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ΣΤΗΡΙξΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ, 
καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή σας. 
Η στήριξή σας είναι η μόνη  
που μπορεί να της δώσει τη δύναμη 
να συνεχίσει να «ηχεί».

παρουΣΙαΣΗ βΙβλΙου Του 
ΚΩΣΤΗ μαΚρΗ 
«ο λΕυΚαΤαΣ, 

φαγΙουμαΤα ΚαΙ 
οΙ 888 ΝαΝοΙ»
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ΙΣΤΟΣΕλΙΔΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗμΟΥ ΑΝωγΕΙωΝ
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αΝΩγΕΙΩΝ ΣΤο ΣυΝΕΔρΙο 
για τη χρηματοδότηση 
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«...ΠΡΟΣΕξΕ ΤΙ κΑΝΕΙΣ, ΠΡΟΣΕξΕ ΤΙ λΕΣ...»

Στην Ελλάδα, μα και στον κόσμο όλο, το ζήτημα της «ελευθερίας του Τύπου», 
απασχολεί πολλούς, αλλά για κάποιο δυσερμήνευτο στο γράφοντα, λόγο δεν 
«καίει» πολύ τους πολλούς... Και αφού δεν «καίει», δεν «πουλάει» και μένει 
«στο ράφι». Και αλλοιώνεται και η κατάσταση επιδεινώνεται. Ο μαχητές της 
πένας, οι τιμητές του γραπτού λόγου, οι φωνές της ελευθερίας και της λογι-
κής, σε πολλές χώρες του πλανήτη, ιδίως όταν είναι ζωηροί, δραστήριοι και 
εκ των συνθηκών θαρραλέοι, και δεν επιτρέπουν το φίμωτρο στο στόμα και 
τα σχοινιά στα χέρια τους, κινδυνεύουν άμεσα να θυσιαστούν στο βωμό του 
πολυλάλητου αγώνα για την πολυπόθητη «ελευθερία του τύπου».
Εσχάτως, η οργάνωση «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» (RSF), με την ευκαιρία 
της 20ης σχετικής επετείου, κατέταξαν την Ελλάδα στην 108η θέση μεταξύ 
180 χωρών, σε ζητήματα ελευθερίας του Τύπου. Και για να καταλαβαινόμα-
στε, η «ελευθερία του Τύπου» ορίζεται από την οργάνωση ως «η πραγματική 
δυνατότητα που έχουν οι δημοσιογράφοι, ως άτομα και ως ομάδες, να επι-
λέγουν, να παράγουν και να διαδίδουν πληροφορίες προς το γενικό συμφέ-
ρον, ανεξάρτητα από παρεμβάσεις πολιτικές, οικονομικές, νομικές και κοι-
νωνικές, και χωρίς απειλή για την φυσική και ψυχική τους ασφάλεια».
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάταξη που αναφέρθηκε, δια-
φοροποιήθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε οι συγκρίσεις με 
αυτά τα χρόνια, πρέπει να φιλτράρονται περισσότερο και πιο προσεκτικά.
Για την τωρινή κατάταξη, λοιπόν, οι «Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα» συνεργάστη-
κε με επτά άριστους γνώστες του αντικειμένου, προερχόμενους από τον 
ακαδημαϊκό χώρο και βεβαίως και από το χώρο του Τύπου. Πέντε λοιπόν, 
ευρωπαίοι, ένας αφρικάνος και ένας αμερικάνος, κλήθηκαν να βαθμολογή-
σουν τις χώρες με βαθμό 0-100 με βάση α) το πλήθος των βιαιοπραγιών που 
διαπράχθηκαν κατά των επαγγελματιών του Τύπου (δημοσιογράφοι και 
εργαζόμενοι) και των Μέσων ενημέρωσης κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους εντός του έτους αναφοράς, καθώς και με βάση β) μιας ποιοτικής ανά-
λυσης της κατάστασης σε κάθε χώρα, μετρημένη μέσω των απαντήσεων ει-
δικών για την ελευθερία του Τύπου (δημοσιογράφων, ερευνητών, ακαδημα-
ϊκών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ.).
Οι ειδικοί αυτοί έλαβαν υπ’όψιν τους, 5 δείκτες που αφορούν σε κάθε χώρα, 
το πολιτικό περιβάλλον της (33 ερωτήσεις), το θεσμικό (25 ερωτήσεις), αλλά 
και το οικονομικό περιβάλλον της (25 ερωτήσεις), καθώς επίσης και το κοι-
νωνικοπολιτιστικό πλαίσιο (22 ερωτήσεις) και την ασφάλεια (12 ερωτήσεις 
+ μία για τις απειλές και βιαιοπραγίες, με αυξημένη βαρύτητα εντός του 
δείκτη). Με βάση αυτή τη μεθοδολογία λοιπόν, η Ελλάδα φέτος κατατάσσε-
ται στην 108η θέση μεταξύ 180 χωρών, ενώ η ειδικότερη βαθμολογία (κατά-
ταξή) μας, ανά δείκτη είναι: πολιτικό πλαίσιο: 72/180, οικονομικό πλαίσιο: 
113/180, θεσμικό πλαίσιο: 70/180, κοινωνικό πλαίσιο: 103/180 και ασφάλεια: 
128/180.
Οι «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα», στο πλαίσιο της αξιολόγησης και της (εξαι-
ρετικά) δυσμενούς κατάταξης της χώρας μας, προσδιορίζουν μεταξύ των 
κυριότερων, σχετικών προβλημάτων που ταλανίζουν το χώρο του Τύπου στη 
χώρα μας, το γεγονός ότι δημοσιογράφοι εμποδίστηκαν επανειλημμένα να 
διερευνήσουν υποθέσεις αναφορικά με το μεταναστευτικό, και της αδιαλεύ-
καντης, ακόμα δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ. Αναλύοντας περισσότε-
ρο τον κάθε δείκτη, αναφέρει ότι οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ ανήκουν σε ιδιο-
κτήτες που έχουν και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, συχνά σε τομείς 
που υπόκεινται σε αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε έχουν όφελος να μην 
δυσαρεστούν την εξουσία. Ακόμα και η αλλαγή του άρθρου 191 του Ποινικού 
μας Κώδικα, με πρόφαση τον κορονοϊο και την αποτροπή διασποράς ψευδών 
ειδήσεων, επαπειλεί για τον παραβάτη, ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη. 
Άλλα προβλήματα που εντοπίστηκαν, από την οργάνωση, είναι το γεγονός, 
ότι πολυετής οικονομική κρίση αποδυνάμωσε την οικονομική κατάσταση των 
ΜΜΕ στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να εξαρτώνται από κρατικό χρήμα που 
δίνεται με αδιαφανή κριτήρια. Δεν παραγνωρίστηκαν επίσης, οι αρκετά συ-
χνές επιθέσεις στα γραφεία των ΜΜΕ.
Παρά τα ανωτέρω, που δεν στερούνται αλήθειας, μια προσεκτικότερη ίσως 
ανάλυση της πραγματικότητας στη χώρα μας, ως προς το ζήτημα της «Ελευ-
θερίας του Τύπου», θα μας έφερνε στη διαπίστωση, ότι η πραγματική ελευ-
θερία του τύπου (ηλεκτρονικού και έντυπου) δεν εμποδίζεται. Δεν συναντά-
με διώξεις δημοσιογράφων για τις απόψεις τους και δεν υπάρχει κρατική 
λογοκρισία. Αυτό που υπάρχει είναι αυτολογοκρισία – των ιδιοκτητών ΜΜΕ 
με βάση τα συμφέροντά τους, και των δημοσιογράφων με βάση τα συμφέρο-
ντα των ιδιοκτητών των ΜΜΕ. Αυτό είναι θεμιτό, και στις δημοκρατίες θε-
ραπεύεται με την πληθώρα των διαθέσιμων ΜΜΕ.
Από την άλλη όμως, υπάρχουν επιθέσεις στα γραφεία ΜΜΕ, όπως και ενερ-
γοί δημοσιογράφοι που εργάζονται ταυτόχρονα σε γραφεία Τύπου ιδιωτικών 
και δημοσίων εταιρειών. Υπάρχει άφθονο κρατικό χρήμα που διανέμεται με 
αδιαφανή κριτήρια και σίγουρα όχι στην ερευνητική δημοσιογραφία, και 
πέραν τούτων υπάρχει και δυσκολία των δημοσιογράφων να θέσουν δύσκο-
λες ερωτήσεις στους πολιτικούς από τους οποίους παίρνουν συνεντεύξεις. 
Και μπορεί από όλα τα ανωτέρω, να μην δικαιολογείται, κατά το γράφοντα 
τουλάχιστον, η δυσάρεστη κατάταξη της χώρας μας (108η θέση) στη σχετική 
λίστα για την ελευθερία του τύπου -η οποία κατάταξη, σημειωτέον μας φέρ-
νει πίσω ακόμα και από αυταρχικά και ανελεύθερα καθεστώτα, όμως, τού-
το, δε συνιστά λόγο, να αγνοήσουμε τη θέση της οργάνωσης «Ρεπόρτερ 
χωρίς Σύνορα» για την ποιότητα του Τύπου στην Ελλάδα. Αντιθέτως, πρέ-
πει να σκύψουμε με προσοχή στα συμπεράσματα της έρευνας αυτής. Και να 
αναγνώσουμε αυτά τα συμπεράσματα, σε συνδυασμό με ένα ακόμα σημαντι-
κό στοιχείο, που η έρευνα αυτή φαίνεται να προσπερνά, δηλαδή το γεγονός, 
ότι από την όλη θέαση της οργάνωσης για την επικρατούσα στη χώρα μας, 
στα θέματα του τύπου, κατάσταση, λείπει το σαφές: ότι η ποιότητα της ελευ-
θερίας του τύπου, εξαρτάται και από τους ίδιους που διακονούν το αντικεί-
μενο και ενεργούν στο χώρο, οι οποίοι και συχνά περιορίζουν τον εαυτό τους, 
ή τους «περιορίζουν» τα αφεντικά τους.

Ο συντάκτης,
γΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. μΑΝΟΥΡΑΣ 

σκ
έψ

ει
ς
... Ανωγειανές... εκδόσεις

›› Στο φιλόξενο χώρο του Καφέ – Εστιατορίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, 
το βράδυ της Παρασκευής, 10 Ιουνίου 2022, ο Λευκάτας, η Φαγιουμάτα και οι 888 νάνοι του 
Κωστή Μακρή, ξεδίπλωσαν δειλά, ενώπιον των φίλων τους που βρέθηκαν εκεί, την υπέροχη 
ιστορία, στην οποία πρωταγωνιστούν.
Τέσσερις αξιόλογες και ταλαντούχες κυρίες, 3 παρούσες και μία…εξ αποστάσεως, μίλησαν για 
το νέο… «τέκνο» του πολυπράγμονος Κωστή Μακρή.
Η Πόλυ μηλιώρη, συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας και δημοσιογράφος, με την γλαφυρή και 
τόσο σωστά δομημένη της εισήγηση, συνέστησε το νέο «παραμύθι» επιβεβαιώνοντας ότι «έχει 
όλα τα χρειαζούμενα χαρίσματα για να κατακτήσει τους αναγνώστες και τις αναγνώστριές του 
χωρίς διαμεσολαβητές… Γιατί μπορεί να εκδίδεται ως μυθιστόρημα για παιδιά, αλλά όχι μόνο 
ρουφιέται απ’ όποια ηλικία ως παραβολικό μυθιστόρημα, μα δημιουργεί ―ή μάλλον, μας ξανα-
γεννά― έναν κόσμο καλοσύνης, ειρήνης κι ελπίδας. Πρόκειται, για μια ανάγνωση παραμυθίας 
κυριολεκτικά. Παραμυθίας που σημαίνει παρηγοριάς. Μιας παρηγοριάς, που την έχουμε όλοι 
και όλες ανάγκη αυτόν τον καιρό…».
Τη σκυτάλη έλαβε η μάρω κερασιώτη, κεραμίστρια και συγγραφέας, η οποία αφού έπλεξε το 
εγκώμιο του αγαπημένου σε όλους μας, Κωστή, τονίζοντας ευφυέστατα ότι φέρει τη «Σφραγίδα 
Δωρεάς», η οποία κάποιες φορές είναι εμφανής και γενναιόδωρη και «…στην περίπτωση του 
Κωστή είναι και τα δυο. Γιατί πάνω απ’ όλα είναι ένας ευαίσθητος και ευφυής δέκτης πάσης 
φύσεως ερεθισμάτων που του επιτρέπουν να είναι ό,τι επιθυμεί, ό,τι επιδιώκει και ό,τι θέλει», 
απέδωσε την δική της «ανάγνωση» του Λευκάτα, της Φαγιουμάτας και των 888 νάνων «που είναι 
τελικά ένα κοινωνικο-πολιτικό αφήγημα, που συνδυάζει τον αγνό, τρυφερό αλλά απαγορευμένο 
έρωτα ―βλέπε Ρωμαίο και Ιουλιέτα―, όσον αφορά όχι απλά μια διάσταση αλλά μια εμπόλεμη 
κατάσταση που βρίσκονται οι οικογένειες των δυο ηρώων. Γιατί αυτό είναι μόνο ο καμβάς πάνω 
στον οποίο κυριολεκτικά ο Κωστής ζωγραφίζει την πλοκή της ιστορίας, που στην εξέλιξή της 
αποκαλύπτει την κεντρική ιδέα του βιβλίου που δεν είναι άλλη από την καταδίκη κάθε είδους 
ρατσισμού, φασισμού και κοινωνικών διακρίσεων.».
Ακολούθησε η χαρισματική Ιωσηφίνα μακρή, μουσικός και εικαστικός, η οποία με τη σειρά της, 
μας αφηγήθηκε ότι «Ο Λευκάτας, η Φαγιουμάτα και οι 888 Νάνοι» είναι ένα παραμύθι χτισμένο 
στην εποχή του Παραμυθιού όπως το ξέρουμε, αλλά όπως ποτέ δεν μας το είπαν», μας κάλεσε 
να λύσουμε τον παρακάτω γρίφο:
«Αυτός που έφταιξε, μπορεί να αλλάξει.
Μπορεί να αλλάξει και αυτός που δεν έφταιξε.
Αν θυμόμαστε τι πρέπει να ξεχάσουμε
Και ξεχάσουμε αυτά που δεν πρέπει να θυμόμαστε
Η ζωή θα γίνει καλύτερη… για όλους ανεξαρτήτως.», 
και μας θύμισε ότι «το παραμύθι δεν έχει έρθει μόνο για να κοιμίσει το παιδί μας. Το παραμύθι 
έρχεται για να ξυπνήσει το παιδί που βρίσκεται μέσα μας. 
Κι η συμβουλή της; Να το αφήσουμε!».
Τελευταία «ακούστηκε» η ωραιοζήλη – Τζίνα Δαβιλά, Θεολόγος, αρθρογράφος και αρχισυντά-
κτρια του ηλεκτρονικού περιοδικού www.iporta.gr, η οποία μπορεί να μην κατάφερε τελικώς να 
παρευρεθεί ως φυσική παρουσία, ωστόσο έστω και νοερώς ήταν εκεί για να μας πει ότι ο Κωστής 
«…μαγικά σχεδόν, με απόχρωση παραμυθιού και καλπάζουσα φαντασία μας αφηγείται μια 
ιστορία αγάπης που νικά την κακία… Ένα μπουκέτο απλών σκέψεων που μιλούν για το νόημα 
της ανθρώπινης ύπαρξης. Στον αγώνα, στην ανηφοριά της ζωής μας την γεμάτη αντάρες και 
θολούρα, το φάρμακο είναι μέσα μας, δίπλα μας, κατάδικό μας: η συγχώρεση. Η αγάπη που θα 
φέρει και την συγχώρεση.».
Ευχαριστούμε τον Κωστή για το υπέροχο νέο του δημιούργημα, που ευχόμαστε να γεμίσει με την 
παραμυθένια του…αλήθεια τις ψυχές όλων μας.

κΑλΟΤΑξΙΔΟ!

«Ο Λευκάτας, η Φαγιουμάτα 
και οι 888 Νάνοι»

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η   Β Ι Β Λ Ι Ο Υ   Τ Ο Υ   Κ Ω Σ Τ Η   Μ Α Κ Ρ Η
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Γιώργος Σκουλάς
Μαρία Χρονιάρη

Δημήτρης Σαλούστρος - Ζαΐμης

φΩΤογραφΙΕΣ

Μανώλης Σκανδάλης 
κιν. τηλ.: 6977-891415

υπΕυΘυΝοΣ ΔΙαφΗμΙΣΗΣ 
& ΔΗμοΣΙΩΝ ΣχΕΣΕΩΝ

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη,  
κιν.: 6932-120494

ΕΚΤυπΩΣΗ - βΙβλΙοΔΕΣΙα

Print Day  
Μεσσηνιακές Γραφικές Τέχνες  

Εκτυπώσεις ΙΚΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣυΝΔρομΕΣ

Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις  
των συντακτών τους. Κείμενα μπορούν να  

αποστέλονται στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή  
εγγράφως. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων  
ή κειμένων της εφημερίδας, πλην της αντιγραφής  

του τίτλου και του λογοτύπου αυτής. Σε περίπτωση 
αναδημοσίευσης, για λόγους δεοντολογίας  
να αναγράφεται ο τίτλος της εφημερίδας.  

Φωτογραφίες και χειρόγραφα επιστρέφονται  
μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙωΣ 

645512-5883-949 (όψεως)
IBAN GR5601714550006455125883949

Α› Το Τμήμα κοινωνικής Προστα-
σίας Παιδείας Πολιτισμού (κοινω-
νική Υπηρεσία) του Δήμου Ανωγείων 
αισθάνεται την υποχρέωση να ευχα-
ριστήσει θερμά:
› Στην μνήμη Γεωργίου Μανιώρου, 
την οικ. Εμμανουήλ Κόκκινου και Όλ-
γας Μανιώρου, για το ποσό των δια-
κοσίων (200,00) ευρώ καθώς και για 
προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό 
Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων στη 
μνήμη του.
› Στη μνήμη Ιωάννη ξυλούρη του 
Ανάστο:
Τον Χαράλαμπο Τζαγκαράκη, για το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
Την Αγάπη Σταυρακάκη τ. Γεωργα-
ντά, για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
Τους Γιάννη και Άννα Νταούτη, για 
το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
Τον Μανώλη ξυλούρη (Γκρας), για 
το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
Τον Μανώλη Χατζηπαναγιώτου, για 
το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
Τους Νίκο και Αθανασία Σαλού-
στρου, για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
Την Αρετή Σπαχή, για το ποσό των 
πενήντα (50,00) ευρώ.
Τον Σταυρακάκη Εμμανουήλ του  
Στυλιανού, για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
Τον Μπάμπη Πλεύρη, για το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
Τον Γιώργη ξυλούρη (Καλού), για το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
Την Στέλλα Τριαλώνη, για το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
Τον Γιώργη Τριαλώνη, για το ποσό 
των εκατό (100,00) ευρώ.
Την Λετίσια Σκουλά, για το ποσό των 
πενήντα (50,00) ευρώ.
Τον Θανάση Μάραντο, για το ποσό 
των διακοσίων (200,00) ευρώ.
Τον Ζαχαρία Καραμπίνη, για το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.
Τον Λεωνίδα Σταυρακάκη, για το πο-
σό των εκατό (100,00) ευρώ.
Τον Νίκο Σκουλά του Φρουδά, για το 
ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ.
Τους Ανάστο και Δημήτρη ξυλούρη, 
για το ποσό των πεντακοσίων (500,00) 
ευρώ.
Τον Νίκο ξυλούρη τ. Ανάστο, για το 
ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Μαρίας Κουνάλη (Καρ-
ντάσενας), την Αρσινόη Κεφαλογιάν-
νη για το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
› Στη μνήμη Ειρήνης Φασουλά (Σπα-
χορηνιώ – συζ. Στυλιανού):
Τον Χαράλαμπο Φασουλά του Ανά-

στο, για το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
Την οικογένεια της, για το ποσό των 
διακοσίων (200,00) ευρώ.
› Στην μνήμη Εμμανουήλ Στρατάκη 
(Ψιρή), Τον Χαράλαμπο Φασουλά 
του Ανάστο, για το ποσό των πενή-
ντα (50,00) ευρώ. 
› Στην μνήμη Ευαγγελίας Σπμώκου 
(Ατζαρόσαββα), την οικογένειά της 
για την προσφορά γεύματος στο 
Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου 
Ανωγείων.
› Στην μνήμη Όλγας Φασουλά (Χα-
ριδημονικόλενας), την οικογένειά 
της για την προσφορά γεύματος στο 
Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου 
Ανωγείων.
› Στην μνήμη Δημητρίου Σταμάτη, 
τα αδέρφια του Παύλο και Γεώργιο 
Σταμάτη για την προσφορά γεύμα-
τος στο Κοινωνικό Μαγειρείο του 
Δήμου Ανωγείων.
› Στην μνήμη Άννα ξυλούρη, με 
αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους 
από τον θανατό της, την οικ. γεωρ-
γίου ξυλούρη (Καραβανά) για την 
προσφορά γεύματος στο Κοινωνικό 
Μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων.
› Στην μνήμη Μανουρά Ανδρέα (Ια-
τρού), την σύζυγό του Μανουρά 
Παπαδήμα Άρτεμη για την προσφο-
ρά γεύματος στο Κοινωνικό Μαγει-
ρείο του Δήμου Ανωγείων.
› Στην μνήμη Τζερνιάς - Σκουλά 
Κωνσταντίνας, την οικ. Ευάγγελου 
Σκουλά για την προσφορά γεύματος 
στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δή-
μου Ανωγείων.
› Στην μνήμη Βασιλείου Σαλού-
στρου, την οικογένειά του για την 
προσφορά πενήντα πέντε (55) κιλά 
πρόβατου στο Κοινωνικό Μαγειρείο 
του Δήμου Ανωγείων.
Την οικογένεια του Νικολάου Κων. 
Σκουλά (Δικηγόρου) για την δωρεά 
μηχανήματος ενδυνάμωσης ποδιών 
για χρήση στο φυσικοθεραπευτήριο 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Β› Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης του δήμου Ανω-
γείων, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγω-
γοί, εκφράζουν τις θερμότατες ευ-
χαριστίες για τις προσφορές τους:
› Στη μνήμη Αντωνίου Βρέντζου 
(Αντω να ρά), την οικ. Εμμανουήλ 
και Νίκης Πασπαράκη που κατέθε-
σε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
› Στη μνήμη Καραλάκη Νικολάου, 
την οικ. Παπαδήμα Αρτεμισίας που 
κατέθεσε στο ταμείο το ποσό των 
πενήντα (50,00) ευρώ.
› Στη μνήμη Καλλέργη Ελευθερίας, 
την οικ. Παπαδήμα Αρτεμισίας που 

κατέθεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ. 
› Στη μνήμη Γιαννάκου ξυλούρη (Ανα-
στό), την οικ. Λέανδρου Σπαχή που κατέ-
θεσε στο ταμείο το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.

γ› Η Σχολική επιτροπή γυμνασίου και 
λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί για την 
προσφορά τους:
› Στη μνήμη Βασίλη Βουϊδάσκη:
Την σύζυγό του, Μαίρη Βουϊδάσκη, για 
την προσφορά των διακοσίων (200,00) 
ευρώ,
Τον εξάδερφο του, Νικηφόρο Πλεύρη, για 
την προσφορά των πενήντα (50,00) ευρώ,
Την εξαδέλφη του, Νίνα Πλεύρη, για την 
προσφορά των πενήντα (50,00) ευρώ.
Την εξαδέλφη του, Αγγελική Πλεύρη - 
Καρβελά, για την προσφορά των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
Την εξαδέλφη του, Μαρίκα Πλεύρη - Πε-
τεινάκη, για την προσφορά των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
Την εξαδέλφη του, Γεωργία Πλεύρη, για 
την προσφορά των πενήντα (50,00) ευρώ.
Τον ανιψιό του, Παύλο Ν. Πλεύρη,  για 
την προσφορά των πενήντα (50,00) ευρώ.
Την ανιψιά του, Κατερίνα Πλεύρη, για την 
προσφορά των πενήντα (50,00) ευρώ.

Ευχαριστήρια
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Τάχα

Τα γεγονότα άφωνα τρίβουν τα μάτια 
τους.
για λόγους οικονομίας 
αφού όλοι ξέρουμε για ποιους μιλούμε
ας τους αφήσουμε ακατονόμαστους:
αλέθουν τη μέρα μας αλεύρι
της βάζουν διογκωτικά, 
την κάνουν πίτα,
τη μοιράζονται
ύστερα βγαίνουν στα παράθυρα όλο 
αίματα,
τάχα πως κόφτηκαν για πάρτη μας.

Επειδή καιρός του χωρίς

ξεκλειδώνω τις λέξεις 
ελευθερώνω τα νοήματα,
όσες αμέσως δεν αυτομολούν 
στη νέα τάξη
αυτές κρατώ, 
αν τύχει κι έρθει κάποια έμπνευση,
αργότερα, αν δεν είμαστε καλά,
τις ξεκλειδώνω πάλι.

ξεκλειδώνω τις λέξεις,
αφήνω να χυθεί η μουσική
όσες δεν παρασύρονται 
να πιάσουνε αμέσως το χορό,  
αυτές κρατώ
κάθε που τόχω ανάγκη, 
να σε τραγουδήσω,
αργότερα, αν έρθει να σε πάρει
ύπνος μες στη μνήμη μου, 
τις ξεκλειδώνω πάλι.

ξεκλειδώνω τις λέξεις,
αφήνω ν’ απλωθεί η μελαγχολία
όσες αμέσως δε γλιστρήσουνε 
στην πρώτη ανακούφιση
αυτές κρατώ
να βρουν οι μύστες δυο 
πελεκημένες αφορμές 
κι απάνω
να ιδρύσουν το επόμενο μυστήριο

Αργότερα πολύ, 
όταν τα αστέρια εκποιήσουν τη σιωπή
ας έρθουν  άλλοι να τις ξεκλειδώσουν.  

Άτιτλο ακόμη

Ποιος είπε πως οι λέξεις είναι αθώες
Να μου το θυμηθείτε
κάποτε οι λέξεις θα πάψουν δημοκρα-
τικά
να φλυαρούν
θα σταματήσουν ν’ αντηχούν τα γεγο-
νότα
και τότε οι λέξεις θα παράγουν ιστο-
ρία αγίνωτη

Θα είναι τότε που της φαντασίας
θ’ αποκαλυφθεί η συμπαιγνία
τότε που η μνήμη από σέβας
θα αφήσει τα νεκρά στην ησυχία τους
κι όσοι έχουνε να πουν, θα’χουν το 
λόγο!
Και τότε δεν θα αρκεί πια ένας θάνα-
τος 
για να βρεθούμε σε παράδεισο!

αμφίστομο

Έλεγα η φτώχια δίνει δύναμη στο νου
και υπερασπίστηκα το κύρος του ελά-
χιστου
το έχει μου αρκετό και δόξα, έλεγα
κι ένα δεμάτι πειρασμοί δε με ταρά-
ζουν.
Ως που χωρίς καν ένα λόγο προφανή
καρφώθηκε μες το κεφάλι μου η σκέψη
κι είπα ποτέ άλλοτε στο απέραντο αεί
δε θα είμαι πάλι πενήντα τέσσερω 
χρονώ
κι είπα , όπως κι εσείς, φέρω το στίγμα 
μιας επαπειλούμενης αιωνιότητας
κι ένιωσα πιο φτωχός κι από το άστρο,
που όλο το βράδυ μάταια γονατιστός 
ικέτευα να πέσει στην ποδιά σου
κι είπα ποτέ ξανά στο απέραντο αεί
δεν θα είμαι πάλι πενήντα τέσσερω 
χρονώ
κι ένιωσα να μην έχει νόημα πια 
να ζητιανεύω την αγάπη 
κι όμως, γιατί σα σκύλος πάλι γλύφω 
την πληγή
της ανεπούλωτης αιωνιότητας που μου 
’ταξες;

μην απελπίζεστε

Όσο οι προσευχές θα συγκινούν τον 
ουρανό
οι νύχτες θα κοιλοπονούνε ξημερώμα-
τα,
οι στίχοι όπου διαλαλούν τη σιωπή μας
αδειάζουν το κενό για να χωρέσει ο 
πόνος,
Μην απελπίζεστε,
που γίνομαι σχισμή να βρει ένα πέρα-
σμα το φως
πάρτε με για παράδειγμα,
εμένα, που με τόσο δάκρυ ατελέσφορο 
ούτε στη διασταλτική πια ερμηνεία
της ζωής μου δε χωράω.
Μην απελπίζεστε, σηκώστε το ποτήρι 
σας
στις μέρες δίχως μνήμη, που μας έρ-
χονται
στους δρόμους, που δεν περπατήσαμε
πάρτε  νερό μαζί σας μόνο
να σβήνετε τη δίψα των ανέφικτων
κι ένα καλάμι να φυσάτε ένα σκοπό

στις αναμνήσεις να κοιμούνται
Μην απελπίζεστε, όσο οι ελπίδες μας 
γερνούν
λευκό σεντόνι ξεδιπλώνουν στα όνειρά 
μας.
Μην απελπίζεστε κι η απόγνωση τα-
ράζει μόνο
’κείνους, που στανικώς τους δοθήκανε 
στον πόνο!

απονενοημένο

Κρατάω τη ζωή μου όμηρο
δε σας την παραδίδω,
την ανταλλάσσω 
μόνο με μια κούπα έρωτα,
ή διάολε 
με λίγους στίχους σκοπευτές.

«αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής»
Κατά Ματθαίον (6,34)

Κρεμάστηκε το ανάμεσα 
στο φρύδι του γιατί 
να πέσει κάτω.
Το πήρε η μάνα του με το καλό
μην κάμει καμιά τρέλα
«Γιατί παιδί μου, του λέει, τι σου λεί-
πει?»
«Είμαι ένα άχρηστο κενό, απ’ όταν 
θυμάμαι τον εαυτό μου έχω λαχτάρα 
να 
περάσω απέναντι και δεν τα καταφέρ-
νω»
«Μη μου σκοτίζεσαι φως μου, φταίω 
κι εγώ 
που δε σου εξήγησα, μα σκέψου:
αν ήταν να βρεθείς απέναντι
θα ήσουν στα δυο κομμένο
σώπα ψυχή μου, σώπα,,
μη μας  ακούσει ο έρωτας
κι ασπρίσουν τα μαλλιά του σ’ ένα 
βράδυ»

ας το αναλάβει η Άνοιξη

Για το λαιμό της μοναξιάς 
πλέκω θηλιά το στίχο
έτσι όπως σπρώχνω τον καιρό 
με χίλια αλκοολούχα ψέματα
κι αυτό το Μάη, ως φαίνεται,
θα σε γιορτάσω

Η θλίψη μεσ’ στα μάτια σου
που άφησες και με πήρε
είναι που δυσκολεύει το φιλί,
αν μπει κι ο άλλος Μάρτης 
δίχως να σε δω
ας το αναλάβει η άνοιξη,
αγιόρταστη μη μείνεις.

Μια πρόθεση είσαι 
από μοναχή σου το πολύ,
εύσχημη δικαιολογία της απάτης
κι απ’ το να στρώνω, 
σε όνειρο διπλό, μονό κρεβάτι
δεν είναι πόνος δεύτερος !
Και ζωντανό, λοιπόν, να με προλάβει
ο άλλος Μάρτης
καλύτερα, ας το αναλάβει η άνοιξη.

Δεν ακούς?

Έλα να ονειρευτούμε, 
ν’ αποτινάξουμε από πάνω μας τη 
φτώχια,
δε βλέπεις οι αδηφάγοι καιροί 
δε χορταίνουν το έχει μας,
δε βλέπεις μονάχα τα όνειρα 
έχουν αφήσει αφορολόγητα,
μονάχα τα όνειρα περνούν 
χωρίς διόδια τις γέφυρες.
κοιτάζω τα μάτια σου 
τα δυο μικρά αινίγματα 
στην άπω ανατολή σου,
ποιοι πικροί λογισμοί τα γέμισαν ομί-
χλη?
Έλα να  ονειρευτούμε, 
να μοιραστούμε τη μέρα, 
δεν ακούς,
θα γίνουμε πάλι το αριστερό της γραμ-
μής
στης παλάμης το χάρτη
δεν ακούς, 
ο κύβος ερρίφθη 
και μας έχουν στο στόχαστρο
κοιτάζω τα μικρά, 
τα αινιγματικά σου μάτια, 
σαν τότε που μπορούσαμε
να προσμένουμε την κρίση του ήλιου.
τα φώτα χαμήλωσαν, 
έλα να ονειρευτούμε,
ξέρεις τα πάντα για μένα , 
εκτός που με ζώνει ένας φόβος
μη σου τάξουνε τόκους 
και σου πάρουν το βλέμμα.
έλα, ο ήλιος θα περάσει και αύριο, 
με τα χέρια δεμένα
πώς να τον χαιρετήσω

πρόταση 

Λιώστε το μολύβι, 
σε λευκά μαντήλια 
τυπώστε ιδέες,
μοιραστείτε τις, 
αλλιώς θα το βρουν βόλι,
σφηνωμένο στο μηνίγγι σας! 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

(ΤΟΥ ΖΑϊΜΗ)

Email: saloudim@hotmail.com

Παλμογραφίες. .!
δεν εχω αλλο καταφυγιο

toy
δημήτρη Σαλούστρου (του Ζαϊμη) * ΦΙλόλόΓόΥ

Όχι άλλες ειδήσεις, τον κόσμο δε θα τον σώσει η αλήθεια, μήτε το ψέμα κι ούτε βέβαια το δίκιο ή η ηθική, τον κόσμο μονάχα η ομορφιά μπορεί να τον σώσει κι 

αυτό γιατί δεν επιτρέπει σε κανέναν να ασχημονεί στο όνομά της όλα τα άλλα με γεμίζουν φόβο κι εγώ, που είμαι πλασμένος από λέξεις άλλο δεν έχω καταφύγιο.
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ΑλΕξΑΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ,
Δεκεμβριος 2018

αρχές της μεγάλης βδομάδας σκεφτόμουν, ότι με όσα διαδραματίζο-
νται καθημερινά στην Ουκρανία, η μεγάλη εβδομάδα για πολλούς 
λόγους, δικαίως ονομάζεται μεγάλη. Μεγάλα τα πάθη του ουκρανικού 
λαού αλλά και όλων των ανθρώπων. Ο βίος ανήφορος, όπως λέει και 
ο σοφός Κρής, αλλά της φετινής μεγάλης εβδομάδας, Γογλοθάς χω-
ρίς τέλος για το λαό της Ουρκανίας. Αυτές τις σκέψεις έκανα εκείνο 
το βράδυ της μ. Δευτέρας ή Τρίτης; όταν κτύπησε το κινητό μου. Ο 
αγαπητός φίλος, συνάδελφος, και στυλοβάτης της «ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ», ο Γιάννης Μανουράς με καλησπέρισε ως συνήθως με 
ευγένεια και καλοσύνη: «Αλεξάνδρα μου καλή....».
Αφού ανταλλάξαμε ευχές και τα νέας μας, με διακριτικό όπως πάντα 
τρόπο, με ρώτησε αν μπορούσε να δώσει το τηλέφωνό μου και το 
ιστότοπό μου σ΄ ένα γνωστό μου από την Κύπρο. Αμέσως του είπα 
πρέπει να είναι ο Θεόφιλος Θεοφίλου. Όπως μου είπε ο Γιάννης είναι 
αναγνώστης της «ΦΩΝΗΣ των ΑΝΩΓΕΙΩΝ». Ναι η «ΦΩΝΗ των 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ακούγεται μέχρι την Κύπρο. Ο Θεόφιλος διάβασε τα 
άρθρα που έχω δημοσιεύσει και με αναζήτησε! Μια λάμψη άστραψε 
εντός μου. Λησμόνησα την καθημερινότητα. Συναίνεσα ασμένως και 
καρτερικώς στην ιδέα ότι θα επικοινωνούσα με τον Θεόφιλο, τον 
παλιό φίλος και συμφοιτητή μου. 
Εκείνος από την Κύπρο και γω από την Κρήτη. Φοιτητές στα δεκα-
οχτώ μας, γνωριστήκαμε και δεθήκαμε. Συναντιόμαστε και στη Σα-
ριπόλου και στην Οικονομίδου, ανταλλάσαμε σκέψεις, φοιτητικές 
αγωνίες, συναισθήματα και συμπάσχαμε για τα μικρά μας προβλή-
ματα. Δέθηκε η φοιτητική και φιλική «σχέση» μας. Όπως λοιπόν μου 
συμβαίνει πάντα, όταν σκοντάφτω στα ελληνικά ονόματα, σκέφτομαι 
τη σημασία και την αλήθεια που κρύβει και σημαίνει η λέξη «σχέση». 
Λέξη διφορούμενη και ρευστή, σφίγγει αλλά και λύνει δεσμούς. Ποι-
ός θυμάται αλήθεια ότι προέρχεται από το ανώμαλο ρήμα έχω = 
κρατώ, κατέχω, κατέω όπως λέμε στην Κρήτη; Ένα κραταιό και 
ισχυρό ρήμα, του οποίου ο αόριστος β΄ είναι έσχον και ο μέλλων του 
ίδιου ρήματος σχήσω; Ακόμα και η σχάρα που συχνά την χρησιμο-
ποιούμε, μήπως δεν έχει την ίδια ρίζα δύο συμφώνων σίγμα και χί; 
Συγκρατεί αλλά και αφήνει κάτι κενά, που σε στέλνουν στο πουθενά... 
στην άβυσσο.
Φυσικά επικοινωνήσαμε αμέσως. Είχαμε χαθεί για πενήντα και πλέ-
ον χρόνια, αλλά τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις ζωντανές, αεί 
παρούσες, δεν εμπόδισαν την απόσταση του χρόνου και του τόπου, 
την επαφή και σύνδεσή μας. Διαπίστωσα λοιπόν ότι η μεγάλη εβδο-
μάδα εκτός από τα μέγιστα τραύματα, μαθήματα ζωής και θανάτου, 
φέρει και μεγάλα θαύματα.
Δεύτερες σκέψεις μετά την επικοινωνία μας ήταν η ευγνωμοσύνη για 
την φωνή των ανθρώπων, αλλά και την «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ”. 
Η φωνή είναι και Λόγος σκέψη και μνήμη και προφορικός λόγος. Ως 
προφορικός λόγος είναι ισχύς, μέσον επικοινωνίας των ανθρώπων, 
και έκφραση του εντός τους κόσμου. Εύρημα του ανθρώπου ή θείο 
χάρισμα ή και τα δύο; Ερωτήματα αναπάντητα. Έχουν ασχοληθεί 
πολλοί για να λύσουν αυτόν το γρίφο ακόμα από την αρχαιότητα, 
όπως ο Ηρόδοτος που αναφέρεται στα πειράματα του βασιλιά της 

Αιγύπτου με τα μωρά που δεν είχαν ακούσει ανθρώπινη λαλιά. Μό-
νο τα βελάσματα των προβάτων που άρμεγαν για να τα ταΐσουν με 
το γάλα τους άκουγαν, και τελικά φώναζαν κι αυτά όπως βελάζουν 
τα πρόβατα αυτά μπεέ ή μπή. Επίσης ο Πλάτων στον φιλοσοφικότε-
ρο των διαλόγων του στον «Κρατύλο η Περί ονομάτων Ορθότητος,» 
παρουσιάζει τον Σωκράτης υπό θεία έμπνευση να επιχειρεί να ανα-
λύσει την αλήθεια ονομάτων θεών ή και αρετών..

Όμως αν ισχύσει το ρηθέν: 
«Αρχή σοφίας ονομάτων επί-σκέψις;.» 

Μερικές «σκέψεις-επί» του ονόματος φωνή, πιθανόν να φωτίσουν 
την προέλευσή και την ουσία της λέξης. Πρώτο συνθετικό είναι το 
σύμφωνο φί- που συμ-φ-ωνεί, εναρμονίζεται, με το φωνήεν άλφα, 
έτσι σχηματίζεται η συλλαβή φα- Ακολουθεί το διπλό γάμα, το δίγα-
μα, (F), ένα απολωλός στοιχείο της αρχαίας ελληνικής αλφαβήτου. 
Η ύπαρξή του (F) με πολλαπλές μορφές και εκφράσεις, εντοπίζεται 
στις πινακίδες της Κνωσσού, όπως προκύπτει από τον πίνακα των 
87 στοιχείων της Γραμμικής Β΄ (σχ. 1) αλλά και στο κυπριακό συλ-
λαβάριο (Σχ. 2). Έχει δε την εξαίρετη ιδιότητα να γονιμοποιεί τον 
λόγο. Παρεισφρύει ανάμεσα στα αλφαβητικά φωνήεντα της αρχαίας 
ελληνικής αλφαβήτου, και πλάθει γραφικά και ηχητικά πολλές λέξεις 
του ελληνικού λόγου. 
Στη λέξη φως μετά την πρώτη συλλαβή φά- παρεμβαίνει το δίγαμα 
(F) ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο άλφα και το μικρόν ο, και η 
λέξη κλείνει με το τελικό σίγμα -ς που ολοκληρώνει τη σημασία της. 
Έτσι γεννιέται η λέξη φαFος, η οποία στον προφορικό λόγο προφε-
ρόταν αρχικά φάwoς και τελικά φως λόγω της συναίρεσης του άλφα 
με το ωμέγα. Όσον δε αφορά στη δεύτερη συλλαβή και κατάληξη της 
λέξης φω-νή, το νί είναι σύμφωνο ισχυρών δονήσεων, που αφυπνίζουν 
τον νου. Ειδικά όταν χρησιμοποιείται στην αρχή ή στο τέλος μιας 
λέξης όπως και το τελικό σίγμα. Βέβαια σήμερα και τα δύο αυτά 
ισχυρά σύμφωνα που ενεργοποιούν τον νου ως τελικά σύμφωνα 
παραλείπονται. Ποιος θυμάται την έκφραση: «πες μου τα με το νί 
και με το σίγμα;» 
Κατάληξη – της λέξης φωνή είναι το ήτα (η), φωνήεν που ορίζει την 
κατάληξη, αλλά και την αρχή, το άρθρο όλων των θηλυκών ουσια-
στικών της ελληνικής γλώσσας. Επομένως η λέξη φωνή είναι το όνο-
μα που φωτίζει αλλά και φωτίζεται από τον νου έτσι ώστε οι συνδέ-
σεις του εγκεφάλου να ενεργοποιούνται, να μετατρέπονται σε Λόγο-
σκέψη και τελικά χρησιμοποιώντας όλα τα όργανα του προσώπου 
γλώσσα, δόντια, στόμα αλλά και τις αισθήσεις του ανθρώπου, να 
εκφέρεται ήχος ως δομημένος προφορικός λόγος.
Η τρίμηνη περιοδική έκδοση «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» του 
συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας «Το ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ» 
δεν φέρει τυχαία τους παραπάνω τίτλους. Εκφράζει το ευρύ, φωτει-
νό, γλαφυρό και ισχυρό πνεύμα της Ίδας, η Ίδης του ιερού και υψη-
λού όρους, του Ψηλορείτη. Η «ΦΩΝΗ των ΑΝΩΓΕΙΩΝ», δηλώνει 
την μυστική, ισχυρή και ανεξάντλητη δύναμη του φωτισμένου νου, 
της εφημερίδας που κυκλοφορεί πάνω από μισό αιώνα, διαδίδει ιδέες, 
απόψεις, νέα, γνώσεις, πληροφορίες και σμίγει φίλιες ψυχές, από την 
Κρήτη και την Κύπρο, αλλά ακόμα και πέραν αυτών των δύο αδελ-
φών νήσων. 

Αλς 27-4-2022

Σχ. 1. Το δίγαμα F σε έξι θέσεις του πίνακα των 87 στοιχείων της 
γραμμικής Β΄ 1.

  

Σχ. 2. Το Δίγαμα F σε τέσσερεις θέσεις του κυπριακού συλλαβαρίου 
. 2 

1 Γραμμική Β΄η Πρώτη Ελληνική Γραφή, Jhon Chadwick, 1962 . Εκδόσεις Κακουλίδη σελ. 176

2  Γραμμική Β΄η Πρώτη Ελληνική Γραφή, Jhon Chadwick 1962. Εκδόσεις Κακουλίδη 25. σελ.

ΠΑΡΕΞ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
  ΓΛΩΣΣΑ

Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ
ΚΑΙ

ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Α ΕΓχΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤόΡΙΑΣ (ιδίως της φυλετικής ή της εθνι-
κιστικής προπαγάνδας) δεν στερούνται αφηγήσεων των μεγάλων 
κατακτήσεων από τους επιφανείς στρατηλάτες, που είχαν την ψευ-

δαίσθηση ότι θα κυριεύσουν όλο τον κόσμο. Δύο Κρητικοί, όμως, που 
ξεκίνησαν από την ιδιαίτερη πατρίδα τους την Κρήτη, αψήφησαν τη 
στρατιωτική βία και προσπάθησαν να «κατακτήσουν» ειρηνικά την οι-
κουμένη με τα σύνεργα του πολιτισμού. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος με 
τη ζωγραφική, ο Νίκος Καζαντζάκης με τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία. 
Και ναι μεν και οι δύο αντιπαρήλθαν την στρατιωτική ισχύ, γνώριζαν, 
όμως, πως χωρίς πειθαρχία, που παραπέμπει σε στρατιωτική ιεραρχία, η 
φαρέτρα του πολιτισμού και της ειρήνης είναι άδεια. Αυτό το αγώνισμα 
της πνευματικής τους θωράκισης, που θα τους καταστήσει ανθεκτικούς, 
όταν απλωθούν στην οικουμένη, το περιγράφει στην «Αναφορά στον 
Γκρέκο» παραστατικά ο Νίκος Καζαντζάκης, ο οποίος αναφέρεται σαν 
στρατιώτης προς τον στρατηγό «Ελ Γκρέκο» και αναφωνεί:
«Φωνάζω τη μνήμη να θυμηθεί ,περιμαζώνω από τον αέρα τη ζωή μου, 
στέκομαι σαν στρατιώτης μπροστά στον στρατηγό και κάνω την Αναφο-
ρά μου στον Γκρέκο∙ γιατί αυτός είναι ζυμωμένος από το ίδιο κρητικό 
χώμα με μένα και καλύτερα απ’ όλους τους αγωνιστές… μπορεί να με 
νιώσει…»2.
Η μνήμη από την κοινή πατρίδα, την Κρήτη, συνιστά το πρώτο πολιτιστι-
κό εφόδιο για την αναζήτηση του αληθινού εαυτού, που θα τους επιτρέψει 
να απλώσουν τα φτερά τους προς τον κόσμο. Σ’ αυτό το κύκνειο συγγρα-
φικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη, διαφαίνεται η κοινή καλλιτεχνική 
αγωνία των δύο δημιουργών, οι οποίοι αναζητούν την βαθύτερη αλήθεια 
του Είναι μέσα από ένα επώδυνο, εσωτερικό οδοιπορικό. Αμφότεροι 
μάχονται ν’ αποκαλύψουν την ουσία πίσω από τα φαινόμενα. Μόνο αυτός 
ο αγώνας θα τους επιτρέψει να ζυμώσουν μαζί με τις μνήμες τους εκείνο 
που θα τους καταστήσει οικουμενικούς, δηλαδή να σφυρηλατήσουν με το 
δικό τους τρόπο την ευθύνη προς όλο τον κόσμο. 
Είναι πολύ πιθανό ότι ο Νίκος Καζαντζάκης ανακαλύπτει αυτήν την ταύ-
τιση προς τον κοινό αγώνα στο ταξίδι του στην Ισπανία, γιατί στο σχετι-

ΟΔΥΣΣΕΑ λ. ΣΠΑΧΗ 1

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ: 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Τ κό ταξιδιωτικό του βιβλίο αποτυπώνει εκστασιασμένος από το έργο του 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου την έννοια της «θείας παραφροσύνης». Το 
ταξίδι αυτό προς την οικουμένη δεν εξηγείται με απόλυτα λογικούς όρους. 
Αυτό το αντιλαμβάνεται ο Νίκος Καζαντζάκης όταν επισκέπτεται το 
Τολέδο και αναγνωρίζει στην μετανάστευση του Δομήνικου Θεοτοκόπου-
λου (στην Ιταλία, αρχικά, και αργότερα στην Ισπανία) ένα πνευματικό, 
υπερβατικό αγώνισμα του ζωγράφου. Ενός καλλιτέχνη που εγκαταλείπει 
οικειοθελώς την ασφάλεια και την ομορφιά του τόπου καταγωγής προς 
τα ακρότατα όρια της αναζήτησης. Αυτή η «αναζήτηση» περιλαμβάνει, 
χωρίς προκατάληψη, κάθε τόπο και κάθε πατρίδα της οικουμένης ,αρκεί 
να ευρεθεί η Αλήθεια και η Ουσία. 
Τα παραπάνω τα μαρτυρεί η ίδια η πορεία της ζωής του Δομήνικου Θεο-
τοκόπουλου, ο οποίος έζησε στην Κρήτη μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας 
του. Ύστερα , απλώνει τα φτερά του προς τον κόσμο και επιλέγει, όχι 
τυχαία, τη Βενετία, η οποία ήταν πνευματικό κέντρο της τότε οικουμένης. 
Σημείο ζύμωσης και αντάμωσης στοιχείων τόσο του ανατολικού, όσο και 
του δυτικού πολιτισμού. Και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ήταν η ενσάρ-
κωση αυτής της μείξης διαφορετικών πολιτισμών και τεχνοτροπιών. Κα-
τόρθωσε να επιβληθεί ως το θαρραλέο πρότυπο ενός καλλιτέχνη, ο οποί-
ος αφομοιώνει τη δική του, βυζαντινή παράδοση, αλλά δεν αρνείται να 
γνωρίσει και να επηρεαστεί από την δυτική τεχνοτροπία. Πριν από ταξίδι 
του προς την τότε οικουμένη, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ήταν ικανός 
να ζωγραφίζει και με τις δύο τεχνοτροπίες, που ανθούσαν στην Κρήτη, 
δηλαδή και με maniera greca και με maniera latina. Ο ίδιος, πέρα από 
άριστος γνώστης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ήταν γνώστης των 
λατινικών και των ιταλικών και έχει βαθιά, πλατιά ανθρωπιστική παιδεία. 
Αυτά τα πνευματικά εφόδια κατέστησαν τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο 
επαρκή για να κατακτήσει την ιδιότητα, αν όχι του homo universalis, δη-
λαδή του στοχαστή με το φιλοπερίεργο και κριτικό πνεύμα, αλλά, τουλά-
χιστον, την ιδιότητα του πρωτοπόρου καλλιτέχνη της Αναγέννησης. Άλ-
λωστε, αυτή η συνάντηση της Κρητικής και της Βενετσιάνικης παράδοσης 
έφερε το θαύμα της Κρητικής Αναγέννησης. 
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Στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης προς τον κόσμο, ο Δομήνικος Θεοτο-
κόπουλος κατά τη διαμονή του στη Βενετία έρχεται σε επαφή, κατά πάσα 
πιθανότητα, με τα εργαστήρια των Τιτσιάνο, Τιντορέτο, Βερονέζε, και 
Μπασάνο. Δεν έχει προκατάληψη και αφομοιώνει δυτικά πρότυπα, εμπνέ-
εται από τις ξυλογραφίες Ιταλών και Φλαμανδών ζωγράφων και τα σχέδια 
του αποκτούν ελευθερία με παράλληλη καθιέρωση των έντονων χρωμάτων 
και των φωτισμών στα έργα του.
Με τα ίδια φτερά της αναζήτησης και με το ίδιο πάθος ο Δομήνικος Θεο-
τοκόπουλος εγκαθίσταται στην Ισπανία. Το Τολέδο δεν είναι μόνο η δεύ-
τερη πατρίδα του. Είναι ο σημαδιακός σταθμός του καλλιτέχνη και τόπος 
που επισκέπτεται τον 20ο αιώνα ο Νίκος Καζαντζάκης, ο οποίος ενθου-
σιασμένος ανακαλύπτει τα κοινά στοιχεία τους για την πορεία προς την 
οικουμένη. Γράφει χαρακτηριστικά ο Νίκος Καζαντζάκης:
«Το Τολέδο το είχα στο νου μου όπως το είχε ζωγραφίσει ο Γκρέκο μέσα 
στην καταιγίδα: Αψηλό, ασκητικό, μαστιζόμενο από λάμψεις απότομες, κι 
η σαΐτα της περίφημης γοτθικής του Μητρόπολης, η σαΐτα της ψυχής του 
ανθρώπου, διαπερνάει τα σύννεφα τα κατάφορτα από τον κεραυνό του 
Θεού. Οι μισοί πύργοι, τα μισά μουράγια, τα μισά σπίτια, φωτίζονται με 
τη γαλάζια λάμψη της αστραπής, η άλλη μισή πλευρά γκρεμίζεται, κατά-
μαυρη, στο χάος. Υψώνουνταν στο νου μου το Τολέδο απαράλλαχτο με 
το πνεύμα του Γκρέκο: φωτοσπαθάτο από τη μια μεριά, κατασκότεινο από 
την άλλη, απρόσιτο, στην κορφή της προσπάθειας, απ’ όπου δεν αρχίζει, 
όπως λέει ο Βυζαντινός μυστικός, η απροσπάθεια, παρά η θεία παραφρο-
σύνη»3. 
Είναι αξιοσημείωτη η φράση «θεία παραφροσύνη» στο κείμενο αυτό του 
Νίκου Καζαντζάκη. Ήδη, ο συγγραφέας είχε στοχαστεί πολύ βαθιά για 
την πορεία του ζωγράφου προς την οικουμένη και το πραγματικό νόημα 
του Κόσμου, αναζητήσεις που είχαν τροφοδοτήσει τη φαντασία του μεγά-
λου Κρητικού καλλιτέχνη. Για αυτήν την πνευματική πορεία του Δομήνι-
κου Θεοτοκόπουλου, ο Νίκος Καζαντζάκης σημειώνει: «Η αγωνία του 
Γκρέκο είναι: πίσω από τα φαινόμενα να βρει την ουσία. Να τυραννήσει 
το σώμα, να το μακρύνει, να το φωτίσει αρπαχτικά, να επιφοιτήσει απάνω 
του και να το κάψει όλο. Όλος ανησυχία και πείσμα, περιφρονώντας τους 
συνηθισμένους κανόνες της τέχνης, προσηλωμένος μονάχα στο δικό του 
τ’ όραμα, παίρνει το πινέλο του, όπως ο ιππότης το σπαθί του, και ξεκινά-
ει. Η ζωγραφική, συνήθιζε να λέει, δεν είναι τεχνική, δηλαδή συνταγές και 
κανόνες. Η ζωγραφική είναι άθλος, έμπνευση, ενέργεια απόλυτα προσω-
πική».4 Εξάλλου, στα πλαίσια της συνάντησής του στο Τολέδο με τον 
«Γκρέκο», ο Νίκος Καζαντζάκης συγκεκριμενοποιεί τις αισθητικές του 
αντιλήψεις, ισχυριζόμενος πως ο ζωγράφος είναι η «πρωτοπορία του «Θε-
ού», το ακρότατο φυλάκιο της παράταξής του, αυτός που αγωνίζεται 
πάντα να δώσει ένα νέο πρόσωπο στο μελλούμενο»5. 
Τόσο ο Νίκος Καζαντζάκης , όσο και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος μό-
χθησαν πνευματικά για να φέρουν στο φως του ορατού αυτό που ο κοινός 
νους δεν μπορεί ν’ αντιληφθεί και το αγνοεί ως αόρατο ή ανύπαρκτο. 
Αυτήν την ιδιοφυή προσπάθεια του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου για την 
απόδοση του άφατου νοήματος της ζωής διαβλέπει ο Νίκος Καζαντζάκης 
στα πορτρέτα του ζωγράφου τα οποία: «……. έχουν τόση ένταση που 
ανατριχιάζεις, σα να βλέπεις μέσα από το μαύρο φόντο να ’ρχεται συμπύ-
κνωση φασματική του αιθέρα, ο παλιός ιππότης ή καρδινάλιος. Ο Γκρέκο 
ένιωθε το σώμα του ανθρώπου ως εμπόδιο, συνάμα όμως ως και το μόνο 
μέσο για να εκφραστεί η ψυχή…………..Το ξαθέρι του κορμιού δεν ήταν 
για τον Γκρέκο το παιχνίδι που κάνουν η σάρκα και το φως∙ ήταν η ψυχή, 
το αόρατο μαργαριτάρι που έπρεπε να γίνει ορατό. Γι’ αυτό όσο κοιτάζεις 
τα πορτρέτα του Γκρέκο νιώθεις να σε κυριεύει μεταφυσικός τρόμος. Οι 
σκοτεινές έννοιες: αλχημιστής, μάγος, γόης, ξορκιστής, έρχονται στον νου 
σου. Όλοι τούτοι οι ζωγραφισμένοι άνθρωποι διατηρούν το σώμα που 
είχαν όταν ζούσαν, τα ίδια σουσούμια, τα ίδια ρούχα, είναι οι ίδιοι που 
ξανάρχονται, μέσα από μαγικό καθρέφτη, αναστημένοι από έναν παντο-
δύναμο ξορκιστή. Η τέχνη έτσι ξαναπαίρνει την παλιά της μαγική δύναμη 
κι ανασταίνει τους πεθαμένους. Μα δεν υπάρχει πια στ’ αναστημένα τού-
τα κορμιά γλύκα, αφέλεια και σωματική ζέστα. Πέρασαν την Κόλαση, το 
Πουργατόριο και τον Παράδεισο και ξαναγυρίζουν στη γη απόκοσμες 
φλόγες. Έτσι βγαίνουν, περνώντας από το τρίπατο μυαλό του Γκρέκο, 
όλοι του οι άγγελοι κι οι άνθρωποι.6»
Οι περιγραφές αυτές του Νίκου Καζαντζάκη για την κόλαση δεν απέχουν 
και πολύ από το θρυμματισμένο πεδίο του εμφυλίου πολέμου που συνά-
ντησε στην Ισπανία, όπως το περιγράφει τουλάχιστον στο ταξιδιωτικό του 
βιβλίο. Επομένως, μόνο τυχαία δεν είναι η αναφορά εκ μέρους του για την 
«θεία παραφροσύνη» των έργων του Γκρέκο και για μορφές στους πίνα-

κες του, που έχουν περάσει δια πυρός και σιδήρου. Είναι, λοιπόν, ευνόητο 
γιατί όταν ο Νίκος Καζαντζάκης επισκέφθηκε την Ισπανία, πρωταρχική 
σημασία στο πνευματικό αυτό ταξίδι θα αποκτήσει η «συνάντησή» του με 
τον Γκρέκο. Ενός συμπατριώτη του ζωγράφου, το καλλιτεχνικό έργο του 
οποίου αν και ήταν αινιγματικό, αμφίσημο, μυστηριώδες, εντούτοις είχε 
ήδη τότε επαναξιολογηθεί πια από τις σημαίνουσες μορφές στο χώρο της 
τέχνης και κυρίως από τους εκπροσώπους του εξπρεσιονισμού. Ο Νίκος 
Καζαντζάκης, λοιπόν, όταν έκανε την αναφορά του ως απλός στρατιώτης 
προς τον στρατηγό «Ελ Γκρέκο», γνώριζε πια πως αυτός είχε κατακτήσει 
επάξια τον τίτλο μιας από τις πιο αινιγματικές και χαρισματικές προσω-
πικότητες στην ιστορία της τέχνης όλων των εποχών. 
Τέλος, ο Νίκος Καζαντζάκης συγγράφει την «Αναφορά στον Γκρέκο» 
και διαισθανόμενος ότι δεν θα μείνει για πολύ χρόνο στην ζωή, νιώθει την 
ανάγκη να αναφερθεί στα πεπραγμένα του δικού του πνευματικού αγώνα. 
Μόνο αντάξιο γι’ αυτήν την «αναφορά» επιλέγει τον Δομήνικο Θεοτοκό-
πουλο, γιατί θεωρεί ότι διάβηκαν τα ίδια δύσβατα πνευματικά μονοπάτια 
και αποτύπωσαν στα έργα τους την ίδια πνευματική αγωνία και τόλμη 
κατά την αναζήτηση της ουσίας των πραγμάτων και της αλήθειας. Και 
τον αποχαιρετά στην «Αναφορά» του με τα εξής, άκρως συγκινητικά:
«Παππού αγαπημένε. Πόσος καιρός πέρασε από τη νύχτα εκείνη που 
κοιμήθηκα στο Τολέδο, κι οσμίστηκες πως έφτασε ένας Κρητικός στη 
γειτονιά σου και σηκώθηκες από το μνήμα σου, γίνηκες όνειρο κι ήρθες 
και με βρήκες; Μια αστραπή; Τρεις αιώνες; Ποιος μπορεί στον αέρα της 
αγάπης να ξεχωρίσει την αστραπή από την αιωνιότητα;………όλη μου τη 
ζωή ήμουν ένα δοξάρι σε ανήλεα, αχόρταγα χέρια. Πόσες φορές τα αό-
ρατα χέρια τέντωσαν, παρατέντωσαν το δοξάρι και το άκουγα να τρίζει 
να σπάσει!
Ας σπάσει! Φώναζα……………Με είχες μάθει, παππού, να διαλέξω, διά-
λεξα.Διάλεξα∙ και τώρα αχνίζει το δειλινό πάνω στους λόφους.Μεγάλωσαν 
οι ίσκιοι, γέμισε ο αγέρας πεθαμένους. Η μάχη σκολάζει. Νίκη-
σα;νικήθηκα;τούτο μόνο ξέρω: είμαι γεμάτος πληγές και στέκουμαι όρθι-
ος.Γεμάτος πληγές, όλες στο στήθος∙ έκαμα ό,τι μπόρεσα, παπ-
πού,………………να μη σε ντροπιάσω…………………Φιλώ το χέρι σου, φιλώ 
τον ώμο τον δεξό σου, φιλώ τον ώμο το ζερβό σου. Παππού, καλώς σε 
βρήκα…………….»7.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δημοσίευμα τούτο αφιερώνεται στη μνήμη του Μιχαήλ 
Ιωάννου Σταυρακάκη. Του Ανωγειανού που έφυγε σε εφηβική ηλικία από 
τ’ Ανώγεια και άπλωσε τα φτερά του προς την οικουμένη, την Αμερική, 
για να χαρίσει προς τη γενέτειρά του το «Σταυράκειο» Γυμνάσιο Ανωγεί-
ων. Έχω τη γνώμη πως οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να μεριμνήσουν ώστε 
αίθουσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κρήτης να πάρει τιμητικά τ’ 
όνομά του. 

1  ό όδυσσέας λ. Σπαχής είναι δικαστικός λειτουργός και συγγραφέας.
2   Νίκου Καζαντζάκη, «Αναφορά στον Γκρέκο»,εκδόσεις Ν.Καζαντζάκη,  

Αθήνα, σελ. 16
3   Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας Ισπανία, εισαγωγή – επιστημονική 

επιμέλεια: Νίκος Μαθιουδάκης, εκδόσεις Έθνος Α.Ε. σελ. 87.
4  βλ. Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας Ισπανία, ο.π., σελ. 93-94.
5  βλ. Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας Ισπανία, ο.π., σελ. 97. 
6  βλ. Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας Ισπανία, ο.π., σελ. 94-95.
7  Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, ο.π., σελ. 505-506.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
βΙβλΙογραφΙα
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1. «Ταξιδεύοντας Ισπανία», εισαγωγή – επιστημονική επιμέλεια:  

Νίκος Μαθιουδάκης, εκδόσεις Έθνος Α.Ε.
2. «Αναφορά στον Γκρέκο», εκδόσεις Ν.Καζαντζάκη, Αθήνα.

Πρεβελάκης Παντελής: 
Δομήνικος Θετοκόπουλος, εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα.

Σταυρακάκης Ιωάννου μιχαήλ: 
Αυτοβιογραφία, πρώτη έκδοση 1954,δεύτερη έκδοση Ηράκλειο Κρήτης 2016.

Χατζηνικολάου Νίκος: 
Ο Μοντερνισμός του Γκρέκο, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα.
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ΕΤΑ ΑΠό 2 ΚΑΙ πλέον χρόνια περιορισμών και 
εγκλεισμού, λόγω του covid -19, ο Σύλλογος 
Ανωγειανών της Αθήνας υποδέχτηκε το Σάββα-
το, 16 Απριλίου 2022, συγχωριανούς και φίλους, 
στο καθιερωμένο ετήσιο αντάμωμα με αφορμή 

την ετήσια χοροεσπερίδα του, που φέτος, γι’ ακόμη μία φο-
ρά, «σκιάστηκε» από ηχηρές απουσίες, λόγω του πρόσφα-
του πένθους περισσότερων ανωγειανών οικογενειών...
Παρ’ όλ’ αυτά το δεύτερο «σπίτι» των Ανωγειανών της Αθή-
νας, το Κρητικό Κέντρο – κορφή της διασκέδασης για τους 
Κρήτες της πρωτεύουσας, Αόρη – Μερτζάνης, των αδελφών 
Σταυρακάκη, γέμισε γι΄ακόμη μία φορά, χάρη στους φίλους 
του Συλλόγου – μέλη κρητικών πολιτιστικών σωματείων της 
Αττικής, που μαζί με τους συγχωριανούς, στηρίζουν χρόνια 
τώρα τη δράση και την προσφορά του στα κρητικά πολιτι-
στικά δρώμενα της Αθήνας. Γι’ αυτό οφείλουμε σε όλους 
αυτούς τους φίλους ξεχωριστές, θερμές ευχαριστίες!

Στο πλαίσιο της φετινής του χοροεσπερίδας, ο Σύλλογος 
Ανωγειανών της Αθήνας γιόρτασε τη συμπλήρωση 50 ετών 
από την επανίδρυσή του, το Μάιο του 1970, που δυστυχώς 
ο κορωνοϊός δεν επέτρεψε να εορταστούν εγκαίρως και με 
τον δέοντα τρόπο.
Μετά την προβολή ολιγόλεπτου βίντεο για την επανίδρυση, 
τις δράσεις και την προσφορά του Συλλόγου τα τελευταία 
50 χρόνια, που επιμελήθηκε η πρόεδρος του Συλλόγου μας 
κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, σε επεξεργασία – μοντάζ Μι-
χάλη Κοζωνάκη, τα παρόντα στην χοροεσπερίδα μέλη πα-
ρελθόντων διοικητικών συμβουλίων του Συλλόγου, μαζί με 
τα μέλη του παρόντος διοικητικού συμβουλίου, έβγαλαν την 
δέουσα αναμνηστική φωτογραφία.
Ακολούθησε η παρουσίαση των χορευτικών τμήματων του 
Συλλόγου (παιδικό, προχωρημένων), υπό την επιμέλεια και 
καθοδήγηση των χοροδιδασκάλων του Συλλόγου, Κώστα 
Μέμμου και Κατερίνας Κωσταρέλου, για ν’ ακολουθήσει 

όΙ ΑΝΩΓΕΙΑΝόΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΣΜΙΞΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥΣ

δράσεις αποδράσεις

Μ
Α θ Η Ν Α ,  1 6  Α π ρ Ι λ Ι ο υ  2 0 2 2

ένα γνήσιο Ανωγειανό γλέντι, μέχρι τις πρώτες πρωϊνές 
ώρες της Κυριακής, με τους Λευτέρη και Μανούσο Καλ-
λέργη, με το συγκρότημά τους, να κρατούν αμείωτο το κέφι. 
Η οικογένεια Μερτζάνη, με επικεφαλής τους Δημήτρη και 
Γιάννη Σταυρακάκη και άξιους συνεχιστές τους Μανώλη-
δες, τον Ηρακλή και τη Μυρσίνη, καθώς και όλο το προσω-
πικό του Κρητικού Κέντρου «ΑΟΡΗ Μερτζάνης», επιμε-
λήθηκαν άρτια της φιλοξενίας των παρευρισκομένων.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας ευχαριστεί θερμά,
τους λευτέρη και μανούσο καλλέργη και το συγκρότημά 
τους, Θωμά Μπολάκη (κιθάρα), Γιώργο Κυριακόπουλο 
(κρουστά), Μιλτιάδη Καλλέργη (πνευστά) για το γνήσιο 
παραδοσιακό ανωγειανό γλέντι, που μας πρόσφεραν,
τους γιάννη και Δημήτρη Σταυρακάκη (μερτζάνηδες), το 
μανώλη, τον Ηρακλή, το μανώλη και τη μυρσίνη Σταυ-
ρακάκη, και όλο το προσωπικό στο «ΑΟΡΗ Μερτζάνης» 
για την άψογη φιλοξενία και τη συνεργασία τους,
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όΙ ΑΝΩΓΕΙΑΝόΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΣΜΙΞΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥΣ

ΑΝΩΓΕΙΑ, Η ΑΕΤόΦΩλΙΑ ΤόΥ ΨΗλό-
ΡΕΙΤΗ. Τόπος, άγριος και πολύπαθος, 
που γεννά πολιτισμό από καταβολής του 
και δένει τους ανθρώπους του με ρίζες 
βαθιές, σ’ όποιο σημείο του πλανήτη κι 
αν ακροβολιστούν… Τους μαθαίνει να 
«κουβαλούν» τ’ Ανώγεια παντού…
Έτσι, μετά το 3ο ολοκαύτωμα των Ανω-
γείων τον Αύγουστο του 1944, επιφανείς 
Ανωγειανοί της μεταπολεμικής Αθήνας, 
με καίριες κυβερνητικές και όχι μόνο 
θέσεις, ιδρύουν το 1947 το Σύλλογο των 
εν Αθήναις Ανωγειανών «ο Ψηλορεί-
της» με σκοπό να συνδράμουν ενεργά 
στην ανασυγκρότηση των Ανωγείων, με 
δράσεις και παρεμβάσεις στην κυβέρνη-
ση και στους αρμόδιους φορείς.
Έχοντας επιτύχει στην προσπάθεια αυ-
τή, ο Σύλλογος των εν Αθήναις Ανω-
γειανών ατονεί μέχρι τις αρχές του 1970.
Μέσα την ταραγμένη περίοδο της χού-
ντας, που εντείνει την ανάγκη για επι-
κοινωνία και συμπόρευση, μια ομάδα 
Ανωγειανών μονιάζει και αποφασίζει να 
συνεχίσει, αυτό που οι προγενέστεροί 
του ξεκίνησαν. Έτσι, ο Σύλλογος Ανω-
γειανών Αθήνας επανιδρύεται. 
Για επωνυμία του επιλέγει αυτή τη φορά 
την ονομασία του σπηλαίου, όπου ανα-
θράφηκε ο Δίας, στο Ανωγειανό Αόρι. 
«Το Ιδαίον Άντρον». Και για σήμα του 
την ασπίδα των Κουρητών, που βρέθηκε 

στο σπήλαιο αυτό.
Επιδίωξή του να κρατήσει ζωντανές τις 
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των 
Ανωγείων στην πρωτεύουσα, μέσα από 
ποικίλες δράσεις.
Παράλληλα, επιδιώκει να κρατήσει ζω-
ντανή την επαφή και την επικοινωνία με 
τα πάτρια εδάφη, τ’ Ανώγεια. Έτσι, το 
1973 εκδίδει την εφημερίδα του, τη «Φω-
νή των Ανωγείων», αρχικά σε διμηνιαία 
και στη συνέχεια σε τριμηνιαία βάση. 
Μέσα από τη «Φωνή» οι Ανωγειανοί της 
Αθήνας και οι ντόπιοι μοιράζονται τα 
νέα τους, τα ευχάριστα και τα δυσάρε-
στα της καθημερινότητάς τους. Η «Φω-
νή των Ανωγείων», παρά τις δυσκολίες, 
συνεχίζει να ηχεί έντυπα ως σήμερα, σε 
πείσμα της επικράτησης του διαδικτύου 
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
χάρη στην αγάπη και το μεράκι των με-
λών του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας.
Με το πέρασμα των χρόνων, νεότερες 
γενιές Ανωγειανών αναλαμβάνουν τη 
σκυτάλη και συνεχίζουν με την ίδια αγά-
πη για τα πάτρια, την παράδοση που 
ξεκίνησαν το 1970 οι προκάτοχοί τους. 
Μιχαήλ Σκουλάς, Θανάσης Σταυρακά-
κης, Γεώργιος Πασπαράκης, Γεώργιος 
Σαλούστρος, Ιωάννης Ανδρεαδάκης, 
Βασίλης Τουπής, Γιάννης Μανουράς, 
Ζαχαρίας Σαλούστρος Λαγός και η  
πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Συλλόγου, 

Ζαχα ρένια Ανδρεαδάκη, είναι αυτοί που 
ηγήθηκαν και ηγούνται πολλών ακόμα 
και δημιουργικών Ανωγειανών της Αθή-
νας, που θέλησαν να κρατήσουν δυνατή 
την Ανωγειανή φλόγα στην πρωτεύουσα.
Κοπές πίτας, ετήσιες χοροεσπερίδες, 
εκδηλώσεις πολιτισμού, συμμετοχή σε 
παγκρήτια δρώμενα της πρωτεύουσας, 
εκδρομές, μαθήματα χορού, είναι κά-
ποιες μόνο από τις εικόνες που συνθέ-
τουν το πολύμορφο κάδρο του Συλλό-
γου Ανωγειανών Αθήνας.
Στο πέρασμα του μισού και πλέον αιώ-
να ζωής του, ο Σύλλογος Ανωγειανών 
Αθήνας απέκτησε το δικό του «σπίτι» 
και ακόμα και στην περίοδο της πανδη-
μίας, με τη δράση του «Μένουμε σπίτι 
με Ανωγειανή Παρέα», έφερε, με τη 
συμμετοχή 17 Ανωγειανών καλλιτεχνών, 
τ’ Ανώγεια πιο κοντά…
Η μακρόχρονη ιστορία του Συλλόγου 
Ανωγειανών Αθήνας, μας διδάσκει ότι με 
τη σύμπνοια, την αλληλεγγύη και κυρίως 
τη συμμετοχή, ο τόπος μας, τ’ Ανώγεια 
θα παραμείνουν πάντα ζωντανά στην 
καρδιές των απόδημων Ανωγειανών, όσο 
μακριά τους κι αν βρίσκονται αυτοί…
Ας ευχηθούμε οι απόγονοι των Ανω-
γειανών της Αθήνας, να κρατήσουν 
άσβεστη τη φλόγα που άναψε πριν μισό 
αιώνα, και ο Σύλλογος να φτάσει και να 
ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής…

δράσεις αποδράσεις

τους εκπροσώπους πολιτιστικών σωματείων και λαογρα-
φικών, χορευτικών συλλόγων, που τίμησαν με την παρουσία 
τους τη χοροεσπερίδα μας και συγκεκριμένα τον πρόεδρο 
της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου «Κρηταγενής Ζευς» κο 
Κωστή Σηφάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Δηλε-
σίου κο Θέμη Μέμμο, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τη 
γενική γραμματέα, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και τον 
ειδικό γραμματέα της Ένωσης Κρητών Βρηλισσίων κ.κ. 
Στέλιο Κουρομιχελάκη, Μανώλη Πανακάκη, Μαρία Πανα-
κάκη, Στέφη Αγγελίδου και Γεράσιμο Τσάρκο, το μέλος του 
δ.σ. της Παγκρητίου Ενώσεως, επικεφαλής του Λαογραφι-
κού Ομίλου «Κρήτες» και υποψήφιο πρόεδρο της Παγκρη-
τίου Ενώσεως, χοροδιδάσκαλο, κο Γιώργο Πετράκη, την 
υποψήφια πρόεδρο της Παγκρητίου Ενώσεως κα Ρένα Βα-
σιλάκη, την κοσμήτορα της Παγκρητίου Ενώσεως και χο-
ροδιδάσκαλο του Συλλόγου Κρητών Γαλατσίου κα Αγγελι-
κή Σαραβελάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Αγίου 
Δημητρίου και μέλος του δ.σ. της Παγκρητίου Ενώσεως κο 
Στέλιο Μαμαλάκη, τον γεν. γραμματέα της Παγκρητίου 
Ενώσεως κο Κώστα Καραπιδάκη, τα μέλη του δ.σ. της Πα-
γκρητίου Ενώσεως κ.κ. Κώστα Βγότζα και Γιάννη Τσούμο, 
την πρόεδρο και τον ταμία του Συλλόγου Κρητών Νέας 
Μάκρης – Μαραθώνα, κ.κ. Ρόζα Αγγισουλάκη και Βαρδή 
Κοζωνάκη, τον κοσμήτορα του Συλλόγου Κρητών Αγίας 
Βαρβάρας κο Σπύρο Αθανασάκη, τον ταμία της Κρητικής 
Εστίας κο Νικόλαο Κάραλη, τον πρόεδρο των Ακουμιανο-
βρυσανών και μέλος του δ.σ. της Κρητικής Εστίας κο Μα-
νώλη Μαρινάκη, το μέλος του δ.σ. της Ένωσης Απανταχού 
Σφακιανών κο Γιάννη Τζωρτζάκη, τον ταμία β’ του Συλλό-
γου Μεσσαριτών Αττικής, κο Ευθύμη Κοζωνάκη, τον γενι-
κό γραμματέα και τον ταμία του Συλλόγου Κρητών Γέρακα 
– Παλλήνης κ.κ. Βαγγέλη Παπαδόπουλο και Γιώργο Καρα-
σταμάτη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αμαρου-
σίου κο Νίκο Βεργίνη, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Κρητών 
Ελευσίνας κο Γιώργο Κουβίδη, τον κο Εμμανουήλ Μπρέσκα, 
πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Αμπελοκήπων «Οι Ρίζες».
τους χοροδιδασκάλους της χορευτικής μας ομάδας κώστα 
μέμμο και κατερίνα κωσταρέλου, που επιμελήθηκαν την 
παρουσία της παιδικής και ενήλικης χορευτικής ομάδας του 
Συλλόγου μας, 
τους δωρητές της λαχειοφόρου, που στηρίζουν σταθερά το 
Σύλλογό μας,
τους Παναγιώτη μαργαρώνη και Στάθη φετάνη, για τις 
φωτογραφίες και τα βίντεο,
τα μέλη της χορευτικής μας ομάδας για την αξιόλογη προ-
σπάθειά τους, αλλά κυρίως για την ανεκτίμητη συνδρομή 
τους στην οργάνωση της βραδιάς και την παρουσία τους, 
που έδωσε νέα πνοή, δυναμική και διάθεση τόσο στη χορο-
εσπερίδα μας όσο και στο Σύλλογό μας γενικά,
τους συγχωριανούς και φίλους, που μας τίμησαν με την 
παρουσία τους και συμμετείχαν μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες στο γλέντι, που στήθηκε.

Να είμαστε όλοι καλά και πάντα με καλό να σμίγομε!
Και του χρόνου!

50 χΡΟΝΙΑ ΣύλλΟγΟΣ ΑΝωγΕΙΑΝωΝ ΑθΗΝΑΣ: 
λΙγα λογΙα γΙα ΤΗΝ ΙΣΤορΙα ΚαΙ ΤΙΣ ΔραΣΕΙΣ Του
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δράσεις αποδράσεις

Ένταξη της πράξης «Επιχορήγηση Ν.π. Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την υλοποίηση του έργου: Συνέχιση λει-
τουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ανώγεια της Κρήτης στο πλαίσιο του Τομεακού προγράμματος Ανά-

πτυξης (ΤπΑ) του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 630.500,00 ευρώ

Πολύ σημαντική τηλεδιάσκεψη για το Σχέδιο Πόλης του  
Δήμου Ανωγείων πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος κ. Νίκου Ταγαρα. 

ΚΥΡΙόΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠόΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΗΤΑΝ:
›  Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των ΤΠΣ στα οποία  

έχει ενταχθεί ο Δήμος Ανωγείων στο Β κύκλο.
›  Η αναζήτηση χρηματοδότησης για την ανάθεση νέας  

μελέτης τροποποίησης και επέκτασης Ρυμοτομικού  
Σχεδίου (Θα Περιλαμβάνει Μελέτη Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων και Γεωλογικής καταλληλότητας).

Το παραδοτέο της μελέτης τροποποίησης ΡΣ θα πρέπει  
να αναρτηθεί για διαβούλευση, να περάσει Περιφερειακό 
ΣΥΠΟΘΑ και στη συνέχεια μαζί με την γνωμοδότηση να 
έρθει στο ΥΠΕΝ για σύνταξη ΠΔ.

TΗΛΕΔΙΑΣΚΕψΗ 
γΙΑ ΤΟ ΣχΕΔΙΟ 
Π Ο Λ Η Σ  Τ Ο Υ 

ΔΗμου αΝΩγΕΙΩΝ
απο ΤΗΝ πλΕυρα Του ΔΗμου αΝΩγΕΙΩΝ ΣυμμΕΤΕΙχαΝ:
Σωκράτης κεφαλογιάννης, Δήμαρχος Ανωγείων
Ειρήνη κονιού, πολιτικός μηχανικός Τ.Ε., ειδικός συνεργάτης σε θέματα σχεδίου πόλης
Ζαχαρένια Σκουλά, πολιτικος μηχανικός Δήμου Ανωγείων και
Αντώνιος Χουρδάκης - Βασίλης Δεσποτακης, αρμόδιοι μελετητές του υπό έγκριση σχεδίου  
πόλης Ανωγείων

απο Το υπουργΕΙο πΕρΙβαλλοΝΤοΣ ΣυμμΕΤΕΙχαΝ:
Υφυπουργος κ. Νικόλαος Ταγαράς
Δ/ντης Υφυπ κ. Ιωάννης Δεπάστας
Δ/ντρια Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας κα Αυγή Βάσση 
Σύμβουλος Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας κα Υψηλάντη Άννα 
Σύμβουλος Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας κα Ηλιάδη Άλκηστης 
Τμηματάρχης Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων κ. Παυλοπουλος Σταύρος 
Υπάλληλος πολεοδομικών μελετών και Ρυθμίσεων κα Ζωνόρου Αύρα

χροNοΔΙαγραμμα υλοποΙΗΣΗΣ

7_   Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 01/02/2022.

8_   Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

10_  Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου 

υποέργου πραγματοποιείται έως 29/10/2023.

ΚαΤαΝομΗ ΚοΣΤουΣ πραΞΗΣ

ΣυΝολΙΚΗ ΔΗμοΣΙα ΔαπαΝΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630.500,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣυμμΕΤοχΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

μΗ ΕΝΙΣχυομΕΝοΣ προΫπολογΙΣμοΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

ΣυΝολΙΚο ΚοΣΤοΣ πραΞΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630.500,00

ΣυΝολΙΚΗ ΕπΙλΕΞΙμΗ ΔΗμοΣΙα ΔαπαΝΗ πραΞΗΣ Επα . . . . . . . . . . . . 630.500,00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑνΩγΕΙΩν

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πάτρο-
κλος γεωργιάδης Αποφασίζει την Έντα-
ξη της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ίδρυ-
μα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για 
την υλοποίηση του έργου: 
Συνέχιση λειτουργίας της Δομής Φιλοξε-
νίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ανώ-
γεια της Κρήτης στο πλαίσιο του Τομεα-
κού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου» με κωδικό ΟΠΣ 5163943 και στον 
Άξονας Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση 
Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (α. 1 παρ. 
4 ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση.» Η επι-
λέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
630.500,00 ευρώ και αφορά το ποσό που 
χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί 
από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Σ Τ ο Ι χ Ε Ι α   π ρ α Ξ Η Σ

φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5629 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) συνεχίζει τη λειτουργία του Κέντρου 
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ανώγεια της Κρήτης από 01/02/2022 μέχρι 31/01/2023. Το κέντρο έχει δυναμικότη-
τα φιλοξενίας 25 αγοριών ηλικίας από 12 έως 18 ετών. Οι Υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται από έμπειρο καταρτισμένο 
προσωπικό, σχετίζονται τόσο με την διαβίωση όσο και με την διασφάλιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
φιλοξενούμενων. Βασικός άξονας που διατρέχει τη δράση είναι η προστασία των ανηλίκων και η ομαλή ένταξή τους στην 
τοπική κοινωνία με στόχο τη σταδιακή αυτονόμησή τους και την προετοιμασία τους για την ενηλικίωση.Η δομή φιλοξενίας θα 
λειτουργεί καθολικά στο πλαίσιο που ορίζει η πρόσκληση και ο Οδηγός Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανη-
λίκων (Ιανουάριος 2022) προσφέροντας 24ωρη παροχή φροντίδας / φύλαξης. Αναλυτικότερα σε αυτήν θα προσφέρονται:
• Παροχή στέγασης, σίτισης
• Παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης της ομάδας στόχου.
• Παροχή εξειδικευμένης Νομικής Συνδρομής σε θέματα ασύλου.
• Παροχή διερμηνείας
•  Παροχή μαθημάτων εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας και προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης πλέον της εγγρα-

φής στο σχολείο ή/και σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Η δομή στελεχώνεται από κατάλληλο και έμπειρο επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό ενώ διοικείται από διευθυντική ομάδα με μεγάλη εμπειρία τόσο στο προ-
σφυγικό και την παιδική προστασία όσο και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 25 άτομα
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ΣΑΒΒΑΤο, 4 ΙουΝΙου 2022

Με το ποσό των 120.000 ευρώ χρηματοδοτεί κάθε ένα από τα επτά Γεωπάρ-
κα του Ελληνικού Δικτύου των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO ο 
Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).
Οι προγραμματικές συμβάσεις χρηματοδότησης υπεγράφησαν χθες κατά την 
έναρξη του 3oυ Συνεδρίου των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO της Ελ-
λάδας και της Κύπρου, που πραγματοποιείται στα Γιάννενα, παρουσία του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιώργου Αμυρά, μεταξύ  των 
εκπροσώπων των γεωπάρκων και του Γενικού Διευθυντή του ΟΦΥΠΕΚΑ, 
Γιάννη Μητσόπουλου.
Πρόκειται για τα Γεωπάρκα Ψηλορείτη, Σητείας, Βίκου-Αώου και Λέσβου, 
ακολουθεί το Γεωπάρκο Γρεβενών Κοζάνης, ενώ για την αντίστοιχη χρημα-
τοδότηση των Γεωπάρκων Χελμού-Βουραικού και Κεφαλλονιάς-Αίνου δεν 
απαιτούνται συμβάσεις, δεδομένου ότι υπάγονται απευθείας στον ΟΦΥΠΕΚΑ.
Για πρώτη φορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με όχημα τον 
ΟΦΥΠΕΚΑ, αναλαμβάνει την προστασία και την οικονομική υποστήριξη 
των επτά αναγνωρισμένων Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO και η χρη-
ματοδότηση αφορά στην κατασκευή και εγκατάσταση ενημερωτικών πινακί-
δων, τη δημιουργία θέσεων θέας, την αποκατάσταση και καθαρισμό των 
μονοπατιών εντός των Γεωπάρκων, την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 
πληροφορικής και διαδραστικών εφαρμογών στα Κέντρα Ενημέρωσης των 
Γεωπάρκων καθώς και τη δημιουργία εκθέσεων.
Στην έναρξη του τριήμερου Συνεδρίου που διοργανώνεται από την Αναπτυ-
ξιακή Ηπείρου, την Περιφέρεια Ηπείρου, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της 
Unesco, την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή της Unesco και τον ΟΦΥΠΕΚΑ 
παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, οι Δή-
μαρχοι Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος, Κόνιτσας Νίκος Εξάρχου, Λαυρε-
ωτικής Δημήτρης Λουκάς, Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης και  εκπρό-
σωποι των Γεωπάρκων και του τουρισμού. 
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιώργος Αμυράς δήλωσε: 
«Από τον σχεδιασμό μας δε θα μπορούσε να λείπει η ανάπτυξη και η ανά-
δειξη των Παγκόσμιων Γεωπάρκων. Πρόκειται για θησαυρούς της ελληνικής 
φύσης και της γεωλογικής ιστορίας της χώρας που μπορούν να συμβάλλουν 
στη διεθνή προβολή της Ελλάδας και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού».
Νωρίτερα ο κ. Αμυράς επισκέφθηκε τη Λάρισα για την υπογραφή προγραμ-
ματικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστού 
και του ΟΦΥΠΕΚΑ για την προετοιμασία φακέλου και τον καθορισμό σχε-
δίου δράσης με σκοπό την ένταξη της περιοχής Μετεώρων και Πύλης στο 
Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.

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 ΑΙΜΑΤόΣ ΤόΥ ΣΥλλόΓόΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «Το ιΔΑιον ΑνΤρον», 
ΠόΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤό ΝόΣόΚόΜΕΙό «ΣΩΤΗρΙα».

ΣυμμΕΤοχΗ 
Του ΔΗμου αΝΩγΕΙΩΝ 
ΣΤο ΣυΝΕΔρΙο 
γΙα ΤΗ χρΗμαΤοΔοΤΗΣΗ 
ποΣου 120.000 ΕυρΩ 
 ΤΩΝ 7 αΝαγΝΩρΙΣμΕΝΩΝ 
 παγΚοΣμΙΩΝ γΕΩπαρΚΩΝ ΤΗΣ UNeSco
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ΑΙΤΗμΑΤΑ κΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΔΗμΟΤωΝ μΕΣω ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕλΙΔΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗμΟΥ ΑΝωγΕΙωΝ
ΑΝώΓΕΙΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Στην εποχή της ηλεκτρονικής πληροφορίας και της ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης ο Δήμος Ανωγείων, εκπληρώνοντας το στόχο που έχει θέσει για 
προσαρμογή των υπηρεσιών του στα σύγχρονα δεδομένα, δίνοντας «δια-
δικτυακό βήμα» στους συμπολίτες μας για να παρακολουθήσουν, να κα-
ταθέσουν τις ιδέες, τις προτάσεις, αλλά και την κριτική τους, προχώρησε 
στον εκσυγχρονισμό της ιστοσελίδας του (www.anogeia.gr) και στην συ-
μπερίληψη σε αυτή ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως οι ηλεκτρονικές πλη-
ρωμές, τα αιτήματα πολιτών, και η πορεία προϋπολογισμού του Δήμου 
(https://anogeia.gr/dimotis/).
Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι ενότητες ηλεκτρονικές πληρωμές και πορεία 
προϋπολογισμού και από σήμερα ενεργοποιούνται τα αιτήματα των πο-
λιτών. Η ενότητα αυτή αφορά την καταχώρηση αιτημάτων (π.χ. αποκα-
τάστασης οδοφωτισμού, καθαριότητας, τοποθέτηση κάδων, έκδοση βε-
βαίωσης μόνιμης κατοικίας, μη οφειλής ΤΑΠ κ.λπ.), καθώς και προτάσεις 
σε θέματα που αφορούν τη δημοτική αρχή και τους δημότες. 
Η είσοδος στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται με τους προσωπικούς  
κωδικούς Taxisnet, το αίτημα υποβάλλεται στο Δήμο, παίρνει αριθμό 
πρωτοκόλλου και εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο. Στην ιστοσελίδα 
επίσης εμφανίζεται η πορεία του αιτήματος (υποβληθέν, υπό εξέταση, 
εγκριθέν κ.λπ.). 
Ο Δήμος Ανωγείων, για άλλη μια φορά, δίνει βήμα στους πολίτες και πα-
ρέχει τη δυνατότητα για την κατάθεση απόψεων και προτάσεων, καθώς 
και την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων χωρίς να είναι αναγκαία η φυσι-
κή τους παρουσία. 

Η  Σ Τ Η λ Η  Τ O Υ  Τ Α μ Ι Α

■ Στη μνήμη Σκουλά Ιωάννη (μεταξά), εισέφεραν στη Φ.Α.
Ο Άρης Μανουράς Ζωνός το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.
Ο Παναγιώτης Σκουλάς του Δημητρίου το ποσό των εκα-
τό πενήντα (150,00) ευρώ.
Άγνωστος το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ. 
Η οικ. Γεωργίου Μάρκου Μέμου το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
Η οικ. Εμμανουήλ Σκουλά (Μεταξά) το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
Η οικ. Νικολάου Δ. Μπέρκη το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ.

■ Στη μνήμη Ευαγγελίας Σπμώκου (Ατζαροσάββενας), η 
οικογένειά της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των εκατό 
(100,00) ευρώ.
■ Στη μνήμη Στέργιου Σκουλά, ο γιος του μανώλης Σκου-
λάς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ. 
■ Στη μνήμη Βουϊδάσκη Βασιλείου, εισέφεραν στη Φ.Α.

Η αδερφή του Ιφιγένεια Βουϊδάσκη το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ.
Η σύζυγος και τα παιδιά του το ποσό των εκατό (100,00) 
ευρώ.
H οικογένεια του Δημητρίου Πασπαράκη (καραμπάτου) 
το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.

■ Στη μνήμη της Ελένης Σουλτάτου τα παιδιά της εισέφεραν 
στη Φ.Α. το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
■ Στη μνήμη της κλεάνθης μαυρόκωστα η οικογένεια του 
Δημητρίου Πασπαράκη (καραμπάτου) εισέφερε το ποσό 
των εκατό (100,00) ευρώ.
■ Στη μνήμη γιαννάκου ξυλούρη, άγνωστος εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
■ Στη μνήμη Ζαχαρία ξημέρη του Στέφανου, ο αδερφός 
του Ορέστης ξημέρης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των εκα-
τό (100,00) ευρώ.
■ Στη μνήμη Ιωάννη ξυλούρη, η μαργαρίτα Δεφίγγου ξυ-
λούρη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
■ Στη μνήμη γεωργίου μανιώρου, η αδερφή του Όλγα μα-
νιώρου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
■ Στη μνήμη Αγάπης κεφαλογιάννη (γιωργαλή), ο καλέ-
ντης κωνσταντίνος εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των εκατό 
πενήντα (150,00) ευρώ.
■ Ο φασουλάς Ιωάννης του Αντωνίου εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ.
■ Ο Σαλούστρος Αριστοτέλης γεώργιος εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ.
■ Ο Θεμιστοκλής καλομοίρης εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
■ Ο καράτζης Νικόλαος του Εμμανουήλ εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
■ Ο καλέντης κωνσταντίνος εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
■ Ο καρβέλας Αθανάσιος του Χρήστου εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ.
■ Ο Αλέξανδρος Διαμαντής εισέφερε για συνδρομή στη 
Φ.Α. το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
■ Ο Αλέκος Διαμαντής εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.
■ Ο Χαιρέτης Θεόδωρος του Ιωάννου εισέφερε για συνδρο-
μή στη Φ.Α. το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
■ O Πασπαράκης Αχιλλέας (του Αλμπατομύρο) εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20,00 ευρώ.
■ Η κονιού Αριστέα (Ταγιαροβασίλη) εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20,00 ευρώ.
■ Η κονιού κατερίνα (Ταγιαροβασίλη) εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20,00 ευρώ.
■ Ο κονιός Βασίλης (Ταγιαροβασίλη) εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20,00 ευρώ.

ΔΙΟΡΘωΣΗ ΑΠΟ ΤΟ φΥλλΟ 328
Διορθώνεται στο παρόν η αναφορά στη στήλη ταμία του 
φύλλου 328 περί εισφοράς ποσού 100,00 ευρώ εκ μέρους 
Βασιλείου και μελίνας Σαλούστρου, αναφορικά με το ότι 
δεν αφορούσε ετήσια συνδρομή, αλλά έγινε εις μνήμη Ιωάν-
νη Σαλούστρου, για τη συμπλήρωση ενός έτους από το 
θάνατό του.

ΔΕλΤΙο  Τυπου  ΔΗμου  αΝΩγΕΙΩΝ
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ΑΠΟΣΤΟλΟΣ γ. ΠΑΠΑϊωΑΝΝΟΥ, Ομότ. καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γεννήθηκε 4.10.1945 στο Δολό Πωγωνίου Ιωαννίνων. Σπουδές: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διδάκτορας 1986. Διετής φοίτηση στη Σχολή Αρχειονομίας, 
Παλαιογραφίας και Διπλωματικής του Κρατικού Αρχείου Βενετίας και τριετής ερευνητική εργασία στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βε-
νετίας. Σταδιοδρομία: 1974-1977 και 1984-1988 Καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση, 1977-1980 ταξινόμηση και καταλογογράφηση της Βιβλιοθήκης της Ελληνορθόδοξης 
Κοινότητας Τεργέστης, 1980-1983 ερευνητής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε Ιταλούς, 1989- 1994 Επίκουρος Καθηγητής στο Παι-
δαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1994 ως σήμερα: Καθηγητής Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού Πολιτισμού στη Σχολή Επι-
στημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σήμερα στην ίδια Σχολή διευθύνει Εργαστήριο Ιστορίας του γνωστικού του αντικειμένου. Μέλος του Centro Studi di Niccolό 
Tommaseo και της Società Artistica e Letteraria di Trieste. Διατέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού Ηπειρωτικού Θεάτρου (1984-1985). Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 
1967-1974 ανέπτυξε αντιστασιακή δράση και φυλακίστηκε. Κυριότερα μελετήματα: «Τα Ελληνικά Παλαιότυπα του Διονυσίου Θερειανού στη Biblioteca Civica της Τεργέστης 
(1744-1863)», Padova 1983, «La Biblioteca della Communità Greco-Orientale di Trieste», Trieste 1982, «Οι Επιγραφές του Ελληνικού Νεκροταφείου στο Νησί  S. Michele 
Βενετίας», Βενετία 1982, «Ένα γράμμα του Ν. Γ. Πολίτη προς τον Δ. Θερειανό για το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του 1889», Αθήνα 1982, «Οι Έλληνες της Βενετίας και η Βενε-
τική Επανάσταση του 1848-1849», Ιωάννινα 1986, «Ζητήματα Διδακτικής της Ιστορίας», Ιωάννινα 1988, «Η Διαθήκη (1910) του Σοφοκλέους Κ. Αχιλλοπούλου (1854-1924)», 
Κάιρο 2001, «Ιουλιανός (Julianus): από τα πεδία της πολιτικής και των μαχών στις διδακτικές αρχές και στις παιδαγωγικές αξίες της ελληνικής παιδείας», Αθήνα 2002, «Η 
Τοπική Ιστορία και οι πηγές της», Ιωάννινα 2002, «Η Διδασκαλία της Ιστορίας, η Ιστορία της «μακράς διάρκειας», Ιωάννινα 2002, «Το Ιστορικό Αρχείο της Χριστιανικής 
Δημογεροντίας Λασιθίου (1869-1898)», Ιωάννινα 2003, «Μανόλης Σκουλάς, ο πυρπολητής του Αρκαδίου (1866)», Ιωάννινα 2005, «Από την ιστορία της παιδείας: Χειρόγρα-
φη παράδοση και διδακτική πράξη (16ος – 19ος αι.)», Τρίκαλα 2009, «Η Ιταλική Παλιγγενεσία, η πολιτική Ενοποίηση της Ιταλίας (1861) και οι επιδράσεις της στην ελληνική 
κοινωνία», Ιωάννινα 2011, «Τα Σφακιά. Η προσφορά του Γεωργίου ξενουδάκη (1818 – 1888) στην παιδεία, Η Διαθήκη (1888)», Ίμβρος Σφακίων 2014, «Η Μεγάλη Κρητική 
Επανάσταση (1866 – 1869) χωρίς τον πυρπολητή», περ. «Επιστημονική Επετηρίδα», 3 (2014 – 2015), Νεάπολη Κρήτης 2015. Γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά.

είδηση του θανάτου του Καθηγητή Ιστορίας Νεότερης 
Ελλάδας και Νεοελληνικού Πολιτισμού στη Σχολή 
Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

Απόστολου Παπαϊωάννου, γέμισε θλίψη τις καρδιές όσων 
από εμάς είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να συνερ-
γαστούμε μαζί του. 
Αφορμή για την πρώτη επικοινωνία του εκλιπόντος με το 
Σύλλογο Ανωγειανών Αθήνας ήταν η Ιστορική Διημερίδα με 
τίτλο «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – Τα τρία ολοκαυτώματα», που 
οργάνωσε και πραγματοποίησε ο Δήμος Ανωγείων, το διή-
μερο 12 και 13 Αυγούστου 2015, στ’ Ανώγεια.
Στο πλαίσιο αυτής, ο ομότιμος καθηγητής και διευθυντής του 
εργαστηρίου ιστορίας νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού 
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωάννινων, Απόστολος Πα-
παϊωάνου, έφερε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα την από 
09 Μαρτίου 1945 Έκθεση του Γενικού Διοικητική Κρήτης 
Μανούσου Βολουδάκη, αναφορικά με την ολοκληρωτική 
καταστροφή των Ανωγείων από τους Γερμανούς, το διάστη-
μα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 1944. Ένα έγγραφο που για το 
Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας, έχει ιδιαίτερη αξία, 
διότι η διάσωσή του, οφείλεται στο ακριβές αντίγραφο, που 
είχε διατηρήσει στο αρχείο του ο προκάτοχός του, Σύλλογος 
των εν Αθήναις Ανωγειανών «ο Ψηλορείτης».
Για το λόγο αυτό, στην έκδοση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
για την παρουσίαση του ως άνω εγγράφου στο ευρύ κοινό, 
έκδοση, την οποία επιμελήθηκε προσωπικά ο εκλιπών, συμ-
μετείχε και ο σύλλογός μας, κατόπιν της ιδιαίτερα τιμητικής 
πρότασης, που του έγινε συναφώς από τον κο Παπαϊωάννου, 
μ’ έναν χαιρετισμό της προέδρου του κας Ζαχαρένιας Αν-
δρεαδάκη.
Στο περιθώριο μάλιστα της ως άνω διημερίδας, ο κος Από-
στολος Παπαϊωάννου παραχώρησε στη Φ.Α. την ακόλουθη, 
σύντομη, συνέντευξη αναφορικά με την παρουσίαση του από 
09 Μαρτίου 1945 εγγράφου του Γενικού Διοικητή Κρήτης 
για την ολοκληρωτική καταστροφή των Ανωγείων και την 
αξία αυτού για την ιστορία του χωριού, η οποία δημοσιεύθη-
κε στο φύλλο 309 και αναδημοσιεύεται στο παρόν προς τιμή 
του εκλιπόντος.

Φ.Α.› κε Παπαϊωάννου που οφείλεται η ιδιαίτερη κλίση σας 
προς την κρητική ιστορία γενικά και την ντόπια ιστορία 
των Ανωγείων ειδικότερα;
Α.Π.› Παρ’ ότι πρόκειται για μια ιστορία παλαιά, για μένα 
είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ελκυστική και συγκινητική. 
Η κλίση μου αυτή, οφείλεται στους Δασκάλους μου καθηγη-
τες κ.κ. Μανούσο Μανούσακα, Νικόλαο Παπαδάκη και Νί-
κο Παναγιωτάκη, που δεν είναι πια στη ζωή. Ειδικότερα, όταν 
ξεκίνησε η επιστημονική μου δράση, από τη Βενετία και την 
Τεργέστη, με καθοδηγητές τους προαναφερθέντες καθηγη-
τές, έχοντας να κάνω με την ευρωπαϊκή, ιταλική ιστορία, 
όπως αυτή εμπλέκεται με την νεότερη ελληνική ιστορία, αμέ-
σως προέκυψαν και τα κρητικά, ιστορικά αντικείμενα. Δεν 
πέρασε πολυς καιρός, και ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’80 προέκυψε η πρώτη μου εργασία, που είχε ως αντικεί-
μενό της «Οι Έλληνες της Τεργέστης και η συνδρομή τους 
στη μεγάλη κρητική επανάσταση του 1866». Αυτή ήταν και 
η εισαγωγή για τη μετέπειτα ενασχόλησή μου με κρητικά 
ιστορικά και φιλολογικά θέματα.
Φ.Α.› Να έρθουμε τώρα στην από 09 μαρτίου 1945 έκθεση 
του γενικού Διοικητή κρήτης μανούσου Βολουδάκη, που 
για πρώτη φορά παρουσιάσατε στο πλαίσιο της ιστορικής 
διημερίδας, που οργάνωσε φέτος ο Δήμος Ανωγείων για τα 
τρία ολοκαυτώματα του χωριού. Πείτε μας κατ’ αρχάς πώς 
ήρθε στα χέρια σας.
Α.Π.› Ήρθε στα χέρια μου, θα έλεγα, παλαιοπωλικά, από 

μια δημοπρασία του γνωστού οίκου, με σπάνια βιβλία και 
εκδόσεις, του Κώστα Σπανού στην Αθήνα. Σ’ εκείνη τη δη-
μοπρασία, σ’ εναν λαχνό ήταν και η έκθεση της 9ης Μαρτίου 
1945 του Γενικού Διοικητή Κρήτης Μανούσου Βολουδάκη. 
Εκεί λοιπόν κατόρθωσε να φτάσει στα χέρια μου η έκθεση 
αυτή, η οποία και παρέμενε στο αρχείο του εργαστηρίου 
ιστορίας Ελλάδας και Πολιτισμού, που διευθύνω στο Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων. Η έκθεση αυτή είχε βέβαια ήδη μετα-
γραφεί, αλλά υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά το γνήσιο 
του εγγράφου, καθόσον οι υπογραφές ήταν για μένα δυσα-
νάγνωστες, υπήρχε όμως η σφραγίδα του Συλλόγου των εν 
Αθήναις Ανωγειανών «ο Ψηλορείτης». Η έκθεση αυτή ήρθε 
στα χέρια μου το 1998-1999, και παρέμενε στο αρχείο μου 
αναμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία για να έλθει στη δημο-
σιότητα. Και αυτή η στιγμή έφτασε. Οφείλω δε να ευχαριστή-
σω τον Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ 
ΑΝΤΡΟΝ», διότι με τη δική του συνδρομή αναγνώσθησαν οι 
υπογραφές του Βασίλειου Πασπαράκη και του Γεωργίου 
Χαρωνίτη, οι οποίοι εβεβαίωναν το ακριβές αντίγραφο της 
εκθέσεως και έτσι πλέον οι συνθήκες το επέτρεψαν και η 
έκθεση βρίσκεται στη διάθεση, πρωτίστως των Ανωγειανών, 
αλλά και κάθε ενδιαφερομένου. Όπως συμβαίνει σε αντίστοι-
χες περιπτώσεις, αναγράφεται άλλωστε και στον κολοφώνα 
της έκδοσης, αυτή είναι εκτός εμπορίου γιατί τα ολοκαυτώ-
ματα, και γενικότερα οι δράσεις και η ιστορία, δεν είναι αντι-
κείμενα τα οποία επιδέχονται οικονομικό κέρδος. 
Φ.Α.› κατά τη διάρκεια της εισήγησής σας για την παρου-
σίαση της εκθέσεως στη διημερίδα του Δήμου Ανωγείων, 
δώσατε, πέραν των ήδη γνωστών, μια νέα διάσταση στην 
ανάγνωση της από 13.08.1944 διαταγής του φρουράρχου 
μίλλερ για την ολοκληρωτική ισοπέδωση των Ανωγείων, 
αυτή της γενοκτονίας. 
Α.Π.› Έγινε ακριβώς έτσι. Δηλαδή από τη μία πλευρά βγαί-
νει αυτή η διαταγή για την ισοπέδωση και εξαφάνιση των 
Ανωγείων και στη συνέχεια υπήρχε μία απαίτηση του γερμα-
νού φρουράρχου Μίλλερ, που έλεγε ότι θα φονεύεται κάθε 
ανήρ ανωγειανός, που θα είναι στο χωριό ή πέριξ αυτού, σε 
απόσταση ενός χλμ. Άρα δεν είναι μόνο ολοκαύτωμα, αλλά 
και γενοκτονία.Μία συνήθης τακτική των ναζιστών και των 
φασιστών, που την εφήρμοζαν εκεί που τους έπαιρνε. Δεν 
πρόκειται λοιπόν στην συγκεκριμένη διαταγή για σχήμα λό-
γου. Και καλό θα είναι στην ιστορία να μην εμπλέκουμε την 
διπλωματία, ούτε τις σημερινές σχέσεις. Οι Γερμανοί εφήρ-
μοσαν στην Κρήτη πράγματι βαρβαρότητες και θεληματικές 
γενοκτονίες.
Φ.Α.› Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας ως ιστορικού, η αξία 
της από 09 μαρτίου 1945 έκθεσης για την πιστοποίηση των 
ωμοτήτων που έλαβαν χώρα στ’ Ανώγεια κατά τη διάρκεια 
της ισοπέδωσής τους από τους γερμανούς;
Α.Π.› Θα έλεγα ότι είναι κομβικό σημείο. Αναδεικνύει την 
αντίσταση, την ανεξαρτησία, την ελευθερία. Οι λέξεις αυτές 
όσο εύκολα κι αν προφέρονται, γράφονται κυρίως με αίμα. 
Τ’ Ανώγεια έχουν αποδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της νέοτε-
ρης ιστορίας, από το 1821 και μετά, τον αντιστασιακό χαρα-
κτήρα τους, τον τρόπο που έχουν να αντιστέκονται, να μά-
χονται για την ελευθερία, για την αξιοπρέπεια, για την αν-
θρώπινη αλληλεγγύη, χαρακτηριστικά ιδιάιτερα σημαντικά 
και ανεπτυγμένα στους Ανωγειανούς. Αρκεί να σας πω ότι 
το 1867 δεν έχουμε απλώς ένα ολοκαύτωμα στ’ Ανώγεια. 
Αλλά τρεις περιπτώσεις ολοκαυτωμάτων. Η μία στα τέλη του 
Ιανουαρίου του 1867. Η δεύτερη στις αρχές Μαΐου του ίδιου 
χρόνου και η τρίτη τον Νοέμβριο του ιδίου χρόνου. Το λέω 
αυτό γιατί τα Ανώγεια ήταν στην πρωτοπορία των άλλων 
μεγάλων αντιστασιακών δράσεων, που έλαβαν χώρα στο 
Αρκάδι. Όπως είναι πλέον γνωστό, κι επιτρέψτε μου σ’ αυτό 
το σημείο να μην στρογγυλέψω τα λόγια μου, η μεγαλύτερη 

απάτη στην ιστορία της Κρήτης αφορά στην πυρπόληση του 
Αρκαδίου. Το Αρκάδι δεν το πυρπόλησε ο Γαβριήλ, ο ηγού-
μενος της μονής, όπως θέλησε να προωθήσει και να αναδείξει 
η εκκλησία. Ο ηγούμενος είχε αυτοκτονήσει πολύ πιο πριν. 
Δεν πυρπόλησε το Αρκάδι ούτε ο Γιαμπουδάκης. Δεν υπάρ-
χει ούτε ένα έγγραφο να μιλάει για τον Γιαμπουδάκη. Πυρ-
πόλησε, λοιπόν, το Αρκάδι, ο Εμμανουήλ Σκουλάς, ο διδά-
σκαλος από τα Ανώγεια της Κρήτης, και τ’ Ανώγεια πλήρω-
σαν πολύ ακριβά την ανατίναξη. Γι’ αυτό σας είπα καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 1867 οι Τούρκοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, ξεθε-
μελιώνουν τ’ Ανώγεια τρεις φορές.
Φ.Α.› Ποια θα είναι η τύχη της έκδοσης αυτής για την δη-
μοσιοποίηση της από 09 μαρτίου Έκθεσης του γενικού 
Διοικητή κρήτης, η οποία έγινε με επιμέλεια του Πανεπι-
στημίου Ιωάννινων και δική σας;
Α.Π.› Όπως και κάθε έκδοση πανεπιστημιακού φορέα, θα 
παραμείνει στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Από εκεί και 
πέρα όμως, αυτές οι εκδόσεις διατίθενται. Ήδη διατέθηκε 
στο κοινό των Ανωγείων, που παρευρέθηκε στην διημερίδα. 
Είμαστε υποχρεωμένοι άλλωστε να φέρουμε στο φως τα ευ-
ρήματα, που έχουμε, όχι μόνο για την επιστημονική κοινότη-
τα, αλλά γι’ αυτούς ειδικά για τους οποίους έχουν γραφεί τα 
πράγματα, στα οποία αναφερόμαστε. Δηλαδή ο Ανωγειανός, 
έχει κάθε δικαίωμα να έχει στα χέρια του αυτή την έκθεση 
του 1945. Κι αυτό ακριβώς έχουμε κάνει. Θα έλεγα ότι αυτός 
είναι και ο ρόλος του επιστήμονα, εν προκειμένω του ιστορι-
κού: να φέρνει στο φώς στοιχεία, τα οποία να τα παραδίδει 
σε αυτούς, που τα δικαιούνται.
Φ.Α.› Αντί επιλόγου, τι θα θέλατε να απευθύνετε προς τους 
αναγνώστες της φωνής των Ανωγείων;
Α.Π.› Ως Φωνή, να είναι πάντοτε όσο γίνεται περισσότερο 
ισχυρή, να είναι δυνατή, να την ακούνε οι Ανωγειανοί και όχι 
μόνον. Και όλοι όσοι θέλουμε να αισθανόμαστε, να είμαστε 
Ανωγειανοί. Να φτάνει σε όλους μας. Και σε όλη την Κρήτη. 
Και σε όλη την Ελλάδα. Και σε όλο τον κόσμο αν είναι δυ-
νατόν!
Φ.Α.› Ευχαριστούμε πολύ.
Α.Π.› Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας και η συντακτι-
κή ομάδα της Φωνής των Ανωγείων, εκφράζουν την βαθιά 
τους θλίψη για την απώλεια του αγαπημένου φίλου και αξι-
όλογου ακαδημαϊκού Απόστολου Παπαϊωάννου και τα θερ-
μά συλλυπητήριά τους στους οικείους τους. Είθε να αναπαυ-
τεί εν Ειρήνη…

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΕΦΑΛΟ-
ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑϊΩ-
ΑΝΝΟΥ:

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του ομότιμου καθηγη-
τή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Απόστολου Παπαϊωάννου, 
ενός αγαπητού και ξεχωριστού φίλου της Ανωγειανής κοι-
νωνίας. 
Η ακαδημαϊκή του πορεία, οι συνεργασίες του στην Ιταλία 
και σε όλη τη χώρα απετέλεσαν ορόσημο. 
Οι αγώνες του για την Δημοκρατία συνεχείς.
Η προσφορά του μεγάλη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην 
Ήπειρο, στην αγαπημένη του Κρήτη και στην ιδιαίτερη πα-
τρίδα του το Πωγώνι, όπου ίδρυσε το Ελεύθερο  Πανεπιστήμιο. 
Με τις άοκνες εργασίες και μελέτες του ανέδειξε την ιστορι-
κή συμβολή των Ανωγείων στην Εθελοθυσία της Ιεράς Μονής 
Αρκαδίου, καθώς από το 2005 έφερε στο φως νέα στοιχεία 
για τον Εμμανουήλ Αναγνώστου Σκουλά ως πυρπολητή της 
Μονής. 
Θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας και αιώνια 
τιμή από όλους τους Ανωγειανούς.

Τ’ Ανώγεια έχασαν έναν ακόμα πολύτιμο φίλο τους… 
αποΣΤολοΣ παπαϊΩαΝΝου
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Εις μνήμη 
ΒΑΣΙλΕΙΟΥ 

κ. ΒΟΥΙΔΑΣκΗ
✞  Για τη συμπλήρωση  

40 ημερών από το θάνατό του

ΚοΙΝΩΝΙΚα

Στην ιερή μνήμη του συζύγου μου Βασίλη 
Βουϊδάσκη. 40 ημέρες από το θάνατό του.

Έχουν περάσει σχεδόν σαράντα ημέρες 
από τότε που ο σύζυγός μου έφυγε από κο-
ντά μας, από κοντά μου, από τα παιδιά μας. 
Ευχαριστώ όλους εσάς που συμπαραστα-
θήκατε στο βαρύτατο πένθος μας και σας 
είμαστε ευγνώμονες τόσο για τη συμμετοχή 
σας στο τελευταίο αντίο όσο και για τις 
αναρτήσεις που ακολούθησαν.
Δεν χρειάζεται να σκιαγραφήσω εγώ την 
προσωπικότητά του, το κάνατε εσείς με τον 
καλύτερο τρόπο. Έντιμος, συνεπής, ηθικός, 
οραματιστής. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρ-
χε. Φωτεινός και απλός άνθρωπος, τυχεροί 
όσοι είχαμε την τύχη να τον ακούσουμε στα 
αμφιθέατρα, καλοσυνάτος και ευγενικός, 
αγνή ψυχή, ακέραιος Αγωνιστής για τις 
ιδέες του, ανήσυχο πνεύμα, αγωνιούσε πά-
ντα πώς θα αλλάξουν οι προκαταλήψεις 
και τα στερεότυπα, – είναι λίγα από τα χα-
ρακτηριστικά που εσείς είδατε στην προ-
σωπικότητά του.
Ήταν ένας υπέροχος, δοτικός και αυτοδη-
μιούργητος άνθρωπος, που βάσισε τη ζωή 
του στην προσωπική του εργασία και στις 
χριστιανικές αρχές που διδάχτηκε από την 
οικογένειά του. Η ενασχόλησή του με τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες τον έκαναν κα-
λύτερο άνθρωπο. Η Θεολογία στο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Κοινωνιολογία, 
τα Παιδαγωγικά και η Ψυχολογία στη 
Γερμανία και η Φιλοσοφική Σχολή στα Ιω-
άννινα. Ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών 
του στη Γερμανία με την εκπόνηση της δι-
δακτορικής διατριβής του, η οποία είχε ως 
θέμα «Παράδοση και κοινωνική αλλαγή 
στο νησί της Κρήτης». Η Κρήτη και τα 
Ανώγεια ήταν πάντα μέσα στην ψυχή του. 
Ήθελε και προσπάθησε με ομιλίες, συζη-
τήσεις και παρεμβάσεις να εξαλειφθούν οι 
δυσλειτουργικές παραδόσεις που κυριαρ-
χούν στο χωριό. Οι ομιλίες αυτές, κάποιες 
από τις οποίες είχαν έντονα συγκρουσιακό 
χαρακτήρα, είχαν σαν στόχο να αφυπνί-
σουν την κοινωνική συνείδηση και να συμ-
βάλουν στη βελτίωση των κοινωνικών σχέ-
σεων. Με ιδιαίτερη έμφαση τόνιζε ότι η 
οπλοκατοχή και η οπλοχρησία μόνο μεγά-
λες συμφορές μπορούν να φέρουν στον 
τόπο. Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων 
δυστυχώς τον δικαίωσαν. Συμπολίτες και 
συγχωριανοί μας, κυρίως νέα παιδιά, έχα-
σαν τη ζωή τους ή κατέληξαν στη φυλακή 
για εντελώς ασήμαντες αφορμές.
Τα θέματα των βιβλίων που συνέγραψε και 
των άρθρων που δημοσίευσε είχαν πάντα 
επίκεντρο τον άνθρωπο και παραμένουν 

μέχρι σήμερα επίκαιρα και πρωτοποριακά. 
Ασχολήθηκε με τη βία και την επιθετικότη-
τα στο σχολείο, την οικογένεια και την 
κοινωνία γενικότερα, αλλά και με τις επι-
δράσεις της τηλεοπτικής βίας πάνω στα 
παιδιά και στους νέους. 
Ένας άλλος επιστημονικός τομέας, με τον 
οποίο ασχολήθηκε, ήταν τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα από την πλευρά της Κοινωνι-
ολογίας και όχι τη νομική τους υπόσταση. 
Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνω στο βιβλίο του 
για την υποχρεωτική εκπαίδευση και τη 
σχολική διαρροή στο Νομό Ρεθύμνης. Στο 
βιβλίο αυτό, σε κάποια σχετικά άρθρα που 
δημοσίευσε και σε μια ομιλία-συζήτηση στο 
Ηράκλειο παρουσία του τότε Υπουργού 
Παιδείας κ. Παπαθεμελή βρίσκονται οι 
πρώτοι σπόροι για την ίδρυση των σχολεί-
ων Δεύτερης Ευκαιρίας. Τους σπόρους 
αυτούς περισυνέλεξαν και επεξεργάστη-
καν οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Παι-
δείας και έτσι δημιουργήθηκε η συγκεκρι-
μένη σχολική δομή, η σπουδαιότητα της 
οποίας είναι αδιαμφισβήτητη.
Έσκυβε πάνω από όποιον του ζητούσε βο-
ήθεια με στοργή και αγάπη. «Του χρωστά-
με πολλά», μου λένε οι παλιοί φοιτητές του. 
Ήταν καθημερινά στο γραφείο του, γιατί 
είχε πάντα ως αρχή ότι οι εκπαιδευτικοί 
έχουν λόγο ύπαρξης μόνο εάν είναι στην 
υπηρεσία των φοιτητών και των μαθητών 
τους.
Έχετε δίκιο, κύριε Ν. Σκουλά, όταν τον 
χαρακτηρίζετε επίμονο ερευνητή της αλή-
θειας, που είχε το θάρρος να την υποστη-
ρίζει κόντρα στη ματαιοδοξία και τις προ-
καταλήψεις, ανεξάρτητα από το προσωπι-
κό κόστος. Και εσείς κύριε Γ. Σκουλά 
αναφέρεστε στην οξυδέρκεια της σκέψης 
του, αλλά και στην ηθική ανεξάρτητη αρχή 
του, που ταιριάζει στην Ανωγειανή αξιο-
πρέπεια χωρίς συμβιβασμούς. Έτσι ακρι-
βώς ήταν. Προέτασε στη θέση των πελα-
τειακών σχέσεων την αξιοκρατία και στη 
θέση της διαφθοράς την τήρηση της ηθικής 
και έννομης τάξης. Καυτηρίαζε πάντα την 
ευνοιοκρατία και δεν ήταν θιασώτης του 
ρητού: «μη θίγετε τα κακώς κείμενα ότι 
καλώς έχουν».  Οι αλήθειες του δεν συμ-
φωνούσαν συχνά με τις αλήθειες και τα 
συμφέροντα των άλλων, γι’ αυτό και δημι-
ουργήθηκαν πολλά και σοβαρά προβλήμα-
τα στον επαγγελματικό του χώρο, όπου και 
αν βρέθηκε. Άφησε όμως και εκεί ανεξίτη-
λα τα ίχνη του.  
Ήταν ακριβοδίκαιος στις συναλλαγές του. 
Δε θέλησε ποτέ να αδικήσει κανέναν, αλλά 
και όταν υπήρχαν διαφορές και διαφωνίες 
προσπαθούσε πάντα με τον διάλογο να 
βρεθεί η καλύτερη λύση. 
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω μερικά 
ιδιαίτερα στοιχεία για το άτομό του.
Ανήκε στην πρώτη ομάδα μαθητών που 
φοίτησαν στο Σταυράκειο Γυμνάσιο Ανω-
γείων μετά την ίδρυσή του.
Αποφοίτησε και υπήρξε με την πρώτη προ-
σπάθεια ο πρώτος επιτυχών στο Πανεπι-
στήμιο και πέρασε τόσο στη Θεολογική 
Σχολή Θεσσαλονίκης όσο και στη Θεολο-
γική Σχολή Αθηνών. Επέλεξε τη Θεσσα-
λονίκη. Αναφέρομαι πάντα στους απόφοι-
τους του Σταυράκειου Γυμνασίου, και όχι 
σε μαθητές που φοίτησαν νωρίτερα σε 
Γυμνάσια του Ηρακλείου ή άλλων πόλεων. 
Είναι ο πρώτος από το Σταυράκειο που 
έκανε σπουδές στο εξωτερικό, επέστρεψε 
διδάκτορας και έγινε πανεπιστημιακός.
Συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση και θεμελί-
ωση του οικοτροφείου, στο οποίο διέμεναν 
παιδιά από τα γύρω χωριά, επειδή κινδύ-
νευε να κλείσει το σχολείο λόγω μικρού 
αριθμού μαθητών, αν και προετοιμαζόταν 
εκείνο το χρόνο εντατικά για το Πανεπι-
στήμιο. 

Με τις πρώτες ομιλίες του ήδη πριν από 
τριάντα ή και περισσότερα χρόνια ανέσυ-
ρε στην επιφάνεια από τη λήθη που επιφέ-
ρει η καθημερινότητα και η συνήθεια, την 
αξία της προσφοράς των αείμνηστων Δω-
ρητών Μιχαήλ και Λετίσιας Σταυρακάκη. 
Κράτησε ζωντανή τη μνήμη τους και η προ-
σφορά τους έγινε κτήμα και των νεότερων 
γενεών. Σ’ αυτούς χρωστάει ότι κατάφερε 
στη ζωή του και δεν το ξέχασε ποτέ. Τα 
επόμενα χρόνια οργανώθηκαν από το Δή-
μο και άλλους φορείς πολλές εκδηλώσεις 
και συνέδρια στη μνήμη τους.
Ήδη μετά την επάνοδό του από την Γερ-
μανία οραματίστηκε και πρότεινε την ίδρυ-
ση ενός συλλόγου αποφοίτων του Σταυρά-
κειου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων, ο 
οποίος θα ασχολούνταν με τα προβλήματα 
του χωριού. Και αυτό έγινε αρκετές δεκα-
ετίες αργότερα. 
Ήταν εκπληκτικός ομιλητής και αρθρο-
γράφος. Είχε την ικανότητα με την εκφορά 
του λόγου του να συναρπάζει και να καθη-
λώνει το ακροατήριό του και τους αναγνώ-
στες του.
Θα αναφερθώ και «στην αστείρευτη πηγή, 
την πιο γλυκιά του την πληγή», την ποίηση. 
Το μεγαλύτερο μέρος της ποιητικής του 
συλλογής γράφτηκε κατά τη διάρκεια των 
φοιτητικών του χρόνων και της στρατιωτι-
κής του θητείας. 
Φυσικά δεν μπορώ να μην μιλήσω για την 
καθοριστική συμβολή του στη διευθέτηση 
της διένεξης μεταξύ δυο οικογενειών στα 
Ανώγεια. Αποτελεί προσωπική του επιτυ-
χία η σωστή, επίπονη και πολύμηνη ψυχο-
λογική προετοιμασία των εμπλεκόμενων 
έτσι ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία και 
να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις 
οικογένειες τους οι άνθρωποι που είχαν 
ξεριζωθεί από τον τόπο τους. Στο αίσιο 
αυτό αποτέλεσμα οδήγησε η εκπληκτική 
του ικανότητα να χρησιμοποιεί το από-
σταγμα της γνώσης των ανθρωπιστικών 
σπουδών του, κυρίως στην Ψυχολογία, 
περασμένα πάντα μέσα από το φίλτρο των 
χριστιανικών αρχών, σε συνδυασμό με την 
απέραντη υπομονή και στωικότητα που τον 
διέκριναν. 
Όπως πολύ σωστά γράψατε στις αναρτή-
σεις σας και μου είπατε και προφορικά, τα 
Ανώγεια έγιναν φτωχότερα με τον θάνατο 
του συζύγου μου. Τα παιδιά μας στερήθη-
καν τον πατέρα τους και εγώ τον άνθρωπο 
που λάτρεψα και με λάτρευε μέχρι το τέλος 
της ζωής του. Ήταν πάντα γλυκός, τρυφε-
ρός, υπομονετικός, ανεκτικός, ποτέ εριστι-
κός μαζί μου, και με πολύ χιούμορ. Δεν 
μετέφερε ποτέ τα προβλήματα της δουλειάς 
του στο σπίτι, συζητάγαμε όμως τα πάντα 
και ήμασταν πάντα ενήμεροι για αυτά που 
συνέβαιναν στη ζωή του άλλου. Η απώλειά 
του είναι για μας μια φοβερή τραγωδία. Δεν 
πρόλαβε να μάθει ότι στις 15 Μαΐου, με 
αφορμή τη συμπλήρωση των 80 χρόνων 
του, είχαμε οργανώσει μια γιορτή-έκπληξη 
σε ένα μαγευτικό περιβάλλον στη Γιωργι-
ούπολη, με καλεσμένους όλους τους φίλους 
του. Έφυγε όμως ξαφνικά και απρόσμενα, 
ακολουθώντας τον ακατάλυτο νόμο της 
ζωής και του θανάτου. Σίγουρα θα τα γιόρ-
τασε στην αγκαλιά των γονέων του, τους 
οποίους λάτρευε, φρόντιζε και προστάτευε 
σε όλη τους τη ζωή, πάντα με πολλή αγάπη 
και στοργή.
Έφυγε ήρεμος, γαλήνιος, με πλήρη πνευ-
ματική διαύγεια και χορτάτος από τη ζωή 
του, έζησε όμως έντονα και μαχητικά. Πρό-
λαβε και ολοκλήρωσε την αυτοβιογραφία 
του. Εκεί έζησε άλλη μια φορά την ζωή του 
από την αρχή και ήταν μια επίπονη και οδυ-
νηρή διαδικασία, αλλά όπως μου έλεγε, 
λίγα πράγματα θα άλλαζε, εάν είχε την 
ευκαιρία να ξαναζήσει.

Κατόρθωσε να πετύχει τους στόχους του 
και έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία του 
ανθρώπου, ειδικά των νέων, και της επι-
στήμης. Ευχαριστώ τη φίλη εκπαιδευτικό, 
κ. Ειρήνη Χαλεβελάκη-Πασπαράκη για τα 
όμορφα λόγια με τα οποία αποχαιρέτησε 
τον σύζυγό μου και για τη σύντομη και εύ-
στοχη αναφορά της στις αρετές και στα 
χαρίσματά του.  Ευχαριστώ ακόμη όλους 
όσοι τον φρόντισαν τις τέσσερις δύσκολες  
εβδομάδες στο νοσοκομείο. Τον Διοικητή 
του Νοσοκομείου Ρεθύμνου κύριο Λευτέρη 
Μαρκάκη για τη συμπαράστασή του, αλλά 
και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
στην κλινική covid,  οι οποίοι κατάφεραν 
με ιδιαίτερη φροντίδα και την κατάλληλη 
αγωγή να τον απαλλάξουν από τον ιό και 
έτσι να έχουμε συγγενείς και φίλοι τη δυ-
νατότητα να τον αποχαιρετήσουμε όπως 
άξιζε στον δικό μας άνθρωπο. Πολλά ευ-
χαριστώ χρωστάμε εγώ και τα παιδιά μας 
και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό της ΜΕΘ, οι οποίοι κατέβαλαν ιδιαίτε-
ρη προσπάθεια με προσωπική φροντίδα και 
με όλα τα μέσα που διέθεταν να αναστρέ-
ψουν τη ζημιά που είχε ήδη προκαλέσει ο 
ιός στα πνευμόνια τού τριπλά εμβολιασμέ-
νου, μη καπνιστή συζύγου μου. Τις ιδιαίτε-
ρες ευχαριστίες μου θα ήθελα να εκφράσω 
και στην καλή φίλη του γιου μας, γιατρό 
κυρία Γ. Ανδρουλάκη, για την ενεργό συμ-
μετοχή της και φροντίδα σε όλη τη διάρκεια 
της παραμονής του στο νοσοκομείο και 
ειδικά στην αγαπημένη οικογενειακή φίλη 
κυρία Όλγα Πανταγιά που αφιέρωσε στον 
σύζυγό μου όλο τον ελεύθερο χρόνο της και 
με τις συζητήσεις τους και τη συντροφιά 
της απάλυνε τον πόνο και την αγωνία του 
τις πιο δύσκολες ώρες της ζωής του. Θα 
χρωστάω σε όλους και ιδιαίτερα στη φίλη 
Όλγα αιώνια ευγνωμοσύνη.

ΕΠΙκΗΔΕΙΟΣ ΒΑΣΙλΗ ΒΟΥϊΔΑΣκΗ

Φίλε Βασίλη! 
Δε θα αναφερθώ στα δύσκολα παιδικά και 
μαθητικά σου χρόνια ούτε στις λαμπρές 
σπουδές σου στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό και στην αξιοθαύμαστη καριέρα σου 
ως πανεπιστημιακού δασκάλου της Κοινω-
νιολογίας ούτε και στο πλούσιο συγγραφι-
κό σου έργο! Θα μιλήσω μόνο για τον σπά-
νιο πνευματικό άνθρωπο, που εγώ πριν 15 
περίπου χρόνια γνώρισα.
Σε θυμάμαι τότε ψηλό, ωραίο και ευθυτενή, 
Βασίλη, παρά τα 65 περίπου χρόνια σου! 
Μα όταν αργότερα γνωριστήκαμε καλύτε-
ρα με εσένα και με την επίσης ωραία και 
με σπάνιο ήθος, εκπαιδευτικό σύζυγό σου, 
Μαίρη, ως οικογενειακοί φίλοι πλέον -  από 
συζητήσεις που δια ζώσης ή και τηλεφωνι-
κά κάναμε – θαύμασα την πνευματική καλ-
λιέργεια και την ηθική συγκρότησή σου, 
την καθαρότητα και ωραιότητα του λόγου 
σου, την πολυμάθεια και ευρυμάθειά σου, 
τη σεμνότητα και την απλότητά σου, την 
ειλικρίνεια, την αξιοπρέπεια και την αν-
θρωπιά σου! Γι’ αυτό και αυθόρμητα σκέ-
φτηκα πως «ο καλός κα'γαθός πολίτης», ο 
ιδανικός δηλαδή πολίτης των αρχαίων προ-
γόνων μας και το «`Ως χαρίεν 'έστ’ 'άνθρω-
πος, ό̀ταν 'άνθρωπος ~̀η

‘
!» πόσο δηλαδή χα-

ριτωμένη, πόσο μοναδική και ανεπανάλη-
πτη ύπαρξη είναι ο άνθρωπος, όταν είναι 
πραγματικά άνθρωπος, βρίσκουν την τέ-
λεια έκφρασή τους στο πρόσωπό σου, για-
τί με τις χάρες, τις αρετές και τον τρόπο 
ζωής σου δίδαξες στην πράξη πώς πρέπει 
να είναι ο άνθρωπος, για να δικαιώνει την 
ύπαρξή του.
Οξυδερκής, ευφυής, συνετός, μειλίχιος, κα-
λά ενημερωμένος, με δημοκρατική πολιτική 
σκέψη και ελεύθερος φιλόπατρις, καθώς 
ήσουν, “έπιανες” τα μηνύματα των καιρών 
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ΚοΙΝΩΝΙΚα
μας και εξέφραζες συχνά στον σύζυγό μου 
Δημήτρη και σε μένα τις αγωνίες, τις ανη-
συχίες και τους προβληματισμούς σου γύ-
ρω από τη βίαιη, ταραγμένη και σκοτεινή 
εποχή μας, για τις μεγάλες ανατροπές που 
ξαφνικά σημειώθηκαν στη ζωή μας και για 
το αβέβαιο μέλλον του κόσμου μας και των 
παιδιών μας. Και ακόμη ως ανώτερος άν-
θρωπος, άνθρωπος με κοινωνική συνείδη-
ση, άνθρωπος της ευθύνης και του χρέους, 
αγωνίστηκες με πάθος μέσα από τις ομιλί-
ες σου και τα ωραία άρθρα σου στον Τύπο, 
με το συγγραφικό και το γενικότερο κοι-
νωνικοηθικοπνευματικό έργο σου ν΄ αφυ-
πνίσεις συνειδήσεις, να καθοδηγήσεις, να 
προσανατολίσεις σωστά, ν’ αναμορφώσεις 
την κοινωνία και να κάνεις τους ανθρώ-
πους καλύτερους.
Ως ακούραστος επίσης μελετητής των αν-
θρωπιστικών επιστημών, της Θεολογίας 
και ιδιαίτερα της Κοινωνιολογίας, πίστευ-
ες στην αξία του ανθρώπου, που είναι το 
κορυφαίο ον της δημιουργίας και επομένως 
κάθε δραστηριότητα και ενέργειά μας πρέ-
πει να αποβλέπει στο καλό και στην ευτυ-
χία του συνανθρώπου μας. “Πάντων χρη-
μάτων μέτρον άνθρωπος”! Γι΄ αυτό και δεν 
ήσουν αμέριμνος θεατής δραστηριοτήτων 
που έβλεπες ότι βλάπτουν την Ανωγειανή 
και γενικότερα την Κρητική κοινωνία και 
προσπάθησες να την απαλλάξεις από τον 
φανατισμό και τα μίση και να την ανεβά-
σεις ακόμη ψηλότερα! Επιθυμούσες βαθιά 
να ενστερνιστούν όλοι και να κάνουν βίω-
μά τους τα λόγια του μεγάλου Κρητικού 
συγγραφέα, Νίκου Καζαντζάκη, ότι: “η 
μεγάλη αντριά του ανθρώπου είναι να με-
τουσιώνει το μίσος, τη ζήλια και την κακία 
και να την κάνει αρετή! Δεν υπάρχει μεγα-
λύτερη τιμωρία από το να απαντάς στην 
κακία με καλοσύνη”! που σημαίνει πως 
τελικά αντρείος δεν είναι αυτός που ασκεί 
κάθε είδους βία (ή κρατά όπλο και σκοτώ-
νει) αλλά αυτός που δεν ντρέπεται για τις 
πράξεις του, που μπορεί να κοιτάζει όλους 
τους ανθρώπους στα μάτια, αυτός που δα-
μάζει τα πάθη και τις αδυναμίες του, που 
κρατά την ψυχραιμία του και την αυτοκυ-
ριαρχία του στα δύσκολα, που λύνει τις 
διαφορές του με τους άλλους με το λόγο 
και τον αντίλογο και τη δύναμη των επιχει-
ρημάτων του, με τρόπο δηλ. νόμιμο και ει-
ρηνικό.
Αγαπούσες υπερβολικά το χωριό σου, τ’Α-
νώγεια, και όσο μακριά και αν βρισκόσουν 
από τον τόπο αυτό –που γεννήθηκες, μεγά-
λωσες, ονειρεύτηκες και έβαλες τα θεμέλια 
των μετέπειτα σπουδών σου- ο νους και η 
ψυχή σου εδώ χαμοπετούσαν. Έμπρακτη 
απόδειξη της αγάπης σου για τη γενέτειρά 
σου είναι το γεγονός ότι επιλέξατε με τη 
Μαίρη να επενδύσετε στ΄ Ανώγεια τους 
καρπούς του μόχθου μιας ολόκληρης ζωής, 
για να φτιάξετε το όμορφο σπίτι σας στα 
Σκαλώματα. 
Τέλος, δεν μπορώ να μην ομολογήσω πως 
μας συγκλόνισε - όλους εμάς που συμμετεί-
χαμε στο κατευόδιό σου-  το μήνυμα που 
έστειλες με την αδελφή σου την Ιφιγένεια  
σ΄ όλους τους συγχωριανούς σου – με το 
οποίο  ζητούσες να σε συγχωρήσουν όλοι 
εκείνοι που ίσως άθελά σου στενοχώρησες, 
γιατί είναι αλήθεια πως “χαλεπόν τοις πά-
σι αδήναι” είναι δηλαδή δύσκολο να αρέσει 
κανείς σε όλους. Θέλησες έτσι να παραδώ-
σεις στον Θεό καθάρια και ελαφριά την 
ψυχή σου! Και μόνο η σκέψη σου αυτή -την 
ώρα που βίωνες την αγωνία του θανάτου 
και το γεγονός ότι πολλοί φοιτητές σου 
ομολογούν ότι τους φέρθηκες σαν πατέρας 
φανερώνουν το μεγαλείο της ψυχής και το 
ήθος σου.
Το νήμα της ζωής σου, Βασίλη, κόπηκε 
ξαφνικά και απρόσμενα από αυτή την εφι-

αλτική πανδημία, αν και είχες θωρακίσει 
τον οργανισμό σου με όλα τα μέσα που η 
επιστήμη διέθετε. Μεγάλο κρίμα και άδικο 
ήταν αυτό για σένα, γιατί μπορούσες ακόμη 
να προσφέρεις πολλά. Όμως και πάλι πρέ-
πει να έφυγες πλήρης και ευχαριστημένος, 
γιατί έκανες το χρέος σου απέναντι στον 
εαυτό σου και στην κοινωνία και άφησες 
το ωραίο αποτύπωμά σου στον νου και την 
καρδιά όλων εκείνων που είχαν την τύχη να 
σε γνωρίσουν από κοντά και να καταλά-
βουν τη βαθυστόχαστη προσωπικότητά 
σου. Άφησες ακόμη ως πολύτιμη παρακα-
ταθήκη στις νέες γενιές την αρετή, την αγά-
πη και τον σεβασμό στην ανθρώπινη υπε-
ραξία. Όλα δηλαδή εκείνα που χρειάζονται 
για να γίνει πραγματικότητα αυτό που ορα-
ματίστηκες, ο κόσμος καλύτερος!
Μεγάλος είναι τώρα ο πόνος και η οδύνη 
για τα αγαπημένα σου πρόσωπα και ιδιαί-
τερα για την πιστή και αφοσιωμένη στην 
οικογένειά  σας σύζυγό σου, Μαίρη, για τα 
καλά και επίσης με σπάνια πνευματική καλ-
λιέργεια παιδιά σου, τ’ αδέλφια σου, τους 
συγγενείς και φίλους σου! Σήμερα όλοι 
θλίβονται και πενθούν για την απώλειά 
σου, μα ιδιαίτερα τ’ Ανώγεια και οι Ανω-
γειανοί, που ήταν υπερήφανοι για τον 
σπουδαίο πνευματικό Άνθρωπό τους, που 
εξέπεμψε αρετή, φως, αλήθεια στην κοινω-
νία και τίμησε την Κρήτη μας και όχι μόνο! 
Είμαι σίγουρη πως, μετά από μια τόσο ενά-
ρετη, περήφανη, αξιοπρεπή και γεμάτη 
προσφορά ζωή, θα έχεις περάσει δικαιω-
ματικά τις πόρτες του Παραδείσου.

Καλό Παράδεισο, Βασίλη!

Θα σε θυμόμαστε πάντοτε με βαθιά εκτί-
μηση, αγάπη και σεβασμό.

Χαλεβελάκη – Πασπαράκη Ειρήνη
Συνταξιούχος εκπαιδευτικός

Εκφωνήθηκε, με ελάχιστες προσθήκες, κα-
τά την κηδεία, στις 2-5-2022

ΔΗλωΣΗ ΔΗμΑΡΧΟΥ ΑΝωγΕΙωΝ 
γΙΑ ΤΗΝ ΑΠωλΕΙΑ 

ΤΟΥ ΒΑΣΙλΕΙΟΥ ΒΟΥΙΔΑΣκΗ.
Η Ανωγειανή κοινωνία πενθεί για την απώ-
λεια ενός εκλεκτού τέκνου της, του καθη-
γητή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, του Βασίλη Βουιδάσκη. Επιστή-
μονας, Συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων 
και άρθρων, συμμετείχε ενεργά σε δράσεις 
του “Σταυράκειου” Γυμνασίου ως ένας από 
τους πρώτους αποφοίτους του, την δεκαε-
τία του ’50 στο σχολείο όπου βρέθηκε μέχρι 
και την θέση του επόπτη. Τίμησε το ρόλο 
του καθηγητή και παιδαγωγού και αφοσι-
ώθηκε στην επιστήμη και στους φοιτητές 
του.
Ήταν πάντα ένα φωτεινός οραματιστής 
που αγαπούσε με πάθος το χωριό του και 
ήθελε να βοηθάει με το μεστό και επιστη-
μονικό του λόγο για την βελτίωση των  κοι-
νωνικών προβλημάτων.
Στην προσωπικότητα του αντανακλούν οι 
έννοιες Εντιμότητα, Συνέπεια, Ήθος. 
Άξιος της οικογένειας του και του τόπου 
του. 
Θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρ-
διά μας και αιώνια τιμή από όλους τους 
Ανωγειανούς
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 
Αιωνία η μνήμη του!

�
Στον πηγαιμό σου δάκρυσε

κι αυτός ο Ψηλορείτης
που είχες φίλο μπιστικό

στην τάραχη ζωή σου

Ιφιγένεια Βουϊδάσκη - Κυριακάκη

Εις μνήμη 
γΙΑΝΝΑκΟΣ 

ξΥλΟΥΡΗ 
(ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟ)

✞  Αποβίωσε 13 Απριλίου 2022

για τον γιαννάκο ξουλούρη 
(Απρίλης του 1947- Απρίλης του 2022)

Της Ουρανίας ξυλούρη
Λατρεμένε μου Γιαννάκο,
«Θα πενθώ πάντα – μ’ ακούς- για σένα
Μόνη, στον Παράδεισο.
[…]
Πενθώ τον ήλιο
Και πενθώ τα χρόνια που έρχονται
Χωρίς εμάς.
Αλλά τραγουδώ και τ’ άλλα που πέρασαν».

Δεν θέλω να κλάψουμε άλλο το φευγιό σου. 
Θέλω να θυμόμαστε την όμορφη ζωή σου. Την 
αγάπη, την καλοσύνη και την σοφία που 
σκόρπισες στον κόσμο γύρω σου – όσο έμει-
νες κοντά μας. Θέλω να γιορτάσουμε όσα 
έζησες. Όσα ζήσαμε. Μια όμορφη και γεμάτη 
ζωή. 

Το ξεκίνημά σου έγινε από αυτόν τον τόπο 
– που τόσο αγάπησες- και λατρέψαμε και 
εμείς μαζί σου. Και από εκεί ξεκίνησε μια μα-
κριά πορεία. Γεμάτη. Γεμάτη ανηφόρες, κα-
τηφόρες και απότομες στροφές. Μια ζωή 
γεμάτη φιλίες, δημιουργία, επαγγελματικά 
τολμήματα και προσφορά στην κοινότητα. 
Αλλά και γεμάτη στάσεις. Στάσεις για συ-
ντροφιές, παρέες, γλέντια, χαρές. 

Θέλω να θυμηθούμε το υπέροχο μυαλό σου 
και την τεράστια καρδιά σου που είχε χώρο 
για όλους. Την απεραντοσύνη της καλοσύνης 
σου. Την ευγένειά σου. Την γαλαντοσύνη σου. 
Την αρχοντιά σου.
Θέλω να θυμηθούμε την ευφυία σου. Την σο-
φία σου. Την αγάπη σου για τις λέξεις.

Ακριβέ μου πατέρα,
Γνώρισες την απόλυτη λατρεία και την αφο-
σίωση από την οικογένειά σου – την μητέρα 
μου, τον Σάκη, τον Θάνο και εμένα. Γνώρισες 
σεβασμό τόσων ανθρώπων και την φιλία άλ-
λων τόσων. Οι φίλοι σου – Γιαννάκο μας – 
συγκλονίστηκαν. Μας τηλεφωνούν από όλες 
τις γωνιές της γης και λένε ότι έχασαν τον 
αδελφό τους. Δεν μας είχες πει ότι είχες τόσα 
πολλά αδέλφια.

Άγγιζες την ψυχή κάθε ανθρώπου που συνά-
ντησες στο διάβα σου. Στους περισσότερους 
όμως από εμάς άφησες ανεξίτηλο σημάδι. Και 
πιο ευλογημένη όμως από όλους ήμουν εγώ. 
Που είχα την τύχη να είμαι η κόρη σου. Πόσα 
- αλήθεια- είναι τα παιδιά που μπορούν να 
πουν ότι είχαν έναν πατέρα καλό, δίκαιο, σο-
φό, μετρημένο, τίμιο. Αυτήν την τύχη είχα 
εγώ, Γιαννάκο μου. 

Μας έμαθες να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να 
είμαστε περήφανοι, αλλά και ταπεινοί. Μας 
δίδαξες τη σκληρή δουλειά, αλλά και την αξία 
της βαθειάς σκέψης. Μας δίδαξες να λυγίζου-

με αλλά να μην σπάμε. Να πέφτουμε αλλά να 
ξανασηκωνόμαστε. Μας δίδαξες να τιμάμε 
τις φιλίες μας, το λόγο μας, το χρέος και την 
ευθύνη μας. Μας δίδαξες την αγάπη γιατί 
ήξερες και εσύ ο ίδιος να αγαπάς. Αγαπούσες 
τον άνθρωπο, αγαπούσες τη φύση, αγαπού-
σες τη ζωή.

Πού να βρω, Γιαννάκο μου, τη δύναμη να σε 
αποχαιρετίσω; Οι λέξεις δένουν κόμπο το 
λαιμό. Με πνίγουν. Στέκω όμως όρθια. Στη 
γη που τόσο αγάπησες. Και προσπαθώ. Στην 
περηφάνια μου για σένα. Να βρω την αντοχή 
να σε αποχωριστώ. 

Λατρεμένε μου πατέρα, η θύμησή σου θα εί-
ναι πάντα μαζί μας. Τα λόγια σου θα μας κα-
θοδηγούν.

Η απουσία σου όμως αφήνει ένα τεράστιο 
κενό. Και δεν είναι μόνο ότι θα λείψεις από 
τις ζωές μας. Είναι ότι θα λείψεις και από τον 
κόσμο τούτον. 

Σε αποχαιρετώ Γιαννάκο μου.

Ο πατέρας μου. 
Πάντα εδώ. Περήφανος. Ευφυής. Ευγενής. 
Γαλαντόμος. Άρχοντας. 
Πάντα εδώ. Ήρεμος. Διορατικός. Καθοδηγη-
τής. Πυξίδα αλάθητη του δίκαιου, του σω-
στού. 
Πάντα εδώ. Πληθωρικός στην αγάπη του. 
Λιτός στον λόγο του και ακριβής με τις λέξεις. 
Ο πατέρας μου. 
Πάντα εδώ. Τον βλέπω. Να στρώνει μεγάλα 
τραπέζια, με χώρο για όλους. Τραπέζια γε-
μάτα, γενναιόδωρα. Και να τραγουδάει “…. 
βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι”. Και εκείνος 
να τρώει πάντα τελευταίος. Ταπεινός. Λιτός. 
Μοναχικός. 
Πάντα εδώ. Μερακλής και νοικοκύρης. Στο 
σπίτι, στο αμπέλι, στο κυνήγι, στην ποίηση. 
Πάντα εδώ. Βράχος ακλόνητος. Δυνατός. 
Σταθερός. Απάγκιο λιμάνι. Όχι μόνο για εμέ-
να. Για όλους. 
Ο πατέρας μου. 
Πάντα εδώ. Δίκαιος. Σοφός. Μετρημένος. 
Ειλικρινής.
Ο πατέρας μου. 
Πάντα εδώ. Δοτικός μέχρι να μην του μείνει 
τίποτα. Με απέραντη καλοσύνη. Και ευγέ-
νεια. 
Όμως, ο πατέρας μου δεν είναι πια εδώ. Και 
ο ήλιος μας χάνεται, δύει. 
Ο Γιαννάκος μου δεν είναι πια εδώ. Και η γη 
τρέμει και σείεται κάτω από το σπίτι μας. 
Κρυώνω. 
Ο Γιαννάκος μου δεν είναι πια εδώ. Κι εγώ 
ακόμη προσπαθώ να θυμηθώ ολόκληρες τις 
ιστορίες του και τη δύναμη της γροθιάς του. 
Ο Γιαννάκος μου δεν είναι πια εδώ. Και εγώ 
συνεχίζω να ψάχνω τα βιβλία του. Και να τα-
κτοποιώ σχολαστικά τα πάντα γύρω μου, 
όπως έκανε και εκείνος. Και να διαβάζω Ελύ-
τη και στο δικό μου παιδί, όπως διάβαζε και 
εκείνος. Και να είμαι πια λιγότερο παιδί. Αλ-
λά πολύ περισσότερο το παιδί του.

~ Ουρανία ξυλούρη

ΤΟΥ μΑΝωλΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑγΙωΤΟΥ
Όταν σμίξαμε με την αδελφή του γιαννά-
κου, την Γεωργία, τα Ανώγεια για μένα ήταν 
μια θολή εικόνα από την τηλεόραση και τα 
περιοδικά. Η οικογένεια της Γεωργίας ήταν 
ένας άγνωστος παράγοντας, ένα ερωτηματι-
κό. Ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα ήταν 
ο Γιαννάκος. Βρέθηκα καλεσμένος σε ένα 
οικογενειακό δείπνο στο σπίτι του στην Αγία 
Παρασκευή. Ανταλλάξαμε μια ζεστή χειρα-
ψία πάνω από την ψησταριά. Το φιλικό του 
βλέμμα ήταν το καλύτερο διαβατήριο για μια 
οικογένεια που, όπως αργότερα θα καταλά-
βαινα, ήταν όλη μια θερμή αγκαλιά. 
Εκείνη η πρώτη εντύπωση δεν άλλαξε καθό-
λου αργότερα. Τέτοιος ήταν ο Γιαννάκος. 
Ένας άνθρωπος με ισόποση διπλή αφοσίωση 
στην οικογένεια της καταγωγής του στα 
Ανώγεια αλλά και στην οικογένεια που στέ-
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ριωσε με την Μαργαρίτα και την Ουρανία 
στην Αθήνα. 
Ήταν ένας μορφωμένος κοσμοπολίτης. Οι 
συζητήσεις μαζί του μπορούσαν να επεκτα-
θούν σε επιστημονικά και κοινωνικά θέματα 
που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα. 
Τις σοβαρές αυτές συζητήσεις δε δίσταζε να 
τις κάνει ανακατεύοντας μια κατσαρόλα με 
φαγητό. Δεν κοιτούσε κανέναν από ψηλά, 
παρά χαμήλωνε το βλέμμα για να αισθανθεί 
άνετα ο συνομιλητής του. Δεν είχε σημασία 
γι’ αυτόν αν μιλούσε με έναν καθηγητή πανε-
πιστημίου ή με έναν πρωτοετή φοιτητή. Δεν 
είχε σημασία αν συζητούσε με έναν πλούσιο 
επιχειρηματία ή με έναν βοσκό από τα Ανώ-
γεια. Δεν τον ένοιαζε αν απέναντί του είχε 
έναν σοφό γέροντα ή ένα παιδάκι δέκα χρο-
νών. Αυτός έβρισκε ενδιαφέρον σε κάθε αν-
θρώπινο πλάσμα. Είχε τον τρόπο του μάλιστα 
να αποδίδει αξία στον συνάνθρωπό του. 
Δεν υπερεκτιμούσε τον πλούτο, δεν υποτιμού-
σε τη φτώχεια. Ο Γιαννάκος που είχα την 
τύχη να γνωρίσω ήταν ένας άνθρωπος που 
κολυμπούσε σαν το ψάρι στο νερό σε διάφο-
ρα περιβάλλοντα. Το έκανε με τρόπο φυσικό. 
Έζησε πολλά χρόνια στον Καναδά χωρίς 
ποτέ να ξεχάσει την Ελλάδα. Εγκαταστάθη-
κε στην Αθήνα, αλλά ο νους του ήταν στ’ 
Ανώγεια, ένιωθε Ανωγειανός. Καθόταν στο 
καφενείο στο Λειβάδι χωρίς να εγκαταλείπει 
την ευγένεια και τον κοσμοπολιτισμό της 
Αθήνας. Γι’ αυτόν ήταν εύκολο. Πάντα μου 
έδινε την εντύπωση ότι μπορούσες να τον 
εμπιστευτείς παντού, σε κάθε περίσταση. 
Έμπαινε άφοβα στο πιο ακριβό εστιατόριο 
της Αθήνας και συμπεριφερόταν σαν στο σπί-
τι του. Ανέβαινε στο βουνό να μαζέψει έρω-
ντα και νόμιζες ότι τον είχε φυτέψει ο ίδιος. 
Καθόταν στο πιο ταπεινό καφενείο και θεω-
ρούσες ότι είναι μέρος της καθημερινότητάς 
του. Μιλούσε με σκληρούς επιχειρηματίες και 
τους μαλάκωνε στο λεπτό. 
Κάποιες φορές οι επαγγελματικές του υπο-
χρεώσεις τον έφερναν στα Χανιά. Τον βρί-
σκαμε στο γραφείο του ανάμεσα σε τηλεφω-
νήματα, τιμολόγια και μηνύματα στον υπολο-
γιστή. Κι εκεί που νόμιζες ότι όλη του η 
ενέργεια και η συγκέντρωση βρισκόταν στα 
θέματα της δουλειάς, αυτός σήκωνε το κεφά-
λι και μας έλεγε: «Να σας πω μια ωραία μα-
ντινάδα που θυμήθηκα! Ακούστε…». Από 
αυτή την πάστα ήταν φτιαγμένος. Δεν υπήρ-
χε πλευρά της ζωής χωρίς ενδιαφέρον. Όταν 
το βράδυ ερχόταν στο σπίτι μας, ήταν φορ-
τωμένος με σακούλες. Αμέσως έλεγε ότι βια-
ζόταν. Φανταζόμασταν ότι θα συνέχιζε να 
τηλεφωνεί και να στέλνει e-mails. Αυτός όμως 
γέμιζε τρία ποτήρια κρασί και ζωνόταν την 
ποδιά της μαγειρικής. Χαιρόταν να μοιράζε-
ται. Τίποτε δεν είχε ενδιαφέρον για αυτόν, αν 
δεν το μοιραζόταν. Είτε ήταν μια συνταγή, 
είτε ένα ρητό φιλοσόφου, είτε μια όμορφη 
πέτρα που βρήκε στα Πετραδολάκια. 
Αντλούσε χαρά από κάθε περίσταση. Ποτέ 
όμως δεν τον είδα πιο χαρούμενο, αυτόν και 
την Μαργαρίτα, από τότε που πάντρεψαν την 
μοχαχοκόρη τους Ουρανία. Αργότερα η χαρά 
του αυγάτισε με τη γέννηση του εγγονού του 
Θάνου. Δεν υπήρχε κανένα τηλεφώνημα που 
να μη μας διηγηθεί με καμάρι τα παιδικά κα-
τορθώματα του εγγονού του. 
Αγαπημένε μας Γιαννάκο: Ακόμη και το ξόδι 
σου ομορφομοιράστηκε ανάμεσα στην Αθήνα 
και στ’ Ανώγεια. Έτσι σε χαιρετούν όλοι, κό-
σμος πολύς, η οικογένεια, οι δικοί και οι φίλοι. 
Εσύ σήμερα δεν χρειάζεται να περιποιηθείς 
κανέναν. Κάντε τσιγάρο με τον Ανάστο, θα 
έχετε πολλά να πείτε μετά από τόσα χρόνια. 
Πείτε της Ουρανίας να σας ψήσει καφέ. Πες 
τους ότι δεν τους ξεχνούμε. Δε θα σε ξεχάσου-
με κι εσένα ποτέ, αγαπημένε μας Γιαννάκο! 
Σε αποχαιρετούμε με μια δική σου μαντινάδα 
που τόσο σε χαρακτηρίζει: 

«Πέτρα και φως, πέτρινο φως,  
πέτρα και πέτρα πάλι,

πέτρινο φως μ’ ανάθρεψε,  
σ΄ ανωγειανή αγκάλη.»

~ Μανώλης Χατζηπαναγιώτου

ΤΟΥ ΝΙκΟΥ ξΥλΟΥΡΗ (ΝΙκΟλΑΤΣΟΥ)
ξάδερφε γιαννάκο,
Έφυγες και άφησες την οικογένειά μας φτω-
χότερη, τα Ανώγεια φτωχότερα. Τα λόγια δεν 
μπορούν να περιγράψουν το κενό της απώ-
λειάς σου.
Είχες το δικό σου προσωπικό τρόπο που έβλε-
πες τη ζωή. Η δική σου θεώρηση για τον κό-
σμο, και με την στενή, αλλά και με την ευρεία 
έννοια ήταν διαφορετική από τη δική μας. Σε 
σένα καταφεύγαμε – και εγώ προσωπικά- για 
να δούμε την συνετή διάσταση των πραγμά-
των. Ανθρωποκεντρική η θεώρησή σου και 
για τα μικρά και για τα μεγάλα της ζωής. Στα 
μικρά για άλλους ανθρώπους, έδινες την 
πραγματική διάσταση, στα δε μεγάλα προ-
βλήματα είχες τη σωστή πρόταση και λύση. 
Ως άνθρωπος έδωσες το ακριβές περιεχόμενο 
της λέξης Αξιοπρέπεια, του ήθους, της σεμνό-
τητας και του σεβασμού στον Άνθρωπο. Ο 
Σεβασμός στον άλλο ήταν καθοριστικός στη 
στάση ζωής σου και ο σεβασμός προς εσένα 
διάχυτος παντού
Ήσουν το ακριβό κόσμημα στο πλουμιστό 
χρυσαφικό της δικής μας κοινωνίας.
Η πορεία σου στη ζωή αγωνιστική και πρω-
τοπόρα και στο εξωτερικό και στον τόπο σου.
Σπουδές άριστες σε συνθήκες δύσκολες και 
σε εποχές δύσκολες.
Επαγγελματική καταξίωση διαχρονικά με την 
δική σου προσωπική δουλειά και συνοδοιπό-
ρο στη ζωή τη γυναίκα σου Μαργαρίτα, με 
την οποία μοιραζόσουν τις ίδιες ανησυχίες σε 
όλους τους τομείς.
Πολιτισμός ήσουν από μόνος σου.
Μεγαλώνοντας σε ακραιφνώς πολιτικό περι-
βάλλον και οικογενειακό αλλά και σε πολύ 
υψηλές βαθμίδες πολιτικής, κράτησες τη δική 
σου στάση ζωής, τη δική σου διακριτή σφρα-
γίδα. Οι δημοκρατικές καταβολές από το 
σπίτι του Ανάστο ήταν που καθόριζαν όχι 
μόνο την πολιτική σου στάση, αλλά και την 
κοινωνική σου παρουσία. Η ηθική στην πολι-
τική και στη ζωή ήταν ο οδηγός σου και η 
παρακαταθήκη σου. Ήσουν «ατόφιος» όπως 
εύστοχα σε χαρακτήρισε κοινός μας φίλος.
Σήμερα χάσαμε έναν ατόφιο Άνθρωπο, τον 
Γιαννάκο του Ανάστο.
Καλοστραθιά αξάδερφε.

~ Νίκος ξυλούρης (Νικολάτσος)

φτωχύναμε σήμερα!!!
Φτώχυναν οι νικολάτσηδες
Φτώχυναν οι ξυλούρηδες. 
Φτώχυνε το Περαχώρι.
φτώχυναν τ’ Ανώγεια!
Έφυγε η διορατική ματιά που είχες για τη ζωή, 
τη ζωή μας
Έφυγε η φωνή της λογικής που βρίσκαμε κα-
ταφυγή. 
Έφυγε η «άλλη» θεώρηση που είχες για τον 
κόσμο ολόκληρο,
αλλά και για τον δικό μας ιδιαίτερο μικρόκο-
σμο!
Έφυγε η «πρόταση» που έδινε διέξοδο και 
λύση στα μικρά και μεγάλα προβλήματά μας!!
Έφυγε η σεμνή αρχοντική σου παρουσία!
Γιατί ρε Γιαννάκο;

~ Νίκος ξυλούρης (Νικολάτσος)

ΤΗΣ γΕωΡγΙΑΣ ξΥλΟΥΡΗ
Πάντα εσύ φεύγεις πρώτος.
Την πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1968, η 
μάνα γράφει στο «σιμιωματάριον»: «Της 10 
τού Δεκέβρη 1968 έφηγε ο Γιαννάκος από το 
σπίτι για τον Καναδά. Από την Αθήνα έφηγε 
της 14 Δεκεβρίου 1968. Έφτασε σε 9 όρες 
Αεροπορηκός στο Καναδά.» Ήμουν εννέα 
μηνών. Με πήρες στην αγκαλιά σου και βγή-
κε η φωτογραφία. Μεγαλώνοντας, ο ξενιτε-
μένος αδελφός έγινε αυτός με τον οποίο συ-
νομιλούσα τις νύκτες, οι μέρες μου ήταν για 
τους άλλους αδελφούς. Ύστερα έγινες μύθος.
0014164257218, το τηλέφωνό σου στον Κα-
ναδά. Ακόμα το θυμάμαι. Σ’ έπαιρνα τηλέ-
φωνο κρυφά από τους γονείς μας για να 
ακούω τη φωνή σου. Ο λογαριασμός του τη-
λεφώνου ανεξήγητα φουσκωμένος, αλλά κα-
νένας δεν με υποπτεύθηκε ποτέ. Βλέπεις δεν 

ΚοΙΝΩΝΙΚα
μου αρκούσαν τα γράμματα που έστελνες, αν 
και πάντα περίμενα να μου διαβάσουν στο 
τέλος εκείνο το «φίλησέ μου την Γιωργία» και 
γινόμουν δύο μέτρα από υπερηφάνεια που εσύ 
με σκέφτηκες. Η χαρά μου όμως δεν είχε προ-
ηγούμενο όταν έμαθα την απάντησή σου σε 
μια μαντινάδα που σου έστειλε στον Καναδά 
ο Λιόντας: «αν δεν μου τηνε δώσουνε η τη 
μονοχοκόρη, φωθιά θα βάλω να καεί όλο το 
Περαχώρι!», και συ του απάντησες: «βάλε 
φωθιά και κάψε το να μην πομείνει πράμα, 
μόνο η βιόλα μην καεί που ΄ναι στην Μπαρα-
ντάνα!» 
Ύστερα ήρθες. Αύγουστος του 1977. Κόσμος 
πολύς στο σπίτι σε περίμενε. Ήταν περασμέ-
να μεσάνυχτα όταν έφτασε το ταξί- εγώ μόλις 
εννέα χρονών μισοκοιμόμουν. Με ξύπνησε 
ένα διαφορετικό χάδι στο μάγουλό μου, άνοι-
ξα τα μάτια και εννιά χρόνια φαντασιώσεων 
πήραν σάρκα και οστά: ο μεγάλος αδελφός 
ήρθε και μύριζε ταξίδι, σαπούνι και απου-
σία…Τις πρώτες μέρες σου λεγα: «ε θείε !» 
«δεν είμαι βρε θείος σου!» μου απαντούσες 
και κρυφογελούσαμε…
16 Απριλίου 2022: οι ασπάλαθοι ολάνθιστοι. 
Ο γύπας πετούσε χαμηλά και πέρασε ακριβώς 
μπροστά από την πομπή των αυτοκινήτων που 
σε συνόδευε. Μετά – κάνοντας λίγους ελιγ-
μούς- επόγυρε στο γωνιανό φαράγγι. Ναι, ο 
μπαμπάς ήταν, που πέταξε για να σε προϋπα-
ντήσει… Κόσμος πολύς στο σπίτι σε περίμενε. 
Το αυτοκίνητο με τη σορό σου σταμάτησε 
ακριβώς εκεί που είχε σταματήσει το ταξί το 
1977. «Γιαννάκο, καλοσώρισες !» σου ́ πα μα 
δεν μου αποκρίθηκες. 
Ο μεγάλος μου αδελφός, ο μύθος μου, έφυγε 
για πάντα. Ο αδελφός που μύριζε ευαισθησία, 
ευγένεια και καλοσύνη…
Να ξέρεις Γιαννάκο ότι «…την ώρα που στρώ-
νεται το τραπέζι, θα είμαστε πάντα πέντε. 
Όσο ένας από μας βρίσκεται εν ζωή, θα εί-
μαστε πάντα πέντε».
Θα μου λείπεις πάντα…

~Γεωργία ξυλούρη

Του Νίκου Σκουλά
ΣΤΕΡΝΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣμΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡωΠΙΑΣ κΑΙ ΤΟΥ 
ΣΕμΝΟΥ ΑγωΝΑ, γΙΑΝΝΑκΟ ξΥλΟΥΡΗ.

ΠΕΡΙΛΥΠΗ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ!!!
Αποχαιρετούμε οριστικά τον μοναδικό μας 
Γιαννάκο ξυλούρη. Φτώχυναν τ’ Ανώγεια, η 
Κρήτη, η Ελληνική κοινωνία, η (αληθινά) 
προοδευτική παράταξη, η διανόηση και η οι-
κογένειά μας… Ακέφαλη, αβάσταχτη η μονα-
ξιά! 
Ένα κομμάτι της καρδιάς μου αποκόπηκε και 
συνταξιδεύει με τον πρωτανιψιό μου ΓΙΑΝ-
ΝΑΚΟ ξΥΛΟΥΡΗ που έφυγε πρόωρα, 13-
4-2022, για την αιωνιότητα.
Ο Γιαννάκος ήταν ο πιο αγαπημένος συγγε-
νής, φίλος, συνοδοιπόρος και συναγωνιστής 
για το μέγιστο μέρος της ζωής μας.
Από τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στην 
Κρήτη και μετά στην ξενιτειά, καθώς και με-
τά την επιστροφή μας κατά την μεταπολίτευ-
ση, ήμασταν δεμένοι σε κοινή πορεία. Πάντα 
στα δύσκολα γιατί εμείς δεν είχαμε εύκολα.
Επιβίωση - δουλειά και σπουδές - αντιδικτα-
τορικός αγώνας, ΠΑΚ Καναδά δίπλα στον 
Ανδρέα, πάντα μαζί στους δημοκρατικούς 
αγώνες.
Ο Γιαννάκος, πάντα ανιδιοτελής, απολύτως 
έντιμος και δίκαιος, πρόσφερε με αυταπάρ-
νηση, αγνοώντας τις σειρήνες της καριέρας 
(παρά την υψηλού επιπέδου παιδεία του) ήταν 
πάντα με συνέπεια παρών. 
Από τους δυο μας, ήταν ο πιο δυνατός αλλά 
και ταπεινόφρων. Απέφευγε την προβολή με 
ενδιαφέρον μόνο για την ουσία της προσφο-
ράς και το αποτέλεσμα για το κοινό καλό.
Σε στιγμές αδυναμίας μου ήταν το στήριγμά 
μου, ως σύμβουλος και αφανής σοφός μέντο-
ρας αν και νεότερος.
Έδωσε… έδωσε στην πατρίδα, στην κοινωνία 
και στη γενέτειρά μας, απλόχερα, χωρίς να 
ζητήσει ή να δεχτεί ποτέ αντίδωρο ή οποιασ-
δήποτε μορφής αναγνώριση.

Γιαννάκο, σ’ αυτή τη σκληρή ώρα του χωρι-
σμού μας, σου εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου 
και των πολλών φίλων εδώ και στον Καναδά 
που σε αγάπησαν για όσα πρόσφερες και για 
την πολύτιμη παρακαταθήκη αγωνιστικού 
ήθους και ακεραιότητας που άφησες στους 
νεότερους.
Η δια βίου συμπαραστάτις αγαπημένη σου 
σύζυγος Μαργαρίτα, η μοναχοκόρη σου Ου-
ρανία και ο Σάκης, ο εγγονός σου ο Θάνος, 
τα αδέρφια σου και όλοι εμείς στην ευρύτερη 
οικογένεια, θα σε θυμούμαστε με υπερηφά-
νεια και ευγνωμοσύνη. 
Μην ξεχάσεις να δώσεις μια θερμή αγκαλιά 
στους γονείς σου, την Ουρανία και τον Ανά-
στο, που σ’ έπλασαν, σε διαμόρφωσαν και 
ήσαν τα ξαμάρια σου. Και βέβαια στον αγα-
πημένο μας Νταβέλη - Νιδιώτη και . . . 
Να με περιμένεις. 

~Θείος Νίκος Σκουλάς 

ΤΟΥ γΕωΡγΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
με μεγάλη λύπη αποχαιρετούμε, μαζί με τα 
Ανώγεια, τον τόπο του, τον αγωνιστή και φί-
λο, Γιαννάκο ξυλούρη. Σεμνός, με διαρκή την 
ανάγκη ανιδιοτελούς προσφοράς, υπήρξε 
πάντα ένα ασφαλές καταφύγιο για κάθε φίλο 
και γνωστό που επιζητούσε μια γνώμη, μια 
συμπαράσταση. Αυτές τις δύσκολες ώρες, η 
σκέψη μας είναι κοντά στην Μαργαρίτα και 
στους δικούς του. Γιαννάκο, καλό ταξίδι.

~ Γιώργος Α. Παπανδρέου

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΥ ξΥλΟΥΡΗ
Ήσουν o μάγος των στιγμών και ένας μπα-
ξές με όλα τα λουλούδια. 
Καλοστραθιά Γιαννάκο…

~ Ανάστος ξυλούρης

ΤΗΣ μΑΡΙΑΣ ξΥλΟΥΡΗ
«...κι απού κατέχει και μιλεί με γνώση και 
με τρόπο, 
κάνει να κλαιν και να γελούν τα μάθια των 
ανθρώπων... «
Αυτός ήταν ο Γιαννάκος ξυλούρης… 
Σε αποχαιρετούμε με δυο στίχους από τον 
Ερωτόκριτο που τόσο αγαπούσες. 
Θα μας λείπεις πάντα, θα μας λείπουν οι κου-
βέντες σου και οι αθιβολές σου...για την αγά-
πη, για τη φιλία, για την ισότητα, για τη δικαι-
οσύνη, για έναν καλύτερο κόσμο... 
Αγαπημένος των παιδιών, αλλά και των με-
γάλων.. 
Καλοστραθιά Γιαννάκο! Θα σε θυμόμαστε 
πάντοτε με αγάπη...

~ Μαρία ξυλούρη

ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΣΠΑΧΗ
Ο κρόνος–ο άτεγκτος μυθικός θεός που 
έτρωγε τα παιδιά του, για να μη χάσει την 
παντοκρατία του– είναι λέξη ομόρριζη με το 
Χρόνο. Με το χρόνο που είναι αδυσώπητος, 
υπακούει τυφλάστις δικές του νομοτέλειες και 
ορίζει τη μοίρα μας, επιβάλλοντας με τη σιδε-
ρένια πυγμή του το τέλος του…ταξιδιού μας...
Μια τέτοια άκαρδη και άδικη απόφαση πήρε 
αυτός ο αμείλιχτος θεός πριν από σαράντα 
μέρες, κόβοντας πρόωρα το νήμα της ζωής 
του αγαπημένου πρωτοξάδελφου της μάνας 
μου, του Γιαννάκου ξυλούρη του Ανάστο. 
Ενός ανθρώπου που κατάφερε να κρατήσει 
γερά στα χέρια του το νήμα που συνδέει τα 
θεμέλια του πολιτισμικού οικοδομήματος των 
Ανωγείων με τις σύγχρονες προωθητικές ιδέ-
ες και αξίες, όντας άνθρωπος της κοινωνικής 
δράσης και της δημοκρατικής διανόησης.
Μα όσο άπονη και στυγνή ήταν η απόφαση 
του Κρόνου-Χρόνου να επιβάλει, πριν την 
ώρα της τη λήξη του πολυεπίπεδου ταξιδιού 
της ζωής του Γιαννάκου, τόσο μεγαλύτερη 
γίνεται σήμερα και η οδύνη του οριστικού 
αποχωρισμού του, οδύνη που κάνει, με τη 
σειρά της, ακόμη δυσκολότερο τον αποχαι-
ρετισμό του.
Τα πρόσωπα που συμβολίζουν τις πιο βαθιές 
αρχές και σχέσεις συγγένειας και φιλίας και 
συντροφεύουν λεπτές, όμορφες, ζεστές και 
ενδιαφέρουσες στιγμές της ανήσυχης νιότης 
σου, αλλά και της μετέπειτα κατασταλαγμέ-
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ΚοΙΝΩΝΙΚα
νης ενηλικίωσης σου, δεν μπορείς να τα απο-
χαιρετήσεις εύκολα. Γιατί η εικόνα τους στέ-
κει επίμονη, απαιτητική και κυρίαρχη. Τέτοια 
είναι η εικόνα του Γιαννάκου. Εικόνα που 
έκανε αισθητή την παρουσία της στην επικοι-
νωνία, στο μοίρασμα της σκέψης, του προ-
βληματισμού, της αγωνίας, της χαράς, αλλά 
και της δυσκολίας. Εικόνα που διεκδικεί έντο-
να σήμερα –λόγω του πρόωρου χαμού του – 
τον ευρύ χώρο που αντιστοιχεί στην πληθω-
ρικότητα και το βάθος των συναισθημάτων 
του και αντανακλά την αγνή ματιά του με το 
ανυπόκριτο ενδιαφέρον του ως μάχιμου αν-
θρώπου και διανοούμενου. Ως διανοούμενου 
που από επιλογή αρνήθηκε την ασφάλεια της 
ανώδυνης θεωρητικής αναζήτησης, για να 
προσφέρει τη δυναμική του – πνευματική, ψυ-
χική και ηθική – στο...αγκαθωτό τοπίο της 
κοινωνικής παρέμβασης. Στο τοπίο, όπου το 
θεωρητικό μπόι του διανοούμενου βρίσκει την 
αξία του και κατακτά την ουσία του στην 
αναμέτρησή του με τα πραγματικά προβλή-
ματα της ζωής «των μικρών», των άσημων, 
των φτωχών, των ταπεινών ανθρώπων της 
δουλειάς, των ξωμάχων, των βοσκών, των 
συγγενών, των φίλων, των γειτόνων, των συγ-
χωριανών. 
Αυτό το δύσκολο δρόμο της εκούσιας...εμπλο-
κής του στους καημούς και τα βάσανα των 
πολλών, της σεμνής και διακριτικής υποστή-
ριξης των αδύνατων συνειδητά επέλεξε ο 
Γιαννάκος, ο αγαπημένος πρώτος ξάδελφος 
της μάνας μου, που πεισματικά αντιστάθηκε 
στη ματαιόδοξη διεκδίκηση των πανεπιστημι-
ακών τίτλων και των αξιωμάτων, για να μπο-
ρέσει να κρατήσει – στην πολυτάλαντη ζωή 
του από τον Καναδά μέχρι την Αθήνα και ως 
το τέλος της – «ανόθευτη» από την διανοου-
μενίστικη ευπρέπεια και καθάρια από την 
κοινωνική υποκρισία την κεντρική και κυρί-
αρχη ιδιότητά του, δηλαδή να παραμείνει ο 
«Γιαννάκος του Ανάστο»!
Και είναι σίγουρο ότι μια τέτοια ιδιότητα –δύ-
σκολη και αντιθετική στην ισχύουσα νόρμα 
της κοινωνικής ανέλιξης, αλλά και κυρίως 
ασύμβατη με τους κώδικες της κοινωνικής 
επιφάνειας– απαιτούσε, πρώτα και κύρια, 
πίστη στην αξία, εμπιστοσύνη στη δυναμική, 
αλλά και προσήλωση στο μεγαλείο του λαϊ-
κού ανθρώπου. Στο μόχθο του ξωμάχου που 
στην άγονη ορεινή γη έμαθε να σκληραίνει 
στον πόλεμο με τη φύση και τη φτώχεια, αλλά 
παράλληλα να γίνεται ακόμη πιο ευαίσθητος, 
πιο φιλότιμος κι ανθρώπινος με το γείτονα, 
το φίλο, το συγγενή, το συγχωριανό του.
Αυτό το «βάφτισμα» στην αναγκαιότητα του 
πολέμου ως αρχής επιβίωσης και του φιλότι-
μου ως απαράβατου κανόνα συλλογικής συμ-
βίωσης σημάδεψε το Γιαννάκο. Το μάχιμο 
διανοητή που έμαθε να αξιοποιεί εποικοδο-
μητικά το πληθωρικό πνευματικό και ψυχικό 
του δυναμικό και να δίδει συγκροτημένα και 
ψύχραιμα τη μάχη απέναντι σε κάθε κακοτο-
πιά, την ίδια στιγμή που σήκωνε ψηλά τη ση-
μαία της ευαισθησίας, της ανθρωπιάς, της 
φιλοτιμίας και της δημοκρατίας.
Ως βαθύς γνώστης του διαλεκτικού υλισμού, 
ο Γιαννάκος ήξερε να δένει στη σκέψη του 
και να εφαρμόζει στη ζωή του αυτό που λίγοι 
πετυχαίνουν: τη μάχη για το δίκιο και το κοι-
νωνικά προοδευτικό με το βαθύ βλέμμα της 
ανθρωπιάς και της κατανόησης, με το γελα-
στό πρόσωπο της οικειότητας, με το ανατρε-
πτικό ευφυολόγημα, με την έμπρακτη στάση 
της προσφοράς και της υποστήριξης που δε 
ζητά περγαμηνές και δεν έχει ανάγκη από 
«τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών». 
Γιατί μια τέτοια στάση είναι καλά εδραιωμέ-
νη στα γερά θεμέλια της σεμνότητας και της 
ευστροφίας.
Για τις βαθιά ανθρώπινες μνήμες της συντρο-
φιάς και της προσφοράς του, της έξυπνης 
κουβέντας του και της μετρημένης συμβουλής 
του. Για τη δύναμή του να τιμά και να σέβεται 
«το σωστό και το δίκαιο». Για το αγνό τοπίο 
των συγγενικών σχέσων που σφραγίστηκαν 
με ακατάλυτους ψυχικούς δεσμούς, ήδη από 
το…πειραματικό φάσκιωμά του... από τα χέ-
ρια της μάνας μου, όταν ακόμα εκείνη ήταν 

κοπελούδα. Για τους γερούς δεσμούς της φι-
λίας και της γόνιμης συνεργασίας που οικο-
δομήθηκαν πάνω σε αυτό το…κληρονομημέ-
νο πεδίο... του ψυχικού νήματος και σφράγι-
σαν τη σχέση μας. Για την ανθρωπιά, την 
ευθύτητα, την ευθυκρισία και την ικανότητά 
του να φέρνει με μαεστρία στο προσκήνιο 
τις...πίσω σελίδες... της ζωής των ανθρώπων, 
του είμαι ευγνώμων....
Καλό ταξίδι, αγαπημένε συγγενή και φίλε 
Γιαννάκο.
Στη σύζυγό του Μαργαρίτα, στην κόρη του 
Ουρανία, στο γαμπρό και σε όλα τα αδέλφια 
του και τους συγγενείς του εύχομαι από ψυχής 
καλή δύναμη στο δύσκολο τοπίο του πένθους.

Με τιμή,
Αρετή Σπαχή.

ΤΗΣ μΑΡΙΑΣ μΑΝΟΥΡΑ
Είχαν μαζευτεί όλα τα αδέρφια, ξαδέρφια, 
συγγενείς στο σπίτι και περίμεναν το Γιαννά-
κο που γυρνούσε ‘κεινη τη μέρα επιτέλους 
από τον Καναδά…αργούσε το λεωφορείο 
πολύ κι όλοι αναρωτιόνταν και ρωτούσαν: « 
Μα ίντα εγίνηκε, ακόμη;» Ο πατέρας του ο 
Ανάστος έβγαλε και είπε μέσα στην προσμο-
νή και μεγάλη λαχτάρα να δει τον πρωτότοκο 
γιο του την εξής μαντινάδα: 
«Πόσο αργούνε οι στιγμές όταν κανείς προ-
σμένει 
και κάθε μια γλυκιά στιγμή πόσο γοργά δια-
βαίνει» 
Καλοστραθιά αγαπημένε Καψαλιά… ο Ανά-
στος σε περιμένει στην αγκαλιά του…
Aς είναι ελαφρύ το χώμα…
May you rest in peace.

~ Μαρία Μανουρά

ΤΟΥ γΙωΡγΗ κΑΡΑΤΖΗ
γιαννάκο καλοστραθιά σου…
Η φεύγα σου φτωχαίνει την τάξη των δικαίων, 
τον κόσμο των εντίμων, την κοινωνία των 
χρήσιμων ανθρώπων. Καλοστραθιά σου 
Γιαννάκο του Ανάστο, Γιαννάκο των Ανω-
γείων, Γιαννάκο των φίλων σου...

~ Γιώργης Καράτζης

ΤΗΣ ΑγΑΠΗΣ κΑλΟμΟΙΡΗ
Τι να μιλήσω
Να σου πω
Πού και νεκρός
Όμορφο
κουβεντιάζεις
και θα ναι λίγο...
Καλοστραθιά
Γιαννάκο ξυλούρη
Έδινες ομορφιά, σοφία και μέτρο.
Ο τόπος μας έγινε φτωχότερος

~ Αγάπη Καλομοίρη

ΤΟΥ ΣΥλλΟγΟΥ ΑΠΟφΟΙΤωΝ κΑΙ  
φΙλωΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑκΕΙΟΥ γΥμΝΑΣΙΟΥ 
κΑΙ λΥκΕΙΟΥ ΑΝωγΕΙωΝ
“Έφυγε ένας ξεχωριστός άνθρωπος και φί-
λος. Με βλέμμα πάντα ανήσυχο και έντονο, 
με χαμηλό και χαμογελαστό τόνο φωνής, με 
κάθε λέξη που έλεγε περασμένη από ψιλό 
μύλο, με πειραχτικό ευγενικό χιούμορ. 
Παθιασμένος αιώνιος μαθητής, λάτρεψε το 
Σταυράκειο, πρωτοστάτησε στη ίδρυση του 
Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων του και ήταν 
ενεργός μέχρι την τελευταία του στιγμή.
Είχαμε μέχρι το τέλος παραδοσιακή επιστο-
λική αλληλογραφία, που πάντα ήταν απολαυ-
στική.
Στην τελευταία του επιστολή που ήταν κάπως 
μακροσκελής, χιουμοριστικά και με την τάση 
που πάντα είχε να προκαλεί στοχαστικούς 
ερεθισμούς, είχε σημειώσει σε τρία υστερό-
γραφα, που τώρα με το θάνατό του, τα ξανα-
διαβάζουμε σαν διαθήκη: 
ΥΓ1. Λίγο πριν ξεψυχήσει ο Σωκράτης και 
ενώ είχε πιεί το κώνειο είπε στον Κρίτωνα: 
«Μην ξεχνάς ότι χρωστούμε έναν πετεινό 
στον Ασκληπιό».
ΥΓ.2 Ο Γκράουτσο Μαρξ έλεγε «αυτές είναι 
οι απόψεις μου, αν δεν σας αρέσουν έχω κι’ 
άλλες».
ΥΓ3. Αν έφτασες μέχρι εδώ, μάλλον ο Θιός 
σου έδωσε υπομονή!

Ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων του Σταυ-
ράκειου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων εκ-
φράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του αγαπημένου φίλου μας Γιαν-
νάκου ξυλούρη.
Ο Γιαννάκος είχε την ευλογία που λίγοι άν-
θρωποι έχουν.
Ωρίμασε νωρίς και δε γέρασε ποτέ.”
Ο Χαράλαμπος Σταυρακάκης του Μίνου από 
τα Αρμανώγεια κατέθεσε στο λογαριασμό 
του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων του 
Σταυράκειου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων 
το ποσό των 5000 ευρώ στη μνήμη του Γιαν-
νάκου ξυλούρη του Ανάστο που απρόσμενα 
μας άφησε, τιμώντας τη φιλία που τους συνέ-
δεε χρόνια τώρα.
Η επιθυμία του Χαρ. Σταυρακάκη, γνωρίζο-
ντας την αγάπη του Γιαννάκου για το Σταυ-
ράκειο, τους νέους ανθρώπους και το Σύλλο-
γο Αποφοίτων, είναι το ποσό αυτό ως υπο-
τροφία να αποδοθεί στους δυο πρώτους 
αριστεύσαντες μαθητές του Λυκείου Ανωγεί-
ων της τρέχουσας εκπαιδευτικής χρονιάς .
Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον Χαρ. Σταυ-
ρακάκη για την δωρεά, εγγυάται για την υλο-
ποίηση της επιθυμίας του και θα ενημερώσει 
την οικογένεια του Γιαννάκου γι’ αυτήν την 
ενέργεια αγάπης και προσφοράς. “

Ο πρόεδρος του ΔΣ
~Βασίλης Δραμουντάνης

~Σύλλογος αποφοίτων και φίλων 
του Σταυράκειου Γυμνασίου 

και Λυκείου Ανωγείων 

ΤΟΥ μΑΝωλΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥλΑκΗ
Στη μνήμη του γιαννάκου ξυλούρη, την ιερή, 
μια θύμηση.
Ήταν μαγευτική η καλοκαιρινή βραδιά της 15 
Αυγούστου 1993…
Στο θέατρο «ΝΙΚΟΣ ξΥΛΟΥΡΗΣ» των 
Ανωγείων. Μαζεύτηκε κόσμος πολύς, ντόπιοι 
και ξένοι.
Σκοπός της σύναξης αυτής ήταν να τιμηθεί ο 
Ανωγειανός αγωνιστής του δίκιου και λαϊκός 
ποιητής Μιχάλης Σταυρακάκης (Νιδιώτης) 
και να γίνει η παρουσίαση της ποιητικής συλ-
λογής του «Ντούκου ντούκου το σοφαδάκι».
Την οργάνωση της εκδήλωσης είχε αναλάβει 
ο Δήμος Ανωγείων με Δήμαρχο τον κ. Γιώργο 
Σμπώκο στα πλαίσια του εορτασμού της 49ης 
επετείου του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων.
Η υλοποίηση της εκδήλωσης έγινε από Επι-
τροπή. Ο Τελετάρχης Ζαχαρίας Σουλτάτος 
προλογίζοντας και παρουσιάζοντας το Πρό-
γραμμα είπε:
«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε 
για τη συμμετοχή σας στην αποψινή μας εκ-
δήλωση, η οποία παρουσιάζει μιαν ιδιαιτερό-
τητα, μια που για πρώτη φορά ερχόμαστε να 
τιμήσουμε ένα χωριανό μας ως ελάχιστο δείγ-
μα τιμής για την κοινωνική και πολιτιστική 
προσφορά του.
Ο Πέτρος Καλομοίρης θα παρουσιάσει ένα 
σύντομο βιογραφικό, ένα χρονολόγιο, του 
Μιχάλη Σταυρακάκη.
Στη συνέχεια, ο Γιαννάκος Ξυλούρης θα κάνει 
μια σύντομη αναφορά στο έργο του Μιχάλη 
Σταυρακάκη. Η Μαρία Αιμ. Σκουλά, η Ελένη 
Μιχ. Σμπώκου και ο Μανόλης Χριστοδουλά-
κης θα απαγγείλουν ποιήματα του Μιχάλη 
Σταυρακάκη…».
Τα φώτα χαμήλωσαν και μέσα σε κλίμα κα-
τάνυξης ο Γιαννάκος με το λιτό και δωρικό 
λόγο του ξεκίνησε:
«Ειλικρινά αισθάνομαι το βάρος μεγάλο, 
αφού πρόκειται να μιλήσω για το Νιδιώτη, 
απλά θα προσπαθήσω, και πάλι ειλικρινά 
ζητώ την επιείκειά σας.
Του Κρόνου γιε, τση Ρέας κανακάρη
σε τουτονέ τ’ αόρι, καιρός πάει,
όταν η μάνα σε τύλιξε λιθάρι
που σαν μωρό μεσ’ στη φασκιά φαινόταν,
και το’ δωκε για βρέφος να το φάει
ο παιδοφάς πατέρας, που φοβόταν,
την εξουσία ο γιος να μην του πάρει…

�
Ακολούθησαν απαγγελίες των ποιημάτων 

«Ανώγεια», «Το γράμμα του δεσμώτη», «Να 
φοβάσαι τους αδιάφορους», «Τα καρφιά», 
«Η αμαρτία», «Οι κίνδυνοι», «Μισώ», «Η 
μοίρα μου είμ’ εγώ», «Η προσευχή μου», «Σή-
μερα που’ ναι Κυριακή», «Σύντομο βιογραφι-
κό», «Ντούκου ντούκου το σοφαδάκι», «ξέ-
νε στρατιώτη», «Γράμμα σε μια Αφρικάνα», 
«Τραλαλά» από τις τρεις μέχρι τότε ποιητικές 
συλλογές του ποιητή.
Ο Γιαννάκος παρενέβαινε ενδιάμεσα διαβά-
ζοντας δικά του ποιητικά κείμενα αφιερωμένα 
στον Μιχάλη Σταυρακάκη. Αισθάνθηκα ένα 
δέος και μια αγωνία να με κυκλώνει, όταν ήρ-
θε η σειρά μου να απαγγείλω την «Προσευχή 
μου», που μελοποιημένη από τον εκλεκτό συ-
μπατριώτη μας συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο 
και τραγουδισμένη από τον επίσης συμπατρι-
ώτη μας μεγάλο τραγουδιστή Χαρ. Γαργανου-
ράκη, έγινε ιδιαίτερα αγαπημένο τραγούδι:
«Προσκυνώ τη χάρη σου, Λαέ μου,
σκύβω το κεφάλι στα μαρτύριά σου
και θαυμάζω τα έργα σου…
Ματώνεις τα νύχια σου, Λαέ μου,
ματώνεις τη σκέψη σου,
για να βγάλεις τον άρτο τον επιούσιο.
Μεγάλη η δύναμή σου, Λαέ μου,
δόξα να’ χει η αντοχή σου
που κάθε μέρα προδίνεσαι,
κάθε μέρα σταυρώνεσαι,
και κάθε μέρα περιμένεις την ανάσταση».
Η βραδιά κύλησε μέχρι αργά μέσα σε περι-
βάλλον συγκίνησης, ανάτασης και ενθουσια-
σμού.
Κι ο Γιαννάκος κλείνοντας την εκδήλωση είπε:
«Φίλε Νιδιώτη,
Εμαζωχτήκαμε όλοι εμείς εδώ απόψε, πρώτα 
οι καλοδεχούμενοι ξένοι, ύστερα όλοι σου οι 
χωριανοί και συγγενείς σου, οι φίλοι σου, οι 
συντρόφοι σου και στ’ όλο ύστερο κι εγώ.

Σε μια εποχή, για να χρησιμοποιήσω το λόγο 
του Πέτρου του Πελεγρή, σε μιας εποχή λέω, 
του άκρατου σαρκασμού, που τα αυτιά έχουν 
τοίχους, εγώ μικρός κι αδύναμος, δε στέκομαι 
ούτε εντός, ούτε εκτός των τειχών.
Στέκομαι απάνω στα τείχη.
Απάνω στα τείχη που χωρίζουν όλους εμάς
και με όλη τη δύναμη της ψυχής μου φωνάζω:
Άξιος ο αγώνας σου
Άξιος ο τίμιος αγώνας και η Αγωνία σου για 
τον άνθρωπο!
Άξιος, ο τίμιος αγώνας του μεροκάματού σου!
Άξιος ο τίμιος ιδρώτας σου,
που’ χει ποτίσει τούτο τον άγονο τόπο!
Άξιος! Άξιος! Άξιος! »

�
Ο Μιχάλης Σταυρακάκης, ιδιαίτερα συγκινη-
μένος από την εκδήλωση, μας ευχαρίστησε 
και μας κατασπάσθηκε.
Η όμορφη βραδιά έκλεισε μουσικά με το συ-
γκρότημα των Σταυρακάκηδων. (Νικηφόρος 
& Βασίλης Σταυρακάκης, Μιχάλης Φραγκια-
δάκης, Ναζίμ).
Μεταμεσονύκτια κατηφόριζα για το Ηρά-
κλειο με το αμάξι γεμάτο λουλούδια νιώθο-
ντας μια ικανοποίηση και φορτωμένος με ευ-
χάριστες και αισιόδοξες σκέψεις. Με τον 
Γιαννάκο είχα την τύχη να συνεργασθώ και 
σε πολλές άλλες εκδηλώσεις όπως σε βραδιές 
αφιερωμένες στον Ψαρονίκο, στην επιμέλεια 
των πεζών κειμένων του Μιχάλη Σταυρακάκη, 
στην απόδοση τιμών στον αγωνιστή Γιώργη 
ξυλούρη (Σουβλή), στην ίδρυση του Συλλόγου 
φίλων και αποφοίτων του Σταυράκειου κ.ά.
16 Απριλίου 2022: Σχεδόν τριάντα χρόνια 
μετά. Σάββατο του Λαζάρου. Η φύση γύρω 
μάγεμα με τα χρώματα και τα αρώματά της. 
Όμως ένα δυσάρεστο γεγονός κυριαρχεί. Σε 
λίγο ξεπροβοδούμε τον Γιαννάκο για την τε-
λευταία του κατοικία, για την αιωνιότητα. 
Πάει να συναντήσει τους αγαπημένους του 
γονείς Ανάστο και Ουρανία, τον Ψαρονίκο, 
το Θανάση, το Γιάγκο, τον Πέτρο, τον «Νι-
διώτη», το Νίκο, τον… Μακρύς ο κατάλογος 
των ψυχών που έχουν αποδημήσει…
Θα θυμάμαι πάντα την καθαρή και άδολη 
ματιά του Γιαννάκου, το απροσποίητο μειδί-
αμά του, την προσήνειά του, την ακεραιότητα 
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ΚοΙΝΩΝΙΚα
του χαρακτήρα του, τη σεμνότητα, την ειλι-
κρίνεια και τιμιότητά του, αρετές που βρίσκο-
νται σε μεγάλη ανεπάρκεια στην εποχή μας.

Απομεσήμερο. Κατηφορίζω για το Ηράκλειο. 
Αυτή τη φορά όμως είμαι περίλυπος, κυκλω-
μένος από πένθιμες σκέψεις , υπαρξιακό πό-
νο και το μυαλό μου βασανίζει το αναπάντη-
το ερώτημα του Ζορμπά προς τον Νίκο Κα-
ζαντζάκη:
«…Και πάνω απ’ όλα , γιατί να πεθαίνουμε;»

~Μανώλης Χριστοδουλάκης

ΤΟΥ ΔΗμΗΤΡΗ ΣΑλΟΥΣΤΡΟΥ 
(ΤΟΥ ΖΑϊμΗ)
φίλε γιαννάκο, με τρεμάμενο χέρι σημειώνω 
αυτές τις σκέψεις και την ψυχή δοσμένη στη 
θλίψη. Πριν από λίγο σε αποχαιρετήσαμε 
στην άλλη Αγία Παρασκευή της δεύτερης, ή 
μήπως της τρίτης πατρίδας σου, καθώς που 
ήσουν οικουμενικός και με μπερδεύεις.
Με τρεμάμενο χέρι από το φόβο μη σε αδική-
σω, αλλά είναι ώρα να κάνουμε ταμείο κι εδώ 
δε χωράνε υπεκφυγές.
Σου έμοιασα και δεν τους συμπαθώ τους 
υπερθετικούς των επικήδειων, τη σπατάλη 
των κατά συνθήκη υπερβολών, απροετοίμα-
στος πάντα να υπογράψω το αναπόδραστο 
της νομοτέλειας.
Και τώρα που τη σπαταλήσαμε τη αλφαβήτα 
σε επαίνους επί δικαίους και αδίκους με ποιες 
λέξεις άφθαρτες να σε περιγράψω, ώρα που 
η γενέτειρα σε δέχεται, τόσο που ήσουν απε-
ρίγραπτος και που ό,τι να πω από σεμνότητα 
θα το θεωρήσεις περίσσο.
ξεπερνώ το αδόκητο της απώλειάς σου, δεν 
είναι λίγα τα εβδομήντα πέντε χρόνια αν κα-
νείς τα ζει με την πυκνότητα που εσύ τα έζη-
σες, ύστερα με μισές ανάσες τόσον καιρό και 
τις ελπίδες να χαμηλώνουν μέρα με τη μέρα 
από την παρατεταμένη παραμονή στη ΜΕΘ, 
είχαμε φτάσει στο σημείο να μην ξέρουμε πια 
τι να ευχηθούμε.
Και κάπως έτσι «φυσιολογικά» Θεέ μου συγ-
χώρα με, πέρασες την αόρατη γραμμή.
Κοιτάζω τη φωτογραφία σου αυτή με τα γέ-
νια, και θυμήθηκα κουβέντες σου σε ανύπο-
πτο χρόνο: «όποιος προλάβει και φωτογρα-
φηθεί με ψαρά γένια έλεγες, δεν πρέπει να 
έχει παράπονο, εκτός κι αν τον έχει χτυπήσει 
κεραυνός από έρωτα ή θάνατο βαρύ κι 
ασπρίσουν τα μαλλιά του σε ένα βράδυ».
Αχ βρε Γιαννάκο, θα μου λείψουν οι κουβέ-
ντες μας, κι αυτές που φιλοσοφούσαμε και οι 
άλλες, που μοιραζόσουν μαζί μου τις έγνοιες 
σου για τον τόπο μας και τους ανθρώπους 
του, με τη βαθιά ψυχή και την απύθμενη επι-
πολαιότητα.
Κρατώ ωστόσο από σένα όλα τα σπάνια και 
τα σπουδαία που σήμαινες.
Προ πάντων τη γνήσια Ανωγειανή σου ψυχή 
με τη βαθιά της αντιφατικότητα: παραδοσια-
κός και νεωτεριστής ταυτόχρονα, εμπειρικός 
φιλόσοφος και ακαδημαικός στοχαστής, αρ-
χοντικός με τον αέρα του ευπατρίδη και την 
ίδια στιγμή προσιτός και διαθέσιμος.
Κρατώ την αβίαστη εμμονή σου για δημοκρα-
τία και δικαιοσύνη, την ενεργό συμμετοχή σου 
στην άσκηση της πρακτικής πολιτικής και 
θαυμάζω δυο πράγματα, φίλε, που έμεινες 
αδιάφθορος ως το τέλος και πιο πολύ που 
στήριξες τον τόπο σου, όταν τον καιρό των 
ευτραφών αγελάδων βρέθηκες σε θέση ισχύ-
ος και εσύ και κυρίως η Μαργαρίτα, η Ανω-
γειανή νύφη, που έλεγες, πράγματα που φρό-
ντισες να τα ξέρουν ελάχιστοι, γιατί πίστευες 
πως πραγματικά δικό σου είναι μόνο αυτό που 
χωρίς ιδιοτέλεια προσφέρεις.
Κρατώ την ακοίμητη έγνοια σου για την εκ-
πολιτιστική Αγωγή των Ανωγειανών, τον 
αγώνα σου για τη διάκριση και αντιδιαστολή 
ανάμεσα στην κουλτούρα και τον καθαυτό 
πολιτισμό.
Κρατώ την αίσθηση του χρέους σου απέναντι 
στον ευεργέτη και δωρητή του «Σταυρακείου 
Γυμνασίου» τότε, αείμνηστο Μιχάλη Σταυρα-
κάκη, που μας έδωσε Σχολειό, όπου μάθαμε 
γράμματα και φάγαμε ψωμί και άνοιξαν τα 
μάτια και ο νους και η ψυχή μας να χωράει 

την απέραντη ομορφιά και την ασκήμια του 
κόσμου. Χάρη σε σένα, που με την έμπνευση, 
την επιμέλεια και την οργάνωση στήθηκε ένας 
Σύλλογος αποφοίτων και όσοι μαθητεύσουν 
σε αυτό το Σχολειό θα ενστερνίζονται την 
αρχαία επιταγή «λαβών μέμνησο και δους 
επιλαθού»
Κρατώ την αταλάντευτη στάση σου απέναντι 
σε όσους πιστεύουν πως δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος να υπερασπιστείς την τιμή σου παρά 
μόνο το ντουφέκι και παρά ταύτα σήκωνες, 
σαν το πουκάμισο που φόραγες, λευκό πανί 
και κατανοούσες χωρίς να δικαιολογείς και 
στήριζες τα θύματα αυτής της παράνοιας.
Την αγωνία σου για το μέλλον όσων δούλευ-
αν στο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης- 
την επιχείρησή σας- τον καιρό της κρίσης 
όπου, τι τα θες, έπρεπε να γίνουν περικοπές 
και εσύ τις ανέβαλες επί ζημία.
Την αμέριστη δοτικότητα, ωσάν να είχες ανά-
γκη τη συμπάθεια και του τελευταίου , κρατώ 
τη σημειολογική βαρύτητα μιας χειρονομίας 
στον Πέτρο, το ζητιάνο των Ανωγείων, όταν 
του έβαλες τη δραχμή στο χέρι για τη «χάρη» 
στον αρραβώνα του Ψαρονίκο, για να μη στε-
ρηθεί από ανέχεια την υπόληψη, που συνεπά-
γεται η συμμετοχή του καθενός στη χαρά του 
άλλου.
Ύστερα τον αμίμητο τρόπο, που είχες να χει-
ρίζεσαι το χορατό, τη βαθιά γνώση των Ανω-
γειανών και του φερσίματος τον τρόπο που 
σου έδιναν καιρό να αναδιηγείσαι απολαυ-
στικά τα πάθη και τα καμώματά τους. 
Ακόμη εκτίμησα πολύ τη συγγραφική σου 
συνήθεια, ό,τι έχεις να πεις να το λες με λέξεις 
αμεταχείριστες και τα κείμενά σου είναι που 
πέρα από τη μνήμη των ανθρώπων που σε 
γνώρισαν δε θα αφήσουν να ξεχαστείς και 
από τις μαντινάδες σου κυρίως εκείνη που 
γνωματεύει: «τη μοναξιά αν φοβηθείς, κορφές 
μην ανεβαίνεις, γιατί όσο πιο ψηλά ανεβείς, 
τόσο πιο μόνος μένεις» την είπα κάποτε στο 
Αρχιεπίσκοπο και κούνησε δεν ξέρεις με πό-
ση συγκατάβαση το κεφάλι και από τότε κάνω 
με τρόμο τη σκέψη πως η πιο ψηλή κορφή που 
μπορεί να ανεβεί άνθρωπος είναι η αγάπη.

Σου έχω βέβαια και ένα παράπονο που δε στο 
είχα πει, το λέω τώρα:
Σου είχα ζητήσει κάποτε, θυμάσαι, να με φέ-
ρεις σε επαφή με δυο ανθρώπους του τόπου 
μας, που θαύμαζα, γιατί μπορούσαν να ζω-
γραφίζουν με τις λέξεις και ωσάν και σένα 
δεν χρειάζονται το μεγάλο τους όνομα για να 
συστηθούν, τους ξέρουμε με το μικρό τους 
μιλώ για το Μήτσο και το Γιώργη. Από όσο 
ξέρω δεν έκανες τίποτα. Αργότερα κατάλαβα 
πως το άφησες να προκύψει από μόνο του, 
όπως και έγινε, για να μη λιγοστέψει η σημα-
σία του από τη μεσολάβηση. Ας είναι.
Καλέ μου φίλε Γιαννάκο, για μένα και πι-
στεύω όχι μόνο, ήσουν και θα παραμείνεις 
κεφάλαιο πολύτιμο για τα Ανώγεια για την 
αφοσίωση την ευγένεια και τη σεμνότητά σου, 
ήσουν από εκείνους που προσπόρισαν προ-
στιθέμενη αξία σε όσους βρέθηκαν κοντά 
σου, είναι τιμή μου που υπήρξες φίλος και 
συνομιλητής μου τα έργα σου είναι, που δε θα 
αφήσουν να ξεχαστείς και εμείς οι πιο δικοί 
σου που μας χρέωσες.
Καλό παράδεισο φίλε, με ξάστερο ουρανό και 
άφθονο οξυγόνο.

~Δημήτρης Σαλούστρος, Ζαΐμης, 

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΙΤωΡΟΥ
…ο γιαννάκος δεκαεφτά – δεκαοχτώ χρο-
νών, έπαιρνε μέρος στα συμβούλια που κά-
νανε για το πώς θα βοηθούσαν τους φτωχό-
τερους… και στα μεγάλα του χρόνια στον 
Καναδά βοήθησε πολλούς ομογενείς και όταν 
επέστρεψε στην πατρίδα βοήθησε… Ταλαι-
πωρήθηκε τα ύστερα χρόνια του, ο ζηλιάρης 
θεός, που λέμε, τον εκούρασε και έριξε τον 
πρίνο της Ανθρωπιάς και της Λεβεντιάς. 
Ένας υπέροχος άκακος άνθρωπος που έφυ-
γε τόσο νωρίς. Ζώντας τον τελευταίο του 
καιρό και εγώ τον αναπολώ και παίρνω δύ-
ναμη…
Μεγάλη και πλούσια η προσφορά του. Άν-

Εις μνήμη 
ΕΥΑγγΕλΙΑΣ 

ΣμΠωκΟΥ 
(ΑΤΖΑΡΟΣΑΒΒΕΝΑ)

Η οικογένεια της Ευαγγελίας Σμπώ-
κουευχαριστεί ολόψυχα όλους όσοι 
συμπαραστάθηκαν στο πένθος της 
απώλειας της αγαπημένης μας μητέ-
ρας. 
Αγαπημένη μας Μάνα,
Λείπεις σαράντα μέρες από το σπίτι, 
από την γειτονιά μας. Έφυγες απροσ-
δόκητα και ξαφνικά από αυτή την 
μάστιγα της εποχής μας. Δεν προλά-
βαμε να πούμε όλα όσα θα θέλαμε. 
Όμως ξέρουμε  ότι όλα έγιναν όπως 
τα ήθελες εσύ. Ήθελες να φύγεις όρ-
θια, να μην μάς ταλαιπωρήσεις. 
Όλη σου η ζωή ήταν μια προσφορά, 
μάνα!!! Αγαπούσες υπερβολικά την 
οικογένεια που σε γέννησε και σε 
ανάθρεψε και σε είχαν μοναχοκόρη. 
Μετά έκανες την δική σου οικογένεια 
και τίμησες το καινούργιο  σόι  που 
μπήκες με αυταπάρνηση και αγάπη. 
Ακούραστη συνοδοιπόρος στο πλευ-
ρό του Ατζαρόσαββα, γενναιόδωρη, 
ανοιχτοχέρα και υπερήφανη.
Πέρασες αρκετά χρόνια της ζωής σου 
στη Μεσαρά ακολουθώντας τον 
άντρα σου και το γιο σου για να τους 
φροντίζεις, και εκεί αποκτήσατε και-
νούριες φιλίες με ανθρώπους που 
τους αγαπήσατε και σας αγάπησαν.
Εκείνο που  σε χαρακτήριζε ήταν η 
άδολη αγάπη και καλοσύνη για όλους, 
προσφέροντας την αγάπη σου και τη 
στήριξη σου με χαμόγελο και πάντα 
με διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς. 
Καλοσυγγενής στις χαρές και στις 
λύπες των συγγενών σου. Στοργική 
μάνα για τα παιδιά σου και κάτι πολύ 
παραπάνω από γιαγιά για τα εγγόνια 
σου, φιλόξενη και εγκάρδια για όλα 
τα ανήψια σου και τους συγγενείς 
σου.
Ευχόμαστε να βρεις τη γαλήνη στο 
φως μαζί με τον πατέρα και τους αγα-
πημένους σου συγγενείς
Εμείς θα σε φυλάξουμε ακριβό φυλα-
χτό στην καρδιά και στις σκέψεις μας

Αιωνία σου η μνήμη

Εις μνήμη της εκλιπούσας η οικογέ-
νειά της εισέφερε στη ΦΑ το ποσό 
των εκατό (100,00) Ευρώ.

θρωπος που τίμησε την περασά του από τη 
ζωή.
Άδολος, άκακος και πάντα πρόθυμος να συμ-
βάλει για όλους και για όλα.
«Να είσαστε καλοί αθρώποι» μας συμβούλευε 
κοπέλια 
Πόσα μας δίδαξε.
Πόσα μας πρόσφερε. 
Πόσα και πόσα έχω να του θυμούμε…

~ Σταύρος Βιτώρος

�
μΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

Φίλε ακριβέ, εβιάστηκες 
ήταν νωρίς ακόμη,

και της αξιοπρέπειας,
σκοτείνιασαν οι δρόμοι!

Φίλε Γιαννάκο, καλοστραθιά, θα είσαι στη 
μνήμη πάντα!!

~Μήτσος Σταυρακάκης

Γιαννάκο, δεν θα ξεχαστείς
που τση ζωής τσοι τόπους,

το γέλιο υστερούσουνε 
και το διδες στσ’ αθρώπους

Ο πάνω εις τον πόνο σου
δεν σου’ δωκε βοτάνι,

μα ο κάτω είναι δίκαιος
κι ελπίζω να σε γειάνει.

~ Αριστείδης Χαιρέτης (Γιαλαύτης)

Έχουνε ανοιχτές πληγές
Τ’ Ανώγεια να πονούνε

Μα εσύ Γιαννάκο τα κάμες
Για χρόνια να πενθούνε.!!!

~ Μπάμπης Χαιρέτης

Απόψε οι Νικολάτζηδες 
χορό στον Άδη σταίνουν
τον άντρα τον καλά καλό

να φτάξει περιμένουν
~ Βάσω Σταυρακάκη

Τον αντριωμένο μην τον κλαις 
και να τονε θυμάσαι,

πολλές οι καλοσύνες του
που θα ‘χεις να διηγάσαι

~Αλέκος Νταγιαντάς

Μέσα σε τούτη τη ζωή
το μόνο που ‘πομένει,

είναι η αύρα που ‘φηκες
Γιαννάκο η μυρισμένη

~ Χρήστος ξυλούρης

Στα χρόνια μου τα παιδικά
τον έχω κορνιζώσει

πόσα πολλά τω κοπελιώ
τότες μας είχε δώσει.

Έχασες ένα θησαυρό
γλυκιά μου Μαργαρίτα

που ΄πρεπε να ναι στην ζωή
λαμπάδα μέρα νύχτα.

Όσα κεριά κι ανάψω σου
θα λιώσουν και θα σβήσου
ώστε να ζω, φως λαμπερό,

θα’ χω τη θύμησή του
~Σταύρος Βιτώρος

ΤΟΥ γΙΑΝΝΗ μΠΕΡκΗ
Ο Γιάννης Μπέρκης (απο τον Καναδά, όπου 
ζει) μνημονεύει με σεβασμό και αγάπη τον 
Γιαννάκο ξυλούρη του Ανάστο και θυμάται 
το «Ήντα μουρέ Γιαννάκο θα φάμε σήμερο;;» 
απο τα δύσκολα χρόνια που πέρασαν μαζί 
στον Καναδά, στην ξενιτιά.
Εισέφερε πεντακόσια (500,00) ευρώ για την 
ενίσχυση του Αετού Ανωγείων και λέει για 
τον αγαπημένο του Γιαννάκο:

«Πάντα ψηλά στέκει η κορφή 
αν ειν’ και χιονισμένη 

το βράχο δέρνει η θάλασσα 
μα πάντα βράχος μένει».

Η οικογένεια του Γιαννάκου ξυλούρη εισέ-
φερε εις μνήμην του στη Φ.Α. το ποσόν των 
εκατό (100,00) ευρώ.
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ΚοΙΝΩΝΙΚα
Εις μνήμη 

ΖΑΧΑΡΙΑ ξΗμΕΡΗ 
ΤΟΥ ΣΤΕφΑΝΟΥ 

(ξΗμΕΡΟΣΤΕφΑΝΗ)
✞  Αποβίωσε 11 Μαΐου 2022

Αγαπημένε μας Ζαχαρία,
Πέρασαν λίγες ημέρες από τον γρή-
γορο χαμό σου. Ο πόνος είναι μεγά-
λος για αυτούς που σε αγαπάνε. Νι-
κήθηκες από την αρρώστια που δεν 
νικιέται εύκολα.
Όλη σου τη ζωή την έζησες με ήθος, 
ακεραιότητα και τιμιότητα παρ’ όλες 
τις δυσκολίες που αντιμετώπισες. 
Μεγάλωσες τον γιο σου Στέφανο και 
τα άλλα τρία παιδιά της συζύγου σου 
Βικτωρίας, η οποία δυστυχώς απεβί-
ωσε πρόωρα, με αγάπη, υπομονή και 
καλοσύνη. Έκτοτε πορεύτηκες μο-
ναχικά προσπαθώντας πάντα για το 
καλύτερο της οικογενείας σου.
Την Παρασκευή 13 Μαΐου στο Μαρ-
κόπουλο Ωρωπού Αττικής τελέστηκε 
η κηδεία σου. Ευχαριστούμε θερμά 
όλους όσους παρευρέθησαν για να 
τιμήσουν την μνήμη σου και να συ-
μπαρασταθούν στην οικογένεια σου.
Θα ζεις πάντα στη καρδιά και στο 
μυαλό μας

Καλό Παράδεισο
Ο αδελφός σου Ορέστης ξημέρης 

Εις μνήμη του εκλιπόντος εισέφερε 
στη ΦΑ ο αδελφός του Ορέστης ξη-
μέρης το ποσό των εκατό (100,00) 
ευρώ.

Εις μνήμη 
γΙωΡγΗ 

ξΥλΟΥΡΗ 
(κΙΤΡΟΥ)

✞  Για τη συμπλήρωση 2 ετών 
από το θάνατό του

02-05-20…./02-05-22 από το φευγιό του Γιώργη 
ξυλούρη ή Κίτρο δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ
Η οικογένειά σου

Μπαμπά μου Γιώργη ήσουν πάντα ευγενικός και 
καλόκαρδος άνθρωπος. Μας λείπεις πάρα πολύ 
και σε ζητάμε συνέχεια. Περιμένουμε να ρθεις 
σπίτι μας να ξαναγίνουν όλα όπως πριν. Μπορεί 
μπαμπά μου να μην είσαι δίπλα μας αλλά σε έχου-
με συνέχεια μέσα στην καρδιά μας και στην σκέ-
ψη μας. μακάρι να μπορούσε ο χρόνος να γυρίσει 
πίσω και να ήσουν εδώ μαζί μας. Σήμερα μπαμπά 
μου είναι δυο χρονιά που δεν είσαι εδώ κοντά μας 
και αυτό μας πονάει και μας στενοχωρεί πολύ. 
Εμείς όμως θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος για 
να σε κάνουμε υπερήφανο και θα σ’ αγαπάμε για 
πάντα μπαμπά μου

Η κόρη σου Βαγγελιώ ξυλούρη 
και ο γιαννογιώργης σου

Ο πατέρας σου σε αποχαιρετά  
με δυο μαντινάδες

Δυο χρόνοι επεράσανε στον άδικο χαμό σου
Μα ‘φησες πίσω δυο βλαστούς  

το φως των αμαθιών σου

Άφησες πίσω δυο παιδιά σγουρέ βασιλικέ μου 
Μα έχουν καλή ανατροφή  
ωσάν κι εσένα γιε μου…

Το μοιρολόι της μάνας σου
Δυο χρόνοι επεράσανε υγιέ μου και ρήμαξε η 
αυλή σου κατιφέ μου,
έκλεισε η το σπίτι σου παιδί μου αδικοσκωτομέ-
νο γιασεμί μου,
μα που θα πω τον πόνο μου υγιέ μου να με παρη-
γορήσουν καντιφε μου,
που έχασα το πρωτότοκό μου τ’αδικοσκοτωμενο 
το βοσκό μου,
όφου και δεν εξαναπέρασα χαρά μου το μαύρο 
το σοκάκι άρχοντά μου,
εκεί που σου στερήσαν γιασεμί μου η τη ζωή σου 
άδικα παιδί μου,
ήντα θα κάνω Γιώργη μου παιδί μου και πως θα 
προχωρήσω μερακλή μου.
παιδί μου τη δουλειά σου καντιφέ μου κι άνθρω-
πο δεν επείραζες καλέ μου,
να ρθουνε να μου πούνε δα υγιέ μου ένα ελάττω-
μά σου ακριβέ μου,
ε χουβαρντόπαιδο παιδί μου περήφανο φιλότιμο 
εστημαλή μου,
Γιώργη μου τα παιδια σου δα υγιε να τα παρηγο-
ρήσω αρχηγε μου
κλαίνε και σου φωνάζουνε μπαξέ μου που είναι 
ο μπαμπάς μας ακριβέ μου.
Κι ότι και να κάνουμε παιδί μου είναι μεγάλο το 
κενό σου εστημαλή μου,
σαμε να ζω θα το φωνιάζω εγώ ακριβέ μου το 
άδικο που σου κάμανε μπαξέ μου, 
ο πόνος τση καρδιάς μου γιασεμί μου αιμορραγεί 
και τρέχει δα παιδί μου,
Γιώργη μου κουρασμένε μου υγιέ μου αδικοσκω-
τομένε καντιφέ μου 
και πως να αντέξω δα καλέ μου να προχωρήσω 
εγώ αητέ μου 
νεκρό να σε δικάζουνε βλαστέ μου χωρίς δα λόγο  

Γιώργη λυγερέ μου 
αυτά με τελειώσανε μπαξέ μου και τα νοσοκομεία 
δα παιδί μου 
δεν είσαι εκεί να στέκεις μερακλή μου, 
βαρύ φορτίο δα παιδί μου έφηκες του Δημήτρη 
γιασεμί μου 
και του μπαμπά σου Γιώργη μερακλή μου του 
αρρωστάρη φως μου γιασεμι μου 
περήφανος κι αντρόπιαστος υγιέ μου έφυγες για 
τον Άδη δα αετέ μου,
ωσάν τα πάθη Χριστού παιδί μου σταυρώσανε 
και εσένα γιασεμί μου,
μα στο παράδεισο θα ν’ είσαι εσύ χαρά μου για-
τί σουν αψεγάδιαστος πασά μου,
ο Θιος θα ν’ είναι διπλά σου αετέ μου να δώσει 
πίσω τ’ άδικο μπαξέ μου…

Γιώργη μου καλέ μου δυο χρονιά περάσανε από 
τον άδικο χαμό σου. Δυο χρονιά μαυρισμένα, 
δυστυχισμένα γεμάτα πόνο και θλίψη. Ποτέ κά-
νεις μας δεν θα το πιστέψει και κάνεις δεν μπορεί 
να την αντέξει αυτή την απώλεια και αυτό το 
κακό που μας βρήκε εκείνη την μαύρη νύχτα του 
Μάη. Ακόμα περιμένουμε να ανοίξει η πόρτα και 
να μπεις μέσα στο σπίτι μας. Τα παιδιά μας σε 
ψάχνουν συνέχεια και ρωτάνε συνέχεια που είναι 
ο μπαμπάς μας και ποτέ θα ρθει ο μπαμπάς μας 
αλλά κάνεις μας δεν μπορεί να απαντήσει. Μας 
δίνεις δύναμη σε όλους από εκεί πάνω το ξέρω 
και το νιώθω Γιώργη μου. Όλοι ξέρουμε τί άν-
θρωπος ήσουν, σε μεγάλωσαν με ήθος, αρχές και 
φιλότιμο. Ήσουν πάντα εκεί για όλους και πρό-
σφερες απλόχερα βοήθεια για όποιον σε είχε 
αναγκη. Η αλήθεια Γιώργη μου έλαμψε και απο-
δόθηκε η σωστή δικαιοσύνη. Μας απέδειξες για 
ακόμα μια φορά και από εκεί πάνω τι άνθρωπος 
ήσουν. Έφυγες αντρόπιαστος και υπερήφανος με 
το όνομά σου πεντακάθαρο. Εμείς Γιώργη μου 
πάντα θα σε κάνουμε υπερήφανο και τα παιδιά 
μας θα μεγαλώσουν με ήθος και αρχές και θα 
είναι με το κεφάλι ψηλά και υπερήφανα για τον 
πατέρα τους, όπως θα είμαστε και όλοι μας για 
εσένα. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου να 
μην πονάς άλλο.

Καλή αντάμωση Γιώργη μου
Η γυναικά σου Κλειώ.

ξυπνώ και ψάχνω να σε βρω μα συναντώ σκοτά-
δι. Πέρασαν κιόλας 2 χρονιά αδερφέ μου από τη 
μαύρη μοιραία νύχτα που σε πήραν από τη ζωή 
άδικα και απάνθρωπα. Αυτή η μέρα έχει αφήσει 
πίσω της μια ανεξίτηλη μαυρίλα. Ο κόσμος που 
σε ήξερε γνωρίζει καλά πως δεν θα έβλαπτες πο-
τέ κανέναν. Μπορεί να ήσουν ένας απλός βο-
σκός, αλλά ήσουν άντρας ταπεινός με αρχές. 
Αγαπούσες το συνάνθρωπό σου, ήσουν ντό-
μπρος, έντιμος, λάτρευες τον τόπο σου την οικο-
γένειά σου αυτές είναι αξίες που ξεκινάνε μέσα 
από το σπίτι. Έτσι σε μεγαλώσανε περήφανα και 
έτσι περήφανα άφησες και την τελευταία σου 
πνοή.  Δεν έχουμε προλάβει να σε κλάψουμε ακρι-
βέ μου με όλα αυτά. Κι ο καιρός τρέχει μα είναι 
σαν να ήσουν εδώ χθες και προχθές. Σα να πε-
ράσαμε μαζί γιορτές, σχόλες, όμως ξυπνώ από 
το όνειρο και λείπεις Γιώργη. Δεν σ’ ακούω, δεν 
μπορώ να σε αγκαλιάσω. Λείπεις Γιώργη μας. Τα 
παιδιά σου σε αναζητάνε καθημερινά ρωτάνε που 
είναι ο μπαμπάς, θα γυρίσει ποτέ άραγε; Προ-
σπαθούμε όλοι πάρα πολύ, αλλά την δική σου 
απώλεια κάνεις δεν μπορεί να αναπληρώσει. Η 
ζωή μας από εδώ και πέρα θα τρέχει προσπαθώ-
ντας να συνηθίσουμε την απώλειά σου. Μα δεν 
συνηθίζεται. Η μανά μας ακόμα βάζει το πιάτο 
σου στο τραπέζι. Δεν ξέρω πως το παλεύει Γιώρ-
γη. Μάλλον και σε αυτό τη βοηθάς εσύ. Όλα 
μπορούμε να τα πάμε πέρα. Ό,τι και να τύχει από 
νοσοκομεία, από αρρώστιες, τον άδικο χαμό σου 
δεν τον παλεύουμε. Θα συνεχίσουμε όλοι ενωμέ-
νοι κάνοντάς σε περήφανο. Θα είσαι πάντα εδώ. 
θα είσαι πάντα μαζί μας. 

Μέσα στον τάφο το κορμί  
πως μπαίνει δεν το νοιάζει

Ζει ο νεκρός όταν γι’ αυτόν κάποιος αναστενάζει

Στη σκέψη μου και στη καρδιά  
αξέχαστος θα μείνεις

Άντρας του λογού, της τιμής  
και της εμπιστοσύνης

Αν έχει ο Άδης ουρανό κι αποστροφή μεγάλη
Κάλος βοσκός όπως κι εδώ  
κι αητός θα ν’ είσαι πάλι..

Η αδερφή σου…να γαληνεύεις ήρεμα ψυχή μου.

Εις μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά του εισέ-
φερε στη ΦΑ το ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ.

Το πολύχρωμο μπαλκόνι της Νίκης 
έχασε τη γεωπόνο του.
Η σεμνή κυρία με το ήθος και την 
ευγένεια έφυγε από τη ζωή με το 
άρωμα παλιάς ανωγειανής.
Όλοι έχουν ένα καλό λόγο για τη 
«κατσαρομάλλα» με τους καλούς 
τρόπους.
Είχε σύζυγο για 55 χρόνια το Βασίλη 
Κονιό, τον ευγενή άντρα, τον πρω-
τοπόρο υποδηματοποιό.
Υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα 
ζευγάρια των Ανωγείων με παροιμι-
ώδη  σεβασμό ο ένας στον άλλο.
Έκαναν δυο υπέροχα παιδιά, τα με-
γάλωσαν, τα σπούδασαν, τα καμά-
ρωναν.
Όμως, πάντα από κάπου θα σπάσει 
ο κύκλος της οικογένειας.
Η Νίκη έφυγε πρώτη με το ευγενές 
χαμόγελο στα χείλη….
Καλό της ταξίδι…

(λουδοβίκος των Ανωγείων)
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της. 
Αιωνία η μνήμη της.

Ο σύζυγος της εκλιπούσης, Βασίλης 
κονιός ( Κονιδοβασίλης) εισέφερε 
στην Φ.Α. το ποσό των εκατόν πενή-
ντα (150) ευρώ. 

Εις μνήμη 
ΝΙκΗΣ 

ΣΥΖ. ΒΑΣΙλΕΙΟΥ 
κΟΝΙΟΥ 

(κΟΝΙΔΟΒΑΣΙλΑΙΝΑ)

Εις μνήμη 
ΝΙκΟλΑΟΥ 
μΕμμΟΥ

Σαράντα μέρες πέρασαν 
Μα ‘πο το νου δε φεύγεις

Κι οι φίλοι σου σ’ αναζητούν
Σου λέω να το ξέρεις 

      
Ο Θεός να σου συγχωρέσει   

Ο γιός σου μιχάλης



 

ό ΣυλλογοΣ 

αΝΩγΕΙαΝΩΝ ΤΗΣ αΘΗΝαΣ  

ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ όΜΑΔΑ 

ΤΗΣ φΩΝΗΣ ΤΩΝ αΝΩγΕΙΩΝ 

ΣΑΣ ΕΥχόΝΤΑΙ 

ΦΩΤ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΦΩΤόΣ αντώνης Νταγιαντάς

Καλό Καλοκαίρι!

Στιγμιότυπα απο την ετήσια χοροεσπερίδα του συλλόγου.     ■ ΦΩΤό: Παναγιώτης Μαργαρώνης


