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του Βασιλείου Σπαχή από τη Γερ-
μανική Κατοχή κοντά στο μεγάλο 
αγωνιστή Γεώργιο Πετρακογιώργη 
(επιμέλεια: Αλεξάνδρα Ι. Σταυρακάκη), 
σελ. 5

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ...

ΚΡΗΤΗ 
αιώνες χαραγμένοι στην πέτρα, 
νέο φωτογραφικό λεύκωμα από τον 
Γιάννη Σκουλά, σελ. 2

Ο Μανώλης Σκανδάλης σε μια 
εκ βαθέων εξομολόγηση, 
σελ. 6-8

Η μόνη ελπίδα
Άρθρο της Αλεξάνδρας 
Ι. Σταυρακάκη, σελ. 9

Απάντηση του βουλευτή Γ. Σκου-
λά σε άρθρο εφημερίδας για την 
αντίσταση του ελληνικού λαού-
στη γερμανική κατοχή,
σελ. 9

Τα τοπωνύμια του Ψηλορείτη
Μελέτη του π. Δημάρχου Ανωγείων 
κ. Γεωργίου Σμπώκου, σελ. 11

Καλά Χριστούγεννα με τον κ. 
Αλέξανδρο
(Αλεξάνδρα Ι. Σταυρακάκη), σελ. 12-13

•Ουρανογραφία και Ελληνική   
 Μυθολογία
•Η ιστορία της Ελληνικής 
 Αστροναυτικής εταιρείας
(Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη), 
σελ. 14-15

ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ...
Η χρήση του Έψιλον και Άλφα Γιώτα 
(Αλεξάνδρα Ι. Σταυρακάκη), σελ. 10

Αρκετός  κόσμος παρευρέθηκε το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου  και ώρα 7 το απόγευμα στη μεγάλη αίθουσα εκδηώ-
σεων του ιδρύματος της Κρητικής Εστίας, επί της οδού Στράβωνος αρ. 12 και στην εκδήλώση που διοργάνωσε και 
αφιέρωσε ο Σύλλογός μας στην κρητική μαντινάδα και στον άξιο εκπρόσωπο του ποιητικού αυτού είδους, ανωγεια-
νό Αριστείδη Χαιρέτη (Γιαλάφτη). (συνέχεια στη σελ. 18)

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 και ώρα 21:30 το βράδυ, πραγματοποιείται ο ετήσιος χορός του 
Συλλόγου μας, στο  κέντρο διασκέδασης (παραδοσιακής μουσικής) «ΓΟΡΓΟΝΑ», επί της οδού Δωδεκανήσου 20 
και Κύπρου33 στη Νέα Χαλκηδόνα. (συνέχεια στη σελ. 18)

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ, «Το Ιδαίον Άντρον», 
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2009

Την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η μονοήμερη εκδρομή του Συλλόγου μας, με τελικό προορισμό το Γαλαξίδι 
και ενδιάμεσους σταθμούς, την Αράχωβα και τους Δελφούς.
Νωρίς το πρωί, αρκετά μέλη και φίλοι του Συλλόγου μας, επιβιβαστήκαμε στο τουριστικό λεωφορείο, που μας περίμενε στο 
σταθμό μετρό «Πανόρμου». Ξεκινήσαμε, κατά τις 7:15 και βρεθήκαμε, μετά από τρεις περίπου ώρες και  μετά από ημίωρη 
στάση έξω από τη Λιβαδειά,  στην πανέμορφη αν και αρκετά κρύα, λόγω καιρού, Αράχωβα. Αφού σεργιανίσαμε για λίγο 
στα σοκάκια της, αναπνεύσαμε καθαρό αέρα, και παρατηρήσαμε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του οικισμού, συνεχίσαμε για 
τους Δελφούς. Σε λίγο θαυμάζαμε τα αρχαιολογικά μνημεία και όλα τα πανέμορφα εκθέματα εντός του φημισμένου αρχαιο-
λογικού Μουσείου. Ο χώρος μας ενέπνευσε και αφεθήκαμε όλοι μας στην, πραγματικά, μυσταγωγική ατμόσφαιρά του. Από 
τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, σύμβολο παγκόσμιου πολιτισμού, κατηφορίσαμε για το γραφικό Γαλαξίδι, όπου και 
φτάσαμε περί τις 2 το μεσημέρι.. Διαπιστώσαμε ότι ακόμα και το χειμώνα το Γαλαξίδι γοητεύει και ηρεμεί τον επισκέπτη του. 
Δίπλα στη θάλασσα σταματήσαμε για να γευματίσουμε και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας για τα αξιοθέατα που θαυμάσα-
με κατά τη διάρκεια της ημέρας. (συνέχεια στη σελ. 18)

Για δεύτερη φορά για το έτος 2008 και συγκεκριμένα, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε εθελοντική 
αιμοδοσία με σκοπό την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Συλλόγου μας.
Το συνεργείο αιμοδοσίας του νοσοκομείου Σωτηρία, συνεπές στο ραντεβού του, συνέβαλε για μια ακόμα φορά 
στον να τελέσει άρτια την αιμοληψία στην αίθουσα του Συλλόγου μας.
Με αυτόν τον τρόπο, έγινε εφικτός ο εμπλουτισμός της τράπεζας αίματος του Συλλόγου μας και ενισχύθηκε η 
δυνατότητα για την κάλυψη επιπλέον αναγκών, που τυχόν προκύψουν για τους συγχωριανούς μας, στο μέλλον. 

Σημειώνουμε, ότι από την 13 Απριλίου 2008, οπότε καi συστήθηκε η τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας έχουν αποσταλεί 
9 φιάλες αίμα σε 5 περιπτώσεις ασθενούντων συγχωριανών μας και σε διάφορες περιοχές τη Ελλάδας, με αστραπιαία και 
αυτονόητη σε κάθε περίπτωση την ανταπόκριση του Συλλόγου μας.
Τονίζουμε, ωστόσο, την ανάγκη, αφενός, να είναι μαζικότερη η συμμετοχή τον αιμοδοτών στις καθορισμένες ημερομηνίες 
αιμοδοσίας, αφετέρου δε οι χρησιμοποιούμενες φιάλες αίματος να αναπληρώνονται κάθε φορά από τους οικείους των ασθε-
νών που τις χρειάστηκαν. Παράλληλα, ενημερώνουμε όλους, όσοι επιθυμούν να προσφέρουν αίμα στην τράπεζα τους 
Συλλόγου μας, ότι μπορούν να το πράξουν οποτεδήποτε και από  οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας της χώρας, δηλώνοντας 
ότι η αιμοδοσία γίνεται για την τράπεζα αίματος τους Συλλόγου μας, γνωστοποιώντας παράλληλα στον εκάστοτε φορέα, ότι 
η τράπεζα αίματος τηρείται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» των Αθηνών.

Το ΔΣ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανακαίνισης 
των σχολικών κτιρίων του Δήμου Ανωγείων. 
Οι εργασίες χρηματοδοτήθηκαν από τον Ορ-
γανισμό Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 
200.000€ και περιελάμβαναν την κατασκευή 
κεραμοσκεπής στο Δημοτικό Σχολείο και 
στο «Σταυράκειο» Γυμνάσιο – Λύκειο καθώς 
επίσης και την αντιστήριξη του μπαλκονιού 
του πρώτου ορόφου του Λυκείου Ανωγείων. 
Επίσης στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης βρί-
σκονται οι εργασίες κατασκευής μιας αίθου-
σας στο νηπιαγωγείο μετά από την δωρεά 
εις μνήμη «Αλέξη Δραμουντάνη».

Πρόσκληση
Κόψιμο πρωτοχρονιάτικης πίτας στο 

Σύλλογό μας
Στις 30 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 18.30   (συνέχεια στη σελ. 18)

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 και ώρα 21:30 το βράδυ, πραγματοποιείται ο ετήσιος χορός του
Σ λλό έ δ έδ ( δ ή ή ) ΓΟΡΓΟΝΑ ί δ ύ Δ δ ή 20

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Αρκετός  κόσμος παρευρέθηκε το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου  και ώρα 7 το απόγευμα στη μεγάλη αίθουσα εκδηώ-

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΑΙΡΕΤΗ (ΓΙΑΛΑΦΤΗ)

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η μονοήμερη εκδρομή του Συλλόγου μας, με τελικό προορισμό το Γαλαξίδι 
νδιάμεσους σταθμούς, την Αράχωβα και τους Δελφούς.

ΟΙ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ ΕΞΕΔΡΑΜΑΝ…..

Για δεύτερη φορά για το έτος 2008 και συγκεκριμένα, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε εθελοντική 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανακαίνισης 
λ ώ ί Δή Α ί

Κ
Ανακαίνιση των σχολικών 

κτιρίων του Δήμου 
Ανωγείων

•Δράσεις-Αποδράσεις, σελ. 17-18

•Σκέψεις, (Γιάννης Μανουράς), σελ. 2
•Κοινωνικά, σελ. 19-23

•Δρώμεν Πολιτικώς, σελ. 17

•Συνέβη στην Αθήνα, σελ. 16
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Σκέψεις...
Με διάθεση αυτοκριτικής…

Η νέα χρονιά εύχομαι να δώσει 
σε όλους μας την δυνατότητα να  
ερευνήσουμε  τον εσώτερο εαυτό 
μας και να θεραπεύσουμε τις αγω-
νίες και τις πληγές, που μας κλη-
ροδότησε το παρελθόν, με τρόπο 
διδακτικό για εμάς τους ίδιους και, 
ταυτόχρονα, παραγωγικό. Εύχομαι, 
παράλληλα, τα όσα διαδραματίζο-
νται σε παγκόσμιο επίπεδο, στον 
χώρο της οικονομίας, σε παγκό-
σμιο επίπεδο και επηρεάζουν κάθε, 
σχεδόν, τομέα της ζωής μας και 
πτυχή της καθημερινότητάς μας, 
άμεσα ή έμμεσα, δραστικά ή μη, 
να μην αποτελέσουν εμπόδιο στην 
διάθεσή που πρέπει να  επιδείξει  ο 
καθένας μας με σκοπό να σταθεί 
δίπλα στον συνάνθρωπό του και να 
βοηθήσει τους αναξιοπαθούντες 
και τους δυστυχείς.
Είναι γεγονός, ότι οι καιροί ευνοούν 
τον ατομικισμό και τον ωφελιμι-
σμό. Όμως, αυτές οι συμπεριφορές 
είναι που οδήγησαν στην έσχατη, 
βαθιά, εκτεταμένη και άνευ προ-
ηγουμένου παγκόσμια οικονομική 
κρίση, για την οποία, όλοι σχεδόν, 
οι ειδήμονες διατείνονται, ότι δεν 
θα έχει σύντομο τέλος.
Τώρα πια, είμαστε αναγκασμένοι 
να υπομείνουμε τα δυσβάσταχτα 
αποτελέσματα των πρακτικών 
ζωής, τις οποίες οργάνωσαν οι δή-
θεν πολιτικοί και οικονομικοί ταγοί 
των απανταχού κρατών στον κό-
σμο, και στις οποίες, με τον καιρό, 
μας μύησαν. 
Και από αυτές τις πρακτικές δυ-
στυχώς δεν γλιτώσαμε ούτε εμείς 
οι Έλληνες.
Πολλοί, είμαι βέβαιος, ότι προσ-
δοκούν, η χρονιά που έρχεται να 
είναι λιγότερο θορυβώδης και πε-
ρισσότερο διαυγής. Πολλοί, είμαι 
βέβαιος, ότι προσδοκούν πως αυτή 
τη χρονιά τα γεγονότα δεν θα τους 
προλάβουν παρά θα καθοριστούν 
από τους ίδιους. Ευγενής ελπίδα. 
Μάλλον ματαιοπονούν. Προφανώς 
ματαιοδοξούν.
Οι περιορισμένες πιθανότητες που 
υπάρχουν για ένα φωτεινότερο, 
στη ζωή μας, μονοπάτι, δεν μπορεί 
παρά να πηγάσουν από μια ισχυρή 
και διαπεραστική διάθεση αυτο-
κριτικής, που όλοι μας πρέπει να 
κάνουμε. Καλή χρονιά. Υγεία και 
ευτυχία σε όλους.

Ο εκδότης, 
Γιάννης Βασ. Μανουράς

Ο Γιάννης Σκουλάς γεννήθηκε και 
ζει στην Αθήνα. Με τη φωτογραφία 
ασχολείται από το 1984 και είναι 
μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστι-
κών Τεχνών Ελλάδας από το 1996. 
Εργάστηκε επί 20 χρόνια στο Ελ-
ληνικό Φεστιβάλ και φωτογραφίες 
του βρίσκονται σε βιβλία και αφίσ-
σες του Φεστιβάλ. Σήμερα εργάζε-
ται στον ΕΟΤ.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2007 Βασιλική του Αγίου Μάρ-
κου, Ηράκλειο. Κρήτη. Χρόνος 
Μείζων

2007 Αρχαιολογικό Μουσείο 
Άρτας. Αμβρακία, οικ(ε)ίες 
ιστορίες
2006 Odyssail 06. Πανεπιστή-
μιο Κρήτης, Ρέθυμνο. Ο χορός 
των υδάτων
2005 Ελληνική Κοινότητα Χαρ-
τούμ, Σουδάν. Αρχαία τοπία
2003 10ος Διεθνής Μήνας 
Φωτογραφίας, Αίθουσα Τέχνης 
Αγκάθι, Αθήνα. Μνήμες
2003 Δοχός. Καρύτσα, Λάρισα. 
Μια νότα τζαζ
2001 Διεθνές Συνέδριο Ιθάκης. 
Τυνησία, σκηνές από μια χώρα
2000 Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι, 
Αθήνα. My Jazz
1998 Αίθουσα Τέχνης Ναυπλί-
ου. Μουσικογραφία 
1995 Primorsko, Βουλγαρία. 
Χορογραφία
1995 Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι, 
Αθήνα. Χορογραφία

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2007 Πέτρινοι Φάροι. Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
EC-PHAROS.
1999-2005 Μεσόγειος. Πηγή 
ζωής και πολιτισμού
1997  Οδός Πειραιώς. Μεταμορ-

φώσεις ενός Βιομηχανικού Τοπίου
1995 5 χρόνια Silk Cut Jazz 
Concerts
1995 Photovision
1985 Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Ν. Ηρακλείου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑ-
ΤΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σταθμοί, Τραίνα και Ορίζοντες, 
εκδ. Θεμέλιο 1995, 1997, 2000.
Φάροι, Πέτρα και Φως, εκδ. 
Άμμος 1997, 1999.
Sea and Stone, Lighthouses of 
Greece, εκδ. Άμμος 1998, 1999.
Παλαιά Αυτοκίνητα, εκδ. Άμμος 
1998.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑ-
ΤΑ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Phares du Monde, εκδ. 
Association Internationale de 
Signalisation Maritime, 1998. 
Επίλογος 2002, ετήσια πολιτιστι-

κή έκδοση.
Εστιάζοντας στην Ελλάδα, έκδ. 
Heartmatters, 2004.
Ένας τόπος, Λεύκωμα Ολυμπια-
κών Αγώνων, Αθήνα 2004.
50 χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών, 
έκδ. Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης, 2005.
Η μικρή παράδοση του Αιγαί-
ου Πελάγους, έκδ. Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, 2007.
Οι θησαυροί της Ελλάδας, έκδ. 
Εφημ. «ΤΑ ΝΕΑ», 2007.

Συνεργάζεται με τον περιοδικό 
Τύπο δίνοντας ολοκληρωμένα 
ταξιδιωτικά θέματα και φωτο-
γραφίες του έχουν χρησιμοποιη-
θεί ως εξώφυλλα σε βιβλία των 
εκδόσεων Κέδρος, Εστία, Ιωλ-
κός και Frifant (Όσλο). Έχει πα-
ρουσιάσει ηχοράματα στην Ελ-
ληνική Φωτογραφική Εταιρεία, 
τη Μεσόγειο S.O.S., το Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών και Θεσσα-
λονίκης, με το Θέατρο «Τραίνο 
στο Ρουφ», τη Βιβλιοθήκη Καίτη 
Λασκαρίδου στον Πειραιά και 
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος EC-PHAROS 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης.

Το νέο, καλαίσθητο φωτογραφικό 
λεύκωμά του παρουσίασε ο Γιάν-
νης Σκουλάς στις 4/12/2008 στο βι-
βλιοπωλείο Ιανός στην Αθήνα. Για 
την δημιουργία του λευκώματος 
αυτού, ο ίδιος αναφέρει:

«Καιρό πολύ στροβιλιζόμουν στην 
Κρήτη• φτάσαν δυό τα χρόνια και 
εννιάμισυ χιλιάδες τα χιλιόμετρα. 
Συνάντησα πολλά και απαντήθηκα 
με πολλούς• συγγενείς χαμένους, 
παλιούς αγαπημένους, νέους φί-
λους. Τραγούδησα δίπλα σε λυρά-

ρηδες, μου πλέξαν μαντινάδες, γεύ-
τηκα ασκολίμπρους κι αντικρυστό, 
λίγωσα με το απάκι, φούσκωσα 
από μπουμπουριστούς χοχλιούς και 
πνίγηκα σε πελάγη ρακής. Μπήκα 
μεσ’ την Ιστορία και έγινα κομμάτι 

της. Φώναζα και χόρευα και χτύπα-
γα την ασπίδα μου μη κι ακουστούν 
τα κλάμματα του μικρού Δία. Απο-
τραβήχτηκα με τους τελευταίους 
της φυλής μου ψηλά στο Καρφί 
νοιώθοντας πως κάτι αλλάζει στον 
τόπο μου. Πνίγηκα από το κύμα το 

μεγάλο του ηφαιστείου. 
Στη Λισσό, χάζευα το Λιβυκό πα-
ρέα με τον παραγυιό του γιατρού 
στο Ασκληπιείο, βάζοντας την πα-
λάμη για αντήλιο και παραβγαίνο-
ντας στο ψαράκι. Στην Ελεύθερνα 
ακροβατώντας στο φόβο πέρασα 

τη γέφυρα που οδηγούσε στο δρό-
μο που περνάει μέσα από τη νεκρό-
πολη• είχα ακούσει τόσα για κάτι 
τέτοιες νύχτες με πανσέληνο. Στη 
Λατώ, χάρισα ένα κουράγιο στον 
παππούλη που τού ’ταν ζόρικο να 
καταφέρει την ανηφόρα, να φθάσει 
μέχρι το βουλευτήριο πού ’χαν συ-
νάντηση οι γέροντες. Στην Πραισό, 
έδωσα όρκους αιώνιας αγάπης – 
που δεν είχα σκοπό να κρατήσω, 
για να λέμε την αλήθεια – σε μια 
γειτονιά στα δυτικά της πόλης. Και 
εκτελώντας χρέη βοηθού του αρχι-
ερέα στον Γιούχτα έγινα κοινωνός 

του μεγάλου μυστικού των Ιερών 
Κορυφής κι ορκίστηκα όρκο φρι-
χτό αν το μαρτύραγα ποτές.
Έτσι έζησα μέσα σε δυο χρόνια και 
δυο και τρεις χιλιάδες. Μέσα από 
μικρές ανθρώπινες καθημερινότη-
τες που αδιάκοπα  επαναλαμβά-

νονται. Έτσι. Γιατί ένα ταξίδι στη 
χώρα της Κρήτης δεν μπορεί παρά 
να είναι ένα ταξίδι στο χρόνο της 
Κρήτης. Και τούτος πάει και χώ-
νεται στις περασμένες χιλιετίες να 
κρυφτεί, κι εσένα εκεί σου πρέπει 
να τον κυνηγήσεις. Κι όσο πιο 
έρημοι είναι οι τόποι ψηλά στον 
Πετσοφά, βαθειά στην Αράδαινα 
ή στα έγκατα της Ειλειθυΐας, τόσο 
πιο αναλλοίωτες κρατούν τις εικό-
νες από τη ζωή που ζήσαν• τόσο 
πιο φορτισμένος κι εγώ…»

Γιάννης Σκουλάς

ΚΡΗΤΗ αιώνες χαραγμένοι στην πέτρα...

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
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ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Σε λίγες μέρες
οι γλυκόηχες καμπάνες 
των Χριστουγέννων 
θα μας καλέσουν 

στην πανανθρώπινη γιορτή. 
Ελάτε…

να πετάξουμε ψηλά 
να περιπλανηθούμε 

στα λιβάδια των άστρων 
να διαλέξουμε 
το δικό μας φως.

Ελάτε…
να ενώσουμε τη φωνή μας 
με τη θεϊκή φωνή Εκείνου
και όλοι μαζί να ψάλλουμε 

«και επί γης Ειρήνη
εν ανθρώπης ευδοκία».

ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΚΟΥΛΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΑΚΗ

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου 

των Ανωγειανών της Αθήνας
«ΤΟ Ι∆ΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»

Γραφεία:
Βελεστίνου 18

Τ.Κ. 11523, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τ.Θ.: 64063 • Τηλ./Φαξ: 210 691.60.60

Εκδότης / Διευθυντής Σύνταξης:
Ιωάννης Μανουράς

τηλ./φαξ: 210 5241344
κιν. τηλ.: 6972.906273

e-mail: gmanouras@her.forthnet.gr

Συντακτική Επιτροπή:
Ζαχαρίας Σαλούστρος
Αλκιβιάδης Σκουλάς
Ιωάννης Μανουράς

Συνεργάτες:
Νικόλαος Καράτζης

Κωνσταντίνος Μπέρκης
Ιωάννης Σταυρακάκης
Τέτα Φασουλά-Μανουρά

Ειδικός συνεργάτης / Φωτογραφίες:
Μανώλης Σκανδάλης

manskan@in.gr
manskan3@gmail.com

www.mSkandalis.gr

Υπεύθυνος διαφήμισης 
και δημοσίων σχέσεων:
Κωνσταντίνος Μπέρκης
Κιν. Τηλ.: 6937.109121

Art Director:
Θοδωρής Ταρλαντέζος

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία:
Δεκάλογος Ε.Π.Ε.

Ετήσιες συνδρομές:
Εσωτ. 10 ευρώ - Εξωτ. 35 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις-
των συντακτών τους.
Κείμενα μπορούν να αποστέλλονται στην εφημε-
ρίδα ηλεκτρονικώς ή εγγράφως.
επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων ή κειμέ-
νων της εφημερίδας, πλην της αντιγραφής του 
τίτλου και του λογοτύπου αυτής.
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης για λόγους δεο-
ντολογίας να αναγράφεται ο τίτλος της εφημε-
ρίδας.
Φωτογραφίες και χειρόγραφα επιστρέφονται 
μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

163-01-003296-52

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Το ΔΣ του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας παρακαλεί τα μέλη και τους
φίλους του, να ενισχύσουν οικονομικά την εφημερίδα μας «Η Φωνή των Ανω-
γεί-ων», τακτοποιώντας τη συνδρομή τους ή εισφέροντας το οποιοδήποτε οικο-
νομικό ποσό. Η κάθε οικονομική βοήθεια μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να 
συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να καλύψουμε τα αυξημένα έξοδα έκδοσης 
και εκτύπωσης της ιστορικής μας εφημερίδας. Χρήματα μπορείτε να μας απο-
στείλετε, είτε με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση του Συλλόγου μας, είτε με 
κατάθεση στο Λογαριασμό Αγροτικής Τράπεζας 16301-003296-52, είτε στην 
ανταποκρίτρια μας στ΄ Ανώγεια, Αλίκη Βρέντζου.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
Εις μνήμην Ιωάννη Μανουρά η σύζυγός 
του Χριστίνα εισέφερε το ποσό των 50 
ευρώ στη Φ.Α..
Η οικογένεια Γεωργίου Φασουλά εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ
Ο Γιώργης Μανουράς (Ψαρογιώργης) 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ 
εις μνήμην Ιωάννη Μανουρά
Η οικογένεια Λεωνίδα Σταυρακάκη ει-
σέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ 
εις μνήμην Ιωάννη Μανουρά
Ο Άρης Μανουράς (Ζωνός) εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην 
Ιωάννη Μανουρά
Η οικογένεια Ελευθερίου Μανουρά 
(Σωμαρολευτέρη) εισέφεραν στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην Ιωάννη 
Μανουρά
Ο Βασίλης Τουπής εισέφερε το ποσό των 
50 ευρώ τη Φ.Α.
Ο Γεώργιος Καλομοίρης εισέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.
Ο Θεόδωρος Ξυλούρης (Καλού) εισέφε-
ρε το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.
Ο Χαράλαμπος Αεράκης του Εμμανου-
ήλ (Γάζι) εισέφερε το ποσό των 50 ευρώ 
τη Φ.Α.
Ο Μανούσος Αεράκης εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 200 ευρώ εις μνήμην του 
αδερφού του Μανόλη Αεράκη
Ο Λεωνίδας Σταυρακάκης εισέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.
Η Κρίστι Σταυρακάκη εισέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ στη Φ.Α.
Ο Αλκιβιάδης Σκουλάς του Ιωάν-
νη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50 ευρώ εις μνήμην της μητέρας του 

Χρυσούλας Σκουλά
Η Μαρία Μανουρά-Καλλέργη εισέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α. εις μνήμην 
Ιωάννου Μανουρά
Η Αγάπη Μανουρά του Κωνσταντίνου 
(Ζουρίδη), εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50 ευρώ εις μνήμην των γονέων της και 
του αδερφού της, Γιώργη
Ο Κίμων Δακανάλης και ο Χρήστος Δα-
κανάλης εισέφεραν το ποσό των 20 ευρώ 
στη Φ.Α. 
Η Μαρία Μπιλάλη-Μανουρά εισέφερε 
το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α εις μνήμην 
της μητέρας της, Μάλαμας
Η Μαρία Ουζούνη-Μανουρά (Μηλιαρά) 
εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α. 
εις μνήμην του συζύγου της Μάριου Ου-
ζούνη
Η Μαρία Χαιρέτη εισέφερε το ποσό των 
10 ευρώ στη ΦΑ.
Η οικογένεια Δημητρίου Βρέντζου εισέ-
φερε εις μνήμην του στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ
Ο Παιδικός Σταθμός Ανωγείων εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ
Η οικογένεια Ευαγγελίας Νεοκλή Σα-
λούστρου εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ 
στη Φ.Α εις μνήμην Νεοκλή Σαλούστρου
Η οικογένεια Ευαγγελίας Σάββα Σμπώ-
κου εισέφερε το ποσό των 151,20 ευρώ 
στη Φ.Α εις μνήμην Σάββα Σμπώκου
Η οικογένεια Ελευθερίας Ρούλιου εισέ-
φερε το ποσό των 51,20 ευρώ εις μνήμην 
Σάββα Σμπώκου
To γραφείο τελετών και μνημοσύνων «Γ. 
Μπαγκέρης-Δ. Κουτάντος» εισέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α..

Παρακαλούμε όλους τους συγχωρια-
νούς και κάθε ενδιαφερόμενο που επι-
θυμεί να δημοσιευθεί τυχόν κείμενο ή 
άρθρο του ή κάθε είδους ανακοίνωση 
στην εφημερίδα μας, να απευθύνεται 
στην ανταποκρίτρια μας στ’ Ανώγεια 
Αλίκη  Βρέντζου, άλλως απευθείας 
στα γραφεία του Συλλόγου μας. Πα-
ράλληλα, όποιος επιθυμεί να συμβάλει 
με τη συνδρομή του στην ενίσχυση της 
εφημερίδας μας δύναται, ομοίως, να 
απευθύνεται στην κα Αλίκη Βρέντζου 

και να της δίνει το ποσό που επιθυμεί. 
Στην κα Βρέντζου μπορεί καθένας 
να απευθύνεται και για θέματα που 
αφορούν την εφημερίδα και το Σύλ-
λογό μας, κυρίως, κατά τις εργάσιμες 
ώρες και ημέρες στο χώρο εργασίας 
της στο μανάβικο που διατηρεί στην 
κεντρική οδό του χωριού, στο Αρμί. 
(Τηλ. επικοινωνίας 28340 31741, Κιν.: 
6979730592)
Ευχαριστούμε θερμά.

Το Δ.Σ.

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΜΑΣ 

ΣΤ’ ΑΝΩΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κρήτη, αιώνες 
χαραγμένοι στην πέτρα ......σελ. 2
Σκέψεις ................................σελ. 2
Ευχαριστήρια ......................σελ. 4
Αναμνήσεις και αφηγήσεις…
Του Βασιλείου Σπαχή από τη 
γερμανική κατοχή κοντά 
στο μεγάλο αγωνιστή 
Γεώργιο Πετρακογιώργη ......σελ. 5
Ο Μανώλης Σκανδάλης 
σε μια εκ βαθέων 
εξομολόγηση ................... σελ. 6-8
Η μόνη ελπίδα .....................σελ. 9
Άρθρο του Γιάννη Σκουλά ...σελ. 9
Πάρεξ ελευθερία και γλώσσα…
Η χρήση του Έψιλον 
και του Άλφα Γιώτα 
Της Αλεξάνδρας 
Σταυρακάκη .......................σελ. 10
Τα τωπονύμια 
του Ψηλορείτη 
Του Γεωργίου Σμπώκου .....σελ. 11
Καλά Χριστούγεννα με τον κ. 
Αλέξανδρο 
Της Αλεξάνδρας 
Σταυρακάκη ................. σελ. 12-13
Ουρανογραφία και ελληνική 
μυθολογία 
Της Μαρλένας 
Σκουλά-Περιφεράκη ..........σελ. 14
Η ιστορία της Ελληνικής 
Αστροναυτικής Ιστορίας
Της Μαρλένας 
Σκουλά-Περιφεράκη ..........σελ. 15
Ανωγειανές αθιβολές ........σελ. 15
Συνέβη στην Αθήνα
Της Αλεξάνδρας 
Σταυρακάκη .......................σελ. 16
Δρώμεν Πολιτικώς  ..........σελ. 17
Δράσεις-Αποδράσεις  . σελ. 17-18
Κοινωνικά  .................. σελ. 19-23
Επαγγέλματα που 
σβήνουν στο χρόνο............σελ. 24
Φωτομαρτυρίες ................σελ. 24
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Οι δάσκαλοι του 1ου 10/θέσιου Δημοτικού 
Σχολείου Ανωγείων, ευχαριστούν θερμά 
τον Σύλλογο των Ρεθυμνίων της Αθήνας 
«Το Αρκάδι» για την ιδιαίτερη ευαισθησία 
που έδειξε να προσφέρει στους 11 δήμους 
του νομού Ρεθύμνης από ένα σάκο με 14 
σύγχρονα βιβλία που θα ανακυκλώνονται, 
σε όλα τα δημοτικά σχολεία του Νομού, 
ώστε να μπορέσουν να τα διαβάσουν όλοι 
οι μαθητές. Στο Δήμο μας, τα βιβλία αυτά, 
αφού διαβαστούν από τους μαθητές θα 
αποτελέσουν τη μαγιά για τη βιβλιοθήκη 
που σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε.

Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

***

Εις μνήμην Μάλαμας Αγγέλου Μπιλάλη 
κατατέθηκαν στο σχολικό ταμείο τα πα-
ρακάτω ποσά από τους:
Γεώργιο Ανδρεαδάκη, 
ιερέα,    50 ευρώ
Γεώργιο Σμπώκο, 
πρώην Δήμαρχο  50 ευρώ
Ιωάννη Γεωργίου 
Σμπώκο  50 ευρώ
Μιχάλη Γεωργίου 
Σμπώκο  50 ευρώ

Εις μνήμην του δικηγόρου Ευαγγέλου 
Βρέντζου, ο ιερέας Γέωργιος Ανδρεαδά-
κης κατέθεσε στο σχολικό ταμείο το ποσό 
των 50 ευρώ

Εις μνήμην Μάριου Ουζούνη, ο ιερέας 
Γεώργιος Ανδρεαδάκης κατέθεσε στο 
σχολικό ταμείο το ποσό των 50 ευρώ

Η Σχολική Επιτροπή και το Προσωπικό 
του 1ου 10/θέσιου Δημοτικού Σχολείου 
Ανωγείων ευχαριστεί θερμά όλους τους 
παραπάνω.

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

***

Οι δάσκαλοι του 1ου 10/θέσιου Δημο-
τικού Σχολείου Ανωγείων ευχαριστούν 
θερμά:
Α) Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 
και ιδιαίτερα το μέλος του Συλλόγου 
κα Νατάσα Χαλκιαδάκη που είχε την 
ωραία ιδέα να δωρίσει και να μετατρέψει 
σε γλάστρες πέντε (5) παλιούς φούρνους 
φυσητού γυαλιού και να φυτέψει διάφορα 
λουλούδια, στολίζοντας έτσι το πεζοδρό-
μιο του Σχολείου μας, με τη συνδρομή 
της προέδρου του Συλλόγου Γονέων, κας 
Αμαλίας Ανδρεαδάκη.
Β) Την κα Κάτια Χαρωνίτη που πρόσφε-
ρε 14 παιδικά βιβλία για τον εμπλουτισμό  
της βιβλιοθήκης των μικρών τάξεων.
Γ) Το υποκατάστημα της ΑΤΕ Ανωγείων 
και συγκεκριμένα την κα Πιστούλα Κο-
ντόκαλου για τη δωρεά στο σχολείο μας 
ειδών λογισμικού, ενός φωτοτυπικού και 
ενός φαξ που δεν χρησιμοποιούνται πια 
από την τράπεζα.

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

***

H Σχολική Επιτροπή και το Προσωπικό 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων 
ευχαριστούν θερμά την κα Μαρία Κουνά-
λη (Καρντάσενα) για τη δωρεά στο σχο-
λικό ταμείο του ποσού των πεντακοσίων 

(500) ευρώ στη μνήμη του συζύγου της 
Γεωργίου Κουνάλη καθώς και του θείου 
της γιατρού Κων/νου Κουνάλη και της συ-
ζύγου του Ειρήνης Κουνάλη

Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

***

H Σχολική Επιτροπή και το Προσωπικό 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων 
ευχαριστούν θερμά τον κο Βασίλη Μι-
χαήλ Σμπώκο για τη δωρεά στο σχολικό 
ταμείο του ποσού των πενήντα (50) ευρώ 
στη μνήμη της Ρωξάνης Βρέντζου (Λο-
ντρογιάννενας)

Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

***

Η Σχολική Επιτροπή και το Προσωπικό 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων  
ευχαριστούν θερμά το Δήμο Ανωγείων 
για τη δωρεά επτά τόμων από τη σειρά 
«Παιδιατρικό Ενιαίο Αφιέρωμα» των 
εκδόσεων Κ. Κουμουνδουρέα για τον 
εμπλουτισμό της συλλογής της σχολικής 
βιβλιοθήκης.

Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

Η Σχολική επιτροπή και το Προσωπικό 
του 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Ανωγείων 
ευχαριστεί την οικογ. Γεωργίου Νταγια-
ντά και Ελένης Βρέντζου-Νταγιαντά για 
την κατάθεση του ποσού των 200 ευρώ 
στη μνήμη του Δημητρίου Βρέντζου

Η διευθύντρια του Σχολείου

H Πρόεδρος του ΔΣ Αικατερίνη Κου-
νάλη, το Διοικητικό Συμβούλιο και το 
Προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Ανωγείων, αλλά και οι γονείς 
των παιδιών ευχαριστούν θερμά για την 
ευγενική δωρεά ενός πολυμηχανήματος 
αξίας 350 ευρώ για τις ανάγκες του Σταθ-
μού μας, τον Μιχάλη Κουνάλη του Γεωρ-
γίου στη μνήμη της πολυαγαπημένης του 
θείας Ειρήνης Κουνάλη
     

Με εκτίμηση,
Η πρόεδρος του ΔΣ

του Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Ανωγείων

Αικατερίνη Κουνάλη

***

H Πρόεδρος του ΔΣ Αικατερίνη Κουνά-
λη, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προ-
σωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθ-
μού Ανωγείων, αλλά και οι γονείς των 
παιδιών ευχαριστούν θερμά για τις δωρεές 
που έκαναν στο Σταθμό μας τα παρακάτω 
άτομα στην μνήμη των αγαπημένων τους 
προσώπων:
1) Βρέντζου Βάσω και Ξάνθο Γεώργιο 
στη μνήμη Λούλας Κεφαλογιάννη το ποσό 
των 50 ευρώ
2) Προσωπικό Εταιρίας «Υδρομετάλ» 
στη μνήμη Εμμανουήλ Ξημέρη το ποσό 
των 245 ευρώ
3) Χαιρέτη Άρη-Πασπαράκη Μαρίας 
στη μνήμη Χρυσής Πασπαράκη το ποσό 
των 100 ευρώ

4) Παναγιώτη Πασπαράκη στη μνήμη 
Χρυσής Πασπαράκη το ποσό των 119 
ευρώ
5) Μεντή Γεώργιο στη μνήμη Κυρατσά-
κη Γεώργιου το ποσό των 300 ευρώ
6) Σμπώκο Κώστα - Γεωργία Κεφαλο-
γιάννη στη μνήμη Λούλας Κεφαλογιάννη 
το ποσό των 50 ευρώ
7) Ρούλιο Γεώργιο στη μνήμη Ιωάννας 
Ρούλιου το ποσό των 300 ευρώ
8) Κουνάλη Μιχάλη του Γεωργίου στη 
μνήμη Ειρήνης Κουνάλη ενός πολυμηχα-
νήματος αξίας 350 ευρώ
9) Αθλητική Ομάδα «Αετός» για τον 
καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου του 
σταθμού μας

Με εκτίμηση,
Η πρόεδρος του ΔΣ

Αικατερίνη Κουνάλη

***

H Πρόεδρος του ΔΣ Αικατερίνη Κουνά-
λη, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προ-
σωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθ-
μού Ανωγείων, αλλά και οι γονείς των 
παιδιών ευχαριστούν θερμά για τις δωρεές 
που έκαναν στο Σταθμό μας τα παρακάτω 
άτομα στην μνήμη του Σάββα Σμπώκου:
1) Οικογένεια Σάββα Σμπώκου το ποσό 
των 200 ευρώ
2) Ρέππα Γιάννη και Ανδρεαδάκη Μαίρη 
το ποσό των 50 ευρώ
3) Μπαλάφα Γεώργιο και Ανδρεαδάκη 
Αντιγόνη το ποσό των 50 ευρώ
4) Χαιρέτη Εμμανουήλ και Κεφαλογιάν-
νη Ελένη το ποσό των 50 ευρώ
5) Βρέντζου Ειρήνη του Γεωργίου το 
ποσό των 50 ευρώ
6) Δραμουντάνη Χαράλαμπο και Ειρήνη 
Σκανδάλη το ποσό των 50 ευρώ

Με εκτίμηση,
Η πρόεδρος του ΔΣ

Αικατερίνη Κουνάλη

Το Προσωπικό του Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) 
του Δήμου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά 
τους παρακάτω:
1) Την οικογένεια και τους συγγενείς της 
Μαρίας Χρονιάρη για την ευγενική προ-
σφορά των 500 ευρώ εις μνήμην της.
2) Τον κ. Γεώργιο Ρούλιο (Κουρούβελος) 
για την ευγενική προσφορά των 300 ευρώ 
εις μνήμην της μητέρας του Ιωάννας Ρού-
λιου

Με εκτίμηση,
Η Υπεύθυνη του Κ.Η.Φ.Η

Αντωνοδημητράκη-Αεράκη
Νεκταρία

Η οικογένεια Ιωάννη Κλίνη και Ελένης 
Παναγιωτάκη, ευχαριστεί θερμά το Σύλ-
λογο των Ανωγειανών της Αθήνας και το 
Δ.Σ. του, που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά 
τους για παροχή τριών φιαλών αίματος 
από την τράπεζα αίματος του Συλλόγου, 
που απαιτήθηκαν για την θεραπεία της 
γιαγιάς τους Ελένης Μαυρογιάννη.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ιερού 
Ναού Αγίου Ιωάννου Ανωγείων Μυλο-
ποτάμου ευχαριστεί θερμά για την κατα-
βολή χρημάτων και αντί στεφάνων τους 
κάτωθι:
1. Υ.Π.Ε. - Σ.Δ.Ο.Ε. Κρήτης για το ποσό 
των 50 ευρώ εις μνήμην Ιωάννας Αρ. Ρού-
λιου

2. Τα παιδιά του Νικολάου Μ. Πλεύρη 
για το ποσό των 300 ευρώ στη μνήμη του 
πατέρα τους
3. Την οικογένεια Νικολάου Λ. Γρύλλου 
για το ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη Αση-
μένιας Ι. Σπαχή 
4. Την Στασούλα Δ. Ανδρεαδάκη για το 
ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη Εμμ. Γ. Αν-
δρεαδάκη

Ο εφημέριος
Γεώργιος Ανδρεαδάκης

 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό 
του ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων αισθάνο-
νται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν 
θερμά:
1) την οικογένεια του Μιχαήλ Ζ. Σαλού-
στρου (Μπαντουρομιχάλη) για την δω-
ρεά των 100 ευρώ που κατέθεσε στο λο-
γαριασμό του Κ.Α.Π.Η. στη μνήμη του
2) τον κ. Σαλούστρο Γεώργιο του Σταύ-
ρου για τη δωρεά των 5.000 ευρώ που κα-
τέθεσε στο λογαριασμό του Κ.Α.Π.Η. για 
τις ανάγκες της υπηρεσίας
3) τους κ.κ. Γεώργιο Ρούλιο, Χαράλαμπο 
Τσαγκαράκη και Γεωργία Πλουσή και 
Όλγα Σκουλά για τη δωρεά των 50 ευρώ 
που κατέθεσε έκαστος στο λογαριασμό 
του Κ.Α.Π.Η. για τις ανάγκες της υπηρε-
σίας στη μνήμη του Νεοκλή Σαλούστρου
4) τον κ. Κίμωνα Δακανάλη για το ποσό 
των 100 ευρώ που κατέθεσε στη μνήμη 
του Σπύρου Γεωργ. Δακανάλη, ιατρού.
5) τους κ.κ. Νικόλαο Σμπώκο και Ιωάννη 
Σμπώκο για το ποσό των 200 ευρώ που 
κατέθεσαν στη μνήμη του Γεωργίου Δρα-
μουντάνη

Ο πρόεδρος του ΔΣ Κ.Α.Π.Η.
Μηνάς Ανδρεαδάκης

O Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 
1ου Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγω-
γείου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά για την 
χρηματική προσφορά προς ενίσχυση του 
Συλλόγου μας τους παρακάτω:

• εις μνήμη Τρούλη Βασιλείου:
Δακανάλη Μαρία 
του Νικολάου   50 €
Δακανάλη Εμμανουήλ 
του Μιχαήλ   50 €
Στρατάκης Μανώλης 
του Πέτρου   50 €
Οικ. Στρατάκη Βασίλη 
του Πέτρο    50 €
Οικ. Καλλέργη 
Εμμανουήλ – Εμμανουέλας 50 €
• εις μνήμη Νεοκλή Σαλούστρου:
Σμπώκο Βασίλη 
του Μιχαήλ   50 €

με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος 
μας παραμένει ανοικτός κάθε Παρα-
σκευή από τις 17:00 έως τις 22:00. 
Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε, 
να ακούσουμε τις απόψεις σας και να 
μοιραστούμε τις σκέψεις σας για το 
μέλλον του Συλλόγου μας. Είμαστε 
πρόθυμοι να σας ενημερώσουμε για 
τις δραστηριότητες του Συλλογου μας 
και να σας καταστήσουμε γνώστες 
των θεμάτων που αμέσως ή εμμέσως 
απασχολούν το Σύλλογό μας.

με τιμή, το Δ.Σ.

θέσιου Δημοτικού 
υχαριστούν θερμά 

(500) ευρώ στη μνήμη του συζύγου της 
Γεωργίου Κουνάλη καθώς και του θείου 

4) Παναγιώτη Πασπαράκη στη μνήμη
Χρυσής Πασπαράκη το ποσό των 119

2. Τα παιδιά του Νικολάου Μ. Πλεύρη
για το ποσό των 300 ευρώ στη μνήμη του

Ευχαριστήρια
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του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΑΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ...

(Δεύτερη συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Η προσωπικότητα του Ανδρός
Ο τρόπος διαχείρησης των εφοδίων που 
έστελναν οι σύμμαχοι.  
Η οικογένεια του Πετρακογιώργη παρέμεινε 
στο Καμαριανό Βουνό τους πρώτους μήνες της 
κατοχής, αλλά επειδή επέκειτο ο χειμώνας και 
το κρύο στο βουνό είναι τσουχτερό, έπρεπε να 
βρεθεί στέγη και να μεταφερθούν σε κατοικη-
μένη περιοχή. 
Μεταφέρθηκε λοιπόν η οικογένειά του στο χω-
ριό Λοχριά. Στο επάνω μέρος του χωριού ήταν 
μια χήρα γυναίκα η οποία λεγόταν Καλλιόπη 
και εκεί στεγάστηκαν η γυναίκα και τα παιδιά 
του Πετρακογιώργη μέχρι της αναχώρηση μέ-
ρους της οικογένειας δηλ των τριών μεγαλύτε-
ρων θυγατέρων του Μαριάνθης,  Αργυρώς και 
Τασούλας, και της γυναίκας του. Ο Ηρακλής 
με την Ηλέκτρα, που από κακή συγκυρία παρέ-
μειναν στην Κρήτη, μετά την αναχώρηση των 
υπολοίπων μελών της οικογενείας του αρχηγού 
για τη Μέση Ανατολή, φιλοξενήθηκαν με πολλά 
αγάπη και στοργή, για κάποιο χρονικό διάστημα, 
μέχρι να πάνε στη Μ. Ανατολή, στις Κουρούτες 
από την οικογένεια του Γεωργίου Πλατυράχου 
με την οποία είχε μακρινή συγγένεια, και πολύ 
στενή φιλία και εκτίμηση, ο Πετρακογιώργης. 
Ο αρχηγός  προτίμησε δε το χωριό Λοχριά γιατί 
ήταν το πιο ακραίο προς το βουνό χωριό και είχε 
τη δυνατότητα  να  την επισκέπτεται και να ανε-
βαίνει στη συνέχεια στο βουνό.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της οικογέ-
νειας του αρχηγού στη Λοχριά βρέθηκα εκεί 
σε ένα περιστατικό το οποίο είναι λυπηρό 
αλλά όμως πρέπει να αναφερθεί.
Ηρθανε δυό άνθρωποι πολύ ευπρεπώς ενδεδυμέ-
νοι με πολιτικά ρούχα, νεαροί και οι δύο, ωραίοι 
κατά την όψη άνθρωποι. Τον ένα είχε βαφτίσει ο 
Πετρακογιώργης και τον λέγανε Αντώνη Κα-
στρινάκη, ο άλλος ήτανε ελληνοαμερικάνος και 
λεγότανε Σαλούστρος Χάρης. Αυτοί ζητούσανε 
από τον αρχηγό να τους παραχωρήσει κάποια συ-
νέντευξη για να πείσουν προφανώς τους Γερμα-
νούς ότι διαπραγματεύονται με τον Πετρακογιώρ-
γη να παραδοθεί.
Σκοπός τους ήταν να τους δώσουνε άδεια εξα-
γωγής λαδιού, να κάμουν τη λεγόμενη «μαύρη 
αγορά», δηλαδή να εξάγουνε λάδι στην κεντρι-
κή Ελλάδα, διότι τότε ήταν δύσκολη η εξαγωγή 
λαδιού. Με λίγα λόγια ήθελαν να συνεργαστούν 
με τον κατακτητή.
Ο Πετρακογιώργης ακούγοντας τις προθέσεις τους 
εξεμάνη, έγινε θηρίο. Απευθυνόμενος προς τον φι-
λιότσο του τον Καστρινάκη του λέει:
«Θα φύγετε από δώ ζωντανοί μόνο και μόνο 
διότι σε έχω κρεμάσει στο λαιμό μου.»
 Υπονοώντας ότι διαφορετικά θα τους σκότωνε 
και τους δυό. Ο νέος Καστρινάκης συνειδητο-
ποίησε τότε την πράξη του και έκανε στροφή 
180 μοιρών λέγοντας στο αρχηγό.
«Εγώ νονέ μπορώ να σας προσφέρω πολύτι-
μες υπηρεσίες και να γίνω διπλός πράκτορας», 
λαμβανομένου υπόψη ότι γνώριζε γερμανικά.
Ο αρχηγός βλέποντας ότι αυτός ο ρόλος εξυπη-
ρετούσε τους συμμάχους και τους αντάρτες, τον 
έφερε σε επαφή με τους  Άγγλους αξιωματικούς 
που ήδη είχαν αποβιβασθεί και κατηύθυναν τις 
διαδικασίες περισυλλογής των αιχμαλώτων και 
τον εφοδίασε με οδηγίες και ένα πιστόλι  για να 
αυτοπροστατευθεί  σε έσχατη ανάγκη.
Σε κάποια στιγμή οι Γερμανοί αντελήφθησαν 
το ρόλο του και τον εκτέλεσαν, πιάνοντας και 
τον πατέρα με τ αδέλφια του με πρόθεση να 
τους εκτελέσουν, όμως αυτοί κατόρθωσαν να 
αποδράσουν τη νύκτα από το κρατητήριο και 
να βγουν στο βουνό.
Ο Πετρακογιώργης ερχότανε σε επαφή με άγ-
γλους πράκτορες, οι οποίοι μέσω του πλωτάρχη 
Πούλ από ένα υποβρύχιο που είχε αποβιβάσει 
ένα  ασύρματο στη θέση «Μονή Πρέβελης».

Μέσω του ασυρμάτου αυτού υπήρχε επικοι-
νωνία με τη Μέση Ανατολή που έδινε πλη-
ροφορίες τόσο  για τους καταδιωκόμενους 
Κρήτες αντιστασιακούς όσο και για τους πε-
ριπλανώμενους συμμάχους που ήταν Άγγλοι, 
Νεοζηλανδοί, Αυστραλοί, Ινδοί Κύπριοι, κ.α.  
οι οποίοι στην Κρήτη ανέρχονταν σε 1200 
άτομα περίπου.
Η φροντίδα των συμμάχων και των ανταρτών 
που είχαν συγκροτηθεί σε συντεταγμένες ομά-
δες, όπως αυτή του Πετρακογιώργη, ήταν και 
η περισυλλογή και περίθαλψη αυτών των περι-
πλανωμένων συμμάχων πολεμιστών Άγγλων, 
Αυστραλών, Νεοζηλανδών, Ινδών και Κυπρί-
ων, οι οποίοι γυρνούσαν στα βουνά πεινασμέ-
νοι, ξυπόλητοι και ρακένδυτοι.
Αξίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση να 
αναφερθεί ότι το σύνολο των κατοίκων της 
περιοχής και ιδιαιτέρως του χωριού Μαγα-
ρικαρίου προσέφεραν ότι είχαν και δεν είχαν 
για τον αγώνα.. Προσέφεραν τα σπίτια, τις 
αποθήκες των και ότι άλλο μέσο διέθεταν, 
για να περιθάλψουν τους συμμάχους και μέ-
χρι τότε συμπολεμιστές μας που είχαν βρεθεί 
στην Κρήτη να πολεμούν κατά του εχθρού απ 
όλα τα κράτη του κόσμου.
Δεν γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίον αποβι-
βάσανε οι σύμμαχοι, μετά την επικοινωνία που 
υπήρχε με τη Μέση Ανατολή εφόδια για την 
περίθαλψη των περιπλανωμένων συμμάχων. Τα 
εφόδια αυτά πάντως προωθήθηκαν στο χωριό 
Μαγαρικάρι, τα οποία είχαν κρύψει σε μια κρύ-
πτη κάτω από ένα χωριάτικο φούρνο που είχε 
ένα μεγάλο υπόγειο χώρο, διαστάσεων δωματί-
ου, στο σπίτι του εξαδέλφου του Πετρακογιώρ-
γη Αγησίλαου Πετράκη.
Προκειμένου η περιγραφή μου να είναι πει-
στική περιγράφω ακριβώς τα εφόδια . Ήταν 
παντελόνια εγγλέζικα , χρώματος χακί, άρβυ-
λα μαύρα και σόλες από πετσί, γιατί σωστά 
είχαν υπολογίσει οι σύμμαχοι ότι οι περιπλα-
νώμενοι  στρατιώτες στα κρητικά βουνά ήταν 
ξυπόλυτοι. Υπήρχαν ακόμα και τρόφιμα όπως 
κονσέρβες , κορν-μπίφ από βοδινό κρέας.
Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω τόσο την  συ-
μπεριφορά όσο και την άψογη διαχείρηση του 
αρχηγού μας σ αυτά τα πολύτιμα και χρήσιμα 
αλλά ανεπαρκή εφόδια για την περίθαλψη των 
συμμάχων. Θα αναφέρω ένα κλασικό παράδειγ-
μα του ήθους αυτού του ανθρώπου.
Η μάνα μου πέθανε στις 2-2-1941 και άφησε 
πίσω της εφτά ορφανά παιδιά. Μετά τον θάνα-
τό της ζήτησα από τον αρχηγό, και το αναφέρω 
αυτό για να δείξω το μεγαλείο αυτής της προ-
σωπικότητας, να μου δώσει ένα ζευγάρι άρβυλα 
να τα πάω στον πατέρα μου, γιατί ήταν σπάνιο 
είδος για την εποχή εκείνη.
Ο Πετρακογιώργης έχοντας μεγάλη ευαισθησία 
για το σκοπό που δόθηκαν αυτά τα εφόδια μου 
λέει:
«Βασιλιό αυτά έχουνε ειδικό προορισμό, μόνο 
θα σου δώσω ένα σημείωμα να πάει ο πατέ-
ρας σου από τον πεθερό μου τον Ηρακλή τον 
Φραγκιαδάκη, να πάρει ένα φορτίο λάδι, να 
το φάνε τ αδέλφια σου».
Δεν μου έδωσε λοιπόν ο αρχηγός αυτό το ζευγάρι 
τις αρβύλες, παρά το γεγονός ότι ήμουν ένας από 
τους διαχειριστές αυτών των εφοδίων.
Επίσης θεωρώ χρέος μου να αναφέρω άλλο ένα 
περιστατικό για να γίνουν αντιληπτές οι δυσκο-
λίες και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζαμε για την 
περίθαλψη αυτών των συμμάχων.
Σε μια αποθήκη ενός μαγαρικαριανού είχαμε 
κρύψει ένα βράδυ 15 Άγγλους. Ο λόγος που τους 
είχαμε συγκεντρώσει σ αυτό το σημείο ήταν για 
να τους φυγαδέψομε. Επρόκειτο να φύγουν με 
αποστολές στη μέση Ανατολή που γινόταν κατά 
καιρούς με υποβρύχια ή με άλλα πλωτά μέσα από 
το Λιβυκό πέλαγος, στο εν τω μεταξύ όμως χρο-
νικό διάστημα, μέχρι να σχηματιστεί η αποστολή,  
έπρεπε κάπου να κρυφτούν. Οι άνθρωποι όμως 

που διέθεταν τα σπίτια τους διέτρεχαν τρομερό 
κίνδυνο σε περίπτωση που τους ανακάλυπταν οι 
Γερμανοί. Παρά ταύτα δεν δίσταζαν να κάνουν τα 
πάντα για να περιθάλψουν και να φροντίσουν τους 
συμμάχους.
Έστειλε λοιπόν ένα πρωί τον Εμμανουήλ 
Κουκλινό να πάει στην αποθήκη που ήταν 
κρυμμένοι οι Άγγλοι για να διαπιστώσει σε 
ποιά κατάσταση βρίσκονταν.
Όπως γνωρίζουμε όλοι οι ΄Αγγλοι αγαπούν το 
κρασί και πεινασμένοι όπως ήτανε , βρήκανε 
ένα ντενεκάκι και αρχίσανε να πίνουν όλη τη 
νύχτα, με αποτέλεσμα να γίνουν τύφλα στο με-
θύσι. Όταν ο Κουκλινός άνοιξε την πόρτα για 
να δεί σε ποιά κατάσταση ήταν, αυτοί μεθυσμέ-
νοι, άρχισαν να τον προκαλούνε για να παίξουνε 
μπόξ .Ο άνθρωπος αυτός που ήταν γενναίος και 
χιουμορίστας, έκλεισε την πόρτα και επέστρεψε 
πίσω, και είπε στον αρχηγό:
«Αντε να δείς πως εποδόκανε οι σύμμαχοί 
μας.» 
Αναφέρω αυτό το εύθυμο περιστατικό για να 
περιγράψω όσο πιο γλαφυρά  γίνεται τη συμπε-
ριφορά των συμμάχων μας αλλά και εμάς των 
Ελλήνων.
Στο περιστατικό με τη διαχείρηση αυτή των 
εφοδίων είναι ανάγκη να καταχωρηθεί η προσω-
πική μου αυτή εμπειρία, διότι μετά τη λήξη του 
πολέμου ο Εμμανουήλ Μπαντουβάς, από κακε-
ντρέχεια και υπεροψία, θέλοντας να μειώσει τον 
Πετρακογιώργη ανέφερε ότι ο Πετρακογιώργης 
τα εφόδια αυτά τα πουλούσε.
Όχι μόνον δεν τα πουλούσε, αλλά ολόκληρη 
η συγκρότηση και η συντήρηση της ομάδας 
του στηριζότανε σε προσωπικές του σχέσεις 
ανά τον κόσμο, στο κύρος του και σε δαπάνες 
από το δικό του βαλάντιο και από τις κατά 
καιρούς ρίψεις ελαχίστων εφοδίων των συμ-
μάχων με αεροπλάνα.
Στο σημείο αυτό κατηγορώ τον Μπαντουβά 
διότι ενσυνείδητα ενώ εγνώριζε πως ακριβώς 
είχαν συμβεί τα πράγματα, από ηθελημένο 
λόγο ήθελε να μειώσει το μεγαλείο και το 
ανάστημα αυτής της μεγάλης πατριωτικής 
φυσιογνωμίας, του αρχηγού μου Γεωργίου 
Πετρακογιώργη.

Η αναχώρηση μερικών μελών της οικογένειας 
Πετρακογιώργη για τη Μέση Ανατολή.

Η συνέχεια του αγώνα του Πετρακογιώργη 
κατά των Γερμανών.
Ετοιμάστηκε μια αποστολή από τη θέση «Τρυ-
πητή» που βρίσκεται στα όρη  Αστερούσια, στο 
γυρογιάλι του Λιβυκού πελάγους. Μ αυτήν την 
αποστολή επρόκειτο να μεταβούν στην μέση 
Ανατολή μεταξύ άλλων προσώπων και όλα τα 

μέλη της οικογένειας του Πετρακογιώργη, πλήν 
του αρχηγού, προκειμένου εκείνος να συνεχίσει 
ανενόχλητος τον αγώνα του κατά των Γερμα-
νών. Σημειωτέον ότι οι Γερμανοί καταδιώκο-
ντάς τον ίδιο και την οικογένειά του είχαν ήδη 
κάψει το χωριό του, το Μαγαρικάρι.
Η αποστολή αυτή είχε διαρρεύσει με αποτέλε-
σμα να συγκεντρωθεί στο γυρογιάλι, απ όπου 
επρόκειτο να εκτελεσθεί, πλήθος κόσμου. Έτσι 
τη στιγμή της επιβίβασης δημιουργήθηκε πανι-
κός και μεγάλος συνωστισμός, με αποτέλεσμα 
ο Ηρακλής, ο γυιός του,  να μην αναγνωρισθεί 
από το πλήρωμα του μέσου να κτυπηθεί στο 
πρόσωπο και να βρεθεί στη θάλασσα. Επίσης η 
Ηλέκτρα η μικρότερή του κόρη, δεν ήταν δυνα-
τόν να επιβιβασθεί γιατί καιγόταν στην παραλία 
από τον πυρετό.
Ο Πετρακογιώργης παρ όλα αυτά, μετά την 
αναχώρηση του κυριώτερου μέρους της οικο-
γενείας του, συνέχισε τις δραστηριότητές του. 
Επέλεξε και άλλους συνεργάτες, συγκροτώντας 
μεγαλύτερη αντάρτικη ομάδα, και έστειλε τα 
δυό παιδιά του, να φιλοξενηθούν στην οικογέ-
νεια του Γεωργίου Πλατυράχου όπως ανεφέρ-
θηκε παραπάνω.
Επειδή κατά τη διάρκεια του αγώνα είχαν εμ-
φανισθεί ελάχιστοι  Κρήτες πρόθυμοι να συνερ-
γαστούν με τους Γερμανούς και είχαν προκύψει 
κρούσματα προδοσίας, οι Άγγλοι που κατηύθυ-
ναν τις ενέργειές μας θεώρησαν ότι έπρεπε να 
παρθούν τα αναγκαία μέτρα, να τιμωρηθούν 
οι προδότες για να κατασταλεί το έγκλημα της 
προδοσίας.. 
Έγινε σύσκεψη στο ανωγειανό αόρη με όλες τις 
αντάρτικες ομάδες που είχαν ήδη σχηματισθεί 
και σε άλλες περιοχές της Κρήτης , με επικεφα-
λής τον Τομ Νταμπάμιν κατά την οποία δόθηκε 
εντολή στις ομάδες του Πετρακογιώργη, στην 
ομάδα των Ανωγείων και του Μπαντουβά να 
σκοτώσουν ωρισμένους δοσίλογους, που απο-
δεδειγμένα ήσαν συνεργάτες των Γερμανών.
Μετά απ αυτή την απόφαση ο Πετρακογιώργης 
έδωσε εντολή στο Γεώργιο Μαυράκη, σ έναν 
από τους πρώτους συνεργάτες αντάρτες του, να 
μεταβεί στις Μοίρες και να σκοτώσει ένα προι-
στάμενο του ταχυδρομείου συνειδητό συνεργά-
τη των Γερμανών. 
Το χαρισματικό αυτό παλληκάρι μπήκε νύχτα 
στις Μοίρες ξέροντας που έμενε ο δοσίλογος. 
Πήγε έξω από το σπίτι του και όταν αυτός μπήκε 
το πρωί στο αποχωρητήριο, άνοιξε την πόρτα και 
τον εκτέλεσε. Αυτή η πράξη είχε ως αποτέλεσμα 
οι Γερμανοί να εκτελέσουν εννέα παράγοντες 
της κοινωνίας των Μοιρών σε αντίποινα.
Μετά το περιστατικό αυτό ο Πετρακογιώργης, 
συνεχίζει να δραστηριοποιείται με την ομάδα του 
στην περιοχή σε διάφορες αντάρτικες διαδικασί-
ες, διοργανώνοντας αποστολές συμμάχων προς 
τη Μέση Ανατολή. Και πράγματι ένα μεγάλο πο-
σοστό απ τους περιπλανώμενους  συμμάχους είχε 
ήδη φύγει από την Κρήτη.
Μεταξύ αυτών των αποστολών  είχε οργανωθεί 
και μια αποστολή κατά την οποία θα γινόταν μιά 
προσπάθεια να φύγει ο γυιός του ο Ηρακλής και 
η κόρη του η Ηλέκτρα για τη Μέση ανατολή, 
που είχαν μείνει πίσω μετά την αναχώρηση των 
περισσότερων μελών της οικογένειας του. Αυτή 
η αποστολή θα γινόταν από κάποιον όρμο των 
Αστερουσίων Ορέων, αλλά για κακή τύχη των 
ανθρώπων που ετοιμαζότανε να φύγουν, η απο-
στολή αυτή προδόθηκε. 
Αντιληφθήκανε ευτυχώς εγκαίρως τους Γερ-
μανούς να πλησιάζουν στο σημείο, οπότε μα-
ταιώθηκε η αποστολή και οι συγκεντρωμένοι 
που επρόκειτο να αναχωρήσουν για την Μέση 
Ανατολή σκόρπισαν  προς διάφορα σημεία για 
να προφυλαχθούν.

{Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)
Για την αντιγραφή και διόρθωση 

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη 

Ο Γεώργιος Πετρακογιώργης
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Μανώλης Θ. Σκανδάλης γεννήθηκε στα 
Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης  το Γενάρη  του 
1965. Είναι απόφοιτος Λυκείου. Μετά την 
εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας 
στο στρατό ξηράς (1984-1986 ως έφεδρος 
υπαξιωματικός), εργάστηκε σαν υπάλλη-
λος στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 
(Ε.Ο.Τ.) από το 1988 έως το 2001 και μετέ-
πειτα  στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
στα τμήματα των Κεντρικής Γραμματείας,  
Τακτικού Προϋπολογισμού,  Δημοσίων 
Σχέσεων, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και στο 
γραφείο του Γενικού Διευθυντή Έρευνας & 
Τεχνολογίας.
Πρωτοξεκίνησε το 1982  σαν χόμπι τη δη-
μοσιογραφία σε μικρή ηλικία ως ανταπο-
κριτής στο Ρέθυμνο στην γνωστή αθηναϊκή 
εφημερίδα «ΈΘΝΟΣ» Έχει, ακόμα, αρθρο-
γραφήσει και συνεργαστεί  με τις εφημερί-
δες: «Κρητικά Επίκαιρα», «Κρητικά Νέα», 
«Μυλοποταμίτικα  Νέα», «Μεσόγειος της 
Κρήτης» καθώς και με το επαρχιακό τηλε-
οπτικό κανάλι «ΚΡΗΤΗ  TV».
Μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου των Ανω-
γειανών της Αθήνας « Το Ιδαίον Άντρον» 

από το 1991 έως το 1999 και από το 2001 
έως το 2005, όπου έχει διατελέσει αντι-
πρόεδρος, καθώς  συντάκτης και  διευ-
θυντής σύνταξης της περιοδικής έκδοσης 
«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» (1991-
2005). 
Το 1996, επί προεδρίας Γιώργη Σγουράκη 
στην Παγκρήτια  Ένωση, του απονεμήθη-
κε «Δίπλωμα Τιμής» για την προσφορά του 
υπέρ του πολιτισμού και των συμφερόντων 
της Κρήτης.
Το 2001, απεσταλμένος με την περιοδική 
έκδοση της «Φωνής των Ανωγείων» είχε 
συνάντηση στο Φανάρι της Κωνσταντινού-
πολης με τον Ορθόδοξο Οικουμενικό Πα-
τριάρχη κ.κ Βαρθολομαίο.   
Από το 2002  παρουσιάζει την τελετή του 
Ολοκαυτώματος  από την Ολοκληρωτική 
καταστροφή της κωμόπολης των Ανωγείων  
(13 Αυγούστου 1944) από τα Γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής, στην πλατεία Δη-
μαρχείου στα Ανώγεια.
Το 2003, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
«Ανώγεια –Αύγουστος 2003», τιμήθηκε 
από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο Ανω-
γείων με τη διάκριση  «εύφημος μνεία» 
για τη μακρόχρονη  συνεισφορά του στο 
σύλλογο των  εν Αθήναις Ανωγειανών  « 

Το Ιδαίον Άντρον» και  στη «Φωνή των 
Ανωγείων».
Το Σεπτέμβριο του  2003, κατά  την μετά-
βασή του στην Κύπρο για τη δημοσιογρα-
φική κάλυψη της προγραμματισμένης τε-
λετής  αδελφοποίησης-διδυμοποίησης  του 
δήμου Ανωγείων Κρήτης με την κοινότητα 
Αιγιαλούσας της επαρχίας  Καρπασίας, συ-
νελήφθη στα κατεχόμενα από τα  τουρκικά 
στρατεύματα του «Αττίλα» με τις κατηγο-
ρίες της: Παράνομης εισόδου και παράνο-
μης βιντεοσκόπησης και φωτογράφησης 
«στρατιωτικών» εγκαταστάσεων στις πε-
ριοχές Κερύνειας, κατεχόμενης Λευκωσί-
ας  και Μόρφου. Στη δίκη –παρωδία- που 
ακολούθησε στο μικτό ορκωτό δικαστήριο 
στην τουρκοκρατούμενη Λευκωσία  κατα-
δικάστηκε με  πρόστιμο πέντε δισεκατομ-
μυρίων τουρκικών λιρών (€ 4.000) με ανα-
σταλτικό χαραχτήρα ενός έτους. 
Από το 2005 είναι διευθυντής  και αρθο-
γράφος της μεγαλύτερης Παγκρήτιας εφη-
μερίδας «Η ώρα τση Κρήτης».
Από το 2006 είναι μέλος της Ένωσης Συ-
ντακτών Κρητικού Τύπου με έδρα την 
Αθήνα.
Την διετία 2006-2008 διετέλεσε Ειδικός 
Γραμματέας στο Δ.Σ. της Πολιτιστικής Κί-

νησης Μυλοποταμιτών   (ΠΟ.ΚΙ.ΜΥ.).
Από τον Οκτώβρη του 2007 έχει αρχίσει 
συνεργασία ως μουσικός παραγωγός στο 
μεγαλύτερο Κρητικό ραδιοφωνικό σταθμό 
της Αθήνας («ΚΡΗΤΗ FM 87,5») με ζω-
ντανές εκπομπές λόγου και μουσικής δεκα-
έξι ωρών το μήνα.
Το Μάρτιο του 2008  ο Σύλλογος των Ανω-
γειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» 
(επί Προεδρίας Γιάννη Μανουρά) του απέ-
νειμε  τιμητική πλακέτα   σε ένδειξη εκτί-
μησης για τη συνεχή και σημαντική προ-
σφορά του από το 1991 μέχρι σήμερα στη 
σύνταξη και έκδοση της εφημερίδας.
Από το Σεπτέμβριο του 2008 είναι δι-
απιστευμένος δημοσιογράφος από την 
Ε.Σ.Α.Κ.Ε. σε όλους τους αγώνες της Α1 
μπάσκετ καθώς και από την ΚΑΕ Παναθη-
ναϊκός στους εντός έδρας αγώνες της Ευ-
ρωλίγκας  (Euro league)   της αγωνιστικής 
περιόδου 2008- 2009. 
Έχει, ακόμα, συμμετάσχει σε κινηματο-
γραφικές παραγωγές καθώς και σε διαφη-
μιστικά  σποτ σε ραδιόφωνο και σε πολύ  
γνωστό ιδιωτικό τηλεοπτικό  κανάλι. 
Είναι παντρεμένος με την  Γεωργία Κορ-
κολή καθηγήτρια Κοινωνιολογίας από την 
Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ 

ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ...
(Αναδημοσίευση από την συνέντευξη που παραχώρησε  στο περιοδικό 

«Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)

Μορφή στο Κρητικό ραδιόφωνο…
Μορφή στην τοπική δημοσιογραφία και τα Κρητικά δρώμενα… 
Συνέντευξη στη Μαρία Δρίζου

-Μανώλη, οι ρόλοι μας αντιστράφηκαν… 
Αυτή τη φορά εγώ θα ρωτάω και εσύ θα απα-
ντάς…Πως σου φαίνεται; 
-Στη ζωή ούτως ή άλλως καλούμαστε να παί-
ξουμε, είτε το θέλουμε είτε όχι, πολλούς και δι-
αφορετικούς ρόλους… Επομένως, μου φαίνεται 
απολύτως  φυσιολογικό. 

- Τι σε έκανε να ασχοληθείς με τη δημοσιο-
γραφία;
-Με τη δημοσιογραφία σαν χόμπι, θέλεις να 
πεις…
Στο σχολείο, ενώ δεν ήμουν καλός μαθητής, 
παραδόξως, έγραφα καλές εκθέσεις. Οι φιλόλο-
γοι διάβαζαν μέσα στην τάξη τις εκθέσεις μου. 
Ένας καθηγητής Φυσικής, ονόματι Ρελάκης, 
που διάβασε κάποια έκθεσή μου από το ξεχα-
σμένο τετράδιο της προηγούμενης ώρας πάνω 
στην έδρα, μου είπε ότι γράφω, κάπως, δημοσι-
ογραφικά. Αυτό το πράγμα μου «έκατσε» πολύ 
καλά στο αυτί και σκέφτηκα όταν τελειώσω το 
στρατιωτικό να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία  
με οποιοδήποτε τρόπο.
Επειδή, όπως ξέρεις, η ζωή είναι απρόβλεπτη και 
όταν κάποιος κάνει μακροπρόθεσμο προγραμ-
ματισμό, λένε ότι ο «θεός γελάει» μαζί του γιατί  
σχεδόν ποτέ δεν του βγαίνει ο προγραμματισμός 
αυτός, έτσι κι εμένα μετά την απόλυση μου από 
το στρατό η τύχη και οι συγκυρίες με ευνόησαν 
να μπω στο δημόσιο...  Πρωτοτύπησα, δηλαδή!! 
(γέλια…)

-Και η δημοσιογραφία πως προέκυψε, τελι-
κά;
Η δημοσιογραφία ήρθε μετά από ένα τυχαίο 
γεγονός… Το 1990 ο σύλλογος των Ανωγεια-
νών της Αθήνας είχε διοργανώσει εκδρομή στη 
Σπάρτη και στη Μονεμβασιά. Εκεί γνωρίστηκα 
για πρώτη φορά από κοντά με τον τότε πρόεδρο 
του συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας, τον 
Γιάννη Ανδρεαδάκη, που σε μια κουβέντα μας, 
μεταξύ των άλλων, μου είπε να κατέβω υποψή-
φιος στις επικείμενες εκλογές του συλλόγου που 
θα γίνονταν σε λίγους μήνες. Μετά την εκλογή 
μου, όταν συνήλθε για   πρώτη φορά το συμ-
βούλιο για να συγκροτηθεί σε σώμα, με όρισε 

«συντάκτη» στο πιο σημαντικό κομμάτι που είχε 
ο σύλλογος τότε, την εφημερίδα «Η Φωνή των 
Ανωγείων», μαζί με το Γιάννη Φασουλά  που 
τώρα είναι ένας εξαίρετος ρεπόρτερ στο τηλε-
οπτικό κανάλι της ΝΕΤ. Με… έριξε κατευθείαν  
στα βαθιά, που λέμε...  Έτσι σιγά- σιγά, δειλά-
δειλά, άρχισα να ασχολούμαι με τη στήλη των 
αθλητικών στην τελευταία σελίδα. Αργότερα το 
«φορτίο» βάρυνε για τα καλά και  έγραφα σχε-
δόν όλη την εφημερίδα, αν εξαιρέσουμε τα κοι-
νωνικά. Έτσι έγινε και ασχολήθηκα με  αυτό που 
λέγεται δημοσιογραφία και  τώρα, αισίως, έχουν 
περάσει  18 χρόνια!  Αυτό που είχα στο νου μου 
από μικρός και ήθελα πάρα πολύ,  ήρθε σε ανύ-
ποπτο χρόνο  χωρίς να το επιδιώξω καθόλου. 

- Ανώγεια, λοιπόν…Σου λείπει εκείνη εποχή; 
Νοσταλγείς τα πάτρια εδάφη;
-Ενώ δε μου φαίνεται καθόλου εξωτερικά, εν 
τούτοις, είμαι άτομο που έχω πολλές ευαι-
σθησίες και  νοσταλγεί  και αναπολεί το πα-

ρελθόν. Το «φιλτραρισμένο» και επιλεκτικό, 
όμως, παρελθόν.  Μου λείπει, βεβαίως, εκεί-
νη η  εποχή στην οποία, ενώ οι άνθρωποι δεν 
είχαν τις ανέσεις που έχουν σήμερα, τα είχαν 
όλα. Νοσταλγώ την εποχή της αθωότητας, του 
ανέμελου, του απονήρευτου και της κλειστής 
κοινωνίας με τα θετικά και τα αρνητικά της. 
Ευτυχώς που υπάρχει και η δημοσιογραφία 
και έχω, έστω, έμμεση επαφή με το γενέθλιο 
τόπο μου.  

- Είχες κάποιον μέντορα;
- «Μέντορα», με την έννοια που το θέτεις  θα 
μπορούσα να χαρακτηρίσω τον δικηγόρο Γιάν-
νη Ανδρεαδάκη, που μου είπε πολλά πράγματα 
όταν άρχισα να  γράφω  για τη «Φωνή των Ανω-
γείων». Στην αρχή είχα έναν υπέρμετρο νεανικό 
ενθουσιασμό που ενίοτε με οδηγούσε σε δη-
μοσιογραφικά ατοπήματα αλλά και σε γκάφες. 
Χάρη στις συμβουλές του κ. Ανδρεαδάκη  προ-
σπάθησα να μην υπερβαίνω το μέτρο.  

-Ποιο ήταν το πρώτο σου άρθρο;
-Το πρώτο- πρώτο άρθρο μου  ήταν στη γνωστή 
αθηναϊκή εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ», όπου ήμου-
να για ένα διάστημα ανταποκριτής της από το 
Ρέθυμνο. Το δημοσίευμα αφορούσε  κάποιον 
αγρότη που τυχαία  βρήκε σημαντικά κομμάτια 
από αρχαία στο χωράφι του καθώς το έσκαβε 
και φώναξε την αρχαιολογική υπηρεσία να τα 
παραδώσει. 

- Πώς έγινε η επαφή σου με τους ανθρώπους 
του «ΕΘΝΟΥΣ» και σε πήραν στην εφημερί-
δα;
- Ήμουν ακόμα μαθητής στα Ανώγεια όταν κυ-
κλοφόρησε για πρώτη φορά αυτή η εφημερίδα. 
Μου έκανε εντύπωση το μικρό σχήμα tabloid 
που είχε, οι έγχρωμες φωτογραφίες  και οι πολ-
λές σελίδες σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες 
άλλες. Το μόνο που δεν μου άρεσε ήταν ότι στο 
οπισθόφυλλο που είχε τα αθλητικά, έκανε μεγά-
λη προβολή του Ολυμπιακού! (γέλια…) Εν πάση 
περιπτώσει… Παρ’ όλα αυτά ήταν μια καλά δο-
μημένη εφημερίδα που αποτελούσε μια…επα-
νάσταση  στο χώρο του τύπου εκείνη την εποχή. 
Έγινα τακτικός αναγνώστης της μόνο και μόνο 
από αυτά τα πράγματα που σου είπα ότι είχε, χω-
ρίς να με ενδιαφέρει καθόλου που ανήκε η εφη-
μερίδα πολιτικά. Μπορώ να πω ότι είχε μερικούς 
πολύ δυνατούς αρθογράφους αργότερα, όπως  ο 
καθηγητής Κοινωνιολογίας Βασίλης Φίλιας, ο 
αείμνηστος Βασίλης Ραφαηλίδης αλλά και ξέ-
νους φημισμένους συντάκτες.  Κάποια μέρα, 
λοιπόν, για να επανέλθω στο θέμα,  συζητούσα-
με με τον Γιάννη Φασουλά (σ.σ. δημοσιογράφο 
της ΝΕΤ σήμερα)  να στείλουμε μια επιστολή 
στα κεντρικά  γραφεία του «ΕΘΝΟΥΣ» και να 
εκθειάζουμε, κυρίως, την καλαίσθητη  πλευρά 
και το εύχρηστο σχήμα  της εφημερίδας. Πράγ-
ματι, μετά από λίγες μέρες ήρθε η απάντηση που 
μας έλεγε ότι μετά χαράς θα περιμένουν τα άρ-
θρα μας και στο μέλλον θα κριθεί η περαιτέρω 
συνεργασία μας.  Μου έστειλαν και μια φωτο-
γραφική μηχανή για τις ανάγκες του ρεπορτάζ 
και με κάλεσαν στην Αθήνα να γνωριστώ και 
με τους υπόλοιπους συντάκτες οι οποίοι με τη 
σειρά τους με ξενάγησαν στα πιεστήρια και στις 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εφημερίδας  
στη Μεταμόρφωση Χαλανδρίου… 

Με τον ηθοποιό Γιάννη Βόγλη κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ραδιόφωνο
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- Γιατί δεν είχε συνέχεια;
- Γιατί λίγο καιρό μετά εγκαταλείψαμε τα Ανώ-
γεια και την Κρήτη. Εγώ θα παρουσιαζόμουνα 
στο στρατό και ο Γιάννης (σ.σ. Φασουλάς)  πέ-
ρασε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Μετά έτσι  
ή αλλιώς  σταμάτησα να την  αγοράζω,  όταν 
είδα να δημοσιεύει, για προφανείς εμπορικούς 
λόγους, στην πρώτη σελίδα μεγάλη έγχρωμη  
φωτογραφία με  ένα τεμαχισμένο σώμα κά-
ποιας άτυχη κοπέλας από τον παρανοϊκό Φρα-
ντζή.  Αυτό το πράγμα που είδα με έκανε να  
εναντιωθώ τόσο  πολύ, ώστε ξαναγύρισα στις 
παραδοσιακές μορφές έκδοσης, γιατί  τελικά, η 
σοβαρότητα δεν κρύβεται πίσω από την οπτική 
αισθητική... Από τότε αγοράζω την «ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ» που είναι μια από τις εγκυρότερες 
και σοβαρότερες εφημερίδες σήμερα.

- Πές μου μια ερώτηση που έκανες και σε 
ποιον, που τον δυσκόλεψε και δεν μπορούσε 
να απαντήσει;
- Στον σκηνοθέτη Νίκο Κούνδουρο την περα-
σμένη ραδιοφωνική σαιζόν στο ραδιόφωνο του 
ΚΡΗΤΗ FM 87,5 όταν του έθεσα το φαινομε-
νικά εύκολο  ερώτημα: να σχολιάσει με τη δική 
του ξεχωριστή σκηνοθετική  ματιά την ταινία, 
του επίσης σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη, 
«Νίκος Καζαντζάκης, Ακροβάτης πάνω από το 
Χάος». Ήταν τηλεφωνική η παρέμβαση και μό-
λις τελείωσα την ερώτηση, περίμενα – περίμε-
να ώσπου νόμισα ότι είτε δεν την άκουσε ή δεν 
κατάλαβε ή έκλεισε η τηλεφωνική γραμμή. Του 
την επανέλαβα τρεις φορές και στο τέλος μου 
λέει: «Γιατί μου το λες συνέχεια; Δεν είμαι κου-
φός…! Σκέφτομαι να σου απαντήσω…»! 

-Θα ήθελες να ασχοληθείς και με κάτι άλλο 
παράλληλα; 
-Και με άλλο; Ήδη κάνω πάρα πολλά πράγμα-
τα ταυτόχρονα. Είμαι ειδικός συνεργάτης στην 
εφημερίδα «Η Φωνή των Ανωγείων», διευθυ-
ντής και αρθρογράφος στην  «Ώρα τση Κρήτης», 
συνεργάζομαι με τα «Μυλοποταμίτικα Νέα», 
κάνω εκπομπές στο ραδιόφωνο του «Κρήτη fm 
87,5», μέχρι πρότινος ήμουν Ειδικός Γραμματέ-
ας στο Δ.Σ. της Πολιτιστικής Κίνησης Μυλοπο-
ταμιτών,  έχω και τη δουλειά μου το πρωί στο 
Υπουργείο…  Υπήρχαν μέρες –πέρσι- που γύρι-
ζα στο σπίτι μετά  τις 1 τα μεσάνυχτα από τις 6 
το πρωί που ήμουν  στο πόδι… Έλεος!       

-Με ποιες εφημερίδες έχεις συνεργαστεί και 
τι είναι αυτό που έχεις αποκομίσει από την 
εμπειρία σου; 
-Η πρώτη εφημερίδα που είδα το όνομα μου 
γραμμένο κάτω από ανταπόκριση ήταν το 
«ΕΘΝΟΣ» το 1982. Μετά  έγραφα στη «Φωνή 
των Ανωγείων» όπου ήμουνα υπεύθυνος σύντα-
ξης και στη συνέχεια στα «Κρητικά Επίκαιρα», 
τα «Κρητικά Νέα», τα «Μυλοποταμίτικα Νέα», 
ένα ή δυο άρθρα έχω δώσει στη «Μεσόγειο της 
Κρήτης»,  και από το 2005 είμαι στο «τιμόνι» 
της διεύθυνσης της μεγαλύτερης σε κυκλοφορία 
Παγκρήτιας  εφημερίδας «Η ώρα τση Κρήτης».  
Γράφοντας οξύνεις το νου και το πνεύμα. «Μα-
τώνεις» τη σκέψη βυθίζοντάς την πολύ βαθιά 
για να βγάλει όμορφα και ακριβά πράγματα… 
Αυτό που έχω αποκομίσει, κυρίως, είναι ηθική 
ικανοποίηση, δημόσιες σχέσεις και διάφορες 
γνωριμίες που έχω κάνει μέσω της δημοσιογρα-
φίας και διατηρώ επαφή. Αυτά τα στοιχεία είναι 
δυνατότερα από το χρήμα γιατί είναι πιο καθαρά 
και… αδιάφθορα.  

-Ποια άτομα σε βοήθησαν ώστε να προχω-
ρήσεις στα δύσβατα μονοπάτια της δημοσι-
ογραφίας;
-Στηρίχτηκα κυρίως στις δικές μου  δυνάμεις. 
Ότι έγραφα το έγραφα με ότι γνώσεις είχα και 
με οδηγό το ένστικτο μου. Από εκεί και πέρα οι 
αναγνώστες ήταν αυτοί που με έκριναν καθημε-
ρινά  και βελτιωνόμουν με την κριτική τους. 

-Τί είναι αυτό που λείπει στον Κρητικό περιο-
δικό τύπο σήμερα;
-Γενικά, λείπουν οι στήλες με τη λαογραφία, 
την ιστορία και την καταγραφή του ιδιαίτερου 

χαρακτηριστικού του κάθε τόπου.  Λείπουν οι 
πολύ δυνατοί αρθρογράφοι, αν εξαιρέσουμε 
απειροελάχιστους, που θα δώσουν το ερέθισμα 
στο αναγνωστικό κοινό να διαβάσει με ζήλο 
την εφημερίδα και να του μείνει κάτι. Λείπει η 
ποιητική- πεζή γραφή που θα συγκινήσει και 
θα   κάνει τον αναγνώστη να διαβάσει αυτό το 
κείμενο δυο και τρεις φορές. Λείπουν οι στήλες 
που αναδεικνύουν τα προβλήματα αλλά και την 
ξεχωριστή πλευρά της Κρήτης. Η πλειοψηφία 
των τοπικών εφημερίδων ασχολείται με το… 
που γίνεται ή που έγινε γιορτή τσικουδιάς, ποιος 
σύλλογος και που έχει χοροεσπερίδες, ποιοι πα-
ραβρέθηκαν,  ποιοι χόρεψαν  και άλλα  πράγμα 
που ενδιαφέρουν μόνο αυτούς που πήραν μέρος 
σε όλα αυτά!

-Υπάρχει στήριξη από τα αρμόδια Υπουργεία 
ή από τα σωματεία στα   Κρητικά Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης;
-Το Υπουργείο Τύπου χρηματοδοτούσε πάντα 
με μερικά «ψίχουλα», ίσα- ίσα για να βγάλεις 
τα μισά έξοδα για μια έκδοση. Όσο για τα σω-
ματεία και κυρίως τα μεγάλα…Ξέρεις την πα-
ροιμία που λέει: Με τα λόγια φτιάχνω ανώγεια 

και κατώγια; Αυτό ακριβώς ισχύει σε αυτή την 
περίπτωση. Στην προεκλογική τους περίοδο 
υπάρχει μέσα η…παροχολογία και μετά που θα 
κλείσουν οι κάλπες… έρχεται  το χάος!

-Ραδιόφωνο ή εφημερίδα; Γραπτός ή προ-
φορικός λόγος;
-Και τα δυο έχουν τα θετικά και τα αρνητικά 
τους. Στο ραδιόφωνο πρέπει πάνω απ’ όλα να 
είσαι χαλαρός, να  έχεις αυτοσυγκέντρωση, 
καλή άρθρωση λόγου, γρήγορη σκέψη και με-
γάλη αυτοπεποίθηση. Μην λησμονείς ποτέ ότι 
ο απέναντί σου, ενδεχομένως, μπορεί να ξέρει 
κάτι παραπάνω από εσένα σε κάποιο θέμα. 
Επομένως δεν θέλει εξυπνάδες, γιατί μπορεί να 
εκτεθείς ανεπανόρθωτα.  Το μικρόφωνο, όπως 
έχω πει πολλές φορές, από την εκπομπή μου, 
«καίει»,  είναι απροσπέλαστο και έχει πολλές 
παγίδες. Κάποια εξοικείωση αποκτάς  με τον 
καιρό αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχουν, βέβαια,  και 
αυτοί που το ξέρουν πάρα πολύ καλά, αλλά εί-
ναι λίγοι αυτοί  οι ρήτορες.  Πάντως, το ραδιό-
φωνο είναι πιο άμεσο και πιο πλουραλιστικό.
Στην εφημερίδα, επειδή έχεις την «πολυτέ-
λεια» του  χρόνου στη σκέψη, πρέπει να έχεις 
ένα πολύ καλό πεζό λόγο, να μην ανακυκλώ-
νεις τα ίδια θέματα και να ξεφεύγεις από τα 
τετριμμένα. Το ένα συμπληρώνει το άλλο, με 
λίγα λόγια.

-Έχεις πάρει πολλές συνεντεύξεις από σπου-
δαία πρόσωπα αλλά σίγουρα θα υπάρχουν 
και κάποιοι από τους οποίους δεν έχεις πάρει 
ακόμα…
-Σίγουρα, υπάρχουν πολλά πρόσωπα που δεν 
έχω πάρει ακόμα συνέντευξη. Ένα απωθημένο 

μου ήταν να πάρω συνέντευξη από το Μίκη 
Θεοδωράκη. Μια μεγάλη παγκόσμια μουσική 
μορφή, μια πολύ έντονη  και επιβλητική προ-
σωπικότητα. Επειδή όμως είναι πολυάσχολος, 
τον κυνηγάνε οι πάντες  και, σχεδόν, όλα τα 
Μ.Μ.Ε., θέλει και τύχη και σωστή προσέγγι-
ση. 

-Ο ρόλος του δημοσιογράφου σε έχει φέρει 
ποτέ σε δύσκολη θέση με την έννοια ότι πρέ-
πει να καταφέρεις  να είσαι  αμερόληπτος. Το 
έχεις καταφέρει μέχρι στιγμής;
-Το να είσαι απόλυτα αμερόληπτος, είναι μια  
πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπάρχουν στιγμές που 
κυριαρχεί το συναίσθημα και στιγμές που κυρι-
αρχεί η κοινή και η ψυχρή λογική. Ή  θα είσαι 
καλός δημοσιογράφος και θα τα έχεις κακά με 
τους άλλους ή… κακός δημοσιογράφος αλλά 
καλά με τους υπόλοιπους. Αυτό, κυρίως συμ-
βαίνει σε αυτούς που κάνουν μαχόμενη δημο-
σιογραφία… Ο  καλός δημοσιογράφος φαίνε-
ται, λένε, στην… κηδεία του που κανένας δεν 
πατάει τα πόδια του…!!! 

-Έχεις μετανιώσει για κάποια ερώτηση που 

έχεις κάνει σε κάποιον; 
-Δεν έχω μετανιώσει, γιατί δεν νομίζω ότι έχω 
ιδιαίτερα στριμώξει κανένα και οι ερωτήσεις 
μου δεν στρέφονται προσωπικά αλλά στο αντι-
κείμενο και στο θεσμό που υπηρετεί ο  κάθε 
συνεντευξιαζόμενος. 

-Τί ερώτηση θα έκανες στους: Κώστα Κα-
ραμανλή, Γιώργο Παπανδρέου, Αλέκα Πα-
παρήγα, σε ένα μαγαζάτορα Κρητικού κέ-
ντρου, σε ένα θαμώνα Κρητικού κέντρου, σε 
ένα συνταξιούχο; 
-Στους τρεις πρώτους, θα έκανα το κοινό ερώ-
τημα: αν είναι πιο κουραστικό και επικίνδυνο 
το…επάγγελμα του πολιτικού από αυτό του 
οικοδόμου ή του εργάτη σε ορυχείο.. Και πως 
γίνεται ένας πολιτικός έχοντας συμπληρώσει 
τέσσερα μόλις χρόνια κοινοβουλευτικού βίου 
να μπορεί να παίρνει σύνταξη μεγαλύτερη από 
αυτήν του οικοδόμου ή του εργάτη σε ορυχείο, 
που 35 χρόνια έχει φάει το κορμί τους  κρύο, 
βροχή, καύσωνα, υγρασία και  το  θάνατο 
καθημερινά να τους χαμογελά! Όνειδος εσα-
εί…!!!  Είμαι πολύ περίεργος να ακούσω  την 
απάντησή τους. Σε μαγαζάτορα Κρητικού κέ-
ντρου, να με πείσει γιατί επιτρέπει την είσοδο 
με τα λουλούδια και τι συμβολίζει ο λουλο-
δοπόλεμος . Σε θαμώνα, να μου πει  την πιο  
ευτράπελη ιστορία που έχει ακούσει εκεί αλλά 
και μια πολύ καλή μαντινάδα που συγκράτησε. 
Για το συνταξιούχο, τι να πω… Θα του έλεγα 
να κάνει υπομονή. Τα εκατό πρώτα χρόνια εί-
ναι τα δύσκολα…

-Αν δεν ήσουν δημοσιογράφος τι άλλο θα 
μπορούσες να είχες κάνει;   

-Μικρός μου περνούσε με ωραίο τρόπο στη 
σκέψη το λειτούργημα  του Παπά. Όχι για-
τί ήμουν βαθιά θρησκευόμενο άτομο, κάθε 
άλλο… Είχα τις αντιρρήσεις μου,  αλλά γιατί 
μου άρεσαν οι εκκλησιαστικοί ύμνοι και η κα-
τανυκτική ατμόσφαιρα που είχε η εκκλησία και 
ειδικά η Μεγάλη εβδομάδα. Πάντως αν είχαν 
διαφορετική αμφίεση, οι Παπάδες, ίσως και να 
το σκεφτόμουνα πιο σοβαρά. Μετά σκεπτό-
μουνα και τα στρατιωτικά επαγγέλματα γιατί 
υπάρχει πειθαρχία, προγραμματισμός αλλά και 
άσκηση του σώματος και πνεύματος. 

-Οι γονείς σου ήξεραν για αυτές τις σκέψεις 
σου;
-Δεν τους το είπα ποτέ, γιατί ήξερα πως σί-
γουρα θα αντιδρούσαν. Βέβαια, αν το έπαιρνα 
πολύ «ζεστά»  θα ήταν πολύ δύσκολο  να με 
σταματήσουν …  

-Πόσο εύκολο είναι να διατηρείς τις φιλίες 
σου παράλληλα με την δημοσιογραφική σου 
ιδιότητα, χωρίς να χαλάς τις ισορροπίες;
-Υπάρχει μια λαϊκή ρήση που λέει: Ή Παπάς- 
Παπάς ή ζευγάς- ζευγάς. Και ο νοών νοείτω.    

-Πώς καταλαβαίνεις εσύ προσωπικά, ότι κά-
ποιος είναι φτιαγμένος για να είναι δημοσιο-
γράφος. Ότι έχει «άστρο» που λένε;
-Αν όλα που κάνει του «βγαίνουν» έχει κάποιο 
«άστρο», αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό γιατί και 
τα άστρα σβήνουν. Πρέπει να έχει γνώσεις, 
να αγαπάει πολύ αυτό που κάνει, να ξέρει να 
ελίσσεται  και να έχει μέσα του το αίσθημα της 
δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα και με τις κα-
τάλληλες συγκυρίες μπορεί να πετύχει. Μεγά-
λο ρόλο παίζει και η ιδιοσυγκρασία του κάθε 
ατόμου.   

-Έχεις βραβευτεί τρεις φορές για την προ-
σφορά σου στη δημοσιογραφία. Ποια είναι 
τα συναισθήματά κάποιου, όταν του επιβρα-
βεύουν τον κόπο και το αποτέλεσμα της δου-
λειάς του;
-Τα βραβεία είναι ένας καλός δημόσιος λόγος 
και τον καλό δημόσιο λόγο, κακά τα ψέματα, 
όλοι τον θέλουμε και τον έχουμε ανάγκη. Δεν 
θα ήμουνα ειλικρινής, αν έλεγα ότι αυτές οι 
βραβεύσεις δεν με ενδιαφέρουν. Είναι μια «το-
νωτική ένεση» γιατί σου προσθέτει υπερηφά-
νεια και αυτοπεποίθηση να πας ένα βήμα παρα-
κάτω.  Καλοδεχούμενες, λοιπόν, όταν έρχονται 
στην ώρα τους…  

-Θέλεις να δώσεις ένα μήνυμα στους νέους οι 
οποίοι έχουν στόχο τη δημοσιογραφία; 
-Να μην αναλώνονται σε πράγματα ανούσια, 
ευτελή και φτηνά. Μην προσπαθούν να ανέ-
βουν πατώντας και καταπατώντας άλλους. Μην 
κάνουν το σοβαρό προσωπικό  θέμα του άλλου, 
θέαμα. Στο πρώτο έτος της κάθε δημοσιογρα-
φικής σχολής διδάσκουν το: «Δεν αποτελεί εί-
δηση αν ένας σκύλος δαγκώσει έναν άνθρωπο 
αλλά αν ένας άνθρωπος δαγκώσει ένα σκύλο...» 
Αν, λοιπόν,  αγαπούν πάρα πολύ αυτό που κά-
νουν, δείχνοντας υπομονή,  να είναι σίγουροι 
ότι κάποια μέρα θα έρθει η ανταπόδοση. 
 
-Ποια ήταν η συγκλονιστικότερη στιγμή της 
ζωής σου;
-Σίγουρα, όταν απρόσμενα χάνεις από τη ζωή  
αγαπημένα σου πρόσωπα και στη δικιά μου πε-
ρίπτωση όταν έχασα τον γαμπρό μου σε ηλικία 
48 ετών  το 2001 και τον  πατέρα μου λίγους 
μήνες νωρίτερα. Όμως ο  πατέρας μου είχε, 
διάφορα προβλήματα υγείας για πολλά χρόνια 
κι έτσι ήταν κάτι το προβλέψιμο. 
Ένα άλλο γεγονός που θα μείνει για πάντα χα-
ραγμένο στη μνήμη μου ήταν αυτό που μου 
έτυχε με άλλα δυο άτομα πριν από πέντε χρό-
νια. Ήταν  Σεπτέμβρης του 2003 όταν πήγα-
με με μια ομάδα 50 περίπου ατόμων  από τα 
Ανώγεια στην Κύπρο για την τελετή αδελφο-
ποίησης- διδυμοποίησης του δήμου Αιγιαλού-
σας Καρπασίας με το δήμο Ανωγείων  που θα 
γινότανε στις 5 του Σεπτεμβρίου σε ένα πολύ 
ωραίο χώρο στην αρχαία Αμαθούντα Λεμεσού. 

Ο Μανώλης Σκανδάλης, μέσα από αυτές τις σελίδες 
μας ανοίγει την καρδιά του, όπως ακριβώς κάνουν 
και οι καλεσμένοι του στον ίδιο...

Σε εκδήλωση για τη Μάχη της Κρήτης έξω από τη Βουλή των Ελλήνων

(...συνεχίζεται στην επόμενη σελ.)
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Είμαστε μια εβδομάδα εκεί κάνοντάς μας ξε-
ναγήσεις σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο 
τα άτομα της κοινότητας Αιγιαλούσας. Την 
τελευταία μέρα, μου πρότεινε ο Γιάννης Χαι-
ρέτης, αντιδήμαρχος τότε Ανωγείων,  αν θέλω 
να τον ακολουθήσω στην κατεχόμενη Κύπρο 
μαζί με τον ξάδερφο του τον Σοφοκλή Χαιρέ-
τη. Σκέφτηκα ότι ήταν μια μοναδική στιγμή να 
δω από κοντά αυτό το μαρτυρικό κομμάτι  της 
μεγαλονήσου μια και δεν σου δίδονται τέτοιες 
ευκαιρίες καθημερινά, αλλά και δημοσιογραφι-
κά θα είχε την ιδιαίτερη αξία του. Νοικιάσαμε 
ένα αυτοκίνητο από τη Λεμεσό, με οδηγό το 
Γιάννη, συνοδηγό το Σοφοκλή και στο πίσω 
κάθισμα εγώ βιντεοσκοπούσα καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της διαδρομής.  Φτάσαμε κατά τις 11 
το πρωί  στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, 
στη μία από τις δυο- τρεις διόδους, δηλαδή, 
που σε οδηγούν στην κατεχόμενη βόρεια Κύ-
προ. Περάσαμε κανονικά  από τον έλεγχο των 
διαβατηρίων από το ελληνοκυπριακό φυλάκιο 
και πιο κάτω στα εκατό μέτρα, περίπου, που 
ήτανε το τουρκοκυπριακό φυλάκιο,  για κακή 
μας τύχη δεν υπήρχε κανένας. Ούτε υπάλλη-
λος, ούτε στρατιώτης και νομίσαμε ότι  ό πρώ-
τος έλεγχος που μας έγινε ήτανε από στρατι-
ώτη της ειρηνευτικής δύναμης του Ο.Η.Ε. και 
έτσι  προχωρήσαμε. Πήγαμε στην κατεχόμενη 
Λευκωσία, στην  Κερύνεια, στη Μόρφου, εί-
δαμε από πολύ κοντά το όρος Πενταδάκτυλο 
που οι Τούρκοι έχουν χαράξει επάνω μια τε-
ράστια Ψευδοκυπριακή σημαία, φωτογραφή-
σαμε και βιντεοσκοπήσαμε όσες χριστιανικές 
εκκλησίες έχουν μείνει  σώες από τους βομ-
βαρδισμούς, μιλήσαμε σε εγκάρδιο κλίμα με 
αρκετούς τουρκοκύπριους αλλά και με έποι-
κους.  Κατά το απογευματάκι αποφασίσαμε να 
επιστρέψουμε πίσω  στο ξενοδοχείο στη Λε-
μεσό   γιατί εγώ πετούσα στις 8 το βράδυ από  
τη Λάρνακα για την Αθήνα  και το υπόλοιπο 
γκρουπ μισή ώρα νωρίτερα για το Ηράκλειο 
της Κρήτης. Όταν πλησιάζαμε στο οδόφραγμα 
της εξόδου από τα κατεχόμενα για την ελεύθε-
ρη Κύπρο, είδαμε τρεις με  τέσσερις ένστολους 
Τούρκους  να μας κάνουν σήμα να σταματή-
σουμε. Η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν ότι θα 
δεχτούμε κλήση  για την υπέρβαση του ορίου  
ταχύτητας μιας και τρέχαμε με το διπλάσιο 
από την αναγραφόμενη πινακίδα σήμανσης 
του δρόμου αλλά…  και την άτσαλη οδήγη-
ση που έκανε ο Γιάννης (σ.σ. Χαιρέτης)  λόγω 
του δεξιού τιμονιού που έχουν τα Κυπριακά 
αυτοκίνητα αλλά και την κυκλοφορία τους 
στην αριστερή μεριά του δρόμου. Μακάρι να 
ήταν μόνο  αυτό…  Με σπαστά αγγλικά να 
μας ζητάνε την άδεια και το δίπλωμα του αυ-
τοκινήτου καθώς και την άδεια  εισόδου που 
βεβαίως δεν είχαμε, γιατί θα μας την έδινε ο 
δικός τους υπάλληλος, αν ήτανε στη θέση του 
καθώς περνούσαμε το οδόφραγμα του Αγίου 
Δομετίου. Μετά μας είπανε ότι τους ειδοποί-
ησε κάποιος πολίτης, ότι φωτογραφήσαμε και 
βιντεοσκοπήσαμε στρατιωτικές εγκαταστά-
σεις! Και εδώ αρχίζει το μεγάλο μαρτύριο…! 
Από τις τρεις το μεσημέρι μέχρι τις δυο το βρά-
δυ, μας παίρνανε καταθέσεις  στο αστυνομικό 
τμήμα της Τούρκικης Λευκωσίας. Προφανώς, 
θα ήθελαν να διασταυρώσουν τυχόν αντιφά-
σεις μας. Μας πηγαίνανε από το ένα κρατη-
τήριο στο άλλο, μας πήρανε τα πορτοφόλια, 
τις τσάντες, τα κινητά τηλέφωνα με αποτέλε-
σμα να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε 
με τους υπόλοιπους, δεν μας έφεραν φαγητό, 
παρά μόνο σάντουιτς με βρόμικο κεμπάπ,  οι 
τουαλέτες τους έμοιαζαν σαν να είχαν μήνες 
να καθαριστούν και το βράδυ «κοιμηθήκαμε» 
σε κάτι σπασμένες και βρώμικες πολυθρόνες. 
Το πρωί, λίγο πριν μπούμε στην αίθουσα του 
δικαστηρίου για απολογία, μου είπε κάποιος 
Τούρκος αξιωματικός, κατ’ ιδίαν,  ότι η από-

φαση είναι ήδη βγαλμένη, οπότε ό,τι κι αν 
πείτε δεν θα έχει νόημα!! Οι κατηγορίες ήταν: 
Παράνομη είσοδος και παράνομη φωτογρά-
φηση και βιντεοσκόπηση στρατιωτικών εγκα-
ταστάσεων. Καταδικαστήκαμε με πρόστιμο 
πέντε δισεκατομμυρίων Τουρκικών λιρών με 

αναστολή ενός έτους. Η είδηση έκανε το γύρο 
του κόσμου! Να φανταστείς ότι το αμερικάνι-
κο τηλεοπτικό κανάλι CNN και το αγγλικό BBC 
διέκοψαν τη κανονική ροή του προγράμματός 
τους για να μεταδώσουν την είδηση!!!. Για να 
μη σου πω για τα Κυπριακά και τα ελληνικά 
κανάλια που οργίασαν από τις υπερβολές… 
Μέσα στην ατυχία μας σταθήκαμε τυχεροί που 
εκείνες τις ημέρες ήταν ο Γιώργος Παπανδρέ-
ου στην Κύπρο σαν υπουργός των Εξωτερικών 
που είχε προγραμματισμένη διμερή συνάντη-
ση και μεσολάβησε στις πρεσβείες της Αμερι-
κής, της Αγγλίας και στην ειρηνευτική δύναμη 
των Ηνωμένων Εθνών. Σημαντικότατο ρόλο 
έπαιξαν επίσης και οι Νίκος Ξυλούρης, τότε 
δήμαρχος Ανωγείων και  Μύρων Φασουλάς 
δημοτικός σύμβουλος στον ίδιο δήμο…. 

-Δεν φοβήθηκες κάτω στα κατεχόμενα;
-Ειλικρινά, καθόλου. Ίσως γιατί δεν είχαμε 
την αίσθηση ότι κάναμε κάτι το  φοβερό και 
τρομερό. Είχα, όμως,  ανησυχία για τους υπό-
λοιπους από το γκρουπ που θα τους ταλαιπω-
ρούσαμε  καθώς και για τους δικούς μου στην 
Ελλάδα, αφού μας  είχαν πάρει τα κινητά οι 
Τούρκοι  και δεν θα μπορούσα να τους έλεγα 
κάποιο,  κατά συνθήκη, ψέμα μπας και μπορέ-
σουν να κοιμηθούν το βράδυ.

-Πώς σας φέρθηκαν οι Τούρκοι;
-Η συμπεριφορά τους ήταν πολύ εριστική και 
ειρωνική. Όταν τους είπα κατά τις 3 τα ξημε-
ρώματα που θα κοιμηθούμε μου είπαν: Ρωτάς 
τα αυτονόητα;… Στο «ΧΙΛΤΟΝ», σε σουίτα, 
φυσικά! Και όταν τους  ζήτησα να μου φέρουν 
ξυριστικά είδη, επειδή ήμουν εμφανώς αξύρι-
στος και στο δικαστήριο ήθελα  να είμαι ευ-
πρεπείς, μου απάντησαν ότι αύριο θα έχουνε 
φέρει  10 μπαρμπέριδες στη σειρά για να… 
έχω το δικαίωμα της επιλογής!!! Περίμενα 
πως και πώς να απαντήσω στην ειρωνεία τους 
όταν με ρώτησαν τί δουλειά έκανα. Τους είπα 
«Μαντραντζής!!!»… Ήθελα πολύ να επι-
στρέψω 
τα «ρέστα» τους. Τι είναι αυτό; μου είπαν με 
μεγάλη απορία. Αμέσως σκέφτηκα ότι δεν πρέ-
πει να παίζω με τη… φωτιά γιατί ήδη ήμασταν 
σε δυσχερή θέση. Τους είπα δημοσιογράφος.    
Τελικά είχαν μεγάλη πλάκα και black humor 
οι Τουρκαλάδες. 

-Πώς ήσουν  ψυχολογικά όταν γύρισες στην 
Ελλάδα;
 Θα σου πω κάτι να γελάσεις. Όταν έφτασα 
με το καλό στην Ελλάδα, πήρα ένα ταξί από 

το αεροδρόμιο των Σπάτων για το σπίτι μου. 
Όταν μπήκα μέσα και κάθισα στη πίσω θέση 
λέω στον ταξιτζή: «Τι έγινε με αυτούς τους 
τρεις  ανόητους κάτω στα κατεχόμενα της Κύ-
πρου, τους αφήσανε ελεύθερους οι Τούρκοι;» 
Στράφηκε ο ταξιτζής  και μου λέει με κάπως 
βαρύ ύφος; «Όπως τα λες, ρε μάστορα, ανό-
ητοι και  ηλίθιοι… Θα έπρεπε να τους είχαν 
μπαγλαρώσει οι Τούρκοι!!!  Μα καλά οι άλλοι 
δυο, αυτός ο δημοσιογράφος πως στο διάολο 
τη πάτησε; Αυτός  θα ήταν πιο ηλίθιος…!!!»
Κρατήθηκα  πολύ να μη γελάσω και  φανε-
ρωθώ.

-θα ξαναπάς στην Τουρκία;
-Την προκαλώ την τύχη μου... Τον αμέσως 
επόμενο χρόνο έκανα Χριστούγεννα στο  Οι-
κουμενικό  Πατριαρχείο  στη Κωνσταντινού-
πολη! 

-Σε τι νομίζεις ότι διαφέρει ο Κρητικός από 
τους άλλους Έλληνες;
-Οι διαφορές είναι εμφανείς και  έντονες. Ο 
Κρητικός είναι σαν τις μαδάρες του! Είναι 
συνεχώς ανυπότακτος, χαρίης και παιγνιώ-
δης, όπως και οι αίγαγροι που χορεύουν πάνω 
στα δύσβατα και στους βράχους. Επίσης ένα 
χαρακτηριστικό, ως παιγνιδιάρηδες  οι Κρη-
τικοί έχουν συνεχώς μια σατυρική, αυτοσαρ-
καστική και σκωπτική διάθεση. Τουλάχιστον 
το 80%  των φράσεων τους αποτελείται από 
αυτοσαρκαζόμενα στοιχεία, από εκπληκτική 
σκωπτική διάθεση και οφείλει  ο κάθε συνομι-
λητής να προσαρμοστεί για να καταλάβει ότι 
μέσα από το σκώμμα, το περιπαικτικό και τη 

μεγάλη  αλληγορία, υπάρχει μια πραγματική 
«συναλλαγή».

-Και η άλλη άσχημη  πλευρά που είδαμε 
πριν από ένα περίπου χρόνο στην επαρχία 
από όπου και κατάγεσαι; 
-Δυστυχώς  στην Κρήτη υπάρχει  και μια 
αρρωστημένη πλευρά του κόσμου. Ίσως ο 
κόσμος αυτός στο σύνολό του δεν ανέβηκε 
πνευματικά, ηθικά και κοινωνικά. Τα στοιχεία 
αυτά της κακομοιριάς, της κακοσύνης και του 
άνομου είναι εμφανή σε αυτή τη μερίδα των 
κατοίκων της επαρχίας που στο βωμό του εύ-
κολου πλουτισμού λειτουργούν  και έτσι. Ευ-
τυχώς είναι μειοψηφία.
-Τί άποψη έχει για τον έρωτα και  την αγά-
πη;
-Καταρχήν μιλάμε για δυο εντελώς διαφορε-
τικά πράγματα. 
Από τη στιγμή που ο άνθρωπος πατήσει την 

εφηβική ηλικία, εντοπίζεται και μπαίνει στο 
στόχαστρο αυτού του αόρατου ιπτάμενου 
τοξοβόλου, ο οποίος είναι  άριστος και αλάν-
θαστος στο σημάδι των αισθημάτων. Όταν το 
άτομο  δεχτεί τα φαρμακερά βέλη του έρω-
τα,  είναι συνεχώς  υπό την ομηρία και την 
καθοδήγησή  του.  Το «εγώ» του, ανεβαίνει 
στα ύψη, «σκοτώνει» κάνοντας τα πάντα για 
τον εαυτόν του και η λογική έχει περάσει σε 
δεύτερη μοίρα ή ακόμα και σε  τρίτη. Με το 
πέρασμα του χρόνου όλα αυτά ξεθωριάζουν 
και φθείρονται.. Ο έρωτας εγκαταλείπει τον 
ερωτοχτυπημένο,  αφού πρώτα  έδωσε  μια 
γερή μάχη μαζί του και τον παραδίδει στην 
αγάπη. Αυτομάτως, το «εγώ» αντικαθίσταται 
από το «εμείς».  Αυτή τη φορά το άτομο «σκο-
τώνεται» για τους άλλους και η λογική γίνεται 
ξανά οδηγός. Ο έρωτας έκανε τον κύκλο του, 
ήρθε και παρήλθε, ενώ η πραγματική αγάπη 
είναι παντοτινή. Δεν μπορείς να τα βάλεις με 
τον έρωτα γιατί είναι μάστορας καλός και του 
πολέμου. Τα… πιο ακριβά πράγματα που έχει 
ο έρωτας είναι το πάθος και η τρέλα! Είσαι, 
λοιπόν, χαμένος και…καμένος από χέρι μαζί 
του.  Και οι  δυο, πάντως, είναι πανάκριβες 
θεϊκές επισκέψεις μέσα στα αισθήματα μας. 

-Θέλω να κλείσεις με μια μαντινάδα.
-Βρήκες τον πιο ακατάλληλο αλλά θα δανει-
στώ ένα κομμάτι μέσα από τον «ΕΡΩΤΟΚΡΙ-
ΤΟ». Από  αυτή την  «ερωτική βίβλο» που τα-
ξιδεύει εδώ και τετρακόσια χρόνια μέσα στις 
καρδιές των ανθρώπων και που μεγάλωσε και 
εξέφρασε τόσες και τόσες  γενιές.   Επιλεκτικά  
θα σου που ένα απόσπασμα που αναφέρεται 
για της…καρδιάς τα μάτια. Η πηγή των αι-
σθημάτων του κάθε  ανθρώπου.

«Τα μάτια δεν καλοθωρούν  
στο μάκρεμα του τόπου

μα πιο μακριά και πιο καλά 
θωρεί η καρδιά του ανθρώπου.
Εκείνη βλέπει στα μακριά 
και στα κοντά γνωρίζει
και εις ένα τόπο βρίσκεται 
και σε πολλούς γυρίζει

Τα μάτια να ναι κι ανοιχτά 
στη νύχτα δεν θωρούσι

μέρα και νύχτα τση καρδιάς 
στη νύχτα σηντηρούσι.

Δυο μάτια έχει ο λογισμός 
μερού νυχτού βιγλίζουν

χίλια η καρδιά και πλιότερα 
και ουδέ ποτέ σφαλίζουν.»

 
-Μανώλη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω 
που μου χάρισες την ευκαιρία, έστω και για 
μια ώρα, να μοιραστώ μαζί σου στιγμές δη-
μοσιογραφικές αλλά και γιατί θέλησες να 
«δείξεις» στο κόσμο την άλλη πλευρά σου 
σε μια εποχή που, πίστεψε με, ο κιτρινισμός 
και η απόγνωση για είδηση, δημιουργεί λά-
θος εντυπώσεις…  
-Εγώ σε ευχαριστώ πολύ Μαρία, για την ευ-
καιρία. Ελπίζω να αφήσαμε κάτι στους ανα-
γνώστες σας και  να μην πούνε ότι χαράμισαν 
χρόνο  από τη ζωή τους διαβάζοντας  μας. Να 
είσαι καλά και να χαίρεσαι…

Κεντρικός Παρουσιαστής σε Κρητική εκδήλωση 
στο μεγαλύτερο δήμο της Αττικής

Απεσταλμένος στην Κωσταντινούπολη

(...συνέχεια από την προηγ. σελ.)
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Κύριε  Διευθυντά,
με  μεγάλο ενδιαφέρον  πήρα  στα  χέρια  μου  
το  φύλλο  της  εφημερίδας  σας  του  Σαβ-
βάτου  29/11/2008  όπου  είχατε  προσφορά  
για  τους  αναγνώστες  σας  το  βιβλίο  «Κα-
τοχή και  Αντίσταση».  Διαβάζοντας  το,  σας  
ομολογώ  ότι  το  αρχικό  μου  ενδιαφέρον  
μετατράπηκε  σε έκπληξη   όταν  διαπίστωσα  
πως  από  το  βιβλίο  απουσιάζει  παντελώς  η  
πρωτοπόρος  Κρητική  Αντίσταση.
Και  η έκπληξη μου  πήρε  διαστάσεις  όταν  
διαπίστωσα  πως  τα  άρθρα  που  συνθέτουν  
το  παραπάνω  βιβλίο  κατά  μεγάλο  μέρος  τα  
έχουν  γράψει  καθηγητές  και  υποψήφιοι δι-
δάκτορες  του  Πανεπιστημίου  της  Κρήτης.
Γιατί  οι  αρθογράφοι  καθηγητές  και  υπο-
ψήφιοι διδάκτορες  θα  έπρεπε  να  γνωρίζουν  
(αφού  διδάσκουν  στο  Πανεπιστήμιο  της  
Κρήτης)  πως :
Α)  Η  Αντίσταση  του  Ελληνικού  λαού  ενα-
ντίον των  δυνάμεων  του  άξονα  ξεκίνησε  
από  την  Κρήτη  αμέσως  μετά την  κατάλη-
ψη  του  νησιού  μας  στις  31 Μαΐου  1941.  
Μέσα  στους  τρεις  μήνες  του  καλοκαιριού  
το  1941,  ήδη  είχαν  σχηματιστεί  οι πρώτες  
τέσσερις  ένοπλες  ομάδες  ανταρτών,  του  
Καπετάν  Μανόλη  Μπαντουβά,  του  Καπε-
τάν  Πετρακογιώργη, του  Καπετάν  Αντώνη  
Γρηγοράκη-Σατανά  και  της  Ανεξάρτητης  
Ομάδος  Ανωγείων του  Καπετάν  Γιάννη  
Δραμουντάνη-Στεφανογιάννη.  Λημέρι  των  
Ομάδων  αυτών  ο  ορεινός  όγκος  του  Ψη-
λορείτη. Και  φυσικά  η  Κρητική αντίσταση  
ήταν  μια  πατριωτική  αντίσταση, με πρωτερ-
γάτες κυρίως στελέχη  της τότε Βενιζελικής 
παράταξης  
Β)  Πολύ  αργότερα  από τους  Κρητικούς,  το  
επόμενο  έτος  1942,  ανέβηκαν  στο  βουνό  
και  ο  ΕΔΕΣ του  Ναπολέοντα  Ζέρβα  και  ο  
ΕΛΛΑΣ  του Άρη  Βελουχιώτη.
Γ) Τα  πρώτα  οργανωμένα  σαμποτάζ  με  άν-
δρες  του  Συμμαχικού  Στρατηγείου  και  Έλ-
ληνες κομάντος  σε  ολόκληρη  την  Ευρώπη  
έγιναν  στην  Κρήτη  στις  7  και  13  Ιουνίου  
1942  με  την  ανατίναξη  των  αεροδρομίων  
Καστελλίου  Πεδιάδος  και  Ηρακλείου  αντί-
στοιχα.  Σαν  αποτέλεσμα  δε,  είχαν  την  εκτέ-
λεση  50  πατριωτών  του  Ηρακλείου,  μεταξύ  
των  οποίων  και  τα  αδέλφια  Γεωργιάδη  (ο 
ένας  Δήμαρχος  Ηρακλείου)  και  ο  Γεώργιος  
Σκουλάς  οι  οποίοι  ήταν  από  τους  πλέον  
άξιους  πολιτικούς  του  τόπου μας  με  λαμπρό  
μέλλον.
Δ)  Η  Κρήτη  ανάλογα  με  τον  πληθυσμό  της  
είχε  τα  περισσότερα  θύματα  σε ολόκληρη  
της  Ελλάδα,  τα  περισσότερα  κατεστραμμέ-
να  χωριά (της  επαρχίας Βιάννου,  Ανώγεια,  
Κάνδανος,  Μαγαρικάρι,  Βορίζα,  Δαμάστα,  
Γερακάρι,  κλπ.)
Δεκάδες  οι  εκτελέσεις, πολλές  από  τις  οποί-
ες μέχρι και  σήμερα  είναι  άγνωστες,  εκα-
τοντάδες  πατριώτες  σε  στρατόπεδα  συγκέ-
ντρωσης  και  εκατοντάδες οι  αγνοούμενοι  

Κρήτες  πατριώτες  τα  χρόνια  1941-1945.
Ε)  Στην  αντίσταση  της  Κρήτης  οφείλε-
ται  κατά  μεγάλο  μέρος  η  ήττα  του  Στρα-
τηγού  Ρόμελ στη  Μέση  Ανατολή.  Με τις  
πληροφορίες  που  έφταναν  από  τα διάφορα  
κλιμάκια  Κρητών  αντιστασιακών  (που ήταν  
διάσπαρτα  σε  ολόκληρη την  Κρήτη),  στον  
υπεύθυνο  του  Συμμαχικού  Στρατηγείου Τομ  
Ταμπάμπιν  έγινε  δυνατή  η  καταβύθιση  των  
δύο  μεγαλύτερων  νηοπομπών  που  είχαν  
αποστολή  την  ενίσχυση  του  Ρόμελ  το  κα-
λοκαίρι  του  1942.  Μάλιστα  η  Βρετανία  
τίμησε  γι’ αυτό  με  το  μεγαλύτερο παράσημο  
D.S.O.  τον  Αντ/ρχη  Τομ  Ταμπάμπιν.
ΣΤ)  Όλα  σχεδόν  τα  βιβλία  τα  οποία  ανα-
φέρονται  στο  Β’  Παγκόσμιο  Πόλεμο  της  
διεθνούς  βιβλιογραφίας,  δεν  παραλείπουν  
να  συμπεριλαμβάνουν  δύο  και  μόνο  γε-
γονότα  που  συνέβησαν  στην  Ελλάδα  κατά  
τη  διάρκεια  της  φασιστικής  λαίλαπας.  Την  
φοβερή  μάχη της  Κρήτης   η  οποία  δυστυ-
χώς  στο  βιβλίο  σας  καταλαμβάνει  χώρο  
τεσσάρων  μόνο  σελίδων)  και  την  απαγωγή  
του  Γερμανού  Διοικητή  Κρήτης  Στρατηγού  
Χάινριχ  Κράιπε.   
Ζ)  Τέλος  θα  έπρεπε να  γνωρίζουν  οι  κα-
θηγητές  και  οι  υποψήφιοι  διδάκτορες του  
Πανεπιστημίου  Κρήτης  πως  το  νησί  μας  
ήταν  το  τελευταίο  κομμάτι  του  Ελληνικού  
εδάφους  που  εγκατέλειψαν  οι  Γερμανοί  
και  ότι  η  Ελλάδα  δεν  απελευθερώθηκε  τον  
Οκτώβρη  του  1944  αλλά  το  Μάιο  του  
1945, εκτός  και  αν  η  Κρήτη  δεν  αποτελεί  
γι’ αυτούς  εδαφική  περιφέρεια  της  χώρας  
μας.  Και  βέβαια  να  τους  υπενθυμίσω  ότι  οι  
εκτελέσεις  Κρητών  πατριωτών  συνεχίστη-
καν  μέχρι  και  την  τελευταία  ημέρα  αποχώ-
ρησης  των  Γερμανών  την  9η  Μαΐου 1945.
 
Κύριε  Διευθυντά,
ως  εγγονός δύο  μεγάλων  πρωτοπόρων  μορ-
φών  της  Κρητικής  Αντίστασης, του  παπά-
Γιάννη  Σκουλά  και  του  Γιάννη  Δραμουντά-
νη-Στεφανογιάννη  λυπούμαι  βαθύτατα  για  
την  απαξίωση  της  Κρητικής  Αντίστασης  
στο βιβλίο  «Αντίσταση και  Κατοχή»  που  
μοιράσατε στους  αναγνώστες σας  το Σάββα-
το 29/11/2008. 
Ως  Κρητικός  αισθάνομαι  υπερήφανος  για  
την  πρωτοπόρο  Κρητική  Αντίσταση  και της  
θυσίες  του  λαού  της  Κρήτης  (βεβαίως  και  
όλων  συνολικά  των  Ελλήνων)  στην  ήττα  
του  φασισμού  και  του  ναζισμού.
Ως  βουλευτής  της  Κρήτης πάντα  θα  αγω-
νίζομαι  ώστε  να  της  αποδίδονται  αυτά  που  
της  ανήκουν  και  να  μην  αδικείται  και  να  
απαξιώνεται  από  κανένα,  κυρίως  από  εκεί-
νους  που  ορίστηκαν  να  διδάσκουν  τα  παι-
διά  μας  στο  Πανεπιστήμιό  της.  
 

 Σας  ευχαριστώ,
Γιάννης  Σκουλάς

Βουλευτής  ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ. ΠΑ-
ΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ, ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΚΕΙ-
ΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
(Νο 278) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΜΜΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΕ 
ΓΝΩΣΗ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ, ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΜΑΣ, ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 6 ΕΩΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.

Τα πρόσφατα γεγονότα των εξεγέρσεων 
που ξεκίνησαν από την Αθήνα και επεκτά-
θηκαν σε πολλές άλλες  πόλεις της Ελλάδας 
με τις καταστροφές περιουσιών και αγαθών 
με έχουν πολύ προβληματίσει. 
Η ολοκλήρωσα και έκλεισα την ύλη της 
εφημερίδας που με αφορούσε, αρκετές ημέ-
ρες πριν τα γεγονότα, γιατί προσδοκούσα να 
τυπωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου για να φτά-
σουν εγκαίρως στους αναγνώστες οι ευχές 
των Χριστουγέννων. Δυστυχώς τα  θλιβερά 
γεγονότα μας πρόλαβαν επί του τυπογρα-
φείου, και γι αυτό επιχειρώ να τα προσεγ-
γίσω και να μοιραστώ μερικές σκέψεις και 
συναισθήματα μαζί σας, ίσως και για να 
ανοίξει ένας διάλογος που να μας προβλη-
ματίσει για την πορεία μας και τη μελλοντι-
κή ιστορία μας. 
Κατά την άποψή μου πρέπει να σηκώνομε 
την κουρτίνα και να προσπαθούμε να δούμε 
τι κρύβεται πίσω της, επειδή τα φαινόμενα 
και οι συμπεριφορές έχουν  βαθύτερα και 
πολλές φορές ανεξήγητα, αλλά υπαρκτά 
αίτια. Ο άδικος θάνατος ενός παιδιού από 
σφαίρα αστυνομικού, έγινε τυφώνας κυ-
κλωτικός που σήκωσε την νεολαία αλλά 
και τους συνήθεις υπόπτους, και άλλες πο-
λιτικές ομάδες και όλους  τους άλλους πο-
λίτες όλους μας πήρε και μας σήκωσε. Με 
συνέπεια τις καταστροφές στις τράπεζες, 
στα μαγαζιά των εμπόρων και  στη δημόσια 
περιουσία. 
Η διαμαρτυρία και έκφραση της αγανάκτη-
σης κατά της αδικίας εντάσσεται στα ατομι-
κά και σεβαστά δικαιώματα του ανθρώπου, 
που προστατεύονται και από το περισσό-
τερα συντάγματα των χωρών της υφηλίου. 
Όλα τα συντάγματα όμως ομιλούν περί του 
ανθρώπου και όχι του κτήνους που υπάρ-
χει εντός του, το οποίο δεν σκέφτεται και 
παρασύρεται μόνο από τα ένστικτα και τις 
επιθυμίες του.
Η πατρίδα μας είναι αληθές ότι έχει περάσει 
από πολλές δίνες και κλυδωνισμούς μετά 
την απελευθέρωση από τη Γερμανική κατο-
χή. Εμφύλιος, Βασιλεία. Άγγλοι και Αμερι-
κάνοι προστάτες, Παπάγος, ΕΡΕ  ,Κύπρος, 
δικτατορία,  Πολυτεχνείο. 
Κατά την άποψή μου οι κυβερνήσεις της 
μεταπολίτευσης ποτέ δεν σκέφθηκαν ελλη-
νικά για την Ελλάδα και τον λαό της.. Θυ-
μάμαι τη ρήση ενός βασιλιά της Ευρώπης 
που έλεγε: «Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος 
γι’ αυτόν που δεν ξέρει που πηγαίνει». Η 
εκάστοτε εξουσία πάντα χάδευε τις πλάτες 
και τα αυτιά μερίδων των πολιτών που τις 
έβλεπε προπάντων σαν εκλογική πελατεία.  
Σκοπός όμως του ταγού είναι να έχει όρα-
μα, να βλέπει σε βάθος χρόνου, προωθήσει 
τα συμφέροντα της  χώρας του  και όχι τα 
μικροσυμφέροντά του, για να εξασφαλίσει 
την επόμενη εκλογή του.
 Ενδεικτικά αναφέρω ότι η εκάστοτε εξου-
σία ανέχθηκε χρηματισμούς υπό τύπον «μι-
κρών δώρων», λάβωσε βαθειά τη γλώσσα 
μας, καταργώντας το μάθημα των αρχαίων 
ελληνικών από τα σχολεία, και της αξίες 
που, ο ελληνισμός, αυτός ο μεγάλος μο-

χλός του πνεύματος και της ψυχής, μέσω 
της γλώσσας αυτής διαδίδει, έκανε σοβαρά 
λάθη στην εξωτερική πολιτική για τα συμ-
φέροντα της Ελλάδας, ευνόησε κατά κόρον 
τα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων 
επιχειρηματιών, αύξησε τους φόρους και 
κακοδιαχειρίζεται συνεχώς, τα δημόσια 
οικονομικά δηλ τα χρήματά μας, εις βάρος 
του πολιτισμού, της υγείας και της παιδείας. 
Πριν λίγα χρόνια ζήσαμε και το σκάνδαλο 
του χρηματιστηρίου και τις πυρκαγιές των 
δασών που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπι-
σθούν εγκαίρως,  τα σκάνδαλα, του Υπουρ-
γείου πολιτισμού και  Βατοπεδίου και άλλες 
πολιτικές προκλήσεις και εφαρμογές   που 
ίσως μου διαφεύγουν. 
Και σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης,  
των συσσωρευμένων αδιεξόδων στην εξω-
τερική και εσωτερική πολιτική ζωή, των 
αδικιών εις βάρος του λαού και λόγω του 
θανάτου του Αλέξη από σφαίρα αστυνομι-
κού,  ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής της 
αντοχής και της ανοχής.
Αντιλαμβάνομαι και βιώνω καθημερινά την 
οικτρή πολιτική και κοινωνική  μας πραγμα-
τικότητα Είμαι ελληνίδα πολίτης, μητέρα, 
σύντροφος καθηγητή μέσης εκπαίδευσης, 
και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη για όλα 
τα παιδιά και ιδίως για τα παιδιά με ειδικές 
ανάγκες, και εισπράττω τα προβλήματα που 
έχει δημιουργήσει η εξουσία που εμείς οι 
ίδιοι έχουμε εκλέξει και επιλέξει ως ταγούς 
μας. Οι καταστροφές όμως περιουσιών πο-
λιτών και δημόσιας περιουσίας θεωρώ ότι 
είναι άτοπες, ανάρμοστες και καταδικαστέ-
ες .
Η βαρβαρότητα και η βία δεν  αντιμετωπί-
ζεται με το ίδιο νόμισμα με βαρβαρότητα 
και βία, αλλά με πολιτικές προτάσεις και 
έμπρακτες πρακτικές και συμπεριφορές. 
Και δεν απευθύνομαι στην εξουσία η οποία 
διαρκώς παραμένει εκτός της ουσίας για 
τους δικούς της λόγους, ούτε καν  στα κόμ-
ματα που διεκδικούν την εξουσία, ούτε καν 
στους δημοσιογράφους που φωνασκούν και 
υπερασπίζονται την καταστροφή και το έρε-
βος.
Aπευθύνομαι στους εχέφρονες έλληνες πο-
λίτες, στους γονείς, στους παιδαγωγούς και 
δασκάλους, και σε όλους τους ανθρώπους 
που τους απασχολεί σοβαρά το μέλλον της 
πατρίδας μας το μέλλον των παιδιών μας,. Σ 
αυτούς που  προβληματίζονται και νοιάζο-
νται και όπως ο Όμηρος,  βλέπουν μπροστά 
και πίσω την πορεία μας,  σ αυτούς κάνω 
έκκληση να γίνουν το άλας της πατρίδας 
μας  Να υπερασπιστούν το παιδί και το μέλ-
λον του, θέτοντας ως δείγμα γραφής τη δική 
τους ζωή, τη δική τους πορεία, τον τρόπο 
που έχουν επιλέξει να ζήσουν, με το παρά-
δειγμα τους και όχι με λόγια.
Και θυμίζω σε όλους και σ αυτούς που μέ-
νουν αδιάφοροι ή διαφωνούν, τους στίχους 
του Λευτέρη Παπαδόπουλου που έχουν με-
λοποιηθεί από τον Μίκη Θεοδωράκη : 
«Υπερασπίσου το παιδί τη μόνη Ελπίδα». 
 

Αλεξάνδρα Ιωάννου Σταυρακάκη

Η  MONH  ΕΛΠΙΔΑ Απάντηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο 
Ν. Ηρακλείου ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΣΚΟΥΛΑ σε δη-
μοσιεύματα της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΟΤΥΠΙΑ» για την αντίσταση στη Γερμα-
νική κατοχή του ελληνικού λαού
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ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ...

Τους τελευταίους μήνες, μετά το καλο-
καίρι απασχολεί όλους τους Έλληνες, 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον 
τύπο,  το σκάνδαλο του  Βατοπεδίου  για 
το οποίο, όπως διάβασα στην εφημερί-
δα  Επενδυτής την 1 Νοεμβρίου 2008 
έχει ενημερωθείι  ο μέχρι προ τινος μέλ-
λων και ήδη Πρόεδρος της των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών της Αμερικής, Μπάρακ 
Ομπάμα ,και το οποίο μάλιστα του έχει 
προκαλέσει δυσμενείς εντυπώσεις για  
την πατρίδα μας,-.
Καθημερινά γίνονται αποκαλύψεις, 
υπαινιγμοί και σχόλια για το σκάνδαλο 
του Βατοπεδίου, του οποίου οι ρίζες 
έχουν εισχωρήσει πολύ βαθειά και έχουν 
διαβρώσει σχεδόν τα πάντα και τους πά-
ντας, εννοείται τους ιθύνοντας, οι οποίοι 
με τρομώδη εύγλωττα ωστόσο παραλη-
ρήματα τρόμο και συγχρόνως με έλλει-
ψη ανδρείας και παρρησίας, προσπαθούν 
να αποσείσουν ευθύνες και ενοχές. Όσες 
φορές  αντίκριζω στους τίτλους των εφη-
μερίδων ή της τηλεόρασης στο δεύτερο 
συνθετικό της λέξης, το έψιλον γραμμέ-
νο σε μεγάλα γράμματα με άλφα γιώτα, 
η ισορροπία της παιδείας που απέκτη-
σα από τα μαθητικά μου χρόνια μέχρι 
και σήμερα, κλυδωνίζεται. Βυθίζεται η 
ψυχή μου σε έρεβος, βυθίζεται σε απελ-
πισία, για την κατάντια όχι μόνον της 
γλώσσας μας, αλλά και  των αρχών και 
αξιών που άλλοτε ως  φωτεινοί άξονες 
οδηγούσαν τα βήματα των Ελλήνων. 
Το ίδιο φυσικά  επαναλαμβάνεται και 
όταν αντικρίζω στις πινακίδες των ια-
τρείων των ορθοπεδικών το έψιλον 
γραμμένο με άλφα γιώτα. Μήπως η 
ορθοπεδικοί χωρίς να το αντιληφθούν 
και οι ίδιοι έχουν αποκτήσει ειδικό-
τητα παιδιάτρου; Πάντως  πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν ότι οι ασθενείς που 
θεραπεύουν δεν είναι παιδιά, είναι στην 
πλειονότητά τους ενήλικες που πάσχουν 
από κατάγματα, μυαλγίες, ισχυαλγίες 
και άλλα νοσήματα σχετικά με τα οστά,  
τους μύες, ίσως και τα νεύρα  των αν-
θρώπων. 
Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μέσα 
στην παραζάλη που έχει κυριεύσει την 
κοινωνία και με την οικονομική δυσπρα-
γία, που μας στριφογυρίζει και μας περι-
σφίγγει, αλλά και εξ αιτίας του μεγέθους 
και της υφής του σκανδάλου,  έχουμε 
ξεχάσει την ορθή γραφή της γλώσσας 
μας, έχουμε χάσει τελείως την γλωσσι-
κή μας ισορροπία, την αισθητική και 
την νοητική  ουσιαστική λειτουργία 
της γλώσσας μας και αντί για πεδίο των 
βάτων να αναφερόμαστε στο παιδί,  ποιό 
παιδί αλήθεια βρίσκεται στους βάτους  
του Αγίου όρους; Και γιατί συμβαίνει 
αυτό; 
Με οδύνη λοιπόν και θλίψη, για έναν 
ακόμη  ευτελισμό που υφίσταται όχι 
μόνον η γλώσσα μας αλλά και εγώ, ως 
πολίτις, ως άνθρωπος αλλά και ως ελλη-
νίδα, που θεωρώ ότι μόνο όπλο που έχω 
στους χαλεπούς αυτούς καιρούς είναι 
η γλώσσα μου, -για την ελευθερία μου 
πλέον έχω αρχίσει να αμφιβάλω,- τολ-

μώ κόντρα στον καιρό, να παλεύω, 
να αντιστέκομαι και να επιμένω, στα 
ευκόλως εννοούμενα που παραλείπο-
νται, εν ονόματι της α-λήθειας, της μη 
λήθης, και της ουσίας που κρύβει και 
κουβαλά ως κιβωτός η γλώσσα μας. 

Α.Περι Βατο-πεδίου, ο ετυμος-λόγος
1. Εν αρχή ην η Βάτος

Η λέξη Βατο-πέδιον είναι σύνθετη λέξη. 
Σχηματίζεται από το ουσιαστικό βάτο-ς 
που σύμφωνα με το λεξικό του Δημη-
τράκου στο πληθυντικό αριθμό βάτοι ή 
βάτα σημαίνει κάθε  ακανθώδη  και σύ-
μπυκνο θάμνο, αλλά είναι και το ποώδες 
φυτό ελένιον ο αγριοβασιλικός ή ο αγρι-
οβάσλαμος κατά τον Ησύχιον1 κατά τον 
Διοσκουρίδη2 είναι το φυτό κόνυζα , η το 
φυτό σύμφυτον3 . 
Η λέξη βάτα ή βάτοι, είναι αρχαιοτάτη 
λέξη την έχει χρησιμοποιήσει ο ¨Ομη-
ρος και στην Οδύσσεια4, στη σκηνή που 
ο Οδυσσέας επισκέπτεται τον πατέρα 
του τον Λαέρτη, μαζί  με τον Τηλέμαχο 
το γυιό του,  και θέλει να  δοκιμάσει τη 
μνήμη του πατέρα του και το πατρικό 
του φίλτρο, αν δηλ θα τον αναγνωρίσει. 
Ο ¨Όμηρος περιγράφει τον γέροντα  
Λαέρτη να ασχολείται με αγροτικές 
εργασίες φορώντας μπότες και γάντια 
στα χέρια του γιατί δούλευε ανάμεσα 
στους βάτους. Εικόνα πολύ γνωστή ακό-
μα και σήμερα γιατί παραπέμπει  στους 
ανθρώπους που καλλιεργούν τη γη.
Το πρώτο συνθετικό λοιπόν της λέξης Βα-
το-πέδιον είναι η λέξη βάτος. Βέβαια απο-
κλείεται να αναφέρεται στον ιχθύ βάτο που 
υπάρχει στη θάλασσα, μαγειρεύεται στον 
ατμό, και η ονομασία του μέχρι σήμερα 
διατηρείται στην Θράκη και την Αλεξαν-
δρούπολη,  γιατί η συγκεκριμένη περιο-
χή του ‘Αγίου  Όρος είναι  ξηρά,  στερεά 
γή, στεριά. Αλλά ούτε και στη λέξη βάτος 
που χρησιμοποιούν οι Εβραίοι, μπορεί να 
αναφέρεται γιατί η λέξη βάτος σημαίνει 
εβραικό μέτρο, που χρησιμοποιείται για να 
μετρώνται τα υγρά.

2. Εν συνεχεία ο πους και το πεδίον 
Το δεύτερο συνθετικό της λέξης είναι η 
λέξη πεδίον. Η λέξη πεδίον προέρχεται 
από τη λέξη πούς γεν ποδός6. Το δέλ-
τα  εμφανίζεται στη γενική και σε άλλες 
πτώσεις του ονόματος και σε πολλές δι-
αλέκτους όπως την Κρητική, όπου δια-
τηρείται το αρσενικό γένος της λέξεως, 
παραμένει το δέλτα και στην ονομαστι-
κή, και ο πους, γίνεται ο πόδας.
Παρατηρείται και στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση το φαινόμενο της ετερίωσης7  
που απαντάται συχνά στη γλώσσα μας. 
Το όμικρον  μετατρέπεται σε έψιλον.  
Έτσι από την αιτιατική πτώση της λέξε-
ως τον πόδ-α δημιουργείται το πέδ-ιον. 
Η κατάληξη -ιον υποδηλώνει το μέγεθος 
είναι υποκοριστικόν της λέξεως. πέδη 
που σημαίνει τον δεσμόν των ποδών. 
Σήμερα η λέξη πέδη διατηρείται στη 
γλώσσα μας και χρησιμοποείται δεύτε-
ρο συνθετικό στη λέξη χειρο-πέδες και 
τροχο-πέδη.
Η μεταφορά του τόνου γεννά μιά άλλη 

λέξη, τη λέξη πεδίον όταν τονίζεται 
στην παραλήγουσα έτσι γίνεται πέδιον. 
Βέβαια η  κοινή την ρίζα των δύο λέξεων 
δεν αμφισβητέιται.. Το πέδιον  προήλθε 
από το πέδον, που ερμηνεύεται στη συ-
νέχεια του κειμένου. Η λέξη πεδίον δεν 
έχει όμως καμιά νοηματική σχέση με τα 
δεσμά. Αντιθέτως έχει σχέση με την πε-
διάδα., δηλ με μιά έκταση γής αναπεπτα-
μένη, οριζόντια και ομαλή κατά το μάλ-
λον ή ήτον πεδινή, πεδιάδα όπου υπάρχει 
άνετη πρόσβαση με τους πόδας. 
Στο λεξικό του Δημητράκου αναφέρε-
ται η λέξη Βατοπεδινός, είναι επίθετο 
και προσδιορίζει αυτόν που ανήκει εις 
την Μονή του  Βατοπεδίου που βρί-
σκεται στον Άθω. (Λεξικό Δημητράκου 
τόμος 3ος σελ. 1369)

Οι ομόριζες προς το πεδίον λέξεις
Από την ίδια ρίζα ΠΕΔ δημιουργείται 
σωρεία λέξεων με συναφή ή παρόμοια 
νοήματα, αναφέρω  ένα μόνο παράδειγ-
μα από τα πολλά τη λέξη:
Πέδον: ουσιαστικό, που σημαίνει ο χώ-
ρος που πατάει το πόδι του ο άνθρωπος 
που μπορεί να είναι, το έδαφος, η γή, η 
χώρα. 
Πεδόεις: επίθετο, ο κείμενος επί του 
εδάφους, 
Πέδοι: επίρρημα ο επί του εδάφους,. εις 
την  γή, κατά γής κείμενος 
Από την λέξη πέδον, που είναι σύνθετη 
λέξη γιατί συντίθεται από τη ρίζα πέδ- και τη 
λέξη γά δηλ. γαία ή δά που σημαίνει επίσης 
γαία πλάθεται η λέξη γή-πεδο ή δά-πεδο. 
Δα είναι η ονομασία της γής στη Δωρική 
διάλεκτο και από τη ρίζα αυτή προήλθε 
το όνομα της Γαίας μητρός δηλ το όνομα 
της Γαμάτρας, και τής Δήμητρας.
 
Η παραπάνω άποψη για την ετυμο-
λογία της λέξεως Δήμητρας (ΓΗ-
ΜΗΤΗΡ) επιβεβαιώνεται και από την  
ετυμολογία που έχει κάνει ο Νικόλαος 
Πλάτων για την ονομασία ενός από τα 
χωριά της  ανωγειανής διασποράς, το 
Μα-δέγια στο οποίο θα αναφερθούμε 
προσεχώς.
Από την αρκαδική ή δωρική ρίζα της λέ-
ξης πεζ-ά προέρχεται πλούτος και πλή-
θος λέξεων όπως
Ο πεζός, ο βαδίζων με τα πόδια, ο βάδην 
μεταβαίνων από τόπου εις τόπον
Ο πεζικός, ο ανήκων ή αναφερόμενος 
εις τους πεζούς στρατιώτες.
Το πέδ-ιλον, συνήθως χρησιμοποιείτο 
στον πληθυντικό αριθμό, πέδιλα είναι 
τμήμα δέρματος από μια ή περισσότερες 
πτυχώσεις ή και από φελλό, που καλύπτει 
μόνον το πέλμα ή τον ταρσόν του ποδιού 
και προσδένεται πάνω από τα δάκτυλα 
με δερμάτινο λουρί το σανδάλιον8. 
Το πεζο-δρόμιον, ο δρόμος, η οδός που 
βαδίζουν με τα πόδια οι άνθρωποι, είναι 
πολύ μεταγενέστερη λέξη, δεν είναι αρ-
χαία αλλά προέρχεται από τη σύνθεση 
δύο αρχαίων ελληνικών λέξεων.
Αλλά και από τη λέξη πόδα έχομε πλεί-
στα παράγωγα και επειδή στο προηγού-
μενο φύλλο της εφημερίδας μας δημοσι-

εύθηκε το ανέκδοτο του Γρυλλιού που 
αναφερόταν στη λέξη  κωλοπίσω ή  πι-
σόκωλα, για την α-λήθεια της γλώσσας 
μας, αλλά και την ενότητα των κειμένων 
της εφημερίδας , πρέπει να αναφέρω ότι 
υπήρχε από την αρχαιότητα η λέξη: 
Επί πόδα, που σημαίνει προς τα οπίσω, 
οπισθοβατικώς, πισόκωλα με το πρόσω-
πο προς τον εχθρόν , βάδην οπίσω. 
Β. Ο πρώτος  και ο τελευταίος  ετυμος-
λόγος ανήκει στο Σωκράτη
Β. Ο πρώτος  και ο τελευταίος  ετυμος-
λόγος ανήκει στο Σωκράτη

Οι αρχαίοι Έλληνες  για την έναρξη 
οποιασδήποτε ενέργειας και εργασίας, 
χρησιμοποιούσαν την σημαντική και  θε-
μελιώδη φράση, «Από Διός άρχεσθαι».  
Η φράση αυτή είναι πολυσήμαντη και 
πολυεπίπεδη. Εμπεριέχει πολλά μυστικά 
και μυστήρια που δεν είναι δυνατόν να 
εκτεθούν στη στήλη αυτή. Με λίγα και 
λιτά λόγια σημαίνει ότι ο,τιδήποτε αρ-
χίζει κάποιος, πρέπει να επικαλείται τον 
Δία , το θείον νού, αλλά σημαίνει παράλ-
ληλα ότι ο Δίας, ο θείος νους, κυριαρχεί 
και άρχει σε όλα και για όλους. 
Έτσι κατ αναλογίαν για τη γλώσσα μας 
αναφέρομαι  στον Σωκράτη. Για την 
γλώσσα μας την ελληνική, εκτός από τα 
λεξικά που υπάρχουν και αυτά είναι αρ-
κετά και πολύ εύγλωττα για τη σημασία  
και την ετυμολογία των λέξεων υπάρχει 
και ο διάλογος του Πλάτωνος «Κρατύ-
λος», ή «Περί Ονομάτων Ορθότητος».  
Επομένως για την έρευνα της γλώσσας 
μας: «Από τον Λόγον του Σωκράτους 
οφείλουμε  αρχόμεθα δηλ να κυριαρ-
χούμαστε, αλλά και να αρχίζομε.».
Ο Σωκράτης  σ αυτόν τον διάλογό του 
Πλάτωνος,  επιχειρώντας να ετυμολογή-
σει, δηλ ν  αναζητήσει την α-λήθεια για 
την ουσία των θεών δηλ για τις ιδιότητες. 
και τις ικανότητες , μέσω των ονομάτων 
τους, υποστηρίζει και την άποψη ότι  το 
όνομα του Ποσειδώνα προέρχεται από τη 
δοτική πτώση του πληθυντικού, του ου-
σιαστικού πους  δηλ ποσσί και το ρήμα 
δαίω που σημαίνει δένω δηλ ο θεός δέ-
νει τους πόδας των ανθρώπων και τους 
εμποδίζει να βαδίσουν στη θάλασσα με 
συνέπεια να αδυνατούν να περπατήσουν 
πάνω σ αυτήν και να βυθίζεται εντός της 
το σώμα τους10. 
Απ όλα όσα εκτέθηκαν διαπιστώνεται 
για μια ακόμη φορά η ορθότητα της φι-
λοσοφικής θέσης  και σκέψης του Σω-
κράτους, όπως αυτή διατυπώνεται στον 
πιο παρεξηγημένο διάλογό του από τους 
γλωσσολόγους, «τον Κρατύλο» η «Περί 
των Ονομάτων Ορθότητος». 
Σύμφωνα με τη γενική σκέψη του Σω-
κράτη ένα από τα  συμ-πέρασματα δηλ 
από τα κοινά περάσματα της γλώσσας 
μέσα από τον λόγο, που λύνουν τα αδι-
έξοδα που τυχόν δημιουργούνται   είναι 
η εξής ρήση:
«Ονομα άρα διδασκαλικόν τι εστί 
όργανον και διακριτικόν της ουσίας 
ώσπερ η κερκίς υφάσματος» 

ΑΛΣ

Η Χρήση του Εψιλον και Αλφα Γιώτα  
σ ένα Ανισόρροπο και Επικίνδυνο παιχνίδι στις λέξεις 

της επικαιρότητας και  καθημερινότητας.

1«Ελένιον βοτάνη τις ην φασίν Ελένην σπείραι προς του όφεις, όπως βοσκόμενοι αναιρεθώσιν»
2Ψ. Διοσκ.. 1,28
3Ψ. Διοσκ. 4, 9
4«Κνημίδας  ραπτάς δέδετο....χειρίδας  τ  επε χερσί  βάτων ένεκα».Οδ. Ω, 230. 
5 Στη λακωνική διάλεκτο  η λέξη πούς καλείται  πο-ρ και στην Δωρική και  Αρκαδική καλείται  πέζα. 
6Δηλ. ή  ποιοτική μεταβολή  η τροπή ενός φωνήεντος σε άλλο φωνήεν του ιδίου χρόνου, ενός 
βραχύχρονου σε βραχύχρονο ενός μακρόχρονου σε μακρόχρονο όπως  βρέχω- βροχή, τρέχω- τροχός, 
ρήγνυμι- ρωγμή.
7Γνωστή η ρήση του Αρχιμήδη «δός μοι πα στω και ταν γαν κινήσω».
8Οδύσσεια Ξ,23 «Αμφί δε πόδεσσιν ......αράρισκε πέδιλα τάμνων δέρμα βόειον». Δηλ  ταίριαζε στα 
πόδια του τσαρούχια ένα αργασμένο τομάρι βοδιού. Οι μνήμες των βοσκών που φορούσαν δέρματα 
στα πόδια τους δεμένα με σκοινιά είναι πρόσφατες.

9Κρατύλος 402 e1-4 «Τον μεν τοίνυν Ποσειδώνος μοι φαίνεται ωνομάσθαι, (του πρώτου ονομάσαντος), 
ότι αυτόν βαδίζοντα επέσχεν η της θαλάττης φύσις και ουκέτι είασεν προελθείν αλλ΄ ώσπερ δεσμός 
των ποδών αυτών εγένετο, τον ουν άρχοντα της δυνάμεως ταύτης θεόν ωνόμασεν Ποσειδώνα ως 
ποσίδεσμον όντα» δηλ. Το όνομα Ποσειδών, έχω την γνώμη ότι δόθηκε απ εκείνον τον άνθρωπο που 
πρώτος το επινόησε γιατί κάποια στιγμή εκεί που βάδιζε τον σταμάτησε η φύση της θάλασσας και δεν 
τον άφηνε να προχωρήσει ούτε βήμα παραπέρα, κι είταν σαν νάτανε τα πόδια του δεμένα. Ο άνθρωπος 
λοιπόν εκείνος ονόμασε το θεό και άρχοντα εκείνης της δύναμης Ποσειδώνα επειδή ήταν ποσίδεσμος, 
θεός δηλ ικανός να δένει τα πόδια.
10Κρατύλος 388c Επομένως αναφέρει και με πολλά παραδείγματα στο κείμενο αποδεικνύει ότι το 
όνομα είναι ένα όργανο που χρησιμεύει για να διδασκόμαστε και να ξεχωρίζουμε την ουσία (τις 
ιδιότητες και τη λειτουργία) των πραγμάτων, όπως ακριβώς συμβαίνει με την σαίτα που ξεχωρίζει το 
ύσασμα δηλ το στημόνι από το υφάδι . 
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«Είναι γνωστό σε όλους ότι, εδώ και πε-
νήντα σχεδόν χρόνια, ασχολούμαι με τη 
συγκέντρωση και καταγραφή των ιστο-
ρικών, πολιτισμικών και λαογραφικών 
στοιχείων της ιστορικής κωμόπολής μας, 
των Ανωγείων.
Αποτέλεσμα της πολύχρονης αυτής προ-
σπάθειάς μας ήταν να ολοκληρωθούν 
έντεκα (11) τεκμηριωμένες εργασίες εκ 
των οποίων, μια εξεδόθη το 1992 με τον 
τίτλο: «Ανώγεια-Η ιστορία μέσα από 
τα τραγούδια τους». Οι πέντε επόμενες 
εξεδόθησαν στο χρονικό διάστημα 2002 
μέχρι 2006, με το γενικό τίτλο «Ανω-
γειανά». Οι υπόλοιπες τέσσερις που δεν 
έχουν εκδοθεί και έχουν βραβευθεί ως 
και οι προηγούμενες πέντε από την Ακα-
δημία Αθηνών, έχουν τους τίτλους: 
1) «Η ποιμενική ζωή των Ανωγεια-
νών», 
2) «Οι τόποι μας διηγούνται την ιστο-
ρία τους- Τα τοπωνύμια των Ανωγεί-
ων», 
3) «Μουσικά ακούσματα από την πα-
ράδοση των «Ανωγείων» και  
4) «Μια φορά ένας ανωγειανός- Ανω-
γειανές αθιβολές».
Η όλη συγγραφική προσπάθεια ολοκλη-
ρώνεται με τη συγγραφή δύο ακόμα ερ-
γασιών με τίτλο «Το ανωγειανό αόρι» 
και «Τα μιτάτα των Ανωγειανών» (για 
τις οποίες καταβάλλεται ήδη προσπάθεια 
τριών ετών).
Μου ζητήθηκε να σας μιλήσω για τα το-

πωνύμια των Ανωγείων, αλλά όπως αντι-
λαμβάνεστε το θέμα είναι ευρύτατο και 
για να το εξαντλήσει κανείς, έστω και 
επιγραμματικά, θα χρειαζόταν σημαντι-
κό αριθμό ομιλιών. Για το λόγο αυτό η 
παρούσα ομιλία μου θα περιοριστεί σε 
σύντομη αναφορά στα τοπωνύμια των 
Ανωγείων, σε ορισμένα τοπωνύμια, των 
οποίων η προέλευση ανάγεται στα προ-
ϊστορικά και μινωϊκά χρόνια και επίσης 
σε μερικά άλλα ιστορικά τοπωνύμια με-
ταγενέστερων χρόνων.
Κυρίες και κύριοι,
Το ευρύτερο τοπωνύμιο του Ψηλορείτη 
και ειδικότερα το τμήμα της βορειοα-
νατολικής πλευράς του, αυτό που περι-
κλείεται στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Ανωγείων με την έκταση των 101,5 τε-
τραγωνικών χιλιομέτρων απετέλεσε την 
αρχή και το επίκεντρο της προσπάθειάς 

μας, που αφορά, γενικά, στα τοπωνύμια 
των Ανωγείων.
Μέσα στο γενικό τοπωνύμιο του Ψη-
λορείτη συμπεριλαμβάνεται ένα σημα-
ντικός αριθμός τοπωνυμίων, που κατα-
λαμβάνουν, ως είναι φυσικό, μικρότερη 
έκταση το καθένα, όπως αυτά της Νίδας, 
του Βαρσάμου, των Πετραδολακίων, 
των Καμπιών, της Μύθιας, του Κορι-
τσού, των Κάμπων, της Ρουσαλίμνης, 
των Πλαγιών, των Παναμπελιών, των 
Ανωγείων, των Σισάρχων, του Μακρή, 
της Σπαθαριάς κ.α.
Όμως, και μέσα στα στενότερα τοπω-
νύμια, μερικά από τα οποία προαναφέ-
ραμε, συμπεριλαμβάνεται επίσης, ένας 
μεγάλος αριθμός μικρότερων σε έκταση 
τοπωνυμιών, των κατατοπιών όπως λέ-
γονται, που είναι γνωστά σε πολλούς. 
Και άλλων, γνωστών μόνο σ’αυτούς, 
που τάζουν και τα περπατούν και για τα 
οποία ακούμε συχνά να λένε: «Εγώ κα-
τέχω όλα τα κατατόπια του Αοριού, ή 
της Νίδας ή των Θρουλιδιών…»
Πρέπει να τονιστεί, ότι είναι αμέτρητες 
οι ονοματοθεσίες των διαφόρων περιο-
χών της κτηνοτροφικής και γεωργικής 
έκταση των Ανωγείων. Σε κάθε κεντρική 
περιοχή και γύρω από αυτήν προσδιο-
ριζόταν κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό  
σημείο με το δικό του όνομα, που ακόμα 
και σε μικρή περιοχή λίγων στρεμμάτων 
ήταν δυνατόν αν υπάρχουν δύο, τρία,  ή 
και περισσότερα επώνυμα σημεία. Τούτο 
εξυπηρετούσε όχι μόνο τις συναντήσεις 
ή την μετακίνηση των κτηνοτρόφων και 
γεωργών, στην ικανοποίηση των δια-
φόρων αναγκών τους, αλλά κυρίως στη 
βοσκή των κοπαδιών και την ανεύρεση 
απολεσθέντων ή διχαλομένων ζώων.
Εδώ πρέπει να διευκρινήσουμε ότι, με 
τον όρο «τόπος», νοούμε ορισμένη έκτα-
ση γης ή μια συγκεκριμένη περιοχή, που 
είναι πατρίδα κάποιου, η δε λέξη «τοπο-
θεσία», ορίζει τη θέση κάποιου τόπου 
περιοχής, περιφέρειας ή οικισμού και 
ακόμα, ότι με τον όρο «τοπωνυμία» ή 
«τοπωνύμιο», νοούμε την ονομασία που 
έχει ένας τόπος, μια τοποθεσία, με περιο-
χή, ένα μετόχι, ένα χωριό, μια πόλη.
Αξίζει, επίσης,  να αναφερθεί, ότι στο 
τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, συναντούμε 
τη λέξη «τοπώνω», που σημαίνει: «βλέ-
πω/ορίζω/παρατηρώ τον τόπο.. όπου 
υπάρχει κάτι ή μένει κάποιος» («ετό-
πωσα τα ματσάρι στο φρούδι του δέτη 
και του’παιξα, με δε ντο πέτυχα»). Επι-
πλέον, συναντούμε τη λέξη «κατατόπι», 
από το «κατατόπιον», που υποδηλώνει  
«τόπο», «σταθμό»,  «θέση» ή ακόμη τις 
λεπτομέρειες κάποιου τόπου ή ειδικές 
τοποθεσίες, κυρίως,  ή κρυφές θέσεις 
κάποιας περιοχής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ
Κατά την άποψή μας, τα τοπωνύμια, θα 

μπορούσαν να ομαδοποιηθούν στις ακό-
λουθες κατηγορίες:
1) Αρχαιολογικά (Νίδα - Ίδη – Ζώμυ-
θος – Λεπριάς – Δανούζα – Κουνά - Μύ-
θια…)
2) Θρησκευτικά (Στου Χριστού - Αγία 
Μαρίνα - Σταυρού Κεφάλι - Στον Τίμιο 
Σταυρό - Στον Άγιο Μάμα..)

3) Γεωλογικά-Εδαφολογικά (Κουκιά 
Δέτης – Ζεολότρυπα – Μαθιού Σπήλιος-
Λεπριάς - Μαυριάς - Ρουσαλίμνη - Πλα-
τύς Ταύκος - Πετριάς…)
4) Ιστορικά (Αποκεφαλισμένοι – Φούρ-
νοι – Σκλάβου Κούμος – Κοπροκεφάλι 
– Μύλος Σκορδύλη – Κάφας….)
5) Φυτολογικά-Ζωολογικά (Κατσιπρο-
μούρι – Πόρος Τρικοκκιάς – Σφακάκι 
– Πλατάνακας – Βάρσαμος – Μύγιας – 
Βατσιλιά… )
6) Ανθρωπίνων παρεμβάσεων και ιδι-
οκτησίας (Ανεμόμυλος, Ζωνού Μύλος, 
Αλμπάτη Σπιτάκι - Καλογερική- Καζάνη 
Παγάρα - Ντάκου Χωράφι – Καμάρα – 
Μαντράκι – Ξυλόκουρτα – Κούλες…)
7) Υδρογεωλογικά (Πέτρινος Κόλυμπος 
– Κυνηγού Ρυάκι – Μακρύ Ποταμός – 
Λίμνη – Βρυσίδι – Πηγάϊδες …)
8) Υψομετρικά –Θέσεις (Ριζά – Κορφή 
– Βοθώνι – Μεσομένη – Βαθιάς – Νοτι-
κά…) και
9) Διάφορα ( Σκαπέτι – Κοπράνι –Στε-
φάνα – Πηδήματα – Απάτες – Δισταύ-
ρι…)
 
Ένας πολύ μεγάλος αριθμός των τοπωνυ-
μίων της περιοχής των Ανωγείων διατη-
ρεί τις αρχαιοελληνικές του ονομασίές, 
ενώ δεν είναι και ασήμαντος ο αριθμός 
εκείνων που οι ρίζες ή και η ονομασία 
τους κρατεί από τα μινωϊκά και προ-
ελληνικά χρόνια (Νίδα-Ιδαίον Άντρον-
Ζάμυθος-Δανούζα-Ζαϊτού..).
Έτσι, μέσα στα τόσα άλλα κατά τα τοπω-
νύμια έρχονται με τη σειρά τους να απο-
δείξουν περίτρανα, ότι στο χώρο αυτό 
της βορειοανατολικής μεριάς του ιερού 
βουνού της Ίδης, του ιερού Ψηλορείτη 
(Γέρο Ψηλορείτη), έζησαν σε μια αδιάρ-
ρηχτη συνέχεια Κρήτες – Έλληνες που 
με καθοδηγητές τους Ιδαίους Δακτύλους 
και Κουρήτες, τους σοφούς ιερείς του 
Κρηταγενή Δία και με κέντρο και φάρο 
προόδου και δημιουργία τον ιερό χώρο 
του Ιδαίου Άντρου, δημιούργησαν και 

έθεσαν τις βάσεις ενός από τους πρώτους 
στην ιστορία της ανθρωπότητας πολιτι-
σμούς, που έμελλε με την αστραφτερή 
του λάμψη, να σκορπίσει τα’αγαθά του 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ για χιλιε-
τίες οι αμέτρητοι προσκυνητές του ιερού 
χώρου του Ιδαίου Άντρου ανεβοκατέβαι-
ναν, μαζί και ο μεγάλος Μίνωας με την 
πολυπληθή συνοδεία του, στις αναβαθ-
μίδες του Ψηλορείτη, από την Τύλισσο 
και το Σκλαβόκαμπο και στην Κλάτο 
και τη Δανούζα, τη Ζάμυθο, την κορυφή 
του Κουφογεριά, και τη Μύθια, ώσπου 
να φθάσουν στη Νίδα και το φημισμένο 
λατρευτικό της χώρο.
Ένα πλήθος τοπωνυμίων ιστορικής προ-
έλευσης συναντούμε στις ορεινές περιο-
χές Νοτιοδυτικά και Νοτιοανατολικά των 
Ανωγείων, που αποτελούσαν διόδους φυ-
γής, προστασίας, και συγκρούσεων των 
Ανωγειανών με τους κατά καιρούς κατα-
κτητές της Κρήτης. (Άραβες, Ενετούς, 
Τούρκους), οι οποίοι προσπαθούσαν να 
θέσουν υπό έλεγχο τους ελέυθερους και 
ανυπότακτους ορεσίβιους του Ψηλορεί-
τη (Ρούσο Σπηλιάρι – Σμπώκου Πόρος 
– Χαμένι – Αποκεφαλισμένοι κ.α.)
Προς το κέντρο και μεταξύ Νοτιοδυτι-
κής και Νοτιοανατολικής πλευράς της 
ορεινής περιοχής (νότια των Ανωγείων), 
ένθα υπήρχε η κύρια οδός, που επί αιώ-

νες βάδιζαν οι πολυάριθμοι προσκυνητές 
του Ιδαίου Άντρου, χώρου που γέννησε, 
μεγάλωσε και έθαψε το μέγιστο των 
θεών, τον Κρηταγένη Δία, κυριαρχούν 
τα αρχαιοελληνικά και μινωϊκά τοπωνύ-
μια (Κλαπατάς – Δανούζα – Κουφογε-
ριάς – Μύθια κ.α.)
Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, βόρεια 
κυρίως των Ανωγείων, συναντούμε το-
πωνύμια,  απ’όλες τις κατηγορίες που 
προανεφέρουμε, αναγόμενα σε όλες τις 
χρονικές περιόδους, από τα πανάρχαια 
χρόνια μέχρι και σήμερα.
Στόχος της προσπάθειάς μας ήταν να 
καταγράψουμε τα πιο σημαντικά από τα 
τοπωνύμια των Ανωγείων, προσδιορί-
ζοντας, όσο ήταν δυνατόν, τη θέση του 
καθενός και προς την κατεύθυνση αυτή 
η καταγραφή ακολουθούσε τη διαδοχική 
σειρά.

Γέωργιος Σμπώκος
πρώην δήμαρχος Ανωγείων
(.. συνεχίζεται στο επομενο φύλλο) 

«ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ»
Παρουσίαση του θέματος, στις 11-8-2008, από τον πρώην δήμαρχο Ανωγείων κ. Γέωργιο Σμπώκο 
στα πλαίσια του συνεδρίου για τη γλώσσα, που έλαβε χώρα στ’Ανώγεια, το περασμένο καλοκαίρι, 

με θέμα «Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ»

Ο τάφκος του Περιστεριά

Ζώμυθος... και στο βάθος ο Κουφογεριάς

Η Ξερόβρυση, Ν.Α. της Ζωμύθου
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Αντί περαιτέρω σχολίων και σκολιανών, 
για τις αποφάσεις και πράξεις των κυβερ-
νώντων, επιλέγω να εκφράσω τις ευχές 
των Χριστουγέννων,  για καλύτερη παι-
δεία, σεβασμό στη γλώσσα και την πα-
ράδοσή μας, με αυτούσια αποσπάσματα 
από ένα χριστουγεννιάτικο διήγημά του 
που έχει τίτλο: 

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ

Του Δημήτρη του Μπέρδε το μαγα-
ζί ωμοίαζε, την εσπέραν εκείνην, με 
βάρκαν, κατά τα φαινόμενα φουρτου-
νιασμένην, δευτερόπρυμα πλέουσαν, 
πληττομένην υπό των κυμάτων την μίαν 
πλευράν με το ύδωρ εισπηδών από την 
κουπαστήν και περριραντίζον τους δυ-
στυχείς επιβάτας…………
Εξημέρωναν Χριστούγεννα και έκα-
στος εκ των πελατών επεθύμει να κάμη 
τα οψώνια του……..Ο κυρ Δημήτρης ο 
Μπέρδες έτρεχεν εμπρός, οπίσω, εκέρνα 
νοθευμένα τους πελάτας, επώλει ξίκικα 
εις τους αγοραστάς, με την τρικυμίαν 
εσκορπισμένην εις την όψιν και την γα-
λήνην ταμειευμένην εν τη καρδία…..
Το παιδί, ο δεκαπεντούτης Χρήστος, ανε-
ψιός του εξ αδελφής, δεν επρόφθανε να 
γεμίζει φιάλας εκ βαρελίου, να κακοζυ-
γίζη βούτυρον εκ του πίθου, να κενώνη 
μέλι εκ του ασκού,…κ εξελαρυγγίζετο 
να φωνάζη αμέσως!………
Εις μίαν γωνίαν του μαγαζίου όμιλος 
εκ πέντε ανδρών εκάθηντο κ έπιναν 
την μαστίχαν των, πριν διαλυθώσι και 
απέλθωσιν οίκαδε δια το δείπνον. Ήσαν 
όλοι εμποροπλοίαρχοι του τόπου, περι-
μένοντες την κατάδυσιν του Σταυρού 
δια να αποπλεύσωσι, κ εδεξιούντο ένα 
συνάδελφόν των, εκείνην την εσπέραν 
φθάσαντα αισίως με την σκούναν του, 
τον καπετάν Γιάννην τον Ιμβριώτην. 
Έκαμαν όλοι με την σειράν των τα 
μουσαφιρλίκια, είτα ο καπετάν Γιάν-
νης ηθέλησε και αυτούς να τους κάμη 
τα σαλαμετλίκια… Ο καπετάν Γιάννης 
εδιηγείτο δια μακρών τα του τελευταίου 
ταξιδίου του, και είπεν ότι ακουσίως του, 
ένεκα δυστροπίας των τουρκικών αρχών 
ηναγκάσθη να διατρίψη επί ημέρας εν 
Βόλω, όπου είχε προσεγγίσει προς μερι-
κήν εκφόρτωσιν.
-Α! δεν σας είπα για και για ένα γιουλ-
τζή που πήρα απ το Βόλο, είπε.
-Επήρες καν’ έναν επιβάτη απ το Βόλο; 
ήρώτησε εις των φίλων του.
-Δεν ηθέλησε να ξεμπαρκάρη, έμεινε 
μες τη σκούνα. Του είπα να τον πάρω 

μ΄σαφίρη στο σπίτι ,και δεν θέλησε.
-Πως σου φάνηκε, τι άνθρωπος είναι; 
διεσταυρούντο αι ερωτήσεις των πλοι-
άρχων.
-Είναι άνθρωπος που έχει ξουραφι-
σμένο το μουστάκι και τα γένια, κ έχει 
αφημένες μόνον τρίχες απο κάτ΄απ το 
σιαγόνι και στο λαιμό. Μου φάνηκε 
σαν Εγγλέζος, σαν Αμερικάνος, μα όχι 
πάλι σωστός Εγγλέζος ούτε σωστός 
Αμεικάνος. Με τα ολίγα λόγια που μου 
είπε ρωμέικα, τα είπε μ΄ έναν τρόπο 
δύσκολο συλλογισμένο, όχι και πολύ 
ξενικό, σαν να ήξερα μια φορά ρωμέ-
ικα και τα ξέχασε………
-Σου είπε τ όνομά του;
-Στα χαρτιά τον επέρασα ως Τζόν Στό-
θισον, με αμερικάνικο πασαπόρτι.
Την στιγμήν εκείνην ο καπετάν Γιάννης, 
όστις εκάθητο ερείδων τα νώτα επί του 
τοίχου, προς την θύραν βλέπων, ακουσί-
ως ανεκραξεν:
-Α! να τος!
Όλοι εστράφησαν προς την θύραν.
Είχεν εισέλθει άνθρωπος υψηλός, κα-
λοφορεμένος, ως σαρανταπέντε τών, 
ωραίος, ανοικτοπρόσωπος, εξυρισμέ-
νος μύστακα και γένειον,......με παχεί-
αν χρυσήν καδέναν επί του στήθους, 
αφ ης εκρέμαντο μικρόν εκγόλπιον και 
τινες βώλοι χρυσού. Ποίας φυλής , ποί-
ου κλίματος ήτο, δυσκόλως ηδύνατο να 
εικάση τις..........
Εβάδιζε με βήμα αβέβαιον, ρίπτων βλέμ-
μα έτι αβεβαιότερον προς τα περί αυτόν 
πρόσωπα και πράγματα ως να προσεπά-
θει να κατατοπισθή όπου ήτο.....
Αμα ενύκτωσε παρεκάλεσε τον επί του 
πλοίου μείναντα ναύτην, όστις, επειδή 
δεν ήτο εντόπιος, δεν είχε που να υπά-
γη, κ έμεινε φύλαξ της σκούνας, να τον 
αποβιβάση εις την ξηράν. Ο ναύτης υπή-
κουσεν.....Αμα αποβιβασθείς ευρέθη εις 
την παραθαλασσίαν αγοράν κ εκοίταξε 
δεξιά-αριστερά, ως να μη εγνώριζε που 
ευρίσκετο......Ήτο 24 Δεκεμβρίου 187....
Εκοίταξεν εντός εις δύο ή τρία καπη-
λεία...αλλά δεν εφάνη ευχαριστημένος, 
ως  μη αναγνωρίσας αυτά, κ εξηκολού-
θησε τον δρόμον του. Ανέβη εις την 
μικράν πλατείαν, έμπροσθεν του ναού 
των Τριών Ιεραρχών. Εκεί εφάνη ότι 
ανεγνώρισεν το μέρος. Και δεν έκαμε 
τον σταυρόν του άμα είδε την εκκλησί-
αν, αλλ εις το σκότος έβγαλε το καπέλον 
του, και πάλιν το εφόρεσεν ως να συνή-
ντησε παλαιόν φίλον και τον εχαιρέτα. 
Είτα προσέβλεψεν αριστερά, είδε το μι-
κρόν οινοπαντοπωλείον του Μπέρδε, κ 

επλησίασεν. Εστάθη  επ ολίγας στιγμάς 
κ εκοίταζεν εντός. Τέλος εισήλθεν........
-Να ο Αμερικάνος, επανέλαβεν ο πλοί-
αρχος Ιμβριώτης δείξας τον εισελθόντα 
εις τους συναδέλφους του.
Οι τέσσαρες εμποροπλοίαρχοι έστρεψαν 
τους οφθαλμούς προς τον νεωστί ελθό-
ντα και τον εκοίταξαν απλήστως.....Ο 
ξένος έκαμε σημείον χαιρετισμού με την 
χείρα.
-Πληιζ κάπτην (ορίστε καπετάνιο) εί-
πεν εις των εμποροπλοιάρχων, Καπετάν 
Θύμιος ο Κουρασάνος........
-Θεγκ-ιού σε (ευχαριστώ κύριε) απά-
ντησεν ευγενώς ο ξένος.
Και έρριψε μιάν δεκάραν εις το λογιστή-
ριον, ειπών εις τον παίδα μόνον την λέξιν 
ταύτην: «ρούμ»! Λαβών δε εις την χείρα 
το ποτήριον του, δια να μη δείξη ότι απέ-
φευγε συστηματικώς τους ανθρώπους, 
επλησίασε προς τον όμιλον, και είπεν 
ελληνιστί, μετά τινος παχυστομίας και 
δυσκολίας περί την προφοράν.
-Ευχαριστώ κύριοι. Δεν είμαι να καθί-
σω να κάμω τώκ, και δύσκολο σεμένα 
να κάμω τώκ ρωμέικα.
.......Έκαμε νεύμα αποχαιρετισμού, κ 
εστράφη προς την θύραν. Οι πέντε πλοί-
αρχοι έμειναν πλέοντες, μετά την συν-
διάλεξιν ταύτην, εις μεγαλύτερον πέλα-
γος αγνοίας......
Εξελθών του καπηλείου ο ξένος, διηυ-
θύνθη προς την Κολώναν........Έστρεφε 
το βλέμμα δεξιά και αριστερά, και τέλος 
το προσήλωσεν επιμόνως εις τινα μι-
κράν οικίαν, την οποίαν εκοίταξεν επί 
μακρόν, ως να προσεπάθει ν αναμνη-
σθή και ν αναγνωρίση τι. Τέλος εισήλ-
θεν εις στενόν δρομίσκον διασχίζοντας 
την συνοικίαν κ έγινεν άφαντος.
Εάν τον παρηκολούθει τις, θα έβλεπεν 
ότι, αφού προέβη ολίγα βήματα, εστρά-
φη υψηλότερα και ανήλθε, τέσσαρας 
οικίας ανωτέρω του μικρού οίκου, τον 
οποίον  επιμόνως εκοίταζε πρίν, όπου 
μεταξύ δύο οικιών εσχηματίζετο κενόν 
τι, εν μέρει θαπτόμενον από λείψανα δύο 
τοίχων.
Εφαίνετο ότι ήτο χάλασμα, ερείπιον οι-
κίας ου προ πολλού κατεδαφισθείσης.. Ο 
ξένος αφού εκοίταξε τριγύρω να ίδη μή-
πως τον παρετήρει τις, εισήλθε δειλός 
εις το χάλασμα εκείνο, όπου εις την γω-
νίαν των δύο τοίχων εφαίνετο κόγχη τις 
μαυρισμένη, ως να υπήρχεν εστία εκεί 
το πάλαι. Εισήλθεν ασκεπής, κρατών 
τον πίλον εις τας χείρας, εγονάτισε κ 
εστήριξε το μέτωπον επί των ψυχρών 
λίθων της γωνίας εκείνης, και αφού 

έμεινεν επί τρία λεπτά γουνικλινής, 
ηγέρθη, εσπόγγισε τους οφθαλμούς 
του, και απεμακρύνθη βραδέως.
Επανελθών πάλιν χαμηλότερον, εστάθη 
....ου μακράν της οικίας, την οποίαν πρίν 
εφαίνετο ότι εκοίταζεν. Εστάθη, και... 
..έτεινε το ούς. Τι ήκουε άραγε; Ίσως 
ήκουε τα διασταυρούμενα και φεύγο-
ντα.... άσματα των παίδων της γειτονιάς, 
οίτινες επισκεπτόμενοι τάς οικίας, έψαλ-
λον τα Χριστούγεννα.
Χριστούγεννα, πρωτούγεννα πρώτη 

γιορτή του χρόνου,
Εβγάτ ακούστε, μάθετε τώρα Χριστός 

γεννιέται.
Εκεί δε αντηχεί:
Κυρά μ’ τη θυγατέρα σου, κυρά μ την 

ακριβή σου,
Αίφνης ο ξένος ηναγκάσθη να παραμερί-
ση, διότι ζεύγος παιδίων, ων το έν εκρά-
τει και φανάριον, αρτίως καταβάντα από 
μίαν κλίμακα, ήρχοντο προς τα εδώ........
Τα παιδία ήλθαν πλησίον και ουδέν πα-
ρετήρησαν κάν. Ανέβηκαν την κλίμακα 
εκείνης ακριβώς της οικίας, την οποίαν 
είχε κοιτάξει δια μακρών ο ξένος.... Εστά-
θη κ έτεινε το ούς.
Τα παιδία έκρουσαν την θύραν.
- Να ρθούμε να τραγουδήσουμε, θειά;.....
Ήνοίχθη η θύρα και γραία τις με μαύρην 
μανδήλαν προκύψασα, είπε με θλιβεράν 
φωνήν:
-Όχι παιδάκια μ, τι να τραγ’δήστε από 
μας; Έχουμε μεις κανένα; Καλή χρονί-
τσα να χετε, κι σύρτε αλλού να τραγ’δή-
στε.
....Ο ξένος αόρατος από τινος γωνίας, είδε 
την ερρυτιδωμένην εκείνην μορφήν, και 
ήκουσε την πικραμένην φωνήν εκείνην. 
Περίεργον δε ότι αφήκεν  στεναγμόν 
ανακουφίσεως, εφάνη ως να εχάρη.....
Του ήλθε τότε μία ιδέα,την οποίαν χωρίς 
να συλλογισθή πολύ έβαλεν εις ενέργει-
αν....... Ο ξένος επαρουσιάσθη ενώπιον 
των παιδίων, προτείνων την χείρα και δει-
κνύων αυτοίς ένα τάλληρον.
Τα παιδία,τα οποία δεν είχαν ιδεί άλ-
λοτε άνθρωπον ξυραφισμένον γένεια-
μοπυστάκια, εξαφνίσθησαν, και το έν, το 
κρατούν τον φανόν, αφήκε μικράν κραυ-
γήν, ενώ το άλλο του οποίου η τσέπη 
εβρόντα, ετρέπετο εις φυγήν..........Μεθ 
ετοιμότητος τότε ο Αμερικάνος επρόφθα-
σε να δείξη εις το φώς του φαναρίου το 
τάλληρον, το οποίον είχεν εις την χείρα, 
και να είπη:
-Επήγατε τώρα απάνω στο σπίτι. Η 
γριά στην πόρτα ήρθε, ποιός άλλος μαζί 
της ζη αυτό το σπίτι;

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΝΑ
 Με τον Κυρ Αλέξανδρο

Ο κυρ Αλέξανδρος ή ο κοσμοκαλόγερος ή αλλοιώς ο  Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, και κατ εμέ ο γυιός του 
Παπα-Αδαμάντιου, ο Αδαμάντινος συγγραφέας, ο Μέγας Αλέξανδρος  του  ελληνικού λόγου, ο ισχυρός κρίκος 
της κεχαριτωμένης αρχαίζουσας με την καθομιλουμένη δημοτική γλώσσα μας, ο αίρων την ελληνική κληρονο-
μιά εις τους αιθέρας, ο αθάνατος στις καρδιές και στους νόες των ελλήνων, όσων τουλάχιστον αξιώθηκαν να 
τον γνωρίσουν έστω και από τα αναγνωστικά των σχολείων, άφησε τη στερνή πνοή του στο πατρικό του στη 
Σκιάθο, τον Ιανουάριο του έτους 1911, αλλά μας κατέλιπε το έργο το, πολύτιμο πλοηγό του πολιτισμού και της 
παράδοσής μας. 
Πρόσφατα όπως πληροφορήθηκα από τη συνέντευξη της Λυδίας Κονιόρδου που παραχώρησε στην τηλεόραση 
της ΕΡΤ την 1η Δεκεμβρίου 2008, ο Μεγάλος του πνεύματος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, αποκαθηλώθηκε από 
τα σχολικά βιβλία των Ελλήνων μαθητών. 
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Ο παίς... αφού έλαβε το τάλληρο, πάς φό-
βος έπαυσε παρ αυτώ.
-Εδώ απάνου, είπε, είναι η θειά Κυρα-
τσού. Μας έδωκε κι μια πεντάρα. Είναι 
κι άλλη μιά, δε ξέρου τι. Τι τ’ν έχει.
-Θυγατέρα της απάνου μαζί της είναι;
-Θυγατέρα της πρέπει νάναι, ναί.
-Είναι παντρεμένη η θυγατέρα της;
-Δε ξέρου αν είναι παντρεμένη. Μα δεν 
φαίνεται νάχη άνδρα.
-Και πόσα χρόνια είναι θυγατέρα της;
-Δε ξέρου πόσα χρόνια είναι.Μα πρέπει 
νάναι καθώς γεννήθηκε ως τώρα.
........ Μετά ταύτα ο Αμερικάνος, απεμα-
κρύνθη, κατήλθε την παραθαλασσίαν 
αγοράν όπου δύο ή τρία καφενεία είχαν 
φώς..... και εισήλθεν εις έν,  όπου έναν 
μόνον άνθρωπον είδε, τον καφετζήν. Ο 
γέρων...με την ποδιάν καθάριον ητοιμά-
ζετο, φαίνεται να κλείση ,άλλ άμα είδεν 
εισελθόντα τον Αμερικάνον, τον εκοίτα-
ξε μετά περιεργείας.......... «Δεν θα ξέρη 
ρωμείκα»    συλλογίστηκε ο μπαρμα Ανα-
γνώστης, και δια να δοκιμάση του απέτει-
νε τον λόγον:
-Τώρα νεοφερμένος είστε;
-Εγώ σήμερα έφτασα με καπετάν Γιάν-
νη γολέτα...Ήμπορείς ελλόγου σου να 
κάμης πόντς;
-Μετά χαράς είπεν ο μπάρμα Αναγνώστης.
.......Αλλά την στιγμήν εκείνην εισήλθεν 
όμιλος εκ τριών ανθρώπων......Ο εις των 
τριών τούτων ανθρώπων, οινόφλυξ, ετρα-
γουδούσεν ατάκτως...
Ο δεύτερος ......ανυπόδητος(ο Βαγγέλης 
Παχούμης) με τοιούτον ψύχος ήρχισε να 
κοιτάζη επιμόνως τον ξένον.
-Κάπου τον είδα εγώ αυτόν, εμορμύρισε  
μασημένα.
.... Την στιγμήν εκείνη ηκούσθη βαρύ 
βήμα ένδοθεν της αγούσης άνω εις την 
οικίαν ξυλίνης κλίμακος.... και εις τα άνω 
του σανιδώματος υπό το πάτωμα ηνοίχθη 
θυρίς, και μία κεφαλή με άσπρον σκού-
φον ...επρόβελαν εκ της θυρίδος
-Μα πόσες φορές σ το είπα Αναγνώ-
στη.... δε θα βάλης γνώση. Χαλνάς την 
ησυχίαν των νοικοκυραίων! Τι μέρα 
ξημερώνει αύριο κι έχουμε τραγούδια 
και φωνές πάλι; .......Ο τραγουδιστής 
της... τριανδρίας, λαβών τον λόγον  μετά 
κωμικής σοβαρότητος είπεν:
-Τώρα θα φύγουμε, καπετάν Αναστά-
ση........
-Σωπάτε, τώρα έχει δίκιο, γιατί ξημε-
ρώνει Χριστούγεννα, είπεν ο ευσυνείδη-
τος καφετζής.....
Ο ξένος έκαμε νεύμα αποχαιρετισμού δια 
της κεφαλής και είχεν εξέλθει προ αυτών 
αλλ’ ο καφετζής τον ανεκάλεσε και του 
είπε:
-Και που θα κοιμηθείτε απόψε;....Αν 
αγαπάτε, μείνατε εδώ έχει ζέστη.
-Δεν έχω ύπνο, είπεν ο ξένος, εγώ θα 
φέρω γύρο και ύστερα βλέπουμε.
Την φοράν ταύτην  ο Αμερικάνος, διευ-
θυνθείς εις την συνοικίαν εκείνην δι άλ-
λου μικροτέρου δρομίσκου, έβλεπε την 
οικίαν εκείνην, ήτις ήτο το αντικείμενον 
της μερίμνης του, εκ της ετέρας πλευράς, 
της νοτιοδυτικής.......Επί της προς τα εκεί 
προσόψεως του οικίσκου έφεγγε μικρόν 
παράθυρον, με το έν φύλλον κλειστόν, 
με το άλλο ανοικτόν, και δια της υέλου 
ηδύντατό τις να ίδη το εσωτερικόν, ανερ-
χόμενος επί τινος υψώματος. Ο ξένος.... 
ανέβη εις το ύψος του σωρού εκείνου, 
και  με παλμόν καρδίας κατεσκόπευ-
σε τα έσω του οικίσκου. Αντικρύ της 
υέλου του μικρού παραθύρου... ήτο η 
εστία, με ασθενές πύρ καίον,.....με το 
κανδήλι ανημμένον προ των ιερών εικό-
νων εκεί ψηλά. Παρά την εστίαν εκά-

θητο γυνή τις, νέα ακόμη, ως εφαίνετο, 
στηρίζουσα την κεφαλήν της επί της 
χειρός, συλλογισμένη, θλιμμένη. Εκίνει 
δε τα χείλη, και η φωνή της εψυθίριζε 
κάτι, και ο ψύθιρος απετέλει ελαφρόν 
μινύρισμα άσματος με ασθενή φωνήν, 
καθαράν  και παρθενικήν μεν  αλλά μα-
ραμένην. Και εις τα ώτα του ξένου έφθα-
σαν ευκρινώς οι δύο ούτοι στίχοι:

Αλλοίμονο κι αλλοί-καημός!
Του γεμιτζή ο ξενιτεμός....

Ο ξένος ησθάνθη πόνον εις την καρδίαν 
και δάκρυ εις το βλέφαρον. Του ήρθε 
τότε αποτόμως να καταβή από τον σω-
ρόν, να τρέξη και ανέλθη εις την οικίαν. 
Δια να κάμη, τί; Κι αυτός καλά δεν εγνώ-
ριζεν. Εν τοσούτω εκρατήθη. Την ιδίαν 
στιγμήν ηκούσθη ελαφρός κρότος εις το 
πάτωμα, τριγμός ως να ανέβαινε τις εσω-
τερικήν κλίμακα....Δευτέρα γυνή κυρτή, 
με μαύρην μανδήλαν, γερόντισσα, ήλθεν 
πλησίον της εστίας, και γονατίσασα προ 
αυτής, έρριπτε ξυλάρια εις το πύρ. Ήτο 
αυτή εκείνη, ήτις είχε δώσει την πεντάραν 
εις τα δύο παιδία και τα απέπεμψεν.
-Δε μαζώνεις το νου σ’  θα πώ δυχατέ-
ρα; Ούλο θα κλαίς, πλιό;...Τα τι λογά-
τε;... Σ’ ακούω, δυχατέρα!...ξεχωρίσαμε 
απ τον κόσμο, πλιό....Όντις σ εγυρεύα-
νε, τότες που ήτανε σ’ νεχ, που πηε σ΄ν 
Αμέρικα ου προκομμένους, γιατί δε 
θέλησες κανένανε; Δε σ’ τα λεγα εγώ; 
Γιατί δεν ακούς τ’ μάννα....Τώρα μεγά-
λωσες, ποιός φταίει; Κι μοναχής τάχα 
εισί; Ειν άλλες μαγαλύτερις....
Ο ξένος ήτο όλο ώτα, κι εφαίνετο παρα-
δόξως εννοών τι έλεγεν η γραία, μάλλον 
εξ επιπνοίας και συνειδήσεως ή από τα 
ολίγα ελληνικά όσα αφαίνετο να ηξεύρη. 
Την στιγμήν εκείνην ηκούσθησαν βήμα-
τα......Ο ωτακοστής έσπευσε να καταβή 
από την σκοπιάν του και να απομακρυν-
θή. Έφτασεν εις το πέρας του δρομίσκου, 
και στραφείς δεξιά, ευρέθη πάλιν εις την 
μικράν πλατείαν προ του ναού των Τριών 
Ιεραρχών.
Το καπηλειόν εξ ου ήρχισεν η παρούσα 
διήγησις ήτο ανοικτόν ακόμη. Ο Δημή-
τρης ο Μπέρδες δεν περιεφρόνει  και τα 
μικρά κέρδη........
Εν ορχηστρικώ θορύβω, εν φωναίς και 
αλαλαγμώ εισήλασεν εις το καπηλείον 
η εύθυμος συντεχνία των τριών αχθοφό-
ρων της πόλεως μετά την εκ του καφενεί-
ου του μπάρμα Αναγνώστη αποπομπήν 
της.......Ο Βαγγέλης ο Παχούμης, λασι-
όστηθος, γυμνόπους... δεν έπαυε του να 
συλλογίζεται τον Αμερικάνον. «Μες στο 
νού μ΄γυρίζει». Έλεγε.
Αλλ ιδού εις  ήλθεν με τ’ ολίγον κ’ εκείνος 
όστις ήτο το αντικείμενον του διαλογι-
σμού του. Διηυθύνθη εις το λογιστήριον, 
διέταξε ρούμι, κ’ έρριψεν αργυρούν σελ-
λίνιον επί του κασιτέρου του λογιστηρίου. 
Ο Μπέρδες το έλαβε.............
-Αυτό δεν είναι σύμφωνο με την μονέδα 
μας και δεν περνάει, είπεν ο κάπηλος. 
Άν θέλετε να σας το πάρω για δραχμή.
_Αι ντον τ κέαρ, εμορμύρισεν ο Αμερι-
κάνος. Και είτα ελληνιστί είπε, Δε με μέ-
λει εμένα  αυτό.
Εν τούτοις ο Βαγγέλης ο Παχούμης δεν 
έπαυσε να κοιτάζη τον άγνωστον. Την 
στιγμή εκείνην εστράφη προς τους εν τω 
καπηλείω και είπε μεγαλοφώνως:
-Βρέ παδιά, θυμάστε, κανένας από σας, 
το Γιάννη τ’ μπαρμπα Στάθη του Μο-
θωνιού, που λείπει στην Αμέρικα εδώ 
και είκοσι χρόνια;
Ακούσας το όνομα τούτο ο ξένιος ανε-
σκίρτησε κ’ εστράφη άκων προς τον 
λαλούντα. Εν τούτοις εκρατήθη, προσε-
πάθησε να δείξη αδιαφορίαν, κ’ ελθών 

εκάθισε παρά τινα γωνίαν του καπηλεί-
ου. Ήναψε πούρον κ’ εκάπνιζεν.
Ουδείς απήντησεν εις την ερώτησιν του 
αχθοφόρου, ης η υπο κεκρυμμένη έννοια 
ελάνθανε πάντας. Ο Βαγγέλης εξηκολού-
θησε:
-Που να θυμάστε σείς! Είσθε όλοι μικρό-
τεροί μου.....Ήμουν δεκαοχτώ χρονών 
όταν εξενιτεύθηκε ο γυιός του Μοθω-
νιού, κ’ εκείνος τότε θά ήτον ως εικοσι-
πέντε. Μα μου φαίνεται να τον έβλεπα 
τώρα –δα, θα τον εγνώριζα. Απέθαναν 
με τον καημό του Γιάννη τους, κι ο καη-
μένος ο μπράμπα Στάθης, κ η γυναίκα 
του, Θεός σχωρέσ’ τους! Και το σπιτά-
κι τους απόμεινε ρείπιο και χάλασμα 
με δυό μισούς τοίχους εδώ παραπάνου, 
στης εκκλησιάς το μαχαλά, και μ’ ένα 
μαύρο βαθούλωμα στη γωνιά που ήτον 
έναν καιρό η παραστιά τους. Και ο γυι-
ός τους έρριξε πέτρα πίσω του....... Ξέ-
ρετε που ήταν αρραβωνιασμένος;
-Και ποιά είχε; Ηρώτησε μετ ’ αδιαφορί-
ας ο κλήτωρ της δημαρχίας.......
-Είχε το Μελαχρώ της θεια Κυρατσώς 
της Μιχάλαινας.Και σαν έφυγε απέ-
ρασαν δυό-τρία χρόνια, την εγύρεψαν  
πολλοί, γιατί το κορίτσι είχε χάρες κ 
εμορφιές, και τιμημένη ήτον, και μορ-
φοδούλα, η μόνη κεντήστρα του χωριού 
μας......Μα το Μελαχρώ, δε θέλησε κα-
νέναν, όσο που απέρασαν τα χρόνια κ’ 
έγινε κι αυτή γεροντοκόριτσο. Και με 
το άχ και με το βαχ, αδυνάτισε τώρα κ’ 
εχλώμιανε .... Ακόμα το λέει βρε παιδιά, 
θα είναι παραπάν’ από τριανταπέντε, 
και φαίνεται να είναι ως εικοσιπέντε. 
Έτυχε μια μέρα να την ιδώ, που τους 
κουβάλησε ένα σακκί αλεύρι. Όσο την 
κοιτάζης τόσο νοστιμίζει!
...Η όψις του Αμερικάνου εφαιδρύνθη, 
και ακτίς ευτυχίας, διαπεράσασα το επί-
χρισμα εκείνο και την οιονεί προσωπίδα 
περί ης είπομεν εν αρχή ηγλάισε το πρό-
σωπόν του.
Ο μπάρμπα Τριαντάφυλλος... ηγέρθη και 
είπεν αποτεινόμενος προς τον κάπηλον:
-’Ελα, κάμε γλήγορα, Δημήτρη,..αφή-
στε τους χορούς και τα τραγούδια, παι-
διά δεν είναι απόκριες. Τι μέρα ξημερώ-
νει αύριο; Κλείσε γλήγορα, Δημήτρη, 
να κοιμηθούν ο κόσμος, θα σηκωθούν 
τις δυό απ’ τα μεσάνυχτα να παν στην 
εκκλησιά. Και ο κύριος έχει μέρος να 
κοιμηθή τάχα; ηρώτησε δείξας τον Αμε-
ρικάνον.
-‘Εννοια σ’ μπάρμπα Τριαντάφυλλε, εί-
πεν ο Βαγγέλης ο Παχούμης,.. Μα μη σε 
μέλη ως τόσο για τον κύριο, προσέθη-

κε παίξας την ματιά εις τον κλήτορα. Αν 
θέλη μέρος να κοιμηθή, έχει και παρα 
έχει.   Είναι από δώ ντόπιος, του είπεν 
εις το ους  Παχούμης.
-Και πως το ξέρεις;
-Είχα δεν είχα, τον γνώρισα.
-Και ποιός είναι;
-Εκείνος που σας έλεγα πρίν, Ο Γιάννης 
τ’ μπάρμπα Στάθη τ’ Μοθωνιού...
Αίφνης ο Βαγγέλης, ελθών πλησίον του 
Αμρικάνου, του λέγει ταπεινή φωνή:
-Τι μ’ δίνεις, αφεντικό να πάω τα σ’ χα-
ρίκια;
Ο ξένος δεν έβαλε την χείραν εις την 
τσέπην. Αλλά μεταξύ του αντίχειρος, 
του λιχανού και του μέσου της δεξιάς 
ευρέθη κρατών μίαν αγγλικήν λίραν. 
Την έρριψε πάραυτα εις την παλάμην 
του Βεγγέλη με τόσην προθυμίαν και 
χαράν, ως να ήτο ο λαμβάνων και όχι 
ο δίδων.
Όταν οι γείτονες της θεια-Κυρατσώς της 
Μιχάλαινας εξύπνησαν μετά τα μεσάνυ-
κτα δια να υπάγουν εις την εκκλησίαν, 
της οποίας οι κώδωνες εκλάγγαζον θορυ-
βωδώς, πόσον εξεπλάγησαν ιδόντες την 
οικίαν της πτωχής χήρας, εκεί όπου δεν 
εδέχοντο τα παιδία να τραγουδήσουν τα 
Χριστούγεννα.....κατάφωτον με όλα τα 
παραθυρόφυλλα ανοικτά, με τουας υέ-
λους αστραπτούσας, με την θύραν συχνά 
ανοιγοκλειομένην, με δύο φανάρια ανηρ-
τημένα εις τον εξώστην, με ελαφρώς δι-
ερχομένας σκιάς, με χαρμοσύνους φωνάς 
και θορύβους. Τι τρέχει; Τι συμβαίνει; Δεν 
ήργησαν να το πληροφορηθώσιν. Όσοι δεν 
το έμαθαν εις την γειτονιάν, το έμαθαν εις 
την εκκλησίαν. Και όσοι δεν υπήγαν εις την 
εκκλησίαν, το έμαθαν από τους επανελθό-
ντας οίκαδε την αυγήν, μετά την απόλυσιν 
της θείας λειτουργίας.
Ο ξενιτευμένος γαμβρός, ο από εικοσα-
ετίας απών, ο από δεκαετίας  μη επι-
στείλας, ο από δεκαετίας μη αφήσας  
που ίχνη, ο μη συναντήσας πατριώτην, 
ο μη ομιλήσας ‘ελληνιστί....επανήλθε 
με χιλιάδας τινάς ταλλήρων εις τον τό-
πον της γεννήσεώς του, όπου επανεύρεν 
ηλικιωθείσαν αλλ’ ακμαίαν ακόμη, την 
πιστήν του μνηστήν.
....Μετά τρείς ημέρας, τη Κυριακή μετά 
την Χριστού Γέννησιν, ετελούντο , εν 
πάση χαρά και σεμνότητι, οι γάμοι του 
Ιωάννου Ευσταθίου Μοθωνιού μετά της 
Μελαχροινής Μιχαήλ Κουμπουρτζή..
(σ.σ. Τα αποσιωποιητικά δηλώνουν τις 
παραλείψεις που έγιναν από το κείμενο 
του διηγήματος, λόγω ελλείψεως χώρου.)

Διασκευή: ΑΛΣ
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φιλοξενούμενό του Ωρίωνα σε γεύ-
μα. Κατά τη διάρκεια του γεύματος 
τον μέθυσε, ύστερα τον τύφλωσε και 
τον πέταξε στη θάλασσα.
Ο Ωρίων, περπατώντας πάνω στα 
κύματα, έφθασε από τη Χίο στη 
Λήμνο. Εκεί βρήκε τον Ήφαιστο. 
Ο θεός τον λυπήθηκε και του έδω-
σε για οδηγό στο δρόμο του ένα από 
τους νεαρούς βοηθούς του και ξεκί-
νησαν για την Ανατολή.
Ο Ωρίων βρήκε τον Ήλιο και τον πα-
ρακάλεσε να του ξαναδώσει το φως 
του, κι όταν η θεϊκή δύναμη άστρα-
ψε στο βλέμμα του ήρωα, γύρισε στη 
Χίο για να εκδικηθεί το βασιλιά της. 
Αυτός όμως είχε κρυφτεί και κανείς  
δεν ήξερε που ήταν.
Κατά τη διάρκεια της περιπλάνη-
σής του, ο Ωρίων συνάντησε την 
Ηώ, μαγεύτηκε από την ομορφιά 
της και πήγαν να ζήσουν στη Δήλο. 
Όμως ο σκοπός της ζωής του ήταν 
να βρει τον εχθρό του και να τον τι-
μωρήσει.
Ταξίδεψε σε πολλά μέρη κι όταν 
έφθασε στην Κρήτη, περνούσε τον 
καιρό του με το κυνήγι, συντροφιά 
με την Άρτεμη και τη Λητώ. Όπως, 
όμως, δεν του ξέφευγε αγρίμι, η Γη 
φοβήθηκε πως αυτός θα μπορούσε 
να σκοτώσει όλα τα θηρία. Θύμω-
σε και έστειλε ένα μεγάλο σκορ-
πιό, που δάγκωσε τον Ωρίωνα στη 
φτέρνα. Έτσι, φαρμακώθηκε και 
πέθανε.
Τότε η Λητώ και η Άρτεμης παρακά-
λεσαν τον Δία να τιμήσει το άξιο πα-
λικάρι. Γι’ αυτό ο Δίας μεταμόρφωσε 
τον Ωρίωνα σε λαμπρό αστερισμό, 
με το Σκορπιό κάτω από τα πόδια του 
να θυμίζει το τέλος του.
Άλλοι πάλι είπαν πως το σκορπιό τον 
έστειλε η Άρτεμης, θυμωμένη μαζί 
του, γιατί ο Γίγαντας καυχήθηκε πως 
την ξεπερνούσε στη δισκοβολία.
Οι μύθοι  που συνοδεύουν τον Ωρί-
ωνα είναι πάρα πολλοί. Στην περί-
πτωσή του, η ομορφιά και η αξιοσύ-
νη του, όχι μόνο δεν τον βοήθησαν 
να επιτύχει και να ευτυχίσει στη ζωή 
του αλλά τον οδήγησαν στην ατυχία, 
προκάλεσαν το φθόνο των θεών και 
τέλος την εξόντωσή του.

ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Οι Πλειάδες που η λαογραφία μας 
τις ονομάζει «Πούλια» ανήκουν 
στον αστερισμό του Ταύρου. Από τ’ 
αστέρια τους μόνο 6 είναι ορατά και 
έχουν ονόματα από την Ελληνική 
Μυθολογία.
Σύμφωνα μ’ ένα μύθο, ήταν κόρες 
του Ερεχθέα ή του Κάδμου και της 
βασίλισσας των Αμαζόνων. Άλλος 
μύθος τι θέλει κόρες του Άτλαντα 

και της θυγατέρας του Ωκεανού 
Πλειόνης.
Αν και όλες ήταν ευτυχισμένες στην 
ιδιωτική τους ζωή, μια μεγάλη πίκρα 
στάλαζε στην καρδιά τους. Δεν μπο-
ρούσαν να παρηγορηθούν γιατί ο 
πατέρας τους Άτλαντας είχε καταδι-
καστεί από το Δία να κρατάει στους 
ώμους του τον ουράνιο θόλο. Ήταν 
δε τόσο μεγάλη η λύπη τους γι’ αυτό, 
που ο Δίας λυπήθηκε και τις μετα-
μόρφωσε σε αστέρια.
Η δύση των Πλειάδων αρχίζει στις 
30 Νοεμβρίου με την περίοδο των 
βροχών και καθορίζει στους γεωρ-
γούς πότε θ’ αρχίσουν  το όργωμα, 
τη σπορά, το θερισμό.
Στο τέλος Μαΐου ανατέλουν μαζί με 
τον Ήλιο και αναγγέλουν την ωρί-
μανση των σιτηρών. Κατ’ άλλους, οι 
Πλειάδες ανατέλουν το φθινόπωρο. 

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ

Το δεύτερο σε λαμπρότητα αστέρι 
στον ουρανό ανήκει στον αστερισμό 
της Αργούς. Η Αργώ, σύμφωνα με 
την Ελληνική Μυθολογία, είναι το 
πλοίο με το οποίο πραγματοποιήθη-
κε η Αργοναυτική Εκστρατεία, και 
ναυπηγήθηκε στις Παγασές, από το 
γιο του Φρίξου, τον Αργώ.
Στον ουρανό έχει 160 αστέρια ορατά 
με γυμνό οφθαλμό.
Ο Γάλλος Αστρονόμος Λακάιγ δι-
αίρεσε τον αστερισμό της Αργούς 
σε τρεις αστερισμούς την Πρύμνη, 
Τρόπη και Εστία.
Ο δεύτερος λαμπρός αστέρας του 
ουρανού, μετά το Σείριο, ανήκει 
στην Τρόπη, που ο Αστρονόμος 
Άρατος ονόμασε Πηδάλιο. Επικρά-
τησε όμως η ονομασία Κάνωβος, 
όπως την αναφέρει ο Πτολεμαίος 
και ο Ίππαρχος.
Αργώ σημαίνει ταχύς, λαμπρός, 
στιλπνός, φωτοβόλος. Το πλοίο της 
Αργούς, κατά την παράδοση, μετά 
την επιστροφή του από την Αργο-
ναυτική Εκστρατεία, αφιερώθηκε 
στον Ποσειδώνα, στον Ισθμό της 
Κορίνθου.
Ένα δε κομμάτι της, το πήγαν στη 
Ρώμη και τόδειχναν μέχρι το 100 
μ.Χ. Στην Τρόπη της Αργούς, κατά 
την παράδοση, προστέθηκε τεμάχιο 
από την ιερή Φηγό της Δωδώνης, 
που είχε τη δύναμη να μιλάει και να 
προφητεύει.

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ «ΚΟΜΗ ΤΗΣ 
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ»

H Kόμη της Βερενίκης ονομάστηκε 
από τον Έλληνα Αστρονόμο Κόνω-
να, που έζησε στην Αίγυπτο κατά 
τους Αλεξανδρινούς χρόνους.

Η Βερενίκη ήταν γυναίκα του Πτο-
λεμαίου του Γ’ του Ευεργέτη.
Όταν ο Πτολεμαίος εκστράτευσε 
στην Ασία, εκείνη ορκίστηκε να 
προσφέρει τα πλούσια μαλλιά της 
στην Αφροδίτη, αν ο άνδρας της γύ-
ριζε νικητής.
Πραγματικά, μόλις ο Πτολεμαίος 
γύρισε, η ωραία βασίλισσα της Αι-
γύπτου έκοψε τα μαλλιά της και τα 
άφησε στο βωμό της θεάς. Όμως τη 
νύχτα χάθηκαν.
Τότε ο Κόνων ο Σάμιος, για να καθη-
συχάσει τον Πτολεμαίο είπε ότι βρή-
κε τα μαλλιά της Βερενίκης στον ου-
ρανό, σε μορφή αστερισμού, και την 
ονόμασε «Κόμη της Βερενίκης».
Μάλιστα, ο σπουδαίος ποιητής Καλ-
λίμαχος, που έζησε από το 310-240 
π.Χ., έγραψε ένα σημαντικό ποιητι-
κό έργο που είχε τίτλο «Βερενίκης 
κόμη», αλλά και ο πιο κοντινός μας 
Μιλτιάδης Μαλακάσης δεν έμεινε 
ασυγκίνητος, από τον πιο πάνω μύθο, 
και θέλοντας ν’ αναστήσει με τον 
ποιητικό του κάλαμο, τη θαυμαστή 
και αχαλίνωτη φαντασία των Αρχαί-
ων, πέρασε με τους στίχους που γρά-
φω τον ωραίο αυτό μύθο στην ποιη-
τική τέχνη της εποχής του.

Η ΚΟΜΗ ΤΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ

Η Βερενίκη δέρνεται κι απ’ τον 
καϋμό της λυώνει.

Νυφούλα ολίγων ημερών, 
στην πρώτη θέρμη απάνω,
με το φευγάτο φίλημα 

του Πτολεμαίου το πλάνο,
απόμεινε αζευγάρωτο 
στην ερημιά τρυγόνι.

Τα χέρια περικαλεστά 
στην Αφροδίτη υψώνει:

Ω θεά, μακριά του δεν μπορώ να 
ζήσω, θα πεθάνω!

Να μου τον φέρνεις γλήγορα και τα 
μαλλιά μου κάνω

θυσία εμπρός στο θρόνο σου, 
που αστράφτει και θαμπώνει.

Τύχη αγαθή! Ο αντίμαχος 
των Ασσυρίων γυρίζει,
στεφανωμένος νικητής, 
και λάφυρα κομίζει.

Και φέρνει στη γυναίκα του 
σωρό τα πλούσια δώρα.

Μα οι πόρτες οι αξετίμητες, 
απείραχτες ας μείνουν.
Αστέρια τα χρυσά μαλλιά 
που εκόπησαν θα γίνουν
ανάμεσα απ’ το Λέοντα 

κι απ’ τον Αρκτούρο τώρα.

ΜΙΛΤ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
Συνεχίζεται…

ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Γράφει η Μαρλένα Σκουλά - Περιφεράκη 
(μέλος της Ελληνικής Αστροναυτικής 
Εταιρείας)

Ο ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΩΡΙΩΝΑ

Ο Αστερισμός του Ωρίωνα ανήκει 
ο μισός στο Βόρειο Ημισφαίριο του 
ουρανού και ο άλλος μισός στο Νό-
τιο. Αποτελείται από δισεκατομμύ-
ρια αστέρια. Τα πιο λαμπρά είναι 7.
Ένα από αυτά ο Μπεντελγκέζ είναι 
ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτε-
ρος από τον Ήλιο μας. Ο Ωρίωνας 
είναι ο ωραιότερος αστερισμός και 
παρουσιάζει δύο θαυμάσια ουράνια 
φαινόμενα: 1) Την κεφαλή του ίπ-
που, που είναι ένα σκοτεινό νεφέ-
λωμα με μορφή κεφαλιού αλόγου 
που φωτίζεται από τα γύρω λαμπρά 
άστρα, και 2) Ο Θ’ του Ωρίωνα απο-
τελείται από 6 άστρα και ονομάζεται 
«Τράπεζα του Ωρίωνα» (μοιάζει με 
τραπέζι). Ο αστερισμός του Ωρίωνα 
οφείλεται σε μυθολογικό πρόσωπο, 
που ήταν ο περίφημος κυνηγός, σύ-
ντροφος της Άρτεμης.
Ο Ωρίων, κατά τη μυθολογία, ήταν 
γιος του Ποσειδώνα και της κόρης 
του Μίνωα Ευρυάλης. Είχε κληρο-
νομήσει το χάρισμα του πατέρα του, 
να περπατάει πάνω στα κύματα, 
όπως στη Γη.
Ήταν ξακουσμένος για την ομορφιά 
του και για την τέχνη του στο κυνή-
γι.
Ήταν, επίσης, ριψοκίνδυνος και 
κάποτε βίαιος. Γύριζε στα βουνά 
και σκότωνε αγρίμια, πάντα μ’ ένα 
χάλκινο ρόπαλο στο χέρι. Κάποτε 
ο Ωρίων ζήτησε για γυναίκα του τη 
Μερόπη, κόρη του βασιλιά της Χίου 
Οινοπίωνα.
Ο πατέρας της νύφης του έβαλε όρο 
να καθαρίσει το νησί από τ’ αγρίμια. 
Ασύγκριτος κυνηγός ο Ωρίων πέτυ-
χε τον άθλο, όμως ο βασιλιάς δεν 
κράτησε το λόγο του. Τότε, ο Ωρίων 
μέθυσε, πήγε και βρήκε κρυφά τη 
Μερόπη και τη βίασε.
Όταν το έμαθε ο Οινοπίων θύμωσε 
πάρα πολύ για την προσβολή και 
αποφάσισε να τον τιμωρήσει. Κα-
τόρθωσε να διατηρήσει την ηρεμία 
του και το επόμενο βράδυ κάλεσε το 
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Η Ελληνική Αστροναυτική Εταιρεία 
ιδρύθηκε το 1957, την ίδια εποχή 
που πέταξε ο πρώτος ρωσικός δορυ-
φόρος (SPOUTNIK).
Εξελέγη Πρόεδρος ο καθηγητής 
Αστρονομίας του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών Σταύρος Πλακίδης και 
γενικός γραμματέας ο Ηλίας Πε-
τρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός 
του Ε.Μ.Π. και νομομηχανικός του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Το 1958 η Ελληνική Αστροναυτική 
Εταιρεία έγινε μέλος της Διεθνούς 
Αστροναυτικής Ομοσπονδίας.
Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με 
το καταστατικό της είναι: Η θεωρη-
τική και πρακτική έρευνα των προ-
βλημάτων που συνδέονται με τις 
κοσμικές πτήσεις και με την έρευνα 
του κοσμικού διαστήματος, η εκλαΐ-
κευση των σύγχρόνων επιτευγμάτων 
της αστροναυτικής και διαστημικής 
τεχνολογίας και η παρουσίαση πρω-
τότυπων εργασιών στα διεθνή ή Πα-
νελλήνια Αστροναυτικά συνέδρια.
Στο πλαίσιο των ερευνών της, στην 
πυραυλική τεχνολογία παρουσιά-
στηκαν στα συνέδρια της Διεθνούς 
Αστροναυτικής Ομοσπονδίας πολ-
λές πρωτότυπες εργασίες από τον δρ. 
Βασίλη Πετρόπουλο και άλλους.
Στη νομική του διαστήματος παρου-
σιάστηκαν ενδιαφέρουσες ανακοι-
νώσεις από τους νομικούς Γεώργιο 
Στελλακάτο και Ανδρέα Εμμανουήλ.
Έγιναν 2000 εκλαϊκευμένες διαλέ-
ξεις της αστροναυτικής στα γραφεία 
της Ε.Α.Ε. και οργανώθηκαν πολλά 
Πανελλήνια συνέδρια.
Η Ε.Α.Ε. (Ελληνική Αστροναυτική 
Εταιρεία) ανέλαβε την οργάνωση 
του 16ου Διεθνούς Αστροναυτικού 
Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γράφει: 
η Μαρλένα Σκουλά - Περιφεράκη  
Λογοτέχνης – Δημοσιογράφος
Μέλος της Ελληνικής
Αστροναυτικής Εταιρείας

στην Αθήνα από 12-18 Σεπτεμβρίου 
1965 με συμμετοχή 1500 περίπου 
επιστημόνων.
Ένας πυρετός για την εκλαΐκευση 
της Αστροναυτικής και της Αστρο-
νομίας κυριαρχούσε την εποχή εκεί-
νη στον τόπο μας. Για πρώτη φορά 
το 1965 μέσα στα γραφεία της Ελλη-
νικής Αστροναυτικής Εταιρείας, συ-
ναντήθηκαν Ρώσοι και Αμερικάνοι 
Αστροναύτες και δώσανε χέρια φι-
λίας. Τότε ο Δόκτορας Βέρνερ Φον 
Μπράουν που διηύθυνε το Αμερικα-
νικό διαστημικό πρόγραμμα «Απόλ-
λων» και ο Ρώσος Ακαδημαϊκός Λε-
ωνίδας Σεντώφ, κάτω από τον ιερό 
ναό της Ακρόπολης, σύμβολο πνεύ-
ματος, ελευθερίας, κάλλους, τέχνης 
και φιλοσοφίας της ανθρωπότητας 
αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν 
τη συνεργασία Αμερικής και Ρωσί-
ας στο διάστημα. Έτσι πραγματο-
ποιήθηκε η διαστημική αποστολή 
«Απόλλων Σολιούτ» όπου ένα δια-
στημικό σκάφος τύπου «Απόλλων» 
συναντήθηκε στο διάστημα με ένα 
διαπλανητικό σταθμό τύπου «Σο-
λιούτ» και από τότε άρχισε η συνερ-
γασία των Μεγάλων στο Διάστημα. 
Επιστήμονες από όλον τον κόσμο 
έκαναν σπουδαίες ανακοινώσεις στο 
συνέδριο, καθώς και Έλληνες επι-
στήμονες σε θέματα Νομικής του 
Διαστήματος, Κοσμολογίας κ.λ.π. 
Ο πρόεδρος της Διεθνούς Αστρο-
ναυτικής Ομοσπονδίας κ.Πίκεριγκ, 
ο δρ. Φον Μπράουν, ο Σοβιετικός 
Ακαδημαϊκός Λεωνίδας Σεντώφ 
ανεγνώρισαν πως ήταν το καλύτερο 
οργανωμένο συνέδριο σε ολόκληρο 
τον κόσμο.
Η Ελλάδα προβλήθηκε σε παγκό-
σμια κλίμακα και κατά τρόπο πρω-
τοφανή και απαράμιλλο.
Η Ε.Α.Ε. ίδρυσε το 1961 την Κυ-
πριακή Αστροναυτική Εταιρεία, που 
έγινε μέλος της Διεθνούς Αστρο-
ναυτικής Ομοσπονδίας το 1962 
και οργανώνει κάθε δύο χρόνια σε 

συνεργασία με την Ε.Α.Ε. διεθνές 
Αστροναυτικό Συνέδριο στην Κύ-
προ.
Επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων 
διαστημικοί, φυσικοί, αστροφυσικοί, 
πολιτικοί, μηχανικοί, χημικοί μηχα-
νικοί, πυρηνικοί φυσικοί, μηχανολό-
γοι, ηλεκτρολόγοι αλλά και νομικοί, 
γιατροί, ψυχολόγοι, δημοσιογράφοι 
λογοτέχνες, καλλιτέχνες και στρα-
τιωτικοί αποτελούν σήμερα τακτικά 
μέλη της Ελληνικής Αστροναυτικής 
Εταιρείας και συνεχίζουν την έρευ-
να και την εκλαΐκευση των γνώσεων 
της Αστροναυτικής.
Το 1987 η Ε.Α.Ε. οργάνωσε μαθήμα-
τα κύκλου σπουδών Αστροναυτικής 
σε μαθητές της Σχολής Ευελπίδων.
Η λογοτεχνική παρουσία της Ε.Α.Ε. 
κατά το ατύχημα του «Τσάλεντζερ» 
ήταν αρκετά συγκινητική, με την 
αποστολή του ποιήματος της ποιήτρι-
ας κ.Μαρλένας Σκουλά-Περιφεράκη 
στη N.A.S.A.,ο Διευθυντής Δημοσί-
ων Σχέσεων της N.A.S.A., της απή-
ντησε με ένα γράμμα.
Επίσης η καλλιτεχνική παρουσία 
με σκίτσα του Κώστα Βαλσαμή, με 
θέμα «Γυναίκα στο διάστημα προ-
ώθησε την ιδέα της αυξημένης πα-
ρουσίας γυναικών στο διάστημα, με 
τη δωρεά δύο σκίτσων το 1985 στη 
SALLY RAIT και V.TERESKOVA.
Διετέλεσαν πρόεδροι της Ε.Α.Ε. οι:
1) Σταύρος Πλακίδης – Καθηγητής Πα-
νεπιστημίου Αστρονομίας 1958-1964
2) Κ. Τσάτσος Αντιναύαρχος Π.Ν. 
1964-1965
3) Νικ.Θεοφανόπουλος – Καθηγητής 
Πολυτεχνείου Ε.Μ.Π. 1965-1966
4) Ηλίας Πετρόπουλος – Πολιτικός 
Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επίτιμος Επι-
θεωρητής Δημοσίων Έργων 1966 – 
1982
5) Βασίλης Πετρόπουλος – Δρ. 
Αστροφυσικός, Επιμελητής Κέντρου 
Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμο-
σμένων Μαθηματικών Ακαδημίας 
Αθηνών 1982 2006

6) Σουζάνα Δανάλη – Κωτσάκη – 
Πυρηνικός Φυσικός – Περιβαλοντο-
λόγος 2006 – μέχρι σήμερα.
Στην Ελληνική Αστροναυτική Εται-
ρεία εξακολουθούν να γίνονται σεμι-
νάρια επιμόρφωσης αστροναυτικής, 
αναφερόμενα στην τεχνολογία και 
την ιατρική του Διαστήματος. Ιδιαί-
τερα για την ψυχολογία των αστρο-
ναυτών, την ιστορία της Αστροναυ-
τικής και την Κοσμολογία.
Ενδιαφέρουσες ομιλίες που έγιναν 
τόνισαν την προσωπικότητα των Αρ-
χαίων Ελλήνων Φιλοσόφων και τις 
προβλέψεις τους στην ύπαρξη αν-
θρώπων σε άλλους πλανήτες, όπως 
π.χ. του Αναξαγόρα.
Μην ξεχνάμε πως η ανακάλυψη του 
Αρχύτα «της αρχής της δράσης και 
αντίδρασης» χρησιμοποιήθηκε για την 
προώθηση πυραύλων. Επίσης αν δεν 
είχε ανακαλύψει ο Αρχιμήδης «την 
αρχή της ανώσεως» δεν θα ήταν δυνα-
τή η πτήση, ούτε του αερόστατου.
Η πρώτη Ελληνίδα αστροναύτισσα 
που πέταξε με αμερικανικό διαστη-
μόπλοιο είναι η Χρυσάνθη Σπυρο-
πούλου, μαθηματικός–φυσικός, που 
γεννήθηκε στο Μπρούκλιν 
της Ν.Υόρκης.
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που 
χρησιμοποίησε το αεροπλάνο για 
πολεμικούς σκοπούς το 1912. Είναι 
η πατρίδα του Δαίδαλου, του Ίκα-
ρου, του Αρχιμήδη και του Αρχύτα.
Με τα ονόματα Ελλήνων αστρο-
νόμων, όπως του Αντωνιάδη, του 
Φωκά, του Παρασκευόπουλου, 
έχουν βαπτιστεί κρατήρες στη Σελή-
νη και στον Άρη.
Ελπίζω πως η ιστορία της Αστρο-
ναυτικής, θα παρακινήσει τους νέ-
ους ανθρώπους να ασχοληθούν με 
την επιστήμη και την τεχνολογία του 
Διαστήματος, ώστε μια μέρα να κα-
τακτήσουν τα σπαρμένα διαμάντια 
που παιχνιδίζουν στον ουράνιο θόλο 
και στέλνουν τους μουσικούς τους 
ήχους στην απεραντοσύνη.

ΑΝΩΓΕΙΑΝΕΣ ΑΘΙΒΟΛΕΣ
O Καιρός του Καμπαφλάκι

Εποχή του 1980 και όλα τα περαχωρια-
νάκια εμαζευόμαστε στο καφενείο του 
Κίτρο. Στα άλλα καφενεία δεν μας αφή-
νανε να μπούμε μέσα και αν μπαίναμε 
δεν μας κάνανε καφέ ούτε χαρτιά μας 
αφήνανε να παίξουμε γιατί λέει ήμασταν 
μικροί. Έτσι όλα τα κοπέλια εμαζευό-
μαστε στου Κίτρο που είχε και παιχνί-
δια ηλεκτρονικά και που εκεί βρίσκαμε 
άσυλο και κάναμε ότι θέλαμε. Μια μέρα 
καθόμαστε εκεί καμιά δεκαριά κοπέλια 
και ακούσαμε στην τηλεόραση τον και-
ρό που έλεγε για επιδείνωση με βροντές 

και καταιγίδες και μπόλικα χιόνια. Εμάς 
μας ενδιέφερε το χιόνι για να μην πάμε 
σχολειό. Η χαρά μας ήταν απέραντη, πα-
νηγυρίζαμε, ουρλιάζαμε, ξεφωνίζαμε, ο 
ενθουσιασμός ήταν έκδηλος από μακριά. 
Σε κάποια στιγμή ήρθε στο καφενείο το 
Καμπαφλάκι που ρώτησε τι έχουμε και 
πανηγυρίζουμε, και του είπαμε για τον 
καιρό που είπε η τηλεόραση, αμέσως αυ-
τός μας είπε: Εγώ είδα εδά στο σπίτι μας 
την τηλεόρασή μας και είπε πως ο καιρός 
είναι βελτιούμενος.  

{Σηκωθήκαμε όλοι να τον λυντσάρουμε 
!!! }

Το γλάκι

Ένας Ανωγειανός, χρόνια στ’αόρι και 
στα Ανώγεια δεν είχε πάει ποτέ του στο 
Ηράκλειο. Έτσι μια μέρα αποφάσισε να 
επισκεφτεί την μεγάλη πόλη, το Μεγάλο 
Κάστρο που τόσα και τόσα είχε ακούσει 
και ποτέ δεν είχε δει. 
Πήρε λοιπόν το γάιδαρο του πρωί πρωί 
και ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι, μετά 
από οκτώ ώρες έφτασε στο Ηράκλειο. 
Όταν πλησίαζε στην Χανιώπορτα βλέπει 
δίπλα στο στάδιο αθλητές που τρέχανε 
και πολύ κόσμος να τους παρακολουθεί. 
Σταμάτησε το γάιδαρό τους κοιτούσε 

και περιεργάζονταν γιάγντα ετουτινέ οι 
αθρώποι να γλακούνε. Ξαφνικά βλέπει 
κάποιο περαστικό να περνάει από δίπλα 
του και του λέει: Μπρε κουμπάρε να σε 
ρωτήξω ένα πράμα. Ρώτηξέ με του λέει 
ο περαστικός. Πέ μου Μπρε κουμπάρε 
στην Παναγία σου γιάγντα γλακούνε 
εκείνεινέ οι αθρώποι εκειέ μέσα; Αυτοί 
κουμπάρε γλακούνε γιατί ο πρώτος που 
θα βγει από κειουσές θα πάρει χρυσό 
μετάλλιο. Και ο Ανωγειανός: Εντάξει, 
ο πρώτος θα πάρει χρυσό μετάλλιο. Οι 
άλλοι γιάγντα γλακούνε;       

Από τη συλλογή του Χριστόφορου 
Ξυλούρη
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ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
24 Οκτωβρίου 2008  Ωρα 20.15 

Η αίθουσα ασφυκτικά πλήρης αν-
θρώπων, αίθει. Αίθει όχι από τα φώτα 
αλλά απ αυτό το αίσθημα το πάλλον 
και  φλέγον, το αίσθημα της προσμο-
νής, της ελπίδας ότι επίκειται: «ο τόκος 
εν τω καλώ κατά το σώμα και την ψυ-
χήν.» Το τέκνον του έρωτος  της κας 
Αλτάνης, το τέκνον που επί δυόμιση 
έτη κυοφορούσε και σήμερα θα μας το 
παραδώσει, σώον, ολόκληρον. 
Ένα νέον και ένον1 έργον, ένα βιβλίο 
που αναφέρεται στην αρχαία ελληνική 
γραμματεία, αλλά που είναι πολύ χρή-
σιμο, αν-αγ-κ-αίο, γιατί ανω άγει τα 
άγκη όπως είπε ο Σωκράτης στον Κρα-
τύλον, αναφέρεται στις στενωπούς, 
στις δυσκολίες που συναντά ο οδοιπό-
ρος στις χαράδρες και τις μισγάγγειες 
του βιου και των βουνών. Βοηθά την 
ψυχήν να  αντεπεξέρχεται έν-δοξα και 
ευ-δοξα στην Ανάγκη, στη στενωπό που 
υπ-άρχει με όλες της τις έννοιες και τις 
μορφές,  ορατές και αόρατες, στη πο-
ρεία του ανθρώπου. Αυτή η στενωπός 
που συνήθως όπως όλες οι δυσκολίες, 
συνθλίβει και κατακερματίζει τις ψυ-
χές.. Χαρά σ εκείνον που θα μπορέσει 
να την διαβεί και να την αντιμετωπίσει 
με αξιοπρέπεια και αίγλη. Το βιβλίο 
αυτό είναι ένας κώδικας αν-αγκαί-ος 
για τους σημερινούς ανθρώπους στην 
περιπέτεια που βιώνουν.
Είναι ένα έργο ένον επειδή με γνώμονα 
μόνο τα αρχαία κείμενα, αποκλειστικώς 
και μόνον  αυτά, πειράται η συγγραφέ-
ας, και κατ εμέ που το ανέγνωσα ήδη 
δύο φορές με προσοχή, το κατορθώνει, 
να δώσει «κραταιά στηρίγματα» για 
την αναζήτηση και τη γνώση του εαυ-
τού. Το βιβλίο αυτό προσφέρει τη μέ-
θεξη για την επίτευξη του ρητού, δηλ  
της εντολής που διατυπώνει με μεγάλη 
ακρίβεια και λιτότητα ο Απόλλων στο 

αέτωμα του ναού του στους Δελφούς, 
«το γνώθι σ αυτόν». 
Έχει γραπτές αναφορές με σημειώσεις 
συγκεκριμένες  σε όλη την ελληνι-
κή γραμματεία που υποστηρίζουν τη 
μέθοδο του ελληνικού διαλογισμού, 
με κυρίαρχο το πνεύμα των Ορφικών 
ύμνων, τα Χρυσά Έπη του Πυθαγόρα 
και όλη την πυθαγόρεια φιλοσοφία που 
έχει κεντρικό άξονα τον διαλογισμό και 
τον προσωπικό δικαστή του κάθε αν-
θρώπου, σχεδόν όλους τους διαλόγους 
και την Πολιτεία του Πλάτωνος αλλά 
και τα υπομνήματα του μαθητή του Συ-
ριανού, του Πρόκλου εις τα έργα του 
Πλάτωνος. Απ όλο αυτό το πνευματι-
κό πόνημα ένα συμπέρασμα εκ πρώτης 
όψεως προκύπτει, ότι οι αρχαίοι μας 
πρόγονοι πρώτοι, πριν από τον Κάλ-
βο, εδίδασκαν και εστόχευαν «στον 
τραχύ, τον δύσκολον της αρετής τον 
δρόμον».
Δεν είναι βέβαια το πρώτο έργο της 
σχετικά με την αρχαία ελληνική γραμ-
ματεία και την φιλοσοφία. Όλο τον 
πλούτο της γνώσεως που μας έχουν 
παραδώσει οι αρχαίοι έλληνες, αλλά 
και τα μυστικά που έχουν κρατήσει ερ-
μητικά κλειστά τα κείμενα και τα έργα 
τους, όπως η Θόλος της Επιδαύρου, η 
κα Αλτάνη έχει τη νοητική χάρη να τα 
προσεγγίζει πάντα  με ευλάβεια και τα 
αποκρυπτογραφεί. Το τελευταίο της 
βιβλίο είναι  ένα έργο που αποκωδι-
κοποιεί τα μυστικά και μηνύματα των 
αρχαίων ελλήνων και μυεί τον ανα-
γνώστη, μάλλον τον μελετητή του θα 
έλεγα, στον δρόμον εκείνων, που όπως 
αποδεικνύεται από την ιστορία τους 
υπήρξε  γόνιμος και  ένδοξος.
Ο τρόπος που εισηγείται το νέο αυτό 
βιβλίο της κας Αλτάνης  την αυτο-
γνωσία και την εξέλιξη της ψυχής του 
ανθρώπου είναι νέος για μάς τους νε-
ο-έλληνες αλλά ένος παλαιός και γνω-

στός για τους αρχαίους έλληνες, τους 
μυημένους στη φιλοσοφία. Η πορεία 
είναι μακρά και επίπονη, αλλά οι καρ-
ποί της είναι γλυκείς. 
Αρχίζει από τα χρυσά έπη του Πυθα-
γόρα, από τους 70 στίχους, πλοηγούς 
της ψυχής, που καλόν είναι να τους 
αποστηθίσει όποιος ενδιαφέρεται να 
ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, για να 
μπορεί να τους χρησιμοποιεί ως όπλο 
αμυντικό κατά τις κρίσιμες στιγμές της 
καθημερινότητας του. Τα προηγούμε-
να τέσσαρα βιβλία της συγγραφέως 
έχουν ήδη ανοίξει την οδόν της αρετής 
και για τον λόγον αυτόν, το βιβλίο της 
είναι αφιερωμένο στον προτελευταίο 
στίχο,  στον 68ο  στίχο των «Χρυσών 
Επών»: 

«ηνίοχον γνώμην στήσας 
καθύπερθεν αρίστην.»

Ο στίχος αυτός είναι  από τους ωραι-
ότερους στίχους που έχω συναντήσει 
στην ελληνική γραμματεία. Τόσον από 
απόψεως γλωσσικής δομής και ήχου, 
του ήχου του συμφώνου νί, του ήχου 
που δονεί και οξύνει τον νού και τη 
μνήμη, και επαναλαμβάνεται έξη φο-
ρές στη φράση, αλλά περισσότερον 
από απόψεως νοηματικής και ουσια-
στικής σύνδεσης του ελληνικού λόγου, 
του ελληνικού δια-λογισμού με όλον 
τον ελληνικό τρόπο άσκησης  και εκ-
παίδευσης της ψυχής στην αρετή, εν 
ζωή και ίσως και μετά θάνατον. 
Η λέξη ήνίοχος που είναι πρώτη λέξη 
της φράσεως, λειτουργεί πολλαπλώς 
και σε διαφορετικά επίπεδα συγχρό-
νως. Μας παραπέμπει στο άγαλμα που 
υπήρχε στο ναό των Δελφών και εν 
τινι μέτρω μέχρι σήμερα υπάρχει στο 
μουσείο Δελφών. Μας υπενθυμίζει τον 
διάλογο του Πλάτωνος τον Φαίδρο και 
συγκεκριμένα τη σκηνή εκείνη , όπου ο 

ηνίοχος, αυτός που κρατεί τα ηνία του 
νου, το λογιστικόν μέρος της ψυχής, 
οδηγεί και συγχρονίζει αρμονικά προς 
της αρετής τον δρόμον τα δύο άλλα 
άλογα μέρη της ψυχής, το επιθυμητι-
κόν και το θυμοειδές., αλλά και  τμή-
ματα από το Θ κεφάλαιο της Πολιτείας 
που αναφέρεται πάλι ο Πλάτωνας στο 
λογιστικό μέρος της ψυχής. 
Και αυτή λέξη ηνίοχος στην αρχή της 
φράσεως που περιλαμβάνει μόνον πέντε 
λέξεις,  ένα πολύ σημαντικό και σπου-
δαίο αριθμό, όπως αποδεικνύεται στο 
τέλος του βιβλίου, επιτελεί την αρχή, 
το θεμέλιο λίθο της  πορείας του δια-
λογιζόμενου. Η λέξη ηνίοχος αφ ενός 
συνδέει την ελληνική τέχνη του λόγου 
με τη γλυπτική τέχνη, την τέχνη που 
αναφέρεται και ο Σωκράτης γιατί μέσω 
αυτής πραγματοποιείται η σμίλευσις 
του αγάλματος της ψυχής, σύμφωνα με 
τον λόγον του Αλκιβιάδη στο Συμπό-
σιον του Πλάτωνος, και αφ ετέρου πυ-
κνώνει και συγκεντρώνει την ουσία της 
ελληνικής φιλοσοφίας, που ξεκινά από 
τον ηνίοχο, φτάνει στον Δελφικό Τρί-
ποδα και εξακτινώνεται με τα εκήβολα 
βέλη του Απόλλωνα  στον αστερόεντα 
ουρανό και πέραν αυτού...
Για όλα αυτά και για άλλα πολλά εί-
μαι ευγνώμων στην κα Αλτάνη Αλλά 
περισσότερο απ όλα την ευχαριστώ για 
την αφιέρωση που μου έγραψε στο βι-
βλίο της, εκείνο το ίδιο βράδυ.
«Ο στόχος μπορεί να είναι μόνον 
ΕΝΑΣ».
Αυτό που μου συνέβη στην Αθήνα στις 
24 Οκτωβρίου 2008, ήταν από τις στιγ-
μές εκείνες που περνά κάποιος μέσα 
από την ανάγκη ή βρίσκεται στην ανά-
γκη, σ’ εκείνη την στενωπό που άνω 
άγει κυκλικώς τα πάντα εις το αγαθόν, 
και αποφασίζει με ποιόν θα πάει και 
ποιόν θ αφήσει.

 ΑΛΣ

...Συνέβη στην Αθήνα
Ναι, συμβαίνει καμιά φορά στην Αθήνα, όλο και πιο σπάνια στις μέρες μας, αυτό που τραγούδησε με τη μουσική 
του ο Μάνος Χατζηδάκης. Στην Αθήνα την μεγαλούπολη του Μεγάρου Μουσικής και του θεάτρου Badmington, 
όπου κέντρα, όπως είπε ο Διονύσης Σαββόπουλος: «μαζικής κουλτούρας», προσφέρουν σήμερα τον παγκοσμιοποι-
ημένο πολιτισμό. Στην Αθήνα....... που τα περισσότερα τρίζουν και αναδύουν συβαριτισμό και έπαρση, ............ 
συμβαίνουν καμιά φορά και θαύματα.

12 παλιαόν

Το Κ.Α.Π.Η Ανωγείων είναι το πρώ-
το που λειτούργησε στο νησί μας και 
ξεκίνησε το έργο του από το 1983. 
Από τότε, λοιπόν, είμαστε κοντά 
στου ηλικιωμένους μας σαν ένα ζω-
ντανό κύταρρο της κοινότητας παρέ-
χοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
και προσπαθώντας να προλάβουμε 
τα βιολογικά, ψυχολογικά και κοι-
νωνικά τους προβλήματα, ώστε να 
παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και 
ενεργά μέλη της κοινωνίας. Εκτός 
απο την όρεξη, το ενδιαφέρον, τις 
γνώσεις και το μεράκι μας, για να πε-
τύχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα στη 

δουλειά μας χρειάζονται ορισμένες 
προδιαγραφές και και τα κατάλληλα 
μέσα. Ένα μέσο λοιπόν, που δεν δια-
θέτουμε και είναι απαραίτητο για την 
υπηρεσία μας είναι ένα αυτοκίνητο 
9-12 θέσεων. Το αυτοκίνητο αυτό 
θα πρέπει αφενός να παρέχει ασφά-
λεια στα μέλη μας, και αφετέρου 
να είναι λειτορυγικό  για τις πολλές 
ανάγκες της υπηρεσίας μας. Οι ανά-
γκες αυτές αφορούν στη μεταφορά 
των ηλικιωμένων στο χώρο μας για 
να συμμετέχουν στα προγράμματα 
που γίνονται, σε διάφορες υπηρεσίες 
υγείας, στη μεταφορά του φαγητού 

στα μοναχικά άτομα, εκδρομές ανα-
ψυχής στις ομάδες που λειτουργούν 
στο ΚΑΠΗ, καθώς και στη μεταφο-
ρά του προσωπικου μας για την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των εκάστοτε 
αναγκών των μελών μας. Οι οικονο-
μικές δυνατότητες του Κ.Α.Π.Η. δεν 
επιτρέπουν να προχωρήσουμε στην 
αγορά αυτοκινήτου. Όμως υπάρχει 
μιαδωρεά ενός αξιόλογου ποσού 
από ένα συγχωριανό μας καθώς και 
μια δωρεά στο Δήμο για τον ίδιο 
σκοπό που είναι μια αρχή. Γι΄αυτό 
ζητάμε και τη συνδρομή κάθε Ανω-
γειανού που θα μπορούσε να βοηθή-

σει. Μια μικρή προσφορά για εσάς 
είναι σίγουρα σημαντική για εμάς. 
Δεδομένης της ευαισθησίας που δια-
κρίνει τους ανθρώπους των Ανωγεί-
ων, όπου κι αν βρίσκονται, είμαστε 
σίγουροι ότι θα υπάρξει ανταπόκρι-
ση, ώστε να επιτύχουμε το σκοπό 
μας για το καλό όχι μόνο των ηλικι-
ωμένων, αλλά και όλου του Δήμου. 
Για όποιον λοιπόν, επιθυμεί μπορεί 
και μπορεί να βοηθήσει παρακαλού-
με να επικοινωνήσει με το Κ.Α.Π.Η. 
(κα Σουλτάτου στα τηλ 2834031484 
ή 28340 31550). Σας ευχαριστούμε  
εκτ ων προτέρων. 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση
(για την αγορά αυτοκινήτου Κ.Α.Π.Η Ανωγείων)
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ΔΡΩΜΕΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ

Του Γιάννη Γ. Σκουλά
Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου

Η οικονομική συγκυρία στην οποία βρισκό-
μαστε απαιτεί προτάσεις και λύσεις υπεύ-
θυνες, προτάσεις και λύσεις τολμηρές, για 
να μπορέσουν τόσο το τραπεζικό μας σύ-
στημα, αλλά συγχρόνως και η πραγματική 
οικονομία και τα ελληνικά νοικοκυριά να 
ανταπεξέλθουν σε αυτήν την πρωτόγνωρη 
οικονομική κρίση. Μία κρίση με ονομασία 
προέλευσης, μία κρίση με ευθύνες συγκε-
κριμένες που βαρύνουν αποκλειστικά τη 
νεοσυντηρητική ιδεοληψία της αυτορύθ-
μισης της αγοράς, των Golden Boys και 
της εικονικής οικονομίας. Μια  κρίση με 
ευθύνες που τουλάχιστον όσον αφορά την 
Κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο εί-
ναι τεράστιες, τεράστιες, γιατί έχουν αφή-
σει τη χώρα μας απροστάτευτη και έρμαιο 
της παγκόσμιας κρίσης εδώ και πάνω από 
σαράντα μέρες.
Μόνιμη επωδός της Νέας Δημοκρατίας 
και του κ. Αλογοσκούφη τις τελευταίες 
μέρες είναι ότι η παγκόσμια οικονομι-
κή κρίση φταίει για όλα τα δεινά της 
ελληνικής οικονομίας. Αλήθεια, η πα-
γκόσμια κρίση ευθύνεται για τη μείωση 
της αύξησης του Α.Ε.Π.; Ποιος έφερε 
τη χώρα από την πέμπτη θέση στο ρυθ-
μό ανάπτυξης το 2004 στην Ευρώπη, 
στη δέκατη τέταρτη θέση φέτος; Ποιος 
φταίει για τη φτώχεια που μαστίζει τα 
ελληνικά νοικοκυριά και την υπερχρέ-
ωση, για την αύξηση της ανεργίας, για 
τη μείωση στον τουρισμό, για την ανα-
δουλειά στις μικρές επιχειρήσεις; Ποιος 

είναι υπόλογος;
Δεν είστε εσείς, κύριοι της Νέας Δημο-
κρατίας; Ποιος φταίει για τις αυξήσεις 
στα είδη πρώτης ανάγκης; Δεν ευθύνε-
ται η οικονομική σας πολιτική, η άγρια 
νεοφιλελεύθερη επίθεση ενάντια στις 
εργασιακές σχέσεις και στο εισόδημα 
των εργαζομένων; Ποιος οδήγησε τα τα-
μεία στο χείλος της καταστροφής; Ποιος 
δημιούργησε τα καρτέλ με τους περιώ-
νυμους κουμπάρους; Ποιος επιδότησε 
τους μεγαλοτραπεζίτες; Ποιος χάρισε 
1,1 δισεκατομμύρια ευρώ στην ALPHA 
BANK; Ποιος διπλασίασε τη φορολο-
γία, οδηγώντας τις μικρές επιχειρήσεις 
στο κλείσιμο; Η απάντηση στα παραπά-
νω είναι ότι είναι η αναποτελεσματική 
πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
Την κρίση τα περισσότερα ευρωπαϊκά 
κράτη προσπαθούν να περιορίσουν με 
συνδυασμένα μέτρα ενίσχυσης του τρα-
πεζικού συστήματος, από τη μία και με 
άμεσα ανταλλάγματα και κανόνες από 
το κράτος, με μέτρα ενίσχυσης των κοι-
νωνικών ομάδων που πλήττονται. Και 
πώς γίνεται αυτό; Με ενίσχυση των δη-
μοσίων επενδύσεων, από τη μία μεριά 
και με επιστροφές χρηματικών ποσών 
από τη φορολογία, από την άλλη.
Σε αντίθεση με αυτές τις πρωτοβουλίες, 
η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
συνεχίζει την τακτική της αύξησης των 
φόρων, της μείωσης των παροχών και 
της ευεργετικής χρηματοδότησης των 
τραπεζών, από την άλλη. Με το σημε-
ρινό σχέδιο νόμου, παρέχει το δημόσιο 
χρήμα στις τράπεζες, χωρίς να εξασφα-

λίζει τον ανάλογο έλεγχο και εποπτεία 
του δημοσίου πάνω στο τραπεζικό σύ-
στημα. Ο εκπρόσωπος του δημοσίου 
δεν κατοχυρώνει τη συμμετοχή του 
σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ εκεί που 
συμμετέχει δεν έχει δικαίωμα άσκησης 
βέτο.
Το δημόσιο χρήμα δίνεται άνευ ελέγ-
χου και άνευ όρων από τη στιγμή που 
δεν επιβάλλονται περιορισμοί ούτε στο 
θέμα της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης 
της ελληνικής αγοράς, ούτε στο θέμα 
των καταχρηστικών πρακτικών, ούτε 
στην κοινωνική πρόκληση, που αποτε-
λούν οι αμοιβές των διευθυντικών στε-
λεχών, που πρόκειται ουσιαστικά για 
εσκεμμένες και ημιτελείς παρεμβάσεις.
Με το παρόν νομοσχέδιο, γίνεται κα-
τάχρηση της κρατικής ενίσχυσης, αφού 
όλες οι τράπεζες ορίζονται ως δικαιού-
χοι και είναι άδικο και δημιουργεί ερω-
τήματα ως προς τη βιωσιμότητα του 
τραπεζικού συστήματος στη χώρα μας. 
Δεν προβλέπεται ειδική ρήτρα που θα 
εξασφαλίζει ότι οι τράπεζες δεν θα συσ-
σωρεύουν κεφάλαια ούτε θα δώσουν ως 
μερίσματα τα χορηγούμενα χρήματα. 
Δεν προβλέπεται ο μηχανισμός εκείνος 
με τον οποίο θα διοχετεύσουν τα χρήμα-
τα προς το δανεισμό στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και στους καταναλωτές.
Απέναντι σε αυτές τις ευκαιριακές και 
ευνοιοκρατικές πολιτικές, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
με υπεύθυνη στάση προτείνει δέσμη 
συγκεκριμένων μέτρων. Εμείς προ-
τείνουμε το δημόσιο να στηρίξει μόνο 
εκείνες τις τράπεζες που έχουν ανάγκη 

και μόνο εφόσον οι βασικοί μέτοχοί 
τους θα συμμετέχουν στην αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου με ίδια κεφάλαια. 
Όπου το δημόσιο συμμετέχει στο μετο-
χικό κεφάλαιο των τραπεζών πρέπει να 
διασφαλίζεται η ενεργή παρουσία εκ-
προσώπων του στο Διοικητικό Συμβού-
λιο. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία 
Ειδικού Ταμείου Αναχρηματοδότησης 
των Τραπεζών. Στόχος η παροχή ρευ-
στότητας στις τράπεζες, υπό τον όρο 
της αναχρηματοδότησης ή της παρο-
χής νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους 
προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
εξαγωγικές επιχειρήσεις. Απαιτείται 
οι εγγυήσεις αυτές να επεκταθούν και 
προς τους καταθέτες, καθώς και προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία.
Προτείνουμε, επίσης, στήριξη των με-
σαίων και χαμηλότερων εισοδηματικών 
στρωμάτων, άμεσο πάγωμα εκ μέρους 
των τραπεζών όλων των δανειακών 
υποχρεώσεων για τους οικονομικά 
ασθενέστερους, τουλάχιστον μέχρι το 
τέλος του 2009. Και τέλος, εμείς λέμε 
να αποσυρθεί το σχέδιο Προϋπολο-
γισμού του 2009 και να σταματήσει η 
φοροεπιδρομή που επιχειρείται σε βά-
ρος των μεσαίων και των φτωχότερων 
εισοδηματικών στρωμάτων.

*Απόσπασμα από την ομιλία του Βουλευτή του 
ΠΑΣΟΚ στο Ν. Ηρακλείου Γιάννη Γ. Σκουλά την 
Τρίτη 18.11.2008 στο υπό συζήτηση Νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Ενίσχυση της ρευ-
στότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και άλλες διατάξεις»

ΜΕ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΡΙΣΗ*

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ          Ανώγεια, 13 Νοεμβρίου 2008 

Α ν α κ ο ί ν ω σ η 
 Το ηρωϊκό πνεύμα των κατοίκων αυτού του τόπου  υπήρξε 

αναμφισβήτητο και κατά την μακρά ιστορική του πορεία έχει να επιδείξει 
αγώνες, απαράμιλλες θυσίες και ολοκαυτώματα.

  Ο Δήμος,  με αφορμή την αναγραφή των ονομάτων όλων εκείνων που 
χάθηκαν για την ελευθερία, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και απευθύνετε σε 
κάθε Ανωγειανό που έχει στοιχεία , φωτογραφίες ή ιστορικές μαρτυρίες, να τις 

παραδώσει έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην έκδοση ενός λευκώματος.
         Έχουμε χρέος όλοι μας, να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις σ’ αυτή 
την ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια συλλογής φωτογραφικού υλικού, με στόχο 
για τις γενιές που θα ακολουθήσουν, να αποτελέσει πολύτιμη κληρονομιά και 

φάρο ελευθερίας οδηγώντας τα βήματά τους.
          Τέλος, με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα σ’ αυτό μας το 

κάλεσμα, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

              Από το Δήμο Ανωγείων

Γραφείο ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Θέμα: ΤΟ ΙΔΑΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΕ  ΜΕΓΑΛΑ ΡΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Το Ιδαίο Άντρο, 
ο μυθικός τόπος 
γέννησης του Δία, 
που βρίσκεται σε 
υψόμετρο 1453 μ. 
στον Ψηλορείτη, με το 
πλήθος των πολύτιμων 
αφιερωμάτων πού 
βρέθηκαν στην πρώτη  
ανασκαφή του Φ. 
Χάλπχερ το 1885 
και στην δεύτερη, 
τη δεκαετία του 
1990 από τον Γιάννη 

Σακελλαράκη, είναι από τους πιο πολυσύχναστους αρχαιολογικούς χώρους της 
Κρήτης. Δεν είναι μόνο ο μύθος που ελκύει τους επισκέπτες κι ούτε μόνο το 
σπηλαιολογικό ενδιαφέρον, αλλά και ο Ψηλορείτης, το περίφημο οροπέδιο της 
Νίδας, τα μιτάτα της και βέβαια η παραδοσιακή παρουσία των Ανωγειανών βοσκών, 
με τη λύρα, τις μαντινάδες, τους χορούς και φυσικά τό “οφτό”.
Χαρακτηριστικό του μεγάλου ενδιαφέροντος αλλά και της επισκεψιμότητας του 
Ιδαίου Άντρου είναι το γεγονός ότι πρίν από δυο βδομάδες γύρισε διάφορες σκηνές 
στο Ιδαίο Άντρο ένα από τα μεγαλύτερα ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα και το κύριο 
κανάλι για τα πολιτιστικά, το γνωστό με
το όνομα Κουλτούρα, με την βοήθεια του Υπουργείου Τουρισμού, της ελληνικής 
Πρεσβείας στη Μόσχα, αλλά και του Δήμου Ανωγείων. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 
Ιδαίο Άντρο ήταν ένας από τους τρεις ελληνικούς χώρους στους οποίους γυρίστηκαν 
σκηνές, εκτός από την Αθήνα και τους Δελφούς.
Τον Δεκέμβριο επισκέπτεται το Ιδαίο Άντρο ένα άλλο, πασίγνωστο, αμερικανικό 
κανάλι, το History Channel. To History Channel ετοιμάζει από καιρό μια ταινία για 
τον μύθο σχετικά με τον Μίνωα και τον Λαβύρινθο, καθώς και την επίσκεψη του 
Μίνωα κάθε εννέα χρόνια στο Ιδαίο Άντρο, για να πάρει, ως άλλος Μωυσής, τους 
νόμους από τον πατέρα του, τον Δία.

ΑΝΩΓΕΙΑ , 03 Δεκεμβρίου 2008

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ ΓΑΜΟΙ…
ΝΑ ΖΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ!!!

Ο Δήμος Ανωγείων παρουσίασε τη  θεατρική ομάδα 
του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου, 

σε τέσσερα  Μονόπρακτα των 
Α. Τσέχωφ, Κ. Μουρσελά

Πρόσκληση
Κόψιμο πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Σύλλογό μας

(συνέχεια από πρώτη σελ.) 
Στις 30 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 18.30 
Καλούνται:
Τα μέλη, οι φίλοι του Συλλόγου μας καθώς και οι φίλοι του πολιτισμού, στα 
γραφεία του συλλόγου μας για μια βραδιά πολιτισμού που θα συνδυασθεί  με 
την κοπή της καθιερωμένης Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.
Θα γνωριστούμε από κοντά με  την συγγραφέα και ηθοποιό Χρύσα Σπηλιώτη, 
και το τελευταίο θεατρικό της έργο, «Φωτιά και Νερό», που έχει ανέβει για 
δεύτερη χρονιά με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο ΑΛΜΑ. 
Επίσης θα παρευρεθεί  για λίγο, ο νέος ηθοποιός Βασίλης Κουκαλάνι, που 
είναι κατά το ήμισυ Πέρσης και κατά το ήμισυ Κρής, και υποδύεται ένα σημα-
ντικό ρόλο στην παράσταση.
Οι συστάσεις θα γίνουν από την  Αλεξάνδρα Ι. Σταυρακάκη.
Για όποιον επιθυμήσει να παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση, θα διατε-
θούν εισιτήρια με μειωμένη τιμή.

Ο Δήμος Ανωγείων σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης 
και την Υπεύθυνη Πολιτιστικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης παρουσί-
ασε με επιτυχία τη  θεατρική ομάδα του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου σε 
τέσσερα  θεατρικά  Μονόπρακτα των Α. Τσέχωφ, Κ. Μουρσελά, σε σκηνοθεσία 
του υπεύθυνου καθηγητή Β.Παπαδάκη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του θεσμού 
των θεατρικών ομάδων στα σχολεία με αφορμή  την  Παγκόσμια Ημέρα για το 
Θέατρο στην Εκπαίδευση(27 Νοεμβρίου 2008). 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχολείου Ανω-
γείων το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008, στις 9.00μ.μ.

Η στήλη μας, ενημερώθηκε για τους ακόλουθους ανωγειανούς γάμους:

Στις 11/10/2008 η Αικατερίνη Κονιού του Ταγεροβασίλη και της Αριστέας του 
Αλμπατομύρου και ο Γιώργος Λεβαντής του Ιωάννη, παντρεύτηκαν στον ιερό 
ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στο Χολαργό-Αττικής.

Στις 12/12/2008 ο Εμμανουήλ Καράτζης του Νικολάου και η Βασιλική 
Γεωργίου του Επαμεινώνδα, παντρεύτηκαν στον ιερό ναό Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος στην Κηφησιά

(συνέχεια από πρώτη σελ.) 
Το πρόγραμμα περιελάμβανε ομιλία του 
στιχουργού Κώστα Φασουλά, αλλά 
και του κοινωνιολόγου και εκπαιδευτι-
κού Γιαννάκου Ξυλούρη σχετικά με το 
έργο του Αριστείδη Χαιρέτη, αλλά και 
με τον ίδιο το δημιουργό. Η προσέγγι-
ση των παραπάνω ομιλητών και άξιων 
συγχωριανών μας ήταν μεστή και εν-
δελεχής, και έδωσε την ευκαιρία στους 
παρευρισκομένους να κατανοήσουν με 
πληρέστερο τρόπο το πλούσιο έργο του 
Γιαλάφτη.
Στη συνέχεια, ακολούθησε απαγγελία 
μαντινάδων από τον Γιαλάφτη. Η απαγ-
γελία αυτή συνοδεύτηκε από απόψεις 
και θέσεις του ίδιου του δημιουργού για 
τη ίδια τη ζωή, αλλά και την εμπειρία 
του σ’αυτήν. 
Η βραδιά συνεχίστηκε με προβολή του 
ντοκυμαντέρ, διάρκειας 59 λεπτών με 
τίτλο «Τί μαντινάδα να σου πώ;» του 
σκηνοθέτη Μάνου Ταξειδαράκη για τη 
ζωή και το έργο του καλλιτέχνη. Το ντο-
κυμαντέρ αυτό προβλήθηκε για πρώτη 
φορά στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκυ-
μαντέρ Θεσσαλονίκης στις 19/3/2007.
Ο  κόσμος στην αίθουσα, απόλαυσε ένα 

καλαίσθητο και ποιοτικό ντοκυμαντέρ 
και όλοι μας συνειδητοποιήσαμε τον 
λόγο, για τον οποίο το ντοκυμαντέρ 
αυτό απέσπασε πολύ καλές κριτικές από 
τους ειδήμονες του είδους, οπουδήποτε 
κι αν προβλήθηκε μέχρι τώρα..
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με παρα-
δοσιακή κρητική μουσική, από πε-
νταμελές μουσικό σχήμα, στο οποίο 
συμμετείχαν οι δυο υιοί του Γιαλάφτη, 
Στέφανος και Βασίλης (λύρα και λαού-
το, αντίστοιχα), αλλά και ο Μιλτιάδης 
Μαντινάος (τσαμπούνα).
Στις 10:00 το βράδυ ολοκληρώθηκε 
η εκδήλωση, η οποία απέσπασε κα-
λές κρητικές από όλους τους παρευρι-
σκόμενους, μεταξύ των οποίων και ο 
Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως κ. 
Γεωργ. Μαριδάκης, ο αντιπρόεδρος 
αυτής, κ. Άρης Μανουράς, αλλά και ο 
πρόεδρος του ιδρύματος της Κρητικής 
Εστίας κ. Παλάσαρος  (τον οποίο και 
ευχαριστούμε θερμά για την ευγενή πα-
ραχώρηση της αίθουσας και των τεχνι-
κών μέσων αυτής, για την τέλεση της 
εκδήλωσης) και πολλοί άλλοι.

Το ΔΣ
(βλ. φώτο σελ. 24)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

(συνέχεια από πρώτη σελ.) 
Παρακαλούνται θερμά, τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου μας, που επιθυμούν 
να παρευρεθούν στην εκδήλωση, να επικοινωνήσουν, το αργότερο μέχρι την Τε-
τάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009 στα ακόλουθα τηλέφωνα: 6972906273 κ. Μανου-
ράς, , 6977464742 κ. Σαλούστρος, κ Σκουλάς 6974555323, με σκοπό να κάνουν 
κράτηση θέσεων. Ευχαριστούμε προκαταβολικώς.

Το ΔΣ

ΟΙ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ 
ΕΞΕΔΡΑΜΑΝ…..

(συνέχεια από πρώτη σελ.) 
Κατά τις 5 το απόγευμα, πήραμε το δρόμο της επιστροφής, με πολλές και ευχάρι-
στες εικόνες στο μυαλό μας. Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, η καλή φίλη του 
συλλόγου μας Αλεξάνδρα Σταυρακάκη για ακόμα μια φορά (όπως και στην περυ-
σινή εκδρομή του Συλλόγου μας) μας έδινε χρήσιμες και πλούσιες πληροφορίες 
για τα αξιοθέατα, την ιστορία αλλά και την παράδοση των τόπων, από τους οποί-
ους διερχόμασταν, αλλά και για αυτούς που επισκεπτόμασταν. Στις 8:30 το βράδυ 
είχαμε πια επιστρέψει στην Αθήνα και αποχαιρετίσαμε την ωραία μας παρέα ανα-
νεώνοντας το ραντεβού μας για νέα εκδρομή σε κάποιους από τους πάμπολλους 
μαγευτικούς προορισμούς της πατρίδας μας.

Το ΔΣ

(συνέχεια από πρώτη σελ.) 
Ο Δήμαρχος Σωκράτης Σ. Κεφαλο-
γιάννης σημείωσε:

«Οι εργασίες αυτές είναι μέρος ενός 
συνολικού σχεδιασμού σχετικά με την 
αναβάθμιση των σχολικών μονάδων 
του Δήμου μας. Η τοποθέτηση της κε-
ραμοσκεπής τόσο στο Γυμνάσιο – Λύ-
κειο όσο και στο δημοτικό, πέρα από 
την υγρομόνωση που προσφέρει δίδει 
και μια αισθητική αναβάθμιση και το 
στίγμα που θέλουμε να δώσουμε σε 
όλα τα δημόσια κτίρια. Επιπλέον με 
την αντιστήριξη του μπαλκονιού πα-
ρέχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στους 
μαθητές και καθηγητές του σχολείου 
μας. Στην αμέσως επόμενη φάση θα 
πραγματοποιηθούν εργασίες συντή-
ρησης της περίφραξης των σχολείων, 
της ηχομόνωσης αιθουσών, της δημι-
ουργίας Βιβλιοθήκης στο Δημοτικό, 
της ανακατασκευής αίθουσας εργα-
στηρίου στο Γυμνάσιο, βαψίματος και 
γενικότερα συντήρησης των σχολικών 
μονάδων. Μετά από την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρή-
σουμε στην καθαίρεση του ρολογιού 

το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ετοι-
μόρροπο από την Πολεοδομία και θα 
υλοποιήσουμε μελέτη για την κατα-
σκευή νέου με τα φέροντα στοιχεία του 
παλαιού ρολογιού ώστε να κρατήσει 
άσβεστη την μνήμη. Επίσης προχω-
ράμε στην συντήρηση και λειτουργία 
του Σχολείου στα Σείσαρχα όπου σκο-
πός είναι να λειτουργήσει ως «Καλ-
λιτεχνικό Σχολείο» και να στεγάσει 
πολλές δραστηριότητες του Δήμου σε 
θέματα πολιτιστικής παιδείας. Τέλος ο 
προγραμματισμός των παρεμβάσεων 
συμπληρώνεται με την συντήρηση του 
Παιδικού Σταθμού καθώς και με την 
ανακατασκευή του Υπογείου σε χώρο 
αναψυχής παιδιών. 
Το νηπιαγωγείο μετά την ευγενική δω-
ρεά εις μνήμη «Αλέξη Δραμουντάνη» 
είναι σε φάση ολοκλήρωσης ώστε να 
μπορεί με άνεση να φιλοξενεί το ολοή-
μερο νηπιαγωγείο.
Επόμενος στόχος μας είναι η δημιουρ-
γία μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
που θα εξυπηρετήσει τα σχολεία μας. 
Σκοπός μας είναι to  έργο αυτό να χρη-
ματοδοτηθεί από το 4ο κοινοτικό πλαί-
σιο – ΕΣΠΑ».

«Ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων 
του Δήμου Ανωγείων»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΑΙΡΕΤΗ 

(ΓΙΑΛΑΦΤΗ)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Έφυγε από κοντά μας η πολυαγαπημένη 
μας μητέρα και σύζυγος. 
Ο σύζυγος και τα παιδιά της ευχαρι-
στούμε θερμά και από καρδιάς όλους 
τους συγγενείς και φίλους που συμπα-
ραστάθηκαν στο πένθος μας. Ευχαρι-
στούμε και όσους τίμησαν τη μνήμη 
μας καταθέντοντας αντί στεφάνων χρη-
ματικά ποσά για την ενίσχυση των συσ-
σιτίων των απόρων.

Εις μνήμην της ο υιός της θανούσης, 
Αλκιβιάδης Ιωαν Σκουλάς εισέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.

Άξιε σύντεκνε, φίλε Βαγγέλη,
με βαριά θλίψη και μεγάλη πίκρα σε αποχαιρετώ. Υπήρξες φίλος πιστός κι αγα-
αημένος, συνοδοιπόρος στη ζωή. Γεναιόδωρος και απλόχερος στα συναισθήματα 
σου προς όλους και προς εμένα και την οικογένειά μου. Η νεανική μας φιλία δυ-
νάμωσε ακόμα περισσότερο όταν βάφτισες το πρώτο μου παιδί, τον Αριστομένη, 
τον οποίο αγάπησες ως παιδί σου. Αυτή η φιλία κράτησε μια ζωή. Ήσουν μαχητής 
της ζωής και δίκαιος. Υπερασπιστής των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τιμητής 
του νόμου μέσα από μια μεγάλη και σπουδαία δικηγορική καριέρα. Ευτύχησες με 
την άξια γυναίκα σου την Ασπασία να αποκτήσεις τρία ικανά παιδιά, την Ειρήνη 
και το Σπύρο (που άξια συνεχίζουν το λειτούργημά σου) και το Μανόλη, άξιο και 
ικανό, επίσης, απογονό σου. Αγαπήθηκες πολύ και πρόσφερες απλόχερα, όπου σου 
ζητήθηκε,έμπρακτη την αγάπη και τη βοήθειά σου. Κατέκτησες τον σεβασμό των 
πολλών και έδωσες το καλό παράδειγμα σε όλους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που  
σε σκεπάζει. 

ο σύντεκνος και φίλος σου,
Βασίλης Ι. Μανουράς

Εις μνήμην ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  ΣΚΟΥΛΑ
(απεβίωσε στις 8-11-2008)

Με μεγάλη θλίψη και βαθιά οδύνη σε 
αποχαιρετήσαμε όλοι, αγαπημένε ξά-
δερφε Γιάννη για το μακρύ σου ταξίδι. 
Έφυγες γρήγορα και χτυπημένος ύπουλα 
από τη σκληρή και ανίκητη αρρώστια. Η 
ζωή, από μικρό, ήδη,  παιδί, σου επιφύ-
λαξε, βάσανα και δυσκολίες. Πατέρα δεν 
ευτύχησες, καλά –καλά, να γνωρίσεις. 
Η καλή και άξια μάνα σου Σεφόνη φρό-
ντισε εξ αρχής να μην σου λείψει τίποτα 
και πάλεψε σθεναρά για να σε αναθρέψει 
(ως το μόνο της, άλλωστε, παιδί) αξιο-
πρεπώς, σε δύσκολους και δυσοίωνους 
καιρούς. Πολύ νωρίς, με πνεύμα ανή-
συχο και δημιουργικό, αναζήτησες την 
τύχη σου, μακριά από τ’Ανώγεια, στην 
Αθήνα και με μεγάλο, αλλά περήφανο, 

όπως η ζωή σου, αγώνα, έφτιαξες με τη 
άξια σύζυγό σου Χριστίνα, αγαπημένη 
οικογένεια και ευτύχησες ν’ αναθρέψε-
τε με αξιοσύνη τα τρία παιδία σας: την 
Τέτα, το Νίκο, και την Σοφία.
Αυτά τα παιδία, σου χάρισαν ευτυχία 
και χαρά στη ζωή σου και ήσουν δικαι-
ολογημένα υπερήφανος που τα έβλε-
πες πετυχημένα και αγαπητά απ’όλους. 
Ευτύχησες να κάνεις  άξιο γαμπρό τον 
Γιώργη και νύφη την Κωνσταντίνα. Ευ-
τύχησες να δεις 9 εγγόνια και την μι-
κρότερη κόρη σου, τη Σοφία, και αυτή 
ευτυχισμένη.
Υπήρξες άνθρωπος με σπουδαίο ήθος 
και χαρακτήρα, συμπονετικός και καλο-
συνάτος, δίκαιος και γενναιόδωρος. Μια 
άτυχη στιγμή, όμως πριν είκοσι, περίπου, 
χρόνια, σου στέρησε το πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την υγεία σου. Εσύ όμως, 
έστω και λαβωμένος και κατ’ανάγκη πε-
ριορισμένος, δεν έπαψες να αγωνίζεσαι 
και να ενδιαφέρεσαι, να μάχεσαι και να 
ρωτάς για όλους και για όλα. Δεν έπαψες 
να αγωνίζεσαι για το καλό των παιδιών 
σου και να προσδοκάς το καλύτερο γι’αυ-
τά. Δεν έπαψες να αγαπάς. Τόσο τα παιδιά 
σου, όσο και η άξια σύζυγός σου Χριστί-
να, σου στάθηκαν και σε βοήθησαν με τη 
σειρά τους, ώστε να μην σου λείπει τίπο-
τα. Τώρα πια θα βρίσκεσαι με τον πατέρα 
σου το Σωμαρονικόλα και θα έχεις τόσα 
να του πεις και να μοιραστείς μαζί του, 
αφού ποτέ πριν, δεν είχες αυτή την ευκαι-
ρία. Και είμαι σίγουρος ότι θα χαρείς που 
θα σμίξεις ξανά και με την μάνα σου τη 

Σεφόνη, που έφυγε πριν λίγα χρόνια και 
αυτή για το μακρύ ταξίδι.
Όλοι εμείς, που σε γνωρίσαμε από κοντά 
και σε αγαπήσαμε, συγγενείς και φίλοι, 
θα σε θυμόμαστε πάντα μαχητικό και 
θαρραλέο, όπως πραγματικά ήσουν.  Άλ-
λωστε μας δίδαξες την αγάπη και αυτή 
θα σου ανταποδώσουμε στο έπακρο. Δεν 
θα σε ξεχάσουμε ποτέ, όπως δεν σε ξεχά-
σαμε οι τόσοι πολλοί φίλοι και συγγενείς 
την ημέρα του αποχαιρετισμού. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.

Με ευγνωμοσύνη,
Ο πρωτοξάδερφός σου,
Γιάννης Β. Μανουράς

***

Σήμερο μέρα σκοτεινή
ό,τι κι αν πω δε φτάνει

π’άνοιξε η πόρτα τ΄ουρανού
στο Μανουρά το Γιάννη

Άντρα, πατέρα και παππού
ξάδελφε μα και θείο,
έφυγες κάπως ξαφνικά

δεν είπαμε αντίο

Θυμός με πιάνει και ρωτώ
ποιο ήτονε το ζόρι

να πας στο Θεό πριχού να δεις
νύφη τη μικρή κόρη

Λογίζομαι όμως πως εκεί
πλέον δεν υπάρχει πόνος

θα γαληνέψει η ψυχή
και δε θα νιώθεις μόνος

Χαιρέτισέ μου τον παππού
και τη θεία τη Σεφόνη,
ανάπαυσε το πνεύμα σου
βάρη πια δε σηκώνει

Και που και που να με θωρείς
Και να γελάς μαζί μου,

Να ξέρεις πως η σκέψη σου
Θα ζει με στην ψυχή μου

Φιλιά.
Η ανηψιά σου

Μιρέλλα

Εις μνήμην του θανόντος εισφέρθηκαν 
στη Φ.Α. τα ακόλουθα χρηματικά ποσά:
Η Χριστίνα χα Ιωάννη Μανουρά εισέ-
φερε το ποσό των 50 ευρώ 
Η οικογένεια του Γεωργίου Φασουλά 
εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ 
Ο Γιώργης Μανουράς (Ψαρογιώργης) 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ 
Η οικογένεια Λεωνίδα Σταυρακάκη 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ 
Ο Άρης Μανουράς (Ζωνός) εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ εις 
μνήμην Ιωάννη Μανουρά
Η οικογένεια Ελευθερίου Μανουρά 
(Σωμαρολευτέρη) εισέφεραν στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ 
Η Μαρία Μανουρά-Καλλέργη εισέφε-
ρε το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α. 

Εις μνήμην ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΟΥΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(απεβίωσε στις 24/11/2008, ετών 65)

Σήμερα φεύγει από κοντά μας ένας της 
παλιάς φρουράς του κόμματός μας και 
όταν λέμε της παλιάς φρουράς εννοούμε 
στην γλώσσα μας, εμείς οι κομμουνιστές 
αυτό που έλεγε και ο Λένιν: «δεν μπο-
ρούμε, εκτός αν θέλομε να κάνομε στρα-
βά μάτια, αυτοί που περάσανε φωτιά 
και ατσάλι να μην τους αναγνωρίσουμε 
παλιά φρουρά» Και είναι πράγματι συ-
γκινητικό, αλλά και μεγάλη τιμή σ’αυτόν 
που θα έχει την τύχη να βγάζει λόγο σε 
τέτοιους νεκρούς.
Ο σύντροφος Μυρομανόλης στην πο-
ρεία της ζωής του και μάλιστα πολύ 

νωρίς, διαπίστωσε, ότι στην κοινωνία 
που ζούσαμε και που ζούμε είχε να δια-
λέξει σε δύο πράγματα: ή υποτάσσεσαι 
σ’αυτήν την κοινωνία ή  παλεύεις για 
μια καλύτερη κοινωνία. Αυτός διάλεξε 
το δεύτερο και όσοι αυτό διαλέξανε το 
πληρώσανε, γι’αυτό ακριβώς τον λόγο 
αξέχαστε σύντροφε βρισκόμαστε μαζί 
σου εδώ σήμερα, για να αποχαιρετήσου-
με εσένα τον τόσο σεμνό αγωνιστή για 
τη λεβέντικη κομμουνιστική ζωή σου. 
Αυτήν θαυμάζουμε κα αυτήν τιμούμε, 
γιατί προσωπικότητες σαν τη δική σου, 
μόνο με εκείνα τα ατόφια υλικά του 
Μαρξισμού-Λενινισμού μπορούν να συ-
γκριθούν και να επιμένουν στην ομορφιά 
όλου του κόσμου. Τι να κάνουμε. Αυτή 
είναι η μοίρα του ανθρώπου: αφού γεν-
νηθεί, θα πεθάνει.
Από την Κ.Ο.Β και το παράρτημα 
Π.Ε.Α.Ε.Α. Ανωγείων, ας είναι αιωνία η 
μνήμη σου.

(επικήδειος που εκφωνήθηκε προς τιμή 
του θανόντος από τον γραμματέα της 
Κ.Ο.Β. Ανωγείων κ. Τηλέμαχο Σταυρα-
κάκη)
Εις μνήμην του θανόντος ο αδερφός του 
Μανούσος Αεράκης εισέφερε το ποσό 
των 200 ευρώ στη Φ.Α.
 Η συντακτική επιτροπή της Φ.Α. ζητάει 
συγγνώμη από τους οικείους του θανό-
ντος για την, από παραδρομή, καθυστέ-
ρηση της δημοσίευσης του ως άνω κει-
μένου.

Εις μνήμην ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕΡΑΚΗ 
(ή ΜΥΡΟΜΑΝΟΛΗ)

Εις μνήμην ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΡΕΝΤΖΟΥ 
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

(απεβίωσε στις 24-10-2008, ετών 75)
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Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου κη-
δεύτηκε στα Ανώγεια παρουσίας 
πλήθους κόσμου σε ηλικία 87 ετών, 
ο Σάββας Γ. Σμπώκος (Ατζαρόσαβ-
βας).
Επικήδειους εκφώνησαν οι πρώην 
Δήμαρχοι Γιώργης Κλάδος, Γιώργης 
Σμπώκος και ο ανιψιός του Βασίλης 
Σμπώκος.

Από τον  ανιψιό του, Βασίλη  Σμπώκο

«Θείε Σάββα,
Πριν από πολύ καιρό είχες εκφράσει 
μια επιθυμία. Θέλω είχες πει στο   συ-
νομιλητή σου, την ημέρα της κηδείας 
μου να πεις δυο κουβέντες για τη ζωή 
μου. Στέκομαι εγώ εδώ σήμερα για να 
εκπληρώσω αυτή σου την επιθυμία, 
μιας και με αυτόν που του την είχες  
εκφράσει, είσαστε από χθες βράδυ πα-
ρέα. Εύχομαι και πιστεύω από εκεί που 
με βλέπετε να μην σας απογοητεύσω. 
Γεννήθηκες και μεγάλωσες σε μια επο-
χή δύσκολη όπου δυο πράγματα υπήρ-
χανε πληθώρα γύρω σου. Πολλή φτώ-
χεια και πολύ φιλότιμο. Τα δυο αυτά 
στοιχεία έπαιξαν καταλυτικό ρόλο 
στην διαμόρφωση του χαρακτήρα σου. 
Ο καθημερινός αγώνας για την επιβί-
ωση, η συμμετοχή σου στους εθνικο-
απελευθερωτικούς και κοινωνικούς 
αγώνες και συνάμα η αγωνία σου για  
το συνάνθρωπο, η παρουσία σου στο 
καλό και στο κακό, η συγκροτημένη 
σοφή σκέψη σου με την μορφή μιας 
απλής συμβουλής σε όλους μας, έχου-
νε τις ρίζες τους στα βιώματα σου, την 
εποχή της ανατροφής σου. 
Ήσουνα το τέταρτο στη σειρά παι-
δί της εννιαμελούς  οικογένειας του 
Ατζαρογιώργη.  Από την ηλικία των 
έξι χρόνων κάτι το ασύλληπτο για την 
εποχή που ζούμε σήμερα μπαίνεις στα 
βάσανα  της ζωής. Φαμεγάκι,  για δύο 
μιγόμια σιτάρι ή για πέντε έμπολα ολό-
κληρη χειμωνιά,  βοηθάς την οικογέ-
νεια σου να επιβιώσει και παράλληλα 
προσπαθείς να κανοπιάσεις  το δικό 
σου κουράδι. Αγώνας σκληρός και συ-
νεχής καθ’ όλη την διάρκεια της εφη-
βείας  σου. 
Τα πρώτα χρόνια της  ενηλικίωσης  
σου γίνεσαι μάρτυρας της ναζιστικής 
θηριωδίας. Εντάσσεσαι στον αγώνα 
κατά του κατακτητή. Τα μητάτα  των 
Σμπώκηδων,  προεξέχοντος αυτό του 

Σμπωκοχαραλάμπη,  είναι από τους 
βασικούς τροφοδότες στο βουνό των 
αντιστασιακών οργανώσεων και κυρί-
ως του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ.  Βάζεις το δικό 
σου λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. 
Η επόμενη μέρα όμως της απελευθέ-
ρωσης είναι πολύ σκληρή. Χωρισμένοι 
στους πέντε ανέμους,  με καμένο το 
σπίτι και λεηλατημένο το βιός, η ζωή 
ξεκινά από μηδενική βάση. Δε προ-
λαβαίνεις όμως ούτε καν να σκεφτείς 
και η πατρίδα σε καλεί για την ετερο-
χρονισμένη στράτευση σου,  η οποία 
έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια λόγω 
του εμφυλίου πολέμου. Στα βουνά 
της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας θα 
αφήσεις την δικιά σου στάμπα. Ίσως η 
δυσκολότερη περίοδος της ζωής σου. 
Βλέπεις με τα μάτια σου τον αλληλο-
σκοτωμό του έθνους, κάτι που δεν σε 
εμπνέει, κατορθώνεις όμως να κερδί-
σεις το σεβασμό και την αναγνώριση 
των συναδέλφων  σου για την ψύχραι-
μή σου στάση και την οξύτητα του 
πνεύματος σου. Είναι χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ο θαυμασμός προς το πρό-
σωπο σου του Ταγματάρχη σου Καρα-
βίτη,  μετέπειτα υπασπιστή του Βασι-
λιά Παύλου όπως αυτός μεταφέρθηκε 
προς τους Ανωγειανούς  Βουλευτές της 
εποχής, Κουντομανώλη Κεφαλογιάν-
νη και Μιχαλάκη Σκουλά σε συνομι-
λία τους:  «Όποια εντολή έπαιρνα από 
τους  ανωτέρους μου πρώτα την κου-
βεντιάζαμε με το Σμπώκο και μετά την 
υλοποιούσα ή όχι. Να ‘στε περήφανοι 
για τον τόπο σας που βγάζει τέτοια πα-
λικάρια» τους είχε πει.
Επιστρέφεις από την στρατιωτική σου 
θητεία και διαπιστώνεις ότι η ελευθε-
ρία που με τόσους κόπους κατακτήθη-
κε,  δεν έχει αναφορά σε όλους τους 
Έλληνες. Ο εχθρός τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή  είναι οι κομμουνιστές. 
Ένας καινούριος είκοσι πενταετής  
γολγοθάς ξεκινά. Ο Σμπωκογιώργης 
με τον Μπαφ Κώστα έχουν βγει στην 
παρανομία. Στους Σμπώκηδες και κυ-
ρίως στους βοσκούς  πέφτει το μεγάλο 
βάρος. Κόκκινες πλάκες, Μελιδομά-
σκαλα, Βάρσαμος, Ασφενταμόπουπα 
στοχοποιούντε. Ελέγχοι, διώξεις, εξο-
ρίες, εξευτελισμός της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας στην ημερησία διάταξη. 
Αλλά και απ’ αυτό τον αγώνα βγαίνεις 
νικητής. Και βγαίνεις νικητής, γιατί 
δεν περιθωριοποιείσαι. Αντίθετα στην 
διάρκεια αυτών των σκληρών είκοσι 
πέντε χρόνων αποκαταστήσαι και εσύ 
και τα αδέρφια σου. Και κουράδι θα 
κάμετε και αγορές και μόνιμο τόπο χει-
μερινής εγκατάστασης για τα πρόβατα 
θα εξασφαλίσεις.
Παράλληλα είσαι ενεργός πολίτης. Στο 
πλευρό του Ευριπίδη Χαιρέτη είσαι ο 
μικρότερος από τους τέσσερις Ανω-
γειανούς βοσκούς που πρωτοστατούν 
στη δημιουργία του Κτηνοτροφικού 
Συνεταιρισμού. Οι συμβουλές σου εί-
χανε ειδικό βάρος για όλες τις μετέπει-
τα διοικήσεις του Συνεταιρισμού,  με 
ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση σου με 
τον αδερφοκτό σου Παμίκα Ξυλούρη. 
Η αγωνία σου για την πορεία του Συ-
νεταιρισμού είχε την ίδια ένταση μέχρι 
και τις τελευταίες μέρες της ζωής σου. 
Μεγάλο κεφάλαιο είναι η παρουσία 

σου δίπλα στο Γιάννη σε όλη την μέχρι 
τώρα διάρκεια της πολιτικής του δρά-
σης. Το επιβλητικό σου παράστημα, 
το χάρισμα της αφηγηματικότητας, ο 
σεμνός και μεστός λόγος σου,  σε κά-
νουν να αποκτήσεις φίλους σε όλες τις 
γωνιές του Ρεθύμνου. Γινόμαστε όλοι 
συχνά  δέκτες  του θαυμασμού τους για 
το πρόσωπο σου. 
Παντρεύτηκες την Βαγγελιώ του Χρο-
νομιχάλη. Η «γρα Βαγγελια» όπως σ’ 
άρεσε να τη λες, στάθηκε πραγματικός 
ρούκουνας δίπλα σου σαράντα  πέντε  
ολόκληρα χρόνια. Φέρνετε στον κόσμο 
δυο κοπέλια,  την Ελένη και το Γιώρ-
γη,  που τα αγαπάς και τα φροντίζεις,  
όπως ήξερες να κάνεις με όλα τα κο-
πέλια που περάσανε από τα χέρια σου. 
Είτε σαν μαντρατζήδες είτε εμείς που 
αναθραφήκαμε δίπλα σου. Είχες το 
προνόμιο να διαχειρίζεσαι την αγνή 
παιδική ψυχή με ιδιαίτερα χαρισματι-
κό τρόπο. Ηχεί ακόμη στα αυτιά μου η 
τόσο χαρακτηριστική φράση σου: «να 
τρως μπρε Βασίλη να πίνεις να κάνεις 
και δουλειά» η οποία έρχεται από πολύ 
βαθιά και σηματοδοτεί το ίδιο σου «το 
είναι».  

Θείε Σάββα 
Η  Ελένη, ο Γιώργης και η αγαπημένη 
σου νύφη Μαριάννα, νιώθουνε το βά-
ρος της παρακαταθήκης που αφήνεις 
πίσω σου και να είσαι βέβαιος ότι θα 
μεταλαμπαδεύσουνε στα παιδιά και 
στα εγγόνια τους, τις αρχές και τις αξί-
ες που τους δίδαξες και τις οποίες πι-
στά υπηρέτησες σε όλη σου τη ζωή.

Θείε Σάββα 
Από χθες το βράδυ είσαι  παρέα με 
τους πολλούς. Σ’ έχουν πάρει  από το 
χέρι ο Γουβάς με τον Ατζαρογιώργη, 
είσαι στην αγκαλιά των γονιών σου, 
παρέα με το Κλεισθένη, τη Μαρία, το 
Ατζαρομίχαλο την Κλεισθένενα, το 
Παντελογιώργη , το Τζαβολιό και τους 
υπόλοιπους αγαπημένους συγγενείς. 
Μαζί με σένα όμως έφυγε και ένα κομ-
μάτι του εαυτού μας. Δεν θα ξεχάσω 
ποτέ τα λόγια σου μες την μεγάλη οδύ-
νη μας για το χαμό του Γιώργη. Δεν θα 
ξεχάσω ποτέ τη μαντινάδα που είπες 
τότε, με αναφορά στο πρόωρο χαμό 
τριών βλαστών της οικογένειας μας 
που σημάδεψαν τη ζωή σου του Σμπω-
κογιώργη, του Κώστα του  γιατρού και 
του Ατζαρογιώργη. 

Ο ήλιος έσκοτείνιασε στσι  
Σμπώκηδες δε λάμπει 

οι επιστήμονες τονε φεύγουνε 
για τον Αδή.

Ο ήλιος πάλι έσκοτείνιασε. Και οι 
τρεις επιστήμονες, σήμερα γίνονται 
τέσσερις, γιατί αποχαιρετούμε τον επι-
στήμονα που τελείωσε αριστούχος το 
Πανεπιστήμιο της ζωής.

Καλό σου ταξίδι θείε».

***

Από τον πρώην Δήμαρχο Γεώργιο 
Σμπώκο 
«Αείμνηστε και ξεχωριστέ άνθρωπε  
Σάββα Σμπώκο,
Έφθασες και συ στο τέρμα της ζωής, 
εκεί που όλοι μας αργά ή γρήγορα, 

φθάνομε κάποια μέρα.
Με βαριά καρδιά σ’ αποχαιρετούμε 
όλοι και γω θα προσπαθήσω μέσα στα 
λίγα λόγια του αποχαιρετισμού μου να 
σκιαγραφήσω επιγραμματικά κι όσο 
μου είναι δυνατόν, τη ζωή και το έργο 
σου που κατά κοινή ομολογία κάνουν 
περήφανους τους συγγενείς, τους φί-
λους και τους συγχωριανούς σου.
Γεννήθηκες στο σπίτι του Ατζαρογιώρ-
γη το 1921, σε ώρες πολέμου και συμ-
φοράς και στα αθώα παιδικά σου χρόνια 
ζυμώθηκες με τη στέρηση, τον αγώνα 
και την αγωνία της επιβίωσης μέσα σε 
μια φτωχή και πολυμελή οικογένεια, 
που όπως μπορεί να πει κανείς, δε είχε 
στον ήλιο μοίρα, όπως και οι περισσό-
τερες οικογένειες των Ανωγειανών της 
περίοδο εκείνη. Μαντρατζάκι ξιπόλη-
το και ταλαιπωρημένο ανεβοκατέβαι-
νες τις πλαγιές του Ψηλορείτη ενισχύ-
οντας με την σκληρή δουλειά σου το 
πενιχρό οικογενειακό σας  εισόδημα 
και μόλις άρχισες να ανδρώνεσαι φεύ-
γεις βοσκάκι στο Μονοφάτσι, απ’ όπου 
γυρίζεις μετά από χρόνια, κουραδάρης 
και συνεχιστής της ποιμενικής παρά-
δοσης των Σμπώκηδων, για να στολί-
σεις με την λαμπερή παρουσία σου τις 
αποστροφές στην Ασφενταμόπουπα, 
στα Μελιδομάσκαλα και τις Κόκκινες 
Πλάκες της Νίδας.
Υπήρξες σωστός, πράος και ειλικρι-
νής, υπόδειγμα σωστού και ευγενούς 
ανθρώπου, ανθρώπου αγωνιστή, που 
ξέρει να μάχεται με τόλμη και γενναι-
ότητα στο στίβο του πολέμου και της 
ειρήνης.  Ήσουν προικισμένος με την 
γνώση, σοβαρότητα, ανθρωπιά και φι-
λότιμο. Κατάφερες, να αναδείξεις την 
οικογένεια του Ατζαρογιώργη σε μια 
από τις πιο αξιοσέβαστες και εύρωστες 
οικονομικά οικογένειες στην περιοχή 
των Ανωγείων και του Ψηλορείτη.
Η οικογενειακή αρχοντιά σου και το 
μεγαλείο της ψυχής σου εσκόρπισαν 
παντού τα ελέη της προσφοράς και της   
φιλανθρωπίας σου.
Το σπίτι σου και το μητάτο σου είχαν 
πάντα τις πόρτες ανοιχτές σ’ όλους 
όσους είχαν ανάγκη για λίγο ψωμί και 
προστασία.
Σοβαρός και μετρημένος, φιλαλήθης 
και έντιμος, φιλάνθρωπος και πατριώ-
της, μπόρεσες σ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωή σου να κρατηθείς όρθιος, ανάμεσα 
σε θύελλες και καταιγίδες ανθρώπινων 
παθών και μίσους, πιστός πάντα στις 
παραδόσεις του τόπου σου.
Υπηρέτησες για πέντε ολόκληρα χρό-
νια, ως στρατιώτης την πατρίδα σου 
με τιμή και συνέπεια, όπως με τιμή και 
συνέπεια υπερασπίστηκες τις ιδέες και 
τα ιδανικά σου, κόντρα στο ρέμα και 
στάθηκες αλύγιστος στις απειλές, τις 
φοβέρες, τις διώξεις, τις εξορίες και 
την οικονομική εξουθένωση που οι ιδε-
ολογικοί αντίπαλοι επέβαλαν σε σένα 
και την οικογένεια σου.
Πολύτιμος συμπαραστάτης βοηθός και 
στήριγμα στο πιο μεγάλο μέρος της 
ζωής σου στάθηκε η διαλεκτή και άξια 
σύζυγος σου Ευαγγελία το γένος Μι-
χαήλ  Κεφαλογιάννη ή Χρονομιχάλη. 
Μαζί δημιουργήσατε μια εξαίρετη και 
αξιοπρεπή οικογένεια, τιμή και στολίδι 
της κοινωνίας των Ανωγείων.

Εις μνήμην ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΜΠΩΚΟΥ
(απεβίωσε στις 13/12/2008, ετών 87)

(...συνεχίζεται στην επόμενη σελ.)
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Όρθιος, σαν την κορυφή του Ψηλορεί-
τη έμεινες πάντα, αείμνηστε  Ατζαρό-
σαββα και μέχρι την τελευταία στιγμή 
της ζωής σου, δίνοντας το πιο φωτεινό 
παράδειγμα του αγωνιστή ανθρώπου, 
που με το έργο και την προσφορά του 
τίμησε την οικογένεια του και την κοι-
νωνία των Ανωγείων γενικότερα.
Αείμνηστε Σάββα Σμπώκο
Σ’ ευχαριστούμε για όσα σημαντικά 
προσέφερες στον τόπο μα και τους αν-
θρώπους του.
Σ’ ευχαριστούμε για το υπόδειγμα ζωής 
που μας χάρισες και ευχόμαστε να εί-
ναι ελαφρύ το χώμα της Ανωγειανής 
Γης, που σε λίγο θα σε σκεπάσει.»

***

Από τον πρώην δήμαρχο Γιώργη Κλά-
δο

«Με το θάνατο του Σάββα στα 87, του 
κλείνει σιγά-σιγά ο κύκλος αυτών που 
γεννήθηκαν στα πρώτα χρόνια της δε-
καετίας του ΄20 στα Ανώγεια.
Μια δεκαετίας που σημάδευσε δραμα-
τικά την ιστορία της Ελλάδας. Ήταν 
τα χρόνια που τα παιδιά από τα πρώ-
τα τους βήματα, γνώριζαν τον πόνο 
και αντίκριζαν    γύρω τους πένθος και 
δάκρυα κι έβλεπαν σε κάθε τους βήμα 
μαυροφορεμένες μανάδες, αδερφές 
και χήρες γυναίκες, που δεν είχαν ένα 
τάφο να αποθέσουν λίγα λουλούδια να 
το ποτίσουν μένα δάκρυ. Και η φτώ-
χεια που  συμβάδιζε με την ιστορική 
διαδρομή των Ανωγείων, έκανε ακόμα 
πιο σκληρή την πραγματικότητα. Ήταν 
τα χρόνια που τα αγόρια πήγαιναν στο 
σχολείο με χιλιομπαλωμένα ρούχα 
και  παπούτσια και όχι σπάνια, ξυπό-
λητα, και τα κορίτσια με τα  τσόκαρα 
(φελλούς) που οι Ανωγειανοί μαραγκοί 
ετοίμαζαν.
Αλλά δίπλα σ’ αυτά υπήρχε και η άλλη 
πιο φωτεινή και ελπιδοφόρα πλευρά.

Τα παιδιά βίωναν, άκουγαν και ένοιω-
θαν κάτι να τους γέμιζε με περηφάνια 
και θαυμασμό και με την φαντασία 
τους προσπαθούσαν, πολλές φορές μυ-
θοποιώντας τα γεγονότα, να τα αναπα-
ραστήσουν και να γίνουν συμμέτοχοι. 
Ήταν οι καθημερινές ιστορίες στα κα-
φενεία, στις βεγγέρες, στους δρόμους, 
στο σχολείο, από αυτούς που είχαν ζή-
σει, είχαν πάρει μέρος, είχαν ακούσει 
για τους αγώνες, μακρόχρονους και 
πολυαίμακτους, που έβλεπαν ανάμεσα 
τους όσους ακόμα ήταν στη ζωή και 
ιδιαίτερα εκείνους που είχαν παίξει ένα 
ξεχωριστό ρόλο κι έβαλαν την προσω-
πική τους σφραγίδα σ’ αυτά. 
Μέσα σε αυτό το κλίμα μεγάλωσε  και 
ο Σάββας, παιδί πολυμελούς οικογέ-
νειας με αχώριστη συντροφιά τη φτώ-
χεια και όλα τα άλλα. Ήταν ο Σάββας 
το βοσκάκι για λίγες δραχμές  και μια 
«καληκοσιά». Ότι ήταν ο Σάββας που 
γνωρίσαμε, με την απέραντη καλοσύ-
νη, την καθαρή σκέψη που του επέτρε-
πε να βλέπει μακριά και νηφάλια, της 
ανοιχτόκαρδης φιλοξενίας, την προ-
σωπική παλικαριά, ο ενεργός πολίτης 
της προσφοράς για το κοινό καλό, ο 
Σάββας που σε καθήλωνε με τον αφη-
γηματικό του λόγο. Βγήκε από αυτό 
το καζάνι που αντί να κάψει ατσάλωνε 
τους χαρακτήρες. Αυτός ήταν ο Σάβ-
βας όπου συνοδέψαμε στο τάφο.
Αυτό το Σάββα συντρόφεψε η Βαγγελιά  
και στάθηκε δίπλα του σ’ αυτήν την δύ-
σκολη αλλά ωραία πορεία της ζωής του. 
Η Ελένη και ο Γιώργης έχουν κληρονο-
μιά ένα σπουδαίο όχι υλικό αλλά άυλο  
κεφάλαιο που οφείλουν να διαφυλάξουν 
και να το πάνε ‘‘λίγο πιο πέρα’’».

Η οικογένεια του Σάββα Σμπώκου, 
εισέφερε εις μνήμην του,  το ποσό των 
150 ευρώ στη Φ.Α.
Η οικογένεια της Ελευθερίας Ρούλι-
ου εισέφερε εις μνήμην του εκλιπόντος 
το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α . 

Εις μνήμην ΜΑΡΙΟΥ ΟΥΖΟΥΝΗ
(απεβίωσε στις 27/10/2008, ετών 77)

Αγαπημένε μας Μάριε,

θλιβερό του καθήκον και ο κλήρος που 
έτυχε σε μένα, να περιγράψω μέσα σε 
λίγες γραμμές μια μεγάλη, σπουδαία 
και δημιουργική πορεία που έκανες στη 
ζωή σου.
Δεν πάνε 5 μέρες που σε ένα άλλο θλι-
βερό περιστατικό για την οικογένειά 
μας με την φυγή της θείας Μάλαμας, 
συναντηθήκαμε και κουβεντιάσαμε για 
τελευταία φορά..
Με την ευκαιρία κάποιου περιστατικού, 
άκουσα να μου λες ότι: «Για πρώτη 

φορά στη ζωή μου φόρεσα παπούτσια 
στα 16 μου» «Τα πόδια μου ήταν γυμνά 
και κρύα μα τα όνειρα και η καρδιά μου 
ζεστά σαν τη φωτιά» και πράγματι έτσι 
ήταν , αφού ο ίδιος το απέδειξες. Κατα-
γόσουν από μια φτωχή οικογένεια, αλλά 
περήφανη και με αρχές για όλους σας.
Αυτά πήρες ως προίκα και αυτά κράτησες.
Από μικρός μπαίνεις στην βιοπάλη. Αγω-
νίζεσαι για να καταφέρεις να βγεις από 
αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Με ό,τι 
καταπιάνεσαι το επίθετο «Ουζούνης» 
γίνεται συνώνυμο της δημιουργίας, της 
εντιμότητας και της καλοσύνης.
Το 1972 ασχολείσαι με την εμφιάλωση 
ελληνικών ποτών.
Η φαντασία σου όμως και η αγάπη σου 
για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό της 
χώρας μας σε οδηγούν,  ώστε τα μπου-
κάλια εμφιάλωσης να έχουν και τις αντί-
στοιχες αρχαιοελληνικές παραστάσεις. 
Οι «Καρυάτιδες» και όχι μόνο μέσα από 
την δημιουργία σου, αγαπημένε Μάριε, 
ταξιδεύουν από την αρχή σε ολόκληρη 
την Ελλάδα. Γίνεσαι αυτομάτως ένας 
πρεσβευτής μέσα από τη δουλειά σου, 
της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας.
Ο Μάριος αγωνίζεται σκληρά για την 
επέκταση της μικρής, στην αρχή, επι-
χείρησής του και δεν αργεί πολύ γρήγο-

ρα να δημιουργήσει το δικό του πλέον 
εργοστάσιο.
Άραγε ξέχασε τα γυμνά και κρύα του 
πόδια;  Όχι, βέβαια. Ο Μάριος δεν ξε-
χνά και γι’αυτό στηρίζει οικονομικά και 
ηθικά όποιον του κτυπά την πόρτα.
Η συμπεριφορά του δεν αλλάζει. Δεν 
γίνεται ξαφνικά ο «κάποιος». Στηρίζει, 
συνεργάζεται και αφουγκράζεται τον 
πόνο και τα προβλήματα των ανθρώπων 
που έχει δίπλα του.
Ο Μάριος όμως θέλει να δημιουργή-
σει, αλλά και να πετύχει αλλά και να 
πετύχει και σ’ένα άλλο πιο σημαντικό 
τομέα της ζωής του, την οικογένεια και 
εκεί δίνει τις εξετάσεις του και παίρνει 
το βαθμό «άριστα». Γνωρίζεται με τη 
δραστήρια και αφοσιωμένη σύζυγό του 
Μαρία Μανουρά. Η Μαρία γίνεται συ-
νεργάτης, σύζυγος και μάνα των τριών 
υπέροχων παιδιών τους.
Δεν θα ξεχάσω τη μεγάλη του χαρά το 
1981, στο μαιευτήριο «Μητέρα», όταν 
γεννήθηκε ο πρώτος του γιός, ο Μάριος.
Ένα χρόνο αργότερα η κόρη του η Μα-
ρία έρχεται για να φωτίσει ακόμα πε-
ρισσότερο τη χαρά και το σπιτικό του.
Το 1986 έρχεται για να ολοκληρώσει 
την απέραντη ευτυχία του ο μικρός 
Γιώργος.

«Τι κάνεις Μπούλη μου;»…έτσι προ-
σφωνούσε ο Γιώργος τον πατέρα Μά-
ριο.
Κι αυτός γέμιζε χαρά και υπερηφάνεια 
και για τα τρία του παιδιά που τα έβλε-
πε να μεγαλώνουν σε γερές και στέρεες 
βάσεις. Δίπλα του, σαν βράχος η γυ-
ναίκα του Μαρία. Της αναγνώριζε όλη 
αυτή την τεράστια προσφορά της, αλλά 
και την ευγνωμονούσε. Αυτός ήταν ο 
Μάριος. Η μεγάλη καρδιά του όμως τον 
πρόδωσε.
Για ένα πράγμα όμως να είσαι σίγουρος, 
αγαπημένε μας Μάριε, ότι δεν θα προ-
δωθείς ποτέ από την οικογένειά σου, τη 
γυναίκα σου και τα παιδιά σου.
Στο σαλόνι της καρδιάς τους θα είσαι 
για πάντα στην καλύτερη θέση.
Γιατί εσύ κέρδισες τη ζωή σου με αξία, 
με κόπο, με αγωνία, με πόνο, με πίστη 
και αφοσίωση.
Όλοι εμείς που σε ζήσαμε θα θυμόμα-
στε το φωτισμένο σου σπίτι σε όλες τις 
ανάγκες μας.

Καλό ταξίδι, Μάριε.

Εις μνήμην του θανόντος η Μαρία Μα-
νουρά-Μηλιαρά εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ

(...συνέχεια από την προηγ. σελ.)

Η οικογένεια του θανόντος ευχαρι-
στεί όλους που συμπαραστάθηκαν με 
οποιονδήποτε τρόπο στο βαρύ πένθος 
της, καθώς επίσης και πολλούς που κα-
τέθεσαν στέφανα και διάφορα χρηματι-
κά ποσά. 
Εις μνήμην του θανόντος, κατέθεσε το 
ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για 
τα παιδιά του Αφγανιστάν που διαμέ-
νουν στη Μαθητική Εστία Ανωγείων 
και το ποσό των 100 ευρώ στη «Φωνή 
των Ανωγείων».

Εις μνήμην ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΕΝΤΖΟΥ
(γεννήθηκε στ’Ανώγεια το 1940, απεβίωσε στις 13-9-2008)

Γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1928 στο 
Ηράκλειο Κρήτης. Στην κατοχή και σε 
ηλικία 15 ετών συμμετείχε στην ομά-
δα αντιστάσεως «Ψηλορείτης». Για τη 
συμμετοχή του αυτή έλαβε το 1962 το 

Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων, από το 
Υ.ΕΘ.Α.
Μετά το πέρας του πολέμου, έρχε-
ται στην Αθήνα και παρακολουθεί την 
Ευαγγελική Σχολή της Νέας Σμύρνης, 
όπου και αποφοιτεί το 1948. Κατόπιν, 
γίνεται δεκτός στην Ιατρική του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και μετά από σύντομο 
χρονικό διάστημα, μετανάστευσε στην 
–τότε- Δυτική Γερμανία προκειμένου 
να ολοκληρώσει τις σπουδές του.
Παρέμεινε στην πόλη Γκέτινγκεν,  έχο-
ντας πάρει σύνταξη για μόνιμη εγκατά-
σταση. Αλλά το 2005, αποφασίζει την 
επιστροφή του στη Γερμανία, ώστε να 
βρίσκεται κοντά στα παιδιά και τα επτά 
εγγόνια του.
Μετά από μακροχρόνια ασθένεια, απε-
βίωσε στις 14 Οκτωβρίου 2008 στη 
Γερμανία, όπου και τάφηκε σύμφωνα 
με τις επιθυμίες του.
Στην Ελλάδα παραμένει ως ο εγγύτερος 
συγγενής του, ο αδερφός του, Χρήστος-
Αναστάσιος Δακανάλης.

Εις μνήμην ΣΠΥΡΟΥ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΚΑΝΑΛΗ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(απεβίωσε στις 14/10/2008)
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Καλό σου ταξίδι Ακριβή μας Μητέρα...
Μαμά... 
Καλό ταξίδι μας έλεγες μαμά τότε, στα 
πρώτα μας φοιτητικά χρόνια  και γύρ-
ναγες το κεφάλι σου να μην δούμε τα 
δάκρυα σου…
Και μοχθούσες κι αγωνιζόσουν γιατί 
ήταν όνειρό σου να σπουδάσουμε.. Κι 
ήσουν περήφανη που τα καταφέραμε…
Κι όλο το σπίτι  - και στο χωριό και στο 
Ηράκλειο ήταν γεμάτο από την παρου-
σία σου. Και στο καφενείο  η μορφή 
σου ακόμα είναι χαραγμένη. Όποιος κι 
αν περάσει από κει νομίζει ακόμη  ότι  
θα σε βρει για να του φτιάξεις  καφέ ή 

εκείνο το περίφημο τσάι σου..
Κανείς δεν το πίστευε , Μαμά, ότι θα 
έφευγες τόσο νωρίς. Όλοι ήταν σίγου-
ροι πως θα τα καταφέρεις. Όσο για μας, 
τα παιδιά σου,  δεν  μπορούμε ακόμα να 
το πιστέψουμε.
Ωστόσο, ο θάνατος δε λαβαίνει υπόψη 
του τι πιστεύουν οι άνθρωποι . Έρχεται 
μόνος, με μυρωδιές και ήχους μηχανημά-
των από θαλάμους εντατικής θεραπείας.
Και δάκρυα. Ασυγκράτητα δάκρυα κι 
ασταμάτητα φιλιά σε παγωμένα μάγουλα 
από ψυχούλες που έχουν ήδη αναχωρήσει 
για αλλού - κόμπους στο λαιμό. Μοναξιά.
Ο θάνατος, κρύβει πόνο. Πολύ πόνο. 
Πάντα είχες την αγωνία να είμαστε 
εμείς καλά. Και τα βράδια δεν κοιμό-
σουν Μαμά, μας περίμενες ανασαίνο-
ντας ελαφρά στη γωνιά του κρεβατιού 
σου με τα μάτια καρφωμένα στην εξώ-
πορτα και κατακόκκινα από την αϋπνία, 
κι ακούγαμε  τον αναστεναγμό σου γε-
μάτο ανακούφιση σαν έβλεπες την σκιά 
μας στο δίπλα δωμάτιο να γέρνει στα 
σκεπάσματα... 
Τώρα τα  βράδια δεν μπορούμε να κοι-
μηθούμε...Όπου και να κοιτάξουμε σε 
βλέπουμε...Ό,τι κι αν σκεφτούμε  όταν 
κλείσουμε τα μάτια θυμίζει εσένα...Όλα 
είναι διαφορετικά μα λείπεις εσύ...
Είχες πολλά όνειρα ακόμα...Η αρρώ-
στια  όμως σε σταμάτησε.
...Ακόμα κι αν δεν σε έσωσαν, για τρεις 
μήνες έχουμε σώσει  στην ψυχή μας το 
μεγάλο σου αγώνα.. Σε νίκησε η αρρώ-

στια με τα πολλά και παράξενα ονόμα-
τα...Εσύ όμως νίκησες τον θάνατο γιατί 
ακόμα και την τελευταία σου στιγμή δι-
καίωσες την τιμή που σου έγινε να είσαι 
ένας άνθρωπος μοναδικός . Αξιώθηκες 
τη ζωή, το φως.. Αγάπησες και σε αγά-
πησαν.. Τη στερνή ώρα αποδέχτηκες 
την ανθρώπινη μοίρα με λεβεντιά.
Η μάχη  ήταν άνιση.. Όμως πάλεψες! 
Όσο δεν μπορεί να βάλει ο νους του αν-
θρώπου, πάλεψες....
Έζησες 73 χρόνια μανούλα.... 
73 χρόνια γεμάτα Αγάπη για τα παιδιά 
σου, πόνο για τα παιδιά σου, μόχθο για 
τα παιδιά σου..... 
Συγχώρα μας μαμά αν κάποτε άθελά 
μας σε πικράναμε..... 
Συγχώρα μας μαμά που δε  μπορέσαμε  
να σε κρατήσουμε κοντά μας... 
Συγχώρα μας που δεν μπορέσαμε  να 
απαλύνουμε  τον πόνο σου... 
Φαίνεται πως ο Μπαμπάς κουράστη-
κε πια μόνος του και σε θέλησε κοντά 
του.... 
Να μας τον φιλήσεις μαμά και να του 
πεις πως μας λείπει.... 
Θα μας λείψετε κι οι δυό σας Ακριβοί 
μας Γονείς..... 
Καλό σου Ταξίδι Αγαπημένη μας 
ΜΑΜΑ, ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
σε σκέπασε.... 
Να ‘ρχεσαι στα όνειρά μας.. 
Ακόμα σε χρειαζόμαστε μαμά...... 

Τα παιδιά σου

Να ‘ρχεσαι μάνα

Απόψε θα ‘μαι μόνη μου
τα φώτα μου θα σβήσω

και θα σε βλέπω να ‘ρχεσαι
τα μάτια μου σαν κλείσω.

Μάνα μου φτάνεις γελαστή
το χέρι σου μ’ απλώνεις
μ’ ένα απαλό σου άγγιγμα
το δάκρυ μου στεγνώνεις.

Πώς να σ’ αγγίξω που άυλη
χαμογελάς μπροστά μου,
σαν άγγελος κατάλευκος
έλα στην αγκαλιά μου.

Μόνη μου απόψε σου μιλώ
μόνη μες τα σκοτάδια
ψιθυριστά συλλαβιστά,
φωνή που τρέμει, άδεια.

Να ‘ρχεσαι μάνα πιο συχνά
την αύρα σου να νοιώθω
τα μάτια σου τα γελαστά 
τα ‘χω ανάγκη τόσο

Η κόρη σου Ρέα

Η οικογένεια της Λούλας Ανδρεαδά-
κη – Κεφαλογιάννη ευχαριστεί θερμά 
όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο 
πένθος τους και εισφέρει το ποσό των 
100 ευρώ στη Φ.Α.

Εις μνήμην ΛΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ – ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
(απεβίωσε στις15/09/2008)

Εις μνήμην ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(απεβίωσε στις 27/10/2008)

Ο Κατσούγκρης αποχαιρέτησε το Μανό-
λη Ανδρεαδάκη με τα παρακάτω λόγια: 

Φίλε Μανώλη, 
Δεν τυχαίο που φεύγεις μια τέτοια μέρα. 
Μέρα που τιμούνται μνήμες ηρώων. 
Πραγματικός ήρωας κι εσύ σ΄ότι αφο-
ρά την Ανθρωπιά, την Αξιοπρέπεια, την 
Κοινωνικότητα, την Εντιμότητα, την 
Οικογένεια. Παρόλα αυτά η αδυσώπη-
τη μοίρα σ΄έβαλε στόχο στο μεσοστράτι 
της γεμάτης όνειρα και στόχους έντιμης 
και δημιουργικής ζωής σο και δυστυχώς 
σε πέτυχε! Κοιμήσου όμως ήσυχος, τώρα 
που ξεκουράστηκες από το βαρύ σταυρό 
του Γολγοθά που σήκωνες, και μη στενο-
χωριέσαι γιατί η υπέροχη οικογένεια που 
άφησες με την εξίσου ηρωίδα σύντροφο 
και μάνα των παιδιών σας βαδίζει και θα 
βαδίζει στο δρόμο της εντιμότητας και της 
εργατικότητας που εσύ χάραξες, τιμώντας 
με αυτό τον τρόπο την Άγια μνήμη σου.
Κρίμα, Φίλε Μανώλη, που δεν πρόλαβες 

να χαρείς όσο έπρεπε αυτή την όμορφη οι-
κογένεια, και προπαντός να τη δεις να κά-
νει καρπούς από τους καρπούς σου. Την 
αφήνεις όμως όπως είπα και πιο πάνω στα 
άξια και καθαρά χέρια μιας αρχόντισσας 
μάνας, στοργικής και δραστήριας η οποία 
τώρα και καιρούς σηκώνει αγόγγυστα το 
βαρύ σταυρό του Γολγοθά και αυτής της 
ευθύνης και είμαι βέβαιος ότι θα φροντί-
σει θυσιάζοντας και την υπόλοιπη ζωή 
της να μη λείψει τίποτα από την υπέροχη 
οικογένεια που μαζί δημιουργήσατε.
Όσο για τους γιους σας, τι να πω; Πέρα από 
συγχαρητήρια για το ήθος και την εργατι-
κότητά τους, που λες και τους προετοίμαζε 
η μοίρα για τη μεγάλη σου ατυχία και μπή-
καν στη βιοπάλη από την τρυφερή κιόλας 
παιδική ηλικία, που κανονικά θα έπρεπε να 
ασχολούνται με παιδικά παιχνίδια κι ανέ-
μελες χαρές! Γι΄αυτό, Φίλε Μανώλη, σου 
λέω και πάλι να αναπαύεσαι ήσυχος εκεί 
στη μερια των αγγέλων που πήγες. Και η 
οικογένειά σου θα είναι όπως ονειρευό-
σουν και πάσχιζες όσο ζούσες αντάξια των 
προσδοκιών και των κόπων σου.
Κι εγώ με τη σειρά μου, ο φίλος σου ο 
Κατσούγκρης, που ξέρω πόσο μ΄αγαπού-
σες και με σεβόσουν, σου  αφιερώνω λί-
γες μαντινάδες που ξέρω πως σου άρεσαν, 
λέγοντάς σου με αυτόν τον τρόπο καλό 
σου και γαλήνιο ταξίδι ΆΝΘΡΩΠΕ!
1) Μισεύγεις Αξιοπρεπής, χωρίς ν΄αφή-
σεις χρέος
Σαν Άντρας, σαν Ανωγειανός και στορ-
γικός Γονέος
2) Άραγε αυτός που στα ΄πλαξε Μανώ-
λη τα φτερά σου 
Στα ζήλεψε και στα ΄σπασε στο μεσου-
ράνισμά σου;

3) Σημαδιακή και ιστορική του μισεμού 
σου η μέρα
Καλοστρατιά αντρόπιαστε και στοργικέ 
πατέρα
4) Το χώμα το Ανωγειανό απού θα σκε-
πάσει 
Να ΄ναι ελαφρύ, το σώμα σου άλλο να 
μην κουράσει.
5) Φίλε καλό ταξίδι σου, μ΄ αν έλιωσε 
το σώμα 
Την Ανθρωπιά που άφησες δεν την σκε-
πάζει χώμα.

Αιωνία σου η μνήμη Φίλε!
ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ

***

Στις 28 Οκτωβρίου 2008, την ημέρα 
της κηδείας του Μανόλη Ανδρεαδά-
κη, ο Σταύρος Βιτώρος έγραψε στον 
ΑΓΚΟΥΤΣΑΚΑ

ΚΕΡΙΑ ΠΟΥ ΣΒΗΣΑΝ ΠΡΟΩΡΑ
Χαλά μια σκάλα του χωριού στη φεύγα 
σου Μανώλη
Και να σου πούνε το στερνό αντίο ήρ-
θαν όλοι
Ο Χάρος μπήκε άγριος στη γειτονιά 
σου μέσα
Και με μια σφαίρα που ΄παιξε αθρώποι 
τρεις επέσα
Πήρε τη θεια σου πρόωρα και τε τη συ-
μπεθέρα
Και άπλωσε και έπιασε και σε η ζουγλή 
του χέρα
Άνθρωπος ήσουν άριστος πολύτιμος 
μας λίθος
Μα οι καλοί το μάρμαρο πληρώνουνε 
συνήθως

Φιλότιμος, εργατικός, οικείος, πράος, 
ντόμπρος
Κι έβγανε φύλλα και καρπούς ο τίμιός 
σου κόπος
Όλα τα μυτιρίζια σου που εγέμας ξεχυ-
λίζα
Είσουν να γοργομαραθείς ευλογημένη 
ρίζα
Πήρες γυναίκα άξια κι ήταν ισόνομή 
σου
Ένα ακόμα ευτυχές της ζωής σου
Έκαμες οικογένεια τρεις γιους απού  
σου μοιάζου
Κι όστε να ζουν τη μνήμη σου θα σου 
τηνε θυμιάζουν
Γοργοπεθαίνουν οι καλοί και συ παρα-
καλος σου
Χωρίς κυλίδας κρίματος το βιογραφικό 
σου
Περίεργο μου φαίνεται πως έφυγες για 
πάντα 
Και δε μου φεύγει από το νου πως θα σε 
δω στη στράτα
Τα Ανώγεια σου παν στο καλό Μανόλη 
δακρυσμένα
Μα πια τσι μαύρης μάνας σου τα μάθια 
ήσαν πρησμένα
Αν είναι μεταθάνατο και η ζωή η άλλη 
Κι έκεια του Σαουνάτσο γιε θα διαπρέ-
ψεις πάλι

Η οικογένεια του Εμμανουήλ Ανδρε-
αδάκη ευχαριστεί θερμά όλους όσους 
συμπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο  στο 
βαρύ  πένθος τους και εισφέρει το ποσό 
των 100 ευρώ στη Φ.Α.
 Η κ. Ξένια Ανδρεαδάκη εισέφερε, επί-
σης στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ εις 
μνήμην του θανόντος.
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Ένας άνθρωπος ξεχωριστός στην μορφή και 
την ψυχή, αλλά και στο αρχαιοπρεπές όνομά 
του, φεύγει σήμερα για το αιώνιο ταξίδι.
Γύρω του, στη δύσκολη αυτή ώρα, είναι διά-
χυτη η θλίψη και ο πόνος, όχι μόνο των δικών 
του, αλλά και όλης της κοινωνίας των Ανω-
γείων που αποχαιρετά στο πρόσωπό του μια 
ολόκληρη διαφορετική εποχή.
Μια εποχή που ο Νεοκλής άφησε τη σφραγί-
δα του με την επιτηδειοσύνη του στην τέχνη 
της οικοδομής (γιός του Φραγκιά, δεν ξεχνά-
με), μάστορας, αλλά και μεγάλος γλεντιστής, 
αφού για χρόνια συντρόφεψε με το μελωδικό 
μαντολινάκι του τις χαρές και τις κοινωνικές 
εκδηλώσεις του χωριού.
Παρέα με το συγχωρεμένο ανεπανάληπτο λυ-
ράρη Μανώλη Πασπαράκη, το Στραβό, αλλά 
και με όλους τους καλλιτέχνες που ανέδειξε 
το χωριό, δημιουργούσα κέφι, ξεφάντωμα και 
εκρηκτική διάθεση.
Μάγευαν με τη δεξιοτεχνία τους, αλλά πάνω 
απ’όλα με τη δική τους προσωπική συμμετο-
χή τους χωριανούς.
Ο Νεοκλής Σαλούστρος που έφυγε από τη 

ζωή ευτύχησε να δημιουργήσει μια εξαιρετι-
κή οικογένεια με την πανάξια αγαπημένη το 
Βαγγελιώ. Σήμερα, τα παιδία και τα εγγόνια 
του, άξια και όμορφα κλωνάρια, ενός πανέ-
μορφου δέντρου συνεχίζουν τη δική του δη-
μιουργική πορεία.
Όμως, κανείς δεν ξεφεύγει από τη μοίρα του 
ανθρώπου. Αφού ταλαιπωρήθηκε αρκετό 
χρόνο, με γύρω του όμως αγάπη, τη θαλπωρή 
και τη φροντίδα τω δικών του, φεύγει σήμε-
ρα.
Διακρίνει κανείς στη λεβέντικη μορφή του 
ακόμα και αυτή την ώρα του αιώνιου ύπνου, 
τη σιγουριά κα τη γαλήνη του ανθρώπου που 
έζησε μια ζωή γεμάτη ανθρωπιά και που πίσω 
του αφήνει όνομα βαρύ και καλό και μόνο φί-
λους που πονούν και θλίβονται.
Σίγουρα για ανθρώπους σαν το Νεοκλή γρά-
φτηκε:
Δεν πέθανες, αδιάφορο οι μήνες κι αν περνάνε,
Τότε οι νεκροί πεθαίνουνε,
Όταν τους λησμονάνε

Κι εσένα Νεοκλή, όλοι θα σε θυμούνται και 
θα αναφέρονται σε σένα κάθε που η μνήμη 
στις παρέες των χωριανών σου θα γυρίζει σε 
αλλοτινές δύσκολες μα καλές εποχές του χω-
ριού.
Στην ώρα του αποχωρισμού ας σε συνοδέψει 
ο ήχος από τη μουσική που δημιούργησες και 
αγάπησες.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε απ’όλους Νεο-
κλή.
Εμείς θλιβόμαστε μα στον Άδη έχουν χαρά 
μεγάλη όλοι εκείνοι που έφυγαν και περιμέ-
νουν την καλή σου παρέα.
Αιωνία σου η μνήμη.-

Ρούλα Μέμμου-Καλομοίρη

***

Σήμερα φεύγει από κοντά μας ακόμα ένας από 
τους σχετικά παλιούς Ανωγειανούς, που κατάφε-
ραν στο πέρασμά τους από τη ζωή σ’αυτόν τον 

τόπο, με έντιμη πορεία,  σ’ ό,τι  αφορά στην οι-
κογένεια, στην παράδοση και στην ανθρωπιά να 
ακούγεται τ’όνομά τους για πολλά χρόνια πάντα 
με κολακευτικά λόγια.
Φεύγει, λοιπόν, ο καλός Ανωγειανός, οικογε-
νειάρχης και άνθρωπος Νεοκλής Σαλούστρος 
(ή Μάστορας), ήρεμος, γαλήνιος, αθόρυβος, 
όπως ακριβώς ήταν και στη μακρόχρονη περι-
πέτεια της υγείας του, αντιμετωπίζοντας αγόγ-
γυστα ένα πραγματικό «Γολγοθά».
Σίγουρα, βέβαια, σ’αυτό το Γολγοθά, δεν ήταν 
μόνος του, γιατί είχε πάντα δίπλα του την πιστή 
και ακούραστη αρχόντισσα, την σύντροφό του, 
που στάθηκε ειδικά ειδικά σε όλη τη διάρκεια 
της περιπέτειάς του μπεντένι, φύλακας άγγελος 
και γιατρός προσφέροντάς του απλόχερα ό,τι 
ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να μην νιώσει 
ούτε μια στιγμή τον εφιάλτη της μοναξιάς και 
της απομόνωσης που η μοίρα τον ανάγκασε να 
ζει τελευταία.
Και από την άλλη, είχε ακόμα δίπλα του πά-
ντα όλη την όμορφη και άριστη οικογένειά 
του που δημιούργησε παιδιά και εγγόνια, κά-
νοντάς τον να νιώθει ασφαλής και επιτυχημέ-
νος γονέας, όπως και ήταν.
Αείμνηστε συμπέθερε, ό,τι και να πει κανείς 
για σένα και ό,τι και να πω εγώ, καλύτερα τα 
λέει η σιωπηλή πολυπληθής παρουσία του κό-
σμου με τα βουρκωμένα μάτια που σε αποχαι-
ρετούν σήμερα στο στερνό σου ταξίδι.
Σε καλοστρατίζω, λοιπόν, κι εγώ Άρχοντα, 
συμπέθερε, με λίγες μαντινάδες που ξέρω πως 
ήταν το οξυγόνο της ζωής σου, και ξέρω, επί-
σης πως βιάζεσαι να πας να συναντήσεις γονείς, 
συγγενείς και φίλους και προπαντός τον άλλο 
αείμνηστο Άρχοντα Μανώλη Πασπαράκη, να 
ξαναζήσετε και μάλιστα αιώνια το μεγαλείο 
της όμορφης παράδοσης και φιλίας…..

Καλό ταξίδι μάστορα
και μη στενοχωράσε

μα ωστέ να ζει η παράδοση
τση Κρήτης θα γρυκάσαι

Τσι μερακλήδες τσι παλιούς

που ναι στον Άδη όλοι
να τσι γλεντάτε αιώνια

εσύ με το Μανώλη (Στραβό)

Απού τα βάθη τση καρδιάς
καλοστραθιά σου λέω
αντρόπιαστε Ανωγειανέ
και στοργικέ γονέο

Μισεύγεις αξιπρεπείς
χωρίς να αφήσεις χρέος

στην κοινωνία σαν σωστός
άνθρωπος και γονέος

Το χώμα τα Ανωγειανό
απού θα σε σκεπάσει

ναν ελαφρύ, το σώμα σου
άλλο να μην κουράσει…

Καλό ταξίδι , Άρχοντα
Γιώργης Μπέρκης (Κατσούγκρης)

Μπορά μισές ‘που τη ζωή
αλλά θα ζήσεις χρόνια

γιατί σε δύσκολους καιρούς
εγλέντησες τ’Ανώγεια

Ανωγειανούς χαιρετισμούς
σου παραγγέλνουμε όλοι
στον Άδη που θα κατεβείς
να δώσεις του Μανώλη

Τη μέρα τη σημερινή
παινέδια δε σου λέμε

γιατί ναι τ’αποχωρισμού
και πρέπει να σε κλαίμε

Με σεβασμό στη μνήμη του Νεοκλή 
Ανώγεια, 29-11-2008

Αριστείδης Χαιρέτης ή Γιαλάφτης

Εις μνήμην του Νεοκλή Σαλούστρου, η οικο-
γένεια του κατέθεσε το ποσό των 100 ευρώ 
στη Φ.Α.

Εις μνήμην ΝΕΟΚΛΗ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
(απεβίωσε στις 28-11-2008)

Θα περάσουν μέρες μήνες, χρόνια, μα δεν θα 
σε ξεχάσω. Ούτε πιστεύω πως σε ξέχασε ποτέ 
κανείς. Σίγουρα, όχι κάποιος που κοίταξε τα 
πράσινά σου μάτια. Σίγουρα όχι κάποιος που 
του’ φτιαξες να φάει φαγητό που φρόντισες. 
Που συμβούλεψες, που βοήθησες χωρίς να 
ξέρει άλλος κανείς. Που ήσουν εκεί, όταν δεν 
ήταν εκεί άλλος κανείς. Όχι Μάλαμα, δε θα 
σε ξεχάσω. Ούτε πιστεύω πως θα σε ξέχνα-
γε κανείς ποτέ. Ήσουν μητέρα, αδελφή, θεία, 
φίλη, όπως ακριβώς εννοούν οι λέξεις. Ξέρω, 
τώρα με κοιτάς, μας κοιτάς, θες να πάρεις τον 
πόνο, τα δάκρυα, θες να βρεις τον τρόπο να 
μας κάνεις να χαμογελάσουμε, θες να μας πεις 
πως όλα θα περάσουν, πως όλα θα είναι καλά. 
Πάντα έβλεπες το καλό, ποτέ δεν είπες για κα-

νένα. Είμαι περήφανη που παντρεύτηκα το γιό 
σου, όχι μόνο γιατί μεγάλωσες ένα εξαιρετικό 
άνθρωπο, αλλά γιατί μέσα από εκείνον, μέρος 
του εαυτού σου υπάρχει ακόμα, στα παιδιά 
μας, τα εγγόνια σου. Η φλόγα της ψυχής σου 
καίει ακόμα. Σ’αγαπώ Μάλαμα, όπως όλοι 
που είμαστε εδώ, κι ακόμα παραπάνω.
Καλό ταξίδι, αν και πιστεύω πως είσαι ήδη 
στον προορισμό σου, στη γειτονιά των αγ-
γέλων παρέα με το δικό σου Άγγελο και μας 
προσέχετε μαζί, ξανά, για πάντα. 

Χαρούλα Μπιλάλη

***

Αγαπημένη μας θεία Μάλαμα,
Μαζευτήκαμε, σήμερα, όλοι εδώ, τα παιδιά 
σου, τα αδέλφια σου, συγγενείς, φίλοι και 
αγαπημένα πρόσωπα όχι για να σε αποχαιρε-
τήσουμε, αλλά να σε χαιρετήσουμε και να σε 
ευχαριστήσουμε για όσα μας έχεις δώσει κα 
χαρίσει σε όλους εμάς.
Το χαμόγελο, η καλή κουβέντα, η αισιοδοξία, 
η φιλευσπλαχνία ήταν τα κύρια χαρακτηριστι-
κά σου. 
Πολύ νέα ένωσε την καρδιά της και τα όνειρά 
της με το θείο Άγγελο, που τόσο πρόωρα έφυ-
γε από κοντά μας, για να δημιουργήσουν την 
δική τους οικογένεια. Μια οικογένεια απαλ-
λαγμένη από στερήσεις και πολλές δυσκολίες 
που οι ίδιοι είχαν βιώσει.
Δεύτερη τους πατρίδα γίνεται η Τρίπολη της 
Λιβύης. Εργάζονται πολύ σκληρά πάνω από 20 
χρόνια. Δημιουργούν και ονειρεύονται την επι-

στροφή στην πατρίδα. Η Θεία Μάλαμα, γίνε-
ται η Μάλαμα των φτωχών και των αδυνάτων. 
Συμπαραστέκεται, πάσχει και συμπάσχει με 
τις δυσκολίες και τον πόνο γνωστών και αγνώ-
στων. Δεν τις αρέσει να διαλαλεί την καλοσύνη 
της γιατί ποτέ δεν ξέχασε το παρελθόν της.
 Η Μάλαμα, άφησε ανεξίτηλα το δικό της 
αποτύπωμα απ’όπου κι αν πέρασε. Αγαπήθη-
κε και επαινέθηκε. Αυτή ήταν και η μεγάλη 
της πληρωμή. Όμως πέραν της κοινωνικότη-
τάς της, ένα από τα μεγαλύτερα και ομορφό-
τερα κεφάλαια της ζωής της, ήταν η οικογέ-
νειά της..
Ο Άγγελός της, ο Δημήτρης, η Μαρία της.
Αγάπησε αυτά τα τρία και πιο σημαντικά πρό-
σωπα με πάθος, με αφοσίωση, ίσως-ίσως και 
με υπερβολή. Έτσι όμως αντιλαμβανόταν την 
λέξη αγάπη.
Ευτύχησε, να δει το Δημήτρη της και τη Μα-
ρία της γιατρούς και προσπάθησε να τους με-
ταλαμπαδεύσει, ότι, για να αντιμετωπίσουν 
τον ανθρώπινο πόνο μέσα από την επιστήμη 
τους, πρέπει και οφείλουν πρώτα και πάνω 
απ’όλα να αγαπήσουν τον άνθρωπο. Έτσι 
όπως ήταν ο άνθρωπος-γιατρός Άγγελος. Οι 
άϋλες αξίες, που είναι το ζητούμενο όλων των 
εποχών, παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Και είμαι 
σίγουρος, ότι και ο Δημήτρης και η Μαρία με 
τη σειρά τους, αυτές τις αξίες κουβαλούν και 
θα κουβαλούν σε όλη τους τη ζωή.
Η θεία Μάλαμα ευτύχησε να δει δύο πανέ-
μορφα εγγόνια στο πλάϊ του Δημήτρη της και 
μια άξια σύντροφο, αλλά χαρούμενη και ευτυ-
χισμένη και τη Μαρία της.

Η θεία Μάλαμα αγάπησε και αγαπήθηκε.
Μας στερήθηκε και την στερηθήκαμε. Αυτές 
όμως ήταν οι συνθήκες της ζωής της.
Όλα αυτά τα χρόνια περισσότερο συναντήθη-
καν οι σκέψεις μας παρά η φυσική παρουσία. 
Κι όμως αυτή ήταν η μαγεία της σχέσης όλων 
μας με τη θεία Μάλαμα.
Τώρα κάνει ένα άλλο ταξίδι!
Πάει να συναντήσει τον Άγγελό της, τον πα-
τέρα της, τα αδέλφια της, αλλά και άλλα συγ-
γενικά πρόσωπα. Θα τους πάει τα νέα και τα 
χαιρετίσματά μας.
Αν μπορώ να αποτυπώσω σε δύο μαντινάδες 
που τόσο σου άρεσαν το καλό κατευόδιο θα 
σου έλεγα αγαπημένη μου θεία:
Χαρούμενο μου φαίνεται
θεία το πρόσωπό σου
γιατί πηγαίνεις με χαρά
να βρεις τον Άγγελό σου

Μάλαμα άμε στο καλό
σου λέει το χωριό σου
μα τα παιδιά που άφησες
γεμίζουν το κενό σου

Καλό σου ταξίδι, θεία Μάλαμα.
Να ξέρεις, ότι οι σκέψεις όλων μας θα συνεχί-
σουν να σε συντροφεύουν.

Ο ανιψιός σου,
Μιχάλης Αεράκης

Η Μαρία Μπιλάλη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ εις μνήμην της μητέρας της

Eις μνήμην ΜΑΛΑΜΑ ΜΠΙΛΑΛΗ-ΜΑΝΟΥΡΑ
(απεβίωσε στις 23/10/2008, ετών 70)
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Καλούμε όλους, όσοι επιθυμούν να διαφημιστούν στην εφημερίδα μας

να απευθύνονται στο μέλος του ΔΣ του Συλλόγου και υπεύθυνο διαφήμισης
και δημοσίων σχέσεων Κωνσταντίνο Μπέρκη (κιν. 6937109121).

Ο ΠΕΤΡΟΚΟΠΟΣ
Ο Πετροκόπος ασκούσε ένα από  τα πιο επικίνδυνα, αλλά 
συγχρόνως και πιο χρήσιμα επαγγέλματα. Μαζί με το χτί-
στη και το σοβατζή συνεργαζόταν για το φτιάξιμο των 
κατοικιών μας. Δουλειά του πετροκόπου ήταν να σπάει 
πέτρες για να χτιστούν σπίτια, σχολεία, εκκλησίες, εργο-
στάσια, υδραγωγεία και λοιπά δημόσια και ιδιωτικά οικο-
δομικά έργα.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ήταν: η βαριά, η βαριο-
πούλα, ο λοστός, το λοσταράκι, η λαβίδα, ο κασμάς, το 
φτυάρι, το σφυρί, το τσαπί, το καλέμι και διάφορα άλλα.
Αφού πήγαινε στο σημείο που ήταν οι βράχοι, άρχιζε με τη 
βαριά και με το λοστό το τεμάχισμα των βράχων. Κάποιος από 
τους βοηθούς- συνεργάτες του, κρατούσε το λοστό  και κά-
ποιος άλλος, με τη βαριά χτυπούσε από ψιλά την κεφαλή του 
λοστού. Έτσι οι πέτρες τις πιο πολλές φορές άνοιγαν. Όταν 
η πέτρα, παρά τα σφυροκοπήματα με τη βαριά και το λοστό, 
δεν άνοιγε, τότε αναγκαζόταν να ανοίξει τρύπα στρογγυλή 
βάθους εξήντα με εβδομήντα εκατοστών. Τα θραύσματα της 
πέτρας και τη σκόνη που δημιουργούσε ο λοστός, τα έβγαζε 
από την τρύπα ρίχνοντας νερό μέσα και τραβώντας την λάσπη 
με τη λεπίδα. Όταν πια η τρύπα ήταν έτοιμη, έβαζε μέσα τη 
σεντίτιδα (=δυναμίτη), την σφυλάτσωνε (=την τάπωνε) με 
στουπιά ή με κομμάτια εφημερίδας, το φυτίλι και το καψίλι. 
Το φυτίλι ήταν βραδύκαυστο και το μήκος του ήταν  ανάλο-
γο, ώστε να επιτρέψει στον πετροκόπο να απομακρυνθεί από 
το σημείο της έκρηξης και να μην τραυματισθεί. Πήγαινε, 
λοιπόν, μακριά-μακριά και από ένα μέρους που του επέτρε-
πε να ακούγεται δυνατά η φωνή του, φώναξε πολύ δυνατά: 
«Βάρδα Φουρνέλο», «Βάρδα», «Βάρδα Φουρνέλο» και 
προειδοποιούσε όλον τον κόσμο να προφυλαχτεί για να μην 
τραυματισθεί από τους βράχους που θα εκτινάσσονταν κατά 
την έκρηξη. Κατόπιν με την καύτρα του τσιγάρου του έβαζε 
έβαζε φωτιά στο φυτίλι και αμέσως  απομακρυνόταν. Σε κά-
μποσα δευτερόλεπτα γινόταν έκρηξη τόσο δυνατή, που έκανε 
το βράχο κομμάτια και σήκωνε στον αέρα σύννεφο σκόνης 
και αρκετές πέτρες μικρού και μεγάλου μεγέθους. Από απρο-
σεξία ή κακό υπολογισμό, πολλές φορές συνέβαιναν σοβα-
ρά ατυχήματα σε στέγες σπιτιών και σε κεφαλές ανθρώπων. 
Όταν ήθελε να σπάσει βράχο μέσα σε κατοικημένη περιοχή, 
σκέπαζε τον βράχο με χοντρές σανίδες, με λαμαρίνες και με 
κορμούς δέντρων και κατόπιν φώναζε «Βάρδα Φουρνέλο» 
και έβαζε φωτιά αππομακρύνοντας τους ανθρώπους και τον 
εαυτό του από το σημείο αυτό. ¨Όμως και σ’αυτές τις περι-
πτώσεις οι ζημιές δεν ήταν ευκαταφρόνητες.
Ένας άλλος τρόπος για να σπάσει τις πέτρες, όταν δεν επι-
τρεπόταν με κανένα λόγο η έκρηξη, ήταν να ανοίγει διά-
φορες τρύπες να βάζει με κτυπήματα ξύλινες σφήνες. Τις 
σφήνες αυτές τις έβρεχαν συχνά-κοντά με νερό και όπως 
το ξύλο τραβούσε νερό διογκωνόταν κα με την διόγκωση 
του προκαλούσε τον χωρισμό της πέτρας.
Κατόπιν με τη βαριά και το λοστό τις χώριζαν σε μικρότε-
ρα κομμάτια και τις χρησιμοποιούσαν για τις οικοδομές.
Σήμερα με τα βενζινοκίνητα και τα ηλεκτροκίνητα δια-
τρητικά και κρουστικά κομπρεσέρ με τη βοήθεια συμπι-
εσμένου αέρα και με ατσαλένια και χαλύβδινα λοστάρια, 
θρυμματίζουν και κονιορτοποιούν βράχους τεραστίων δι-
αστάσεων χωρίς εκρήξεις και φουρνέλα. Η πρόοδος της 
τεχνολογίας και η εξέλιξη της μηχανολογίας κατασκεύ-
ασε μηχανήματα τέτοια, που δίνουν στην πέτρα ή στο 
μάρμαρο την μορφή και το σχήμα που θέλουμε, χωρίς 
περιττούς ιδρώτες και βασανιστική δουλειά. Έτσι και ο 
πετροκόπος ξεκουράστηκε, χρησιμοποιώντας τώρα μόνο 
κουμπιά και λεβιέδες μηχανημάτων και εμείς ησυχάσαμε, 
γιατί δεν κινδυνεύουμε από τις ουρανοκατέβατες πέτρες 
εκρήξεων.

Από το βιβλίο:
«Τα που θυμούμαι ‘ξιστορώ»
Γιώργος Χριστ. Αναστασάκης
Βιβλιοεκδοτική Α.Ε.
Αθήνα, 2001

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, αίθουσα εκδηλώσεων Κρητικής 
Εστίας. Αφιέρωμα του Συλλόγου μας στο Γιαλάφτη, ο οποίος 
σύρει το χορό, στο ρυθμό των υιών του Στέφανου και Βασίλη.

...από την ίδια εκδήλωση: (εξ αριστερών), ο Γιαλάφτης, ο 
στιχουργός Κώστας Φασουλάς, ο κοινωνιολόγος Γιαννάκος 
Ξυλούρης και ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Ιωάννης Μανουράς.

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008: Εθελοντική αιμοδοσία- το 
δραστήριο μέλος του Συλλόγου μας Βαγγέλης Μέμμος δίνει το 
αίμα του...

Νοέμβριος 2008, η ολοκλήρωση της ανακαίνισης (μεταξύ των 
υπολοίπων σχολικών κτιρίων του χωριού μας) και του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, είναι γεγονός.

Νοέμβριος 2008, από τα έργα υποδομής και ανάπλασης της 
πλατείας στο Περαχώρι στ’ Ανώγεια.

7 Δεκεμβρίου 2008, μονοήμερη εκδρομή του Συλλόγου μας. Εδώ, 
στο Αρχαίο Στάδιο των Δελφών.

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, αίθουσα εκδηλώσεων Κρητικής Εστίας. Αφιέρωμα του Συλλόγου μας στο Γιαλάφτη τον οποίο υποστηρίζει 
στο χωρό ο Σωκράτης Σκουλάς κι ο Νικόλας Καράτζης.


