
Ο Σύλλογος  
Αρμενιανών Αττικής  
«Ο Κριτοβουλίδης»  

και η «Ελευθερόπολις» 
εύχονται 

στους απανταχού Αρμενιανούς 
και φίλους του χωριού μας 

Χρόνια Πολλά  
για το νέο έτος

Σας ευχόμαστε μια 
χρονιά χαρούμενη 
και δημιουργική,  

γεμάτη υγεία, 
υπομονή  

και ελπίδα.
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Αρμένοι

ΚΑΛΑΝΤΡΑ  
ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Σήμερον είναι τω Φωτώ, 
φωτίζουν οι παπάδες,
και μεσ’ στα σπίθια μπαίνουνε 
και λέν’ τον Ιορδάνη.

Ο Ιορδάνης Βαφτιστής 
εγύρισε και είπε:
«Χαρίσετέ μου τα κλειδιά 
τα μαργαριταρένια,

ν’ ανοίξω τον Παράδεισο 
να πιω νερό δροσάτο,
να πέσω ν’ αποκοιμηθώ 
σε μια μηλιά ’πο κάτω».

Ανήφορος κατήφορος 
σε τρία πηγαδάκια
κάθονται τρεις μελαχρινές 
με τα σγουρά μαλάκια.

Η μια κεντά τον ουρανό 
κι’ η άλλη το φεγγάρι
κ’ η τρίτη η ομορφότερη 
κεντά τον Άη-Γιάννη.

Χρόνια πολλά!

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας

Συνάντηση των Αρμενιανών στις 11 Φεβρουαρίου 2012 ώρα 9 μ.μ στο 
κέντρο «ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ», Λεωφ. Καβάλας 151, στο Παλατάκι –Χαϊδάρι 
,για τον Αποκριάτικο ετήσιο χορό μας. Θα διασκεδάσουμε μαζί με το 
Σύλλογο Φρεδιανών και Νιππιανών, Αττικής. 

Ας δώσουμε το παρόν στην ετήσια γιορτή του χωριού μας.   

Η Αγιοβασιλόπιτα  
των Αρμενιανών

Ο Σύλλογος Αρμενιανών Αττικής «Ο Κριτοβουλίδης» 
προσκαλεί τους συγχωριανούς και τους φίλους του 
χωριού μας στην κοπή της Αγιοβασιλόπιττας την Κυριακή 
29 Ιανουαρίου ώρα 11 π.μ στο ξενοδοχείο ΚΡΙΣΤΑΛ 
ΣΙΤΥ –Αχιλλέως 4 πλατεία Μεταξουργείου 

Στη συνέχεια θα γίνει η παρου-
σίαση του νεοκδοθέντος βιβλίου 
του συγχωριανού μας Αιδεσι-
μολογιότατου παππά Μανώλη 
Καβρουλάκη, από τον Αξιότιμο 
καθηγητή πανεπιστημίου και 
πρώην Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου πολιτισμού κ. Θε-
οχάρη Προβατάκη.

Φωτογραφία από τον Αγιασμό των υδάτων, στην Πηγή του Πλατάνου, στο χωριό μας, την περίοδο της Γερμανικής 
κατοχής. Η φωτογραφία προφανώς είναι στο διάστημα 1942-1945. Εχομε μικρή αμφιβολία αν ο εικονιζόμενος 
παπάς, είναι ο παπα-Λευτέρης Παπουτσάκης. Από το προσωπικό αρχείο της Χρυσής Αντωνίου Χαλβαδάκη.

ΟΦΕΙΛΗ
Στους δασκάλους μου 

Ελευθέριο Παπουτσάκη,  
Αικατερίνη Τζουστάκη,  

Υακίνθη Αρδιαχνιανάκη

Δάσκαλε μου ταπεινέ
δεν έχω τη δόξα του Αλέξανδρου
ούτε τη δύναμη του.
Όμως, για πάντα αναπαμένος
ή ζωντανός, να ξέρεις:
η πιο μεγάλη μου οφειλή
σε σένα δάσκαλε μου.
Σου χρωστάω «το ευ ζην».

Την ψυχή μου άγγιξες, 
τη στόλισες, τη φώτισες
μ’ ένα τρόπο μαγικό.

Κι αν άγαλμα δε σου ‘στησαν ποτέ
στο απλό σου μεγαλείο,
Δάσκαλε μου ταπεινέ,
υποκλίνομαι βαθιά.
Σου οφείλω «το ευ ζην»
Δάσκαλε ψυχαγωγέ.

Μαίρη Πριπάκη-Κουντάνη
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Γεννήσεις

Η Πελαγία Μπουτσαράκη (κόρη του Δημήτρη Μπουτσα-
ράκη και της Αργυρώς Τσακιράκη), σύζυγος του Γιώργου 
Καραβαλάκη, γέννησε αγοράκι στις 23 Οκτωβρίου 2011, 
στην Καλιφόρνια της Αμερικής.

Να τους ζήσει!

Η Μελπομένη, σύζυγος Μανούσου Χαιρετάκη, γέννησε, 
στις 5 Αυγούστου 2011, ένα χαριτωμένο αγοράκι. Εμείς, 
μαζί με τις ευχές μας να ζήσει το νέο αστέρι της αγαπη-
μένης οικογένειας Χαιρετάκη, χαρίζομε στη νέα μητέρα 
τούτο το αριστουργηματικό δημοτικό τραγούδι, όπου 
ο ανώνυμος μεγαλοφυής όμως, λαϊκός δημιουργός, με 
λίγους απλούς αλλά αστραφτερούς στίχους, εκφράζει την 
παράφορη χαρά της μάνας, που σφίγγει στην αγκαλιά 
της το νεογέννητο παιδί της:

Γιε μου, όντας σε γέννησα,
πως δεν εξεπέτησα,
πως δεν έκανα φτερά,
σαν του παγωνιού χρυσά,
να πετάξω στα βουνά.

Χ. ΜΠ.

κοινωνικά

Είναι μεγάλη μου τιμή
που βρίσκεστε κοντά μου
πάντα ξεδιαλεχτής γενιάς 
ήταν η συντροφιά μου.

Έχω τον πρώην πρόεδρο
Γιώργο Γιακουμινάκη,
που λέει τα τραγούδια του
με το μπαγλαμαδάκι.

Από το Κόκκινο Χωριό
έχω τη Βελεσιώτη,
την έχομ’ Αντιπρόεδρο
για αυτό και ’μαστε πρώτοι.

Ταμίας από το Κεφαλά
η Μαίρη Χατζηδάκη,
απού μπροστά τσ’ η Τρόικα
δε πιάνει δεκαράκι.

Όμορφα θα περάσουμε
θα πιούμε και ρακάκι,
τον πρόεδρο έχω του Φρέ
το φίλο Μακριδάκη.

Το Σύλλογο των Χανιωτών
εκπροσωπεί η Περάκη,
που ναι Αποκορωνιώτισσα
από ’να χωριουδάκι.

Από το Μπρόνιερο ’χομε
το Θυμιανό Μανώλη,
με τα συζύγου Ναυσικάς 
απέραντο περβόλι.

Ο φίλος Νικολίνταης 
κι η Μπισιακού Γεωργία,
κάθε που πάμε Σιάτιστα
λέει και μια ιστορία.

Αχτούντα είναι το χωριό
του Γιάννη Μιχαλάκη,
που να του πέμπει ο Θιός χαρές
και χρόνια στο δισάκι.

Από τσ’ Αρμένους με τιμούν
Μαργή-Χρυσή Φρεσκάκη,
κάνουν πιτήδεια συντροφιά
και όμορφο παρεάκι.

Η Μαραθάκη Αθηνά
θα πάρει απουσία,
γιατί αποτροζάθηκε 
και πήγε στην Τουρκία.

Το Χρήστο Πάφο άμα ακούς
να λέει μαντινάδες,
μαζί με τα ανέκδοτα
είν’ ούλα κουζουλάδες.

Μα οι μαντινάδες οι πολλές
και τα πολλά τραγούδια,
εκάμανε τις κοπελιές
να κουτουλούν τα βούγια.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΜΕ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γιάννης Τερεζάκης καλωσόρισε τους εκδρομείς της 
Σιάτιστας με τις παρακάτω μαντινάδες:

Ανάθεμά σας κοπελιές
απού κοιμάστε χώρια,
και δε μ’ αφήνετε και γω
να θέτω στα μπροσπόδια.

Ο Κώστας μας ο οδηγός
δε μας χαλά χατίρια,
για αυτό και γω του εύχομαι
να ’χει καλά ταξίδια.

Για όσους δεν εξόμπλιασα
μη με παρεξηγείτε,
γιατί μπορεί στη θέση μου
μια μέρα να βρεθείτε.

Είσαστε όλοι εκλεκτοί
και μπιστεμένοι φίλοι,
και όποιος δεν μας αγαπά
να τονε φάνε οι σκύλοι.

Οι μερακλήδες είμαστε
όξω καρδιάς ανθρώποι,
για αυτό μας εζηλεύουνε 
σε όλη την Ευρώπη.

Υπομονή χρειάζεται
σε όλα τα συμβάντα,
και τούτη κρίση σήμερο 
δε θα κρατήσει πάντα.

Αν ήμουνε πρωθυπουργός
θά κανα ένα νόμο,
να παίρνουν επιδότηση
όσοι αγαπούνε μόνο.

Όλους σάς ευχαριστώ
για τη συμμετοχή σας,
και όλου του κόσμου τα καλά
ν’ έρχουνται στην αυλή σας.

Εγώ δεν είμαι ποιητής
ούτε και Καζαντζάκης,
απλά σας τά ’καμα γραφτά
ως Γιάννης Τερεζάκης.

Ανταπατώντας ο πρώην πρόεδρος κ. Γιώργος 
Γιακουμινάκης είπε:

Σ’ ευχαριστούμε πρόεδρε 
για τα καλά σου λόγια,
απού αγγίζουν τση καρδιάς
Ανώγεια και Κατώγεια.

Χίλιες ευκές σου δίνουμε
για προκοπή και υγεία,
άρχοντας σ’ Αποκόρωνα 
και στην Ομοσπονδία.

Στο σπίτι σου χίλια καλά
να δίνει η Παναγία,
και στη χρυσή σου τη γκερά
που λένε Πελαγία.

3-11-2011
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Μαυρομούσκαρο μουσκάρι κατσοπρίνια χαύ-
γεται

Ο παππούς μου με φέσι με τον ένα πόδι στέκι

(Ειρήνη Παπαδάκι-Κασσιέρη,  
Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών,  

τόμος Δ’, Αθήναι 1941, σελ. 212)

αθαρογλωσσίδι

Στου παππού μου τη ζωνάρα μια χοντρή κοντή 
ξωμπλάρα

Απάνω σε ψηλό κλαδί κάθεται νούμι και νούμι 
και νούμι και νουμάκι πάω να πιάσω το νουμί 
και πιάνω το νουμάκι.

(Ευαγγελία Κ. Φραγκάκι, «Συμβολή στα  
Λαογραφικά της Κρήτης», Αθήνα 1949, σελ. 188)

όγου χάριν

Δε σ’ εγεννήσασι θεριά, 
δεν είσαι μαρμαρένη,
μά ’σαι με σάρκ’ αθρωπινή 
σαν όλους καμωμένη
κ’ είν’ άδικο να μη γροικάς
πόνο κ’ εσύ στσι πόνους
απ’ έχω για τον πόθο σου 
τόσους καιρούς και χρόνους.
Κατέχω το το πως κιανείς άξος 
δεν ει για σένα˙
τα κάλλη σου είναι μοναχάς 
γι’ αγγέλους καμωμένα.
Μα μ’ όλο ετούτο, αλύπητη 
δε σου τυχαίνει να ’σαι,

(δόντια, γλώσσα)

μα κείνον απού καίγεται 
για σένα να λυπάσαι
και μ’ ένα σκιάς ανάβλεμμα 
γλυκύ να τ’ αντιμεύγης
τον πόνο ντου τον άμετρο
κι όχι να τον παιδεύγης.
Οι γεμορφιές εδόθηκα
τω γυναικώ εκ τη φύση,
καθώς από ’να φρόνιμο
 βοσκόν είχα γροικήσει,
ογιά ν’ αρέσου πασανός 
κι όλοι ν’ αποθυμούσι
με τσι γυναίκες μοναχάς 
μια σάρκα να γενούσι.
(Γεωργίου Χορτάτση «Πανώρια», Πράξη Β’ 

στ. 297-310 κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια 
Εμμανουήλ Κριαρά, Θεσσαλονίκη 1975.  

Το έργο γράφτηκε περί το 1590.)
Γλωσσάρι
αλύπητος = άσπλαχνος • άμετρος = πάρα πολύς (και 
πολύς) • ανέβλεμμα = βλέμμα (προς τ’ απάνω) • αντι-
μεύγω = ανταμείβω, ανταποδίδω • άξος = αντάξιος 
• μαρμαρένη = σκληρή, ασυγκίνητη • ογια να = για 
να • σκιας = τουλάχιστον, έστω

θιβολές

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥ

Μια φορά είχεν ένα γιατρό, που δεν εκαταλά-
βαινε τίποτε από γιατρική, κι όποιος άρρωστος 
επήγαινε κοντά του, ό,τι αρρώστια κι αν είχε, 
του ’λεγε να πιεί καθάρσιο…

Μια ημέρα, ένας που ’χασε το γάδαρο του 
κι’ εγύριζε τρία μερόνυχτα να τον έβρει, και 
δεν τον ήβρε, εσκέφτει να πάει και σε τούτον 
το γιατρό, να δη τι θα του πεί. Επήγε, του είπε 
το περιστατικό.

«Να πιείς καθάρσιο!» του λέει.
Ο άνθρωπος ήπιε το καθάρσιο κι εβγήκε πάλι 

έξω, κι εγύριζε να βρει το γάδαρο του. Έτσι σαν 
εγύριζε, τον έπιασε ξαφνικά η κοιλιά του, κι 
ετρύπωσε σ’ ένα ρημάδι για την ανάγκη του. Εκεί 
μέσα βλέπει και το γάδαρο του! –«Ω, λέει με το 
νου του, γιατρός που ’ναι! Να χάσεις το γάδαρο, 
και να σου δώσει γιατρικό να τον εβρής!»

Δημήτριος Σ. Λουκάτος «Νεοελληνικά Λαο-
γραφικά Κείμενα» Αθήνα (1957)

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά ’πό τα περβόλια

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

αντινάδες

Μαντινάδες από το ένα ως το τέσσερα

«Ένα του λέει η κοπελλιά
 κι ο νιός απολογάται:
-«Από το ένα βάνω αρχή 
να πάω στα σαράντα,
δεν τόνε μπέμπει η κοπελλιά 
στην προξενιά τον άντρα.»
«Δύο » του λέει η κοπελλιά 
κι ο νιός απολογάται:
-«Δυο ’ναι τα φώτα τ’ ουρανού, 
ήλιος και το φεγγάρι,
χαρά στο νιό που σ’ αγαπά
και θέλει να σε πάρει.»
«Τρία του λέει η κοπελλιά 
κι ο νιός απολογάται:
-«Τρείς χάρες σου ’δωκε ο Θεός 
σαν την Αγιάν Ερήνη,
τη Χάρη και την ομορφιά 
και την ταπεινοσύνη»
«Τέσσερα» λέει η κοπελλιά 
κι ο νιός απολογάται:
-«Τεσσερακάντουνος» σταυρός 
κρεμιέται στο λαιμό σου,
ούλοι φιλούνε το σταυρό 
κι εγώ το μάγουλο σου.»

αροιμίες - Γνωμικά

Παροιμίες (από τον «Ερωτόκριτο», Κρήτη 
γύρω στα 1610)

• Μα όπου ’ναι μέσα στη φωτιά  
κατέει ίντα ’ναι η βράση (Α 1627)

• Κι όλα τα πράματα ο καιρός χαλά 
και μεταλλάσσει (Α 1732)

• Δεν έχει πόδια να σταθή εκείνος  
οπού φταίση (Α 1908)

• Πάντα η γυναίκα ανερωτά  
και πεθυμά ν’ ακούση 
Πως όλοι τήνε ρέγουνται  
κι όλοι την αγαπούσι 
Κι ουδέ μανίζει ουδέ γρινιά,  
αμέ πολλά τσ’ αρέσει 
Όλοι, μεγάλοι και μικροί,  
όμορφη να τη λέσι˙(Α 2039-2042)

ινίγματα
Γύρου - γύρου τρόχαλος και στη μέση μια χλα-
τσάρα

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

(μανιτάρι)

(φούρνος)
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ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ πραγματοποι-
ήθηκε τριήμερη εκδρομή που διοργάνωσε η 
Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου Χανίων 
στη Μακεδονία. 

Το πρωί της 3-11-2011 ένα πούλμαν Αποκορω-
νιώτες και φίλοι του Αποκόρωνα με επικεφαλής 
τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Γιάννη Τερεζάκη, 
ξεκινήσαμε από την Αθήνα με προορισμό την 
Σιάτιστα για τη συμμετοχή μας στις πανηγυρικές 
εκδηλώσεις της επετείου απελευθέρωσης της πόλης 
από τον τουρκικό ζυγό στις 4-11-1912.

Μετά από μια ευχάριστη διαδρομή, με τη 
βοήθεια του πολύ καλού για την εποχή καιρού, 
φθάσαμε στον προορισμό μας και αφού τακτο-
ποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο μας, ανεβήκαμε στο 
ύψωμα «Καστράκι» όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη 
δέηση με την παρουσία της Δημάρχου Βοΐου κ. 
Παναγιώτας Ορφανίδου-Παπακωνσταντίνου, 
τοπικών παραγόντων και αρκετού κόσμου, στο 
εκεί μνημείο των πεσόντων κατά τη διάρκεια της 
σκληρής μάχης που επισφράγισε όχι μόνο την 
οριστική απελευθέρωση της πόλης της Σιάτιστας 
από τον Τουρκικό ζυγό αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. 

Σημειώνουμε ότι στη μάχη έπεσαν, εκτός 
των άλλων, αρκετοί κρητικοί, κυρίως εθελοντές 
αγωνιστές τα ονόματα των οποίων αναγράφονται 
στο μνημείο που είναι μπροστά στο Δημαρχείο 
της πόλης. Ανάμεσά τους είναι και τα ονόματα 
των Παπαμαλέκου Λεωνίδα, οπλαρχηγού του 
Αποκόρωνα από το Βάμο, καθώς και των εθελο-
ντών αγωνιστών Γιάννη Ανδρουλάκη και Γιώργη 
Καγιαννάκη από το Φρε. Προτομή του οπλαρχηγού 
Παπαμαλέκου έχει τοποθετηθεί παράπλευρα του 
μνημείου με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας, επί 
προεδρίας Γιάννη Λεντάρη.

Το ίδιο βράδυ στην ευρύχωρη σάλα του Ξενο-
δοχείου Σιάτιστα πραγματοποιήσαμε «Κρητική 
Βραδιά» στην οποία συμμετείχαν, προσκεκλημένοι 
μας, η Δήμαρχος Βοΐου μαζί με μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, οι πρώην Δήμαρχοι κ.κ. Γιάννης 
Νάκος και Κώστας Κοσμίδης και άλλοι.

Το κέφι δεν άργησε να ανέβη με την επίδραση 
του φημισμένου σιατιστινού κρασιού και τις 
γλυκές δοξαριές του γνωστού λυράρη Γιάννη 
Κακουδάκη που έδωσε τον καλλίτερό του εαυτό 
για τη διασκέδασή μας. Το γλέντι και ο χορός 
άρχισε με κρητικούς χορούς από το χορευτικό 
συγκρότημα του Συλλόγου Κρητών Κοζάνης με 
παραδοσιακές κρητικές ενδυμασίες και συνεχί-

στηκε μέχρι αργά. Έκπληξη της βραδιάς ήταν 
η κυρία Δήμαρχος, που έδειξε τις ιδιαίτερες 

χορευτικές της ικανότητες και μάλιστα και στους 
κρητικούς χορούς. 

Οι Αποκορωνιώτες τιμούν τους Κρητικούς
που έπεσαν στη Σιάτιστα Κοζάνης στις 4-12-1912

Γράφει ο Γιώργος Γιακουμινάκης

Από αριστερά: Γιώργος Γιακουμινάκης, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αποκορώνου (από Φρε), Μανώλης 
Μακριδάκης (πρόεδρος Συλλόγου Φρεδιανών Αττικής), Κωνσταντίνα Μακριδάκη και Σήφης Μακριδάκης (παιδιά 
του προέδρου Φρεδιανών), Μαίρη Παπαδοπούλου (μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Κοκκινοχωριανών Αττικής), Μανώ-
λης Μπολανάκης (πρόεδρος Βαμιανών Αττικής), Βασιλική Βελεσιώτου (πρόεδρος Συλλόγου Κοκκινοχωριανών 
Αττικής) στο προαύλιο του Μητροπολιτικού ναού του Αγ. Δημητρίου της Σιάτιστας.

Στη φωτογραφία εικονίζεται στα αριστερά ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου Γιώργος 
Γιακουμινάκης, και δεξιά ο σημερινός πρόεδρος, Γιάννης Τερεζάκης στο μνημείο των πεσόντων στο ύψωμα 
“Καστράκι”.
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«Σώπα, δάσκαλε,  

ν' ακούσουμε το πουλί»
Γράφει ο Βαγγέλης Κακατσάκης

ΤΟΥΤΗ Η ΦΡΑΣΗ, που, όπως γράφει ο Νίκος Καζαντζάκης στο βιβλίο 
του «Αναφορά στον Γκρέκο», την είπε ο συμμαθητής του, ο Νικολιός, 
στον δάσκαλό τους, που τους είχε ζαλίσει τ’ αφτιά με τις οξείες και τις 
περισπωμένες του, μου ’ρθε στο νου, όταν άκουσα για πρώτη φορά ως 
ομιλητή τον Χαράλαμπο Μπουρνάζο. «Στα χρόνια της δυσκολίας και της 
ελπίδας», το θέμα του. Χαιρετισμός στο Συνέδριο των Αποκορωνιωτών, 21 
Αυγούστου 1987. Η ίδια φράση ερχόταν πάντα στο μυαλό μου κάθε φορά, 
όπου και αν τον ξανάκουσα - και τον ξανάκουσα πολλές φορές έκτοτε 
- σε εκδηλώσεις του Ιδρύματος «Αγία Σοφία», κυρίως. Στους Αρμένους να 
δίνει αναφορά στον Κριτοβουλίδη. Στον Βάμο να αναζητά «τας εαρινάς 
του ηλίου ακτίνας» των μαθητικών, δύσκολων, πλην όμως αγαπησιάρικων, 
χρόνων. Στους Κάμπους ν’ αναδεικνύει την άκρα σεμνότητα του Καλογερή. 
Στα Ντουλιανά να ψάλει άσμα δοξαστικό, ηρωικό και πένθιμο για τους 
Κοτζαμπασάκηδες, όπως απόψε. Στο Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». 
Στον Μπρόσνερο, στο Καρύδι, στον Τσιβαρά, στο Πρόβαρμα.

Ν’ ανασταίνει, πάντα, όπως τους παλιούς συναξαριστές και τους 
βυζαντινούς αγιογράφους, Κρητικούς καπετάνιους των αρμάτων και 
των γραμμάτων, ξεχασμένες μορφές, περαζούμενους καιρούς, μνήμες και 
μνήματα, τα γυρίσματα του κύκλου, το πνεύμα και τη γύρη της ιστορίας, 
την αναπνιά του τόπου από του Θε τον Κήπο μέχρι τη Δραπανοκεφάλα 
κι απ’ την αρχαία Απτέρα μέχρι την Αση-Γωνιά. Περιδιαβαίνοντας, για 
να χρησιμοποιήσω δικές τους λέξεις, «τους δρόμους και τις αυλές της 
ιστορίας», της τοπικής μας ιστορίας. Ήταν και είναι και το μέταλλο της 
φωνής του. Πάνω απ’ όλα, και πρώτα απ’ όλα όμως, είναι ο χειμαρρώδης 
μα και διανθισμένος λόγος του, το μπουρνάζειον ύφος που αντανακλά το 
μπουρνάζειον ήθος. 

«Όποιος κατέχει να μιλεί
με γνώση και με τρόπο
κάνει να κλαίσει, να γελούν 
τα μάθια των ανθρώπω», 

μας λέει στον «Ερωτόκριτό» του ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Και να γράφει, 
συμπληρώνω. Όπως τον Χαράλαμπο Μπουρνάζο, βέβαια...

Σημείωση: Απόσπασμα από την προαναφερθείσα ομιλία του γράφοντος 
για τον Χαράλαμπο Μπουρνάζο.

η εφημερίδα των αρμενιανών

Την άλλη ημέρα το πρωί πήγαμε ομαδικά στον Μητροπολιτικό 
ναό του Αγίου Δημητρίου όπου έγινε η επίσημη δοξολογία και 
ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο των πεσόντων που βρίσκεται μπροστά από το Δημαρχείο 
της πόλης. Οι εορταστικές εκδηλώσεις έκλεισαν με μεγάλη παρέ-
λαση. Όπως κάθε χρόνο κι εφέτος την παρέλαση άνοιξε τιμητικά το 
τμήμα των Κρητών με τα λάβαρα των Σωματείων και παραδοσιακές 
κρητικές ενδυμασίες, που αποτελούνταν από μέλη της Ομοσπον-
δίας των Συλλόγων του Αποκόρωνα, του Συλλόγου Κισαμιτών 
και του Συλλόγου Κρητών Κοζάνης. Ο Σύλλογος Κισαμιτών με 
επικεφαλής τον πρόεδρό του κ. Λευτέρη Λουπασάκη συμμετέχει 
κάθε χρόνο ενεργά στις εορταστικές εκδηλώσεις . 

Ακολούθησε η καθιερωμένη δεξίωση του Δήμου στο ξενοδοχείο 
«ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ», στην οποία εκτός από τους επισήμους και τις 
αρχές του τόπου καλούνται όλοι γενικά οι Κρήτες που τιμούν με 
την παρουσία τους τις εκδηλώσεις.

Τις απογευματινές ώρες επισκεφθήκαμε το Μοναστήρι της 
Παναγίας στο Μικρόκαστρο που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω 
από τη Σιάτιστα και προσκυνήσαμε την οκτακοσίων ετών θαυ-
ματουργή εικόνα της Παναγίας.

Το ίδιο βράδυ συγκεντρωθήκαμε στην ωραία σάλα του ξενο-
δοχείου «ΙΒΕΡΙΣ» της πόλης όπου αφού απολαύσαμε το δείπνο 
μας και ανεβάσαμε τη διάθεσή μας με ντόπιο εξαιρετικό κρασί 
αρχίσαμε τα ριζίτικα και τις μαντινάδες. Στη συνέχεια τραγου-
δήσαμε όλοι μαζί συνοδεύοντας το Γιώργο Γιακουμινάκη που με 
την κιθάρα και το τραγούδι του έδωσε ένα ξεχωριστό χρώμα στη 
βραδιά. Στην παρέα μας είχαμε τον εκλεκτό φίλο του Αποκόρωνα, 
πρώην Δήμαρχο Σιάτιστας κ. Γιάννη Νάκο, που έχει εκφράσει κατ’ 
επανάληψη με πράξεις τα αισθήματα φιλίας και αγάπης του στους 
Αποκορωνιώτες και τους Κρητικούς γενικότερα. 

Έτσι έκλεισε όμορφα και η δεύτερη μέρα της παραμονής μας 
στη Σιάτιστα.

Το επόμενο πρωινό ξεκινήσαμε για να επισκεφθούμε την ξακου-
στή Σαμαρίνα. Πρόκειται για το ψηλότερο χωριό των Βαλκανίων 
χτισμένο σε υψόμετρο χιλίων εξακοσίων μέτρων. Πυκνή ομίχλη είχε 
καλύψει όλα τα χαμηλά μέρη, η οποία όμως όσο ανεβαίναμε προς 
το χωριό αραίωνε ώσπου στο τέλος εξαφανίστηκε και ο λαμπρός 
ήλιος αγκάλιασε το εκπληκτικό τοπίο. Ακολουθούσαμε μια σπά-
νια διαδρομή ανάμεσα σε δάσος από δρυς, οξιές και έλατα, ενώ 
η ομίχλη που υπήρχε στα χαμηλώματα έμοιαζε σαν μια απέραντη 
θάλασσα από την οποία ξεπρόβαλαν σα μικρά νησιά οι κορυφές 
κάποιων λόφων και υψωμάτων. Μας δημιουργούνταν η αίσθηση 
ότι ταξιδεύαμε με αεροπλάνο σε χαμηλή πτήση βλέποντας από 
κάτω μας το μαγευτικό συνολικά τοπίο. Σε λίγο πρόβαλλε μπροστά 
μας το χωριό. Μια ζωγραφιά που λίγοι ζωγράφοι θα μπορούσαν 
να αποτυπώσουν. 

Κατεβήκαμε βιαστικά από το πούλμαν και σκορπιστήκαμε 
στο χωριό αναζητώντας τις κρυμμένες ομορφιές του, που δεν ήταν 
και λίγες. Μια καταπληκτική πλατεία με ταβέρνες, καφενεία και 
καταστήματα ντόπιων προϊόντων και ειδών λαϊκής τέχνης, παλιά 
αρχοντικά και εκκλησίες, τρεχούμενα νερά, γεφυράκια κ.λ.π. 

Δυστυχώς, η παραμονή μας εδώ, παρά τη διάθεσή μας, ήταν 
μικρή γιατί ο δρόμος επιστροφής στην Αθήνα ήταν μακρύς και δεν 
μας άφηνε περιθώρια. Αρκετοί προμηθευτήκαμε αυθεντικά τοπικά 
τυροκομικά προϊόντα, μέλι κ.λπ. και αναχωρήσαμε εκφράζοντας 
την ευχή κάποια άλλη φορά να επισκεφθούμε τον ιδιαίτερο αυτό 
τόπο.

΄Ετσι, με άριστη διάθεση, τραγούδια και αμέτρητα ανέκδοτα, 
μετά από σύντομη στάση για φαγητό στην Καλαμπάκα, επιστρέψαμε 
στην Αθήνα. ΄Ηταν πράγματι ένα τριήμερο χαρούμενης ανάπαυ-
λας, μέσα στο σκοτεινό τοπίο των δραματικών οικονομικών και 
πολιτικών εξελίξεων στην πατρίδα μας. 

Ετουτοσές ο πλάτανος
πολλάχε ακουσμένα
γιατί εις την ισκιάδα ντου
πολλάχαν μιλημένα.
Θεριά του νου κουβέδιαζαν
και παίρναν αποφάσεις
για λευτεριά τση Κρήτης μας

και για επαναστάσεις.
Όμως περάσαν οι καιροί 
κι εδά αποσταμένος
έγειρε και κοιμήθηκε
χιλιοεφχαριστημένος.

Γαβρίλης Φλεμετάκης,  
Βάμος, Αύγουστος 2011 

Για το θάνατο του Αρμενιανού γέρω-πλάτανου

Δημοσιεύομε τη 
μαντινάδα για τον 
Αρμενιανό Πλά-
τανο, του Γαβρίλη 
Φλεμετάκη από 
το Βάμο. Χαρείτε 
την κι εσείς:
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Στα 18 μου χρόνια εφοπλιστής,  
βιπ και καρδιοκαταχτητής

ΕΓΡΑΦΑ ΣΑΣ, ΣΥΝΤέΚΝΟΙ ΜΟΥ αναγνώστες, 
σε παλιότερο γραμματσάκι, για το πρώτο μου ταξίδι 
στην Αθήνα, να σπουδάξω στο πανεπιστήμιο.

Έλεγα σας για την αναπαραδιά κείνων των 
καιρών, που τα λεφτά ήτονε δυσεύρετα, και για 
να «σπουδάξει το κοπέλι», έπρεπε να πουλήσουν 
οι γονέοι ματζιέτες, μαρθιά, μουσκάρια, γουρούνες 
φαμελιακώς με τα γουρουνάκια ντωνε, όσοι ’χανε, 
λάδια, κρασιά και τσικουδιές…

Εταξίδεψα το λοιπόν στην Πρωτεύουσα, κι 
ώστε να βρω κάμερα να νοικιάσω, μ’ ορμηνέψανε 
οι κατεχάρηδες ένα παρακαθιανό ξενοδοχειάκι, το 
«Μινώταυρο», όπου, θωρώντας την άσημη περιβολή 
μου, εδώκανε μου την καμεροπούλα τση καμαριέρας, 
μα κείνη με ξήλωσε (καληώρα δα…), και με μετα-
κομίσανε στο πλυσταριό τση νταράτσας, όπου ’χα 
παρέα την πλύστρα. Κι αρχινίξαμε τα σκαρνέματα 
με την κοπελιά, ώστενα που θυμήθηκα, πως δε με 
μπέψανε οι γονέοι μου στην Αθήνα για να παρα-
σταίνω τον Ερωτόκριτο και να πιάνω αγαπητικές, 
παρά για να σπουδάξω και να προκόψω.

Εστολίστηκα το λοιπόν, για να βγω στην πολι-
τεία. Έβγαλα το τακιμάκι του ρετσίνα, κι έβγαλα 
από τη βούργια την κασμιρένια φραγκοράφτη˙ 
μια ζάρα ήτονε γενομένη, μα μου τήνε σιδέρωσε 
το Κατερινάκι – ετσά λέγανε την πλύστρα – ένα 
φιλί του δωκα για πλερωμή. Εφόρεσα πρώτα το 
μεταξωτό ποκάμισο, το καμωμένο από μετάξι του 
μεταξαργειού τση μάνας μου – εγώ σκαρφάλωνα 
στσί μουρνιές για το μάζωμα του μουρνόφυλλου, 
την τροφή του μεταξοσκούληκα. Η ίδια το ’φανε στ’ 
αργαστήρι του κατωγιού. Έγαλα και το … παπιγιόν, 
δωρεά του συμπέθερου τ’ Αγκρουστογιώργη (Γεώρ-
γιον Αγκρουστάκη τον εγράφανε στα χαρθιά), που 
το φόριε στην Αμερική, όπου δούλεψε γκαρσόνι 
σε ρέστοραν, ως λένε το μαγέρικο οι Αμερκάνοι. 
Είπα και τ’ απατού μου «με γεια σου Μανουσιό», 
κι εκατέβηκα να πορίσω. Είδανε με όμως από τον 
πάγκο ντωνε – ρεσεψιόλ τόνε λένε – οι ρεσεψιόλοι 
(με το συμπάθιο, μα έτσα τσ’ αποκαλούνε), που 
υποδέχουνται όντεν έρχουνται οι πελάτες, και 
παραλαβαίνουνε τα κλειδιά όντε βγαίνουνε για 
περιπάτους και δουλειές. Μα ’γω κλειδιά βέβαια του 
πλυσταριού δεν είχα να παραδώσω. Τσι ξάφνιασε 
όμως η φορεσιά, που φανέρωνε τη … μεγαλότητά 
μου, και στ’ άψε-σβήσε αλλάξανε γνώμη για την 
αφεντιά μου! Γιατί σηκωθήκανε ορθοί και με χαιρε-
τήξανε κι οι δυο «μεθ’ υπολήψεως και σεβασμού», 
ως εδιδάχτηκα στο Γυμνάσιο πως πρέπει να πράττω 
σ’ επίσημους κι οφικιάλους του γκουβέρνου.

Κι ως εξεπόρτιξα κι επορπάτουνα κι εχάζευα 
στσι δρόμους τση πρωτεύουσας, πέφτω σ’ ένα 
θεόρατο ξενοδοχείο, και στην πόρτα του να στέκει 
ένας ξαθός, μακρός, λιγνός κι ομορφοκαμωμένος, 
γαλονάτος, με τσοχαδένιο πανωφόρι, ως τσ’ αστρα-
γάλους του ’φτανε, που ως μ’ είδε μου γνέφει να 
πάω σιμά. Σιμώνω, χαιρετώ τονε, ως ιστορούσε κι 
ο Ρωτόκριτος στην Αρετούσα του, χαιρετά με κι 
εκείνος, κάνοντάς μου βαθιά ρεβεράντζα.

-Καλημέρα σας, εξοχότατε κύριε, μου κάνει.
-Ω διάολε, λέω τ’ απατού μου. Η κουστουμιά 

με τη μεταξωτή ποκαμισιά και το παπιγιόνι, σ’ 
επροβιβάσανε, Μανουσάκι μου, από το «μωρέ» 
και «μωρέ συ μικιέ» σε Κύριο, εξοχότατο μάλιστα 
του πληθυντικού!

Ρωτά με κατόπιν:
-Θα γνωρίζετε βέβαια και τ’ αρχαία ελλη-

νικά;
Για πράμα δουλειά, σκέφτομαι, θα με γυρεύει. 

Έφεξε μου λέω μέσα μου, τούτο το συναπάντημα, 
για πολλά ακριβή δουλειά με θέλει, του ύψους τσ’ 
«ξοχότητας»μου!

Κορδώνω τότες κι εγώ,
-Και βέβαια και βεβαίως, του κάνω. Απ’ όξω 

κι ανακατωτά κατέχω και γνωρίζω τα, τα γραφτά 
των προγόνω. Και να σου πω από το μνημονικό 
μου καμπόσες αράδες από τα πλιο αρχαία κείνα 
που μίλιε ο πρόγονος Όμηρος:

«Άνδρα μοι έννεπε, Μούσα, πολύτροπον, ος 
μάλα πολλά πλάγχθη, επεί Τροίης ιερόν πτολίε-
θρον έπερσε˙»

-Δικούνε, μου λέει, κατάλαβα ’γω από τα πρώτα 
τη σοφία σου. Και καλά που τον εδικούσανε, γιατί 
ως εκειδά είχα μαθημένο τον πρόγονο τον Όμηρο. 
Μα κατάλαβα κι εγώ την αγραμματοσύνη του, απ’ 
όσα μού λεγε για τη σοφία μου, και του κάνω:

-Άμα θέλεις να σου πω απ’ όξω ούλο το βιβλίο. 
Γιατί, ανε τ’ απανώδιοχνε και μου γύρευε τη 
συνέχεια, θα τ’ αράδιαζα ό,τι άλλες αράδες από 
αρχαίους κι αναγνωστικά, ελληνικά, λατινικά και 
ψαλμωδίες είχ’ απομημονευμένα:

Ο ελληνικός ουρανός αίθριος εστίν, Ρεγγίνα 
ρόζας άματ, Δαρείου και … έκειδα, στη γυναίκα 
του Δαρείου, την Παρισάτιδα ανε κώλωνα, θα του 
’λεγα: Δαρείου και … Παρασκευούλας γίγνονται 
παίδες δύο, κι άλλες τέθοιες άρες – μάρες - κου-
κουνάρες θα τ’ αράδιαζα.

-Μα κι εσύ, του κάνω, περιπαίζοντάς τονε 
βέβαια, καλά γράμματα αρχαία γνωρίζεις, αφού 
με τα πρώτα που σου ’πα εκατάλαβες κι εχτύμησες 

τη γνώση μου. 
Κορδώνεται τότες κι εκείνος και, δείχνοντάς 

μου τα σιρίτια στσι μανίκες του, μ’ απαντά:
-Δεν τα κερδίζεις εύκολα τα γαλόνια. Έλα 

όμως μέσα να κάτσομε στο σαλόνι να σε κεράσω. 
Κι επήγε με στο σαλόνι κι εκουζουλάθηκα από 
την πολυτέλεια.

-Είντα θα πιείς; με ρωτά. Τζίνι, ουίσκι, βότκα 
ό,τι γυρεύει η όρεξη σου.

Πρώτη του βολά βέβαια εγροίκα τ’ αυτί μου 
αυτάνα τα πιοτά. Μηδ’ είντα ’ναι μηδέ πως τα 
πίνουνε κάτεχα. Εφοβήθηκα μάλιστα εκείνο το 
ουίσκι μην πα να ’ναι πράμα χασίσι, και με κάμει, 
ανέν το πιώ, χασικλή στα καλά καθούμενα. 

-Έναν καφέ, φέρε μου, του κάνω.
-Εσπρέσο; Με ρωτά.
Άλλο παλούκι πάλι κι ετούτος ο εσπρέσος. 

Άτζεμπις κι ευτόνο, μ’ είντα υλικά τόνε κάνουνε; 
Πιέστονε όμως το διαλοκαφέ, Μανούσο μου, γιατί 
άλλα πάλι θα σου ξελαρμίσουνε.

-Ναι, ναι, εσπρέσο… πίνω, του κάνω, κι ανάθεμα 
κι εκάτεχα αν είναι ροβυθόζουμο, ντοματόζουμο, 
γή κατρουλιό.

Εφέρανέ μου, τόνε τούτον τον καφέ των 
παραλίδω, ένα ζουμί σφάκα ροζογάλι ήτονε του 
κερατά, μά ήθελα δεν ήθελα, ήπια ντο αφού μου το 
παραγγείλανε. Είχε βέβαια καμπόσα μασούρια το 
πιατελάκι, μα τα πέρασα για τσιγάρους κι εγώ δε 
φουμάρω. Ρωτώ τονε ύστερα, για να τελειώνομε, 
μην πάθω κι άλλο κάζο.

To γραμματσάκι του γέρω
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-Είντα με θέλεις;
-Να σε ρωτήξω ήθελα, είντα δουλειές πολεμάς. 

Γιατί από τη φορεσιά τη μεταξωτή ποκαμισιά, 
το παπιγιόνι και τα σπουδάγματα που θάχεις 
καμωμένα, φαίνεσαι πολλά παραλής.

Τότες, δεν κατέχω πως μου κατέβηκε να του 
πω, έτσα για να τόνε κάμω χάζι.

-Εφοπλιστής είμαι!
-Μην πα να ’σαι γιός του Λάτση γή του Νιάρ-

χου;
Ω, λέω τ’ απατού μου. Κάτσ’ εδά, τρόζακα 

Μανούσακα, να τα ξεμπερδέυγεις, ως τα μπέρδε-
ψες, με τσι κουζουλάδες και τσι ψεματές σου, τα 
πράματα. Αφού τα ξεκίνησες όμως τα παραμύθια 
σου τση Χαλιμάς, πες κι άλλα να το γλεντίσεις, 
μπάρε μου, καλά.

-Εγώ ’χω δικό μου στόλο πετρελαιοφόρα, κι 
έχω κλεισμένες συμφωνίες με φίλους μου σεΐχηδες, 
να τώνε κουβαλώ τα πετρέλαια σ’ Ευρώπη και 
Αμερική.

-Κι ήλεγα να σ’ έπαιρνα να κάνεις αρχαία στα 
δυο μου κοπέλια, που δεν τα πολυπαίρνουνε τα 
γράμματα και καταχτυπούμε ούλοι στο σπίτι την 
κεφαλή μας με το μακαρίτη τον Όμηρο, απού συ, 
καθώς είδα τόνε κατέεις τσουρί. Τα ίδια βάσανα 
’χει με τα κοπέλια ντου και ίδιους χτύπους και 
τραβάγιες έχει φαμελιακώς κι ο αφεντικός μου, 
που κι εκεινού τα κοπέλια είναι στα μαχαίρια με 
τον πρόγονο τον Όμηρο.

Θαν ήλεγα, το λοιπόν, στ’ αφεντικό, πως κατέω 
ένα φωστήρα – εσένα δηλαδή – που μ’ αυτείνο θα 
βρει το μάστορά ντου ο δαίμονας ο πρόγονος με 
τα γραφτά του. Και, περίπλουτος καθώς είναι, 
θα σου γέμιζε τσι τσέπες παρά. Μα εσύ βέβαια, 
μέγας εφοπλιστής καθώς είσαι, δε θα καταδεχτείς 
τέθοιες παρακαθιανές δουλειές. Είχα μάλιστα 
στο νου μου να σου δώκω και μια σουίτα τση 
πολυτέλειας, απ’ αυτές τσ’ ακριβές, που τσι χομε 
για βίπ, από πρωθυπουργό κι απάνω. Θα μπέψω 
κι υπαλλήλους με τ’ αυτοκίνητα του ξενοδοχείου, 
να κουβαλήσει τσ’ αποσκευές σου από το κότερο 
σου, όπου θα μένεις.

-Έφεξε σου, κακορίμπαλο Μανουσιό, ήλεγα 
μέσα μου, μα μου ’ρθε η όρεξη να πιάσω να δαγκάνω 
τον απατό μου, που με τα εφοπλιστηλίκια μου 
έχασα το λαχείο, όι βέβαια να εγκατασταθώ στη … 
σουίτα των βίπ, μα να βγάλω κιανένα φράγκο από 
τα μαθήματα στα κοπέλια του πορθιέρη και του 
ξενοδόχου. Εκλότσισα, μωρέ με τσι κουζουλάδες 
μου τούτο το λαχείο που ’πεσε στα πόδια μου, σαν 
τον παλιό μονοστίβανο, που ’τανε πηγεμένος στην 
Αμερική, τον προπερασμένο αιώνα, θορώντας πως 
εκειά τα δολάρια τα μοιράζουνε με τσι χούφτες˙ κι 
ως εξεμπάρκαρε το ’καμε  η καληώρα και βρέθηκε 
στα πόδια του ένα εκατοδόλαρο, - πεσμένο θα 
’τονε από κιανένα περίπλουτο Αμερκάνο, γιατί 
τω φτωχώ τέθοια χοντρά χαρθιά δεν μπαίνουνε 
στις τσέπες τως. Είδε το λοιπόν την αμερκάνική 
μόδα ο καινουργιοφερμένος Ρωμιός, και τση δούδει 
ένα κλότσο μανισμένος λέγοντας:

-Άσιχτήρι. Δεν επρόκανε, μωρέ, να πατήσω  
τον πόδα μου στην Αμερική, να ξεζαλιστώ από 
το ταξίδι, και θα πιάσω κιόλας δουλειά!

-Έλα, μου λέει ο πορτιέρης, να σου δείξω τη 
σουίτα, που θα σου ετοίμαζα να διδάσκεις τα 
αρχαία σου στα κοπέλια, τα δικά μου και του 
ξενοδόχου.

Κι επήραμε την αλεβέτα κι ανεβήκαμε στον 
οντά.

Ακλούθησα ντονε από περιέργεια, επειδή δεν 
εκάτεχα βέβαια είντα θα πει σουίτα, πρώτη μου 
βολά τον εγροίκουνα. Σουίτα βέβαια δεν είχε τ’ 
ονταδάκι του σπιτακιού του Καραβάνου στου Βάμου, 
απού το ’γραφε «Ξενοδοχείον» στην καμποτένια 
ταμπέλα τη γραμμένη από το ίδιο με διαλυμένο 
λουλάκι, την κρεμασμένη στο μπαλκονάκι.

Κι ως την άκουσα τήνε πέρασα για πράμα 
σούστα, σαν εκείνη του Θεοφάνη, που κουβάλιε 
τ’ αρμενιανά λαχανικά, - μπάμιες, παστενάγλες, 
κερεβίζια, μελιτζάνες, κρομμύδια και τ’ αποδέλοιπα 
αγαθά του ευλογημένου αρμενιανού κάμπου. Εκου-
βάλιε ντα στη Χώρα, στου Μπιριρολευτέρη του 
χωριανού μας, που βάστα μαγατζί στην Αγορά.

Δεν εκάτεχα το λοιπόν που με πάνε, και σαφίς 
αναρώτουνα τον απατό μου:

-Είντα ’ναι, μωρέ Μανούσο, τούτεσας οι σούστες 
τση πολυτέλειας, όπου κοιμίζουνε κυβερνήτες, 
μαχαραγιάδες, κι άλλους μεγαλοπαραλήδες, βίπ 
όπως τσ’ αποκαλούν.

Κι επήγα κι είδα σαρσίντισα, μ’ εκείνες τσι 
… σούστες, που μοιάζουν βασιλικές σάλες και 
κρεβατοκάμερες, ως τσι γνώριζα βέβαια από τα 
παραμύθια, που μου διγάτο η λάλη μου. Γιατί από 
βασιλικά, όι σαλόνια, μηδέ πεζοδρόμια μου ’τυχε 
ναι ’μια περαστικός.

-Καλή ’ναι, του λέω, μα δε μου κάνει, γιατί 
κάθομαι σε … μονοκατοικία.

-Που; μ’ ερωτά. Στο Κολωνάκι βέβαια.
-Έβαλα, του λέω τσ’ υπαλλήλους μου να ψάξουνε, 

μα δεν ήβρανε μονοκατοικία στο Κολωνάκι, κι επήγα 
στο Ψυχικό, όπου μένουν κι άλλοι συνάδερφοι 
μου εφοπλιστές. Κι ύστερα, του κάνω, γελώντας 
πονηρά, στην ηλικία μου των δεκοχτώ χρονώ, 
έχω και τσ’αγαπητικές μου, που δεν μπορούνε 
να περνούνε από πορθιέηδες, γιατί ντρέπουνται 
και φοβούνται. 

-Έτσα δισεκατομμυριούχος, ως θαν είσαι 
από τα πετρέλαια – μονοπώλιο θα τα ’χεις – θαν 
έχεις και πολλές αγαπητικές και καταλαβαίνω 
τη θέση σου.

-Ε, να μην το παινεθώ, του λέω, έχω μια ντουζίνα, 
τούτον τον καιρό, γιατί τσι μεταλλάσω, επειδή 
βαριούμε τη μονοφαγία. Και δάγκανα τη γλώσσα 
μου να με πονέσει, να μην αρχινίξω να χαχαρίζω, 
γιατί θυμήθηκα το Κατερινάκι και τη … μονοκα-
τοικία μου στο πλυσταριό, με το ξεχαρβαλωμένο 
ράντζο, κειμήλιο τω Βαλκανικώ πολέμο. 

Μα ’χε μεσημεριάσει, με την κουβέντα και τα 
ψόματα μου, και μου λέει ο πορθιέρης να μου 
κάμει το τραπέζι, να φάμε και να πιούμε και να 
γνωριστούμε πλια καλά. Έχει, μου ’πε, φυλαγμένες 
και δυο παλιές γαλλικές σαμπάνιες, να τα’ ανοίξεις 
εσύ να πιούμε στην υγειά τση γνωριμίας μας.

Άλλο καψώνι πάλι τούτο θα ’τονε κάθιζα για 
τραπέζι, που δεν θαν εκάτεχα να κουμαντάρω τ’ 
ασημένια μαχαιροπήρουνα και τ’ ακριβά πιάτα, 

Πού πάμε
Πήραμε τον κατήφορο 
και δεν αναντρανίζουμε
και δυστυχώς συνέχεια
ξανά κατηφορίζουμε.
Απ’ τον κατήφορο αυτό 
πως θα απαλλαγούμε; 
και κάποια μέρα σίγουρα 
το δρόμο μας να βρούμε;
Αλήθεια ποιος περίμενε 
στα καταντήματά μας 
θα βρίσκετε συνέχεια, 
η Τρόικα κοντά μας;
Θα ελέγχει οτιδήποτε, 
το τούτο και το εκείνο 
κι εγώ σε κάθε βήμα μου 
λογαριασμό να δίνω;
Εύχομαι κι ονειρεύομαι 
η κρίση να περάσει 
και στη γλυκιά πατρίδα μου 
Άνοιξη να ξανάρθει.
Να ξανανθίσουν τα κλαδιά 
νάρθουν τα χελιδόνια 
και να γυρίσουμε ξανά
στα πρωτινά μας χρόνια.

Ευτύχιος Πατσουράκης 
Χανιά 

τέχνη που δεν την είχα διδαχτεί στο χωριό. Κι 
ήτονε και τ’ άλλο, με τσι σαμπάνιες, να με περι-
λούσουνε με τσ’ αφρούς τωνε, άφης εδά που δεν 
εκάτεχα πως ν’ ανοίξω το μπουκάλι που δεν είναι 
βέβαια σαν την κάνολα του βαρελιού. Ξέμπλεξα 
όμως εύκολα, γιατί του ’πα πως μ’ έχει καλεσμένο 
ο συνάδερφος μου ο πρόεδρος των εφοπλιστώ σε 
τραπέζι, οπούχει στον αρχηγό του στόλου και τον 
Υπουργό των θαλασώ, και δεν μπορώ να λείψω, 
γιατί θα παρεξηγηθώ˙ και τσ’ χω ανάγκη γιατί κάθε 
μέρα αλωνίζω τα γραφεία του Υπουργού και τόνε 
φοβερίζω, πως α δε μου λιγοστέψουνε τσι φόρους 
στα πετρέλαια, θα των αλλάξω τα πετρέλαια, 
στερώντας την ελληνική αγορά απ’ αυτά. 

-Να πάεις, να πάεις, μου λέει μονοταχιά, να 
περάσεις να φάμε με τσι ξενοδόχους, που θα τώνε 
κάμεις την τιμή να φάεις μαζί τως.

-Ναι, λέω μέσα μου, άμα με ξαναδείς να με 
γράψεις. Γιατί σκέφτηκα, πως με τα παραμύθια 
τση Χαλιμάς που του ’πα, μπορεί να το κάμει ο 
διάολος να βρεθεί κιανείς Αρμενιανός γή άλλος 
κοντοχωριανός, που με γνωρίζει, όι βέβαια να μένει 
γή να τρώει στο ξενοδοχείο, παρά να ’ναι πράμα 
λαντζέρης γή γκαρσόνι και με χαιρετήξει και με 
ρωτήξει για το χωριό, κι αν είμαι ακόμη συζυετής 
με τον Κατσουνογιώργη, αν άλλαξα ματζιαδούρα 
τση γαϊδούρας μου, κι άλλα τέθοια.

Έχω κι άλλα να σάσε διγηθώ, μα θα με μπε-
στίσετε μπλιο και γι αυτό τελειώνω.

Φιλώ σας κατακούτελα
Ο ΓΕΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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Οι μικροί δημοσιογράφοι του χωριού μας
Ευχάριστη έκπληξη για όλους μας ήταν η έκδοση εφημερίδας από τους  μαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολειού 
του Ν. Χωριού… Μια άσκηση στο μάθημα της Γλώσσας στάθηκε η αφορμή για να γεννηθεί η Μαθητική Εφημερίδα 
της ΣΤ’ τάξης, της οποίας ήδη απολαύσαμε το περιεχόμενο του πρώτου τεύχους, αποσπάσματα από το οποίο σας 
παραθέτουμε.
Οι μικροί μας δημοσιογράφοι έψαξαν στην επικαιρότητα, ρώτησαν τους συγχωριανούς μας, έφτιαξαν αφιερώματα, 
πρόσθεσαν στην τοπική μας ιστορία, έδωσαν πληροφορίες για το παλιό σχολειό και την εκκλησία του χωριού μας, 
ενώ, παράλληλα οι σελίδες της «ψυχαγωγίας», ακροστιχίδες και ανέκδοτα, συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο την 
ύλη του α’ τεύχους της Μαθητικής Εφημερίδας του χωριού μας. 
Συγχαρητήρια στους μικρούς μας δημοσιογράφους! Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το δεύτερο τεύχος της Μα-
θητικής Εφημερίδας σας.                                                                                                   Επιμέλεια Στέλιος Τσακιράκις

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Οι συντελεστές της Μαθητικής 
Εφημερίδας, εκτός από όσων τα 
κείμενα ήδη μπορέσατε να διαβά-
σετε είναι οι:
• Όλγα Νικολοζάκη που έγραψε 

«4 Οκτωβρίου Παγκόσμια ημέρα 
ζώων», «28η Οκτωβρίου ημέρα 
ιστορικής μνήμης», «Σεπτέμβρης 
ο Τρυγητής» και τη στήλη της 
ψυχαγωγίας με Σταυρόλεξο, 
Ακροστιχίδες και Ανέκδοτα.

• Αντρέας Αννιτσάκης που έγραψε 
«Σκύλος με περιβαλλοντικές ευ-
αισθησίες!» και «Μικρά παιδιά 
στη φάρμα».

• Κλειώ και Κωνσταντίνος Μα-
ραγκουδάκης που έγραψαν 
«Περιδιάβαση στα χωριά μας» 

• Τη δακτυλογράφηση των κειμένων 
έκανε η Κατερίνα Χαλβαδάκη.
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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 
εφημερίδας μας που ευγενικά και ανιδιοτελώς 
συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, και 
περιμένομε από όλους τους Αρμενιανούς 
τις παλιές τους φωτογραφίες.

Μια ενότητα φωτογραφιών από το προσωπικό 
αρχείο της Χρυσής Χαλβαδάκη εικονίζει 
σχολικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες. 
Διακρίνονται ανάμεσα στις μαθήτριες, η 
δασκάλα Σκανδάλη Μαρία, ο δάσκαλος 
Χαραλαμπάκης Γιάννης, η επιστάτισσα του 
σχολείου Γαβριλάκη Κατίνα, και μια δασκάλα 
με το όνομα Τσινάρη, της οποίας ο άντρας 
ήταν στρατιωτικός και για την οποία δεν 
καταφέραμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες 
πληροφορίες. Στην επόμενη ενότητα οι 
φωτογραφίες είναι πιθανόν από επιμορφωτικές 
δραστηριότητες των γυναικών του χωριού. 
Μπορέσαμε να αναγνωρίσομε ανάμεσα στους 
εικονιζόμενους τις: Μπουτσαράκη – Νικητάκη 
Ελένη, Μαμαλουκάκη – Φρεσκάκη Χρυσούλα, 
Μαρινάκη – Χαλβαδάκη Κατίνα, Μούγιος 
– Καβρουλάκη Αφροδίτη, Χριστοδουλάκη 
Καλλιόπη, Χριστοδουλάκη Δώρα, Κολώνη -  
Καλλιβρετάκη Κατίνα, Πολυχρονάκη Κατίνα.
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«Αρετοστολισμένοι μου» ακροατές, για να σας 
προσφωνήσω με τον στίχο του Κρητικού ποιητή 
του 1630, Ιωάννου Ανδρέα Τρωίλου.

Οφείλουμε όλοι μας, νομίζω, χάριτες πολ-
λές στον Μανώλη Μαριακάκη, συγγραφέα του 
βιβλίου για τους Κοτζαμπασάκηδες, που για 
χάρη του ανταμώσαμε απόψε εδώ αποσπέρας 
της Αγίας Σοφίας, στο ευλογημένο τούτο τοπίο, 
που η ευτυχισμένη έμπνευση του Γέροντά μας 
Ειρηναίου –καλή του ώρα– ανέδειξε, δημιουρ-
γώντας, πριν από τέσσερις δεκαετίες, το Ίδρυμα 
της Αγίας Σοφίας, το οποίο πρόσφατα η γενναία 
χορηγία του Γιάννη Γαρεδάκη ανακαίνισε και 
αξιοποίησε, καθιστώντας το πολιτισμική και 
εκπαιδευτική εστία πανελλήνιας εμβέλειας και 
ακτινοβολίας.

Το Ίδρυμα αυτό, τηρώντας το ωραίο έθιμο, 
αποβραδίς κι απολούτουργα του εσπερινού ένας 
λογάς της επαρχίας να μιλεί για τ’ αποκορωνιώτικα 
γράμματα και τους γραμματικούς τους, έκανε 
την τιμή και σ’ εμένα – κι ευχαριστώ θερμά γι’ 
αυτό – να παρουσιάσω το βιβλίο του Μανώλη 
Μαριακάκη για τους Κοτζαμπασάκηδες, και ιδίως 
τον «λογιώτατον εν σπουδαίοις», ως θα έλεγε ο 
τυπογράφος του 1713, Παρασκευά Κοτζαμπα-
σάκη, συνεργάτη, φίλο και εξ απορρήτων του 
Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Ώρα, όμως, «πάραυτα να εισβάλλωμεν εις το 
θέμα της παρούσης», ως θα έλεγε ο σπουδαίος 
εκείνος ιεράρχης κι επαναστάτης στο πλευρό 
του Βενιζέλου το 1897, Χρύσανθος Τσεπετάκης, 
να μιλήσομε δηλαδή για το βιβλίο του Μανώλη 
Μαριακάκη, που με το άνοιγμά του κιόλας 
σε συναρπάζει η ωραία μορφή της Βασιλικής 
Κοτζαμπασάκη-Μαριακάκη, μητέρας του συγ-
γραφέα, στην ιερή μνήμη της οποίας αφιερώνεται 
η έκδοση. 

Σε μένα προσωπικά η φωτογραφία αυτή 
ξύπνησε μνήμες χρόνων δροσερών, εφηβικών, 
ωραίων χρόνων και ωραίων ανθρώπων, που 
βρίσκονται στο εικονοστάσι της ψυχής μου και 
στέκονται δείχτες πορείας και άντλησης κου-
ράγιου και δύναμης, στους σημερινούς μάλιστα 
δίσεκτους καιρούς, που περνά η πατρίδα κι ο 
καθένας μας χωριστά. 

Ας δούμε όμως, επί τροχάδην, τα περιεχόμενα 
του βιβλίου, πριν προχωρήσομε στην αναλυτική 
παρουσίαση και αξιολόγησή του. 

Ο συγγραφέας μας, λοιπόν, αναφέρεται πρώτα 
στα Ντουλιανά, το ιστορικό και γραφικό χωριό 
της επαρχίας, γενέτειρα των ηρώων του.

Ακολουθεί κατόπιν η ενότητα για τους Κοτζα-
μπασάκηδες, το γενεαλογικό δέντρο των οποίων 
παραθέτει και σε διάγραμμα ο συγγραφέας, ενώ 
σε άλλα κεφάλαια αναφέρει καθέναν ξεχωριστά, 

δημοσιεύοντας και τη φωτογραφία τους: τις 
ηρωικές μορφές του Γεωργίου, του Παρασκευά, 
του Ιωάννη, του Γεωργίου και του Νικολάου. 
Ωραίες και γενναίες μορφές της κρητικής Ιστο-
ρίας, σημαιοφόροι στον αγώνα τον καλό για 
την Ελευθερία.

Στο επόμενο κεφάλαιο κάνει εκτενή αναφορά 
στη Μάχη της Αλμυρίδας του 1896, που κερδή-
θηκε χάρη στην στρατηγική ιδιοφυΐα και την 
παλικαριά του καπετάν Γιάννη Καλογερή.

Ακολουθούν οι επιστολές του Ελευθερίου 
Βενιζέλου προς τον Παρασκευά Κοτζαμπασάκη 
και, τέλος, η πυκνή περιεχομένου ομιλία του 
συγγραφέα μας για την ιστορική οικογένεια, σε 
τούτο εδώ το Ίδρυμα, το 1996.

***
Κρίνοντας τώρα το βιβλίο, πρέπει να επαι-

νέσουμε την επίπονη προσπάθεια του Μανώλη 
Μαριακάκη να συγκεντρώσει την ύλη για τη 
σύνθεση του έργου, καθώς και τις σπάνιες φωτο-
γραφίες, που το εικονογραφούν, οι πλείστες των 
οποίων είναι άγνωστες και δημοσιεύονται για 
πρώτη φορά.

Το χρυσάφι βέβαια του βιβλίου αποτελούν 
οι δύο ανέκδοτες επιστολές του Βενιζέλου, τις 
οποίες ο συγγραφέας μας, γνωρίζοντας καλά τι 
μάλαμα ατόφιο κρύβονταν στα οικογενειακά 
θησαυρίσματα, τις διέσωσε, παρά τις δραματικές 
συνθήκες της Κατοχής, που, στην περίπτωσή 
του, δεν ήταν μόνο το ξεσπίτωμα της οικογέ-
νειας, αλλά και η καταδίκη του σε θάνατο από 
γερμανικό στρατοδικείο στα Γιάννενα και η, ως 
εκ θαύματος, αποτροπή της εκτελέσεώς του από 
τους Γερμανούς, με τη μεσολάβηση του μητρο-
πολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα, του μετέπειτα 
αρχιεπισκόπου.

Οι δύο αυτές επιστολές περιλαμβάνονται στο 
βιβλίο, με την αρμόζουσα μάλιστα δεοντολογία 
δημοσιεύσεως τέτοιων κειμένων/ντοκουμέντων: 
παραθέτοντας δηλαδή τις επιστολές πρώτα μετα-
γραμμένες με τυπογραφικά στοιχεία και κατα-
χωρίζοντας κατόπιν, φωτομηχανικά, και το ίδιο 
το αυτόγραφο Βενιζέλου.

Και είναι πολύ σημαντικό ότι τα πρωτότυπα 
των επιστολών παραχωρήθηκαν στον πλέον υπεύ-
θυνο θεματοφύλακα, το Ίδρυμα Βενιζέλου, το 
λαμπρό αυτό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών, που, 
παρά το νεαρόν της ηλικίας του, έχει να παρου-
σιάσει έργο πολυσήμαντο – συνέδρια, εκδόσεις, 
εκδηλώσεις και πλείστες άλλες δραστηριότητες, 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έργο εκ των ων 
ουκ άνευ για τους μελετητές της νεότερης ελλη-
νικής ιστορίας, και ειδικότερα της ζωής και του 
έργου τού μεγάλου Έλληνα πολιτικού. Ψυχή του 
Ιδρύματος αποτελεί, βέβαια, ο Γενικός Διευθυντής 
του, Νίκος Παπαδάκης, ο οποίος, εργαζόμενος 
επίμοχθα και ανιδιοτελώς, το ανέδειξε σε μια 
τόσο σημαντική εστία πολιτισμού, πανελλήνιας 
και διεθνούς ακτινοβολίας.

Ερχόμαστε τώρα στο μεγάλο ατού του βιβλίου, 
τις επιστολές Βενιζέλου, ξεκινώντας από την 
πρώτη, που, για να γίνει ευχερέστερα κατανοητό 
το περιεχόμενό της, σκόπιμη θα ήταν μια επί 
τροχάδην επίσκεψη στον ιστορικό χρόνο κατά 
τον οποίο γράφεται. 

Η Κρήτη λοιπόν από τον Δεκέμβριο του 1898 
βρίσκεται, συνεπεία των αγώνων της, σε καθεστώς 
Αυτονομίας, είναι δηλαδή ουσιαστικά ανεξάρ-
τητο κράτος. Το πολίτευμα αυτό θα διαρκέσει 
15 χρόνια, μέχρι τον Δεκέμβριο του 1913, όταν, 
χάρη στον Βενιζέλο και την υπό την ηγεσία του 
επιτυχή έκβαση των Βαλκανικών Πολέμων, γίνονται 
πραγματικότητα τα όνειρα και δικαιώνονται οι 
θυσίες γενεών Κρητών για την Ένωση: το νησί 
ενώνεται με την ελεύθερη Ελλάδα. 

Στις 14 Δεκεμβρίου 1907, οπότε γράφεται η 
πρώτη επιστολή, ο αυταρχικός κυβερνήτης πρίγκιπας 
Γεώργιος, εξαιτίας των αριστοτεχνικών χειρισμών 
τού Βενιζέλου έχει, από τα μέσα Σεπτεμβρίου του 
1906, εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει, άδοξα και 
εξευτελιστικά, την Κρήτη, παρά το, ως την τελευταία 
στιγμή, γάντζωμά του στην εξουσία. Τον πρίγκιπα 
διαδέχεται, ως ύπατος αρμοστής, ο Αλέξανδρος 
Ζαΐμης (1906-1908), πρώην πρωθυπουργός και 
κατοπινός Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας, άνθρωπος υψηλού ήθους και δημοκρατικών 
αρχών, οπότε την τσαρικής μορφής αυθαιρεσία 
του Γεωργίου διαδέχεται δημοκρατικό πολίτευμα, 
ενώ νέο, φιλελεύθερο Σύνταγμα ισχύει από τον 
Δεκέμβριο του 1906.

Η επιστολή του 1907 αφορά την έκδοση 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑΚΑΚΗ 
«Οι Κοτζαμπάσηδες»

Στη φωτογραφία η επίδοση των σχετικών με την αναγόρευση 
τίτλων από τον Γιάννη Γαρεδάκη.



η εφημερίδα των αρμενιανών 11
του «Κήρυκα», επανέκδοσή του σωστότερα, 
δεδομένου ότι η εφημερίδα πρωτοεκδίδεται το 
1901. Στον «Κήρυκα» ο Βενιζέλος, μετά τη σκαιά 
αποπομπή του από την κυβέρνηση του Γεωργίου, 
δημοσίευσε τα περίφημα πέντε άρθρα με τον 
γενικό τίτλο «Γεννηθήτω φως». Στην εν λόγω 
επιστολή ο Βενιζέλος εκφράζει την ευγνωμοσύνη 
του στον Παρασκευά Κοτζαμπασάκη, ο οποίος με 
αυταπάρνηση στο παρελθόν και σε μέρες «κινδυ-
νώδεις», κατά τη φράση του, στάθηκε πρόθυμος 
να φέρει μέχρι τέλους «τον σταυρόν, τον οποίο 
υπεχρεώθημεν να άρωμεν προς απόκτησιν των 
ελευθεριών μας».

***
Προχωρούμε τώρα στη δεύτερη επιστολή 

Βενιζέλου, της 3ης Φεβρουαρίου 1909, αφού 
πρώτα ρίξομε πάλι μια πολύ σύντομη ματιά στο 
ιστορικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο γράφεται η 
μείζονος σημασίας αυτή επιστολή.

Στα τέλη λοιπόν Σεπτεμβρίου του 1908, ο 
λαός των Χανίων, με πάνδημο συλλαλητήριο, 
κηρύσσει την πλήρη ανεξαρτησία της Κρήτης, 
απόφαση την οποία θα επαναλάβει τον επόμενο 
μήνα και η Κρητική Βουλή, που διορίζει πεντα-
μελή κυβέρνηση, όπου ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
αναλαμβάνει τα υπουργεία Εξωτερικών και 
Δικαιοσύνης. Ο ίδιος δεν μετέχει στις δύο μετα-
γενέστερες κυβερνήσεις, διευθύνει όμως στην 
ουσία το έργο τους. Είναι δηλαδή, και αυτή τη 
φορά, όπως το 1897 στο Ακρωτήρι και το 1905 
στο Θέρισο, ο «αιτιώτατος της νίκης», καθώς 
γράφει ο Θουκυδίδης για τον Θεμιστοκλή. 

Διαβάζοντας τη δεύτερη αυτή επιστολή, σου 
δημιουργείται αρχικά η εντύπωση ότι αφορά προ-
σωπικό θέμα, και εν προκειμένω την επαγγελματική 
σταδιοδρομία του Παρασκευά Κοτζαμπασάκη, 
φίλου επιστήθιου του Βενιζέλου και συναγωνιστή 
του σε δύσκολες ώρες της πολιτικής του πορείας. 
Ωστόσο η επιστολή, ενώ είναι πράγματι αυτού 
του περιεχομένου, αποτελεί, στην ουσία, μέγιστον 
μάθημα πολιτικού ήθους, εντιμότητας και αρχών 
στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας.

Μάθημα ήθους, συγκεκριμένα, είναι ο χειρισμός 
του πανίσχυρου τότε Βενιζέλου ως επιτρόπου, 
υπουργού δηλαδή της Δικαιοσύνης, σε θέματα 
στελέχωσης του δικαστικού σώματος θεωρεί, 
όπως γράφει, ότι η δικαστική εξουσία είναι 
ανεπίτρεπτο να αποτελεί θεραπαινίδα, υπηρέτρια 
δηλαδή, της εκτελεστικής, όπως γίνεται πάντα 
στα ανελεύθερα καθεστώτα, όπου οι κυβερνώντες 
δεν σέβονται την αρχή της αυστηρής διάκρισης 
της διοίκησης από τη δικαιοσύνη. 

Σας διαβάζω σχετικό απόσπασμα της εν 
λόγω επιστολής:

«Όχι μόνον», γράφει, «δεν έχω την αξίωσιν 
να επηρεάσω την γνώμην του Συμβουλίου της 
Δικαιοσύνης διά της υποδείξεως υποψηφίου 
τινός, αλλά […] και κύριον καθήκον του Επιτρό-
που της Δικαιοσύνης εθεώρουν να προστατεύση 
την ανεξαρτησίαν του Συμβουλίου κατά πάσης 
ξενικής επεμβάσεως».

Μάθημα πολιτικού ήθους και ανιδιοτέλειας 
αποτελεί και η στάση του Παρασκευά Κοτζα-

μπασάκη στο ζήτημα της εκλογής ανωτέρου 
δικαστικού λειτουργού.

Ως προς την προσωπικότητα μάλιστα του 
Παρασκευά και την εκτίμηση του Βενιζέλου προς 
το πρόσωπό του είναι χαρακτηριστική η φράση 
του Βενιζέλου, ο οποίος αναφέρει ότι η φιλία 
προς αυτόν «αποτελεί καύχημα του πολιτικού 
μου βίου» και, συνεχίζοντας, γράφει –προσέχτε, 
γράφει, δεν τα λέει προφορικά, και, όπως είναι 
γνωστό «τα γραπτά μένουν» (scripta manent)– πως 
«εις τους κοινούς αυτόθι φίλους απόκειται τότε να 
δικάσουν μεταξύ σού και εμού, εγώ δε υποκύπτω 
άνευ αντιρρήσεως εις την ετυμηγορίαν των». Και 
πιο κάτω γράφει – αυτός, ένας Βενιζέλος, έχο-
ντας μπροστά του την προοπτική μιας λαμπρής 
πολιτικής σταδιοδρομίας:

«Ε, λοιπόν, δέχομαι η ετυμηγορία σου να θέση 
τέρμα εις το πολιτικόν μου στάδιον και να με 
επαναφέρη, αργά πλέον, φευ, εις την θεραπείαν 
των οικογενειακών μου υποθέσεων, τόσον επει-
γούσης άλλωστε δεομένων θεραπείας.

Άλλως τε εάν ήτο δυνατόν να μη ημπορώ πλέον 
να στηρίζωμαι ουδ’ επί ανθρώπων του ιδικού σου 
χαρακτήρος προς διεξαγωγήν τόσον μεγάλου 
αγώνος, είμαι υποχρεωμένος ν’ αναγνωρίσω ότι ο 
αγών ούτος είναι μάταιος και ανώτερος εν πάση 
περιπτώσει των εμών δυνάμεων».

Σημειώνω, ακόμη, ότι οι επιστολές αυτές 
αποτελούν και άριστη πηγή για το ψυχογράφημα 
του μεγάλου πολιτικού.

***
Το βιβλίο όμως του Μανώλη Μαριακάκη δια-

θέτει πολλές άλλες αρετές και φωτίζει όψεις της 
νεότερης κρητικής ιστορίας σημαντικές, που λόγω 
ελλείψεως χρόνου και σεβασμού στην υπομονή 
σας, που οσονούπω εξαντλείται, παραλείπω. 
Αναφέρομαι μόνο στο ακροτελεύτιο κεφάλαιο, 
την ομιλία του συγγραφέα μας, τον Αύγουστο του 
1996, σε τούτο εδώ το αγέραστο Ίδρυμα, από το 
βήμα του οποίου μίλησαν προσωπικότητες όπως 
ο μητροπολίτης Ειρηναίος, ο Ανδρέας Φυτράκης, 
ο Στέλιος Πανηγυράκης, η Αθηνά Μπλαζουδάκη, 
για να περιοριστώ στην πρώτη λαμπρή συναστεριά 
του πνευματικού Αποκόρωνα.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω ξανά 
την εκτίμησή μου, εκτίμηση και ευγνωμοσύνη 
ολόκληρης, πιστεύω, της αποψινής φιλομούσου 
ομηγύρεως, για τη σημαντική αυτή προσφορά 
του συγγραφέα μας στην τοπική ιστοριογραφία, 
με τη συγγραφή του βιβλίου, την έκδοση, ιδίοις 
αναλώμασιν μάλιστα, και τη δωρεάν χορήγησή του 
σε κάθε φιλίστορα. Γιατί ο Μανώλης Μαριακάκης, 
που κι εκείνος του ίδιου αμάραντου δέντρου, που 
τιμούμε απόψε, είναι κλωνάρι δυνατό, έγραψε, 
με τον υπεύθυνο και τεκμηριωμένο τρόπο του, 
για τον αστερισμό των Κοτζαμπάσηδων, που 
σε νύχτες σκοτεινές και άγριες, αστροβολούσε 
κι οδηγούσε το φως της τους αγωνιστές της 
Ελευθερίας. 

Θα ήθελα τώρα να σας αποχαιρετήσω ίδια κι 
όμοια, καθώς άρχισα: με την ευχή του ποιητή της 
πρώιμης κρητικής αναγέννησης Μαρίνου Φαλιέρου: 
«Ζωήν, χαράν, και γειαν πολλήν να ’χετε!». 

Η Σμαράγδη Παπαδοπούλου  
εκλέχτηκε  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Η κ. Σμαράγδη Παπαδοπούλου κόρη της 
Κούλας Μανταδάκη εξελέγχτηκε σε μόνιμη 
θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή και ορκίστηκε στις 15 Νοεμβρίου 
2011, στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Της 
εύχομαι κάθε χαρά και επιτυχία στη νέα της 
θέση.

Η μητέρα της  
Κούλα Μανταδάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Σμαράγδα Παπαδο-
πούλου γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη. Σπούδασε 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του ΑΠΘ κι έκανε μετα-
πτυχιακές σπουδές στις 
ΗΠΑ (Μ.Α.) στο New York 
University, ειδικεύτηκε 

στη Διδασκαλία και Μάθηση της Γλώσσας για την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το 1998 ανακηρύχθηκε 
Διδάκτωρ τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Το διδακτορικό της είχε τίτλο: Το 
δημιουργικό γράψιμο στην ολική θεώρηση της 
γλώσσας-έρευνα με παιδιά του δημοτικού. 

Το 1997 επιμελήθηκε το παιδικό περιοδικό Το 
Παγώνι ως συγγραφέας και αρχισυντάκτρια, με 
ανάθεση από την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997. Έχει πάρει μέρος 
ως εισηγήτρια σε συνέδρια για τη γλώσσα και 
τη λογοτεχνία και έχει δημοσιεύσει σε γνωστά 
περιοδικά και εφημερίδες άρθρα λογοτεχνικού και 
επιστημονικού περιεχομένου. Με το λογοτεχνικό της 
ψευδώνυμο (Σμαράγδα Μανταδάκη) έχει εκδώσει 
μυθιστορήματα, επική ποίηση και παραμύθια για 
παιδιά. Επίσης, επιμελήθηκε σενάρια για εκπαιδευ-
τικά ντοκιμαντέρ δήμων της Θεσσαλονίκης. 

Υπήρξε επιστημονική συνεργάτιδα της κρατικής 
τηλεόρασης ΕΤ3 στην μορφωτική εκπομπή για 
την εκπαίδευση και το παιδί με τίτλο: «Γνωρίζω 
το παιδί μου;» 

Εργάστηκε αρκετά χρόνια στην ιδιωτική και 
τη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από το 
2000 διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης.

Σήμερα είναι μόνιμη αναπληρώτρια καθηγήτρια 
με γνωστικό αντικείμενο τη Διδακτική της Νεο-
ελληνικής Γλώσσας στο Π.Τ.Δ.Ε. -Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων. 

Ίδρυσε και συντονίζει τον Όμιλο Ρητορικής 
Επιχειρηματολογίας και Αφήγησης (2010) στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ο.Ρ.Ε.Α.). Η ομάδα 
απευθύνεται σε φοιτητές και άλλους φίλους της 
ρητορικής ως άσκησης του προφορικού λόγου για 
την αναζήτηση της αλήθειας και την αισθητική 
του λόγου δια της επιχειρηματολογίας και της 
αφήγησης
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ΠΕΡΑΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠό 
12 ΧΡΟΝΙΑ, από την ανακήρυξη 
του Νερόμυλου του χωριού μας 
στις Άσπρες Συκιές, ως ιστορικού 
διατηρητέου μνημείου. Από τότε 
δεν έγινε κανένα βήμα για την 
ανάδειξη – αξιοποίησή του. Σήμερα 
είναι ερειπωμένος, και σε λίγα χρό-
νια δεν θα μπορεί να συντηρηθεί 
και να αναστηλωθεί. Προτείνουμε 
στις αρχές του χωριού μας και του 
Δήμου να αναλάβουν πρωτοβου-
λία για την αναστήλωση και την 
αξιοποίησή του, αφού απαλλοτριωθεί. Στο παρελθόν είχαμε αναφερθεί στην εφημερίδα μας 
στην ιστορία του μύλου και στο ρόλο που είχε για όλο τον Κεντρικό - Δυτικό Αποκόρωνα. 
Παραθέτουμε μέρος από τη σχετική απόφαση ανακήρυξης, όπου ενδιαφέρον έχει η τεχνική 
περιγραφή του χώρου.

Καταρρέει ο ιστορικός νερόμυλος

2011

Κήρυξη νερόμυλου στους Αρμένους επαρχίας 
Αποκορώνου Νομού Χανίων Κρήτης 
 ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη: 
[...]
Χαρακτηρίζουμε το νερόμυλο ιδιοκτησίας κλη-

ρονόμων Μανούσακα και Μανουσογιωργάκη και 
Κονταράκη, που βρίσκεται στους Αρμένους επαρχίας 
Αποκορώνου Νομού Χανίων, ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο.

Πρόκειται για συγκρότημα αποτελούμενο από 
τέσσερις ισόγειους χώρους και ένα στον όροφο που 
χρησιμοποιούνταν για κατοικία του μυλωνά.

Στους ισόγειους χώρους υπάρχουν: προθάλαμος 
- χώρος αποθήκευσης σιτηρών, όπου βρίσκεται και 
η είσοδος του αλευρόμυλου. Ο κυρίως χώρος του 
αλευρόμυλου διαθέτει τρία ζεύγη μυλόπετρων με 
τρία πηγάδια (Βουτσιά) και τρία στόμια εξόδου 
νερού (ζουριά) αντίστοιχα.

Η ανατολική όψη του συγκροτήματος χαρακτηρί-
ζεται από τα πηγάδια και την είσοδο στον μύλο ενώ 
η δυτική χαρακτηρίζεται από τις λίθινες λαξευτές 
αντηρίδες, τα υπό μορφή καμάρας λαξευτά στόμια 
εξόδου νερού και τα αντίστοιχα παράθυρα πάνω 
από κάθε αντηρίδα.

Το συγκρότημα στεγάζεται με μονόρριχτες κα-
μαροσκεπείς στέγες ενώ ο χώρος κατοικίας του 
μυλωνά έχει δίρριχτη κεραμοσκεπή. Είναι τυπικό 
δείγμα αρχιτεκτονικής προβιομηχανικής περιόδου, 
τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και η δομή των χώρων του 
συγκροτήματος συνδέονται με την λαϊκή παράδοση 
της Κρήτης του 18ου αιώνα, που έχει τις καταβολές της 
στην αρχιτεκτονική της όψιμης Βενετοκρατίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως,

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1999
Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

2000 2000
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με τη σκέψη στο χθες
Γράφει η Μαίρη Πριπάκη-Κουντάνη

ΤΡΙΑΝΤΑ ΓΕΝΑΡΗ. Γιορτή των τριών ιεραρχών. 
Γιορτή των γραμμάτων. Γιορτή των δασκάλων. Στο 
νου μας πάντα έρχονται οι πρώτοι μας δάσκαλοι. 
Οι δάσκαλοι μας στο Δημοτικό. Τα πιο τρυφερά 
μας χρόνια, οι παιδιάστικες αγωνίες, φόβοι, χαρές 
και ελπίδες πάντα συνδέονται με κάποιο τρόπο 
μαζί τους. Ένα περιστατικό που με είχε αναστα-
τώσει πριν από εξήντα τρία χρόνια, μαθήτρια 
της Πέμπτης τάξης Δημοτικού το σχολικό έτος 
1948-49, αναφέρω…

Ήταν ωραίος καιρός και τα αγόρια της Πέ-
μπτης και Έκτης τάξης συνεννοήθηκαν να πάνε 
για μπάλα το απόγευμα (ήταν Τετάρτη και όπως 
και το Σάββατο δεν είχαμε σχολείο το απόγευμα). 
Είπαν να βρεθούν κοντά στο «Κουτούτο» για 
να μπορούν να ξεδιψάσουν κιόλας. Το παιχνίδι 
κράτησε αρκετά, έπαιξαν και κουρασμένα και 
ιδρωμένα είδαν ότι το κρύο νερό δεν έφτανε για 
να ικανοποιήσει την πείνα τους. Δύσκολοι καιροί, 
οι Γερμανοί δεν είχαν φύγει πριν πολλά χρόνια, 
και το φαγητό πάντα λιγοστό και μετρημένο. Τότε 
κάποιος τους δείχνει το περιβόλι απέναντι. Εκτός 
από τα αγγούρια που είχαν μεγαλώσει αρκετά, 
γυάλιζαν και κάτι κόκκινες ντομάτες, σκέτος 
πειρασμός. Αντιρρήσεις ακούστηκαν, όχι πολύ 
έντονες είναι η αλήθεια: «Δεν είναι σωστό, δεν 
πρέπει. Κι ύστερα αν ε μας εδούνε αλλοίμονό μας». 
Αμέσως επίμονος αντίλογος: «έλα μωρέ τροζοί. Σιγά 
το πράμα. Ολόκληρο περβόλι, δυο αγγούρια και 
δυο ντομάτες θα κόψουμε. Να το κατέτε ούτε που 
θα το καταλάβει κιανείς. Θα γιουτουντήξομε κι 
ένας θα παραφυλάει μη μας ε τσακώσουνε». Έτσι 
χωρίς να το συζητήσουν περισσότερο, όρμησαν 
στο περιβόλι και χωρίς να προσέχουν που πατούν, 
έκοβαν γρήγορα τραβώντας με δύναμη τα φυτά. 
Έχοντας καταλαγιάσει την πείνα τους και ευχα-
ριστημένα που, όπως νόμισαν, δεν τα είδε κανείς, 
έφυγαν. Την άλλη μέρα ο ιδιοκτήτης δεν πίστευε 
στα μάτια του. Η επιδρομή είχε αφήσει ολοφάνερα 
τα σημάδια της. Καταστενοχωρημένος ακούει το 
γείτονα του από το διπλανό χωράφι να του λέει: 
«Μόλις έφταξα είδα τα κοπέλια του σκολειού να 
φεύγουνε από την πίσω μπάντα και δεν επρόκαμα 
κακορίζικε να τα μποδίξω». Την Παρασκευή το 
πρωί ο δάσκαλος μας, ο παπά Λευτέρης, φάνηκε 
αναστατωμένος. Το βράδυ της Πέμπτης τον είχε 
συναντήσει ο περβολάρης. Μόλις μπήκαμε στην 
τάξη έβαλε τις φωνές: «Είντα τανε μωρέ αθεόφοβα 
ετουτανά που εκάματε; Δεν έφτανε που εκόψετε 
ό,τι εκόψετε, έπρεπε μωρέ ανεπρόκοπα, που κακό 
χρόνο να μην έχετε, να καταστρέψετε το περβόλι του 
ανθρώπου; Τέθοια πράματα σας σε λένε οι γονέοι 
σας και σας ε μαθαίνομε στο σκολειό;». Η τάξη είχε 
παγώσει, τα αγόρια δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα τις 
κυδωνοβιτσιές στα χέρια και σκέφτονταν με αγωνία 
τι θα γινόταν όταν θα έφταναν και στο σπίτι τα 
μαντάτα. Ξανά έβαλε τις φωνές ο δάσκαλος και 
κάποια στιγμή επιτέλους άρχισε το μάθημα. Στην 
Ιστορία σήκωσε εμένα. Είμαστε στους Περσικούς 
πολέμους. Νικημένοι από τους Αθηναίους οι Πέρσες 
στρατιώτες, γύρισαν ελάχιστοι πίσω στην Περσία 
και ο Δαρείος, ανίκητος μέχρι τότε βασιλιάς, έμαθε 
τα φριχτά νέα. Έπρεπε να εκδικηθεί οπωσδήποτε 

τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους Αθηναίους. Για 
να μην ξεθυμάνει η οργή του διέταξε ένα δούλο 
του να του λέει κάθε πρωί· «Δέσποτα μέμνησο των 
Αθηναίων» (Κύριε μην ξεχνάς τους Αθηναίους). 
Μόλις τελείωσα και πήγα να καθίσω στο θρανίο, 
τον είδα να πικροχαμογελά και τον ακούω να 
φωνάζει άγρια· «σήκω απάνω». Ανήσυχη ακούω. 
«Κι εσύ κάθε πρωί θα μου λέεις· Κύριε μην ξεχνάτε 
την άθλια συμπεριφορά των αγοριών». Ένιωσα τη 
γη να φεύγει κάτω από τα πόδια μου και σωριά-
στηκα στο θρανίο. Το διάλειμμα πήγα σε μια γωνιά 
αμίλητη, απελπισμένη, με τα μάτια μου γεμάτα 
δάκρυα. Ξαφνικά με περικύκλωσαν τα αγόρια. 
Τα είχε ειδοποιήσει η φίλη η Μαρία: ελάτε γιατί 
έσκασε. Ένα, θαρρώ ο Νίκος, που ήταν πιο μεγά-
λος μου έβαλε τις φωνές. «Μην είσαι χαζή. Εμείς 
εκάμαμε τη βλακεία μας και θα τις φάμε που θα τις 
φάμε. Ανέ δεν του το πεις, θα νευριάσει χειρότερα, 
θα τις φας κι εσύ κι εμείς πιο πολλές». Στο σπίτι 
οι γονείς ευτυχώς έλειπαν στα χωράφια κι έτσι 
γλίτωσα τις ερωτήσεις. Το βράδυ είχα εφιάλτες τις 
λίγες ώρες που κατάφερα να κοιμηθώ. Το πρωί  η 
μητέρα μου με ρώτησε ανήσυχη «παιδί μου είσαι 
καλά;». Ναι της είπα και έφυγα γρήγορα. Στο 
σχολείο μετά την προσευχή, όπως μπαίναμε στην 
τάξη ο Νίκος μου φωνάζει. «Εε όπως είπαμε οψές». 
Μπήκαμε μέσα, σηκώθηκα και με φωνή που μόλις 
ακουγόταν είπα την απαίσια φράση. Τελείωσα 
κλαίγοντας. Ο δάσκαλος για μια στιγμή σώπασε 
και χτύπησε με δύναμη τη βέργα επάνω στην έδρα, 
ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι· ευτυχώς όχι στα χέρια 
των παιδιών, όπως φοβόμουνα, φώναξε «σα δε 
ντρέπεστε γαϊδούρια» και άρχισε θυμωμένος το 
μάθημα. Όλο το απόγεμα του Σαββάτου και την 
Κυριακή δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο. 
Ήμουν αμίλητη και έτοιμη να κλάψω. Απέφευγα 
το βλέμμα των γονιών μου και απαντούσα αόριστα 
στις ερωτήσεις τους. Τ’ αδέρφια μου ήταν μικρότερα· 
δεν ρωτούσαν πολλά. Όμως το βράδυ άκουσα τη 

μάνα να λέει στον πατέρα μου: «Δε μου το βγάζεις 
από το νου η κοπελιά πράμα έχει. Δεν κατέω είντα 
γίνηκε στο σκολειό. Στράφου, όντε σου μπαντήξει 
να περάσεις να ρωτήξεις το δάσκαλο. Φοβούμαι 
μπας κι αρρωστήξει». Στο κρεβάτι στριφογύριζα 
και σκεφτόμουν το σκολειό. Το αγαπούσα πολύ 
όχι μόνο για τις γνώσεις που μου πρόσφερε αλλά 
και γιατί με ξεκούραζε από τις διάφορες αγροτικές 
δουλειές·- ήταν ανάγκη τότε τα μεγαλύτερα παιδιά 
να βοηθούμε μέσα και έξω από το σπίτι -. Όμως 
για πρώτη φορά θα προτιμούσα να βρισκόμουν 
οπουδήποτε αλλού και όχι εκεί, πράγμα αδύνατο 
βέβαια. Αλλά και τούτο το μαρτύριο δεν μπορούσα 
να το υποφέρω άλλο. Έτσι αποφάσισα· τέρμα ό,τι 
κι αν γίνει εγώ ούτε αύριο, ούτε άλλη μέρα δεν θα 
ξαναπώ αυτές τις λέξεις.

Το πρωί, λιγότερο ανήσυχη, έφυγα από το 
σπίτι. Μετά την προσευχή μπήκαμε στην τάξη, 
κάθισα στο θρανίο και ο δάσκαλος με κοίταζε. 
Περίμενε και επειδή σιωπούσα με ρωτά λίγο 
εκνευρισμένος. «Του λόγου σου δεν έχεις να πεις 
τίποτα;». Τρέμοντας μέσα μου απάντησα αμέσως 
με όσο το δυνατό πιο σταθερή τη φωνή μου, «Όχι 
κύριε, τίποτα». Μου φάνηκε ότι έφυγε ξαφνικά ένα 
ασήκωτο βάρος από πάνω μου. Τον κοίταξα τάχα 
ψύχραιμη με πολύ κρυμμένο φόβο και περίεργη. 
Άραγε είχε ξεχάσει; Μάλλον νόμισα τότε. Αλλά 
και πάλι αναρωτήθηκα σιωπηλά γιατί με ρώτησε 
αν έχω να του πω τίποτα. Δεν έβγαζα άκρη και 
περίμενα. Είδα τα μάτια του να λάμπουν παράξενα. 
Και μου φάνηκε πως πήγε να κρύψει τελικά ένα 
χαμόγελο. Τώρα είμαι σίγουρη για τότε. Ήθελε να 
νομίσομε πως ξέχασε.

Δάσκαλοι αγαπημένοι, τώρα καταλαβαίνομε, 
εξηγούνται όλα και σας συγχωρούμε την όποια 
αυστηρότητα. Σας ευγνωμονούμε για όσα, σε 
δύσκολους καιρούς, με αφοσίωση και πολύ κόπο 
μας προσφέρατε.
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Συνεχίζουμε τη δημοσίευση από το βιβλίο του 
Βύρωνα (Νώτη) Σαχαρίδη, «Το οδοιπορικό 
ενός αεροπόρου 1939-1967», εκδ. Πελασγός, 
Αθήνα 2007.

Ο ιπτάμενος ταξίαρχος εν αποστρατεία 
Νώτης Σαχαρίδης παρευρέθηκε και απέ-
δωσε χαιρετισμό στην εκδήλωση που έγινε 
στο χωριό μας, στις 15 Μαΐου 2011. 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. 

σελίδες από τη Μάχη της Κρήτης

Στις συχνές αναγνωριστικές πτήσεις και διε-
λεύσεις Γερμανικών αεροπλάνων επάνω από το 
στρατόπεδο μας, ένα «ΠΟΥΓΚΕΡΣ 88», πέρασε 
πολύ χαμηλά και σχεδόν ξυστά από πάνω μας. 
Ακριβώς εκείνη την στιγμή, εγώ και ο συμμαθητής 
μου Χ. Χαλκιάς που είχαμε ορισθεί και υπεύθυνοι 
του αεροπολυβόλου, αποφασίσαμε να του ρίξουμε 
μερικές ριπές παρά την απαγόρευση των άσκο-
πων πυροβολισμών που θα πρόδιδαν τις θέσεις 
μας. Με μεγάλη μας χαρά, το είδαμε να βγάζει 
καπνούς κτυπημένο στον δεξιό του κινητήρα και 
να βυθίζεται αμέσως στην θάλασσα.

Δεν μπορώ να ξέρω αν κατά την ίδια στιγμή που 
σκοπεύσαμε με το αεροπολυβόλο και πολυβολού-
σαμε το εχθρικό αεροσκάφος, κάποιος άλλος από 
το Στρατόπεδο, την ίδια ακριβώς στιγμή, άνοιξε 
και αυτός πυρ εναντίον του ιδίου αεροπλάνου, 
παρά την απαγορευτική Διαταγή.

Εδώ όμως μετρούσε μόνον το αποτέλεσμα κι 
αυτό ήταν η κατάρριψη ενός εχθρικού αεροπλάνου 
από το Στρατόπεδό μας, ενός αεροπλάνου που με 
τις αναγνωρίσεις και τις αεροφωτογραφίες που 
πολύ πιθανόν είχε τραβήξει θα μας καθιστούσε 
εύκολο στόχο τις επόμενες ημέρες.

Μετά από πολλά χρόνια σε κάποια επίσκεψη 
μου στο χωριό ΚΑΛΥΒΕΣ έμαθα πώς πριν από 
λίγο καιρό είχε ανασυρθεί από την θαλάσσια 
περιοχή του χωρίου ένα «ΓΙΟΥΓΚΕΡΣ 88». Σύμ-
φωνα με τις ομολογίες των παλαιοτέρων χωρικών 
ήταν το αεροπλάνο που κατερρίφθη τότε από το 
Στρατόπεδο της Αεροπορίας. Την επιβεβαίωση 
για το συμβάν έδωσε και ο Γιώργος ΚΑΛΑΪΤΖΑ-
ΚΗΣ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, όταν από το 
μαγειρείο του πατέρα του είδε το αεροπλάνο 
φλεγόμενο να πέφτει στην θάλασσα.

Ο Γ. Καλαϊτζάκης είναι ο άνθρωπος που με 
καθοδήγησε να διαδρομήσω εκ νέου από όλα 
τα μέρη που πέρασα και έζησα κατά την Μάχη 
της Κρήτης. Ο πατέρας του, ο Μανώλης που 
δεν ζούσε πια, ήταν αυτός που μας φιλοξένησε 

έναρξη της μάχης της Κρήτης, διότι ήταν το 
σημαντικότερο λιμάνι του νησιού, το οποίο είχε 
μεγάλες διαστάσεις (από την ίδια τη φύση) που 
μπορούσαν να εξασφαλίσουν άνετη κίνηση σε 
πολεμικές και εμπορικές ναυτικές Μονάδες, προ-
σφέροντας συγχρόνως και όλες τις απαραίτητες 
λιμενικές εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις που 
ήταν άκρως απαραίτητες.

Για τους λόγους αυτούς, για κάθε ανεφοδιασμό 
σε υλικά και μέσα προς ενίσχυση των στρατιωτι-
κών δυνάμεων που ευρίσκονταν στο νησί, όλοι 
προτιμούσαν το λιμάνι αυτό. Αυτός ήταν και ο 
κύριος λόγος που οι Γερμανοί προσπαθούσαν, 
αντί πάσης θυσίας, να αποκόψουν την δυνατό-
τητα προσπελάσεως σε κάθε είδους πλεούμενο, 
προγραμματίζοντας από αέρος επιθέσεις από το 
πρώτο μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας. 
Τόνοι βομβών έπεσαν εκεί, όπως θα δούμε και 
στην συνέχεια.

Από τις θέσεις όπου ευρισκόμεθα στην παραλία 
του χωρίου, αντικρίζαμε κάθε ημέρα ένα τρομερό 
θέαμα. Τα βομβαρδιστικά, έκαναν κάθετη βύθιση, 
αφήνοντας τις βόμβες τους στον στόχο, για να 
τις ακολουθήσουν σε λίγα λεπτά οι πολυβολι-
σμοί των καταδιωκτικών οι οποίοι ερρίπτοντο 
εναντίον οιουδήποτε κινουμένου (άνθρωπου ή 
αντικειμένου) τόσο μέσα στο λιμάνι, όσο και 
μέσα στα στενάκια της Σούδας.

Ήταν ένα πραγματικά τρομακτικό θέαμα. 
Βλέπαμε τον ουρανό να θολώνει από τις εκρήξεις 
των αντιαεροπορικών βλημάτων, ενώ κάτω, στο 
έδαφος, οι εκρήξεις των βομβών και οι πυρκαγιές 
που τις ακολουθούσαν δημιουργούσαν μιαν 
ατμόσφαιρα κολάσεως.

Στην ατμόσφαιρα του λιμανιού ήταν διάχυτη, 
η μαυρίλα από τους καπνούς των εκρήξεων και 
η θάλασσα φαινόταν σαν να έβραζε ενώ πίδακες 
νερού που εμφανίζονταν ξαφνικά, έδειχναν τα 

στο σπίτι του και στο μαγειρείο που συχνάζαμε 
εκείνον τον καιρό.

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΛΥΒΕΣ
Το χωριό αυτό ήταν ένα γραφικό χωριό 

κτισμένο κατά μήκος της παραλίας. Είχε μια 
πλατεία περιτριγυρισμένη από αιωνόβια πλατάνια 
κάτω από τα οποία εφιλοξενούντο οι πελάτες 
των καφενείων του χωρίου. Προς την πλευρά 
της θαλάσσης βρισκόταν το μαγέρικο του κυρ-
Μανώλη, με απλωμένα τα τραπεζάκια στον εσω-
τερικό χώρο του μαγαζιού και στις τσιμεντένιες 
ανοιχτές βεράντες επάνω στην θάλασσα, με θέα 
το λιμάνι της Σούδας. Το μαγέρικο αυτό ήταν 
το αγαπημένο στέκι των Αεροπόρων, όπως και 
μερικών συμμάχων Στρατιωτικών που περνούσαν 
τυχαίως από το χωριό ή είχαν στρατοπεδεύσει για 
μικρό χρονικό διάστημα έξω από το χωριό.

Ήταν ένα μωσαϊκό στρατιωτικών Άγγλων 
- Νέο- Ζηλανδών - Αυστραλών και Μαορί.

Η ζωή μας μεταξύ στρατοπέδου και χωρίου, 
δεν κράτησε πολλές ημέρες. Κατά την μικρή 
διαμονή μας στο χωριό η μεγάλη πίκρα όλων των 
αεροπόρων, ειδικώς όμως των πλέον πεπειραμέ-
νων ήταν που δεν είχαν πλέον αεροπλάνα στην 
διάθεση τους για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό 
από την ελεύθερη γη της Κρήτης.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες, βλέπομε την 
πανίσχυρη γερμανική αεροπορία να κάνη αισθητή 
την παρουσία της στο νησί και όλοι μπορούσαμε 
πλέον να μαντεύσομε το τι θα επακολουθούσε. 
Μετά τις αναγνωριστικές πτήσεις των προηγου-
μένων ημερών, αμέσως μετά έκαναν την εμφάνιση 
τους τα πρώτα πυκνά κύματα σχηματισμού βομ-
βαρδιστικών αεροπλάνων, κυρίως «ΣΤΟΥΚΑΣ» 
(καθέ¬του εφορμήσεως) με συνοδεία καταδιωκτικών 
«ΜΕΣΕΡΣΜΙΘ 109», για να αρχίσει το σάρωμα 
σε ό,τι συναντούσαν μπροστά τους.

Το λιμάνι της Σούδας ήταν ο πρώτος και 
κυριότερος στόχος των Γερμανών κατά την συνέχεια στη σελ. 15

Από το βιβλίο 
του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου 
Βετεράνων 
Αεροπορίας “Οι 
μοίρες της ερήμου” 
Αθήνα Νοέμβρης 
2004.
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά,
ψηλή μου δεντρολιβανιά
κι αρχή καλός μας χρόνος,
εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνος.
Κι αρχή που βγήκε ο Χριστός,
Άγιος και Πνευματικός
στη γη να περπατήσει,
και να μας καλοκαρδίσει.
Άγιος Βασίλης έρχεται,
άρχοντες το κατέχετε
από την Καισαρεία,
συ σ’ αρχόντισσα κυρία.
Βαστά εικόνα και χαρτί,
ζαχαροκάρδιο - ζυμωτή
χαρτί και καλαμάρι,
δες κι εμέ το παλικάρι.
Βασίλη πόθεν έρχεσαι, 
και δε μας καταδέχεσαι.
Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις,
κάτσε τον πόνο σου να πεις
Κάτσε να τραγουδήσεις,
και να μας καλοκαρδίσεις.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Καλήν εσπέραν άρχοντες 
κι αν είναι ο ορισμός σας, 
Χριστού τη θεία γέννηση, 
να πω στ’ αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται, 
χαίρετ’ η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται, 
εν φάτνη των αλόγων 
ο βασιλεύς των ουρανών 
και ποιητής των όλων.

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι 
το «Δόξα εν υψίστης»
και τούτο άξιον εστί,
η των ποιμένων πίστης.

Εκ της Περσίας έρχονται 
τρεις μάγοι με τα δώρα,
άστρο λαμπρόν τους οδηγεί 
χωρίς να λείψει ώρα.

Έφθασαν εις Ιερουσαλήμ, 
με πόθον ερωτούσι 
που εγεννήθη ο Χριστός, 
να παν να τον ευρούσι.

Για το Χριστόν ως ήκουσεν 
ο Βασιλεύς Ηρώδης,
αμέσως εταράχθεικε 
κι έγινε θηριώδης.

Διατί πολλά φοβήθηκε 
δια τη βασιλεία
μην του τη πάρει ο 
Χριστός και χάσει την αξία.

Αυτοί που φεύγουν...

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

Αποβιώσαντες 
• Πέθανε στα Χανιά και ετάφη στις 7 Νοεμβρίου στ’ Ασκύφου ο 
Μανούσος Στρατή Τσιτσιρίδης, ετών 57. Ο Μανούσος ήταν σύζυγος 
της Κλαίρης και πατέρας της Ελπίδας και του Στρατή, και αδερφός 
του Μανόλη και της Μαρίας.

Δωρεές στην ενορία
Στην Ενορία Αρμένων προσέφεραν τα παρακάτω:
Στη μνήμη Μαρίας Καβρουλάκη η οικογένεια Ευαγγέλου Καβρουλάκη προσέφερε 100 

ευρώ.
Για την επισκευή της στέγης της Παναγίας προσέφεραν:
Η Αφροδίτη Μούγιου – Καβρουλάκη 200 ευρώ, η Αρτεμισία Παπαγιαννάκη – Κοκολα-

ντωνάκη 50 ευρώ, η Καρπαθίου Κουτρουμπά 60 ευρώ.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί την οικογένεια Παπαδομανωλάκη Ιωάννη για 

τον καθαρισμό και το σιδέρωμα εκκλησιαστικών ειδών.

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος εφημέριος  

Εμμανουήλ Νικολακάκης, πρωτοπρεσβύτερος

σημεία στα όποια έπεφταν βόμβες. Τα μικρά και 
τα μεγάλα πλεούμενα, πάλευαν να αποφύγουν 
βόμβες και πολυβολισμούς από τα αφηνιασμένα 
καταδιωκτικά.

Η μόνη δυνατή αντίδραση που μπορούσε 
να προβληθεί σ’ αυτούς τους ασταμάτητους και 
ανελέητους βομβαρδισμούς και πολυβολισμούς, 
προήρχετο από τις ελάχιστες αντιαεροπορικές 
πυροβολαρχίες των Άγγλων, που έκαναν ότι 
μπορούσαν, μαζί με 5-6 καταδιωκτικά αεροπλάνα 
«ΧΑΡΙΚΕΪΝ» και ένα «ΓΚΛΑΝΤΙΕΪΤΟΡ», που 
αντιμετώπιζαν με πολύ θάρρος και με αρκετή 
επιτυχία την τεράστια υπεροπλία των Γερμανικών 
αεροσκαφών (αριθμητική αλλά και ποιοτική).

Αυτά, τα λίγα Αγγλικά καταδιωκτικά, κατέρ-
ριψαν έναν ικανό αριθμό εχθρικών αεροσκαφών, 
ιδίως του τύπου «ΣΤΟΥΚΑΣ». Ήταν, όμως, 
φυσικό να μην αντέξουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, κυρίως λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών, 
με συνέπεια να καθηλωθούν στο έδαφος και να 
καταστραφούν από τις συνεχείς επιθέσεις της 
Γερμανικής αεροπορίας, η οποία κυριάρχησε 
πλήρως στον Κρητικό ουρανό, απ’ άκρου εις 
άκρον.

Οι συνεχείς και αυξανόμενες σε ένταση και 
συχνότητα αεροπορικές επιθέσεις, διαμόρφωναν 
μια καινούργια και μέχρι τότε άγνωστη ατμό-
σφαιρα στο νησί.

Από μέρα σε μέρα η κατάσταση χειροτέρευε 

και οι υπεύθυνοι για την τύχη του νησιού, 
βρίσκονταν σε αδιέξοδο, λόγω μη υπάρξεως 
σοβαρών και συγκεκριμένων σχεδίων αμύνης, 
ή τουλάχιστον ενισχύσεως των Στρατιωτι-
κών Μονάδων που ευρίσκονταν εκεί, με 
ακατάλληλο και μη πλήρη εξοπλισμό.

Εκείνο, όμως, που έλλειπε από την 
άμυνα του νησιού για να θεωρηθεί ως ικα-
νοποιητική, ήταν κατά βάσιν ή μη ύπαρξη 
καταδιωκτικών αεροσκαφών, τα όποια 
θα μπορούσαν να περιορίσουν ή και να 
σταματήσουν την απόλυτη κυριαρχία των 
Γερμανών στον αέρα.

Οι κάτοικοι του νησιού από το άνισο 
του αγώνα άρχισαν να ανησυχούν και 
τα πρώτα δείγματα πτώσεως του ηθικού 
έκαναν την εμφάνιση τους.

Έβλεπαν οι Κρητικοί τον πόλεμο να 
επεκτείνεται στο νησί και άρχισαν να 
αισθάνονται την ψυχολογική πίεση που 
δημιουργούσε η εντυπωσιακή παρουσία των 
Γερμανικών αεροσκαφών και η απουσία 
συμμαχικής βοηθείας, ενώ οι στρατευμέ-
νοι νέοι της Κρήτης, ευρίσκονταν ακόμα, 
δυστυχώς, στην Ηπειρωτική Ελλάδα και 
ματαίως ο κόσμος περίμενε την επιστροφή 
τους στο νησί, μετά την κατάρρευση του 
Αλβανικού μετώπου.

συνέχεια από τη σελ. 14
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Δωρεές στην εφημερίδα μας

Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε τα παρακάτω ποσά 
ως οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας μας. 

Καρδάμη – Καβρουλάκη Ιωάννα, Αθήνα 50€
Μπουρνάζος Χαράλαμπος, Αθήνα 60€
Χαραλαμπάκης Μιχάλης, Χανιά 50€
Οικ. Τσακιράκη Νικολάου, Αθήνα 50€
Τερεζάκης Χρίστου Μανώλης, Αθήνα 50€
Αγελλάκη Μερόπη, Αθήνα 50€
Νερατζάκη Σοφία, Αθήνα 60€
Ατσαλάκης Σπύρος, Ηράκλειο 30€
Κωνσταντάκη Ελένη, Αθήνα 20€
Καλατζή Αγγελάκη Αφροδίτη, Σάμος 40€
Ανώνυμη, Αθήνα 25€
Ζωγραφάκη Παπαγιαννάκη Άννα, Χανιά 50€
Πιπεράκης Μανώλης, Αθήνα 30€
Μαυράκη Ελένη, Αθήνα 30€
Βιριράκη Κορνηλία του Γεωργίου, Ρέθυμνο 50€
Γαμπάς Εμμανουήλ, Χανιά 30€
Νευράκης Δημήτριος, Αθήνα 100€

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

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.

Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το επόμενο 
φύλλο θα πρέπει να έχει φτάσει στην εφημερίδα 
μέχρι 20/2/2011.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

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

Από τις 27 και μέχρι 30 
Οκτωβρίου 2011, έγινε μια 
ενδιαφέρουσα έκθεση, 
σε αίθουσα της Κρητι-
κής Εστίας στο Παγκράτι. 
Οργανώθηκε με πρωτο-
βουλία και συνεργασία της 
Ομοσπονδίας Σωματείων 
Αποκορώνου, και του Συλ-
λόγου για τη Διάσωση και 
Διάδοση του Κοπανελιού 
«Η Χριστίνα». Ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας κ. Γιάν-
νης Τερεζάκης, και η πρό-
εδρος του Συλλόγου για 
το Κοπανέλι, κα Χριστίνα 
Κουστουράκη –Κουκου-
λάρη, έκαναν ό,τι μπο-
ρούσαν για την επιτυχία 
της έκθεσης και τα πήγαν 
πολύ καλά.

Η συμμετοχή στην 
έκθεση ήταν ευρεία σε ενδιαφέροντα, και ικανοποιητική σε αριθμό συμμετεχόντων. Ο κόσμος 
που τίμησε την έκθεση ήταν πολύς, από τα εγκαίνια μέχρι τη λήξη της. Εκτός από τα πολύ 
ενδιαφέροντα εκθέματα, υπήρξαν και μουσικά happenings, που τα απόλαυσαν όσοι ήταν 
παρόντες το Σάββατο 29-10-2011. 

 Από τους Αρμένους συμμετείχαν οι γιοί του Αντώνη Τερεζάκη, Σταύρος, Πέτρος και 
Τάσος, που παρουσίασαν μια πλούσια συλλογή από καλλιτεχνήματα στο χώρο του Κρητικού 
Μαχαιριού, και ειδών καθημερινής χρήσης, όπως ωραιότατα διακοσμημένα μπουκάλια ποτού 
και αξεσουάρ Κρητικής Φορεσιάς, σε ασήμι.

Στο χώρο των εικαστικών, η Ζωή Βασάλου – Χατζιδάκη και η Αμαλία Γ. Βαγιωνάκη παρου-
σίασαν ωραιότατες Αγιογραφίες που θύμιζαν (στην τεχνική) καταξιωμένους αγιογράφους. 
Στην ελεύθερη Ζωγραφική, η Αλεξάνδρα Ε. Πιπεράκη παρουσίασε φύση και πρόσωπα. Στο 
χώρο, όμως, του κοπανελιού, οι Αρμενιανές τεχνίτριες του είδους απουσίαζαν, αν και είναι 
γνωστή η μαεστρία τους στο είδος. Αλλά οι επισκέπτες αποζημιώθηκαν από τα πλεκτά άλλων 
συμμετεχόντων. Και επειδή η τέχνη του κοπανελιού δεν πρέπει να σβήσει, σας δίνουμε και 
τα στοιχεία επαφής με το σύλλογο «Χριστίνα», που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, και 
έχει εύκολη πρόσβαση: 

Διεύθυνση: Δραγατσανίου 4, 3ος όροφος, Γραφείο 16. Πρόεδρος η κυρία Χριστίνα Κου-
στουράκη –Κουκουλάρη, τηλ. 210 3239187, 210 2751700, και για τους χρήστες του διαδι-
κτύου, www.kopaneli.gr 

Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκομένους. 
Μ.Π.

έκθεση λαϊκής τέχνης Αποκορωνιωτών
Μην ξεχάσετε την επικοινωνία μαζί μας

Με την ψυχή στο στόμα κυκλοφορούμε κι αυτό 
το τεύχος, λόγω των αβάστακτων ταχυδρομικών 
εξόδων, όπως εξηγήσαμε στο προηγούμενο 
τεύχος.
Υπενθυμίζουμε στους αγαπητούς αναγνώστες ότι 
γίνεται εκκαθάριση του μητρώου των παραλη-
πτών. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να παίρνετε 
την εφημερίδα μας, την Ελευθερόπολι, θα σας 
παρακαλούσαμε να ενημερώσετε μαζί μας είτε 
με επιστολή στη διεύθυνση
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.


