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Σελ. 12-13

✓

ανωγειανεσ αθιβολεσ, σελ. 6
ιστοριεσ του ωκεανου 
σελ. 7, της Μαρίας Χρονιάρη

σκεΨεισ 
σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

MIΛΑΕΙ ΣΤΗΝ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

1ο Διεθνές Συνέδριο των Παγκόσμιων 
Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και 
Κύπρου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία και συμμετοχή στην αίθουσα Γ. 
Κρανιδιώτη, του Υπουργείου Εξωτερι-
κών, την 17η και 18η Μαΐου 2018.    (ΣΕΛ. 16)

«Πέστε μου που ν’ οι τόποι σας», 
μια «διαφορετική» βιωματική 
δράση δραματοθεραπείας 
πραγματοποιήθηκε την κυριακη,  
22 απριλίου 2018 στο σύλλογο 
ανωγειανών της αθήνας, 
χαρίζοντας μια ξεχωριστή  
εμπειρία στους συμμετέχοντες.
(σελ. 15) 

ΚοινωνιΚή ΥΠήρΕΣια 
ΔήμοΥ ανωΓΕιων  

εν...δράσει, 
με δράσεις που κάνουν  

τη διαφορά...

ο Σύλλογος ανωγειανών της 
αθήνας «Το ιδαίον Άντρον» 
παρών και φέτος στον επίση-
μο εορτασμό της 77ης Επετείου 
της μάχης της Κρήτης από 
την Παγκρήτιο Ένωση και  
την Πα νελλήνια ομοσπονδία 
Κρη τι κών Πολιτιστικών Σω-
ματείων. (ΣΕΛ. 17)

       ο Σκακιστικός Όμιλος ανωγείων συνεχίζει με  
σημαντικές διακρίσεις τη συμμετοχή του σε μεγάλες  
διοργανώσεις. Εξαιρετική και η πορεία του πρωτο
εμφανιζόμενου αΠΣ  «ιΔαιοι» ανωγείων . . . . . . . ΣΕΛ. 14

ο «Ήχος των  
ανωγείων»  
πλέχτηκε  
αρμονικά με  
τον όμορφο  
χώρο της  
εναλλακτικής  
σκηνής  
της εθνικής  
λυρικής σκηνής  
στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, 
το διήμερο 26 & 27 Μαΐου 2018.

ΕΚΛοΓΕΣ ΣΤήν ΠανΕΛΛήνια  
ΠοΛιΤιΣΤιΚή ΕνωΣή μΥΛοΠοΤαμιΤων
Εκπρόσωπος τωνανωγειών ο γεν. γραμματέας  
του Συλλόγου μας, κ. ΓιαννήΣ ΣΠιθοΥρήΣ

του Πολιτιστικού Συλλόγου ανωγείων  

στον ΔήμήΤρή ΣΚοΥΛα
Παρασκευή 3 αυγούστου 2018,  
9:30 μ.μ., πλατεία «αρμι», ανώγεια           

αφιέρωμα

ΤΙ ΛΕΕΙ: •Για το επίπεδο και το ήθος της πολιτικής 
αντιπαράθεσης στη βουλή... •Τα πρώτα λόγια  
των γονιών της μπαίνοντας στην πολιτική...  
•Την αξιοπιστία των πολιτικών... •Για το μεγαλύτερο 
ηθικό της κέρδος... •Το μυστικό του επιτυχημένου 
υπουργού... •Για την Ελλάδα που προσδοκά  
στο μέλλον... •Για τα ελλατώματα και  
τα προτερήματα των Κρητικών...
αΥΤα Και αΛΛα ΠοΛΛα ΣΤήν  
ΣΥνΕνΤΕΥξή ΠοΥ αΚοΛοΥθΕι. (ΣΕΛ. 4-5)

Για 2η συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το ΙδαΙον ανΤρον», 
συμμετείχε φέτος με τη χορευτική του ομάδα στην μεγάλη γιορτή της Κρήτης στην Αθήνα, στην 
10η Παγκρήτια  Έκθεση «Κρήτη: Η μεγάλη Συνάντηση», που διοργανώθηκε για πρώτη φορά 
στο Στάδιο Καραϊσκάκη. _Σελ. 17

OΛΓΑ I. KΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

2η

Παγκρήτια Έκθεση

Η βOυΛΕυΤΗΣ Α’ ΑθΗΝΩΝ

ο  συλλογοσ  ανωγειανων  τησ  αθηνασ
για           συνεχόμενη χρονιά στην

›

(σελ. 11)

σελ. 13

ΕορταστικέςΕορταστικές
Εκδηλώσεις 

1ου ΔηΜοτικου σΧολειου    
    ανωγειων 

    Με τη ληΞη 
      των ΜαθηΜατων

            σελ. 10-11

(σελ. 6)
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υΠευθυνοσ ΔιαφηΜισησ 
& ΔηΜοσιων σΧεσεων

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, κιν.: 6932-120494

Ιωάννης Σπιθούρης, κιν.: 6937-325124

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 

6455125883949 (όψεως)

IBAN GR5601714550006455125883949

Σ’ εμάς του Έλληνες αρέσει τελικά, να ζούμε διχασμένοι... Δεν εξηγείται 
αλλιώς! Αυτάρεσκα αναζητάμε την επιβεβαίωση μας, και ποδοπατάμε με 
περισσή ευκολία το διαφορετικό. Αλίμονο σ’αυτόν που δεν συμφωνεί μ’ 
αυτά που λέμε και πιστεύουμε. Είναι με τους άλλους… Είναι παρείσακτος!
Από το διχασμό που «προκάλεσαν» τα μνημόνια δεν έχουν περάσει πα-
ρά 3-4 χρόνια… Θα θυμάστε βέβαια, ότι τότε πολλοί ήταν εκείνοι, που 
θέλησαν να παρουσιάσουν την οικονομική κρίση και τη χρεοκοπία της 
χώρας, σαν επιβουλή των ξένων εις βάρος της ευημερίας μας και της 
ελεύθερης (φευ!) ζωής μας. Βρήκαμε την αιτία του κακού. Τα μνημόνια! 
Οι ξένοι δυνάστες, ήταν εκείνοι που θέλησαν τη χώρα μας, στην πυρά!
 Και βέβαια δεν ξεχνάμε, ότι όσοι υποστήριζαν, ότι τα μνημόνια ήταν η 
μόνη επιλογή, εφόσον κανείς άλλος δεν δεχόταν να δανείσει την Ελλάδα, 
και οδεύαμε τάχιστα και άμεσα στη χρεοκοπία, κατηγορήθηκαν ως «προ-
δότες», «γερμανοτσολιάδες», «μερκελιστές», και «…όχι και τόσο Έλλη-
νες». Παροτρύνσεις από οργανωμένα πολιτικά σχήματα και δυνάμεις 
«για κρεμάλες», ακούγονταν σε καθημερινή βάση. Πολλοί Έλληνες πράγ-
ματι, δέχονταν τότε να ακολουθήσουν μονοπάτια διχαστικά. Δεν μπο-
ρούμε να ξεχάσουμε τα «…Ή εμείς ή αυτοί». Ο διχασμός, πραγματικά… 
«προ των πυλών». Του επιτρέψαμε και φώλεψε στις καρδιές μας. Για όσο 
το κατάφερε. Του δώσαμε χώρο και διαφέντεψε τη σκέψη μας. Τότε ήταν 
εμφανέστατη η έλλειψη μέτρου. Και η ατμόσφαιρα δηλητηριασμένη.
Σήμερα, κανείς δεν μιλάει με τον ίδιο τρόπο, όπως πριν 4 χρόνια για τα 
μνημόνια. Τρία τα μνημόνια που εφαρμόστηκαν και (τουλάχιστον), την 
ώρα αυτή, που γράφονται αυτές οι σκέψεις, έχουν αυτά επισήμως ολο-
κληρωθεί. Πλέον, ουδείς αναφέρεται σε «κρεμάλες» για εκείνους που 
υπόγραψαν τα μνημόνια και τα εφήρμοσαν στην πράξη, ως πολιτικές 
δυνάμεις. Κι όμως, οι ίδιοι εκείνοι που χρησιμοποίησαν πολωτικές και 
διχαστικές εκφράσεις, ανέλαβαν αργότερα, την ευθύνη για την υλοποί-
ηση συνολικά 450 δράσεων και την εκπλήρωση εκατοντάδων «προαπαι-
τούμενων» (sic) για να δανειστεί η Ελλάδα 242 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι 
ίδιοι εκείνοι, ένθεν-κακείθεν, που επένδυσαν στο διχασμό και στην πλει-
οδότησαν στην επιθετικότητα, σήμερα δε μιλούν. Και δυστυχώς, για την 
Ελλάδα, όλοι αυτοί έχουν ευθύνη, καθώς το κόστος για την οικονομία 
μας και τους πολίτες αυτής της χώρας, διογκώθηκε το καλοκαίρι του 2015, 
ακριβώς επειδή, οι ίδιες οι συμφωνίες μας, με τους ευρωπαίους εταίρους 
μας και το ΔΝΤ, κατά τον δραματικό εκείνο Ιούνιο του 2015, (οι οποίες 
έδωσαν παράταση ζωής στην ελληνική οικονομία), «πήγαν πίσω χρονι-
κά», και τούτο, επειδή, ο διχασμός είχε προλάβει και βρήκε πρόσφορο 
έδαφος, που κατέστησε το δρόμο για τη λήψη αποφάσεων και εν τέλει 
για τη σύναψη συμφωνιών, σχεδόν απροσπέλαστο. Καθυστερήσαμε ένα 
εξάμηνο και το πληρώσαμε.
Κι όμως μυαλό δε βάζουμε. Ο διχαστικός λόγος που εκφράστηκε σχετι-
κά με την οικονομική κρίση, σήμερα επανεμφανίζεται και αφορά σ’ένα 
άλλο μεγάλο εθνικό θέμα, το «μακεδονικό». Η συμφωνία με την ΠΓΔΜ 
προκάλεσε και προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις. Ο βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας Γιώργος Κασαπίδης είπε κατά τη συζήτηση της πρότασης 
δυσπιστίας στη Βουλή: «αν αυτά που τα υπερασπίστηκαν Μακεδονομά-
χοι με το αίμα τους, εμείς τα χαρίζουμε με αυτή την Συμφωνία, τότε αν 
αυτό δεν είναι προδοσία τι είναι;». Ο αντιπρόεδρος του κόμματος Κωστής 
Χατζηδάκης δήλωσε ότι οι αναφορές αυτές «δεν εκφράζουν τον πολιτι-
κό λόγο της ΝΔ». Όμως η αναφορά περί προδοτών, έδωσε πάλι βροντε-
ρό το παρόν και μόλυναν τον πολιτικό λόγο.
Αλλά και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Γκαρά είπε αναφερόμε-
νη στη Νέα Δημοκρατία: «…δεν υπερασπιστήκατε ποτέ αυτή την πατρί-
δα. Η ιστορία σας συνοδεύεται από πατριδοκάπηλους, συνεργάτες της 
χούντας, των ναζί και προδότες».
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, μετά το επεισόδιο με τον 
βουλευτή της Χρυσής Αυγής Μπαρμπαρούση, κατηγόρησε τη Νέα Δη-
μοκρατία για «…φθηνή πατριδοκαπηλία που ταυτίζεται με την ακροδε-
ξιά ρητορεία…». Για το ίδιο ζήτημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημή-
τρης Τζανακόπουλος δήλωσε ότι «η ευθύνη για το γεγονός ότι ο φασι-
στικός και εθνικιστικός εσμός έχει πλήρως αποθρασυνθεί και καλεί 
ευθέως σε κατάλυση της δημοκρατίας βαραίνει αποκλειστικά τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη».
Και ερωτώ: «Πάμε καλά, ή μας έχει σαλέψει τελείως;». Αντί να αντι-
ληφθούμε, ότι τα διχαστικά και ακραία πολωτικά λόγια μίσους, μας 
εγκλωβίζουν σε μια θέαση των πραγμάτων μέσω συναισθηματικού 
φίλτρου, που σχεδόν, αποκλείει την αντιπαράθεση θέσεων και επιχει-
ρημάτων, εμμένουμε σε στερεότυπες και άγονες τοποθετήσεις, που 
γυροφέρνουν τον άξονα του διχασμού, και ξεχωρίζει τους Έλληνες σε 
καλούς και κακούς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους πολιτικούς, αλλά 
και στους πολίτες. Ε, λοιπόν, φτάνει πια! Η αναπαραγωγή του μίσους, 
δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν θέλουμε να λέμε, ότι είμαστε το λίκνο της 
δημοκρατίας, πρέπει να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε, ότι η δια-
φωνία και η αντιπαράθεση είναι συστατικά στοιχεία της Δημοκρατίας, 
την έκφραση των οποίων (πρέπει να) εξασφαλίζει η ίδια Δημοκρατία. 
Όμως είναι ανάγκη να ξεχωρίσουμε την πολιτική αντιπαράθεση από τον 
λόγο του μίσους. Δεν μπορούμε με το μίσος να προχωρήσουμε. Δεν 
μπορεί να ανακαλύπτουμε συνεχώς προδότες. Θα τρίζουν τα κόκκαλα 
των προδοτών! 

Γιάννης B. Μανουράς

ΔιΧαΣμΕ μοΥ, αΓαΠήμΕνΕ...

«Αγέννητη            γη»

Ανωγειανές... εκδόσεις

ΠρωτοΠοριακη εκΔηλωση  
για το βιβλιο τησ Μαριασ Χρονιαρη 

(ΓΑΛΑΤΣΙ, ΣΑββΑΤο, 19/5)

α) ή Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης του Δήμου ανωγείων ευχαριστεί 
θερμά 
-Την κ. Ελένη μανουρά (Λώλα), η οποία 
κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτρο-
πής το ποσό των 50 ευρώ, στη μνήμη της 
αγαπημένης της ξαδέρφης, Νίκης Μανουρά.
-Την οικογένεια Σφακιανάκη αχιλλέα, η 
οποία κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής 
Επιτροπής το ποσό των 150 ευρώ, στη μνήμη 
ιατράκη Εμμανουήλ.
-Μαζί με τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον 
Σύλλογο Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Ανωγείων, το κλιμάκιο των γιατρών του 
Γενικού νοσοκομείου ρεθύμνης, ήτοι την 
ωτορινολαρυγγολόγο, κ. Ελευθεριάδου – 
Γκίκα Άννα και τον ιατρό γενικής ιατρικής, 
κ. Καστρινάκη Κωνσταντίνο, που επισκέ-
φθηκαν το Σχολείο, κατόπιν αδείας της Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
μού Ρεθύμνης και προέβησαν σε ωτορινολα-
ρυγγολογικό έλεγχο των μαθητών των Α΄και 
Β΄ τάξεων του Σχολείου.
-Για τον εμπλουτισμό της Σχολικής βιβλιοθή-
κης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων:
α) Τον καθηγητή κ. Βασίλειο Κ. Βουιδάσκη, 
ο οποίος προσέφερε ως δωρεά πέντε (5) 
αντίτυπα από το βιβλίο του «Το δικαίωμα της 
Ελευθερίας της Έκφρασης και τα μέσα μα-
ζικής επικοινωνίας» και
β) Την κ. Σταυρακάκη αργυρώ, η οποία προ-
σέφερε ως δωρεά την 27τομη Μεγάλη Μα-
θητική Εγκυκλοπαίδεια του National 
Geographic.

ΔιορθωΣή δημοσίευσης ευχαριστηρίου 
στο φύλλο 312 της Φ.α.:
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης του Δήμου ανωγείων επιθυμεί να 
διορθώσει το ευχαριστήριο που δημοσιεύθη-
κε στο φύλλο 312 της Φωνής Των Ανωγείων, 
αναφορικά με εισφορά ποσού 50 ευρώ της 
οικογένειας Δημήτρη και μαρίας Φρυσάλη 
στο ταμείο της, καθώς εκ παραδρομής ση-
μειώθηκε ότι έγινε εις μνήμη Χαρίτου ρού-
λιου, ενώ έγινε εις μνήμη Δόξας Σαμόλη. 

Β) Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παι-
δείαςΠολιτισμού (Κοινωνική Υπηρεσία) 
του Δήμου ανωγείων, αισθάνεται την υπο-
χρέωση να ευχαριστήσει θερμά :
-Τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Γυμνασίου 
και Λυκείου ανωγείων για τη δωρεά ύψους 
75 ευρώ στη μνήμη του Πρίμπου Βασιλείου, 
πατέρα της επι σειρά ετων Διευθύντριας του 
Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων, κας Δέ-
σποινας Πρίμπου.
Συγγενείς και φίλους της οικογένειας της 
ντιάνας μανουρά, που κατέθεσαν συνολικά 
το ποσό των 2.870 ευρώ στη μνήμη της και 
συγκεκριμένα:
Γενικό Λύκειο ήρακλείου ποσό 370 ευρώ
ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιου Κρήτης ποσό 350 
ευρώ,
κ. Κατερίνα μανουρά ποσό 200 ευρώ
κ. Κωνσταντίνος μανούσου μανουράς πο-
σό 200 ευρώ
κ.κ. μανουρά Ελένη  ιφιγένεια  Πανωραία 
ποσό 150 ευρώ
κ. μανουράς αριστομένης τ. Ελευθ. (Σω-
μαρά) ποσό 200 ευρώ
κ. μελεσανάκη Ειρήνη του Γεωργίου ποσό 
100 ευρώ
κ. Άρης μανουράς (Ζωνός) ποσό 100 ευρώ 
κ.κ. απόστολος & Φοίβη Πετροπούλου ποσό 
100 ευρώ
οικ. Κωνσταντίνου Τζανάκη ποσό 100 ευρώ
κ. Πελαντάκης θεόδωρος ποσό 100 ευρώ
κ. μαλέσκος Στρατής ποσό 100 ευρώ
κ. Λύτρα θεοδοσία ποσό 50 ευρώ
κ. μανουράς Δημήτρης ποσό 50 ευρώ
κ. Παναγιώτης θανασάς ποσό 50 ευρώ
κ. αντώνης Τσαγκαράκης (αρκάδι) ποσό 50 
ευρώ
κ. μανουράς νίκος του αριστομένη ποσό 
50 ευρώ
κ.κ. νίκος και Ειρήνη Καλλέργη ποσό 50 
ευρώ
κ. μανουράς Ελευθέριος τ. αριστείδη ποσό 
50 ευρώ
κ. μπρίνταλος ιωάννης ποσό 50 ευρώ 
κ. Σπινθούρης Ευριπίδης τ. Γεωργίου ποσό 
50 ευρώ 
κ. Εξακουστός νικόλαος ποσό 50 ευρώ
κ αγγελική μαλέσκου – μανουρά ποσό 50 
ευρώ

〉�ή βουλευτής α’ αθηνών,  
οΛΓα ι. ΚΕΦαΛοΓιαννή μιλάει  
στην «Φωνή των Ανωγείων» . . .4-5

〉�αφιέρωμα του Πολιτιστικού  
Συλλόγου ανωγείων  
στον ΔήμήΤρή ΣΚοΥΛα . . . . . .5

〉�«μια αρχόντισσα των ανωγείων» 
της μαρΛΕναΣ ΣΚοΥΛα 
ΠΕριΦΕραΚή . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

〉�ανωΓΕιανΕΣ αθιβολές . . . . . . . . .6

〉�ή ΚρήΤιΚή μανΤιναΔα του 
Γιάννη Σπιθούρη (Γιάγκου) . . . . . .7

〉�ιστορίες του ωΚΕανοΥ . . . . . . . . .7

〉�ΠαΛμοΓραΦιΕΣ…! 
του Δημήτρη Σαλούστρου . . . . . . . .8
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της αλεξάνδρας Σταυρακάκη . . . . .9

〉�ΕορΤαΣΤιΚΕΣ ΕΚΔήΛωΣΕιΣ  
1ου Δημοτικού Σχολείου ανωγείων 
με τη λήξη των μαθημάτων . .10-11
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Πολιτι στική Ένωση μυλοποταμι-
τών εκπρόσωπος των ανωγείων ο 
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κ. Γιάννης Σπιθούρης . . . . . . . . . . .11
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κ. Λιζελλότε Καράτζη ποσό 50 ευρώ
κ. μπέλλος ιωάννης ποσό 50 ευρώ
κ. Βρέντζου Ευαγγελία τ. Γεωργίου (Τηγα-
νίτη) ποσό 50 ευρώ
κ.κ. Κωνσταντίνος και μάρω Σφεντουράκη 
ποσό 50 ευρώ
κ. Σίσσυ ποσό 30 ευρώ
κ Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκης ποσό 20 ευρώ

Συγγενείς και φίλους της οικογένειας της 
Δόξας Σαμόλη που κατέθεσαν συνολικά το 
ποσό των 500ευρώ στη μνήμη της και συγκέ-
κριμένα:
οικ. αριστείδη Κουτεντάκη ποσό 100 ευρώ 
οικ. Σταύρου και μαρίας θεοφανάκη ποσό 
100 ευρώ
κ. Ελένη Κουβίδη (χήρα Ελευθερίου Κουβί-
δη) ποσό 50 ευρώ
κ. Εμμανουήλ ιωάν.Σαμόλη ποσό 50 ευρώ
οικ. Γεωργίου Εμ. Σαμόλη ποσό 50 ευρώ
οικ. Εμμανουήλ Χρονιάρη ποσό 50 ευρώ
κ. μιχαήλ Χαρ. νταγιαντά ποσό 50 ευρώ
κ. Γεώργιος θεοφανάκη ποσό 50 ευρώ
Τα χρήματα θα διατεθούν για τον εξοπλισμό 
του δανειστικού τμήματος βοηθημάτων ατό-
μων με κινητικά προβλήματα (αναπηρικό 
αμαξίδιο, βοηθήματα στήριξης, στρώμα κα-
τάκλισης κ.α.)καθώς και για την κάλυψη 
βασικών αναγκών κοινωνικοοικονομικά ευ-
άλωτων οικογενειών & ατόμων.

Συγγενείς και φίλους της οικογένειας του 
Γεώργιου Κλάδου που κατέθεσαν συνολικά 
το ποσό των 320 ευρώ στη μνήμη του και συ-
γκεκριμένα: 
κ. Κυζηράκος Ευάγγελος ποσό 100 ευρώ
κ. Σαρχιανάκης νικόλαος ποσό 70 ευρώ
κ. Κλάδος Κωσταντίνος ποσό 50 ευρώ
κ. ρούλιος Γεώργιος τ. μιχαήλ ποσό 50 ευ-
ρώ,
κ. Φασουλά Χαράλαμπο τ. αναστ. ποσό 50 
ευρώ

Συγγενείς και φίλους της οικογένειας του 
Παντελή Καλλέργη που κατέθεσαν συνολι-
κά το ποσό των 250 ευρώ στη μνήμη του και 
συγκεκριμένα:
κ. Ευαγγελία Σμπώκου Ζαχαράκη ποσό 100 
ευρώ. 
κ. αλίκη Σκουλά του ιωάννη ποσό 50 ευρώ.
κ. Ειρήνη Βρέντζου του Γεωργίου ποσό 50 
ευρώ.
κ. αντώνιος Βρέντζος του Γεωργίου ποσό 50 
ευρώ.

Συγγενείς και φίλους της οικογένειας του 
αριστείδη Σκουλά που κατέθεσαν συνολικά 
το ποσό των 200 ευρώ στη μνήμη του και συ-
γκεκριμένα:
οικ. Δημήτρη Φασουλά (Μητσοφλά ) ποσό 
50 ευρώ.
οικ. μιχάλη Κεφαλογιάννη του Σωκράτη 
ποσό 50 ευρώ.
οικ. Κωσταντίνου μπρόκου ποσό 50 ευρώ.
Σύλλογος Εργαζομένων οΤα ν.ρεθύμνης 
ποσό 50 ευρώ.

Τον κ. ρούλιο Γεώργιο για τη δωρεά ύψους 
1.000 ευρώ εις μνήμη του πατέρα του ρούλι-
ου μιχαήλ με τη συμπλήρωση ενός χρόνου 
από το θάνατό του.
Την οικ. του Πατέρα νικόλαου ανδρεαδάκη 
για τη δωρεά ύψους 400 ευρώ εις μνήμη του 
για την προμήθεια ειδών διαβίωσης σε οικο-
γένειες που βρίσκονται σε κατάσταση ανά-
γκης
Την κ. Δακανάλη Ελένη για τη δωρεά ύψους 
200 ευρώ εις μνήμη του συζύγου της Γιώργου 
Δακανάλη.
Την σύζυγο μαρία και τα τέκνα του νικο-
λάου Κονιού για τη δωρεά ύψους 100 ευρώ 
στη μνήμη του
Την κ. αλίκη Σκουλά για τη δωρεά ύψους 
100 ευρώ εις μνήμη του συζύγου της μανώλη 
Σκουλά. 
Τον κ.Φασουλά Χαράλαμπο του αναστασί-
ου για 
δωρεά ύψους 100 ευρώ εις μνήμη του Εμμα-
νουήλ Στρατάκη και
δωρεά ύψους 100 ευρώ εις μνήμη της αριστέ-
ας Βιτώρου. 
To μπάμπη Χαιρέτη και την Υακίνθη Ζα-

χαριουδάκη για την προσφορά 3 προβάτων 
από το γάμο τους.
Τα κρεοπωλείο των αδελφών αριστείδη και 
Λευτέρη μανουρά για την προσφορά 1 προ-
βάτου
Τα παιδιά της Δέσποινας Σταυρακάκη (Βα-
σιλέενας) για τη προσφορά γεύματος, με την 
παρέλευση 6 μηνών από το θάνατό της
Θερμές ευχαριστίες στους παρακάτω δωρη-
τές για τις προσφορές τους στο ενιαίο μαγει-
ρείο του Δήμου Ανωγείων :
Οικ. ιωάννη και Χαρούλας Κονιού για τη 
δωρεά 1 αρνιού εις μνήμη νικολάου Κονιού 
και 1 αρνιού εις μνήμη Ελένης ξημέρη (Ξη-
μερογιώργενας), 
οικ. Γεωργίου και Δημούλας Κονιού για τη 
δωρεά 1 αρνιού εις μνήμη νικολάου Κονιού 
κ. Σάββα & Χαράλαμπο ξυλούρη για τη δω-
ρεά πατατών (16kg) εις μνήμη της μητέρας 
τους ουρανίας ξυλούρη (Ανάσταινα)
Τα ανήψια της αικατερίνης μανουσάκη 
(Σουρουλοκατίνα) για τη προσφορά γεύμα-
τος με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους 
από το θάνατο της.

Γ) ο Δ/ντης του Κ.Υ ανωγείων ευχαριστεί 
θερμά
Την οικογένεια του Γεωργίου Καλοκύρη, 
που στην μνήμη του διατέθηκε από τον Γεώρ-
γιο Σμπώκο (Διδ/λο) το ποσό των 50 ευρώ 
Την οικογένεια του Σκουλά αριστείδη, που 
στην μνήμη του διατέθηκε από την οικ. της 
Κολομοίρη Ερμιόνης χήρας Βασιλείου το 
ποσό των 50 ευρώ.
Την οικογένεια της Ερμιόνης Καλομοίρη, 
που στην μνήμην του Βασιλείου Καλομοίρη, 
διέθεσε το ποσό των 100 ευρώ.
Την οικογένεια του Καλλέργη Παντελή (Ορ-
θή επανάληψη), που στην μνήμη του διατέθη-
καν από την οικ. της κ. Καίτη Σμπώκου χήρ. 
Ιωάννου ( Ιατρού Χειρουργού) 100 ευρώ.
Τον κ. Ζαχαρία νταγιαντά του μιχαήλ (Ερ-
γολάβο οικοδομών), που ανέλαβε εξ ολοκλή-
ρου την διαμόρφωση του χώρου (διάνοιξη 
πόρτας) για την τοποθέτηση του νέου εμφα-
νιστηρίου του Ακτινολογικού εργαστηρίου 
του Κ.Υ Ανωγείων.

περιε-
χόμενα

Σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων στην εφημερίδα «Η Φωνή 
των Ανωγείων» (φύλλα 311,312), αλλά και αυτής του Δεκεμβρίου του 
2017 στην ηλεκτρονική εφημερίδα «Ανωγή», όπου όλοι εσείς οι ανα-
γνώστες, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες για το εγχείρημα που η 
«Ομάδα Πρωτοβουλίας» των Αποφοίτων Γυμνασίου-Λυκείου Ανω-
γείων» επιθυμεί και εύχεται να υλοποιηθεί, και αφορά στη δημιουργία 
μιας συλλογικότητας, ενός φορέα  επικοινωνίας και συνεργασίας, 
μεταξύ όλων όσων φοίτησαν από το ιστορικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
των Ανωγείων, και τούτο, για την ανάδειξη του ανωγειανού πολιτι-
σμού, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι την 
Τρίτη 14 Αυγούστου, στ’Ανώγεια, θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια 
εκδήλωση-συνάντηση, το πρόγραμμα της οποίας θα κοινοποιηθεί σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους, το προσεχές διάστημα με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης.
Η εκδήλωση αυτή, θα επιδιώξει  στην ουσία, να αποτελέσει, την προ-
γραμματική συνάντηση, για τη δημιουργία επίσημου πολιτιστικού 
φορέα, ο οποίος θα δύναται να ενώσει «τους συμμαθητές» και να 
δώσει σ’εκείνους σε όλους τους ανωγειανούς και μη, ένα όραμα πολι-
τιστικό, μακρόπνοο και παραγωγικό. Ας είμαστε όλοι εκεί, για  Κι 
όπως ξαναγράψαμε: Ας πλημμυρίσουν τ’Ανώγεια, από ανθρώπους  
γηγενείς και απόδημους, που μεταφυτεύτηκαν αλλού, αλλά δεν ξερι-
ζώθηκαν, που μάκρυναν, αλλά δεν ξέχασαν. Το οφείλουμε στους 
εαυτούς μας και στους ευεργέτες των Ανωγείων, το Μιχάλη και τη 
Λετίσια Σταυρακάκη. Το οφείλουμε στον ανωγειανό πολιτισμό και 
την ανθρωπιά μας.

›�Η Μαρία Χρονιάρη και οι «Εκδόσεις Σοκόλη» επέλεξαν έξι μήνες,  
μετά την πρώτη κυκλοφορία της ποιητικής συλλογής «αγέννητη γη»,  
να το γιορτάσουν με τρόπο πρωτότυπο. Έτσι, σε μια όμορφη και ευφά-
νταστη εκδήλωση, το Σάββατο 19 μαΐου, στο «Βαλκανιζατέρ  Rock 
Cafe & Bar», στο Γαλάτσι, η μαρία Χρονιάρη, με οδηγό τα ποιήματα 
της πρόσφατης συλλογής της, με τη συνδρομή του μουσικού Πάνου 
Πιλάτου, ένωσαν τις φωνές τους, ως alter ego ο ένας του άλλου, δια-
νύοντας μια εσωτερική διαδρομή σε μια διαφορετική ανάγνωση του 
βιβλίου. Δύο άνθρωποι στάθηκαν μπροστά  στα μικρόφωνα, διάβασαν 
ποίηση, τραγούδησαν a capella, οριοθέτησαν και  ξεγύμνωσαν σώψυχα. 
Ευχόμαστε στη συγχωριανή μας, και εμπνευσμένη Μαρία Χρονιάρη, 
να γράφει και να εμπνέεται. Να δημιουργεί και να εμπνέει.

Καλοτάξιδο το βιβλίο της
Φ.Α.

        ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
        ΣΤ’ΑΝώγΕΙΑ ΣΤΙΣ 14 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ
Aπό την όΜΑΔΑ πΡΩτόΒόΥΛΙΑΣ» τΩν 
ΑπόφόΙτΩν ΓΥΜνΑΣΙόΥ-ΛΥκεΙόΥ ΑνΩΓεΙΩν»



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΣΤOΝ
Μανώλη  
σκανδάλη

“

”

“

”

Από την εμπειρία σας ως βουλευτής Ρεθύμνης  
και τώρα ως βουλευτής Α’ Αθηνών, πιστεύετε ότι  
ο πολίτης έχει ξεφύγει από την παλιά νοοτροπία,  
που τον ήθελε να χρησιμοποιεί τον βουλευτή και  
τον υπουργό σε πολύ μεγάλο βαθμό για προσωπικές 
εξυπηρετήσεις και ιδιοτελείς σκοπούς;

Ο.Κ.  Πιστεύω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε και οι πολίτες  
και φυσικά οι πολιτικοί τη νοοτροπία της συντήρησης των 
πελατειακών σχέσεων. Μαζί φυσικά και με άλλα κακά της 
μεταπολίτευσης. η κρίση πρέπει να μας γίνει μεγάλο  
μάθημα αν θέλουμε να προχωρήσουμε με αισιοδοξία  
στο μέλλον.
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•Kα Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ 
που αποδεχτήκατε την πρόταση να 
μιλήσετε στη «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩ-
ΓΕΙΩΝ».
Ο.Κ.  Κι εγώ σας ευχαριστώ!

•μπαίνοντας στην πολιτική πριν 
από έντεκα (11) χρόνια περιμένατε 
να βρείτε αυτά που μέχρι σήμερα έχε-
τε βρει; Aναφέρομαι κυρίως στο επί-
πεδο και στο ήθος της πολιτικής αντι-
παράθεσης, στην ωριμότητα του 
εκλογικού σώματος και σε τυχόν άλ-
λα, τα οποία εσείς αντιμετωπίσατε.
Ο.Κ. Από μικρή είχα ισχυρά βιώματα 
και αναμνήσεις για το τι σημαίνει πο-
λιτική. Αυτό, ξέρετε, με έκανε πολλά 
πράγματα να τα βλέπω στη σωστή 
τους διάσταση. Ήξερα όταν αποφάσι-
σα να μπω στην πολιτική, τί θα αντι-
μετωπίσω. Και τα καλά και τα κακά. 
Κυρίως όμως ήξερα, ότι η ικανοποίηση 
στην πολιτική έρχεται με την αγάπη 
του κόσμου και την αποτελεσματικό-
τητα στη δουλειά σου, ώστε να μπορέ-
σεις να κάνεις τη διαφορά.

•Ποια ήταν τα πρώτα λόγια των γο-
νιών σας όταν έμαθαν την απόφασή 
σας να κατεβείτε στην πολιτική, τα 
οποία θυμάστε ακόμα;
Ο.Κ.  Η μητέρα μου δεν ήθελε να ασχο-

ληθώ με την πολιτική. Είχε υπάρξει 
αδελφή και σύζυγος πολιτικών και 
ήξερε τις μεγάλες θυσίες σε προσωπι-
κό επίπεδο. Ο πατέρας μου θεωρούσε 
ύψιστη την αδιαμεσολάβητη σχέση με 
τους πολίτες και γι’ αυτό έλεγε πως 
πρέπει να είσαι πάντα ο εαυτός σου 
και το αισθητήριο του κόσμου θα λει-
τουργήσει.

•Ποια ήταν, αν υπάρχει, η μεγαλύ-
τερη θετική έκπληξη που έχετε συνα-
ντήσει όλα αυτά τα χρόνια που είστε 
βουλευτής και δεν περιμένατε να τη 
βρείτε, τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό;
Ο.Κ.  Ότι μπορεί να υπάρχει αναγνώ-
ριση για το έργο που προσφέρεις αθό-
ρυβα και σταθερά. Αυτή είναι και η 
μεγαλύτερη ικανοποίηση για ένα πο-
λιτικό.

•Ποιο είναι το μεγαλύτερο ηθικό 
κέρδος που αποκομίσατε ή αποκομί-
ζετε κάθε μέρα από την πολιτική σας 
ενασχόληση;

Ο.Κ.  Να είμαι χρήσιμη και ωφέλιμη 
για τον τόπο μου και τους ανθρώπους. 
Αυτή είναι η αποστολή του κάθε πο-
λιτικού που θέλει να αφήσει το αποτύ-
πωμα του.

•Το 2007 και το 2009 ήσασταν η μο-
ναδική γυναίκα που εκλεχτήκατε με 
το ψηφοδέλτιο της ν.Δ. στην Κρήτη. 
Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το συγκριτι-
κό σας πλεονέκτημα;
Ο.Κ.  Ήταν εξαιρετικά δύσκολο για 
μια νέα γυναίκα, να πείσει τους Κρη-
τικούς να την εμπιστευτούν. Ειδικά σε 
μια περίοδο που κάποιοι είχαν επιδο-
θεί σε έναν ανελέητο πόλεμο εναντίον 
μου. Νομίζω ότι τα κατάφερα επειδή 
έχω το Ανωγειανό πείσμα!

•Είναι βέβαιο ότι ο κόσμος έχει χάσει 
την αξιοπιστία του στους πολιτικούς 
και στην πολιτική και αυτό φαίνεται 
έντονα από την αποχή στις εκλογές 
και από τη μικρή συμμετοχή στα θε-
σμικά όργανα των κομμάτων. Πώς 

μπορείτε να πείσετε ξανά αυτόν τον 
κόσμο να επανέλθει ενεργά στην πολι
τικοποίηση και την κομματικοποίηση;
Ο.Κ.  Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι 
αυτή, να ξαναφέρουμε τους πολίτες 
στην πολιτική. Παρατηρώ με μεγάλη 
θλίψη ότι κάποιοι χτίζουν συστηματι-
κά πάνω στον διχασμό. Αυτό τελικά 
απομακρύνει τους πολίτες ακόμα πε-
ρισσότερο. Κάποιοι νομίζουν ότι η 
πολιτική γίνεται με όρους παρελθό-
ντος. Με διαχωριστικές γραμμές από 
άλλες δεκαετίες. Ξεπερασμένες συντα-
γές που διώχνουν μακριά τον κόσμο. 
Αυτό όμως που χρειάζεται είναι ξεκά-
θαρες θέσεις. Πρέπει οι πολίτες να 
έχουν την αίσθηση ότι εργάζεσαι για 
το συλλογικό καλό. 

•Διατελέσατε υπουργός τουρισμού 
σε μια κρίσιμη μνημονιακή περίοδο 
και συγκεκριμένα το 2012. αυτό πόσο 
σας δυσκόλεψε, αν σας δυσκόλεψε, 
ούτως ώστε να χαράξετε την πιο σω-
στή γραμμή πάνω στην πιο βαριά «βι-
ομηχανία» της χώρας μας που είναι 
ο τουρισμός;
Ο.Κ.  Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Θυ-
μάμαι τα πρώτα ταξίδια μου στην Ευ-
ρώπη, ως Υπουργός. Δεν θα ξεχάσω 
την δυσπιστία με την οποία μας αντι-
μετώπιζαν. Η εικόνα της Ελλάδας στο 
εξωτερικό ήταν ιδιαίτερα αρνητική. 
Χτίσαμε, όμως, με μεγάλη προσπάθεια 
πάνω στα διαχρονικά πλεονεκτήματα 
της χώρας και με μια «επιθετική» κα-
μπάνια στο εξωτερικό καταφέραμε να 
ξανακάνουμε την Ελλάδα «μόδα»! 

•Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος 
που κάνει ο Έλληνας επιχειρηματίας 
 ξενοδόχος σχετικά με τον τουρισμό 

και ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέ-
κτημά του σε σχέση με τον ευρωπαίο 
επιχειρηματία;
Ο.Κ. Η έμφυτη αίσθηση της φιλοξενίας 
και της παροχής καλής υπηρεσίας 
στον ξένο βγαίνει αυθόρμητα και είναι 
το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Στην 
Κρήτη θα έλεγα περισσότερο από 
οπουδήποτε αλλού στη χώρα.
Το κυνήγι όμως του εύκολου και γρή-
γορου κέρδους εις βάρος της ποιότη-
τας είναι αυτό που φέρνει βραχυπρό-
θεσμα οφέλη, αλλά υπονομεύει την 
καλή φήμη και άρα τη βιωσιμότητα 
μιας τουριστικής επιχείρησης.

•Πώς φαντάζεστε και πώς προσδο-
κάτε να δείτε την Ελλάδα στα προσε-
χή δέκα – δεκαπέντε χρόνια;
Ο.Κ.  Η Ελλάδα χρειάζεται ένα εθνικό 
σχέδιο για να φύγει οριστικά από την 
κρίση. Ένα δικό μας σχέδιο που θα μας 
οδηγήσει σε μια μακροχρόνια ανάπτυ-
ξη, σε καλύτερα χρόνια ευημερίας και 
προκοπής. Θέλω να είμαι αισιόδοξη για 
την Ελλάδα. Αυτό είναι το καθήκον 
μου. 

•Τι σας χαρακτηρίζει πιο έντονα 
εξαιτίας της Κρητικής σας καταγωγή;

Ο.Κ.  Το πάθος και το πείσμα να πετύ-
χω σε ό,τι ασχολούμαι. Να ολοκληρώ-
νω στην εντέλεια ότι αναλαμβάνω στην 
πολιτική. Και πεισμώνω όταν βλέπω 
να κολλάνε τα πράγματα σε ανούσιες 
λεπτομέρειες. Για να πετύχεις στην 
πολιτική πρέπει να έχεις όραμα, να 
πιστεύεις και να αγαπάς αυτό για το 
οποίο παλεύεις. Να είσαι προσηλωμέ-
νος στον στόχο σου, όσα εμπόδια κι αν 
συναντήσεις. Εμείς οι Κρητικοί αυτό 
το πάθος το έχουμε. Γι’ αυτό και βά-
ζουμε υψηλούς στόχους, τους οποίους, 
συνήθως, επιτυγχάνουμε.

•Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύ-
τερο προτέρημα στον Κρητικό και ποιο 
το μεγαλύτερο ελάττωμά του;

Ο.Κ.  Είναι πολλά τα πλεονεκτή-
ματα μας. Ο Κρητικός έχει λεβε-
ντιά, αισθήματα, λόγο τιμής, πεί-
σμα, γενναιότητα, είμαστε διπλω-
μάτες εκεί που πρέπει και 
αδιαπραγμάτευτοι όπου χρειάζε-
ται. Τώρα, επειδή είμαστε «πλού-
σιοι» σε όλα, το μεγαλύτερο μειο-
νέκτημά μας θεωρώ πως είναι η 
υπερβολή. Παρασυρόμαστε καμία 
φορά και είμαστε υπερβολικοί στις 
αντιδράσεις και στις εκφράσεις 
μας. Και αυτό πρέπει να το διορ-
θώσουμε.

•Kα Κεφαλογιάννη, σας ευχα-
ριστώ πολύ!
-Να είστε καλά!

η βουλευτησ 
α’ αθηνων, 

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΙ ΛΕΕΙ: 
•Για το επίπεδο και  
το ήθος της πολιτικής  
αντιπαράθεσης στη βουλή...
•Τα πρώτα λόγια των γονιών  
της μπαίνοντας στην πολιτική...
•Την αξιοπιστία των πολιτικών...
•Για το μεγαλύτερο  
ηθικό της κέρδος...
•Το μυστικό του  
επιτυχημένου υπουργού...
•Για την Ελλάδα  
που προσδοκά στο μέλλον...
•Για τα ελλατώματα  
και τα προτερήματα  
των Κρητικών...

αΥΤα Και αΛΛα ΠοΛΛα  
ΣΤήν ΣΥνΕνΤΕΥξή  
ΠοΥ αΚοΛοΥθΕι.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ γΙΑ  
ΕΝΑΝ ΕΠΙΤΥχΗΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ  
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡγΟ;

Ο.Κ. να μην προσπαθήσεις να βολευτείς 

σε στερεότυπα και παρωχημένες 

αντιλήψεις. να έχεις σύντροφό σου,  

στον δύσκολο, κακοτράχαλο, ανηφορικό 

δρόμο, τις αρχές σου και τις αξίες σου.  

και αν χρειαστεί, να πας κόντρα στο ρεύμα 

για να υπηρετήσεις το κοινό καλό. 

“

ΒΙΟΓρΑΦΙκΟ
H Όλγα Κεφαλογιάννη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.

Διετέλεσε Υπουργός Τουρισμού, με Πρωθυπουργό τον κ. Αντώνη Σαμαρά από τον Ιούνιο του 2012 έως  
τον Ιανουάριο του 2015.
Εξελέγη Βουλευτής του Νομού Ρεθύμνης στις εκλογές του 2007 και του 2009. Στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 
εξελέγη πρώτη σε ψήφους Βουλευτής στην Περιφέρεια Α’ Αθηνών. Επανεξελέγη στις εκλογές του Ιουνίου του 
2012 (λίστα). Εξελέγη και πάλι πρώτη σε ψήφους Βουλευτής στην Περιφέρεια Α’ Αθηνών στις εκλογές της 25ης  
Ιανουαρίου 2015. Επανεξελέγη στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 (λίστα).

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος  
μεταπτυχιακών τίτλων από το King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο Εμπορικό Δίκαιο &  
το Δίκαιο Επιχειρήσεων (LL.M) και από το FletcherSchool of Law and Diplomacy του TuftsUniversity  
στην Βοστώνη στις Διεθνείς Σχέσεις (GMAP).

Εργάζεται ως δικηγόρος Αθηνών από το 1999, ενώ στην αρχή της σταδιοδρομίας της δούλεψε στη Νέα Υόρκη  
και στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Από το 2004 έως το 2006 ήταν  
συνεργάτιδα του τότε Πρωθυπουργού, κ. Κώστα Καραμανλή σε νομικά θέματα.

Έχει γράψει το βιβλίο «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό Ζήτημα», το οποίο εκδόθηκε  
από τις εκδόσεις Λιβάνη.

Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης  
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Από το Νοέμβριο του 2016  
είναι Υπεύθυνη του Τομέα Πολιτισμού & Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας.

”

Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από την πρώτη 
εκλογή του πατέρα σας ως βουλευτή Ρεθύμνης. 
Αν και είναι δύσκολο για πολλούς λόγους να 
μιλήσετε γι αυτό, θα ήθελα λίγα λόγια γι αυτήν  
την παρακαταθήκη που σας άφησε ο αείμνηστος 
γιάννης Κεφαλογιάννης

Ο.Κ. ο.κ. ο πατέρας μου ήταν αυστηρός στην τήρηση  
των αρχών και των αξιών του, πιστός στην παράταξη που 
υπηρετούσε, αλλά ταυτόχρονα προσβάσιμος σε όλο τον 
κόσμο, ανεξαρτήτως κομματικών πεποιθήσεων. τον έχω 
ακούσει αμέτρητες φορές να λέει «δεν ρώτησα ποτέ 
κανέναν άνθρωπο τι ψηφίζει». και ναι μεν ήταν σκληρός 
στην πολιτική αντιπαράθεση και στην προάσπιση των ιδεών 
του, αλλά δίκαιος και σταθερός. γι αυτό και κέρδισε την 
εκτίμηση και τον σεβασμό των πολιτικών του αντιπάλων. 
για τη γενικότερη στάση του απέναντι στην ζωή, θα κλείσω 
με μια φράση του που με ακολουθεί και ουσιαστικά 
συνοψίζει την προσωπικότητα του: «η λογική δεν κάνει 
ήρωες»! αυτό τα λέει όλα!

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, 
στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδη-
λώσεων του Αυγούστου 2018, τιμά 
έναν άξιο Ανωγειανό καλλιτέχνη, και 
όχι μόνο, τον Δημήτρη Σκουλά του 
μεταξόκωστα, για την πολύχρονη 
προσφορά του στην κρητική μουσική 
και το τραγούδι, την προσφορά του 
στην παράδοση, αλλά και την εν γένει 
δράση του στο χώρο του πολιτισμού 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συνοδοιπόροι του Δημήτρη Σκουλά 
στην ξεχωριστή αυτή βραδιά, για να 
ταξιδέψουν όσους παρευρεθούν σε 
όμορφα μουσικά μονοπάτια, θα εί-
ναι, μεταξύ άλλων, οι: 
Χαράλαμπος Γαργανουράκης, 
Γιώργης Φραγκιουδάκης, 
Παναγιώτης Σκουλάς, 
Κώστας, μαρία &   
μανώλης Σκουλάς, 
Δημήτρης μπέρκης,  
αλέξανδρος Παπαδάκης.
Την εκδήλωση, που τελεί υπό την αι-
γίδα του Δήμου Ανωγείων, θα πα-
ρουσιάσει ο Μανώλης Σκανδάλης.
Ο Δημήτρης Σκουλάς, ευχαριστεί 
θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων 
και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, κ. Νίκο 
Βρέντζο, ο οποίος επεσήμανε σχετι-
κώς ότι «το αφιέρωμα αυτό, που πο-
λύ άργησε να γίνει, δεν γίνεται από 
υποχρέωση, αλλά από χρέος».
Ο Δημήτρης Σκουλάς, ένας άνθρω-
πος με ιδιαίτερο σεβασμό και μεράκι 
για την κρητική παράδοση, την οποία 
αθόρυβα και σεμνά υπηρετεί πάνω 
από σαράντα χρόνια, συνηθίζει να 
λέει «η παράδοση είναι σαν την μάνα 
μας, δεν την κακοποιούμε και της 
οφείλουμε απέραντο σεβασμό». 

ΔΗΜΗΤΡΗ

αφιέρωμα του Πολιτιστικού 
συλλόγου ανωγείων στον

Παρασκευή  
3 αυγούστου  
2018, 9:30 μ.μ.,  
πλατεία «αρΜι», 
ανώγεια

Μιλαει στην «φωνη των ανωγειων»

ΣΚΟΥΛΑ

ΟΟΛΓΑ Ι. 
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        θύμισες μοιάζουν με σκόρπια βότσαλα στο 
πέλαγος της μνήμης, που συχνά με επαναφέρουν σε 
εποχές των νεανικών μου χρόνων και μου κρατούν 
συντροφιά. 
Ένα αυγουστιάτικο πρωινό του 1938, καθόμουνα 
με τη μητέρα μου στην αυλή του εξοχικού μας σπι-
τιού στα Ανώγεια της Κρήτης, στο Περαχώρι. 
Μπροστά μας είχαμε ένα στρογγυλό τραπέζι με 
ωραίο υφαντό κάλυμμα και πάνω του η μητέρα μου 
είχε τοποθετήσει ένα μεγάλο κουτί με είδη ραπτικής. 
Καθόταν σε μια πολυθρόνα κρατώντας ένα πουκά-
μισό μου, που είχε ξηλωθεί η τσέπη του, για να μου 
το ράψει. Εγώ καθόμουν πιο πέρα, κρατώντας ένα 
βιβλίο με παιδικά παραμύθια και ωραίες ζωγραφιές 
που τις κοίταζα. 
Κάποια στιγμή ήλθε στην αυλή η ξαδέλφη μου η 
Ζαφειρένια, που ήταν ένα όμορφο ξανθό κοριτσά-
κι πέντε χρόνων. 
― Καλημέρα σας, ίντα κάμετε; ρώτησε. 
― Καλώς την, απάντησε η μητέρα μου. 
Όπως ήταν όρθια η μικρή μπροστά στο τραπέζι, η 
ματιά της έπεσε στο ανοιχτό κουτί με τα διάφορα 
αντικείμενα. Έβαλε το χεράκι της, έβγαλε κάτι που 
γυάλιζε και το κοίταζε με περιέργεια. 
― Τι είναι τούτο, θεία Λούλα; ρώτησε τη μητέρα 
μου. 
― Μια δακτυλήθρα από μέταλλο, απάντησε εκείνη. 
Εκείνες οι λέξεις ήταν άγνωστες για τη μικρή. 
― Και ίντα την κάνεις; 
― Τη χρησιμοποιώ όταν ράβω. Κοίτα, είναι σαν 
αυτή που φοράω στο δάχτυλό μου για να μην τρυ-
πηθώ με τη βελόνα καθώς ράβω το πουκάμισο της 
κόρης μου, της εξήγησε η μητέρα μου. 
― Κατάλαβα, αλλά πρώτη φορά θωρώ αυτό το πρά-
μα, είπε και έριξε τη δακτυλήθρα στο κουτί. 
Ύστερα πήρε ένα μικρό κουτάκι. 
― Ίντα έχει μέσα αυτό το κουτάκι; ρώτησε. 
― Καρφίτσες μεταλλικές, που βοηθούν στο ράψιμο. 
Το παιδί, από περιέργεια, άνοιξε το μικρό κουτί και 
οι καρφίτσες χύθηκαν στο τραπέζι και στο τσιμέντο 
της αυλής. 
― Ελάτε, παιδιά, να τις μαζέψετε τώρα, μας φώνα-
ξε η μητέρα μου. Και προσέξτε να μην τρυπηθείτε! 
Η Ζαφειρένια κι εγώ αρχίσαμε να μαζεύουμε προ-
σεκτικά τις καρφίτσες μία μία και να τις βάζουμε 
στο κουτάκι τους. Τις μαζέψαμε όλες, κλείσαμε το 
κουτάκι και το βάλαμε στο μεγάλο κουτί. 
Η Ζαφειρένια, ύστερα από λίγο, έβγαλε ένα άλλο 
κουτάκι από το μεγάλο κουτί. 
― Ίντα έχει μέσα τούτο να το κουτί; ρώτησε τη 
μητέρα μου. 
― Μικρά και μεγάλα κουμπιά, της απάντησε εκείνη. 
― Και ίντα τα θέλεις; 
― Όταν σπάσει ένα κουμπί ή αν το χάσουμε, ρά-
βουμε ένα άλλο. 
Η Ζαφειρένια άνοιξε το κουτάκι και παρατηρούσε 
τα κουμπιά που είχε μέσα. Είδε κουμπιά διαφόρων 
χρωμάτων, μεγεθών και σχημάτων. 
― Πού τα βρήκες τόσα να; ρώτησε. 
― Τα αγόρασα, είπε η μητέρα μου. Κι επειδή έβλε-
πε τη δίψα του παιδιού να μάθει διάφορα πράγματα, 
συνέχισε: 
― Σ’ αυτό το πουκάμισο της Μαρλένας, όταν σπά-
σει ένα κουμπί, θα πρέπει να ράψω ένα άλλο, στο 
μέγεθος και στο χρώμα, άσπρο δηλαδή, που είναι 
και τα άλλα κουμπιά. Στο δικό σου το φόρεμα που 
είναι ροζ, θα πρέπει να ράψω ένα ροζ κουμπί. Τώρα 
κλείσε το κουτάκι και βάλε το στη θέση του. 
Το παιδί υπάκουσε. 
Σε λίγο, έβγαλε από το μεγάλο κουτί μια κουλουρια-
σμένη κορδέλα με αριθμούς γραμμένους πάνω της. 
Την ξετύλιξε και ρώτησε:
― Αυτό ίντα είναι, θεία; 
― Ένα μέτρο με αριθμούς. Μεζούρα το λέμε. 
― Και ίντα μετράς; 
― Υφάσματα. 
― Καλά. 
Μετά από λίγη ώρα, η Ζαφειρένια έβγαλε ένα χαρ-
τάκι που είχε καρφωμένες βελόνες επάνω του. 
― Ίντα τα κάνεις αυτά τα μικρά σουβλιά; 
― Βελόνες τις λένε. Με αυτές ράβω. 
― Η μάνα μου έχει ένα μεγάλο σουβλί και καπλα-
ντίζει τις βελέντζες και τα χαλιά που υφαίνει, είπε 
η Ζαφειρένια συνεχίζοντας να εξετάζει το μεγάλο 
κουτί. 

Είχε τη διάθεση να ρωτήσει και για άλλα πράγματα 
που είχε μέσα το κουτί, για να χορτάσει την περιέρ-
γειά της. 
Όμως εκείνη τη στιγμή είδαμε μια γειτόνισσα να 
ανεβαίνει τα σκαλιά της αυλής. 
Η μητέρα μου έκλεισε το μεγάλο κουτί, το πήγε μέ-
σα στο σπίτι και μετά βγήκε πάλι στην αυλή.
― Ζαφειρένια, πήγαινε τώρα στο σπίτι σου, είπε 
στην ξαδέρφη μου. 
― Καλά, φεύγω, είπε εκείνη. Άνοιξε την πόρτα της 
αυλής και έφυγε. 
Η μητέρα μου καλοδέχτηκε τη νεοφερμένη και πιά-
σανε την κουβέντα. 
Όταν η Ζαφειρένια γύρισε στο σπίτι της, διηγήθηκε 
στη μητέρα της ―όπως μάθαμε μετά― όλα όσα εί-
δε μέσα στο «μαγικό κουτί» της θείας Λούλας. 
― Καταλαβαίνω! Θα τη ζάλισες τη γυναίκα με τις 
ερωτήσεις σου. 
― Μάνα, μέσα στο κουτί της θείας Λούλας, είδα 
ένα κόκκινο αυγό μα δεν πρόκαμα να τη ρωτήσω τι 
θα το κάνει. 
― Κόκκινο αυγό; Ψόματα λες! φώναξε θυμωμένη η 
μητέρα της Ζαφειρένιας. 
― Αλήθεια σου λέω! 
― Θα ρωτήσω τη θεία σου κι αν λες ψόματα, αλί-
μονό σου! τη φοβέρισε η μητέρα της. 
― Να τη ρωτήσεις! είπε πεισμωμένη η μικρή. 
Το ίδιο απόγευμα, η Ειρήνη, η μητέρα της Ζαφειρέ-
νιας, επισκέφτηκε την κουνιάδα της τη Λούλα και 
τη ρώτησε για το κόκκινο αυγό. 
― Έχει δίκιο η κόρη σου, έχω ένα κόκκινο αυγό 
ξύλινο μέσα στο κουτί με τα ραφτικά. 
― Και τι το κάνεις; 
― Το βάζω μέσα στις τρύπιες κάλτσες που θέλω να 
μαντάρω. Τσιτώνεται η κάλτσα και το μαντάρισμα 
γίνεται πιο εύκολα. 
― Ξέρεις, Λούλα, φοβήθηκα μήπως η κόρη μου άρ-
χισε να λέει ψόματα. 
― Έχεις δίκιο να φοβάσαι, Ειρήνη. Η ζωή γίνεται 
ελεεινή όταν οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Η κόρη σου 
όμως είναι ένα πολύ καλό παιδί. 
― Θα σε κούρασε όμως με την περιέργειά της… 
― Αντίθετα, με ευχαρίστησε. Είχα μπροστά μου ένα 
παιδί που ήθελε να μάθει και η μάθηση είναι ένας 
ήλιος για κάθε άνθρωπο. Αν δεν ρωτήσει, πώς θα 
λύσει τις απορίες της; Πρέπει να της εξηγείς κι εσύ 
ό,τι σε ρωτάει. 
― Εγώ δεν ξέρω πολλά γράμματα για να της απα-
ντώ σε ό,τι με ρωτάει. Όταν όμως πάει στο σχολείο, 
θα μάθει από τον δάσκαλο πολλά πράγματα. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν, έφεραν θλίψη, θάνα-
το, δυστυχία και πόνο με τον ερχομό του 2ου Πα-
γκοσμίου Πολέμου. 
Οι καλές μέρες σκορπίσανε στο πέλαγος των ανα-
μνήσεων. 
Τα Ανώγεια λεηλατήθηκαν, πυρπολήθηκαν και κα-
τεδαφίστηκαν από τους Γερμανούς. Τα γυναικόπαι-
δα πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς. Μαζί και η 
οικογένεια της Ζαφειρένιας. 
Οι Ανωγειανοί όμως ξαναγύρισαν στην πατρική γη 
και ξανάχτισαν τα σπίτια τους, όπως κι ο πατέρας 
μου. Η κρητική λύρα άρχισε πάλι να χαϊδεύει τα 
αυτιά των κατοίκων και να φέρνει το μήνυμα πως η 
ζωή συνεχίζεται. 
Από τότε αρχίσαμε να πηγαίνουμε τα καλοκαίρια 
στο χωριό. 
Μεγαλώνοντας η Ζαφειρένια έγινε μια ωραία κο-
πέλα με καλό χαρακτήρα και ευγενικά αισθήματα. 
Φιλόξενη, φιλότιμη και γλυκομίλητη προς όλους τους 
συντοπίτες της, που την αγαπούν και τη σέβονται, 
αλλά και για τους ξένους. 
Παντρεύτηκε ένα ωραίο παλικάρι, τον Γιάγκο Σκου-
λά, που είχε κόζι στο χωριό. 
Εκείνος την αγάπησε πολύ και φτιάξανε μια ωραία 
οικογένεια. 
Ο πατέρας μου, ο Καπετανομιχάλης, αγαπούσε όλα 
του τα ανίψια και τα συμβούλευε. 
Είχε όμως ιδιαίτερη αδυναμία στη Ζαφειρένια και 
έλεγε πως είναι «μια αληθινή Ανωγειανή αρχόντισ-
σα». Σ’ αυτό συμφωνούσε όλη η οικογένειά μου. 
Σήμερα, η Ζαφειρένια μοιάζει με τον πλάτανο που 
βρίσκεται στην πλατεία, στο Περαχώρι. 
Μπορεί να δέχεται μπόρες και καταιγίδες, αλλά  στέκει 
όρθιος και περήφανος, ατενίζοντας το θεϊκό φως.  ■

Mε απόλυτο σεβασμό  
στον ειρμό της σκέψης!
Το περασμένο Πάσχα που βρέθηκα στα Ανώγεια και συγκεκριμένα 
στην πλατεία «Αρμί», με πλησιάζει ένας από τους πιο αυθόρμητους 
νέους Ανωγειανούς και με ηθικό ακμαιότατο, μου λέει:
-Σκαντάλη (Σκανδάλη), έχω να μιλήσω τση γυναίκας μου δυο χρό-
νια!!! 
-Γιάντα, του λέω, τσακωσμένοι είστε; 
-Όχι, μου λέει, μια χαρά τα πάμε, απλώς δεν θέλω να τη νε διακόψω!!!
(Ε, ξάσου Γιάννη!)

Η χλωροφύλλη ή... η φιλιορήνη;
Να θυμηθούμε λίγο τα μαθητικά μας χρόνια και στις γκάφες που 
καθημερινά προέκυπταν. 
Είναι γνωστό ότι για το πράσινο χρώμα των φυτών ευθύνεται η 
χρωστική ουσία «χλωροφύλλη», την οποία διαθέτουν. Αυτό περί-
μενε με «σιγουριά» να ακούσει μέσα στην τάξη του δημοτικού σχο-
λείου Ανωγείων ο αείμνηστος δάσκαλος Γιάννης  Ψαρολογάκης από 
τον μικρό μαθητή Σπύρο, χωρίς, όμως, να υπολογίζει τον αυθορμη-
τισμό και την σκωπτική διάθεση του Ανωγειανού!
 -Πού οφείλεται, παιδί μου, το πράσινο χρώμα που έχουν τα φυτά;
Ο Σπύρος σηκώθηκε όρθιος και, αφού πρώτα κοίταξε αριστερά και 
δεξιά, με υπερηφάνεια και απόλυτη «σιγουριά», λέει στο δάσκαλο:
 -Στη θεία μου το Φιλιορηνάκι, οφείλεται, κύριε!!! 
(δεν είχε όμως… και εντελώς «άδικο» ο μικρός μαθητής αφού εκεί-
νη την εποχή η Φίλιο Ειρήνη Σαλούστρου είχε, μεταξύ των άλλων, 
τη φροντίδα και το πότισμα των φυτών του σχολείου).

Παραγγελιά σε ένα προσωποποιημένο... 
«σύννεφο»
Τέλη της δεκαετίας του 1970, στην ταβέρνα «Μητάτο», είχε έρθει 
γκρουπ τουριστών να γνωρίσουν, μεταξύ των άλλων, τα ήθη τα 
έθιμα, την παραδοσιακή κουζίνα της Κρήτης και των Ανωγείων. 
Στην συνέχεια, το πρόγραμμα περιελάμβανε λύρα και χορούς. Ανά-
μεσα στους  χορευτές με παραδοσιακές στολές ήταν και ο Δημήτρης 
Μαυρόκωστας. Αφού ήπιε αρκετές ρακές, ο Δημήτρης, και τον 
απογείωσαν στην όρεξη, σήκωσε τα χέρια του ψηλά στο ουρανό 
και φωνάζοντας είπε:
«-Ω Θεέ μου και απόψε θα γενώ *νέφαλο…!!!»
Ο Γιαλάφτης, που ήταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, δεν έχα-
σε την ευκαιρία να… το «εκμεταλλευτεί», λέγοντας στον Δημήτρη:
 «-Να πας μπρε Δημητράκη να βρέξεις στη «*Στεφάνα», που ΄χω τα 
πρόβατα!!!».

(*νέφαλο = σύννεφο
*Στεφάνα = ορεινό βοσκοτόπι).

Εναλλακτικές μορφές πειθούς
Την εποχή που ο τουρισμός ήταν σε άνθιση στα Ανώγεια, μερικοί 
τουρίστες είχαν μπει στο μαγαζάκι της Ανδρονίκης Μανουρά και 
κοίταζαν με ενδιαφέρον τα χαλιά και τα διάφορα άλλα τουριστικά 
είδη προς πώληση. Κάποια στιγμή, που μια Γερμανίδα φόρεσε μια 
σάρπα στην πλάτη της, η Ανδρονίκη προσπάθησε με… «άπταιστη» 
Γερμανό- Ανωγειανό -Αγγλική διάλεχτο να πείσει την υποψήφια 
αγοράστρια για την ποιότητα και την χρηστικότητα του προϊόντος:
-*Γούλ - γούλ, *κρυγιώτη, ξεροβόρι, *γκουτ!!! 

(*Κρυγιώτη = τσουχτερό κρύο.  
*Γούλ - από το Γερμανικό Wolle =Μάλλινο. 

Γκούτ – από το αγγλικό Good = Καλό.)

Ρώτα τον Τζιοβαγγέλη...
Στο περίπτερο τσιγάρων, στον Αϊ Γιώργη, σταμάτησε πρωί –πρωί 
πριν από χρόνια ένας Ηρακλειώτης με το αυτοκίνητό του, ζητώντας 
από τον Λεωχάρη να του  προτείνει ένα πακέτο τσιγάρα με βαρύ 
χαρμάνι! 
Οι διάλογοι που ακολούθησαν ήταν οι παρακάτω:
-Καλημέρα σας κύριε! Σας παρακαλώ, μου δίνεται ένα πακέτο τσι-
γάρα κάπως βαρύ!
-Έτονε (αυτό) πάρε και ρώτα το Τζιοβαγγέλη, που το έπινε!
-Είναι καλό; Πού είναι τώρα ο κύριος Τζιοβαγγέλης;.
Και ο Λεωχάρης, ο οποίος είχε μικρό όριο ανοχής, του απαντά, 
κάπως απότομα:
-Εδά είναι στην *Αγιά Παρασκή στην από *πάνω πεζούλα!!!.
(αγιά Παρασκή {αγία Παρασκευή} = Το νεκροταφείο ανωγείων  

*Πάνω πεζούλα = Χωροταξικός προσδιορισμός μνήματος) 

Μαν. Σκαν.

Ανωγειανές 
Αθιβολές
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ΝΑ τακτο Ποι ησουν τη συνΔροΜη ΤOΥΣ. 

ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ, OΛOΙ OΣOΙ  

ΕΠΙΘΥ ΜOΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙ  ΛOΥΝ κει Με να Προσ 

ΔηΜοσιευση ΣΤO ΕΠOΜΕΝO ΦΥΛ ΛO  
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Mια μέρα θα ‘ρθω και θα σου πω 
για τις λέξεις. Για τα τραύματα που 
χωράνε μέσα τους· για όλη τη θλί-
ψη και όλο τον πόνο. Για την χαρά 
και τη δόξα της κι όλο το πριν, το 
μετά και το ενδιάμεσα μόνο. Λέξεις 
που προσδοκούν τη δική τους ζωή, 
καθώς ξεφεύγουν απ’ το άνοιγμα των δοντιών σου και που 
μιλούν την αλήθεια τους, όταν εσύ δεν τις βλέπεις.
Λέξεις υπάρχω και χάνω και χάνομαι· ορίζω, γυρίζω και 
φεύγω. Λέξεις που ήρθαν, λέξεις που έφυγαν και όσες έμει-
ναν, θέλουν την πληρωμή τους. Λέξεις εδώ, εκεί κι ανάμεσα, 
ίσως νωρίς, ίσως αργά και ίσως κάποτε λίγο. Λέξεις παντού 
και πουθενά που καθορίζουν πορεία, που δείχνουν το αύριο 
κι αποκοιμούνται στο χτες. Που έζησαν μόνες τους, γιατί τα 
στόματα που ήρθαν, στάθηκαν μικρά και λίγα. Που δεν χαϊ-
δεύτηκαν, δεν αγαπήθηκαν, που όμως μετάνιωσαν, αλλά δεν 
είπαν λυπάμαι.
Που περίμεναν πάντα σ’ ένα λιμάνι μια επιστροφή, στα κλει-
διά του αυτοκινήτου σου, πίσω απ’ την πόρτα. Που στον 
καθρέφτη τις κρέμασες και τις κοιτούσες για ώρες, ενώ φο-
βόσουν μην τις ακούσεις να σου λένε για ψέματα. Οι λέξεις 
– βλέμματα που αγγίζουν τη μνήμη· αυτές που δάγκωσες για 
να μη βγουν κι αυτές που φίλησες για να τους πάρεις τον 
πόνο. Όσες λαχτάρησες, όσες σε πρόδωσαν κι αυτές που 
έμειναν να προδοθούν. Που τυραννούν τον ύπνο σου και δεν 
ξημερώνουν, που γυρνούν στο κεφάλι σου κι όλο βουίζουν, 
κι αγρίμι γίνονται και σε γραπώνουν, σε κόβουν και σε ενώ-
νουν αγόγγυστα.
Οι λέξεις καταλογίζω, υπολογίζω και έρχομαι· οι λέξεις 
τρομάζω, δειλιάζω και τρέχω. Οι λέξεις ζω, επιζώ κι απελ-
πίζομαι. Οι λέξεις μιλάω, σωπαίνω και κρύβομαι· κι όλο 
ξεχνάω, θυμάμαι και κλαίω. Διορθώνω τα λάθη μου, μα προ-
σβλέπω και σε άλλα.  Οι λέξεις ουρλιάζω, αντέχω και έσπα-
σα. Ρήματα που έβαλες σε παρενθέσεις, σημεία ορίζοντα να 
εξευμενίσεις τον χάρτη. Μέρες και νύχτες να ιδρώνουν οι 
λέξεις σου, να πεινούν και να ζητάνε βοήθεια. Να ανεβαίνουν 
στο λαιμό σου και θηλιά σου να γίνονται, ενώ εσύ θα παλεύ-
εις για να σώσεις μια λέξη· μια λέξη ανήμπορη, βασανισμέ-
νη, που δεν αρθρώθηκε και να χάσκει έμεινε μήπως την δεις, 
μήπως την ακούσεις, μήπως τα χέρια σου της χαρίσουν πνοή.
Μια νύχτα θα ‘ρθω και θα σου πω για τις λέξεις. Για όσα 
άκουσα, έμαθα κι είδα. Για το ποτέ, για το τώρα, το πάντο-
τε. Μα όλες δεν θα σου τις πω, θα μείνουν κάποιες να κρα-
τήσω για μένα. 
Οι εφεδρείες μου, για τις στιγμές που σωπαίνω.

                                  *οι λέξεις λένε

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

VerBa 
dicat*

Ιστορίες του ωκεανού
             O άνθρωπος δεν είναι παρά 

ένας ανεξάντλητος ωκεανός,  
γεμάτος από ανεξάντλητες  

νησίδες φωτός, που οδηγούν πάντα 
στο ίδιο σημείο: Το εντός του βάθος.

αθΗνα, ΦΕβρουαρΙοΣ 2018

›�Eτυμολογικά η λέξη «μαντινάδα» φέρεται να 
προέρχεται από το ρήμα «μαντεύω». Τη συνα-
ντάμε με διαφορετικές λεκτικές εκδοχές, όπως 
«μαντινιάδα», παραλλαγή που απαντάται κυρί-
ως στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Πα-
ρόμοιο είδος ποιητικού λόγου συναντάται στην 
περιοχή της Λέσβου, στην Απήρανθο της Νά-
ξου, στη Θράκη, αλλά και στην Κύπρο ως «κο-
τσάκι», με διαφορές είτε στο ρυθμό είτε στο 
ποιητικό μέτρο.
Με τη μορφή που τη γνωρίζουμε στην Κρήτη, η 
μαντινάδα δεν θα μπορούσε να σταθεί σε κάποιο 
άλλο ποιητικό λόγο. Η εμφάνιση και η δημιουρ-
γία αυτής της δύστιχης ρίμας, της οποίας οι 
απαρχές βρίσκονται στην περίοδο της ενετοκρα-
τίας στην Κρήτη (περίοδος 1204-1669), φέρει 
ιταλογενή ονομασία (ιταλογενή ονομασία από 
το ρήμα mando>μαντα, “mandare” σε αντιστοι-
χία, όπως προείπαμε, με το συγγενικό ελληνικό 
«μαντεύω»). 
Αρχικά, η μαντινάδα συνδέθηκε με τον χρησμό 
του Κλείδωνα, καθώς και με τη συνήθεια των 
Κρητών, ιδιαίτερα των νεαρότερων, να μαντεύ-
ουν, δηλαδή να στέλνουν ο ένας στον άλλον, 
διάφορα «μαντάτα», εκφράζοντας ποιητικά τα 
συναισθήματά τους. 
Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο και φιλόλογο Στυ-
λιανό Αλεξίου, η ομοιοκαταληξία ήρθε στην 
Κρήτη τον 15ο αιώνα και πέρασε στους κρητι-
κούς που επηρεάστηκαν από την ευρωπαική 
ποίηση. Γενικότερα στην περιοχή της Ελλάδας 
υπήρχε η ομοιοκαταληξία και πριν την ενετο-
κρατία, απλώς την περίοδο εκείνη αναπτύχθηκε 
περισσότερο. 
Η μαντινάδα δεν συνδέεται με κάποια εξειδικευ-
μένη κοινωνιολογικά τελετουργία, όπως συμβαί-
νει με τα μοιρολόγια, τα τραγούδια του γάμου 
και τα ριζίτικα. Είναι έμμετρη ποίηση σε ιαμβικό 
δεκαπεντασύλλαβο, με ομοιοκαταληξία στην 
οποία υπάρχει ισορροπημένο και ολοκληρωμέ-
νο νόημα. Ο δεκαπεντασύλλαβος είναι ο μεγα-
λύτερος στίχος που χρησιμοποιεί ο λαός στα 
τραγούδια του και αντιστοιχεί περίπου στα όρια 
της ανθρώπινης αναπνοής.
Καθοριστική σημασία στην διάδοση του δεκα-
πεντασύλλαβου έπαιξε ο μεγάλος Κρητικός ποι-
ητής Βιντζέντζος Κορνάρος, ο επιλεγόμενος 
και... «Όμηρος της Κρήτης». Δημιουργήματά του 
ο «Ερωτόκριτος», αποτελούμενος από 10.012 
ομοιοκατάληκτους στίχους, και «Η θυσία του 
Αβραάμ». Άλλος σημαντικός ευεργέτης της κρη-
τικής λογοτεχνίας είναι ο Γεώργιος Χορτάτσης 
με την «Ερωφίλη».
Παράλειψη θα ήταν, να μην αναφερθούμε και 
στο μεγάλο στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη, ο οποί-
ος επηρέασε πολύ την θεματολογία της νεότερης 
μαντινάδας μέσα από τους προσωπικούς του 
στοχασμούς και αναζητήσεις. 
Η μαντινάδα είναι απλή, αλλά όχι απλοϊκή. Αυ-
τό την καθιστά μια από τις δυσκολότερες μορ-
φές ποίησης. Είναι η έκφραση μιας εσωτερικής 
ανάγκης του δημιουργού, που προϋποθέτει τε-
χνική αρτιότητα, αλλά και την γνώση της κρη-
τικής διαλέκτου. Βασίζεται σε μια ολόκληρη 
σειρά από συμβάσεις και κοινούς τόπους, όπως 
τα τυπικά και ισότιμα μοτίβα, οι λογότυποι, οι 
εισαγωγικοί και μεταβατικοί στίχοι-κλισέ, οι 
φόρμες παραστατικής έντασης, οι τύποι αφηγη-
ματικής και αρχιτεκτονικής οργάνωσης, το ει-
κονοπλαστικό και συμβολικό σύστημα, η παρα-
δοσιακή στιχουργική και η μουσική. Τα χαρα-
κτηριστικά αυτά αποτελούν τη «σφραγίδα» 
γνησιότητάς της. 
Οι δημιουργοί και «χρήστες» της μαντινάδας 

πρώτον σπουδάζουν μέσα από τον αισθητικό 
κανόνα της κοινότητας, δεύτερον έχουν τη δυ-
νατότητα, συνδυάζοντας το κοινόχρηστο υλικό, 
να δημιουργήσουν μαντινάδες προσαρμοσμένες 
στην περίσταση, και τρίτον καταφέρνουν να 
εξασφαλίσουν ένα αισθητικά αποδεκτό επίπεδο 
ποιητικής έκφρασης, οικείο στον δέκτη. Μέσα 
από αυτή την τεχνική, ενός συνδυασμού μνήμης 
και πρωτοτυπίας, διευκολύνεται η μνημοτεχνική 
οικίωση της παράδοσης κι ενθαρρύνεται η συμ-
μετοχή κάθε μέλους της κοινωνίας, έστω κι αν 
δεν έχει αποκτήσει ακόμα ιδιαίτερες ικανότητες 
στην ποιητική σύνθεση. 
Η μαντινάδα είναι μια παλιά...συνήθεια, που 
αποδεικνύει όμως το πνεύμα αυτοσχεδιασμού 
του κάθε δημιουργού. Χαρακτηριστικές είναι οι 
λεγόμενες «μαντιναδομαχίες» ή φιλικά τσακώ-
ματα, στίχοι πειρακτικοί ή επαινετικοί, που κάθε 
έμμετρη απάντηση αντλείται από την θεματική 
της μαντινάδας που έχει προηγηθεί. Νικητής 
αναδεικνύεται εκείνος που θα αποστομώσει τον 
άλλο. Η συγκεκριμένη διαδικασία προϋποθέτει 
πνευματική ευστροφία και ευρηματικότητα.
Ανάλογη μορφή ευρηματικότητας είναι το σχή-
μα του «σαρανταμαντίνιαδου» ή «εκατόλογα», 
όπου ο τραγουδιστής εκφράζει μέσα από μαντι-
νάδες έναν έναν τους αριθμούς από το ένα μέχρι 
το σαράντα ή κατά περίπτωση μέχρι το 100, 
όπως για παράδειγμα ο Δημήτρης Σγούρος στα 
«εκατόλογα της αγάπης».
Αυτές είναι δύο μόνο από τις θεματικές ενότητες 
της μαντινάδας, καθώς έχουμε και μαντινάδες 
με παρηχητικές επαναλήψεις, λογοπαίγνια, συμ-
μετρικές και αντισυμμετρικές αντιθέσεις, αντι-
φατικές εκφράσεις και κλιμακώσεις παραστατι-
κής έντασης. Μαντινάδες υπερβολής του πά-
θους, μαντινάδες με αντιθετική και αντιφατική 
οργάνωση. 
Τα θέματα της μαντινάδας πηγάζουν επί το πλεί-
στον από τα συναισθήματα. Η χαρά, η λύπη, ο 
πόνος, η απώλεια, η μοναξιά, η αβεβαιότητα για 
το μέλλον και η εσωτερική αναζήτηση, είναι με-
ρικά μόνο από τα εναύσματά της. Έχουμε μα-
ντινάδες που αφορούν το χορό, το γάμο, το 
γλέντι και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Μαντι-
νάδες με ερεθίσματα από τη φύση, όπως τα βου-
νά, τη θάλασσα, το φεγγάρι, τα πουλιά, τους 
κάμπους, τον ήλιο και ο,τιδήποτε άλλο μπορεί 
να γίνει αντικείμενο μελέτης και ερεθίσματος για 
τον δημιουργό. Υπάρχουν μαντινάδες για την 
αγάπη και τον έρωτα, ένα από τα μεγαλύτερα 
συναισθήματα, αλλά και υποκατηγορίες αυτών 
όπως παινέματα, ο μεγάλος ερωτικός πόθος, το 
κάλεσμα, το ξαφανέρωμα της αγάπης. Αντίστοι-
χα, υπάρχουν και μαντινάδες για το χωρισμό, 
αλλά και μαντινάδες που αναφέρονται στο ήθος, 
τις αξίες και την προσωπικότητα σπουδαίων 
ανθρώπων. Άλλο μεγάλο ερέθισμα για την δη-
μιουργία μαντινάδας είναι η ζωή και ο θάνατος 
και η φιλοσοφική τους αναζήτηση. 
Η θεματολογία της μαντινάδας αποτελείται από 
ένα ευρύ φάσμα στοιχείων αντλούμενων από την 
διορατικότητα, την δημιουργικότητα και την 
εφευρηματικότητα του κάθε δημιουργού. Γι’αυ-
τό και δεν είναι εφικτή η αριθμιτική τους κατη-
γοριοποίηση. Η μαντινάδα εξελίσσεται και προ-
σαρμόζεται κατά περίπτωση στη διάθεση του 
δημιουργού. 
ή μαντινάδα είναι και θα παραμείνει ένα ανα-
πόσπαστο κομμάτι της κρητικής κοινωνίας και 
του λαού της, σήμα κατατεθέν της παράδοσης 
και της ιστορίας της. 
Όσοι την υπηρετούν πρέπει να τη σέβονται, να 
την αγαπούν και να την εκτιμούν.

Μαντινάδαη κρητικη

Γιάννης Σπιθούρης (Γιάγκος)

Μια αρχόντισσα 
των Ανωγείων Μαρλένα  

ΣΚΟυλα-ΠέριφέραΚη

Οι
αθΗνα, αυΓουΣΤοΣ 2017
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Παλμογραφίες…!
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Δημήτρη Σαλούστρου (του Ζαϊμη) * ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

αθήνα, απρίλιος 2018

«μου λες μεγάλα λόγια  
να μη χρησιμοποιώ,
λέξεις ευρύχωρες,  

σα να μη ξέρεις πως οι λέξεις  
αποφυλακίζουν την ψυχή,

σα να μη ξέρεις πόσο είναι δίχως όρια, 
η λεπτυσμένη τέχνη της συγκίνησης!»

   
Εν αρχή, σου λέει, ην ο λόγος κι όχι μόνο 
γιατί όλα από κάπου πρέπει να κινούν, 
αλλά και γιατί κάπου πρέπει να χωράνε, 
είναι αυτό που λέει σχηματικά ο Ελύτης, 
πως αν δεν πατήσεις το ένα πόδι έξω από 
τη γη δε μπορείς να σταθείς απάνω της. 
Όμως η λέξη λόγος έχει κοντά είκοσι 
σημασίες.
Αν είναι λοιπόν να κάνουμε εκείνο το 
ταξίδι στις τέχνες, αν είναι να μιλήσουμε 
για τις εκδηλώσεις του πνεύματος στις 
δυο μας πατρίδες, από μιας αρχής ως τις 
μέρες μας, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από 
τη Γλώσσα. 
Η γλώσσα είναι το κωδικό σύστημα που 
εξακολουθητικά κατηγοριοποιεί και κα-
ταγράφει, αν μιλήσουμε για τη γραπτή 
γλώσσα, την εμπειρία του κόσμου, αλλά 
ταυτόχρονα και τη διαμορφώνει . Στη 
γλώσσα σαν σε δακτυλικό αποτύπωμα 
εγγράφεται η ιδιαιτερότητα, αν όχι η 
μοναδικότητα του ήθους και του ύφους 
κάθε πολιτισμικού ενεργήματος. με άλ-
λα λόγια η γλώσσα είναι το θησαυροφυ-
λάκιο, όπου εναποθέτονται τα παράγωγα 
της ανθρώπινης διάνοιας, αλλά και οι 
δονήσεις της ψυχής, που τα προσέγγισε. 
Πέραν των εθνικών γλωσσών, η ιδιαιτε-
ρότητα με την οποία κάθε ομάδα ανθρώ-
πων μίλησε τη γλώσσα της, αυτό που απο-
καλούμε διάλεκτο, είναι το δομικό στοι-
χείο της κοινωνικής ή καλύτερα της 
κοινοτικής της ταυτότητας. Η Κρητική 
διάλεκτος, που για πολλούς θα μπορούσε 
να είναι η επίσημη εθνική μας γλώσσα μι-
λιέται εκτός από το Μεγάλο νησί, στο 
Χαμιδιέ της Συρίας και στα Μικρασιατικά 
παράλια, διακρίνεται για τη μουσικότητά 
της ακριβώς γιατί επιμένει στον έντονο 
φωνηεντισμό και την απαλοιφή των δύ-
σκολων συμφωνικών συμπλεγμάτων.
 Όταν ακούς τους κρητικούς να μιλάνε 
έχεις την αίσθηση ότι μαλώνουνε τραγου-
δώντας. Λόγος ετοιμοπόλεμος, αψύς τό-
νος. Συνεχείς επιτονισμοί ακόμη και των 
συμφώνων, υπογραμμισμένες μια-μια οι 
λέξεις, έτσι που να μη μετακινούνται από 
το νόημά τους. Θυμάστε ίσως εκείνο τον 
Κρητικό σε παλαιότερη κινητοποίηση 
των αγροτών, που απευθυνόμενος σε άν-
δρα των ΜΑΤ λέει: «Άκου να σου πω, να 
μιλήσομε πολιτισμένα, αλλά μην κάνεις 
πως βγάνεις το ψεκαστήρι επαέ, ειδεμή 
σε έχω τελειωμένο!».
ο καλύτερος τρόπος λοιπόν να μιλήσου-
με για τη γλώσσα είναι να μιλήσουμε τη 
γλώσσα. Κι όσο γίνεται να μιλήσουμε τη 
δική μας γλώσσα, κι ακόμη κι όταν αυτό 
αποτελεί ατόπημα – και όχι μόνο γλωσ-
σικό – έχει τη σημασία του, καθώς δηλώ-

νει πηγαιότερα την ανάγκη της επικοινω-
νίας. 
Έχετε ακούσει το Πάτερ ημών στα Κρη-
τικά; Η Κρητική διάλεκτος σε μιαν 
ακραία, ομολογουμένως, έκφραση αυτα-
ρέσκειας το τόλμησε κι αυτό. Λέει: 

«Αφέντη πού’σαι στς’ ουρανούς  
ναν’ άγιο το ’νομά σου 

Όντε θα ’ρθεις σα βασιλιάς,  
το θέλημά σου ας γίνει

πάνω στη γης, ετσά λοής  
απούνε στα ουράνια.

Το σημερνό μας το ψωμί  
δώσε μας μονιτάρου.

Τα λάθητα που κάνουμε  
οι γιαπατοί μας, σχώρνα,
όπως κι εμείς τσι κάκητες  
των αλλωνών σχωρνούμε.

Μη βάνεις μας σε πειρασμό 
κι από κακό μαριόλικο,  

Θε μου, ξεμίστευγέ μας».
Ελληνικά είναι κι αυτά αλλά με λέξεις 
αλλιώτικες, αρχαϊκές κάποιες, μεσαιωνι-
κές οι περισσότερες, άλλες δανεισμένες, 
που στην πορεία ενσωματώθηκαν στο 
τοπικό ιδίωμα και κρητικοποιήθηκαν.
μιλώντας τη γλώσσα δηλώνουμε παρό-
ντες και αλλιώτικοι.
Ακούστε διατυπώσεις με αστείρευτη επι-
νοητικότητα, σε λόγο σχεδόν τελεστικό 
εκεί που το θέλει η ανάγκη να εκφραστεί 
η μύχια επιθυμία.
Λέξεις που φυλάγουν το προνόμιο της 
μοναδικότητας, για να μπορεί κανείς με 
τρόπο ανεπανάληπτο να δηλώνει το ψυ-
χικό του πάθος, να βρίζει, να βλαστημά, 
να καταράται, να εύχεται ή να ορκίζεται, 
με λέξεις ανέγγιχτες από κοινωνικούς 
καθωσπρεπισμούς ή μεταφραστικές προ-
σαρμογές, όλες θησαυρισμένες από τα 
«Ανωγειανά»του Γεωργίου Σμπώκου:

βλαστηΜιεσ
-Διάλε, το συσηλέ σου!
-Διάλε, τσ’ αποθαμένους σου!
-Διάλε, τη γιαράντισή σου!
-Ανάλεμα κεινονά, που σε ξεφόρτωνε 
επαέ!

βρισιεσ
-Μωρή διπλοτριπλοπεντοκακομοίρα!
-Άφης με μωρέ σεϊτάνη, αδικοθάνατε. 
Άφης με μη μ’ ενοχλίζεις! (την είπε μια 
γριά σε νεαρό που την πείραζε).
-Μωρέ σκύλε αλάδωτε!

ευΧεσ
-Θε μου, και μη μου γράψεις κρίμα!
-Θε μου, καλοστράτισέ μας!
-Παναγία μου μπαινόβγαινε!
-Την ευκή τσ’ ευκής μου να’ χεις και τσ’ 
ευκής μου το ευκιδάκι.
-Την ευκή των Αγίων Πάντων να ‘χεις 
και οι ξερές πέτρες να βγάνουνε νερό να 
πίνεις.
-Στερεωμένος και πολύχρονος.
-Πάντα με το καλό να σμίγουμε…
- Και του καιρού και πάντα.
-Σκουτελοβαρύχνω σου αφέη σύντεκνε 
(σε τσούγκρισμα ποτηριών).
-Ένας καλός γαμπρός (ή μια καλή κοπε-

λεΞεισ...!
λιά) να σε κλέψει.
-Χίλια μουζούρια (στην εσοδεία).
-Χαιράμενη κι απίκραντη
και καλοκαρδισμένη
και δυο παιδιά στα χέρια σου 
και πάλι βαρεμένη.

καταρεσ
-Άμε στο βούλισμα.
Ε,μά που να σου ’ρθει νταλαντούρα ή 
γιότσα ή πανόγλα ή ντέρτι ή σκαρατσία!
-Να δέρνεσαι ως δέρνεται ο καμπανός με 
το βόλι.
-Μωρή, που να μπει ο Βρετζάκης (δικη-
γόρος) στο σπίτι σου.
-Να βγάλεις καρβούνι.
-Να βγάλεις γρομπίκι.
-Να μη σώσεις (να κάμεις κάτι).
-Εμά που να πάθεις του μεσκίνη τα χάλια!
-Ο Θεός κι η γη να μου τ’ αξώσει να σου 
πατήσω βάτο.
-Μωρέ, που να σε δω να σε κατεβάζουνε 
με τσ’ασφεντάμους.
-Εμά που να κάμεις του κάτη το λείψανο!
-Εμά που να σου ’ρθει εννιά λογιώ τρο-
μάρα!
-Ε, που να σου ’ρθει καρδαμπούκι.
-Μαύρες κεδιές και χάμαρες να χυθούνε 
στο κορμί σου.
-Τη γκατάρα των Αγίων Πάντων να 
έχεις.
-Εμά που να κάμεις κάμωμα και βερέμι!
-Να σου ’ρθει νταμουλάς.
-Άδικο να σου λάχει.
-Εμά που να κορδακιάσεις.
-Εμά που να μπει ο μποντικός χαρούμε-
νος στο σπίτι σου και πρικαμένος να πο-
ρίσει!
Στην Αγιά Παρασκή, το κοιμητήρι των 
Ανωγείων, μια χαροκαμένη είχε ξεβαρε-
θεί για χρόνια να θυμιάζει στα μνήματα. 
Κάποια στιγμή, χωρίς να αντιληφθεί ότι 
και κάποιος δίπλα την άκουγε μονολόγη-
σε: «Σκατά να φάτε όσοι κοίτεστε επαέ 
πέρα, ίντα δουλειά ‘ναι δα τούτηνέ, να 
κάνεις συνέχεια ετσέ κι ετσέ το θυμιατό 
κι άθρωπος να μη ταράσσει!».

και Δυο ορκοι
-«Ως ξεχωρίζει η χέρα μου από το εικό-
νισμα του αγίου…(όνομα), έτσα
να ξεχωρίσει η ψυχή μου από το Θεό και 
να πάει με τσι διαόλους, ανέ γκατέχω 
έργος ή βουλή για το πράμα σου».
-Για το Θρόνος του Θεού…
Στη γλώσσα, οι λέξεις θησαυρισμένες, η 
αλήθεια των ανθρώπων σε νόημα και σε 
διάθεση αμόλυντη από κάθε επιτήδευση ή 
ακαδημαϊσμό, στην προφορά του λόγου το 
μουσικό κυμάτισμα, που σε παίρνει και σε 
πάει σε τόπους δικούς και αλησμόνητους! 
Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς την ευρη-
ματικότητα στο ονομάτισμα του νοήμα-
τος, την επιμονή στην εκφραστική ποι-
κιλία, τη λανθάνουσα αίσθηση του χω-
ρατού ή πάλι τη μορφολογική και 
κυρίως την υφολογική ταύτιση με έναν 
τρόπο κι ένα φέρσιμο, που να αντιδια-
στέλλει προς οτιδήποτε άλλο κι έτσι 
γλωσσικά να σφραγίζει μια ταυτότητα;! 

Όταν όμως οι λέξεις μεταναστεύουν, 
απόδημες καθώς οι χρήστες τους, που 
κάποια στιγμή πήραν το δρόμο της ξενι-
τιάς, χάνουν θαρρείς το σημείο αναφο-
ράς τους, που είναι ο κοινός γλωσσικός 
τόπος και με χαμένη την αναφορικότητα 
παραδέρνουν μάταια πασχίζοντας να 
κρατήσουν το αυτονόητο της λειτουργι-
κότητάς τους.
Στον άλλο τόπο, η άλλη γλωσσική συν-
θήκη κάνει τις πιο οικείες λέξεις να ηχούν 
παράταιρα και είναι κι αυτός ένας ξερι-
ζωμός και δε μιλώ για τη «ξένη» γλώσσα 
της δεύτερης πατρίδας, που επί τέλους 
μπορείς να τη μάθεις, μιλώ για εκείνες τις 
λέξεις, που η γλωσσική ιδιωτικότητα 
φόρτισε με νοήματα και χρήσεις, που δεν 
απαντούν παρά μόνο στον τόπο που τις 
γέννησε και κάνουν την επικοινωνία εκ-
πομπή συμβατών μηνυμάτων.
Ο εσωτερικός έστω μετανάστης αναγκά-
ζεται να περιοριστεί σε μια λειτουργία 
της γλώσσας απολύτως χρηστική, που τι 
τα θες, καλύπτει τις ανάγκες της στοιχει-
ώδους συνεννόησης, αλλά στερείται όλη 
την άλλη δύναμη της γλώσσας να δημι-
ουργεί ατμόσφαιρα, να ντύνει με την αρ-
μόζουσα αισθητική κοινά νοήματα.
Ήδη ο γόνος δεύτερης ή τρίτης γενιάς 
μεταναστών, για παράδειγμα, της Αθή-
νας στη θεραπευτική προτροπή «φάε 
παιδί μου βραστό κρέας με το ζουμάκι 
του, που θα σου κάμει καλό», η αρνητική 
απάντηση πιθανότατα θα είναι «δε μ΄ 
αρέσει, θεία, το κρέας σούπα», όταν στ’ 
Ανώγεια, σε αντίστοιχη κουβέντα, το 
κοπέλι με όλη την ποιητική φυσικότητα 
της τοπικής γλωσσικής ιδιαιτερότητας 
απάντησε: «δεν το θέλω ’γω, θεια το κρι-
ας στον κόλυμπο!».
Και μέσα σ’ αυτό το άλλο γλωσσικό σύ-
μπαν σκέφτεσαι αν αξίζει να μπεις στον 
κόπο, να μεταφράσεις το ανέκδοτο, για 
να γελάσει έστω μεταχρονολογημένα και 
ο άλλος, να εξηγήσεις ότι είναι άλλο ο 
«βοσκός» και άλλο ο «τσομπάνης», άλλο 
το αιγαιοπελαγίτικο «δίστιχο» κι άλλο η 
«μαντινάδα», άλλο το «σ’ αγαπάω» κι 
άλλο το «σ’ αγαπώ», άλλο το «πανηγύ-
ρι»κι άλλο το «γλέντι» και άλλα ων ουκ 
έστι αριθμός και που να πάρει, η για του-
ριστική εκδούλευση γραμμένη με γιώτα 
«Raki» είναι ολότελα ξένη προς τη ρακή 
στην Ανωγειανή παρέα, αν βέβαια είσαι 
από εκείνους, που δε υπογράφουν να χά-
σει ολότελα τη δροσιά της η διατύπωση 
του Καζαντζάκη: «βάλε μου μια ρακή, 
να δροσερέψω». 
Κι αν πάλι τύχει έρωτας αλλοδαπός, που 
άλλη πατρίδα απ’ την καρδιά δεν έχει, 
αναγκάζεσαι να περάσεις τις λέξεις από 
ψιλό κόσκινο και να συμμεριστείς την 
ιδιοτροπία του ποιητή, που σαν από επή-
ρεια κάποιου έρωτα μιλεί παράξενα: 

«Σα φλυαρείς με τους πολλούς  
και με ξεχνάς,
δε με πειράζει.

Στις σιωπές σου θέλω να είμαι εκεί
μόνος μαζί σου!»

ή ΣΤήΛή ΤOΥ Ταμια

■�Στη μνήμη Λουλουδιάς Βας.Δρα-
μουντάνη εισέφεραν στη Φ.Α.
ο Διαμαντής αλέκος το ποσό των 
50,00 Ευρώ.
ο Κυριακάκης Κων/νος το ποσό 
των 50,00 Ευρώ.
ο μανιδάκης νικόλαος το ποσό 
των 50,00 Ευρώ.
ο μανουράς ανδρέας το ποσό των 
50,00 Ευρώ.
ο μανουράς Άρης το ποσό των 
50,00 Ευρώ.
ο Σκανδάλης Βασίλειος το ποσό 
των 50,00 Ευρώ.
ο Σκανδάλης Γεώργιος το ποσό 
των 50,00 Ευρώ.
ο Σκουλάς αντώνης το ποσό των 
50,00 Ευρώ.
ο Τουπής Βασίλειος το ποσό των 
50,00 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Ελένης Δ. Ξημέρη 
(Ξημεροελένης) ο αδελφός της 
Εμμανουήλ Δ. ξημέρης και η οι-
κογένεια του εισέφεραν στη Φ.Α. 
το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Βασιλείου Σκανδάλη 
η Πασπαράκη ιωάννα εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Γεωργίου Πασπαρά-
κη ο εγγονός του Καλομοίρης Γε-
ώργιος εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50,00 Ευρώ.
■� Στη μνήμη Εμμ.Γ.Βρέντζου η 
μαρία Βρέντζου εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Μανούσου Αεράκη ο 
αεράκης Ζαχαρίας μανούσος ει-
σέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100,00 Ευρώ.
■�Στη μνήμη των αγαπημένων τους 
Αριστέας Βιτώρου και Ελένης Βι-
τώρου η οικογένεια αντωνίου Βι-
τώρου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50,00 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Ντιάνας Μανουρά ο 
μανουράς ιωάννης εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 150,00 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Παντελή Μανιώρου 
η οικογένειά του εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Χαρίτου Ρούλιου η 
οικογένεια του εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Αθηνάς Κοντογιάννη 
(Ζαφειρογιώργενα) η οικογένειά 
της εισέφερε στη Φ.Α. ως δωρεά 
το ποσό των 200,00 Ευρώ.
■�Η μαρία μυλωνάκηΛώλα και 
η Σμαράγδα Λώλα εισέφεραν για 
ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 100,00 Ευρώ.
■�Η μανουρά Πελαγία και η μα-
νουρά Πολυξένη εισέφεραν για 
ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20,00 Ευρώ έκαστη.
■�Η Βρέντζου ακριβή του Διογένη 
και η Βρέντζου ναυσικά εισέφε-
ραν για ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 20,00 Ευρώ.
■�Ο Στέφανος μπαγκέρης εισέ-
φερε για ετήσια συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 20,00 Ευρώ.
■�Ο Σκουλάς νίκος του Σωκράτη 
και ο Σκουλάς Σωκράτης του αλ-
κιβιάδη εισέφεραν στη Φ.Α. το 
ποσό των 30,00 Ευρώ.
■�ο Βιτώρος αντώνιος του Κων/
νου εισέφερε στη Φ.Α. ως δωρεά 
το ποσό των 100,00 Ευρώ.

ΠΑρΕΞ
ΕΛΕΥΘΕρΙΑ  
  ΓΛΩΣΣΑ

και ο ΜΕΝΩΝ του Πλάτωνος»

γάλου Μυκηναίου βασιλέως, προέρχεται από το ρήμα «μιμνήσκω» 
ή «μένω» ή «μίμνω άγαν», που είναι επίρρημα και σημαίνει πολύ 
και το «μέμνων» μετοχή του ρήματος μέμνω. Το όνομα Αγαμέμνων 
κοντεύει όντως να σημαίνει αυτό που εκφράζει το όνομά του, δηλ. 
τον άνθρωπο που εκτελεί με αφοσίωση, υπομονή και καρτερία, 
όποια ιδέα του έλθει στο μυαλό κι ο,τιδήποτε αποφασίσει να κάνει 
το κάνει με ανδρεία.11

Από τη ρίζα του ρήματος μιμνήσκω αναδύεται και το θέμα «μεν» 
του ρήματος «μένω» (παρ. μένεσκον, μελ. μενώ, αορ. έμεινα, 
παρακ. μεμένηκα), με τις άφθονες έννοιες που περιλαμβάνει. 
«μένω» σημαίνει: ακινητοποιούμαι, ίσταμαι σταθερός στη μάχη, 
παραμένω, διαμένω (κατοικώ), εμμένω σε κάποια γνώμη ή πεποί-
θηση και τα ρήματα με την ίδια ρίζα με τις προθέσεις αναμένω, 
υπομένω, προσμένω, περιμένω, διαμένω, απομένω, παραμένω. 
Επίσης, οι λέξεις «μεναίχμης» και «μενεγχής» (= ο καρτερικός 
στη μάχη), «μενέκτυπος» (= ο υπομένων τον κτύπον της μάχης), 
«μενεδηίος» (= αυτός που μένει στη μάχη, ο καρτεροπόλεμος), 
«μενεκράτης» (= ο μένων και ο κρατών), η «μένανδρος γυνή» 
(= αυτή που περιμένει τον άνδρα). 
Τα ουσιαστικά που παράγονται από το ρήμα μένω, όπως «μονή», 
με τις σχετικές προθέσεις παραλείπονται, αλλά είναι αναγκαίο να 
υπομνησθεί ότι η λέξη μοναστήρι (= Μονή), όπως και οι λέξεις 
«μοναχός» και «μοναχή» και «το μένος» και η «μήνις», προέρχο-
νται από το ρήμα μένω που έχει ξεκινήσει η πορεία του από το 
μιμνήσκω.
«μένοντες» δε καλούνται από τον Αριστοτέλη12 οι απλανείς αστέ-
ρες. 
Κατά πάσα πιθανότητα δε και η λέξη «μένος» παρά το μένω, το 
παραμένω σηματοδοτεί τρείς έννοιες: α) τον θυμόν και την οργή. 
β) την ισχύ και την δύναμη και γ) ως προς την περιφραστική έκ-
φραση του πολέμου «μένος Αρηος», τον πόλεμο. Και από το «μέ-
νος» παράγεται το ρήμα «μενεαίνω» που σημαίνει: α) χολοώμαι, 
θυμώνω, εκκρίνω χολή, β) προθυμοποιούμαι και γ) λιποψυχώ. Το 
ρήμα «μενεαίνω» εχει σχέση με ψυχικές καταστάσεις13 (εξ ου και 
«η μαινάς» και «η μήνις» και «η μήνυσις», που εξελίσσεται σε «μή-
νυμα»).
Όσον αφορά δε τον περίφημο διάλογο του Πλάτωνος «ΜΕΝΩΝ» 
ο τίτλος δεν είναι τυχαίος. Ο μέγας φιλόσοφος δια στόματος του 
Σωκράτη αποκαλύπτει ότι: «Η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνα-
τος…..και έχει γεννηθεί επανειλημμένως και έχει δεί τα πάντα και 
εδώ και εις τον ‘αδη.. διότι, επειδή όλα τα πράγματα συγγενεύουν 
μεταξύ τους και αφού η ψυχή τα έχει μάθει κάποτε όλα, τίποτε 
δεν εμποδίζει τον άνθρωπον μόλις ενθυμηθεί το ένα, δηλ. μόλις το 
μάθει, να επανεύρει πάλιν όλα τα άλλα, εάν έχει κάποιος το θάρ-
ρος και δεν κουράζεται με την αναζήτηση διότι και η εύρεση και 
η αναζήτηση είναι όλα μαζί ανάμνηση».14

81 Β-D «Τό γάρ ζητει~ν ‘άρα καί τό μανθάνειν άνάμνησις ‘όλον 
 έστίν.». 
Αλλά και η αρχαία ελληνική γραμματεία, ιδίως οι ορφικοί, θεω-
ρούσαν τη μνήμη χρυσή αλυσίδα που συνδέει τη ζωή με τον θάνα-
το και οδηγεί στην ψυχή στην αθανασία. Αυτό δηλώνουν τα αρ-
χαιολογικά ευρήματα των ορφικών πινακίδων τόσον της Ελεύθερ-
νας, όσον και άλλων αρχαίων ελληνικών πόλεων, ακόμη και της 
Μεγάλης Ελλάδας.

1 Corpore σημαίνει σώματι, δοτ. πτώση που σημαίνει σωματικός από τη λατινική λέξη 
corpus γεν corporis
2 Δεύτερο όνομα του Ομήρου επειδή γεννήθηκε από τον Μέλητα ή παρά τον Μέλητα 
ποταμόν.
3 Η φράση σημαίνει μη ξεχάσεις να εκδικηθείς τους Αθηναίους αντιπάλους σου γιατί 
συμμετείχαν στη πυρπόληση των Σάρδεων Ηροδοτος V 105 
4 Τιτρώσκω σημαίνει πληγώνω
5 Το Μι είναι το 12ο και το Νί το 13ο κατά σειράν στα γράμαμτα της ελληνικής 
αλφαβήτου.ΟΙ αριθμοί στην αρχαία ελληνική γραμματεία δεν ήσαν τυχαίοι.
6 Η μητέρα των Μουσών
7 Ο μνημονεύων το θείον
8 Μνησεύω σηαίνει επιζητώ τον έρωτα γυναικός
9 Μνησιχάρη κατά τον Ησύχιον σημαίνει ηδονή
10 Μνησιδωρώ σημαίνει προσφέρω δημοσίας ευχαριστίας
11 Κρατύλος 395 a 5 Αγαμέμνων οίος α δόξειεν αυτώ διαπονείσθαι και καρτερείν 
τέλος επιτιθείς τοις δόξασι την αρετήν
12 Ουρ. 290a21
13 Ετυμολογικόν Magnum Lexikon 579,15 - 41
14 Η Μετάφρασση είναι της Ελλης Λαμπρίδη από τις εκδόσεις του Παπύρου

στην ΜνηΜη του Πατερα Μου,  
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,

Αθήνα, Μάιος 2018
Τον Μάη του 2018 συμπληρώνονται 25 χρόνια, μισός αιών, από 
τον αποχωρισμό μας corpore1. Παρά την πάροδο μισού αιώνα, 
στενά, τρυφερά δεσμά με κρατούν «δεμένη» εν ελευθερία με την 
μνήμη του. Δεν έχει περάσει μέρα που να μην τον θυμηθώ να μην 
τον μνημονεύσω γιατί εκείνος εκτός του ότι μου χάρισε τη ζωή, 
επιμελώς φρόντισε για την ανατροφή και την παιδεία μου, και 
υπήρξε ένα από τα πρότυπα του βίου μου.
Με αφορμή τη συμπλήρωση τόσο μακρού χρόνου, έκανα μερικές 
σκέψεις για την μνήμη, ένα αγαθό που ρέει αενάως και συγκρατεί 
το σύμπαν. Αυτές τις σκέψεις και τις αλήθειες που κρύβει η ελλη-
νική γλώσσα επιθυμώ να τις μοιραστώ με τους συμπατριώτες, φί-
λους και συγγενείς μας. 
Επικρατεί η γνώμη ότι η γλώσσα άρχισε να γεννιέται από μια 
συλλαβή  από ένα σύμφωνο ή σύμφωνα με κατάληξη το ωμέγα 
 που συνήθως εξέφραζαν ρήματα. Όπως το ρήμα «μάω – μώ», 
που σημαίνει ζητώ να μάθω (εξ ου και η λέξη «μάσμα» δηλ. Μά-
θημα), το ρήμα «ζώ» και η λέξη «ζωή». Ο Όμηρος ή άλλως ο 
«Μελησιγενής 2», αυτός δηλ. που έχει επιμεληθεί για τη γενιά του, 
χρησιμοποιεί συχνά το ρήμα «μνάωμαι – μνώμαι» και στον πα-
ρατατικό «μνάσκετο», δηλ. Ενθυμούμαι, σκέπτομαι περί τινος, 
συλλογίζομαι τινά. 
Είναι καταγεγραμμένη στην ελληνική ιστορία η φράση, την οποί-
αν καθημερινά υπενθύμιζε ο δούλος του στο Δαρείο: «Δέσποτα 
μέμνησο των αθηναίων».3

Από την ίδια ρίζα «μνα» (δωρικής διαλέκτου) προέρχεται και το 
γνωστό σήμερα ρήμα «μιμνήσκω» (αττικής διαλέκτου), που παρά-
γετααι από την επανάληψη του αρχικού συμφώνου του ρήματος 
«μνά- » το (μί) με το γιώτα. Αυτή η επανάληψη αποτελεί γλωσσι-
κό φαινόμενο που παρατηρείται σε πολλά ρήματα όταν δηλώνουν 
έμφαση κα ένσταση της ενέργειας του υποκειμένου, όπως «διδά-
σκω», «τιτρώσκω4» «πιπράσκω». 
Παρατηρείται ότι η ελληνική γλώσσα είναι μη οριακή, έχει αρχή, 
αλλά δεν έχει τέλος, γιατί διακρίνεται από τη λογική τάξη που 
εγκιβωτίζει στη δομή και στην ουσία της αυτό που εκφράζει και 
αυτό που εννοεί και έτσι εξελίσσεται και λειτουργεί αενάως μέσω 
του «Λόγου», του συλλογισμού. Ευλόγως οι μαθητές του Βελγίου 
διαδήλωσαν για να μην μειωθεί η ώρα διδασκαλίας της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας, κάτι γνωρίζουν κάτι έχουν μάθει από τη δι-
δασκαλία της.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σύμφωνα «μί» και «νί» είναι τα σύμ-
φωνα που υπάρχουν στο κέντρο της ελληνικής αλφαβήτου.5 Όταν 
εκφέρονται είτε συγχρόνως είτε χωριστά ενεργοποιούν τον εγκέ-
φαλο έτσι ώστε να προκαλούνται ισχυρές δονήσεις στις συνάψεις 
του, με αποτέλεσμα να ενισχύεται και η μνήμη και να πολλαπλα-
σιάζονται οι συλλογισμοί του εγκεφάλου. 
Από σύνδεση των δύο ισχυρών συμφώνων του ελληνικού αλφαβή-
του «μι» και «νι» προκύπτει η ρίζα «μν-». Και απ’ αυτή τη ρίζα 
αναβλύζει πλούτος ελληνικών λέξεων, όπως 
«η μνήμη», «το μνημείον», «το μνήμα», «η 
μνημοσύνη»6 και «η μνημοσύνη», «το μνη-
μόριον», «το μνημούρι», «το μνημόσυνο» και 
«το μνήμονιο». Το ρήμα «μνημονεύω», 
«μνησίθεος»7, «η μνησικακία», «ο μνησίκα-
κος», «η μνηστεία», «ο μνηστήρ», «η μνη-
στή», «η μνηστιροφονία», «η μνηστηροκτο-
νία», τα ρήματα «μνηστεύω»8 και «αμνη-
στεύω» και «η αμνησία», «η μνησιχάρη»9, το 
ρήμα «μνησιδωρώ»10 και πιθανόν και οι λέξεις 
«μνάς» και «μνής», χρηματικό ποσό ως βάρος 
σε εκατόν δραχμές, κατ αντιστοιχία, της σημε-
ρινής λέξεως «νόμισμα». Είναι δηλ. αντικείμε-
νο που μιμνήσκει, υπενθυμίζει και συμβολίζει 
κάποια υλική αξία για τις συναλλαγές και το 
εμπόριον. 
Και στο σημείο αυτό, εκφράζω την ευγνωμο-
σύνη μου στον αείμνηστο δάσκαλό μου, Μενέ-
λαο Παρλαμά, που μου είχε επισημάνει την 
ισχύ και την επιρροή των συμφώνων, και όχι 
των φωνηέντων, στην αρχαία ελληνική γλώσσα. 
Αλλά και το όνομα του Αγαμέμνονος, του με-

της αλεξάνδρας Σταυρακάκη (αλς)

«ΜΙΜΝΗΣΚΩ, ΜΝΗΜΗ, 
ΜΝΗΜΕΙΟΝ, ΜΕΝΩ

&
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1ου ΔηΜοτικου σΧολειου ανωγειων 
                     Με τη ληΞη των ΜαθηΜατων ΑΝΩΓΕΙΑ, ΙούΝΙοΣ 2018

Πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις του 1ου Δημοτικού σχολείου Ανωγείων, με τη 
λήξη των μαθημάτων, που ήταν αφιερωμένης στην αγάπη!!
Το απόγευμα της Πέμπτης, 07 Ιουνίου, στην αυλή του Σχολείου, μέσα σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, έγινε ο αποχαιρετισμός 
των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης και η απονομή των βραβείων στους διακριθέντες για τις επιδόσεις και το ήθος τους μαθητές.
Ακολούθησε το πρόγραμμα της γιορτής που οδήγησε μικρούς και μεγάλους σε μεγάλο κέφι κι ένα εκρηκτικό ξεφάντωμα.
Οι μαθητές όλων των τάξεων με τα υπέροχα χορευτικά τους έδειξαν πως με την συνεργασία και το αλληλοσυντονισμό μπορούν 
να πετύχουν εκπληκτικά πράγματα. Επίσης τα παιχνίδια survivor στο δεύτερο μέρος οδήγησαν τους μαθητές σε ένα ξέφρενο 
πανηγύρι κεφιού και χαράς.
Τη δεύτερη ημέρα, στο αμφιθέατρο του Σχολείου, οι μαθητές της Ε’ τάξης, παρουσίασαν δραματοποιημένο από τους ίδιους με 
την καθοδήγηση της δασκάλας τους κ. Ζαφειρένιας Δραμουντάνη, το έργο του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τα ψηλά βουνά». Οι 
μαθητές με ιδιαίτερα απλό και κατανοητό τρόπο κατάφεραν να περάσουν επίκαιρα μηνύματα, αλληλοσυνεργασίας, ομαδικό-
τητας, αγάπης προς τη φύση κ.α. και καθήλωσαν με τη φυσικότητά τους μικρούς και μεγάλους. 

Η διευθύντρια του σχολείου κα Ευτυχία Χατζάκη, στην ομιλία της κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του σχολικού έτους 
ανέφερε τα εξής:

«αιδεσιμότατοι, κύριε δήμαρχε, κ. αντιδήμαρχε, αγαπητοί 
γονείς, κυρίες και κύριοι!!!
Σας καλωσορίζουμε στη γιορτή λήξης των μαθημάτων του 
Σχολείου μας και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση!!
Εφέτος η γιορτή μας είναι αφιερωμένη στην αγάπη! Και αυτό 
όχι τυχαία, αφού η παιδαγωγική σχέση δασκάλου και μαθη-
τή βασίζεται στην αγάπη και την εμπιστοσύνη μεταξύ τους 
και στόχο έχει να στρέψει την ψυχή του μαθητή στη γνώση της 
αλήθειας και της αρετής. 
Η αγάπη δεν διδάσκεται, δεν επιβάλλεται, όμως καλλιεργεί-
ται με την προτροπή, την πνευματική άσκηση, τη συνέπεια, 
την αυτοπειθαρχία και το παράδειγμα των ενηλίκων που 
αποτελεί μόνιμη βοήθεια για τα παιδιά, τους μαθητές μας.
Η αγάπη είναι πολυδιάστατη! αγάπη σημαίνει φιλία, κατα-
νόηση, υπομονή, συνεργασία, σεβασμός, ανθρωπιά και δια-
χέεται παντού…αγάπη στο συμμαθητή, αγάπη στο δάσκαλο, 
αγάπη στην εργασία και τα γράμματα, αγάπη στο Σχολείο, 
στην Πατρίδα, αγάπη στο συνάνθρωπο, αγάπη στη φύση, 
αγάπη σε όλους και όλα. Μια μαγική λέξη που αν φωλιάσει 
στις καρδιές των ανθρώπων μπορεί να ρυθμίσει την παγκό-
σμια ειρήνη και ισορροπία!
Αγαπητοί γονείς!
Το Σχολείο του Σήμερα δεν επιδιώκει την παροχή γνώσεων 
μονάχα. Έχει γενικότερους σκοπούς που αφορούν στην ενερ-
γοποίηση του μαθητή για την ανακάλυψη της γνώσης από τον 
ίδιο, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και όχι μόνο αυτά.
Το Σχολείο προσπαθεί να εμφυτεύσει στους μαθητές αξίες 
και στάσεις ζωής, να διαμορφώσει χαρακτήρες που να δια-
πνέονται από κατανόηση, ανθρωπιά και αγάπη!! οι γνώσεις 
είναι καλές και ωφέλιμες για μια πιο εύκολη και ποιοτική 
ζωή, όμως χωρίς ανθρωπιά, σεβασμό και αγάπη όσες κι αν 
είναι δεν έχουν καμία αξία.
Η εποχή μας με τους γρήγορους ρυθμούς, την έλλειψη ποιό-
τητας και ανθρωπιάς δεν μας έχει αφήσει κι εμάς ανεπηρέα-
στους όσο κι αν είμαστε μια μικρή και κλειστή κοινωνία. Γι’ 
αυτό καθημερινά εμείς οι εκπαιδευτικοί, προσπαθήσαμε με 
όλες μας τις δυνάμεις να εμπνεύσουμε τους μαθητές μας, με 
σεβασμό και αγάπη, να τους διδάξουμε αρχές και αξίες, να 
διορθώσουμε στάσεις και συμπεριφορές που θα είναι πολύ-
τιμες για τη ζωή τους. Πιστεύουμε ότι αυτός ο αγώνας των 
εκπαιδευτικών θα ευοδωθεί σιγά-σιγά και θα επηρεάσει στα-
διακά τη διαμόρφωση των χαρακτήρων τους και της συμπε-
ριφοράς τους.
Σε αυτά τα παιδιά που θα σας παρουσιάσουμε τώρα είναι 
φανερή στα πρόσωπά τους η αγωγή και τα εφόδια που έδω-
σε το Σχολείο αλλά και το σπίτι τους! Είναι οι μαθητές της 

κογένεια του εγγονού τους, αλέξανδρου 
Γ. Καλλέργη.
Το Σχολείο τους ευχαριστεί θερμά και 
τους εύχεται υγεία και μακροζωία.
Το βραβείο διεκδίκησαν επάξια, επτά 
αριστούχοι μαθητές που αποφοίτησαν με 
Άριστα δέκα και είναι οι εξής:
αεράκη Ελένη
ανδρεαδάκη ΄Ελενα
δακανάλη Ελπίδα
Μανουρά Σταυρούλα
Ξυλούρη Φανουρία
Φασουλάς  Γεώργιος
Χαιρέτης Στυλιανός
Τυχερή από την κλήρωση αναδείχθηκε η 
Σταυρούλα Μανουρά.
Επίσης τρεις ακόμη μαθητές αποφοίτη-
σαν με ́ αριστα δέκα, αλλά κάποια εννιά-
ρια στα τρίμηνα τους απέκλεισαν από την 
κλήρωση. Είναι οι μαθητές, Κεφαλογιάν-
νης Γιώργος, δραμουντάνη Εβελίνα και 
Χαιρέτη Ελένη-Μαρία.
Εκφράζουμε θερμά συγχαρητήρια σε 
όλους του μαθητές, στους γονείς και στους 
δασκάλους τους! 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να συγχαρού-
με επίσης τη μαθήτρια της Έκτης τάξης, 
Χαιρέτη Ελένη - Μαρία που απέσπασε το 
πρώτο βραβείο στον 4ο παγκρήτιο διαγω-
νισμό συγγραφής μαθητικής συνέντευξης 
και την καλούμε να έρθει να πάρει το 
βραβείο της.
Επίσης άλλη μία διάκριση έφερε στο Σχο-
λείο μας, με Εύφημο μνεία, ο μαθητής της 
Πέμπτης τάξης Γιώργος Κονιός που συμ-
μετείχε στον πανελλήνιο διαγωνισμό Φυ-
σικών «αριστοτέλης». να έρθει να παρα-
λάβει το βραβείο του! 
Τέλος διακρίσεις είχαμε και στον Πανελ-
λήνιο μαθητικό διαγωνισμό Mαθηματικών 
“ο Ευκλείδης”. Είναι οι μαθητές Μαρίνα 
Σκουλά και Γιώργος Κονιός.
Κλείνοντας, να απευθύνουμε τις θερμές 
ευχαριστίες σε όλους τους φορείς που συ-
νεργάστηκαν με το Σχολείο και συνέτει-
ναν με τον τρόπο τους στο έργο του Σχο-
λείου ως εξής:
Το δήμο ανωγείων, τη Σχολική Επιτροπή, 
το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για την 
αδιάλειπτη συμπαράσταση και αρωγή 
τους στο έργο του Σχολείου.
Το σκακιστικό Σύλλογο ανωγείων που 
προετοίμασε και οδήγησε πολλές φορές 
σε πρωταθλήματα, με σημαντικές διακρί-
σεις, αρκετούς μαθητές του Σχολείου μας, 
ανεβάζοντας τους την αυτοπεποίθηση και 
την αυτοεκτίμηση. 
Τον κ. Γιώργο Καλομοίρη που ακολούθη-
σε κα ξενάγησε τους μαθητές της Τρίτης 
τάξης στο Ιδαίο ΄αντρο με προθυμία και 
αγάπη.
Το ΚΤΕΛ ρεθύμνου και τον κ. Κώστα Κο-
ντόκαλο που έκανε τις μετακινήσεις προς 
το Ιδαίο Άντρο, αλλά και προς τον Άγιο 
υάκινθο, αρκετές φορές για την παρακο-
λούθηση περιβαλλοντικών Προγραμμά-
των αφιλοκερδώς αλλά και στα γειτονικά 
χωριά.
Τον κ. Μάριο….. και την κ. νατάσα Χαλ-
κιαδάκη που έκαναν πλήρες πρόγραμμα 
φυσητού γυαλιού και εφέτος,όπως κάθε 
χρόνο άλλωστε, στους μαθητές του Σχο-
λείου.
Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον αγροτικό 
Συνεταιρισμό και τον Πρόεδρο του ελαι-
ουργείου, Παπά ανδρέα Κεφαλογιάννη 

για την ξενάγηση των μαθητών του Σχολείου στο χώρο του ελαιουργείου. Το ΚΠΕ 
ανωγείων για τη συνεργασία μας σε περιβαλλοντικά θέματα και τους προπονητές 
της ΕΠο που ήλθαν αφιλοκερδώς στο Σχολείο για να εμπνεύσουν στους μαθητές 
μας το αθλητικό ιδεώδες.
Επίσης ευχαριστούμε θερμά όλους τους δωρητές χρηματικών ποσών, βιβλίων, εγκυ-
κλοπαιδειών, φαρμακευτικού υλικού, καθώς και την ηλεκτρονική εφημερίδα ανΩ-
ΓΗ και τη Φωνή των ανωγείων για τις καταχωρήσεις δωρεών και άλλων εκπαιδευ-
τικών θεμάτων και δε θα παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε για την πολυποίκιλη 
προσφορά της στο έργο του Σχολείου, την απασχοληθείσα με οκτάμηνη σύμβαση κ. 
θάλεια βρέντζου και φυσικά τις κυρίες‘Ελλη Μανουρά και Ζουμπουλιά Σαλούστρου 
για την πολύτιμη συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.
αύριο το Σχολείου έχει να παρουσιάσει μια υπέροχη καλοκαιρινή παράσταση από 
τους μαθητές της Ε2 τάξης με θέμα «Τα ψηλά βουνά» γραμμένη εξ ολοκλήρου από 
τους μαθητές της Ε2 τάξης με την καθοδήγηση της δασκάλας τους κ. δραμουντάνη 
Ζαφειρένιας.
Σας προσκαλούμε στις 11:00 το πρωί να τιμήσετε με την παρουσία σας και αυτή 
την εκδήλωση του Σχολείου. 
Για απόψε η γιορτή μας περιλαμβάνει καλλιτεχνικό και αθλητικό μέρος. Στο πρώ-
το μέρος θα διασκεδάσετε με τις χορευτικές ικανότητες των μαθητών μας και στο 
δεύτερο με αθλητικά παιχνίδια και δραστηριότητες. Στην πραγματοποίηση της 
γιορτής έβαλαν το λιθαράκι τους όλοι οι συνάδελφοι, στο χορευτικό μέρος ιδιαιτέ-
ρως η δασκάλα αγγλικής κ. Κανέλλου Καρολίνα, η δασκάλα του Τ.Ε κ. διχάλα 
Ελένη και φυσικά η γυμνάστρια του Σχολείου κ. Κατσάνου αγάθη, η οποία επιμε-
λήθηκε και το αθλητικό μέρος της γιορτής.
Ευχαριστώ για την υπομονή σας!
Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων και εμένα, ευχές για ένα υπέροχο και συναρ-
παστικό καλοκαίρι!».

Η δασκάλα της Ε’ Δημοτικού Ζαφειρένια Δραμουντάνη, που επιμελήθηκε της 
βασισμένης στο βιβλίο του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τα Ψηλά Βουνά» παράστασης, 
η οποία έλαβε χώρα τη 2η μέρα των εορταστικών εκδηλώσεων για τη λήξη του σχο-
λικού έτους, ανέφερε, σχετικά, στην ομιλία της:
«Τα παιδιά παίζοντας έκαμαν όλη αυτή τη δουλειά και τα κατάφεραν! Καθένας 
εργάστηκε για τον εαυτό του, αλλά και για όλους· όλοι πάλι δούλεψαν για τον έναν.
Έτσι έκαμαν αυτό που λέμε κοινότητα και έγιναν παράδειγμα για τους μεγάλους...», 
μας λέει ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου στο πιο πολυδιαβασμένο παιδικό ανάγνωσμα 
στην Ελλάδα, τα περίφημα «Ψηλά βουνά», που θα σας παρουσιάσει η τάξη μας. 
Κυκλοφόρησαν το 1918 και αποτελούσαν το πρώτο σχολικό αναγνωστικό στη δη-
μοτική γλώσσα, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που εισήγαγε ο 
Ελευθέριος βενιζέλος.
αφηγείται τις περιπέτειες μιας ομάδας παιδιών, που όταν τελειώνουν την τελευταία 
τάξη του δημοτικού αποφασίζουν, με την άδεια των γονιών τους, να κάνουν μόνα 
τους διακοπές για περίπου δύο μήνες στα βουνά της Ευρυτανίας. 
Εκεί, μέσα στις ομορφιές της φύσης, μαθαίνοντας τις ιστορίες των ανθρώπων που 
συναντούν, τις λαϊκές παραδόσεις και τους μύθους, θα φτιάξουν μια κοινότητα που 
εξυμνεί το ομαδικό πνεύμα, την αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό, θα ανακαλύ-
ψουν τη δύναμη που κρύβεται μέσα στις καρδιές τους και  θα μάθουν να ξεπερνούν 
τις δυσκολίες της ζωής μέσα από την συνεργασία και την εμπιστοσύνη απέναντι 
στον συνάνθρωπο.
Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα έργα της νεοελληνικής λογοτεχνικής μας πα-
ράδοσης, που κρύβει στις σελίδες του την εφαρμογή της δημοκρατίας, καθώς και 
έναν ύμνο στη φύση και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η παράσταση που απευθύνεται όχι μόνο σε παιδιά, αλλά και σε όσους κρύβουν 
πάντα ένα παιδί μέσα στην καρδιά τους, αναδεικνύει μέσα από την χειμαρρώδη 
ολοζώντανη γλώσσα του Παπαντωνίου τη δύναμη της επικοινωνίας του ανθρώπου 
με τη φύση και με τους συνανθρώπους του, τον θρίαμβο της φιλίας, της αγάπης, της 
ειρήνης και της ανιδιοτελούς συνεργασίας.
οι μελετητές είπαν για «Τα ψηλά βουνά» πως «είναι από τα βιβλία που ξυπνούν 
τους λαούς και τους κάνουν μεγάλους».Σήμερα, μας υπενθυμίζουν, πέραν όλων των 
άλλων, πόσο σημαντικό είναι ο καθένας από μας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου απευθύνεται στα παιδιά όλων των εποχών: «Όταν βρί-
σκονται γενναία παιδιά σαν εσάς, ένα δάσος γίνεται αιώνιο. Κι οι άνθρωποι ζουν 
καλύτερα τη ζωή τους», αναφέρει στο βιβλίο. 
αυτόν τον Ιανουάριο συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη μέρα που «Τα Ψηλά 
βουνά» ξεκίνησαν να εκπαιδεύουν και να ψυχαγωγούν γενιές και γενιές μαθητών. 
ας ταξιδέψουμε λοιπόν όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, στις βουνοκορφές τους!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση της παράστασης 
αυτής και ιδιαιτέρως στους μαθητές για την προσπάθειά τους.
Ευχαριστώ και όλους εσάς για την παρουσία τους!!!
Καλή διασκέδαση σε όλους!».

Έκτης που φέτος αποχαιρετούν το δημοτικό Σχολείο, μετά από 
έξι χρόνια σκληρής δουλειάς. Είναι εδώ και θέλουν να σας με-
ταφέρουν τα μηνύματά τους και να αποχαιρετήσουν το Σχολείο 
και τους δασκάλους τους! 
να δώσουμε το λόγο στους μαθητές. θα μιλήσουν οι μαθητές 
Γιώργος Φασουλάς και Φανουρία Ξυλούρη 
Το Σχολείο με τη σειρά του είναι έτοιμο να κατευοδώσει και να 
παραδώσει τους μαθητές στη νέα βαθμίδα, με ιδιαίτερη συγκί-
νηση και χαρά!
αγαπητά μας παιδιά! 
Το Σχολείο σας δίδαξε γνώσεις και αρετές. Με τις γνώσεις 
κατακτή σατε την επιστήμη, με τις αρε τές αποκτήσατε την ευ-
γένεια, το σεβασμό, τη στοργή, την υπευθυνότητα, την αγάπη, 
την αλήθεια, την εκτίμηση, τη με γαλοψυχία, τη φιλοπατρία.
Με όλα αυτά τα εφόδια προσπαθήσαμε να σας οδηγήσουμε σε 
μεγαλύτερες σπουδές σε ανώτερα σχολεία, βα δίζοντας με ασφά-
λεια στο δρόμο της ενάρετης ζωής.
αυτή την ώρα του αποχωρισμού μας, όλοι εμείς οι δάσκαλοι 
σας, σας κοιτάμε και σας καμαρώνουμε. Εί μαστε υπερήφανοι 
για σας. Είστε τα πνευματικά μας παιδιά που δεθήκαμε για έξι 
χρόνια μαζί σας. οι ευχές και η αγά πη μας θα σας συνοδεύουν 
παντού. οι επιτυχίες σας θα εί ναι και δικές μας επιτυχίες και η 
δική σας χαρά θα φτάνει μέχρι τις καρδιές μας. υγεία, καλές 
σπουδές και καλή σταδιοδρομία στη ζωή σας.
Το Σχολείο θα σας προσφέρει ένα μικρό αναμνηστικό, ο Σύλ-
λογος γονέων έχει ετοιμάσει ένα υπέροχο άλμπουμ για εσάς για 
να κρατήσετε ζωντανές τις αναμνήσεις από τα μαθητικά σας 
χρόνια στο δημοτικό και η κ. ρένα Μπαγκέρη από το σύλλογο 
των παππούδων και των γιαγιάδων, ετοίμασε ένα υπέροχο cd 
εικοσάλεπτης διάρκειας με ανεπανάληπτες στιγμές από τη σχο-
λική σας ζωή και μια υπέροχη φωτογραφία για τον καθένα από 
εσάς. Το Σχολείο ευχαριστεί θερμά και το Σύλλογο Γονέων και 
την κ. ρένα Μπαγκέρη.
Επίσης όπως κάθε χρόνο και αδιαλείπτως εδώ και 20 χρόνια, 
το Σχολείο θα απονείμει το χρηματικό βραβείο των τριακοσίων 
ευρώ στο καλύτερο μαθητή της ΄Εκτης τάξης, που προσφέρει η 
οικογένεια αλεξάνδρου Γεωργίου Καλλέργη.
Το βραβείο των τριακοσίων(300) ευρώ καθιερώθηκε το 1999 
από τον πρώην δήμαρχο ανωγείων Ελευθέριο Σκουλά, στη μνή-
μη της συζύγου του αργυρής Κακουδάκη, η οποία διετέλεσε 
δασκάλα του δημοτικού Σχολείου ανωγείων για 35 χρόνια. Και 
τους δύο διέκρινε ιδιαίτερη αγάπη για τα ανώγεια.
Μετά το θάνατο του Ελευθερίου Σκουλά το βραβείο συνέχισε 
να το προσφέρει η οικογένεια των παιδιών τους Γεωργίου και 
νίκης Καλλέργη στη μνήμη των γονέων τους.
Τα τελευταία χρόνια το βραβείο συνεχίζει να προσφέρει η οι-

ΕΚΛΟγΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝώΣΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤώΝ
εκπΡόΣΩπόΣ τΩν ΑνΩΓεΙΩν ό Γεν. ΓΡΑΜΜΑτεΑΣ 
τόΥ ΣΥΛΛόΓόΥ ΜΑΣ, κ. ΓΙΑννηΣ ΣπΙθόΥΡηΣ

ΑθήνΑ, 13 ΜΑΐου 2018

Με κάλπες σε Αθήνα και Πέραμα Μυλοποτάμου, πραγματοποιήθηκαν την 
Κυριακή, 13 Μαΐου 2018, οι εκλογές της Πανελλήνιας Ένωσης Μυλοποτα-
μιτών, ενώ την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, και ύστερα από πρόσκληση του 
πλειονοψηφήσαντος μέλους Μανώλη Κυρίμη, αναδείχθηκε το νέο Προεδρείο 
και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μυλοποταμιτών.
Πρόεδρος εξελέγη ομόφωνα ο μ. Κυρίμης, ενώ εκτός από τα μέλη του 
Προεδρείου τοποθετήθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση, και τα μέλη των 
επιτροπών, που θα αναλάβουν συγκεκριμένη δράση. 
Η νέα σύνθεση του Προεδρείου έχει ως εξής: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανώλης Κυρίμης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ A’: Κόκκινος Μανώλης 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ B’: Νικηφόρος Μιχάλης 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ’: Παρασύρης Φραγκιάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ’: Φράρου-Παπαδογιάννη Κωνσταντίνα (Η Δ’ Αντιπρόε-
δρος εκπροσωπεί τον Πρόεδρο σε εκδηλώσεις και συναντήσεις της Κρήτης. 
Την αντιπρόεδρο αναπληρώνει και συνεπικουρεί η Μ. Λιανέρη) 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρής Δημήτριος 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γαλλιάκη Δέσποινα, την οποία θα αναπληρώνει ο 
Καλοκύρης Κωνσταντίνος 
ΤΑΜΙΑΣ: Βασσάλου Μαρία 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Νησανάκης Κωνσταντίνος 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Μουντάκης Γεώργιος, Σωπασή Γραμματική, Ματθαιου-
δάκης Ιωάννης, Φανουράκης Αντώνιος, Ρουσσάκη-Βασσάλου Ευαγγελία, 
Δαμαβολίτης Εμμανουήλ, Τρούλης Μιχάλης 
ΕΦΟΡΟΣ: Καρκόγιαννης Κωνσταντίνος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: Χνάρης Κωνσταντίνος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: Σπιθούρης Γιάννης 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Δημήτρης Μαρής
ΜΕΛΗ: 
Αντωνίου Μιχαήλ, Βατσινά-Φλουρή Ελευθερία, Γεωργιουδάκης Πέ-
τρος,Δαφνομήλης Αντώνιος, Δομαζάκης Γεώργιος, Ζαχαράκης Σπυρίδων, 
Καβρού Άννα, Κατσιράκης Γεώργιος,Κουτάντος Αντώνιος, Λυγερή Στυ-
λιανή, Μουλουδάκης Γεώργιος, Ξενάκης Αλέξανδρος, Παπαδόπουλος Βα-
σίλειος, Παρασχάκης Ιωάννης, Πλεμμένος Γεώργιος, Σηφάκης Αντώνιος, 
Σταυρουλάκης Ιωάννης, Στεφανάκης Εμμανουήλ, Συγλέτος Ιωάννης, Σω-
πασής Ιωάννης, Τζιλιγκάκης Ιωάννης, Φακιδάρης Δημήτριος, Φλουρής 
Χαράλαμπος, Ψωμακάκης Ιωάννης.
Επίσης στην ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ εκλέχθηκαν οι: Φλουρής Γεώργιος (Πρό-
εδρος), Δράγασης Κωνσταντίνος (μέλος) και Τριτσάρη Μαρία (μέλος)
Εκπρόσωπος των ανωγείων στο νέο Διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης, ο 
Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας κος Γιάννης Σπιθούρης, ο οποίος 
ανέλαβε αναπληρωτής εκπρόσωπος νεολαίας, ενώ συμμετέχει ως μέλος στη 
Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας της Ένωσης και στην Επιτροπή Αθλη-
τικών Δραστηριοτήτων.
Η Συντακτική Ομάδα της Φωνής των Ανωγείων συγχαίρει τον Γιάννη Σπι-
θούρη και όλους τους νέους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Πολιτιστικής 
Ένωσης Μυλοποταμιτών για την εκλογή τους και εύχεται καλή επιτυχία και 
καλή δύναμη στο έργο τους!



δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις
12 13ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ανώγεια, απρίλιος 2018

Μέρες γιορτής του Πάσχα, μέρες αγά-
πης και όπως κάθε χρόνο η Κοινωνική 
Υπηρεσία βρέθηκε κοντά στους συναν-
θρώπους μας, ιδιαίτερα στα μοναχικά 
άτομα, αλλά και στους  κοινωνικοοικο-
νομικά ευάλωτους δημότες, μοιράζοντας 
κάρτες με ευχές μαζί με  παραδοσιακά 
γλυκίσματα και προϊόντα.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανω-
γείων, μια υπηρεσία που είναι αφιερωμέ-
νη στον άνθρωπο, δε θα μπορούσε αυτές 
τις μέρες να μη σκεφτεί τους ανθρώπους 
που  βιώνουν ιδιαίτερες δυσκολίες, ειδικά 
όταν αυτοί είναι πρόσφυγες και μάλιστα 
ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά, όπως αυτά 
που φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξε-
νίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων αιτούντων 
Άσυλο στα Ανώγεια.
Προσκάλεσε, λοιπόν, τους ανήλικους 
πρόσφυγες στο χώρο της Υπηρεσίας, 
στην περιοχή Κομπί Ανωγείων, όπου 
τους υποδέχτηκαν ηλικιωμένες και νεώ-
τερες ανωγειανές γυναίκες, για να πραγ-
ματοποιηθεί στη συνέχεια μία όμορφη 
εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκε και 
ο αντιδήμαρχος Ανωγείων κ. Βασίλης 
Σμπώκος.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα 
από τις Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.κ. 
Σουλτάτου Ειρήνη και Θεοφανάκη Ει-
ρήνη, οι οποίες αναφέρθηκαν με λίγα 
λόγια στο έργο της υπηρεσίας, αλλά και 
τη σημασία της γιορτής του Πάσχα και 

Εξαιρετική επιτυχία είχε η πολλή ιδιαίτερη και ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη Μάνα, 
που διοργανώθηκε από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων. 

Ο σκοπός της εκδήλωσης επετεύχθη απόλυτα αφού 
οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν στιγμές και συναι-
σθήματα, λόγια, εικόνες και πράξεις που έχουν 
χαραγμένες στο μυαλό τους και τους συντροφεύουν 
σε όλη τους τη ζωή, ενώ απέδωσαν και τον δέοντα 
φόρο τιμής στη Μάνα, αναγνωρίζοντας την αξία 
του δύσκολου και συνάμα υπέροχου ρόλου που 
αυτή διαδραματίζει, στη ζωή κάθε ανθρώπου.
Η αίθουσα της Κοινωνικής Υπηρεσίας ήταν κατά-
μεστη από παιδιά, μεγάλα πια, που ήρθαν να τιμή-
σουν με το δικό του τρόπο το καθένα την γυναίκα 
που το έφερε στη ζωή ή που το ανέθρεψε, κι ας μην 

ήταν η βιολογική του μητέρα. Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη, με την αγάπη και την ευγνωμο-
σύνη να είναι ζωγραφισμένες στα πρόσωπα όλων των συμμετεχόντων. 
Επρόκειτο για μία καθαρά βιωματική δράση, στην οποία το λόγο πήραν όλοι οι παρευρισκό-
μενοι, διηγούμενοι προσωπικές ιστορίες, ενώ παράλληλα προβαλλόταν φωτογραφικό υλικό, 
που οι ίδιοι είχαν φέρει.
Μέσα από τις αφηγήσεις οι συμμετέχοντες έγιναν κοινωνοί του πιο ακριβού συναισθήματος, της 
αγάπης της μάνας. Της μάνας της κατοχής, που μέσα στις κακουχίες και δίχως τον άντρα της 
προσπαθούσε να μεγαλώσει τα παιδιά της, της γυναίκας που δεν γέννησε, αλλά στάθηκε σαν 
μάνα, της μάνας που η απώλεια ή η απουσία του συζύγου την ανάγκασε να σταθεί και μάνα και 
πατέρας στα παιδιά της, της μάνας με παιδί με ιδίαιτερες ανάγκες, της πολύτεκνης μάνας. 
Αρκετοί κατάφεραν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για το  πρόσωπο της μητέρας τους. 
Κάποιοι άλλοι δεν μπόρεσαν, γιατί το συναίσθημα ήταν τόσο έντονο που δεν άφηνε τη φωνή 
να βγει. Κι αυτοί όμως, αφησαν το μυαλό να ταξιδέψει, αναζητώντας το χάδι, τα γλυκά λόγια, 
τη ζεστή ματιά της μάνας, κι έτσι νοερά της είπαν το δικό τους «ευχαριστώ». 
Μία εκδήλωση μοναδική...όπως μοναδική είναι και η κάθε Μάνα!!

Με το νέο πρόγραμμα «Καλλικράτη» πολλές αρμοδιό-
τητες των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας της Νομαρ-
χίας και της Περιφέρειας μεταφέρθηκαν στις Κοινωνι-
κές Υπηρεσίες των Δήμων.
Έτσι δημιουργήθηκε μία νέα Κοινωνική Υπηρεσία στο 
Δήμο Ανωγείων που διευρύνει τις υπηρεσίες της προς 
όλες τις ηλικίες και προς όλους τους Δημότες.
Μια υπηρεσία με πολυδιάστατο ρόλο: Παιδικό Σταθμό, 
ΚΑΠΗ, Κοινωνική Μέριμνα κατ οίκον, ενιαίο μαγειρείο 
του Δήμου για τα μοναχικά άτομα, πρόγραμμα ΚΕΑ, 
Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, ανασφάλιστοι (αιτήσεις για 0% συμ-
μετοχή στα φάρμακα υπό προϋποθέσεις), ενημέρωση 
-διευκόλυνση διεκδίκησης προνοιακών επιδομάτων, προ-
γράμματα προαγωγής υγείας , συμβουλευτική υποστήρι-
ξη οικογενειών /ατόμων, ομάδες προσωπικής ανάπτυξης 
και συμβουλευτικής, Κοινωνικό Παντοπωλείο (με ίδια 
έξοδα) και άλλα.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτι-
σμού παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες, νοσηλευτικές, 
φυσιοθεραπεία, οικογενειακή βοήθεια, τόσο στο χώρο 
που λειτουργούν τα γραφεία του, όσο και κατ οίκον, για 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων 
και την διατήρηση των ίδιων και των οικογενειών τους 
στον κοινωνικό ιστό. 
Στις μέρες της παρούσας οικονομικής κρίσης, οι ψυχο-
κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες αυξάνονται συνε-
χώς, μένουν ακάλυπτες και οι δυσκολίες χτυπούν την 
πόρτα όλων, ανεξάρτητα από το επάγγελμα και το μορ-
φωτικό επίπεδο.
Ο Δήμος Ανωγείων, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
στηρίζει συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τους 
αδύναμους συνανθρώπους μας και προσπαθεί να βρίσκε-
ται δίπλα τους αξιοποιώντας κάθε δυνατό μέσο και εξα-
ντλώντας όλα τα περιθώρια για την κάλυψη των βασικών 

αναγκών τους. Γιατί πέραν των οικονομικών, τα προβλή-
ματα της κοινωνικής απομόνωσης, του κοινωνικού απο-
κλεισμού, της μοναξιάς, αλλά και των σχέσεων στην οι-
κογένεια, είναι μεγάλα, με τις λύσεις που προτείνονται από 
τους κρατικούς φορείς, να καθίστανται συχνά ανεπαρκείς.
Ούτω, η προσπάθεια συνεχίζεται για το καλύτερο δυνα-
τό αποτέλεσμα, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα 
και την αξιοπρέπεια των ευάλωτων δημοτών.
Σημαντικός αρωγός στην υποστήριξη που παρέχει η Κοι-
νωνική Υπηρεσία στις οικονομικά αδύναμες οικογένειες 
είναι οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες που με τις ευγενικές 
δωρεές τους διευκολύνουν το έργο της. 
Ένα μεγάλο μέρος των δωρεών που συγκεντρώνονται 
από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου κατά τη διάρ-
κεια του έτους αξιοποιούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος 
τους, για την κάλυψη βασικών αναγκών ευάλωτων κοι-
νωνικοοικονομικά συνδημοτών μας.

κΟΙΝΩΝΙκΗ ΥΠΗρΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  
ΕΝ.. . ΔρΑΣΕΙ

κοινωνική υπηρεσία  Δήμου ανωγείων 
(Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού)

ο «ΗΧΟΣ των ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

των σχετικών εθίμων του χωριού.
Οι εργαζόμενοι του Κέντρου, ψυχολόγος 
κ. Κυβεντίδου Κική και δικηγόρος κ. Μα-
ματζάκη Ελευθερία, μίλησαν για το Κέ-
ντρο Υποδοχής Ασυνόδευτων Ανήλικων 
Προσφύγων στ’ Ανώγεια, που ήταν το 
πρώτο σε όλη την Ελλάδα και το μοναδικό 
στην Κρήτη, αναφερθείσες ιδιαίτερα στο 
πόσο το έχει αγκαλιάσει και το έχει στηρί-
ξει η τοπική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια, 
αλλά και πόσο αξιόλογο και σημαντικό 
έργο επιτελεί από το 2000, που ξεκίνησε η 
λειτουργία του.
Στη συνέχεια,  τα ασυνόδευτα παιδιά - πρό-
σφυγες μίλησαν για τις δικές τους θρησκευ-
τικές γιορτές, τα  έθιμα, τη νηστεία, τη 
μετάνοια, τη συγχώρεση και την προσευχή 
που γίνεται στην  περίοδο του  Ραμαζανιού 
, που μαζί με την αγάπη είναι έννοιες κοινές 
για όλες τις θρησκείες.
Ακολούθησε μια όμορφη βιωματική δράση, 
κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχο-
ντες μοιράστηκαν εμπειρίες και γνώσεις, με 
τις μεν ανωγειανές γυναίκες να φτιάχνουν 
τα παραδοσιακά τσουρεκάκια του Πάσχα, 
τα δε φιλοξενούμενα παιδιά έφτιαξαν ένα 
δικό τους παραδοσιακό γλυκό με ζύμη.
Όπως η αγάπη, έτσι και η μουσική και ο 
χορός ενώνει τους ανθρώπους και γλυκαίνει 
τις καρδιές δίνοντας χαρά και θετικά συ-
ναισθήματα. Έτσι, με τους ήχους της λύρας 
και του λαούτου, έκλεισε αυτή η πολλή 
όμορφη, αλλά και ουσιαστική εκδήλωση.
Μέσα από αυτή τη συνάντηση δόθηκε η 
ευκαιρία να θυμηθούν οι συμμετέχοντες 

Ανωνειανοί και Ανωγειανές το δικό τους 
παρελθόν, τον δικό τους ξεριζωμό από τον 
τόπο τους, αναγνωρίζοντας στα πρόσωπα 
των ανήλικων προσφύγων τα δικά τους 
ξεχασμένα συναισθήματα.
Το βλέμμα των ανωγειανών γυναικών που 
συμμετείχαν, αγκάλιασε μητρικά τα παιδιά 
και μετρίασε το αίσθημα της μοναξιάς τους, 
ενώ τα ίδια, μέσα από την συμμετοχή στη 
συγκεκριμένη δράση, άρχισαν να νιώθουν 
σιγουριά και να αναγνωρίζουν την ύπαρξη 
ειλικρινών ζεστών, συναισθημάτων στους 
ανθρώπους του τόπου που τους φιλοξενεί.
Διοργανωτές και συμμετέχοντες έγιναν μία 
παρέα και έκλεισε πολύ ζεστά αυτή η ξε-
χωριστή εκδήλωση με την υπόσχεση και για 
άλλες κοινές δράσεις που τόσα έχουν να 
προσφέρουν σε όλους και ιδιαίτερα στα 
φιλοξενούμενα παιδιά, όσον αφορά την 
αλληλογνωριμία, την κοινωνικοποίηση και 
την ακόμα μεγαλύτερη ενσωμάτωσή τους 
στην ανωγειανή κοινότητα.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανω-
γείων ευχαριστεί θερμά τους μουσικούς  
Δημήτρη  Ξυλούρη (Κίτρο) και Μανώλη 
Σκουλά του Κων/νου, καθώς και τους μα-
ντιναδολόγους Αριστείδη Χαιρέτη (Γιαλά-
φτη) , Λευτέρη Μπέρκη και  Σταύρο Βιτώ-
ρο, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσια-
σμό και ανταπόκριση στο κάλεσμά της και 
έδωσαν κι αυτοί το δικό τους στίγμα στην 
εκδήλωση. 
Μαντινάδες που, μεταξύ άλλων, ειπώθη-
καν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είναι 
οι ακόλουθες:

Πρόσκληση αγάπης από την κοινωνική υπηρεσία Δήμου 

ανωγείων  στους  ανήλικους  προσφύγες  του  κεντρου 

φιλοΞενιασ ασυνοΔευτων ανηλικων αιτουντων ασυλο 

του ιδρύματος νεολαίας και διά βίου μάθησης στ’ ανώγεια

Ξεριζωμός σας έφερε 
στα σπίτια τα δικά μας
και μες τ ανωγειανά παιδιά 
είστε και σεις παιδιά μας   

Τι άλλο πιο πολύτιμο
στης ξενιτιάς το τόπο   
να βρείς αγάπη και στοργή 
και ζέστη των ανθρώπω  

Η κοινωνία του χωριού    
σας έχει αγκαλιάσει
κι όσο θα είσαστε παέ 
κανείς δε θα σας βλάψει.

Στη ζέστη γίνεται δροσιά 
και στην κρυγιώτη λιάζει 
τ’ ανωγειανό φιλότιμο
κιόλα σας αγκαλιάζει.
  
υπάρχετε στη σκέψη μας 
και μέσα στην καρδιά μας 
 και μες τ ανωγειανά παιδιά 
είστε και σεις παιδιά μας  

(Αριστείδης Χαιρέτης)

Πουλί που αφήνει τη φωλιά 
κι είναι κυνηγημένο 
σ άλλο δεντρί τ άλλα πουλιά 
δε θα το λένε ξένο  

Ήντα θαρρείς ο πρόσφυγας
πως θέλει για να ζήσει
το λίγο φως τσ ελπίδας του 
βοήθα να μη σβήσει. 

(Λευτέρης Μπερκης)

Τα βάσανά σας ειν πολλά 
μα είστε σ ένα τόπο
που σαν παιδιά του σας τιμά 
με κάθε πρέπον τρόπο

Έχει βιώσει κατοχές 
και προσφυγές κατέχει 
δώστε του την αγάπη σας 
την έγνοια σας να έχει 

(Σταύρος βιτώρος).

Δραση Δεντροφυτευσησ αΠο την  
κοινωνικη υΠηρεσια του ΔηΜου ανωγειων

ανώγεια, Μάιος 2018

Δράση φύτευσης στον περίβολο του Δημοτι-
κού Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ανωγείων, 
πραγματοποίησαν την Τετάρτη, 23 Μαΐου 
2018 μία ομάδα ηλικιωμένων γυναικών της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας και τα παιδιά του 
Παιδικού Σταθμού.
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδεί-
ας και Πολιτισμού, οργάνωσε, στα πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων του, βιωματική δράση αλ-
ληλεπίδρασης παιδιών και ηλικιωμένων με 
την από κοινού φύτευση στον προαύλιο χώρο 
του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού αρωματι-
κών και καλλωπιστικών φυτών.
Η συγκεκριμένη δράση είχε σκοπό την συνύ-
παρξη των δύο γενεών, την ανταλλαγή εμπει-
ριών και συναισθημάτων και την ευαισθητο-
ποίηση όλων σε θέματα προστασίας και σε-
βασμού του περιβάλλοντος.
Για την υλοποίηση της δράσης, το εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα της νηπιαγωγού του Σταθ-
μού προσαρμόστηκε ανάλογα την τελευταία 
εβδομάδα, επικεντρώνοντας στον κύκλο της 
ζωής των φυτών και στους τρόπους φύτευσης, 
μέσα από εικόνες, παραμύθια και τραγούδια.
Ακολούθησε η επίσκεψη στον Παιδικό Σταθ-
μό της ομάδας των ηλικιωμένων γυναικών, 
οι οποίες μίλησαν στα παιδιά, με απλά, περι-
γραφικά λόγια για την σημασία που είχε τα 
παλιά χρόνια η γεωργία στη ζωή τους, τότε 
που για να επιζήσουν έπρεπε μόνοι τους να 
παράγουν το σιτάρι για το ψωμί, τα λαχανι-
κά και τα φρούτα.
Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι φύτεψαν 

καλλωπιστικά και αρωματικά φυτά στον 
προαύλιο χώρο του Παιδικού Σταθμού. Οι 
μικρότεροι της...παρέας με τις υποδείξεις των 
μεγαλύτερων γυναικών φύτευαν τα λουλού-
δια και ακολούθως τα πότιζαν.
Η δράση έκλεισε με την αγαπημένη ενασχό-
ληση των νηπίων, την ζωγραφική, ενώ τα... 
«έργα» των λιλιπούτιων ζωγράφων προσφέρ-
θηκαν ως αναμνηστικό δώρο στις γυναίκες 
μεγαλύτερες ηλικίας, που συμμετείχαν στη 
δράση.
Μια βιωματική δράση που έφερε όλους τους 
συμμετέχοντες σε επαφή με το φυσικό περι-
βάλλον, ενώ η επαφή μεταξύ των δύο γενεών, 
είχε ως αποτέλεσμα τα μεν νήπια να αποχω-
ρήσουν από το σχολείο με τον ενθουσιασμό 
ζωγραφισμένο στα μάτια τους, οι δε μεγαλύ-
τερες γυναίκες ν’ αποχωρήσουν με τις εικόνες 
των χαρούμενων παιδιών και την ανάμνηση 
των γλυκών σχολιασμών και ερωτήσεων τους. 
Η δράση αυτή δεν θα μπορούσε να υλοποιη-
θεί χωρίς τη βοήθεια και τις οδηγίες της τε-
χνολόγου – γεωπόνου κ. Αμαλίας Ανδρεαδά-
κη για τη σωστότερη και κατανεμημένη φύ-
τευση στο χώρο αλλά και χωρίς την δωρεά 
των φυτών από τη Διεύθυνση Αγροκτήματος 
του ΤΕΙ Κρήτης μέσω της κ. Ειρήνης Χρι-
στοφορίδη επιστημονικού συνεργάτη ΤΕΙ 
Κρήτης. Η Κοινωνική Υπηρεσία τις ευχαρι-
στεί θερμά.

                           εκδήλωση αφιερωμένη στη 
από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ανωγείων

στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής

Με μουσικές από την κορυφή του Ψηλορείτη πλημμύρισε, το διήμερο 26 και 
27 μαΐου 2018, η Εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος, στο πλαίσιο του αφιερώ-
ματος στην κρητική μουσική παράδοση με τίτλο «ο Ήχος των ανωγείων». 
Πρωτότυπες μελωδίες, εμπνευσμένοι μουσικοί αυτοσχεδιασμοί και «διαφο-
ρετικές» παραλλαγές παραδοσιακών μουσικών κομματιών «πλέχτηκαν» 
αρμονικά με τον όμορφο χώρο της νέας Εθνικής Λυρικής σκηνής. 
Την πρώτη ημέρα του αφιερώματος ο δεξιοτέχνης του μαντολίνου μιχά-
λης Κονταξάκης, καθώς και ο βιρτουόζος της κιθάρας Χρίστος Τζιφάκης 
«μάγεψαν» το κοινό, παρασύροντάς το σ’ ένα νοερό ταξίδι στην Κρήτη. 
Ο Μιχάλης Κονταξάκης παρουσίασε ένα πρόγραμμα με κεντρικό «πρω-
ταγωνιστή» το μαντολίνο, αποτελούμενο από ξεχωριστές διακευές παρα-
δοσιακών μουσικών κομματιών, αλλά και δικές του συνθέσεις. Ο Χρήστος 
Τζιφάκης παρουσίασε σε πρώτη εκτέλεση ένα νέο κύκλο κομματιών με 
τίτλο «Επιστροφή», με «πρωταγωνιστή» αυτή τη φορά την κιθάρα και 
επιρροές από τη μουσική της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κρήτης συνται-
ριασμένη με ήχους διαφορετικούς, όπως η τζαζ και το φλαμένκο. Το παρόν 
στην πρεμιέρα του αφιερώματος στους «Ήχους των ανωγείων» έδωσαν 
τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ανωγειανών της αθήνας «Το ιδαίον 
Άντρον», Μυρσίνη Σταυρακάκη και Ιωάννα Κουνάλη.
Η δεύτερη ημέρα του αφιερώματος (27/5) στις μουσικές των Ανωγείων, 
περιελάμβανε συναυλία από τον δεξιοτέχνη του λαούτου Γιώργο ξυλούρη 
(Ψαρογιώργη) και τον εξαιρετικό Αυστραλό ντράμερ των «Dirty Three», 
Τζιμ Γουάιτ. Οι δύο ξεχωριστοί μουσικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους το 
2014, με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου τους κοινού δίσκου με τίτλο 
«Goats», ο οποίος έλαβε διθυραμβικές κριτικές από τον παγκόσμιο μου-
σικό τύπο. Έκτοτε ακολούθησαν ακόμα δύο κοινές μουσικές συλλογές, η 
«Black Peak», το 2016, και πρόσφατα το «Mother», που διεύρυνε ακόμα 
περισσότερο τους μουσικούς τους ορίζοντες, με τους ίδιους να συνεχίζουν 
τις επετυχημένες εμφανίσεις τους ανά τον κόσμο.
Κατά τη διάρκεια του διήμερου αφιερώματος στους «Ήχους των Ανωγεί-
ων», στο Φουαγέ και στο VIP Lounge της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πραγ-
ματοποιήθηκε έκθεση κρητικών παραδοσιακών οργάνων με τη συμμετοχή 
των οργανοποιών Δαμιανού Βασιλάκη, Γεώργιου Παπαλεξάκη, Γρηγόρη 
Πιτσικάκη  (Μουσείο «Θύραθεν») και Βασίλη Σιγλέτου.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» ευχαριστεί 
θερμά την διευθύντρια της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής κα Αγγελοπούλου και το Δήμαρχο Ανωγείων κο Μανώλη Καλ-
λέργη για την πρόσκληση συμμετοχής σ’ ένα ακόμα εγχείρημα, που τίμησε 
τ’ Ανώγεια και έδωσε, μέσα από μια άρτια και με σεβασμό στην παράδο-
σή τους διοργάνωση, την ευκαιρία στο κοινό της πρωτεύουσας να ταξιδέ-
ψει μουσικά στις παρυφές του Ψηλορείτη, μέσ’ από ξεχωριστούς ήχους 
και μελωδίες.
Και εις άλλα με καλό!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ  
ιωάννα κουνάλη, Μυρσίνη σταυρακάκη

Μάνα
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Χερσόνησος, απρίλιος 2018

ολοκληρώθηκαν τα διασυλλογικά πρωταθλήματα ΠΟ Α’ 
και Β’ Εθνικής, με την τελική φάση να διοργανώνεται στην 
Χερσόνησο το 3ημερο 27-29 Απριλίου 2018.
Τα Ανώγεια συμμετείχαν με δύο ομάδες στο πρωτάθλημα 
της Β’ Εθνικής, τον Σκακιστικό Όμιλο Ανωγείων και τον 
Αθλητικό - Πολιτιστικό Σύλλογο «ΙΔΑΙΟΙ» Ανωγείων.
Με τον ΣΟ Ανωγείων αγωνίστηκαν συνολικά 17 σκακίστρι-
ες και σκακιστές στο πρωτάθλημα, ενώ ο αντίστοιχος αριθ-
μός για τον ΑΠΣ - «ΙΔΑΙΟΙ» Ανωγείων ήταν 24! Αυτό από 
μόνο του λέει πολλά για το νεοϊδρυθέν σωματείο, το οποίο 
πραγματοποίησε ένα δυνατό και συνεπές  ντεμπούτο στο 
πρωτάθλημα κατακτώντας 3 βαθμούς, αλλά κυρίως δίνοντας 
την δυνατότητα σε πολλά μικρά παιδιά των Ανωγείων να 
αγωνιστούν σε μια τέτοια διοργάνωση.
Ο ΣΟ Ανωγείων παρουσίασε μια δυνατή ομάδα, η οποία 
συγκαταλέγονταν αναμφίβολα στις 3 ισχυρότερες του πρω-
ταθλήματος. Στα «ντέρμπι» με Ηρόδοτο και ΟΑΧ 2000 δεν 
τα κατάφερε, με αποτέλεσμα, νικώντας όλους τους υπόλοι-
πους αντιπάλους του, να κατακτήσει την 3η θέση και το χάλ-
κινο μετάλλιο. 
Το κλίμα και στις δύο ομάδες των Ανωγείων ήταν όπως πάντα 
πάρα πολύ καλό και τους αγώνες ευχαριστήθηκαν μικροί και 
μεγάλοι, αλλά και οι συνοδοί των ομάδων. Στην τελική φάση 
του πρωταθλήματος οι δύο ομάδες των Ανωγείων ταξίδεψαν 
στην Χερσόνησο με 38 σκακιστές και σκακίστριες, ενώ την 
αποστολή ακολούθησαν και 18 συνοδοί, ανάμεσα τους και ο 
Δήμαρχος Ανωγείων Μανώλης Καλλέργης.
Η τελική φάση του πρωταθλήματος διοργανώθηκε στην 
Χερσόνησο, στο ξενοδοχείο «Aldemar Knossos Royal» από 
την Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Χερσονήσου, την Περιφέρεια 
Κρήτης και τα σωματεία ΣΑ Χερσονήσου, ΟΑΑ Ηράκλειο, 
ΣΟ Λέων Κάντια και ΣΟ Ηρακλείου. 
Ψυχή της διοργάνωσης οι Κώστας Κλώκας και Σωτήρης 
Λογοθέτης, ανέβασαν ψηλά τον πήχη των διοργανώσεων με 
ζωντανή μετάδοση των παρτίδων μέσω του chess24, αλλά 
και σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα ανάλυσης, με συνθήκες 
που ικανοποίησαν απόλυτα τους σκακιστές των ομάδων. 
Συγχαρητήρια αξίζουν στους διοργανωτές για μια τέτοια 
διοργάνωση που αναβαθμίζει τα διασυλλογικά πρωταθλή-
ματα.
Στην Β’ Εθνική κατηγορία το πρωτάθλημα κατέκτησε με το 
απόλυτο των 14 βαθμών ο ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 2000 απολύτως 
δίκαια, ενώ στην 2η θέση βρέθηκε η μαχητική ομάδα του 
ΗΡΟΔΟΤΟΥ. Ο ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ τερμάτισε στην 3η θέση 
κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ:
1. οα Χανιων 2000 14
2. ηροΔοτοσ 11
3. σο ανωγειων 10
4. Πο ατσαλενιου 9
5. σα Χερσονησου 8
6. σο καΜαρα 6
7. αΠσ Πηγασοσ 4
8. εγοη 4
9. αΠσ ιΔαιοι ανωγειων 3
10. αο τανοσ αΠοκωρονου 1

Η ομάδα του ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ κατάφερε να κατακτήσει 
εκτός από το ομαδικό χάλκινο μετάλλιο και 3 ατομικά χρυ-
σά μετάλλια στην σκακιέρα 1 με τον Σεβαστιανό Παπαδο-
γιάννη, στην σκακίερα 2 με τον Μανόλη Βερυκάκη και στην 
σκακιέρα 9 με τον Δημήτρη Νταγιαντά.
Με την ομάδα του ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ αγωνίστηκαν στο πρω-
τάθλημα 17 συνολικά σκακίστριες και σκακιστές, προσφέ-
ροντας ό,τι καλύτερο μπορούσαν, ενώ αρκετοί από αυτούς 
έβαλαν πάνω από κάποιες σημαντικές προσωπικές τους 
υποχρεώσεις την ομάδα, κάτι που διαχρονικά χαρακτηρίζει 
τον ΣΟ Ανωγείων και εξασφαλίζει τη συνοχή και την ατμό-
σφαιρα ομάδας-παρέας. 
Οι σκακιστές και οι σκακίστριες που αγωνίστηκαν με τον 
ΣΟ Ανωγείων ήταν οι εξής: 
›Σεβαστιανός Παπαδογιάννης ›μανόλης Βερυκάκης 
›Γιάννης μαρής ›Γιάννης Χαιρέτης ›ματίνα αγγελάκη 
›ασημένια Χατζηπαναγιώτου ›ολυμπία Σφυρή 
›Βαγγελιώ μέμου ›Βαλέρια μιρζάκ ›μαρία μανουρά 
›Δέσποινα Σαλούστρου ›Γιάννης μέμος ›Γιώργος  
Χαιρέτης ›Δημήτρης νταγιαντάς ›μαρία νταγιαντά 
›Γιώργος Κονιός και ›μανόλης νταγιαντάς.
Με τον πρωτοεμφανιζόμενο ΑΠΣ - «ΙΔΑΙΟΙ» Ανωγείων 
αγωνίστηκαν συνολικά 24 σκακιστές και σκακίστριες στο 
πρωτάθλημα, κάτι που μάλλον αποτελεί ρεκόρ! Αυτοί και 
αυτές ήταν: ›Γιώργης νταγιαντάς ›Γιώργης Καλλέργης 
›Δημήτρης Παπαδογιάννης ›Δημήτρης ξημέρης ›Κώστας 
Σαλούστρος ›μιχάλης νταγιαντάς ›Τζούλια νταγιαντά 
›Κριτόλαος Τζαγκαράκης ›νεκτάριος Κεφαλογιάννης 
›Στεφανία ξυλούρη ›μαρία ξυλούρη ›αλεξάνδρα Σφυρή 
›μανόλης Χαιρέτης ›αλέξανδρος Σαλούστρος ›μάνος 
Σαλούστρος, ›ανδριάνα Σαλούστρου ›μαρία νταγιαντά 
›αλέξανδρος νταγιαντάς ›Χάρης Κονιός ›Γιάννης  
Φασουλάς ›Γιώργος Φασουλάς ›Φωτεινή Σπιθούρη 
›μανόλης Σπιθούρης και ›μαρίνα Σκουλά.
Τα δύο σωματεία των Ανωγείων ευχαριστούν θερμά όλους 
όσοι βοήθησαν τις δύο ομάδες στο πρωτάθλημα και ιδιαίτε-
ρα τον Δήμο Ανωγείων που είναι πάντα δίπλα τους και τους 
στηρίζει, καθώς και τον Δήμαρχο Ανωγείων Μανώλη Καλ-
λέργη προσωπικά, για την παρουσία του στην τελική φάση 
του πρωταθλήματος. 
Επίσης επιθυμούν να ευχαριστήσουν το ΚΤΕΛ Ηρακλείου 
– Λασιθίου το οποίο προσέφερε δωρεάν την μετακίνηση των 
ομάδων από τα Ανώγεια στην Χερσόνησο για την τελική 
φάση του πρωταθλήματος, καθώς επίσης και την επιστροφή 
τους στα Ανώγεια. 

συμμετοχή στο 15ο σΧολικο 
σκακιστικο ΠρωταθληΜα ρεθυΜνου

Κυριακή, 06 Μαΐου 2018

Με μια μεγάλη αποστολή συμμετείχαν ο Σκακιστικός Όμιλος 
Ανωγείων και ο ΑΠΣ - «ΙΔΑΙΟΙ» Ανωγείων στο 15ο σχο-
λικό πρωτάθλημα Ρεθύμνου. Συνολικά αγωνίστηκαν 21 παι-
διά, αγόρια και κορίτσια και από τα δύο σωματεία των Ανω-
γείων (1 από τον ΣΟ Ανωγείων και 20 από τον ΑΠΣ «Ιδαί-
οι» Ανωγείων, την νέα δύναμη). 
Το πρωτάθλημα διοργάνωσε με επιτυχία ο Σκακιστικός 
Όμιλος Ρεθύμνου σε συνεργασία με την Περιφερειακή  
Ενότητα Ρεθύμνου και τον Δήμο Ρεθύμνου, στο ξενοδοχείο 
«Theartemis», την Κυριακή 6 Μαΐου 2018. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις πρωταρχικό ρόλο παίζει η συμμε-
τοχή, αλλά για την ιστορία αναφέρουμε ότι τα παιδιά των 
δύο συλλόγων κατέκτησαν 8 συνολικά μετάλλια, 4 χρυσά 
και 4 χάλκινα, τα οποία ήταν:
ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ: 
1› Νταγιαντά Μαρία του Εμμανουήλ
2›�Πολύζου Δανάη 
3›�Φασουλάς Γιώργος
4› Σαλούστρος Αλέξανδρος
ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ: 
›Νταγιαντάς Αλέξανδρος
›Σπιθούρης Γιάννης
›Σπιθούρης Μανόλης
›Ξυλούρη Μαρία
Συμμετείχαν επίσης, εκπροσωπώντας επάξια τους συλλό-
γους τους οι: 
›Σπιθούρη Φωτεινή
›Νταγιαντά Μαρία του Γεωργίου
›Ξυλούρη Στεφανία
›Σφυρή Αλεξάνδρα
›Τζαγκαράκης Κριτόλαος
›Κεφαλογιάννης Νεκτάριος
›Φασουλάς Γιάννης
›Σκουλά Μαρίνα
›Σουλτάτου Εμμανουέλα
›Χαιρέτης Μανόλης
›Κεφαλογιάννη Φερενίκη
›Σαλούστρος Μάνος
›Σαλούστρου Ανδριάνα 
Και εις ανώτερα!

Αθήνα, 22 Απριλίου 2018

Μια ξεχωριστή εμπειρία είχαν την ευ-
καιρία ν’ αποκομίσουν όσοι βρέθηκαν 
το απόγευμα της Κυριακής, 22 Απρι-
λίου 2018, στα γραφεία του Συλλόγου 
Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον 
Άντρον», μέσα από την βιωματική 
δράση δραματοθεραπείας που σχεδί-
ασε, επιμελήθηκε και συντόνισε η συγ-
χωριανή μας ψυχολόγος – ψυχοθερα-
πεύτρια – δραματοθεραπεύτρια Ακρι-
βή Βρέντζου, εμπευσμένη από την 
αρχετυπική φωνή του Νίκου Ξυλούρη. 

δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις
Ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΣΥνΕΧιΖΕι μΕ ΣήμανΤιΚΕΣ ΔιαΚριΣΕιΣ Τή ΣΥμμΕΤοΧή ΤοΥ ΣΕ μΕΓαΛΕΣ ΔιορΓανωΣΕιΣ 

Εξαιρετική και η πορεία του πρωτοεμφανιζόμενου αΠΣ  «ιΔαιοι» ανωγείων

ΠρωταθληΜα β’ εθνικησ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας παρακαλεί τα μέλη και 
τους φίλους του, να ενισχύσουν οικο νο μικά την εφημερίδα μας «Η Φωνή των 
Ανω γείων», τακτοποιώντας τη συν δρο μή τους ή εισ φέροντας το οποιοδήποτε 
οικο νομικό ποσό. Η κάθε οικονομική βοήθεια μας δίνει δύναμη και κουράγιο 
για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να καλύ ψουμε τα αυξημένα έξοδα 
έκδοσης και εκτύπωσης της ιστορικής μας εφημερίδας. Χρήματα μπο ρείτε να 
μας αποστείλετε, είτε με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση του Συλλόγου μας, 
είτε με κατά θεση στο Λογαριασμό Τράπεζας Πειραιώς 

6455125883949 (όψεως)
IBAN GR5601714550006455125883949, 

είτε μέσω της αντα πο κρίτριας μας στ' Ανώγεια, αλίκης Βρέντζου.

ΕνιΣΧΥΣΤΕ Τήν ΕΦήμΕριΔα μαΣ

3η θεση και χάλκινο μετάλλιο για τον σο ανωγείων. Χρυσά μετάλλια στις σκακιέρες 
1,2 και 9 με τους σεβαστιανό Παπαδογιάννη, Μανόλη βερυκάκη και Δημήτρη νταγιαντά. 
Πάρα πολύ καλή πρώτη εμφάνιση για τον αΠσ - «ιΔαιοι» ανωγείων στο πρωτάθλημα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους διοργανωτές για την άψο-
γη διοργάνωση και τις συνθήκες που προσέφεραν, καθώς 
και σε όλους τους συνοδούς, γονείς σκακιστών και μη, που 
στήριξαν τις ομάδες στην τελική φάση του πρωταθλήματος.
Η προσπάθεια που γίνεται τους δύο ανωγειανούς συλλόγους 
διαθέτει πολύ μεράκι και αγάπη, με το βλέμμα πάντα στραμ-
μένο στα νέα παιδιά του τόπου και είναι μεγάλη η χαρά των 
ιθυνόντων των δύο σωματείων να συμμετέχουν στις διοργα-
νώσεις με μεγάλες αποστολές, την ίδια ώρα που κάποιες άλλες 
ομάδες αναγκάζονταν να αγωνιστούν με κενές σκακιέρες. 
Με την ελπίδα ότι όλο και περισσότεροι νέοι, αλλά και με-
γαλύτεροι άνθρωποι θα διαβούν την πάντα ανοιχτή πόρτα 
του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων και του Αθλητικού – 
Πολιστικού Συλλόγου «ΙΔΑΙΟΙ» Ανωγείων, τα δύο σωμα-
τεία, συνεχίζουν με όλο και αυξανόμενη όρεξη και μεράκι! 

Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ: www.anogiachess.com 

βιογραφικό
Η Ακριβή Βρέντζου είναι Ψυχολόγος, 
απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κρήτης,  
με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από  
το 1998. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο  
ΚΕΘΕΑ, ως σύμβουλος απεξάρτησης, 
αποκτώντας μεγάλη κλινική εμπειρία σε 
θέματα κινητοποίησης και θεραπευτικής 
αλλαγής σε εξαρτημένους από ναρκω-
τικά, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια και τις  
οικογένειές τους. Οι θεραπευτικές πα-
ρεμβάσεις στις οποίες εξειδικεύτηκε ήταν: 
ατομικές και οικογενειακές συναντή-
σεις, συντονισμός ομάδων, σχεδιασμός 
και εποπτεία θεραπευτικών μαραθωνίων, 
σεμινάρια ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης 
του γενικού πληθυσμού. 
Είναι πιστοποιημένη Ψυχοθεραπεύτρια  
Δραματοθεραπεύτρια, έχοντας ολοκλη-
ρώσει τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην 
ψυχοθεραπευτική προσέγγιση της Δραμα-
τοθεραπείας.(Προσέγγιση που συνδέει 
την ψυχοθεραπεία με τη δημιουργικότητα) 
Έχει διεξάγει ομιλίες και έχει συντονίσει 
αρκετά βιωματικά εργαστήρια Δραματο-
θεραπείας σε  επιστημονικά συνέδρια  
και στα πλαίσια συνεργασιών με φορείς. 
Επίσης έχει εκπαιδευτεί στη σωματικά 
επικεντρωμένη θεραπεία Gestalt και  
στη θεραπεία του Τραυματισμένου  
Εσωτερικού παιδιού.
Σήμερα εργάζεται ως ψυχοθεραπεύτρια 
ατομικά και ομαδικά, παρέχοντας  
υπηρεσίες θεραπείας και συμβουλευτικής, 
για συνήθη ψυχολογικά θέματα, (όπως 
άγχος, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού,  
διαχείριση απώλειας, διακοπή καπνί-
σματος, εξάρτηση από τυχερά παιχνίδια 
κ.ά) συνδέοντας την ομιλούσα θεραπεία 
με βιωματικές  τεχνικές από τις παρα-
πάνω προσεγγίσεις. Το συνθετικό ψυχο-
θεραπευτικό μοντέλο που χρησιμοποιεί, 
έχει ως βασικό στοιχείο την ενεργητική 
συμμετοχή του ανθρώπου ως όλον  
(λόγος-σκέψη-σώμα-συναίσθημα-συμπε-
ριφορά) και την ενίσχυση του θετικού 
δυναμικού του, εντός κι εκτός της ψυχο-
θεραπευτικής πράξης. Εργάζεται επίσης, 
ως επόπτρια σε εκπαιδευόμενους Δρα-
ματοθεραπευτές και Παιγνιοθεραπευτές 
και υλοποιεί βιωματικά εργαστήρια και 
ομάδες  προσωπικής ανάπτυξης.

✆ 6976834673

✉ akrivivrentzou@gmail.com

«Πέστε μου που ν’ οι τόποι σας», μια «διαφορετική» βιωματική δράση δραματοθεραπείας 

στο συλλογο ανωγειανων τησ αθηνασ

Παίρνοντας ως ερέθισμα και αξι-
οποιώντας το τραγούδι του «Αγρί-
μια κι Αγριμάκια μου» με τεχνικές 
της Δραματοθεραπείας (εφαρμογή 
της ψυχοθεραπείας μέσα από τη 
δημιουργική δράση), οι συμμετέ-
χοντες επιχείρησαν να προσεγ-
γίσουν, με την καθοδήγηση της 
Ακριβής Βρέντζου, τα θέματα που 
το τραγούδι πραγματεύται, μέσα 
από μια διαφορετική οπτική. Θέ-
ματα που σχετίζονται με τη δύνα-
μη, την εγρήγορση, το ημέρεμα, 
τον τόπο, τι μορφή που έχουν τ’ 
αγρίμια και τα ελάφια μέσα απ’ τα 
μάτια του καθενός ξεχωριστά, τί 
εικόνα «παίρνουν» οι τόποι που 
κατοικούν, και πώς όλ’ αυτά σχε-
τίζονται με τον «Τόπο» του καθε-
νός ως καταγωγή, ορμητήριο, κα-
ταφύγιο ή ό,τι άλλο νοηματοδοτεί 
για κεινον προσωπικά. 
Στη βιωματική δράση συμμετείχαν 
ενεργά ενήλικες διαφορετικών ηλι-
κιών που δούλεψαν, ατομικά και 
ομαδικά, με κίνηση, παιχνίδι, ζω-
γραφική, ιστορία, παίξιμο ρόλων 
και συζήτηση. Μέσα από αυτούς 
τους δημιουργικούς τρόπους έκ-
φρασης καθένας από τους συμμε-
τέχοντες εμπνεύστηκε από τους 
στίχους του τραγουδιού του Νίκου 
Ξυλούρη, ήλθε πιο κοντά με τον 
εαυτό του, αλλά και με τους υπό-
λοιπους συμμετέχοντες. Οι λέξεις 
έγιναν εικόνες, μυρωδιές, κίνηση, 
συν-κίνηση ψυχική. 
Στο κλείσιμο της δράσης, τα συμ-
μετέχοντα μέλη του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου Ανωγειανών της Αθήνας, 
επεφύλασσαν μια μικρή έκπληξη 
στην Ακριβή Βρέντζου, που τη μέ-
ρα της δράσης είχε τα γενέθλιά της.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθή-
νας «Το Ιδαίον Άντρον» ευχαρι-
στεί θερμά την Ακριβή Βρέντζου 
για την άρτια επιμελημένη δράση 
δραματοθεραπείας, που οργάνωσε 
και συντόνισε για τα μέλη και τους 
φίλους του και προσβλέπει σε νέες 
ξεχωριστές συνεργασίες μαζί της, 
στο μέλλον.
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Αθήνα, 17, 18 Μαΐου 2018

Το 1ο Διεθνές Συνέδριο των Παγκόσμιων Γεω-
πάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου, πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 
στην αίθουσα Γ. Κρανιδιώτη, του Υπουργείου 
Εξωτερικών, την 17η και 18η Μαΐου 2018.
Στο συνέδριο συμμετείχαν και παρουσίασαν τις 
δραστηριότητές τους εκπρόσωποι από όλα τα 
Γεωπάρκα της Ελλάδας και της Κύπρου, στελέ-
χη του Τμ. Γεωλογικής Επισκόπησης της Κύπρου, 
του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών Ελλάδας, εκπρόσωποι Υπουργείων, 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημίων, Ινστι-
τούτων και οργανισμών, καθώς και εκπαιδευτικοί 
όλων των βαθμίδων. 
Παρόντες, κατόπιν προσκλήσεως, ήταν και η Γεν. 
Διευθύντρια της Σλοβένικης Επιτροπής για την 
UNESCO κα Marjutka Hafner, ο πρώην πρόε-
δρος της Γερμανικής Εθνικής Επιτροπής για την 
UNESCO και νυν Πρόεδρος του Φόρουμ των 
Γερμανικών Γεωπάρκων Dr J.-F. Leonhard και 
η συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεω-
πάρκων UNESCO κα. Κ. Ragnes, οι οποίοι με-
τέφεραν τις εμπειρίες των χωρών τους και του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων.
Κατά την επίσημη τελετή έναρξης του συνεδρίου 
απηύθυναν χαιρετισμούς ο Υπουργός Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 
Κύπρου κ. Κ. Καδής, η Υπουργός Πολιτισμού κα 
Λ. Κονιόρδου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γ. 
Αμανατίδης, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκ-
πρόσωπος της Κύπρου κα Κ. Βασιλείου, η βου-
λευτής κα Χ. Καφαντάρη και εκπρόσωποι του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της 
Υπουργού Τουρισμού, της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, καθώς επίσης η Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO κα Κ. Τζι-
τζικώστα, εκπρόσωπος της Προέδρου της Κυπρι-
ακής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και ο 
Πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων 
UNESCO καθ. Ν. Ζούρος.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα 
χαρακτηριστικά, οι δράσεις και ορθές πρακτικές 
των Ελλαδικών και Κυπριακών γεωπάρκων, δρα-
στηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχε-
τικές με τη γεωποικιλότητα και τα γεωπάρκα, 
παραδείγματα και καινοτόμες μεθοδολογίες για 
την προβολή των τοπικών προϊόντων, προώθη-
σης του γεωτουρισμού και στήριξη της βιώσιμης, 
τοπικής ανάπτυξης, ενώ αναλύθηκαν διεξοδικά 
τα χαρακτηριστικά των γεωπάρκων, τα κριτήρια 
επιλεξημότητας και η διαδικασία σύνταξης και 
υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για αναγνώ-
ριση μιας περιοχής ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο 
UNESCO. 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εκτέθηκαν τα 
χαρακτηριστικά της υπό αξιολόγηση από την 
UNESCO περιοχής Γρεβενών – Κοζάνης, καθώς 
και εκφράστηκε η πρόθεση άλλων περιοχών, 
όπως η Λαυρεωτική, η βόρεια Εύβοια, ο Όλυμπος, 
η Κεφαλονιά-Ιθάκη και η Σύρος από την Ελλάδα 
και η περιοχή του Ακάμα από την Κύπρο, για τη 
κατάθεση συντόμως σχετικού φακέλου υποψη-
φιότητας με σκοπό τη δημιουργία γεωπάρκων. 
Το Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων, καθώς και το 
σύνολο των γεωπάρκων Ελλάδας και Κύπρου 
έθεσαν στη διάθεση όλων την εμπειρία, τις γνώ-
σεις και το προσωπικό τους για να βοηθήσουν 
και να στηρίξουν τα δυνητικά νέα γεωπάρκα.
Στο κλείσιμο του συνεδρίου διοργανώθηκε στρογ-

γυλή τράπεζα με θέμα τη «Διαχείριση της Γεω-
ποικιλότητας και τα Παγκόσμια γεωπάρκα 
UNESCO» με τη συμμετοχή εκπροσώπων των 
Υπουργείων Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Πο-
λιτισμού, της Βουλής των Ελλήνων, του Συνηγό-
ρου του Πολίτη, της Γεωλογικής Επισκόπησης 
Κύπρου και του ΙΓΜΕ, της Ελληνικής Γεωλογικής 
Εταιρίας, του Προέδρου των Παγκόσμιων Γεω-
πάρκων UNESCO και αρκετών παρισταμένων. 
Το σύνολο των εισηγητών, συμμετεχόντων, πα-
ρατηρητών και εκπροσώπων των Υπουργείων 
που συμμετείχαν και παρακολούθησαν τις εργα-
σίες του Συνεδρίου αναγνώρισαν την τεράστια 
προσπάθεια και τη σημαντική επιτυχία των Πα-
γκόσμιων γεωπάρκων, τις δυνατότητες που προ-
σφέρουν για τη γεωδιατήρηση, εκπαίδευση και 
βιώσιμη ανάπτυξη και την επιθυμία για την ανά-
πτυξη ακόμα περισσότερων συνεργειών και δρά-
σεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ινστι-
τούτα, υπηρεσίες, αρχές και βέβαια τις τοπικές 
κοινωνίες.
Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι παρά την τερά-
στια πρόοδο, την καινοτομία και τη δυναμική που 
περικλείουν τα Παγκόσμια γεωπάρκα, το θέμα 
της γεωδιατήρησης στη χώρα μας χρειάζεται ακό-
μα περισσότερα βήματα και προσπάθειες κυρίως 
στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των πολιτών, 
την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, της 
θεσμικής αναγνώρισης των σημαντικότερων γε-
ωτόπων, της θέσπισης ελεγκτικών μηχανισμών, 
το συντονισμό των προσπαθειών όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων και της ουσιαστικής στή-
ριξης των Ελληνικών Γεωπάρκων και των φορέ-
ων διαχείρισής τους. 
Χρήσιμη σχετικώς μπορεί να φανεί η εμπειρία της 
Κύπρου, όπου πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση 
έχει συμβάλει στην ουσιαστική και αποτελεσμα-
τική προστασία και διατήρηση πάνω από 100 
σημαντικών γεωλογικών θέσεων. 
Αναγνωρίστηκε επίσης το μεγάλο κενό που υφί-
σταται τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο 
στις διαδικασίες της εκπαίδευσης και της απου-
σίας ή και σωστής διδασκαλίας μαθημάτων σχε-
τικών με τη γεωλογική κληρονομιά, τη γεωποικι-
λότητα και τους γεωλογικούς κινδύνους (σει-
σμούς, πλημμύρες, τσουνάμι, ηφαιστειότητα).
Τόσο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, όσο και τα Υπουργεία Πολιτισμού και Του-
ρισμού δήλωσαν την αμέριστη στήριξή τους στις 
προσπάθειες των Ελληνικών Παγκόσμιων Γεω-
πάρκων UNESCO, θεωρώντας ότι το μοντέλο 
λειτουργίας τους θα πρέπει να αποτελέσει παρά-
δειγμα για αντίστοιχες προσπάθειες σε άλλους 
τομείς και πεδία, και κυρίως εξέφρασαν την πρό-
θεσή τους για άμεση επίλυση των θεσμικών προ-
βλημάτων που ακόμα υφίστανται στην εφαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας για προστασία της 
Γεωλογικής μας Κληρονομιάς. 
Κατά το κλείσιμο του συνεδρίου ανακοινώθηκαν 
οι ημερομηνίες του επόμενου συνεδρίου των Ελ-
λαδικών και Κυπριακών Παγκόσμιων γεωπάρ-
κων της UNESCO που θα πραγματοποιηθεί στην 
Κύπρο, στις 16 και 17 Μαΐου 2019.

(Το κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση σχετικής ανάρτη-
σης του καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
κου Χαράλαμπου Φασουλά στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης (fb). H Φ.α. ευχαριστεί για την εκ μέρους του πα-
ραχώρηση της σχετικής άδειας).

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

αθήνα, 10 Ιουνίου 2018

Η Παγκρήτια Έκθεση, που διήρκησε φέτος 
από 2 έως 10 Ιουνίου, φιλοξενεί κάθε χρόνο 
πολυάριθμους εκθέτες – παραγωγούς κρη-
τικών παραδοσιακών προϊόντων, ενώ μου-
σικά σχήματα και χορευτικές ομάδες, επί το 
πλείστον κρητικών σωματείων, σκορπίζουν, 
καθ’ όλη τη διάρκειά της, χρώματα κι αρώ-
ματα Κρήτης στην πρωτεύουσα.
Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου μας συμ-
μετείχε για 2η φορά, μετά από πρόσκληση 
των διοργανωτών, στο κλείσιμο της φετινής 
Έκθεσης, το απόγευμα της Κυριακής, 10 
Ιουνίου, στις 18:30. 
Την χορευτική ομάδα πλαισίωσαν μουσικά 
ο μανώλης Σταυρακάκης (μερτζάνης) 
στη λύρα και οι μιχάλης Κοζωνάκης και 
Βαγγέλης μαμαλάκης, στα λαούτα, αντί-
στοιχα. 
Η ομάδα μας, με επικεφαλής το χοροδιδά-
σκαλο Διονύση Νεόφυτο, παρουσίασε ένα 
δυναμικό χορευτικό πρόγραμμα, το οποίο 
έκλεισε με ανωγειανές κοντυλιές και τα μέ-
λη του χορευτικού μας να «παρασύρουν» 
τους παρευρισκόμενους – επισκέπτες στο 
χορό. 
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας οφεί-
λει να ευχαριστήσει θερμά
τον κο νεκτάριο Σερμάκη, υπεθύνο της έκ-
θεσης και τη κα νίκη ντούλα, υπεύθυνη του 
προγράμματος, που για 2η φορά μας έκαναν 
την τιμή να μας προσκαλέσουν να συμμετέ-
χουμε σ’ αυτήν την όμορφη γιορτή της Κρή-

της στην Αθήνα και να δώσουμε το δικό μας, 
ανωγειανό στίγμα,
την Στέλλα Κοντάκη, για την στήριξη και 
την βοήθειά της στην παρουσία μας αυτή,
τους χοροδιδάσκαλους του Συλλόγου μας, 
Κώστα μέμμο και Διονύση νεόφυτο για 
την προετοιμασία της χορευτικής μας ομά-
δας, και ειδικά το δάσκαλό μας Διονύση 
νεόφυτο, που μας έκανε την τιμή να χορέ-
ψει μαζί με την ομάδα,
τους μουσικούς μανώλη Σταυρακάκη 
(μερτζάνη) (λύρα), μιχάλη Κοζωνάκη 
(λαούτο) και Βαγγέλη μαμαλάκη (λαούτο), 
που συνόδευσαν την χορευτική μας ομάδα 
και ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους,
τη χορευτική μας ομάδα για την δυναμική 
παρουσία της, που τίμησε το Σύλλογο και τ’ 
Ανώγεια, 
το μανώλη Καζεράκη για τις φωτογραφίες,
τους συγχωριανούς μας, αλλά και όσους 
παρευρέθηκαν τη μέρα εκείνη στο Στάδιο 
Καραϊσκάκη, συμμετέχοντας ενεργά στην 
ανωγειανή «παρέα».

Και του χρόνου με καλό!

ο σύλλογος ανωγειανών της αθήνας «το ιΔαιον αντρον» 

παρόν και φέτος στον επίσημο εορτασμό της 

77ης εΠετειου τησ ΜαΧησ τησ κρητησ 
από την Παγκρήτιο Ένωση και την Πανελλήνια ομοσπονδία 

κρητικών Πολιτιστικών σωματείων.

αθήνα, 20 Μαΐου 2018.
Με κάθε επισημότητα τιμήθηκε και φέτος από την Παγκρήτιο Ένωση και την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Πολιστικών Σωματίων, την Κυριακή, 20 
Μαΐου 2018, η Επέτειος της Μάχης της Κρήτης, με την ενεργή συμμετοχή 
εκπροσώπων μεγάλου αριθμού κρητικών πολιτιστικών συλλόγων της Αττικής.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη 
δέηση στους πεσόντες της Μάχης της Κρήτης στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, 
παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της χώρας, εκπροσώπων 
πολλών κρητικών σωματείων της Αττικής και πλήθους κόσμου.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, 
αλλά και τους προέδρους της Παγκρητίου Ενώσεως και της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Κρητικών Σωματείων κ.κ. Γιώργο Μαριδάκη και Γιώργο Πατεράκη 
στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα και η ανάκρουση του 
Εθνικού Ύμνου, ενώ στη συνέχεια η πομπή έφτασε πεζή έως το πολεμικό  μουσείο, 
όπου τελέστηκε τρισάγιο στο μνημείο του Αστράτευτου Μαχητή της Κρήτης 
και εκ νέου κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους κρητικών σωματείων της 
Αττικής, μεταξύ των οποίων και ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας «Το 
Ιδαίον Άντρον», εκπροσωπηθείς από τον αντιπρόεδρό του κ. Νικόλαο Καράτζη.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στο αίθριο του πολεμικού μουσείου με ομιλίες 
και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από το μουσικό σχήμα των Ευθύμη και 
Μιχάλη Κοζωνάκη και τη χορευτική ομάδα του Λαογραφικού Ομίλου «ΚΡΗ-
ΤΕΣ», του χοροδιδάσκαλου και κοσμήτορα της Παγκρητίου Ενώσεως, κου 
Γιώργου Πετράκη.
Η μάχη της Κρήτης, μάχη ορόσημο για την αναχαίτιση της προέλασης των 
δυνάμεων του άξονα στην Ευρώπη, που σήμανε ουσιαστικά το τέλος του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, υπενθυμίζει σε όλους μας, στην ταραγμένη ιδεολογικά 
και πολιτικά περίοδο, που διάγουμε, τις θυσίες των προγόνων μας, που με 
κάθε μέσο αγωνίστηκαν μέχρις εσχάτων για την εδαφική ακεραιότητα και 
την ελευθερία μας, για τα κεκτημένα, που τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση...
Αλοίμονο στα έθνη που ξεχνούν την ιστορία τους, τιμή και δόξα σε όσους 
«έπεσαν», γράφοντας ιστορία!

δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις

1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔρΙΟ    
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ 
  UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΦΩΤΟΣ © Μανωλησ καζερακησ

Σύλλογος ανωγειανών της αθήνας 
για 2η συνεχόμενη χρονιά  
στην Παγκρήτια Έκθεση
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κοινωνικα κοινωνικα
Στη μνήμη 

ΕμμανοΥήΛ 
ΒαΣιΛΕιοΥ 

ΣΤραΤαΚή (Ψιρή)
✞  απεβίωσε 09/04/2017

Ένα έτος από το θάνατό του

Στη μνήμη 
ΠανΤΕΛή 

μανιωροΥ
✞  απεβίωσε 22/05/2017.

Ένα έτος από το θάνατό του

Στη μνήμη 
ΒαΣιΛΕιοΥ 
ΣΚανΔαΛή

(ΣΚανΤαΛοΒαΣιΛή)
✞  απεβίωσε 22/03/2017

Ένα έτος από το θάνατό του

Στη μνήμη 
αθήναΣ 

ΚονΤοΓιαννή
(ΖαΦΕιροΓιωρΓΕνα)

✞  απεβίωσε 07/03/2018 

Με την συμπλήρωση 1 χρόνου από το 
θάνατο του πολύαγαπημένου της συζύ-
γου, πατέρα και παππού, η οικογένεια 
του εκλιπόντος εισέφερε εις μνήμη του 
στην Φ.Α. το ποσό τον 50,00 ευρώ.

Ο αποχαιρετισμός της μάνας του
Πέρασε ένας ΜΑΥΡΟΣ χρόνος από τον 
άδικο χαμό του αγαπημένου μας παιδιού, 
αδερφού και θείου. Ήταν Κυριακή των Βα-
ΐων 9 Απριλίου 2017. Ημέρα των Παθών του 
Κυρίου και των δικών μας. Η Μεγάλη Εβδο-
μάδα που προμηνύει κρίση, πίκρα, πόνο, 
τεράστια θλίψη, οδύνη και σπαραγμό… Που 
να φανταστούμε πως με το ξεκίνημα της, θα 
είχε την απόλυτη εναπόθεση όλων των συ-
ναισθημάτων αυτών, στις καρδιές όλων μας.
“Έφυγε ο Μανόλης μας στα 23 του”. Ξαφ-
νικό, θλιβερό και αναπάντεχο. Γιατί; Γιατί 
τέτοια κακή ώρα; Γιατί κόπηκε το νήμα της 
ζωής του, της νιότης του, των ονείρων του, 
της συνύπαρξης μας, της ευτυχίας μας, δίχως 
να είναι Θέλημα Θεού;
Προσπαθούμε να βρούμε δυνάμεις και αντο-
χές, να αντισταθούμε σε όλο αυτό το ξαφνι-
κό, το θλιβερό, το αναπάντεχο. Μα αφού 
από μόνο του είναι αναπάντεχο, πως θα τα 
καταφέρουμε; Το ίδιο και χειρότερο, δυσβά-
στακτο, αναπάντεχο, ανοιχτή πληγή που 
καταντά συρίγγιο, σε όλους μας μετά από 
ένα χρόνο... Προσπαθούμε να κρατήσουμε 
ζωντανά τα αισθήματα, τις αξίες και τα ιδα-
νικά του παιδιού μας.
Μανώλη μας, προσπαθούμε να σε κρατήσου-
με ζωντανό ανάμεσα μας, με ένα διαφορετι-
κό εξωπραγματικό τρόπο. Σε σκεφτόμαστε 
κάθε στιγμή παρέα με τους υπόλοιπους αγ-
γέλους.
Είμαι ένας άνθρωπος που τα βάζω όλα στο 
μυαλό μου. Πάντα μου έλεγα: Πατέρα δεν 
εγνώρισα. Μεγάλωσα δίχως τη στοργή του 
πατέρα. Πέθανε όταν ήμουν 3 ετών. Πάντα 
με τη θλίψη, πάντα με τη στέρηση και πάντα 
με τη σκέψη. Έλεγα όμως έχω τη μάνα μου 
και στήριγμα τον αδερφό μου.
Μεγάλωσα, παντρεύτηκα, μπήκα στην οικο-
γένεια των Στρατάκηδων, έκανα οικογένεια. 
Ήμουνα και είμαι περήφανη. Παρακαλούσα 
το Χριστό, τη μητέρα Παναγία, να βλέπει 
του κόσμου τα παιδιά και τα παιδιά μου. Πά-
ντα μου έλεγα: «Αν μου μέλλεται να περάσω 
Γολγοθά καλύτερα στον άντρα μου ή στο 
κορμί μου και όχι στα παιδιά μου.». Κι όμως 
το ένστικτο της Μάνας ποτέ δεν πέφτει έξω. 
Ήθελα πολλά παιδιά γιατί πάντα θαύμαζα 
την μεγάλη οικογένεια. Έκανα τέσσερα παι-
διά με αγάπη, με μεράκι, με στοργή, τα ανά-
θρεψα με υπερπροστασία και τα καμάρωνα.
Μεγάλωσαν και μπήκαν με αξιοπρέπεια 
στην Ανωγειανή κοινωνία. Ο Θεός μου έδω-
σε την ευλογία να δω τη χαρά τους στο γάμο 
τους, στο πρώτο και στο τέταρτο. Για το 
τρίτο μου παιδί η μοίρα μου φύλαγε σκληρό, 
μαρτυρικό, απελπιστικό, εφιαλτικό, βασανι-
στικό παιχνίδι. Άνοιξη μου έτυχε το Πασχα-
λινό λαχείο. Μέρα των Βαΐων, μεγάλη γιορ-

τή για την Χριστιανοσύνη.
Στη γειτονιά μαζί με τα παιδιά μου μεγάλω-
ναν και τα υπόλοιπα. Αδέρφια, πρώτα ξα-
δέρφια, στη γειτονιά επικρατούσε χαρά 
Θεού! Μαζί στο σπίτι, μαζί στο σχολείο, 
μαζί στη δουλειά, όλοι μαζί σε μια αυλή περ-
νούσαμε καλά. Μαζί στις χαρές, μαζί στις 
δύσκολες στιγμές, μαζί στο καλό, μαζί και 
στο κακό. Ήμασταν αυτοκόλλητοι. Γιατί 
Θεούλη μου δεν συνεχίσαμε έτσι; Η ζωή άλ-
λαξε ακολούθησε μίσος και έχθρα. Γιατί; 
Γιατί Χριστούλη μου μπήκε στη μέση η ζη-
λοφθονία; Τα ζήλεψαν; Τα μίσησαν. Για 
αυτό συνέβη το χειρότερο που μπορούσα να 
φανταστώ; Μας καταδίκασαν εις Θάνατον. 
Μας ρήμαξαν το σπίτι μας, γκρέμισαν τα 
όνειρα μας... Μας έκαναν το γέλιο κλάμα, 
τη χαρά λύπη, την αισιοδοξία απαισιοδοξία. 
Πήραμε το χειρότερο τίμημα από τους συγ-
γενείς μας.
Έφυγε για τη δουλειά και γύρισε στο σπίτι 
Χριστέ μου, γαμπρός χωρίς τη νύφη μέσα 
στο φέρετρο. Τι να πω; Τι να λέω; Τι να 
σκέφτομαι; Ήμουν στο κρεβάτι χειρουργη-
μένη. Είχα μηδαμινές αντοχές, υποβασταζό-
μουν, χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. 
Το δέχτηκα Χριστέ μου το δώρο σου: Το 
Σταυρό του Μαρτυρίου. Το έκλαιγα, το χάι-
δευα, το φιλούσα.
Οι ώρες πέρασαν, μου το πήραν απ’ το σπί-
τι για την εκκλησία. Ζούσα στον κόσμο μου, 
βρισκόμουν σε κενό αέρος. Δεν το πίστευα, 
δεν το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. Είναι 
ψέματα ειλικρινά ΟΧΙ για τον Μανώλη μου. 
ΟΧΙ σε μένα, μα και σε καμία μάνα να μην 
συμβαίνει το τραγικό και μάλιστα από συγ-
γενείς σου. Το παιδί μου ήταν ένας άγγελος. 
Παιδί χωρίς ελαττώματα, άψογο, υπερήφα-
νο, αντρόπιαστο, χαρισματικό, ήταν και είναι 
εκεί που βρίσκονται οι Άγγελοι και οι Αρ-
χάγγελοι.
Χάθηκε άδικα. Μάταια. Τι κρίμα Χριστέ 
μου. Είναι πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει 
στην οικογένεια μου. Πικρό ποτήρι να χάνεις 
παιδί, σκληρό παιχνίδι να παίζεις με τα άλλα 
σου παιδιά. Μεγάλη αμαρτία να αφαιρείς μια 
αθώα ψυχή στον ανθό της νιότης του.

Έφυγες απροειδοποίητα παιδί μου
και δε μ’ αποχαιρέτησες ψυχή μου.
Πέρασε ένας χρόνος ακριβό μου
και λείπεις απ’ το σπίτι μας μικρό μου.
Μήνες, μέρες και ώρες καντιφέ μου
περνούν μα δεν περνούνε εγλετζέ μου.
αητός ήσουν και πέταξες  
στους ουρανούς παιδί μου
κι άφησες αποτύπωμα  
στα αδέρφια σου ψυχή μου.
Στολίδι μου, ψυχή μου, αναπνοή μου,
αναπνέω με την ελπίδα γιασεμί μου,
πως κάπου είσαι και θα ‘ρθεις χαρά μου
και ζω και περιμένω, μάλαμα μου.
Ξανοίγω η τη πόρτα μας παιδί μου,
μήπως και το κλειδί γυρίσει γιασεμί μου,
να μπεις αγαπημένο μου χαρά μου,
που μ’ αγωνία περιμένω αρχοντιά μου.
Είναι το σπίτι έρημο κι όλοι για μένα ξένοι,
τώρα γλυκέ Μανώλη μου  
η θλίψη με πεθαίνει.
Γιατί για το Μανώλη μου Χριστέ μου,
λιβάνια, θυμιατά δα καντιφέ μου.
Μαρτυρικές γιορτές περάσαμε καμάρι μου,
για το χατίρι τ’ ακριβό σου παλληκάρι μου.
Γιορτή, γενέθλια, μνημόσυνα παιδί μου,
τρία γενήκαν σ’ ένα γιασεμί μου.
Τύχη από τσι τύχες κανακάρη μου,
είχες που δεν σου άξιζε βλαστάρι μου.
Όλοι μαζί γιορτάσαμε ψυχή μου,
στον τάφο σου απάνω γιασεμί μου.
Τη τούρτα σου τη κόψαμε χαρά μου
και την εμνημονεύσαμε καρδιά μου.
Ελπίζω κανακάρη μου παιδί μου,
παράπονο μη μου χεις γιασεμί μου.
Γιατί σου έστειλα αγάπη μου χαρά μου,
καινούρια ρούχα ρόδο μου, αρχοντιά μου.
να βάλεις στη γιορτή σου καντιφέ μου
κι εκεί να ξεχωρίζεις εγλετζέ μου.
Ψυχούλα μου, στολίδι μου, χαρά μου,
πως καίγεται η ψυχή μου αρχοντιά μου.

Ξημερώνει και βραδιάζει αητέ μου
μαύρα και σκοτεινά ‘ναι όλα καντιφέ μου.
Ευτυχισμένη ζούσαμε ζωή χαρά μου,
μα στάχτη γίναν όλα αρχοντιά μου.
Τίποτα εις τον κόσμο καντιφέ μου,
δε θα βρεθεί να γιάνει το μπαξέ μου.
ο πόνος είναι αβάσταχτος παιδί μου
και οι πληγές αγιάτρευτες ζωή μου.
Στολίδι μοσχομυρισμένο μου χαρά μου,
Άντρα αισθημαλή μου έρωντα μου.
Το φως των αμαθιών μου ακριβό μου,
ήσουν και παραμένεις όνειρο μου.
Πόση αγάπη και εκτίμηση παιδί μου,
σου είχαμε όλοι μας στολίδι μου ψυχή μου.
Έφυγες και σ’ αναζητώ χαρά μου
κι αυτό που μου ‘χει μείνει αρχοντιά μου,
είναι οι φωτογραφίες σου παιδί μου,
άψυχα υλικά δα γιασεμί μου.
Έφυγες άδικα παιδί μου
δεν το χωρά ο νους μου γιασεμί μου.
Η ζήλια τους αγάπη μου το μίσος το ρημάδι,
σ’ έκαναν και γονάτισες  
ει στα σκαλιά του Άδη.
Για σένα κλαίμε και θρηνούμε  
ζωγραφιά μου,
όλοι μαζί στο σπίτι μας χαρά μου.
Είναι αδιανόητη Μανωλιό μου  
η απώλεια σου ακριβό μου,
ζούμε με ψευδαισθήσεις κανακάρη μου,
μέρα και νύχτα φως μου παλικάρι μου.
Παιδί μου κανακάρη μου  
φως μου κι απαντοχή μου
πως σ’ ‘εκαμενε ο Χάροντας  
χωρίς τη θέληση μου.
Τ’ αγγελικό σου πρόσωπο  
όταν θα ρθει στη σκέψη
είναι ο ήλιος που ‘ρχεται στη νύχτα να μας 
φέξει.
δεν ήτονε να σεβαστεί τα κάλλη τα δικά σου
την παλικαροσύνη σου  
και η τη λεβεντιά σου;
Πόνο μεγάλο στη καρδιά  
έχω για το χαμό σου
και πως θα αντέξω αγάπη μου  
τον αποχωρισμό σου.
αν χρειαστείς μια αγκαλιά  
φώναξε το όνομα μου
κι αν δεν μπορώ να ρθω εγώ  
θα στείλω την καρδιά μου.
Στσ’ αγγέλους επαράγγειλα  
την έγνοια σου να έχουν
μα μου παν πως οι Άγγελοι  
αγγέλους δεν προσέχουν.
Εγώ σου έδωσα φτερά Άγγελο να σε λέω
μα αυτά γενήκαν αφορμή  
να φύγεις και να κλαίω.
Τώρα που είσαι Άγγελος  
στη γη των αθανάτων
κανείς θνητός όταν πετάς  
δεν θα σε ρίχνει κάτω.
Έφυγε το καμάρι μου  
και πήγε στους αγγέλους,
εκεί που ήθελε ο θιος  
δίπλα στους αρχαγγέλους.
Ήθελα να μούνα κερί στο τάφο σου απάνω
όντε βραδιάζει ν’ άναβα  
παρέα να σου κάνω.

Ήσουν για μένα η χαρά,  
το φως μου, η ζωή μου
ελπίδα και παρηγοριά, ότι θέλε η ψυχή μου.
Είχες την τιμιότητα, την πίστη, την ανδρεία,
είχες μεγάλα ιδανικά και ζούσες με αξία.
Η μαύρη γη τα σκέπασε  
τα κάλλη σου παιδί μου,
έχασα γω τα θάρρη μου  
και την υπομονή μου.
Παιδί μου κι αν σε χάσαμε  
ποτέ δεν σε ξεχνούμε
Μάνα-Πατέρας-αδερφοί,  
όλοι σε συμπονούμε.
Όφου μαντάτο, όφου φωνές, όφου καρδιάς 
λαχτάρα,
όφου φωθιά που με έκαψε, όφου κορμιού 
τρομάρα.
Με ποια υπομονή να ζω  
για να μη βγει η ψυχή μου
και ξάφνου με έτσα θάνατο  
να χάσω το παιδί μου.
ο πόνος που χω στη καρδιά  
πληγή ναι και δε γιαίνει

κι ο χάρος που χει φάρμακο  
ας έρθει ήντα νημένει;
Παιδί μου που δε μου δώσες  
λίγη χαρά να νιώσω
μόνο μαχαίρι στη καρδιά  
χωρίς να ξεματώσω.
Μέρα και νύχτα κρίνε μου  
μαχαίρια με χτυπούνε
και μου ανοίγουνε πληγές  
που με αιμορραγούνε.
Ήσουν πουλί και σπάσανε  
πρόωρα τα φτερά σου,
μ’ ένα ανεμοστρόβιλο  
στο πρώτο πέταγμα σου.
Εσένα σου πρέπε το φως, ο ήλιος και η μέρα
κι όχι του Άδη η σκοτεινιά  
να σου κρατεί τη χέρα.
Όπου κι αν πάω αγόρι μου  
όπου κι αν γύρω φως μου.
κλαίω και με τη σκέψη σου  
φουντώνει ο καημός μου.
Μεγάλη είναι η συμφορά  
γιε μου στο σπιτικό μας
κι όλοι μας μπαινοβγαίνουμε  
μα λείπει ο Μανωλιός μας.
Ήσουν φτωχός φιλότιμος  
και τίμια η ζωή σου
για αυτό θα βρει απέραντη  
γαλήνη η ψυχή σου.
Επέταξες στον ουρανό  
κι έφυγες για άλλα μέρη
μονάχα ένα όνειρο κοντά μας θα σε φέρει.
δεν ήσουνε για κόλλυβα παιδί μου,
μούδε και για τον Άδη γιασεμί μου,
μα για να ζεις να χαίρεσαι καμάρι μου,
τον κόσμο τον απάνω παλικάρι μου,
να ζεις και να δημιουργείς ψυχή μου,
σπίτι και οικογένεια παιδί μου.
Σαν αετός που ήσουνα  
κι όλο ψηλά κοιτούσες,
ζήτησες χάρη απ’ το θεό  
την ώρα που πονούσες;
κάνε τον πόνο μου θεέ  
δύναμη στους δικούς μου,
να δώσουνε το σώμα μου  
την ώρα του χαμού μου.
Πέρασε ένας χρόνος παιδί μου,
και το κερί τσ’ ανάστασης ψυχή μου,
στο τάφο σου θα ανάψουμε καμάρι μου,
Χριστός ανέστη να σου πούμε  
κανακάρη μου.
δεν έχω άλλα δάκρυα Μανώλη να σε κλάψω
θα κάνω μνήμα τη καρδιά  
και μέσα θα τα θάψω.
Μπορεί σε λάθος εποχή  
να ναι γραφτό να ζήσω,
μα φτάνουνε οι ρίζες μου  
χιλιάδες χρόνια πίσω.
Το μόνο που επιθυμώ  
να ρθεις στο όνειρο μου
να κούσω και να αισθανθώ  
το σώμα σου μωρό μου.
Κρίνε μου Καβαλαριανέ  
τ’ αϊ Γιαννιού φυντάνι,
ώστε να ζει ανωγειανός  
στη μνήμη θα σε βάνει.
αντί χαρές και γάμους Άγγελε μου,
νεκρώσιμες λαμπάδες και κεριά Χριστέ μου.
Τσ’ ανάστασης θα ανάψουμε ψυχή μου
και μια γουλιά κρασί  
στη μνήμη σου παιδί μου.
Μανώλη μου επέρασε μαύρος ο ένας χρόνος
και λείπεις που το σπίτι μας  
κι είναι βαρύς ο πόνος.
Ετούτος είναι ο γάμος σου κλωνάρι μου
τούτος κι ο αρραβώνας παλικάρι μου.
αντί για λύρα παίζουνε παιδί μου
οι νεκρικές καμπάνες γιασεμί μου.
αντί χορό τα δάκρυα υγιέ μου
αντί το γέλιο πόνος καντιφέ μου.
Όντε ποθάνω να κουστεί  
φτερούγισμα κοντά σου
θα ‘ναι η ψυχή μου που ποθεί  
να μπει στην αγκαλιά σου.
Είναι το σπίτι έρημο κι όλοι για μένα ξένοι,
τώρα γλυκέ Μανόλη μου  
η θλίψη με πεθαίνει.
Άδικα όπως του Χριστού  
σου πήραν τη ψυχή σου
κι άραγε θα ρθει κάποτε  
και εσέ η ανάσταση σου;

αντί κερί τσι ανάστασης  
σου άναψα παιδί μου
Λαμπάδα του αποχωρισμού  
και λιώνει η ψυχή μου.
Η των βαΐων ρόδο μου  
σου πήραν την ψυχή σου
βάγια να είναι οι δρόμοι σου  
και η διαδρομή σου.
Έφυγε ο ήλιος που λάμπε  
στο σπίτι μας Χριστέ μου
κι ο κόσμος εσκοτείνιασε  
από το χαμό του θε μου.
Το σπίτι μας σκοτείνιασε ρήμαξε η ψυχή μας
και μείς σε περιμένουμε  
να αλλάξει η ζωή μας.
Ήλιε μου και φεγγάρι μου  
αστέρι λαμπερό μου
αυτά αντιπροσώπευες  
παιδί μου ακριβό μου.
Καλό ταξίδι Μανωλιό αητέ χωρίς ψεγάδι,
μα ‘συ θα είσαι πάλι αητός  
στον ουρανό του Άδη.
Στ’ Άγια των αγίων παιδί μου
να πάει η ψυχή σου ψυχή μου.
Κι ανθούς και ροδοπέταλα ανθέ μου
να γίνει το χώμα που σε σκέπασε  
χρυσογιέ μου.
Το δάκρυ της ορφάνιας  
είναι διπλό στον πόνο
κι αυτοί που έχασαν παιδί  
αυτοί το νιώθουν μόνο.

Η οικογένεια του εκλιπόντος ευχαριστεί θερ-
μά όλο τον κόσμο που συμπάσχει μαζί της.

Η μητέρα του εκλιπόντος Ειρήνη Σαλού-
στρου – Στρατάκη δώρησε στη μνήμη του την 
εικόνα του Αγίου Εμμανουήλ στους ναούς
Αγ. Τριάδας (Δανούζα)
Αγ. Δημήτριου (Μετόχι)
Αγ. Γεωργίου (Μεϊντάνι)
Αγ. Ιωάννης (Αρμί)
Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγ. Χαραλάμπους 
(Περαχώρι)
Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου 
Νεκταρίου (Περαχώρι)
Αγ. Άννας (Περαχώρι)
Εισόδια της Θεοτόκου (Κέντρο Υγείας Ανω-
γείων)
Αγ. Παντελεήμονος (Ανεμόμυλος)
Μεταμόρφωση Σωτήρος (Μοναστήρι Χαλέ-
πας).
Οι γονείς του εκλιπόντος Μανώλη Στρατά-
κη, Βασίλης και Ειρήνη Στρατάκη προσέφε-
ραν στη «Φ.Α.» το ποσό των 100 ευρώ.

από το Βασίλη Βουϊδάσκη  Καθηγητή 
Κοινωνιολογίας Παν/μιου Κρήτης
Ποιος, ξέχασε του δεκαεφτά  
το θλιβερό απρίλη
και ποιος τον ελησμόνησε  
το δίσεκτο το χρόνο,
που νιώσαμε το σπαραγμό  
όλοι γνωστοί και φίλοι
και στην καρδιά το σφίξιμο  
και το μεγάλο πόνο;
Ποιος, δε θυμάται το σεισμό  
που έγινε στα ανώγεια,
που άφησε στις γειτονιές  
συντρίμμια και ρημάδια,
κι ανθρώπους μόνο λυπηρά  
να λένε μοιρολόγια
κι όλοι να έχουν στην καρδιά  
της πίκρας τα σημάδια;
Ποιος ξέχασε της συμφοράς  
το θλιβερό τσουνάμι,
το ατύχημα, που έκλεισε  
τις πόρτες και τα σπίτια,
το σίφουνα, που πέρασε  
σαν το θολό ποτάμι
και άφησε λαβωματιές  
σε όλους μες’ τα στήθια;
Κανένας δεν το ξέχασε  
μα το θυμούμαστ’ όλοι,
πως ένα χρόνο βρίσκεται  
στου ουρανού τις στράτες
εκεί που τον δεχτήκανε  
άγγελοι το Μανόλη
και αγναντεύει από ψηλά  
της γης μας τους διαβάτες.
Κανένας μας δε ξέχασε  

πως έφυγε ο Μανόλης
και πέρασε πολύ νωρίς  
στου ουρανού τους τόπους,
μα στέλνει νέο μήνυμα  
στον κόσμο και στις πόλεις
σ’ όλους και ιδιαίτερα  
στους εδικούς του ανθρώπους!
Κι απ’ της αιωνιότητας  
το λατρεμένο τόπο,
τους στέλνει το ευχαριστώ  
κι ευγνωμοσύνη μόνο
που τίμησαν τη μνήμη του  
με το σωστό τον τρόπο
και πνίγουν μες’ τη λογική  
τον πιο βαρύ τους πόνο.
αγάλλεται που ακούστηκε  
το πρώτο μήνυμά του
κι η σύνεση πρυτάνευσε  
κι ακόμα σ’ όλους μένει
και κάνουν στόχο τη ζωή  
που ‘ναι και πεθυμιά του,
μα θέλει να συνεχιστεί  
κι από όλους το προσμένει!

Πατέρα...πέρασε ένας χρόνος που εμίσεψες! 
Δεν εξανασμίξαμε απο τότε, δεν εξανακου-
βεντιάσαμε!!!
Ένας χρόνος δύσκολος, αλλιώτικους ΄πο 
τσ΄άλλους, με συναισθήματα πρωτόγνωρα 
για εμάς. Το αναβόλεμα μεγάλο και πηγή δεν 
βρέθηκε στο διάβα του! Η μόνη πηγή Πατέ-
ρα που δεν εκρουστάλιασε στην βαρυχειμω-
νιά τση φεύγας σου, είναι εκείνη των ματιών 
μας! Και τα δάκρυα μας σου τα πέμπουμε 
για να σε “δροσερέμε”, για να μην νιώθεις 
μοναξά και σκοτεινιά έκεια που είσαι Πα-
τέρα!
Η γυναίκα, τα παιδιά, τα εγγόνια σου και 
όλοι εκείνοι που τους έκαμες να σ’ αγαπή-
σουν δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ! 
Και πάντα η θύμηση σου θα είναι γεμάτη με 
αγάπη!
Με την ίδια αγάπη που σου δίναμε και που 
απλόχερα πέρναμε απο σένα, ακριβέ μου 
Πατέρα!

Έκλεισε ο χρόνος μα θαρρώ
πως σου μιλώ ακόμα,
γιατί σε νοιώθω ζωντανό
κι όχι νεκρό στο χώμα!  

Γ.Σ.

Στη κοιμηθιά τση σκέψης μου
σου ΄στρωσα να κοιμάσαι,
που ΄χει παχύ τον ασκιανό
 να μη στενοχωράσαι!

Η οικογένεια ευχαρίστει θερμά όλους όσους 
τίμησαν με την παρουσία τους τον εκλιπόντα. 
Στη μνήμη του, η οικογένεια εισέφερε στην 
«Φωνή των ανωγείων» το ποσό των 100 ευρώ.

Μάνα νερό πηγής
αστείρευτης υπομονής
Τις χούφτες σου γεμίζεις για να πιώ 
Μάνα μου αθάνατο νερό
Μια αγκαλιά χίλια φιλιά 
Μου ‘ραψες χρυσά φτερά
δώρο ακριβό 
Τι σου χρωστώ 
Μου λες παιδί μου σ’αγαπώ

Μάνα σε είπαν που θα πει
Πόνος, αγάπη, προσευχή
Μάνα μου αυτή είσαι εσύ.

Η κόρη,  
Μαργαρίτα Μυλωνάκη.

Η οικογένεια ευχαριστεί θερμά όλους 
όσους συμμετείχαν στο πένθος της. 
Στην μνήμη της εκλιπούσας, η οικογέ-
νεια της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
200 ευρώ.

Στη μνήμη 
ΕΛΕνήΣ 
ξήμΕρή 

(ξήμΕροΛΕνήΣ)
✞  απεβίωσε 09/05/2018

«Έφυγες» στις 9 Μαΐου του 2018 και σκόρ-
πισες τη θλίψη σε όλους εμάς, την οικογέ-
νεια σου. Στα 84 «έφυγες» για το ταξίδι 
χωρίς γυρισμό, εκεί που θα συναντήσεις 
τους αγαπημένους μας γονείς, τον Ξημερο-
δημήτρη και τη Μαρία, που τόσο αγαπού-
σες. Αγαπημένη μου αδερφή, βασανίστηκες 
στην τελευταία περίοδο της ζωής σου και 
υπέφερες στο κρεβάτι του πόνου. Έφυγες, 
γαλήνια και ήσυχα και δίπλα σου ήμασταν 
όλοι οι αγαπημένοι σου άνθρωποι, η οικο-
γένεια σου στις τελευταίες σου στιγμές, για 
να σου κρατάμε το χέρι και με δάκρυα στα 
μάτια να σου πούμε «καλοστραθιά»! 
Από μικρή στα βάσανα, γεννημένη το 
1934, έζησες σαν κοριτσάκι τον ξεριζωμό 
μας από το χωριό μετά το Ολοκαύτωμα 
από τους Γερμανούς τον Αύγουστο του 
‘44. Γυρίσαμε όμως πίσω, σταθήκαμε στα 
πόδια μας και συνεχίσαμε τη ζωή μας στον 
αγαπημένο μας τόπο, που τόσο πολύ αγά-
πησες. 
Μετά τον θάνατο των γονιών μας ήσουν 
εσύ που έδινες ζωή στο σπίτι μας, στην 
πλατεία Μεϊντάνι, πίσω από την εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου, όπου έζησες όλα τα 
υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου. Δεν ευτύ-
χησες να κάνεις δική σου οικογένεια, αλλά 
πάντοτε είχες τα δικά μου παιδιά, ως δικά 
σου. Αγάπησες τα ανίψια σου, τον Δημή-
τρη, την Ελένη, τον Λευτέρη και τον μικρό-
τερο μας τον Γιώργη, που είχες μέχρι τέ-
λους δίπλα σου, ωσαν δικό σου παιδί, συ-
μπαραστάτη και αγαπημένο, μέχρι την 
τελευταία σου πνοή. 
Αγαπημένη μου αδερφή Ελένη. Με δάκρυα 
και συγκίνηση σε αποχαιρετήσαμε και σε 
συνοδεύσαμε στην τελευταία σου κατοικία, 
στο Ανωγειανό χώμα, που τόσο αγάπησες. 
Ας είναι ο δρόμος σου στρωμένος με ρο-
δοπέταλα. Καλοστραθιά να έχεις, δεν θα 
σε ξεχάσω ποτέ, όσο ζω! 

Ο αδερφός σου Εμμανουήλ Ξημέρης  
(Ξημερομανώλης) 

Άμε αδερφή μου στο καλό,
στη Μάνα και στον Κύρη,
απού δε σου χαλούσανε,
ποτέ ντονε χατήρι..

Μοναχοκόρη κοπελιά
κι ακριβαναθρεμμένη, 
μα η μοίρα σου ήτανε κακή
και ζούσες λυπημένη.. 

Έφυγες και μας άφησες
με στη καρδιά τον πόνο,
να σου ξεχάσω δε μπορώ
και υποφέρω μόνο.
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ΦΩΤ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

1 – 4  ΠασΧα στ’ ανωγεια, Σταυρός Αγίου Δημητρίου – Σταυρός Αγίου Γεωργίου – Σταυρός Αγίου Ιωάννη – Σταυρός Παναγίας (Φώτο Μανώλης Σκανδάλης).

5 – 9  Στιγμιότυπα από τον εορτασμό της 77ης εΠετειου τησ ΜαΧησ τησ κρητησ από την Παγκρήτιο Ένωση και την Πανελλήνια Ένωση Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων (Φώτο 9 θοδωρής Σεβντάς).

10 – 16  Στιγμιότυπα από την συμμετοχή του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» στην 10η Παγκρητια εκθεση – Κρήτη η Μεγάλη Συνάντηση (Φώτο 5 - 16 Μανώλης Καζεράκης).
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συλλογοσ ανωγειανων της αθηνασ  
και η συντακτική ομάδα της 

φωνηΣ των ανωγέιων 
σας εύχονται 
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