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Επίσκεψη στη ΦΛΟΓΑ
από το Σύλλογο Ανωγειανών Αθήνας

Σ’ ένα κατάμεστο καθ’ όλη τη
διάρκεια της βραδιάς ΚΡΗΤΙΚΟ
ΚΟΝΑΚΙ, ο Σύλλογος Ανωγειανών
Αθήνας υποδέχτηκε το Σάββατο,
28 Ιανουαρίου 2017,
συγχωριανούς και φίλους, στο
καθιερωμένο αντάμωμα με αφορμή
την ετήσια χοροεσπερίδα του.

Σελ. 13

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Το Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017, ο Σύλλογός μας
υποδέχτηκε στο «σπίτι» του συγχωριανούς και φίλους
με αφορμή την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του.
Ο πάτερ Βασίλειος Βουϊδάσκης ευλόγησε γι’ ακόμη
μία φορά την πίτα του Συλλόγου μας, με θερμές ευχές για την νέα χρόνια, με πολύτιμο «βοηθό» σε ρόλο...ψάλτη τον καταξιωμένο ανωγειανό λαουτιέρη
και τραγουδιστή Δημήτρη Σκουλά, ο οποίος στη
συνέχεια, μας έκανε την τιμή να τραγουδίσει τα παραδοσιακά Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.

Την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017, αντιπροσωπεία
του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»,
με επικεφαλής την πρόεδρο Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη,
επισκέφθηκε τον κεντρικό ξενώνα του Συλλόγου Παιδιών με
Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδί, προκειμένου
να παραδώσει τα τρόφιμα και τα παιχνίδια που συνελέγησαν
στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης παιδικής εκδήλωσης,
που οργάνωσε με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τα
δικαιώματα του παιδιού την Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016.
(συνέχεια στη σελ. 15)

(συνέχεια στις σελ. 12)

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΣΕ ΒΟΛΟ - ΠΗΛΙΟ

«ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
- EL GRECO»
(προβάλλεται
στους
κινηματογράφους)

› 11-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Η νέα ταινία - ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή, το
έργο και τη γενική πορεία του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου - EL GRECO, του εξαίρετου σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη, είναι πλέον γεγονός!

Μ’ επιτυχία στέφθηκε και φέτος η διήμερη εκδρομή, που διοργάνωσε ο σύλλογός μας την 11 και 12 Μαρτίου 2017, σε
Βόλο και Πήλιο, με την άρτια διοργάνωση του Xilouris Travel,
του συγχωριανού μας και τέως μέλους του Συλλόγου μας
Κώστα Ξυλούρη (Καντρόκωστα).
(συνέχεια στις σελ. 13)

στη Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Ηθοποιός, τραγουδοποιός, ερμηνευτής,
δικηγόρος, ο Δημήτρης Σαμόλης
ξετυλίγει τα ταλέντα του στη
Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, με αφορμή
την κυκλοφορία της νέας
του δισκογραφικής δουλειάς
«Ένα σύμπαν στα μέτρα σου».
Σελ. 6,7,8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

ΣΚΕΨΕΙΣ, σελ. 2
του Γιάννη Μανουρά

«Ανάθεμάσε κυνηγέ
που σκότωσες τ’ αηδόνι
και μαυροντύθηκε η αυγή
κι αργεί να ξημερώνει»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΦΛΕΒΑΡΗ 1980
Η λιτή παρουσία με την επική φωνή...Το σπάνιο
μουσικό ένστικτο... Η προσωποποίηση της λεβεντιάς και της αξιοπρέπειας περνούσε στο Πάνθε(συνέχεια στις σελ. 16)
ον των Αθανάτων!

(συνέχεια στις σελ. 4)

Σ υ νέντε υ ξ η

Δημήτρη Σαμόλη

37 ΧΡΟΝΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΧΑΡΩΝΙΤΗ:

✓

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΙΒΛΙΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
➔ Πλήρεις σειρές εγκυκλοπαιδειών και

Ο Σύλλογος
Ανωγειανών Αθήνας
«Το Ιδαίον Άντρον»
εύχεται σε όλους
Καλή Ανάσταση
&
Καλό Πάσχα!

άλλων βιβλιών, προσέφερε ο Σύλλογος των
Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»
στο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων.
σελ 13

ανωγειανεσ
αθιβολεσ, σελ. 8

Ιστοριεσ του ωκεανου
σελ. 9, της Μαρίας Χρονιάρη

παρεξ ελευθερια
...και γλωσσα, σελ. 10

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

σκέψεις...
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ΣΙΓΑ ΜΗ ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ...

Όταν οι Έλληνες πριν δύο περίπου, χρόνια, συμμετέχοντας στο περιβόητο δημοψήφισμα,
ψήφιζαν, με ποσοστό 60 %, «ΟΧΙ» στα μνημονιακά μέτρα, το ίδιο διάστημα όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν, ότι σε ποσοστό 80 % οι ίδιοι άνθρωποι, λέγαμε «ΟΧΙ» στην έξοδό μας
από το ευρώ.
Από την άλλη, σε αντίφαση με τα ανωτέρω, έπεσε πρόσφατα στην αντίληψή μου, έρευνα
του ανεξάρτητου, μη-κερδοσκοπικού, ερευνητικού οργανισμού «ΔιαΝΕΟσις», με βάση την
οποία, τέσσερις στους δέκα Έλληνες πιστεύουν, ότι αυτή που βγήκε περισσότερο ωφελημένη από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η Ένωση και όχι η Ελλάδα. Το ίδιο πιστεύουν και οκτώ στους δέκα αγρότες.
Θα μου πείτε, ότι με τόσα που περνάμε τα τελευταία χρόνια, οι πεποιθήσεις και οι διάφορες
αυτές γνώμες των Ελλήνων, είναι εντελώς εύλογες και αυθόρμητα ειλικρινείς… Όμως, και
αφού πρώτα σημειώσω, τον απόλυτο σεβασμό μου και την μεγάλη αγωνία μου, ενόψει της
φοβερής κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που σοβούσα ακόμη, ταλανίζει, τα τελευταία
8 χρόνια, 2 στους 3 Έλληνες, δεν μπορώ παρά να εντοπίσω και σημειώσω, την αντίφαση,
που αναδεικνύουν αυτές ακριβώς οι πεποιθήσεις των Ελλήνων και οι οποίες έρχονται αντίθετες, όχι μόνο με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αλλά και πολύ περισσότερο με την
ίδια την κατάσταση που διαμορφώθηκε στη χώρα μας, από το έτος 2000, οπότε και ενταχθήκαμε στη νομισματική ένωση και υιοθετήσαμε το ευρώ, έως και σήμερα.
Και εξηγούμαι: Αρκεί να κοιτάξει κανείς γύρω του, στα λιμάνια, στα νοσοκομεία, στα
σχολεία, στους δρόμους, σε ξενοδοχειακά καταλύματα και ξενώνες, σε χιλιάδες ιδιωτικές
επιχειρήσεις και σε διάφορες δημόσιες δομές, όπως όλα αυτά (συγ)χρηματοδοτήθηκαν από
κοινοτικούς πόρους, για να αντιληφθεί πόσο βελτιώθηκε η ζωή μας από τη συμμετοχή της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και η (αντιπαθητική σε μένα) γλώσσα των αριθμών, αναφέρει ότι με βάση τα επίσημα
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελευταία, έχει χορηγήσει στην Ελλάδα, κατά την
περίοδο 2000 – 2015, συνολικές ενισχύσεις ύψους 71,8 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 4,5 δισ.
κατά μέσον όρο, ετησίως. Και αν σπεύσει να πει κανείς, ότι «..ε και λοιπόν, δάνεια είναι
και θα τους τα ξεπληρώσουμε και με το παραπάνω», δεν μπορεί παρά να σημειώσω, ότι οι
κοινοτικές ενισχύσεις δεν είναι δάνεια. Προέρχονται, αντιθέτως, από τη φορολογία των
πολιτών των πλούσιων χωρών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η ίδια αυτή η απρόσωπη, αλλά
σίγουρα αμείλικτη, γλώσσα των αριθμών καταδεικνύει, ότι η χώρα μας, έλαβε ποσό ίσο με
το 50% της συνολικής εισφοράς της Γερμανίας στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Κι αν θέλετε να αναφερθούμε στις λοιπές, οικονομικά ασθενείς χώρες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πρέπει να σημειωθεί, ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία, και σε σχέση με το μέγεθος της
κάθε οικονομίας, η Ελλάδα έλαβε κατά 35% υψηλότερες ενισχύσεις από την Πορτογαλία,
κατά 250% υψηλότερες από την Ιρλανδία και κατά 320% από την Ισπανία!
Μετά απ’όλα αυτά, εύλογο προκύπτει το ερώτημα, ποια είναι η αιτία, που κάνει μεγάλο
αριθμό συμπολιτών μας, να μην επιθυμούν να δουν την πραγματικότητα. Και μάλιστα, όταν
μέχρι το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες ήταν από τους πιο ένθερμους υποστη
ρικτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τούτο, όχι ασφαλώς μόνον εξαιτίας των επιδοτήσεων
και της σημαντικής εισροής πόρων, αλλά και εξαιτίας της υπερηφάνειας που αισθάνονταν οι
περισσότεροι από εμάς, για τη συμμετοχή της χώρας μας, σε μια ένωση ανεπτυγμένων χωρών.
Κι όμως και ο καιρός τα έφερε αλλιώς… Η κρίση έκανε αρκετούς Έλληνες να στραφούν
εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πιο πιθανή εξήγηση γι’αυτή τους τη στάση, το ότι
ίσως, κάποιοι δεν ήθελαν ή κάποιοι αρκετοί άλλοι, αδυνατούσαν, να κατανοήσουν τις
εσωτερικές αιτίες της χρεοκοπίας. Και άρχισαν να πιστεύουν κάθε είδους κραυγή, που
απέδιδε την κρίση στην προσπάθεια των ξένων να υποτάξουν και να εκμεταλλευτούν τους
Έλληνες.
Τους Έλληνες, που είχαν εκλάβει την Ευρώπη, ως εγγύηση συνεχούς ευημερίας, η οποία
μόλις άρχισε να καταρρέει (και εν τέλει, τω όντι, κατέρρευσε) αξιώσαμε επιτατικά, από τις
άλλες χώρες να την εξασφαλίσουν πάλι σε μας, χωρίς όρους.
Αποφύγαμε να ανακαλύψουμε τις πραγματικές αιτίες της κρίσης. Αρχίσαμε να πιστεύουμε
κάθε ισχυρισμό που διακινούνταν από τον κάθε τυχαίο ή μη, και τον «περιέφερε» πάνω από
τα κεφάλια μας. Μεταξύ άλλων, μάθαμε ότι οι δανειστές ήταν συνειδητοί τοκογλύφοι,
ενεργώντας ως τέτοιοι εις βάρος μας, αν και τα νούμερα δεν έβγαιναν, καθώς τα επιτόκια
με τα οποία μας δάνειζαν, φαίνεται ήταν δέκα φορές μικρότερα από εκείνα των αγορών.
Ακούσαμε και άλλα, περί …χούντας που δεν τελείωσε το ’73 και άλλα όμοια.
Τελικά, υιοθετήσαμε επιθετική στάση έναντι πάντων και δη των λοιπών, οικονομικά ισχυρών,
ευρωπαίων και αξιώσαμε να δεχθούν, όλα όσα πρεσβεύαμε. Εφεύραμε εχθρούς, έστω και στο
πρόχειρο, «στο πόδι» με άλλα λόγια, για να τους αποδίδουμε όλα τα «κακά της μοίρας μας».
Αρνηθήκαμε, επειδή «…ίσως είμαστε εξυπνότεροι και ακόμα αδούλωτοι (sic)..» να κατανοήσουμε την πραγματικότητα και να αντιληφθούμε τα επιτακτικά κελεύσματά της. Υιοθετήσαμε επιθετική συμπεριφορά, η οποία επιβάρυνε πολιτικά την δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας μας.
Παλέψαμε ενάντια στο δαιμονικό μνημόνιο (που κι εμένα δε μ’αρέσει), σαν να ήταν ο γερμανός κατακτητής, δεχόμενοι άκριτα, ότι η απαλλαγή μας από τις δεσμεύσεις του, θα μας
ξαναγύριζε στην εποχή των παχέων αγελάδων.
Το ίδιο διάστημα, όλες οι άλλες χώρες, που βρέθηκαν σε προγράμματα στήριξης, ασχολούνταν με τις αιτίες των δικών τους μνημονίων και όχι με τα ίδια τα μνημόνια. Και βγήκαν
(ήδη) από τα προγράμματα επιστρέφοντας στην ανάπτυξη. Εμείς συζητάμε για το τέταρτο…
μνημόνιο. Όλα όσα για εμάς αποτελούν τον ανεμόμυλο (βλ. αρχιτεκτονική του ευρώ, ΔΝΤ,
Γερμανοκρατούμενη Ευρώπη), για την Κύπρο, την Ιρλανδία και την Ισπανία, είναι απλώς
μια πραγματικότητα, με την οποία πρέπει συνεργαζόμενοι να συμπλεύσουν για να ορθοποδήσουν.
Το ερώτημα είναι «τί θέλουμε και τί επιζητούμε από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση; Τώρα πια και στο μέλλον…» Αν θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη, πρέπει να
κάνουμε επώδυνες υποχωρήσεις. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την Ευρώπη, πρέπει να δούμε
αν μπορούμε να το πράξουμε. Αν δεν μας αρέσει αυτό που ζούμε στην Ευρώπη, πρέπει να
δούμε, αν μπορούμε «να φύγουμε». Οι Βρετανοί το αποφάσισαν. Οι Φινλανδοί το συζητούν
ήδη. Οι Αυστριακοί και οι Γάλλοι το κουβεντιάζουν. Ίσως όμως όλοι αυτοί, να έχουν περιθώρια, ακόμα και για λάθη. Τα δικά μας περιθώρια εξαντλήθηκαν. Αν πραγματικά πιστεύουμε, ότι αυτά που πήραμε από την Έυρωπαϊκή Ένωση, είναι λιγότερα απ’αυτά που δώσαμε, η λογική λέει, ότι δεν αξίζει να συνεχίσουμε. Είναι όμως έτσι…; Το μόνο που δεν αντέχω,
είναι να πω: «για όλα φταίνε οι ξένοι». Είναι φτηνό και λίγο.
Ο αρχισυντάκτης
Γιάννης Βασ. Μανουράς
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Ανωγειανές...
μουσικές κυκλοφορίες

« Τση

νιότης
το ξεκίνημα»
Δημήτρης Ξυλούρης
(ΚΙΤΡΟΣ)
Παραγωγή - Κεντρική διάθεση:
«ΑΕΡΑΚΗΣ - ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ & ΣΕΙΣΤΡΟΝ»

› Την πρώτη του παρουσία στο
μουσικό στερέωμα, με το πρώτο του CD με τίτλο
«Tση νιότης το ξεκίνημα», έκανε πριν λίγο καιρό, ο νέος και
φέρελπις συγχωριανός μας, Δημήτρης Ξυλούρης. Ο Δημήτρης
Ξυλούρης, αποκάλυψε την πρώτη αυτή δουλειά, στο κοινό, την
Παρασκευή 10 Μαρτίου, στο «Μήλον της Έριδος» στο Ηράκλειο, έχοντας δίπλα του, ως ομιλήτρια την Ελένη Ξυλούρη, ενώ
ο ίδιος ο μουσικός, φρόντισε με τη συνδρομή του Γιάννη Σπαχή
(λαούτο), του Θωμά Μπολάκη (κιθάρα), του Γιώργου Τζωρτζάκη (μπάσο) και του Μιχάλη Κονταξάκη (μαντολίνο) να συντροφεύσει μουσικά του πολυπληθείς παρευρισκόμενους, δίνοντας όλοι
μαζί, στη βραδιά ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το CD του Δημήτρη Ξυλούρη, περιλαμβάνει 11 κομμάτια, στα περισσότερα των οποίων έχει γράψει ο
ίδιος τη μουσική, ενώ στοίχους μεταξύ άλλων, έδωσαν ο Γιάννης
Ξυλούρης (Κιτρογιάννης), ο Γιώργης Καψάλης (Τσαλδάρης), η
Δέσποινα Σπαντιδάκη, Μίχαλος Δραμουντάνης και ο Γιάννης
Βιτώρος (Βιτωρογιάννης).

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
των Ανωγειανών της Αθήνας
«ΤO ΙΔΑΙOΝ ΑΝΤΡOΝ»
Γραφεία

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

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

Ιωάννης Β. Μανουράς
κιν. τηλ.: 6972-906273
e-mail: gmanouras1@gmail.com

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

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

Κωνσταντίνα Ανανίδη
ananidi@otenet.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
alskreta@gmail.com

Ιωάννης Μανουράς
Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Νίκος Καράτζης
Βασίλης Κονιός
Ζαχαρίας Σαλούστρος
Μανώλης Σκανδάλης
Ριρίκα Σκουλά
Ιωάννης Σπιθούρης
ειδικοσ συνεργατησ

Άλκης Σκουλάς
συνεργατεσ - ΣΥΝΤΑΚΤεσ

Για την πρώτη αυτή δουλειά του Δημήτρη Ξυλούρη ο «Λουδοβίκος
των Ανωγείων», σημειώνει: «Ο νεαρός Δημήτρης Ξυλούρης γεννημένος στο Δυτικό τμήμα των Ανωγείων «αναπνέει» το ίδιο φως
και γεύεται τους ίδιους «σκοπούς» που ανέπνευσαν και γλέντησαν
οι πιο παλιοί από τους παλιούς μας λυράρηδες! Ο παππούς του
ο Κιτρογιώργης έπαιζε ιδιαίτερη λύρα με χαρακτήρα δικό του!
Σε μια γειτονιά γεννήθηκαν όλοι οι μουσικοί των Ανωγείων: Ο
Γιώργης Καλομοίρης, ο Ψαραντώνης, ο Βασίλης Σκουλάς, ο Νικηφόρος Αεράκης, ο Ψαρονίκος, και φυσικά οι νεότεροι: Ψαρογιώργης και Ψαρολάμπης.
Μέσα σε αυτό το καμίνι πρέπει όχι να επιβιώσει, αλλά να διακριθεί! Ανακαλύπτοντας το δικό του βηματισμό, κάνοντας δικό του
μουσικό χαρακτήρα θα το πετύχει, γιατί έχει ταλέντο και θέληση
και γνοιάζεται για τη μουσική. Η πρώτη του απόπειρα έγινε με
αυτό το δίσκο. Πιστεύω ότι ξεκινά μια λαμπρή πορεία. Η λύρα
του έχει ευχέρεια και απλότητα, παίζει όμως από τότε που τα
πόδια του δεν άγγιζαν κάτω από την καρέκλα…»
Λουδοβίκος των Ανωγείων

Σταύρος Βιτώρος
Βασίλης Βουϊδάσκης
Γιώργος Καλογεράκης
Κώστας Μακρής
Θοδωρής Πελαντάκης
Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Γεώργιος Σκουλάς
Μανώλης Φασουλάς
Μαρία Χρονιάρη
φωτογραφιεσ

Μανώλης Σκανδάλης
www.mSkandalis.gr, κιν. τηλ.: 6977-891415
υπευθυνοσ διαφημισησ
& δημοσιων σχεσεων

Νικόλαος Καράτζης, κιν.: 6979-302303
Ζαχαρίας Σαλούστρος, κιν.: 6977-464742
εκτυπωση - βιβλιοδεσια

Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
ετησιεσ συνδρομεσ

Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις
των συντακτών τους. Κείμενα μπορούν να
αποστέλονται στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή
εγγράφως. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων
ή κειμένων της εφημερίδας, πλην της αντιγραφής
του τίτλου και του λογοτύπου αυτής. Σε περίπτωση
αναδημοσίευσης, για λόγους δεοντολογίας
να αναγράφεται ο τίτλος της εφημερίδας.
Φωτογραφίες και χειρόγραφα επιστρέφονται
μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
645512-5883-949 (όψεως)
IBAN GR5601714550006455125883949

Εκ μέρους του εκκλησιαστικού συμβουλίου της
Ενορίας Κοιμ. Θεοτόκου Ανωγείων Μυλοποτάμου, εκφράζω τις θερμότατες ευχαριστίες
μας, προς την οικογένεια Ευριπίδη και Έφης
Χαιρέτη για την εκ πεντακοσίων ευρώ δωρεά
πετρελαίου, εις μνήμη του πατρός των Κωνσταντίνου Ξυλούρη (Κοζύρη) για το καλοριφέρ του Ιερού Ναού.
Ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου
Ιερεύς Κωνσταντίνος Σκουλάς
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, ευχαριστεί
τους παρακάτω δωρητές για τα ποσά που
πρόσφεραν
Στη μνήμη της Ελένης Ξημέρη (Ξημερογιώργενας):
-τον Ιωάννη και τη Χαρά Κονιού (Τσιριντανογιάννης) για το ποσό των 50 ευρώ
-τον Κώστα Ξημέρη του Ιωάννη (Ξημερόκωστα) για το ποσό των 50 ευρώ
-το Θανάση Ξημέρη του Νικολάου για το ποσό των 50 ευρώ
Στη μνήμη της Αριστέας Σμπώκου (Ατζαρομιχάλενα)
-τον Λυκούργο Μπαγκέρη (Τζαβολιός) για το
ποσό των 50 ευρώ
Στη μνήμη του Νικολάου Κονιού (του Κων/
νου)
-την Ιοκάστη Μπαγκέρη του Μιχαήλ για το
ποσό των 50 ευρώ
-τη Στέλλα Νταγιαντά για το ποσό των 50 ευρώ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων θα ήθελε να
ευχαριστήσει τη Ναυτιλιακή Εταιρία ΑΝΕΚ
για την ευγενική χορηγία της κάλυψης των εξόδων μεταφοράς των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του
σχολείου μας, καθώς και των εκπαιδευτικών
και των συνοδών τους στην Αθήνα, προκειμένου να επισκεφθούν τη Βουλή των Ελλήνων.
Θα θέλαμε επίσης, να ευχαριστήσουμε τη συγχωριανή μας κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτή Αθηνών-πρώην Υπουργό, για την υποστήριξή της στην προσπάθεια αυτή.
Η πρόεδρος του Συλλόγου
Ιφιγένεια Πλουσή
Στη μνήμη Ξυλούρη Κωνσταντίνου (Κοζύρη),
κατατέθηκαν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ανωγείων τα κάτωθι ποσά από:
-τον κ. Δραμουντάνη Νικόλαο του Βασιλείου,
το ποσό των 50 ευρώ
-τον κ. Δραμουντάνη Γεώργιο του Βασιλείου,
το ποσό των 50 ευρώ και από
-τον κ. Σαλούστρο Σταύρο του Κωνσταντίνου,
το ποσό των 50 ευρώ
Η Σχολική Επιτροπή εκφράζει βαθύτατες ευχαριστίες.
Για τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, η Πρόεδρος του Συλλόγου των Ανωγειανών της
Αθήνας κ.Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, δώρισε
στους μαθητές του Σχολείου παραμύθια και
τρεις εγκυκλοπαίδειες που κοσμούν πλέον τη
βιβλιοθήκη μας:
-την πενηνταπεντάτομη (55 τόμων) εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα»
- τον δεκαεπτάτομο (17 τόμων) «Άτλαντα των
επιστημών»
- την εικοσιεπτάτομη ( 27 τόμων) «Μίκυ εξερευνητής»
Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι μαθητές ευχαριστούν θερμά.
Στη μνήμη Δόξας Δακανάλη, η οικογένεια
Γεωργίου Αντωνίου Καλλέργη, (Γιωργάκη) κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ανωγείων το ποσό των 50 ευρώ. Η Σχολική
Επιτροπή ευχαριστεί θερμά.
Η ομάδα του TEDxAnogeia, δώρισε στους
μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, διακόσια πενήντα κόκκινα μαξιλάρια,
που θα χρησιμοποιούνται στο αμφιθέατρο του
Σχολείου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης
εορτών και εκδηλώσεων. Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι μαθητές του Σχολείου,
ευχαριστούν θερμά.
Στη μνήμη Αριστέας Σμπώκου, η κ. Νικολέτα
Σπιθούρη του Νταμπακομανώλη, κατέθεσε
στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το
ποσόν των 50 ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά.
Στη μνήμη Μιχάλη Ρούλιου (Ρουλομιχάλη) η
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Ευχαριστήρια
οικογένεια Αριστείδη Φασουλά, κατέθεσε στο
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτ/θμιας
Εκπ/σης Δήμου Ανωγείων το ποσόν των 50
ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά.
Στη μνήμη Ρούλιου Αθηνάς του Μιχαήλ, ο
σύζυγός της κ. Σιμιτζής Βασίλειος, κατέθεσε
στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ-σης Δήμου Ανωγείων το ποσόν
των 150 ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή εκφράζει
βαθύτατες ευχαριστίες.
Στη μνήμη Ρούλιου ΜΙχαήλ (Ρουλομιχάλη),
τα παιδιά του, κατέθεσαν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ-σης Δήμου Ανωγείων το ποσόν των 150 ευρώ. Η
Σχολική Επιτροπή, εκφράζει βαθύτατες ευχαριστίες.
Στη μνήμη Αριστέας Σμπώκου (Ατζαρομιχάλενας), η οικογένειά της (τα παιδιά της), κατέθεσαν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, το ποσό των 200 ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή εκφράζει βαθύτατες ευχαριστίες.
Η δ/ντρια του Σχολείου
ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Στη μνήμη της Αριστέας Σμπώκου (Ατζαρομιχάλαινα) κατατέθηκαν στη Σχολική επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων τα παρακάτω ποσά:
-από τα παιδιά της (οικογένειες Σμπώκου
Βασίλη, Σμπώκου Γιάννη, Σμπώκου Ελένης)
200 ευρώ
-από το Γραφείο Τελετών Σταυρακάκη 200
ευρώ
-από την οικογένεια Σταυρακάκη Τάσου 50
ευρώ
-από την οικογένεια του Μπαγκέρη Μιχάλη
50 ευρώ
-από την οικογένεια του Βρέντζου Νίκου (Λοντρονίκου) 50 ευρώ
Στη μνήμη του Μιχάλη Ρούλιου (Ρουλομιχάλη)
κατατέθηκε στη Σχολική επιτροπή Γυμνασίου
και Λυκείου Ανωγείων:
από την οικογένεια του Μανώλη Κυριακάκη
και Ρούλιου Λιλίκας το ποσόν των 50 ευρώ.
Η Σχολική Επιτροπή τους ευχαριστεί θερμά
για την δωρεά τους.
η πρόεδρος της σχολικής Επιτροπής
Μαρία Δραμουντάνη
Το Δ.Σ. του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων
ευχαριστεί θερμά τις: Πασπαράκη Άννα, Πασπαράκη Βούλα και Πασπαράκη Ρίτσα (οικ.
Ζαχαρία Πασπαράκη «Μουσαδάκη»), για την
προσφορά του ποσού των 80 ευρώ προς τον
σύλλογο μας εις μνήμην Νίκου Κονιού.
Ο Νίκος υπήρξε ένας ξεχωριστός Ανωγειανός,
ένας εξαίρετος επιστήμονας και άνθρωπος. Η
προσφορά του δε στο σκάκι του τόπου είναι
ανεκτίμητη, καθώς χωρίς τις προσπάθειες του
Νίκου και κάποιων άλλων ανθρώπων τη δεκαετία του 1980 όπου ουσιαστικά εισήγαγαν το
σκάκι στα Ανώγεια, πολύ πιθανόν ο Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων να μην υπήρχε καν σήμερα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα...
το Δ.Σ. του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων
Ο Δ/ντης του Κ.Υ Ανωγείων ευχαριστεί θερμά
τις παρακάτω οικογένειες που διέθεσαν για την
προμήθεια ιατροτεχνολογικού, αναλωσίμου
υγειονομικού υλικού και λοιπού υλικού για
τις ανάγκες του Κ.Υ Ανωγείων, ποσά που κατατέθηκαν στην μνήμην των δικών τους και
ευχόμαστε η μνήμη τους να είναι αιωνία:
Α› την οικ. της Ελένης Ξυλούρη (Ζωνονίκενας), που διέθεσαν το ποσό των 450 ευρώ που
κατατέθηκε από συγγενείς και φίλους στην
μνήμη της αγαπημένης τους μητέρας Ελένης
καθώς και τις οικ. Αναστασίου και Ευαγγελίας Βρέντζου (Μπίκο) και Αρίστο και Αγάπης
Σταυρακάκη που εισέφεραν το ποσό των 50
ευρώ έκαστος.
Β› την οικογένεια της Νταγιαντά Θηρεσίας
(Λαμπρινογιώργαινας), για την προσφορά
στην μνήμη της αγαπημένης τους μητέρας, από
τους:
1. Οικ. Αιδ/του Ανδρεαδάκη Γεώργιο το ποσό
των 100 ευρώ
2. Οικ. Γεωργίου Βασ. Βρέντζου (Σκαμπίλη)
το ποσό των 50 ευρώ
Γ› την οικογένεια της Aλίκης Σκουλά που
στην μνήμη του συζύγου της Εμμανουήλ Σκουλά (Κίκη) ,διέθεσε το ποσό των 100 ευρώ
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Δ› την οικογένεια του Γεωργίου Μανουρά
(Μηλιαρά), που στην μνήμη του, η σύζυγος
του Ιφιγένεια, διέθεσε το ποσό των 80 ευρώ,
καθώς και τα παρακάτω ποσά που εδόθησαν
από συγγενείς και φίλους στην μνήμην του:
1. Οικ. Αιδ/του Ανδρεαδάκης Γεώργιος το
ποσό των 100 ευρώ
2. Οικ. Σμπώκου Γεωργίου το ποσό των 100
ευρώ
3. Οικ. Ταμιωλάκη Γεωργίου- Μαρίας το ποσό των 100 ευρώ
4. Οικ. Μανουρά Κατίνας χ. Γεωργίου το ποσό των 50 ευρώ
5. Οικ. Ψαρουδάκη Ευσεβίας το ποσό των 20
ευρώ
6. Οικ. Αιδ/του Ανδρεαδάκη Νικολάου το ποσό των 50 ευρώ
7. Οικ. Λόλα Ελένης (Ζωνολένης) το ποσό
των 50 ευρώ
8. Οικ. Δασκαλάκη Μιχαηλ -Ρένας το ποσό
των 50 ευρώ
Ε› την οικογένεια Αεράκη Βασιλείου, που
στην μνήμη του η συζυγός του Δώρα, διέθεσε
το ποσό των 200 ευρώ, καθώς και τα παρακάτω ποσά που εδόθησαν από συγγενείς και
φίλους στην μνήμην του:
1. Οικ. Αεράκη Νικολάου (Νταρονίκο) το ποσό των 50 ευρώ
2. Οικ. Αεράκη Μιχαηλ του Νικ (Σοκαράς)
το ποσό των 100 ευρώ
3. Οικ. Αεράκης Κυριάκος του Νικ (Σοκαράς)
το ποσό των 50 ευρώ
4. Οικ. Νάσιου Δημ.-Αεράκη Μαρ. (Σοκαράς)
το ποσό των 50 ευρώ
5. Οικ. Αεράκη Στυλιανής (Σοκαρά) το ποσό
των 50 ευρώ
6. Οικ. Αεράκη Κυριάκου τ. Γεωργ. (Σοκαράς) το ποσό των 50 ευρώ
7. Την Σπαχή Αρετή του Λεάνδρου το ποσό
των 50 ευρώ
8. Οικ. Αργύρη Εμμανουήλ-Νίτσας το ποσό
των 50 ευρώ
Ζ› την οικογένεια της Σμπώκου Αριστέας,
(Ατζαρομιχάλενας), που στην μνήμη της αγαπημένης τους μητέρας, διατέθηκαν από συγγενείς και φίλους τα παρακάτω ποσά:
1. Οικ. Αραμπατζή Δημητρίου και Ειρήνης
το ποσό των 50 ευρώ
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2. Οικ. Μανουρά Γεωργίου και Ελένης το
ποσό των 50 ευρώ
3. Οικ. Σμπώκου Γεωργίου (Διδ/λου) το ποσό
των 50 ευρώ
4. Οικ. Αιδ/του Ανδρεαδάκη Γεωργίου το ποσό των 50 ευρώ
Η› την οικογένεια της του Ξυλούρη Κων/νου
(Κοζυρη), που στην μνήμη του διατέθηκαν
από συγγενείς και φίλους τα παρακάτω ποσά:
1. Οικ. Πασπαράκη Δημητρίου-Βάλιας το
ποσό των 50 ευρώ
2. Οικ. Σμπώκου Γεωργίου (Ατζαραγιάννη)
το ποσό των 50 ευρώ
3. Οικ. Ξυλούρη Πολύδωρα το ποσό των 50
ευρώ
4. Οικ. Ξυλούρη Κων/νου (Μανταλιώτη) το
ποσό των 50 ευρώ
5. Οικ. Ξυλούρη Νικολάου (Ανάστο) το ποσό
των 50 ευρώ
6. Οικ. Ξυλούρη Νικολάου (Νικολάτσο) το
ποσό των 50 ευρώ
Θ› τις αδελφές της Δακανάλη Δόξας ( Θεμιστοκλίνας), Μαρία και Άννα, που στην μνήμη
της, διέθεσαν το ποσό των 300 ευρώ
Ι› την οικογένεια του Ξυλούρη Βασιλειου του
Ανάστο, που στην μνήμη του, διατέθηκε το
ποσό των 50 ευρώ από τον Μύρωνα Σκουλά
(Τζαβολοβασίλη).
Κ› Την οικογένεια του Ρούλιου Μιχαήλ (Ρουλομιχάλη), που στην μνήμη του, διατέθηκαν
από συγγενείς και φίλους τα παρακάτω ποσά:
1. Το προσωπικό του Δήμου Ανωγείων το
ποσό των 380 ευρώ
2. Το Σύλλογο εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ρεθύμνης το ποσό των 50 ευρώ
Λ› την οικογένεια Κονιού Ιωάννη-Χαράς,
που στην μνήμη της μητέρας τους Ξημέρη Ελένης διέθεσαν ποσό των 50 ευρώ
Μ› την οικογένεια Κονιού Νικολάου ,που
στην μνήμη του διατέθηκαν από συγγενείς και
φίλους τα παρακάτω ποσά:
1. οικ. Ιωάννη –Χαράς Κονιού το ποσό των
50 ευρώ
2. οικ. Μανώλη- Ειρήνης Κονιού το ποσό των
50 ευρώ
3. οικ.Δημητρίου-Αντωνίας Κονιού το ποσό
των 50 ευρώ
4. οικ.Μανώλη-Έφης Κονιού το ποσό των 50
ευρώ
5. οικ.Κων/νου-Μαρίκας Κονιού το ποσό των
50 ευρώ
6. οικ.Γεωργίου-Τούλας Κονιού το ποσό των
50 ευρώ
Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον Σαρρή Γεώργιο, «ΑΓΡΟΣΠΙΤΟ» (Εμπορία -Εφοδιασμός
Γεωργικών Ειδών), Τσαλικάκι Ηρακλείου, για
τη προσφορά ενός 5 /κιλου μελιού για το προσωπικό του Κ.Υ.
Ο δ/ντης
του Κέντρου Υγείας Ανωγείων
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας-Πολιτισμού( Κοινωνική Υπηρεσία) του
Δήμου Ανωγείων αισθάνεται την υποχρέωση
να ευχαριστήσει θερμά:
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης
και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευμένιο για την ευγενική και γεμάτη αγάπη προσφορά του, προς
τους κοινωνικοοικονομικά αδύναμους συνδημότες μας.
Ως Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων
ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με ανθρώπους και οικογένειες με ποικίλης φύσεως προβλήματα και ανάγκες. Νιώσαμε μεγάλη ανακούφιση στην ανταπόκριση της Μητρόπολις
στην προσπάθεια μας να εξοπλίσουμε άπορα
μοναχικά άτομα που δεν διέθεταν θέρμανση,
με ηλεκτρικές θερμάστρες μεσούσης της χειμερινής περιόδου. Η προσφορά έγινε άμεσα και
έτσι αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τις άσχημες καιρικές συνθήκες που
έπληξαν την περιοχή τις τελευταίες ημέρες.
Τους ιδιοκτήτες της Βατσινά Αφοί & ΣΙΑ ΟΕ
- Super Strom για την άμεση ανταπόκριση
τους, για πολλοστή φορά , στο αίτημα μας για
δωρεά ορθοπεδικού στρώματος που θα παραδοθεί σε άπορο , με κινητικά προβλήματα κάτοικο του Δήμου μας.
Την οικογένεια της Όλγας Φραγκάκη του
Βασιλείου Ξυλούρη (Στρατοβασίλη ) για την
δωρεά ποσού 920 ευρώ το οποίο συγκεντρώθηκε αντί στεφάνων, από τα παιδιά, εγγόνια
συγγενείς και φίλους της,στην Κοινωνική Υπη-
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Εκδόθηκε το πρώτο παραμύθι του

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ρεσία του Δήμου στη μνήμη της
Την οικογένεια της κ. Περσεφόνης Κεφαλογιάννη για την προσφορά γεύματος στο ενιαίο
μαγειρείο του Δήμου( που εξυπηρετεί τα παιδιά
του Παιδικού Σταθμού, τους ηλικιωμένους του
ΚΗΦΗ και τα μοναχικά άτομα που διανέμεται
φαγητό κατ οίκον στη μνήμη του συζύγου της
Κεφαλογιάννη Βασίλη (Μεμεντρίκο)
Την οικογένεια του κ. Παντερή Γεώργιου
(φαρμακοποιού) για την προσφορά γεύματος
στο ενιαίο μαγειρείο του Δήμου, που εξυπηρετεί τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού, τους
ηλικιωμένους του ΚΗΦΗ και τα μοναχικά
άτομα που διανέμεται φαγητό κατ οίκον, στη
μνήμη του πατέρα του και της μητέρας του.
Επίσης:
Την κ. Σπιθούρη Αικατερίνη (Νταμπακομανώλενα ) για τη δωρεά 50 ευρώ στον Παιδικό
σταθμό εις μνήμη Ξυλούρη Κώστα (Κοζύρη)
Την κ. Ξυλούρη Άννα για τη δωρεά 50 ευρώ
στον Παιδικό σταθμό εις μνήμη Ξυλούρη Κώστα (Κοζύρη)
Τον κ. Φασουλά Εμμανουήλ Χαρ. για τη δωρεά στην Κοινωνική Υπηρεσία
50 ευρώ εις μνήμη Ξυλούρη Κώστα (Κοζύρη)
50 ευρώ εις μνήμη Ζαφειρένιας Φασουλά
(Στοιβαχτομανώλενας )
Τον κ. Παπαδιό Μενέλαο για τη δωρεά 50
ευρώ στην Κοινωνική Υπηρεσία εις μνήμη Ξυλούρη Κώστα (Κοζύρη)
Τον Μιχάλη Νταγιαντά του Χαρ. για τη δωρεά 50 ευρώ στην Κοινωνική Υπηρεσία εις
μνήμη Νταγιαντά Ειρήνης (Περβολορηνάκι)
Την οικογένεια του Χαράλαμπου ΜπαγκέρηΣεβαστής Αεράκη που επέλεξαν αντί μπομπονιέρων στη βάφτιση του παιδιού τους να προσφέρουν το ποσό των 150 ευρώ στον Παιδικό
σταθμό για την αγορά των χριστουγεννιάτικων δώρων.
Την οικογένεια του Στυλιανού Σαλούστρου
- Μαρίας Κοκοσάλη που κατέβαλε δωρεά 100
ευρώ στην Κοινωνική Υπηρεσία εις μνήμη του
Κοκοσάλη Νικόλαου του Ανδρέα.
Την οικογένεια του Γεωργίου Κουνάλη (Κουναλογιώργη) που προσέφερε ένα γεύμα στο
ενιαίο μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων (Παιδικό Σταθμό, ΚΗΦΗ, κατ οίκον βοήθεια ) εις
μνήμη της θείας του Ζαφειρένιας Κουνάλη.
Την οικογένεια της Μαίρης Xαιρέτη που προσέφερε ένα γεύμα στο ενιαίο μαγειρείο του
Δήμου Ανωγείων εις μνήμη της.
Την οικογένεια του Πέτρου –Τίτσας Κεφαλογιάννη που προσέφεραν ένα γεύμα στο
ενιαίο μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη
μνήμη του πατέρα και συζύγου Κλέαρχου Κεφαλογιάννη
Την οικογένεια του Γεωργίου Σμπώκου (Ζαχαραντρέα) που προσέφερε ένα γεύμα στο
ενιαίο μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων εις μνήμη της μητέρας του Καλλιόπης Σμπώκου.
Το Γραφείο Τελετών «Σταυρακάκη» για την
προσφορά 200 ευρώ στην υπηρεσία μας στη
μνήμη Ρούλιου Μιχαήλ
Την κ. Αλίκη Σκουλά για την προσφορά 100
ευρώ στην υπηρεσία μας στη μνήμη του συζύγου της Μανώλη Σκουλά για τη συμπλήρωση
3 ετών από το θάνατό του
Τον κ Σαλούστρο Γεώργιο(Κούβο) για την
προσφορά 100 ευρώ στην υπηρεσία μας
Τον Στάθη τον Κοντογιάννη για την προσφορά 50 ευρώ στο ΚΗΦΗ στη μνήμη του πατέρα
του Μενέλαου Κοντογιάννη.
Την οικογένεια του Ορέστη Σαμώλη για την
προσφορά γεύματος στη μνήμη του, στο ενιαίο
μαγειρείο του Δήμου( που εξυπηρετεί τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού, τους ηλικιωμένους
του ΚΗΦΗ και τα μοναχικά άτομα που διανέμεται φαγητό κατ οίκον)
Την οικογένεια της Περσεφόνης Βρέντζου για
την προσφορά γεύματος στη μνήμη της, στο
ενιαίο μαγειρείο του Δήμου( που εξυπηρετεί
τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού, τους ηλικιωμένους του ΚΗΦΗ και τα μοναχικά άτομα
που διανέμεται φαγητό κατ οίκον
Τον αδελφό Χριστόδουλο Βουιδάσκη και τα
ανίψια της Μαρίας Βουιδάσκη για την προσφορά γεύματος στη μνήμη της, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατό της στο
ενιαίο μαγειρείο του Δήμου ( που εξυπηρετεί
τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού, τους ηλικιωμένους του ΚΗΦΗ και τα μοναχικά άτομα που
διανέμεται φαγητό κατ οίκον) και στο προσωπικό και στην ομάδα προσωπικής ανάπτυξης
Την Elite stroam για την προσφορά 5 στρωμάτων σε ευάλωτους συνδημότες μας
Ειρήνη Σουλτάτου
Προϊσταμένη Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας-Πολιτισμού
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ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΧΑΡΩΝΙΤΗ:

«Προσωπογραφίες - El Greco»
Η επίσημη πρεμιέρα της εν λόγω ταινίας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 5 Φλεβάρη στον κινηματογράφο «Αλκυονίς», παρουσία του ίδιου του δημιουργού της, που
συνδιοργάνωσε την εκδήλωση με τον «Πολιτιστικό Σύλλογο Σεισάρχων» του Δήμου
Ανωγείων.
Προηγήθηκε η παρουσίαση της ταινίας στο Ηράκλειο στις 4 Σεπτεμβρίου στην
αίθουσα του δημοτικού κινηματογράφου «ΒΗΘΛΕΕΜ» με την ευγενική υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου.
Την πρεμιέρα στην Αθήνα, παρακολούθησαν μεταξύ των άλλων και ο Γ.Γ. της
Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε., Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Νίκος Αμπατιέλος, ( Γραμματέας
του ΚΣ της ΚΝΕ) , ο επίσης σκηνοθέτης και προσωπικός φίλος του Λευτέρη Χαρωνίτη, Γιάννης Σμαραγδής και πλήθος κόσμου.
Η ταινία έχει διάρκεια 82 λεπτά και αναφέρει μια σειρά από τους πίνακες -προσωπογραφίες του «El Greco», που βρίσκονται σε μεγάλα μουσεία και εκθέσεις σε όλο
τον κόσμο. Είναι η ένατη του σκηνοθέτη για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, μέσα
στα 30 και πλέον χρόνια που ασχολείται με την έρευνα και τη μελέτη της ζωής και
του έργου του μεγάλου δημιουργού. Η ταινία αναζητά να κατανοήσει τις διάφορες
πτυχές του φαινομένου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, της μεγαλύτερης πνευματικής
δόξας του σύγχρονου ελληνισμού, που ενώ υπέγραφε τα έργα του πάντα στα Ελληνικά έμεινε στην ιστορία με το ισπανικό άρθρο EL και το ιταλικό Greco, «EL
GRECO» ο Έλληνας.
Ο Λευτέρης Χαρωνίτης μελετά - ερευνά και καταγράφει τον El Greco από το 1984.
Μετά τις 6 ταινίες για λογαριασμό της «ΕΡΤ» με θέμα τον Θεοτοκόπουλο, επανήλθε με τις «προσωπογραφίες», και όπως λέει, «…δεν έχω τελειώσει ακόμη…». Η
ταινία είναι μια προσέγγιση μέσα από νέες πληροφορίες της ζωής και του έργου του
ζωγράφου μέσα από τις προσωπογραφίες του. Η πολύχρονη έρευνα σε αρχεία,
μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί και ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία,
Αγγλία και ΗΠΑ δικαιολογεί τον αριθμό των ταινιών για αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη για τον οποίο εμφανίζονται στο προσκήνιο νέα στοιχεία και πτυχές της
προσωπικότητάς του. Η εμμονή του σκηνοθέτη να επανέρχεται, κατά καιρούς με
ένα νέο κινηματογραφικό έργο στον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, φανερώνει, όπως ο
ίδιος δηλώνει, την ανάγκη του να επικοινωνεί με ένα από τα πλέον ανήσυχα και
πρωτοπόρα πνευματικά φαινόμενα όλων των εποχών για να καλύπτει προσωπικές,
πνευματικές του ανάγκες.
Ο ίδιος ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρωνίτης αναφέρει μεταξύ των άλλων: «Ο Δομήνικος έχει μεγάλο ενδιαφέρον ως ζωγράφος αλλά και ως προσωπικότητα. Πέρα από
το γεγονός ότι δίνει υπόσταση στον μέχρι τότε »χειρώνακτα» καλλιτέχνη, με το
ιδιαίτερο έργο του ο Θεοτοκόπουλος χαράσσει νέους αισθητικούς δρόμους ενώ με
το πνεύμα του που αναδεικνύεται από τα γραπτά του στα περιθώρια των βιβλίων
του παίρνει θέση σε πολλά ζητήματα που απασχολούσαν τον κοινωνικό βίο της
εποχής του!»
Την προβολή της ταινίας προλόγισε ο συγγραφέας και θεωρητικός του κινηματογράφου, Τάσος Γουδέλης. Συντελεστές της ταινίας: Αχιλλέας Κυριακίδης και Άννα
Χατζηχρήστου (αφήγηση), Μιχάλης Γαλανάκης, (καλλιτεχνική επιμέλεια-μοντάζ),
Κωστής Παπαναστασάτος (φωτογραφία), Κάτια Καππάτου (διεύθυνση παραγωγής), Λευτέρης Χαρωνίτης (παραγωγή-σενάριο-σκηνοθεσία-Έρευνα-κείμενα).
Μανώλης Σκανδάλης
Από την πρεμιέρα της
ταινίας. Από αριστερά :
Τάσος Γουδέλης
συγγραφέας κριτικός
κινηματογράφου, Αχιλλέας
Κυριακίδης σκηνοθέτης
συγγραφέας, Νίκος
Αλευράς σκηνοθέτης,
Παύλος Κάγιος
δημοσιογράφος, Λευτέρης
Χαρωνίτης, Βελισσάριος
Κοσσυβάκης, καλλιτεχνικός
δ/ντης New Star Cinemas,
Δημ. Χατζημιχάλης
δικηγόρος, Χάρης
Παπαδόπουλος πρόεδρος
Εταιρίας Ελλήνων
Σκηνοθετών, Φοίβη
Αγγελοπούλου κιν/φικη
παραγωγός , Αντώνης
Καμκούτης οικ. διευθυντής
Ελ. Κέντρου Κιν/φου, Τόνης
Λυκουρέσης σκηνοθέτης ,
Κάτια Καππάτου.

▲
Το μουσικό σχήμα του Λουδοβίκου. Από αριστερά, Μανώλης Μπαρδάνης (φυσαρμόνικα), Αντώνης Μυτακίδης (κιθάρα),
Λουδοβίκος των Ανωγείων (μαντολίνο- τραγούδι) και Γιολάντα Τσορόνη - Γεωργιάδη στην... σιωπή και στην παρατηρητηκότητα!

‘

▲
Νίκος Μιχ. Δραμουντάνης (στέλεχος των Εκδόσεων ΣΑΒΒΑΛΑ), Γιολάντα Τσορόνη - Γεωργιάδη
και Λουδοβίκος των Ανωγείων, κατά την παρουσίαση του Παραμυθιού ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ ΚΑΙ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Όταν το μυρμήγκι συνάντησε την πεταλούδα με τα ολομέταξα φτερά, η ζωή του άλλαξε για πάντα. Από την επόμενη στιγμή
άρχισε να ονειρεύεται ουρανό. Ένας άγγελος του δίνει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Το μυρμήγκι όμως διστάζει.
Το σώμα του είναι πλασμένο για τη γη, μα η ψυχή του, το καλεί να πετάξει. Τί θα αποφασίσει τελικά το μυρμήγκι;

’

Τη λύση στο παραπάνω δίλλημα τη δίνει ο συγγραφέας «Λουδοβίκος των Ανωγείων», μέσα από το πρώτο του
σε έκδοση, βιβλίο «ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ ΚΑΙ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ», που παρουσιάστηκε επίσημα, στις 2 Μαρτίου από
τον εκδοτικό οίκο «Σαββάλας», σε αίθουσα του, στο κέντρο της Αθήνας.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Νίκος Μιχ.
Δραμουντάνης, ανώτερος στέλεχος των
Εκδόσεων Σαββάλα, ο οποίος είπε τα
εξής: «Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην αποψινή μας εκδήλωση, την
παρουσίαση του πρώτου παιδικού βιβλίου
του Λουδοβίκου των Ανωγείων. Ενός βιβλίου που αποτελεί κόσμημα για τον εκδοτικό μας οίκο, και που προσδοκούμε
να αποτελέσει την αρχή μιας γόνιμης και
δημιουργικής συνεργασίας με τον Λουδοβίκο. Μιας που βρισκόμαστε σε παρουσίαση του βιβλίου ενός “μάγου” της αφήγησης, θα ήθελα και εγώ να αφηγηθώ μια
προσωπική μου ιστορία. Θυμάμαι έναν
πολύ σημαντικό μουσικό, δάσκαλό μου
στο τραγούδι, τον Σπύρο Σακκά, ο οποίος,
προσπαθώντας να μας μάθει πώς να μιλάμε και να τραγουδάμε σωστά, μας παρότρυνε διαρκώς να επιστρέψουμε στην
παιδική μας ηλικία. Επέμενε πως όλα τα
προβλήματα της ανθρώπινης φωνής ήταν
αποτέλεσμα των νευρώσεων που η ωρίμανση προκαλούσε στο σώμα και, κυρίως,
την ψυχολογία μας. Μας ζητούσε διαρκώς, θυμάμαι, να ανακαλούμε από τη
σωματική μας μνήμη τον τρόπο που αναπνέαμε, τον τρόπο που εκφέραμε λόγο
όταν ήμασταν παιδιά. Ο Λουδοβίκος των
Ανωγείων είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ανθρώπου που έχει διατηρήσει μέσα
του αναλλοίωτη την παιδική του ποιότητα.
Μου θυμίζει συχνά, στον τρόπο που αντιλαμβάνεται και αντιδρά στα ερεθίσματα
που δέχεται, την παιδική εκείνη δύναμη
με την οποία μεταμορφώναμε μια χούφτα

Α

Ν

Α

Κ

άμμο σε έναν ολόκληρο κόσμο γεμάτο
φαντασία. Έχει το χάρισμα να εστιάζει
και να αποκαλύπτει ομορφιά στα πράγματα εκείνα που εμείς οι υπόλοιποι απλώς
προσπερνούμε. Ακούστε έναν από τους
στίχους του: “Σκύβει χωρίζει τα μαλλιά να
δέσει την κοτσίδα, κι απ’ τη σχισμάδα των
μαλλιών με είδε και την είδα”. Μια στιγμή,
μια εικόνα, μια καθημερινή σκηνή, τόση
ομορφιά. Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων
είναι, λοιπόν, ένα αιώνιο παιδί. Διατηρεί
τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την
ανατρεπτική σκέψη, ακόμα και τη σκανταλιά ενός παιδιού. Τον γνωρίζω από
παιδί. Πάντα θαύμαζα το γεγονός πως ότι
κι αν έκανε ήταν Τέχνη. Ο τρόπος που
προσεγγίζει τους ανθρώπους, που γράφει
ποίηση και μουσική, που τραγουδάει, που
ζωγραφίζει, ακόμα και ο τρόπος που διακοσμεί το αυτοκίνητό του. Ο Λουδοβίκος
είναι ευλογημένος με ότι κι αν ασχοληθεί
να το κάνει Τέχνη. Θα «δανειστώ» ένα
λεκτικό σχήμα του Σαίξπηρ και θα ισχυριστώ το εξής: Το «μυρμήγκι και η πεταλούδα» του Λουδοβίκου των Ανωγείων,
όλη η Τέχνη του Λουδοβίκου των Ανωγείων, δεν είναι για τους πολλούς, μα ούτε
για τους λίγους. Δεν είναι για τα παιδιά,
μα ούτε για τους μεγάλους. Είναι για τον
καθένα χωριστά. Είναι για όποιον έχει τις
αισθήσεις του ελεύθερες και την καρδιά
του ανοιχτή…».
Στην συνέχεια το λόγο πήρε η εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γιολάντα ΤσορόνηΓεωργιάδη, η οποία από την μεριά της
τόνισε τα εξής:
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«Έχω τη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να
παρουσιάσω σήμερα εδώ την καινούρια
δουλειά ενός εμπνευσμένου και αγαπημένου τραγουδοποιού, λογοτέχνη, ζωγράφου… του Λουδοβίκου των Ανωγείων.
Κοινός παρονομαστής των τριών ιδιοτήτων του ξεχωριστού αυτού ανθρώπου
είναι η τέχνη. Η τέχνη που έχει τη δύναμη
να εγείρει και να δονεί το συναίσθημα, να
ευαισθητοποιεί όνειρα και προσδοκίες,
να προβάλλει ένα διαφορετικό βλέμμα σε
ανθρώπους ή πράγματα, να μετουσιώνει
τα ασήμαντα σε σημαντικά, αναδεικνύοντας τις καλά κρυμμένες αλήθειες τους.
Όποιο τραγούδι του Λουδοβίκου κι αν
ακούσεις, ότι δικό του κι αν διαβάσεις, σε
κάνει να σκεφτείς πως ο κόσμος μας έχει
πολλαπλές όψεις και ποικίλες αναγνώσεις. Έτσι αγγίζει εμένα το πολύπλευρο
έργο του ……. Αυτό λοιπόν κάνει ο Λουδοβίκος. Εστιάζει με την τέχνη του σε
εκείνα που κλέβουν τη δική του ματιά και
με την ευαισθησία που τα ντύνει οδηγεί
και το δικό σου βλέμμα να τα αγκαλιάσει.
Από τότε και μέχρι σήμερα παρακολουθώ
τη διαφορετική ματιά του Λουδοβίκου,
όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους
στίχους των τραγουδιών του, τις μαντινάδες και τα παραμύθια του. Είναι για μένα
ένας σύγχρονος στοχαστής που πάντοτε
βρίσκει τρόπο να διαβάζει το περιβάλλον
και τα πρόσωπα διαφορετικά και αληθινά. Εκεί που εμείς, για παράδειγμα, κοιτάζουμε μια γηραιά γυναίκα που δεν την
αξίωσε η ζωή με δική της οικογένεια να
πλέκει καθισμένη στο πεζούλι της γειτο-

Η

ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ OΛOΙ OΙ ΣΥΝΔΡOΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤOΥΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ, OΛOΙ OΣOΙ ΕΠΙΘΥΜOΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛOΥΝ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤO ΕΠOΜΕΝO ΦΥΛΛO ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (Νο 309) ΝΑ ΤO ΠΡΑΞOΥΝ ΤO ΑΡΓOΤΕΡO
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

νιάς και σκεφτόμαστε «Περνάει την ώρα
της», ο Λουδοβίκος βλέπει στο μακρινάρι
της καμωμένης άσπρης δαντέλας της το
λευκό μονοπάτι που φτιάχνει η γεροντοκόρη για να διαβεί ο πρίγκιπάς της που
δεν ήρθε ποτέ. ……Εν κατακλείδι, «Το
μυρμήγκι και η πεταλούδα» είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται πολυεπίπεδα. Κάθε
ηλικία θα πάρει από το παραμύθι πράγματα που την αφορούν, παράλληλα όμως
εκτιμώ πως αυτό το διαμάντι του Λουδοβίκου αποτελεί ένα μοναδικό εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια των παιδαγωγών
που θα θελήσουν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών τους. Το λέω
αυτό, γιατί η ιστορία τούς δίνει πάτημα
να παρακινούν τα παιδιά σε μικρές υπερβάσεις του εαυτού τους κάθε μέρα, να τα
επαινούν για κάθε βήμα επιτυχίας τους
και να στερεώνουν έτσι βαθμηδόν την
πεποίθηση μέσα τους ότι μπορούν να κάνουν πράγματα, ότι μπορούν να έχουν
έναν ρόλο στην ομάδα, ότι είναι μοναδικά, αναντικατάστατα και αξιαγάπητα.
Αυτή η σταδιακή βεβαιότητα του «μπορώ» που θα αποκτηθεί εκ μέρους των
παιδιών θα «γεννήσει» και θα «μεγαλώσει» φτερά στους ώμους τους, φτερά που
θα τους δώσουν την αισιοδοξία και τη
δυνατότητα να κυνηγήσουν κάποτε το
όνειρό τους και να φτάσουν ψηλά, κάποτε και πολύ ψηλά!»
Για το κλείσιμο της εκδήλωσης φρόντισε
ο ίδιος ο συγγραφές, ο «Λουδοβίκος των
Ανωγείων», και μάλιστα με τρόπο μουσικό, έχοντας τη βοήθεια των συνεργατών
του Μανώλη Μπαρδάνη (φυσαρμόνικα)
και Αντώνη Μυτακίδη (Κιθάρα), και
αφού πρώτα, βεβαίως, ο άξιος συγχωριανός μας, είχε φροντίσει να ταξιδέψει τους
παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, σε
χώρους της φαντασίας, αλλά και σε άλλους πραγματικούς!
Μανώλης Σκανδάλης
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Δύσκολο να επιχειρήσεις να μιλήσεις «επίσημα» μ’ έναν φίλο...
Το «φαινόμενο» Δημήτρης Σαμόλης ωστόσο δεν μπορεί
παρά να κινεί πάντα το ενδιαφέρον.
Ας πούμε λοιπόν καλύτερα, πως ήταν ακόμα μια φιλική κουβέντα,
κάποιο απόγευμα, μετά από μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας,
καταλήγοντας στο θέατρο «Αποθήκη» λίγο πριν ξεκινήσει
η παράσταση «Δεύτερη Φωνή», στην οποία πρωταγωνιστεί
φέτος ο Δημήτρης.
Καμιά κουβέντα μας όμως δεν την απόλαυσα όσο αυτή...
Τα συμπεράσματα, στην κρίση σας.

Συνέντευξη

ΔΗΜΗΤΡΗ
Ζ.Α.› Για έναν άνθρωπο που κινείται τόσο

Δ.Σ.› Υπήρχε το όνειρο του Εθνικού Θεά-

ενεργά στους καλλιτεχικούς χώρους, στο
θέατρο, τη μουσική, τη δισκογραφία, πως
λειτουργησε άραγε ένας τόσο σκληροπυρηνικός από κάθε άποψη τόπος καταγωγής,
όπως είναι τ’ Ανώγεια;
Δ.Σ.› Τ’ Ανώγεια ήταν για την οικογένεια
πάντα πολύ ψηλά και το γεγονός ότι ασχολούμαι με δημιουργικά πράγματα, που αφορούν και την εφημερίδα των Ανωγειανών,
είναι για μένα εξαιρετικά θετικό.

τρου. Όλοι οι ηθοποιοί που θαύμαζα, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Μελίνα Μερκούρη, ο
Δημήτρης Χορν, και παρακολουθούσα από
μικρός, είχαν τελειώσει το Εθνικό Θέατρο.
Το Εθνικό Θέατρο, άλλωστε, πέρα από το
κύρος και την ιστόρια του ήταν και δωρεάν.
Είναι η μόνη σχολή θεάτρου που είναι δωρεάν μαζί με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ήθελα πάρα πολύ να περάσω. Σκέψου το προσπάθησα 3 φορές και πέρασα με
την 3η. Δεν έδινα σε άλλες σχολές.

Ζ.Α.› Γι’ αυτό προφανώς και η οντισιόν για

τη «Μελωδία της Ευτυχίας» με την Αλίκη
Βουγιουκλάκη έγινε κρυφά απ’ τον πατέρα
σου.
Δ.Σ.› Ναι, πήγα με τη μητέρα μου.
Ζ.Α.› Η ιδέα αυτή, η συμμετοχή δηλαδή σε
μια θεατρική παράσταση, πως ήρθε σ’ ένα
παιδί 12 χρονών;
Δ.Σ.› Ήταν απίστευτο. Κατ’ αρχάς το ήθελα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Κι
έλεγα «μα πώς θα γίνει να τρυπώσω σ’ όλο
αυτό;». Τελικά εκείνο το καλοκαίρι, μόλις
είχα τελειώσει την 6η δημοτικού και θα έμπαινα στην 1η γυμνασίου, επιστρέφουμε από
διακοπές, είμαι άρρωστος, κάθομαι στον
καναπέ και βρίσκεται δίπλα μου μια εφημερίδα. Την κοιτάζω και διαβάζω ότι η Αλίκη
Βουγιουκλάκη αναζητά τα παιδιά για τη
«Μελωδία της Ευτυχίας». Και παθαίνω σοκ.
Λέω «αυτό είναι για μένα!». Σημειωτέον ότι
δεν είχα διαβάσει ποτέ εφημερίδα κι άλλωστε
πόσο πιθανό είναι ένα παιδί του δημοτικού
να πιάσει την εφημερίδα και να ενδιαφερθεί
για το περιεχόμενό της;! Ήταν σαν να μου
την έστειλε κάποιος μπροστά μου...Οπότε το
είπα στη μητέρα μου, πήγαμε μαζί και με την
αδελφή μου και έγινε.
Ζ.Α.› Απ’ όλες τις μορφές τέχνης γιατί το

θέατρο πρώτο;

Ζ.Α.› Παρ’ ότι όμως μπήκες πολύ μικρός

στον κόσμο του θεάτρου δεν εγκατέλειψες
τα μαθήματά σου, μάλιστα τα αγάπησες γι’
αυτό λόγο, για να παραμείνεις στο θέατρο...
Δ.Σ.› Ακριβώς, μόνο γι’ αυτό λόγο, γιατί στο
δημοτικό ήμουν πολύ κακός μαθητής. Πολύ
φασαριόζος... (γέλια). Οπότε με το που μπήκα
στη «Μελωδία της Ευτυχίας», μου είπε ο πατέρας μου ότι αν δεν ήμουν καλός μαθητής θα
με έκοβαν από το θέατρο. Επομένως διάβαζα
για να μπορώ να παραμείνω στο θέατρο.
Ζ.Α.› Κι αφού ήσουν πράγματι καλός, άρι-

στος σε όλα τα μαθήματα, τι ήταν αυτό που
σε κατεύθυνε στη νομική; Η αδελφή σου η
Σοφία, που προηγείτο και είχε αυτή την κλίση; Γιατί είχες και τον αδελφός σου το Σοφοκλή, που επέλεξε την ιατρική.
Δ.Σ.› Όχι. Νομίζω ότι ήταν πιο βαθύς ο λόγος. Μεγαλώνοντας και δουλεύοντας περισσότερο με τον εαυτό μου, η αποκωδικοποίηση της επιλογής αυτής έχει να κάνει θαρρώ
με το έντονο αίσθημα της δικαιοσύνης, που
έχουμε μέσα μας οι περισσότεροι, θέλω να
πιστεύω, που ασχολούμαστε με τη νομική.
Όχι το πρακτικό κομμάτι της δικηγορίας, το
φιλοσοφικό, ιδεολογικό κομμάτι του δικαίου.
Μ’ αυτό, λοιπόν, έχει να κάνει πιο πολύ η
επιλογή της νομικής, καθώς και με το γεγονός
ότι από μικρός ήθελα να μορφωθώ, ν’ απο-

κτήσω ευρύτερες γνώσεις. Ήξερα πάντα ότι
θέλω να γίνω ηθοποιός και τραγουδιστής,
ωστόσο ήθελα να έχω και το πτυχίο της νομικής ως γνωστική βάση, το οποίο άλλωστε
πλέον διαπιστώνω ότι μου χρησιμεύει στα
πάντα. Από πρακτικά ζητήματα, μέχρι τον
τρόπο που σκέφτομαι, τον τρόπο που διαβάζω τους ρόλους μου, ότι έχω μάθει να διαβάζω, ν’ αποστηθίζω.
παράλληλα και με το θέατρο;
Δ.Σ. Ουσιαστικά τελειώνοντας τη νομική.
Χρωστούσα 2 μαθήματα όταν πέρασα στο
Εθνικό. Και δεν είχα ασχοληθεί γιατί δεν περνούσα τις εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο. Διαφορετικά μπορεί και να μην είχα τελειώσει.

τηλεόραση. Είναι και θέμα επιλογής ή δεν
έτυχε;
Δ.Σ.› Δεν μου έχει προταθεί κάτι σημαντικό.
Μια – δυο φορές κάτι που δε με εξέφραζε.
Θέλω όμως πολύ να κάνω τηλεόραση. Είναι
ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας με
το κοινό απ’ ότι το θέατρο. Μπορείς να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που δεν είναι
στην Αθήνα ή δεν έχουν τη δυνατότητα να
σε δουν στο θέατρο. Είναι ένα μέσο που
μπορεί να με βοηθήσει πολύ στη δουλειά μου.
Δηλαδή όταν σε δουν στην τηλεόραση και
τους αρέσεις, με τον καιρό θα σ’ εμπιστευτούν για να έρθουν να σε δουν και στο θέατρο. Βέβαια και θεατρικά μπορείς να γίνεις
γνωστός, αλλά είναι πλέον πιο περιορισμένο
το κοινό στο οποίο απευθύνεται το θέατρο.

Ζ.Α.› Οπότε όταν πέρασες στο Εθνικό ξε-

Ζ.Α.› Έχεις κάνει αξιόλογες συνεργασίες με

καθάρισαν όλα καλύτερα; Είπες «ωπ, εδώ
είμαστε»;
Δ.Σ.› Η αλήθεια είναι ότι στις φάσεις απογοήτευσης, που κατά καιρούς περνάμε όλοι
μας σε σχέση με το τι έχουμε πετύχει ή καταφέρει στη ζωή μας, η 1η μου σκέψη είναι
πάντα η επιτυχία μου στις εξετάσεις του
Εθνικού Θεάτρου. Το θεωρώ τεράστιο επίτευγμα για μένα, το μεγαλύτερό μου κατόρθωμα. Γιατί είναι δύσκολο να περάσεις. Στη
νομική, για παράδειγμα, θεωρώ θα διαβάσεις, θα περάσεις, ενώ στο Εθνικό δίνουν
κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά και παίρνουν 6
αγόρια και 6 κορίτσια. Είναι λοιπόν και ζήτημα τύχης. Πολλοί ηθοποιοί, που έχουν
κάνει σημαντικές καριέρες δεν έχουν καταφέρει να περάσουν στο Εθνικό. Οπότε προσωπικά το θεωρώ πάντα πολύ σημαντικό, το
ότι κατάφερα να περάσω στη σχολή του
Εθνικού Θεάτρου.

σημαντικούς ανθρώπους του χώρου, παρά
την, σχετικά, σύντομη θεατρική σου πορεία.
Είναι κάποια συνεργασία που ξεχωρίζεις,
απ΄την άποψη του να σε βοήθησε να εξελιχθείς ο ίδιος καλλιτεχνικά;
Δ.Σ.› Θα σου ακουστεί τσιτάτο, αλλά πραγματικά όλες οι συνεργασίες σε εξελίσσουν,
ακόμα και οι πιο δύσκολες και οι λιγότερο
καλές σαν αποτέλεσμα. Ίσως μάλιστα οι τελευταίες να σ’ εξελίσσουν και περισσότερο.
Προσωπικά εξελίσσομαι περισσότερο μέσα
από τις «αποτυχίες», από εκεί που αντιλαμβάνομαι ότι δεν είμαι καλός, γιατί επαναπροσδιορίζομαι και προσπαθώ παραπάνω. Οπότε
με αυτήν την έννοια τα πάντα σε εξελίσσουν.

Ζ.Α.› Όσο σπούδαζες νομική, ασχολήθηκες

Ζ.Α.› Ξεκίνησε λοιπόν με το θέατρο από την

αρχή της καλλιτεχνικής σου πορείας, χωρίς
όμως να καταπιαστείς, μέχρι στιγμής, με την

Ζ.Α.› Η μουσική από την άλλη μπήκε στη

ζωή σου με αφορμή μια δυσάρεστη απώλεια
της οικογένειας, αυτή της μητέρας σου. Πλέον έχει όμως εξελιχθεί στον πιο δυναμικό
τρόπο έκφρασής σου. Λίγο αντιφατική η
αφορμή με την εξέλιξη δε βρίσκεις;
Δ.Σ.› Η αφορμή είναι αυτή που λές, είναι
όμως και ότι στην ίδια περίοδο είχα χωρίσει

Ζ.Α.› Ο πατέρας σου, ο Πέτρος Σαμόλης είναι ένας κλασσικός Ανωγειανός. Έχω διαβάσει στις συνεντεύξεις που δίνεις, αλλά και
από τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις μας έχω αντιληφθεί, ότι κυριαρχεί σαν παρουσία στη ζωή σου. Σ’ έχω ακούσει να λες
«ο μπαμπάς δε με άφηνε να κάνω αυτό ή εκείνο, ν’ ασχοληθώ με το θέατρο» κλπ. Παρ’ όλ’ αυτά έχεις ασχοληθεί πια για τα καλά
με την τέχνη κι αποδεικνύεις μέρα με τη μέρα και εξελίσεις ένα ταλέντο πολύ ξεχωριστό. Πως αυτά τα δύο πράγματα,
δηλαδή η αγάπη σου για την τέχνη και η ισχυρή φιγούρα του Ανωγειανού πατέρα, ισορρόπησαν μέσα σου;
Δ.Σ.› Ο πατέρας μου με το δίκιο του, επειδή είχε περάσει πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, στερούμενος πολλά πράγματα, ένας
αυτοδημιούργητος άνθρωπος, που έμαθε τι σημαίνει να κερδίζεις τη ζωή του μόνος του, είχε πολύ μεγάλο άγχος για τα παιδιά του και
την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η αδελφή μου σπούδασε νομική, ο αδελφός μου έγινε γιατρός κι εγώ σπούδασα νομική, αλλά
όταν είδε πως με κέρδιζε η τέχνη είχε πολύ μεγάλο άγχος και τον καταλαβαίνω. Βέβαια, επειδή όπως όλοι οι Ανωγειανοί, είμαι ξεροκέφαλος
κι έχω πραγματικά τη δική μου προσωπικότητα, η διαφορετική γνώμη του πατέρα μου όχι μόνο δε με εμπόδισε, αλλά με πείσμωσε πιο πολύ,
αν θες, μου ξεκαθάρισε πόσο πολύ το θέλω. Γιατί ήταν πολύ έντονη η αντίστασή του, οπότε αν υπήρχε έστω και μία αμφιβολία θα μ’ έκανε
να κάνω πίσω, επειδή ακριβώς είχα το πτυχίο της νομικής. Το γεγονός ότι εγώ, παρά την αντίσταταση του πατέρα μου, εξακολούθησα
να επιμένω ν’ ασχοληθώ ενεργά με την τέχνη, μου ξεκαθάρισε πόσο σημαντική είναι για μένα.
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Ζ.Α.› Επειδή εσύ γράφεις μουσική και στίχους, είσαι κι ο ίδιος ερμηνευτής, έχεις επομένως μια πιο σφαιρική εικόνα, πες μου
αλήθεια τι είναι πιο δύσκολο να γράψει στίχους πάνω σε μια μελωδία ή μουσική πάνω σε έτοιμους στίχους;
Δ.Σ.› Δεν έχω ιδεά γιατί εγώ τα κάνω περίπου ταυτόχρονα. Επειδή εγώ δεν είμαι συνθέτης. Άλλο
ο συνθέτης κι άλλο ο τραγουδοποιός, εμένα είναι πιο «χειροποίητο» το πράγμα. Τα γράφω όλα
απευθείας με τ’ ακόρντα της κιθάρας μου. Βγαίνει επομένως από ιδέες, όλο μαζί κι εκεί μπαίνουν
τ’ Ανώγεια. Πηγαίνοντας από μικρός στο χωριό, στις συντροφιές που κάναμε στο Μεϊντάνι, μου έκανε
πάντα εντύπωση πως οι άνθρωποι σκαρώνουν αυθόρμητα με τις μαντινάδες απίστευτες ιστορίες.
Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι υπάρχει και σ’ εμένα ένα τετοιο κομμάτι DNA και πάντως σίγουρα
μ’ επηρέασε το γεγονός ότι έχω μεγαλώσει με αυτές τις εικόνες των ανθρώπων που είναι δημιουργικοί
μέσα από τη χαρά της καθημερινότητας. Οπότε κι οι δικές μου δημιουργίες γίνονται τόσο «χειροποίητα»
κι απλά. Δεν μπορώ επομένως να δώσω απάντηση στο ερώτημά σου.

ΣΑΜΟΛΗ
από μια σχέση, ήμουν άνεργος για πολλούς
μήνες, δεν είχα χρήματα να βγαίνω, είχαν
όπως καταλαβαίνεις πέσει όλα μαζί, οπότε
καθόμουν σπίτι και είχα μόνο την κιθάρα
μου. Και για να μην τρελαθώ (γέλια), ενώ
δεν έγραφα κομμάτια, ήξερα μόνο κάποια
βασικά πράγματα στην κιθάρα, έχοντας κάνει μαθήματα όταν ήμουν μικρός, μαζί με
σολφέζ, ξεκίνησα δειλά δειλά τη σύνθεση.
Επίσης, νομίζω δε στο χω πει αυτό, τα πρώτα μου κομμάτια τα έγραψα στα Δικαστήρια
της Ευλπίδων.
Ζ.Α.› Τι (Γέλια);;;!!!
Δ.Σ.› Ναι, βέβαια. Όταν για 4 μήνες δού-

λευα σε ένα δικηγορικό γραφείο και με
έστελναν να καταθέτω αγωγές, περιμένοντας σ’ αυτές τις τεράστιες ουρές, που κι οι
2 μας ξέρουμε και πήγα να τρελαθώ (γέλια),
θυμάμαι ότι είχα το κινητό και στο μαγνητοφωνάκι έγραφα μελωδίες και στίχους. Οι
γύρω συνάδελφοι βέβαια με κοιτούσαν ομολογουμένως λίγο περίεργα (γέλια), αλλά
εγώ συνέχιζα ακάθεκτος. Έχω λοιπόν κρατήσει ηχογραφήσεις μου από τότε, που παράλληλα ακούγονται συνομιλίες και σχόλια
δικηγόρων (γέλια).
Ζ.Α.› Μάλιστα...(γέλια) Όλα μπλεγμένα

μεταξύ τους δηλαδή...
Δ.Σ.› Όλα, ναι, ένα τουρλουμπούκι (γέλια).
Ζ.Α.› Όλα όμως ξεκαθάρισαν τελικά στην
πορεία μ’ ένα μαγικό τρόπο και πλέον έχεις
κάνει δύο προσωπικές δουλειές δισκογραφικά. Ξεκίνησες μ’ έναν αγγλόφωνο δίσκο, το
«Popetry», ο οποίος παρά το ότι περιείχε
ετερόκλιτα κομμάτια, ήταν πολύ επιτυχημένος σαν αποτέλεσμα τόσο μουσικά όσο και
στιχουργικά. Πως σου προέκυψε αλήθεια η
αγγλόφωνη δισκογραφία;
Δ.Σ.› Η αλήθεια είναι ότι διαβάζω πολύ τα
τελευταία χρόνια στ’ αγγλικά, ακούω πολλή
ξένη μουσική, είχα λοιπόν τα πρότυπα τα
ξένα και άρχισα να γράφω στ’ αγγλικά. Δεν
ξέρω... Απλά μου βγήκε. Ήταν σχεδόν φυ
σικό.

στη ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ

Δήμητρα Γαλάνη, που μου είχε πει ότι τα παιδιά που γράφουμε σε αγγλικό στίχο το κάνουμε ίσως από μια ανασφάλεια να εκτεθούμε πραγματικά και λίγο με πείσμωσε αυτό.
Ζ.Α.› Δεν είχες γράψει μέχρι τότε δηλαδή

ελληνικό στίχο;
Δ.Σ.: Όχι. Προσπαθούσα και δε μου βγαινε.
Ζ.Α.› Αγόρι μου τι άνθρωπος εισ’ εσύ πια;!
Πρέπει να σου πάει κάποιος κόντρα για να
προχωρήσεις δημιουργικά;! (γέλια)
Δ.Σ.› Έλα ντε δεν ξέρω (γέλια).
Ζ.Α.› Δηλαδή ο μπαμπάς σου λέει όχι στο

θέατρο και ξαφνικά να η «Μελωδία της Ευτυχίας» με το μύθο του ελληνικού θεάτρου
και κινηματογράφου, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, μια κουβέντα της Δήμητρας Γαλάνη
κι αμέσως ελληνικός στίχος και μουσική...
Πρέπει κάποιος να σου πηγαίνει κόντρα για
να «δημιουργείς» ή απλώς εσύ με τέτοιες
αφορμές επαναπροσδιορίζεις τα όριά σου
και τα ξεπερνάς;
Δ.Σ.› Σαν να ΄μαι στον ψυχολόγο αισθάνομαι...Αυτό δεν το χα σκεφτεί ποτέ (γέλια).
Νομίζω ότι είναι πράγματα που υπάρχουν
μέσα μας έτσι κι αλλιώς κι απλά κάποια γεγονότα λειτουργούν σαν εφαλτήριο. Σαν το
σύμπαν να μας στέλνει κάποια ξεχωριστά
σήματα στον καθένα μας για να βγάλει στην
επιφάνεια αυτό που πρέπει να εξελίξει.
Ζ.Α.› Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά:

«Popetry». Τίτλος του 1ου σου δίσκου που
όταν το πρωτάκουσα λέω «που το σκέφτηκε
αυτό;! Ουάου».
Δ.Σ.› Κατ’ αρχάς μ’ αρέσει πάρα πολύ να
βρίσκω τίτλους. Ακούω πάρα πολύ pop μουσική, τους στίχους στα τραγούδια μ’ άρεσε
πάντα να τους βλέπω σαν ποίηση και ήταν
και η 1η μου δισκογραφική πρσπάθεια. Οπότε ο τίτλος είχε αυτά τα τρία στοιχεία μέσα,
την pop μουσική, την ποίηση (poetry) και την
προσπάθει (try). Ήταν λοιπόν ένας τρίσημος
τίτλος που μου άρεσε πολύ.
Ζ.Α.› Και τώρα ο καινούριος «Ένα σύμπαν

Ζ.Α.› Το φοβήθηκες το γεγονός ότι απευθύ-

νεσαι στο ελληνικό κοινό, που όπως και να
χει είναι λιγάκι καχύποπτο;
Δ.Σ.› Όταν έγραφα όχι. Μετά βέβαια που
βγήκε ο δίσκος άκουσα πράγματα, αλλά έτσι
κι αλλιώς όλοι ακούμε. Όποιος εκθέτει τη
δουλειά του θ’ ακούσει και τα μεν και τα δε.
Δεν τρέχει τίποτα...
Ζ.Α.› Τώρα με τον ελληνικό δίσκο «Το ένα

Σύμπαν στα μέτρα σου»;
Δ.Σ.› Τώρα με τον ελληνικό ήταν πιο μεγάλη
η έκθεση, για τους προφανείς λόγους: ο κόσμος μπορεί να καταλάβει ακριβώς τους στίχους. Ήταν όμως πολύ απελευθερωτικό. Η
αφορμή ήρθε μετά από μια κουβένα με την

στα μέτρα σου».
Δ.Σ.› Ο καινούριος τίτλος μου άρεσε πάρα
πολύ και θεωρώ ότι είναι και λίγο φιλοσοφικό σα ζήτημα. Θεωρώ δηλαδή ότι ο κάθε
άνθρωπος είναι ένα ξεχωριστό σύμπαν με
τους δικούς του νόμους, αφού ο καθένας μας
βλέπει τον κόσμο μέσα απ’ τους δικούς του
«φακούς επαφής» και όλα τα χρωματίζει με
βάση αυτά που ο ίδιος θέλει. Πιστεύω λοιπόν
ότι ο καθένας ζει ένα σύμπαν στο δικό του
«κουστούμι», στα δικά του μέτρα και σταθμά. Έτσι είπα να δω κι εγώ μέσα από τα δικά
μου «φίλτρα» τον κόσμο. Οι στίχοι μου είναι
λίγο ιδιαίτεροι σα νόημα και σα ματιά, έχουν
πολύ έντονο το κομμάτι του χιούμορ, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ, σα να «κλείνω

το μάτι», ας πούμε, στους άλλους, με πολύ
μελωδικά, ποπ κομμάτια, οπότε νομίζω ο
τίτλος ταίριαζε αρκετά.

που το δοκίμασα και το έζησα σίγουρα
στον επόμενο δίσκο θα επιδιώξω νέες συνεργασίες.

Ζ.Α.› Κι ενώ έχουμε συνηθίσει και απ’ την
1η δισκογραφική δουλειά, στίχους και μουσική αποκλειστικά δικούς σου, ξαφνικά
βλέπουμε να συνεργάζεσαι στο νέο δίσκο,
σ’ ένα μοναδικό κομμάτι με τον Γεράσιμο
Ευαγγελάτο.
Δ.Σ.› Ναι, πώπω (γέλια). Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτή τη συνεργασία, γιατί ο
Γεράσιμος είναι για μενα ο απόλυτος στιχουργός στην Ελλάδα. Πραγματικά εξαιρετικός. Είχα λοιπόν γράψει ένα κομμάτι μουσική και δεν ήθελα να γράψω στίχους ο
ίδιος. Βάζοντας πάντα ψηλα τον πήχη, λέω
ωραία «αν σου εμφανιζόταν ένα τζίνι και
σου έλεγε ποιος θες να στο γράψει;». Η πρώτη μου σκέψη ήταν ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Πήγα λοιπόν κατευθείαν και του χτύπησα την πόρτα. Είχαμε κάποιους κοινούς
γνωστούς και μια απλή γνωριμία, αλλά δεν
υπήρχε φιλική σχέση μεταξύ μας. Του πήγα
κατ’ αρχάς το 1ο single του δίσκου, το «Ατάρι», ώστε να δει το ύφος στο οποίο θα κινούνταν ο δίσκος που θ’ ακολουθούσε και
του είπα ότι έχω ένα κομμάτι, στο οποίο θα
ήθελα να γράψει εκείνος στίχους. Δέχθηκε
κι έτσι προέκυψε το κομμάτι «Φρόνιμα» του
νέου μου δίσκου. Κι εκείνο που με εντυπωσίασε πραγματικά είναι ότι μπήκε στον κόπο
να προσπαθήσει να με καταλάβει και να
«μπει» στο ύφος του δίσκου, με συνέπεια το
κομμάτι να μοιάζει τελικά με κάποιο που θα
μπορούσα να είχα γράψει κι εγώ.

Ζ.Α.› Λες συχνά και στην παρέα, αλλά και

Ζ.Α.› Είναι όντως αλήθεια ότι ακούγοντας

κανείς τη μουσική στο «Φρόνιμα» και στη
συνέχεια τους στίχους διαπιστώνει ότι είναι
ένα απολύτως ενταγμένο στο ύφος του δίσκου κομμάτι, κινείται ακριβώς στα ίδια
μήκη κύματος.
Δ.Σ.› Είναι όντως. Και χαίρομαι πάρα πολύ
που κατάφερε και «με διάβασε» μ’ ένα τόσο
εύστοχο τρόπο ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος,
βάζοντας παράλληλα και τη δική του ψυχή
μέσα σ’ όλο αυτό.

στις συνεντεύξεις σου ότι είσαι ένας άνθρωπος που θέλει να ζει το «τώρα». Για άνθρωπος όμως που ζει το «τώρα», έχεις εξελιχθεί
καλλιτεχνικά πάρα πολύ και επιδιώκεις να
εξελίσσεσαι διαρκώς. Όχι μόνο στο θέατρο,
δοκιμάζοντας καινούρια πράγματα, αλλά
και μουσικά. Κάνεις πολλά και σημαντικά
πράγματα. Πως τα συνδυάζεις όλ’ αυτά στο
μυαλό στου, ενώ ταυτόχρονα επιλέγεις να
ζεις σ’ «ένα σύμπαν στα μέτρα σου» και να
ζεις το «τώρα»;
Δ.Σ.› Θα σου πω. Δεν ζω στο «τώρα». Νομίζω δεν είναι εύκολο για όλους μας. Έχω
αυτή την πρόθεση, δεν τα καταφέρνω όμως
πάντα να είμαι «παρών» στη στιγμή. Σκέφτομαι το μέλλον, επηρεάζομαι απ’ το παρελθόν
και συχνά στενοχωριέμαι για πράγματα που
έχουν γίνει, πράγμα που είναι λάθος. Προσπαθώ λοιπόν να ζω το «τώρα», χωρίς όμως
να τα καταφέρων πάντα. Όσο για τις ενασχολήσεις μου, γι’ αυτές μπορώ να πώ ότι
έχω πάρα πολλή ενέργεια. Και μου φαίνεται
κιόλας φαντάσου ότι δεν κάνω πράγματα
(γέλια). Δηλαδή για να καταλάβεις έχω ήδη
γράψει τραγούδια για 2 ακόμη δίσκους και
λέω «Χριστέ μου πρέπει να περιμένω άλλα
2 χρόνια για να βγάλω νέο δίσκο»;! (γέλια).
Έχω διάθεση και ενέργεια και μακάρι να
έκανα και περισσότερα πράγματα.
Ζ.Α.› Είναι αλήθεια ότι έχεις πολλή ενέρ-

γεια, προσπαθείς για το κάθε πράγμα και
πειραματίζεσαι πολύ. Υπάρχει ωστόσο αυτή
τη στιγμή ισοζύγιο ανάμεσα στην υποκριτική και τη μουσική ή γέρνει προς κάποια κατεύθυνση η «ζυγαριά»;
Δ.Σ.› Όχι δε γέρνει κάπου, 50-50 είναι.
Απλά το κομμάτι της τραγουδοποιίας είναι
πολύ δικό μου, με την έννοια ότι έχει μεγάλο
κομμάτι προσωπικής δημιουργίας. Ωστόσο
επιμένω ότι είναι μοιρασμένα, τα έχω και τα
δύο πολύ ψηλά, οπότε δεν θέλω να επιλέξω.
Μακάρι να μπορώ να τα κάνω πάντα, όπως
και τώρα, παράλληλα, να πηγαίνουν παρέα.

Ζ.Α.› Και είναι και το μόνο κομμάτι που έχει

γράψει άλλος στιχουργός, πέρα απο σενα
στο δίσκο.
Δ.Σ.› Ναι είναι και ήθελα να το τολμήσω
αυτό.
Ζ.Α.› Αλήθεια γιατί δεν το είχες επιδιώξει

και νωρίτερα, στην 1η δισκογραφική δουλειά;
Δ.Σ.› Το φοβόμουν λίγο η αλήθεια είναι.
Ειδικά ως προς το στίχο. Εγώ αποδίδω τα
πράγματα όπως τα έχω φανταστεί, τα έχω
ζήσει και μου είναι πιο εύκολο να τα ερμηνεύσω. Πως θα τραγουδήσω την ιστορία
ενός άλλου; Αλλά τελικά εάν δέσεις με κάποιον, είναι πολύ όμορφο. Τώρα λοιπόν

Ζ.Α.› Για πες μας λίγο τα προσεχή σου σχέ-

δια για την προώθηση του νέου δίσκου.
Δ.Σ.› Ναι, 7 Μαρτίου θα γίνει στο «Σταυρό
του Νότου» ένα live με την μπάντα, 20 Μαρτίου στο «Faust» και μετά θα κλείνουμε σταδιακά ζωντανές εμφανίσεις.
Ζ.Α.› Και θεατρικά, που θα σε βλέπουμε;
Δ.Σ.› Μέχρι 9 Απριλίου, στη «Δεύτερη Φω-

νή» των Ρέππα – Παπαθανασίου στο θέατρο
«Αποθήκη».
Ζ.Α.› Για το καλοκαίρι δεν έχεις κλείσει

ακόμα κάτι θεατρικά; Γιατί ομολογώ ότι,
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Ανωγειανές
Αθιβολές
Αθιβολές μνήμης

όσο κι αν ακουστεί υπερφύαλο από μέρους
μου, μου έχει λείψει μια εκδρομή στην Επίδαυρο για να δω Δημήτρη Σαμόλη (γέλια).
Μην ξεχνάς ότι 1η φορά πήγα στο Αρχαίο
Θέατρο της Επιδαύρου για να δω παράσταση με αφορμή τη συμμετοχή σου στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη με το θίασο του Πέτρου Φιλιππίδη. Και είχα έρθει και τη δεύτερη φορά στην «Ελένη» του Καρατζά.
Βλέπεις δεν έχω χάσει Δημήτρη Σαμόλη στην
Επίδαυρο (γέλια). Πως είναι αλήθεια η
εμπειρία της Επιδαύρου κε Σαμόλη;
Δ.Σ.› Τέλεια, τέλεια. Είναι πάρα πολύ
ωραία. Ειδικά τη 2η φορά, που είχα ν’ απαγγείλω και μονόλογο, να σταθώ μπροστά σε
χιλιάδες κόσμου, που με κοιτούσε, ήταν απλά
μοναδικό το συναίσθημα. Είναι νομίζω αντικειμενικό ότι η ενέργεια του χώρου είναι
σχεδόν κάτι χειροπιαστό. Νιώθεις την ενέργεια του κόσμου, που έχει έρθει να σε δει
σχεδόν να σ’ ακουμπάει. Έχουν έρθει να σε
δουν κι είναι σαν να έχεις εσύ το βήμα να
τους επηρεάσεις με κάποιον τρόπο.
Ζ.Α.› Αυτό γιατί ξεχωριστά το αισθάνεσαι

στην Επίδαυρο και όχι σε κάθε «σανίδι» που
ανεβαίνεις για να ερμηνεύσεις;
Δ.Σ.› Είναι ένα ιστορικό θέατρο, έχουν
«ανεβεί» εκεί ιστορικές παραστάσεις, είναι
ένας χώρος ιερός, που η ενέργειά του επηρεάζει όλους όσοι βρεθούν σ’ αυτόν. Κι όσο
κι αν είναι όλ’ αυτά ίσως απλά ένας μύθος ή
απλή αίσθηση, ναι νομίζω σ’ επηρεάζει διαφορετικά.
Ζ.Α.› Πέρα απ’ την Επίδαυρο όμως σημα-

ντικά, τουλάχιστον όπως τα βλέπω εγώ, κεφάλαια στην καλλιτεχνική σου πορεία, παρά
το νεαρό της ηλικίας σου, είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, στο ξεκίνημά σου και η Νένα
Μεντή, με την οποία πλέον έχετε επανειλημμένως συνεργαστεί. Ποια είναι αλήθεια η
εμπειρία σου απ’ τις δύο αυτές οπωσδήποτε
ξεχωριστές συνεργασίες;
Δ.Σ.› Κοίταξε, όταν συνεργάστηκα με την
Αλίκη Βουγιουκλάκη ήμουν πολύ μικρός.
Θυμάμαι βέβαια ζωντανά τα πάντα, αλλά η
αίσθηση που έχω κρατήσει είναι αυτή που
έμεινε μέσα από τα παιδικά μου μάτια. Τό
μόνο που μπορώ με βεβαιότητα να πω είναι
ότι είναι τα πάντα θετικά τα όσα θυμάμαι
από τον άνθρωπο αυτό. Χαρακτηριστικά
θυμάμαι κυρίως τον τρόπο που την αντιμετώπιζε ο κόσμος, που ερχόταν να τη δει στα
παρασκήνια. Πραγματικά σαν κάτι ιερό.
Γιατί η Αλίκη διατηρήθηκε ως το τέλος αναλλοίωτη στο χρόνο, ήταν ένας μύθος, που
παρά τα χρόνια που πέρασαν, παρέμενε σαν

εικόνα απολύτως ίδια με εκείνη που είχαμε
από τις ταινίες της. Υπήρξε, πέρα απ’ το υποκριτικό της ταλέντο, και σύμβολο ομορφιάς,
φρεσκάδας και χαμόγελου, στοιχεία που
συνδυάζονται πολύ με την εξωτερική εικόνα,
που για την Αλίκη παρέμεινε ίδια. Τώρα με
την Νένα Μεντή, επειδή την γνώρισα και τη
ζω σαν ενήλικος, κι έχουμε πλέον αναπτύξει
φιλική σχέση, απ’ τους λίγους φίλους στο
χώρο, που μπορώ να πω ότι έχω, είναι ένα
πολύ φωτεινό παράδειγμα για όλους μας.
Πέρα απ’ το αυταπόδεικτο ταλέντο της, είναι
πολύ ντόμπρα και ειλικρινής και «μου πάει»
πολύ σαν άνθρωπος.
Ζ.Α.› Ξεκινήσαμε μ’ αυτό και θέλω, λόγω

και του εντύπου που μας φιλοξενεί, να κλείσουμε και ανάλογα. Ο τόπος καταγωγής
μας, είναι πολύ ξεχωριστός. Όπως είπες για
την Επίδαυρο, έτσι και τ’ Ανώγεια έχουν
πολύ ιδαίτερη ενέργεια κι έχουν γαλουχήσει
κατά καιρούς σημαντικούς καλλιτέχνες σε
κάθε μορφή τέχνης. Κι εσύ τον έχεις πάντα
μέσα σου και είσαι «παρών» γι’ αυτόν, όπως
για παράδειγμα πέρυσι που με τη μεσολάβησή σου έγινε η παράσταση – συμπαράσταση
στο συνάνθρωπο, για την συλλογή ειδών
πρώτης ανάγκης για τους άστεγους, τους
πρόσφυγες και την κοινωνική υπηρεσία του
Δήμου Ανωγείων, με τη συνεργασία του Συλλόγου Ανωγεινών Αθήνας και το θέατρο
Επί Κολωνώ, όπου ανέβαινε η παράσταση
«Αγαπητή Ελένα» στην οποία τότε πρωταγωνιστούσες.
Δ.Σ.› Μα δεν έκανα τίποτα, μόνο το αυτονόητο για μενα.
Ζ.Α.› Ήταν όμως τ’ Ανώγεια και εκεί. Τ’

Ανώγεια που μας δένουν όλους μ’ ενα αόρατο σχοινί.
Δ.Σ.› Ναι ισχύει, κι είναι πράγματι η ενέργειά τους πάντα μέσα μου κι όσο μεγαλώνω
την εκτιμώ και τη «νιώθω» περισσότερο.
Ζ.Α.› Θέλω λοιπόν να κλείσουμε με την στιγ-

μή εκείνη απ’ το χωριό που ο ίδιος έχεις κρατήσει πιο έντονη μέσα σου και την ανακαλείς
συχνά στη μνήμη σου.
Δ.Σ.› Θαρρώ είναι το καλοκαίρι που αποφοίτησα από το Λύκειο, που με την αδελφή
μου είχαμε κάνει στο χωριό μια τεράστια
παρέα από συνομήλικους ανωγειανούς και
περνούσαμε τόσο ωραία όλο εκείνο το καλοκαίρι, μέχρι τα ξημερώματα στο Μειντάνι,
πηγαίναμε στη Νίδα, είχαμε κάτσει μεγάλο
χρονικό διάστημα και ήταν πραγματικά μοναδικό...Δεν είναι λοιπόν μια στιγμή αλλά
όλο εκείνο το καλοκαίρι. •

Το τριαντάφυλλο της Ευρυδίκης
Να γυρίσουμε την μνήμη μας 37 χρόνια πίσω για να θυμηθούμε ένα συγκλονι
στικό στιγμιότυπο από το πρώτο (40 ήμερο) μνημόσυνο του Νίκου Ξυλούρη
στην Αθήνα, την Κυριακή 16 Μαρτίου 1980. Η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς!
Πολύς κόσμος είχε συγκεντρωθεί πάνω και γύρω από τον τάφο του Ψαρονίκου,
όπου ξαφνικά από το βάθος του Α’ Νεκροταφείου εμφανίζεται η αδελφή του,
η Ευρυδίκη. Κρατούσε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και μοιρολογούταν. Με
σταθερό βήμα, η Ευρυδίκη, έφτασε, παρά την πολύ δυνατή βροχή, χωρίς ομπρέλα πάνω από τον το μνήμα του αδελφού της. Το πλήθος άνοιξε το χώρο, όπου
σε λίγο μιλούσε μόνο ο πόνος καταθέτοντας παράλληλα και την ψυχή της:
«Σου φέρνω τριαντάφυλλο αδελφέ μου,
κομμένο από τα Ανώγεια ακριβέ μου.
Σου φέρνω χαιρετίσματα χαρά μου,
απ’ όλους τους γειτόνους, έρωντά μου.
Πού είναι -μωρέ- οι φοιτητές, καλέ μου,
οι του Πολυτεχνείου κατιφέ μου.
Νίκο να σε σηκώσουνε παιδί μου,
στα χέρια των απάνω γιασεμί μου.
Νίκο, να πεις την «ΞΑΣΤΕΡΙΑ», αδελφέ μου,
να ξαστερώσει ο κόσμος ακριβέ μου.
Γιάντα-μωρέ- χρυσέ μου αετέ έκλεισες τα φτερά σου
και δεν τα’ ανοίγεις να πετάς όπως πετούσες πρώτα στα ψηλά σου…»
Κόπηκε... λόγω ύψους και βάρους!
Χρέη καλεστή για λογαριασμό των Χαιρέτηδων είχε αναλάβει πριν από
χρόνια ο Φουναδογρηγόρης (Χαιρέτης Γρηγόρης). «Ξέχασε» όμως να καλέσει τον καλύτερο του φίλο το Λεωχάρη Σκανδάλη, γεγονός που ο τελευταίος δεν… το άφησε να «πέσει» κάτω! Όταν ο Λεωχάρης συνάντησε τον
Φουναδογρηγόρη, του εξέφρασε έντονα τα παράπονα του:
«Γρηγόρη, φαίνεται ότι με ξέχασες για τις κουρές!!»
Και ο Γρηγόρης που πάντα διακρίνονταν για την εύστοχη ετοιμολογία του:
«Δεν σε ξέχασα-μπρε-Λεωχάρη αλλά με προβλημάτισε σοβαρά η μεταφορά
σου!!!»
(σημ.: Να σημειώσουμε ότι ο Λεωχάρης είχε ύψος 1,95 και βάρος πάνω από 100 κιλά...!!).

Η σόμπα ήταν... θεριακλίνα!
Ειδικό μάθημα για τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος, δίδασκε στο
περιθώριο της ώρας, καθηγητής στο Λύκειο Ανωγείων. Προς το τέλος της
διδασκαλίας του, ο καθηγητής απευθύνθηκε στον μαθητή Κώστα Λ. Πασπαράκη και τον ρώτησε: «Κώστα, καπνίζει κανένας στο σπίτι σας;»
Και ο Κώστας που είναι αυθόρμητος με εύστοχες ατάκες:
«Ναι κύριε... Η σόμπα μας, συνέχεια»!
(Δεν είχε όμως...κι άδικο ο Κώστας!)
Ποιητική πρόταση...
για εναλλακτική μορφή θεραπείας!
Στο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» νοσοκομείο Ηρακλείου υπηρετούσε κάποτε μια πολύ
γλυκιά και εξυπηρετικότατη γιατρός - καρδιολόγος η Μαρία Κουμιώτη.
Ο Μιχαλόμπας (Γιώργης Σταυρακάκης) όταν συνάντησε από κοντά την
πανέμορφη αυτή γιατρό δεν έχασε την ευκαιρία να ...την στολίσει ποιητικά:
«Είσαι γιατρός μα φάρμακα μην δίνεις για τον πόνο,
εσύ γιατρεύεις τις πληγές με μια ματιά σου μόνο!!»
Ανέ πομείνει πράμα...
Μεγαλοβδομάδα στα Ανώγεια πριν από μερικά χρόνια και ο Παπά Ανδρέας
ρώτησε τον Γιάννη του Μίχαλου (Πασπαράκη) αν θα κοινωνήσει.
Οι διάλογοι που ακολούθησαν ήταν οι εξής:
-Γιάννη θα μεταλάβεις;
Και η απάντηση του Γιάννη με πολύ φυσικό τρόπο:
-Ανέ πομείνει πράμα!!! (Αν περισέψει κάτι)
(*Λογικότατη απάντηση!!!)

(Μαν. Σκαν.)

Ώρες λειτουργίας του Συλλόγου μας κατά τη φετινή περίοδο
O Σύλλογός μας θα παραμένει για τη φετινή περίοδο ανοικτός, τα Σάββατα και από ώρα:

16:00

έως

19:00

Περιμένουμε όλους τους συγχωριανούς & φίλους του Συλλόγου να μας επισκεφθούν
στην όμορφη και άνετη αίθουσά μας στην Αθήνα, στους Αμπελοκήπους (Βελεστίνου
18), για να συζητήσουμε τα σχέδιά μας, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά. Το Δ.Σ.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Αντάμωμα με τις ΠΡΩΤΟΘΥΓΑΤΕΡΕΣ του Γιώργη Μαρκάκη
της Αλεξάνδρας Σταυρακάκη
Το αμφιθέατρο του «Μουσείου Μπενάκη» στις 7-2-2017 κατακλύστηκε από την
αύρα της Κρήτης. Βέβαια η κρητική αύρα έχει πολλές εκφάνσεις και μορφές με
πρωτοθυγατέρα την κρητική λαλιά. «Η κρητική διάλεκτος κατά τον Γιώργο Σεφέρη
είναι μια από τις πιο ευφωνικές και πλαστικές διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας,»
μας υπενθυμίζει ο συγγραφέας.
Ο Γιώργης Μαρκάκης, εξαίρετος εταίρος, θεράπων του αισθητού και του νοητού
φωτός, πολύτεκνος, με τρία βιολογικά τέκνα και πολύτεχνος με πολλά πνευματικά
έργα, μεταξύ των οποίων και το Μουσείο «Λυχνοστάτης», έχει ευλογηθεί από τις
Μούσες. Κι οι εννέα θυγατέρες του Διός και της Μνημοσύνης, που κάθε μια στο
είδος της πρωτοθυγατέρα λογάται, του έχουν χαρίσει τα δώρα τους.
Το πρόσφατο έργο του, γόνος έρωτος ενός εφήβου,- γιατί μεταξύ των εφήβων δικαίως συγκαταλέγεται ο Γιώργης με το ηδύ χαμόγελό και το ευφυές χιούμορ τουείναι «φίλιον δώρον» στους Κρήτες και στην άυλη κληρονομιά και παράδοση της
Κρήτης.
«Η μαντινάδα στη ζωή της Κρήτης» αναμοχλεύει μνήμες και βιώματα και ανοίγει
θύρες για το μέλλον, σ αυτήν την άνυδρη εποχή που όπως λέει ο ποιητής: «δεν
υπάρχει νερό μονάχα φώς». Φώς μας μεταλαμπαδεύει ο Γιώργης Μαρκάκης συγγραφεύς και ιατροφιλόσοφος και όσοι πιστοί το κρατήσουν ανάμεσα στις χούφτες
τους θα το διατηρήσουν ζωντανό, μακριά από τους τυφώνες και τις καταιγίδες.
Με γοητεύει η γνώμη των Ι. Κακριδή και Ο. Τσαγκαράκη ότι η λαϊκή παράδοση,
μορφή της οποίας είναι η μαντινάδα, ζει αδιάσπαστη από τους Ομηρικούς χρόνους
μέχρι και σήμερα1,έχει πηγή της θεόπνευστους, κατά τον Πλάτωνα ποιητές, τον
Όμηρο και τον Ησίοδο Φλέβα ζωντανή, που συγκινεί.
«Ζεύγος οιμοιοκαταλήκτων ιαμβικών δεκαπεντασυλλάβων στίχων», η μαντινάδα:
«Σύντομη σαν μια αναπνιά, γοργή σα χελιδόνι
με δύναμη που ριζιμιό χαράκι ξεριζώνει»,
ετυμολογικά ίσως να προέρχεται από την λέξη ματινέ δηλ το πρωινό, γιατί μέχρι
τις πρωινές ώρες απαγγέλλονταν οι ερωτικές μαντινάδες από τους ερωτευμένους
άνδρες βλ. Ερωτόκριτο 2, αλλά ίσως και από το λατινικό ρήμα mandare εν. mando
που σημαίνει μεταξύ άλλων εννοιών και παραγγέλλω3 εξ ου και το ουσιαστικό
μαντάτο δηλ. παραγγελιά και στην συνέχεια είδηση.
Με ηδυσμένον λόγον και τρόπον ο ιατρός-συγγραφεύς την αναλύει «εν τω βάθει»
και σε όλες της τις διαστάσεις που ανακλώνται στην κρητική ψυχή. Συνολικά καταμέτρησα τριάντα και πλέον διαστάσεις της όπως: το απομαντίναδο, την εικονοκλαστική της δύναμη, την ανατομία της, την μετάπλασή της, την μαντινάδα και το
άλλοθί της, τη χρονική και τοπική επικαιρότητα, τη χάρη και την ευρηματικότητά
της, τη δίδυμη μαντινάδα, την μαντινάδα παρηγορήτρα, ως μήνυμα, ως συνοδευτικόν
δώρων, ως ευχή, ως δίστιχο κατ αντιλαβήν, ως οπισθοφύλακα, ως εκφραστή των
αισθητικών αντιλήψεων της εποχής, ακόμη και ως μέσον κοινωνικής εξέλιξης του
ριμαδόρου Μανωλιού από τ Αστερούσια,κ.α. Η σύγκρισή της με τα αρχαία σκόλια
με εντυπωσίασε.
Αφουγκράστηκα με προσοχή την ολοκληρωμένη ακροστιχίδα του ελληνικού αλφαβήτου με μορφή γνωμικών, του παππού του συγγραφέως, του αείμνηστου Μηλιωτογιάννη, από το Κατσιδόνι Σητείας, η οποία παρουσιάστηκε στο Συνέδριο για
την κρητική παροιμία του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας που έγινε στ Ανώγεια
το 2013. Αρχίζει από το πρώτο γράμμα του Αλφαβήτου το Αλφα και τελειώνει στο
Ωμέγα:
«Απούχει την υπομονή ψάρι στ αγκίστρι πιάνει
Κι απούχει την λιγοψυχιά και το πιασμένο χάνει».
…………………………………………………………
«Ωσάν μαγγανοπήγαδο τούτη η ζωή μας μοιάζει,
όντε γεμίζει ο γιεις κουβάς , άλλος πιο πέρα αδειάζει.»
Και συγκινήθηκα ιδιαιτέρως όταν στο κεφάλαιο με τον τίτλο «Κινδυνεύει η κρητική μαντινάδα;» συνάντησα τον αγαπημένο ξάδερφο και προπάντων πνευματικό
συγγενή μου Γιώργο Καράτζη. Όπως αναφέρει ο Γιώργης Μαρκάκης4: «Ο εξαίρετος και σίγουρα διαφορετικού ύφους από τους συνήθεις ριμαδόρους, ποιητής και
στιχουργός, ο διανοούμενος της κρητικής μαντινάδας έχει δώσει διαμάντια, όπως
την πασίγνωστη μαντινάδα:
Καράβι κάνω την καρδιά, την πεθυμιά κατάρτι
Κι απλώνω σίγουρο πανί τον νού μου τον αντάρτη».
Η δήλωση του Μήτσου Σταυρακάκη άλλου κορυφαίου ριμαδόρου του οποίου οι
μαντινάδες έχουν τραγουδηθεί από φημισμένους λυράρηδες: «Δεν υπάρχει κανένας
τρόπος να σταματήσεις την κακοποίηση της κρητικής μαντινάδας. Ο μόνος τρόπος
είναι να αντιπαραθέσεις κάτι πιο αξιόλογο για να αποδεικνύεις τη διαφορά σου από
τον σωρό…» αληθινή και καθάρια κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και αφυπνίζει
τους ποιητές και τους εραστές της μαντινάδας.
Και τέλος ο Αριστείδης Χαιρέτης (Γιαλαύτης) δηλώνει: «Το κακό παράγινε με όσους
ασυνείδητους ρημάζουν τη γλώσσα μας και το νόημά της, βάζοντας τα καλάσνικοφ
και τα τέσσερα επί τέσσερα στους στίχους της»
Το δεύτερο μέρος του έργου το Ειδικό μέρος με τον τίτλο «Η μαντινάδα στη ζωή
της Κρήτης» είναι αφιερωμένο σε επιμέρους θέματα, ιδίως σε συγκεκριμένους
μαντιναδολόγους, όπως ο Φραγκούλης, ο Σήφης, ο Γιώργης, ο Πίτροπος, ο Μπρόκας, ο Λουλάκης, που πέρασαν στην ιστορία, και στις μαντινάδες που έγραψαν και
γράφουν ακόμη και σήμερα ιστορία όπως οι μαντινάδες του Λυχνοστάτη.
Από όλο το έργο του εξαίρετου εταίρου και ιδίως από την ίδρυση του Μουσείου
Λυχνοστάτης αποδεικνύεται ότι ο Γιώργης Μαρκάκης έχει στον κόρφο του κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα, άγνωστα στους πολλούς θνητούς. Έχει το κλειδί

της γνώσης και της άσβεστης συνείδησης που συμπαίνει5 την παράδοση και την άυλη
κληρονομιά της Κρήτης.
Η ρήση του Ομήρου «λεύσσει άμα πρόσσω και οπίσω» δηλ. να βλέπεις και να θεάσαι
δηλ. να φωτίζεις, συγχρόνως τα μέλλοντα και τα παρελθόντα, του είναι οκεία και την
εφαρμόζει με μεγάλη επιτυχία. Γιατί ο Λυχνοτάτης, που έχει ρίζα τη λέξη λύκη6, παραπέμπει στο λευκό φως, δηλ σε συχνότητες που φωτίζουν άπλετα τα ορατά και τα
αόρατα. Οι λέξεις-έννοιες λυκ-αυγές, λυκ-όφως και αμφιλύκ-η όπως και η σύνθετη και
μεταγενέστερη λέξη λυχ-νο-στάτης συνδέονται και προέρχονται από το ομηρικό ρήμα
ΛΕΥΣΣΩ που σημαίνει βλέπω, ατενίζω, θεώμαι7. Τυχαίο;
Αλς 8-2-2017

1 Σελ. 26 του βιβλίου.
2 Στιχ. 389-392 και 419.
Κι όντεν η νύκτα η δροσερή καθ άνθρωπο αναπεύγει
Και κάθε ζό να κοιμηθή τόπο να βρη γυρεύγει,
ήπαιρνε το λαγούτον του κι εσιγανοπερπάτει
κι εκτύπαν το γλυκιά γλυκιά ανάδια στο παλάτι.
…………………………………………………
Και την αυγή, πρί άλλος τσι δή, στο σπίτιν εγιαγέρνα
3 Λεξικόν Λατινοελληνικόν Ι. Σιδέρη σελ. 452
4 Σελ. 139
5 Το ρήμα συμπαίνω χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της φλόγας στη φωτιά που σβήνει
6 Λέξη ριζική εξ ης παράγονται τα λυκάβας, λευκός, λυκόφως, αμφιλύκη , λυκαυγής λυκοειδής λύκειος. Μέγα Λεξικόν
Όλης της Ελληνικής Γλώσσης. Δ Δημητράκου
7 Βλ. ως άνω

Ιστορίες του ωκεανού
ΜΙΑ
ΟΜΙΛΟΥΣΑ
ΣΙΩΠΗ

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

Κάποιοι άνθρωποι κρύβουν μέσα
τους μια βαθιά σιωπή. Το όνομά
τους συνοψίζει το είναι τους και
τα μάτια τους έχουν κάτι από
μετάξι. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν να αγαπούν, με τον ίδιο
τρόπο που ξέρουν να υποφέρουν.
Με την αξιοπρέπεια που κρύβει
μέσα της η πληγή που δεν δείχνεις. Που δε διαφημίζουν τη
ζωή που έζησαν κι αυτή που ‘χάσαν. Όλα όσα έκαναν κι όλα αυτά που δεν ‘γίναν ποτέ. Είναι
εκείνοι που θα σου απλώσουν το
χέρι όταν κρυώνεις και όταν
κλαις. Όταν φοβάσαι μα κι όταν
υπερβαίνεις.
Όταν πέσεις θα είναι εκεί για
να σε σηκώσουν, γιατί γνωρίζουν
καλά πως είναι να γκρεμίζεσαι.
Είναι εκείνοι που κάθε φορά που
γελάς, θα λάμπουν μαζί σου κι
αν ποτέ χαθείς, θα ανάβουν την
ψυχή τους να σου δείξουν τον
δρόμο.
Κάποιοι άνθρωποι κρύβουν μέσα
τους μια βαθιά σιωπή. Όταν πονούν κι όταν λυπούνται, οργανώνουν εντός τους την πιο μεγάλη
γιορτή. Ανάβουν τα φώτα τους,
φορούν τα καλά τους και χαϊδεύουν τη θλίψη τους για να μη την
πληγώσουν.

Κουρνιάζουν δίπλα σου μαλακά
για να μη σε τρομάξουν και όταν
κοιμάσαι, μπολιάζουν τον ύπνο
σου με το πιο κόκκινο χρώμα.
Για να μπορείς να ονειρεύεσαι,
θα κομματιάσουν τη θάλασσα
και θα μικρύνουν τον χρόνο, κάνοντάς τον κάδρο στο σαλόνι
σου. Να μη σου λείπει το πάντα.
Ζουν δίπλα σου σαν δροσερό αεράκι, σαν ήλιος, σα νεφέλωμα.
Είναι όλα τα χρώματα· όλες οι
μέρες κι οι νύχτες. Όλα τα βήματα κι όλες οι λέξεις. Όλα τα
πριν, τα μετά κι όσα ανάμεσα.
Είναι η ίδια η σιωπή, που κρύβει
μέσα της το πιο βαθύ μεγαλείο.
Μα όταν σε κοιτάξουν βαθιά μες
στα μάτια, μιλούν με το βλέμμα
τους όλες τις γλώσσες της γης.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com
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▼

Ο Παντελής Πρεβελάκης, έγκριτος κρής και πατριώτης2,
στο έργο του «Η Κεφαλή της Μέδουσας»3 διαπιστώνει:
«Η ρωμηοσύνη δεν σάπισε…..
χαρά σ' αυτόν που θα διαβάσει την ψυχή της»
Σήμερα μετά από μισό αιώνα τίθεται επιτακτικά το ερώτημα: Έχει σαπίσει
η ρωμηοσύνη; Ποιός και πως μπορεί να διαβάσει την ψυχή της;
Οι έννοιες Ρωμηοσύνη καθώς και ρωμηός ή ρωμιός εμφανίζονται μετά την
διαίρεση της Ρωμαικής αυτοκρατορίας σε ανατολική και δυτική4. Οι υπήκοοι
της «Ανατολικής Ρωμαικής Αυτοκρατορίας» που είχαν αποκτήσει την υπηκοότητα και όχι την ιθαγένεια του Ρωμαίου πολίτου, εκαλούντο ρωμαίοι ή
ρωμιοί, ονομασία που συνεχίστηκε και μετά την κατάληψη της από του Τούρκους. Η ανατολική ρωμαική αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, είχε όμως επίσημη γλώσσα την λατινική, που καταργήθηκε ως
επίσημη γλώσσα τον 7ο αιώνα συν και αντικαταστάθηκε από την ελληνική.
Η ελληνική γλώσσα που καθιερώθηκε επισήμως δεν ήταν η επιβίωση κάποιας
από τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους αλλά ήταν συνέχεια της Κοινής δηλ
γλώσσα που πλάστηκε στα ελληνιστικά και ρωμαικά χρόνια, γλώσσα παρακμιακή αφού ήταν μέσον έκφρασης και μη ελληνοφώνων πληθυσμών.
Έμοιαζε περισσότερο με την νέα ελληνική παρά με την αρχαία ελληνική.
Ήταν γλώσσα εύκολη, απλή, μιλιόταν σε όλη την Μεσογειακή λεκάνη, όπως
ακριβώς συμβαίνει σήμερα με την αγγλική, που ομιλείται παγκοσμίως από
πολλούς πληθυσμούς της γης.
Παράλληλα με την καθημερινή γλώσσα διατηρήθηκαν και κάποια γλωσσικά ιδιώματα της αρχαιότητας, όπως η αττική διάλεκτος που όμως δεν είχε
καμιά σχέση με την αρχαία αττική διάλεκτο αλλά με την αττικίζουσα των
ρωμαικών χρόνων. Οι βυζαντινοί λόγιοι προσκολλήθηκαν σ αυτήν την διάλεκτο και από τότε άρχισε το γλωσσικό ζήτημα.
Μη λησμονούμε όμως ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία και ενιαία. Παρά το
γεγονός ό,τι οι έννοιες και οι τύποι των ονομάτων πολλές φορές λόγω της
χρήσης τους εκπίπτουν από τις αρχικές τους σημασίες, τα γράμματά που
συνθέτουν τις λέξεις και οι ρίζες των λέξεων είναι κοινές, μεγίστη αλήθεια
που συντελεί στην διάρκεια του βίου της ελληνικής γλώσσας.
Μετά την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον Τουρκικό ζυγό ο όρος
ρωμηοσύνη και ρωμηός ή ρωμιός επικράτησε μέχρι και σήμερα. Έτσι η
ρωμηοσύνη επί μακρόν χρονικό διάστημα αντικατέστησε την ελληνικότητα.
Βεβαίως η Ελλάς, η αρχαία, η πρώτη αρχή της πατρίδας από την ίδρυση της
πόλης-κράτους και μέχρι το 1940 διεκατείχετο από το αρχαίο ελληνικό
πνεύμα το «εύδαιμον, το ελεύθερον το δε ελεύθερον το εύψυχον»5 όπως
έγραψε ο Θουκυδίδης στον επιτάφιο του Περικλέους. Σήμερα όμως η φράση του Περικλέους που την εκφώνησε το 430 μείον για τους πρώτους νεκρούς
του Πελοποννησιακού πολέμου, είναι παρελθόν δεν εφαρμόζεται ούτε από
τους πολιτικούς που εσκεμμένως την λησμονούν, ούτε την θυμούνται οι
περισσότεροι από τους πολίτες. Το πλήθος, οι πολλοί κατά τον Πλάτωνα
δεν είναι ικανοί να κάνουν ούτε μεγάλα καλά ούτε μεγάλα. Αυτοί που μπορούν να διαβάσουν την ψυχή της ρωμηοσύνης, δηλ της Ελλάδας, οι πεπαιδευμένοι είναι οι λίγοι, σ αυτούς πέφτει ο κλήρος, το βαρύ φορτίο να διαβάσουν και να διαβούν την ψυχή της Ελλάδας. Και να την δείξουν.
Η ψυχή της Ελλάδας ευτυχώς για τους Έλληνες είναι ακόμη εδώ. Σ αυτά
τα χώματα ακόμη η γλώσσα μας μπορεί να μην είναι «παγά λαλέουσα»
αλλά λαλείται από μερικούς ορθά. Γιατί η γλώσσα μας ο προφορικός λόγος
και στη συνέχεια ο γραπτός ελληνικός λόγος από τον οποίον γεννήθηκε ο
ΛΟΓΟΣ 5 είναι η ψυχή της Ελλάδας, Μάταια οι πολιτικοί εισαγάγουν κακέκτυπους και αήθεις ξενόγλωσσους εκφραστικούς τρόπους «κόπι πάστε»
και «φάκ νιούς».
Τα ουσιαστικοποιημένα επίθετα το εύδαιμον το ελεύθερον και το εύψυχον
είναι ελληνικά ονόματα και εκφράζουν το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής,
αξίες και αρχές που μπορεί να τις αντιληφθεί και να τις εφαρμόσει, ο οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως γονιδιακής προελεύσεως.
Προ πολλού ο ρήτωρ Ισοκράτης που όπως μαρτυρεί το όνομά του κρατεί το
ίσον, δηλ ττηρεί ίσες αποστάσεις από τα πρόσωπα και τα πράγματα έχει
απονείμει δικαίως την ελληνικότητα, την ρωμηοσύνη, με την παροιμοιώδη,
αίδιον φράση του «Έλληνες είσίν όσοι της ελληνικής παιδείας έσχον μάθησιν».
Για να διαβείς δηλ να διαβάσεις και να ανακαλύψεις την ελληνική ψυχή
χρειάζεται παιδεία. Παίδευσις και παιδεία λέξεις που περικλείουν όπως οι
περισσότερες ελληνικές λέξεις το μυστήριο της διπλής αναγνώσεως και της

Ο Eλύτης η κατά κόσμον Οδυσσεύς Αλεπουδέλης αναγορεύει τη γλώσσα
σε υψίστη πηγή της ελληνικότητας και τον ‘Ομηρο σε μέγιστο-ύψιστο ποιητή. Ο Όμηρος είναι Έλλην ποιητής που κατέχει και διαβαίνει την ελληνική
ψυχή και απ άκρη σ άκρη Πυλώνας της ελληνικής ψυχής μνημονεύει και στα
δύο του έργα Ιλιάδα και Οδύσσεια τον ίδιο στίχο: ΑΜΑ ΠΡΟΣΣΩ ΚΑΙ
ΟΠΙΣΩ ΛΕΥΣΣΕΙΣ δηλ να βλέπεις συγχρόνως και μπροστά αλλά και πίσω.
Να προσβλέπεις προς το μέλλον αλλά να μην αγνοείς το παρελθόν σου.
Πόσοι όμως που κατοικούν σήμερα στην Ελλάδα και καλούνται Έλληνες
γνωρίζουν το παρελθόν και προσβλέπουν με βάση το παρελθόν της προς
το μέλλον, των πολιτικών ηγετών μας προεξαρχόντων; Ποιό το μέλλον της
Ελλάδας σ αυτές τις κρίσιμες ώρες αν οι ηγέτες της, «οι πρωτόκοσμοι8» της
δεν έχουν την σπίθα που πυροτοδοτεί την ψυχή της ρωμηοσύνης αν δηλ
κατά τον Πλάτωνα είναι «αμύητοι, ανόητοι και ατέλεστοι»9;
Μη γελοιόμαστε ψυχή της Ελλάδας ή της ρωμηοσύνης δεν σαπίζει «εστί ες
αεί» «ήν, εστί και έσεται» αλλά δυστυχώς δεν είναι για όλους «κτήμα ες αεί10».

από τον ΚΩΣΤΑ ΒΡΕΝΤΖΟ
«Ανωγειανέ μου έρωντα»
▼

Έχει σαπίσει η Ρωμηοσύνη;

ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΠΑΡΕΞ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
1
& ΓΛΩΣΣΑ

διφυούς υποστάσεως. Εσωκλείουν το παίγνιον, αλλά και την βάσανον γιατί οι καρποί της γνώσεως είναι γλυκείς και ευφραίνουν την ψυχήν, αλλά οι
ρίζες της γνώσεως είναι πικρές, απαιτούν «πόνον πολύ και χρόνον μακρύ»6.
Η ελληνική γλώσσα αλλά και η ελληνική σκέψη στοιχεία πρωτεύοντα της
ελληνικής ψυχής αποτελούν πηγές εμπνεύσεως για πολλούς Έλληνες ποιητές. Δεν είναι τυχαίο που πριν μερικά χρόνια δυο Έλληνες ποιητές ο Σεφέρης και ο Ελύτης τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ της ποιήσεως. Οι ποιητές
δεν είναι λαπάδες όπως έχει δηλώσει πολιτικός αμύητος, απαίδευτος και
αμέτοχος της ελληνικής ψυχής. Είναι φάροι φωτεινοί, που εκπέμπουν σήματα mors με την μορφή του sos Save Our Souls.δηλ σώστε τις ψυχές μας.
Ο Διονύσιος Σολωμός απόγονος ευπόρου πατρός σε ηλικία 10 ετών συνοδευόμενος από τον προσωπικό του δάσκαλο καθολικά αβά Σάντο Ρόσσι
πήγε στην Βενετία και ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στην
Κρεμόνα και στην Παβία της Ιταλίας. Είχε ενδιαφέροντα φιλολογικά και
από μικρός έγραφε στίχους. Η λαμπρή άνθηση της ιταλικής φιλολογίας δεν
τον άφησε ανεπηρέαστο. Καθώς δε, μιλούσε άπταιστα την ιταλική γλώσσα,
έγραφε ιταλική ποίηση. Τα δέκα χρόνια που έζησε στην Ιταλία τον επηρέασαν βαθύτατα. Όταν γύρισε στην Ελλάδα συνέχισε να γράφει στην ιταλική γλώσσα και θα εξελισσόταν σε διάσημο ιταλό ποιητή. Αλλά το 1822
γνώρισε τον Σπυρίδωνα Τρικούπη και επηρεάστηκε τόσο πολύ από τις
συζητήσεις τους ώστε άρχισε να γράφει στην ελληνική γλώσσα και μάλιστα
στην δημοτική.
Έγραψε τον εθνικό μας ύμνο που μελοποίησε ο Μάντζαρος και ανακηρύχθηκε εθνικός ποιητής. Στο πεζό του έργο «Διάλογος» με τον φίλο του
σοφολογιότατο έχοντας πυξίδα την ελληνική ψυχή ομολογεί: «Μήγαρις7
έχω άλλο στο νού μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα; Εκείνη άρχισε να πατεί
τα κεφάλια τα τούρκικα τούτη (η γλώσσα) θέλει πατήσει ογλήγορα τα σοφολογιοτατίστικα...»
Δεν είναι όμως μόνον ο Σολωμός που διαβάζει και διαβαίνει μέσα από την
ελληνική ψυχή είναι και ο Ελύτης άλλος νεοέλληνας ποιητής που σφραγίζεται από την ελληνική ψυχή. Το ποίημά του «΄Αξιον εστί» είναι βαφτισμένο με Ελλάδα δηλ. ελληνική γλώσσα παράδοση και ελληνικό τόπο:
«Την γλώσσα μου έδωσαν ελληνική
Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου
Εκεί σπάροι και πέρκες
ανεμόδαρτα ρήματα ρεύματα
πράσινα μες στα γαλάζια
…………………………………………………………….
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα –πρώτα Δόξα σοι
Εκεί δάφνες και βάγια
Θυμιατό και λιβάνισμα
…………………………………………………………………..
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου
Εκεί ρόδια κυδώνια
Θεοί μελαχροινοί κ’ εξάδελφοι
το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια.
…………………………………………………………
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα λόγια του Ύμνου!..»

Μετά την πρώτη του δισκογραφική δουλειά το 2015, με τίτλο
«Ερωτικός Παράδεισος» (Σείστρον-Αεράκης), στο οποίο συμμετείχαν ικανοί στιχουργοί, όπως
ο Μίχαλος Δραμουντάνης , η Ζαχαρένια Σαλούστρου, η Δέσποινα Σπαντιδάκη κ.αλ., ο συγχωριανός μας Κώστας Βρέντζος,
έκανε την εμφάνισή του με ένα
νέο τραγούδι, σε στίχους Δέσποινας Σπαντιδάκη με τίτλο «Ανωγειανέ μου έρωντα». Το τραγούδι
ακούστηκε σε πρώτη μετάδοση
από το διαδίκτυο και την ιστιοσελίδα www. kriti-moυ.gr. Στο τραγούδι ο Κώστας Βρέντζος, ο
οποίος έπαιξε μάντολα. Στο Λαούτο ο Αντώνης Βεκράκης. Ο
Δημήτρης Συγλέτος, έπαιξε κιθάρα – μπάσο – νταούλι.
Ευχόμαστε στον ταλαντούχο Κώστα Βρέντζο, να συνεχίσει δημιουργικά και να μας χαρίσει κι άλλα όμορφα μουσικά κομμάτια.
Κάθε επιτυχία, λοιπόν!
Φ.Α.

{

Το χατήρι
Ανώγεια, και κονόμησες και παράσημο!
Καλά πάμε… Και ονόμασε και παππού
μου τον θρυλικό Καπετανομιχάλη, τον εξ
αγχιστείας παππού μου.»
Θυμήθηκα, και το συζητήσαμε μετά με την
Εβίτα, μια ιστορία που την είχα ακούσει
από τον ίδιο τον Καπετανομιχάλη. Που
όταν ήταν μικρό παιδί στ’ Ανώγεια, πολλοί όλο και κάτι του δίνανε για το χατήρι
του πατέρα του.
Και το ‘χε καημό να μεγαλώσει και να του
δώσουν κάτι για το δικό του το χατήρι.
Φύγαμε από τ’ Ανώγεια κι εγώ κουβαλούσα πια μέσα μου την Ανωγειανή ιδιότητα
σαν ολόσωμο τσιρότο.
Να μη λέω μεγάλες κουβέντες, ακόμα το
κουβαλάω αυτό το «τσιρότο». Αγάπη το
λένε; Δέσιμο το λένε; Φιλία το λένε; Εκτίμηση; Θαυμασμό;

Πολλοί μιλάνε για τα «ηρωικά
Ανώγεια». Και πολλές φορές
σκέφτομαι ότι ένας τόπος, μια
οικογένεια, ένας άνθρωπος, δείχνουν ηρωισμό όταν πρόκειται
να υπερασπιστούν με νύχια και
με δόντια κάτι πολύ ψηλό, πολύ
ακριβό και άξιο.
Κάτι που είναι πολύ πιο πάνω
από το χώμα και τα υλικά αγαθά.
Κι αυτό το «κάτι» είναι μάλλον
αυτό που κρύβεται μέσα στις λέξεις «ιστορία, πολιτισμός, πατρίδα, οικογένεια, παραδόσεις».
Όπως και να το λένε, το έχω γερά κολλημένο και στη σκέψη και
στην καρδιά και σε όλο μου το
είναι. Αν κι έχω πολύ καιρό να

Από τον νου στο... μαζί

το τοσο δα
που μπορουμε...

Η

Αλς
1 Τ ο κείμενο αυτό γράφτηκε και λόγω του ό,τι η 21-3-2017 έχει ανακηρυχθεί ημέρα της
ποιήσεως.
2 Θ
 έλησε δυο φορές να καταταγεί εθελοντής για να υπερασπίσει την πατρίδα και το
ελληνικό κράτος δεν απεδέχθη την προσφορά του για λόγους πολιτικούς.
3 Με τον υπότιτλο ένα έτος μαθητείας στον αιώνα μου, 1963
4 Μ
 ετά την διαίρεση του ρωμαικού κράτους σε ανατολικό τον τίτλο «Ανατολική Ρωμαική
αυτοκρατορία» και επίσημη γλώσσα την λατινική.
5 Μ
 ύθος προφορικός λόγος και παράδοση ,ποίηση καλλιτεχνικός λόγος φιλοσοφία,
ορθός λόγος και επιστήμη.
6 Από τη ρήση του Δημοσθένη «Δεί δε παιδείας και χρόνου μακρού και πόνου πολλού
και δαπάνης ου μικράς και τύχης δείσθαι λαμπράς»
7 Η
 έκφραση αναλύεται στις αρχαίες λέξεις μη και γάρ, μήγαρις δηλ. διότι δεν
8 Σ ε επιγραφές της Κρήτης και δη της Χερσονήσου πρωτόκοσμος είναι ο πρόεδρος ο
προιστάμενος του συλλόγου των κόσμων ο αντιστοιχών προς τον παρ Αθηναίοις
επώνυμον άρχοντα. Λεξικό Δημητράκου
9 Φράση από τον Τίμαιο του Πλάτωνα
10 Φράση του Θουκυδίδου που χαρακτηρίζει την ιστορία.

Πρωτοπήγα στα Ανώγεια το καλοκαίρι του 1996.
Μαζί με τη γυναίκα μου, την Εβίτα
Περιφεράκη.
Στο ταξίδι με το πλοίο ήμουνα φορτωμένος με ανάμικτα συναισθήματα.
Είχα ακούσει τόσα πολλά «κεράσια» για
τα Ανώγεια που κρατούσα «μικρό καλάθι».
Από τον παππού της Εβίτας, τον «Καπετανομιχάλη» (Μιχαήλ Σκουλάς του Γεωργίου), από τους γονείς της, από φίλους
Ανωγειανούς, από την ιστορία…
Ένα κάρο πράγματα.
Πήγαινα και με το τρακ του ανωγειανού
γαμπρού, με πίσω μου μια ιστορία που
όσες και όσοι την ξέρουν καλά κάνουν
και την ξέρουν.
Αφού κάναμε τις πρώτες εθιμοτυπικές
επισκέψεις, αφού ένιωσα τα βλέμματα να
μου κάνουν ―οριζοντίως, καθέτως και
πλαγίως― τις δέουσες αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, αφού με αρκετούς
συγγενείς και οικογενειακούς φίλους και
φίλες της Εβίτας άρχισε να σπάει ο πάγος,
πήγαμε να επισκεφτούμε και το μαγαζί
της συγγένισσας Ερμιόνης Καλομοίρη,
κοντά στο Περαχώρι.
Μπήκαμε μέσα, αγκαλιές και φιλιά η Ερμιόνη με την Εβίτα, κοίταγμα εξονυχιστικό σε μένα (πάλι οι ακτινογραφίες), κέρασμα και μετά, κουβέντα στην κουβέντα,
γέλιο στο γέλιο, ήρθε η επαφή. Αυτό το
λεπτό ―στην αρχή― συνδετικό νήμα, που
μετά όλο και δυναμώνει και χοντραίνει
και γίνεται ένας αγωγός που τίποτα δεν
μπορεί να τον βουλώσει, ανάμεσα σε ανθρώπους που μπορούν να συνεννοηθούν,
να μετρηθούν και να αγαπηθούν.
Φεύγοντας από το μαγαζί της Ερμιόνης,
πριν φύγουμε δηλαδή, πιάνει η Ερμιόνη
έναν άσπρο μαντηλέ, μου τον περνάει
στον λαιμό και μου λέει σοβαρά:
«Αυτό είναι για το χατήρι του παππού
σου, του Καπετανομιχάλη!».
«Άτσα!» λέω μέσα μου, «Πρώτη μέρα στ’

Της Αριστέας
Σταυροπούλου
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Hailey είναι 9 ετών. Δεν την έχω γνωρίσει ποτέ
από κοντά ούτε ξέρω από πού κατάγεται ή
ποια είναι η οικογένειά της και η οικονομική
της κατάσταση. Όμως, άνετα θα την ψήφιζα για «Πρόεδρο του Πλανήτη Γη» -αν φυσικά υπήρχε μία τέτοια θέση και αν επέτρεπαν τα «μεγάλα κεφάλια» να τη διεκδικήσει ένα παιδί. Πολύ εύλογα θα ρωτήσετε: «μα τι το
σπουδαίο έχει αυτό το κορίτσι, ώστε να δώσουμε στα
χέρια της την τύχη του κόσμου μας;». Με δύο λέξεις, θα
έλεγα ότι η Hailey έκανε και κάνει αυτό που όλοι μας
θα έπρεπε να κάνουμε σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, για να πάμε τη ζωή μας και την κοινωνία ολόκληρη
ένα βήμα πιο πέρα: Μετέτρεψε την πρόθεση σε θέση
και την σκέψη σε πράξη!
Σε ηλικία 5 ετών, η Hailey είδε έναν άνθρωπο να κοιμάται στον δρόμο. Το αθώο παιδικό της μυαλό συνέλαβε το
πολύ απλό και αυτονόητο: Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να ζει και να κοιμάται στον δρόμο. Κι αφού το σκέφτηκε, το ένοιωσε και το κατανόησε μέσα της (ναι, ένα
μικρό παιδί), αμέσως αποφάσισε όχι μόνο να μοιραστεί
το συναίσθημά της με τη μανούλα, αλλά και να αναλάβει
δράση. Τότε, η πρώτη της κίνηση ήταν να ζητήσει από τη
μητέρα της να αγοράσουν ένα σάντουιτς για τον άνθρωπο αυτό. Αλλά αυτό ήταν μόνο της στιγμής… Σήμερα, η
9χρονη Hailey, με τη συνδρομή των γονιών της και με
πραγματική προσωπική εργασία, κατασκευάζει ξύλινα
καταλύματα-καταφύγια διαστάσεων περίπου 2,4x1,2 μ.,

πάω στ’ Ανώγεια ―ας όψεται η
«κρίση»― τα Ανώγεια, οι άνθρωποί τους δηλαδή, δεν λένε να ξεκολλήσουν από πάνω μου κι από
μέσα μου.
Δεν τελειώνει εδώ όμως η ιστορία του
«χατηριού».
Το άλλο καλοκαίρι ξαναπήγαμε στ’ Ανώγεια.
Ήταν μαζί μας κι ένας φίλος ―δεν ζει
πια― που είχε έρθει και για τ’ Ανώγεια
αλλά και για να περάσουμε μαζί το φαράγγι της Σαμαριάς.
Πήγαμε πάλι από το μαγαζί της Ερμιόνης.
Αγκαλιές, φιλιά, κουβέντες, αστεία, γέλια…
Και πριν φύγουμε, πλησιάζει η Ερμιόνη
τον φίλο μας και του περνάει έναν άσπρο
μαντηλέ στον λαιμό.
«Αυτό για το χατήρι του Κωστή!» του λέει.
Μου είναι δύσκολο να θυμάμαι αδάκρυτος αυτή τη σκηνή κι αυτή τη φράση.
Κλείνει μέσα της όλα τα Ανώγεια.
Τα «δικά μου» Ανώγεια.
Κωστής Α. Μακρής
Για τη «Φωνή των Ανωγείων»
22 Μαρτίου 2017
λίγες μέρες πριν από την 25 Μαρτίου.

τα οποία μεταφέρονται και μπορούν να φιλοξενήσουν
άστεγα άτομα. Επιπλέον, έχει δημιουργήσει ένα περιβόλι όπου καλλιεργεί λαχανικά και φρούτα. Ήδη, σε συνεργασία με έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, έχει δωρίσει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη πάνω από 55 κιλά αγαθά που βγήκαν από το μποστανάκι της. Κι αν
αυτή η ποσότητα είναι λίγη για να χορτάσει όλους τους
αληθινά πεινασμένους ανθρώπους μιας πόλης, μιας χώρας, του κόσμου ολόκληρου, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά
και κυρίως η αποφασιστικότητα που επιδεικνύει αυτό το
κορίτσι φτάνουν και περισσεύουν. Αυτά τα χαρακτηριστικά από ένα παιδί είναι δυνατά, ουσιαστικά και πολύτιμα, διότι από τη μία φέρνουν πραγματικό αποτέλεσμα
στη ζωή κάποιων ανθρώπων και από την άλλη εμπνέουν, γίνονται παράδειγμα και προσφέρουν ελπίδα σε
όλους. Και όταν μιλάμε για ελπίδα αναφερόμαστε στην
ελπίδα ότι το παρόν και το μέλλον αυτού του ταλαίπωρου πλανήτη μπορεί να μην είναι τόσο ζοφερό όσο φαντάζει τόσο πολλές στιγμές πια. Διότι, αν κάτι πραγματικά λείπει από τους περισσότερους από εμάς είναι αυτό
που χωρίζει το «αχ, τι κρίμα που είναι έτσι» από το «κάνω κάτι -το τόσο δα που μπορώ- για να το αλλάξω».
Και όταν ένα κορίτσι κάτω των 10 ετών έχει ήδη διανύσει αυτήν την απόσταση, τότε δεν μπορεί παρά να μας
δείχνει ότι αυτή η διαδρομή είναι πιο εύκολη από όσο πιστεύουμε ή από όσο θέλουμε να πιστεύουμε.
Τι θα λέγατε, λοιπόν, να αναζητήσει ο καθένας μας το
δικό του καθημερινό μονοπάτι από το «μακάρι» στο
«πράττω»; Ένα μονοπάτι που μπορεί να είναι ένα χαμόγελο σε κάποιον άγνωστο ή μια προσφορά σε μια
άπορη οικογένεια. Αν κάναμε όλοι κάτι τέτοιο, είναι
βέβαιο ότι πολλά δρομάκια θα γίνονταν σιγά-σιγά λεωφόροι ολόκληρες. Όπως επίσης κι ότι κάποτε θα έρθει
η μέρα που κάθε «Hailey» της Γης θα είναι περήφανη
για τον κόσμο όπου ανήκει…

}
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δράσεις αποδράσεις
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης

πίτας

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το φλουρί της βασιλόπιτας κέρδισε η πρόεδρος

του Συλλόγου Ρουστικιανών Αττικής κα Άννα Βερνάδου, παραλαμβάνοντας και το δώρο, ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Κονάκι
Live των αδελφών Σταυρακάκη (Μερτζάνη).
Στο πλαίσιο της βραδιάς ο Σύλλογός μας είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει και το νέο του ημερολόγιο με φωτογραφίες
από τα ξωκκλήσια των Ανωγειών. Οφείλουμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές (Μανώλη Σαμόλη,
Αγγέλα Σκουλά, Σπύρο Ταβλαδωράκη, Γεώργιο Σμπώκο)
για την καλή τους πρόθεση και διάθεση και κυρίως την βοήθειά τους στην υλοποίηση του 2ου κατά σειρά ημερολογίου,
που εκδίδει ο Σύλλογός μας, αλλά και τους ανωγειανούς
επιχειρηματίες, που ανέλαβαν εξολοκλήρου το κόστος της
έκδοσής του.
Η βραδιά συνεχίστηκε μ’ ένα ξεχωριστό γλέντι χάρη στους
εξαιρετικούς μουσικόυς και φίλους του Συλλόγου μας Μάρκο Κωνσταντάκη (λύρα), Γιώργο Κωνσταντάκη (λαούτο),
Μιχάλη Κοζωνάκη (λαούτο) και Κώστα Ανετάκη (κιθάρα).
Παρών και ο φίλος λυράρης Ευθύμης Κοζωνάκης, που συνέβαλε κι εκείνος ενεργά στην απογείωση του κεφιού της
βραδιάς.

➔ ΣΑΒΒΑΤΟ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά
τον συγχωριανό μας ιερά, πατέρα Βασίλειο Βουϊδάσκη, που
ευλόγησε τη βασιλόπιτά μας και μας συγκίνησε όλους με τα
όμορφα λόγια και τις ευχές του προς το Δ.Σ. του συλλόγου
μας και τους λοιπούς παρευρισκόμενους,
τον Δημήτρη Σκουλά, που με την παρουσία και την συμμετοχή του έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή τη βραδιά εκείνη, ψάλλοντας στο πλευρό του πατρός Βουϊδάσκη κατά το τελετουργικό που προηγήθηκε της κοπής της πίτας, αλλά και τραγουδώντας στη συνέχεια τα αυθεντικά ανωγειανά κάλαντα της
πρωτοχρονιάς
τους ταλαντούχους μουσικούς και αγαπημένους φίλους, που
μας χάρισαν ένα ξεχωριστό γλέντι,

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 2017
Στη 2η αυτή προσπάθειά του, για την έκδοση ετήσιου ημερολογίου, ο Σύλλογος Ανωγειανών της

Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» επέλεξε να πραγματοποιήσει μια μικρή περιήγηση στα ξωκκλήσια των
Ανωγείων, καθένα από τα οποία έχει τη δική του αρχιτεκτονική, την προσωπικότητα και την «οικογενειακή» του προέλευση.
Τις εικόνες των εκκλησιών μας παραχώρησαν οι Μανώλης Σαμόλης, Αγγέλα Σκουλά, Σπύρος Ταβλαδωράκης και ο πρώην δήμαρχος Ανωγείων Γεώργιος Σμπώκος, ο οποίος μάς εδωσε την άδεια
να χρησιμοποιήσουμε για το ημερολόγιό μας, το φωτογραφικό υλικό, που περιλαμβάνεται στο βιβλίο
του «ΤΟ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟ ΑΟΡΙ».
Ευχαριστούμε όλους θερμά για την ανεκτίμητη συνδρομή τους στην προσπάθεια αυτή, αλλά και
τους συγχωριανούς μας επιχειρηματίες, που με χαρά δέχτηκαν να αναλάβουν το συνολικό κόστος
της έκδοσης του ημερολογίου μας, συνεπικουρώντας σημαντικά την πραγμάτωση της ιδέας μας
αυτής.
Το ετήσιο ημερολογίο μας κοστίζει 5,00 ευρώ και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να το προμηθευτείτε,
για την Αθήνα από τα Γραφεία του Συλλόγου μας (Βελεστίνου 18, Αμπελόκηποι), κάθε Σάββατο,
18:00 – 19:00 μ.μ., και για τ’ Ανώγεια από το Γεώργιο Σουλτάτο (Γκούγκο). Τα έσοδα θα διατεθούν
εξολοκλήρου για την κάλυψη των περιοδικών εξόδων εκδόσεως της τριμηνιαίας εφημερίδας μας «Η
Φωνή των Ανωγείων».
Με την ελπίδα το ημερολόγιο του Συλλόγου μας να συνοδεύσει μόνον ευχάριστες και ξεχωριστές
στιγμές σας, κατά τη διάρκεια του νέου χρόνου ευχόμαστε καλή κι ευλογημένη χρονιά σε όλους με
υγεία και κάθε χαρά!

δυο ανωγειανοι

στη διοικηση τησ περιφερειασ κρητησ
Δύο οι αντιπεριφερειάρχες απ’τα Ανώγεια, που ορίσθηκαν σε ευαίσθητους
τομείς της Περιφέρειας Κρήτης, ο Νίκος Ξυλούρης και η Θεανώ Βρέντζου.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, επέλεξε να τοποθετήσει
σε μια πολύ νευραλγική και υπεύθυνη θέση, αυτή του αντιπεριφερειάρχη του
Τομέα Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, τον πρώην δήμαρχο Ανωγείων κ.
Νίκο Ξυλούρη. Όμως και τον πολύ ευαίσθητο και κρίσιμο τομέα της Κοινωνικής
Πολιτικής της Περιφέρειας, ο κ. Αρναουτάκης, εμπιστεύθηκε στα χέρια, ομοίως της συγχωριανής μας, Θεανούς Βρέντζου. Να ευχηθούμε στον κ. Ξυλούρη
και την κ. Βρέντζου καλή δύναμη, με όρεξη για δουλειά και δημιουργία.
Φ. Α.
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ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

στο Δημοτικό

«ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»
2017

Σχολείο

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
τους χοροδιδάσκαλους του Συλλόγου
μας, Κώστα Μέμμο και Διονύση Νεόφυτο, που συνόδευσαν μοναδικά τη
χορευτική μας ομάδα εκείνο το βραδύ,
την πρόεδρο του Συλλόγου Ρουστικιανών Αττικής κα Άννα Βερνάδου,
τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο
του Συλλόγου Κρητών Κορωπίου
κ.κ. Κωστή Κατσανεβάκη και Γιάννη Καλέντη και τον πρώην πρόεδρο
του Συλλόγου μας κο Ιωάννη Ανδρεαδάκη, που μας τίμησαν με την παρουσία τους,
τους Δημήτρη και Γιάννη Σταυρακάκη (Μερτζάνηδες) και το Κονάκι
Live για την ευγενική προσφορά του
δώρου της βασιλόπιτάς μας,
τον Φώτη Φωτίου, που επιμελήθηκε
τις φωτογραφίες από τη βραδιά,
και τέλος όλους τους συγχωριανούς
και φίλους του Συλλόγου μας, που
ήρθαν τη βραδιά εκείνη για να ξεκινήσουμε παρέα και επίσημα τη νέα
χρονιά στο Σύλλογό μας.
Ευχόμαστε και πάλι από καρδιάς
σε όλους καλή χρονιά με υγεία!
Και του χρόνου!
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Ανωγείων
συλλογο
ανωγειανων
αθηνασ

απο το

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Τα βιβλία δώρησε στο Σύλλογό
μας για ακόμη μία φορά, όπως και
στο παρελθόν, ο κος Μάνος Αεράκης, ο οποίος διατηρεί κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας (οδός Καραγεώργη Σερβίας
αριθμ. 16, Σύνταγμα) για τον
εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του
Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων.
Τα βιβλία παρέδωσε στην διευθύντρια του Σχολείου κα Έφη Χατζάκη, το πρώην μέλος της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου μας κα
Νίκη Σφακιανάκη, την οποία ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική και πολύτιμη συνδρομή της.
Ευχαριστούμε τέλος τον κο Μάνο
Αεράκη για την προσφορά του
προς την νεολαία των Ανωγείων
κι ευχόμαστε οι τελικοί αποδέκτες
των βιβλίων να επωφεληθούν από
την προσφορά αυτή, καθώς, παρά
το ότι ζούμε πλέον στην εποχή της
γρήγορης πρόσβασης στην πληροφορία μέσω του διαδικτύου, τα βιβλία δε θα πάψουν ποτέ να είναι
ένα ανοικτό παράθυρο στη γνώση.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο σπουδαίος Βασίλης Σκουλάς,
με το συγκρότημά του, χάρισαν
μοναδικές στιγμές σε όλους τους
παρευρισκόμενους, ενώ οι Δημήτρης και Γιάννης Σταυρακάκης
(Μερτζάνηδες) και όλο το προσωπικό στο ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ, μας φιλοξένησαν με τον καλύτερο τρόπο.
Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου μας, υπό την επιμέλεια και
καθοδήγηση του ανωγειανού χοροδιδάσκαλου και πρώην μέλους
του Δ.Σ. μας Κώστα Μέμμου και
του συνεργάτη του Διονύση Νεόφυτου, συνέβαλε στην επιτυχημένη έκβαση της βραδιάς.
Στο πλαίσιο της ετήσιας χοροεσπερίδας του, ο Σύλλογος μας
τίμησε τον εξέχοντα ανωγειανό,

πρωήν δήμαρχο Ανωγείων, συνταξιούχο
δάσκαλο και βραβευμένο λαογράφο –
συγγραφέα Γεώργιο Ι. Σμπώκο για την
πολύτιμη προσφορά του στη διατήρηση
και προαγωγή της ανωγειανής παράδοσης και λαογραφίας.
Οφείλουμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε θερμά
το μοναδικό Βασίλη Σκουλά, που μας
έκανε τη μεγάλη τιμή να παίξει φέτος
στην χοροεσπερίδα μας, καθώς και τους
συνεργάτες του Μιχάλη Σκουλά (Μάντολα), Γιάννη Σπαχή (λαούτο), Δημήτρη
Μπέρκη (λαούτο) και Μιχάλη Κονταξάκη (μαντολίνο) για το μοναδικό γλέντι,
που μας χάρισαν.
τους Γιάννη και Δημήτρη Σταυρακάκη
(Μερτζάνηδες) και όλο το προσωπικό
στο ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ για την άψογη
φιλοξενία και τη συνεργασία τους,

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΣΕ ΒΟΛΟ - ΠΗΛΙΟ

11-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η εκδρομή ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου, 11 Μαρτίου
από τους Αμπελόκηπους, για να καταλήξει το μεσημέρι
στις Μηλιές του Πηλίου και στη συνέχεια στο Βόλο,
στο ξενοδοχείο Ilectra, όπου το βράδυ, αφού πήγαμε
για φαγητό, κάναμε και φέτος καντάδα στα στενά και
την παραλία του Βόλου.
Την επόμενη μέρα επισκεφθήκαμε την Πορταριά για
τον πρωινό μας καφέ και στη συνέχεια τη Μακρυνίτσα για φαγητό, όπου νέο γλέντι στήθηκε με χορούς
και τραγούδια στην κεντρική πλατεία, ξεσηκώνοντας
ντόπιους και εκδρομείς, που βρίσκονταν την ώρα εκείνη εκεί.
Αργά το βράδυ της Κυριακής, επιστρέψαμε στην Αθήνα.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον
Άντρον» ευχαριστεί θερμά
›Το Xilouris Travel, τον Γιάννη και την Ευαγγελία Ξυλούρη για την άψογη συνεργασία και την άρτια οργάνωση της εκδρομής,
›Τους φίλους του συλλόγου μουσικούς Ευθύμη Κοζωνάκη (λύρα), Μιχάλη Κοζωνάκη (λαούτο), Βαγγέλη
Μαμαλάκη (λαούτο) και Κώστα Κονταξάκη (μαντολίνο), που για 2η χρονιά συμμετείχαν αφιλοκερδώς
στην εκδρομή μας και συνέβαλαν τα μέγιστα στην
επιτυχή της έκβαση,
›Τους ανωγειανούς και φίλους του Συλλόγου μας, που
συμμετείχαν στην εκδρομή
και μοιράστηκαν μαζί μας
ξεχωριστές στιγμές.
Και του χρόνου!
Πάντα με καλό
να σμίγομε!

τους χοροδιδάσκαλους της χορευτικής
μας ομάδας Κώστα Μέμμο και Διονύση
Νεόφυτο, που επιμελήθηκαν την παρουσία της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου
μας,
τους δωρητές των δώρων της λαχειοφόρου αγοράς, που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της χοροεσπερίδας μας,
τον Φώτη Φωτίου, για τις όμορφες φωτογραφίες και τα βίντεο,
τα παιδιά της χορευτικής μας ομάδας Χαρίδημο Φασουλά, Μανώλη Σταυρακάκη
(Μερτζάνη), Φίλιππο Μαυρόκωστα, Νίκο Νικολαΐδη, Γιάννη Σπιθούρη, Μυρσίνη Σταυρακάκη, Ιωάννα Κουνάλη, Εμμανουέλα Ανδρεαδάκη και Εβελίνα Μουστάκα, για την πραγματικά ανεκτίμητη
βοήθειά τους στην οργάνωση της βραδιάς
και την παρουσία τους, που έδωσε νέα
πνοή, δυναμική και διάθεση τόσο στη χοροεσπερίδα μας όσο και στο Σύλλογό μας
γενικά.
Τους συγχωριανούς και φίλους, που μας
τίμησαν με την παρουσία τους και συμμετείχαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο
γλέντι, που στήθηκε.
Να είμαστε όλοι καλά και πάντα με καλό να σμίγομε!
Και του χρόνου!
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Στο πλαίσιο των δράσεών μας «Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα...», πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 22
Φεβρουαρίου 2017, στα γραφεία του Συλλόγου μας στους Αμπελόκηπους, εθελοντική αιμοδοσία, για την ενίσχυση της
τράπεζας αίματος, που διατηρούμε στο
Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, σε συνεργασία με το κέντρο αιμοδοσίας του Γενικού
Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ».
Πρόκειται για την 53η κατά σειρά εθελοντική αιμοδοσία, που διοργάνωσε ο Σύλ-

λογός μας από την ίδρυση της τράπεζας
αίματος, που διατηρεί στο Νοσοκομείο
«ΣΩΤΗΡΙΑ».
Ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία
τον κο Άρη Κωστορίζο, υπεύθυνο νοσηλευτή του κέντρου αιμοδοσίας του ανωτέρω νοσοκομείου και το λοιπό ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, που παρευρέθηκε
το απόγευμα εκείνο στα γραφεία του Συλλόγου μας και διευκόλυνε την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της αιμοδοσίας.
Η διενέργεια της συγκεκριμένης δράσης
και η επιτυχή της έκβαση, ήταν ιδιαιτέρως
σημαντικές για το Σύλλογό μας, καθώς με
την ενίσχυση της τράπεζας αίματος, που
διατηρούμε από δεκαετία και πλέον είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες για αίμα συγχωριανών και φίλων
τους Συλλόγου μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 ο Σύλλογός μας παραχώρησε 8 συνολικά φιάλες
αίμα σε συγχωριανούς μας στ’ Ανώγεια

και την Αθήνα, αλλά και φίλους του συλλόγου που βρέθηκαν σε ανάγκη, ενώ ήδη
τους πρώτους μήνες του 2017 έχει προσφέρει συνολικά 4 φιάλες.
Ευχαριστούμε θερμά ακόμη μία φορά το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του
Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ» για την πολύτιμη βοήθειά τους, αλλά και τους αιμοδότες,
που προσήλθαν και συνέβαλαν ενεργά
στην επίτευξη του σκοπού μας, στέφοντας
με επιτυχία αλλή μια δράση μας «Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα...»!
Ελπίζουμε και προσβλέπουμε, με την ενίσχυση και συμμετοχή όλων σας, να ενισχύουμε διαρκώς την τράπεζα αίματος
του Συλλόγου μας, ώστε να είμαστε σε
θέση πάντα ν’ ανταποκρινόμαστε στις
όποιες ανάγκες συγχωριανών και φίλων
για αίμα τυχόν παραστούν.
Γιατί η αιμοδοσία είναι δράση ζωής και
απαιτεί μόλις 10 λεπτά από το χρόνο μας...

Η γιορτή του δικηγόρου
Ιωάννη Ανδρεαδάκη στο
«Περαχώρι», στην Αθήνα

✆

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

>Δήμος Ανωγείων: 28340 32500/
φαξ: 28340 31380

>ΚΑΠΗ: 28340 31484

μενελαοσ

>Κέντρο Υγείας Ανωγείων:

& Γιωργης νταγιαντασ

28340 31208

>Λύκειο Ανωγείων: 28340 31205

νεο cd • ZΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ (Α' ΕΝΟΤΗΤΑ)
Τέσσερα κομμάτια, αποτέλεσμα ζωντανής ηχογράφησης το 2015, στο «Μήλον της Έριδος» στο Ηράκλειο Κρήτης, κυκλοφόρησαν οι αγαπητοί συγχωριανοί μας Μενέλαος και Γιώργης Νταγιαντάς σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Σείστρον» και το «Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι Αεράκης». Τα
μουσικά αυτά κομμάτια με τίτλους: 01.Φύγε μακριά(συρτά), 02.Κοντυλιές(Πέτρα θα ρίξω), 03.Αμοναχός μου(συρτά), 04. Πληγωμένα αισθήματα (Αργό συρτό) συναποτελούν την πρώτη ενότητα από την τέταρτη αυτή
δισκογραφική δουλειά των δημιουργών. Ο Μενέλαος και ο Γιώργης Νταγιαντάς, με τη νέα τους αυτή δουλειά (ζωντανή ηχογράφηση), στόχευσαν,
όπως οι ίδιοι αναφέρουν, στο να καταγράψουν κυρίως τον «παλμό» και την
«ενέργεια» του μουσικού τους πάλκου, δίδοντας την στο κοινό όσο το δυνατόν, πιο αυθεντική γίνεται. Μεταξύ των μουσικών που συνέδραμαν στο τελικό αποτέλεσμα είναι και ο Θωμάς Μπολάκης, τον οποίο όπως και τον
Αντρέα Αεράκη της δισκογραφικής εταιρείας «Σείστρον», οι ικανοί ανωγειανοί μουσικοί Μενέλαος και Γιώργης Νταγιαντάς, ευχαριστούν με ιδιαίτερη μνεία στο νέο τους αυτό CD
Kαλή ακρόαση σε όλους μας. Καλοτάξιδο.
Φ.Α.

>Γυμνάσιο Ανωγείων: 28340 31331
▲ Τ ο τιμώμενο πρόσωπο Γιάννης Ανδρεαδάκης
σε πελάγη ευτυχίας!

▼Η
 Μαρία Ανδρεαδάκη- Αναστασάκη σε ένα
βαρύ ζεϊμπέκικο

>Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων:
28340 31213

>Νηπιαγωγείο Ανωγείων:
28340 31184

>ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης: 28340 31402
>Αγροτικό Κτηνιατρείο:
28340 31349

>Αγροτική Τράπεζα: 28340 31198
>Αγροτικός-Γεωργικός
Συνεταιρισμός: 28340 31312
>Γαλακτοκομικός-Κτηνοτροφικός
Συνεταιρισμός: 28340 31266
Με τρικούβερτο γλέντι μέχρι πρωίας
με αφορμή την ονομαστική του εορτή,
ο δικηγόρος των Αθηνών και καλός
μας συγχωριανός Γιάννης Ν. Ανδρεα
δάκης γιόρτασε την ονομαστική του
εορτή (07-01-2017) στην ταβέρνα
«ΠΕΡΑΧΩΡΙ» που διατηρεί εδώ και
μερικά χρόνια στη Μεταμόρφωση
Αττικής, ο επίσης συγχωριανός μας
Μπάμπης Σκουλάς – «Τσαπίνης». Οι
εβδομήντα και πλέον, εκλεκτοί, κα
λεσμένοι και φίλοι της οικογένειας
Ανδρεαδάκη ένιωσαν στο μέγιστο
βαθμό το τερπνό με τα του ωφελίμου!
Όλα ήταν υπέροχα εκείνη την βραδιά,
η ατμόσφαιρα, τα φαγητά, η μουσική!
Από την μεριά μας η ευχή είναι μία
αλλά... διττή: Να έχει πάντα την υγειά
του και του χρόνου στα μπουζούκια
σε πείσμα της κρίσης!!
(Μαν. Σκαν.)

>Μαθητική Εστία Ανωγείων:
28340 31228

>Πρόγραμμα Κοινωνικής
Μέριμνας: 28340 31411
>Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλλικιωμένων (ΚΗΦΗ):
28340 31003

>ΚΕΠ Ανωγείων: 28340 20320
>Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης
Νικόλαος: 28340 31223
>Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης
Γεώργιος: 28340 31073
>Αιδεσιμότατος Δραμουντάνης
Ανδρέας: 28340 31284
>Αιδεσιμότατος Κεφαλογιάννης
Ανδρέας: 28340 31293
>Αιδεσιμότατος Σκουλάς Κώστας:
28340 31281

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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δράσεις αποδράσεις
Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ

■ Στην μνήμη του Αεράκη Βασιλεί-

AΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ου κατατέθηκαν στην «ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ» από την σύζυγό του
Δώρα το ποσό των 100 ευρώ, από
τον Αιδ/το Ανδρεαδάκη Γεώργιο το
ποσό των 50 ευρώ, από τον Aεράκη
Χαράλαμπο (Ντάρος) το ποσό των
50 ευρώ και από τον Κώστα Σπυριδάκη (Ασιθιανόκωστας) το ποσό
των 50 ευρώ
■ Στη μνήμη της Όλγας Ξυλούρη,
τα παιδιά της Γιάννης και Φρίντα
Φραγκάκη, Μαρίκα και Βύρων Μανετάκης και Πόπη Παπαδογιωργάκη εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των
150 ευρώ
■ Ο Αγησίλαος Κουτάντος εισέφερε στη μνήμη του Αριστείδη Κουτάντου το ποσό των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη της Ζαφειρένιας Φασουλά (Στιβαχτομανώλαινα), τα
τέκνα της εισέφεραν στη Φ.Α. το
ποσό των 200 ευρώ
■ Στη μνήμη του Μιχάλη Ρούλιου,
η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη Δημητρίου Χαιρέτη τα
τέκνα του εισέφεραν στη μνήμη του
και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
■ Στη μνήμη της Ειρήνης Νταγιαντά, η αδερφή της Πηνελόπη Νταγιαντά εισέφερε το ποσό των 100
ευρώ στη Φ.Α.
■ Στη μνήμη της Ελένης Νικ. Δακανάλη, η Μαρία Μέμμου-Τζανίνη
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 60
ευρώ
■ Στη μνήμη της Ελένης Ξημέρη
(Ξημερογιώργενα), οι οικείοι της
πρόσφεραν στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ
■ Στη μνήμη του Κώστα Ι. Ξυλούρη
(Κοζύρη) η οικογένειά του, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη του Νικήτα Κεφαλογιάννη (Μεμεντρίκος) με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό του, η οικογένειά του εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Δραμουντάνης (Ρούστικα) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 60 ευρώ
■ Τα αδέρφια της Περσεφόνης
Βρέντζου, εισέφεραν στη μνήμη της
και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
■ Η Ελένη Σπιθούρη εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ
■ Ο Αχιλλέας Πασπαράκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
■ Ο Λεωνίδας Αεράκης εισέφερε
στη Φ.Α το ποσό των 50 ευρώ
■ Στη μνήμη Μαρίας Χαιρέτη, ο
συζ. Θεόδωρος και τα παιδιά της
Σοφία και Ιωάννα εισέφεραν στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
■ Η Ειρήνη Δασκαλάκη-Μανουρά
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 20
ευρώ
■ Ο Χρήστος Δακανάλης εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ
■ Στη μνήμη Βαρβάρας ΒρέντζουΘωμάκου εισέφεραν στη Φ.Α.: η
οικογένεια Μανώλη Πασπαράκη το
ποσό των 50 ευρώ, η οικογένεια Ζαχαρία Πασπαράκη το ποσό των 50
ευρώ και η οικογένεια Λάμπρου
Δόξας το ποσό των 50 ευρώ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Την αντιπροσωπεία
του Συλλόγου μας,
υποδέχθηκε η πρόεδρος της «Φλόγας»
κα Μαρία Τριφωνίδη, η οποία μας ξενάγησε στους χώρους του ξενώνα
και μας ενημέρωσε
για τις δράσεις και
τους σκοπούς της.
Τα μέλη του Συλλόγου μας συνομίλησαν και με μέλη οικογενειών, που φιλοξενούνταν στο
χώρο του ξενώνα
εκείνο το χρονικό
διάστημα και διαπίστωσε εξ ιδίων την
σημαντική βοήθεια
και στήριξη, αλλά
και την οργανωμένη
δράση του Συλλόγου της «Φλόγας»,
μέσα από ένα ευρύ
κύκλο εθελοντών
και δωρητών.
Ο Σύλλογος «Φλόγα» ιδρύθηκε το
1982 από γονείς
παιδιών που βίωσαν τον εφιάλτη του καρκίνου και εκπροσωπεί σήμερα χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, με
γραφεία στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Στους 3 ξενώνες που διαθέτει στην Αθήνα, με τον τελευταίο να
εγκαινιάστηκε μόλις τον Δεκέμβριο του 2016, φιλοξενεί
οικογένειες παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια (καρκίνο) από την επαρχία, που έρχονται την πρωτεύουσα προκειμένου να υποβληθούν στις ενδεδειγμένες για κάθε περίπτωση θεραπείες και για όσο διάστημα διαρκούν οι θε-

ραπείες αυτές. Η
«Φλόγα» έχει καθιερωθεί σαν βασικός πυλώνας στήριξης της λειτουργίας των
ογκολογικών τμημάτων των Παιδιατρικών Νοσοκομείων, με πόρους
που προέρχονται
αποκλειστικά από
δωρεές ιδιωτών
και εταιριών, γι’
αυτό και κάθε προσφορά σε χρήματα
ή είδη είναι ιδιαιτέρως σημαντική για
την υλοποίηση των
σκοπών της.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά
τους φίλους και τα
μέλη του, που τόσο
ένθερμα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του για την
συλλογή ειδών
(τροφίμων μακράς
διαρκείας και παιχνιδιών) για την ενίσχυση των σκοπών
της «Φλόγας», αλλά και τον εκδοτικό οίκο «Θυμάρι» για
τα βιβλία που προσέφερε για τον ίδιο σκοπό.
Με αφορμή την δράση αυτή του Συλλόγου μας, ας αναλογιστούμε όλοι πως είναι πλέον καιρός να ξεπεράσουμε
τα «ταμπού» και τις προκαταλήψεις μας για τα παιδιά –
θύματα του καρκίνου και τις οικογένειές τους κι ας θυμόμαστε πάντα πως κάθε παιδικό χαμόγελο είναι ανεκτίμητο κι αξίζει κάθε προσπάθεια για να μη σβήσει…

ΝΕΟ ΜΟΥΣΙΚΟ CD

«Φτερό να πέσει θ'ακουστεί»
από τους Γιώρ. Σπαχή, Γιάν. Σπαχή,
Δημ. Μπέρκη και Βασ. Δραμουντάνη

Παρουσιάστηκε στις 19/1/2017, παρουσία πολύ κόσμου που δημιούργησε όμορφη ατμόσφαιρα, στο «Μήλο της Έριδος» στο
Ηράκλειο, το νέο cd του Γιώργη Σπαχή,
του Γιάννη Σπαχή, του Δημήτρη Μπέρκη
και του Βασίλη Δραμουντάνη, τίτλο
«Φτερό να πέσει θ’ ακουστεί». Την εκδήλωση πλαισίωσε με τη μεστή ομιλία του
ο «Λουδοβίκος των Ανωγείων».
Στο σημείωμά τους, οι δημιουργοί Γιώργης Σπαχής, Γιάννης Σπαχής, Δημήτρης
Μπέρκης και Βασίλης Δραμουντάνης
αναφέρουν: Ολοκληρώνοντας το τρίτο
cd με την παρέα μας με τίτλο «Φτερό να
πέσει θ’ ακουστεί» σας παραθέτουμε νέα
τραγούδια όπως και παλαιότερα αγαπημένα σ’ εμάς που με αγάπη μας παραχώρησαν οι δημιουργοί τους: “Που ‘σουνα

και δεν σ' έβλεπα” του Ψαραντώνη,
“Ήθελα ‘γω να μην ξεχνώ” του Γιάννη
Χαιρέτη (Φουνά) και το “Μέρες να κάμεις να με δεις” του Μανώλη Μανουρά.
Επίσης, διασκευάσαμε απόσπασμα από
τον “Ερωτόκριτο” του Βιτσέντζου Κορνάρου και συνθέσαμε οκτώ νέα δικά μας
κομμάτια όπως συρτά, αμανέδες και κοντυλιές. Ο δίσκος ‘κλείνει’ μ’ ένα Καστρινό χορό (Μαλεβιζιώτη).
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους στιχουργούς για την πολύτιμη βοήθειά τους στο
να παντρέψουμε το στίχο με τη μουσική
και συγκεκριμένα στους: Μίχαλο Δραμουντάνη, Γιάννη Αεράκη (Πολογιάννη), Βασίλη Σμπώκο (Λουκάς), Λιαμαγάπη, Μανώλη Γρηγ. Χαιρέτη, Μανώλη
Βουϊδάσκη, Λουδοβίκο των Ανωγείων
και Δέσποινα Σπαντιδάκη, της οποίας
ο στίχος έδωσε και το όνομα στον τίτλο
του δίσκου.
Ευχαριστούμε από καρδιάς τους μουσικούς που έπαιξαν στο στούντιο του Μενέλαου Νταγιαντά, το χορηγό μας
“Υδροαιολική Κρήτης” και τέλος τις

μουσικές εκδόσεις “Σείστρον” που κρατούν και στηρίζουν τις παραδόσεις της
Κρήτης μας με τις παραγωγές τους.
Να σημειωθεί, ότι για τη δημιουργία του
νέου αυτού μουσικού έργου, συνέβαλαν
με το παίξιμό τους, οι μουσικοί: Γιώργης
Σπαχής (Λύρα) Γιάννης Σπάχης (Λαούτο, τζουρά, μαντολίνο, στεριανό λαούτο) Δημήτρης Μπέρκης (Λαούτο ρυθμικό, μαντολίνο) Βασίλης Δραμουντάνης
(Μαντολίνο, μαντόλα) Κώστας Ανετάκης (Κιθάρες) Στέλιος Ανδρουλάκης
(Μπεντίρ, νταούλι, ντοχόλα, καχόν,
djebe) Γιάννης Τρευλάκης (Πνευστά)
Μενέλαος Νταγιαντάς (Ούτι, λυράκι).
Τραγούδησαν οι: Βασίλης Δραμουντάνης, Δημήτρης Μπέρκης και Γιώργης
Σπαχής.
Συμμετείχε φιλικά ο Μπάμπης Σταυρακάκης, ενώ την Ηχοληψία και τη μίξη
ανέλαβε ο Μενέλαος Νταγιαντάς.
Ευχόμαστε καλοτάξιδο και ευπώλητο το
CD και πάντα έμπνευση στους δημιουργούς του.
Φ.Α.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΜΙΧΑΛΗ
ΡΟΥΛΙΟΥ
✞ Αποβίωσε στις 14/2/2017,
ετών 98

�
37 χρόνια

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο Νίκος Ξυλούρης, ο δικός μας Ψαρονίκος μεγάλωσε κάτω από την σκιά
του Ψηλορείτη...
Κάτω από τα φυσικά αρώματα και
ακούσματα μιας αρχέγονης γης...
Ο Νίκος ήταν ο χαρισματικός αγγελιοφόρος που έφερνε το μήνυμα της
ελληνικής συνέχειας. Σημάδεψε με
την φωνή του μια ολόκληρη εποχή.
37 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ....
Τα τραγούδια του έρωτα, της επανάστασης και του λεύτερου αέρα έμειναν για μουσική παρακαταθήκη και
παιδεία...
Το ήθος, και η γνησιότητα του, σφραγίδα ανεξίτηλη για μια ολόκληρη ζωή!
Μανώλης Σκανδάλης

ΤΡΙΣΑΓΙΟ στη μνήμη
του Νίκου Ξυλούρη
από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Ανωγείων
Ανώγεια, Περαχώρι, 8/2/2017
Η 8η Φεβρουαρίου ήταν και φέτος για
τ’Ανώγεια, μια μέρα με ιδιαίτερη σημασία. Μια μέρα που κάθε χρόνο, όσα
χρόνια κι αν έχουν περάσει, το χωριό
πενθεί και ο ανωγειανός φέρνει ακόμα
πιο έντονα στη θύμησή του, τον αείμνηστο Ψαρονίκο, τον Αρχάγγελο
της Κρήτης.
Τα μεγάφωνα του Δήμου Ανωγείων,
από νωρίς το πρωί έπαιζαν τα
τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη και η
φωνή και η μουσική του δονούσε την
ατμόσφαιρα, ολημερίς, διαπερνώντας
τις ψυχές και το νου, όλων όσων βρέθηκαν στο χωριό την ημέρα εκείνη.
Φέτος, για 5η συνεχόμενη χρονιά, με
τη φροντίδα του Πολιτιστικού Συλ
λόγου Ανωγείων, πραγματοποιήθηκε
τρισάγιο στη μνήμη του αείμνηστου
συγχωριανού μας, στον Ιερό Ναό της
Παναγίας στο Περαχώρι. Πολλοί
ήταν εκείνοι που έδωσαν το παρόν και
άναψαν το κερί τους,, αλλά και εκείνοι που έσπευδαν να εκφράσουν το
θαυμασμό και την τιμή που ένοιωθαν
για το μεγάλο βάρδο της κρητικής
μουσικής, το σπουδαίο ανωγειανό
άντρα, το Νίκο Ξυλούρη. Παρόντες
ήταν και πολλοί από την οικογένεια
των Ξυλούρηδων, όπως ο αδερφός
του ο Ψαραντώνης, αλλά και ο ανιψιός του Γιώργης Ξυλούρης ή Ψαρο
γιώργης. Ο Δήμος Ανωγείων εκπροσωπήθηκε από τον αντιδήμαρχο κ.
Σουλτάτο, αλλά και από πολλά μέλη
του δημοτικού συμβουλίου.
Αείμνηστος και πάντα στην κορφή
της σκέψης και στο κέντρο της ψυχής
μας, ο Ψαρονίκος θα στέκει εκεί για
να φωτίζει τη στράτα μας, στο δρόμο
για το ωραίο και το ξεχωριστό.
Φ.Α.
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Ο Ρούλιος Μιχάλης (Ρουλομιχάλης) γεννήθηκε το 1919 στ’ Ανώγεια. Ήταν το δεύτερο
παιδί από τα τρία της οικογένειας του Μανώλη Ρούλιο και της Ελένης Πετροκόπου.
Είχε την ατυχία να χάσει τον πατέρα του σε
ηλικία μόλις 5 ετών και έζησε στερημένη παιδική ζωή. Η μάνα του προσπάθησε όσο μπορούσε, αλλά τα πενιχρά μέσα που διέθετε δεν
ήταν αρκετά ώστε η οικογένεια να ξεφύγει
από τη φτώχεια. Μνημόνευε, όμως, τη μητέρα
του με πολύ αγάπη, αφού όπως έλεγε ανάθρεψε τα παιδιά της με περισσή τρυφερότητα
και αυταπάρνηση. Ο ίδιος θυμάται ότι οι
μοναδικοί άνθρωποι που βοήθησαν σ’ αυτήν
την εποχή το σπίτι τους ήταν ο Καζανομανώλης -άνδρας της πρώτης του εξαδέλφηςκαι ο Κώστας Πετροκόπος, οικονομικός

μετανάστης Αμερικής, αδερφός της μάνας
του. Τελειώνοντας το σχολείο μπήκε μαντρατζής και προσπάθησε με τις μικρές του δυνάμεις να βοηθήσει την οικογένεια.
Ο δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος τον βρήκε
στρατιώτη στην Κομοτηνή και δύο μέρες
πριν απολυθεί στάλθηκε στο μέτωπο στην
πρώτη γραμμή για ένα περίπου μήνα. Χτυπημένος από κρυοπαγήματα, νοσηλεύτηκε
αρχικά στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στο
νοσοκομείο της Δράμας. Στη συνέχεια πήρε
ένα μήνα αναρρωτική άδεια και κατέβηκε
στο νησί. Αργότερα παρουσιάστηκε στο
Ρέθυμνο και πήρε μέρος και στη μάχη της
Κρήτης πολεμώντας στου Αλμπάνη το Μετόχι. Μετά την κατάρρευση του μετώπου
επέστρεψε στο χωριό και άρχισε ο αγώνας
επιβίωσης μέσα στην κατοχή.
Υπήρξε μέλος του ΚΚΕ, το Σεπτέμβριο του
1942 έγινε μέλος του τοπικού Ε.Α.Μ. Ανωγείων και τον Ιούλιο του 1943 μέλος του
γραφείου. Με την καταστροφή του χωριού
βίωσε όπως όλοι οι χωριανοί τις συνέπιες.
Τέλη Αυγούστου του 1944 συνελήφθη από
τους Γερμανούς στα περίχωρα των Ανωγείων και κατάφερε να ξεφύγει μέσα από το
εκτελεστικό απόσπασμα.
Ενώ προσπαθούσε να ορθοποδήσει από την
καταστροφή, το 1948 έχασε τον αδερφό του
που στρατιώτης σκοτώθηκε στον εμφύλιο
που ακολούθησε, χτύπημα, που όπως ο ίδιος
ομολογούσε δεν ξεπέρασε ποτέ.
Τα μετεμφυλιακά χρόνια ήταν δύσκολα, γιατί βίωσε κάθε είδους «απομόνωση», λόγω
της ιδεολογίας του. Όμως, μαζί με τους συντρόφους του ανέπτυξαν μια αξιοθαύμαστη
αλληλεγγύη, που τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν την περιθωριοποίηση. Τον Οκτώβρη
του 1952 παντρεύτηκε την Ακριβή Χαιρέτη
και απέκτησαν τρία παιδιά. Διετέλεσε ένα
διάστημα γραμματέας της Ε.Δ.Α. και υπήρ-
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Η ΚΟΒ Ανωγείων του ΚΚΕ αποχαιρετά
σήμερα ένα βιοπαλαιστή της Ζωής, ένα
αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, ένα
ακέραιο και γνήσιο Ανωγειανό, ένα βετεράνο μέλος του ΚΚΕ, τον Μιχάλη Ρουλιο
ή Ρουλομιχάλη όπως ήταν σε όλους γνωστός
στο χωριό μας.
Ο σύντροφος Ρουλομιχαλης, γόνος φτωχής
αγροτικής οικογένειας, από μικρός μπήκε
στα βάσανα της ζωής τα οποία γι’ αυτόν δεν
ήταν και λίγα.
Γεννήθηκε το 1919 σε δύσκολες εποχές, ανδρώθηκε μέσα στην βιοπάλη της ζωής, αντιμετωπίζοντας από μικρός την σκληρότητα
της ζωής και ιδιαίτερα εκείνη την δύσκολη
εποχή που σημαδεύτηκε από την άνοδο του
φασισμού και μετέπειτα τον Β παγκόσμιο
πόλεμο.
Ακολουθώντας το κάλεσμα του λαού, έλαβε
μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, πολεμώντας τους φασίστες Ιταλούς στα βουνά της
Αλβανίας και μετά την υποχώρηση συμμετείχε ενεργά και στην μάχη της Κρήτης στο
Λατζιμά Ρεθύμνου.
Στην κατοχή εντάχθηκε από τους πρώτους
στην εθνική Αντίσταση μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ ΕΛΑΣ. Μέλος του γραφείου
ΕΑΜ Ανωγείων. Συμμετείχε στην φάση
ολοκλήρωσης της μάχης του Σφακακίου,
που έδωσε ο εφεδρικός ΕΛΑΣ Ανωγείων,
αναλαμβάνοντας την ταφή των φονευθέντων Γερμανών, ώστε να μην βρεθούν τα
πτώματα τους και να υπάρξουν αντίποινα
στα Ανώγεια.
Συνελήφθει από τους Γερμανούς φασίστες
κατά την διάρκεια που ισοπέδωναν και έκαιγαν το χωριό. Μνημειώδης θα μείνει η ενέργεια του, με την οποία κατάφερε να αποδράσει από το εκτελεστικό απόσπασμα, που τον
οδηγούσαν για εκτέλεση. Με μια θαρραλέα
και παράτολμη ενέργεια, ξέφυγε από του
Γερμανούς φασίστες οι οποίοι με καταιγιστικά πυρά προσπάθησαν να τον σταματή-

σουν. Κατάφερε όμως να τους ξεφύγει, εκμεταλλευόμενος το δύσβατο της περιοχής,
το οποίο γνώριζε άριστα, αποδεικνύοντας
με την ενέργεια του αυτή, την τόλμη και την
αποφασιστικότητα που τον διέκρινε όχι μόνο τότε αλλά και στην υπόλοιπη ζωή του.
Υπήρξε γραμματέας της ΕΔΑ Ανωγείων και
μέλος επί σειρά ετών του ΔΣ του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Ανωγείων.
Ο Ρουλομιχάλης ευτύχησε να δημιουργήσει
μια άριστη και υποδειγματική οικογένεια με
την σύντροφό του Ακριβή, την οποία έχασε
πριν από μερικά χρόνια. Απέκτησε μαζί της
τρία παιδιά. Το Γιώργη, τη Ρένα και την
Αθηνά, την οποία έχασε αρκετά πρόωρα.
Γιώργη, Ρένα, Καίτη, Παναγιώτη και Βασίλη, να είστε υπερήφανοι για την δράση, την
ιστορική διαδρομή και προσφορά του πατέρα σας, στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη και ελευθερία. Εμείς, το κόμμα του το
ΚΚΕ, που τίμησε σε όλη του τη ζωή, μένοντας αταλάντευτα πιστός στην υπεράσπιση
των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης, οι
χωριανοί του, θα τον θυμόμαστε πάντα.
Προσωπικά σε μένα θα λείψουν οι αξέχαστες στιγμές, που κατά καιρούς συναντιόμαστε, με τις ιστορικές αφηγήσεις του για
τα χρόνια της κατοχής, αλλά και μετέπειτα
που με τόση ακρίβεια και παραστατικότητα
διηγούνταν. Οι ιστορικές αφηγήσεις του για
τα γεγονότα της κατοχής, για την Εθνική
αντίσταση, για την ιστορία του ΚΚΕ, θα
μείνουν ανεξίτηλες και άσβηστες. Όχι μόνο
σε μένα, αλλά γενικότερα σε όλους τους
χωριανούς, που είχαν την τύχη να τον ακούσουν.
Η απουσία του θα μείνει δυσαναπλήρωτη.
Γιατί ο Ρουλομιχάλης ήταν από μόνος του
ένα ιστορικό βιβλίο της ιστορίας των Ανωγείων.
Αιωνία σου η μνήμη σύντροφε Ρουλομιχάλη.
Εμείς στο ΚΚΕ δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Ανώγεια, 15 Φλεβάρη 2017
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ξε μέλος του συμβουλίου του Γεωργικού
Συνεταιρισμού Ανωγείων. Λάτρης της φυσικής ζωής και της εργασίας, κατάφερε να
καλλιεργήσει την περιουσία που κληρονόμησε από την μητέρα του και συγχρόνως
έχοντας επίγνωση της πραγματικότητας,
μόχθησε να μορφώσει τα παιδιά του. Υπήρξε
αυστηρός πατέρας, αλλά με το παράδειγμα
της ζωής που δίδαξε στα μέλη της οικογένειάς του, τη φιλαλήθεια, την εργατικότητα,
την διαρκή αγωνιστικότητα, την ψυχραιμία
σε δύσκολες καταστάσεις και προπαντός
την συνέπεια λόγου-έργου.
Δεν αδιαφόρησε για τα προβλήματα που
αντιμετώπιζε η τοπική κοινωνία, αλλά εξέφρασε τις απόψεις του όποτε χρειάστηκε με
θάρρος. Πολλές φορές είχε ταχθεί εναντίον
της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας καθώς
και της ζωοκλοπής.
Την τελευταία δεκαετία της ζωής του βίωσε
απώλειες που τον σημάδεψαν: της αδερφής
του, της γυναίκας του και της μικρής του
κόρης που υπεραγαπούσε. Όμως, ακόμα και
τότε δεν πτοήθηκε. Με στωικότητα αντιμετώπισε την κατάσταση και έμεινες δραστήριος μέχρι τους τελευταίους μήνες που επιδεινώθηκε ραγδαία η υγεία του.
Συχνά, κάνοντας ένα απολογισμό της ζωής
του έλεγε το δύστυχο:
«Έσυρα βάσανα πολλά
σε τούτουσες τσι τόπους
μ’ αφού το στόχο επέτυχα
χαλάλι τόσους κόπους»
Ευχαριστίες στο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό του ΚΥ Ανωγείων και της αγγειοχειρουργικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ καθώς και σ’ όσους συμπαραστάθηκαν στο
πένθος μας.
Η οικογένεια
Στη μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά του
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
✞ Αποβίωσε στις 17/1/2017,
ετών 81

Η Περσεφόνη Βρέντζου, γεννήθηκε στ’Ανώγεια. Ήταν ένα από τα 9 παιδιά του
Γιάννη και της Μαρίας Βρέντζου. Από
νωρίς έχασαν τον πατέρα τους και τα χρόνια της κατοχής ήταν πολύ δύσκολα. Έτσι
αργότερα έφυγε για την Αθήνα για δουλειά. Τα τελευταία χρόνια της, τα πέρασε
στ’Ανώγεια, κοντά στ’αδέρφια της και τα
ανίψια της, τα οποία και τις συμπαραστάθηκαν στα τελευταία χρόνια της ζωής της,
με τον καλύτερο τρόπο. Έφυγε από τη ζωή
στα 81 της χρόνια, στις 17-1-2017.
Ευχαριστούμε όσους συμπαραστάθηκαν
στο πένθος μας.
Τα αδέρφια της εκλιπούσας, εισέφεραν
στη μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό των
50 ευρώ.

Στη μνήμη
ΚΩΣΤΑ
Ι. ΞΥΛΟΥΡΗ
(Κοζύρης)
✞ Αποβίωσε στις 2/1/2017,
ετών 79

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννη Ξυλούρης ή Κοζύρης, γεννήθηκε έχοντας όλες τις προδιαγραφές να ζήσει μια σκοτεινή ζωή. Οι
πρώτες του παιδικές αναμνήσεις, μοιρολόγια, ορφάνια, καταστροφή. Γύρισε την
πλάτη στο σκοτάδι, κινήθηκε κατά την
συνήθειά του, βιαστικά προς το φως και
έγινε μέχρι το τέλος της ζωής του ο αεικίνητος, γελαστός, χαρούμενος και αισιόδοξος άνθρωπος που γνωρίσαμε.
Όταν πριν από μερικούς μήνες του είπαμε
ότι πάσχει από σοβαρή ασθένεια, δεν έδειξε να ταράζεται και μας είπε ότι ένιωθε
πλήρης. «Δεν έχω παράπονο» είπε, «έζησα μια ζωή γεμάτη». Με τον τρόπο του
μας έδωσε μέσα λίγες φράσεις την διαθήκη του:
«Ούτε μια μέρα δημιουργικής δουλειάς,
ούτε ένα ανέμελο καλοκαιρινό μεσημέρι
στη θάλασσα, ούτε μια παρτίδα πρέφας
στο καφενείο με φίλους, ούτε ένα νικηφόρο παιχνίδι στη Λεωφόρο, ούτε ένας πειστικός ρήτορας, ούτε έχοντας αγκαλιά την
εγγονή σου, ούτε η επαφή με το καθαρτήριο του βουνού των παιδικών σου χρόνων,
ούτε η μέθη του έρωτα, έχουν καμιά αξία,
αν όλες αυτές τις στιγμές και τόσες άλλες,
δεν τις ζεις έχοντας συνείδηση του μεγαλείου τους. Ήμουν χαρούμενος γιατί έζησα συνειδητά το μεγαλείο των μικρών και
μεγάλων στιγμών της ζωής μου. Και ο
θάνατος; Ο θάνατος θα πρέπει να είναι
ένα και μονό πράγμα: Η ημερήσια διαταγή για επιμονή σε μια ζωή με αλήθεια και
ουσία».
Τον Κώστα Ξυλούρη αποχαιρετήσαμε
όλοι στις 3 Ιανουαρίου 2017, στην Εκκλησία της Παναγίας στο Περαχώρι.
Τα παρακάτω λόγια, ως τελευταίο χαιρετισμό, του απηύθυνε, ο Κώστας Ξυλούρης
(Μανταλιώτης)
«Κώστας Ξυλούρης του Ιωάννη (Γκεγκρέζου), που δεν τον γνώρισε γιατί σκοτώθηκε από τους Γερμανούς, όταν ο Κώστας
ήταν 4 χρονών.
Πιστεύω ότι, σήμερα αποχαιρετούμε έναν
από τους ωραιότερους και πιο ευγενείς
ανθρώπους, που γέννησε ο πονεμένος
τούτος τόπος. Λόγω της έντονης συναισθηματικής φόρτισης και εξαιτίας της
αγάπης μου για τον Κώστα, για να αποφύγω υπερβολές θα μιλήσω μόνο για αυτά
που μου έδινε και μου προκαλούσε. Ήταν
ένας από τους λίγους ανθρώπους που γνώρισα, που όποτε και οπουδήποτε τον συναντούσα, ανεξάρτητα από το πώς αισθανόμουν, μου προκαλούσε αυθόρμητα ένα

χαμόγελο και την επιθυμία να θέλω να
συζητάω μαζί του. Χαρακτηριστικό του
γνώρισμα όταν σε συναντούσε, πάντα σηκωνόταν όρθιος να σε χαιρετήσει με περίσσα αρχοντιά και έβλεπες στα καταπράσινα μάτια του πόσο αληθινός ήταν ο λόγος του. Ντυμένος πάντα στην πένα, με
ωραιότατους συνδυασμούς χρωμάτων,
μύριζε αρχοντιά. Χιούμορ αστείρευτο.
Ετοιμολογία μοναδική. Πιστεύω για χρόνια θα την μνημονεύουμε και θα την νοσταλγούμε. Οι δε γκριμάτσες και οι μορφασμοί του προσώπου με τις κινήσεις των
χεριών, ήταν το σήμα κατατεθέν για όλους
εμάς που τον ζήσαμε. Πάντα ενημερωμένος για όλα τα θέματα, αλλά πάντα ζητούσε τις γνώμες των άλλων, γιατί ήταν και
καλός ακροατής.
Μοναδική περίπτωση νομίζω ενήλικα
Ανωγειανού που όλοι, μα όλοι, οι νεολαίοι με μοναδική χαρακτηριστική οικειότητα, αλλά και ταυτόχρονα με απέραντο
σεβασμό, δέχονταν αναντίρρητα τις
όποιες παρατηρήσεις και συστάσεις για
θέματα συμπεριφοράς και στάση ζωής
γενικότερα. Θαρρώ πως είναι δύσκολο να
βρεθεί άνθρωπος που να γνώριζε τον Κοζύρη και να μην αναζητούσε την συντροφιά και την παρέα του. Ακόμα και οι αντιπαναθηναϊκοί φίλαθλοι. Ως γνωστόν η
«Πανάθα» ήταν η μεγάλη του αγάπη. Είναι εξάλλου γνωστές οι ατάκες του για την
ομάδα του.
Δεν θυμούμε κάποιο καλό ή κακό γεγονός,
όχι μόνο της οικογένειάς μας αλλά και
ολόκληρου του χωριού, χωρίς την ενεργή
και πάντα θετική συμμετοχή του Κώστα.
Είμαι σίγουρος πως αν κάποια στιγμή
αποφάσιζε να ασχοληθεί με τα κοινά, είμαι σχεδόν απόλυτος ότι θα έβαζε σε μεγάλο ταραχτά και δυσκολία ακόμη και
τους πιο σκληρούς κομματικούς αντιπάλους. Γιατί ο Κοζύρης έτσι απλά, είναι
μοναδικός. Νομίζω ότι μεγαλύτερο εραστή
της αλήθειας δεν γνώρισα. Αμείλικτος
εχθρός της ψευτιάς. Συνομήλικοι του μου
έλεγαν ότι ούτε σαν κοπέλι δεν εκάτεχε
να πει ψόματα.
Κώστα Ξυλούρη, Κοζύρη, γιατί μας το
έκαμες αυτό; Μέσα σε τόσο λίγο καιρό
δεν προλάβαμε, δεν μπορούμε να το χωρέσουμε. Λόγο τιμής τα Ανώγεια, μα ιδιαίτερα το Περαχώρι, τουλάχιστον για
μένα, σήμερα χάνουν πολύ φως. Όμως,
Κώστα πρέπει να ξέρεις πως η εκλεκτή
σου οικογένεια, πόση αγωνία και ενδιαφέρον είχαμε όλοι μόλις μάθαμε το χαμπέρι: «Πως πάει μρε ο Κοζύρης;» «Ίντα νέα
έχουμε;» Μόνιμα, αγωνιώδη, ειλικρινή
ερωτήματα από όλους για σένα Κώστα…
Και όμως τώρα εδώ, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η ζωή, φεύγεις, και
όλοι εδώ ήρθαμε για τελευταία φορά να
σε αποχαιρετήσουμε. Να συλλυπηθούμε
πραγματικά την ωραία φαμίλια σου, την
αρχόντισσα συντρόφισσά σου Χρυσούλα,
τον Γιάννη σου, την Μαρία, τον Βασίλη,
την Έρη, τον Ευριπίδη, τα αδέρφια και τα
εγγόνια σου. Τι να τους πούμε τώρα; Το
μόνο που μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα, ότι από δω και πέρα μόνο όμορφα
λόγια και παινέδια θα ακούτε για τον Κώστα και αυτό ίσως να βοηθήσει λίγο, να
μαλακώσει τον πόνο της βαριάς απουσίας
του.
Γεια σου Κώστα. Καλό σου ταξίδι…
Κώστας Ξυλούρης (Μανταλιώτης)
�
Όπως μορφίζουν οι κορφές
τ΄Ανωγειανό αόρι
έτσα τ ΄ομόρφιζες κι εσύ
Κώστα το Περαχώρι.

Ο χάρος είναι άδικος
και βιάστηκε Κοζύρη
και πήρε άντρα ευγενή
και με πολύ χατίρι.
Τσι τελευταίες σου στιγμές
τσι πέρασες με πόνο
εκείνο το παράπονο
να ΄χεις τση μοίρας μόνο.
Αριστείδης Χαιρέτης (Γυαλαύτης)
Στην μνήμη του Κ. Ι. Ξυλούρη (Κοζύρη)
θα δημιουργηθεί δανειστική βιβλιοθήκη
στην 10η Πνευμονολογική κλινική του
νοσοκομείου “Σωτηρία”, όπου νοσηλεύτηκε τον τελευταίο μήνα της ζωής του.
Ευχαριστούμε τον Διευθυντή της κλινικής,
καλό μας φίλο και γιατρό, Ηλία Καϊνη,
την διοίκηση του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»,
τις «Εκδόσεις Ψυχογιός», τις «Εκδόσεις
Σαββάλας» και την ALPHASTAND για
την ευγενική τους προσφορά και βοήθεια.
Ευχαριστούμε όλους όσοι παρηγορητικά,
στάθηκαν και στέκονται δίπλα μας.
Η οικογένεια του εκλιπόντος Κώστα Ι.
Ξυλούρη (Κοζύρη), κατέθεσε στην εφημερίδα μας το ποσό των 100 ευρώ.
Ο Θεός να αναπαύσει τη ψυχή του,
Αιωνία του η μνήμη

Στη μνήμη
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΝΙΟΥ
(μαθηματικός)
✞ Αποβίωσε στις 23/2/2017,
ετών 66

Στη μνήμη
ΟΛΓΑΣ ΞΥΛΟΥΡΗ
του Βασιλείου,
συζύγου του Νικήτα
Φραγκάκη
✞ Αποβίωσε 10 Ιανουαρίου
2017, ετών 98

Πλήρης ημερών η αξέχαστη Όλγα Ξυλούρη, κόρη του Στρατοβασίλη από το Περαχώρι, μας άφησε χρόνους ξαφνικά στις 10
Γενάρη 2017. Κόρη πολυμελούς οικογένειας ξεχώριζε από μικρή για τις χάρες,
την καλοσύνη, την εργατικότητα. Γεννημένη να προσφέρει, να συμβουλεύει και να
ανατρέφει παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα,
φίλους, γνωστούς και συγγενείς.
Απέκτησε παιδιά που προοδεύουν στη
ζωή τους, εγγόνια και δισέγγονα που την
αγάπησαν και τη λάτρεψαν. Τα καθοδήγησε στην αρετή, την καλοσύνη, την εργατικότητα και γενικά σε ότι ωραίο χριστιανικό.
Την αγαπούσαν και τη λάτρευαν. Τα αγαπούσε, τα καμαρώνε και τα συμβούλευε
για την αγάπη και την καλοσύνη προς
όλους. Ήταν πολύ ωραία μία μαντινάδα
που είπε στον αποχαιρετισμό στην κηδεία
της ένας εγγονός της:
Εγγόνια και δισέγγονα
με τα παιδιά σου ομάδι
σου λένε χίλια ευχαριστώ
κάθε πρωί και βράδυ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο
αγαπητός και δραστήριος ανωγειανός
Νίκος Κονιός. Η νεκρώσιμος ακολουθία
εψάλει την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου
1μμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο
Γάζι
Ο ανιψιός του εκλιπόντος, Δημήτριος
Κονιός, απόστειλε προς δημοσίευση, στη
μνήμη του, τις ακόλουθες μαντινάδες:
Παππού, γιαγιά ανοίξετε
την πόρτα σας να δείτε
το Νίκο απού έρχεται
να τον υποδεχθείτε
Παρέα στο κονάκι σας
θα έχετε απόψε
γιαγιά τραπεζομάντηλο
βγάλε καλό και στρώσε
Από τα πέντε σας δεντρά
πού’χατε φυτεμένα
ήρθε αέρας δυνατός
κι έσπασε το ένα
Καλό ταξίδι θείε,
Δημήτρης Κονιός

Αξίζει εδώ να μην ξεχνούμε ένα ακόμα
χάρισμά της, αυτό της μαντιναδολόγου.
Δεν είναι υπερβολή αν σημειωθεί ότι οι
μαντινάδες που είχε γράψει ίσως ξεπερνούν τις χίλιες. Αναφέρω μία πολύ χαρακτηριστική, που την άκουγα τακτικά:
Κι αν πλησιάζω τα 100
αισθάνομαι κοπέλι
γιατί γερνά ο άνθρωπος
μονάχα σαν το θέλει
Τελειώνοντας, με μπόλικο σεβασμό, εγώ ο
Βύρωνας της Μαρίκας σου, σου λέω:
Μια μαντινάδα να τους πεις
εκεί που πας στον Άδη
να σ’αγαπούνε από καρδιάς
όλοι πρωί και βράδυ
Στη μνήμη της Όλγας Φραγκάκη-Ξυλούρη
τα παιδιά, τα εγγόνια, οι συγγενείς και οι
φίλοι της κατέθεσαν 920 ευρώ στον Δήμο
Ανωγείων για την κοινωνική υπηρεσία.
Επιπλέον, τα παιδιά της Γιάννης και Φρίντα Φραγκάκη, Μαρίκα και Βύρων Μανετάκης, Πόπη Παπαδογιωργάκη κατέθεσαν 150 ευρώ στη Φωνή των Ανωγείων.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΒΑΣΙΛΗ
ΑΕΡΑΚΗ
(Πιτακοβασίλης)
✞ Αποβίωσε στις 30 /01/ 2017,
ετών 87

Ο Βασίλης Αεράκης του Ζαχαρία και της
Ζαφείρας το γένος Ξυλούρη, γεννήθηκε
στα Ανώγεια το έτος 1930 σε χρόνια δύσκολα για την Ελλάδα, μιας και η καταστροφή της Μικράς Ασίας και το κύμα της
προσφυγιάς που κατέφτασε στη χώρα, την
δυσκόλεψε για χρόνια να βρει το βηματισμό
της και την οικονομική ανασυγκρότηση
της. Οι γονείς του, αγρότες, φτωχοί βιοπαλαιστές, αγωνιζόταν να συντηρήσουν την
τριμελή οικογένειά τους, στα δύσκολα εκείνα χρόνια σε μια περιοχή ορεινή με δύσκολες καιρικές συνθήκες και με ελάχιστη
αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή. Η γερμανική κατοχή βρήκε το Βασίλη 11 χρονών ,
και στη μικρή αυτή ηλικία μπόρεσε κι αυτός
να συνεισφέρει οικονομικά στην οικογένεια γι αυτό πήγε στους θείους του τους
Χρονιάρηδες οι οποίοι ήταν τσαγκάρηδες
και έμποροι στην επαρχία Μυλοποτάμου
και του Νομού Ηρακλείου. Με τους θείους
του άρχισε να μαθαίνει την τέχνη του τσαγκάρη, συγχρόνως έκανε τον μικροπωλητή πλανόδιο έμπορο στις γειτονιές των
Ανωγείων πουλώντας μικροπράγματα και
ψιλικά για τις γυναίκες και το νοικοκυριό,
με την υπόδειξη των θείων του. Στα κατοχικά αυτά χρόνια συμμετείχε παρά την
ηλικία του στον αγών κατά των Γερμανών,
εκτελώντας διαταγές των οργανωμένων
αντιστάσεων και του Στεφανογιάννη, μεταφέροντας ως αγγελιοφόρος σημειώματα
στα γειτονικά χωριά αλλά και τρόφιμα. Με
την καταστροφή του χωριού κατέφυγε με
την οικογένειά του στο κάτω Μυλοπόταμο
μέχρι την οριστική απελευθέρωση με την
συνθηκολόγηση των καταχτητών. Μετά
την απελευθέρωση και μέχρι τα είκοσι του
χρόνια παρέμεινε στα Ανώγεια ασχολούμενος με τις δουλειές του πατέρα του, οπότε και αποφάσισε να μπει στην Σχολή Χωροφυλακής στο Ρέθυμνο από την οποία και
αποφοίτησε. Στη συνέχεια υπηρέτησε σε
πολλές περιοχές της Ελλάδος, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Αθήνα, μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε. Επειδή
έλειπε χρόνια από τα Ανώγεια, οι παλιότεροι γνώριζαν περισσότερο το χαραχτήρα
του από τους νεότερους , γιατί και σαν
συνταξιούχος έμεινε στην Αθήνα. Ήταν
ένας άνθρωπος σεμνός, ειλικρινής, απλός,
ευπροσήγορος, αισιόδοξος και καλός συνομιλητής με αγάπη προς τον άνθρωπο και
προ πάντων με τους συγχωριανούς του.
Ήταν μερακλής και προπαντός χορευτής,
γνωστά έμειναν τα γλέντια του με το λυράρη Μανώλη Πασπαράκη και τους άλλους γλεντζέδες της εποχής. Στην Αθήνα
το σπίτι του ήταν πάντα ανοιχτό για τους

φίλους και συγγενείς και ιδιαίτερα για
οποιοδήποτε Ανωγειανό ζητούσε τη βοήθειά του. Ποτέ δεν αρνήθηκε να βοηθήσει
και να συμπαρασταθεί σε άνθρωπο που
είχε ανάγκη με τις μικρές δυνάμεις και περισσότερο σε αρρώστους που ανέβαιναν
από την Κρήτη για τα νοσοκομεία. Η συμμετοχή του στις κοινωνικές εκδηλώσεις της
Ανωγειανής παροικίας της Αθήνας γι
αυτόν ήταν αυτονόητη, όπως και η παρουσία του στον Πολιτιστικό Σύλλογο των
Ανωγειανών «Το Ιδαίον Άντρον» και συμπαραστάτης της «ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ». Τα τελευταία χρόνια η υγεία του
επιβαρύνθηκε και τελικά έχασε τη μάχη
στις 30 Γενάρη του 2017. Θα μείνει στη
μνήμη μας η αγάπη και η υπερηφάνεια που
ένιωθε για την γενέτειρά του και την Κρήτη και το έδειχνε πάντα με πληθωρικό τρόπο όπου κι αν βρισκότανε.
Βασίλη, Καλό σου ταξίδι...
Στη μνήμη του, η σύζυγός του εκλιπόντος,
Δώρα πρόσφερε στην «ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ» το ποσό των 100 ευρώ
Στη μνήμη του εκλιπόντος ο Κώστας Σπυριδάκης (Ασιθιανόκωστας) εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
Στη μνήμη Βασιλείου Αεράκη εισέφεραν
στη Φ.Α.: ο παπά Γεώργιος Ανδρεαδάκης
το ποσό των 50 ευρώ και ο Χαράλαμπος
Αεράκης (Ντάρος) το ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΞΥΛΟΥΡΗ
✞ Αποβίωσε στις 22/12/2016,
ετών 54
(«Ο καλύτερος θάνατος είναι
ο απροσδόκητος»-Ιούλιος Καίσαρας)
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τα αδέρφια σου με πολλές στερήσεις και
κόπο. Μεγαλώνοντας διαμόρφωσες ένα
εξαίσιο χαρακτήρα, λίγες οι κουβέντες
σου πολύ λίγες, μα ντόμπρες και ξεκάθαρες. Σταθερός σε όλα σου. Υποστηρικτής
των αδύναμων ανθρώπων, όποιος σου
ζητούσε βοήθεια πάντα πρόθυμος να προσφέρεις. Η ζωή σου απέκτησε νόημα όταν
κατάφερες πια να κάνεις το δικό σου καφενείο. Έχτισες ολόκληρη την ζωή σου
μέσα σε αυτό, όλα σου τα όνειρα , το καμάρωνες σαν παιδί σου. Όλοι σου οι κόποι
μέσα σε αυτό το καφενείο εκεί γλεντούσες
με τους φίλους και τους συγγενείς σου,
είχες πάντα ένα πιάτο φαγητό και ένα
ποτήρι κρασί για όλους όσους σε επισκέπτονταν. Αυτός ήσουν, ένας ειλικρινής
άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη, ένας
άντρας 54 ετών με καρδιά μικρού παιδιού.
Διακριτική η παρουσία σου, ακόμα και τα
βήματά σου φανέρωναν την ηρεμία και
την ομορφιά του χαρακτήρα σου, ο θάνατος σου άρμοζε ακριβώς στον χαρακτήρα σου , απρόσμενος και απροσδόκητος, μα ήρεμος και ήσυχος χωρίς να σου
αφήσει ίχνος πόνου και ταλαιπωρίας.
Αιώνια η μνήμη σου πολύ αγαπημένε μου
θείε, καλό ταξίδι στην γειτονιά των αγγέλων που είμαι σίγουρη ότι κατοικείς.
Η ανιψιά σου,
Ζαφειρένια Χαιρέτη
Με ήντα καρδιά εμίσεψες
κι έφηκες το Λιβάδι ήντα
κοντώ σου τάξανε να
κατεβείς στον Άδη
Σαν τα κοπέλια εκλάψανε
οι συγγενείς κι οι φίλοι
οι χωριανοί σου κι οι γνωστοί
στη φεύγα σου Βασίλη
Γαμπρό σ’ομορφοντύσανε στη
φεύγα σου Βασίλη μόνο
πως ήταν σκοτεινό και
μαύρο το μαντήλι
Άθρωπος δεν εμπόρεσε να
σ’ αποχαιρετήσει η φεύγα
σου βουβός καημός και
ποιος να σου μιλήσει
Μόνο ο Θιος ανέ μπορεί
εξήγηση να δώσει γιάντα
το νήμα τση ζωής σου κόψε
πριν τελειώσει

22/12/2016 ώρα 10 το βράδυ, μετά από
ένα τηλεφώνημα μαθαίνω για τον άδικο
χαμό σου, και τότε ήρθε η στιγμή, που εγώ
η ασήμαντη όρθωσα το ανάστημα μου και
διαφώνησα με έναν ιστορικό στρατηγό.
Μεγαλύτερος πόνος από τον απροσδόκητο θάνατο είπα δεν υπάρχει .Υπερβολή;
Ίσως;;. Αμέσως ήρθε στο μυαλό μου η
τελευταία φορά που σε είδα, που με αγκάλιασες και μου χαμογέλασες για τελευταία
φόρα, ξέσπασα σε κλάματα, φώναζα, μα
τίποτα… Πού να ακούσεις! Εσύ ήσουν
βυθισμένος στον αιώνιο ύπνο. Έβλεπα
τους ανθρώπους γύρω μου, ενώ παράλληλα τους άκουγα να μιλούν για το πόσο
άδικο θάνατο είχες, νόμιζα ότι κάποιος,
κάπου μου κάνει πλάκα και ότι σε λίγο
όλα θα επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς ,με εσένα ζωντανό και πάλι.
Γεννημένος στις 22/4/1962, στ’Ανώγεια
οι γονείς σου, ο Αναστάσιος Ξυλούρης
και η Νίκη Σκουλά σε ανάθρεψαν μαζί με
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Έχει κι ο Θιος αμάρτημα
μεγάλο στη ζωή σου
αφού στο μνήμα
έβαλε άδικα το κορμί σου
Βέρα Σουλτάτου-Ξυλούρη
Πρέπει πως ελιγόστεψε
το θάρρος απ’ τον Άδη
και εδιάλεξεσε βασιλιό ο
χάρος να σε πάρει.
(καρδιακός φίλοςσυγγενείς του εκλιπόντος )
Πώς να σιβάσω την καρδιά
τον πόνο σου να αντέξει
που όλα τα πήρες και έφυγες
χωρίς να πεις μια λέξη
Που να την βρουν την δύναμη
να σε μοιρολογούνε
που’φηκες ζωντανούς νεκρούς
αυτούς που σ’αγαπούνε..
Γιώργης Μπέρκης
(Κατσούγκρης)

Στη μνήμη
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΙΡΕΤΗ
✞ Ένα έτος από το θάνατό του,
στις 26-1-2016

Παππού! Πέρασε ήδη ένας χρόνος από
το χαμό σου και ακόμα δεν μπορώ να το
πιστέψω, ότι δεν είσαι κοντά μας. Έφυγες
για το πιο μακρινό ταξίδι της ζωής σου
και ίσως είναι το καλύτερο για εσένα γιατί θα ανταμώσεις με το γιο σου τον αγαπημένο σου Λευτέρη. Εκεί θα είστε μαζί
να κάνετε παρέα και να τον ρωτήσεις για
το αβάσταχτο «γιατί…».
Παππού μου ξεκουράστηκες γιατί ήσουν
πολλά χρόνια άρρωστος, όμως πάλευες
γιατί ήθελες να ζήσεις. Ήσουν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος και αγαπητός στον
κόσμο με σεβασμό και περηφάνια στην
ψυχή σου και μας μιλούσες πάντα με το
πιο γλυκό και όμορφο τρόπο. Μας έδινες
την ευχή σου...δεν είχες κακία μέσα σου.
Ήταν όλοι ευπρόσδεκτοι στο σπίτι σου...
όσα δύσκολα και αν σου έφερε η ζωή πάντα προσπαθούσες να τα αντιμετωπίσεις
με τον πιο ήρεμο και καλό τρόπο και με
πολύ υπομονή. «ΕΦΥΓΕΣ» περήφανος
και αντρόπιαστος ...Σε ευχαριστούμε
παππού για όλα που μας έμαθες στη ζωή.
Θα είσαι πάντα κοντά μας. Δεν θα σε
ξεχάσουμε ποτέ. Θα βρίσκεσαι συνέχεια
στο μυαλό και στο λόγο μας. Ο θεός να
σου συγχωρέσει και να αναπαύσει την
ψυχή σου... Χαιρετίσματα στον αγαπημένο μας θείο, το Λευτέρη μας..
με σεβασμό,
Η εγγονή σου,
Νίκη Ξυλούρη του Ιωάννη
Πάτερα πώς το βάσταξες
να κατεβείς στον Άδη
μάλλον με το Λευτέρη σου
ήθελες να‘σαι ομάδι
Ο ήλιος βγαίνει το πρωί
και πάει η στη Δύση
έτσα κ ο κύκλος τση ζωής
είναι σ ‘αυτή τη ζήση
Κάθε λεπτό απού περνά
με παρελθόν μου μοιάζει
κι η απουσία σου αισθητή
μα πράμα δεν αλλάζει
Ο χρόνος φεύγει και περνά
πάει και δεν γιαγέρνει
μ’αφήνει πίσω του πληγές
που ο νέος δε τσοι γενεί
Στη μνήμη Δημητρίου Χαιρέτη τα τέκνα
του εισέφεραν στη μνήμη του και στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη
ΕΙΡΗΝΗΣ
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ
(Περβολορινάκι)
✞ Αποβίωσε στις 12/12/2016,
ετών 96

Η αγαπημένη μας θεία Ρινάκι Νταγιαντά,
η λατρευτή μας «Περβολορινάκι», έφυε
από κοντά μας και ξεκίνησε για το μεγάλο
ταξίδι, ένα κρύο πρωϊνό, την Δευτέρα 12
Δεκεμβρίου, αφήνοντάς μας, όλους φτωχότερους, αλλά ευτυχείς που ζήσαμε δίπλα
της και ευγνώμονες εσαεί, για όλα όσα μας
προσέφερε. Γεννημένη το 1920, πέρασε
ως παιδί, έφηβη και αργότερα γυναίκα,
όλες τις κακουχίες, την φτώχεια και τον
πόλεμο στα αγαπημένα της, μέχρι τέλους,
Ανώγεια. Έζησε όλη της τη ζωή με αξιοπρέπεια, καλοσύνη και αγάπη για όλους
εμάς που αποτελούσαμε οικογένειά της,
για την οποία στάθηκε βράχος ακλόνητος.
Έσβησε ειρηνικά στο σπίτι της, με όλους
εμάς να της κρατάμε το χέρι, να την αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό
για την αταλάντευτη πορεία της στο διάβα
της ζήσης της. Θεία Ρινάκι δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της Ανωγειανής γης που σε σκεπάζει.
Στη μνήμη της Ειρήνης Νταγιαντά, η αδερφή της Πηνελόπη Νταγιαντά εισέφερε το
ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α.

Στη μνήμη
ΕΛΕΝΗΣ
Νικ. ΔΑΚΑΝΑΛΗ
(Παπαδοελένη)

Η περήφανη καταγωγή σου δεν δυο επέτρεπε την Υποταγή και την Ταπείνωση,
έχοντας αδελφό το μεγάλο ιδεολόγο το
θείο μας το Γιάννη Δακανάλη.
Καθαρό και ξεχωριστό μυαλό με μεγάλη
αντίληψη για τα πιο δύσκολα της ζωής,
συνταίριαζες το σωστό και το δίκαιο σε
κάθε περίσταση,ακολουθώντας τις αρχές
μιας σπουδαίας οικογένειας που διακρίθηκε στα Γράμματα και την Ανθρωπιά.
Ακάματη αγωνίστρια της ζωής, συμπονετική, βοηθούσες τον συνάθρωπο σου και
εκτελούσες στο ακέραιο τις κοινωνικές
σου υποχρεώσεις στην Ανωγειανή κοινωνία.
Τα ξόμπλια και οι λεπτεπίλεπτες εργασίες
σου απεικονίζονται στα άφθονα και πεποικιλμένα εργόχειρα σου : στα κεντήματα, τα πλεχτά και τα υφαντά σου, προκαλώντας τον θαυμασμό.
Μελέτησες σε βάθος τη ζωή και γνώρισες
επακριβώς την έννοια της Ελευθερίας, της
Αγωνιστικότητας και της Δικαιοσύνης.
Αψεγάδιαστη νοικοκυρά με εμμονή στη
λεπτομέρεια που σε έκανε ξεχωριστή.
Αγαπούσες το Ωραίο και διακρινόσουν
για την αισθητική και το μεράκι σου σε
ο,τι αναλάμβανες.
Ύψωσες ηρωικό ανάστημα στην αντίσταση του Έθνους-πιστή στις πεποιθήσεις
σου τις οποίες δεν πρόδωσες μέχρι τέλους.
Φρόντισες όλα τα σχετικά για το τελευταίο σου ταξίδι με κάθε λεπτομέρεια και
αποχώρησες Αξιοπρεπής.
Σε ευχαριστούμε για όσα μας πρόσφερες:
Αρχές, Ιδανικά ,Ήθος και Αξιοπρέπεια.
Καλό σου ταξίδι θεία Ελένη. Εκεί που πας
δεν θα είσαι μόνη, θα συναντήσεις τα
αδέλφια σου και την αγαπημένη μου μάνα
Αριστέα.
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Η ανηψιά σου
Μαρία Μέμμου-Τζαννίνη

Να σε καλωσορίσουνε
σε περιμένουν όλοι
ο άντρας σου, τα αδέρφια σου
μαζί με το Μανώλη

Στη μνήμη
ΕΛΕΝΗΣ
ΞΗΜΕΡΗ
(Ξημερογιώργενα)
✞ Αποβίωσε στις 6/2/2017, ετών 97

Τη Δευτέρα 6/2/2017 έφυγε από τη ζωή η
Ελένη Ξημέρη (Ξημερογιώργενα) σε ηλικία 97 ετών.
Σ’ ευχαριστούμε μητέρα και γιαγιά για
όσα μας πρόσφερες. Θα σε θυμόμαστε
πάντα με πολλή αγάπη.
Τα παιδιά και τα εγγόνια της εκφράζουν
τις θερμές ευχαριστίες τους σε όλους, όσοι
συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους.

Στη μνήμη
ΝΙΚΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
(Μεμεντρίκος)
✞ Ένα έτος από το θάνατό του,
στις 15/2/2016

Που έχεις χρόνια να τσι δεις
χρόνια να τσ’ανταμώσεις
γι’αυτό και χαιρετίσματα
πολλά να τονε δώσεις
Ένα μεγάλο ευχαριστώ
μέσα από την καρδιά μας
για ό,τι μας επρόσφερες
στην οικογένειά μας
Καλό ταξίδι,
Ο εγγονός σου,
Δημήτρης
Στη μνήμη της εκλιπούσας, οι οικείοι της
πρόσφεραν το ποσό των 100 ευρώ για τις
ανάγκες της Φωνής των Ανωγείων.

Στη μνήμη
ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑΣ
ΦΑΣΟΥΛΑ
(Στιβαχτομανώλαινα)
✞ Αποβίωσε στις στις 9/12/2016,
ετών 92

Ευχαριστούμε όλους, όσοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για την απώλεια
του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα Νικήτα Κεφαλογιάννη (Μεμεντρίκου).
Η σύζυγος Ευαγγελία, τα παιδιά Δημήτρης και Ελένη Κεφαλογιάννη.
Στη μνήμη του εκλιπόντος, με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό του, η
οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΑΚΑΝΑΛΗ

Στη μνήμη της θείας μου Ελένης Νικ. Δακανάλη προσφέρω στη «Φωνή των Ανωγείων» το ποσό των 60 ευρώ.

✞ Αποβίωσε στις 23/2/2017,
ετών 90
Αγαπημένη μου θεία Ελένη,
Είναι λίγες οι μέρες που έφυγες από κοντά
μας, αλλά η παρουσία σου και το κενό που
μας άφησες παραμένουν αισθητά.
Ήσουν πάντα παρούσα στη ζωή μας με
την έγνοια και την αγωνία που θα είχε και
μια Μάνα για την υγεία και την πρόοδο
των παιδιών της.
Η Αγάπη και το ενδιαφέρον σου για όλα
σου τα ανήψια ήταν υποδειγματική.
Διορατική και ευφυής, πάντοτε μας συνεβούλευες και μας καθοδηγούσες για την
περαιτέρω πορεία μας και γενικότερα για
την εξέλιξη και την επιτυχία μας στη ζωή.
Ήσουν προικισμένη με ιδιαίτερη ευφυΐα,
περήφανη και αξιοπρεπής, άντεξες με
καρτερικότητα τα βάσανα, τις ταλαιπωρίες και τις εξορίες από τα νιάτα σου για τις
ιδεολογικές σου πεποιθήσεις.

Μεγάλο το ταξίδι σου
γι’αυτό καλοστραθιά σου
κι όλους αυτούς που έκλαιγες
εδά θα’χεις κοντά σου

✞ Απόστρατου χωροφύλακααποβίωσε στις 9/1/2017, ετών 87

Η Ζαφειρένια Φασουλά γεννήθηκε το
1924. Μοναχοπαίδι του Γιάννη Κεφαλογιάννη , κατά κόσμο Χρονογιαννίκο. Παντρεύτηκε το Μανόλη Φασουλά-Στιβαχτομανώλη και πέρασαν μαζί, σχεδόν 70
χρόνια. Γυναίκα καλοσυνάτη, με περίσσεια ψυχικά αποθέματα, περπάτησε της
ζωής το μονοπάτι με αξιοπρέπεια. Μέσα
στη γερμανική κατοχή απόκτησε το πρώτο της παιδί, την Κρήτη, που είχε την ατυχία να τη δει να φεύγει νωρίτερα από τη
ζωή, από εκείνη. Ακολούθησαν άλλες
οκτώ γέννες. Δύσκολα τα μετακατοχικά
χρόνια, αλλά η «Ζαφειρούλα» στάθηκε
στο ύψος των περιστάσεων, στάθηκε στο
ύψος της. Παρά το ότι ατύχησε και έχασε
σε πολύ μικρή ηλικία ένα παιδί της, την
Πόλα, μεγάλωσε τα υπόλοιπα με τη στοργή της γνήσιας Ανωγειανής γυναίκας. Ευτύχησε να γνωρίσει απ΄αυτά εγγόνια, δισέγγονα και πρόσφατα ένα τρισέγγονο.
Έφυγε πλήρης ημερών. θα τη θυμόμαστε
πάντα για την αξιοπρεπή και «λεβέντικη»
στάση ζωής, που είχε κατά τη διάρκεια του
βίου της.
Τα παιδιά της
Στη μνήμη της εκλιπούσας, τα τέκνα της
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ

Με βαθειά θλίψη αποχαιρετίσαμε στις
9/1/2017, τον αγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, παππού, απόστρατο χωροφυλακής, Γεώργιο Δακανάλη, γνήσιο τέκνο των Ανωγείων, σε ηλικία 87 ετών.
Η οικογένειά μας ευχαριστεί, όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.
Η απώλεια πραγματική, η απουσία έντονη, ο πόνος ατόφιος και η συγκίνηση μας
ξεπερνάει, παρ’όλο που ο ίδιος, τίποτα
απ’αυτά δεν μας είχε «κεράσει», όσο
ζούσε.
Όσο σου έλειψαν εσένα τ’Ανώγεια, τόσο λείπεις σ’εμάς τώρα. Είμαστε όλοι
σίγουροι, πως έχεις βρει καλή παρέα
εκεί πάνω
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ.
Η οικογένειά σου
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Ο Σύλλογος Ανωγειανών
Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»
εύ χεται σε όλους

Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα!
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1-5 Απο την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου: 1 Το ΔΣ του Συλλόγου μας 3 Η πρόεδρος του Συλλόγου με τους χοροδιδάσκαλους του Συλλόγου μας, Κώστα Μέμμο και Διονύση Νεόφυτο 4 Οι μουσικοί της βραδιάς. Από Αριστερά: Κώστας
Ανετάκης (κιθάρα), Μάρκος Κωνσταντάκης (λύρα), Γιώργος Κωνσταντάκης (λαούτο), Μιχάλης Κοζωνάκης (λαούτο) 2-5 Στιγμιότυπα της βραδιάς.6-13 Από την ετήσια χοροεσπερίδα: 6 Βασίλης Σκουλάς 7 Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου μας με τους
χοροδιδασκάλους 9 Ο τιμώμενος της βραδιάς Γιώργης Σμπώκος 12 Δημήτρης Σκουλάς και Γιώργης Σμπώκος 8, 10, 11, 13 Στιγμιότυπας της βραδιάς. ΦωτOΣ: Φώτησ φωτιου 14-23 Φωτογραφίες από την εκδρομή μας: 23 Οι μουσικοί που μας
συντρόφευσαν. Από αριστερά: Κώστας Κονταξάκης (μαντολίνο), Ευθύμης Κοζωνάκης (λύρα), Βαγγέλης Μαμαλάκης, Μιχάλης Κοζωνάκης (λαούτο)

