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Συνεχίστε να παρέχετε τη στήριξή σας στη «ΦΩΝΗ» 
μας, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή σας.  
Η στ ήριξή σας είναι η μόνη που μπορεί να της δώσει  
τη δύναμη να συνεχίσει να «ηχεί».

›Σελ. 12

ΣΕΛ. 7-13Κοπή πρωτοχρονιάτιΚής πιτάς 
ςυλλόγου άνωγειανών άθήνας,
ς ά β β ά τ ο ,  2 2  ι ά ν ο υ ά ρ ι ο υ  2 0 2 2

ο τράγουδιςτής 
Μάνωλής Μήτςιάς 
μιλάει αποκλειστικά στη 
«ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», 
για τον άλλοτε στενό του 
φίλο νίκο Ξυλούρη

Ε Τ ή Σ Ι Α  χ Ο ρ Ο Ε Σ π Ε ρ Ι Δ Α 
ΣυλλΟγΟυ ΑνωγΕΙΑνων ΑθήνΑΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑπρΙλΙΟυ 2022

ςυγΚροτήςή νΕου
δ.ς.  ςυλλογου

άνωγΕιάνων άΘήνάς

Δράσεισ κάι 
άποΔράσεισ 

Δήμου 
άνωγειων

Ήταν 8 Φεβρουαρίου  
του 1980, όταν το αηδόνι  

της κρήτης σίγησε  
για πάντα…

 ΣΕΛ. 5

άνωγειάνεσ άθιβολεσ, σελ. 5σκεΨεισ σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

ΣυνΕνΤΕυΞή στον μανωλη σκανδαλη

σάράντά Δυο 
χρονιά χωρισ το 

νικο Ξυλουρή

Σελ. 4

Μετά από 2 χρόνια, οι άνωγειανοί επιστρέφουμε στο γνωστό μας «λημέρι», στ’ 
άόρη των Μερτζάνηδων, με αφορμή τον ετήσιο χορό μας. Μή λΕιψΕι ΚάνΕις!

ΕΚλογΕς 2022 
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ςτ' άρΜάτά...

Οι περισσότεροι αυτό τον πόλεμο δεν τον περίμεναν. Κι όμως η φωτιά 
άναψε. Σιγόκαιε για την ακρίβεια, εδώ και καιρό, όμως οι «πολλοί» 
δεν έδιναν σημασία. Τώρα η φωτιά κατακαίει τα πάντα και παίρνει 
ζωές και όνειρα. Διαλύει εδώ και ένα μήνα, ό,τι βρίσκει στο πέρασμά 
της, και τονίζει εμφατικά, ότι ο πόλεμος ήταν και παραμένει η μεγα-
λύτερη συμφορά για την ανθρώπινη κοινωνία. Στην Ουκρανία αυτή 
τη φορά, ο πόλεμος ξέσπασε και ήδη πλέον την ώρα που γράφονται 
αυτές οι γραμμές (22/3), εξελίσσεται και μπαίνει στο πιο κρίσιμο στά-
διό του.
 Οι επόμενες ημέρες θα θέσουν σε μεγάλο βαθμό τις βάσεις για αυτά 
που θα ακολουθήσουν. Σε πρώτη φάση το ερώτημα είναι αν –και υπό 
ποιες συνθήκες– ο Πούτιν θα κλιμακώσει ή θα σταματήσει την ανθρω-
πιστική καταστροφή. Θα προσπαθήσει να εμπλέξει ευθέως τη Δύση 
μέσα από ένα σκηνοθετημένο «ατύχημα» ή προβοκάτσια; Θα κλιμα-
κώσει τη φρίκη με ολική καταστροφή του Κιέβου ακόμα και με τη 
χρήση χημικών ή πυρηνικών όπλων; Θα καταρρεύσει ή θα υπονομευ-
θεί εκ των έσω; Θα φοβηθεί την αντίδραση της Δύσης ή θα εξαναγκα-
στεί εν τέλει από τον κινέζο δράκο να σταματήσει;
Όπως και να’χει η το σίγουρο είναι και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία 
επί τούτου, ότι το διεθνές σύστημα μετά απ΄αυτό τον πόλεμο  θα αλ-
λάξει πολύ. Εκείνο που δεν είναι σαφές, είναι προς ποια κατεύθυνση 
και  έπειτα, γύρω από ποιον άξονα  θα αρχίσουν να συντελούνται οι 
αλλαγές αυτές.
Ένα σενάριο, απευκταίο και μόνο ως προς τη σύλληψή του, είναι ότι 
η Δύση και η Ρωσία θα αλληλοεξοντωθούν και η Κίνα θα αναδειχθεί 
ως η μεγάλη νικήτρια του πολέμου αυτού, καθώς οι ΗΠΑ, μετά την 
11η Σεπτεμβρίου και την στρατηγική και ανθρωπιστική καταστροφή 
στη Μέση Ανατολή, έχει χάσει τη λάμψη και τη δυναμική της, ενώ 
συνειδητά αποσύρεται από «θερμές» περιοχές, στις οποίες η ίδια είχε 
ανάψει φωτιά, αφήνοντας πια ελεύθερο το πεδίο στα αυταρχικά κα-
θεστώτα. Η Κίνα, φαίνεται, πια, πολύ καλά προετοιμασμένη για την 
ώρα της παγκόσμιας κυριαρχίας της, καθώς  έχει εξαπλωθεί στρατη-
γικά, εμπορικά και τεχνολογικά σε όλο τον κόσμο, διεισδύοντας σε 
δομές και θεσμούς πολλών κρατών ανατολής και δύσης, σε κρίσιμα 
μάλιστα σημεία. Προφανώς και η παύση του πολέμου στην Ουκρανία 
είναι στο χέρι της Κίνας. Δεν «αγγίζει» όμως. Τουναντίον, στηρίζει με 
λόγια (ίσως και με όπλα) τον Ρώσο, και τούτο το πράττει, με κάλυψη 
των ενεργειών της με το μανδύα της δήθεν ουδετερότητας.
Ορισμένοι, πέραν της προαναφερθείσας προοπτικής, η οποία  τουλά-
χιστον σε επίπεδο πιθανότητας είναι βάσιμη, αναρωτιόνται, εάν, ως 
πιθανότερη εξέλιξη των όσων τραγικών συμβαίνουν εδώ και ένα πε-
ρίπου, μήνα, στην καρδιά της Ευρώπης, θα είναι η διατήρηση του 
πολέμου, που θα επιτρέψει στον Πούτιν να επιβιώσει, και να ζήσει 
στην «αγκαλιά» της Κίνας, και στο δικό τους κόσμο, δεδομένου, ότι 
ούτως ή άλλως, έχουν ολοένα περισσότερο, τα τελευταία χρόνια (κυ-
ρίως η Κίνα) απομονώσει τον πληθυσμό τους, από το δυτικό κόσμο, 
όπως και κυρίως από τη δομή, τη λειτουργία του, και την όλη ιδεολογία 
και αντίληψη ζωής. Αυτό που θα απομένει είναι να δούμε, ποιες χώρες 
θα τίθενται στο εξής στην σφαίρα της μεγαλύτερης επιρροής, των 
φιλελεύθερων δημοκρατιών και ποιες σ’εκείνη των λεγόμενων αυταρ-
χικών καθεστώτων. Δεν μπορεί  παρά να επιλέξουν και το δέλεαρ 
φαντάζει μεγάλο, και από τις δύο πλευρές του νέου τοίχους που χτί-
ζεται στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα.
Τέλος, εάν για κάποιο, έστω συγκυριακό λόγο, δεν συμβεί τίποτα από 
τα παραπάνω, μια πιθανότητα που εξετάζεται, η οποία ωστόσο συ-
γκεντρώνει λίγους πιστούς, είναι ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
ΝΑΤΟ, ωθούμενοι και παρακινούμενοι από την κοινή γνώμη της Δύ-
σης, να συσπειρωθούν και να ισχυροποιήσουν κατά πολύ, και γρήγο-
ρα, όλες τις υποδομές τους και κυρίως τις αμυντικές με σκοπό, αφού 
επικοινωνήσουν τις προθέσεις τους, στους πολίτες τους, να υπερασπι-
στούν τις αξίες και τον δυτικό τρόπο ζωής, που θέλει την ελευθερία, 
τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (φευ!) σε περίοπτη θέση. 
Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουν ίσως στη Δύση, να τελειώσουν με 
τους αυταρχικούς πολιτικούς και τους ολιγάρχες και έτσι η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα ενισχυθούν, και ίσως θα ανέβουν στο 
άρμα της και άλλα κράτη, που εδώ και χρόνια αμφιταλαντεύονται (βλ. 
Τουρκία), με σκοπό ο κόσμος να γίνει, ίσως περισσότερο ασφαλής και 
ελεύθερο, δίχως ωστόσο, αυτή η συνθήκη, κατά τα φαινόμενα τουλά-
χιστον να στοχεύει να πλήξει τον περίφημο και σπουδαίο ρώσικο, 
αλλά  και  τον κινέζικο πολιτισμό. Όμως για την τελευταία αυτή πιθα-
νότητα που μπορεί να εκτυλιχθεί μπροστά μας, μετά από τον πόλεμο 
που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία, το εμπόδιο έχει να κάνει, με το εάν 
οι ηγέτες της Δύσης έχουν τη δύναμη να ενεργήσουν προς την κατεύ-
θυνση που αναφέραμε. Εάν θέλουμε πάντως ειρήνη, πρέπει να προε-
τοιμαζόμαστε για πόλεμο και εάν εν τέλει, η ελευθερία και η πραγμα-
τική δημοκρατία για εμάς είναι σημαντικές, πρέπει να κάνουμε μεγά-
λες θυσίες για να τις προστατέψουμε και έτσι διασφαλίσουμε.

Ο συντάκτης,
γιάννής βάς. Μάνουράς 

«Ο Λευκάτας,
η Φαγιουμάτα 
       και 
οι 888 Νάνοι»
ή ιστοριά μιάσ άγάπήσ 
που νικήσε το ράτσισμοσκ

έψ
ει

ς
... Ανωγειανές... εκδόσεις

μυθιστόρημα 
ΤοΥ ΚΩΣΤΗ Α. ΜΑΚΡΗ
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300 ΣΕλΙΔΕΣ
εικονογραφηση: ΚΩΣΤΗΣ Α. ΜΑΚΡΗΣ
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›› ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ δύο οικογενειών 
που εχθρεύονται θανάσιμα η μία την 
άλλη να ερωτευτούν μεταξύ τους, να 
αγαπηθούν και να καταφέρουν να ευ-
τυχήσουν;
Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο διάσημο έργο 
του «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» δίνει ένα 
θλιβερό όσο και τραγικό τέλος σε έναν 
ανάλογο έρωτα και αρνητική απάντη-
ση στο ερώτημά μας.
Γίνεται άνθρωποι που έχουν διωχθεί, 
βασανιστεί, ταλαιπωρηθεί, ταπεινωθεί 
από άλλους ανθρώπους, να ζήσουν 
αρμονικά με τους πριν από λίγα χρόνια 

διώκτες και βασανιστές τους;
Η πρόσφατη Ιστορία μας δίνει πολλά παραδείγματα για το πόσο δύσκολο είναι 
αυτό· μας λέει όμως ότι μπορεί και να συμβεί.
Γίνονται πόλεμοι και δίνονται σκληρές μάχες χωρίς κανέναν νεκρό;
Γίνεται αυτοί που έφταιξαν να αλλάξουν αλλά κι εκείνοι που δεν έφταιξαν να αλ-
λάξουν επίσης για το καλό όλων;
Μπορούν οι άνθρωποι να θυμούνται τι πρέπει να ξεχάσουν και να ξεχνούν αυτά 
που δεν πρέπει να θυμούνται, για να γίνει καλύτερη η ζωή για όλους;
Αυτά γίνονται μόνο στα παραμύθια και στα μυθιστορήματα, όπου βάζουν το χερά-
κι τους ―ή την φτερούγα τους― ξωτικά, νεράιδες, μαγικά πουλιά, σοφοί άνθρωποι 
και οι συγγραφείς, που γράφουν ό,τι θέλουν;
Ή μήπως και στην πραγματική ζωή έχουμε παραδείγματα όπου η αγάπη, η συγχώ-
ρεση και η λογική νικούν κάθε κακό; 

Βιογραφικο ΚΩΣΤΗ Α. ΜΑΚΡΗ:

Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα.
Το 2010 εκδόθηκε από τις Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ το πρώτο νεανικό παιδικό μυθιστό-
ρημά του, με τίτλο «Ο Πιοζ Νάμε και οι πέντε γάτες» (έπαινος Κύκλου του Ελλ. 
Παιδικού Βιβλίου για πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα 2011, short list του περιοδι-
κού Διαβάζω για νεανική λογοτεχνία 2011, short list για το Κρατικό Βραβείο 2012).
Το δεύτερο βιβλίο, «Η Εβίτα που νίκησε τα Αποθαρρύνια», με εξώφυλλο και εικό-
νες δικές του, εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Πατάκη και κυκλοφορεί από τον Ιούνιο 
του 2015. Τον Μάρτιο του 2016 ήταν υποψήφιο για το Βραβείο του Κύκλου του 
Ελληνικού παιδικού Βιβλίου/Ελλ. Τμήμα της ΙΒΒΥ, για βιβλίο μικρής φόρμας για 
παιδιά.
Είναι μέλος του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Ελλ. Τμήμα της ΙΒΒΥ, 
από το 2009, μέλος του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας και του Συλλόγου PEN 
GREECE, Επίσημο Παράρτημα του PEN International στην Ελλάδα.
Είναι νυμφευμένος με την Εβίτα Περιφεράκη. 

BlOg: https://kostismakris.wordpress.com/
Email: kostimakris@gmail.com
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση

Ιδιοκτησία του Συλλόγου  
των Ανωγειανών της Αθήνας  

«τO ιδάιOν άντρOν»

γράΦειά

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

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

FB: facebook.com/ifonitonanogion

εκΔοτήσ

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

e-mail: zachandr@gmail.com

Διευθυντεσ συντάΞήσ-άρχισυντάΞιά

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

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

e-mail: zachandr@gmail.com

art director

Κωνσταντίνα Ανανίδη
ananidi@otenet.gr

συντάκτική ομάΔά

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη 
alskreta@gmail.com

Ιωάννης Μανουράς
gmanouras1@gmail.com

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Παναγιώτης Σκουλάς
Νικόλαος Φασουλάς

Φωτεινή Μέμμου
Εβελίνα Μουστάκα
Αλκιβιάδης Σκουλάς
Μανώλης Σκανδάλης

συνεργάτεσ - συντάκτεσ

Σταύρος Βιτώρος
Βασίλης Βουϊδάσκης

Κώστας Μακρής
Γιώργος Σκουλάς
Μαρία Χρονιάρη

Δημήτρης Σαλούστρος - Ζαΐμης

ΦωτογράΦιεσ

Μανώλης Σκανδάλης 
κιν. τηλ.: 6977-891415

υπευθυνοσ ΔιάΦήμισήσ 
& Δήμοσιων σχεσεων

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη,  
κιν.: 6932-120494

εκτυπωσή - βιβλιοΔεσιά

Print Day  
Μεσσηνιακές Γραφικές Τέχνες  

Εκτυπώσεις ΙΚΕ

ετήσιεσ 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  
τράπΕΖά πΕιράιως 

645512-5883-949 (όψεως)
IBAN GR5601714550006455125883949

περιεχόμενα 
〉 ο τραγουδιστής Μάνωλής Μήτςιάς μιλάει στη  
«Φ. ά.», για τον άλλοτε στενό του φίλο νίκο Ξυλούρη . . . . .4
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ή   ς τ ή λ ή   τ O υ   τ ά Μ ι ά
■ ςτη μνήμη του Ανδρέα Μα-
νουρά η Σμαράγδα Λώλα εισέφε-
ρε στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 
Ευρώ.
■ ςτη μνήμη της Ζαφειρένιας 
Κουντεντάκη οι Νίτσα Αργύρη  
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50,00 Ευρώ.
■ ςτη μνήμη της Ελένης Κεφα-
λογιάννη (χρονοπέτραινα) η 
οικογένειάς της εισέφερε στη 
Φ.ά. το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ ςτη μνήμη του Αλκιβιάδη Γ. 
Σκουλά ο Μύρων ςκουλας (πα-
παδολευτέρη) εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ ςτη μνήμη του Ζαφειρένιας 
και Ευθυμίας Καλομοίρη η οικο-
γένειά τους εισέφερε στη Φ.ά. το 
ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ ςτη μνήμη της Όλγας Φασου-
λά (Χαριδημονικόλενας) ο Άρης 
Μανουράς (Ζωνός) εισέφερε στη 
Φ.ά. το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ ςτη μνήμη της Όλγας Φασου-
λά (Χαριδημονικόλενας) οι Μα-
νώλης και Λίτσα Σκουλά εισέφε-
ραν στη Φ.ά. το ποσό των 50,00 
Ευρώ.
■ ςτη μνήμη της Όλγας Φασου-
λά (Χαριδημονικόλενας) η οικο-
γένειά της εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 200,00 Ευρώ.
■ ςτη μνήμη του άνδρέα Μα-
νουρά η οικογένεια Νικολάου 
Φασουλά (Χαριδημονικόλα) ει-
σέφερε στη Φ.ά. το ποσό των 
100,00 Ευρώ
■ ςτη μνήμη του Μανώλη Σα-
λούστρου (χάτΖήΜάνωλή)  ο 
Δημήτριος Σαλούστρος εισέφερε 
στη Φ.ά. το ποσό των 50,00 Ευ-
ρώ.
■ ςτη μνήμη του Εμμανουήλ 
Βουϊδάσκη ο Νικόλαος Αεράκης 
(Νινής) εισέφερε στη Φ.ά. το πο-
σό των 20,00 Ευρώ.
■ ςτη μνήμη της άνδρονίκης 
ςαλούστρου (Φιλιοευριπίδενας) 
η κόρη της Ελένη Σαμόλη εισέ-
φερε στη Φ.ά. το ποσό των 50,00 
Ευρώ.
■ ςτη μνήμη του Αντώνη Σπαχή 
(Σπαχαντώνη) η οικογένειά του 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100,00 Ευρώ.
■ ςτη μνήμη της ςεβαστής άε-
ράκη η οικογένειά της εισέφερε 
στη Φ.ά. το ποσό των 100,00 Ευ-
ρώ.
■ ςτη μνήμη του Εμμανουήλ 
Βουϊδάσκη η οικογένειά του εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100,00 Ευρώ.
■ ςτη μνήμη του Εμμανουήλ 
Βουϊδάσκη οι Βαγγέλης και Μά-
γδας Τουισουζόγλου του εισέφε-
ραν στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 
Ευρώ.
■ ςτη μνήμη νίκης πασπαράκη 
(γιαννιούδενας) η οικογένειά 
της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100,00 Ευρώ.
■ ςτη μνήμη Όλγας ςαλού-
στρου (χατζηβαγγέλαινας) η 
οικογένειά της εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ ςτη μνήμη Ελένης, Εμμανου-
ήλ και γεωργίου άεράκη ο Δημή-
τριος Αεράκης εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50,00 Ευρώ.

■ ςτη μνήμη ιωάννη ςκουλά 
(Μεταξογιάννη) η οικογένειά του 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100,00 Ευρώ.
■ ςτη μνήμη ιωάννη ςκουλά 
(Μεταξογιάννη) ο αδελφός του 
Δημήτρης Σκουλάς εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Ο Κίμων δακανάλης εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20,00 Ευρώ.
■ Ο Κλεμανσώ πλουσής εισέφε-
ρε για συνδρομή στη Φ.Α. το πο-
σό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο Μιχαήλ ςαλούστρος του 
Λέανδρου εισέφερε για συνδρομή 
στη Φ.Α. το ποσό των 20,00 Ευ-
ρώ.
■ Η βρέντζου Ειρήνη εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20,00 Ευρώ.
■ Ο χρήστος δακανάλης εισέ-
φερε για συνδρομή στη Φ.Α. το 
ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο νικείας δασκαλάκης εισέ-
φερε για συνδρομή στη Φ.Α. το 
ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο ιωσήφ ςαλούστρος εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20,00 Ευρώ.
■ Ο δημοσθένης ςταυρακάκης 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Οι βασίλης και Μελίνα ςα-
λούστρου εισέφεραν για συνδρο-
μή στη Φ.Α. το ποσό των 100,00 
Ευρώ.
■ Η Ευανθία περιφεράκη εισέ-
φερε για συνδρομή στη Φ.Α. το 
ποσό των 25,00 Ευρώ.
■ Ο γεώργιος ςμπώκος εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 25,00 Ευρώ.
■ Ο Μιχαήλ άεράκης εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20,00 Ευρώ.
■ Η άντιόπη Καλλέργη εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20,00 Ευρώ.
■ Ο άχιλλέας πασπαράκης ει-
σέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το 
ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο γεώργιος ςκουλάς (του 
Ζούλη) εισέφερε για συνδρομή 
στη Φ.Α. το ποσό των 20,00 Ευ-
ρώ.
■ Ο Μάνος ςκουλάς (του Ζού-
λη) εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Η Ελευθερία ιατράκη εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20,00 Ευρώ.
■ Ο νικηφόρος πλεύρης εισέφε-
ρε για συνδρομή στη Φ.Α. το πο-
σό των 20,00 Ευρώ.
■ Η Ευαγγελία άνδρεαδάκη ει-
σέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το 
ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο Εμμανουήλ ςκανδάλης ει-
σέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το 
ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο ιωάννης άνδρεαδάκης, δι-
κηγόρος, εισέφερε για ετήσια 
συνδρομή στη Φ.Α το ποσό των 
50,00 Ευρώ.
■ Η εταιρεία DOTSOFT A.E. 
εισέφερε για συνδρομή/δωρεά 
στη Φ.Α το ποσό των 2.000,00 
Ευρώ. 
■ Ο γεώργιος Φασουλάς εισέφε-

ρε για ετήσια συνδρομή το ποσό 
των 50,00 Ευρώ.
■ Ο νικήστρατος άνδρεαδάκης 
εισέφερε για ετήσια συνδρομή 
στη Φ.Α το ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο Μιχαήλ Κοζωνάκης εισέφε-
ρε για ετήσια συνδρομή το ποσό 
των 20,00 Ευρώ.
■ Η Φωτεινή Μέμμου εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
5,00 Ευρώ.
■ Ο Ευριπίδης Ζωγράφος εισέ-
φερε για ετήσια συνδρομή το πο-
σό των 5,00 Ευρώ.
■ Ο άλκιβιάδης ςκουλάς εισέ-
φερε για ετήσια συνδρομή το πο-
σό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο Μάρκος Μέμμος εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
20,00 Ευρώ.
■ Ο Κωνσταντίνος Μέμμος ει-
σέφερε για ετήσια συνδρομή το 
ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο ήρακλής άεράκης εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
20,00 Ευρώ.
■ Ο Θεμιστοκλής Μέμμος εισέ-
φερε για ετήσια συνδρομή το πο-
σό των 50,00 Ευρώ.
■ Η πελαγία βουιδάσκη εισέφε-
ρε για ετήσια συνδρομή το ποσό 
των 20,00 Ευρώ.
■ Η περσεφόνη άνδρεαδάκη 
εισέφερε για ετήσια συνδρομή το 
ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Η Ευαγγελία Κεφαλογιάννη 
εισέφερε για ετήσια συνδρομή 
στη Φ.Α το ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Η άθήνα χρονιάρη εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή στη Φ.Α το 
ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο άντώνης ψαροκολυβος ει-
σέφερε για ετήσια συνδρομή το 
ποσό των 10,00 Ευρώ.
■ Η δώρα άεράκη εισέφερε για 
ετήσια συνδρομή το ποσό των 
20,00 Ευρώ.
■ Ο πάτερ βασίλειος βουιδά-
σκης εισέφερε για ετήσια συνδρο-
μή το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Ο άντώνιος ςκουλάς εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
20,00 Ευρώ.
■ Ο παναγιώτης Κοκοσάλης - 
Μέμμος εισέφερε για ετήσια συν-
δρομή το ποσό των 40,00 Ευρώ.
■ Ο παναγιώτης ςκουλάς εισέ-
φερε για ετήσια συνδρομή το πο-
σό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο γεώργιος πλουσής εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
10,00 Ευρώ.
■ Ο Μιχαήλ Ξυλούρης εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
50,00 Ευρώ.
■ Ο Μανώλης Μπαγκέρης εισέ-
φερε για ετήσια συνδρομή το πο-
σό των 50,00 Ευρώ.
■ Ο Μανώλης δραμουντάνης 
εισέφερε για ετήσια συνδρομή το 
ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ Ο ιωάννης χαιρέτης εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
50,00 Ευρώ.
■ Ο νικόλαος Καράτζης εισέφε-
ρε για ετήσια συνδρομή το ποσό 
των 50,00 Ευρώ.
■ Η Ευαγγελία Μουστάκα εισέ-
φερε για ετήσια συνδρομή το πο-
σό των 20,00 Ευρώ.

■ Ο δημήτριος ςκουλάς εισέφε-
ρε για ετήσια συνδρομή το ποσό 
των 50,00 Ευρώ.
■ Ο δημήτριος ςαλούστρος ει-
σέφερε για ετήσια συνδρομή το 
ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Ο γεώργιος Κουνάλης εισέφε-
ρε για ετήσια συνδρομή το ποσό 
των 50,00 Ευρώ.
■ Η δάφνη Φασουλά εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
20,00 Ευρώ.
■ Η περσεφόνη Μπαγκερη εισέ-
φερε για ετήσια συνδρομή το πο-
σό των 100,00 Ευρώ.
■ Ο δημήτριος άεράκης εισέφε-
ρε για ετήσια συνδρομή το ποσό 
των 50,00 Ευρώ.
■ Ο νικόλαος άεράκης εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
10,00 Ευρώ.
■ Η δόξα πασπαράκη εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
20,00 Ευρώ.
■ Ο γεώργιος ςκανδάλης εισέ-
φερε για ετήσια συνδρομή το πο-
σό των 40,00 Ευρώ.
■ Ο νικόλαος Μέμμος εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
50,00 Ευρώ.
■ Ο Άρης Μανουράς εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
50,00 Ευρώ.
■ Ο ιωάννης ςταυρακάκης εισέ-
φερε για ετήσια συνδρομή το πο-
σό των 50,00 Ευρώ.
■ Ο δημήτριος ςταυρακάκης 
εισέφερε για ετήσια συνδρομή το 
ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Η Μαρία ςταυρακάκη εισέφε-
ρε για ετήσια συνδρομή το ποσό 
των 20,00 Ευρώ.
■ Η Μαρία Ξυλούρη εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
20,00 Ευρώ.
■ Ο βασίλειος δραμουντάνης 
εισέφερε για ετήσια συνδρομή το 
ποσό των 40,00 Ευρώ.
■ Ο Εμμανουήλ τουπής εισέφε-
ρε για ετήσια συνδρομή το ποσό 
των 10,00 Ευρώ.
■ Ο βασίλειος τουπής εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
50,00 Ευρώ.
■ Η ςτέλλα νταγιαντά εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
20,00 Ευρώ.
■ Η άντωνία ςκουλά εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
10,00 Ευρώ.
■ Ο ιωάννης Μανουράς εισέφε-
ρε για ετήσια συνδρομή το ποσό 
των 60,00 Ευρώ.
■ Ο Εμμανουήλ - Μίνωας ςταυ-
ρακάκης εισέφερε για ετήσια 
συνδρομή το ποσό των 20,00 Ευ-
ρώ.
■ Ο Εμμανουήλ άεράκης εισέ-
φερε για ετήσια συνδρομή το πο-
σό των 10,00 Ευρώ.
■ Η Μαρία ςκουλά εισέφερε για 
ετήσια συνδρομή το ποσό των 
10,00 Ευρώ.
■ Η Άννα ςκανδάλη εισέφερε 
για ετήσια συνδρομή το ποσό των 
20,00 Ευρώ.
■ Η Ζαχαρένια άνδρεαδάκη  
εισέφερε για ετήσια συνδρομή  
το ποσό των 124,00 Ευρώ.
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κ. Μητσιά, σας ευχαριστώ πολύ για την 
αποδοχή να μιλήσετε στην εφημερίδα 
μας, «ή Φωνή των άνωγΕιων»!
› Μεγάλη μου χαρά να μιλήσω για τον 
Νίκο και για τα Ανώγεια, φυσικά!
πώς και πότε ξεκινάει η γνωριμία σας με 
τον νίκο Ξυλούρη;
› Η γνωριμία μου με τον Νίκο ξεκινάει 
από την εποχή, που τραγουδούσε στην 
μπουάτ «Λήδρα» με τον μουσικοσυνθέτη 
Γιάννη Μαρκόπουλο, στην Πλάκα. Εκεί-
νη την εποχή που ο Νίκος με τον Μαρκό-
πουλο εμφανιζόταν στη «Λήδρα», εγώ 
τραγούδαγα λίγα μέτρα πιο πέρα. 
ςυνεχίστηκε η παρέα σας με τον Ξυλούρη;
› Βέβαια! Μετά που τελείωναν τα προ-
γράμματά μας, κάθε βράδυ συναντιόμασταν μαζί με τον Ξυλούρη και με τον Αντώνη 
Καλογιάννη και πηγαίναμε για φαΐ, με την κουβέντα μας να πηγαίνει μέχρι το πρωί! 
Τότε υπήρχε ένας τραγουδιστής του δημοτικού τραγουδιού ο Κώστας Σκαφίδας, που 
μου άρεσε πάρα πολύ και πηγαίναμε και γλεντάγαμε εκεί που εμφανιζόταν. 
τι θυμάστε χαρακτηριστικά από εκείνη την παρέα;
› Περνoύσαμε πάρα πολύ ωραία! Μου άρεσε ο τύπος του, η ανθρωπιά του, τον θαύ-
μαζα πολύ σαν τραγουδιστή! Είχε κάτι το ξεχωριστό! Θυμάμαι πάντα που μου έλεγε 
ο Ξυλούρης με το μόνιμο χαμόγελο του «Την άλλη φορά θα σε πάω στο κονάκι το 
δικό μου, να ξεφαντώσουμε». Πηγαίναμε μαζί και στις συναυλίες του Χρήστου Λεοντή, 
αλλά και πολλά μεσημέρια συναντιόμασταν στου «ΦΛΟΚΑ» στην Πανεπιστημίου 
μαζί με τον Νίκο Γκάτσο, τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Σταύρο Ξαρχάκο, κι ερχότανε 
και ο Ξυλούρης, που έδινε το κάτι παραπάνω στην παρέα.
Θυμάστε καμία συγκλονιστική στιγμή με τον νίκο;
› Θυμάμαι αξέχαστα την εποχή που ήταν στην Αμερική, στο Memorial. Εκείνη την 
εποχή ήμουν για συναυλίες στην Νέα Υόρκη και όταν τελείωνα τις εμφανίσεις μου 
πήγαινα κάθε μέρα και τον έβλεπα και του κρατούσα φρούτα να φάει. Θα μου μείνει 
αξέχαστη μια στιγμή του Νικόλα, όπου πήγα κρυφά ένα μεσημέρι στο νοσοκομείο και 
τον είδα, σε έναν χώρο που είχε πιάνο, να προσπαθεί καταβεβλημένος να τραγουδήσει 
το ριζίτικο «Αγρίμια κι αγριμάκια μου…». Ήμουν λίγο πιο πέρα χωρίς να με αντιληφθεί 
και όπως τον έβλεπα να προσπαθεί, συγκινήθηκα πάρα πολύ!!!
τι ήταν γενικά αυτό που τον βασάνιζε περισσότερο από την στιγμή που τον γνωρί-
σατε;  
› Η αγάπη του για την Κρήτη, τα Ανώγεια, τους δικούς του και τους φίλους του, που 
τους αγαπούσε πάρα πολύ! Δεν θα ξεχάσω που μου απαντούσε πολύ συχνά με το «όι, 
δα!» 
τι είναι αυτό που θυμάστε από τις τελευταίες στιγμές του νίκου;
› Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι ακόμα και στις τελευταίες στιγμές του είχε μια 
λεβεντιά και μια γενναιότητα! Ήταν ένας λεβέντης Κρητικός και Ανωγειανός με το 
χιούμορ του, με τις ιστορίες του, με την πολύ καλή ψυχή του!!!
ποιο ήταν αυτό που βλέπατε στην προσωπικότητα του Ξυλούρη που τον έκανε ξε-
χωριστό;
› Ο Νίκος, πέρα από το ότι ήταν ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής, που όμοιό του 
είναι σχεδόν απίθανο να ξαναβγάλει η Κρήτη, ήταν και ένα σπουδαίο άτομο με ευαι-

σθησίες, φιλότιμο, καλαμπούρι και μεγάλη 
ανθρωπιά! Η Κρήτη έχει και είχε πάντα 
πολύ καλούς τραγουδιστές, αλλά ο Νίκος 
ήταν το κάτι παραπάνω, κάτι το ιδιαίτερο!  
Ο Νίκος Ξυλούρης ερμήνευσε και τον 
Ξαρχάκο και τον Μαρκόπουλο με τρόπο 
ανυπέρβλητο! Ήταν μοναδικός!
πώς κρίνετε το γεγονός ότι η σημερινή 
νεολαία, παρότι δεν είχε ζήσει από κοντά 
τον Ξυλούρη, του δείχνει πολύ μεγάλη 
αγάπη σε βαθμό αγιοποίησης;  
› Αυτό οφείλεται στο ότι ήταν αυθεντικός, 
ξεχωριστός και σπουδαίος τραγουδιστής 
που μιλούσε κατευθείαν στην καρδιά σου! 
Είχε μια λεβεντιά που σήμερα σπανίζει 
μαζί με την αρχαγγελική μορφή του! 

να περάσουμε σε κάτι άλλο. ποιες είναι οι μεγάλες διαφορές στο ελληνικό τραγού-
δι την εποχή που εσείς ξεκινούσατε με την σημερινή εποχή;
› Οι διαφορές είναι μεγάλες! Τότε υπήρχαν σπουδαίοι δημιουργοί, οι οποίοι γράφανε 
τραγούδια εμπνευσμένα από προσωπικές στιγμές. Υπήρχαν σπουδαίοι ποιητές που 
τους μελοποιούσαμε. Τότε ήταν τραγούδια της καρδιάς!  Σήμερα, δυστυχώς, τα τρα-
γούδια γράφονται στον υπολογιστή. Τα σημερινά τραγούδια είναι πιο τεχνοκρατικά, 
θα έλεγα. 
ποιητές, στιχουργοί και συνθέτες, όπως οι νίκος γκάτσος, Μάνος Ελευθερίου, 
λευτέρης παπαδόπουλος, Μάνος χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, ςταύρος Κου-
γιουμτζής, γιάννης Μαρκόπουλος, ςταύρος Ξαρχάκος, μπορούν σήμερα να αντι-
κατασταθούν επάξια με τους νεότερους;
› Πιστεύω πως δεν είναι εύκολο ν’ αντικατασταθούν από τους νεότερους όλοι οι πα-
ραπάνω, όχι! Πάντα θα υπάρχουν καλοί δημιουργοί, αλλά στο μέγεθος που αναφέ-
ρατε, όχι! Δεν θα συγκρίνω καν τους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι που ήταν 
άλλα μεγέθη και η ζωή τους αλλιώς, με άλλες εμπνεύσεις, με άλλες εικόνες μπροστά 
τους και γενικά ζούσαν σ’ έναν κόσμο, που τους ενέπνεε πολύ κατάλληλα! 
τι αντοχές έχει το ελληνικό τραγούδι, πώς μπορεί να επιβιώσει και να αντέξει μετά 
από δέκα χρόνια οικονομική κρίση, τρία χρόνια πανδημία και τώρα με αυτό που 
ζούμε ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας,  τον πόλεμο στην Ευρώπη; 
› Πάρα πολύ δύσκολα! Είναι λίγες οι εμφανίσεις, δεν υπάρχουν πια εταιρείες δίσκων 
που να νοιάζονται για σένα. Όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Ο κόσμος είναι κλεισμένος 
μέσα και έχει μπροστά του έναν υπολογιστή κι ένα κινητό τηλέφωνο, κάνει τα δικά 
του. Κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν λέω ότι τότε ήταν όλα σωστά και καλά, αλλά 
υπήρχε μια διαδικασία αξιολόγησης. Υπήρχαν επιτροπές που σε εξέταζαν, σε άκουγαν. 
Σήμερα δεν υπάρχουν όλα αυτά. 
Κλείνοντας, πείτε μας τι θυμάστε από τον πρώτο ερχομό σας στ’ άνώγεια;
› Θυμάμαι την υπέροχη πλατεία και τους καταπληκτικούς, φιλόξενους και αυθόρμητους 
κατοίκους των Ανωγείων. Ο Μάνος Χατζιδάκις μου έλεγε πάντα γι’ αυτήν την πολύ 
όμορφη πλατεία, που του άρεσε να συχνάζει!
κ. Μητσιά, να είστε πάντα καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας 
και τη διάθεσή σας να μιλήσετε για την εφημερίδα μας!
› Εγώ σας ευχαριστώ, κ. Σκανδάλη! Την αγάπη μου στα Ανώγεια και στους υπέροχους 
ανθρώπους τους. Να είστε καλά!

Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

μιλάει αποκλειστικά στη «Φωνή 

των άνωγΕιων», για τον άλλοτε 

στενό του φίλο νιΚο Ξυλουρή

Μάνωλής Μήτςιάς

  Τι ΛΕΕι:

•για τη γνωριμία του με τον νίκο Ξυλούρη… 
•για τη συγκλονιστικότερη στιγμή με τον Ψαρονίκο…
•για την παλιά και νέα εποχή του ελληνικού τραγουδιού…
•για τις αντοχές και το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού… 
• για τους παλιούς και μεγάλους συνθέτες,  

ποιητές και στιχουργούς…
• για τους άνωγειανούς, τα άνώγεια  

και το αγαπημένο στέκι του χατζιδάκι…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΣΤOΝ
μανώλη  
σκανδάλη



ΣΑΡΑΝΤΑΔΥΟ 
ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ 

νιΚο Ξυλουρή
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   ΑνωγΕιΑνΕΣ

ΑθιβοΛΕΣ
   του ΜΑνωΛη ΣκΑνδΑΛη

ή προτάσή του άριΦή
Πριν από πολλά χρόνια στ’ Ανώγεια στον Αϊ Γιάννη, εμφανίστηκε ένα 
κοπέλι, που είχε μια σφυρίχτρα και εχάλανε τον κόσμο, από τσι σφυρές. 
Σφυρίχτρα εκείνη την εποχή, ήτανε μεγάλο πράμα για τα κοπέλια.
Ερωτήξανε τα άλλα κοπέλια, το κοπέλι που εσφύριζε, που την εύρηκε, 
και τους είπε, πως ο πατέρας του, έδωσε λεφτά του Αρίφη, και του την 
έφερε από το Ηράκλειο.
Εσφίξανε ντελόγο όλα τα κοπέλια και ευρήκανε τον Αρίφη και ένα, 
ένα, του έλεγε: Θείε Αρίφη, να μου φέρεις μια σφυρίχτρα, και μένα 
θείε να μου φέρεις μια σφυρίχτρα, και μένα, και μένα. 
Εκεί ήτανε κοπέλι και ο Μανώλης Καλλέργης ή Ζβούρος του Σπιτα-
λιόρο, και λέει του Αρίφη: θείε Αρίφη, να μου φέρεις και μένα μια 
σφυρίχτρα και πόσο κάνει;;;; 
Δέκα φράγκα του λέει ο Αρίφης. 
Βγάνει το Μανωλιό από τη τσέπη του δέκα φράγκα και τα δίνει του 
Αρίφη. 
Ο Αρίφης απευθυνόμενος στα άλλα κοπέλια: Μόνο το Μανωλιό θα 
σφυρίξει!!!

τo «κάρΦι» του τρουλοκωστά
Ο Αριστείδης Χαιρέτης ή Παλιάτσος ήτανε σύντεκνοι με τον Τρου-
λόκωστα.
Μια μέρα ήρθε το λεωφορείο της γραμμής από το Ηράκλειο, και μπή-
κανε και οι δύο τους στο λεωφορείο, για να πάνε στο Ηράκλειο. 
Έκατσε ο Τρουλόκωστας σε μια θέση, μετά μπήκε και ο Παλιάτσος 
και επειδή δεν υπήρχε άλλη θέση κενή έκατσε μπροστά από τον σύ-
ντεκνό του.
«Σύντεκνέ μου, συγνώμη δά, που έκατσα επαέ και με θωρρείς από 
πίσω», του λέει ο Παλιάτσος.
Και ο Τρουλόκωστας: «Δε πειράζει σύντεκνε, καλιά ’χω γώ να σε 
θωρρώ από πίσω παρά απ’ ομπρός!!!».

ή... ευλογή άποριά του γριλιου
Ο Γριλιός ήτανε άρρωστος, και νοσηλευότανε στην κλινική Άγιος 
Γεώργιος στο Ηράκλειο. 
Στο δωμάτιο που τον είχανε, ήτανε μαζί με κάποιο κύριο, γέρο σε 
ηλικία, και πολύ πλούσιο, που όμως και αυτός ο μαύρος είχε πέσει, και 
είχε σπάσει τα δύο του χέρια, τον ένα πόδα, και τη λεκάνη του.
Γνωρίστηκαν με τον Γριλιό, και όπως ήταν ο κύριος αυτός, δεμένος με 
επιδέσμους, και τυλιγμένος σε γύψους, σε όλο του το σώμα, λέει στο 
Γριλιό: «Κύριε Σκουλά, να σας πω τώρα και εγώ πως έπαθα αυτό το 
ατύχημα». 
«Πε μου», του λέει ο Γριλιός. 
«Εγώ κύριε Σκουλά είμαι μόνος, παιδιά δεν έχω, μένω σε μια βίλα με 22 
δωμάτια, και η γυναίκα μου πριν από λίγο καιρό απεβίωσε εις Κύριον. 
Η μόνη μου συντροφιά είναι οι κάτες μου, που αγαπώ υπερβολικά.
Ήμουνα, λοιπόν, στο σπίτι, και είχα ανοιχτή την πόρτα, και κάποια 
στιγμή πήγε ένας  κάτης να βγει έξω, εγώ έτρεξα να τον προλάβω, να 
μην βγει, και τον χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο, και να τι έπαθα, έπεσα 
και τα έσπασα όλα». 
Δεν του μιλεί ο Γριλιός, και μετά από μισή ώρα του λέει: «Μπρε Κουμπά-
ρε, μα δε μου ξετέλεψες την ιστορία, τελικά εγιάγυρε ο κάτης, μέσα;».

λυρά Ή... οΨιγιάσ
Σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στο Ηράκλειο, έχουν καλέσει τον Ψαρα-
ντώνη, για να του πάρουν συνέντευξη, και μια ωραία κοπέλα δημοσι-
ογράφος, συζητά στον αέρα με τον Ψαραντώνη για την παράδοση, 
την Κρητική μουσική, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας.
Σε κάποια στιγμή ρωτάει η κοπελιά τον Ψαραντώνη: «Δε μου λέτε 
κύριε Ψαραντώνη, πόσες χορδές έχει η Λύρα;;;;»
Και ο Ψαραντώνης: «Η Λύρα έχει τρεις χορδές». 
Έβγαλε επιφώνημα απογοήτευσης η κοπελιά, και λέει στον Ψαραντώ-
νη: «Αχ Κύριε Ψαραντώνη, εγώ είχα την εντύπωση, πως η Λύρα έχει 
έξι χορδές». 
Και ο Ψαραντώνης: «Ντα ήντα είναι, Οψιγιάς;;;;;»

ΜΑν.ΣκΑν.

το τριάντάΦυλλο τήσ ευρυΔικήσ

Να γυρίσουμε τη μνήμη μας 42 χρόνια πίσω για να θυμη θούμε ένα συγκλονιστικό στιγμι-
ότυπο από το πρώτο (40ήμερο) μνη μόσυνο του Νίκου Ξυλούρη στην Αθήνα.
Η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς. Κόσμος πολύ είχε συγκε  ντρω θεί στο Α’ Νεκροταφείο 
όπου ξαφνικά από το βάθος εμφα νίζεται ξαφνικά η αδελφή του Ψαρονίκου, Ευ ρυδίκη. 
Κρα τούσε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και μοι ρολογούταν. Μό λις πλησίασε κοντά, ο κόσμος 
της έκα νε τόπο ώσπου έφτα σε ακριβώς πάνω από τον τάφο με την σιωπή του κόσμου να 
είναι απόλυτη... Μιλούσε, κυ ριολεκτικά, μέσα από την ψυχή της:
Σου φέρνω τριαντάφυλλο αδελφέ μου κομμένο από τα Ανώγεια ακριβέ μου...
Σου φέρνω χαιρετίσματα χαρά μου από όλους τους γειτόνους έρωτα μου...
Που είναι, μωρέ, οι φοιτητές καλέ μου η του Πολυτεχνείου κατιφέ μου, Νίκο να σε σηκώ-
σουνε παιδί μου στα χέρια τους απάνω γιασεμί μου...
Νίκο, να πεις την «Ξαστεριά», αδελφέ μου να ξαστερώσει ο κόσμος λεβεντιά μου...
Γιάντα, μωρέ, χρυσέ μου αετέ έκλεισες τα φτερά σου και δεν τα ανοίγεις να πετάς όπως 
πετούσες πρώτα στα ψηλά σου...
(Περιττό να πούμε ότι τα δάκρυα του κόσμου έγιναν ένα με τα... «δάκρυα» του ουρανού 
που έπεφταν αστα μάτητα)

(ΜΑΝ.ΣΚΑΝ.)

άνάθεμά σε κυνηγέ που σκότωσες τ’ αηδόνι και 
μαυροντύθηκε η αυγή κι αργεί να ξημερώνει...

Ήταν Παρασκευή 8 Φλεβάρη 1980. 
Πέρασαν κιόλας 42 χρόνια από εκείνη τη νυχτιά που κατέβαινε λυπημένη. Από τότε 
που το αη δόνι της Κρήτης σίγασε για πάντα… Η προσωπο ποίηση της αξιοπρέπειας 
και της λεβεντιάς, περνούσε στο «Πάνθεο των αθανάτων».
Ο Νίκος Ξυλούρης, ο δικός Ψαρονίκος, μεγάλω σε κάτω από τον «ίσκιο » του Ψηλο-
ρείτη… Μέ σα στα φυσικά αρώματα και τη φρεσκάδα μιας αρχέγονης γης. Η παρου-
σία του λιτή, η φωνή του καθάρια, επική…
Το μουσικό ένστικτο σπάνιο, με επανα στατικό ανάκρουσμα… 
Ο Νίκος ήταν ο χαρισματικός αγγελιο φόρος που έφερνε το μήνυμα της ελληνικής 
συνέ χειας…
Σημάδεψε ανεξίτηλα με το κρυστάλλινο ηχό χρωμα της φωνής του μια ολόκληρη 
εποχή.
42 χρόνια μετά… 
Τα τραγούδια του έρωτα, της ευαισθησίας και του λεύτερου αέρα, έμειναν για μου-
σική παρα κα ταθήκη και παιδεία. Το ήθος και η γνησιότητά του, σφραγίδα αυθεντι-
κότητας στη δήθεν εποχή μας… 
Τον Αντρειωμένο μην τον κλαις όσο κι αν αστοχήσει κι αν αστοχήσει μια και δυο, 
πάντα  Αντρειωμένος είναι… 

(ΜΑΝ. ΣΚΑΝ.)
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Key ideas
›Διαφαίνεται από βασικούς οικονομικούς δείκτες 
και από το εγκεκριμένο Ελληνικό Εθνικό
Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελ-
λάδα 2.0», ότι οδεύουμε σε μια αλλαγή του
οικονομικού κλίματος, η οποία είναι το πρώτο βή-
μα για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις
›Όσοι θέλουν, ενδιαφέρονται και προγραμματί-
ζουν να κάνουν σοβαρές παραγωγικές επενδύσεις 
αποφασίζουν το «Πότε & Πού» θα τις κάνουν βά-
ση των Μακρό & Μικρό οικονομικών δεδομένων 
και όχι βάση με το «πόσα λεφτά θα τους δώσουν»
›Στην ελληνική κυβέρνηση έγκειται να μεταλλάξει 
τα συσσωρευμένα διαχρονικά «κακώς κείμενα» 
του ελληνικού περιβάλλοντος και να δημιουργήσει 
συνθήκες «κράτους δικαίου»

«Ανάπτυξη» και «Επενδύσεις» είναι σήμερα οι δύο 
κυρίαρχες και χιλιοειπωμένες λέξεις στην Ελλάδα της 
κρίσης ή καλύτερα είναι δύο από τους διακαείς πόθους. 
Αποτελούν τα οχήματα για να αντιστρέψουμε τα κα-
κώς κείμενα και να επιστρέψουμε σε οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο και ευημερία.
Πράγματι, μετά από δέκα συν δύο χρόνια μνημονίων 
συνεχούς και σκληρής λιτότητας, που αποκορύφωσε 
την οικονομική και κοινωνική κρίση, και παρά την 
έλευση της λαίλαπας της Covid-19, που άλλαξε τα πά-
ντα, διαφαίνεται από βασικούς οικονομικούς δείκτες 
και από το
«Ελλάδα 2.0» ότι οδεύουμε σε μια αλλαγή του οικονο-
μικού κλίματος, η οποία είναι το πρώτο
βήμα για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.
Το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0», εγκρίθηκε πρώτο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνει 68 μεταρρυθμί-
σεις και 106 επενδύσεις σε τέσσερις πυλώνες της Ελ-
λάδας:
1› Πράσινη μετάβαση
2› Ψηφιακό μετασχηματισμό
3›  Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή 

(υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία)
4›  Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και θεσμικός 

μετασχηματισμός.
Για την υλοποίησή του η Ελλάδα χρησιμοποιεί 17,8 
δισ. ευρώ από κοινοτικές επιδοτήσεις και
12,7 δις. ευρώ από δάνεια.
Αναμένεται να διοχετεύσει 31,163 δισ. ευρώ στην ελ-
ληνική οικονομία και ευελπιστεί να κινητοποιήσει 60 
δισ. επενδύσεων για να την ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 
6,9 ποσοστιαίες μονάδες και την δημιουργία 180.000-
200.000 θέσεων εργασίας έως το 2026 (το πλήρες Σχέ-
διο – Ελλάδα 2.0 υπάρχει στην ιστοσελίδα https://
greece20.gov.gr). Εκτιμάται ότι η ανεργία θα υποχω-
ρήσει από 16,3% το 2020 στο 15,9% το 2021 και στο 
14,2% το 2022.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας:
Σε μια ευνοϊκή διεθνή συγκυρία το 2021 το παγκόσμιο 
ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5,9% (λόγω της 
επανεκκίνησης των οικονομιών) και κατά 4,9% το 
2022, έναντι πτώσης 3,9% το 2020.
Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναμένεται να αυξηθεί κατά 
5,1% το 2021 και κατά 4,2% το 2022, στηριζόμενο στο 
Μέσο Ανάκαμψης NextGenerationEU, την ιδιωτική 

άνάπτυΞή κάι 
επενΔυσεισ 
στήν ελλάΔά

Άρθρο του 
ΤΑΣΟυ ΜπΑγΚΕρή 

στο περιοδικό e-Άλληλον, 
Τεύχος 4ο, Δεκέμβριος 2021
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κατανάλωση, τις επενδύσεις και την εξωτερική ζήτηση. 
Ο πληθωρισμός αναμένεται να φθάσει στο 2,6% το 
2021 και στο 3,2% το 2022, λόγω των αυξήσεων στην 
ενέργεια και πρώτες ύλες. Η άνοδος του πληθωρισμού 
εκτιμάται ότι θα είναι πρόσκαιρη. Κάτι το οποίο μοιά-
ζει σχεδόν ανέφικτο. Ωστόσο, ένας τέτοιος πληθωρι-
σμός είναι μάλλον υγιής σε μια οικονομία που διέπεται 
από την αρχή της παρατεταμένης λιτότητας.
Η ελληνική οικονομία ανάκαμψε, ιδίως το 2ο και 3o 
τρίμηνο σημείωσε σημαντική άνοδο, με αποτέλεσμα 
το εννεάμηνο του 2021 να παρουσιάζει αύξηση κατά 
9,5% του ΑΕΠ και να εκτιμάται ότι το 2021 θα κλείσει 
με άνοδο άνω του 8%. Ίσως μάλιστα πλησιάσει το 
πραγματικό επίπεδο του 2019. Το 2022 εκτιμάται ο 
ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα ανέλθει στο 5,0% και 
το 2023 στο 3,9%. Όμως το πρωτογενές έλλειμμα της 
γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να κλείσει στο 7,3% 
του ΑΕΠ το 2021 λόγω των μέτρων περιορισμού των 
επιπτώσεων της πανδημίας, το ίδιο και το 2022.
Ο τουρισμός και οι εξαγωγές ανακάμπτουν, θα αυξη-
θούν 14,1% το 2021 και 11,1% το ερχόμενο έτος μετά 
την πτώση 21,5% του 2020.
Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι: Η Ελλάδα έχει χάσει 
πάνω από το 30% του ΑΕΠ της την τελευταία δωδε-
καετία και είναι η μεγαλύτερη μείωση που έχει υποστεί 
ευρωπαϊκή χώρα σε καιρό ειρήνης. Από 242 δισ. που 
ήταν το 2008 έπεσε στα 165,2 δισ. το 2020 λόγω της 
συνεχούς ύφεσης, της λιτότητας των μνημονίων και 
της τωρινής πανδημίας. Μόνο το 2019 μπόρεσε να το 
αυξήσει στα 183,3 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους, η Ελλάδα με το πάντα ελλειμματικό ισοζύγιο 
της Γενικής Κυβέρνησης κατόρθωσε για πρώτη φορά 
το 2016 να το μετατρέψει σε πλεονασματικό και σε 
ποσοστό 0,5% του ΑΕΠ της, με το πρωτογενές πλεό-
νασμα να φθάνει στο 3,5% του ΑΕΠ. Από τότε και οι 
δύο δείκτες κινήθηκαν ανοδικά φθάνοντας το 2019 
αντιστοίχως σε 1,1% και 4,1% του ΑΕΠ. Ενώ το 2020, 
με τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, έχουμε 
πάλι ελλειμματικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης 
στο 10,1% του ΑΕΠ και το αρνητικό πρωτογενές έλ-
λειμμα αγγίζει στο 7,1% του ΑΕΠ.
Το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης από 109,4 δισ. το 
2008 (110% του ΑΕΠ) διαμορφώνεται με την αναθε-
ώρηση του 2009 στο 126,8% του ΑΕΠ. Ενώ στις 
30/09/2021 είχε εκτοξευτεί στα 386,8 δισ. ευρώ, δηλα-
δή στο 206,3% του ΑΕΠ. Και αμέσως μετά την 
Covid-19 εποχή θα αρχίσουν οι συζητήσεις – πιέσεις 
για την δημοσιονομική εναρμόνιση και με ότι αυτό συ-
νεπάγεται. Γιατί η Τρόικα μπορεί να έφυγε όμως οι 
νόμοι των μνημονίων παραμένουν.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2020 
οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα έπεσαν 
στο χαμηλότερο ποσό των 19,3 εκατ. Ευρώ (11,7% 
του ΑΕΠ) από το 2000. Ωστόσο, το πρώτο εννεάμηνο 
του 2021 υπάρχει αναστροφή και οι επενδύσεις παγί-
ου κεφαλαίου αυξάνονται κατά 20% έναντι του εννε-
άμηνου του 2020. Ο μέσος ετήσιος όρος την περίοδο 
2016 έως και το 2020 μειώθηκε στον χαμηλότερο της 
εικοσαετίας σε 19,7 εκατ. έναντι των 23 εκατ. της πε-
ριόδου 2011 έως και το 2015 και των 50,6 εκατ. ευρώ 
της περιόδου 2000 – 2010. Αξίζει να τονίσουμε ότι το 

μεγαλύτερο ύψος επενδύσεων που είχαμε ποτέ στην 
Ελλάδα σημειώθηκε (τις καλές εποχές) το 2007 με 65 
δις ευρώ (25,9% του ΑΕΠ) και το μισό ποσοστό (47%) 
αφορούσε σε κατασκευές. Αν θεωρήσουμε ότι οι μέσες 
αποσβέσεις παγίων τα τελευταία χρόνια κυμαίνονται 
σε περίπου 35 δισ. ετησίως, τότε απαιτούνται ισόποσες 
επενδύσεις παγίων για την αντικατάσταση μόνο του 
υπάρχοντος παγίου κεφαλαίου. Η περαιτέρω αύξησή 
τους σηματοδοτεί την ανάπτυξη με αύξηση παραγω-
γικότητας – ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής ευη-
μερίας. Πρακτικά, όταν έχουμε ετήσιες επενδύσεις 22% 
του ΑΕΠ, μπορούμε να έχουμε ρυθμό ανάπτυξης στο 
4%.
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα παρά το ότι τείνει να 
σταθεροποιηθεί, ή και να αλλάξει φιλοσοφία, αδρανεί 
και αδυνατεί να υπηρετήσει την Ελληνική αγορά και 
τις επενδύσεις.
Η Ελλάδα παραμένει η πιο δύσκολη χώρα στην Ευ-
ρώπη για νέους επιχειρηματίες και για την έναρξη επι-
χείρησης. Η πρόσφατη έκθεση «Doing Business» της 
Παγκόσμιας Τράπεζας δίνει σκόρ DB 67,4 το 2019 και 
DB 68,4 το 2020, της κλίμακας 0 έως 100 και την κα-
τατάσσει στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με την Μάλτα στην τελευταία θέση με σκόρ 
DB
65,0 το 2019 και DB 66,1 το 2020.
Στο Ελληνικό Κράτος, τον Δημόσιο Τομέα με την ευ-
ρύτερη μορφή του και τη Δικαιοσύνη, παρά το ότι 
έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα προς την 
σωστή κατεύθυνση (μείωση φορολογίας, Ελληνική 
Τράπεζα Επενδύσεων, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κτλ) 
τα «κακώς κείμενα» συνεχίζουν να υπάρχουν και να 
αποτελούν πραγματικό κίνδυνο για επενδύσεις και
ανάπτυξη.
Η Ελλάδα των 11 εκατ. κατοίκων είναι μια μικρή αγο-
ρά με γηραιό πληθυσμό. Το Δημογραφικό πρόβλημα 
διογκώνεται.
500.000 νέοι επιστήμονες/τεχνοκράτες έχουν εγκατα-
λείψει την Ελλάδα και εργάζονται στο εξωτερικό. Ταυ-
τόχρονα, η λαθρομετανάστευση παραμένει υπαρκτό 
πρόβλημα. Η άμεση επιστροφή του ελληνικού επιστη-
μοτεχνικού δυναμικού είναι αναγκαία όπως και η στή-
ριξη της οικογένειας για την εξισορρόπηση του δημο-
γραφικού.
Η Ελλάδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της 
μεσαίας τάξης τείνει να γίνει Ελλάδα των ολιγοπωλίων, 
των καρτέλ, των μονοπωλίων και των μεγάλων ανισο-
τήτων.
Η διαχρονική στρατηγική προσέλκυσης Ιδιωτικών 
Επενδύσεων από Έλληνες (ΑEΕ/DDI) και Ξένους 
(ΑΞΕ/FDI) επενδυτές έχει στηριχτεί πρωτίστως στην 
παροχή «Χρηματικών Κινήτρων». Με αποτέλεσμα το 
κράτος να πληρώνει ιδιωτικές επενδύσεις που ούτως 
ή άλλως θα γινόταν, να προσελκύει ευκαιριακούς επεν-
δυτές, να εξυπηρετεί ημετέρους και να πληρώνει μη 
βιώσιμες επενδύσεις (που διαφορετικά δεν υπήρχε πε-
ρίπτωση να γίνουν). Παράλληλα, να κρατά ένα δαι-
δαλώδες ρυθμιστικό/γραφειοκρατικό/λατροτυπικό 
πλαίσιο με στόχο να κατευθύνει & να ελέγχει τα πάντα 
και τους πάντες.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Καθημερινής και του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους (ν.2601/1998, 
3299/2004 & 3908/2011) υπήχθησαν 14.851 επενδύσεις με συνολικό ύψος 32 δισ. 
Ευρώ εκ των οποίων επιδοτήσεις 12,5 δισ. Αξίζει να ερωτηθούμε τι απέγιναν 
και τι απέδωσαν οι ιδιωτικές επενδύσεις που έγιναν με «λεφτά» του κράτους και 
των φορολογουμένων τα τελευταία χρόνια. Όπως και οι επενδύσεις του τελευ-
ταίου ν. 4399/2016. Μάλλον δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα…
Με τις σκέψεις ότι:
Το οικονομικό-πολιτικό-νομικό-τεχνολογικό, φυσικό και επιχειρηματικό περι-
βάλλον μαζί με την ασφάλεια της επένδυσης και την δυνατότητα της άμεσης 
ολοκλήρωσή της καθορίζουν την ελκυστικότητα της χώρας για τις Επενδύσεις.
Οι ιδιωτικές επενδύσεις σήμερα παρά ποτέ άλλοτε βασίζονται στην σύγκριση 
της ωφέλειας και του κέρδους που προσδοκά (ο επενδυτής) από την επένδυση 
με το τρέχον εναλλακτικό όφελος/κέρδος/απόδοση του χρηματικού κεφαλαίου 
στη διεθνή αγορά.

ςυνεργασία δήμου άνωγείων 
με τα ΚτΕλ ήρακλείου - λασιθίου

ΑΝΩΓΕΙΑ, 29 ΔΕΚΕΜβρΙου 2021

Μια νέα προσέγγιση στην καθιέρωση γραμμών από και προς τ’ Ανώ-
γεια, αλλά και στην καθιέρωση στην αντίληψη κατοίκων και επισκε-
πτών της ύπαρξης αυτής της υπηρεσίας, αποφασίστηκε από το Δήμο 
Ανωγείων σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου.
Όπως συμφωνήθηκε μεταξύ του κ. Κεφαλογιάννη και του Προέδρου 
των ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Μανώλη Χαχλιούτη, θα υπάρξει 
επίλυση ενός χρονίζοντος θέματος, που αφορά στην έλλειψη δρομο-
λογίων από και προς τα Ανώγεια, αλλά και την ενδοδημοτική μετα-
κίνηση. 
Συμφωνήθηκε  η  καθιέρωση σταθερών δρομολογίων από και προς 
τα Ανώγεια με την συνεισφορά και των δύο εμπλεκομένων φορέων.
Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε  να υπάρξει σύμβαση Δωρεάν Παρα-
χώρησης Δημοσίας Χρήσεως του Λεωφορείου του Δήμου προς το 
ΚΤΕΛ με τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά:
› Την εκτέλεση δρομολογίων στη διαδρομή «Ανώγεια - Τύλισος - 
Γάζι - Ηράκλειο» και επιστροφή, των οποίων ο αριθμός και οι ώρες 
αναχώρησης θα διαμορφώνονται ανάλογα με την εποχή και τις ανά-
γκες της επιβατικής κίνησης.
› Την εξυπηρέτηση των αναγκών για τη μεταφορά κοινωνικών και 
αθλητικών ομάδων. 
› Προβλέπεται 50% έκπτωση στο εισιτήριο του δρομολογίου.
› Την οικονομική στήριξη του Δήμου για την κάλυψη μέρους των 
δαπανών της σύμβασης.
ο δήμαρχος άνωγείων ςωκράτης Κεφαλογιάννης, δήλωσε σχετικά:
«Η απομόνωση του Δήμου Ανωγείων από τα μέσα μαζικών μεταφο-
ρών είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, να λάβει ένα τέλος. Η 
ταλαιπωρία κατοίκων, εργαζομένων, της νεολαίας, των μαθητών, 
αλλά και πολλών επισκεπτών και τουριστών, με τη συνεργασία του 
ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου, θα πάψει να υφίσταται. Στις κοινωνίες 
η πορεία προς το μέλλον στηρίζεται στις συνεργασίες και την κοινή 
αντίληψη των προβλημάτων μέσω της οποίας δίδονται πάντα οι σω-
στότερες λύσεις. Για το λόγο αυτό, τόσο προσωπικά όσο και το δη-
μοτικό συμβούλιο, ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του ΚΤΕλ Μανώλη 
Χαχλίουτη και όλο το Διοικητικό συμβούλιο, καθώς και τα στελέχη 
Γ. Χαλεπάκη και Κ. Καλιτσουνάκη για την εξέλιξη στο πρόβλημα 
που για χρόνια ταλαιπωρούσε την τοπική μας κοινωνία.
Η άρση του εδαφικού αποκλεισμού των ορεινών περιοχών είναι ένα 
θέμα που ταλανίζει όλες τις ορεινές περιοχές της χώρας και το κε-
ντρικό κράτος θα πρέπει να δει με μεγάλη προσοχή. Η επανάληψη 
ενός χρηματοδοτικού προγράμματος ενίσχυσης των μεταφορών με 
τα ΜΜΜ όπως αυτό συνέβη με το πρόγραμμα «Συν-κοινωνία» στο 
παρελθόν, αποτελεί επιτακτική ανάγκη του σήμερα».

Σήμερα περισσότερο από ποτέ οι επενδυτές έχουν πολλαπλάσιες εναλλακτικές 
επιλογές ευκαιρίες. Ο ανταγωνισμός των κρατών για την εξασφάλιση επενδύ-
σεων είναι σκληρός.
Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι όσοι θέλουν, ενδιαφέρονται και προγραμ-
ματίζουν να κάνουν σοβαρές παραγωγικές επενδύσεις αποφασίζουν το «Πότε 
και Πού» θα τις κάνουν βάση των Μακρό και Μικρό οικονομικών δεδομένων 
και όχι βάση με το «πόσα λεφτά θα τους δώσουν».
Όταν οι επενδυτές/επιχειρήσεις έχουν υγιή σχέδια, εμπιστοσύνη και έχουν πρό-
σβαση κατ΄ αρχάς σε φιλικό περιβάλλον με ευέλικτες μορφές χρηματοδότησης 
(σε όλα τα στάδια και σε βάθος χρόνου) χαμηλού κόστους και κατά δεύτερον 
σε συνεχή βοήθεια με υποδομές, τεχνογνωσία/έρευνα, συνέργεια, μάρκετινγκ, 
αγορές και δημόσιες προμήθειες, δεν χρειάζονται ούτε προσβλέπουν σε χρημα-
τικά κίνητρα.
Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ αποτελούν τον μοχλό ανάπτυξης, 
δημιουργούν άμεσα νέες θέσεις εργασίας και πραγματοποιούν γρήγορα επεν-
δύσεις, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Οι πολύ μεγάλες επενδύσεις απαιτούν δημόσιες συμφωνίες ή και συμμετοχή 
δημοσίων ιδιωτικών φορέων, έρχονται όταν η οικονομία είναι δυνατή ή και σε 
ειδικές περιπτώσεις διακρατικές συμφωνίες και είναι χρονοβόρες.
Τολμούμε να πούμε ότι για να πετύχουμε μια σταθερή βιώσιμη αειφόρο οικονο-
μική ανάπτυξη με κοινωνική ευημερία, ίσως η κατάργηση των «Χρηματικών 
Κινήτρων» για όλες τις επενδύσεις και η αντικατάσταση τους με ένα διαφορετι-
κής φιλοσοφίας & πρακτικής, φιλικό «Μίγμα Κινήτρων» (μπορούμε να τα ανα-
λύσουμε σε άλλο άρθρο) να είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Η αποδέσμευση 
και ελευθέρωση, από όλα τα Προγράμματα, των κεφαλαίων που είναι για την 
διάθεση των «χρηματικών κινήτρων» είναι αρκετά και μπορούν, με χρηστή και 
δημιουργική χρήση, γρήγορα να χρηματοδοτήσουν την δημιουργία των Νέων 
Εργαλείων Προσέλκυσης Επενδύσεων (ευέλικτα χρηματοδοτικά Μέσα - Fund/
φορολογικά-εργασιακά-ασφαλιστικά/υποδομές/τεχνογνωσία/έρευνα-braingain/
αγορές εξαγωγές/κλαδικό μάρκετινγκ-branding, κτλ), ως και τις δημόσιες επεν-
δύσεις στους νευραλγικούς τομείς της παιδείας – έρευνας - υγείας κτλ.
Η Ελλάδα παρά την παρατεταμένη κρίση και τα πολλαπλά προβλήματα είναι 
μια προικισμένη
χώρα με ανεξάντλητο ανθρώπινο, πολιτισμικό, γεωστρατηγικό, γεωφυσικό, 
υλικό και πνευματικό πλούτο και δυναμισμό. Έχει πετύχει πολλά. Πάντα κατορ-
θώνει να τα βγάζει πέρα.
Στην ελληνική κυβέρνηση έγκειται σήμερα να πάρει και να εφαρμόσει δύσκολες 
αποφάσεις. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανένα. Απαιτείται να μεταλλάξει 
τα συσσωρευμένα διαχρονικά «κακώς κείμενα» του ελληνικού περιβάλλοντος 
και να δημιουργήσει συνθήκες «κράτους δικαίου». Και τελικά να αποφασίσει, 
τι είδους Ανάπτυξη θέλουμε.
Θέλουμε ανάπτυξη «στην οποία οι αριθμοί των οικονομικών δεικτών θα ευημε-
ρούν και ο ελληνικός λαός θα λιμοκτονεί» ή θέλουμε «ανάπτυξη με ανθρώπινο 
πρόσωπο»; Θέλουμε μια ανάπτυξη στην οποία η οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη πρέπει να είναι βασικό θέμα και σκοπός της Κυβέρνησης και του 
Κράτους για να πετύχει την Ευημερία (και όχι την αριθμητική ευμάρεια) του 
ελληνικού λαού.
Επιβάλλεται να είναι ταυτόχρονη και σε αλληλεξάρτηση, ώστε να επιτυγχάνεται 
ο αντικειμενικός σκοπός της σταθερής και συνεχούς ανόδου του βιοτικού επιπέ-
δου του λαού μας, με ταυτόχρονη δίκαιη κατανομή του αυξημένου εισοδήματος. 
Η οικονομική μεγέθυνση και οι επενδύσεις να στοχεύουν στην ορθολογικότερη 
λειτουργία των μηχανισμών της οικονομίας ώστε να επιτύχουμε την πλήρη απα-
σχόληση και την οικονομική σταθερότητα.

Το παρόν αποτελεί αναδημοσίευση από το περιοδικό e-Άλληλον, Τεύχος 4ο, Δεκέμβριος 
2021. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο συγγραφέα και στο άνω περιοδικό, όπου 
έγινε η 1η δημοσίευση.



8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΑΝΩΓΕΙΑ, 27 ΔΕΚΕΜβρΙΟυ  2021

Σε συνεργασία με τον αναπτυξιακό οργανισμό ΟΤΑ «Δαίδα-
λος ΑΕ», για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής 
ύψους 9,5 εκ. ευρώ, προχωρά ο δήμος άνωγείων το προσεχές 
διάστημα. 
Η συνεργασία έχει ως αντικείμενο την επίβλεψη έργων, την 
επικαιροποίηση  μελετών και την έκδοση οικοδομικών αδει-
ών για έργα και δράσεις, για τα οποία έχουν εξασφαλιστεί 
οι πιστώσεις, και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του 
δήμου άνωγείων με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό από 
την «Δαίδαλος ΑΕ».
Τα παραπάνω αποφασίστηκαν κατά τη συνάντηση εργασίας, 
μεταξύ του δημάρχου άνωγείων ςωκράτη Κεφαλογιάννη και 
του διευθύνοντα ςυμβούλου της «δαίδαλος άΕ» γιώργου 
Μαυρογιάννη, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ορ-
γανισμού στις Αρχάνες. 
Ο Δήμαρχος Ανωγείων κατά τη διάρκεια της συνάντησης τό-
νισε: 
«Μέσα από τη συνεργασία αυτή ευελπιστούμε να ενδυναμώ-
σουμε την προσπάθεια που καταβάλλουμε ως δημοτική αρχή 
προκειμένου να υλοποιήσουμε σημαντικά έργα υποδομής, που 
αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των Ανωγείων, 
αλλά και των επισκεπτών, να απορροφήσουμε τις χρηματοδο-
τήσεις που έχουμε εξασφαλίσει, καθώς και, προετοιμάζοντας 
νέες μελέτες και δράσεις, να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο 
πόρο χρηματοδότησης». Παράλληλα, ο Δήμαρχος πεσήμανε 
«τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος λόγω της υποστελέ-
χωσης των υπηρεσιών, που στην περίπτωση της τεχνικής υπη-
ρεσίας, μεταφράζεται σε έναν και μοναδικό μηχανικό».
Επίσης στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας του 
Δήμου Ανωγείων, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, συνεργάτες 
του Δημάρχου, καθώς και στελέχη της «Δαίδαλος ΑΕ».

Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος  
Αρναουτάκης με απόφαση του ενέκρινε το 
αίτημα του Δήμου Ανωγείων την 01.11.2021, 
προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της 
πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» 
στο Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 και στον  
Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της  
εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής  
στην Κρήτη».

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην εκπόνη-
ση των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης 
για την επέκταση - αναβάθμιση των υφιστά-
μενων υποδομών του Γυμνασίου - Λυκείου 
Ανωγείων, με σκοπό την αύξηση της δυναμι-
κότητας, την βελτίωση των υποδομών,  
την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχό-
μενων υπηρεσιών στον τομέα της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Ανωγείων.
Η πρόταση του έργου έχει βασιστεί στην  
καταγραφή των αναγκών και των προβλη-
μάτων των υποδομών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στο Δήμο Ανωγείων. Το υφι-
στάμενο σχολικό συγκρότημα αφενός μεν 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες του μαθητικού 

πληθυσμού που εξυπηρετεί, αφετέρου δε,  
λόγω παλαιότητας, δεν καλύπτει τις  απαιτή-
σεις μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής υποδο-
μής. Η υποδομή θα εξυπηρετεί τις αυξημένες 
ανάγκες της περιοχής για επαρκείς και  
σύγχρονους εκπαιδευτικούς χώρους,  
η ανάπτυξη των οποίων θα λαμβάνει  
υπόψη τα νέα πρότυπα (αρχιτεκτονικά,  
παιδαγωγικά και ψυχοκοινωνικά)  
διαμόρφωσης σχολικών χώρων
Οι μελέτες αφορούν στα νέα ποσοτικά  
δεδομένα που θέτουν οι λειτουργικές  
ανάγκες του συγκροτήματος, δεδομένου ότι 
εξυπηρετεί και παιδιά από την ευρύτερη 
ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου, η ανάγκη 
για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος 
χώρου του και την κατασκευή των αναγκαί-
ων υπαίθριων και στεγασμένων συμπληρω-
ματικών υποδομών. Αφορά ουσιαστικά στην  
πλήρη σχεδιαστική πρόταση λειτουργικής, 
αισθητικής, αναβάθμισης του σχολικού  
συγκροτήματος με την προσαρμογή από 
στατικής, αρχιτεκτονικής σκοπιάς και  
βέλτιστης εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων του κτιρίου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης 
πράξης θα εκπονηθούν οι παρακάτω  
μελέτες:

◗Αρχιτεκτονική Μελέτη
◗Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώ-
ρου
◗Στατική Μελέτη
◗Μελέτες Η/Μ
◗Ακουστική Μελέτη
◗Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ
◗Τεύχη Δημοπράτησης

Το νέο κτίριο, εκτιμώμενης συνολικής μελε-
τώμενης επιφάνειας 1.750,00 τ.μ, πρόκειται 
να ανεγερθεί παραπλεύρως του υφιστάμενου 
σχολικού συγκροτήματος, στο ακίνητο εντός 
σχεδίου οικισμού Ανωγείων, στο οποίο βρί-
σκεται το υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα 
του Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προτεινό-
μενης πράξης, όπως προκύπτει από την 
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, όπως 
αυτή αναφέρεται στα υπ’ αρ. 17, 18 σχετικά 
της Πρόσκλησης, ανέρχεται σε 339.608,80 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο προϋ-
πολογισμός, που περιγράφεται στο παρόν 
ΤΔΠ αντιστοιχεί στο 40% του ως άνω προϋ-
πολογισμού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 107 
του Ν. 4530/2018, το οποίο προστίθεται  
ως περίπτωση ζ’ στην παρ. 2 του άρθρου 49 
του ν.4412/2016.

δράσεις αποδράσεις

ΤΕχνΙΚή ΣΤήρΙΞή γΙΑ ΕργΑ υψΟυΣ 9,5 ΕΚ. ΜΕΣω ΤήΣ «ΔΑΙΔΑλΟΣ ΑΕ»

Ένταξη της πράξης «ΜΕλΕτΕς «ΕπΕΚτάςής – άνάβάΘΜιςής 
ςχολιΚου Κτιριου γυΜνάςιου – λυΚΕιου άνωγΕιων»  
στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»  
με χρηματοδότηση 135.843,52 ευρώ»

Ο
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εκλογή προεΔρου, 
μελων προεΔρειου 
Δήμοτικου 
συμβουλιου 
άνωγειων κάι 
εκλογή 
οικονομικήσ 
επιτροπήσ Δήμου 
άνωγειων

                     Ανώγεια 9/2/2022

ΕΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ που έγι-
ναν στον Δήμο Ανωγείων, 

εκλέχτηκε ο Πρόεδρος, τα 
Μέλη του Προεδρείου του Δημο-
τικού Συμβουλίου Ανωγείων και 
τα μέλη της οικονομικής επιτρο-
πής, με θητεία που ορίζεται μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Στην δια-
δικασία και την ψηφοφορία, που 
ακολούθησε συμμετείχαν  
13 Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
Στην θέση του Προέδρου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Ανωγείων, 
επανεκλέχτηκε ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος κος ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ, στην θέση της Αντι-
προέδρου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ανωγείων εκλέχτηκε η 
Δημοτική Σύμβουλος κα ΣΠΙ-
ΘΟΥΡΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ, στην 
θέση της γραμματέας του Δημο-
τικού Συμβουλίου Ανωγείων 
εκλέχτηκε η Δημοτική Σύμβουλος 
κα ΚΟΥΝΑΛΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ. 
Όλοι εκλέχθηκαν ομόφωνα,  
συγκεντρώνοντας 13 ψήφους από 
τους 13 παρόντες Δημοτικούς 
Συμβούλους.
Στην θέση του Προέδρου της  
οικονομικής επιτροπής, ορίζεται 
ο Δήμαρχος Ανωγείων κος  
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ που εκλέχτη-
καν στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ ανά παράταξη: 
Κοντογιάννης Εμμανουήλ 
Δραμουντάνης Μιχαήλ
Καλλέργης Εμμανουήλ
Σκουλάς Ιωάννης 
Επίσης ως μέλη στην Οικονομική 
Επιτροπή, συμμετέχουν και οι 
Αντιδήμαρχοι κ.κ. Βρέντζος  
Εμμανουήλ και Σαλούστρος  
Ιωάννης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  
ΜΕΛΗ, που εκλέχτηκαν στην 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 
ανά παράταξη: 
Σπαχής Οδυσσεύς
Κουνάλη Λευκοθέα 
Μπαγκέρη Μαρία
Μανουράς Βασίλειος 
Στην διαδικασία και στην ψηφο-
φορία που ακολούθησε, συμμετεί-
χαν 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
Όλοι εκλέχθηκαν ομόφωνα,  
συγκεντρώνοντας 13 ψήφους από 
τους 13 παρόντες  
Δημοτικούς Συμβούλους

ΚΑΛΗ ΚΑΙ  
ΔΗΜΙΟυρΓΙΚΗ θΗΤΕΙΑ.

ά› Όρισε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδη-
μάρχους του Δήμου Ανωγείων, με θητεία από 01-01-2022 μέχρι 
31-12-2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους 
μεταβίβασε αρμοδιότητες ως εξής:
◗ 1 Tον κο βρέντζο Εμμανουήλ του ιωάννη, έμμισθο άντιδή-
μαρχο, και του μεταβίβασε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Αρμοδιότητες τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και 

ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων ορ-
γανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Τεχνικών 
Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνι-
κό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έρ-
γων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών 
Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης 
Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης 
έργων καθως και την επίβλεψης και λειτουργίας των υπηρε-
σιών Κοιμητηρίου.

• την εποπτεία και ευθύνη του πολεοδομικού ςχεδιασμού 
και την εξέλιξη των Πολεοδομικών Μελετών. Την ευθύνη για 
Ύδρευση- Άρδευση- Αντλιοστάσια –Αποχέτευση-Βιολογι-
κού, του προσωπικού που απασχολείται στις συγκεκριμένες 
υπηρεσίες (Τεχνίτες υδραυλικοί, υδρονομείς).

• άρμοδιότητες Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου, 
τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος,

• Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη 
λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ορ-
γανισμούς φορέων.

• Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, την προστασία 
της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστη-
μάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

•Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών.
•Την τέλεση πολιτικών γάμων.
◗ 2 Tον κο ςαλουστρο ιωάννη του Κωνσταντίνου, έμμισθο 
άντιδήμαρχο και του μεταβίβασε τις παρακάτω αρμοδιότητες
• Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοι-

χων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: 
Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγ-
χου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπρά-
ξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, 
Εκκαθάρισης Δαπανών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, 
Ταμείου, την έκδοση όλων των σχετικών εγκρίσεων των δα-
πανών και τον έλεγχο εκτέλεσης Προϋπολογισμού και συ-
γκεκριμένα: των προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας 
– Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής 
Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων Φορολογητέας 
Ύλης.

• την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του περιβάλ-
λοντος και Κυκλικής Οικονομίας:

• Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώ-
ρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής 
και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διά-

δράσεις αποδράσεις

Μ

ορισμός άντιδημάρχων στο δήμο άνωγείων 
για την περίοδο 10-01-2022 έως 31-12-2023

θεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαι-
τούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

• την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, 
Πρασίνου.

• την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας 
και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολο-
γίας

• την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιερ-
γητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων.

• τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
• την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
◗ 3 Tον κο Κοντογιάννη Εμμανουήλ του ιωάννη , άμισθο 
άντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότη-
τες:
• ελέγχου δαπανών του Δήμου που περιλαμβάνει ειδικότερα 

τους παρακάτω τομείς ευθύνης: την εποπτεία σε θέματα Προ-
μηθειών Υλικών/ Εξοπλισμού και Υπηρεσιών, συντήρηση 
και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχεί-
ρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού 
και υδραυλικού εξοπλισμού.

• Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανο-
λογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, 
ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

◗ 4 τον Κον Φασουλά βασίλειο του δημητρίου, άμισθο άντι-
δήμαρχο θεμάτων πολιτικής προστασίας και ορισμός αυτού 
λήγει στις 10-06-2022 σύμφωνα και με την υπ’ αριθμό 
9766/09-11-2021 άπόφαση του γενικού γραμματέα πολιτικής 
προστασίας.

β› Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν 
να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού 
συμβουλίου.

γ› Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πά-
ροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογη-
μένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην 
άσκηση των καθηκόντων του.

δ› Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Βρέντζου Εμμα-
νουήλ του Ιωάννη, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε› Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Σαλούστρου Ιω-
άννη του Κωνσταντίνου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 
Δήμαρχος.

ςτ› Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Κοντογιάννη 
Εμμανουήλ του Ιωάννη, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 
Δήμαρχος.

Ζ› Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου  Φασουλά Βασιεί-
ου του Δημητρίου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρ-
χος.

ή› Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά 
του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Κοντογιάννης Εμ-
μανουήλ του Ιωάννη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα 
ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κον Φασουλά Βασίλειο του 
Δημητρίου.

Με την με αριθμό 13/2022 απόφασή του, ο Δήμαρχος 
Ανωγείων ςωκράτης ς. Κεφαλογιάννης αποφάσισε:

ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών συμβούλων
Περαιτέρω, με την με αριθμό 16/2022 απόφασή του ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. ςωκράτης ς. Κεφαλογιάννης αποφά-
σισε:
Ορίζει ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου με θητεία από 13-01-2022 ως και 31-12-2023 (Χωρίς Αμοιβή), 
την κατωτέρω Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας για την εποπτεία και τον συντονισμό των τομέων ως εξής:
1◗ Την Κα Κουνάλη Λευκοθέα του Ανδρέα, Εντεταλμένη Σύμβουλο, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολι-
τισμού και εξυπηρέτησης του πολίτη που περιλαμβάνει ειδικότερα τους παρακάτω τομείς ευθύνης: Κοινωνική Πολι-
τική και πολιτικών ισότητας των Φίλων, την Προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, την Παιδεία –Δια Βίου 
Μάθηση και τον Πολιτισμό, Εποπτεία δράσεων για την επαναλειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
2◗ Αναθέτει την υπογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν3463/2006(ΔΚΚ) εγγράφων σχετικών με 
τους τομείς ευθύνης και εποπτείας της. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία 
απευθύνονται σε Δημόσιες αρχές υπογράφονται από τον Δήμαρχο .
Η ανωτέρω Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος θα βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με τους καθ’ ύλη αρμόδιους 
Αντιδημάρχους.

▼
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ΤΙΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 εξελέγη από την Αγία 
Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου νέος 

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Ευγένιος.
Ο κ.κ. Ευγένιος, γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1968 
στο Ηράκλειο Κρήτης. Το 1990 έλαβε το δίπλωμα της 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1991 
περάτωσε τα μαθήματα Ιστορικής Θεολογίας του τμήμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 1991 
έγινε μοναχός στην Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Σελληναρίου 
και χειροτονήθηκε διάκονος και αργότερα πρεσβύτερος, 
διακονώντας ως ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Πέτρας και Χερρονήσου.
Το 2001 διορίσθηκε Υπογραμματέας της Ιεράς Επαρχι-
ακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Το 2005 εξε-
λέγη και χειροτονήθηκε Επίσκοπος Κνωσού, βοηθός 
επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και Αρχιγραμμα-
τέας της Συνόδου.
Η παμψηφεί εκλογή του ως Μητροπολίτου Ρεθύμνης και 
Αυλοποτάμου έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2010 και ή 
ενθρόνιση του πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 
2010. Από το Μάρτιο του 2011 έως το τέλος Φεβρουα-
ρίου του 2012 και από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως το 
τέλος Αυγούστου του 2014 κλήθηκε υπό της Αυτού Θειο-
τάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, ως μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Με πρωτοβουλία του ολοκληρώθηκε στη Μονή Αρκα-
δίου Μουσείο Κειμηλίων και διαδραστικά εκπαιδευτι-
κά συστήματα τα οποία έγιναν από το Ίδρυμα Τεχνο-
λογίας και Έρευνας ενώ δημιουργήθηκε Κειμηλιαρχείο 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Αντιφωνητρίας Μυριοκε-
φάλων.
Δημιούργησε και εγκαινίασε το Κέντρο Πολιτισμικής και 
Κοινωνικής Διακονίας “Θεομήτωρ” στον λόφο του Τιμί-

Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα 
Μαρία λιονή, είχε την19.01.2022, στην έδρα της 
Π.Ε. Ρεθύμνης ο Δήμαρχος Ανωγείων, κ. ςωκράτης 
Κεφαλογιάννης, για την καθιερωμένη ανταλλαγή 
ευχών για τη νέα χρονιά, αλλά και την πορεία τόσο 
των έργων, που υλοποιούνται, όσο και εκείνων που 
προγραμματίζονται από την Περιφερειακή Ενότητα 
Ρεθύμνης στο Δήμο Ανωγείων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε διεξοδική 
αναφορά στα έργα, που χρηματοδοτούνται και εκτε-
λούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης στο Δήμο 
Ανωγείων, με σημείο αναφοράς αυτό της «διασύνδεσης του δήμου άνω-
γείων με το οροπέδιο της νίδας», προϋπολογισμού 1.800.000 Ευρώ, το 
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε ο 
προγραμματισμός νέων έργων στο Δήμο Ανωγείων, που θα υλοποιηθούν 
το επόμενο διάστημα με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης. 
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το έργο  «παρεμβάσεις ενεργειακής 
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Εκλογή του νέου άρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ.κ. ΕυγΕνιου από την άγία ιερά 
ςύνοδο του οικουμενικού πατριαρχείου

άνωγειά, 11 ιάνουάριου 2022

ου Σταυρού, στο Ρέθυμνο. Αποτελεί ίδρυμα της μητρό-
πολης με στόχο τη στήριξη ανθρώπων μέσω κοινωνικών 
δομών, γραφείων συμβουλευτικής -ψυχολογικής στήρι-
ξης, πασχόντων, απόρων στήριξης κακοποιημένων γυ-
ναικών-παιδιών, συμβουλευτικής στήριξης εθισμένων 
ατόμων από διάφορες ουσίες, κοινωνικής μέριμνας φρο-
ντίδας κοινωνικών ομάδων, γραφείο εκκλησιαστικής 
μέριμνας, πνευματικής υποστήριξης ατόμων, φιλανθρω-
πική μέριμνα, γραφείο συμβουλευτικής στήριξης με ψυ-
χολόγους σε ενηλίκους, ανηλίκους, ευρέσεως εργασίας, 
συνεργασία με φορείς πρόληψης και προστασίας, ενώ 
επίσης το ίδρυμα δίνει στέγη σε δράσεις πολιτισμού, επι-
στημονικού, πνευματικού, εκπαιδευτικού περιεχομένου. 
Στεγάζει τον σύλλογο ΑμΕΑ «Αγάπη», τη Σχολή Βυζα-
ντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης, ενώ διαθέτει 
συνεδριακό κέντρο, δωμάτια βραχείας φιλοξενίας, χώ-
ρους εστίασης και γραφεία.
Στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής διακονίας υπό την κα-
θοδήγηση του Μητροπολίτη λειτουργούν σε καθημερινή 
βάση τρία ενοριακά συσσίτια στην πόλη του Ρεθύμνου.
Επίσης με ενέργειές του αναδείχθηκε η τοπική αγιολογία 
της περιοχής όπως ο άγιος νεομάρτυρας Ματθαίος ο εκ 
Γερακαρίου ο εν Ρεθύμνη μαρτυρήσας και οι άγιοι επί-
σκοποι Λάππας και Ελευθέρνης, οι οποίοι μετείχαν στις 
Αγίες Οικομενικές Συνόδους.

Ακόμη από το 2015 δρομολόγησε πρόγραμμα στέγασης 
αστέγων σε ενοικιασμένες από τη Μητρόπολη οικίες, με 
ταυτόχρονο σκοπό την αυτοδιαχείριση της κατοικίας 
τους από τους ίδιους, προσφέροντας τις απαραίτητες 
πρώτες ύλες, αλλά και την επανένταξή τους στην κοινω-
νία με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων.

Αναφορικά με την εκλογή του κ.κ. Ευγένιου, πρώην Μη-
τροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στη θέση του 
Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκρά-
της Κεφαλογιάννη δήλωσε σχετικά:
«Στο άκουσμα του ονόματος σας σεβαστέ μας πατέρα και 
ποιμενάρχη, ως ο νέος μας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, πλημ-
μυρίσαμε από συναισθήματα χαράς και πνευματικής 
εγρήγορσης. Σύσσωμη η δημοτική αρχή, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, κλήρος και λαός του ιστορικού Δήμου των Ανω-
γείων, ως βέβαιοι για την επάξια εκλογή σας, αλλά και ως 
πνευματικά σας τέκνα που παρακολουθήσαμε το ποιμα-
ντικό, πνευματικό και κοινωνικό σας έργο κατά το χρόνο 
που υπηρετήσατε την Ιερά Μητρόπολη ρεθύμνης και Αυ-
λοποτάμου, αισθανόμαστε σίγουροι για την Ανάταση της 
Εκκλησίας της Κρήτης κατά τη ευλογημένη θητεία σας, 
στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο. Το σύνολο των κατοίκων 
του δήμου μας, αισθανόμαστε παράλληλα περηφάνια, 
διότι ο Μητροπολίτης μας, ο άνθρωπος που κράτησε ψη-
λά τα ιδεώδη της ενότητας στην κοινωνία, της ειρήνης 
μεταξύ των ανθρώπων, της λογικής και ορθής διαχείρισης 
κατά τις κρίσιμες στιγμές που βίωσε όχι μόνο ο τόπος μας, 
ο νομός μας, η Κρήτη μας αλλά και η χώρα μας, θα βρεθεί 
στην πρωτοκαθεδρία της Εκκλησίας της Κρήτης. Επιμέ-
νοντας να προασπίζεται ως θεματοφύλακας της πίστης, 
της ορθόδοξης ταυτότητας και της αγάπης προς τον άν-
θρωπο, τις πανανθρώπινες αξίες της Ελευθερίας, της Ει-
ρήνης, της Ισότητας, της Αλληλεγγύης. Πάντα ευλογημένος, 
πάντα φέρων τη θεία χάρη, πάντα με μία μεγάλη αγκαλιά 
όπως τόσα χρόνια μας μάθατε, μας διδάξατε. Ευχόμαστε 
από τα βάθη της ψυχής μας, πάντα ΑΞΙΟΣ με ευλογημένα 
βήματα επί τη άρση του Αρχιεπισκοπικού έργου σας το 
οποίο θα ευαρεστήσει θεό, Κλήρο και Λαό». 

ς

*Το βιογραφικό σημείωμα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης αποτελεί αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα  
https://kriti360.gr (https://kriti360.gr/to-quot-vary-quot-viografiko-toy-neoy-archiepiskopoy-kritis-eygenioy/).

συνάντηση άντιπεριφερειάρχη ρεθύμνης & Δημάρχου άνωγείων για την πoρεία υλοποίησης  
και τον προγραμματισμό έργων που χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια κρήτης

αναβάθμισης  γυμνασίου – λυκείου άνωγείων», 
προϋπολογισμού 581.429 Ευρώ.
Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία λιονή, 
δήλωσε σχετικά: 
«Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε με 
τον Δήμαρχο Ανωγείων, κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη 
την πορεία υλοποίησης των έργων, που χρηματοδο-
τούνται και υλοποιούνται από την Περιφέρεια Κρή-
της στο Δήμο Ανωγείων, συνολικού προϋπολογισμού 
περίπου 2,6 εκατομμυρίων Ευρώ και αφορούν κυρί-

ως έργα οδοποιίας, αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης - 
καθαρισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Δήμου Ανωγείων. Μέσα από τη 
διαρκή και εποικοδομητική συνεργασία, Περιφέρειας και Δήμου, την 
οποία έχουμε εδραιώσει τα τελευταία χρόνια, προχωράμε και στο σχεδι-
ασμό νέων έργων και παρεμβάσεων σε υποδομές για τη νέα χρονιά, οι 
οποίες είναι άμεσης ανάγκης και προτεραιότητας για τον Δήμο και τους 
κατοίκους του».



δράσεις αποδράσεις
11Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ο Δήμος Ανωγείων διερεύνησε όλες τις 
δυνατότητες με τις οποίες θα δινόταν μια ακόμα ευκαιρία στους κληρονόμους 
των κατά χρήση ιδιοκτητών των πυρήνων στέγασης για να αποκτήσουν κυριό-

τητα επ’ αυτών.
Σε αλλεπάλληλες συναντήσεις και συζητήσεις τόσο με την πολιτική ηγεσία, αλλά και με 
έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Σημαντικός 
λόγος, ότι έχουν πάψει τα συμβούλια στέγασης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μονόδρο-
μος για όσους επιθυμούν μια τέτοια διεκδίκηση είναι η δικαστική οδός με το δημόσιο.
Μόνη επιλογή η δωρεάν παραχώρηση χρήσης των πυρήνων αυτών στο Δήμο Ανωγεί-
ων για 25 χρόνια με την δυνατότητα επέκτασης, για κοινωφελή χρήση.
Με την 42538 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. 
Φύλλου 2801 / 30 Ιουνίου 2021, παραχωρούνται οι πυρήνες στέγασης στο Δήμο Ανω-
γείων με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αποτυπώνονται στην απόφαση παραχώ-
ρησης.
Ο Δήμος θα συντάξει έκθεση της κατάστασης των πυρήνων αυτών πριν  την οριστι-
κή παραλαβή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο την οποία και θα κοινοποιήσει στο 
Υπουργείο.
Στην συνέχεια ο Δήμος μέσα από Προγραμματική Σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. θα 
επικαιροποιήσει την μελέτη ανακαίνισης που είχε εκπονήσει το 2009, με κατεύθυνση 
την κοινωφελή και αναπτυξιακή χρήση αυτών για κοινωνικές, πολιτιστικές και  φιλο-
νενανικές δράσεις.
Σκοπός του Δήμου Ανωγείων είναι να ενταχθεί η ανακαίνιση και αναβάθμιση των 
πυρήνων αυτών σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα.
Στόχος να δοθεί στέγη στα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου και τις δράσεις τους, 
στους πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς και τις δράσεις, τους αλλά και στην στή-
ριξη startup επιχειρήσεων με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
Επιλογή και υποχρέωση του Δήμου, είναι να πάρει μια νέα ώθηση ο χώρος που στέ-
γασε τους παλιννοστούντες Ανωγειανούς μετά το ολοκαύτωμα των Ανωγείων από 
τους Ναζί το 1944.

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, αναλυτικά αναφέρει:
«Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση είκοσι επτά πυρήνων (Ακινήτων) κυριότητας του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων στο Δήμο Ανωγείων Κρήτης με 
σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα
Την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Ανωγείων Ρεθύμνης Κρήτης, είκοσι 
επτά (27) αδιάθετων πυρήνων (ακινήτων), υπ’ αρ. 4, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 21, 26, 29, 30, 
34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, εντός σχεδίου πόλης Ανωγεί-
ων, όπως αποτυπώνονται στο από 25.02.2021 τοπογραφικό διάγραμμα «Γενική Απο-
τύπωση Περιοχής» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων, θέση «ΔΑΜΑΝΙΑ» 
οι οποίοι περιήλθαν στην κυριότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), με σκοπό τη 
στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου, την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα 
καθώς και την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται 

σε οικονομική δυσχέρεια, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δήμου Ανωγείων.
Η ως άνω παραχώρηση χρήσης των είκοσι επτά (27) αδιάθετων Πυρήνων (ακινήτων) 
γίνεται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
i. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για είκοσι πέντε (25) έτη. Ως χρόνος 
ενάρξεως αυτής ορίζεται η ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ii. Ο Δήμος Ανωγείων θα προβεί με δαπάνες του στην αποκατάσταση, επισκευή και 
συντήρηση των (27) πυρήνων (ακινήτων) που παραχωρούνται με την παρούσα  απόφαση.
iii. Ο Δήμος υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμόδιες Αρχές, όλες τις κατά νόμο 
απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής ασφάλειας 
κατά την υλοποίηση έργων στους παραχωρούμενους πυρήνες (ακίνητα), σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.
iV. Ο Δήμος έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινική και αστική ευθύνη, για κάθε 
ζημία ή ατύχημα, που τυχόν προκληθεί από την δραστηριότητά του στον παραχωρού-
μενο χώρο καθώς και από την μη τήρηση των υποχρεώσεών του.
V. Ο Δήμος ευθύνεται για την απαγόρευση της κατάληψης άλλων χώρων γύρω από το 
παραχωρούμενο ακίνητο και της τοποθέτησης σε αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή 
εκρηκτικών υλών ή άλλων αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να 
ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.
Vi. Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της απόφασης παραχώρησης, 
το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε 
δαπάνη σχετική με τους παραχωρούμενους πυρήνες, ενώ όλες οι λειτουργικές δαπά-
νες (θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτρικού, φύλαξης κ.λπ.), καθώς και οι όποιες απαιτού-
μενες εργασίες επισκευής, συντήρησης, ανακατασκευής, προσθήκης κ.λπ. στα κτίρια 
και στον περιβάλλοντα χώρο θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου το Δήμο Ανωγείων.
Vii. Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ο Δήμος Ανωγείων έχει την 
αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών των παραχωρού-
μενων πυρήνων (ακινήτων). Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση 
παραμένει προς όφελος του παραχωρούμενου πυρήνα (ακινήτου), χωρίς κανένα 
απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση για αποζημίωση του Δήμου.
Viii. Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
υπουργείου ετησίως, για την πρόοδο των εργασιών και την κατάσταση των παραχω-
ρούμενων πυρήνων (ακινήτων), καθώς επίσης για τις συνθήκες, ή γεγονότα που ενδέ-
χεται κατά την κρίση του να επηρεάσουν σημαντικά τους παραχωρούμενους πυρήνες 
(ακίνητα). Είναι αυτονόητο ότι Δήμος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια και θα λάβει 
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
iX. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων όρων και προϋποθέσεων η απόφαση 
παραχώρησης ανακαλείται αυτοδίκαια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΡΝΙΑΣ».

δωρεάν παραχώρηση 
κατά χρήση ΕιΚοςι Επτά 
πυρήνων Κυριοτήτάς 

του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών υποθέσεων στο 

δήΜο άνωγΕιων Κρήτής 
με σκοπό την υλοποίηση δράσεων 

κοινωφελούς χαρακτήραάνωγειά, 9 μάρτιου 2022

κ
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τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του covid-19, το δ.ς. του ςυλλόγου άνωγειανών 
της άθήνας, πραγματοποίησε για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας. 
ή κοπή αυτής της πίτας, δεν έμοιαζε σε τίποτα με τις προηγούμενες, καθώς, λόγω των περιορισμών του covid-19, 
έλαβε χώρα παρόντων μόνο των μελών του δ.ς. και μελών της χορευτικής ομάδας του ςυλλόγου.
το φλουρί της πίτας κέρδισε, το μέλος της χορευτικής μας ομάδας, νάνσυ ςταυρακάκη, η οποία το είχε κερδίσει άλλη 
μία φορά στο παρελθόν.
το δ.ς. του ςυλλόγου άνωγειανών άθήνας και η συντακτική ομάδας της «Φωνής των άνωγείων» εύχονται σε όλους 
καλή και δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία, ειρήνη, ευημερία και μόνο χαρές! 
Είθε του χρόνου, οι υγειονομικές συνθήκες να μας επιτρέψουν να ανοίξουμε το «σπίτι» των άνωγειανών της άθήνας, 
για να υποδεχτούμε συγχωριανούς και φίλους του ςυλλόγου, όπως παλιά, με ζωντανή μουσική και γλέντι μέχρι πρωίας!
Κάι του χρονου ΜΕ Κάλο!

δράσεις αποδράσεις

Με μεγάλη επιτυχία έγινε η ομαδική έκθεση ζωγραφικής με θέμα «ΕΥΤΟΠΙΑ» στην  
αίθουσα τέχνης Chili Art Gallery  στο Θησείο. 
Στην έκθεση συμμετείχε με τρία έργα της η Νίκη Σκουλά, σύζυγος του Δημήτρη Σκουλά 
(Μεταξά). 
Η Νίκη είναι εικαστικός με σπουδές στη ζωγραφική, στο εικαστικό κόσμημα και στην  
ιστορία της τέχνης. Έχει λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε αρκετές ιδιωτικές συλλογές.

συμετοχή τήσ 
νικήσ σκουλά 
(συΖ. Δήμήτριου σκουλά 
(μετάΞά) 
στήν ομάΔική εκθεσή ΖωγράΦικήσ με θεμά  «ευτοπιά» 

Κοπή 
πρωτοχρονιάτικης

 πίτας ςυλλόγου 
άνωγειανών άθήνας,

ςάββατο, 
22 ιανουαρίου 2022
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ΑθΗΝΑ, 13 ΜΑρΤΙου 2022

Ε ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΧΕΔΟΝ ενός έτους από τις προηγούμενες εκλογές του 
Ιουνίου του 2019, την οποία επέβαλαν οι περιορισμοί της πολιτείας για την απο-
φυγή διασποράς του κορωνοϊού (covid-19) πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 13 
Μαρτίου 2022, στα Γραφεία του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας, η επανα-

ληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, αποδεσμεύτηκε το απερχόμενο Δ.Σ. και διε-
νεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου, με διετή θητεία.
Συνολικά προσήλθαν 67 συγχωριανοί μας για να ασκήσουν το εκ του καταστατικού δικαίωμά 
τους του εκλέγειν, αριθμός που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ συμμετοχής στην ιστορία του συλ-
λόγου μας τα τελευταία χρόνια, γεγονός που απασχόλησε ιδιαίτερα το νεοεκλεγέν Δ.Σ., από 
την πρώτη στιγμή της ανάδειξής του. Όσοι παρ’ όλα αυτά προσήλθαν, παρέμειναν για ώρα 
στο χώρο του Συλλόγου και απόλαυσαν τη συναναστροφή και την ανταλλαγή απόψεων με 
τους λοιπούς συγχωριανούς, που βρέθηκαν εκεί, αναβιώνοντας παλιές, καλές και αγαπημένες 
στιγμές στο «σπίτι» των Ανωγειανών της Αθήνας.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανέδειξε το νέο Δ.Σ, με μέλη έτοιμα να δώσουν τον καλύτε-
ρό τους εαυτό για να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές για τη βιωσιμότητα του Συλλόγου και τη 
συσπείρωση των μελών του, συνέπειες της «απόστασης», που προκάλεσε η παρατεταμένη 
περίοδος περιορισμών και απαγορεύσεων της πανδημίας, αλλά και να αναλάβουν τις δέουσες 
προς την κατεύθυνση αυτή, αποφάσεις, με γνώμονα μια ακόμα δυναμική διετία παρουσίας του 
Συλλόγου στα κρητικά πολιτιστικά δρώμενα της πρωτεύουσας.
Αναλυτικά η νέα σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας, έχει ως 
ακολούθως:

  πρόεδρος: ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ (Γεγέ) (έλαβε 62 ψήφους)

  άντιπρόεδρος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚοΥλΑΣ (έλαβε 55 ψήφους)

  γεν. γραμματέας: ΝΙΚολΑοΣ ΦΑΣοΥλΑΣ (Σκαμνάκος) (έλαβε 57 ψήφους)

  ταμίας: ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΜΜοΥ (έλαβε 52 ψήφους)

  άναπλ. γραμματέας: ΕΥΑΓΓΕλΙΑ ΜοΥΣΤΑΚΑ (το γένος Πελαγίας Βουϊδάσκη)  

(έλαβε 51 ψήφους)

  Έφορος: ΑλΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΚοΥλΑΣ (έλαβε 55 ψήφους)

  Κοσμήτορας: ΕΜΜΑΝοΥΗλ ΣΚΑΝΔΑλΗΣ (έλαβε 54 ψήφους)

Ως μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής εξελέγησαν οι:

  ΝΙΚολΑοΣ ΚΑΡΑΤΖΗΣ (έλαβε 52 ψήφους)

  ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑλοΥΣΤΡοΣ - λΑΓοΣ (έλαβε 51 ψήφους)

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝοΥΡΑΣ (έλαβε 50 ψήφους)

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά τα μέλη που προσήλθαν και συμμετείχαν στη 
διαδικασία των αρχαιρεσιών, καθώς και τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ. για τη βοήθεια και την 
στήριξη.
Μόνη επιδίωξη και επιθυμία του νέου Δ.Σ., με τη συμμετοχή και την έμπρακτη αρωγή και των 
λοιπών μελών του Συλλόγου, είναι να προάγει και να επιτύχει τους σκοπούς του καταστατικού, 
που αφορούν τον πολιτισμό και την παράδοση των Ανωγείων, αλλά και να αποδώσει στον 
ιστορικό μας Σύλλογο τη θέση που του αρμόζει στα κρητικά πολιτιστικά δρώμενα της Αττικής.
Η εξαιρετικά μικρή συμμετοχή, ωστόσο, των μελών του Συλλόγου στην Τακτική Γενική Συνέ-
λευση και την διαδικασία των αρχαιρεσίων, απασχόλησε ιδιαίτερα το νεοεκλεγέν Δ.Σ. και 
δημιούργησε έντονους προβληματισμούς αναφορικά με την ανταπόκριση και την αποδοχή της 
οποίας τυγχάνει ο Σύλλογος και οι δράσεις του από τα μέλη του και κατά πόσο, υπό το δεδο-
μένο αυτό, δύναται να ανταποκριθεί στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του. Είναι προφανές 
ότι η παρατεταμένη επί μία διετία και πλέον κοινωνική απόσταση, που δημιούργησε η πανδη-
μία, και οι συνθήκες φόβου και επιφυλακτικότητας, που αυτή προκαλεί στους ανθρώπους, για 
συγχρωτισμό και κοινωνική επαφή, δεν άφησε αλώβητη ούτε την διάθεση των Ανωγειανών 
της Αθήνας, να αναθερμάνουν τη λειτουργία του Συλλόγου με τη συμμετοχή τους, στην κορυ-
φαία καταστατική δράση του, την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του.
Η συντακτική ομάδα της Φ.Α., ανανεωμένη πλέον και η ίδια, εύχεται καλή θητεία και καλή 
δύναμη στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου και καλεί τα μέλη του να σταθούν πλάι του, συμμετέχο-
ντας. γιατί δίχως τη συμμετοχή και τη στήριξη των μελών, το διοικητικό ςυμβούλιο δεν 
έχει αρμοδιότητα και ουσιαστικό λόγο ύπαρξης. 
Κανείς δεν υποχρεούται σε ό,τι δεν επιθυμεί. Πόσο μάλλον στην εποχή μας, που τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και η εύκολη πρόσβαση στην επικοινωνία, ατονούν την ανάγκη συνεύ-
ρεσης και συνύπαρξης των συγχωριανών της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο ενός αμιγώς τοπικού 
Συλλόγου. 
Αξίζει όμως το κόπο, φρονούμε, έστω και η προσπάθεια διατήρησης ζωντανής της ανωγειανής 
φλόγας μέσα από τους ανωγειανούς της Αθήνας, ώστε τ’ Ανώγεια να έχουν πάντα τη θέση 
που τους αρμόζει: ψηλά στη συνείδηση όλων μας!

Φ.Α.

            ΕΚλOγΕΣ 2022

ςυγΚροτήςή νΕου δ.ς. ςυλλογου άνωγΕιάνων άΘήνάς

M
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Α  το τμήμα Κοινωνικής προστασί-
ας παιδείας πολιτισμού (Κοινωνική 
υπηρεσία) του δήμου άνωγείων  
αισθάνεται την υποχρέωση να  
ευχαριστήσει θερμά:
› Στην μνήμη Εμμανουήλ Νταγιαντά 
(Γουρουνά), τον Λυκούργο Καλλέργη 
του Σοφοκλή, για το ποσό των εβδομή-
ντα (70,00) ευρώ καθώς και για προσφο-
ρά γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο 
του Δήμου Ανωγείων στη μνήμη του.
› Στη μνήμη Ζαφειρένιας Μιχαήλ Κου-
τεντάκη:
•Την Δόξα χ. Αριστείδου Κουτεντάκη 
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Εμμανουήλ Αριστείδου Κου-
τεντάκη για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
•Την οικ. Κωνσταντίνου Αριστείδου 
Κουτεντάκη για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Ελένης Κεφαλογιάννη 
(Χρονοπέτρενα), την οικ. Κωνσταντί-
νου Σκουλά (εφημέριου) για το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
› Στη μνήμη Όλγας Φασουλά (Χαρι-
δημονικόλενα):
•Τον Χαράλαμπο Φασουλά του Ανα-
στασίου (αξιωματικός) για το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικογένεια της για την δωρεά 
ενός (1) ΠΙ προς ενίσχυση του δανει-
στικού τμήματος βοηθητικών ιατρικών 
ειδών της κοινωνικής υπηρεσίας.
› Στην μνήμη Ρίτσας Κουνάλη – Βρέ-
ντζου, την οικ. Αργυρώς Κουνάλη 
(Μαυρομάτενας) για την προσφορά 
γεύματος στο Κοινωνικό Μαγειρείο 
του Δήμου Ανωγείων.
› Στην μνήμη Ανδρέα Μανουρά (Επικ. 
Καθηγητή Χειρουργικής), την σύζυγό 
του Άρτεμης Μανουρά Παπαδήμου για 
την προσφορά γεύματος στο Κοινωνι-
κό Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων.

B  το εκκλησιαστικό συμβούλιο της 
Ενορίας άγίου δημητρίου Μυλοπο-
τάμου ευχαριστεί για την προσφορά 
τους:
› Στη μνήμη Ιωάννου Μαυρόκωστα:
•Την οικ. Αντωνίου Μιχ. Μαυρόκω-
στα για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
•Την οικ. Γεωργίου Μιχ. Μαυρόκω-
στα για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
•Την οικ. Γεωργίου Κουτλή για το πο-
σό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Ιωάννου Ευαγ. Μαυρόκω-
στα για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
•Την οικ. Μαρίας Κων. Μαυρόκωστα 
για το ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ.
•Την οικ. Παπά Γιώργη Ανδρεαδάκη 
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Βασιλείου Λίτινα για το πο-
σό των εκατό (100,00) ευρώ.
•Την οικ. Ελευθερίας Κρυοβρυσανάκη 
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Πελαγίας Βρέντζου για το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Βαρβάρας Χαιρέτη:
•Την οικ. Σταύρου Χαιρέτη για το πο-
σό των εκατό (100,00) ευρω.
•Την οικ. Εμμανουήλ Ιωαν. Χαιρέτη 
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Νικηφόρου Χαιρέτη για το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Στελή Χαιρέτη για το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Τον Νίκο Χαιρέτη (Γιασκάφης) για 
το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Γεωργίου Μανιώρου, την 
οικ. Όλγας Μανιώρου για το ποσό των 
εκατό (100,00) ευρώ.

Ευχαρ ι σ τ ήρ ια
Γ  ή ςχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του δήμου άνωγείων, οι 
δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, εκφράζουν 
τις θερμότατες ευχαριστίες για τις 
προσφορές τους:
› Στη μνήμη Ελευθερίας Νικολάου Καλ-
λέργη,
•Την οικ. Κωνσταντίνου Μουμούρη και 
Ειρήνης Σ. Κουνάλη που κατέθεσε στο 
ταμείο το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Κωνσταντίνου Ξηροστυλίδη 
και Σοφίας Σ. Κουνάλη που κατέθεσε στο 
ταμείο το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Γεωργίου Σ. και Μαρίνα Κου-
νάλη που κατέθεσε στο ταμείο το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Εμμανουήλ Χαιρέτη και Κατε-
ρίνας Σ. Κουνάλη που κατέθεσε στο τα-
μείο το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Ιωάννη Βρέντζου και Χαράς Σ. 
Κουνάλη που κατέθεσε στο ταμείο το πο-
σό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Τον κ. Άρη Μανουρά Ζωνό που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
•Την οικ. Γεωργίου Μανουρά που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
•Τον κ. Δημήτριο Κονιό και την αδερφή 
του Μαρίκα Κονιού που κατέθεσαν στο 
ταμείο το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
› Στη μνήμη Νίκης Πασπαράκη (Γιαννι-
ούδενας),
•Τα παιδιά της που κατέθεσαν στο ταμείο 
το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
•Τον κ. Στέλιο Σκανδάλη που κατέθεσε 
στο ταμείο το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
•Την οικ. Νικολάου και Γεωργίας Τελάκη 
που κατέθεσε στο ταμείο το ποσό των πε-
νήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Εμμανουήλ και Ειρήνης Βελι-
βασάκη που κατέθεσε στο ταμείο το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
› Στη μνήμη Ευαγγελίας Σμπώκου,
•Την οικ. Εμμανουήλ και Νίκης Πασπα-
ράκη που κατέθεσε στο ταμείο το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Τον κ. Δημήτριο Κονιό και την αδερφή 
του Μαρίκα Κονιού που κατέθεσε στο 
ταμείο το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
› Στη μνήμη Νικολάου Καραλάκη,
•Τον κ. Άρη Μανουρά Ζωνό που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
•Την οικ. Γεωργίου Μανουρά που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
› Τον κ. Άρη Μανουρά Ζωνό που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ στην μνήμη Στέφανου Μα-
νουρά.

Δ  το εκκλησιαστικό συμβούλιο του  
ιερού ναού άγίου ιωάννη άνωγείων 
Μυλοποτάμου ευχαριστεί για την  
προσφορά τους:
› Στη μνήμη Ζαφειρένιας χ. Μιχαήλ Κου-
τεντάκη:
•Τα παιδιά της, για το ποσό των τριακο-
σίων (300,00) ευρώ,
•Την οικ. Κωνσταντίνου και Παρασκευ-
ής Νταγιαντά, για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ,
•Την οικ. Εμμανουήλ και Μαρίας Κου-
φάκη, για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ,
•Την οικ. Μηνά και Μαρίνας Γιαμαλή, 
για το ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ,
•Την οικ. Γεωργίου και Ιφιγένειας Ξημέ-
ρη, για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.

Ε  ή ςχολική επιτροπή γυμνασίου και 
λυκείου άνωγείων ευχαριστεί για την 
προσφορά τους:

› Στη μνήμη Νίκης Πασπαράκη (Γιαννι-
ούδενας):
•Την οικ. Σμπώκου Γεωργίου του Σάββα 
για την προσφορά των πενήντα (50,00) 
ευρώ,
•Την οικ. Διονύση και Μαρίας Παρασύ-
ρη για την προσφορά των πενήντα (50,00) 
ευρώ,
•Την εγγονή της, Μαρία Πασπαράκη του 
Εμμανουήλ, για την προσφορά των εκατό 
(100,00) ευρώ.
› Στη μνήμη Όλγας Φασουλά (Χαριδημο-
νικολένας) την οικογένεια Καλλέργη Σο-
φοκλή του Εμμανουήλ για την προσφορά 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
› Στη μνήμη Ειρήνης Καλομοίρη του Σπυ-
ρίδωνα την ανιψιά της, Χαρά Καλομοίρη 
του Ιωάννη, για την προσφορά των εκατό 
(100,00) ευρώ.

ΣΤ  ο διευθυντής του Κέντρου υγείας 
άνωγείων ευχαριστεί για την προσφορά 
τους:
› Στην μνήμη Ανδρέα Μανουρά (επικ. 
Καθηγητή Χειρουργικής):
•Τα ανήψια του Βαγγέλης Βρέντζος – 
Καραλάλη Ιωάννα, για, το ποσό των πε-
ντακοσίων (500,00) ευρώ, μία (1) χειρο-
λαβή υψηλών ταχυτήτων, μία (1) συσκευή 
κοπής γουταπέρκης και μία (1) συσκευή 
σοδοβολής, για της ανάγκες του Οδοντι-
ατρείου.
•Την οικ. Αικατερίνης Μανουρά (Ζωνο-
γιώργενα) για το ποσό των εκατό (100,00) 
ευρώ.
•Την οικ. Μαρίνα Σηφάκη – Εγγλέζου 
για το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
•Την οικ. Ανδρέα Μανουρά (Ζωνογιώρ-
γη) για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Μαρίας Μανουρά (Ζωνογιώρ-
γη) για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Σταυρακάκη Χαραλάμπους 
(Λίαπη):
•Την οικ. Άριστου Σταυρακάκη του Βα-
σιλείου για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
•Την οικ. Τάσου Σταυρακάκη του Ευαγ-
γέλου για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
•Την οικ. Ζαχαρία Σταυρακάκη (Ζαχα-
ράκη) για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
•Την οικ. Νικολάου Νταγιαντά (Κοκόλη) 
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Γεωργίου Ξυλούρη (Κουμπού-
ρη) για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Αντωνίου Παπαφραγκή για το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Κάλλιας χ. Μύρωνα Σκουλά 
για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Βαγγέλη Κουγιουμουτζή για το 
ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Μαρίκας Κεφαλογιάννη 
(Καργομαρίκας):
•Την οικ. Εμμανουήλ και Νίκης Πασπα-
ράκη (ΑΕΤΟΣ) για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
•Την οικ. Ιωάννη και Μαλβίνας Σταυρα-
κάκη για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
•Τον Σκουλά Μύρωνα του Τζαβελοβασί-
λη για το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Γεωργίου και Μαρίας Κεφαλο-
γιάννη (Μπασακομανώλη) για το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Ιωάννη και Εμμανουέλας Κε-
φαλογιάννη (Μπασακομανώλη) για το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Αεράκη Στέλιου, τα ανίψια 
του Γεώργιο και Ιωάννα Φασουλά για το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Αντωνίου Σπαχή:
•Την οικογένειά του για το ποσό των εκα-
τόν πενήντα (150,00) ευρώ.
•Την οικ. Εμμανουήλ και Χρύσας Κοντο-

γιάννη για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
› Στην μνήμη Ελένης Κεφαλογιάννη 
(Χρονοπέτρενας), τα παιδιά της, παπά 
Κώστας και Ρίτα Σκουλά, Άρτεμις 
Τσακίρη, Κώστας και Ντανιέλα Κεφα-
λογιάννη και Βασίλης και Στέλλα Κε-
φαλογιάννη, για το ποσό των διακοσί-
ων (200,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Βρέντζου Σωκράτη (Κά-
τη), τον Γιαννάκο Ξυλούρη του Μα-
νταλιώτη για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Ξυλούρη Μιλτιάδη (Ξυ-
δάκη), με την συμπλήρωση επτά (7) 
ετών από το θάνατό του, την οικογέ-
νειά του για το ποσό των διακοσίων 
(200,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Ελευθερίας Καλλέργη, 
τον Σύλλογο διδασκόντων του Σταυρά-
κειου Γυμνασίου Ανωγείων για το ποσό 
των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Όλγας Φασουλά (Χαρι-
δημονικόλενας):
•Την οικογένειά της για το ποσό των 
εκατό (100,00) ευρώ.
•Την οικ. Χριστίνας Νικολάου και Σο-
φίας Μανουρά για το ποσό των εκατό 
(100,00) ευρώ.
•Την οικ. Εμμανουήλ και Χρυσούλας 
Κοντογιάννη για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
•Την οικ. Γεωργίου και Σοφίας Κοντό-
καλου για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
•Την οικ. Ιωάννη και Γεωργίας Σβου-
ράκη για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
•Την Αλίκη Κοντόκαλου για το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Κοντόκαλου Όλγας 
(Φουράκη), την οικ. Γεωργίου και Σο-
φίας Κοντόκαλου για το ποσό των πε-
νήντα (50,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Καλομοίρη Ευθυμίας:
•Την οικ. Κωνσταντίνου Ξυλούρη 
(Μανταλιώτη) για το ποσό των εκατό 
(100,00) ευρώ.
•Την οικ. Γεωργίου και Αργυρούς Ξυ-
λούρη για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
•Την οικ. Κωνσταντίνου και Στέλλας 
Σκουλά για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Κουτεντάκη Ζαφειρένει-
ας (Κλαροτζαναμιχάλενας):
•Την οικ. Αιδεσιμότατου Γεωργίου και 
Ειρήνης Ανδρεαδάκη για το ποσό των 
πενήντα (50,00) ευρώ.
•Την οικ. Σπυρίδωνα και Αικατερίνης 
Φαρσαράκη για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
•Την οικ. Αντιγόνης χ. Σάββα Κουνά-
λη για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
› Στην μνήμη Ευαγγελίας χ. Αθανασί-
ου Κεφαλογιάννη (Πρινιανού), την 
οικογένεια της Ελευθερίας Κεφαλο-
γιάννη – Πασπαράκη για το ποσό πε-
νήντα (50,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Ευαγγελίας χ. Σάββα 
Σμπώκου (Ατζαροσάβενας):
•Την οικ. Διονύση και Αθηνάς Βρέ-
ντζου για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
•Την οικ. Γεωργίου και Ελένης Μα-
νουρά του Γιάννο για το ποσό των πε-
νήντα (50,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Νίκης Πασπαράκη (Γιαν-
νιούδενας):
•Τα παιδιά της για το ποσό των εκατό 
(100,00) ευρώ.
•Την οικ. Κατίνας χ. Αναστασίου Πα-
σπαράκη για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
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 ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ:
Όποιος επιθυμεί να 

«στηρίξει» την τράπεζα 
αίματος του συλλόγου μας, 
μπορεί, και εκτός πλαισίου 
συγκεκριμένης σχετικής 

δράσης μας, να προσέρχεται 
σε οποιοδήποτε νοσοκομείο 

της επιλογής του, που 
διαθέτει αιμοδοτικό κέντρο, 

και να «δίνει» αίμα στα 
ακόλουθα στοιχεία:

◗  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΑΙΜΑΤοΣ ΤοΥ ΣΥλλοΓοΥ 
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
«το ιΔαιον αντρον»,  
ΠοΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤο 
ΝοΣοΚοΜΕΙο «σωτήριά».

ςτο φύλλο 327 της «Φωνής των Ανω-
γείων» δημοσιεύθηκε ο «Αποχαιρετι-
σμός προς τιμή του γιατρού Γιώργη 
Μαρκάκη» από τον σύντεκνό του 
Οδυσσέα Λ. Σπαχή.
Σαν μαρτυρία γι’ αυτό που σήμαινε για 
μένα αυτός ο άνθρωπος, κι αντί για 
προσευχή στη μνήμη του, καταθέτω 
εδώ την επιστολή που του έστειλα πριν 
τρία χρόνια περίπου, όταν μέσα από 
μιαν αναπάντεχη συγκυρία γεγονό-
των, μπόρεσα να τον βρω και να του 
πω το βαθύ «ευχαριστώ» μου για το 
ανεκτίμητο δώρο, που η επιστημοσύ-
νη, η ανθρώπινη ποιότητα και η αξιο-
σύνη του μου πρόσφεραν, ξαναχαρί-
ζοντάς μου την όραση, μετά από έναν 
πολύ σοβαρό τραυματισμό στο μάτι, 
σε παιδικό παιχνίδι στην αυλή μας.

Πενηνταεπτά χρόνια μετά.
Τα λόγια μου είναι φτωχά για να εκ-
φράσουν τη συγκίνηση και την ευγνω-
μοσύνη τη δική μου και των γονιών 
μου, γι’ αυτό που η μάνα μου έλεγε 
θαύμα.
Θυμούμαι τη στιγμή που είπα στον 
γιατρό που με εξέταζε στο νοσοκομείο 
στην Αθήνα, νομίζω στον Ευαγγελι-
σμό, ότι βλέπω, απ’ το χτυπημένο μά-
τι. Δεν με πίστεψε. Το είχαν ξεγραμ-
μένο απ’ την αρχή, προσπαθούσαν να 
σώσουν το γερό. Το συζητούσαν με-
ταξύ τους και με τους γονείς μου και 
τους άκουγα.
Βλέπεις;
Ναι, βλέπω.
Τι βλέπεις; 
Τον φακό.
Έβλεπα και το γιατρό, να γυρίζει δύ-
σπιστος και να κοιτάζει τους άλλους, 
και μετά πάλι σ’ εμένα:
Τώρα τι βλέπεις;
Τα δάχτυλά σου.
Ξανακοιτάζει γύρω του.
Πόσα είναι; Εξακολουθούσε να μην 
πιστεύει αυτό που συνέβαινε.
Δύο. 
Και μετά, ένα, τέσσερα…, κανένα.  

Αυτό που έγινε εκείνη τη στιγμή δεν 
θα φύγει ποτέ από μέσα μου.
Σταυροκοπιόταν ο γιατρός, κι έλεγε 
«Είναι θαύμα!». Οι δικοί μου ήταν 
εκεί. Η μάνα μου έκανε μετάνοιες, 
σταυροκοπιόταν κι αυτή και «Δόξα να 
‘χεις, Θέ μου κι Αγία μου Μαρίνα…!». 
Ο πατέρας μου έστεκε αμίλητος, κι 
ετρέχανε τα μάτια του.
Άκουσαν τις φωνές και ήρθαν κι από 
τους διπλανούς θαλάμους και το ‘λεγε 
ο ένας στον άλλο, όλοι, σαν να τους 
αφορούσε και τους ίδιους το θαύμα 
που έγινε δίπλα τους.
Όταν πέρασε η ταραχή, ο γιατρός 
επανέλαβε το τεστ «τι βλέπεις τώρα;», 
«πόσα είναι»…
Τον θυμούμαι να λέει: Ο γιατρός που 
έκανε την εγχείρηση, αυτός έκανε το 
θαύμα! Κάτω από τόσο δύσκολες συν-
θήκες! Αυτό που έκανε είναι πέρα από 
τη δύναμή μας.
Για ‘μένα ήταν κάτι απλό. Καταλάβαι-
να ότι για τους μεγάλους ήταν σπου-
δαίο, για μένα όμως απλώς συνέβαινε 
και ήλπιζα ότι τώρα θα με αφήνανε 
περισσότερη ώρα να βγαίνω από τον 
θάλαμο και να παίζω με τη Ζαλέ, ένα 
συνομήλικό μου κοριτσάκι, τουρκάκι, 
αλλά δεν θυμούμαι από πού ακριβώς, 
που όλο μας κυνηγούσαν να μας φέ-
ρουν πίσω, από φόβο μήπως  χτυπήσωμε.
Γιατρέ, θυμούμαι του αφόρητους πό-
νους την ώρα της εγχείρησης, θυμού-
μαι την αγωνία σου, κι όμως δεν με 
μάλωσες, που προφανώς δεν ήμουν 
καθόλου συνεργάσιμος, θυμούμαι μια 
φιλότιμη βοηθό που είχες κι έκανε κι 
αυτή με ανησυχία, αλλά και ηπιότητα 
αυτό που της αναλογούσε, και τους 
δικούς μου στα μαύρα πανιά να θέ-
λουν να βοηθήσει ο καθένας όπως 
μπορούσε, κυρίως για να μένω ακίνη-
τος. Ήμουν εφτά χρονών παιδί, όμως 
μέσα σ’ ένα σύννεφο σύγχυσης, φόβου 
και ανταγιάντιστου πόνου, τα θυμού-
μαι αυτά.
Τα χρόνια περάσανε. Αμέτρητες φο-
ρές θυμούμαι τη μάνα μου, όσο ζούσε, 

να μου διηγείται την ιστορία αυτή, σ’ 
εμένα, και σε όποιον τύχαινε να δοθεί 
κάποια αφορμή. Πάντα με την ίδια 
συγκίνηση, και κάνοντας τον σταυρό 
της και μετάνοιες, να φορτώνει ευχές 
το γιατρό που έσωσε τ’ αμάτι μου, το 
φως μου. Κάθε φορά έψαχνα τρόπο 
να κρύψω τη δική μου συγκίνηση και 
να μη φανούν τας δάκρυα που ανέβαι-
ναν στα μάτια μου. Ακόμη τώρα, προ-
σπαθώ να κρυφτώ όποτε διηγούμαι ο 
ίδιος αυτή την ιστορία.
Γιατρέ, χρόνια τώρα ήθελα να σε βρω 
και να σου πω το πιο μεγάλο, το πιο 
βαθύ «ευχαριστώ» για ό,τι έκανες για 
μένα και για αυτό που είσαι. Τα τελευ-
ταία χρόνια είχα θεωρήσει πια ότι δεν 
θα μπορέσω, και αυτό με λυπούσε. 
«Ούτε ένα ευχαριστώ», σκεφτόμουν. 
Πριν λίγο καιρό μιλούσα με την ακρι-
βή μου φίλη και συντέκνισσά μου Μα-
ρινέλλα Βλαχάκη και μου μίλησε με 
βαθειά συμπάθεια και εκτίμηση για 
την εκδήλωση, όπου θα παρουσιάζο-
νταν τα βιβλία σου και θα συμμετείχε 
κι αυτή. 
Τα υπόλοιπα τα ξέρεις.
Δεν τα καταφέρνω και πολύ καλά με 
τα λόγια. Δεν θα μπορέσω να βρω αυ-
τά που ταιριάζουν για να αποδώσω 
την ευγνωμοσύνη μου προς εσένα, την 
εκτίμηση, το αίσθημα και τη συνείδηση 
που με έχουν συνοδεύσει όλα τα χρό-
νια μου, αλλά και τους δικούς μου 
όλους. Θέλω να σε συναντήσω και να 
ζητήσω συγνώμη που άργησα τόσο 
πολύ, αλλά και για ό,τι έλλειψε εκείνο 
τον καιρό από τη στάση μας απέναντι 
στην αξιοσύνη σου, την υπευθυνότητα, 
την ιατρική σου επάρκεια και την αν-
θρώπινη ποιότητα που είχαμε την τύχη 
να συναντήσωμε... Και βεβαίως, όσο 
κι αν είναι ασήμαντο, να ξέρεις, ότι θα 
είσαι πάντα στην ταπεινή βραδυνή μου 
προσευχή. Να σ’ έχει πάντα καλά ο 
Θεός και να σε προσέχει η φιλενάδα 
της μάνας μου η Αγία Μαρίνα.
Φιλώ τα χέρια σου με σεβασμό και 
αγάπη.

Έφυγε από τη ζωή στις 22 Μαρτίου ο 
Γιάννης Σκουλάς του Κων/νου (Μετα-
ξάς), σε ηλικία 74 ετών. Άφησε την τελευ-
ταία του πνοή στην όμορφη Χίο όπου και 
διέμενε μετά από πολύχρονη μάχη με τα 
διάφορα προβλήματα υγείας που αντιμε-
τώπιζε.
Ο Μεταξογιάννης το τρίτο από τα έξι παι-
διά του Μεταξόκωστα, ήταν συνταξιούχος 
πρώτος μηχανικός του εμπορικού ναυτι-
κού. Η κηδεία του έγινε  στην Συκιάδα της 
Χίου την Τετάρτη 23 Μαρτίου.
Αφήνει πίσω του την αγαπημένη του σύ-
ζυγο Γεωργία, τις κόρες του Ελένη και 
Μαρία και τα λατρεμένα του εγγόνια 
Τζαννή, Γωγώ, Σταυρούλα. Ας είναι ελα-
φρύ το χώμα της Μυροβόλου Χίου που θα 
τον σκεπάσει.
Τα Ανώγεια τα αγάπησε με πάθος, αλλά 
δεν μπόρεσε να τα χαρεί όσο θα ήθελε. Για 
σαράντα σχεδόν χρόνια όργωσε όλες τις 
θάλασσες και τους ωκεανούς.
Έλεγε με περηφάνεια 

«όπου και αν πάω κουβαλώ 
χώμα του Ψηλορείτη

και το σκορπίζω να γενεί
όλος ο κόσμος Κρήτη»

Στη μνήμη του εκλιπόντος η σύζυγος και 
τα παιδιά του εισέφεραν στη Φ.Α. το πο-
σό των 100,00 Ευρώ και ο αδερφός του 
Δημήτρης το ποσό των 50,00 Ευρώ.

κοινωνικά
Εις μνήμη 
ιωάννή 
ςΚουλά

(ΜΕτάΞάς)
✞  Αποβίωσε 22.03.2022

του ΜΑΝΩΛΗ 
ΑΝΤ. ΒΡΕΝΤΖΟΥΣτη μνήμη 

του γιατρού Γιώργη Μαρκάκη
Στη μνήμη 
του γιατρού Γιώργη Μαρκάκη
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Εις μνήμη 
ςΕβάςτής 

άΕράΚή

Εις μνήμη 
ΖάΦΕιρΕνιάς 

Κάι 
ΕυΘυΜιάς 

ΚάλοΜοιρή

Εις μνήμη 
ΜάριΚάς 

ΚΕΦάλογιάννή 
(ΜπάςάΚοΜάριΚάς)

✞  Αποβίωσε 16.09.2021

ΤΟΥ γιωργή ΜπάγΚΕρή

«Μπορείτε να ρίξετε δάκρυα που έχει 
φύγει,
ή μπορείτε να χαμογελάσετε επειδή έχει 
ζήσει.
Μπορείτε να κλείσετε τα μάτια σας και 
να προσευχηθείτε να επιστρέψει,
ή μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας και 
να δείτε όλα όσα έχουν μείνει.
Η καρδιά σας μπορεί να είναι κενή επει-
δή δεν μπορείτε να την δείτε,
ή μπορείτε να είστε γεμάτοι από την 
αγάπη που μοιράστηκατε. 
Μπορείτε να γυρίσετε την πλάτη σας 
στο αύριο και να ζήσετε στο χθες,
ή μπορείτε να είστε ευτυχείς για το αύ-
ριο λόγω του χθες.
Μπορείτε να  θυμηθείτε μόνο ότι έχει 
φύγει,
ή μπορείτε να αγαπάτε τη μνήμη της και 
να την αφήσετε να ζήσει μέσω αυτής.
Μπορείτε να κλάψετε και να κλείσετε 
το μυαλό σας,
να μείνει άδειο και να γυρίσετε την πλά-
τη σας.
Ή μπορείτε να κάνετε ό, τι θα ήθελε:
χαμόγελο, ανοιχτά μάτια, αγάπη και 
συνεχίστε.»
Πέρασαν ήδη σχεδόν σαράντα ημέρες 
αγαπημένη μας Σέβα. Το φευγιό σου, ο 
αποχωρισμός ο οριστικός, είναι μια κα-
τάσταση που δύσκολα καταφέρνει κά-
ποιος να την ζήσει ανώδυνα, όσο κι αν 
προσπαθεί. Το οφείλει όμως να προσπα-
θήσει να διατηρήσει το χαμόγελο του, 
γιατί αυτό μας δίδαξες και εσύ σε όλη 
σου τη ζωή. Να χαμογελάμε, ακόμα και 
όταν όλα πηγαίνουν στραβά!
Πόσες φορές δε σε θυμάμαι να μου λες 
σε δύσκολες καταστάσεις:
-Κουνιάδε μα γιάντα μρε είσαι θλιμμέ-
νος; Η ζωή είναι μικρή. Ώπα!
Και έλεγες το ώπα και έκανες τον ήχο 
με τα δάχτυλα σου και ήσουν σαν έτοιμη 
να πιάσεις στο χορό, να μπεις στην 
ομπρός μπάντα και να κάνεις όλα τα 
βλέμματα να γυρίσουν να σε κοιτάξουν 
και να πουν:
-Χαρώσε μερακλίνα μου κοπελιά! Γεια 
σου Σέβα μας! Όρεξη μρε!
Αυτή ήσουν! Η χαρά της ζωής, το στή-
ριγμα μας στα πιο δύσκολα, πάντα 
μπροστά όταν οι συνθήκες ήθελαν αν-
θρώπους με πυγμή και θάρρος για να τις 
αντιμετωπίσουν. Το χαμόγελο σου ανε-
ξίτηλο στη μνήμη όλων μας, λαμπερό, 
φωτεινό, ελπιδοφόρο, αναζωογονητικό 

και εν τέλει μεταδοτικό, καθώς αυθόρ-
μητα το ακολουθούσαμε όλοι και χαμο-
γελούσαμε μαζί σου.
Είμαι σίγουρος ότι αν σου διάβαζα το 
ποίημα με το οποίο ξεκίνησα αυτό το 
γραπτό, του David Harkins θα μου έλε-
γες πόσο καλά τα λέει. Θα έλεγες:
-Ναι Γιώργη, να χαμογελάτε επειδή ζή-
σαμε μαζί πράγματα, άνοιξε τα μάτια 
σου, αγάπησε και συνέχισε. Να με θυ-
μάστε με αγάπη και εκτίμηση στη ζωή,  
που μας έκανε να ζήσουμε όμορφα 
πράγματα έστω και για λίγο διάστημα. 
Άλλοι άνθρωποι δεν ζουν καμιά μέρα 
καλή, ας μην είμαστε αχάριστοι.
Αυτό θα προσπαθήσουμε λοιπόν, Σέβα 
μας. Άλλωστε ανοίγοντας τα μάτια μας 
όλοι βλέπουμε και τα μάτια των παιδιών 
σου, στα οποία αντανακλά κι η εικόνα 
σου. Αντανακλά η αγάπη, η συνέχεια 
και το στίγμα σου, που άφησες σε αυτό 
τον κόσμο και θα μείνει αιώνιο. Τα μάτια 
του αδερφού μου του Μπάμπη, των παι-
διών, του Νικηφόρου, του Αλέξανδρου, 
της Καλλιόπης, είναι γεμάτα από την 
εικόνα σου, εκεί θα συνεχίσουμε να ζού-
με και να πορευόμαστε μαζί, κι εσύ σαν 
άγγελος θα μας κρατάς από το χέρι να 
μας δείχνεις το δρόμο το σωστό, τον τί-
μιο, τον πιο δύσκολο αλλά αυτόν της 
αξιοπρέπειας, του σεβασμού, της αν-
θρωπιάς και της αλληλεγγύης.
Αυτή την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και 
τον σεβασμό που έδειξες και σε όλα τα 
χρόνια που τίμησες το λειτούργημα της 
ιατρικής, στηρίζοντας πάντα τον κόσμο, 
τους αδυνάτους, χωρίς να ενδιαφέρεσαι 
για υλικά ανταλλάγματα. Ήσουν εκεί 
για όποιον χρειαζόταν, όχι μόνο τις γνώ-
σεις σου, αλλά κυρίως ένα χέρι στήρι-
ξης, μια ζεστή αγκαλιά και μια γλυκιά 
κουβέντα, μια ελπίδα για να συνεχίσει. 
Το ήθος σου και η πίστη σου στον άν-
θρωπο και τις δυνατότητες του, ήταν 
από τα πρώτα πράγματα που αγάπησα 
σε εσένα.
Είτε ως Σέβα, είτε ως άνθρωπος, ως ια-
τρός, ως Ανωγειανή, ως μητέρα, φίλη 
και αδερφή, θα λείψεις από ολόκληρη 
την κοινωνία των Ανωγείων και όχι μό-
νο από εμάς, τον στενό κύκλο της οικο-
γένειας σου. Η στήριξη του χωριού στην 
οικογένεια μας, την ώρα του χαμού σου 
ήταν συγκλονιστική. Σίγουρα θα σε έκα-
νε και σένα να δακρύσεις από συγκίνη-
ση. Τα Ανώγεια θρηνούν την απώλεια 
σου. Από το Περαχώρι και το Μεϊντάνι 
θα λείψει το χαμόγελο σου, από τους 
συναδέλφους σου ιατρούς, θα λείψει η 
κοφτερή ματιά και η δυναμική σου. Αλ-
λά το είπαμε και στην αρχή Σέβα. Νιώ-
θουμε τυχεροί που προλάβαμε και ζήσα-
με πλάι σου. Μας έκανες καλύτερους 
ανθρώπους.

Ήσουν μερακλίνα! Πάντα θα έχω την 
εικόνα σου, να χορεύεις ως νύφη στον 
κεντρικό δρόμο των Ανωγείων, τον Ιού-
λη του 2009, που μπήκες επίσημα στην 
οικογένεια μας. Θα θυμάμαι την περη-
φάνεια που ένιωσα τότε που σε κοίταζα, 
την αγάπη και το χαμόγελο που αυθόρ-
μητα μου βγήκε, ενώ εσύ «πετούσες» 
στον Ανωγειανό πηδηχτό!
Ως μερακλίνα σε αποχαιρετώ, μα πάντα 
θα σου θυμούμαι. Με πιο δυνατή μνήμη, 
μια τελευταία αγκαλιά που είχαμε το 
περασμένο καλοκαίρι, όταν στην προ-
σπάθεια μου να σου δώσω κουράγιο και 

δύναμη, το αντέστρεψες και εσύ ήσουν 
αυτή που με γέμισες με μια δυναμική, που 
δεν ήξερα καν πως είχα. 
-Να μου προσέχετε τα κοπέλια και το 
Μπάμπη!
Σου το υποσχόμαστε Σέβα. Η  Βάλια, η 
πεθερά σου, οι γονείς σου, οι αδερφές 
σου Ειρήνη και Ντίνα, η Ολυμπία και η 
Αλεξάνδρα, ο Βασίλης, η  Στέλλα κι ο 
Γιώργης και εγώ. Όλους μας άφησες 
ορφανούς, όλοι λοιπόν σαν μια γροθιά 
θα πορευόμαστε, γιατί εσύ μας έμαθες 
έτσι! Σε ευχαριστούμε αγαπημένη μας. 
Καλή αντάμωση, με μια μαντινάδα για 
ύστατο χαίρε, από αυτές που σου άρε-
σαν:

«θε μου την ώρα που γελά,  
ανατολή την κάμε,

και μένα Δύση, απέναντι,  
θέλει δε θέλει, να ‘μαι...»

Να μας χαμογελάς από εκεί ψηλά. 
Σ’ αγαπάμε...

Στη μνήμη της εκλιπούσας, η οικογένειά 
της, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100,00 Ευρώ.

◗ 1η δημοσίευση του κειμένου έγινε 
στην ηλεκτρονική εφημερίδα 
«ΑΝΩΓΗ». 

κοινωνικά

Πάντοτε εις τη σκέψη μας,  
θα ζεις και θα υπάρχεις,
σα να μην έφυγες ποτέ,  

καλό ταξίδι να ‘χεις.

Μαρίκα Κεφαλογιάννη 
(Μπασακοβασίλενα)

Γεννήθηκες το 1952, στ’ Ανώγεια στο Πε-
ραχώρι.

Στο Περαχώρι που τόσο αγάπησες και 
αγαπήθηκες. Το πέμπτο παιδί του Καργο-
χαραλάμπη και της Ελένης Σκουλά. Στε-
ρήθηκες πολλά, εσύ και η οικογένεια σου, 
αλλά πάντα η περηφάνεια ήταν μεγαλύτε-
ρη από τη φτώχεια σας.
Σε ηλικία 18 ετών ξενιτεύτηκες μαζί με την 
μεγαλύτερη από τα αδέρφια σου, την Ευ-
ριδίκη, για τη Γερμανία, για να συναντήσεις 
τα υπόλοιπα αδέρφια σου, που είχαν ήδη 
φύγει. Την ίδια περίοδο, έφυγε και ο μπα-
μπάς μετανάστης, για μια καλύτερη ζωή 
και η μοίρα σας ένωσε εκεί.
Παντρευτήκατε και εκεί στη Γερμανία, 
αποκτήσατε το πρώτο σας παιδί, τον Γιάν-
νη. Οι συνθήκες δύσκολες, η ξενιτιά κακή 
και η στεναχώρια ακόμα μεγαλύτερη, για-
τί βρισκόσασταν μακριά από τα πάτρια 
εδάφη σας.
Αποφασίσατε να επιστρέψετε πίσω, να 
φτιάξετε το δικό σας σπίτι, τη δική σας επι-
χείρηση, τη δική σας οικογένεια. Τα κατα-
φέρατε! Μετά το Γιάννη, έκανες το Μπά-
μπη και τέλος τη Μαριλένα.
Αγωνιστήκατε πολύ με τον μπαμπά. Δου-
λειά, δουλειά και πάλι δουλειά. Παλέψατε 
να μη μας λείψει τίποτα. Και τα καταφέ-
ρατε.
Παντρέψατε τα παιδιά σας, κάνατε εγγό-
νια και δισέγγονα. Ήσουν ευτυχισμένη 
Μάνα. Ώσπου μια μέρα, στις 22 Οκτωβρί-
ου 2020, ανακαλύπτουμε ότι σε έχει χτυπή-
σει αυτή η καταραμένη ασθένεια: “Πολλα-
πλό μυέλωμα”.
Τα νέα στην αρχή ήταν ελπιδοφόρα. Οι 
γιατροί μας έδωσαν ελπίδες. “Το προλά-
βατε” μας είπαν. “Από αυτό δεν θα πεθά-
νει.” Έτσι πορευτήκαμε.

Μια θεραπεία κάθε εβδομάδα, έμοιαζε αρ-
κετή και όλα έμοιαζαν φυσιολογικά. Μέχρι 
που χτύπησε το τηλέφωνο στην τελευταία 
θεραπεία που σε πήγαμε και η γιατρός μας 
σύστησε μια καλύτερη θεραπεία και απο-
τελεσματικότερη. Εμείς Μάνα για αυτό σε 
πήγαμε. Για το καλύτερο…που να ξέραμε, 
που να περιμέναμε…
Δεν έχασες λεπτό το κουράγιο σου. Ήθε-

Στη μνήμη των εκκλιπουσών η οικο-
γένειά τους εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100,00 Ευρω.
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κοινωνικά

Εις μνήμη 
ολγάς 

ςάλουςτρου 
(χάτΖήβάγγΕλάινά)
✞  Ένα έτος από το θάνατό της

3 Φεβρουαρίου 2022

Εις μνήμη 
νιΚής 

πάςπάράΚή 
(γιάννιουδΕνά)

✞  40 ημέρες από το θάνατό της

Καλλιά ΄ναι μια ευγένεια, 
 μια αρχοντιά, μια τάξη,

παρά του κόσμου τα καλά,  
άνθρωπος να υποτάξει!
Πάντα αυτό μας έλεγες  
και έκαμες το πράξη!

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στο 
πένθος μας.

Στη μνήμη της εκλιπούσας, η οικογέ-
νειά της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100,00 ευρώ.

«Λένε ευτυχή τον άνθρωπο  
που φεύγει στον καιρό του

και κλείνουνε τα μάθια ντου  
χέρια των κοπελιών του.

Μα πες μου ποιος ‘ποχωρισμός  
είναι γλυκύς στ’ αλήθεια,
που μένει πάντα ανοιχτή  
βαθιά πληγή στα στήθια»

Αγαπημένη μας,
Σαράντα μέρες συμπληρώνονται από τον 
μισεμό σου. Γεννημένη το 1926, ήσουν το 
πρώτο παιδί της πολυμελούς οικογένειας 
του Γιώργη Βρέντζου (Καρτσώνη) και της 
Αγγελικής Σαλούστρου. Τα παιδικά σου 
χρόνια δύσκολα. Οι κακουχίες, η πείνα και 
ο καθημερινός αγώνας για την επιβίωση, 
σε γαλούχησαν από μικρή, με περισσό πεί-
σμα και επιμονή.
Το 1954 παντρεύεσαι τον αλησμόνητο για 
όλους μας Γιάννη Πασπαράκη (Γιαννιό) 
και αποκτάτε έξι (6) παιδιά. Θάλασσα 
φουρτουνιασμένη σαφή εσύ, όντας πάντα 
έντονη και δυναμική, ήρεμο λιμάνι εκείνος, 
σοβαρός και πάντα μετρημένος, καταφέρ-
νετε να πορευτείτε στη ζωή με τιμιότητα 
και αξιοπρέπεια.
Τα μάτια σου σπινθηροβόλα, το πνεύμα 
σου οξύ, η ευθύτητά σου πολλές φορές 
αφοπλιστική, οι ατάκες σου άμεσες, το 
πρόσωπό σου καθρέφτης που αντανα-
κλούσε το κάθε σου συναίσθημα απροκά-
λυπτα. Η χουβαρντοσύνη και το φιλότιμό 
σου χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ιδι-
αίτερου χαρακτήρα σου, που δεν θα ξεχά-
σουμε ποτέ. 
Θα ζεις πάντα στις καρδιές και τις ανα-
μνήσεις μας.

Ο Θεός να αναπαύσει τη ψυχή σου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΥ

«Πλέξε κρουλιά η τα μαλλιά  
και βγάλε το τζεμπέρι

γιατί ‘χει χρόνους να σε δει  
το εδικό σου ταίρι.

Ακριβοφυλαξέ του τα  
τα χαιρετίσματά μου

και πε του πως η σκέψη ντου  
είναι σαφή κοντά μου.»

Μ.Π.

Στη μνήμη της εκλιπούσας, η οικογένειά 
της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100,00 
ευρώ.

λες να γίνεις καλά. Να σταματήσει ο πόνος 
μας έλεγες. Γι’ αυτό Μάνα σε πήγαμε. Για 
να σταματήσεις να πονάς… Δεν περιμένα-
με όμως ότι θα σταματήσει ο πόνος έτσι και 
θα ξεκινούσε ο δικός μας…
Ο δικός μας πόνος που δεν περιγράφεται 
και δεν θεραπεύεται με κανένα φάρμακο, 
Μάνα. Ακόμα και στην τελευταία σου ανα-
πνιά μας έδινες κουράγιο. Δεν ήθελες να 
μας στεναχωρήσεις, να μας κουράσεις, να 
μας ταλαιπωρήσεις. Τέτοια Μάνα ήσουν! 
Πάντα δυνατή για όλους μας. Πάντα να 
μας στηρίζεις και να μας σηκώνεις στα πό-
δια μας. Άξια γυναίκα, ευγενική, χαρούμε-
νη, φιλόξενη, καλόψυχη με όλους.
Έδωσες την ψυχή σου στον μπαμπά που 
τόσο αγάπησες και σε αγάπησε και τώρα 
δεν τον παρηγορεί τίποτα. Έδωσες τόση 
αγάπη στα παιδιά σου, που δεν ξεχώρισες 
ποτέ γιους από γαμπρό και κόρη από νύ-
φες. Λάτρεψες εγγόνια και δισέγγονα.
Μάνα μας πολυαγαπημένη… καλή μας Μά-
να. Θα είσαι πάντα μέσα στην καρδιά και 
την ψυχή μας. Καλή αντάμωση Μάνα.

Τα παιδιά σου και ο άντρας σου.

Η οικογένεια ευχαριστεί θερμά όλους όσοι 
συμπαραστάθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο 
στο βαρύτατο πένθος της.

Για την Μαρίκα Κεφαλογιάννη (Μπασα-
κοβασίλενα), γράφτηκαν οι παρακάτω 
μαντινάδες:

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗ:
Μαρίκα φέξη του σπιθιού  

και αναπνιά δική μου,
δυο λόγια εις τη φεύγα σου,  

πήγαινε στην ευχή μου

Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ:
ρημάξαν τα Σκαλώματα,  

‘πο πάνω μέχρι κάτω,
γιατί ‘φύγε ο στρατηγός  
που ‘κάνε το κουμάντο.

Εγύρισες τη πλάτη σου,  
κι έφυγες σ’ άλλους τόπους,

εύχομαι να περνάς καλά  
και με θεούς κι ανθρώπους 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:
Πρόωρα και απότομα,  

η νεκρική καμπάνα,
χτυπά για την περήφανη  
και στοργική μου Μάνα.

Στο μεσοστράτι της ζωής,  
το πιο μεγάλο πόνο,

στο μισεμό σου Μάνα μου  
τον έχω νιώσει μόνο.

Γιατί ‘σουν Μάνα με αρχές  
κι αξίες εις τον κόσμο,
πιστή στην οικογένεια  

και στση τιμής το δρόμο.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ “ΠΕΛΕ” 
Έφηκες όνομα καλό  
και φαμελιά μεγάλη,

για αυτό να ‘σαι περήφανη  
και στη ζωή την άλλη.

Στον κάτω κόσμο που θα πας, 
στη πύλη θα νημένει,

Μάνα και κύρης, Αργυρώ  
και θεία Καργολένη.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΡΑ ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ  
ΞΥΛΟΥΡΗ:

Αν είναι ψώμα πείτε μου,  
αν είναι αλήθεια κρίμα,

τέτοιες γυναίκες σαν κι αυτή,  
δεν μπαίνουνε στο μνήμα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΑΙΡΕΤΗ 
“ΓΙΑΛΑΦΤΗ”

Την ξενιτιά εγνώρισες  
Μάνα ξενιτεμένη,

μα οι κόποι του ιδρώτα σου  
δε πήγανε χαμένοι.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΩΡΓΗ ΜΠΕΡΚΗ 
 “ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ”

Πράμα δεν είναι σα πια μπρος,  
ντήπι αλλάξαν όλα,

απ΄ ώρα και μαράθηκε  
των Σκαλωμάτο βιόλα.

Ένα πελέκι ριζιμιό  
έχασε με δυο λόγια,

το φρούριο που λέγεται  
Σκαλώματα στ’ Ανώγεια.

Κι αν χάσαν τα Σκαλώματα  
το ριζιμιό πελέκι,

τα φρούρια δε λυγίζουνε,  
πάντα ψηλά θα στέκει.

Καιρούς για μένα απίστευτη  
θα είναι η φυγή σου,

σκέψου πως θα τη ζήσουνε,  
οι ανθρώποι οι αδικοί σου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΠΕΡΚΗ  
“ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ”

Έφυγε μια Αρχόντισσα,  
μια Μάνα παινεμένη,

με τσι παλιές Ανωγειανές,  
αξίες ‘ναθρεμμένη.

ΑΠΟ ΤΟΝ “ΓΑΡΙΠΟΣΤΑΥΡΟ”
Είναι βαρύ το τίμημα,  

ασήκωτο το βάρος,
Μπασάκο απού έδωκε  
στο σπίτι σου ο Χάρος.

Στην μνήμη της η οικογένεια της αναλαμ-
βάνει να καλύψει το κόστος για την τοπο-
θέτηση νέας εγκατάστασης θέρμανσης 
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Εις μνήμη της εκλιπούσας εισφέρθηκαν 
στην άνωγή και την εκκλησία του άι 
γιώργη ποσά από τους κάτωθι:
-Η οικογένεια Τσουρογιάννη το ποσό των 
100,00 ευρώ.
-Ο Γιάννης Κουνάλης του Ανδρέα το ποσό 
των 50,00 ευρώ.
-Ο Δημήτρης και η Ελπίδα Κεφαλογιάννη 
το ποσό των 50,00 ευρώ.
-Ο Σάββας Κεφαλογιάννης το ποσό των 
50,00 ευρώ.
-Η οικογένεια Κώστα Δακανάλη “Μα-
τσουκά” το ποσό των 50,00 ευρώ.
-Η οικογένεια Δημήτρη και Πόπης Σκαν-
δάλη το ποσό των 50,00 ευρώ.
-Ο Νίκος Κεφαλογιάννης, γιατρός, το πο-
σό των 100,00 ευρώ.
-Η οικογένεια του Μπασακογιώργη το πο-
σό των 50,00 ευρώ.
-Η Ευαγγελία Νταγιαντά “Λαμπρινογιώρ-
γη” το ποσό των 50,00 ευρώ.
-Ο Βασίλης Κεφαλογιάννης “Ρεντίφης” το 
ποσό των 50,00 ευρώ.
-Ο Παπαδάκης Γιώργης “Σταματογιώργη” 
το ποσό των 100,00 ευρώ.
-Ο Μπάμπης του Μπασακομανώλη το πο-
σό των 100,00 ευρώ.
-Ο Στεφανής Σαμόλης, μηχανικός, το ποσό 
των 50,00 ευρώ.
-Ο Τάσος Χαχλιούτης το ποσό των 50,00 
ευρώ.
-Ο Αριστοτέλης Κυπράκης το ποσό των 
50,00 ευρώ.
-Η Κωνσταντίνα Σκουλά και ο Μιχάλης 
Φραγκάκης το ποσό των 50,00 ευρώ.
-Η Ζαχαρένια Σκουλά του Δημητρίου το 

ποσό των 50,00 ευρώ.
-Ο Χαράλαμπος Σκουλάς του Δημητρίου 
το ποσό των 50,00 ευρώ.
-Ο Χαράλαμπος Σκουλάς του Μύρωνα το 
ποσό των 50,00 ευρώ.
-Ο Γερονίκος Κεφαλογιάννης το ποσό των 
50,00 ευρώ.
-Ο Πέτρος Φραγκάκης το ποσό των 50,00 
ευρώ.
-Ο Εμμανουήλ Ξυλούρης (Κουμπούρη) το 
ποσό των 50,00 ευρώ.
-Ο Παναγιώτης και η Νίτσα Φουρναράκη 
το ποσό των 150,00 ευρώ.
-Ο Νεκτάριος και η Χρυσούλα Πιτσουλά-
κη το ποσό των 50,00 ευρώ.
-Ο Επαμεινώνδας και η Όλγα Κεφαλογιάν-
νη το ποσό των 150,00 ευρώ.
-Ο Αλέξανδρος Βερναδάκης και η Ιωάννα 
Κεφαλογιάννη το ποσό των 50,00 ευρώ.

Στο Κέντρο υγείας άνωγείων προσέφεραν 
από 50,00 ευρώ οι Εμμανουήλ και Νίκη 
Πασπαράκη, Ιωάννης και Μαλβίνα 
Σταυρακάκη,Μύρων Σκουλάς, Γιώργης 
και Μαρία Κεφαλογιάννη (Μπασακο-
μανώλη) και Γιάννης και Εμμανουέλα 
Κεφαλογιάννη (Μπασακομανώλη). 
Τέλος στο Βοήθεια στο σπίτι προσέφερε 
50,00 ευρώ ο γεώργιος Καλλέργης (Μπρα-
γκάρος)

◗ Το κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση από  
την ηλεκτρονική εφημερίδα «ΑΝΩΓΗ»,  

που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά.  
Στο παρόν φύλλο δημοσιεύθηκε εκ νέου,  

κατ’ εντολή της οικογένειας της εκλιπούσας. 
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν  

στο συντάκτη του κειμένου.
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κοινωνικά
Εις μνήμη 
ΕλΕνής 

ΚΕΦάλογιάννή
 (ΜάνιάτολΕνή ή 
χρονοπΕτρΕνά)

✞  Αποβιωσε 26.11.2021

ΑΝΩΓΕΙΑ, 27 ΝΟΕΜβρΗ 2021

Η ελληνική μυθολογία είναι συμπύκνωμα 
της ανθρώπινης εμπειρίας αιώνων. Εκαυχή-
θηκεν η Νιόβη ότι έκαμε εννιά παιδιά ομορ-
φιάς και δύναμης, ισόθεα. Άκουσεν ο Δίας 
την ύβρη και ενοχλήθηκε. Έστειλε τον 
Απόλλωνα με το δοξάρι του και τα σημά-
δευε ένα ένα: 

Παιδί μου Γιαννιό μου!
Παιδί μου Μιχάλη μου!

Παιδί μου Δημαρατάκι μου!
Παιδί μου Γιώργη μου!

Παιδί μου Κλέαρχέ μου!
Και μετά τον Μιχάλη, έφυγε κι ο Χρονο-
πέτρος. Πώς μπορούσε άραγε να σταθεί;

Ελένη Χρονοπέτραινα,
γεννήθηκες πρώτο από τα 8 παιδιά του Μα-
νιατομιχάλη και της Άρτεμης του Κουρνού 
τον Σεπτέμβρη του 1924. 
Μεγάλωνες, περιβαλλόμενη από στοιχεία 
ισχύος, πλεονάσματος και αξίας. Τα γράμ-
ματα λίγα. Ο δάσκαλος κοιμόταν στην έδρα 
και μετά σας ρωτούσε τους μαθητές: “Ανε 
βρείτε, μανεστράρες μου, ίντα ονειρεύτη-
κα;” Ό,τι δεν κάλυψε η παιδεία, αναπλήρω-
νε η έλκυση και η ταύτιση με κάθε αξιοζή-
λευτο στοιχείο στο περιβάλλον σου. Έφηβη 
βόσκισσα στο κουράδι του Μανιάτη στο 
Κορίτσι και στην Κάπαρη, με την αδερφή 
σου την Ασημένια, με τα τουφέκια στον 
ώμο. Άφοβη, τολμηρή και υπερέχουσα. Λα-
μπρή, μοναδική νέα. Ο Σπαχοβασίλης έλεγε, 
ότι δεν είχε δει ωραιότερη γυναίκα από εσέ-
να στην νεότητά σου. “Αγιά βαρβάρα” σε 
παρανομιάζανε. Αυτό το ομολογούσαν με 
θαυμασμό όλοι. 
Επήγε ο θείος σου ο Ευριπίδης, και είπε 
στον πατέρα σου: “Μανιάτη, μιαν αργαδινή 
θα ‘ρθούνε κλέφτες και δε θα σου πάρουνε 
τα ζα από τα όρη, μονό τσι θυγατέρες σου.” 
Έτσι, εξεβόσκεψες γύρω στα 16. Θερίστρα 
και λιομαζώχτρα μετά. Αναθρεφόσουν σε 
μιαν αυλή, εσείς 6 αδερφές, με άλλες 7 κόρες 
του Μανιατοβασίλη και άλλες 6 του Καψά-
λη. Όλες, Μούσες του χωριού. 

“Στην γειτονιά που κάθεσαι  
ειν’ όμορφες κοντά σου 

μα ‘συ ‘σαι το χρυσό δεντρί  
κι οι άλλες τα κλαδιά σου” 

είπανε για σένα μιαν αργαδινή οι ανωγεια-
νοί ντελίκανήδες στην καντάδα. 
Στα 18 σου, ήρθε προξενητής ο Μαυρομού-
στακος κι εσιγανοκουβέντιαζε με το Μανια-
τομιχάλη στο κατώγι. Ερώτηξε η Μανιάται-
να, ποιος εζήτα την Ελένη τζη. Ο Μανιάτης 

της είπε για άλλο γαμπρό. “Ντα γιάιντα δεν 
τηνε γυρεύγει για τον κουνιάδο ντου, τον 
Πέτρο του Χρονογιώργη;” “Έτοσας καημέ-
νη τηνε γυρεύει!”, είπε ο αγαπημένος σύζυ-
γος. Κι αφού το θελε κι Μανιάταινα, τα 
υπόλοιπα περιττά...
Εγκαταστάθηκες στον Άη Γιώργη κι έκανες 
εννιά κοπέλια. Πρώτη τη Ρίτα, την Παπα-
διά, την βασική σου βοηθό, το μεγάλο σου 
θάρρος και αποκούμπι, πάντα παντού και 
έως θανάτου. Αρσενικά, για να αναστήσεις 
νεκρούς, προγόνους και άκλερους: Κλέαρ-
χο για τον Αλβανομάχο, Γιώργη για τον 
Χρονογιώργη, Μιχάλη για τον Μανιάτη, 
Κώστα για τον χαμένο θείο στ’ αόρι, Βασί-
λη για τον Καρπουζά και την ωραία Άρτε-
μη για την Μανιάταινα. 
Σκληρή αναθροφή, μεγάλη κουλουκιά, με-
γάλες ελπίδες, πολλά βάσανα. Χιονίδια στο 
χωριό αποκλεισμένη η φαμελιά. Ο Πέτρος 
και ο Κλέαρχος στα ζα. Ξυπόλυτος και ξε-
τσουλούκος ο Γκόγκαρης κοπέλι, συμπαίνει 
τον κούτσουρο στην παρασθιά. Παίζει με 
δυο ξύλα κοπελίστικη λύρα και τραγουδεί. 
“Αμάν αμάν κι ανέ να νέ, καλή φωθιά έχο-
με, καλό φαητό ψήνει η μάνα μου...”
Χρονοπέτραινα καπετάνισσα, 
με το υπερήφανο ανάστημα και τη λαμπερή 
περπατησιά. Ο εκ μέρους σου, βασικός νο-
ητός άξονας, ο σαφώς υπονοούμενος νόμος, 
ήταν η εντολή της διάκρισης. Η παραγγελία 
του πλεονεκτείν, υπήρχε σαφώς παντού και 
πάντα. Μέγα το κόστος και το αντίδωρο. 
Έχετε ποτέ σκεφτεί το μαρτύριο του υπερ-
πλεονασματικού ανθρώπου; Πλεονασματι-
κού στην ομορφιά, εξέχοντος στην λεβεντιά, 
διακριτού στην ικανότητα, πρωτεύοντος 
στην τόλμη, ακμάζοντος στην αυτοπεποί-
θηση, ευχερεστάτου στην επικοινωνία, ξέ-
χωρου στο χορό, πληθωρικού στην παρα-
γωγή; Έχετε ποτέ σκεφτεί το μαρτύριο που 
προκαλεί η απέναντι αντισυσπείρωση; Το 
μαρτύριο της ανεπικοινώνητης μοναξιάς; 
Ποιος είναι ο ίσος σου για να επικοινωνή-
σεις; Ποιος είναι ο μεγαλύτερός σου για να 
αποσκιάσεις και να ακουμπίσεις; Πώς να 
σε αποδεχτεί ανεπιφύλακτα αυτός που νοι-
ώθει δεύτερος και ποθεί το πλεόνασμα; Δεν 
υπάρχει αυτό το μαρτύριο! Μπορεί μετά να 
μην σου φταίνε όλα; Μπορεί να μην αναρω-
τιέσαι διαρκώς, τι έχεις κάνει λάθος; 
Δοξάρια είμαστε στα χέρια του Πλάστη, κι 
όποιος ρόλος λάχει. Είναι δώρο ή κατάρα 
η υπερπλεονασματική φύση; Και τα δυο! Το 
θέμα είναι πώς το χειρίζεσαι. 
Από αυτή την πηγή, και από άλλες παθολο-
γίες, γεννούνταν εντάσεις, βρασμοί, φωνές 
σε πεδία ανταγωνισμού, απ’ όπου έλλειπε η 
τόσο αναγκαία πάντα παιδεία. Όλα συνέ-
βαιναν με ανωγειανότατα χρώματα. Είχαν 
την σκληρότητα του βουνού και ήταν υλο-
ποίηση της ορεινότητας: 

“Πάλι καυγά εβάλανε  
τα γιασεμιά κι οι κρίνοι, 

γιατί μυρίζουνε αυτά  
κι όμορφοι είνιαι εκείνοι

Είναι λουλούδια που περνούν  
στη μυρωδιά τον κρίνο

μα η ομορφιά ντου είν’ αφορμή  
και προτιμούν εκείνο.”

Και στο τέλος, όλες και όλα συγκατάνευαν 
και ηρεμούσαν, με την λαϊκότατη συνειδη-
τοποίηση της ματαιότητας των πάντων, 
“αυτού του κόσμου του μικρού, του μέγα”. 

“Μεσ’ στο περβόλι μοναχός  
πώς ζεις καημένε κρίνε; 

Σαν τον καημό τσ΄ αμοναξάς  
άλλος καημός δεν είναι”.

Ο Θεός να μην πέμπει τ΄ ανθρώπου, τα μπο-
ρεί να βαστάξει. 
Άφοβη γυναίκα. Στις σόλες των παπουτσιών 
σου, μηνύματα για τους αντάρτες. Φαγητό 
και μαντρατζήδες, για τον άντρα σου και 
τον Καρπουζοβασίλη στις Μυλωνές. 
Εκλογές του 1958. Εκέρδισε το κόμμα σου 

και έβγαλε δυο Κεφαλογιάννηδες βουλευ-
τές. Και έλλειπε ο Πέτρος από το χωριό, 
στα κομματικά. Το σπίτι σου θεμελιακό. Δεν 
νοείται βουβό κι ανέκφραστο. Έπιασες το 
τουφέκι κι εμπαλωτοκόπας πανηγυρικά για 
τη χαρά της οικογένειάς σου. Αδιανόητο 
για γυναίκα της εποχής, κι ήσουν μόλις 34 
ετών. Ντα, μόνο οι μπαλωθιές; Ανέθρεφες 
τέτοια ισχύ που έλειπε απελπιστικά από την 
παράταξή σου, έως προπολεμικά. 
Η φτώχεια δεν λογαριάζονταν ως παράμε-
τρος. Κι ας ήταν εμφανείς οι ελλείψεις. Οι 
προτιμήσεις και οι επιλογές βασιλικές. Και 
προπάντων η αισθητική! Καλογνώριστες οι 
δουλειές σου στ’ ανυφαντικό και παντού! 
Και ορδές οι μουσαφίρηδες και οι συγγε-
νείς, γύρω γύρω. Θαυμάσιοι ομόκεντροι 
κύκλοι με την παθολογία των βασάνων, να 
μην λείπει. Αξέχαστες γιορτές στης Καπε-
τανάκαινας, χαρές στα Ανώγεια. Πολλοί 
ανθρώποι, πολλές χαρές, πολλά βάσανα. 
“Δεν έχεις ανθρώπους δεν έχεις τίποτα...”, 
έλεγες. 
Εμπαλωτοκοπούσαν και εχαίρονταν κι οι 
Χρόνηδες όταν εγέννησες δίδυμους γιούς. 
Ω, την παντέρμη κορύφωση, επικίνδυνη 
ώρα που είναι! Τότε ακριβώς να φοβάστε! 
Στην κορύφωση της χαράς! Κι εγέννησες 
το Δημαρατάκι και το Γιαννιό, τους Μάη-
δες. Δηλαδή, την τιθάσευση, την ταπείνωση 
και την χαλιναγώγηση της ακατάβλητης 
ακμαιότητας και της υπερηφάνειάς σου. 
Τρομαγμένη η πεθερά σου, η Χρονομαρου-
λέ, εψιθύριζε στην Σαρακινοκώσταινα, την 
Ιφιγένεια: “Δεν είνιαι θυγατέρα μου γερά 
τα δίδυμα του Πέτρο μας...”
Καημένη Χρονοπέτραινα. 
“θεέ μου, κι αξίωσέ με, να μην τα ‘φήσω 
οπίσω μου”, αναστέναζες και σκιζόμασταν 
από τον πόνο. Μαχαίρι το παράπονό στα 
μάτια τους όταν τα αποχαιρετούσαμε ως 
επισκέπτες, στην ανατριχιαστική Σούδα. 
“Δεν υπάρχει σαν το αζωντανό καταφρό-
νιο”, έλεγες. Φύγαν κι αυτά το 1975 και το 
2003.
Εκατέβηκες με το τζεμπέρι, να καμαρώσεις 
το γιό σου το Μιχάλη να χορεύει στο γήπε-
δο του ΟΦΗ το 1974 και να βραβεύεται. 
Αυτό, το αρσενικό αντίγραφό σου. Αυτή, 
την ευγενέστατη υπερπλεονασματική προ-
σωπικότητα. Τι όψη, τι αύρα, τι πλεόνασμα, 
τι ευγένεια, τι θετικότητα, τι παράστημα, τι 
λεβεντιά, τι μερακλίκι! Οι Ανωγειανοί δεν 
θυμούνται όμοιό του στο χορό, ζευγάρι με 
το Μπρίκη. Δεν θυμούνται άλλον νέο όμοιο 
με το Μιχάλη του Χρονοπέτρο. 
Ώ, την παντέρμη κορύφωση, επικίνδυνη 
ώρα! Έβαλε ο θεός σημάδι. Ο Απόλλωνας 
με το δοξάρι που λέγαμε... 2 του Φλεβάρη 
του 1976, αποφράδα μέρα. Κι έγραψε ο μέ-
γας Λιόντας τους επιτύμβιους στίχους: 

“Εδώ κοιμάται ένας αητός  
περήφανος κι ωραίος

που ‘χενε προτερήματα  
απού δεν τα ‘χε νέος.

Εδώ κοιμάται ένας αητός  
του γέρο Ψηλορείτη

που άλλο τέτοιο μερακλή  
δεν ξαναβγάνει η Κρήτη. 

Άμε στο Χάρο μια βραδυά  
άδεια να γυρέψεις

κι έλα στο κέντρο του Σκουλά,  
Μιχάλη να χορέψεις.”

Κι εσύ, άμοιρη Χρονοπέτραινα, εμοιρολο-
γούσουν τους στίχους που μελοποίησε ο 
Λουδοβίκος:
“Άχαρη που ‘ναι η ζωή βλαστέ μου 
βασιλικέ τση γλάστρας Μίχαλέ μου...
Πηγαίνω και καθίζω κανακάρη μου 
στο γιασεμί που κάθιζες κλωνάρι μου, 
και βάνω το γαμπά σου καντιφέ μου 
και σ’ ανειμένω ίμπα ‘ρθείς υγιέ μου....
θέ μου κι εξεβαρέθηκα Χριστέ μου 
ετούτηνά τη στράτα Κύριέ μου...”
Αφού εγέννησες Μιχάλη και έθαψες Μιχά-

λη και ζούσες, απορούσες: 
“Ίντα βάσανα, θεέ μου μου φυλάγεις ακό-
μη, και δεν με παίρνεις;” Κι αυτός σου φύ-
λαγε κι άλλη στράτα. Τον χαμό του Γιώργη 
και του Κλέαρχου. Υπερήφανα θρηνούσες 
για αυτούς, όταν λείπαμε όλοι από το σπίτι 
μας, στο Περαχώρι. Μόνο όταν σε αφήναμε 
μόνη. 
Αυτό το σθένος και τον πατριωτισμό αυτής 
της γυναίκας, δεν τα θυμούμαστε αλλού. Το 
1996 μετά τα Ίμια, υπήρχε ανησυχία για 
πόλεμο. Θα έπρεπε να πάνε τα εγγόνια ο 
Πέτρος, ο Θέμης, ο Μπαμπίνος κι ο Νίκος. 
“Και ίντα λες εδά γιαγιά, να αφήσουμε τα 
νησιά μας;” 
“Ποτέ! Έκεια θα πάτε, να πολεμήσετε όλοι” 
ήταν η κάθετη απάντηση. Γνήσια Σπαρτιά-
τισσα! 
Όλες οι γιαγιάδες, μιλούσαν για φόβο και 
θάνατο στον πόλεμο και την Κατοχή. Η 
Χρονοπέτραινα, εστίαζε εκεί που ήθελε. 
Αφηγούνταν: “Επαίζανε παιδί μου οι κα-
μπάνες, και ήρχουντανε τα νέα κι επανη-
γυρίζαμε. Επήραμε την Κορυτσά, επήραμε 
το Αργυρόκαστρο, επήραμε τη Χειμά-
ρα...!”. Για θύματα ή φόβο ούτε κουβέντα! 
Άμε δα, κουβέντιαζε...
Ελένη, Χρονοπέτραινα,
το βασικό στοιχείο σου ήταν η ισχύς. Η ευ-
γενής, η αρχοντική, η υπερήφανη, αλλά σα-
φώς πλεονασματική δύναμη. Αυτή είχες, 
αυτή ήξερες, αυτή δίδασκες, αυτή σε χαρα-
κτήριζε. 
Εδώ ξεκινούν οι διαφορές και οι διδαχές. 
Κατ’ αρχήν την διέθετες με ανιδιοτέλεια και 
πολύ φιλότιμο. Δεν ζητούσες από κανένα. 
Το σπίτι σου και η προσωπικότητά σου, 
ήταν ιδεώδης οικοδεσπότες και υπηρέτες. Η 
εντολή να έχουμε πολλούς φίλους και κα-
λεσμένους στα σπίτια μας, είναι και δικό 
σου δίδαγμα. “Σπίτι χωρίς μουσαφίρη-
δες...”, και σταματούσες την κουβέντα. “Κι 
όταν δεν έφτανε το φαγητό στο σπίτι του 
πατέρα μου για εμάς τα κοπέλια, η Μανιά-
ταινα, κρατούσε μια μερίδα στο τσικάλι για 
το μουσαφίρη...”
Καλοσυγγενειά μέχρι τέλους. Ένιωθες και 
ήσουν βασικότατος άξονας της συγγένειας. 
Όταν η συγγένεια δεν υπηρετούνταν με θέρ-
μη και συνέπεια, υπήρχε πρόβλημα. 
Υπήρξες βασικός συνδετικός κρίκος. Έγινες 
σημείο αναφοράς για όλους αυτούς τους 
εξέχοντες ανθρώπους που μάθαμε μαζί σου 
να νιώθουμε πολύ κοντά, ως εντελώς και 
αξεδιάλυτα δικούς. Τους Μανιάτηδες, τους 
Χρόνηδες, τους Κουρνούς, τους Πολομα-
νώληδες, τους Μπενταφούτηδες, τους Σα-
ρακινοκώστηδες, τους Μαυρομουστάκηδες. 
Όλοι τους φλέβες και πυλώνες της ανωγεια-
νότητας, δυνατά και εγγύτατα σύνολα, που 
είχαν εσένα και εμάς μαζί, ως κοινό σημείο 
αναφοράς. Χωρίς το βίωμα και την ποιότη-
τα της συγγένειας τους, η ζωή θα ήταν λι-
γότερο χρωματισμένη και ο ορίζοντας, πιο 
περιορισμένος.
Υπέροχες μνήμες οφείλουμε στην συνύπαρ-
ξή μας. Στην συγγένεια, που εσείς με τις 
γέννες τις πολλές, ως αδέλφια και ξαδέλ-
φια, δημιουργήσατε. Πώς να ξεχάσουμε 
αυτά τα ανθρωποσύνολα, δεμένα με το χα-
μόγελο της συγγένειας ή της συνεννόησης ή 
της συνεύρεσης σε χαρές και λύπες; Στα 
Ανώγεια, στης Καπετανάκαινας το Μετόχι, 
στο Ηράκλειο, παντού η ύπαρξη και η συ-
μπεριφορά σου, μας ανταπέδιδε ευεργετικά 
αυτά τα αισθήματα και την συνδρομή που 
είχες εισφέρει στους δικούς μας. Και οι 
φουρτούνες, και οι παθολογίες διδάγματα 
και χάζι είχαν κι αυτές. Και χειμαρρώδη 
αισθήματα, ανωγειανότατης ιδιαιτερότητας.
Κατά δεύτερον λόγο, ο αγαπητικός τρόπος. 
Η δύναμη αποκτά αξία και ουσία μόνο μέσα 
από το θετικό συναίσθημα. Γιατί, όλοι να 
σε θυμούνται τόσο αξεπέραστα; Κάτι έτρε-
ξε. Κάτι έσταξε από τα αισθήματα που προ-
καλούσες γύρω. Κάτι είδαν, κάτι ένιωσαν. 
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κοινωνικά
Εις μνήμη 

ΕΜΜάνουήλ 
βουΪδάςΚή

✞  Αποβιωσε 19.02.2022

Εις μνήμη 
ΜάρλΕνάς 

ςΚουλά 
- πΕριΦΕράΚή

✞  Ένα έτος από το θάνατό της 
22 Φεβρουαρίου 2022

Εις μνήμη 
άνδρονιΚής 
ςάλουςτρου 

(ΦιλιοΕυρυπιδΕνά)
✞  40 ημέρες από το θάνατό της

Κάτι, που δεν συναντάται εύκολα. Γιατί, το 
μοναδικό και το ανεπανάληπτο όλοι το γνω-
ρίζουμε μέσα μας, από την κοινή των Ιδεών 
την Πόλη. 
Δύναμη λοιπόν, Χρονοπέτραινα. Αλλά δύ-
ναμη με ανιδιοτέλεια, δύναμη με προσφορά 
και δύναμη με συναίσθημα. Εσύ, καλά τα 
δίδαξες. Εμείς, προσπαθήσαμε να τα κατα-
λάβουμε και να αφομοιώσουμε σωστά. Και 
το τονίζουμε αυτό, για να μην χαθούν αν-
θρώποι στην μετάφραση. 
Χρονοπέτραινα, 
σε περιβάλλαμε και εμείς με μεγάλη θέρμη, 
εστίαση και αγάπη στην ζωή μας. Θα σε 
θυμόμαστε ως ουσιώδες και αξεπέραστο 
σημείο αναφοράς. Θα είσαι πάντα η κοινή 
μας συνισταμένη. Κοινή για όλους τους αν-
θρώπους που είχαμε την μεγάλη τύχη να 
έχουμε γύρω μας εξ αιτίας σου. Αυτούς, που 
οι μνήμες τους για εσένα, τις συμπεριφορές 
και τα βάσανά σου, μας κάνουν ακόμα να 
συγκινούμαστε. Θα σε συναντούμε στα πρό-
σωπά τους. Διάδοχος εικόνα για εμάς, η 
αγαπημένη σου αδερφή, η Πολομαρίνα, που 
σε καλοστράτισε μοιρολογώντας σε. Θα σε 
συναντούμε κάθε φορά που καταφέρνουμε, 
κάτι που να σου μοιάζει. Γιατί, τις κληρο-
νομιές σου, καλά τις γνωρίζουμε. Όλοι οι 
καλοί μεταφραστές, θα σε θυμούνται με 
ευγνωμοσύνη για αυτές τις κληρονομιές. 
Αυτά που πήραμε από εσένα, αλλού σπάνια 
και δύσκολα τα βρήκαμε.
Στο καλό Μανιατολένη,
με το χειμαρρώδες αίσθημα, το μεγάλο ανά-
στημα και το ανωγειανό παράστημα. 

τα εγγόνια σου 

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

ΜΑΜΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΠΡΟΓΙΑΓΙΑ, 
Ένας χρόνος πέρασε χωρίς την φυσι-
κή παρουσία σου. 
Μας λείπει η αγάπη σου, η θετική σου 
σκέψη, το χαμόγελο και η αισιοδοξία 
σου. 
Μας λείπεις Εςυ. 

Μαρλένα Σκουλά – Περιφεράκη
23/12/1933 ― 24/02/2021

Η Μαρλένα (Μαρία Ελένη) Σκουλά-
Περιφεράκη, γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1933. 
Γονείς της ήταν ο Μιχαήλ Γεωργίου 
Σκουλάς (Καπετανομιχάλης), από τα 
Ανώγεια Ρεθύμνης, και μητέρα της η 
Λούλα (Ευανθία) Κωνσταντινίδου 
από την Σμύρνη. 
Ήταν παντρεμένη με τον Γεώργιο Πε-
ριφεράκη ο οποίος αποστρατεύτηκε 
με τον βαθμό του Αντιστρατήγου. 
Μαζί απέκτησαν μια κόρη, την Εβίτα 
Περιφεράκη. 
Η Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη 
απόκτησε έναν εγγονό και δύο δισεγ-
γονές. 
Ασχολήθηκε για πολλά γόνιμα και δη-
μιουργικά χρόνια με την συγγραφή 
ποιημάτων, διηγημάτων, μυθιστορημά-
των και δοκιμίων. 
Η αγάπη της για τα Ανώγεια και για 
όλους τους συγχωριανούς της είχε εκ-
φραστεί μέσα από πολλά ποιήματα και 
διηγήματά της. Ποιήματα, πραγματεί-
ες και διηγήματά της έχουν κατά και-
ρούς δημοσιευθεί στην Φωνή των 
Ανωγείων.
Εξεδόθησαν 19 βιβλία με έργα της, 
ποιήματα κυρίως. 

Στη μνήμη της Μαρλένας Σκουλά-Πε-
ριφεράκη, η οικογένεια προσέφερε 
στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ υΠΗρΕΣΙΑ ΤΟυ 
ΔΗΜΟυ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ρΕθυΜΝΗΣ το 
ποσόν των 1.000 ευρώ. 

Αγαπημένε μας, 
Έχουν περάσει λίγες μόνο μέρες από τον 
μισεμό σου στην αγκαλιά των αγγέλων και 
ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την 
απώλεια της παρουσίας σου, ίσως επειδή 
σχεδόν μέχρι το τέλος αναμετριόσουν όρ-
θιος με την ανίκητη ασθένεια.
 Σε όλη σου τη ζωή υπήρξες τίμιος, ηθικός, 
ακέραιος και ως γνήσιος Ανωγειανός, τί-
μησες τον τόπο που γεννήθηκες και τις 
αξίες που μεγάλωσες. Αξίες που μεταλα-
μπάδευσες στις κόρες και τα εγγόνια σου. 
Ήρθες νέος στην Αθήνα για μια καλύτερη 
ζωή, δούλεψες και δημιούργησες την οι-
κογένειά μας. Όμως ποτέ δεν ξέχασες το 
χωριό σου και την πατρική σου οικογέ-
νεια. Η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη προς 
τον συνάνθρωπο και το φιλόξενο σπίτι 
σου, ήταν πάντα αξίες αδιαπραγμάτευτες.
Με την ίδια αξιοπρέπεια που έζησες τη 
ζωή σου επέλεξες και να φύγεις για το με-
γάλο ταξίδι, όρθιος και περήφανος όπως 
ήθελες χωρίς να μας ταλαιπωρήσεις και 
να ταλαιπωρηθείς στα νοσοκομεία που 
τόσο αντιπαθούσες.
Η ανωγειανή γη σε υποδέχτηκε στα σπλά-
χνα της και εσύ θα σμίξεις ξανά με τον 
Νικήτα και τον Μηνά σας, τα αδέλφια 
σου, που έφυγαν νωρίς από τη ζωή αλλά 
και με τη μάνα σου που τόσο αγαπούσες. 
Μας παρηγορεί η σκέψη ότι έφυγες ήρε-
μος χωρίς να υποφέρεις και εμείς είμασταν 
δίπλα σου εκείνες τις τελευταίες ώρες.
Καλοστραθιά στο φως αγαπημένε μας. 
Θα είσαι πάντα στην καρδιά και στη σκέ-
ψη μας. Να αναπαυθείς εν ειρήνη.
Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας 
όλους τους συγγενείς και φίλους που στά-
θηκαν δίπλα μας σε αυτές τις δύσκολες 
ώρες του αποχαιρετισμού. Να είστε όλοι 
υγιείς με τις οικογένειες σας.

Κύρη μου που με πότιζες
με αγάπη στάλα στάλα
δώρο σου είχα την ευχή
και δεν ζητούσα άλλα.

Μαρία Εμμ. βουιδάσκη

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σταύρο Βι-
τώρο για τις όμορφες μαντινάδες του.

Με τους Νικήτα και Μηνά
Μανόλη πια λογάσε

θα ρθεις να ζήσεις στο χωριό 
πράμα να μη φοβάσαι.

Έζησες περισσότερο 
από τ’ αδέλφια τ’ άλλα 
μα πάλι πέφτει πρόωρα
και η δική σου σκάλα

 
Το αγαπούσες το χωριό
και το τιμάς ως το τέλος 
στο πάτριο χώμα αύριο 
τσι φεύγας σου το βέλος

Καλό ταξίδι μερακλή
Μανόλη βουιδάσκη

που τη κορφή Καβαλαριά
λιγένει το μεράκι

βγήκα και σε προσκύνησα
ξέγνοιαστος πια κοιμήσου

βέβαιος πως θα αναπαυθείς
στο χώμα των γονιών σου

Ζύγωμα και Καβαλαριά
Αγιάννη Αρμί Αχλαδάκι

με την ψυχή σου ροβολείς 
Μανόλη βουιδάσκη

Πάντα σεμνός πάντα απλός 
και πάντα μετρημένος
σ΄ένα παλιό μαμουντιέ 

ένας θησαυρός κρυμμένος

Εις μνήμη του εκλιπόντος εισέφεραν στη 
Φ.Α.
-η οικογένειά του ποσό 100,00 Ευρώ,
-οι βαγγέλης και Μάγδα τουισουζόγλου 
ποσό 50,00 Ευρώ.

Αγαπημένη μου μάνα, πέρασαν κιόλας 40 
μέρες από τον χαμό σου. Ο πόνος μεγάλος 
και απερίγραπτος. Το κενό που άφησες 
για όλους μας μεγάλο.
Δυστυχώς έφυγες μόνη, χωρίς να είμαστε 
εκεί, να σου κρατάμε το χέρι. Ήσουν για 
εμάς το στήριγμα, η παρηγοριά και ο κα-
λός μας σύμβουλος. Τώρα δυστυχώς πρέ-
πει να πορευτούμε και να ζούμε χωρίς 
εσένα. 
Ήσουν μία γυναίκα αξιοπρεπής, σεμνή και 
ταπεινή. Όλοι είχαν να πουν έναν καλό 
λόγο για σένα. Πάντα με το χαμόγελο και 
με τον καλό σου τρόπο, χαιρετούσες 
όποιον συναντούσες. Ήσουν άνθρωπος 
με όλη τη σημασία της λέξης.
Θα ζεις πάντα στην καρδιά και στη σκέψη 
μας.

Καλό Παράδεισο.
Η κόρη σου Ελένη  

χήρα Ιωάννη Σαμόλη.

Εις μνήμη της εκλιπούσας, η κόρη της 
Ελένη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50,00 Ευρώ.

Εις μνήμη 
άντωνιου 

ςπάχή 
(ςπάχάντωνή)

Δε θελω βιολες ουτε κερι
Μα ουτε και λιβανι

Μονο ενα λακο μες τη γης
Το σωμα μου να βανει.

Η οικογένεια ευχαριστεί θερμα ολους 
οσους συμπαρασταθηκαν στο πενθος 
της με οποιονδηποτε τροπο

Εις μνήμη του εκλιπόντος, η οικογέ-
νειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100,00 Ευρώ.
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