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Αρμένοι

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ,
συνταξιδεύουμε μαζί από το 1996, 
όταν εκδόθηκε το πρώτο φύλλο της 
«Ελευθερόπολης». Πέρασαν 15 χρόνια 
εκ τότε, στη διάρκεια των οποίων η 
έκδοση της εφημερίδας μας γίνεται 
χωρίς καμιά καθυστέρηση, έχοντας 
ξεπεράσει όλα τα προβλήματα που 
κατα καιρούς εμφανίζονταν, και τα 
οποία δεν ήταν λίγα. Και αυτή η 
συνέπεια οφειλόταν σε ένα μεγάλο 
μέρος, σε όσους από εσάς μας έκαναν 
την τιμή να την ενισχύουν οικονο-
μικά, συμβάλλοντας στα έξοδα της 
έκδοσής της.

Σήμερα, όμως, βρισκόμαστε στη 
δυσάρεστη θέση να επικοινωνήσομε 

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει η έκδοση της «Ε»

Η ωραία αυτή απεικόνιση της λεβέντικης κρητικής φορεσιάς, 
που κοσμούσε τους παλιούς μας, δημοσιεύτηκε στο εκπαιδευ-
τικό φυλλάδιο «Κρήτη. Πορεία στο χρόνο. 90 χρόνια από την 
Ένωση με την Ελλάδα», Έκδοση της Βουλής των Ελλήνων, 
Αθήνα 2003, σελ 13. 

Χ.ΜΠ.

Εκδηλώσεις στους ΄Αγιους Πάντες 
με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Σοφίας,  

προστάτιδας του Ιδρύματος «Αγία Σοφία»

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με αρχι-
ερατικό Εσπερινό  από τον μητρο-
πολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου 
Δαμασκηνό και συνεχίσθηκαν στην 
αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου 
Επαρχιακού Τύπου, με την παρουσί-
αση του βιβλίου του Μανώλη  Αρτ. 
Μαριακάκη «Κοτζαμπασάκηδες». Το 
βιβλίο παρουσίασε ο ιστορικός - ερευ-
νητής συγχωριανός μας Χαράλαμπος 
Μπουρνάζος, που στάθηκε ιδιαίτερα 
«στην προσπάθεια του συγγραφέα 
για τη συγκέντρωση της ύλης και 
στη μέριμνά του να περισώσει και 
να διαφυλάξει σε δύσκολους καιρούς 
-κατοχή, μετακατοχικές ανωμαλίες, 
δικτατορία- τις επιστολές του Βενι-

ζέλου που αποτελούν και το χρυσάφι του βιβλίου». Ο ομιλητής τόνισε ακόμα 
πως η δουλειά του κ. Μαριακάκη διαθέτει και πολλές άλλες αρετές, ενώ εξέ-
φρασε την εκτίμηση για τη σημαντική προσφορά του συγγραφέα στην τοπική 
ιστοριογραφία.

Το Ίδρυμα «Αγία Σοφία» αναγόρευσε τον κ. Μπουρνάζο σε εταίρο του ως 
αναγνώριση των υπηρεσιών του, ενώ τιμητική πλακέτα του απένειμε ο ιδρυτής 
των «Χανιώτικων νέων», Γιάννης Γαρεδάκης. Για τον τιμώμενο μίλησε ο κ. Β. 
Κακατσάκης δάσκαλος - δημοσιογράφος. «Φορέας του κρητικού ήθους, μας 
δείχνει με την όλη στάση της ζωής του τα ζάλα που πρέπει να ακολουθήσουμε. 
Ο Αποκόρωνας σε φιλεί με την αναγόρευσή σου σε εταίρο του Ιδρύματος “Αγία 
Σοφία” κατακούτελα, Χαράλαμπε», ανέφερε ο κ. Κακατσάκης κάνοντας μια 
εκτεταμένη παρουσίαση στην πορεία της ζωής του τιμώμενου.

μαζί σας, με αφορμή την κατάργηση 
του «ειδικού ταχυδρομικού τέλους» 
από τη Γενική Γραμματεία Μέσων 
Ενημέρωσης, που απολάμβανε η 
εφημερίδα μας μια απόφαση που 
έχει ως συνέπεια την εκτίναξη των 
τελών αποστολής της εφημερίδας 
μέσω ταχυδρομείου στα ύψη. Αυτό 
συμβαίνει για το σύνολο σχεδόν του 
ημερήσιου και περιοδικού τύπου, στα 
πλαίσια της περιστολής των δαπανών 
του δημοσίου (Μνημόνιο). 

Το κόστος πλέον της αποστολής 
έχει δεκαπλασιαστεί, με αποτέλεσμα 
η αποστολή της εφημεριδούλας μας 
με τον μέχρι σήμερα τρόπο, σε όλους, 
όσους τη στέλναμε μέχρι τώρα.

Γι' αυτό τον λόγο, επικοινωνώντας 
σήμερα μαζί σας, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι θα γίνει εκκαθάριση 
του μητρώου των παραληπτών. Εάν 
επιθυμείτε να συνεχίσετε να παίρνετε 
την εφημερίδα μας, την Ελευθερό-
πολι, θα σας παρακαλούσαμε να 
ενημερώσετε μαζί μας 

• είτε με επιστολή στη διεύ-
θυνση
Τσακιράκις Γιάννης, Σουλίου 
124, 173 42 Αγ Δημήτριος

• Είτε με email στο itsakir@
otenet.gr 

• Είτε με τηλεφώνημα στο 210 
9916613, όπου αν δεν απαντήσομε  
μπορείτε να αφήσετε μήνυμα 

στον τηλεφωνητή.
Οι κάτοικοι του χωριού μας 

και όσοι έχουν επικοινωνήσει τα 
τελευταία δύο χρόνια μαζί μας, 
προσωπικά ή στέλνοντας συνδρομή, 
δεν χρειάζεται να επικοινωνήσουν 
ξανά, και θα συνεχίσουν να παίρνουν 
την Ελευθερόπολι!

Όλους τους άλλους, φίλους και 
αναγνώστες θα παρακαλούσαμε να 
δηλώσουν την επιθυμία τους να 
λαμβάνουν την εφημερίδα, κάτι το 
οποίο συνεπάγεται και οικονομική 
συνδρομή με ότι ποσό κρίνετε. Οι 
συνδρομές χρησιμοποιούνται για 
την έκδοση και τα έξοδα αποστολή 
της.                                       «Ε»
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου σε 
συνεργασία με το Σύλλογο για τη Διάσωση και 
Διάδοση του Κοπανελιού  «Η Χριστίνα» προγραμ-
ματίζουν έκθεση λαϊκής τέχνης  Αποκορωνιωτών 
δημιουργών για τις 27-28-29 &  30 Οκτωβρίου στην 
αίθουσα της Κρητικής Εστίας. Για πληροφορίες και 
συμμετοχές στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας  κ.Γιάννη 
Τερεζάκη τηλ. 2109024610 κιν 6938719309 –στην 
κ. Αθηνά Μαραθάκη 2108328960 κιν 6932455895 
και στην πρόεδρο του συλλόγου κα.Χριστίνα 
Κουστουράκη - Κουκουλάρη τηλ.2102751700 
κιν. 6978223635. Δηλώσεις συμμετοχής έως 20 
Οκτωβρίου 2011.   

ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ 
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 

Γιάννης Τερεζάκης 
H Πρόεδρος του Συλλόγου το Κοπανελι 
Χριστίνα  Κουστουράκη- Κουκουλάρη

ελευθερόπολις
Τριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου Αρμενιανών 

Χανίων 
«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» 
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ρίσματος Αρμένων

ΚΩΔΙΚΟΣ 4125
Συντακτική Επιτροπή

Βασσάλου Κική, Κουρομιχελάκης Βασίλης, 
Μπουρνάζος Χαράλαμπος,

Τερεζάκη Σοφία του Μιχαήλ,  
Τερεζάκη Ειρήνη του Βασιλείου,  

Τσακιράκις Γιάννης, Τσιτσιρίδου Ελένη

Εκδότης-Διευθυντής
Γιάννης Σ. Τσακιράκις

Σουλίου 124, 173.42 Αγ. Δημήτριος
Τηλ. 210-99.16.613, Fax: 210-99.57.582

Email: itsakir@otenet.gr, • ISSN 1109-3056

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Σας παρακαλούμε πολύ να επικοινωνείτε 
με την εφημερίδα μας ώστε τα μυστήρια που 
πραγματοποιούνται στο χωριό μας να δημο-
σιεύονται στην αντίστοιχη στήλη της "Ε". 

Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το επόμενο 
φύλλο θα πρέπει να έχει φτάσει στην εφημερίδα 
μέχρι 20/11/2011.

Βαφτίσεις

Ο Γεώργιος Χατζογιαννάκης και η Γιανναράκη 
Αναστασία βάφτισαν την κόρη τους στον Ιερό 
Ναό της Παναγίας στους Αρμένους, στις 12 
Ιούνη 2011, και την ονόμασαν Αρετή - Νεκτα-
ρία. Νονός ο Μαριανάκης Στέλιος. Ακολούθησε 
γλέντι στο κέντρο «Δροσοσταλιά».

Ο Χαλβαδάκης Γιώργος και η Σοφία βάφτισαν 
το γιό τους στον  Ιερό Ναό της Παναγίας στους 
Αρμένους, στις 8 Ιούλη 2011, και τον ονόμα-
σαν Γιώργο. Νονές ήταν Μάρω Καλλιβρετάκη 
σύζυγος του Νίκο και η Άννα Χριστοδουλάκη 
σύζυγος του Δημήτρη.

Ο Σταύρος Σταματάκης και η Αναστασία Στα-
ματάκη – Ροκάκη βάφτισαν τα κοριτσάκια 
τους στον  Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στις 
Βρύσες, στις 22 Ιουλίου 2011, και τα ονόμασαν 
Μαρία και Ελένη. Νονοί ήταν οι Μανώλης 
Μανουσογιωργάκης και η Άννα Παντερμάκη. 
Ακολούθησε γλέντι στο κέντρο «Κονταρός».

Ο Ερρίκος Σόδη και η Ελένη Καλλιβρετάκη 
βάφτισαν την κόρη τους στον  Ιερό Ναό της 
Παναγίας στους Αρμένους, στις 15 Αυγούστου 
2011, και την ονόμασαν Ολυμπία. Νονά ήταν η 
Χριστίνα Μαραγκουδάκη. Ακολούθησε γλέντι 
στο κέντρο «Άποψη».

Στους γονείς, κουμπάρους, παππούδες και 
γιαγιάδες ευχόμαστε να χαρούν τους νεοφώ-
τιστους. 

Συγχαρητήρια

Τον αγαπημένο μας γιο Γιάννη Νικολάου 
Χριστοδουλάκη, χειρούργο – ορθοπεδικό,  
συγχαίρουμε θερμά και ευχόμαστε υγεία δύναμη 
και κάθε επιτυχία στο νέο του ιατρείο που άνοιξε 
στη Νίκαια (Π. Ράλλη 118, τηλ. 210 4952710, 
6972246975).

Οι γονείς 
Νίκος και Καλιόπη Χριστοδουλάκκη

κοινωνικά Διακρίσεις
Εφέτος κατά το Σχολικό έτος 2010 - 2011 

διακρίθηκαν και αρίστευσαν, από το χωριό μας, 
στο Γυμνάσιο του Βάμου, η Χαλβαδάκη Ασπασία 
του Βασίλειου με βαθμό 18 και 8/13 και στο 
Λύκειο του Βάμου, η Χαλαβαδάκη Ειρήνη του 
Αντωνίου με βαθμό 18 και 2/10. 

Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο.

Περιδιαβαίνοντας

Περιδιαβαίνοντας οψές 
στα πέριξ των Αρμένω, 
με σταματούνε και ρωτούν,
ποιος είμαι και που μένω.
Δεν επαραξενεύτηκα 
εις την ερώτηση τους,
και απαντώ ευγενικά 
εις την απαίτηση τους.
Από τα γεννοφάσκια μου 
είμαι Σελινιωτάκι,
μα εδά στα γεροντάματα 
έγινα Αρμενιανάκι.
Δεν το ’χω και παράπονο 
αυτό το τυχερό μου,
γιατί στον Αποκόρωνα 
βρήκα το σύντροφο μου.
Παράπονο δε θα το πω 
το περιδιάβασμα μου,
μόνο πως λίγο αναπολώ 
και τη γενέτειρα μου.
Εκεί που πρωτοείδα φως, 
κ’ έμαθα τι ’ναι κόσμος,
δε θέλω να το αρνηθώ 
πως δε μ’ αφήνει πόνο.
Μα ο κόσμος πάει κι έρχεται 
και το ντουνιά γλεντίζει,
κι όπου βρεθεί κι όπου 
σταθεί εκεί πανηγυρίζει.
Και λέω πως έχει ο Θεός 
την τύχη να του φέρει,
με τον καιρό τα σκοτεινά 
να γίνουν μεσημέρι.

Εις την Ελευθερόπολη είμαι συνδρομητάκι
και νόμισα το λογικό να στείλω ραβασάκι.

Ευτύχης Πατσουράκης

ΤΟ ΔΝΤ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ

Μία καμαριέρα να ’χαμε
απόψε για παρέα, 
δε θα στενοχωριόμαστε 
και θα ’μαστε ωραία

Μπέψε μια όμορφη Θεέ
απόψε στο κρεβάτι,
για να την έχω αγκαλιά
και ας μην κλείσω μάτι.

Ο Στρος επήγε φυλακή
για μία καμαριέρα,
πέστε μου ήντα θα γενώ
που θέλω δυό τη μέρα.

Η μια να θέλει μπαλωτιές
η άλλη γλειφιτζούρι,
ανάθεμά σε λογισμέ
έεις κακό κουσούρι.

Γιατί ’χα γω ως πρόπερσι 
καρδιά γερή σα τσ’ άλλες,
μα δα την αποσυντηρώ
με χάπια και με στάλες.

Τρόικα και τροικανοί
το ΔΝΤ και τέτοια,
με κάνετε και απόκτησα
του μερακλή τα ντέρτια.

Και δε με φτάνουν όλα αυτά 
εδά ’χω και την κρίση,
ψάχνω τα εργαλεία μου
έχουν κι αυτά μπιτίσει.

Ο Στρος αποτροζάθηκε
Και ’χασε τη δουλειά του,
αλλά δε πάει φυλακή
πλερώνει η κερά του.

Εγώ χω τη γυναίκα μου
ανθό, μπαξέ, κλωνάρι,
δε την αποχωρίζομαι
κι ο Χάρος ας με πάρει.

Τερεζάκης Ιωάννης
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όπου κι αν πας να φέρνεις.
Όπως το εύχεται ο ψαλμός, 
τα γέρα να περνούνε
αβόγγηστα, φιλήσυχα 
και αντρόπιαστα να βγούνε.
Εύχομαι στο στερνό φευγιό 
(που θ’ αργοπαρωρίσει)
σογκούρμουλο όλο το χωριό,
να σ’ αποχαιρετήσει.

Χ. Μαστοράκη-Φραγκιουδάκη

αροιμίες - Γνωμικά

Με τον καιρό εκ το νερό η πλάκα η μαρμαρένη 
τρυπάται, και, το σίδερο τρώγεται και σκουριαίνει· 
με τον καιρό μερώνουνται τ’ αμέρωτα λιοντάρια 
και με καιρό εις τ’ άλογα βάνουνε χαλινάρια. 

(«Πανώρια» Α’ 135-139 Κρήτη 1590)

ινίγματα
Τέσσερα σ’ ένα σεν’ ένα σεντόνι τυλιγμένα. 

Εγώ ‘καμα τη μάνα μου κι μάνα μου εμένα και 
των παιδιών μου τα παιδιά εκάμανε με ‘μένα. 

Άσπρος κάμπος, μαύρα γίδια· χαρά το νιό, που 
τα λαλεί.

(Από την «Επιθεώρηση της Εταιρείας Κρη-
τικών Σπουδών»,  

Τόμος Δ’, Αθήναι 1941, σελ. 236)

αθαρογλωσσίδι
Κατσιγαρονερό λαδαχοντρόλαδα σε κατσι-

γαρονερόλακους επέσαμε και γενήκαμε συχριντι-
μερπεχέσι και ποιος θα μασέ ξεμαγαρίσει.

όγου χάριν

Αγγελική και μακρινή 
σ’ έπλασε η θεία χάρη,
καθώς στη μέση τ’ ουρανού 
το ημερινό φεγγάρι.
Πως ψάχνει για νερό η συκιά 
και ριζοχωματίζει,

(το καρύδι)
βρήκα τη φλέβα τη γλυκιά,
που με δροσοποτίζει.
Τις χάρες που ‘χεις πάνω σου, 
ποιάς θα τις ονομάσει;
έχουν μετρήσει τα πουλιά 
που κελαηδούν στα δάση;
Άκου το γέρο ποταμό 
και τη φωτιά του δάσου
που πολεμιούνται σα θεριά 
και αγκαλιαστά σπαράσσου.
Άκου τα δυο άκου τα δυο 
αναδέρφωτα κι όμως αγαπημένα
στοιχειά, που στην αμάχη τους 
μοιάζουν μ’ εσέ κι εμένα.

(Παντελή Πρεβελάκη,  
«Ο Νέος Ερωτόκριτος» Αθήνα 1978  

β’ έκδοση εκτός εμπορίου.  
Στίχοι Β’ 7-8, 13-14, 19-20,28-30)

θιβολές

Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ
Μια φορά σ’ ένα χωριό, έσφαξαν ένα γάϊδαρο 

για μουσκαράκι. Κάποιος αγόρασε τα πατσαλίκια 
(=πατσές και πόδια). Εκεί που πήγε να μαδήσει, 
είδε πως είχαν πέταλα τα πόδια, και τότε κατάλαβε 
πως ήταν γάιδαρος. Λοιπόν τότε τα πήρε στον ώμο 
του και φώναζε:  «Όποιος κακάβωσε (=έβαλε χύτρα 
στη φωτιά), να ξεκακαβώσει, γιατί ο μόσκαρος 
ήτανε γάιδαρος, και κριτσαλοπεταλωμένος!...»

(Δημ. Λουκόπουλος  
«Λαογραφία» τομ. ΙΓ’ (1951-2, σελ.142)

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά ’πό τα περβόλια

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

αντινάδες

Μια σχέση αγαπητική «Ελευερόπολης»/ανα-
γνωστών έχει δημιουργηθεί, από το πρώτο κιό-
λας φύλλο μας. Έτσι φίλοι του φύλλου τούτου, 
σπουδαίοι μαντιναδολόγοι, μας στέλνουν τις 
ρίμες τους τις θαυμαστές, για δημοσίευση στο 
εφημεριδάκι μας: Αντωνία Μηλογιαννάκη, Κα-
νάκης Ι., Γερωνυμάκης, Γαβρίλης Φλεμετάκης, 
Χριστίνα Μαστοράκη-Φραγκιουδάκη, Ράμνος 
Ραμνιώτης, κι άλλοι διαλεχτοί τεχνίτες του στίχου 
μας τιμούν· κι εμείς τους ευχαριστούμε θερμά και 
τους ευγνωμονούμε, αλλά και καμαρώνομε, που 
το ξαθέρι της ρίμας τεχνουργεί για χάρη μας!

Χαρείτε τους κι εσείς:

Ευχές σ’ ένα λεβεντόγερο 
και θυμόσοφο Κρητικό

Εύχομαι νάσαι τόσο νιός, 
όσο το λέει η καρδιά σου
κι όχι όσο γράφου τα χαρτιά 
και η ταυτότητα σου.
Εύχομαι γέρο οι κεντιές, 
που νιώθεις στο κορμί σου
νάνε σαν πετεινόζαλο, 
π’ ακούεις στην αυλή σου.
Παράταση κι αναβολή 
να παίρνεις και ν’ αργήσεις
στου Χάρου το στρατόπεδο, 
να πας να υπηρετήσεις.
Να στέκεις αναντρανιστά,
αλεξιανή λαμπάδα
και το θυμητικό γερό 
κι η σκέψη σου, σπιρτάδα.
Να έχεις υστερνά καλά 
και γύρω οι δικοί σου
να παραστέκουν καρδιακά,
στη γεροκόμησή σου.
Μην έχεις ξενομπάτισσα, 
μιαν άγνωστη, μια ξένη
να γνοιάζεται για λόγου σου, 
μ’ αγάπη πλερωμένη.
Σε θραψανιώτικο γερό, 
πιθάρι ζωναράτο
νάχεις το λάδι της Ζωής, 
ν’ αργείς να πας στον πάτο.
Με φρόνηση του Νέστορα, 
που ‘χεις να κατορθώνεις
καλός να είσαι διασαξής, 
έχθρητες να φιλιώνεις.
Να είσαι γέρος μα γερός, 
γέρος μα να μη γέρνεις 
το σέβος και την αρχοντιά, 

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

 (τα γράμματα)

(το σκόρδο)

Παντελής Πρεβελάκης (1909-1986)
Ξυλογραφία Κ. Γραμματόπουλου
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Εκδρομή στην Παλιόχωρα

Της Μαριλένας Νικολάου-Κουτσουπάκη

Σεπτέμβρης, και το χωριό έχει αρχίσει να αδειάζει. Βλέπω 
αυτοκίνητα γεμάτα αποσκευές να σταματούν για τις τελευταίες 
προμήθειες πριν επιβιβαστούν στο καράβι και σκέφτομαι ότι ένα 
ακόμα καλοκαίρι πέρασε...

Και αυτό το καλοκαίρι ήταν γεμάτο χαρούμενα παρεάκια 
που έγραψαν ιστορία, με καφεδάκια στο Καφενείο του Μιχάλη 
στην πλατεία κάτω από τη σκιά του μεγάλου πλάτανου, με οικο-
γενειακά ξένοιαστα γεύματα στις «Διαδρομές», με λουκούλια 
γεύματα στη «Δροσοσταλιά», στον «Πλάτανο» με τις ιστορικές 
πηγές, με τα παιδιά μας να ξημερώνονται στον «Τζίτζικα» με τα 
οικολογικά του εδέσματα και φρουτοχυμούς (φράουλα με μπα-
νάνα η ατομική μου προτίμηση - γειά σου Άννα), με απαράμιλλα 
σουβλάκια στην «Καρυδιά» και «φρέντο» σκέτο για μένα από 
τις «Γλυκειές Αμαρτίες», με γάμους, βαφτίσεις και κοντυλιές, με 
ξεγνοιασιά και χαλάρωση και την καθιερωμένη εκδρομούλα του 
Συλλόγου μας.

Φέτος η επιλογή ήταν η Παλιόχωρα. Δεν ξέρω για σας, αλλά 
για μένα οι εκδρομές αυτές είναι ότι καλύτερο. Στην καθημερι-
νότητά μου έχω τόσες διαδρομές που και μόνο η σκέψη ότι θα 
οδηγεί κάποιος άλλος είναι από μόνη της απόλαυση (ευχαριστούμε 
Μάρκο). 

Διαδρομή λοιπόν με καλή παρέα, με αστεία, πειράγματα και 
ανέκδοτα χαλάρωση, κανένας υπνάκος –όπως βολεύεται ο καθέ-
νας! Το ζητούμενο για μένα από τη στιγμή που θα φτάσουμε και 
μετά είναι ήλιος και θάλασσα – άντε και μια βολική ξαπλωτούρα 
στη σκιά. Και φυσικά τα «πολεμοφόδια», δηλαδή κάτι για να 
τσιμπήσουμε και κυρίως νερό κρύο και καφεδάκι. Τι άλλο να 
ζητήσει κανείς από μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα;

Στην επιστροφή σταματήσαμε για λίγο σε ένα ιστορικό χωρι-
ουδάκι το Φλωρίων με μία γραφικότατη ταβέρνα – καφενείο για 
παγωτάκια και αναψυκτικά και μερικοί δοκίμασαν το νοστιμώτατο 
«σφακιανό» τους και αγόρασαν μέλι. 

Πριν την αναχώρηση βγάλαμε την καθιερωμένη «εκδρομική» 
φωτογραφία που παραθέτουμε, και γύρω στις οκτώ το απόγευμα 
γυρίσαμε στο χωριό μας χαλαροί, χαρούμενοι και ολίγον κου-
ρασμένοι –προσωπικά και πολύ καμμένη γιατί αν και κάτω από 
τη σκιά ο ήλιος μ’ έκαψε!

«Επεράσαμε όμορφα λοιπόν και τούτη τη φορά», συγχαρη-
τήρια στο ΔΣ του Συλλόγου για τη διοργάνωση της εκδρομής, 
και τέλος… «σας ευχόμαστε Καλό Χειμώνα και ανυπομονούμε να 
σας φιλοξενήσουμε και στην επόμενη εκδρομή μας το επόμενο 
καλοκαίρι»!

Υ.Γ. Του χρόνου θα κρατήσω απουσιολόγιο (αυτό είναι απειλή, 
καλά το καταλάβατε!)

Εκδρομή 2011
Της Μαριάννας Γαλανάκη

Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
η προγραμματισμένη ημερήσια εκδρομή του συλλόγου των Αρμενιανών 
Αττικής , «Κριτοβουλίδης». Προορισμός μας ήταν το Λουτράκι Κορινθίας, 
το μοναστήρι του Οσίου Παταπίου και η λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου. 
Με σύμμαχό μας τον καιρό και με ορεξάτους συγχωριανούς και φίλους η 
εκδρομή ξεκίνησε.

Συνεπείς στο ραντεβού μας ξεκινήσαμε για την κοντινή μας, αλλά όμορφη 
απόδραση, αφήνοντας για λίγο πίσω την φασαρία της μεγαλούπολης. Η 
διαδρομή μας ήταν ευχάριστη με πρόσωπα χαρούμενα και τέλεια διάθεση. 
Ο πρόεδρος του συλλόγου, κύριος Τερεζάκης, αφού μας καλωσόρισε, μας 
κράτησε σε φόρμα με τις επίκαιρες μαντινάδες του. Βέβαια αυτό που δεν 
έλειψε για άλλη μια φορά ήταν και το κέρασμα της παγωμένης τσικουδιάς, 
για το καλό της μέρας! 

Σε λίγη ωρίτσα και αφού πρώτα πραγματοποιήσαμε μια στάση για 
καφεδάκι στον Ισθμό, φτάσαμε στην Ιερά Μονή του Οσίου Παταπίου, που 
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Λουτράκι , σκαρφαλωμένη στα Γερά-
νεια όρη, σε ένα εξαιρετικά άγριο και επιβλητικό τοπίο. Αφού ανεβήκαμε 
τα 144 σκαλοπάτια, φτάσαμε στο μοναστήρι, όπου και θαυμάσαμε την 
ωραιότητα της φύσης και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας από ψηλά. 
Προσκυνήσαμε το σκήνωμα του οσίου και παρατηρήσαμε τις σπάνιες 
τοιχογραφίες της νέας εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου. 

Επόμενη στάση μας ήταν το Ακρωτήρι Ηραίον, όπου η θέα ήταν επίσης 
καταπληκτική. Το συγκεκριμένο ακρωτήριο που μπορεί να είναι γνωστό 
ως Ηραίον ή Μελαγκάβι δεσπόζει δυτικά της λίμνης Βουλιαγμένης. Εκεί 
βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους εν λειτουργία φάρους του Κοριν-
θιακού. Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 1897 και σήμερα συντηρείται 
από το πολεμικό ναυτικό. Το ύψος του πύργου του φάρου είναι 13 μ. ενώ 
το εστιακό του ύψος φτάνει τα 58 μ.

Ύστερα απ’ το Ηραίον κατευθυνθήκαμε προς την Λίμνη Βουλιαγμέ-
νης, μια από τις ομορφότερες λιμνοθάλασσες του Ελλαδικού χώρου , που 
βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων βορειοδυτικά από το 
Λουτράκι. Εκεί αφού μερικοί απόλαυσαν το μπάνιο τους στα υπέροχα 
νερά της λίμνης, καθίσαμε σε ένα μικρό παραλιακό ταβερνάκι, όπου και 
δοκιμάσαμε διάφορους γευστικούς ψαρομέζέδες. 

Δεν μπορούσαμε, όμως, να μην πάμε και τη βόλτα μας στην υπέροχη 
παραλία του Λουτρακίου, όπου και ευχαριστηθήκαμε το απογευματινό μας 
καφεδάκι. Μετά από μία όμορφη μέρα ήρθε και η ώρα της αναχώρησης. 

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο και τον 
σύλλογο των Αρμενιανών Αττικής για την οργάνωση και την επιτυχία 
της εκδρομής μας. 
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Αρμενάκι είμαι κυρά μου...

Ένιωσα την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας, με λόγια απλά καθημερινά 
τους λόγους που αποφάσισα να γίνω «Αρμενάκι».

Κατ’ αρχήν να σας πω, πως γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσα 
στα Χανιά. Όμορφες και σημαντικές πόλεις και οι δύο, μα σαν ήρθε η ώρα 
να χτίσω και γω τη «φωλιά» μου με το ταίρι μου, διάλεξα τους Αρμένους.

Γιατί;
Επειδή στους Αρμένους μπαίνω στο χωριό με τα τζάμια του αυτοκινήτου 

πάντα κατεβασμένα για να μπορώ χαιρετώ τους δεκάδες συγχωριανούς και 
γειτόνους που θα συναντήσω μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου.

Επειδή στους Αρμένους βρήκα ανθρώπους χαμογελαστούς και αληθινούς. 
Βρήκα γείτονες που είναι «τα μάτια και τα αυτιά μου» όταν λείπω από το 
σπίτι μου και φύλακες άγγελοι στα παιδιά μου.

Στους Αρμένους έχουμε το πιο γραφικό καφενείο των περιχώρων και 
απολαμβάνουμε από νωρίς το πρωί ότι βάζει ο νους του ανθρώπου… από 
το καφεδάκι, το παγωτάκι μέχρι και γεύμα κανονικό!!! Σπιτικά μαγειρεμένο 
και πεντανόστιμο…!!!! και όλα αυτά κάτω από τον παχύ ίσκιο του τεράστιου 
πλάτανου με το αεράκι να σου χαϊδεύει το πρόσωπο.

Επειδή εδώ στο χωριό έχουμε το πιο ξακουστό το πιο καθαρό κρεοπωλείο, 
και τρώμε το κρεατάκι μας, τα αλλαντικά μας έως και τα τυροκομικά μας 
και το βρίσκουμε ανοιχτό ακόμα και στη μία το βράδυ!!! (Γειά σου Κωστή 
ξενύχτη!!!)

Επειδή εδώ στο χωριό βρήκα ολοήμερο παιδικό σταθμό να πάω τα παιδιά 
μου, και δημοτικό σχολείο με πραγματικά ολιγομελή τμήματα, με δασκάλους 
που «σκύβουν» με ενδιαφέρον πάνω από το κάθε παιδί ξεχωριστά.

Επειδή πέρυσι το χειμώνα όταν πάθαινε βλάβη ή λάστιχο το mini bus που 
μεταφέρει τα παιδιά μας στο σχολείο, άμεσα και με μαγικό τρόπο βρισκό-
μασταν 5-6 γονείς και μεταφέραμε ο ένας τα παιδιά του άλλου. Όλα αυτά 
βέβαια χάρη στον συντονισμό της Αργυρώς (Ορφανάκη) που σαν ακούραστη 
«μητέρα Τερέζα» πάντα «στέκει» στο πλευρό όλων και με διακριτικότητα 
και προθυμία βοηθάει όπου υπάρχει χρεία.

Επειδή βρίσκω πάντα να παρκάρω έξω από το σπίτι μου και δεν θα 
χρειαστεί να κάνω κύκλους το τετράγωνο….

Επειδή το μίνι μάρκετ στο χωριό είναι ανοιχτό κάθε μέρα και ως αργά για 
να κάνω τα ψώνια μου όταν δουλεύω και δεν μπορώ άλλες ώρες ή μέρες. 

Επειδή το Πάσχα στο χωριό, δεν περιγράφεται με λόγια… ο επιτάφιος με 
την περιφορά σε όλο το χωριό από σπίτι σε σπίτι… ο Ιούδας που καίγεται 
στην πλατεία… τα λόγια είναι φτωχά…. πρέπει να το ζήσετε!!!

Επειδή όταν δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω, απλά κατεβαίνω στην πλα-
τεία και διαλέγω ταβερνάκι!!!

Επειδή στους Αρμένους έχουμε δραστήριο και επιτυχημένο Πολιτιστικό 
Σύλλογο, που διοργανώνει ενδιαφέροντα και επιμορφωτικά προγράμματα για 
τα παιδιά μας αλλά και για μας, αλλά και για την προβολή του χωριού μας!!! 
Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για τη δράση τους, τόσο ο Πρόεδρος μας 
κος Γιώργος Αβερκάκης αλλά και όλο το team που τον πλαισιώνει!!!

Επειδή εδώ στους Αρμένους, στο μίνι μάρκετ της Μαρίας, μια φορά μόνο 
χρειάστηκε να της ζητήσω να μου κρατήσει το περιοδικό που έκανα συλλογή 
τα cd για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Τις επόμενες φορές μου το 
φύλαγε χωρίς να της το πω!!!

Επειδή… επειδή … επειδή, θα μπορούσα να σας μιλάω για ώρες για 
τους λόγους που με έφεραν και με κράτησαν εδώ και σίγουρα έχω ξεχάσει 
αρκετούς να αναφέρω…. Κράτησα για τελευταίο αυτόν που εν μέρει τα 
συνοψίζει όλα!!!

Τέλος επειδή εγώ ζω όλο το χρόνο εκεί που οι άλλοι έρχονται για δια-
κοπές, και πάντα φεύγουν με μισή καρδιά και με δάκρυα στα μάτια!!!

Να είστε καλά 
Η κατ’ επιλογήν Αρμενιανή 
Αγγελική Σταρόβα - Χατζή

η εφημερίδα των αρμενιανών
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Ο γέρος εμαδάρωσε κι οφέτος
Ο Γέρω Χαράλαμπος εμαδάρωσε πάλι 

καλοκαιριάτικα, μαζί με τον «Ερωτόκριτο» 
και τα συναξάρια του, γιατί δεν τήνε ντα-
γιαντίζει, μας εμήνυσε, τη βαβουρανιά του 
κάμπου και τσ’ ακροθαλασσιάς, κι εβγήκε 
«στις κορφές που αστράφτει αιώνιο χιόνι», 
κατά το στίχο του συντοπίτη μας Παντελή 
Πρεβελάκη (1909-1986).

- Κι είντα θα κάμομε ’δα, μπάρμπα, με 
το «Γραμματσάκι», που θα μας το γυρεύουν 
και θα γούσγουνται οι συντέκνοι μας οι 
αναγνώστες;

- Ξανατυπώσετε, μπρε, κιανένα παλιό, 
μα δε θα το θυμάται άθρωπος, κι ας είναι 
μπαγιάτικο.

Κι είντα διάοτσο να κάμομε κι εμείς, 
ετυπώσαμε ένα του κιρού του 2002. Δια-
βάστε το:

Ο Μανούσος ο Τσίκουδας στην Αθήνα 
ΑΘΙΒΟΛΗ ΠΡΩΤΗ

Εβρέθηκα, αναγνώστη μου, κι εγώ στην 
Αθήνα τούτον τον καιρό, για να παντρέψω τσι 
δυο δίδυμες θυγατέρες μου, να γνωρίσω και τσι 
παλιολλαδίτες συμπεθέρους. Κι ένα – δυο μέρες 
απού ’μεινα είπα πως θα κουζουλαθώ από τσι 
βρόντους, τα βρωμαέρια και την βαβουρανιά, 
αμάθητος, του χωραφιού άθρωπος ως είμαι, και 
δεν ξανακοντοβολώ μπλιο σε τέθιους μπάλους 
και βαβούρες.

Ας είναι. Χαλάλι ντωνε και μεγάλ’ η χάρη 
ντωνε των κοπελιδιών μου, καλοί κι οι γαμπροί 
κι οι καινούργοι συμπέθεροι – στιφή λιγάκι 
φάνηκε τση γυναίκας η μια συμπεθέρα και 
ξιπασμένη, λέει, με τα καπέλα και τα βέλα που’ 
χε στην κεφαλή τζη.

- Σώπασε, μωρή ευλογημένη, τση κάνω, κι 
ας φορεί και τρυγοκόφινο στην κεφαλή. Δική 
τζη’ ναι, να τήνε κουλαντρίζει και να τηνε 
θεατρινίζει ως τση καπνίζει. Μα σε λιγάκι τσ’ 
απανωδιόχνει:

- Τη νύφη μωρέ Μανούσο μας επαράσταινε; 
Και τα στιβάνια που’ τονε καλικωμέν’ η ζουρίδα, 
αρέσανέ σου, Μανούσο;

- Παρέτα τηνε, μωρή, να πάει στην οργή του 
κάτη, μα δεν τήνε στεφανώθηκ’ ευτή το Ρηνιό 
μας, μηδέ ψυχοπαίδα θα τήνε πάρομε.

Ας είναι,’ τέλειωσε με τα πολλά κι ετούτο 
το γαζέπι τση συμπεθέρας που μας ήβρηκε. (Ας 
πούμε πως ετέλειωσε, γιατί δε θα’ χει τελειωμό 
το μπαταλαλητό τση γυναίκας. Και τη νύχτα, 
κοιμησμένη θα τα θυμάται και θα ξυπάται στον 
ύπνο τζη, να μεταθέτει και να ψαλιδοκόβει. 
Βάστα, Μανούσο, βάστα, μπόρα’ ναι κι ετούτη 

και θα περάσει, ως επεράσανε και του ταξιδιού 
οι έγνοιες και τα πάθη.

Π’ ούλο το καλοκαίρι μ’ εσαράκιζ’ η γρα 
και μ’ αγρίευε, μα’ γω’ παιρνα το σβαρνά μου 
και το ρίφι και κατηφόριζα για τ’ αμπέλι και το 
περβόλι, και την άφηνα να μπαταλαλεί με τον 
πετεινό και τσ’ όρνιθες. 

Άλλαξε τότες το βιολί και μ’ αρχινά τσι 
γαλιφιές και τσ’ αναλαθιές:

- Σήκω αντράκι μου, σήκω Μανουσάκι μου 
μυριστικό, να μπεις στη Χώρα να πουσουνίσεις 
τα υποδήματά σου και να μπαρμπεριστείς σε 
μπαρμπέρη τεχνίτη, τση πολυτελείας.

- Κούρεψέ με γαμουλιώτικα, να του πεις, 
γιατί παντρεύω τσι κόρες μου τον άλλο μήνα 
στην Αθήνα.

- Νωρίς είναι, μπρε, από δα. 
- Ούλα την τελευταία ώρα τ’ αφήνεις, μου 

κάνει τότες, και πάει ν’ αγριέψει, μα μετανοιώ-
νει και μου το ρίχνει πάλι στσι μαλαγανιές και 
στσ’ ανοστιές:

- Σήκω αντρουλιό μου, σήκω Μανουσιό μου, 
φως των αμαθιώ μου! Σήκω να κατεβείς στο 
μαγατζέ να ετοιμάσεις τσι νταρμετζανοπούλες 
και τα κουρουπάκια για τσι τσικουδιές και τα 
μέλια που θα βαστούμε τω συμπεθέρω και των 
κουμπάρω, κι εγώ θα σπω τα καρύδια. 

- Ντα των κοπελιώ, μωρή, δε θα βαστούμε 
από τούτα να; 

- Δεν τα πίνουνε’ δα, καλότυχε, αυτάνα τα 
πιοτά, μηδέ τρώνε μέλια και καρύδια οι καινούρ-
γιοι. Γιατί παχαίνουνε, λέει, και τα πάχη φέρνουν 
αμάχη τσ’ αγγουρ’ αντρόγυνα, που πρέπει να 
δείχνουν υπάκουα σ’ ό,τι τα διατάσσουνε οι 
μόδιστροι, οι ρούλες κι οι κορομηλούδες και τα 
πουτανάκια του γυαλιού. 

Δίκιο’ χε μωρ’ ο δαίμονας η γρα! Γιατί την 
παραμονή του γάμου αναμαζωχτήκαμε οι δικο-
λογιές κι οι γνώριμοι των κοπελιώ στο σπίτι του 
μεγάλου μου γιου στην Αθήνα για τα προγαμουλι-
ώτικα κεράσματα, να ευχηθούμε στα καινούργια 
αντρόγυνα που την ταχινή θαν επαντρεύαμε, και 
θαν εφεύγαν ευθύς, κατά το έθιμο στσι πολιτείες, 
για το ταξίδι του “μέλιτος”, ως το λένε, να περά-
σουνε και το σωλήνα του μέλιτος, καθώς τόνε 
γράφει ο Καστρινός γραμματικός (ε, παντέρμοι 
παλιοί καιροί τση φτώχειας και τση γλύκας! Π’ 
από βραδύς του γάμου μου έσπερνα κοπέλια, και 
το δε πρωί, λουμπίνους και ροβίθια…).

Στη σάλα του σπιθιού, το λοιπόν, ήμαστανε 
καθισμένοι και γύριζ’ η νύφη μου στσι πατούλιες 
των καλεσμένων μ’ ένα καρότσι με γυαλιστερά 
πόδια φορτωμένο μπουκάλια και χιόνι σαν τ’ 
αντίδερο κομμένο, και σ’ ερώτα είντα επιθυμεί 

η όρεξή σου: Τζίνι, λέει, βότικα, βίσκι. Και σ’ 
είντα μάρκα είναι συνηθισμένος ο κάρδας σου: 
Μπαλαντάινι – Μπαλαντίνο, γή Τζόνι. Τούτα τα 
ονόματα τα’ μαθα απ’ όξω κι ανακατωτά, γιατί 
θυμήθηκα το γέρο Μπαλαντίνο τση Χώρας, απού 
μου’ ραψε το τσόχινο μπλάβο σαλβάρι, που’ βαλα 
όντεν εστάθηκα γαμπρός. Και το Τζόνι τόμαθα κι 
ευτό, γιατί θυμούμουνε τον Τζώνη τον Αμερκάνο, 
ως εμετονόμασε η ζάβαλη η γυναίκα ντου τον 
άντρα τζη, το Γιάννη το Σκορπιό (Σκορπιδάκις 
εγράφουντανε στα μητρώα), μ’ αυτή’ ναι άλλη 
ιστορία κι άλλης ώρας ανάγνωσμα. Ρωτά με, 
γιατ’ απού λέτε, η νύφη μου:

- Είντα θα πιεις, πατέρα;
- Πράμα, παιδί μου, δεν πίνω. Μόνο να’ χεις 

την ευκή μου, και το ίδιο κάνει, τσ’ είπα. Γιατί 
ντράπηκα τσι ξένους αθρώπους τση πολιτείας, 
έτσα ως τσι θώρουνα λουσάτους και λουστραρι-
σμένους, στα επίσημα ντυμένους και βαμμένους, 
να γυρεύω τσικουδιές και πράμα μπενούζια γή 
κολυμπάδα για μεζέ. Πράματα που δεν είχανε 
βέβαια θέση σ’ εκείνα τ’ ακριβά μπουκάλια στα 
χρυσόχαρτα τυλιγμένα και ζωγραφισμένα με του 
κόσμου τσι ζωγραφιές, να σου γητέψουνε τ’ αμάτι 
και να σου γλυκοσαλίσουνε, πριν τσι δοκιμάσεις, 
τον ουρανίσκο, να γυρεύεις να τ’ αγοράσεις, να 
σου χάψει τον παρά ο σουπερμαρκέτης…

Μα με το να πω τση νύφης μου, πράμα δε 
θέλω, θαν εσκέφτηκε, δίχως άλλο η κοπελιά, 
πως, γέρος είναι, κιανένα μαραφέτι θα του’ ναι 
πειραγμένο και θα του’ χουν απαγορεμένο οι 
γιατροί το πιοτό. Κι εμπήκε στη διπλανή κάμερα 
του μωρού (εδά στα μεγάλα σπίθια, μωρό, γέρος, 
μεσοκαιρίτης, έχεις την κάμερά σου, κι ό,τι επι-
θυμεί η καρδιά σου κάνεις: Κουλουμούντρια, 
άνε σου καπνίζει αρχίζεις, ρανίζεις, σφυρίζεις, 
ρουχαλίζεις, την ασκομπαντούρα σου παίζεις, κι 
ό,τι άλλο ερχόχερο θέλεις πασπατεύεις).

Επήγε, ως σας ήλεγα η νύφη μου στη διπλανή 
κάμερα, κι είντα μου’ φερε, θαρρείτε; Ένα πια-
τελάκι… ρυζόγαλο του … μωρού! Κι είντα καλή 
ώρα να κάμω, έκατσα και το’ φαγα κι είπα και 
φχαριστώ κι επήρα και το ποτήρι κι εσηκώθηκα 
ορθός να ευχηθώ και να τσουγκρίσω με τσι 
καλεσμένους το ποτήρι το νερό… 

- Ποιος μωρέ; Εγώ ο Μανούσος ο Τσίκουδας, 
ως μ’ ονοματίσαν από τόσες απού καζάνιαζα κι 
εδοκίμαζα το πρωτοράκι με τον μαστραπά. 

- Ε, παντέρμα μου νιάτα… Κι εδά να πίνεις, 
Τσίκουδα, νερό, σαν του γλυκού νερού το βορ-
θακό, και να σου πρεσβεντάρουν για μεζέ ρυζό-
γαλο λαπά μωρέ, αντίς για το γαρδούμι και το 
σπληνάντερο, που σου’ χανε στην αθρακειά του 
καζανιού ψημένο οι θυγατέρες.

To γραμματσάκι του γέρω
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Εγώ, μωρέ ο Μανούσακας τ’ Αποκορώνου, 

απού το πάτημα του στιβανιού μου με την 
μπροκαδούρα, όντεν εχόρευα στο μαρμαρένιο 
αλώνι μου των Καμινιώ, εγροικούντανε ως 
την Πλατεία των Αρμένω. Και: Από κράχτης 
πετεινός, πρώτος στη γειτονιά μου, αβορθακός 
να καταστώ εδά στα γεραθειά μου! Χαιρετώ σε, 
αναγνώστη μου, και ξιάσου: Γλέντα τον ψεύτη 
το ντουνιά γιατ’ ο καιρός διαβαίνει.

Φιλώ σας κατακούτελα
Ο ΓΕΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Γλωσσάρι

Αβοθρακός, βοθρακός = βάτραχος
Απανωδιόχνει = μεταβάλλω ιδέα: απανωδιόχνει μου να 

πάω να σπείρω λουπίνους στσι πλαγάδες, αντίς για 
τα ροβίατα, που σου ‘λεγα.

Ασκομπαντούρα, μπαντούρα (βενετσ. bandura) = πρό-
χειρος αυλός από καλάμι: Οληνυτίς έπαιζε η κουζουλή 
τη φτόνη, την μπαντούρα τ’ αντρούς τση.

Βαβουρανιά, βαβούρα = οχλοβολή: «πουρ’ ο λαός εφώνιαξε, 
πολλή βαβούρα γίνει, κ’ εδείξασιν πολλή χαρά όλοι 
την ώρα κείνη» (Ερωτόκριτος, Β 1195-6) πούρι(Ιταλ. 
pure)= μάλιστα

Γαζέπι = μπελάς : Ένα γαζέπι είναι κι εκείνο το κοπέλι 
του γείτονα, π’ όλη μέρα ρανίζει, για δεν εκατέβασε 
γάλα η μάνα ντου να  το βυζάξει.

Διάοτσο = διάολο: Είντα διάοτσο σ’ έπιασε πάλι και 
μπαταλαλείς και γρικάσαι από το τσαρσί.

Δικολογιά = το συγγενολόι: Αντέστε ετοιμαστείται γιατί 
‘ρχεται η δικολογιά τση νύφης από τα ρεθεμιώτικα.

Ζουρίδα = είδος αλεπούς που κυνηγά τις κότες και τις 
πνίγει. Λέγεται και μεταφορικά ως βρισιά: Η ζουρίδα η 
γειτόνισσα εχάλασε μου το προξενιό τση κοπελιάς.

Καλικώνω (λατιν. Caliga=υπόδειμα) =προμηθεύω υπο-
δήματα: εμπέστισα να καλικώνω το κοπέλι.

Κοντοβολώ = πλησιάζω: Δεν κοντοβολά άθρωπος στο 
σπίτι ντου.

Κουλαντρίζω (τουρκ. kullandim) = εξουσιάζω: Δεν 
κουλαντρίζεται κείνονε το κοπέλι.

Μαγατζές (Ιταλ. magazino) = αποθήκη συνήθως λαδέ-
μπορου: - Γυναίκα, γέμισε, μπρε, ένα ντενεκέ λάδι, 
να τόνε πάω ταχιά στο μαγατζέ του Ξενάκη, γιατί 
ξεπαραδιαστήκαμε πάλι.

Μαλαγανιά = γαλιφιά: Είν’ ετούτη μια μαλαγανιά!
Μπαταλαλώ = φλυαρώ: Είντα μπαταλαλείς πάιλ και με 

κουζούλανες.
Μπλαβός (Βενετσ. blavo) =μπλε: Η Μπέμπα η Αλεξα-

ντρινή, σκέτη φωθιά και λάβρα, και κάψανε μου την 
καρδιά τα μάθια τζη τα μπλάβα, μάθια κομμάθια τ’ 
ουρανού.

Νταγιαντίζω, νταγιαντώ (τουρκ. dayanmak) = υποφέρω, 
αντέχω.

Ξυπούμαι = τρομάζω. «Εικοσιπέντε σάλπιγγες και βού-
κινα χτυπούσι και το πατάρι σείστηκε, και τ’ άλογα 
ξυπούσι» (Ερωτόκριτος, Β 1303-4)

Πασπατεύω, πασπατεύγω = ψαχουλεύω: Είπα σου να μη 
με πασπατεύγεις, γιατί γαργαλιούμαι.

Πατουλιά (Ιταλ. pattuglia) = παρέα: Να γενείτε δυο 
πατουλιές οι μαζώχτρες, η μια να μαζώξει τσ’ ελιές 
των Καμονιώ, κι η άλλη του Τρουλίτη.

Πράμα = τίποτα, περιουσία, κάτιτις: Έεις πράμα να μου 
δώκεις; Πράμα δεν έχω.

Πρεσβεντάρω = δίνω κάτι να το ξεφορτωθώ: Πρεσβένταρέ 
ντο τση γειτόνισσας, γιατί θα ξεπουλήσει ως αύριο.

Ρανίζω = κλαίω: Ούλη νύχτα ράνιζε το κοπέλι.
Σαρακίζω = κόβω με το σάρακα (χειροπρίονο. Ιταλ. 

saracco)
Ταχινή = πρωί επόμενης ημέρας: «Κι αποσπερνές και 

ταχινές, κ’ είδα να ξειδαλύνει / από κακόν εισέ καλό, 
και διάφορον εγίνη» (Ερωτ. Δ 135-6)

Ο άνθρωπος πάντα αναζητούσε και εύρισκε 
τρόπους για να ξεφεύγει από τη ρουτίνα της 
ζωής, να διασκεδάζει, να ξεκουράζεται και να 
συνεχίζει τον αγώνα της επιβίωσης. Καθιερώ-
θηκαν διάφορες γιορτές από παλαιά και τα 
νεότερα χρόνια προστέθηκαν νέες που αποτελούν 
διαλείμματα χαράς αλλά και αιτίες σκέψης και 
προβληματισμού.

Έτσι τελευταία, η πρώτη του Οχτώβρη ορί-
στηκε ως παγκόσμια μέρα των ηλικιωμένων. 
Γλυκό και μελαγχολικό το φθινόπωρο πάντα 
λίγο πριν αρχίσει ο χειμώνας. Οι ηλιόλουστες 
μέρες αυτή την εποχή λιγοστεύουν ολοένα, αλ-
λά η ζωή συνεχίζεται με όσες δυσκολίες και αν 
επιφυλάσσει ο χειμώνας. Και οι γέροντες ξέρουν· 
κοντοζυγώνει ο βαρύς χειμώνας και της δικής τους 
ζωής. Το καταπονημένο σώμα τους είναι ακόμη 
ζωντανό. Οι δυνάμεις σιγά-σιγά λιγοστεύουν, 
τα βήματα μικραίνουν. Αντίθετα ο ελεύθερος 
χρόνος τους είναι πολύς. Έχουν τόσες ώρες για 
να σκέφτονται και ν’ αναπολούν το χθες. Η 
έγνοια τους για τους μικρότερους, τα παιδιά, 
τα εγγόνια. Και η αγάπη απέραντη. Σκέφτονται, 
φοβούνται, δακρύζουν κι ελπίζουν για ό,τι πιο 
όμορφο, όχι για τους ίδιους· για τους άλλους. 
Στους ίδιους φτάνει λίγη προσοχή, λίγη αγάπη 
και φροντίδα. Και προπάντων λίγη παρέα, λίγη 
κουβέντα. Έχουν τόσα να πουν με την πείρα που 
κουβαλούν. Ζητούν τόσο λίγα ενώ το χρέος απέ-
ναντί τους είναι τόσο μεγάλο. Φτάνει μια στιγμή 
μόνο να προσέξεις το καλοσυνάτο βλέμμα τους 
για να καταλάβεις τη λαχτάρα της ψυχής τους 
και τη σιωπηλή ικεσία τους: βρες λίγο καιρό και 
για μένα. Ας μιλήσουμε λίγο. Και όταν βλέπεις 
τους παππούδες να συνομιλούν, ιδιαίτερα με 
τα εγγόνια τους, σίγουρα ξέρεις· δεν θα βρεις 
πουθενά, όσο κι αν ψάξεις, ωραιότερες στιγμές 
ούτε περισσότερη αγάπη.

ΕΛΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ

«Άκουε νιέ πατρός γεννήσαντος σε…»
Έλα να μιλήσουμε..
Το κυρτωμένο μου κορμί,
το βήμα αργόσυρτο
στο τέλος οδηγεί. 

Έλα να μιλήσουμε..
Τα μαλλιά μου χιονισμένα
σαν τα ψηλά βουνά.
Στο πρόσωπο ρυτίδες
αυλάκια της σοφίας και του πόνου.
Μα η καρδιά μου αγέραστη, μεγάλη.

Έλα να μιλήσουμε..
Μπορείς, ολάνθιστο,
μυριέλπιδο βλαστάρι
τα κλονισμένα βήματα μου
να στηρίξεις. Κι εγώ να εμποδίσω
ένα αυριανό πικρό σου δάκρυ.
Είσαι η αυγή κι εγώ το δείλι.

Έλα να μιλήσουμε..
Έχεις δύναμη και νιάτα
έχω πείρα και αγάπη.
Όταν δίνεις πάντα παίρνεις.

Έλα να μιλήσουμε..
Πριν φύγω, του νου και της καρδιάς
ένα παράθυρο σου ανοίγω.

Έλα να μιλήσουμε..
Μη βιάζεσαι, λουλούδι μου, πολύ,
Να δεις, να νιώσεις, να χαρείς
το δρόμο της ζωής.
Κι αργά, σοφός κι ωραίος,
φτάνοντας προς το τέλος να σκεφτείς·
άξιζε! ποτέ δε διάβηκα λάθος στρατί.

Της Μαίρης Πριπάκη-Κουντάνη

βρες λίγο καιρό
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Όρθιες από αριστερά, η Μαρία κόρη του Γιώργη Χαλβαδάκη του φούρναρη, η Ελευθερία κόρη του Αντρέα Τσακιράκη, 
στη μέση η Ειρήνη κόρη του Κυριάκο Κολώνη, η Αργυρώ του Νίκο Χελιουδάκη του κουρέα, η Γαβριλάκη Πόπη κόρη 
της Κυριακός (ανιψιά της Γαβριλάκη Σοφίας). Καθισμένες η Μηλιώ και η Σοφία, αδελφές του Τσιριγώτη Αποστόλη. Η 
φωτογραφία είναι γύρω στο 1950. 
Η φωτογραφία είναι ευγενική προσφορά της Χελιουδάκη Αργυρώς του Νικολάου, την οποία ευχαριστούμε.

Φωτογραφία από καφενείο στην πλατεία του χωριού. Αναγνωρίσθηκαν ο γιατρός Γεώργιος Μιχε-
λογιάννης (με την πλάτη στο φακό) και η σύζυγός του. Στο βάθος μάλλον διακρίνεται η πόρτα του 
Αι-Γιάννη.

Μια σειρά από ενδιαφέ-
ρουσες φωτογραφίες (αντί-
γραφα) μας δόθηκαν από 
τον Βασίλη Γεωργίου Χαλ-
βαδάκη και προέρχονταν 
από το αρχείο της θείας 
του, Χρυσής Αντωνίου 
Χαλβαδάκη. Η  Χρυσή 
υπηρέτησε σε υπηρεσία 
Λαϊκής Επιμόρφωσης σε 
όλη την Ελλάδα. Σήμερα 
δημοσιεύομε ένα μέρος από 
τις φωτογραφίες που μας 
διατέθηκαν. Ευχαριστούμε 
τον Βασίλη Χαλβαδάκη για 
την ευγενική του προσφορά 
και τον χρόνο που αφιέ-
ρωσε στην προσπάθεια για 
αναγνώριση. Περιμένουμε 
τη συμβολή όλων των συγ-
χωριανών στην αναγνώριση 
των προσώπων και στη 
χρονολόγηση των φωτο-
γραφιών.

οι παλαιικές μας φωτογραφίες

Συνεχίζομε να δημοσιεύομε 
τις παλαιικές φωτογραφίες 
που κατά καιρούς μας έχουν 
αποστείλει οι αναγνώστες 
μας,  συγχωριανοί και 
φίλοι. Πιστεύοντας πως η 
διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης και της ιστορίας ενός 
τόπου είναι καθήκον μας θα 
συνεχίσομε να δημοσιεύομε 
τις εικόνες από τα πρόσωπα 
που πρωταγωνίστησαν στην 
ιστορία του χωριού μας.
Ευχαριστούμε όλους τους 
αναγνώστες της εφημερί-
δας μας που ευγενικά και 
ανιδιοτελώς συμβάλλουν 
σε αυτή την προσπάθεια, 
και περιμένομε από όλους 
τους Αρμενιανούς τις παλιές 
τους φωτογραφίες.

Ευδιάκριτη φωτογραφία, από την πλατεία του χωριού, διακρίνεται η δεξιά κολώνα του καφενείου του 
Μαντωνανάκη και το μαγαζί/σπίτι του Παπαγιαννάκη Ευθύμη, καθώς και ο φούρνος του Μουντούκαλη. 
Στην παρέα αναγνωρίζεται ο Κωνσταντίνος Τερεζάκης μπροστά από την κολώνα, και ο Χαλβαδάκης 
Βασίλης του Αντωνίου αριστερά.
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Τρεις ιστορικής αξίας φωτογραφίες 
ευγενικά μας πρόσφερε  
η Αθηνά Μαρινάκη από τη Ραμνή. 
Και στις τρεις εικονίζεται με 
εξάρτηση κυνηγού και καπέλο,  
ο αείμνηστος γιατρός του χωριού μας 
Γεώργιος Μιχελογιάννης,  
μανιώδης κυνηγός.  
Οι φωτογραφίες είναι  
από την Αποκορωνιώτικη μαδάρα  
σε κυνηγετική εξόρμηση 
πιθανόν πριν την Κατοχή.  
Στην κάτω δεξιά φωτογραφία 
διακρίνεται ένας Κούμος  
που συνήθως χρησιμοποιούσαν  
για μιτάτο.

Φωτογραφία μάλλον από καφενείο του χωριού. Αναγνωρίζονται από δεξιά: Χαλβαδάκη Αντ. Χρυσή, 
Καβρουλάκη Εμμ. Αργυρώ, Χαλβαδάκης Αντ. Γεώργιος

Ευδιάκριτη φωτογραφία, από την πλατεία του χωριού, διακρίνεται η δεξιά κολώνα του καφενείου του 
Μαντωνανάκη και το μαγαζί/σπίτι του Παπαγιαννάκη Ευθύμη, καθώς και ο φούρνος του Μουντούκαλη. 
Στην παρέα αναγνωρίζεται ο Κωνσταντίνος Τερεζάκης μπροστά από την κολώνα, και ο Χαλβαδάκης 
Βασίλης του Αντωνίου αριστερά.
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Το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε 

αναγνώριση των υπηρεσιών που 

προσέφερε στην ευρωπαϊκή υπό-

θεση ο τέως βουλευτής Χανίων 

Σήφης Μιχελογιάννης, τον τίμησε 

την 20η Ιουνίου στο Στρασβούργο 

ονομάζοντάς τον επίτιμο μέλος της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. 

Απαντώντας στην προσφώνηση του 

Προέδρου της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, ο Σήφης Μιχελογι-

άννης είπε τα παρακάτω:

Κύριε Πρόεδρε,
Αισθάνομαι ευτυχής για την τιμή που μου 

κάνετε να με ονομάσετε επίτιμο μέλος της κοι-
νοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Υπηρέτησα τους σκοπούς του Συμβουλίου 
της Ευρώπης αγωνιζόμενος μαζί με σας και τους 
συναδέλφους μου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
έδωσε στην πολιτική μου αυτή διαδρομή πνοή, 
αισιοδοξία και έμπνευση. 

Κύριε Προέδρε,
Ζούμε σε μια εποχή απαξίωσης της πολιτικής 

και των πολιτικών. Οι πολιτικοί κατηγορούνται 
για πελατειακές σχέσεις, για το ότι ενδιαφέρονται 
κυρίως για την επανεκλογή τους και για το ότι 
ορισμένοι από αυτούς διαπλέκονται με τους 
ανθρώπους του χρήματος.

Την ίδια όμως ώρα αντί να έχουν συμμαχήσει 
μεταξύ τους οι άνθρωποι της πολιτικής με τους 
ανθρώπους της τέχνης για να αντιμετωπίσουν τη 
δύναμη των ανθρώπων του χρήματος, φαίνεται 
δυστυχώς να έχουν καταστραφεί, στην εποχή 
μας, οι σχέσεις της πολιτικής με την τέχνη. Η 
τραγωδία μάλιστα είναι ότι αντί να αγωνίζονται 
για την μεταξύ τους συμφιλίωση οι άνθρωποι 
του πνεύματος και της τέχνης με τους ανθρώπους 
της πολιτικής αυτοί αλληλοκατηγορούνται με 
σχετική έπαρση. Είναι σαν να επιχαίρουν για την 
τραγωδία. Και ας βάδιζαν μαζί ο Περικλής με τον 
Φειδία για το θαύμα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας 
και το θαύμα του Παρθενώνα.

Δεν χρειάζεται όμως, όπως μας προτείνει ο 
Αριστοφάνης στους «Βατράχους» του, να κατέβει 
ο θεός Διόνυσος στον Άδη για να ξαναφέρει 
στη ζωή τους πεθαμένους ποιητές που θα μας 
δώσουν την αιτία και την λύση των γενικότερων 
πολιτικών προβλημάτων μας.

Είναι φανερό ότι κοινός παρανομαστής, 

πέραν όλων των άλλων αιτιών, όλων αυτών 
των φαινομένων της δυσλειτουργίας και της 
αναποτελεσματικότητας της πολιτικής για την 
κοινωνία, είναι η ανοχή και η συμμετοχή των 
φορέων της εξουσίας στην καθημερινή καταπά-
τηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από εκεί 
πρέπει να αρχίσουμε.

Σε αυτό το σημείο ορθώνεται το λαμπρό 
οικοδόμημα και το έργο του Συμβουλίου της 
Ευρώπης που έχει ως κύρια αποστολή του την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει 
η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την κατοχύρωση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών που καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο 
της Ευρώπης. Υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εποπτεύει 
από την πλευρά του την εφαρμογή της Σύμβασης. 
Υπάρχει ο κοινός αγώνας βουλευτών, δικαστών 
και υπαλλήλων των οργανισμών αυτών.

Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι του Συμβου-
λίου της Ευρώπης που υπηρετούν στην Κοινο-
βουλευτική Συνέλευση, στις επιτροπές και στις 
αποστολές του έχουν συνείδηση ότι υπηρετούν 
τον μεγάλο, τον σπουδαίο σκοπό της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γνωρίζουν όμως 
εξίσου καλά ότι ο αγώνας τους αυτός δεν βοηθά 
στην επανεκλογή τους στα Εθνικά Κοινοβού-
λια. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης δεν είμαστε 
οι άνθρωποι της εξουσίας και της οικονομικής 
ισχύος τους οποίους όλοι ακολουθούν.

Υπάρχουν λοιπόν και πολιτικοί που δεν αγω-
νίζονται κυρίως για την επανεκλογή τους αλλά 
αγωνίζονται και για υψηλούς σκοπούς. Είναι οι 
άνθρωποι του καθήκοντος. Τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα καταπατούνται από τους ισχυρούς της γης 
και από όσους δεν πιστεύουν στις ανθρώπινες 
αξίες. Κυρίως βέβαια κάτω από δικτατορικά και 
ανελεύθερα καθεστώτα. Αλλά πάρα πολλές φορές 
και κάτω από δημοκρατικά καθεστώτα. Παντού 
ελλοχεύει το δίκαιο του ισχυρότερου.

Ο αγώνας μας θα είναι αιώνιος και ακατάπαυ-

στος γιατί ο άνθρωπος προχωρεί καθημερινά με 
δαιμονιώδη ταχύτητα στον τομέα της τεχνολογίας, 
ενώ στον τομέα της ηθικής και των ιδανικών 
προχωρεί με βήμα σημειωτόν ανά τους αιώνες. 
Μάλιστα έχει και πισωγυρίσματα.

Να γιατί το Συμβούλιο της Ευρώπης θα 
μας εμπνέει και θα μας εμψυχώνει πάντοτε. 
Σας ευχαριστώ και πάλι γιατί μου δώσατε την 
ευκαιρία ύστερα από χρόνια να ζήσω ξανά 
στιγμές έμπνευσης, αισιοδοξίας και πίστης για 
τον αγώνα των συναδέλφων μου στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης για τον αγώνα για το μέλλον του 
ανθρώπου.

Κύριε Πρόεδρε,
Τελειώνοντας σας προτείνω να πάρετε πρω-

τοβουλία και να οργανώσετε ένα συνέδριο για 
τη συμφιλίωση μεταξύ ανθρώπων του πνεύματος 
και της Τέχνης και ανθρώπων της πολιτικής. 
Αυτή η συμφιλίωση θα είναι ευεργετική για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου. Άλλωστε όπως έχει πει 
και ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες στο έργο του 
Εκατό Χρόνια Μοναξιάς «όσο αξίζει μια στιγμή 
συμφιλίωσης δεν αξίζει μια ζωή φιλίας».

Σας ευχαριστώ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Τιμητική διάκριση στον Σήφη Μιχελογιάννη

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Ο Σύλλογος Αρμενιανών Αττικής «Ο Κρι-
τοβουλίδης» συγχαίρει και καμαρώνει άλλη 
μια τιμητική διάκριση του συγχωριανού μας 
Βουλευτή Χανίων κ. Σήφη Δημ. Μιχελογιάννη 
από το Συμβούλιο της Ευρώπης, για την επί 
πολλά έτη εκεί παρουσία και προσφορά 
του, ανακηρύσσοντάς τον Επίτιμο μέλος της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Σε εποχές 
δύσκολες που χαρακτηρίζονται από έλλειψη 
αξιοπρέπειας, τιμιότητας, πατριωτισμού, 
αρχών και αξιών, παρουσίες όπως του Σήφη 
Μιχελογιάννη γίνονται όλο και περισσότερο 
αναγκαίες, καταδεικνύοντας στους υπόλοι-
πους το παράδειγμα προς μίμηση.

Αγαπητέ Σήφη, οι συγχωριανοί και ο 
Σύλλογος του χωριού σου που ήσουν πάντα 
δίπλα του, σου εύχονται τα από καρδιάς 
συγχαρητήρια –πάντα τέτοια –γιατί τελικά, 
το ήθος και η αξιοπρέπεια, έρχεται η ώρα 
που τιμούνται και αυτό είναι παρήγορο για 
όλους μας.   

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ
Η Γ. Γραμματέας  

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ
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από το πλοίο μας, με ταχύτατους 
ρυθμούς, όταν στον ορίζοντα φάνη-
καν οι πρώτοι σχηματισμοί Ιταλικών 
βομβαρδιστικών αεροσκαφών.

Μας αιφνιδίασαν. Άρχισαν να 
μας βομβαρδίζουν από μεγάλο ύψος, 
φοβούμενοι, προφανώς αντιαερο-
πορικά πυρά. Στόχος τους ήταν το 
λιμάνι της Σούδας και τα πλοία που 
ήταν μέσα σ’ αυτό, τα οποία εκείνην 
την ώρα αποβίβαζαν επιβάτες.

Με τις πρώτες βόμβες που έπεσαν 
στο λιμάνι δημιουργήθηκε πανικός. Ο 
κόσμος έτρεχε προς όλες τις κατευθύν-
σεις προσπαθώντας να καλυφτεί.

Έτρεξα σαν αστραπή και χώθηκα 
στα ορύγματα του πρώτου Αγγλικού 
πυροβολείου που βρέθηκε μπροστά 
μου και άρχισε τα πυρά εναντίον 
των εχθρικών αεροσκαφών.

Ο βομβαρδισμός των Ιταλών, ήταν απόλυτα επιτυχής. Το δικό μας πλοίο 
(το «Αλμπέρτα») και άλλα δυο δίπλα του, βυθίστηκαν, μαζί με πάρα πολλά 
ψαροκάικα και βάρκες με άγνωστο αριθμό ανθρωπίνων θυμάτων.

Μετά την απομάκρυνση των εχθρικών αεροσκαφών και την λήξη του 
συναγερμού, πολλοί από εμάς φύγαμε από την Σούδα και πήγαμε στα 
Χανιά, ενώ τα οργανωμένα τμήματα της Αεροπορίας και οι μαθηταί των 
Στρατιωτικών Σχολών μετεκινήθησαν προς το χωριό ΚΑΛΥΒΕΣ, μερικά 
χιλιόμετρα Ανατολικά των Χανίων και της Σούδας. Η εγκατάσταση 
και στρατοπέδευση των τμημάτων αυτών, έγινε έξω και Νοτίως από το 
χωριό Καλύβες, μέσα σε πυκνούς ελαιώνες, με εντολή να οργανωθούν 
εις τρόπον ώστε να είναι σε θέση να προστατεύσουν την περιοχή και 
να προστατευθούν ταυτοχρόνως, από πιθανή εχθρική απόβαση ή ρίψη 
αλεξιπτωτιστών από αέρος.

Μερικοί Αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων κι εγώ, επήγαμε για ένα 
μικρό διάστημα στα Χανιά (στο τμήμα της που σήμερα λέγεται «παλιά 
πόλη») όπου γνωρίσαμε την ασύγκριτη Κρητική φιλοξενία και τον αξι-
οθαύμαστο πατριωτισμό τους.

Η εγκατάσταση των άλλων τμημάτων της αεροπορίας μας στους 
ελαιώνες ήταν προσωρινή. Εκεί, τελικώς, τα τμήματα έμειναν πολύ λίγο. 
Οι Υπαξιωματικοί και οι Σμηνίτες έστησαν τις σκηνές τους κάτω από 
τα δέντρα, σ’ έναν πρόχειρο καταυλισμό, ο οποίος σιγά-σιγά άρχισε να 
παίρνει την μορφή οργανωμένου στρατοπέδου.

Οι Αξιωματικοί έμεναν στο χωριό σε διάφορα σπίτια. Το Ε.Κ.Ι., 
εγκατεστάθη σ’ ένα διπλανό χωριό ονόματι «ΑΡΜΕΝΟΥΣ». Η λειτουργία 
του στρατοπέδου απεδείχθη πολύτιμη, διότι επανήλθε η διασαλευθείσα 
πειθαρχία, ιδίως στους Σμηνίτες οι οποίοι θα ζούσαν κάτω από δύσκολες 
και επικίνδυνες συνθήκες, γεμάτοι αβεβαιότητα για το μέλλον.

Στο στρατόπεδο άρχισε η κατασκευή ορυγμάτων για την αντιμετώπιση 
αεροπορικών βομβαρδισμών. Τοποθετήθηκαν σκοπιές και μερικά πολυβόλα 
για επίγεια άμυνα και υποτυπώδη αντιαεροπορική άμυνα. Σε κάποια γωνιά 
τοποθετήσαμε και το μοναδικό αεροπολυβόλο «ΜΠΡΑΟΥΝΙΝΓΚ» που το 
είχαμε στην ταράτσα της Σχολής μας στο Άργος και το είχαμε πάρει μαζί 
μας. Αυτό το αεροπολυβόλο έπαιξε κάποιο μικρό ρόλο στο διάστημα 
της παραμονής μας στο στρατόπεδο κάτω από τα ελαιόδεντρα. Για το 
αεροπολυβόλο αυτό, το τόσο πολύτιμο (ήταν βλέπετε και το μοναδικό 
που είχαμε) είχαν ορισθεί και Αξιωματικοί ως υπεύθυνοι.

βιβλιοπαρουσίαση
Βύρων (Νώτης) Σαχαρίδης
«Το οδοιπορικό ενός αεροπόρου, 
1939-1967», Εκδ. Πελασγός, 
Αθήνα 2007

Στην εκδήλωση που έγινε στο χωριό 
μας στις 15 Μαΐου 2011 παρευρέθηκε 
και απέδωσε χαιρετισμό ο ιπτάμενος 
ταξίαρχος εν αποστρατεία Νώτης 
Σαχαρίδης. Ο κ. Σαχαρίδης στη Μάχη 
της Κρήτης, από τον Απρίλιο του 
1941, είχε καταλύσει στις Καλύβες 
και η εκδήλωση υπήρξε αφορμή να 
θυμηθεί τη φιλοξενία την οποία είχε 
δεχθεί από τους Κρητικούς. Απόσπα-
σμα από το βιβλίο του κ. Σαχαρίδη 

δημοσιεύομε σήμερα: 
Η ημερομηνία 18 Απριλίου 1941, υπήρξε, μία από τις πλέον σημαντι-

κές στην ιστορία της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Ήταν μια ημερομηνία 
«ορόσημο» για την μετέπειτα δράση των αεροπόρων μας, οι οποίοι 
έγραψαν σελίδες δόξης σε όλα τα πεδία των μαχών του Β’ Παγκοσμίου 
πολέμου. Των αεροπόρων μας, οι όποιοι, όπως θα δούμε πιο κάτω, ήταν 
οι ΠΡΩΤΟΙ που, μετά την κατάρρευση της Κρητικής αντιστάσεως, μετά, 
την περίφημη «Μάχη της Κρήτης» που έμεινε σαν φωτεινό μετέωρο να 
σημαδεύει αιώνια την λαμπρή μας Ιστορία, πάτησαν το πόδι τους στα 
ελεύθερα εδάφη της Μέσης Ανατολής.

Ήταν αυτοί που μετά την εκπαίδευση τους σε σύγχρονα (για την 
εποχή) πολεμικά αεροσκάφη, έκαναν αστραπιαία κτήμα τους την σύγ-
χρονη τακτική του πολέμου με τις νέες του απαιτήσεις και έφτιαξαν τον 
πυρήνα από τον όποιο γεννήθηκε μια νέα και σύγχρονη αεροπορική 
δύναμη, καθαρώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ, πού έδρασε στα διάφορα πολεμικά μέτωπα 
εναντίον του Φασισμού και του Ναζισμού.

Ήταν αυτοί που στα μεταπολεμικά χρόνια, με την εμπειρία και τις 
γνώσεις τους, έβαλαν τα θεμέλια για την οργάνωση και ανάπτυξη των 
θαυμαστών δυνατοτήτων, της σημερινής Πολεμικής, αλλά και πολιτικής 
Αεροπορίας μας.

Μέσα στο σκοτάδι εκείνης της νύχτας, ταξιδεύοντας προς το άγνω-
στο, μέσα στην αβεβαιότητα του αν θα φθάναμε τελικώς σώοι κάπου, 
συνειδητοποίησα πώς αποχωριζόμουν κάθε τί που είχα αγαπήσει. Τους 
γονείς μου, τα αδέλφια μου, το σπίτι μου, τους φίλους μου, τον τόπο που 
γεννήθηκα και μεγάλωσα...

Όμως με στήριζε η απόφαση που είχα πάρει να πολεμήσω τον εχθρό 
και η αίσθηση πώς, μπορεί να έχασα όλα αυτά, βρήκα όμως τον δρόμο 
για την εκπλήρωση του καθήκοντος μου... ακριβώς επάνω στον ανθό 
της νιότης μου την οποία ήρθε να ταράξει αυτός ο πόλεμος... Αυτός ο 
πόλεμος που μας έκανε από παιδιά με ιδανικά, όνειρα και ελπίδες, να 
γίνομε άντρες με αγωνιστικότητα, αποφασιστικότητα και επίγνωση της 
αποστολής μας...!

Πλησιάζαμε στον προορισμό μας... Όμως, πάντοτε είχαμε τον φόβο 
μήπως γίνομε στόχος για τις βόμβες και τα πολυβόλα των Γερμανικών αερο-
σκαφών (είχε ήδη φωτίσει) ή των τορπιλών των Γερμανικών υποβρυχίων, 
τα όποια περιπολούσαν νυχθημερόν στα νερά του Αιγαίου μας...!

Πρωί-πρωί, πλευρίσαμε στο λιμάνι της Σούδας, χωρίς απρόοπτα...!
Είχαμε φθάσει. Το μισό μου όνειρο είχε υλοποιηθεί. Τώρα απέμενε το να 

βρεθώ μέσα στην καμπίνα ενός καλά εξοπλισμένου αεροπλάνου. Από εκεί 
και πέρα θα έδινα τα πάντα για να συμβάλλω όσο μπορούσα στο να φύγει 
πάνω από την Ελλάδα μας η «μπότα» οποιουδήποτε κατακτητή...!

Ήταν η 20ή Απριλίου, ανήμερα της Λαμπρής, όταν άρχισε η αποβίβαση 

Ο Βύρων (Νώτης) Σαχαρίδης κατά 
το χαιρετισμό του στην εκδήλωση της 
15ης  Μαΐου 2011.

η συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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Στο έργο της αναβάθμισης, 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων στις Καλύβες καθώς 
επίσης και της επέκτασης 
των αποχετευτικών δικτύων 
αναφέρθηκε κατ επανάληψη ο 
Δήμαρχος Γ. Μαρκάκης. Ενώ 
σε δηλώσεις του στα «Χανιώ-
τικα Νέα» τις επόμενες μέρες 
δήλωσε ότι «Για τον βιολογικό 
των Καλυβών, έχει ενταχθεί με 
σχετικό κωδικό και βρίσκεται 
στη φάση σύνταξης της μελέ-
της, επεσήμανε ότι είναι ένα εντελώς αναγκαίο έργο καθώς αφορά την εξυγίανση 
πηγών» και διευκρίνισε ότι αφορά «των πηγών σε Αρμένους, Στύλο, Νιο Χωριό, 
προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ». Μένει να δούμε τους επόμενους μήνες την 
πρόοδο της μελέτης, και την εξεύρεση πόρων. 

Πραγματοποιήθηκε, με 
πρόσκληση του Τοπικού 
Συμβουλίου Αρμένων, συ-
ζήτηση με θέμα: «Άντληση 
νερού για τη Δημοτική ενό-
τητα Βάμου» 

Η συζήτηση έγινε στις 
4 Αυγούστου 2011 στην 

αίθουσα του Πολιτιστι-
κού συλλόγου, και πα-
ρευρέθηκαν ο Δήμαρχος 
Αποκόρωνα Μαρκάκης, 
οι Αντιδήμαρχοι Μ. Χαρι-
τάκης και Σταυρουλάκης 
- Κοκολάκης, η δημοτική 
σύμβουλος Ρένα Τερεζά-
κη, το τοπικό συμβούλιο  
και αρκετοί χωριανοί. 
Ακολούθησε διαλογική 
συζήτηση όπου με την 

ευκαιρία τέθηκαν και μια σειρά από άλλα θέματα:
• η ανάγκη για ένα γενικότερο σχεδιασμό της διαχείρισης των νερών της λε-

κάνης του Δυτικού Αποκόρωνα, ( πηγές Αρμένων, Στύλου Ζούρμπου), 
• η προστασία και η εξυγίανση των πηγών των Αρμένων, και η λειτουργία 

βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή, 
• η προστασία του περιβάλλοντος από την υπεράντληση των νερών και η 

εφαρμογή των περιβαλλοντικών αποφάσεων που δεν τηρεί ο ΟΑΔΥΚ, 
όπως η υποχρέωσή του να αφήνει 30% του νερού των ποταμών κατάντι 
των αντλιοστασίων, 

• ο καθαρισμός των πηγών και η επιβολή περιβαλλοντικού τέλους για τη 
φροντίδα τους, 

• η πλημμελής (ανεπαρκής)  περισυλλογή των σκουπιδιών,
•  και το υψηλό κόστος της ύδρευσης για τους κατοίκους του χωριού 

μας. 
Τέθηκε επίσης με έμφαση η παράνομη επαναλειτουργία του Καλυβιανού 

αντλιοστασίου που εξυπηρετεί πλέον τη Δημοτική Ενότητα Βάμου, καθώς 
και η ανάγκη να σταματήσει η λειτουργία του αμέσως.
Από τη Δημοτική αρχή δόθηκε η υπόσχεση ότι: 
• θα ξεκινήσει η επέκταση του βιολογικού καθαρισμού Καλυβών προς 

το χωριό μας, 
• θα χρηματοδοτηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

άντληση των νερών, 
• και άμεσα θα καθαριστούν οι πηγές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την επόμενη μέρα, 5 Αυγούστου, άρχισε ο 
καθαρισμός των πηγών και του περιβάλλοντος χώρου.

Αντληση νερού για τη Δημοτική Ενότητα Βάμου
Δημοσιεύουμε τα 

κύρια  σημεία  της 
171/2011 απόφασης 
του Δημοτικού Συμ-
βουλίου όπου μεταξύ 
των άλλων ζητείται η 
θεσμοθέτηση περιβαλ-
λοντικού - ανταποδοτι-
κού τέλους 0,05 ευρώ/m3 

νερού το οποίο θα αντιστοιχεί στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και 
εξυγίανση των πηγών.
1. Το νερό ύδρευσης & άρδευσης που θα αγοράζει ο Δήμος Αποκορώνου 

από τον ΟΑΔΥΚ θα χρεώνεται ως ακολούθως: από Λίμνη Κουρνά και 
πηγή Αργυρούπολης 0,10 ευρω συν ΦΠΑ. από Πηγή Αρμένων 0, 20 ευρώ 
συν ΦΠΑ. Όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση η διαφορά των 0,10 
λεπτών θα αποδίδεται στο Δήμο μας σε έργα που θα εκτελεί ο ΟΑΔΥΚ 
στην περιοχή του Αποκορώνα με τη συνεργασία του Δήμου.

2. Το παλαιό χρέος προς τον ΟΑΔΥΚ θα πληρωθεί εξολοκλήρου από 
δανεισμό του Δήμου, καθόσον αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στην 
οφειλή υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν έργα ύψους 
350.000,00 ευρώ στην περιοχή του Δήμου μας. 

3. Στις περιπτώσεις που διοχετεύεται νερό από τις πηγές του Δήμου μας, 
πέρα των ορίων του Δήμου Αποκορώνου, ο ΟΑΔΥΚ θα επιβαρύνεται 
με περιβαλλοντικό - ανταποδοτικό τέλος ύψους 0,05 ευρώ m3 νερού το 
οποίο θα αντιστοιχεί στην περιβαλλοντική αποκατάσταση & εξυγίανση 
των πηγών. 

4. Ο Δήμος Αποκορώνου θα έχει την αποκλειστική διαχείριση του νερού 
των πηγών - υδροληψιών του Δήμου μας. 

Ο κ. Ζώης καταψήφισε την παραπάνω εισήγηση.

Επιτέλους απέκτησε και 
την τέταρτη έξοδο ο 
κόμβος Αρμένων της 
Εθνικής Χανίων Ηρα-
κλείου. Η έξοδος στο 
ρεύμα της Εθνικής από 
Ρέθυμνο προς Χανιά 
είναι το τελευταίο τμήμα 
αυτού του κόμβου, και 
οι εργασίες του είχαν 
«παγώσει» εξαιτίας των 
απαλλοτριώσεων.
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ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ
Ο Τζίτζικας συμπλήρωσε 5 χρόνια λειτουργίας και 
δημιουργικής παρουσίας φέτο το καλοκαίρι….

Το 2006 στη θέση Κουτούτο Αρμένων αναλάβαμε να δώσουμε ζωή σ’ ένα 
ξεχασμένο παράδεισο.

Με γνώμονα την ποιότητα από την πρώτη στιγμή το εστιατόριο και το καφέ-
μπαρ λειτούργησαν στηριζόμενα στη φιλοσοφία του «bio slow food».

Έχουμε καταφέρει πάνω από το 80 % των λαχανικών, φρούτων καθώς και 
ξηρών προϊόντων μας να προέρχονται από πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή. 
Παράλληλα δε στην πλειοψηφία τους τα προϊόντα μας προέρχονται από τοπικούς 
Χανιώτες παραγωγούς. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε την μέγιστη ποιότητα 
και μείωση των μετακινήσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Κάναμε πράξη την ανακύκλωση των περισσοτέρων προϊόντων μας και έτσι μει-
ώσαμε πάνω από το 50% των απορριμμάτων που καταλήγουν στη χωματερή.

Το 2007 δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο κτίσμα με ξύλο και γυαλί πλήρως 
ενταγμένο στο σπάνιο φυσικό περιβάλλον, δίνοντας νέες προοπτικές στον ήδη 
υπάρχοντα χώρο. Παράλληλα οργανώθηκαν δεκάδες εκδηλώσεις, σεμινάρια, 
παιδικές και μουσικές παραστάσεις με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο δίνοντας 
μια πολυπολιτισμική διάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Κάτω από τα πλατάνια, 
δίπλα στα γάργαρα νερά συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ποιοτικές στιγμές 
απόλαυσης και χαλάρωσης: Τζίτζικας η Χαρά της Ζωής.

Από τις φετινές εκδηλώσεις στο Τζίτζικα ξεχώρισε η παρουσίαση των 
βιοκαλλιεργητών του νομού Χανίων. Για ένα δεκαήμερο ένας εξαίσιος βιολογικός 
μπουφές περίμενε τους επισκέπτες του Τζίτζικα. Πιάτα φτιαγμένα αποκλειστικά 
από βιολογικά προϊόντα με τη συνοδεία βιολογικών ποτών, αλλά και μυρωδικά 
και αρωματικά έλαια αναδείκνυαν τους καρπούς των κόπων των βιοκαλλιεργητών. 
Κάθε μέρα ένας βιοκαλλιεργητής είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα προϊόντα 
του καθώς και να εξηγήσει ακριβώς τις διαφορές της βιολογικής από τη συμβατική 
καλλιέργεια.
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Για το θέμα της άντλησης 
υδάτων στην ΔΕ Βάμου, δη-
μοσιεύουμε την επιστολή που 
μας έστειλε  και η Δημοτική 
Σύμβουλος του Δήμου Απο-
κορώνου, συγχωριανή μας 
Ρένα Τερεζάκη.

Στις αρχές Ιανουαρίου ο 
Δήμος Αποκορώνου ξεκίνησε 
κάποιες εργασίες καθαρισμού 
αντλιοστασίων προκειμένου να 
γίνει σύνδεση για να αντληθούν 
επιπλέον 80 κυβικά νερού/ώρα 
για τη δημοτική ενότητα Βάμου 
από τις πηγές των Αρμένων. Μετά 
από αντίδραση του Τοπικού συμ-
βουλίου Αρμένων αλλά και όλων 
των χωριανών στις 14/01/2011 
έγινε δημόσια συνεδρίαση στο 
χωριό μας παρουσία και του 
αντιδημάρχου Χαριτάκη Μανώλη 
για να συζητηθεί το θέμα.

Πήραν το λόγο πολλοί κάτοι-
κοι του χωριού και αποφασίστηκε 
ότι θα πρέπει να υπάρξει μελέτη 
για την επάρκεια του νερού.

Το νερό είναι αγαθό και δεν 
μπορούμε να το στερήσουμε από 
κανένα, όμως θα πρέπει πρώτα 
να δούμε αν επαρκεί για την 
κάλυψη της πεδινής ζώνης και 
αν εξασφαλίζεται η ποσότητα 
που χρειάζεται για τον Με-
σοπόταμο και το περιβάλλον∙ 
το υπόλοιπο που μένει να το 
μοιραστούμε.

Επίσης θα πρέπει να καθα-
ριστούν οι πηγές και οι ποτα-
μοί που έχουν να καθαριστούν 
πολλά χρόνια, και να έχουμε 
ευνοϊκότερο τιμολόγιο στην 
πεδινή ζώνη .

Πέρασαν αρκετοί μήνες από 
εκείνη την συνεδρίαση και πρό-
σφατα πληροφορηθήκαμε ότι ο 
δήμος Αποκορώνου είχε συνδέ-
σει το παλιό αντλιοστάσιο των 
Καλυβών και αντλούσε μεγα-
λύτερη ποσότητα νερού για τη 
δημοτική ενότητα Βάμου χωρίς 
να έχει ενημερωθεί κανένας από 
τους αιρετούς του δημοτικού 
διαμερίσματος Αρμένων.

Στις 4 Αυγούστου, καλέσαμε 
το δήμαρχο Αποκορώνου κ. 
Μαρκάκη στο χωριό μας να πει 
ενώπιον όλων των χωριανών μας 
το λόγο που έγινε η σύνδεση 
χωρίς να ενημερωθεί το τοπικό 
συμβούλιο του χωριού.

Ο δήμαρχος κ. Μαρκάκης με 

τους αντιδημάρχους κ. Σταυρου-
λάκη και κ. Χαριτάκη άκουσαν 
τις διαμαρτυρίες των χωριανών 
χωρίς να δώσουν κάποια συγκε-
κριμένη απάντηση για το θέμα. 
Από τη συζήτηση προέκυψε ότι 
ο αντιδήμαρχος κ. Χαριτάκης 
πήρε την πρωτοβουλία για να 
γίνει η σύνδεση.

Ο δήμαρχος υποσχέθηκε ότι 
θα καθαριστούν οι ποταμοί και 
ότι θα επισκευαστεί ο αύλακας 
από το Τζίτζικα μέχρι το τέλος 
του.

Επίσης πληροφόρησε τους 
παρευρισκόμενους ότι με την 
171/2011 απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου ζητάμε από 
τον ΟΑΔΥΚ περιβαλλοντικό 
- ανταποδοτικό τέλος 0,05 ευ-
ρώ/m3 νερού το οποίο θα αντι-
στοιχεί στην περιβαλλοντική 
αποκατάσταση και εξυγίανση 
των πηγών.

Κανείς όμως δεν μίλησε για 
την αύξηση των τελών και γιατί 
έγινε, αν και μας είχαν υποσχεθεί 
το αντίθετο, κανείς δεν είπε 
γιατί δεν μας ενημέρωσαν πριν 
γίνει η σύνδεση.

Την επόμενη μέρα ξεκίνησε 
το καθάρισμα των ποταμών 
από τον Άγιο Νικόλαο και τη 
Χαβούζα και συνεχίστηκε σε 
όλο του μήκος του ποταμού και 
μέχρι τις Καλύβες.

Παράλληλα έγινε το άσπρι-
σμα των πλατάνων και των 
ευκαλύπτων κατά μήκος του 
δρόμου προς Νιό Χωριό.

Το χωριό μας είναι ένας πα-
ράδεισος με άφθονα νερά και 
πλούσια βλάστηση, χρειάζεται 
περιποίηση και καθαριότητα, 
χρειάζονται έργα που θα ανα-
δείξουν τις ομορφιές του.

Οι πηγές μας χρειάζονται 
εξυγίανση και προστασία. Το 
καθαρό νερό δεν είναι υπό-
θεση μόνο των Αρμενιανών. 
Υδρεύονται 17 χωριά από τις 
πηγές των Αρμένων. Κανείς δεν 
θέλει να στερηθούν το νερό 
οι συνάνθρωποί μας, όμως θα 
πρέπει να ενδιαφερθούμε λίγο 
περισσότερο όλοι μας για την 
προστασία των πηγών και των 
ποταμών και την αξιοποίηση 
του πλούτου που διαθέτει το 
χωριό μας.

ΡΕΝΑ ΤΕΡΕΖΑΚΗ

επιμέλεια Στέλιος Τσακιράκις
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«Τους ευχαριστώ όλους»
Νίκος Στυλιανομανωλάκης

Ήταν Μεγάλη Πέμπτη όταν 
συνάντησα τον αείμνηστο Νίκο 
στο στασίδι της εκκλησίας να 
παρακολουθεί τα Άγια Πάθη του 
Χριστού. Του είπα ότι έχω να 
του δώσω μια μικρή οικονομική 
ενίσχυση από το σύλλογο μας 
- των Αρμενιανών Αττικής «Ο 
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ». 
Τα νέα είχαν φθάσει στην Αθήνα, 
ότι η κατάσταση της υγείας του 
Νίκου δεν ήταν καλή και τις 
παραμονές της αναχώρησης μου, 
το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε 
την απόφαση να του δώσει μία 
μικρή ενίσχυση, από το πενιχρό 
του Ταμείο, πιστεύοντας ότι 

αυτό θα του έδινε λίγο κουράγιο και ψυχολογική στήριξη στον Γολγοθά 
που περνούσε τους τελευταίους μήνες. 
Πράγματι μετά την εκκλησία σταμάτησε με το αυτοκίνητο έξω από το μαγαζί 
του πατέρα μου (Λευτέρη Τερεζάκη), γιατί αδυνατούσε να περπατήσει και 
του έδωσα τα χρήματα, υπογράφοντας μου την απόδειξη για το ταμείο 
του συλλόγου και μου είπε: «Εγώ δεν ξέρω πώς να τους ευχαριστήσω, εσύ 
ξέρεις βρες τον τρόπο, τους ευχαριστώ όλους». 
Τα συγκινητικά του λόγια έγιναν εντονότερα στο μυαλό μου, μόλις 
πληροφορήθηκα το θάνατο του αγαπητού, πονόψυχου, φιλότιμου και 
πρόσχαρου συμμαθητή μου (στις 20 του περασμένου Μάη), που θα τον 
αναζητούμε κάθε χρόνο, την ημέρα του Μεγάλου Αγιασμού να πιάσει το 
σταυρό από τον ποταμό, όπως και να μας πει τα κάλαντα της Μεγάλης 
Παρασκευής - που έλεγε μικρός και συγκινούσε κάθε ακροατή που έχει 
την τύχη να τα θυμάται.
Δυστυχώς όμως λόγω πολλών επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν πρόλαβα 
την έκδοση της εφημερίδας του Ιουνίου για να σας μεταφέρω το ευχαριστώ 
που σας διαβίβασε ο αείμνηστος και αγαπητός μου συμμαθητής, και τώρα 
πια δεν μπορούμε να του απαντήσουμε ότι τα χρήματα δεν μπόρεσαν να 
σώσουν τη ζωή του και δεν μπορούν να προσφέρουν τόσα, όσα τα συναι-
σθήματα που έχουμε για αυτόν και θα θυμόμαστε πάντα. 

Σοφία Ελ. Τερεζάκη 

Αυτοί που φεύγουν...

Η «Ελευθερόπολις» εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια σε 
όλους τους συγγενείς των αποβιωσάντων συγχωριανών μας.

Αποβιώσαντες 
• Πέθανε στην Αθήνα και ετάφη 24 Ιουνίου, στο Νεκρο-
ταφείο του Βύρωνα, ο Λευτέρης Τσακιράκης, ετών 78. Ο 
Λευτέρης ήταν σύζυγος της Βικτωρίας και πατέρας του 
Νικολάου, του Στέφανου και της Αναστασίας και αδερφός 
του Αντωνίου και της Άννας.

• Πέθανε και ετάφη στην Αθήνα στις  8 Ιουλίου ο Λευτέρης Καλλιβρε-
τάκης του Γεωργίου ετών 62. Ο Λευτέρης ήταν σύζυγος της Ματούλας 
και πατέρας του Γιώργου και της Αργυρώς.

• Πέθανε και ετάφη στα Χανιά στις 17 Ιουλίου ο Βασίλης 
Δημητρίου Τερεζάκης, ετών 44. Ο Δημήτρης ήταν σύζυγος 
της Νικολίας και πατέρας της Μαρίας.

• Πέθανε στα Χανιά και ετάφη στην Αρμένους στο νεκρο-

ταφείο του Προφήτη Ηλία, στις 18 Ιουλίου η Αργυρώ Στρατηγάκη ετών 
69. Η Αργυρώ ήταν μητέρα του Γρηγόρη και της Μαρίας.

• Πέθανε στην Αθήνα και ετάφη στους Αρμένους στο νεκροταφείο του 
Προφήτη Ηλία, στις 20 Ιουλίου, η Αναστασία Χαλβαδάκη, ετών 91. Η 
Αναστασία ήταν χήρα του Γιάννη Χαλβαδάκη και μητέρα της Αργυρώς, 
του Κωνσταντίνου και της Ελένης.

• Πέθανε και ετάφη στην Αθήνα, στις 21 Ιουλίου, ο Νικόλαος Βαγιωνάκης 
του Γεωργίου, ετών 89. Ο Νίκος ήταν σύζυγος της Λούλας και πατέρας 
του Γιώργου.

• Πέθανε στην Αθήνα και ετάφη στους Αρμένους, στο 
νεκροταφείο του Προφήτη Ηλία, στις 23 Ιουλίου, η Κουρο-
μιχελάκη Χρυσή, ετών 91. Η Χρυσή ήταν χήρα του Μιχάλη 
Κουρομιχελάκη και μητέρα του Γιάννη, της Μαρίκας, του 
Γιώργου και του Κώστα.

Αγαπημένε μας,
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγρά-

ψουν τον εφιάλτη που έζησες... και 
ζήσαμε...

Ήσουν παλικάρι σ’ αυτήν την άνιση 
μάχη με τον θάνατο. Δυστυχώς δεν τα 
κατάφερες παρά τον αγώνα σου. Όμως 
δεν πέθανες. Πεθαίνουν μόνο αυτοί 
που ξεχνιούνται, και εμείς θα σε θυμό-
μαστε πάντα. Γιατί υπάρχεις παντού, 
όπου περπάτησες, όπου έζησες... Και 
θα υπάρχεις πάντα μέσα στη σκέψη 

μας και στην καρδιά μας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.

Με αγάπη
η σύζυγός σου, Ματούλα

τα παιδιά σου, Γιώργος - Αργυρώ

Μνήμη  
Καλλιβρετάκη Ελευθερίου

Δωρεές στην ενορία

Στην Ενορία Αρμένων προσέφεραν τα παρακάτω:
Η Τούλα Μαντωνανάκη Χατζηδάκη εις μνήμη των γονιών της για τις 

ανάγκες του Ι. Ν. Αγ. Νικολάου, 200 ₠ • Τα ανίψια της Πολυχρονάκη 
Αναστασίας, αντί 9μηνου μνημόσυνου, στην ενορία Αρμένων, 100 ₠ • 
Εις μνήμη Γεωργίου Μανατάκη, η αδερφή του Ευλαμπία για τον Ι. Ν. 
Αγ. Νικολάου, 50 ₠ • Η Χαιρετάκη Κατίνα του Αντωνίου στην ενορία 
Αρμένων, 100 ₠ • Υπέρ υγείας οικογενείας Καραμολένγκου Κωστούλα 
και για τις ανάγκες της ενορίας Αρμένων, 50 ₠ • Εις μνήμη της εκλιπούσας 
Χρυσής Κουρομιχελάκη και αντί στεφάνου, η οικογένεια του Αριστοτέλη 
Καδίτη για τον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία, 50 ₠ • Εις μνήμη και αντί στεφάνου 
της Χρυσής Κουρομιχελάκη, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα ανίψια, οι συγγενείς 
και οι λοιποί φίλοι δώρισαν για την αγιογράφηση της εκκλησίας του Αγ. 
Νικολάου, 870 ₠ • Ο Παπαδάκης Ιωάννης του Ευστρατίου, 100 ₠, για 
τις ανάγκες του ναού • Ανώνυμη προσέφερε για τις ανάγκες της ενορίας, 
250 ₠ • Εις μνήμη Αναστασίας Πολυχρονάκη το γένος Τερεζάκη και αντί 
ετήσιου μνημόσυνου τα ανίψια της, για τις ανάγκες του ιερού ναού, 150 
₠ • Ανώνυμη κυρία για την επισκευή της στέγης της Παναγίας, 1000 ₠ • 
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Η ΕΚΔΡΟΜΗ 
του Συλλόγου Φρεαδιανών και της Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου 

στον Αχλαδόκαμπο Αργολίδας

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήσαμε 
στις 26 Ιουνίου 2011 στον Αχλαδόκαμπο Αργο-
λίδας την εκδρομή που διοργάνωσε ο Σύλλογος 
Φρεδιανών Αττικής «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», σε 
συνεργασία με την Ομοσπονδία Σωματείων 
Αποκορώνου Χανίων.

Ένας ειδυλλιακός χώρος στη θέση Κεφαλάρι, 
λίγο έξω από το χωριό, άριστα διαμορφωμένος 
από τους τοπικούς φορείς με μόνιμα τραπέζια και 
παγκάκια, κάτω από τη σκιά αιωνόβιων πλατά-
νων, με άφθονα τρεχούμενα νερά, είχε επιλεγεί 
φέτος για την εκδρομή μας. Την γραφικότητα 
του τοπίου συμπληρώνει η όμορφη εκκλησία 
της Ζωοδόχου Πηγής .

Από πολύ νωρίς ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Φρεδιανών κ. Μανώλης Ιωσ. Μακριδάκης μαζί 
με το μάγειρα κ. Νίκο Τζιτζικαλάκη που ήλθε 
αφιλοκερδώς για το σκοπό αυτό από το Φρε, 
βρέθηκαν στο χώρο για να ετοιμάσουν τα βραστά 
και το πιλάφι. Μαζί τους είχαν φέρει εκτός από 
το κρέας και τα άλλα απαραίτητα, τα μεγάλα 
καζάνια στα οποία θα γινόταν η προετοιμασία 
του φαγητού. Οι βοηθοί τους στην προετοιμασία 
των φαγητών και το σερβίρισμα Μανώλης Εμμ. 
Μακριδάκης, ο γιος του Μιχάλης και ο γαμπρός 
του Χαράλαμπος Μοσχοβάκης πρόσφεραν ακού-
ραστοι τις υπηρεσίες των. 

Οι εκδρομείς με τρία πούλμαν ξεκινήσαμε 
από την Αθήνα ευδιάθετοι και αφού πραγματο-
ποιήσαμε μια μικρή στάση στον Ισθμό φθάσαμε 
στο Κεφαλάρι του Άργους όπου μείναμε για 
μια ώρα περίπου. Εδώ είχαμε την ευκαιρία να 
κάνουμε έναν περίπατο και να επισκεφθούμε 

την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, να πιούμε 
τον καφέ μας στις όμορφες καφετέριες και να 
απολαύσουμε το τοπίο με τα τρεχούμενα νερά 
κάτω από τα μικρά γεφυράκια.

Το μεσημέρι φθάσαμε στον προορισμό μας 
και είναι αλήθεια ότι εντυπωσιαστήκαμε από 
το περιβάλλον. Τα τραπέζια δεν άργησαν να 
γεμίσουν με τα ορεκτικά που περιλάμβαναν 
«ντάκο», ελιές, κουκιά κ.λ.π. Τα ποτήρια δεν 
προλάβαιναν να γεμίζουν με μυρωδάτο φρεδιανό 
κρασί, ενώ η ευωδιά από το πιλάφι που είχε 
αρχίσει να ετοιμάζεται μας γαργαλούσε τις μύτες 
μια μας άνοιγε την όρεξη. 

Δεν πέρασε πολύ ώρα και το βραστό με το 
αχνιστό πιλάφι άρχισε να σερβίρεται στα τρα-
πέζια. Ο μάγειράς μας κ.Νίκος Τζιτζικαλάκης 

Διακρίνονται οι Γιώργος Γιακουμινάκης, Δημήτρης Γιακουμινάκης, Χαράλα-
μπος Μοσκοβάκης, Μανώλης Μακριδάκης (πρόεδρος Φρεδιανών), Νικόλαος 
Τζιτζικαλάκης, Μιχάλης Μακριδάκης και σκυμμένος στο καζάνι ο Μανώλης 
Εμμ. Μακριδάκης.

Εις μνήμη Ζαχαρία Καβρουλάκη, για τα 3 χρόνια που έχει φύγει, η οικο-
γένεια του, 150 ₠ • Εις μνήμη Βασιλικής Γαλανάκη ο σύζυγος της, 50 ₠ • 
Ο Γεώργιος Γαλανάκης 100 ₠, για τη σκεπή της Παναγίας.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας Αρμένων επίσης ευχαριστεί 
θερμά την Ορφανάκη Μαρία για τη δωρεά των λαμπάδων του επιταφίου, 
και για τη δωρεά των κεριών για τη χάρη της Παναγίας, τον Αβερκάκη 
Γεώργιο για τη μεταφορά της βρύσης και την τοποθέτηση κρήνης του Ι. 
Ν. Αγ. Κων/νου, το Σπύρο και τη σύζυγο του Ειρήνη Τερεζάκη, και την 
Αδριανή Νιωτάκη που δώρισαν τα καλύμματα της Αγίας Τράπεζας και 
ένα ρολόι τοίχου στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου, την Φρεσκάκη Κατίνα σύζυγο 
Μανούσου, και την Παπαδάκη Μαρία χήρα Γεωργίου για τα λουλούδια 
των ανθοδοχείων της Παναγίας, την οικογένεια Θρασύβουλου Πολάκη 
«Εν Κήπω» για τη δωρεά των συνθέσεων λουλουδιών της εικόνας της 
Παναγίας.

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος εφημέριος  

Εμμανουήλ Νικολακάκης, πρωτοπρεσβύτερος

είχε βάλει όλη την τέχνη του και το αποτέλεσμα 
επιβεβαίωσε τη φήμη του.

Μετά το φαγοπότι ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Φρεδιανών κ. Μακριδάκης και της Ομοσπονδίας 
Αποκορώνου κ. Γιάννης Τερεζάκης μας καλωσό-
ρισαν και μας ευχαρίστησαν για τη συμμετοχή 
μας. Ευχαρίστησαν επίσης τον παρευρισκόμενο 
πρόεδρο του τοπικού Συμβουλίου κ. Ηλία Σκούμπη 
για την παραχώρηση του χώρου και την συνδρομή 
του στην επιτυχία της εκδήλωσης .

Χωρίς να το καταλάβουμε η ώρα πέρασε και 
πήραμε το δρόμο της επιστροφής με τις καλλίτερες 
εντυπώσεις. Είχαμε περάσει κάποιες πολύ όμορφες 
στιγμές ανάμεσα σε συμπατριώτες συγγενείς και 
φίλους, ξεφεύγοντας για λίγο από το άγχος και 
την οδυνηρή πραγματικότητα των ημερών μας.

Του Γιώργου Γιακουμινάκη

Δωρεές στην ενορία
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Η Δεωνά Σταυρούλα του Αβέρκιου και της Ανδριάνης Χατζηδάκη πέτυχε στο τμήμα Κοινωνι-

ολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Ο Ζερβουδάκης Πέτρος του Νικολάου και της Κουτσουπάκη Ευθυμίας πέτυχε στο τμήμα 

Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο.
Η Κουτσουπάκη Ευλαμπία του Αντώνη και της Χρυσούλας πέτυχε στο τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο Κουτσουπάκης Κωνσταντίνος του Παύλου και της Ντάλης πέτυχε στο τμήμα Επιστήμης 

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο.
Ο  Λουράκης Μανόλης του Γιάννη και της Ευαγγελίας πέτυχε στο τμήμα Ιστορίας & Αρχαιο-

λογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο  Πατεράκης Αντώνης του Μάρκο και της Πελαγίας πέτυχε στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πλη-

ροφορικής & Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο.
Η Πατεράκη Δέσποινα του Στέλιο και της Αγλαΐας πέτυχε στο τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας 

και Ανάπτυξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Βέροια).
Η Στυλιανομανωλάκη Ελένη του Τάσο και της Σμαράγδης πέτυχε στο τμήμα Επιστήμης 

της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Νηπιαγωγών) του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, στη Ρόδο.

Ο Τσακιράκις Λευτέρης του Νικολάου και της Μαρίας πέτυχε στο τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ο Τσακιράκης Βασίλης του Στεφάνου και της Ματίνας πέτυχε στο τμήμα Ψηφιακών Συστη-
μάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Η Τερεζάκη Βασιλική του Μιχάλη και της Μαρίας πέτυχε στο τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών 
Πόρων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο Τσινταράκης Αντώνιος του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης πέτυχε στο τμήμα Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Η Τσιτσιρίδη Αργυρώ του Χρίστου και της Αφροδίτης πέτυχε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημο-
τικής Εκπαίδευσης (Δασκάλων) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Η Τσιτσιρίδη Ελπίδα του Μανούσου και της Κλαίρης πέτυχε στο τμήμα Νοσηλευτικής του 
ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο.

Ο Τσιτσιρίδης Στρατής του Μανούσου και της Κλαίρης πέτυχε στο τμήμα Ιστορίας & Αρχαι-
ολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Ο Χατζηδάκης Ηλίας του Γιώργη και της Χαρίκλειας πέτυχε στο τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλε-
κτρολογίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στην Αθήνα.

Στους επιτυχόντες, η «Ελευθερόπολις» και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, 
εκφράζομε τα θερμά συγχαρητήριά μας, ευχόμαστε καλές σπουδές, και πάντα επιτυχίες στη ζωή 
τους. Στους γονείς και συγγενείς ευχόμαστε να τους χαίρονται και να τους καμαρώνουν.

Δωρεές στην εφημερίδα μας

Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε τα παρακάτω ποσά 
ως οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας μας. 
Βασιλάκης Μιχάλης, Βέροια 30€
Φρεσκάκης Μανούσος, Ηράκλειο 50€
Μπουντάκης Γιάννης, Αρμένοι 50€
David Almond, Αρμένοι/ Μάντσεστερ 20€
Αιδ. Πολυχρονιάδης Δημήτριος, Έδεσσα 60€
Γιανναράκη Αναστασία, Χανιά 20€
Ξυπολιτάκης Φώτης, Αρμένοι 20€
Κουτσουπάκη Γεωργία χα Παύλου, Χανιά 30€
Χαλβαδάκης Λευτέρης, Αρμένοι 30€
Τσακιράκης Νίκος του Λευτέρη, Αθήνα 50€
Πατσουράκης Ευτύχης, Χανιά 20€
Χριστοδουλάκης Νικ. Γιάννης, Αθήνα 50€
Λουράκης Μανώλης, Αρμένοι 20€
Γιανναράκης Μανώλης, Καλύβες  20€
Λεντάρη Άννα, Χανιά 50€
Κουράκης Θεόδωρος, Χανιά 30€
Μπολανάκης Μανώλης, Καναδάς  50€
Ανώνυμος 50€
Κουντάνης Γιώργος, Τρίπολη 50€
Βασιλοπούλου Τσιούτσια Λίτσα 30€
Καραγιαννάκη Φακίρη Κατίνα στη μνήμη  
και αντί στεφάνου του ανιψιού της 
Τερεζάκη Βασίλη του Δημητρίου, Χανιά 100€
Πολυχρονάκης Γ. Πολυχρόνης, Αθήνα 50€
Πριπάκη Ελισάβετ, Χανιά 25€
Πριπάκης Παναγιώτης, Αθήνα 25€
Τσακιράκη Πελαγία, Ρέθυμνο 100€
Μπουντάκη Τάκη, Αρμένοι 40€
Φρεσκάκη Αργυρώ, Θεσσαλονίκη 30€
Πανόπουλος Γιώργος, Αθήνα 20€
Νικολάου Καλλιβρετάκη Ευαγγελία, Χανιά 20€
Πατηνιωτάκης Σταύρος, Χανιά 50€
Μπουτσαράκη Λούλα, Χανιά 30€
Μπουτσαράκη Πέγκυ, Αμερική 30€
Παντελάκης  Σοφοκλής, Σούδα 50€
Νικολακάκης Μάνθος, Αρμένοι 100€
Θεοφίλου Χριστίνα, Αθήνα 20€
Μαμαλουκάκη Φρεσκάκη Χρυσούλα, Αθήνα 20€
Χαιρετάκη Μανούσος, Αρμένοι 50€
Χελιουδάκη Αργυρώ, Αθήνα 20€
Χελιουδάκη Άννα, Αθήνα 20€
Αβερκάκη Αγγελική, Αρμένοι 20€
Μανατάκης Μανώλης, Αρμένοι 25€
Λαγαράκης Νικόλαος, Αθήνα 20€
Τερεζάκη Ρένα του Βασιλείου, Σούδα 50€
Παπαδοπούλου Κυριακή, Θεσσαλονίκη 20€
Χαριτάκη Κόρκου Τέρψη
Χαριτάκη Ρούμελη Μαίρη, Αμερική 100€
Φλεμετάκης Γαβριήλ, Θεσσαλονίκη 50€

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Συμμετοχή των Αρμένων στο τουρνουά μπάσκετ του Τσιβαρά

Οι Αρμένοι έδωσαν το παρόν 
και φέτος στο τουρνουά μπά-
σκετ του Τσιβαρά.Τα Αρμε-
νιανάκια προσπάθησαν να 
έχουν ξανά τα λαμπρά περσινά 
αποτελέσματα, όπου είχαν 
βγει δεύτεροι στη διοργά-
νωση. 

Δυστυχώς οι απουσίες από 
την ομάδα και ο δύσκολος 
ανταγωνισμός δεν επέτρε-
ψαν να περάσει η ομάδα των 
Αρμένων στα ημιτελικά.

Τα αποτελέσματα:

Αρμένοι – Βάμος 34-52 • 
Αρμένοι – Βρύσες 43-54 • 
Αρμένοι – Στύλος 93-30 • 
Αρμένοι – Νιό χωριό 32-55

Οι οικονομικές προσφορές μπορούν να 
κατατίθενται στο λογαριασμό 156/761034-33 
της Εθνικής Τράπεζας ή να αποστέλλονται 
με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: 
Τσακιράκις 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.

Ορθιοι οι: Ναξάκης, Βασιλόπουλος, Τσακιράκις, Λουράκης, 
Βλαμάκης, Τσίρκας
Καθιστοί: Χατζηδάκης, Τερεζάκης, Σκανδαλάκης, Μαντωνανάκης, 
Χατζηδάκης, Ερβιν, Χριστοδουλάκης.


