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Kαλή Ανάσταση!

Στο τεύχος που έχετε στα χέρια σας, μπορείτε να διαβάσετε…

2  σελ. 2: Άσε στην άκρη τα νάζια, 
της Πόπης Λαμπρινέα-Γαβριλάκη

2  σελ. 3: Η Ροδαρά μας,  
του Χαρά λαμπου Ελευθεροπολίτη

2  σελ. 4 & 5: Βασιλόπιτα  
και γενική συνέλευση, γράφει  
η Μαριάννα Γ. Γαλανάκη

2  σελ. 6: Το Γραμματσάκι,  
του γερω-Χα ράλαμπου

2  σελ. 7: Λεράτος και Δερβίσαγας  
του Στέλιο Τσακιράκι

2  σελ. 8: Τα κάλαντρα των γιορτών  
& η γιορτή του κυρ Βασίλη

2  σελ. 9: Τα νέα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αρμένων

2  σελ. 10 & 11: Μνήμη  
Γεωργίου Κουρομιχελάκη,  
της Μαρίας Γεωργίου Κουρομιχελάκη

2  σελ. 12: Εικόνες από τον αγιασμό 
των υδάτων στους Αρμένους

2  σελ. 13: Η βασιλόπιτα της 
Ομοσπονδίας και η παρουσίαση 
του νέου βιβλίου του  
Γ. Γιακουμινάκη 

2  σελ. 14 & 15: Αυτοί που 
φεύγουν… 

2  σελ. 16: Κοινωνικά

Ανάσταση 2017
Η «Ελευθερόπολις», με την ευκαιρία 

των εορτών του Πάσχα εύχεται  
στους απανταχού Αρμενιανούς,  

στους φίλους του χωριού μας και  
στους αναγνώστες της «Ελευθερόπολις» 

Καλή Ανάσταση,  
με υγεία και χαρά.

Φωτογραφίες από τον Αγιασμό των υδάτων, στην Πηγή του Πλατάνου, στο χωριό μας. Η πάνω 
από την περίοδο της Γερμανικής κατοχής, 1942-1945. Ο εικονιζόμενος ιερέας, είναι ο παπά-Λευ-
τέρης Παπουτσάκης και προέρχεται από το προσωπικό αρχείο της Χρυσής Αντωνίου Χαλβαδάκη.
Η κάτω φωτογραφία από τον φετινό εορτασμό, ευγενική χορηγία από τον Bob Sinclair.

Θεοφάνεια
ΑΝΟΙΞΗ 2017

Μανώλης Τσιτσιρίδης 
1956-2017

Έφυγε από κοντά μας το 
Γενάρη, κι άλλος φίλος, ο 
Μανώλης. Μετά από σύντομο 
αγώνα με την επάρατο, δεν 
κατάφερε να νικήσει. Ο Μανώ-
λης γεννήθηκε στ’ Ασκύφου 
το 1956, και έζησε τη νεότητά 
του ανάμεσα σε Ασκύφου και 
Αρμένους, ώσπου διάλεξε να κτίσει σπίτι 
στους Αρμένους. Σπούδασε μαθηματικός και 
διορίστηκε καθηγητής στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση σε σχολεία της Αθήνας, από 
όπου δεν πρόφτασε να πάρει σύνταξη.

Λάτρης της Κρήτης, των χωριών της, των 
βουνών της και της μουσικής της, της ζωής 
και των ανθρώπων της. Άξιος επιστήμονας, 
επιμελής οικογενειάρχης, αγαπητός στους 
συγγενείς, σε όλους τους συγχωριανούς 
και των δυο χωριών του, στους φίλους του 
και στους συναδέλφους του και ιδιαίτερα 
στους μαθητές του. Η απουσία του αφήνει 
ανάμεσά μας ένα μεγάλο κενό.
Όπως γράψανε τα παιδιά στον τάφο του:

Στη γκρεμισμένη τους φωλιά
απάνω κελαηδούνε

γι αυτό ζηλεύω τα πουλιά 
κι όχι γιατί πετούνε

Καλό ταξίδι Μανώλη, θα σε θυμόμαστε 
για πάντα.

Πρόεδρος: Γιάννης Τερεζάκης
Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Σπ. Τερεζάκης
Γεν. Γραμματέας: Αργύρης Κουρομι-
χελάκης
Ταμίας: Σοφία Ελ. Τερεζάκη
Μέλη: Μαριάννα Γαλανάκη, Άννα 

Φακίνου-Καβρουλάκη, Έλενα Δαρα-
βέλα, Γιώργος Καλιβρετάκης, Μιχάλης 
Νικ. Τερεζάκης.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Ελένη Βαγιω-
νάκη, Μαρία Ιωάννου, Χριστόφορος 
Γαβριηλίδης.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον «Κριτοβουλίδη» για τη διετία 2017-2019
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Κάθε άνοιξη μ’ έπιανε υστε-
ρία με τα αμπελόφυλλα. 

Αλώνιζα πάνω κάτω τη λαϊκή 
να τα ξετρυπώσω, Τα πλήρωνα 
όσο όσο. Όχι μόνο για τα γεμι-
στά της εποχής. Γέμιζα την 
κατάψυξη για όλο το χρόνο.
Τα τακτοποιούσα ματσάκι 
ματσάκι κι ησύχαζα. 

Ίσως γιατί μου θύμιζαν τη γειτονιά που 
μεγάλωσα. Όπου τα ντολμαδάκια ήταν στην 
ημερησία διάταξη. Άνοιξη καλοκαίρι με τα 
αμπελόφυλλα της κληματαριάς,τυλιγμένα 
με τέχνη μαζί με γεμιστά λουλούδια της 
κολοκυθιάς. Ντομάτες, κολοκύθια και 
μελιτζάνες. Όχι στο φούρνο. Μαγειρεμένα 
στην κατσαρόλα και στην παρασιά που 
τριζοβολούσαν τα ξύλα και μοσχομύριζε 
η γειτονιά. 

Ιεροτελεστία ολόκληρη να τα μαζέψεις. 
Να πάρεις σβάρνα τους κήπους να κόψεις 
πρωί πρωί τους ανθούς, τα κολοκύθια, τις 
ντομάτες κι ύστερα να βγεις βόλτα στις 
κληματαριές. Ούτε λαϊκές ούτε μανάβηδες. 
Μια θεία, με καταγωγή από την Πόλη, μ’ 
έμαθε πως την ώρα που τα τυλίγεις βάζεις 
και το αντίστοιχο νερό, και δεν τα σφίγ-
γεις∙ και μια πατριώτισσα από τη Σητεία, 
μανάβισσα, να τα στρώνω στο ταψί κάτω 

από τις ντομάτες και τις πιπεριές για να 
μην καίγονται στο φούρνο. 

Σήμερα, την ώρα που γέμιζα τις ντομάτες 
θυμήθηκα τα τελευταία. Κρίμα να μην τα 
χρησιμοποιήσω και να τα πετάξω. Άνοιξα 
την κατάψυξη κι έβγαλα τα δυο ματσάκια. 
Κάτι δε μ’ άρεσε στην όψη και στη μυρωδιά 
τους. Δεν πειράζει, αύριο έχουμε λαϊκή και 
θα πάρω φρέσκα, παρηγορήθηκα. 

Ύστερα θυμήθηκα πως τελευταία δεν 
πηγαίνω στη Λαϊκή.Ο ίδιος δρόμος μου 

φαντάζει μακρύτερος. Κι ο χρόνος διπλάσιος 
να πάω και να ρθω. Έγινε αγκομαχητό κι ο 
ανήφορος. Κι οι σακούλες εβάρυναν. Ούτε 
λόγος για καροτσάκι. Ντροπή, σκέτη θλίψη. 
Ίδια με τα κατεψυγμένα αμπελόφυλλα. Ίδια 
με τα αστεία των πωλητών, την ειρωνεία 
στις προσφωνήσεις τους, τη συγκατάβαση 
στη ματιά τους. 

Πήγε περίπατο η καλή μου διάθεση. 
Μ’ έπιασε θλίψη. Θλίψη η λαϊκή, θλίψη τα 
κατεψυγμένα αμπελόφυλλα. Θλίψη και τα 
παλιά, θλίψη και τα καινούρια που προκα-
λούν. Θα καταλήξω να μισώ ό,τι νέο και 
φρέσκο. Απελπισία κι οι πόνοι στα πόδια 
μου... Οι κινήσεις μου, που δεν είναι πια 
οι δικές μου. Σε θλίψη μετατράπηκε κι 
η χαρά με την παλιά μου μαθήτρια, που 
σταμάτησε προχθές, μου πήρε από τα 
χέρια τις τσάντες, μ’ έβαλε στο τριζάτο 
αυτοκίνητο και με κουβάλησε … Θλίψη να 
βλέπω τους τελευταίους χορούς μου στο 
βίντεο, να χάνω τους χρόνους μου, κι ας 
το παλεύω. «Ιδέα σου είναι», μου λένε οι 
φίλοι, εγώ όμως τη βλέπω την καθυστέ-
ρηση, τη γνωρίζω, ξέρω πως πλέον δεν 
κρύβεται, παρακαλώ ν’ ανοίξει η γη και 
να μπω μέσα. 

Δεν ξαναχορεύω… Δεν ξαναπάω στη 
λαϊκή...Δεν ξαναφορτώνομαι … 

Δεν ξανακούω λογική και φωνές προει-
δοποιητικές «μετρημένα βήματα, μετρημένο 
και πολύτιμο ό,τι απόμεινε, κοίτα να το 
χαρείς κι άσε στην άκρη τα νάζια...».

Άσε στην άκρη τα νάζια

Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη  
για το επόμενο φύλλο θα πρέπει  
να έχει φτάσει στην εφημερίδα 

μέχρι 28/04/2017.
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Γράφει η Πόπη Γαβριλάκη-Λαμπρινέα

Τα κάλαντρα της Μεγάλης Παρασκευής
Τα κάλαντρα της Μεγάλης Παρασκευής, 
τα οποία δημοσιεύομε γι άλλη μια φορά, 
όπως λέγονταν στο χωριό μας.

Σήμερα μαύρος ουρανός  
σήμερα μαύρη μέρα

σήμερα όλοι θλίβονται  
και τα βουνά λυπόνται 

Σήμερα έβαλαν βουλή  
οι άνομοι Εβραίοι 

οι άνομοι και τα σκυλιά  
κι οι τρισκαταραμένοι

για να σταυρώσουν το Χριστό  
των πάντων Βασιλέα

Ο Κύριος ηθέλησε  
να μπει σε περιβόλι 

να κάμει δείπνο μυστικό  
για να τον λάβουν όλοι.

Η Παναγιά η Δέσποινα  
καθόταν μοναχή της,  

τας προσευχάς της έκανε  
για τον Μονογενή της.

φωνή εξήλθ’ εξ ουρανού  
κι απ’ Αρχαγγέλου στόμα:  

- «Σώνουν Κυρά μου οι προσευχές, 
σώνουν και οι μετάνοιες 
και τον υγιό σου πιάσανε 
και στο χαλκιά τον πάνε· 

και στου Πιλάτου τας αυλάς 
εκεί τον τυραννάνε». 

-«Χαλκιά χαλκιά φτιάξε καρφιά φτιάξε 
τρία περόνια»

κι εκείνος ο παράνομος βαρεί  
και φτιάχνει πέντε.

-«Συ Φαραώ που τα φτιάξες  
πρέπει να μας διδάξεις

- «Βάλτε τα δυο στα χέρια του  
και τ’ άλλα δυο στα πόδια· 
το πέμπτο το φαρμακερό  
βάλτε το στην καρδιά του
να τρέξει αίμα και νερό  

να πληγωθεί η καρδιά ντου».

Η Παναγιά ως τ’άκουσε 
έπεσε κι ελιγώθει 

σταμνί νερό της ρίξανε 
τρία κανάτια μόσχο

για να της έρθει ο λογισμός, 
για να της έρθει ο νούς της.

Και σαν της ήρθε ο λογισμός 
και σαν της ήρθε ο νους της 

ζητεί μαχαίρι να σφαεί, 
φωτιά να πάει να πέσει, 

ζητεί γκρεμό να γκρεμιστεί 
για το Μονογενή της 

-«Κάνε Κυρά μου υπομονή 
κάνε Κυρά μου, Ανέστη».
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Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

της Ροδαράς τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά ’πο  
τα περιβόλια της γραφής
ο Χαράλαμπος Ελευθεροπολίτης,
από τσ’ Αρμένους τ’ Αποκόρωνα
του νησιού τση Κρήτης

αντινάδες
Πάντα θλιμμένος πορπατώ 
σαν το χλωμό φεγγάρι
που με τον ήλιο δεν μπορεί 
να γίνουνε ζευγάρι.

Ανάθεμα τη μάνα σου, 
που σ’ έμαθε να φαίνεις
κι όντε θα παίξεις πεταλιά, 
το νου μου τόνε παίρνεις.

Ναζιάρα και μαυροματού, 
με τον κεφαλοδέτη
τ’ αργαστηριού σου οι πεταλιές, 
μου φέρνουν ξαναέτι.

Διάλε τη δίπλα τση κλωστής 
κι από τη διπλοκλώσει
κι από το δώσει το φιλί 
κι ύστερα μετανιώσει.

Χίλια καλώς μας όρισες 
με τρία φύλλα βράκας
και πώς δεν την κατούρησες 
στη στράτα όπου γλάκας.

Σαν είπες για τη βράκα μου, 
σπολλάτι τσ’ αφεδιάς σου
πούρι ’κειά μέσα βρίκσεται 
το πεθυμά η καρδιά σου.

Ποτ’ άθρωπος να μην το πει,
η αγάπη πως παλιώνει
ότινα σμίξουνε τα δυο,
σαν τη φωθιά φουντώνει.

Απ’ αγαπά του φάινεται
’πό την πορπατηξιά ντου,
ομπρός και πίσω συντηρά,
να δει την πεθυμιά ντου.

Αγάπη δίχως πείσματα,
δίχως καημό και πόνο,
είναι αγάπη ψεύτικη,
ψευθιάς αγάπη μόνο.

ινίγματα

Βγάνεις με και μαραίνομαι, 
βάνεις με και ξεντώνω (η κάλτσα)

Μια καλή νοικοκυρά, μπαίνει μέσα 
στον φούρνο και τόνε παστρεύει 

(τα πάνιστρα του φούρνου)

Ατσιγγάνα βαρεμένη 
στο περβόλι δεν πηγαίνει, 
μα τα λάχανα μαραίνει (το τσικάλι)

θιβολές

Τούτός-σε είν’ Χριστός!
Στο μικρό εκκλησιδάκι του χωριού 
τα εικονίσματα ήτανε κι αυτά 
μικιά.
Όντες λοιπόν το βοσκαρούδι 
κατέβηκε στη χώρα και μπήκε 
στη μεγάλη εκκλησία της, του 
έκαναν ζωηρή εντύπωση οι 
μεγάλες εικόνες που είδε στο 
τέμπλο και τους τοίχους.
Δείχνοντας την πιο μεγάλη, 
ρώτησε τον διπλανό του:
–«Ποιος είναι, μωρέ, τούτος-σές;»
–«Ο Χριστός».
–«Θώριε! Τούτος-σέ είν’ αλήθεια 
Χριστός! Όι κείνονέ το ψιχαλάκι, 
ο δικός μας…»

«Σους εσύ και και σους  
κι εγώ, ίνα λάβεις τα μισά»
Στη Γαύδο δεν είχανε για κάμποσο 
καιρό παπά. Κι άμα είδανε κάποιον 
περαστικό ζητιανοκαλόγερο, [1] του 
ζητήσανε να τους κάνει λειτουργία. 
Εκείνος στην αρχή δίστασε και 
αρνήθηκε, μα αυτοί επέμεναν, 
τάσσοντάς τους μεγαλύτερη πλε-
ρωμή, ώσπου κι αυτός δέχτηκε.
Αφού λοιπόν είπε κάμποσα «Κύριε 
ελέησον», «Πάτερ ημών» κλπ. 
που θυμόταν, άρχισε να ψέλνει 
σαν τροπάριο: 
–«Τση Γαύδος τ’ αναβολέματα, 
καλουργές αδιβώλητες, τω Κυρίω 
δεηθώμεν…». [2]
Ένας που στεκότανε πίσω από 
το θυριδάκι, κοντά στο ιερό, 
ακούοντάς τον κατάλαβε την 
απάτη, και του λέει σιγανά:
–«Ίντα λες αυτού, μωρέ θεο-
μπαίκτη;!»
–«Σους εσύ και και σους κι εγώ, 
ίνα λάβεις τα μισάααα», ψαλ-
μούδισε τότε ο ψευτόπαπας, 
συνεχίζοντας το τροπάριό του.
--------------------------
[1] Ζητιάνος ντυμένος σαν καλό-
γερος
[2] «Της Γαύδου οι ανηφόρες, 
αγροί γόνιμοι χωρίς δεύτερο 
όργωμα…». Με άλλα λόγια, άρες 
μάρες, κουκουνάρες.

(από το βιβλίο «Αθιβολές» του 
Αριστ. Ι. Κριάρη, τόμ. Β΄, εκδό-

σεις «Κνωσός», Αθήνα 1976,  
σ. 65 και 71-72).

όγου χάριν
Ερωτόκριτος 

Κρήτη, γύρω στα 1610
(Β 518-538, 555-568, 573-580)

Ήρθε λαός αρίφνητος, 
εγέμισεν ο φόρος,
στο ύστερον ο Pωτόκριτος 
ήσωσεν ασπροφόρος
σ’ ένα φαρίν ολόμαυρο, 
το ’να του πόδι είν’ άσπρο,
και μέσα σ’ όλους ήλαμπεν 
ωσάν τσ’ ημέρας τ’ άστρο.  
Όλοι εσταθήκα να θωρούν
έτοιο κορμί αξωμένο,
νέο, καβαλάρην, όμορφον, 
αϊτό σγουραφισμένο.
Άσπρη, φαντή, χρουσάργυρη 
ήτονε η φορεσά του,
και με μεγάλη μαστοριά 
σκεπάζει τ’ άρματά του
και μ’ έτοια τέχνη η φορεσά 
και μαστοριάν εγίνη,    
που εφαίνουνταν και τ’ άρματα, 
κι εφαίνουντον κι εκείνη.
Στης κεφαλής τη σγουραφιάν
τουνού του διωματάρη,
ήτονε μέσα στη φωτιάν
καημένο ένα ψυχάρι.
Kι είχε με γράμματα αργυρά 
και παραχρυσωμένα,
εις τρόπον κατασκεπαστόν, 
τα Πάθη του γραμμένα:   
«Tη λαμπυράδα τση φωτιάς
ορέχτηκα κι εθώρου,
κι εσίμωσα, κι εκάηκα, 
να φύγω δεν ημπόρου».
Eπήγεν εις του βασιλιού, 
κι ως ήσωσε κοντά του,
το πρόσωπο εφανέρωσε, 
κι ήλαμψε η ομορφιά του·
και τ’ όνομά του ως το ’γραψε, 
στην αγαπά ξανοίγει,    
κι εκείνη εγρίκα την καρδιάν, 
το πώς πετά να φύγει.
Ήτρεμε αυτή στη μια μερά, 
κι εκείνος εις την άλλη,
μα εχώνασι το κάρβουνο 
κι οι δυό τως στην αθάλη.
[…]
Kι ωσάν ο ναύτης στη χιονιά, 
και στην πολλήν αντάρα,
όντε τη νύκτα κυβερνά 
με φόβον και τρομάρα,
πάντα του έν’ άστρο συντηρά 
στη στράταν την οδεύγει,
μ’ εκείνο σάζει τ’ άρμενα, 
μ’ εκείνο τιμονεύγει –

έτσι κι αυτή, στην καταχνιάν 
οπού ’χει τη μεγάλη,
στου πόθου τση τη σκότιση, 
δε συντηρά άλλα κάλλη,    
μόνον ως άστρο λαμπυρόν 
του Pώκριτου τη νιότη,
και μηδ’ εστράφη αλλού 
να δει ζιμιόν από την πρώτη.
Eκεί ’βρισκεν ανάπαψη 
και δρόσος του κορμιού τση,
κι εις κείνο που κιντύνευγεν, 
άστρο του βουηθισμού τση.
Eις έναν τόπο εστρέφουντον, 
κι ένα κορμίν εθώρει,    
σ’ κιανέναν άλλο δεν ψηφά
ν’ αναντρανίσει η κόρη.
Όλοι τση φαίνουντ’ άσκημοι,
 δίχως αντρειάν και χάρη,
κι όλοι σα νύκτα σκοτεινή, 
κι ο Pώκριτος φεγγάρι.
[…]

Πόσοι αφεντόπουλοι όμορφοι
ήσαν εκεί στη μέση,
και μόνον ο Pωτόκριτος
της Aρετής αρέσει.
Kαι δε θωρεί πλιο στα ψηλά,
μα χαμηλά ξαμώνει,    
και με μαγνιά τα μάτια τση, 
κι αράχνην τα κουκλώνει.
Kαι να ξανοίξει δεν μπορεί, 
εις το καλό να πάγει,
μα εις τό τη βλάφτει προθυμά, 
γιατί η καρδιά τση εσφάγη!
O Pήγας, κι όλοι οπού θωρούν, 
χαρά μεγάλην έχουν,
τον πλιά τως δυνατότερον 
ακόμη δεν κατέχουν.

(από την κριτική έκδοση σε επι-
μέλεια Στυλιανού Αλεξίου, εκδ. 

Ερμής, Αθήνα 1985)
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Κοπή βασιλόπιτας και γενική συνέλευση

Τ ο πρωί της Κυριακής, 
29/01/2017, πραγματοποι-

ήθηκε με επιτυχία για άλλη 
μία χρονιά η γενική συνέλευση 
του συλλόγου Αρμενιανών 
Αττικής, «ο Κριτοβουλίδης», 
καθώς και η κοπή της Αγιοβα-
σιλιάτικης πίτας. Η εκδήλωση 
έλαβε χώρο σ΄ ένα όμορφο 
μαγαζί, στο καφέ «Εξωστρε-
φής» στον Κεραμεικό.

Μέσα σ΄ένα ζεστό και χαρούμενο κλίμα, 
ο πρόεδρος του συλλόγου, κ. Γιάννης 
Τερεζάκης ξεκίνησε την όμορφη γιορτή με 
την ομιλία του. Στο σύντομο χαιρετισμό 
του, εκ μέρους και όλου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ο πρόεδρος, αφού ευχαρίστησε 
τους παρισταμένους για την παρουσία 
τους, ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά και 
τόνισε πως η ανταπόκριση όλων των συγ-
χωριανών-μελών είναι σημαντική καθώς 
συμβάλλει στη καλύτερη δράση του συλλό-
γου. Έπειτα αναφέρθηκε στα πεπραγμένα 
της προηγούμενης χρονιάς και κάνοντας 
ένα μικρό απολογισμό χαρακτήρισε το 
έτος που μας πέρασε, μία προσπάθεια 
διατήρησης της πολιτιστικής δράσης 
του συλλόγου μας και της συνέχισης 
του. Τέλος, ο πρόεδρος πρότεινε το νέο 
διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έγινε και 
δεκτό απ’ όλους τους παρευρισκόμενους. 
Ακολούθησε ένα σύντομο καλωσόρισμα 
της ταμία του συλλόγου, κ. Σοφίας Τερε-
ζάκη, η οποία μετά τις ευχές της για μια 
δημιουργική χρονιά, προχώρησε με τη 
σειρά της στον οικονομικό απολογισμό 
του προηγούμενου έτους, αφού πρώτα 
είχαν μοιραστεί και γραπτώς τα ανάλογα 

στοιχεία αναλυτικά.
Όποιος απ’ τους παρευρισκομένους 

ήθελε, είχε την δυνατότητα να εκφράσει 
τις απόψεις του σχετικά με οποιοδήποτε 
θέμα που αφορούσε στο έργο του συλλόγου.

Η γενική συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε 
τόσο τον διοικητικό όσο και τον οικονο-
μικό απολογισμό.

Εν συνεχεία, μεγάλη μας τιμή για άλλη 
μια χρονιά ήταν η ευλογία της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας μας από τον πατέρα 
Μανώλη Καβρουλάκη, ο οποίος εξέφρασε 
τις δικές του ευχές για μία χρονιά γεμάτη 
αγάπη και λιγότερα προβλήματα. 

Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβού-
λιο του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλους 
όσους ανταποκρίθηκαν και τίμησαν με την 
παρουσία τους την εκδήλωση:

 -Ο πρώην πρόεδρος της ομοσπονδίας 
σωματείων Αποκορώνου, κ. Γιώργος Για-
κουμινάκης με τη συζυγό του.

-Ο Α΄αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας 
και εκπρόσωπος του συλλόγου των Βρυσ-
σιανών, κ. Βαρδής Μπραουδάκης.

-Ο κ. Μανωλης Θυμιανός απ’ το σύλλογο 
Εμπρόσνερου.

-Ο πρόεδρος του συλλόγου Φρεδιανών 
Αττικής κ. Μανώλης Μακρυδάκης με τη 
συζυγό του.

Έτσι, για άλλη μία φορά σε εορταστική 
ατμόσφαιρα και ιδιαίτερα θερμό και εγκάρ-
διο κλίμα ο σύλλογος μας πραγματοποίησε 
την τακτική Γενική του Συνέλευση.

Τις θερμότερες ευχές σ’ όλους τους 
Αρμενιανούς για μία χρονιά γεμάτη υγεία, 
αγάπη και ευημερία.

Γράφει η Μαριάννα Γ. Γαλανάκη
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ  
ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΜΕΝΙΑΝΩΝ 
«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ»  
(από 05/6/2016 έως 29/1/2017), σε €.

Χαιρετάκη Αικατερίνη  
του Αντωνίου  50,00
Τσιριγώτη Στέλλα 20,00
Γαλανάκης Παντελής 30,00
Κουρομιχελάκης Βασίλειος 20,00
Πατηνιωτάκης Ιωάννης του Νικολ. 20,00
Παπαγιαννάκης Σπύρος 50,00
Καλλιβρετάκης Γεώργιος  
του Ελευθ. 30,00
Κουρομιχελάκης Γεώργιος  
του Ιωάννη 30,00
Κουρομιχελάκης Ιωάννης 30,00
Γαλανάκης Γεώργιος 40,00
Χριστόφορος Γαβριηλίδης 20,00
Κουτσουπάκης Θεόδωρος 300,00
Κουρομιχελάκης Αργύρης 30,00
Νικολάου Νανά 10,00
Τερεζάκης Μιχαήλ 100,00
Καβρουλάκη Φακίνου Άννα 20,00
Καλλιβρετάκη Αργυρώ 20,00
Ιωάννου Αργυρώ 20,00
Ιωάννου Μαρία 20,00

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου «Ο 
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» ευχαριστεί όλους θερμά 
και ιδιαίτερα τον κ. Θεόδωρο Κουτσουπάκη, 
για την πάντα απλόχερη συμβολή του στην 
ενίσχυση του συλλόγου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος, Ιωάννης Τερεζάκης

Η Ταμίας, Σοφία Ελ. Τερεζάκη

Συνοπτικός Οικονομικός  
απολογισμός έτους 2016  

του Συλλόγου Αρμενιανών Αττικής  
«Ο Κριτοβουλίδης»

Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2015 1.722,98
Πλέον (+) έσοδα έτους 2016 1.890,16
Σύνολο Εσόδων 3.613,14
Μείον (-) πληρωμές έτους 2016 1.564,44
Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2016 2.048,70

Αθήνα 29/01/2017
Η Ταμίας 

Σοφία Ελ. Τερεζάκη
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΕΡΩ
Το βράσιμο των… κατρουλιών

Αναγνώστη μου μερωντικέ, χωριανέ 
μου και ξενομερίτη, φιλώ σε κατακούτελα, 
ως λέει και ο Παπαμανώλης ο Καβρός, την 
ευχή ντου να ’χομε.

 Απίστευτη γρικιέται, μα αληθινή ’ναι η 
ιστορία που θα σάσε διηγηθώ παρακάτω, 
καθώς με βεβαιώνανε παλιοί ωραίοι τύποι 
των προπολεμικών Χανιώ, όπως ο Βαρι-
δοσήφης, ο Μιλτιάδης Βαρδάκης (δικά 
του ήταν τα «Ροζοναρίσματα»), ο Ηλίας 
Μπουλοχέρης και άλλοι πολλοί. 

 Σκεφτήκανε, το λοιπόν, να πείσουνε 
τον… κατρουλατζή τσ’ Αγοράς, πως τα 
κατρουλιά ήτονε πολύτιμη πρώτη ύλη, 
επειδή απ’ αυτά, λέει, βράζοντάς τα, βγαίνει 
αμμωνία πρώτης ποιότητας, περιζήτητη 
σ’ Ευρώπη κι Αμερική.

Επιστρατέψανε, για τούτο, μια δεκαριά 
νομάτους, που τους έπεισαν να πάνε για 
ψιλό τωνε νερό στο κατρουλάδικο τσ’ 
Αγοράς των Χανιώ και να ρωτούνε τον 
κατρουλατζή:

–«Ίντα τα κάνεις, μωρέ, τα κατρουλιά;».
Κι εκείνος, βέβαια, εξαγριώθηκε, και τσι 

διαολόμπεμπε, σιχτιρίζοντάς τσι.
Επειδή όμως το κακό συνεχίζονταν, 

άρχισε ν’ αναρωτιέται ίντα μπορεί να 
γίνηκε. Ρωτά, το λοιπόν, κι εκείνος με τη 
σειρά του:

–«Μα ίντα πάθετε, μπρε, σήμερο, κι ούλοι 
ρωτάτε ίντα τα κάνω τα κατρουλιά; Πίνω 
ντα, μωρέ, γή πουλώ ντα; Στον υπόνομο 
πάνε, και χύνουνται».

–«Κοιμάσαι, φαίνεται, καημέχαρε, και 
δεν επήρες χαμπάρι πως την σήμερον 
ημέρα, παντού, σ’ Ευρώπη κι Αμερική, τα 
κατρουλιά τα μαζώνουνε και τα βράζουνε, 

για να βγάλουνε αμμωνία, που ’ναι περι-
ζήτητη και πανάκριβη.

–«Κι ίντα κάνουνε δα;»
–«Βρες δυο-τρεις μεγάλες λάντζες και 

σ’ αυτές θα βάνεις τσ’ άντρες να κάνουνε 
το ψιλόν τωνε νερό. Και κάθε βράδυ θα τα 
βράζεις τα κατρουλιά, κι άμα εξατμιστεί 
από το βράσιμο το νερό, θαν έχει απομείνει 
στον πάτο το κατακάθι, η αμμωνία, που 
θα τήνε μαζώξεις, και θα βρεις τρόπο να 
τήνε κάμεις εξαγωγή. Και τότες θα δεις 
παρά που θα πιάσεις – να φιλείς τα χέρια 
σου από τα κέρδη!».

Έπραξε το λοιπόν ο αλαφρονούσης, 
ως τον ορμηνέψανε. Κι έπιασε να βράζει 
τα κατρουλιά, και ντουμάνιασε ούλη η 
Αγορά, τα σπίτια κι οι γύρω δρόμοι, από 
την κατρουλίλα. Επήρανε χαμπάρι κι οι 
πολισμάνοι, και πήγανε και τσελεκώσανε 
τον… επιχειρηματία και τόνε κλείσανε στο 
χάψι, όπου κι εξενύχτισε, κι ήρθ’ ο νους 
στην κεφαλή του τη ζαβή.

Κι οι παλιοί Χανιώτες βρίσκανε κουβέντα 
γουστόζικη, να τήνε θυμούνται και να τήνε 
διηγούνται, για να γελούνε μετά κείνονα 
το μοσκοκούζουλο… επιχειρηματία.

Σκουτελοβαρίχνω σας
Ο Γέρω Χαράλαμπος

Σε δυο λάντζες σαν ετούτη εμάζωνε ο μοσκο-
νούσης τα κατρουλιά τω Χανιωτώ, στην Αγορά.

Πέντε νέα πρόσωπα στην «ηγετική» ομάδα 
του Δήμου Αποκορώνου πρόσθεσε ο 

δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ανα-
κοινώνοντας τους νέους αντιδημάρχους 
Νέοι αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι Γιάννης 
Κουκουράκης, Αντώνης Κοτσιφάκης και 
Αργυρώ Μπενάκη, ενώ παραμένουν οι 
Γεώργιος Γυπαράκης και Ειρήνη Τερεζάκη. 
Παράλληλα, ορίζονται εντεταλμένοι του 
Δήμου Αποκορώνου, χωρίς αμοιβή, ο Νίκος 
Νικολακάκης και η Μαρία Αθητάκη, ενώ 
συνεχίζουν να προσφέρουν από αυτή τη 
θέση ο Παναγιώτης Μαυρούλης, ο Λεωνίδας 
Λιμαντζάκης, ο Μανώλης Καμαριωτάκης 
και ο Γιάννης Αποστολάκης.

Από τη θέση του αντιδημάρχου αποχωρεί 
ο Παντελής Ματζοράκης και ο Σταύρος 
Σταυρουλάκης, ο οποίος όμως παραμένει 
πρόεδρος της Αναπτυξιακής. Για τη θέση 

του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
θα προταθεί ξανά ο νυν πρόεδρος, Γιάννης 
Αποστολάκης.

Αναλυτικά οι νέοι αντιδήμαρχοι Απο-
κορώνου και οι τομείς ευθύνης τους είναι:

Κουκουράκης Ιωάννης (αντιμισθία): 
Καθαριότητα και Περιβάλλον

Κοτσιφάκης Αντώνης (αντιμισθία): 
Αθλητισμός

Μπενάκη Αργυρώ (αντιμισθία): Κοινω-
νική Προστασία και Αλληλεγγύη

Τερεζάκη Ειρήνη: Εμπόριο, Δράσεις 
για τα αδέσποτα ζώα κ.λ.π., προεδρία της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και από κοινού 
με τον Δήμαρχο ευθύνη του οικονομικού 
προϋπολογισμού του Δήμου

Γυπαράκης Γεώργιος: Ύδρευση - Άρδευση 
– Τεχνικά έργα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Αποκορώνου που προέκυψε 
από τις εκλογές 12ης Φεβρουαρίου 2017, 
για τη διετία 2017-2019, συγκροτήθηκε 
ως εξής:

Πρόεδρος: Γιάννης Τερεζάκης, Αρμένοι 
Α΄ Αντιπρόεδρος: Βαρδής Μπραουδά-

κης, Βρύσσες 
Β΄ Αντιπρέδρος: Μανώλης Μακριδά-

κης, Φρές
Γεν. Γραμματέας: Αθηνά Μαραθάκη, 

Καλύβες
Ειδ. Γραμματέας: Μαρία Πιπεράκη, 

Ξηροστέρνι
Ταμίας: Μαίρη Χατζηδάκη, Κεφαλάς
Βοηθός Ταμία: Μανώλης Θυμιανός, 

Εμπρόσνερος
Υπεύθ. Προγραμματισμού και Δημ. 

Σχέσεων: Βασιλική Βελεσιώτου 
Μέλη: Μαριακάκης Παντελής Παϊ-

δοχώρι, Μουντάκης Γιώργος Καλαμίτσι 
Αλεξάνδρου, Βανταράκης Γιάννης Κουρνάς, 
Καντεράκης Νίκος Σούρη-Σελλιά-Λικο-
τιναρά, Βαλσαμάκης Μανώλης Βαφές, 
Πουπάκη Ειρήνη Νίππος, Φουφουδάκης 
Μανώλης Γαβαλοχώρι, Κωνσταντουδάκης 
Μανώλης Βάμος. 

Νέο Διοικητικό  
Συμβούλιο  

της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Αποκορώνου

Οι νέοι αντιδήμαρχοι στο δήμο μας
Σημαντικές αλλαγές, νέα πρόσωπα στην «ηγετική» ομάδα του Δήμου

Ο Σύλλογος προγραμματίζει ημερήσια 
εκδρομή, την Κυριακή 7 Μαΐου, με 
προορισμό τον αρχαιολογικό χώρο των 
Μυκηνών και το ιστορικό Ναύπλιο. 

Για δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. του 
Προέδρου 2109024610 και 6938719309, 
και της Σοφίας Τερεζάκη 2104961503 
και 697478326.

Η εκδρομή του συλλόγου
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Λεράτος και Δερβίσαγας
Λεράτος: αυτός που φοράει το λέρι, ο αρχη-
γός, ο μπροστάρης.
Δερβίσαγας: αναφέρεται ως αγάς, πρωτοπα-
λίκαρο των Τούρκων, δεν είναι επιβεβαιωμένα 
ιστορικό πρόσωπο.

Γίνονται διάφορες προσπάθειες κατα-
γραφής της λαϊκής παράδοσης στην 

Κρήτη. Εμείς, σε αυτό το φύλλο θα κατα-
πιαστούμε με το τραγούδι. 

Παραδοσιακά τραγούδια υπάρχουν 
πολλά και ποικίλει η φύση τους ανάλογα 
με το συγκεκριμένο τόπο που αναπτύχθη-
καν και τις περιπτώσεις που αφορούν. 
Τρανό παράδειγμα είναι τα ριζίτικα που 
δεν απαντώνται σε ολόκληρη την Κρήτη. 
Τραγούδια της τάβλας ή της πορείας που 
δε συνοδεύονταν από μουσική συνοδεία. 
Με τα χρόνια βέβαια έχουν δεχθεί ενορ-
χηστρώσεις εμπλουτίζοντας την κρητική 
μουσική.

Ειδικότερα μπορεί κανείς να ξεχωρίσει 
τα ηρωικά τραγούδια, σύμφωνα με το 
περιεχόμενό τους. Μια κατηγορία από 
μόνα τους, μοιράζονται όλα τον ίδιο στόχο: 
αφορούν κάποιον ήρωα, μυθικό ή ιστορικά 
πραγματικό, και ξομπλιάζουν τα ανδρα-
γαθήματά του. Ο σκοπός και η μουσική 
τους μπορεί να ποικίλει, ενώ σε κάποια 
τραγούδια συναντάμε και αφηγηματικά 
μέρη, όπου η εξιστόρηση αντικαθιστά για 
λίγο το τραγούδι έτσι ώστε να εξελιχθεί η 
πλοκή της ιστορίας.

Τέτοιο τραγούδι είναι και το «Λεράτος 
και Δερβίσαγας». Η ιστορία αφορά τον 
Κωσταντή, τον αναφερόμενο ως Λεράτο. 

Ο ήρωας μας, τα έβαλε με το Δερβίσαγα 
για να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα 
του, σύμφωνα με κάποιες εκδοχές, ή να 
ξεπλύνει την ατίμωση που δέχθηκε η 
αδερφή του, σύμφωνα με άλλες. Το τρα-
γούδι υπάρχει σε διάφορες εκτελέσεις 
αλλά και σε διαφορετικές εκδοχές, όπου 
αλλάζουν κάποιες από τις λεπτομέρειες 
της ιστορίας.

Παρακάτω παραθέτουμε τους στίχους όπως 
τους κατέγραψε ο Αριστείδης Κριάρης στα 
1920 και προσκαλούμε τους ιντερνετόφιλους 

αναγνώστες μας να βρουν τις διαφορές που 
υπάρχουν σε σχέση με τις εκτελέσεις που 
είναι αναρτημένες στο youtube.

Στέλιος Τσακιράκις

Υ.Γ.
Για να μην αφήνουμε απορίες, ως προς το 
γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι 
και όχι κάποιο άλλο, είναι καθαρά βιωματικό 
ζήτημα του συγγραφέα και μετά χαράς να 
δεχθούμε τις προτάσεις σας για τα επόμενα.

Κων. Λεράτος.
Γενναίος ανήρ εκ του χωρίου Βόρριζα  

της επαρχίας Καινουρίου (1817).

Πουλιά μη κελαϊδήσετε εις το δέντρ’ από κάτω,
κι› αφουγκραστείτε να σας πω τσή μπρόβαις (*) του Λεράτω.
Τσ’ εσπέχιδες (1) τσή Μεσαράς ήτον κουνουστεμμένος, (2)

Μόνο με το Δερβίς-αγά ήτονε κακιωμένος.
Και ο Δερβίσης του μηνά πώς τ’ ανταμώματά μας,
Κακά θα ’ν’ ήνε Κωσταντή τα ξεχωρίσματά μας.

Κι οΚωσταντής του μήνυσε «όντεν ορίζεις κόπια», (3)
Στην ΄Ιδα (4) πάλι θα μ’ ευρής ως μ’ εύριστες και πρώτα.

Σαββάτο μέρα ξεκινά και βγαίνει εις το Βούζα, (5)
Τη Κυριακή ξημέρωμα ήθελε βγη στην Ιδα.
Βοριζανός του μίλησε από εκειά ’ποκάτω,

«μη πας Δερβίς-αγά απ’ αυτού και βλέπει σ’ ό Λεράτος.
—Πέ μου μωρέ Βοριζανέ αν ήν’ αρματωμένος,

Μ’ Ανωγειανούς και Σφακιανούς είνε κουνουστεμμένος. 
Μα το Θεό Δερβίς-αγά καλά ’ν’ αρματωμένος,

Μ’ Άνωγειανούς και Σφακιανούς είνε κουνουστεμμένος. (6)
Μα τα’ εντροπής μου το ’χω ’γώ οπίσω να γυρίσω,

Άχι το χανουμάκι μου και τίνος θα τα’ αφήσω;
Μα ετραγούδιε κ’ έβγαινε είς τα’ Αμηρά τσή σκάλαις,

Να ’ρθη να παίξ’ ο Κωσταντής ’πού τσ’ εδικαίς μου μπάλαις.
Μα ετραγούδιε κ’ έβγαινε ’ς τσή Νίδας το λακάκι,

Κι οΚωσταντής του μίλησε απ’ ένα χαρακάκι.
Απού ’λεγες, Δερβίσ’ αγά, πώς δε σε πιάνει μπάλα,

μα ’γώ θα σου τη θέσω δα εις τη ζερβή κουτάλα, (7)
Αυτά τα λόγια, Κωσταντή, τα ’λεγα ’γώ ’ς τη χώρα
ποιόν άντρα μπάλα δε περνά ετούτη δα την ώρα;
Καί να σου παίξω θέλω ’γώ ένα ζευγάρι μπάλαις

’που ’σκώτωσες τον κύρι (8) μου κ’ είνε σωριά κοκκάλαις.
Να σε σκοτώσω θέλω ’γώ κι ας πάη η κεφαλή μου
Γιατί μου την εφίλησες, μπουρμά, την αδερφή μου.

(*) Μπρόβαις = Μεγάλα έργα (λεξ. Ιταλ.). Κατορθώματα μεγάλα.
(1)   Εσπέχιδες = Ανυπότακτοι, ασύδοτοι ήτοι αφορολόγητοι. 

Άλλως Καπανταήδες (ονομασία παρά Τούρκοις της Κρήτης).
(2) Κουνουστεμμένος = Τα είχε καλά. Διέκειτο φιλικώς (εκ του Κουνουστεύω). 
(3) Κόπια = Ελθέ. 
(4) ΄Ιδα = Όρος Ίδη (Κρήτης) 
(5) Βούζα = Όρος (Κρήτης) 
(6)  Κουνουστεύω = Κάμνω μετά τινος καλήν παρέαν, καλήν συντροφιάν.  

Συναναστρέφομαι φιλικώς.
(7) Κουτάλα= Ωμοπλάτη
(8) Κύρις = Πατήρ (ο Κύριος του οίκου).
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Εικόνες από τα κάλαντρα  
των γιορτών

Με την πρωτοβουλία και την φροντίδα της 
Αργυρώς Ορφανάκη-Μεγαλακάκη, συζύγου 
του Μιχάλη Ορφανάκη του καφετζή μας, 
γιορτάσαμε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 στο 
καφενείο του χωριού μας την ονομαστική 
εορτή του κ. Βασίλη Μυλωνάκη. από 
τους Μαχαιρούς. Ο κ Βασίλης τακτικός 
θαμώνας του καφενείου μας τις πρωινές 
ώρες, διακρίνεται για την ευγένεια, την 
καλοσύνη του και την απλοχεριά του να 
μας κερνά όλους. Η Αργυρώ ετοίμασε ένα 
υπέροχο τραπέζι όπου δέσποζε το βραστό 
και το πιλάφι της, και εμείς ... βάλαμε την 
όρεξή μας και τις ευχαριστίες μας.

Πολύχρονος κ Βασίλη, και του χρόνου! 

Η γιορτή του κυρ Βασίλη

Στη φωτογραφία οι συνδαιτυμόνες στο καφενείο του χωριού μας.

Παρά την κακοκαιρία, το χωριό μας γέμισε 
χαρούμενες παιδικές φωνές τις γιορτές, 
που «είπαν» τα Χριστουγεννιάτικα και τα 
Πρωτοχρονιάτικα κάλαντρα. Αγόρια και 
κορίτσια από τους Αρμένους και από τα 
γύρω χωριά, έδωσαν ζωντάνια στο χωριό, 
αναβιώνοντας τις παιδικές μνήμες στους 
μεγαλύτερους.

Στιγμιότυπα από τους καλαντρολόγους.
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Το νέο Διοικητικό  
Συμβούλιο του  

Πολιτιστικού Συλλόγου
Μετά τις εκλογές για την ανάδειξη νέου 
Δ.Σ του Συλλόγου, που έγιναν την Κυριακή 
6 Νοεμβρίου 2016, το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων 
συγκροτείται από τα παρακάτω μέλη:
Πρόεδρος: Τσιτσιρίδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Αναστάσιος
Γραμματέας: Νικητάκη Ιφιγένεια
Ταμίας: Ορφανάκης Ευάγγελος
Μέλη:  Αβερκάκης Παύλος  

Κουτσουπάκης Κυριάκος  
Κοτρωνάκης Μιχάλης

Γιορτή  
των Χριστουγέννων

Το Σάββατο, στις 17 Δεκεμβρίου 2016, ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων διοργάνωσε 
με επιτυχία την γιορτή των Χριστουγέννων 
για τους μικρούς μας φίλους.

Στη γιορτή υπήρχε κέρασμα και τα 
παιδιά είχαν τη χαρά να δοκιμάσουν όλες 
τις λιχουδιες που είχαν ετοιμάσει γι αυτά 
οι νοικοκυρές του χωριού. Η παιδαγωγός 
κυρία Αστερόπη πλαισίωσε τη γιορτή 
μας, διασκεδάζοντας με τις ιδέες της τα 
παιδιά. Η εκδήλωσε κυλούσε ωραία, όταν 
ξαφνικά έσβησαν τα φώτα και εμφανίστηκε 
ο Άη-Βασίλης μοιράζοντας γλυκίσματα και 
κλείνοντας την όμορφη βραδιά.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού  
Συλλόγου Αρμένων.

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα  
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων

Την πίτα του έκοψε, στην αίθουσά του, ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων, το Σάβ-

βατο 28 Ιανουαρίου 2017. Το μενού είχε βρα-
στό, πιλάφι, τζατζίκι, σαλάτα και άφθονο κρασί. 
Οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν με κρη-
τική μουσική από τον Πατεράκη Ανδρέα 
και το συγκρότημά του, τους οποίους το 
Δ.Σ. ευχαριστεί.

Στην εκδήλωση έγινε κλήρωση μίας 
τηλεόρασης 42 ιντσών, και τυχερή ήταν 
η οικογένεια του Μανούσου Χαιρετάκη, 
ενώ το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
κέρδισε η οικογένεια του Τόνι Λαμσάι. Τους 
συγχαίρουμε και ευχόμαστε και του Χρόνου! 

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους τους συντελεστές 
που βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί η 
όμορφη αυτή γιορτή.

Με σύμμαχο τον 
καλό καιρό 

ολοκληρώθηκαν 
οι καρναβαλικές 
εκδηλώσεις στις 
Καλύβες του Δήμου 
Αποκορώνου με την 
καθιερωμένη παρέ-
λαση αρμάτων και 
πεζοπόρων πληρω-
μάτων. Στην παρέ-
λαση συμμετείχαν 
12 συνολικά άρματα 
από αρκετά δημο-
τικά διαμερίσματα με προπομπούς, όπως 
κάθε χρόνο, τον βασιλιά και τη βασίλισσα 

πάνω στο φαντασμαγορικό άρμα τους.
Οι καρναβαλιστές άντλησαν τα θέματά 

τους από τον κόσμο της τεχνολογίας, τα 
παιδικά παραμύθια και τα όνειρα, χωρίς 
να αφήσουν έξω την κρίση των αξιών.

Χορός, διασκέδαση, κέφι, γέλιο και πει-
ράγματα κατά την παρέλαση των μικρών 
και μεγάλων μασκαράδων, που ολοκλη-
ρώθηκε περίπου στις 16.00 το απόγευμα.

Μετά το τέλος της παρέλασης ακολού-
θησε μουσική εκδήλωση στην κεντρική 
πλατεία των Καλυβών.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων, 
όπως κάθε χρόνο, συμμετείχε και φέτος με 
άρμα που κατασκευάσθηκε από εθελοντές 
το Aloha Hawaii.

Μετά την παρέ-
λαση στήθηκε μεγάλο 
γλέντι στην πλατεία 
του χωριού με ψηστα-
ριά και μπόλικο κρασί. 
Το Δ.Σ θα ήθελε να 
ευχαριστήσει όλους 
όσους συμμετείχαν 
και ιδιαίτερα το Ανθο-
πωλείο Flora Plant 
για τον δανεισμό 
των δυο φοινίκων. 
Τέλος, θα ήθελε να 
ευχαριστήσει τον 
Kουτσούπη και τον 
Καφετζή για την 
φασαρία που κάναμε. 

Καλυβιανό καρναβάλι 2017
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Μνήμη Γεωργίου Κουρομιχελάκη
Μνημονεύματα από τους Αρμένους

… και πως γοργά 
ο νους προσπαθεί να 
δαμάσει την φουρ-
τούνα που φέρνει στην 
ψυχή, η αλλαγή της 
ζωής από την κακιά 
στιγμή, πως αλλάζει 
τη ζωή σου ο χάρος 
με τις επιλογές του, 
ακόμη και στον τρόπο 
που εκφράζεσαι για το 
χθες... από αναμνήσεις… μνημονεύματα. 

Και τρέχει ο νους ξανά οπίσω... εκιά στα 
απόκρυμνα και στενά φαράγγια του Απο-
κορωνιώτικου χωριού. Εκιά που μεγάλωσε 
και θέριεψε, στον ποταμό που χωριού, στην 
κοιλάδα που κουβαλεί για αιώνες τώρα μια 
ιστορία... μια ατελείωτα μεγάλη ιστορία...

Εκιά στα Λευκά Όρη που αιωρούνται 
σαν πνεύματα και που ανάμεσα σε αυτά 
τα μνημονεύματα, ψυχών που εφύγανε, μα 
ποτέ δεν λησμονιούνται, παίρνει ξάφνου 
στην αγκαλιά της και τον Γιώργη…

 «...ο Αετός λαβώθηκε 
σε τόπο απού δεν πρέπει, 

μα εγεννήθηκε για να πετά 
στα ύψη απού του πρέπει...».

Γιός του Νικόλα Κουρομιχελάκη, του 
Ντρουρομιχελή όπως τον έλεγαν, και της 
Ειρήνης το γένος Παπαδοκοκολάκη. Ήταν 
το τέταρτο κατά σειρά από τα έξι παιδιά 
της Ειρήνης και του Ντουρονικολή, -η 
γλυκειά Ειρήνη είχε χάσει ένα τέκνο πριν 
γεννηθεί- μετά τον Στυλιανό, τη Σοφία, τον 
Μανώλη, αφήνοντας να τον ακολουθούν, 
ο Λευτέρης και ο πιο μικιός ο Βασίλης. 

Ο Γιώργης, γεννήθηκε στους όμορφους 
Αρμένους στις 10 του ανθισμένου Μάη 
του 1935, κάτω από δύσκολες συνθήκες 
αλλά με περίσσια αγάπη, πέντε χρόνια πριν 
ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Τον εφώναζαν Ντουρογιώργη, μα ο πρώ-
τος Ντουρογιώργης ήταν ο μπάρμπας του 

που είχε παντρευτεί την Ντρουράκαινα την 
Μαρία και απέκτησαν ένα γιό τον Μανώλη 
τον Κουρομιχελή ο οποίος παντρεύτηκε την 
Ερασμία Στυλιανομανωλάκη, για να αποκτήσουν 
έπειτα πέντε παιδιά μεταξύ των οποίων και 
ο Ντουρονικολής που αργότερα παντρεύτηκε 
την γλυκειά Ειρήνη Παπαδοκοκολάκη!  Ήταν 
λοιπόν ανηψιός του Βασίλη του Γλάρου και 
της Συρμαλένιας, της Ντουρομαρίας που 
αργότερα ονομάστηκε Φρεσκάκη, από τον 
σύζυγο, και του Γιώργη του Κουρομιχελάκη, 
του επονομαζόμενου Στρατηγού!

Ήταν ο γιός που καθήλωνε με την 
προθυμία και το φιλότιμό του και πάντα 
πρώτος βοηθός του πατέρα του Νικόλα. 

Ήταν ο μικρός καταφερτζής που με την 
γλύκα που τον διέκρινε από μικιός, δεν 
μπορούσες να του βαστήξεις θυμό για 
παραπάνω από δευτερόλεπτα.

Όταν καμιά φορά βοηθούσε τον πατέρα 
του στα κτήματα, αν καμιά φορά την κοπά-
ναγε για να πάει για μπάνιο στις Καλύβες 
με τα άλλα κοπέλια, τον επερίμενε ο πατέ-
ρας του με μια βίτσα για να τον εδείρει 
καθώς τον εφώναζε και ήταν άφαντος και 
κοπανατζής, μα με μια αφέλεια και παι-
δική γλυκύτητα, έλεγε στον πατέρα του: 

«τον Γιώργη σου θα δείρεις πατερούλη; 
Το καλύτερο σου κοπέλι;» και ο πατέρας 
κατέβαζε συνοφρυωμένος αλλά μελιστά-
λαχτα την βίτσα… Μεγάλος καταφερτζής 
και σε όλα του σαν μεγάλωσε.. και πάντα 
για καλό σε όλα του τα δρώμενα!

Ήταν ο αδερφός που θα έδινε και το αίμα 
του για να είναι καλά και να ευημερούν τα 
αδέρφια του, χωρίς δισταγμό προσφερόταν 
πάντοτε όταν υπήρχε ανάγκη!

Ήταν ο πιστός σύντροφος και φίλος, 
σε όποιον είχε την τύχη να είναι φίλος 
του ή αγαπημένο του πρόσωπο στην ζωή!  
Γι αυτό και φίλοι του για την τυφλή του 
εμπιστοσύνη, του είχαν δώσει το παρα-

τσούκλι «Κουλούκι», δηλαδή μικιό κου-
τάβι! Επέθαινες στα γέλια κιόλας, όταν 
αναπαραστούσε το κουλούκι! Είχε πάντα 
σε όλα τον τρόπο ντου! 

Ήταν ο πανέξυπνος νέος που ήθελε να 
πάρει την ζωή και να την ρουφήξει κατα-
κτώντας την, φεύγοντας στην Αθήνα για 
να βρεί την τύχη του κάποια στιγμή στην 
εφηβεία του, αλλά που ποτέ δεν αλησμό-
νησε τον τόπο ντου που πάντα λάτρευε 
και όταν γύριζε, εκεί μόνο ένιωθε ήρεμος!

Ο Γιώργης ήταν από μικιός ένα ατίθασο 
παιδί και υπερδραστήριο. Το φιλότιμό του 
από τότε που ήταν ακόμης με κοντά παντε-
λονάκια, ήταν παροιμιώδες! Ενώ έπαιρνε 
τα γράμματα, γεννήθηκε σε μία περίοδο 
που το ξέσπασμα του πολέμου τον άφησε 
βοηθό του πατέρα του στα κτήματα με 
πολύ λίγες ώρες έως καθόλου για σχολειό 
και γράμματα. Γίνηκε πρώτος όμως, μαζί 
με άλλα χωριανάκια, στο να μηχανεύεται 
τρόπους να ξεγελά τους Γερμανούς και να 
κλέβει ξεροκόμματα και να τα πηγαίνει 
στην μάνα του. Ωστόσο, αν ξέβρισκε καμιά 
εφημερίδα διάβαζε για να μην μείνει ξύλο 
απελέκητο... και μάθαινε τα πάντα! Ροφούσε 
την γνώση από όπου και αν προερχόταν και 
ύστερα φιλτράριζε τι τον αντιπροσωπεύει! 

Κατάφερε να τελειώσει το δημοτικό με 
χίλια ζόρια και ήταν εξαιρετικός στα μαθημα-

της Μαρίας Γεωργίου Κουρομιχελάκη
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τικά με το μυαλό!  Ήταν απίστευτα έξυπνος, 
πολύ κοινωνικός και ομιλητικός, πάντα με 
ένα χαμόγελο που σε κέρδιζε και γρήγορος 
στους υπολογισμούς του. Είχε ένα μοναδικό 
φιλότιμο, ένα μπρίο που σε κέρδιζε με μιάς! 
Ήταν γνήσιος και αυθεντικός σαν τον πατέρα 
του, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, τίμιος και 
εξαιρετικά δίκαιος! Τα μάτια του φλόγιαζαν 
από καλοσύνη και τρυφερότητα για ότι του 
άρεσε και αγαπούσε και το έδειχνε! Δεν 
φοβόταν να δείξει αυτό που ένιωθε και 
ήταν αυτό που λέμε...: ένα γνήσιο κρητικό 
λεβεντόπαιδο! Ακόμη και όταν έγινε ένας 
ώριμος και μεγάλος κύριος. Πάντα είχε 
καταφέρει να μείνει ένα όμορφο, γλυκό και 
καλοσυνάτο, μεγάλο παιδί! 

Ως νέος με όνειρα και θέληση να πιάσει 
την ζωή από τα μαλλιά, αποφάσισε, πως 
οπωσδήποτε θα μάθαινε μια τέχνη για να 
βγάζει λεφτά, μα έβλεπε πως έπρεπε να 
αφήσει τον τόπο του για να γενεί αυτό. 

Έφηβος ανέβηκε στην Αθήνα, αποφα-
σισμένος να ζήσει στην πρωτεύουσα και 
να βρει δουλειά. Βρήκε ένα σπιτάκι αρχικά 
στα Πετράλωνα. 

Μόλις ενηλικιώθηκε, πέρασε περιοδεύων 
και πήγε φαντάρος! Υπηρέτησε ως έφεδρος 
στρατιώτης πεζικού στον Στρατό Ξηράς 
και έφτασε μέχρι τον βαθμό του επιλοχία 
μέχρι να απολυθεί.

Όταν απολύθηκε και έπειτα, η αλήθεια 
είναι πως συνέχισε και έκανε πολλές 
δουλειές. Από σερβιτοράκι μέχρι βοηθός 
ξυλουργού και από υπάλληλος στου Fix και 
στου Καμπά, μέχρι να πουλά λουλούδια 
στα νυχτομάγαζα. Και πολλές φορές και 
δυο δουλειές μαζί!  Ήξερε όμως να γλεντά 
και όποιος έβγαινε μαζί του, πέρναγε καλά 
αφού γινόταν η ψυχή της παρέας, με σκοπό 
να περάσεις εσύ πρώτα όμορφα! 

Αμφίβολο αν του έμεναν λεφτά εκείνη 
την εποχή, καθώς δεν είχε κανένα σκοπό 
πλην του να απολαύσει την ζωή! Γελούσε 
και τραγουδούσε σαν να ήταν μια μεγάλη 
χαρά η κάθε μέρα! Και έτσι ήταν πάντα! 

Είχε χιούμορ έξυπνο και με μέτρο και 
ποτέ δεν ξέφευγε από τα όρια του σεβα-
σμού! Αλλά μια βραδιά μαζί του σου έμενε 
σίγουρα αλησμόνητη!

Πέρασαν δέκα-δώδεκα χρόνια, αλλά ποτέ 
δεν λησμόνησε την πατρίδα του! Σε κάθε 
του άδεια από την δουλειά, κάθε χρόνο 

ανελλιπώς, όπως οι φαντάροι, έπαιρνε το 
καράβι που μύριζε Κρητικό αέρα και γεύση 
από χωριάτικη νοσταλγία και κατέβαινε στο 
χωριό του. Όταν ήταν κάτω στο χωριό, ήταν 
γι αυτόν σαν να μην είχε λείψει στιγμή! 
Βρισκόταν εκεί που η ψυχή του ήθελε!

Τίποτα για κείνον δεν ήταν σαν το χωριό 
του! Σαν την θέα εκείνη από τα Λευκά Όρη!  
Σαν την γλυκειά αίσθηση που σε γέμιζε το 
σούρουπο, με τον ήλιο να βασιλεύγει στον 
θαλάσσιο κόλπο της Σούδας! Εκεί στις Καλύ-
βες που καμιά φορά πιτσιρίκος το έσκαγε για 
μπάνιο! Εκεί που και πιο μεγάλος ξεχνιόταν 
χαζεύοντας τον ήλιο να παιχνιδίζει στο νερό, 
εκιά στις Καλύβες ή στην Αλμυρίδα που του 
άρεσε και θώριε την θάλασσα ατενίζοντας 
τον ορίζοντα σαν απόμαχος ναυτικός που 
ξαναγύρισε στο νησί ντου! Ένιωθε, πως 
τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το γάργαρο 
νερό του ποταμού που τρέχει, κάτω από τα 
θεόρατα υπεραιωνόβια πλατάνια! Σαν ένας 
ρυθμός που ποτέ δεν σταματά! Σαν την ζωή 
που συνεχίζει ακόμη και αν εσένα σου κόβε-
ται η ανάσα από την ομορφιά! Και όλα αυτά 
ήταν που φούσκωναν από ευχαρίστηση την 
ψυχή του! Και τώρα άραγε;

Πρώτος είχε έρθει στην Αθήνα ο μεγάλος 
αδερφός του ο Στέλιος και την διάρκεια της 
παραμονής και του Γιώργη στην Αθήνα, 
είχαν έρθει και οι γονείς τους, όπως και τα 
υπόλοιπα αδέρφια του σιγά - σιγά. Είχαν βρει 
σπίτι κάπου στα προσφυγικά και μετά από 
καμιά δεκαριά χρόνια και ενώ βρισκόταν 
σε κάποια όχι ιδιαίτερη γι αυτόν και χωρίς 
κάποιο μέλλον σχέση, τότε γνωρίστηκε με 
την Ευγενία. Εκείνη που αργότερα έγινε 
η σύζυγός του, μαζί σε χαρά και σε λύπη! 

Γνωρίστηκαν όταν είχαν βγεί να διασκε-
δάσουν με συναδέλφους από τις δουλειές 

τους. Και όταν ο Γιώργης διασκέδαζε, έκαιγε 
και καρδούλες! Εκείνη τότε δούλευε σε ένα 
εργοστάσιο πλαστικών και εκείνος τότε ήταν 
σερβιτόρος σε μεγάλη καφετέρια - patisserie 
της εποχής, στο κέντρο της Αθήνας. 

Ανάμεσα σε αυτούς που τους γνώρισαν 
ήταν η πρώτη εξαδέλφη του Γιώργη, κόρη 
της Μαρίας της Ντουρομιχελίνας που 
ακούει στο όνομα, Χρυσούλα Φρεσκάκη.

Και ο Γιώργης, ήταν ο σύζυγος αργό-
τερα, που αποτέλεσε τον μέγα στυλοβάτη 
της με αρχές και σεβασμό στις παραδόσεις 
οικογένειας που έφτιαξε.

Η Ευγενία, ήταν μια νέα που γνώρισε σε 
ένα χορό στην Αθήνα, την μια Ρεθεμνιώτισσα 
θυγατέρα του Γιώργη του Ταταράκη από τα 
Μεσονήσια του Αμαρίου, μια ορφανή από 
πατέρα, αλλά ηθική και εργατική κοπέλα που 
τον ενέπνευσε για να φτιάξει το σπιτικό του.

 Έφτιαξαν ένα όμορφο σπιτικό και με 
αγάπη, σαν αυτή που εισέπραξαν και τα 
έξι παιδιά του Νικόλα και της Ειρήνης 
παρά τα βάσανα και τις κακουχίες από 
τον πόλεμο και την φτώχεια. 

Ο γάμος τους έγινε στα Πετράλωνα το 
1963 και μετά από ένα χρόνο γεννήθηκε 
ο μικρός Νικολής που πήρε το όνομα του 
ντουροΝικολή παππού του. Μηνών το 
βρέφος, ο Γιώργης χάνει τον πατέρα του, 
που έχασε την μάχη με τον καρκίνο... τον 
είχε στον πνεύμονα... άτιμος ο πόλεμος, 
άτιμος ο καρκίνος...

Ο Γιώργης στο μεταξύ για να συντηρή-
σει την οικογένεια, έχει βρει ένα σπιτάκι 
στην Πλατεία Βικτωρίας και ένα μαγαζί 
στην Χέυδεν κάτω από την πλατεία και 
έχει ανοίξει ένα καφενεδάκι που με τόσες 
γνωριμίες που έχει αποκτήσει από τις 
πωλήσεις των λουλουδιών την νύχτα στα 
ξενυχτάδικα, πάει πολύ καλά. 

Όποια πέτρα και να σήκωνες στην Αθήνα, 
ήξερε τον γλυκύτατο, οξυδερκή, μουστα-
καλή πιά, με εκείνα τα έξυπνα εκφραστικά 
μαύρα μάτια, τον όμορφο εκείνο νέο, που 
άκουγε στο όνομα Γιώργος!

Στην πορεία της οικογένειας στην πρωτεύ-
ουσα, έχουν ξανοιχτεί και τα άλλα αδέρφια 
με τα λουλούδια και έχει ξεκινήσει ένας, 
με την καλή έννοια, συναγωνισμός, που 
έχει αρχίσει και δίνει ζωή στη συνύπαρξη 
αλλά και επιβίωση να μην ξεχνάμε, των 
αδερφών Κουρομιχελάκη στην Αθήνα. 

Όταν πέθανε ο Ντουρονικολής από καρκίνο, 
στα τελευταία του είχε ζητήσει έναν όρκο από 
τα παιδιά του μπροστά στην χιλιοπικραμένη 
μάνα Ειρήνη... Να σπουδάσει το τελευταίο 
στερνό του παιδί, ο μικιός Βασίλης.

Πρώτος υποσχέθηκε ο Γιώργης να βοη-
θήσει και τίμησε την υπόσχεσή του στον 
πατέρα του. Αργότερα, με την συμμετοχή 
και συμβολή όλων, ο μικιός Βασίλης, έγινε 
ένας εξαίρετος γιατρός με ειδίκευση στην 
ακτινολογία! Σίγουρα διόλου τυχαία η 
ειδικότητα που επέλεξε, αφού για αρκετά 
χρόνια άσκησε τα καθήκοντα του ως για-
τρός στο Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος 
«Σωτηρία», στη μνήμη του πατέρα Νικόλα 
που έφυγε από καρκίνο του πνεύμονα...

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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Ο Αγιασμός των υδάτων στους Αρμένους
«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε 

η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις
του γαρ Γεννήτορος η φωνή  

προσεμαρτύρει Σοι
αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα

και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς
εβεβαίου του λόγου το ασφαλές

Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός
Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι»

Ο εορτασμός των Θεοφανείων έγινε και 
φέτος στο χωριό μας, με τη Θεία Λειτουργία 
να ψάλλεται στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και 
στη συνέχεια να γίνεται η τελετή κατάδυ-
σης του Τιμίου Σταυρού στην πηγή του 
Πλάτανου.

Φέτο βούτηξε και έβγαλε το Σταυρό ο 
Στρατής Τσιτσιρίδης του Χρήστο και, στη 
συνέχεια, τον γύρισε για προσκύνημα σε 
όλα τα σπίτια του χωριού. Στιγμιότυπα 
από τον φετινό αγιασμό των υδάτων στο 
χωριό μας.
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Την Κυριακή 12-2-2017 και ώρα 11.30 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της 

Κρητικής Εστίας, στο Παγκράτι, η παρουσί-
αση του νέου βιβλίου του Γιώργου Γιακου-
μινάκη με τίτλο «Με μαντινάδες τραγουδώ, 
με ρίμες σας δηγούμαι…» και το κόψιμο 
της Αγιοβασιλόπιτας της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Αποκορώνου Χανίων-Συλλόγου 
Φρεδιανών Αττικής «Η Ευαγγελίστρια».

Η εκδήλωση, που είχε απόλυτη επιτυχία, 
ξεκίνησε με χαιρετισμούς των προέδρων 
των συνδιοργανωτών: Παγκρητίου Ενώ-
σεως κ. Γιώργου Μαριδάκη, Ομοσπονδίας 
Σωματείων Αποκορώνου Χανίων κ.Γιάννη 
Τερεζάκη, Κρητικής Εστίας Χαράλαμπου 
Σαλβαράκη, Συλλόγου Φρεδιανών Μανώλη 
Μακριδάκη και της εκπροσώπου της προ-
έδρου της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών (Δ.Ε.Ε.Λ.) κ. 
Αικατερίνης Βλαχοπαναγιώτου–Μπατάλια, 
που αναφέρθηκαν με σύντομες ομιλίες 
τους στο συνολικό έργο και την προσω-
πικότητα του συγγραφέα και ακολούθησε 
το κύριο μέρος της παρουσίασης της ύλης 
του βιβλίου. 

Ο γνωστός δημοσιογράφος, ραδιοφωνι-
κός σχολιαστής και παραγωγός κ. Γιάννης 
Κριαράκης ξεκίνησε την παρουσίαση με 
ευχετήριες πρωτοχρονιάτικες μαντινάδες 
από το βιβλίο και αναφέρθηκε ευρύτερα 
στο έργο και τη λογοτεχνική πορεία του 
συγγραφέα. Ακολούθησε λεπτομερής λογο-
τεχνική ανάλυση του έργου του από την κ. 
Αικατερίνη Βλαχοπαναγιώτου-Μπατάλια, 
λογοτέχνιδα-συγγραφέα Γενική Γραμματέα 
της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 
και Καλλιτεχνών, και του επίσης συγγρα-
φέα-στιχουργού-δημοσιογράφου πρώην 
προέδρου του Συλλόγου Κρητών Στιχουργών 
«Μιχάλης Καυκαλάς», κ. Γεωργίου Λέκκα, 
που αναφέρθηκε λεπτομερώς στους κανόνες 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει 

να εφαρμόζονται κατά τη στιχουργία μιας 
σωστής μαντινάδας και βέβαια την απα-
ραίτητη χρήση της Κρητικής τοπολαλιάς, 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι και σε αυτόν 
το τομέα το βιβλίο είναι άψογο.

Στα ενδιάμεσα των ομιλιών, η ηθοποιός 
και τηλεοπτική παραγωγός κ. Μαρία Σπα-
ντιδάκη απέδωσε με το γνωστό γλαφυρό της 
ύφος μαντινάδες και ρίμες από το βιβλίο, 
ενώ ο γνωστός λυράρης κ. Μπάμπης Τερ-
ζάκης τραγούδησε αρκετές μαντινάδες σε 
γνωστούς σκοπούς που έπαιξε το μουσικό 
συγκρότημα του.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυδωνίας 
και Αποκορώνου Χανίων κ.κ. Δαμασκη-
νός, απηύθυνε ευλογίες και χαιρετισμό 
προς τους συγκεντρωμένους και ευχήθηκε 
στο συγγραφέα να συνεχίσει το έργο του 
παρουσιάζοντας και άλλα βιβλία.

Σχετικό χαιρετισμό επίσης απηύθυνε 
ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης κ. 
Αριστείδης Οικονομόπουλος.

Το μέρος της εκδήλωσης παρουσίασης 
του βιβλίου τελείωσε με ευχαριστήρια 
ομιλία του Γιώργου Γιακουμινάκη που 
ξεκίνησε με μια μικρή ρίμα

Χίλια καλώς ορίσατε  
φίλοι αγαπημένοι 

που απ’ τσ’ ανθρώπους π’ αγαπώ 
είστε ξεδιαλεγμένοι. 

Δείχνετε την αγάπη σας 
με πράξεις κι όχι λόγια 

απού στεριώνου τση φιλιάς 
ανώγια και κατώγι

Ακολούθησε το δεύτερο μέρος της εκδή-
λωσης με το κόψιμο της Αγιοβασιλόπιτας 
της Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου 
Χανίων και του Συλλόγου Φρεδιανών « Η 
Ευαγγελίστρια».

Τις Αγιοβασιλόπιτες ευλόγησε ο Σεβασμι-
ότατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκο-
ρώνου κ.κ. Δαμασκηνός βοηθούμενος από τον 
Αιδεσιμότατο κ.κ. Εμμανουήλ Καβρουλάκη.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του 
Συλλόγου Φρεδιανών κ. Μανώλης Ζουλά-
κης σε σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε 
στα Φρεδιανάκια που πέτυχαν το 2016 σε 
ανώτερες και ανώτατες Σχολές και έγινε η 
απονομή των τιμητικών βραβείων.

Οι εκδηλώσεις συμπληρώθηκαν με χορούς 
από το χορευτικό συγκρότημα της Ομοσπον-
δίας Σωματείων Αποκορώνου και έκλεισαν 
με το καθιερωμένο κρητικό κέρασμα.

Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Γιακουμινάκη 
και το κόψιμο της Αγιοβασιλόπιτας των Αποκορωνιωτών

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
στις 22-2-2017 και ώρα 11.00 στο 

αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχολείου Βρυσών, 
έδρας του Δήμου Αποκορώνου, η εκδήλωση 
απονομής των βραβείων του παγκρήτιου 
λογοτεχνικού διαγωνισμού (μαντινάδας, 
ρίμας, ριζίτικου) που είχε διοργανώσει ο 
Δήμος Αποκορώνου σε συνεργασία με το 
Σύλλογο Στιχουργών Νομού Χανίων, με 
θέμα «Ο ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ».

Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμούς του 
Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη, της 
εκπροσώπου του Δήμου σε θέματα πολιτι-
σμού κ. Ρένας Τερεζάκη, του προέδρου του 
Συλλόγου Στιχουργών Χανίων κ. Θανάση 
Πατεράκη, του προέδρου της επιτροπής 
κρίσεως των έργων κ. Γιώργου Γιακουμι-

νάκη και συνεχίστηκε με τις απονομές των 
βραβείων στους νικητές του διαγωνισμού.

Στο ενδιάμεσο, ο κ. Πέτρος Πανηγυρά-
κης, συνταξιούχος δάσκαλος, έκανε μια 
πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, με θέμα τον 
Αποκόρωνα, ενώ την μουσική κάλυψη της 
εκδήλωσης είχε το μουσικό συγκρότημα 
των αδελφών Ηλία και Δημήτρη Βλαμάκη.

Η εκδήλωση έκλεισε με χορό και παρα-
δοσιακό κρητικό κέρασμα.

Τα βραβεία κέρδισαν:
Το πρώτο βραβείο μαντινάδας η κυρία 

Άννα Σκανδαλάκη. 
Το δεύτερο βραβείο μαντινάδας η κυρία 

Ελευθερία Αθουσάκη-Μαστορακάκη. 
Επίσης δεύτερο βραβείο μαντινάδας 

ο κύριος Λευτέρης Κουτουλάκης (λόγω 

ισοβαθμίας).
Το τρίτο βραβείο μαντινάδας η κυρία 

Πόπη Γρηγοράκη και τέλος, έπαινο μαντι-
νάδας ο κύριος Αντώνης Συμβουλάκης.

Το πρώτο βραβείο στη ρίμα η κυρία 
Χαριστή Κουκουμπεδάκη. 

Το δεύτερο βραβείο στη ρίμα η κυρία 
Μαρία Βογιαζάκη – Ντούζα.

Το τρίτο βραβείο στη ρίμα ο κ. Λευτέρης 
Κουτουλάκης και τέλος, έπαινο στη Ρίμα 
ο κύριος Χαράλαμπος Καλομοίρης και ο κ. 
Νικόλαος Πλατσιδάκης. 

Το πρώτο βραβείο στο ριζίτικο η κυρία 
Αντωνία Μηλογιαννάκη. 

Το δεύτερο βραβείο στο ριζίτικο ο κύριος 
Μάρκος Σελλιανάκης και τέλος το τρίτο 
βραβείο ο κύριος Μιχάλης Κουράκης. 

Η εκδήλωση απονομής των βραβείων του λογοτεχνικού διαγωνισμού  
με θέμα «Ο ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ»

Γράφει ο Γιώργος Γιακουμινάκης
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Πολυαγαπημένε μας Μανώλη!

Η λεβεντογέννα Κρήτη ολόκληρη πενθεί. 
Τα ηρωικά Σφακιά θλίβονται και κλαίνε.

Και στο άσκυφτο Ασκύφου μαύρη μαυ-
ρίλα πλάκωσε και μεγάλη έπεσε παγωνιά. 
Ηχούν οι καμπάνες θλιβερά και άρχισε το 
μοιρολόι. Άστραψε και βρόντηξε. Έπεσε 
φονικός κεραυνός. Έριξε τον βράχο, έσβησε 
το φως. Πέθανε ο Μανώλης Τσιτσιρίδης του 
Σήφη και της Φρόσως, και έφυγε για πάντα 
από εμάς, τόσο πρόωρα και απρόσμενα. 

Απίστευτο και όμως αληθινό!
Έφυγες, όμως, Μανώλη, όρθιος και περή-

φανος, όπως ήσουν και σε όλη σου τη ζωή. 
Τον τελευταίο καιρό, ενώ πονούσες αφόρητα, 
τίποτε και σε κανέναν δεν έλεγες, παρά 
μόνον μοιραζόσουν το δράμα και τον πόνο 
σου με την αγαπημένη σου σύζυγο. Εμάς, 
υποδεχόσουν με ηρεμία και χαμόγελο. 

Δεν μας κούρασες, και ταλαιπώρησες.
Δεν επέτρεψες κανένα να σε λυπηθεί.
Πάλεψες ηρωικά με την αρρώστια σου 

μέχρι την τελευταία σου στιγμή. Δεν ήταν 
όμως από αυτές που νικώνται και σε 
νίκησε στον άνισο αγώνα, τόσο άδικα και 
άσπλαχνα, αγαπημένε μας!

Ο Θεός, όπως λένε, τους καλούς τους 
θέλει σύντομα κοντά του, εκεί στην χορεία 
των Αγγέλων, όπως έγινε και με σένα.

Για να βυθιστούμε, όμως, εμείς στον 
άφατο πόνο και την ανείπωτη θλίψη. Σε 
απωλέσαμε για πάντα!

Δεν θα ιδούμε πια τον λατρευτό μας 
άνθρωπο, τον πρωτοεξάδελφό μας. Τον 
δικό μας άνθρωπο με την τόση λεβεντιά και 
αξιοπρέπεια. Την σύνεση, πραότητα και το 
χαμόγελο. Με τον πλούσιο ψυχικό κόσμο 
και την μεγάλη καρδιά. Τον άνθρωπο, που 
απολάμβανε τον γενικό σεβασμό και την 
καθολική κοινωνική αναγνώριση.

Μανώλη μου! Ξέρω πόσο σεμνός ήσουν, 
και δεν ήθελες πολλά λόγια για τον εαυτό 
σου. Επίτρεψέ μου, να πω αυτά τα λίγα, 
που βγαίνουν από τα βάθη της ψυχής μου. 
Ελπίζω να με συγχωρήσεις.

Ήσουν το πρωτότοκο από τα 5 παιδιά 
του Μπάρμπα-Σίφη και της θείας Φρόσως, 
από αυτό το ορεινό και πανέμορφο χωριό 
των Σφακιών, το Ασκύφου, την γειτονιά του 
Πετρέ, τα Τσιτσιριδέϊκα σπίτια.

Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο της Αθή-
νας, και έγινες καθηγητής Μαθηματικών, 
όπως και τα άλλα αδέλφια σου σπούδασαν, 
με πολλές στερήσεις και δυσκολίες. Τα 
καταφέρατε και διαπρέψατε όλοι στις επι-

στήμες και τα επαγγέλματά σας. Ήσασταν 
μια οικογένεια δεμένη και αγαπημένη, 
όπως και με τις οικογένειες των αδελφών 
του πατέρα σου και τα εξαδέλφια σου, που 
μεγαλώσατε μαζί σε εκείνες τις κοινές και 
φτωχικές αυλές των σπιτιών σας, που 
αγαπήσαμε και πονέσαμε, τόσο δυνατά, 
και εμείς, οι γαμπροί και οι νύφες.

Στη δουλειά σου ήσουν υπεύθυνος και 
άψογος, αγαπητός από τους συναδέλφους 
σου και τους μαθητές σου, που και στο 
κρεβάτι του πόνου τους σκεπτόσουν, και 
εκείνοι σύσσωμοι τώρα ήλθαν εδώ, για να 
σου δώσουν το στερνό αντίο και ευχαριστώ.

Θα μπορούσε κανείς για πολλή ώρα 
να απαριθμεί τις αρετές και τα χαρίσματά 
σου, ήταν όμως γνωστή και τόση η ταπει-
νοφροσύνη και η σεμνότητά σου, γι αυτό 
δεν πρέπει να συνεχίσω, και σταματώ εδώ.

Στη ζωή σου σε συντρόφεψε και σου 
συμπαραστάθηκε πιστά και με αφοσίωση 
η αγαπημένη σου σύζυγος, η Ευδοξία ή τη 
Μπούλα σου, όπως την έλεγες και την λέμε.

Απέκτησες τα δυό σου λεβεντόπαιδα, 
τον Σήφη και τον Κώστα. Τα μεγάλωσες και 
γαλούχησες εσύ και η μάνα τους με ηθικές 
Αρχές και Αξίες. Είναι άξιοι διάδοχοι σου, 
θα λαμπρύνουν το όνομά σου, και θα δια-
τηρήσουν ανεξίτηλη την μνήμη σου.

Μανώλη μου, ευτυχώς πρόλαβες και 
χαρά μεγάλη, μέσα στον πόνο σου και στην 
αγωνία σου, σου έδωσε πρώτα ο γάμος 
του γιού σου Κώστα με την αξιολάτρευτη 
Αργυρούλα. Αλλά, την μεγαλύτερη χαρά, 
αγαλλίαση και παρηγοριά επήρες με την 
γέννηση του παιδιού τους, και εγγονού 
σου, που τον είδες συνεχιστή του γένους 
και του ονόματός σου.

Έζησες, πράγματι, μερικές ευτυχισμένες 
στιγμές στα τελευταία σου, κρατώντας τον 
στην αγκαλιά σου, και αναλογιζόμενος το 
μέλλον αυτού και της οικογένειάς σας.

Μανώλη! Η συντριβή μας είναι απερί-
γραπτη και ο πόνος μας αβάσταχτος.

Έφυγες, και μας άφησες δυσαναπλή-
ρωτο κενό.

Όλα αυτά τα συναισθήματα διαβάζονται 
και στα πρόσωπα των συγγενών, συγχω-
ριανών και φίλων σου, που παρίστανται 
ευλαβικά γύρω στη σωρό σου, για τον ύστατο 
χαιρετισμό. 

Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου
Στην αγαπημένη και χαροκαμένη σύζυγό 

σου, Ευδοξία, υπομονή και κουράγιο. Η 

Πέθανε στους Αρμένους, 
στις 28 Νοεμβρίου 2017, 
και ετάφη στον Νεκρο-
ταφείο του Προφήτη 
Ηλία στους Αρμένους, 
ο Παύλος Γεωργίου 
Καβρουλάκης, ετών 72. 
Ο Παύλος ήταν σύζυγος 

της Σαββούλας και πατέρας του Γιώργου 
και του Φάνη.

Πέθανε στην Αθήνα, στις 
13 Ιανουαρίου 2017, και 
ετάφη στο νεκροταφείο 
της Καισσαριανής, ο 
Μανώλης Τσιτσιρίδης 
ετών 60. Ο Μανώλης 
ήταν σύζυγος της Ευδο-
ξίας και πατέρας του 

Σήφη και του Κωστή.

Πέθανε στην Αθήνα, στις 
16 Ιανουαρίου 2017, και 
ετάφη στον Ιερό ναό του 
Χριστού στα Τσικαλαριά, 
ο Εμμανουήλ Κωνστα-
ντίνου Χατζηκυριάκος, 
ετών 91. Ο Μανώλης ήταν 
σύζυγος της Μαρίκας 

Χατζηκυριάκου το γένος Χαλβαδάκη, και 
πατέρας του Κώστα και της Αικατερίνης.

Πέθανε στην Αθήνα και 
ετάφη στο νεκροταφείο 
του Παλαιού Φαλήρου, 
στις 16 Ιανουαρίου 2017, 
ο Βασίλης Μαλτέζος, 
ετών 73. Ο Βασίλης ήταν 
σύζυγος της Μαρίας 
Βασιλείου Καβρουλάκη.

Πέθανε στην Αθήνα, στις 28 Ιανουαρίου 
2017, και ετάφη στο Γ΄ Νεκροταφείο, 
ο Γεώργιος Καβρουλάκης ετών 81. Ο 
Γιώργος ήταν σύζυγος της Ελένης και 
πατέρας της Κατερίνας, Φωτεινής και 
της Μαρίας.

Πέθανε στο Ηράκλειο, στις 
18 Φεβρουαρίου 2017, 
όπου και ετάφη, η Κατε-
ρίνα Πατεράκη ετών 49. 
Η Κατερίνα ήταν σύζυγος 
του Δημήτρη Φρεσκάκη 
και μητέρα του Μανούσου 
και της Μαριτίνας.

Αυτοί που φεύγουν... Επικήδειος λόγος κατά την εξόδιο ακολουθία 
του Εμμανουήλ Τσιτσιρίδη του Ιωσήφ,  

στις 14-1-2017 από τον Χρήστο Κων. Ντονά

Συνέχεια στη σελ. 15

Για την Κατερίνα μου
Είκοσι δύο χρόνια μαζί. Στιγμές αγάπης, 

χαράς, λύπης, έρωτα, ευτυχίας, έντασης, 
στεναχώριας, πόνου, αγωνίας… στιγμές 
… στιγμές… στιγμές. Η ΖΩΗ ΜΑΣ. Μέχρι 
που ήρθε το μαντάτο πριν ένα χρόνο. 

Θα το αντιμετωπίσουμε, μου έλεγες, 
θα το ξεπεράσουμε, όλα περνάνε. Αχ και 
να είχα τόση δύναμη. 

Το πάλεψες στα ίσια, αντρίκια, ξεπέ-

ρασες τα όρια και τα προσδόκιμα, μα ο 
αγώνας ήταν στημένος από την αρχή. Το 
τέλος άδικο μα όχι άδοξο γιατί η δόξα 
ανήκει στον αγωνιστή.

Όποιος σε γνώρισε σε συμπάθησε, 
σε αγάπησε, σε έκανε φίλη γιατί από τις 
πρώτες κουβέντες καταλάβαινε ότι είχες 
αξίες και ήθος. Η οικογένεια σου και τα 
«παιδιά» σου στο σχολείο, οι μεγάλες 
αγάπες σου, θα είμαστε φτωχότεροι γιατί 

χάσαμε την υπέροχη, στοργική, ακούραστη 
σύντροφο, μάνα, και δασκάλα.

Θα σε ευχαριστώ,στο υπόλοιπο της 
ζωής μου, για όλες αυτές τις υπέροχες 
στιγμές, τις στιγμές μας, μα και για τα 
δύο πολύτιμα δώρα που μου χάρισες, τον 
Μανούσο και την Μαριτίνα.

Καλό σου ταξίδι!

Δημήτρης Φρεσκάκης
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Στη μνήμη Ασπασίας Μιχελογιάννη
(Λίγα αγριολούλουδα)

Υπάρχουν άνθρωποι 
μοναχικοί. Άνθρωποι 

που προτιμούν να βαδίζουν 
τον δρόμο τους μοναχοί, 
προστατεύοντας από τα 
αδιάκριτα βλέμματα των 
πολλών, τον πλούτο της 
καρδιάς των. Ένας τέτοιος 
άνθρωπος ήσουν κι εσύ, 
αγαπημένη μας Ασπασία. Μορφή αυστηρή, 
δωρική, με άνετο και απέριττο ντύσιμο, 
έτοιμη πάντα να βρεθείς κοντά στη φύση.

Και να την απολαύσεις. Απλότητα, 
χιούμορ, ανυπόκριτη καλοσύνη, μίσος για 
το άδικο, αφοσίωση σε ό,τι αγαπούσες, τα 
ιδιαίτερα χαρίσματά σου. Φύση ελεύθερη, 
ανεξάρτητη, με αντισυμβατική πολλές 
φορές συμπεριφορά, δεν αγαπούσες τα 
μεγάλα λόγια.

Αν κάποιος σε χρειαζόταν, απλά ήσουν 
εκεί. Κοντά σε αδέσποτα ζωάκια, κοντά σε 
δυσκολεμένους ανθρώπους.

Οι φιλίες σου, κρατούσαν από τα κρίσιμα 

χρόνια της εφηβείας, στο αγαπημένο μας 
σχολείο, την Ελληνογαλλική Σχολή Χανίων.

Αργότερα υπήρξες ευσυνείδητη υπάλ-
ληλος, αφοσιωμένη σύζυγος, μητέρα και 
υπερήφανη γιαγιά. Όμως ήρθε το αναπά-
ντεχο και οδυνηρό τέλος.

Αγαπημένη μας Ασπασία, όλοι όσοι σ’ 
αγαπήσαμε, μαζί με τα εξαιρετικά παιδιά 
σου που μοιράστηκαν μαζί σου τις ατέ-
λειωτες ώρες της οδύνης, θα θέλαμε να σ’ 
αρπάξουμε από τα νύχια της αδυσώπητης 
μοίρας. Να περάσουμε πάλι όμορφα. Να 
πούμε αστεία και να γελάσουμε. Ποιος όμως 
μπόρεσε ποτέ να τα βάλει με τη μοίρα... 
Έτσι μας έμεινε μόνο να σε θυμόμαστε με 
αγάπη και ν’ αποθέτουμε πότε - πότε στη 
μνήμη σου λίγα από κείνα τα άγρια ροζ 
κυκλάμινα που τόσο σου άρεσε να μαζεύεις, 
περπατώντας με τις ώρες σε απόμερα και 
ξεχασμένα μονοπάτια...

Mαριάνθη Παπαδάκη
ΧΝ 5/7/2016

Δωρεές στην Ενορία 
Αρμένων

Στην ενορία Αρμένων προσέφεραν οι 
παρακάτω:
Η Αφροδίτη Μούγιου Καβρουλάκη 
300 ευρώ.
Ο Γεώργιος Πριπάκης υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του αδελφού του Ιωάννη, 50 
ευρώ.
Η Τερεζάκη Κατίνα αντί μνημόσυνου 
του συζύγου της Ελευθέριου, 50 ευρώ.
Η Τερεζάκη Μαρία υπέρ αναπαύσεως 
του συζύγου της Βασιλείου, 25 ευρώ.
Ο Καβρουλάκης Γεώργιος υπέρ αναπαύ-
σεως του πατρός του Παύλου, 50 ευρώ.
Ο Αβερκάκης Γεώργιος υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της μητρός του Αγγελικής, 
100 ευρώ.
Οι Παπουτσάκης Γεώργιος και Αικα-
τερίνη Δασύρα στη μνήμη της γιαγιάς 
τους Αικατερίνης Λιονάκη, για τον Ιερό 
Ναό της Ευαγγελίστριας, 100 ευρώ.
Η Τσιτσιριδάκη Μαρία υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής της μητρός της Φρόσως, 
40 ευρώ.
Ο Παπαδάκης Ιωάννης (ταβέρνα Δρο-
σοσταλιά) για την βοήθεια απόρων οικο-
γενειών 100 ευρώ.
Η οικογένεια Στεφάνου Αντωνίου Κου-
τσουπάκη για τις ανάγκες του Αγ. Νικό-
λαου, 100 ευρώ.
Η Τέρψη Αλεξάνδρου Χαριτάκη από την 
Αμερική για τις ανάγκες της ενορίας του 
Αγίου Νικολάου, 500 δολάρια Αμερικής 
(445 ευρώ).
Ο Ιγγλεζάκης Νίκος μαζί με τον Γεώργιο 
Αβερκάκη έκαναν δωρεάν την συντήρηση 
του λέβητα και καυστήρα του καλοριφέρ 
του Αγίου Νικολάου.
Ο Καλούδης Στάθης με τα μηχανήματα 
του και το φορτηγό του έκανε δωρεάν τις 
χωματουργικές εργασίες και τις μεταφορές 
υλικών στο έργο που κατασκεύασε η ενορία 
στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου για 
την διαμόρφωση και επέκταση της αυλής 
και όλου του γύρω χώρου της εκκλησίας.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί 
τους δωρητές και παρακαλεί τον Άγιο να 

είναι βοηθός τους.

Ο Ιερέας Πατήρ  
Αντώνιος Παπαδονικολάκης

θύμησή σου να την γεμίζει περηφάνια και 
δύναμη να αντιμετωπίσει το μέλλον, χωρίς 
τη δική σου αγάπη και βοήθεια. 

Στα λατρεμένα παιδιά σου, τον Σίφη και 
τον Κώστα με την Αργυρώ και τον εγγονό 
σου, κουράγιο και αντοχή. Να αισθάνονται 
δόξα και τιμή για τον πατέρα, που είχαν.

Στα πολυαγαπημένα σου αδέλφια, Στρατή, 
Χρήστο και Αρτεμησία με τις οικογένειές 
τους και τα ανηψίδια σου, ιδιαίτερα στην 
Ηλέκτρα, που ορφάνεψε από τη μητέρα της 

και αδελφή σου Μαρία, πολύ μικρή, να σε 
θυμούνται και να είναι περήφανοι που είχαν 
τόσο άξιο αδελφό και θείο.

Σε όλους εμάς τους συγγενείς και φίλους 
σου να έχουμε την ανάμνηση και θύμησή 
σου για πάντα.

Πολυαγαπημένε μας Μανώλη, πορεύσου 
εκεί στους Ουρανούς. Να ανταμώσεις την 
αγαπημένη σου, πολύπαθη και νεαρά αδελ-
φούλα σου Μαρία, τους σεβαστούς γονείς 
σου, τους θείους και θείες σου. Τα πρωτο-
ξάδελφά σου, που σε πρόλαβαν και έφυγαν 

νωρίτερα, την Μαρία Γιάννη Τσιτσιρίδη και 
τον Μανούσο Στρατή Τσιτσιρίδη. 

Πορεύσου εκεί και αναπαύσου εν ηρεμία 
και γαλήνη στας αιωνίους Μονάς και Χώρους 
των δικαίων, ένθα «ουκ έστι τέλος, ου λύπη 
και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος».

Καλό σου ταξίδι.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκε-

πάσει. 
Αιωνία σου η μνήμη εξάδελφε και ισά-

ξιε αδελφέ.
Χρήστος Κων. Ντονάς

Συνέχεια από τη σελ. 14

Έβαλε ο Θεός σημάδι
παλικάρι από τα Χανιά

την Παρασκευή 13 Γενάρη του 17
γιατί ο Μανόλης ήταν παλικάρι και έτσι 
αντιμετώπισε για ένα χρόνο την περιπέτεια 
της υγείας του. Όλο αυτό το διάστημα μας 
έδινε δύναμη αντί να του δίνουμε εμείς.

Ήταν 30 Ιουνίου του 1997 όταν μαζί 
παρουσιαστήκαμε στο 16ο Γενικό Λύκειο 
Αθηνών.

Ήταν τότε που γνώρισα το Μανόλη, 
τον εκπαιδευτικό, τον μαθηματικό, τον 
δάσκαλο. Έδινε και τη ψυχή του στην τάξη 
για τους μαθητές του. Για το Μανόλη δεν 
ήταν απλώς μαθητές του, ήταν παιδιά του. 
Γι αυτό και την Πέμπτη το απόγευμα, λίγο 
πριν «φύγει», εκτός από το Σήφη του και τον 
Κώστα του, ζητούσε και τα παιδιά του από 
το σχολείο. Έδινε αγάπη και έπαιρνε αγάπη 
από τα παιδιά. Όλα τα παιδιά σου Μανόλη 
είναι εδώ, η Μαρία, η Ελένη, ο Γιώργος, ο 
Κωνσταντίνος, ο Δημήτρης, η Αικατερίνη 
….. όχι μόνο για να σε αποχαιρετήσουν αλλά 
και για να σου πουν ένα μεγάλο ευχαριστώ 

γι αυτά που τους έδωσες. 
Ήταν 30 Ιουνίου του 1997 όταν γνώρισα 

το συνάδελφο Μανόλη. Ήταν συνάδελφος 
με ήθος, με αξιοπρέπεια, με αγάπη και 
σεβασμό σε όλους τους συναδέλφους, 
ακόμα και όταν διαφωνούσε σε απόψεις 
ή προτάσεις αυτών.

Ήταν τότε που γνώρισα το φίλο το 
Μανόλη. Το φίλο στις εκδρομές, το φίλο 
στα ευχάριστα ή στα δυσάρεστα, στις χαρές 
και στις λύπες. Μαζί με το Στέφανο, τον 
Αλέξη και άλλους φίλους και συναδέλφους 
πηγαίναμε να πιούμε ένα ποτηράκι τσικουδιά 
και να μιλήσουμε για την Κρήτη και τα 
αγαπημένα του Χανιά.

Μανόλη, από τους συναδέλφους σου 
στο σχολείο, τον Στέφανο, τη Χάρις, τον 
Αλέξη, τη Ζωή, τη Βασιλική, τον Κώστα, 
τον Τάσο, την Κούλα …. αλλά και από τη 
Δέσποινα, τη Νίκη, τον Γεράσιμο, καλό 
ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων και να 
ξέρεις θα παραμένεις πάντοτε στη μνήμη 
μας και στην καρδιά μας.

Μπάμπης Μουρελάτος

Ο συνάδελφος και φίλος Χαράλαμπος (Μπάμπης) Μουρελάτος 
αποχαιρέτησε το Μανόλη Τσιτσιρίδη εκ μέρους των συναδέλφων 

του καθηγητών, στο 16ο Γενικό Λύκειο Αθηνών
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Ο Καθηγητής της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης Μίνως 
Γαροφαλάκης εξελέγη 
Διευθυντής του Ινστι-
τούτου Πληροφοριακών 
Συστημάτων (ΙΠΣΥ), του 
«ΑΘΗΝΑ» που αποτελεί το πρώτο ερευ-

νητικό κέντρο στην Ελλάδα που εστιάζει 
αποκλειστικά στην Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας. O κ. Γαροφαλάκης, παράλληλα με τα 
νέα του καθήκοντα διατηρεί τη θέση του 
ως Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ο Μίνως Γαροφαλάκης, είναι σύζυγος 
της Φρόσω Κοκογιαννάκη, κόρης του 
αείμνηστου Μίνω Κοκογιαννάκη.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε από τους αγα-
πητούς αναγνώστες τα παρακάτω ποσά ως 
οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας μας. Τους 
ευχαριστούμε όλους θερμά.

Οι  οικονομικές  προσφορές μπο -
ρούν να κατατίθενται στο λογαριασμό 
GR9001101560000015676103433 της 
Εθνικής Τράπεζας δηλώνοντας στην τρά-
πεζα το όνομά σας, ή να αποστέλλονται με 
ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: Τσα-
κιράκις Γιάννης, Σουλίου 124, 173 42 Αγ. 
Δημήτριος και στη συνέχεια να ενημερώνετε 
την εφημερίδα στο τηλέφωνο 210-9916613, 
για να σας σταλεί η σχετική απόδειξη.

Νικητάκης Γιώργος Αρμένοι 50€
Μαρινάκης Μιχάλης Αρμένοι 20€
Γεωργουδάκης Γιάννης Πάτρα 40€
Αβερκάκης Γιώργος Αρμένοι 20€
Χελιουδάκη Ειρήνη Αθήνα 20€
Ξυπολιτάκης Φώτης Αρμένοι 10€
Κουρομιχελάκη Μαρία  
του Γεωργίου Αθήνα 20€
Σπανοχριστόδουλος Ηλίας Χανιά 30€
Χαραλαμπάκης Μιχάλης Χανιά 50€
Καλλιβρετάκης Στέλιος Αρμένοι 50€
Βενιεράκης Σπύρος Καλύβες 30€
Ζκέρης Βασίλης Αθήνα 20€
Στυλιανομανωλάκη Λουϊζα, Πέγκυ  
και Θέμης, στη μνήμη του συζύγου  
και πατέρα τους Γιάννη Αθήνα 50€
Τερεζάκης Γιάννης Αθήνα 20€
Κουρομιχελάκης Γιώργος Αθήνα 20€
Κουρομιχελάκης Γιάννης Αθήνα 20€
Παπαγιαννάκης Σπύρος Αθήνα 50€
Κουρομιχελάκης Βασίλης Αθήνα 20€
Βιριράκης Δημοσθένης 
και Μαρινάκη Αθηνά Αθήνα 60€
Θυμιανός Μανώλης Αθήνα 25€
Πατινιωτάκης Γιάννης 
του Νικολάου Αθήνα 30€
Βαγιωνάκη Ελένη και Βαγιωνάκης 
Γιάννης, στη μνήμη του πατέρα 
τους Γεωργίου και του παππού 
τους Γιάννη Αθήνα 50€
Καλλιβρετάκης Γιώργος 
του Ελευθερίου Αθήνα 20€
Γαλανάκης Γιώργος Αθήνα 40€
Γαβριηλίδης 
Χριστόφορος-Ιωάννης Αθήνα 20€
Αιδεσιμώτατος Καβρουλάκης 
Εμμανουήλ Αθήνα 30€
Προεστάκης Γιάννης Αθήνα 50€
Κουτσουπάκης Θεόδωρος Αθήνα 700€
Κουρομιχελάκης Αργύρης Αθήνα 20€
Τερεζάκης Μιχάλης Αθήνα 50€
Φακίνου Άννα Αθήνα 20€
Στυλιανομανωλάκη Πέγκυ, 
στη μνήμη του πατέρα της Γιάννη
 Ολλανδία  150€
Πανηγυράκης Πέτρος   30 € 
Κοκογιαννάκη Χριστίνη   30 €

Σε μια πετυχημένη συναυλία στις 5 Ιανου-
αρίου 2017, στο θέατρο Πόρτα στην Αθήνα, 
το μουσικό συγκρότημα «Γόρδιος Δεσμός» 
παρουσίασε το νέο του δίσκο «Φως από τα 
μάτια σου», σε στίχους και μουσική του Δημή-
τρη Νικολάου, ενορχήστρωση Θοδωρή 
Νικολάου και συνοδοιπόρους τη Νανά 
Νικολάου και την Ευγενία Γαβριηλίδη.

Ο δίσκος περιέχει 14 τραγούδια και 4 ποι-
ήματα του κορίνθιου ποιητή Γιώργου Σάμιου.

Τη συναυλία προλόγισαν οι: 
Θόδωρος Μαραγκός, σκηνοθέτης 
Φοίβος Οικονομίδης, δημοσιογράφος, 
ιστορικός ερευνητής, μουσικός 
Νίκος Δενδρινός, δημοσιογράφος,  
συγγραφέας 
Νίκος Δημάκης, δικηγόρος 
Παύλος Παπαβασιλείου, ιατρός 

ενώ συμμετείχαν οι μουσικοί:  
Θοδωρής Νικολάου: μπουζούκι, τζουρά, 
κιθάρες, τραγούδι 
Στάθης Μαραγκός: κιθάρες 
Γαβριήλ Φαριλέκας: πιάνο 
Δημήτρης Μπρέντας: κλαρίνο, νέι 
Διονύσης Μακρής: μπάσο 
Μιχάλης Σκουτέλης: τύμπανα 
Δημήτρης Νικολάου: κιθάρα, μπαγλα-
μάς, τραγούδι 
Νανά Νικολάου, Εύη Γαβριηλίδη: τραγούδι.

Ο «Γόρδιος Δεσμός» ξεκίνησε το ταξίδι 
του στα μουσικά δρώμενα το 1992 από την 
Κόρινθο. Με τους Αρμένους έχει δεσμούς 
από την αείμνηστη Μαρία Τσιτσιρίδη, 
στην οποία είναι αφιερωμένος ο δίσκος, 
σύζυγο του Δημήτρη Νικολάου, μητέρα του 
Θοδωρή και της Νανάς και θεία της Εύης.

Νέος δίσκος του «Γόρδιου Δεσμού»

Σε νέο ανακαινισμένο περιβάλλον λειτουρ-
γεί από τα Χριστούγεννα η παραδοσιακή 
ταβέρνα του χωριού μας «Καρυδιά», 
συνεχίζοντας την παράδοση του Λευτέρη 
και της Ασπασίας Χαλβαδάκη στα 
σουβλάκια, τις πατάτες και τη ντοματοσα-

λάτα. Η διάδοχη διεύθυνση από τον γιό 
τους Αλέκο και τη σύζυγό του Μαρία 
Χαλβαδάκη έχουν προσθέσει μια σειρά 
παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, αλλά 
πολλά και με σύγχρονες πινελιές.

Τους ευχόμαστε Καλές Δουλειές!

Ο καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης 
εξελέγη Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων

Η ανακαίνιση της «Καρυδιάς


