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ΣΚΕΨΕΙΣ  
σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

παλμογραφΙΕΣ! 
σελ. 6, του Δημήτρη Σαλούστρου

ΙΣτορΙΕΣ του ωΚΕανου 
σελ. 7, της Μαρίας Χρονιάρη

›Σελ. 13

Ανωγειανή 
Καντάδα στους 
Αμπελόκηπους 
από το Σύλλογο 
Ανωγειανών 
Αθήνας
Αθήνα, 
30 Σεπτεμβρίου 
2022

Σελ. 11

Στα εγκαίνια 
της 31ης  
Παγκρήτιας 
Έκθεσης στην 
Πλατεία  
Κλαυθμώνος  
ο Σύλλογος  
Ανωγειανών  
της Αθήνας.
ΠλΑΤΕΙΑ  
ΚλΑυθμΩΝοΣ,  
03 ΔΕΚΕμβρΙου 2022
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ανωγΕΙανΕΣ 
υποΨΗφΙοτΗτΕΣ ΣτΙΣ 

ΕΚλογΕΣ τΗΣ παγΚρΗτΙου 
ΕνωΣΕωΣ, που προΕΚυΨΕ 

απο τΙΣ ΕΚλογΕΣ τΗΣ  
20ης νοΕμΒρΙου 2022

›Σελ. 11

Ήτανε μια φορά…  

Ο Σταύρος Ξαρχάκος 

Τίμησε το Νίκο  

Ξυλούρη, Christhmas 

Theater, 07.12.2022

Κοπή 
πρωτοχρονιάτικης πίτας 

Συλλογου ανωγΕΙανων αθΗναΣ, 
ΣαΒΒατο 14.01.2023, 

στην αίθουσα του Συλλόγου. 
θα μας διασκεδάσει 

ο ανδρΕαΣ γΕωργΙλαΚΗΣ 
με το συγκρότημά του.

Ετήσια χοροΕσπΕριδα 
συλλογου ανωγΕιανων
            αθήνασ,ΣαΒΒατο, 

04 
φΕΒρουαρΙου 

2023

Το επίσημο αντάμωμα των Ανωγειωνών της Αθήνας 
στ’ Αόρη των Μερτζάνηδων για το 2023 είναι 
γεγονός! Με το καλό να σμίξουμε! 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

θανάση μαυρόκωστα στη φ.α. 

και την Ζαχαρένια ανδρεαδάκη. 

Πολυτάλαντος, πολύπλευρος 
και, πάνω απ’ όλ’ αυθεντικός,  
ο Θανάσης Μαυρόκωστας  
ανοίγει την καρδιά του  
στους αναγνώστες της Φ.Α.

Σελ. 4-5

           ΔρΑΣΕΙΣ 
          ΚΑΙ 
ΑΠοΔρΑΣΕΙΣ 
Του ΔΗμου 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΣΕλ. 10-16
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ΜιΑ ευρωΠη βΑλλΟΜεΝη...

Δεν μας αφήνει ο χρόνος ήσυχους. Μας αλλάζει, μας ταξιδεύει, μας 
γυρνά πίσω, μας πάει παραπέρα. Η έκπληξη είναι δομικό του στοιχείο. 
Εμφανίζεται, βέβαια, με τακτικά άτακτο τρόπο, αλλά πια δεν (πρέπει 
να) μας αιφνιδιάζει τίποτα.
Άλλωστε στον κόσμο που ζούμε, όλα πρέπει να τα περιμένουμε. Και 
τα παραπάνω, βέβαια, δεν είναι καινούργια. Για κανέναν. Φεύγει 
λοιπόν, και το 2022. Κανείς όμως, πέρυσι, τέτοιες μέρες, δεν περίμενε, 
ότι θα αποδεικνύονταν μια τόσο ταραχώδη χρονιά, που εν κατακλεί-
δι, τώρα στα ύστερά της, που γράφονται αυτές οι γραμμές, θα απο-
δεικνύονταν ότι θα άφηνε πίσω της ένα κόσμο, αβεβαιότητας και με 
Ευρώπη, μια Ένωση Κρατών, να κλονίζεται ουσιαστικά και συθέμε-
λα.
Στην λυκαυγές του έτους, είχαμε το ξέσπασμα ενός πολέμου. Στην 
Ουκρανία. Στην πόρτα της Ευρώπης. Πόλεμος δίχως αύριο. Με γεύ-
ση από τα παλιά. Με μια υπερδύναμη να πρωτοστατεί. Και πολλούς 
να συντάσσονται εναντίον της. Και ήδη, στο λυκόφως της χρονιάς, 
βιώνουμε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο διαφθοράς. Με ελληνικό άρωμα. 
Qatargate (Κατάργκειτ) το είπανε. 
Και ναι, μ’αυτά και μ’εκείνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κοινωνίες της, 
και τα αφεντικά της, με το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο να νοσεί, συνει-
δητοποίησαν ότι οι δημοκρατίες μας δέχονται επίθεση από το εξωτε-
ρικό και το εσωτερικό. Οι περιστάσεις είναι πολύ κρίσιμες. Το διακύ-
βευμα, αυτή την περίοδο για την Ενωμένη Ευρώπη, είναι η συνοχή 
της, η αποτελεσματική διαφύλαξη των ιδανικών και αξιών της, η ίδια 
η ύπαρξή της, εν τέλει.
Πράγματι, η Ε.Ε. δέχεται αυτήν τη στιγμή διπλή επίθεση που την 
απειλεί τόσο γεωπολιτικά και γεω-οικονομικά. Η Ένωση, απειλείται 
στις ίδιες τις αξίες της.
Άλλωστε δεν είναι δύσκολο, να φτάσει κάποιο στη θλιβερή διαπίστω-
ση, ότι η Ε.Ε. από τη μία, δέχεται μια καθαρά στρατιωτική επίθεση 
με παραδοσιακούς όρους από τη ρωσία του Πούτιν σε έναν πόλεμο 
που μπορεί για την ώρα να περιορίζεται γεωγραφικά στο έδαφος της 
Ουκρανίας, αλλά απειλεί συνολικά την Ε.Ε. και τη Δύση. Και ο Πού-
τιν δεν κρύβεται. Άλλωστε, ολοένα περισσότεροι πιστεύουν, ότι πρό-
κειται για έναν αυταρχικό ηγέτη (για τους πολλούς είναι δικτάτορας). 
Για έναν ορκισμένο εχθρό της Δύσης, του πολιτισμού της και του 
τρόπου ζωής της. 
Έναν ηγέτη που θεωρεί ότι η Ε.Ε. συνιστά μια σάπια εκδοχή του 
χριστιανικού κόσμου. Και βλέπει τη Ρωσία, ως τη μόνη που μπορεί να 
εκφράσει την ουσία των πραγμάτων. Της νέας τάξης που οραματίζε-
ται για το χριστιανικό κόσμο.
Έτσι, αν ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει τόσο τεράστια σημασία για 
τον κόσμο μας σήμερα, είναι ακριβώς γι’ αυτό: διότι σε περίπτωση 
επικράτησης της Ρωσίας του Πούτιν δεν θα περιοριζόταν μόνο σε 
αυτό το αιματοβαμμένο τρόπαιο αλλά θα απειλούσε πλέον ευθέως 
χώρες-μέλη της Ένωσης.
Υπό αυτή την έννοια, στο πρόσωπο των Ουκρανών και του δραματι-
κού αγώνα τους σήμερα, πρέπει να βλέπει κανείς ουσιαστικά τον 
αγώνα όλης της Ευρώπης για την ελευθερία της και τίποτε λιγότερο 
από αυτό. Και γνωρίζω, βέβαια, ότι πολλοί και σεβαστοί πάντως, από 
εμένα, θα αντιληφθούν την προσέγγιση αυτή, με περίσκεψη και δυ-
σπιστία.
Όμως η χρονιά που αφήνουμε πίσω μας, βρίσκει την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, να παλεύει και με ένα άλλο εχθρό, τη διαφθορά. Αντιμετωπίζει 
δηλαδή έναν υβριδικό πόλεμο με επιτιθέμενους, αυταρχικά καθεστώ-
τα, δίχως πρωτογενή πολιτισμό που επιχειρούν να νοθεύσουν βασικές 
δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αξίες. Το είδαμε ξεκάθαρα στην 
περίπτωση του Κατάρ και του τρόπου που άλωσε και διέφθειρε διε-
θνείς θεσμούς και οργανισμούς προκειμένου να αναλάβει -πέρα από 
κάθε ποδοσφαιρική λογική, μάλιστα -τη διοργάνωση του Μουντιάλ 
αλλά και προκειμένου να παρουσιάσει ωραιοποιημένο το καθαρά 
ανελεύθερο πολιτικό καθεστώς του. Και η δική μας η Εύα, δεν ήταν 
ασφαλώς το μόνο πιόνι του καθεστώτος της χώρας αυτής της Αραβί-
ας. Απλώς ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, απέδειξε, ότι ανεξαρ-
τήτως του ποια θα αποδειχθούν, ενώπιον της Δικαιοσύνης, ότι ήταν 
τα κίνητρα της στάσης της, όπως και των λοιπών (πιθανών και μη 
συνεργατών της), το πρόβλημα παραμένει. Η Ευρώπη και οι θεσμοί 
της δεν έχουν την παραμικρή δικαιολογία να φλερτάρουν με καθε-
στώτα (ορισμένα εξ αυτών ισλαμιστικά), των οποίων οι αξίες βρίσκο-
νται στον αντίποδα όσων με κόπο έχουμε κατορθώσει να οικοδομή-
σουμε τόσα χρόνια.
Στον αντίποδα δηλαδή, της ελευθερίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων εν τέλει του δημοκρατικού, συμπεριληπτικού και ανε-
κτικού τρόπου ζωής που στέκει στο επίκεντρο των μεταπολεμικών 
μας κατακτήσεων. 
Μένει να καταλάβουμε, ότι στον έρμο τούτο, εγγύτερο σ’εμάς τους 
Έλληνες, κόσμο, δηλαδή στην πολλά υποσχόμενη ακόμα Ευρώπη των 
Κρατών και των πολλών εθνοτήτων, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει 
πολύ. Και ίσως ο καιρός που αισθανόμασταν την Ευρώπη κραταιά, 
ισχυρή, αμόλυντη και πεδίο οραματισμού και προσδοκίας ενός καλύ-
τερου αύριο, να κάνει χρόνο να επιστρέψει. Το 2022 απέπνευσε αέρα 
ανασφάλειας. Πλήγωσε πολλούς. Φόβισε άλλους. Οι ευχές για Ειρή-
νη και Ευημερία, απέκτησαν βαρύτερο νόημα. Κοντά σ’αυτές, ζωή με 
σύνεση, όραμα και λογική. Όλα όσα με κόπο κτίζονται, εύκολα πέ-
φτουν καταγής και διαλύονται. Ας γρηγορούμε.

Ο συντάκτης,
ΓιΑΝΝηΣ βΑΣ. ΜΑΝΟυρΑΣ 
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... Ανωγειανές... εκδόσεις

«Το εκκρεμές  
της σιωπής»

ο δ υ Σ Σ Ε α  λ .  Σ π α Χ Η

›› Κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2022 από τις εκδόσεις 
«Δρόμων» η νέα ποιητική συλλογή του συγχωριανού μας 
Οδυσσέα Λ. Σπαχή, με τίτλο «ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΤΗΣ 
ΣΙΩΠΗΣ». Η ποιητική αυτή συλλογή είναι αφιερωμένη 
«σ’ όλους όσοι αφέθηκαν σιωπηλοί κι εγκαταλελειμμένοι 
μέσα σε στρατόπεδα, νοσοκομεία, γηροκομεία και κα-
ταυλισμούς προσφύγων.»
Στο οπισθόφυλλο της μνημονευόμενης ποιητικής συλλο-
γής αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Από την περίοδο της παρρησίας στα 
ομηρικά έπη έως τους χρόνους του θάρρους της γνώμης στην εκκλησία του Δήμου, ο Λόγος 
(ως άρνηση της σιωπής) ήταν το χαρακτηριστικό του ελεύθερου φρονήματος. Η σιωπή, όμως, 
αργότερα αξιολογήθηκε κι ως τ’ αντίθετο της ασύνετης κι άχρηστης φλυαρίας ή ως έκπληξη 
μπροστά σ’ αυτό που εκτυλίσσεται ως θαύμα και τιτλοφορείται Κόσμος. Η σιωπή μερικές 
φορές συνοδεύει την ταλάντωση ανάμεσα στην οδύνη και την ευφορία. Άλλοτε αντικαθιστά το 
Λόγο, του οποίου η εκφορά είναι αδύνατη. Και συχνά συντροφεύει την αμηχανία μπροστά στο 
δέος του κάλλους.». 
Σ’ αυτή τη συλλογή του ο Οδυσσέας Λ. Σπαχής ανακηρύσσει τη σιωπή ως το κεντρικό πυρήνα 
της ποιητικής αφήγησής του. Επιδιώκει ν’ αποδώσει στους αναγνώστες τη σημασία της σιωπής, 
η οποία μπορεί ν’  ακούγεται μέσα από την αμφισημία ή την πολυσημία της. Προσπαθεί, επίσης, 
με τα ποιήματά του ν’ αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο μερικές φορές η σιωπή μετουσιώ-
νεται σε υψηλής ποιότητας βίωμα πολιτισμού και συναισθήματος. Η σιωπή, άλλωστε, κατέχει 
διαχρονικά μια ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι αλαλίες, οι αφωνίες, οι αποσιωπήσεις μερικές 
φορές επηρεάζουν τόσο καταλυτικά όσο και ο λόγος. Η σιωπή χρωματίζει το βίο ανάλογα με 
το χρόνο και τον τρόπο εμφάνισής της και «εκφράζει» τα νοήματα της επιφύλαξης, της αγω-
νίας, του δέους, της άμυνας κ.λπ. Μέσα από την ποίηση παίρνουν σχήμα μνήμες, όνειρα, επι-
θυμίες, λύπες, αγωνίες, προσδοκίες για χαρά και δημιουργία που παραμένουν κρυμμένα στην 
επικράτεια της σιωπής και περιμένουν ν’ αναδυθούν με τον ποιητικό λόγο. Η ποίηση, εξάλλου, 
πάντοτε επιζητούσε με τον ήχο των φθόγγων να εκφράσει «το σιωπηλό κόσμο», ο οποίος 
συνδιαλέγεται μόνο μ’ εκείνον που έχει την διαισθητική ικανότητα να τον αφουγκραστεί. Υπό 
το φως αυτών των προβληματισμών  γίνεται κατανοητή και η συγκινητική αφιέρωσή του συγ-
γραφέα στον  παππού του Κωνσταντίνο Σπαχή με τίτλο «Σιωπηλός Χαιρετισμός». 

ΒΙοΓΡΑφΙΚο ΤοΥ ΣΥΓΓΡΑφΕΑ 
Ο Οδυσσέας Λ. Σπαχής είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 
Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Παρακολούθησε, 
επίσης, πρόγραμμα κατάρτισης συμβούλων τοπικής ανάπτυξης. Έχει δι-
δάξει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και έχει παρουσιάσει 
σε επιστημονικά συνέδρια εισηγήσεις για επίκαιρα νομικά ζητήματα. Έχει, 

επίσης, συγγράψει νομικές μελέτες που αφορούν, κυρίως, στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώ-
ματα και στη διοικητική δίκη. Έχει, περαιτέρω, δημοσιεύσει σε έγκριτα λογοτεχνικά περιοδικά 
μελετήματα γύρω από την πολιτική φιλοσοφία, την ποίηση και το λαϊκό πολιτισμό και έχει 
δώσει προσκεκλημένες ομιλίες για θέματα επιστημονικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος σε 
συμπόσια και ημερίδες. Ποιήματα και διηγήματά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνι-
κά περιοδικά. Στην εργογραφία του, περιλαμβάνονται: 
1) Τα δοκίμια: α) «Το Ιερό και το Δίκαιο στο Μινωικό μύθο» (εκδόσεις Αναλόγιο, Ηράκλειο 
Κρήτης, 2002), β) «Η Μνήμη του Κόσμου και του Ποιητή» (εκδόσεις Ταξιδευτής, Αθήνα, 2007), 
γ) «Θεμελιώδη σύμβολα του ευρωπαϊκού πολιτισμού» (εκδόσεις Γραφομηχανή, Αθήνα, 
2014) και δ) «Δίκαιο και ισχύς στον «ερωτόκριτο» του βιτσέντζου Κορνάρου», (εκδόσεις 
Δρόμων Αθήνα 2021). 
2) Οι ποιητικές συλλογές: α) «Το Πορφυρό Προσωπείο» (εκδόσεις Ίδμων, Αθήνα, 2010), β) 
«Αμήχανο Κάλλος» (εκδόσεις Λεξίτυπον, Αθήνα, 2017), γ) «Εύνοια Ελευθερίας» (εκδόσεις 
Λεξίτυπον, Αθήνα, 2019) και δ) «Το Εκκρεμές της Σιωπής» (εκδόσεις Δρόμων Αθήνα 2022).
Στις 15 Ιουνίου 2015 του απονεμήθηκε από το Δήμαρχο Καλαμάτας το βραβείο δοκιμίου ελεύ-
θερου στοχασμού εις μνήμην «Παναγιώτη Φωτέα» για το δοκίμιό του «Θεμελιώδη σύμβολα 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού».
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Α) Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασί-
ας Παιδείας Πολιτισμού (Κοινωνική 
υπηρεσία) του Δήμου Ανωγείων αι-
σθάνεται την υποχρέωση να ευχαρι-
στήσει θερμά:
›Στην μνήμη Ελένης Κεφαλογιάννη 
(Χρονοπέτραινα), την οικογένειά της 
για την προσφορά γεύματος.
›Στην μνήμη Ευθυμίας Μανουρά, την 
οικ. Βασιλείου Δραμουντάνη (Νταβέ-
λη) για την προσφορά γεύματος.
›Στην μνήμη Αναστασίας Νταγιαντά:
-Την οικογένειά της, για το ποσό των 
εκατό (100,00) ευρώ.
-Την Αναστασία Νταγιαντά τ. Γεωρ-
γίου, για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
-Τον Δρημάλα Θάνο, για το ποσό των 
πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικ. Μιχαήλ Νικ. Δραμουντάνη, 
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Βασιλείου Καλομοίρη 
(Σμπρουλοβασίλη):
-Την οικογένειά του, για το ποσό των 
εκατό (100,00) ευρώ για την προσφο-
ρά γεύματος.
-Την Διεύθυνση και τον σύλλογο διδα-
σκόντων ΕΠΑΛ Ηρακλείου, για το 
ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ.
›Στη μνήμη Εμμανουηλ και Ζαφειρέ-
νιας Φασουλά , την οικ. Αχιλλέα Φα-
σουλά για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Ανάστο Φασουλά (ταγ-
ματάρχη), τον Χαράλαμπο Φασουλά 
του Ανάστο για το ποσό των εκατό 
(100,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Μιχαήλ Μανουρά (Βαρ-
δαβά), την οικογένειά του για την προ-
σφορά γεύματος στο κοινωνικό μαγει-
ρείο.
›Στην μνήμη Ζαχαρία Ξημέρη, τον 
Κωνσταντίνο Σταυρακάκη (Πασβάνη) 
για την προσφορά προϊόντων παρα-
γωγής του (μέλι και φρούτα).
›Τον Γεώργιο Στ. Σαλούστρο, για την 
προσφορά γεύματος στο κοινωνικό 
μαγειρείο.
›Στην μνήμη Ελευθερίας Ροδίτη: 
-Τον Χαράλαμπο Φασουλά για το πο-
σό των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικογένειά της για την προσφορά 
στρώματος και μηχανισμού κατακλί-
σεων καθώς και ειδών ατομικής φρο-
ντίδας για την ενίσχυση του δανειστι-
κού τμήματος της υπηρεσίας μας.
›Στην μνήμη Χαράλαμπου Σταυρακά-
κη, την οικογένειά του για την προσφο-
ρά γεύματος στο κοινωνικό μαγειρείο.
›Στην μνήμη Ελευθερίας Χαιρέτη (Νι-
καράδενας), για το ποσό των εκατό 
(100,00) ευρώ για την προσφορά γεύ-
ματος.
›Στην μνήμη Γεωργίου Μανιώρου, την 
Όλγα Μανιώρου για το ποσό των δια-
κοσίων (200,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Δημητρίου Σκουλά (Κάρ-
γα), τον Αναστάσιο Χαχλιούτη του 
Μύρωνα για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Ιωάννη Νταγιαντά (Λα-
μπρινογιάννη), την οικ. Δημητρίου 
Λιόντου και Ρένας Νταγιαντά για το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ με 
αφορμή την συμπλήρωση δεκά (10) 
χρόνων από τον θάνατό του. 
›Στην μνήμη Βασιλικής Μπαγκέρη:
-Την οικ. του Χαριτομανώλη για το 
ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) 
ευρώ.
-Τον Μανώλη Μπαγκέρη του Βασι-
λείου για το ποσό των εκατό (100,00) 
ευρώ.
-Την Βασιλεία Μπαγκέρη του Βασι-

λείου για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
-Τον Γεώργιο Κουτάντο του Αγησι-
λάου για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
-Τον Θωμά Παπαδάκη (Γριλοθωμά) 
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την Ελένη Μπαγκέρη (Χαριτογιώρ-
γαινα) για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Νικολάου Φασουλά 
(Κόλια):
-Τον Χαράλαμπο Φασουλά του Ανά-
στο για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
-Τον Αχιλλέα Φασουλά για το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικ. Εμμανουήλ Φασουλά για το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικ. Χαράλαμπο Εμμ. Φασουλά 
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικ. Μενελάου Παπαδιού για το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικ. Γεωργίου Παπαδιού για το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ. 

β) η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης του δήμου Ανω-
γείων, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγω-
γοί, εκφράζουν τις θερμότατες ευ-
χαριστίες για τις προσφορές τους:
›Στη μνήμη Ελευθερίας Χαιρέτη (Νι-
καράδενας),
-Τις οικ. για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ. που κατέθεσαν στο 
ταμείο το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
-Τον Γεώργιο Σαλούστρο που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
-Τον Βασίλειο Σαλούστρο που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Γεωργίου Χαιρέτη του 
Νικαρά, τις οικ. Δημητρίου Χαρού-
λας και Καίτης Σαλούστρου που κα-
τέθεσαν στο ταμείο το ποσό των 
εκατό (100,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Άρη Μανουρά (δικηγό-
ρου), την οικ. Άρη Μανουρά Ζωνού 
που κατέθεσε στο ταμείο το ποσό των 
εκατό (100,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Μαρίας Εμμ. Κεφαλο-
γιάννη (Μαριόρας), τον εξάδελφό 
της, Ευάγγελο Κεφαλογιάννη του 
Μιχαήλ που κατέθεσε στο ταμείο το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Χαράλαμπου Κ. Σκου-
λά (Μεταξά), την οικ. Εμμανουήλ 
Κοντογιάννη (Ζαφειρομανώλη) που 
κατέθεσε στο ταμείο το ποσό των 
πενήντα (50,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Αναστασίας Νταγιαντά:
-Την οικογένειά της που κατέθεσε 
στο ταμείο το ποσό των εκατό 
(100,00) ευρώ.
-Την οικ. Δημητρίου και Μαρίας 
Φρυσάλη που κατέθεσε στο ταμείο 
το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Τον εγγονό της, Φαίδωνα Φρυσάλη, 
που κατέθεσε στο ταμείο το ποσό των 
πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικ. Κωνσταντίνου Νταγιαντά 
(Λαμπρινοκωστάκη) που κατέθεσε 
στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
-Τον Ιωάννη Μανωλιουδάκη που κα-
τέθεσε στο ταμείο το ποσό των πενή-
ντα (50,00) ευρώ.

Γ) Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του 
ιερού Ναού Αγίου ιωάννη Ανωγείων 
Μυλοποτάμου ευχαριστεί για την 
προσφορά τους:
-Την οικογένεια του Βασιλείου Του-
πή για την προσφορά μίας (1) κολυ-
μπήθρας και μίας (1) αγιαστούρας 

συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων 
(1.500,00) ευρώ.

Δ) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της 
Δημοτικής Κοινωφελής επιχείρησης Ανω-
γείων ευχαριστεί για την προσφορά τους 
στο Πρόγραμμα «βοήθεια στο Σπίτι»:
-Στην μνήμη Ευαγγελίας Σμπώκου, την οικ. 
Σάββα Σμπώκου (Ατζαρόσαββα) για το 
ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
-Στην μνήμη Γεωργίου Χαιρέτη του Νικαρά, 
την οικ. Χαράλαμπου Χαιρέτη του Πλατσα-
ρά για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Στην μνήμη Γεωργίας Ξυλούρη τ. Μιλτιά-
δη, το Δ.Σ. της ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ για το ποσό 
των εκατό (100,00) ευρώ. 

ε) Ο Διευθυντής του Κέντρου υγείας Ανω-
γείων ευχαριστεί για την προσφορά τους:
›Στην μνήμη Περσεφόνης Κεφαλογιάννη 
(Μεμεντρίκενας):
-Την οικ. Γεωργίου Πολιουδάκη για το πο-
σό των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικ. Αιμιλίας Μπιρλιράκη για το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Χαράλαμπου Σταυρακάκη, 
την οικογένειά του για το ποσό των πενή-
ντα (50,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Σπυρίδωνα Σαλούστρου (Τζί-
μη), την οικ. Γεωργίου και Ευαγγελίας Κου-
νάλη (Χιλιμήντρης) για το ποσό των πενή-
ντα (50,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Αναστασίας Νταγιαντά (Λα-
μπρινοδημήτρενας):
-Την οικ. Ειρήνης χ. Χαρίτου Ρούλιου για 
το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικ. Χαράλαμπου και Ελευθερίας 
Ρούλιου για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
-Την οικ. Αντώνη και Μαριάννας Παρασύ-
ρη για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικ. Μιχαήλ και Ιφιγένειας Αεράκη 
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Την οικ. Γεωργίου και Πελαγίας Μέμου 
για το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.

›Στην μνήμη Βασιλείου Καλομοίρη 
(Σμπρουλοβασίλη), την οικογένειά του για 
το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
›Στην μνήμη Ιωάννη Χνάρη, τον γιό του 
Εμμανουήλ Χνάρη για το ποσό των πεντα-
κοσίων (500,00) ευρώ για την προμήθεια 
ενός οξύμετρου παλάμης.
›Την οικ. Γεωργίου Σπαχή για το ποσό των 
πενήντα (50,00) ευρώ για την προμήθεια 
Οδοντιατρικού υλικού.
›Στην μνήμη Ελένης Κεφαλογιάννη (Χρο-
νοπέτρενας), την οικ. Αιδεσιμότατου Κων-
σταντίνου και πρεσβυτέρας Σκουλά για την 
προσφορά ενός γεύματος στο προσωπικό 
του Κ.Υ.
›Στην μνήμη Εμμανουήλ Σαμόλη (προέ-
δρου του Πολλαπλού Θεάματος Θ117 
2020-2021), τα μέλη Lions, του Πολλαπλού 
Θεάματος 117 Ελλάς – Κύπρος και τα μά-
λη Lions, του Πολλαπλού Θεάματος 117 
Νότιας Ελλάδος και Νήσων Αιγαίου, για 
την δωρεά ενός (1) αυτόκαυστου κλίβανου 
και ενός (1) σταθερού ΗΚΓ, συνολικής 
αξίας έξι χιλιάδων δέκα (6.010,00) ευρώ.
›Την «ΑΝΕΚ LINES & BLUESTAR 
FERRIES» που για δωδέκατη (12) συνε-
χόμενη χρονιά προσφέρουν δωρεάν ακτο-
πλοϊκά εισιτήρια στον Διευθυντή καρδιο-
λογίας του «Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών» κ.Μερκούρη Κωνσταντίνο, ο 
οποίος προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες 
του στον πληθυσμό ευθύνης του Κ.Υ. Ανω-
γείων, με ακόμα έναν (1) επιβάτη και ένα 
(1) Ι.Χ. και ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα.
›Την Αριστέα Σμπώκου, που για δωδέκα-
τη (12) συνεχόμενη χρονιά, φιλοξενεί αφι-
λοκερδώς τον Διευθυντή καρδιολογίας του 
«Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών» 
κ.Μερκούρη Κωνσταντίνο στο «HOTEL 
ARISTEA».

Ευχαριστήρια
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Ζ.Α.> Θανάση, επιτέλους, καταφέρνου-
με να σμίξουμε, για αυτή τη συνέντευξη, 
που καιρό κουβεντιάζουμε, αλλά δεν 
έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε. 
Είναι μεγάλη η χαρά λοιπόν που επιτέ-
λους σε έχουμε κοντά μας!
θ.μ.> Ζαχαρένια σε ευχαριστώ πάρα 
πολύ για την πρόσκληση και για την τι-
μή. Είναι χαρά μου να φιλοξενούμαι στο 
ιστορικό έντυπο της Φωνής των Ανω-
γείων.

Ζ.Α.> Μαυρόκωστας. Ένα όνομα άρ-
ρηκτα συνδεδεμένο με τη χορευτική πα-
ράδοση των Ανωγείων, και όχι μόνο. 
Όνομα με ιστορία και προσφορά στην 
κρητική παράδοση. Όνομα που βαρύνει 
στην Ανωγειανή κοινωνία. Ποια τα 
οφέλη και ποιες οι ευθύνες του ονόμα-
τος, που σαν γνήσιος απόγονος, καλεί-
σαι να συνεχίσεις;
θ.μ.> Τα οφέλη, όπως λες και εσύ, του 
ονόματος και της «κληρονομιάς» φάνη-
καν από την αρχή, βοηθώντας με στο 
ξεκίνημα μου. Οπού και αν βρισκόμουν 
εντός ή εκτός Κρήτης, είτε σαν δάσκα-
λος είτε σαν χορευτής, όλοι ήδη γνώρι-
ζαν την χορευτική ιστορία του πατέρα 
μου και της οικογένειάς μου. Αρκετά 
γρήγορα όμως ένιωσα και την ευθύνη 
του ονόματος κι ένιωσα ότι έπρεπε να 
φανώ αντάξιος συνεχιστής, και σαν χο-
ρευτής, αλλά και σαν δάσκαλος. Μπορεί 
να ακούγεται «βαριά» η λέξη ευθύνη, 
αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι τα 
πρώτα χρόνια απολάμβανα κάθε στιγμή 
και κάθε λεπτό που χόρευα ή δίδασκα. 
Δεν σκέφτηκα ποτέ τον κόπο και την 
κούραση. Ακόμα και τώρα που κάνω 

καθημερινά 5 ώρες μάθημα χορού, νιώ-
θω πιο ολοκληρωμένος από ποτέ.

Ζ.Α.> Πως η καταγωγή και οι πατρικές 
προσλαμβάνουσες επηρέασαν την μέχρι 
τώρα πορεία σου και την ενασχόλησή 
σου με το χορό και τη μουσική; Ήταν 
φυσικό επακόλουθο τελικά ή επιλογή;
θ.μ.> Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πά-
ρα πολύ όμορφα, όπως πρέπει να είναι 
σε κάθε παιδί, γεμάτα παιχνίδι με φίλους 
και όμορφες αναμνήσεις. Ο χορός και η 
μουσική ήταν πάντα εκεί, χωρίς όμως 
ποτέ να πιεστώ από κανέναν να συνε-
χίσω την οικογενειακή χορευτική παρά-
δοση, που ξεκίνησε ο πατέρας μου. Από 
6 χρόνων απλά ακολουθούσα στο χορό 
με τα απλά βήματα. Ήμουν επιμελής στα 
μαθήματά μου στο σχολείο και απολάμ-
βανα την παιδική ηλικία χωρίς να ασχο-
λούμαι ιδιαίτερα με το χορό ή τη μουσι-
κή. Στα 14 μου χρόνια περίπου όμως, 
από ό,τι θυμάμαι, με «έπιασε», όπως 
λέμε στο χωριό μας, η κοντυλιά, «σηκώ-
θηκε η τριχιά μου».
Από κει και πέρα ξεκίνησα μία συνεχό-
μενη και καθημερινή προσπάθεια και 
εξάσκηση στο χορό, η οποία όμως δεν 
με κούρασε καθόλου, διότι ήταν το μόνο 
πράγμα που σκεφτόμουν από το πρωί 
μέχρι το βράδυ. Μετά, γύρω στα 16 μου, 
κάνοντας συνέχεια παρέες και καντά-
δες με συνομηλίκους μου, αλλά και πιο 
μεγάλους στο χωριό, ένιωσα βαθιά την 
ανάγκη μέσα μου να μάθω το όργανο 
που άκουγα και με εξέφραζε τόσο και 
με έκανε να ξεχειλίζω από πρωτόγνωρα 
συναισθήματα: τη λύρα.
Από τότε ξεκίνησε, παράλληλα με το 

χορευτικό μου ταξίδι, και το μουσικό.

Ζ.Α.> Πρωτοχορευτής και πρωτοπόρος 
σε πολλά χορευτικά δρώμενα, που έχουν 
γίνει πλέον θεσμός στην Κρήτη, συνεχι-
στής του παραδοσιακού συγκροτήματος 
Μαυρόκωστα, χοροδιδάσκαλος ο 
ίδιος…Άρα ο χορός είναι πιθανότατα, η 
δεύτερη φύση σου. Τι είναι αυτό που τε-
λικά υπερισχύει μέσα σου: ο δάσκαλος 
ή ο χορευτής; Ή μήπως τα 2 αυτά είναι 
ένα και οδηγούν τα ζάλα σου;
θ.μ.> Προς το παρόν πιστεύω ότι αυτά 
τα δύο είναι ένα. Απλά το κάθε ένα από 
τα δύο κορυφώνεται σε σχέση με την 
ηλικία. Να διαλέξω αυτή τη στιγμή δεν 
μπορώ. Νιώθω στο 100% και στα δύο 
και πολύ ευτυχισμένος με την ισορροπία 
αυτή. Εάν πάντως υποθέσουμε ότι μπο-
ρούμε να το εξετάσουμε ηλικιακά και να 
το βάλουμε σε αναλογία, σίγουρα από 
τα 15 μου μέχρι τα 30 μου ένιωθα πιο 
πολύ χορευτής απ’ ό,τι δάσκαλος. Από 
τα 30 μου μέχρι τώρα είναι μοιρασμένα 
μέσα μου και απόλυτα ισορροπημένα. 
Εφόσον όμως ο χρόνος που περνάει εί-
ναι δίκαιος για όλους και κανένας δεν 
μπορεί να τον ξεγελάσει, λογικά σε κά-
ποια χρόνια από τώρα που δεν θα έχω 
την ίδια αντοχή και φυσική κατάσταση, 
θα είμαι και θα νιώθω περισσότερο δά-
σκαλος παρά χορευτής και θα αναπολώ 
τα νεανικά μου χρόνια, θαυμάζοντας 
τους νέους χορευτές και δίνοντάς τους 
όσο πιο σοφές συμβουλές μπορώ.

Ζ.Α.> Και μέσα σ’ όλη αυτή τη πρωτο-
πόρα πορεία στη χορευτική παράδοση, 
η ενασχόλησή σου με τη μουσική ήταν 
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αναμενόμενο απότοκο; Η ανάγκη του 
χορευτή να τον ακολουθεί σωστά ο μου-
σικός, που του παίζει για να χορέψει, ή 
η αγάπη για τον άρρηκτο δεσμό μουσι-
κής – χορού;
θ.μ.> Ξεκίνησα να παίζω λύρα σχετικά 
μεγάλος. Από τα 16 μου και μετά. Όπως 
σου είπα και στην αρχή, ο χορός με είχε 
απορροφήσει ψυχή, πνεύμα και σώμα 
και δεν υπήρχε χώρος και χρόνος για 
τίποτα άλλο. Μόλις όμως κατάφερα να 
εκφράζομαι μέσω του χορού και να αυ-
τοσχεδιάζω ελεύθερα, έμεινε αρκετός 
χώρος και ο χρόνος. Έτσι μια μέρα 
ένιωσα την ανάγκη να μάθω λύρα. Τα 
πρώτα χρόνια ούτε περίμενα ούτε πί-
στεψα ποτέ μου ότι θα μπορούσα να 
ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό. 
Απλά λάτρευα τον ήχο της λύρας και 
ήθελα να ανακαλύψω το όργανο. Στην 
πορεία όμως όλα άλλαξαν. Ανακάλυψα 
ένα πάθος που δεν το περίμενα. Έτσι 
τον χρόνο που μου έμενε από το χορό, 
τον αφιέρωνα στη μουσική. Τώρα που 
μιλάμε δεν ξέρω εάν και τι έχω καταφέ-
ρει, αυτό που με ενδιαφέρει πάντως εί-
ναι ότι μπορώ να εκφραστώ μέσω της 
μουσικής μου και είμαι χαρούμενος γι’ 
αυτό. 25 χρόνια μετά, στα 40 μου, εάν 
με ρωτάς εάν ήταν φυσικό επακόλουθο 
ή επιλογή θα σου πω ότι η επιλογή μου 
ήταν απλά να χορεύω και να παίζω μου-
σική. Αυτό μόνο με ενδιέφερε να κάνω. 
Όλα τα άλλα που έγιναν μετά, ήταν φυ-
σικό επακόλουθο προφανώς. Ελπίζω να 
απάντησα στην ερώτησή σου.

Ζ.Α.> Βέβαια και απάντησες, και μάλι-
στα από καρδιάς, και σ’ ευχαριστώ σ’ 
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αυτό. Θα προχωρήσω σε μια μάλλον 
στερεοτυπική ερώτηση, αλλά σίγουρα 
αναπόφευκτη στο πλαίσιο της τόσο 
πλούσιας χορευτικά και μουσικά κρητι-
κής παράδοσης: Εκτός από τον πατέρα 
σου, που αναμφίβολα υπήρξε και εξα-
κολουθεί να είναι από τους θεμέλιους 
λίθους του οικοδομήματος της χορευτι-
κής μας παράδοσης, υπήρξε κάποιος 
άλλος που τα ζάλα του τα θαύμασες σαν 
κοπέλι και επεδίωξες να τα ακολουθή-
σεις χορευτικά; 
θ.μ.> Θα προσπαθήσω να στα πω με 
απόλυτη χρονολογική σειρά επιρροής 
πάνω μου όπως το νιώθω: Η πρώτη μου 
επιρροή χορευτικά, όπως είπες, είναι ο 
πατέρας μου. Η δεύτερη είναι η μητέρα 
μου, η Ελένη. Η τρίτη είναι τα βιώματά 
μου από τους γάμους και τα γλέντια στο 
χωριό μας και από όλους τους παλιούς 
χορευτές πού, πίστεψέ με, είναι πάρα 
πολλοί. Δεν τους βάζει ο νους σου. Ακό-
μα και τώρα ανακαλύπτω κάποιον πιο 
παλιό, που δεν ήξερα, που έχει εξαιρε-
τική σχέση με το ρυθμό και την κίνηση 
και κάνει το δικό του «πάσο» που λέμε. 
Μερακλήδες καθαροί και απλοί. Η τέ-
ταρτη επιρροή και πιο μεγάλη σε διάρ-
κεια είναι οι συνεργάτες μου και οι μα-
θητές μου. Ο ένας δίνει στον άλλο και 
παίρνει, χρόνια τώρα. Τους ευχαριστώ 
πολύ που είναι δίπλα μου και τους χρω-
στάω πολλά. Ο Θεός να τους έχει καλά.

Ζ.Α.> Πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος 
της αναγνώρισης για έναν νέο καλλιτέ-
χνη της παραδοσιακής μουσικής σκηνής 
σήμερα; Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπό-
δια που μπορεί να συναντήσει στο  δρόμο 
του και ποιες οι ευκολότερες «διαδρο-
μές» σε σχέση με τους παλιότερους;
θ.μ.> Την αναγνώριση του καλλιτέχνη 
την δείχνει μόνο ο χρόνος. Η αγάπη για 
αυτό που κάνει κανείς και η καθημερινή 
τριβή και εξάσκηση είναι αυτό πού εξε-
λίσσει την τέχνη μας. Σίγουρα με όλα τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, εί-
ναι πολύ πιο εύκολο να αναγνωριστεί 
κάνεις και να δείξει τη δουλειά του. 
Απλά η πληροφορία είναι τεράστια με 
το internet και η επιρροή μεγάλη, και 
κάποιος μπορεί εύκολα απογοητευτεί ή 
να ενθουσιαστεί, δημιουργώντας λάθος 
εντύπωση για αυτό που πραγματικά είναι 
και για την εξέλιξη που έχει ή όχι. Έτσι 
λοιπόν ξαναγυρίζουμε στην αρχή: να 
αγαπάς αυτό που κάνεις και να είσαι ο 
εαυτός σου. Όλα τα άλλα θα έρθουν μό-
να τους με υπομονή, επιμονή και όρεξη.

Ζ.Α.> Για να θυμίσουμε στους αναγνώ-
στες της Φ.Α. πόσους προσωπικούς 
δίσκους έχεις κυκλοφορήσει μέχρι σή-
μερα και με ποιες συνεργασίες;
θ.μ.> Η πρώτη μου δισκογραφική δου-
λειά ήταν το «Σαν είναι η θάλασσα γυα-
λί» την οποία ενορχήστρωσε ο Κώστας 
Καλλέργης ή Κουρούπης, τον οποίο 
ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δεύτερη μου 
δισκογραφική δουλειά ήταν το «Ποιος 
είναι εκείνος που πατεί» με ένα CD και 
δύο DVD στην οποία είχαμε τη μεγάλη 
τιμή να συμμετάσχει ο μεγάλος Βασίλης 
Σκουλάς. Η τρίτη δισκογραφική δου-
λειά ήταν η συμμετοχή μου στο Κρητικό 
κουαρτέτο με τίτλο «Αυγή τσ‘ Αυγης», 
όπου συνεργαστήκαμε με το Στέλιο Πε-
τράκη και τους Αντώνη και Γιώργη 
Σταυρακάκη. Η τέταρτη προσωπική 
δισκογραφική δουλειά ήταν οι «Επο-
χές» όπου συνεργάστηκα με το Στρα-
τάκη τον Νίκο, τον Μενέλαο και Γιώρ-
γη Νταγιαντα και τον Κώστα τον Μαρ-
κάκη και τους ευχαριστώ πολύ. Η 
πέμπτη προσωπική δισκογραφική δου-
λειά ήταν οι «Γιορτές». Η έκτη μου δι-
σκογραφική δουλειά είναι μία ζωντανή 
ηχογράφηση με τίτλο «Και σ' αλλώνων 
χαρές», με τραγούδια γάμου και βάπτι-
σης, όπου παίζουμε με τους συνεργάτες 
μου Δημήτρη Αγγελιδάκη, Θέμη Φετο-
κάκη και Σαμαριτη Δημήτρη, τους οποί-
ους τους ευχαριστώ πολύ που είναι πά-
ντα δίπλα μου. Τώρα ξεκινάμε μία δου-
λειά με νέα τραγούδια, που έχει 
αναλάβει την ενορχήστρωση ο Μανώ-
λης Δριμης και ο Μαυράκης Μιχάλης 
τους οποίους τους ευχαριστώ πολύ.

Ζ.Α.> Ευχόμαστε καλή επιτυχία και 
ανυπομονούμε! Και μιλώντας τόσο θερ-
μά για τους συνεργάτες σου, μου δίνεις 
αφορμή να ρωτήσω με ποιο κριτήριο 
τους επιλέγεις, τόσο χορευτικά όσο και 
μουσικά. Η προσωπική σχέση μαζί 
τους; Συνεργάζεται κανείς καλύτερα με 
φίλους;
θ.μ.> Η μουσική και ο χορός ενώνει 
τους ανθρώπους και δημιουργούνται 
πάντα ανθρώπινες σχέσεις. Πάνω από 
όλα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και η 
επαφή που έχουμε μεταξύ μας. Είμαστε 
τυχεροί που η δουλειά μας είναι η τέχνη. 
Οι φίλοι δουλεύουν πάντα καλύτερα 
μαζί. Δεν θα το άλλαζα ποτέ αυτό το 
συναίσθημα.

Ζ.Α.> Να ξαναγυρίσουμε στις Σχολές 
Μαυρόκωστα. Πόσα παραρτήματα 
υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη 
και σε ποια χωριά και πολιτιστικούς 
συλλόγους κάνουν μάθημα οι συνεργά-
τες σου κι εσύ ο ίδιος;
θ.μ.> Αυτή τη στιγμή εκτός από την 
κεντρική σχολή μας στο Ηράκλειο κά-
νουμε μαθήματα σε αρκετούς πολιτιστι-
κούς συλλόγους στην Κρήτη. Από τη 
Σητεία έως το Τυμπάκι. Ευτυχώς η ομά-
δα μας είναι μεγάλη και δυνατή και είμαι 
πολύ περήφανος που οι συνεργάτες μου 
έχουν το ήθος και την ικανότητα να δι-
δάξουν τον τρόπο μας και την έκφραση 
μας σε μαθητές και εκτός Ηρακλείου.

Ζ.Α.> Ποια η άποψή σου για την πορεία 
κρητικής χορευτικής και μουσικής πα-
ράδοσης; Υπάρχουν άξιοι συνεχιστές 
των παλαιότερων;
θ.μ.> Τώρα πιο πολύ από ποτέ είμαι 
πεπεισμένος για αυτό. Με τόση όρεξη 
για χορό και μουσική, που βλέπω από 
τα νέα παιδιά θεωρώ ότι ο κρητικός χο-
ρός και η μουσική έχουν λαμπρό μέλλον. 
Η παράδοση μας είναι ζωντανή και η 
φλόγα της ανάβει καθημερινά.

Ζ.Α.> «Ποιος είναι εκείνος που πα-
τεί…». Μια ιδέα, μια έμπνευση, που εξε-
λίσσεται και κρατά χρόνια. Λαογραφι-
κή, ηθογραφική, ιστορική έρευνα, πίσω 
από την υλοποίησή της. Πως γεννήθηκε 
η ιδέα αυτή και πως αισθάνεσαι που 
χρόνια μετά παραμένει επίκαιρη κι έχει 
τόσο αγαπηθεί από τον κόσμο;
θ.μ.> Αυτή η μουσικοχορευτική παρά-
σταση είναι το όνειρό μου από όταν άρ-
χισα να παίζω λύρα και να χορεύω. 
Σκοπός και στόχος της παράστασης 
αυτής είναι να μην ξεχάσουμε πότε ποιοι 
είμαστε και από πού προερχόμαστε. Να 
τιμήσουμε καλλιτεχνικές μορφές της 
Κρήτης, που έγραψαν ιστορία με τη 
μουσική τους, αλλά και τους κρητικούς 
χορούς. Μεταφέρουμε την παράδοση 
και την κουλτούρα του τόπου μας, όπως 
την έχουμε βιώσει και γευτεί. Βασιζόμε-
νοι σε καταγεγραμμένα ιστορικά και 
λαογραφικά στοιχεία, αφηγούμαστε την 
ιστορία της παράδοσής μας, μέσα από 
τη μουσική, το χορό και τη φορεσιά. 
Έχουν περάσει 10 χρόνια από το 2012 
που το ξεκινήσαμε και νιώθω ότι είναι 
ακόμα η αρχή.

Ζ.Α.> Η μακρά περίοδος της πανδημίας 
και της κοινωνικής απομόνωσης, θεω-
ρείς ότι επηρέασε τους ανθρώπους ανα-
φορικά με την επαφή τους με το χορό 
και τη μουσική; Πόσο αυτή η περίοδος 
επηρέασε και δυσκόλεψε το δικό σας 
έργο, των χοροδιδασκάλων και των 
μουσικών; 
θ.μ.> Η Πανδημία ε? Προσπαθούμε 
να το ξεχάσουμε όλο αυτό. Χάσαμε αν-
θρώπους, σταμάτησε η δουλειά μας, 
παλέψαμε όλοι με τον εσωτερικό μας 
κόσμο, αλλά η ζωή συνεχίζεται και θα 
προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μόνο 
τα καλά. Ας πούμε ότι μερικοί ωριμά-
σαμε καλλιτεχνικά, άλλοι δημιουργήσα-
με, κι άλλοι ξεκουραστήκαμε. Η Παν-
δημία είναι τώρα παρελθόν και έτσι να 

μείνει. Απ’ ό,τι βλέπω πάντως τώρα όλα 
έχουν ξεκινήσει πιο δυναμικά από ποτέ 
και ο χορός και η μουσική και τα γλέντια 
και οι σχέσεις μεταξύ μας. Το μέλλον 
είναι μπροστά μας.
Ζ.Α.> Ανώγεια. Ένας τόπος συνώνυμος 
της ιστορίας και της λεβεντιάς. Ποια 
είναι εκείνα τα στοιχεία του χαρακτήρα 
και της προσωπικότητάς σου, στα οποία 
αναγνωρίζεις ανωγειανή καταβολή; 
θ.μ.> Θα έλεγα με ευκολία η αυτοπε-
ποίθηση. Το βλέπω και σε όλους τους 
χωριανούς. Υπάρχει πάντα μία σιγου-
ριά σε ο,τιδήποτε καταπιανόμαστε. Θα 
φταίει ο… «Ανωγειανός αέρας», που 
λένε, μάλλον. Ελπίζω αυτό να είναι μό-
νο καλό (γέλια). Το αισθάνομαι και στο 
χορό μου, αλλά και στη μουσική μου. 
Είμαι περήφανος που είμαι από τα Ανώ-
γεια και ευγνώμων για όλες τις καταβο-
λές και τα βιώματα που έχω από αυτό 
το χωριό.

Ζ.Α.> Όπως και όλοι μας Θανάση! Ο 
τόπος μας είναι πράγματι ξεχωριστός 
και είμαστε τυχεροί, που οι ρίζες μας 
βρίσκονται στα χώματά του. Μιλώντας 
για ρίζες, αλλά και για την εξέλιξή τους, 
ποια συμβουλή του πατέρα σου ξεχωρί-
ζεις και ακολουθείς και ποια επιλέγεις 
να δώσεις εσύ στους γιους σου;
θ.μ.> Ο πατέρας μου, μου έμαθε να 
είμαι πάντα ο εαυτός μου και να κάνω 
το «πρεπό», που λεμέ. Εγώ θα προσπα-
θήσω να το μεταφέρω αυτό και στο Δη-
μήτρη μου και στο Στέλιο μου και θα 
δανειστώ ένα στίχο μου από ένα τρα-
γούδι που έγραψα για τον γιο μου το 
Δημήτρη, όταν γεννήθηκε, με τίτλο 
«Σαλβάρι από μετάξι» για να τους πω 
σαν συμβουλή: 

«Να μη ξεχνάς τσι ρίζες σου 
κι αν πας σε ξένους τόπους
να ζεις για το φιλότιμο
και ν αγαπάς τσ ‘ ανθρώπους.»

Ζ.Α.> Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δυ-
νατό κλείσιμο για τη συνέντευξη αυτή! 
Αφού σ’ ευχαριστήσω θερμά για το χρό-
νο σου και τα όσα μοιράστηκες μαζί 
μας, θα ήθελα να βάλουμε τελεία με μια 
ευχή σου για τους αναγνώστες της Φ.Α.
θ.μ.> Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο 
με υγεία. Καλά Χριστούγεννα και ευτυ-
χισμένο το 2023. Να προσέχετε τους 
εαυτούς σας και να αγαπάτε τους γύρω 
σας. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για 
τη φιλοξενία.
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αποφθΕγματα
Από παιδί με γοήτευαν οι λογισμοί, 

που μέσα τους διακονούνταν 
παραπάνω από δύο σημασίες!

Αν δε μάθεις να αποκωδικοποιείς τα άρ-
ρητα μηνύματα, δε θα φτάσεις ποτέ να 
καταλάβεις γιατί οι ποιητές επιμένουν να 
βελτιώνουν τη σιωπή.
                                               
Υπάρχουν αλήθειες, που  κατηγορούνται  
πως  χάνουν την επικαιρότητά τους,  μέχρις 
αποδείξεως του εναντίου.

Αν δεν μπορείς να εντοπίσεις τη διαφορά 
του ευφυολογήματος από την εξυπνάδα, 
καλύτερα βγάλε βόλτα το σκύλο σου, από 
κουτάβια τα σκυλιά κατηχούνται  και ξέ-
ρουν να σε προστατέψουν από το να δια-
βάζεις αποκλειστικά αθλητικές εφημερίδες. 
                                  
Η πιο απρόσεχτη αγωνία των ηθικολόγων 
είναι, μην και μια νύχτα η κόρη τους γυρίσει 
στο σπίτι γκαστρωμένη. Η περίπτωση να  
μη γυρίσει ποτέ, ή ποτέ γκαστρωμένη,  καν 
δε θα πρέπει να τους περνάει από το νου.
                        
Κανένα αβάστακτο ψέμα δεν είναι βαρύ-
τερο από μια αβάστακτη αλήθεια     κι αυ-
τός είναι ο λόγος, που η αλήθεια δεν  βρί-
σκεται σε πρώτη ζήτηση.
                            
Η μόνη αυτοκτονία, που αξιώνει το σεβα-
σμό μου, είναι εκείνη που πετυχαίνει με την 
πρώτη. Για τις άλλες ισχύει ό,τι και στον 
αργοπορημένο έρωτα: πολύ κακό για το 
τίποτα.
                   
Γράφω πάντα με το φόβο μη χαρακτηρι-
στώ διανοούμενος δεύτερης σειράς, ωσάν 
εκείνους, που με τα κείμενά τους υπαινίσ-
σονται πως επινόησαν κάτι πιο ελκυστικό 
από το σεξ.
                      
Καμιά επιστημονικά τεκμηριωμένη βεβαι-
ότητα δε θα αποδειχθεί ποτέ πειστικότερη 
από τη θρησκευτική δοξασία κι αυτό γιατί 

η ηθική πάσχει εγγενώς από διαλείποντα 
στραβισμό κι η ομορφιά χτενίζεται μονίμως.
                                               
Μπορεί να είμαστε η ζωντανή απόδειξη ότι 
το χθες δεν ήταν μια μέρα δίχως αύριο, αλ-
λά παραμένουμε η σημερινή διάψευση του 
χθες, που δε θα μάθει ποτέ γιατί πέθανε.
                                                
Εγώ έψαχνα τη σχέση κι εσύ την αιτιότητα. 
Μοιραία φτάσαμε, λοιπόν, εγώ να αλληλο-
γραφώ με το φεγγάρι κι εσύ να κάνεις δι-
ακοπές στο εξοχικό  χειμώνα καλοκαίρι.
                   
Επειδή ζω νυφευμένος, με τις ευλογίες του 
τοπικού εφημέριου, τα τελευταία σαράντα 
χρόνια με μια γυναίκα, όσοι μιλούν απρό-
σεχτα με κατηγορούν για παντρεμένο. Ελ-
πίζω να το κάνουν μόνο από άγνοια, ότι 
μονάχα  όσοι ανήκουν στο αδύνατο ή στο 
άλλο φύλο, υπ-ανδρεύονται.
                                                
Η απόσταση που μας χωρίζει από το φιλί, 
ποιανού ιδέα ήταν να μετριέται σε μονάδες 
βάρους?
                                              
Τη μνήμη σου συναντώ, όπου κι αν φύγω, 
νοσταλγός της ζωής, που δε ζήσαμε.
                                                     
Αν η σιωπή επιμένει, δέξου το επιτέλους 
ότι δεν έχει τίποτα περισσότερο να σου πει.
                                                     
Αγαπητέ μου, αν έχεις ατροφική αίσθηση 
χιούμορ, πάρε τον άλλο δρόμο, πήγαινε 
γίνε γιατρός, γίνε αστυνόμος, γίνε παππάς, 
ή  για συντομία, πήγαινε κατευθείαν στον 
παράδεισο.
                                                     
Αν παρ όλα αυτά δυσκολεύεσαι να απελ-
πιστείς,  φαντασιώσου τη γυναίκα των 
ονείρων σου παράφορα να σ’ αγαπά μο-
νάχα για το πνεύμα σου κι ύστερα ξύπνα.
                             
Ο τρίτος  κατά σειράν αποτυχίας σύζυγος 
αποδείχτηκε παρ’ ελπίδαν ο καλύτερος, 
λεπτός στους τρόπους, συντροφικός, αν μη 
τι άλλο. Αχ  βρε κορίτσι μου βιαστικό, τι 
κρίμα που η αριθμητική δε νογά από σου-

ρεαλισμό, να σου επέτρεπε να ξεκινήσεις 
απ’ το τρία.
                                                 
Το να αγαπιέσαι και ο άλλος να θρυμμα-
τίζεται είναι μισή δουλειά, έρωτας είναι να 
συντρίβεσαι μέχρις ολικής αλέσεως.
                                                  
Μετανοείτε και στις προσευχές σας μη λη-
σμονάτε τους ανέραστους. Οι δύστυχοι μη 
ξέροντας τι στέρησαν απ’ τη ζωή τους, 
εκτός των άλλων αυτοαποκληρώνονται και  
από το μπόνους της μεταμέλειας.
                                                
Αν με πιστεύεις αμφισβήτησέ με, αλλιώς σε 
βεβαιότητα ιδιόκτητη μην ελπίζεις.
                                            
Αφού υπάρχει τρόπος να μας επιβάλλεται 
εκείνο που επιθυμούμε, η μόνη ελευθερία 
που απομένει είναι η αυτοπυρπόληση, αλ-
λά σε ώρα αιχμής και οπωσδήποτε στην 
πλατεία.
                             
Αν δεν διαθέτεις χιούμορ, μην περιμένεις 
να σε πάρουν στα σοβαρά, δες πόσο σπά-
νια οι γελοιογράφοι αστειεύονται.
                       
Την ποίηση, που δεν σε αγγίζει μην την 
ακουμπάς, έτσι και οι δυο θα βγείτε κερδι-
σμένοι.
                         
Την απόσταση, που μας χωρίζει από το να 
με καταλάβεις- θα με υποχρέωνες – μην την 
κόψεις με τα πόδια. 
                                              
Το δρόμο σου δε θα τον βρεις  διαβάζοντας 
ευφυολογήματα, είναι ωστόσο πιο ακίνδυ-
νο απ’ το  να τηλεκατευθύνεσαι, ακούγο-
ντας ειδήσεις. 
                           
Για να λες συνέχεια ψέματα, τη μια φορά, 
που είμαι ειλικρινής, δε με πιστεύεις.
                                   
Ξύπνησα τρομαγμένος, με απεχθανόσουν, 
λέει, από την αρχή κι εγώ μόλις που μπό-
ρεσα να σε μισήσω. Καν δεν εκτίμησες, 
που ακόμη και στα  όνειρα αφήνομαι να 
με κερδίζεις!

Μόνο η ειλικρίνεια μπορεί να προστατεύ-
σει από τις παρενέργειες της αγάπης.
                                                  
Είναι κρίμα, είναι αυτοϋποβιβασμός, είναι 
αισθητική έκπτωση, όταν η γυναίκα έχει 
δίκιο, να το υπερασπίζεται μονάχα με τη 
γλώσσα του στόματος.
                                                    
Όταν κατηγορείσαι, εξηγήσου απ’ την αρ-
χή, μην απολογείσαι ποτέ, κυρίως όταν 
έχεις δίκιο, μην απολογείσαι, επιβαρύνεις 
τη θέση σου.
                                                      
Αγαπητέ Κωνσταντίνε, ο καλύτερος προ-
ορισμός δεν είναι το ταξίδι, είναι να είμα-
στε μαζί.
                                                     
Στο δίλημμα όλα ή τίποτα η άλλη απάντη-
ση μπορεί να είναι το  υπομονετικό κενό, 
εκείνο, που δεν καταδέχτηκε από τίποτα 
φτηνότερο να  πληρωθεί.
                       
Αν σου αρέσει να αγαπάς τον εαυτό σου, 
συνέχισε, αλλά να μην ξεχνάς:    όλοι εμείς, 
χωρίς εξαίρεση, για όλους τους άλλους, 
είμαστε άλλοι.
                         
Μισό ψέμα μπορεί κάποτε να είναι μια ευ-
φάνταστη αλήθεια.
                               
Η αγάπη, που δεν πονά να σε προβλημα-
τίζει, όλα τα ακριβά κοσμήματα κοστίζουν.
                                
Αν η αγάπη, που δίνουμε, δεν παρέχει δι-
καιώματα και η αγάπη, που εμπνέουμε, δε 
δημιουργεί υποχρεώσεις, ο ουρανός έχει 
να κλείσει πολλούς ανοιχτούς λογαρια-
σμούς.
                   
Στα Ανώγεια έχεις την αίσθηση ότι μαθαί-
νεις πράγματα, που τα ξέρεις , από ανθρώ-
πους, που τα αγνοούν με τον τρόπο τους.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ
(ΤΟΥ ΖΑϊΜΗ)

Email: saloudim@hotmail.com

Παλμογραφίες..!
ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟ

Οι λέξεις, όπως και οι εικόνες, παρά τη φλυαρία τους δεν είναι πάντα πρόθυμες να μας πουν κάτι περισσότερο από το προφανές. Αυτός είναι και ο λόγος που τα ποι-
κίλα είδη της λογοτεχνίας παιδεύουν τις λέξεις μήπως και αποκαλύψουν  κάτι περισσότερο.
Η γνωμολογία συνιστά και ξεχωριστό λογοτεχνικό είδος, περισσότερο ωστόσο  απαντάται σε όλα τα είδη του λόγου, εκεί που ο λόγος υψώνεται κάθετα νοηματικά και 
γλωσσικά και όπου συναντά κανείς μια ευσύνοπτη διατύπωση μιας αξιομνημόνευτης σκέψης. 
Γνωμικό ή ευφυολόγημα ή απόφθεγμα ή ρητό ή παροιμία, ή ακόμη μαντινάδα με θυμοσοφική διάθεση, είναι κάθε πυκνοδομημένο νόημα συνήθως ευφάνταστο και 
οξυδερκές που μάχεται την επανάληψη και την κοινοτυπία και που αποσκοπεί, πέρα από το ασκεί το νου στην εγρήγορση, να ερεθίζει το πνεύμα στην αναζήτηση ενο-
ράσεων και πραγματικοτήτων πρωτότυπων ή και αδιανόητων στην κοινή αντίληψη.
Το ξύπνημα αυτό του νου, 
επαναστατικό στη βαθύτερη παρόρμησή του κινδυνεύει είτε να εκπέσει στην εκζήτηση, την εξυπναδολογία και τη γελοιότητα, ή πολλώ μάλλον να κηρυχθεί εν διωγμό 
καθώς δε διστάζει, αυτοπροτεινόμενο ως νέο δόγμα πέρα από τα δόγματα, να αποδομήσει ή και να χλευάσει κρατούσες αντιλήψεις και δεσπόζοντα ήθη.

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

◗  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤοΣ ΤοΥ ΣΥλλοΓοΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «Το ΙδαΙον ανΤρον», ΠοΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ  
ΣΤο ΝοΣοΚοΜΕΙο «ΣωτΗρΙα».
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ΕΙΔΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ να συμβαίνουν 
ραγδαία. Ο κόσμος έγινε από γυαλί. 
Από νερό και άμμο. Για να θυμίζει 
πάντα το πόσο εύθραυστοι είμαστε. 
Πόσο το ελάχιστο δημιουργεί το πο-
λύ. Τον πήρα στα χέρια μου και τον 
έσπασα. Ήθελα έναν άλλο, καινού-
ριο. Κοίταζα τα έκθαμβα μάτια τους, καθώς είχαν γύρω μου 
συγκεντρωθεί και προσπαθούσαν να καταλάβουν. Άλλοι 
γυρνούσαν το κεφάλι με αποστροφή, άλλοι με απορία, κά-
ποιοι έβαλαν τα κλάματα, και ήταν κι εκείνοι που απλά μια 
λέξη επαναλάμβαναν.
Περίμεναν με αγωνία μία απάντηση από εμένα. Κάτι που 
να δικαιολογεί όχι την πράξη μου αλλά τον τρόμο τους. Όχι 
το ύστερα αλλά το πριν. Όχι εμένα αλλά εκείνους. Κι εγώ 
το στόμα μου δεν άνοιγα παρά μονάχα έδειχνα με το δάκτυ-
λο τον φωτισμένο δρόμο.
Τα χέρια τους έπεφταν απ’ τους ώμους τους σαν πληγωμέ-
να. Σαν έρημα και μόνα, δίχως κορμί να υποστηρίζει τις 
κινήσεις τους. Τα πόδια τους είχαν πλεγμένα σύρματα που 
έφταναν ως τις φλέβες. Τις διαπερνούσαν μα αίμα δεν έτρε-
χε. Ήταν καλώδια που καμία παροχή ρεύματος δεν ήταν 
ικανή να τους ενεργοποιήσει.
Κι όλοι με κοίταζαν, με κοίταζαν… Κι εγώ όλο έδειχνα, μα 
κανείς εκεί που έδειχνα δεν ακολουθούσε. Κάποιος με ρώ-
τησε, «γιατί»; Ένας άλλος μου είπε, «τι έφταιξε»; Μια γυ-
ναίκα με χείλη πικρά και άγονα μού φώναξε «διψάω! μα εσύ 
τολμάς να πιείς νερό».
Παρατηρούσα τις λέξεις και τα σημεία τους, τους κρότους 
και όλες τις λάμψεις. Έβλεπα να χάνονται από μπροστά 
μου τα χρόνια και τα τραγούδια τους, κι εγώ στεκόμουν 
ακίνητη. Ακλόνητα βέβαιη για την απόφασή μου. η ζωή μου 
χτυπούσε μέσα μου. η ζωή μου χτυπούσε γύρω μου. η ζωή 
μου έκανε τα πάντα για να ζήσει.
Ήμουν αυτά που δεν τολμούσαν να κάνουν. Ήμουν αυτά 
που δεν μπορούσαν να ονειρευτούν. Ήμουν αυτά που δεν 
μπορούσαν να φτάσουν. είμαι αυτά που ποτέ δεν φοβήθηκα. 
Έστριψα προς το μέρος σου. Περίμενες καιρό να αναπνεύ-
σω. βάδισα σταθερά και σε έφτασα. Φόρεσες το γέλιο μου 
και ντύθηκα τη δική σου πατρίδα.
είδα τα πράγματα να συμβαίνουν ραγδαία. Ο κόσμος έγινε 
από γυαλί. Τον πήρα στα χέρια μου και τον έσπασα. Κι 
έπειτα φύσηξα δυνατά κι εξαφανίστηκα. 

μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

Τους τελευταίους μήνες η Μαρία χρονιάρη παράλληλα με τη συγ-
γραφή, 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 θεραπευτι-
κές 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.

BraHMaaNd
O άνθρωπος δεν είναι παρά  

ένας ανεξάντλητος ωκεανός,  
γεμάτος από ανεξάντλητες 

νησίδες φωτός,  
που οδηγούν πάντα στο ίδιο σημείο: 

Το ΕΝΤοΣ Του βΑθοΣ.

Ιστορίες του ωκεανού

Μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τρα-
γωδίες στις ελληνικές θάλασσες, συνέβη 
τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμ-
βρίου 1966, κοντά στην βραχονησίδα 
Φαλκονέρα (23 ν.μ. βορειοδυτικά της 
νήσου Μήλου), όταν το επιβατηγό - οχη-
ματαγωγό πλοίο «Ηράκλειον», που εκτε-
λούσε το δρομολόγιο Χανιά - Πειραιάς, 
βυθίστηκε, λόγω μετατόπισης φορτίου, με 
αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 224 άν-
θρωποι.
Το πλοίο είχε ναυπηγηθεί στη Γλασκόβη 
το 1949 ως δεξαμενόπλοιο με το όνομα 
«Λέστερσαϊρ», για λογαριασμό αγγλικής 
εταιρείας. Είχε χωρητικότητα 8.922 κό-
ρων, μήκος 498 πόδια, πλάτος 60 πόδια, 
βύθισμα 36 πόδια και ανέπτυσσε ταχύτη-
τα 17 κόμβων. Το 1964, μετά τη μετασκευή 
του σε οχηματαγωγό, περιήλθε στην κρα-
ταιά εταιρεία των Αδελφών Τυπάλδου 
(«Typaldos Lines») και από το 1965 δρο-
μολογήθηκε στις ακτοπλοϊκές γραμμές 
της Κρήτης, με δυνατότητα μεταφοράς 
1.000 επιβατών και 300 αυτοκινήτων.
Για τη μετατροπή του σε οχηματαγωγό 
είχε απαιτηθεί η αφαίρεση των υποκατα-
στρωμάτων και έρματος βάρους 200 τό-
νων για να γίνει το γκαράζ, με αποτέλε-
σμα την ανύψωση του μεσοκεντρικού 
βάρους και τη μείωση της ευστάθειάς του. 
Πάντως, είχε πάρει άδεια πλοϊμότητας 
από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Το «Ηράκλειον» επρόκειτο να αποπλεύ-
σει στις 7 το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 
1966 από το λιμάνι της Σούδας, με προο-
ρισμό τον Πειραιά. Το δρομολόγιο καθυ-
στέρησε περίπου 20 λεπτά, εξαιτίας της 
καθυστερημένης άφιξης στο λιμάνι ενός 
φορτηγού ψυγείου, βάρους 25 τόνων, το 
οποίο μετέφερε εσπεριδοειδή. Ο λιμενάρ-
χης Χανίων εξέφρασε επιφυλάξεις για 
την είσοδο του φορτηγού στο πλοίο, λό-
γω του βάρους του. Ακολούθησαν δια-
βουλεύσεις και οι αντιρρήσεις του κάμ-
φθηκαν. Το μοιραίο, όπως αποδείχθηκε, 
ψυγείο-φορτηγό φορτώθηκε βιαστικά, 
χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενοι κα-
νόνες ασφαλείας. Το πλοίο αναχώρησε 
για τον προορισμό του στις 7:20 το βρά-
δυ, με καπετάνιο των Εμμανουήλ Βερνί-
κο. Μετέφερε 206 ταξιδιώτες και 65 μέλη 
του πληρώματος.
Ο καιρός ήταν βροχερός και στο Αιγαίο 
έπνεαν άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ, σύμφωνα 
με το σήμα που έφθασε στο Λιμεναρχείο 
Χανίων στις 8 το βράδυ. Το πλοίο συνέ-
χισε το ταξίδι του κάτω από δύσκολες 
συνθήκες, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα της 
8ης Δεκεμβρίου. Την ώρα αυτή βρισκό-
ταν κοντά στη βραχονησίδα Φαλκονέρα, 
στα όρια του Κρητικού με το Μυρτώο 
Πέλαγος, και ο κλυδωνισμός του πλοίου 
έγινε έντονος.
Το βαρύ φορτηγό - ψυγείο, που ήταν λυ-

ΤΟ ΝΑυΑΓιΟ ΤΟυ F/B  ηρΑΚλειΟΝ 
ΣΤη ΦΑλΚΟΝερΑ. 

ΜεΤΑΞυ ΤωΝ ΝεΚρωΝ Ο ΑΝωΓειΑΝΟΣ 
ΜΑΝωληΣ ΚΑρΑΜΠιΝηΣ.

(Το μοιρολόι της Καραμπίνενας)

Πηγη ιστορικών γεγονοτών: https://www.sansimera.gr/articles/361

μένο, παλινδρομεί εγκάρσια και συγκρού-
εται με δύναμη με τα πλευρικά τοιχώματα 
και την πόρτα εισόδου, μέχρι που με ένα 
δυνατό χτύπημα σπάει τη μία από τις δύο 
μπουκαπόρτες, δημιουργώντας ένα ρήγμα 
17 τ.μ. Τα νερά εισβάλουν ορμητικά και 
ο ασυρματιστής μόλις που προλαβαίνει να 
εκπέμψει σήμα κινδύνου στις 2:06 π.μ: 
«SOS, από Ηράκλειον, στίγμα μας 36° 
52> B., 24° 08 A., Βυθιζόμαστε.» Και 
μετά σιγή. Το πλοίο βυθίζεται μέσα σε 
λίγα λεπτά σε βάθος 600 - 800 μέτρων. 
Πολλοί παγιδεύονται στις καμπίνες, με-
ρικές δεκάδες πέφτουν στη θάλασσα.
Το σήμα κινδύνου κινητοποιεί πολεμικά 
και εμπορικά πλοία, αλλά φτάνουν αργο-
πορημένα στο σημείο του ναυαγίου, λόγω 
της θαλασσοταραχής. Τα συνεργεία διά-
σωσης και τα πλοία που έσπευσαν στον 
τόπο του ναυαγίου χτενίζουν την ευρύτε-
ρη περιοχή και κατορθώνουν να περισυλ-
λέξουν μόνο 47 επιζώντες και 25 σορούς.
Μέχρι το μεσημέρι, όλη η Ελλάδα γνωρί-
ζει για το τραγικό συμβάν και δεκάδες 
άνθρωποι συρρέουν στα γραφεία της 
εταιρείας Τυπάλδου σε Χανιά και Πει-
ραιά για να μάθουν για την τύχη των αγα-
πημένων τους προσώπων. Η κυβέρνηση 
Στεφανόπουλου κηρύσσει πένθος για μία 
εβδομάδα.
Η βύθιση του σκάφους, σύμφωνα με τους 
ειδικούς, υπήρξε ακαριαία, λόγω παρα-
λείψεων στους όρους ασφαλείας: κακή 
φόρτωση των αυτοκινήτων, ελλιπής κα-
τασκευή του συστήματος ασφάλειας της 
«μπουκαπόρτας», έλλειψη συστήματος 
εκροής των εισερχομένων υδάτων και 
υψηλή ταχύτητα του πλοίου πάρα τη θα-
λασσοταραχή, για τη διατήρηση της φή-
μης του ως του ταχύτερου οχηματαγωγού 
της γραμμής Κρήτης.
Ανάμεσα στους ναυαγούς, και ο δεκαε-
πτάχρονος Ανωγειανός Μανώλης Καρα-
μπίνης, που ταξίδευε ως μέλος του πλη-
ρώματος. 
Η μητέρα του εξέφρασε την οδύνη της 
απώλειας μέσα από τον κατεξοχήν τρόπο 
έκφρασης των Ανωγειανών γυναικών, το 
μοιρολόι:
«Παιδί μου που σε ανάθρεψα, υγιέ μου 

με βάσανα και κόπους, καντιφέ μου
και μιας βραδιάς φουρτούνα,  

κανακάρη μου
σε σκέπασε το κύμα, κοπελιάρη μου 

και ο αφρός τση θάλασσας, παιδί μου 
έγινε σάβανό σου, γιασεμί μου

πώς ν’ αγκαλιάσω, κρίνε μου κι ανθέ μου
το μαρμαρένιο σώμα σου, υγιέ μου,
στη μητρική σου αγκαλιά, παιδί μου
ζωή για να σου δώσω, γιασεμί μου
πόσες φορές θα φώναξες παιδί μου

μάνα βοήθησέ με, γιασεμί μου
πόσες φορές θα φώναξες, υγιέ μου

μάνα βοήθησέ με, καντιφέ μου.
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 Εισαγωγή
Το θέμα που εξετάζεται στο παρόν κείμενο, είναι το Μοναστηριακό Ζήτημα της 
Κρήτης του 19ου αιώνα, όπου δείχνει να ήταν ένα αρκετά περίπλοκο ζήτημα. Ωστόσο, 
αν τέτοιο ζήτημα είναι δύσκολο να το προσεγγίσει κανείς διαλεκτικά φωτίζοντας την 
κάθε του πτυχή, ίσως και να μην μπορεί ποτέ να κατανοήσει όλες του τις πλευρές και 
τις επιπτώσεις του. Ήταν ένα ζήτημα που εμφανίστηκε και εκδηλώθηκε στο νησί, στα 
τέλη της δεκαετίας του 1850 και μετά, το οποίο όμως εξελίχθηκε σε σημείο τριβής και 
αντιπαράθεσης ώστε να γίνει ένας από τους λόγους της μεγάλης Κρητικής Επανά-
στασης του 1866-1869.
Ήταν ζήτημα που προέκυψε από τις οξύτατες αντιθέσεις του υπόδουλου ελληνισμού 
ανάμεσα σε διαφορετικές παρατάξεις που τελικά τον μοίρασε στα δύο. Ενώ γνωρί-
ζουμε από την επίσημη ιστορία, ότι ο κλήρος γενικά έπαιξε σημαντικό ρόλο, τόσο για 
τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, όσο και για την επαναστατική δράση του για 
την απελευθέρωση της χώρας από την Οθωμανική κατοχή, ένα μέρος του εντούτοις, 
τάχθηκε ενάντια στον εθνικό σκοπό. Στην ηγεσία του κλήρου στην Κρήτη από το 1858 
και μετά, τάχθηκαν ένα μεγάλο μέρος των ιερωμένων και ευπόρων ομάδων καθώς 
και των φιλότουρκων κρητικών που αποτέλεσαν την μια παράταξη. Την άλλη, τη 
συγκρότησαν οι ηγεσίες των επαρχιών καθώς και της πλειοψηφίας του κρητικού 
λαού που αγωνιζόταν για τον εθνικό σκοπό της απελευθέρωσής του. Τέτοια διχοτό-
μηση, ανέδειξε πολλές και άγνωστες μέχρι τότε πτυχές. Ήταν το ζήτημα εκείνο που 
φανέρωσε καθαρά τους πραγματικούς σκοπούς της κάθε παράταξης. Δηλαδή, τις 
θέσεις, τους στόχους και τις πράξεις εκείνων που πραγματικά αγαπούν την πατρίδα, 
την ελευθερία καθώς και τη χριστιανική θρησκεία και θυσιάζονται γι αυτήν και εκεί-
νων που επιβουλεύονται αυτές τις αρχές και αξίες με αυστηρά εχθρικό τρόπο.

 παραγοντΕσ του ΜοναστήριαΚου ΖήτήΜατοσ
Οι παράγοντες που αναδεικνύουν το Μοναστηριακό Ζήτημα σε μείζον πρόβλημα 
εκείνης της εποχής είναι οι ακόλουθοι τρεις: Πρώτος, το σουλτανικό διάταγμα προ-
νομίων της κατοχικής διοίκησης προς τους υπηκόους χριστιανούς που εξεδόθη το 
1856, μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο κάτω από την πίεση των ευρωπαϊκών δυνάμεων, με 
τίτλο Χάτι Χουμαγιούν.1 Καθώς επίσης και το σουλτανικό Φιρμάνιον δυο χρόνια 
αργότερα το 1858.2 Τόσο το πρώτο διάταγμα, που ήταν πολλά υποσχόμενο για ανα-
γκαίες μεταρρυθμίσεις, όσο και το δεύτερο, εξελίχθηκαν σε οξύτατο πρόβλημα της 
Πύλης αφού τέτοιες διατάξεις έμειναν τελικά ανεφάρμοστες. 
Η άρνηση των κατοχικών αρχών της Κρήτης επομένως να εφαρμόσουν τις διατάξεις 
του Χάτι Χουμαγιούν, οι οποίες παρέπεμπαν στις μεταρρυθμίσεις και στα δικαιώμα-
τα των υπηκόων περί ανεξιθρησκίας, προσωπικής ελευθερίας, ιδιοκτησίας και τιμής, 
«οδήγησε σε νέα επαναστατική ενέργεια που είναι γνωστή ως «Κίνημα του Μαυρο-
γένη» το 1858».3 Έτσι, από ‘φόβο για μια νέα επανάσταση, σε περίοδο που η Τουρκία 
ήταν διεθνώς ταπεινωμένη από τον Πόλεμο του Κριμαϊκού το 1856, ανάγκασε τον 
σουλτάνο να διαπραγματευτεί με τους αρχηγούς των Κρητών’ λίγους μήνες αργότερα 
και να εκδώσει φιρμάνι το 1858, με επιπλέον δικαιώματα καθώς και την ‘παραχώρη-
ση του προνομίου οργάνωσης των χριστιανικών Δημογεροντιών.’ 4 
Κατά τους ερευνητές των μνημείων της Ελληνικής Ιστορίας, στα διατάγματα αυτά, 
«είχαν αναγνωριστεί στους Χριστιανούς της Κρήτης δικαιώματα όπως θρησκευτικά, 
δικαστικά, φορολογικά, το δικαίωμα να έχουν όπλα κατ’ οίκον κ.ά. Εντούτοις, οι 
βασικότερες διατάξεις τους, είτε αγνοήθηκαν από τις αρχές της νήσου, είτε εφαρμό-
στηκαν κατά τρόπο που ισοδυναμούσε προς την μερική ή ολική καταστρατήγησή 
τους».5 Δηλαδή, καμία διάταξη που αφορούσε προνόμια των υπηκόων κρητικών 
Χριστιανών, είτε για την κατασκευή οδών ή άλλων έργων κοινής ωφέλειας, ή περί 
ιδρύσεως τραπεζών και πάταξη της τοκογλυφίας, η εκείνη για την βελτίωση του φο-

ρολογικού συστήματος, δεν εφαρμόστηκε. Η διάταξη δε για τη ανεξιθρησκία, εφαρ-
μόστηκε μονάχα με μεροληπτικό τρόπο υπέρ της μωαμεθανικής θρησκείας ώστε κανείς 
μουσουλμάνος να μη μπορεί να ασπαστεί τον Χριστιανισμό χωρίς να εκτοπιστεί ή να 
χάσει τα κληρονομικά του δικαιώματα. 
Δεύτερος παράγοντας, είναι το ζήτημα της μόρφωσης του κρητικού λαού που ήταν 
αρκετά σύνθετο. Δηλαδή, ενώ υπήρχε αναλφαβητισμός ακόμη και στις κατοχικές 
δυνάμεις των μωαμεθανών, στους υπηκόους έλληνες ήταν σε υψηλά ποσοστά. Από 
τη μια πλευρά, οι υπόδουλοι έλληνες θα έπρεπε να διδαχθούν τη βασική παιδεία, 
γλώσσα και πολιτισμό ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους γραπτά και προφορικά. 
Από την άλλη, να διδαχθεί ο κρητικός λαός καλά τον Χριστιανισμό ώστε να μην γί-
νεται θύμα καμιάς προπαγάνδας είτε για τον Μωαμεθανισμό, είτε για τον καθολικισμό 
που είχε προκύψει από τον καθολικό ιερέα των Χανίων Σεραφίνο, κατά την ίδια 
περίοδο. Ο ιερέας αυτός, ‘υποσχόταν στον κρητικό λαό ότι θα τύχουν προστασίας 
από τους Γάλλους όσοι ασπάζονται τον καθολικισμό’.6 
Αφού αυτό τελικά «είχε ως αποτέλεσμα να παρασυρθούν ολόκληρες επαρχίες στην 
προπαγάνδα του καθολικισμού»7 ανέκυψε η αναγκαιότητα της διδασκαλίας του Χρι-
στιανισμού. Κι ενώ μια τέτοια διδασκαλία την ανέλαβε το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
που είχε αντιληφθεί ήδη το πρόβλημα στέλνοντας ιεραποστόλους ώστε να επαναφέ-
ρουν εκείνους που είχαν παρασυρθεί από την προπαγάνδα του καθολικισμού εντόπι-
σαν οι ίδιοι το άλλο γενικότερο πρόβλημα του αναλφαβητισμού και την ανάγκη της 
καθολικής παιδείας. Έτσι, αφού ολοκλήρωσαν οι ιεραπόστολοι το έργο τους εκείνο 
και αφού εντόπισαν τις ανάγκες της επιτακτικής γενικής μόρφωσης του κρητικού 
λαού, πρότειναν μετά να ιδρυθούν σχολεία γενικής παιδείας ως μια πρώτιστη προτε-
ραιότητα. Το πρόβλημα αναδύεται, ευθύς μόλις εντοπίζεται και γνωστοποιείται η 
μεγάλη ανάγκη της καθολικής παιδείας του υπόδουλου κρητικού λαού, το οποίο 
έμελε να τον διαιρέσει σε δύο διαφορετικές παρατάξεις, στους υποστηρικτές της 
παιδείας και στους αρνητές της. 
Τρίτος παράγοντας, ήταν το πρόβλημα των γαιών του υπόδουλου κρητικού λαού. 
Δηλαδή, το ζήτημα των μεγάλων εκτάσεων γης που είχαν δοθεί και διαρκώς παρα-
χωρούνταν στα Μοναστήρια από τους κρητικούς χριστιανούς, διακρίνεται σε μείζον 
ζήτημα. Κυρίως επειδή, οι υπόδουλοι κρητικοί χριστιανοί φοβούμενοι την αρπαγή των 
περιουσιών τους από την κατοχική Οθωμανική διοίκηση, τις παραχωρούσαν στην 
εκκλησία με σκοπό αφού απελευθερωθούν αργότερα να τους δοθούν πίσω. Τα έσοδα 
λοιπόν, του μοναστηριακού αγροτικού κλήρου, είχαν αυξηθεί τόσο που ήταν ευνόητο 
και αρκετά λογικό ή και δίκαιο να παραχωρήσει η Εκκλησία μεγάλη χορηγία για την 
ίδρυση και τη λειτουργία σχολείων γενικής παιδείας για τον Κρητικό λαό, ώστε να 
απαλείψει με τον καιρό όχι μόνο το πρόβλημα του αναλφαβητισμού του αλλά και τον 
κίνδυνο του προσηλυτισμού του σε διαφορετική θρησκεία. 
Στο σημείο αυτό, εστιάζεται το ανυπέρβλητο εμπόδιο του αναλφαβητισμού του κρη-
τικού λαού, ως μείζον πρόβλημα, αφού θα αναδειχθεί εξαιτίας του μια ακραία σφοδρή 
σύγκρουση που θα τον διαιρέσει σε δύο αντιμαχόμενες μερίδες. Ανάμεσα σε εκείνους 
που είναι υπέρ της ίδρυσης σχολείων για τη διδασκαλία του ελληνισμού και σε εκείνους 
που είναι ενάντια. Τέτοια διαμάχη, θα οξύνει και θα μεγεθύνει το χάσμα μέσα στις 
τάξεις του υπόδουλου κρητικού λαού. Αφού όμως, για τον κρητικό λαό η μόρφωσή 
του ήταν πλέον επιτακτική ανάγκη και αφού οι πιστοί είχαν υποχρεωθεί να δωρίσουν 
τις περιουσίες τους στην Εκκλησία διασώζοντάς τις από την βέβαιη και αρπακτική 
διάθεση των Τούρκων, ορισμένοι γενναίοι ηγέτες των επαρχιών διακρίνοντας την 
αναγκαιότητα της παιδείας του λαού τους, ορθώνουν το ανάστημα τους διεκδικώντας 
τα αυξανόμενα έσοδα αυτών για την ίδρυση και διατήρηση των ελληνικών σχολείων.
Οι αντιθέσεις επιπλέον στις διαιρεμένες ομάδες του υπόδουλου κρητικού στοιχείου 
θα εξελιχθούν όχι μόνο σε διαφορετικές απόψεις και θέσεις για την ίδρυση σχολείων 
ή όχι, αλλά και σε εκείνους που είναι υπέρ της επανάστασης και σε αυτούς που είναι 
κατά ως «αντεπαναστάτες». 

  αντιθΕσΕισ ΚρήτιΚου λαου  
& ΜοναστήριαΚο ΖήτήΜα

Πολλοί από τους λόγιους κρητικούς της εποχής που είχαν διδαχθεί στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα, στη Σύρο και αλλού και νέοι με προοδευτικές ιδέες, οι οποίοι αρχίζουν να 
διεκδικούν μερίδιο από τα τεράστια έσοδα της εκκλησίας της Κρήτης για ίδρυση και 
συντήρηση σχολείων με σκοπό την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, έρχονται 
αντιμέτωποι με ένα σκληρό τμήμα του κλήρου. Η παράταξη λοιπόν, που αποτελείται 
από τα προοδευτικά στοιχεία του λαού των επαρχιών και οι περισσότεροι από τους 
οπαδούς αυτής της παράταξης, θα γίνει και επί κεφαλής της μίας από τις αντιμαχό-
μενες ομάδες. Ενώ, επί κεφαλής του σκληρού πυρήνα της άλλης ομάδας, των αντεπα-
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ναστατών είναι ο Μητροπολίτης Διονύσιος Χαριτωνίδης από την Ανδριανούπολη και 
πολλοί αν όχι όλοι οι λοιποί ιεράρχες με κέντρο το Ηράκλειο καθώς και οι εύποροι 
πολίτες «αριστοκράτες» οι οποίοι υπενοικίαζαν τις γαίες των Μοναστηριών.8 
Ας δούμε όμως τι λένε ορισμένοι έγκριτοι ιστορικοί όπως ο Ι. Μουρέλος. Αυτό που 
υποστηρίζει είναι, ότι «σύμφωνα με τα προνόμια του 1858, τα εισοδήματα των μονα-
στηριακών περιουσιών έπρεπε να τα διαθέτουν κατά το ήμισυ για την ίδρυση και 
συντήρηση των σχολείων του νομού Ηρακλείου, Λασιθίου και των άλλων νομών. Ο 
Μητροπολίτης Διονύσιος όμως και οι μοναχοί των μονών, δεν δέχονταν να συμμορ-
φωθούν προς την υποχρέωση αυτή. Ο λαός είχε οργισθεί. κατά του μητροπολίτη και 
των μοναχών και η έξαψη έπαιρνε επικίνδυνη τροπή. Ακόμη και οι δημογέροντες του 
Ηρακλείου Σ. Νικολαΐδης, Α. Ξανθουδίδης, ως και οι λόγιοι νέοι της εποχής εκείνης 
Χ. Αργυράκης, Μ. Βιστάκης, Λ. Λόγιος και Στ. Παπαδάκης, επέμεναν να υποχρεώ-
σουν τους μοναχούς και τον Μητροπολίτη Διονύσιο να ενισχύσει τα σχολεία»9 χωρίς 
όμως κανένα αποτέλεσμα.
Εδώ είναι που θα αναδειχθούν οι στόχοι τόσο της παράταξης των επαρχιών ως αναμ-
φίβολα εθνικοί, προοδευτικοί για το καλό του συνόλου του κρητικού και χριστιανικού 
στοιχείου, όσο και της άλλης παράταξης ως άκρως εχθρικοί και επιζήμιοι τόσο για 
τον κρητικό λαό, όσο και για τον εθνικό σκοπό της απελευθέρωσης του. Η στάση του 
Μητροπολίτη Διονύσιου ήταν εκτός των κληρικών που ήταν οπαδοί του και οι εύπο-
ροι κρητικοί να προσεγγίσει τους φιλότουρκους χριστιανούς, εκείνους που ενδιέφερε 
η συνέχεια της υπόδουλης κατάστασης για το «δήθεν» καλό του τόπου, ώστε να δη-
μιουργήσει μια παράταξη αντεπανάστασης. Εδώ επίσης είναι, που θα αναλάβει δρά-
ση η αυθαίρετη και διπρόσωπη πολιτική του Γενικού Διοικητή της νήσου Ισμαήλ 
πασά, που είχε διορίσει ο σουλτάνος από το 1861 στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις ιστο-
ρικές πηγές, ο Πασάς αυτός ήταν ‘έλληνας που εξισλαμίστηκε στην παιδική του 
ηλικία, σπούδασε ιατρική στη Γαλλία και διετέλεσε υπουργός εμπορίου καθώς και 
αρχίατρος του Σουλτάνου Μετζίτ’.10 
Ως Γενικός Διοικητής Κρήτης, ο Ισμαήλ πασάς, φάνηκε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα  συμπαθής 
στον κρητικό λαό, όχι μόνο γιατί είχε αποκαλύψει τη διπρόσωπη πολιτική του, αλλά 
για το ότι ήταν υπεύθυνος για την επιβολή των νέων φόρων. Αυτή η αντιπάθεια, έφτα-
σε στην κορύφωσή της εξαιτίας του μοναστηριακού ζητήματος που είχε χωρίσει ήδη 
σε δύο παρατάξεις τον υπόδουλο πληθυσμό ως κρητικοί χριστιανοί της Κρήτης. Η 
μεταξύ των αντίθεση, βασιζόταν στο γεγονός ότι η παράταξη του Ηρακλείου ως επικε-
φαλής την ηγεσία της Εκκλησίας, επεδίωκε να έχει αποκλειστική εποπτεία στη διαχεί-
ριση της μοναστηριακής περιουσίας, ενώ η παράταξη της ηγεσίας των επαρχιών, ζη-
τούσε να συμμετέχουν αντιπρόσωποι του λαού στην εποπτεία αυτή με σκοπό να δια-
τίθενται υπέρ των σχολείων το σημαντικότερο μέρος των μοναστηριακών προσόδων. 
Ο Ισμαήλ πασάς τότε, διέπραξε το λάθος να αναμειχθεί απροκάλυπτα σε αυτή τη 
διένεξη και να θεσπίσει μέτρα αυθαίρετα και καταπιεστικά κατά των οπαδών της 
παράταξης των επαρχιών. Αυτό και μόνο έφτανε για να στραφεί σύσσωμος ο λαός 
τόσο της ανατολικής όσο και της δυτικής Κρήτης ενάντια σε αυτόν και να καταστεί 
το μοναστηριακό ζήτημα μία από τις κύριες αφορμές της Επανάστασης του 1866.11 
Φαίνεται όμως και αρκετά πειστική ένδειξη επίσης, ότι η παράταξη των μοναχών με 
επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο καθώς και ένα μεγάλο μέρος του κλήρου στη 
συνέχεια, τάχθηκε με τον τούρκο Γενικό Διοικητή του νησιού και ενάντια στον κρη-
τικό λαό και τις επιδιώξεις του.
Εξετάζοντας άλλη ιστορική πηγή, αναφέρει ότι ο Ισμαήλ πασάς προσπάθησε να 
φέρει μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των Χριστιανών αφού βρήκε την ευκαιρία να ακυ-
ρώσει αφενός τα σουλτανικά προνόμια του φιρμανιού του 1858 προς σ’ αυτούς και 
αφετέρου, να μην εγκρίνει τον κανονισμό του Μοναστηριακού Ζητήματος όπως τον 
είχε συντάξει η Γενική Συνέλευση της Δημογεροντίας τον Αύγουστο του 1865 στο 
Ηράκλειο. Ο κανονισμός αυτός, απλά έθετε στη διάθεση του λαού ορισμένου μέρους 
της Μοναστηριακής περιουσίας για την εκπαίδευσή του. 
Ο πασάς απεναντίας, αντί να δεχθεί τη συλλογική δημοκρατική απόφαση της γενικής 
συνέλευσης, επέβαλε άλλον κανονισμό σύμφωνα με τις επιθυμίες του Μητροπολίτη 
Διονυσίου, των κληρικών και μια μικρής ομάδας «αριστοκρατών».12 Στην επιμονή 
ωστόσο του λαού, καθώς και η απόφαση της νέας τοπικής συνέλευσης η οποία ήταν 
αρνητική απέναντι στον κανονισμό του πασά, έρχεται ο ίδιος ο Ισμαήλ πασάς να 
δώσει το τελικό κτύπημα στη δημογεροντία. Αυθαίρετα και χωρίς κανένα νομικό δικαί-
ω μα όχι μόνο ακύρωσε την εκλογή των δημογερόντων θεωρώντας τους ως επικίνδυνους 
πατριώτες, αλλά εξόρισε στην Ελλάδα και τους τέσσερις νέους λόγιους του  Ηρακλείου.
Με την κορύφωση της δυσαρέσκειας του κρητικού λαού απέναντι στις αυθαιρεσίες 
και παράνομες αυταρχικές ενέργειες του Ισμαήλ πασά, καθώς και το μένος του Μη-
τροπολίτη Διονυσίου και της ομάδας των κληρικών και εύπορων ατόμων της παρά-
ταξης του, απέναντι στα δίκαια αιτήματα του λαού για ίδρυση και λειτουργία σχολεί-
ων με δαπάνες προερχόμενες από τις περιουσίες εκείνες που είχαν δώσει στην Εκκλη-
σία, οδηγείται ο κρητικός λαός σε εξέγερση. Αρχικά διοργανώνονται ειρηνικές 
διαμαρτυρίες τα χρόνια του 1864 και 1865 αναδεικνύοντας τα αιτήματά τους μέχρι 
που θα ξεσπάσει η Κρητική Επανάσταση του 1866. Ανάμεσα στα δίκαια αιτήματα 
που ο κρητικός λαός είχε ταχθεί με την παράταξη των επαρχιών και διεκδικούσε με 
ζήλο, ήταν κυρίως η κατάργηση των επιβληθέντων νέων φόρων και η άμεση ανάκλη-
ση του Γενικού Διοικητού της νήσου.
Οι μεγάλοι αγωνιστές και θερμοί πατριώτες που ήταν πάντα κοντά στο λαό και στα 
δίκαια αιτήματά του προσηλωμένοι και προσανατολισμένοι προς τον εθνικό σκοπό 
της απελευθέρωσης του νησιού καθώς και για την παιδεία του, αναδεικνύονται αρ-
κετοί. Η συνέχιση αυτού του αγώνα από την πλευρά της παράταξης των επαρχιών 
και για τον καλύτερο συντονισμό τους, οργανώθηκαν σε ομάδες ή αλλιώς «συντρο-
φιές». Αυτές οι ομάδες θα αναδείξουν στη συνέχεια φλογερούς πατριώτες, που θα 
ξεδιπλωθούν σε αγωνιστές ήρωες μεγάλου διαμετρήματος. 
Όπως υποστηρίζεται, «η πιο δραστήρια και πιο γνωστή απ’ όλες αυτές τις ομάδες 
υπήρξε η «συντροφιά» του Βραχασίου που ίδρυσαν ο Στυλιανός Παπαδάκης και ο 
Κωνσταντίνος Σαρολίδης από το Βραχάσι Μεραμβέλου. Μερικά από τα μέλη αυτής 

της συντροφιάς ήταν ο Μιχάλης Κόρακας, ο Μιχάλης Σκουλάς, ο Παύλος  Ντεντιδάκαης, 
ο Μιχάλης. Τσουδερός, και οι δάσκαλοι Μανόλης Μελισσιώτης από το Φόδελε και ο 
Μανόλης Σκουλάς του Αναγνώστη από τα’ Ανώγεια».13 Ονόματα απλά, αλλά ονόματα 
που έγραψαν καλή ιστορία. Πώς να εκφραστεί κανείς για αυτή την ομάδα ή «συντρο-
φιά» του Βραχασίου και να μη νιώσει δέος, ή να μην πει: τιμή σε αυτόν τον τόπο που 
γεννά ήρωες τέτοιου διαμετρήματος, ήρωες που μπορούν και ξέρουν να τον φρουρούν.
Η καθημερινή δράση αυτών των φλογερών αγωνιστών πατριωτών πριν το ξέσπασμα 
της Επανάστασης ήταν έντονη και διαρκής, χωρίς κόπωση, τόσο όλων των μελών της 
«συντροφιάς», όσο και των νέων δασκάλων Μανόλη Μελισσιώτη και Μανόλη Α. 
Σκουλά ο κατοπινός Πυρπολητής της Μονής Αρκαδίου το 1866. Οι νέοι αυτοί δά-
σκαλοι, είχαν ασχοληθεί πάρα πολύ με τη γραμματεία της ομάδας τόσο με τις επιστο-
λές και με τα συνθήματα στις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους, όσο και με τις διάφορες 
ανακοινώσεις και προκηρύξεις τους. Ο πατριωτισμός τους αυτός και ο διακαής πόθος 
τους για την παιδεία διακρίνεται σε όλα σχεδόν τα κείμενα τους. Η διαμάχη των αγω-
νιστών αυτών με μέρος του κλήρου που αποτέλεσε την παράταξη των «αντεπαναστα-
τών» του Διονυσίου και άλλων κληρικών, ήταν σκληρή και διαρκής. Γι’ αυτό και 
έγιναν γνωστοί, τόσο ο Μανόλης Μελισσιώτης, όσο και ο Μανόλης Α. Σκουλάς ως 
άσπονδοι εχθροί των Μοναστηριών και της Εκκλησίας γενικότερα.

 απολογισΜοσ
Εδώ έγκειται συνεπώς και το μέγα μυστικό της άρνησης του ονόματος του πραγματι-
κού Πυρπολητή της Ιεράς μονής του Αρκαδίου στις 8/11/1866. Το ερώτημα που 
αναδύεται είναι: πώς θα μπορούσε εξάλλου να ηρωποιηθεί ο πραγματικός πυρπολη-
τής της Μονής Αρκαδίου αφού είχε θεωρηθεί και θεωρείται από την πλευρά της 
Εκκλησίας άσπονδος εχθρός της Μοναστηριακής περιουσίας; Ο κύριος λόγος λοιπόν, 
που ο νέος Καψάλης της Κρήτης του 1866, αντίστοιχος του Καψάλη εκείνου σαράντα 
χρόνια μετά, του Μεσολογγίου του 1826, ο μεγάλος ήρωας των νεοτέρων χρόνων 
Μανόλης Β. (Αναγνώστου) Σκουλάς, δεν θα μπορούσε ποτέ να αναγνωριστεί από την 
Εκκλησία ως πυρπολητής της ιεράς Μονής της, αυτή του Αρκαδίου, ήταν γιατί απλά 
έφερε τέτοιο όνομα. Όνομα. Όνομα που ήταν γνωστό για τον κλήρο ως εχθρικό 
απέναντι στη Μοναστηριακή περιουσία και υπέρ της δημιουργίας σχολείων για τον 
κρητικό λαό. 
Αν όμως την ιστορία του κάθε λαού τη γράφουν οι διάφοροι τυχαίοι κληρικοί ή ιστο-
ρικοί υποκειμενικά και όχι οι αγώνες και οι πράξεις του ίδιου αυτού λαού και εκεί-
νων που με φλογερό πατριωτικό αίσθημα τάσσονται και αγωνίζονται υπέρ των δι-
καίων του με αυτοθυσία, τότε δεν είναι καν ιστορία, αλλά, μια μεροληπτική γεγονο-
τολογία. 
Η τιμή και η υπερηφάνεια ωστόσο του κάθε τόπου, καθώς και η πηγή άντλησης δύ-
ναμης, συνέχειας και προόδου, ως η εν κατακλείδι θέση αυτού του κειμένου, εκτιμώ 
πως είναι οι αγώνες του λαού του, οι γενναίες του πράξεις και οι πραγματικοί του 
ήρωες. Αυτοί είναι, εκείνοι που με τη δράση τους δημιουργούν ιστορία, συνέχεια, 
πολιτισμό και αταλάντευτη ιστορική συνείδηση την οποία δεν θα έπρεπε να στερεί-
ται ο κρητικός λαός, γιατί όχι μόνο του στερείται έτσι η αξιοπρέπεια, η δημιουργία 
και το όραμα, αλλά υπεισέρχεται σε μια παθογένεια και αναμφίβολα πολιτισμική και 
εθνική παρακμή. Ας αναλάβει επιτέλους η πολιτεία την ιερή υποχρέωση της ιστορικής 
διόρθωσης ώστε να αποκατασταθούν οι ιστορικές αλήθειες για την πραγματική αξία 
της υπόστασής μας. 

Δετοράκης Θ. Θέματα νεοελληνικής Ιστορίας, Κρητικό Ζήτημα, Εκδόσεις. οΕΔΒ, Αθήνα, σ. 188.

Κριτοβουλίδης Κ. απομνημονεύματα του περί αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρητών, 
Εκδόσεις Ελευθερόπολις Αθήνα, 1859.

Μουρέλος Ι. Επίτομη Ιστορία της Κρήτης Εκδόσεις Νικ Αλικιώτη, Ηράκλειο Κρήτης, 1934.

Πρεβελάκης Ελευθέριος και Πλαγιανάκου-Μπεκιάρη Βασιλική, επιμέλ.  
Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας, Η Κρητική Επανάσταση 1866-1869, 
Εκθέσεις των εν Κρήτη, Προξένων της Ελλάδος, Εκδόσεις Γραφείο 
Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, Τόμος 6ος, Τεύχος Α’, 1967.

Σκουλάς Γ. Το Άγνωστο αρκάδι στην Ελληνική Ιστορία, Τόμος Πρακτικών Κρητολογικού  
Συνεδρίου 2005. 

Σκουλάς Γ. Επαναστατική δράση ή αδράνεια του Κρητικού Λαού από το 1821 μέχρι  
την Ένωσή του με την Ελλάδα το 1913; Άρθρο στα Ιστορικά Χρονικά. Επίσης κεφάλαιο  
στο Ελληνισμός-Πολιτισμός, Κρήτη-Ανώγεια, Εκ. Μπατσιούλας, Αθήνα 2021. 

Χριστοδουλάκης Σ. οικογένεια Σκουλά, Η ιστορία της, Εκδόσεις Μπατσιούλας, Αθήνα 2018.

Ψιλάκης Βασίλης, Η Ιστορία της Κρήτης, τόμος Δ’ Εκδόσεις Αρκάδι, Δεκέμβριος 1980

1  Χάτι Χουμαγιούν εννοεί το Διάταγμα που εξήγγειλε  
ο Σουλτάνος το 1856 υπό την πίεση των Ευρωπαϊκών 
Δυνάμεων για μεταρρυθμίσεις και αφορούσε τα 
δικαιώματα των υπηκόων ως μια Ένδειξη ότι η 
Αυτοκρατορία μεταρρυθμίζεται σε κράτος δικαίου 

2  Κρητικός Κώδιξ, εκ. α’ Χανιά 1829-1881, τ. Α’ σσ. 6-9. 
Βλ. επίσης Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας  
Τόμος έκτος τεύχος Α’ Εκδόσεις Γραφείο 
Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών, 1967,  σσ. Χε’.     

3  Δετοράκης Θ. Θέματα νεοελληνικής Ιστορίας, το 
Κρητικό Ζήτημα, Εκδόσεις οΕΔΒ, Αθήνα, σ. 188.

4  Βλ. στο ίδιο, σ. 188. Σημείωση: οι Δημογεροντίες 
είχαν αναλάβει σημαντικό έργο της κοινωνικής 
Πρόνοιας και της παιδείας, με την ίδρυση 
νοσοκομείων και σχολείων.

5  Βλ. Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας  Τόμος έκτος 
τεύχος Α’ οπ. αν. παρ. σσ. Χε-χζ.

6  Χριστοδουλάκης Σ. οικογένεια Σκουλά η Ιστορία της, 

Εκδ. Μπατσιούλας, Αθήνα 2018, σ. 104
7 Βλ. στο ίδιο, σ. 104.
8  ΜνΗΜΕΙα της ΕΛΛΗνΙΚΗΣ ΙΣΤορΙαΣ,  

οπ. αν. παρ. σ. χζ.
9  Μουρέλος Ι. Επίτομη Ιστορία της Κρήτης, Εκ. Νικ 

Αλικιώτη, Ηράκλειο Κρήτης, 1934, σσ. 1574-1575.
10  Βλ. Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας,  

όπ. Αν. παρ. σ.χζ.
11 Βλ. στο ίδιο σ. χη.
12  Βλ. Ιστορία της Κρήτης, οπ. αν. παρ. σ. 1576. 

Σημείωση: οι λεγόμενοι «αριστοκράτες» ήταν οι 
εύποροι πολίτες οι οποίοι γινόταν επινοικιαστές  
των απέραντων εκτάσεων γης που τα Μοναστήρια 
είχαν αποκτήσει τις δεκαετίες 1850 και 1860  
με τις διάφορες δωρεές των χριστιανών φοβούμενοι 
να μην τις αρπάξουν οι Τούρκοι. 

13  Βλ. οικογένεια Σκουλά, η Ιστορία της,  
οπ. αν. παρ. σ. 108.

& οι Αντιθέσεις του υπόδουλου ελληνισμού
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δράσεις αποδράσεις

ΦεΣΤιβΑλ 
χΑϊΜΑλιΝΑ 2022
«Στον ίσκιο 
του ασφεντάμου»
Το Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα έδωσε, για 4η 
χρονιά ηχηρό παρόν στα Ανώγεια στις 05, 
06 & 07 του περασμένου Αυγούστου.
Το τριήμερο 5, 6 και 7 Αυγούστου 2022, 
το Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα, μετά από 2 χρόνια 
απουσίας, λόγω των περιορισμών της παν-
δημίας, επέστρεψε δυναμικά για να απο-
δείξει το μεράκι και την αγάπη των διορ-
γανωτών του γι’ αυτή τη μοναδική, αντι-
φασιστική γιορτή αλληλεγγύης.
Κάτω από τον ίσκιο του ασφεντάμου, η 
ακούραστη και εμπνευσμένη ομάδα της 
Χαϊμαλίνας μας κάλεσε να γνωρίσουμε το 
Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, να κατανοή-
σουμε την εύθραυστη ισορροπία του και 
τη μεγάλη γεωλογική του σημασία. Έθεσε 
το επίκαιρο ζήτημα του ενεργειακού προ-
βλήματος, την «πράσινη ανάπτυξη», αλλά 
και την επίπτωσή της στο φυσικό περιβάλ-
λον. Μας ταξίδεψε μέχρι τη Λατινική Αμε-
ρική, για να γνωρίσουμε τους ιθαγενείς και 
να διδαχθούμε από τους αγώνες για την 
υπεράσπιση του τόπου τους. Μας οδήγησε 
σε ιστορικά μονοπάτια, ξεκινώντας από 
την αντίσταση κατά τη διάρκεια της ναζι-
στικής κατοχής και φτάνοντας στο σήμερα 
και την καταδίκη της Χρυσής αυγής.
Το φεστιβάλ πλαισίωσαν, όπως πάντα, 
παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγά-
λους, ενδιαφέρουσες ομιλίες/τοποθετή-
σεις, γύρω από τα θέματα που πραγματεύ-
τηκε αυτή τη φορά το φεστιβάλ, προβολές 
ταινιών-ντοκιμαντέρ, πεζοπορία με αφορ-
μή τη Μάχη στο Σφακάκι, αντιφασιστικό 
τουρνουά ποδοσφαίρου, έκθεση φωτογρα-
φίας, συναυλίες και πολλές ακόμα αξιόλο-
γες δράσεις.
Η είσοδος ήταν ελεύθερη σε όλες τις εκδη-
λώσεις. 
Και του χρόνου!

ΠΗΓΗ: ΣΕΛΙΔΑ FACEBOOk  
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΑϊΜΑΛΙΝΑΣ.

εΚΘεΣη ΖωΓρΑΦιΚηΣ ΚΑι ΑΓιΟΓρΑΦιΑΣ 
ΤΟυ ΚωΝΣΤΑΝΤιΝΟυ Φ. ΣΤΑυρΑΚΑΚη

μΕ αφορμΗ τη συμπλήρωση 200 ετών από το 1ο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων, ο Δήμος Ανωγείων σε συνερ-
γασία με το Σύλλογο Αποφοίτων και Φίλων του Σταυράκειου Γυμνασίου – λυκείου και με τη σύμπραξη του 
ιστορικού Μουσείου Κρήτης και της ιεράς Μητροπόλεως ρεθύμνης – Αυλοποτάμου, διοργάνωσαν μία έκ-
θεση αφιερωμένη στο ζωγραφικό και αγιογραφικό έργο του Κωνσταντίνου Φ. Σταυρακάκη (1848-1908).
η έκθεση, που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 01 έως 31 Αυγούστου 2022, στην Αίθουσα κάτω 
από το Δημαρχείο Ανωγείων, στην Πλατεία Αρμί, φιλοξένησε έργα του ζωγράφου, που αφορούν πορτραίτα 
Ανωγειανών οπλαρχηγών από τη μόνιμη συλλογή του ιστορικού Μουσείου Κρήτης, πίνακες από προσωπι-
κές συλλογές Ανωγειανών, καθώς και εικόνες που φιλοξενούνται στις μονές Αρκαδίου, βωσάκου, χαλέπας, 
στην εκκλησία του Αγίου ιωάννη στ’ Ανώγεια, καθώς και στο  εκκλησάκι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 
Γωνιές Μαλεβιζίου
Τα εγκαίνια έγιναν την 1η Αυγούστου, στις 19.00, στην Πλατεία Αρμί
Στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα, την κοινωνική, πολιτική και 
αγωνιστική δράση, αλλά και το εικαστικό έργο του Κωνσταντίνου Φαν. Σταυρακάκη. 
Οι εισηγητές και τα θέματα των εισηγήσεων της ημερίδας:
1› «Το εικαστικό έργο του Κωνσταντίνου Σταυρακάκη εξ Ανωγείων». | Νίκος Γιγουρτάκης, αρχαιολόγος, 
φιλόλογος, επίτιμος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηρακλείου. 
2› «Ο Κωνσταντίνος Φαν. Σταυρακάκης. η πολιτική και αγωνιστική του δράση». | Γεώργιος Σκουλάς του 
Μιλτιαδαντρέα, συγγραφέας - ερευνητής. 
3› «Ο ζωγράφος Κωνσταντίνος Σταυρακάκης». | Ντενίζ-χλόη  Αλεβίζου, δρ. ιστορικός της τέχνης. 
Την επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβαν οι Μήτσος Σταυρακάκης και  Όλγα Καλλέργη και το σχεδιασμό της 
ο ιωάννης Οικονομάκης.

➔  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Φυλλο 330
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δράσεις αποδράσεις

Άρωμα Ανωγείων πλημμύρισε την Παρασκευή, 30 Σεπτεμ-
βρίου 2022 τους Αμπελόκηπους.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», 
επανακάμπτοντας ενεργά στις δράσεις του, μετά τη μακρά 
περίοδο της πανδημίας, επέλεξε να ξεκινήσει επίσημα την 
πολιστική σαιζόν και τον κύκλο των εκδηλώσεών του, με μια 
κατεξοχήν Ανωγειανή συνήθεια και τρόπο έκφρασης: με μια 
καντάδα.
Οι μουσικοί που συνόδευσαν τα μέλη και τους φίλους του 
Συλλόγου, που συμμετείχαν ήταν οι Μανώλης Σταυρακάκης 
(λύρα – τραγούδι) Γιώργος Παπαδάκης (λαούτο), λευτέρης 
Καμάρης (λαούτο), λυκούργος Πασπαράκης (μαντολίνο).
Η μουσική από τις λύρες και τα λαούτα, καθώς και η όρεξη 

και η παρεΐστικη διάθεση των παιδιών του ανωγειανού συλ-
λόγου με την ενεργή συμμετοχή των παρευρισκόμενων, δημι-
ούργησαν ένα περιβάλλον εξ ολοκλήρου Ανωγειανό, βγαλμέ-
νο από μία άλλη εποχή. Ο κόσμος αγκάλιασε την προσπάθεια 
του συλλόγου και αυτό φάνηκε από τη συμμετοχή στη καντα-
δα, δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα και δίνοντας ανω-
γειανή νότα στους δρόμους και τα στενά των Αμπελοκήπων. 
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας επιθυμεί να ευχαριστή-
σει θερμά τους συντελεστές της καντάδας και επιφυλάσσεται 
για μια δυναμική παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα ενόψει 
της νέας πολιτιστικής σεζόν!
Και εις άλλα σύντομα!

Ζ.Ν.Α.

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 
πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδο-
χείο Τιτάνια οι εκλογές για την 
ανάδειξη του νέου διοικητικού συμ-
βουλίου της Παγκρητίου Ενώσεως.
Υποψήφιοι για το χρίσμα του Προ-
έδρου ήταν η κα Ρένα Βασιλάκη, 
επικεφαλής του συνδυασμού «Η 
Κρήτη στην Καρδιά μας», και ο κος 
Γιώργος Πετράκης, επικεφαλής του 
συνδυασμού «Νέα Παγκρήτιος».
Από σύνολο 78.745 εγεγραμμένων 
εκλογέων, ψήφισαν συνολικά 4.777. 
Πρώτος σε ψήφους, με ποσοστό 
61%, εξελέγη ο συνδυασμός «Η 
Κρήτη στην Καρδιά μας», με τη Ρέ-
να Βασιλάκη, να εκλέγεται πρόε-
δρος και μετά από χρόνια, να ανα-
λαμβάνει γυναίκα τα ινία της Πα-
γκρητίου, εκλέγοντας συνολικά 16 
συμβούλους από το συνδυασμό της, 
και 2ος ο συνδυασμός «Νέα Πα-
γκρήτιος», με ποσοστό 39%, ο οποί-
ος εξέλεξε συνολικά 8 συμβούλους.

Μεταξύ των υποψηφίων συμβού-
λων και 5 ανωγειανοί, 2 με τον 
πλειοψηφίσαντα συνδυασμό «Η 
Κρήτη στην Καρδιά μας» και συ-
γκεκριμένα ο χοροδιδάσκαλος του 
Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, 
κος Κώστας Μέμμος και ο επιχει-
ρηματίας, Αθηναγόρας Ανδριαδά-
κης, και 3 με το συνδυασμό «Νέα 
Παγκρήτιος» οι Ζαχαρένια Ανδρε-
αδάκη, πρόεδρος του Συλλόγου 
Ανωγειανών Αθήνας, Κωστής Ξυ-
λούρης και Γιάννης Βρέντζος. Εξε-
λέγη τελικώς μόνο η κα Ζαχαρένια 
Ανδρεαδάκη, ως μέλος του διοικη-
τικου συμβουλίου της Παγκρητίου 
Ενώσεως, με 797 ψήφους.
Αξιοσημείωτο, και πρέπει, φρονού-
με, να τονιστεί, ήταν το κλίμα από-
λυτης συναίνεσης και αλληλεγγύης 
μεταξύ των συνυποψηφίων προέ-
δρων και συμβούλων. Ευχή όλων 
μας ο συγκρητισμός να επικρατεί 
πάντα και το νεοεκλεγέν συμβούλιο 

να καταφέρει να ανανεώσει την 
Παγκρήτιο και την οδηγήσει σε μια 
νέα περίοδο ακμής.
Η πρόεδρος του Συλλόγου Ανω-
γειανών Αθήνας, εκδότρια και αρ-
χισυντάκτρια της Φωνής των Ανω-
γείων, κα Ζαχαρένια Ανδρεδάκη, 
δήλωσε συναφώς με την εκλογή 
της: 
«Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 
όλους τους Ανωγειανούς και τους 
Κρήτες, που με τίμησαν με την ψή-
φο τους και με εξέλεξαν για δεύτε-
ρη φορά ως μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Παγκρητίου Ενώ-
σεως. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη 
η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο 
πρόσωπό μου. Εύχομαι να κατα-
φέρω να σταθώ αντάξια της εμπι-
στοσύνης αυτής, τόσο υπό την ιδι-
ότητα του μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου του μεγαλύτερου πρω-
τοβάθμιου πολιτιστικού σωματείου 
της χώρας, όσο, και κυρίως, ως 

εκπροσώπου του Συλλόγου Ανω-
γειανών Αθήνας. Είναι σημαντικό 
ο γενέθλιος τόπος μας να εκπρο-
σωπείται σε μεγάλους συλλογικούς 
φορείς κι η «φωνή» του να είναι 
ηχηρή, μέσω των εκάστοτε εκπρο-
σώπων του. Εύχομαι καλή θητεία 
στους εκλεγέντες συνυποψηφίους 
και συγχαρητήρια σε όλους, συγ-
χωριανούς μας και μη, για την συμ-
μετοχή, για μια ακόμα πιο δυνατή, 
ενωμένη και ανανεωμένη Παγκρή-
τιο, που θα φέρει πιο κοντά της 
τους Κρήτες του λεκανοπεδίου της 
Αττικής και όχι μόνο.».
Η συντακτική ομάδα της Φ.Α. εύ-
χεται καλή θητεία στην εκλεγείσα 
ανωγειανή υποψήφια με την ελπίδα 
η παρουσία της στο διοικητικό συμ-
βούλιο της Παγκρητίου Ενώσεως 
να εξακολουθήσει να δίνει δυναμική 
ανωγειανή πνοή της κόλπους της.
Πάντα επιτυχίες!

Ζ.Ν.Α.

■ Στη μνήμη ελευθερίας  
χαιρέτη (Νικαράδενας),  
η οικογένειά της εισέφερε  
στη Φ.Α. το ποσό των εκατό 
(100,00) ευρώ.

■ Στη μνήμη Γεωργίου  
χαιρέτη, εισέφεραν στη Φ.Α.
-Η οικογένειά του το ποσό  
των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Ο Τηλέμαχος χαιρέτης το πο-
σό των πενήντα (50,00) ευρώ.

■ Στη μνήμη χαράλαμπου 
Σταυρακάκη (λιάπη)  
η οικογένειά του εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των  
πενήντα (50,00) ευρώ.

■ Στη μνήμη Δημητρίου  
Σκουλά (Καργοδημήτρη) η  
οικογένειά του εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.

■ Στη μνήμη της Κωνσταντίνας 
Σμπώκου η οικογένειά της εισέ-
φερε το ποσό των  
τριακοσίων (300,00) ευρώ.

■ Στη μνήμη της Περσεφόνης 
Κεφαλογιάννη, τα ανίψια της 
Γιάννης, βασιλική και Άννα 
Σμπώκου εισέφεραν στη Φ.Α. 
το ποσό των εκατόν πενήντα 
(150,00) ευρώ.

■ Στη μνήμη ελένης Κεφαλο-
γιάννη (χρονοπέτραινας)  
η οικογένειά της εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.

■ Στη μνήμη της ελευθερίας 
Ξυλούρη τα παιδιά και τα εγγό-
νια της εισέφεραν στη Φ.Α. το 
ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.

■ Στη μνήμη της Αναστασίας 
Νταγιαντά (λαμπρινοδη-
μήτραινας) τα παιδιά της  
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό 
των εκατό (100,00) ευρώ.

■ Στη μνήμη της βασιλείου  
Καλομοίρη εισέφεραν  
στη Φ.Α. 
-Η σύζυγός του Αλεξάνδρα το 
ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
-Ο Διογένης Φασουλάς το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Ο βαγγέλης Φασουλάς το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Η βιργινία Φασουλά το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
-Η Μαριάνθη Σταυρακάκη  
το ποσό των πενήντα (50,00)  
ευρώ.

■ Στη μνήμη της Άννας  
Ανδρεαδάκη ο σύζυγος και  
τα παιδιά της εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των εκατό 
(100,00) ευρώ.

■ Ο βασίλειος Μπαγκέρης  
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των διακοσίων (200,00) 
ευρώ.

■ Ο εμμανουήλ Σμπώκος  
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.

■ Ο Κρίτων βουϊδάσκης  
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.

■ Στη μνήμη του Αντώνη Σπαχή 
ή Σπαχαντών, η αδελφή του, Δώ-
ρα Αεράκη – Σπαχή, εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ.

η ΣΤηλη ΤOυ ΤΑΜιΑ

ανωγΕΙανΕΣ υποΨΗφΙοτΗτΕΣ ΣτΙΣ ΕΚλογΕΣ τΗΣ παγΚρΗτΙου ΕνωΣΕωΣ, 

που προΕΚυΨΕ απο τΙΣ ΕΚλογΕΣ τΗΣ 20ης νοΕμΒρΙου 2022 

Ανωγειανή Καντάδα στους Αμπελόκηπους 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΑθΗΝΑ, 30 ΣΕΠΤΕμβρΙου 2022
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δράσεις αποδράσεις

Συνεχίζοτας μια... «παράδοση» που ξεκίνησε τον Μάιο του 2016,  
ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», είχε την τιμή και τη  
χαρά να συμμετάσχει στα επίσημα εγκαίνια της 31ης Παγκρήτιας Έκθεσης «Κρήτη η  
Μεγάλη Συνάντηση», το Σάββατο, 03 Δεκεμβρίου 2022, στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Η 31η Παγκρήτια Έκθεση, διήρκησε από 03 έως 11 Δεκεμβρίου, φιλοξενώντας  
πολυάριθμους εκθέτες – παραγωγούς κρητικών παραδοσιακών προϊόντων, και όχι 
μόνο, ενώ μουσικά σχήματα κααι χορευτικές ομάδες, επί το πλείστον κρητικών  
σωματείων, σκόρπισαν, καθ’ όλη τη διάρκειά της, χρώματα κι αρώματα Κρήτης 
στην πρωτεύουσα.
Το βράδυ της 3ης Δεκεμβρίου 2022, ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας, είχε  
την τιμή και τη χαρά να συμμετέχει στα επίσημα εγκαίνια της 31ης Παγκρήτιας  
Έκθεσης, παρόντος και του Δημάρχου Αθηναίων, κ.κ. Κώστα Μπακογιάννη.
Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, με επικεφαλής τους  
χοροδιδασκάλους Κώστα Μέμμο και Κατερίνα Κωσταρέλου, παρουσίασε ένα  
δυναμικό χορευτικό πρόγραμμα, ενώ μουσικά συνόδευσαν την ομάδα οι Ευθύμης 
(λύρα) και Μιχάλης (λαούτο) Κοζωνάκης και ο Στέφανος Φωτόπουλος (κιθάρα). 
Ακολούθησε καντάδα στο χώρο της έκθεσης.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας οφείλει να ευχαριστήσει θερμά
τον κο Νεκτάριο Σερμάκη, υπεθύνο της έκθεσης και τον κο Νίκο Σιδηρόπουλο, 
υπεύθυνο του προγράμματος, που για 6η φορά μας έκαναν την τιμή να μας  
προσκαλέσουν να συμμετέχουμε σ’ αυτήν την όμορφη γιορτή της Κρήτης στην  
Αθήνα και να δώσουμε το δικό μας, ανωγειανό στίγμα, και για δεύτερη φορά,  
μάλιστα, στα εγκαίνια της Έκθεσης, 
τους χοροδιδάσκαλους του Συλλόγου μας, Κώστα Μέμμο και Κατερίνα  
Κωσταρέλου για την προετοιμασία της χορευτικής μας ομάδας, 
τους μουσικούς ευθύμη (λύρα) και Μιχάλη (λαούτο) Κοζωνάκη και Στέφανο  
Φωτόπουλο (κιθάρα), που συνόδευσαν την χορευτική μας ομάδα και ξεσήκωσαν 
τους παρευρισκόμενους κατά τη διάρκεια της βραδιάς των εγκαινίων, με την  
καντάδα, που ακολούθησε,
τη χορευτική μας ομάδα για την δυναμική παρουσία της, που τίμησε το Σύλλογο 
και τ’ Ανώγεια, 
το Μανώλη Καζεράκη για τις φωτογραφίες,
τους συγχωριανούς μας, αλλά και όσους παρευρέθηκαν τη μέρα της συμμετοχής 
του Συλλόγου στην Έκθεση, στηρίζοντας την προσπάθειά του.

ΚΑι ΣΤΗν ΕΠΟΜΕνΗ ΜΕ ΚΑΛΟ!

ΣΤΑ εΓΚΑιΝιΑ ΤηΣ 31ης ΠΑΓΚρηΤιΑΣ εΚΘεΣηΣ ΣΤηΝ ΠλΑΤειΑ 
ΚλΑυΘΜωΝΟΣ Ο ΣυλλΟΓΟΣ ΑΝωΓειΑΝωΝ ΤηΣ ΑΘηΝΑΣ

ΠλΑΤΕΙΑ ΚλΑυθμΩΝοΣ, 03 ΔΕΚΕμβρΙου 2022>



13Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

δράσεις αποδράσεις

Ο Σταύρος Ξαρχάκος «συνάντησε» 
το Νίκο Ξυλούρη στο Christmas Theater, 

την Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2023
«Ήτανε μια φορά μια αρχέγονη φωνή που χαράχτηκε ανεξίτηλα μέσα μας

Ήτανε μια φορά η δυνατή φιλία μας
Ήτανε μια φορά μια μικροπαντρεμενη, η Ουρανία

Ήτανε μια φορά ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Ήτανε μια φορά, είναι και θα είναι πάντα η ανεπανάληπτη φωνή του

Στις καρδιές μας και σε όλες τις στιγμές που θέλουμε να νιώσουμε
Ήτανε και θα είναι πάντα

Ο ένας και μοναδικός νίκος Ξυλούρης»

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΥλΙΑ – αφιέρωμα στον Αρχάγγελο της Κρήτης πραγματοποίηθηκε από τον Σταύρο Ξαρχάκο και τους συνεργάτες 
του, το καλοκαίρι, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, με μεγάλη επιτυχία και αυτός ήταν ο λόγος που οι συντελεστές της αποφάσισαν 
να την επαναλάβουν και το χειμώνα και φαίνεται ότι πολύ καλά αποφάσισαν. Χαρίζοντας στο κοινό μια δεύτερη μεγάλη βραδιά 
για την εμβληματική, ρωμαλέα, καθάρια φωνή της Κρήτης.
Ο Σταύρος Ξαρχάκος είχε επιλέξει να παρουσιάσει αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια, από διάφορες φάσεις της πορείας 
αυτού του μεγάλου τραγουδιστή. Με πραγματικό παθιασμένο τρόπο, αεικίνητος και ενθουσιασμένος διήυθυνε την ορχήστρα.
Τραγούδια ορόσημο «Ηταν μια φορά», «Όσο βαρούν τα σίδερα», «Μπήκαν στην Πόλη οι Οχτροί», «Γειά σου Xαρά σου Βενετιά», 
«Πότε θα κάνει ξαστεριά», «Η μπαλάντα του κυρ Μεντιου», «Ζαβαρακατρανέμια», «Έβαλε ο Θεός Σημάδι», «Χίλια Μύρια Κύ-
ματα», «Αγρίμια και αγριμάκια μου». Ο Χρήστος Θηβαίος, ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Ηρώ Σαΐα τα ερμήνευσαν μοναδικά στο 
πρώτο μέρος της συναυλίας, με το κοινό να σιγοτραγουδά μαζί τους, να χειροκροτά και να δημιουργείται μια συναυλιακή ατμό-
σφαιρα, με δυνατό παλμό.
Στη μουσική παρέα η οικογένεια Ξυλούρη, ο Γιάννης, ο Γιωργής, η Νίκη, ο Λάμπης και η Ελευθερία Ξυλούρη μαζί με τους σπου-
δαίους μουσικούς τον Νεοκλή Νεοφυτίδη στο πιάνο, τον Χάρη Κελλάρη στο ηλεκτρικό μπάσο, τον Τάκη Βασιλείου στα ντραμς 
και τα κρουστά, τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη στην κιθάρα και το λαούτο, τον Δημήτρη Καζάνη στο βιολί, τον Γιάννη Δίσκο στα 
πνευτά, τον Ηρακλή Ζάκκα στο μπουζούκι, τον Βασίλη Δρογκάρη στο ακορντεόν, τον Στέφανο Χατζηαναγνώστου στο φλάουτο, 
τον Γιώργο Παππά και τον Δημήτρη Ρέππα στα νυκτά έγχορδα και τον Βαγγέλη Πασχαλίδη στο σαντούρι.
Στο β’ μέρος τη σκυτάλη πήρε ο σπουδαίος Ψαραντώνης, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από το κοινό και μας ταξίδεψε στα κρη-
τικά μουσικά λημέρια, στα ριζίτικα της Κρήτης, σε ένα πρόγραμμα που διήρκησε μια ώρα.
Το φινάλε δεν μπορούσε να μην ήταν αποθεωτικό, με το κοινό να χειροκροτεί όρθιο τον Σταύρο Ξαρχάκο και τους μουσικούς. 
Όλοι οι ερμηνευτές ενώθηκαν με την κρητική ορχήστρα τραγουδώντας σαν μια μεγάλη παρέα κορυφαία τραγούδια της Κρητικής 
μουσικής.
Η συναυλία έκλεισε με τον χαιρετισμό της συζύγου του Νίκου Ξυλούρη, Ουρανίας, η οποία συγκινημένη ευχαρίστησε τον Σταύρο 
Ξαρχάκο, τόσο για τις μεγάλες συναυλίες που διοργάνωσε στη μνήμη του μεγάλου Κρητικού τραγουδιστή, όσο και τη δεμένη -όπως 
η ίδια ανέφερε- σχέση των δύο ανδρών, αλλά και τη συμπαράσταση που έδειξε ο πρώτος στη μεγάλη και δύσκολη περιπέτεια 
υγείας του καλλιτέχνη.

ΠΗΓΗ: In.gr

Το παρόν αποτελεί αναδημοσίευση από το in.gr. Τα πνευματικά δικαιώματα του κειμένου ανήκουν στον δημιουργό του.
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1
Είναι γνωστό ότι, οι ορεινοί Δήμοι αντιμετωπίζουν σο-
βαρά και ειδικά προβλήματα που οφείλονται τόσο στις 
ιδιαίτερες περιστάσεις που τους συνοδεύουν όσο και 
στην μειωμένη αρωγή που λαμβάνουν από τα κέντρα 
εξουσίας, ειδικά μάλιστα σε σύγκριση με τους αστικούς 
Δήμους. Ακριβώς για τους λόγους αυτούς για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων που συνοδεύουν το πλείστο 
μέρος των Δήμων, όπως ακριβώς και τον Δήμο Νοτίου 
Πηλίου, εκτάσεως 369,36 τετρ.χλμ., θα πρέπει να δια-
μορφωθούν συγκεκριμένες εφαρμόσιμες πολιτικές, ένα 
συγκεκριμένο και ειδικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις ορεινές 
περιοχές στην Ελλάδα.

2
Κατεξοχήν πρόβλημα που αφορά το σύνολο των Ορει-
νών Δήμων είναι το ζήτημα της ελλείψεως του αναγκαί-
ου υπαλληλικού προσωπικού. Eνώ δηλαδή αυξάνονται 
διαρκώς οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των Δήμων, δεν 
συμβαίνει το ίδιο ούτε με τους πόρους, ούτε και με το 
προσωπικό τους.
Ειδικότερα όταν αυτό μειώνεται διαρκώς, τόσο εξαιτί-
ας των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης χωρίς 
αναπλήρωση του από νέους, όσο και λόγω του καθε-
στώτος της κινητικότητας σε όλο το Δημόσιο Τομέα, 
καθίσταται δυσχερής η οποιαδήποτε προσπάθεια ανά-
πτυξης, υλοποίησης νέων έργων και επενδύσεων, αντι-

μετώπιση ήδη υφιστάμενων προβλημάτων αλλά και 
εξυπηρέτηση των Δημοτών, οι ανάγκες και τα προβλή-
ματα των οποίων ευλόγως είναι πολλά και καθημερινά 
- χρήζοντας όμως άμεσης αντιμετώπισης.

3
ΚΙΝΗΤΙΚοΤΗΤΑ ΥΠΑλλΗλΩΝ.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η κινητικότητα έχει αμιγώς 
εθελούσιο χαρακτήρα για τους εργαζομένους. Θεωρεί-
ται δικαίωμα και στη λογική αυτή δίνεται η δυνατότητα 
στους υπαλλήλους να υποβάλουν αιτήσεις με ελάχιστες 
προϋποθέσεις, όπως η συμπλήρωση διετίας από το δι-
ορισμό τους ή προηγούμενη μετάταξη.
Για τη μετακίνηση του υπαλλήλου μάλιστα δεν απαιτεί-
ται, πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις, η σύμπραξη του 
φορέα προέλευσης, ενώ στους λιγοστούς περιορισμούς 
που τίθενται είναι ο φορέας προέλευσης να έχει καλυμ-
μένο το 65% των οργανικών θέσεων προκειμένου να 
προχωρήσουν μετατάξεις ή αποσπάσεις και αυτό για 
να μην αποψιλωθούν εντελώς διευθύνσεις και τμήματα 
σε φορείς, οι οποίοι δε θεωρούνται ελκυστικοί είτε λό-
γω της φύσης της δουλειάς ή της περιοχής στην οποία 
εδρεύουν.
Συνεπώς για να αντιμετωπιστεί το εν λόγω πρόβλημα, 
οι μικροί πληθυσμιακά Δήμοι, όπως είναι όλοι οι ορεινοί 
Δήμοι, θα πρέπει να είναι μόνο φορείς υποδοχής υπαλ-
λήλων στο πρόγραμμα κινητικότητας. Η λογική που 
ακολουθείται έως και σήμερα, να προσλαμβάνεται δη-

λαδή μόνιμος υπάλληλος σε μικρό περιφερειακό Δήμο 
και να αφήνει, μόλις «κλειδώνει» τη μονιμότητα, τη θέ-
ση κενή για άλλη κεντρικότερη Υπηρεσία ή αστικό Δή-
μο, συμβάλλει στη διαιώνιση του σημαντικού αυτού 
προβλήματος της υποστελέχωσης των ορεινών Δήμων.
Συγκεκριμένα ως προς την κινητικότητα ο Δήμος Νο-
τίου Πηλίου συντάσσεται με την θέση της ΚΕΔΕ και 
συγκεκριμένα:
• Να επιτρέπεται κινητικότητα προσωπικού μόνον 

εντός φορέων του ίδιου βαθμού αυτοδιοίκησης, δηλ. 
από Δήμο σε Δήμο.

• Η κινητικότητα να εφαρμόζεται μόνον όταν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι (υγείας, ανάγκη συνένωσης οικογενει-
ών).

• Να απαιτείται, πάντα, η σύμφωνη γνώμη του Δημάρ-
χου, για να μπορεί να μετακινηθεί κάποιος εργαζόμε-
νος σε άλλο Δήμο.

• Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται και η λύση της μοριοδότη-
σης της εντοπιότητας στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ 
για τους ορεινούς και απομακρυσμένους Δήμους. Συ-
γκεκριμένα, η μοριοδότηση με έναν ικανοποιητικό 
αριθμό μονάδων θα σημάνει τη δημιουργία ενός ση-
μαντικού κινήτρου για την επιλογή των ορεινών Δήμων 
ως τόπων εργασίας, συμβάλλοντας άμεσα τόσο στη 
μείωση της κινητικότητας από τους ορεινούς Δήμους 
στα αστικά κέντρα όσο και στην επαύξηση των τοπι-
κών πληθυσμών με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγε-
ται για τις τοπικές οικονομίες των Δήμων και όχι μόνο.

ΣυνεδριαΣη Κεδε Ορεινών ΠεριΟχών:
δήΜοσ νοτιου πήλιου, οΚτωβριοσ 2022

          Το ΔΗΜο ΝοΤΙοΥ ΠΗλΙοΥ και πιο συγκεκριμένα στον Αγιο Γεώργιο Νηλείας πραγματοποιήθηκε, τον περα-
σμένο Οκτώβριο, η συνεδρίαση της Επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Ε. Ορεινών Περιοχών. Η επίσημη έναρξη της συνεδρίασης 
έγινε με τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα να δίνει το παρών, αλλά και να ακούει τα φλέγοντα ζητή-
ματα που απασχολούν τους δήμους.
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ, ο κ. Πέτσας αναγνώρισε το 
μείζον πρόβλημα της ερημοποίησης των ορεινών περιοχών και τόνισε ότι είναι στην καρδιά της πολιτικής της Κυ-
βέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη ένα σχέδιο για την ορεινότητα συνολικά και όχι αποσπασματικές λύσεις 
για τα προβλήματα που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν αποδώσει αποτελέσματα. «Το κράτος χρειάζεται να παρέμ-
βει με δραστικό τρόπο ώστε να μπει φρένο στην απομείωση του πληθυσμού των ορεινών δήμων και αν είναι δυνα-
τό να αναστραφεί το φαινόμενο», είπε.
Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι πρόταση δική του είναι η δημιουργία ενός «κουμπαρά» στον οποίο θα συγκε-
ντρώνονται πόροι από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων και το «Αντώνης Τρίστης», οι οποίοι θα διατίθενται στοχευμένα στους ορεινούς δήμους.
Ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι μέχρι την εκπόνηση του σχεδίου ορεινότητας, που θα αντιμετωπίζει συνο-
λικά τα προβλήματα των ορεινών δήμων, η Κυβέρνηση αναλαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την ικανοποί-
ηση αιτημάτων των δημάρχων που θα έχουν να κάνουν με τις ελλείψεις προσωπικού που θα καλυφθούν μέσω του 
διαγωνισμού 13Κ, με τη θέσπιση κονδυλίου μόνο για τους ορεινούς δήμους για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με την αύξηση κατά 120 εκατ. ευρώ για τους ΚΑΠ, για την υλοποίηση του προγράμ-
ματος «Αργος» για τα αδέσποτα και τέλος, για την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για έργα του οδικού 
δικτύου.
Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Δήμαρχος Ανωγείων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών 
περιοχών της ΚΕΔΕ επεσήμανε πως η Ελλάδα καταλαμβάνεται στο 70% από ορεινούς όγκους και έχει εντοπιστεί 
και έχει διαπιστωθεί η ανάγκη θέσπισης ειδικής νομοθεσίας για ορεινή Ελλάδα.
«Οι μικροί ορεινοί δήμοι χρήζουν βοήθειας και σκοπός είναι να παραθέσουν μία δέσμη μέτρων και δράσεων που 
θα ενισχύσουν τη λειτουργία των ΟΤΑ των μικρών ορεινών δήμων προς όφελος των ίδιων των πολιτών» τόνισε και 
συνέχισε «Η τελευταία απογραφή ήταν αποκαρδιωτική. Το κύμα μείωσης των κατοίκων ήταν από τα υψηλότερα 
ποσοστά για τις ορεινές περιοχές, που κρατούν μετερίζια σε ένα πρόβλημα που αφορά και την κλιματική αλλαγή».
Στη συνεδρίαση τον λόγο πήρε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Μα-
γνησίας, κ. Χρήστος Μπουκώρος που ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Η ορεινότητα και η νησιωτικότητα είναι τα 
χαρακτηριστικά της χώρας μας που συναντώνται περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη». Ενώ συνέ-
χισε πως σε σχέση με το παρελθόν ο πληθυσμός των ορεινών περιοχών έχει μειωθεί σημαντικά και ότι η πολιτεία 
οφείλει να κρατήσει ζωντανή την ορεινή ζώνη.
«Χρειάζονται ευρύτερες πολιτικές ενίσχυσης, γιατί το κόστος διαβίωσης, το κόστος λειτουργίας και παραγωγής 
στις ορεινές περιοχές είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο σε σχέση με τις παράκτιες περιοχές. να το παλέψουμε σε επί-
πεδο συνολικού κυβερνητικού έργου για στήριξη τοπικών κοινωνιών και τοπικής παραγωγής. Η στήριξη των δήμων 
από μόνη της δεν επαρκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Νωρίτερα, με αφορμή και τη Συνεδρίαση, ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου απέστειλε επιστολή – υπόμνημα του Δήμου 
προς το Προεδρείο Επιτροπής Ορεινών Περιοχών Κ.Ε.Δ.Ε., παρουσιάζοντας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι ορεινοί ΟΤΑ σε σχέση με τους αστικούς.

Σ

συγΚΕΚριΜΕνα:
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Σχέδιο ορεινότητας και σειρά πρωτοβουλιών 
για την ικανοποίηση των δήμων

4
ΕλλΙΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤοΔοΤΗΣΗ. 
Εξίσου σημαντικά είναι και τα προβλήματα που αφο-
ρούν τους πόρους που λαμβάνουν οι ορεινοί Δήμοι για 
την κάλυψη των αναγκών τους, πόροι που στις περισ-
σότερες περιπτώσεις δεν είναι αρκετοί για να καλύψουν 
ούτε τις βασικές ανάγκες. Η τεχνική και οικονομική 
υποστήριξη των ορεινών Δήμων θα πρέπει συνεπώς να 
είναι συνεχής τόσο στον τομέα της οργανωτικής συ-
γκρότησης και βελτίωσης της εσωτερικής τους λειτουρ-
γίας όσο και στον τομέα της βελτίωσης των υποδομών 
τους, ώστε όλοι οι ορεινοί Δήμοι να έχουν αποκτήσει 
-έστω- ένα ελάχιστο επίπεδο διοικητικής και κοινωνικής 
υποδομής.
Σημειώνεται επ’ αυτού ότι οι ορεινοί Δήμοι είναι επι-
φορτισμένοι μεταξύ άλλων με την κατασκευή, συντή-
ρηση και λειτουργία:
1_ Συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης
2_ Αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων
3_  Έργων δημοτικής και κοινοτικής οδοποιίας, πλατει-

ών, γεφυρών
4_ Έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων
5_ Καθαριότητα του συνόλου των Δημοτικών χώρων
6_ Πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων κ.ο.κ.
7_  Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι οι ανάγκες, όπως 

συμβαίνει σε όλους τους Δήμους, είναι πολλές.
Πολλώ μάλλον δε όταν οι ανάγκες αυτές αφορούν 
στους ορεινούς Δήμους, όπου λόγω των διάφορων ιδι-
αιτεροτήτων τους η εξυπηρέτηση καθίσταται δυσχερής 
και η ανάγκη για οικονομική ενίσχυση ακόμα μεγαλύ-
τερη.

5
ΑΝΑΚΑΤΑΝοΜΗ ΤΩΝ ΚΑΠ.
Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου συγκεκριμένα, με την τεράστια 
γεωγραφική έκταση αποτελείται από 52 χωριά με απο-
τέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες ανάγκες τόσο υλι-
κοτεχνικής φύσεως όσο και οικονομικής υποστήριξης 
για τη συντήρηση των δρόμων. Παρόλο αυτά τα έσοδα 
του Δήμου Νοτίου Πηλίου και συγκεκριμένα οι πόροι 
που προέρχονται από τον κεντρικό κρατικό προϋπο-
λογισμό υπό την μορφή των Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π) είναι πενιχρά, ιδιαίτερα σε σύγκριση 
με τις πραγματικές και υφιστάμενες ανάγκες.

6
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στον Δήμο Νοτίου 
Πηλίου τα έσοδα που προέρχονται από τους Κ.Α.Π 

ανέρχονται μόλις στα 110.000 ευρώ, ενώ η μισθοδοσία 
του προσωπικού ανέρχεται στις 210.000 ευρώ, διαφορά 
που καταδεικνύει ακριβώς την τεράστια υποχρηματο-
δότηση του Δήμου Νοτίου Πηλίου αλλά και των ορεινών 
Δήμων εν γένει.

7
Πάγια θέση του Δήμου Νοτίου Πηλίου είναι πως θα 
πρέπει να γίνει άμεσα ανακατανομή των Κ.Α.Π και να 
αποδίδονται με βάση την γεωγραφική έκταση των 
Ο.Τ.Α και με άλλα ειδικότερα κριτήρια και όχι με βάση 
το πληθυσμιακό μέγεθος και μόνο. Συγκεκριμένα, πε-
ριφερειακοί Δήμοι με μεγάλη γεωγραφική έκταση επω-
μίζονται υπέρογκο ενεργειακό κόστος και για αυτό η 
ανακατανομή των Κ.Α.Π. θα πρέπει να γίνεται με κρι-
τήρια αντικειμενικά όπως το συνολικό μήκος του δημο-
τικού και αγροτικού οδικού δικτύου προς συντήρηση, 
τις υποδομές ύδρευσης, τον αριθμό αντλιοστασίων, τη 
γεωγραφική έκταση και όπως προαναφέρθηκε την κά-
λυψη κατ’ ελάχιστο του κόστους μισθοδοσίας των 
υπαλλήλων.

8
ΑΥξΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΤΑ.
Αντίστοιχα προβλήματα υφίστανται και για τη χρημα-
τοδότηση της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης (Σ.Α.Τ.Α). Σύμφωνα, με την κείμενη νομοθεσία 
πόρος για την χρηματοδότηση της Σ.Α.Τ.Α είναι ποσο-
στό 20% από τις συνολικές ετήσιες εισπράξεις του φό-
ρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, 
αποτελεί δε κεντρικό αυτοτελή πόρο των Δήμων.

9
Επ’ αυτού σημειώνεται ότι στον Δήμο Νοτίου Πηλίου 
αποδίδεται ετησίως το ποσό των 230.000 ευρώ, ενώ οι 
πέντε πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι, που συνενώθη-
καν και συναποτελούν πλέον τον Δήμο Νοτίου Πηλί-
ου, λάμβαναν χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 
Η διαφορά αυτή είναι τεράστια και τα προβλήματα 
έχουν μεγεθυνθεί δεδομένου ότι οι ανάγκες των πρώ-
ην Δήμων που συνενώθηκαν παρέμειναν οι ίδιες, ενώ 
παράλληλα η οικονομική ενίσχυση μειώθηκε σε μεγά-
λο βαθμό.

1 0
Αντίστοιχα, ελάχιστη και πενιχρή σε σχέση με τις υφι-
στάμενες ανάγκες είναι και η Σ.Α.Τ.Α. που αποδίδεται 
για τα σχολικά κτήρια που ανέρχεται ετησίως μόλις 

στις 23.000 ευρώ για 20 Σχολικές Μονάδες . Πρόκειται 
για ένα ποσό, το οποίο επ’ ουδενί δεν επαρκεί για τις 
παρεμβάσεις που απαιτούνται κάθε χρόνο στα σχολικά 
κτήρια του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

11
Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, πάγια πρόταση του Δήμου 
Νοτίου Πηλίου είναι ότι το 50%, τουλάχιστον, θα 
πρέπει να περιέρχεται στους Δήμους για να επιστρέ-
φεται ανταποδοτικά μέσω διάφορων έργων στους 
δημότες. Ο ΕΝΦΙΑ αποτελεί έναν, κατ’ αρχήν, δημο-
τικό φόρο στο σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών και 
δεν μπορεί να μην ισχύει το ίδιο και στη δική μας χώ-
ρα. Υπήρξε άλλωστε και Κυβερνητική δέσμευση επ’ 
αυτού.

12
οΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠολΙΤΙΚΗ ΠΡοΣΤΑΣΙΑ.
Ένα άλλο ζήτημα αφορά στο ειδικό κονδύλι και σε μια 
γενναία χρηματοδότηση που πρέπει να δίνεται για την 
Πολιτική Προστασία των ορεινών Δήμων. Ο Δήμος 
Νοτίου Πηλίου έχει καταθέσει πρόταση και τεχνικό 
δελτίο προς τις αρμόδιες Αρχές για την ενίσχυση του 
Δήμου με μηχανήματα έργου και πυροπροστασίας για 
τους θερινούς μήνες.

13
Επιπλέον, δεδομένων των μειωμένων κρατικών πόρων 
που αποδίδονται στους ορεινούς Δήμους, όπως ήδη έχει 
αναφερθεί, απαραίτητη κρίνεται η επιδότηση και εφαρ-
μογή ειδικών τουριστικών προγραμμάτων που θα προ-
σελκύσουν κόσμο σε Δήμους που τείνουν να ερημοποι-
ηθούν δεδομένων των προβλημάτων, ενισχύοντας ταυ-
τόχρονα την τοπική οικονομία, συμβάλλοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο στην τοπική ανάπτυξη.

14
Κατόπιν όλων τούτων κρίνεται επιτακτική η ανάγκη 
της ουσιαστικής χρηματοδότησης των ορεινών περιο-
χών από την Πολιτεία και πιο άμεσα γίνεται με τη θε-
σμοθέτηση απαραίτητων διαδικασιών και όρων, προ-
κειμένου οι Δήμοι με αυτές τις ιδιαιτερότητες και δυ-
σκολίες να ανταπεξέλθουν και επιβιώσουν.

Πηγή: 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»

Καθημερινή Εφημερίδα 
της Μαγνησίας

ΕΠΙΣΗΜο ΨΗφΙΣΜΑ ΤοΥ ΣΥΝΕΔΡΙοΥ:

«Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε από τη ΚΕΔΕ ένα νέο, διαφανές, δίκαιο και βιώσιμο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ.

Ένα μοντέλο που απαντά στις ανάγκες των δήμων για τις επόμενες δεκαετίες, αντιμετωπίζει με ισότιμο τρόπο δήμους με τα ίδια χαρακτηριστικά, 

διασφαλίζει ότι κανένας δήμος δεν θα εισπράττει μελλοντικά λιγότερα χρήματα από όσα εισπράττει σήμερα, ενώ στηρίζει στην πράξη τους μικρούς 

ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, αποτελώντας ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής.»

Σε άλλο σημείο του κειμένου γίνεται αναφορά:

«Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την ορεινότητα και νησιωτικότητα, ζητούμε:

• Την ειδική νομοθέτηση για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, που θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την διοικητική και οικονομική υποστήριξη των 

μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, εργασίας και εκπαίδευσης, για τη στήριξη 

και ενίσχυση των τοπικών πληθυσμών.

•Δημιουργία αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνει τις μικρές ορεινές και νησιωτικές περιοχές ανά Περιφερειακή Ενότητα.

•Τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στο ΥΠΕΣ, με αρμοδιότητα την προαγωγή της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών.».
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Στα Ανώγεια, στις 29-09-2022, 
ημέρα Πέμπτη, ο ΔΗΜΟΣ  
ΑΝΩΓΕΙΩΝ, νομίμως εκπροσω-
πούμενος από το Δήμαρχο του  
κ. Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη και 
ο Ανάδοχος του έργου ΜΕΘΟ-
ΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε., νομίμως εκπρο-
σωπούμενος από τον κο Λουλάκη 
Νικήτα, υπέγραψαν συμφωνητικό 
για την υλοποίηση του Έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ».
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την 
σύμβαση την «ΚΑΤΑΣΚευη 
ΚΤιριΟυ ΑΣΤερΟΣχΟλει-
Ου» έργου που υλοποιείται με 
την εκτέλεση των εργασιών  
σύμφωνα με τους οικονομικούς 
πόρους της προσφοράς του και 
τα τεύχη της μελέτης του έργου.
Η προθεσμία για την περάτωση 
του συνόλου των εργασιών  
ξεκινά από την ανάρτηση της  
παρούσας με συνολική  
προθεσμία δεκαοκτώ (18) μήνες.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά 
το πέρας της χειμερινής περιόδου.
Η επίβλεψη θα πραγματοποιηθεί 
με την υλοποίηση της προγραμ-
ματικής σύμβασης που έχει  

Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφα-
λογιάννη:
«Μια επίπονη διαδικασία για τα στελέχη του 
Δήμου μας, ολοκληρώθηκε με αίσιο τέλος την 
δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής τροποποίη-
σης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ανωγείων. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη τα οποία 
ασχολήθηκαν επιμελώς και προσάρμοζαν τον 
ΟΕΥ διαρκώς, βάση όλων των νομοθετημάτων 
και των δυσκολιών που προ έκυπταν και δεν 
ήταν λίγα.
Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη των 3 
ατόμων από τους διαγωνισμούς που έχουν 
πραγματοποιηθεί μέσω ΑΣΕΠ, και συγκεκρι-
μένα του ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού και των δύο 
θέσεων (ΠΕ και ΤΕ διεκπεραίωσης υποθέσεων 
Προσωπικού) του ΚΕΠ. 
Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε την περεταί-
ρω στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας και την 
επαναλειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών σε μόνιμη βάση.
Ανοίγει επίσης ο δρόμος περαιτέρω στελέχωσης 
του Δήμου μας, εκτός των δύο εγκεκριμένων 
θέσεων (ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού και ΤΕ 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) που θα προσλη-
φθούν από τον επικείμενο διαγωνισμό του 
ΑΣΕΠ, με θέσεις που έχει απόλυτη ανάγκη όπως 
κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγου, χημικό μηχα-
νικό και εργατοτεχνικό προσωπικό (Οδηγός, 

Καθαριότητας, Βοηθός χειριστής Μηχανημάτων 
Έργων, Τεχνικών Υδραυλικών).
Παράλληλα αναβαθμίζουμε το Τμήμα Τεχνι-
κών Υπηρεσιών σε Διεύθυνση κάτι που θα βο-
ηθήσει στον περεταίρω εκσυγχρονισμό των 
δυνατοτήτων και της λειτουργίας της Τεχνικής 
Υπηρεσίας.
Ο νέος οργανισμός είναι δομημένος με τρόπο 
που δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο Ανωγείων 
να επενδύσει στις δεξιότητες και την εμπειρία 
του συνόλου των στελεχών του, παρέχοντας 
τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα υπηρεσιακής 
ανέλιξης και σταδιοδρομίας, εν όψει και των 
συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξι-
οκρατίας.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω 
την συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη και όλα τα 
στελέχη αυτής, για την άψογη συνεργασία μας.».

ΔιΑρΘρωΣη ΚεΝΤριΚωΝ υΠηρεΣιωΝ 
ΤΟυ ΔηΜΟυ ΑΝωΓειωΝ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες 
στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις 
παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες 
σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

ΕΝοΤΗΤΑ Α: υΠηρεΣιεΣ υΠΑΓΟΜεΝεΣ 
ΑΠευΘειΑΣ ΣΤΟ ΔηΜΑρχΟ 
1. Γενικός Γραμματέας 

2. Ειδικοί Συνεργάτες, Σύμβουλοι, Επιστημονι-
κοί Συνεργάτες, Νομική Υπηρεσία 
3. Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ 
4. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
5. Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου 

ΕΝοΤΗΤΑ β: υΠηρεΣιεΣ υΠΟΣΤηριΞηΣ 
Οι υπηρεσίες υποστήριξης στο Δήμο είναι ορ-
γανωμένες στη βάση:

1› Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών 
υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 
Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφά-
νειας και Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας 
και Πολιτισμού, που περιλαμβάνουν τα παρα-
κάτω Τμήματα:
1.1. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 
1.2. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 
1.3.  Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Δι-
αφάνειας 

1.4.  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού, 

1› Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών 
1.1.  Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλο-

ντος, Κοιμητηρίου, Καθαριότητας, Πρασί-
νου, Ανακύκλωσης, Βιώσιμης Ανάπτυξης 
και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

1.2. Τμήμα Δόμησης.

δράσεις αποδράσεις

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης 
η τροποποίηση του Οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Ανωγείων

ΑΝΩΓΕΙΑ, 19 ΣΕΠΤΕμβρΙου 2022

ΣυμΒαΣΗ για την 
υλοποίηση του Εργου 

«ΚαταΣΚΕυΗ ΚτΙρΙου 
αΣτΕροΣΧολΕΙου» 
π/υ 569.204,57 με φπα 
υπέγραψε ο δΗμοΣ 
ανωγΕΙων και η ανάδοχος 
εταιρεία μΕθοδΙΚΗ α.τ.Ε.Ε.

συνάψει ο Δήμος Ανωγείων με 
τον αναπτυξιακό Οργανισμό 
«ΔΑΙΔΑΛΟΣ» 
Η χρηματοδότηση του έργου  
είναι από το πρόγραμμα «Ά.  
Τρίτσης» και έχει την έγκριση  
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» 
Αναμένεται η δημοπράτηση του 
θόλου.

ΑΣΤερΟΣχΟλειΟ
Πρόκειται για ένα κτίριο πολλα-
πλών χρήσεων στο Αστεροσκο-
πείο του Σκίνακα στην Κρήτη  
με στόχο την ενδυνάμωση δρά-
σεων εκπαίδευσης, προβολής,  
πολιτισμού, και θεματικού  
τουρισμού στον Δήμο Ανωγείων 
και σε όλη την Κρήτη.
Το νέο κτίριο πολλαπλών χρήσε-
ων, επιφάνειας περίπου 360  
τετραγωνικών μέτρων, θα περι-
λαμβάνει αμφιθέατρο 80 θέσεων. 
Θα χρησιμοποιηθεί από κοινού 
από τον Δήμο Ανωγείων και το 
προσωπικό του Σκίνακα για τις 
τακτικές ανοιχτές νύχτες του 
Σκίνακα, για εκπαιδευτικές  
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων  
οργανωμένων επισκέψεων από 

σχολεία από όλη την Κρήτη, για 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, για την 
καλλιέργεια συνεργιών μεταξύ 
των επιστημόνων του Σκίνακα 
και της πολιτιστικής κοινότητας 
των Ανωγείων, και για την  
ανάπτυξη δράσεων αστρο-τουρι-
σμού, με στόχο την προσέλκυση 
υψηλής ποιότητας τουρισμού 
στην περιοχή των Ανωγείων.

ΦΩΤοΓρΑΦΙΑ: Σωκράτης  
Κεφαλογιάννης (Δήμαρχος),  
Μανώλης Βρέντζος (Αντιδή-
μαρχος), Ζαχαρένια Σκουλά 
(Διευθύντρια Τεχνικής  
Υπηρε σίας), Μιχάλης Δρα-
μουντάνης (Πρόεδρος ΔΣ) και  
Νικήτας Λουλάκης (Ανάδοχος).



17Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

εις μνήμη 
ΚωΝΣΤΑΝΤιΝΑΣ 

ΣΜΠωΚΟυ

εις μνήμη 
βΑΣιλιΚηΣ 
ΜΠΑΓΚερη

(χΑριΤΟΜΑΝωλεΝΑ)

εις μνήμη 
ελεΝηΣ 

ΚεΦΑλΟΓιΑΝΝη 
(χρΟΝΟΠεΤρΑιΝΑ)
✞  Ένα έτος από το θάνατό της

εις μνήμη 
χΑρΑλΜΠΟυ 
ΣΤΑυρΑΚΑΚη 

(λιΑΠη)
✞  Ένα έτος από το θάνατό του

ΚοΙνωνΙΚα

Ο ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΜΠΩΚΟΥ  

ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΜΠΩΚΟΥ

Αγαπημένη συντρόφισσα της ζωής μου, 
Ντίνα μου,
Όταν σε πρωτογνώρισα ήσουν 16 χρονών, 
μαθήτρια Λυκείου κι εγώ φοιτητής του 
Πολυτεχνείου. Υποτίθεται ότι είχα ανα-
λάβει προγυμναστής σου στα μαθηματικά, 
αλλά με ξεπερνούσε η εξυπνάδα σου και 
η ικανότητα σου να «μαθαίνεις» χωρίς να 
«διαβάζεις»!!! Αυτό το κορίτσι της νιότης 
μου αποχαιρετάω εδώ σήμερα.
Εκείνη την πρώτη γνωριμία την ακολού-
θησαν 50 χρόνια κοινής ζωής που σημα-
δεύτηκαν από την γέννηση των παιδιών 
μας, της Πατρούλας και του Κωστή μας, 
αλλά και από πολλές επαγγελματικές  και 
προσωπικές επιτυχίες, καθώς υπήρξες μια 
σπουδαία πολιτικός μηχανικός, με φαντα-
σία και άκρατο επαγγελματισμό. 
Δεν έλειψαν όμως και μεγάλα προβλήματα 
και πίκρες, εξαιτίας της εμπλοκής μου με 
την πολιτική.
Το ξέρω ότι κατά βάθος δεν συμφωνούσες 
με αυτή μου την επιλογή αλλά υπέμεινες 
αγόγγυστα τα δεινά που μας επιφύλαξε, 
για το χατίρι μου, για να μην με στενοχω-
ρήσεις περισσότερο. 
Ο χειρότερος όμως τιμωρός είναι η συνεί-
δηση μας.
Αμέτρητες ήταν οι φορές που σου ζητού-
σα νοερά συγγνώμη. 
Τότε που αναγκάστηκες να μείνεις 7 χρό-
νια μακριά μου στην Αμερική, με την υγεία 
σου να κλονίζεται ανεπανόρθωτα. 
Η απουσία μου σε πόνεσε μα δεν σε λύγι-
σε. 
Στάθηκες όρθια, δίπλα στον Κωστή μας, 
βράχος σωστός και πάντα κοντά  του, μέ-
χρι να τελειώσει τις σπουδές του, έχοντας 
πάντα στήριγμά σου την κόρη μας και τη 
φροντίδα της, αλλά και τη χαρά που μας 
χάρισε με τη γέννηση των εγγονών μας. 
Όσες φορές όμως κι αν σου ζητούσα συγ-
γνώμη, με τη σκέψη μου, δεν έφταναν για 
να ησυχάσει η ψυχή μου.
Ολόκληρη η ζωή σου αγαπημένη μου ήταν 
ένας αγώνας για την οικογένειά μας. Εσύ, 
η λατρεμένη μητέρα των παιδιών μας με 
τα κρυμμένα σου φτερά κατάφερνες, σε 
κάθε δύσκολη στιγμή της οικογένειας μας, 
να ίπτασαι και να μας απλώνεις το χέρι, 
να μας παρηγορείς και να μας χαϊδεύεις 
το κεφάλι σαν φύλακας άγγελος  όλων 
μας. 
Με σεμνότητα, ευαισθησία, ευγένεια και 
καλοσύνη ήσουν πάντα εκεί. Δίπλα μας 
και στήριγμά μας. Ήσουν πάντα η τρυφε-

ρή ευαίσθητη και γλυκιά γυναίκα μου με 
την όμορφη και ευγενική ψυχή.
Και να τώρα εδώ, με εσένα να φεύγεις, και 
να αφήνεις κενή τη θέση σου στο σπίτι μας, 
στη ζωή μας μα όχι στην καρδιά μας. 
Εκεί θα είσαι πάντα ζωντανή, γιατί η αγά-
πη είναι πιο δυνατή από τον θάνατο. 

«Ο μόνος τρόπος που μπορώ  
εσένα να ξεχάσω

 είναι της σκέψης τα φτερά  
να κόψω ή να σπάσω»

Θα είσαι στις κουβέντες μας, στις αναμνή-
σεις μας, κάθε μέρα και θα φωτίζεις τη ζωή 
μας με την αγάπη και την καλοσύνη σου, 
όπως έκανες πάντα. 
Στο τέλος του ταξιδιού σου, που ξεκινάς 
τώρα, είμαι σίγουρος πως θα σε περιμένει 
η ζεστή αγκαλιά της μητέρας σου, που 
στερήθηκες από παιδί, εσύ και η αδερφή 
σου, ο πατέρας σου, αλλά και η μάνα μου 
που σε εκτιμούσε βαθειά και σ’ αγαπούσε 
πολύ, ο αδελφός μου ο Κώστας, ο καρδι-
οχειρουργός, για να γαληνεύει την ψυχή 
σου και ο αδελφός μου ο Μενέλαος, που 
σε έκανε πάντα να γελάς. Μια μεγάλη πα-
ρέα σε περιμένει Ντίνα μου, από ανθρώ-
πους που σε αγαπούσαν και σε εκτιμούσαν 
πολύ.
Όσο για μένα, τα κατάλαβα τελικά, Ντίνα, 
όλα. Και την ουτοπία της πολιτικής, όταν 
πιστεύεις ότι μπορείς να αλλάξεις τα πράγ-
ματα και τις σκοπιμότητές της, που σε 
συνθλίβουν, όταν βρεθείς τη λάθος στιγμή 
σε λάθος μέρος. Το μόνο λάθος που δεν 
έκανα, ήταν πως σ’ αγάπησα πολύ. 

Συγγνώμη καλή μου.
«Φεγγάρι μου χαμήλωσε  

να γράψω με μελάνι
 στο κύκλο σου την αφορμή  

που δυστυχή με κάνει»

Καλό σου ταξίδι και καλό παράδεισο. 
7 Μάη 2022

Εις μνήμη της Κωνσταντίνας Σμπώκου, η 
οικογένειά της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 300,00 Ευρώ.

Εις μνήμη της εκλιπούσας η οικογέ-
νειά της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50,00 Ευρώ.

Η απώλεια της μάνας αποτελεί μια μοι-
ραία κατάληξη για τον καθένα που τη 
βιώνει. Όταν ο κύκλος της ζωής έχει ολο-
κληρωθεί, όπως της αείμνηστης μάνας μας 
της Χαριτομανώλενας, τότε η παρακατα-
θήκη είναι μεγαλύτερη.
Οι μαντινάδες που ακολουθούν εκφρά-
ζουν ευγνωμοσύνη και συναισθήματα αλο-
γάριαστης αξίας για τη μορφή της, έτσι 
όπως τα αισθάνεται και τα καταθέτει εγ-
γράφως ο γιός της Βασίλης Μπαγκέρης. 
Μαντινάδες

Παρόλο που δε συνηθώ
λόγους ποτέ να βγάνω,

δυό μαντινάδες θα σου πω 
μάνα πριχού ποθάνω.

Έχασα γω τη μάνα μου,
κι ας τσ’ άλλους να μου λένε,

πως ήταν εκατό χρονώ,
δεν πρέπει να τη κλαίμε.

Εμίσεψες σαν το πουλί
μα  με υπερηφάνεια,

κι ας  είχες ζήσει από μικρή,
μάνα μου στην ορφάνια.

Ακούραστα και αμέτρητα, 
τα όσα είχες κάνει,

Και τα θωρεί ο καθαείς
όταν τη μάνα χάνει.

Κάμετε στο παράδεισο,
τόπο να ρθεί μια μάνα, 
γιατί ‘τονε αρχόντισσα, 
κι ακούραστη συνάμα

Καλωστραθιά κι ώστε να ζω
θα ΄χω τη θύμηση σου, 
γιατί σαν μάνα έκανες, 
το χρέος της ζωής σου

Κάμετε ενούς λεπτού σιγή 
στη μάνα τη δική μας,

γιατί ΄ταν αποκούμπι μας,
σε όλη τη ζωή μας

Βιοπαλέστρα της ζωής 
ανυφαντού μου μάνα,
δυο μήνες επεράσανε, 

που χτύπησε η καμπάνα 

Καλοστραθιά μα έκαμες 
το χρέος σου πιτήδεια,

σα το καλό ανυφαντικό,
με ξόμπλια και στολίδια

Δεν θέλω λόγια να σου πω
Μάνα πολλά μεγάλα,

Όμως σ’ευχαριστώ πολύ
που εβύζαξες με, γάλα

Πράμα δεν πήρες φεύγοντας 
που τόσα είχες κάνει,

μόνο μια ανάμνηση καλή, 
μ’ αφήνεις και μου φτάνει

Καλό παράδεισο Μάννα,  
δίπλα στο Κύρη μας.

Εις μνήμη Βασιλικής και Μανώλη Μπα-
γκέρη η οικογένεια εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 200, 00 ευρώ.

Αγαπημένε μας,
Πέρασε κιόλας ένας χρόνος που έφυγες 
από κοντά μας. Ένας χρόνος δύσκολος 
χωρίς τη δική σου παρουσία. Μας λείπεις 
πολύ, δεν υπάρχει μέρα που να μη σε φέ-
ρουμε στο μυαλό μας. Μας λείπουν οι συμ-
βουλές σου, οι κουβέντες σου και ο καλός 
σου λόγος. Από σένα έχουμε μόνο να θυ-
μόμαστε καλές στιγμές. Ήσουν ένας ξε-
χωριστός άνθρωπος, γεμάτος καλοσύνη. 
Απεβίωσες 11 Οκτωβρίου 2021, μια μέρα 
δύσκολη για εμάς, αλλά αυτό που μας δίνει 
δύναμη και μας παρηγορεί είναι ότι εκεί 
που είσαι δεν πονάς και δεν ταλαιπωρεί-
σαι. Έχεις βρει πλέον την ηρεμία και τη 
γαλήνη της ψυχής σου. Θα υπάρχεις πά-
ντα στην σκέψη και στην καρδιά μας.
Καλό παράδεισο και καλή αντάμωση.

Η σύζυγος και τα παιδιά σου.
Δώδεκα μήνες πέρασαν
που κοίτεσαι στον Άδη
η απουσία σου αισθητή,

Λιάπη που το Λιβάδι

Του έρωντα το θάνατο 
το μακρινό ταξίδι

αίνιγμα δώρο ο Θεός
στον άνθρωπο το δίδει

Των αμαθιών τα δάκρυα
της απουσίας είναι 

από το κήπο της καρδιάς
εκόψανέ σε κρίνε

Βασίλης Βιτώρος (Βίλης)

Εις μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά 
του εισέφερε στη ΦΑ το ποσό των 50,00 
ευρώ.
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ΚοΙνωνΙΚα

«Στον ουρανό χορεύουνε 
Στον Άδη κάνουν γάμο

και βγήκαν και καλούσανε 
όλους τους πικραμένους
Χριστέ να με καλούσανε 
και με τον πικραμένο…» 

Όντως, φοβερότατο το μυστήριο του θα-
νάτου όπως λέει και η εκκλησία. 
Το τραγικό σου τέλος, όμως, αδερφέ μου, 
αυτό το μυστήριο το κάνει πιο φοβερό.
Έφυγες αδελφέ μου σαν αέρας, σε αυτό 
το φονικό συναπάντημα στις 6 του Δεκέμ-
βρη. Απρόσμενα, αναπάντεχα και με τον 
πιο τραγικό τρόπο.
Ο νους δεν μπορεί να το συλλάβει κι η 
σκέψη δεν μπορεί να μπει σε τάξη. Οι λέ-
ξεις είναι απλά για να γράφονται.
Το μόνο σίγουρο στη ζωή είναι ο θάνατος.
Αυτό όμως που κάνει τον πρόωρο μισεμό 
σου πιο τραγικό, είναι το πόσο βίαια κό-
πηκε το νήμα της ζωής σου.
Απρόσμενα και βίαια αποχωρίστηκες την 
οικογένεια σου που τόσο λάτρευες.
Σε μια στιγμή ορφάνεψαν όλοι από την 
απουσία σου. Το ταξίδι αναψυχής που 
είχες ετοιμάσει, έγινε ταξίδι χωρίς γυρι-
σμό, ταξίδι για την αιωνιότητα.
Άφησες ξαφνικά την άξια και αγαπημένη 
σύντροφο της ζωής σου τη Ρένα, τα παιδία 
σου, που για αυτά ζούσες και ανέπνεες, 
τον Κώστα, τον Δημήτρη, την Μαριάννα, 
τις νύφες σου που θεωρούσες σαν παιδιά 
σου και τον μικρό Χαραλάμπη, τον πρώτο 
εγγονό σου, χωρίς την παρουσία σου. Με 
πόση λαχτάρα περίμενες το δεύτερο εγγο-
νάκι και τον γάμο του Δημήτρη σου. Όλα 
τα παράτησες λυτά, δεμένα και σαν κερά-
κι έσβησες στο φύσημα του ανέμου αδελ-
φέ μου.

«Ο Μεταξάς κι η μάνα μας 
κι ο Γιάννης μας ομάδι

για συντροφιά παντοτινή 
θα σ’ έχουνε στο Άδη» 

και για αυτό Χαραλάμπη μας
«Δεν θα σου φαίνονται άγνωστοι 

του κάτω κόσμου οι τόποι
γιατί σε περιμένουνε 

κι εκειά δικοί σου αθρώποι»

Αρχοντιά, αυτό σε χαρακτήριζε, όπως 
είπε και ο δεσπότης, με μια λέξη που τα 
περιλαμβάνει όλα.
Κοινωνικός, φιλότιμος, εργατικός, ευαί-
σθητος, μερακλής, μπεσαλής, καλόψυχος 
και πάνω απ΄ όλα καλός συγγενής. Κά-
ποιοι που σε πίκραναν θα νιώθουν το βά-
ρος στη συνείδηση τους.

Εμείς πάντως τα αδέρφια σου νιώθουμε 
περήφανοι που σε είχαμε αδερφό. 
Τα χιλιάδες χέρια που σφίξαμε για συλλυ-
πητήρια δείχνουν τι ήσουν και ποιος 
ήσουν.
Τα πλήθη του κόσμου του κόσμου που αι-
σθάνθηκαν την ανάγκη να σου πουν ένα 
τελευταίο αντίο, τα μέσα ενημέρωσης, οι 
συνάδελφοι σου από την αστυνομία, οι 
απλοί καθημερινοί άνθρωποι της γειτο-
νιάς, ο μεγάλος κύκλος των κοινωνικών 
σου σχέσεων, σε ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά 
μέσα μας και μας κάνει να νιώθουμε ιδιαί-
τερα περήφανοι συνεχίζοντας επάξια στα 
χνάρια του Μεταξόκωστα και στην οικο-
γενειακή παράδοση.
Τα παιδιά σου αδελφέ μου πιστεύω θα 
γίνουν καλύτερα από σένα γιατί θα έχουν 
άριστο πρότυπο εσένα.
Η Ρένα, η αγαπημένη σου σύζυγος, θα 
κρατήσει γερά το τιμόνι της οικογένειας 
σου παρά την απουσία σου. Είναι ικανή 
και δυνατή για να αντέξει την μπόρα την 
μεγάλη.
Ο άνθρωπος αδερφέ μου πεθαίνουν όταν 
οι ζωντανοί τον ξεχνούν. Για μένα και για 
εμάς αυτό δεν ισχύει.

«Κόσμε χρυσέ, κόσμε αργυρέ,  
κόσμε μαλαματένιε, 

κόσμε και ποιος σε χάρηκε  
και ποιος θα σε κερδίσει. 

Θα σ΄ αποχαιρετήσουνε όμορφοι κι 
αντρειωμένοι, ψεύτη κόσμε…»

Ας είναι η μνήμη σου αιώνια
Καλό σου ταξίδι Χαράλαμπε

Τα αδέρφια σου,
Δημήτρης και Νίκη Σκουλά 

     
Εις μνήμη του εκλιπόντος, ο αδελφός του 
Δημήτρης Σκουλάς εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100,00 Ευρώ.

εις μνήμη 
χΑρΑλΑΜΠΟυ 

ΣΚΟυλΑ 
(ΜεΤΑΞΑ)

✞  Αποβίωσε 06.12.2022

Συμπληρώθηκαν έξι χρόνια από τότε που 
η ψυχή του αλησμόνητου Βασίλη φτερου-
γίζει από ψηλά. Ο αξέχαστος, παραδοσι-
ακός , και εξαιρετικός ανωγειανός, μπορεί 
να άφησε τα εγκόσμια, αλλά η υστεροφη-
μία του στην τοπική κοινωνία των Ανω-
γείων καθώς και των αποδήμων της Αθή-
νας, θα μείνει για πάντα! 
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Αι-
ωνία του η μνήμη. 
Εις μνήμη του εκλιπόντος, η σύζυγός του, 
Δώρα Αεράκη - Σπαχή, εισέφερε στην 
Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ.

εις μνήμη 
βΑΣιλειΟυ 

Γ. ΚΑλΟΜΟιρη
(ΣΜΠρΟυλΟβΑΣιλιω)

εις μνήμη 
ΑΝΤωΝη 
ΣΠΑχη 

(ΣΠΑχΑΝΤωΝη)
✞  Ένα έτος από το θάνατό του

εις μνήμη 
βΑΣιλη 
ΑερΑΚη 

(ΠιΤΑΚΟβΑΣιλη)
✞  Έξι χρόνια από το θάνατό του

Αγαπημένε μας,
πέρασαν κιόλας σαράντα ημέρες από τό-
τε που κίνησες για το μεγάλο ταξίδι, κι 
εμείς εδώ κινήσαμε έναν άλλο δρόμο, πα-
ράλληλο, αυτόν της απουσίας σου. Χωρίς 
εσένα λοιπόν στη ζωή, αγαπημένε μας 
πατέρα, ενώ εσύ μας δίδαξες ζωή. Βαριά 
η σκιά σου πατέρα, το νιώθω, θα μας σκε-
πάζει στα δύσκολα, το ξέρω. Όπως δύ-
σκολα γεννήθηκες και μεγάλωσες και συ. 
Το μαύρο πρόσωπο της ζωής πρωταντί-
κρισες ήδη στα έντεκά σου χρόνια, όταν 
οι Γερμανοί ολοκληρώνοντας το ολοκαύ-
τωμα και τη βαρβαρότητα τους στα Ανώ-
γεια συνέλαβαν 31 άντρες, μεταξύ των 
οποίων και τον πατέρα σου, τον Σμπρου-
λογιώργη, τον παππού μας, που δε γνω-
ρίσαμε ποτέ. Τους χρησιμοποιούσαν ως 
''αγωγιάτες'', όπως διηγόσουν συχνά, για 
να μεταφέρουν τα πάσης φυσεως υλικά , 
ικανοποιώντας τις επιθυμίες και τις ορέ-
ξεις τους. Και ξημερώνοντας 23 Αυγού-
στου 1944, όταν πια δεν τους χρειάζονταν, 
εκείνη τη μαύρη μέρα για σένα και τα τρία 
αδέρφια σου, τους εκτέλεσαν όλους, εναν-
έναν, 31 φορές, στα Σίσαρχα, στην άκρη 
μικρού γκρεμού όπου με περηφάνια στέ-
κει μπαμπά το μνημείο με τη δική σου μα-
ντινάδα:

Στη θύελλα του φασισμού
που τη φωθιά σκορπίζει,
μόνο με αίμα το δεντρό
τση λεφτεριάς ανθίζει'

Η μαντινάδα, ένα άλλο είδος που τόσο 
πιστά και με αγάπη υπηρέτησες. Μια μα-
ντινάδα μπαμπά μου η ζωή σου όλη:

Από τα γεννοφάσκια μου
τα πάθη μου 'κλουθούνε

και στην καρδιά μου βάσανα
και πόνοι κατοικούνε'

Και τώρα πατέρα, εμείς πρέπει να συνε-
χίσουμε το ταξίδι στις φωτογραφίες και 
στις αναμνήσεις που τόσο μας δυσκολεύ-
ει. Κι αν κάτι μας δίδαξε ο θάνατος είναι 
πως είναι σκληρός, τελεσίδικος και αδέ-
καστος. Αδέκαστος όμως υπήρξες και 
εσύ, στις αξίες που πρέσβευες μέχρι τέ-
λους. Και με την εικόνα της μάνας να στέ-
κει αγέρωχη δίπλα στο προσκεφάλι σου, 
μεχρι τέλους και εκείνη, δεν παραπονιό-
μαστε, είμαστε πολύ πλούσιες σε εικόνες. 
Μεγάλη λοιπόν η παρακαταθήκη που μας 
άφησες, αρχές και αξιοπρέπεια ενδεδυ-
μένες όμως πάντα με σεμνότητα και τα-
πεινότητα. Έλεγες:

Ο άνθρωπος στον κόσμο αυτό,

όσον καιρό θα μένει
πρέπει μ' αξιοπρέπεια΄
να ζει και να πεθαίνει.'

Σ' ευχαριστούμε μπαμπά για όσα μας δί-
δαξες, φάρος φωτεινός. Κι αν η μνήμη 
είναι πλέον η μόνη οδός για να σε προσεγ-
γίζουμε, υποσχόμαστε να μην ξεχάσουμε, 
γιατί δεν θέλουμε να ξεχάσουμε όλα αυτά 
με τα οποία μας περιέβαλες με την ομπρέ-
λα της αγάπης σου. 
   

Ομπρέλα την αγάπη σου
έχω και δε φοβούμαι

χιλιάδες μπόρες και βροχές
να' ρθούνε να με βρούνε'

Αναπαύσου ήρεμα αγαπημένε μας πατέ-
ρα στην πατρική γη των Ανωγείων που 
σε δέχτηκε στις αγκάλες της κλείνοντας 
με σένα τον κύκλο μιας γενιάς και ενώνο-
ντας ξανά μια ολόκληρη οικογένεια ενώ-
πιον πλέον της Θείας Δικαιοσύνης. Κι 
εκείνο το «εκτελέστηκε από τους Γερμα-
νούς» στο μνήμα του πατέρα σου, που 
μαζί βρίσκεστε πλέον, δε θα μαρτυρά 
απλώς αιώνια την ιστορία, αλλά θα απο-
δεικνύει πως εσείς οι ίδιοι υπήρξατε η 
Ιστορία.
Σ' αγαπάμε πολυτυραννισμένέ μας πατέ-
ρα. Αιωνία σου η μνήμη!

Φύσηξε αλύπητα βοριάς
από την πρώτη μέρα

γι΄αυτό δεν αναπαύτηκες
στη ζήση αυτή πατέρα'

Με αγάπη τα παιδιά σου.

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος που έφυγε 
από τη ζωή ο Αντώνης Σπαχής ή Σπα-
χαντώνης. Ένας ήσυχος, καλόκαρδος 
και αρκετά κοινωνικός Ανωγειανός, που 
παρά τα προβλήματα υγείας τα τελευ-
ταία χρόνια της ζωής του, δεν έχασε το 
κουράγιο και την δύναμή του να δείχνει 
σε όλους μας ότι πρέπει κάθε μέρα να 
παλεύουμε για το καλύτερο! 
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Αι-
ωνία του η μνήμη.

Εις μνήμη του εκλιπόντος η αδελφή του, 
Δώρα Αεράκη – Σπαχή, εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ. 
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ΚοΙνωνΙΚα
εις μνήμη 

ΔηΜηΤριΟυ 
χΑρ. ΣΚΟυλΑ

(ΚΑρΓΟΔηΜηΤρη)
✞  1939-2022

Ο Δημήτριος Χαραλάμπου Σκουλάς ήταν 
το δεύτερο παιδί μιας πολύτεκνης Ανω-
γειανής οικογένειας. Γεννήθηκε προπολε-
μικά, το 1939, και έμελε στα παιδικά του 
χρόνια να ζήσει το κάψιμο του χωριού, 
τον ξεριζωμό και την επακόλουθη κατά-
σταση, η οποία τον οδήγησε, σαν μονό-
δρομος, στην επιλογή της βοσκικής, ως την 
τέχνη της ζωής του, τέχνη που εξασκού-
σαν οι πρόγονοί του και οι περισσότεροι 
στο χωριό. Δεν περιορίστηκε όμως σε αυ-
τή καθώς τη διάνθησε με εκτεταμένα κλα-
δέματα και μπολιάσματα άγριων δέντρων 
στην Ξερολίμνη, τη δοχή του, με στόχο την 
εξημέρωσή τους, με αγροτικές και οικο-
δομικές εργασίες, καθώς και ξυλογλυπτι-
κής για την κατασκευή αγαλμάτων αλλά 
και χρηστικών αντικειμένων, κυρίως σχε-
τιζόμενα με την κουζίνα και τον αργαλειό,  
με τσαγκαρευτική, με δημιουργία αραγών, 
με δημιουργία κατσούνων των βοσκών, με 
ξηρολιθικές κατασκευές. Χάρη και στο 
δικό του ζήλο η τέχνη των ξηρολιθικών 
κατασκευών είναι ακόμα ζωντανή στο νη-
σί της Κρήτης, καθώς έχει συμβάλει ουσι-
αστικά και ενεργά στη συντήρηση, ανα-
στήλωση, αλλά και εκ νέου οικοδόμηση 
όλων των υπαρχόντων μιτάτων του Δήμου 
Ανωγείων τα τελευταία 70 χρόνια, έχο-
ντας δώσει και σχετικές συνεντεύξεις σε 
ακαδημαϊκά ιδρύματα και ομιλίες σε σε-
μιναριακές  για το αντικείμενο ομάδες 
εργασίας. Ήταν ένας πολυτεχνίτης με τα 
όλα του. Με ευγενική καρδιά και ευγενική 
ψυχή. Πάντα χαμογελαστός και ρωμαλέ-
ος, καθώς η φύση δεν ήταν ποτέ εμπόδιο 
για αυτόν, αλλά τη θεωρούσε ενεργό κομ-
μάτι από τον κύκλο της ζωής του και σύμ-
μαχο της επιβίωσής του. Τα τελευταία 
χρόνια είχε βρει λιμάνι ψυχής στην ανά-
γνωση λογοτεχνίας, η οποία και άνοιξε 
ένα τεράστιο νέο κόσμο μπροστά στα 
μάτια του, τον οποίο και θαύμασε πολύ.
Σύντροφός του κατά τη δεκαετία του 1970 
έγινε η Ελένη Αριστείδου Χαιρέτη, του 
«Παλιάτσου» η δεύτερη κόρη. Απέκτησε 
τη Ζαχαρένια, διδάκτορα πολιτικό μηχα-
νικό, την Κωνσταντίνα, νοσηλεύτρια και 
κοινωνιολόγο, και τον Χαράλαμπο, άξιο 
συνεχιστή των επιλογών του πατέρα του, 
του έργου του και του θρύλου που συνο-
δεύει αυτό. Ο Δημήτριος Σκουλάς αγαπή-
θηκε με πάθος τόσο από την οικογένειά 
του όσο και από τα αδέρφια του, τα ανίψιά 
του και τα ξαδέρφια του. Τα εγγόνια του, 

Δημήτρης, Μαρία και Ελένη συνεχίζουν 
να είναι οι ζωντανές αποδείξεις ότι η ευ-
γένεια και η ρωμαλεότητα του χαρακτήρα 
των ανθρώπων μπορεί και να είναι κλη-
ρονομική.    
Η προσφορά της όμορφης και φωτογε-
νούς του κορμοστασιάς στο κτίσιμο του 
χαρακτήρα του Περαχωριού και των 
Ανωγείων είναι γνωστή, καθώς είναι ανά-
μεσα στους δύο περισσότερο φωτογραφη-
μένους Ανωγειανούς και επιπλέον του 
άρεσε πολύ να εξασκεί την τέχνη της αφή-
γησης ιστοριών από το παρελθόν και να 
εξάγει και  συμπεράσματα ηθικής φύσεως 
από αυτές, εργαλεία με τα οποία μάγευε 
το πολυπληθές συνήθως κοινό του. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, αλλά και τους αν-
θρώπους που ευεργετήθηκαν από αυτό του 
το χάρισμα, υπήρξε δεινός αρρωτηχτής, 
αλλά και ξεκαθαριστής προβάτων, τη μο-
ναδική του ικανότητα για την οποία εξέ-
φραζε περηφάνια, καθώς ήταν δείγμα της 
κοινωνικής του ισχύος, αλλά και της απο-
δοχής του στον μυθικό κόσμο των βοσκών 
του Ψηλορείτη.
Τι μπορεί όμως να συμβολίζει η στάση ζω-
ής του; Ό,τι χωρίς εφόδια ο άνθρωπος 
μπορεί με μόνη βοήθεια το πνεύμα και την 
ψυχή του να νιώθει τόσο δυνατός  ώστε 
και να κάνει την πέτρα, κτίριο, το άγριο, 
ήμερο, το αδύνατο, δυνατό. Τον ευχαρι-
στούμε λοιπόν για το φωτεινό παράδειγμα 
της ζωής-προσφοράς του, αλλά και τον 
ευγνωμονούμε για την οριοθέτηση  της 
δικής μας πορείας.
Η οικογένεια του ευχαριστεί όλον τον κό-
σμο για την ουσιαστική συμπαράσταση 
που εξέφρασε στο πένθος της.

Επικήδειος λόγος  που εκφωνήθηκε στο 
τέλος της εξοδίου ακολουθίας  

στις 03-09-2022  
στην Παναγία στο Περαχώρι

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΚΑΡΓΟΔΗΜΗΤΡΗ  ΣΚΟΥΛΑ

Αποχαιρετούμε σε Καργοδημήτρη! 
Εσένα, τον καλό συγγενή, τον ψυχωμένο 
και βασανισμένο! Εσένα, τον έχοντα την 
έγνοια του φόβου που φυλάει τα έρμα. 
Εσένα, τον χτίστη, τον πετροκόπο, τον 
βοσκό, τον κελάρη, τον ευαίσθητα ευσυ-
γκίνητο, τον πάντα γοητευμένο με την 
ομορφιά, τον ακούραστο διαβάτη του Ψη-
λορείτη! 
Εσένα, τον συχνά συντρέχοντα, τον πα-
νταχού ευρισκόμενο, τον φίλα ομιλούντα, 
τον μπιστικό δικό!
Εσένα, με την βιογραφία του αγωνιστή 
φαμελιάρη, του πιτήδειου μιτατοπλάστη, 
του αγωνιούντα συζύγου και του πότε 
θλιμμένου και πότε χαρούμενου πατέρα, 
για όσα καλά και όσα δύσκολα έμπαιναν 
στο σπίτι. 
Μικρός και μέγας ο αγώνας του καθενός. 
Μικρό και μέγα το μπόι και η ψυχή του. 
Και δε χωρούν ούτε σε δύο γραμμές ούτε 
σε δύο τόμους.
Εμείς θα σου ξαναπούμε τρεις λέξεις για 
να τις ακούσεις τελευταία φορά:  Περα-
χώρι, Βενιζέλος, Ξερολίμνη. Όλα τα υπη-
ρέτησες. Όλα θα σε θυμούνται.
Και εμείς, μαζί και δίπλα στα ξεχωριστά 
παιδόγγονά σου. 

Μαντινάδες που γράφτηκαν για την απώ-
λειά του 

Η πέτρα θέλει μαστοριά, 
 σφυρί, λοστό, καλέμι,

Τσι μάντρες απού έχτισες,  
δε ρίχνουν οι ανέμοι

Χαραλαμπος Χαιρέτης

Έζησε τα εγγόνια του,  
τα 'δε να μεγαλώνου,

Και έφερε τη φεύγα ντου,  
το γύρισμα του χρόνου

Η στο Λιβάδι ήτανε  
μια γραφική φιγούρα

Εδά χωρίς παλιούς του πια  
τ' άσπρα θα γίνουν σκούρα

Φορεί τονε το μαντηλέ,  
γιατί μπορεί στον άδη

να ναι παραδοσιακό και έκεδα λιβάδι
Σταύρος Βιτώρος

Στο χρόνο πάνω μη μπορείς  
να κρύψεις τον καημό σου,
Έφυγες για να πα να βρεις  

ξανά τον αδερφό σου
Μαρία Σκουλά

Επήρες την Μπασάκαινα  
χάρε στον πρώτο γύρο, 

στη δεύτερη σου τη στραθιά  
πήρες τον Καργομύρο

Δυο μήνες μόνο διαφορά  
ο γεις απού τον άλλο, 

αδέρφια Περαχωριανά  
στολίδια των Σκουλάδω

Πριν κλείσει ο χρόνος ήπηρε  
ο χάρος 'πό να σπίτι 

Μαρίκα, Μύρο κι έκλεισε  
με τον Καργοδημήτρη. 

Γαριποσταύρος Ζαχαριουδάκης

Πάλι αέρας φύσηξε κρυγιός από τα όρη 
και μια μορφή εχάθηκε  

από το Περαχώρι
Γαριπαντώνης Ζαχαριουδάκης

Κρούσα, μαντήλι κι όνειρα,  
όλα στο νου τα βάνω, 

Του κύρη μου που άφησε  
τον κόσμο τον απάνω

Μαύρη δεσά απού φορεί   
στην κεφαλή δεμένη, 

Με το κορμί ανατρανιστό,  
μες την πλατεία μπαίνει...

Ζαχαρένια Σκουλά

Χρήματα στη μνήμη του κατέθεσαν οι: 
Δακανάλη Μαρίκα
Αθητάκη Μαρία-Ζουράρης Γιώργος
Κεφαλογιάννης Γιώργης ή Μπασάκος
Καλλέργης Μανώλης ή Νταλούκος
Σταυρακάκης Βασίλης ή Μόμπιλας
Σκουλά Ρίτα ή Παπαδιά
Σκουλά Ρένα του Μίχαλου
Μπέρκης Δημήτρης και Μαρία
Μανουράς Μιχάλης και Μαριλένα
Κεφαλογιάννης Γιάννης ή Μπασάκος
Κεφαλογιάννης Μπάμπης ή Μπασάκος
Ξυλούρης Γιάννης και Μαρία 
Χαχλιούτης Τάσος και Λουκία
Σκουλάς Μπάμπης και Ελευθερία
Φραγκάκης Νώντας
Φραγκάκης Πέτρος
Φραγκάκης Χαρίτος
Λίτινας Σταύρος 

Στεφάνια στη μνήμη του κατέθεσαν οι:
οικ. Βασίλη Κεφαλογιάννη ή Μπασάκου
οικ. Κώστα -Ελένης Κάββαλου
οικ. Χρυσούλας Ξυλούρη ή Κοζύραινας
οικ. Καργομιχάλη Σκουλά
οικ. Στέλιου Παπαδάκη του Σταματογι-
ώργη
οικ. Λουκίας Χαιρέτη ή Πλατσαρά
οικ. Βαγγέλη Σκουλά ή Καβάκη
οικ. Καργομύρου Σκουλά

Εις μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά 
του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 
ευρώ.

εις μνήμη 
ΣΠυριΔωΝΟΣ 
ΣΑλΟυΣΤρΟυ 

(ΤΖιΜη)

Λατρεμένε μου μπαμπά, δεν μπορώ να πιστέψω 
ότι τώρα γραφώ για σενα. Δεν υπάρχουν λόγια, 
γιατί ο πόνος μας είναι αβάσταχτος. Κάνεις δεν 
το περίμενε ότι θα έφευγες με αυτόν τον τρόπο 
και σε τόσο μικρή ηλικία δίχως αφορμή. Εσύ 
που ήσουν τόσο δυνατός δεν τα κατάφερες να 
νικήσεις το χάρο, που να το ξερες. Τώρα εμείς 
είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε χωρίς εσένα. 
Θα λέμε όμως, για να παρηγορούμαστε λίγο, ότι 
ήταν θέλημα Θεού. Μπορεί να έφυγες μα άφη-
σες εμάς να συνεχίσουμε τα πιστεύω σου κ τις 
πράξεις σου. 
Από μικρός, δούλευες κ δεν βαριόσουν ποτέ, 
πέρασες δύσκολα και θυμάμαι χαρακτηριστικά 
να μου λες «ό,τι πέρασα εγώ, δεν θέλω να το 
περάσετε εσείς». Μας μεγαλώσατε εσύ και η 
μαμά με πολλή αγάπη, στοργή και κόπο. Δεν 
θέλατε να μας χαλάσετε ποτέ χατίρι ούτε να μας 
βλέπετε να στενοχωριόμαστε και είμαστε ευγνώ-
μονες γι’ αυτό. Είχες δύναμη και δεν καταλάβαι-
νες τίποτα. Ήσουν κάλος άνθρωπος μπαμπά 
μου. Στήριζες όλους και για όλα και αγαπούσες 
πολύ το χωριό, ήσουν άξιος Ανωγειανός. Το 
χιούμορ σου, το γέλιο σου και τα κανακίσματά 
σου χαραγμένα για πάντα στις καρδιές μας. 
Μιαν αστραπή ήταν η ζωή σου, άνοιξε τα φτερά 
σου και σκέπασέ μας, όπως έκανες πάντα και 
για την μαμά και για εμάς. Δεν θα αφήσουμε να 
ξεχαστείς ποτέ θα διηγούμαστε πάντα στα παι-
διά μας ιστορίες για σενα, θα λέμε στον Μαρίνο 
σου και στην Χρυσή σου ποσό καλός πάππους 
ήσουν! 
Αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή το Στέλιο 
και την Χριστίνα στην οικογένεια και τους κά-
νατε και δικά σας παιδιά, πλημμυρίζοντας από 
χαρά αφού μεγάλωνε η οικογένειά μας. Θα σε 
θυμόμαστε έτσι όπως έφυγες μπαμπά, όρθιο, 
χαρούμενο κ ευτυχισμένο, που είχες δημιουργή-
σει μια όμορφη, ενωμένη και δυνατή οικογένεια 
κ αυτός ο δεσμός δεν θα χαθεί ποτέ, γιατί η σκέ-
ψη ενώνει ό,τι χωρίζει η απόσταση! Εις το επα-
νιδείν μπαμπά μου κι είμαι σίγουρη ότι κάποια 
στιγμή θα τα ξαναπούμε! Αναπαύσου εν ειρήνη. 
Σ' αγαπάμε όσο μας αγαπούσες κι εσύ και ακό-
μα πιο πολύ. Μας λείπεις!

Μπορεί να έφυγες μακριά,  
γλυκό, στερνό μου χάδι, 

μα στ’ όνειρο θα κάνουμε παρέα κάθε βραδύ

Εσύ εμίσεψες ορθός, δραστήριος όπως πάντα, 
μα έφηκες οπίσω σου ένα μεγάλο γιαντα 

(κατσουγκρης)

Μίσεψες μα επόμεινε η άριστή σου φήμη, 
και τ’ όνομά σου αντρόπιαστο,  

καλό ταξίδι ΤΖιΜΗ 
(κατσουγκρης)

Άραγε σμίγουν οι νεκροί στον κόσμο ή τον άλλο, 
γιατί πεθύμησα να δω του κύρη μου το ζάλο

Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που συμπαραστά-
θηκε στο πένθος μας

Εις μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά του ει-
σέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ.



Ο ΣυλλΟΓΟΣ ΑΝωΓειΑΝωΝ ΤηΣ ΑΘηΝΑΣ ΚΑι η  
ΣυΝΤΑΚΤιΚη ΟΜΑΔΑ ΤηΣ ΦωΝηΣ ΤωΝ ΑΝωΓειωΝ ΣΑΣ ευχΟΝΤΑι 

χρΟνια   ΠΟλλα 
 Και    Καλη    χρΟνια!


