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ΠΡοΣΦοΡα ΠαΙΔαγωγΙΚοΥ ΥλΙΚοΥ ΣΤοΥΣ 
ΜΙΚΡοΥΣ ΜαθΗΤΕΣ Των ανωγΕΙων αΠο Το 
βαΣΙλΗ ΔαΚαναλΗ

ΤιμηΤικη εκδηλωση 
Του δημου Ανωγειων 
γιΑ Την εθελοθυσιΑ 
Του ΑρκΑδιου

Συλλόγόυ ΑνωγειΑνων ΑθήνΑΣ, 
σΑββΑΤο, 29 ιΑνουΑριου 2022.

μετά από 2 χρόνια, οι Ανωγειανοί επιστρέφουμε στο γνωστό μας 
«λημέρι», στ’ ΑόρΗ των μερτζάνηδων, με αφορμή τον ετήσιο
 χορό μας. μη λείψει κανείς! 

βΡαβΕΙο 

ΙωαννΗΣ 
ΞΥλοΥΡΗΣ 

(γΚΕγΚΡΕζοΣ)  
06 νοεμβρίου 2021,

ΕΚΔΗλΩΣΗ 
του Συλλόγου αποφοίτων 

Σταυράκειου γυμνασίου – λυκείου, 
που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα 

του Συλλόγου ανωγειανών αθήνας

Επίσκεψη στο ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟ-
ΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στο Ηράκλειο 
των μαθητών των Ε’ και Στ’ τάξεων 
του δημοτικού σχολείου ανωγείων

μειωση Τιμων υδρευσησ 
από το δημο Ανωγειων με  
απόφαση του διοικητικού  
συμβουλίου, από 01.01.2022. 

 ΤαΚΤΙΚΗ 
γΕνΙΚΗ ΣΥνΕλΕΥΣΗ 

αρχαιρεσίες Συλλόγου 
ανωγειανών αθήνας,

 
                   σελ. 20

›Κυριακή, 
13 Μαρτίου 

2022 

›Σελ. 17

Σελ. 18

›Σελ. 16 ›Σελ. 14-15 σελ. 16

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

 Ο «παπά Μιχάλης» της τηλεοπτικής 

 σειράς του ALPHA, «Σασμός», 
ο «δικοσ» μΑσ μιχΑλησ ΑερΑκησ  
μιλΑ ΑποκλεισΤικΑ σΤη 

«Φωνη Των Ανωγειων»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤOΝ Μανώλη Σκανδάλη

Σελ. 4-6

ετησια χοροεσπεριδα
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση

Ιδιοκτησία του Συλλόγου  
των Ανωγειανών της Αθήνας  

«ΤO ιδΑιOν ΑνΤρOν»

γΡαΦΕΙα

Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523  
Αμπελόκηποι, Αθήνα  
τηλ./φαξ: 210-6916060

e-mail: to.idaionantron@gmail.com
site: www.ifonitonanogion.gr

FB: facebook.com/ifonitonanogion

ΕΚΔοΤΗΣ

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη
κιν. τηλ.: 6932-120494

e-mail: zachandr@gmail.com

ΔΙΕΥθΥνΤΕΣ ΣΥνΤαΞΗΣ-αΡΧΙΣΥνΤαΞΙα

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

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη
κιν. τηλ.: 6932-120494

e-mail: zachandr@gmail.com

art director

Κωνσταντίνα Ανανίδη
ananidi@otenet.gr

ΣΥνΤαΚΤΙΚΗ οΜαΔα

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη 
alskreta@gmail.com

Ιωάννης Μανουράς
gmanouras1@gmail.com

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Μανώλης Σκανδάλης
Παναγιώτης Σκουλάς
Αλκιβιάδης Σκουλάς
Νικόλαος Φασουλάς

Εμμανουήλ – Μίνωας Σταυρακάκης
Εβελίνα Μουστάκα

ΣΥνΕΡγαΤΕΣ - ΣΥνΤαΚΤΕΣ

Σταύρος Βιτώρος
Βασίλης Βουϊδάσκης

Κώστας Μακρής
Γιώργος Σκουλάς
Μαρία Χρονιάρη

Δημήτρης Σαλούστρος - Ζαΐμης

ΦωΤογΡαΦΙΕΣ

Μανώλης Σκανδάλης 
κιν. τηλ.: 6977-891415

ΥΠΕΥθΥνοΣ ΔΙαΦΗΜΙΣΗΣ 
& ΔΗΜοΣΙων ΣΧΕΣΕων

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη,  
κιν.: 6932-120494

ΕΚΤΥΠωΣΗ - βΙβλΙοΔΕΣΙα

Print Day  
Μεσσηνιακές Γραφικές Τέχνες  

Εκτυπώσεις ΙΚΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥνΔΡοΜΕΣ

Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις  
των συντακτών τους. Κείμενα μπορούν να  

αποστέλονται στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή  
εγγράφως. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων  
ή κειμένων της εφημερίδας, πλην της αντιγραφής  

του τίτλου και του λογοτύπου αυτής. Σε περίπτωση 
αναδημοσίευσης, για λόγους δεοντολογίας  
να αναγράφεται ο τίτλος της εφημερίδας.  

Φωτογραφίες και χειρόγραφα επιστρέφονται  
μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην  
ΤρΑπεΖΑ πειρΑιωσ 

645512-5883-949 (όψεως)
IBAN GR5601714550006455125883949

Το χΑσΑμε Το μυΑλο πΑΤριωΤη...!

Λίγες μέρες πριν την εκπνοή μιας χρονιάς, που για μένα τουλάχιστον πέρασε 
γρήγορα και μου έδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι πρέπει να ζούμε κάθε μέρα 
της ζωής μας, ξεχωριστά και με τρόπο συνειδητοποιημένο, γιατί η ζωή «φεύγει 
γρήγορα» και πρέπει να ξεπεζεύουμε συχνότερα από το άρμα της ρουτίνας για 
να τη βιώνουμε καλύτερα, ήρθαν κάποια περιστατικά αδιανόητα που με έκαναν 
να βεβαιωθώ ότι στραβά αρμενίζουμε ως Έλληνες και μάλιστα με αστείρευτο 
πάθος και έμπνευση.
Δεν μου έφτανε η φιλότιμη προσπάθεια που κατέβαλα για να αντιληφθώ, για ποιο 
λόγο, πολλοί ακόμα άνθρωποι ανάμεσά μας αντιλαμβάνονται το εμβόλιο κατά 
του κορονοϊού, όχι ως προνόμιο αλλά ως απειλή, ήρθε και εμφάνιση της αυτοα-
ποκαλούμενης ομάδας «θεματοφύλακες του συντάγματος» που πέρασαν πριν 
λίγες μέρες χειροπέδες (!) σε γυμνασιάρχη στην Πιερία, αλλά και εκείνοι οι γονείς-
αρνητές που έκαψαν βιβλίο για την πανδημία του ευγένιου Τριβιζά (ναι.., εκείνου 
του δικαστή που έγινε ο καλύτερος παραμυθάς στην Ελλάδα), το οποίο δόθηκε 
σε μικρά παιδιά, και με έκαναν να πω «Το χάσαμε το μυαλό πατριώτη»!
Μιλάμε για αδιανόητα περιστατικά που ζέχνουν και αναδύονται από τα σπλάχνα 
μιας κοινωνίας (ναι... της δικής μας!), που μετεωρίζεται και ψάχνει να βρει τον 
προορισμό της. Μιας κοινωνίας που στον παγκόσμιο χάρτη, είναι εκείνη που θα 
έπρεπε με γοργά βήματα να βρει την ταυτότητά της και να δικαιώσει εμάς τους ίδιους 
που θέλουμε και προσπαθούμε για το φωτεινό, όσο και τους λίγους ίσως εναπομεί-
ναντες, που ατενίζοντας τη μικρή χώρα μας στο παγκόσμιο στερέωμα, εξακολουθούν 
να την αντιλαμβάνονται ως αναλάμπον στο σκοτάδι φως, ως πνοή ελευθερίας και 
κύτταρο που αναγεννάται στους αιώνες και (πρέπει να) σκορπίζει ελπίδα.
Τα περιστατικά όμως αυτά, μπορεί σε αρκετούς να προκαλούν τον γέλωτα, χρή-
ζουν ωστόσο προσοχής και εγρήγορσης, καθώς ο πυρήνας τους είναι κοινός και 
δη φασιστοειδής. Και πρέπει για να τα αντιληφθούμε να τα δούμε ως πραγματι-
κότητα, χωρίς παρωπίδες. Και εάν τα δούμε ως πραγματικότητα, μπορούμε να 
αισιοδοξούμε, καθώς όπως αναφέρει και ο σημαντικός σύγχρονος Έλληνας φι-
λόσοφος και πανεπιστημιακός συγγραφέας Στέλιος Ράμφος: «Όπου υπάρχει 
θεώρηση της πραγματικότητας, είναι ο δρόμος ανοιχτός για το αισιόδοξο».
Άλλωστε, αυτά τα περιστατικά αντιλαμβάνομαι ότι όσο περιθωριοποιούνται, 
τόσο θα αυξάνεται η βιαιότητά τους. Αυτός ο κανόνας έχει επαληθευτεί πλειστά-
κις σε εξτρεμιστές ομάδες, και πρωτού έχουμε δράματα και νεκρούς, πρέπει οι 
αρχές να ενεργήσουν και να ελέγξουν αυτές τις τρελές συμπεριφορές.
Και επανέρχομαι στο άλλο πραγματικό θέμα, αυτό των αρνητών του εμβολιασμού. 
Από τη μία αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος που δεν είναι μέσα στην έρευνα ή δεν έχει 
τις δεξιότητες να αντιλαμβάνεται τη στάθμη της ιατρικής επιστήμης δεν μπορεί να 
συζητά για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.
Υπάρχουν άλλα πράγματα, όμως, που μπορούμε (και μάλλον πρέπει) να συζητή-
σουμε. Είναι σημαντικό να ερευνηθεί ο λόγος που μια μερίδα του πληθυσμού (και 
δεν μιλάμε για μια ομοιογενή ομάδα) δεν βλέπει το εμβόλιο ως μέσο για την προ-
στασία της υγείας του, αλλά ως κίνδυνο. 
Σίγουρα υπάρχουν οι σκληροπυρηνικοί αρνητές της επιστήμης, οι οποίοι με αφορ-
μή την πανδημία βγαίνουν σε διάφορα μέρη του κόσμου με τις σημαίες της χώρας 
τους, με θρησκευτικά σύμβολα για να διαδηλώσουν την ανυπακοή τους. Όμως 
πιστεύω ότι κάποιοι απλώς διστάζουν να εμβολιαστούν και ότι υποτιμώντας τους, 
αποκαλώντας τους «ψεκ» και «αντιβάξ», μάλλον χάνουμε και γινόμαστε ένα 
μ’αυτούς.
Δυστυχώς, οι επιστήμονες δεν κατάφεραν να πείσουν αυτούς τους ανθρώπους. 
Οι αντιφατικές γνώμες και ίσως η υπερβολική πληροφόρηση για ένα εξειδικευμέ-
νο θέμα με το οποίο ο μη ειδικός δικαιολογημένα παθαίνει σύγχυση θα έπαιξαν 
τον ρόλο τους.
Όμως, την ίδια ώρα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ζούμε σε μια κοι-
νωνία, στο πλαίσιο της οποίας, πρέπει να σκεφτόμαστε τις συνέπειες των συμπε-
ριφορών και της στάσης μας προς τους άλλους, και δη τούτο ισχύει και για τους 
«αρνητές», όταν «περήφανα», απέχουν από τον εμβολιασμό.
Όμως οι ίδιοι εμείς (όσοι εμβολιάστηκαν και εκείνοι που προσβλέπουν στον εμβο-
λιασμό) υπονομεύουμε το δρόμο προς την αλήθεια. Και δεν μπορεί να γίνει τούτο 
διαφορετικά αντιληπτό, καθώς μόνο υπονομευτικά και αποθαρρυντικά της όλης 
προσπάθειας δρα η διαμόρφωση και ισχυροποίηση ταυτοτήτων στα τοξικά κοινω-
νικά δίκτυα -υπέρ/κατά, «ορθολογιστής»/«ανορθολογικός»- η οποία δεν άφησε 
πολλά περιθώρια για γόνιμο διάλογο με ανθρώπους που απλώς φοβήθηκαν το εμ-
βόλιο χωρίς να έχουν ολόκληρη ιδεολογία γύρω απ’ αυτό. Δημιουργήθηκαν απ’ τη 
μια οπαδοί της επιστήμης (!) (σ.σ εκεί φτάσαμε..!) και, απ’ την άλλη, «αρνητές».
Σίγουρα έπαιξαν τον ρόλο τους και τα μέσα ενημέρωσης. Υπερτόνισαν τραγικές 
ιστορίες με τις ελάχιστες παρενέργειες του εμβολιασμού, ενώ ταυτόχρονα, με την 
καθημερινή καταγραφή των θανάτων, μας συνήθισαν στο να βλέπουμε τις απώ-
λειες λόγω Covid-19 ως άλλη μια τιμή που ανεβοκατεβαίνει.
Παράλληλα, όσα λάθη κι αν έκαναν οι διαχειριστές της υγειονομικής κρίσης, 
σίγουρα οργάνωσαν έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο πρόσβασης στα 
εμβόλια. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι του παρόντος ο σχολιασμός μου για τα φαι-
δρά μηνύματα μετακίνησης, και η όλη επιτήρηση, που ασφαλώς και συνέστησαν 
περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών μας. Σημειώνω, ωστόσο, ότι και η καθ΄ε-
αυτή συμπλήρωση εντύπων για τους μικρούς μαθητές , αλλά και για τους μεγαλύ-
τερους σε σχέση με τον εμβολιασμό τους, εκτιμώ, ότι ενδυναμώνει την αντικοινω-
νική αντίληψη των ορίων της αυτονομίας μας.
Νιώθω πάντως θυμωμένος, όταν σκέφτομαι κάπως περίεργα κάθε φορά που 
σκέφτομαι ότι υπάρχουν μεγαλύτεροι που δεν εμβολιάζονται, τη στιγμή που οι 
νέοι κλειστήκαμε μέσα, χάσαμε κυριολεκτικά έναν χρόνο απ’ τη ζωή μας και 
καταχρεωθήκαμε συλλογικά. 
Σήμερα λοιπόν, είναι το εμβόλιο, αύριο ίσως κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι η περι-
φρόνηση της επιστήμης έχει γοητεύσει κατά καιρούς, πολλών ειδών αντιδραστι-
κούς. Και πάντα κόστιζε στις κοινωνίες η καθυστέρηση διάχυσης των επιστημο-
νικών γνώσεων προς μεγάλο αριθμό ατόμων.
Γι’ αυτό είναι ευκαιρία να απαιτήσουμε καλύτερη δημόσια εκπαίδευση και εξοι-
κείωση του γενικού πληθυσμού με την επιστήμη εδώ και τώρα. Θεμελιώδεις γνώσεις 
για όλους, ώστε να μπορούν να συλλογίζονται και να χρησιμοποιούν το ίντερνετ 
δημιουργικά.
Η κοινωνία πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται, τουλάχιστον με εκλαϊ-
κευμένο τρόπο, κορυφαία επιστημονικά ευρήματα. Ένα επιτυχημένο κράτος θα 
επένδυε σ’ αυτό. 
Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Μια πραγματικά κερδισμένη και χαρούμενη 
χρονιά! Υγεία!

Ο συντάκτης,
γιΑννησ β. μΑνουρΑσ 

«Αντάμωση»

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

Κέντρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας 

στηρίζω
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας:

Α ε Ρ Α Κ ή  ε λ ι Α

ΤοΥ γΙαννΗ ΚαλοΜοΙΡΗ

Α› Το Τμήμα κοινωνικής προστασίας παι-
δείας πολιτισμού (κοινωνική υπηρεσία) 
του δήμου Ανωγείων αισθάνεται την υπο-
χρέωση να ευχαριστήσει θερμά:
•Στην μνήμη Μύρωνα Σκουλά (Καργομύρο):
-Την σύζυγό του Ελευθερία Σκουλά για το 
ποσό των 50 ευρώ.
-Την οικογένεια Μιχάλη Φραγκάκη – Κω-
στούλας Σκουλά για το ποσό των 50 ευρώ.
-Την Ζαχαρένια Σκουλά για το ποσό των 50 
ευρώ.
-Την οικογένεια του Χαχλιούτη Αναστασίου 
για το ποσό των 50 ευρώ.
-Την οικογένεια Μπέρκη Δημητρίου – Μα-
ρίας Σκουλά για το ποσό των 50 ευρώ.
•Στη μνήμη Ελένης Κεφαλογιάννη (Χρονο-
πέτραινας):
-Την Ευστρατία Κεφαλογιάννη σύζυγο Κλε-
άρχου Κεφαλογιάννη για το ποσό των 50 
ευρώ.
-Την Ριρίκα Κεφαλογιάννη σύζυγο Γεωργίου 
Κεφαλογιάννη για το ποσό των 50 ευρώ.
•Τα αδέρφια του Σταμάτη Δημητρίου για 
προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό Μαγει-
ρείο του Δήμου Ανωγείων στη μνήμη του.
•Την οικογένεια Γεωργίου Μανουρά (Βαρ-
δαβά) για προσφορά γεύματος στο Κοινωνι-
κό Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη μνή-
μη του πατέρα τους Μιχαήλ Μανουρά.
•Την οικογένεια Χαραλάμπου Σταυρακάκη 
(Λιάπη) για προσφορά γεύματος στο Κοινω-
νικό Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη 
μνήμη του.
•Την Γεωργία Κουτάντου για προσφορά 
γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δή-
μου Ανωγείων στη μνήμη της αδελφή της 
Ελευθερίας Κουτάντου.
•Την οικογένεια Ιωάννη Κοντόκαλου για 
την προσφορά δεκαέξι (16) κιλών μήλων στα 
παιδιά του παιδικού σταθμού.
•Την οικογένεια Βρέντζου Σωκράτη (Κάτη) 
για προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό Μα-
γειρείο του Δήμου Ανωγείων στη μνήμη του.
•Την οικογένεια Εμμανουήλ Δημ. Νταγια-
ντά για την δωρεά βοηθητικών ειδών αυτοε-
ξυπηρέτησης και κίνησης όπως: καρέκλα 
τουαλέτας, μπαστούνια και ένα πι, στη μνή-
μη της μητέρας του Νταγιαντάς Αγάπης 
(Λιαμαγάπης).
•Την οικογένεια της Μαρίας Δακανάλη (Μι-
χαλονικολίνα) για την δωρεά ενός βοηθήμα-
τος κίνησης (Πι).
•Την οικογένεια του Νικολάου Κεφαλογιάν-
νη (Γερονίκο) για την δωρεά ενός βοηθήμα-
τος κίνησης (Πι) στη μνήμη της Μαρίας Κε-
φαλογιάννη.
•Την οικ. Γιώργη Κεφαλογιάννη (Μαύρου) 
για τη διάθεση ποσότητας νερού δεκαπέντε 
εικοσιτετράδες στη μνήμη του γιου του Κώ-
στα Κεφαλογιάννη.
•Την οικογένεια Δημητρίου Φασουλά (Μη-
τσοφλά) για την προσφορά γεύματος στο 
Κοινωνικό μαγειρείο του Δήμου εις μνήμη του 
αδερφού του Βασιλείου Φασουλά.
•Την Κατερίνα Σαλούστρου για τη δωρεά 
200 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Σωχω-
ράκη Μιχάλη.
•Τα παιδιά του Ορέστη Βρέντζου (Καφατσή) 
για τη δωρεά 250 ευρώ στην μνήμη του.
•Την οικογένεια Σαλούστρου Γεώργιου του 
Κων/νου (Τσελέκου) για τη δωρεά 60 ευρώ 
στην μνήμη του Σταυρακάκη Χαράλαμπου.
•Την Άρτεμη Μανουρά για την προσφορά 
γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δή-
μου Ανωγείων στην μνήμη του συζύγου της 

Ανδρέα Μανουρά.
•Την οικ. Εμμανουήλ Ξυλούρη & Ειρήνης 
Σαλούστρου για την προσφορά γεύματος 
στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Ανω-
γείων στην μνήμη του πατέρα τους Γεώργιο 
Σαλούστρο (Κορκολογιώργη).
•Τον Γεώργιο Σαλούστρο (Κούβο) για τη 
δωρεά φέτας για τις ανάγκες του κοινωνι-
κού μαγειρείου του Δήμου Ανωγείων.
•Τον Μιχάλη Καλομοίρη για την προσφο-
ρά γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο του 
Δήμου Ανωγείων στη μνήμη της θείας του 
Καλομοίρη Δέσποινας.
•Την οικ. Μαρίκας Ξυλούρη (Κουκουβά-
κη) για την προσφορά γεύματος στο Κοι-
νωνικό Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη 
μνήμη της.
•Την οικ. Σκουλά Ιωάννη (Γρυλιό) για την 
προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό Μαγει-
ρείο του Δήμου Ανωγείων στην μνήμη του.

Β› 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 Γεωργίου Καλλέργη 
(Μπαγκάρος), για την δωρεά του  ποσού 
των 50 ευρώ, στο  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι», στην μνήμη της Μαρίκας Κεφαλο-
γιάννη (Μπασακοβασίλενα).
•Στην οικογένεια του Γεωργίου Καλλέργη 
(Μπαγκάρος), για την δωρεά του  ποσού 
των 50 ευρώ, στο  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι», στην μνήμη του Εμμανουήλ Κουνά-
λη (Μάκης).
•Στην οικογένεια του Γεωργίου Σκουλά 
(Μάνωλα), για την δωρεά του  ποσού των 
50 ευρώ, στο  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι», στην μνήμη του Εμμανουήλ Ξυλούρη 
(Ντομπλούκο).
•Τα παιδιά του Μύρωνα Σκουλά (Καργο-
μύρο), για την δωρεά του ποσού των 100 
ευρώ στο πρόγραμμα «ΚΔΑΠ Ανωγείων» 
στην μνήμη του πατέρα τους.

Γ› η σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του δήμου Ανωγείων, οι δά-
σκαλοι και οι νηπιαγωγοί, εκφράζουν τις 
θερμότατες ευχαριστίες για τις προσφορές 
τους:
•Στη μνήμη Ελένης Λεντζάκη,
-Την οικ. Γεωργίου Μανουρά που κατέθεσε 
στο ταμείο το ποσό των 50 ευρώ.
-Την οικ. Εμμανουήλ και Μαρίας Καραλά-
κη που κατέθεσε στο ταμείο το ποσό των 50 
ευρώ.
-Την οικ. Γεωργίου και Άννας Σκανδάλη 
που κατέθεσε στο ταμείο το ποσό των 50 
ευρώ.
-Την οικ. Αρτεμισίας Παπαδήμα που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των 50 ευρώ.
-Την Καίτη Σμπώκου που κατέθεσε στο 
ταμείο το ποσό των 50 ευρώ στην μνήμη 
Στέλλας Ξανθού – Βρέντζου.
-Την Χαρά Καλομοίρη που κατέθεσε στο 
ταμείο το ποσό των 100 ευρώ στην μνήμη 
της αγαπημένης της θείας Ειρήνης Καλο-
μοίρη του Σπυρίδωνα.

Δ› Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενο-
ρίας του Αγίου δημητρίου Ανωγείων μυ-
λοποτάμου ευχαριστεί για την προσφορά 
τους:
•Στη μνήμη της Μανουρά Ευθυμίας, τον 
Δραμουντάνη Χαρ. Βασίλειο για το ποσό 
των 100 ευρώ,

•Στη μνήμη του Σκουλά Μύρωνα «Κάργα», τον Μα-
νουρά Ιωαν. Μιχαήλ για το ποσό των 50 ευρώ,
•Στη μνήμη Σουλτάτου Ελένης:
-Τον Τσαγκαράκη Χαράλαμπο, για το ποσό των 50 
ευρώ,
-Τον Μπαγκέρη Βασίλειο, για το ποσό των 50 ευρώ,
-Τους Χαμαλάκη Γεώργιο και Μαίρη, για το ποσό 
των 50 ευρώ,
-Τον Μπαγκέρη Ιωάννη, για το ποσό των 50 ευρώ,
-Τον Μπαγκέρη Χαρίλαο, για το ποσό των 50 ευρώ.

Ε› η σχολική επιτροπή γυμνασίου και λυκείου 
Ανωγείων ευχαριστή για την προσφορά τους:
•Στη μνήμη της Βενετίας Πρίμπου, τα παιδιά της 
Δέσποινα Πρίμπου και Αριστείδη Χαιρέτηω για την 
προσφορά των 50 ευρώ.
•Στη μνήμη Ιωάννη Σαλούστρου (Κορκολογιάννη) 
την οικογένεια του Βανταράκη Εμμανουήλ για την 
προσφορά των 200 ευρώ.

ΣΤ› Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας του 
ιερού ναού κοιμήσεως θεοτόκου Ανωγείων μυλο-
ποτάμου ευχαριστεί για την προσφορά τους:
•Τον Γεώργιο Σαλούστρο (Κούβος) που κατέθεσε 
στην μνήμη Καλομοίρη Δέσποινας το ποσό των 50 
ευρώ.
•Την οικογένεια του Ιερέως Στυλιανού Γεωργιανά-
κη που κατέθεσε στην μνήμη Αριστείδη Βρέντζου 
(Ντερνέσου) το ποσό των 50 ευρώ.

›› Κυκλοφόρησε το δισκογραφικό έργο πα-
ραδοσιακής κρητικής μουσικής με τίτλο: 
«ΑΝΤΑΜΩΣΗ», σε μουσική και στίχους του 
Γιάννη Καλομοίρη. Τραγουδούν οι Βασίλης 
Σταυρακάκης, Ψαρογιώργης, Γιώργης Μα-
νωλάκης και Κώστας Αβυσσινός. Φιλική συμ-
μετοχή Ψαραντώνης και Ιωάννα Καλογερά-
κη.
Στην Αθήνα, στο δισκοπωλείο «Νίκος Ξυλού-
ρης» μπορεί κάποιος, που επιθυμεί, να το 
αγοράσει.
Ο Γιάννης Καλομοίρης, οδοντίατρος στο 
επάγγελμα, ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο. 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στ’ Ανώγεια, ώσπου, 
τελειώνοντας το Λύκειο, μετά από Πανελλή-
νιες εξετάσεις, έφυγε για σπουδές στην Οδο-
ντιατρική σχολή της Θεσσαλονίκης.
Ο ίδιος λέει: 
«Ήχοι, εικόνες, αισθήματα, μορφές, τοπία και 
θύμισες, που υπήρχαν μέσα μου, αναδύθηκαν 
στην επιφάνεια, σε μια ζεύξη μουσικής και 
ποίησης και κατατέθηκαν στην πρώτου μου 
δισκογραφική παρουσία με τον τίτλο «ΑΝΤΑ-
ΜΩΣΗ». Άραγε η τέχνη υπηρετεί τον αληθι-
νό σκοπό της όταν αναπαράγει μόνο το πα-
ρελθόν, όσο ωραίο κι αν είναι; Πιστεύω πως 
τον υπηρετεί καλύτερα όταν ψάχνει το νέο, 
το ανεξερεύνητο που μας αιφνιδιάζει ευχάρι-
στα, που μας ανακαλύπτει. Ταυτόχρονα όμως 
δεν αγνοεί το παρελθόν. Το εμπεριέχει, αλλά 
θέλει να μιλήσει τη γλώσσα του σήμερα, να 
εκφράσει την ψυχή και το μάτι του καλλιτέ-
χνη, που πάντα έχει κάτι νέο να πει.
Έτσι λοιπόν, η «ΑΝΤΑΜΩΣΗ» είναι η συ-
νάντηση με τις ρίζες μου: τη γη των Ανωγείων 
και του Ψηλορείτη, στην οποία γεννήθηκα και 
μεγάλωσα ως τα χρόνια των σπουδών μου. Η 
δημιουργία της περιέχει το παρελθόν, αλλά 
και το νέο, με μια σύγχρονη ματιά, όπως την 
αντιλαμβάνομαι αυτή την εποχή.
Ταυτόχρονα είναι η φυσική αντάμωσή μου με 
τους μεγάλους σύγχρονους μουσικούς και 
τραγουδιστές: Ψαραντώνη, Ψαρογιώργη, 
Βασίλη Σταυρακάκη, Γιώργη Μανωλάκη, 
Κώστα Αβυσσινό και τον εξαιρετό λυράρη 
Άρη Κορνελάκη.
Σε αυτούς που όρισαν εξ αρχής την σχέση μου 
με τη γη του Ψηλορείτη και τους ανθρώπους 
της, του γονείς μου, Γιώργη Καλομοίρη και 
Ευαγγελία Ξυλούρη και στην ανεξίτηλη μνή-
μη τους, αφιερώνω το έργο αυτό.
Επίσης αφιερώνω αυτό το έργο σε τρεις αν-
θρώπους, οι οποίοι σημάδεψαν τη σχέση μου 
με την κρητική μουσική, όταν ξεκίνησα να παί-
ζω λαούτο, στ’ Ανώγεια, στην «Πράσινη Φω-
λιά» του αείμνηστου πατέρα μου, σε ηλικία 10 
χρονών. Στον αθάνατο Ψαρονίκο, στον μεγά-
λο λυράρη Γιώργο Καλομοίρη και στον μεγά-
λο λαουτιέρη της Κρήτης, τον Ψαρογιάννη.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τους 
μεγάλους Ανωγειανούς λυράρηδες: Μανώλη 
Πασπαράκη (Στραβό), Ψαραντώνη, Βασίλη 
Σκουλά, Μανώλη Μανουρά και Νικηφόρο 
Αεράκη καθώς και τους λιγότερο γνωστούς: 
Κουρκουτάκη, Φουναδόκωστα, Μηναδομα-
νώλη, Πλουσοβαγγέλη και Πλουσοσπυρίδο, 
με τους οποίους, έπαιξα μέχρι τα φοιτητικά 
μου χρόνια. Καθένας τους περιέχεται μέσα 
μου με τον τρόπο του.

ΕυχαριστήριαΑνωγειανές... 
μουσικές κυκλοφορίες

Τέλος καταλυτική επίδραση έχουν παίξει 
στην συνολική εικόνα μου για την Κρητική 
μουσική οι πρωτομάστορες, Κουφιανός, Χα-
ρίλαος, Ροδινός, Χάρχαλης, Μπαξεβάνης και 
Ναύτης, οι μεγάλοι λυράριδες: Μουντάκης 
και Σκορδαλός και ο Νίκος Μανιάς. 
Ειδική μνεία θα ήθελα να κάνω στον μεγάλο 
δάσκαλο της μουσικής, όχι μόνο της Κρήτης, 
τον Ross Daly.
Ο Ross Daly ανέδειξε τα χαρακτηριστικά της 
μουσικής της Κρήτης και την τροπική της υπό-
σταση, μέσα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο σύνδε-
σης της με τις μουσικές της ανατολής.
Το μουσικό του εργαστήρι «Λαβύρινθος», τα 
τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε κέντρο 
εξέλιξης της κρητικής και όχι μόνο μουσικής, 
στη βάση του παραπάνω αναφερόμενου πλαι-
σίου, τοποθετώντας στο κέντρο του ενδιαφέ-
ροντος τη μουσική την ίδια και όχι το πρόσω-
πο του μουσικού.
Μ’ αυτόν τον τρόπο έδωσε εξωστρέφεια στην 
μουσική της Κρήτης, βάση για διαρκή δημι-
ουργία και ανανέωση και δυνατότητα στους 
μαθητές – μουσικούς να μην είναι μόνο δια-
σκεδαστές, αλλά φορείς συνέχειας και εξέλι-
ξης της μουσικής της Κρήτης.
Ευχαριστώ τον αγέραστο Ψαραντώνη, που 
ερμήνευσε το «Εγώ χω μια φτωχή καρδιά» 
πάντα με τον δικό του τρόπο, σαν αρχαίος 
τραγωδός.
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω από καρ-
διάς τους φίλους μου και μεγάλους μουσικούς 
και τραγουδιστές: Βασίλη Σταυρακάκη, Ψα-
ρογιώργη, Γιώργο Μανωλάκη και Κώστα 
Αβυσσινό, που τραγούδησαν ο καθένας με 
τον μοναδικό του τρόπο τα τραγούδια του 
δίσκου.
Είμαι περήφανος για την ποιότητα, την αξία 
και το ήθος τους και νιώθω ευγνωμοσύνη για 
τη συνεργασία μας.
Επίσης ευχαριστώ τον λυράρη και φίλο Άρη 
Κορνελάκη, ο οποίος με την γλυκύτατή του 
λύρα και τις εμπνεύσεις του, έβαλε τη σφρα-
γίδα του στο δίσκο αυτό.
Επίσης ευχαριστώ όλους τους φίλους μουσι-
κούς: τον Γιάννη Παπατζανή και τη Μαρίτζια 
Κατσούνα στα κρουστά, τον Παύλο Σπυρό-
πουλο στο κοντραμπάσο, την Mayu Chviro 
στο τσέλο και τον κιθαρίστα Γιώργο Στυα-
ρακάκη για την πολύτιμη συμβολή τους στο 
τελικό αποτέλεσμα.
Επίσης ευχαριστώ τον ακούραστο ηχολήπτη 
Βαγγέλη Αποστόλου και το Στούντιο Βασμα-
ρής για την καλή πάντα διάθεση και μέγιστη 
συμβολή στο τελικό αποτέλεσμα, στις πολλές 
ώρες που περάσαμε μαζί.
Τελειώνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
σύντροφο της ζωής μου Ιωάννα Καλογεράκη 
που με την εκφραστική φωνή της τραγούδησε 
το τραγούδι «Τα χρώματα του ρουμπινιού» 
για να σπάσει την…ανδρική μονοτονία.
Καλή ακρόαση.
Ηράκλειο, Γενάρης του 2021,
Γιάννης Καλομοίρης.».
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Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη,  
κιν.: 6932-120494

ΕΚΤΥΠωΣΗ - βΙβλΙοΔΕΣΙα

Print Day  
Μεσσηνιακές Γραφικές Τέχνες  

Εκτυπώσεις ΙΚΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥνΔΡοΜΕΣ

Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις  
των συντακτών τους. Κείμενα μπορούν να  

αποστέλονται στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή  
εγγράφως. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων  
ή κειμένων της εφημερίδας, πλην της αντιγραφής  

του τίτλου και του λογοτύπου αυτής. Σε περίπτωση 
αναδημοσίευσης, για λόγους δεοντολογίας  
να αναγράφεται ο τίτλος της εφημερίδας.  

Φωτογραφίες και χειρόγραφα επιστρέφονται  
μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην  
ΤρΑπεΖΑ πειρΑιωσ 

645512-5883-949 (όψεως)
IBAN GR5601714550006455125883949

Το χΑσΑμε Το μυΑλο πΑΤριωΤη...!

Λίγες μέρες πριν την εκπνοή μιας χρονιάς, που για μένα τουλάχιστον πέρασε 
γρήγορα και μου έδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι πρέπει να ζούμε κάθε μέρα 
της ζωής μας, ξεχωριστά και με τρόπο συνειδητοποιημένο, γιατί η ζωή «φεύγει 
γρήγορα» και πρέπει να ξεπεζεύουμε συχνότερα από το άρμα της ρουτίνας για 
να τη βιώνουμε καλύτερα, ήρθαν κάποια περιστατικά αδιανόητα που με έκαναν 
να βεβαιωθώ ότι στραβά αρμενίζουμε ως Έλληνες και μάλιστα με αστείρευτο 
πάθος και έμπνευση.
Δεν μου έφτανε η φιλότιμη προσπάθεια που κατέβαλα για να αντιληφθώ, για ποιο 
λόγο, πολλοί ακόμα άνθρωποι ανάμεσά μας αντιλαμβάνονται το εμβόλιο κατά 
του κορονοϊού, όχι ως προνόμιο αλλά ως απειλή, ήρθε και εμφάνιση της αυτοα-
ποκαλούμενης ομάδας «θεματοφύλακες του συντάγματος» που πέρασαν πριν 
λίγες μέρες χειροπέδες (!) σε γυμνασιάρχη στην Πιερία, αλλά και εκείνοι οι γονείς-
αρνητές που έκαψαν βιβλίο για την πανδημία του ευγένιου Τριβιζά (ναι.., εκείνου 
του δικαστή που έγινε ο καλύτερος παραμυθάς στην Ελλάδα), το οποίο δόθηκε 
σε μικρά παιδιά, και με έκαναν να πω «Το χάσαμε το μυαλό πατριώτη»!
Μιλάμε για αδιανόητα περιστατικά που ζέχνουν και αναδύονται από τα σπλάχνα 
μιας κοινωνίας (ναι... της δικής μας!), που μετεωρίζεται και ψάχνει να βρει τον 
προορισμό της. Μιας κοινωνίας που στον παγκόσμιο χάρτη, είναι εκείνη που θα 
έπρεπε με γοργά βήματα να βρει την ταυτότητά της και να δικαιώσει εμάς τους ίδιους 
που θέλουμε και προσπαθούμε για το φωτεινό, όσο και τους λίγους ίσως εναπομεί-
ναντες, που ατενίζοντας τη μικρή χώρα μας στο παγκόσμιο στερέωμα, εξακολουθούν 
να την αντιλαμβάνονται ως αναλάμπον στο σκοτάδι φως, ως πνοή ελευθερίας και 
κύτταρο που αναγεννάται στους αιώνες και (πρέπει να) σκορπίζει ελπίδα.
Τα περιστατικά όμως αυτά, μπορεί σε αρκετούς να προκαλούν τον γέλωτα, χρή-
ζουν ωστόσο προσοχής και εγρήγορσης, καθώς ο πυρήνας τους είναι κοινός και 
δη φασιστοειδής. Και πρέπει για να τα αντιληφθούμε να τα δούμε ως πραγματι-
κότητα, χωρίς παρωπίδες. Και εάν τα δούμε ως πραγματικότητα, μπορούμε να 
αισιοδοξούμε, καθώς όπως αναφέρει και ο σημαντικός σύγχρονος Έλληνας φι-
λόσοφος και πανεπιστημιακός συγγραφέας Στέλιος Ράμφος: «Όπου υπάρχει 
θεώρηση της πραγματικότητας, είναι ο δρόμος ανοιχτός για το αισιόδοξο».
Άλλωστε, αυτά τα περιστατικά αντιλαμβάνομαι ότι όσο περιθωριοποιούνται, 
τόσο θα αυξάνεται η βιαιότητά τους. Αυτός ο κανόνας έχει επαληθευτεί πλειστά-
κις σε εξτρεμιστές ομάδες, και πρωτού έχουμε δράματα και νεκρούς, πρέπει οι 
αρχές να ενεργήσουν και να ελέγξουν αυτές τις τρελές συμπεριφορές.
Και επανέρχομαι στο άλλο πραγματικό θέμα, αυτό των αρνητών του εμβολιασμού. 
Από τη μία αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος που δεν είναι μέσα στην έρευνα ή δεν έχει 
τις δεξιότητες να αντιλαμβάνεται τη στάθμη της ιατρικής επιστήμης δεν μπορεί να 
συζητά για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.
Υπάρχουν άλλα πράγματα, όμως, που μπορούμε (και μάλλον πρέπει) να συζητή-
σουμε. Είναι σημαντικό να ερευνηθεί ο λόγος που μια μερίδα του πληθυσμού (και 
δεν μιλάμε για μια ομοιογενή ομάδα) δεν βλέπει το εμβόλιο ως μέσο για την προ-
στασία της υγείας του, αλλά ως κίνδυνο. 
Σίγουρα υπάρχουν οι σκληροπυρηνικοί αρνητές της επιστήμης, οι οποίοι με αφορ-
μή την πανδημία βγαίνουν σε διάφορα μέρη του κόσμου με τις σημαίες της χώρας 
τους, με θρησκευτικά σύμβολα για να διαδηλώσουν την ανυπακοή τους. Όμως 
πιστεύω ότι κάποιοι απλώς διστάζουν να εμβολιαστούν και ότι υποτιμώντας τους, 
αποκαλώντας τους «ψεκ» και «αντιβάξ», μάλλον χάνουμε και γινόμαστε ένα 
μ’αυτούς.
Δυστυχώς, οι επιστήμονες δεν κατάφεραν να πείσουν αυτούς τους ανθρώπους. 
Οι αντιφατικές γνώμες και ίσως η υπερβολική πληροφόρηση για ένα εξειδικευμέ-
νο θέμα με το οποίο ο μη ειδικός δικαιολογημένα παθαίνει σύγχυση θα έπαιξαν 
τον ρόλο τους.
Όμως, την ίδια ώρα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ζούμε σε μια κοι-
νωνία, στο πλαίσιο της οποίας, πρέπει να σκεφτόμαστε τις συνέπειες των συμπε-
ριφορών και της στάσης μας προς τους άλλους, και δη τούτο ισχύει και για τους 
«αρνητές», όταν «περήφανα», απέχουν από τον εμβολιασμό.
Όμως οι ίδιοι εμείς (όσοι εμβολιάστηκαν και εκείνοι που προσβλέπουν στον εμβο-
λιασμό) υπονομεύουμε το δρόμο προς την αλήθεια. Και δεν μπορεί να γίνει τούτο 
διαφορετικά αντιληπτό, καθώς μόνο υπονομευτικά και αποθαρρυντικά της όλης 
προσπάθειας δρα η διαμόρφωση και ισχυροποίηση ταυτοτήτων στα τοξικά κοινω-
νικά δίκτυα -υπέρ/κατά, «ορθολογιστής»/«ανορθολογικός»- η οποία δεν άφησε 
πολλά περιθώρια για γόνιμο διάλογο με ανθρώπους που απλώς φοβήθηκαν το εμ-
βόλιο χωρίς να έχουν ολόκληρη ιδεολογία γύρω απ’ αυτό. Δημιουργήθηκαν απ’ τη 
μια οπαδοί της επιστήμης (!) (σ.σ εκεί φτάσαμε..!) και, απ’ την άλλη, «αρνητές».
Σίγουρα έπαιξαν τον ρόλο τους και τα μέσα ενημέρωσης. Υπερτόνισαν τραγικές 
ιστορίες με τις ελάχιστες παρενέργειες του εμβολιασμού, ενώ ταυτόχρονα, με την 
καθημερινή καταγραφή των θανάτων, μας συνήθισαν στο να βλέπουμε τις απώ-
λειες λόγω Covid-19 ως άλλη μια τιμή που ανεβοκατεβαίνει.
Παράλληλα, όσα λάθη κι αν έκαναν οι διαχειριστές της υγειονομικής κρίσης, 
σίγουρα οργάνωσαν έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο πρόσβασης στα 
εμβόλια. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι του παρόντος ο σχολιασμός μου για τα φαι-
δρά μηνύματα μετακίνησης, και η όλη επιτήρηση, που ασφαλώς και συνέστησαν 
περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών μας. Σημειώνω, ωστόσο, ότι και η καθ΄ε-
αυτή συμπλήρωση εντύπων για τους μικρούς μαθητές , αλλά και για τους μεγαλύ-
τερους σε σχέση με τον εμβολιασμό τους, εκτιμώ, ότι ενδυναμώνει την αντικοινω-
νική αντίληψη των ορίων της αυτονομίας μας.
Νιώθω πάντως θυμωμένος, όταν σκέφτομαι κάπως περίεργα κάθε φορά που 
σκέφτομαι ότι υπάρχουν μεγαλύτεροι που δεν εμβολιάζονται, τη στιγμή που οι 
νέοι κλειστήκαμε μέσα, χάσαμε κυριολεκτικά έναν χρόνο απ’ τη ζωή μας και 
καταχρεωθήκαμε συλλογικά. 
Σήμερα λοιπόν, είναι το εμβόλιο, αύριο ίσως κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι η περι-
φρόνηση της επιστήμης έχει γοητεύσει κατά καιρούς, πολλών ειδών αντιδραστι-
κούς. Και πάντα κόστιζε στις κοινωνίες η καθυστέρηση διάχυσης των επιστημο-
νικών γνώσεων προς μεγάλο αριθμό ατόμων.
Γι’ αυτό είναι ευκαιρία να απαιτήσουμε καλύτερη δημόσια εκπαίδευση και εξοι-
κείωση του γενικού πληθυσμού με την επιστήμη εδώ και τώρα. Θεμελιώδεις γνώσεις 
για όλους, ώστε να μπορούν να συλλογίζονται και να χρησιμοποιούν το ίντερνετ 
δημιουργικά.
Η κοινωνία πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται, τουλάχιστον με εκλαϊ-
κευμένο τρόπο, κορυφαία επιστημονικά ευρήματα. Ένα επιτυχημένο κράτος θα 
επένδυε σ’ αυτό. 
Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Μια πραγματικά κερδισμένη και χαρούμενη 
χρονιά! Υγεία!

Ο συντάκτης,
γιΑννησ β. μΑνουρΑσ 

«Αντάμωση»

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

Κέντρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας 

στηρίζω
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας:

Α ε Ρ Α Κ ή  ε λ ι Α

ΤοΥ γΙαννΗ ΚαλοΜοΙΡΗ

Α› Το Τμήμα κοινωνικής προστασίας παι-
δείας πολιτισμού (κοινωνική υπηρεσία) 
του δήμου Ανωγείων αισθάνεται την υπο-
χρέωση να ευχαριστήσει θερμά:
•Στην μνήμη Μύρωνα Σκουλά (Καργομύρο):
-Την σύζυγό του Ελευθερία Σκουλά για το 
ποσό των 50 ευρώ.
-Την οικογένεια Μιχάλη Φραγκάκη – Κω-
στούλας Σκουλά για το ποσό των 50 ευρώ.
-Την Ζαχαρένια Σκουλά για το ποσό των 50 
ευρώ.
-Την οικογένεια του Χαχλιούτη Αναστασίου 
για το ποσό των 50 ευρώ.
-Την οικογένεια Μπέρκη Δημητρίου – Μα-
ρίας Σκουλά για το ποσό των 50 ευρώ.
•Στη μνήμη Ελένης Κεφαλογιάννη (Χρονο-
πέτραινας):
-Την Ευστρατία Κεφαλογιάννη σύζυγο Κλε-
άρχου Κεφαλογιάννη για το ποσό των 50 
ευρώ.
-Την Ριρίκα Κεφαλογιάννη σύζυγο Γεωργίου 
Κεφαλογιάννη για το ποσό των 50 ευρώ.
•Τα αδέρφια του Σταμάτη Δημητρίου για 
προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό Μαγει-
ρείο του Δήμου Ανωγείων στη μνήμη του.
•Την οικογένεια Γεωργίου Μανουρά (Βαρ-
δαβά) για προσφορά γεύματος στο Κοινωνι-
κό Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη μνή-
μη του πατέρα τους Μιχαήλ Μανουρά.
•Την οικογένεια Χαραλάμπου Σταυρακάκη 
(Λιάπη) για προσφορά γεύματος στο Κοινω-
νικό Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη 
μνήμη του.
•Την Γεωργία Κουτάντου για προσφορά 
γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δή-
μου Ανωγείων στη μνήμη της αδελφή της 
Ελευθερίας Κουτάντου.
•Την οικογένεια Ιωάννη Κοντόκαλου για 
την προσφορά δεκαέξι (16) κιλών μήλων στα 
παιδιά του παιδικού σταθμού.
•Την οικογένεια Βρέντζου Σωκράτη (Κάτη) 
για προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό Μα-
γειρείο του Δήμου Ανωγείων στη μνήμη του.
•Την οικογένεια Εμμανουήλ Δημ. Νταγια-
ντά για την δωρεά βοηθητικών ειδών αυτοε-
ξυπηρέτησης και κίνησης όπως: καρέκλα 
τουαλέτας, μπαστούνια και ένα πι, στη μνή-
μη της μητέρας του Νταγιαντάς Αγάπης 
(Λιαμαγάπης).
•Την οικογένεια της Μαρίας Δακανάλη (Μι-
χαλονικολίνα) για την δωρεά ενός βοηθήμα-
τος κίνησης (Πι).
•Την οικογένεια του Νικολάου Κεφαλογιάν-
νη (Γερονίκο) για την δωρεά ενός βοηθήμα-
τος κίνησης (Πι) στη μνήμη της Μαρίας Κε-
φαλογιάννη.
•Την οικ. Γιώργη Κεφαλογιάννη (Μαύρου) 
για τη διάθεση ποσότητας νερού δεκαπέντε 
εικοσιτετράδες στη μνήμη του γιου του Κώ-
στα Κεφαλογιάννη.
•Την οικογένεια Δημητρίου Φασουλά (Μη-
τσοφλά) για την προσφορά γεύματος στο 
Κοινωνικό μαγειρείο του Δήμου εις μνήμη του 
αδερφού του Βασιλείου Φασουλά.
•Την Κατερίνα Σαλούστρου για τη δωρεά 
200 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Σωχω-
ράκη Μιχάλη.
•Τα παιδιά του Ορέστη Βρέντζου (Καφατσή) 
για τη δωρεά 250 ευρώ στην μνήμη του.
•Την οικογένεια Σαλούστρου Γεώργιου του 
Κων/νου (Τσελέκου) για τη δωρεά 60 ευρώ 
στην μνήμη του Σταυρακάκη Χαράλαμπου.
•Την Άρτεμη Μανουρά για την προσφορά 
γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δή-
μου Ανωγείων στην μνήμη του συζύγου της 

Ανδρέα Μανουρά.
•Την οικ. Εμμανουήλ Ξυλούρη & Ειρήνης 
Σαλούστρου για την προσφορά γεύματος 
στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Ανω-
γείων στην μνήμη του πατέρα τους Γεώργιο 
Σαλούστρο (Κορκολογιώργη).
•Τον Γεώργιο Σαλούστρο (Κούβο) για τη 
δωρεά φέτας για τις ανάγκες του κοινωνι-
κού μαγειρείου του Δήμου Ανωγείων.
•Τον Μιχάλη Καλομοίρη για την προσφο-
ρά γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο του 
Δήμου Ανωγείων στη μνήμη της θείας του 
Καλομοίρη Δέσποινας.
•Την οικ. Μαρίκας Ξυλούρη (Κουκουβά-
κη) για την προσφορά γεύματος στο Κοι-
νωνικό Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη 
μνήμη της.
•Την οικ. Σκουλά Ιωάννη (Γρυλιό) για την 
προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό Μαγει-
ρείο του Δήμου Ανωγείων στην μνήμη του.

Β› 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 Γεωργίου Καλλέργη 
(Μπαγκάρος), για την δωρεά του  ποσού 
των 50 ευρώ, στο  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι», στην μνήμη της Μαρίκας Κεφαλο-
γιάννη (Μπασακοβασίλενα).
•Στην οικογένεια του Γεωργίου Καλλέργη 
(Μπαγκάρος), για την δωρεά του  ποσού 
των 50 ευρώ, στο  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι», στην μνήμη του Εμμανουήλ Κουνά-
λη (Μάκης).
•Στην οικογένεια του Γεωργίου Σκουλά 
(Μάνωλα), για την δωρεά του  ποσού των 
50 ευρώ, στο  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι», στην μνήμη του Εμμανουήλ Ξυλούρη 
(Ντομπλούκο).
•Τα παιδιά του Μύρωνα Σκουλά (Καργο-
μύρο), για την δωρεά του ποσού των 100 
ευρώ στο πρόγραμμα «ΚΔΑΠ Ανωγείων» 
στην μνήμη του πατέρα τους.

Γ› η σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του δήμου Ανωγείων, οι δά-
σκαλοι και οι νηπιαγωγοί, εκφράζουν τις 
θερμότατες ευχαριστίες για τις προσφορές 
τους:
•Στη μνήμη Ελένης Λεντζάκη,
-Την οικ. Γεωργίου Μανουρά που κατέθεσε 
στο ταμείο το ποσό των 50 ευρώ.
-Την οικ. Εμμανουήλ και Μαρίας Καραλά-
κη που κατέθεσε στο ταμείο το ποσό των 50 
ευρώ.
-Την οικ. Γεωργίου και Άννας Σκανδάλη 
που κατέθεσε στο ταμείο το ποσό των 50 
ευρώ.
-Την οικ. Αρτεμισίας Παπαδήμα που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των 50 ευρώ.
-Την Καίτη Σμπώκου που κατέθεσε στο 
ταμείο το ποσό των 50 ευρώ στην μνήμη 
Στέλλας Ξανθού – Βρέντζου.
-Την Χαρά Καλομοίρη που κατέθεσε στο 
ταμείο το ποσό των 100 ευρώ στην μνήμη 
της αγαπημένης της θείας Ειρήνης Καλο-
μοίρη του Σπυρίδωνα.

Δ› Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενο-
ρίας του Αγίου δημητρίου Ανωγείων μυ-
λοποτάμου ευχαριστεί για την προσφορά 
τους:
•Στη μνήμη της Μανουρά Ευθυμίας, τον 
Δραμουντάνη Χαρ. Βασίλειο για το ποσό 
των 100 ευρώ,

•Στη μνήμη του Σκουλά Μύρωνα «Κάργα», τον Μα-
νουρά Ιωαν. Μιχαήλ για το ποσό των 50 ευρώ,
•Στη μνήμη Σουλτάτου Ελένης:
-Τον Τσαγκαράκη Χαράλαμπο, για το ποσό των 50 
ευρώ,
-Τον Μπαγκέρη Βασίλειο, για το ποσό των 50 ευρώ,
-Τους Χαμαλάκη Γεώργιο και Μαίρη, για το ποσό 
των 50 ευρώ,
-Τον Μπαγκέρη Ιωάννη, για το ποσό των 50 ευρώ,
-Τον Μπαγκέρη Χαρίλαο, για το ποσό των 50 ευρώ.

Ε› η σχολική επιτροπή γυμνασίου και λυκείου 
Ανωγείων ευχαριστή για την προσφορά τους:
•Στη μνήμη της Βενετίας Πρίμπου, τα παιδιά της 
Δέσποινα Πρίμπου και Αριστείδη Χαιρέτηω για την 
προσφορά των 50 ευρώ.
•Στη μνήμη Ιωάννη Σαλούστρου (Κορκολογιάννη) 
την οικογένεια του Βανταράκη Εμμανουήλ για την 
προσφορά των 200 ευρώ.

ΣΤ› Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας του 
ιερού ναού κοιμήσεως θεοτόκου Ανωγείων μυλο-
ποτάμου ευχαριστεί για την προσφορά τους:
•Τον Γεώργιο Σαλούστρο (Κούβος) που κατέθεσε 
στην μνήμη Καλομοίρη Δέσποινας το ποσό των 50 
ευρώ.
•Την οικογένεια του Ιερέως Στυλιανού Γεωργιανά-
κη που κατέθεσε στην μνήμη Αριστείδη Βρέντζου 
(Ντερνέσου) το ποσό των 50 ευρώ.

›› Κυκλοφόρησε το δισκογραφικό έργο πα-
ραδοσιακής κρητικής μουσικής με τίτλο: 
«ΑΝΤΑΜΩΣΗ», σε μουσική και στίχους του 
Γιάννη Καλομοίρη. Τραγουδούν οι Βασίλης 
Σταυρακάκης, Ψαρογιώργης, Γιώργης Μα-
νωλάκης και Κώστας Αβυσσινός. Φιλική συμ-
μετοχή Ψαραντώνης και Ιωάννα Καλογερά-
κη.
Στην Αθήνα, στο δισκοπωλείο «Νίκος Ξυλού-
ρης» μπορεί κάποιος, που επιθυμεί, να το 
αγοράσει.
Ο Γιάννης Καλομοίρης, οδοντίατρος στο 
επάγγελμα, ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο. 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στ’ Ανώγεια, ώσπου, 
τελειώνοντας το Λύκειο, μετά από Πανελλή-
νιες εξετάσεις, έφυγε για σπουδές στην Οδο-
ντιατρική σχολή της Θεσσαλονίκης.
Ο ίδιος λέει: 
«Ήχοι, εικόνες, αισθήματα, μορφές, τοπία και 
θύμισες, που υπήρχαν μέσα μου, αναδύθηκαν 
στην επιφάνεια, σε μια ζεύξη μουσικής και 
ποίησης και κατατέθηκαν στην πρώτου μου 
δισκογραφική παρουσία με τον τίτλο «ΑΝΤΑ-
ΜΩΣΗ». Άραγε η τέχνη υπηρετεί τον αληθι-
νό σκοπό της όταν αναπαράγει μόνο το πα-
ρελθόν, όσο ωραίο κι αν είναι; Πιστεύω πως 
τον υπηρετεί καλύτερα όταν ψάχνει το νέο, 
το ανεξερεύνητο που μας αιφνιδιάζει ευχάρι-
στα, που μας ανακαλύπτει. Ταυτόχρονα όμως 
δεν αγνοεί το παρελθόν. Το εμπεριέχει, αλλά 
θέλει να μιλήσει τη γλώσσα του σήμερα, να 
εκφράσει την ψυχή και το μάτι του καλλιτέ-
χνη, που πάντα έχει κάτι νέο να πει.
Έτσι λοιπόν, η «ΑΝΤΑΜΩΣΗ» είναι η συ-
νάντηση με τις ρίζες μου: τη γη των Ανωγείων 
και του Ψηλορείτη, στην οποία γεννήθηκα και 
μεγάλωσα ως τα χρόνια των σπουδών μου. Η 
δημιουργία της περιέχει το παρελθόν, αλλά 
και το νέο, με μια σύγχρονη ματιά, όπως την 
αντιλαμβάνομαι αυτή την εποχή.
Ταυτόχρονα είναι η φυσική αντάμωσή μου με 
τους μεγάλους σύγχρονους μουσικούς και 
τραγουδιστές: Ψαραντώνη, Ψαρογιώργη, 
Βασίλη Σταυρακάκη, Γιώργη Μανωλάκη, 
Κώστα Αβυσσινό και τον εξαιρετό λυράρη 
Άρη Κορνελάκη.
Σε αυτούς που όρισαν εξ αρχής την σχέση μου 
με τη γη του Ψηλορείτη και τους ανθρώπους 
της, του γονείς μου, Γιώργη Καλομοίρη και 
Ευαγγελία Ξυλούρη και στην ανεξίτηλη μνή-
μη τους, αφιερώνω το έργο αυτό.
Επίσης αφιερώνω αυτό το έργο σε τρεις αν-
θρώπους, οι οποίοι σημάδεψαν τη σχέση μου 
με την κρητική μουσική, όταν ξεκίνησα να παί-
ζω λαούτο, στ’ Ανώγεια, στην «Πράσινη Φω-
λιά» του αείμνηστου πατέρα μου, σε ηλικία 10 
χρονών. Στον αθάνατο Ψαρονίκο, στον μεγά-
λο λυράρη Γιώργο Καλομοίρη και στον μεγά-
λο λαουτιέρη της Κρήτης, τον Ψαρογιάννη.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τους 
μεγάλους Ανωγειανούς λυράρηδες: Μανώλη 
Πασπαράκη (Στραβό), Ψαραντώνη, Βασίλη 
Σκουλά, Μανώλη Μανουρά και Νικηφόρο 
Αεράκη καθώς και τους λιγότερο γνωστούς: 
Κουρκουτάκη, Φουναδόκωστα, Μηναδομα-
νώλη, Πλουσοβαγγέλη και Πλουσοσπυρίδο, 
με τους οποίους, έπαιξα μέχρι τα φοιτητικά 
μου χρόνια. Καθένας τους περιέχεται μέσα 
μου με τον τρόπο του.

ΕυχαριστήριαΑνωγειανές... 
μουσικές κυκλοφορίες

Τέλος καταλυτική επίδραση έχουν παίξει 
στην συνολική εικόνα μου για την Κρητική 
μουσική οι πρωτομάστορες, Κουφιανός, Χα-
ρίλαος, Ροδινός, Χάρχαλης, Μπαξεβάνης και 
Ναύτης, οι μεγάλοι λυράριδες: Μουντάκης 
και Σκορδαλός και ο Νίκος Μανιάς. 
Ειδική μνεία θα ήθελα να κάνω στον μεγάλο 
δάσκαλο της μουσικής, όχι μόνο της Κρήτης, 
τον Ross Daly.
Ο Ross Daly ανέδειξε τα χαρακτηριστικά της 
μουσικής της Κρήτης και την τροπική της υπό-
σταση, μέσα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο σύνδε-
σης της με τις μουσικές της ανατολής.
Το μουσικό του εργαστήρι «Λαβύρινθος», τα 
τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε κέντρο 
εξέλιξης της κρητικής και όχι μόνο μουσικής, 
στη βάση του παραπάνω αναφερόμενου πλαι-
σίου, τοποθετώντας στο κέντρο του ενδιαφέ-
ροντος τη μουσική την ίδια και όχι το πρόσω-
πο του μουσικού.
Μ’ αυτόν τον τρόπο έδωσε εξωστρέφεια στην 
μουσική της Κρήτης, βάση για διαρκή δημι-
ουργία και ανανέωση και δυνατότητα στους 
μαθητές – μουσικούς να μην είναι μόνο δια-
σκεδαστές, αλλά φορείς συνέχειας και εξέλι-
ξης της μουσικής της Κρήτης.
Ευχαριστώ τον αγέραστο Ψαραντώνη, που 
ερμήνευσε το «Εγώ χω μια φτωχή καρδιά» 
πάντα με τον δικό του τρόπο, σαν αρχαίος 
τραγωδός.
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω από καρ-
διάς τους φίλους μου και μεγάλους μουσικούς 
και τραγουδιστές: Βασίλη Σταυρακάκη, Ψα-
ρογιώργη, Γιώργο Μανωλάκη και Κώστα 
Αβυσσινό, που τραγούδησαν ο καθένας με 
τον μοναδικό του τρόπο τα τραγούδια του 
δίσκου.
Είμαι περήφανος για την ποιότητα, την αξία 
και το ήθος τους και νιώθω ευγνωμοσύνη για 
τη συνεργασία μας.
Επίσης ευχαριστώ τον λυράρη και φίλο Άρη 
Κορνελάκη, ο οποίος με την γλυκύτατή του 
λύρα και τις εμπνεύσεις του, έβαλε τη σφρα-
γίδα του στο δίσκο αυτό.
Επίσης ευχαριστώ όλους τους φίλους μουσι-
κούς: τον Γιάννη Παπατζανή και τη Μαρίτζια 
Κατσούνα στα κρουστά, τον Παύλο Σπυρό-
πουλο στο κοντραμπάσο, την Mayu Chviro 
στο τσέλο και τον κιθαρίστα Γιώργο Στυα-
ρακάκη για την πολύτιμη συμβολή τους στο 
τελικό αποτέλεσμα.
Επίσης ευχαριστώ τον ακούραστο ηχολήπτη 
Βαγγέλη Αποστόλου και το Στούντιο Βασμα-
ρής για την καλή πάντα διάθεση και μέγιστη 
συμβολή στο τελικό αποτέλεσμα, στις πολλές 
ώρες που περάσαμε μαζί.
Τελειώνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
σύντροφο της ζωής μου Ιωάννα Καλογεράκη 
που με την εκφραστική φωνή της τραγούδησε 
το τραγούδι «Τα χρώματα του ρουμπινιού» 
για να σπάσει την…ανδρική μονοτονία.
Καλή ακρόαση.
Ηράκλειο, Γενάρης του 2021,
Γιάννης Καλομοίρης.».
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ό «διΚόΣ» μΑΣ μιχΑλήΣ ΑεΡΑΚήΣ 
μιλΑ ΑπόΚλειΣτιΚΑ 
Στή «Φωνή των Ανωγειων»

Μ.Σ.: Μιχάλη, σε ευχαριστώ που δέχτη-
κες να μιλήσεις για την ΦΩΝΗ ΤΩΝ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ!
Μ.Α.: Μανώλη. Καταρχάς, να ευχηθώ, 
λόγω ημερών, καλές γιορτές σε όλους 
τους συγχωριανούς μας. Χαίρομαι όπο-
τε έρχομαι σε επαφή με την εφημερίδα 
μας που είναι η φωνή των Ανωγειανών 
και επίσης χαίρομαι που μέσα σε αυτές 
τις πολλές «ΦΩΝΕΣ» θα προστεθεί και 
η δική μου για να πούμε αυτά, τα οποία 
θέλεις. 

Μ.Σ.: Να κάνουμε μια μικρή αναδρομή. 
Πότε σου γεννήθηκε η ιδέα, το «μικρόβιο», 

Μ.Α.: Αυτό που λες είναι μια παθογένεια, 
γενικά, του εκπαιδευτικού συστήματος της 
χώρας μας. Δεν υπάρχει επαρκής χώρος για 
να απορροφήσει αυτούς που βγαίνουν από 
τις διάφορες δραματικές, και άλλες πανεπι-
στημιακές σχολές. Μια που μιλάμε για δρα-
ματικές σχολές, θα έλεγα ότι είναι, πράγμα-
τι, λυπηρό να αποφοιτούν κάθε χρόνο τε-
τρακόσια – πεντακόσια  άτομα και οι θέσεις 
εργασίας στο θέατρο, στην τηλεόραση, στον 
κινηματογράφο, και όπου αλλού υπάρχει 
αντικείμενο εργασίας για τον ηθοποιό, είναι 
περίπου δύο χιλιάδες, ενώ οι ηθοποιοί είναι 
σήμερα κοντά στις δέκα χιλιάδες. Αντιλαμ-
βάνεσαι, λοιπόν, ότι η ανασφάλεια αυτού 
του επαγγέλματος είναι τεράστια και ο συ-
ναγωνισμός ή ο ανταγωνισμός είναι πολύ 
μεγάλος και πρέπει κάθε φορά, παραφρά-
ζοντας ένα κομμάτι από το ποίημα του Κων-
σταντίνου Καβάφη, «να δίνεις μάχες συνε-
χώς, ώστε να βρίσκεσαι σε αυτό το όμορφο 
ταξίδι…» το ταξίδι του θεάτρου μέσα από 
τη δουλειά σου.

Μ.Σ.: Τα διάφορα αρνητικά που ακούστη-
καν για μερικούς ηθοποιούς, πιστεύεις ότι 
δυσφήμησαν και το σύνολο του κλάδου 
σας;
Μ.Α.: Όχι, όχι! Το θέατρο δεν έχει να φοβη-
θεί τίποτα απολύτως από αυτά τα μεμονω-
μένα άτομα, που έκαναν αυτές τις άθλιες 
ενέργειες. Οι πράξεις είναι βεβαίως καταδι-
καστέες, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά αυτά, 
δυστυχώς, υπάρχουν, σχεδόν σε όλους τους 
εργασιακούς χώρους και μην «πέφτουμε» 
από τα σύννεφα. Παντού υπάρχουν αλαζό-
νες, μέσα από την ισχύ της εξουσίας τους. 
Αν αυτοί που αναφέραμε δεν έχουν μια 
πνευματική διαδρομή ούτε διερεύνησαν βα-
θιά μέσα στο μυαλό τους για να ανακαλύ-
ψουν ποιοι είναι, πού πάνε και γιατί κάνουν 
αυτή τη δουλειά, τότε είναι εύκολο η αλαζο-
νεία να τους παρασύρει σε ατραπούς που 
μόνο κακό θα τους κάνουν και δεν θα τους 
ωφελήσουν σε τίποτα. Ευτυχώς, που βγήκαν 
όλα αυτά για να ξεχωρίσουμε την ήρα από 
το στάρι. Δεν ισχυρίζομαι, βέβαια,  ότι τα 
πάντα είναι λαμπερά και φωτεινά  σήμερα. 
Υπάρχει και το σκοτάδι και το φως, όπως 
σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλους τους 
ανθρώπους. Η συνεχής επιδίωξη του ανθρώ-
που πρέπει να είναι πώς θα βγει από το προ-
σωπικό σκοτάδι που έχει ο καθένας μέσα 
του σε διάφορα επίπεδα. 

ΤΙ λΕΕΙ γΙα:
›  Την απόφασή του να αφήσει τις προκλήσεις και προσκλήσεις  

της Αθήνας για να αναλάβει την διεύθυνση  
του δη.πε.θ. κρήτης.

›  Την ιδέα να ακολουθήσει το επάγγελμα του ηθοποιού.
›  Αυτό που γεμίζει την ψυχή του καλλιτέχνη.
›  Τις δραματικές σχολές και τους ταλαντούχους  

ηθοποιούς που χάνονται.
›  Τα κακώς κείμενα του κλάδου.
›  Την πανδημία και τα δεινά που άφησε και αφήνει.
›  Τον «σασμό» και τον ρόλο του στο έργο.
›  Την κρήτη, τους κρητικούς, τους Ανωγειανούς και  

την καλή πλευρά του νησιού μας.
›  Τη μαντινάδα που του αρέσει και τον εκφράζει.

ο «ΠαΠα ΜΙΧαλΗΣ» ΤΗΣ ΤΗλΕοΠΤΙΚΗΣ 
ΣΕΙΡαΣ ΤοΥ aLPHa, «ΣαΣΜοΣ», 

όπως συνηθίζεται λέγεται, να γίνεις ηθοποιός 
και πώς το δέχτηκαν αυτό οι γονείς σου;
Μ.Α.: Η ιδέα, μου δημιουργήθηκε κάπως 
ξαφνικά. Ήμουν σε ένα ερασιτεχνικό θίασο 
εδώ στην Αθήνα και ο σκηνοθέτης, κάτι δι-
έβλεψε σε εμένα. Αμέσως μετά με έπεισε να 
πάω να φοιτήσω στην Δραματική Σχολή. 
Πήγα στην δραματική σχολή του πέλου 
κατσέλη το 1980. Μια πολύ δυνατή σχολή 
εκείνη την εποχή. Εκεί, μέσα από τον κόσμο 
του θεάτρου ήρθα ουσιαστικά σε επαφή με 
τον εαυτό μου. Αυτό το πράγμα με βοήθησε 
να καταλάβω τί κάνω, γιατί υπάρχω, πού 
πάω και πού θέλω να πάω. Αυτό ήταν το 
όφελος πέρα από την καλλιτεχνική διαδρο-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΣΤOΝ
Μανώλη  
Σκανδάλη

O

ανάμεσα στις οικογένειες. Ο παπάς ζει 
μέσα στα σπλάχνα της τοπικής κοινωνί-
ας και γνωρίζει το κάθε σπίτι πού πονά-
ει και θέλει να γίνει ο ισορροπιστής. 
Πρεσβεύει το λόγο του Θεού μέσα από 
το «Αγαπάτε αλλήλους». Μέσα στη σει-
ρά θα δούμε στη συνέχεια ότι ο παπάς 
παίζει από τους σημαντικούς ρόλους 
ώστε να γίνει ο σασμός. Χαίρομαι που 
παίζω αυτόν τον ρόλο τιμώντας με αυτόν 
τον τρόπο το συγχωρεμένο τον παππού 
μου ο οποίος ήταν παπάς και φέρω και 
το όνομά του. Στο βιβλίο, ο παπάς ανα-
φέρεται σαν παπά  - Γρηγόρης. Τους 
παρακάλεσα και τους είπα, αν είναι δυ-
νατό να αλλάξουμε το όνομα και να το 
κάνουμε Μιχάλης. Στην αρχή δεν το κα-
τάλαβαν και όταν τους εξήγησα τον λό-
γο, το δέχτηκαν μετά χαράς. Θα πω και 
κάτι, επίσης, ότι για πρώτη φορά στην 
καριέρα μου δεν χρειάστηκε να χρησι-
μοποιήσω τόσα πολλά υποκριτικά μέσα 
ως ηθοποιός, αφού αντιγράφω τον παπ-
πού μου, συμπεριφορές μέσα από αν-
θρώπους με μεγάλες και γενναιόδωρες 
καρδιές από τα Ανώγεια κάτι που το 
περνάω μέσα από την τηλεόραση.

Μ.Σ.: Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο  
βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη, «Σα-
σμός». Βλέπουμε ότι σε κάποια σημεία 
κυριαρχεί το στοιχείο της υπερβολής και 
σε άλλα σημεία υπάρχουν σκηνές που δεν 
συμβαίνουν στην Κρήτη. 
Μ.Α.: Όπως; 

Μ.Σ.: Για παράδειγμα, οι αντίπαλες οι-
κογένειες ποτέ δεν διασκεδάζουν στο ίδιο 
γλέντι για να μην ανοίξει κι άλλος κύ-
κλος αίματος. Και ποτέ δεν έχει συμβεί 
να σκοτώσει κάποιος προμελετημένα τον 
ξάδελφό του λόγω του ότι αγαπά παρά-
φορα τη γυναίκα του!
Μ.Α.: Σωστό είναι αυτό. Ισχύει αυτό που 
λες. Δεν γνωρίζω αν έχει συμβεί στην 
Κρήτη η δεύτερη περίπτωση που είπες. 
Στην παγκόσμια δραματουργία υπάρ-
χουν τέτοιες περιπτώσεις. Το βαθύ πά-
θος καμιά φορά είναι και τυφλό. Για 
φαντάσου τον ήρωα του ΣΑΣΜΟΥ, το 
Μαθιό εν προκειμένω.  Ο Μαθιός  έχει 
20 χρόνια ένα κρυφό καημό. Δεν πα-
ντρεύτηκε, δεν έκαμε καμία σχέση, έχει 
αφοσιωθεί ολοκληρωτικά σε αυτή την 
γυναίκα. Βλέπει την κοπελιά που αγά-
πησε παράφορα, την Βασιλική, που πο-
τέ δεν ερωτεύτηκε τον άνδρα της τον 
Στεφανή, αυτός να την κακομεταχειρί-
ζεται, να της μιλά άσχημα και απότομα, 
να απιστεί και να κοιτάζει την δική του 
βολή! Ήταν ένας δεσποτικός τύπος και 
επιπόλαιος. Όπως σου είπα το πάθος 
είναι τυφλό και οδήγησε τον Μαθιό να 
κάνει αυτό που έκανε. Όσο για την πρώ-
τη περίπτωση που λες, αυτό λέγεται 
«καθ΄οικονομία». Αν έχεις προσέξει, 
όλα αυτά τα επεισόδια γίνονται σε ένα 
χωριό. Αρχικά ήταν σε δυο χωριά, αλλά 
για λόγους οικονομίας, όπως είπα, γίνε-
ται σε ένα χωριό. Ξέρουμε ότι σε ένα 
τέτοιο περιστατικό η μία οικογένεια 
φεύγει από το χωριό και ακόμα, ακόμα 
και από το νησί μας. Αν έχεις προσέξει 
το χωριό «Άνω Ποριά» στην Κρήτη δεν 
υπάρχει. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να 
αναφέρουμε ένα χωριό με το όνομά του 
και να στιγματίσουμε τον τόπο αυτό. 
Είμαστε προσεχτικοί. Εμείς οι Κρητικοί 
που ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει σε 
αυτές τις περιπτώσεις, είναι φυσικό να 
μας κακοφαίνεται, μην ξεχνάμε ότι αυτή 
η σειρά είναι για όλη την Ελλάδα. Εμείς 
στεκόμαστε στην επόμενη μέρα όπως 
λέει και ο τίτλος «Σασμός». Εδώ δυο 
νέα και όμορφα παιδιά, ο Αστέρης και 
η Αργυρώ, ερωτεύονται και το πάθος ›

… ακριβός συνεντευξιαζόμενός μας, πριν από πολλά χρόνια άφησε  
τα λαμπερά φώτα της αθήνας, τις διάφορες προκλήσεις και  

προσκλήσεις της πρωτεύουσας, για να στρέψει το βλέμμα του στα Χανιά και 
στο Δημοτικό Περιφερειακό θέατρο Κρήτης, αναλαμβάνοντας την διεύθυνσή 
του. Ένα εγχείρημα και μια κίνηση που είχε πολύ ρίσκο, μεγάλες αγωνίες  
και αρκετά καλλιτεχνικά «στοιχήματα» για να αναμορφώσει, ή σωστότερα,  
να μεταμορφώσει το τοπικό θέατρο φτάνοντάς το στην σημερινή κορυφαία 
θέση που πραγματικά του άξιζε και του αξίζει.

ο λόγος για τον ανωγειανό ηθοποιό, Μιχάλη αεράκη που αυτή την εποχή τον 
καμαρώνουμε στο τηλεοπτικό κανάλι του aLPHa, με την σειρά επεισοδίων της 
σειράς «Σασμός». Ένα άτομο που με την διαρκή ποιότητα και προσφορά του 
στην Έβδομη Τέχνη και την κοινωνία, τιμά στο μέγιστο βαθμό την ιδιαίτερη 
γενέτειρά του. Με τον Μιχάλη, είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να συνομιλήσουμε  
σε συνέντευξη που μας παραχώρησε και σας την παρουσιάζουμε.

ΚΑλή ΣΑΣ ΑνΑγνωΣή!

Μ.Σ.: Πριν από 17 – 18 χρόνια, άφησες στην 
κυριολεξία τα πολλά φώτα της Αθήνα για να 
μεταβείς στα Χανιά και να αναλάβεις την 
καλλιτεχνική διεύθυνση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Κρήτης. Πες μας γι’ αυτή την κίνησή σου και 
τα όποια ρίσκα κλήθηκες να πάρεις .
Μ.Α.: Είχα την μεγάλη τιμή το 2000 να ανα-
λάβω την τύχη του Δημοτικού Περιφερεια-
κού Θεάτρου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά. 
Ένα θέατρο που εκείνη την περίοδο περνού-
σε πολλές… μελαγχολικές στιγμές. Το λέω 
πολύ κομψά. Ο κύριος στόχος μου ήταν το 
θέατρο να γίνει δυνατό προς τα μέσα, εννο-
ώντας τα γεωγραφικά πλαίσια της Κρήτης 
και δυνατό προς τα έξω, εννοώντας τα γε-
ωγραφικά όρια της χώρας μας και γιατί όχι 
ακόμα και στο εξωτερικό. Μέσα από την 
πορεία των δεκαεπτά χρόνων που, ειρήσθω 
εν παρόδω, ήμουνα ο μακροβιότερος καλλι-
τεχνικός διευθυντής από οποιονδήποτε  στις  
άλλες κρατικές σκηνές, με την βοήθεια των 
συνεργατών, των καλλιτεχνών, των τεχνι-
κών, του διοικητικού προσωπικού, των διοι-
κητικών συμβουλίων, καταφέραμε πολλά. 
Είμαι χαρούμενος κι ευτυχισμένος. Όταν, 
όμως, το 2014 διαπίστωσα ότι σε αυτό το 
πολύ δυνατό θέατρο άρχισε να εισχωρεί με 
πλάγιους τρόπους η πολιτική - πολιτικοί, 
τότε κατάλαβα ότι ήρθε η ώρα να φύγω. 
Άντεξα άλλα τρία χρόνια κι όταν όλες αυτές 
οι αμφιβολίες που είχα, έγιναν πεποίθηση, 
βλέποντας την πολιτική να εισβάλει στο 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ., καθαρά για ψηφοθηρικούς 
λόγους, τότε έκρινα ότι εγώ δεν είχα κανένα 
μα κανένα πλέον λόγο να βρίσκομαι εκεί. 
Αφήνω τον κόσμο να κρίνει και να συγκρίνει 
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. του διαστήματος 2000  - 
2017 με το σημερινό. 

Μ.Σ.: Να έρθουμε στο σήμερα, πόσο πίσω 
πήγε η πανδημία το θέατρο και γενικά  τον 
βιοπορισμό των  ηθοποιών;
Μ.Α.: Η πανδημία του κορωνοϊού, σίγουρα, 
έπληξε όλους σχεδόν τους Έλληνες, όλα 
σχεδόν τα επαγγέλματα, κατέστρεψε οικο-
νομίες και αφαίρεσε και αφαιρεί ακόμα 
πολλές ανθρώπινες ζωές. Δεν θα μπορούσε, 
λοιπόν, αυτή η λαίλαπα να αφήσει και θέα-
τρο αλώβητο. Εμείς οι καλλιτέχνες είχαμε 
και έχουμε τη μεγαλύτερη καταστροφή. Τα 
θέατρα κλείσανε από την μία μέρα στην 
άλλη. Οι ηθοποιοί, όπως σου περιέγραψα 
και στην αρχή, είχαμε και έχουμε πάντα την 
ανασφάλεια του επαγγέλματος, ώσπου ήρ-

θε και ο κορωνοϊός να μας αποτελειώσει! 
Επηρέασε ολοκληρωτικά τον κλάδο των 
ηθοποιών και μαζί με εμάς όλοι που δούλευ-
αν παράπλευρα στο χώρο, όπως το τεχνικό 
προσωπικό, οι σκηνοθέτες, οι συγγραφείς, 
οι ενδυματολόγοι, οι θιασάρχες, το διοικη-
τικό προσωπικό και άλλοι πολλοί που έμει-
ναν χωρίς δουλειά. Μέσα από αυτό είδαμε, 
όμως, τη δίψα του κόσμου για θέατρο. Τώ-
ρα που κάπως ανοίγουν δειλά – δειλά οι 
διάφορες σκηνές, γεμίζουν τα θέατρα. Εί-
δαμε φέτος στην τηλεόραση να γίνονται 
πολλαπλές δουλειές κι έτσι κάπως εξομα-
λύνθηκαν τα πράγματα από αυτήν την σκο-
τεινιά που τα πλάκωνε και τα πλακώνει 
ακόμα.  

Μ.Σ.: Το έργο «Σασμός»  στο οποίο συμμε-
τέχεις κι εσύ, είναι γεγονός ότι  «σκίζει» από 
πλευρά τηλεθέασης. Τι είναι αυτό που καθη-
λώνει τον τηλεθεατή και εκτοξεύει τα νούμε-
ρα πολύ ψηλά;
Μ.Α.: Είναι η αλήθεια, ο ρεαλισμός! Ο κό-
σμος όταν εισπράττει ότι αυτό που βλέπει 
είτε στην τηλεόραση είτε στο θέατρο εμπε-
ριέχει το στοιχείο της αλήθειας, τότε το 
αγκαλιάζει και το αγαπά. Ο «ΣΑΣΜΟΣ», 
λοιπόν, εμπεριέχει το στοιχείο της αλήθειας. 
Το έργο καταπιάνεται με μια υπαρκτή ιστο-
ρία του νησιού μας. Εμείς που καταγόμαστε 
από τα Ανώγεια, αλλά και οι καταγόμενοι 
από άλλα ορεινά της Κρήτης, ξέρουμε τη 
λέξη «σασμός», την έννοιά της και την με-
γάλη σημασία της. Δυστυχώς, έχουμε ακού-
σει ή ζούμε ακόμα και σήμερα τέτοια περι-
στατικά. Πολύ ευφυώς τον συγγραφέα Σπύ-
ρο Πετρουλάκη δεν ενδιαφέρει η βεντέτα, 
αλλά  ενδιαφέρεται  για το τί συμβαίνει μετά 
την βεντέτα κι γι’ αυτό ο τίτλος «ΣΑΣΜΟΣ». 
Σασμός, σημαίνει συμφιλίωση, σημαίνει και 
μεγάλη καρδιά και ειρήνη και υπέρβαση  σε 
ένα μικρό ή μεγάλο κοινωνικό σύνολο και 
κυρίως στα χωριά που είναι κλειστές και 
δύσκολες κοινωνίες και με την σκέψη ότι 
μετά από εμάς έρχονται κι άλλοι, όπως  τα 
παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δεν μπορούμε 
να αφήσουμε «κληρονομιά» μίσος, έχθρη-
τες, μανία εκδικητικότητας, διότι δεν φταίει 
κανένας από αυτούς που έρχονται.

Μ.Σ.: όι  παλιοί όμως , έλεγαν, Μιχάλη,  ότι 
σε ορισμένες περιπτώσεις η αυτοδικία ήταν 
πιο δίκαιη από συγκεκριμένες αποφάσεις 
δικαστηρίων που έριχναν τον δολοφόνο στα 
μαλακά. Τι απαντάς;
Μ.Α.: Δεν το ασπάζομαι καθ’ ολοκληρίαν. 
Υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια σε πολύ σκλη-
ρές περιπτώσεις που το κοινό περί δικαίου 
αίσθημα δεν ικανοποιήθηκε καθόλου! Αλλά 
υπάρχουν κι αυτά.

Μ.Σ.: Μίλησέ μας για τον ρόλο σου στο έργο 
και αν ήταν προσωπική σου επιθυμία να υπο-
δυθείς τον παπά.
Μ.Α.: Στην αρχή, μου πρότειναν να παίξω 
κάποιο άλλο ρόλο, δεν έχει σημασία ποιον. 
Αργότερα, όμως, μού προτάθηκε ο «ρόλος 
του παπά». Ένα κλικ έγινε μέσα μου σκε-
φτόμενος τον παππού μου, που έζησε σε πιο 
ταραγμένες εποχές και σε ακόμα πιο δύσκο-
λες κοινωνίες. Ήθελα να παίξω αυτόν τον 
ρόλο. Εγώ θα σου πω κάτι το οποίο το λέω 
και μέσα στο έργο. Όταν ήμουν μικρός με 
πήρε ο πατέρας μου σε ένα τσίρκο στο Ηρά-
κλειο. Εκεί μέσα εντυπωσιάστηκα βλέπο-
ντας τους ανθρώπους να προσπαθούν να 
ισορροπήσουν πάνω σε ένα τεντωμένο σχοι-
νί. Αυτοί λέγονταν ακροβάτες. Πού να φα-
νταζόμουν ότι μετά από τόσα χρόνια ο ρόλος 
του παπά θα ήταν ακριβώς αυτό. Να προ-
σπαθήσει να κρατά τις λεπτές ισορροπίες 
που υπάρχουν μέσα σε μια τοπική κοινωνία. 
Ο παπάς μέσα από το ιερό μυστήριο της 
εξομολόγησης, κυρίως,  γνωρίζει τα πάντα. 
Ο ρόλος του παπά είναι πως να μονιάσει και 
να αμβλύνει τις αντιθέσεις που υπάρχουν 

μή που έχω βαδίσει. Δεν το έχω μετανιώσει! 
Μου αρέσει που είμαι ηθοποιός και εκατό 
φορές να ξαναγεννιόμουν, πάλι αυτόν τον 
δρόμο θα βάδιζα. 

Μ.Σ.: Τι είναι αυτό που γεμίζει περισσότερο 
την ψυχή του ηθοποιού; 
Μ.Α.: Σίγουρα το «ταξίδι». Η περιπλάνηση 
σε διαφορετικούς θεατρικούς  «κόσμους» 
που μέσω του θεάτρου, μέσα από τα έργα 
που μελετάς και τους ρόλους που υποδύεσαι, 
σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις – ψυχικά 
– εποχές πριν από 2500 χρόνια, αν π.χ μιλή-
σουμε για Αρχαία Ελληνική Τραγωδία ή 
Κωμωδία. Με το Σύγχρονο Θέατρο, να 

γνωρίσεις όλο τον κόσμο μέσα από τα μη-
νύματα και τα νοήματα των μεγάλων Ελλή-
νων κλασικών συγγραφέων, τους οποίους 
έχω υπηρετήσει. Στο θέατρο, κάθε βράδυ,  
κρινόμαστε από τον κόσμο της παράστασης. 
Μέσα, λοιπόν, από αυτήν την περιπλάνηση, 
μου δόθηκε η ευκαιρία να μάθω αρκετά  για 
τον εαυτό μου, που δεν θα μπορούσα να μά-
θω αλλιώς.

Μ.Σ.: όι σχολές βγάζουν κάθε χρόνο πολλά 
νέα ταλαντούχα άτομα. Μοιραία, όμως, κά-
ποια θα χαθούν. Αυτό δεν  δημιουργεί με-
γάλη ανασφάλεια στους ηθοποιούς και στο 
όνειρό τους;
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ό «διΚόΣ» μΑΣ μιχΑλήΣ ΑεΡΑΚήΣ 
μιλΑ ΑπόΚλειΣτιΚΑ 
Στή «Φωνή των Ανωγειων»

Μ.Σ.: Μιχάλη, σε ευχαριστώ που δέχτη-
κες να μιλήσεις για την ΦΩΝΗ ΤΩΝ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ!
Μ.Α.: Μανώλη. Καταρχάς, να ευχηθώ, 
λόγω ημερών, καλές γιορτές σε όλους 
τους συγχωριανούς μας. Χαίρομαι όπο-
τε έρχομαι σε επαφή με την εφημερίδα 
μας που είναι η φωνή των Ανωγειανών 
και επίσης χαίρομαι που μέσα σε αυτές 
τις πολλές «ΦΩΝΕΣ» θα προστεθεί και 
η δική μου για να πούμε αυτά, τα οποία 
θέλεις. 

Μ.Σ.: Να κάνουμε μια μικρή αναδρομή. 
Πότε σου γεννήθηκε η ιδέα, το «μικρόβιο», 

Μ.Α.: Αυτό που λες είναι μια παθογένεια, 
γενικά, του εκπαιδευτικού συστήματος της 
χώρας μας. Δεν υπάρχει επαρκής χώρος για 
να απορροφήσει αυτούς που βγαίνουν από 
τις διάφορες δραματικές, και άλλες πανεπι-
στημιακές σχολές. Μια που μιλάμε για δρα-
ματικές σχολές, θα έλεγα ότι είναι, πράγμα-
τι, λυπηρό να αποφοιτούν κάθε χρόνο τε-
τρακόσια – πεντακόσια  άτομα και οι θέσεις 
εργασίας στο θέατρο, στην τηλεόραση, στον 
κινηματογράφο, και όπου αλλού υπάρχει 
αντικείμενο εργασίας για τον ηθοποιό, είναι 
περίπου δύο χιλιάδες, ενώ οι ηθοποιοί είναι 
σήμερα κοντά στις δέκα χιλιάδες. Αντιλαμ-
βάνεσαι, λοιπόν, ότι η ανασφάλεια αυτού 
του επαγγέλματος είναι τεράστια και ο συ-
ναγωνισμός ή ο ανταγωνισμός είναι πολύ 
μεγάλος και πρέπει κάθε φορά, παραφρά-
ζοντας ένα κομμάτι από το ποίημα του Κων-
σταντίνου Καβάφη, «να δίνεις μάχες συνε-
χώς, ώστε να βρίσκεσαι σε αυτό το όμορφο 
ταξίδι…» το ταξίδι του θεάτρου μέσα από 
τη δουλειά σου.

Μ.Σ.: Τα διάφορα αρνητικά που ακούστη-
καν για μερικούς ηθοποιούς, πιστεύεις ότι 
δυσφήμησαν και το σύνολο του κλάδου 
σας;
Μ.Α.: Όχι, όχι! Το θέατρο δεν έχει να φοβη-
θεί τίποτα απολύτως από αυτά τα μεμονω-
μένα άτομα, που έκαναν αυτές τις άθλιες 
ενέργειες. Οι πράξεις είναι βεβαίως καταδι-
καστέες, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά αυτά, 
δυστυχώς, υπάρχουν, σχεδόν σε όλους τους 
εργασιακούς χώρους και μην «πέφτουμε» 
από τα σύννεφα. Παντού υπάρχουν αλαζό-
νες, μέσα από την ισχύ της εξουσίας τους. 
Αν αυτοί που αναφέραμε δεν έχουν μια 
πνευματική διαδρομή ούτε διερεύνησαν βα-
θιά μέσα στο μυαλό τους για να ανακαλύ-
ψουν ποιοι είναι, πού πάνε και γιατί κάνουν 
αυτή τη δουλειά, τότε είναι εύκολο η αλαζο-
νεία να τους παρασύρει σε ατραπούς που 
μόνο κακό θα τους κάνουν και δεν θα τους 
ωφελήσουν σε τίποτα. Ευτυχώς, που βγήκαν 
όλα αυτά για να ξεχωρίσουμε την ήρα από 
το στάρι. Δεν ισχυρίζομαι, βέβαια,  ότι τα 
πάντα είναι λαμπερά και φωτεινά  σήμερα. 
Υπάρχει και το σκοτάδι και το φως, όπως 
σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλους τους 
ανθρώπους. Η συνεχής επιδίωξη του ανθρώ-
που πρέπει να είναι πώς θα βγει από το προ-
σωπικό σκοτάδι που έχει ο καθένας μέσα 
του σε διάφορα επίπεδα. 

ΤΙ λΕΕΙ γΙα:
›  Την απόφασή του να αφήσει τις προκλήσεις και προσκλήσεις  

της Αθήνας για να αναλάβει την διεύθυνση  
του δη.πε.θ. κρήτης.

›  Την ιδέα να ακολουθήσει το επάγγελμα του ηθοποιού.
›  Αυτό που γεμίζει την ψυχή του καλλιτέχνη.
›  Τις δραματικές σχολές και τους ταλαντούχους  

ηθοποιούς που χάνονται.
›  Τα κακώς κείμενα του κλάδου.
›  Την πανδημία και τα δεινά που άφησε και αφήνει.
›  Τον «σασμό» και τον ρόλο του στο έργο.
›  Την κρήτη, τους κρητικούς, τους Ανωγειανούς και  

την καλή πλευρά του νησιού μας.
›  Τη μαντινάδα που του αρέσει και τον εκφράζει.

ο «ΠαΠα ΜΙΧαλΗΣ» ΤΗΣ ΤΗλΕοΠΤΙΚΗΣ 
ΣΕΙΡαΣ ΤοΥ aLPHa, «ΣαΣΜοΣ», 

όπως συνηθίζεται λέγεται, να γίνεις ηθοποιός 
και πώς το δέχτηκαν αυτό οι γονείς σου;
Μ.Α.: Η ιδέα, μου δημιουργήθηκε κάπως 
ξαφνικά. Ήμουν σε ένα ερασιτεχνικό θίασο 
εδώ στην Αθήνα και ο σκηνοθέτης, κάτι δι-
έβλεψε σε εμένα. Αμέσως μετά με έπεισε να 
πάω να φοιτήσω στην Δραματική Σχολή. 
Πήγα στην δραματική σχολή του πέλου 
κατσέλη το 1980. Μια πολύ δυνατή σχολή 
εκείνη την εποχή. Εκεί, μέσα από τον κόσμο 
του θεάτρου ήρθα ουσιαστικά σε επαφή με 
τον εαυτό μου. Αυτό το πράγμα με βοήθησε 
να καταλάβω τί κάνω, γιατί υπάρχω, πού 
πάω και πού θέλω να πάω. Αυτό ήταν το 
όφελος πέρα από την καλλιτεχνική διαδρο-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΣΤOΝ
Μανώλη  
Σκανδάλη

O

ανάμεσα στις οικογένειες. Ο παπάς ζει 
μέσα στα σπλάχνα της τοπικής κοινωνί-
ας και γνωρίζει το κάθε σπίτι πού πονά-
ει και θέλει να γίνει ο ισορροπιστής. 
Πρεσβεύει το λόγο του Θεού μέσα από 
το «Αγαπάτε αλλήλους». Μέσα στη σει-
ρά θα δούμε στη συνέχεια ότι ο παπάς 
παίζει από τους σημαντικούς ρόλους 
ώστε να γίνει ο σασμός. Χαίρομαι που 
παίζω αυτόν τον ρόλο τιμώντας με αυτόν 
τον τρόπο το συγχωρεμένο τον παππού 
μου ο οποίος ήταν παπάς και φέρω και 
το όνομά του. Στο βιβλίο, ο παπάς ανα-
φέρεται σαν παπά  - Γρηγόρης. Τους 
παρακάλεσα και τους είπα, αν είναι δυ-
νατό να αλλάξουμε το όνομα και να το 
κάνουμε Μιχάλης. Στην αρχή δεν το κα-
τάλαβαν και όταν τους εξήγησα τον λό-
γο, το δέχτηκαν μετά χαράς. Θα πω και 
κάτι, επίσης, ότι για πρώτη φορά στην 
καριέρα μου δεν χρειάστηκε να χρησι-
μοποιήσω τόσα πολλά υποκριτικά μέσα 
ως ηθοποιός, αφού αντιγράφω τον παπ-
πού μου, συμπεριφορές μέσα από αν-
θρώπους με μεγάλες και γενναιόδωρες 
καρδιές από τα Ανώγεια κάτι που το 
περνάω μέσα από την τηλεόραση.

Μ.Σ.: Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο  
βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη, «Σα-
σμός». Βλέπουμε ότι σε κάποια σημεία 
κυριαρχεί το στοιχείο της υπερβολής και 
σε άλλα σημεία υπάρχουν σκηνές που δεν 
συμβαίνουν στην Κρήτη. 
Μ.Α.: Όπως; 

Μ.Σ.: Για παράδειγμα, οι αντίπαλες οι-
κογένειες ποτέ δεν διασκεδάζουν στο ίδιο 
γλέντι για να μην ανοίξει κι άλλος κύ-
κλος αίματος. Και ποτέ δεν έχει συμβεί 
να σκοτώσει κάποιος προμελετημένα τον 
ξάδελφό του λόγω του ότι αγαπά παρά-
φορα τη γυναίκα του!
Μ.Α.: Σωστό είναι αυτό. Ισχύει αυτό που 
λες. Δεν γνωρίζω αν έχει συμβεί στην 
Κρήτη η δεύτερη περίπτωση που είπες. 
Στην παγκόσμια δραματουργία υπάρ-
χουν τέτοιες περιπτώσεις. Το βαθύ πά-
θος καμιά φορά είναι και τυφλό. Για 
φαντάσου τον ήρωα του ΣΑΣΜΟΥ, το 
Μαθιό εν προκειμένω.  Ο Μαθιός  έχει 
20 χρόνια ένα κρυφό καημό. Δεν πα-
ντρεύτηκε, δεν έκαμε καμία σχέση, έχει 
αφοσιωθεί ολοκληρωτικά σε αυτή την 
γυναίκα. Βλέπει την κοπελιά που αγά-
πησε παράφορα, την Βασιλική, που πο-
τέ δεν ερωτεύτηκε τον άνδρα της τον 
Στεφανή, αυτός να την κακομεταχειρί-
ζεται, να της μιλά άσχημα και απότομα, 
να απιστεί και να κοιτάζει την δική του 
βολή! Ήταν ένας δεσποτικός τύπος και 
επιπόλαιος. Όπως σου είπα το πάθος 
είναι τυφλό και οδήγησε τον Μαθιό να 
κάνει αυτό που έκανε. Όσο για την πρώ-
τη περίπτωση που λες, αυτό λέγεται 
«καθ΄οικονομία». Αν έχεις προσέξει, 
όλα αυτά τα επεισόδια γίνονται σε ένα 
χωριό. Αρχικά ήταν σε δυο χωριά, αλλά 
για λόγους οικονομίας, όπως είπα, γίνε-
ται σε ένα χωριό. Ξέρουμε ότι σε ένα 
τέτοιο περιστατικό η μία οικογένεια 
φεύγει από το χωριό και ακόμα, ακόμα 
και από το νησί μας. Αν έχεις προσέξει 
το χωριό «Άνω Ποριά» στην Κρήτη δεν 
υπάρχει. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να 
αναφέρουμε ένα χωριό με το όνομά του 
και να στιγματίσουμε τον τόπο αυτό. 
Είμαστε προσεχτικοί. Εμείς οι Κρητικοί 
που ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει σε 
αυτές τις περιπτώσεις, είναι φυσικό να 
μας κακοφαίνεται, μην ξεχνάμε ότι αυτή 
η σειρά είναι για όλη την Ελλάδα. Εμείς 
στεκόμαστε στην επόμενη μέρα όπως 
λέει και ο τίτλος «Σασμός». Εδώ δυο 
νέα και όμορφα παιδιά, ο Αστέρης και 
η Αργυρώ, ερωτεύονται και το πάθος ›

… ακριβός συνεντευξιαζόμενός μας, πριν από πολλά χρόνια άφησε  
τα λαμπερά φώτα της αθήνας, τις διάφορες προκλήσεις και  

προσκλήσεις της πρωτεύουσας, για να στρέψει το βλέμμα του στα Χανιά και 
στο Δημοτικό Περιφερειακό θέατρο Κρήτης, αναλαμβάνοντας την διεύθυνσή 
του. Ένα εγχείρημα και μια κίνηση που είχε πολύ ρίσκο, μεγάλες αγωνίες  
και αρκετά καλλιτεχνικά «στοιχήματα» για να αναμορφώσει, ή σωστότερα,  
να μεταμορφώσει το τοπικό θέατρο φτάνοντάς το στην σημερινή κορυφαία 
θέση που πραγματικά του άξιζε και του αξίζει.

ο λόγος για τον ανωγειανό ηθοποιό, Μιχάλη αεράκη που αυτή την εποχή τον 
καμαρώνουμε στο τηλεοπτικό κανάλι του aLPHa, με την σειρά επεισοδίων της 
σειράς «Σασμός». Ένα άτομο που με την διαρκή ποιότητα και προσφορά του 
στην Έβδομη Τέχνη και την κοινωνία, τιμά στο μέγιστο βαθμό την ιδιαίτερη 
γενέτειρά του. Με τον Μιχάλη, είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να συνομιλήσουμε  
σε συνέντευξη που μας παραχώρησε και σας την παρουσιάζουμε.

ΚΑλή ΣΑΣ ΑνΑγνωΣή!

Μ.Σ.: Πριν από 17 – 18 χρόνια, άφησες στην 
κυριολεξία τα πολλά φώτα της Αθήνα για να 
μεταβείς στα Χανιά και να αναλάβεις την 
καλλιτεχνική διεύθυνση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Κρήτης. Πες μας γι’ αυτή την κίνησή σου και 
τα όποια ρίσκα κλήθηκες να πάρεις .
Μ.Α.: Είχα την μεγάλη τιμή το 2000 να ανα-
λάβω την τύχη του Δημοτικού Περιφερεια-
κού Θεάτρου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά. 
Ένα θέατρο που εκείνη την περίοδο περνού-
σε πολλές… μελαγχολικές στιγμές. Το λέω 
πολύ κομψά. Ο κύριος στόχος μου ήταν το 
θέατρο να γίνει δυνατό προς τα μέσα, εννο-
ώντας τα γεωγραφικά πλαίσια της Κρήτης 
και δυνατό προς τα έξω, εννοώντας τα γε-
ωγραφικά όρια της χώρας μας και γιατί όχι 
ακόμα και στο εξωτερικό. Μέσα από την 
πορεία των δεκαεπτά χρόνων που, ειρήσθω 
εν παρόδω, ήμουνα ο μακροβιότερος καλλι-
τεχνικός διευθυντής από οποιονδήποτε  στις  
άλλες κρατικές σκηνές, με την βοήθεια των 
συνεργατών, των καλλιτεχνών, των τεχνι-
κών, του διοικητικού προσωπικού, των διοι-
κητικών συμβουλίων, καταφέραμε πολλά. 
Είμαι χαρούμενος κι ευτυχισμένος. Όταν, 
όμως, το 2014 διαπίστωσα ότι σε αυτό το 
πολύ δυνατό θέατρο άρχισε να εισχωρεί με 
πλάγιους τρόπους η πολιτική - πολιτικοί, 
τότε κατάλαβα ότι ήρθε η ώρα να φύγω. 
Άντεξα άλλα τρία χρόνια κι όταν όλες αυτές 
οι αμφιβολίες που είχα, έγιναν πεποίθηση, 
βλέποντας την πολιτική να εισβάλει στο 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ., καθαρά για ψηφοθηρικούς 
λόγους, τότε έκρινα ότι εγώ δεν είχα κανένα 
μα κανένα πλέον λόγο να βρίσκομαι εκεί. 
Αφήνω τον κόσμο να κρίνει και να συγκρίνει 
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. του διαστήματος 2000  - 
2017 με το σημερινό. 

Μ.Σ.: Να έρθουμε στο σήμερα, πόσο πίσω 
πήγε η πανδημία το θέατρο και γενικά  τον 
βιοπορισμό των  ηθοποιών;
Μ.Α.: Η πανδημία του κορωνοϊού, σίγουρα, 
έπληξε όλους σχεδόν τους Έλληνες, όλα 
σχεδόν τα επαγγέλματα, κατέστρεψε οικο-
νομίες και αφαίρεσε και αφαιρεί ακόμα 
πολλές ανθρώπινες ζωές. Δεν θα μπορούσε, 
λοιπόν, αυτή η λαίλαπα να αφήσει και θέα-
τρο αλώβητο. Εμείς οι καλλιτέχνες είχαμε 
και έχουμε τη μεγαλύτερη καταστροφή. Τα 
θέατρα κλείσανε από την μία μέρα στην 
άλλη. Οι ηθοποιοί, όπως σου περιέγραψα 
και στην αρχή, είχαμε και έχουμε πάντα την 
ανασφάλεια του επαγγέλματος, ώσπου ήρ-

θε και ο κορωνοϊός να μας αποτελειώσει! 
Επηρέασε ολοκληρωτικά τον κλάδο των 
ηθοποιών και μαζί με εμάς όλοι που δούλευ-
αν παράπλευρα στο χώρο, όπως το τεχνικό 
προσωπικό, οι σκηνοθέτες, οι συγγραφείς, 
οι ενδυματολόγοι, οι θιασάρχες, το διοικη-
τικό προσωπικό και άλλοι πολλοί που έμει-
ναν χωρίς δουλειά. Μέσα από αυτό είδαμε, 
όμως, τη δίψα του κόσμου για θέατρο. Τώ-
ρα που κάπως ανοίγουν δειλά – δειλά οι 
διάφορες σκηνές, γεμίζουν τα θέατρα. Εί-
δαμε φέτος στην τηλεόραση να γίνονται 
πολλαπλές δουλειές κι έτσι κάπως εξομα-
λύνθηκαν τα πράγματα από αυτήν την σκο-
τεινιά που τα πλάκωνε και τα πλακώνει 
ακόμα.  

Μ.Σ.: Το έργο «Σασμός»  στο οποίο συμμε-
τέχεις κι εσύ, είναι γεγονός ότι  «σκίζει» από 
πλευρά τηλεθέασης. Τι είναι αυτό που καθη-
λώνει τον τηλεθεατή και εκτοξεύει τα νούμε-
ρα πολύ ψηλά;
Μ.Α.: Είναι η αλήθεια, ο ρεαλισμός! Ο κό-
σμος όταν εισπράττει ότι αυτό που βλέπει 
είτε στην τηλεόραση είτε στο θέατρο εμπε-
ριέχει το στοιχείο της αλήθειας, τότε το 
αγκαλιάζει και το αγαπά. Ο «ΣΑΣΜΟΣ», 
λοιπόν, εμπεριέχει το στοιχείο της αλήθειας. 
Το έργο καταπιάνεται με μια υπαρκτή ιστο-
ρία του νησιού μας. Εμείς που καταγόμαστε 
από τα Ανώγεια, αλλά και οι καταγόμενοι 
από άλλα ορεινά της Κρήτης, ξέρουμε τη 
λέξη «σασμός», την έννοιά της και την με-
γάλη σημασία της. Δυστυχώς, έχουμε ακού-
σει ή ζούμε ακόμα και σήμερα τέτοια περι-
στατικά. Πολύ ευφυώς τον συγγραφέα Σπύ-
ρο Πετρουλάκη δεν ενδιαφέρει η βεντέτα, 
αλλά  ενδιαφέρεται  για το τί συμβαίνει μετά 
την βεντέτα κι γι’ αυτό ο τίτλος «ΣΑΣΜΟΣ». 
Σασμός, σημαίνει συμφιλίωση, σημαίνει και 
μεγάλη καρδιά και ειρήνη και υπέρβαση  σε 
ένα μικρό ή μεγάλο κοινωνικό σύνολο και 
κυρίως στα χωριά που είναι κλειστές και 
δύσκολες κοινωνίες και με την σκέψη ότι 
μετά από εμάς έρχονται κι άλλοι, όπως  τα 
παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δεν μπορούμε 
να αφήσουμε «κληρονομιά» μίσος, έχθρη-
τες, μανία εκδικητικότητας, διότι δεν φταίει 
κανένας από αυτούς που έρχονται.

Μ.Σ.: όι  παλιοί όμως , έλεγαν, Μιχάλη,  ότι 
σε ορισμένες περιπτώσεις η αυτοδικία ήταν 
πιο δίκαιη από συγκεκριμένες αποφάσεις 
δικαστηρίων που έριχναν τον δολοφόνο στα 
μαλακά. Τι απαντάς;
Μ.Α.: Δεν το ασπάζομαι καθ’ ολοκληρίαν. 
Υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια σε πολύ σκλη-
ρές περιπτώσεις που το κοινό περί δικαίου 
αίσθημα δεν ικανοποιήθηκε καθόλου! Αλλά 
υπάρχουν κι αυτά.

Μ.Σ.: Μίλησέ μας για τον ρόλο σου στο έργο 
και αν ήταν προσωπική σου επιθυμία να υπο-
δυθείς τον παπά.
Μ.Α.: Στην αρχή, μου πρότειναν να παίξω 
κάποιο άλλο ρόλο, δεν έχει σημασία ποιον. 
Αργότερα, όμως, μού προτάθηκε ο «ρόλος 
του παπά». Ένα κλικ έγινε μέσα μου σκε-
φτόμενος τον παππού μου, που έζησε σε πιο 
ταραγμένες εποχές και σε ακόμα πιο δύσκο-
λες κοινωνίες. Ήθελα να παίξω αυτόν τον 
ρόλο. Εγώ θα σου πω κάτι το οποίο το λέω 
και μέσα στο έργο. Όταν ήμουν μικρός με 
πήρε ο πατέρας μου σε ένα τσίρκο στο Ηρά-
κλειο. Εκεί μέσα εντυπωσιάστηκα βλέπο-
ντας τους ανθρώπους να προσπαθούν να 
ισορροπήσουν πάνω σε ένα τεντωμένο σχοι-
νί. Αυτοί λέγονταν ακροβάτες. Πού να φα-
νταζόμουν ότι μετά από τόσα χρόνια ο ρόλος 
του παπά θα ήταν ακριβώς αυτό. Να προ-
σπαθήσει να κρατά τις λεπτές ισορροπίες 
που υπάρχουν μέσα σε μια τοπική κοινωνία. 
Ο παπάς μέσα από το ιερό μυστήριο της 
εξομολόγησης, κυρίως,  γνωρίζει τα πάντα. 
Ο ρόλος του παπά είναι πως να μονιάσει και 
να αμβλύνει τις αντιθέσεις που υπάρχουν 

μή που έχω βαδίσει. Δεν το έχω μετανιώσει! 
Μου αρέσει που είμαι ηθοποιός και εκατό 
φορές να ξαναγεννιόμουν, πάλι αυτόν τον 
δρόμο θα βάδιζα. 

Μ.Σ.: Τι είναι αυτό που γεμίζει περισσότερο 
την ψυχή του ηθοποιού; 
Μ.Α.: Σίγουρα το «ταξίδι». Η περιπλάνηση 
σε διαφορετικούς θεατρικούς  «κόσμους» 
που μέσω του θεάτρου, μέσα από τα έργα 
που μελετάς και τους ρόλους που υποδύεσαι, 
σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις – ψυχικά 
– εποχές πριν από 2500 χρόνια, αν π.χ μιλή-
σουμε για Αρχαία Ελληνική Τραγωδία ή 
Κωμωδία. Με το Σύγχρονο Θέατρο, να 

γνωρίσεις όλο τον κόσμο μέσα από τα μη-
νύματα και τα νοήματα των μεγάλων Ελλή-
νων κλασικών συγγραφέων, τους οποίους 
έχω υπηρετήσει. Στο θέατρο, κάθε βράδυ,  
κρινόμαστε από τον κόσμο της παράστασης. 
Μέσα, λοιπόν, από αυτήν την περιπλάνηση, 
μου δόθηκε η ευκαιρία να μάθω αρκετά  για 
τον εαυτό μου, που δεν θα μπορούσα να μά-
θω αλλιώς.

Μ.Σ.: όι σχολές βγάζουν κάθε χρόνο πολλά 
νέα ταλαντούχα άτομα. Μοιραία, όμως, κά-
ποια θα χαθούν. Αυτό δεν  δημιουργεί με-
γάλη ανασφάλεια στους ηθοποιούς και στο 
όνειρό τους;
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Ο Κώστας και η Μαρία Σκουλά επιστρέφουν με 
νέο δίσκο, που αποτελεί και τον τρίτο κατά σειρά 
στην δισκογραφική τους πορεία. Ο τίτλος του εί-
ναι «Στην κόψη του σπαθιού» και περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου δικές τους μου-
σικές συνθέσεις, τις οποίες  
πλαισιώνουν μερικοί από τους πιο καταξιωμένους Κρήτες στιχουργούς. Πρόκειται για έναν 
κρητικό δίσκο, στον οποίο περιλαμβάνονται συρτά, κοντυλιές και ένας αμανές. Αποτελεί δε 
μουσική πρόταση, καθώς τα δύο αδέλφια μάς παρουσιάζουν νέες εντελώς πρωτότυπες  
μουσικές φόρμες πάνω στον κρητικό συρτό, χαράζοντας μ’ αυτό τον τρόπο ένα καινούργιο 
μονοπάτι στο πολύχρωμο ψηφιδωτό της κρητικής μουσικής. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι 
για πρώτη φορά συμπράττουν δισκογραφικά με τον πατέρα τους, τον γνωστό κρητικό  
καλλιτέχνη Μανώλη Σκουλά, ο οποίος τραγουδά σε τρία από τα κομμάτια του δίσκου. 

  ΣΥνΤΕλΕΣΤΕΣ
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ΕΝοΡχΗΣΤΡΩΣΗ: Κώστας Σκουλάς, Μαρία Σκουλά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΙΜΕλΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Κώστας Σκουλάς, Μαρία Σκουλά
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   ΑνωγειΑνεσ

Αθιβολεσ
   του ΜΑνωλη σκΑνδΑλη

Η γΙαγΙα ΣΤο γΙαΤΡο 
Μια γυναίκα ηλικιωμένη είχε πάει, κάποτε, στο κέντρο υγείας Ανωγεί-
ων. Από τη μια, αυτή, προσπαθεί να εξηγήσει στο γιατρού τα συμπτώ-
ματα που έχει, απ' την άλλη ο γιατρός προσπαθεί να καταλάβει τι του 
λέει αφού μιλεί με τo έντονo τοπικό ιδίωμα. 
Κάποια στιγμή και αφού έχουν χαθεί στην μετάφραση κάνει του για-
τρού: «Τέεεθοια κακή νύχτα παιδί μου να μη τη περάσει αθρωπος!!! Με 
συρίγωνε με τίνασε...» 
Ο Γιατρός την ρωτά: «Δηλαδή γιαγιά θες να μου πεις ότι χόρευαν τα 
δόντια σου απ το ρίγος;;» 
Κ η γυναίκα του λέει: «Ιιιιντα να σου πω παιδί μου που τα χα σε ένα 
ποτηράκι κ από το ζόρε μου δεν εξάνοιξα καθόλου ίντα εκάνανε...».

Το ζοΡΕ ΤοΥ ΧΤΥΠαΡθοΥνΗ 
Άνοιξη καιρού που ο ήλιος είναι ευχάριστος κάθεται ο Χτυπαρθούνης 
στου Σκανταλογιάννη... Από μια χαραμάδα περνά ο ήλιος και το τόνε 
«λούγει», τόνε ζεσταίνει και την έχει καταβρεί... Κάποια στιγμή περνά 
μια γυναίκα, η οποία ήτανε κ εύσωμη η κακομοίτσα!!! Και του κρύψε 
τον ήλιο για λίγο, αφού επέρασε από μπρός του. Αυτουνού όμως του 
φάνηκε αιώνας. Μόλις επέρασε η γυναίκα, κάνει αυτός του απατού ντου: 
«Ωωωωωω αναθεμά το, α δε με συρίγωσε (με πάγωσε) μέχρι να 'ποπε-
ράσει!!».

ΠΕΡΙΠαΙΧΤΗΚΕΣ ΜανΤΙναΔΕΣ 
Μια Εποχή στα Ανώγεια, βγάζανε μαντινάδες για να επαινέσει ο κα-
θένας την Ενορία του, και να πειράξει τους άλλους.
Ο Λιόντας (Μανώλης Καλομοίρης) είχε πει: 
H στο Μετόχι διάφοροι, στον Αϊ Γιώργη εργάτες, στον Αϊ Γιάννη γεωργοί, 
στο Περαχώρι Αντάρτες.

Ο Γκιρικλής (Μανώλης Σαλούστρος ) είχε πει: Στο Περαχώρι δε θωρείς 
μόνο χαλιά και ξένους, και τσι κουτσούρους του Γριλιό πού’χει πελεκη-
μένους.

Ο Λιόντας είχε πει: Το Περαχώρι που και που βγάνει κι’ επαναστάτες, 
μα βγάνει κι Μεσοχωριά σταφύλια και πατάτες.

Ένας Ντελικανής από τον Αϊ Γιώργη, αγαπούσε μια Περαχωριανή 
κοπελιά, που όμως αυτή δεν τον ήθελε, και της έκαμε καντάδα στο 
Περαχώρι, και λέει: Ξύλα θα φέρω όσα μπορώ πολλά από τα’ Όρη, να 
τα κεντήσω να καεί όλο το Περαχώρι!!!

Ο ντολμάς (Βαγγέλης Αεράκης) μικρό κοπελάκι τότε που άκουσε την 
όλη κατάσταση, απάντησε: Ξύλα να φέρεις δε μπορείς ούτε φωθιά να 
βάλεις, το Περαχώρι να καεί γυναίκα δε θα πάρεις!!!

ΕΡγαΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦοΡαΣ 
Κάποτε ο Μιχαλάκης (Κουνάλης) έψαχνε εργάτες για το χωράφι του. 
Μετά από κόπο, βρήκε τους Μηνά Βουϊδάσκη και Λευτέρη Δακανάλη, 
αλλά η απόδοση τους δεν ήταν καθόλου, όπως την ήθελε ο Μιχαλάκης. 
Το βράδυ στο καφενείο ο Μιχαλάκης συνάντησε τους προαναφερθέντες 
εργάτες και μαζί με τα λεφτά για την πληρωμή τους είχε μέσα και μια… 
στιχουργική «απόδειξη» που περίγραφε μέσα την «εργατικότητά» τους! 
Αυτή η άτυπη απόδειξη έγραφε:
«Εγύρευα  τσ’ εργάτες μου και βρήκα το *ξαθέρι
*τάξε πως εσκαλίζανε *αρκάλοι στο *Βενέρι.
Πολλά, Μηνά, είναι τα λεφτά και γροίκα τον Λευτέρη,
μα δεν τα *παλαμίζω γω με το δεξί μου χέρι,
Τ’ αμπέλι μου είναι καλόβολο και δίπλα είναι η *χαλέπα
*πέμπω τση για *ξελάκισμα κι αυτοί πήγαν και *θέκα». 
*Ξαθέρι = το εκλεκτότερο
*Τάξε = λες και…
*Αρκάλοι = ασβοί 
*Βενέρι = αγροτική περιοχή
*Παλαμίζω = φτυαρίζω
 *Χαλέπα = πετρώδες ίσιο έδαφος
*Ξελάκισμα = είδος αγροτικής εργασία
*Θέκα – Ξάπλωσαν.

ΜΑν.σκΑν.

ΗΤΑΝ ΤΕΤΑρΤΗ Τόυ 
1966 και ώρα 7:30 μ.μ., 
το επιβατικό / οχηματαγω-
γό «Ηράκλειον», ιδιοκτη-
σίας των αδελφών Τυπάλ-
δου, αποπλέει από το λιμά-
νι της Σούδας με μισή ώρα 
καθυστέρηση, μεταφέρο-
ντας 206 επιβάτες, 70 μέλη 
του πληρώματος και φορ-
τηγά με προορισμό το λι-
μάνι του Πειραιά. Η κακο-
καιρία που υπήρχε στο 
Κρητικό πέλαγος ανάγκα-
σε το Λιμεναρχείο να απα-
γορεύσει τον απόπλου των 
μικρών σκαφών! Όχι όμως 
και τον απόπλου των μεγά-
λων πλοίων στο ανοιχτό 
πέλαγος. Τα 5 ή 6 μποφόρ, 
δεν θεωρήθηκαν επικίνδυ-
να για το 19.000 τόνων 
πλοίο που ήταν το «F/B 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ». Μετά τα 
μεσάνυχτα, το «Ηράκλειον» έπλεε στο Μυρ-
τώο πέλαγος μέσα σε υψηλό κυματισμό, κα-
θώς η ένταση των ανέμων αυξήθηκε σε 8 
μποφόρ! Στις δύο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς 
το πλοίο έπλεε 6 μίλια βορειοανατολικά της 
βραχονησίδας Φαλκονέρα, ένα μεγάλο φορ-
τηγό-ψυγείο που φορτώθηκε την τελευταία 
στιγμή στο πλοίο απασφαλίστηκε από τους 
διαρκείς κλυδωνισμούς και χτύπησε με φόρα 
στην μπουκαπόρτα με αποτέλεσμα η πόρτα 
να υποχωρήσει και να μπουν νερά στο γκα-
ράζ του πλοίου! 
Μετά της 02:00 τα μεσάνυχτα ο ασυρματι-
στής εξέπεμψε το πρώτο αγωνιώδες SOS. Στη 
γέφυρα οι αξιωματικοί έκαναν απελπισμένες 
προσπάθειες, όμως το πλοίο έγερνε  κι άρχι-

σε να βυθίζεται! Το τραγι-
κό αποτέλεσμα, το Αιγαίο 
πέλαγος να γίνει ο υγρός 
τάφος για 247 ψυχές!
Ανάμεσα στους ναυαγούς  
και ο εικοσαετής, τότε,  
συγχωριανός μας Μανώ-
λης Καραμπίνης που ήταν 
μέλος του πληρώματος. Οι 
μοιραίοι γονείς του άτυχου 
Μανώλη θα μάθουν το 
τραγικό γεγονός από το 
ραδιόφωνο. 
Η μάνα του Μανώλη, η 
Μαρία Καραμπίνη θα 
σταθεί με απόλυτη αξιο-
πρέπεια πάνω από το φέ-
ρετρο του γιου της κατα-
θέτοντάς του την ψυχή 
της:
«Παιδί μου  
που  
σ’ ανάθρεψα  
υγιέ μου 

με βάσανα και κόπους καντιφέ μου
και μιας βραδιάς φουρτούνα  
κανακάρη μου 
σε σκέπασε το κύμα κοπελιάρη μου.
Και ο αφρός της θάλασσας, παιδί μου, 
έγινε σάβανό σου γιασεμί μου.
Πώς να αγκαλιάσω κρίνε μου κι ανθέ μου 
το μαρμαρένιο σώμα σου υγιέ μου,
στη μητρική σου αγκαλιά, παιδί μου, 
ζωή για να σου δώσω γιασεμί μου,
Πόσες φορές θα φώναξες, υγιέ μου,
μάνα βοήθησε με ακριβέ μου, 
Πόσες φορές θα φώναξες, παιδί μου, 
μάνα βοήθησέ με γιασεμί μου.»

ΜΑΝ. ΣΚΑΝ.

55 χρονιΑ 
Απο Το νΑυΑγιο 
Του «F/B  
ηρΑκλειον» 
σΤη ΦΑλκονερΑ
(Το μοιρολόι της 
καραμπίνενας)

«Στην Κόψη 
του Σπαθιού» 

ΚωΣΤαΣ ΣΚοΥλαΣ & ΜαΡΙα ΣΚοΥλα

››

των οικογενειών τους στέκεται εμπόδιο 
να ζήσουν το έρωτά τους. Δυο παιδιά 
που δεν φταίνε σε τίποτα για το τι έκα-
ναν οι οικογένειες τους 20 χρόνια πίσω, 
όταν αυτοί ήταν πολύ μικρά παιδιά. το 
πιο σημαντικό είναι να μην προσβάλου-
με μέσω της σειράς τα ήθη, τα έθιμα, τις 
παραδόσεις και να προβάλουμε και τα 
καλά στοιχεία που έχει ένας Κρητικός 
και μάλιστα ένας Κρητικός που ζει στην 
ενδοχώρα. Δεν είναι μόνο μπαλωθιές η 
Κρήτη και οι κούπες που πίνουμε. Είναι 
και πολλά άλλα μοναδικά καλά, που 
οφείλουμε να προβάλουμε. Να αναδεί-
ξουμε τον καλό εαυτό του Κρητικού.  
Υπάρχουν, βεβαίως, οι άγραφοι νόμοι 
και κανόνες στην κάθε κρητική κοινω-
νία που πρέπει να σεβόμαστε. Υπάρ-
χουν και τα καίρια αντανακλαστικά από 
τους ψυχραιμότερους να επέμβουν για 
να μην προχωρήσει και να επεκταθεί το 
κακό που δεν ωφελεί κανένα. Πρέπει να 
κοιτάμε την επόμενη μέρα και όχι να 
συνεχίζουμε το μίσος και την εκδικητι-
κότητα. 

Μ.Σ.: Βλέπουμε ότι μέσα στο έργο, υπάρ-
χει από την μία ένας ρεαλισμός και μια 
πικρή αλήθεια για την Κρήτη, τη βεντέτα, 
η οποία δεν τιμά το πολιτισμό αιώνων του 
νησιού μας, αλλά από την άλλη, μόνο 
στην Κρήτη κυριαρχεί ο σασμός, για να 
σταματήσει εκεί το κακό.
Μ.Α.: Ο Κρητικός είναι γενναιόψυχος, 
είναι γενναιόδωρος, έχει ευαισθησίες, 
έχει αυστηρές αρχές. Είναι φίλος της 
ελευθερίας, είναι υπερήφανος έχει 
υπερβολικό φιλότιμο, έχει όλα τα καλά, 
τα οποία δεν τα βρίσκεις σε τόσο βαθμό 
μαζεμένα σε άλλα γεωγραφικά διαμε-
ρίσματα της χώρας μας. Θυμάμαι τα 
παιδικά μου χρόνια που όταν τσακωνό-
μουνα με κάποιον επενέβαινε κάποιος 
μεγαλύτερος, με κύρος και μας έλεγε 
«Ελάστε να σας τα σιάξουμε». Αυτό το 
φαινόμενο υπάρχει μόνο στην Κρήτη. 
Δηλαδή, δεν θέλουμε φιλονικίες, έριδες, 
κόντρα και έχθρες.  Θέλουμε ομόνοια, 
αγάπη και φιλία για να προβάλουμε μό-
νο τα καλά. Ο σασμός είναι ένα πολύ 
σοβαρό στοιχείο του πολιτισμού μας. 
Οι κοινωνίες δεν μένουν αδιάφορες. 
Ενεργοποιούνται άτομα που έχουν την 
αποδοχή από το σύνολο της κοινωνίας 
για να τα ξαναβρούνε οι οικογένειες και 
να επουλώσουν τις διάφορες πληγές για 
να μην οδηγηθούν στον ολοκληρωτικό 
όλεθρο. 
 
Μ.Σ.: Πώς έγινε η προσέγγιση σου από 
τον σκηνοθέτη;
Μ.Α.: Με τον σκηνοθέτη γνωριζόμαστε 
από παλιά. Μόλις πήρε τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα ο ALPHA, με πήρε τηλέφω-
νο και μου είπε ότι με θέλει στο έργο για 
να βοηθήσω και με άλλους τρόπους και 
στο στήσιμο αυτής της σειράς. Όμως πο-
λύ γρήγορα έγινε και ένα άλλο, το οποίο 
δεν το περίμενα. Ο ALPHA, με κάλεσε 
και ανέλαβα σύμβουλος σε θέματα μυ-
θοπλασίας σε αυτή τη σειρά. Όπως ξέ-
ρεις, ο ALPHA έχει περάσει στα χέρια 
μιας από τις μεγαλύτερες και πιο εύρω-
στες οικονομικά οικογένειες της Κρήτης 
και της Ελλάδος που είναι η οικογένεια 
των Βαρδινογιάννηδων. Έτσι, είναι με-
γάλη τιμή για μένα να είμαι και σύμβου-
λος στο κανάλι!

Μ.Σ.: Το γεγονός ότι το ενδιαφέρον του 
κόσμου έχει στραφεί περισσότερο στην 
μυθοπλασία σε σχέση με τα ριάλιτι, δεί-
χνει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών, 
ψάχνει εκεί περισσότερο τη λύτρωση από 
τα προσωπικά τους αδιέξοδα; 
Μ.Α.: Ασφαλώς! Ο τηλεθεατής ψάχνει 

τη λύτρωση. Ταυτίζεται με τους ρόλους 
των ηθοποιών, με το έργο, με την εποχή. 
Τα ριάλιτι κατά την άποψή μου δεν έχουν 
να δώσουν κάτι ουσιαστικό στο κόσμο. 
Πολυπαίξανε, δώσανε ότι δώσανε επί δε-
καετίες και στο τέλος κουράσανε. Γι’ 
αυτό τον λόγο έρχονται οι σειρές, οι μυ-
θοπλασίες όπως λέγονται, για να δώσουν 
άλλο τόνο. Εγώ έχω να εμφανιστώ στην 
τηλεόραση από τότε που κάναμε «ΤΟ 
ΝΗΣΙ», το 2010, αν θυμάμαι καλά. Δεν 
σου κρύβω ότι είμαι πολύ επιλεκτικός. 
Είχα δεχτεί πολλές προτάσεις, τις οποίες 
απέρριπτα διότι δεν με εξέφραζαν και δεν 
είχαν να μου δώσουν κάτι. Αυτή η σειρά 
είναι ένα κομμάτι από τα σπλάχνα μου 
και ο ρόλος, επίσης. Δεν το σκέφτηκα 
πολύ και χαίρομαι που συμμετέχω. 

Μ.Σ.: Βλέπουμε νέους ηθοποιούς στη σειρά. 
Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να βιώσουν 
μέσα τους μια ιδιότυπη νοοτροπία και ένα 
ξεχωριστό ψυχισμό τα οποία έχει ο Κρητι-
κός, ώστε αυτοί οι νέοι ηθοποιοί να αποδώ-
σουν πιστά τον ρόλο τους; 
Μ.Α.: Η διανομή των ρόλων πήρε πολύ 
χρόνο και κόπο από τον σκηνοθέτη και 
από το κανάλι. Δεν είναι καθόλου εύκολες 
οι διανομές ρόλων σε ένα τέτοιο έργο που 
έχει, όπως είπες, ιδιαιτερότητα, στη γλώσ-
σα, στη ματιά, στο ψυχισμό, στο DNA, 
στην ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία μας και 
άλλων πολλών πραγμάτων. Σε αυτό το 
κομμάτι παίζω και ένα άλλο ρόλο, δηλαδή 
το πώς μπορώ να εμφυσήσω τον συνάδελ-
φό μου να ανταποκριθεί σωστά και πιστά 
στην ιδιαιτερότητα αυτή. Έχουμε κάμει 
πολύ κουβέντα με όλους τους ηθοποιούς 
για το τι σημαίνει «σασμός» για το τι ση-
μαίνει παράδοση της Κρήτης, τι σημαίνει 
εχεμύθεια και άγραφοι κανόνες σε μια 
ιδιότυπη κοινωνία. Για όλα αυτά είχε γίνει 
μια μακροσκελέστατη συζήτηση γι’ αυτά 
τα θέματα και από εμένα. Φαίνεται ότι 
έχουν πετύχει κι αυτό φαίνεται και από 
την τηλεθέαση, που είναι ένας δείκτης και 
παρά το ότι υπάρχουν και άλλες πολύ κα-
λές σειρές όπως «Οι άγριες μέλισσες», «Η 
γη της ελιάς», κλπ ο ΣΑΣΜΟΣ έχει την 
πρώτη θέση. Οι τηλεθεατές έχουν ανοίξει 
την πόρτα τους και την καρδιά τους και 
αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους!
 
Μ.Σ.: Σε ακούσαμε στις αρχές των επεισο-
δίων να αναφέρεις το όνομα του θείου σου 
του «Νταρολευτέρη». Αυτό ήταν μια εσω-
τερική σου ανάγκη να τιμήσεις ένα οικείο 
σου πρόσωπο, που τόσο τιμούσες και αγα-
πούσες;
Μ.Α.: Ναι, ναι… Κοίτα επειδή τα άλλα 
παιδιά δεν έχουν θύμισες και ανθρώπους 
στην Κρήτη, αισθάνθηκα την εσωτερική 
ανάγκη να μνημονεύσω το όνομα του 
μπάρμπα μου του Νταρολευτέρη που τον 
αγαπούσα και με αγαπούσε πολύ! Στην 
πορεία θα μπούνε και άλλα ονόματα και 
τοποθεσίες. 

Μ.Σ.: Πόσο θα διαρκέσει η σειρά;
Μ.Α: Η σειρά έχει 172 επεισόδια. Όπως 
αντιλαμβάνεται ο καθένας, ένα βιβλίο 400 
σελίδων όπως του «Σασμού», σε καμία 
των περιπτώσεων δεν μπορεί να είναι μό-
νο το βιβλίο. Γι αυτό λέμε μυθοπλασία. 
Βάζουμε φανταστικά πρόσωπα που δεν 
υπάρχουν στο βιβλίο. Μπαίνουν ιστορίες 
που δεν υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Είναι 
οι λεγόμενες προσθήκες. Η σειρά θα παί-
ζεται μέχρι στις 10 Ιουνίου, περίπου. Να 
σου πω, πως  συζητάμε με το κανάλι να 
γίνει του χρόνου ένας άλλος, νέος κύκλος 
επεισοδίων με βάση κεντρικό κορμό το 
«ΣΑΣΜΟΥ». Θα δείξει το πράμα αργό-
τερα.

Μ.Σ.: υπάρχει στην ηθοποιία κάτι που δεν 

έχεις πραγματοποιήσεις μέχρι τώρα και το 
οποίο θέλεις πολύ να το κάνεις;
Μ.Α.: Όχι , όχι! Είμαι απόλυτα ικανοποιη-
μένος. Όπου και ό,τι έχω παίξει όλα αυτά 
τα χρόνια. Εκτιμώ ότι η πιο δημιουργική 
μου βάση ήτανε ως καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο 
Κρήτης. Νιώθω πολύ γεμάτος και υπερή-
φανος στα δεκαεπτά χρόνια που το υπηρέ-
τησα από αυτή τη θέση, ήταν πολύ δημι-
ουργικά. Είμαι πολύ υπερήφανος για το ότι 
έχω παίξει διότι δεν ήμουν και δεν είμαι 
εύκολος, με την έννοια ότι δεν τρέχω όπου 
μου πούνε έλα! Εξετάζω, ερευνώ και αν 
είναι κάτι που με εκφράζει, τότε λέω ναι! 
Όπως πρόσφατα είπα «ναι» σε μια πρότα-
ση του Παντελή Βούλγαρη, «Το τελευταίο 
σημείωμα». Ή η ταινία του Μανούσου Μα-
νουσάκη, «Ουζερί Τσιτσάνης». Σε τέτοιες 
δουλειές θέλω να είμαι μέσα. Κλείνοντας 

αυτή την κουβέντα μας, Μανώλη, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω  προσωπικά και 
εσένα για το ενδιαφέρον σου και να 
επικοινωνήσω, έστω με αυτόν τον τρό-
πο με όλους του συγχωριανούς μας και 
να πω ότι είμαι πολύ περήφανος που 
είμαι γέννημα της Ανωγειανής γης!

Μ.Σ.: Θέλεις να κλείσουμε την συζήτηση 
αυτή με μια μαντινάδα που σε εκφράζει 
και σε σου αρέσει πολύ;
Μ.Α.: Με εκφράζει μια μαντινάδα η 
οποία είναι πολύ παλιά και λέει: 

«Το να πονείς και να το λες  
αυτός δεν είναι πόνος, 
ο πόνος είναι να πονείς  
και να το ξέρεις μόνος».

Μ.Σ.: Σ’ ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη!
Μ.Α.: Εγώ ευχαριστώ!

* αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω πολύ τον καλό συγχωριανό μας,  
Μιχάλη αεράκη, διότι πέρα από την συγκεκριμένη συνέντευξη που μας 
παραχώρησε με τα χαράς για τη «ΦωνΗ Των ανωγΕΙων», μεσολάβησε και 
στο να παρακολουθήσω από κοντά και να νιώσω την μοναδική εμπειρία του 
πώς γυρίζεται μια τηλεοπτική σειρά και συγκεκριμένα ο «Σασμός» στον 
aLPHa, λαμβάνοντας, μάλιστα, μέρος σε μια σκηνή.)
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Ο Κώστας και η Μαρία Σκουλά επιστρέφουν με 
νέο δίσκο, που αποτελεί και τον τρίτο κατά σειρά 
στην δισκογραφική τους πορεία. Ο τίτλος του εί-
ναι «Στην κόψη του σπαθιού» και περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου δικές τους μου-
σικές συνθέσεις, τις οποίες  
πλαισιώνουν μερικοί από τους πιο καταξιωμένους Κρήτες στιχουργούς. Πρόκειται για έναν 
κρητικό δίσκο, στον οποίο περιλαμβάνονται συρτά, κοντυλιές και ένας αμανές. Αποτελεί δε 
μουσική πρόταση, καθώς τα δύο αδέλφια μάς παρουσιάζουν νέες εντελώς πρωτότυπες  
μουσικές φόρμες πάνω στον κρητικό συρτό, χαράζοντας μ’ αυτό τον τρόπο ένα καινούργιο 
μονοπάτι στο πολύχρωμο ψηφιδωτό της κρητικής μουσικής. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι 
για πρώτη φορά συμπράττουν δισκογραφικά με τον πατέρα τους, τον γνωστό κρητικό  
καλλιτέχνη Μανώλη Σκουλά, ο οποίος τραγουδά σε τρία από τα κομμάτια του δίσκου. 

  ΣΥνΤΕλΕΣΤΕΣ

ΜοΥΣΙΚΗ: Κώστας Σκουλάς, Μαρία Σκουλά

ΣΤΙχοΙ: Δέσποινα Σπαντιδάκη, Λευτέρης Καλομοίρης, Γιάννης Αεράκης (Πολογιάννης), 

Βασίλης Βιτώρος (Βίγκλης), Πέτρος Καλομοίρης, Γιάννης Βιτώρος (Κέννεντυ),  

Σταύρος Βιτώρος (Αγκούτσακας), Γιώργος Χριστοδουλάκης, Εμμανουήλ Δουνδουλάκης, 

Γιάννης Σκουλάς (Μεταξάς)

ΤΡΑΓοΥΔΙ: Κώστας Σκουλάς, Μαρία Σκουλά, Μανώλης Σκουλάς

ΜοΥΣΙΚοΙ: Κώστας Σκουλάς (λύρα, λαούτο, μαντολίνο, ζίλια, κουδούνια), Μαρία Σκουλά 

(λύρα, λυράκι), Νίκος Παγωμένος (τύμπανα, κύμβαλα, νταούλι, μπεντίρ) 

ΕΝοΡχΗΣΤΡΩΣΗ: Κώστας Σκουλάς, Μαρία Σκουλά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΙΜΕλΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Κώστας Σκουλάς, Μαρία Σκουλά

ΗχοΓΡΑφΗΣΗ - ΜΕΙΞΗ -mastering: Studio Astra

ΗχολΗΠΤΗΣ: Κώστας Μαρκάκης

ΣχΕΔΙΑΣΗ ΕΞΩφΥλλοΥ & ΓΡΑφΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕλΕΙΑ: Ιωάννης Οικονομάκης
ΕΤοΣ ΕΚΔοΣΗΣ: 2021

ο δίσκος κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, όπως Apple Music, Spotify κ.ά.

   ΑνωγειΑνεσ

Αθιβολεσ
   του ΜΑνωλη σκΑνδΑλη

Η γΙαγΙα ΣΤο γΙαΤΡο 
Μια γυναίκα ηλικιωμένη είχε πάει, κάποτε, στο κέντρο υγείας Ανωγεί-
ων. Από τη μια, αυτή, προσπαθεί να εξηγήσει στο γιατρού τα συμπτώ-
ματα που έχει, απ' την άλλη ο γιατρός προσπαθεί να καταλάβει τι του 
λέει αφού μιλεί με τo έντονo τοπικό ιδίωμα. 
Κάποια στιγμή και αφού έχουν χαθεί στην μετάφραση κάνει του για-
τρού: «Τέεεθοια κακή νύχτα παιδί μου να μη τη περάσει αθρωπος!!! Με 
συρίγωνε με τίνασε...» 
Ο Γιατρός την ρωτά: «Δηλαδή γιαγιά θες να μου πεις ότι χόρευαν τα 
δόντια σου απ το ρίγος;;» 
Κ η γυναίκα του λέει: «Ιιιιντα να σου πω παιδί μου που τα χα σε ένα 
ποτηράκι κ από το ζόρε μου δεν εξάνοιξα καθόλου ίντα εκάνανε...».

Το ζοΡΕ ΤοΥ ΧΤΥΠαΡθοΥνΗ 
Άνοιξη καιρού που ο ήλιος είναι ευχάριστος κάθεται ο Χτυπαρθούνης 
στου Σκανταλογιάννη... Από μια χαραμάδα περνά ο ήλιος και το τόνε 
«λούγει», τόνε ζεσταίνει και την έχει καταβρεί... Κάποια στιγμή περνά 
μια γυναίκα, η οποία ήτανε κ εύσωμη η κακομοίτσα!!! Και του κρύψε 
τον ήλιο για λίγο, αφού επέρασε από μπρός του. Αυτουνού όμως του 
φάνηκε αιώνας. Μόλις επέρασε η γυναίκα, κάνει αυτός του απατού ντου: 
«Ωωωωωω αναθεμά το, α δε με συρίγωσε (με πάγωσε) μέχρι να 'ποπε-
ράσει!!».

ΠΕΡΙΠαΙΧΤΗΚΕΣ ΜανΤΙναΔΕΣ 
Μια Εποχή στα Ανώγεια, βγάζανε μαντινάδες για να επαινέσει ο κα-
θένας την Ενορία του, και να πειράξει τους άλλους.
Ο Λιόντας (Μανώλης Καλομοίρης) είχε πει: 
H στο Μετόχι διάφοροι, στον Αϊ Γιώργη εργάτες, στον Αϊ Γιάννη γεωργοί, 
στο Περαχώρι Αντάρτες.

Ο Γκιρικλής (Μανώλης Σαλούστρος ) είχε πει: Στο Περαχώρι δε θωρείς 
μόνο χαλιά και ξένους, και τσι κουτσούρους του Γριλιό πού’χει πελεκη-
μένους.

Ο Λιόντας είχε πει: Το Περαχώρι που και που βγάνει κι’ επαναστάτες, 
μα βγάνει κι Μεσοχωριά σταφύλια και πατάτες.

Ένας Ντελικανής από τον Αϊ Γιώργη, αγαπούσε μια Περαχωριανή 
κοπελιά, που όμως αυτή δεν τον ήθελε, και της έκαμε καντάδα στο 
Περαχώρι, και λέει: Ξύλα θα φέρω όσα μπορώ πολλά από τα’ Όρη, να 
τα κεντήσω να καεί όλο το Περαχώρι!!!

Ο ντολμάς (Βαγγέλης Αεράκης) μικρό κοπελάκι τότε που άκουσε την 
όλη κατάσταση, απάντησε: Ξύλα να φέρεις δε μπορείς ούτε φωθιά να 
βάλεις, το Περαχώρι να καεί γυναίκα δε θα πάρεις!!!

ΕΡγαΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦοΡαΣ 
Κάποτε ο Μιχαλάκης (Κουνάλης) έψαχνε εργάτες για το χωράφι του. 
Μετά από κόπο, βρήκε τους Μηνά Βουϊδάσκη και Λευτέρη Δακανάλη, 
αλλά η απόδοση τους δεν ήταν καθόλου, όπως την ήθελε ο Μιχαλάκης. 
Το βράδυ στο καφενείο ο Μιχαλάκης συνάντησε τους προαναφερθέντες 
εργάτες και μαζί με τα λεφτά για την πληρωμή τους είχε μέσα και μια… 
στιχουργική «απόδειξη» που περίγραφε μέσα την «εργατικότητά» τους! 
Αυτή η άτυπη απόδειξη έγραφε:
«Εγύρευα  τσ’ εργάτες μου και βρήκα το *ξαθέρι
*τάξε πως εσκαλίζανε *αρκάλοι στο *Βενέρι.
Πολλά, Μηνά, είναι τα λεφτά και γροίκα τον Λευτέρη,
μα δεν τα *παλαμίζω γω με το δεξί μου χέρι,
Τ’ αμπέλι μου είναι καλόβολο και δίπλα είναι η *χαλέπα
*πέμπω τση για *ξελάκισμα κι αυτοί πήγαν και *θέκα». 
*Ξαθέρι = το εκλεκτότερο
*Τάξε = λες και…
*Αρκάλοι = ασβοί 
*Βενέρι = αγροτική περιοχή
*Παλαμίζω = φτυαρίζω
 *Χαλέπα = πετρώδες ίσιο έδαφος
*Ξελάκισμα = είδος αγροτικής εργασία
*Θέκα – Ξάπλωσαν.

ΜΑν.σκΑν.

ΗΤΑΝ ΤΕΤΑρΤΗ Τόυ 
1966 και ώρα 7:30 μ.μ., 
το επιβατικό / οχηματαγω-
γό «Ηράκλειον», ιδιοκτη-
σίας των αδελφών Τυπάλ-
δου, αποπλέει από το λιμά-
νι της Σούδας με μισή ώρα 
καθυστέρηση, μεταφέρο-
ντας 206 επιβάτες, 70 μέλη 
του πληρώματος και φορ-
τηγά με προορισμό το λι-
μάνι του Πειραιά. Η κακο-
καιρία που υπήρχε στο 
Κρητικό πέλαγος ανάγκα-
σε το Λιμεναρχείο να απα-
γορεύσει τον απόπλου των 
μικρών σκαφών! Όχι όμως 
και τον απόπλου των μεγά-
λων πλοίων στο ανοιχτό 
πέλαγος. Τα 5 ή 6 μποφόρ, 
δεν θεωρήθηκαν επικίνδυ-
να για το 19.000 τόνων 
πλοίο που ήταν το «F/B 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ». Μετά τα 
μεσάνυχτα, το «Ηράκλειον» έπλεε στο Μυρ-
τώο πέλαγος μέσα σε υψηλό κυματισμό, κα-
θώς η ένταση των ανέμων αυξήθηκε σε 8 
μποφόρ! Στις δύο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς 
το πλοίο έπλεε 6 μίλια βορειοανατολικά της 
βραχονησίδας Φαλκονέρα, ένα μεγάλο φορ-
τηγό-ψυγείο που φορτώθηκε την τελευταία 
στιγμή στο πλοίο απασφαλίστηκε από τους 
διαρκείς κλυδωνισμούς και χτύπησε με φόρα 
στην μπουκαπόρτα με αποτέλεσμα η πόρτα 
να υποχωρήσει και να μπουν νερά στο γκα-
ράζ του πλοίου! 
Μετά της 02:00 τα μεσάνυχτα ο ασυρματι-
στής εξέπεμψε το πρώτο αγωνιώδες SOS. Στη 
γέφυρα οι αξιωματικοί έκαναν απελπισμένες 
προσπάθειες, όμως το πλοίο έγερνε  κι άρχι-

σε να βυθίζεται! Το τραγι-
κό αποτέλεσμα, το Αιγαίο 
πέλαγος να γίνει ο υγρός 
τάφος για 247 ψυχές!
Ανάμεσα στους ναυαγούς  
και ο εικοσαετής, τότε,  
συγχωριανός μας Μανώ-
λης Καραμπίνης που ήταν 
μέλος του πληρώματος. Οι 
μοιραίοι γονείς του άτυχου 
Μανώλη θα μάθουν το 
τραγικό γεγονός από το 
ραδιόφωνο. 
Η μάνα του Μανώλη, η 
Μαρία Καραμπίνη θα 
σταθεί με απόλυτη αξιο-
πρέπεια πάνω από το φέ-
ρετρο του γιου της κατα-
θέτοντάς του την ψυχή 
της:
«Παιδί μου  
που  
σ’ ανάθρεψα  
υγιέ μου 

με βάσανα και κόπους καντιφέ μου
και μιας βραδιάς φουρτούνα  
κανακάρη μου 
σε σκέπασε το κύμα κοπελιάρη μου.
Και ο αφρός της θάλασσας, παιδί μου, 
έγινε σάβανό σου γιασεμί μου.
Πώς να αγκαλιάσω κρίνε μου κι ανθέ μου 
το μαρμαρένιο σώμα σου υγιέ μου,
στη μητρική σου αγκαλιά, παιδί μου, 
ζωή για να σου δώσω γιασεμί μου,
Πόσες φορές θα φώναξες, υγιέ μου,
μάνα βοήθησε με ακριβέ μου, 
Πόσες φορές θα φώναξες, παιδί μου, 
μάνα βοήθησέ με γιασεμί μου.»

ΜΑΝ. ΣΚΑΝ.

55 χρονιΑ 
Απο Το νΑυΑγιο 
Του «F/B  
ηρΑκλειον» 
σΤη ΦΑλκονερΑ
(Το μοιρολόι της 
καραμπίνενας)

«Στην Κόψη 
του Σπαθιού» 

ΚωΣΤαΣ ΣΚοΥλαΣ & ΜαΡΙα ΣΚοΥλα

››

των οικογενειών τους στέκεται εμπόδιο 
να ζήσουν το έρωτά τους. Δυο παιδιά 
που δεν φταίνε σε τίποτα για το τι έκα-
ναν οι οικογένειες τους 20 χρόνια πίσω, 
όταν αυτοί ήταν πολύ μικρά παιδιά. το 
πιο σημαντικό είναι να μην προσβάλου-
με μέσω της σειράς τα ήθη, τα έθιμα, τις 
παραδόσεις και να προβάλουμε και τα 
καλά στοιχεία που έχει ένας Κρητικός 
και μάλιστα ένας Κρητικός που ζει στην 
ενδοχώρα. Δεν είναι μόνο μπαλωθιές η 
Κρήτη και οι κούπες που πίνουμε. Είναι 
και πολλά άλλα μοναδικά καλά, που 
οφείλουμε να προβάλουμε. Να αναδεί-
ξουμε τον καλό εαυτό του Κρητικού.  
Υπάρχουν, βεβαίως, οι άγραφοι νόμοι 
και κανόνες στην κάθε κρητική κοινω-
νία που πρέπει να σεβόμαστε. Υπάρ-
χουν και τα καίρια αντανακλαστικά από 
τους ψυχραιμότερους να επέμβουν για 
να μην προχωρήσει και να επεκταθεί το 
κακό που δεν ωφελεί κανένα. Πρέπει να 
κοιτάμε την επόμενη μέρα και όχι να 
συνεχίζουμε το μίσος και την εκδικητι-
κότητα. 

Μ.Σ.: Βλέπουμε ότι μέσα στο έργο, υπάρ-
χει από την μία ένας ρεαλισμός και μια 
πικρή αλήθεια για την Κρήτη, τη βεντέτα, 
η οποία δεν τιμά το πολιτισμό αιώνων του 
νησιού μας, αλλά από την άλλη, μόνο 
στην Κρήτη κυριαρχεί ο σασμός, για να 
σταματήσει εκεί το κακό.
Μ.Α.: Ο Κρητικός είναι γενναιόψυχος, 
είναι γενναιόδωρος, έχει ευαισθησίες, 
έχει αυστηρές αρχές. Είναι φίλος της 
ελευθερίας, είναι υπερήφανος έχει 
υπερβολικό φιλότιμο, έχει όλα τα καλά, 
τα οποία δεν τα βρίσκεις σε τόσο βαθμό 
μαζεμένα σε άλλα γεωγραφικά διαμε-
ρίσματα της χώρας μας. Θυμάμαι τα 
παιδικά μου χρόνια που όταν τσακωνό-
μουνα με κάποιον επενέβαινε κάποιος 
μεγαλύτερος, με κύρος και μας έλεγε 
«Ελάστε να σας τα σιάξουμε». Αυτό το 
φαινόμενο υπάρχει μόνο στην Κρήτη. 
Δηλαδή, δεν θέλουμε φιλονικίες, έριδες, 
κόντρα και έχθρες.  Θέλουμε ομόνοια, 
αγάπη και φιλία για να προβάλουμε μό-
νο τα καλά. Ο σασμός είναι ένα πολύ 
σοβαρό στοιχείο του πολιτισμού μας. 
Οι κοινωνίες δεν μένουν αδιάφορες. 
Ενεργοποιούνται άτομα που έχουν την 
αποδοχή από το σύνολο της κοινωνίας 
για να τα ξαναβρούνε οι οικογένειες και 
να επουλώσουν τις διάφορες πληγές για 
να μην οδηγηθούν στον ολοκληρωτικό 
όλεθρο. 
 
Μ.Σ.: Πώς έγινε η προσέγγιση σου από 
τον σκηνοθέτη;
Μ.Α.: Με τον σκηνοθέτη γνωριζόμαστε 
από παλιά. Μόλις πήρε τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα ο ALPHA, με πήρε τηλέφω-
νο και μου είπε ότι με θέλει στο έργο για 
να βοηθήσω και με άλλους τρόπους και 
στο στήσιμο αυτής της σειράς. Όμως πο-
λύ γρήγορα έγινε και ένα άλλο, το οποίο 
δεν το περίμενα. Ο ALPHA, με κάλεσε 
και ανέλαβα σύμβουλος σε θέματα μυ-
θοπλασίας σε αυτή τη σειρά. Όπως ξέ-
ρεις, ο ALPHA έχει περάσει στα χέρια 
μιας από τις μεγαλύτερες και πιο εύρω-
στες οικονομικά οικογένειες της Κρήτης 
και της Ελλάδος που είναι η οικογένεια 
των Βαρδινογιάννηδων. Έτσι, είναι με-
γάλη τιμή για μένα να είμαι και σύμβου-
λος στο κανάλι!

Μ.Σ.: Το γεγονός ότι το ενδιαφέρον του 
κόσμου έχει στραφεί περισσότερο στην 
μυθοπλασία σε σχέση με τα ριάλιτι, δεί-
χνει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών, 
ψάχνει εκεί περισσότερο τη λύτρωση από 
τα προσωπικά τους αδιέξοδα; 
Μ.Α.: Ασφαλώς! Ο τηλεθεατής ψάχνει 

τη λύτρωση. Ταυτίζεται με τους ρόλους 
των ηθοποιών, με το έργο, με την εποχή. 
Τα ριάλιτι κατά την άποψή μου δεν έχουν 
να δώσουν κάτι ουσιαστικό στο κόσμο. 
Πολυπαίξανε, δώσανε ότι δώσανε επί δε-
καετίες και στο τέλος κουράσανε. Γι’ 
αυτό τον λόγο έρχονται οι σειρές, οι μυ-
θοπλασίες όπως λέγονται, για να δώσουν 
άλλο τόνο. Εγώ έχω να εμφανιστώ στην 
τηλεόραση από τότε που κάναμε «ΤΟ 
ΝΗΣΙ», το 2010, αν θυμάμαι καλά. Δεν 
σου κρύβω ότι είμαι πολύ επιλεκτικός. 
Είχα δεχτεί πολλές προτάσεις, τις οποίες 
απέρριπτα διότι δεν με εξέφραζαν και δεν 
είχαν να μου δώσουν κάτι. Αυτή η σειρά 
είναι ένα κομμάτι από τα σπλάχνα μου 
και ο ρόλος, επίσης. Δεν το σκέφτηκα 
πολύ και χαίρομαι που συμμετέχω. 

Μ.Σ.: Βλέπουμε νέους ηθοποιούς στη σειρά. 
Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να βιώσουν 
μέσα τους μια ιδιότυπη νοοτροπία και ένα 
ξεχωριστό ψυχισμό τα οποία έχει ο Κρητι-
κός, ώστε αυτοί οι νέοι ηθοποιοί να αποδώ-
σουν πιστά τον ρόλο τους; 
Μ.Α.: Η διανομή των ρόλων πήρε πολύ 
χρόνο και κόπο από τον σκηνοθέτη και 
από το κανάλι. Δεν είναι καθόλου εύκολες 
οι διανομές ρόλων σε ένα τέτοιο έργο που 
έχει, όπως είπες, ιδιαιτερότητα, στη γλώσ-
σα, στη ματιά, στο ψυχισμό, στο DNA, 
στην ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία μας και 
άλλων πολλών πραγμάτων. Σε αυτό το 
κομμάτι παίζω και ένα άλλο ρόλο, δηλαδή 
το πώς μπορώ να εμφυσήσω τον συνάδελ-
φό μου να ανταποκριθεί σωστά και πιστά 
στην ιδιαιτερότητα αυτή. Έχουμε κάμει 
πολύ κουβέντα με όλους τους ηθοποιούς 
για το τι σημαίνει «σασμός» για το τι ση-
μαίνει παράδοση της Κρήτης, τι σημαίνει 
εχεμύθεια και άγραφοι κανόνες σε μια 
ιδιότυπη κοινωνία. Για όλα αυτά είχε γίνει 
μια μακροσκελέστατη συζήτηση γι’ αυτά 
τα θέματα και από εμένα. Φαίνεται ότι 
έχουν πετύχει κι αυτό φαίνεται και από 
την τηλεθέαση, που είναι ένας δείκτης και 
παρά το ότι υπάρχουν και άλλες πολύ κα-
λές σειρές όπως «Οι άγριες μέλισσες», «Η 
γη της ελιάς», κλπ ο ΣΑΣΜΟΣ έχει την 
πρώτη θέση. Οι τηλεθεατές έχουν ανοίξει 
την πόρτα τους και την καρδιά τους και 
αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους!
 
Μ.Σ.: Σε ακούσαμε στις αρχές των επεισο-
δίων να αναφέρεις το όνομα του θείου σου 
του «Νταρολευτέρη». Αυτό ήταν μια εσω-
τερική σου ανάγκη να τιμήσεις ένα οικείο 
σου πρόσωπο, που τόσο τιμούσες και αγα-
πούσες;
Μ.Α.: Ναι, ναι… Κοίτα επειδή τα άλλα 
παιδιά δεν έχουν θύμισες και ανθρώπους 
στην Κρήτη, αισθάνθηκα την εσωτερική 
ανάγκη να μνημονεύσω το όνομα του 
μπάρμπα μου του Νταρολευτέρη που τον 
αγαπούσα και με αγαπούσε πολύ! Στην 
πορεία θα μπούνε και άλλα ονόματα και 
τοποθεσίες. 

Μ.Σ.: Πόσο θα διαρκέσει η σειρά;
Μ.Α: Η σειρά έχει 172 επεισόδια. Όπως 
αντιλαμβάνεται ο καθένας, ένα βιβλίο 400 
σελίδων όπως του «Σασμού», σε καμία 
των περιπτώσεων δεν μπορεί να είναι μό-
νο το βιβλίο. Γι αυτό λέμε μυθοπλασία. 
Βάζουμε φανταστικά πρόσωπα που δεν 
υπάρχουν στο βιβλίο. Μπαίνουν ιστορίες 
που δεν υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Είναι 
οι λεγόμενες προσθήκες. Η σειρά θα παί-
ζεται μέχρι στις 10 Ιουνίου, περίπου. Να 
σου πω, πως  συζητάμε με το κανάλι να 
γίνει του χρόνου ένας άλλος, νέος κύκλος 
επεισοδίων με βάση κεντρικό κορμό το 
«ΣΑΣΜΟΥ». Θα δείξει το πράμα αργό-
τερα.

Μ.Σ.: υπάρχει στην ηθοποιία κάτι που δεν 

έχεις πραγματοποιήσεις μέχρι τώρα και το 
οποίο θέλεις πολύ να το κάνεις;
Μ.Α.: Όχι , όχι! Είμαι απόλυτα ικανοποιη-
μένος. Όπου και ό,τι έχω παίξει όλα αυτά 
τα χρόνια. Εκτιμώ ότι η πιο δημιουργική 
μου βάση ήτανε ως καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο 
Κρήτης. Νιώθω πολύ γεμάτος και υπερή-
φανος στα δεκαεπτά χρόνια που το υπηρέ-
τησα από αυτή τη θέση, ήταν πολύ δημι-
ουργικά. Είμαι πολύ υπερήφανος για το ότι 
έχω παίξει διότι δεν ήμουν και δεν είμαι 
εύκολος, με την έννοια ότι δεν τρέχω όπου 
μου πούνε έλα! Εξετάζω, ερευνώ και αν 
είναι κάτι που με εκφράζει, τότε λέω ναι! 
Όπως πρόσφατα είπα «ναι» σε μια πρότα-
ση του Παντελή Βούλγαρη, «Το τελευταίο 
σημείωμα». Ή η ταινία του Μανούσου Μα-
νουσάκη, «Ουζερί Τσιτσάνης». Σε τέτοιες 
δουλειές θέλω να είμαι μέσα. Κλείνοντας 

αυτή την κουβέντα μας, Μανώλη, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω  προσωπικά και 
εσένα για το ενδιαφέρον σου και να 
επικοινωνήσω, έστω με αυτόν τον τρό-
πο με όλους του συγχωριανούς μας και 
να πω ότι είμαι πολύ περήφανος που 
είμαι γέννημα της Ανωγειανής γης!

Μ.Σ.: Θέλεις να κλείσουμε την συζήτηση 
αυτή με μια μαντινάδα που σε εκφράζει 
και σε σου αρέσει πολύ;
Μ.Α.: Με εκφράζει μια μαντινάδα η 
οποία είναι πολύ παλιά και λέει: 

«Το να πονείς και να το λες  
αυτός δεν είναι πόνος, 
ο πόνος είναι να πονείς  
και να το ξέρεις μόνος».

Μ.Σ.: Σ’ ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη!
Μ.Α.: Εγώ ευχαριστώ!

* αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω πολύ τον καλό συγχωριανό μας,  
Μιχάλη αεράκη, διότι πέρα από την συγκεκριμένη συνέντευξη που μας 
παραχώρησε με τα χαράς για τη «ΦωνΗ Των ανωγΕΙων», μεσολάβησε και 
στο να παρακολουθήσω από κοντά και να νιώσω την μοναδική εμπειρία του 
πώς γυρίζεται μια τηλεοπτική σειρά και συγκεκριμένα ο «Σασμός» στον 
aLPHa, λαμβάνοντας, μάλιστα, μέρος σε μια σκηνή.)
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Ανάθεμά σε αλήθεια, φιλενάδα της νύχτας,
καιρό, λοιπόν, κοιμάσαι με μωρόπιστους!

Αλλιώς πως αξιώνουν δικαιώματα 
 οι κούφιες βεβαιότητες;

Πολλές οι αλήθειες για την πανδημία και το χειρό-
τερο δε συγκροτούν καν ένα μύθο: Μιλούν γι’ αυ-
τήν αναγκαστικά οι πολιτικοί και οι δημοσιολόγοι, 
αρμοδίως οι επιδημιολόγοι και οι υγειονομικοί και 
καταχρηστικά οι φοβισμένοι, οι επιφυλακτικοί, οι 
δογματικοί, οι επαγγελματίες αντιρρησίες και κάθε 
λογής ανεκδιήγητοι, αυτονομημένοι και αυτόκλητοι 
σωτήρες. Δεν ανήκω σε καμιά από αυτές τις κατη-
γορίες, θέλω μόνο ως εκφραστής του κοινού νου 
να πω δυο λόγια για τη στάση μας  απέναντι σ’ 
αυτήν ως πολιτών ενός δημοκρατικού πολιτεύματος 
και κυρίως ως μελών μιας κοινότητας ανθρώπων, 
μιας κοινωνίας μέσα στην οποία και επιθυμούμε 
και υποχρεούμαστε να συμβιώνουμε.
ΕΠΙΣΗΜανΣΗ ΠΡωΤΗ. Στις συγκροτημένες πολι-
τείες με πολιτεύματα που προκύπτουν από την, όσο 
γίνεται, ελεύθερη βούληση των πολιτών, η αντιμε-
τώπιση των κοινών προβλημάτων (οικονομικοκοι-
νωνικών κρίσεων πολεμικών συρράξεων - πλην 
εμφυλίων πολέμων - φυσικών καταστροφών, ή 
πάλι, καθώς τώρα πανδημιών, γινόταν και γίνεται 
από τη συντεταγμένη πολιτεία, η οποία δικαιούται 
κατά το σύνταγμα να ενεργεί εξ ονόματος των πο-
λιτών και υποχρεούται επίσης κατά το σύνταγμα 
να δίδει λόγο των αποφάσεων και των ενεργειών 
της, συμβουλευόμενη, ως είναι φυσικό σε ένα περι-
βάλλον, που γίνεται όλο και πιο εξειδικευμένο και 
περίπλοκο, τους κατά τομέα ειδικούς (κοινωνιολό-
γους, οικονομολόγους περιβαλλοντολόγους, βιολό-
γους κ.τ.ο).
Στην εύλογη αντίρρηση ότι αυτό είναι ένα ιδεατό 
σχήμα και ότι στην πράξη ο πολίτης κινδυνεύει από 
την κατάχρηση εξουσίας της εκλεγμένης αρχής και 
την παραπλανητική ενημέρωση προς δόξαν της 
οικονομικής εξουσίας, με την οποία μονίμως συ-
ναλλάσσεται, το δημοκρατικό πολίτευμα προβλέπει 
τη θεσμοθετημένη έκφραση αντιλόγου και την 
άσκηση ελέγχου πεπραγμένων από την αντιπολί-
τευση, μείζονα και ελάσσονα.
Στην επίσης εύλογη αντίρρηση πως συμπολίτευση 
και αντιπολίτευση, καθώς που εναλλάσσονται στην 
εξουσία διαφθείρονται εναλλάξ και πάντως με την 
εξαγορά των μαζικών μέσων ενημέρωσης, βρί-
σκουν τρόπους να εξαπατήσουν τους πολίτες, το 
πολίτευμα και πάλι θεσμοθετεί την ανεξάρτητη 
αρχή της δικαιοσύνης και τέλος  προβλέπει ανά-
σχεση της όποιας κρατικής αυθαιρεσίας με την 
οργάνωση της ίδιας της κοινωνίας μέσα από συν-
δικάτα συλλόγους και συλλογικότητες από όπου 
οργανώνει την άμυνά του και καλλιεργεί υγιέστερες 
πολιτικές, και πιο υπεύθυνες  εξουσίες. 
Για όσους και πάλι επιμένουν ότι η όποια μορφή 
οργάνωσης,  προσκολλάται στις πρωτοβάθμιες 
εκπροσωπήσεις και, τι τα θες, αποκεντρώνει και 
διαχέει τις ίδιες πολιτικές παθογένειες, θα ήταν 
διδακτικό και  χρήσιμο να θυμηθούν μέσα από ποια 
άλλα πολιτεύματα περάσαμε ιστορικά μέχρι να 
φτάσουμε στην ατελή και πολύπαθη δημοκρατία, 
που, όσα κι αν έχει ελαττώματα, δεν παύει να είναι 

το πολίτευμα, που πάντως κατοχυρώνει στο μεγα-
λύτερο βαθμό τα δικαιώματα των περισσοτέρων.
Βασιλεία, ποικιλώνυμες μοναρχίες, αριστοκρατία, 
ολιγαρχία, τυραννία, δικτατορία, όλα απολυταρ-
χικές, αυθαίρετες επιβολές της θέλησης του ενός ή 
των ολίγων στηριγμένων στην από θεού προέλευ-
ση, την ευγένεια του αίματος,  τον πλούτο ή τη 
στρατιωτική δύναμη και βέβαια στη δουλικότητα ή 
τη μέσα από το φόβο υποταγή των υπηκόων.
Η δημοκρατία δεν είναι ασφαλώς ένα καταπληκτι-
κό σύστημα, στην ιστορική εξέλιξη των συστημά-
των διακυβέρνησης, ωστόσο είναι το καταληκτικό 
πολίτευμα, καθώς υπηρετεί τα συμφέροντα των 
περισσοτέρων, χωρίς να αποκλείονται οι ακόμη 
περισσότεροι και αυτό με την ελεύθερη εκλογή κυ-
βερνήσεων, που σημαίνει πως, αν δε γυρίσουμε 
πίσω, οι πολιτείες εφεξής θα κυβερνούνται με κά-
ποιας μορφής δημοκρατία και το μόνο, που απο-
μένει, είναι να επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότη-
τάς της.
Αν κάποιοι είναι νοσταλγοί κάποιου από τα καθε-
στώτα επιβολής, ας μείνουν έξω από την κουβέντα 
μας, όσοι όμως δηλώνουν δημοκράτες και μιλούν 
για πολιτικό πολιτισμό, πρέπει να συνυπολογίζουν 
πως οι δημοκρατίες βελτιώνονται ή εξαχρειώνονται 
μόνο μέσα από τη συμμετοχή, ή τη συνενοχή των 
ιδίων και πως, όπως και να’ χει, εκτός από δικαιώ-
ματα έχουν και μια θεμελιακή υποχρέωση, να απο-
δέχονται τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού με 
πρώτο απαράβατο κανόνα να σέβονται τους νό-
μους και τις αποφάσεις της εκλεγμένης πλειοψηφί-
ας, είτε συμφωνούν, είτε διαφωνούν με τη σκοπι-
μότητα ή την αποτελεσματικότητά τους.
ΕΠΙΣΗΜανΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ. Εκτός όμως από πολίτες 
στις σύγχρονες πολιτείες είμαστε και κοινωνικές 
οντότητες, όχι απλά άτομα, δηλαδή μη διαιρούμενα 
περαιτέρω όντα, αλλά πρόσωπα – άνθρωποι σε 
σχέση, σχέση εξάρτησης και αλληλοσυμπλήρωσης.
Αυτό με τη σειρά του θα πει πως χωρίς τους άλλους, 
παραμένουμε βέβαια άτομα, αλλά ως άτομα γεν-
νιόμαστε ανολοκλήρωτοι, ένα είδος δηλαδή δεκα-
δικών πολύ πιο κοντά στο μηδέν από όσο στη μο-
νάδα και η ακεραίωση μας υπαρξιακά και εξελικτι-
κά περνά μέσα από τους άλλους.
Χωρίς τους άλλους δεν μπορούμε να προκύψουμε, 
δεν μπορούμε να υπάρξουμε υποφερτά (σκεφτείτε 
πως όσους παρανομούν τους φυλακίζουμε, τους 
αναγκάζουμε δηλαδή να ζήσουν με τον εαυτό τους)  
και βέβαια δεν μπορούμε να υπάρξουμε με τρόπο 
που να ικανοποιεί τις κοινωνικές και εσώτερες ανά-
γκες μας με ένα λόγο να γίνουμε άνθρωποι, να δι-
καιώσουμε το λόγο της ύπαρξης μας, που κοντο-
λογίς είναι ως άνθρωποι να τείνουμε κάπου ψηλά.
Για να μπορούμε λοιπόν να ζούμε καλά, πρέπει 
πρώτα να υπάρξουμε.
Η πανδημία των δύο τελευταίων ετών έδειξε πως 
υπάρχουν πολλοί, που νιώθουν το πολιτικό και κοι-
νωνικό τους χρέος, και αναλαμβάνουν το ρίσκο να 
εμπιστευτούν την πολιτεία( εν προκειμένω την επι-
στήμη), δεν είναι όμως λίγοι και εκείνοι που ξεχνούν 
πως η σωτηρία του συνόλου έχει μια συνταγματική 
και ηθική προτεραιότητα έναντι οιουδήποτε ατο-
μικού δικαιώματος.
Σε αυτούς τους τελευταίους, που επιδιώκοντας να 

διασφαλίσουν τα ατομικά τους δικαιώματα διακυ-
βεύουν τα δικαιώματα του συνόλου και την κοινω-
νική συνοχή,  θέλω να πω δυο λόγια: όπου ευτυχούν 
τα σύνολα, τα άτομα δικαιούνται μέρισμα από τη 
συλλογική ευτυχία, όπου τα άτομα επιχειρούν να 
ευτυχήσουν μεμονωμένα, κατά κανόνα απεργάζο-
νται τη συλλογική δυστυχία.
Καταλαβαίνω εκείνους, που αρχικά ήταν επιφυλα-
κτικοί, αλλά ήδη μπαίνουμε στον τρίτο χρόνο και 
κανείς, που εμπιστεύτηκε την επιστήμη, δεν έβγαλε 
λέπια, καταλαβαίνω τους πιστούς των δογμάτων, 
που επικαλούνται την θεία προστασία, αλλά τα 
θύματα στο χώρο των δογματικών της πίστης είναι 
πια τόσα, που ανάγκασαν την ιεραρχία να αναγνω-
ρίσει (sic!) ότι και η επιστήμη διάολε δεν είναι όρ-
γανο του διαβόλου, από θεού είναι κι αυτή!!!
Καταλαβαίνω εκείνους, που χωρίς συγκεκριμένο 
λόγο φοβούνται, γιατί ο φόβος είναι απόλυτα συ-
νυφασμένος με την ανθρώπινη ψυχή, αλλά ο φόβος 
του άλλου ρίσκου είναι σαράντα φορές μεγαλύτε-
ρος, ας παραδοθούν λοιπόν στο μικρότερο φόβο 
τους και ας ακούσουν την αλήθεια των αριθμών.
Εκείνους που προσπαθώ, αλλά δεν καταλαβαίνω, 
είναι εκείνους που, λόγω ηλικίας ή ιατρικού ιστο-
ρικού, πιστεύουν πως είναι στο απυρόβλητο κι αυ-
τό όχι μόνο γιατί η εξέλιξη της νόσου τους διαψεύ-
δει, αλλά κυρίως γιατί τους καταλογίζω την ανο-
μολόγητη υστεροβουλία, πως αφήνοντας τους 
γηραιότερους να πληρώσουν το αναγκαίο τίμημα, 
ελαφρύνουν προ ίδιον όφελος το δημοσιονομικό 
κόστος της πανάκριβης επιμήκυνσης του προσδό-
κιμου της ζωής κι αυτό από μόνο του είναι άθλιο.
Όσους  πάλι πολιτικοποιούν ένα καθαρά υγειονο-
μικό ζήτημα, δεν τους κατανοώ, αλλά πάω να το 
συνηθίσω καθώς πρόκειται για εθνικό σπορ να τα 
καταλογίζουμε όλα στους άλλους, βλακωδώς βέ-
βαια, γιατί ο καθένας μας για τους άλλους είναι 
άλλος και η ευθύνη συλλογική και ατομική μένει 
στο κενό. 
Τέλος εκείνο που παντελώς αδυνατώ να καταλάβω 
και να δεχτώ είναι η στάση των ποικιλώνυμων γυ-
ρολόγων του διαδικτύου γραφικών  και πανούργων, 
που στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής ελευθεριότητας 
και με το αζημίωτο καλλιερούν τα βαθύτερα ένστι-
κτα των αφελών και κηρύσσοντας ανένδοτο απέ-
ναντι στην επιστήμη και τον κοινό νου οδηγούν σε 
σκοταδισμούς, που λέγαμε πως τουλάχιστον για τη 
διανοητική μας υγεία τους είχαμε ξεπεράσει.
Γι αυτούς τους τελευταίους, που απέναντι σε μια 
παγκόσμια απειλή ξεκόβουν από το σύνολο και 
ιδιωτεύουν αρνούμενοι πως υπάρχει πραγματικό-
τητα να πω πως η λέξη idiot στα Αγγλικά σημαίνει 
καθυστερημένος, σημαίνει ηλίθιος.
Και σε όσους σαν και μένα αγωνιούν για τους βα-
θύτερους διχασμούς, που υποβόσκουν στο υπέδα-
φος της ιστορίας της φυλής μας, με όλο το θάρρος 
επιτρέψτε μια συμβουλή, αυτούς τους μωροκαπά-
τσους μην τους υποτιμάτε, δε συγκαταλέγονται καν 
στην κατηγορία των «χρήσιμων ηλιθίων»!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

(ΤΟΥ ΖΑϊΜΗ)

Email: saloudim@hotmail.com

Παλμογραφίες..!
γιατι χωριΣ τουΣ αλλουΣ, ειΣαι ΔεκαΔικοΣ, ανοητε!

«Δίκαιο και Ισχύς στον «Ερωτόκριτο» του Βι-
τσέντζου Κορνάρου». 
Η πρώτη ανάγνωση του «Ερωτόκριτου» του 
Βιτσέντζου Κορνάρου μπορεί να οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι ο δημιουργός του επιχείρησε 
ν’ αφηγηθεί μια ακόμη ερωτική ιστορία. Έχω 
τη γνώμη, όμως, πως ο ποιητής μέσα από το 
ξεδίπλωμα της ερωτικής αφήγησης μάς παρέ-
δωσε, εκτός από μια ιστορία δακρύβρεχτου 
πάθους, κι ένα μάθημα πολιτικής επιστήμης. Η 
αγάπη κι ο έρωτας στεριώνουν σε μια Πολιτεία. 
Αλλά τι θεμέλια έχει αυτή η Πολιτεία φαίνεται 
ν’ αναρωτιέται με τον «Ερωτόκριτό του» ο 
Κορνάρος.Θα είναι μια Πολιτεία όπου θα επι-
κρατεί η ισχύς των δυνατών; Ή η ηθική και η 
θέληση των αδύνατων θα εξισορροπήσουν την 
κατάσταση, έτσι ώστε να επικρατήσει το μέτρο 
της ανθρώπινης λογικής, δηλαδή η αξιοπρέπεια 
και η αυτοδιάθεση; 
Ο ποιητής σκοπίμως προσδίδει στο έργο του 
χαρακτηριστικά, ικανά να νουθετήσουν και να 
χειραφετήσουν (πνευματικά και ηθικά) το νέο 
ελληνισμό που βλέπει μελλοντικά να γεννιέται. 

Στο επίκεντρο της αφήγησης του είναι η Αθήνα, η οποία (κατά τον ποιητή) αποτε-
λεί το συνδετικό κρίκο του νέου ελληνισμού με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ίσως, 
ο ποιητής να είχε υπόψη του τους νεοπλατωνικούς και, επομένως, τον ίδιο τον 
Αθηναίο φιλόσοφο Πλάτωνα και την θεωρία του για τον «φιλόσοφο-Βασιλιά» όταν 
αποκαλεί «θρονί της δικαιοσύνης» τον Ρήγα της Αθήνας, Ηράκλη. Ο οποίος, είναι, 
κατά τον ποιητή, «ποπανωθιό σ’ τσι φρόνιμους, πρώτος εις τσι μεγάλους»2. Επομέ-
νως, η (πολιτική) σοφία και σύνεση κατέχει υψηλή θέση στην κλίμακα αξιών του εν 
λόγω ηγεμόνα. Ο Ηράκλης, λοιπόν, παρά την αδικία που διαπράττει αρχικά σε 
βάρος του Ρωτόκριτου και τον αυταρχισμό του, δεν παύει να είναι ο εκπρόσωπος 
της ευταξίας και της κοινωνικής ισορροπίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω των πα-
τροπαράδοτων εθίμων. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι νεότεροι φιλόσοφοι (με κυριό-
τερο εκπρόσωπό τους τον KarlPopper{Καρλ Πόππερ}) που θεωρούν τον φιλόσο-
φο-βασιλιά του Πλάτωνα το αρχέτυπο του εξουσιαστικού αυταρχισμού κι ολοκλη-
ρωτισμού3. Ο Ηράκλης, λοιπόν, σε μικρότερο βαθμό, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό ο 
Ρωτόκριτος (που δεν έχει την αυταρχικότητα του Ηράκλη) ταιριάζουν στο συντη-
ρητικό πρότυπο του πλατωνικού ηγέτη, που φιλοτεχνήθηκε στην πλατωνική ακα-
δημία, στηνΑθήνα. Αυτή η πόλη, εξάλλου, κατά τον ποιητή, είναι «της μάθησης η 
βρώσις», «θρονί της αρετής» κι «ο ποταμός της γνώσης»4. Η ποιητική έκφραση 
παραπέμπει στο σχετικό χωρίο του Επιτάφιου του Περικλή, όπως τον αποδίδει ο 
Θουκυδίδης: «Ξυνελών τε λέγω την τε πάσαν πόλιν της Ελλάδος παίδευσιν είναι5» 
(Συνοψίζοντας ισχυρίζομαι πως η πόλη {δηλαδή η Αθήνα} σε όλες τις εκδηλώσεις 
της είναι ο δάσκαλος των Ελλήνων). Ο ποιητής, έτσι, υπαινίσσεται ότι γνωρίζει την 
αρχαιοελληνική γραμματεία και πως το νερό του ποιητικού του ποταμού προέρχε-
ται από τις πηγές της Αθηναϊκής φιλοσοφίας και του πολιτικού στοχασμού των 
κλασσικών χρόνων της Αθήνας.
Συνεπώς, η αποτυχία του προξενιού της Αρετούσας με τον Βυζαντινό Πιστόφορο 
δεν είναι τυχαία. Το μέλλον του νέου ελληνισμού, κατά τον ποιητή, δεν είναι μια 
απομίμηση της πολύγλωσσης επικράτειας του Βυζαντίου, δηλαδή μια αυτοκρατορία 
η οποία κατά τα χρόνια της συγγραφής του ποιητικού έργου είχε διαλυθεί και ήταν 
παρελθόν.Ο έρωτας της Αρετούσας για τον Ρωτόκριτο ενδεχομένως απηχεί, κατά 
την γνώμη του ποιητή, την έλξη που πρέπει να επιδείξει ο νέος ελληνισμός προς την 
ρωμαλέα πηγή της γνώσης της κλασσικής Αθήνας. Μαζί με την απόρριψη του παλιού 
και ξεπερασμένου ιδεώδους («προξενιό» του νέου ελληνισμού με το Βυζάντιο) 
γεννιέται η σύζευξη του νέου ελληνισμού με την στοχαστική φιλοσοφία της κλασ-
σικής Αθήνας. Αυτή η σύνδεση σχετίζεται με την ελεύθερη στάση της Αρετούσας, 
που αρνείται πεισματικά την καταβαράθρωση της αξιοπρέπειας της, στάση η οποία 
απηχεί την ξεκάθαρη επιλογή του ποιητή για την πορεία (που ο ίδιος επιθυμεί) για 
το νέο ελληνισμό. Γιατί αυτόματα έρχεται στο νου η παρόμοια, θαρραλέα στάση 
της Αντιγόνης στην ομώνυμη (αρχαιοελληνική) τραγωδία του Αθηναίου Σοφοκλή, 
η οποία, επίσης, αρνείται να υποκύψει στην πολιτική βία του Βασιλιά και επιμένει 
στην διάσωση της αξιοπρέπειας της με την ταφή του αδερφού της. Η Αρετούσα δεν 
έχει τίποτε το κοινό με την άβουλη κόρη της εποχής του ποιητή, δηλαδή της υποταγ-
μένης, που δέχεται αδιαμαρτύρητα την ισχύ και τον πατρικό δεσποτισμό. Κληρο-
νομεί κάτι από τον ατίθασο χαρακτήρα της Αντιγόνης, της ομώνυμης αρχαιοελλη-
νικής τραγωδίας. Η Αρετούσα, ειδικότερα, συνεχίζοντας την παράδοση της Αντι-
γόνης αψηφά την ισχύ του πατέρα της, που συμπεριφέρεται άδικα. Η ίδια,ωστόσο, 
με στωικότητα αποδέχεται τις συνέπειες της στάσης της. Αφού η βασιλική δύναμη 
και στις δύο περιπτώσεις (Αντιγόνης και Αρετούσας) αντιστρατεύεται τη φυσική 
τάξη και το ηθικό δέον, τότε δεν απομένει παρά η αντίσταση απέναντι στην αδικία 
και η στοχαστική επιμονή στην ηθική συνέπεια. Η νέα «Καρυάτιδα του ελληνισμού» 
αποποιείται την πεπατημένη ενός τυπικού, συμβατικού γάμου και συνεχίζει την 
παράδοση της Αντιγόνης. Οποιητής, έτσι, φαίνεται να παραδίδει το μίτο αυτής της 
συνέχειας από την Αντιγόνη της αρχαιοελληνικής τραγωδίας στην Αρετούσα.
Η σύγκρουση, ωστόσο, των μνηστήρων, για την «ερωτική κατάκτηση» της Αρετού-
σας («γκιόστρα») δεν είναι παρά η σύγκρουση ισχύος που κατέχουν οι «δυνατοί» 
και «κυρίαρχοι». Με αφορμή αυτήν, ο ποιητής εξιστορεί σ’ ένα ιπποτικό πλαίσιο, 
το οποίο ίσως παραπέμπει στον ανταγωνισμό των μνηστήρων της Οδύσσειας του 
Ομήρου. Η ομορφιά της Αρετούσας που ελκύει τους άρχοντες - ιππότες της εποχής 
συμπορεύεται με την ελκυστικότητα της κοινωνικής κι οικονομικής δύναμης του 
πατέρα της. Την τελευταία ορέγονται, κυρίως, οι μνηστήρες της Αρετούσας. Η 

«γκιόστρα», επομένως, αποτελεί (ενδεχομένως) μια αλληγορία για την διαπάλη που σοβεί 
κατά τη διεκδίκηση ενός λάφυρου (στην προκείμενη περίπτωση ερωτικού).Υπό την εκδοχή 
αυτή, ο εκπρόσωπος κάθε περιοχής στο αγώνισμα για την ερωτική κατάκτηση της Αρετής 
(δηλαδή του τρόπαιου της ισχύος) απηχεί και την ιδιαιτερότητα της καταγωγής (με ό,τι 
αυτή ιστορικά σημαίνει). Για παράδειγμα ο Καραμανίτης Σπιδόλιοντας, ο οποίος έχει ως 
έμβλημα το χάρο με δρεπάνι συμβολίζει την άκρως επικίνδυνη επιθετικότητα των Οθωμανών, 
που απειλούσαν την ισχύ των Βενετών και ολόκληρο τον ελληνισμό με υποδούλωση. Ο 
Κρητικός Χαρίδημος (το alterego του ποιητή) παρουσιάζεται ως καλοπροαίρετος ιππότης, 
που επιλέγει να συμπαρασταθεί προς τον Βασιλιά της Αθήνας. Ο ποιητής ως γνήσιος ανα-
γεννησιακός περιγράφει τις συγκρούσεις ισχύος, οι οποίες θυμίζουν τις διαμάχες των ελλη-
νικών πόλεων της κλασσικής αρχαιότητας. 
Από τη σύγκρουση της «γκιόστρας» νικητής είναι ο Ρωτόκριτος (η επιλογή του ποιητή), ο 
οποίος, βέβαια, είναι κοινωνικά κατώτερος. Έχει, ωστόσο, εκείνα που ονειρεύεται ο ποιητής 
για το νέο ελληνισμό: ρώμη, κάλλος, πίστη σε αξίες κι ιδανικά, σύνεση, σοφία. Σ’ αντίθεση 
δε με τον Ρωτόκριτο, το πολιτικό προφίλ που σμιλεύει ο Κορνάρος για τον Ηράκλη δεν έχει 
αμιγώς χαρακτηριστικά πλατωνικού ηγέτη (δηλαδή ενός συνετού φιλόσοφου-βασιλιά που 
είναι προσηλωμένος αυστηρά στο συλλογικό συμφέρον κι όχι στο ατομικό).Ο Βασιλιάς 
Ηράκλης είναι και (εκτός των άλλων) ένας ιδιοτελής άρχοντας, που δεν παύει να ενδιαφέ-
ρεται για τα συμφέροντα της κοινωνικής του τάξης. Αυτή η προάσπιση των ταξικών συμ-
φερόντων τόσο του Ηράκλη, όσο και της συζύγου του, τους στρέφει ακόμη κι εναντίον του 
παιδιού τους. Η Αρετούσα φυλακίζεται γιατί η ερωτική και κοινωνική συνεύρεση με τον 
«υποδεέστερο» της Ρωτόκριτο αντιστρατεύεται αυτά τα συμφέροντα. Η συμπεριφορά του 
βασιλικού ζεύγους αντικατοπτρίζει την αντίληψη για το ρόλο του ηγεμόνα ως προασπιστή 
των συμφερόντων του εκάστοτε εξουσιαστικού σχήματος (και σε αυτό διαφέρει από την 
άποψη του Πλάτωνα για τον σκοπό της ηγεσίας). Η βία κι η ιδιοτέλεια ως έκφραση πολι-
τικής ισχύος σκιάζει ,ως εκ τούτου, την άσκηση εξουσίας του Ρήγα Ηράκλη. Ο ποιητής 
αποδίδει (μεταξύ άλλων) τον Βασιλιά Ηράκλη ως ένα ηγέτη, που έχει μεν τις μακρινές 
καταβολές της παλιάς αίγλης, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και το πνεύμα του αδιάλλακτου 
κι αυταρχικού άρχοντα (κατά τα πρότυπα του ηγεμόνα του Μεσαίωνα). 
Ο Κορνάρος παραδίδει με τον «Ερωτόκριτό» του, πέραν των άλλων, ένα μάθημα ελευθε-
ρίας και περιφρόνησης απέναντι στην ματαιοδοξία της εξουσίας.Ο ποιητής θεωρεί πως η 
σπουδαιοφάνεια της εξουσίας και της ισχύος που την ακολουθεί έχουν προσωρινό και 
ρηχό χαρακτήρα. Όποιος, κατά τον Κορνάρο, δεν αντιλαμβάνεται την ματαιότητα της 
εξουσιαστικής ισχύος πάσχει από μωρία κι άγνοια. Άλλωστε, κατά τον ποιητή, η εκάστο-
τε ισχύς (απ’ όπου κι αν εκπορεύεται) συνοδεύεται από ένα μεγάλο φόβο για τυχόν απώλεια 
των προνομίων.Αυτά φοβάται ότι θα χάσει ο Βασιλιάς Ηράκλης εάν επιτρέψει το γάμο 
της κόρης του μ’ ένα κοινωνικά κατώτερο, τονΡωτόκριτο.ΗΑρετούσα,όμως, (όπως και η 
Αντιγόνη) είναι ένα ποιητικό δημιούργημα, το οποίο έχει εγγραφεί ως ο προάγγελος της 
απελευθερωμένης γυναίκας της Ευρώπης, που αντιπαρέρχεται την πολιτική ισχύ (κατά 
κυριολεξία την απορρίπτει).Είναι εκείνη που ξεγυμνώνει τη βασιλική εξουσία του πατέρα 
της και την παραδίδει σε κοινή θέα, αποκαλύπτοντας την αληθινή της φύση χωρίς καλλω-
πισμούς, δηλαδή εκδικητικός δεσποτισμός και χωρίς μέτρο αυταρχισμός. Είναι, εξάλλου, 
γνωστό πως ο εξουσιαστικός μηχανισμός δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο, όταν νιώθει 
πως απειλείται. 
Ο Ρωτόκριτος, που διαδέχεται τον αυταρχικό Ηράκλη, συμβολίζει τον ανατρεπτικό, ανα-
γεννησιακό άνθρωπο και για το λόγο αυτό είναι η μεγάλη απειλή για τον αυταρχικό και 
αλαζόνα Ηράκλη. Αφού όλοι σχεδόν οι μαχητές της ελευθερίας και οι φορείς των νέων 
(επαναστατικών) ιδεών διώκονται,έτσι κι ο Ρωτόκριτος εξορίζεται από την Αθήνα με υπαι-
τιότητα του αυταρχικού συστήματος, που απειλείται. Η επάνοδος του Ρωτόκριτου στην 
Αθήνα μετά τον θρίαμβο στο πεδίο των μαχών (δηλαδή και κατ’ επέκταση στο πεδίο των 
ιδεών) δεν σηματοδοτεί μόνο την ευτυχή κατάληξη του ειδυλλίου του με την Αρετούσα.
Συμβολίζει και τον θρίαμβο του δικαίου, την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Είναι εμφανές 
πως ο ποιητής επιθυμεί να σμιλέψει με την ποιητική αφήγησή του ένα λαμπρό σύμβολο: η 
Αρετούσα με την ελεύθερη στάση της είναι η νέα «Καρυάτιδα» του ελληνισμού που δεν 
φοβάται, αντιστέκεται, επιλέγει ,δημιουργεί το μέλλον της μαζί με τον Ρωτόκριτο,το δίκαιο 
και συνετό άρχοντα (κατά τα πρότυπα του Πλατωνικού ηγέτη).Αυτό,εν τέλει, οραματίσθη-
κε ο Βιτσέντζος Κορνάρος με τον «Ερωτόκριτο» του: τη διοίκηση του νέου ελληνισμού από 
άρχοντες δίκαιους και σώφρονες, όπως τους Βασιλείς- Φιλοσόφους του Πλάτωνα. 

  ΕνΔΕΙΚΤΙΚΗ βΙβλΙογΡαΦΙα

«Δίκαιο και Ισχύς στον εΡωΤοκΡιΤο του βιτσέντζου Κορνάρου»

του οΔΥΣΣΕα λ. ΣΠαΧΗ

1 ο οδυσσέας Σπαχής είναι δικαστικός λειτουργός και συγγραφέας. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα του δοκιμίου 
του με τίτλο «Δίκαιο και Ισχύς στον Ερωτόκριτο του ΒιτσέντζουΚορνάρου», εκδόσεις Δρόμων, Αθήνα 2021.   
2 Στίχοι Α΄, 30  3 Βλ. KarlPopper, «Η Ανοιχτή Κοινωνία και οι εχθροί της» και το ειδικότερο κεφάλαιο «Η Γοητεία του 
Πλάτωνα», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα , 2003.  4 Στίχοι Α, 25-26.  5 Θουκυδίδη «Περικλέους Επιτάφιος», κεφ 41.
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Ανάθεμά σε αλήθεια, φιλενάδα της νύχτας,
καιρό, λοιπόν, κοιμάσαι με μωρόπιστους!

Αλλιώς πως αξιώνουν δικαιώματα 
 οι κούφιες βεβαιότητες;

Πολλές οι αλήθειες για την πανδημία και το χειρό-
τερο δε συγκροτούν καν ένα μύθο: Μιλούν γι’ αυ-
τήν αναγκαστικά οι πολιτικοί και οι δημοσιολόγοι, 
αρμοδίως οι επιδημιολόγοι και οι υγειονομικοί και 
καταχρηστικά οι φοβισμένοι, οι επιφυλακτικοί, οι 
δογματικοί, οι επαγγελματίες αντιρρησίες και κάθε 
λογής ανεκδιήγητοι, αυτονομημένοι και αυτόκλητοι 
σωτήρες. Δεν ανήκω σε καμιά από αυτές τις κατη-
γορίες, θέλω μόνο ως εκφραστής του κοινού νου 
να πω δυο λόγια για τη στάση μας  απέναντι σ’ 
αυτήν ως πολιτών ενός δημοκρατικού πολιτεύματος 
και κυρίως ως μελών μιας κοινότητας ανθρώπων, 
μιας κοινωνίας μέσα στην οποία και επιθυμούμε 
και υποχρεούμαστε να συμβιώνουμε.
ΕΠΙΣΗΜανΣΗ ΠΡωΤΗ. Στις συγκροτημένες πολι-
τείες με πολιτεύματα που προκύπτουν από την, όσο 
γίνεται, ελεύθερη βούληση των πολιτών, η αντιμε-
τώπιση των κοινών προβλημάτων (οικονομικοκοι-
νωνικών κρίσεων πολεμικών συρράξεων - πλην 
εμφυλίων πολέμων - φυσικών καταστροφών, ή 
πάλι, καθώς τώρα πανδημιών, γινόταν και γίνεται 
από τη συντεταγμένη πολιτεία, η οποία δικαιούται 
κατά το σύνταγμα να ενεργεί εξ ονόματος των πο-
λιτών και υποχρεούται επίσης κατά το σύνταγμα 
να δίδει λόγο των αποφάσεων και των ενεργειών 
της, συμβουλευόμενη, ως είναι φυσικό σε ένα περι-
βάλλον, που γίνεται όλο και πιο εξειδικευμένο και 
περίπλοκο, τους κατά τομέα ειδικούς (κοινωνιολό-
γους, οικονομολόγους περιβαλλοντολόγους, βιολό-
γους κ.τ.ο).
Στην εύλογη αντίρρηση ότι αυτό είναι ένα ιδεατό 
σχήμα και ότι στην πράξη ο πολίτης κινδυνεύει από 
την κατάχρηση εξουσίας της εκλεγμένης αρχής και 
την παραπλανητική ενημέρωση προς δόξαν της 
οικονομικής εξουσίας, με την οποία μονίμως συ-
ναλλάσσεται, το δημοκρατικό πολίτευμα προβλέπει 
τη θεσμοθετημένη έκφραση αντιλόγου και την 
άσκηση ελέγχου πεπραγμένων από την αντιπολί-
τευση, μείζονα και ελάσσονα.
Στην επίσης εύλογη αντίρρηση πως συμπολίτευση 
και αντιπολίτευση, καθώς που εναλλάσσονται στην 
εξουσία διαφθείρονται εναλλάξ και πάντως με την 
εξαγορά των μαζικών μέσων ενημέρωσης, βρί-
σκουν τρόπους να εξαπατήσουν τους πολίτες, το 
πολίτευμα και πάλι θεσμοθετεί την ανεξάρτητη 
αρχή της δικαιοσύνης και τέλος  προβλέπει ανά-
σχεση της όποιας κρατικής αυθαιρεσίας με την 
οργάνωση της ίδιας της κοινωνίας μέσα από συν-
δικάτα συλλόγους και συλλογικότητες από όπου 
οργανώνει την άμυνά του και καλλιεργεί υγιέστερες 
πολιτικές, και πιο υπεύθυνες  εξουσίες. 
Για όσους και πάλι επιμένουν ότι η όποια μορφή 
οργάνωσης,  προσκολλάται στις πρωτοβάθμιες 
εκπροσωπήσεις και, τι τα θες, αποκεντρώνει και 
διαχέει τις ίδιες πολιτικές παθογένειες, θα ήταν 
διδακτικό και  χρήσιμο να θυμηθούν μέσα από ποια 
άλλα πολιτεύματα περάσαμε ιστορικά μέχρι να 
φτάσουμε στην ατελή και πολύπαθη δημοκρατία, 
που, όσα κι αν έχει ελαττώματα, δεν παύει να είναι 

το πολίτευμα, που πάντως κατοχυρώνει στο μεγα-
λύτερο βαθμό τα δικαιώματα των περισσοτέρων.
Βασιλεία, ποικιλώνυμες μοναρχίες, αριστοκρατία, 
ολιγαρχία, τυραννία, δικτατορία, όλα απολυταρ-
χικές, αυθαίρετες επιβολές της θέλησης του ενός ή 
των ολίγων στηριγμένων στην από θεού προέλευ-
ση, την ευγένεια του αίματος,  τον πλούτο ή τη 
στρατιωτική δύναμη και βέβαια στη δουλικότητα ή 
τη μέσα από το φόβο υποταγή των υπηκόων.
Η δημοκρατία δεν είναι ασφαλώς ένα καταπληκτι-
κό σύστημα, στην ιστορική εξέλιξη των συστημά-
των διακυβέρνησης, ωστόσο είναι το καταληκτικό 
πολίτευμα, καθώς υπηρετεί τα συμφέροντα των 
περισσοτέρων, χωρίς να αποκλείονται οι ακόμη 
περισσότεροι και αυτό με την ελεύθερη εκλογή κυ-
βερνήσεων, που σημαίνει πως, αν δε γυρίσουμε 
πίσω, οι πολιτείες εφεξής θα κυβερνούνται με κά-
ποιας μορφής δημοκρατία και το μόνο, που απο-
μένει, είναι να επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότη-
τάς της.
Αν κάποιοι είναι νοσταλγοί κάποιου από τα καθε-
στώτα επιβολής, ας μείνουν έξω από την κουβέντα 
μας, όσοι όμως δηλώνουν δημοκράτες και μιλούν 
για πολιτικό πολιτισμό, πρέπει να συνυπολογίζουν 
πως οι δημοκρατίες βελτιώνονται ή εξαχρειώνονται 
μόνο μέσα από τη συμμετοχή, ή τη συνενοχή των 
ιδίων και πως, όπως και να’ χει, εκτός από δικαιώ-
ματα έχουν και μια θεμελιακή υποχρέωση, να απο-
δέχονται τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού με 
πρώτο απαράβατο κανόνα να σέβονται τους νό-
μους και τις αποφάσεις της εκλεγμένης πλειοψηφί-
ας, είτε συμφωνούν, είτε διαφωνούν με τη σκοπι-
μότητα ή την αποτελεσματικότητά τους.
ΕΠΙΣΗΜανΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ. Εκτός όμως από πολίτες 
στις σύγχρονες πολιτείες είμαστε και κοινωνικές 
οντότητες, όχι απλά άτομα, δηλαδή μη διαιρούμενα 
περαιτέρω όντα, αλλά πρόσωπα – άνθρωποι σε 
σχέση, σχέση εξάρτησης και αλληλοσυμπλήρωσης.
Αυτό με τη σειρά του θα πει πως χωρίς τους άλλους, 
παραμένουμε βέβαια άτομα, αλλά ως άτομα γεν-
νιόμαστε ανολοκλήρωτοι, ένα είδος δηλαδή δεκα-
δικών πολύ πιο κοντά στο μηδέν από όσο στη μο-
νάδα και η ακεραίωση μας υπαρξιακά και εξελικτι-
κά περνά μέσα από τους άλλους.
Χωρίς τους άλλους δεν μπορούμε να προκύψουμε, 
δεν μπορούμε να υπάρξουμε υποφερτά (σκεφτείτε 
πως όσους παρανομούν τους φυλακίζουμε, τους 
αναγκάζουμε δηλαδή να ζήσουν με τον εαυτό τους)  
και βέβαια δεν μπορούμε να υπάρξουμε με τρόπο 
που να ικανοποιεί τις κοινωνικές και εσώτερες ανά-
γκες μας με ένα λόγο να γίνουμε άνθρωποι, να δι-
καιώσουμε το λόγο της ύπαρξης μας, που κοντο-
λογίς είναι ως άνθρωποι να τείνουμε κάπου ψηλά.
Για να μπορούμε λοιπόν να ζούμε καλά, πρέπει 
πρώτα να υπάρξουμε.
Η πανδημία των δύο τελευταίων ετών έδειξε πως 
υπάρχουν πολλοί, που νιώθουν το πολιτικό και κοι-
νωνικό τους χρέος, και αναλαμβάνουν το ρίσκο να 
εμπιστευτούν την πολιτεία( εν προκειμένω την επι-
στήμη), δεν είναι όμως λίγοι και εκείνοι που ξεχνούν 
πως η σωτηρία του συνόλου έχει μια συνταγματική 
και ηθική προτεραιότητα έναντι οιουδήποτε ατο-
μικού δικαιώματος.
Σε αυτούς τους τελευταίους, που επιδιώκοντας να 

διασφαλίσουν τα ατομικά τους δικαιώματα διακυ-
βεύουν τα δικαιώματα του συνόλου και την κοινω-
νική συνοχή,  θέλω να πω δυο λόγια: όπου ευτυχούν 
τα σύνολα, τα άτομα δικαιούνται μέρισμα από τη 
συλλογική ευτυχία, όπου τα άτομα επιχειρούν να 
ευτυχήσουν μεμονωμένα, κατά κανόνα απεργάζο-
νται τη συλλογική δυστυχία.
Καταλαβαίνω εκείνους, που αρχικά ήταν επιφυλα-
κτικοί, αλλά ήδη μπαίνουμε στον τρίτο χρόνο και 
κανείς, που εμπιστεύτηκε την επιστήμη, δεν έβγαλε 
λέπια, καταλαβαίνω τους πιστούς των δογμάτων, 
που επικαλούνται την θεία προστασία, αλλά τα 
θύματα στο χώρο των δογματικών της πίστης είναι 
πια τόσα, που ανάγκασαν την ιεραρχία να αναγνω-
ρίσει (sic!) ότι και η επιστήμη διάολε δεν είναι όρ-
γανο του διαβόλου, από θεού είναι κι αυτή!!!
Καταλαβαίνω εκείνους, που χωρίς συγκεκριμένο 
λόγο φοβούνται, γιατί ο φόβος είναι απόλυτα συ-
νυφασμένος με την ανθρώπινη ψυχή, αλλά ο φόβος 
του άλλου ρίσκου είναι σαράντα φορές μεγαλύτε-
ρος, ας παραδοθούν λοιπόν στο μικρότερο φόβο 
τους και ας ακούσουν την αλήθεια των αριθμών.
Εκείνους που προσπαθώ, αλλά δεν καταλαβαίνω, 
είναι εκείνους που, λόγω ηλικίας ή ιατρικού ιστο-
ρικού, πιστεύουν πως είναι στο απυρόβλητο κι αυ-
τό όχι μόνο γιατί η εξέλιξη της νόσου τους διαψεύ-
δει, αλλά κυρίως γιατί τους καταλογίζω την ανο-
μολόγητη υστεροβουλία, πως αφήνοντας τους 
γηραιότερους να πληρώσουν το αναγκαίο τίμημα, 
ελαφρύνουν προ ίδιον όφελος το δημοσιονομικό 
κόστος της πανάκριβης επιμήκυνσης του προσδό-
κιμου της ζωής κι αυτό από μόνο του είναι άθλιο.
Όσους  πάλι πολιτικοποιούν ένα καθαρά υγειονο-
μικό ζήτημα, δεν τους κατανοώ, αλλά πάω να το 
συνηθίσω καθώς πρόκειται για εθνικό σπορ να τα 
καταλογίζουμε όλα στους άλλους, βλακωδώς βέ-
βαια, γιατί ο καθένας μας για τους άλλους είναι 
άλλος και η ευθύνη συλλογική και ατομική μένει 
στο κενό. 
Τέλος εκείνο που παντελώς αδυνατώ να καταλάβω 
και να δεχτώ είναι η στάση των ποικιλώνυμων γυ-
ρολόγων του διαδικτύου γραφικών  και πανούργων, 
που στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής ελευθεριότητας 
και με το αζημίωτο καλλιερούν τα βαθύτερα ένστι-
κτα των αφελών και κηρύσσοντας ανένδοτο απέ-
ναντι στην επιστήμη και τον κοινό νου οδηγούν σε 
σκοταδισμούς, που λέγαμε πως τουλάχιστον για τη 
διανοητική μας υγεία τους είχαμε ξεπεράσει.
Γι αυτούς τους τελευταίους, που απέναντι σε μια 
παγκόσμια απειλή ξεκόβουν από το σύνολο και 
ιδιωτεύουν αρνούμενοι πως υπάρχει πραγματικό-
τητα να πω πως η λέξη idiot στα Αγγλικά σημαίνει 
καθυστερημένος, σημαίνει ηλίθιος.
Και σε όσους σαν και μένα αγωνιούν για τους βα-
θύτερους διχασμούς, που υποβόσκουν στο υπέδα-
φος της ιστορίας της φυλής μας, με όλο το θάρρος 
επιτρέψτε μια συμβουλή, αυτούς τους μωροκαπά-
τσους μην τους υποτιμάτε, δε συγκαταλέγονται καν 
στην κατηγορία των «χρήσιμων ηλιθίων»!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

(ΤΟΥ ΖΑϊΜΗ)

Email: saloudim@hotmail.com

Παλμογραφίες..!
γιατι χωριΣ τουΣ αλλουΣ, ειΣαι ΔεκαΔικοΣ, ανοητε!

«Δίκαιο και Ισχύς στον «Ερωτόκριτο» του Βι-
τσέντζου Κορνάρου». 
Η πρώτη ανάγνωση του «Ερωτόκριτου» του 
Βιτσέντζου Κορνάρου μπορεί να οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι ο δημιουργός του επιχείρησε 
ν’ αφηγηθεί μια ακόμη ερωτική ιστορία. Έχω 
τη γνώμη, όμως, πως ο ποιητής μέσα από το 
ξεδίπλωμα της ερωτικής αφήγησης μάς παρέ-
δωσε, εκτός από μια ιστορία δακρύβρεχτου 
πάθους, κι ένα μάθημα πολιτικής επιστήμης. Η 
αγάπη κι ο έρωτας στεριώνουν σε μια Πολιτεία. 
Αλλά τι θεμέλια έχει αυτή η Πολιτεία φαίνεται 
ν’ αναρωτιέται με τον «Ερωτόκριτό του» ο 
Κορνάρος.Θα είναι μια Πολιτεία όπου θα επι-
κρατεί η ισχύς των δυνατών; Ή η ηθική και η 
θέληση των αδύνατων θα εξισορροπήσουν την 
κατάσταση, έτσι ώστε να επικρατήσει το μέτρο 
της ανθρώπινης λογικής, δηλαδή η αξιοπρέπεια 
και η αυτοδιάθεση; 
Ο ποιητής σκοπίμως προσδίδει στο έργο του 
χαρακτηριστικά, ικανά να νουθετήσουν και να 
χειραφετήσουν (πνευματικά και ηθικά) το νέο 
ελληνισμό που βλέπει μελλοντικά να γεννιέται. 

Στο επίκεντρο της αφήγησης του είναι η Αθήνα, η οποία (κατά τον ποιητή) αποτε-
λεί το συνδετικό κρίκο του νέου ελληνισμού με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ίσως, 
ο ποιητής να είχε υπόψη του τους νεοπλατωνικούς και, επομένως, τον ίδιο τον 
Αθηναίο φιλόσοφο Πλάτωνα και την θεωρία του για τον «φιλόσοφο-Βασιλιά» όταν 
αποκαλεί «θρονί της δικαιοσύνης» τον Ρήγα της Αθήνας, Ηράκλη. Ο οποίος, είναι, 
κατά τον ποιητή, «ποπανωθιό σ’ τσι φρόνιμους, πρώτος εις τσι μεγάλους»2. Επομέ-
νως, η (πολιτική) σοφία και σύνεση κατέχει υψηλή θέση στην κλίμακα αξιών του εν 
λόγω ηγεμόνα. Ο Ηράκλης, λοιπόν, παρά την αδικία που διαπράττει αρχικά σε 
βάρος του Ρωτόκριτου και τον αυταρχισμό του, δεν παύει να είναι ο εκπρόσωπος 
της ευταξίας και της κοινωνικής ισορροπίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω των πα-
τροπαράδοτων εθίμων. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι νεότεροι φιλόσοφοι (με κυριό-
τερο εκπρόσωπό τους τον KarlPopper{Καρλ Πόππερ}) που θεωρούν τον φιλόσο-
φο-βασιλιά του Πλάτωνα το αρχέτυπο του εξουσιαστικού αυταρχισμού κι ολοκλη-
ρωτισμού3. Ο Ηράκλης, λοιπόν, σε μικρότερο βαθμό, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό ο 
Ρωτόκριτος (που δεν έχει την αυταρχικότητα του Ηράκλη) ταιριάζουν στο συντη-
ρητικό πρότυπο του πλατωνικού ηγέτη, που φιλοτεχνήθηκε στην πλατωνική ακα-
δημία, στηνΑθήνα. Αυτή η πόλη, εξάλλου, κατά τον ποιητή, είναι «της μάθησης η 
βρώσις», «θρονί της αρετής» κι «ο ποταμός της γνώσης»4. Η ποιητική έκφραση 
παραπέμπει στο σχετικό χωρίο του Επιτάφιου του Περικλή, όπως τον αποδίδει ο 
Θουκυδίδης: «Ξυνελών τε λέγω την τε πάσαν πόλιν της Ελλάδος παίδευσιν είναι5» 
(Συνοψίζοντας ισχυρίζομαι πως η πόλη {δηλαδή η Αθήνα} σε όλες τις εκδηλώσεις 
της είναι ο δάσκαλος των Ελλήνων). Ο ποιητής, έτσι, υπαινίσσεται ότι γνωρίζει την 
αρχαιοελληνική γραμματεία και πως το νερό του ποιητικού του ποταμού προέρχε-
ται από τις πηγές της Αθηναϊκής φιλοσοφίας και του πολιτικού στοχασμού των 
κλασσικών χρόνων της Αθήνας.
Συνεπώς, η αποτυχία του προξενιού της Αρετούσας με τον Βυζαντινό Πιστόφορο 
δεν είναι τυχαία. Το μέλλον του νέου ελληνισμού, κατά τον ποιητή, δεν είναι μια 
απομίμηση της πολύγλωσσης επικράτειας του Βυζαντίου, δηλαδή μια αυτοκρατορία 
η οποία κατά τα χρόνια της συγγραφής του ποιητικού έργου είχε διαλυθεί και ήταν 
παρελθόν.Ο έρωτας της Αρετούσας για τον Ρωτόκριτο ενδεχομένως απηχεί, κατά 
την γνώμη του ποιητή, την έλξη που πρέπει να επιδείξει ο νέος ελληνισμός προς την 
ρωμαλέα πηγή της γνώσης της κλασσικής Αθήνας. Μαζί με την απόρριψη του παλιού 
και ξεπερασμένου ιδεώδους («προξενιό» του νέου ελληνισμού με το Βυζάντιο) 
γεννιέται η σύζευξη του νέου ελληνισμού με την στοχαστική φιλοσοφία της κλασ-
σικής Αθήνας. Αυτή η σύνδεση σχετίζεται με την ελεύθερη στάση της Αρετούσας, 
που αρνείται πεισματικά την καταβαράθρωση της αξιοπρέπειας της, στάση η οποία 
απηχεί την ξεκάθαρη επιλογή του ποιητή για την πορεία (που ο ίδιος επιθυμεί) για 
το νέο ελληνισμό. Γιατί αυτόματα έρχεται στο νου η παρόμοια, θαρραλέα στάση 
της Αντιγόνης στην ομώνυμη (αρχαιοελληνική) τραγωδία του Αθηναίου Σοφοκλή, 
η οποία, επίσης, αρνείται να υποκύψει στην πολιτική βία του Βασιλιά και επιμένει 
στην διάσωση της αξιοπρέπειας της με την ταφή του αδερφού της. Η Αρετούσα δεν 
έχει τίποτε το κοινό με την άβουλη κόρη της εποχής του ποιητή, δηλαδή της υποταγ-
μένης, που δέχεται αδιαμαρτύρητα την ισχύ και τον πατρικό δεσποτισμό. Κληρο-
νομεί κάτι από τον ατίθασο χαρακτήρα της Αντιγόνης, της ομώνυμης αρχαιοελλη-
νικής τραγωδίας. Η Αρετούσα, ειδικότερα, συνεχίζοντας την παράδοση της Αντι-
γόνης αψηφά την ισχύ του πατέρα της, που συμπεριφέρεται άδικα. Η ίδια,ωστόσο, 
με στωικότητα αποδέχεται τις συνέπειες της στάσης της. Αφού η βασιλική δύναμη 
και στις δύο περιπτώσεις (Αντιγόνης και Αρετούσας) αντιστρατεύεται τη φυσική 
τάξη και το ηθικό δέον, τότε δεν απομένει παρά η αντίσταση απέναντι στην αδικία 
και η στοχαστική επιμονή στην ηθική συνέπεια. Η νέα «Καρυάτιδα του ελληνισμού» 
αποποιείται την πεπατημένη ενός τυπικού, συμβατικού γάμου και συνεχίζει την 
παράδοση της Αντιγόνης. Οποιητής, έτσι, φαίνεται να παραδίδει το μίτο αυτής της 
συνέχειας από την Αντιγόνη της αρχαιοελληνικής τραγωδίας στην Αρετούσα.
Η σύγκρουση, ωστόσο, των μνηστήρων, για την «ερωτική κατάκτηση» της Αρετού-
σας («γκιόστρα») δεν είναι παρά η σύγκρουση ισχύος που κατέχουν οι «δυνατοί» 
και «κυρίαρχοι». Με αφορμή αυτήν, ο ποιητής εξιστορεί σ’ ένα ιπποτικό πλαίσιο, 
το οποίο ίσως παραπέμπει στον ανταγωνισμό των μνηστήρων της Οδύσσειας του 
Ομήρου. Η ομορφιά της Αρετούσας που ελκύει τους άρχοντες - ιππότες της εποχής 
συμπορεύεται με την ελκυστικότητα της κοινωνικής κι οικονομικής δύναμης του 
πατέρα της. Την τελευταία ορέγονται, κυρίως, οι μνηστήρες της Αρετούσας. Η 

«γκιόστρα», επομένως, αποτελεί (ενδεχομένως) μια αλληγορία για την διαπάλη που σοβεί 
κατά τη διεκδίκηση ενός λάφυρου (στην προκείμενη περίπτωση ερωτικού).Υπό την εκδοχή 
αυτή, ο εκπρόσωπος κάθε περιοχής στο αγώνισμα για την ερωτική κατάκτηση της Αρετής 
(δηλαδή του τρόπαιου της ισχύος) απηχεί και την ιδιαιτερότητα της καταγωγής (με ό,τι 
αυτή ιστορικά σημαίνει). Για παράδειγμα ο Καραμανίτης Σπιδόλιοντας, ο οποίος έχει ως 
έμβλημα το χάρο με δρεπάνι συμβολίζει την άκρως επικίνδυνη επιθετικότητα των Οθωμανών, 
που απειλούσαν την ισχύ των Βενετών και ολόκληρο τον ελληνισμό με υποδούλωση. Ο 
Κρητικός Χαρίδημος (το alterego του ποιητή) παρουσιάζεται ως καλοπροαίρετος ιππότης, 
που επιλέγει να συμπαρασταθεί προς τον Βασιλιά της Αθήνας. Ο ποιητής ως γνήσιος ανα-
γεννησιακός περιγράφει τις συγκρούσεις ισχύος, οι οποίες θυμίζουν τις διαμάχες των ελλη-
νικών πόλεων της κλασσικής αρχαιότητας. 
Από τη σύγκρουση της «γκιόστρας» νικητής είναι ο Ρωτόκριτος (η επιλογή του ποιητή), ο 
οποίος, βέβαια, είναι κοινωνικά κατώτερος. Έχει, ωστόσο, εκείνα που ονειρεύεται ο ποιητής 
για το νέο ελληνισμό: ρώμη, κάλλος, πίστη σε αξίες κι ιδανικά, σύνεση, σοφία. Σ’ αντίθεση 
δε με τον Ρωτόκριτο, το πολιτικό προφίλ που σμιλεύει ο Κορνάρος για τον Ηράκλη δεν έχει 
αμιγώς χαρακτηριστικά πλατωνικού ηγέτη (δηλαδή ενός συνετού φιλόσοφου-βασιλιά που 
είναι προσηλωμένος αυστηρά στο συλλογικό συμφέρον κι όχι στο ατομικό).Ο Βασιλιάς 
Ηράκλης είναι και (εκτός των άλλων) ένας ιδιοτελής άρχοντας, που δεν παύει να ενδιαφέ-
ρεται για τα συμφέροντα της κοινωνικής του τάξης. Αυτή η προάσπιση των ταξικών συμ-
φερόντων τόσο του Ηράκλη, όσο και της συζύγου του, τους στρέφει ακόμη κι εναντίον του 
παιδιού τους. Η Αρετούσα φυλακίζεται γιατί η ερωτική και κοινωνική συνεύρεση με τον 
«υποδεέστερο» της Ρωτόκριτο αντιστρατεύεται αυτά τα συμφέροντα. Η συμπεριφορά του 
βασιλικού ζεύγους αντικατοπτρίζει την αντίληψη για το ρόλο του ηγεμόνα ως προασπιστή 
των συμφερόντων του εκάστοτε εξουσιαστικού σχήματος (και σε αυτό διαφέρει από την 
άποψη του Πλάτωνα για τον σκοπό της ηγεσίας). Η βία κι η ιδιοτέλεια ως έκφραση πολι-
τικής ισχύος σκιάζει ,ως εκ τούτου, την άσκηση εξουσίας του Ρήγα Ηράκλη. Ο ποιητής 
αποδίδει (μεταξύ άλλων) τον Βασιλιά Ηράκλη ως ένα ηγέτη, που έχει μεν τις μακρινές 
καταβολές της παλιάς αίγλης, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και το πνεύμα του αδιάλλακτου 
κι αυταρχικού άρχοντα (κατά τα πρότυπα του ηγεμόνα του Μεσαίωνα). 
Ο Κορνάρος παραδίδει με τον «Ερωτόκριτό» του, πέραν των άλλων, ένα μάθημα ελευθε-
ρίας και περιφρόνησης απέναντι στην ματαιοδοξία της εξουσίας.Ο ποιητής θεωρεί πως η 
σπουδαιοφάνεια της εξουσίας και της ισχύος που την ακολουθεί έχουν προσωρινό και 
ρηχό χαρακτήρα. Όποιος, κατά τον Κορνάρο, δεν αντιλαμβάνεται την ματαιότητα της 
εξουσιαστικής ισχύος πάσχει από μωρία κι άγνοια. Άλλωστε, κατά τον ποιητή, η εκάστο-
τε ισχύς (απ’ όπου κι αν εκπορεύεται) συνοδεύεται από ένα μεγάλο φόβο για τυχόν απώλεια 
των προνομίων.Αυτά φοβάται ότι θα χάσει ο Βασιλιάς Ηράκλης εάν επιτρέψει το γάμο 
της κόρης του μ’ ένα κοινωνικά κατώτερο, τονΡωτόκριτο.ΗΑρετούσα,όμως, (όπως και η 
Αντιγόνη) είναι ένα ποιητικό δημιούργημα, το οποίο έχει εγγραφεί ως ο προάγγελος της 
απελευθερωμένης γυναίκας της Ευρώπης, που αντιπαρέρχεται την πολιτική ισχύ (κατά 
κυριολεξία την απορρίπτει).Είναι εκείνη που ξεγυμνώνει τη βασιλική εξουσία του πατέρα 
της και την παραδίδει σε κοινή θέα, αποκαλύπτοντας την αληθινή της φύση χωρίς καλλω-
πισμούς, δηλαδή εκδικητικός δεσποτισμός και χωρίς μέτρο αυταρχισμός. Είναι, εξάλλου, 
γνωστό πως ο εξουσιαστικός μηχανισμός δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο, όταν νιώθει 
πως απειλείται. 
Ο Ρωτόκριτος, που διαδέχεται τον αυταρχικό Ηράκλη, συμβολίζει τον ανατρεπτικό, ανα-
γεννησιακό άνθρωπο και για το λόγο αυτό είναι η μεγάλη απειλή για τον αυταρχικό και 
αλαζόνα Ηράκλη. Αφού όλοι σχεδόν οι μαχητές της ελευθερίας και οι φορείς των νέων 
(επαναστατικών) ιδεών διώκονται,έτσι κι ο Ρωτόκριτος εξορίζεται από την Αθήνα με υπαι-
τιότητα του αυταρχικού συστήματος, που απειλείται. Η επάνοδος του Ρωτόκριτου στην 
Αθήνα μετά τον θρίαμβο στο πεδίο των μαχών (δηλαδή και κατ’ επέκταση στο πεδίο των 
ιδεών) δεν σηματοδοτεί μόνο την ευτυχή κατάληξη του ειδυλλίου του με την Αρετούσα.
Συμβολίζει και τον θρίαμβο του δικαίου, την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Είναι εμφανές 
πως ο ποιητής επιθυμεί να σμιλέψει με την ποιητική αφήγησή του ένα λαμπρό σύμβολο: η 
Αρετούσα με την ελεύθερη στάση της είναι η νέα «Καρυάτιδα» του ελληνισμού που δεν 
φοβάται, αντιστέκεται, επιλέγει ,δημιουργεί το μέλλον της μαζί με τον Ρωτόκριτο,το δίκαιο 
και συνετό άρχοντα (κατά τα πρότυπα του Πλατωνικού ηγέτη).Αυτό,εν τέλει, οραματίσθη-
κε ο Βιτσέντζος Κορνάρος με τον «Ερωτόκριτο» του: τη διοίκηση του νέου ελληνισμού από 
άρχοντες δίκαιους και σώφρονες, όπως τους Βασιλείς- Φιλοσόφους του Πλάτωνα. 

  ΕνΔΕΙΚΤΙΚΗ βΙβλΙογΡαΦΙα

«Δίκαιο και Ισχύς στον εΡωΤοκΡιΤο του βιτσέντζου Κορνάρου»

του οΔΥΣΣΕα λ. ΣΠαΧΗ

1 ο οδυσσέας Σπαχής είναι δικαστικός λειτουργός και συγγραφέας. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα του δοκιμίου 
του με τίτλο «Δίκαιο και Ισχύς στον Ερωτόκριτο του ΒιτσέντζουΚορνάρου», εκδόσεις Δρόμων, Αθήνα 2021.   
2 Στίχοι Α΄, 30  3 Βλ. KarlPopper, «Η Ανοιχτή Κοινωνία και οι εχθροί της» και το ειδικότερο κεφάλαιο «Η Γοητεία του 
Πλάτωνα», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα , 2003.  4 Στίχοι Α, 25-26.  5 Θουκυδίδη «Περικλέους Επιτάφιος», κεφ 41.
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Στις 28 Οκτωβρίου 2021 απεβίωσε στο Ηράκλειο 
της Κρήτης ο επιφανής οφθαλμίατρος Γεώργιος 
Μαρκάκης με καταγωγή από τη Σητεία. Είχε 
διακριθεί, μεταξύ άλλων και για την ενεργή ενα-
σχόλησή του με τον παραδοσιακό πολιτισμό της 
Κρήτης, στον οποίο σημαίνουσα θέση κατέχουν 
και τ’ Ανώγεια. Ο εκλιπών  δεν θέλησε την εκ-
φώνηση επικήδειων κατά την εξόδιο ακολουθία, 
που έλαβε χώρα στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου 
του Ηρακλείου. Για το λόγο αυτό τον αποχαιρε-
τώ με το παρακάτω, σύντομο σημείωμα:
Αγαπητέ Σύντεκνε Γιώργη Μαρκάκη,
Αισθάνομαι τυχερός που σε γνώρισα κι ήμουν 
ανάμεσα σ’ εκείνους που χάριζες απλόχερα τη 
γενναιόδωρη συντροφιά σου. Κι έτσι είχα την 
ευκαιρία να  έρθω σ’  επαφή όχι μόνο με την 
εδραία καλλιέργεια και μόρφωσή  σου, αλλά και 
με τη σύμφυτη με το χαρακτήρα σου, ευγένεια. 
Η βαθιά σου πίστη στην καλή πλευρά του αν-
θρώπου ταίριαξαν απόλυτα με την υποδειγματι-
κή άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος (του 
οφθαλμιάτρου)  εκ μέρους σου. Το βιβλίο σου 
«Το Άσπρο Ράσο» συνιστά την πιο αξιόπιστη 
μαρτυρία για την ειλικρινή  εμμονή σε αξίες και 
προτεραιότητες: αφοσίωση στο ιατρικό λειτούρ-
γημα, αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ενεργή συμ-
μετοχή  σ’  όλες τις συλλογικότητες (τοπικές και 
επαγγελματικές) που προωθούσαν  την πρόοδο 
και  τη γνώση.  
Γιώργη Μαρκάκη δεν αρκέστηκες μόνο στη θε-
ραπεία της αρρώστιας των ματιών των απλών 
ανθρώπων του λαού που τους αγάπησες και σ’ 
αγάπησαν. Παράλληλα, ενδιαφέρθηκες για την 
ποίηση και τα γράμματα γενικά, αλλά και ιδιαί-
τερα για τον τοπικό, παραδοσιακό πολιτισμό της 
Κρήτης σε κάθε του έκφραση. Ήθελες να κάνεις 
πιο εναργείς  τις ματιές των ανθρώπων της Κρή-
της  προς την εσώτατη συνείδησή τους, που είναι 
οι ρίζες κι ο πολιτισμός των προγόνων μας. Μ’  
άλλα λόγια, θέλησες να συνδράμεις στη πολιτι-
στική μνήμη. Μια μνήμη φορτωμένη με σύμβολα 
πολιτισμού που δημιουργεί η καθημερινότητα  
του  λαού μέσα απ’ όλες τις εκδηλώσεις της ζωής 
του, είτε  αυτές αφορούν στη χαρά είτε στη λύπη. 
Για τους λόγους αυτούς   ίδρυσες το «Λυχνοστά-
τη» κι ήσουν μέχρι τη τελευταία στιγμή της ζωής 
σου ο στυλοβάτης του. 
Γιώργη Μαρκάκη αποχώρησες  από τη ζωή πλή-
ρης ημερών, έχοντας αφήσει πίσω σου  αξιόλογο 
έργο τόσο στο τομέα της ιατρικής όσο και στο 
χώρο του παραδοσιακού  πολιτισμού και της 
συγγραφής. Αλλά, άφησες πίσω σου και το πιο 
αξιοσέβαστο έργο σου, την οικογένεια σου: την 
αγαπημένη σου σύζυγο και τα  παιδιά σου  που 
έχουν διακριθεί όλα στον τομέα της επαγγελμα-
τικής τους ενασχόλησης, καθώς και τα εγγόνια 
σου για τα οποία ήσουν πολύ υπερήφανος.
Γιώργη Μαρκάκη καλό σου ταξίδι κι  ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. 

Ο σύντεκνός σου
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΣΠΑΧΗΣ.

O Μερομηνάς ο Απάγελος

άνω από δυο εβδομάδες πέρασαν. Κάθε μέρα ο 
Μαζαγρέτας έβρισκε και μια νέα δουλειά που 

έπρεπε να γίνει. Πότε ήταν το νερό από τη μακρινή 
απάγωτη πηγή, πότε έφευγε μόνος του ο ερημίτης για 
να πάει να φέρει τυρί, μέλι και παξιμάδια ―ποιος 
ξέρει από πού―, πότε ήταν τα ξύλα που έπρεπε να 
κόψουν και να κουβαλήσουν, πότε ήταν το καθάρισμα 
της σπηλιάς. Κι όταν δεν ήταν τίποτα απ’ όλα αυτά, 
έπρεπε να τρίψουνε τα μπακίρια, να μπαλώσουν κα-
νένα υφαντό ή να φροντίσουν κανένα ζούδι του βου-
νού που είχε ξεπαγιάσει κοντά στην σπηλιά. Όλο 
κάτι έβρισκε ο Μαζαγρέτας για να απασχολούνται 
όλη τη μέρα.
Και για μουσική; Μιλιά!
Ο Απάγελος έκανε υπομονετικά ό,τι του ζητούσε ο 
ερημίτης. Κι όλο σκεφτόταν: «Αύριο θα του μιλήσω 
για τη μουσική». Αλλά το αύριο ερχόταν με καινού-
ριες βιαστικές δουλειές και ο Απάγελος δεν έβγαζε 
μιλιά. Και δεν μπορούσε να βγάλει μιλιά γιατί το κα-
ταλάβαινε ότι αν δεν γινόντουσαν στην ώρα τους 
εκείνες οι δουλειές, η σπηλιά θα ρήμαζε και κείνοι θα 
ξεπαγιάζανε και θα πεινούσαν.
«Πρώτα η ζωή και μετά η μουσική», παρηγορούσε 
τον εαυτό του ο Απάγελος.
Και περνούσαν οι μέρες και οι νύχτες.

Μια μέρα, μετά το πρωινό, ο Μαζαγρέτας είπε:
― Καλό μου παιδί, πήγαινε και φέρε μου το σεντού-
κι που έχω εκεί πέρα.
Και έδειξε στον Απάγελο μια σκοτεινή γωνιά στο 
βάθος της σπηλιάς.
Ο Απάγελος πήγε κι έφερε ένα σεντούκι που βρήκε 
εκεί, αρκετά μεγάλο. Το ακούμπησε μπροστά στον 
Μαζαγρέτα και επειδή του φάνηκε ελαφρύ για το 
μέγεθός του αναρωτήθηκε τι να έχει μέσα. Μόλις το 
άνοιξε ο Μαζαγρέτας, ο Απάγελος είδε ότι ήταν γε-
μάτο με ένα σωρό χαρτάκια διπλωμένα. Το καθένα 
απ’ αυτά είχε κι από ένα όνομα επάνω του.
― Γερνάω, Απάγελε, και τα μάτια μου δεν με βοηθά-
νε όπως παλιά. Στα χαρτιά αυτά είναι γραμμένοι όλοι 
όσοι πέρασαν από τη σπηλιά μου. Θα ήθελα να τους 
τακτοποιήσουμε με αλφαβητική σειρά. Να τους βάζεις 
στους φακέλους που θα σου δώσω. Κάθε χαρτί στον 
φάκελο με το αντίστοιχο γράμμα. Εύκολο είναι…
Ο Απάγελος, τι να κάνει, κούνησε το κεφάλι του συ-
γκαταβατικά κι άρχισε να ξεδιαλέγει τα χαρτάκια. 
Με το πρώτο που έπιασε, είδε πάνω γραμμένο ένα 
όνομα, μια ημερομηνία και μια υπογραφή καλλιγρα-
φική. Το όνομα ήταν ενός διάσημου μουσικού που τον 
είχε ακουστά από τους γεροντότερους ο Απάγελος. 
Αλλά και η ημερομηνία ήταν πάρα πολύ παλιά. Από-
ρησε και ρώτησε τον ερημίτη:
― Μαθητής σου ήταν κι αυτός, δάσκαλε;
Ο Μαζαγρέτας έπιασε το χαρτάκι, το κράτησε σε 
αρκετή απόσταση από τα μάτια του και διάβασε το 
όνομα.
― Μαθητής μου; Αφού σου έχω πει… Δεν έχω μα-
θητές εγώ, είπε με πονηρό χαμόγελο. Τον φιλοξένη-
σα κάποτε… Δύσκολος σύντροφος κι ακόμα πιο 
δύσκολος βοηθός… Ούτε να μαγειρεύει δεν ήξερε, 
ούτε κι έμαθε…
Ο Απάγελος έβλεπε τα χαρτάκια με τα ονόματα, τις 
ημερομηνίες και τις υπογραφές και κάθε φορά μεγά-
λωνε η απορία του και η έκπληξή του.
― Μαθητής σου κι αυτός ο σπουδαίος ζωγράφος; Κι 
αυτός ο ποιητής;
Γελούσε αχνά ο ερημίτης κι έλεγε:
― Επιμένεις, ε; Αφού σου είπα, εγώ μαθητές ούτε 
είχα ποτέ ούτε έχω…
Ο Απάγελος δεν μπορούσε να καταλάβει. Μια υποψία 
ότι ο Μαζαγρέτας τον κορόιδευε άρχισε να του γρα-

ντζουνίζει το μυαλό. Κόντευε να βραδιάσει όταν με 
το φως του λύχνου ο Απάγελος διάβασε το όνομα στο 
τελευταίο χαρτάκι πριν το βάλει στον αντίστοιχο φά-
κελο. Ήταν ένας ποιητής που ήταν πεθαμένος κοντά 
πεντακόσια χρόνια πριν. Τότε το αγόρι δεν άντεξε.
― Με κοροϊδεύεις, δάσκαλε! Πώς μπορεί αυτός να 
ήταν μαθητής σου; Ή φιλοξενούμενός σου ή βοηθός 
σου, όπως λες…
Ο Μαζαγρέτας τον κοίταξε στα μάτια και είπε σο-
βαρά:
― Αν νομίζεις ότι σε κοροϊδεύω, Απάγελε, να γυρί-
σεις στο σπίτι σου. Αύριο κιόλας. Αλλά τώρα θα φά-
με γιατί έχεις κουραστεί.
Κάτι στο ύφος του και στη λάμψη που είδε στη ματιά 
του, έκανε τον Απάγελο να ντραπεί για τη δυσπιστία 
του.
«Πολλά είναι αυτά που δεν καταλαβαίνουμε… Ίσως 
γι’ αυτό έχουμε ανάγκη τη μουσική και τα τραγούδια. 
Για να βάζουμε μέσα τους όλα όσα δεν μπορούμε με 
τη λογική να ορίσουμε» σκέφτηκε. Και κάπως τον 
παρηγόρησε η σκέψη εκείνη.

Την άλλη μέρα το πρωί, μόλις σηκώθηκαν, ο Απάγε-
λος τόλμησε να πει:
― Δεν φεύγω… Αλλά θα με διδάξεις κι εμένα όπως 
δίδαξες τους άλλους;
Ο Μαζαγρέτας τον κοίταξε ερωτηματικά.
― Να σε διδάξω; Αν έτσι το λες εσύ… Αλλά πρώτα 
το φαγητό. Εντάξει; είπε και γέλασε καλόκαρδα.
Μετά το πρωινό, ο ερημίτης έδειξε το βάθος της σπη-
λιάς.
― Εκεί, στο βαθούλωμα του βράχου, πάνω από το 
σεντούκι που τακτοποιήσαμε χθες, κρέμεται ένα σα-
κούλι. Πήγαινε φερ’ το.
Ο Απάγελος σηκώθηκε και πήγε εκεί που του έδειξε 
ο Μαζαγρέτας. Από το σχήμα του σακουλιού υπο-
πτεύθηκε τι μπορεί να είχε μέσα κι αυτό του έδωσε 
χαρά. Ο Μαζαγρέτας έπιασε το σακούλι και έβγαλε 
από μέσα μια παμπάλαια λύρα με το δοξάρι της. Το 
βερνίκι ήταν θαμπωμένο, είχε σκασίματα στο ξύλο 
και μικρές τρύπες από σαράκι. Είχε όλες τις χορδές 
της όμως. Το δοξάρι ήταν και κείνο σαρακοφαγωμέ-
νο και άθλιο αλλά τις τρίχες του τις είχε όλες.
Ο γερο-ερημίτης έδωσε το όργανο στον Απάγελο και 
του είπε ήρεμα αλλά προσταχτικά:
― Παίξε.
Ο Απάγελος, βλέποντας την κακή όψη της λύρας, 
πήγε να αντιπροτείνει τη δική του λύρα που ήταν σε 
πολύ καλύτερη κατάσταση. Ο Μαζαγρέτας, λες και 
κατάλαβε τη σκέψη του παιδιού, επέμεινε:
― Παίξε. Μ’ αυτήν…
Ο Απάγελος πήρε τη λύρα και το δοξάρι και κάθισε. 
Χάιδεψε τρυφερά τη γέρικη λύρα και έσυρε τα δά-
χτυλά του πάνω στο δοξάρι. Σαν να ’θελε να γιατρέ-
ψει τις πληγές του γέρικου οργάνου, να θεραπεύσει 
τα σημάδια που είχε αφήσει ο χρόνος. Μετά άρχισε 
να παίζει. Ένας πρωτόγνωρος ήχος βγήκε μέσα από 
τη ρημαγμένη λύρα. Η σπηλιά γέμισε από ήχους που 
έφταναν μαγικοί στα αυτιά του Απάγελου.
Ο Μερομηνάς ο Απάγελος, κυριευμένος από τον ήχο 
της λύρας του Μαζαγρέτα, έπαιζε και σταματημό δεν 
είχε. Έπαιζε άγριους χορούς, γλυκά νανουρίσματα, 
ερωτικά τραγούδια, μοιρολόγια, σούστες, χορούς της 
νύφης, πεντοζάληδες, Χανιώτικους, Μαλεβιζιώτικους, 
Ανωγειανούς πηδηχτούς 4. Και η λύρα εκείνη τον 
υπάκουγε όσο καμιά άλλη πριν.
Κάποια στιγμή, μετά από ώρα, σταμάτησε. Ένιωσε 
την πλημμύρα των ήχων να ανεβαίνει στα μάτια του 
κι όσο κι αν δεν το ήθελε, κατάλαβε ότι λίγο ήθελε να 
αρχίσουν να κυλάνε ασυγκράτητα τα δάκρυά του. 
Κατάλαβε τότε ο Απάγελος ότι ένας μεγάλος δρόμος 
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είχε ανοίξει για ’κείνον και πια δεν είχε πίσω. Όπως 
ο πολεμιστής, που όρκο έδωσε να υπερασπιστεί με τη 
ζωή του ό,τι αγαπάει, έτσι και κείνος θα υπερασπιζό-
ταν την αλήθεια της τέχνης του με τη ζωή του. Δίχως 
να στερηθεί ούτε τη ζωή του αλλά ούτε την αγάπη και 
τους ανθρώπους.
Κοίταξε με ευγνωμοσύνη τον Μαζαγρέτα και είδε 
δάκρυα να κυλάνε στα μάτια του ερημίτη που τώρα 
του φάνηκε πολύ πιο γέρος από προτύτερα. Με τη 
σεμνότητα που του επέβαλλε η στιγμή, ψιθύρισε λίγο 
βραχνά:
― Είναι η καλύτερη λύρα που έχω πιάσει στα χέρια 
μου. Στην αρχή νόμισα ότι… Αλλά… Πολύ καλή λύρα 
είναι τελικά…
Κοφτά μιλούσε και άτσαλα γιατί η φωνή του είχε 
αρχίσει να τρέμει.
Ο Μαζαγρέτας χαμογέλασε.
― Η λύρα μου υπακούει σε όποιον της χαρίζει την 
αγάπη του. Βγάζει τη μουσική που κρύβει μέσα του 
ο λυράρης. Αυτό είναι που την κάνει ξεχωριστή.
Ο Απάγελος κοίταξε με θαυμασμό τη λύρα του Μα-
ζαγρέτα.
― Πες μου τώρα, δάσκαλε. Πώς έμαθαν όλοι αυτοί 
οι διάσημοι άνθρωποι το μυστικό της τέχνης;
Ο Μαζαγρέτας έπιασε τον Απάγελο από το μπράτσο.
― Άσε τη λύρα κι έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ποιος 
σου είπε ότι είμαι δάσκαλος; Και μάλιστα της μουσι-
κής ή όποιας άλλης τέχνης…
Ο Απάγελος τον κοίταξε καχύποπτα.
― Το γεράκι μού το είπε…, ψέλλισε.
― Θυμάσαι να σου είπε το γεράκι ότι είμαι δάσκαλος; 
ρώτησε δύσπιστα ο ερημίτης.
― Μα…
― Θυμάσαι τι ακριβώς σου είπε το γεράκι;
Ο Απάγελος προσπάθησε να θυμηθεί τα λόγια του 
γερακιού.
― «Να πας να βρεις τον Μαζαγρέτα. Εκείνος θα 
σου δείξει τον δρόμο που ζητάς». Αυτό μου είπε το 
γεράκι.
― Αυτό σημαίνει ότι είμαι δάσκαλος μουσικής; ρώ-
τησε ο Μαζαγρέτας.
― Όχι, παραδέχτηκε ο Απάγελος.
― Και κάτι άλλο… Ποιος σου είπε ότι όλοι εκείνοι οι 
διάσημοι μουσικοί, που τα ονόματά τους είδες στο 
σεντούκι μου, βρήκαν το μυστικό της μουσικής;
― Επειδή, έγιναν διάσημοι… Δηλαδή… τα έργα τους 
είναι αθάνατα, κατάφεραν να φτάσουν στην καρδιά 
της μουσικής…
― Τα έργα τους μπορεί να αντέχουν ακόμη… Αθά-
νατα δεν ξέρουμε αν είναι. Γιατί κι εμείς, όπως κι 
εκείνοι, δεν είμαστε αθάνατοι. Αθάνατη είναι η τέχνη, 
όχι οι υπηρέτες της ή τα έργα τους. Κι αν τους θυμού-
νται ακόμη οι άνθρωποι, είναι γιατί όσο ζούσαν εκεί-
νοι, έψαχναν ασταμάτητα και ακούραστα την ουσία 
της μουσικής. Μέχρι το τέλος.
Ο Απάγελος έσκυψε το κεφάλι.
«Είχε δίκιο τελικά ο Τιγράνος…», μουρμούρισε.
― Και βέβαια είχε δίκιο, είπε ζωηρά ο Μαζαγρέτας, 
ξαφνιάζοντας τον Απάγελο. Κι αυτός και ο Κοφινάς 
και ο Ανεμάς.
― Μαθητές σου ήταν κι αυτοί; ρώτησε.
― Όχι. Αλλά δεν έχουν μόνο οι φίλοι μου το προνό-
μιο να ανακαλύπτουν αλήθειες. Δεν τους προλαβαίνω 
όλους άλλωστε…
Ο Απάγελος όμως είχε μείνει με την απορία.
― Εσύ όμως, Μαζαγρέτα, ποιος είσαι τελικά; Και τι 
διδάσκεις;
Ο παράξενος άντρας, με τις πολλές ηλικίες ―όπως 
μαρτύραγε η όψη του―, γέλασε δυνατά.
― Τι διδάσκω; Αχ, Απάγελε. Δεν διδάσκω εγώ. Εγώ 
δείχνω… Πολύ λίγα πράγματα… Καθημερινά, απλά. 
Όπως είναι η τέχνη του έρωντα… ή του δίκταμου, αν 

προτιμάς. Ή τον έρωντα της τέχνης. Δείχνω την τέ-
χνη του μαζέματος των ξύλων για το τζάκι στη βαρυ-
χειμωνιά, το στρώσιμο του τραπεζιού για ένα καλό 
πρωινό με παρέα. Δείχνω το ράψιμο και το μπάλωμα 
στρωσιδιών. Δείχνω, σε όποιον θέλει, πώς να είσαι 
καλά με κάποιον άλλον. Αλλά πάνω απ’ όλα δείχνω 
στους ανθρώπους, που διαλέγω και με διαλέγουν, να 
ακολουθούν με πίστη, ελπίδα, αγάπη, επιμονή και 
υπομονή τον δρόμο που διάλεξαν.
― Πώς;
― Όπως μ’ εσένα. Πώς και δεν γκρίνιαξες για τις 
δουλειές που σ’ έβαζα να κάνεις; Γιατί δεν βαρυγκό-
μησες;
Ο Απάγελος γέλασε.
― Περίμενα… Πότε θα αρχίσουν τα μαθήματα…
― Είδες; Επιμονή, υπομονή, ελπίδα, πίστη… Όπως 
πολλοί άλλοι πριν από σένα. Περίμενες να μάθεις το 
μυστικό της μουσικής όπως άλλοι το μυστικό της ζω-
γραφικής, της ποίησης, του χορού, της λογοτεχνίας…
― Το γεράκι σού τους στέλνει;
― Μερικούς μου τους στέλνει το γεράκι… Αλλά έχω 
πολλούς φίλους εγώ, είπε αινιγματικά.
― Άρα δεν είσαι ερημίτης…
Χαμογέλασε ο Μαζαγρέτας.
― Ερημίτης; Με τόσες φιλίες; Μοναχικός μπορεί να 
είμαι, αλλά ποτέ μοναχός! Αλλά ακόμα κι ένας ερη-
μίτης, δεν μπορεί να ζήσει ξεκομμένος από τους αν-
θρώπους. Χωρίς τους ανθρώπους δεν είναι ερημίτης. 
Ο τελευταίος άνθρωπος στη γη δεν θα είναι ερημίτης, 
Απάγελε. Ένα τίποτα θα είναι…
― Και πώς σε πληρώνουν οι μαθητές σου. Γιατί όσο 
κι αν διαφωνείς, εγώ μαθητές θα τους λέω.
Ο Μαζαγρέτας τον κοίταξε κατάματα.
― Καλή ερώτηση, Απάγελε… Ας πούμε λοιπόν, ότι 
είμαι ένας ζητιάνος που τρέφεται από την Τέχνη των 
Ανθρώπων. Που ζει και τρέφεται από τα ψίχουλα που 
του προσφέρουν μερικοί μεγάλοι καλλιτέχνες… Ξε-
διψάω με την υγρασία που φέρνει στα μάτια μου η 
αληθινή τέχνη… Χορταίνω με την αλήθεια της τέχνης. 
Κάποιος παλιός ποιητής με ονόμασε συλλέκτη δα-
κρύων. Των δικών μου και των άλλων… Τότε, του 
είχα πει να μη λέει κουταμάρες…
Έτσι μίλησε ο Μαζαγρέτας και τα μάτια του ήταν και 
πάλι υγρά. Όπως τη στιγμή που τον κοίταξε ο Απά-
γελος, μόλις σταμάτησε να παίζει τη λύρα.
Ο Απάγελος έσκυψε το κεφάλι και γονάτισε.
― Σε ευχαριστώ, δάσκαλε, είπε.
Η σπηλιά γέμισε με μια φεγγοβολιά.
Μπορεί να ήταν κι ένα φύσημα του αέρα που δυνά-
μωσε τις φλόγες στο τζάκι.

Το κατέβασμα, παρά τα χιόνια, ήταν πιο εύκολο τώ-
ρα. Ο Απάγελος είχε αποχαιρετήσει τη σπηλιά του 
Κεραυνού και τον Μαζαγρέτα και βιαζόταν να γυρί-
σει στο χωριό του. Πριν φύγει όμως, άφησε κι αυτός 
ένα χαρτάκι με το όνομα, την ημερομηνία και την 
υπογραφή του στο σεντούκι του ερημίτη.
Μετά από λίγες μέρες, έφτασε στο χωριό του.
Οι δικοί του τον καλωσόρισαν με αγκαλιές και δά-
κρυα χαράς.
― Βρήκες αυτό που ζητούσες, γιε μου; τον ρώτησε ο 
πατέρας του.
Ο Απάγελος χαμογέλασε.
― Μαζί μου το είχα. Και τότε που έφυγα και τώρα 
που γύρισα. Αλλά έπρεπε κάποιος να μου το δείξει.

Μεγαλώνοντας ο Μερομηνάς ο Απάγελος, έγινε ένας 
από τους πιο ξακουστούς λυράρηδες του μεγάλου 
νησιού. Όλο το χωριό του, όλο το νησί και όλη η χώ-
ρα καμάρωνε γι’ αυτόν. Η φήμη του ξεπέρασε τα 

σύνορα του τόπου του.
Αλλά εκεί που χαιρόταν περισσότερο να παίζει, ήταν 
για τους συγχωριανούς του.
Εκεί ήταν που μπορούσε καλύτερα να μπαίνει μέσα 
στις ψυχές των ανθρώπων.
Να τους ξεσηκώνει για το χορό και να ζεσταίνει τις 
μεταξύ τους σχέσεις.

Όταν έπαιζε ο Μερομηνάς ο Απάγελος, είτε σε γά-
μους είτε σε γλέντια και χαρές, ακόμα και μικρά πα-
ρεάκια, οι εχθροί φιλιώνανε, οι φιλίες δυναμώνανε, οι 
έρωτες αντάμωναν τις αρετές και οι αρετές ριζώνανε 
σε καρδιές που, κι αν δεν ήταν απ’ τη φτιαξιά τους 
παλικαρίσιες, ντρεπόντουσαν να δείχνουνε φτηνές 
όταν στον κόσμο υπήρχαν άνθρωποι σαν τον Μερο-
μηνά τον Απάγελο και μουσικές σαν τη μουσική του.
Με τη μουσική του Απάγελου άλλοι γλεντούσαν και 
χορεύανε, άλλους τους έπιανε ένα κλάμα νοσταλγικό, 
άλλοι μετανιώνανε για κάτι κακό που είχανε κάνει και 
άλλες κι άλλους τους έπιανε μια ακατανίκητη επιθυμία 
να αγκαλιάσουν με αγάπη το ταίρι τους. Καμιά και 
κανένας όμως δεν έμενε ασυγκίνητος, εκτός από τους 
ανθρώπους που δεν μπορούν να ακούσουν τίποτα.
Γιατί, όπως λέγανε πολλοί και για πολλά χρόνια:
«Ο Μερομηνάς ο Απάγελος, κάτεχε βαθιά το μυστικό 
της μουσικής και ήξερε να παντρεύει τη μουσική με 
την ανθρωπιά».

ΚΩΣΤΗΣ Α. ΜΑΚΡΗΣ

ο μερομηνάς ο Απάγελος και η λύρα του μαζαγρέτα

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κείμενο αφιερωμένο στα Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης 
και στον δάσκαλο και πρώην Δήμαρχο Ανωγείων Γεώρ-
γιο Σμπώκο.
Σε περίπτωση τυπογραφικής έκδοσης του έργου σε βι-
βλίο, παραχωρώ μέχρι 31-12-2037 τα έσοδα από τα πνευ-
ματικά δικαιώματα του συγγραφέα στον Γεώργιο Ι. 
Σμπώκο, κάτοικο Ανωγείων Μυλοποτάμου, Τ.Κ. 74051 
Ρέθυμνο Κρήτης, με σκοπό την ενίσχυση του έργου και 
των σκοπών του Κοινωφελούς Οργανισμού των Ανω-
γείων «Κοινοφελές Ίδρυμα Γεωργίου και Αμαλίας 
Σμπώκου».

Το Copyright και όσα δικαιώματα απορρέουν από αυτό και, 
αυτοδίκαια, από τη δημοσίευση αυτού του έργου  
στο διαδίκτυο, παραμένουν στον συγγραφέα [Κωστή 
(Κωνσταντίνο) Α. Μακρή] και καμιά έκδοση, αλλαγή, 
τροποποίηση, εικονογράφηση ή αναδημοσίευση μέρους ή 
όλου του έργου ή μετατροπή του για τον κινηματογράφο, το 
θέατρο, την τηλεόρση ή το ραδιόφωνο δεν μπορεί να γίνει 
χωρίς την σύμφωνη γνώμη μου και την έγγραφη άδειά μου.

κωσΤησ Α. ΜΑκΡησ

&

γΙωΡγΗ  ΜαΡΚαΚΗ

αΠοΧαΙΡΕΤΙΣΜοΣ ΠΡοΣ 
Τ Ι Μ Η   Τ ο Υ   γ Ι α Τ Ρ ο Υ
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Στις 28 Οκτωβρίου 2021 απεβίωσε στο Ηράκλειο 
της Κρήτης ο επιφανής οφθαλμίατρος Γεώργιος 
Μαρκάκης με καταγωγή από τη Σητεία. Είχε 
διακριθεί, μεταξύ άλλων και για την ενεργή ενα-
σχόλησή του με τον παραδοσιακό πολιτισμό της 
Κρήτης, στον οποίο σημαίνουσα θέση κατέχουν 
και τ’ Ανώγεια. Ο εκλιπών  δεν θέλησε την εκ-
φώνηση επικήδειων κατά την εξόδιο ακολουθία, 
που έλαβε χώρα στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου 
του Ηρακλείου. Για το λόγο αυτό τον αποχαιρε-
τώ με το παρακάτω, σύντομο σημείωμα:
Αγαπητέ Σύντεκνε Γιώργη Μαρκάκη,
Αισθάνομαι τυχερός που σε γνώρισα κι ήμουν 
ανάμεσα σ’ εκείνους που χάριζες απλόχερα τη 
γενναιόδωρη συντροφιά σου. Κι έτσι είχα την 
ευκαιρία να  έρθω σ’  επαφή όχι μόνο με την 
εδραία καλλιέργεια και μόρφωσή  σου, αλλά και 
με τη σύμφυτη με το χαρακτήρα σου, ευγένεια. 
Η βαθιά σου πίστη στην καλή πλευρά του αν-
θρώπου ταίριαξαν απόλυτα με την υποδειγματι-
κή άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος (του 
οφθαλμιάτρου)  εκ μέρους σου. Το βιβλίο σου 
«Το Άσπρο Ράσο» συνιστά την πιο αξιόπιστη 
μαρτυρία για την ειλικρινή  εμμονή σε αξίες και 
προτεραιότητες: αφοσίωση στο ιατρικό λειτούρ-
γημα, αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ενεργή συμ-
μετοχή  σ’  όλες τις συλλογικότητες (τοπικές και 
επαγγελματικές) που προωθούσαν  την πρόοδο 
και  τη γνώση.  
Γιώργη Μαρκάκη δεν αρκέστηκες μόνο στη θε-
ραπεία της αρρώστιας των ματιών των απλών 
ανθρώπων του λαού που τους αγάπησες και σ’ 
αγάπησαν. Παράλληλα, ενδιαφέρθηκες για την 
ποίηση και τα γράμματα γενικά, αλλά και ιδιαί-
τερα για τον τοπικό, παραδοσιακό πολιτισμό της 
Κρήτης σε κάθε του έκφραση. Ήθελες να κάνεις 
πιο εναργείς  τις ματιές των ανθρώπων της Κρή-
της  προς την εσώτατη συνείδησή τους, που είναι 
οι ρίζες κι ο πολιτισμός των προγόνων μας. Μ’  
άλλα λόγια, θέλησες να συνδράμεις στη πολιτι-
στική μνήμη. Μια μνήμη φορτωμένη με σύμβολα 
πολιτισμού που δημιουργεί η καθημερινότητα  
του  λαού μέσα απ’ όλες τις εκδηλώσεις της ζωής 
του, είτε  αυτές αφορούν στη χαρά είτε στη λύπη. 
Για τους λόγους αυτούς   ίδρυσες το «Λυχνοστά-
τη» κι ήσουν μέχρι τη τελευταία στιγμή της ζωής 
σου ο στυλοβάτης του. 
Γιώργη Μαρκάκη αποχώρησες  από τη ζωή πλή-
ρης ημερών, έχοντας αφήσει πίσω σου  αξιόλογο 
έργο τόσο στο τομέα της ιατρικής όσο και στο 
χώρο του παραδοσιακού  πολιτισμού και της 
συγγραφής. Αλλά, άφησες πίσω σου και το πιο 
αξιοσέβαστο έργο σου, την οικογένεια σου: την 
αγαπημένη σου σύζυγο και τα  παιδιά σου  που 
έχουν διακριθεί όλα στον τομέα της επαγγελμα-
τικής τους ενασχόλησης, καθώς και τα εγγόνια 
σου για τα οποία ήσουν πολύ υπερήφανος.
Γιώργη Μαρκάκη καλό σου ταξίδι κι  ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. 

Ο σύντεκνός σου
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΣΠΑΧΗΣ.

O Μερομηνάς ο Απάγελος

άνω από δυο εβδομάδες πέρασαν. Κάθε μέρα ο 
Μαζαγρέτας έβρισκε και μια νέα δουλειά που 

έπρεπε να γίνει. Πότε ήταν το νερό από τη μακρινή 
απάγωτη πηγή, πότε έφευγε μόνος του ο ερημίτης για 
να πάει να φέρει τυρί, μέλι και παξιμάδια ―ποιος 
ξέρει από πού―, πότε ήταν τα ξύλα που έπρεπε να 
κόψουν και να κουβαλήσουν, πότε ήταν το καθάρισμα 
της σπηλιάς. Κι όταν δεν ήταν τίποτα απ’ όλα αυτά, 
έπρεπε να τρίψουνε τα μπακίρια, να μπαλώσουν κα-
νένα υφαντό ή να φροντίσουν κανένα ζούδι του βου-
νού που είχε ξεπαγιάσει κοντά στην σπηλιά. Όλο 
κάτι έβρισκε ο Μαζαγρέτας για να απασχολούνται 
όλη τη μέρα.
Και για μουσική; Μιλιά!
Ο Απάγελος έκανε υπομονετικά ό,τι του ζητούσε ο 
ερημίτης. Κι όλο σκεφτόταν: «Αύριο θα του μιλήσω 
για τη μουσική». Αλλά το αύριο ερχόταν με καινού-
ριες βιαστικές δουλειές και ο Απάγελος δεν έβγαζε 
μιλιά. Και δεν μπορούσε να βγάλει μιλιά γιατί το κα-
ταλάβαινε ότι αν δεν γινόντουσαν στην ώρα τους 
εκείνες οι δουλειές, η σπηλιά θα ρήμαζε και κείνοι θα 
ξεπαγιάζανε και θα πεινούσαν.
«Πρώτα η ζωή και μετά η μουσική», παρηγορούσε 
τον εαυτό του ο Απάγελος.
Και περνούσαν οι μέρες και οι νύχτες.

Μια μέρα, μετά το πρωινό, ο Μαζαγρέτας είπε:
― Καλό μου παιδί, πήγαινε και φέρε μου το σεντού-
κι που έχω εκεί πέρα.
Και έδειξε στον Απάγελο μια σκοτεινή γωνιά στο 
βάθος της σπηλιάς.
Ο Απάγελος πήγε κι έφερε ένα σεντούκι που βρήκε 
εκεί, αρκετά μεγάλο. Το ακούμπησε μπροστά στον 
Μαζαγρέτα και επειδή του φάνηκε ελαφρύ για το 
μέγεθός του αναρωτήθηκε τι να έχει μέσα. Μόλις το 
άνοιξε ο Μαζαγρέτας, ο Απάγελος είδε ότι ήταν γε-
μάτο με ένα σωρό χαρτάκια διπλωμένα. Το καθένα 
απ’ αυτά είχε κι από ένα όνομα επάνω του.
― Γερνάω, Απάγελε, και τα μάτια μου δεν με βοηθά-
νε όπως παλιά. Στα χαρτιά αυτά είναι γραμμένοι όλοι 
όσοι πέρασαν από τη σπηλιά μου. Θα ήθελα να τους 
τακτοποιήσουμε με αλφαβητική σειρά. Να τους βάζεις 
στους φακέλους που θα σου δώσω. Κάθε χαρτί στον 
φάκελο με το αντίστοιχο γράμμα. Εύκολο είναι…
Ο Απάγελος, τι να κάνει, κούνησε το κεφάλι του συ-
γκαταβατικά κι άρχισε να ξεδιαλέγει τα χαρτάκια. 
Με το πρώτο που έπιασε, είδε πάνω γραμμένο ένα 
όνομα, μια ημερομηνία και μια υπογραφή καλλιγρα-
φική. Το όνομα ήταν ενός διάσημου μουσικού που τον 
είχε ακουστά από τους γεροντότερους ο Απάγελος. 
Αλλά και η ημερομηνία ήταν πάρα πολύ παλιά. Από-
ρησε και ρώτησε τον ερημίτη:
― Μαθητής σου ήταν κι αυτός, δάσκαλε;
Ο Μαζαγρέτας έπιασε το χαρτάκι, το κράτησε σε 
αρκετή απόσταση από τα μάτια του και διάβασε το 
όνομα.
― Μαθητής μου; Αφού σου έχω πει… Δεν έχω μα-
θητές εγώ, είπε με πονηρό χαμόγελο. Τον φιλοξένη-
σα κάποτε… Δύσκολος σύντροφος κι ακόμα πιο 
δύσκολος βοηθός… Ούτε να μαγειρεύει δεν ήξερε, 
ούτε κι έμαθε…
Ο Απάγελος έβλεπε τα χαρτάκια με τα ονόματα, τις 
ημερομηνίες και τις υπογραφές και κάθε φορά μεγά-
λωνε η απορία του και η έκπληξή του.
― Μαθητής σου κι αυτός ο σπουδαίος ζωγράφος; Κι 
αυτός ο ποιητής;
Γελούσε αχνά ο ερημίτης κι έλεγε:
― Επιμένεις, ε; Αφού σου είπα, εγώ μαθητές ούτε 
είχα ποτέ ούτε έχω…
Ο Απάγελος δεν μπορούσε να καταλάβει. Μια υποψία 
ότι ο Μαζαγρέτας τον κορόιδευε άρχισε να του γρα-

ντζουνίζει το μυαλό. Κόντευε να βραδιάσει όταν με 
το φως του λύχνου ο Απάγελος διάβασε το όνομα στο 
τελευταίο χαρτάκι πριν το βάλει στον αντίστοιχο φά-
κελο. Ήταν ένας ποιητής που ήταν πεθαμένος κοντά 
πεντακόσια χρόνια πριν. Τότε το αγόρι δεν άντεξε.
― Με κοροϊδεύεις, δάσκαλε! Πώς μπορεί αυτός να 
ήταν μαθητής σου; Ή φιλοξενούμενός σου ή βοηθός 
σου, όπως λες…
Ο Μαζαγρέτας τον κοίταξε στα μάτια και είπε σο-
βαρά:
― Αν νομίζεις ότι σε κοροϊδεύω, Απάγελε, να γυρί-
σεις στο σπίτι σου. Αύριο κιόλας. Αλλά τώρα θα φά-
με γιατί έχεις κουραστεί.
Κάτι στο ύφος του και στη λάμψη που είδε στη ματιά 
του, έκανε τον Απάγελο να ντραπεί για τη δυσπιστία 
του.
«Πολλά είναι αυτά που δεν καταλαβαίνουμε… Ίσως 
γι’ αυτό έχουμε ανάγκη τη μουσική και τα τραγούδια. 
Για να βάζουμε μέσα τους όλα όσα δεν μπορούμε με 
τη λογική να ορίσουμε» σκέφτηκε. Και κάπως τον 
παρηγόρησε η σκέψη εκείνη.

Την άλλη μέρα το πρωί, μόλις σηκώθηκαν, ο Απάγε-
λος τόλμησε να πει:
― Δεν φεύγω… Αλλά θα με διδάξεις κι εμένα όπως 
δίδαξες τους άλλους;
Ο Μαζαγρέτας τον κοίταξε ερωτηματικά.
― Να σε διδάξω; Αν έτσι το λες εσύ… Αλλά πρώτα 
το φαγητό. Εντάξει; είπε και γέλασε καλόκαρδα.
Μετά το πρωινό, ο ερημίτης έδειξε το βάθος της σπη-
λιάς.
― Εκεί, στο βαθούλωμα του βράχου, πάνω από το 
σεντούκι που τακτοποιήσαμε χθες, κρέμεται ένα σα-
κούλι. Πήγαινε φερ’ το.
Ο Απάγελος σηκώθηκε και πήγε εκεί που του έδειξε 
ο Μαζαγρέτας. Από το σχήμα του σακουλιού υπο-
πτεύθηκε τι μπορεί να είχε μέσα κι αυτό του έδωσε 
χαρά. Ο Μαζαγρέτας έπιασε το σακούλι και έβγαλε 
από μέσα μια παμπάλαια λύρα με το δοξάρι της. Το 
βερνίκι ήταν θαμπωμένο, είχε σκασίματα στο ξύλο 
και μικρές τρύπες από σαράκι. Είχε όλες τις χορδές 
της όμως. Το δοξάρι ήταν και κείνο σαρακοφαγωμέ-
νο και άθλιο αλλά τις τρίχες του τις είχε όλες.
Ο γερο-ερημίτης έδωσε το όργανο στον Απάγελο και 
του είπε ήρεμα αλλά προσταχτικά:
― Παίξε.
Ο Απάγελος, βλέποντας την κακή όψη της λύρας, 
πήγε να αντιπροτείνει τη δική του λύρα που ήταν σε 
πολύ καλύτερη κατάσταση. Ο Μαζαγρέτας, λες και 
κατάλαβε τη σκέψη του παιδιού, επέμεινε:
― Παίξε. Μ’ αυτήν…
Ο Απάγελος πήρε τη λύρα και το δοξάρι και κάθισε. 
Χάιδεψε τρυφερά τη γέρικη λύρα και έσυρε τα δά-
χτυλά του πάνω στο δοξάρι. Σαν να ’θελε να γιατρέ-
ψει τις πληγές του γέρικου οργάνου, να θεραπεύσει 
τα σημάδια που είχε αφήσει ο χρόνος. Μετά άρχισε 
να παίζει. Ένας πρωτόγνωρος ήχος βγήκε μέσα από 
τη ρημαγμένη λύρα. Η σπηλιά γέμισε από ήχους που 
έφταναν μαγικοί στα αυτιά του Απάγελου.
Ο Μερομηνάς ο Απάγελος, κυριευμένος από τον ήχο 
της λύρας του Μαζαγρέτα, έπαιζε και σταματημό δεν 
είχε. Έπαιζε άγριους χορούς, γλυκά νανουρίσματα, 
ερωτικά τραγούδια, μοιρολόγια, σούστες, χορούς της 
νύφης, πεντοζάληδες, Χανιώτικους, Μαλεβιζιώτικους, 
Ανωγειανούς πηδηχτούς 4. Και η λύρα εκείνη τον 
υπάκουγε όσο καμιά άλλη πριν.
Κάποια στιγμή, μετά από ώρα, σταμάτησε. Ένιωσε 
την πλημμύρα των ήχων να ανεβαίνει στα μάτια του 
κι όσο κι αν δεν το ήθελε, κατάλαβε ότι λίγο ήθελε να 
αρχίσουν να κυλάνε ασυγκράτητα τα δάκρυά του. 
Κατάλαβε τότε ο Απάγελος ότι ένας μεγάλος δρόμος 
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είχε ανοίξει για ’κείνον και πια δεν είχε πίσω. Όπως 
ο πολεμιστής, που όρκο έδωσε να υπερασπιστεί με τη 
ζωή του ό,τι αγαπάει, έτσι και κείνος θα υπερασπιζό-
ταν την αλήθεια της τέχνης του με τη ζωή του. Δίχως 
να στερηθεί ούτε τη ζωή του αλλά ούτε την αγάπη και 
τους ανθρώπους.
Κοίταξε με ευγνωμοσύνη τον Μαζαγρέτα και είδε 
δάκρυα να κυλάνε στα μάτια του ερημίτη που τώρα 
του φάνηκε πολύ πιο γέρος από προτύτερα. Με τη 
σεμνότητα που του επέβαλλε η στιγμή, ψιθύρισε λίγο 
βραχνά:
― Είναι η καλύτερη λύρα που έχω πιάσει στα χέρια 
μου. Στην αρχή νόμισα ότι… Αλλά… Πολύ καλή λύρα 
είναι τελικά…
Κοφτά μιλούσε και άτσαλα γιατί η φωνή του είχε 
αρχίσει να τρέμει.
Ο Μαζαγρέτας χαμογέλασε.
― Η λύρα μου υπακούει σε όποιον της χαρίζει την 
αγάπη του. Βγάζει τη μουσική που κρύβει μέσα του 
ο λυράρης. Αυτό είναι που την κάνει ξεχωριστή.
Ο Απάγελος κοίταξε με θαυμασμό τη λύρα του Μα-
ζαγρέτα.
― Πες μου τώρα, δάσκαλε. Πώς έμαθαν όλοι αυτοί 
οι διάσημοι άνθρωποι το μυστικό της τέχνης;
Ο Μαζαγρέτας έπιασε τον Απάγελο από το μπράτσο.
― Άσε τη λύρα κι έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ποιος 
σου είπε ότι είμαι δάσκαλος; Και μάλιστα της μουσι-
κής ή όποιας άλλης τέχνης…
Ο Απάγελος τον κοίταξε καχύποπτα.
― Το γεράκι μού το είπε…, ψέλλισε.
― Θυμάσαι να σου είπε το γεράκι ότι είμαι δάσκαλος; 
ρώτησε δύσπιστα ο ερημίτης.
― Μα…
― Θυμάσαι τι ακριβώς σου είπε το γεράκι;
Ο Απάγελος προσπάθησε να θυμηθεί τα λόγια του 
γερακιού.
― «Να πας να βρεις τον Μαζαγρέτα. Εκείνος θα 
σου δείξει τον δρόμο που ζητάς». Αυτό μου είπε το 
γεράκι.
― Αυτό σημαίνει ότι είμαι δάσκαλος μουσικής; ρώ-
τησε ο Μαζαγρέτας.
― Όχι, παραδέχτηκε ο Απάγελος.
― Και κάτι άλλο… Ποιος σου είπε ότι όλοι εκείνοι οι 
διάσημοι μουσικοί, που τα ονόματά τους είδες στο 
σεντούκι μου, βρήκαν το μυστικό της μουσικής;
― Επειδή, έγιναν διάσημοι… Δηλαδή… τα έργα τους 
είναι αθάνατα, κατάφεραν να φτάσουν στην καρδιά 
της μουσικής…
― Τα έργα τους μπορεί να αντέχουν ακόμη… Αθά-
νατα δεν ξέρουμε αν είναι. Γιατί κι εμείς, όπως κι 
εκείνοι, δεν είμαστε αθάνατοι. Αθάνατη είναι η τέχνη, 
όχι οι υπηρέτες της ή τα έργα τους. Κι αν τους θυμού-
νται ακόμη οι άνθρωποι, είναι γιατί όσο ζούσαν εκεί-
νοι, έψαχναν ασταμάτητα και ακούραστα την ουσία 
της μουσικής. Μέχρι το τέλος.
Ο Απάγελος έσκυψε το κεφάλι.
«Είχε δίκιο τελικά ο Τιγράνος…», μουρμούρισε.
― Και βέβαια είχε δίκιο, είπε ζωηρά ο Μαζαγρέτας, 
ξαφνιάζοντας τον Απάγελο. Κι αυτός και ο Κοφινάς 
και ο Ανεμάς.
― Μαθητές σου ήταν κι αυτοί; ρώτησε.
― Όχι. Αλλά δεν έχουν μόνο οι φίλοι μου το προνό-
μιο να ανακαλύπτουν αλήθειες. Δεν τους προλαβαίνω 
όλους άλλωστε…
Ο Απάγελος όμως είχε μείνει με την απορία.
― Εσύ όμως, Μαζαγρέτα, ποιος είσαι τελικά; Και τι 
διδάσκεις;
Ο παράξενος άντρας, με τις πολλές ηλικίες ―όπως 
μαρτύραγε η όψη του―, γέλασε δυνατά.
― Τι διδάσκω; Αχ, Απάγελε. Δεν διδάσκω εγώ. Εγώ 
δείχνω… Πολύ λίγα πράγματα… Καθημερινά, απλά. 
Όπως είναι η τέχνη του έρωντα… ή του δίκταμου, αν 

προτιμάς. Ή τον έρωντα της τέχνης. Δείχνω την τέ-
χνη του μαζέματος των ξύλων για το τζάκι στη βαρυ-
χειμωνιά, το στρώσιμο του τραπεζιού για ένα καλό 
πρωινό με παρέα. Δείχνω το ράψιμο και το μπάλωμα 
στρωσιδιών. Δείχνω, σε όποιον θέλει, πώς να είσαι 
καλά με κάποιον άλλον. Αλλά πάνω απ’ όλα δείχνω 
στους ανθρώπους, που διαλέγω και με διαλέγουν, να 
ακολουθούν με πίστη, ελπίδα, αγάπη, επιμονή και 
υπομονή τον δρόμο που διάλεξαν.
― Πώς;
― Όπως μ’ εσένα. Πώς και δεν γκρίνιαξες για τις 
δουλειές που σ’ έβαζα να κάνεις; Γιατί δεν βαρυγκό-
μησες;
Ο Απάγελος γέλασε.
― Περίμενα… Πότε θα αρχίσουν τα μαθήματα…
― Είδες; Επιμονή, υπομονή, ελπίδα, πίστη… Όπως 
πολλοί άλλοι πριν από σένα. Περίμενες να μάθεις το 
μυστικό της μουσικής όπως άλλοι το μυστικό της ζω-
γραφικής, της ποίησης, του χορού, της λογοτεχνίας…
― Το γεράκι σού τους στέλνει;
― Μερικούς μου τους στέλνει το γεράκι… Αλλά έχω 
πολλούς φίλους εγώ, είπε αινιγματικά.
― Άρα δεν είσαι ερημίτης…
Χαμογέλασε ο Μαζαγρέτας.
― Ερημίτης; Με τόσες φιλίες; Μοναχικός μπορεί να 
είμαι, αλλά ποτέ μοναχός! Αλλά ακόμα κι ένας ερη-
μίτης, δεν μπορεί να ζήσει ξεκομμένος από τους αν-
θρώπους. Χωρίς τους ανθρώπους δεν είναι ερημίτης. 
Ο τελευταίος άνθρωπος στη γη δεν θα είναι ερημίτης, 
Απάγελε. Ένα τίποτα θα είναι…
― Και πώς σε πληρώνουν οι μαθητές σου. Γιατί όσο 
κι αν διαφωνείς, εγώ μαθητές θα τους λέω.
Ο Μαζαγρέτας τον κοίταξε κατάματα.
― Καλή ερώτηση, Απάγελε… Ας πούμε λοιπόν, ότι 
είμαι ένας ζητιάνος που τρέφεται από την Τέχνη των 
Ανθρώπων. Που ζει και τρέφεται από τα ψίχουλα που 
του προσφέρουν μερικοί μεγάλοι καλλιτέχνες… Ξε-
διψάω με την υγρασία που φέρνει στα μάτια μου η 
αληθινή τέχνη… Χορταίνω με την αλήθεια της τέχνης. 
Κάποιος παλιός ποιητής με ονόμασε συλλέκτη δα-
κρύων. Των δικών μου και των άλλων… Τότε, του 
είχα πει να μη λέει κουταμάρες…
Έτσι μίλησε ο Μαζαγρέτας και τα μάτια του ήταν και 
πάλι υγρά. Όπως τη στιγμή που τον κοίταξε ο Απά-
γελος, μόλις σταμάτησε να παίζει τη λύρα.
Ο Απάγελος έσκυψε το κεφάλι και γονάτισε.
― Σε ευχαριστώ, δάσκαλε, είπε.
Η σπηλιά γέμισε με μια φεγγοβολιά.
Μπορεί να ήταν κι ένα φύσημα του αέρα που δυνά-
μωσε τις φλόγες στο τζάκι.

Το κατέβασμα, παρά τα χιόνια, ήταν πιο εύκολο τώ-
ρα. Ο Απάγελος είχε αποχαιρετήσει τη σπηλιά του 
Κεραυνού και τον Μαζαγρέτα και βιαζόταν να γυρί-
σει στο χωριό του. Πριν φύγει όμως, άφησε κι αυτός 
ένα χαρτάκι με το όνομα, την ημερομηνία και την 
υπογραφή του στο σεντούκι του ερημίτη.
Μετά από λίγες μέρες, έφτασε στο χωριό του.
Οι δικοί του τον καλωσόρισαν με αγκαλιές και δά-
κρυα χαράς.
― Βρήκες αυτό που ζητούσες, γιε μου; τον ρώτησε ο 
πατέρας του.
Ο Απάγελος χαμογέλασε.
― Μαζί μου το είχα. Και τότε που έφυγα και τώρα 
που γύρισα. Αλλά έπρεπε κάποιος να μου το δείξει.

Μεγαλώνοντας ο Μερομηνάς ο Απάγελος, έγινε ένας 
από τους πιο ξακουστούς λυράρηδες του μεγάλου 
νησιού. Όλο το χωριό του, όλο το νησί και όλη η χώ-
ρα καμάρωνε γι’ αυτόν. Η φήμη του ξεπέρασε τα 

σύνορα του τόπου του.
Αλλά εκεί που χαιρόταν περισσότερο να παίζει, ήταν 
για τους συγχωριανούς του.
Εκεί ήταν που μπορούσε καλύτερα να μπαίνει μέσα 
στις ψυχές των ανθρώπων.
Να τους ξεσηκώνει για το χορό και να ζεσταίνει τις 
μεταξύ τους σχέσεις.

Όταν έπαιζε ο Μερομηνάς ο Απάγελος, είτε σε γά-
μους είτε σε γλέντια και χαρές, ακόμα και μικρά πα-
ρεάκια, οι εχθροί φιλιώνανε, οι φιλίες δυναμώνανε, οι 
έρωτες αντάμωναν τις αρετές και οι αρετές ριζώνανε 
σε καρδιές που, κι αν δεν ήταν απ’ τη φτιαξιά τους 
παλικαρίσιες, ντρεπόντουσαν να δείχνουνε φτηνές 
όταν στον κόσμο υπήρχαν άνθρωποι σαν τον Μερο-
μηνά τον Απάγελο και μουσικές σαν τη μουσική του.
Με τη μουσική του Απάγελου άλλοι γλεντούσαν και 
χορεύανε, άλλους τους έπιανε ένα κλάμα νοσταλγικό, 
άλλοι μετανιώνανε για κάτι κακό που είχανε κάνει και 
άλλες κι άλλους τους έπιανε μια ακατανίκητη επιθυμία 
να αγκαλιάσουν με αγάπη το ταίρι τους. Καμιά και 
κανένας όμως δεν έμενε ασυγκίνητος, εκτός από τους 
ανθρώπους που δεν μπορούν να ακούσουν τίποτα.
Γιατί, όπως λέγανε πολλοί και για πολλά χρόνια:
«Ο Μερομηνάς ο Απάγελος, κάτεχε βαθιά το μυστικό 
της μουσικής και ήξερε να παντρεύει τη μουσική με 
την ανθρωπιά».

ΚΩΣΤΗΣ Α. ΜΑΚΡΗΣ

ο μερομηνάς ο Απάγελος και η λύρα του μαζαγρέτα

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κείμενο αφιερωμένο στα Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης 
και στον δάσκαλο και πρώην Δήμαρχο Ανωγείων Γεώρ-
γιο Σμπώκο.
Σε περίπτωση τυπογραφικής έκδοσης του έργου σε βι-
βλίο, παραχωρώ μέχρι 31-12-2037 τα έσοδα από τα πνευ-
ματικά δικαιώματα του συγγραφέα στον Γεώργιο Ι. 
Σμπώκο, κάτοικο Ανωγείων Μυλοποτάμου, Τ.Κ. 74051 
Ρέθυμνο Κρήτης, με σκοπό την ενίσχυση του έργου και 
των σκοπών του Κοινωφελούς Οργανισμού των Ανω-
γείων «Κοινοφελές Ίδρυμα Γεωργίου και Αμαλίας 
Σμπώκου».

Το Copyright και όσα δικαιώματα απορρέουν από αυτό και, 
αυτοδίκαια, από τη δημοσίευση αυτού του έργου  
στο διαδίκτυο, παραμένουν στον συγγραφέα [Κωστή 
(Κωνσταντίνο) Α. Μακρή] και καμιά έκδοση, αλλαγή, 
τροποποίηση, εικονογράφηση ή αναδημοσίευση μέρους ή 
όλου του έργου ή μετατροπή του για τον κινηματογράφο, το 
θέατρο, την τηλεόρση ή το ραδιόφωνο δεν μπορεί να γίνει 
χωρίς την σύμφωνη γνώμη μου και την έγγραφη άδειά μου.

κωσΤησ Α. ΜΑκΡησ

&

γΙωΡγΗ  ΜαΡΚαΚΗ

αΠοΧαΙΡΕΤΙΣΜοΣ ΠΡοΣ 
Τ Ι Μ Η   Τ ο Υ   γ Ι α Τ Ρ ο Υ
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γου ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη του πολιτι-
σμού ειρήνης καθώς και της δημοκρατίας. Εφό-
σον λοιπόν, η αναγνώριση της σημασίας του 
σεβασμού και κατανόησης της πολιτισμικής 
πολυμορφίας μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα 
σε διεθνή πλαίσια, ο οργανισμός επιτυγχάνει 
ένα στόχο του που είναι να συμβάλει στον 
εμπλουτισμό της γνώσης της ανθρωπότητας. Με 
άλλα λόγια, αυτή η πολιτισμική ποικιλία φαίνε-
ται ως ένας μοχλός που ενθαρρύνει και ωθεί την 
ανάπτυξη, όχι μόνο σε σχέση με την οικονομική 
άνοδο, αλλά επίσης ως μέσον που οδηγεί σε μια 
περισσότερο πλήρη διανοητική ηθική και πνευ-
ματική ζωή ως μια ανάταση ανθρώπινου πολι-
τισμού. 
Οι προσπάθειες της ΟΥΝΕΣΚΟ, σε αυτό τον 
τομέα, είναι εμφανείς με τα διάφορα συνέδρια 
που έχει διοργανώσει από το 1952 μέχρι και 
σήμερα. Παράλληλα, η παραδοχή και η ανα-
γνώριση της πολιτισμικής πολυμορφίας παγκό-
σμια, ιδιαίτερα μέσω καινοτομικής χρησιμότη-
τας των μέσων μαζικής επικοινωνίας, συμβάλλει 
στα μέγιστα σε ένα διάλογο ανάμεσα σε διαφο-
ρετικούς πολιτισμούς. Όμως, συνέδρια και δι-
απολιτισμικοί διάλογοι δύναται να εμπλουτί-
ζουν τη γνώση μονάχα εάν συντελούνται σε 
κλίμα σεβασμού και αμοιβαίας κατανόησης. 
Θεωρώ επομένως, ότι θα ήταν μεγάλη παράλει-
ψη μου εάν δεν υπερτόνιζα σ’ αυτό το σημείο 
τον κεντρικό ρόλο που έχει παίξει ο οργανισμός 
αυτός από την ίδρυσή του, στην προώθηση και 
προάσπιση των δημοκρατικών αρχών και αξι-
ών. Ο καταστατικός χάρτης της ΟΥΝΕΣΚΟ 
επικυρώνει τα δημοκρατικά ιδεώδη της δικαιο-
σύνης, της ελευθερίας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης. Θεωρεί αυτές τις αρχές ως θεμε-
λιώδεις παράγοντες στη δημιουργία και διατή-
ρηση της ειρήνης. Η πραγματοποίηση των δη-
μοκρατικών ιδεωδών είναι επομένως στο κέ-
ντρο των δράσεων του οργανισμού. Γι’ αυτό το 
λόγο, η ΟΥΝΕΣΚΟ ανέπτυξε μία στρατηγική 
το 2002-2003 για ένα διεθνές πρόγραμμα με 
θέμα τη Δημοκρατία. 
Μια δημοκρατία όμως, που να μην παρουσιάζει 
ελλείμματα, ούτε να ευνουχίζεται όταν δεν μπο-
ρεί να εκπληρώνει και να περιφρουρεί τις βασι-
κές της αρχές αναφορικά με την ισότητα και 
την ελευθερία. Εννοώντας εδώ, την ίση μεταχεί-
ριση και τις ίσες ευκαιρίες ατόμων, ομάδων και 
λαών. Αλλά, να ενισχύει τη δημοκρατία ακόμη 
και με τις άτυπες αρχές της όπως 1) την αρχή 
της ανακλητότητας και 2) εκείνη του σεβασμού 
στον άλλον που θα συνιστούσε ο Μαρξ. Να 
κάνει την προσπάθεια για βελτίωση των συνθη-
κών εκείνων που θα επιτρέπουν την αποδοχή 
της διαφωνίας και του αντίλογου. Είναι αδύνα-
τον να λειτουργήσει η δημοκρατία όταν δημι-
ουργούνται μέσα σε ένα σύνολο πληθυσμού 
ομάδες, σε μορφή φατριών και αδυνατούν να 
εισακουστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ 
τους. Για αυτό το λόγο, ο στρατηγικός στόχος 
της ΟΥΝΕΣΚΟ συντονίστηκε με το Παγκόσμιο 
Κέντρο για Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η συ-
νολική θεματική του νέου δημοκρατικού προ-
γράμματος, είναι «Δημοκρατία, Κουλτούρα και 
Ειρήνη». Περιέχει τρεις τομείς δράσης, ενθαρ-
ρύνοντας συγχρόνως τη συγκριτική αναλυτική 
έρευνα πάνω στη δημοκρατία και τη σχέση της 
με τον πολιτισμό.   

ΣΤΡαΤΗγΙΚΗ ΤΗΣ οΥνΕΣΚο & ΦΙλοΣοΦΙα

Η στρατηγική της ΟΥΝΕΣΚΟ για τις επόμενες δεκαετίες συνεπώς, σχηματίζεται μέσα από μερικούς βασικούς άξονες 
που αναγκαστικά θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στο γενικότερο προγραμματισμό της. 1) Ο ένας, είναι η προώ-
θηση πολιτιστικής πολυμορφίας και δημόσιου διαπολιτισμικού διαλόγου. 2) Ο άλλος, η εξασφάλιση ποιοτικής εκπαί-
δευσης για όλους. 3) Και ο επόμενος, η ορθή χρήση της επιστημονικής γνώσης στο περιβάλλον. 4) Ο δε τέταρτος, εν-
δείκνυται να είναι η επιστημονική γνώση και η πολιτική υπέρ της διαρκούς ανάπτυξης. 5) Και ο πέμπτος, η αντιμετώ-
πιση των νέων προκλήσεων ηθικής τάξης. Ο πρώτος άξονας της παραπάνω στρατηγικής ενισχύει τη δημοκρατία, ο 
δεύτερος την παιδεία και ο τρίτος το περιβάλλον. Ενώ, ο τέταρτος προωθεί τη γνώση για την ανάπτυξη και ο πέμπτος 
ενισχύει την ηθική. Η σπουδαιότητα αυτής της στρατηγικής, παραλληλίζεται με τη φιλοσοφική αναζήτηση για την 
παιδεία και την ειρήνη στην αρχαιότητα. 
Εάν ανατρέξουμε στο έργο του Πλάτωνα, στους «Νόμους», το οποίο έγραψε το 351-349 π.χ. συντελούμενο από βα-
σικούς διαλόγους τριών ηλικιωμένων ανδρών: 1) του Αθηναίου Πλάτωνα, 2) του Κρητικού Κλεινία, 3) και του Σπαρ-
τιάτη Μέγγιλου, θα δούμε ένα κοινό σημείο με την ΟΥΝΕΣΚΟ. Κι οι τρεις άνδρες συναντώνται στην Κνωσό το 351 
π.χ. οι οποίοι κατευθύνονται συζητώντας στο ιερό του Δία στο λεκανοπέδιο της Νίδας στη ρίζα του Ψηλορείτη που 
είναι επικράτεια των Ανωγείων. Σε αυτό το έργο, με το δίδαγμα του αρχαίου φιλόσοφου, θα διαπιστώσουμε ότι η 
ΟΥΝΕΣΚΟ ακολουθεί παρόμοια λογική όπως εκείνη που διατυπώνεται στο πλατωνικό έργο. 
Κάθε πολιτικός ηγέτης ή ηγεμόνας, για τον Πλάτωνα, πρέπει να είναι σε θέση να καθοδηγήσει τη φύση των ανθρώπων 
ορθά, ώστε να δημιουργήσει ένα καλό ή συγκροτημένο συνεκτικά κράτος. Επειδή, η ύπαρξη ενός καλού ανθρώπου, 
σκέπτεται, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός καλού κράτους, αφού το ίδιο είναι θεσμός κυριολεκτικά μορφωτικός. Επο-
μένως, δεν μπορεί να αναζητά κανείς το καλό για κάποιο άτομο χωρίς να εξετάζει ποιο είναι το καλό για την πόλη ή 
το κράτος. Δηλαδή, το καλό εκείνο που διακρίνεται να συμφέρει και να ωφελεί ως μέγιστο αγαθό την ίδια την πόλη. 
(Πολιτεία, 505) Αυτό το αγαθό, φαίνεται να συντελείται στην πολιτεία, ότι δηλαδή μια καλή ζωή είναι μονάχα εφικτή 
στην δίκαιη πόλη. «Βλ. Νόμους Α’» (644). 
Όταν δε, κάνει μνεία για την έννοια του μορφωμένου και του αμόρφωτου ανθρώπου στο ίδιο βιβλίο, υποστηρίζει πως 
εννοεί την παιδεία «ότι είναι η διαπαιδαγώγηση προς την αρετή, που αρχίζει από την παιδική ηλικία και που αποβλέπει 
να κάμει τον πολίτη τέλειο, να γνωρίζει να κυβερνά και να εξουσιάζεται με δικαιοσύνη». (Νόμοι Α’ 644, σελ. 81). Ενώ, 
ξεχωρίζει το παραπάνω είδος εκπαίδευσης από όλες τις υπόλοιπες και τη θεωρεί ως πρότυπο αγωγής του πολίτη. 
«Αντίθετα, την εκπαίδευση που αποβλέπει στην απόκτηση χρημάτων ή δύναμης ή σοφίας χωρίς λογική και δικαιοσύνη, 
θα πρέπει να τη θεωρούμε ανελεύθερη και βάναυση – κάτι δηλαδή, που δεν αξίζει να ονομάζουμε παιδεία». (Νόμοι Α’ 
644, σ. 81.) 
Για τους λόγους που αναφέρει ο φιλόσοφος στους «Νόμους» (στο τρίτο βιβλίο: 688), ότι σε προηγούμενες εποχές έχουν 
γίνει πολύ μεγάλες καταστροφές οι οποίες ήταν αποτέλεσμα πολέμων και ασυγκράτητων επιθυμιών, αφού έλλειπε η 
αρετή της φρόνησης που τις ελέγχει, επιρρίπτοντας ευθύνη κυρίως στους λιγότερο φωτισμένους ηγέτες που διοικούσαν 
ή στην καθαρή άγνοια τους, βάζει τον θεμέλιο λίθο για την ανάγκη τέτοιας παιδείας. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ότι 
«αιτία της καταστροφής των βασιλιάδων και όλης της κοινωνικής οργάνωσης δεν ήταν η δειλία ή η πολεμική απειρία 
των ηγετών ή των υπηκόων τους. Η καταστροφή προκλήθηκε…… από   την άγνοια σχετικά με τα συμφέροντα της αν-
θρωπότητας. Το ίδιο γίνεται και σήμερα, το ίδιο θα εξακολουθήσει να γίνεται και στο μέλλον».(«Νόμοι» βιβλίο Γ, σ. 63) 
Με τέτοιου είδους παιδεία ποιοτική συνεπώς, η οποία εμπλουτίζει τον άνθρωπο με γνώση και όχι να μένει στην άγνοια,  
επιτυγχάνεται η ειρήνη σε διεθνή πλαίσια. 
Πίστευε επομένως, πως αν οι πολίτες είναι μορφωμένοι μπορούν να διακρίνουν το τι συμφέρει και ωφελεί το όλον και 
την πρόοδο του ώστε να το προασπίσουν. Εάν αυτοί οι πολίτες εκπαιδευτούν σωστά λοιπόν, εκτιμά ο ίδιος, θα μπορέ-
σουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που εμφανίζονται και να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που υπάρχουν ή αναδύονται. 
Όταν ξεσπά μια κρίση συνεπώς σε μια χώρα, όπως στην Ελλάδα, στην πρόσφατη περίοδο που βιώνει μια αβεβαιότητα 
και ρευστότητα ενώ η ηγεσία της αδυνατεί να αντιμετωπίσει, οφείλεται τόσο στην άγνοια, όσο και στην έλλειψη αρετών 
όπως φρόνησης για να συγκρατεί τις αλόγιστες επιθυμίες που οδηγούν στη διαφθορά.
Η ΟΥΝΕΣΚΟ συνεπώς, προωθώντας και προάγοντας μια τέτοια παιδεία, υπηρετεί απλά μεγαλεπήβολους στόχους 
της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ευημερίας και της ισότιμης συνύπαρξης λαών και εθνών. Όταν η προώθηση της 
πολιτισμικής πολυμορφίας φαίνεται αδιαχώριστη από την ενθάρρυνση του δημόσιου διαλόγου αφενός, κι όταν η κοι-
νωνική αλληλεπίδραση διευκολύνεται ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς αφετέρου, υπηρετούνται σίγουρα η 
δημοκρατία και η ειρήνη, σε τοπικά καθώς και σε παγκόσμια επίπεδα.

ΣΥΜΠΕΡαΣΜα

Η ΟΥΝΕΣΚΟ, συμπερασματικά, θα επαναβεβαιώσει την εσωτερική αξία της  κουλτούρας στην πλούσια 
ποικιλόμορφη εκδοχή της, τόσο στην ανάπτυξη της ολότητας συλλογικά, όσο στην κοινωνική συνεκτικότη-
τα και στην ειρήνη εφόσον λυθεί το ζήτημα των δωρητών οι οποίοι παρεμποδίζουν το έργο της. Έτσι, ορθώς 
μετά να ενθαρρύνει την αμοιβαιότητα της γνώσης μέσω ποιοτικής παιδείας και να ενισχύει την ηθική στους 
κλάδους της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο γενικός της στόχος τοιουτοτρόπως, δεν μπορεί παρά να 
τείνει και πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη που συνηγορεί υπέρ του κρίσιμου ρόλου της κουλ-
τούρας στα πλαίσια της διεθνούς και εθνικής ανάπτυξης συμπεριλαμβάνοντας και τον Οργανισμό Ηνωμέ-
νων Εθνών για την άσκηση κοινού προγραμματισμού των κρατών-μελών του μέσω συντονισμένης προσέγ-
γισης. 
Με αυτό τον τρόπο, η εν κατακλείδι επισήμανση είναι, ότι η ίδια η όυΝΕΣΚό θα μπορούσε και πρέπει να 
δύναται να περιορίζει αν όχι να εξαλείφει τα εμπόδια που υψώνονται στο διάβα της, κυρίως των δωρητών, 
στο ρόλο και στη στρατηγική της για την επίτευξη των σημαντικών της στόχων: που είναι της παιδείας, της 
ειρήνης και της δημοκρατίας παγκόσμια. 

 ΠΡολΕγοΜΕνα

Η ΟΥΝΕΣΚΟ, όπως είναι γνωστό τώρα για επτά και 
πλέον δεκαετίες είναι ένας ειδικός Οργανισμός που πε-
ριλαμβάνεται στο σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, όπως και τόσοι άλλοι. Εκείνο όμως που κάνει 
αυτόν τον Οργανισμό σημαντικό, είναι ο ιδιαίτερος ρόλος 
του για την παιδεία και γενικότερα τις επιστήμες και τον 
πολιτισμό. Ένας ρόλος, που εκτιμάται πως είναι σημα-
ντικός αν λάβουμε υπόψη μας ότι προωθεί την παιδεία σε 
όλες τις χώρες καθώς προάγει συγχρόνως και την κουλ-
τούρα τους με σεβασμό στη διαφορετικότητα του κάθε 
λαού. Είναι όμως έτσι; Ή παρουσιάζεται ο ρόλος του 
οργανισμού τέτοιος χωρίς στην ουσία να είναι πραγματι-
κότητα;
Γι’ αυτό και γίνεται αντικείμενο ερευνητικής μελέτης εδώ, 
για να κατανοήσουμε επαρκώς τον πραγματικό ρόλο αυ-
τού του οργανισμού τόσο στην παιδεία, όσο και στον 
παγκόσμιο πολιτισμό. Δηλαδή, αποσκοπούμε να εξετά-
σουμε συστηματικά πως και με τι τρόπο ο ρόλος του αυ-
τός και οι στόχοι του, όχι μονάχα είναι αληθινοί, αλλά 
λαμβάνουν μέρος στην πράξη και υλοποιούνται χωρίς 
εμπόδια. Εάν όχι; Να επισημάνουμε ποια είναι αυτά τα 
εμπόδια και να τα αναδείξουμε προσδοκώντας έτσι να 
συμβάλλουμε σε μια ουσιαστική μείωση αν όχι στην πλή-
ρη εξάλειψη τους. 

Ε ΙΣαγωγΗ

Λογικό είναι όταν δεν εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία ενός τέτοιου οργανισμού, να συμβάλλει δικαίως στη διαρκή 
ανάπτυξη του ατόμου σε πολλούς τομείς. Όπως για παράδειγμα, στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία και στη συμ-
βίωση του με διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς. Υπό αυτή την έννοια, αποκομίζει όχι μόνο γνώση ή να συμβι-
ώνει με άλλους και να επικοινωνεί, αλλά μαθαίνει να δέχεται πρόθυμα τη διαφορετικότητα. Μαθαίνει επίσης να 
συμβάλλει στον αγώνα για την ισότητα των δύο φύλων και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να 
αναδεικνύει και να προωθεί τα ιστορικά μνημεία που κινδυνεύουν, όπως η Αγιά Σοφιά, ως σύμβολα του παγκόσμι-
ου πολιτισμού καθώς και στην υπεράσπιση του περιβάλλοντος που έχει χαρακτηριστεί ή θεωρείται τόπος απείρου 
κάλλους. Να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά πάνω από όλα στην εδραίωση και στη διατήρηση 
της ειρήνης στον πλανήτη μέσω παιδείας.
Ένας τέτοιος οργανισμός εντούτοις, δεν είναι ουδέτερος κοινωνικών ανταγωνισμών, ούτε απάτητο και απόρθητο 
φρούριο ή πύργος. Είναι οργανισμός ο οποίος αντιμετωπίζει ορισμένα μείζονος σημασίας προβλήματα, όπως εκεί-
νο των αρμοδιοτήτων του, αλλά και του περιορισμένου προσωπικού είτε διοικητικού, είτε εκπαιδευτικού που εργο-
δοτεί. Σύμφωνα με τον Πρέσβη και αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, πριν δύο και πλέον δεκαετίες, κ. Γ. 
Αναστασόπουλο, ο οργανισμός αντιμετώπιζε τότε πρόβλημα περιορισμένου προσωπικού που δυστυχώς το αντιμε-
τωπίζει ακόμη και σήμερα. Ένα τέτοιο πρόβλημα, αναδύθηκε από την έλλειψη κονδυλίων που βάσει αυτών δεν 
μπορούσε ο οργανισμός να ανταποκριθεί στις δαπάνες που απαιτούνταν τότε για την κάλυψη τέτοιου είδους αναγκών, 
πράγμα που διατηρείται έως σήμερα. 
Ενώ ένας βασικός στόχος αυτού του οργανισμού UNESCO, που είναι η εκπαίδευση, εφόσον παραμένουν ακόμη 
σήμερα 670 και πλέον εκατομμύρια άνθρωποι αναλφάβητοι, δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω οικονομικής αδυναμίας 
πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού. Έτσι, ο ετήσιος προϋπολογισμός του, ο οποίος δεν ξεπερνά τα 300 εκα-
τομμύρια δολάρια, αδυνατεί εξ αντικειμένου να καλύψει τομείς όπως την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία 
και γενικότερα τα γράμματα και τις τέχνες, τον αθλητισμό και τις επικοινωνίες. Όταν δε, η ίδια η σύσταση του 
οργανισμού αυτού συνιστά την ύπαρξη και προσήλωση του μεγάλου στόχου του να συμβάλει στην ειρήνη και στην 
ασφάλεια, προωθώντας τη συνεργασία ανάμεσα στα έθνη διαμέσου της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολι-
τισμού, εμφανίζει συγχρόνως αδυναμία αποτελεσματικής ανταπόκρισης. 
Ωστόσο, εάν υπολογίσει κανείς επίσης ένα μεγάλο ποσό που μπορεί και να είναι διπλάσιο του ετήσιου προϋπολο-
γισμού της UNESCO, το οποίο προέρχεται από συνεισφορές των κρατών-μελών, λογικά θα συμπέραινε ότι λύνεται 
το πρόβλημα αυτομάτως. Η απάντηση όμως εδώ, δυστυχώς είναι αρνητική. Δηλαδή, οι συνεισφορές αυτές των 
κρατών-μελών είναι ελάχιστες κι έτσι αναλαμβάνουν έργο διάφοροι μεγαλοεπιχειρηματίες για δωρεές. Κι εδώ είναι 
που διακρίνεται το πρόβλημα να διατηρείται πρόβλημα, επειδή είναι οι δωρητές εκείνοι που κατευθύνουν τους τομείς 
που οι ίδιοι επιλέγουν κι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την εφαρμογή ενός συντονισμένου προγράμματος από τον 
ίδιο τον Οργανισμό της ΟΥΝΕΣΚΟ. Μια τέτοια τακτική, παραλληλίζεται με εκείνη των αστικών πολιτικών κομ-
μάτων-στελεχών που για τις λειτουργικές δαπάνες τους προεκλογικά αντλούνται τα χρήματα μέσω δωρεών από 
ιδιώτες επιχειρηματίες, οι οποίοι στη συνέχεια παρεμβαίνουν, στο νομοθετικό έργο των κομμάτων αυτών αφού 
κατακτήσουν την εξουσία επειδή τα ενίσχυσαν οικονομικά. Ενώ τα κόμματα – μαζών, όπως τα σοσιαλιστικά, συ-
γκεντρώνουν τα έσοδά τους από την πάγια συνδρομή των μελών τους.

ΠΡοβλΗΜαΤα  
 ΚαΙ ΣΤοΧοΙ ΤΗΣ οΥνΕΣΚο

Ένα επίσης βασικό πρόβλημα που εντοπίζεται 
πως αντιμετωπίζει η ΟΥΝΕΣΚΟ στο χώρο των 
Ηνωμένων Εθνών και των ειδικευμένων οργα-
νισμών τους, είναι εκείνο των αρμοδιοτήτων της. 
Συγκεκριμένα, σε όλους τους τομείς αρμοδιότη-
τας, η ΟΥΝΕΣΚΟ βρίσκεται διαρκώς αντιμέ-
τωπη με ένα σύνολο διαδικασιών και ζητημάτων 
που εύκολα μπορούν να παρεμποδίσουν την 
πραγμάτωση των στόχων της. Δηλαδή, όταν 
υπονομεύονται τα αποτελέσματα που έχουν ήδη 
επιτευχθεί και βρίσκονται μπροστά σε μεγάλο 
κίνδυνο, η κατοχύρωση και η τήρηση, ή πιο σω-
στά η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που είναι σχετικά στους τομείς αυτούς των αρ-
μοδιοτήτων της ΟΥΝΕΣΚΟ, αν δεν αποκλείε-
ται η πραγματοποίηση των στόχων της αυτών, 
απλά δυσχεραίνει το συνολικό έργο της.
Για παράδειγμα, η επίδραση των πανδημιών, οι 
διάφορες κοινωνικές συγκρούσεις, η πόλωση 
των πολιτιστικών και θρησκευτικών ταυτοτή-
των και αντιλήψεων, καθώς και οι νέες μορφές 
βίας και μισαλλοδοξίας συνθέτουν μια σοβαρή 
ανησυχία. Όλα αυτά όμως, μπορούν να κατα-
στρέψουν τους εκπαιδευτικούς θεσμούς σε όλα 
τα επίπεδα, αναδεικνύοντας σοβαρή αδυναμία 
των ικανοτήτων του οργανισμού στις επιστήμες, 
την τεχνολογία και στις επικοινωνίες. Κάτι τέ-
τοιο επίσης, μπορεί να οδηγήσει την κάθε κοι-
νωνία σε θέση αδυναμίας να ανταποκριθεί 
επαρκώς στη μισαλλοδοξία που προξενεί η δι-
άκριση και η μη ανεκτικότητα ενάντια σε μετα-
νάστες αλλοδαπούς ή αλλοεθνείς, στη ξενοφο-
βία καθώς και στον ρατσισμό. 
Ο ρόλος που καλείται η ΟΥΝΕΣΚΟ να παίξει, 
στα πλαίσια αυτά, είναι ένα σύνολο από δρα-
στηριότητες που μπορεί και πρέπει να συνοδεύ-
ονται με την εκπόνηση ευρύτατων προληπτικών 
ενεργειών του οργανισμού στους τομείς της 
αρμοδιότητάς του. Με άλλα λόγια, η ΟΥΝΕΣ-
ΚΟ πρέπει να προσπαθήσει να υπερβεί τις διά-
φορες αδυναμίες που παρουσιάζονται κυρίως 
στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό, αναδει-
κνύοντας δημόσια την ανάγκη να λειτουργεί 
βάσει συντονισμένου σχεδίου απαλλαγμένη από 
την επιβολή κατευθύνσεων των δωρητών καπι-
ταλιστών. Η απαλλαγή αυτή μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί μονάχα εάν αυξηθεί η οικονομική 
συνεισφορά των κρατών μελών του ΟΗΕ προς 
την ΟΥΝΕΣΚΟ. Μονάχα με τέτοιο τρόπο, δύ-
ναται ο οργανισμός αυτός να αρχίσει να αντα-
ποκρίνεται με επάρκεια στις σύνθετες και πο-
λύμορφες προκλήσεις της εποχής μας. Αυτές οι 
προκλήσεις, ενισχύονται επίσης με την εμφάνι-
ση νέων κινδύνων συμπεριλαμβάνοντας και 
εκείνους που απορρέουν από πολωτικές και 
μετα-συγκρουσιακές καταστάσεις. Υπό αυτό το 
πρίσμα, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην 
κινητοποίηση της συνεισφοράς του δικτυακού 
πεδίου της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Για να ανταποκριθεί άμεσα να αντιμετωπίσει 
δυναμικά τους κινδύνους και τα ζητήματα αυτού 
του είδους η ΟΥΝΕΣΚΟ, έχει προσπαθήσει να 
υιοθετήσει ευρεία γκάμα ερευνητικών δικτύων 
που είναι στη διάθεσή της. Μια ερευνητική κα-
τεύθυνση είναι να καλλιεργήσει μια πολυμορφία 
πολιτισμών μέσω ενός ενδοπολιτιστικού διαλό-
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γου ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη του πολιτι-
σμού ειρήνης καθώς και της δημοκρατίας. Εφό-
σον λοιπόν, η αναγνώριση της σημασίας του 
σεβασμού και κατανόησης της πολιτισμικής 
πολυμορφίας μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα 
σε διεθνή πλαίσια, ο οργανισμός επιτυγχάνει 
ένα στόχο του που είναι να συμβάλει στον 
εμπλουτισμό της γνώσης της ανθρωπότητας. Με 
άλλα λόγια, αυτή η πολιτισμική ποικιλία φαίνε-
ται ως ένας μοχλός που ενθαρρύνει και ωθεί την 
ανάπτυξη, όχι μόνο σε σχέση με την οικονομική 
άνοδο, αλλά επίσης ως μέσον που οδηγεί σε μια 
περισσότερο πλήρη διανοητική ηθική και πνευ-
ματική ζωή ως μια ανάταση ανθρώπινου πολι-
τισμού. 
Οι προσπάθειες της ΟΥΝΕΣΚΟ, σε αυτό τον 
τομέα, είναι εμφανείς με τα διάφορα συνέδρια 
που έχει διοργανώσει από το 1952 μέχρι και 
σήμερα. Παράλληλα, η παραδοχή και η ανα-
γνώριση της πολιτισμικής πολυμορφίας παγκό-
σμια, ιδιαίτερα μέσω καινοτομικής χρησιμότη-
τας των μέσων μαζικής επικοινωνίας, συμβάλλει 
στα μέγιστα σε ένα διάλογο ανάμεσα σε διαφο-
ρετικούς πολιτισμούς. Όμως, συνέδρια και δι-
απολιτισμικοί διάλογοι δύναται να εμπλουτί-
ζουν τη γνώση μονάχα εάν συντελούνται σε 
κλίμα σεβασμού και αμοιβαίας κατανόησης. 
Θεωρώ επομένως, ότι θα ήταν μεγάλη παράλει-
ψη μου εάν δεν υπερτόνιζα σ’ αυτό το σημείο 
τον κεντρικό ρόλο που έχει παίξει ο οργανισμός 
αυτός από την ίδρυσή του, στην προώθηση και 
προάσπιση των δημοκρατικών αρχών και αξι-
ών. Ο καταστατικός χάρτης της ΟΥΝΕΣΚΟ 
επικυρώνει τα δημοκρατικά ιδεώδη της δικαιο-
σύνης, της ελευθερίας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης. Θεωρεί αυτές τις αρχές ως θεμε-
λιώδεις παράγοντες στη δημιουργία και διατή-
ρηση της ειρήνης. Η πραγματοποίηση των δη-
μοκρατικών ιδεωδών είναι επομένως στο κέ-
ντρο των δράσεων του οργανισμού. Γι’ αυτό το 
λόγο, η ΟΥΝΕΣΚΟ ανέπτυξε μία στρατηγική 
το 2002-2003 για ένα διεθνές πρόγραμμα με 
θέμα τη Δημοκρατία. 
Μια δημοκρατία όμως, που να μην παρουσιάζει 
ελλείμματα, ούτε να ευνουχίζεται όταν δεν μπο-
ρεί να εκπληρώνει και να περιφρουρεί τις βασι-
κές της αρχές αναφορικά με την ισότητα και 
την ελευθερία. Εννοώντας εδώ, την ίση μεταχεί-
ριση και τις ίσες ευκαιρίες ατόμων, ομάδων και 
λαών. Αλλά, να ενισχύει τη δημοκρατία ακόμη 
και με τις άτυπες αρχές της όπως 1) την αρχή 
της ανακλητότητας και 2) εκείνη του σεβασμού 
στον άλλον που θα συνιστούσε ο Μαρξ. Να 
κάνει την προσπάθεια για βελτίωση των συνθη-
κών εκείνων που θα επιτρέπουν την αποδοχή 
της διαφωνίας και του αντίλογου. Είναι αδύνα-
τον να λειτουργήσει η δημοκρατία όταν δημι-
ουργούνται μέσα σε ένα σύνολο πληθυσμού 
ομάδες, σε μορφή φατριών και αδυνατούν να 
εισακουστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ 
τους. Για αυτό το λόγο, ο στρατηγικός στόχος 
της ΟΥΝΕΣΚΟ συντονίστηκε με το Παγκόσμιο 
Κέντρο για Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η συ-
νολική θεματική του νέου δημοκρατικού προ-
γράμματος, είναι «Δημοκρατία, Κουλτούρα και 
Ειρήνη». Περιέχει τρεις τομείς δράσης, ενθαρ-
ρύνοντας συγχρόνως τη συγκριτική αναλυτική 
έρευνα πάνω στη δημοκρατία και τη σχέση της 
με τον πολιτισμό.   

ΣΤΡαΤΗγΙΚΗ ΤΗΣ οΥνΕΣΚο & ΦΙλοΣοΦΙα

Η στρατηγική της ΟΥΝΕΣΚΟ για τις επόμενες δεκαετίες συνεπώς, σχηματίζεται μέσα από μερικούς βασικούς άξονες 
που αναγκαστικά θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στο γενικότερο προγραμματισμό της. 1) Ο ένας, είναι η προώ-
θηση πολιτιστικής πολυμορφίας και δημόσιου διαπολιτισμικού διαλόγου. 2) Ο άλλος, η εξασφάλιση ποιοτικής εκπαί-
δευσης για όλους. 3) Και ο επόμενος, η ορθή χρήση της επιστημονικής γνώσης στο περιβάλλον. 4) Ο δε τέταρτος, εν-
δείκνυται να είναι η επιστημονική γνώση και η πολιτική υπέρ της διαρκούς ανάπτυξης. 5) Και ο πέμπτος, η αντιμετώ-
πιση των νέων προκλήσεων ηθικής τάξης. Ο πρώτος άξονας της παραπάνω στρατηγικής ενισχύει τη δημοκρατία, ο 
δεύτερος την παιδεία και ο τρίτος το περιβάλλον. Ενώ, ο τέταρτος προωθεί τη γνώση για την ανάπτυξη και ο πέμπτος 
ενισχύει την ηθική. Η σπουδαιότητα αυτής της στρατηγικής, παραλληλίζεται με τη φιλοσοφική αναζήτηση για την 
παιδεία και την ειρήνη στην αρχαιότητα. 
Εάν ανατρέξουμε στο έργο του Πλάτωνα, στους «Νόμους», το οποίο έγραψε το 351-349 π.χ. συντελούμενο από βα-
σικούς διαλόγους τριών ηλικιωμένων ανδρών: 1) του Αθηναίου Πλάτωνα, 2) του Κρητικού Κλεινία, 3) και του Σπαρ-
τιάτη Μέγγιλου, θα δούμε ένα κοινό σημείο με την ΟΥΝΕΣΚΟ. Κι οι τρεις άνδρες συναντώνται στην Κνωσό το 351 
π.χ. οι οποίοι κατευθύνονται συζητώντας στο ιερό του Δία στο λεκανοπέδιο της Νίδας στη ρίζα του Ψηλορείτη που 
είναι επικράτεια των Ανωγείων. Σε αυτό το έργο, με το δίδαγμα του αρχαίου φιλόσοφου, θα διαπιστώσουμε ότι η 
ΟΥΝΕΣΚΟ ακολουθεί παρόμοια λογική όπως εκείνη που διατυπώνεται στο πλατωνικό έργο. 
Κάθε πολιτικός ηγέτης ή ηγεμόνας, για τον Πλάτωνα, πρέπει να είναι σε θέση να καθοδηγήσει τη φύση των ανθρώπων 
ορθά, ώστε να δημιουργήσει ένα καλό ή συγκροτημένο συνεκτικά κράτος. Επειδή, η ύπαρξη ενός καλού ανθρώπου, 
σκέπτεται, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός καλού κράτους, αφού το ίδιο είναι θεσμός κυριολεκτικά μορφωτικός. Επο-
μένως, δεν μπορεί να αναζητά κανείς το καλό για κάποιο άτομο χωρίς να εξετάζει ποιο είναι το καλό για την πόλη ή 
το κράτος. Δηλαδή, το καλό εκείνο που διακρίνεται να συμφέρει και να ωφελεί ως μέγιστο αγαθό την ίδια την πόλη. 
(Πολιτεία, 505) Αυτό το αγαθό, φαίνεται να συντελείται στην πολιτεία, ότι δηλαδή μια καλή ζωή είναι μονάχα εφικτή 
στην δίκαιη πόλη. «Βλ. Νόμους Α’» (644). 
Όταν δε, κάνει μνεία για την έννοια του μορφωμένου και του αμόρφωτου ανθρώπου στο ίδιο βιβλίο, υποστηρίζει πως 
εννοεί την παιδεία «ότι είναι η διαπαιδαγώγηση προς την αρετή, που αρχίζει από την παιδική ηλικία και που αποβλέπει 
να κάμει τον πολίτη τέλειο, να γνωρίζει να κυβερνά και να εξουσιάζεται με δικαιοσύνη». (Νόμοι Α’ 644, σελ. 81). Ενώ, 
ξεχωρίζει το παραπάνω είδος εκπαίδευσης από όλες τις υπόλοιπες και τη θεωρεί ως πρότυπο αγωγής του πολίτη. 
«Αντίθετα, την εκπαίδευση που αποβλέπει στην απόκτηση χρημάτων ή δύναμης ή σοφίας χωρίς λογική και δικαιοσύνη, 
θα πρέπει να τη θεωρούμε ανελεύθερη και βάναυση – κάτι δηλαδή, που δεν αξίζει να ονομάζουμε παιδεία». (Νόμοι Α’ 
644, σ. 81.) 
Για τους λόγους που αναφέρει ο φιλόσοφος στους «Νόμους» (στο τρίτο βιβλίο: 688), ότι σε προηγούμενες εποχές έχουν 
γίνει πολύ μεγάλες καταστροφές οι οποίες ήταν αποτέλεσμα πολέμων και ασυγκράτητων επιθυμιών, αφού έλλειπε η 
αρετή της φρόνησης που τις ελέγχει, επιρρίπτοντας ευθύνη κυρίως στους λιγότερο φωτισμένους ηγέτες που διοικούσαν 
ή στην καθαρή άγνοια τους, βάζει τον θεμέλιο λίθο για την ανάγκη τέτοιας παιδείας. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ότι 
«αιτία της καταστροφής των βασιλιάδων και όλης της κοινωνικής οργάνωσης δεν ήταν η δειλία ή η πολεμική απειρία 
των ηγετών ή των υπηκόων τους. Η καταστροφή προκλήθηκε…… από   την άγνοια σχετικά με τα συμφέροντα της αν-
θρωπότητας. Το ίδιο γίνεται και σήμερα, το ίδιο θα εξακολουθήσει να γίνεται και στο μέλλον».(«Νόμοι» βιβλίο Γ, σ. 63) 
Με τέτοιου είδους παιδεία ποιοτική συνεπώς, η οποία εμπλουτίζει τον άνθρωπο με γνώση και όχι να μένει στην άγνοια,  
επιτυγχάνεται η ειρήνη σε διεθνή πλαίσια. 
Πίστευε επομένως, πως αν οι πολίτες είναι μορφωμένοι μπορούν να διακρίνουν το τι συμφέρει και ωφελεί το όλον και 
την πρόοδο του ώστε να το προασπίσουν. Εάν αυτοί οι πολίτες εκπαιδευτούν σωστά λοιπόν, εκτιμά ο ίδιος, θα μπορέ-
σουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που εμφανίζονται και να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που υπάρχουν ή αναδύονται. 
Όταν ξεσπά μια κρίση συνεπώς σε μια χώρα, όπως στην Ελλάδα, στην πρόσφατη περίοδο που βιώνει μια αβεβαιότητα 
και ρευστότητα ενώ η ηγεσία της αδυνατεί να αντιμετωπίσει, οφείλεται τόσο στην άγνοια, όσο και στην έλλειψη αρετών 
όπως φρόνησης για να συγκρατεί τις αλόγιστες επιθυμίες που οδηγούν στη διαφθορά.
Η ΟΥΝΕΣΚΟ συνεπώς, προωθώντας και προάγοντας μια τέτοια παιδεία, υπηρετεί απλά μεγαλεπήβολους στόχους 
της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ευημερίας και της ισότιμης συνύπαρξης λαών και εθνών. Όταν η προώθηση της 
πολιτισμικής πολυμορφίας φαίνεται αδιαχώριστη από την ενθάρρυνση του δημόσιου διαλόγου αφενός, κι όταν η κοι-
νωνική αλληλεπίδραση διευκολύνεται ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς αφετέρου, υπηρετούνται σίγουρα η 
δημοκρατία και η ειρήνη, σε τοπικά καθώς και σε παγκόσμια επίπεδα.

ΣΥΜΠΕΡαΣΜα

Η ΟΥΝΕΣΚΟ, συμπερασματικά, θα επαναβεβαιώσει την εσωτερική αξία της  κουλτούρας στην πλούσια 
ποικιλόμορφη εκδοχή της, τόσο στην ανάπτυξη της ολότητας συλλογικά, όσο στην κοινωνική συνεκτικότη-
τα και στην ειρήνη εφόσον λυθεί το ζήτημα των δωρητών οι οποίοι παρεμποδίζουν το έργο της. Έτσι, ορθώς 
μετά να ενθαρρύνει την αμοιβαιότητα της γνώσης μέσω ποιοτικής παιδείας και να ενισχύει την ηθική στους 
κλάδους της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο γενικός της στόχος τοιουτοτρόπως, δεν μπορεί παρά να 
τείνει και πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη που συνηγορεί υπέρ του κρίσιμου ρόλου της κουλ-
τούρας στα πλαίσια της διεθνούς και εθνικής ανάπτυξης συμπεριλαμβάνοντας και τον Οργανισμό Ηνωμέ-
νων Εθνών για την άσκηση κοινού προγραμματισμού των κρατών-μελών του μέσω συντονισμένης προσέγ-
γισης. 
Με αυτό τον τρόπο, η εν κατακλείδι επισήμανση είναι, ότι η ίδια η όυΝΕΣΚό θα μπορούσε και πρέπει να 
δύναται να περιορίζει αν όχι να εξαλείφει τα εμπόδια που υψώνονται στο διάβα της, κυρίως των δωρητών, 
στο ρόλο και στη στρατηγική της για την επίτευξη των σημαντικών της στόχων: που είναι της παιδείας, της 
ειρήνης και της δημοκρατίας παγκόσμια. 

 ΠΡολΕγοΜΕνα

Η ΟΥΝΕΣΚΟ, όπως είναι γνωστό τώρα για επτά και 
πλέον δεκαετίες είναι ένας ειδικός Οργανισμός που πε-
ριλαμβάνεται στο σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, όπως και τόσοι άλλοι. Εκείνο όμως που κάνει 
αυτόν τον Οργανισμό σημαντικό, είναι ο ιδιαίτερος ρόλος 
του για την παιδεία και γενικότερα τις επιστήμες και τον 
πολιτισμό. Ένας ρόλος, που εκτιμάται πως είναι σημα-
ντικός αν λάβουμε υπόψη μας ότι προωθεί την παιδεία σε 
όλες τις χώρες καθώς προάγει συγχρόνως και την κουλ-
τούρα τους με σεβασμό στη διαφορετικότητα του κάθε 
λαού. Είναι όμως έτσι; Ή παρουσιάζεται ο ρόλος του 
οργανισμού τέτοιος χωρίς στην ουσία να είναι πραγματι-
κότητα;
Γι’ αυτό και γίνεται αντικείμενο ερευνητικής μελέτης εδώ, 
για να κατανοήσουμε επαρκώς τον πραγματικό ρόλο αυ-
τού του οργανισμού τόσο στην παιδεία, όσο και στον 
παγκόσμιο πολιτισμό. Δηλαδή, αποσκοπούμε να εξετά-
σουμε συστηματικά πως και με τι τρόπο ο ρόλος του αυ-
τός και οι στόχοι του, όχι μονάχα είναι αληθινοί, αλλά 
λαμβάνουν μέρος στην πράξη και υλοποιούνται χωρίς 
εμπόδια. Εάν όχι; Να επισημάνουμε ποια είναι αυτά τα 
εμπόδια και να τα αναδείξουμε προσδοκώντας έτσι να 
συμβάλλουμε σε μια ουσιαστική μείωση αν όχι στην πλή-
ρη εξάλειψη τους. 

Ε ΙΣαγωγΗ

Λογικό είναι όταν δεν εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία ενός τέτοιου οργανισμού, να συμβάλλει δικαίως στη διαρκή 
ανάπτυξη του ατόμου σε πολλούς τομείς. Όπως για παράδειγμα, στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία και στη συμ-
βίωση του με διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς. Υπό αυτή την έννοια, αποκομίζει όχι μόνο γνώση ή να συμβι-
ώνει με άλλους και να επικοινωνεί, αλλά μαθαίνει να δέχεται πρόθυμα τη διαφορετικότητα. Μαθαίνει επίσης να 
συμβάλλει στον αγώνα για την ισότητα των δύο φύλων και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να 
αναδεικνύει και να προωθεί τα ιστορικά μνημεία που κινδυνεύουν, όπως η Αγιά Σοφιά, ως σύμβολα του παγκόσμι-
ου πολιτισμού καθώς και στην υπεράσπιση του περιβάλλοντος που έχει χαρακτηριστεί ή θεωρείται τόπος απείρου 
κάλλους. Να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά πάνω από όλα στην εδραίωση και στη διατήρηση 
της ειρήνης στον πλανήτη μέσω παιδείας.
Ένας τέτοιος οργανισμός εντούτοις, δεν είναι ουδέτερος κοινωνικών ανταγωνισμών, ούτε απάτητο και απόρθητο 
φρούριο ή πύργος. Είναι οργανισμός ο οποίος αντιμετωπίζει ορισμένα μείζονος σημασίας προβλήματα, όπως εκεί-
νο των αρμοδιοτήτων του, αλλά και του περιορισμένου προσωπικού είτε διοικητικού, είτε εκπαιδευτικού που εργο-
δοτεί. Σύμφωνα με τον Πρέσβη και αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, πριν δύο και πλέον δεκαετίες, κ. Γ. 
Αναστασόπουλο, ο οργανισμός αντιμετώπιζε τότε πρόβλημα περιορισμένου προσωπικού που δυστυχώς το αντιμε-
τωπίζει ακόμη και σήμερα. Ένα τέτοιο πρόβλημα, αναδύθηκε από την έλλειψη κονδυλίων που βάσει αυτών δεν 
μπορούσε ο οργανισμός να ανταποκριθεί στις δαπάνες που απαιτούνταν τότε για την κάλυψη τέτοιου είδους αναγκών, 
πράγμα που διατηρείται έως σήμερα. 
Ενώ ένας βασικός στόχος αυτού του οργανισμού UNESCO, που είναι η εκπαίδευση, εφόσον παραμένουν ακόμη 
σήμερα 670 και πλέον εκατομμύρια άνθρωποι αναλφάβητοι, δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω οικονομικής αδυναμίας 
πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού. Έτσι, ο ετήσιος προϋπολογισμός του, ο οποίος δεν ξεπερνά τα 300 εκα-
τομμύρια δολάρια, αδυνατεί εξ αντικειμένου να καλύψει τομείς όπως την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία 
και γενικότερα τα γράμματα και τις τέχνες, τον αθλητισμό και τις επικοινωνίες. Όταν δε, η ίδια η σύσταση του 
οργανισμού αυτού συνιστά την ύπαρξη και προσήλωση του μεγάλου στόχου του να συμβάλει στην ειρήνη και στην 
ασφάλεια, προωθώντας τη συνεργασία ανάμεσα στα έθνη διαμέσου της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολι-
τισμού, εμφανίζει συγχρόνως αδυναμία αποτελεσματικής ανταπόκρισης. 
Ωστόσο, εάν υπολογίσει κανείς επίσης ένα μεγάλο ποσό που μπορεί και να είναι διπλάσιο του ετήσιου προϋπολο-
γισμού της UNESCO, το οποίο προέρχεται από συνεισφορές των κρατών-μελών, λογικά θα συμπέραινε ότι λύνεται 
το πρόβλημα αυτομάτως. Η απάντηση όμως εδώ, δυστυχώς είναι αρνητική. Δηλαδή, οι συνεισφορές αυτές των 
κρατών-μελών είναι ελάχιστες κι έτσι αναλαμβάνουν έργο διάφοροι μεγαλοεπιχειρηματίες για δωρεές. Κι εδώ είναι 
που διακρίνεται το πρόβλημα να διατηρείται πρόβλημα, επειδή είναι οι δωρητές εκείνοι που κατευθύνουν τους τομείς 
που οι ίδιοι επιλέγουν κι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την εφαρμογή ενός συντονισμένου προγράμματος από τον 
ίδιο τον Οργανισμό της ΟΥΝΕΣΚΟ. Μια τέτοια τακτική, παραλληλίζεται με εκείνη των αστικών πολιτικών κομ-
μάτων-στελεχών που για τις λειτουργικές δαπάνες τους προεκλογικά αντλούνται τα χρήματα μέσω δωρεών από 
ιδιώτες επιχειρηματίες, οι οποίοι στη συνέχεια παρεμβαίνουν, στο νομοθετικό έργο των κομμάτων αυτών αφού 
κατακτήσουν την εξουσία επειδή τα ενίσχυσαν οικονομικά. Ενώ τα κόμματα – μαζών, όπως τα σοσιαλιστικά, συ-
γκεντρώνουν τα έσοδά τους από την πάγια συνδρομή των μελών τους.

ΠΡοβλΗΜαΤα  
 ΚαΙ ΣΤοΧοΙ ΤΗΣ οΥνΕΣΚο

Ένα επίσης βασικό πρόβλημα που εντοπίζεται 
πως αντιμετωπίζει η ΟΥΝΕΣΚΟ στο χώρο των 
Ηνωμένων Εθνών και των ειδικευμένων οργα-
νισμών τους, είναι εκείνο των αρμοδιοτήτων της. 
Συγκεκριμένα, σε όλους τους τομείς αρμοδιότη-
τας, η ΟΥΝΕΣΚΟ βρίσκεται διαρκώς αντιμέ-
τωπη με ένα σύνολο διαδικασιών και ζητημάτων 
που εύκολα μπορούν να παρεμποδίσουν την 
πραγμάτωση των στόχων της. Δηλαδή, όταν 
υπονομεύονται τα αποτελέσματα που έχουν ήδη 
επιτευχθεί και βρίσκονται μπροστά σε μεγάλο 
κίνδυνο, η κατοχύρωση και η τήρηση, ή πιο σω-
στά η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που είναι σχετικά στους τομείς αυτούς των αρ-
μοδιοτήτων της ΟΥΝΕΣΚΟ, αν δεν αποκλείε-
ται η πραγματοποίηση των στόχων της αυτών, 
απλά δυσχεραίνει το συνολικό έργο της.
Για παράδειγμα, η επίδραση των πανδημιών, οι 
διάφορες κοινωνικές συγκρούσεις, η πόλωση 
των πολιτιστικών και θρησκευτικών ταυτοτή-
των και αντιλήψεων, καθώς και οι νέες μορφές 
βίας και μισαλλοδοξίας συνθέτουν μια σοβαρή 
ανησυχία. Όλα αυτά όμως, μπορούν να κατα-
στρέψουν τους εκπαιδευτικούς θεσμούς σε όλα 
τα επίπεδα, αναδεικνύοντας σοβαρή αδυναμία 
των ικανοτήτων του οργανισμού στις επιστήμες, 
την τεχνολογία και στις επικοινωνίες. Κάτι τέ-
τοιο επίσης, μπορεί να οδηγήσει την κάθε κοι-
νωνία σε θέση αδυναμίας να ανταποκριθεί 
επαρκώς στη μισαλλοδοξία που προξενεί η δι-
άκριση και η μη ανεκτικότητα ενάντια σε μετα-
νάστες αλλοδαπούς ή αλλοεθνείς, στη ξενοφο-
βία καθώς και στον ρατσισμό. 
Ο ρόλος που καλείται η ΟΥΝΕΣΚΟ να παίξει, 
στα πλαίσια αυτά, είναι ένα σύνολο από δρα-
στηριότητες που μπορεί και πρέπει να συνοδεύ-
ονται με την εκπόνηση ευρύτατων προληπτικών 
ενεργειών του οργανισμού στους τομείς της 
αρμοδιότητάς του. Με άλλα λόγια, η ΟΥΝΕΣ-
ΚΟ πρέπει να προσπαθήσει να υπερβεί τις διά-
φορες αδυναμίες που παρουσιάζονται κυρίως 
στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό, αναδει-
κνύοντας δημόσια την ανάγκη να λειτουργεί 
βάσει συντονισμένου σχεδίου απαλλαγμένη από 
την επιβολή κατευθύνσεων των δωρητών καπι-
ταλιστών. Η απαλλαγή αυτή μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί μονάχα εάν αυξηθεί η οικονομική 
συνεισφορά των κρατών μελών του ΟΗΕ προς 
την ΟΥΝΕΣΚΟ. Μονάχα με τέτοιο τρόπο, δύ-
ναται ο οργανισμός αυτός να αρχίσει να αντα-
ποκρίνεται με επάρκεια στις σύνθετες και πο-
λύμορφες προκλήσεις της εποχής μας. Αυτές οι 
προκλήσεις, ενισχύονται επίσης με την εμφάνι-
ση νέων κινδύνων συμπεριλαμβάνοντας και 
εκείνους που απορρέουν από πολωτικές και 
μετα-συγκρουσιακές καταστάσεις. Υπό αυτό το 
πρίσμα, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην 
κινητοποίηση της συνεισφοράς του δικτυακού 
πεδίου της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Για να ανταποκριθεί άμεσα να αντιμετωπίσει 
δυναμικά τους κινδύνους και τα ζητήματα αυτού 
του είδους η ΟΥΝΕΣΚΟ, έχει προσπαθήσει να 
υιοθετήσει ευρεία γκάμα ερευνητικών δικτύων 
που είναι στη διάθεσή της. Μια ερευνητική κα-
τεύθυνση είναι να καλλιεργήσει μια πολυμορφία 
πολιτισμών μέσω ενός ενδοπολιτιστικού διαλό-
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υποστήριξε ότι είναι προτιμότερο να υποστούν τον θάνατο χάριν της πίστης και της πατρίδας 
παρά να παραδοθούν στον εχθρό. Η πρόταση έγινε μετ’ επευφημιών δεκτή. Αυτός ο θαυμάσιος 
Φοδελιανός αγωνιστής, μέλος της «Συντροφιάς του Βραχασίου» και Γαριβαλδινός επίσης, ήταν ο 
φορέας της θαυμάσιας ιδέας της ολοκαύτωσης. Επίσης αποφασίστηκε και η αποστολή αγγελια-
φόρων προς τον Κορωναίο στο Αμάρι και τους επαναστάτες στο Μυλοπόταμο. Το περιεχόμενο 
της επιστολής είχε ως εξής: «Γενναιότατε Αρχηγέ Π. Κορωναίε. Προφθάσατε μίαν ώραν ταχύτε-
ρον διότι μας έκλεισε και τακτικός και άτακτος στρατός πολύς.  Εν τη Ιερά Μονή Αρκαδίου, την 
8ην  Νοεμβρίου 1866. Εν βία μεγίστη». Δυστυχώς ούτε ο Κορωναίος μπόρεσε να φθάσει έγκαιρα 
στο Αρκάδι ούτε και από τον Μυλοπόταμο ήρθε σημαντική βοήθεια. Η δεύτερη ημέρα της πολι-
ορκίας βρήκε τους Τούρκους κύριους της κατάστασης. Η θέση των χριστιανών απέβη δυσχερέ-
στατη διότι ο εχθρός διέθετε ισχυρό πυροβολικό. Ταυτόχρονα το πεζικό και οι ρέμπελοι πυροβο-
λούσαν εκ του ασφαλούς επιτιθέμενοι πριν ακόμα ξημερώσει. Οι βολές του τηλεβόλου που είχαν 
φέρει την προηγουμένη από το Ρέθυμνο, της ιστορικής «Μπουρμπάδας Κουτσαχείλας», στόχευαν 
αποκλειστικά τη δυτική πύλη της Μονής. Μετά από αλλεπάλληλα χτυπήματα η πύλη γκρεμίστηκε 
κατά το μεσημέρι και σχηματίστηκε ευρύ ρήγμα, η μεγάλη Χαλάστρα, όπως ονομάστηκε. Από εκεί 
ο εχθρός ήταν έτοιμος να εισβάλλει στον περίβολο της Μονής. 
Η διαταγή του Μουσταφά ήταν επιτακτική. Το Αρκάδι έπρεπε να καταληφθεί οριστικά εκείνη την 
ημέρα. Στη δεύτερη έφοδο, από τις τρεις την ημέρα, γκρεμίστηκε από τον ισχυρό βομβαρδισμό η 
δυτική πύλη και αμέσως όρμησαν με μανία οι εχθροί προς την αυλή, ενώ από παντού τους χτυπού-
σαν οι επαναστάτες προξενώντας τους σοβαρές απώλειες. Μετά το μεσημέρι ο τακτικός στρατός 
που είχε κλείσει σαν λαβίδα την Μονή επιχείρησε τρεις εφόδους διαδοχικά. Οι δύο πρώτες διενερ-
γήθηκαν από δύο τάγματα του αιγυπτιακού στρατού που προωθούνταν από τους αξιωματικούς 
τους με ξίφη και μαστίγια. Ο φρούραρχος Δημακόπουλος με το όπλο στο χέρι έτρεχε σε όλα τα 
σημεία και έδινε θάρρος στους πολεμιστές φωνάζοντας: «Και αυτή η έφοδος είναι σαν και τις 
άλλες». Οι Τούρκοι που ορμούσαν και έμπαιναν στην αυλή πάθαιναν μεγάλη ζημιά από τις εύστο-
χες βολές των αγωνιστών που είχαν πια στρέψει τα όπλα τους μέσα στα τείχη προς τον περίβολο, 
όπου είχε μεταφερθεί η μάχη. Ενώ οι επαναστάτες διεξήγαν τον έσχατο αγώνα να απωθήσουν τους 
εισερχόμενους στην αυλή εχθρούς, τα περισσότερα γυναικόπαιδα και οι ανήμποροι να πολεμήσουν 
έφευγαν προς την πυριτιδαποθήκη που ήταν ο προαποφασισμένος χώρος της θυσίας και της αθα-
νασίας, άλλοι δε κατευθύνονταν προς τα κελιά για να υποταχθούν δια της παράδοσης στον νικη-
τή ελπίζοντας στο έλεός του. Όταν είχε γεμίσει το μοναστήρι από τα εχθρικά στρατεύματα, τέθη-
κε σε εφαρμογή η τελευταία πράξη του πολεμικού σχεδίου των πολιορκημένων, το να τεθεί δηλα-
δή πυρ στην πυριτιδαποθήκη στην πιο κατάλληλη στιγμή, ώστε να είναι οι εχθροί αριθμητικά 
περισσότεροι. Ο Γαβριήλ είχε ήδη φονευτεί στην ταράτσα του Ηγουμενείου. Η τελευταία φορά 
που μαρτυρείται η παρουσία του αθάνατου Κωνσταντή Γιαμπουδάκη είναι δίπλα στο Ηγουμενείο 
στα Κλάουστρα. Δεκαέξι πιστοί σύντροφοι του ηγουμένου ανατίναξαν μερικά βαρέλια πυρίτιδας 
στο Ηγουμενείο δίνοντας τέλος στο δράμα τους. Έτσι τέθηκε πυρ στην πυριτιδαποθήκη στην πιο 
κατάλληλη στιγμή και όλοι ανατινάχθηκαν στον αέρα αποβαίνοντας νικητές παρότι ηττήθηκαν, 
καθώς οι Τούρκοι είχαν πολλά θύματα και η εν λόγω πράξη χαρακτηρίσθηκε ηρωική. Από τα 964 
άτομα που είχαν κλειστεί στο Αρκάδι κατόρθωσαν να διαφύγουν μόνο τέσσερα και αιχμαλωτί-
στηκαν εκατόν δεκατέσσερα.
Ο ποιητής Δρανδάκης από το Ζουρίδι Ρεθύμνης σκιαγραφεί την εν λόγω συμφορά σε όλη της την 
τραγικότητα: 
«Που τη Χαλάστρα χύνουνται κι οι Τούρκοι προχωρούνε και πιάνουνε τον πέριαυλο ν’ ακριβο-
πλερωθούνε. Έφραξε ο τόπος με κορμιά και η Χαλάστρα φράζει, Χάρος θερίζ’ αλύπητα κι ο 
Μουσταφάς τρομάζει. Εκεί εγίνηκε η σφαγή και σκοτωμός μεγάλος, που δεν εξαναγίνηκε ποτέ εις 
την Κρήτη άλλος. Σαν εγεμώσαν τα κελιά κι επιάσαν το μπεντένι τότ’ ο Μανώλης ο Σκουλάς δε 
στέκει ν’ ανημένει. Δίδει του μπαρουθιού φωτιά το τέλος για να κλείσει κι εκάμαν και το Μουστα-
φά κουρμπάνι να δειπνήσει.»
Η ανάδειξή του Εμμανουήλ Σκουλά ως εθνικού πρωταγωνιστή, υπερέβαινε τις ανοχές δύστοκων 
θεσμών στο παρελθόν. Παρά τις άλλες απόψεις που κατά καιρούς προβάλλονται και τις οποίες με 
σεβασμό ακούμε και τιμούμε, η  συλλογική κρητική μνήμη περιέθαλψε τον ρόλο του, η ιστορία τον 
διαφύλαξε και η ιστορική επιστήμη τον κατοχύρωσε δια ακλόνητων τεκμηρίων. Ενδεικτικά, τον 
Ανωγειανό δάσκαλο αναφέρουν οι κάτωθι ιστορικές πηγές ως μόνο πυρπολητή: Ο στρατηγός 
Πάνος Κορωναίος, αρχηγός της επαρχίας Ρεθύμνης στην επανάσταση του 1866 στο σχεδίασμα 
της γραπτής ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1891 κατά την 25η επέτειο του ολοκαυτώ-
ματος (Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Χανιά) αναφέρει: «όταν έφθασαν στα ρήγματα οι εχθροί έρριψαν 
τα όπλα των οι Κρήτες και τα ξίφη λαβόντες εις χείρας δεν ηκούοντο οι κτύποι των ξιφών, έκαστος 
των οποίων εθανάτωνε ένα ζώντα εχθρό ή ημέτερον όταν τέλος είδον τους εχθρούς σωρευθέντας 
επί των ρηγμάτων εις τούτων, Εμμανουήλ Σκουλάς καλούμενος, κατά το δοθέν σύνθημα έθεσε 
πυρ στον υπόνομο. Τότε εγένετο εκ του τρόμου ανακωχή τις ακουσία». Ο στρατηγός Κορωναίος 
λοιπόν είπε ότι: «το πυρ στην πυριτιδαποθήκην έθεσεν ο εξ Ανωγείων πεπαιδευμένος νέος Εμμα-
νουήλ Σκουλάς». Ο πρόξενος της Ελλάδος στο Ηράκλειο Ιωάννης Μπαρουξάκης στην με αριθμό 
284 αναφορά του προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Επ. Δεληγιώργη με ημερομηνία 21 
Νοεμβρίου 1866. (Ιστορικό και Διπλωματικό Αρχείο ΥΠΕΞ) Ο υποπρόξενος της Ρωσίας στο 
Ηράκλειο Ιωάννης Μητσοτάκης σε μη χρονολογημένη έκθεση της πολιορκίας του Αρκαδιού. 
(Αρχείο Ιστορικού Μουσείου Κρήτης) Ο προξενικός πράκτορας της Ρωσίας στο Ρέθυμνο Γεώρ-
γιος Σκουλούδης στο έγγραφό του με τίτλο “Ιστορικά Σημειώματα” τον Νοέμβριο του 1866 (Κλει-
στές Συλλογές Πανεπιστημίου Κρήτης). Ο Γαριβαλδινός εθελοντής στρατιώτης και ανταποκριτής 
στην Κρήτη Παναγιώτης Μουτσόπουλος σε ιδιόγραφη επιστολή με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 1866 
προς το Σώμα Γαριβαλδινών της Αθήνας (Κλειστές Συλλογές Πανεπιστημίου Κρήτης). 6. Η με 
ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 1866 “Εκθεση της πολιορκίας του Αρκαδιού” που υπογράφεται από 
τους οπλαρχηγούς Σταύρο Νιώτη και Γεώργιο Σκουλά προς την επαναστατική συνέλευση των 
Κρητών στα Χανιά. Η με ημερομηνία 01-02-1867 έκθεση του αρχηγού Μυλοποτάμου Μιχαήλ 
Σκουλά προς την Επιτροπή στήριξης της Κρητικής Επανάστασης στην Σύρο (Γενικά Αρχεία του 
Κράτους Αρ. 000435). Η εφημερίδα Νόμος της Ερμούπολης Σύρου την 26-11-1866. Η εφημερίδα 
Αλήθεια των Αθηνών της 26-11-1866. Η εφημερίδα Ελπίς των Αθηνών την 29-11-1866. Η εφημε-
ρίδα Αυγή των Αθηνών της 03ης Δεκεμβρίου 1866 με τίτλο «Το Αρκάδι και πάλι». Η εφημερίδα 
«Ελευθέρα Σκέψις» του Ηρακλείου την 20-08-1929. Το ποίημα του Σταματίου Δρανδάκη από το 

Ζουρίδι Ρεθύμνης Το ποίημα του Αναγνώστη Ντούνη από τον Αποκόρωνα Χανίων «Οι Ήρωες 
του 1866 εν Κρήτη», εκδοθέν τον Μάρτιο του 1877. Το ποίημα Σωπασή από τα Χελιανά Μυλοπο-
τάμου Το δημοτικό ποίημα που τραγουδιέται στα Ανώγεια που υπάρχει στο έργο του Τιμόθεου 
Βενέρη. Το θεατρικό έργο του Τιμολέοντα Αμπελά «Οι Μάρτυρες του Αρκαδίου», Σύρος 1867, 
που γράφηκε και ανεβάστηκε στην Σύρο τον Ιανουάριο του 1867 παρουσία της βασίλισσας Όλγας 
με ηθοποιούς Κρήτες πρόσφυγες. Το θεατρικό έργο του Γεωργίου Ανδρικόπουλου «Αι εν Κρήτη 
σφαγαί», Αθήνα 1884. Ο ζωγραφικός πίνακας με τίτλο «Κρήτες αρχηγοί και εν Αρκαδίω πεσόντες» 
του Σταυρακάκη Κωνστανίνου του έτους 1870 που απεικονίζει τον Εμμ. Σκουλά στο κέντρο της 
πυριτιδαποθήκης δίπλα στον Δημακόπουλο και τον Γαβριήλ. Η γνωστή λιθογραφία του 1867 που 
φιλοτεχνήθηκε στην Σύρο από τον Ηρακλειώτη Βλαχάκη (γνωστό του Σκουλά από τις εν Σύρω 
σπουδές του), και απεικονίζει τον νεαρό αγωνιστή με την πιστόλα μπροστά στα βαρέλια πυρίτιδας. 
Επιπλέον, ευρίσκονται στο αρχείο του ιστορικού ερευνητή Γ.Α. Σκουλά τα ακόλουθα ιστορικά 
στοιχεία που αναμένουν την επιστημονική τους δημοσίευση. Το ποίημα του Επαμεινώνδα Αννίνου 
με τίτλο, “Η πτώσις του Αρκαδίου” δημοσιευθέν στην Κεφαλονιά στις 14 Δεκεμβρίου 1866 (Κορ-
γιαλένιος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου). Το ποίημα του «Ταξιδεύσαντος εις Τήνον Κρητικού» που 
δημοσιεύθηκε στην Ερμούπολη την 31-01-1868 (Τυπογραφείο Περίδου). Ποίημα Γεωργίου Μιχα-
ήλ Παπαδάκη ή Τσουφάκη, 1908. Ιδιωτική Συλλογή. Εφημερίδα «Αστήρ της Ανατολής», Αθήνα, 
26 Νοεμβρίου1866 Αρ.φύλλου 495 Εφημερίδα «Ημέρα», Τεργέστη Ιταλίας, 03/15 Δεκεμβρίου 1866, 
Αρ. Φύλλου 587 Εφημερίδα «Αναμόρφωσις» Κεφαλληνία, 10 Δεκεμβρίου 1866, Αρ. Φύλλου 23. 
27. Εφημερίδα «Εύριπος» Χαλκίδα, 01 Ιανουαρίου 1867, Αρ. Φύλλου 76. Εφημερίδα «Αλήθεια», 
Αθήνα, 09 Φεβρουαρίου 1867, Αρ. Φύλλου 31929. Εφημερίδα «Αναμόρφωσις», Κεφαλληνία, 4 
Μαρτίου 1867, Αρ.Φύλλου 33.
Στοιχεία του λειψάνου του γαριβαλδινού δασκάλου αναγνώρισε μετά από μερικές μέρες στην 
πυριτιδαποθήκη ο αδελφός του Μιχάλης, αρχηγός Μυλοποτάμου το 1866, μόνο από τα χαρακτη-
ριστικά κίτρινα στιβάνια που φορούσε όταν έφυγε από τα Ανώγεια. Η αρίθμηση των παραπάνω 
ιστορικών πηγών είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική καθότι συχνά, όσο προχωρεί η συστηματική 
ιστορική έρευνα, ανακαλύπτονται όλο και πιο ισχυρά τεκμήρια. Πλείστες άλλες πηγές και συγ-
γραφείς μνημονεύουν την δράση του δασκάλου στο Αρκάδι. Η σύγκριση των παραπάνω ιστορικών 
στοιχείων είναι καταλυτική για την εξαγωγή της αλήθειας. Η αποδεικτική δύναμη των ιστορικών 
τεκμηρίων,  εγγράφων και άλλων που εδραιώνουν την εκδοχή του Γαριβαλδινού επαναστάτη είναι 
ασύγκριτα ισχυρότερη. Διότι αυτά προέρχονται από δημόσιους φορείς, ιστορικά πρόσωπα, έργα 
τέχνης και λόγου καθώς και από εφημερίδες των ημερών του γεγονότος. Και οι αποδείξεις προέρ-
χονται από  όλη την τότε οθωμανική Κρήτη και από όλη την ελεύθερη Ελλάδα (Αθήνα, Κυκλάδες, 
Επτάνησα). Καθόλο τον 19ο αιώνα δεν στοιχειοθετείται πλήρως καμία άλλη εκδοχή. Το 1970 ο 
Δήμος Ανωγείων απευθύνθηκε στην Ακαδημία των Αθηνών, ως ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της 
χώρας και ζήτησε να αποφανθεί ποιος είναι ο πυρπολητής της Μονής. Η Ακαδημία απάντησε  ότι 
δεν μπορεί να αποφανθεί ποιος από τους δύο (Σκουλάς ή Γιαμπουδάκης) είναι ο πυρπολητής (αρ. 
εγγράφου 62.258/22-06-1970). Την ίδια απάντηση δίνει στην κοινότητα Άδελε Ρεθύμνης λίγα 
χρόνια μετά (αρ. Εγγράφου 82.207/23-02-1977). Την ίδια απάντηση δίνει η Ακαδημία των Αθηνών 
για τρίτη φορά στον Δήμο Ανωγείων το 1996 (47.629/30-10-1996). Επίσης στο 16τομο μνημειώδες 
έργο “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους” της Εκδοτικής Αθηνών αναφέρεται ως πυρπολητής της 
Μονής διαζευκτικά ο Σκουλάς. Το ίδιο αναφέρει μεταξύ άλλων και ο Σπ. Μαρκεζίνης στο έργο 
του Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος καθώς και άλλοι εμβριθείς και παλαιότεροι ιστορικοί 
όπως ο Δ. Κόκκινος και ο Π. Κριάρης. Είναι χαρακτηριστική και πλέον αρμόδια η έκδοση του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,  Αρχεία Γενικού Επιτελείου Στρατού Χρονολόγιο Πολεμικών Γε-
γονότων, Τμήμα 4 Κρητικές Επαναστάσεις στην οποία αναφέρονται και οι δύο ήρωες ως πρωτα-
γωνιστές. Η επίσημη κρατική απάντηση από την Ακαδημία των Αθηνών, το Υπουργείο Άμυνας 
αλλά εσχάτως και από τα χείλη του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα κκ Προκόπη Παυλόπουλου 
στην 150η επέτειο  του Αρκαδίου, ήταν πάντα διαζευκτική. Δεν αποκλείει κανέναν ως πρωταγω-
νιστή παρά τα ανέκαθεν σπουδαιότερα αποδεικτικά στοιχεία υπέρ του Εμμανουήλ Σκουλά που 
ενισχύονται συνεχώς. Η διοικητική επίλυση του θέματος απομένει μερικώς ανοικτή λόγω της πα-
ράλειψης κάθε έτος των διοργανωτών των επετειακών εκδηλώσεων να συμπεριλάβουν στο εορ-
ταστικό πρόγραμμα την απόδοση τιμών στον ανδριάντα του Ανωγειανού επαναστάτη στην γενέ-
τειρά του. Από το 1996 και κάθε έτος ο Δήμος Ανωγείων, διοργανώνει στις 7 Νοεμβρίου δηλαδή, 
την προηγουμένη της επετείου του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου τιμητική εκδήλωση για το ιστο-
ρικό γεγονός που λαμβάνει χώρα στον ανδριάντα του ως άνω ήρωα. Ουδείς ιστορικός έως σήμερα 
έχει αμφισβητήσει την βασιμότητα του ρόλου του ως άνω ήρωα και αθρόα είναι η προσέλευση 
δημοσίων προσώπων στην κατ’ έτος τελετή. Αρκετά χρόνισαν η στείρα άρνηση και οι περιττές 
αντιλήψεις. Οι νεκροί του Αρκαδιού έπεσαν μαζί και μαζί πρέπει να τιμώνται. Η ιστορική επιστή-
μη έχει αποφανθεί και αν υπήρχαν αμφισβητήσεις επί της ουσίας των παραπάνω, αυτές  θα είχαν 
διαφανεί. Ουδενός η μείωση πρέπει να τολμάται και ουδενός η τιμή να αφαιρείται. Η ιστορική 
μνήμη πρέπει να τιμάται με ενότητα. Εν κατακλείδι το Ολοκαύτωμα της θρυλικής Μονής Αρκαδί-
ου μας διδάσκει ότι ο λαός μας δίνει τη ζωή του για την ελευθερία, προκειμένου να ζει ελεύθερος 
και να δρα με ανθρωπιά και δημοκρατικά. Ο αδούλωτος χαρακτήρας των Ελλήνων δεν μεταβλή-
θηκε ποτέ και έτσι δημιουργήθηκε μία ιστορία που διατηρήθηκε αλώβητη στο διάβα των χρόνων, 
η οποία επιβάλλεται να μνημονεύεται προς γνώση, συμμόρφωση ενθύμηση, διδαχή και έμπνευση 
για τις νέες γενιές που οφείλουν να δρουν αναλόγως των ηρωικών πράξεων των προγόνων τους 
αποβαίνοντες φωτεινό παράδειγμα και συνεχιστές της ενδόξου ελληνικής ιστορίας».

σας ευχαριστώ! 

Ανώγεια, 7 Νοεμβρίου 2021, 
δρ. σταύρος χριστοδουλάκης

Δήμος Ανωγείων τιμώντας την μνήμη των ηρώων της Αρκαδικής Εθελοθυσίας, πραγ-
ματοποίησε εκδήλωση την Κυριακή 7 Νοεμβρίου λίγο μετά της 12 το μεσημέρι στο 
χώρο κάτω από τον ανδριάντα του πυρπολητή της πυριτιδαποθήκης της Ιεράς Μονής 
Αρκαδίου, Εμμανουήλ Αναγνώστου Σκουλά. 

Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση. Στη συνέχεια ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης 
Κεφαλογιάννης απηύθυνε χαιρετισμό καλωσορίζοντας τους παραβρισκόμενους. 
Την παραπάνω εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
Εκ μέρους της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης. 
Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Χάρης Μαμου-
λάκης. Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝ.ΑΛ., ο βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης 
Κεγκέρογλου. Εκ μέρους της κομματικής οργάνωσης ΚΚΕ, ο κ. Στυλιανός Σταυρακάκης. 
Επίσης παρέστησαν οι βουλευτές κ.κ Μάξιμος Σενετάκης, Σωκράτης Βαρδάκης, οι δήμαρχοι: 
Σφακίων κ. Μανούσος Χιωτάκης, Αρχανών Αστερουσίων κ. Μανώλης Κοκοσάλης. 
Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκος (Νικολάτσος) Ξυλούρης, οι 
περιφερειακοί σύμβουλοι Κρήτης κκ Σταύρος Τζεδάκης και Νίκος Σκουλάς, ο αντιδήμαρχος 
Μαλεβιζίου κ. Μπάμπης Κουτσογιάννης, εκπρόσωποι φορέων, σωματείων, Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης Α’ και Β΄ βαθμού και πλήθος κόσμου. 
Στέφανα κατέθεσαν εκπρόσωποι του Ελληνικού Στρατού και Πυροσβεστικής. Στην τελετή χορο-
στάτησε ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Νικηφόρος, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κκ Ειρη-
ναίου και ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βοσάκου, π. Τιμόθεος εκ μέρους της οικίας Μητρόπολης.
η εκφώνηση ομιλίας με θέμα: «Το ολοκαύτωμα της ιερής μονής Αρκαδίου και η ιστορική 
αλήθεια για τον πυρπολητή» έγινε από τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα δρ. σταύρο χριστο-
δουλάκη, κάτω από το άγαλμα του πυρπολητή. 
Αναλυτικά ολόκληρη η ομιλία του έχει ως εξής: 
«Κυρίες και κύριοι, σήμερα συναθροιστήκαμε εδώ για να εορτάσουμε ένα κορυφαίο ιστορικό 
γεγονός που λαμπρύνει τη νεότερη ιστορία της Ελλάδος, την Επέτειο του Ολοκαυτώματος της 
Ιεράς Μονής Αρκαδίου από τους Τούρκους κατακτητές τον Νοέμβριο του 1866.Η υποδειγματική 
και ασύγκριτη σε ηρωισμό αυτοθυσία εκείνων των ηρωικών αγωνιστών του Αρκαδίου απέβη 
σύμβολο αγώνα και παράδειγμα προς μίμηση για όλους όσοι αγωνίζονται με αυτοθυσία υπέρ της 
ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Σε αυτό το σημείο επιβάλλεται να θυμηθούμε τον γνωστό 
στίχο από τον Θούριο του Ρήγα Φεραίου: «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα 
χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Το Αρκάδι, όπως και άλλες ιστορικές ιερές μονές, απέβη μία συμ-
βολική μορφή, ένα αιώνιο σύμβολο ηρωισμού και πνευματικής υπεροχής έναντι σε κάθε τι υλικό 
και σε κάθε επιθυμία οποιουδήποτε ατόμου ή λαού που επιζητά τη λευτεριά και όχι την εξευτελι-
στική υποδούλωσή του με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το  ολοκαύτωμα του Αρκαδίου υπήρξε μία 
ηρωική πράξη και όχι μία μεμονωμένη κίνηση αντίστασης σε σχέση με τους αγώνες της υπόλοιπης 
Κρήτης που είχαν τη βάση τους στη Φιλική Εταιρία που συνετέλεσε και οδήγησε στην Επανάστα-
ση του 1821. Ήταν η συνέχεια των αγώνων του κρητικού λαού που είναι από τη φύση του ανυπό-
τακτος και δεν μπορούσε να αντέξει ούτε τη σκλαβιά ούτε τους εξισλαμισμούς που αλλοίωναν το 
χριστιανικό στοιχείο του πληθυσμού σε συνδυασμό με τη συνεχή αυθαιρεσία της οθωμανικής διοί-
κησης, των Τουρκοκρητικών αγάδων και μπέηδων. 
Ο αγώνας των Κρητικών υπήρξε συνεχής και αμείωτος σε ένταση και έκταση, στοιχείο που κατα-
φαίνεται από την επαναστατική δραστηριότητα των Κρητών με το κίνημα των Μουρνιδών το 1833, 
την επανάσταση των Χαιρέτη-Βασιλογεώργη το 1841, το κίνημα του Μαυρογένη το 1858 κ.ά. Η 
ιστορία έδειξε περίτρανα ότι το Αρκάδι υπήρξε η συνέχεια των αγώνων των Κρητών για εθνική 
ανεξαρτησία. 
Όσον αφορά στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής, το 1866 η Κρήτη βρισκόταν σε μία έντονη επανα-
στατική δραστηριότητα, στην οποία είχε συμβάλλει αποφασιστικά η πρόσφατη προσάρτηση των 
νησιών του Ιονίου Πελάγους και η ελπίδα που έτρεφαν οι Κρητικοί τόσο προς τις Μεγάλες Δυνά-
μεις όσο και προς το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ότι θα μπορούσαν με την προηγούμενη και 
συνεχή εμπειρία τους στον κλεφτοπόλεμο και παρά τον ελλιπή τους εξοπλισμό να υπερνικήσουν 
τους Τούρκους κατακτητές που αριθμούσαν γύρω στους 25000 στρατιώτες. Προκειμένου να 
στηριχθεί και να ενισχυθεί ο αγώνας των Κρητών δημιουργήθηκε στην Αθήνα μία Επιτροπή στα 
τέλη του Ιουνίου που ανέλαβε το έργο της συλλογής χρημάτων με εράνους. Παράλληλα στη Σύρο 
ιδρύθηκε την 3η Αυγούστου 1866 μία Επιτροπή που, συνεργαζόμενη με την Κεντρική Επιτροπή της 
Αθήνας, ανέλαβε την αποστολή εφοδίων στην Κρήτη. Στη Σύρο είχε ανθίσει το εμπόριο που ευ-
νοεί τη μόρφωση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δεσποτεία. Ταυτόχρονα υπήρξε και μία 
αντιμοναρχική κίνηση με έντονο το στοιχείο του πατριωτισμού και του κοινωνικού προσανατολι-
σμού. Εκεί διδάσκει από το 1865 ένας Ανωγειανός δάσκαλος, ο Μανώλης Σκουλάς, ένα ανήσυχο 
και ζωηρό πνεύμα, ένας πραγματικός πατριώτης. Εκείνη τη χρονική στιγμή επικρατεί στο ιστορι-
κό προσκήνιο ο κορυφαίος ευρωπαίος πολιτικός Τζουζέπε Γκαριμπάλντι που, με τη δράση του, 
έχει συνδράμει στην πολιτική ένωση της Ιταλίας. 
Κάποια στιγμή, ο πρωτότοκος γιος του Μενότι Γκαριμπάλντι έρχεται στην Ελλάδα και δημιουργεί 
έναν πυρήνα που ασπάζεται τις ιδέες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αυτός ορκίζει συνωμο-
τικά μία ομάδα που μετέπειτα θα παίξει καίριο ρόλο. Ο Ανωγειανός δάσκαλος σημειώνει στο 
ημερολόγιό του τον Νοέμβριο του 1865: «Εξετελέσαμεν δοθείσαν υπόσχεσιν» και «Εις Κρήτην 
πάσαν ελευθερία». Ο μετέπειτα πυρπολητής γίνεται Γαριβαλδινός. Φέρει ερυθρό χιτώνα και η 
δράση του εντάσσεται σε εθνικό δίκτυο. Ταυτόχρονα στη Μεγαλόνησο υπάρχει ένα κλίμα εντελώς 
διαφορετικό από πριν, καθώς η άρνηση εφαρμογής του διατάγματος Χάττι Χουμαγιούν και η 
ανάμειξη του διοικητή της Κρήτης Ισμαήλ Πασά στο Μοναστηριακό ζήτημα υπήρξαν οι αφορμές 
για τον μεγάλο ξεσηκωμό του κρητικού λαού στα 1866. Στις ανατολικές επαρχίες του νησιού 
μορφωμένοι νέοι, όπως ο Αργυράκης, ο Γεωργιάδης και ο Βιστάκης, ζήτησαν ένα μέρος των 
εσόδων των εκκλησιών και των μοναστηριών να χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση και τη λειτουρ-
γία των σχολείων. Με την ιδέα όμως αυτή των προοδευτικών νέων συντάχθηκαν τότε ο Στεφ. 
Νικολαΐδης, ο Αντ. Ξανθουδίδης, ο Σαρολίδης, ο Κούνδουρος, ο Μ. Τσουδερός, ο Κόρακας και 
ο Μιχάλης Σκουλάς. Ένα τμήμα της Εκκλησίας αντέδρασε σε αυτήν την πρόταση. Η επιτροπή 
που εκλέχτηκε για να συζητήσει το θέμα στο Πατριαρχείο δεν έφτασε ποτέ εκεί γιατί ο Ισμαήλ 
Πασάς συνέλαβε και φυλάκισε τα μέλη της. 
Τον Μάιο του 1866 έγινε η πρώτη Παγκρήτια Συνέλευση στα Μπουτσουνάρια Χανίων. Ο Σουλ-

τάνος αρνήθηκε να δεχθεί τα αιτήματά τους. Αντιπρόσωποι των επαρχιών συγκεντρώθηκαν πάλι 
στο Μπρόσνερο Αποκορώνου τον Αύγουστο του 1866 και εξέδωσαν μία επαναστατική Διακήρυ-
ξη απευθυνόμενη στους Κρητικούς και στις Μεγάλες Δυνάμεις με το σύνθημα: «Ένωση ή Θάνατος». 
Στις 21/8/1866 κηρύχθηκε επίσημα από τη Γενική Συνέλευση στο χωριό Ασκύφου των Σφακίων η 
Ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα, στο ψήφισμα δε που εκδόθηκε, σύμφωνα με την Ιστορία 
του Ελληνικού Έθνους, αναφέρεται ότι: «η Γενική Συνέλευση των Κρητών: πρώτον, καταργεί για 
πάντα την Τουρκική εξουσία πάνω στην Κρήτη. Δεύτερον, κηρύσσει την αδιάσπαστη και παντο-
τινή ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα. Και τρίτον, την εκτέλεση του Ψηφίσματος αυτού 
ανέθεσε στο γενναίο λαό της Κρήτης στη συνδρομή των ομοεθνών και όλων των φιλελλήνων και 
στην ισχυρή μεσολάβηση των Προστάτιδων Δυνάμεων». Η Γενική Συνέλευση διόρισε αρχηγούς 
για τα διάφορα τμήματα του νησιού. Παράλληλα σε όλη την Κρήτη συστήθηκαν επαναστατικές 
επιτροπές και επαρχιακές συνελεύσεις που αποκήρυσσαν την τουρκική εξουσία. Τα ένοπλα σώ-
ματα που άρχισαν να σχηματίζονται σε όλη την Κρήτη και ήταν γνωστά με το όνομα «Κολώνες» 
σχηματίστηκαν στην επαρχία Σελίνου με τους οπλαρχηγούς Κριάρη και Κορκίδη, άλλα σώματα 
σχηματίσθηκαν σε άλλες περιοχές, όπως στην Κίσσαμο με τον Σκαλίδη, στην Κυδωνία με τον 
Χατζημιχάλη Γιάνναρη, στον Μυλοπόταμο με τον Μιχάλη Σκουλά και στις ανατολικές επαρχίες 
με τους Ντεντιδάκη, Κόρακα και Ρωμανό. Η Υψηλή Πύλη, κατανοώντας ότι η Κρήτη ευρισκόταν 
σε απόλυτο επαναστατικό αναβρασμό, προέβη σε βιαιότητες και σε ένα οργανωμένο σχέδιο κα-
ταστολής της Κρητικής Επανάστασης στέλνοντας τον Ισμαήλ Πασά στην Κωνσταντινούπολη και 
αναθέτοντας τη διοίκηση του νησιού στον Μουσταφά που έφθασε στην Κρήτη στις 30 Αυγούστου 
του 1866. Ο νέος Τούρκος διοικητής επιδόθηκε στην εξόντωση των επαναστατών και στην απο-
τελεσματική καταστολή της Κρητικής Επανάστασης. Οι πρώτες του εκστρατείες προς τη δυτική 
Κρήτη, την Κυδωνία, Σέλινο και Αποκόρωνα ανάγκασαν τους επαναστατημένους να υποχωρήσουν 
ψηλότερα, οι πολεμικές δε επιχειρήσεις στην ανατολική και στην κεντρική Κρήτη που υπήρξαν 
καταστροφικές για τον κρητικό λαό. Συνετέλεσαν, όπως αναφέρει ο Υποπρόξενος Μπαρουξάκης 
στον Πρωθυπουργό Δεληγιώργη, στην υπογραφή πολλών αναφορών υποταγής από τον κρητικό 
λαό. Επίσης στο Ρέθυμνο, όλο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, συνεχίστηκαν οι επιθέσεις των 
τακτικών και των άτακτων Τούρκων απέναντι στους κατοίκους της γύρω περιοχής. Τότε έφτασε 
ο Μουσταφάς Πασάς στο Ρέθυμνο αφήνοντας ένα μέρος του στρατού του υπό τον Μεχμέτ Πασά 
στον Αποκόρωνα για να απασχολεί τους επαναστάτες του δυτικού τμήματος. 
Ο Μουσταφά Πασάς έστειλε από την Επισκοπή Ρεθύμνου μία επιστολή στον ηγούμενο της Ιεράς 
Μονής Αρκαδίου Γαβριήλ Μαρινάκη απειλώντας τον ότι, αν δεν δηλώσει υποταγή, θα προχωρού-
σε ενάντια στο μοναστήρι διότι το θεωρούσε έδρα του κεντρικού τμήματος και παράλληλα κέντρο 
φιλοξενίας γυναικόπαιδων των γύρω περιοχών. Όμως ο ηγούμενος ήταν αποφασισμένος να αντι-
μετωπίσει τους Τούρκους στο Αρκάδι και απέρριπτε συνεχώς τις προτάσεις του Πάνου Κορωναί-
ου να εγκαταλείψει το μοναστήρι και να οργανωθεί αλλού η άμυνα, επειδή εκεί η οχύρωση ήταν 
ανεπαρκής. Ο κίνδυνος σε περίπτωση πολιορκίας της Μονής ήταν σοβαρός διότι δεν υπήρχε αξι-
όλογη οχύρωση. Η περιοχή δεν προσφέρονταν για άμυνα. Στις αρχές του Νοέμβρη του 1866 μέσα 
στο Αρκάδι βρίσκονταν περί τα χίλια άτομα. Από αυτούς μόνο διακόσιοι πενήντα εννέα μπορού-
σαν να φέρουν όπλα. Σε κάθε περίπτωση ο Πάνος Κορωναίος, αρχηγός της επαρχίας Ρεθύμνης, 
είχε κάνει κάποιες προτάσεις για το ενδεχόμενο πολεμικών επιχειρήσεων. «Τα γυναικόπαιδα να 
φύγουν γιατί θα αφήσουνε πολύ τόπο ελεύθερο και θα λείψουνε και τα κλάματα που λιγοστεύου-
νε το θάρρος. Οι στάβλοι γύρω από την Μονή ως είναι φοβερίζουνε πλια το Μοναστήρι παρά τον 
Τούρκο. Άμα μείνουν όρθιοι θα τους πιάσει ο Τούρκος και θα χτυπά με ασφάλεια. Τα λαγούμια, 
όταν βρεθούμε στην ανάγκη, θα αφήσουμε τον Τούρκο να σιμώσει και θα τα τινάξουμε». Όμως ο 
Γαβριήλ ούτε τα γυναικόπαιδα ήθελε να διώξει ούτε τους στάβλους ήθελε να γκρεμίσει. 
Όταν ο Κορωναίος είδε ότι ο Ηγούμενος ήταν πεισματωμένος, έφυγε από το Μοναστήρι για το 
Αμάρι και τον Άγιο Βασίλειο, προκειμένου να μαζέψει και άλλους επαναστάτες και όρισε Φρού-
ραρχο τον ανθυπολοχαγό Ιωάννη Δημακόπουλο. Στις αρχές του Νοέμβρη ο Μουσταφά Πασάς 
εκστράτευσε εναντίον του Αρκαδίου με δεκαπέντε περίπου χιλιάδες τακτικό στρατό και αρκετούς 
ρέμπελους Τουρκοκρητικούς, οι οποίοι ξεχώριζαν για την τόλμη τους. Τις ίδιες ημέρες ο ορμητικός 
Ρεσίτ Πασάς επιχειρούσε από το Μαλεβύζι με πολυάριθμο στρατό να εισβάλλει στο Μυλοπόταμο 
στοχεύοντας να παρεμποδίσει τους Μυλοποταμίτες επαναστάτες να συνδράμουν τους πολιορκη-
μένους στο Αρκάδι. Ο Μουσταφάς, αφού έστειλε στον Μυλοπόταμο ένα τμήμα στρατού να απο-
τρέψει τις πιθανές ενισχύσεις που θα έρχονταν προς το Αρκάδι, περικύκλωσε τη Μονή Αρκαδίου 
το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου 1866 με 15000 Τουρκοαιγύπτιους, Αλβανούς και ντόπιους Τουρκοκρη-
τικούς στρατιώτες και άρχισε την πολιορκία του. Την 8η Νοεμβρίου βρίσκονταν στο μοναστήρι 
γυναικόπαιδα, καλόγεροι, μερικά μέλη της Επαναστατικής Επιτροπής και λίγοι πολεμιστές μαζί με 
40 εθελοντές, συνολικά δηλαδή 250 άνδρες με αρχηγό τον Πελοποννήσιο ανθυπολοχαγό Ιωάννη 
Δημακόπουλο. Αυτή τη χρονική στιγμή εμφανίζονται στο ιστορικό προσκήνιο δύο Ανωγειανοί, ο 
μεγάλος ήρωας των νεωτέρων χρόνων Μανόλης (Αναγνώστου) Βασιλείου Σκουλάς, ο οποίος με-
τέφερε μία επιστολή του αδελφού του Μιχάλη Σκουλά, που ήταν Γενικός Αρχηγός Μυλοποτάμου, 
προς τον ηγούμενο της θρυλικής Μονής Αρκαδίου συνοδευόμενος από τον Γεώργιο Κρασά. 
Ο Σουλεϊμάν Μπέης, πριν από την έναρξη της επίθεσης, ρώτησε με κήρυκα από τον απέναντι λόφο 
αν θα παραδοθούν ή θα πολεμήσουν οι χριστιανοί. Ο Μουσταφά πασάς υποσχόταν ασφάλεια ζωής 
σε περίπτωση υποταγής. «Κι ο Γούμενος του φώναξε από το Μοναστήρι, δεν του προδίδω του 
Μπουρμά ας είναι και Βεζύρης». Αμέσως τα μέλη της επαναστατικής επιτροπής πυροβόλησαν κατά 
των Τούρκων από την ταράτσα του Ηγουμενείου. Η πολιορκία άρχιζε. Λυσσώδης και απαράμιλλα 
ηρωική ήταν η αντίσταση των πολιορκουμένων κατά την πρώτη ημέρα και ιδιαίτερα αυτών που 
υπεράσπιζαν τα ερείσματα έξω και γύρω από τη Μονή στον ανεμόμυλο, στο δραγατοκάλυβο και 
στους στάβλους. Δυστυχώς όμως οι υποδείξεις του Κορωναίου αποδείχθηκαν προφητικές. Οι μαχη-
τές στα γύρω από τη Μονή κτίσματα εξοντώθηκαν. Οι Τούρκοι είχαν ζώσει τους πολιορκούμενους 
σφιχτά ήδη από το πρώτο βράδυ. Ο Σουλεϊμάν Μπέης και ο γιος του Μουσταφάς Σαλή επιτέθηκαν 
ανεπιτυχώς στην αρχή, αλλά μετά είχαν επιτυχίες. Παρά τις επιθέσεις, οι πολιορκημένοι ανθίσταντο 
σθεναρά, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν οι Τούρκοι να φέρουν μεγαλύτερα πυροβόλα όπλα, 
οπότε, πριν ξημερώσει η επόμενη ημέρα, έφθασαν τα βαριά πυροβόλα και άρχισε επίμονο πυρ. 
Το πρώτο βράδυ της πολιορκίας συνήλθαν στο κελί του ηγουμένου όλοι οι επιφανείς των πολιορ-
κουμένων στο Αρκάδι, δηλαδή οι Επίτροποι, οι Οπλαρχηγοί, ο ηγούμενος και οι σύμβουλοι της 
Μονής για να συσκεφθούν επί του πρακτέου. Τον λόγο έλαβε ο Εμμανουήλ Μελισσιώτης που 

Τιμή στους ηρωεσ
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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 «ΣωΤΗΡΙα».
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υποστήριξε ότι είναι προτιμότερο να υποστούν τον θάνατο χάριν της πίστης και της πατρίδας 
παρά να παραδοθούν στον εχθρό. Η πρόταση έγινε μετ’ επευφημιών δεκτή. Αυτός ο θαυμάσιος 
Φοδελιανός αγωνιστής, μέλος της «Συντροφιάς του Βραχασίου» και Γαριβαλδινός επίσης, ήταν ο 
φορέας της θαυμάσιας ιδέας της ολοκαύτωσης. Επίσης αποφασίστηκε και η αποστολή αγγελια-
φόρων προς τον Κορωναίο στο Αμάρι και τους επαναστάτες στο Μυλοπόταμο. Το περιεχόμενο 
της επιστολής είχε ως εξής: «Γενναιότατε Αρχηγέ Π. Κορωναίε. Προφθάσατε μίαν ώραν ταχύτε-
ρον διότι μας έκλεισε και τακτικός και άτακτος στρατός πολύς.  Εν τη Ιερά Μονή Αρκαδίου, την 
8ην  Νοεμβρίου 1866. Εν βία μεγίστη». Δυστυχώς ούτε ο Κορωναίος μπόρεσε να φθάσει έγκαιρα 
στο Αρκάδι ούτε και από τον Μυλοπόταμο ήρθε σημαντική βοήθεια. Η δεύτερη ημέρα της πολι-
ορκίας βρήκε τους Τούρκους κύριους της κατάστασης. Η θέση των χριστιανών απέβη δυσχερέ-
στατη διότι ο εχθρός διέθετε ισχυρό πυροβολικό. Ταυτόχρονα το πεζικό και οι ρέμπελοι πυροβο-
λούσαν εκ του ασφαλούς επιτιθέμενοι πριν ακόμα ξημερώσει. Οι βολές του τηλεβόλου που είχαν 
φέρει την προηγουμένη από το Ρέθυμνο, της ιστορικής «Μπουρμπάδας Κουτσαχείλας», στόχευαν 
αποκλειστικά τη δυτική πύλη της Μονής. Μετά από αλλεπάλληλα χτυπήματα η πύλη γκρεμίστηκε 
κατά το μεσημέρι και σχηματίστηκε ευρύ ρήγμα, η μεγάλη Χαλάστρα, όπως ονομάστηκε. Από εκεί 
ο εχθρός ήταν έτοιμος να εισβάλλει στον περίβολο της Μονής. 
Η διαταγή του Μουσταφά ήταν επιτακτική. Το Αρκάδι έπρεπε να καταληφθεί οριστικά εκείνη την 
ημέρα. Στη δεύτερη έφοδο, από τις τρεις την ημέρα, γκρεμίστηκε από τον ισχυρό βομβαρδισμό η 
δυτική πύλη και αμέσως όρμησαν με μανία οι εχθροί προς την αυλή, ενώ από παντού τους χτυπού-
σαν οι επαναστάτες προξενώντας τους σοβαρές απώλειες. Μετά το μεσημέρι ο τακτικός στρατός 
που είχε κλείσει σαν λαβίδα την Μονή επιχείρησε τρεις εφόδους διαδοχικά. Οι δύο πρώτες διενερ-
γήθηκαν από δύο τάγματα του αιγυπτιακού στρατού που προωθούνταν από τους αξιωματικούς 
τους με ξίφη και μαστίγια. Ο φρούραρχος Δημακόπουλος με το όπλο στο χέρι έτρεχε σε όλα τα 
σημεία και έδινε θάρρος στους πολεμιστές φωνάζοντας: «Και αυτή η έφοδος είναι σαν και τις 
άλλες». Οι Τούρκοι που ορμούσαν και έμπαιναν στην αυλή πάθαιναν μεγάλη ζημιά από τις εύστο-
χες βολές των αγωνιστών που είχαν πια στρέψει τα όπλα τους μέσα στα τείχη προς τον περίβολο, 
όπου είχε μεταφερθεί η μάχη. Ενώ οι επαναστάτες διεξήγαν τον έσχατο αγώνα να απωθήσουν τους 
εισερχόμενους στην αυλή εχθρούς, τα περισσότερα γυναικόπαιδα και οι ανήμποροι να πολεμήσουν 
έφευγαν προς την πυριτιδαποθήκη που ήταν ο προαποφασισμένος χώρος της θυσίας και της αθα-
νασίας, άλλοι δε κατευθύνονταν προς τα κελιά για να υποταχθούν δια της παράδοσης στον νικη-
τή ελπίζοντας στο έλεός του. Όταν είχε γεμίσει το μοναστήρι από τα εχθρικά στρατεύματα, τέθη-
κε σε εφαρμογή η τελευταία πράξη του πολεμικού σχεδίου των πολιορκημένων, το να τεθεί δηλα-
δή πυρ στην πυριτιδαποθήκη στην πιο κατάλληλη στιγμή, ώστε να είναι οι εχθροί αριθμητικά 
περισσότεροι. Ο Γαβριήλ είχε ήδη φονευτεί στην ταράτσα του Ηγουμενείου. Η τελευταία φορά 
που μαρτυρείται η παρουσία του αθάνατου Κωνσταντή Γιαμπουδάκη είναι δίπλα στο Ηγουμενείο 
στα Κλάουστρα. Δεκαέξι πιστοί σύντροφοι του ηγουμένου ανατίναξαν μερικά βαρέλια πυρίτιδας 
στο Ηγουμενείο δίνοντας τέλος στο δράμα τους. Έτσι τέθηκε πυρ στην πυριτιδαποθήκη στην πιο 
κατάλληλη στιγμή και όλοι ανατινάχθηκαν στον αέρα αποβαίνοντας νικητές παρότι ηττήθηκαν, 
καθώς οι Τούρκοι είχαν πολλά θύματα και η εν λόγω πράξη χαρακτηρίσθηκε ηρωική. Από τα 964 
άτομα που είχαν κλειστεί στο Αρκάδι κατόρθωσαν να διαφύγουν μόνο τέσσερα και αιχμαλωτί-
στηκαν εκατόν δεκατέσσερα.
Ο ποιητής Δρανδάκης από το Ζουρίδι Ρεθύμνης σκιαγραφεί την εν λόγω συμφορά σε όλη της την 
τραγικότητα: 
«Που τη Χαλάστρα χύνουνται κι οι Τούρκοι προχωρούνε και πιάνουνε τον πέριαυλο ν’ ακριβο-
πλερωθούνε. Έφραξε ο τόπος με κορμιά και η Χαλάστρα φράζει, Χάρος θερίζ’ αλύπητα κι ο 
Μουσταφάς τρομάζει. Εκεί εγίνηκε η σφαγή και σκοτωμός μεγάλος, που δεν εξαναγίνηκε ποτέ εις 
την Κρήτη άλλος. Σαν εγεμώσαν τα κελιά κι επιάσαν το μπεντένι τότ’ ο Μανώλης ο Σκουλάς δε 
στέκει ν’ ανημένει. Δίδει του μπαρουθιού φωτιά το τέλος για να κλείσει κι εκάμαν και το Μουστα-
φά κουρμπάνι να δειπνήσει.»
Η ανάδειξή του Εμμανουήλ Σκουλά ως εθνικού πρωταγωνιστή, υπερέβαινε τις ανοχές δύστοκων 
θεσμών στο παρελθόν. Παρά τις άλλες απόψεις που κατά καιρούς προβάλλονται και τις οποίες με 
σεβασμό ακούμε και τιμούμε, η  συλλογική κρητική μνήμη περιέθαλψε τον ρόλο του, η ιστορία τον 
διαφύλαξε και η ιστορική επιστήμη τον κατοχύρωσε δια ακλόνητων τεκμηρίων. Ενδεικτικά, τον 
Ανωγειανό δάσκαλο αναφέρουν οι κάτωθι ιστορικές πηγές ως μόνο πυρπολητή: Ο στρατηγός 
Πάνος Κορωναίος, αρχηγός της επαρχίας Ρεθύμνης στην επανάσταση του 1866 στο σχεδίασμα 
της γραπτής ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1891 κατά την 25η επέτειο του ολοκαυτώ-
ματος (Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Χανιά) αναφέρει: «όταν έφθασαν στα ρήγματα οι εχθροί έρριψαν 
τα όπλα των οι Κρήτες και τα ξίφη λαβόντες εις χείρας δεν ηκούοντο οι κτύποι των ξιφών, έκαστος 
των οποίων εθανάτωνε ένα ζώντα εχθρό ή ημέτερον όταν τέλος είδον τους εχθρούς σωρευθέντας 
επί των ρηγμάτων εις τούτων, Εμμανουήλ Σκουλάς καλούμενος, κατά το δοθέν σύνθημα έθεσε 
πυρ στον υπόνομο. Τότε εγένετο εκ του τρόμου ανακωχή τις ακουσία». Ο στρατηγός Κορωναίος 
λοιπόν είπε ότι: «το πυρ στην πυριτιδαποθήκην έθεσεν ο εξ Ανωγείων πεπαιδευμένος νέος Εμμα-
νουήλ Σκουλάς». Ο πρόξενος της Ελλάδος στο Ηράκλειο Ιωάννης Μπαρουξάκης στην με αριθμό 
284 αναφορά του προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Επ. Δεληγιώργη με ημερομηνία 21 
Νοεμβρίου 1866. (Ιστορικό και Διπλωματικό Αρχείο ΥΠΕΞ) Ο υποπρόξενος της Ρωσίας στο 
Ηράκλειο Ιωάννης Μητσοτάκης σε μη χρονολογημένη έκθεση της πολιορκίας του Αρκαδιού. 
(Αρχείο Ιστορικού Μουσείου Κρήτης) Ο προξενικός πράκτορας της Ρωσίας στο Ρέθυμνο Γεώρ-
γιος Σκουλούδης στο έγγραφό του με τίτλο “Ιστορικά Σημειώματα” τον Νοέμβριο του 1866 (Κλει-
στές Συλλογές Πανεπιστημίου Κρήτης). Ο Γαριβαλδινός εθελοντής στρατιώτης και ανταποκριτής 
στην Κρήτη Παναγιώτης Μουτσόπουλος σε ιδιόγραφη επιστολή με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 1866 
προς το Σώμα Γαριβαλδινών της Αθήνας (Κλειστές Συλλογές Πανεπιστημίου Κρήτης). 6. Η με 
ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 1866 “Εκθεση της πολιορκίας του Αρκαδιού” που υπογράφεται από 
τους οπλαρχηγούς Σταύρο Νιώτη και Γεώργιο Σκουλά προς την επαναστατική συνέλευση των 
Κρητών στα Χανιά. Η με ημερομηνία 01-02-1867 έκθεση του αρχηγού Μυλοποτάμου Μιχαήλ 
Σκουλά προς την Επιτροπή στήριξης της Κρητικής Επανάστασης στην Σύρο (Γενικά Αρχεία του 
Κράτους Αρ. 000435). Η εφημερίδα Νόμος της Ερμούπολης Σύρου την 26-11-1866. Η εφημερίδα 
Αλήθεια των Αθηνών της 26-11-1866. Η εφημερίδα Ελπίς των Αθηνών την 29-11-1866. Η εφημε-
ρίδα Αυγή των Αθηνών της 03ης Δεκεμβρίου 1866 με τίτλο «Το Αρκάδι και πάλι». Η εφημερίδα 
«Ελευθέρα Σκέψις» του Ηρακλείου την 20-08-1929. Το ποίημα του Σταματίου Δρανδάκη από το 

Ζουρίδι Ρεθύμνης Το ποίημα του Αναγνώστη Ντούνη από τον Αποκόρωνα Χανίων «Οι Ήρωες 
του 1866 εν Κρήτη», εκδοθέν τον Μάρτιο του 1877. Το ποίημα Σωπασή από τα Χελιανά Μυλοπο-
τάμου Το δημοτικό ποίημα που τραγουδιέται στα Ανώγεια που υπάρχει στο έργο του Τιμόθεου 
Βενέρη. Το θεατρικό έργο του Τιμολέοντα Αμπελά «Οι Μάρτυρες του Αρκαδίου», Σύρος 1867, 
που γράφηκε και ανεβάστηκε στην Σύρο τον Ιανουάριο του 1867 παρουσία της βασίλισσας Όλγας 
με ηθοποιούς Κρήτες πρόσφυγες. Το θεατρικό έργο του Γεωργίου Ανδρικόπουλου «Αι εν Κρήτη 
σφαγαί», Αθήνα 1884. Ο ζωγραφικός πίνακας με τίτλο «Κρήτες αρχηγοί και εν Αρκαδίω πεσόντες» 
του Σταυρακάκη Κωνστανίνου του έτους 1870 που απεικονίζει τον Εμμ. Σκουλά στο κέντρο της 
πυριτιδαποθήκης δίπλα στον Δημακόπουλο και τον Γαβριήλ. Η γνωστή λιθογραφία του 1867 που 
φιλοτεχνήθηκε στην Σύρο από τον Ηρακλειώτη Βλαχάκη (γνωστό του Σκουλά από τις εν Σύρω 
σπουδές του), και απεικονίζει τον νεαρό αγωνιστή με την πιστόλα μπροστά στα βαρέλια πυρίτιδας. 
Επιπλέον, ευρίσκονται στο αρχείο του ιστορικού ερευνητή Γ.Α. Σκουλά τα ακόλουθα ιστορικά 
στοιχεία που αναμένουν την επιστημονική τους δημοσίευση. Το ποίημα του Επαμεινώνδα Αννίνου 
με τίτλο, “Η πτώσις του Αρκαδίου” δημοσιευθέν στην Κεφαλονιά στις 14 Δεκεμβρίου 1866 (Κορ-
γιαλένιος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου). Το ποίημα του «Ταξιδεύσαντος εις Τήνον Κρητικού» που 
δημοσιεύθηκε στην Ερμούπολη την 31-01-1868 (Τυπογραφείο Περίδου). Ποίημα Γεωργίου Μιχα-
ήλ Παπαδάκη ή Τσουφάκη, 1908. Ιδιωτική Συλλογή. Εφημερίδα «Αστήρ της Ανατολής», Αθήνα, 
26 Νοεμβρίου1866 Αρ.φύλλου 495 Εφημερίδα «Ημέρα», Τεργέστη Ιταλίας, 03/15 Δεκεμβρίου 1866, 
Αρ. Φύλλου 587 Εφημερίδα «Αναμόρφωσις» Κεφαλληνία, 10 Δεκεμβρίου 1866, Αρ. Φύλλου 23. 
27. Εφημερίδα «Εύριπος» Χαλκίδα, 01 Ιανουαρίου 1867, Αρ. Φύλλου 76. Εφημερίδα «Αλήθεια», 
Αθήνα, 09 Φεβρουαρίου 1867, Αρ. Φύλλου 31929. Εφημερίδα «Αναμόρφωσις», Κεφαλληνία, 4 
Μαρτίου 1867, Αρ.Φύλλου 33.
Στοιχεία του λειψάνου του γαριβαλδινού δασκάλου αναγνώρισε μετά από μερικές μέρες στην 
πυριτιδαποθήκη ο αδελφός του Μιχάλης, αρχηγός Μυλοποτάμου το 1866, μόνο από τα χαρακτη-
ριστικά κίτρινα στιβάνια που φορούσε όταν έφυγε από τα Ανώγεια. Η αρίθμηση των παραπάνω 
ιστορικών πηγών είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική καθότι συχνά, όσο προχωρεί η συστηματική 
ιστορική έρευνα, ανακαλύπτονται όλο και πιο ισχυρά τεκμήρια. Πλείστες άλλες πηγές και συγ-
γραφείς μνημονεύουν την δράση του δασκάλου στο Αρκάδι. Η σύγκριση των παραπάνω ιστορικών 
στοιχείων είναι καταλυτική για την εξαγωγή της αλήθειας. Η αποδεικτική δύναμη των ιστορικών 
τεκμηρίων,  εγγράφων και άλλων που εδραιώνουν την εκδοχή του Γαριβαλδινού επαναστάτη είναι 
ασύγκριτα ισχυρότερη. Διότι αυτά προέρχονται από δημόσιους φορείς, ιστορικά πρόσωπα, έργα 
τέχνης και λόγου καθώς και από εφημερίδες των ημερών του γεγονότος. Και οι αποδείξεις προέρ-
χονται από  όλη την τότε οθωμανική Κρήτη και από όλη την ελεύθερη Ελλάδα (Αθήνα, Κυκλάδες, 
Επτάνησα). Καθόλο τον 19ο αιώνα δεν στοιχειοθετείται πλήρως καμία άλλη εκδοχή. Το 1970 ο 
Δήμος Ανωγείων απευθύνθηκε στην Ακαδημία των Αθηνών, ως ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της 
χώρας και ζήτησε να αποφανθεί ποιος είναι ο πυρπολητής της Μονής. Η Ακαδημία απάντησε  ότι 
δεν μπορεί να αποφανθεί ποιος από τους δύο (Σκουλάς ή Γιαμπουδάκης) είναι ο πυρπολητής (αρ. 
εγγράφου 62.258/22-06-1970). Την ίδια απάντηση δίνει στην κοινότητα Άδελε Ρεθύμνης λίγα 
χρόνια μετά (αρ. Εγγράφου 82.207/23-02-1977). Την ίδια απάντηση δίνει η Ακαδημία των Αθηνών 
για τρίτη φορά στον Δήμο Ανωγείων το 1996 (47.629/30-10-1996). Επίσης στο 16τομο μνημειώδες 
έργο “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους” της Εκδοτικής Αθηνών αναφέρεται ως πυρπολητής της 
Μονής διαζευκτικά ο Σκουλάς. Το ίδιο αναφέρει μεταξύ άλλων και ο Σπ. Μαρκεζίνης στο έργο 
του Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος καθώς και άλλοι εμβριθείς και παλαιότεροι ιστορικοί 
όπως ο Δ. Κόκκινος και ο Π. Κριάρης. Είναι χαρακτηριστική και πλέον αρμόδια η έκδοση του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,  Αρχεία Γενικού Επιτελείου Στρατού Χρονολόγιο Πολεμικών Γε-
γονότων, Τμήμα 4 Κρητικές Επαναστάσεις στην οποία αναφέρονται και οι δύο ήρωες ως πρωτα-
γωνιστές. Η επίσημη κρατική απάντηση από την Ακαδημία των Αθηνών, το Υπουργείο Άμυνας 
αλλά εσχάτως και από τα χείλη του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα κκ Προκόπη Παυλόπουλου 
στην 150η επέτειο  του Αρκαδίου, ήταν πάντα διαζευκτική. Δεν αποκλείει κανέναν ως πρωταγω-
νιστή παρά τα ανέκαθεν σπουδαιότερα αποδεικτικά στοιχεία υπέρ του Εμμανουήλ Σκουλά που 
ενισχύονται συνεχώς. Η διοικητική επίλυση του θέματος απομένει μερικώς ανοικτή λόγω της πα-
ράλειψης κάθε έτος των διοργανωτών των επετειακών εκδηλώσεων να συμπεριλάβουν στο εορ-
ταστικό πρόγραμμα την απόδοση τιμών στον ανδριάντα του Ανωγειανού επαναστάτη στην γενέ-
τειρά του. Από το 1996 και κάθε έτος ο Δήμος Ανωγείων, διοργανώνει στις 7 Νοεμβρίου δηλαδή, 
την προηγουμένη της επετείου του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου τιμητική εκδήλωση για το ιστο-
ρικό γεγονός που λαμβάνει χώρα στον ανδριάντα του ως άνω ήρωα. Ουδείς ιστορικός έως σήμερα 
έχει αμφισβητήσει την βασιμότητα του ρόλου του ως άνω ήρωα και αθρόα είναι η προσέλευση 
δημοσίων προσώπων στην κατ’ έτος τελετή. Αρκετά χρόνισαν η στείρα άρνηση και οι περιττές 
αντιλήψεις. Οι νεκροί του Αρκαδιού έπεσαν μαζί και μαζί πρέπει να τιμώνται. Η ιστορική επιστή-
μη έχει αποφανθεί και αν υπήρχαν αμφισβητήσεις επί της ουσίας των παραπάνω, αυτές  θα είχαν 
διαφανεί. Ουδενός η μείωση πρέπει να τολμάται και ουδενός η τιμή να αφαιρείται. Η ιστορική 
μνήμη πρέπει να τιμάται με ενότητα. Εν κατακλείδι το Ολοκαύτωμα της θρυλικής Μονής Αρκαδί-
ου μας διδάσκει ότι ο λαός μας δίνει τη ζωή του για την ελευθερία, προκειμένου να ζει ελεύθερος 
και να δρα με ανθρωπιά και δημοκρατικά. Ο αδούλωτος χαρακτήρας των Ελλήνων δεν μεταβλή-
θηκε ποτέ και έτσι δημιουργήθηκε μία ιστορία που διατηρήθηκε αλώβητη στο διάβα των χρόνων, 
η οποία επιβάλλεται να μνημονεύεται προς γνώση, συμμόρφωση ενθύμηση, διδαχή και έμπνευση 
για τις νέες γενιές που οφείλουν να δρουν αναλόγως των ηρωικών πράξεων των προγόνων τους 
αποβαίνοντες φωτεινό παράδειγμα και συνεχιστές της ενδόξου ελληνικής ιστορίας».

σας ευχαριστώ! 

Ανώγεια, 7 Νοεμβρίου 2021, 
δρ. σταύρος χριστοδουλάκης

Δήμος Ανωγείων τιμώντας την μνήμη των ηρώων της Αρκαδικής Εθελοθυσίας, πραγ-
ματοποίησε εκδήλωση την Κυριακή 7 Νοεμβρίου λίγο μετά της 12 το μεσημέρι στο 
χώρο κάτω από τον ανδριάντα του πυρπολητή της πυριτιδαποθήκης της Ιεράς Μονής 
Αρκαδίου, Εμμανουήλ Αναγνώστου Σκουλά. 

Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση. Στη συνέχεια ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης 
Κεφαλογιάννης απηύθυνε χαιρετισμό καλωσορίζοντας τους παραβρισκόμενους. 
Την παραπάνω εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
Εκ μέρους της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης. 
Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Χάρης Μαμου-
λάκης. Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝ.ΑΛ., ο βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης 
Κεγκέρογλου. Εκ μέρους της κομματικής οργάνωσης ΚΚΕ, ο κ. Στυλιανός Σταυρακάκης. 
Επίσης παρέστησαν οι βουλευτές κ.κ Μάξιμος Σενετάκης, Σωκράτης Βαρδάκης, οι δήμαρχοι: 
Σφακίων κ. Μανούσος Χιωτάκης, Αρχανών Αστερουσίων κ. Μανώλης Κοκοσάλης. 
Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκος (Νικολάτσος) Ξυλούρης, οι 
περιφερειακοί σύμβουλοι Κρήτης κκ Σταύρος Τζεδάκης και Νίκος Σκουλάς, ο αντιδήμαρχος 
Μαλεβιζίου κ. Μπάμπης Κουτσογιάννης, εκπρόσωποι φορέων, σωματείων, Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης Α’ και Β΄ βαθμού και πλήθος κόσμου. 
Στέφανα κατέθεσαν εκπρόσωποι του Ελληνικού Στρατού και Πυροσβεστικής. Στην τελετή χορο-
στάτησε ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Νικηφόρος, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κκ Ειρη-
ναίου και ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βοσάκου, π. Τιμόθεος εκ μέρους της οικίας Μητρόπολης.
η εκφώνηση ομιλίας με θέμα: «Το ολοκαύτωμα της ιερής μονής Αρκαδίου και η ιστορική 
αλήθεια για τον πυρπολητή» έγινε από τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα δρ. σταύρο χριστο-
δουλάκη, κάτω από το άγαλμα του πυρπολητή. 
Αναλυτικά ολόκληρη η ομιλία του έχει ως εξής: 
«Κυρίες και κύριοι, σήμερα συναθροιστήκαμε εδώ για να εορτάσουμε ένα κορυφαίο ιστορικό 
γεγονός που λαμπρύνει τη νεότερη ιστορία της Ελλάδος, την Επέτειο του Ολοκαυτώματος της 
Ιεράς Μονής Αρκαδίου από τους Τούρκους κατακτητές τον Νοέμβριο του 1866.Η υποδειγματική 
και ασύγκριτη σε ηρωισμό αυτοθυσία εκείνων των ηρωικών αγωνιστών του Αρκαδίου απέβη 
σύμβολο αγώνα και παράδειγμα προς μίμηση για όλους όσοι αγωνίζονται με αυτοθυσία υπέρ της 
ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Σε αυτό το σημείο επιβάλλεται να θυμηθούμε τον γνωστό 
στίχο από τον Θούριο του Ρήγα Φεραίου: «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα 
χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Το Αρκάδι, όπως και άλλες ιστορικές ιερές μονές, απέβη μία συμ-
βολική μορφή, ένα αιώνιο σύμβολο ηρωισμού και πνευματικής υπεροχής έναντι σε κάθε τι υλικό 
και σε κάθε επιθυμία οποιουδήποτε ατόμου ή λαού που επιζητά τη λευτεριά και όχι την εξευτελι-
στική υποδούλωσή του με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το  ολοκαύτωμα του Αρκαδίου υπήρξε μία 
ηρωική πράξη και όχι μία μεμονωμένη κίνηση αντίστασης σε σχέση με τους αγώνες της υπόλοιπης 
Κρήτης που είχαν τη βάση τους στη Φιλική Εταιρία που συνετέλεσε και οδήγησε στην Επανάστα-
ση του 1821. Ήταν η συνέχεια των αγώνων του κρητικού λαού που είναι από τη φύση του ανυπό-
τακτος και δεν μπορούσε να αντέξει ούτε τη σκλαβιά ούτε τους εξισλαμισμούς που αλλοίωναν το 
χριστιανικό στοιχείο του πληθυσμού σε συνδυασμό με τη συνεχή αυθαιρεσία της οθωμανικής διοί-
κησης, των Τουρκοκρητικών αγάδων και μπέηδων. 
Ο αγώνας των Κρητικών υπήρξε συνεχής και αμείωτος σε ένταση και έκταση, στοιχείο που κατα-
φαίνεται από την επαναστατική δραστηριότητα των Κρητών με το κίνημα των Μουρνιδών το 1833, 
την επανάσταση των Χαιρέτη-Βασιλογεώργη το 1841, το κίνημα του Μαυρογένη το 1858 κ.ά. Η 
ιστορία έδειξε περίτρανα ότι το Αρκάδι υπήρξε η συνέχεια των αγώνων των Κρητών για εθνική 
ανεξαρτησία. 
Όσον αφορά στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής, το 1866 η Κρήτη βρισκόταν σε μία έντονη επανα-
στατική δραστηριότητα, στην οποία είχε συμβάλλει αποφασιστικά η πρόσφατη προσάρτηση των 
νησιών του Ιονίου Πελάγους και η ελπίδα που έτρεφαν οι Κρητικοί τόσο προς τις Μεγάλες Δυνά-
μεις όσο και προς το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ότι θα μπορούσαν με την προηγούμενη και 
συνεχή εμπειρία τους στον κλεφτοπόλεμο και παρά τον ελλιπή τους εξοπλισμό να υπερνικήσουν 
τους Τούρκους κατακτητές που αριθμούσαν γύρω στους 25000 στρατιώτες. Προκειμένου να 
στηριχθεί και να ενισχυθεί ο αγώνας των Κρητών δημιουργήθηκε στην Αθήνα μία Επιτροπή στα 
τέλη του Ιουνίου που ανέλαβε το έργο της συλλογής χρημάτων με εράνους. Παράλληλα στη Σύρο 
ιδρύθηκε την 3η Αυγούστου 1866 μία Επιτροπή που, συνεργαζόμενη με την Κεντρική Επιτροπή της 
Αθήνας, ανέλαβε την αποστολή εφοδίων στην Κρήτη. Στη Σύρο είχε ανθίσει το εμπόριο που ευ-
νοεί τη μόρφωση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δεσποτεία. Ταυτόχρονα υπήρξε και μία 
αντιμοναρχική κίνηση με έντονο το στοιχείο του πατριωτισμού και του κοινωνικού προσανατολι-
σμού. Εκεί διδάσκει από το 1865 ένας Ανωγειανός δάσκαλος, ο Μανώλης Σκουλάς, ένα ανήσυχο 
και ζωηρό πνεύμα, ένας πραγματικός πατριώτης. Εκείνη τη χρονική στιγμή επικρατεί στο ιστορι-
κό προσκήνιο ο κορυφαίος ευρωπαίος πολιτικός Τζουζέπε Γκαριμπάλντι που, με τη δράση του, 
έχει συνδράμει στην πολιτική ένωση της Ιταλίας. 
Κάποια στιγμή, ο πρωτότοκος γιος του Μενότι Γκαριμπάλντι έρχεται στην Ελλάδα και δημιουργεί 
έναν πυρήνα που ασπάζεται τις ιδέες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αυτός ορκίζει συνωμο-
τικά μία ομάδα που μετέπειτα θα παίξει καίριο ρόλο. Ο Ανωγειανός δάσκαλος σημειώνει στο 
ημερολόγιό του τον Νοέμβριο του 1865: «Εξετελέσαμεν δοθείσαν υπόσχεσιν» και «Εις Κρήτην 
πάσαν ελευθερία». Ο μετέπειτα πυρπολητής γίνεται Γαριβαλδινός. Φέρει ερυθρό χιτώνα και η 
δράση του εντάσσεται σε εθνικό δίκτυο. Ταυτόχρονα στη Μεγαλόνησο υπάρχει ένα κλίμα εντελώς 
διαφορετικό από πριν, καθώς η άρνηση εφαρμογής του διατάγματος Χάττι Χουμαγιούν και η 
ανάμειξη του διοικητή της Κρήτης Ισμαήλ Πασά στο Μοναστηριακό ζήτημα υπήρξαν οι αφορμές 
για τον μεγάλο ξεσηκωμό του κρητικού λαού στα 1866. Στις ανατολικές επαρχίες του νησιού 
μορφωμένοι νέοι, όπως ο Αργυράκης, ο Γεωργιάδης και ο Βιστάκης, ζήτησαν ένα μέρος των 
εσόδων των εκκλησιών και των μοναστηριών να χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση και τη λειτουρ-
γία των σχολείων. Με την ιδέα όμως αυτή των προοδευτικών νέων συντάχθηκαν τότε ο Στεφ. 
Νικολαΐδης, ο Αντ. Ξανθουδίδης, ο Σαρολίδης, ο Κούνδουρος, ο Μ. Τσουδερός, ο Κόρακας και 
ο Μιχάλης Σκουλάς. Ένα τμήμα της Εκκλησίας αντέδρασε σε αυτήν την πρόταση. Η επιτροπή 
που εκλέχτηκε για να συζητήσει το θέμα στο Πατριαρχείο δεν έφτασε ποτέ εκεί γιατί ο Ισμαήλ 
Πασάς συνέλαβε και φυλάκισε τα μέλη της. 
Τον Μάιο του 1866 έγινε η πρώτη Παγκρήτια Συνέλευση στα Μπουτσουνάρια Χανίων. Ο Σουλ-

τάνος αρνήθηκε να δεχθεί τα αιτήματά τους. Αντιπρόσωποι των επαρχιών συγκεντρώθηκαν πάλι 
στο Μπρόσνερο Αποκορώνου τον Αύγουστο του 1866 και εξέδωσαν μία επαναστατική Διακήρυ-
ξη απευθυνόμενη στους Κρητικούς και στις Μεγάλες Δυνάμεις με το σύνθημα: «Ένωση ή Θάνατος». 
Στις 21/8/1866 κηρύχθηκε επίσημα από τη Γενική Συνέλευση στο χωριό Ασκύφου των Σφακίων η 
Ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα, στο ψήφισμα δε που εκδόθηκε, σύμφωνα με την Ιστορία 
του Ελληνικού Έθνους, αναφέρεται ότι: «η Γενική Συνέλευση των Κρητών: πρώτον, καταργεί για 
πάντα την Τουρκική εξουσία πάνω στην Κρήτη. Δεύτερον, κηρύσσει την αδιάσπαστη και παντο-
τινή ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα. Και τρίτον, την εκτέλεση του Ψηφίσματος αυτού 
ανέθεσε στο γενναίο λαό της Κρήτης στη συνδρομή των ομοεθνών και όλων των φιλελλήνων και 
στην ισχυρή μεσολάβηση των Προστάτιδων Δυνάμεων». Η Γενική Συνέλευση διόρισε αρχηγούς 
για τα διάφορα τμήματα του νησιού. Παράλληλα σε όλη την Κρήτη συστήθηκαν επαναστατικές 
επιτροπές και επαρχιακές συνελεύσεις που αποκήρυσσαν την τουρκική εξουσία. Τα ένοπλα σώ-
ματα που άρχισαν να σχηματίζονται σε όλη την Κρήτη και ήταν γνωστά με το όνομα «Κολώνες» 
σχηματίστηκαν στην επαρχία Σελίνου με τους οπλαρχηγούς Κριάρη και Κορκίδη, άλλα σώματα 
σχηματίσθηκαν σε άλλες περιοχές, όπως στην Κίσσαμο με τον Σκαλίδη, στην Κυδωνία με τον 
Χατζημιχάλη Γιάνναρη, στον Μυλοπόταμο με τον Μιχάλη Σκουλά και στις ανατολικές επαρχίες 
με τους Ντεντιδάκη, Κόρακα και Ρωμανό. Η Υψηλή Πύλη, κατανοώντας ότι η Κρήτη ευρισκόταν 
σε απόλυτο επαναστατικό αναβρασμό, προέβη σε βιαιότητες και σε ένα οργανωμένο σχέδιο κα-
ταστολής της Κρητικής Επανάστασης στέλνοντας τον Ισμαήλ Πασά στην Κωνσταντινούπολη και 
αναθέτοντας τη διοίκηση του νησιού στον Μουσταφά που έφθασε στην Κρήτη στις 30 Αυγούστου 
του 1866. Ο νέος Τούρκος διοικητής επιδόθηκε στην εξόντωση των επαναστατών και στην απο-
τελεσματική καταστολή της Κρητικής Επανάστασης. Οι πρώτες του εκστρατείες προς τη δυτική 
Κρήτη, την Κυδωνία, Σέλινο και Αποκόρωνα ανάγκασαν τους επαναστατημένους να υποχωρήσουν 
ψηλότερα, οι πολεμικές δε επιχειρήσεις στην ανατολική και στην κεντρική Κρήτη που υπήρξαν 
καταστροφικές για τον κρητικό λαό. Συνετέλεσαν, όπως αναφέρει ο Υποπρόξενος Μπαρουξάκης 
στον Πρωθυπουργό Δεληγιώργη, στην υπογραφή πολλών αναφορών υποταγής από τον κρητικό 
λαό. Επίσης στο Ρέθυμνο, όλο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, συνεχίστηκαν οι επιθέσεις των 
τακτικών και των άτακτων Τούρκων απέναντι στους κατοίκους της γύρω περιοχής. Τότε έφτασε 
ο Μουσταφάς Πασάς στο Ρέθυμνο αφήνοντας ένα μέρος του στρατού του υπό τον Μεχμέτ Πασά 
στον Αποκόρωνα για να απασχολεί τους επαναστάτες του δυτικού τμήματος. 
Ο Μουσταφά Πασάς έστειλε από την Επισκοπή Ρεθύμνου μία επιστολή στον ηγούμενο της Ιεράς 
Μονής Αρκαδίου Γαβριήλ Μαρινάκη απειλώντας τον ότι, αν δεν δηλώσει υποταγή, θα προχωρού-
σε ενάντια στο μοναστήρι διότι το θεωρούσε έδρα του κεντρικού τμήματος και παράλληλα κέντρο 
φιλοξενίας γυναικόπαιδων των γύρω περιοχών. Όμως ο ηγούμενος ήταν αποφασισμένος να αντι-
μετωπίσει τους Τούρκους στο Αρκάδι και απέρριπτε συνεχώς τις προτάσεις του Πάνου Κορωναί-
ου να εγκαταλείψει το μοναστήρι και να οργανωθεί αλλού η άμυνα, επειδή εκεί η οχύρωση ήταν 
ανεπαρκής. Ο κίνδυνος σε περίπτωση πολιορκίας της Μονής ήταν σοβαρός διότι δεν υπήρχε αξι-
όλογη οχύρωση. Η περιοχή δεν προσφέρονταν για άμυνα. Στις αρχές του Νοέμβρη του 1866 μέσα 
στο Αρκάδι βρίσκονταν περί τα χίλια άτομα. Από αυτούς μόνο διακόσιοι πενήντα εννέα μπορού-
σαν να φέρουν όπλα. Σε κάθε περίπτωση ο Πάνος Κορωναίος, αρχηγός της επαρχίας Ρεθύμνης, 
είχε κάνει κάποιες προτάσεις για το ενδεχόμενο πολεμικών επιχειρήσεων. «Τα γυναικόπαιδα να 
φύγουν γιατί θα αφήσουνε πολύ τόπο ελεύθερο και θα λείψουνε και τα κλάματα που λιγοστεύου-
νε το θάρρος. Οι στάβλοι γύρω από την Μονή ως είναι φοβερίζουνε πλια το Μοναστήρι παρά τον 
Τούρκο. Άμα μείνουν όρθιοι θα τους πιάσει ο Τούρκος και θα χτυπά με ασφάλεια. Τα λαγούμια, 
όταν βρεθούμε στην ανάγκη, θα αφήσουμε τον Τούρκο να σιμώσει και θα τα τινάξουμε». Όμως ο 
Γαβριήλ ούτε τα γυναικόπαιδα ήθελε να διώξει ούτε τους στάβλους ήθελε να γκρεμίσει. 
Όταν ο Κορωναίος είδε ότι ο Ηγούμενος ήταν πεισματωμένος, έφυγε από το Μοναστήρι για το 
Αμάρι και τον Άγιο Βασίλειο, προκειμένου να μαζέψει και άλλους επαναστάτες και όρισε Φρού-
ραρχο τον ανθυπολοχαγό Ιωάννη Δημακόπουλο. Στις αρχές του Νοέμβρη ο Μουσταφά Πασάς 
εκστράτευσε εναντίον του Αρκαδίου με δεκαπέντε περίπου χιλιάδες τακτικό στρατό και αρκετούς 
ρέμπελους Τουρκοκρητικούς, οι οποίοι ξεχώριζαν για την τόλμη τους. Τις ίδιες ημέρες ο ορμητικός 
Ρεσίτ Πασάς επιχειρούσε από το Μαλεβύζι με πολυάριθμο στρατό να εισβάλλει στο Μυλοπόταμο 
στοχεύοντας να παρεμποδίσει τους Μυλοποταμίτες επαναστάτες να συνδράμουν τους πολιορκη-
μένους στο Αρκάδι. Ο Μουσταφάς, αφού έστειλε στον Μυλοπόταμο ένα τμήμα στρατού να απο-
τρέψει τις πιθανές ενισχύσεις που θα έρχονταν προς το Αρκάδι, περικύκλωσε τη Μονή Αρκαδίου 
το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου 1866 με 15000 Τουρκοαιγύπτιους, Αλβανούς και ντόπιους Τουρκοκρη-
τικούς στρατιώτες και άρχισε την πολιορκία του. Την 8η Νοεμβρίου βρίσκονταν στο μοναστήρι 
γυναικόπαιδα, καλόγεροι, μερικά μέλη της Επαναστατικής Επιτροπής και λίγοι πολεμιστές μαζί με 
40 εθελοντές, συνολικά δηλαδή 250 άνδρες με αρχηγό τον Πελοποννήσιο ανθυπολοχαγό Ιωάννη 
Δημακόπουλο. Αυτή τη χρονική στιγμή εμφανίζονται στο ιστορικό προσκήνιο δύο Ανωγειανοί, ο 
μεγάλος ήρωας των νεωτέρων χρόνων Μανόλης (Αναγνώστου) Βασιλείου Σκουλάς, ο οποίος με-
τέφερε μία επιστολή του αδελφού του Μιχάλη Σκουλά, που ήταν Γενικός Αρχηγός Μυλοποτάμου, 
προς τον ηγούμενο της θρυλικής Μονής Αρκαδίου συνοδευόμενος από τον Γεώργιο Κρασά. 
Ο Σουλεϊμάν Μπέης, πριν από την έναρξη της επίθεσης, ρώτησε με κήρυκα από τον απέναντι λόφο 
αν θα παραδοθούν ή θα πολεμήσουν οι χριστιανοί. Ο Μουσταφά πασάς υποσχόταν ασφάλεια ζωής 
σε περίπτωση υποταγής. «Κι ο Γούμενος του φώναξε από το Μοναστήρι, δεν του προδίδω του 
Μπουρμά ας είναι και Βεζύρης». Αμέσως τα μέλη της επαναστατικής επιτροπής πυροβόλησαν κατά 
των Τούρκων από την ταράτσα του Ηγουμενείου. Η πολιορκία άρχιζε. Λυσσώδης και απαράμιλλα 
ηρωική ήταν η αντίσταση των πολιορκουμένων κατά την πρώτη ημέρα και ιδιαίτερα αυτών που 
υπεράσπιζαν τα ερείσματα έξω και γύρω από τη Μονή στον ανεμόμυλο, στο δραγατοκάλυβο και 
στους στάβλους. Δυστυχώς όμως οι υποδείξεις του Κορωναίου αποδείχθηκαν προφητικές. Οι μαχη-
τές στα γύρω από τη Μονή κτίσματα εξοντώθηκαν. Οι Τούρκοι είχαν ζώσει τους πολιορκούμενους 
σφιχτά ήδη από το πρώτο βράδυ. Ο Σουλεϊμάν Μπέης και ο γιος του Μουσταφάς Σαλή επιτέθηκαν 
ανεπιτυχώς στην αρχή, αλλά μετά είχαν επιτυχίες. Παρά τις επιθέσεις, οι πολιορκημένοι ανθίσταντο 
σθεναρά, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν οι Τούρκοι να φέρουν μεγαλύτερα πυροβόλα όπλα, 
οπότε, πριν ξημερώσει η επόμενη ημέρα, έφθασαν τα βαριά πυροβόλα και άρχισε επίμονο πυρ. 
Το πρώτο βράδυ της πολιορκίας συνήλθαν στο κελί του ηγουμένου όλοι οι επιφανείς των πολιορ-
κουμένων στο Αρκάδι, δηλαδή οι Επίτροποι, οι Οπλαρχηγοί, ο ηγούμενος και οι σύμβουλοι της 
Μονής για να συσκεφθούν επί του πρακτέου. Τον λόγο έλαβε ο Εμμανουήλ Μελισσιώτης που 

Τιμή στους ηρωεσ
της ΑρκΑδικησ 
ε θ ε λ ο θ υ σ ι Α σ

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 «ΣωΤΗΡΙα».

ο
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■ Στη μνήμη του βρέντζου Αριστεί-
δη (νΤερνεσοσ) ο ηρακλής Αε-
ράκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50,00 ευρώ.

■ Στη μνήμη της κεφαλογιάννη μα-
ρίας (μπΑσΑκομΑρικΑσ) ο 
ηρακλής Αεράκης εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη της ελένης σουλτάτου 
(κοΖωνολενη) η οικογένεια 
μανώλη και λίτσας σκουλά εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 
ευρώ.
■ Στη μνήμη του Γιατρού Γιώργη 
Μαρκάκη ο σπαχής οδυσσέας ει-
σέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 
ευρώ.
■ Στη μνήμη του κώστα χαιρέτη η 
χαιρέτη ειρήνη εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη της ελένης σουλτάτου 
τα παιδιά της εισέφεραν στη Φ.Α. 
το ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη του χαράλαμπου 
σταυρακάκη (λιΑπη) η οικογέ-
νεια του  εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη του μανώλη σαλού-
στρου (χΑΤΖημΑνωλη) ο δημή-
τριος σαλούστρος εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη του λευτέρη μανουρά 
ο Άρης μανουράς (ΖωνογιΑν-
νη) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Φουρο - ειρήνης 
και της ο Φουρό – Αγάπης ο οδυσ-
σέας σπαχής εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη του ιατρού γεωργίου 
μΑρκΑκη η οικογένειά του εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 
ευρώ.
■ Στη μνήμη του κώστα χαιρέτη η 
αδελφή του Ειρήνη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη του βασίλη Αεράκη 
(πιττακοβασίλη) η σύζυγός του Δώ-
ρα Σπαχή – Αεράκη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Η μπέρκη μαρία εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 
20,00 ευρώ.
■ Η ελένη κεφαλογιάννη (καλλι-
θέα) εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 20,00 ευρώ.
■ Η Ένωση κρητών βριλησσίων 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το 
ποσό των 100,00 ευρώ.
■ Ο γιάννης γ. καλομοίρης (ντουλ-
γκέρης) εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 100,00 ευρώ.

η σΤηλη ΤOυ ΤΑμιΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΔΑΚΑΝΑΛΗ
ΓΙΑ Το «ΚΑλο ΞΕΚΙΝΗΜΑ» της νέας σχολικής χρονιάς, ήρθε φορτωμένος με δώρα ο κύριος Βασίλης, σαν Άγιος Βασίλης, να δώσει χαρά 
και ελπίδα στους μικρότερους μαθητές του χωριού (Δημοτικού, Νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού). Αναφερόμαστε στον κ. Βασίλη 
Δακανάλη (εγγονό του Βασσώ), που για άλλη μία φορά έδειξε την ευαισθησία του στα θέματα της παιδείας και την αγάπη του στους μα-
θητές του χωριού, προσφέροντας πολύτιμο παιδαγωγικό υλικό, αθλητικό υλικό και άλλο εποπτικό υλικό για τη διδασκαλία των μαθημάτων, 
αλλά και μία σειρά λογοτεχνικών βιβλίων. 
Το υλικό παραδόθηκε στις Διευθύντριες των Σχολείων την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021,  και έτυχε θερμής υποδοχής από το εκπαιδευτικό 
προσωπικό. Τον κ. Δακανάλη συνόδευε  ο πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου κ. Μιχάλης Δραμουντάνης, επίσης ιδιαίτερα ευαισθη-
τοποιημένος στα θέματα της παιδείας, που μεσολάβησε για τη σωστή επιλογή του αναγκαίου υλικού στα σχολεία αλλά και στη διεξαγωγή 
προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής και άλλα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θερμά ευχαριστεί το δωρητή μας κ. Βασίλη Δακανάλη και 
του εύχεται υγεία και μακροζωία. Ο κ. Δακανάλης κατά την ώρα προσφοράς του υλικού μας διαβεβαίωσε τις επικεφαλής των σχολικών 
μονάδων ότι θα είναι στο πλευρό τους και να μη διστάσουν να του ζητήσουν στο μέλλον ό,τι έχουν ανάγκη. Οι διευθύντριες των μονάδων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Ανωγείων Τριανταφυλλιά Χατζάκη, Μαρία Πασπαράκη, Αμαλία Κουράτορα και Ελένη Δακανάλη ευχα-
ριστούν θερμά και το Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλη Δραμουντάνη για τη διαρκή υποστήριξή του στο έργο των σχολείων.

δράσεις αποδράσειςδράσεις αποδράσεις
Ένταξη της πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του παλαιού σχολείου στο 

περαχώρι Ανωγείων για τη δημιουργία πολιτιστικού / εκθεσιακού κέντρου στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 1.540.000,00 ευρώ»

ετά την θετική αξιολόγηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του Δικαι-
ούχου «ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ο κ. Ζερβός Γεώργιος Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
ΕΤΠΑ και ΤΑ αποφάσισε την Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση και εκ-
συγχρονισμός του παλαιού σχολείου στο Περαχώρι Ανωγείων για τη δημι-
ουργία πολιτιστικού / εκθεσιακού κέντρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» συνολικού π/υ 1.540.000,00 ευρώ
ανΤΙΚΕΙΜΕνο ΤΗΣ ΠΡαΞΗΣ:
Η σχεδιαζόμενη πράξη αποσκοπεί στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης 
και εκσυγχρονισμού του χώρου του παλιού σχολείου, στη θέση Περαχώρι 
Ανωγείων, ώστε να μετατραπεί σε πολιτιστικό/ εκθεσιακό κέντρο, όπου θα 
προάγονται τα σημαντικά στοιχεία Φύσης και Πολιτισμού  της  περιοχής.  Μιας  
περιοχής  με  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  (γεωγραφικά,  φυσικά  και  πολιτι-
στικά),  ορισμένα  εκ  των  οποίων διατηρούνται ζωντανά και αναλλοίωτα 
μέχρι σήμερα. Και ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν και δύναται να 
αποτελέσουν τη βάση για την προβολή της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 
ταυτότητας της περιοχής και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της.
Βασικό  αντικείμενο  της  προτεινόμενης  πράξης  είναι  η  υλοποίηση  κτι-
ριακών  εργασιών  (αρχιτεκτονικών,  Η/Μ)  που  θα  βελτιώσουν  την αι-
σθητική του χώρου, συνεισφέροντας στην αξιοποίηση/ ανάδειξή του, ενώ 
παράλληλα θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση των εκπομπών των αερίων που 
προκαλούν την κλιματική αλλαγή.
Το κτίριο αποτελείται από τρεις ορόφους (ισόγειο, πρώτος και δεύτερος), 
με επιφάνεια ο καθένας περίπου 450 τμ. Εκτός των παρεμβάσεων που έχουν 
σχεδιαστεί για το εσωτερικό του κτιρίου (ισόγειο και 2ος όροφος) και τις 
παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση της 
όψης του, αντικείμενο της παρούσης είναι η μελέτη και η αναβάθμιση και 
του περιβάλλοντος αύλειου χώρου.
ΠαΡαΔοΤΕα ΠΡαΞΗΣ:
α) Κτιριακή αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση (έργα υποδομής, 
μονώσεις – στεγανώσεις, επενδύσεις τοίχων, ψύξη – θέρμανση, ανελκυστή-
ρα κ.α.) συνολικής έκτασης 900τμ περίπου.
β) εκπόνηση της απαιτούμενης οριστικής μελέτης αρχιτεκτονικής και ηλε-
κτρομηχανολογικής μελέτης για την αποκατάσταση/ διαμόρφωση του περι-
βάλλοντος χώρου.
γ) εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, όπως έχουν περιγρα-
φεί στη σχετική προμελέτη και θα οριστικοποιηθούν με την υλοποίηση του 
παραπάνω σταδίου.

Για το σύνολο των παρεμβάσεων έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες αδειο-
δοτήσεις και έχει εκδοθεί η απαραίτητη οικοδομική άδεια. 
ΔΗλωΣΗ ΔΗΜαΡΧοΥ ανωγΕΙων ΣωΚΡαΤΗ ΚΕΦαλογΙαννΗ 
«Η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται στο συνολικότερο σχεδιασμό του Δήμου 
Ανωγείων για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση του ιδιαίτερου φυσικού 
και πολιτιστικού κεφαλαίου της περιοχής του Ψηλορείτη.
Η περιοχή των Ανωγείων, αλλά και συνολικά η Κρήτη έχει ως ένα βασικό 
πυλώνα ανάπτυξης τον πρωτογενή τομέα, που σχετίζεται άμεσα με την 
αγροδιατροφή, τον πολιτισμό και τη φύση. Συνδυάζεται δε με το δεύτερο 
σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης που είναι ο τουρισμός με όλες τις μορφές του, 
που επίσης στηρίζεται στο φυσικό περιβάλλον και ενισχύεται από το πολι-
τιστικό απόθεμα και την παραγωγή.
Η δημιουργία ενός χώρου προβολής των ιδιαίτερων στοιχείων της περιοχής 
αποτελεί απαίτηση της τοπικής κοινωνίας εδώ και δεκαετίες.
Αποτελεί εμβληματική επένδυση για το Δήμο Ανωγείων, συμβάλλει στην 
εξωστρέφεια του Δήμου και παράλληλα δημιουργεί τις κατάλληλες προϋ-
ποθέσεις για ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού αποθέματος, την προ-
σέλκυση επισκεπτών και την αύξηση της επισκεψιμότητας μιας ευρύτερης 
γεωγραφικά περιοχής.
Με το έργο αυτό στοχεύουμε στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής 
ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής (ιστορία, αρχιτεκτονική, έθιμα και 
παραδόσεις, τοπικά προϊόντα και γεύσεις, πολιτιστικό τοπίο), την προσέλ-
κυση επισκεπτών κάθε ηλικίας και την ενημέρωση/ ευαισθητοποίησή τους 
σε θέματα φύσης και πολιτισμού, τη διασύνδεση των οικονομικών λειτουρ-
γιών με το φυσικό, το πολιτιστικό περιβάλλον και την παραγωγική ταυτό-
τητα, την προαγωγή της τοπικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 
καθώς και τη διασφάλιση και τη διασύνδεση με τον οικισμό των Ανωγείων, 
τις δραστηριότητες και την επιχειρηματικότητα που επιτελείται σε αυτόν. 
Στόχος είναι ο συγκεκριμένος χώρος για τη Φύση, τον Πολιτισμό και την 
Παραγωγή να συνδεθεί με το χώρο ενημέρωσης για το Γεωπάρκο και τις 
σχετικές διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος και να στεγάσει το νεοσύστα-
το Πολιτιστικό Οργανισμό «Γεωργίου και Αμαλίας Σμπώκου», το υπό κα-
τασκευή  «Κέντρο Προβολής της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας στο 
Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη» που υλοποιείται ήδη με χρηματοδότηση από το 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων, το 
Ανωγειανό Σπίτι και άλλους φορείς Πολιτιστικής Διαχείρισης. 
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κ. Σκρέκα, τον π. 
Υφυπουργό και Βουλευτή Ρεθύμνου Γ. Κεφαλογιάννη, τον Ειδικό Γραμμα-
τέα κ. Γ. Ζερβό και τα υπηρεσιακά στελέχη της μονάδας διαχείρισης του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ και όλους όσους συνεργάστηκαν από την πλευρά του Δήμου 
Ανωγείων  γι’ αυτή την σημαντική εξέλιξη της νέας χρηματοδότησης από 
Ευρωπαϊκούς Πόρους.»

μΣΤΙΣ 6 ΝόΕΜΒρΙόυ 2021, ο Σύλλογος 
Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» 
είχε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσει 
στην αίθουσά του, τηρώντας όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα κατά της διασποράς του 
covid 19, την εκδήλωση βράβευσης από το 
Σύλλογο Αποφοίτων του Σταυράκειου 
Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων, της 
μαθήτριας που πρώτευσε, μεταξύ των τε-
λειόφοιτων του Σταυράκειου Γυμνασίου 
– Λυκείου, Μαρίας Μανουρά, με το «Βρα-
βείο Ιωάννης Ξυλούρης – Γκεγκρέζος».
Το βραβείο αυτό θεσπίστηκε στη μνήμη και 
στη θυσία του Ιωάννη Ξυλούρη (Γκεγκρέ-
ζου), με πρωτοβουλία του γιου του  Μιχάλη 
Ξυλούρη, μέσω του Συλλόγου Αποφοίτων 
Σταυράκειου. 
Πρόκειται για μια υποτροφία 1.000 ευρώ, 
η οποία, με μέριμνα της ευρύτερης οικο-
γένειας, των παιδιών, εγγονών και δισέγ-
γονων του Γκεγκρεζογιάννη, κάθε χρόνο 
θα επιβραβεύει τη μαθήτρια ή τον μαθητή 
που θα πρωτεύει στις εξετάσεις και θα 
εισάγεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Φέτος, πρώτη χρονιά αυτού του βραβείου, 
η μαθήτρια που πρώτευσε ανάμεσα στους 
συμμαθητές της και εισήχθη στο τμήμα 
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών είναι η Μαρία Μανουρά του Αριστεί-
δη και της Αλκυόνης.
Στην εκδήλωση δόθηκαν και τίτλοι προό-
δου σε ακόμα τρεις νέους απόφοιτους του 
Σταυράκειου που πέτυχαν εξαιρετική επί-
δοση στις εξετάσεις, επιτυγχάνοντας να 
εισαχθούν σε πανεπιστημιακές σχολές της 
Αθήνας και μπόρεσαν να παραβρεθούν. 
Πρόκειται για τους Γιώργο Χαιρέτη, Χα-
ράλαμπο Κονιό και Δέσποινα Σαλούστρου.
Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων Σταυρά-
κειου Γυμνασίου – Λυκείου, Βασίλης Δρα-
μουντάνης, ενώ σύντομες ομιλίες απηύθυ-
ναν προς τους επιτυχόντες μαθητές και 
τους παρευρισκόμενους ο κος Ιωάννης 
Μανουράς, δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. 
του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων του 
Σταυράκειου Γυμνασίου Λυκείου, και η 

δικηγόρος και πρόεδρος του Συλλόγου 
Ανωγειανών Αθήνας, κα Ζαχαρένια Αν-
δρεαδάκη.

λΙγα λογΙα γΙα Τον  
γΙαννΗ ΞΥλοΥΡΗ (γΚΕγΚΡΕζο)
Ο Γιάννης Γκεγκρέζος Ξυλούρης, έμπο-
ρος από τα Ανώγεια, συχνά με δυο μουλά-
ρια πήγαινε στο Ηράκλειο για προμήθειες.
Βοηθοί του οι Σωκράτης Χατζής Σαλού-
στρος και Ζαχαρίας Μπαντούρης Σαλού-
στρος. Παιδιά τότε και οι δύο.
Την 21η Μαΐου 1941, όταν άρχισαν να 
πέφτουν οι αλεξιπτωτιστές, έδιωξε τα δυο 
παιδιά προς τα Ανώγεια και έμεινε για να 
κάμει το χρέος του, όπως τους είπε.
Έπεσε ηρωικά στη Χανιόπορτα.
Ήταν 38 χρόνων, είχε τέσσερα παιδιά και 
η γυναίκα του ήταν έγκυος στο πέμπτο.
Το σώμα του δε βρέθηκε ποτέ.
Πριν να χαθούν τα ίχνη του έμεινε άταφος 
για πολλές ημέρες, όχι όμως και άκλαυτος.
Ένα χρόνο μετά, την Μεγάλη Παρασκευή, 
3 Απριλίου του 1942 στα Ανώγεια, την ώρα 
που ο Επιτάφιος περνά έξω από το σπίτι 
της, η Ειρήνη Γκεγκρέζενα Ξυλούρη στα 
29 της χρόνια, βγαίνει στο μπαλκόνι της και 
αρχίζει ένα μακρύ μοιρολόι προς τη μάνα 
της, τα αδέρφια της Σωκράτη και Βαγγέλη 
που σκοτώθηκαν σε παλαιότερους πολέ-
μους, το σύντροφο της ζωής της, πατέρα 
των πέντε παιδιών της Γιάννη Γκεγκρέζο 
Ξυλούρη, που χάθηκε ένα χρόνο πριν στη 
Μάχη της Κρήτης και τον Χριστό,  ζητώντας 
του να την συγχωρέσει που δεν έχει ροδό-
σταμο να τον ραντίσει, όπως άλλες χρονιές 
που ο Γιάννης τής έφερνε από τη Χώρα.
Ο Επιτάφιος σταματά και ο κόσμος που 
με κεριά στα χέρια ακολουθεί την πομπή, 
παρασύρεται σε έναν ομαδικό σύθρηνο 
στο άκουσμα του μοιρολογιού της…

ΣΥλλογοΣ αΠοΦοΙΤων ΚαΙ ΦΙλων 
ΣΤαΥΡαΚΕΙοΥ γΥΜναΣΙοΥ λΥΚΕΙοΥ 
ανωγΕΙων (stavrakioanogion.gr)
Το 2016, μια ομάδα φίλων και αποφοίτων 
του Σταυράκειου, σκέφτηκε ότι ήρθε ο 
καιρός για τη δημιουργία ενός σωματείου 

ΜΕΤΑ ΑΠό ΤΗΝ ολοκλήρωση της 
Μελέτης Ανακοστολόγησης των 

Τελών και Δικαιωμάτων του 
Δήμου Ανωγείων από την 1η 
Ιανουαρίου 2022 καθιερώνο-
νται χρεώσεις, ανάλογα με 
την κατανάλωση κάθε σύνδε-
σης, με τις οποίες επιβραβεύε-

ται η αποφυγή υπερβολικής 
χρήσης, τιμολόγια για κάθε κα-

τηγορία καταναλωτών και επιδιώ-
κεται η ανακούφιση των ευπαθών 
ομάδων με μειωμένες χρεώσεις.

Η μέση μείωση για την οικιακή κατανάλωση ξεπερνά το 20%, 
ενώ για τις Ευπαθείς Ομάδες, καθορίζονται πρόσθετες εκπτώ-
σεις που φτάνουν μέχρι 100% για τους άπορους συμπολίτες μας.
Με την αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο της πρότασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, καταργείται η ενιαία τιμή των 1,13 
ευρώ ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης και από τον επόμενο χρό-
νο θα εφαρμοστεί το ακόλουθο τιμολόγιο: 

Α› για τις κατοικίες,
έως 60 κυβικά μέτρα το εξάμηνο - 0,78 ευρώ/κ.β.
από 60,01 - 90 κυβικά μέτρα το εξάμηνο - 0,85 ευρώ/κ.β.
από 90,01 - 150 κυβικά μέτρα το εξάμηνο - 1,00 ευρώ/κ.β.
από 150,01 - 240 κυβικά μέτρα το εξάμηνο - 1,13 ευρώ/κ.β.
από 240,01 και άνω κυβικά μέτρα το εξάμηνο - 1,40 ευρώ/κ.β.
β› για τα καταστήματα, τους επαγγελματικούς χώρους, τις 
βιοτεχνίες και τις βιομηχανίες - 1,13 Ευρώ ανά κυβικό μέτρο

γ› για τα νομικά πρόσωπα και τις υπηρεσίες κοινωφελούς, 
κοινωνικού, πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα - 0,85 
Ευρώ ανά κυβικό μέτρο
δ› κοινωνικό Τιμολόγιο
α) Άπορες Οικογένειες με πιστοποιητικό  της Κοινωνικής Υπη-
ρεσίας - Έκπτωση 100% για κατανάλωση έως 90 κυβικά μέτρα 
το εξάμηνο.
β) Δικαιούχοι ΚΕΑ (Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης), 
Άτομα με αναπηρία πάνω από 67% - Οικογένειες με 2 συζύγους 
μακροχρόνια ανέργους - Μεταμοσχευμένα άτομα, Μονογονεϊ-
κές οικογένειες)- Έκπτωση 50% για κατανάλωση έως 90 κυβι-
κά μέτρα το εξάμηνο.
γ) Συνταξιούχοι ΟΓΑ και δικαιούχοι μόνο Εθνικής Σύνταξης 
- Έκπτωση 10% για κατανάλωση έως 90 κυβικά μέτρα το εξά-
μηνο.
Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα 
Φ.Π.Α. και Τέλη Περιβαλλοντικού Κόστους 

* Πάγια Χρέωση συντήρησης 3,00 Ευρώ ανά 6/μηνο
** Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο Κοινωνικό Τιμολόγιο, 
αφού προσκομίσουν στο Δήμο Ανωγείων τα απαραίτητα  
κατά περίπτωση έγγραφα

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑρΧόυ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  
ΣΩΚρΑΤΗ ΚΕΦΑΛόΓΙΑΝΝΗ 
«Αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς χρόνων, που μας δίδει την 
δυνατότητα με τη χρήση σύγχρονων νομοθετικών εργαλείων και 
σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας, να 
προσεγγίσουμε ένα θέμα που χρόνια απασχολεί τους Δημότες 

μας και είναι αυτή του κόστους του νερού ύδρευσης.
Πολλαπλά τα οφέλη για τους καταναλωτές.
Από την 1η Ιανουαρίου 2022 καθιερώνονται διαφορετικές χρε-
ώσεις, επιβραβεύεται η αποφυγή υπερβολικής χρήσης, καθιερώ-
νονται ξεχωριστά τιμολόγια για κάθε κατηγορία καταναλωτών 
και επιδιώκεται η ανακούφιση των ευπαθών ομάδων με μειωμέ-
νες χρεώσεις.
Η μέση μείωση για την οικιακή κατανάλωση ξεπερνά το 20%, 
ενώ για το 75% των κατοικιών που έχουν μέση μηνιαία κατανά-
λωση μέχρι 10 κυβικά μέτρα, η μείωση φτάνει το 31%.
Απαλλάσσουμε τους άπορους κατά 100% και τους δικαιούχους 
ΚΕΑ κατά 50% οφειλόμενη υποχρέωση του Δήμου. Επίσης με 
την επιπλέον έκπτωση 10% επιβραβεύουμε τον καταναλωτή 
ηλικιωμένο συνταξιούχο που είναι οι πρώτοι που ανταποκρίνο-
νται στις υποχρεώσεις τους, αποτελούν πρότυπο για όλους μας 
και τους ευχαριστούμε. 
Παράλληλα προστατεύουμε τους επαγγελματίες με σταθεροποί-
ηση της τιμής χρέωσης στη σημερινή τιμή.
Στόχος μας να επεκτείνουμε τις επιπλέον ελαφρύνσεις και σε 
άλλες κοινωνικές ομάδες όπως οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι, 
όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Ευχαριστώ το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου για την από-
φαση του αυτή, είναι κάτι για το οποίο είχαμε δεσμευθεί ότι θα 
κάνουμε μέσα στο πλαίσιο των καθημερινών προσπαθειών μας 
για την οικονομική ανακούφιση και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής όλων των δημοτών όπως επιβάλλουν οι σύγχρονες ανάγκες 
της κοινωνίας μας τις οποίες υπηρετούμε.
Παράλληλα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για τη μείωση των 
δαπανών και των ανεξόφλητων οφειλών.»

ΜΕΙωΣΗ ΤΙΜων 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

αΠο 
1η ΙανοΥαΡΙοΥ 

2022

ΕΚΔΗλωΣΗ ΤοΥ ΣΥλλογοΥ αΠοΦοΙΤων kai 
ΦΙλων ΣΤαΥΡαΚΕΙοΥ γΥΜναΣΙοΥ - λΥΚΕΙοΥ: 

βραβείο Ιωάννης Ξυλούρης - γκεγκρέζος και 

τίτλοι προόδου στους απόφοιτους του Σταυράκειου

- συλλόγου των ανθρώπων που αγάπησαν 
αυτό το σχολείο. Η ομάδα αυτή ήταν στην 
ουσία η ιδρυτική παρέα του συλλόγου απο-
φοίτων του Σταυράκειου, που από τον 
Αύγουστο πια του 2019 έχει και το πρώτο 
του εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Αναφέρονται παρακάτω εκείνοι που απο-
τέλεσαν τον πυρήνα της γέννησης του 
συλλόγου, όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά και 
με εκτίμηση, καθώς ήταν αυτοί και όχι άλ-
λοι που προχώρησαν επιτέλους στην ίδρυ-
ση ενός σωματείου που θα μπορούσε και 
θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον από το 
1965, έντεκα χρόνια δηλαδή μετά την 
έναρξη της λειτουργίας του Σταυράκειου.
Είναι οι Μήτσος Σταυρακάκης, Γιαννάκος 
Ξυλούρης, Μίρκα Χαιρέτη, Μανώλης 
Καλλέργης, Αρετή Σπαχή, Μαίρη Μπα-
γκέρη, Αγάπη Καλομοίρη, Χαράλαμπος 
Τσαγκαράκης, Δημήτρης Σαλούστρος και 
Ελένη, Αλέκος Διαμαντής, Βασίλης Βου-
ϊδάσκης, Μανώλης Δακανάλης, Παππα 
Αντρέας Κεφαλογιάννης, Γιάννης Μα-
νουράς και Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη.
Ο Σύλλογος Αποφοίτων δεν είναι σύλλο-
γος επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετά-
σεις. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τα παι-
διά που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε 
πανεπιστημιακές σχολές, τον σύλλογο 
απασχολεί και μάλιστα περισσότερο, το 
μέλλον των παιδιών που τελικά πιθανόν 
δεν θα ακολουθήσουν αυτήν την πορεία. 
Καταστατικά, βασικός σκοπός του Συλλό-
γου είναι η βελτίωση και προέκταση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας του Σταυράκει-
ου. Μελετά όμως και το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης και απαξίωσης του σχολεί-
ου. Σε αυτό, έχει βοηθήσει και βοηθά η 
κατανόηση των διαδικασιών μέσα από τις 
οποίες ένας μαθητής εγκαταλείπει ή απα-
ξιώνει το σχολείο, καθώς και η συνεργα-
σία του Συλλόγου με το ΙΤΕ, που είναι 
ένας πολύ σημαντικός εταίρος στην προ-
σπάθεια σύνδεσης του σχολείου με την 
δύσκολη ορεινή κοινωνία και τα φαινόμε-
να παρακμής που δυστυχώς τα τελευταία 
πολλά χρόνια παρατηρούνται.
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■ Στη μνήμη του βρέντζου Αριστεί-
δη (νΤερνεσοσ) ο ηρακλής Αε-
ράκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50,00 ευρώ.

■ Στη μνήμη της κεφαλογιάννη μα-
ρίας (μπΑσΑκομΑρικΑσ) ο 
ηρακλής Αεράκης εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη της ελένης σουλτάτου 
(κοΖωνολενη) η οικογένεια 
μανώλη και λίτσας σκουλά εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 
ευρώ.
■ Στη μνήμη του Γιατρού Γιώργη 
Μαρκάκη ο σπαχής οδυσσέας ει-
σέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 
ευρώ.
■ Στη μνήμη του κώστα χαιρέτη η 
χαιρέτη ειρήνη εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη της ελένης σουλτάτου 
τα παιδιά της εισέφεραν στη Φ.Α. 
το ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη του χαράλαμπου 
σταυρακάκη (λιΑπη) η οικογέ-
νεια του  εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη του μανώλη σαλού-
στρου (χΑΤΖημΑνωλη) ο δημή-
τριος σαλούστρος εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη του λευτέρη μανουρά 
ο Άρης μανουράς (ΖωνογιΑν-
νη) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Φουρο - ειρήνης 
και της ο Φουρό – Αγάπης ο οδυσ-
σέας σπαχής εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη του ιατρού γεωργίου 
μΑρκΑκη η οικογένειά του εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 
ευρώ.
■ Στη μνήμη του κώστα χαιρέτη η 
αδελφή του Ειρήνη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Στη μνήμη του βασίλη Αεράκη 
(πιττακοβασίλη) η σύζυγός του Δώ-
ρα Σπαχή – Αεράκη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ.
■ Η μπέρκη μαρία εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 
20,00 ευρώ.
■ Η ελένη κεφαλογιάννη (καλλι-
θέα) εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 20,00 ευρώ.
■ Η Ένωση κρητών βριλησσίων 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το 
ποσό των 100,00 ευρώ.
■ Ο γιάννης γ. καλομοίρης (ντουλ-
γκέρης) εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 100,00 ευρώ.

η σΤηλη ΤOυ ΤΑμιΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΔΑΚΑΝΑΛΗ
ΓΙΑ Το «ΚΑλο ΞΕΚΙΝΗΜΑ» της νέας σχολικής χρονιάς, ήρθε φορτωμένος με δώρα ο κύριος Βασίλης, σαν Άγιος Βασίλης, να δώσει χαρά 
και ελπίδα στους μικρότερους μαθητές του χωριού (Δημοτικού, Νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού). Αναφερόμαστε στον κ. Βασίλη 
Δακανάλη (εγγονό του Βασσώ), που για άλλη μία φορά έδειξε την ευαισθησία του στα θέματα της παιδείας και την αγάπη του στους μα-
θητές του χωριού, προσφέροντας πολύτιμο παιδαγωγικό υλικό, αθλητικό υλικό και άλλο εποπτικό υλικό για τη διδασκαλία των μαθημάτων, 
αλλά και μία σειρά λογοτεχνικών βιβλίων. 
Το υλικό παραδόθηκε στις Διευθύντριες των Σχολείων την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021,  και έτυχε θερμής υποδοχής από το εκπαιδευτικό 
προσωπικό. Τον κ. Δακανάλη συνόδευε  ο πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου κ. Μιχάλης Δραμουντάνης, επίσης ιδιαίτερα ευαισθη-
τοποιημένος στα θέματα της παιδείας, που μεσολάβησε για τη σωστή επιλογή του αναγκαίου υλικού στα σχολεία αλλά και στη διεξαγωγή 
προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής και άλλα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θερμά ευχαριστεί το δωρητή μας κ. Βασίλη Δακανάλη και 
του εύχεται υγεία και μακροζωία. Ο κ. Δακανάλης κατά την ώρα προσφοράς του υλικού μας διαβεβαίωσε τις επικεφαλής των σχολικών 
μονάδων ότι θα είναι στο πλευρό τους και να μη διστάσουν να του ζητήσουν στο μέλλον ό,τι έχουν ανάγκη. Οι διευθύντριες των μονάδων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Ανωγείων Τριανταφυλλιά Χατζάκη, Μαρία Πασπαράκη, Αμαλία Κουράτορα και Ελένη Δακανάλη ευχα-
ριστούν θερμά και το Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλη Δραμουντάνη για τη διαρκή υποστήριξή του στο έργο των σχολείων.

δράσεις αποδράσειςδράσεις αποδράσεις
Ένταξη της πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του παλαιού σχολείου στο 

περαχώρι Ανωγείων για τη δημιουργία πολιτιστικού / εκθεσιακού κέντρου στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 1.540.000,00 ευρώ»

ετά την θετική αξιολόγηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του Δικαι-
ούχου «ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ο κ. Ζερβός Γεώργιος Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
ΕΤΠΑ και ΤΑ αποφάσισε την Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση και εκ-
συγχρονισμός του παλαιού σχολείου στο Περαχώρι Ανωγείων για τη δημι-
ουργία πολιτιστικού / εκθεσιακού κέντρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» συνολικού π/υ 1.540.000,00 ευρώ
ανΤΙΚΕΙΜΕνο ΤΗΣ ΠΡαΞΗΣ:
Η σχεδιαζόμενη πράξη αποσκοπεί στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης 
και εκσυγχρονισμού του χώρου του παλιού σχολείου, στη θέση Περαχώρι 
Ανωγείων, ώστε να μετατραπεί σε πολιτιστικό/ εκθεσιακό κέντρο, όπου θα 
προάγονται τα σημαντικά στοιχεία Φύσης και Πολιτισμού  της  περιοχής.  Μιας  
περιοχής  με  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  (γεωγραφικά,  φυσικά  και  πολιτι-
στικά),  ορισμένα  εκ  των  οποίων διατηρούνται ζωντανά και αναλλοίωτα 
μέχρι σήμερα. Και ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν και δύναται να 
αποτελέσουν τη βάση για την προβολή της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 
ταυτότητας της περιοχής και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της.
Βασικό  αντικείμενο  της  προτεινόμενης  πράξης  είναι  η  υλοποίηση  κτι-
ριακών  εργασιών  (αρχιτεκτονικών,  Η/Μ)  που  θα  βελτιώσουν  την αι-
σθητική του χώρου, συνεισφέροντας στην αξιοποίηση/ ανάδειξή του, ενώ 
παράλληλα θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση των εκπομπών των αερίων που 
προκαλούν την κλιματική αλλαγή.
Το κτίριο αποτελείται από τρεις ορόφους (ισόγειο, πρώτος και δεύτερος), 
με επιφάνεια ο καθένας περίπου 450 τμ. Εκτός των παρεμβάσεων που έχουν 
σχεδιαστεί για το εσωτερικό του κτιρίου (ισόγειο και 2ος όροφος) και τις 
παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση της 
όψης του, αντικείμενο της παρούσης είναι η μελέτη και η αναβάθμιση και 
του περιβάλλοντος αύλειου χώρου.
ΠαΡαΔοΤΕα ΠΡαΞΗΣ:
α) Κτιριακή αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση (έργα υποδομής, 
μονώσεις – στεγανώσεις, επενδύσεις τοίχων, ψύξη – θέρμανση, ανελκυστή-
ρα κ.α.) συνολικής έκτασης 900τμ περίπου.
β) εκπόνηση της απαιτούμενης οριστικής μελέτης αρχιτεκτονικής και ηλε-
κτρομηχανολογικής μελέτης για την αποκατάσταση/ διαμόρφωση του περι-
βάλλοντος χώρου.
γ) εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, όπως έχουν περιγρα-
φεί στη σχετική προμελέτη και θα οριστικοποιηθούν με την υλοποίηση του 
παραπάνω σταδίου.

Για το σύνολο των παρεμβάσεων έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες αδειο-
δοτήσεις και έχει εκδοθεί η απαραίτητη οικοδομική άδεια. 
ΔΗλωΣΗ ΔΗΜαΡΧοΥ ανωγΕΙων ΣωΚΡαΤΗ ΚΕΦαλογΙαννΗ 
«Η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται στο συνολικότερο σχεδιασμό του Δήμου 
Ανωγείων για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση του ιδιαίτερου φυσικού 
και πολιτιστικού κεφαλαίου της περιοχής του Ψηλορείτη.
Η περιοχή των Ανωγείων, αλλά και συνολικά η Κρήτη έχει ως ένα βασικό 
πυλώνα ανάπτυξης τον πρωτογενή τομέα, που σχετίζεται άμεσα με την 
αγροδιατροφή, τον πολιτισμό και τη φύση. Συνδυάζεται δε με το δεύτερο 
σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης που είναι ο τουρισμός με όλες τις μορφές του, 
που επίσης στηρίζεται στο φυσικό περιβάλλον και ενισχύεται από το πολι-
τιστικό απόθεμα και την παραγωγή.
Η δημιουργία ενός χώρου προβολής των ιδιαίτερων στοιχείων της περιοχής 
αποτελεί απαίτηση της τοπικής κοινωνίας εδώ και δεκαετίες.
Αποτελεί εμβληματική επένδυση για το Δήμο Ανωγείων, συμβάλλει στην 
εξωστρέφεια του Δήμου και παράλληλα δημιουργεί τις κατάλληλες προϋ-
ποθέσεις για ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού αποθέματος, την προ-
σέλκυση επισκεπτών και την αύξηση της επισκεψιμότητας μιας ευρύτερης 
γεωγραφικά περιοχής.
Με το έργο αυτό στοχεύουμε στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής 
ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής (ιστορία, αρχιτεκτονική, έθιμα και 
παραδόσεις, τοπικά προϊόντα και γεύσεις, πολιτιστικό τοπίο), την προσέλ-
κυση επισκεπτών κάθε ηλικίας και την ενημέρωση/ ευαισθητοποίησή τους 
σε θέματα φύσης και πολιτισμού, τη διασύνδεση των οικονομικών λειτουρ-
γιών με το φυσικό, το πολιτιστικό περιβάλλον και την παραγωγική ταυτό-
τητα, την προαγωγή της τοπικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 
καθώς και τη διασφάλιση και τη διασύνδεση με τον οικισμό των Ανωγείων, 
τις δραστηριότητες και την επιχειρηματικότητα που επιτελείται σε αυτόν. 
Στόχος είναι ο συγκεκριμένος χώρος για τη Φύση, τον Πολιτισμό και την 
Παραγωγή να συνδεθεί με το χώρο ενημέρωσης για το Γεωπάρκο και τις 
σχετικές διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος και να στεγάσει το νεοσύστα-
το Πολιτιστικό Οργανισμό «Γεωργίου και Αμαλίας Σμπώκου», το υπό κα-
τασκευή  «Κέντρο Προβολής της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας στο 
Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη» που υλοποιείται ήδη με χρηματοδότηση από το 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων, το 
Ανωγειανό Σπίτι και άλλους φορείς Πολιτιστικής Διαχείρισης. 
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κ. Σκρέκα, τον π. 
Υφυπουργό και Βουλευτή Ρεθύμνου Γ. Κεφαλογιάννη, τον Ειδικό Γραμμα-
τέα κ. Γ. Ζερβό και τα υπηρεσιακά στελέχη της μονάδας διαχείρισης του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ και όλους όσους συνεργάστηκαν από την πλευρά του Δήμου 
Ανωγείων  γι’ αυτή την σημαντική εξέλιξη της νέας χρηματοδότησης από 
Ευρωπαϊκούς Πόρους.»

μΣΤΙΣ 6 ΝόΕΜΒρΙόυ 2021, ο Σύλλογος 
Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» 
είχε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσει 
στην αίθουσά του, τηρώντας όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα κατά της διασποράς του 
covid 19, την εκδήλωση βράβευσης από το 
Σύλλογο Αποφοίτων του Σταυράκειου 
Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων, της 
μαθήτριας που πρώτευσε, μεταξύ των τε-
λειόφοιτων του Σταυράκειου Γυμνασίου 
– Λυκείου, Μαρίας Μανουρά, με το «Βρα-
βείο Ιωάννης Ξυλούρης – Γκεγκρέζος».
Το βραβείο αυτό θεσπίστηκε στη μνήμη και 
στη θυσία του Ιωάννη Ξυλούρη (Γκεγκρέ-
ζου), με πρωτοβουλία του γιου του  Μιχάλη 
Ξυλούρη, μέσω του Συλλόγου Αποφοίτων 
Σταυράκειου. 
Πρόκειται για μια υποτροφία 1.000 ευρώ, 
η οποία, με μέριμνα της ευρύτερης οικο-
γένειας, των παιδιών, εγγονών και δισέγ-
γονων του Γκεγκρεζογιάννη, κάθε χρόνο 
θα επιβραβεύει τη μαθήτρια ή τον μαθητή 
που θα πρωτεύει στις εξετάσεις και θα 
εισάγεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Φέτος, πρώτη χρονιά αυτού του βραβείου, 
η μαθήτρια που πρώτευσε ανάμεσα στους 
συμμαθητές της και εισήχθη στο τμήμα 
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών είναι η Μαρία Μανουρά του Αριστεί-
δη και της Αλκυόνης.
Στην εκδήλωση δόθηκαν και τίτλοι προό-
δου σε ακόμα τρεις νέους απόφοιτους του 
Σταυράκειου που πέτυχαν εξαιρετική επί-
δοση στις εξετάσεις, επιτυγχάνοντας να 
εισαχθούν σε πανεπιστημιακές σχολές της 
Αθήνας και μπόρεσαν να παραβρεθούν. 
Πρόκειται για τους Γιώργο Χαιρέτη, Χα-
ράλαμπο Κονιό και Δέσποινα Σαλούστρου.
Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων Σταυρά-
κειου Γυμνασίου – Λυκείου, Βασίλης Δρα-
μουντάνης, ενώ σύντομες ομιλίες απηύθυ-
ναν προς τους επιτυχόντες μαθητές και 
τους παρευρισκόμενους ο κος Ιωάννης 
Μανουράς, δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. 
του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων του 
Σταυράκειου Γυμνασίου Λυκείου, και η 

δικηγόρος και πρόεδρος του Συλλόγου 
Ανωγειανών Αθήνας, κα Ζαχαρένια Αν-
δρεαδάκη.

λΙγα λογΙα γΙα Τον  
γΙαννΗ ΞΥλοΥΡΗ (γΚΕγΚΡΕζο)
Ο Γιάννης Γκεγκρέζος Ξυλούρης, έμπο-
ρος από τα Ανώγεια, συχνά με δυο μουλά-
ρια πήγαινε στο Ηράκλειο για προμήθειες.
Βοηθοί του οι Σωκράτης Χατζής Σαλού-
στρος και Ζαχαρίας Μπαντούρης Σαλού-
στρος. Παιδιά τότε και οι δύο.
Την 21η Μαΐου 1941, όταν άρχισαν να 
πέφτουν οι αλεξιπτωτιστές, έδιωξε τα δυο 
παιδιά προς τα Ανώγεια και έμεινε για να 
κάμει το χρέος του, όπως τους είπε.
Έπεσε ηρωικά στη Χανιόπορτα.
Ήταν 38 χρόνων, είχε τέσσερα παιδιά και 
η γυναίκα του ήταν έγκυος στο πέμπτο.
Το σώμα του δε βρέθηκε ποτέ.
Πριν να χαθούν τα ίχνη του έμεινε άταφος 
για πολλές ημέρες, όχι όμως και άκλαυτος.
Ένα χρόνο μετά, την Μεγάλη Παρασκευή, 
3 Απριλίου του 1942 στα Ανώγεια, την ώρα 
που ο Επιτάφιος περνά έξω από το σπίτι 
της, η Ειρήνη Γκεγκρέζενα Ξυλούρη στα 
29 της χρόνια, βγαίνει στο μπαλκόνι της και 
αρχίζει ένα μακρύ μοιρολόι προς τη μάνα 
της, τα αδέρφια της Σωκράτη και Βαγγέλη 
που σκοτώθηκαν σε παλαιότερους πολέ-
μους, το σύντροφο της ζωής της, πατέρα 
των πέντε παιδιών της Γιάννη Γκεγκρέζο 
Ξυλούρη, που χάθηκε ένα χρόνο πριν στη 
Μάχη της Κρήτης και τον Χριστό,  ζητώντας 
του να την συγχωρέσει που δεν έχει ροδό-
σταμο να τον ραντίσει, όπως άλλες χρονιές 
που ο Γιάννης τής έφερνε από τη Χώρα.
Ο Επιτάφιος σταματά και ο κόσμος που 
με κεριά στα χέρια ακολουθεί την πομπή, 
παρασύρεται σε έναν ομαδικό σύθρηνο 
στο άκουσμα του μοιρολογιού της…

ΣΥλλογοΣ αΠοΦοΙΤων ΚαΙ ΦΙλων 
ΣΤαΥΡαΚΕΙοΥ γΥΜναΣΙοΥ λΥΚΕΙοΥ 
ανωγΕΙων (stavrakioanogion.gr)
Το 2016, μια ομάδα φίλων και αποφοίτων 
του Σταυράκειου, σκέφτηκε ότι ήρθε ο 
καιρός για τη δημιουργία ενός σωματείου 

ΜΕΤΑ ΑΠό ΤΗΝ ολοκλήρωση της 
Μελέτης Ανακοστολόγησης των 

Τελών και Δικαιωμάτων του 
Δήμου Ανωγείων από την 1η 
Ιανουαρίου 2022 καθιερώνο-
νται χρεώσεις, ανάλογα με 
την κατανάλωση κάθε σύνδε-
σης, με τις οποίες επιβραβεύε-

ται η αποφυγή υπερβολικής 
χρήσης, τιμολόγια για κάθε κα-

τηγορία καταναλωτών και επιδιώ-
κεται η ανακούφιση των ευπαθών 
ομάδων με μειωμένες χρεώσεις.

Η μέση μείωση για την οικιακή κατανάλωση ξεπερνά το 20%, 
ενώ για τις Ευπαθείς Ομάδες, καθορίζονται πρόσθετες εκπτώ-
σεις που φτάνουν μέχρι 100% για τους άπορους συμπολίτες μας.
Με την αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο της πρότασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, καταργείται η ενιαία τιμή των 1,13 
ευρώ ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης και από τον επόμενο χρό-
νο θα εφαρμοστεί το ακόλουθο τιμολόγιο: 

Α› για τις κατοικίες,
έως 60 κυβικά μέτρα το εξάμηνο - 0,78 ευρώ/κ.β.
από 60,01 - 90 κυβικά μέτρα το εξάμηνο - 0,85 ευρώ/κ.β.
από 90,01 - 150 κυβικά μέτρα το εξάμηνο - 1,00 ευρώ/κ.β.
από 150,01 - 240 κυβικά μέτρα το εξάμηνο - 1,13 ευρώ/κ.β.
από 240,01 και άνω κυβικά μέτρα το εξάμηνο - 1,40 ευρώ/κ.β.
β› για τα καταστήματα, τους επαγγελματικούς χώρους, τις 
βιοτεχνίες και τις βιομηχανίες - 1,13 Ευρώ ανά κυβικό μέτρο

γ› για τα νομικά πρόσωπα και τις υπηρεσίες κοινωφελούς, 
κοινωνικού, πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα - 0,85 
Ευρώ ανά κυβικό μέτρο
δ› κοινωνικό Τιμολόγιο
α) Άπορες Οικογένειες με πιστοποιητικό  της Κοινωνικής Υπη-
ρεσίας - Έκπτωση 100% για κατανάλωση έως 90 κυβικά μέτρα 
το εξάμηνο.
β) Δικαιούχοι ΚΕΑ (Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης), 
Άτομα με αναπηρία πάνω από 67% - Οικογένειες με 2 συζύγους 
μακροχρόνια ανέργους - Μεταμοσχευμένα άτομα, Μονογονεϊ-
κές οικογένειες)- Έκπτωση 50% για κατανάλωση έως 90 κυβι-
κά μέτρα το εξάμηνο.
γ) Συνταξιούχοι ΟΓΑ και δικαιούχοι μόνο Εθνικής Σύνταξης 
- Έκπτωση 10% για κατανάλωση έως 90 κυβικά μέτρα το εξά-
μηνο.
Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα 
Φ.Π.Α. και Τέλη Περιβαλλοντικού Κόστους 

* Πάγια Χρέωση συντήρησης 3,00 Ευρώ ανά 6/μηνο
** Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο Κοινωνικό Τιμολόγιο, 
αφού προσκομίσουν στο Δήμο Ανωγείων τα απαραίτητα  
κατά περίπτωση έγγραφα

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑρΧόυ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  
ΣΩΚρΑΤΗ ΚΕΦΑΛόΓΙΑΝΝΗ 
«Αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς χρόνων, που μας δίδει την 
δυνατότητα με τη χρήση σύγχρονων νομοθετικών εργαλείων και 
σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας, να 
προσεγγίσουμε ένα θέμα που χρόνια απασχολεί τους Δημότες 

μας και είναι αυτή του κόστους του νερού ύδρευσης.
Πολλαπλά τα οφέλη για τους καταναλωτές.
Από την 1η Ιανουαρίου 2022 καθιερώνονται διαφορετικές χρε-
ώσεις, επιβραβεύεται η αποφυγή υπερβολικής χρήσης, καθιερώ-
νονται ξεχωριστά τιμολόγια για κάθε κατηγορία καταναλωτών 
και επιδιώκεται η ανακούφιση των ευπαθών ομάδων με μειωμέ-
νες χρεώσεις.
Η μέση μείωση για την οικιακή κατανάλωση ξεπερνά το 20%, 
ενώ για το 75% των κατοικιών που έχουν μέση μηνιαία κατανά-
λωση μέχρι 10 κυβικά μέτρα, η μείωση φτάνει το 31%.
Απαλλάσσουμε τους άπορους κατά 100% και τους δικαιούχους 
ΚΕΑ κατά 50% οφειλόμενη υποχρέωση του Δήμου. Επίσης με 
την επιπλέον έκπτωση 10% επιβραβεύουμε τον καταναλωτή 
ηλικιωμένο συνταξιούχο που είναι οι πρώτοι που ανταποκρίνο-
νται στις υποχρεώσεις τους, αποτελούν πρότυπο για όλους μας 
και τους ευχαριστούμε. 
Παράλληλα προστατεύουμε τους επαγγελματίες με σταθεροποί-
ηση της τιμής χρέωσης στη σημερινή τιμή.
Στόχος μας να επεκτείνουμε τις επιπλέον ελαφρύνσεις και σε 
άλλες κοινωνικές ομάδες όπως οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι, 
όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Ευχαριστώ το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου για την από-
φαση του αυτή, είναι κάτι για το οποίο είχαμε δεσμευθεί ότι θα 
κάνουμε μέσα στο πλαίσιο των καθημερινών προσπαθειών μας 
για την οικονομική ανακούφιση και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής όλων των δημοτών όπως επιβάλλουν οι σύγχρονες ανάγκες 
της κοινωνίας μας τις οποίες υπηρετούμε.
Παράλληλα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για τη μείωση των 
δαπανών και των ανεξόφλητων οφειλών.»

ΜΕΙωΣΗ ΤΙΜων 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

αΠο 
1η ΙανοΥαΡΙοΥ 

2022

ΕΚΔΗλωΣΗ ΤοΥ ΣΥλλογοΥ αΠοΦοΙΤων kai 
ΦΙλων ΣΤαΥΡαΚΕΙοΥ γΥΜναΣΙοΥ - λΥΚΕΙοΥ: 

βραβείο Ιωάννης Ξυλούρης - γκεγκρέζος και 

τίτλοι προόδου στους απόφοιτους του Σταυράκειου

- συλλόγου των ανθρώπων που αγάπησαν 
αυτό το σχολείο. Η ομάδα αυτή ήταν στην 
ουσία η ιδρυτική παρέα του συλλόγου απο-
φοίτων του Σταυράκειου, που από τον 
Αύγουστο πια του 2019 έχει και το πρώτο 
του εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Αναφέρονται παρακάτω εκείνοι που απο-
τέλεσαν τον πυρήνα της γέννησης του 
συλλόγου, όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά και 
με εκτίμηση, καθώς ήταν αυτοί και όχι άλ-
λοι που προχώρησαν επιτέλους στην ίδρυ-
ση ενός σωματείου που θα μπορούσε και 
θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον από το 
1965, έντεκα χρόνια δηλαδή μετά την 
έναρξη της λειτουργίας του Σταυράκειου.
Είναι οι Μήτσος Σταυρακάκης, Γιαννάκος 
Ξυλούρης, Μίρκα Χαιρέτη, Μανώλης 
Καλλέργης, Αρετή Σπαχή, Μαίρη Μπα-
γκέρη, Αγάπη Καλομοίρη, Χαράλαμπος 
Τσαγκαράκης, Δημήτρης Σαλούστρος και 
Ελένη, Αλέκος Διαμαντής, Βασίλης Βου-
ϊδάσκης, Μανώλης Δακανάλης, Παππα 
Αντρέας Κεφαλογιάννης, Γιάννης Μα-
νουράς και Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη.
Ο Σύλλογος Αποφοίτων δεν είναι σύλλο-
γος επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετά-
σεις. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τα παι-
διά που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε 
πανεπιστημιακές σχολές, τον σύλλογο 
απασχολεί και μάλιστα περισσότερο, το 
μέλλον των παιδιών που τελικά πιθανόν 
δεν θα ακολουθήσουν αυτήν την πορεία. 
Καταστατικά, βασικός σκοπός του Συλλό-
γου είναι η βελτίωση και προέκταση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας του Σταυράκει-
ου. Μελετά όμως και το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης και απαξίωσης του σχολεί-
ου. Σε αυτό, έχει βοηθήσει και βοηθά η 
κατανόηση των διαδικασιών μέσα από τις 
οποίες ένας μαθητής εγκαταλείπει ή απα-
ξιώνει το σχολείο, καθώς και η συνεργα-
σία του Συλλόγου με το ΙΤΕ, που είναι 
ένας πολύ σημαντικός εταίρος στην προ-
σπάθεια σύνδεσης του σχολείου με την 
δύσκολη ορεινή κοινωνία και τα φαινόμε-
να παρακμής που δυστυχώς τα τελευταία 
πολλά χρόνια παρατηρούνται.
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ΚοΙνωνΙΚαΚοΙνωνΙΚα

εις μνήμη 
βΑσιλη 
ΑερΑκη

(πιΤΤΑκοβΑσιλη) 

εις μνήμη 
μΑριΑσ 

κεΦΑλογιΑννη 
Του σΑββΑ

✞  Αποβιωσε 22 Ιουλίου 2021

εις μνήμη 
κωσΤΑ 

χΑιρεΤη
✞  Τρία έτη από το θάνατό του

εις μνήμη 
χΑρΑλΑμπου 
σΤΑυρΑκΑκη 

(λιΑπη)

εις μνήμη 
ελενησ 

σουλΤΑΤου 
(κοΖονολενη)

«Την πλάση αδειάστε,  
φέρνω την μητέρα μου 

Και ο Θεός για λίγο απέξω ας περιμένει.
Την κούραση της να χωρέσει η μέρα μου.

Ανοίχτε! Ανοίχτε!  
Φέρνουν την μητέρα μου, 

με όλο το σύμπαν  
ου εαυτού μου αγκαλιασμένη.».

 Ν. Βρεττάκος

Βαριές οι λέξεις, δύσκολες και λίγες, μα οι 
θύμισες πολλές να γλυκαίνουν τον πόνο…
Μονόσπιτο, στρωματσάδα, αλλά πάντα κα-
θαρό και περιποιημένο.
Κρύο ! τι να μας κάνει η παραστιά στη γω-
νία, και έξι κοπέλια «πουλιά κι αυγά».
Ο μπαμπάς βοσκός, όλο το χειμώνα μοναχός 
στα χειμαδιά. Ένα τέτοιο χειμώνα έχασε το 
δεύτερο παιδί τους, ένα αγόρι «σαν το άγ-
γελο», από πνευμονία, γιατί απλά δεν μπο-
ρούσε με τη χιονιά να έρθει αντιβιοτικό από 
τη Χώρα.
Η Ελένη στο σπίτι βράχος, ο βράχος της 
ζωής μας!!!
Στη μια γωνιά τ’ αργαστήρι, στην άλλη η 
ραπτομηχανή της.
Τι να θυμηθώ από τη μάνα μου, την Όμορφη, 
τη Γενναία, την Αγωνίστρια της ζωής, τη 
Δυνατή μα και Ευαίσθητη συνάμα, την Ονει-
ροπόλα, τη Γυναίκα που έβλεπε πιο μπροστά 
από την εποχή της,
«Μια από τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής 
μου», μου είπε τώρα τελευταία, «ήταν όταν 
σε μια συγκέντρωση στο Γυμνάσιο,σε έδειξε 
ο καθηγητής και είπε: Να όπως η κόρη της 
κυρίας Ελένης που έγραψε 20 στην έκθε-
ση…».
Επιθυμία της, να σπουδάσουμε, ν’ ανοίξει 
το μυαλό μας, να ζήσουμε καλύτερα παρά 
τη φτώχια.
Δύσκολο να βρεθεί το βδομαδιάτικο για τους 
φοιτητές, με μεγάλο αγώνα, με δανεικά, με 
υφαντά, με χίλιες δυσκολίες.
Κι εκεί στο επάνω δωμάτιο με τη ραπτομη-
χανή της και περίσσια πιτηδειοσύνη, να ρά-
βει, να μεταποιεί παλιά φορέματα, να μη μας 
λείψει τίποτα.  «Μην τους τα κάνεις κοντά» 
έλεγε ο Γιαννακόκωστας και αυτή γελαστή 
μας έκλεινε το μάτι και μας έκανε το χατίρι. 
Σπίτι ανοικτό πάντα, για όλους, συγγενείς 
και φίλους. Το τραπέζι στρωμένο με το φα-
γητό της αγάπης και της φροντίδας. Και 
πάντα στο πλευρό ολων των γειτόνων συ-
ντρέχοντας ολους με αγάπη και καλωσύνη.
Και μετά.. πάντα δίπλα μας στη ζωή μας. 
Μεγάλωσες τα παιδιά μας με τη διπλή αγά-
πη και αφοσίωση της γιαγιάς.
Τίποτα για σένα… Όλα για μας!!! Αγάπη, 
φροντίδα, νοιάξιμο ήταν η ζωή σου και τα 
πρόσφερες απλόχερα. 
Παρακαταθήκη και φυλακτό για όλους μας, 

Αγαπημένη μας μάνα!
Και είμαι σίγουρη ότι τώρα εκεί ψηλά, πα-
ρέα με τον αγαπημένο μας πατέρα, θα τα 
λέτε. 
Θα του λές τα νέα μας και θα μας καμαρώ-
νετε, όπως κάνατε πάντα.
Και που και πού, θα παίζετε κανα χαρτάκι, 
όπως και τότε, απού λεφτά δεν είχατε και 
παίζατε κοπέλια… και του λεγες «Επήρες 
Κώστα τη μεγάλη, μα επήρα σου τη Ρίτα και 
τον Ζαχάρη.»   
Και ο Γιαννακόκωστας γελώντας κάτω από 
τα μουστάκια του ευτυχισμένος πλάι στην 
γυναίκα που λάτρευε «ναι μα πήρα την Κα-
στανιά την Γιαννούλα και τον καλύτερο, το 
στερνοβύζι μας».

μαντινάδες από τα παιδιά σου 
Το στόμα δεν εμπόριεναι  
τα θελε πει η καρδιά σου 
μα τα λεγε κάθε στιγμή  
μάνα μου η μαθιά σου

Ποτέ σου δεν εγύρεψες  
πράμα για έννομη σου 

τα πάντα μας επρόσφερες  
μέσα πο τη ψυχή σου 

Αγάπη κι αφοσίωση  
έδωσες στα παιδιά σου

μ ευγένεια και χαμόγελο  
στο κόσμο η περασά σου 

Όποιον σε ετούτη τη ζωή  
έλαχε ν ανταμώσεις 

του φηκες αποτύπωμα  
αγάπη, τρόπους, γνώσεις

Γεύση γλυκιά και ομορφιά  
άφηκες πίσω μάνα

σε κάθε σου αντάμωμα  
μες στη ζωή τη πλάνα

Παιδιά εγγόνια συγγενείς  
φίλοι και μη λυπούνται,

όμορφα όλοι έχουνε πο σένα να θυμούνται

Μάνα ήσουν ο βράχος μας  
ήσουν η δύναμη μας
η σταθερή αξία μας,  

η αστέρευτη πηγή μας

Όλα τα πλούτη της ζωής,  
μας είχατε χαρίσει

κι ας είσαστε πάντα φτωχοί  
σε όλη σας τη ζήση !

Από το πασπαράκη μανώλη - μούγερη

Αν οι γυναίκες ήσανε ωσάν και σένα όλες
Θά τανε ο ντουνιάς μπαξές  

με ρόδα και με βιόλες

Ότι κι αν πω όσα κι αν πω  
σου πρέπει και σου βγαίνει 
γι αυτό το δάκρυ ποταμός  

τρέχει Κοζονολένη. 

Από το λευτέρη μπέρκη
Ένα...πανεπιστήμιο!  

πάλι στ’ Ανώγεια κλείνει.
πο ‘κείνα που μας μάθανε..  

Τρόπους και καλοσύνη!

Από το κώστα μπέρκη
Ανωγειανή, γειτόνισσα,  
καλοσυνάτη, Ελένη !!! 

μια θέση στον παράδεισο,  
έχεις και περιμένει..!!! 

Ευχαριστούμε θερμότατα όλους όσους συ-
μπαραστάθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στο 
βαρύτατο πένθος μας για το χαμό της πολυ-
αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Νοιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε 

από καρδιάς όλο το προσωπικό της ορθο-
πεδικής και της γναθοχειρουργικής που τα 
τελευταία χρόνια την αντιμετώπισαν σαν το 
πιο δικό τους άνθρωπο, με ιδιαίτερη αγάπη. 
Ό,τι και να πούμε για όλο το νοσηλευτικό 
προσωπικό και όλους τους γιατρούς που 
ήταν δίπλα μας όλο αυτό το καιρό θα είναι 
λίγο... Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλουμε 
στους γιατρούς κ. παπαδοκωστάκη γεώρ-
γιο και κ. βρέντζο γεώργιο από την παθο-
λογική.
Να ναι όλοι τους καλά να συνεχίζουν να 
προσφέρουν έτσι στους ανθρώπους που 
τους έχουν τόσο ανάγκη! 

Στη μνήμη της η οικογένεια κατέθεσε 50 ευ-
ρώ στην ΑΝΩΓΗ και 50 ευρώ στη Φωνή των 
Ανωγείων..
Στη Φωνή των Ανωγείων επίσης κατέθεσε 
το ποσόν των 50 ευρώ η οικογένεια του Μα-
νώλη Σκουλά (Μεταξά )
Στην ΑΝΩΓΗ κατατέθηκαν στη μνήμη της 
τα παρακάτω ποσά από τους
-Δραμουντάνης Χαράλαμπος του Ανδρέα 
50 ευρώ
-Δραμουντάνης Γεώργιος του Ανδρέα 50 
ευρώ
Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου κατα-
τέθηκαν στη μνήμη της τα παρακάτω ποσά 
από τους:
-Μπαγκέρης Χαρίλαος 50 ευρώ
-Μπαγκέρης Βασίλειος 50 ευρώ
-Μπαγκέρης Ιωάννης  50 ευρώ
-Γιωργης Χαμαλάκης -Μαίρη Χαιρέτη 50 
ευρώ
-Μπάμπης Τζαγκαράκης 50 ευρώ
Τους Ευχαριστούμε όλους θερμά !

Από τον εγγονό της λεωνίδα οικονομάκη 
η ωραία ελένη των δραμουντάνηδων* 
Στο Συνοικισμό και στο Μετόχι, τους δύο 
πρώτους οικισμούς που συναντάει κανείς 
φτάνοντας στ’ Ανώγεια από τον Ηρακλειώ-
τικο δρόμο, θρυλούνταν ότι η Ελένη υπήρξε 
στην εποχή της η πιο όμορφη γυναίκα του 
χωριού. 
Εγώ, παρότι εν πολλοίς εκεί ανατράφηκα, 
θυμάμαι ότι έμαθα την ιστορία κάπως μεγά-
λος, δέκα-δώδεκα χρονώ, όταν μια γειτόνισ-
σα μου το εκμυστηρεύτηκε εν είδει κοινού 
μυστικού του χωριού. 
Θυμάμαι ότι δεν ξαφνιάστηκα, μου φάνηκε 
σχεδόν φυσιολογικό το ότι η Ελένη υπήρξε 
όχι μόνο η πιο όμορφη, αλλά και η πιο γλυκιά 
γυναίκα των Ανωγείων. Εγώ έτσι την έβλε-
πα άλλωστε- και έτσι θα τη θυμάμαι.
Τη θέλανε λέει διάφοροι στο χωριό, αλλά η 
οικογένειά της είχε άλλα σχέδια. Θέλανε να 
τη στείλουν να παντρευτεί στην Αμερική, 
όπου υπηρχε ένας μακρινός συγγενής με 
χρήματα και ανάλογες διασυνδέσεις.
Την ήθελε κι ο Γιαννακόκωστας, μάλιστα 
είχε πέψει να τη ζητήσουνε κιόλας, χωρίς να 
λάβει θετική απάντηση: ήταν πάμπτωχος και 
κοιλιάρφανος-και δεκατρία χρόνια μεγαλύ-
τερος επίσης.
Μια μέρα που η Ελένη πήγαινε με την αδερ-
φή της τη Μπεμπέκα να φέρει νερό από τα 
Δανούζα, την πηγή έξω από το χωριό, ο 
Γιαννακόκωστας την παραφύλαξε, και «την 
έκλεψε» - την απήγαγε δηλαδή. Την πα-
ντρεύτηκε σε ένα άλλο χωριό όπου βρήκε 
καταφύγιο, και μετά από κινηματογραφική 
καταδίωξη το ζευγάρι συνελήφθη τελικώς 
από τας αρχάς, οπότε και η Ελένη έπρεπε 
να πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο οχι, όταν 
σημαδεύοντας τον Γιαννακόκωστα με το 
όπλο, οι διώκτες τους τη ρώτησαν εάν είχε 
παει μαζί του με τη θέλησή της. Τη ρώτησα 
κι εγώ μετά από χρόνια- με κοίταξε, και μου 
ειπε: 
«Μικρή ήμουνα για παντρειά, αλλά τονε 
σημαδεύανε με το όπλο- ίντα θελα πω;».
Λέγεται ότι όταν μαθεύτηκε η κλεψά στο 
χωριό, δύο άλλοι νεαροί της εποχής οι οποί-
οι επίσης υπήρξαν ερωτευμένοι με την Ελέ-
νη- άρα και αντίζηλοι- συναντήθηκαν τυχαία 

στο δρόμο και ο ένας είπε στον άλλο την 
εξής μαντινάδα:
«Έχασα εγώ, έχασες εσύ, εχάσαμε κι οι δυο 
μας κι επήρε ο Γιαννακόκωστας το φως των 
αμαθιώ μας.»
Η οικογένεια της για καιρό δεν της συγχω-
ρούσε «το αμάρτημά της» και είχε κόψει 
κάθε επικοινωνία μαζί της, παρότι ζούσε 
λίγα σπίτια παραπάνω. Τη «συγχώρεσαν» 
για το «αμάρτημα» που -δεν - διέπραξε, μό-
νο όταν γεννήθηκε το πρώτο παιδί του Γιαν-
νακοκωστα και της Κοζωνολένης, η μάνα 
μου.
Απόψε, η ωραία Ελένη των Δραμουντάνη-
δων, η γιαγιά μου, έφυγε για το μεγάλο τα-
ξίδι, παίρνοντας μαζί της και ένα μεγάλο 
κομμάτι από το «μαγικό ρεαλισμό» των 
Ανωγείων στα οποία εγώ αναθράφηκα.
Καλοστραθιά γιαγιά. Να μας χαιρετάς το 
Γιαννακόκωστα   
*Με αυτή τη φράση συνήθιζε να την «πει-
ράζει» ο Λουδοβίκος και πάντα η Ελένη 
αρνούνταν πεισματικά το χαρακτηρισμό. 

Συμπληρώθηκαν κιόλας πέντε (5) χρόνια 
από το μισεμό ενός πολύ καλού ανωγεια-
νού και προπαντός ανθρώπου, του  Βασίλη 
Αεράκη- Πιττακοβασίλη. Η σοβαρότητα, 
η αξιοπρέπεια, η χουβαρντοσύνη και το 
φιλότιμο, ήταν αυτά που ξεχώριζαν στην 
προσωπικότητα του αξέχαστου Βασίλη.
Η σύζυγός του, Δώρα Αεράκη - Σπαχή, 
τιμώντας την μνήμη του αλησμόνητου συ-
ζύγου της, εισέφερε στην εφημερίδα μας 
«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Αι-
ωνία του η μνήμη.

Εις μνήμη της εκλιπούσας ο εξάδελφός της 
Νικόλαος Κεφαλογιάννης (Γερονίκος) 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των πενήντα 
(50,00) Ευρώ.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών (3) 
ετών από το θάνατό του αδελφού της Κώ-
στα, η Ειρήνη Χαιρέτη εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ. 

Αγαπημένε μας, πέρασαν κιόλας σαράντα 
ημέρες από το χαμό σου. Ο πόνος ανείπωτος 
και το κενό που άφησες μεγάλο. Πάλεψες 
αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερες. Η μοίρα 
είχε άλλα σχέδια για εσένα, να σε πάρει από 
κοντά μας. Άξιοι συμπαραστάτες στην δύ-
σκολή πορεία σου, η αγαπημένη σου σύζυγος 
αλλά και τα παιδιά σου, οι οποίοι δεν έφυγαν 
στιγμή από δίπλα σου. Άνθρωπος ξεχωρι-
στός, φιλότιμος, αγαπητός και σεβαστός μα 
πάνω απ’ όλα σωστός οικογενειάρχης. Ανά-
θρεψες τα παιδιά σου με αξίες και αρχές. 
Πάντα μας υποδεχόσουν με χαρά, τόσο εμάς 
όσο και τα εγγόνια σου τα οποία και λάτρευ-
ες. Πρόθυμος πάντα να μας συμβουλεύσεις 
και να μας λύσεις κάθε απορία. Η πόρτα σου 
πάντα ανοιχτή για να υποδεχτείς και να φι-
λέψεις κάθε περαστικό. Ήσουν ένας άνθρω-
πος της παράδοσης, του γλεντιού και της 
παρέας γενικότερα. Έφυγες με αξιοπρέπεια 
και με ψηλά το κεφάλι. Θα ζεις πάντα στην 
σκέψη μας και στην καρδιά μας. Ήμασταν 
και θα ήμαστε περήφανοι για εσένα.

Καλό παράδεισο…
Η Σύζυγος και τα παιδιά σου

Δεν είναι μόνο η αρχοντιά
Μα ‘ναι κι η καλοσύνη,

Που τ’ όνομα «περήφανο»
Κρατούνε και δεν σβήνει.

(Βέρα Σουλτάτου Ξυλούρη)

Τσοι φίλους απού έχασες
Καιρούς που το Λιβάδι

Εδά θα ξανασμίξετε
Να ‘στε σαφή στον Άδη.

(Μιχάλης Μέμμος «Καπάφλης»)

Σήμερο στην Πετρόκουρτα
Σκλαβέρια δε χτυπούνε,

Το Λιάπη τον καλό βοσκό
Φαίνεται θα πενθούνε.
Εβουβαθήκανε τα ζα

Και δεν χτυπά σκλαβέρι
Στην Νίδα στην πετρόκουρτα

Του Λιάπη το λημέρι
(Σταυρακάκης Βασίλης του Μανώλη)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ

Σταυρακάκης Άριστος του Βασιλείου πενή-
ντα (50,00) ευρώ
Σταυρακάκης Τάσος του Ευαγγέλου πενή-
ντα (50,00) ευρώ
Σταυρακάκης Ζαχαρίας του Γεωργίου πενή-
ντα (50,00) ευρώ
Νταγιαντάς Νίκος «Κοκόλης» πενήντα 
(50,00) ευρώ
Ξυλούρης Γεώργιος ‘Κουμπούρης» πενήντα 
(50,00) ευρώ
Παπαφραγκάκης Αντώνης πενήντα (50,00) 
ευρώ

Σκουλά Κάλλια του Μύρωνα πενήντα 
(50,00) ευρώ
Κουγιουμτζής Βαγγέλης είκοσι (20,00) ευρώ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Διογένης Φασουλάς του Αντωνίου εκατό 
(100,00) ευρώ
Ρούλιος Νίκος του Χαρίτο πενήντα (50,00) 
ευρώ
Σαμόλης Μανώλης του Ιωάννου πενήντα 
(50,00) ευρώ
Μπαγκέρης Λυκούργος «Τζαβολιός» πενή-
ντα (50,00) ευρώ
Φασουλάς Βαγγέλης του Αντωνίου πενήντα 
(50,00) ευρώ
Καλομοίρης Βασίλης «Σμπρουλοβασίλη» 
εκατό (100,00) ευρώ
Φασουλά Βιργινία πενήντα (50,00) ευρώ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ

Σαλούστρος Γεώργιος «Τσελέκος» εξήντα 
(60,00) ευρώ

Τους ευχαριστούμε θερμά!

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ 
ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑ:

Στελής και Ειρήνη Χαιρέτη
Μανώλης και Δέσποινα Σκουλά (κάτω Ασί-
τες)
Μιχάλης Σαρρής
Μανώλης Βρέντζος τ’ Διονυσίου
Αντώνης Τζαγκαράκης
Γιαννάκος Ξυλούρης «Μανταλιώτη»
Λουκία και Γεώργιος Σμπώκος
Γεώργιος Σταυρακάκης «Πιτάκος»
Βασίλης και Ευριδίκη Νταγιαντά
Μαρία τ’ Ατζαρογιάννη
Γιώργης Ξυλούρης «Τζιτζής»
Σάββας Αεράκης «Μπολντοζάρη»
Σπύρος Σταυρακάκης
Μανώλης Σκουλάς «Αρκάδι»

Εις μνήμη του εκλιπόντος η οικογένεια εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 Ευρώ.

Μια πολύτιμη βιωματική εμπειρία, είχαν την 
ευκαιρία να ζήσουν οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξεων του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων 
κατά την επίσκεψή τους στο πάρκο κυκλοφο-
ριακής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, το τε-
λευταίο διήμερο. Οι μαθητές σε ένα ολοκλη-
ρωμένο και οργανωμένο  πρόγραμμα είχαν την 
ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 
κυκλοφοριακής αγωγής και  να κατανοήσουν 
ότι οι κανόνες του Κ.Ο.Κ. πρέπει να είναι απα-
ράβατοι, κάνοντας για πολλή ώρα μάθημα 
κυκλοφορίας, ως ποδηλάτες. Κατά την πρώτη 
ημέρα επισκέφθηκε το χώρο κλιμάκιο της  τρο-
χαίας Ηρακλείου και εξήγησε στους μαθητές 
τη σημασία της  κυκλοφοριακής αγωγής, δίνο-
ντάς τους την ευκαιρία να  ανέβουν  στις μη-
χανές της τροχαίας και να κινηθούν στο χώρο 
του πάρκου.  Επίσης είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για θέματα Πρώτων Βοηθειών 
από την κινητή μονάδα του «Χαμόγελου του 
παιδιού», που επισκέφθηκε το χώρο για το 
σκοπό αυτό κατά τη δεύτερη μέρα. Ακολού-
θως οι μαθητές άσκησαν τις οδηγικές τους 

εικονεσ Του γεωπΑρκου Του ΨηλορειΤη 

σΤο μεΤρο Τησ ΑθηνΑσ σΤΑση συνΤΑγμΑ

Από 23.09.2021 και μέχρι τις 06.10.2021 ο κεντρικός Σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα 
της Αθήνας φιλοξένησε μια φωτογραφική έκθεση για το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, ενώ 
ταυτόχρονα οι Συρμοί του Μετρό και του Τράμ αναμετέδιδαν ένα σποτακι, διάρκειας μισού 
λεπτού για το Γεωπάρκο.
Η προβολή του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO του Ψηλορείτη γίνεται με αφορμή την 
επέτειο των 20 χρόνων λειτουργίας, με την ευγενική χορηγία της ΣΤΑΣΥ και με την βοήθεια 
του τέως Υπουργού Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Από το 2001 με την ίδρυσή του, στο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη στοχεύουμε στην ανάδειξη 
και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας.
20 χρόνια στήριξης και ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας των κατοίκων της 
περιοχής του μέσω του γεωτουρισμού και του εναλλακτικού τουρισμού και συνεργασίας 
με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες.
20 χρόνια ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την 
ιστορία και τις παραδόσεις του.
Η έκθεση αυτή συνέπεσε με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας τουρισμού τη Δευτέρα 
27 Σεπτεμβρίου 2021 και αποτέλεσε ίσως την καλύτερη δυνατή προβολή του Γεωπάρκου 
με δεδομένο ότι η μέση ημερήσια κίνηση στο Μετρό της Αθήνας είναι 614.000 επισκέπτες.
Η προβολή συνδιοργανώθηκε από τους Δήμους της περιοχής του Γεωπάρκου, το Δίκτυο 
Ιδαίων και την ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΕ με τη στήριξη του έργου RURITAGE.
Από το Γεωπάρκο Ψηλορείτη, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το δικό σας μονοπάτι 
του μύθου του.
European Geoparks Network Global Geoparks Network Ruritage

δράσεις αποδράσεις
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤο ΠαΡΚο ΚΥΚλοΦοΡΙαΚΗΣ αγωγΗΣ 

Των ΜαθΗΤων ΤοΥ ΔΗΜοΤΙΚοΥ ΣΧολΕΙοΥ ανωγΕΙων

ικανότητες ως ποδηλάτες στο πάρκο, φό-
ρεσαν γυαλιά μέθης για να έρθουν στη 
θέση του μεθυσμένου οδηγού και να κινη-
θούν στο χώρο, μπήκαν σε όχημα και δοκί-
μασαν πώς νιώθει κάποιος κατά την σύ-
γκρουση οχλημάτων, κ.ά . Το πρόγραμμα 
στο τέλος επιφύλασσε δώρα -μπλουζάκια 
και ένα πολύ πλούσιο κολατσιό. Το Δημο-
τικό Σχολείο επιθυμεί να εκφράσει θερμό-
τατες ευχαριστίες σε όλους τους συντελε-
στές αυτού του εξαιρετικού προγράμματος 
ως εξής:
1› Το Δήμο Ηρακλείου και την  αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ρένα Παπαδάκη
2› Τον Υπεύθυνο λειτουργίας του Πάρκου 
Κυκλοφοριακής Αγωγής  κ. Νίκο Κουρου-
πάκη
3› Το Διοικητή της τροχαίας Ηρακλείου 
και τους συνεργάτες του, κ. Στέλιο Καρα-
κούδη
4› Το «Χαμόγελο του παιδιού» και τους 
διασώστες κα Μαρία Ρασιδάκη και κ. Τσί-
γκο Δημήτριο.
Επίσης θερμότατες ευχαριστίες απευθύνει 
το Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων στους χο-
ρηγούς του:
1› Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου –Λασιθίου και τον 
Πρόεδρό και Διευθύνοντα σύμβουλό του κ. 
Εμμανουήλ Χαχλιούτη και 
2› Τον συγχωριανό μας επιχειρηματία των 
καταστημάτων Chocco Coffee κ. Βασίλη 
Σαλούστρο για την προσφορά κολατσιού 
σε όλους τους παρευρισκόμενους. 
Τέλος το Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων ευ-
χαριστεί θερμά το Δήμο Ανωγείων και τον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Μιχάλη Δραμουντάνη για την οργάνωση 
όλου αυτού του ολοκληρωμένου προγράμ-
ματος που έγινε σε συνεργασία με το Δη-
μοτικό Σχολείο Ανωγείων και το Σύλλογο 
Γονέων και κηδεμόνων. 
Να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο μέρος του 
προγράμματος ήταν η επιτυχημένη  ημερίδα  
κυκλοφοριακής  αγωγής  που  διεξήχθη στο 
σχολείο, την 01.11.2021,και ολοκληρώθηκε  
το τελευταίο διήμερο, με τις επισκέψεις στο  
πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.
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ΚοΙνωνΙΚαΚοΙνωνΙΚα

εις μνήμη 
βΑσιλη 
ΑερΑκη

(πιΤΤΑκοβΑσιλη) 

εις μνήμη 
μΑριΑσ 

κεΦΑλογιΑννη 
Του σΑββΑ

✞  Αποβιωσε 22 Ιουλίου 2021

εις μνήμη 
κωσΤΑ 

χΑιρεΤη
✞  Τρία έτη από το θάνατό του

εις μνήμη 
χΑρΑλΑμπου 
σΤΑυρΑκΑκη 

(λιΑπη)

εις μνήμη 
ελενησ 

σουλΤΑΤου 
(κοΖονολενη)

«Την πλάση αδειάστε,  
φέρνω την μητέρα μου 

Και ο Θεός για λίγο απέξω ας περιμένει.
Την κούραση της να χωρέσει η μέρα μου.

Ανοίχτε! Ανοίχτε!  
Φέρνουν την μητέρα μου, 

με όλο το σύμπαν  
ου εαυτού μου αγκαλιασμένη.».

 Ν. Βρεττάκος

Βαριές οι λέξεις, δύσκολες και λίγες, μα οι 
θύμισες πολλές να γλυκαίνουν τον πόνο…
Μονόσπιτο, στρωματσάδα, αλλά πάντα κα-
θαρό και περιποιημένο.
Κρύο ! τι να μας κάνει η παραστιά στη γω-
νία, και έξι κοπέλια «πουλιά κι αυγά».
Ο μπαμπάς βοσκός, όλο το χειμώνα μοναχός 
στα χειμαδιά. Ένα τέτοιο χειμώνα έχασε το 
δεύτερο παιδί τους, ένα αγόρι «σαν το άγ-
γελο», από πνευμονία, γιατί απλά δεν μπο-
ρούσε με τη χιονιά να έρθει αντιβιοτικό από 
τη Χώρα.
Η Ελένη στο σπίτι βράχος, ο βράχος της 
ζωής μας!!!
Στη μια γωνιά τ’ αργαστήρι, στην άλλη η 
ραπτομηχανή της.
Τι να θυμηθώ από τη μάνα μου, την Όμορφη, 
τη Γενναία, την Αγωνίστρια της ζωής, τη 
Δυνατή μα και Ευαίσθητη συνάμα, την Ονει-
ροπόλα, τη Γυναίκα που έβλεπε πιο μπροστά 
από την εποχή της,
«Μια από τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής 
μου», μου είπε τώρα τελευταία, «ήταν όταν 
σε μια συγκέντρωση στο Γυμνάσιο,σε έδειξε 
ο καθηγητής και είπε: Να όπως η κόρη της 
κυρίας Ελένης που έγραψε 20 στην έκθε-
ση…».
Επιθυμία της, να σπουδάσουμε, ν’ ανοίξει 
το μυαλό μας, να ζήσουμε καλύτερα παρά 
τη φτώχια.
Δύσκολο να βρεθεί το βδομαδιάτικο για τους 
φοιτητές, με μεγάλο αγώνα, με δανεικά, με 
υφαντά, με χίλιες δυσκολίες.
Κι εκεί στο επάνω δωμάτιο με τη ραπτομη-
χανή της και περίσσια πιτηδειοσύνη, να ρά-
βει, να μεταποιεί παλιά φορέματα, να μη μας 
λείψει τίποτα.  «Μην τους τα κάνεις κοντά» 
έλεγε ο Γιαννακόκωστας και αυτή γελαστή 
μας έκλεινε το μάτι και μας έκανε το χατίρι. 
Σπίτι ανοικτό πάντα, για όλους, συγγενείς 
και φίλους. Το τραπέζι στρωμένο με το φα-
γητό της αγάπης και της φροντίδας. Και 
πάντα στο πλευρό ολων των γειτόνων συ-
ντρέχοντας ολους με αγάπη και καλωσύνη.
Και μετά.. πάντα δίπλα μας στη ζωή μας. 
Μεγάλωσες τα παιδιά μας με τη διπλή αγά-
πη και αφοσίωση της γιαγιάς.
Τίποτα για σένα… Όλα για μας!!! Αγάπη, 
φροντίδα, νοιάξιμο ήταν η ζωή σου και τα 
πρόσφερες απλόχερα. 
Παρακαταθήκη και φυλακτό για όλους μας, 

Αγαπημένη μας μάνα!
Και είμαι σίγουρη ότι τώρα εκεί ψηλά, πα-
ρέα με τον αγαπημένο μας πατέρα, θα τα 
λέτε. 
Θα του λές τα νέα μας και θα μας καμαρώ-
νετε, όπως κάνατε πάντα.
Και που και πού, θα παίζετε κανα χαρτάκι, 
όπως και τότε, απού λεφτά δεν είχατε και 
παίζατε κοπέλια… και του λεγες «Επήρες 
Κώστα τη μεγάλη, μα επήρα σου τη Ρίτα και 
τον Ζαχάρη.»   
Και ο Γιαννακόκωστας γελώντας κάτω από 
τα μουστάκια του ευτυχισμένος πλάι στην 
γυναίκα που λάτρευε «ναι μα πήρα την Κα-
στανιά την Γιαννούλα και τον καλύτερο, το 
στερνοβύζι μας».

μαντινάδες από τα παιδιά σου 
Το στόμα δεν εμπόριεναι  
τα θελε πει η καρδιά σου 
μα τα λεγε κάθε στιγμή  
μάνα μου η μαθιά σου

Ποτέ σου δεν εγύρεψες  
πράμα για έννομη σου 

τα πάντα μας επρόσφερες  
μέσα πο τη ψυχή σου 

Αγάπη κι αφοσίωση  
έδωσες στα παιδιά σου

μ ευγένεια και χαμόγελο  
στο κόσμο η περασά σου 

Όποιον σε ετούτη τη ζωή  
έλαχε ν ανταμώσεις 

του φηκες αποτύπωμα  
αγάπη, τρόπους, γνώσεις

Γεύση γλυκιά και ομορφιά  
άφηκες πίσω μάνα

σε κάθε σου αντάμωμα  
μες στη ζωή τη πλάνα

Παιδιά εγγόνια συγγενείς  
φίλοι και μη λυπούνται,

όμορφα όλοι έχουνε πο σένα να θυμούνται

Μάνα ήσουν ο βράχος μας  
ήσουν η δύναμη μας
η σταθερή αξία μας,  

η αστέρευτη πηγή μας

Όλα τα πλούτη της ζωής,  
μας είχατε χαρίσει

κι ας είσαστε πάντα φτωχοί  
σε όλη σας τη ζήση !

Από το πασπαράκη μανώλη - μούγερη

Αν οι γυναίκες ήσανε ωσάν και σένα όλες
Θά τανε ο ντουνιάς μπαξές  

με ρόδα και με βιόλες

Ότι κι αν πω όσα κι αν πω  
σου πρέπει και σου βγαίνει 
γι αυτό το δάκρυ ποταμός  

τρέχει Κοζονολένη. 

Από το λευτέρη μπέρκη
Ένα...πανεπιστήμιο!  

πάλι στ’ Ανώγεια κλείνει.
πο ‘κείνα που μας μάθανε..  

Τρόπους και καλοσύνη!

Από το κώστα μπέρκη
Ανωγειανή, γειτόνισσα,  
καλοσυνάτη, Ελένη !!! 

μια θέση στον παράδεισο,  
έχεις και περιμένει..!!! 

Ευχαριστούμε θερμότατα όλους όσους συ-
μπαραστάθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στο 
βαρύτατο πένθος μας για το χαμό της πολυ-
αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Νοιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε 

από καρδιάς όλο το προσωπικό της ορθο-
πεδικής και της γναθοχειρουργικής που τα 
τελευταία χρόνια την αντιμετώπισαν σαν το 
πιο δικό τους άνθρωπο, με ιδιαίτερη αγάπη. 
Ό,τι και να πούμε για όλο το νοσηλευτικό 
προσωπικό και όλους τους γιατρούς που 
ήταν δίπλα μας όλο αυτό το καιρό θα είναι 
λίγο... Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλουμε 
στους γιατρούς κ. παπαδοκωστάκη γεώρ-
γιο και κ. βρέντζο γεώργιο από την παθο-
λογική.
Να ναι όλοι τους καλά να συνεχίζουν να 
προσφέρουν έτσι στους ανθρώπους που 
τους έχουν τόσο ανάγκη! 

Στη μνήμη της η οικογένεια κατέθεσε 50 ευ-
ρώ στην ΑΝΩΓΗ και 50 ευρώ στη Φωνή των 
Ανωγείων..
Στη Φωνή των Ανωγείων επίσης κατέθεσε 
το ποσόν των 50 ευρώ η οικογένεια του Μα-
νώλη Σκουλά (Μεταξά )
Στην ΑΝΩΓΗ κατατέθηκαν στη μνήμη της 
τα παρακάτω ποσά από τους
-Δραμουντάνης Χαράλαμπος του Ανδρέα 
50 ευρώ
-Δραμουντάνης Γεώργιος του Ανδρέα 50 
ευρώ
Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου κατα-
τέθηκαν στη μνήμη της τα παρακάτω ποσά 
από τους:
-Μπαγκέρης Χαρίλαος 50 ευρώ
-Μπαγκέρης Βασίλειος 50 ευρώ
-Μπαγκέρης Ιωάννης  50 ευρώ
-Γιωργης Χαμαλάκης -Μαίρη Χαιρέτη 50 
ευρώ
-Μπάμπης Τζαγκαράκης 50 ευρώ
Τους Ευχαριστούμε όλους θερμά !

Από τον εγγονό της λεωνίδα οικονομάκη 
η ωραία ελένη των δραμουντάνηδων* 
Στο Συνοικισμό και στο Μετόχι, τους δύο 
πρώτους οικισμούς που συναντάει κανείς 
φτάνοντας στ’ Ανώγεια από τον Ηρακλειώ-
τικο δρόμο, θρυλούνταν ότι η Ελένη υπήρξε 
στην εποχή της η πιο όμορφη γυναίκα του 
χωριού. 
Εγώ, παρότι εν πολλοίς εκεί ανατράφηκα, 
θυμάμαι ότι έμαθα την ιστορία κάπως μεγά-
λος, δέκα-δώδεκα χρονώ, όταν μια γειτόνισ-
σα μου το εκμυστηρεύτηκε εν είδει κοινού 
μυστικού του χωριού. 
Θυμάμαι ότι δεν ξαφνιάστηκα, μου φάνηκε 
σχεδόν φυσιολογικό το ότι η Ελένη υπήρξε 
όχι μόνο η πιο όμορφη, αλλά και η πιο γλυκιά 
γυναίκα των Ανωγείων. Εγώ έτσι την έβλε-
πα άλλωστε- και έτσι θα τη θυμάμαι.
Τη θέλανε λέει διάφοροι στο χωριό, αλλά η 
οικογένειά της είχε άλλα σχέδια. Θέλανε να 
τη στείλουν να παντρευτεί στην Αμερική, 
όπου υπηρχε ένας μακρινός συγγενής με 
χρήματα και ανάλογες διασυνδέσεις.
Την ήθελε κι ο Γιαννακόκωστας, μάλιστα 
είχε πέψει να τη ζητήσουνε κιόλας, χωρίς να 
λάβει θετική απάντηση: ήταν πάμπτωχος και 
κοιλιάρφανος-και δεκατρία χρόνια μεγαλύ-
τερος επίσης.
Μια μέρα που η Ελένη πήγαινε με την αδερ-
φή της τη Μπεμπέκα να φέρει νερό από τα 
Δανούζα, την πηγή έξω από το χωριό, ο 
Γιαννακόκωστας την παραφύλαξε, και «την 
έκλεψε» - την απήγαγε δηλαδή. Την πα-
ντρεύτηκε σε ένα άλλο χωριό όπου βρήκε 
καταφύγιο, και μετά από κινηματογραφική 
καταδίωξη το ζευγάρι συνελήφθη τελικώς 
από τας αρχάς, οπότε και η Ελένη έπρεπε 
να πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο οχι, όταν 
σημαδεύοντας τον Γιαννακόκωστα με το 
όπλο, οι διώκτες τους τη ρώτησαν εάν είχε 
παει μαζί του με τη θέλησή της. Τη ρώτησα 
κι εγώ μετά από χρόνια- με κοίταξε, και μου 
ειπε: 
«Μικρή ήμουνα για παντρειά, αλλά τονε 
σημαδεύανε με το όπλο- ίντα θελα πω;».
Λέγεται ότι όταν μαθεύτηκε η κλεψά στο 
χωριό, δύο άλλοι νεαροί της εποχής οι οποί-
οι επίσης υπήρξαν ερωτευμένοι με την Ελέ-
νη- άρα και αντίζηλοι- συναντήθηκαν τυχαία 

στο δρόμο και ο ένας είπε στον άλλο την 
εξής μαντινάδα:
«Έχασα εγώ, έχασες εσύ, εχάσαμε κι οι δυο 
μας κι επήρε ο Γιαννακόκωστας το φως των 
αμαθιώ μας.»
Η οικογένεια της για καιρό δεν της συγχω-
ρούσε «το αμάρτημά της» και είχε κόψει 
κάθε επικοινωνία μαζί της, παρότι ζούσε 
λίγα σπίτια παραπάνω. Τη «συγχώρεσαν» 
για το «αμάρτημα» που -δεν - διέπραξε, μό-
νο όταν γεννήθηκε το πρώτο παιδί του Γιαν-
νακοκωστα και της Κοζωνολένης, η μάνα 
μου.
Απόψε, η ωραία Ελένη των Δραμουντάνη-
δων, η γιαγιά μου, έφυγε για το μεγάλο τα-
ξίδι, παίρνοντας μαζί της και ένα μεγάλο 
κομμάτι από το «μαγικό ρεαλισμό» των 
Ανωγείων στα οποία εγώ αναθράφηκα.
Καλοστραθιά γιαγιά. Να μας χαιρετάς το 
Γιαννακόκωστα   
*Με αυτή τη φράση συνήθιζε να την «πει-
ράζει» ο Λουδοβίκος και πάντα η Ελένη 
αρνούνταν πεισματικά το χαρακτηρισμό. 

Συμπληρώθηκαν κιόλας πέντε (5) χρόνια 
από το μισεμό ενός πολύ καλού ανωγεια-
νού και προπαντός ανθρώπου, του  Βασίλη 
Αεράκη- Πιττακοβασίλη. Η σοβαρότητα, 
η αξιοπρέπεια, η χουβαρντοσύνη και το 
φιλότιμο, ήταν αυτά που ξεχώριζαν στην 
προσωπικότητα του αξέχαστου Βασίλη.
Η σύζυγός του, Δώρα Αεράκη - Σπαχή, 
τιμώντας την μνήμη του αλησμόνητου συ-
ζύγου της, εισέφερε στην εφημερίδα μας 
«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Αι-
ωνία του η μνήμη.

Εις μνήμη της εκλιπούσας ο εξάδελφός της 
Νικόλαος Κεφαλογιάννης (Γερονίκος) 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των πενήντα 
(50,00) Ευρώ.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών (3) 
ετών από το θάνατό του αδελφού της Κώ-
στα, η Ειρήνη Χαιρέτη εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ. 

Αγαπημένε μας, πέρασαν κιόλας σαράντα 
ημέρες από το χαμό σου. Ο πόνος ανείπωτος 
και το κενό που άφησες μεγάλο. Πάλεψες 
αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερες. Η μοίρα 
είχε άλλα σχέδια για εσένα, να σε πάρει από 
κοντά μας. Άξιοι συμπαραστάτες στην δύ-
σκολή πορεία σου, η αγαπημένη σου σύζυγος 
αλλά και τα παιδιά σου, οι οποίοι δεν έφυγαν 
στιγμή από δίπλα σου. Άνθρωπος ξεχωρι-
στός, φιλότιμος, αγαπητός και σεβαστός μα 
πάνω απ’ όλα σωστός οικογενειάρχης. Ανά-
θρεψες τα παιδιά σου με αξίες και αρχές. 
Πάντα μας υποδεχόσουν με χαρά, τόσο εμάς 
όσο και τα εγγόνια σου τα οποία και λάτρευ-
ες. Πρόθυμος πάντα να μας συμβουλεύσεις 
και να μας λύσεις κάθε απορία. Η πόρτα σου 
πάντα ανοιχτή για να υποδεχτείς και να φι-
λέψεις κάθε περαστικό. Ήσουν ένας άνθρω-
πος της παράδοσης, του γλεντιού και της 
παρέας γενικότερα. Έφυγες με αξιοπρέπεια 
και με ψηλά το κεφάλι. Θα ζεις πάντα στην 
σκέψη μας και στην καρδιά μας. Ήμασταν 
και θα ήμαστε περήφανοι για εσένα.

Καλό παράδεισο…
Η Σύζυγος και τα παιδιά σου

Δεν είναι μόνο η αρχοντιά
Μα ‘ναι κι η καλοσύνη,

Που τ’ όνομα «περήφανο»
Κρατούνε και δεν σβήνει.

(Βέρα Σουλτάτου Ξυλούρη)

Τσοι φίλους απού έχασες
Καιρούς που το Λιβάδι

Εδά θα ξανασμίξετε
Να ‘στε σαφή στον Άδη.

(Μιχάλης Μέμμος «Καπάφλης»)

Σήμερο στην Πετρόκουρτα
Σκλαβέρια δε χτυπούνε,

Το Λιάπη τον καλό βοσκό
Φαίνεται θα πενθούνε.
Εβουβαθήκανε τα ζα

Και δεν χτυπά σκλαβέρι
Στην Νίδα στην πετρόκουρτα

Του Λιάπη το λημέρι
(Σταυρακάκης Βασίλης του Μανώλη)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ

Σταυρακάκης Άριστος του Βασιλείου πενή-
ντα (50,00) ευρώ
Σταυρακάκης Τάσος του Ευαγγέλου πενή-
ντα (50,00) ευρώ
Σταυρακάκης Ζαχαρίας του Γεωργίου πενή-
ντα (50,00) ευρώ
Νταγιαντάς Νίκος «Κοκόλης» πενήντα 
(50,00) ευρώ
Ξυλούρης Γεώργιος ‘Κουμπούρης» πενήντα 
(50,00) ευρώ
Παπαφραγκάκης Αντώνης πενήντα (50,00) 
ευρώ

Σκουλά Κάλλια του Μύρωνα πενήντα 
(50,00) ευρώ
Κουγιουμτζής Βαγγέλης είκοσι (20,00) ευρώ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Διογένης Φασουλάς του Αντωνίου εκατό 
(100,00) ευρώ
Ρούλιος Νίκος του Χαρίτο πενήντα (50,00) 
ευρώ
Σαμόλης Μανώλης του Ιωάννου πενήντα 
(50,00) ευρώ
Μπαγκέρης Λυκούργος «Τζαβολιός» πενή-
ντα (50,00) ευρώ
Φασουλάς Βαγγέλης του Αντωνίου πενήντα 
(50,00) ευρώ
Καλομοίρης Βασίλης «Σμπρουλοβασίλη» 
εκατό (100,00) ευρώ
Φασουλά Βιργινία πενήντα (50,00) ευρώ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ

Σαλούστρος Γεώργιος «Τσελέκος» εξήντα 
(60,00) ευρώ

Τους ευχαριστούμε θερμά!

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ 
ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑ:

Στελής και Ειρήνη Χαιρέτη
Μανώλης και Δέσποινα Σκουλά (κάτω Ασί-
τες)
Μιχάλης Σαρρής
Μανώλης Βρέντζος τ’ Διονυσίου
Αντώνης Τζαγκαράκης
Γιαννάκος Ξυλούρης «Μανταλιώτη»
Λουκία και Γεώργιος Σμπώκος
Γεώργιος Σταυρακάκης «Πιτάκος»
Βασίλης και Ευριδίκη Νταγιαντά
Μαρία τ’ Ατζαρογιάννη
Γιώργης Ξυλούρης «Τζιτζής»
Σάββας Αεράκης «Μπολντοζάρη»
Σπύρος Σταυρακάκης
Μανώλης Σκουλάς «Αρκάδι»

Εις μνήμη του εκλιπόντος η οικογένεια εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 Ευρώ.

Μια πολύτιμη βιωματική εμπειρία, είχαν την 
ευκαιρία να ζήσουν οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξεων του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων 
κατά την επίσκεψή τους στο πάρκο κυκλοφο-
ριακής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, το τε-
λευταίο διήμερο. Οι μαθητές σε ένα ολοκλη-
ρωμένο και οργανωμένο  πρόγραμμα είχαν την 
ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 
κυκλοφοριακής αγωγής και  να κατανοήσουν 
ότι οι κανόνες του Κ.Ο.Κ. πρέπει να είναι απα-
ράβατοι, κάνοντας για πολλή ώρα μάθημα 
κυκλοφορίας, ως ποδηλάτες. Κατά την πρώτη 
ημέρα επισκέφθηκε το χώρο κλιμάκιο της  τρο-
χαίας Ηρακλείου και εξήγησε στους μαθητές 
τη σημασία της  κυκλοφοριακής αγωγής, δίνο-
ντάς τους την ευκαιρία να  ανέβουν  στις μη-
χανές της τροχαίας και να κινηθούν στο χώρο 
του πάρκου.  Επίσης είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για θέματα Πρώτων Βοηθειών 
από την κινητή μονάδα του «Χαμόγελου του 
παιδιού», που επισκέφθηκε το χώρο για το 
σκοπό αυτό κατά τη δεύτερη μέρα. Ακολού-
θως οι μαθητές άσκησαν τις οδηγικές τους 

εικονεσ Του γεωπΑρκου Του ΨηλορειΤη 

σΤο μεΤρο Τησ ΑθηνΑσ σΤΑση συνΤΑγμΑ

Από 23.09.2021 και μέχρι τις 06.10.2021 ο κεντρικός Σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα 
της Αθήνας φιλοξένησε μια φωτογραφική έκθεση για το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, ενώ 
ταυτόχρονα οι Συρμοί του Μετρό και του Τράμ αναμετέδιδαν ένα σποτακι, διάρκειας μισού 
λεπτού για το Γεωπάρκο.
Η προβολή του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO του Ψηλορείτη γίνεται με αφορμή την 
επέτειο των 20 χρόνων λειτουργίας, με την ευγενική χορηγία της ΣΤΑΣΥ και με την βοήθεια 
του τέως Υπουργού Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Από το 2001 με την ίδρυσή του, στο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη στοχεύουμε στην ανάδειξη 
και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας.
20 χρόνια στήριξης και ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας των κατοίκων της 
περιοχής του μέσω του γεωτουρισμού και του εναλλακτικού τουρισμού και συνεργασίας 
με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες.
20 χρόνια ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την 
ιστορία και τις παραδόσεις του.
Η έκθεση αυτή συνέπεσε με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας τουρισμού τη Δευτέρα 
27 Σεπτεμβρίου 2021 και αποτέλεσε ίσως την καλύτερη δυνατή προβολή του Γεωπάρκου 
με δεδομένο ότι η μέση ημερήσια κίνηση στο Μετρό της Αθήνας είναι 614.000 επισκέπτες.
Η προβολή συνδιοργανώθηκε από τους Δήμους της περιοχής του Γεωπάρκου, το Δίκτυο 
Ιδαίων και την ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΕ με τη στήριξη του έργου RURITAGE.
Από το Γεωπάρκο Ψηλορείτη, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το δικό σας μονοπάτι 
του μύθου του.
European Geoparks Network Global Geoparks Network Ruritage

δράσεις αποδράσεις
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤο ΠαΡΚο ΚΥΚλοΦοΡΙαΚΗΣ αγωγΗΣ 

Των ΜαθΗΤων ΤοΥ ΔΗΜοΤΙΚοΥ ΣΧολΕΙοΥ ανωγΕΙων

ικανότητες ως ποδηλάτες στο πάρκο, φό-
ρεσαν γυαλιά μέθης για να έρθουν στη 
θέση του μεθυσμένου οδηγού και να κινη-
θούν στο χώρο, μπήκαν σε όχημα και δοκί-
μασαν πώς νιώθει κάποιος κατά την σύ-
γκρουση οχλημάτων, κ.ά . Το πρόγραμμα 
στο τέλος επιφύλασσε δώρα -μπλουζάκια 
και ένα πολύ πλούσιο κολατσιό. Το Δημο-
τικό Σχολείο επιθυμεί να εκφράσει θερμό-
τατες ευχαριστίες σε όλους τους συντελε-
στές αυτού του εξαιρετικού προγράμματος 
ως εξής:
1› Το Δήμο Ηρακλείου και την  αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ρένα Παπαδάκη
2› Τον Υπεύθυνο λειτουργίας του Πάρκου 
Κυκλοφοριακής Αγωγής  κ. Νίκο Κουρου-
πάκη
3› Το Διοικητή της τροχαίας Ηρακλείου 
και τους συνεργάτες του, κ. Στέλιο Καρα-
κούδη
4› Το «Χαμόγελο του παιδιού» και τους 
διασώστες κα Μαρία Ρασιδάκη και κ. Τσί-
γκο Δημήτριο.
Επίσης θερμότατες ευχαριστίες απευθύνει 
το Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων στους χο-
ρηγούς του:
1› Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου –Λασιθίου και τον 
Πρόεδρό και Διευθύνοντα σύμβουλό του κ. 
Εμμανουήλ Χαχλιούτη και 
2› Τον συγχωριανό μας επιχειρηματία των 
καταστημάτων Chocco Coffee κ. Βασίλη 
Σαλούστρο για την προσφορά κολατσιού 
σε όλους τους παρευρισκόμενους. 
Τέλος το Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων ευ-
χαριστεί θερμά το Δήμο Ανωγείων και τον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Μιχάλη Δραμουντάνη για την οργάνωση 
όλου αυτού του ολοκληρωμένου προγράμ-
ματος που έγινε σε συνεργασία με το Δη-
μοτικό Σχολείο Ανωγείων και το Σύλλογο 
Γονέων και κηδεμόνων. 
Να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο μέρος του 
προγράμματος ήταν η επιτυχημένη  ημερίδα  
κυκλοφοριακής  αγωγής  που  διεξήχθη στο 
σχολείο, την 01.11.2021,και ολοκληρώθηκε  
το τελευταίο διήμερο, με τις επισκέψεις στο  
πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.



ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022.

Την Κυριακή, 6 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. κα-
λούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου μας να μετέχουν στην 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματο-
ποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου (Βελεστίνου αρ. 18, 
Αμπελόκηποι), με σκοπό τον απολογισμό για τα πεπραγ-
μένα του απερχόμενου Δ.Σ., αλλά και την εκλογή νέου 
Δ.Σ. και νέας εξελεγκτικής επιτροπής.
Στη σχεδόν βέβαιη περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρ-
τία των μελών το πρωί της 6ης Μαρτίου 2022, τότε η 
Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, βάσει και 
του καταστατικού του, θα αναβληθεί και θα πραγματο-
ποιηθεί την επόμενη κυριακή, στις 13 μαρτίου 2022, 
ώρα 10:00 π.μ., οπότε και μετά τις νόμιμες διαδικασίες, 
θα ακολουθήσει η ψηφοφορία με σκοπό την ανάδειξη 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αλλά 
και της νέας εξελεγκτικής επιτροπής. 
Σε κάθε περίπτωση, η προσέλευση για ψηφοφορία επι-

τρέπεται μέχρι ώρα 17:00 το απόγευμα, οπότε και θα 
κλείσει η κάλπη.
Με την προσδοκία, αυτοί που επιθυμούν να δηλώσουν 
συμμετοχή στις αρχαιρεσίες, θέτοντας την υποψηφιότη-
τά τους για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι, τους καλούμε να 
δηλώσουν τις υποψηφιότητές τους το αργότερο μέχρι 
και την κυριακή, 06 μαρτίου 2022. 
Μπορείτε να δηλώσετε τις υποψηφιότητές σας εγγράφως 
στο e-mail του Συλλόγου (to.idaionantron@gmail.com) 
ή στο 6932120494.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατα-
στατικού του Συλλόγου μας, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέ-
γεσθαι έχουν μόνο τα καταγόμενα εξ Ανωγείων τακτικά 
μέλη του Συλλόγου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμει-
ακές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο, καθώς και τέ-
κνα των καταγομένων εξ Ανωγείων και οι σύζυγοι αυτών.
Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι λόγω των έκτακτων 
υγειονομικών συνθηκών και προς αποφυγή διασποράς 

του Covid-19, θα τηρηθούν αυστηρά, κατά τη διάρκεια 
της τακτικής γενικής συνέλευσης και της εκλογικής δι-
αδικασίας, τα υποδεικνυόμενα από την πολιτεία μέτρα 
προστασίας.
Προσδοκούμε στην κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμ-
μετοχή μελών και υποψηφίων στην επερχόμενη εκλογική 
διαδικασία του Συλλόγου μας, ώστε πιο δυνατοί και ανα-
νεωμένοι να δουλέψουμε ακόμη πιο δυναμικά την ερχό-
μενη διετία για την προαγωγή της παράδοσης και του 
πολιτισμού του ιστορικού τόπου μας, των Ανωγείων.

Σας περιμένουμε όλους.

Για το ΔΣ
Με τιμή

Η πρόεδρος
Ζαχαρένια Ν. Ανδρεαδάκη

Ο γεν.γραμματέας
Παναγιώτης Δ. Σκουλάς

Καλή 
Χρονιά

 Χρόνια 
Πολλά    και

ο ΣΥλλογοΣ ανωγΕΙανων ΤΗΣ αθΗναΣ «Το ΙΔαΙον ανΤΡον» & 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ οΜΑΔΑ ΤΗΣ ΦωνΗΣ Των ανωγΕΙων ΣΑΣ ΕΥχοΝΤΑΙ 
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