής αγωγής του, τον έκανε 
διστακτικό. Συχνά παραμόνευε πότε να ξεμακρύνει 
η περιπτερού και έριχνε κλεφτές ματιές στις φωτο-
γραφίες με τις ξέσκεπες καλλονές, ώσπου μια μέρα 
δεν άντεξε, ξεκρέμασε το περιοδικό το ξεφύλλισε 
εκεί μπροστά της και ψιθυρίζοντας αντί άλλης συ-
γνώμης ή άδειας το αμίμητο «για να ιδούμε, ρε Βαρ-
βάρα,… πού βαδίζει αυτός ο κόσμος!», τίναξε από 
πάνω του όλες τις χρεωμένες ενοχές και το ευχαρι-
στήθηκε με την ψυχή του.
Οι ηθικολόγοι μπορούν να πουν τα δικά τους, σή-
μερα ειδικά, που οι βορβορώδεις αποκαλύψεις θα 
δικαιολογούσαν ακόμη ασφυκτικότερο συντηρητι-
σμό, η άλλη αλήθεια ωστόσο είναι πως αν δεν αφε-
θείς στην περιέργεια των αισθήσεων, αν δεν γευτείς 
γήινη απόλαυση, δεν μπορείς να έχεις προσομοίωση 
ουράνιου παραδείσου. Και πρώτος παράδεισος, 
όταν ο ήλιος διακριτικά κλείνει τα βλέφαρα κι η 
νύχτα εξαργυρώνει την υπόσχεση της νιότης, η αγι-
ότητα, πρέπει να πούμε, δεν είναι παρά η ελαχιστό-
τατη εξαίρεση, που χωρίς τον παραπάνω κανόνα 
θα ήταν όλως αδιανόητη.
Γεννιόμαστε και παραμένουμε ανολοκλήρωτοι, δε-
καδικοί, μέχρι που να ενωθούμε κάπως με άλλους 
και η ακεραίωση είναι ζήτημα συνάψεων.
Η σύναψη ως έννοια έχει δυο στέρεα κοινωνικά 
συνθετικά: το «συν», που δηλώνει την ανάγκη του 
«μαζί» και το «άπτω», που θα πει εγγίζω, δηλαδή 
καταργώ την απόσταση.
Αυτό που ζούμε ένα χρόνο τώρα στην αναμέτρηση 
με τα μικρόβια, πέρα από τους θανάτους, τη δοκιμα-
σία στις εντατικές, το οικονομικό αδιέξοδο, την ανερ-
γία και την απραγμοσύνη, μας έχει βάλει και σε μια 
δοκιμασία στέρησης του αναγκαίου όρου συνύπαρ-
ξης, που είναι η συναναστροφή, με άλλα λόγια, αιχ-
μαλωτίζει την αίσθηση της αφής και την ιδιοτροπία 
του «μη μου άπτου» των χολερικών τη μετατρέπει σε 
κοινωνική φόρμα ασφαλούς συμβίωσης. 
Στην ιστορία του μέχρι τώρα κοινωνικού πολιτισμού 
ποτέ η απόσταση δεν υπήρξε αναγκαία συνθήκη 
προστασίας της ύπαρξης ίσα ίσα κι αν οι εποχές 
που ζούμε μείνουν στην ιστορία, θα είναι, γιατί κα-
λούμαστε πλέον να επανακαθορίσουμε τη σχέσεις 
μας με το ανθρωπογενές περιβάλλον στη βάση μιας 
αποστασιοποίησης και αυτό συνιστά αντινομία προς 
την ίδια τη βιοκοινωνική μας προδιαγραφή.
Το άγγιγμα, η χειραψία, η αγκαλιά, το πλησίασμα 

σε απόσταση φιλιού, το χάδι, ή ακόμη και το κρά-
τημα χεριού ετοιμοθάνατου, που εφεξής ενοχοποι-
ούνται ως ανθυγιεινά και επικίνδυνα είναι ωστόσο 
συστατικά της διάθεσης και της ψυχικής μας ισορ-
ροπίας, χωρίς αυτά είμαστε δεσμώτες, καταδικα-
σμένοι να ζούμε φυλακισμένοι στον εαυτό μας.
Επειδή το άγγιγμα ανήκει στα αυθόρμητα και αυτο-
νόητα της καθημερινότητας συνήθως δεν του δίδου-
με τη σημασία, που έχει.
Για να δείξει πόσο η αίσθηση της αφής προσδιορίζει 
την ψυχική μας κατάσταση, ο καθηγητής Αλέξαν-
δρος Κοσμόπουλος στα πλαίσια της Σχεσιοδυναμι-
κής παιδαγωγικής στο πανεπιστήμιο των Πατρών, 
πριν χρόνια, έκανε το εξής πείραμα:
Σε δέντρο, που βρισκόταν κοντά σε τηλεφωνικό θά-
λαμο, έκρυψε κάμερα και κάποιος κατέγραφε όσους 
έμπαιναν να τηλεφωνήσουν, αφού πρώτα στη «χού-
φτα» του κερματοδέκτη άφηνε το αντίστοιχο νόμι-
σμα. Πήγαινε ο ανυποψίαστος να τηλεφωνήσει κρα-
τώντας το δικό του κέρμα στο χέρι, όταν έβλεπε το 
«ξεχασμένο», έβαζε το δικό του στην τσέπη, έπαιρ-
νε το έτοιμο, τηλεφωνούσε. Καθώς έκανε να φύγει 
κάποιος φοιτητής, προσποιούμενος τον προηγούμε-
νο, τον πλησίαζε από κάποια απόσταση και κάπως 
αναστατωμένος του έλεγε:
«Σας παρακαλώ, προηγουμένως ήρθα να τηλεφω-
νήσω και πρέπει να ξέχασα το κέρμα στη συσκευή, 
επειδή δεν έχω άλλο και είναι ανάγκη να επικοινω-
νήσω με το σπίτι μου, μήπως το βρήκατε?» «Όχι» 
απαντούσε ο άλλος κάπως αμήχανα και έφευγε. 
Αυτό επαναλαμβανόταν για κάμποσες φορές με τη 
διαφορά πως κάθε επόμενη ο «αναστατωμένος ξε-
χασιάρης» πλησίαζε και πιο κοντά. Παρατηρούσαν 
πως όσο πιο κοντά πλησίαζε ο δεύτερος τόσο πιο 
αμήχανος γινόταν ο πρώτος και τόσο πιο χλιαρά 
έλεγε το «όχι» και έφευγε.
Ώσπου στο τέλος του πειράματος ο προσποιούμενος 
ερχόταν με μεγαλύτερη φόρα και αγγίζοντας τον 
άλλο στα χέρια επαναλάμβανε τα ίδια: 
«Σας παρακαλώ κ.λ.π μήπως το βρήκατε?» τότε ο 
πρώτος χωρίς να το πολυσκεφτεί του απαντούσε 
«ναι φίλε το βρήκα, το χρησιμοποίησα, αλλά πάρε 
το δικό μου και συγνώμη».
Το συμπέρασμα είναι προφανές, η απόσταση σκο-
τώνει την επικοινωνία, τη σύναψη των δεκαδικών, 
την πέμπτη δηλαδή πράξη της αριθμητικής που δεν 
είναι άλλη από τη συναίρεση μέσα από τη συνανα-
στροφή, το αδιάλειπτο πάει πλησίασμα να πει του 
ανθρώπου με άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος εκείνο με 
το οποίο ταυτίζεται, εκείνο, που εν τέλει αγαπά, 
θέλει και να το αγγίζει.  
Η ηλεκτρονική επικοινωνία σύντομα εκτός από επι-
κίνδυνη θα αποδειχτεί και αβαθής και απατηλή και 
μόνο γιατί στερεί την τρυφερότητα ή και την ηδονή 
του αγγίγματος κι αυτό είναι κάτι, που πρέπει να 
μας κάνει να ξανασκεφτούμε….πού βαδίζει, αλήθεια, 
αυτός ο κόσμος και πόσο υπερτιμημένες υπήρξαν 
στην ιστορία του πολιτισμού οι πνευματικές μας 
αναζητήσεις σε βάρος των αναγκών των αισθήσεων. 
«Να ζήσουμε πρώτα, έλεγαν οι Λατίνοι, και ύστερα 
φιλοσοφούμε!»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

(ΤΟΥ ΖΑϊΜΗ)

Email: saloudim@hotmail.com
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«Για να ιΔούμε, ρε ΒαρΒαρα, Πού ΒαΔιζει αύτοΣ ο κοΣμοΣ!»

ΜΗΝ ξΕΧΝΑΤΕ:
Όποιος επιθυμεί να «στηρίξει» την τράπεζα αίματος του 
συλλόγου μας, μπορεί, και εκτός πλαισίου συγκεκριμένης 
σχετικής δράσης μας, να προσέρχεται σε οποιοδήποτε 
νοσοκομείο της επιλογής του, που διαθέτει αιμοδοτικό 
κέντρο, και να «δίνει» αίμα στα ακόλουθα στοιχεία:

◗��ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤοΣ ΤοΥ ΣΥλλοΓοΥ 
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «Το ΙδαΙον ανΤρον»,  
ΠοΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤο ΝοΣοΚοΜΕΙο «σωτήρια».

▲

από τα δρώμενα στην Ένωση. 
Συνεπώς, αυτό που πρέπει να απασχολήσει την ΕΕ ουσιαστικά είναι α) η αύξηση της 
σπουδαιότητας και του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων ώστε να νομιμοποιούνται και 
οι όποιες ενέργειές της, β) η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στα κέντρα λήψης 
των αποφάσεων και γ) η ευρύτερη δημοσιοποίηση γενικότερα των ευρωπαίων πολιτι-
κών της.28 Μονάχα έτσι, μπορεί όχι μόνο να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ, 
αλλά και να νομιμοποιείται η κάθε της δράση αφού θα αυξάνεται και ο αριθμός των 
ενεργών πολιτών της. 
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ψήφου στις δημοτικές εκλογές και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τους αλλοδαπούς πολίτες της Ένωσης, είναι απόδειξη που προάγει και περιφρουρεί 
τη δημοκρατία. Η ίδια αυτή θέση, εκφράζει ότι το στάδιο πολιτικής ολοκλήρωσης της 
ΕΕ, είναι επιθυμία και απόφαση κρατών-μελών αφού τα ίδια αυτά κράτη είναι κύριοι 
παράγοντες των ευρωπαϊκών συνθηκών. Το γεγονός ότι η οικονομική ολοκλήρωση 
έχει προτεραιότητα και η πολιτική ολοκλήρωση αργοπορεί έχει θεωρηθεί από την ίδια 
παραπάνω θέση ως έκφραση μιας δημοκρατικά νομιμοποιημένης απόφασης. Αν πα-
ρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα τότε πρόκειται για ένα 
δημοκρατικά νομιμοποιημένο δημοκρατικό έλλειμμα. 
Η δεύτερη θέση, υποστηρίζει ότι τα δομικά δημοκρατικά ελλείμματα της ΕΕ, εξακο-
λουθούν να είναι μείζονα σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια των θεωριών της δημοκρα-
τίας και των τρόπων μέτρησής τους. Με άλλα λόγια, εδώ δεν τίθεται θέμα εκλογέων 
που θα αναδείξουν μια μορφή κοινοβουλευτικής δημοκρατίας σε σχήμα κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης, όχι. Ούτε όμως και οι ίδιοι οι εκλογείς μπορούν να αναθέσουν 
πραγματική εξουσία στους αντιπροσώπους που επέλεξαν επειδή η ρυθμιστική εξουσία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι περιορισμένη.24 Το πρόβλημα εντοπίζεται σε ένα 
δομικό έλλειμμα δημοκρατίας που δεν μπορεί να παραμεριστεί με την αναβάθμιση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ, εδράζεται σύμφωνα με 
τη δεύτερη αυτή θέση πάνω σε δύο διαστάσεις: την πολιτική συμμετοχή των ενήλικων 
πολιτών αφενός και την ελευθερία καθώς και το βαθμό ανταγωνισμού των πολιτικών 
διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής βούλησης και λήψης αποφάσεων αφετέρου. Κα-
τά συνέπεια, το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ φαίνεται να έχει πολλές αιτίες. 
Πρώτον, ότι η εκτελεστική της εξουσία δεν εκλέγεται από τους πολίτες της, ή από 
εκλεγμένους αντιπροσώπους, αλλά διορίζεται από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, 
με αδιαφανείς διαδικασίες και τη συμβολή του ΕΚ. Δεύτερον, ότι η μορφή του κοινο-
βουλευτισμού της ΕΕ μετά την παραχώρηση αρμοδιοτήτων δεν ενίσχυσε το ΕΚ με 
αποτελεσματικές λειτουργίες ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας. Τρίτον, το έλλειμμα 
δημοκρατίας πρέπει να εντοπιστεί στο ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενοποιητικό σύ-
στημα θεσμών στα κόμματα, στις ομάδες καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Τέταρτον, το δημοκρατικό έλλειμμα συνδέεται με μια θεσμική οργάνωση, που το 
πλαίσιο της νομικής διαδικασίας, οι αρμοδιότητες πρότασης και λήψης αποφάσεων 
είναι διαμοιρασμένες στο Συμβούλιο των Υπουργών και στην Επιτροπή.25 Το μεν 
Συμβούλιο έχει συγκροτηθεί με έμμεσες διαδικασίες και διαθέτει αρμοδιότητα λήψης 
αποφάσεων, ενώ η Επιτροπή κατέχει τις αρμοδιότητες πρότασης, ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων και θεσμοποιείται ως γραφειοκρατικός συντονισμός. Η Πέμπτη αιτία δη-
μοκρατικού ελλείμματος παραπέμπει στα προβλήματα ηγεσίας της ευρωπαϊκής πολι-
τικής. Ενώ η έκτη επισημαίνει την απουσία του δήμου από την ΕΕ. 
Η απάντηση στους ανωτέρω προβληματισμούς είναι ότι, όντως υπάρχει έλλειμμα δη-
μοκρατίας στην ΕΕ που αυτό εστιάζεται στο ότι ο λαός ή οι λαοί της δεν φαίνονται να 
είναι η ανώτατη αρχή στις όποιες αποφάσεις της. Είναι όμως η ανώτατη αρχή οι 
εκλεγμένοι αντιπρόσωποί της; Το σύστημα της Ένωσης, βασίζεται πολιτικά στην 
κυριαρχία των εθνικών συμβουλίων, που αποτελούνται από εκπροσώπους της εκτελε-
στικής εξουσίας των κρατών-μελών και της ίδιας της ΕΕ. Επομένως, η ΕΕ αποτελεί 
μια δομή που στηρίζεται σε συμβούλια των κύριων οργάνων της με μόνιμο το δημο-
κρατικό έλλειμμα. Η ιδέα της δημοκρατίας βασίζεται έτσι, στην κατανομή των εξου-
σιών που επιβάλλει τη συμμετοχή των δημοκρατικών οργάνων τα οποία όταν νομοθε-
τούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, θέτουν τη νομοθετική διαδικασία αυτή υπό τον 
έλεγχο των πολιτών και σε ‘λειτουργία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων έτσι ώστε να 
υπάρχει σεβασμός στη δημόσια συμμετοχή και στο δημόσιο έλεγχο’.26

4_Επίλογος

Εκείνο που διαπιστώνεται σήμερα πάντως, είναι ότι εκφράζονται προβληματισμοί για 
το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εάν οι διάφορες διευρύνσεις της Ένωσης 
που σημειώθηκαν έως τώρα, είχαν και τις ανάλογες εμβαθύνσεις αντίστοιχα, αναφο-
ρικά με την πολιτική της ενοποίηση. Αυτή η διαδικασία ενοποίησης, κατά μία άποψη, 
φαίνεται να είναι «ξένη» στα μάτια του Ευρωπαίου πολίτη.27 Αυτό είναι απόρροια δύο 
κύριων αιτιών: η πρώτη σχετίζεται με τις απορρίψεις των ευρωπαϊκών σχεδίων για τη 
Συνταγματική Συνθήκη της Ενωμένης Ευρώπης μετά από τη διεξαγωγή δημοψηφισμά-
των, π.χ. Γαλλία, Δανία, Ιρλανδία και Ολλανδία. Πράγμα όμως που φαίνεται τελικά 
να καλύπτεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Η δεύτερη, συνδέεται με τα αποτελέ-
σματα ερευνών της κοινής γνώμης. Εδώ εκδηλώνονται δύο βασικά ρεύματα προβλη-
ματισμού για την Ένωση. Το ένα στέκεται με σκεπτικισμό απέναντι στο ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα και το άλλο εκφράζει δυσαρέσκεια για την έλλειψη πληροφόρησης γύρω 
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Δε μου το βγάζεις απ’ το νου κάποιοι σε πρόδωσαν,
κάποιοι καρφώσανε τα χέρια σου απάνω σε  σταυρό.
αλλιώς πώς βρέθηκαν οι τρύπες στις παλάμες σου

και πέσανε τα χάδια? 

Ακριβώς γιατί είναι του συρμού, ας μη μιλήσουμε 
για τους ποικίλους βιασμούς και για το κτήνος, που 
δεν κοιμάται μέσα μας, γι’ αυτά μίλησαν άλλοι, πολ-
λοί μάλιστα χωρίς να έχουν τίποτα να πουν, λέω να 
πάμε στην άλλη άκρη και να πούμε δυο λόγια για τις 
αισθήσεις που τιμωρήσαμε σε περιορισμό κατ’ οίκον.
Η ζωή, επισημαίνει ένα παλιό σόφισμα, είναι ανθυ-
γιεινή, απόδειξη πως, όποιος ζει…πεθαίνει!
Πέρα όμως από το «φυσιολογικό» θάνατο – τα ει-
σαγωγικά, γιατί κατά φύσιν δε μπορεί να γεννιέται 
κάτι, για να πεθαίνει – υπάρχουν και μια σειρά άλ-
λοι «θάνατοι», στερήσεις, πάει να πει, και απώλει-
ες, που τις ζούμε ολοζώντανοι, θαρρείς για να μπο-
ρούν να μας πονάνε περισσότερο, να μας «προικί-
ζουν» με βιώματα, που, όταν δε μας κάνουν 
σοφότερους και πιο δυνατούς, κάλλιστα να μπο-
ρούν να μας σακατεύουν.
Σκεφτείτε όσους βρέθηκαν να ζουν χωρίς όραση ή 
ακοή, χωρίς ισορροπία νου και ψυχής, χωρίς κινη-
τική δυνατότητα, όσους αναγκάστηκαν να διαβά-
ζουν με τα δάκτυλα, να αναλύουν τους ήχους, για 
να αποκτήσουν εικόνα και αίσθηση κόσμου, σκε-
φτείτε όλους εκείνους, για τους οποίους τα αυτονό-
ητα έγιναν ολοζωής ζητήματα καθημερινής αναζή-
τησης.
Οι κοινωνίες στην προσπάθεια τους να χαλιναγω-
γήσουν την ασυδοσία, που μέσα από τις αισθήσεις 
αναζητά επαφή με τα πράγματα, αιχμαλώτισαν την 
ενστικτώδη ροπή των αισθήσεων και προκάλεσαν 
στους ανθρώπους μια σειρά από επίκτητες αναπη-
ρίες. 
Σκεφτείτε εκείνους, που σε αυταρχικά κοινωνικά 
καθεστώτα ποικίλοι ηθικοί αναγκασμοί τους στε-
ρούν ζωτικές απολαύσεις, χαρακτηρίζοντάς τες 
συλλήβδην ανάρμοστες, ή όλως διαστροφικές, κι 
αυτό στο όνομα ενός ανώνυμου ρυθμιστικού κοινω-
νικού «πρέπει» με το οποίο ή συμμορφώνεσαι, ή σε 
πετούν στο περιθώριο.
Οι άνθρωποι ωστόσο, πολύ πριν η κοινωνία έρθει 
να νομοθετήσει, ορίζοντας και αφορίζοντας συμπε-
ριφορές, είχαν καθοριστεί από τη φυσική νομοτέ-
λεια και όπου οι κοινωνικοί φραγμοί εμπόδιζαν τη 
φυσική τάση ασφυκτιούσαν για ένα διάστημα και 
ύστερα, σε πείσμα του καθωσπρεπισμού, άφηναν 
τον εαυτό τους να αισθάνεται και να ενεργεί κατά 
φύσιν και ο διάχυτος εσωτερικός αισθησιασμός ανα-
ζητούσε διέξοδο στην «αμαρτία»
Ένα παράδειγμα:
Πριν από αυτό που σήμερα αποκαλούμε σεξουαλι-
κή απελευθέρωση αλλά και σήμερα οι άνθρωποι 
έζησαν και ζουν σε καθεστώτα τυραννικής απαγό-
ρευσης, όπου κάθε γενετήσια παρόρμηση ήταν σα-
φώς ανεπίτρεπτη και έπρεπε σύμφωνα με τον κα-
νόνα ηθικής ευπρέπειας, για να τύχουν κοινωνικής 
νομιμοποίησης να περιορίζονται αυστηρά στο χώ-
ρο της κατ’ οίκον ελευθερίας των «δύο», ευλογημέ-
νης και επισκοπούμενης από την επίσημη εκκλησία, 
ή την ανώνυμη κοινή γνώμη, αλλιώς εξωθούνταν 
στην παρεκτροπή, ή στη σφαίρα της ατομικής φα-
ντασίωσης.

Έχω κρατήσει στη μνήμη ένα χαρακτηριστικό στιγ-
μιότυπο των αρχών της δεκαετίας του εβδομήντα, 
τότε που η Αθήνα μετέβαινε από το επαρχιωτισμό 
στην όποια αστική ελευθεριότητα, αλλά τα θεάματα 
παρέμεναν χωρισμένα σε επιτρεπτά και ανεπίτρε-
πτα, κατάλληλα και ακατάλληλα, συχνά υποκριτικά 
και μάταια κάπως, γιατί ό,τι ανοήτως απαγορεύεις 
το κάνεις πιο ελκυστικό.
Σε συνοικιακό δρόμο της Νέας Ιωνίας, κάποια με-
σόκοπη κυρία ονόματι Βαρβάρα λειτουργούσε ένα 
περίπτερο. Δίπλα ακριβώς στο μικρό καφενείο ανά-
μεσα στους θαμώνες σύχναζε κι ο μπάρμπα - Μάν-
θος, χήρος από χρόνια, αλλά ακόμη κοτσονάτος 
τόσο, όσο τα τολμηρά περιοδικά, που κρεμόταν στα 
μανταλάκια του περιπτέρου να μην τον αφήνουν 
ασυγκίνητο.
Ήθελε διακαώς να αγοράσει το περιοδικό να το 
ξεφυλλίσει χωρίς ενοχή με την άνεσή του, αλλά η 
συστολή της κατηχητικής αγωγής του, τον έκανε 
διστακτικό. Συχνά παραμόνευε πότε να ξεμακρύνει 
η περιπτερού και έριχνε κλεφτές ματιές στις φωτο-
γραφίες με τις ξέσκεπες καλλονές, ώσπου μια μέρα 
δεν άντεξε, ξεκρέμασε το περιοδικό το ξεφύλλισε 
εκεί μπροστά της και ψιθυρίζοντας αντί άλλης συ-
γνώμης ή άδειας το αμίμητο «για να ιδούμε, ρε Βαρ-
βάρα,… πού βαδίζει αυτός ο κόσμος!», τίναξε από 
πάνω του όλες τις χρεωμένες ενοχές και το ευχαρι-
στήθηκε με την ψυχή του.
Οι ηθικολόγοι μπορούν να πουν τα δικά τους, σή-
μερα ειδικά, που οι βορβορώδεις αποκαλύψεις θα 
δικαιολογούσαν ακόμη ασφυκτικότερο συντηρητι-
σμό, η άλλη αλήθεια ωστόσο είναι πως αν δεν αφε-
θείς στην περιέργεια των αισθήσεων, αν δεν γευτείς 
γήινη απόλαυση, δεν μπορείς να έχεις προσομοίωση 
ουράνιου παραδείσου. Και πρώτος παράδεισος, 
όταν ο ήλιος διακριτικά κλείνει τα βλέφαρα κι η 
νύχτα εξαργυρώνει την υπόσχεση της νιότης, η αγι-
ότητα, πρέπει να πούμε, δεν είναι παρά η ελαχιστό-
τατη εξαίρεση, που χωρίς τον παραπάνω κανόνα 
θα ήταν όλως αδιανόητη.
Γεννιόμαστε και παραμένουμε ανολοκλήρωτοι, δε-
καδικοί, μέχρι που να ενωθούμε κάπως με άλλους 
και η ακεραίωση είναι ζήτημα συνάψεων.
Η σύναψη ως έννοια έχει δυο στέρεα κοινωνικά 
συνθετικά: το «συν», που δηλώνει την ανάγκη του 
«μαζί» και το «άπτω», που θα πει εγγίζω, δηλαδή 
καταργώ την απόσταση.
Αυτό που ζούμε ένα χρόνο τώρα στην αναμέτρηση 
με τα μικρόβια, πέρα από τους θανάτους, τη δοκιμα-
σία στις εντατικές, το οικονομικό αδιέξοδο, την ανερ-
γία και την απραγμοσύνη, μας έχει βάλει και σε μια 
δοκιμασία στέρησης του αναγκαίου όρου συνύπαρ-
ξης, που είναι η συναναστροφή, με άλλα λόγια, αιχ-
μαλωτίζει την αίσθηση της αφής και την ιδιοτροπία 
του «μη μου άπτου» των χολερικών τη μετατρέπει σε 
κοινωνική φόρμα ασφαλούς συμβίωσης. 
Στην ιστορία του μέχρι τώρα κοινωνικού πολιτισμού 
ποτέ η απόσταση δεν υπήρξε αναγκαία συνθήκη 
προστασίας της ύπαρξης ίσα ίσα κι αν οι εποχές 
που ζούμε μείνουν στην ιστορία, θα είναι, γιατί κα-
λούμαστε πλέον να επανακαθορίσουμε τη σχέσεις 
μας με το ανθρωπογενές περιβάλλον στη βάση μιας 
αποστασιοποίησης και αυτό συνιστά αντινομία προς 
την ίδια τη βιοκοινωνική μας προδιαγραφή.
Το άγγιγμα, η χειραψία, η αγκαλιά, το πλησίασμα 

σε απόσταση φιλιού, το χάδι, ή ακόμη και το κρά-
τημα χεριού ετοιμοθάνατου, που εφεξής ενοχοποι-
ούνται ως ανθυγιεινά και επικίνδυνα είναι ωστόσο 
συστατικά της διάθεσης και της ψυχικής μας ισορ-
ροπίας, χωρίς αυτά είμαστε δεσμώτες, καταδικα-
σμένοι να ζούμε φυλακισμένοι στον εαυτό μας.
Επειδή το άγγιγμα ανήκει στα αυθόρμητα και αυτο-
νόητα της καθημερινότητας συνήθως δεν του δίδου-
με τη σημασία, που έχει.
Για να δείξει πόσο η αίσθηση της αφής προσδιορίζει 
την ψυχική μας κατάσταση, ο καθηγητής Αλέξαν-
δρος Κοσμόπουλος στα πλαίσια της Σχεσιοδυναμι-
κής παιδαγωγικής στο πανεπιστήμιο των Πατρών, 
πριν χρόνια, έκανε το εξής πείραμα:
Σε δέντρο, που βρισκόταν κοντά σε τηλεφωνικό θά-
λαμο, έκρυψε κάμερα και κάποιος κατέγραφε όσους 
έμπαιναν να τηλεφωνήσουν, αφού πρώτα στη «χού-
φτα» του κερματοδέκτη άφηνε το αντίστοιχο νόμι-
σμα. Πήγαινε ο ανυποψίαστος να τηλεφωνήσει κρα-
τώντας το δικό του κέρμα στο χέρι, όταν έβλεπε το 
«ξεχασμένο», έβαζε το δικό του στην τσέπη, έπαιρ-
νε το έτοιμο, τηλεφωνούσε. Καθώς έκανε να φύγει 
κάποιος φοιτητής, προσποιούμενος τον προηγούμε-
νο, τον πλησίαζε από κάποια απόσταση και κάπως 
αναστατωμένος του έλεγε:
«Σας παρακαλώ, προηγουμένως ήρθα να τηλεφω-
νήσω και πρέπει να ξέχασα το κέρμα στη συσκευή, 
επειδή δεν έχω άλλο και είναι ανάγκη να επικοινω-
νήσω με το σπίτι μου, μήπως το βρήκατε?» «Όχι» 
απαντούσε ο άλλος κάπως αμήχανα και έφευγε. 
Αυτό επαναλαμβανόταν για κάμποσες φορές με τη 
διαφορά πως κάθε επόμενη ο «αναστατωμένος ξε-
χασιάρης» πλησίαζε και πιο κοντά. Παρατηρούσαν 
πως όσο πιο κοντά πλησίαζε ο δεύτερος τόσο πιο 
αμήχανος γινόταν ο πρώτος και τόσο πιο χλιαρά 
έλεγε το «όχι» και έφευγε.
Ώσπου στο τέλος του πειράματος ο προσποιούμενος 
ερχόταν με μεγαλύτερη φόρα και αγγίζοντας τον 
άλλο στα χέρια επαναλάμβανε τα ίδια: 
«Σας παρακαλώ κ.λ.π μήπως το βρήκατε?» τότε ο 
πρώτος χωρίς να το πολυσκεφτεί του απαντούσε 
«ναι φίλε το βρήκα, το χρησιμοποίησα, αλλά πάρε 
το δικό μου και συγνώμη».
Το συμπέρασμα είναι προφανές, η απόσταση σκο-
τώνει την επικοινωνία, τη σύναψη των δεκαδικών, 
την πέμπτη δηλαδή πράξη της αριθμητικής που δεν 
είναι άλλη από τη συναίρεση μέσα από τη συνανα-
στροφή, το αδιάλειπτο πάει πλησίασμα να πει του 
ανθρώπου με άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος εκείνο με 
το οποίο ταυτίζεται, εκείνο, που εν τέλει αγαπά, 
θέλει και να το αγγίζει.  
Η ηλεκτρονική επικοινωνία σύντομα εκτός από επι-
κίνδυνη θα αποδειχτεί και αβαθής και απατηλή και 
μόνο γιατί στερεί την τρυφερότητα ή και την ηδονή 
του αγγίγματος κι αυτό είναι κάτι, που πρέπει να 
μας κάνει να ξανασκεφτούμε….πού βαδίζει, αλήθεια, 
αυτός ο κόσμος και πόσο υπερτιμημένες υπήρξαν 
στην ιστορία του πολιτισμού οι πνευματικές μας 
αναζητήσεις σε βάρος των αναγκών των αισθήσεων. 
«Να ζήσουμε πρώτα, έλεγαν οι Λατίνοι, και ύστερα 
φιλοσοφούμε!»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

(ΤΟΥ ΖΑϊΜΗ)

Email: saloudim@hotmail.com

Παλμογραφίες..!
Δημήτρη Σαλούστρου (του Ζαϊμη) * φΙλολοΓοΥ
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«Για να ιΔούμε, ρε ΒαρΒαρα, Πού ΒαΔιζει αύτοΣ ο κοΣμοΣ!»

ΜΗΝ ξΕΧΝΑΤΕ:
Όποιος επιθυμεί να «στηρίξει» την τράπεζα αίματος του 
συλλόγου μας, μπορεί, και εκτός πλαισίου συγκεκριμένης 
σχετικής δράσης μας, να προσέρχεται σε οποιοδήποτε 
νοσοκομείο της επιλογής του, που διαθέτει αιμοδοτικό 
κέντρο, και να «δίνει» αίμα στα ακόλουθα στοιχεία:

◗��ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤοΣ ΤοΥ ΣΥλλοΓοΥ 
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «Το ΙδαΙον ανΤρον»,  
ΠοΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤο ΝοΣοΚοΜΕΙο «σωτήρια».

▲

από τα δρώμενα στην Ένωση. 
Συνεπώς, αυτό που πρέπει να απασχολήσει την ΕΕ ουσιαστικά είναι α) η αύξηση της 
σπουδαιότητας και του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων ώστε να νομιμοποιούνται και 
οι όποιες ενέργειές της, β) η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στα κέντρα λήψης 
των αποφάσεων και γ) η ευρύτερη δημοσιοποίηση γενικότερα των ευρωπαίων πολιτι-
κών της.28 Μονάχα έτσι, μπορεί όχι μόνο να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ, 
αλλά και να νομιμοποιείται η κάθε της δράση αφού θα αυξάνεται και ο αριθμός των 
ενεργών πολιτών της. 
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ην άλλη μέρα, ο Απάγελος πήγε στον Ανεμά.
Πριν διαβεί το κατώφλι, άκουσε ήχο λύρας. Στάθη-

κε εκεί και άκουγε τον λυράρη να ξεγεννάει τους ήχους 
από τη λύρα του.
Τα τραγούδια του και οι ρυθμοί που άκουγε δεν τον 
ξεσηκώνανε τόσο για χορό. Σταλάζανε όμως μέσα στην 
ψυχή του την αγάπη για τον κόσμο και τα θαύματά του. 
Έτσι ένιωθε ο Απάγελος.
Κι αυτό που ένιωσε από το παίξιμο του Ανεμά, το ζή-
λεψε.
― Καλώς τονε! Πώς από δω, Απάγελε; τον χαιρέτησε 
ο λυράρης βλέποντάς τον να μπαίνει.
― Δάσκαλε Ανεμά! είπε το παιδί. Ήρθα σε σένα γιατί 
θέλω να μάθω να ξεσηκώνω τις ψυχές των ανθρώπων. 
Γιατί με τα πόδια τους νομίζω ότι αρχίζω να τα κατα-
φέρνω.
Ο Ανεμάς χαμογέλασε και κατέβασε τη λύρα.
― Και νομίζεις ότι μπορεί να ξεσηκώνεις τα πόδια χωρίς 
να περνάς απ’ την ψυχή και το μυαλό τους; ρώτησε στυ-
λώνοντας τα λαμπερά του μάτια στο παιδί.
― Εσύ θα μου πεις, είπε θαρρετά ο Απάγελος.
― Κάθισε κοντά μου, είπε ο λυράρης τραβώντας ένα 
κάθισμα δίπλα του.
Ο Απάγελος κάθισε με τη λύρα έτοιμη.
Ο Ανεμάς άρχισε να παίζει.
Ο Απάγελος έκλεισε τα μάτια και άκουγε.
Σιγά σιγά, το τραγούδι του λυράρη θέριευε μέσα του 
καθώς λέξεις και εικόνες ανείπωτες και λαμπερές άρχι-
σαν να στήνουν χορό στη σκέψη του, καβάλα στους 
ήχους της λύρας.
Ο Ανεμάς έπαιζε κι ο Απάγελος άκουγε εκστατικά.
Αυτό κράτησε κοντά δέκα λεπτά.
Με την τελευταία κοντυλιά, ο Απάγελος άνοιξε τα μάτια 
και τα δάκρυα τρέχανε στα μάγουλά του.
Λυράρης και μαθητής κοιτάχτηκαν αμίλητοι, δακρυσμέ-
νοι και οι δυο.
― Το πρώτο μάθημα τελείωσε, Απάγελε. Και μου το 
έδωσες εσύ. Αύριο πάλι, είπε ο Ανεμάς και σφούγγισε, 
δίχως να ντραπεί, τα μάτια του. Αύριο πάλι, ξαναείπε, 
σαν για να σιγουρευτεί ότι τον άκουσε το αγόρι και θα 
ξανάρθει.
Το απόγευμα εκείνο ο Απάγελος δεν γύρισε σπίτι του.
Πήγε με τη λύρα του στ’ αόρι [1]. Κάθισε σ’ έναν βράχο 
και έπαιζε τραγούδια αγάπης, έχοντας σε μιαν άκρη του 
μυαλού του την όμορφη γειτονοπούλα του.
Κάποια στιγμή το βλέμμα του πλανήθηκε στον ουρανό.
Ψηλά και μακριά, κάτω από κάτι αχνά σύννεφα, είδε 
ένα μικρό γεράκι που μόλις και φαινότανε. Σαν μύγα 
έδειχνε. Το πετούμενο έκανε μεγάλους κύκλους από πά-
νω του με ακίνητα φτερά. Λες και τον παρακολουθούσε· 
έτσι του φάνηκε του Απάγελου.
«Θα τραγουδήσω κάτι για το γεράκι», σκέφτηκε κι άρ-
χισε να παίζει.
Μετά από λίγο, ενώ έπαιζε και τραγουδούσε, ένιωσε 
σαν κάποιος να στεκόταν δίπλα του. Κατέβασε το δο-
ξάρι και κοίταξε δεξιά του.
Δίχως μεγάλο ξάφνιασμα, είδε στον διπλανό βράχο να 
τον κοιτάζει ένα γεράκι.
«Λες να είναι το γεράκι που πετούσε πάνωθέ μου;» ανα-
ρωτήθηκε.
Το γεράκι στεκόταν ακίνητο. Ο Απάγελος ξανάπιασε 
το τραγούδι ρίχνοντας λοξές ματιές στο αγριοπούλι. 
Όσην ώρα έπαιζε και τραγουδούσε ο Απάγελος, το γε-
ράκι στεκόταν ασάλευτο. Μέχρι το δειλινό.
Αποφάσισε τότε ο Απάγελος να γυρίσει σπίτι του.
― Γεια σου, γεράκι, είπε και σηκώθηκε να φύγει.
Τότε, σαν να τον χαιρετούσε κι εκείνο, το γεράκι άνοιξε 
τα φτερά του, έκανε έναν κύκλο γύρω από το αγόρι και 
χάθηκε προς τη δύση που κοκκίνιζε.
Τα απογεύματα, όποτε ευκαιρούσε ο Ανεμάς, ο Απάγε-
λος πήγαινε σπίτι του ή στο καφενείο στον πλάτανο και 
παίζανε μαζί. Ο Ανεμάς ξεδίπλωνε την τέχνη του και ο 
Απάγελος ρουφούσε σαν σφουγγάρι ήχους, λόγια και 
τεχνικές.
Σχεδόν μετά από κάθε συνάντηση με τον Ανεμά, ο Απά-
γελος πήγαινε στο βουνό και έπαιζε για το γεράκι που 
τον περίμενε στημένο στον ίδιο βράχο. Ούτε μια φορά 

δεν έλειψε το γεράκι. Ο Απάγελος το είχε τόσο συνηθί-
σει και τόσο αγαπήσει που του έφτιαχνε τραγούδια και 
του τα ’λεγε.
Και ο σοφός εκείνος πετρίτης, θαρρείς και καταλάβαινε 
κι όταν άκουγε τραγούδι φτιαγμένο γι’ αυτόν, κουνούσε 
απαλά τα φτερά του κι έβγαζε μια ψιλή φωνή σαν ευχα-
ριστώ ή μπράβο.

―Ό,τι είχα να σου δείξω, σου το έχω δείξει, είπε μια 
μέρα ο Ανεμάς στον Απάγελο. Καιρός να πας σε άλλον 
λυράρη.
Είχαν περάσει αρκετό καιρό μαζί.
Ο Απάγελος πάλι μελαγχόλησε και πάλι χάρηκε.
Είχε δεθεί και με τον Ανεμά όπως και με τον Κοφινά.
Τους ένιωθε πια δικούς του ανθρώπους, πιο κι από συγ-
γενείς. Αληθινούς φίλους.
Απ’ την άλλη μεριά, ένιωθε κι ο ίδιος ότι έπρεπε να ψά-
ξει κι άλλο. Να πλησιάσει το άπιαστο όνειρό του. Να 
καταφέρει κάποτε να μπει μέσα στην καρδιά της μουσι-
κής. Να βρει την ψυχή της. Να τραγουδήσει το ατραγού-
διστο και ανέκφραστο ακόμα μυστικό της.
Κι έτσι, την ίδια κιόλας μέρα, πήγε να βρει τον Τιγράνο.

Ο Τιγράνος είχε μακριά μαλλιά, γένεια και μουστάκια. 
Λυράρης δυνατός κι ατρόμητο θεριό ο ίδιος, μια ζωή 
πάλευε με τα θεριά. Με τη λύρα, με τη ζωή, με την αγά-
πη, με τον εαυτό του και με τον θάνατο.

Ο Απάγελος τον αναζήτησε πρώτα στο σπίτι του. Εκεί 
του είπαν ότι θα τον βρει στο καφενείο. Εκεί, στην πλα-
τεία, κάτω από τον πλάτανο, είδε τον Τιγράνο να κάθε-
ται μόνος του και να κοιτάζει τα χρόνια, περασμένα, 
τωρινά και μελλούμενα, να κυματίζουν πάνω και κάτω 
από τα πυκνά του φρύδια.
Ο Απάγελος τον πλησίασε και κάθισε στο τραπέζι του.
Από σεβασμό, περίμενε να μιλήσει πρώτος ο λυράρης.
― Με άφησες για το τέλος, Απάγελε…
Σαν ερώτηση αλλά και σαν παράπονο άκουσε τα λόγια 
που του είπε ο Τιγράνος με τη βαθιά φωνή του, κοιτά-
ζοντας ψηλά στον πλάτανο.
Χαμογέλασε ο Απάγελος. Είχε πάψει πια να τους φο-
βάται τους λυράρηδες.
― Κάθε τέλος και μια αρχή, είπε.
Ο Τιγράνος γύρισε και τον κοίταξε. Μετά γέλασε βρο-
ντερά.
― Καλά πράγματα σε μάθανε ο Κοφινάς κι ο Ανεμάς, 
είπε. Έλα αύριο στην αυλή μου. Θα παλέψουμε γερά με 
τα θεριά μας, εσύ κι εγώ.
Θεριά. Πάλεμα. Πρώτη φορά τού μίλαγε κάποιος για τη 
μουσική μ’ αυτόν τον τρόπο. Τα λόγια του Τιγράνου 
βρήκανε θέση να ριζώσουν στην καλά οργωμένη, από 
ήχους και μάστορες της λύρας, καρδιά του Απάγελου.
Το ίδιο απόγευμα, παίζοντας για το γεράκι, ο Απάγελος 
ένιωσε καλύτερα τα λόγια του Τιγράνου.
Η λύρα του είχε άξαφνα μεταμορφωθεί σε άγριο κι ανυ-
πόταχτο θεριό και κείνος δεν ήξερε από πού να τηνε 
πιάσει. Ζητούσε απ’ αυτήν ήχους δύσκολους και πρω-
τόφαντους και κείνη αντιστεκόταν. Ο Απάγελος αγωνι-
ζόταν με τη λύρα και το δοξάρι και κείνα πάλευαν και 
ξεγλιστρούσαν και του ξέφευγαν σαν άγρια άλογα που 
πάσχιζαν να λυτρωθούν από τα δυνατά χέρια που θέ-
λανε να τους περάσουνε το χαλινάρι.
Το γεράκι, πιστός σύντροφος του Απάγελου, παρακο-
λουθούσε τη μάχη από το βράχο του.
Ο Απάγελος, έτσι για να ξεκουραστεί, αποφάσισε να 
παίξει έναν πιο ήμερο σκοπό· από ’κείνους που είχε πια 
κατακτήσει.
Το γεράκι τότε έκρωξε δυνατά.
― Τι θες; του φώναξε με νεύρο ο Απάγελος.
Ξανάκρωξε το γεράκι.
― Προτιμάς τα άλλα; Σ’ αρέσουν οι αγριάδες; ρώτησε 
πιο ήμερα το αγόρι.
Το γεράκι ανεβοκατέβασε το κεφάλι.
«Κοίτα να δεις… Παραγγελιά απ’ τον πετρίτη!» συλλο-
γίστηκε χαμογελώντας ο Απάγελος και ξανάπιασε έναν 

από τους άγριους σκοπούς που συνήθιζε ο Τιγράνος. 
Γραντζούνιζε τις χορδές, τραβολόγαγε το δοξάρι, κο-
πανούσε τη λύρα, συγκλονιζόταν σύγκορμος…
Το γεράκι ηρέμησε και άκουγε ασάλευτο.
― Φχαριστήθηκες τώρα; το ρώτησε λίγο απότομα, ανα-
μαλλιασμένος ο Απάγελος.
Το γεράκι κούνησε το κεφάλι. Κι αμέσως, άνοιξε τα 
φτερά του και πέταξε μακριά.
Ο Απάγελος πήρε σκεφτικός το δρόμο για το σπίτι του.
Όλο το βράδυ σκεφτόταν τον αγώνα με τη λύρα του και 
το γεράκι.
«Αύριο… Με τον Τιγράνο, να δούμε τι θα γίνει…» σκέ-
φτηκε κι αποκοιμήθηκε.

Την άλλη μέρα ο Απάγελος ξύπνησε με το χάραμα. Βγή-
κε από το σπίτι και καθόταν στην αυλή σκεφτικός. Από 
το προηγούμενο βράδυ, η σχέση του με τη λύρα είχε 
αλλάξει. Θυμήθηκε την απερίγραπτη χαρά που είχε νιώ-
σει την πρώτη φορά που έπαιξε σωστά ένα ολόκληρο 
τραγούδι. Τότε, μαζί με τον Κοφινά. Πόσοι αιώνες είχαν 
περάσει από τότε;
Τότε… Που το μικρό του κατόρθωμα του είχε φανεί με-
γάλο.
Είχε μάλιστα βιαστεί να πει στον εαυτό του: «Είμαι λυ-
ράρης τώρα!».
Πόσο θαμπή ήταν τώρα εκείνη η χαρά και πόσο είχε 
μικρύνει… Πόσο μακρινή και άπιαστη του φαινόταν τώ-
ρα η αληθινή μουσική. Πόσο άγνωστη.
«Τίποτα δεν έμαθα ακόμα. Τίποτα δεν ξέρω ακόμα…» 
σκέφτηκε με θλίψη.
Περίμενε να περάσει η ώρα για να πάει στον Τιγράνο.
Ο πατέρας του, πριν φύγει για τις δουλειές του, κάθισε 
για λίγο μαζί του.
― Θα ξεκινήσεις με τον Τιγράνο σήμερα, ε; τον ρώτησε 
χτυπώντας τον στην πλάτη.
Ο Απάγελος κούνησε σκεφτικός το κεφάλι.
― Γιατί τέτοια μούτρα; τον αποπήρε χαμογελαστά ο 
πατέρας του.
― Γιατί όλο μαθαίνω, μαθαίνω… και τίποτα δεν ξέρω! 
είπε με θυμό εκείνος.
Ο πατέρας του σοβάρεψε.
― Τόσον καιρό, γιε μου, νόμιζα ότι θέλεις να γίνεις λυ-
ράρης. Να ζήσεις από τη μουσική. Τώρα καταλαβαίνω 
ότι θέλεις να ζήσεις μαζί με τη μουσική. Είμαι σίγουρος 
ότι θα τα καταφέρεις.
Ο Απάγελος κοίταξε τον πατέρα του στα μάτια. Λες και 
τον έβλεπε πρώτη φορά.
«Με καταλαβαίνει», σκέφτηκε και δάκρυα του ’ρθαν στα 
μάτια.
Ο πατέρας του τον αγκάλιασε.
― Ό,τι θελήσεις, γιε μου, θα το καταφέρεις. Ό,τι θελή-
σεις. Γερός να είσαι…, είπε και σηκώθηκε απότομα να 
φύγει, μην τυχόν και δει και τα δικά του μάτια κοκκινι-
σμένα ο γιος του.

Στο πρώτο μάθημα με τον Τιγράνο δεν έπιασαν ούτε 
στιγμή τη λύρα στα χέρια τους.
― Θα μιλάω και θα ακούς, είπε ο Τιγράνος· κι άρχισε 
να μιλάει.
Μιλούσε για παλιούς ξακουστούς λυράρηδες και φημι-
σμένους τραγουδιστάδες και χορευτές.
Μιλούσε για γενναία παλικάρια, για τους ήρωες του 
χωριού και για σοφούς κι άφοβους καπετάνιους 2. Μι-
λούσε για αγώνες και καταστροφές, για ολοκαυτώματα, 
για μάχες και πολέμους.
Μιλούσε για ξένους κατακτητές που για λίγο μόνο μπό-
ρεσαν να παινευτούν ότι πάτησαν τον ανυπόταχτο τόπο 
του.
Μιλούσε για την αξιοπρέπεια, για τη λευτεριά και τις 
αδούλωτες ψυχές τού χωριού τους.
Μιλούσε για το περήφανο βουνό που είχε θρέψει θεούς, 
ανθρώπους, δέντρα και ζωντανά. Μιλούσε για τη θά-
λασσα, για τον καθαρό αέρα και τα αδάμαστα αγρίμια. 
Μιλούσε για λιόντισσες μανάδες, λύκαινες αδερφές και 
τίγρισσες συντρόφισσες στη ζωή και στον έρωτα.

O Μερομηνάς ο Απάγελος ή λυρα του ΜαΖαγρετα
κ ω σ τ ή σ  α .  Μ α κ ρ ή σ
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Μιλούσε για ατρόμητους κι αντρειωμένους λεβεντονιούς 
και για κορίτσια όμορφα και βεργολυγερά που θα τα 
ζήλευαν ακόμα και νεράιδες.
Μιλούσε για την αγάπη και πώς την τραγουδούσαν οι 
παλιοί.
Μιλούσε ο Τιγράνος και η όψη του έβγαζε φλόγες. Και 
καθώς μιλούσε ο λυράρης, ο Απάγελος έχτιζε μέσα του 
τα μελλοντικά του τραγούδια και την ανείπωτη ακόμα 
μουσική τους. Άκουγε ο μαθητής τον δάσκαλο και δεν 
χόρταινε. Αφουγκραζόταν ο δάσκαλος τον φλογερό πό-
θο του παιδιού και φούντωνε σαν το δαδί ο λόγος του.
Κάποια στιγμή ο Τιγράνος σώπασε.
― Πόλεμος είναι η ζωή, Απάγελε. Και δεν κερδίζεται 
μόνο με το σπαθί και με το ντουφέκι. Κερδίζεται και με 
τη λύρα και με το γράψιμο και με τον χορό και με τα 
χρώματα και με το χάδι και με το φιλί. Κι όλα αυτά είναι 
μουσική. Όλα μπορούν να γίνουν τραγούδια…
Αναστέναξε. Βλέποντας τον Απάγελο να ρίχνει το βλέμ-
μα του στη λύρα που κρατούσε, είπε σιγά:
― Αύριο θα μιλήσουν οι λύρες μας. Κουράστηκα τώρα…
Ο Απάγελος έφυγε και πήγε με τη λύρα του στο βουνό. 
Το γεράκι που πετούσε ψηλά, μόλις είδε τον νεαρό λυ-
ράρη να κάθεται στον βράχο του, χαμήλωσε κι ήρθε και 
στάθηκε στη συνηθισμένη του θέση. Ο Απάγελος το 
κοίταξε, χαμογέλασε, κι άρχισε να παίζει. Έπαιζε αστα-
μάτητα μέχρι το σούρουπο. Είχε πολλά να πει στον πε-
τρίτη εκείνο το απόγευμα.

Στην αυλή του ο Τιγράνος είχε βασιλικούς, γεράνια, γα-
ρύφαλλα, γαρδένιες, γιασεμί κι ένα σωρό άλλα λουλού-
δια. Πολύχρωμα και μοσχομυριστά.
Καλοδέχτηκε τον Απάγελο μ’ ένα ματσάκι βασιλικό στο 
χέρι.
― Καλή σου μέρα, Απάγελε. Σήμερα θα παίξουμε για το 
άρωμα του βασιλικού. Μύρισέ το, είπε στο αγόρι και του 
‘δωσε το κλωνί, τρίβοντάς το απαλά στα δάχτυλά του.
Ο Απάγελος μύρισε τον βασιλικό και η γλυκιά και δυνα-
τή μυρωδιά τον έκανε να χαμογελάσει.
― Πάμε! είπε ο Τιγράνος και έπιασε τη λύρα.
Ο Απάγελος περίμενε τον δάσκαλο ν’ αρχίσει.
Ο Τιγράνος άρχισε. Κι ο Απάγελος άκουγε με το στόμα 
ανοιχτό και το δοξάρι ακίνητο.
Μέσα από το παίξιμο του Τιγράνου έβλεπε μάχες, αγώ-
νες, αρπαγές. Αλλά και αγκαλιάσματα και χορούς και 
φιλιά. Και παλικάρια με όμορφες κοπέλες ζευγαρωμέ-
νους, και παιδιά να χοροπηδάνε ευτυχισμένα. Κάποια 
στιγμή ο Τιγράνος σταμάτησε.
― Γιατί δεν παίζεις μαζί μου; ρώτησε άγρια.
― Πολύ άγριος είναι ο βασιλικός σου, δάσκαλε! είπε ο 
Απάγελος.
― Ε, μαυροκακομοίρη μου! Κι αμ’ τι νόμισες; Μπας και 
θάρρεψες πως είναι ήμερος ο βασιλικός; Αμείλιχτος είναι. 
Σαν τον πόλεμο άγριος, σαν την αγάπη ανυπόταχτος, 
σαν τη ζωή γλυκός και σε παρασέρνει! είπε γελώντας ο 
Τιγράνος.
Και τα μαθήματα του Τιγράνου έτσι συνεχίστηκαν. Μα-
θήματα ζωής και μουσικής, μαθήματα αγάπης και πολέ-
μου, μαθήματα για το φως αλλά και για το σκοτάδι.
«Του κύκλου τα γυρίσματα… Π’ αναπαημό δεν έχου» 
σκεφτόταν ο Απάγελος τα λόγια απ’ το τραγούδι του 
Ερωτόκριτου, που όλοι οι παλιοί λυράρηδες αλλά και 
βοσκοί και μεγάλες γυναίκες το ήξεραν ολόκληρο.

Νέες πύλες άνοιγαν στο μυαλό του Απάγελου. Έβλεπε 
καινούρια πράγματα, περπατούσε σε πρωτόγνωρα μο-
νοπάτια της μουσικής και έμπαινε σε λεπτομέρειες που 
παλιότερα ούτε που τις υποπτευόταν. Αλλά όσο και να 
προχωρούσε, βρισκόταν πάντα πίσω από τ’ όνειρό του.
Έτσι ένιωθε και έτσι το είπε μια μέρα στον Τιγράνο.
― Δάσκαλε, όσο κι αν παλεύω, η μουσική είναι μακριά 
μπροστά μου κι όλο μου γνέφει να τη συναντήσω. Μα 
όσο κι αν αγωνίζομαι να πάω κοντά της, εκείνη όλο και 
μου μακραίνει. Όσο μαθαίνω, τόσο λιγότερα ξέρω. Που 
θα πάει αυτό; Τι να κάνω;
Ο Τιγράνος τον κοίταξε σκεφτικός.

― Να την ακολουθείς πάντα, είπε.
― Και πότε θα τη φτάσω;
― Αν πεις ότι την έχεις φτάσει, σημαίνει ότι έχεις πεθά-
νει… Σαν μουσικός, τουλάχιστον, ψιθύρισε ο λυράρης.
Ο Απάγελος ανατρίχιασε αλλά χαμογέλασε αχνά· με την 
ελπίδα ότι ο Τιγράνος, μ’ ένα από τα συνηθισμένα του 
αστεία, προσπαθούσε να τον τρομάξει.
Εκείνος όμως έστεκε σοβαρός.
― Τι με θωρείς; Την τέχνη σου πάντα θα την ακολουθείς. 
Μπροστά σου πάντα θα πηγαίνει εκείνη και πίσω της 
εσύ. Αν της πεις «σ’ έφτασα», έχεις τελειώσει, είπε με πιο 
δυνατή φωνή ο Τιγράνος.
― Μα, αυτό θέλω εγώ όμως! φώναξε ο Απάγελος. Να 
τη φτάσω! Να γνωρίσω τα πάντα για τη μουσική. Να 
τελειώνω μαζί της για ν’ αρχίσω να φτιάχνω αυτά που 
θέλω!
― Δεν κατάλαβες! Εσύ θα έχεις τελειώσει, όχι η μουσική. 
Έτσι είναι, Απάγελε, και έτσι θα είναι όσο υπάρχουν 
άνθρωποι και μουσική.
Ο Απάγελος δυσκολευόταν να καταλάβει και να πιστέψει 
τα λόγια του Τιγράνου.
«Τα λέει αυτά γιατί εκεινού δεν του καίει τα σωθικά η 
φωτιά που καίει εμένα», σκέφτηκε.
Πίστεψε τότε πως ό,τι ήταν να μάθει από τους τρεις λυ-
ράρηδες του χωριού, το είχε μάθει. Έπρεπε να ψάξει 
αλλού για δάσκαλο. «Δεν μπορεί…!» σκεφτόταν. «Κάπου 
θα υπάρχει ο δάσκαλος, ο σοφός, που θα μπορέσει να 
μου δείξει το μυστικό της μουσικής».
― Δάσκαλε Τιγράνο, εγώ θα το βρω το μυστικό της μου-
σικής. Θα ψάξω σε κάθε άκρη της γης για να το βρω, 
είπε θαρρετά αλλά χωρίς έπαρση.
Ο Τιγράνος χαμογέλασε και τον χάιδεψε στο κεφάλι.
― Πάντα καλά να περπατείς και το καλό να βρίσκεις, 
Απάγελε. Κάποτε θα λέω με περηφάνια ότι με ονόμαζες, 
έστω και για λίγο, δάσκαλο κι εγώ εσένα μαθητή μου.
Ο Απάγελος συγκινήθηκε με τα λόγια εκείνα. Ο Τιγράνος 
είχε πάρει πια τη θέση που του έπρεπε στην καρδιά του 
μαζί με τους άλλους δυο λυράρηδες. Τον αποχαιρέτησε 
κι έφυγε για το βουνό. Να καθίσει, να στοχαστεί και να 
αποφασίσει.

Κάθισε στον βράχο και κρατώντας τη λύρα, δίχως να 
παίζει, αγνάντευε την απέραντη θάλασσα και τον ουρα-
νό. Το γεράκι στεκόταν ακίνητο στη γνωστή του θέση.
― Να μπορούσα να σου πω τον πόνο μου, είπε στον 
πετρίτη χαμογελώντας θλιμμένα.
― Και τι σ’ εμποδίζει; ρώτησε το πουλί κάνοντας τον 
Απάγελο να γουρλώσει τα μάτια και να μείνει με το στό-
μα ανοιχτό.
― Μιλάς; ρώτησε.
― Σε όποιον με ακούει, είπε εκείνο.
«Της φαντασίας μου είναι. Δεν μιλάνε οι πετρίτες», μουρ-
μούρισε ο Απάγελος.
― Μιλάνε και παραμιλάνε. Όπως κι αν μας λέτε. Πετρί-
τες, γεράκια, ξεφτέρια, αγριοπούλια, αρπαχτικά, πουλιά, 
όρνεα, πετούμενα, ορνίθια, φτερωτά… Εμείς ακούμε σε 
όλα τα ονόματα. Εσείς δεν μας ακούτε, είπε θυμωμένα 
το γεράκι.
― Συγγνώμη αν σε πρόσβαλλα…, είπε μουδιασμένα ο 
Απάγελος.
― Δεν προσβάλλομαι εύκολα εγώ, είπε περήφανα το 
πουλί. Αλλά η κουβέντα μας απ’ αλλού ξεκίνησε. Θα μου 
πεις τελικά τον πόνο σου;
Ο Απάγελος το κοιτούσε σκεφτικός μην ξέροντας τι να 
πει και τι να κάνει.
― Άντε! Μίλα! Θα νυχτώσουμε, είπε ζωηρά το γεράκι.
― Θέλω να βρω το μυστικό της μουσικής. Θέλω το τρα-
γούδι μου να μπορεί να μιλάει στους ανθρώπους για τα 
θαύματα της ζωής. Να μπαίνει στην καρδιά και στο μυα-
λό τους και στην ψυχή τους. Να τους δείχνει το καλό και 
την αγάπη. Να τους κάνει καλύτερους απ’ ό,τι είναι.
Το γεράκι φτερούγισε και στάθηκε στον ώμο του παιδιού.
― Να ψάξεις να βρεις τον Μαζαγρέτα. Εκείνος θα σου 
δείξει τον δρόμο που ζητάς, είπε.
― Πού θα τον βρω αυτόν που λες και ποιος είναι;
― Ερημίτης είναι… Στο Ασπροβούνι, στη σπηλιά του 

Κεραυνού. Ρώτα και θα μάθεις…
Ο Απάγελος κοίταζε με θαυμασμό κι ευγνωμοσύνη το 
γεράκι.
― Σ’ ευχαριστώ, είπε. Δεν ξέρω πώς να σ’ το ξεπληρώσω.
― Μου το ’χεις από καιρό ξεπληρώσει. Θυμάσαι που 
πρωτόπαιξες τη λύρα σου για μένα; Θυμάσαι τα τραγού-
δια που έφτιαχνες για το χατήρι μου; Τόσον καιρό σου 
χρώσταγα κι έψαχνα τρόπο να σ’ το ξεπληρώσω. Καλό 
δρόμο να έχεις, Απάγελε, και καλή τύχη. Κι αν με χρει-
αστείς, εδώ θα με βρεις. Θα σε θυμάμαι, Απάγελε, κι εσύ 
μη με ξεχνάς.
Με τα λόγια αυτά πέταξε το γεράκι και χάθηκε στον 
ορίζοντα.

Ο Απάγελος γύρισε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στο σπί-
τι του. Πήρε ένα σακούλι κι έβαλε μέσα όλα τα χρειαζού-
μενα για το ταξίδι. Πήρε ένα φλασκί με νερό, πήρε και 
την αχάλαστη βέργα του πεθαμένου παππού του, τη 
φτιαγμένη από αμπελιτσιά, και χαιρέτησε τους δικούς 
του εξηγώντας τους με λίγα λόγια πού πήγαινε και για 
ποιο σκοπό.
Εκείνοι, γνωρίζοντας τον καημό και τα όνειρά του, του 
έδωσαν την ευχή τους και τον άφησαν να φύγει με αγκα-
λιές, ευχές, φιλιά. Αφήνοντας τα δάκρυα για αργότερα.
Ο πατέρας του τον πήρε παράμερα λίγο πριν φύγει και 
του είπε:
― Να προσέχεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Να είσαι 
καλός και τίμιος. Και να μας ξανάρθεις γερός και πιο 
σοφός.
Λέγοντας αυτά τον αγκάλιασε και του ‘δωσε ένα πουγκί 
με χρήματα.
Ο Απάγελος έκανε να αρνηθεί λέγοντας πως αν χρεια-
ζόταν ένα πιάτο φαΐ θα μπορούσε να το κερδίσει με τη 
λύρα του ή με τον κόπο του.
Ο πατέρας του όμως επέμεινε να τα πάρει.
― Δεν είναι πάντα σίγουρο αυτό. Και η πείνα ταπεινώνει 
και χαλάει τον άνθρωπο.
Έτσι ο Απάγελος πήρε το δρόμο για το Ασπροβούνι και 
τη σπηλιά του Κεραυνού.

Το Ασπροβούνι βρισκόταν πολλά χιλιόμετρα μακριά απ’ 
το χωριό του. Είχε μπει για τα καλά ο χειμώνας και παρ’ 
όλο που ήταν καλά εφοδιασμένος για τα κρύα, πολλές 
φορές τουρτούριζε. Τα βράδια, όταν δεν τον φιλοξενού-
σαν σε κάποιο χωριό ή πόλη ―όπου όλο και κάποιος 
σύντεκνος της φαμίλιας του θα βρισκόταν― τυλιγόταν 
με την κάπα του και ανάβοντας μια ψευτοφωτιά προσπα-
θούσε να ζεσταθεί, να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί.
Μετά από μέρες είδε μπροστά του το Ασπροβούνι.
«Καλά το λένε Ασπροβούνι», μουρμούρισε βλέποντας 
το χιονοσκέπαστο ψηλό βουνό.
Άρχισε να ανεβαίνει. Όσο ήταν ακόμα στα χαμηλά, τα 
μονοπάτια τα πάλευε. Σαν άρχισε όμως να πλησιάζει στα 
μισά προς την κορφή, τόσο δυσκολευόταν στο σκαρφάλω-
μα. Τα βράχια ήταν απότομα, το χιόνι παχύ και το κρύο 
ανελέητο. Κάπως τον βοηθούσε η μαγγούρα του παππού 
του. Τη γάντζωνε σε κάνα βράχο ή κλαρί κι ανέβαινε.  

▲
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ην άλλη μέρα, ο Απάγελος πήγε στον Ανεμά.
Πριν διαβεί το κατώφλι, άκουσε ήχο λύρας. Στάθη-

κε εκεί και άκουγε τον λυράρη να ξεγεννάει τους ήχους 
από τη λύρα του.
Τα τραγούδια του και οι ρυθμοί που άκουγε δεν τον 
ξεσηκώνανε τόσο για χορό. Σταλάζανε όμως μέσα στην 
ψυχή του την αγάπη για τον κόσμο και τα θαύματά του. 
Έτσι ένιωθε ο Απάγελος.
Κι αυτό που ένιωσε από το παίξιμο του Ανεμά, το ζή-
λεψε.
― Καλώς τονε! Πώς από δω, Απάγελε; τον χαιρέτησε 
ο λυράρης βλέποντάς τον να μπαίνει.
― Δάσκαλε Ανεμά! είπε το παιδί. Ήρθα σε σένα γιατί 
θέλω να μάθω να ξεσηκώνω τις ψυχές των ανθρώπων. 
Γιατί με τα πόδια τους νομίζω ότι αρχίζω να τα κατα-
φέρνω.
Ο Ανεμάς χαμογέλασε και κατέβασε τη λύρα.
― Και νομίζεις ότι μπορεί να ξεσηκώνεις τα πόδια χωρίς 
να περνάς απ’ την ψυχή και το μυαλό τους; ρώτησε στυ-
λώνοντας τα λαμπερά του μάτια στο παιδί.
― Εσύ θα μου πεις, είπε θαρρετά ο Απάγελος.
― Κάθισε κοντά μου, είπε ο λυράρης τραβώντας ένα 
κάθισμα δίπλα του.
Ο Απάγελος κάθισε με τη λύρα έτοιμη.
Ο Ανεμάς άρχισε να παίζει.
Ο Απάγελος έκλεισε τα μάτια και άκουγε.
Σιγά σιγά, το τραγούδι του λυράρη θέριευε μέσα του 
καθώς λέξεις και εικόνες ανείπωτες και λαμπερές άρχι-
σαν να στήνουν χορό στη σκέψη του, καβάλα στους 
ήχους της λύρας.
Ο Ανεμάς έπαιζε κι ο Απάγελος άκουγε εκστατικά.
Αυτό κράτησε κοντά δέκα λεπτά.
Με την τελευταία κοντυλιά, ο Απάγελος άνοιξε τα μάτια 
και τα δάκρυα τρέχανε στα μάγουλά του.
Λυράρης και μαθητής κοιτάχτηκαν αμίλητοι, δακρυσμέ-
νοι και οι δυο.
― Το πρώτο μάθημα τελείωσε, Απάγελε. Και μου το 
έδωσες εσύ. Αύριο πάλι, είπε ο Ανεμάς και σφούγγισε, 
δίχως να ντραπεί, τα μάτια του. Αύριο πάλι, ξαναείπε, 
σαν για να σιγουρευτεί ότι τον άκουσε το αγόρι και θα 
ξανάρθει.
Το απόγευμα εκείνο ο Απάγελος δεν γύρισε σπίτι του.
Πήγε με τη λύρα του στ’ αόρι [1]. Κάθισε σ’ έναν βράχο 
και έπαιζε τραγούδια αγάπης, έχοντας σε μιαν άκρη του 
μυαλού του την όμορφη γειτονοπούλα του.
Κάποια στιγμή το βλέμμα του πλανήθηκε στον ουρανό.
Ψηλά και μακριά, κάτω από κάτι αχνά σύννεφα, είδε 
ένα μικρό γεράκι που μόλις και φαινότανε. Σαν μύγα 
έδειχνε. Το πετούμενο έκανε μεγάλους κύκλους από πά-
νω του με ακίνητα φτερά. Λες και τον παρακολουθούσε· 
έτσι του φάνηκε του Απάγελου.
«Θα τραγουδήσω κάτι για το γεράκι», σκέφτηκε κι άρ-
χισε να παίζει.
Μετά από λίγο, ενώ έπαιζε και τραγουδούσε, ένιωσε 
σαν κάποιος να στεκόταν δίπλα του. Κατέβασε το δο-
ξάρι και κοίταξε δεξιά του.
Δίχως μεγάλο ξάφνιασμα, είδε στον διπλανό βράχο να 
τον κοιτάζει ένα γεράκι.
«Λες να είναι το γεράκι που πετούσε πάνωθέ μου;» ανα-
ρωτήθηκε.
Το γεράκι στεκόταν ακίνητο. Ο Απάγελος ξανάπιασε 
το τραγούδι ρίχνοντας λοξές ματιές στο αγριοπούλι. 
Όσην ώρα έπαιζε και τραγουδούσε ο Απάγελος, το γε-
ράκι στεκόταν ασάλευτο. Μέχρι το δειλινό.
Αποφάσισε τότε ο Απάγελος να γυρίσει σπίτι του.
― Γεια σου, γεράκι, είπε και σηκώθηκε να φύγει.
Τότε, σαν να τον χαιρετούσε κι εκείνο, το γεράκι άνοιξε 
τα φτερά του, έκανε έναν κύκλο γύρω από το αγόρι και 
χάθηκε προς τη δύση που κοκκίνιζε.
Τα απογεύματα, όποτε ευκαιρούσε ο Ανεμάς, ο Απάγε-
λος πήγαινε σπίτι του ή στο καφενείο στον πλάτανο και 
παίζανε μαζί. Ο Ανεμάς ξεδίπλωνε την τέχνη του και ο 
Απάγελος ρουφούσε σαν σφουγγάρι ήχους, λόγια και 
τεχνικές.
Σχεδόν μετά από κάθε συνάντηση με τον Ανεμά, ο Απά-
γελος πήγαινε στο βουνό και έπαιζε για το γεράκι που 
τον περίμενε στημένο στον ίδιο βράχο. Ούτε μια φορά 

δεν έλειψε το γεράκι. Ο Απάγελος το είχε τόσο συνηθί-
σει και τόσο αγαπήσει που του έφτιαχνε τραγούδια και 
του τα ’λεγε.
Και ο σοφός εκείνος πετρίτης, θαρρείς και καταλάβαινε 
κι όταν άκουγε τραγούδι φτιαγμένο γι’ αυτόν, κουνούσε 
απαλά τα φτερά του κι έβγαζε μια ψιλή φωνή σαν ευχα-
ριστώ ή μπράβο.

―Ό,τι είχα να σου δείξω, σου το έχω δείξει, είπε μια 
μέρα ο Ανεμάς στον Απάγελο. Καιρός να πας σε άλλον 
λυράρη.
Είχαν περάσει αρκετό καιρό μαζί.
Ο Απάγελος πάλι μελαγχόλησε και πάλι χάρηκε.
Είχε δεθεί και με τον Ανεμά όπως και με τον Κοφινά.
Τους ένιωθε πια δικούς του ανθρώπους, πιο κι από συγ-
γενείς. Αληθινούς φίλους.
Απ’ την άλλη μεριά, ένιωθε κι ο ίδιος ότι έπρεπε να ψά-
ξει κι άλλο. Να πλησιάσει το άπιαστο όνειρό του. Να 
καταφέρει κάποτε να μπει μέσα στην καρδιά της μουσι-
κής. Να βρει την ψυχή της. Να τραγουδήσει το ατραγού-
διστο και ανέκφραστο ακόμα μυστικό της.
Κι έτσι, την ίδια κιόλας μέρα, πήγε να βρει τον Τιγράνο.

Ο Τιγράνος είχε μακριά μαλλιά, γένεια και μουστάκια. 
Λυράρης δυνατός κι ατρόμητο θεριό ο ίδιος, μια ζωή 
πάλευε με τα θεριά. Με τη λύρα, με τη ζωή, με την αγά-
πη, με τον εαυτό του και με τον θάνατο.

Ο Απάγελος τον αναζήτησε πρώτα στο σπίτι του. Εκεί 
του είπαν ότι θα τον βρει στο καφενείο. Εκεί, στην πλα-
τεία, κάτω από τον πλάτανο, είδε τον Τιγράνο να κάθε-
ται μόνος του και να κοιτάζει τα χρόνια, περασμένα, 
τωρινά και μελλούμενα, να κυματίζουν πάνω και κάτω 
από τα πυκνά του φρύδια.
Ο Απάγελος τον πλησίασε και κάθισε στο τραπέζι του.
Από σεβασμό, περίμενε να μιλήσει πρώτος ο λυράρης.
― Με άφησες για το τέλος, Απάγελε…
Σαν ερώτηση αλλά και σαν παράπονο άκουσε τα λόγια 
που του είπε ο Τιγράνος με τη βαθιά φωνή του, κοιτά-
ζοντας ψηλά στον πλάτανο.
Χαμογέλασε ο Απάγελος. Είχε πάψει πια να τους φο-
βάται τους λυράρηδες.
― Κάθε τέλος και μια αρχή, είπε.
Ο Τιγράνος γύρισε και τον κοίταξε. Μετά γέλασε βρο-
ντερά.
― Καλά πράγματα σε μάθανε ο Κοφινάς κι ο Ανεμάς, 
είπε. Έλα αύριο στην αυλή μου. Θα παλέψουμε γερά με 
τα θεριά μας, εσύ κι εγώ.
Θεριά. Πάλεμα. Πρώτη φορά τού μίλαγε κάποιος για τη 
μουσική μ’ αυτόν τον τρόπο. Τα λόγια του Τιγράνου 
βρήκανε θέση να ριζώσουν στην καλά οργωμένη, από 
ήχους και μάστορες της λύρας, καρδιά του Απάγελου.
Το ίδιο απόγευμα, παίζοντας για το γεράκι, ο Απάγελος 
ένιωσε καλύτερα τα λόγια του Τιγράνου.
Η λύρα του είχε άξαφνα μεταμορφωθεί σε άγριο κι ανυ-
πόταχτο θεριό και κείνος δεν ήξερε από πού να τηνε 
πιάσει. Ζητούσε απ’ αυτήν ήχους δύσκολους και πρω-
τόφαντους και κείνη αντιστεκόταν. Ο Απάγελος αγωνι-
ζόταν με τη λύρα και το δοξάρι και κείνα πάλευαν και 
ξεγλιστρούσαν και του ξέφευγαν σαν άγρια άλογα που 
πάσχιζαν να λυτρωθούν από τα δυνατά χέρια που θέ-
λανε να τους περάσουνε το χαλινάρι.
Το γεράκι, πιστός σύντροφος του Απάγελου, παρακο-
λουθούσε τη μάχη από το βράχο του.
Ο Απάγελος, έτσι για να ξεκουραστεί, αποφάσισε να 
παίξει έναν πιο ήμερο σκοπό· από ’κείνους που είχε πια 
κατακτήσει.
Το γεράκι τότε έκρωξε δυνατά.
― Τι θες; του φώναξε με νεύρο ο Απάγελος.
Ξανάκρωξε το γεράκι.
― Προτιμάς τα άλλα; Σ’ αρέσουν οι αγριάδες; ρώτησε 
πιο ήμερα το αγόρι.
Το γεράκι ανεβοκατέβασε το κεφάλι.
«Κοίτα να δεις… Παραγγελιά απ’ τον πετρίτη!» συλλο-
γίστηκε χαμογελώντας ο Απάγελος και ξανάπιασε έναν 

από τους άγριους σκοπούς που συνήθιζε ο Τιγράνος. 
Γραντζούνιζε τις χορδές, τραβολόγαγε το δοξάρι, κο-
πανούσε τη λύρα, συγκλονιζόταν σύγκορμος…
Το γεράκι ηρέμησε και άκουγε ασάλευτο.
― Φχαριστήθηκες τώρα; το ρώτησε λίγο απότομα, ανα-
μαλλιασμένος ο Απάγελος.
Το γεράκι κούνησε το κεφάλι. Κι αμέσως, άνοιξε τα 
φτερά του και πέταξε μακριά.
Ο Απάγελος πήρε σκεφτικός το δρόμο για το σπίτι του.
Όλο το βράδυ σκεφτόταν τον αγώνα με τη λύρα του και 
το γεράκι.
«Αύριο… Με τον Τιγράνο, να δούμε τι θα γίνει…» σκέ-
φτηκε κι αποκοιμήθηκε.

Την άλλη μέρα ο Απάγελος ξύπνησε με το χάραμα. Βγή-
κε από το σπίτι και καθόταν στην αυλή σκεφτικός. Από 
το προηγούμενο βράδυ, η σχέση του με τη λύρα είχε 
αλλάξει. Θυμήθηκε την απερίγραπτη χαρά που είχε νιώ-
σει την πρώτη φορά που έπαιξε σωστά ένα ολόκληρο 
τραγούδι. Τότε, μαζί με τον Κοφινά. Πόσοι αιώνες είχαν 
περάσει από τότε;
Τότε… Που το μικρό του κατόρθωμα του είχε φανεί με-
γάλο.
Είχε μάλιστα βιαστεί να πει στον εαυτό του: «Είμαι λυ-
ράρης τώρα!».
Πόσο θαμπή ήταν τώρα εκείνη η χαρά και πόσο είχε 
μικρύνει… Πόσο μακρινή και άπιαστη του φαινόταν τώ-
ρα η αληθινή μουσική. Πόσο άγνωστη.
«Τίποτα δεν έμαθα ακόμα. Τίποτα δεν ξέρω ακόμα…» 
σκέφτηκε με θλίψη.
Περίμενε να περάσει η ώρα για να πάει στον Τιγράνο.
Ο πατέρας του, πριν φύγει για τις δουλειές του, κάθισε 
για λίγο μαζί του.
― Θα ξεκινήσεις με τον Τιγράνο σήμερα, ε; τον ρώτησε 
χτυπώντας τον στην πλάτη.
Ο Απάγελος κούνησε σκεφτικός το κεφάλι.
― Γιατί τέτοια μούτρα; τον αποπήρε χαμογελαστά ο 
πατέρας του.
― Γιατί όλο μαθαίνω, μαθαίνω… και τίποτα δεν ξέρω! 
είπε με θυμό εκείνος.
Ο πατέρας του σοβάρεψε.
― Τόσον καιρό, γιε μου, νόμιζα ότι θέλεις να γίνεις λυ-
ράρης. Να ζήσεις από τη μουσική. Τώρα καταλαβαίνω 
ότι θέλεις να ζήσεις μαζί με τη μουσική. Είμαι σίγουρος 
ότι θα τα καταφέρεις.
Ο Απάγελος κοίταξε τον πατέρα του στα μάτια. Λες και 
τον έβλεπε πρώτη φορά.
«Με καταλαβαίνει», σκέφτηκε και δάκρυα του ’ρθαν στα 
μάτια.
Ο πατέρας του τον αγκάλιασε.
― Ό,τι θελήσεις, γιε μου, θα το καταφέρεις. Ό,τι θελή-
σεις. Γερός να είσαι…, είπε και σηκώθηκε απότομα να 
φύγει, μην τυχόν και δει και τα δικά του μάτια κοκκινι-
σμένα ο γιος του.

Στο πρώτο μάθημα με τον Τιγράνο δεν έπιασαν ούτε 
στιγμή τη λύρα στα χέρια τους.
― Θα μιλάω και θα ακούς, είπε ο Τιγράνος· κι άρχισε 
να μιλάει.
Μιλούσε για παλιούς ξακουστούς λυράρηδες και φημι-
σμένους τραγουδιστάδες και χορευτές.
Μιλούσε για γενναία παλικάρια, για τους ήρωες του 
χωριού και για σοφούς κι άφοβους καπετάνιους 2. Μι-
λούσε για αγώνες και καταστροφές, για ολοκαυτώματα, 
για μάχες και πολέμους.
Μιλούσε για ξένους κατακτητές που για λίγο μόνο μπό-
ρεσαν να παινευτούν ότι πάτησαν τον ανυπόταχτο τόπο 
του.
Μιλούσε για την αξιοπρέπεια, για τη λευτεριά και τις 
αδούλωτες ψυχές τού χωριού τους.
Μιλούσε για το περήφανο βουνό που είχε θρέψει θεούς, 
ανθρώπους, δέντρα και ζωντανά. Μιλούσε για τη θά-
λασσα, για τον καθαρό αέρα και τα αδάμαστα αγρίμια. 
Μιλούσε για λιόντισσες μανάδες, λύκαινες αδερφές και 
τίγρισσες συντρόφισσες στη ζωή και στον έρωτα.

O Μερομηνάς ο Απάγελος ή λυρα του ΜαΖαγρετα
κ ω σ τ ή σ  α .  Μ α κ ρ ή σ
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Μιλούσε για ατρόμητους κι αντρειωμένους λεβεντονιούς 
και για κορίτσια όμορφα και βεργολυγερά που θα τα 
ζήλευαν ακόμα και νεράιδες.
Μιλούσε για την αγάπη και πώς την τραγουδούσαν οι 
παλιοί.
Μιλούσε ο Τιγράνος και η όψη του έβγαζε φλόγες. Και 
καθώς μιλούσε ο λυράρης, ο Απάγελος έχτιζε μέσα του 
τα μελλοντικά του τραγούδια και την ανείπωτη ακόμα 
μουσική τους. Άκουγε ο μαθητής τον δάσκαλο και δεν 
χόρταινε. Αφουγκραζόταν ο δάσκαλος τον φλογερό πό-
θο του παιδιού και φούντωνε σαν το δαδί ο λόγος του.
Κάποια στιγμή ο Τιγράνος σώπασε.
― Πόλεμος είναι η ζωή, Απάγελε. Και δεν κερδίζεται 
μόνο με το σπαθί και με το ντουφέκι. Κερδίζεται και με 
τη λύρα και με το γράψιμο και με τον χορό και με τα 
χρώματα και με το χάδι και με το φιλί. Κι όλα αυτά είναι 
μουσική. Όλα μπορούν να γίνουν τραγούδια…
Αναστέναξε. Βλέποντας τον Απάγελο να ρίχνει το βλέμ-
μα του στη λύρα που κρατούσε, είπε σιγά:
― Αύριο θα μιλήσουν οι λύρες μας. Κουράστηκα τώρα…
Ο Απάγελος έφυγε και πήγε με τη λύρα του στο βουνό. 
Το γεράκι που πετούσε ψηλά, μόλις είδε τον νεαρό λυ-
ράρη να κάθεται στον βράχο του, χαμήλωσε κι ήρθε και 
στάθηκε στη συνηθισμένη του θέση. Ο Απάγελος το 
κοίταξε, χαμογέλασε, κι άρχισε να παίζει. Έπαιζε αστα-
μάτητα μέχρι το σούρουπο. Είχε πολλά να πει στον πε-
τρίτη εκείνο το απόγευμα.

Στην αυλή του ο Τιγράνος είχε βασιλικούς, γεράνια, γα-
ρύφαλλα, γαρδένιες, γιασεμί κι ένα σωρό άλλα λουλού-
δια. Πολύχρωμα και μοσχομυριστά.
Καλοδέχτηκε τον Απάγελο μ’ ένα ματσάκι βασιλικό στο 
χέρι.
― Καλή σου μέρα, Απάγελε. Σήμερα θα παίξουμε για το 
άρωμα του βασιλικού. Μύρισέ το, είπε στο αγόρι και του 
‘δωσε το κλωνί, τρίβοντάς το απαλά στα δάχτυλά του.
Ο Απάγελος μύρισε τον βασιλικό και η γλυκιά και δυνα-
τή μυρωδιά τον έκανε να χαμογελάσει.
― Πάμε! είπε ο Τιγράνος και έπιασε τη λύρα.
Ο Απάγελος περίμενε τον δάσκαλο ν’ αρχίσει.
Ο Τιγράνος άρχισε. Κι ο Απάγελος άκουγε με το στόμα 
ανοιχτό και το δοξάρι ακίνητο.
Μέσα από το παίξιμο του Τιγράνου έβλεπε μάχες, αγώ-
νες, αρπαγές. Αλλά και αγκαλιάσματα και χορούς και 
φιλιά. Και παλικάρια με όμορφες κοπέλες ζευγαρωμέ-
νους, και παιδιά να χοροπηδάνε ευτυχισμένα. Κάποια 
στιγμή ο Τιγράνος σταμάτησε.
― Γιατί δεν παίζεις μαζί μου; ρώτησε άγρια.
― Πολύ άγριος είναι ο βασιλικός σου, δάσκαλε! είπε ο 
Απάγελος.
― Ε, μαυροκακομοίρη μου! Κι αμ’ τι νόμισες; Μπας και 
θάρρεψες πως είναι ήμερος ο βασιλικός; Αμείλιχτος είναι. 
Σαν τον πόλεμο άγριος, σαν την αγάπη ανυπόταχτος, 
σαν τη ζωή γλυκός και σε παρασέρνει! είπε γελώντας ο 
Τιγράνος.
Και τα μαθήματα του Τιγράνου έτσι συνεχίστηκαν. Μα-
θήματα ζωής και μουσικής, μαθήματα αγάπης και πολέ-
μου, μαθήματα για το φως αλλά και για το σκοτάδι.
«Του κύκλου τα γυρίσματα… Π’ αναπαημό δεν έχου» 
σκεφτόταν ο Απάγελος τα λόγια απ’ το τραγούδι του 
Ερωτόκριτου, που όλοι οι παλιοί λυράρηδες αλλά και 
βοσκοί και μεγάλες γυναίκες το ήξεραν ολόκληρο.

Νέες πύλες άνοιγαν στο μυαλό του Απάγελου. Έβλεπε 
καινούρια πράγματα, περπατούσε σε πρωτόγνωρα μο-
νοπάτια της μουσικής και έμπαινε σε λεπτομέρειες που 
παλιότερα ούτε που τις υποπτευόταν. Αλλά όσο και να 
προχωρούσε, βρισκόταν πάντα πίσω από τ’ όνειρό του.
Έτσι ένιωθε και έτσι το είπε μια μέρα στον Τιγράνο.
― Δάσκαλε, όσο κι αν παλεύω, η μουσική είναι μακριά 
μπροστά μου κι όλο μου γνέφει να τη συναντήσω. Μα 
όσο κι αν αγωνίζομαι να πάω κοντά της, εκείνη όλο και 
μου μακραίνει. Όσο μαθαίνω, τόσο λιγότερα ξέρω. Που 
θα πάει αυτό; Τι να κάνω;
Ο Τιγράνος τον κοίταξε σκεφτικός.

― Να την ακολουθείς πάντα, είπε.
― Και πότε θα τη φτάσω;
― Αν πεις ότι την έχεις φτάσει, σημαίνει ότι έχεις πεθά-
νει… Σαν μουσικός, τουλάχιστον, ψιθύρισε ο λυράρης.
Ο Απάγελος ανατρίχιασε αλλά χαμογέλασε αχνά· με την 
ελπίδα ότι ο Τιγράνος, μ’ ένα από τα συνηθισμένα του 
αστεία, προσπαθούσε να τον τρομάξει.
Εκείνος όμως έστεκε σοβαρός.
― Τι με θωρείς; Την τέχνη σου πάντα θα την ακολουθείς. 
Μπροστά σου πάντα θα πηγαίνει εκείνη και πίσω της 
εσύ. Αν της πεις «σ’ έφτασα», έχεις τελειώσει, είπε με πιο 
δυνατή φωνή ο Τιγράνος.
― Μα, αυτό θέλω εγώ όμως! φώναξε ο Απάγελος. Να 
τη φτάσω! Να γνωρίσω τα πάντα για τη μουσική. Να 
τελειώνω μαζί της για ν’ αρχίσω να φτιάχνω αυτά που 
θέλω!
― Δεν κατάλαβες! Εσύ θα έχεις τελειώσει, όχι η μουσική. 
Έτσι είναι, Απάγελε, και έτσι θα είναι όσο υπάρχουν 
άνθρωποι και μουσική.
Ο Απάγελος δυσκολευόταν να καταλάβει και να πιστέψει 
τα λόγια του Τιγράνου.
«Τα λέει αυτά γιατί εκεινού δεν του καίει τα σωθικά η 
φωτιά που καίει εμένα», σκέφτηκε.
Πίστεψε τότε πως ό,τι ήταν να μάθει από τους τρεις λυ-
ράρηδες του χωριού, το είχε μάθει. Έπρεπε να ψάξει 
αλλού για δάσκαλο. «Δεν μπορεί…!» σκεφτόταν. «Κάπου 
θα υπάρχει ο δάσκαλος, ο σοφός, που θα μπορέσει να 
μου δείξει το μυστικό της μουσικής».
― Δάσκαλε Τιγράνο, εγώ θα το βρω το μυστικό της μου-
σικής. Θα ψάξω σε κάθε άκρη της γης για να το βρω, 
είπε θαρρετά αλλά χωρίς έπαρση.
Ο Τιγράνος χαμογέλασε και τον χάιδεψε στο κεφάλι.
― Πάντα καλά να περπατείς και το καλό να βρίσκεις, 
Απάγελε. Κάποτε θα λέω με περηφάνια ότι με ονόμαζες, 
έστω και για λίγο, δάσκαλο κι εγώ εσένα μαθητή μου.
Ο Απάγελος συγκινήθηκε με τα λόγια εκείνα. Ο Τιγράνος 
είχε πάρει πια τη θέση που του έπρεπε στην καρδιά του 
μαζί με τους άλλους δυο λυράρηδες. Τον αποχαιρέτησε 
κι έφυγε για το βουνό. Να καθίσει, να στοχαστεί και να 
αποφασίσει.

Κάθισε στον βράχο και κρατώντας τη λύρα, δίχως να 
παίζει, αγνάντευε την απέραντη θάλασσα και τον ουρα-
νό. Το γεράκι στεκόταν ακίνητο στη γνωστή του θέση.
― Να μπορούσα να σου πω τον πόνο μου, είπε στον 
πετρίτη χαμογελώντας θλιμμένα.
― Και τι σ’ εμποδίζει; ρώτησε το πουλί κάνοντας τον 
Απάγελο να γουρλώσει τα μάτια και να μείνει με το στό-
μα ανοιχτό.
― Μιλάς; ρώτησε.
― Σε όποιον με ακούει, είπε εκείνο.
«Της φαντασίας μου είναι. Δεν μιλάνε οι πετρίτες», μουρ-
μούρισε ο Απάγελος.
― Μιλάνε και παραμιλάνε. Όπως κι αν μας λέτε. Πετρί-
τες, γεράκια, ξεφτέρια, αγριοπούλια, αρπαχτικά, πουλιά, 
όρνεα, πετούμενα, ορνίθια, φτερωτά… Εμείς ακούμε σε 
όλα τα ονόματα. Εσείς δεν μας ακούτε, είπε θυμωμένα 
το γεράκι.
― Συγγνώμη αν σε πρόσβαλλα…, είπε μουδιασμένα ο 
Απάγελος.
― Δεν προσβάλλομαι εύκολα εγώ, είπε περήφανα το 
πουλί. Αλλά η κουβέντα μας απ’ αλλού ξεκίνησε. Θα μου 
πεις τελικά τον πόνο σου;
Ο Απάγελος το κοιτούσε σκεφτικός μην ξέροντας τι να 
πει και τι να κάνει.
― Άντε! Μίλα! Θα νυχτώσουμε, είπε ζωηρά το γεράκι.
― Θέλω να βρω το μυστικό της μουσικής. Θέλω το τρα-
γούδι μου να μπορεί να μιλάει στους ανθρώπους για τα 
θαύματα της ζωής. Να μπαίνει στην καρδιά και στο μυα-
λό τους και στην ψυχή τους. Να τους δείχνει το καλό και 
την αγάπη. Να τους κάνει καλύτερους απ’ ό,τι είναι.
Το γεράκι φτερούγισε και στάθηκε στον ώμο του παιδιού.
― Να ψάξεις να βρεις τον Μαζαγρέτα. Εκείνος θα σου 
δείξει τον δρόμο που ζητάς, είπε.
― Πού θα τον βρω αυτόν που λες και ποιος είναι;
― Ερημίτης είναι… Στο Ασπροβούνι, στη σπηλιά του 

Κεραυνού. Ρώτα και θα μάθεις…
Ο Απάγελος κοίταζε με θαυμασμό κι ευγνωμοσύνη το 
γεράκι.
― Σ’ ευχαριστώ, είπε. Δεν ξέρω πώς να σ’ το ξεπληρώσω.
― Μου το ’χεις από καιρό ξεπληρώσει. Θυμάσαι που 
πρωτόπαιξες τη λύρα σου για μένα; Θυμάσαι τα τραγού-
δια που έφτιαχνες για το χατήρι μου; Τόσον καιρό σου 
χρώσταγα κι έψαχνα τρόπο να σ’ το ξεπληρώσω. Καλό 
δρόμο να έχεις, Απάγελε, και καλή τύχη. Κι αν με χρει-
αστείς, εδώ θα με βρεις. Θα σε θυμάμαι, Απάγελε, κι εσύ 
μη με ξεχνάς.
Με τα λόγια αυτά πέταξε το γεράκι και χάθηκε στον 
ορίζοντα.

Ο Απάγελος γύρισε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στο σπί-
τι του. Πήρε ένα σακούλι κι έβαλε μέσα όλα τα χρειαζού-
μενα για το ταξίδι. Πήρε ένα φλασκί με νερό, πήρε και 
την αχάλαστη βέργα του πεθαμένου παππού του, τη 
φτιαγμένη από αμπελιτσιά, και χαιρέτησε τους δικούς 
του εξηγώντας τους με λίγα λόγια πού πήγαινε και για 
ποιο σκοπό.
Εκείνοι, γνωρίζοντας τον καημό και τα όνειρά του, του 
έδωσαν την ευχή τους και τον άφησαν να φύγει με αγκα-
λιές, ευχές, φιλιά. Αφήνοντας τα δάκρυα για αργότερα.
Ο πατέρας του τον πήρε παράμερα λίγο πριν φύγει και 
του είπε:
― Να προσέχεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Να είσαι 
καλός και τίμιος. Και να μας ξανάρθεις γερός και πιο 
σοφός.
Λέγοντας αυτά τον αγκάλιασε και του ‘δωσε ένα πουγκί 
με χρήματα.
Ο Απάγελος έκανε να αρνηθεί λέγοντας πως αν χρεια-
ζόταν ένα πιάτο φαΐ θα μπορούσε να το κερδίσει με τη 
λύρα του ή με τον κόπο του.
Ο πατέρας του όμως επέμεινε να τα πάρει.
― Δεν είναι πάντα σίγουρο αυτό. Και η πείνα ταπεινώνει 
και χαλάει τον άνθρωπο.
Έτσι ο Απάγελος πήρε το δρόμο για το Ασπροβούνι και 
τη σπηλιά του Κεραυνού.

Το Ασπροβούνι βρισκόταν πολλά χιλιόμετρα μακριά απ’ 
το χωριό του. Είχε μπει για τα καλά ο χειμώνας και παρ’ 
όλο που ήταν καλά εφοδιασμένος για τα κρύα, πολλές 
φορές τουρτούριζε. Τα βράδια, όταν δεν τον φιλοξενού-
σαν σε κάποιο χωριό ή πόλη ―όπου όλο και κάποιος 
σύντεκνος της φαμίλιας του θα βρισκόταν― τυλιγόταν 
με την κάπα του και ανάβοντας μια ψευτοφωτιά προσπα-
θούσε να ζεσταθεί, να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί.
Μετά από μέρες είδε μπροστά του το Ασπροβούνι.
«Καλά το λένε Ασπροβούνι», μουρμούρισε βλέποντας 
το χιονοσκέπαστο ψηλό βουνό.
Άρχισε να ανεβαίνει. Όσο ήταν ακόμα στα χαμηλά, τα 
μονοπάτια τα πάλευε. Σαν άρχισε όμως να πλησιάζει στα 
μισά προς την κορφή, τόσο δυσκολευόταν στο σκαρφάλω-
μα. Τα βράχια ήταν απότομα, το χιόνι παχύ και το κρύο 
ανελέητο. Κάπως τον βοηθούσε η μαγγούρα του παππού 
του. Τη γάντζωνε σε κάνα βράχο ή κλαρί κι ανέβαινε.  

▲



δράσεις αποδράσεις

Σε περίπτωση έντυπης εκδόσεως, τα έσοδα θα διατεθούν, σύμφωνα με το συγγραφέα, υπέρ του Ιδρύματος Γεωργίου Σμπώκου.                           Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι   Σ Τ ο   Ε Π ο Μ Ε Ν ο   φ Υ λ λ ο
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το νεο βιβλιο - ΨήΦιακοσ δισκοσ του αντωνή Μαρτσακή

Με αφορμή την 200η επέτειο από την επανάσταση του 1821, την Πέμπτη 10 Ιουνίου 
2021, το Σωματείο για την κρητική ιστορία, παράδοση και λαογραφία  «ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ» 
παρουσίασε, στο πλαίσιο μιας ενδιαφέρουσας διαδικτυακής εκδήλωσης, που έφερε τον 
τίτλο 
«Φωθιά να δώσου στη Τουρκιά», το νέο βιβλίο και ψηφιακό δίσκο του Αντώνη Μαρ-
τσάκη, με τίτλο «ριζίτικα και ρίμες του 1821».
Το Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης είχε ως ακολούθως:
«Η επανάσταση του 1821 αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό σε μια διαρκή επαναστατική 
διαδικασία του ελληνισμού, ακριβώς γιατί ήταν η πρώτη που έστω και εν μέρει πέτυχε, 
απελευθερώνοντας ένα μικρό κομμάτι των υπόδουλων.
στην Κρήτη ειδικά, η επανάσταση παρομοιάστηκε, από τον ιστορικό, ως «έγερσις εγκα-
θείρκτου και αλυσοδεμένου τιτάνος με μόνην δύναμιν την ελληνικήν του συνείδησιν, την 
ζωτικότητά του, την φιλοτιμίαν και την οργήν του».
από την κήρυξη της επανάστασης στη θυμιανή, η Κρήτη ήταν παρούσα απ’ άκρη  
σ’ άκρη, και διαρκώς εξεγερμένη, όπως κι η πάνω ελλάδα· χρηματοδότησε μόνη της 
τον αγώνα και είδε τα όνειρά της για ελευθερία να διαψεύδονται, μη  συμπεριλαμβανόμενη 
στα όρια του ελλαδικού κράτους. Και συνέχισε για 90 χρόνια ακόμα τους αγώνες μέχρι 
την Ένωση.
ριζίτικα τραγούδια και ρίμες, διατήρησαν στη μνήμη τη δράση των επαναστατών. 
πολλά λησμονήθηκαν μέσα στο χρόνο, περιμένοντας τη στιγμή που θα ξαναβγούνε στο 
προσκήνιο.
Η συγκυρία ήθελε, σε μια περίοδο όπου οι τούρκοι ξαναδείχνουν τα δόντια τους, σε 
μια περίοδο που ξανασκύβομε πάνω από την ιστορία μας, ο μερακλής καλλιτέχνης 
αντώνης μαρτσάκης να σκύψει πάνω από τις παρακαταθήκες των παλιών μας, όπως 
μας τις άφησαν μέσα από τα τραγούδια και τις ρίμες, και να τα ανασύρει από τη λήθη, 
200 χρόνια από την επανάσταση. με έρευνα σε αρχεία, με σεβασμό στην παράδοσή 
μας και τους πρωταγωνιστές της εποχής, ο αντώνης μας χάρισε ένα βιβλίο-ψηφιακό 
δίσκο που μας ταξιδεύει στην περίοδο εκείνη με τα μάτια των ανθρώπων της, με τα 
βιώματά τους και τις αγωνίες τους, από την ελπιδοφόρα κήρυξη της επανάστασης μέχρι 
την απογοήτευση για το καταδικασμό της Κρήτης να μη συμπεριληφθεί στις απελευθε-
ρωμένες περιοχές.
με κατατοπιστική εισαγωγή του Κωστή Φουρναράκη, το βιβλίο-ψηφιακός δίσκος για 
το 21 στην Κρήτη αποτελεί πολύτιμη προσφορά του αντώνη μαρτσάκη για την επέτειο. 
Κι οι Δροσουλίτες, θεωρούν χρέος τους να το παρουσιάσουν, ως ελάχιστο φόρο τιμής 
σ’ εκείνους που μας χάρισαν την ελευθερία με τους αγώνες και τις θυσίες τους.».
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Αντώνης Μαρτσάκης, Κωστής Φουρναράκης, διδάκτωρ 
φιλολογίας, αρχειονόμος, γιώργης Σμπώκος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός,  συγγραφέας 
και λαογράφος, Νίκος Ψιλάκης, συγγραφέας, γιώργης Τσικαλάκης, Εκπαιδευτικός-
Διδάσκων του τμήματος Επιστημών Διατροφής Διαιτολογίας του Ελληνικού  Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου, Διδάκτωρ Ιστορίας, Ευτύχης Τζιρτζιλάκης, ιστορικός ερευνητής,  
Σταύρος γερωνυμάκης, φιλίστωρ. Τη συζήτηση, η οποία προβλήθηκε ζωντανά από το 
κανάλι των Δροσουλιτών στο youtube, και την ομάδα και σελίδα τους στο fb συντόνισε 
ο Μανώλης Εγγλέζος-Δεληγιαννάκης, ιστορικός ερευνητής και υπεύθυνος της ομάδας 
ριζίτικου των Δροσουλιτών.

ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΟ!

πάνω στση μύθιας την κορφή έναν αηδόνι κλαίει 

και μοιρολόγια του σκουλά του τζαβελάκη λέει.

από σκουλαδιανή γενιά ήταν η καταγωγή του, 

Γι’ αγώνες για τη λευτεριά έδωκε τη ζωή του.

σε δυο πολέμους έτυχε τουρκία, Βουλγαρία, 

γι αυτόν ‘χει γράψει γράμματα χρυσά η ιστορία.

μια κολασμένη εποχή και μια αιματοβαμμένη,

η Κρήτη όλη στ’ άρματα είναι ξεσηκωμένη. 

μιαν ανοιξιάτικη αυγή, μια σκουντουφλιάρα μέρα,

οι Γερμανοί σαν τα πουλιά πέφτουν που τον αέρα.

Ήρθε μαντάτο στο χωριό, στ’ ανώγεια λυπημένο,

πως πέσανε οι Γερμανοί κι είν’ αναστατωμένο.

οι τρεις καμπάνες του χωριού λυπητερά χτυπούνε,

νέους και γέρους να βρεθούν στον πόλεμο καλούνε.

ο τζαβελάκης ξεκινά και τ’ άρματά ντου παίρνει

κι ο Καλομοίρης στην αυλή, έτοιμος περιμένει.

στου Καλομοίρη την αυλή στη ρίζα του πλατάνου,

αρματωμένοι συζητούν και τα κουμάντα κάνου.

σε ποια μεριά να πάρουνε ποια πάντα να κινήσουν,

που πέσανε οι Γερμανοί να πα’ τσι πολεμήσουν;

σαν αστραπή ‘που το χωριό ‘πογείραν στ’ αχλαδάκι,

και στη λιβάδα σμίξανε το Κώστα το Κανάκη.

Χέρια αλλάζουν τα χαρτιά
στο Περαχώρι πάλι,
σέντσα και άσσοι ‘πο τη μια
ξερή από την άλλη.

Πελάτες στο ’να μαγαζί,
πελάτες και στο άλλο,
Το ‘να σερβίρει το κρανιό,
το άλλο η το Ζγάλο.

ο Γκόγκος κάνει ένα καφέ
η Έλλη παρασέρνει,
Στο καφενείο του Γρυλιό
ο Τζαβαλαντρέας μπαίνει.

Με τον Εγγλέζο κάθεται,
μαζί και τον Αιμίλιο,
στον ασκιανό ο Γιωργαράς
ο Μιταλιός στον ήλιο.

ο Μαχαιράς με τον Παππά
και τον Πολομανώλη,
Η του κοζύρη τη ρακή
θε’να πληρώσουν όλοι.

Εκειά κι ο βιτωρόκωστας
με το μακρύ μουστάκι,
Με Μεμμογιάννη, καραβανά 
και κοκοδημητράκη.

Μπάμπης, κυριάκος, Πλατσαράς,
με ιστορίες γελούνε,
Νταμπλούκος και Σμπρουλογιαννιός
για κόμματα μιλούνε.

λιόντας, Σωκράτης σ’ όρεξη
βγήκανε και γλεντούνε,
στου μαντολίνου το σκοπό
χορεύουν, τραγουδούνε.

Πελάτες στο ‘να μαγαζί
πελάτες και στο άλλο,
άλλοι πηγαίνουν στο μικρό 
και άλλοι στο μεγάλο.

Γύρω από το Πλάτανο
Σάρπες χαλιά και βιόλες,
και χρώματα και μυρωδιές
Όλες μυρίζουν όλες.

Μανάβη περιμένουμε
κίκενα και ρινάκη,
κέρασε λέει του Μίχαλου
ο Μπριτζόλης τον καρφάκη.

Η Ανδρονίκη κ’ Άρτεμη
υφαίνουν στο αργαστήρι,
η στου ψαράκη η Ζουμπουλιά
Τρατάρει μουσαφήρι.

Μαζί με την Γκεγγρέζενα
κάθεται η Μαρία,
Η δέσποινα στο παιδικό,
στο σπίτι η ουρανία.

Ψωμί η Μαχαιρογιώργαινα
έδωσε τση Χρυσούλας,
λέει και μένα πάρε αυτό
και άμε το τσ’ Αγαθούλας.

Απ’ το λιβάδι έφυγα
και πήγα στο κοκάκι,
Του λιβαδιού παραγγελίες
κάνω από παιδάκι.

Πέρασα απ’ της Σακούλενας
να δω που λεν’ ήντα κάνει,
κι ως πάντα στο τραπέζι τζη
φαΐ να φάω μου βάνει.

Του λιβαδιού οι παραγγελιές
έχουν τα τυχερά τους,
Σε όλες σε παν τις γειτονιές
Έχουν και την χαρά τους.

Πάνω απ’ ώρα έκαμα
με τον Στελή παρέα,
και μου ‘πε λίγα μα καλά 
και πέρασα ωραία.

Ύστερα πήρα τα στενά
να πάω στην Μπαραντάνα,
κι είδα και εχαιρέτησα
του Γιωργαντά τη μάνα.

Η στης Μερσήνης πήγαινε
γυναίκα πια μεγάλη,
γιαγιά εγώ την γνώρισα
Την ξακουστή κρυστάλλη.

Είπαμε ό,τι είπαμε
και αποχαιρέτησά τη,
έσκυψα και την χέρα τση
πήρα και φιλισά τη.

Του λιβαδιού οι παραγγελιές 
εμπειρίες μου ‘χουν δώσει, 
Απού μου κάμανε καλό
απόκτησα και γνώση. 

Τα χρόνια όμως περάσανε
δεν είμαι πια κοπέλι,
Μα ανέ με πέψουνε ποθές,
Πάω για όποιον θέλει.

Να ‘μαι καλά να χαίρομαι
λιβάδι περαχώρι,
και που και που το άλλο χωριό
και που και που τα’ αόρη.

Να βγαίνω στην καβαλαριά 
λαγγό και Μειντάνι,
και στο Μετόχι ύστερα
στ’Αρη και στου Μερτζάνη.

Μετά να παίρνω τα βουνά
να βλέπω μάντρες και αίγες,
Μιτάτα και κλειδόσπιτα
λουλούδια, αϊτούς και δέτες.

δεν θέλει ο άνθρωπος πολλά
χαρούμενα να ζήσει,
καλή καρδιά χρειάζεται
ανθρώπους και τη φύση.

Να ‘μαι καλά να χαίρομαι
λιβάδι περαχώρι,
και που και που τ’άλλο χωριό
και που και που τ’ αόρη.

Ο Απάγελος έσφιγγε τα δόντια κι όλο ανέβαινε.
«Πού θα πάει… Κάποια στιγμή θα φτάσω στη σπηλιά 
του Κεραυνού», σκεφτότανε με πείσμα κι έπαιρνε κου-
ράγιο.
Η πρώτη του βραδιά στο βουνό ήταν μαρτυρική. Παρ’ 
όλο που άναψε φωτιά στο βαθούλωμα ενός βράχου, το 
κρύο τού περόνιαζε τα κόκαλα. Ο αέρας φυσούσε μα-
νιασμένος και η φωτιά ήταν αδύναμη σαν καντήλι. Μέ-
χρι να ξημερώσει, ο Απάγελος είδε κι έπαθε.
Με το πρώτο φως της μέρας, ξαναπήρε τον δρόμο ενά-
ντια στο βουνό και στο χιόνι που έπεφτε ολοένα και πιο 
πυκνό.

Περπατούσε για ώρες ξεθεωμένος. Κάθε τόσο στεκό-
ταν, έβρισκε απάγκιο σε καμιά σχισμάδα των βράχων 
και για να ξεκουραστεί έβγαζε τη λύρα του κι έπαιζε. 
Με κόπο και μες στην παγωνιά κατάφερνε να μικραίνει 
την απόσταση από το σκοπό του. Πέρασε και το δεύτε-
ρο βράδυ ίδιο και χειρότερο με το προηγούμενο. Το πρωί 
ο Απάγελος ξύπνησε από το μουγκρητό της χιονοθύελ-
λας. Ήταν απελπισμένος.

«Εδώ θ’ αφήσω τα κόκαλά μου» σκέφτηκε ήρεμα.
Ήταν τόσο ταλαιπωρημένος, τόσο παγωμένος και τόσο 
αποθαρρυμένος που ο θάνατος δεν τον τρόμαζε.
«Κρίμα… Κι έφτασα τόσο κοντά στο μυστικό της μου-
σικής», ήταν η θλιμμένη σκέψη που έκανε.
Μετά σκέφτηκε τη μάνα του και τον πατέρα του. Και το 
χωριό. Δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα μάτια του. 
Έφερε στο νου του και τους δασκάλους του. Τον Κοφινά, 
τον Ανεμά και τον Τιγράνο. Με όση δύναμη του είχε απο-
μείνει, έβγαλε τη λύρα του και χουχουλιάζοντας τα πα-
γωμένα του δάχτυλα για να τα ζεστάνει λίγο, έπιασε το 
δοξάρι κι άρχισε να παίζει. Το πρώτο που του ήρθε στο 
μυαλό ήταν ένα μοιρολόι. Γέλασε πικρά, φέρνοντας στη 
σκέψη του το γεράκι που δεν αγαπούσε τα μοιρολόγια.
«Δεν πέθανα ακόμη. Τραγούδι του Γάμου θα παίξω!» 
αποφάσισε μέσα σε μιαν αναλαμπή ελπίδας αλλά κι από 
ένα ξαφνικό πείσμα που του έφερε στον νου του η θύ-
μιση της όμορφης γειτονοπούλας του.
Κι άρχισε να παίζει. Αργά στη αρχή γιατί τα δάχτυλά 
του δεν τον υπάκουαν. Όσο όμως έπαιζε, τα χέρια του 
τον ακολουθούσαν όλο και πιο υποταχτικά. Ο ήχος της 
λύρας αντιλαλούσε στα γύρω χιονισμένα βράχια. Το 

τραγούδι του Απάγελου απλωνόταν ολόγυρα σαν προ-
μήνυμα της Άνοιξης στην καρδιά τού Χειμώνα.
Και τότε, εκεί που ήταν παραδομένος στο ―όπως φο-
βόταν― τελευταίο του τραγούδι, ένιωσε κάτι να τον 
αγγίζει απαλά στον ώμο. Το δοξάρι έμεινε μετέωρο και 
ο Απάγελος γύρισε να δει τι τον άγγιξε. Τρομαγμένος 
αντίκρυσε έναν άντρα ψηλό, με μακριά μαλλιά και γένια, 
με παλιά φθαρμένα ρούχα. Κάτω από έναν μάλλινο 
σκωροφαγωμένο σκούφο, δυο φωτεινά μάτια τον κοί-
ταζαν. Έδειχνε πολύ μεγάλος στην ηλικία αλλά η όψη 
του είχε μια φρεσκάδα νεανική.
― Ποιος είσαι εσύ που παίζεις τη λύρα μέσα στην ερημιά;
Ο Απάγελος ένιωσε την καρδιά του να χτυπά δυνατά.
― Μερομηνά με βάφτισαν αλλά με φωνάζουν Απάγελο. 
Κι αν εσύ είσαι ο Μαζαγρέτας, τότε σώθηκα, είπε λα-
χανιαστά.
Ο άντρας γέλασε. Κι αμέσως σοβάρεψε.
― Εγώ είμαι ο Μαζαγρέτας. Αν όμως δεν φύγουμε αμέ-
σως για τη σπηλιά μου, αμφιβάλλω αν έχεις σωθεί, μικρέ 
μου Μερομηνά κι Απάγελε.
Και με τα λόγια αυτά, σήκωσε στην αγκαλιά του τον 
ξεπαγιασμένο Απάγελο.

▲

Ύμνος για τον ΤΖΑΒΕλΑΚΗ
Ο γιώργης Βασιλείου Σκουλάς ή «Τζαβελάκης» υπήρξε  μια από τις 
ηρωικές μορφές, που το πέρασμα της λάμπρυνε και τίμησε τα Ανώ-
γεια. Ήταν από τους πρώτους που έπιασαν τα όπλα να πολεμήσουν 
τις ουρανοκατέβατες ορδές του Χίτλερ στην Κρήτη! γεννήθηκε το 
1888 και έπεσε ηρωικά μαχόμενος στην περιοχή του λατζιμά Μυλο-
ποτάμου το Μάιο του 1941, μετά από σκληρή μάχη μπέτη με μπέτη 
με τους γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Διακρινόταν για την αρχοντιά, 
την λεβεντιά, την τόλμη και τον ηρωισμό του. Εντυπωσιασμένος ο 
λαϊκός μας ποιητής Μανώλης Καλομοίρης ή «λιόντας», από όσα ο 
θρύλος και η παράδοση διέσωσαν για τον ήρωα μας, έγραψε το 
παρακάτω στίχους – ύμνο για τον Τζαβελάκη: 

Καίγονται πέτρες και κλαδιά και φλόγες ξεπηδούνε, 

κι μπάλες οι Γερμανικές το θάνατο σκορπούνε.  

Και γύρω  - γύρω ο κλοιός τω Γερμανώ στενεύει.

Και μια στιγμή βρεθήκανε από παντού κλεισμένοι.

σαν τα λιοντάρια μάχονται και τη ζωή αψηφούνε,

στα χέρια με τσι Γερμανούς κοντεύει να πιαστούνε.

ο τζαβελάκης δε δειλιά και στη φωτιά νταλντίζει,

οι σφαίρες πέφτουνε βροχή μα οπίσω δε γυρίζει 

ατρόμητος  σαν το  θεριό ορθός στη μάχη μπαίνει,

και μια ριπή τω Γερμανώ τη κεφαλή του παίρνει.

την τελευταία του ματιά ρίχνει στον Ψηλορείτη

κι είπε με σιγανή φωνή: «Ζήτω πατρίδα Κρήτη».

αλλά δεν πρόλαβε να πει γιατί ‘χένε πεθάνει

κι μάνα Κρήτη, του ‘πλέξε της δόξας το στεφάνι.

Κι ο Καλομοίρης που ‘μείνε μαζί με τον Κανάκη,

μάχονται, μα και για το χαμό κλαίνε του τζαβελάκη.

Κι ένα πουλί, άσπρο πουλί τα δυο φτερά του απλώνει,

κι από το αίμα του νεκρού τα νύχια του ματώνει.

πετά ψηλά στον ουρανό στον ήλιο ανεβαίνει

και γράφει με την μύτη του: «Κρήτη ανδρειωμένη».

Άλλο πουλί του λατζιμά ένα στεφάνι πλέκει 

και στεφανώνει το νεκρό μαζί με το τουφέκι.

το αίμα πότισε τη γη και βγήκανε λουλούδια 

και κελαηδούνε τα πουλιά τση λευτεριάς τραγούδια.

Για τση πατρίδας την τιμή όσοι είναι σκοτωμένοι,

‘ναι το χώμα ελαφρύ απού ‘ναι σκεπασμένοι.

-πού πάτε κι ‘ στε βιαστικοί; πού πάτε αρματωμένοι;

πέτε μου ποια ‘ ναι η αφορμή κι είστε κακοβαρμένοι;

Και με χαμόγελο πικρό του λένε το μαντάτο: 

-Δεν τα’ άκουσες; οι Γερμανοί επέσανε πιο κάτω.

-σταθείτε πείτε μια ρακή, σύντεκνοι στη ζωή σας, 

να πάρω το τουφέκι μου να ‘ ρθω κι εγώ μαζί σας.

-σύντεκνε φέρε τη ρακή στο πόδι να την πιούμε,

μα ογλήγορα γιατί είν’ αργά και θα σκοτινιαστούμε.

στο πόδι πίνουν τη ρακή οι τουρκοπολεμάρχοι

και τον Κανάκη πήρανε και πάνε για τη μάχη.

στο δρόμο που πηγαίνανε στση νύχτας το σκοτίδι

ο Καλομοίρης συμβουλές του τζαβελάκη δίδει:

Φιλιότσο Γιώργη, οι Γερμανοί είναι στρατός με όλα,  

αεροπλάνα άρματα όλμους και πολυβόλα.

Κι οι σφαίρες είναι λιγοστές, καλά που το κατέχεις

και συνιστώ σου, όσο μπορείς, φιλιότσο, να προσέχεις”.

-“σάντολε μην ανησυχείς, μαζί θα πολεμούμε,

την τελευταία σφαίρα μου θα τη νε μοιραστούμε”.

σαν τα γεράκια χύνονται, σαν τα πουλιά πετούνε

και την αυγή στου λατζιμά τσι Γερμανούς χτυπούνε.

πόλεμο κάνουνε σκληρό δυο νύχτες και δυο μέρες

μπέτη με μπέτη παίζουνε τω Γερμανώ τσι σφαίρες.

(Αναδημοσίευση από το βιβλίο του Γεωργίου Ιωάν. Σμπώκου,  
«ΑΝΩΓΕΙΑ. Η ιστορία μέσα από τα τραγούδια τους. Αθήνα 1992)

ΕΠΙΜΕλΕΙΑ Μανώλης σκανδάλης

Στο Περαχώρι

βΑΣΙλΗΣ Ι. κΑλοΜοΙρΗΣ ll

«Ριζίτικα και Ρίμες του 1821»

φΩΤο αλκήσ σκουλασ



δράσεις αποδράσεις

Σε περίπτωση έντυπης εκδόσεως, τα έσοδα θα διατεθούν, σύμφωνα με το συγγραφέα, υπέρ του Ιδρύματος Γεωργίου Σμπώκου.                           Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι   Σ Τ ο   Ε Π ο Μ Ε Ν ο   φ Υ λ λ ο
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το νεο βιβλιο - ΨήΦιακοσ δισκοσ του αντωνή Μαρτσακή

Με αφορμή την 200η επέτειο από την επανάσταση του 1821, την Πέμπτη 10 Ιουνίου 
2021, το Σωματείο για την κρητική ιστορία, παράδοση και λαογραφία  «ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ» 
παρουσίασε, στο πλαίσιο μιας ενδιαφέρουσας διαδικτυακής εκδήλωσης, που έφερε τον 
τίτλο 
«Φωθιά να δώσου στη Τουρκιά», το νέο βιβλίο και ψηφιακό δίσκο του Αντώνη Μαρ-
τσάκη, με τίτλο «ριζίτικα και ρίμες του 1821».
Το Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης είχε ως ακολούθως:
«Η επανάσταση του 1821 αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό σε μια διαρκή επαναστατική 
διαδικασία του ελληνισμού, ακριβώς γιατί ήταν η πρώτη που έστω και εν μέρει πέτυχε, 
απελευθερώνοντας ένα μικρό κομμάτι των υπόδουλων.
στην Κρήτη ειδικά, η επανάσταση παρομοιάστηκε, από τον ιστορικό, ως «έγερσις εγκα-
θείρκτου και αλυσοδεμένου τιτάνος με μόνην δύναμιν την ελληνικήν του συνείδησιν, την 
ζωτικότητά του, την φιλοτιμίαν και την οργήν του».
από την κήρυξη της επανάστασης στη θυμιανή, η Κρήτη ήταν παρούσα απ’ άκρη  
σ’ άκρη, και διαρκώς εξεγερμένη, όπως κι η πάνω ελλάδα· χρηματοδότησε μόνη της 
τον αγώνα και είδε τα όνειρά της για ελευθερία να διαψεύδονται, μη  συμπεριλαμβανόμενη 
στα όρια του ελλαδικού κράτους. Και συνέχισε για 90 χρόνια ακόμα τους αγώνες μέχρι 
την Ένωση.
ριζίτικα τραγούδια και ρίμες, διατήρησαν στη μνήμη τη δράση των επαναστατών. 
πολλά λησμονήθηκαν μέσα στο χρόνο, περιμένοντας τη στιγμή που θα ξαναβγούνε στο 
προσκήνιο.
Η συγκυρία ήθελε, σε μια περίοδο όπου οι τούρκοι ξαναδείχνουν τα δόντια τους, σε 
μια περίοδο που ξανασκύβομε πάνω από την ιστορία μας, ο μερακλής καλλιτέχνης 
αντώνης μαρτσάκης να σκύψει πάνω από τις παρακαταθήκες των παλιών μας, όπως 
μας τις άφησαν μέσα από τα τραγούδια και τις ρίμες, και να τα ανασύρει από τη λήθη, 
200 χρόνια από την επανάσταση. με έρευνα σε αρχεία, με σεβασμό στην παράδοσή 
μας και τους πρωταγωνιστές της εποχής, ο αντώνης μας χάρισε ένα βιβλίο-ψηφιακό 
δίσκο που μας ταξιδεύει στην περίοδο εκείνη με τα μάτια των ανθρώπων της, με τα 
βιώματά τους και τις αγωνίες τους, από την ελπιδοφόρα κήρυξη της επανάστασης μέχρι 
την απογοήτευση για το καταδικασμό της Κρήτης να μη συμπεριληφθεί στις απελευθε-
ρωμένες περιοχές.
με κατατοπιστική εισαγωγή του Κωστή Φουρναράκη, το βιβλίο-ψηφιακός δίσκος για 
το 21 στην Κρήτη αποτελεί πολύτιμη προσφορά του αντώνη μαρτσάκη για την επέτειο. 
Κι οι Δροσουλίτες, θεωρούν χρέος τους να το παρουσιάσουν, ως ελάχιστο φόρο τιμής 
σ’ εκείνους που μας χάρισαν την ελευθερία με τους αγώνες και τις θυσίες τους.».
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Αντώνης Μαρτσάκης, Κωστής Φουρναράκης, διδάκτωρ 
φιλολογίας, αρχειονόμος, γιώργης Σμπώκος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός,  συγγραφέας 
και λαογράφος, Νίκος Ψιλάκης, συγγραφέας, γιώργης Τσικαλάκης, Εκπαιδευτικός-
Διδάσκων του τμήματος Επιστημών Διατροφής Διαιτολογίας του Ελληνικού  Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου, Διδάκτωρ Ιστορίας, Ευτύχης Τζιρτζιλάκης, ιστορικός ερευνητής,  
Σταύρος γερωνυμάκης, φιλίστωρ. Τη συζήτηση, η οποία προβλήθηκε ζωντανά από το 
κανάλι των Δροσουλιτών στο youtube, και την ομάδα και σελίδα τους στο fb συντόνισε 
ο Μανώλης Εγγλέζος-Δεληγιαννάκης, ιστορικός ερευνητής και υπεύθυνος της ομάδας 
ριζίτικου των Δροσουλιτών.

ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΟ!

πάνω στση μύθιας την κορφή έναν αηδόνι κλαίει 

και μοιρολόγια του σκουλά του τζαβελάκη λέει.

από σκουλαδιανή γενιά ήταν η καταγωγή του, 

Γι’ αγώνες για τη λευτεριά έδωκε τη ζωή του.

σε δυο πολέμους έτυχε τουρκία, Βουλγαρία, 

γι αυτόν ‘χει γράψει γράμματα χρυσά η ιστορία.

μια κολασμένη εποχή και μια αιματοβαμμένη,

η Κρήτη όλη στ’ άρματα είναι ξεσηκωμένη. 

μιαν ανοιξιάτικη αυγή, μια σκουντουφλιάρα μέρα,

οι Γερμανοί σαν τα πουλιά πέφτουν που τον αέρα.

Ήρθε μαντάτο στο χωριό, στ’ ανώγεια λυπημένο,

πως πέσανε οι Γερμανοί κι είν’ αναστατωμένο.

οι τρεις καμπάνες του χωριού λυπητερά χτυπούνε,

νέους και γέρους να βρεθούν στον πόλεμο καλούνε.

ο τζαβελάκης ξεκινά και τ’ άρματά ντου παίρνει

κι ο Καλομοίρης στην αυλή, έτοιμος περιμένει.

στου Καλομοίρη την αυλή στη ρίζα του πλατάνου,

αρματωμένοι συζητούν και τα κουμάντα κάνου.

σε ποια μεριά να πάρουνε ποια πάντα να κινήσουν,

που πέσανε οι Γερμανοί να πα’ τσι πολεμήσουν;

σαν αστραπή ‘που το χωριό ‘πογείραν στ’ αχλαδάκι,

και στη λιβάδα σμίξανε το Κώστα το Κανάκη.

Χέρια αλλάζουν τα χαρτιά
στο Περαχώρι πάλι,
σέντσα και άσσοι ‘πο τη μια
ξερή από την άλλη.

Πελάτες στο ’να μαγαζί,
πελάτες και στο άλλο,
Το ‘να σερβίρει το κρανιό,
το άλλο η το Ζγάλο.

ο Γκόγκος κάνει ένα καφέ
η Έλλη παρασέρνει,
Στο καφενείο του Γρυλιό
ο Τζαβαλαντρέας μπαίνει.

Με τον Εγγλέζο κάθεται,
μαζί και τον Αιμίλιο,
στον ασκιανό ο Γιωργαράς
ο Μιταλιός στον ήλιο.

ο Μαχαιράς με τον Παππά
και τον Πολομανώλη,
Η του κοζύρη τη ρακή
θε’να πληρώσουν όλοι.

Εκειά κι ο βιτωρόκωστας
με το μακρύ μουστάκι,
Με Μεμμογιάννη, καραβανά 
και κοκοδημητράκη.

Μπάμπης, κυριάκος, Πλατσαράς,
με ιστορίες γελούνε,
Νταμπλούκος και Σμπρουλογιαννιός
για κόμματα μιλούνε.

λιόντας, Σωκράτης σ’ όρεξη
βγήκανε και γλεντούνε,
στου μαντολίνου το σκοπό
χορεύουν, τραγουδούνε.

Πελάτες στο ‘να μαγαζί
πελάτες και στο άλλο,
άλλοι πηγαίνουν στο μικρό 
και άλλοι στο μεγάλο.

Γύρω από το Πλάτανο
Σάρπες χαλιά και βιόλες,
και χρώματα και μυρωδιές
Όλες μυρίζουν όλες.

Μανάβη περιμένουμε
κίκενα και ρινάκη,
κέρασε λέει του Μίχαλου
ο Μπριτζόλης τον καρφάκη.

Η Ανδρονίκη κ’ Άρτεμη
υφαίνουν στο αργαστήρι,
η στου ψαράκη η Ζουμπουλιά
Τρατάρει μουσαφήρι.

Μαζί με την Γκεγγρέζενα
κάθεται η Μαρία,
Η δέσποινα στο παιδικό,
στο σπίτι η ουρανία.

Ψωμί η Μαχαιρογιώργαινα
έδωσε τση Χρυσούλας,
λέει και μένα πάρε αυτό
και άμε το τσ’ Αγαθούλας.

Απ’ το λιβάδι έφυγα
και πήγα στο κοκάκι,
Του λιβαδιού παραγγελίες
κάνω από παιδάκι.

Πέρασα απ’ της Σακούλενας
να δω που λεν’ ήντα κάνει,
κι ως πάντα στο τραπέζι τζη
φαΐ να φάω μου βάνει.

Του λιβαδιού οι παραγγελιές
έχουν τα τυχερά τους,
Σε όλες σε παν τις γειτονιές
Έχουν και την χαρά τους.

Πάνω απ’ ώρα έκαμα
με τον Στελή παρέα,
και μου ‘πε λίγα μα καλά 
και πέρασα ωραία.

Ύστερα πήρα τα στενά
να πάω στην Μπαραντάνα,
κι είδα και εχαιρέτησα
του Γιωργαντά τη μάνα.

Η στης Μερσήνης πήγαινε
γυναίκα πια μεγάλη,
γιαγιά εγώ την γνώρισα
Την ξακουστή κρυστάλλη.

Είπαμε ό,τι είπαμε
και αποχαιρέτησά τη,
έσκυψα και την χέρα τση
πήρα και φιλισά τη.

Του λιβαδιού οι παραγγελιές 
εμπειρίες μου ‘χουν δώσει, 
Απού μου κάμανε καλό
απόκτησα και γνώση. 

Τα χρόνια όμως περάσανε
δεν είμαι πια κοπέλι,
Μα ανέ με πέψουνε ποθές,
Πάω για όποιον θέλει.

Να ‘μαι καλά να χαίρομαι
λιβάδι περαχώρι,
και που και που το άλλο χωριό
και που και που τα’ αόρη.

Να βγαίνω στην καβαλαριά 
λαγγό και Μειντάνι,
και στο Μετόχι ύστερα
στ’Αρη και στου Μερτζάνη.

Μετά να παίρνω τα βουνά
να βλέπω μάντρες και αίγες,
Μιτάτα και κλειδόσπιτα
λουλούδια, αϊτούς και δέτες.

δεν θέλει ο άνθρωπος πολλά
χαρούμενα να ζήσει,
καλή καρδιά χρειάζεται
ανθρώπους και τη φύση.

Να ‘μαι καλά να χαίρομαι
λιβάδι περαχώρι,
και που και που τ’άλλο χωριό
και που και που τ’ αόρη.

Ο Απάγελος έσφιγγε τα δόντια κι όλο ανέβαινε.
«Πού θα πάει… Κάποια στιγμή θα φτάσω στη σπηλιά 
του Κεραυνού», σκεφτότανε με πείσμα κι έπαιρνε κου-
ράγιο.
Η πρώτη του βραδιά στο βουνό ήταν μαρτυρική. Παρ’ 
όλο που άναψε φωτιά στο βαθούλωμα ενός βράχου, το 
κρύο τού περόνιαζε τα κόκαλα. Ο αέρας φυσούσε μα-
νιασμένος και η φωτιά ήταν αδύναμη σαν καντήλι. Μέ-
χρι να ξημερώσει, ο Απάγελος είδε κι έπαθε.
Με το πρώτο φως της μέρας, ξαναπήρε τον δρόμο ενά-
ντια στο βουνό και στο χιόνι που έπεφτε ολοένα και πιο 
πυκνό.

Περπατούσε για ώρες ξεθεωμένος. Κάθε τόσο στεκό-
ταν, έβρισκε απάγκιο σε καμιά σχισμάδα των βράχων 
και για να ξεκουραστεί έβγαζε τη λύρα του κι έπαιζε. 
Με κόπο και μες στην παγωνιά κατάφερνε να μικραίνει 
την απόσταση από το σκοπό του. Πέρασε και το δεύτε-
ρο βράδυ ίδιο και χειρότερο με το προηγούμενο. Το πρωί 
ο Απάγελος ξύπνησε από το μουγκρητό της χιονοθύελ-
λας. Ήταν απελπισμένος.

«Εδώ θ’ αφήσω τα κόκαλά μου» σκέφτηκε ήρεμα.
Ήταν τόσο ταλαιπωρημένος, τόσο παγωμένος και τόσο 
αποθαρρυμένος που ο θάνατος δεν τον τρόμαζε.
«Κρίμα… Κι έφτασα τόσο κοντά στο μυστικό της μου-
σικής», ήταν η θλιμμένη σκέψη που έκανε.
Μετά σκέφτηκε τη μάνα του και τον πατέρα του. Και το 
χωριό. Δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα μάτια του. 
Έφερε στο νου του και τους δασκάλους του. Τον Κοφινά, 
τον Ανεμά και τον Τιγράνο. Με όση δύναμη του είχε απο-
μείνει, έβγαλε τη λύρα του και χουχουλιάζοντας τα πα-
γωμένα του δάχτυλα για να τα ζεστάνει λίγο, έπιασε το 
δοξάρι κι άρχισε να παίζει. Το πρώτο που του ήρθε στο 
μυαλό ήταν ένα μοιρολόι. Γέλασε πικρά, φέρνοντας στη 
σκέψη του το γεράκι που δεν αγαπούσε τα μοιρολόγια.
«Δεν πέθανα ακόμη. Τραγούδι του Γάμου θα παίξω!» 
αποφάσισε μέσα σε μιαν αναλαμπή ελπίδας αλλά κι από 
ένα ξαφνικό πείσμα που του έφερε στον νου του η θύ-
μιση της όμορφης γειτονοπούλας του.
Κι άρχισε να παίζει. Αργά στη αρχή γιατί τα δάχτυλά 
του δεν τον υπάκουαν. Όσο όμως έπαιζε, τα χέρια του 
τον ακολουθούσαν όλο και πιο υποταχτικά. Ο ήχος της 
λύρας αντιλαλούσε στα γύρω χιονισμένα βράχια. Το 

τραγούδι του Απάγελου απλωνόταν ολόγυρα σαν προ-
μήνυμα της Άνοιξης στην καρδιά τού Χειμώνα.
Και τότε, εκεί που ήταν παραδομένος στο ―όπως φο-
βόταν― τελευταίο του τραγούδι, ένιωσε κάτι να τον 
αγγίζει απαλά στον ώμο. Το δοξάρι έμεινε μετέωρο και 
ο Απάγελος γύρισε να δει τι τον άγγιξε. Τρομαγμένος 
αντίκρυσε έναν άντρα ψηλό, με μακριά μαλλιά και γένια, 
με παλιά φθαρμένα ρούχα. Κάτω από έναν μάλλινο 
σκωροφαγωμένο σκούφο, δυο φωτεινά μάτια τον κοί-
ταζαν. Έδειχνε πολύ μεγάλος στην ηλικία αλλά η όψη 
του είχε μια φρεσκάδα νεανική.
― Ποιος είσαι εσύ που παίζεις τη λύρα μέσα στην ερημιά;
Ο Απάγελος ένιωσε την καρδιά του να χτυπά δυνατά.
― Μερομηνά με βάφτισαν αλλά με φωνάζουν Απάγελο. 
Κι αν εσύ είσαι ο Μαζαγρέτας, τότε σώθηκα, είπε λα-
χανιαστά.
Ο άντρας γέλασε. Κι αμέσως σοβάρεψε.
― Εγώ είμαι ο Μαζαγρέτας. Αν όμως δεν φύγουμε αμέ-
σως για τη σπηλιά μου, αμφιβάλλω αν έχεις σωθεί, μικρέ 
μου Μερομηνά κι Απάγελε.
Και με τα λόγια αυτά, σήκωσε στην αγκαλιά του τον 
ξεπαγιασμένο Απάγελο.

▲

Ύμνος για τον ΤΖΑΒΕλΑΚΗ
Ο γιώργης Βασιλείου Σκουλάς ή «Τζαβελάκης» υπήρξε  μια από τις 
ηρωικές μορφές, που το πέρασμα της λάμπρυνε και τίμησε τα Ανώ-
γεια. Ήταν από τους πρώτους που έπιασαν τα όπλα να πολεμήσουν 
τις ουρανοκατέβατες ορδές του Χίτλερ στην Κρήτη! γεννήθηκε το 
1888 και έπεσε ηρωικά μαχόμενος στην περιοχή του λατζιμά Μυλο-
ποτάμου το Μάιο του 1941, μετά από σκληρή μάχη μπέτη με μπέτη 
με τους γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Διακρινόταν για την αρχοντιά, 
την λεβεντιά, την τόλμη και τον ηρωισμό του. Εντυπωσιασμένος ο 
λαϊκός μας ποιητής Μανώλης Καλομοίρης ή «λιόντας», από όσα ο 
θρύλος και η παράδοση διέσωσαν για τον ήρωα μας, έγραψε το 
παρακάτω στίχους – ύμνο για τον Τζαβελάκη: 

Καίγονται πέτρες και κλαδιά και φλόγες ξεπηδούνε, 

κι μπάλες οι Γερμανικές το θάνατο σκορπούνε.  

Και γύρω  - γύρω ο κλοιός τω Γερμανώ στενεύει.

Και μια στιγμή βρεθήκανε από παντού κλεισμένοι.

σαν τα λιοντάρια μάχονται και τη ζωή αψηφούνε,

στα χέρια με τσι Γερμανούς κοντεύει να πιαστούνε.

ο τζαβελάκης δε δειλιά και στη φωτιά νταλντίζει,

οι σφαίρες πέφτουνε βροχή μα οπίσω δε γυρίζει 

ατρόμητος  σαν το  θεριό ορθός στη μάχη μπαίνει,

και μια ριπή τω Γερμανώ τη κεφαλή του παίρνει.

την τελευταία του ματιά ρίχνει στον Ψηλορείτη

κι είπε με σιγανή φωνή: «Ζήτω πατρίδα Κρήτη».

αλλά δεν πρόλαβε να πει γιατί ‘χένε πεθάνει

κι μάνα Κρήτη, του ‘πλέξε της δόξας το στεφάνι.

Κι ο Καλομοίρης που ‘μείνε μαζί με τον Κανάκη,

μάχονται, μα και για το χαμό κλαίνε του τζαβελάκη.

Κι ένα πουλί, άσπρο πουλί τα δυο φτερά του απλώνει,

κι από το αίμα του νεκρού τα νύχια του ματώνει.

πετά ψηλά στον ουρανό στον ήλιο ανεβαίνει

και γράφει με την μύτη του: «Κρήτη ανδρειωμένη».

Άλλο πουλί του λατζιμά ένα στεφάνι πλέκει 

και στεφανώνει το νεκρό μαζί με το τουφέκι.

το αίμα πότισε τη γη και βγήκανε λουλούδια 

και κελαηδούνε τα πουλιά τση λευτεριάς τραγούδια.

Για τση πατρίδας την τιμή όσοι είναι σκοτωμένοι,

‘ναι το χώμα ελαφρύ απού ‘ναι σκεπασμένοι.

-πού πάτε κι ‘ στε βιαστικοί; πού πάτε αρματωμένοι;

πέτε μου ποια ‘ ναι η αφορμή κι είστε κακοβαρμένοι;

Και με χαμόγελο πικρό του λένε το μαντάτο: 

-Δεν τα’ άκουσες; οι Γερμανοί επέσανε πιο κάτω.

-σταθείτε πείτε μια ρακή, σύντεκνοι στη ζωή σας, 

να πάρω το τουφέκι μου να ‘ ρθω κι εγώ μαζί σας.

-σύντεκνε φέρε τη ρακή στο πόδι να την πιούμε,

μα ογλήγορα γιατί είν’ αργά και θα σκοτινιαστούμε.

στο πόδι πίνουν τη ρακή οι τουρκοπολεμάρχοι

και τον Κανάκη πήρανε και πάνε για τη μάχη.

στο δρόμο που πηγαίνανε στση νύχτας το σκοτίδι

ο Καλομοίρης συμβουλές του τζαβελάκη δίδει:

Φιλιότσο Γιώργη, οι Γερμανοί είναι στρατός με όλα,  

αεροπλάνα άρματα όλμους και πολυβόλα.

Κι οι σφαίρες είναι λιγοστές, καλά που το κατέχεις

και συνιστώ σου, όσο μπορείς, φιλιότσο, να προσέχεις”.

-“σάντολε μην ανησυχείς, μαζί θα πολεμούμε,

την τελευταία σφαίρα μου θα τη νε μοιραστούμε”.

σαν τα γεράκια χύνονται, σαν τα πουλιά πετούνε

και την αυγή στου λατζιμά τσι Γερμανούς χτυπούνε.

πόλεμο κάνουνε σκληρό δυο νύχτες και δυο μέρες

μπέτη με μπέτη παίζουνε τω Γερμανώ τσι σφαίρες.

(Αναδημοσίευση από το βιβλίο του Γεωργίου Ιωάν. Σμπώκου,  
«ΑΝΩΓΕΙΑ. Η ιστορία μέσα από τα τραγούδια τους. Αθήνα 1992)

ΕΠΙΜΕλΕΙΑ Μανώλης σκανδάλης

Στο Περαχώρι

βΑΣΙλΗΣ Ι. κΑλοΜοΙρΗΣ ll

«Ριζίτικα και Ρίμες του 1821»

φΩΤο αλκήσ σκουλασ
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δράσεις αποδράσεις

Ένα αξιόλογο και πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα ξεκίνησε το Μάρ-
τη που μας πέρασε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων, 
με την έκδοση του νέου περιοδικού της, που μετρά ήδη δύο (2) 
τεύχη.Μέσα στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας, η Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου μας, με τους πολυπράγμωνες και δημιουρ-
γικούς ανθρώπους της, διάλεξε να «έρθει» και να φέρει πιο κοντά 
τους μεγαλύτερους ηλικιακά – και όχι μόνο -Ανωγειανούς, μέσα 
από τις σελίδες του περιοδικού ποικίλης ύλης που εξέδωσε.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας και η Συντακτική Ομάδα της 
Φ.Α. εύχονται καλοτάξιδο και πάντα επιτυχές το νέο εγχείρη-
μα, για μας «ταξιδεύει» πάντα μέσα από τις στήλες του!

«ΔΕλΤΙο ΤΥΠοΥ 1οΥ ΤΕΥΧοΥΣ
οι δύσκολες συγκυρίες, στις οποίες όλοι ζούμε, στάθηκαν ως 
αφορμή στο να βρεθεί ένας καινούργιος τρόπος επικοινωνίας 
μεταξύ μας. Και δεν ήταν άλλος, από το ημερολόγιο αγάπης, 
που μοιραστήκαμε τις ημέρες των Χριστουγέννων.
Ένα ημερολόγιο που βοήθησε στο να επιτευχθεί ο αρχικός μας 
στόχος και να καταφέρουμε να σας κάνουμε παρέα, να δια-
σκεδάσετε, να γελάσετε, να συγκινηθείτε και να μοιραστείτε 
μαζί μας σκέψεις και συναισθήματα. 
Και το ίδιο κάναμε και αισθανθήκαμε και εμείς. συνεχίζουμε, 
λοιπόν, αυτήν την τόσο μοναδική σχέση αγάπης και μορφή 
επικοινωνίας, με τους ίδιους στόχους και επίκεντρο εσάς, μέσα 
από την δημιουργία ενός περιοδικού.

Με εκτίμηση 
Σουλτάτου Ειρήνη 

Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ανωγείων»

«ΔΕλΤΙο ΤΥΠοΥ 2οΥ ΤΕΥΧοΥΣ
με μεγάλη χαρά μοιραζόμαστε το δεύτερο τεύχος του περιο-
δικού  για τους ηλικιωμένους μας (και όχι μόνο) που τόσο αγα-
πήθηκε, σ’ αυτό τον καινούριο τρόπο επικοινωνίας που εγκαι-
νιάσαμε λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που περνάμε!

είναι όμορφο να μοιραζόμαστε στιγμές έστω κι έτσι, καθώς το 
εγχείρημά μας γίνεται αμφίδρομο.
προσπαθούμε να εμπλουτίζουμε το υλικό ώστε να κρατήσουμε 
αμείωτο το ενδιαφέρον τους. 
Και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το ότι μοιράστηκαν μαζί μας 
συναισθήματα, σκέψεις, λόγια ψυχής και μας επέτρεψαν να τα 
καταγράψουμε στο χαρτί και να το μοιραστούμε με όλους τους 
αναγνώστες του 2 τεύχους.
αισθανόμαστε ιδιαίτερη συγκίνηση και ικανοποίηση που έχει 
τόσο θετική απήχηση και καταφέρνουμε να κρατάμε συντροφιά 
στους ανθρώπους μας δείχνοντάς τους  την έγνοια, τον σεβασμό 
και την αγάπη μας!
με την ευχή να συνεχίσουν κι εκείνοι να μας διηγούνται τις δικές 
τους ιστορίες, εκπληρώνοντας έτσι τον αρχικό μας στόχο…
Να είναι η σχέση αυτή αμφίδρομη μέχρι να μπορέσουμε να 
ανταμώσουμε ξανά!
παΝτα ΚοΝτα στοΥσ ΗλιΚιΩμεΝοΥσ μασ Γιατι: 
«οποια Κι αΝ ειΝαι Η ερΩτΗσΗ ο αΝθρΩποσ ειΝαι Η απα-
ΝτΗσΗ

Με εκτίμηση 
Σουλτάτου Ειρήνη 

Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ανωγείων»

ΕΚΔΟΤΗΣ: Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ανωγείων
Επιμέλεια - Σύνταξη: 
Σουλτάτου Ειρήνη - Προϊσταμένη - Κοινωνική Λειτουργός
Αγγέλη Αριστέα: Κοινωνική Λειτουργός - Κοινωφελής Εργασία 
Δημητράκη Ελίζα: Κοινωνιολόγος - Κοινωφελής Εργασία
Θεοφανάκη Ειρήνη: Κοινωνική Λειτουργός 
Γεροθανάση Βασιλική: Κοινωνική Λειτουργός -  
Πρακτική άσκηση
Ιατρικά θέματα-Ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης:
Σαλούστρου - Τσουλίκου Αναστασία: Νοσηλεύτρια Σαλού-
στρου - Τσουλίκου Αναστασία: Νοσηλεύτρια  

υπογραΦή 

της σύμβασης υπογείωσης 

των δικτύων της δεδδήε 

στα ανωγεια 

Την σύμβαση για την έναρξη εργασι-
ών υπογείωσης των δικτύων της 
ΔΕΔΔΗΕ υπέγραψαν ο Διευθυντής 
της ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου κ. Απόστο-
λος Μανωλεσάκης με τον Δήμαρχο 
Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη.
Το έργο είναι συνολικού προϋπολο-
γισμού 480.000 ευρώ και αφορά την 
υπογείωση των δικτύων της ΔΕΔ-
ΔΗΕ στο τμήμα από το Θέατρο Ν. 
Ξυλούρης έως την είσοδο της κωμό-
πολης από την ανατολική είσοδο στο 
Μετόχι, την τοποθέτηση δύο υπο-
σταθμών και την αποξήλωση του 
υπάρχοντος εναέριου δικτύου. Το 
έργο χρηματοδοτείται από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών ενώ μετά την τελευ-
ταία πρωτοβουλία της κυβέρνησης 
και της ΔΕΔΔΗΕ το 50% θα το κα-
λύψει η ίδια η ΔΕΔΔΗΕ
Ο Δήμαρχος Ανωγείων με αφορμή 
την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε:
«είναι μια καλή ευκαιρία να ευχαρι-
στήσω δημόσια τα στελέχη του Δήμου 
ανωγείων, των υποστελεχωμένων 
υπηρεσιών του Δήμου μας, που το 
τελευταίο διάστημα επέδειξαν μονα-
δική αποτελεσματικότητα συμμετέ-
χοντας με ολοκληρωμένες και ώριμες 
προτάσεις σε πλήθος αναπτυξιακών 
προγραμμάτων  όπως το α, τρίτσης, 
το Υμεπερα, το εσπα της περιφέ-
ρειας το πράσινο ταμείο και πολλά 
άλλα. 
μέσα σε αυτό το διάστημα διεκπε-
ραίωσαν και τις επίπονες διαδικασί-
ες για την υπογραφή και της σημερι-
νής σύμβασης. σε αυτό θα ήθελα να 
ευχαριστήσω και το σύνολο των στε-
λεχών της ΔεΔΔΗε ρεθύμνου για 
την άψογη συνεργασία μας και στο 
πρόσωπο του Διευθυντή κ. μανωλε-
σάκη ένα ένα όλα τα στελέχη. 
πρόκειται για ένα απαραίτητο έργο, 
που σε συνδυασμό με την αντικατά-
σταση του δικτύου ύδρευσης που 
έχουμε ξεκινήσει θα μας δώσει την 
ευκαιρία να υλοποιήσουμε το έργο 
της ανάπλασης το οποίο ετοιμάζεται 
για δημοπράτηση από τον οργανισμό 
ανάπτυξης Κρήτης α.ε.
Η υπογείωση των δικτύων της ΔεΔ-
ΔΗε είναι πάντα στις προτεραιό-
τητες μας, διότι πέρα από την αισθη-
τική αναβάθμιση του χώρου επιτυγ-
χάνεται και η μείωση των βλαβών 
που λόγω των δύσκολων συνθηκών 
που επικρατούν στην περιοχή είναι 
συχνές.».

ην παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, την 8η Μαρτίου, 
επέλεξαν οι ιθύνοντες της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ανωγείων, για να ξεδιπλώσουν για ακό-
μη μία φορά την δημιουργικότητα και την εφευρε-

τικότητά τους: αυτή τη φορά καλώντας μας να «υμνήσουμε» 
μια γυναίκα της επιλογής μας, πραγματική ή φανταστική, απο-
τυπώνοντας τις σκέψεις μας σ’ ένα γράμμα προς αυτήν.
Τα γράμματα θα συλλέγονταν από την Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δήμου, κι εφόσον οι συντάκτες τους το επιθυμούσαν, θα 
παραδίδονταν, μαζί με λουλούδια, στη γυναίκα που αναφέ-
ρονταν. 
Όλο το υλικό θα αποτυπωθεί σε ένα λεύκωμα, εις ανάμνηση 
της ξεχωριστής αυτής πρωτοβουλίας, αλλά και προς τιμή του 
προικισμένου γυναικείου φύλου, που μέσα από τον καθημερι-
νό αγώνα να ανταποκριθεί στους ποικίλους και εξίσου απαι-
τητικούς ρόλους, που έχει επωμιστεί, αναδεικνύεται σε απαύ-
γασμα μοναδικότητας και σιγουριάς.
Το «κάλεσμα» της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγεί-
ων, για την υλοποίηση του διαφορετικού αυτού σκοπού, είχε 
ως εξής:

«8 Μαρτίου: Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας!

τιμοΥμε τισ ΚαθΗμεριΝεσ ΗρΩιΔεσ ΓΥΝαιΚεσ !!!

Γραμμα σε μια σΗμαΝτιΚΗ ΓΥΝαιΚα
 ποΥ θαΥμαΖΩ

 ποΥ αΓαπΩ, 
ποΥ εΚτιμΩ,

 ποΥ εΥΧαριστΩ!

Άραγε σε ποια γυναίκα θα διάλεγε ο καθένας μας να στείλει 
αυτό το γράμμα;

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ανωγείων είναι μία υπηρε-
σία στην οποία μπορεί εύκολα να απευθυνθεί η γυναίκα, για 
οποιοδήποτε θέμα την απασχολεί, προσωπικό, επαγγελματικό, 
οικογενειακό, ώστε είτε να λάβει την απαραίτητη υποστηρι-
κτική βοήθεια, πληροφόρηση ,καθοδήγηση, είτε να παραπεμ-
φθεί σε κάποια άλλη αρμόδια για το θέμα της υπηρεσία, τη-
ρώντας πάντα το απόρρητο. 
Η γυναίκα αποτελεί τον πυρήνα της οικογένειας, είναι παρού-
σα παντού και οι ρόλοι της είναι πολλοί και απαιτητικοί. είναι 
μια σύγχρονη ηρωίδα της καθημερινότητας και αστείρευτη 
πηγή έμπνευσης. σ’ αυτή την γυναίκα και σε κάθε γυναίκα 
παραμένουμε δίπλα σαν υπηρεσία, μέσα από τον σχεδιασμό 
για την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής πολιτικής όπως: 
◗ προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων ατομικής ή ομα-
δικής ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, όπως 
σχολές γονέων, ομάδα προσωπικής ανάπτυξης, ατομικές συ-
νεδρίες κ.α.
◗ σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επιμορφωτικού 
χαρακτήρα μέσω ιδίων πόρων ή μέσω του ΚΔΒμ με σκοπό 
την προώθηση τους στην αγορά εργασίας ή την υποβοήθηση 
της οικιακής οικονομίας.
◗ Υλοποίηση ή/και ενημέρωση, σε συνεργασία με διάφορους 
φορείς υγείας, προληπτικών γυναικολογικών εξετάσεων, ενη-
μερωτικών ομιλιών.
◗ Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και γενικότερα διε-

ρεύνηση δημιουργικών διεξόδων κατά της μοναξιάς και της 
κοινωνικής απομόνωσης.

είμαστε πάντα δίπλα στη γυναίκα, για να κάνουμε πράγματα 
μαζί της, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της, να σχεδιάσου-
με και να προσπαθήσουμε για την βελτίωση της θέσης της στην 
σημερινή κοινωνία και οικογένεια.
στα πλαίσια της παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Κοινω-
νική Υπηρεσία του Δήμου, έρχεται για άλλη μια φορά να τονί-
σει το σημαντικό, πολύπλευρο και καθοριστικό ρόλο της γυ-
ναίκας και ταυτόχρονα να απευθύνει πρόσκληση να τιμήσου-
με και να γιορτάσουμε την γιορτή της με έναν διαφορετικό 
τρόπο λόγω της πανδημίας. 
Έναν τρόπο προσαρμοσμένο στις νέες καταστάσεις που όμως 
θα επιτρέψει να μην ξεχνάμε σημαντικές ημέρες όπως αυτή 
και στόχο να αναδείξουμε γνωστές και άγνωστες πτυχές σπου-
δαίων γυναικών της καθημερινότητας.
Σας καλούμε λοιπόν, να γράψουμε ο καθένας μας ένα «Γράμμα 
σε μια σημαντική Γυναίκα» τιμώντας έτσι τόσο την ίδια, όσο 
και κάθε Γυναίκα που αγωνίζεται, ανατρέφει, στηρίζει, οραμα-
τίζεται, βοηθάει.
ας αναλογιστούμε κι ας ξεχωρίσουμε γυναίκες που συναντή-
σαμε και θαυμάσαμε στη ζωή μας, γυναίκες που μας εμπνέουν.
Για κάποιους/ες, η γυναίκα αυτή μπορεί να είναι η μητέρα, η 
αδερφή, μια φίλη, μια γειτόνισσα, ακόμη και μια «άγνωστη» 
που θαυμάζουμε το έργο της, την δύναμή της, την αντοχή της. 
μπορεί να είναι μια γυναίκα που μας στάθηκε και μας βοή-
θησε σε μια δύσκολη στιγμή ή μια γυναίκα που αν και αντιμε-
τωπίζει πολλές δυσκολίες στην ζωή της, προκαλεί θαυμασμό 
για τον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντι σ’ αυτές, για την 
αντοχή και το χαμόγελό της. 
είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εκφράσουμε για μία 
τέτοια γυναίκα την αγάπη μας, το θαυμασμό μας και γενικό-
τερα τα συναισθήματά μας.
Ένας ωραίος τρόπος έκφρασης είναι να γράψουμε αυτό το γράμ-
μα που μπορεί να το διαβάσει κάποια στιγμή, κι αν όχι, τουλά-
χιστον θα μας έχει δώσει την ηθική ικανοποίηση ότι καταφέρα-
με να αποτυπώσουμε το μεγαλείο που διακρίνουμε σ αυτήν. 
Ένα γράμμα που θα περιλαμβάνει όλες μας τις σκέψεις και 
συναισθήματα που έχουμε γι’ αυτόν τον μοναδικό, για εμάς, 
άνθρωπο είτε είναι στη ζωή είτε όχι. 
μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε όπως μια ιστορία, τις σκέψεις 
σας, τα συναισθήματά σας ή λόγια που θα θέλατε να πείτε σ’ 
αυτό το άτομο.
 μερικές φορές το να γράψουμε κάτι από τα παραπάνω είναι 
πιο εύκολο από το να τα εκφράσουμε με λόγια. Να θυμάστε 
ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος και πως οτιδήποτε γράψετε 
και θέλετε να είναι ανώνυμο, έτσι θα παραμείνει. 
Είναι πολύ σημαντικό και θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα να 
συμμετέχουν άνθρωποι από όλες τις ηλικίες, άνδρες και γυναί-
κες και όσο το δυνατόν περισσότεροι.
τα γράμματα συλλέγονται από την υπηρεσία μας και εφόσον 
το επιθυμείτε παραδίδονται μαζί με λουλούδια στη γυναίκα 
που αναφέρονται. 
Όλο το υλικό θα αποτυπωθεί σε ένα λεύκωμα, αφήνοντας 
αναλλοίωτο στο χρόνο το μοναδικό αποτύπωμα και τη δύνα-
μη της απλής καθημερινής γυναίκας όπως αναδεικνύεται μέ-
σα από διάφορους ρόλους που είχε και έχει η γυναίκα στο 
χθες και στο σήμερα.».

■�Στη μνήμη του Βιτώρου Αντωνίου η Οικογένεια Βιτώ-
ρου Κων/νου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 250 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Σταυρακάκη Στυλιανού του Ζαχαράκη 
ο Ιωάννης Σταυρακάκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη της Σκουλάς Ειρήνης(Τζαβελαντρέαινα) η 
Δακανάλη Σκουλά Μαριάννα εισέφερε στη Φ.Α. το πο-
σό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Σμπώκου Αριστείδη(Ατζαραριστείδη) 
η Οικογένεια του για τον 1 χρόνο από το μισεμό του 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Δακανάλη Νίκου η Ειρήνη Δακανάλη 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Καλομοίρη Κώστα ο Αεράκης Ηρακλής 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Ξυλούρη γεωργίου(Κίτρου) η Οικογέ-
νειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Ανδρεαδάκη Εμμανουήλ η Οικογένεια 
Περσεφόνης λινάρδου Μπαγκέρη εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Αεράκη Χαράλαμπου η Νταγιαντά Στυ-
λιανή εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Νταγιαντά Ιωάννη η Νταγιαντά Στυ-
λιανή εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Δρακόκωστα οι Αναστάσης, Νίκος και 
Χριστόδουλος εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■� Στη μνήμη του Ξυλούρη Εμμανουήλ (Τοπλούκο) 
Άγνωστος εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Δακανάλη Κώστα ο Μαγούλιος Κώ-
στας εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Καρούλιο Κώστα ο Μαγούλιος Κώστας 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Μανώλη (Μάκη) Κουνάλη ο γεώργιος 
Κουνάλης «πρόεδρος» (Αθήνα) εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Μανώλη (Μάκη) Κουνάλη ο Μανώλης 
Κουνάλης (Αθήνα) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Αγησίλα Κουτάντου η οικογένειά του 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Κώστα Σπαχή – Σπαχόκωστα η Δώρα Αε-
ράκη – Σπαχή (Νέος Κόσμος – Αθήνα) εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Ελευθερίας (Ρίτσας) Κουνάλη - Βρέντζου 
ο Νίκος λ. Πασπαράκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη λευτέρη Μανουρά (λευτέρακα) η Αριστέα 
Σμπώκου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ
■�Η Χαιρέτη Ριρίκα εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το 
ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Χαιρέτη Αικατερίνη εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Ξημέρης Ορέστης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■�Ο Σκουλάς Κων/νος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Κεφαλογιάννη Μανώλη (Μπασακο-
μανώλη) ο Αεράκης Ηρακλής εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 Ευρώ.
■�Ο Μέμμος Νικόλαος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Πασπαράκης Αχιλλέας του Μύρο(Αλμπατομύρο) 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Σμπώκου Ειρήνη εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Άγνωστος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 Ευρώ.
■�Ο Σαλούστρος Αριστοτελης του γεωργίου εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Σταυρακάκης Αναστάσιος του Ελευθερίου εισέφε-
ρε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Ο Δραμουντάνης Εμμανουήλ εισέφερε για συνδρομή 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Η Ξυλούρη Ιωάννα του Ηρακλή εισέφεραν για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Καλομοίρης γιάννης εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Η Ανδρεαδάκη Παγώνα εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Φασουλά Ευαγγελία εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Η Βουιδάσκη Πελαγία εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Ο Κουτάντος γεώργιος εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Ο Ιωάννης Χρονιάρης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Η Μαρία Χαιρέτη – Μπακρατσά εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ

Η   Σ Τ Η λ Η   Τ O Υ   Τ Α Μ Ι Α

γΡΑΜΜΑ 
ΣΤΗ 
γΥΝΑΙΚΑ

Μια ενδιαφέρουσα 
πρωτοβουλία – Κάλεσμα 

της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ανωγείων  

με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα της γυναίκας

«εγώ θα κάνω ότι μπορώ μα βοηθάτε κι όλα
Να κάνουμε τ' ανώγεια μας μια μυρισμένη βιόλα

Με μια μαντινάδα του Αριστείδη Χαιρέτη ή Γυαλάφτη υπο-
δεχτήκαμε το καινούριο απορριμματοφόρο στο Δήμο μας.
Με αυτό τον τρόπο συνεχίζουμε την ενίσχυση της υπηρεσί-
ας καθαριότητας και πρασίνου σε συνέχεια της ενίσχυσης 
σε ανθρώπινο δυναμικό που ξεκινήσαμε πέρυσι, αλλά και 
την προμήθεια και νέου εξοπλισμού.
Σήμερα ανανεώνουμε και ενισχύουμε τον στόλο μας με σκο-
πό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της 
αποκομιδής των απορριμμάτων, αλλά και την καλύτερη 
οργάνωση της ανακύκλωσης.
Ωστόσο, προσπάθεια απαιτείται από όλους μας, ώστε να 
επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Το επόμενο διάστημα σε συνδυασμό με την προμήθεια επι-
πλέον εξοπλισμού, από πόρους που έχουμε εξασφαλίσει 
από το Πράσινο Ταμείο θα έχουμε και την αισθητική ανα-
βάθμιση των σημείων συλλογής.»
Το απορριμματοφόρο είναι χωρητικότητας 12 κ.β. και κό-
στισε 150.000,00 ευρώ. Η χρηματοδότηση προήλθε από το 
Υπουργείο Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2020).

παραλαβή νέου απορριμματοφόρου για την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου ανωγείων

δελτιο τυπου του δήΜου ανωγειων

το 

νεο περιοδικο 
τήσ κοινωνικήσ 

υπήρεσιασ 
του δήΜου ανωγειων 

ειναι γεγονοσ



δράσεις αποδράσεις
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δράσεις αποδράσεις

Ένα αξιόλογο και πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα ξεκίνησε το Μάρ-
τη που μας πέρασε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων, 
με την έκδοση του νέου περιοδικού της, που μετρά ήδη δύο (2) 
τεύχη.Μέσα στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας, η Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου μας, με τους πολυπράγμωνες και δημιουρ-
γικούς ανθρώπους της, διάλεξε να «έρθει» και να φέρει πιο κοντά 
τους μεγαλύτερους ηλικιακά – και όχι μόνο -Ανωγειανούς, μέσα 
από τις σελίδες του περιοδικού ποικίλης ύλης που εξέδωσε.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας και η Συντακτική Ομάδα της 
Φ.Α. εύχονται καλοτάξιδο και πάντα επιτυχές το νέο εγχείρη-
μα, για μας «ταξιδεύει» πάντα μέσα από τις στήλες του!

«ΔΕλΤΙο ΤΥΠοΥ 1οΥ ΤΕΥΧοΥΣ
οι δύσκολες συγκυρίες, στις οποίες όλοι ζούμε, στάθηκαν ως 
αφορμή στο να βρεθεί ένας καινούργιος τρόπος επικοινωνίας 
μεταξύ μας. Και δεν ήταν άλλος, από το ημερολόγιο αγάπης, 
που μοιραστήκαμε τις ημέρες των Χριστουγέννων.
Ένα ημερολόγιο που βοήθησε στο να επιτευχθεί ο αρχικός μας 
στόχος και να καταφέρουμε να σας κάνουμε παρέα, να δια-
σκεδάσετε, να γελάσετε, να συγκινηθείτε και να μοιραστείτε 
μαζί μας σκέψεις και συναισθήματα. 
Και το ίδιο κάναμε και αισθανθήκαμε και εμείς. συνεχίζουμε, 
λοιπόν, αυτήν την τόσο μοναδική σχέση αγάπης και μορφή 
επικοινωνίας, με τους ίδιους στόχους και επίκεντρο εσάς, μέσα 
από την δημιουργία ενός περιοδικού.

Με εκτίμηση 
Σουλτάτου Ειρήνη 

Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ανωγείων»

«ΔΕλΤΙο ΤΥΠοΥ 2οΥ ΤΕΥΧοΥΣ
με μεγάλη χαρά μοιραζόμαστε το δεύτερο τεύχος του περιο-
δικού  για τους ηλικιωμένους μας (και όχι μόνο) που τόσο αγα-
πήθηκε, σ’ αυτό τον καινούριο τρόπο επικοινωνίας που εγκαι-
νιάσαμε λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που περνάμε!

είναι όμορφο να μοιραζόμαστε στιγμές έστω κι έτσι, καθώς το 
εγχείρημά μας γίνεται αμφίδρομο.
προσπαθούμε να εμπλουτίζουμε το υλικό ώστε να κρατήσουμε 
αμείωτο το ενδιαφέρον τους. 
Και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το ότι μοιράστηκαν μαζί μας 
συναισθήματα, σκέψεις, λόγια ψυχής και μας επέτρεψαν να τα 
καταγράψουμε στο χαρτί και να το μοιραστούμε με όλους τους 
αναγνώστες του 2 τεύχους.
αισθανόμαστε ιδιαίτερη συγκίνηση και ικανοποίηση που έχει 
τόσο θετική απήχηση και καταφέρνουμε να κρατάμε συντροφιά 
στους ανθρώπους μας δείχνοντάς τους  την έγνοια, τον σεβασμό 
και την αγάπη μας!
με την ευχή να συνεχίσουν κι εκείνοι να μας διηγούνται τις δικές 
τους ιστορίες, εκπληρώνοντας έτσι τον αρχικό μας στόχο…
Να είναι η σχέση αυτή αμφίδρομη μέχρι να μπορέσουμε να 
ανταμώσουμε ξανά!
παΝτα ΚοΝτα στοΥσ ΗλιΚιΩμεΝοΥσ μασ Γιατι: 
«οποια Κι αΝ ειΝαι Η ερΩτΗσΗ ο αΝθρΩποσ ειΝαι Η απα-
ΝτΗσΗ

Με εκτίμηση 
Σουλτάτου Ειρήνη 

Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ανωγείων»

ΕΚΔΟΤΗΣ: Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ανωγείων
Επιμέλεια - Σύνταξη: 
Σουλτάτου Ειρήνη - Προϊσταμένη - Κοινωνική Λειτουργός
Αγγέλη Αριστέα: Κοινωνική Λειτουργός - Κοινωφελής Εργασία 
Δημητράκη Ελίζα: Κοινωνιολόγος - Κοινωφελής Εργασία
Θεοφανάκη Ειρήνη: Κοινωνική Λειτουργός 
Γεροθανάση Βασιλική: Κοινωνική Λειτουργός -  
Πρακτική άσκηση
Ιατρικά θέματα-Ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης:
Σαλούστρου - Τσουλίκου Αναστασία: Νοσηλεύτρια Σαλού-
στρου - Τσουλίκου Αναστασία: Νοσηλεύτρια  

υπογραΦή 

της σύμβασης υπογείωσης 

των δικτύων της δεδδήε 

στα ανωγεια 

Την σύμβαση για την έναρξη εργασι-
ών υπογείωσης των δικτύων της 
ΔΕΔΔΗΕ υπέγραψαν ο Διευθυντής 
της ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου κ. Απόστο-
λος Μανωλεσάκης με τον Δήμαρχο 
Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη.
Το έργο είναι συνολικού προϋπολο-
γισμού 480.000 ευρώ και αφορά την 
υπογείωση των δικτύων της ΔΕΔ-
ΔΗΕ στο τμήμα από το Θέατρο Ν. 
Ξυλούρης έως την είσοδο της κωμό-
πολης από την ανατολική είσοδο στο 
Μετόχι, την τοποθέτηση δύο υπο-
σταθμών και την αποξήλωση του 
υπάρχοντος εναέριου δικτύου. Το 
έργο χρηματοδοτείται από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών ενώ μετά την τελευ-
ταία πρωτοβουλία της κυβέρνησης 
και της ΔΕΔΔΗΕ το 50% θα το κα-
λύψει η ίδια η ΔΕΔΔΗΕ
Ο Δήμαρχος Ανωγείων με αφορμή 
την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε:
«είναι μια καλή ευκαιρία να ευχαρι-
στήσω δημόσια τα στελέχη του Δήμου 
ανωγείων, των υποστελεχωμένων 
υπηρεσιών του Δήμου μας, που το 
τελευταίο διάστημα επέδειξαν μονα-
δική αποτελεσματικότητα συμμετέ-
χοντας με ολοκληρωμένες και ώριμες 
προτάσεις σε πλήθος αναπτυξιακών 
προγραμμάτων  όπως το α, τρίτσης, 
το Υμεπερα, το εσπα της περιφέ-
ρειας το πράσινο ταμείο και πολλά 
άλλα. 
μέσα σε αυτό το διάστημα διεκπε-
ραίωσαν και τις επίπονες διαδικασί-
ες για την υπογραφή και της σημερι-
νής σύμβασης. σε αυτό θα ήθελα να 
ευχαριστήσω και το σύνολο των στε-
λεχών της ΔεΔΔΗε ρεθύμνου για 
την άψογη συνεργασία μας και στο 
πρόσωπο του Διευθυντή κ. μανωλε-
σάκη ένα ένα όλα τα στελέχη. 
πρόκειται για ένα απαραίτητο έργο, 
που σε συνδυασμό με την αντικατά-
σταση του δικτύου ύδρευσης που 
έχουμε ξεκινήσει θα μας δώσει την 
ευκαιρία να υλοποιήσουμε το έργο 
της ανάπλασης το οποίο ετοιμάζεται 
για δημοπράτηση από τον οργανισμό 
ανάπτυξης Κρήτης α.ε.
Η υπογείωση των δικτύων της ΔεΔ-
ΔΗε είναι πάντα στις προτεραιό-
τητες μας, διότι πέρα από την αισθη-
τική αναβάθμιση του χώρου επιτυγ-
χάνεται και η μείωση των βλαβών 
που λόγω των δύσκολων συνθηκών 
που επικρατούν στην περιοχή είναι 
συχνές.».

ην παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, την 8η Μαρτίου, 
επέλεξαν οι ιθύνοντες της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ανωγείων, για να ξεδιπλώσουν για ακό-
μη μία φορά την δημιουργικότητα και την εφευρε-

τικότητά τους: αυτή τη φορά καλώντας μας να «υμνήσουμε» 
μια γυναίκα της επιλογής μας, πραγματική ή φανταστική, απο-
τυπώνοντας τις σκέψεις μας σ’ ένα γράμμα προς αυτήν.
Τα γράμματα θα συλλέγονταν από την Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δήμου, κι εφόσον οι συντάκτες τους το επιθυμούσαν, θα 
παραδίδονταν, μαζί με λουλούδια, στη γυναίκα που αναφέ-
ρονταν. 
Όλο το υλικό θα αποτυπωθεί σε ένα λεύκωμα, εις ανάμνηση 
της ξεχωριστής αυτής πρωτοβουλίας, αλλά και προς τιμή του 
προικισμένου γυναικείου φύλου, που μέσα από τον καθημερι-
νό αγώνα να ανταποκριθεί στους ποικίλους και εξίσου απαι-
τητικούς ρόλους, που έχει επωμιστεί, αναδεικνύεται σε απαύ-
γασμα μοναδικότητας και σιγουριάς.
Το «κάλεσμα» της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγεί-
ων, για την υλοποίηση του διαφορετικού αυτού σκοπού, είχε 
ως εξής:

«8 Μαρτίου: Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας!

τιμοΥμε τισ ΚαθΗμεριΝεσ ΗρΩιΔεσ ΓΥΝαιΚεσ !!!

Γραμμα σε μια σΗμαΝτιΚΗ ΓΥΝαιΚα
 ποΥ θαΥμαΖΩ

 ποΥ αΓαπΩ, 
ποΥ εΚτιμΩ,

 ποΥ εΥΧαριστΩ!

Άραγε σε ποια γυναίκα θα διάλεγε ο καθένας μας να στείλει 
αυτό το γράμμα;

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ανωγείων είναι μία υπηρε-
σία στην οποία μπορεί εύκολα να απευθυνθεί η γυναίκα, για 
οποιοδήποτε θέμα την απασχολεί, προσωπικό, επαγγελματικό, 
οικογενειακό, ώστε είτε να λάβει την απαραίτητη υποστηρι-
κτική βοήθεια, πληροφόρηση ,καθοδήγηση, είτε να παραπεμ-
φθεί σε κάποια άλλη αρμόδια για το θέμα της υπηρεσία, τη-
ρώντας πάντα το απόρρητο. 
Η γυναίκα αποτελεί τον πυρήνα της οικογένειας, είναι παρού-
σα παντού και οι ρόλοι της είναι πολλοί και απαιτητικοί. είναι 
μια σύγχρονη ηρωίδα της καθημερινότητας και αστείρευτη 
πηγή έμπνευσης. σ’ αυτή την γυναίκα και σε κάθε γυναίκα 
παραμένουμε δίπλα σαν υπηρεσία, μέσα από τον σχεδιασμό 
για την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής πολιτικής όπως: 
◗ προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων ατομικής ή ομα-
δικής ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, όπως 
σχολές γονέων, ομάδα προσωπικής ανάπτυξης, ατομικές συ-
νεδρίες κ.α.
◗ σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επιμορφωτικού 
χαρακτήρα μέσω ιδίων πόρων ή μέσω του ΚΔΒμ με σκοπό 
την προώθηση τους στην αγορά εργασίας ή την υποβοήθηση 
της οικιακής οικονομίας.
◗ Υλοποίηση ή/και ενημέρωση, σε συνεργασία με διάφορους 
φορείς υγείας, προληπτικών γυναικολογικών εξετάσεων, ενη-
μερωτικών ομιλιών.
◗ Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και γενικότερα διε-

ρεύνηση δημιουργικών διεξόδων κατά της μοναξιάς και της 
κοινωνικής απομόνωσης.

είμαστε πάντα δίπλα στη γυναίκα, για να κάνουμε πράγματα 
μαζί της, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της, να σχεδιάσου-
με και να προσπαθήσουμε για την βελτίωση της θέσης της στην 
σημερινή κοινωνία και οικογένεια.
στα πλαίσια της παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Κοινω-
νική Υπηρεσία του Δήμου, έρχεται για άλλη μια φορά να τονί-
σει το σημαντικό, πολύπλευρο και καθοριστικό ρόλο της γυ-
ναίκας και ταυτόχρονα να απευθύνει πρόσκληση να τιμήσου-
με και να γιορτάσουμε την γιορτή της με έναν διαφορετικό 
τρόπο λόγω της πανδημίας. 
Έναν τρόπο προσαρμοσμένο στις νέες καταστάσεις που όμως 
θα επιτρέψει να μην ξεχνάμε σημαντικές ημέρες όπως αυτή 
και στόχο να αναδείξουμε γνωστές και άγνωστες πτυχές σπου-
δαίων γυναικών της καθημερινότητας.
Σας καλούμε λοιπόν, να γράψουμε ο καθένας μας ένα «Γράμμα 
σε μια σημαντική Γυναίκα» τιμώντας έτσι τόσο την ίδια, όσο 
και κάθε Γυναίκα που αγωνίζεται, ανατρέφει, στηρίζει, οραμα-
τίζεται, βοηθάει.
ας αναλογιστούμε κι ας ξεχωρίσουμε γυναίκες που συναντή-
σαμε και θαυμάσαμε στη ζωή μας, γυναίκες που μας εμπνέουν.
Για κάποιους/ες, η γυναίκα αυτή μπορεί να είναι η μητέρα, η 
αδερφή, μια φίλη, μια γειτόνισσα, ακόμη και μια «άγνωστη» 
που θαυμάζουμε το έργο της, την δύναμή της, την αντοχή της. 
μπορεί να είναι μια γυναίκα που μας στάθηκε και μας βοή-
θησε σε μια δύσκολη στιγμή ή μια γυναίκα που αν και αντιμε-
τωπίζει πολλές δυσκολίες στην ζωή της, προκαλεί θαυμασμό 
για τον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντι σ’ αυτές, για την 
αντοχή και το χαμόγελό της. 
είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εκφράσουμε για μία 
τέτοια γυναίκα την αγάπη μας, το θαυμασμό μας και γενικό-
τερα τα συναισθήματά μας.
Ένας ωραίος τρόπος έκφρασης είναι να γράψουμε αυτό το γράμ-
μα που μπορεί να το διαβάσει κάποια στιγμή, κι αν όχι, τουλά-
χιστον θα μας έχει δώσει την ηθική ικανοποίηση ότι καταφέρα-
με να αποτυπώσουμε το μεγαλείο που διακρίνουμε σ αυτήν. 
Ένα γράμμα που θα περιλαμβάνει όλες μας τις σκέψεις και 
συναισθήματα που έχουμε γι’ αυτόν τον μοναδικό, για εμάς, 
άνθρωπο είτε είναι στη ζωή είτε όχι. 
μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε όπως μια ιστορία, τις σκέψεις 
σας, τα συναισθήματά σας ή λόγια που θα θέλατε να πείτε σ’ 
αυτό το άτομο.
 μερικές φορές το να γράψουμε κάτι από τα παραπάνω είναι 
πιο εύκολο από το να τα εκφράσουμε με λόγια. Να θυμάστε 
ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος και πως οτιδήποτε γράψετε 
και θέλετε να είναι ανώνυμο, έτσι θα παραμείνει. 
Είναι πολύ σημαντικό και θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα να 
συμμετέχουν άνθρωποι από όλες τις ηλικίες, άνδρες και γυναί-
κες και όσο το δυνατόν περισσότεροι.
τα γράμματα συλλέγονται από την υπηρεσία μας και εφόσον 
το επιθυμείτε παραδίδονται μαζί με λουλούδια στη γυναίκα 
που αναφέρονται. 
Όλο το υλικό θα αποτυπωθεί σε ένα λεύκωμα, αφήνοντας 
αναλλοίωτο στο χρόνο το μοναδικό αποτύπωμα και τη δύνα-
μη της απλής καθημερινής γυναίκας όπως αναδεικνύεται μέ-
σα από διάφορους ρόλους που είχε και έχει η γυναίκα στο 
χθες και στο σήμερα.».

■�Στη μνήμη του Βιτώρου Αντωνίου η Οικογένεια Βιτώ-
ρου Κων/νου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 250 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Σταυρακάκη Στυλιανού του Ζαχαράκη 
ο Ιωάννης Σταυρακάκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη της Σκουλάς Ειρήνης(Τζαβελαντρέαινα) η 
Δακανάλη Σκουλά Μαριάννα εισέφερε στη Φ.Α. το πο-
σό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Σμπώκου Αριστείδη(Ατζαραριστείδη) 
η Οικογένεια του για τον 1 χρόνο από το μισεμό του 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Δακανάλη Νίκου η Ειρήνη Δακανάλη 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Καλομοίρη Κώστα ο Αεράκης Ηρακλής 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Ξυλούρη γεωργίου(Κίτρου) η Οικογέ-
νειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Ανδρεαδάκη Εμμανουήλ η Οικογένεια 
Περσεφόνης λινάρδου Μπαγκέρη εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Αεράκη Χαράλαμπου η Νταγιαντά Στυ-
λιανή εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Νταγιαντά Ιωάννη η Νταγιαντά Στυ-
λιανή εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Δρακόκωστα οι Αναστάσης, Νίκος και 
Χριστόδουλος εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■� Στη μνήμη του Ξυλούρη Εμμανουήλ (Τοπλούκο) 
Άγνωστος εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Δακανάλη Κώστα ο Μαγούλιος Κώ-
στας εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Καρούλιο Κώστα ο Μαγούλιος Κώστας 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Μανώλη (Μάκη) Κουνάλη ο γεώργιος 
Κουνάλης «πρόεδρος» (Αθήνα) εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Μανώλη (Μάκη) Κουνάλη ο Μανώλης 
Κουνάλης (Αθήνα) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Αγησίλα Κουτάντου η οικογένειά του 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Κώστα Σπαχή – Σπαχόκωστα η Δώρα Αε-
ράκη – Σπαχή (Νέος Κόσμος – Αθήνα) εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Ελευθερίας (Ρίτσας) Κουνάλη - Βρέντζου 
ο Νίκος λ. Πασπαράκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη λευτέρη Μανουρά (λευτέρακα) η Αριστέα 
Σμπώκου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ
■�Η Χαιρέτη Ριρίκα εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το 
ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Χαιρέτη Αικατερίνη εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Ξημέρης Ορέστης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■�Ο Σκουλάς Κων/νος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Στη μνήμη του Κεφαλογιάννη Μανώλη (Μπασακο-
μανώλη) ο Αεράκης Ηρακλής εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 Ευρώ.
■�Ο Μέμμος Νικόλαος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Πασπαράκης Αχιλλέας του Μύρο(Αλμπατομύρο) 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Σμπώκου Ειρήνη εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Άγνωστος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 Ευρώ.
■�Ο Σαλούστρος Αριστοτελης του γεωργίου εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Σταυρακάκης Αναστάσιος του Ελευθερίου εισέφε-
ρε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Ο Δραμουντάνης Εμμανουήλ εισέφερε για συνδρομή 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Η Ξυλούρη Ιωάννα του Ηρακλή εισέφεραν για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Καλομοίρης γιάννης εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Η Ανδρεαδάκη Παγώνα εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Φασουλά Ευαγγελία εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Η Βουιδάσκη Πελαγία εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Ο Κουτάντος γεώργιος εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Ο Ιωάννης Χρονιάρης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Η Μαρία Χαιρέτη – Μπακρατσά εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ

Η   Σ Τ Η λ Η   Τ O Υ   Τ Α Μ Ι Α

γΡΑΜΜΑ 
ΣΤΗ 
γΥΝΑΙΚΑ

Μια ενδιαφέρουσα 
πρωτοβουλία – Κάλεσμα 

της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ανωγείων  

με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα της γυναίκας

«εγώ θα κάνω ότι μπορώ μα βοηθάτε κι όλα
Να κάνουμε τ' ανώγεια μας μια μυρισμένη βιόλα

Με μια μαντινάδα του Αριστείδη Χαιρέτη ή Γυαλάφτη υπο-
δεχτήκαμε το καινούριο απορριμματοφόρο στο Δήμο μας.
Με αυτό τον τρόπο συνεχίζουμε την ενίσχυση της υπηρεσί-
ας καθαριότητας και πρασίνου σε συνέχεια της ενίσχυσης 
σε ανθρώπινο δυναμικό που ξεκινήσαμε πέρυσι, αλλά και 
την προμήθεια και νέου εξοπλισμού.
Σήμερα ανανεώνουμε και ενισχύουμε τον στόλο μας με σκο-
πό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της 
αποκομιδής των απορριμμάτων, αλλά και την καλύτερη 
οργάνωση της ανακύκλωσης.
Ωστόσο, προσπάθεια απαιτείται από όλους μας, ώστε να 
επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Το επόμενο διάστημα σε συνδυασμό με την προμήθεια επι-
πλέον εξοπλισμού, από πόρους που έχουμε εξασφαλίσει 
από το Πράσινο Ταμείο θα έχουμε και την αισθητική ανα-
βάθμιση των σημείων συλλογής.»
Το απορριμματοφόρο είναι χωρητικότητας 12 κ.β. και κό-
στισε 150.000,00 ευρώ. Η χρηματοδότηση προήλθε από το 
Υπουργείο Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2020).

παραλαβή νέου απορριμματοφόρου για την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου ανωγείων

δελτιο τυπου του δήΜου ανωγειων

το 

νεο περιοδικο 
τήσ κοινωνικήσ 

υπήρεσιασ 
του δήΜου ανωγειων 

ειναι γεγονοσ
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κοινωνικα

Εις μνήμη 
ΕΜΜΑΝΟΥΗλ 

ΚΟΥΝΑλΗ 
(ΜΠΡΙΝΤΑλΟY)

✞  Ένα έτος από το θάνατό του

Εις μνήμη 
ΑγΗΣΙλΑΟΥ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ

✞  αποβίωσε 16.01.2021

To 2020 στο πέρασμά του άφησε μόνο απο-
καΐδια και θλίψη στο Περαχώρι. Ο Λευτέρης 
Καλομοίρης του Δημητρομάνωλα, μπήκε 
παλικαρίσια μπροστά στην κάνη του όπλου 
για να σώσει τα παιδιά του, την αξιοπρέπεια 
της οικογένειάς του και του χωριού. Δεν τα 
κατάφερε… Έφυγε και σκόρπισε πίσω του 
μεγάλη στεναχώρια και αποκαΐδια, όχι μόνο 
στην οικογένειά του, αλλά και σε πάρα πολύ 
κόσμο που τόσο τον αγαπούσε! 
Ο Λευτέρης ήταν ένας άνθρωπος με ψυχή 
μικρού παιδιού. Για την ακεραιότητα του 
χαρακτήρα του έχει να πει όλος ο κόσμος! 
Ήταν αληθινός άνθρωπος και όχι ψεύτικος 
ή ψευτοκαπετάνιος! Ο Λευτέρης πρεπούσε 
τον τόπο του, όπου και να παρουσιαζόταν. 
Ήταν ένας Ανωγειανός που είχε προσφέρει 
πολλά στην πολιτιστική παράδοση, στον 
αθλητισμό ως ποδοσφαιριστής του ΑΕΤΟΥ 
Ανωγείων για μια δεκαετία με μεγάλες επι-
τυχίες, στον Δήμο Ανωγείων για μια θητεία, 
ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και 
ήταν δίπλα σε όλους τους Ανωγειανούς με 
γνώμονα την προσφορά και την αλήθεια. 
Επίσης, πάντα παρών σε οποιαδήποτε εκ-
δήλωση των Ανωγείων. 
Ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια, βαθιές 
ευαισθησίες, ιδέες για τον πολιτισμό και δί-
ψα για ζωή. Ένας Ανωγειανός παλαιάς κο-
πής, που σήμερα το πράγμα αυτό δεν υπάρ-
χει ή είναι πολύ σπάνιο. Το μόνο που ήθελε 
ήταν να χαρίζει γέλιο και μια ευχάριστη δι-
άθεση στους γύρω του. Με «όπλα» του το 
καλαμπούρι και τη μαντινάδα έκανε φίλους 
και γνωστούς να ξεχνούν έστω για λίγο τα 
πραγματικά προβλήματα της καθημερινότη-
τας, παρόλο που ο ίδιος αντιμετώπιζε αρκε-
τές δυσκολίες μεγαλώνοντας πέντε παιδιά. 
Είχε αστείρευτο και έμφυτο ταλέντο. Άφησε 
πίσω του μια παρακαταθήκη με ένα πλούσιο 
συγγραφικό έργο πέντε βιβλίων με μαντινά-
δες τραγουδισμένες από καταξιωμένους 
κρητικούς καλλιτέχνες. Έγραψε για τον 
έρωτα, την αγάπη, το χωρισμό, το θάνατο, 
τη ζωή, τη λευτεριά, βγάζοντας όλο το μεγα-
λείο της ψυχής του και τις ευαισθησίες του 
καταθέτοντά τα με απόλυτο σεβασμό πάνω 
στην παράδοση μέσω του νοήματος της μα-
ντινάδας του. Αγαπούσε πολύ τον τόπο του 
και ήταν περήφανος για την καταγωγή του. 
Ένα μικρό παράδειγμα θα αναφέρω: «Μέ-
ρες Ανωγείων στην Αθήνα» (Τεχνόπολις 
Γκάζι), με τον Δήμο Αθηναίων χορηγό. Για 
ένα τριήμερο είχε πάρα πολύ κόσμο. Ένα 
βράδυ κάποια παρέα που βρισκόταν στις 
εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Συλλόγου, 
μίλησε με τον Λευτέρη που ήταν τότε πρόε-
δρος και του είπε: «θα έρθουμε στα Ανώγεια 
να σε βρούμε, να μας ξεναγήσεις στο χωριό, 
γιατί έχουμε ακούσει τα καλύτερα». Ο Λευ-
τέρης, τους απάντησε με μια μαντινάδα: 

«Σα θέλεις ξένε μου να δεις 
τσ’ Ανωγειανούς τσι τόπους 

πέτρες και ξύλα εκεί θα βρεις 
μα προπαντός ανθρώπους!!!» 

Αισθανόταν πολύ περήφανος που ήταν 
Ανωγειανός και όπου και να πήγαινε κου-
βαλούσε στις πλάτες του το χωριό και τα 
καλώς κείμενά του. Όταν ο αδερφός μου, ο 
Λευτέρης, ανέλαβε την προεδρία του Εκπο-
λιτιστικού Συλλόγου, πάντα προσπαθούσε 
να γίνει καλύτερος, μέσα από τα πρότυπα 
των παλαιών Ανωγειανών. Είχε έναν καλο-
ήθη εγωισμό. Του άρεσε να βλέπει κάτι κα-
λύτερο και μέσα από αυτό να βελτιώνεται 
συνεχώς, είτε στο χορό είτε στη μαντινάδα. 
Του άρεσε να χορεύει σεμνά και να μεταφέ-
ρει την παράδοση στις νεότερες γενιές, μέσα 
από την πορεία του στις σχολές χορού. 
Ήταν ένας άνθρωπος που έχει καταξιωθεί 
στη συνείδηση του λαού και στην ανωγειανή 
κοινωνία ως ένας από τους καλύτερους μα-
ντιναδολόγους και ποιητές, σε ολόκληρη την 

Κρήτη. Μια στάμπα 
και μια μοναδική 
κορμοστασιά αν-
θρώπου, που πλέον 
δεν θα ξαναπερπα-
τήσει στα σοκάκια 
και στα δρομάκια 
του πολιτισμού και 
της παράδοσης της 
γενέτειράς του. 
Έμαθε ένα μεγάλο 
μέρος του χωριού να 
χορεύει και να συμ-
μετέχει σε όλες τις 
εκδηλώσεις. Το έργο 
του ήταν μεγάλο τό-
σο στο χορό όσο και 
στη μαντινάδα. Είχε 
πάντα έναν καλό λόγο για όλους τους καλ-
λιτέχνες, όλους τους χορευτές, τους μαντι-
ναδολόγους και όλους τους χωριανούς. Δεν 
αδίκησε ποτέ συνειδητά κανέναν. Εν αντι-
θέσει αδικήθηκε ο ίδιος συνειδητά από ένα 
μέρος του χωριού, γιατί είχε μπροστά του 
ένα απροσπέραστο και απροσπέλαστο τεί-
χος οικογενειοκρατίας, που ανθίζει στο 
έπακρο ακόμα και σήμερα. Έφυγε με το 
κεφάλι ψηλά! Η οικογένεια είναι καλό και 
απόλυτα θεμιτό να συμμετέχει στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει ένα σπίτι, ώστε να 
συμπαρασταθεί σε μια αρρώστια και σε 
οποιαδήποτε άλλη δυσκολία, και όχι να ανα-
πτύσσεται ο κακοήθης εγωισμός μέσα από 
την οικογενειοκρατία και να κατευθύνει 
τους νέους σε λάθος μονοπάτια, φανατίζο-
ντας τους, που είναι ό,τι χειρότερο για το 
μέλλον του τόπου μας, γιατί οδηγούνται οι 
νέοι μας σε λάθος μονοπάτια. Αν κι εγώ 
πιστεύω ότι η οικογένεια του κάθε ανθρώ-
που είναι ό,τι κλείνει μέσα η πόρτα του. Τον 
μεγάλο πόνο τον έχουμε εμείς, τα αδέρφια 
του και τα παιδιά του. 
Ο Λευτέρης ήταν ένας άνθρωπος που περ-
πατούσε με το κεφάλι ψηλά, γιατί κουβαλού-
σε το ειδικό βάρος της κληρονομιάς του 
τόπου του, το χρέος για τον πολιτισμό και 
πάντα με γνώμονα την εντιμότητα και την 
περηφάνια. Λείπει πολύ από την κοινωνία 
του χωριού και χωρίς αυτόν τα Ανώγεια εί-
ναι φτωχότερα και στην πολιτιστική παρά-
δοση και στην ποίηση και στον στιχουργικό 
αυτοσχεδιασμό. Η κάθε μέρα που περνάει 
είναι ένα μαρτύριο για τα σπίτια μας! Έχουν 
αλλάξει τα πάντα, γιατί η απουσία του είναι 
πολύ μεγάλη και το κενό στην ψυχή μας, που 
δεν θα κλείσει ποτέ, ακόμα μεγαλύτερο! 
Τώρα, όσον αφορά τον Δήμο μας… Πέρασε 
ένας ολόκληρος χρόνος και τα λόγια έμειναν 
λόγια… Πού είναι η συμπαράσταση του δή-
μου και του δημοτικού συμβουλίου, καθώς 
και του εκπολιτιστικού συλλόγου προς στις 
οικογένειες, που με τόσο στόμφο λεγόταν 
μπροστά στις κάμερες και σε όλα τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης;;; Τα ψεύτικα τα λόγια 
τα μεγάλα, εκστομίζονται πολύ εύκολα για 
εντυπωσιασμό όταν είναι ανοιχτές οι κάμε-
ρες των καναλιών! Όταν αυτές οι κάμερες 
κλείνουν, όλα αυτά τα παχυλά λόγια μένουν 
για πάντα ξεχασμένα και «σκονισμένα» στο 
κάτω ράφι της λήθης!!! Ειλικρινά, λυπάμαι 
πολύ!!! Ο Λευτέρης υπηρέτησε με απόλυτα 
σεβασμό τον δήμο και τον εκπολιτιστικό σύλ-
λογο!! Ο κάθε δημότης Ανωγείων, φυσικά, 
έχει δικαίωμα να εκφράσει τις απόψεις του 
και να καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση 
και την αναβάθμιση του χωριού. Έχει περά-
σει ένας χρόνος, έγιναν φονικά και δεν έχει 
γίνει κάτι ουσιαστικό, όπως έστω ένα σεμι-
νάριο από ειδικούς κατά της οπλοκατοχής 
και οπλοχρησίας, της εγκληματικότητας και 
παραβατικότητας, ώστε να κατευθύνει τη 
νεολαία σε σωστά μονοπάτια. Το πρόβλημα 
εντοπίζεται έντονα σε περιστατικά κλοπών 
σε σπίτια Ανωγειανών, με ληστείες και κα-
κομεταχείριση υπέργηρων ατόμων, σε περι-

πτώσεις βεβήλωσης 
τάφων και εκκλη-
σιών, σε επαίσχυντες 
πράξεις σε εξωκκλή-
σια, στο Γυμνάσιο – 
Λύκειο Ανωγείων! 
Αυτά τα πράγματα 
τα οποία δε θυμάμαι 
ποτέ να συνέβαιναν 
στο παρελθόν! Αντί 
η κοινωνία να ξε-
μπροστιάζει αυτούς 
που δρουν στο περι-
θώριο με τις εγκλη-
ματικές τους ενέρ-
γειές, αντιθέτως 
τους κουκουλώνει, 
τους καλύπτει και 

τους «προστατεύει» με τον δικό της τρόπο! 
Φέρει, εξίσου, μεγάλη ευθύνη γι’ αυτό η κοι-
νωνία του χωριού που δίνει το κακό παρά-
δειγμα και τον λάθος δρόμο στη νεολαία και 
την οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην κα-
ταστροφή και συνάμα την αυτοκαταστροφή 
των Ανωγείων! Πού είναι η βιβλιοθήκη που 
θα δανείζει βιβλία, ώστε να δώσουμε την ψυ-
χική τροφή στη νεολαία; Τί κάνουμε ή τι κά-
ναμε για να αλλάξουμε τα λανθασμένα πρό-
τυπα που έχουν οι νέοι μας; Τι κάνουμε ή τι 
κάναμε για προβάλουμε μέγιστες πράξεις 
ηθικής των παλαιοτέρων μας; Για παράδειγ-
μα, θα αναφέρω μια παγκόσμια πρωτοτυπία 
που υπήρχε για επαγγελματία κρεοπώλη στα 
Ανώγεια: Ως νεαρός κάναμε κουραμάδες στα 
καφενεία και στέλναμε κάποιον στο κρεο-
πωλείο του Λευτέρη του Μανουρά (ή Σωμα-
ρολευτέρη), το οποίο έμενε όλη τη μέρα και 
τη νύχτα ανοιχτό! Ζυγίζαμε το κρέας, αφή-
ναμε τα αντίστοιχα χρήματα της αξίας του 
και φεύγαμε! Ο ίδιος ο Σωμαρολευτέρης είχε 
πει πολλές φορές ότι ποτέ κανείς όλα τα χρό-
νια δεν του είχε κλέψει ούτε μία δραχμή, ού-
τε ένα γραμμάριο κρέας!!! Αυτά ήταν τα 
Ανώγεια τότε!!! Υπήρχε σεβασμός και εμπι-
στοσύνη που σήμερα αυτές οι αξίες έχουν 
χαθεί ή είναι είδος προς εξαφάνιση! 
Επίσης, είναι αδιανόητο σήμερα το 2021 να 
περιφράσσει ο καθένας τα χωράφια του 
ενός και του άλλου, να τα καταπατεί, ώστε 
με την πάροδο του χρόνου να τα κάνει δικά 
του!!! Έτσι ξεκίνησαν τα φονικά στα Ανώ-
γεια από το 1959 μέχρι σήμερα. Αυτά σκό-
τωσαν και τον αδερφό μου, όπως και τρία 
ακόμη άτομα. Τέτοια περιστατικά καιροφυ-
λακτούν αρκετά στα Ανώγεια, απ’ ό,τι 
ακούω, και εύχομαι από καρδιάς στο εξής 
να μην περάσει ποτέ κανείς αυτά που περνώ 
εγώ για τα χωράφια! Το δεύτερο «φονικό», 
για μένα, είναι η βεβήλωση του τάφου του 
πατέρα μου, της μάνας μου και του αδερφού 
μου που τον σκότωσαν για δεύτερη φορά! 
Είναι μια αποτρόπαια πράξη από «ανθρώ-
πους» χωρίς καμία ηθική αξία! Μια απαρά-
δεχτη ενέργεια που δεν έχει προηγούμενο!!! 
Οφείλουμε να σεβόμαστε τους νεκρούς. Αυ-
τό το πράγμα ξεπερνά κάθε όριο λογικής 
και λυπάμαι πολύ που αυτοί οι «άνθρωποι» 
δεν έχουν ηθικές αξίες και ζουν σε ένα χω-
ριό με τέτοια ιστορία. Ακόμα και οι Ναζι-
στές Γερμανοί στην Κατοχή σεβάστηκαν τα 
νεκροταφεία, τις εκκλησίες και τους αρχαι-
ολογικούς χώρους και δεν τα πείραξαν! 
Πρέπει όλοι αυτοί να ντρέπονται που βγαί-
νουν έξω απ’ την πόρτα τους! Δεν μιλάμε 
για πολλούς και διάφορους λόγους. Σίγουρα 
πάντως ο αέρας σε ένα ολόκληρο νεκροτα-
φείο δεν ρίχνει επιλεκτικά μια συγκεκριμένη 
πλάκα που ζυγίζει πάνω από εκατό κιλά! 
Ο κάθε Ανωγειανός έχει μάτια και βλέπει, 
νου και κρίνει. Θα πρέπει ο Δήμος να κα-
τευθύνει τη νεολαία σε σωστό δρόμο, σε 
συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο· 
να γίνονται σεμινάρια για την οπλοκατοχή 
και οπλοχρησία και για όλα τα κακώς κεί-
μενα που ήδη ανέφερα πιο πάνω. 

Όσον αφορά στο χιονοδρομικό κέντρο, ο 
Δήμος οφείλει να το αξιοποιήσει σωστά, 
ώστε να δημιουργηθεί ένα χειμερινό θέρετρο 
το οποίο θα είναι αντάξιο της Αράχωβας. 
Με τον δρόμο που προβλέπεται να λειτουρ-
γήσει του χρόνου ή σε πολύ λίγα χρόνια, η 
απόσταση τριάντα χιλιομέτρων από το Ηρά-
κλειο θα είναι πολύ σύντομη χρονικά. Αυτό 
θα δημιουργήσει μια ζωντάνια στο χωριό και 
νέες θέσεις εργασίας. Θα πρέπει, λοιπόν, να 
σκύψει στο ζήτημα ο κάθε δήμαρχος επιτα-
κτικά ώστε να εξελιχθεί ο χειμερινός τουρι-
σμός του χωριού. Όταν δεν ξεκινάμε τίποτα, 
δεν κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν πολλά στό-
ματα που θέλουν να μιλήσουν για όλα αυτά 
τα ζητήματα αλλά δυστυχώς σιωπούν!! Για-
τί; Πρέπει να σπάσει επιτέλους αυτό το από-
στημα που κάνει κακό σε όλους μας! Αυτό 
το ταμπού να μην είναι πλέον ταμπού, αλλά 
χρέος του καθενός να τα πει σταράτα και 
τσεκουράτα! Έχει χρέος ο κάθε Δήμος να 
κάνει πράξη το όραμά του και να μη μένει 
στα προεκλογικά ψηφοθηρικά λόγια. Όλοι 
μας οφείλουμε να προάγουμε τα θετικά του 
χωριού μας. Να υπάρχει σεβασμός που έχει 
χαθεί τελευταία, να υπάρχει ασφάλεια για 
όσους επισκέπτονται το χωριό και πάνω απ’ 
όλα να μην είμαστε αμέτοχοι σε όλα όσα 
συμβαίνουν γύρω μας, γιατί έτσι γινόμαστε 
συνένοχοι! Και αυτή η αρχή μπορεί να γίνει 
από τη νεολαία, που αποτελεί το παρόν και 
το μέλλον του τόπου μας. 
Το χωριό μας έχει τεράστια ιστορία, τρία 
Ολοκαυτώματα, έχει βγάλει καλλιτέχνες και 
επιστήμονες παγκοσμίου εμβέλειας! Έχει 
δώσει το παρόν παντού για λευτεριά και 
δημοκρατία. Έχει βγάλει ανθρώπους των 
γραμμάτων και των τεχνών που έχουν παίξει 
σημαντικό ρόλο στα πολιτιστικά και πολιτι-
κά δρώμενα της Ελλάδας. Τα Ανώγεια φη-
μίζονται για τη φιλοξενία, την παράδοση, 
τον καλώς εννοούμενο ανδρισμό και την 
υπερηφάνεια. Αυτά οφείλουμε να προάγου-
με και να συνεχίσουμε. 
Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ 
στο δικαστήριο που έγινε πρόσφατα με τον 
ανιψιό μου τον Μάνωλα Καλομοίρη. Η δι-
καιοσύνη είναι ένα λειτούργημα το οποίο θα 
πρέπει όλοι μας να εμπιστευόμαστε, αλλά 
να είναι όμως άμεμπτο και ανεπηρέαστο από 
τον οποιονδήποτε. Στην εκδίκαση του πρώ-
του βαθμού στα Χανιά σκοτώσανε τη δικαι-
οσύνη! Είναι από τα μεγαλύτερα μελανά 
σημεία στη δικαιοσύνη! Ένα ατόπημα στην 
δικαιοσύνη! Πότε πρέπει να πάρει ένας κα-
τηγορούμενος ελαφρυντικά; Ο πρωτύτερος 
έντιμος βίος, δεν ισχύει πλέον ή ισχύει επι-
λεκτικά;;; Ο βρασμός ψυχικής ορμής δεν 
υπάρχει στον Ποινικό Κώδικα ή υπάρχει 
επιλεκτικά;;; Όταν κάποιος βλέπει μπροστά 
στα μάτια του να εκτελείται ο πατέρας του 
εν ψυχρώ, τί άμεση ψυχραιμία μπορεί να 
έχει;;; Ειλικρινά δεν το κατάλαβα και δεν 
μπορώ να το καταλάβω! 
Κλείνοντας, εύχομαι αυτά που βγάζω μέσα 
από την ψυχή μου να πιάσουν τόπο σε αυτήν 
την κοινωνία που τόσο αγαπώ και αισθάνο-
μαι περήφανος που είμαι Ανωγειανός. Λευ-
τέρη: πάντα θα σε έχω στη σκέψη μου μέχρι 
να πεθάνω. Η φύση σε προίκισε να μεταλα-
μπαδεύεις παντού πολιτισμό και παιδεία στις 
νέες γενιές. Η κοινωνία περίμενε πάρα πολ-
λά, ακόμα, από εσένα, από αυτό το μοναδι-
κό χάρισμά που είχες και πρέσβευες. Δυστυ-
χώς η μοίρα σου είχε άλλα σχέδια και σε 
σταμάτησε νωρίς, ώστε να μη προλάβεις να 
δώσεις αυτά που μπορούσες και ήθελες τόσο 
πολύ να προσφέρεις! Ήσουνα μια αστείρευ-
τη πηγή πολιτισμού! 
Λευτέρη: Από εκεί ψηλά που είσαι πιστεύω 
να αισθάνεσαι περήφανος για όλους εμάς 
που σε αγαπούσαμε και σε αγαπάμε και σε 
τιμάμε. Πάντα θα ζω με την ανάμνηση και 
πάντα θα είσαι ευπρόσδεκτος στη σκέψη και 
στα όνειρά μου… 

Ορμώμενος από το ποιητικός σου έργο, εν-
δεικτικά, παραθέτω μερικές χαρακτηριστι-
κές μαντινάδες σου: 

«Να τόνε τρόπος νιότη μου 
να σε περάσω πάλι 

στο τσίμα- τσίμα του γκρεμού 
θα ‘στηνα πεντοζάλη».

 
«δε την κατέχει ο άνθρωπος 

του μισεμού την ώρα 
γι’ αυτό μ’ αρέσει στη ζωή 

πάντα να ζω το τώρα».
«Αέρας είναι η ζωή 

κι αθόρυβα διαβαίνει 
μόνο που κάνει μια στραθιά 

και δεν ξαναγιαγιέρνει».

«Σαν τον αέρα επέρασε 
η νιότη μου και χάθη

κρίμα που δεν επρόλαβα 
να κάμω κι άλλα λάθη». 

Από τον ανιψιό Μπάμπη Καλομοίρη:
«Περήφανα μα άδικα 
έφυγες για τον άδη,

 Ντελικανή που εγλέντιζες 
χρόνους εις στο λιβάδι».

 Από τον ανιψιό Χρήστο: 
«Ετούτο το χαμόγελο 
παντοτινό θα μείνει, 
Ντελικανή αθάνατε 

σε ολονών τη μνήμη». 

«Η μόνη μου παρηγοριά 
είναι να κλαίω μόνο 

γιατί έχω μέσα στην καρδιά 
έναν μεγάλο πόνο».

 
«δεν κελαηδούνε τα πουλιά 

που’ ναι στο Περαχώρι 
γιατί πενθούνε τον αητό 

που στόλιζε τα όρη». 

Μέσα στου κόσμου τις χαρές
εγώ δεν έχω θέση

μοιάζω με το ξερό κλαδί
που κρέμεται να πέσει.

o αδελφός σου 
Γιάννης Εμ. Καλομοίρης

Ένας χρόνος σχεδόν από το ξημέρωμα που 
σίγησε για πάντα...Η φωνή του επιβλητική 
μαζί με την θωριά του, που ως το τέλος πα-
ρέμενε γοητευτική. Ο Θείος ο Μανώλης, που 
υπήρξε από τους ωραιότερους Έλληνες και 
δη Κρητικούς της εποχής του, σε βαθμό που 
όταν υπηρέτησε την θητεία του ως εύζωνας, 

ο υπασπιστής της βασίλισσας Φρειδερίκης 
συνοδευόταν πάντα από εκείνον-σε ερώτηση 
για πιο λόγο-απήντησε για το κάλλος του 
που είναι διαφήμιση για την Κρήτη...
Του Θοδωρογιώργη και της Μαρίας. 4 αδέρ-
φια με πρωτότοκη την Ζαφειρένια τρίτος ο 
Αχιλλέας με λίγο «πάτημα» στην γη μα πά-
ντα ξεχωριστός & η Άννα το στεροβύζι. Ο 
Μανώλης είχε την καλοτυχία να είναι προι-
κισμένος από την φύση με όλα αυτά που 
κάνουν έναν άντρα να διαφέρει, να τραβά-
ει τα βλέμματα, να ανοίγονται οι πόρτες, που 
θα μπορούσε να το αξιοποιήσει στον κοινω-
νικό στίβο-σίγουρα των Ανωγείων-δύσκολα 
στην Αθήνα, μιας που δεν είχε περαιτέρω 
σπουδές. 
Η φιλία του από τα νεανικά του χρόνια, έως 
το τέλος, με τον βουλευτή Γιάννη Κεφαλο-
γιάννη υπήρξε ανέφελη, με συχνές πυκνές 
επισκέψεις του στο υπουργείο, και εν συνε-
χεία στους έτερους Κεφαλογιάννηδες. Έζη-
σε -έζησαν ως Οικογένεια ένα διάστημα στις 
Αρχάνες, οπότε και η ασθένεια του Αχιλλέα 
τους μετοίκησε εκ νέου στ’ Ανώγεια, τόπο 
καταγωγής, γέννησης και παντοτινού νό-
στου, μιας που, όντας στην Αθήνα πλέον 
των 60 ετών, ήταν λίγες οι φορές που ανέ-
πνευσε τον αέρα του Ψηλορείτη. 
Διορισμένος στην ΔΕΗ - με πολύ καλή εξέ-
λιξη & αφοσίωση στο αντικείμενο - με την 
οικογένεια να έχει τον πρώτο λόγο πάντα 
- με την Μαρίκα την σύζυγό του, τον Ευάγ-
γελο και  την Άννα-Μαρία τέκνα - πορεύ-
τηκε ως Ανωγειανός υπερήφανος & από 
τους ιδρυτές του Ανωγειανού συλλόγου της 
Αθήνας, όπου μέχρι η ασθένειά του να μην 
το επιτρέπει, ήταν πάντα παρών. Παρών 
αρκετά καλοκαίρια και στον τόπο που αγά-
πησε και στερήθηκε τόσο, με τους φίλους 
του και συγγενείς. Κουνάλης εκλεκτός...
Απόλυτος, Ισχυρογνώμων, όπου ήθελε να 
γίνεται το πράμα αμέσως, με τα τηλεφωνή-
ματα καθημερινά τρόπος σύνδεσης με τα  
ιερά χώματα...Μερακλής λάτρευε τις μαντι-
νάδες και τους Κρητικούς σκοπούς, όπου 
αντηχούσαν στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο 
κινητό του τηλέφωνο. 
Θεοσεβούμενος επιτέλεσε έργο κυρίως στην 
ενορία του Αγ.Κωνσταντίνου της Α.Ηλιού-
πολης, όπου διέμεναν οικογενειακώς έως το 
τέλος του, με φιλανθρωπικό -αλληλέγγυο 
έργο. Αγαπητός πάντα εξέπεμπε τον σεβα-
σμό και στις συχνές εισαγωγές του στα θε-
ραπευτήρια ακόμη και στις δύσκολες στιγ-
μές κατάφερνε να έχει τον θαυμαστό των 
υπολοίπων. 
Ο πατέρας μας Εμμανουήλ Βουϊδάσκης πά-
ντα ήταν δίπλα του και τον αναζητούσε εκεί-
νος, όταν μετά την περιπέτεια της υγείας του, 
δεν του επιτρεπόταν - μου έλεγε Μαράκι - 
που είναι ο πατέρας σου που πάντα ήταν 
εδώ, κάθε στιγμή, είχαν σφυρηλατήσει μία 
Φιλία ξέχωρα του συγγένιου, πάντα συν-
εόρταζαν τα Χριστούγεννα μαζί στο σπίτι 
μας. 
Υπερήφανος, απόλυτα αυτάρκης ακόμη και 
όταν δεν μπορούσε, δεν ήθελε να μας κου-
ράσει στο ελάχιστο όταν νοσηλευόταν και 
έως την τελευταία του πνοή, με πλήρη διαύ-
γεια πνεύματος. Ήταν τόση η θέλησή του 
για ζωή, όπου ξεπέρασε τις προγνώσεις των 
ιατρών. Ο Θείος ο Μανώλης που άστραφτε 
και βρόνταγε, που στην περπατησιά του 
έστρεφε τα βλέμματα. Δεν είναι ανάμεσά 
μας, παρά μόνο ως ανάμνηση των μικράτων 
μας, όταν μας πήγαινε στην θάλασσα και 
στο σπίτι τους τα Σαββατοκύριακα. 

Σκέψεις της 
Μάριαν Βουϊδάσκη & Αννας Κουνάλη.

Στη μνήμη του εκλιπόντος οι Μανώλης και 
‘Αννα Βουϊδάσκη εισέφεραν στη Φ.Α. το 
ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ, ομοίως και 
ο υιός του εκλιπόντος Ευάγγελος Κουνάλης.  
Η Άννα Κουνάλη εισέφερε το ποσό των 
πενήντα (50,00) ευρώ στην Ανω Γη.

Απόγευμα Σαββάτου, 16 Ιανουαρίου 2021, 
ΠΑΓΝΗ.
Αγαπημένε μας παππού.
Μας περίμενες... μέχρι και την τελευταία σου 
στιγμή με όση δύναμη σου απέμενε για να 
μας αποχαιρετήσεις.
Ήθελες να μας αισθανθείς κοντά σου και να 
νιώσεις την αγάπη που ένιωθες πάντα σε κά-
θε μας συνάντηση, παίρνοντάς την μαζί σου 
για το μακρινό σου ταξίδι. Μια αγάπη που 
θα μείνει και σε μας και θα μας συντροφεύει 
στο υπόλοιπο της ζωής μας. Είναι τόσα πολ-
λά αυτά που μας έχεις προσφέρει τα οποία 
δεν μπορούν να αποτυπωθούν μέσα σε λίγες 
λέξεις.  Η ζωή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νη μαζί σου μιας και μεγαλώσαμε με την φι-
γούρα σου πάντα παρούσα σε κάθε μας βήμα. 
Μια φιγούρα η οποία μας δίδαξε τις αρχές 
και τις αξίες με τις οποίες πορευόμαστε και 
θα συνεχίζουμε να πορευόμαστε εσαεί, στην 
συνέχεια του βίου μας. Υπήρξες τίμιος, ειλι-
κρινής, φιλότιμος, φιλόξενος, δίκαιος, αξιο-
πρεπής, ηθικός, εργατικός, κοινωνικός και 
καλός οικογενειάρχης. Ήσουν παντού και 
πάντοτε παρών κάτι που αναγνωριζόταν από 
όλη την κοινωνία των Ανωγείων. Αυτός 
ήσουν και αυτός θα μείνεις στην μνήμη μας 

και στις καρδιές μας, συνεχίζοντας να ζεις 
μαζί μας μέσω της παρουσίας της αγαπημέ-
νης σου γυναίκας, της γιαγιάς μας.

Σε ευχαριστούμε για όλα.
Καλό σου ταξίδι...

Χρήστος, Αγησίλαος, Ξανθίππη.

�
αυτός ο κόσμος
που δεν νικιέται,

μα ξεπερνάει τις στιγμές του
και καθαγιάζει τις ζωές μας

σαν συναντιέται με το θάνατο.
�

αυτός ο κόσμος
που δεν κάνει διακρίσεις,

σαν κλέβει των ανθρώπων τις ανάσες
για να τις πλάσει αναμνήσεις

και να λυτρώσει τις ψυχές  
αυτών που μένουνε.
�

αυτός ο κόσμος,
ο άλλος κόσμος,

που θα αναγνωρίσει την αλήθεια σου
και την τιμή σου μέσα απ’ την τιμή του

δεν θα ‘ναι άδικος.
�

αυτός ο κόσμος, ο στερνός,
ο τελευταίος, ο κόσμος σου, πατέρα,  

ο αιώνιος.....
Τα παιδιά σου.

στα όρη και στσι θύελλες  
εδιάβηκε η ζωή σου

με το γοργό το ζάλο σου  
και την υπομονή σου.

Τα εγγόνια σου.

Γενάρη χιονιστή καιρό,  
Άγη σε πήρε ο χάρος

κι έσβησε από τη γειτονιά  
κι ο τελευταίος φάρος.

Μανώλης Πασπαράκης (Μούγερης)

το τόπο σου ετίμησες με καθαρό αγώνα
και κόπο αξιοπρεπή σχεδόν ενός αιώνα.

γεώργιος Μπέρκης (Κατσούγκρης)
�

Η οικογένεια του εκλιπόντος Αγησίλαου 
Κουτάντου εισέφερε στη Φ.Α.  το ποσό των 
εκατό ευρώ (100 ευρώ) εις μνήμη του.

ΨΗΦΙΣΜΑ δΗΜου ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕλΙΑ θΑΝΑΤου 

Του λΕυΤΕρΗ ΜΑΝουρΑ (λΕυΤΕρΑκΑ)

ΑΝΩΓΕΙΑ, 16.06.2021

Ύστερα από την αναγγελία θανάτου του ΜΑΝΟΥΡΑ ΕλΕΥθΕΡΙΟΥ του 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων, συνήλθε σε 
Έκτακτη Συνεδρίαση, την 16η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16:00, και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την ιδιότητά του εκλιπόντος ως εν 
ενεργεία Εντεταλμένου Δημοτικού 
Συμβούλου καθώς και πρώην Αντι-
δημάρχου του Δήμου Ανωγείων, που 
επί σειρά ετών προσέφερε ανιδιοτε-
λώς τις υπηρεσίες του στο Δήμο,
2. Την αγάπη του για τα Ανώγεια και 
την ισχυρή θέληση του, για προσφο-
ρά στο τόπο του, μέσα από την ενερ-
γό συμμετοχή του στα κοινά και,
3. Το γεγονός ότι με την καθοριστική 
και σεβαστή παρουσία του, τίμησε 
την Ανωγειανή κοινωνία και την οι-
κογένεια του, σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητή-
ρια του, στους οικείους του εκλιπόντος.
2. Να καταθέσει στη μνήμη του, αντί 
στεφάνου, ποσό στις Κοινωνικές Υπη-
ρεσίες του Δήμου Ανωγείων. 
3. Λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτε-
ρες υγειονομικές συνθήκες που επικρα-
τούν στην χώρα μας, την παρούσα 
χρονική περίοδο, αντιπροσωπεία του 
Δημοτικού Συμβουλίου, να παραστεί 
στην εξόδιο ακολουθία.
4. Το παρόν ψήφισμα, να δοθεί στους 
οικείους του και να δημοσιευτεί στον 
τοπικό τύπο.

για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανωγείων
Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗλ ΑΝΔ. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΟλΕΣ ΠΟΥ λΑΒΑΜΕ
Ένα χρόνο χωρίς τον Ντελικανή λΕΥΤΕΡΗ ΚΑλΟΜΟΙΡΗ
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κοινωνικα

Εις μνήμη 
ΕΜΜΑΝΟΥΗλ 

ΚΟΥΝΑλΗ 
(ΜΠΡΙΝΤΑλΟY)

✞  Ένα έτος από το θάνατό του

Εις μνήμη 
ΑγΗΣΙλΑΟΥ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ

✞  αποβίωσε 16.01.2021

To 2020 στο πέρασμά του άφησε μόνο απο-
καΐδια και θλίψη στο Περαχώρι. Ο Λευτέρης 
Καλομοίρης του Δημητρομάνωλα, μπήκε 
παλικαρίσια μπροστά στην κάνη του όπλου 
για να σώσει τα παιδιά του, την αξιοπρέπεια 
της οικογένειάς του και του χωριού. Δεν τα 
κατάφερε… Έφυγε και σκόρπισε πίσω του 
μεγάλη στεναχώρια και αποκαΐδια, όχι μόνο 
στην οικογένειά του, αλλά και σε πάρα πολύ 
κόσμο που τόσο τον αγαπούσε! 
Ο Λευτέρης ήταν ένας άνθρωπος με ψυχή 
μικρού παιδιού. Για την ακεραιότητα του 
χαρακτήρα του έχει να πει όλος ο κόσμος! 
Ήταν αληθινός άνθρωπος και όχι ψεύτικος 
ή ψευτοκαπετάνιος! Ο Λευτέρης πρεπούσε 
τον τόπο του, όπου και να παρουσιαζόταν. 
Ήταν ένας Ανωγειανός που είχε προσφέρει 
πολλά στην πολιτιστική παράδοση, στον 
αθλητισμό ως ποδοσφαιριστής του ΑΕΤΟΥ 
Ανωγείων για μια δεκαετία με μεγάλες επι-
τυχίες, στον Δήμο Ανωγείων για μια θητεία, 
ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και 
ήταν δίπλα σε όλους τους Ανωγειανούς με 
γνώμονα την προσφορά και την αλήθεια. 
Επίσης, πάντα παρών σε οποιαδήποτε εκ-
δήλωση των Ανωγείων. 
Ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια, βαθιές 
ευαισθησίες, ιδέες για τον πολιτισμό και δί-
ψα για ζωή. Ένας Ανωγειανός παλαιάς κο-
πής, που σήμερα το πράγμα αυτό δεν υπάρ-
χει ή είναι πολύ σπάνιο. Το μόνο που ήθελε 
ήταν να χαρίζει γέλιο και μια ευχάριστη δι-
άθεση στους γύρω του. Με «όπλα» του το 
καλαμπούρι και τη μαντινάδα έκανε φίλους 
και γνωστούς να ξεχνούν έστω για λίγο τα 
πραγματικά προβλήματα της καθημερινότη-
τας, παρόλο που ο ίδιος αντιμετώπιζε αρκε-
τές δυσκολίες μεγαλώνοντας πέντε παιδιά. 
Είχε αστείρευτο και έμφυτο ταλέντο. Άφησε 
πίσω του μια παρακαταθήκη με ένα πλούσιο 
συγγραφικό έργο πέντε βιβλίων με μαντινά-
δες τραγουδισμένες από καταξιωμένους 
κρητικούς καλλιτέχνες. Έγραψε για τον 
έρωτα, την αγάπη, το χωρισμό, το θάνατο, 
τη ζωή, τη λευτεριά, βγάζοντας όλο το μεγα-
λείο της ψυχής του και τις ευαισθησίες του 
καταθέτοντά τα με απόλυτο σεβασμό πάνω 
στην παράδοση μέσω του νοήματος της μα-
ντινάδας του. Αγαπούσε πολύ τον τόπο του 
και ήταν περήφανος για την καταγωγή του. 
Ένα μικρό παράδειγμα θα αναφέρω: «Μέ-
ρες Ανωγείων στην Αθήνα» (Τεχνόπολις 
Γκάζι), με τον Δήμο Αθηναίων χορηγό. Για 
ένα τριήμερο είχε πάρα πολύ κόσμο. Ένα 
βράδυ κάποια παρέα που βρισκόταν στις 
εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Συλλόγου, 
μίλησε με τον Λευτέρη που ήταν τότε πρόε-
δρος και του είπε: «θα έρθουμε στα Ανώγεια 
να σε βρούμε, να μας ξεναγήσεις στο χωριό, 
γιατί έχουμε ακούσει τα καλύτερα». Ο Λευ-
τέρης, τους απάντησε με μια μαντινάδα: 

«Σα θέλεις ξένε μου να δεις 
τσ’ Ανωγειανούς τσι τόπους 

πέτρες και ξύλα εκεί θα βρεις 
μα προπαντός ανθρώπους!!!» 

Αισθανόταν πολύ περήφανος που ήταν 
Ανωγειανός και όπου και να πήγαινε κου-
βαλούσε στις πλάτες του το χωριό και τα 
καλώς κείμενά του. Όταν ο αδερφός μου, ο 
Λευτέρης, ανέλαβε την προεδρία του Εκπο-
λιτιστικού Συλλόγου, πάντα προσπαθούσε 
να γίνει καλύτερος, μέσα από τα πρότυπα 
των παλαιών Ανωγειανών. Είχε έναν καλο-
ήθη εγωισμό. Του άρεσε να βλέπει κάτι κα-
λύτερο και μέσα από αυτό να βελτιώνεται 
συνεχώς, είτε στο χορό είτε στη μαντινάδα. 
Του άρεσε να χορεύει σεμνά και να μεταφέ-
ρει την παράδοση στις νεότερες γενιές, μέσα 
από την πορεία του στις σχολές χορού. 
Ήταν ένας άνθρωπος που έχει καταξιωθεί 
στη συνείδηση του λαού και στην ανωγειανή 
κοινωνία ως ένας από τους καλύτερους μα-
ντιναδολόγους και ποιητές, σε ολόκληρη την 

Κρήτη. Μια στάμπα 
και μια μοναδική 
κορμοστασιά αν-
θρώπου, που πλέον 
δεν θα ξαναπερπα-
τήσει στα σοκάκια 
και στα δρομάκια 
του πολιτισμού και 
της παράδοσης της 
γενέτειράς του. 
Έμαθε ένα μεγάλο 
μέρος του χωριού να 
χορεύει και να συμ-
μετέχει σε όλες τις 
εκδηλώσεις. Το έργο 
του ήταν μεγάλο τό-
σο στο χορό όσο και 
στη μαντινάδα. Είχε 
πάντα έναν καλό λόγο για όλους τους καλ-
λιτέχνες, όλους τους χορευτές, τους μαντι-
ναδολόγους και όλους τους χωριανούς. Δεν 
αδίκησε ποτέ συνειδητά κανέναν. Εν αντι-
θέσει αδικήθηκε ο ίδιος συνειδητά από ένα 
μέρος του χωριού, γιατί είχε μπροστά του 
ένα απροσπέραστο και απροσπέλαστο τεί-
χος οικογενειοκρατίας, που ανθίζει στο 
έπακρο ακόμα και σήμερα. Έφυγε με το 
κεφάλι ψηλά! Η οικογένεια είναι καλό και 
απόλυτα θεμιτό να συμμετέχει στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει ένα σπίτι, ώστε να 
συμπαρασταθεί σε μια αρρώστια και σε 
οποιαδήποτε άλλη δυσκολία, και όχι να ανα-
πτύσσεται ο κακοήθης εγωισμός μέσα από 
την οικογενειοκρατία και να κατευθύνει 
τους νέους σε λάθος μονοπάτια, φανατίζο-
ντας τους, που είναι ό,τι χειρότερο για το 
μέλλον του τόπου μας, γιατί οδηγούνται οι 
νέοι μας σε λάθος μονοπάτια. Αν κι εγώ 
πιστεύω ότι η οικογένεια του κάθε ανθρώ-
που είναι ό,τι κλείνει μέσα η πόρτα του. Τον 
μεγάλο πόνο τον έχουμε εμείς, τα αδέρφια 
του και τα παιδιά του. 
Ο Λευτέρης ήταν ένας άνθρωπος που περ-
πατούσε με το κεφάλι ψηλά, γιατί κουβαλού-
σε το ειδικό βάρος της κληρονομιάς του 
τόπου του, το χρέος για τον πολιτισμό και 
πάντα με γνώμονα την εντιμότητα και την 
περηφάνια. Λείπει πολύ από την κοινωνία 
του χωριού και χωρίς αυτόν τα Ανώγεια εί-
ναι φτωχότερα και στην πολιτιστική παρά-
δοση και στην ποίηση και στον στιχουργικό 
αυτοσχεδιασμό. Η κάθε μέρα που περνάει 
είναι ένα μαρτύριο για τα σπίτια μας! Έχουν 
αλλάξει τα πάντα, γιατί η απουσία του είναι 
πολύ μεγάλη και το κενό στην ψυχή μας, που 
δεν θα κλείσει ποτέ, ακόμα μεγαλύτερο! 
Τώρα, όσον αφορά τον Δήμο μας… Πέρασε 
ένας ολόκληρος χρόνος και τα λόγια έμειναν 
λόγια… Πού είναι η συμπαράσταση του δή-
μου και του δημοτικού συμβουλίου, καθώς 
και του εκπολιτιστικού συλλόγου προς στις 
οικογένειες, που με τόσο στόμφο λεγόταν 
μπροστά στις κάμερες και σε όλα τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης;;; Τα ψεύτικα τα λόγια 
τα μεγάλα, εκστομίζονται πολύ εύκολα για 
εντυπωσιασμό όταν είναι ανοιχτές οι κάμε-
ρες των καναλιών! Όταν αυτές οι κάμερες 
κλείνουν, όλα αυτά τα παχυλά λόγια μένουν 
για πάντα ξεχασμένα και «σκονισμένα» στο 
κάτω ράφι της λήθης!!! Ειλικρινά, λυπάμαι 
πολύ!!! Ο Λευτέρης υπηρέτησε με απόλυτα 
σεβασμό τον δήμο και τον εκπολιτιστικό σύλ-
λογο!! Ο κάθε δημότης Ανωγείων, φυσικά, 
έχει δικαίωμα να εκφράσει τις απόψεις του 
και να καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση 
και την αναβάθμιση του χωριού. Έχει περά-
σει ένας χρόνος, έγιναν φονικά και δεν έχει 
γίνει κάτι ουσιαστικό, όπως έστω ένα σεμι-
νάριο από ειδικούς κατά της οπλοκατοχής 
και οπλοχρησίας, της εγκληματικότητας και 
παραβατικότητας, ώστε να κατευθύνει τη 
νεολαία σε σωστά μονοπάτια. Το πρόβλημα 
εντοπίζεται έντονα σε περιστατικά κλοπών 
σε σπίτια Ανωγειανών, με ληστείες και κα-
κομεταχείριση υπέργηρων ατόμων, σε περι-

πτώσεις βεβήλωσης 
τάφων και εκκλη-
σιών, σε επαίσχυντες 
πράξεις σε εξωκκλή-
σια, στο Γυμνάσιο – 
Λύκειο Ανωγείων! 
Αυτά τα πράγματα 
τα οποία δε θυμάμαι 
ποτέ να συνέβαιναν 
στο παρελθόν! Αντί 
η κοινωνία να ξε-
μπροστιάζει αυτούς 
που δρουν στο περι-
θώριο με τις εγκλη-
ματικές τους ενέρ-
γειές, αντιθέτως 
τους κουκουλώνει, 
τους καλύπτει και 

τους «προστατεύει» με τον δικό της τρόπο! 
Φέρει, εξίσου, μεγάλη ευθύνη γι’ αυτό η κοι-
νωνία του χωριού που δίνει το κακό παρά-
δειγμα και τον λάθος δρόμο στη νεολαία και 
την οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην κα-
ταστροφή και συνάμα την αυτοκαταστροφή 
των Ανωγείων! Πού είναι η βιβλιοθήκη που 
θα δανείζει βιβλία, ώστε να δώσουμε την ψυ-
χική τροφή στη νεολαία; Τί κάνουμε ή τι κά-
ναμε για να αλλάξουμε τα λανθασμένα πρό-
τυπα που έχουν οι νέοι μας; Τι κάνουμε ή τι 
κάναμε για προβάλουμε μέγιστες πράξεις 
ηθικής των παλαιοτέρων μας; Για παράδειγ-
μα, θα αναφέρω μια παγκόσμια πρωτοτυπία 
που υπήρχε για επαγγελματία κρεοπώλη στα 
Ανώγεια: Ως νεαρός κάναμε κουραμάδες στα 
καφενεία και στέλναμε κάποιον στο κρεο-
πωλείο του Λευτέρη του Μανουρά (ή Σωμα-
ρολευτέρη), το οποίο έμενε όλη τη μέρα και 
τη νύχτα ανοιχτό! Ζυγίζαμε το κρέας, αφή-
ναμε τα αντίστοιχα χρήματα της αξίας του 
και φεύγαμε! Ο ίδιος ο Σωμαρολευτέρης είχε 
πει πολλές φορές ότι ποτέ κανείς όλα τα χρό-
νια δεν του είχε κλέψει ούτε μία δραχμή, ού-
τε ένα γραμμάριο κρέας!!! Αυτά ήταν τα 
Ανώγεια τότε!!! Υπήρχε σεβασμός και εμπι-
στοσύνη που σήμερα αυτές οι αξίες έχουν 
χαθεί ή είναι είδος προς εξαφάνιση! 
Επίσης, είναι αδιανόητο σήμερα το 2021 να 
περιφράσσει ο καθένας τα χωράφια του 
ενός και του άλλου, να τα καταπατεί, ώστε 
με την πάροδο του χρόνου να τα κάνει δικά 
του!!! Έτσι ξεκίνησαν τα φονικά στα Ανώ-
γεια από το 1959 μέχρι σήμερα. Αυτά σκό-
τωσαν και τον αδερφό μου, όπως και τρία 
ακόμη άτομα. Τέτοια περιστατικά καιροφυ-
λακτούν αρκετά στα Ανώγεια, απ’ ό,τι 
ακούω, και εύχομαι από καρδιάς στο εξής 
να μην περάσει ποτέ κανείς αυτά που περνώ 
εγώ για τα χωράφια! Το δεύτερο «φονικό», 
για μένα, είναι η βεβήλωση του τάφου του 
πατέρα μου, της μάνας μου και του αδερφού 
μου που τον σκότωσαν για δεύτερη φορά! 
Είναι μια αποτρόπαια πράξη από «ανθρώ-
πους» χωρίς καμία ηθική αξία! Μια απαρά-
δεχτη ενέργεια που δεν έχει προηγούμενο!!! 
Οφείλουμε να σεβόμαστε τους νεκρούς. Αυ-
τό το πράγμα ξεπερνά κάθε όριο λογικής 
και λυπάμαι πολύ που αυτοί οι «άνθρωποι» 
δεν έχουν ηθικές αξίες και ζουν σε ένα χω-
ριό με τέτοια ιστορία. Ακόμα και οι Ναζι-
στές Γερμανοί στην Κατοχή σεβάστηκαν τα 
νεκροταφεία, τις εκκλησίες και τους αρχαι-
ολογικούς χώρους και δεν τα πείραξαν! 
Πρέπει όλοι αυτοί να ντρέπονται που βγαί-
νουν έξω απ’ την πόρτα τους! Δεν μιλάμε 
για πολλούς και διάφορους λόγους. Σίγουρα 
πάντως ο αέρας σε ένα ολόκληρο νεκροτα-
φείο δεν ρίχνει επιλεκτικά μια συγκεκριμένη 
πλάκα που ζυγίζει πάνω από εκατό κιλά! 
Ο κάθε Ανωγειανός έχει μάτια και βλέπει, 
νου και κρίνει. Θα πρέπει ο Δήμος να κα-
τευθύνει τη νεολαία σε σωστό δρόμο, σε 
συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο· 
να γίνονται σεμινάρια για την οπλοκατοχή 
και οπλοχρησία και για όλα τα κακώς κεί-
μενα που ήδη ανέφερα πιο πάνω. 

Όσον αφορά στο χιονοδρομικό κέντρο, ο 
Δήμος οφείλει να το αξιοποιήσει σωστά, 
ώστε να δημιουργηθεί ένα χειμερινό θέρετρο 
το οποίο θα είναι αντάξιο της Αράχωβας. 
Με τον δρόμο που προβλέπεται να λειτουρ-
γήσει του χρόνου ή σε πολύ λίγα χρόνια, η 
απόσταση τριάντα χιλιομέτρων από το Ηρά-
κλειο θα είναι πολύ σύντομη χρονικά. Αυτό 
θα δημιουργήσει μια ζωντάνια στο χωριό και 
νέες θέσεις εργασίας. Θα πρέπει, λοιπόν, να 
σκύψει στο ζήτημα ο κάθε δήμαρχος επιτα-
κτικά ώστε να εξελιχθεί ο χειμερινός τουρι-
σμός του χωριού. Όταν δεν ξεκινάμε τίποτα, 
δεν κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν πολλά στό-
ματα που θέλουν να μιλήσουν για όλα αυτά 
τα ζητήματα αλλά δυστυχώς σιωπούν!! Για-
τί; Πρέπει να σπάσει επιτέλους αυτό το από-
στημα που κάνει κακό σε όλους μας! Αυτό 
το ταμπού να μην είναι πλέον ταμπού, αλλά 
χρέος του καθενός να τα πει σταράτα και 
τσεκουράτα! Έχει χρέος ο κάθε Δήμος να 
κάνει πράξη το όραμά του και να μη μένει 
στα προεκλογικά ψηφοθηρικά λόγια. Όλοι 
μας οφείλουμε να προάγουμε τα θετικά του 
χωριού μας. Να υπάρχει σεβασμός που έχει 
χαθεί τελευταία, να υπάρχει ασφάλεια για 
όσους επισκέπτονται το χωριό και πάνω απ’ 
όλα να μην είμαστε αμέτοχοι σε όλα όσα 
συμβαίνουν γύρω μας, γιατί έτσι γινόμαστε 
συνένοχοι! Και αυτή η αρχή μπορεί να γίνει 
από τη νεολαία, που αποτελεί το παρόν και 
το μέλλον του τόπου μας. 
Το χωριό μας έχει τεράστια ιστορία, τρία 
Ολοκαυτώματα, έχει βγάλει καλλιτέχνες και 
επιστήμονες παγκοσμίου εμβέλειας! Έχει 
δώσει το παρόν παντού για λευτεριά και 
δημοκρατία. Έχει βγάλει ανθρώπους των 
γραμμάτων και των τεχνών που έχουν παίξει 
σημαντικό ρόλο στα πολιτιστικά και πολιτι-
κά δρώμενα της Ελλάδας. Τα Ανώγεια φη-
μίζονται για τη φιλοξενία, την παράδοση, 
τον καλώς εννοούμενο ανδρισμό και την 
υπερηφάνεια. Αυτά οφείλουμε να προάγου-
με και να συνεχίσουμε. 
Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ 
στο δικαστήριο που έγινε πρόσφατα με τον 
ανιψιό μου τον Μάνωλα Καλομοίρη. Η δι-
καιοσύνη είναι ένα λειτούργημα το οποίο θα 
πρέπει όλοι μας να εμπιστευόμαστε, αλλά 
να είναι όμως άμεμπτο και ανεπηρέαστο από 
τον οποιονδήποτε. Στην εκδίκαση του πρώ-
του βαθμού στα Χανιά σκοτώσανε τη δικαι-
οσύνη! Είναι από τα μεγαλύτερα μελανά 
σημεία στη δικαιοσύνη! Ένα ατόπημα στην 
δικαιοσύνη! Πότε πρέπει να πάρει ένας κα-
τηγορούμενος ελαφρυντικά; Ο πρωτύτερος 
έντιμος βίος, δεν ισχύει πλέον ή ισχύει επι-
λεκτικά;;; Ο βρασμός ψυχικής ορμής δεν 
υπάρχει στον Ποινικό Κώδικα ή υπάρχει 
επιλεκτικά;;; Όταν κάποιος βλέπει μπροστά 
στα μάτια του να εκτελείται ο πατέρας του 
εν ψυχρώ, τί άμεση ψυχραιμία μπορεί να 
έχει;;; Ειλικρινά δεν το κατάλαβα και δεν 
μπορώ να το καταλάβω! 
Κλείνοντας, εύχομαι αυτά που βγάζω μέσα 
από την ψυχή μου να πιάσουν τόπο σε αυτήν 
την κοινωνία που τόσο αγαπώ και αισθάνο-
μαι περήφανος που είμαι Ανωγειανός. Λευ-
τέρη: πάντα θα σε έχω στη σκέψη μου μέχρι 
να πεθάνω. Η φύση σε προίκισε να μεταλα-
μπαδεύεις παντού πολιτισμό και παιδεία στις 
νέες γενιές. Η κοινωνία περίμενε πάρα πολ-
λά, ακόμα, από εσένα, από αυτό το μοναδι-
κό χάρισμά που είχες και πρέσβευες. Δυστυ-
χώς η μοίρα σου είχε άλλα σχέδια και σε 
σταμάτησε νωρίς, ώστε να μη προλάβεις να 
δώσεις αυτά που μπορούσες και ήθελες τόσο 
πολύ να προσφέρεις! Ήσουνα μια αστείρευ-
τη πηγή πολιτισμού! 
Λευτέρη: Από εκεί ψηλά που είσαι πιστεύω 
να αισθάνεσαι περήφανος για όλους εμάς 
που σε αγαπούσαμε και σε αγαπάμε και σε 
τιμάμε. Πάντα θα ζω με την ανάμνηση και 
πάντα θα είσαι ευπρόσδεκτος στη σκέψη και 
στα όνειρά μου… 

Ορμώμενος από το ποιητικός σου έργο, εν-
δεικτικά, παραθέτω μερικές χαρακτηριστι-
κές μαντινάδες σου: 

«Να τόνε τρόπος νιότη μου 
να σε περάσω πάλι 

στο τσίμα- τσίμα του γκρεμού 
θα ‘στηνα πεντοζάλη».

 
«δε την κατέχει ο άνθρωπος 

του μισεμού την ώρα 
γι’ αυτό μ’ αρέσει στη ζωή 

πάντα να ζω το τώρα».
«Αέρας είναι η ζωή 

κι αθόρυβα διαβαίνει 
μόνο που κάνει μια στραθιά 

και δεν ξαναγιαγιέρνει».

«Σαν τον αέρα επέρασε 
η νιότη μου και χάθη

κρίμα που δεν επρόλαβα 
να κάμω κι άλλα λάθη». 

Από τον ανιψιό Μπάμπη Καλομοίρη:
«Περήφανα μα άδικα 
έφυγες για τον άδη,

 Ντελικανή που εγλέντιζες 
χρόνους εις στο λιβάδι».

 Από τον ανιψιό Χρήστο: 
«Ετούτο το χαμόγελο 
παντοτινό θα μείνει, 
Ντελικανή αθάνατε 

σε ολονών τη μνήμη». 

«Η μόνη μου παρηγοριά 
είναι να κλαίω μόνο 

γιατί έχω μέσα στην καρδιά 
έναν μεγάλο πόνο».

 
«δεν κελαηδούνε τα πουλιά 

που’ ναι στο Περαχώρι 
γιατί πενθούνε τον αητό 

που στόλιζε τα όρη». 

Μέσα στου κόσμου τις χαρές
εγώ δεν έχω θέση

μοιάζω με το ξερό κλαδί
που κρέμεται να πέσει.

o αδελφός σου 
Γιάννης Εμ. Καλομοίρης

Ένας χρόνος σχεδόν από το ξημέρωμα που 
σίγησε για πάντα...Η φωνή του επιβλητική 
μαζί με την θωριά του, που ως το τέλος πα-
ρέμενε γοητευτική. Ο Θείος ο Μανώλης, που 
υπήρξε από τους ωραιότερους Έλληνες και 
δη Κρητικούς της εποχής του, σε βαθμό που 
όταν υπηρέτησε την θητεία του ως εύζωνας, 

ο υπασπιστής της βασίλισσας Φρειδερίκης 
συνοδευόταν πάντα από εκείνον-σε ερώτηση 
για πιο λόγο-απήντησε για το κάλλος του 
που είναι διαφήμιση για την Κρήτη...
Του Θοδωρογιώργη και της Μαρίας. 4 αδέρ-
φια με πρωτότοκη την Ζαφειρένια τρίτος ο 
Αχιλλέας με λίγο «πάτημα» στην γη μα πά-
ντα ξεχωριστός & η Άννα το στεροβύζι. Ο 
Μανώλης είχε την καλοτυχία να είναι προι-
κισμένος από την φύση με όλα αυτά που 
κάνουν έναν άντρα να διαφέρει, να τραβά-
ει τα βλέμματα, να ανοίγονται οι πόρτες, που 
θα μπορούσε να το αξιοποιήσει στον κοινω-
νικό στίβο-σίγουρα των Ανωγείων-δύσκολα 
στην Αθήνα, μιας που δεν είχε περαιτέρω 
σπουδές. 
Η φιλία του από τα νεανικά του χρόνια, έως 
το τέλος, με τον βουλευτή Γιάννη Κεφαλο-
γιάννη υπήρξε ανέφελη, με συχνές πυκνές 
επισκέψεις του στο υπουργείο, και εν συνε-
χεία στους έτερους Κεφαλογιάννηδες. Έζη-
σε -έζησαν ως Οικογένεια ένα διάστημα στις 
Αρχάνες, οπότε και η ασθένεια του Αχιλλέα 
τους μετοίκησε εκ νέου στ’ Ανώγεια, τόπο 
καταγωγής, γέννησης και παντοτινού νό-
στου, μιας που, όντας στην Αθήνα πλέον 
των 60 ετών, ήταν λίγες οι φορές που ανέ-
πνευσε τον αέρα του Ψηλορείτη. 
Διορισμένος στην ΔΕΗ - με πολύ καλή εξέ-
λιξη & αφοσίωση στο αντικείμενο - με την 
οικογένεια να έχει τον πρώτο λόγο πάντα 
- με την Μαρίκα την σύζυγό του, τον Ευάγ-
γελο και  την Άννα-Μαρία τέκνα - πορεύ-
τηκε ως Ανωγειανός υπερήφανος & από 
τους ιδρυτές του Ανωγειανού συλλόγου της 
Αθήνας, όπου μέχρι η ασθένειά του να μην 
το επιτρέπει, ήταν πάντα παρών. Παρών 
αρκετά καλοκαίρια και στον τόπο που αγά-
πησε και στερήθηκε τόσο, με τους φίλους 
του και συγγενείς. Κουνάλης εκλεκτός...
Απόλυτος, Ισχυρογνώμων, όπου ήθελε να 
γίνεται το πράμα αμέσως, με τα τηλεφωνή-
ματα καθημερινά τρόπος σύνδεσης με τα  
ιερά χώματα...Μερακλής λάτρευε τις μαντι-
νάδες και τους Κρητικούς σκοπούς, όπου 
αντηχούσαν στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο 
κινητό του τηλέφωνο. 
Θεοσεβούμενος επιτέλεσε έργο κυρίως στην 
ενορία του Αγ.Κωνσταντίνου της Α.Ηλιού-
πολης, όπου διέμεναν οικογενειακώς έως το 
τέλος του, με φιλανθρωπικό -αλληλέγγυο 
έργο. Αγαπητός πάντα εξέπεμπε τον σεβα-
σμό και στις συχνές εισαγωγές του στα θε-
ραπευτήρια ακόμη και στις δύσκολες στιγ-
μές κατάφερνε να έχει τον θαυμαστό των 
υπολοίπων. 
Ο πατέρας μας Εμμανουήλ Βουϊδάσκης πά-
ντα ήταν δίπλα του και τον αναζητούσε εκεί-
νος, όταν μετά την περιπέτεια της υγείας του, 
δεν του επιτρεπόταν - μου έλεγε Μαράκι - 
που είναι ο πατέρας σου που πάντα ήταν 
εδώ, κάθε στιγμή, είχαν σφυρηλατήσει μία 
Φιλία ξέχωρα του συγγένιου, πάντα συν-
εόρταζαν τα Χριστούγεννα μαζί στο σπίτι 
μας. 
Υπερήφανος, απόλυτα αυτάρκης ακόμη και 
όταν δεν μπορούσε, δεν ήθελε να μας κου-
ράσει στο ελάχιστο όταν νοσηλευόταν και 
έως την τελευταία του πνοή, με πλήρη διαύ-
γεια πνεύματος. Ήταν τόση η θέλησή του 
για ζωή, όπου ξεπέρασε τις προγνώσεις των 
ιατρών. Ο Θείος ο Μανώλης που άστραφτε 
και βρόνταγε, που στην περπατησιά του 
έστρεφε τα βλέμματα. Δεν είναι ανάμεσά 
μας, παρά μόνο ως ανάμνηση των μικράτων 
μας, όταν μας πήγαινε στην θάλασσα και 
στο σπίτι τους τα Σαββατοκύριακα. 

Σκέψεις της 
Μάριαν Βουϊδάσκη & Αννας Κουνάλη.

Στη μνήμη του εκλιπόντος οι Μανώλης και 
‘Αννα Βουϊδάσκη εισέφεραν στη Φ.Α. το 
ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ, ομοίως και 
ο υιός του εκλιπόντος Ευάγγελος Κουνάλης.  
Η Άννα Κουνάλη εισέφερε το ποσό των 
πενήντα (50,00) ευρώ στην Ανω Γη.

Απόγευμα Σαββάτου, 16 Ιανουαρίου 2021, 
ΠΑΓΝΗ.
Αγαπημένε μας παππού.
Μας περίμενες... μέχρι και την τελευταία σου 
στιγμή με όση δύναμη σου απέμενε για να 
μας αποχαιρετήσεις.
Ήθελες να μας αισθανθείς κοντά σου και να 
νιώσεις την αγάπη που ένιωθες πάντα σε κά-
θε μας συνάντηση, παίρνοντάς την μαζί σου 
για το μακρινό σου ταξίδι. Μια αγάπη που 
θα μείνει και σε μας και θα μας συντροφεύει 
στο υπόλοιπο της ζωής μας. Είναι τόσα πολ-
λά αυτά που μας έχεις προσφέρει τα οποία 
δεν μπορούν να αποτυπωθούν μέσα σε λίγες 
λέξεις.  Η ζωή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νη μαζί σου μιας και μεγαλώσαμε με την φι-
γούρα σου πάντα παρούσα σε κάθε μας βήμα. 
Μια φιγούρα η οποία μας δίδαξε τις αρχές 
και τις αξίες με τις οποίες πορευόμαστε και 
θα συνεχίζουμε να πορευόμαστε εσαεί, στην 
συνέχεια του βίου μας. Υπήρξες τίμιος, ειλι-
κρινής, φιλότιμος, φιλόξενος, δίκαιος, αξιο-
πρεπής, ηθικός, εργατικός, κοινωνικός και 
καλός οικογενειάρχης. Ήσουν παντού και 
πάντοτε παρών κάτι που αναγνωριζόταν από 
όλη την κοινωνία των Ανωγείων. Αυτός 
ήσουν και αυτός θα μείνεις στην μνήμη μας 

και στις καρδιές μας, συνεχίζοντας να ζεις 
μαζί μας μέσω της παρουσίας της αγαπημέ-
νης σου γυναίκας, της γιαγιάς μας.

Σε ευχαριστούμε για όλα.
Καλό σου ταξίδι...

Χρήστος, Αγησίλαος, Ξανθίππη.

�
αυτός ο κόσμος
που δεν νικιέται,

μα ξεπερνάει τις στιγμές του
και καθαγιάζει τις ζωές μας

σαν συναντιέται με το θάνατο.
�

αυτός ο κόσμος
που δεν κάνει διακρίσεις,

σαν κλέβει των ανθρώπων τις ανάσες
για να τις πλάσει αναμνήσεις

και να λυτρώσει τις ψυχές  
αυτών που μένουνε.
�

αυτός ο κόσμος,
ο άλλος κόσμος,

που θα αναγνωρίσει την αλήθεια σου
και την τιμή σου μέσα απ’ την τιμή του

δεν θα ‘ναι άδικος.
�

αυτός ο κόσμος, ο στερνός,
ο τελευταίος, ο κόσμος σου, πατέρα,  

ο αιώνιος.....
Τα παιδιά σου.

στα όρη και στσι θύελλες  
εδιάβηκε η ζωή σου

με το γοργό το ζάλο σου  
και την υπομονή σου.

Τα εγγόνια σου.

Γενάρη χιονιστή καιρό,  
Άγη σε πήρε ο χάρος

κι έσβησε από τη γειτονιά  
κι ο τελευταίος φάρος.

Μανώλης Πασπαράκης (Μούγερης)

το τόπο σου ετίμησες με καθαρό αγώνα
και κόπο αξιοπρεπή σχεδόν ενός αιώνα.

γεώργιος Μπέρκης (Κατσούγκρης)
�

Η οικογένεια του εκλιπόντος Αγησίλαου 
Κουτάντου εισέφερε στη Φ.Α.  το ποσό των 
εκατό ευρώ (100 ευρώ) εις μνήμη του.

ΨΗΦΙΣΜΑ δΗΜου ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕλΙΑ θΑΝΑΤου 

Του λΕυΤΕρΗ ΜΑΝουρΑ (λΕυΤΕρΑκΑ)

ΑΝΩΓΕΙΑ, 16.06.2021

Ύστερα από την αναγγελία θανάτου του ΜΑΝΟΥΡΑ ΕλΕΥθΕΡΙΟΥ του 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων, συνήλθε σε 
Έκτακτη Συνεδρίαση, την 16η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16:00, και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την ιδιότητά του εκλιπόντος ως εν 
ενεργεία Εντεταλμένου Δημοτικού 
Συμβούλου καθώς και πρώην Αντι-
δημάρχου του Δήμου Ανωγείων, που 
επί σειρά ετών προσέφερε ανιδιοτε-
λώς τις υπηρεσίες του στο Δήμο,
2. Την αγάπη του για τα Ανώγεια και 
την ισχυρή θέληση του, για προσφο-
ρά στο τόπο του, μέσα από την ενερ-
γό συμμετοχή του στα κοινά και,
3. Το γεγονός ότι με την καθοριστική 
και σεβαστή παρουσία του, τίμησε 
την Ανωγειανή κοινωνία και την οι-
κογένεια του, σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητή-
ρια του, στους οικείους του εκλιπόντος.
2. Να καταθέσει στη μνήμη του, αντί 
στεφάνου, ποσό στις Κοινωνικές Υπη-
ρεσίες του Δήμου Ανωγείων. 
3. Λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτε-
ρες υγειονομικές συνθήκες που επικρα-
τούν στην χώρα μας, την παρούσα 
χρονική περίοδο, αντιπροσωπεία του 
Δημοτικού Συμβουλίου, να παραστεί 
στην εξόδιο ακολουθία.
4. Το παρόν ψήφισμα, να δοθεί στους 
οικείους του και να δημοσιευτεί στον 
τοπικό τύπο.

για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανωγείων
Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗλ ΑΝΔ. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΟλΕΣ ΠΟΥ λΑΒΑΜΕ
Ένα χρόνο χωρίς τον Ντελικανή λΕΥΤΕΡΗ ΚΑλΟΜΟΙΡΗ
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κοινωνικα κοινωνικα

Ένας χρόνος ακριβώς, 2 Μαΐου 2020 
μαύρη νύχτα στη ζωή μας. Έφυγες τόσο 
άδικα, αλλά ακόμα και την τελευταία σου 
στιγμή, περήφανος σαν Αετός πέταξες 
για τα ύψη του ουρανού, εκεί που τώρα 
η ψυχή σου λάμπει και μας προστατεύει 
όπως έκανες και εν ζωή. Κανείς δεν μπο-
ρεί να νιώσει τον πόνο της καρδιάς των 
παιδιών σου, που σε αναζητάνε καθημε-
ρινά και έχουν ελπίδα πως κάποια στιγ-
μή θα ανοίξεις τη πόρτα του σπιτιού σου 
να μπεις, να τα αγκαλιάσεις, να παίξεις 
μαζί τους, να τους ορμηνέψεις και να τα 
καθοδηγήσεις στο σωστό δρόμο της ζω-
ής, όπως έκανες πάντα. Άφησες όμως 
πίσω σου μια άξια σύζυγο, που εσύ της 
άφησες παρακαταθήκη όλες τις αξίες και 
το ήθος σου, καθώς και τις πιο όμορφες 
αναμνήσεις που πρόλαβε, πριν σε πάρουν 
από την αγκαλιά της, για να μεγαλώσουν 
αυτά τα παιδιά, καθώς και τα αδέρφια 
σου, που να είσαι σίγουρος ότι τα παιδιά 
σου είναι και δικά μας, αλλά και τους 
πληγωμένους γονείς μας, που παρόλες 
τις δυσκολίες της ζωής με αξίες ήθη σε-
βασμό και αξιοπρέπεια πάλεψαν να μας 
μεγαλώσουν και το κατάφεραν. Ο Δημή-
τρης μας πάλεψε να μάθει την αλήθεια 
εκείνης της μαύρης νύχτας και τα κατά-
φερε με πολύ στεναχώρια, πολλές δυσκο-
λίες και όμως ήθελε να σιγουρευτεί για 
την καθαρότητα της αγνής ψυχής σου, 
που ήταν σίγουρος από την αρχή γιατί 
ήξερε και αυτός και όλοι μας ποιος είναι 
ο Γιώργης. 
Όσο και αν προσπάθησαν να σου φορ-
τώσουν κάτι που εσύ δεν έκανες, όσο και 
αν προσπάθησαν να σπιλώσουν τη μνήμη 
σου, η αλήθεια επιτέλους έλαμψε και έτσι 
δικαιώθηκες. Ο ουρανός και η γη ορκί-
στηκαν ψέμα να μην κρυφτεί, καθώς και 
ούτε ο Θεός το άδικο δεν ευλογεί. Θα 
συνεχίσουμε με τις αρχές τις αξίες και τα 
ιδανικά, το σεβασμό και τη σιωπή στο 
πόνο μας, όπως θα έκανες και ο ίδιος. Ο 
Θεός να αναπαύσει την ψυχή όλων των 
νεκρών, καθώς και τη δική σου και να 
είσαι το τελευταίο άτομο, που φεύγει τό-
σο άδικα και απάνθρωπα. Αιωνία σου η 
μνήμη καλή αντάμωση. Τέλος θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε όλο το κόσμο καθώς 
και όλη την Ανωγειανή κοινωνία που μας 
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας 
όλο αυτό το διάστημα να είστε όλοι καλά 
και ευλογημένοι.

Εις μνήμη 
γΙΩΡγΗ 

ΞΥλΟΥΡΗ 
(ΚΙΤΡΟΥ)

✞  Ένα έτος από το θάνατό του

Εις μνήμη 
ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΣΚΟΥλΑ

(ΤΖΑΒΕλΑΝΤΡΕΑΙΝΑ)

Εις μνήμη 
ΚΩΣΤΑ
 ΣΠΑΧΗ 

(ΣΠΑΧΟΚΩΣΤΑ)
✞  Ένα έτος από το θάνατό του

Εις μνήμη 
ΣΤΥλΙΑΝΟΥ 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ 
(ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΑΚΗ)

✞  Ένα έτος από το θάνατό του

Μαντιναδεσ

ο αΝτρασ ο περΗΦαΝοσ  
στα σΚοτειΝα τοΥ αΔΗ 
εΦΥΓε Και ΧαιρετΗΞε  
Για παΝτα το λιΒαΔι

ΔεΝ το πιστεΥΩ πΩσ ΝεΚροσ 
Κοιτεσαι μεσ στοΝ αΔΗ

Και ΖΩΝταΝοσ στΗ σΚεΨΗ μοΥ 
ερΧεσαι Καθε ΒραΔΥ 

πεσ μοΥ αΝ ειΝαι οΝειρο  
ο απομισεμοσ σοΥ

Να παΨΩ Να ΧΩ Καθ αρΓα  
ΓιΩρΓΗ μοΥ το ΚαΗμο σοΥ

εΚεια ποΥ ειΧαμε Χαρεσ  
τσοι στερΗσε Η μοιρα

Κι αΝτισ Να σε ΓλεΝτιΖοΥμε  
ΝεΚριΚια παιΖει Η λΥρα 

λεΝε πΩσ θα εποΥλΩθει  
με το Καιρο Η πλΗΓΗ μασ
μα εΓΩ θΩρρΩ Και ρΗμαΞε  

ΧΩρισ εσε Η αΥλΗ μασ

σε οποια περιπετεια  
Η μοιρα Και αΝ με Βαλει

ΓατεΧΩ πΩσ απο ΨΗλα  
θα με ΓλιτΩσεισ παλι

πραμα ΔεΝ ΦερΝει Η αΝοιΞΗ 
Γιατι ΄Ναι μαραμεΝα

τα λοΥλοΥΔα τοΥ ΚΗποΥ μασ 
ΓιΩρΓΗ ΧΩρισ εσεΝα

σπασε τα μπλιο τα μαρμαρα 
ΔειΞε τΗ ΔΥΝαμΗ σοΥ

Να πΩ πΩσ εΓιαΝε Η πλΗΓΗ  
ποΥ εΧει το Κορμι σοΥ

Να ρθεισ ΞαΝα στο σπιτι μασ  
Και Να μασ αΓΚαλιασεισ
μαΖι με τα Κοπελια σοΥ  

τΗ ΓΗ Να τΗ ταραΞεισ

Να Χεισ στΗ μια τΗ ΒαΓΓελιΩ 
τΗΝ αλλΗ το ΓιαΝΝιΩ σοΥ
ποΥ τοΥ ΧαρισαΝε οΝομα  

ΔεΥτερο το ΔιΚο σοΥ

ολοι σ΄αΝαΖΗτΗσαμε  
Και μαΥρισε Η ΨΥΧΗ μασ
Γιατι ΦΥΓε το πιο Καλο  

λοΥλοΥΔι απ τΗΝ αΥλΗ μασ

σπασε τΗ πλαΚα προΒαλε  
απο το μαΥροΝ αΔΗ 

Και πεσ μοΥ αΝε το ΝιΩσεσ τσΗ 
ΚορΗσ σοΥ το ΧαΔι

ο θαΝατοσ σοΥ ΗρθεΝε πριΧοΥ 
Να ρθει ο Καιροσ σοΥ

μα ΔεΝ θα σΒΗσει τΌΝομα Γιατι 
ΚλοΥθα ο Γιοσ σοΥ

ΔεΝ θα πεθαΝει τΌΝομα Και Η 
περΗΦαΝεια σοΥ

Γιατι σε αΝαστΗΝοΥΝε ΓιΩρΓΗ 
μοΥ τα παιΔια σοΥ

πο Δα Και μπροσ περΗΦαΝοσ 
στοΝ αΔΗ πρεπει Να σαι

Γιατι Χεισ μΝΗμΗ ΚαθαρΗ  
στο ταΦο ποΥ Κοιμασαι 

(Η αΔερΦΗ σοΥ)

παιΔι μοΥ εΝασ ΧροΝοσ εΔα 
ΥΓιε μοΥ, ποΥ ΦΥΓεσ  

Κι ορΦαΝεΨαμε αΚριΒε μοΥ 
αΝτρα μοΥ αΨεΓαΔιαστε  

ΦεΓΓαρι μοΥ, λειπεισ απο το 
σπιτι ΚαΝαΚαρι μοΥ

αΚομΗ Κι αΝ ΞαΝοιΞοΥΝε  
ΓιΩρΓΗ μοΥ στΗΝ αΥλΗ σοΥ  

θα ΒροΥΝε ΚαλοριΖιΚα  
απ τΗ στεΦαΝΩσΗ σοΥ,

μεΓαλΗ Η απΩλεια Χαρα μοΥ  
ειΝαι Για τα αΝΩΓεια  

αρΧοΝτα μοΥ
αΔειασε Η ΚαρεΚλα σοΥ ΥΓιε 
μοΥ Η στο λιΒαΔι ΚριΝε μοΥ 

μπαΞε μοΥ
μα τι Να ποΥΝε τα παιΔια σοΥ 

μΥρΩΔια μοΥ ποΥ στα στερΗσα-
Νε αΔιΚα αρΧοΝτα μοΥ

πΩσ Να παρΗΓορΗσοΥμε  
Καλε μοΥ Η τΗ ΓΥΝαιΚα σοΥ 

μπαΞε μοΥ 
αΦοΥ με τοΝ αερα σοΥ πετοΥσε 
αΚριΒε μοΥ Και εΔα τσΗ ΚοΨαΝ 

τα Φτερα σοΥ αετε μοΥ
παιΔι μοΥ τΗ ΔοΥλεια σοΥ  
ΚαΝτιΦε μοΥ Και αΝθρΩπο  
ΔεΝ επειραΖεσ Καλε μοΥ
Να ρθοΥΝε Να μοΥ ποΥΝε  

Δα ΥΓιε μοΥ εΝα ελατΩμα σοΥ 
αΚριΒε μοΥ

ε ΧοΥΒαρΝτοπαιΔο παιΔι μοΥ 
περΗΦαΝο Φιλοτιμο  

εστιμαλΗ μοΥ 
τσι Χαρε σοΥ τισ ομορΦεσ  

παιΔι μοΥ τα Φιλοτιματα σοΥ 
μεραΚλΗ μοΥ 

θα τα ΚρατΗΞΩ ειΚοΝισμα  
ΥΓιε μοΥ στο μπετΥ μοΥ  
παιΔι μοΥ ΚαΝτιΦε μοΥ 

Για Να τα παραΔΩσΩ Γιασεμι 
μοΥ τοΥ ΓιοΥ τοΥ ΓιαΝΝο-ΓιΩρΓΗ 

μεραΚλΗ μοΥ
μα Και τσΗ ΒαΓΓελιΩσ  

Χαρα μοΥ το σεΒασμο θα ΔειΞΩ 
αΝαπΝια μοΥ

ποΥ ειΧεΝε ο πατερασ τΗσ  
Καλε μοΥ αΔιΚοσΚοτομεΝε 

μοΥ ΥΓιε μοΥ 
Και πΩσ θα ΚαμΩ ΓιΩρΓΗ μοΥ 

παιΔι μοΥ το Γαμο  
τοΥ ΔΗμΗτρΗ Γιασεμι μοΥ

οΦοΥ Και εσΥ Να λειπεισ Δα ΥΓιε 
μοΥ Και απ τσι Χαρεσ τσι ΝιΚΗσ 

ΚαΝτιΦε μοΥ
το σπιτι τοΥ ΚΥροΥ σοΥ Γιασεμι 

μοΥ το ρΗμαΞε ο Χαμοσ σοΥ 
μεραΚλΗ μοΥ

Και ΔεΝ αΝτεΧει ΓιΩρΓΗ μοΥ  
Καλε μοΥ μεΧρι  

Να σ΄ αΝταμΩσει ΚαΝτιΦε μοΥ
θελΩ Να ρθεισ στοΝ ΥπΝο μοΥ 

ΥΓιε μοΥ Και Να μοΥ πεισ Δα 
ΓιΩρΓΗ ΚαΝτιΦε μοΥ

μα Δε ΞαΝαθΩρεισ παιΔι μοΥ  
το παΝΩ Κοσμο ΓιΩρΓΗ  

Γιασεμι μοΥ
μοΝο στα οΝειρα ΥΓιε μοΥ 

εΚεια θα σε ΝΗμεΝΩ  
ΚαΝτιΦε μοΥ 

αΝ εΓιαΝεσ στοΝ αΔΗ αΚριΒε 
μοΥ ΚιαΝ εΚαμεσ ΚοΥραΔι  

εσΥ ΒοσΚε μοΥ 
ΩσαΝ τα παθΗ τοΥ ΧριστοΥ  

παιΔι μοΥ σταΥρΩσαΝε Κι εσεΝα 
Γιασεμι μοΥ 

τΗ μερα τΗσ αΝαστασΗσ  
Καλε μοΥ ΗταΝε εΝασ ΧροΝοσ 

λΥΓερε μοΥ
Κι ΩΝτε σε ΚΗΔεΥαΝε  

ΦεΓΓαρι μοΥ ΗταΝε Η ΓιορτΗ 
σοΥ ΚαΝαΚαρι μοΥ 
ολα σΗμαΔια ειΝαι  

παλιΚαρι μοΥ Η τοΥ θεοΥ  
Για τ ΆΔιΚο ΦεΓΓαρι μοΥ

Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ!

Εις μνήμη του εκλιπόντος, η οικογένειά 
του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των πε-
νήντα (50,00) Ευρώ.

�
Γιώργη μου ένας χρόνος πέρασε χωρίς 
εσένα, ένας χρόνος κενός, με πολύ πόνο 
και δυστυχία…
Κανείς μας δεν περίμενε να μας βρει ένα 
τέτοιο μεγάλο κακό και να φύγεις τόσο 
άδικα και ύπουλα, τα παιδιά μας κάθε 
μέρα ψάχνουν τον πατέρα τους και συ-
νεχώς ρωτάνε το «γιατί», το οποίο μένει 
αναπάντητο γιατί ούτε εμείς καταφέρα-
με να μάθουμε το λόγο που σου στέρησαν 
την ζωή με τέτοιο άναντρο τρόπο. Εγώ 
και όλοι οι δικοί μας άνθρωποι δεν μπο-
ρούμε να το πιστέψουμε, πιστεύουμε 
ακόμα ότι είναι ένας κακός εφιάλτης και 
όλα είναι ψέματα, αλλά σιγά σιγά, με τον 
καιρό συνειδητοποιούμε ότι όλο αυτό εί-
ναι αλήθεια…
Η μνήμη σου δικαιώθηκε. Απέδειξες σε 
όλους ποιος ήσουν και στη ζωή και στο 
θάνατο και ότι έφυγες αντρόπιαστος και 
υπερήφανος. Γιώργη μου εμείς όλοι είμα-
στε και θα είμαστε υπερήφανοι για εσένα 
και ειδικά τα παιδιά μας, που καθώς με-
γαλώνουν και θα μάθουν την αλήθεια θα 
ξέρουν τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας 
τους!! Μας ήθελες πάντα δυνατούς, να 
μπορούμε να ξεπερνάμε κάθε δυσκολία 
όσο μεγάλη ή μικρή ήταν, γι’ αυτό και 
εμείς έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμα-
στε ενωμένοι και δυνατοί για να μπορού-
με να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με τις 
αξίες και τα ιδανικά που ήθελες εσύ. Για 
εμάς ήσουν και θα είσαι πάντα ο καλύ-
τερος μας και από εκεί ψηλά θα μας δί-
νεις δύναμη. Μπορεί να σε πήραν από 
την καθημερινότητά μας, αλλά από την 
ψυχή και την καρδιά μας δεν μπορούν να 
σε βγάλουν. Ευχαριστούμε το χωριό μας, 
τ’ Ανώγεια και όλους όσοι είναι δίπλα 
μας όλο αυτόν το δύσκολο καιρό.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου και 
τα τραύματά σου να μην πονάς άλλο.

Καλή αντάμωση Γιώργη μου.
Η γυναίκα σου.

�
Ο πατέρας σου σε αποχαιρετά με αυτές 
τις μαντινάδες

το δάκρυ η τση μάνας σου  
και τση νοικοκυράς σου

Γίναν βροχή και βρέχουνε  
αετέ μου τα φτερά σου

με τον αέρα σου ψηλά  
πετούνε τα παιδιά σου

Άσχετα πως θρασύδειλα  
σου σπάσαν τα φτερά σου

ο χρόνος φεύγει και περνά,  
πάει και δεν γιαγέρνει

μ’ αφήνει πίσω του πληγές  
που ο νέος δεν τσι γιαίνει

Άδικα ο χάρος έβαλε  
στον Άδη το κορμί σου
Γιατί σε ‘μας επόμεινε  
αθάνατη η μορφή σου

�

Όσο διαισθανόσουν ότι πλησίαζε το τέ-
λος, ζητούσες να σε αποχαιρετήσουμε με 
επικήδειο. Στεκόμαστε σήμερα εδώ, και 
σε αποχαιρετούμε με μια διαλεγμένη μα-
ντινάδα που σμιλεύει και αποτυπώνει την 
προσωπικότητά σου:

«Ω την παντέρμη θάλασσα  
και μοναχή φουσκώνει
και μοναχή λυσσομανά  
και μόνη χαμηλώνει».

Ρηνάκι του Γιαννιό, Ρηνάκι, Τζαβελα-
ντρέαινα,
εγεννήθης προοδευτική και ακολούθησες 
πιστά τον σύζυγο, και μετέπειτα τον επί-
σης άξιο της καταγωγής του εγγονό σου, 
τον Μιχάλη. Με τον τρόπο αυτό, ετελεύ-
τησες τον βίο σε συνοχή και αρμονία. Πε-
ριστοιχισμένη από τέκνα και τέκνα τέ-
κνων με ενιαία σφραγίδα την ζωντάνια 
και την συμμετοχικότητα.
Αγάπησες τον Τζαβελαντρέα, γιατί ετρα-
γούδιεν όμορφα και ήταν ανερχόμενο 
εκτόπισμα την δεκαετία του ’50, σε δύσκο-
λους καιρούς.
Εγκαταστάθηκες και εγυροτράφιζες με 
την έντονη φωνή σου το Παπαδιανό, το 
πατρογονικό μας σοκάκι. Αναγνωρίζαμε, 
με συγκατάβαση, το δικαίωμά σου ;αυτό. 
Απέρρεε εξ άλλου από τα πρωτοτόκια του 
Τζαβελομύρο που ενυπήρχαν ως τιμόνι 
ευθύνης στο σπίτι σου. Το τίμημα ήταν ότι 
έζησες την τραχύτητα και την ένταση, 
αλλά και την ικανότητα των γερόντων 
μας, μέσα και δίπλα από την πόρτα σου.
Ελαβουρδάνιζες την κάθε αξιότητα και 
την κάθε επιτυχία σου με στεντόρεια φω-
νή και σε δημόσια εκδήλωση. Και η βά-

σκανος και άδικη μοίρα σου, σου απα-
ντούσε πάντοτε με ένα καίριο κεραυνο-
βόλημα πριν από την κορύφωση της κάθε 
χαράς σου.
Αναστέναζες για το πλήγμα της αδιαδό-
χου πατρότητας, για τον δυνατό Καδενιά 
που δεν έκανε οικογένεια. Εκαιγόσουν 
και για το πληγωμένο σκέλος της δικής 
σου διαδοχής. Να χάνεις, δύσμοιρη, βλα-
στάρια με τα σπουδαία ονόματα του 
Αντρέα και του Τηγανίτη. Εδιαλάλιες τον 
πόνο σου τούτο, και πολλούς άλλους, 
γνωστούς και ανομολόγητους, σε κάθε 
εσωτερικό και εξωτερικό σου διάλογο.
Η ένταση με την οποία διεκδικούσες τον 
ζωτικό σου χώρο, γινόταν τελικά κατανο-
ητή από το περιβάλλον. Έκανες εκρήξεις, 
χωρίς ριζωμένο αρνητισμό.Σε διέκρινε η 
ακεραιότητα, αλλά και η διαρκής διεκδί-
κηση εκτοπίσματος, συμφέροντος και αξί-
ας σαν μεγαλονοικοκερά, μεγαλοανυφα-
ντού και γυναίκα κουραδάρη. Εγνώριζες 
την εκτόξευση και τον υπεροπτικό διαγκω-
νισμό, εγνώριζες το χαμήλωμα, εγνώριζες 
την μετάνοια και την συνδιαλλαγή στο 
αναγκαίο συγκοινωνείν. Εγνώριζες να 
λυσσομανάς, εγνώριζες να χαμηλώνεις.
Ήσουν συγχωρητέα στην υπερβολή σου. 
Τούτο διότι, πανέξυπνη καθώς ήσουν 
εγνώριζες ότι η φιλοτιμία προηγείται της 
φιλοπρωτίας. Έτσι εξηγείται και η τελική 
σου αποδοχή. Ντα ίντα θελά κάμουμε κιό-
λας;
Τζαβελαντρέαινα, αξιοσημείωτο στοιχειό 
και αναπόσπαστη αναφορά της ζωής και 
του κύκλου μας, τι να σου πρωτοθυμηθού-
με; Τον έπαινο και την ενθάρρυνσή σου 
που τόσο χρειαζόμασταν ως νέοι; Το εκ-
κηβόλο διαλάλημα και καμάρωμα των 
επιτυχιών μας; Την αδιάλειπτα εκτατική 
παρουσία σου στις χαρές μας; Την θρη-
νητική σου συμμετοχή στις λύπες μας, που 
τόσο συμβολική και αναγκαία ήταν; Την 
θεατρικότητα και την μεγαλόφωνη έκπλη-
ξη στην υποδοχή μας; Το σταύρωμα και 
τον μακροσκελή ευχετήριο λόγο στο κα-
λοστράτισμά μας. Ο επίλογος της ζωής 
σου, έστω και με τα τόσα βάσανα, σου 
έδωσε ωραίες εικόνες από την πρόοδο και 
την εμφάνιση της πολυπλόκαμης οικογέ-
νειάς σου. Των απογόνων σου, που εργά-
ζονται στην λογική «της των πάντων ενώ-
σεως» και καταλαμβάνουν αξιόλογο χώρο 
στις συνειδήσεις των ανθρώπων. «Καλή 
μας θεία», όπως σε αποκαλούσαν τελευ-
ταία οι δικοί μας, με αντίστοιχη θεατρικό-
τητα, μας σημάδεψες και μας δίδαξες με 
τον τρόπο σου. Εμείς θα σε θυμούμαστε. 
Ως δικοί προς δικούς, θα σε τοποθετούμε 
στην γενεαλογία, στις αφηγήσεις και τις 
μνήμες μας με αγάπη, χαρά και χαμόγελο 
κατανόησης.
Στο καλό Τζαβελαντρέαινα, μεγάλε και 
συ ηθοποιέ της εξελισσόμενης και θαυμά-
σιας ταινίας: «Η συνοικία το Όνειρο – Η 
συνοικία: Το Περαχώρι».
Στο έργο αυτό, εσύ έπαιξες αξέχαστα 
στον καιρό σου, τον ρόλο που συμπυκνώ-
νει η μαντινάδα:

«Ω την παντέρμη θάλασσα  
και μοναχή φουσκώνει, 
και μοναχή λυσσομανά  
και μόνη χαμηλώνει»

Ρηνάκι μας, καλό ταξίδι στον κοινό τόπο 
της τελικής διαδρομής όλων μας.
Με δυνατή συνοδό μνήμη.
Σύσσωμο το Περαχώρι…

Εις μνήμη της εκλιπούσης η εγγονή της, 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΣΚΟΥΛΑ 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.

Τον Αύγουστο συμπληρώνεται ένας χρό-
νος από τότε που η ψυχή του Κώστα 
Σπαχή ή Σπαχόκωστα φτερουγίζει από 
ψηλά. Ο αείμνηστος Κώστας Σπαχής 
ήταν, μεταξύ των άλλων, από τους 
εμπνευστές της έκδοσης της εφημερίδας 
του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθή-
νας, «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και 
ο πρώτος επίσημος εκδότης της.
Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και ήταν 
στην πρώτη γραμμή των Ανωγειανών 
που αποφοίτησαν από το Σταυράκειο 
Γυμνάσιο και άνοιξαν τα φτερά τους, υπό 
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, στην Αθή-
να και σε άλλες πόλεις. Με ηθικό εξοπλι-
σμό της οικογένειας του Σπαχογιώργη 
άντεξε τις κάθε είδους δυσκολίες, δια-
πρέποντας σε κάθε στόχο που έβαζε. 
Συνετός, μειλίχιος, κοινωνικός και προ-
πάντων Καλός Ανωγειανός! Δυστυχώς, 
η μοίρα και η ζωή παίζει πολλές φορές, 
απρόσμενα, μακάβρια και σκληρά παι-
γνίδια χωρίς να υπολογίζει κανένα! 
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Αι-
ωνία η μνήμη του.

Για την συμπλήρωση ενός έτος από το 
μισεμό του, η αδελφή του εκλιπόντος, 
Δώρα Σπαχή – Αεράκη, εισέφερε στην 
Φ.Α. μας το ποσό των πενήντα ευρώ (50 
ευρώ).

*ΚατοπιΝ αιτΗματοσ τΗσ οιΚοΓε-
Νειασ τοΥ εΚλιποΝτοσ το Κειμε-
Νο ποΥ αΚολοΥθει αποτελει αΝα-
ΔΗμοσιεΥσΗ απο τΗΝ αΝΩΓΗ.

«Άντρα από παλιά κοπή,  
με αισθήματα γεμάτα,

το Περαχώρι εμόρφιζες,  
με ζάλα μυρωδάτα.» 

(γιαλάφτης)

Ήταν 5 Μάϊου 2020, ακριβώς έναν χρό-
νο πριν, όταν ο Στυλιανός Σταυρακάκης 
του Ζαχαράκη, περνούσε στην αιωνιό-
τητα, πλήρης ημερών στα 90 του χρόνια, 
αλλά και έργων με την στάση ζωής, την 
αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά που τον 
διέκρινε. Ένας Ανωγειανός της παλιάς 
καλής σχολής και κοπής του χωριού, 
όπως εύστοχα τοποθέτησε στην αποχαι-
ρετιστήρια μαντινάδα του τότε, ο Αρι-
στείδης Χαιρέτης.
Πιστός ιδεολόγος ο Στελής, στις αρχές 
και τις αξίες της Αριστεράς, έμεινε ατα-
λάντευτος σε αυτές μέχρι το τέλος της 
ζωής του. «Θέλησες να ανοίξεις μια χα-
ραμάδα στον ήλιο, για μια κοινωνία του 
δίκιου, της δουλειάς, της μόρφωσης και 
του πολιτισμού.», είχε αναφέρει εύστο-
χα πέρσι σε σημείωμα της, η εγγονή του 
Αγαθούλα Σταυρακάκη και αυτό ακρι-
βώς πάσχιζε σε όλη του τη ζωή. Μυημέ-
νος σε αυτές τις αξίες και συνοδοιπόρος 
του Μιχάλη Σταυρακάκη «Νιδιώτη», ο 
Στελής, άφησε μια τεράστια παρακατα-
θήκη τιμής και ήθους, που ακολουθεί 
ολόκληρη η οικογένεια του, που αποτε-
λείται εξολοκλήρου από αξιοσέβαστα 
μέλη της Ανωγειανής κοινωνίας.
Άνθρωποι σαν τον Στελή φεύγουν βιο-
λογικά, αλλά μένουν στις συνειδήσεις 
όλων όσοι τον γνωρίσαν και απλά προ-
σπαθούν σε όλη τους τη ζωή να ακολου-
θήσουν τα ίδια μυρωδάτα ζάλα και να 
φανούν αντάξιοι της κληρονομιάς και 
της ηθικής του. Ας είναι ελαφρύ το χώ-
μα των Ανωγείων που σε σκεπάζει αι-
ώνια, Στελή Σταυρακάκη. Αιωνία η 
μνήμη σου.
Η εγγονή του εκλιπόντος, Αγαθούλα 
Σταυρακάκη, εκπροσωπώντας όλη την 
οικογένειά του αναφέρει τα εξής:
«πέρασε ένας χρόνος από το χαμό σου 
παππού, αλλά η παρουσία σου εξακο-
λουθεί να είναι πολύ ισχυρή στο μυαλό 

και στη συνείδηση μας. παρουσία ισχυ-
ρή, που απαλύνει τον πόνο της φυσικής 
απουσίας, γιατί αντλεί από το ηθικό σου 
οπλοστάσιο, από τις αξίες που πίστεψες 
και υπερασπίστηκες με τη σεμνή ζωή 
σου, με την ήρεμη μαχητικότητα του 
απλού και τίμιου βοσκού και του ατα-
λάντευτου αγωνιστή που έδειχνε πάντα 
το δρόμο του δίκιου και της ευγένειας.
οι ηθικές αξίες που προασπίστηκες και 
η κοινωνική ευγένεια σου, καθόρισαν τα 
παιδιά σου. εμείς τα εγγόνια σου, ελπί-
ζουμε και ευχόμαστε, να βρούμε τη δύ-
ναμη να τις έχουμε φωτεινό οδηγό στη 
ζωή μας, στη δύσκολη από κάθε άποψη, 
ιστορική περίοδο που διανύουμε.».

Εις μνήμη 
ΝΙΚΟΥ 

ΔΑΚΑΝΑλΗ
✞  Έξι (6) έτη από το θάνατό του

Εις μνήμη του εκλιπόντος η Ειρήνη 
Δακανάλη εισέφερε στη Φ.Α. το πο-
σό των εκατό (100) Ευρώ.
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κοινωνικα κοινωνικα

Ένας χρόνος ακριβώς, 2 Μαΐου 2020 
μαύρη νύχτα στη ζωή μας. Έφυγες τόσο 
άδικα, αλλά ακόμα και την τελευταία σου 
στιγμή, περήφανος σαν Αετός πέταξες 
για τα ύψη του ουρανού, εκεί που τώρα 
η ψυχή σου λάμπει και μας προστατεύει 
όπως έκανες και εν ζωή. Κανείς δεν μπο-
ρεί να νιώσει τον πόνο της καρδιάς των 
παιδιών σου, που σε αναζητάνε καθημε-
ρινά και έχουν ελπίδα πως κάποια στιγ-
μή θα ανοίξεις τη πόρτα του σπιτιού σου 
να μπεις, να τα αγκαλιάσεις, να παίξεις 
μαζί τους, να τους ορμηνέψεις και να τα 
καθοδηγήσεις στο σωστό δρόμο της ζω-
ής, όπως έκανες πάντα. Άφησες όμως 
πίσω σου μια άξια σύζυγο, που εσύ της 
άφησες παρακαταθήκη όλες τις αξίες και 
το ήθος σου, καθώς και τις πιο όμορφες 
αναμνήσεις που πρόλαβε, πριν σε πάρουν 
από την αγκαλιά της, για να μεγαλώσουν 
αυτά τα παιδιά, καθώς και τα αδέρφια 
σου, που να είσαι σίγουρος ότι τα παιδιά 
σου είναι και δικά μας, αλλά και τους 
πληγωμένους γονείς μας, που παρόλες 
τις δυσκολίες της ζωής με αξίες ήθη σε-
βασμό και αξιοπρέπεια πάλεψαν να μας 
μεγαλώσουν και το κατάφεραν. Ο Δημή-
τρης μας πάλεψε να μάθει την αλήθεια 
εκείνης της μαύρης νύχτας και τα κατά-
φερε με πολύ στεναχώρια, πολλές δυσκο-
λίες και όμως ήθελε να σιγουρευτεί για 
την καθαρότητα της αγνής ψυχής σου, 
που ήταν σίγουρος από την αρχή γιατί 
ήξερε και αυτός και όλοι μας ποιος είναι 
ο Γιώργης. 
Όσο και αν προσπάθησαν να σου φορ-
τώσουν κάτι που εσύ δεν έκανες, όσο και 
αν προσπάθησαν να σπιλώσουν τη μνήμη 
σου, η αλήθεια επιτέλους έλαμψε και έτσι 
δικαιώθηκες. Ο ουρανός και η γη ορκί-
στηκαν ψέμα να μην κρυφτεί, καθώς και 
ούτε ο Θεός το άδικο δεν ευλογεί. Θα 
συνεχίσουμε με τις αρχές τις αξίες και τα 
ιδανικά, το σεβασμό και τη σιωπή στο 
πόνο μας, όπως θα έκανες και ο ίδιος. Ο 
Θεός να αναπαύσει την ψυχή όλων των 
νεκρών, καθώς και τη δική σου και να 
είσαι το τελευταίο άτομο, που φεύγει τό-
σο άδικα και απάνθρωπα. Αιωνία σου η 
μνήμη καλή αντάμωση. Τέλος θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε όλο το κόσμο καθώς 
και όλη την Ανωγειανή κοινωνία που μας 
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας 
όλο αυτό το διάστημα να είστε όλοι καλά 
και ευλογημένοι.

Εις μνήμη 
γΙΩΡγΗ 

ΞΥλΟΥΡΗ 
(ΚΙΤΡΟΥ)

✞  Ένα έτος από το θάνατό του

Εις μνήμη 
ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΣΚΟΥλΑ

(ΤΖΑΒΕλΑΝΤΡΕΑΙΝΑ)

Εις μνήμη 
ΚΩΣΤΑ
 ΣΠΑΧΗ 

(ΣΠΑΧΟΚΩΣΤΑ)
✞  Ένα έτος από το θάνατό του

Εις μνήμη 
ΣΤΥλΙΑΝΟΥ 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ 
(ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΑΚΗ)

✞  Ένα έτος από το θάνατό του

Μαντιναδεσ

ο αΝτρασ ο περΗΦαΝοσ  
στα σΚοτειΝα τοΥ αΔΗ 
εΦΥΓε Και ΧαιρετΗΞε  
Για παΝτα το λιΒαΔι

ΔεΝ το πιστεΥΩ πΩσ ΝεΚροσ 
Κοιτεσαι μεσ στοΝ αΔΗ

Και ΖΩΝταΝοσ στΗ σΚεΨΗ μοΥ 
ερΧεσαι Καθε ΒραΔΥ 

πεσ μοΥ αΝ ειΝαι οΝειρο  
ο απομισεμοσ σοΥ

Να παΨΩ Να ΧΩ Καθ αρΓα  
ΓιΩρΓΗ μοΥ το ΚαΗμο σοΥ

εΚεια ποΥ ειΧαμε Χαρεσ  
τσοι στερΗσε Η μοιρα

Κι αΝτισ Να σε ΓλεΝτιΖοΥμε  
ΝεΚριΚια παιΖει Η λΥρα 

λεΝε πΩσ θα εποΥλΩθει  
με το Καιρο Η πλΗΓΗ μασ
μα εΓΩ θΩρρΩ Και ρΗμαΞε  

ΧΩρισ εσε Η αΥλΗ μασ

σε οποια περιπετεια  
Η μοιρα Και αΝ με Βαλει

ΓατεΧΩ πΩσ απο ΨΗλα  
θα με ΓλιτΩσεισ παλι

πραμα ΔεΝ ΦερΝει Η αΝοιΞΗ 
Γιατι ΄Ναι μαραμεΝα

τα λοΥλοΥΔα τοΥ ΚΗποΥ μασ 
ΓιΩρΓΗ ΧΩρισ εσεΝα

σπασε τα μπλιο τα μαρμαρα 
ΔειΞε τΗ ΔΥΝαμΗ σοΥ

Να πΩ πΩσ εΓιαΝε Η πλΗΓΗ  
ποΥ εΧει το Κορμι σοΥ

Να ρθεισ ΞαΝα στο σπιτι μασ  
Και Να μασ αΓΚαλιασεισ
μαΖι με τα Κοπελια σοΥ  

τΗ ΓΗ Να τΗ ταραΞεισ

Να Χεισ στΗ μια τΗ ΒαΓΓελιΩ 
τΗΝ αλλΗ το ΓιαΝΝιΩ σοΥ
ποΥ τοΥ ΧαρισαΝε οΝομα  

ΔεΥτερο το ΔιΚο σοΥ

ολοι σ΄αΝαΖΗτΗσαμε  
Και μαΥρισε Η ΨΥΧΗ μασ
Γιατι ΦΥΓε το πιο Καλο  

λοΥλοΥΔι απ τΗΝ αΥλΗ μασ

σπασε τΗ πλαΚα προΒαλε  
απο το μαΥροΝ αΔΗ 

Και πεσ μοΥ αΝε το ΝιΩσεσ τσΗ 
ΚορΗσ σοΥ το ΧαΔι

ο θαΝατοσ σοΥ ΗρθεΝε πριΧοΥ 
Να ρθει ο Καιροσ σοΥ

μα ΔεΝ θα σΒΗσει τΌΝομα Γιατι 
ΚλοΥθα ο Γιοσ σοΥ

ΔεΝ θα πεθαΝει τΌΝομα Και Η 
περΗΦαΝεια σοΥ

Γιατι σε αΝαστΗΝοΥΝε ΓιΩρΓΗ 
μοΥ τα παιΔια σοΥ

πο Δα Και μπροσ περΗΦαΝοσ 
στοΝ αΔΗ πρεπει Να σαι

Γιατι Χεισ μΝΗμΗ ΚαθαρΗ  
στο ταΦο ποΥ Κοιμασαι 

(Η αΔερΦΗ σοΥ)

παιΔι μοΥ εΝασ ΧροΝοσ εΔα 
ΥΓιε μοΥ, ποΥ ΦΥΓεσ  

Κι ορΦαΝεΨαμε αΚριΒε μοΥ 
αΝτρα μοΥ αΨεΓαΔιαστε  

ΦεΓΓαρι μοΥ, λειπεισ απο το 
σπιτι ΚαΝαΚαρι μοΥ

αΚομΗ Κι αΝ ΞαΝοιΞοΥΝε  
ΓιΩρΓΗ μοΥ στΗΝ αΥλΗ σοΥ  

θα ΒροΥΝε ΚαλοριΖιΚα  
απ τΗ στεΦαΝΩσΗ σοΥ,

μεΓαλΗ Η απΩλεια Χαρα μοΥ  
ειΝαι Για τα αΝΩΓεια  

αρΧοΝτα μοΥ
αΔειασε Η ΚαρεΚλα σοΥ ΥΓιε 
μοΥ Η στο λιΒαΔι ΚριΝε μοΥ 

μπαΞε μοΥ
μα τι Να ποΥΝε τα παιΔια σοΥ 

μΥρΩΔια μοΥ ποΥ στα στερΗσα-
Νε αΔιΚα αρΧοΝτα μοΥ

πΩσ Να παρΗΓορΗσοΥμε  
Καλε μοΥ Η τΗ ΓΥΝαιΚα σοΥ 

μπαΞε μοΥ 
αΦοΥ με τοΝ αερα σοΥ πετοΥσε 
αΚριΒε μοΥ Και εΔα τσΗ ΚοΨαΝ 

τα Φτερα σοΥ αετε μοΥ
παιΔι μοΥ τΗ ΔοΥλεια σοΥ  
ΚαΝτιΦε μοΥ Και αΝθρΩπο  
ΔεΝ επειραΖεσ Καλε μοΥ
Να ρθοΥΝε Να μοΥ ποΥΝε  

Δα ΥΓιε μοΥ εΝα ελατΩμα σοΥ 
αΚριΒε μοΥ

ε ΧοΥΒαρΝτοπαιΔο παιΔι μοΥ 
περΗΦαΝο Φιλοτιμο  

εστιμαλΗ μοΥ 
τσι Χαρε σοΥ τισ ομορΦεσ  

παιΔι μοΥ τα Φιλοτιματα σοΥ 
μεραΚλΗ μοΥ 

θα τα ΚρατΗΞΩ ειΚοΝισμα  
ΥΓιε μοΥ στο μπετΥ μοΥ  
παιΔι μοΥ ΚαΝτιΦε μοΥ 

Για Να τα παραΔΩσΩ Γιασεμι 
μοΥ τοΥ ΓιοΥ τοΥ ΓιαΝΝο-ΓιΩρΓΗ 

μεραΚλΗ μοΥ
μα Και τσΗ ΒαΓΓελιΩσ  

Χαρα μοΥ το σεΒασμο θα ΔειΞΩ 
αΝαπΝια μοΥ

ποΥ ειΧεΝε ο πατερασ τΗσ  
Καλε μοΥ αΔιΚοσΚοτομεΝε 

μοΥ ΥΓιε μοΥ 
Και πΩσ θα ΚαμΩ ΓιΩρΓΗ μοΥ 

παιΔι μοΥ το Γαμο  
τοΥ ΔΗμΗτρΗ Γιασεμι μοΥ

οΦοΥ Και εσΥ Να λειπεισ Δα ΥΓιε 
μοΥ Και απ τσι Χαρεσ τσι ΝιΚΗσ 

ΚαΝτιΦε μοΥ
το σπιτι τοΥ ΚΥροΥ σοΥ Γιασεμι 

μοΥ το ρΗμαΞε ο Χαμοσ σοΥ 
μεραΚλΗ μοΥ

Και ΔεΝ αΝτεΧει ΓιΩρΓΗ μοΥ  
Καλε μοΥ μεΧρι  

Να σ΄ αΝταμΩσει ΚαΝτιΦε μοΥ
θελΩ Να ρθεισ στοΝ ΥπΝο μοΥ 

ΥΓιε μοΥ Και Να μοΥ πεισ Δα 
ΓιΩρΓΗ ΚαΝτιΦε μοΥ

μα Δε ΞαΝαθΩρεισ παιΔι μοΥ  
το παΝΩ Κοσμο ΓιΩρΓΗ  

Γιασεμι μοΥ
μοΝο στα οΝειρα ΥΓιε μοΥ 

εΚεια θα σε ΝΗμεΝΩ  
ΚαΝτιΦε μοΥ 

αΝ εΓιαΝεσ στοΝ αΔΗ αΚριΒε 
μοΥ ΚιαΝ εΚαμεσ ΚοΥραΔι  

εσΥ ΒοσΚε μοΥ 
ΩσαΝ τα παθΗ τοΥ ΧριστοΥ  

παιΔι μοΥ σταΥρΩσαΝε Κι εσεΝα 
Γιασεμι μοΥ 

τΗ μερα τΗσ αΝαστασΗσ  
Καλε μοΥ ΗταΝε εΝασ ΧροΝοσ 

λΥΓερε μοΥ
Κι ΩΝτε σε ΚΗΔεΥαΝε  

ΦεΓΓαρι μοΥ ΗταΝε Η ΓιορτΗ 
σοΥ ΚαΝαΚαρι μοΥ 
ολα σΗμαΔια ειΝαι  

παλιΚαρι μοΥ Η τοΥ θεοΥ  
Για τ ΆΔιΚο ΦεΓΓαρι μοΥ

Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ!

Εις μνήμη του εκλιπόντος, η οικογένειά 
του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των πε-
νήντα (50,00) Ευρώ.

�
Γιώργη μου ένας χρόνος πέρασε χωρίς 
εσένα, ένας χρόνος κενός, με πολύ πόνο 
και δυστυχία…
Κανείς μας δεν περίμενε να μας βρει ένα 
τέτοιο μεγάλο κακό και να φύγεις τόσο 
άδικα και ύπουλα, τα παιδιά μας κάθε 
μέρα ψάχνουν τον πατέρα τους και συ-
νεχώς ρωτάνε το «γιατί», το οποίο μένει 
αναπάντητο γιατί ούτε εμείς καταφέρα-
με να μάθουμε το λόγο που σου στέρησαν 
την ζωή με τέτοιο άναντρο τρόπο. Εγώ 
και όλοι οι δικοί μας άνθρωποι δεν μπο-
ρούμε να το πιστέψουμε, πιστεύουμε 
ακόμα ότι είναι ένας κακός εφιάλτης και 
όλα είναι ψέματα, αλλά σιγά σιγά, με τον 
καιρό συνειδητοποιούμε ότι όλο αυτό εί-
ναι αλήθεια…
Η μνήμη σου δικαιώθηκε. Απέδειξες σε 
όλους ποιος ήσουν και στη ζωή και στο 
θάνατο και ότι έφυγες αντρόπιαστος και 
υπερήφανος. Γιώργη μου εμείς όλοι είμα-
στε και θα είμαστε υπερήφανοι για εσένα 
και ειδικά τα παιδιά μας, που καθώς με-
γαλώνουν και θα μάθουν την αλήθεια θα 
ξέρουν τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας 
τους!! Μας ήθελες πάντα δυνατούς, να 
μπορούμε να ξεπερνάμε κάθε δυσκολία 
όσο μεγάλη ή μικρή ήταν, γι’ αυτό και 
εμείς έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμα-
στε ενωμένοι και δυνατοί για να μπορού-
με να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με τις 
αξίες και τα ιδανικά που ήθελες εσύ. Για 
εμάς ήσουν και θα είσαι πάντα ο καλύ-
τερος μας και από εκεί ψηλά θα μας δί-
νεις δύναμη. Μπορεί να σε πήραν από 
την καθημερινότητά μας, αλλά από την 
ψυχή και την καρδιά μας δεν μπορούν να 
σε βγάλουν. Ευχαριστούμε το χωριό μας, 
τ’ Ανώγεια και όλους όσοι είναι δίπλα 
μας όλο αυτόν το δύσκολο καιρό.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου και 
τα τραύματά σου να μην πονάς άλλο.

Καλή αντάμωση Γιώργη μου.
Η γυναίκα σου.

�
Ο πατέρας σου σε αποχαιρετά με αυτές 
τις μαντινάδες

το δάκρυ η τση μάνας σου  
και τση νοικοκυράς σου

Γίναν βροχή και βρέχουνε  
αετέ μου τα φτερά σου

με τον αέρα σου ψηλά  
πετούνε τα παιδιά σου

Άσχετα πως θρασύδειλα  
σου σπάσαν τα φτερά σου

ο χρόνος φεύγει και περνά,  
πάει και δεν γιαγέρνει

μ’ αφήνει πίσω του πληγές  
που ο νέος δεν τσι γιαίνει

Άδικα ο χάρος έβαλε  
στον Άδη το κορμί σου
Γιατί σε ‘μας επόμεινε  
αθάνατη η μορφή σου

�

Όσο διαισθανόσουν ότι πλησίαζε το τέ-
λος, ζητούσες να σε αποχαιρετήσουμε με 
επικήδειο. Στεκόμαστε σήμερα εδώ, και 
σε αποχαιρετούμε με μια διαλεγμένη μα-
ντινάδα που σμιλεύει και αποτυπώνει την 
προσωπικότητά σου:

«Ω την παντέρμη θάλασσα  
και μοναχή φουσκώνει
και μοναχή λυσσομανά  
και μόνη χαμηλώνει».

Ρηνάκι του Γιαννιό, Ρηνάκι, Τζαβελα-
ντρέαινα,
εγεννήθης προοδευτική και ακολούθησες 
πιστά τον σύζυγο, και μετέπειτα τον επί-
σης άξιο της καταγωγής του εγγονό σου, 
τον Μιχάλη. Με τον τρόπο αυτό, ετελεύ-
τησες τον βίο σε συνοχή και αρμονία. Πε-
ριστοιχισμένη από τέκνα και τέκνα τέ-
κνων με ενιαία σφραγίδα την ζωντάνια 
και την συμμετοχικότητα.
Αγάπησες τον Τζαβελαντρέα, γιατί ετρα-
γούδιεν όμορφα και ήταν ανερχόμενο 
εκτόπισμα την δεκαετία του ’50, σε δύσκο-
λους καιρούς.
Εγκαταστάθηκες και εγυροτράφιζες με 
την έντονη φωνή σου το Παπαδιανό, το 
πατρογονικό μας σοκάκι. Αναγνωρίζαμε, 
με συγκατάβαση, το δικαίωμά σου ;αυτό. 
Απέρρεε εξ άλλου από τα πρωτοτόκια του 
Τζαβελομύρο που ενυπήρχαν ως τιμόνι 
ευθύνης στο σπίτι σου. Το τίμημα ήταν ότι 
έζησες την τραχύτητα και την ένταση, 
αλλά και την ικανότητα των γερόντων 
μας, μέσα και δίπλα από την πόρτα σου.
Ελαβουρδάνιζες την κάθε αξιότητα και 
την κάθε επιτυχία σου με στεντόρεια φω-
νή και σε δημόσια εκδήλωση. Και η βά-

σκανος και άδικη μοίρα σου, σου απα-
ντούσε πάντοτε με ένα καίριο κεραυνο-
βόλημα πριν από την κορύφωση της κάθε 
χαράς σου.
Αναστέναζες για το πλήγμα της αδιαδό-
χου πατρότητας, για τον δυνατό Καδενιά 
που δεν έκανε οικογένεια. Εκαιγόσουν 
και για το πληγωμένο σκέλος της δικής 
σου διαδοχής. Να χάνεις, δύσμοιρη, βλα-
στάρια με τα σπουδαία ονόματα του 
Αντρέα και του Τηγανίτη. Εδιαλάλιες τον 
πόνο σου τούτο, και πολλούς άλλους, 
γνωστούς και ανομολόγητους, σε κάθε 
εσωτερικό και εξωτερικό σου διάλογο.
Η ένταση με την οποία διεκδικούσες τον 
ζωτικό σου χώρο, γινόταν τελικά κατανο-
ητή από το περιβάλλον. Έκανες εκρήξεις, 
χωρίς ριζωμένο αρνητισμό.Σε διέκρινε η 
ακεραιότητα, αλλά και η διαρκής διεκδί-
κηση εκτοπίσματος, συμφέροντος και αξί-
ας σαν μεγαλονοικοκερά, μεγαλοανυφα-
ντού και γυναίκα κουραδάρη. Εγνώριζες 
την εκτόξευση και τον υπεροπτικό διαγκω-
νισμό, εγνώριζες το χαμήλωμα, εγνώριζες 
την μετάνοια και την συνδιαλλαγή στο 
αναγκαίο συγκοινωνείν. Εγνώριζες να 
λυσσομανάς, εγνώριζες να χαμηλώνεις.
Ήσουν συγχωρητέα στην υπερβολή σου. 
Τούτο διότι, πανέξυπνη καθώς ήσουν 
εγνώριζες ότι η φιλοτιμία προηγείται της 
φιλοπρωτίας. Έτσι εξηγείται και η τελική 
σου αποδοχή. Ντα ίντα θελά κάμουμε κιό-
λας;
Τζαβελαντρέαινα, αξιοσημείωτο στοιχειό 
και αναπόσπαστη αναφορά της ζωής και 
του κύκλου μας, τι να σου πρωτοθυμηθού-
με; Τον έπαινο και την ενθάρρυνσή σου 
που τόσο χρειαζόμασταν ως νέοι; Το εκ-
κηβόλο διαλάλημα και καμάρωμα των 
επιτυχιών μας; Την αδιάλειπτα εκτατική 
παρουσία σου στις χαρές μας; Την θρη-
νητική σου συμμετοχή στις λύπες μας, που 
τόσο συμβολική και αναγκαία ήταν; Την 
θεατρικότητα και την μεγαλόφωνη έκπλη-
ξη στην υποδοχή μας; Το σταύρωμα και 
τον μακροσκελή ευχετήριο λόγο στο κα-
λοστράτισμά μας. Ο επίλογος της ζωής 
σου, έστω και με τα τόσα βάσανα, σου 
έδωσε ωραίες εικόνες από την πρόοδο και 
την εμφάνιση της πολυπλόκαμης οικογέ-
νειάς σου. Των απογόνων σου, που εργά-
ζονται στην λογική «της των πάντων ενώ-
σεως» και καταλαμβάνουν αξιόλογο χώρο 
στις συνειδήσεις των ανθρώπων. «Καλή 
μας θεία», όπως σε αποκαλούσαν τελευ-
ταία οι δικοί μας, με αντίστοιχη θεατρικό-
τητα, μας σημάδεψες και μας δίδαξες με 
τον τρόπο σου. Εμείς θα σε θυμούμαστε. 
Ως δικοί προς δικούς, θα σε τοποθετούμε 
στην γενεαλογία, στις αφηγήσεις και τις 
μνήμες μας με αγάπη, χαρά και χαμόγελο 
κατανόησης.
Στο καλό Τζαβελαντρέαινα, μεγάλε και 
συ ηθοποιέ της εξελισσόμενης και θαυμά-
σιας ταινίας: «Η συνοικία το Όνειρο – Η 
συνοικία: Το Περαχώρι».
Στο έργο αυτό, εσύ έπαιξες αξέχαστα 
στον καιρό σου, τον ρόλο που συμπυκνώ-
νει η μαντινάδα:

«Ω την παντέρμη θάλασσα  
και μοναχή φουσκώνει, 
και μοναχή λυσσομανά  
και μόνη χαμηλώνει»

Ρηνάκι μας, καλό ταξίδι στον κοινό τόπο 
της τελικής διαδρομής όλων μας.
Με δυνατή συνοδό μνήμη.
Σύσσωμο το Περαχώρι…

Εις μνήμη της εκλιπούσης η εγγονή της, 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΣΚΟΥΛΑ 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.

Τον Αύγουστο συμπληρώνεται ένας χρό-
νος από τότε που η ψυχή του Κώστα 
Σπαχή ή Σπαχόκωστα φτερουγίζει από 
ψηλά. Ο αείμνηστος Κώστας Σπαχής 
ήταν, μεταξύ των άλλων, από τους 
εμπνευστές της έκδοσης της εφημερίδας 
του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθή-
νας, «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και 
ο πρώτος επίσημος εκδότης της.
Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και ήταν 
στην πρώτη γραμμή των Ανωγειανών 
που αποφοίτησαν από το Σταυράκειο 
Γυμνάσιο και άνοιξαν τα φτερά τους, υπό 
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, στην Αθή-
να και σε άλλες πόλεις. Με ηθικό εξοπλι-
σμό της οικογένειας του Σπαχογιώργη 
άντεξε τις κάθε είδους δυσκολίες, δια-
πρέποντας σε κάθε στόχο που έβαζε. 
Συνετός, μειλίχιος, κοινωνικός και προ-
πάντων Καλός Ανωγειανός! Δυστυχώς, 
η μοίρα και η ζωή παίζει πολλές φορές, 
απρόσμενα, μακάβρια και σκληρά παι-
γνίδια χωρίς να υπολογίζει κανένα! 
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Αι-
ωνία η μνήμη του.

Για την συμπλήρωση ενός έτος από το 
μισεμό του, η αδελφή του εκλιπόντος, 
Δώρα Σπαχή – Αεράκη, εισέφερε στην 
Φ.Α. μας το ποσό των πενήντα ευρώ (50 
ευρώ).

*ΚατοπιΝ αιτΗματοσ τΗσ οιΚοΓε-
Νειασ τοΥ εΚλιποΝτοσ το Κειμε-
Νο ποΥ αΚολοΥθει αποτελει αΝα-
ΔΗμοσιεΥσΗ απο τΗΝ αΝΩΓΗ.

«Άντρα από παλιά κοπή,  
με αισθήματα γεμάτα,

το Περαχώρι εμόρφιζες,  
με ζάλα μυρωδάτα.» 

(γιαλάφτης)

Ήταν 5 Μάϊου 2020, ακριβώς έναν χρό-
νο πριν, όταν ο Στυλιανός Σταυρακάκης 
του Ζαχαράκη, περνούσε στην αιωνιό-
τητα, πλήρης ημερών στα 90 του χρόνια, 
αλλά και έργων με την στάση ζωής, την 
αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά που τον 
διέκρινε. Ένας Ανωγειανός της παλιάς 
καλής σχολής και κοπής του χωριού, 
όπως εύστοχα τοποθέτησε στην αποχαι-
ρετιστήρια μαντινάδα του τότε, ο Αρι-
στείδης Χαιρέτης.
Πιστός ιδεολόγος ο Στελής, στις αρχές 
και τις αξίες της Αριστεράς, έμεινε ατα-
λάντευτος σε αυτές μέχρι το τέλος της 
ζωής του. «Θέλησες να ανοίξεις μια χα-
ραμάδα στον ήλιο, για μια κοινωνία του 
δίκιου, της δουλειάς, της μόρφωσης και 
του πολιτισμού.», είχε αναφέρει εύστο-
χα πέρσι σε σημείωμα της, η εγγονή του 
Αγαθούλα Σταυρακάκη και αυτό ακρι-
βώς πάσχιζε σε όλη του τη ζωή. Μυημέ-
νος σε αυτές τις αξίες και συνοδοιπόρος 
του Μιχάλη Σταυρακάκη «Νιδιώτη», ο 
Στελής, άφησε μια τεράστια παρακατα-
θήκη τιμής και ήθους, που ακολουθεί 
ολόκληρη η οικογένεια του, που αποτε-
λείται εξολοκλήρου από αξιοσέβαστα 
μέλη της Ανωγειανής κοινωνίας.
Άνθρωποι σαν τον Στελή φεύγουν βιο-
λογικά, αλλά μένουν στις συνειδήσεις 
όλων όσοι τον γνωρίσαν και απλά προ-
σπαθούν σε όλη τους τη ζωή να ακολου-
θήσουν τα ίδια μυρωδάτα ζάλα και να 
φανούν αντάξιοι της κληρονομιάς και 
της ηθικής του. Ας είναι ελαφρύ το χώ-
μα των Ανωγείων που σε σκεπάζει αι-
ώνια, Στελή Σταυρακάκη. Αιωνία η 
μνήμη σου.
Η εγγονή του εκλιπόντος, Αγαθούλα 
Σταυρακάκη, εκπροσωπώντας όλη την 
οικογένειά του αναφέρει τα εξής:
«πέρασε ένας χρόνος από το χαμό σου 
παππού, αλλά η παρουσία σου εξακο-
λουθεί να είναι πολύ ισχυρή στο μυαλό 

και στη συνείδηση μας. παρουσία ισχυ-
ρή, που απαλύνει τον πόνο της φυσικής 
απουσίας, γιατί αντλεί από το ηθικό σου 
οπλοστάσιο, από τις αξίες που πίστεψες 
και υπερασπίστηκες με τη σεμνή ζωή 
σου, με την ήρεμη μαχητικότητα του 
απλού και τίμιου βοσκού και του ατα-
λάντευτου αγωνιστή που έδειχνε πάντα 
το δρόμο του δίκιου και της ευγένειας.
οι ηθικές αξίες που προασπίστηκες και 
η κοινωνική ευγένεια σου, καθόρισαν τα 
παιδιά σου. εμείς τα εγγόνια σου, ελπί-
ζουμε και ευχόμαστε, να βρούμε τη δύ-
ναμη να τις έχουμε φωτεινό οδηγό στη 
ζωή μας, στη δύσκολη από κάθε άποψη, 
ιστορική περίοδο που διανύουμε.».

Εις μνήμη 
ΝΙΚΟΥ 

ΔΑΚΑΝΑλΗ
✞  Έξι (6) έτη από το θάνατό του

Εις μνήμη του εκλιπόντος η Ειρήνη 
Δακανάλη εισέφερε στη Φ.Α. το πο-
σό των εκατό (100) Ευρώ.



φΩΤοΣ αντώνης νταγιαντάς

αλό 
αλοκαίρι 


