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ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ...

Σελ. 11-12

ΣΕΛ. 14-15

Εορτασμός 78ης επέτειου από το

Ολο κ αύ τ ω μ α
τ ω ν Αν ω γ εί ω ν
Σελ. 9-10

Ανώ γ ει α
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η ΜΝ Η Μ Η Σ
31.08.2022
ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ (2012-2022)

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2022
Σελ. 7-8
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

ΣΚΕΨΕΙΣ

σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

Τριήμερο
Συνέδριο
για τα
τοπωνύμια
της Κρήτης

Έναρξη
Μαθημάτων
ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧορΩΝ

Σάββατο, 01 Οκτωβρίου 2022,
ώρα 17:00.
› Χοροδιδάσκαλοι:
Κώστας Μέμμος,
Κατερίνα Κωσταρέλου

›Σελ. 13

παλμογραφιες!

σελ. 4, του Δημήτρη Σαλούστρου

Ιστοριεσ του ωκεανου

σελ. 5, της Μαρίας Χρονιάρη
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δεν ησυχαζουμε ποτε...
Με την πανδημία του κορονοϊού σε αποδρομή, ήδη από την
Άνοιξη, και τις μάσκες κατά κυριολεξία, να πέφτουν, οι κοινωνικές συναναστροφές το καλοκαίρι που αφήσαμε πίσω μας,
επανήλθαν αισθητά. Οι περισσότεροι το ζήσαμε με μια έντονη διάθεση αναπλήρωσης για ό,τι χάθηκε τα προηγούμενα
χρόνια.
Δυστυχώς, όμως, η ανθρωπότητα, πιστή στο «ραντεβού» με
ένα σερί κρίσεων (που ίσως στο «δυτικό κόσμο» να γίνονται
περισσότερο αντιληπτές) ήρθε το ίδιο σχεδόν διάστημα, αντιμέτωπη με τον κρότο του πολέμου στην Ουκρανία. Ένα πόλεμο που δυστυχώς, κατά τρόπο τραγικό και απειλητικό για
την παγκόσμια ειρήνη και τον ίδιο τον άνθρωπο, συνεχίζεται
μέχρι σήμερα, με αμείωτη ένταση. Και τούτο, για να μας
κάνει ίσως, να αντιληφθούμε ξανά και δη μετά θλίψεως (και
ας φαντάζει τούτο ως μοιρολατρική παραδοχή), ότι η κανονικότητά μας, δεν μπορεί, παρά να συνεχίζει να είναι μια ζωή
μέσα σε κρίσεις.
Πράγματι, βλέποντας βαθύτερα, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσουμε, ότι αν κάτι διέκρινε τις μεταπολεμικές κρίσεις στον
20ο αιώνα ήταν η πεποίθηση, ότι οι κρίσεις ήταν διαχειρίσιμες,
είτε γιατί η αγορά μπορούσε να τις ελέγξει, είτε γιατί το κράτος ήταν σε θέση να βελτιώσει την απόδοσή του. Αυτές οι
κρίσεις, για την Αριστερά, ήταν συχνά η ευκαιρία για αλλαγές
εκ βάθρων, ενώ για τη Δεξιά, και δη τη ριζοσπαστική, ήταν
ενίοτε η ευκαιρία, ακόμα και για αυταρχικές, διευθετήσεις.
Όμως οι ίδιες αυτές κρίσεις, έφεραν «προβλήματα νομιμοποίησης» των ίδιων των θεσμών εκπροσώπησης, που αποδυναμώθηκαν, παρασυρόμενοι σε φθίνουσα δυναμική από τη υποχώρηση της πολιτικής συμμετοχής. Και όταν μιλάμε για κρίσεις, εντάσσουμε ασφαλώς σ’αυτές, την 11η Σεπτεμβρίου που
βιώσαμε στην αυγή του 21ου αιώνα, και οδήγησε σε κρίσεις
ασφάλειας, οι οποίες ακολουθήθηκαν από οικονομικές κρίσεις
πρωτοφανούς ίσως εμβέλειας (σ.σ. θύμα και η χώρα μας), με
αποκορύφωμα, όπως σημειώθηκε, την πολύ πρόσφατη, πολεμική κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που
προκάλεσε με τη σειρά της, την ενεργειακή κρίση που επιβαρύνει κάθε δευτερόλεπτο, το περιβάλλον και επιταχύνει επί
τω χείρω, την κλιματική αλλαγή.
Οι άνθρωποι δυστυχώς, εξαιτίας τη όλης κατάστασης, εύλογα
ίσως αρχίζουν να πιστεύουν ότι η εγωπάθεια είναι η μητέρα
όλων των δεινών και των κρίσεων και χάνουν την εμπιστοσύνη στις προσπάθειες και την υιοθέτηση συμπεριφορών που
μπορούν να καλλιεργήσουν και ενδυναμώσουν τη συλλογική
συνείδηση για το κοινό καλό. Φαίνεται πια, ότι οι περισσότεροι δεν θα διστάσουν να εκμεταλλευτούν τους άλλους προκειμένου να αποκομίσουν ατομικά οφέλη ή άλλα, εμφορούμενα από δήθεν, εθνικά ιδεώδη και κρατικά συμφέροντα. Όλα
πια τείνουν να φαντάζουν ύποπτα και να επιδέχονται δύο ή
και περισσότερες ερμηνείες. Η δυσπιστία παραγκωνίζει τον
ορθολογικό τρόπο σκέψης. Εν τέλει, ο προαναφερόμενος συλλογισμός τείνει να επικρατεί, δίδοντας χώρο στους απανταχού
λαϊκιστές, οι οποίες δρώντες τάχα, ενάντια στην καθεστηκυία
τάξη και την επικρατούσα, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ρητορική, ωθούν με τη στάση τους, το ακροατήριό τους, ακόμα
πιο μακριά από το πολιτικό σύστημα, το προσωπικό του, καθώς και τους ίδιους τους θεσμούς.
Έτσι όμως, υπονομεύεται η ίδια η δημοκρατία. Οι πολίτες
είναι δύσπιστοι απέναντί της ή απέναντι τουλάχιστον, σ’αυτό
που τους προβάλλεται ως δημοκρατικό, ενώ την ίδια ώρα,
ζητήματα σύνθετα που διχάζουν, παραμένουν σε εκκρεμότητα, επιτείνοντας τη δυσπιστία, παραχωρώντας έτσι, ακόμα
περισσότερο, ελεύθερο πεδίο στους λαϊκιστές.
Όμως, η δημοκρατία πρέπει να αντέξει από τη λαίλαπα των
κρίσεων και την αδιάκοπη αλληλουχία τους. Κι όσο κι αν,
ίσως, οι ελπίδες λιγοστεύουν, δεν πρέπει να πάψουμε να παλεύουμε και να πιστεύουμε, ότι ο δρόμος όσο δύσκολος και
να’ναι, αυτόν πρέπει να ακολουθήσουμε. Γιατί ο δύσκολος
δρόμος είναι ο σωστός. Και η δημοκρατία για να ισχυροποιηθεί, δεν αντέχει τις ανέσεις. Πρέπει όμως να είμαστε σε επιφυλακή, καθώς τα προβλήματα της δημοκρατίας, δεν είναι
δεδομένα διαχειρίσιμα. Και ο νοών, νοείτο….
Ο συντάκτης,
Γιάννης ΒΑΣ. Μανουράς

Ανωγειανές... εκδόσεις

μαρια

χ ρ ο νι α ρ η

Μετά από αυτό
που προηγήθηκε
σειρα: ποιηση
(σελ. 80, 8,48 ευρω)
ISBN 978-618-5139-07-0
IOYNIOS 2020
εκδοσεισ σοκολη

›› Όταν το ποίημα αγγίζεται με την εικόνα, όταν η φωτογραφία κινείται πάνω στις
λέξεις, όταν εσύ κι εγώ συμβαίνουμε. 52 ποιήματα γίνονται θάνατος και μαζί ζωή.
Γίνονται ποίηση χωρίς σημεία στίξης. Γίνονται εικόνα χωρίς υποκείμενο κι αντικείμενο. Λέξεις κι αντικατοπτρισμοί στη μαρτυρία της όρασης, διηγούνται αυτόνομα
τη ζωή, που ερήμην συμβαίνει. Η συνάντηση αυτή τυπωμένη στο χαρτί μορφοποιείται, κι από τη μήτρα των ματιών πλάθει το αδιαίρετο καινούριο σώμα, ένα επόμενο σώμα, μετά από αυτό που προηγήθηκε.
Το Μετά από αυτό που προηγήθηκε, η έκτη ποιητική συλλογή της Μαρίας Χρονιάρη, είναι μια ζωή που έρχεται μετά από ό,τι υπήρξε λεηλατημένο και βάρβαρο,
γεμάτη με φως, βγαλμένο από τις χαρακιές και τα σημάδια.
Φως δυνατό και τετελειωμένο.
Μια συνεργασία με τον φωτογράφο Χάρη Τσιλόπουλο, του οποίου φωτογραφίες
κοσμούν το εξώφυλλο και το εσωτερικό του βιβλίου.
› Η Μαρία Χρονιάρη γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τα Ανώγεια της
Κρήτης. Σπούδασε τηλεόραση, έκανε σεμινάρια σκηνοθεσίας και εργάστηκε ως
οπερατέρ.
› Ο Χάρης Τσιλόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία
χρόνια ζει στην Αυστρία, όπου εργάζεται ως φωτογράφος, ενώ ασχολείται ενεργά
και με τη μουσική ως ραδιοφωνικός παραγωγός και αρθρογράφος.
› Το βιβλίο είναι υπό την αιγίδα του Ομίλου της UNESCO Πειραιώς και Νήσων
και της Inter Action ART
›Ε
 ΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

ΔΙΔΟΤΟΥ 29, ΑΘΗΝΑ 106 80
ΤΗΛ./FAX: 210 3805520-210 3822732,
http: www.sokolis.gr, e-mail: mari@sokolis.gr
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Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
των Ανωγειανών της Αθήνας
«ΤO ΙΔΑΙOΝ ΑΝΤΡOΝ»
Γραφεία

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

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

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

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

Κωνσταντίνα Ανανίδη
ananidi@otenet.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
alskreta@gmail.com

Ιωάννης Μανουράς
gmanouras1@gmail.com

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Παναγιώτης Σκουλάς
Νικόλαος Φασουλάς
Φωτεινή Μέμμου
Εβελίνα Μουστάκα
Αλκιβιάδης Σκουλάς
Μανώλης Σκανδάλης
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

Ευχαριστήρια
Α› Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού (Κοινωνική Υπηρεσία) του Δήμου Ανωγείων αισθάνεται την υποχρέωση να
ευχαριστήσει θερμά:
-Στην μνήμη Νίκης Κονιού, τον σύζυγό της, Βασίλειο Κονιό, για το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
-Στην μνήμη Μανιώρου Γεωργίου, την
αδερφή του Μανιώρου Όλγα για το
ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ.
-Στην μνήμη Ελευθερίας Χαιρέτη(Νικαράδενας):
•Την οικ. Ευρυπίδη Χαιρέτη του
Δημητρίου, για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Γιάγκου Σκουλά του Γεωργίου, για το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
•Την οικ. Βερερουδάκη Γεωργίου,
για το ποσό των πενήντα (50,00)
ευρώ.
-Στην μνήμη Ζαχαρία Σμπώκου:
•Την οικ. Σταύρου Σαλούστρου Τρουλή, για το ποσό των εκατό
(100,00) ευρώ.
•Την οικ. Αντωνίου Σαλούστρου
- Τρουλή, για το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
•Την κ.Κυριακάκη, για το ποσό
των σαράντα (40,00) ευρώ.
-Στη μνήμη Ελευθερίου Μανουρά,
την οικ. Αριστείδη Μανουρά για την
προσφορά γεύματος στο κοινωνικό
μαγειρείο.
-Στην μνήμη Μαρμένης Κεφαλογιάννη, την οικογένειά της για την προσφορά γεύματος.
-Στην μνήμη Μαρίας Δακανάλη, την
οικογένειά της για την προσφορά
γεύματος στο κοινωνικό μαγειρείο.
-Στην μνήμη Γεωργίας Ξυλούρη (Ξυδάκη), την οικ. Εμμανουήλ Ξυλούρη
(Μπάγια) για την προσφορά γεύματος στο κοινωνικό μαγειρείο.
-Στην μνήμη Ανδρέα Μανουρά
(Επικ. Καθηγητή Χειρουργικής), την
σύζυγό του Άρτεμης Μανουρά Παπαδήμα για την προσφορά γεύματος
στο κοινωνικό μαγειρείο.
-Στην μνήμη Δέσποινας Καλομοίρη,
τον ανιψιό της Μιχάλη Καλομοίρη
για την προσφορά γεύματος στο κοινωνικό μαγειρείο.
-Στην μνήμη Αργυρώς Σκουλά (Καργομιχάλη), την οικ. Δημητρίου Μπέρκη και Μαρίας Σκουλά για την προσφορά γεύματος στο κοινωνικό μαγειρείο.
-Στην μνήμη Ζαχαρία και Άννας Πασπαράκη και Κωνσταντινιάς Γιαπιτζάκη – Πασπαράκη, τα αδέρφια
Νικόλαο Πασπαράκη, Βούλα Πασπαράκη – Πάγκου και Ρίτσα Πασπαράκη για την προσφορά γεύματος στο κοινωνικό μαγειρείο.
Β› Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της
Ενορίας Αγίου Δημητρίου Μυλοποτάμου ευχαριστεί για την προσφορά
τους:
-Στην μνήμη Βασιλικής Μπαγκέρη,
την οικογένειά της για το ποσό των
εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
Γ› Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Ανωγείων, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, εκφράζουν τις θερμότατες ευχαριστίες για τις προσφορές τους:

-Στη μνήμη Γιώργη Χαιρέτη:
•Την οικ. Μανώλη Καλλέργη και
Ελένης Ξυλούρη που κατέθεσε
στο ταμείο το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
•Την οικ. Ανδρέα Ρουκουνάκη
και Μαρίας Ξυλούρη που κατέθεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
Δ› Το εκκλησιαστικό συμβούλιο
του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Ανωγείων Μυλοποτάμου ευχαριστεί
για την προσφορά τους:
-Στη μνήμη Ζαχαρία Σμπώκου του
Εμμανουήλ:
•Την οικ. Παπαηλιάκη Μιχαήλ
Και Περυσινάκη Στέλλας, για το
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ,
•Την οικ. Βεληβασάκη Ανδρέα,
για το ποσό των πενήντα (50,00)
ευρώ,
•Την οικ. Φασουλάκη Ιωάννη, για
το ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ,
•Την οικ. Κωνσταντάκη Αικατερίνης, για το ποσό των τριάντα
(30,00) ευρώ,
•Την οικ. Γαλανάκη Λεωνίδα, για
το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ.
Ε› Ο Διευθυντής του Κέντρου
Υγείας Ανωγείων ευχαριστεί για
την προσφορά τους:
-Στην μνήμη Νίκης Πασπαράκη
(Γιαννιούδενας):
•Την οικογένειά της για το ποσό
των εκατό (100,00) ευρώ.
•Την οικ. Κατίνας χ. Αναστασίου
Πασπαράκη και την οικ. Ελευθερίας χ. Μιχαήλ Πασπαράκη για το
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Στην μνήμη Σεβαστής Αεράκη, την
Θηρεσία Νταγιαντά του Κωνσταντίνου (ιατρός) για το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ.
-Στην μνήμη Ιωάννη Σκουλά, τη σύζυγό του, Γεωργία, και τα παιδιά
του, Ελένη και Μαρία, για το ποσό
των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
-Στην μνήμη Αντωνίου Βρέντζου
(Αντώναρα):
•Την οικ. Κωνσταντίνου Σπαχή
του Λεάνδρου για το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Γιαννάκου Ξυλούρη
(Μανταλιώτη) για το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ.
-Στην μνήμη Γιαννάκου Ξυλούρη
του Ανάστο, την οικ. Σωκράτη Βρέντζου (Κάτη) για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Στην μνήμη Μαρίας Κουνάλη
(καρντάσενας), τους Ρουκούνη Ιωάννη και Σταυρακάκη Εμμανουήλ
(Αιχμάλωτος) για το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
-Στην μνήμη Νίκης Κονιού (Κονιδοβασίλενας):
•Τον Κονιό Δημήτριο (Κονιδοβασίλη) για το ποσό των εκατό
(100,00) ευρώ.
•Την οικ. Εμμανουήλ και Ειρήνης
Κονιού για το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
•Τον Κονιό Δημήτριο του Χαραλάμπους για το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
•Τον Δημήτριο Βασιλείου Ανδρεαδάκη για το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
•Την Γιάννα Νικολάου Ανδρεαδάκη για το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
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-Στην μνήμη Περσεφόνης Κεφαλογιάννη
(Μεμεντρίκενας):
•Την οικ. Ιωάννη και Σούλας Σμπώκου
για το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
•Την οικ. Μιχάλη και Ελένης Σμπώκου
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Νίκης χ. Φώτιου Μικελάκη
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. ιατρού Γεωργίου και Βάλιας
Μικελάκη για το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
•Την οικ. Νικολάου και Ιφιγένειας Λαρεντζάκη για το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
•Την οικ. Εμμανουήλ και Νίκης Πασπαράκη (Αετός) για το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
•Την οικ. Παπαδουράκη Κωνσταντίνου
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Σφακιανάκη Χαράλαμπου
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Πατεράκη Μποριάννα για το
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Ελευθερίας χ. Μιχαήλ Πασπαράκη για το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
-Στην μνήμη Σοφοκλή Σταυρακάκη:
•Την κ. Αγάπη Σταυρακάκη για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Κωνσταντίνου και Κρυσταλλίας Τσάλα για το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
•Την οικ. Κωνσταντίνου και Δήμητρας
Γεωργάκη για το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
-Στην μνήμη Δημητρίου Σκουλά (Κάργα),
την οικ. Μιχαήλ και Μαριλένας Μανουρά
(Γιάννου) για το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ.
-Την Νίκη Φρυσάλη για την προσφορά
μίας (1) υφαντής τριοπατήτηρης πετσέτας
για τον χώρο του «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΡΥΣΑΛΗ» του Κ.Υ. Ανωγείων
στην μνήμη του αδερφού της.
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Ο Γεώργιος Σμπώκος και το πνευματικό του έργο
Ανώγεια, 8 Αυγούστου 2022)
«Σου γράφω πολλά», σημείωνε σε υστερόγραφο μακροσκελούς επιστολής φίλος σε
φίλο, «Σου γράφω πολλά, δεν είχα χρόνο να
σου γράψω λιγότερα», σπεύδω να απολογηθώ, γιατί και χρόνο να έχεις πόσο να συμπτύξεις ακίνδυνα ένα έργο σαν αυτό του
Γεωργίου Σμπώκου, τόσο εκτεταμένο και
πολυποίκιλο, που, όπου κι αν εστιάσεις,
έχεις την αίσθηση πως εκείνο που αδικείς
είναι πάντα το σπουδαιότερο.
Οι αρχαίοι δάσκαλοι της ρητορικής, που μας
έμαθαν την τέχνη του να μιλούμε, φρόντιζαν
στην αρχή κάθε «ομιλίας», για να κερδίσουν
τη συμπάθεια του ακροατηρίου, να ζητούν
ένα είδος συγνώμης ή επιείκειας, έτσι που η
αδυναμία του αγορητή να στηρίξει επαρκώς
τις θέσεις του, να μη ζημιώνει την αξία τους,
ή αλλιώς η αστοχία των λόγων να μην υποβαθμίζει τη σημασία των έργων.
Αγαπητοί φίλοι κυρίες και Κύριοι
Όταν έρχεται η ώρα να αποτιμήσεις το έργο
μιας ζωής και να τιμήσεις το δημιουργό του,
το πρώτο, που σου έρχεται στο νου, είναι να
χαμηλώσεις τα φώτα. Τα φώτα τα πολλά
έχουν την αδιακρισία να μη σέβονται τη σεμνότητα του βάθους…
Όταν μάλιστα πρόκειται για δημόσια εκδήλωση, εκεί όπου πρώτα εσύ οφείλεις να εκτεθείς, πρέπει να επιλέξεις εκείνον από τους
τρόπους, που σε εκθέτει λιγότερο και να
σταθείς απέναντι σε εκείνον, που θέλεις να
τιμήσεις με σεβασμό και μέτρο, έτσι που να
μη χρωματίζεται η στιγμή από το κίτρινο της
εθιμοτυπίας και το φως από την αλήθεια της
αναγνώρισης να περιορίζει, όσο γίνεται, τη
λαιμαργία των προβολέων.
Στο ίδιο πνεύμα να προσθέσω πως, όταν
κανείς επιφορτίζεται με το έργο να τιμήσει
δημόσια έναν άνθρωπο, οφείλει να ξέρει
πως, ηθελημένα ή όχι, κινδυνεύει να διαπράξει δύο τουλάχιστον σοβαρά ατοπήματα.
Το πρώτο, ότι ορίζεται από μόνος του ο ίδιος
ή ο φορέας, που εκπροσωπεί, ως αξιότερος
εκείνου που τιμά, κι έτσι εκθέτει και τον
εαυτό του και τον τιμώμενο, καθώς ενεργεί
χωρίς ηθική νομιμοποίηση και συνεπώς χωρίς να προσθέτει τίποτα στην αξία εκείνου,
που θέλει να επαινέσει.
Το δεύτερο ότι άνθρωποι, που αξίζουν
πραγματικά να τιμηθούν, ούτε ενεργούν
στοχεύοντας στη διάκριση, ούτε βεβαίως την
επιζητούν και ενδεχομένως χρεώνονται με
πρόθεση, που δε έχουν.
«Είμαι εναντίον κάθε τιμητικής διάκρισης,
από όπου κι αν προέρχεται», λέει εμφατικά
ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, «είμαι εναντίον
των βραβείων, συνεχίζει… Βραβεύω, σημαίνει αναγνωρίζω την αξία κάποιου κατώτερου μου και κάποτε πρέπει να απαλλαγούμε
από τη συγκατάβαση των μεγάλων».
Ο αμίμητος Γιάννης Σκαρίμπας για το ίδιο
θέμα σημειώνει: «Πράγματι εν τε τω συνόλω
και ταις λεπτομερείαις αυτού αντιτίθεμαι
προς τουτονδώ το θεσμό. Ο βραβευόμενος
υφίσταται μίαν παραβίασιν της αξιοπρέπειάς του, ένα είδος προσβολής της ομορφιάς
του ως άνθρωπος».
Ακόμη και για τις ευγενέστερες χειρονομίες,
όπως βλέπετε, δε λείπουν οι ενστάσεις.
Δεν έκαμα ωστόσο αυτήν την ανισόπεδη
εισαγωγή για να πω ότι κακώς βρισκόμαστε
εδώ, ήθελα μόνο να τονίσω πόσο προσεκτικοί, πόσο διακριτικοί οφείλουμε να είμαστε,
όταν ανοίγουμε τέτοια ζητήματα, που εκτός

που μπορούν να κακοποιήσουν την εικόνα
ενός ανθρώπου, εγείρουν και θέμα παραγνώρισης κάποιων άλλων ανθρώπων με
παρόμοια ή και αξιολογότερη δράση στους
οποίους επιφυλάσσουν μιαν εύλογη πικρία,
καθώς δύσκολα γίνεται καθολικά αποδεκτή
η δικαιοκρισία των κριτηρίων επιλογής.
Πέρα όμως από τις θεωρητικές ενστάσεις
είχα και έναν πρόσθετο λόγο να είμαι διστακτικός αναφερόμενος στην προσωπικότητα
και προσφορά του σεβαστού μου δασκάλου,
καθώς έχω τη χαρά να με τιμά με την προσωπική του φιλία και η εξ αυτού αναγκαία
προκατάληψη, έχω έναν φόβο, μη χρεωθεί
σε εκείνον, που δούλεψε αθόρυβα τόσα χρόνια, ακριβώς για να μην την έχει ανάγκη.
Αγαπητοί φίλοι κυρίες και κύριοι
Ο Δήμος Ανωγείων και «Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας» στο πλαίσιο του τριήμερου Συνεδρίου για τα Κρητικά τοπωνύμια
τιμά απόψε τον Γεώργιο Σμπώκο ανάμεσα
στα άλλα και κυρίως για την πνευματική του
συνεισφορά στον τόπο και τους ανθρώπους
του.
Αν ήταν με ένα λόγο να περιγράψω τον αποψινό τιμώμενο θα έλεγα ότι μιλούμε για ένα
εκλεκτό Ανωγειανό, πρωτίστως όμως μιλούμε για έναν ολοκληρωμένο, ένα σπουδαίο
άνθρωπο, σημειώνω δε ότι ο όρος ολοκληρωμένος παραπέμπει στο Αναγεννησιακό
πρότυπο του homo juniversalis, η δε σημασία της λέξης σπουδαίος έρχεται από τη
λέξη σπουδή κι αυτή με τη σειρά της από τη
ρίζα του ρήματος σπεύδω.
Αφήστε τις λέξεις να σας μιλήσουν κι ακούστε τις: Στον αιώνα της μονομερούς εξειδίκευσης, άνθρωπος καθολικός, στον καιρό
της επιδοτούμενης ραθυμίας, άνθρωπος της
εγρήγορσης κι από την πλευρά μας σπουδαίος με την έννοια ότι είχε πράγματα να πει
κι αξίζει να τον σπουδάσουμε.
Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον άνθρωπο μιλώντας για το έργο του.
Μια πλήρης διδακτική θητεία στα χρόνια της
μετωπικής διδασκαλίας, λειτούργημα επίπονο και απαιτητικό, με μόνο το οποίο οι περισσότεροι του χώρου κέρδισαν και ψωμί
και εμπειρίες και αναγνώριση. Δυο πλήρεις
Δημαρχικές θητείες, μεστές αποτελέσματος
παρ’ ότι από θεωρητικό και ερασιτέχνη αυτοδιοικητικό και που πέραν των άλλων πεπραγμένων του είναι και ο πρώτος που εισήγαγε στα Ανώγεια και καθιερώθηκε έκτοτε ως θεσμός να τιμούνται από το Δήμο εν
ζωή επιφανείς Ανωγειανοί με πρώτους τιμηθέντες δυο γνήσιους λαϊκούς δημιουργούς,
τον Αλκιβιάδη Σκουλά ή Γρυλιό αναγορεύοτάς τον σε «Θεόφιλο των Ανωγείων» και
το Μιχάλη Σταυρακάκη ή «Νιδιώτη», το
βοσκό ποιητή, τοποθετώντας τον στη μνήμη
μας εκεί ακριβώς που του άρεσε, αριστερά
ανεβαίνοντας προς τον παράδεισο.
Δεκαεννιά ή είκοσι μελέτες για τη γοητευτική και πολύπαθη μυθιστορία, των Ανωγείων, την εξόχως ιδιαίτερη λαογραφία με τις
ελάχιστες πηγές πέρα από τις λέξεις και τις
δροσερές μνήμες. Πλήθος επίκαιρων άρθρων, επετειακών ομιλιών, εισηγήσεων και
παρεμβάσεων στα καθ’ ημέραν ανακύπτοντα. Ένα σπίτι με ιδίοις αναλώμασι θησαυρισμένα κατάλοιπα μιας άλλης εποχής, για
να βρει στέγη η εκδοχή της Ανωγειανής οικογενειακής εστίας και τέλος, για να μη
λείψει ούτε η μεταφυσική διάσταση πνευματικότητας, το εκκλησάκι των Αγίων Πάντων, στα πάνω αμπέλια, μη μένει παραπο-

νεμένη εκεί ψηλά η συνοδοιπόρος της ζωής
του Αμαλία.
Ποια είναι όμως η πνευματική συνεισφορά
όλου αυτού του έργου στην αποτύπωση της
ταυτότητας, της ιστορικής αυτογνωσίας αλλά και της εν γένει προκοπής των Ανωγείων;
Ο χρόνος δε μας επιτρέπει να μπούμε στην
περιπέτεια να ορίσουμε τί είναι πνεύμα, μια
έννοια, που διαχρονικά εξελισσόμενη, έφτασε να πάρει περί τις 92 σημασίες, να πούμε
μόνο πως εδώ, όταν μιλούμε για πνευματικότητα, νοούμε την ψυχοδιανοητική δραστηριότητα, η οποία ξεπερνώντας την υλικότητα
οδηγεί τον άνθρωπο σε ανώτερες σφαίρες
διανοητικής, συναισθηματικής, αισθητικής
και μεταφυσικής τελείωσης, με ένα λόγο,
μέσα από τη γνώση και την καλλιέργεια τον
κάνει καλύτερο άνθρωπο.
Ο Γεώργιος Σμπώκος ξεκινώντας και καταλήγοντας, όπως θα πούμε και πιο κάτω, ως
Δάσκαλος και ξεπερνώντας τα συνήθη όρια
της ανθρώπινης αντοχής, υπηρέτησε για τον
τόπο του, όσο κανείς, αυτήν την υψηλή στόχευση.
Πριν όμως μπούμε σε γενικότερες αποτιμήσεις δυο μόνο λόγια για το μελετητή των
Ανωγειανών τοπωνυμίων.
Σκεφτόμαστε με έννοιες, αλλά εκφραζόμαστε με λέξεις λένε οι γλωσσολόγοι, που σημαίνει πως οι λέξεις είναι οχήματα εννοιών
και μπορούν εκτός από τη ικανοποίηση του
προορισμού να δίνουν και τη χαρά του ταξιδιού.
Ο Γεώργιος Σμπώκος με τα «Ανωγειανά
τοπωνύμια», αθλοπαιδιά μονάχα για αιώνιους εφήβους, μας ξεναγεί στο θαυμαστό
κόσμο των λέξεων, που πέραν του ότι σώζονται οι ίδιες ως έμπνοα στοιχεία του προφορικού πολιτισμού είναι και αυτές, που
δίνουν όνομα και ταυτότητα, με τα οποία οι
τόποι περνούν τα μεταίχμια των ιστορικών
περιόδων και συστήνονται.
Από την άλλη όνομα είναι η αόρατη κλωστή
με την οποία ανασύρουμε.
κάτι από την αφάνεια και το τοποθετούμε
στο χώρο της κοινωνήσιμης πραγματικότητας, φορτωμένης με εικόνες, εμπειρίες και
συναισθήματα, που στην καθημερινή συναλλαγή, αλλά και στο επίπεδο της μνήμης, μας
μιλούν και τους μιλούμε με το όνομά τους
και από εκεί γεννιέται η οικείωση, που νιώθουμε για τον τόπο μας και τις τοποθεσίες
του και με αυτήν την έννοια ο τόπος γεννάει ταυτότητα και γίνεται το αναγκαίο συμφραζόμενο πέραν του ονοματεπώνυμου.
Το χρωστάμε κι αυτό στον ίδιο άνθρωπο,
που χρωστάμε και όλα τα άλλα. Την εμβληματική προσωπικότητα του Γεωργίου Σμπώκου, που γενικότερα με το πρωτόλειο έστω
ιστορικό του έργο γεφύρωσε την απόσταση
του μύθου από την πραγματικότητα, χωρίς
να αναιρεί το ένα με το άλλο, αποκατέστησε την ιστορική δικαιοσύνη να μνημονεύονται και να τιμούνται κατά τα έργα τους,
όσοι στο παρελθόν αναλώθηκαν στην υψηλή ιδέα της ελευθερίας και με το σύνολο του
λαογραφικού του έργου στερέωσε μέσα στο
ρευστό του χρόνου ως πολιτιστική οντότητα
τα Ανώγεια και τα παρέδωσε στις επόμενες
γενεές ως αντιπρόταση στη γυαλιστερή αισθητική των ημερών με τις ενέσιμες χαρές
και τις πλαστικές συγκινήσεις.
Να θυμηθούμε ότι πριν από τις δικές του
καταγραφές το μυθικό, ιστορικό και λαογραφικό παρελθόν των Ανωγείων και γενικότερα του ορεινού Μυλοποτάμου και Μα-

λεβιζίου είναι κατ’ ουσίαν άγνωστο, καθώς
αφημένο στην αναλγησία του χρόνου και
των συνθηκών μέσα στις οποίες αυτό εκτυλίχθηκε και είναι χαρακτηριστικό, όπως
σημειώνει ο ίδιος στους «Πρωταγωνιστές
της Λευτεριάς», ότι αυτό συνέβη κοθόσον
οι μεν ιστορικοί του παρελθόντος δυσκολεύονταν να έχουν σαφή γνώση λόγω των συνθηκών επικοινωνίας, οι δε πρωταγωνιστές
των γεγονότων και γιατί δεν γνώριζαν γράμματα, αλλά κυρίως γιατί από ιδιότυπη σεμνότητα θεωρούσαν την προβολή και υστεροφημία καμώματα ανεπίτρεπτα ή ακόμη
και μισητά απέφευγαν οποιαδήποτε απομνημείωση και καταγραφή.
Χωρίς πάντως να υποτιμούνται οι αποσπασματικές καταγραφές Ανωγειανών ή και
ευρύτερα Κρητών συγγραφέων, τις πληροφορίες των οποίων άλλωστε αξιοποιεί στο
έργο του, ο Γεώργιος Σμπώκος αναδεικνύεται, ως ο καταξιωμένος πλέον ιστορικός
και λαογράφος των Ανωγείων, θα μπορούσε να πει κανείς στο πρόσωπό του βρήκαν
τα Ανώγεια το Ηρόδοτο και το Νικόλαο
Πολίτη τους.
Και λέω τον Ηρόδοτο και όχι το Θουκυδίδη,
γιατί όπως και εκείνος ανέλαβε το έργο να
γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στο μυθικό και ιστορικό παρελθόν των Ανωγείων
έργο δύσκολο αλλά αναγκαίο καθώς όπως
εύστοχα έχει παρατηρήσει ο Ζαν Κοκτώ
ένας λαός παράγει μυθολογία και ποίηση
όσο είναι νέος, αλλά να συμπληρώσουμε ότι
ο ίδιος αυτός λαός πρέπει κάποτε να ενηλικιωθεί με κίνδυνο να ζήσει την παρακμή
εκτός αν βέβαια εξελίξει το μύθο του μέχρι
που να τον κάνει ζώσα πραγματικότητα.
Βέβαια είμαστε ακόμη στο δρόμο, αν στο
όποιο τέλος της διαδρομής τα Ανώγεια αποδειχθούν όντως μυθικά σε μεγάλο βαθμό θα
το οφείλουν στην ιστορική τους αυτογνωσία
και σε εκείνον, που απόψε τιμούμε, ακριβώς
γιατί τους έδωσε τα μέσα να την αποκτήσουν.
Όσο για το λαογραφικό του έργο, καθώς η
πλειονότητα των πονημάτων του καταγράφει τις συνθήκες και τον τρόπο του κοινωνικού, αγροτικού αλλά κυρίως του ποιμενικού βιώματος του Ανωγειανού, εύλογα του
απονέμει τον τίτλο του θεμελειωτή της Ανωγειανής Λαογραφίας.
Κι επειδή εδώ μιλούμε για την πιο μακροχρόνια και κοπιώδη προσπάθεια έρευνας
και μελέτης παραδοσιακού πολιτισμικού
τρόπου, αξίζει να σημειώσουμε τη σημασία
αλλά και τις δυσκολίες του εγχειρήματος.
Τα Ανώγεια είναι γνωστό αποτελούν, αν όχι
ίσως μια εξέχουσα, ωστόσο μια αλλιώτικη
και κατά τούτο μοναδική εκδοχή Κρητικού
τρόπου.
Οι Ανωγειανοί διαφέρουν όχι μόνο από την
υπόλοιπη Κρήτη αλλά και από τις γειτονικές
κωμοπόλεις και χωριά και γλωσσικά και
νοοτροπικά ακόμη και σωματομετρικά,
στοιχεία που αναπτύχθηκαν από την ανθρωπογεωγραφία του χώρου, τις ιστορικές συνθήκες και μια σχεδόν παθολογική προσήλωση σε αρχές και αξίες, που έλκουν την καταγωγή τους από την πατρογονική
πεποίθηση ότι το να είσαι Ανωγειανός σημαίνει ότι είσαι κληρονόμος ενός προνομίου
μιας άγριας υπερηφάνειας, αλλά και ενός
χρέους, που δεν παραγράφεται και όλο αυτό κυβερνάται από ένα ασίγαστο δαιμόνιο,
που μυστηριακά και επίμονα αξιώνει να γίνονται όλα μουσική και στίχος και ξεφάντω-
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μα και έκφραση καλλιτεχνική και πόνος μοιρασμένος.
Και όλο αυτό το Ανωγειανό ήθος, που εύκολα κανείς το διακρίνει από τις
πρακτικές ασχολίες και την κοινωνική συναναστροφή ως την καλλιέργεια
της λίγης γης, τη βοσκική των προβάτων, την υφαντική οικοτεχνία, και την
εκφραστική ανάγκη όλα αυτά να χωρέσουν στις τριάντα της μαντινάδας
συλλαβές - πάντα πλήρη θεών-, κατά το ρήμα του ποιητή, είναι απορίας
άξιον πώς χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να βρεθεί ένας άνθρωπος με όραμα να σκύψει πάνω στη μοναδικότητα του και να το αθανατίσει.
Η πνευματική συνεισφορά του Γεωργίου Σμπώκου έγκειται εν πολλοίς στη
γραπτή διάσωση μιας έξω από τους συρμούς πολιτισμικής πρότασης, καθώς
νομοτελειακά ο χρόνος χειρονομεί πάνω στις μνήμες μας και η προφορικότητα, όσο δυνατή κι αν είναι, έρχεται ώρα, που υποτάσσεται στην κυριαρχία
της σκόνης. Είναι κι αυτή μιας μορφής αντίσταση απέναντι στο νόμο της
βαρύτητας, είναι και αυτή υπεράσπιση της άλλης ελευθερίας, που χωρίς
αυτήν το πνεύμα υποτάσσεται στην αμάθεια και το σκοταδισμό.
Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι ως μελετητής δεν απαριθμεί ιστορικές πληροφορίες, αλλά με τη διορατικότητα του οραματιστή συνθέτει γεγονότα
εμμένοντας στις βασικές αξίες, την ενότητα τη περηφάνια και τη φιλοξενία
σε εκείνα δηλαδή τα στοιχεία που διαχρονικά αποτέλεσαν το αξιακό υπόβαθρο της διαδρομής μιας μικρής κατά τα άλλα κωμόπολης, που στη συνείδηση όλων έχει καταγραφεί ως ακραίο παράδειγμα αδιαπραγμάτευτης υπεράσπισης της τιμής, αλλά και ένα εξαιρετικό βίωμα για όσους την επισκέπτονται του πως είναι η αίσθηση μιας αγκαλιάς στον πληθυντικό.
Η δυσκολία από την άλλη μεριά είναι κι αυτή μέτρο της αξίας κάθε έργου.
Το να επιχειρείς να περιχαρακώσεις τον Ανωγειανό μέσα σε ένα πλαίσιο
έστω και τεσσάρων χιλιάδων σελίδων δεν είναι από τα ευκολότερα πράγματα, γεννημένος θαρρείς με εμπειρίες και μαθημένος να αναπνέει τον ελεύθερο αέρα προτιμά να μένει αόριστος.
Όταν ωστόσο ως ερευνητής έρχεσαι αντιμέτωπος με κατάλοιπα παγιωμένων
τρόπων, που συνιστούν νομικά κολάσιμες αλλά και ηθικά απαράδεκτες έως
και παντελώς ανέντιμες συμπεριφορές, που ντυμένες στα χρώματα της παράδοσης διεκδικούν κοινωνική νομιμοποίηση, αν είσαι έντιμος απέναντι
στον εαυτό σου και δίκαιος απέναντι στην ιστορία, οφείλεις να τις στηλιτεύσεις.
Ένα μέρος της πνευματικής παρακαταθήκης του Γεωργίου Σμπώκου συνίσταται και στη στάση του απέναντι σε αυτό: στο δίλημμα, ανάμεσα στο να
γίνει ευχάριστος ή να μείνει έντιμος προτίμησε το αληθινά Ανωγειανό.
Στο χώρο των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων αποδίδει τα του Καίσαρος τω
Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ στη βάση μιας αυστηρής ουδετερότητας,
στο δε κοινωνικό χώρο κηρύσσει τη διαλλακτικότητα καταδικάζοντας την
πράξη αλλά κρατώντας στο απυρόβλητο την ιερότητα του προσώπου και
ελέγχοντας με αυτόν το κατηγορηματικό τρόπο κάθε είδους κληρονομημένη ασυδοσία, συμβάλλει αποφασιστικά να αντιδιαστείλουμε κάποτε σε αυτόν
τον τόπο την κουλτούρα από την όντως παράδοση και τον εν γένει πολιτισμό.
Σε ένα υγειές περιβάλλον όλα τα στοιχεία μπορούν να είναι αποδεκτά αρκεί
να ακολουθούν τη θεμελιώδη ηθική αρχή « ό συ μισήσεις εταίρω μη ποιήσης»
Παράδοση δεν είναι κάτι επειδή το κάνουν πολλοί.
Όπου κρατούν βαλτωμένες κουλτούρες, λέει ο Στέλιος Ράμφος, οι άνθρωποι
δεν έχουν ελεύθερη σχέση με τον εαυτό τους και εκεί κυριαρχούν οι τύποι
και τα φαντάσματα.
Εδώ είναι που παρεμβαίνει ο άνθρωπος, που το βλέμμα του ξεπερνά το εγώ
και το σήμερα και με διορατικότητα και τόλμη ανάβει μικρές πυρκαγιές, με
την ελπίδα να φωτίσει κάποτε τα σκοτεινά αισθήματα.
Και ο Γεώργιος Σμπώκος διαθέτει, όπως αποδείχτηκε, το αναγκαίο πνευματικό ανάστημα και το απαιτούμενο ήθος να υπηρετήσει με συνέπεια την
αλήθεια της Ανωγειανής διαφορετικότητας αναμετρούμενος με ένα αφημένο στη μοίρα του ιστορικό παρελθόν και με ανθρώπους ορεσίβιους και
ατίθασους θαρρείς μυημένους στον παράδοξο εκείνο αφορισμό, που δογματίζει πως δεν υπάρχει τίποτε πιο βαρετό από την ευτυχία και εξ αυτού του
λόγου δε σταματούν να παρέχουν πράγματα στον εαυτό τους.
Και το έκανε αυτό με τους δικούς του όρους, ήπιος στην όψη και ευγενής
στο χαρακτήρα, με ακατάβλητη εργατικότητα και σπάνια θέληση, μπόρεσε
με την επιμονή της σταγόνας να λειάνει τα άγρια και να αναδειχθεί ως ο
καθολικά αποδεκτός εκφραστής της Ανωγειανής ψυχής, που με την ανιδιοτέλεια και τη δουλειά του δίδει μαθήματα κοινωνικής ευθύνης και με τη
σεμνότητά του να αναφέρεται στον εαυτό του σε πρώτο πληθυντικό και να
υπογράφει όλα του τα έργα με την πρώτη και μόνιμη ιδιότητα εκείνη του
Δασκάλου, παραδίδει μαθήματα ήθους και μεγαλοσύνης.
Αγαπητοί φίλοι, ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς, σε αβέβαιους, όμως το
μέλλον με κάποιον τρόπο μπορούμε να το σχεδιάσουμε το παρελθόν ωστόσο χωρίς την επίγνωση των καταβολών είναι τελείως απρόβλεπτο, και χωρίς
παρελθόν βαδίζουμε σε δρόμους χωρίς αύριο.
Αν τα Ανώγεια έχουν σήμερα περίοπτη θέση στο χάρτη του καθ ημάς και
όχι μόνο πολιτισμού και στην καρδιά μας το οφείλουν σε όλους τους ανώνυμους και επώνυμους, που εργάστηκαν για την τιμή και την προκοπή του κι
ανάμεσά τους όλως ιδιαιτέρως στο πνευματικό ανάστημα, του Γεωργίου
Σμπώκου, που ανέδειξε το ήθος και τα πεπραγμένα των ανθρώπων του και
που με λογισμό και με όνειρο μας κατέστησε νόμιμους κληρονόμους της ιστορίας και των παραδόσεών μας έργο με το οποίο μα δίδαξε πως πριν κινήσεις
για καινούρια όνειρα πρέπει να ξεδιαλύνεις τα παλιά για να μην ασπάζεσαι
αβασάνιστα το δόγμα του νεωτερισμού πως τάχα και τα όνειρα παλιώνουν.
Για το έργο αυτό μαζί με τις ευχές μας για υγεία, μακροημέρευση και γόνιμη
συνέχεια, διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων ανεξαιρέτως των Ανωγειανών,
ως Δήμος με την παλιά έννοια τον τιμούμε απόψε και ες αεί, κρίνοντας τον
άξιο της καθολικής αναγνώρισης, της εκτίμησης και της ευγνωμοσύνης μας.
Σας ευχαριστώ πολύ
Δημήτρης Σαλούστρος
(του Ζαϊμη)

Email: saloudim@hotmail.com
Το κείμενο αναγνώσθηκε από τον συγγραφέα του στην εκδήλωση απόδοσης τιμής
στο Γεώργιο Σμπώκο από το Δήμο Ανωγείων στα πλαίσια του τριημέρου Συνεδρίου
(8,9,και 10 Αυγούστου) για τα Κρητικά Τοπωνύμια, που συνδιοργάνωσε ο Δήμος με
το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας
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«Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων
του Σταυράκειου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ • Ανώγεια 11/09/2022
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλ

λόγου Αποφοίτων και Φίλων του Σταυράκειου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων»
Στα Ανώγεια, την 10η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα
Σάββατο και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων του Σταυράκειου Γυμνασίου- Λυκείου Ανωγείων, συνήλθαν σε συνεδρίαση, κατόπιν σύγκλησης της πρώτης σε ψήφους, μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες τις 4/9/2022,
Ελένης Σμπώκου, τα νεοεκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του προαναφερθέντος Σωματείου, τα οποία προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της 4ης Σεπτεμβρίου 2022.
Αφού διαπιστώθηκε, ότι παραστάθηκαν, όλα τα
οκτώ (8) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και
συνεπώς προέκυψε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με
το νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου (Άρθρο 5ο), άρχισε η συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και τις προτάσεις ενός
εκάστου των μελών του, εξέλεγξε ομοφώνως, τα
μέλη του, ώστε συγκροτήθηκε με την ακόλουθη
σύνθεση σε σώμα, για να επιτελέσει το έργο του,

με 3 θητεία, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό,
και συγκεκριμένα:
Πρόεδρος: Δραμουντάνης Βασίλειος τ. Νικολάου
Αντιπρόεδρος: Σμπώκου Ελένη τ. Μιχαήλ
Γενικός Γραμματέας: Χαιρέτη Μελπομένη

τ. Στυλιανού
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:

Νταγιαντά Θηρεσία τ. Εμμανουήλ
Ταμίας: Αεράκης Ελευθέριος τ. Γεωργίου
Έφορος: Νταγιαντάς Εμμανουήλ τ. Δημητρίου
Κοσμήτορας: Καλομοίρη Αγάπη τ. Γεωργίου
Μέλος: Μιχαήλ Σταυρακάκης τ. Νικολάου

Για την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου
στον ως άνω τόπο και χρόνο και την λήψη αποφάσεων ουδέν εκ των μελών έφερε αντίρρηση.
Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος

Βασίλης Δραμουντάνης

Ιστορίες του ωκεανού
Κ ΑΘΡΕΠΤΗΣ

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

ΚΑΘΟΤΑΝ ΜΟΝΗ σε ένα από εκείνα τα παγκάκια της εφηβείας της. Φορούσε το ίδιο
σκισμένο τζιν, τα ίδια αθλητικά παπούτσια,
είχε τα μαλλιά της πιασμένα λίγο πιο πάνω
από τον λαιμό και από τα αυτιά της κρεμόταν
ο κόσμος.
Παρατήρησα τα δαχτυλίδια στα χέρια της.
Τη συμμετρική ασυμμετρία της που ανέκαθεν αγαπούσε. Την κούραζε η
συνήθεια των ματιών. Ήθελε πάντα να ανοίγει τα φτερά της και να απλώνει το όνειρο σε κάθε ουρανό. Ακόμη και σε αυτόν που δικός της δεν ήταν.
Κοιτούσε κάπου μακριά, ακαθόριστα για τη θέση που βρισκόμουν, όμως το
βλέμμα της είχε για ώρα μείνει παγωμένο. Ποιες εικόνες πάλι βασάνιζαν
τον ορίζοντα; Ποιες ανείπωτες λέξεις, ποιες υποσχέσεις που αφήσαν τη
στάχτη τους; Ήθελα να την πλησιάσω, αλλά φοβήθηκα πως θα τρόμαζε.
Κι έτσι έμεινα να παρατηρώ από τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά τις αλλαγές της. Αλλαγές στο ρυθμό της ανάσας της. Αλλαγές στον τρόπο που με
τα πόδια χτυπούσε κάθε λίγο το ξύλινο παγκάκι. Τη φωνή της που τραγουδούσε έναν παλιό σκοπό και στο ίδιο σημείο κάθε φορά, έσπαγε. Κι ο στίχος
έμενε μισός. Και όλο πάλι το τραγούδι απ’ την αρχή.
Σήκωσε το δεξί της χέρι ξαφνικά και κοίταξε τον καρπό της. Ένα τατουάζ
χρόνια χαραγμένο με ένα πλατύ χαμόγελο. Μετά γύρισε προς το μέρος μου.
«Ώρα να φεύγουμε μικρή. Ντύσου καλά. Είναι χιόνι οι άνθρωποι κι εσύ
ακόμα δεν έμαθες να συλλαβίζεις μίσος.»
Έδεσα καλύτερα τα κορδόνια μου, ίσιωσα το σκισμένο μου τζιν, αγκάλιασα
το στέρνο μου και κατηφόρισα τον δρόμο.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com
Τους τελευταίους μήνες η Μαρία Χρονιάρη παράλληλα με τη συγγραφή, ασχολείται
και με θέματα πνευματικότητας και ανθρώπινων σχέσεων και διατηρεί δύο κανάλια με
το όνομά της στην πλατφόρμα του You Tube. Το ένα στα αγγλικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/channel/UCsFJFLztkcGowjCSph7WpWw και το άλλο
στα ελληνικά εδώ: https://www.youtube.com/channel/UCcOJHfqWJkgJH6Ayp5SJI6Q
κάνοντας και συνεδρίες θεραπευτικές σε άτομα που ζητούν έναν εναλλακτικό τρόπο
προσέγγισης, μέσω διαδικτύου. Όσοι θέλετε μπορείτε να την ακολουθήσετε κάνοντας
εγγραφή στα κανάλια της και να τη βρείτε μέσω του μέιλ της.
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«ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ ΤΟΥ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ»

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ

(Μια κριτική προσέγγιση στο δοκίμιο του Οδυσσέα Λ. Σπαχή
με τίτλο «Δίκαιο και Ισχύς στον «Ερωτόκριτο»
του Βιτσέντζου Κορνάρου», εκδόσεις Δρόμων, Αθήνα, 2021)

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ειρηνοδίκης στο Ειρηνοδικείο Αθηνών

Ο

κύριος Οδυσσέας Σπαχής, τον οποίο είχα την χαρά να γνωρίσω πριν από λίγο
καιρό, είναι κατ’ αρχάς νομικός, εφέτης στον τομέα της Διοικητικής Δικαιοσύνης
με βαθιές γνώσεις και τεράστια εμπειρία στα ζητήματα της επιστήμης του. Όμως δεν
περιορίζει τις δραστηριότητές του μόνο στο πεδίο της Θέμιδας. Εδώ και χρόνια ασχολείται
με την λογοτεχνία, τόσο με την ποίηση (ΠΟΡΦΥΡΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ, ΑΜΗΧΑΝΟ ΚΑΛΛΟΣ,
ΕΥΝΟΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ), όσο και με το δοκίμιο (ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ

ΜΥΘΟ, Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ ΤΟΥ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ), ενώ παράλληλα τα ενδιαφέροντά του επεκτείνονται και στην ιστορία

και τη φιλοσοφία, τις οποίες επίσης έχει μελετήσει ενδελεχώς. Ειλικρινά η πολυμάθειά του
με εξέπληξε. Έχουμε να κάνουμε μ’ έναν άνθρωπο αναγεννησιακό, homo universalis, που
απεχθάνεται τη νοοτροπία της εξειδίκευσης και του εφησυχασμού (πνευματικού και επαγγελματικού) που όλο και περισσότερο μοιάζει να κερδίζει έδαφος στην εποχή μας. Είναι
λοιπόν αναμενόμενο, ένας άνθρωπος με τέτοια ιδιοσυγκρασία και τόσα ενδιαφέροντα να
καταπιαστεί και μ’ ένα μνημειώδες κείμενο της ελληνικής γραμματείας, τον ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ
του Βιτσέντζου Κορνάρου, γέννημα της Κρητικής Αναγέννησης. Εξάλλου η καταγωγή του
συγγραφέα, που είναι γέννημα θρέμμα των Ανωγείων, από μόνη της μοιάζει να του υπαγορεύει δίκην καθήκοντος την ενασχόληση μ’ ένα λογοτεχνικό έργο που έχει ταυτιστεί με το
νησί του και τραγουδιέται μέχρι και σήμερα από γέροντες στα πιο απομακρυσμένα χωριά.
Ο συγγραφέας, όπως εξομολογείται και ο ίδιος, διάβασε πρώτη φορά το βιβλίο στα 18 του
χρόνια. Αποτελεί εξάλλου για κάθε Κρητικό κάτι σαν υποχρέωση να διαβάσει το έργο. Η
νεότητα όμως πολλές φορές δεν επιτρέπει στον αναγνώστη να αντιληφθεί και να κατανοήσει
έργα τέχνης που έχουν ιδιαίτερο βάθος και ειδικό βάρος. Στα 50 του πλέον, ώριμος και
κατασταλαγμένος, καταπιάστηκε και πάλι με το έργο, επειδή του γεννήθηκε η επιθυμία να
έρθει ξανά σε επαφή με αυτό. Αυτή τη φορά όμως ο αναγνώστης δεν ήταν ο ορμητικός έφηβος, με την βιασύνη και την ενδεχόμενη έπαρση, που αντιμετωπίζει τα έργα του παρελθόντος
με κάποια συγκατάβαση κι έχει το βλέμμα του στραμμένο προς το μέλλον. Ο αναγνώστης
πλέον ήταν ο ώριμος στοχαστής, ο έμπειρος δικαστής που αντιλαμβάνεται, ότι το παρελθόν
πολλές φορές έχει πράγματα, να μας πει, αρκεί να είμαστε πρόθυμοι να τα ακούσουμε. Έτσι
λοιπόν ο κύριος Σπαχής, όταν ξαναδιάβασε τον Ερωτόκριτο, είδε να ανοίγονται μπροστά
του νέοι ορίζοντες, ή μάλλον αντιλήφθηκε καλύτερα αυτό που ήδη βρισκόταν μπροστά του.
Καρπός αυτής της νέας επαφής είναι το βιβλίο που έγραψε για τον Ερωτόκριτο, με το οποίο
θα ασχοληθούμε στο παρόν.
Προτού καταπιαστούμε με το δοκίμιο, ας πούμε λίγα πράγματα για τον ίδιο τον Ερωτόκριτο.
Ο Βιτσέντζος Κορνάρος, Κρητικός, βενετικής καταγωγής, γεννήθηκε το 1553 και πέθανε στο
Ηράκλειο το 1613 ή 1614, λίγες δεκαετίες πριν από την ολοκληρωτική υποδούλωση της Κρήτης στους Οθωμανούς το 1669. Γόνος αρχοντικής, βενετσιάνικης οικογένειας, με τεράστια
περιουσία και βαθιά παιδεία, ήταν το πρότυπο του αναγεννησιακού αριστοκράτη, που από τη
μία αναλαμβάνει και φέρνει σε πέρας σύνθετες, πρακτικές αποστολές, ακόμα και πολέμους
και από την άλλη κολυμπάει με άνεση στα βαθιά νερά της λογοτεχνίας και της τέχνης. Ανάμεσα λοιπόν στις ασχολίες του με τα οικογενειακά κτήματα, την γυναίκα του και τις κόρες του
καθώς και τα δημόσια αξιώματα, που κατά καιρούς ανέλαβε, κατάφερε να συνθέσει το έπος
του, αποτελούμενο από 10.012 ιαμβικούς, δεκαπεντα-σύλλαβους, ομοιοκατάληκτους στίχους.
Πέραν αυτού, του αποδίδεται και η πατρότητα του θεατρικού «Η Θυσία του Αβραάμ», θρησκευτικού αφηγηματικού δράματος, από τα σημαντικότερα του ελληνικού θεάτρου. Ο συγγραφέας από το 1580 εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο και κατά την διάρκεια της πανούκλας
(1591-1593) ανέλαβε καθήκοντα υγειονομικού επόπτη. Το έργο του δημιουργήθηκε κατά

πάσα πιθανότητα στα τέλη του 16ου αιώνα, όταν ο συγγραφέας ήταν ώριμος άντρας πλέον.
Το έργο βασίζεται, κατά τη συνήθη πρακτική της εποχής, στο γαλλικό μεσαιωνικό μυθιστόρημα Paris et Vienne του Pierre de La Cépède, αλλά ο συγγραφέας ξεπερνά κατά πολύ το
πρωτότυπο, ενώ από ένα σημείο και μετά το εγκαταλείπει και η πλοκή του έργου του αλλάζει πλήρως. Το βιβλίο του Γάλλου δημιουργού αποτελεί ουσιαστικά το έναυσμα για τη δημιουργία ενός καινούργιου λογοτεχνικού έργου. Η υπόθεση του έργου συνοπτικά.
Ο βασιλιάς της Αθήνας Ηράκλης και η σύζυγός του Αρτέμη αποκτούν μετά από πολλά
χρόνια μια κόρη, την Αρετούσα. Τη βασιλοπούλα ερωτεύεται ο γιος του πιστού συμβούλου
του βασιλιά (Πεζόστρατος), ο Ερωτόκριτος. Ο Ερωτόκριτος φανερώνει τον έρωτά του για
την κόρη του βασιλιά στον φίλο του Πολύδωρο, ο οποίος όμως του προτείνει να μην διανοηθεί να φανερώσει τον Έρωτά του στον Βασιλιά, διότι θα βάλει σε κίνδυνο την ίδια του την
ζωή. Ο Ερωτόκριτος συμφωνεί και επειδή δεν μπορεί να φανερώσει τον έρωτά του, πηγαίνει
κάτω από το παράθυρό της τα βράδια και της τραγουδά ερωτικά τραγούδια. Η κοπέλα
σταδιακά ερωτεύεται τον άγνωστο τραγουδιστή και επιζητά να μάθει ποιος είναι. Αλλά και
όλο το παλάτι, ακόμη και ο ίδιος ο βασιλιάς Ηράκλης, αναρωτιούνται ποιος είναι ο άγνωστος
τροβαδούρος που κάθε βράδυ γλυκαίνει τον ύπνο του παλατιού με τα ερωτικά τραγούδια
του. Ο βασιλιάς, αποφασίζει να μάθει την ταυτότητα του νέου και διατάζει τους στρατιώτες
του να στήσουν ένα βράδυ ενέδρα ώστε να τον συλλάβουν και να τον παρουσιάσουν μπροστά του. Η ενέδρα αποτυγχάνει και ξεφεύγουν. Ακούγοντας τον φίλο του Πολύδωρο, ο
Ερωτόκριτος, καταλαβαίνοντας ότι ο έρωτάς του δεν μπορεί να έχει αίσια έκβαση, ταξιδεύει στη Χαλκίδα, για να ξεχάσει την Αρετούσα. Στο διάστημα της απουσίας του, ο πατέρας
του αρρωσταίνει και όταν η Βασίλισσα μαζί με την πριγκίπισσα Αρετούσα τον επισκέπτονται,
η μητέρα του, για να τιμήσει την επίσκεψη τους, ανοίγει όλα τα δωμάτια του σπιτιού τους. Η
Αρετούσα μπαίνει στο δωμάτιο του Ερωτόκριτου και βρίσκει μια ζωγραφιά που την απεικονίζει και τους στίχους που της τραγουδούσε. Αμέσως καταλαβαίνει πως αυτός είναι ο άγνωστος τραγουδιστής. Όταν ο Ερωτόκριτος επιστρέφει, για να δει τον πατέρα του, ανακαλύπτει
την απουσία της ζωγραφιάς και των τραγουδιών και μαθαίνει, πως μόνο η Αρετούσα είχε
επισκεφτεί το δωμάτιό του. Επειδή καταλαβαίνει, ότι αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του, μένει
στο σπίτι προσποιούμενος ασθένεια και η Αρετούσα του στέλνει για περαστικά ένα καλάθι
με μήλα, ως ένδειξη ότι ανταποκρίνεται στα συναισθήματά του. Ο Ερωτόκριτος αρχίζει να
συχνάζει πάλι στο παλάτι και οι δύο ερωτευμένοι βεβαιώνονται με τα μάτια για την αμοιβαία
αγάπη τους. Ο Βασιλιάς, για να διασκεδάσει την κόρη του, που τη βλέπει μελαγχολική, οργανώνει ένα κονταροκτύπημα. Παίρνουν μέρος αφέντες και αρχοντόπουλα από διάφορους
ελληνικούς τόπους που είχαν φημισμένα κάστρα, αλλά μετέχουν επίσης και ξένοι: ο φοβερός
Καραμανίτης (Τούρκος) Σπιθόλιοντας και ο Σκλαβούνος (Δαλματός Σλάβος). Τελευταίος
έρχεται ο Κρητικός Χαρίδημος, αφέντης της Γορτύνης. Ο Βασιλιάς ανακοινώνει πως ο νικητής θα λάβει ως έπαθλο ένα χρυσό στεφάνι, το οποίο θα ετοιμάσει η Αρετούσα. Ο Ερωτόκριτος είναι ο νικητής. Το πάθος της Αρετούσας γίνεται τώρα σφοδρότερο και παρά τις
συμβουλές της παραμάνας, αρχίζει να συναντάται με τον Ερωτόκριτο τη νύχτα, σ’ ένα καγκελόφραχτο παράθυρο του παλατιού. Η κοπέλα παρακινεί τον Ερωτόκριτο να τη ζητήσει
από τον πατέρα της. Ο Ερωτόκριτος αποφασίζει να φανερώσει τον έρωτά του στον πατέρα
του Πεζόστρατο, ζητώντας να ζητήσει εκ μέρους του το χέρι της Αρετούσας. Ο Πεζόστρατος κάνει τη χάρη του υιού του, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως ο βασιλιάς θα θυμώσει
με αυτή την πρόταση. Όπως είναι φυσικό, ο βασιλιάς εξοργίζεται με το θράσος του νέου και
αποφασίζει να τον εξορίσει. Ταυτόχρονα φτάνουν προξενιά για την Αρετούσα από το βασιλιά του Βυζαντίου και ο Βασιλιάς αποφασίζει να την παντρέψει. Η κοπέλα αρραβωνιάζεται κρυφά με τον Ερωτόκριτο, πριν αυτός εγκαταλείψει την πόλη και του χαρίζει ένα δακτυλίδι της, ως δακτυλίδι του αρραβώνα τους, ζητώντας τον να το φοράει για πάντα - ακόμη και
στον θάνατο. Ο Ερωτόκριτος φεύγει για την εξορία του αποχαιρετώντας τους γονείς του.
Ο Ηράκλης, υποψιαζόμενος ότι η κόρη του αγαπά τον Ερωτόκριτο, αποφασίζει να επισπεύσει το γάμο με το βασιλόπουλο του Βυζαντίου. Η Αρετούσα αρνιέται, ο βασιλιάς επιμένει,
και τελικά η νέα φυλακίζεται μαζί με την παραμάνα της. Ύστερα από τρία χρόνια ένας βόρειος αντίπαλος, οι Βλάχοι (Ρουμάνοι) με το βασιλιά τους Βλαντίστρατο εισβάλλουν στη
χώρα και πολιορκούν την Αθήνα. Ο Ερωτόκριτος αποφασίζει να επιστρέψει. Με την βοήθεια
μιας μάγισσας, αποκτά ένα μαγικό υγρό που αλείφοντας το στο πρόσωπό του, γίνεται μαύρος στο πρόσωπο και αλλάζει τη φωνή του. Έτσι, επιστρέφει στην Αθήνα και παίρνει μέρος
στις μάχες και αποδεικνύεται σπουδαίος πολεμιστής, ενώ γίνεται φόβος και τρόμος των
εχθρών. Ο ίδιος ο βασιλιάς αναζητά τον άγνωστο πολεμιστή και του προσφέρει σπουδαία
δώρα, τα οποία όμως ο Ερωτόκριτος αρνείται. Εξασφαλίζει ακόμη και την τελική νίκη σε
μία μονομαχία που γίνεται, έπειτα από συμφωνία των αντιπάλων, ανάμεσα στον Ερωτόκριτο και τον ανιψιό του βασιλιά των Βλάχων Άριστο, που έχει φτάσει από τη Φραγκιά. Ο
Άριστος σκοτώνεται και οι Βλάχοι με μια επιβλητική νεκρική πομπή παίρνουν μαζί τους το
σώμα του και αποχωρούν. Νικητής αλλά και σοβαρά πληγωμένος ο Ερωτόκριτος μεταφέρεται, αγνώριστος πάντα, στο παλάτι. Γίνεται τέλος καλά, λέει στον βασιλιά ότι ονομάζεται
Κριτίδης, και αρνούμενος κάθε άλλη ανταμοιβή ζητά να πάρει γυναίκα του την Αρετούσα.
Ο βασιλιάς του εκμυστηρεύεται, πως η κόρη του δεν δέχεται κανένα προξενιό, αποκαλύπτοντας του τον λόγο της φυλάκισής της. Ο Ερωτοκριτος επιμένει να την δει και την επισκέπτεται στη φυλακή και διατυπώνει την πρόταση του, αλλά η κόρη αρνιέται με επιμονή. Ο ξένος
θέλοντας να δοκιμάσει την πίστη της, της αφήνει τάχα ως δώρο το δακτυλίδι που είχε δώσει
η ίδια στον Ερωτόκριτο για τον αρραβώνα τους και όταν αυτή έκπληκτη το αναγνωρίζει,
τον διατάσσει επιτακτικά να της πει, πού το βρήκε. Ο Ερωτόκριτος, πλάθει μια ιστορία και
της αποκαλύπτει, πως το δαχτυλίδι αυτό της έδωσε πριν καιρό ένας νεαρός που βρήκε να
αργοπεθαίνει στο δάσος. Ο νεαρός του έδωσε το δακτυλίδι λέγοντας ξεψυχώντας ¨σε έχασα Αρετούσα μου”. Η Αρετούσα αναγνωρίζοντας το δαχτυλίδι και θρηνεί τον αγαπημένο
της. Τότε ο άγνωστος νέος, με το μαγικό υγρό, παίρνει πάλι την όψη του Ερωτόκριτου. Τελικά το ζευγάρι στεφανώνεται μέσα σε γενική χαρά, ο βασιλιάς συμφιλιώνεται με τον Ερωτόκριτο, που ανεβαίνει στο θρόνο της Αθήνας. (1)
Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ένα έργο με γοργή πλοκή, πλούσια γλώσσα και αξιομνημόνευτες φυσιογνωμίες. Κατά την κρατούσα άποψη, ο δημιουργός επιθυμεί να δώσει στο
κοινό ένα ερωτικό έργο, την ασυμβίβαστη ιστορία αγάπης ανάμεσα σε 2 νέους διαφορετικών
κοινωνικών τάξεων. Από τη μια η πριγκιποπούλα Αρετούσα, προορισμένη να παντρευτεί
κάποιον βασιλιά, από την άλλη ο Ερωτόκριτος, τέκνο της αριστοκρατίας, αλλά φυσικά
«ανάξιος» μιας πριγκίπισσας. Όμως ο έρωτας είναι πάνω απ’ όλα και ο νέος, αφού περνά
χίλιες μύριες δυσκολίες, καταφέρνει να κερδίσει την αγαπημένη του και να γίνει βασιλιάς,
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έχει δηλαδή και μελοδραματικά στοιχεία. Σε αυτό το σημείο ο κύριος Σπαχής
με ιδιαίτερο πνευματικό θάρρος διαφοροποιείται από την κρατούσα άποψη
και υποστηρίζει, ότι ο ποιητής δεν θέλει να αφηγηθεί μόνο μια ερωτική ιστορία, αλλά και να κάνει ένα σχόλιο πολιτικού χαρακτήρα. Ο Κορνάρος, τέκνο
της Κρήτης, αλλά και εξοικειωμένος με τα διδάγματα της Αναγέννησης, ήτοι
της αρχαιοελληνικής παιδείας, θέλει να στηλιτεύσει τον δεσποτισμό του
βασιλιά Ηράκλη, ο οποίος σαν απόλυτος μονάρχης συγκεντρώνει όλες τις
εξουσίες, αυτός βγάζει τους νόμους, αυτός τους εφαρμόζει, αυτός δικάζει.
Χωρίς να εξετάζει, αν ο Ερωτόκριτος είναι άξιος, αν έχει ικανότητες και
τιμιότητα, τον εξορίζει, απλά και μόνο επειδή έρχεται σε σύγκρουση με τα
σχέδιά του. Άνθρωπος στενόμυαλος, συμφεροντολόγος, με μπακαλίστικη
νοοτροπία, κρίνει τους ανθρώπους με βάση τους τίτλους τους και όχι την
αξία τους. Ο κύριος Σπαχής επισημαίνει αυτή την πρόθεση του ποιητή με
στέρεα και αξιόλογα επιχειρήματα. Ο Ερωτόκριτος είναι και πολιτικό κείμενο, ο συγγραφέας επισημαίνει τους πλείστους όσους κινδύνους που κρύβει
η «ενός ανδρός αρχή». Μπορεί κάποιος ηγεμόνας να είναι προικισμένος,
ικανός, ακόμα και «φωτισμένος», αλλά είναι και άνθρωπος, όχι θεός, οπότε
δεν γίνεται να ελέγχει τα πάντα, να γνωρίζει το καθετί. Κατά τον συγγραφέα,
ο ποιητής πρεσβεύει, πως μια κοινωνία πρέπει να έχει ένα λιγότερο συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης, το οποίο θα προωθεί τους άξιους και όχι τους
αριστοκράτες, τους γόνους. Ο κύριος Σπαχής δεν μένει όμως εκεί, επισημαίνει ακόμα ένα στοιχείο, για να υποστηρίξει την θεωρία του, κάτι που έχει
περάσει απαρατήρητο από τους πιο πολλούς μελετητές, τον τόπο της δράσης
του έπους. Ο χρόνος παραμένει νεφελώδης, μάλλον μεσαιωνικός, αλλά το
ποίημα λαμβάνει χώρα στην Αθήνα και όχι στην πατρίδα του ποιητή, την
Κρήτη. Κι αυτή η επιλογή, κατά τον δοκιμιογράφο, δεν είναι τυχαία. Εκείνη
την εποχή η Αθήνα φυσικά δεν θύμιζε σε τίποτα την τιμημένη πόλη του παρελθόντος, η παρακμή αιώνων είχε αφήσει επάνω της βαθιά σημάδια. Όμως
ακόμα και κατά την εποχή του ποιητή κάτι από το παλιό μεγαλείο. Επιβίωνε
ακόμα ο Παρθενώνας, αν και τελικά τον περιποιήθηκε ο Βενετός στρατηγός
Μοροζίνι στα τέλη του 17ου αιώνα. Ο ποιητής λοιπόν προβλέποντας ενδεχομένως και την κατάκτηση τελικά της πατρίδας του από τους Οθωμανούς
στρέφει το βλέμμα του στην δοξασμένη Αθήνα, τη γενέτειρα του δυτικού
πολιτισμού. Στην Αθήνα γεννήθηκαν η δημοκρατία, το θέατρο, τόσες και
τόσες επιστήμες, στην Αθήνα ενηλικιώθηκε η φιλοσοφία. Στην Αθήνα ζήσανε και μεγαλούργησαν προσωπικότητες όπως οι Σοφοκλής, Πλάτωνας, Κίμων
και Αριστοφάνης. Οι Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται, είτε στον ελλαδικό
χώρο, είτε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, είτε στην Μικρά Ασία, είτε σε
οποιαδήποτε παροικία, οφείλουν να αναζητήσουν και να γνωρίσουνε το
παρελθόν τους και εν συνεχεία να αγκαλιάσουν την κληρονομιά τους, κορωνίδα της οποίας αποτελεί ο πολιτισμός και η παιδεία των αρχαίων Ελλήνων. Ο Κορνάρος με εκπληκτική οξυδέρκεια, όπως επισημαίνει ο κύριος
Σπαχής, αντιλαμβάνεται τη συγγένεια και τον ακατάλυτο δεσμό μεταξύ
αρχαίων και σύγχρονών του Ελλήνων, η γλώσσα ήταν όμοια, αν και κάπως
απλουστευμένη. Τα ήθη, τα έθιμα διατηρούνταν επί αιώνες. Ο ποιητής με το
πρόσχημα της ιστορίας αγάπης μεταξύ των 2 νέων, υποδεικνύει στους συμπατριώτες του τον ορθό δρόμο, εκδημοκρατισμός των κοινωνικών διαδικασιών και ενασχόληση με την κλασσική παιδεία, της οποίας είναι συνεχιστές
οι ίδιοι. Οι παρατηρήσεις του κυρίου Σπαχή είναι τολμηρές, αλλά τεκμηριωμένες, προσεγγίζει το κλασσικό έργο με μια μέθοδο, που κανείς μέχρι
σήμερα δεν είχε σκεφτεί και καταφέρνει να κερδίσει το στοίχημα.
Όμως ο δοκιμιογράφος δεν μένει μόνο εκεί. Πάει ακόμα παραπέρα. Στρέφει
την προσοχή του σ’ ένα ακόμα σημείο της αφήγησης, που επίσης έχει περάσει
απαρατήρητο, τη μεταμόρφωση του Ερωτόκριτου από τη μάγισσα. Όταν ο
ήρωας πηγαίνει και ζητά να του αλλάξει μορφή, η μάγισσα τον κάνει μαύρο,
του αλλάζει φυλή δηλαδή. Και πάλι ο ποιητής , κατά τον μελετητή του, δεν
επιλέγει τυχαία αυτή την ανατροπή. Ο «μαύρος» δεν είναι απλά ο εξωτικός
πολεμιστής που παρεισφρέει στην πλοκή, για λόγους φολκλορισμού. Ο εκπρόσωπος της μαύρης φυλής είναι το σύμβολο του περιθωριακού, του αποσυνάγωγου, του πάντοτε αδικημένου. Ο κύριος Σπαχής εύστοχα παρατηρεί
για ακόμα μια φορά, ότι σ’ ένα έργο τέτοιας λογοτεχνικής σημασίας τίποτα
δεν είναι αυτό που φαίνεται, πάντα υπάρχει και κάποιος συμβολισμός. Ο
Ερωτόκριτος είναι ο άνθρωπος που υφίσταται την αδικία, αλλά δεν το βάζει
κάτω. Στα χτυπήματα της άδικης εξουσίας δεν μένει αδρανής, δεν το ρίχνει
στην κλάψα και την μεμψιμοιρία. Αποφασίζει για ακόμα μια φορά να αποδείξει την αξία του, μπορεί να πεθάνει στη μάχη ως απλός στρατιώτης, ανώνυμος μεταξύ ανωνύμων, δίχως τιμές και παράτες. Αυτά όμως δεν έχουν αξία
για έναν Ερωτόκριτο, ένα σύμβολο του αδικημένου ανθρώπου, που πάνω απ’
όλα θέλει να νιώθει, ότι αυτός δεν πρόδωσε τον εαυτό του και τα ιδανικά του.
Συνοψίζοντας αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι, ότι ο κύριος Σπαχής
κατέθεσε ένα αξιόλογο δοκίμιο, είδε ένα κλασσικό έργο με έναν αλλιώτικο
τρόπο, είναι δε η γραφή του τόσο κατανοητή και φιλική προς τον αναγνώστη,
που το βιβλίο δεν θυμίζει σε τίποτα διάφορα άλλα «σοβαρά» δοκίμια, που
μετά από μερικές σελίδες καθίστανται μαρτύριο για τους δόλιους που τα
διαβάζουν. Οφείλω να ομολογήσω, ότι δεν είχα διαβάσει τον Ερωτόκριτο,
αλλά μετά την ανάγνωση του βιβλίου του κυρίου Σπαχή, μου γεννήθηκε η
επιθυμία να τον διαβάσω, πράγμα το οποίο κι έκανα και προς μεγάλη μου
έκπληξη χωρίς να δυσκολευτώ ιδιαίτερα. Το βιβλίο του κυρίου Σπαχή αποτελεί, πέραν των άλλων, και μια πρώτης τάξεως εισαγωγή, αφού περιέχει
περίληψη και σχολιασμό του έπους. Αγαπητοί αναγνώστες, διαβάστε το
βιβλίο του κυρίου Σπαχή και δεν θα χάσετε. Ελπίζω δε να σας κινήσει το
ενδιαφέρον, για να στραφείτε στη συνέχεια και στο κλασσικό έργο του
Κορνάρου. Ελπίζω να βρείτε αυτό το άρθρο χρήσιμο.
Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
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Δημοτικού Σχολ

Σ ε κλίμα χαράς, αλλά και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης,

που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Σχολείου, παρουσία του Δημάρχου Ανωγείων κ.
Σωκράτη Κεφαλογιάννη, του Αντιδημάρχου κ. Βρέντζου Μανώλη, του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλη Δραμουντάνη και φυσικά των γονέων και συγγενών
των αποφοίτων. Στη αρχή της τελετής η Διευθύντρια του σχολείου αναφέρθηκε στα τρία
δύσκολα χρόνια του κορονοϊού που δυσχέραναν την εκπαιδευτική διαδικασία, στερώντας
από τους μαθητές πολύτιμες βιωματικές εμπειρίες, εκδρομές, γιορτές, συλλογική ζωή.
Αναφέρθηκε όμως και στα σημαντικά βήματα που βελτίωσαν αρκετά τη σχολική ζωή με
τη διακίνηση μεγάλου αριθμού βιβλίων της σχολικής βιβλιοθήκης «Γεώργιος Σμπώκος» και
την πλήρη λειτουργία μιας εκπληκτικής ιστοσελίδας, όπου αποτυπώνονται οι δράσεις της
σχολικής ζωής, προς καλύτερη ενημέρωση των γονέων, για το υψηλό έργο που επιτελείται
στο Σχολείο μας. Στη συνέχεια αποχαιρέτησαν το Σχολείο και οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης,
με ομιλία που απηύθυνε ο μαθητής Σοφοκλής Πλουσής. Ακολούθησε η βράβευση του
καλύτερου μαθητή της ΣΤ΄ τάξης, δόθηκαν τα αναμνηστικά στους απόφοιτους και ακολούθησε το δρώμενο των μαθητών της ΣΤ΄τάξης με θέμα «Οι νόμοι του Πεύτωνα». Εκεί
οι μαθητές απέδειξαν πως οι νόμοι της φύσης… έχουν άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητά μας… Η γιορτή έκλεισε με πολλή μουσική και βίντεο από διάφορες στιγμές της σχολικής ζωής των αποφοίτων.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, πρόεδρε του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αγαπητοί γονείς
Σας καλωσορίζουμε στη μικρή αποχαιρετιστήρια τελετή αποφοίτησης που για τρίτη
χρονιά γίνεται σε στενό οικογενειακό κύκλο,
καθώς μας το επέβαλαν οι συνθήκες για την
αντιμετώπιση της μάστιγας του κορονοϊού.
Η φετινή χρονιά μπορούμε να πούμε πως
έφερνε κάπως προς την κανονικότητα, μιας
και τα σχολεία παρέμειναν ανοικτά όλη τη
χρονιά και η ύλη των μαθημάτων διδάχθηκε
σχεδόν εξ’ ολοκλήρου δια ζώσης, αν εξαιρέσουμε τις ημέρες που κλείσαμε λόγω καιρικών
συνθηκών και φέτος ήταν αρκετές. Ίσχυαν
όμως οι περιορισμοί ως προς το συγχρωτισμό
των μαθητών, ως προς τις εορτές και τις άλλες εκδηλώσεις ως προς τις εκδρομές που
έδιναν μια άλλη διάσταση στην μαθητική
ζωή. Έλειψε και αυτή τη χρονιά το αλάτι που
νοστιμίζει τη σχολική ζωή και διώχνει την
καθημερινή ρουτίνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον υπήρχε το άγχος της μη
μετάδοσης του κορονοϊού, η χρήση της μάσκας και το άγχος όλων για τη σωστή και
αδιάλειπτη της χρήση, η εφαρμογή όλων των
μέτρων καθαριότητας που έκανε τη ζωή μας
αρκετά πιο δύσκολη. Τα τεστ κούρασαν πολύ όλους, οι ιχνηλατήσεις των κρουσμάτων
έβαλαν τους μαθητές μας σε αλλεπάλληλες
δοκιμασίες, κουραστικές και πολλές φορές
σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες καταφέραμε δύο πολύ σημαντικά επιτεύγματα
για το σχολείο. Το πρώτο είναι η άψογη
οργάνωση και λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης με τη διακίνηση μεγάλου αριθμού
βιβλίων στους μαθητές, που άρχισαν πάλι
να διαβάζουν με μεγάλη όρεξη και το δεύτερο η δημιουργία και πλήρης λειτουργία της
ιστοσελίδας του σχολείου, όπου μπορεί κανείς να βρει αποτυπωμένο ένα μεγάλο μέρος
του έργου του Σχολείου. Ευχαριστώ θερμά
όλους τους συντελεστές αυτών των δύο εκπληκτικών βημάτων.
Επίσης αγαπητοί γονείς και αγαπητά μας
παιδιά, τα καταφέραμε καλά σε όλους τους
τομείς με τη συνεργασία και την αλληλοϋπο
στήριξη. Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις του
εγκλεισμού θα φύγουν με τον καιρό και ήδη
απολαμβάνουμε και πάλι την πολυπόθητη
κανονικότητα, χωρίς περιορισμούς.
Η τάξη αυτή που θα μας αποχωριστεί εφέτος, πέρασε τα τρία τελευταία μαθητικά της
χρόνια στο Δημοτικό, κάτω από όλες αυτές
τις δύσκολες συνθήκες εγκλεισμού. Οι μαθητές μας όμως έδειξαν την κατάλληλη προσαρμοστικότητα και πήραν μαθήματα αντιμετώπισης δύσκολων συνθηκών. Έγιναν
άριστοι στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία
και στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων,
εμπειρία που σίγουρα θα τους φανεί πολύ
χρήσιμη στα επόμενα τους βήματα.
Η τάξη αυτή αποτελούνταν από ζωηρά αλλά
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έξυπνα παιδιά, με φιλότιμο και ιδιαίτερες
ευαισθησίες. Προσπαθήσαμε να τα προσεγγίσουμε και να τους εμφυσήσουμε αξίες και
ιδανικά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κατά
βάθος έχουν ενστερνιστεί αυτές τις αξίες
και θα τις ακολουθήσουν στη ζωή τους. Λαχταρούμε πάντα να ακούμε ότι προοδεύουν
στα επόμενα βήματά τους και όταν περνάνε
στα Πανεπιστήμια νιώθουμε μεγάλη χαρά.
Ευχόμαστε ανεμπόδιστες σπουδές στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Υγεία, πρόοδο και
επιτυχίες στα επόμενά σας βήματα.
Στο σημείο αυτό και οι απόφοιτοί μας θέλουν να μας πουν τα τελευταία λόγια. Θα
μιλήσει ο μαθητής της ΣΤ΄ τάξης Σοφοκλής
Πλουσής.
Τελειώνοντας, να προχωρήσουμε στην απονομή που χρηματικού βραβείου των τριακοσίων ευρώ, που αδιαλείπτως για 24η χρονιά
προσφέρεται στον καλύτερο μαθητή της
Έκτης τάξης από την οικογένεια Αλεξάνδρου Γεωργίου Καλλέργη
Το βραβείο των τριακοσίων (300,00), ευρώ
καθιερώθηκε το 1999 από τον πρώην Δήμαρχο Ανωγείων Ελευθέριο Σκουλά, στη
μνήμη της συζύγου του, Αργυρής Κακουδάκη, η οποία διετέλεσε δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων για 35 χρόνια. Και
τους δύο διέκρινε ιδιαίτερη αγάπη για τα
Ανώγεια.
Μετά το θάνατο του Ελευθερίου Σκουλά το
βραβείο συνέχισε να το προσφέρει η οικογένεια των παιδιών τους Γεωργίου και Νίκης
Καλλέργη στη μνήμη των γονέων τους.
Τα τελευταία χρόνια το βραβείο συνεχίζει
να προσφέρει η οικογένεια του εγγονού
τους, Αλέξανδρου Γ. Καλλέργη. Θερμές
ευχαριστίες απευθύνουμε στους δωρητές
του βραβείου αυτού, την οικογένεια του
Αλέξανδρου Καλλέργη και τους ευχόμαστε
υγεία και μακροζωϊα.
Εφέτος θα αναδείξουμε του τυχερό του
Βραβείου, ανάμεσα στους επτά ισοβαθμίσαντες που είναι οι εξής:
› Καλλέργη Χαρά –Γεωργία
› Κεφαλογιάννη Φερενίκη
› Μανουρά Ελένη
› Νταγιαντά Ευαγγελία- Ευριδίκη
› Παναγιωτάκη Καλλιόπη
› Πλουσής Σοφοκλής
› Σμπώκος Γεώργιος
Μετά από κλήρωση τυχερός αναδεικνύεται
η Μανουρά Ελένη του Βασιλείου. Θερμά
συγχαρητήρια στην τυχερή μαθήτρια.
Επτά επίσης μαθητές της Έκτης απολύονται
με άριστα δέκα και τους αξίζει εξίσου θερμό
χειροκρότημα και είναι οι:
› Αεράκη Ειρήνη- Αναστασία
› Βουϊδάσκη Σωτηρία
› Κονιού Μαρία
› Μπέρκης Γεώργιος
› Ξημέρης Εμμανουήλ
› Φασουλά Καλλιρρόη
› Φασουλά Μαγδαλινή
Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά, στις οικογένειες και στους δασκάλους τους.
Αγαπητά μας παιδιά. Σας αποχαιρετούμε,
σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στις σπουδές
σας, υγεία και μια ευτυχισμένη ζωή!
Το Σχολείο θα σας προσφέρει ένα αποχαιρετιστήριο δωράκι και την αναμνηστική
ταμπλέτα που γράφει όλα τα ονόματα. Εύχομαι να είστε μαζί σε όλο το Λύκειο και
μετά στα πανεπιστήμια. Εκεί, αν περάσετε
παιδιά μου θα έχετε την απόλυτη καταξίωση
και αναγνώριση, ως άτομα, και αν τελειώ-

σετε ένα Πανεπιστήμιο μπορείτε να φτάσετε όσο ψηλά θέλετε. Σας εύχομαι καλό και
σταθερό βηματισμό στις σπουδές σας, καλή
επιτυχία στα όνειρά σας!!
Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε θερμά
όλους τους δωρητές χρηματικών ποσών,
βιβλίων, μασκών μίας χρήσης καθώς και την
ηλεκτρονική εφημερίδα «ΑΝΩΓΗ» αλλά
και τη «Φωνή των Ανωγείων» για τις καταχωρήσεις δωρεών και άλλων εκπαιδευτικών
θεμάτων. Θερμά ευχαριστούμε επίσης για
τη συνεργασία και την υποστήριξη του έργου του Σχολείου, το Κέντρο Υγείας Ανωγείων, την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου
Ανωγείων, το Γεωπάρκο Ψηλορείτη, το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ανωγείων, το Κέντρο πρόληψης Ρεθύμνης,
το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ηρακλείου, το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου, την
ξεναγό κ. Ρούλα Πετραλή που για πολλοστή
φορά ξενάγησε τους μαθητές μας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού αφιλοκερδώς,
τον μουσικό του χωριού μας κ. Γιάγκο Χαιρέτη που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του
Σχολείου, στα πλαίσια προγράμματος εργαστηρίου Δεξιοτήτων, τον κ. Βασίλη Δακανάλη για την προσφορά εποπτικού υλικού
στους μαθητές του Σχολείου στην αρχή της
σχολικής χρονιάς, τον Πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου κ. Μιχάλη Δραμουντάνη, για την οργάνωση της επιτυχημένης
ημερίδας για την οδηγική συμπεριφορά, την
οδική ασφάλεια και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και της εκδρομής
στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, τον
αντιδήμαρχο κ. Μανώλη Βρέντζο για την
οργάνωση της επιτυχημένης επίσκεψης στην
έκθεση του Μουσείου της Τυλίσου για τα
όπλα των κρητικών κατά την Επανάσταση
του 21, το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Δήμου Ανωγείων που ξενάγησε τους μαθητές
στο χώρο καθώς και τον κ. Μάριο Χαλκιαδάκη για την ξενάγηση των μαθητών στο
δορυφορικό σταθμό του Σεισμολογικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών
που βρίσκεται στο Μετόχι, τους οδηγούς του
Δήμου για τις μεταφορές των μαθητών. Επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά την κ. Έλλη
Μανουρά, την κ. Πόπη Σαμόλη, την κ. Κλεοπάτρα Κεφαλογιάννη καθώς και την κυλικειάρχη Θάλεια Βρέντζου για την πολύτιμη
συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του
Σχολείου.
Τέλος να ευχαριστήσουμε θερμά, το Δήμο
Ανωγείων, τη Σχολική Επιτροπή καθώς και
το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για την
άψογη συνεργασία.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και καλό καλοκαίρι! Το δρώμενο που θα παρακολουθήσετε «Οι νόμοι του Πεύτωνα» το έγραψε και
το επιμελήθηκε ο ίδιος ο δάσκαλός τους κ.
Βασίλης Μανάφας για τις ανάγκες της τάξης του, με τη συμπαράσταση της εκπαιδευτικού της ΣΤ΄ τάξης κας Τσαντσαράκη
Κωνσταντίνας, του γυμναστή μας κ. Κόκκινου Γιάννη και της εικαστικού του Σχολείου
κας Δημητροπούλου Θεόκλης. Να προσθέσω τελειώνοντας ότι η εκπληκτική έκθεση
με πορτρέτα των μαθητών που βλέπετε στολισμένα στο χώρο του αμφιθεάτρου, είναι
δημιουργήματα των μαθητών του Σχολείου,
εμπνευσμένα από το μεγάλο ζωγράφο Πάμπλο Πικάσο. Θερμά συγχαρητήρια στην
εκπαιδευτικό κ. Δημητροπούλου Θεόκλη για
την υπέροχη αυτή δουλειά.
Ελπίζω να περάσετε καλά κι εσείς αγαπητοί
γονείς αλλά και οι μαθητές μας.
Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο και ξένοιαστο καλοκαίρι!!
ΕΦΗ ΧΑΤΖΑΚΗ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

9

δράσεις αποδράσεις
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

78

ης

ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ

Ε Π ΕΤΕΙ Ο Υ

Σε μια κατάμεστη από κόσμο Πλατεία
«Αρμί», εορτάστηκε φέτος, με κάθε
επισημότητα και χωρίς πλέον τους αυστηρούς περιορισμούς της πανδημίας
του κορωνοϊού, η 78η επέτειος από το
3ο ολοκαύτωμα των Ανωγείων από τις
ναζιστικές δυνάμεις, στις 13 Αυγούστου
1941.
Ο εορτασμός ξεκίνησε, ως είθισται με
επιμνημόσυνη δέηση προεξάρχοντος
του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου
Κρήτης κ.κ. Ευγενίου, με τη συμμετοχή
του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου της
Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Προδρόμου, και των
ιερών των Ανωγείων.
Ακολούθησε η ομιλία της Οικονομολόγου, κας Αριστέας Ξυλούρη, με θέμα:
«Η αέναη σκυταλοδρομία των πάντων:
από το θάνατο στη ζωή και από την καταστροφή στην αναγέννηση», όπου γλαφυρά και εύστοχα η ομιλήτρια παρουσίασε την διαχρονική πορεία των Ανωγείων από το χθες ως το σήμερα, με
αναφορές στα βασικά χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των Ανωγειανών, που τους
οδηγούν να αναγεννούν τον τόπο τους
από τις στάχτες του και να ανταποκρίνονται με ομόνοια και αλληλεγγύη στις
προκλήσεις της κάθε εποχής.
Στη συνέχεια, τη σκυτάλη έλαβε ο Χάρης Φασουλάς, ο οποίος μαζί με τους
συνεργάτες του, απέδωσε το τραγούδι
για το Ολοκαύτωμα των Ανωγείων «Ω,
Παναγιά μου Ανωγειανή» σε στίχους
Ειρήνης Νταγιαντά – Αναγνωστάκη.
Με την παρουσία τους τίμησαν την 78η
επέτειο του ολοκαυτώματος των Ανωγείων από τα ναζιστικά στρατεύματα,
και κατέθεσαν στεφάνι:

από το
Ολοκαύτωμα
των Ανωγείων
1. Εκ μέρους του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο κος Γεώργιος Γεωργαντάς - Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής, κου Κωνσταντίνου Τασούλα, ο κος
Γιάννης Κεφαλογιάννης -Βουλευτής
Ρεθύμνου.
3. Εκ μέρους του ΜέΡΑ25, ο κος
Γεώργιος Λογιάδης - Βουλευτής Ν.
Ηρακλείου.
4. O Βουλευτής Ηρακλείου κος Μά
ξιμος Σενετάκης
5. Εκ μέρους του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης, ο Διοικητής
της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, Ταξίαρχος κος Νικόλαος Γιαννόπουλος
6. Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης,
ο κος Σταύρος Αρναουτάκης - Περιφε
ρειάρχης Κρήτης.
7. Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, η κα Βούλα Γεωργάκη- μέλος Κεντρικής Πολιτικής
Επιτροπής.
8. Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα
του ΚΚΕ, κου Δημήτρη Κουτσούμπα,
ο κος Νίκος Μανουσάκης Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης και
μέλος περιοχής του ΚΚΕ.
9. Εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑ
ΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ η κα Ράνια Σταυρακάκη
10. Εκ μέρους της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Κρήτης, ο κος Αλεβυζάκης
Ευάγγελος – Αστυνομικός Διευθυντής
Ρεθύμνου,
11. Εκ μέρους του Λιμενικού Σώματος,

«Η αέναη σκυταλοδρομία των πάντων: από το θάνατο στη ζωή και από την καταστροφή στην αναγέννηση»
Αριστέα Ξυλούρη
Οικονομολόγος

«Σεβαστοί πατέρες
Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες εκπρόσωποι Αρχών και
φορέων
Εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι

ο Πλωτάρχης κος Καστρινάκης Κων
σταντίνος.
12. Εκ μέρους της Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκη
σης Κρήτης Αρχιπύραρχος κος Γεώργιος Τσικαλάς
13. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Αντιπρύτανης κος Κωνσταντίνος
Σπανουδάκης
14. ΕΚ μέρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Αντιπρύτανης κος Νεκτάριος Παπαδογιάννης.
15. Εκ μέρους της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Κρήτης ο Πρόεδρος
κος Κουράκης Ιωάννης
16. Εκ μέρους του Δήμου Μυλοποτάμου ο Δήμαρχος κος Δημήτριος Κό
κκινος
17. Εκ μέρους του Δήμου Πλατανιά
η Αντιδήμαρχος Ασπασία Λουπάκη –
Βολτυράκη
18. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Κρητών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας,
ο κος Τσουρδαλάκης Αντώνης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
19. Εκ μέρους του Εθνικού Συμβουλίου
Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και της Ένωσης
Θυμάτων Ολοκαυτώματος Σοκαρά οι
κύριοι Αριστομένης Συγγελάκης-Συνγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου,
ο κος Νότης Μαριάς-Μέλος Γραμματείας του Συμβουλίου και ο κος Μπιμπάκης Νικόλαος –Πρόεδρος της
Ένωσης.
20. Εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης,
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων κος Μιχάλης Δραμουντάνης.

Αγαπημένοι μου συγχωριανοί,
Σήμερα Σάββατο 13/8/2022, μονιάζουμε εδώ στον
τόπο μου, τα Ανώγεια, να θυμηθούμε, να θρηνήσουμε,
να υπερηφανευθούμε και να προβληματιστούμε.
Η πλειοψηφία των προκατόχων μου, που είχαν την
τιμή να εκφωνήσουν τον Πανηγυρικό λόγο σε αυτή
την τόσο σημαντική ημέρα για το χωριό μας, αναφέρθηκαν εκτενώς στα ιστορικά γεγονότα εκείνων των
ημέρων με απόλυτη λεπτομέρεια και ανάλυση.
Θα μου επιτρέψετε να διαφοροποιηθώ και ορμώμενη

21. Εκ μέρους του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ
ΑΝΤΡΟΝ», η Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Συλλόγου κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
22. Εκ μέρους του Δήμου Ανωγείων, ο
Δήμαρχος κος Σωκράτης Κεφαλο
γιάννης.
Η τελετή έληξε με ενός λεπτού σιγή και
ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Και του χρόνου!
Σημ: Σε περίπτωση παράλειψης αναφοράς κάποιου εκ

των επισήμων, οι οποίοι κατέθεσαν στεφάνι, αυτή δεν
είναι εκούσια. Τα στοιχεία δόθηκαν από το Δήμο
Ανωγείων και αφορούν τα πρόσωπα, που είχαν δηλωθεί
για την κατάθεση στεφάνων, πριν την έναρξη της
εκδήλωσης. Όσοι κ.κ. ήρθαν εκ των υστέρων και
αναγγέλθηκαν από τον Τελετάρχη, δεν
συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω.

φωτο Μανώλης Βρεντζος

από το συναίσθημα και την υπερηφάνεια για την καταγωγή μου και έχοντας απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του τόπου μου να δώσω το δικό μου στίγμα σε
αυτή τη σημαντική ημέρα.
Φέτος, εν έτη 2022, κλείνουμε 200, 155 και 78 χρόνια
αντίστοιχα από 3 ισοπεδωτικά χτυπήματα στα Ανώγεια. 3 καταστροφικές επιθέσεις στο χωριό μας, που
σε μεγάλο βαθμό σφυρηλάτησαν τον βαθύ πυρήνα
του καθενός μας και σε ένα βαθμό καθόρισαν τις
ζωές και την ιδιοσυγκρασία των απανταχού Ανωγειανών.

>
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Διαχρονικά τα Ανώγεια πρωτοστάτησαν σε αγώνες
για την ελευθερία και στάθηκαν στη σωστή πλευρά
της ιστορίας υψώνοντας τείχος υπερηφάνειας, αντίστασης και αυταπάρνησης απέναντι σε κάθε δυνάστη.
Τα Ανώγεια αποτελούν απόδειξη πως ένας τόπος
ξαναγεννιέται από τις στάχτες του και πως ο θάνατος
θα δίνει πάντα τη σκυτάλη στη ζωή να μεγαλουργήσει.
Ο Ψηλορείτης, η πιο μεγαλειώδης φυσική «βίγλα» της
Κρήτης αλλά και τα Ανώγεια κατ’ επέκταση έχουν
ένα ιδιότυπο άβατο. Ήταν σημείο αναφοράς και πόλος έλξης ανθρώπων ασυμβίβαστων, ανθρώπων κατατρεγμένων που αναζητούσαν καταφύγιο και ένα
από τα βασικά άντρα των Χαΐνηδων.
Αντάρτες συσπειρώνονται σε ομάδες και προκαλούν
συνεχείς φθορές και επιθέσεις στην Οθωμανική Διοίκηση, κάτι που καθιστά το χωριό στόχο και προοιωνίζει τα όσα θα επακολουθήσουν.
Αυτές οι συμμορίες λοιπόν (εντός και εκτός εισαγωγικών), αυτοί οι ωραίοι δικοί μας σηκώνουν στις πλάτες τους όλον τον επαναστατικό αγώνα τις Κρήτης
απέναντι στους Οθωμάνους.
Χρονοταξιδεύοντας πίσω στον Μάιο του 1822 στην
περιοχή Σκλαβόκαμπος Μαλεβιζίου οι Ανωγειανοί
καταφέρνουν μεγάλη νίκη κατά των Τούρκων, πράγμα που με τη σειρά του θα κάνει τον Σερίφ Πασά να
ξεράσει όλο το μένος του στα Ανώγεια.
Στις 14 Ιουλίου 1822, και εφόσον οι κάτοικοι των
Ανωγείων δρούσαν σε μάχες στην περιοχή της Μεσσαράς, ο Σερίφ Πασάς λεηλατεί και κατακαίει τα
Ανώγεια. Αυτό σηματοδοτεί και το 1ο ολοκαύτωμα
των Ανωγείων, μα έμελλε να είναι μόνο η αρχή σε μια
σειρά από ισοπεδώσεις και αναγεννήσεις του χωριού
μας.
Το 1867, έρχεται η τραγική συνέχεια μιας και ο Ομέρ
Πασάς καταλαμβάνει τα Ανώγεια και το Νοέμβριο
του ίδιου έτους ο Ρεσίζ Πασάς προβαίνει σε νέα ισοπέδωση και ολική καταστροφή των Ανωγείων μόλις
45 χρόνια μετά το 1ο ολοκαυτωμα.
Το χειρότερο μιας καθολικής ισοπέδωσης ενός τόπου,
πέραν της υλικής και φυσικής καταστροφής, είναι τα
επακόλουθα αυτής. Οι βίαιες απώλειες ανθρώπων, η
λεηλασία, τα σκλαβοπάζαρα, το παιδομάζωμα, η καταπάτηση κάθε ανθρώπινου δικαιώματος από άνθρωπο και όλη η βαθιά κοινωνική καταρράκωση που
σε συνδυασμό με την απόλυτη ένδεια οδηγούν μοιραία
στον μηδενισμό ενός τόπου.
Κι όμως από το μηδέν ξαναξεκινά ο τόπος μου να
ταξιδεύει στο άπειρο, στέκεται στο ύψος μιας περίστασης που απαιτεί γενναιότητα και αποφασιστικότητα. Το χωριό ξαναστέκεται, αποτινάσει από πάνω
του τους δυνάστες του και δημιουργεί ζωή μέσα στην
ξερολιθιά και τον πάσπαρο.
Η ιστορία προχωρά το ταξίδι της και στις παρυφές
του Ψηλορείτη, συνεχίζουν να συσπειρώνονται άνθρωποι με υψηλό το επαναστατικό φρόνημα. Πάντα
τα βουνά έχουν το χαρακτήρα του δυσπρόσιτου, του
απρόσιτου και του ανυπότακτου. Αυτό καθιστά τα
Ανώγεια ένα άντρο αντίστασης διαθέτοντας φυσικά
καταφύγια και κρησφύγετα ώστε οι ανυπότακτοι να
έχουν πάντα πεδίον δόξης λαμπρόν ενάντια σε κατακτητές.
Έτσι λοιπόν, «…Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι
κέντρον της αγγλικής κατασκοπίας εν Κρήτη και
επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το φόνο του λοχία
φρουράρχου Γενί-Γκαβέ και της υπ’ αυτόν φρουράς
και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ
τ
η
ς
Δαμάστας, επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον
και προστασίαν οι αντάρται των διαφόρων ομάδων
αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον
και οι απαγωγείς με τον στρατηγόν Φον Κράιπε
χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής τα Ανώγεια, διατάσσομεν την ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΝ τούτων και
την εκτέλεσιν παντός άρρενος Ανωγειανού όστις
ήθελεν ευρεθεί εντός του χωρίου και πέριξ αυτού εις
απόστασιν ενός χιλιομέτρου. Χανιά 13-8-44 0 Στρα-

τηγός Διοικητής Φρουρίου Κρήτης X. ΜΙΛΛΕΡ».
Μέσα σε λίγες, μεστές και απόλυτες αράδες ο ίδιος
ο κατακτητής αποτυπώνει μέσα σε αυτή τη διαταγή
τη στάση των Ανωγείων απέναντι στα αντιστασιακά
δρώμενα της περιόδου 1941-1944.
13 Αυγούστου 1944, ξημερώνει μαύρη μέρα για τον
τόπο μας. Εκατοντάδες Γερμανοί με δριμείες δυνάμεις
εισβάλουν και περικυκλώνουν το χωριό. Πρώτα θύματα της καταστροφής όσοι Ανωγειανοί αρνήθηκαν
να εγκαταλείψουν τα γονικά τους. Για 23 ημέρες οι
Γερμανοί κατακαίουν, λεηλατούν και ισοπεδώνουν
ένα ένα τα 940 σπίτια του χωριού. Όσοι επιβιώνουν
καταφεύγουν ώς άλλοι πρόσφυγες στον τόπο τους
στα γύρω χωριά και το Ηράκλειο έχοντας το απόλυτο τίποτα. Άστεγοι και κατατρεγμένοι χωριανοί βιώνουν ταυτόχρονα Φτώχεια, πείνα, πένθη, ορφάνια
και ξεριζωμό. Μια γη παιδεμένη με σίδερο και φωτιά.
Σκοτάδι και θάνατος.
Πληγωμένοι άνθρωποι και τραυματισμένες για μια
ζωή ψυχές επιστρέφουν στον διαλυμένο τόπο τους
και η υπερφυσική τους θέληση για ζωή, αναγέννηση
και ιστορική συνέχεια τους κάνει για 3η φορά στην
ιστορία τους να ξανασταθούν και να δημιουργήσουν.
Ιδιαίτερη μνεία, έχουμε χρέος να κάνουμε στην Ανωγειανή γυναίκα. Στις γυναίκες εκείνων των περιόδων
αλλά και στις γυναίκες κάθε εποχής. Οι γυναίκες σήκωσαν δυσθεώρητα βάρη ενώ και για εκείνες η κάθε
μέρα ήταν και μια μάχη για επιβίωση.
Οι γυναίκες συμμετείχαν στην αντίσταση ως αγωνίστριες, ως σαμποτέρ, ως κατάσκοποι, ως μανάδες,
ως αγαπημένες, ως φίλες, ως σύντροφοι, ως χήρες,
ορφανεμένες από παιδιά, άντρες, γονείς, αδέλφια,
οικογένεια. Κατάφεραν σε συνθήκες αδιανόητες σήμερα να δημιουργήσουν οικογένεια και να την κρατήσουν δεμένη. Να γεννούν και να μεγαλώνουν μόνες
τα παιδιά τους φοβούμενες κάθε ημέρα για τη ζωή
τους. Εφοδίαζαν τους αγωνιστές μας. Υπέμειναν
φτώχεια, πείνα, κακοποίηση και πρώτες σήκωσαν
μανίκια για να γεννήσουν τη ζωή.
Αθόρυβες εργάτριες, χωρίς όνομα, χωρίς διθυράμβους, χωρίς τιμές και μετάλλια γενναιότητας. Και
όμως ήταν και γενναίες και άξιες και αξίζουν τον
αιώνιο σεβασμό μας.
Η μεγαλύτερη προίκα μας είναι ότι μας μεγαλώσουν
κάποιες από αυτές και μας νουθέτησαν για το πως
είναι να παλεύεις για να κερδίσεις, να συλλογάσαι
ελεύθερα, να στέκεσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, να μην είσαι υποτελής στην ύλη και σε ανθρώπους.
Κύλισε ο χρόνος στο μύλο της Ιστορίας και οι άνθρωποι πια έχουν δεδομένα πολλά για τα οποία πάλευαν έτη επί ετών οι προγενέστερες γενιές.
Οι συνθήκες ευνόησαν τον εύκολο πλουτισμό χωρίς
προσπάθεια, χωρίς μόχθο, χωρίς εκπαίδευση και δυστυχώς χωρίς κοινωνική παιδεία. Και αυτό είναι το
σημαντικότερο σημείο καμπής της ελληνικής κοινωνίας μιας και η παιδεία είναι αυτή που μένει ακόμη
και όταν η γνώση μπορεί να ξεχαστεί.
Η νιότη μου με προστάζει να βλέπω το μέλλον με
αισιοδοξία, η λογική μου όμως με γειώνει σε μια άσχημη πραγματικότητα.
Μια πραγματικότητα που στενεύει σα θηλιά γύρω
από το λαιμό της γενιάς μου. Δεν έχει στόχο να μας
αφανίσει και σήμερα δεν έχει τη μορφή φωτιάς και
σίδερου. Θέλει να μας αποδυναμώσει, να μας βυθίσει
σε αδράνεια και να μας περιορίσει.
Ως γυναίκα, ως Ανωγειανή, ως επιστήμονας, ως άνθρωπος έχω χρέος… έχουμε όλοι χρέος να μη δώσουμε άλλο χώρο σε ότι μας κατατρώει.
Να μην είμαστε υποτελείς, να ορθώσουμε το ανάστημά μας σε ότι μας καταδυναστεύει ώστε αύριο
να έχουμε μόνο όμορφες ιστορίες να διηγούμαστε
στα παιδιά μας. Ιστορίες για τις οποίες θα είμαστε
υπερήφανοι κι εμείς κι αυτά.
Οφείλουμε να μιλάμε, να λέμε αλήθειες και ας πονούν,
να ξεχωρίζουμε το έντιμο από το άτιμο και το δίκιο

ΦΩΤΟ ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΡΕΝΤΖΟΣ

από το άδικο. Να μη διαιωνίζουμε μίση και ΝΑ αφήσουμε το φως να γεμίσει τα σκοτάδια μας. Άλλωστε
πως να μας κάνουν να τον δούμε τον ήλιο με άλλα
μάτια, στα ηλιοσκαλοπάτια μας έμαθε η μάνα μας να
ζούμε.
Όσοι μας διαδεχθούν, στις μηχανές αναζήτησης του
μέλλοντος, ψάχνοντας για τα Ανώγεια, θα πρέπει να
βρίσκουν ηρωισμό, αυταπάρνηση, σεβασμό, τέχνη,
πολιτισμό, φιλοξενία, έθιμα, γεύσεις, οσμές και όμορφες εικόνες που θα αξίζει να διαδίδονται στους αιώνες
των αιώνων.
Τότε και μόνο τότε θα πρέπει να καυχιόμαστε πως
όλα ήσαν καλώς καμωμένα.
Οι συγχωριανοί μου γεννήθηκαν στο βλέφαρο του
κεραυνού, ανέβηκαν στην κορυφή της συννεφιάς,
αντάμωσαν το χάρο της ξερολιθιάς, πήραν ταγάρι
ζητιανιάς….πέθαναν και γεννήθηκαν ξανά, καταστράφηκαν και ξαναδημιουργήθηκαν λες και μια θεία
δύναμη επαναφορτίζει αιώνια τις μπαταρίες μας. Ο
τόπος μου όλα τα μπορεί και νομοτελειακά το φως θα
κερδίζει το σκοτάδι.
Η γενιά μου που σηκώνει στις πλάτες της λάθη, επιλογές και αμαρτίες προηγούμενων γενεών θα γίνει
μπροστάρης όμορφων και δημιουργικών πραγμάτων
στο μέλλον. Η νέα γενιά των Ανωγείων έχει σπουδαίους και άξιους ανθρώπους που μάχονται για ένα
καλύτερο αύριο, ο καθένας από το δικό του μετερίζι.
«Οπλίζουμε» σήμερα, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι
μαζί, τον κοντυλοφόρο του μέλλοντος ώστε να αποτυπώσει αυτή την ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία του
τόπου μας.
Μιαν αξία που όλοι νιώθουμε και φέρουμε μέσα μας
όπου και αν έχουμε ταξιδέψει.
«Ο δράκος είναι εκεί και θα είναι και αύριο και μεθαύριο με το στόμα ανοιχτό. Ξερογλείφεται τον βλέπετε? Είδε πως σκότωσαν την παρέα του καραγκιόζη και περιμένει να τους φάει. Όμως δε θα τους φάει. Και ούτε τους σκότωσαν. Αν δε με πιστεύετε
βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε! Η γη μας χτυπάει με 80 σφυγμούς, ωραίους σαν από παλιό τύμπανο. ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ….ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ!»
Αναδημοσίευση από την «ΑΝΩΓΗ».

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022

Στο Φως της Μνήμης…
ΑΝΩ Γ Ε ΙΑ
11 ΙΟΥΛΙΟΥ - 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Μ

ετά από 2 χρόνια πολιτιστικής… «αποχής» λόγω του κορωνοϊού,
φέτος, ο Δήμος Ανωγείων επανέκαμψε δριμύτερος με πλειάδα
πολιτιστικών εκδηλώσεων, που γέμισαν τα καλοκαιρινά βράδια των
Ανωγειανών, αλλά και όσων επέλεξαν να…ανηφορίσουν στην
αετοφωλιά του Ψηλορείτη για να απολαύσουν τα όσα από τα μέσα
Ιουλίου έως σχεδόν και τα τέλη Αυγούστου με πολύ μεράκι, άρτια
οργάνωση και σεβασμό στην πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά,
οργάνωσε ο Δήμος Ανωγείων.
«Στο φως της μνήμης…» λοιπόν των 200 ετών από το 1ο ολοκαύτωμα
των Ανωγείων, έγιναν ενδιαφέροντα συνέδρια, συναυλίες, εκθέσεις,
θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, που γέμισαν τα
καλοκαιρινά βράδια με μουσικές, ήχους, εικόνες και κυρίως…άρωμα
«Ανωγείων».
Πάμε να δούμε ενδεικτικά, μερικές από τις πολλές, και αλησμόνητες
στιγμές, του φετινού Ανωγειανού πολιτιστικού καλοκαιριού:

Υακίνθεια 2022

ΦΩΤΟ ΤΖΟΥΛΙΑ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ

(22.07 – 24.07.2022)
Η επιτροπή των Υακινθείων, σε συνεργασία με το Δήμο Ανωγείων
και την Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργάνωσαν «Φεστιβάλ Μαντολίνου» με τη συμμετοχή διακεκριμένων κρητικών μουσικών, μεταξύ των
οποίων οι Λουδοβίκος των Ανωγείων, Μιχάλης Κονταξάκης, Γιώργης Βρέντζος, Βασίλης Δραμουντάνης, Πάρις Περισυνάκης, Μιχάλης
Σταυρακάκης, Νίκος Ρούλιος, Στέλιος Πρινάρης, Χάρης Φασουλάς,
Μιχάλης Χαρκιολάκης. Το εναρκτήριο λάκτισμα των Υακινθείων
δόθηκε την Τρίτη, 19 Ιουλίου, στο Ηράκλειο, στην πλατεία Μεϊντάνι
(Λιοντάρια) με καντάδα από τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ καλλι
τέχνες, ενώ οι εκδηλώσεις «έκλεισαν» την Πέμπτη, 28 Ιουλίου,
με συναυλία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου, στην Πλατεία
Αρμί στ’ Ανώγεια, προς τιμήν
του Αγνώστου
Ανωγειανού
Στρατιώτη. Κατά τη διάρκεια
των Υακινθείων
λειτουργούσε
έκθεση και εργαστήριο κατασκευής μαντολίνου του Μάνου
Κερούλη, καθώς και έκθεση
προϊόντων.

Ross Daly
Βασίλη Σταυρακάκη
Ορχήστρα ΜΙ ΤΟΣ
Συναυλία

(Τρίτη 26.07.2022,
Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης»)
Μια ξεχωριστή βραδιά είχαν την ευκαιρία
να ζήσουν όσοι βρέθηκαν την Τρίτη, 26
Ιουλίου στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης»
στ’ Ανώγεια. Το Μουσικό Εργαστήριο
«Λαβύρινθος», έδωσε το στίγμα του, μέσω
των επί σειρά ετών στενών συνεργατών
Ross Daly και Βασίλη Σταυρακάκη, πλαισιωμένους από την Κέλλυ Θωμά, τον
Γιώργη Σταυρακάκη και την Ορχήστρα
«Μίτος». Οι παρευρισκόμενοι περιηγήθηκαν στην μουσική παράδοση της Κρήτης,
μέσω γνώριμων σκοπών και ήχων, όπως
αυτοί έχουν εμπλουτιστεί από την πλούσια
μουσική παρακαταθήκη της 40χρονης
ενεργής παρουσίας του Μουσικού Εργαστηρίου «Λαβύρινθος».

ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ
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» Στο φως της μνήμης

1822 – 2022, 200 Χρόνια από το 1ο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων
(Τρίτη, 02.08.2022, «Θέατρο Νίκος Ξυλούρης»)
Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από το 1ο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων το 1822, ο Δήμος Ανωγείων οργάνωσε μια ξεχωριστή βραδιά στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» την Τρίτη, 02 Αυγούστου, βασισμένη σ’ ένα πρωτότυπο έργο σε ποίηση – κείμενα Γιώργη Καράτζη και μουσική – ενορχήστρωση Πάρι Περισυνάκη, που ερμήνευσε η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της
ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη και τη συμμετοχή των Ανωγειανών Καλλιτεχνών Βασίλη Σκουλά, Ψαραντώνη, Μιχάλη Καλλέργη, Γιώργη Βρέντζου, Νίκης Ξυλούρη, Βασίλη Δραμουντάνη, Μαρίνας Δακανάλη, Νικολάου Καράτζη και Λουδοβίκου των Ανωγείων. Τις χορογραφίες της βραδιάς ανέλαβε ο Θανάσης Μαυρόκωστας και την εκτέλεσή τους οι
χορευτές από τις «Σχολές Μαυρόκωστα». (φωτος: αρχειο δημου ανωγειων)

Συναυλία με το

Χάρη Φασουλά

Ποιος είν' εκείνος που πατεί...

(Τρίτη 09.08.2022, Πλατεία Αρμί)
Το βράδυ της Τρίτης, 09 Αυγούστου, η Πλατεία
Αρμί, γέμισε από τις μελωδίες των προσωπικών
συνθέσεων, αλλά και παραδοσιακών τραγουδιών του Ανωγειανού καλλιτέχνη Χάρη
Φασουλά και της μουσικής συντροφιάς του.
Τον Χάρη Φασουλά πλαισίωσαν οι μουσικοί
Μιχάλης Μπελιβάνης (λύρα), Βασίλης Χαιρέτης
(λαούτο), Γιώργος Μπαλτζάκης (κιθάρα) και
Δημήτρης Μανουσάκης (κρουστά, πνευστά).

(Παρασκευή, 12.08.2022,
Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης»)

Πηγή: Σελίδα FB Χάρη Φασουλά

Παρασκευή, 11.08.2022

•Εγκαίνια Έκθεσης Ιστορικού Μουσείου Κρήτης με τίτλο
«1821, Η Κρήτη στην Ελληνική Επανάσταση» (Αίθουσα Μανώλης Κεφαλογιάννης)
•Προβολή ταινίας Σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη «Αγώνες Κρητικής Ελευθερίας»
•Εθελοντική Αιμοδοσία (Χώρος Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων)
Μια ακόμα γεμάτη πολιτιστικές δράσεις ημέρα, ήταν η Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2022 για τ’ Ανώγεια.
Στις 20:00, στην Αίθουσα «Μανώλης Κεφαλογιάννης» έγιναν τα εγκαίνια της Έκθεσης Ιστορικού Μουσείου
Κρήτης με τίτλο «1821, Η Κρήτη στην Ελληνική Επανάσταση». Η υβριδική περιοδική έκθεση του Ιστορικού
Μουσείου Κρήτης πραγματεύεται το θέμα της συμμετοχής της Κρήτης στον αγώνα που ξεκίνησε στις αρχές
του 1821 και οδήγησε στην ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους το 1830. Το περιεχόμενο οργανώνεται
σε θεματικές ενότητες που αναδεικνύουν την συμμετοχή των Κρητών στη μεγάλη Ελληνική Επανάσταση. Οι
προεπαναστατικές συνθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι τοπικές ιδιαιτερότητες, η προετοιμασία της
Επανάστασης στο νησί, οι προσπάθειες οργάνωσης και σύνδεσης της Κρήτης με τις επαναστατικές αρχές του
ελλαδικού χώρου, οι επιτυχίες και οι αποτυχίες των επαναστατών και οι επιπτώσεις της ταραχώδους δεκαετίας 1821-1830 στην τοπική κοινωνία τεκμηριώνονται με εποπτικό και εικονογραφικό υλικό από τις Συλλογές
του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Η έκθεση διήρκησε μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
Το ίδιο βράδυ, στις 21:00, στην Πλατεία Αρμί, προβλήθηκε η ταινία του Λευτέρη Χαρωνίτη «Αγώνες Κρητικής Ελευθερίας» σε παραγωγή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, η οποία αναδεικνύει την περίοδο
1669-1830 στην Κρήτη.
Η σκληρή τούρκικη σκλαβιά, η εμφάνιση των Χαΐνηδων, η επανάσταση του Δασκαλογιάννη 1770, η έκρηξη
της επανάστασης στην Κρήτη, Απρίλιος 1821 Παναγία Θυμιανή, η συμμετοχή των Ανωγειανών στις μεγάλες
μάχες, νίκες – ήττες – ποταμοί αίματος – προσφυγιές, το Ολοκαύτωμα των Ανωγείων, τον Ιούλιο του 1822, η
συμβολή των Ανωγειανών στην επαναστατημένη Ελλάδα, η ανεξάρτητη Γραμβούσα, η Κρήτη εντός του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, η συνέχιση των Αγώνων, είναι μερικά μόνο από τα θέματα που πραγματεύεται
η ταινία.
Παράλληλα Εθελοντική Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ώρες 10:00-13:30
το πρωί και 16:00 – 19:30 το απόγευμα. Την αιμοδοσία διοργάνωσε ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών
Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης» μαζί με τον Δήμο Ανωγείων και την Κοινωνική Υπηρεσία. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιήθηκαν από τη κινητή μονάδα αιμοδοσίας του ΠΑΓΝΗ.
ΦΩΤΟ ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΡΕΝΤΖΟΣ

Μια μουσικοχορευτική παράσταση σε καλλιτεχνική διεύθυνση Θανάση Μαυρόκωστα και διεύθυνση παραγωγής
Κρυσταλλίας Νικηφόρου, αφιερωμένη στους κρητικούς
παραδοσιακούς χορούς και σε κρητικούς καλλιτέχνες, που
άφησαν ανεξίτηλο το πέρασμά τους στο χρόνο, είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Παρασκευή, 12 Αυγούστου, όσοι βρέθηκαν στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης». Η
παράσταση είναι βασισμένη σε οδοιπορικό που έγινε σε όλη
την Κρήτην, με πλάνα που αναδεικνύουν την ιστορία των
παραδοσιακών κρητικών χορών, αλλά και τις γενέτειρες
μεγάλων καλλιτεχνών όπως του Νίκου Ξυλούρη, του Θανάση Σκορδαλούη, του Κώστα Μουντάκη, κ.α…

«Η ιστορία γράφεται
ότι καιρό κι αν κάνει...»
(Σάββατο, 13.08.2022,
θέατρο «Νίκος Ξυλούρης»).
Τον επίσημο εορτασμό της 78ης επετείου από το ολοκαύτωμα των Ανωγείων από τους Ναζί, ακολούθησε,
το ίδιο βράδυ, στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» η επετειακή εκδήλωση «Η ιστορία γράφεται ότι καιρό κι
αν κάνει…». Ένα μουσικό πρόγραμμα με κινηματογραφικά αποσπάσματα από τα ντοκιμαντέρ του Λευτέρη Χαρωνίτη «Το ολοκαύτωμα των Ανωγείων» και
«Φιλόξενα Χωριά». Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς ανέλαβε ο Στέφανος Χαιρέτης με τη συμμετοχή
του ίδιου στη λύρα και των μουσικών Βασίλη Χαιρέτη (λαούτο), Μιχάλη Διαλυνά (Πιάνο), Δημήτρια
Κιαουλιά (μπουζούκι), Γιάννη Κοζυράκη (κιθάρα),
Μάνου Παπαδάκη (μπάσο), Νίκου Παγωμένου
(κρουστά), Δέσποινας Ασπρά (μαντολίνο). Τραγούδησαν οι Δημήτρης Ξυλούρης, Μενέλαος Νταγιαντάς, Στέφανος Χαιρέτης, Δέσποινα Ασπρά, Παραδοσιακή Χορωδία Ανωγείων υπό τη διεύθυνση του
Θανάση Γιακουμάκη.
Φ.Α.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Τριήμερο Συνέδριο για τα τοπωνύμια της Κρήτης
Ανώγεια 08, 09, 10 Αυγούστου 2022
του Κώστα Μουτζούρη
Πρόεδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου και Προέδρου του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας
λόγω της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε στα Ανώγεια,
Μ
στις 8, 9 και 10 Αυγούστου 2022, το συνέδριο για
ετά από τρεις αναβολές,

τα τοπωνύμια της Κρήτης, το οποίο συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και ο Δήμος
Ανωγείων.
Η επιτυχία των εργασιών του συνεδρίου ξεπέρασε
τις προσδοκίες των οργανωτών.
Τις εργασίες του συνεδρίου ευλόγησε, ως εκπρό
σωπος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνου
και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομου Ξενάκη, ο ιερέας
των Ανωγείων κ. Ανδρέας Κεφαλογιάννης.
Τους συνέδρους καλωσόρισε ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης και διαβάστηκε
ο χαιρετισμός του προέδρου της Επιστημονικής
Επιτροπής κ. Χριστόφορου Χαραλαμπάκη.
Από μέρους του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας τους συνέδρους καλωσόρισε
ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργης Καράτζης.
Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο:
›Στη μνήμη του Νικολάου Κοντοσόπουλου, γλωσσολόγου και κρητολόγου,
επίτιμου δημότη Βρυσών Αποκορώνου, φίλου και λάτρη της Κρήτης, της
παράδοσης και της γλώσσας της,
›Στη μνήμη της Ευαγγελίας Πετρουγάκη, φιλολόγου, ποιήτριας, συγγραφέως
και μέλους του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας με μεγάλη προσφορά σ’ αυτό,
›Στη μνήμη του καθηγητή Ευτυχίου Τωμαδάκη, κρητικού και κρητολάτρη,
δασκάλου και ερευνητή,
›Και στη μνήμη του Κωνσταντίνου Μαστρογιαννάκη, φιλολόγου, πρώην
λυκειάρχη, συγγραφέως, ερευνητή και ανθρώπου της ανιδιοτελούς προσφοράς.

Φωτο αρχείο Δήμου Ανωγείων

Το συνέδριο ήταν και σπονδή στους γλωσσολόγους, κρητολόγους, φιλολόγους
και ερευνητές, οι οποίοι αγωνίστηκαν για την ανάδειξη του γλωσσικού και
τοπωνυμικού πλούτου, της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της λαογραφίας
του νησιού μας: Χατζηδάκη, Ξανθουδίδη, Άμαντο, Πλάτωνα, Κουκουλέ, Τωμαδάκη, Πλατάκη, Κριαρά, Μανούσακα, Σπανάκη, Σταυρινίδη, Παπαγρηγοράκη, Αλεξίου, Πάγκαλο, Πιτυκάκη, Φραγκούλη, Ξανθινάκη, Εκκεκάκη, Μανουρά, Γιανναδάκη κ. ά.
Το συνέδριο ήταν και εύφημος μνεία στους επιστήμονες και ερευνητές, οι
οποίοι προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν:
Δετοράκη, Καψωμένο, Θωμόπουλο, Μηνά, Σηφάκη, Χαραλαμπάκη, Τσικριτσή, Γιακουμάκη, Παπαδογιαννάκη, Αποστολάκη κ. ά.
Το συνέδριο ήταν και απόδοση τιμής στον κ. Γεώργιο Σμπώκο, δάσκαλο και
πρώην δήμαρχο Ανωγείων, συγγραφέα, καταγραφέα και θησαυριστή των
τοπωνυμίων των Ανωγείων και του Ψηλορείτη, τον άνθρωπο που πρόσφερε
στα κοινά και αγωνίστηκε να συγκεντρώσει, αγοράζοντας πολλές φορές με
δικά του χρήματα, λαογραφικό υλικό, για να μην… φύγει από τα Ανώγεια.
Στον άνθρωπο που συνέβαλε στην πνευματική ανάπτυξη των Ανωγείων, στον
άνθρωπο της δράσης, της δημιουργίας και της ανιδιοτελούς προσφοράς.
Οι εργασίες του συνεδρίου διεξήχθησαν κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Η Δ΄ Συνεδρία ήταν η απόδοση τιμής στον κ. Γεώργιο Σμπώκο, η οποία έγινε
σε κλίμα συγκίνησης.
Τον λόγο πήρε και η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή.

Από τις ανακοινώσεις που υπήρχαν στο πρόγραμμα δεν έγιναν δύο, ενώ έγινε μία εμβόλιμη.
Στη λήξη των εργασιών του συνεδρίου ο πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου έκανε
αναφορά στις κατά καιρούς προσπάθειες για τη
σύνταξη του Τοπωνυμικού Λεξικού της Κρήτης,
οι οποίες δεν καρποφόρησαν, και πρότεινε στον
Δήμο Ανωγείων να συνεργασθούν το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, ο Δήμος Ανωγείων και ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, επίτιμος
καθηγητής Γλωσσολογίας στο ΕΚΠΑ, και να
στείλουν επιστολή στον Περιφερειάρχη Κρήτης
κ. Σταύρο Αρναουτάκη, στον οποίο να εξηγούν
τους λόγους της αναγκαιότητας του Λεξικού των
Τοπωνυμίων της Κρήτης και να ζητήσουν να αγκαλιάσει το εγχείρημα η
Περιφέρεια Κρήτης και να το εντάξει σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα.
Εννοείται πως η συνεργασία με όλους τους πνευματικούς φορείς, που έχουν
τοπωνυμικό υλικό, είναι απαραίτητη. Δεν περισσεύει κανένας.
Τοπωνυμικές συλλογές και καταγραφές τοπωνυμίων στην Κρήτη υπάρχουν
πολλές.
Και αυτές είναι εργασίες παλαιότερων μεγάλων τέκνων της Κρήτης αλλά και
πολλών συγχρόνων. Και βέβαια τα πρακτικά συνεδρίων για τα τοπωνύμια.
Έχει φτάσει η ώρα, και δεν μπορεί να πάρει αναβολή, να προχωρήσουμε σ’
αυτό, που πολλοί είχαν ονειρευτεί, είχαν προτείνει και κάποιοι είχαν επιχειρήσει, χωρίς να το ολοκληρώσουν.
Μετά τη λήξη των εντός της αιθούσης εργασιών του συνεδρίου, οι σύνεδροι
μετέβησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα, με λεωφορείο, στη Νίδα, λίγο πριν από
το Οροπέδιο της Νίδας, όπου έγιναν τα αποκαλυπτήρια πέτρινου μνημείου,
μεγάλης πέτρας, πάνω στην οποία έχει σμιλευθεί το ποίημα Νίδα του Γιώργη
Καράτζη.
Στη Νίδα ξενάγησαν τους συνέδρους η κ. Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη, υπεύθυνη του Κ.Π.Ε Ανωγείων, ο κ. Χαράλαμπος Φασουλάς, επιστημονικός υπεύθυνος του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης και ο επίτιμος έφορος Αρχαιοτήτων κ. Ιωάννης Βολανάκης.
Τα Πρακτικά του συνεδρίου θα τυπωθούν μέσα στο 2022 και το κόστος της
έκδοσης θα καλύψει η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ Α. Ε.
Ευχαριστούμε όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν στην οργάνωση,
πραγματοποίηση και επιτυχία του συνεδρίου:
›Τον Δήμο Ανωγείων, συνδιοργανωτή του συνεδρίου, για τη φιλοξενία του.
›Τον Δήμαρχο Ανωγείων για την άριστη συνεργασία που είχαμε.
›Την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου για τη συνδρομή της.
›Τους χορηγούς.
›Τους εισηγητές, την οργανωτική, την επιστημονική, την τιμητική επιτροπή,
τα προεδρεία που συντόνισαν τις συνεδρίες και την Ειρήνη Ανδρεαδάκη και
Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη που ήταν στην γραμματεία.
›Τον χορηγό της έκδοσης, την ΚΑΡΑΤΖΗ Α. Ε., και τον κ. Γεώργιο Καράτζη
για τη μεσολάβησή του.
›Και όλως ιδιαιτέρως την κ. Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη, η οποία σήκωσε όλο
το έργο της γραμματείας και ήταν ο δικός άνθρωπος, ο φύλακας-άγγελός μας,
και τις τρεις μέρες του συνεδρίου.

14

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

δράσεις αποδράσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ (2012-2022)

Μ

ε αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το θάνατο του σπουδαίου πολιτικού

άνδρα των Ανωγείων Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο Δήμος Ανωγείων διοργάνωσε
εκδήλωση στη μνήμη μου την Τετάρτη, 31 Αυγούστου, στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης», στ’ Ανώγεια.
Σε όλη τη μακρά και σπουδαία πορεία προσφοράς του ως άνθρωπος, γιατρός και πολιτικός,
ο Γιάννης Κεφαλογιάννης τίμησε τον λαό του Ρεθύμνου και υπηρέτησε τον τόπο με ήθος,
αυταπάρνηση και όραμα για το κοινό καλό και την πρόοδο ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με την σύμφωνη γνώμη των παρατάξεων, να τιμήσει
τον ξεχωριστό αυτό Ανωγειανό πολιτικό με την διοργάνωση της εν θέματι πολιτικής εκδήλωσης.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ενώ
χαιρετισμούς απεύθυναν η κόρη του εκλιπόντος, βουλευτής Α’ Αθηνών, Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης.
Στο κατάμεστο από κόσμο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης,
προβλήθηκε, κατά τη διάρκεια της βραδιάς βίντεο, με στιγμιότυπα από την πορεία και συνεντεύξεις του Γιάννη Κεφαλογιάννη, ενώ η βραδιά έκλεισε με μουσική παράσταση του Μίνωος Μάτσα, με τη συμμετοχή του Βασίλη Σκουλά.
Αναλυτικά η ομιλία του Κώστα Καραμανλή έχει ως εξής:
«Με ακεραιότητα, τίποτα άλλο δεν μετράει. Χωρίς ακεραιότητα, τίποτα άλλο δεν μετράει».
Το απόφθεγμα αυτό, που αποδίδεται στον Winston Churchill, από τις κορυφαίες προσωπικότητες του 20ου αιώνα και πατέρα της νίκης, συμπυκνώνει μέσα σε λίγες λέξεις μια μεγάλη
αλήθεια: ότι το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και της διαδρομής κάθε
ανθρώπου έχει να κάνει με το αν είναι καθαρή η ματιά και τα κίνητρά του, με το αν συναλλάσσεται με τους άλλους με ειλικρίνεια, με το αν η συμπεριφορά του είναι διαυγής και τα
αισθήματά του ανυστερόβουλα. Αν τα έχει αυτά, έχει ήδη το μείζον. Αν δεν τα έχει τίποτα
δεν μπορεί να αναπληρώσει την έλλειψη. Αν τα έχει θα διαπρέψει και θα αφήσει θετικό
αποτύπωμα. Αν όχι θα βλάψει και τους γύρω του και την κοινωνία γενικότερα.
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ήταν πάνω απ΄όλα ένας ακέραιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος
ευθύς, ντόμπρος και αληθινός. Ένας πολιτικός, που, αντίθετα με πολυάριθμες άλλες περιπτώσεις, ήταν ξένος στην υποκρισία, την υστεροβουλία και την προσποίηση. Όταν πίστευε κάτι
το έλεγε και το υποστήριζε με πάθος. Όταν θύμωνε σκοτείνιαζε ο ουρανός. Όταν χαιρόταν,
φωτιζόταν το πρόσωπό του, ενθουσιαζόταν και γέλαγε με τον άδολο τρόπο ενός μικρού παιδιού.
Δεν ήταν εύκολος άνθρωπος ο Κεφαλογιάννης. Είχε ισχυρές αντιλήψεις τις οποίες υπερασπιζόταν παθιασμένα. Ήταν επίμονος, δεν το έβαζε κάτω ποτέ. Είχε το θάρρος της γνώμης
του, ακόμη κι όταν ήξερε ότι αυτή δεν ήταν δημοφιλής ή εκείνη που θα επικρατούσε. Τον
θυμάμαι συχνά να υποστηρίζει τις απόψεις του με πείσμα και ζέση, συχνά κόντρα σε όλους
τους άλλους. Σε πολλές από αυτές που δεν μπόρεσε να τις επιβάλλει αποδείχτηκε εκ των
υστέρων ότι είχε δίκιο.
Η φύση του αυτή τον οδηγούσε όχι σπάνια σε συγκρούσεις, σε αντιπαραθέσεις, σε διαφωνίες και έντονους διαλόγους. Πάντα με ευπρέπεια, αλλά με πάθος και πίστη. Είναι όμως κι
αυτό δείγμα ανθρώπου καθαρού και έντιμου, με ξεκάθαρες ιδέες και προσήλωση στα ιδανικά του. Επικαλούμαι και πάλι τον Churchill: « Έχεις εχθρούς; Καλώς. Αυτό σημαίνει ότι
ύψωσες το ανάστημά σου για κάτι, τουλάχιστον κάποτε στη ζωή σου».
Ο νεαρός γιατρός από τα Ανώγεια εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής τον Μάϊο του μακρινού 1958. Γόνος μεγάλης και ιστορικής οικογένειας επιστρατεύθηκε να στελεχώσει το ψηφοδέλτιο τότε της ΕΡΕ και, όπως ο ίδιος διηγείτο με τον εκφραστικό του τρόπο, ήταν μία
σειρά συμπτώσεων που οδήγησαν στην εκλογή του. Οι πολλές συμπτώσεις όμως δεν μπορεί
να είναι απλές συμπτώσεις, αλλά προμήνυμα της μοίρας.
Αυτός ο πρωτόβγαλτος βουλευτής του ’58 έμελλε να διαγράψει μια από τις μακροβιότερες
και πιο αξιοσημείωτες πορείες του δημόσιου βίου της χώρας μας. Μισό αιώνα μέλος του
Κοινοβουλίου, έξι φορές μέλος της κυβέρνησης, κορυφαίο ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
Σημαντικό και ανεξίτηλο το έργο του. Αναρίθμητες οι ευεργετικές παρεμβάσεις του προς
όφελος της ιδιαίτερης πατρίδας του.
– Καίρια η συμβολή του στον σχεδιασμό και λειτουργία του ΕΚΑΒ, του 166 δηλαδή, ως
υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών το 1976.
– Το 1980 συντάσσει το νομικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως υφυπουργός Εσωτερικών.
– Το 1989 ως υπουργός Δημόσιας Τάξης αποφασίζει την καταστροφή των φακέλων κοινωνικών φρονημάτων, βήμα ουσιαστικό και συμβολικό για την υπέρβαση των διαχωριστικών
γραμμών και την εθνική συμφιλίωση.
– Με ουσιαστικές πρωτοβουλίες στο Υπουργείο Τουρισμού και αργότερα Εσωτερικών που
θήτευσε με επιτυχία το 1990-1991 και 1992-1993 αντίστοιχα.
– Πάντα ασυμβίβαστος σε θέματα αρχών. Όπως ήδη τονίστηκε σε τέτοια ζητήματα δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του. Όταν διαφώνησε, ως αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα το 1989, με την απευθείας ανάθεση των ψηφιακών παροχών του ΟΤΕ παραιτήθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη από την υπουργική του ιδιότητα.

– Αλλά και νωρίτερα, στα χρόνια της απριλιανής δικτατορίας, αντιτάχθηκε ενεργά, ανέπτυξε αντιστασιακή δράση, υποστήριζε με θέρμη την επάνοδο της δημοκρατικής ομαλότητας, με αποτέλεσμα
να παραπεμφθεί ενώπιον του στρατοδικείου.
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ανήκε σε μια γενιά πολιτικών που η βασική τους φιλοδοξία ήταν η προσφορά
στην πατρίδα και τους συμπολίτες τους. Αντί μακράς ανάλυσης στο σημείο αυτό θα προσφύγω σε ένα
απόσπασμα του Γεωργίου Ράλλη, όταν για να αντικρούσει τις συκοφαντίες του δικτατορικού καθεστώτος, συνέγραψε το 1971 μια μελέτη με τίτλο « Η αλήθεια για τους Έλληνες πολιτικούς». Γράφει
λοιπόν ο Γεώργιος Ράλλης: «¨…η πολιτική έθελξε από τις πρώτες ημέρες της ιδρύσεως του νέου κράτους τους εκλεκτότερους Έλληνες πολίτες. Και οι εκλεκτοί αυτοί πολίτες που διάλεξαν την πολιτική
για να σταδιοδρομήσουν και αδιαφόρησαν για τα επαγγέλματα όπου θα μπορούσαν εύκολα να αναδειχθούν και να πλουτίσουν, αφοσιώθηκαν στο καθήκον με όλη τη δύναμη της ψυχής τους και τερμάτισαν τη σταδιοδρομία τους φτωχότεροι απ΄ότι ήταν όταν για πρώτη φορά αναμίχθηκαν στα κοινά».
Μια γενιά πολιτικών που διακρίνονταν για την ευπρέπεια, την εντιμότητα, την αγάπη για τη χώρα
και τον λαό, την αίσθηση του καθήκοντος και της αποστολής τους. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Ευάγγελος Αβέρωφ, Γιάννης Αλευράς, Αναστάσιος Πεπονής, Παναγής Παπαληγούρας, Ηλίας
Ηλιού και πολλοί άλλοι βεβαίως είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της σχολής που ανήκει
και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης. Προφανώς δεν ήταν όλα τέλεια, προφανώς δεν είναι όλα μαύρα σήμερα, η σύγκριση όμως δεν είναι ούτε χαρμόσυνη ούτε υποσχόμενη για το μέλλον.
Στη μακρά δημόσια διαδρομή του ο Γιάννης Κεφαλογιάννης , είχε τρία μεγάλα πάθη, όπως ο ίδιος
τα ονομάτιζε. Πάθος για την Πατρίδα, πάθος για την Κρήτη και τους ανθρώπους της, πάθος για την
παράταξή του.
– Η αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Ανώγεια, το Ρέθυμνο, την Κρήτη συνολικά ήταν
παροιμιώδης. Πάντα έτοιμος να στηρίξει προσπάθειες και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξή της, την
προώθηση έργων υποδομής και επενδύσεων, πάντα πρωτοπόρος σε ιδέες και σχέδια για την πρόοδο
του τόπου του. Αναρίθμητα τα έργα στην περιοχή που φέρουν τη σφραγίδα του.
Αυτή η αγάπη απευθυνόταν και στους συμπολίτες του. Παρών, προσιτός και ενεργός στα προβλήματα των απλών ανθρώπων και μάλιστα αδιακρίτως των πολιτικών τους προτιμήσεων. Στην εποχή
πριν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα social media, τους επαγγελματίες επικοινωνιολόγους και image
makers, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης είχε άμεση, προσωπική, αδιαμεσολάβητη σχέση με τους πολίτες.
Για περισσότερο από μισό αιώνα τους άκουγε, τους στήριζε, νοιαζόταν γι αυτούς. Ίσως ενίοτε, και
σε σημείο υπερβολής. Ήταν πάντα δίπλα τους. Αποδεικνύοντας ότι αυτή η αμεσότητα, το δέσιμο με
τους ανθρώπους σε προσωπικό επίπεδο, είναι το ισχυρότερο και σταθερότερο πολιτικό κεφάλαιο
που μπορεί να κερδίσει με τη συμπεριφορά του ένα δημόσιο πρόσωπο.
Γράφει ο ίδιος για το βιβλίο του «Το χρονικό μια πορείας. Πενήντα χρόνια αγώνων» που εκδόθηκε
ένα μόλις χρόνο πριν φύγει από τη ζωή: «Γράφτηκε κυρίως για να παροτρύνει τους νέους ανθρώπους
να μην παρασυρθούν από το γενικότερο κλίμα απαξίωσης της πολιτικής ζωής και αφήσουν την διαχείριση των υποθέσεων του τόπου τους σε ανθρώπους αδιάφορους, ωφελιμιστές ή ‘’επαγγελματίες’’
της πολιτικής. Γράφτηκε για να τους δείξει ότι αν κανείς αγαπά τον τόπο του, μπορεί να αποβεί
χρήσιμος σ΄αυτόν και να του προσφέρει πολλά. Και είναι βέβαιο ότι η ανταπόδοση που θα έχει, όχι
στον υλικό τομέα, αλλά κυρίως σε επίπεδο αισθημάτων, συγκινήσεων και εμπειριών θα είναι μεγάλη».
– Εξ ίσου παθιασμένος ήταν με την παράταξη που υπηρέτησε με συνέπεια και πίστη όλες αυτές τις
δεκαετίες. Στάθηκε πάντα μπροστάρης σε όλους τους αγώνες της, παρών στις καλές και τις δύσκολες ώρες της, υπερασπιζόμενος την ιδεολογία και την ιστορία της. Ακόμα κι όταν κάποτε πικραινόταν, ποτέ δεν έπαψε να αγωνίζεται για την ενότητα και το σφρίγος της. Υπηρέτησε με εντιμότητα
όλους τους ηγέτες της, βάζοντας πάντα το συλλογικό καλό πάνω από τις όποιες θεμιτές φιλοδοξίες
του. Είχε αυτήν την σπάνια αίσθηση χρέους απέναντι στους πολίτες, τις ιδέες, τις ρίζες και την
ιστορική διαδρομή της παράταξης που χαρακτηρίζει μόνο τους ξεχωριστούς ανθρώπους.
– Είχε ακόμα την ασυμβίβαστη προσήλωση στα θέματα διαφάνειας.
Διαύγεια και διαφάνεια είναι άλλωστε θεμελιώδη ζητούμενα για σύννομο και ομαλό δημόσιο βίο.
Ακόμη περισσότερο όταν προκύπτουν ζητήματα όπως αυτό της παρακολούθησης τηλεφώνου πολιτικού αρχηγού, δημοσιογράφου ή κάθε πολίτη. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις η κάθαρση επέρχεται
μόνο εφ΄ όσον αποσαφηνιστούν πλήρως. Το θέμα είναι τόσο βαρύ και σοβαρό που δεν επιτρέπεται
ούτε αντέχεται να μείνουν σκιές ιοβόλες για την δημοκρατική ομαλότητα. Φως λοιπόν! Άπλετο φως!
Το να προκλήθηκαν τα γεγονότα αυτά από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι εκτός από αντιδημοκρατικό και παράνομο, τόσο πέρα από κάθε όριο νοσηρής φαντασίας και πολιτικής ανοησίας που είναι
αδιανόητο. Παραμένει όμως επιτακτική η ανάγκη να ξεκαθαριστεί ποιοί και με ποια δικαιολογία
ζήτησαν κάτι τέτοιο και ποιοί και πώς το ενέκριναν. Η επίκληση του απορρήτου σε τέτοιες περιπτώσεις υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου. Όλα στο φως λοιπόν και από εκεί και
πέρα απαραίτητες και με διακομματική συνεργασία οι διορθώσεις του θεσμικού καθεστώτος που
διέπει και την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και την εν γένει λειτουργία των μυστικών
υπηρεσιών. Αυτά τα στοιχειώδη για να αποτραπεί η περαιτέρω απαξίωση των θεσμών.
– Πάνω απ΄ όλα όμως ο Γιάννης Κεφαλογιάννης είχε πάθος με την Ελλάδα, την αναβάθμιση της
διεθνούς θέσης της χώρας και την υπεράσπιση των εθνικών της δικαίων. Μεγαλωμένος στα δύσκολα χρόνια του Πολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου είχε πλήρη επίγνωση και ευαισθησία στη
διαχείριση των εθνικών θεμάτων.
«Στα μεγάλα εθνικά θέματα δεν χωρούν παραχωρήσεις» συνήθιζε να λέει. Ακόμη αντηχεί στ΄ αυτιά
μου η μόνιμη επωδός του για την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας και ενιαίας εθνικής στρατηγικής.
Η διαχρονικά υπεύθυνη και δικαιωμένη αυτή στάση αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα στις μέρες μας.
Το διεθνές σκηνικό έχει εισέλθει σε φάση αβεβαιότητας και αποσταθεροποίησης. Η απαράδεκτη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η παράταση του πολέμου εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους
για τη διεθνή ειρήνη και ευταξία. Ήδη είναι παραπάνω από εμφανής η πιθανότητα εντάσεων, ίσως
και αναφλέξεων και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως η Νοτιοανατολική Ασία, λόγω Ταϊβάν,
αλλά και στα γειτονικά μας Βαλκάνια. Και όλα αυτά εν μέσω ενεργειακής, επισιτιστικής και οικονομικής κρίσης που επιβαρύνει δυσβάσταχτα τις ευρωπαϊκές χώρες, πρωτίστως βέβαια τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Η δε εικόνα της Δύσης, μπροστά στο καινοφανές σκηνικό και τις
προκλήσεις των αναθεωρητικών δυνάμεων, είναι αποκαρδιωτική. Εμφανές έλλειμμα ηγεσίας, αδύναμες ή υπό κατάρρευση κυβερνήσεις, αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια και απαξίωση των πολιτικών συστημάτων. Ειδικά μάλιστα στην Ευρώπη, που προφανώς μας αφορά και πιο άμεσα. Είναι
περισσότερο από ποτέ ανάγκη η Ευρώπη να αφυπνιστεί, να πάρει πρωτοβουλίες, να αντιδράσει
συντονισμένα και τολμηρά. Διαφορετικά μας περιμένουν δυσάρεστες εξελίξεις.
Για τη χώρα μας η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο γιατί αντιμετωπίζει επιπρόσθετα την
κλιμάκωση της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας σε όλα τα μέτωπα, από την Ανατολική
Μεσόγειο και την Κύπρο μέχρι το Αιγαίο και τη Θράκη. Αψηφώντας κάθε έννοια σεβασμού του
Διεθνούς Δικαίου και των διεθνών συνθηκών, επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo και
να επιβάλλει την ηγεμονία της, δυστυχώς άλλοτε με την σύμπραξη και άλλοτε με την ανοχή ή επιτήδεια

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ουδετερότητα των βασικών πρωταγωνιστών της διεθνούς ζωής. Είναι μέσα στο ζοφερό αυτό σκηνικό
που καλείται η χώρα μας να αναδείξει τον καλύτερό της εαυτό, διευρύνοντας τα διεθνή της ερείσματα, βελτιώνοντας διαρκώς την αμυντική και αποτρεπτική της ικανότητα και κυρίως, πάνω απ΄ όλα,
διαφυλάσσοντας και σφυρηλατώντας την εθνική ομοψυχία και την αποφασιστικότητα του συνόλου
του Ελληνισμού να αποκρούσει παντοιοτρόπως κάθε απόπειρα σφετερισμού των δικαίων του.
Πέρασαν ήδη δέκα χρόνια που ο Γιάννης Κεφαλογιάννης έφυγε από κοντά μας. Δέκα χρόνια δεν
είναι λίγα, μοιάζει όμως σαν χθες. Η καθαρή ματιά του, το φωτεινό του χαμόγελο, η λεβεντιά και η
ντομπροσύνη του είναι ζωντανά στη μνήμη μας. Πρωτίστως για την οικογένειά του. Την σύζυγό του
Ελένη, την τόσο διακριτική, συνάμα όμως, στιβαρή παρουσία δίπλα του. Τις κόρες του Χριστίνα και
Δανάη και βέβαια την Όλγα που επάξια βαδίζει στα χνάρια του. Τα εγγόνια και τους συγγενείς του.
Τους συγχωριανούς του και συντοπίτες του Ανωγειανούς, Ρεθυμνιώτες, Κρητικούς και πολλούς
ακόμη σε όλη την Ελλάδα. Και για όλους εμάς, που είχαμε την τύχη να τον ζήσουμε από κοντά και
το προνόμιο να μας τιμήσει με την φιλία του.
Αντί επιλόγου:
«Άλλο το να ΄σαι αετός
και άλλο να τον κάνεις.
Άλλο το να θωρείς κορφές
και άλλο να τις φτάνεις».

Ανώγεια,
31.08.2022

Το παρελθόν μας διδάσκει … Οι άνθρωποί του μας εμπνέουν …Η μνήμη, ο αγώνας κόντρα στη
λήθη, η απόδοση τιμών σε πολιτικούς που σημάδεψαν το δημόσιο βίο με το πέρασμά τους, αποκτά
σήμερα μοναδική αξία.
Τιμή λοιπόν, σε όσους αγωνίστηκαν για τον άνθρωπο, την πατρίδα και τη Δημοκρατία.
Η μνήμη τους οφείλει να εμπνέει το σήμερα για ένα καλύτερο αύριο.
Τιμή στον πολιτικό, τον οικογενειάρχη, τον Ανωγειανό, Ιωάννη Κεφαλογιάννη …»

Αναλυτικά η ομιλία
του Δημάρχου Ανωγείων
Σωκράτη Κεφαλογιάννη:

Αναλυτικά η ομιλία
της Όλγας
Κεφαλογιάννη:
«Νιώθω μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτόν το μοναδικό χώρο ….
Νιώθω τιμή που βρίσκομαι αναμεσά σας …
Ανάμεσα σε όλους και όλες εσάς που μοιραζόμαστε τις ίδιες ρίζες …Τις ίδιες αξίες …Τα ίδια ιδανικά …
Νιώθω τιμή που βρίσκομαι στην πατρίδα μου …
Στον τόπο που γεννήθηκε, μεγάλωσε και πολιτεύτηκε ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη, για την πρωτοβουλία αυτής
της ξεχωριστής εκδήλωσης, στη μνήμη του Ιωάννη Κεφαλογιάννη, με αφορμή τη συμπλήρωση 10
ετών από τότε που έφυγε από κοντά μας.
Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, μέσα από την καρδιά μου, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο Κώστα
Καραμανλή, που τιμά τη σημερινή εκδήλωση ως κεντρικός ομιλητής.
Η παρουσία του, ο λόγος, το ήθος του, προσδίδουν μια μοναδική αξία στη συνάντησή μας …
Αποτελούν ένα διαρκές σημείο αναφοράς …Υπενθυμίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης και αποδοχής,
που αγγίζει την πλειοψηφία των Ελλήνων. Είναι γνωστό ότι με τον Γιάννη Κεφαλογιάννη τους συνέδεαν στενοί δεσμοί φιλίας, εκτίμησης και αλληλοσεβασμού. Μα πάνω από όλα τους συνέδεε ένας
ακόμα ισχυρός δεσμός. Η βαθιά τους αγάπη για την πατρίδα και τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό άλλωστε,
ο πάντα διορατικός Ιωάννης Κεφαλογιάννης,
πίστεψε, πρότεινε και στήριξε το 1997, την ανάδειξη του Κώστα Καραμανλή ως προέδρου της Νέας
Δημοκρατίας. Και δικαιώθηκε απόλυτα για αυτή του την πολιτική.
Θα πρέπει όμως να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς, που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα
τιμής. Γιατί εσείς, είστε η ζωντανή μνήμη, του ανθρώπου που με κάθε τρόπο, ως γιατρός, βουλευτής,
υπουργός, υπηρέτησε και τίμησε τον λαό και τον τόπο του. Χτίζοντας μία πανίσχυρη σχέση σεβασμού
και αφοσίωσης. Εσείς, είστε αυτοί που γνωρίζετε καλύτερα απ’ όλους… Την πορεία, το έργο, το
πάθος, την προσφορά του … Γνωρίζετε ότι από τις 11 Μαΐου του 1958,την ημέρα που οι πολίτες του
Νομού Ρεθύμνης εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους τον Ιωάννη Κεφαλογιάννη, εκείνος δεν σταμάτησε ούτε στιγμή, να δίνει ανένδοτες πολιτικές μάχες… Μάχες – σταθμούς για την πατρίδα και τη
Δημοκρατία. Για το κοινό καλό του τόπου του και του συνόλου του ελληνικού λαού.
Ως βουλευτής 14ων συναπτών κοινοβουλευτικών θητειών και ως υπουργός των κυβερνήσεων της
παράταξής μας, πορεύθηκε πάντα με όραμα, πίστη και πάθος. Συνώνυμα της ισχυρής του προσωπικότητάς … Απόλυτα ευθυγραμμισμένος, με τη συνέπεια και την υπευθυνότητα που τον διέκριναν …
Μα πάνω από όλα σταθερός στις ηθικές του αξίες,
για αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, πρόοδο και προκοπή. Αξίες με τις οποίες περιέβαλλε και την πολυαγαπημένη του οικογένεια ….Τη σύζυγό του Ελένη και εμάς, τις τρείς του κόρες …Θέλοντας πάντα να
πορευτούμε στη ζωή μας με εφόδια τη μόρφωση, τη συγκρότηση και την εντιμότητα. Ως πατέρας, μας
δίδαξε τον σεβασμό με αυστηρότητα, αλλά πάντα με απεριόριστη στοργικότητα και αγάπη.
Η ζωή του Ιωάννη Κεφαλογιάννη είχε ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Γι’ αυτό και παρά τη μεγάλη
πολιτική του διαδρομή, παρέμεινε ο γιατρός που νοιαζόταν για τον συνάνθρωπο του. Παρέμεινε,
επίσης, αμετακίνητα, βαθιά δημοκράτης, αφοσιωμένος στις αρχές και τις αξίες της παράταξης την
οποία πίστευε και αγαπούσε. Πρώτα της ΕΡΕ και κατόπιν, μεταπολιτευτικά, της ΝΔ, ακολουθώντας
πάντα και συνειδητά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τις αξίες του. Γιατί ήταν απόλυτα βέβαιος,
ότι αυτές οι αξίες, ήταν είναι και θα είναι πάντα η μόνη εγγύηση… για την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη,
την πρόοδο και την ευημερία του τόπου.
Είναι οι ίδιες, διαχρονικές αξίες γύρω από τις οποίες συγκροτείται και το σύγχρονο όραμα της κεντροδεξιάς παράταξης. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες, σύνθετες προκλήσεις. Μέσα
σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αποσταθεροποίησης, θα πρέπει να δείξουμε ισχυρά αντανακλαστικά,
πάντοτε όμως με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί αυτή είναι η παράταξη μας. Είναι ο εκφραστής όλων
των δημιουργικών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας, ο υπερασπιστής της συλλογικής αλληλεγγύης,
ο θεματοφύλακας του κοινωνικού κράτους, ο εγγυητής του κράτους δικαίου. Είναι η δύναμη της
προόδου και της ευημερίας. Ο αμετακίνητος εκφραστής του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας.
Όπως αυτός διατυπώθηκε από τον ιδρυτή Κωνσταντίνο Καραμανλή, και όπως αυτός ορίζεται σήμερα, μέσα στις νέες, επικίνδυνες συνθήκες ανακατάταξης. Θα πρέπει λοιπόν, να στεκόμαστε διαρκώς
στο ύψος των περιστάσεων. Να τολμάμε να κοιτάμε πάντα στα μάτια τον ελληνικό λαό. Προστατεύοντας πάνω από όλα, τους θεσμούς της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Γιατί μόνο έτσι
μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να κοιτάξουμε
το μέλλον με αισιοδοξία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος να ξεπεράσουμε και αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

“Σήμερα για τα Ανώγεια και τους Ανωγειανούς είναι μία ξεχωριστή μέρα είναι μέρα μνήμης τιμής
και ανταπόδοσης. Θυμόμαστε και μνημονεύουμε έναν ξεχωριστό Ανωγειανό, έναν άξιο Ρεθυμνιώτη
και Κρητικό, έναν Έλληνα πατριώτη, τον επιστήμονα και πολιτικό αείμνηστο Γιάννη Κωνσταντίνου
Κεφαλογιάννη το δικό μας Τσουρογιάννη.
Γεννήθηκε και γαλουχήθηκε πάνω στον αίθριο και ανταριασμένο κακοτράχαλο μα και φιλόξενο
Ψηλορείτη, μέσα στα νάματα της μεγάλης Ανωγειανής πολιτιστικής παράδοσης.
Γόνος Ευγενούς Ιστορικής γενιάς των Ανωγείων και της Κρήτης, με αγωνιστική και κοινωνική
προσφορά. Νεότατος επιστήμονας επιστρατεύτηκε στις εκλογές του 1958 και «κατ’ εντολή του
Κωνσταντίνου Καραμανλή» στελέχωσε το ψηφοδέλτιο της ΕΡΕ του νομού και εκλέχτηκε βουλευτής
Ρεθύμνου σε ηλικία 25 χρόνων. Υπήρξε από τους μακροβιότερους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου αφού εκλεγόταν συνεχώς επί 40 χρόνια μέχρι το 2007 συμπληρώνοντας 14 θητείες στην
βουλή των Ελλήνων.
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δείχνοντας την εκτίμησή του στο νεαρό πολιτικό του προσέφερε τις
ευκαιρίες όπου απόδειξε τις πολιτικές και οργανωτικές του ικανότητες. Πυξίδα του το τρίπτυχο του
Ανωγειανού αξιακού κώδικα: ελευθερία, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη. Κατόρθωσε να είναι άριστος
πολιτικός άνδρας, σπάνιας ευφυΐας και ταυτόχρονα θαυμαστής εντιμότητας και ειλικρίνειας, αρετές
που τις αναγνώριζαν και οι πολιτικοί του αντίπαλοι.
Υπήρξε πάντα οπαδός, και μάλιστα στην πράξη, της συναίνεσης στα μεγάλα και τα σημαντικά, ιδίως
δε στα εθνικά μας θέματα και το βασικό πολιτικό του χαρακτηριστικό ήταν η πολιτική του συνέπεια.
Τίμιος, φιλότιμος, πατριώτης, με συμμετοχή και πλούσια δράση.
Σε όλες τις κυβερνητικές θέσεις που του εμπιστεύτηκαν πέντε πρωθυπουργοί έφερε αποτελέσματα
που αναγνωρίστηκαν.
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σε κάθε τομέα που αναλάμβανε υπεύθυνα καθήκοντα έφερνε καινοτόμες
πολιτικές πρακτικές που ευεργετούν όλους τους συμπατριώτες μας. Δεν ονομάστηκε τυχαία «ο κ.
166», με την ίδρυση του ΕΚΑΒ.
Έζησε σε εποχές μεγάλων δοκιμασιών για τον τόπο και στάθηκε όρθιος, αντάξιος των παππούδων
και των πατεράδων μας, που έζησαν τρία ολοκαυτώματα, καταστροφές, προσφυγιές και κατατρεγμούς. Μα παλινόρθωναν την ζωή, δεν γονάτιζαν.
Οι αξίες και οι μνήμες αυτές αποτέλεσαν βασικό συστατικό της πολιτικής σκέψης και δράσης του.
Δάσκαλος της πολιτικής στην υπηρεσία του λαού του, θεωρούσε την επαφή με τον πολίτη κορυφαίο
πολιτικό χρέος και καθημερινό μέλημα. Και τούτο γιατί πίστευε πάντοτε ότι ο πολιτικός πρέπει, εξ
ορισμού, να τελεί στην υπηρεσία του Λαού.
Υπηρέτησε, όμως, και την Δημοκρατία με δυναμισμό και αμείωτη συνέπεια. Κατά την διάρκεια της
απριλιανής δικτατορίας 1967-1974, ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση, με συνέπεια την παραπομπή του στο στρατοδικείο. Όταν στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, το 1989, διετέλεσε υπουργός Δημόσιας Τάξης με απόφασή του οδηγήθηκαν στην πυρά οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων της μεταπολεμικής περιόδου.
Αν η πολιτική υπήρξε για αυτόν αποστολή, η ιατρική αποτελούσε μέσω προσφοράς για τον άνθρωπο.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δέχτηκαν την ανιδιοτελή ιατρική φροντίδα.
Στην προσωπική του ζωή η δημιουργία οικογένειας υπήρξε θεμέλιο της φιλοσοφίας και της δραστηριότητάς του. Με την άξια σύντροφο του Ελένη Βαρδινογιάννη δημιούργησαν οικογένεια αντάξια
τους, που της αφήσαν ακριβό κληροδότημα την αξιοπρέπεια, την εργατικότητα, την ανιδιοτέλεια. Η
Όλγα, η Χριστίνα και η Δανάη. Η Όλγα, που έχοντας ως πρότυπο τις αρχές και τις αξίες του αείμνηστου πατέρα της συνεχίζει την πολιτική παράδοση της οικογένειας.
Ο Τσουρογιάννης είχε πάθος με τα Ανώγεια. Την αγάπη του εκδήλωνε με κάθε τρόπο σε κάθε ευκαιρία, όποτε τον είχαμε ανάγκη. Τα πάθη και οι πληγές των Ανωγείων ήταν πάθη και πληγές και
για τον ίδιο. Έργα πνοής σε όλο το Νομό, αλλά και στην γενέτειρα του τ’ Ανώγεια.
Η θεμελίωση και η ανέγερση της Μαθητικής Εστίας Ανωγείων. Η αναβάθμιση σε Κέντρο Υγείας
Ανωγείων του υγειονομικού σταθμού. Η ίδρυση του τομέα ΕΚΑΒ. Η καθιέρωση της 13ης Αυγούστου,
ημέρας Ολοκαυτώματος των Ανωγείων, σε Εθνική Εορτή. Η σημαντική συμβολή του για το ξεκίνημα
της νέας οδού Ηράκλειο ορεινό Μαλεβίζι Ανώγεια ορεινό Μυλοπόταμο, ενώ αποτέλεσε καταλυτική
η παρέμβαση του για πλειάδα χρηματοδοτήσεων στα Ανώγεια για έργα υποδομών και ανάπτυξης.
Η δωρεάν παραχώρηση των οικιών του πατέρα του Κων/νου Κεφαλογιάννη τσουρόκωστα και των
θείων του Βασιλείου και Νικόλα Κεφαλογιάννη, Κουντοβασίλη και Κουντονικόλα, για την ανέγερση του κέντρου αρχαιολογικής πληροφόρησης Γιάννη και Έφη Σακελλαράκη
είναι ενδείξεις της Μεγάλης του προσφοράς.
Κυρίες και κύριοι. Οι Ανωγειανοί δεν ξεχνούν ότι πρέπει και οφείλουν να θυμούνται.
Και δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις υπηρεσίες που αυτός ο διαπρεπής Ανωγειανός προσέφερε στους πολίτες του γενέθλιου τόπου του. Εκφράζοντας τα αισθήματα της κοινωνίας μας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων αποφάσισε ομόφωνα, την πραγματοποίηση της αποψινής πολιτικής βραδιάς
και ως αντίδωρο στον Γιάννη Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη να τοποθετηθεί προτομή του, στο
πάρκο των Ανωγειανών προσωπικοτήτων.
Γιατί εμείς δεν ξεχνούμε, πως η ενθύμηση και η τιμή μιας κοινωνίας για ανθρώπους που την ευεργέτησαν
προσδίδει τιμή στους τιμώντες και αναδεικνύει μια πατροπαράδοτη αξία του Ελληνισμού, την Μνήμη.
■ Οι ομιλίες του Κώστα Καραμανλή, της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Σωκράτη Κεφαλογιάννη,
αποτελούν αναδημοσίευση από την διαδικτυακή εφημερίδα «ΑΝΩΓΗ».
■ PHOTOS GOODNET.GR
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ
■ Στη μνήμη Περσεφόνης
Κεφαλογιάννη, εισέφεραν στη Φ.Α.
Ο Γιάννης Χρονιάρης το ποσό
των πενήντα (50,00) ευρώ.
Η Αθηνά Χρονιάρη - Λούτσου
το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
Η οικογένειά της το ποσό των
τριακοσίων (300,00) ευρώ.
■ Στη μνήμη Γεωργίας Ξυλούρη,
η Ειρήνη Βρέντζου εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50,00 (100,00) ευρώ.
■ Στη μνήμη Ελευθερίου Κλίνη,
η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
■ Στη μνήμη Αριστομένη Μανουρά,
εισέφεραν στη Φ.Α.
Ο Κώστας Μανουράς του Μανούσου
το ποσό των διακοσίων (200,00)
ευρώ.
Η Κατερίνα Μανουρά το ποσό των
διακοσίων (200,00) ευρώ.
Ο Γιάννης Μανουράς και η σύζυγός
του, Ειρήνη Κρητσιώτη το ποσό των
διακοσίων (200,00) ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Κεφαλογιάννη
– Σκουλά (Μπασακοβασίλαινας)
η οικογένεια του Βασίλη
Κεφαλογιάννη (Μπασακοβασίλη)
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
εκατό (100,00) Ευρώ.
■ Στη μνήμη της Κλεάνθης
Μαυρόκωστα η οικογένεια των
Σμαράγδη Μαυρόκωστα και
Μιχάλη Σκουλά εισέφερε το ποσό
των εκατό (100,00) ευρώ.
■ Στη μνήμη Γιώργη Κοντογιάννη
(Ζαφειρογιώργη) εισέφεραν στη Φ.Α.
Ο Λεωνίδας Μαυρογιαννάκης
το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
Η Καίτη Κοντογιάννη
– Μαυρογιαννάκη το ποσό των
εκατό (100,00) ευρώ.
■ Η Ουρανία Αργύρη του Νικολάου
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
■ Ο Λυκούργος Καλλέργης του
Γεωργίου εισέφερε για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των τριάντα
(30,00) ευρώ.
■ Ο Ανδρέας Σπιθούρης εισέφερε
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό
των πενήντα (50,00) ευρώ.
■ Ο Μανώλης Βρέντζος εισέφερε
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό
των τριάντα (30,00) ευρώ.
■ Η Γιάννα Σκουλά εισέφερε για
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
εκατό (100,00) ευρώ.
■ Στη μνήμη της ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ο Πασπαράκης
Νίκος (του Αλμπατομύρο) εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ο Πασπαράκης
Αχιλλέας (του Αλμπατομύρο)
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ η Αριστέα
Κονιού (του Ταγιαροβασίλη) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 30,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ
ΜΑΝΟΥΡΑ ο Πασπαράκης Νίκος
(του Αλμπατομύρο) εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50,00 Ευρώ.

Εις μνήμη
Γιώργη
Κοντογιάννη
(Ζαφειρογιώργη)

μπούμε και να δούμε το έργο.
Καλοστραθιά Ζαφειρογιώργη!
Και αν υπάρχει Θεέ μου Παράδεισος,
άφησε τον να μπει. Γιατί στο Σινέ-Ρεξ
μάθαμε ότι υπάρχει και ένας άλλος
κόσμος εκτός από αυτόν που βλέπανε
τα δυο μας μάτια. Και ήταν ένας κόσμος μαγικός, γεμάτος μουσική και
χρώματα που μας περίμενε να τον
ταξιδέψουμε. Κάποιοι το τολμήσαμε!

✞ Αποβίωσε 31.08.2022

Του Γιώργη Ελευθερίου Αεράκη
(Ντάρου)
�

Συγκίνηση στα Ανώγεια από τον θάνατο
του Γεωργίου Κοντογιάννη ή «Ζαφειρογιώργη» σε ηλικία 102 ετών. Ο άνθρωπος
που δημιούργησε το σινεμά «ΡΕΞ» στα
Ανώγεια και γέμισε χρώματα τις ζωές των
Ανωγειανών στις δύσκολες δεκαετίες των
'50, '60 και '70 «έφυγε» πλήρης ημερών έχοντας δίπλα του τα παιδιά και τα εγγόνια του.
Πολυπράγμων, δραστήριος και δημιουργικός, άφησε το δικό του στίγμα στην κοινωνία των Ανωγείων και της Κρήτης γενικότερα.
Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα. Το
2018 έχασε και τη σύντροφο της ζωής του
Αθηνά Κοντογιάννη.
Εις μνήμη του εκλιπόντος ο Λεωνίδας Μαυρογιαννάκης και η σύζυγός του Καίτη Γ.
Κοντογιάννη – Μαυρογιαννάκη εισέφεραν
Φ.Α. το ποσό των 200,00 ευρώ.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, αιωνία
του η μνήμη
�

Ε θείε, βάλε με θείε!
Αυτό άκουγε κάθε βράδυ ο Γιώργης Κοντογιάννης (Ζαφειρογιώργης) από δεκάδες
παιδιά, καθώς στεκόταν στην είσοδο του
κινηματογράφου του. Είχε ένα βλοσυρό
ύφος, το οποίο όμως ήταν εντελώς πλασματικό, καθώς στην πραγματικότητα είχε μια
καρδιά μπαξέ, που μέσα άνθιζε και καρποφορούσε υψηλής ποιότητας χιούμορ. Έπρεπε όμως να δείχνει πυγμή. Να μην του πάρουμε τον αέρα.
«Πόσα λεφτά έχεις βρε»; Ρωτούσε τον πιτσιρικά.
«Ένα φράγκο θείε», απαντούσε αυτός.
Το εισιτήριο κόστιζε δύο. Η διαφορά μεγάλη, αλλά όχι αγεφύρωτη.
«Καλά. Μπες. Αλλά θα κοιτάζεις με το ένα
μάτι».
«Ευχαριστώ θείε».
Όταν ξεκινούσε η ταινία, άφηνε να περάσει
κανένα δεκάλεπτο και μετά λίγους-λίγους
για να μην κάνουμε φασαρία, μας άφηνε να

Ο ΖΑΦΕΙΡΟΓΙΩΡΓΗΣ υπήρξε το
πιο δημιουργικό και ανήσυχο Πνεύμα
του περασμένου αιώνα των Ανωγείων. Δημιούργησε (ελαιουργείο, τυροκομείο, μεταφορές). Γεννημένος το
1920 έφυγε σήμερα ακλουθώντας την
αγαπημένη του σύζυγο Αθηνά, που
πριν τρία χρόνια αποδήμησε κι εκείνη.
Έφυγε με καθαρή σκέψη και με ευχάριστη διάθεση, άφησε πέντε παιδιά
τιμημένα και πολλά εγγόνια. Σε μια
κουβέντα για επέκταση του νεκροταφείου είπε στο δήμαρχο: «Να το καταργήσεις λέω εγώ», κάνοντας τον
κόσμο να τιναχτεί στα γέλια.
Υπήρξε παροιμιώδης γενικά η στάση
ζωής του. Σε μια συνέντευξη του λέει:
«ήμουν στρατιώτης, πρώτη φορά πήγαινα στην Αθήνα, ένας σύντεκνος
μου με πήρε μαζί με την αρραβωνιαστικιά του και πήγαμε στην Πανεπιστημίου στο σινεμά Ρεξ. Κοίταζα τα
φώτα τις ρεκλάμες τους ηθοποιούς
και θαμπώθηκα από την ομορφιά και
έκανα μια ευχή μέσα μου, θεέ μου και
βοήθησε με αυτό που βλέπω να το
κάνω στο χωριό μου τα Ανώγεια…
Και το έκανε με το ίδιο όνομα. «ΣΙΝΕ. ΡΕΞ» πενήντα χρόνια λειτούργησε το «ΣΙΝΕ.ΡΕΞ» και προσέφερε
μοναδικές αναμνήσεις πολιτισμού σε
πολλές γενιές. Έφυγε μέσα στην αγάπη των παιδιών του χαρούμενος.
Κύριε Γιώργη Κοντογιάννη
Ζαφειρογιώργη
σ' ευχαριστούμε.
Του Λουδοβίκου των Ανωγείων
�

Ο Ζαφειρογιώργης των
παιδικών μας αναμνήσεων
Αν ξετυλίξουμε νοερά το φιλμ των
αναμνήσεών μας, θα παρακολουθήσουμε, μεταξύ των άλλων, τον τελάλη
της γειτονιάς, το βουητό από τον παιδικό ενθουσιασμό, τα λαμπερά φώτα
της σκηνής, τις ασπρόμαυρες και
έγχρωμες εικόνες που έχουνε μείνει
ανεξίτηλα χαραγμένες στις ψυχές και
στις μνήμες μας… Μπορεί, όλοι σχεδόν, οι ήρωες εκείνης της εποχής να
έχουν δύσει βιολογικά, ωστόσο πρωταγωνιστικό και ξεχωριστό ρόλο στα

παιδικά μας βιώματα έχει παίξει,
αναμφίβολα, ο Ζαφειρογιώργης!
Η δική μου γενιά στάθηκε τυχερή,
αφού πρόλαβε έστω για λίγο όλο αυτό το μαγικό και εντυπωσιακό κόσμο
και την εποχή του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Στα Ανώγεια η πρωτοποριακή και αυθόρμητη
ιδέα του Ζαφειρογιώργη να ανοίξει
κινηματογράφο στον τόπο μας, την
στιγμή που μεγαλύτερες κωμοπόλεις
σε πληθυσμό από το χωριό μας, δεν
διέθεταν ούτε καν ένα σινεμά, έγινε
πράξη σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη και μεταβατική για την κοινωνία μας!
Θυμάμαι, χαρακτηριστικά, τις ουρές
που σχημάτιζαν μπροστά στο ταμείο
οι Ανωγειανοί και οι κοντοχωριανοί
μας για να κόψουν το εισιτήριό τους
και να προλάβουν τις πρώτες θέσεις
μπροστά στη μεγάλη οθόνη! Το κοινό
διασκέδαζε λίγο πριν μπουν στην αίθουσα του ΣΙΝΕ. ΡΕΞ. με τις παροιμιώδεις ανεπανάληπτες ατάκες του
Ζαφειρογιώργη, οι οποίες ήταν σε
καθημερνή βάση και οι οποίες είναι
όλες γνωστές!! Εμείς, μικρά παιδιά,
τότε, επαιτούσαμε από τους μεγάλους να μας δώσουν κανένα φράγκο
για να «τρυπώσουμε» μέσα σε αυτό
τον εξωπραγματικό κόσμο για τα μάτια μας εκείνη την εποχή!
Δεν εξετάζαμε, καν , αν το έργο είχε
ενδιαφέρον ή όχι, αν ήταν ξένο ή ελληνικό, κωμωδία ή δράμα, αλλά το
κύριο μέλημα μας ήταν, απλά, να
μπούμε μέσα στον κινηματογράφο!
Τρία ήταν τα μεγάλα μας εμπόδια,
ως παιδιά, που θα έπρεπε να προσπεράσουμε. Το ένα ήταν να μαζέψουμε
το ακριβές αντίτιμο του εισιτηρίου.
Αν όχι, να μας δει με συμπάθεια κάποιος μεγαλύτερος ή συγγενής μας
και να μας βάλει μέσα. Και το τρίτο
και σημαντικότερο, να πείσουμε το
αυστηρό και απροσπέλαστο βλέμμα
του Ζαφειρογιώργη ότι θα είμαστε
ήσυχοι καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου! Εδώ και λίγο καιρό η αυλαία της
ζωής έκλεισε οριστικά γι’ αυτόν τον
πρωταγωνιστής των παιδικών μας
αναμνήσεων, τον Ζαφειρογιώργη…
Ξεκίνησε για το πιο σίγουρο ταξίδι
των θνητών. Θα συναντηθεί με την
αγαπημένη του γυναίκα, την Αθηνά
που για πάνω από μισό αιώνα πορεύτηκαν μαζί και στα εύκολα και στα
δύσκολα! Ακόμα, θα δει από κοντά
όλους τους τότε ηθοποιούς των παιδικών μας βιωμάτων έχοντας να τους
πει πολλά ενδιαφέροντα, αλλά και
εύθυμες αθιβολές με ακριβό χιούμορ!
Τους καλλιτέχνες, αυτούς, που το
Ανωγειανό κοινό, λάτρεψε και μυθοποίησε με τα δυο μάτια και σε περιπτώσεις … ακόμα και με το ένα τους
μάτι!!!
Αντίο Ζαφειρογιώργη,
σου χρωστάμε!
Του Μανώλη Σκανδάλη

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

◗Υ
 πέρ της τράπεζας αίματος του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας
«Το Ιδαίον Άντρον», που τηρείται στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ».
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη
Αριστομένη
Μανουρά
του Μανούσου
(δικηγόρου)
✞ Αποβίωσε 13/8/2022, ετών 61

Εκλεκτέ, ξεχωριστέ μου πρωτοξάδελφε
Άρη, αγαπημένε όλων όσων συγγενών, φίλων
και συνεργατών, ευρίσκονται σήμερα εδώ
για να σε τιμήσουν και αποχαιρετίσουν,
όπως και τόσων, πολλών άλλων που είχαν
την τύχη πραγματικά, να σε γνωρίσουν, να
μοιραστούν τις σκέψεις τους με σένα και να
οραματιστείτε ένα καλύτερο μέλλον για την
κοινωνία των ανθρώπων, που τόσο σε απασχολούσε.
Είναι μεγάλο και δύσκολο το χρέος μου,
απέναντί σου σήμερα. ΄Όμως σου οφείλω
τόσα πολλά, που μου δίνουν τη δύναμη να
σταθώ με ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη,
εδώ μπροστά σου, για σου απευθύνω το
«ύστατο χαίρε», γνωρίζοντας καλά ωστόσο,
ότι θα συνεχίσεις να με εμπνέεις και οδηγείς
στο καλό και το ενάρετο. Μέχρι να ξανανταμώσουμε.
Ευτύχησες να μεγαλώσεις σε οικογένεια πιστή στις μεγάλες αρχές της δημοκρατίας,
της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της
προσφοράς στο συνάνθρωπο. δικαιοσύνης.
Ήσουν το τρίτο, από τα πέντε παιδιά του
αείμνηστου φιλόλογου καθηγητή και αγωνιστή Μανούσου Μανουρά από το Αρκάδι της
Κρήτης και της ακούραστης Λευκοθέας
Μανουρά, από τα ξακουστά Ανώγεια. Τα
αδέρφια σου, ο Κώστας, η Κατερίνα, σήμερα εδώ, αλλά και ο Απόλλωνας και η Ντιάνα, αδικοχτυπημένοι οι δύο τους, και σήμερα μακριά μας, από την επάρατη νόσο,
βάλατε στόχους υψηλούς, και παρά τις οικονομικές δυσκολίες, σπουδάσατε και ο
καθένας σας πέτυχε να ανοίξει τους πνευματικούς του ορίζοντες και να καταξιωθεί
κοινωνικά με επιτυχία, αποδοχή και ευρεία
αναγνώριση.
Από μικρός εσύ, με πνεύμα αξιοπρόσεκτα
ανήσυχο, ψυχή της παρέας και γητευτής της
σκέψης των συνομιλητών σου, δεν σταματούσες να διαβάζεις, να γράφεις και να
εμπνέεις. Δεν έμπαινες σε καλούπια. Είχες
σκέψη αντισυμβατική και πνεύμα, δυσεύρετα, διορατικό. Λάτρευες το διάβασμα.
Χιλιάδες τα βιβλία διάβασες.
Έτσι, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80,
πέτυχες με επιμονή και προσπάθεια, στις
εξετάσεις, ήρθες στην Αθήνα και ξεκίνησες
τις σπουδές σου στη Νομική Επιστήμη, στο
Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εκεί, από πολύ
νωρίς, ήταν που γνώρισες τη Βιβή, τον άνθρωπο και επιστήμονα, που έμελε να αποτελέσει την εκλεκτή σύζυγό σου, το άλλο σου
μισό στη ζωή, βράχος και συνοδοιπόρος
μαζί. Μαζί αργότερα, αποκτήσατε, δύο
εξαίρετα, κοινωνικά και γεμάτα ζωή και
κέφι παιδιά, το Μάνο και τη Δήμητρα, σή-

μερα με μεταπτυχιακές διακρίσεις στον
τομέα της επιστήμης των μαθηματικών.
Αποφοιτώντας από τη Νομική Σχολή, ξεκίνησες τη σταδιοδρομία σου, και αφού εγγράφηκες το 1989 στο δικηγορικό σύλλογο
Αθηνών, ξεκίνησες την καριέρα σου ως δικηγόρος. Δεν σταμάτησες ποτέ να διαβάζεις, να μελετάς, να ερμηνεύεις τα κενά που
συναντούσες. Ειδικεύθηκες στο Εμπορικό
Δίκαιο και ειδικότερα στο αντικείμενο των
Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και στο Διοικητικό Δίκαιο και ειδικότερα με τις ακυρωτικές διαφορές. Βρέθηκες στα δικαστικά
έδρανα μαχητικός και διεκδικητικός. Ανήλθες γρήγορα τις βαθμίδες της δικηγορίας,
διατελώντας μέχρι την τελευταία στιγμή,
δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από το 1999 άρχισες
ως δικηγόρος να εκτελείς -και συνέχισες
μέχρι το τέλος της ζωής σου- καθήκοντα
Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας της ΣΟΛ
ΑΕ, της μεγαλύτερης εταιρίας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της χώρας. Συνέχισες και
από το έτος 2002 παρείχες ως νομικός σύμβουλος και ως αντίπροεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τις υπηρεσίες σου στην
εταιρία «ΣΟΛ Συμβουλευτική». Στη συνέχεια και για 15 συναπτά έτη δίδαξες το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, στον Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και χιλιάδες κυριολεκτικά φοιτητές
στον ελεγκτικό κλάδο, είχαν την τύχει να
μάθουν από εσένα και τον απαράμιλλο διδακτικό σου τρόπο που καθήλωνε.
Με τον εξαίρετο συνεργάτη σου, το Βασίλη,
αλλά και βεβαίως την Ειρήνη, αλλά και παλαιότερα τον Ηλία, και το Στέργιο, συνέχισες με πείσμα και αγωνιστικό πνεύμα να
υποστηρίζεις και να καλύπτεις νομικά ακόμα και τις πιο δύσκολες και σύνθετες υποθέσεις. Μεγάλες εμπορικές εταιρίες και
σύνθετα νομικά προβλήματα χτυπούσαν την
πόρτα σου. Όμως και οι ορκωτοί ελεγκτές,
όπως τέτοια υπήρξε και η συζύγος σου, Βιβή, όταν ήθελαν να βρουν λύση στα νομικά
προβλήματα και στα εξαιρετικά πολύπλοκα
και δυσεπίλητα ζητήματα που τους απασχολούσαν, έλεγαν: «Πάμε στον Άρη, να μας
πει». Και ο λόγος και η συμβουλή σου, ήταν
εγγύηση. Εκεί στωικός, εύστοχος, υπομονετικός. Αρχοντικός και επιβλητικός. Καθηλωτικός με το έργο, το ανάστημα, το λόγο
σου, Άλλοτε με τον σοβαρό τόνο της φωνής
σου και άλλοτε με την ίδια τη σιωπή σου,
έδινες στο συνομιλητή σου να καταλάβει, ότι
έπρεπε, δίχως αναστολή, να ακολουθήσει
τις υποδείξεις σου. Ανήκες χωρίς αμφιβολία
στην ελιτ, πανελληνίως, των νομικών του
αντικειμένου της ειδίκευσής σου.
Πέρα όμως απ’αυτά, κρατώ από σένα την
ανιδιοτέλεια, την απόλυτη εντιμότητά σου,
το πνεύμα δικαιοσύνης που σε διακατείχε.
Κρατώ από σένα την υψηλή επιπέδου παιδεία σου. Την αμέριστη δοτικότητά σου. Την
εμβρίθεια της γνώσης σου. Την αγάπη για
τα ταξίδια. Είχες ταξιδέψει πολύ και είχες
γνωρίσει πολλά μέρη και ανθρώπους διαφορετικούς.
Θα έχω να θυμάμαι ακόμα την αγάπη σου
για το τραγούδι. Ήσουν καλλίφωνος και
μύησες τα παιδιά σου, στη μουσική και το
τραγούδι. Αγαπούσες το καλό φαγητό, τις
ωραίες ιστορίες και ήσουν ικανός αφηγητής.
Αγαπούσες τη ζωή.
Αλλά ακόμα, πως να ξεχάσω την ταπεινοφροσύνη σου. Απέφευγες την προβολή, με
ενδιαφέρον μόνο για την ουσία της προσφοράς και το αποτέλεσμα για το κοινό καλό.
Πως να ξεχάσω ασφαλώς, την αγάπη σου,
ως άριστος οικογενειάρχης, για τη Βιβή και
τα παιδιά σου. Για τα αδέρφια και τους γονείς σου.
Και βεβαίως θα κρατήσω τη γενναιότητα
που επέδειξες στη μάχη για τη ζωή σου. Δεν
λύγισες στιγμή. Τέτοια παλληκαριά.
Σ’ευχαριστώ για την αγάπη σου, για τους

γονείς μου, τον αδερφό μου τον Γιώργο, αλλά και τον Άρη, που βρέθηκε ψυχή και σώμα μαζί σου, όλα τα δύσκολα χρόνια του
αγώνα σου για την υγεία σου.
Σε στιγμές αδυναμίας μου ήσουν το στήριγμά μου, ως σύμβουλος και αφανής, σοφός
μέντορας. Με βοήθησες, βοήθησες το σπίτι
μου, τη σύζυγό μου Ειρήνη. Και δεν θα σου
ξεχάσω.
Όμως αλήθεια, ποιος ήταν εκείνος, που σε
επισκέφθηκε, ή σε κάλεσε στο τηλέφωνο και
δεν ανταποκρίθηκες άμεσα. Ήσουν η δύναμη της λογικής και της αποτελεσματικότητας. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε κοινό.
Άλλωστε, ένας επιστήμονας, ολοκληρωμένος, πρέπει να υπηρετεί τρεις αξίες: το ήθος,
την αξιοσύνη και την προσφορά. Και εσύ τις
υπηρέτησες και καταξιώθηκες κοινωνικά.
Όλοι εμείς, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί
σου, χάσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο, ένα
μοναδικό άτομο, που αποτελούσε έμπνευση
και σιγουριά, ασφάλεια για όλους.
Άρη, είμαι σίγουρος, ότι φεύγεις απόλυτα
ήσυχος ότι έκανες το χρέος σου με το παραπάνω. Γι’ αυτό όλοι εμείς που σε ζήσαμε, θα
νιώθουμε υπερήφανοι και τυχεροί.
Καλό ταξίδι φίλε κι άνθρωπε, σε ξάστερο
ουρανό και φως. Πολύ φως. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα είσαι μαζί μας.
Ο ξάδερφός σου
Γιάννης Μανουράς
Στη μνήμη του Αριστομένη Μανουρά, ο
Γιάννης Μανουράς και η σύζυγός του, Ειρήνη Κρητσιώτη, εισέφεραν στη Φ.Α. το
ποσό των 200 ευρώ.

Εις μνήμη
Δημοσθένη
Λειβαδάρα
✞ Αποβίωσε 03.04.2022

μεγάλο σε ηλικία και όταν σε είδα πρώτη
φορά από κοντά, στην Λέκκα θυμάμαι ήταν,
λέω, αυτό το νέο γλυκό παιδί είναι ο άρχοντας του συστήματος! Σε θαύμαζα για τις
γνώσεις σου, την ηρεμία και την υποστήριξη
χωρίς έπαρση. Όπως και όλοι οι συνάδερφοι
σου που από τότε μέχρι σήμερα μόνο τα καλύτερα λόγια είχαν να πουν για σένα.
Από το 2003 είμασταν μαζί, ερωτευμένοι
και αγαπημένοι. Με στήριξες σε όλες τις
δύσκολες στιγμές της οικογένειας μου, που
ξεκίνησαν ένα χρόνο μετά. Τον πατέρα μου
τον γνώρισες, δυστυχώς λίγο πριν το τέλος,
«Σογάτος έναι και καλός άνθρωπος φαίνεται...». Ο Χουμάς δεν έκανε ποτέ λάθος
κρίση στους ανθρώπους! Αυτή ήταν η ευχή
και η έγκρισή του. Το 2006 το Σεπτέμβρη
παντρευτήκαμε στη Παναγία στο Περα
χώρι. Όμορφος πρόγαμος και γάμος με όλα
τα Ανώγεια και φίλους πολλούς από την
Αθήνα.
Από τότε έχτισες μια πολύ καλή σχέση με
τους συγγενείς μου και τους Ανωγειανούς,
ενσωματώθηκες, τους αγάπησες και σε αγάπησαν όλοι πολύ!
Το 2009 αποκτήσαμε τα δίδυμα το Χάρη και
την Κατερίνα μας, η ομορφότερη μέχρι τότε  στιγμή της ζωής μας! Πέντε χρόνια μετά,
ήρθε και ο Γιώργος μας για να ολοκληρώσει
της ευτυχία μας. Μαζί, εσύ ο πιο υποστηρικτικός σύζυγος και ο καλύτερος μπαμπάς,
μεγαλώναμε όμορφα την οικογένεια μας και
φτιάχναμε όνειρα για το μέλλον τους.
Το βράδυ του Σαββάτου πριν φύγεις μίλησα
στο τηλέφωνο με το Μανώλη μας και σου
είπα «αφού γλίτωσε (μετά από το αδιανόητο
ατύχημα που είχε), δε φοβούμαι πράμα!».
Αλλά το ξημέρωμα της Κυριακής στις 3 του
Απρίλη αποφάσισες να φύγεις μέσα στο
σπίτι μας, ξαφνικά, βίαια, χωρίς να προλάβουμε να κάνουμε τίποτα για σένα, εσύ που
όλους μας φρόντιζες και ήσουν το στήριγμα
μας!
Τώρα, πρέπει να γίνει η «η απώλεια συνήθεια μας»... Μόνη παρηγοριά τα τρία μας
παιδιά που στα μάτια τους, στις εκφράσεις
τους βλέπω εσένα… Τούς λείπεις τόσο πολύ,
εσύ «ο καλύτερος Μπαμπούκης του κόσμου», όπως έλεγε το Γιωργιό μας!
Μας λείπει ο Δήμος, ο αγαπημένος Άντρας,
Σύντροφος, Γιος, Πατέρας, Φίλος, Συνάδελφος.
Σε αποχαιρετώ με δύο δικές σου μαντινάδες
που μου είπες την ημέρα του γάμου μας:

Την πρώτη Κυριακή του Απρίλη, το ξημέρωμα, εσύ που δεν σου άρεσαν οι εκπλήξεις,
έφυγες ξαφνικά προκαλώντας σεισμό στο
σπίτι μας, στο σπίτι των γονιών σου, στη
δουλειά σου.
Στα Ανώγεια, στο στενό των Μανώληδων...
έφυγε ο γαμπρός μας...
Στην Αθήνα ανέβηκα το 1992 για σπουδές
στην ΑΣΟΕΕ στο Οικονομικό, εσύ σπούδαζες από το 1991 στην Πληροφορική. Κυκλοφορούσαμε στα ίδια αμφιθέατρα, αλλά
δεν βρεθήκαμε τότε...Πήγες Αγγλία για μεταπτυχιακό, φαντάρος και από το 1998 εργαζόσουν στη Unisystems, η οποία συνεργαζόταν με το Χρηματιστήριο.
Το 2001, μετά από ένα χρόνο που δούλευα
στο Χρηματιστήριο, σε είδα από κοντά. Μέχρι τότε μιλούσαμε στο τηλέφωνο για να
λύνουμε προβλήματα στην Αγορά Παραγωγών. «Με το Δήμο θα μιλάς όταν δεις τα
δύσκολα...», μου είχε τότε πει ο αείμνηστος
Πανάγος...
Σε είχα στο μυαλό μου σαν έναν στέλεχος

Λουλούδι μου Ανωγειανό
άνεμε από τ’ όρη
χάρη σ’εσέ δεν είμαι πια
ξένος στο Περαχώρι
Όπως προβάλει η Ανατολή
ανάμεσα στ’ όρη
μου φώτισες τη νύχτα μου
και τη ζωή μου όλη
Καλή αντάμωση Χαρά μου!
Ευχαριστούμε όλους τους συγγενείς, φίλους
και συναδέλφους για τη συμπαράσταση τους
στο βαρύτατο μας πένθος και για τη συγκέντρωση του ποσού των 1.215 ευρώ που κατατέθηκε ως χρηματική προσφορά αντί
στεφάνων στη «Κιβωτό του Κόσμου» εις
μνήμη του αγαπημένου μας Δήμου. Το ποσό
αυτό θα ενισχύσει το έργο της Κιβωτού για
τη φροντίδα παιδιών που προέρχονται από
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.
Εις μνήμη του Δήμου Λειβαδάρα η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
100,00 Ευρώ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη
Περσεφόνης
Κεφαλογιαννη
(Μεμεντρικοβασίλενα)
✞ Αποβίωσε 22.08.2022

Επικήδειος Περσεφόνης Κεφαλογιάννη
(Μεντρικοβασίλενας)
από τον αδελφό της Γεώργιο Σμπώκο
(Διδάσκαλο-Πρώην Δήμαρχο)
Πολυαγαπημένη αδελφούλα Περσεφόνη.
Φεύγεις και συ, ακολουθώντας την κοινή μοίρα
των ανθρώπων, κι αφήνεις πολύ πόνο και ένα
μεγάλο κενό σε συγγενείς και φίλους και γενικά
σ΄ όλους όσους είχαν την τύχη να σε συναντήσουν και να σε συναναστραφούν και που τόσο
απλόχερα σου χάρισαν την εκτίμηση και την
αγάπη τους, για τα στολίδια του χαρακτήρα
σου, την ευγένεια, την καλοσύνη και την αγάπη,
που τόσο απλόχερα σκορπούσες στο πέρασμά
σου.
Πολυαγαπημένε μου Άνθρωπε,
Υπήρξες μια μεγάλη αγωνίστρια της ζωής και
στάθηκες παλικάρι αληθινό, μπροστά στις τόσες και τόσες αναποδιές και δυσκολίες, που
χωρίς οίκτο σου χάρισε η μοίρα, βγαίνοντας
πάντα νικήτρια, στο μακρόχρονο διάστημα της
ζωής σου.
Μπορούσες, με αξιοθαύμαστο τρόπο και σθένος, να σταθείς επάξια στο πλευρό του εκλεκτού ανθρώπου και συζύγου σου Μεντρικοβασίλη και να δημιουργήσετε μια ζηλευτή οικογένεια, κόντρα στις μύριες δυσκολίες της ζωής.
Είναι αμέτρητα τα έργα της καλοσύνης και
προσφοράς σου, άνθρωπέ μου αγαπημένε, και
θα αναφερθώ σ’ αυτά. Θέλω μόνο να σ’ ευχαριστήσω, από τα βάθη της καρδίας μου για τα
όσα έκανες για μένα. Στάθηκες σ’ ολόκληρη τη
ζωή μου το στήριγμα και ο συμπαραστάτης μου
και με τον κόπο και τ’ αψεγάδιαστα υφαντά
σου, μπόρεσα στα δύσκολα μεταπελευθερωτικά χρόνια 1945-1955,να τελειώσω το 1ο Γυμνάσιο και την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου.
Σ’ ευχαριστώ και θα σε θυμούμαι πάντα, αδελφή μου αγαπημένη, και τα αισθήματα ευγνωμοσύνης και αγάπης μου θα σ’ ακολουθούν,
ακριβά στολίδια στο μακρύ δρόμο της αιωνιότητας.
Καλό σου ταξίδι, αδελφούλα μου, και να είναι
ελαφρό το χώμα της πατρώας γης που θα σε
σκεπάσει.
Ο Θεός ν’ αναπαύσει την ψυχή σου. Αιωνία η
μνήμη σου.
Εις μνήμη της Περσεφόνης Κεφαλογιάννη εισέφεραν:
1. Στη ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ:
• τα παιδιά της το ποσό των 300,00 ευρώ
• οικ. Γιάννη Χρονιάρη το ποσό των 50,00
ευρώ
• οικ. Αθηνάς Χρονιάρη – Λούτσου το ποσό
των 50,00 ευρώ
2. ΑΝΩΓΗ :
• τα παιδιά της το ποσό των 300,00 ευρώ
• οικ. Σμπώκου Γεωργίου διδ/λου το ποσό των
100,00 ευρώ
• οικ. Καφάτση Όλγας το ποσό των 50,00
ευρώ

• οικ. Γιάννη και Δήμητρας Κεφαλογιάννη το
ποσό των 50,00 ευρώ
• οικ .Αλέξανδρου και Ζουμπουλιάς Νταγιαντά το ποσό των 50,00 ευρώ
3. Κ.Υ Ανωγείων για προμήθεια οξύμετρου
αξίας 600,00 ευρώ οι:
• οικ. Ιωάννη - Σούλας Σμπώκου το ποσό των
100,00 ευρώ
• οικ. Μιχαήλ - Ελένης Σμπώκου το ποσό των
50,00 ευρώ
• οικ. Παπά Γιώργη Ανδρεαδάκη το ποσό των
50,00 ευρώ
• οικ. Νίκης χ. Φωτίου Μικελάκη το ποσό των
50,00 ευρώ
• οικ. Γιωργου-Βαλιας Μικελάκη (ιατρού) το
ποσό των 50,00 ευρώ
• οικ. Νικολάου -Ιφιγένειας Λαρεντζάκη το
ποσό των 50,00 ευρώ
• οικ. Εμμανουήλ - Νίκης Πασπαράκη (αετός)
το ποσό των 50,00 ευρώ
• οικ. Παπαδουράκη Κωνσταντίνου το ποσό
των 50,00 ευρώ
• οικ. Σφακιανάκη Χαράλαμπου το ποσό των
50,00 ευρώ
• οικ. Πατεράκη Μποριανας το ποσό των
50,00 ευρώ
Οικ. Ελευθ. Χ. Μιχαήλ Πασπαράκη το ποσό
των 50,00 ευρώ

Εις μνήμη
ΕλευθέριοΥ
Κλίνη
(Τσαγαδάρη)
✞ Αποβίωσε 04.07.2022

Ο Λευτέρης Κλίνης (Τσαγδάρης) γεννήθηκε 31 Αυγούστου του 1931 στα Ανώγεια.
Παντρεύτηκε την Αγγελική Μέμου το 1958,
και κάνανε τέσσερις γιους. Μετά από μερικά χρόνια φύγανε για την Αθήνα όπου εκεί
συνέχισαν το υπόλοιπο της ζωής τους.
Αγαπημένε μας Πατέρα,
Πέρασαν κιόλας 3 μήνες και κανένας μας
δεν κατάλαβε το ποτέ. Η στενοχώρια είναι
μεγάλη, αλλά τουλάχιστον πρόλαβες και
έζησες όσα είχες ονειρευτεί. Παιδιά, εγγόνια
και δισέγγονα. Όλα τα χρόνια της ζωής σου
μέχρι και τον τελευταίο χρόνο ήσουν ένας
άνθρωπος με ήθος, αρχές και αξιοπρέπεια.
Αγαπητός σε όλους.
Ήξερες να περνάς πάντα καλά, να χαίρεσαι
το καθετί που σου χάριζε η ζωή. Ήσουν πάντα δίπλα στην σύζυγο σου Αγγελική Μεμμου μέχρι και την τελευταία στιγμή που απεβίωσε.
Καλό παράδεισο
Ο θεός να αναπαύσει την ψυχή σου.
Τα παιδιά σου.
Εις μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά του
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100,00 Ευρώ.

Εις μνήμη
ΓεώργιοΥ Χαιρέτη
(του Νικαρά)
✞ Αποβίωσε 18.06.2022

Στις 18/06/2022, «έφυγε» από τη ζωή στα 63
του χρόνια ο Χαιρέτης Γεώργιος του «Νικαρά» στην Αργυρούπολη Αττικής. Η οικογένειά
του τον αποχαιρετά με τα παρακάτω κείμενα:
Μήνυμα από την οικογένεια:
«Έφυγε» ένας υπέροχος άνθρωπος.
Αυτό μας γράφουν, αυτό μας λένε όλοι όσοι
τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, κι
εμείς αυτόν τον άνθρωπο τον είχαμε δίπλα μας.
Ήταν ο γιος, ο αδελφός, ο σύζυγος, ο πατέρας,
ο φίλος, ο συγγενής και ο συνάδελφος Γιώργης.
Ο ευφυής άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη, αγάπη
και δίψα για ζωή. Μία αγκαλιά ανοιχτή και ένα
μόνιμο χαμόγελο. Γεμάτος περηφάνεια για την
οικογένειά του, τα παιδία του και τον τόπο του.
Έζησε μια ζωή γεμάτη αγώνα και αξιοπρέπεια
και ξεχώρισε σε όλα.
Ο Γιώργης ήταν το 5ο παιδί του Νικαρά και
της Νικαράδενας. Γεννήθηκε στα Ανώγεια το
1959. Έπαιζε με τις πέρδικες στο μαύρο κορμό
και μάθαινε μόνος του να χορεύει στη Στεφάνα. Είχε μαζί του τις εικόνες του Ψηλορείτη
και της απεραντοσύνης, ενώ πίστευε ότι όλα
τα μπορεί ο άνθρωπος αν θελήσει.
Αφού τελείωσε το τότε Γυμνάσιο, πέρασε στα
ΤΕΙ Λογιστικής στο Ηράκλειο. Το 1987 ήρθε
στην Αθήνα, όπου και έπιασε δουλειά στον
όμιλο Βασιλάκη, στην αρχή σαν λογιστής, αργότερα ως προϊστάμενος λογιστηρίου και από
το 2004 σαν Οικονομικός Διευθυντής στη ΤΕΧΝΟΚΑΡ Α.Ε. Το 2010 αποφάσισε να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ως οικονομικός σύμβουλος επιχειρήσεων. Με ότι ασχολήθηκε ήταν άψογος γιατί έμαθε να μη
φοβάται ούτε τη δουλειά ούτε τη ζωή, και να
σέβεται τους συνεργάτες του.
Το 1990 παντρεύτηκε την αγαπημένη του Χαρά Σαλούστρου του Χατζηβαγγέλη, η οποία
εργάζεται σαν δασκάλα στην Αργυρούπολη,
και απέκτησαν 2 παιδιά, τον Νίκο και την
Έλια. Ο πιο σημαντικός ρόλος της ζωής του
ήταν αυτός του πατέρα. Καμάρωνε για τον
Νίκο του που αρίστευσε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πήρε υποτροφία για μεταπτυχιακό στο Cambridge το 2016 και εργάστηκε στο εξωτερικό. Καμάρωνε για την Έλια,
που το 2015 πέρασε στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο Αθηνών, στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, και φέτος ολοκλήρωσε τις
σπουδές της με άριστα.
Το 2018 συνάντησε την πιο μεγάλη πρόκληση
της ζωής του. Ξεκίνησε έναν αγώνα που κανείς
δεν πίστευε ότι θα κέρδιζε για σχεδόν 4 χρόνια.
Δεν έπαψε στιγμή να πολεμά και να ξεπερνά
τα όριά του. Πάντα με υπομονή, χαμόγελο και
αξιοπρέπεια. Πάλευε σαν αετός και έδινε δύναμη σε όλους μας. Ώσπου λύγισε. Έφυγε στις
18/06/22 σε ηλικία 63 ετών.
Έφυγε ένας υπέροχος άνθρωπος, και μας άφησε βαριά κληρονομιά. Να συνεχίζουμε όπως
μας έμαθε. Να αγωνιζόμαστε και να αγαπάμε
τους ανθρώπους.
Σ΄ ευχαριστούμε για τα χρόνια που ήσουν μαζί μας.
Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Σ’ αγαπάμε.
Καλό παράδεισο.
Μήνυμα από τα ανίψια του, Νίκο και Ελευθερία Χαιρέτη:
Αγαπημένε μας θείε,
Έφυγες νωρίς και άφησες μεγάλο κενό και
πόνο στις καρδιές όλων μας.
Λείπεις εσύ και μαζί η αισιοδοξία σου, και το
χαμόγελό σου. Ένα χαμόγελο αγνό και αληθινό που κράτησες μέχρι το τέλος ακόμα και στις
πιο δύσκολες στιγμές σου. Με την αισιοδοξία
σου και τη γενναία ψυχή σου νικούσες κάθε
εμπόδιο. Δεν μας έδειξες στιγμή ότι υποφέρεις,
δεν λύγιζες. Έκλεινες το μάτι στην ζωή, μας
έλεγες «όλα καλά» και χαμογελούσες. Δεν
ζήτησες βοήθεια. Δοτικός και συμπονετικός
χαιρόσουν να προσφέρεις, χωρίς να ζητάς.
Ακόμα και στα δύσκολά σου ρωτούσες για
εμάς πριν ρωτήσουμε εμείς για εσένα.
Πάντα με όρεξη και αγάπη για την ζωή και
τους ανθρώπους. Και αυτή την αγάπη εξέπεμπες γεμίζοντας φως, ζωντάνια και χαρά τους
γύρω σου. Αντλούσες ικανοποίηση και απόλαυση ακόμα και από τις πιο μικρές στιγμές
της ζωής. Αγαπούσες την οικογένειά σου και
την καμάρωνες, αγαπούσες την καταγωγή σου,
το βουνό σου. Και εκεί ήταν η σκέψη σου μέχρι
το τέλος.
Ευχόμαστε η ψυχή σου να παραμείνει ζωντανή
και ευγενής.
Να έχεις έναν καλό παράδεισο όπως σου αξίζει.
�
Η Οικογένεια του Γιώργη Χαιρέτη ευχαριστεί
θερμά όλους όσους συμμετείχαν στο βαρύτατο
πένθος τους.
Στη μνήμη του Γιώργη, κατατέθηκαν δεκάδες
στεφάνια, ενώ παράλληλα συγκεντρώθηκε το
ποσό των 1.528,00 ευρώ για την «Κιβωτό του
Κόσμου» (Οργανισμός μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού). Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους των παιδιών της Κιβωτού.
Επίσης, οι γονείς του τμήματος Γ1 του 11ου
Δημοτικού Σχολείου, κατέθεσαν 85 ευρώ στο
σύλλογο Φλόγα (Σύλλογος Γονιών Παιδιών
με Νεοπλασματική Ασθένεια).
�
Στη μνήμη του αγαπημένου τους πατέρα και
συζύγου, η οικογένεια εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50,00 ευρώ.
Στη μνήμη του αγαπημένου αδερφού και θείου,
η οικογένεια Χαιρέτη Τηλέμαχου εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ.

Εις μνήμη
ΚλεάνθηΣ
Μαυρόκωστα –
Πασπαράκη
✞ 40ήμερο Μνημόσυνο

Την Κυριακή 5 Ιουνίου τελέσθηκε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο Μετόχι, το
40ήμερο μνημόσυνο, για την ανάπαυση της
ψυχής της Κλεάνθης Μαυρόκωστα. Η τελετή
έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της πανδημίας.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Η Κλεάνθη Μαυρόκωστα, το γένος Πασπαράκη (Καραμπάτο), έφυγε από τη ζωή στα 91
της χρόνια, στις 4 του περασμένου Μαΐου. Η
οικογένειά της, με σημείωμα στην ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ, αποχαιρετά με συγκίνηση κι
αγάπη, μια αυθεντική Ανωγειανή γυναίκα, που
παρά τις πολλές δυσκολίες που συνάντησε στο
διάβα της ζωής της, στάθηκε πάντοτε όρθια,
δυνατή κι αξιοπρεπής κερδίζοντας το σεβασμό,
όχι μόνο των δικών της ανθρώπων, αλλά κι
ολόκληρης της κοινωνίας των Ανωγείων.
Η κόρη της Σμαράγδη Σκουλά αναφέρει τα
εξής:
«Μάνα,
Πάντα όταν συζητούσαμε, για τούτην εδώ την
ώρα και σου έλεγα ότι δεν ξέρουμε εμείς μοιρολόγια σαν εσένα, εσύ μου απαντούσες:
- «Δυο λέξεις να πείτε κουβεντιαστά. Δυο λέξεις.»
Μάνα,
Πώς να περιγράψεις μια ζωή δύσκολη και
σκληρή, μιας παλιάς Ανωγειανής, ηρωίδας και
ταλαιπωρημένης γυναίκας; Η ζωή αυτή ούτε
σ΄ ολόκληρο βιβλίο δε χωρεί. Ένα βιβλίο, που
θα ήταν γεμάτο, με κόπο, με πόνο, με αγώνα,
με θάνατο και με δάκρυα. «Χαρές λίγες», που
έλεγες κι εσύ.
Παντρεύτηκες στα δεκάξι, τον πατέρα μας,
Αθανάσιο Μαυρόκωστα και κάνατε εφτά παιδιά. Σκληρή εποχή, δύσκολοι καιροί, που μετέπειτα έμελλε να γίνουν ακόμα δυσκολότεροι,
για σένα.
Ο πατέρας μας, πεθαίνει νωρίς. Μένεις χήρα,
στα 41 σου χρόνια. Τα παιδιά μικρά, ανύπαντρα, ατακτοποίητα. Δεκαεννιά χρονών το
μεγαλύτερο κι εγώ το μικρότερο, δεκαοχτώ
μηνών, γνωρίζοντας εσένα σαν μάνα και πατέρα μαζί. Έμεινες μόνη, να παλεύεις να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, σε μια δύσκολη εποχή
γεμάτη στερήσεις, στ΄ Ανώγεια των δεκαετιών
του ‘70 και του ‘80.
Μεγάλος αγώνας, πολύς κόπος μα πάντα με
αξιοπρέπεια. Με το κεφάλι ψηλά! Τα κατάφερες και πολύ καλά μάλιστα. Πάλεψες πάνω
από τις δυνάμεις σου για να μεγαλώσουμε και
να βρούμε το δρόμο μας.
Τα χρόνια περνούν, όμως, ο θάνατος σου «χτυπάει ξανά την πόρτα». Χάνεις το παιδί σου, το
Γιώργη, το 2002, σε ηλικία 39 ετών. Πικρός
καημός. Πόνος αβάσταχτος. Στέκεις δυνατή
και σ' αυτό το βαρύ χτύπημα της μοίρας. Συνεχίζεις, για μας τους υπόλοιπους.
«Έτσι είναι η ζωή», έλεγες. «Δεν το βάζουμε
κάτω, συνεχίζουμε».
Ναι, μάνα, συνεχίζουμε... Θα συνεχίσουμε κι
εμείς, στο δρόμο που μας δίδαξες αυτόν της
ανθρωπιάς, του φιλότιμου, της αξιοπρέπειας.
Σ΄ ευχαριστούμε που ήσουν και μάνα και πατέρας για μας. Ευχαριστούμε, που μας κάνεις
να αισθανόμαστε περήφανοι, όταν λέμε πως
ήσουν η μάνα μας. Μια αληθινά καλή και σωστή μάνα.
Καλό σου ταξίδι, μάνα μου...
*Δεν μπορώ να μην αναφέρω το σχόλιο του
αγαπημένου μας, Γιώργη Δραμουντάνη, Λουδοβίκο των Ανωγείων, όταν περνούσε να συλλυπηθεί:
«Τι να πω, για τη μάνα σας; Δεν πρέπει να σας
λένε συλλυπητήρια, αλλά να σας δίνουν συγχαρητήρια!».
Τα παιδιά και τα εγγόνια της, ευχαριστούμε
όλον τον κόσμο, που συμπαραστάθηκε με κάθε τρόπο στο πένθος μας. Να είστε όλοι καλά.
ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ,
ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΣΚΟΥΛΑ:
Μάλλον χαρά θα νιώθεις 'μα,
στον τάφο που εμπήκες
αφού τον άντρα και τον γιό,
να σ΄ ανημένουν βρήκες.

Αφού ο Γιώργης κι ο μπαμπάς,
θα 'ναι μαζί σου μάνα
χαρούμενη θα είσαι πια,
δε θα σε γνοιάζει πράμα.
Είκοσι χρόνους μακριά,
ήσουνε απ' το γιό σου
όμως εδά θα ξαναβρείς,
η το χαμόγελό σου.
Καημός, για μας που έφυγες,
όμως χαρά μεγάλη
θα ν' έχει ο Γιώργης που θα μπει,
στση μάνας την αγκάλη.
Το Γιώργη να μου χαιρετάς
και πες του πως δε βγαίνει
απ' την καρδιά κι από το νου,
πάντα εκεί θα μένει.
Δεν τον εγνώρισα ποτέ,
μάνα μου τον πατέρα
το σεβασμό μου δώσε του
και του φιλώ τη χέρα.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ ΤΗΣ
ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ:
Στον κάτω κόσμο που θα πας,
να μη στενοχωράσε
γιατί θα σμίξεις με δικούς
και θα ΄χεις να διηγάσε.

Κ.Υ. Δ. Ανωγείων ενώ η οικογένεια διέθεσε
ένα ποσό, στο Κ.Η.Φ.Η. Ανωγείων, για ένα
γεύμα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Χρήματα έδωσαν εις μνήμη τα παιδιά της
-Κλάδος Νίκος & Βαγγελιώ 50,00 ευρώ
-Μαυρόκωστας Δημήτρης – Ελένη 50,00 ευρώ
-Μακάκης Γιώργος – Κατερίνα 50,00 ευρώ
-Πασπαράκης Μανώλης – Γεωργία 50,00 ευρώ
-Μαυρόκωστας Μάνος – Ελένη 50,00 ευρώ
-Σκουλάς Μίχαλος – Σμαράγδη 50,00 ευρώ
ΕΓΓΟΝΙΑ
-Μαυροκώστας Θανάσης 50,00 ευρώ
-Μακάκη Μαρία 50,00 ευρώ
-Σκουλά Αγγέλα 50,00 ευρώ
ΑΔΕΛΦΙΑ – ΑΝΗΨΙΑ
-Πασπαράκης Δημήτρης 50,00 ευρώ
-Πασπαράκης Παύλος 50,00 ευρώ
-Πασπαράκης Γιώργος 50,00 ευρώ
-Αρχοντάκη – Λυρώνη 40,00 ευρώ
-Δραμουντάνης Μπάμπης 50,00 ευρώ
-Μανουράς Άρης (Κούντης) 50,00 ευρώ
ω-ΣΤΕΦΑΝΑ ΕΚΑΝΑΝ
Τα παιδιά και τα εγγόνια της.
-Μανουράς Βενιζέλος
-Νικηφόρος Στελής
-Συκιώτης Βασίλης
-Χαιρέτης Γιώργαρης τ. Ευρυπίδη
-Χαιρέτης Δημητρός τ. Ευρυπίδη
-Σουλτάτος Θανάσης (Αλισαβογιάννη)

Να σμίξεις με τον Κώστα σας
και να τονέ φιλήσεις
και πε του πως δεν πρόλαβες,
να τον 'ποχαιρετήξεις.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα των Ανωγείων,
που θα την σκεπάζει αιώνια.

Μαζί μη λογαριάσετε σκοτάδι και απόγι,
να βρείτε το λεβέντη σας,
τον Καραμπατογιώργη.

Εις μνήμη
Γεωργίας Ξυλούρη

Ν' αγκαλιαστείτε κι ύστερα,
να πάτε χέρι-χέρι
να πορπατήξετε μαζί
στου Άδη το λημέρι.

✞ Αποβίωσε 05.07.2022

Να πα να βρείτε τον παππού,
τον Αλμπατοθανάση
που η μοίρα δεν τον άφησε
χαρές να δοκιμάσει.

Γιαγιά χαιρέτα μου τονέ,
εδά που πας κοντά του
και μη ξεχάσεις να του πεις,
πως πήρα τ΄ όνομά του.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΩΡΓΗ ΜΠΕΡΚΗ
(ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ):
Μάνες, Κλεάνθη, όπως εσύ,
την ώρα που μισένε
πρέπει να τις χειροκροτούν
και όχι να τις κλαίνε.
Το πιο καλό ταξίδι σου,
που ΄καμες στον καιρό σου
είναι αυτό που πας να βρεις,
τον άντρα και το γιό σου.
ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΡΑ
ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ - ΞΥΛΟΥΡΗ:
Πόσα στραπάτσα επέρασες
και πόσες στεναχώριες
ήσουνα πάντα δυνατή,
εμπόριες, δεν εμπόριες.
Στην μνήμη της Κλεάνθης Μαυρόκωστα, η
οικογένειά της εισέφερε στην Φ.Α., το ποσό
των 100,00 ευρώ. Τους ευχαριστούμε θερμά!
Χρηματικά ποσά δόθηκαν, επίσης, στην εκκλησία Αγίου Δημητρίου, στο Μετόχι, και στη

✞ Αποβίωσε 03.08.2022

Στις 03/08/2022, «έφυγε» από τη ζωή στα
95 της χρόνια η Χαιρέτη Ελευθερία «Νικαράδενα» στα Ανώγεια της Κρήτης. Η οικογένειά της την αποχαιρετά με το παρακάτω
κείμενο:
Η Ελευθερία Χαιρέτη (Νικαράδενα) ήταν
η τρίτη από τις τέσσερις θυγατέρες της
Φραγκολένης. Έμειναν ορφανές σε πολλή
μικρή ηλικία και μεγάλωσαν με πολλές δυσκολίες, αλλά με αγάπη, σεβασμό και αξιοπρέπεια. Παντρεύτηκε το Νικόλαο Χαιρέτη (Νικαρά) και ευτύχησε να δει χαρές
από παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.
Πόσο χαιρόσουνα μάνα να κανακεύεις, αλλά και να συμβουλεύεις τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά σου!

Κοπέλια δεν επάντρεψε,
δε χάρηκε εγγόνια
μα η μνήμη του ειν΄ αθάνατη,
εδά πενήντα χρόνια.

Καλοστραθιά σου εύχομαι
και με καιρούς με χρόνια
πάλι θα ξανασμίξουμε,
στου Άδη τα σαλόνια.

Εις μνήμη
ΕλευθερίαΣ
Χαιρέτη
(Νικαράδενα)

Του Δημάρχου Ανωγείων
Σωκράτη Κεφαλογιάννη
Η Ανωγειανή κοινωνία πενθεί για την απώλεια
ενός εκλεκτού τέκνου της, τής προϊσταμένης
του τμήματος προστασίας διοίκησης και διαχείρισης Δασών, της Γεωργίας Μιλτιάδη Ξυλούρη.
H Γιωργία ήταν αγαπητή, εκλεκτή, ευαίσθητη,
με λεπτό χιούμορ, αίσθημα αλτρουισμού και
αγάπης για το συνάνθρωπο.
Πάνω από όλα όμως ήταν άξιο τέκνο των
Aνωγείων που δούλεψε με πάθος, εργατικότητα και αγάπη για τον τόπο της.
Από τη θέση της στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΕ, υπήρξε από τους πρωτεργάτες της
προσπάθειας για την καθιέρωση και αναγνώριση της περιοχής του Ψηλορείτη ως Γεωπάρκο UNESCO. Στη συνέχεια τόσο από την
θέση της στην διεύθυνση Δασών όσο και από
κάθε άλλη θέση, το υποστήριξε και συνέβαλε
σε κάθε προσπάθεια περαιτέρω εξέλιξης του.
H Γιωργία προσέφερε στα Aνώγεια και στην
Kρήτη.
Θα λείψει σε όλους μας το στωικό της χαμόγελο και η καθαρότητα του χαρακτήρα της.
Θερμά Συλλυπητήρια στη μάνα και στις αδερφές της. Θερμά συλλυπητήρια σε όλους τους
Ξυλούρηδες.
Θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά
μας και αιώνια τιμή από όλους τους Ανωγειανούς.

Αγαπούσες να φροντίζεις την οικογένειά
σου μα το αίσθημα προσφοράς σου σε ακολουθούσε και σε όλες τις πτυχές της ζωής
σου. Ευγενής και δοτική χαιρόσουνα να
βοηθάς και να στηρίζεις. Ήσουν πάντα παρούσα σε όλες τις κοινωνικές, και όχι μόνο,
εκδηλώσεις. Σε χαρές και σε λύπες. Σε συγγενείς, σε γειτόνους, σε φίλους και σε
όποιον χρειαζόταν την συμβουλή σου και
την βοήθειά σου, την προσέφερες απλόχερα
και με καλοσύνη. Και με την επιδεξιότητα
που σε διέκρινε, τα κατάφερνες μάνα σε
όλα καλά. Θυμόμαστε τον πατέρα να μας
λέει «Η μάνα σας έχει πολλά πτυχία».
Έζησες την απώλεια του πρώτου σου παιδιού μα η ασθένειά σου σε προστάτευσε να
μην καταλάβεις τον θάνατο του πολυαγαπημένου σου Γιώργη που “έφυγε” λίγες
ημέρες πριν από εσένα και έτσι δεν έζησες
για δεύτερη φορά τον αβάσταχτο αυτό πόνο της μάνας.
«Έφυγες» από κοντά μας αλλά δεν θα σε
ξεχάσουμε ποτέ.
Καλό σου ταξίδι.
Στη μνήμη της αγαπημένης μας μάνας, θείας και γιαγιάς, η οικογένεια εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 100,00 ευρώ.

 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
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4. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Ανωγείων κος Μιχάλης Δραμουντάνης
5. H Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου
Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»
κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη.
6. Ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης
Κεφαλογιάννης

1. Ο κος Γιάννης Κεφαλογιάννης -Βουλευτής Ρεθύμνου
2. Ο
 κος Σταύρος Αρναουτάκης -Περιφερειάρχης
Κρήτης
3. Ο
 κος Αριστομένης Συγγελάκης -Συγγραμματέας
του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών
της Γερμανίας προς την Ελλάδα, ο κος Νότης
Μαριάς -Μέλος Γραμματείας του Συμβουλίου
και ο κος Μπιμπάκης Νικόλαος -Πρόεδρος
της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Σοκαρά

ΦΩΤΟ: Μιχάλης Κοζωνάκης
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7-8. Εγκαίνια έκθεσης ζωγράφου και αγιογράφου Κ.Φ. Σταυρακάκη (φωτο αρχείο δήμου Ανωγείων)
11. Από τη συναυλία του Ross Daly και του Βασίλη Σταυρακάκη (φωτο Γιώργος Νταγιαντάς)

11

9-10. Από την εκδήλωση «ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ» (φωτο Γιώργος Νταγιαντάς)

