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Αρμένοι

Ευχές για το Πάσχα

Ο Σύλλογος Αρμενιανών 
Αττικής  

«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ»  
και η «Ελευθερόπολις»,  

με την ευκαιρία των εορτών 
του ΠΑΣΧΑ  

εύχεται στους απανταχού 
Αρμενιανούς  

και στους φίλους του χωριού 
μαζί με το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 

και τα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,  
όπως η Ανάσταση του Κυρίου  
πλημμυρίσει τις καρδιές μας  
με υπομονή και αισιοδοξία, 

ώστε να ξεπεραστούν 
τα όποια προβλήματα.

Το Δ.Σ. 
 του Συλλόγου  

και η  
«Ελευθερόπολις»

Φωτογραφία από μια άποψη του χωριού μας, τραβηγμένη από αεροπλάνο, το 1980. Περιέχεται στη συλ-
λογή, που δώρισε στο Σύλλογό μας ο Μανώλης Πιπεράκης το 2001, και αποτελείται από περίπου 80 σλάιτς 
(φωτογραφικές διαφάνειες). Τα σλάιτς έχουν σαν θέμα τους Αρμένους, ένα μέρος τους έχει τραβηχτεί από 
αεροπλάνο, και δείχνουν το χωριό μας σε γενική άποψη, και τα υπόλοιπα δείχνουν γειτονιές, δρόμους, σπίτια 
και αυλές. Αφορμή να τη θυμηθούμε μας έδωσε μια αεροφωτογραφία του 1939, όπου φαίνεται το χωριό μας, 
που έθεσε στη διάθεσή μας ο Κωστής Εμ. Προεστάκης την οποία μόλις μπορέσουμε να επεξεργαστούμε θα τη 
δημοσιεύσουμε.

Μην ξεχάσετε την επικοινωνία μαζί μας

Αγαπητοί αναγνώστες, όπως εξηγήσαμε σε προηγούμενα τεύχη, 
λόγω της τεράστιας αύξησης των ταχυδρομικών εξόδων, η εφη-
μερίδα αποστέλλεται με δυσκολία στους παραλήπτες της. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι γίνεται εκκαθάριση του μητρώου 
των παραληπτών, στην προσπάθειά μας να μην στέλνουμε 
κανένα φύλλο που δεν πάει σε παραλήπτη που επιθυμεί να 
το παίρνει και να το αξιοποιεί. Επίσης, αν έχετε αλλάξει 
διεύθυνση, εσείς ή κάποιος γνωστός σας, ή έχει συμβεί οτι-
δήποτε και δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να παίρνετε  την 
εφημερίδα μας, την Ελευθερόπολι, θα σας παρακαλούσαμε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε με επιστολή στην 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 απα-
ντήσομε  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!

Σε κάθε άλλη περίπτωση, δυστυχώς, σύντομα θα διαγρα-
φείτε από τη λίστα παραληπτών.

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΡΑ ΤΗΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σήμερα μαύρος ουρανός 
σήμερα μαύρη μέρα
σήμερα όλοι θλίβονται 
και τα σκυλιά λυπόνται 

Σήμερα βάλλανε βουλή 
οι άνομοι Εβραίοι 
οι άνομοι και τα σκυλιά 
κι οι τρισκαταραμένοι
για να σταυρώσουν το Χριστό
των πάντων Βασιλέα

Ο Κύριος ηθέλησε 
να μπει σε περιβόλι 
να κάμει δείπνο μυστικό 
για να τον λάβουν όλοι.

η Παναγιά η Δέσποινα
 καθόταν μοναχή της, 
τας προσευχάς της έκανε 
για τον Μονογενή της·

φωνή εξήλθ’ εξ ουρανού 
κι απ’ Αρχαγγέλου στόμα: 
- «Σώνουν Κυρά μου οι προσευχές, 
σώνουν και οι μετάνοιες
και τον υγιό σου πιάσανε 
και στο χαλκιά τον πάνε·

Σαν κλέφτη τον επιάσανε 
και σαν φονιά τον πάνε 
και στου Πιλάτου τας αυλάς
εκεί τον τυραννάνε.» [...] 

Στιγμιότυπο από τον φετινό καθαγιασμό 
των υδάτων στο χωριό μας. Για το σταυρό 
βούτηξαν ο Μανώλης Τσικουδάκης και ο 
Τάσος Παπαδάκης. Φωτογραφία Bob Sigler 
Αναλυτικά στη σελ. 8
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Απόκτηση Διδακτορικού τίτλου

Η Αρετάκη Ιωάννα σπούδασε (1999-2003) 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης, στη Σχολή Θετικών Επιστημών, στο 
Τμήμα Χημείας. Απέκτησε το 2005 Μετα-
πτυχιακό Δίπλωμα και τον Δεκέμβριο του 
2011, Διδακτορικό Δίπλωμα από το  Γενικό 
τμήμα Χημείας του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
στις ενεργειακές και περιβαλλοντικές, χημι-
κές τεχνολογίες. Είναι παντρεμένη με το 
Λευτέρη Γιαπιτζάκη και έχουν δυο κόρες. 
Της ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

Από την ορκωμοσία και απονομή του Διδακτορικού 
διπλώματος της Αρετάκη – Γιαπιτζάκη Ιωάννας 
- Νικόλ, συζύγου του Γιαπιτζάκη Λευτέρη, που 
έγινε στις 8 Φεβρουαρίου 2012, στο Πνευματικό 

Κέντρο Χανίων.

Επιτυχίες

Ο Παπαδάκης Μάνθος του Γιάννη και της 
Χρυσούλας, πέτυχε στις κατατακτήριες εξε-
τάσεις στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Του 
ευχόμαστε καλές σπουδές.

Γεννήσεις

Η Αρετάκη Ιωάννα- Νικόλ, σύζυγος του 

Γιαπιτζάκη Λευτέρη, γέννησε στις 19 
Σεπτεμβρίου 2011, κορίτσι.

Η Ηρώ Δασκαλοπούλου, σύζυγος του Γιάννη 
Στεφανάκη, γέννησε στις 11 Οκτωβρίου 
2011 το δεύτερο αγοράκι τους.

Η Εύη Αρχανιώτου, σύζυγος του Μανώλη 
Χαιρετάκη, γέννησε στις 3 Φεβρουαρίου 
αγόρι.

Η Στεφανάκη Ελένη, σύζυγος του Θρα-
σύβουλου Μπολάκη, γέννησε στις 8 Φε-
βρουαρίου αγοράκι.

Τους ευχόμαστε να ζήσουν και να τα χαί-
ρονται!

Γάμος και βάφτιση

Ο Παπαδάκης Ανα-
στάσιος του Στρατή 
κ α ι  τ η ς  Άν ν α ς , 
παντρεύτηκε στον 
ιερό Ναό του Αγίου 
Νικολάου, την 1η 
Οκτώβρη 2011, με 
την Αγγελάκη Διο-
νυσία του Γιώργου 
και της Κατερίνας. 
Κουμπάρος ο Νίκος 
Τζιλιμπινάκης. Ακο-
λούθησε στη συνέχεια 

η βάφτιση της κόρης τους που ονομάστηκε 
Άννα. Νονά η Ρενάτα Κουρκουνάκη.

Βάφτιση

Ο Πατηνιωτάκης Νίκος και η Καρτεράκη 
Κωνσταντίνα, βάφτισαν στις 7 Ιανουαρίου 
στον Άγιο Χριστόφορο στα Χανιά, τον 
γιό τους ο οποίος ονομάστηκε Σταύρος. 
Νονός ο Γιάννης Βαρουξάκης.

Στους νεόνυμφους, νέους γονείς,  
βαφτισιμιούς, νονούς, κουμπάρους  

και παππούδες – γιαγιάδες 
ευχόμαστε πάντα χαρές.

κοινωνικά ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Ετούτο το μνημόνιο δεν είναι σαν και τ’ άλλο,
και μού ’ρχεται εξάσφαιρο στο κρόταφο να βάλω.

Στο άλλο η Ανάσταση, θα ’ρθεί σε δέκα χρόνια
μ’ αυτό με καταδίκασε, να το περνώ αιώνια.

Τριάντα χρόνια ανήμενα τη σύνταξη να πάρω,
και δά που την απόκτησα μπελά ’χω παραπάνω.

Κάθε πρωί η γυναίκα μου, τι ώρα θα ξυπνήσεις,
ήντα θα φας και που θα πάς, τι ώρα θα γυρίσεις .

Ποιόν είδες, ποιόν  αντάμωσες, τι σού ’πανε, κ’ ήντα δες 
παράτησε τ’ ανέκδοτα κι ούλες τση κουζουλάδες.

Τα ψώνια πού ’χω στο χαρτί μη τύχει και ξεχάσεις,
πάρε και τση λογαριασμούς, στη τράπεζα ας περάσεις.

Πάρε γιαούρτι και κιμά πάρε, λίγο τυράκι,
και ότι άλλο θυμηθείς από του Κουτσουπάκη.

Ζεστό ψωμί αγόρασε, μα και παξιμαδάκι
τα φέρνει ο Καλυβιανός, στσ’ έντεκα στ’ Ορφανάκη.

Στο Μίνι Μάρκετ  μόλις μπεις, δεξιά, αλάτι ξύδι,
πείτε μου ήντα θα γενώ, δε τση χαλώ χατήρι.

Πάρε αυγά του κοπελιού, να πάρεις και το γάλα,
ποτέ μου δε περίμενα βάσανα πιο μεγάλα.

Πάρε το βιβλιάριο, πέρνα απ’ το Ιατρείο 
να γράψεις και τα φάρμακα, πάρτ’ απ’ το φαρμακείο.

Τση μάνας μου τελειώσανε, και δε μπορεί να πάει 
αρχίζω κ ’ εκνευρίζομε που διάολο το πάει.

Θωρείτο πώς εφούντοσα κ’ είμαι στα όριά μου,
με δυό φιλιά μ’ απόβγαλε, πήγαινε έρωτά μου.

Και μη ξεχάσεις και τσ’ ελιές, ντομάτες, μακαρόνια
ετούτη δεν είναι ζωή, απού βαστά αιώνια.

Πάρε καρότα, μπρόκολα , πατάτες και κρομμύδια,
έτσα μου διώχν’ ο διάολος να βγω στα κεραμίδια. 

Λάχανο πάρε μαλακό, να κάνω τση ντολμάδες 
το νου σου αναμάζωξε, μη μπαίνεις σε μπελάδες .

Στο καφενείο που θα πάς μη κάθεσαι να πίνεις
μη συζητάς πολιτικά, λογαριασμό μη δίνεις .

Μη πιεις κρασί, μη πιεις ρακί μη πίνεις ουισκιάκι, 
ένα καφέ στα γρήγορα, και γύρνα στο κονάκι. 

Ετούτανά να πρόσεχες θα ’χες ζωή κυρίου,
μα γω πω μέσα κουβαλώ, Σταυρό του Μαρτυρίου.

Ετουτηνά ειν’ η ζωή τα’ ανθρώπου άμα γεράσει,
άστε που και την όραση σιγά σιγά θα χάσει.

Γιατί γερνώντας άνθρωπος, χάνετε και το φώς του,
θαρρεί πως κατουρεί μακριά, μα κατουρεί ομπρός του.

Να μη διαβάζει γράμματα, ν’ αφήσει το τιμόνι
τσάι να πίνει πού και πού, να βάνει και λεμόνι.

Αν έγραφα μια έκθεση, μ’ αναφορά στο πόνο,
λευκή τη κόλα θα ’δινα με τ’ όνομά τση μόνο.

Τα χρόνια επεράσανε κι ας το παραδεχτούμε,
ο εις ανάγκη τ’ αλλουνού, έχομε όσο ζούμε .

Δυο ουρανοί, δυο ωκεανοί, δυο ήλιοι, δυο ηπείροι,
είναι τα μάθια τση τα δυο, και τση κρατώ χατίρι .

Δε την αλλάζω εκτός να δει, άσπρα χαρτιά στση στύ-
λους,
να γράφουν τα στοιχεία μου και να καλούν τση φίλους.

Κτυπάτε ξύλο θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Τερεζογιάννης  

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". 
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αντινάδες

Μαντινάδες, γραμμένες για την «Ελευθερόπο-
λι» από την σπουδαία μαντιναδολόγο Χριστίνα 
Μαστοράκη-Φραγκιουδάκη :

Παρακατσεύω να σε δω 
και συντηρώ τη στράτα
κι όντε προβέρνεις σπαρταρώ, 
σαν ψάρι μες στην τράτα.

Σαν το κουλούκι σ’ ακλουθώ 
και όπου πηαίνεις, πηαίνω,
κι εσύ μ’ ασφεντουράς πετρές, 
μα πίσω δε γαέρνω.

Βαθύ πηγάδι ο πόνος μου, 
κλειστό ’ναι το μποτζάλι
τον κάθε μ’ αναστεναγμό, 
δεν τον γροικούνε άλλοι.

Ελπίδας σπόρο φύτεψα, 
μ’ άγονο το χωράφι, 
ονείρατα κι απολαβές 
πήγανε ούλα στράφι.

Φεγγαρογεννημένη μου, 
φεγγαρολαμπερή μου, 
φεγγαρομελιστάλακτη, 
φεγγαροπρόσωπή μου.

κουλούκι=σκυλάκι, γαέρνω=γυρίζω, μποτζάλι 
(ιταλ. poggiale)= το περίχειλο του πηγαδιού 
γροικώ=ακούγω

αροιμίες - Γνωμικά
Το πράμα μου είναι καλό,
κιανένα δεν παρακαλώ.

Γάργαρο νερό στου γουρουνιού τη σκάφη;

Άμαθος από παλάτι, είδε φούρνο κι εθαμάχτη.

Α θες να ζήσεις, δούλευε.

Άκουγα κι ίδρωνα, είδα και ξεπάγιασα.

Βαθιά βροντή, γοργό νερό.

ινίγματα

Δυο πουλιά εις τον γκρεμό,
τό ’να τ’ άλλο δε θωρούνε.

Πάπλωμα παπλωματίζει, 
θέτει κάτω και μουγκρίζει.

Μια γαϊδούρα φορτωμένη,
στη σπηλιά πάει και μπαίνει.

αθαρογλωσσίδι

Μαύρα μούρνα άσπρα μούρνα τση μαυρομουρ-
νιάς τα μούρνα,
και στη μέση τση μουρνιάς ένας μαύρος μούρ-
ναρος.

όγου χάριν

Και εις πόσα ξόμπλια τσ’ ευγενειάς και τσ’ 
αρετής κ’ εις πόσα τιμής μ’ επαρακίνησεν η 
εδική σου γλώσσα, και πόσες τέχνες μού’ δωκες 
τσ’αγάπης και τση μάχης και ό,τι άλλο πράμα 
φρόνιμο μόνιος σου εμπόρειες νά’ χεις, τα ποια, 
ως αγκάθες σιδερές, εδίδα τση ζηλειάς μου τση 
τιμημένης σιργουλιά, κι όρεξη τση καρδιάς 
μου, που σ’ όποιο τόπον έπραξα πάντα ήσαν 
παινεμένα τα έργα, απ’ από λόγου σου μού ’σαν 
ερμηνεμένα. Μα εις τέτοια θύμηση γλυκειά βλέπω 
και καινουργιώνω, όσο τη στράτα σου άλλαξα, 

(τα μάτια)

τον άμετρό μου πόνο (...)
«Ροδολίνος», Ιωάννου Ανδρέα Τρωίλου, 

τραγωδία. Κρήτη, περί το 1630, Στίχοι Α’61-71

Γλωσσάρι
ξόμπλι = παράδειγμα • μόνιος = μόνος • αγκάθες σιδε-
ρές = σιδερένια κεντριά (τα σπιρούνια) • σιργουλιά = 
παρακίνηση • ερμηνεύγω και ορμηνεύγω = συμβουλεύω 
• καινουργιώνω = ανανεώνω, άμετρος=πολύς).

θιβολές

Ο ΑΝΤΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΑΜΕ Τ' ΑΒΓΑ! 
Η ΦΛΥΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Ήταν έν’ αντρόγυνο, κι ο άντρας ήθελε να 
δοκιμάσει τη γυναίκα αν κρατάει μυστικό. Επρο-
σποιήθηκε λοιπόν μια μέρα, πώς του’ ρθανε οι 
πόνοι να γεννήσει.  Τον άκουσε η γυναίκα του 
που φώναζε και τον ρώτησε τί τρέχει.  Εκείνος 
της λέει : 

-Έκαμα τ’αβγό, γυναίκα, και μην το λες 
πουθενά !...

Η γυναίκα του έτρεξε αμέσως και το ’πε στη 
γειτονιά, πως ο άντρας της έκαμε δύο αβγά !  Οι 
γείτονες ύστερα είπανε τρία, κι ο κόσμος που 
τό’ μαθε, σιγά-σιγά τ’ ανέβασε στα εννενήντα 
εννιά !

Άκουσε κι ο βασιλιάς αυτό το παράξενο κι 
εκάλεσε στο παλάτι του τον άνθρωπο να τον 
ρωτήσει :

-Είναι αλήθεια, του λέει, πως εγέννησες 
εκατό αβγά ;

-Δεν είναι αλήθεια, βασιλιά μου, αλλά το 
έκαμα για να δοκιμάσω τη γυναίκα μου...

Αλλά, να που το πίστεψες και σύ και μάλιστα 
τ’ απανώβαλες από 99 σε 100 !...

Δημήτριος Σ. Λουκάτος (1908-2003)

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά ’πό τα περβόλια

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

(η θάλασσα)

(κουτάλι στο στόμα)

Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το επόμενο 
φύλλο θα πρέπει να έχει φτάσει στην εφημερίδα 
μέχρι 20/5/2012.
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ΤΟ ΧωΡΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ, μόλις 14χλμ από τα 
Χανιά, ανήκει στην επαρχία Αποκορώνου και 
είναι ένα απ’ τα τριαντατέσσερα χωριά που 
δίνουν ζωή στην πιο εύφορη, ίσως, επαρχία 
των Χανίων. Το όνομα του το οφείλει στους 
Αρμένιους, που το κατοίκησαν για πρώτη φορά 
την εποχή της αυτοκρατορίας του Νικηφόρου 
Φωκά το 961μ.Χ.

Το μέρος θεωρείται από τους ντόπιους αλλά και 
από πολλούς επισκέπτες ως  ένας μικρός παράδει-
σος. Οι πελώριοι πλάτανοι που καλύπτουν κάθε 
έκταση του ουρανού, οι πλούσιες πηγές νερού 
που αναβλύζουν απ’ τις ρίζες τους καθώς και η 
οικογενειακή ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο 
χωριό οι χαμογελαστοί και φιλόξενοι κάτοικοι, 
σε κάνουν να μην θες να φύγεις.

Το πρώτο καλωσόρισμα το δέχεσαι μπαίνοντας 
στο χωριό όπου αντικρίζεις στα αριστερά και 
δεξιά σου το παραδοσιακό καφενείο του Μιχάλη 
και το κρεοπωλείο-τυροκομείο του άγρυπνου 
φρουρού μας Κωστή Κουτσουπάκη, αντίστοιχα. 
Στοιχείο θαυμασμού στους επισκέπτες είναι ο 
γερο-πλάτανος του καφενείου στη μέση του 
δρόμου, ο οποίος τόσα χρόνια στεκούμενος εκεί, 
έχει ακούσει ιστορίες, γεγονότα, κουτσομπολιά, 
μαντινάδες, τραγούδια και άλλα πολλά. Κάτω 
από αυτό το πλατανοδροσό, που λέμε εμείς οι 
Αρμενιανοί, έχουν ξαποστάσει ουκ ολίγοι, τα 
δε κεράσματα για τσικουδιά και υποβρύχιο 
για τους μικρότερους πάνε και έρχονται, ενώ οι 
συνοδευτικοί μεζέδες της Αργυρώς είναι το κάτι 
άλλο. Βέβαια, άλλη μία μεγάλη προσωπικότητα 
του χωριού είναι ο Κωστής, σε κερδίζει απ’ την 
πρώτη στιγμή που θα μπεις στο μαγαζί του. Τα 
προϊόντα του εκλεκτά και πρώτης ποιότητας. Η 
μυζήθρα που φτιάχνει ο ίδιος είναι μοναδική, 
φημίζεται άλλωστε σε όλο το νησί!

Προχωρώντας παρακάτω στον κεντρικό δρόμο 

συναντάς την ταβέρνα της Ασπασίας και του 
Λευτέρη. Είναι αδύνατον να μην σταματήσεις 
εκεί, καθώς οι μυρωδιές των ψητών σε έχουν 
κερδίσει πριν ακόμη φτάσεις. Δεν χρειάζεται να 
δοκιμάσεις κάτι παραπάνω από μία χωριάτικη 
σαλάτα, πατάτες τηγανητές, λίγα σουβλάκια και 
λαγό στιφάδο. Η απλότητα των ανθρώπων και 
τα αγνά υλικά τους είναι αυτά που σε κερδίζουν 
για ακόμη μία φορά. Απέναντι είναι άλλη μία 
ταβέρνα, η «Δροσοσταλιά». Εκεί η ποικιλία είναι 
πιο μεγάλη και πάλι, όμως, κυριαρχούν οι ντόπιες 
συνταγές και το παρθένο ελαιόλαδο.

Λίγο πιο κάτω, φτάνουμε στην αποκορύφωση 
του παραδείσου, όπου πλήθος πλατάνων μας περι-
κυκλώνουν. Οι αμέτρητοι τζίτζικες των δέντρων και 
το κελάρυσμα του νερού δημιουργούν μια μουσική 

πανδαισία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Σε 
αυτό το μαγικό μέρος βρίσκεται το δημοτικό 
εστιατόριο-καφέ «Τζίτζικας», με gourmet πιάτα, 
σπιτικά γλυκά και καφέ στην χόβολη, ενώ βασικό 
χαρακτηριστικό του είναι τα βιολογικά προϊόντα 
που χρησιμοποιεί σε οτιδήποτε προσφέρει.

Αυτά είναι τα σημεία αναφοράς του χωριού 
που μπορεί να τα δει και να τα γνωρίσει κάθε 
επισκέπτης. Αν κάποιος θέλει να ζήσει ακόμη πιο 
έντονα την ζεστασιά του χωριού μπορεί να ανέβει 
στις πάνω γειτονιές. Εκεί θα συναντήσει ανθρώ-
πους κάθε ηλικίας μαζεμένους στους μαχαλάδες 
να συζητούν και να περνούν ευχάριστα την ώρα 
τους. Ενώ δεν είναι καθόλου δύσκολο να στρωθεί 
τραπέζι με καλεσμένο τον όποιο περαστικό.

Ένας από τους λόγους που δεν έχουν αλλοιω-
θεί ιδιαίτερα τα παραδοσιακά και οικογενειακά 
στοιχεία του χωριού είναι ότι δεν υπάρχουν 
ξενοδοχειακά συγκροτήματα παρά μόνο 2-3 ενοι-
κιαζόμενες κατοικίες. Είναι ένα χαρακτηριστικό 
αντίθεσης με το διπλανό χωριό, Καλύβες, όπου 
υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία αλλά και ενοικια-
ζόμενα δωμάτια για κάθε βαλάντιο.

Για όσους αγαπούν το χωριό και θέλουν να το 
στηρίζουν με κάθε τρόπο υπάρχει πολιτιστικός 
σύλλογος για τους κατοίκους του χωριού αλλά 
και σύλλογος Αρμενιανών Αθήνας με εξίσου 
ενεργή δράση όλη τη χρονιά. Συγκεκριμένα, 
διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, μαθήματα 
κρητικών χορών, εκδρομές και θεατρικές παρα-
στάσεις. Άξιο αναφοράς είναι η τρίμηνη εφημερίδα 
«Ελευθερόπολις» που εκδίδει ο συγχωριανός μας 
Γιάννης Τσακιράκις και περιλαμβάνει νέα του 
χωριού, ιστορικά γεγονότα και άρθρα συντοπι-
τών. Η διανομή της γίνεται δωρεάν σε όλους τους 
Αρμενιανούς και φίλους των Αρμένων.

Όλα αυτά που προανέφερα είναι λίγα απ’ τα 
στοιχεία που μπορούν να σε κερδίσουν, προκειμένου 
να επισκεφτείς το χωριό αλλά και να γνωρίσεις 
τους ανθρώπους του. Κλείνοντας, θα ήθελα να 
αναφέρω ότι όνειρο μου είναι να μείνω μόνιμα σε 
αυτό το μέρος, που τόσο αγαπώ, προσφέροντας 
και εγώ με την σειρά μου προκειμένου να μην 
χαθεί η παράδοση και οι αξίες που κυριαρχούν.

Υ.Γ. Όποιος θελήσει να επισκεφτεί το χωριό καλοκαίρι θα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένος με χειμερινά πανωφόρια 
καθώς είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας τις 
βραδινές ώρες!!! 

Σ.Σ. Το κείμενο της Ελένης Γ. Βαγιωνάκη, δημοσιεύθηκε 
πριν λίγους μήνες στην ιστοσελίδα  http://www.
valeladi.gr/. Ας σημειωθεί ότι η Ταβέρνα «Καρυδιά», 
της Ασπασίας και του Λευτέρη Χαλβαδάκη, που 
αναφέρεται στο κείμενο, δεν θα λειτουργήσει 
το φετινό καλοκαίρι μιας και οι ιδιοκτήτες της 
πλέον λειτουργούν ταβέρνα στο μαγαζί του Γ. 
Γιαπιτζάκη.

ένας μικρός παράδεισος!!!
Γράφει η Ελένη Γ. Βαγιωνάκη
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«Παρακάτω κάνει βολές το πυροβολικό»

Γράφει ο Χρίστος Τερεζάκης

ΕΧω ΚΑΤΕΒΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ και το βράδυ η κούραση της μέρας με 
σπρώχνει για φαγητό στο Γιάννη. Το κέφι όμως είναι καλό κι έτσι, όταν, 
μαζί με την τελευταία παρέα φεύγω κι εγώ από την ταβέρνα, αποφασίζω 
να περπατήσω – άλλωστε τις ελιές τις έχω δώσει συμισιακές. Στο μεταξύ 
έχει ξαστερώσει, έχει γυρίσει βοριάς.

Παίρνω το δρόμο προς την πλατεία, προς το πατρικό της μητέρας μου, 
κι ακόμα παραπάνω. Στο χωριό, με εξαίρεση τους σκύλους, βαθειά ησυχία. 
Τα σπίτια, παλιά και νέα, είναι όμορφα, καλοβαλμένα. Η εξήγηση είναι 
απλή. Τα λουλούδια και τα δένδρα κάνουν τη διαφορά. Χωρίς να το θέλω 
βάζω μπρος σκέψεις στατιστικής. Πόσα σπίτια έχουν φως ή καμινάδα που 
καπνίζει ή αυτοκίνητο απ’ έξω; Αυτά κατοικούνται. Πόσα είναι κλειστά 
αλλά η αυλή καθαρή; Αυτοί θα είναι Χανιώτες. Πόσα είναι τελείως κλει-
στά και η αυλή ασκούπιστη; Αυτοί θα είναι Αθηναίοι, αποφαίνομαι. Το 
συμπέρασμα μου είναι ότι απόψε, καθημερινή, στη γειτονιά που περιδι-
αβαίνω τουλάχιστον, τα 5 στα 11 σπίτια έχουν ενοίκους.

Ακούω τσάλαχους όταν πλησιάζω στην άκρη του δρόμου, τα αφώτιστα 
σημεία των αυλών ή του δρόμου μου θυμίζουν την «εποχή του φακού», 
το ίδιο και κάποιοι βράχοι, κάποια αγκωνάρια, κάποιοι φράχτες ακόμα, 
που παραμένουν ως είχαν.

Οι σκύλοι όμως δε δείχνουν καμιά ευαισθησία. Απ’ όπου περνάω 
χαλάνε τον κόσμο. Ο καθένας τους χαλαρώνει όταν πια με έχει παραλάβει 
ο επόμενος. Άραγε υπήρχαν παλιά τόσοι σκύλοι; - θα υπήρχαν, αλλά τότε 
γαύγιζαν τα αυτοκίνητα. Κάνω μεταβολή και κατηφορίζω προς τη Γρεβιθιά∙ 
εδώ πια η ησυχία της νύχτας μεγαλουργεί, κάτι τριζόνια, ο θόρυβος από 
ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ, είναι μόνο ότι φτάνει στα αυτιά μου. Σ’ 
αγριεύει λίγο αλλά είναι πιο κοντά σ’ αυτό που ψάχνω απόψε.

Όταν βγαίνω πάλι στην άσφαλτο ο Γιάννης, έχει κλείσει. Στέκομαι και 
χαζεύω την κλειδωμένη «Καρυδιά». Μια ταβέρνα- μηχανή του χρόνου, 
ρυθμισμένη όμως να σε πηγαίνει μόνο προς τα πίσω. Το μεγάλο δένδρο, 
ο από πάνω όροφος, η ψησταριά έξω, η ταμπέλα, όλα συνηγορούν σ’ 
αυτό. Θα μπορούσε κάλλιστα να φιλοξενήσει πλάνο από ταινία του 
Αγγελόπουλου.

Στρίβω αριστερά προς το Νιο Χωριό, έχω τη διάθεση να κάνω κάτι 
που σκεπτόμουν από καιρό. Θα περπατήσω τουλάχιστον μέχρι εκεί που 
τελειώνουν οι ευκάλυπτοι και τα τελευταία σπίτια του χωριού, θέλω να 
ξαναζήσω τη βόλτα που έκανε σχεδόν όλο το χωριό εκείνα τα χρόνια, 
τον Αύγουστο, αργά το απόγευμα και πριν το βραδινό φαγητό, προς το 
γειτονικό χωριό. Μιλάμε για τα χρόνια που τα ρολόγια δεν πήγαιναν μια 
ώρα μπροστά το καλοκαίρι και το ρεύμα δεν είχε φτάσει ακόμα. 

Φορώντας τα καλά μας, πολυμελείς παρέες, ο ένας δίπλα στον άλλον 
περπατούσαμε ξέγνοιαστα προς το Νιο Χωριό. Ο δρόμος καταδικός μας. 
Σ’ όλη τη βόλτα μας διέκοπταν λιγότερα αυτοκίνητα απ’ όσα περνούν 
σήμερα από έναν πεζόδρομο σε 10 λεπτά. Οι ευκάλυπτοι ήσαν θεόρα-
τοι, ακόμα και με δυνατό φεγγαρόφωτο δύσκολα διακρίναμε με ποιους 
διασταυρωνόμασταν, όμως βοηθούσαν οι φωνές, οι ομιλίες, τα γέλια. Η 
αναγνώριση έφερνε σύντομες συνομιλίες ανάμεσα στις παρέες:

 - Μαρία, θα έρθετε αύριο στη θάλασσα;
 - Όχι, θα πάμε στα Χανιά.
 - Πότε φεύγετε;
 - Το Σάββατο!
Δεν ξέρω γιατί, αλλά πιτσιρίκος την έβρισκα μ’ αυτόν τον ποδαρόδρομο. 

Οπωσδήποτε τον προτιμούσα μακράν απ’ το να περιμένω τις ατέλειωτες 
διαχύσεις της μητέρας μου με τους χωριανούς καθώς διασχίζαμε τον 
κεντρικό δρόμο που πάντα κατέληγαν να πρέπει να χαιρετήσω ανθρώ-
πους συνομήλικους της που τα παιδικά μου κριτήρια δεν μπορούσαν να 
υπομείνουν.

Τώρα όμως; Τώρα παιδιά, δε σας τη συνιστώ αυτή τη βόλτα, κι οι 
σκύλοι είναι το λιγότερο. Το περισσότερο είναι τ’ αυτοκίνητα τα οποία 

με την ταχύτητα που περνούν από δίπλα σου, σου δίνουν την εντύπωση 
ότι συμμετέχεις σε παιχνίδι μπόουλινγκ και είσαι μια απ’ τις κορύνες. 
Κάνεις όσο μπορείς δεξιά, αλλά τα εκτυφλωτικά τους φώτα ακυρώνουν 
τα κοινοτικά και δεν βλέπεις που πατάς.

Θυμάμαι ξεχωριστά έναν τέτοιο περίπατο το καλοκαίρι του 74 με 
τον ξάδελφο μου, τον Κώστα. Είχαν περάσει μέρες ή έστω βδομάδες απ’ 
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στο δρόμο προς το Νιο Χωριό κάπου 
δεξιά μες στις πορτοκαλιές είχαν έρθει και στρατοπεδεύσει επίστρατοι. 
Επίτηδες είχα διαλέξει τον ξάδερφο μου για παρέα, επίτηδες ξεκινήσαμε 
μέρα ακόμη, βλέπεις η περιέργεια και των δυο μας ήταν να περάσουμε 
μπροστά απ’ τις σκηνές τους.

Εκείνο το πονεμένο καλοκαίρι οι βόλτες που αναφέρω παραπάνω 
είχαν λιγοστέψει∙ ενώ παίρναμε το δρόμο της επιστροφής αμέσως μόλις 
μέσα απ’ τα δένδρα διακρίναμε τις λάμπες θύελλας του καταυλισμού τους. 
Στο δρόμο μας λοιπόν, έλεγε ο ένας του άλλου όλες τις άσχημες ειδήσεις 
που είχαμε ακούσει απ’ τους μεγάλους, ειδήσεις ανακατεμένες με φήμες, 
ώσπου φτάσαμε στις πρώτες σκηνές τους. Ρίχναμε κλεφτές ματιές προς 
το μέρος τους όταν απ’ την πορτοκαλιά εμπρός δεξιά μας πετάχτηκε στο 
δρόμο ένας απ’ αυτούς. Με την προσοχή του στραμμένη στο κούμπωμα 
της ζώνης του, χωρίς να μας κοιτάζει μας ρωτάει αυστηρά:

- Που πηγαίνετε εσείς;
- Στο Νιο Χωριό.
- Δε μπορείτε να πάτε, παρακάτω κάνει βολές το πυροβολικό! Γυρίστε 

πίσω! 
Θες η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, θες η απειρία της ηλικίας δεν φέραμε 

την παραμικρή αντίρρηση. Τρομαγμένοι, αφού «η κατάσταση ήταν πιο 
σοβαρή απ’ όσο νομίζαμε», πήραμε το δρόμο προς τους Αρμένους.

«Θα περπατήσω τουλάχιστον μέχρι εκεί που τελειώνουν οι ευκάλυπτοι και τα 
τελευταία σπίτια του χωριού [...]»,
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Εξανακουζουλάθηκε μου η γρα! 
Εγίνηκε Βαλεντίνα κι έβαλε σειρικόνη στο βυζί!

ΕΣΚΟΛΑΣΑγιατ’απού λέτε, συντέκνοι μου 
αναγνώστες, μιαν αργατινή από το ξελάκκισμα 
τ’αμπελιού, κι ως εμπήκα στο σπίτι, θωρώ τη 
γρά μου να φορεί, αντίς για τα φουστάνια τζη... 
πατελόνια.

-Είντα’ναι, μωρή Βαγγελιά, τούτανα τα 
μασκαραλίκια ; τση κάνω. Τη ...Βαλεντίνα, μου 
παριστάνεις που τήνε περιπαίζαμε τότες, το ’50 
(το 1950, συντέκνοι μου, όι για την Παναγία, 
σε παλιότερους αιώνες, γερόντοι ’μαστε, μα δεν 
είμαστανε ’δα και του καιρού του Καντανολέω). 
Θυμάσε Βαγγελιά, τότες που τραγουδούσαν 
οι φωνογράφοι στσι καφενέδες του χωριού το 
τραγούδι τζη :

«Αχ, Βαλεντίνα, αχ βρε τσαχπίνα,
μόρτικα κομμένα τα μαλλιά σου, 
σαν αγοροκόριτσο η μιλιά σου,
κι όπως πας σε λίγα χρόνια
θα φορέσεις πατελόνια, Βαλεντίνα, Βαλε-

ντίνα...»
-Ζηλεύγεις μου, μωρέ Μανούσακα, και με 

θέλεις παλιομοδίτικα ντυμένη, με μποξαδάκι και 
μακρυμάνικο φουστάνι, σαν τη λαλά σου την 
εκατοχρονίτησσα ; Οι πλια πολλές εδά χωριανές, 
γή πατελόνια φορούνε, γή με τα βρακάκια, τα 
σορτσάκια , ως τ’αποκαλούνε ξεπορτίζουνε στσι 
δρόμους. Δεν τσι θωρείς, απού εδά βγαίνουνε 
και στο τσαρσί και φουμέρνουνε και σκαμπίλι 
παίζουνε στον καφενέ ;

-Μ’αυτές Βαγγελίτσα μου, είναι μικιές και 
κοπελιές.

-Είντα, και γρα θα με βγάλεις, μωρ’εδά ;
Δεν τα βγάνεις πέρα με τη ζάβαλη, Μανουσιό 

μου , λέω τότες τ’απατού μου, μόνο σήκω και πόρισε 
να πάεις εις την πιάτσα, να πιεις μια τσικουδιά, 
να περάσ’η αμάχη, αλλιώς θα σουρομαδιθείτε και 
θα σηκώσετε πάλι τη γειτονιά στο πόδι.

Μιαν άλλην αργατινή, γαέρνω από το σκαπέτι 
κι ως μπαίνω στο σπίτι, θωρώ τη γρα μ’αλλαγμένα 
τα μαλλιά –τα μυαλά βέβαια από καιρό τα΄χει 
χαμένα- κι από ψαρά τα’χε βαμμένα μαύρα 
κατράμι.

-Είντα, τση λέω, μπρέ, εσφούγγιξες το τσικάλι 
με τη σκουφίδα σου και μου γίνηκες κόρακας, 
μόνο το κρα κρα σου λείπει.

Αναψε κι εφώθιασε η Βαγγελιά και μου’βγαλε 
το γλωσσιδάκι τζη το φιδίσιο :

-Εγώ θα κάνω ως κάνουν ούλες οι καινούργιες 
γυναίκες. Κι ελόγου σου, να βγάλεις τα σαλβα-
ρομίτανα και να βάλεις τα στενά, γιατί δεν το 
νταγιαντίζω πλια να μ’αναρωτούν οι ξενομπάτες 
αν είμαι του Μανούσο το βρακά η γυναίκα. Του 
λόγου σου μ’απόμεινες ο τελευταίος βρακοφόρος 

του χωριού ! Αρέσει σου πρέπει να σε θωρούνε 
και να σε φωτογραφίζουν οι ξεβράκωτες οι 
τσουρίστριες !

-Κι αμέ, ψαλιδόκωλος, κορδόκωλος , μπρέ, 
με θέλεις να γενώ ;

-Ναίσκε, ψαλιδόκωλος σαν ούλους τσι χωρια-
νούς, γέρους και ντελικανήδες. Και να μη με λογα-
ριάζεις μπλιο για τ’αλώνια και τσι βωλοσύρους, 
να σ’αλωνίζω μπίζια και ψαρές και βίκους.

-Κι αμέ για τα σαλόνια μου γίνηκeς εδά 
Βαγγελιά ;

-Γιάντα, Μανούσο, καλύτερες είν’από μένα 
κείνες που βγαίνουν στο γυαλί ;

-Χμ, εκειδά το λοιπόν, στο γυαλί μου τα 
σπούδαξες τούτανα τα παλαβά, που μου ξεφούρ-
νισες πάλι, πως δεν ξανακοντοβαλάς στ’αλώνια 
γιατ’είσαι’συ για τα σαλόνια, λόρδου θυγατέρα ! 
Κι είντα θα τρώμε, μπρέ, άμα δεν καλλουργούμε 
τη γη και δεν τήνε σπέρνομε να βγάλει θροφή να 
μάσε θρέψει ; Μόνο κοπέλια θα σπέρνομε ; και 
καλά που δε γαστρώνεσαι μπλιό, γιατί ανέ μου 
γέννας πάλι, είντα θα τα ταϊζαμε τα κοπέλια, 
με τα σαλόνια και τα μεγαλεία, που μ’αρχίνιξες 
από τότες που σπουδάζεις στο γυαλί.

-Δεν είμ’εγώ στείρα, μήδε γρα, παρά τ’απατού 
σου ο σπόρος είναι γέρικος, Μανούσο, και δεν 
βγάνει φύτρο, κακορίκο ! Και να μου πάρεις 
φουστάνια τση πολυτελείας δύο, το’να να ’ναι 
μίνι, μίνω το λένε, το Μίνω το πρόγονο τ’αφεντικό 
του Μινώταυρου, που διδαχτήκαμε στο Σχολαρ-

χείο, να θυμάσαι, κι’έν’άλλο φουστάνι, μακρύ ως 
τσ’αστραγάλους πάει, μάξι το λένε, το μαξούλι 
να φέρνεις στο νου σου για να το θυμάσαι.

-Και γιάντα τα θέλεις, που θα πάεις να τα 
στολιστείς τούτανα τα μαξούλια και τσι μινώ-
ταυρους, Βαγγελίτσα ;

-Είπαμε, μπρέ, κάμποσες χωριανές να κάμομε 
κι εμείς ...καλλιστεία στο χωριό. Θα καλέσομε 
και τσι κοντοχωριανές νά’ρθουνε κι εκείνες να 
παραβγούμε στα κάλλη. Γιάντα, δηλαδή, καλλιά’ναι 
κείνες που θωρούμε στο γυαλί απ’ελόγου μας ; 
Και μπόι έχομε και «λάμπει το προσωπάκι μας, 
σαν του πουνέντη τ’άστρο» ως μου κανταδόριζες, 
σαν τον Ερωτόκριτο και με κουζούλανες κι έτσα 
σου θελημάτεψα να με κλέψεις και να με βάλεις 
στη δούλεψή σου και στα βάσανα.

-Ντε διάολε, ντε, οχρούτση σου πονηρέ. 
Εζαβλακωσέ μου το γυαλί τ’αντίχριστου τη 
γυναίκα, έλεγα με το νου μου. Μα δε μου ξανά-
φερε αθιβολή γιαυτάνα τ’αποκορωνιώτικα καλ-
λιστεία. Και τούτο γιατί, καθώς εμαθεύτηκε, ο 
Γιώργης ο Χούρχουδας -όνομα και πράμα- ως 
του’πε κι εκεινού η γυναίκα του η Παρασκιώ, 
πως θα πάει κι ευτή στα ...καλλιστεία τση’δωκε 
ένα δυό κατακαυκαλιές, απού κατάπιε χιλιώ 
χρονώ μύξες, που λέει ο λόγος. Κι οι αποδέ-
λοιπες ...καλλονές εφοβηθήκανε, μην πάθουνε 
τα ίδια, και καταλαγιάξανε κι έτσα ήρθ’ο νους 
στη κεφαλή και τση δικής μου κουζουλής. Κι 
επέρασέ τζη η τροζάδα με τα καλλιστεία, μα όσο 
γέρνα και εσταφίδιαζε, άλλους μαγλατάδες μου 
ξεφούρνιζε. Γιατί ένα μεσημέρι, ως εγάιρα από 
το ποτιστό τσ’αγγουριάς και του ξενικόσταρου, 
θωρώ τη γρα με φουσκωμένη τα βυζιά σαν τότες 
που’τονε κοπελιά.

-Αρέσω σου. Μανούσο μου, μ’ερωτά.
-Πως εμεγαλώσανε, μπρέ, τα βυζιά σου. Το 

πρωί ήτονε σαν την τάβλα ο μπέτης σου, κι ώστε 
να πάω και να’ρθω μού’βγαλες βυζιά ;

Εθυμήθηκα όμως κείνα που λέγαν οψές αργάς 
στον καφενέ πως στσι πολιτείες οι γυναίκες 
φουσκώνουν το βυζί με σειρικόνη, έτσα ΄τονε 
λένε τον κουανό, το λίπασμα, απού φουσκώνει 
το βυζί τση γυναίκας. Εβαλε, μωρέ, κι η ζαβή μου 
τέθοιο φουσκωτικό του βυζιού ; αναρώτουνα 
τον απατό μου.

-Μωρή, τση κάνω, που τά’βρες τούτανα τα 
τρουλωτά βυζιά ; Μην πα να τα κουάνισες;

Εσκασε στα γέλια η Βαγγελιά και μ’ απο-
κρίνεται:

-Δοκιμή ‘καμα άντρα μου με δύο κυδώνια, που 
ξεκρέμασα από το δοκάρι του ταβανιού και τα 
στράλιξα στο μπούστο μου. Μα θωρώ πως σου 

To γραμματσάκι του γέρω

Ιδια ’τσα, σαν ετούτη την περμαντόνα, θέλει να μου 
γενεί κι η γυναίκα μου η κουζουλή !
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καλαρέσουνε και λέω να πάω σε μια γιάτρισσα 
στη Χώρα, να μου βάλει κείνο το φουσκωτό, 
που δείχνει τη γυναίκα να φαίνεται κοπελιά κι 
ας είναι μεστωμένη στα χρόνια.

-Είντα κάνει λέει ; φουσκωτά βυζιά, μωρή, 
θα μου κρεμάσεις ; Σειρικόνη το λένε τούτο το 
βυζί, γιατί αρρωστά, σειρικώνει κακορίμπαλη 
τη γυναίκα κι ο σείρικας είναι μεταδοτικός και 
θα με σειρικώσεις κι εμένα, ανέ πιάσω να σε 
πασπατέψω στο κρεβάτι με τούτανα τ’αρρωστικά 
σου. Γι αυτό θα μετακομίσω εις τ’αχούρι, να 
κοιμούμαι στον αχερώνα μαζί με το μουσκάρι 
και τα γάιδαρο.

-Σαν είναι’τσα, άντρα μου, δε βάνω ‘γω τέθοια 
μαραφέτια στον μπέτη μου.
Εφοβήθηκε κι ησύχασε προσώρας. Μα δεν επέρασε 
μήνας κι άλλο μαγλατά μου’βγαλε και στα καλά 
καθούμενα μου λέει :

-Μανούσο, κατέεις το πως ούλες οι ομορφο-
νιές που βγαίνουν στο γυαλί -η Ολγα, η Ελλη, 
η Τατιάνα κι οι αποδέλοιπες- μεγαλύτερες μου 
είναι, μά’χουνε καμωμένο γλύφτινγκ σε μάγουλο 
και λαιμό κι ετσά φαίνουνται σαν την εγγονή 
μας την Κωστούλα, ομορφοκοπελιές. Είπα το 
λοιπός κι εγώ για να σ’αρέσω άντρα μου, με 
τα λεφτουδάκια που’χω στην κασέλα από τη 
σύνταξη, να πάω κι ελόγου μου σ’ενα τεχνίτη, 
που μου τον ορμηνέψανε για μάγο, π’από τα 
χέρια του είναι περασμένες και ξανανιωμένες 
ούλες οι πρεμαντόνες τω Χανιώ. Να πάω κι 
εγώ, Μανουσάκι μου μυριστικό, να ξαναγενώ 
κοπελιά να με θωρείς και να με λιξεύγεις και 
ν’ανυπομονείς πότες θα θέσομε ν’αγκαλιαστούμε 
στο σοφαδάκι του σπιθιού !

-Εκουζούλανανέ σε μπίτι, μωρή Βαγγελιά, 
τ’αφορεσμένο το γυαλί και μου γυρεύγεις να 
ξεντώσεις κι εσύ την προβιά σε μούρη και λαιμό 
για να δείχνεις νέικη !

-Δεν τήνε ξεντώνουνε, μού’πανε, παρά τήνε 
γλύφουνε κι αφανίζουνε ζάρες και χαρακιές του 
καιρού, έτσα που σου κάνουνε το μαγουλάκι 
σαν το βερικουκάκι, που λέει και το τραγου-
δάκι. Γι αυτό τήνε λένε γλύφτινγκ τούτηνα την 
εφεύρεση, όπου ξανανιώνει τον άθρωπο ! Και 
που να στσι λέω τσ’άλλες τέχνες που ομορφαί-
νουνε τσι γυναίκες. Αλλες μακραίνουνε και 
μπογιαντίζουνε τα νύχια, άλλες κολούνε ξένα, 
αγοραστά, άλλες ζωγραφίζουνε τα μάθια και 
κολλούνε ματοτσίνουρα, βάνουνε βραχιόλια 
στσ’αστραγάλους και δαχτυλίδια στη μύτη κι 
οφαλό που τόνε πετούνε όξω, σαν το φελό του 
μπουκαλιού, από το φουστάνι. Ανέ σου τά’κανα 
‘γω ούλα τούτανα, κούκλα θάν’εγίνουντανε η 
Βαγγελίτσα σου ! Να μη χορταίνεις να τη θωρείς, 
να τη φιλείς και να τήνε χαϊδεύεις.

Εδωκ’όμως ο Θεός και καταλάγιαξε ένα δύο 
μήνες, γιατί εβγήκαμε εις τσ’ελιές, με την πατού-
λια τση συμπεθέρας τσ’Αρουδογιώργαινας, να 
μαζώξουμε καμπόσα μίστατα λάδι να πορευτούμε 
κι ετούτο το δίσεχτο χρόνο κι έτσα ήρθ’ο νους 
στην κεφαλή τζη τη ζαβή. Μα δεν εβάσταξε 
πολύ τούτ’η μπουνάτσα από την τροζάδα τση 
γυναίκας γιατί μια βραδινή, ως εθέκαμε στο 

κρεβάτι, λέει :
-Μανούσο, να πάεις κι εσύ, ως κάνουν ούλ’οι 

χωριανοί να μάθεις να κουμαντάρεις αυτοκίνητο, 
σαν το γείτονα, τον Κοτσιφομιχάλη, που η υστε-
ρόπλουτη η γυναίκα ντου, σαφίς μου παινεύεται 
πως έχουνε δύο αμάξια, μπεμπεμπέ, μπεμπέκο, 
πράμα τσα λέει τη μάρκα του νιους και σουτζούκι 
τ’αλλουνού. Κι εμείς μόνο τη γαϊδούρα ’χομε κι 
εδά δεν είναι τση μόδας οι τετράποδοι γαϊδάροι, 
που μήδ’άχερα υπάρχουν μήδ’αποπερβολές για 
να τήνε ταϊζομε.

Αφήστε’δα που με σπασοχόλιασε μια βραδιά 
η γρα ως την είδα με τρουλωμένη τη κοιλιά.

-Εδιφόρισε, μα την Παναγία, η Βαγγελιά 
και μου ξαναγαστρώθηκε εδά στα γεραντάματά 
τζη !

Μα ήτονε, ως εφάνησε ανεμογκάστρι, κι 
ετσά γλυτώσαμε τσι μαμές, να ξεγεννούν, τσι 
βίζιτες και τα λαδικά του χωριού, πως εξανα-
θύμισε η Μανουσάκαινα και την εφούσκωσε ο 
Μανούσος τση.

Είχα ’γω κι άλλες κουζουλάδες να σάσε 
πω, συντέκνοι μου αναγνώστες, μα δε σας τσι 
διηγούμαι γιατί θα με μπεστίσετε μπλιό με τη 
γεροντική μου ακράτεια τση γλώσσας...

Χαιρετώ σας, το λοιπόν και στην άλλη βόλτα 
με το καλό.

Φιλώ σας κατακούτελα
Ο ΓΕΡω ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Γλωσσάρι
αθιβολή = λόγος, ομιλία. Βλ. Γ.Χορτάτση «Ερωφίλη», Κρήτη 

1595: «τα χείλη μου τρομάσσουσι ν’αρχίσου να μιλούσι, κι εις 
τέτοια αθιβολή βουβά να στέκου πεθυμούσι» (Α’ 127-8).

αλλιώς = ειδάλλως. Βλ. Γ. Χορτάτση «Πανώρια», Κρήτη,1590 
«άλλαξε γνώμη, αν πεθυμάς, Αλέξη, τη φιλιά μου αλλιώς σου 
τάσσω ώστε να ζω νά’χης την όργητά μου» (Γ’ 613-4).

αμάχη ή αμάχι = έχθρα: «σαφί αμάχι μου βαστάς, μα γω 
γλυκοαγαπώσε, κι άμα θά’ρθεις στον ύπνο μου, όλο γλυ-
κοφιλώ σε», Μ.Ι. Ιδομενέως.

αναρωτώ = ανακρίνω, εξετάζω. Βλ. Β.Κορνάρου «Ερωτόκρι-
τος», Κρήτη, 1610: «και ζαλισμένη αναρωτά και λέγει της 
: Φροσύνη, νένα μου, πε ο Ρωτόκριτος που πάγει κ’ιντα 
εγίνη». (Γ’ 1617-8).

απατός μου = εγώ, εαυτός μου. Βλ. Γ.Χορτάτση «Κατζούρ-
μπος», Κρήτη, 1595: «ας είναι, ας είναι, κερατά, με θέλημα 
δικό μου, μ’έβαλες κάτω, μα κι εγώ έπεσα απατός μου». 
(Γ’ 541-2).

αργατινή = βραδειά. Βλ. Μ.Τζ. Μπουνιαλή «Ο Κρητικός 
Πόλεμος» 1685 «και φθάνει μια βραδυνή, στη χώρα μέσα 
μπαίνει», (235-19)

αρμηνεύω = δίνω εντολή, προστάζω. Βλ. Μ.Τζ. Μπουνιαλή 
«Ο Κρητικός Πόλεμος» «οι άρχοντες εστέκασιν απάνω 
ν’αρμηνεύουν των γυναικών να κουβαλούν χώμα και να 
δουλεύουν» (279-27)

βίζιτα = βιζιτάρω (ιταλ.visita, visitare)= επίσκεψη, επισκέπτο-
μαι: «Ασματα Κρητικά» Anton Jeannaraki, Λειψία 1876, 
αρ.54 «και βγαίνει στ’Ακρωτήρι, σιριανίζει, τον κόσμο 
βιζιτάρει και ξανοίγει...»

βόλιτα (ιταλ.volta) = με τη σημερινή έννοια : A.Jeannaraki, 
ο.π. αρ.188 «να κάμω κύκλο στο βουνό, βόλιτα στη 
μαδάρα...»

βραδυνή = σημερινή έννοια. Βλ. Μ.Τζ. Μπουνιαλή, ο.π. «και 
φθάνει μία βραδυνή στη χώρα μέσα μπαίνει...»

βράκα = με τη σημερινή έννοια, το ένδυμα του βρακοφόρου, 
αντίθ.τα στενά τα πανταλόνια που τα φορούν οι ψαλιδόκωλοι 
ή κορδόκωλοι. Βλ. Γ. Χορτάτση «Κατζούρμπος»: «για τσι 
φελλούς φορώ, να ζω! Δεν είν’πολύ ανέ σφάνω, θαμάζομαι 
πώς έχω νου, τσι βράκες μου να βάνω». (σφάνω=σφάλλω, 
φελλός = ελαφρό υπόδημα, θαμάζομαι = απορώ).

βωλόσυρος =αλωνιστικό εργαλείο : «εχάλασέ μου συντέκνισσα, 
ο βωλόσυρος, εκουτσάθηκέ μου και η γαϊδούρα και δεν 
κατέω πως θα βωλοσύρω οφέτος το κριθάρι».

γαέρνω και γιαγέρνω = επιστρέφω, γυρίζω πίσω. Βλ. 
«Κατζούρμπος» ο.π. «Α δεν την κάμω σήμερο τσι βέστες 
να γιαγείρη και τα τσεκίνια τα πολλά κείνου του κακο-
μοίρη !» (βέστα=μακρύ γυναικείο φόρεμα, τσεκίνι=χρυσό 
βενετσιάνικο νόμισμα).

γιάντα = γιατί. Βλ. «Ερωφίλη» ο.π. «Ω, μοίρα πρικαμένη 
μου, ω μοίρα ασβολωμένη, και γιάντα στέκω ζωντανή 
στον κόσμο η καημένη!»

γίβεντο = ρεζίλεμα, καταισχύνη, εξευτελισμός: «παναστατώ, 
άμα θωρώ τα γίβεντα που κάνεις και δε κατέχω αδιαφορείς, 
γή πας να με τροζάνεις ;» Μ.Ι. Ιδομενέως

γυρεύγω = ζητώ. Βλ. Β. Κορνάρου «Η θυσία του Αβραάμ», Κρήτη 
ΙΖ’αιώνας «αντί για κρίμα η χάρη σου αντάμειψη γυρεύγει, 
τιμώρησε τον Αβραάμ, το τέκνο τι σου φταίγει;»

διφορίζω = καρπός που παράγεται μετά την εποχή της 
συγκομιδής.«μέσα σε τούτο τον καιρό κ’ημέρες που περνούσα, 
τέσσερα μήλα δίφορα ηύρεν η Αρετούσα». «Ερωτόκριτος» 
(Α’ 2015-6)

δούλεψη = υπηρεσία. Βλ.Μάρκου Αντωνίου Φόσκολου 
«Φορτουνάτος», Κρήτη 1655 Μποζ. «μα πάλι λέγε μου ό,τι 
θες, κι ό,τι ’ναι μπορετό μου θέλω πεσκέσι να γενή». Λουρ. 
«γρίκα; τη δούλεψή σου» (Α’126-7)

εδά = τώρα. Βλ. «Ερωτόκριτος» ο.π. «μα εδά ‘χει τόση δύναμη 
κ’έτσα μεγάλη εγίνη, οπού μου πήρε την εξά και δίχως νου 
μ’αφήνει». (Α’ 315-6). (εξά=εξουσία)

εκειά, κειά = εκεί. «εκειά που παίζεις, με πονείς και μια 
στιγμή το νιώθεις κι ύστερα πάλι ανάποδα τα λες και μου 
τα κλώθεις» Μ.Ι. Ιδομενέως (παίζω=ρίπτω, πυροβολώ).

ετσά = έτσι: «πιστεύγω το πως μ’αγαπάς και μην αμνόγεις 
άλλο, οι όρκοι δεν ταιργιάζουνε σ’έρωτα ετσά μεγάλο». 
Μ.Ι.Ιδομενέως. (μνόγω=ομνύω, ορκίζομαι).

ζάβαλος = ανόητος, βλαμμένος, Βλ. «Ερωτόκριτος» «ωσά 
ζαβός και πελελός πάντα’στεκε κ’εθώρει τον τόπο όπου 
επορεύγετον η πλουμισμένη κόρη» (Α’ 1073-4)

ζαβώνω,ζαβλακώνω = ζαλίζω, κάνω ανόητο κάποιον. Βλ. 
«Ερωτόκριτος» «η τόσ’ αγάπη του παιδιού τον ομυαλό 
ζαβώνει» (Γ’962)

θεληματεύω,θεληματεύγω = αποδέχομαι, συγκατανεύω. Βλ. «Η 
Βοσκοπούλα», Κρήτη γύρω στα 1600. «να το θεληματέψη η 
ομορφιά σου απόψε να κοιμηθώ κοντά σου». (107-8).

θροφή=τροφή. Βλ. «Ερωτόκριτος» «ήτονε δεκοχτώ χρονώ, 
μα’χε γερόντου γνώση, οι λόγοι του ήσανε θροφή κ’η 
ερμηνειά του βρώση» (Α’79-80)

θυμίζω (για θηλυκά αιγοπρόβατα) = βρίσκομαι σε περίοδο 
σεξουαλικής διέγερσης. «Ω, κακομοίρα μου Ρηνιώ κι οι 
δυό’χομε ένα πόνο, μηδέ κι εσύ θυμίζεις μπλιό, μηδέ κι εγώ 
φουσκώνω». Γ.Παυλάκης 

κακορίκος, κακομοίτσης = καημένος, φουκαράς. «έπιασε 
ένα διαόλου ανεμοτσάπουρο, απού αναποδογύρισε του 
κακορίκου του συμπεθέρου την ομπρέλα κι εγίνηκε σου-
ρούδι» (=μουσκίδι).

καλλουργώ, καλλουργίζω = καλλιεργώ, «έκαμε μια γερή 
μπόρα τη νύχτα και ταχιά θα πάμε να καλλουργήσομε 
το λιόφυτο».

κατακαυκαλιά = κατακαυκαλέ, κατακαυκαλίδι, «εφώνιαζε 
κι εσφύριζε ο δαίμονας το κοπέλι του τ’αναμαζωξιάρη του 
Καραγκιουλέ, κι έδωκά ντου μια κατακαυκαλιά απού’δε 
τον ουρανό σφεντύλι»

καταλαγιάζω = ησυχάζω. Βλ. «Ερωτόκριτος» «όλοι καταλα-
γιάσασι κι’εκείνη έτσι ντυμένη εις το κατώγι εκάθετο, την 
ώρα κι ανιμένει » (Γ’545-6).

κατέω, κατέχω = ξέρω . Βλ. Μαρ.Φαλιέρου «Ερωτικά όνειρα», 
Κρήτη, 1420 «και αφήνω σας και πάσα είς το τι χρωστεί 
κατέχει και πληρωθήτε μέσα σας με της φιλιάς τα έχει» 
(437-9).

κοντοβολώ = πλησιάζω, «τζαναμπέτης είναι κι άθρωπος δεν 
του κοντοβολά»

κοπελιά = νέα. Βλ. Γ.Χορτάτση «Πανώρια», Κρήτη, 1590 
«σαν όντεν ήμου κοπελιά δε θέλω κάμει τώρα, απού ποτέ 
δεν ήθελα να δώσω αθρώπου γνώρα» (Α’ 283-4)

κουζουλός = τρελλός, ανόητος. Βλ. Γ.Χορτάτση «Κατζούρ-
μπος» ο.π. «ναίσκε, μα από τσι κουζουλές όπου’ναι σαν 
κι εσένα για κείνο σκιας ποκάμισο δεν έχετε κιανένα» 
(Α’209-210).

συνέχεια στη σελ. 14
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ΟΠωΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, έτσι και φέτος 
πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 06-01-2012, 
η καθιερωμένη τελετή Αγιασμού των Υδάτων 
στην Πηγή, στον Πλάτανο του χωριού μας.
Από νωρίς οι πιστοί, οι χωριανοί μας και οι 
φίλοι τους από τα γύρω χωριά και τα Χανιά, 
παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία, στο Ναό 
του Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια πήγαν, εν 
πομπή, στην Πηγή του Πλάτανου, όπου τελέ-
στηκε από τον πρωτοπρεσβύτερο της ενορίας 
μας Μανώλη Νικολακάκη η Κατάδυση του 
Τιμίου Σταυρού.
Για το σταυρό βούτηξαν, με επιτυχία, ο Μανώλης 
Τσικουδάκης και ο Τάσος Παπαδάκης.
Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, προσφέρθηκε 
κέρασμα, πίτα και τσικουδιά, στους συγχωρι-
ανούς μας και στους Χανιώτες επισκέπτες με 
τη φροντίδα της ενοριακής επιτροπής και του 
Πολιτιστικού μας Συλλόγου. 

Δραστηριότητες  
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων

Χριστουγεννιάτικο παζάρι: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων πραγματοποίησε χριστου-
γεννιάτικο παζάρι για την ενίσχυση του Συλλόγου. Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 
να φτιαχτούν ημερολόγια, κηροπήγια και γούρια ήταν αποξηραμένα φυτά της περιοχής μας. 
Οι κατασκευές είχαν μεγάλη αποδοχή από τους χωριανούς και από τους συγχωριανούς μας. 
Το Δ.Σ. του συλλόγου θέλει και μέσω της εφημερίδας να ευχαριστήσει τις γυναίκες του χωριού 
που πρόσφεραν απλόχερα τις ικανότητες τους και είχαμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, όπως 
σχολιάστηκε από όλους, κάνοντας εντύπωση γιατί όλα ήταν από απλά-φυσικά υλικά. Στην 
ομάδα κατασκευής ήταν οι: Χαιρετάκη Εύη, Παπαγιαννάκη Κατερίνα, Τσιτσιρίδη Αρτεμισία, 
Νικητάκη Ιφιγένεια, Μπουντάκη Καίτη, Χαλβαδάκη Ευαγγελία, Τζούντιθ Γουότσεν και Ζου-
μπάκη-Κουρομιχελάκη Ρένα. Το Δ.Σ. τις ευχαριστεί θερμά και τους εύχεται και του χρόνου με 
υγεία. Επίσης στις κατασκευές βοήθησαν και πολλά παιδιά του χωριού.

Παιδική γιορτή: Στις 22 Δεκεμβρίου έγινε η 
καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα 
παιδιά του χωριού. Τα παιδιά ένιωσαν μεγάλη 
χαρά που μόνα τους και με την βοήθεια της 
συγχωριανής νηπιαγωγού Άννας Παντερμάκη 
κατασκεύασαν Χριστουγεννιάτικα στολίδια 
και διακόσμησαν το χώρο. Επίσης ο χώρος 
διακοσμήθηκε από τα σπιτάκια του χωριού του 
Αϊ Βασίλη που μας τα παραχώρησε ο Μανώλης 
Χαιρετάκης ιδιοκτήτης του κτήματος «Διαδρομές», 
και τον ευχαριστούμε θερμά. Το αποτέλεσμα ήταν 

φανταστικό για τα παιδιά που πέρασαν ευχάριστα την ώρα τους. Με την βοήθεια της Άννας, 
τα παιδιά παρουσίασαν με επιτυχία την Γέννηση του Χριστού. Στη συνέχεια μοίρασε δώρα ο 
Αϊ Βασίλης (Χρίστος Τσιτσιρίδης) και ακολούθησε μπουφές με προσφορές εδεσμάτων από τους 
γονείς των παιδιών και άλλων χωριανών. 

Κοπή πίτας: Το Δ.Σ. του συλλόγου αποφάσισε να 
γίνει φέτος η κοπή της Βασιλόπιτας, απλά, στην 
αίθουσα του συλλόγου. Την πίτα ευλόγησε και 
έκοψε ο Πάπα-Μανώλης και ευχήθηκε σε όλους, 
υγεία και ευτυχία. Το φλουρί, ένα γούρι του 2012, 
προσφορά του χρυσοχόου Χρίστου Τσιτσιρίδη, 
το κέρδισε η Κοτρωνάκη Γεωργία. Ακολούθησε 
μπουφές με συνοδεία κρασιού και τσικουδιάς που 
πρόσφεραν οι χωριανοί μας. Ήταν μια ευχάρι-
στη βραδιά. Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν και 
ευχόμαστε και του χρόνου με υγεία.

Για το σταυρό βούτηξαν, με επιτυχία, ο Μανώλης 
Τσικουδάκης και ο Τάσος Παπαδάκης.

η τελετή Καθαγιασμού των Υδάτων στο χωριό μας



η εφημερίδα των αρμενιανών 9
Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας και ετήσια Γενική Συνέλευση

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 πραγματοποιήθηκε και φέτος, με επιτυχία, 
η εκδήλωση του συλλόγου μας, που περιελάμβανε την ετήσια γενική συνέλευση και, 
φυσικά την κοπή της Αγιοβασιλιάτικης Πίτας. Η εκδήλωση αυτή φιλοξενήθηκε για άλλη 
μια φορά στο ξενοδοχείο Crystal City, στο Μεταξουργείο, όπου και πραγματοποιείται 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

Την όλη εκδήλωση παρουσίασε η κα Ρένα Καβρουλάκη, 
σύζυγος του Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας κ. Δημητρίου 
Παν. Καβρουλάκη.

Ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας ήταν η παρουσίαση του βιβλίου του 
συγχωριανού μας, πατέρα Εμμανουήλ Δ. Καβρουλάκη, «Ο ιερός 
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κυπριάδου», την οποία ανέλαβε 
να κάνει ο πανεπιστημιακός καθηγητής Θεοχάρης Προβατάκης, 
ο οποίος και μας τίμησε με την παρουσία του.

Την εκδήλωση άνοιξε με το λόγο του ο πρόεδρος του συλλόγου 
κ. Γιάννης Τερεζάκης, ο οποίος αφού έδωσε τις ευχές του για το 
Νέο Έτος, έκανε, όπως τόνισε, τον φτωχό από πλευράς δραστη-
ριοτήτων, απολογισμό του 2011 και παρατήρησε ότι οι χωριανοί 
πρέπει να συμμετέχουν λίγο περισσότερο στις δραστηριότητες 
του συλλόγου προκειμένου ο σύλλογος να έχει συνέχεια. Ανέφερε 
επίσης, ότι η καλοκαιρινή εκδρομή που κάναμε όλα αυτά τα 
χρόνια στο χωριό μας, δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί δεν υπήρξε η 
συνεργασία του συλλόγου με το τοπικό σύλλογο και την Ενορία, 
όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια μίλησε για τα 
πεπραγμένα του συλλόγου, τη χρονιά που μας πέρασε. 

Το 2011, λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
30 Ιανουρίου: Κοπή Αγιοβασιλόπιτας στο ξενοδοχείο «Crystal City».
5 Φεβρουαρίου: Αποκριάτικος χορός στο κρητικό κέντρο «Ξεφάντωμα» μαζί με το 

σύλλογο Νιππιανών και των Αγκουσελιανών Ρεθύμνης.
13 Μαρτίου: Παρουσία του συλλόγου, την ημέρα της Ορθοδοξίας, στην εκδήλωση για την παρου-

σίαση του βιβλίου του πατέρα Μανώλη Καβρουλάκη στην ενορία που διακόνησε για χρόνια. Το 
βιβλίο το παρουσίασε ο μεγάλος Ιεροψάλτης Στέλιος Αραβαντινός και ήταν και η αφορμή για 
την παρουσίαση και την περιγραφή του συγγράμματος και απ’ το σύλλογο μας. 

5 Ιουνίου 2011: Ημερήσια εκδρομή του συλλόγου των Αρμενιανών Αττικής. Προορισμός μας ήταν 
το Λουτράκι Κορινθίας, το μοναστήρι του Οσίου Παταπίου και η λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρα-
κίου.

15 Αυγούστου: Αρτοκλασία απ’ το σύλλογο υπέρ Υγείας των απανταχού Αρμενιανών.
Τα παραπάνω πεπραγμένα του συλλόγου, εγκρίθηκαν απ’ όλα τα μέλη του ανεξαιρέτως. 

Έπειτα, η ταμίας του συλλόγου, κ. Σοφία Τερεζάκη, παρουσίασε τον 
οικονομικό απολογισμό του 2011, όπου και τον ενέκριναν οι συμμετέχοντες 
στην συνέλευση, ενώ ο κ. Γιάννης Τσακιράκις υπεύθυνος έκδοσης της εφημε-
ρίδας μας, έκανε μια πλήρη ενημέρωση, σχετικά με την Ελευθερόπολη, και 
ιδιαίτερα παρακάλεσε λόγω της αύξησης του κόστους έκδοσης, να υπάρξει 
μεγαλύτερη οικονομική στήριξη, καθώς και συμμετοχή και εμπλουτισμός 
της ύλης.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την προσφώνηση του πανεπιστημιακού 
κ. Θεοχάρη Προβατάκη, ο οποίος έχει ένα πλού-
σιο βιογραφικό. Γεννημένος στο χωριό Χριστός 

Ιεράπετρας Κρήτης έχει σπουδάσει θεολογία, φιλοσοφία και αρχαιολογία. 
Διετέλεσε Διευθυντής-συντονιστής στο υπουργείο Πολιτισμού, εργάστηκε 
ως δημοσιογράφος και ως συντάκτης σε επιστημονικά περιοδικά, λεξικά 
και εγκυκλοπαίδειες και ως καθηγητής σε σχολές αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων. Ακόμη έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, χρυσά και αργυρά, και 
διακρίσεις από Ιδρύματα και υπηρεσίες.

Ο κύριος Προβατάκης, αφού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πατέρα 
Μανώλη Καβρουλάκη και τον συνεχάρη για την προσπάθειά του, έκανε μια 
εμπεριστατωμένη περιγραφή του βιβλίου του 
συγχωριανού μας, παρουσιάζοντας κάθε 
κεφάλαιο ξεχωριστά. 

Ο πρόεδρος του συλλόγου τίμησε τον κ. Προ-
βατάκη με ένα αναμνηστικό δώρο για τη συμβολή 
του στην εκδήλωση του συλλόγου μας.

Αντιφωνώντας στη συνέχεια ο Σεβαστός παπά 
Μανώλης ξεκίνησε με τη μαντινάδα – ευχαριστώ-
ντας τους προλαλήσαντες – «ότι οι προλαλήσαντες 
δεν ήταν πληρωμένοι μα έπραξαν ευγενικά ως 
είναι μαθημένοι», για να χειροκροτηθεί ιδιαί-
τερα. Συνεχίζοντας ανέφερε πως αποφάσισε και 
έγραψε τούτο το βιβλίο, το οποίο αφιέρωσε στη 
μακαριστή σύζυγό του, ενώ τα έσοδα του βιβλίου 
παραχώρησε στην εκκλησία αυτή για τη συντή-
ρησή της. Μια προσφορά που έκανε και κάνει ο 
παπά- Μανώλης, εδώ και πολλά χρόνια, τιμώντας 
τον εαυτό του, το χωριό του, την Κρήτη. 

Αιδ. Μανώλης Καβρουλάκης:  
«Το στόμα απού μίλησε, δεν το ’χα πληρωμένο 

 / Μα μίλησε ευγενικά, ως είναι μαθημένο».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΜΕΝΙΑΝωΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  

«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ»
ΕΣΟΔΑ 2011: 4.627,47
ΕΞΟΔΑ 2011:  3.220,37 

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2010  1.475,87 
Πλέον Εισπράξεις έτους 2011  3.151,60 
Σύνολο Εισπράξεων  4.627,47 
Μείον πληρωμές έτους 2011  3.220,37 
Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2011  1.407,10

Παραθέτουμε την ομιλία - παρουσίαση του Δρ. Θεοχάρη 
Μιχ. Προβατάκη, Διευθυντού του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Πρόεδρου Ομοσπονδίας Λογοτεχνών Ελλάδος, όπως δια-
βάστηκε στην εκδήλωση.

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου  
Κυπριάδου Παναγία η Καρτερούσα

Τιμώντες τον τιμώντα, τιμάτε τον τιμώμενο. 
Τιμώντας σήμερα αυτούς που μας προσκάλεσαν 
στη σημερινή εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας 
τιμάτε τον τιμώμενο δηλαδή τον συγγραφέα και 
το έργο με τίτλο: «Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Κυπριάδου “Παναγία η Καρτερούσα”». 
Ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος πα-
τήρ Εμμανουήλ Δ. Καβρουλάκης διακεκριμένος 
πνευματικός και θεολόγος που κατάφερε παρά 
το φόρτο των ιερατικών του καθηκόντων να μας 
σκιαγραφήσει όχι μόνο τις σκέψεις του και τα 

βιώματα του στη διαχρονική ίδρυση και ανοικοδόμηση του περικαλλούς 
ναού της ενορίας του, αλλά και την ίδια την καρδιά του που ξέρει να 
βιώνει την αλήθεια, να ζει τον πόνο και τη λύπη, να εργάζεται συνεχώς 
πνευματικά και σωματικά, να καταγράφει βιωματικά την παράδοση, τις 
μνήμες, τις πράξεις, τα γεγονότα και τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν 
ως λειτουργό του Ύψιστου και ως πνευματικό πατέρα. 

Ειδικότερα το βιβλίο που συνέγραψε ο πατήρ Εμμανουήλ Καβρουλάκης 
και που πολύ σύντομα παρουσιάζομε έχει σχήμα μικρό, αριθμεί 144 σελίδες 
και αναφέρεται στο ιστορικό ίδρυσης της ενορίας και της ανοικοδόμησης 
του ναού από το 1923 ως τις μέρες μας. Περιέχει εκτός από τα κείμενα, 
τα απαραίτητα διατάγματα ίδρυσης του ενοριακού ναού, 60 έγχρωμες 
φωτογραφίες, 4 επίτιτλα, 15 διακοσμητικά σχέδια και 35 καλλιτεχνικά 
αρχικά γράμματα, ενώ στο εξώφυλλο και στο οπισθόφυλλο έχει την 
πρόσοψη του ναού και το εξαιρετικό ξυλόγλυπτο τέμπλο αντίστοιχα 
– με τμήματα από τη θαυμαστή πράγματι εικονογράφηση του ναού. Το 
όλο έργο χωρίζεται σε τρία κεφάλαια και δύο παραρτήματα, για να 
τελειώσει με τον επίλογο, χωρίς να παραλείψει να σημειώσει τις πηγές 
και τα βοηθήματα που χρησιμοποίησε για να συγγράψει το έργο.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο ιστορικό της σύστασης και της 
ονομασίας της ενορίας, στην προϊστορία και ιστορία του ναού και στον 
καθορισμό των ορίων του ως ενορία και περιγράφονται δύο επώνυμα 
περιστατικά που βεβαιώνουν απόλυτα την πρόνοια του Θεού και της 
Παναγίας για την ανοικοδόμηση και λειτουργία του ναού.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την εξαιρετική αγιογράφηση 

όλων των χώρων του ναού, το θαυμαστό ξυλόγλυπτο τέμπλο, το δεσποτικό 
θρόνο, τον πρωτοχριστιανικό εν σχήμα ξυλόγλυπτο άμβωνα, τα παγκάρια, 
τα προσκυνητάρια, τα αναλόγια, το γυναικωνίτη, το ψηλό κωδωνοστάσιο, 
τους ημιυπόγειους χώρους και τις τρεις αυλές του ναού.

Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο πνευματικό και κοινωνικό 
έργο της ενορίας, στους εφημέριους, τους πρωτοψάλτες και τους τεχνικούς 
και λοιπούς συνεργάτες της ενορίας.

Τα παραρτήματα Α’ και Β’ αναφέρονται το πρώτο στους λόγους 
που εξεφωνήθηκαν στον θεμέλιο λίθο και τα εγκαίνια του ναού από 
τον Αιδεσιμολογιώτατο πατέρα Εμμανουήλ Καβρουλάκη όπως και 
στην τιμητική εκδήλωση που έγινε στο πνευματικό κέντρο του Δήμου 
Γαλατσίου προς τιμήν του ίδιου λειτουργού του Υψίστου. Εντός του Β’ 
περιλαμβάνονται διάφορα κείμενα για την Παναγία.

Το έργο τελειώνει με οφειλόμενες ευχαριστίες, δύο επιτυχημένα 
τετράστιχα, τις πηγές, τα βοηθήματα και τα περιεχόμενα.

Και είναι ν’ απορεί κανείς το πώς κατόρθωσε ο συγγραφέας του έρ-
γου Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Δ. Καβρουλάκης θεολόγος, μέσα σε 
144 σελίδες να παρουσιάσει έναν ολόκληρο κόσμο χωρίς να παραλείψει 
τίποτα. Ιχνηλατεί δηλαδή προσεκτικά όλες τις προϋποθέσεις ιδρύσεως 
της ενορίας, ανοικοδόμησης του ιερού ναού και εύρυθμης λειτουργίας 
του, ιχνογραφώντας συνετά και υπεύθυνα όλα τα γεγονότα που έπαι-
ξαν σημαντικό ρόλο στην ίδρυση της ενορίας, στην ανοικοδόμηση του 
περικαλλούς ιερού ναού και στην εύρυθμη λειτουργία του. Και για να 
χρησιμοποιήσω μια μοντέρνα ορολογία, το μικρό αυτό βιβλίο είναι 
σε μορφή compact συμπυκνωμένη όπου με γλαφυρότητα και ιστορική 
ευσυνειδησία περιγράφονται έντονα και υπεύθυνα οι βιωματικές εμπει-
ρίες του συγγραφέα με όλα τα συμμαρτυρούμενα ίδρυσης της ενορίας, 
ανοικοδόμησης του ναού και εύρυθμης λειτουργίας του.

Θερμά λοιπόν συγχαρητήρια στον δημιουργό του έργου και ο Θεός να 
του χαρίζει χρόνια να συνεχίσει το πλούσιο και πολύπτυχο έργο του που 
είναι καρπός επίπονης αναζήτησης και γόνιμης πνευματικής εργασίας.

Πριν εγκαταλείψω το βήμα θα ήθελα να πω ότι το έργο που παρου-
σιάσαμε ο αιδεσιμολογιότατος Εμμανουήλ Καβρουλάκης το αφιερώνει 
εις την αείμνηστη του πρεσβυτέρα Ζαχαρένια η οποία σήμερα ειδικά θα 
αγάλλεται εκεί που βρίσκεται και για την οποία, αν και δε γνώρισα, μου 
είπαν ότι ήταν σεμνή με ακέραιο χαρακτήρα, ο δε ψυχικός της κόσμος 
συντελούσε ανθοδέσμη αρετών και ψυχικών χαρισμάτων.

Ο ίδιος ο συγγραφέας του έργου πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ 
Καβρουλάκης στο συγγραφικό του έργο σημειώνει:

«Ο κτήτωρ τάχα του Ναού
Και γράψας τούτο το δοκίμιον
Κύριε φύλατε αυτόν
Ομού τε και το ποίμνιον»

Στη συνέχεια μας έδωσε και αυτός τις ευχές 
του, τόσο στους χωριανούς, στο Σύλλογο, και τα 
ξεχωριστά συγχαρητήρια και ευχαριστίες του, 
στον πρόεδρο του συλλόγου κ. Γιάννη Τερεζάκη, 
όσο και στον εκδότη της εφημερίδας κ. Γιάννη 
Τσακιράκι, ανίψια του όπως είπε, και είναι, που 
σκέφτηκαν και τον τίμησαν. 

Όπως είπε και ο ίδιος «Ουκ επ’ άρτο ζήσεται 
μόνο ο άνθρωπος» δεν φτάνει δηλαδή μόνο το 
ψωμί για να ζήσει ο άνθρωπος, χρειάζονται και 
οι εκδηλώσεις και να εκφράζει κανείς την άποψη 
του με παρρησία.

Ξεχωριστή τιμή του χωριού προς το πρό-
σωπό του που δέχτηκε με περισσή χαρά και 
ικανοποίηση.

Έπειτα, η εκδήλωση έληξε με την ευλογία της 
Αγιοβασιλόπιτας απ’τον πατέρα Μανώλη και το 

παραδοσιακό κέρασμα στα τιμώμενα πρόσωπα 
της εκδήλωσης και στα μέλη του συλλόγου, απ’ 
τον πρόεδρο του συλλόγου, κ. Τερεζάκη.

Τη γιορτή μας τίμησαν με την παρουσία τους 
εκτός απ’ τον κύριο Προβατάκη, ο κ Βαρδής 
Μπραουδάκης, Α΄ αντιπρόεδρος της ομοσπον-
δίας Αποκόρωνα, και η γενική γραμματέας της 
ομοσπονδίας, κ. Αθηνά Μαραθάκη. Επίσης, ο 
δημοσιογράφος και παρουσιαστής στο ραδιόφωνο, 
φίλος του συλλόγου μας, κ. Γιάννης Κριαράκης. 
Απ’ το σύλλογο του Εμπρόσνερου ο κ.Μανώλης 
Θυμιανός κ απ’ το σύλλογο Παιδοχωρίου, ο κ 
Γιάννης Πανηγυράκης. Βέβαια, θα πρέπει να 
αναφέρουμε και την παρουσία ενός απ’ τους 
μεγαλύτερους σε ηλικία του χωριού μας, του κ. 
Γιάννη Βαγιωνάκη.

Ευχαριστούμε αυτούς που μας τίμησαν και 

ευχόμαστε σε όλους μια νέα χρονιά με υγεία, 
υπομονή και αισιοδοξία!

Μαριάννα Γαλανάκη
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ υπάρ-
χουν πάρα πολλές. Όμως όσες κι αν έχουμε 
γνωρίσει, ο νους γυρίζει πάντα στον τόπο που 
μάγεψε την παιδική μας ηλικία. Ο τόπος μας, μια 
καταπράσινη εξαίσια ζωγραφιά με πολύχρωμες 
πινελιές τα σπίτια του χωριού μας, ξεκουράζει 
τη ματιά και το νου και γαληνεύει την ψυχή. 
Μαζί ο απαλός θόρυβος από τις κρυστάλλινες 
πηγές και το σιγανό μουρμούρισμα του τρε-
χούμενου ολόδροσου νερού. Δέντρα – δέντρα 
πολλά, μικρά και μεγάλα, που ζήσαμε δίπλα 
τους, βουβοί μάρτυρες και υπομονετικοί συμπα-
ραστάτες, πολύτιμοι, της ζωής μας. Δεσπόζει ο 
κάμπος με τις πορτοκαλιές και κυρίως με τις 
ελιές, αιώνια σύμβολα της ειρήνης. Πάνω απ’ 
όλα τα πανέμορφα περήφανα πλατάνια, που 
έχουν συνδεθεί με τις σπουδαίες ιστορικές 
στιγμές του τόπου.

Αλλά εκτός από αυτά τα σπουδαία και 
σημαντικά για όλους μας, υπάρχουν και άλλα 
που έχουν για τον καθένα μας ιδιαίτερη σημασία, 
όπως ακριβώς συμβαίνει και στις ανθρώπινες 
κοινωνίες: υπάρχουν οι λίγοι, οι εκλεκτοί, που 
είναι γνωστοί σε όλους για την προσφορά και την 
αξία τους και οι άλλοι, οι άσημοι, οι άγνωστοι 
στους πολλούς, αλλά που συνδέονται στενά 
μαζί τους ορισμένοι άνθρωποι για κάποιους 
λόγους. Ανάμεσα στα πολλά που δεν φεύγουν 
από το μυαλό μου είναι και όσα ακολουθούν. 
Θυμάμαι την όμορφη πορτοκαλιά που δέσποζε 
στη μέση του κήπου μας. Μεγάλο δέντρο την 
είχε μεταφυτέψει ο παππούς από περιβόλι φίλου 
του που δεν ήθελε «να χαραμίζει τον τόπο» 
αφού κάτω από την πλούσια σκιά της δεν ευδοκιμούσαν οι ντομάτες και τα 
κολοκύθια! «Αμαρτία να χαλαστεί τέτοιο δεντρό», είπε ο παππούς. Κι ένιωσα 
τόση λύπη όταν πια πολύχρονη και κουρασμένη άρχισε για πολύ καιρό, παρά 
τις προσπάθειες μας να τη σώσουμε, ν’ αποζητά το τέλος. Έμεινε ένας άχαρος 
και απελπισμένος κορμός με γυμνά κλαδιά, πριν γείρει στο χώμα. Κοντά της 
υπήρχε η καρυδιά που είχε φυτέψει ο πατέρας, ψηλότερη και λυγερή, και που 
ξαφνικά τη μέρα που πέθανε εκείνος, μήνα Ιούνιο, έπεσε κάτω ξεριζωμένη λες 
και δεν ήθελε να υπάρχει πια. Πολύ μικρή θυμάμαι με συγκίνηση τη μάνα να 
φυτεύει το γιασεμί που με τις φροντίδες της μεγάλωσε γρήγορα χαρίζοντας την 
ευωδιά του. Θυμάμαι στο διπλανό κήπο του Αντώνη Καβρουλάκη (Μάνωλα) 
τη γέρικη ελιά στη μέση του χωραφιού. Στρώνοντας μια κουρελού διάβαζα 
όλα τα πρωινά Ιουλίου και Αυγούστου, κάτω από το δροσερό ίσκιο της για 
να δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο – τότε γίνονταν αρχές Σεπτεμβρίου-. Τ’ 
απογεύματα την άφηνα για την πλουσιότερη σκιά που έριχνε το  σπίτι στο 
δικό μας κήπο. Όταν βγήκαν τ’ αποτελέσματα, παραμονή των αρχαγγέλων, 
πήγα κοντά της, ακούμπησα με αγάπη το χέρι στο ροζιασμένο κορμό της και 
της ψιθύρισα δακρυσμένη: ελίτσα μου τα καταφέραμε! Εκείνη ανάδευσε τα 
φύλλα της σαν να κατάλαβε. Θυμάμαι το κυπαρίσσι, στην αυλή της Αργοτίνης, 
να παρακολουθεί αμίλητο τις απογευματινές συγκεντρώσεις των γειτόνων και 
τις βραδινές αποσπερίδες με τις ιστορίες και τα ανέκδοτά τους ανακατεμένα 
με φωνές και γέλια· όπως θυμάμαι τη μεγάλη ελιά στην αυλή του Νικόλα του 
Παρασκευουδάκη, δίπλα στο δρόμο, με τους γειτόνους ν’αποσπερίζουν, ή να 
παίζουν κάποια γιορτινά απογεύματα αμάδες. Οι παίχτες ήταν πάντα μεγάλοι 
άντρες και γυναίκες, πράγμα ασυνήθιστο. Και η γυναίκα που ράβδισε την ελιά, 

ένα χρόνο, φορούσε ένα παντελόνι του άντρα 
της. Κάτι τέτοιο τα παιδιά δεν είχαμε ξαναδεί. 
Ήταν τόσο πολύ παράξενο! Αφού και η δασκάλα 
μας, η Υακίνθη στην Τρίτη του Δημοτικού, όταν 
μια μαθήτρια έβαλε περισπωμένη στη λέξη νερό, 
μας είπε: «Όταν βάλομε περισπωμένη στο ε και 
το ο είναι σα να βλέπουμε μια γυναίκα να φορεί 
παντελόνια!».

Και πώς να ξεχάσω το μοναδικό δέντρο της 
αυλής του σχολείου μας, το πεύκο. Η συμμαθή-
τρια μου η Κατίνα Χ. είχε γράψει στην έκθεσή 
της – είμαστε στην Τρίτη τάξη-:

«Τέτοιο ένα πευκάκι
Αχ τι θησαυρός!
Το αγαπάει ο κόσμος
Και το ευλογεί ο Θεός…»
Δεν ξέρω για τον κόσμο. Εμείς όμως το 

λατρεύαμε. Ήταν η σκιά και η δροσιά του η 
μοναδική. Τρέχαμε το διάλειμμα να πρωτοπρο-
λάβουμε να πιάσουμε θέση κοντά του. Ήταν και 
το μόνο μέρος της αυλής που δεν είχε βράχια 
αλλά χώμα και το ιδανικότερο για το αγαπη-
μένο μας παιχνίδι τον κουτσό. Ας τρώγαμε του 
κόσμου την κατσάδα από τους γονείς μας, γιατί 
χαλούσαμε τα παλιοπάπουτσα που φορούσαμε 
μ’ αυτό το παιχνίδι.

Θυμάμαι και το φύτεμα των ευκαλύπτων, 
άνοιξη, στον κεντρικό δρόμο. Η Ε’ και Στ’ τάξη, 
αντί για εκδρομή, πήγαμε μια Τετάρτη και ανοίξαμε 
τους λάκκους! Έπρεπε να έχουν αρκετό βάθος 
για να «ριζώσουν» τα δεντράκια. Δουλεύαμε 
δυο-δυο και όταν κουρασμένα πια ρωτούσαμε 
το δάσκαλό μας, τον παπά Λευτέρη, «φτάνει 

κύριε;» μας απαντούσε· «μπάτε μέσα μωρέ να δούμε ανε σκάψετε σαν το μπόι 
σας». Και μέχρι το μεσημέρι ήθελε λίγο ακόμη. Έτσι χρειάστηκε και από την 
επόμενη βδομάδα μια μέρα για να τελειώσει το φύτεμα. Όσο ήταν ανοιχτά τα 
σχολεία τα ποτίζαμε τακτικά. Το καλοκαίρι, παρά τη μεγάλη ζέστη, τα μικρά 
δεντράκια άντεξαν, ιδιαίτερα στο δρόμο προς το Νιο Χωριό. Ο δάσκαλος 
Χαραλαμπάκης με τον γκαζοντενεκέ κουβαλούσε νερό και τα πότιζε.

Θα μπορούσα ν’ αναφερθώ σ’ ένα σωρό ακόμη. Όμως θα σταθώ μόνο σ’ 
ένα. Εκείνο που με εντυπωσίασε πιο πολύ από τα άλλα και με γέμιζε σκέψεις 
και απορίες. Από πολύ μικρή παρατηρούσα ένα μοναχικό μικρό δεντράκι, το 
γιασεμί του δρόμου, όπως το ονόμασα. Το λυπόμουν. Μου φαινόταν κουρασμένο, 
έρημο και μελαγχολικό, αλλά το θαύμαζα κιόλας. Πηγαίνοντας καθημερινά στο 
σχολείο ή για δουλειές, το έβλεπα μπροστά στο σπίτι του Χρίστου Καλλιβρε-
τάκη να ακουμπά ελαφρά στον τοίχο του ενός δωματίου. Διακριτικό πάλευε 
τη ζέστη, το κρύο, τον αέρα, χωρίς βοήθεια από κανένα. Πως βρέθηκε εκεί; 
Πως ζούσε; Πως τα κατάφερνε; Δεν μπορούσα να καταλάβω. Χωρίς χώμα και 
λίπασμα και, το κυριότερο, χωρίς νερό βρισκόταν πάντα εκεί. Και πρόσφερε 
απλόχερα την ευωδιά του όταν δίπλα του μαζεύονταν τα απογεύματα ή τα 
βραδάκια του καλοκαιριού, οι γείτονες. Αυτές τις δύσκολες μέρες δεν φεύγει 
από το μυαλό μου το γιασεμί του δρόμου. Χωρίς φωνή, η σιωπή του είναι 
τόσο φλύαρη: Ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες, η ζωή μπορεί ν’ αντέξει. 
Ακόμη και στις πιο μαύρες καταστάσεις, το χρώμα θα αντισταθεί. Ακόμα και 
στην πιο μεγάλη παγωνιά, κάτι θα ζεστάνει την ψυχή μας. Αυτό δεν θα μας το 
προσφέρει κανείς. Είναι κάτι από μας τους ίδιους. Φτάνει να κλείσουμε καλά 
το ντουλάπι της πίκρας και να μη σταματήσουμε να παλεύουμε.

Το γιασεμί του δρόμου και άλλα
Γράφει η Μαίρη Πριπάκη-Κουντάνη

…Θυμάμαι την όμορφη πορτοκαλιά που δέσποζε στη μέση του 
κήπου μας… Φωτογραφία Κουρκουτά Ερασμία, 1999.

Το πεύκο που δέσποζε στην αυλή του σχολείου, μια δεκαετία 
περίπου νωρίτερα. τον Μάιο του 1941 λίγο πριν την Μάχη της 
Κρήτης, ενώ προσπαθεί να κάνει σκιά στους αεροπόρους που 
είχαν στρατοπεδεύσει στο Σχολειό. 



Κάλαντρα στους Αρμένους
Με ικανοποίηση και χαρά διαπιστώσαμε ότι ένας 
μεγάλος αριθμός από παιδιά του χωριού μας, είπαν 
τα κάλαντρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς. Δημοσιεύουμε μια σειρά από τις φωτογραφίες 
των καλαντρολόγων, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 
έθιμο θα συνεχιστεί και με τα κάλαντρα του Λαζάρου 
και της Μεγάλης Παρασκευής, τα οποία δημοσιεύομε 
για άλλη μια φορά.

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Χαίρετε εσείς χριστιανοί 
που είστε εδώ τριγύρω
ακούσετε να σας επώ 
το θαύμα του Σωτήρος.

Θαύμα μεγάλο έγινε 
στην πόλη Βηθανία 
και στους ανθρώπους 
έδειξε την άνω βασιλεία.

Έδειξε πως ο άνθρωπος
έχει ψυχή και σώμα
φεύγει η ψυχή στους ουρανούς 
και το κορμί στο χώμα.

Εβραίος εκατείχετο 
να γίνει Φαρισαίος 
μα ήταν φίλος του Χριστού
πολύ αγαπημένος.

Στα δεκατέσσερα Μαρτιού 
και στα τριάντα τρία
ο Λάζαρος απόθανε 
εν πόλη Βηθανία.

ελευθερόπολις12
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ΚΑΛΥΒΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και με 
πλήθος κόσμου γιορτάσθηκε το φετινό “Κα-
λυβιανό Καρναβάλι” του Δήμου Αρμένων. 
Οι επισκέπτες είχαν και φέτος την ευκαιρία 
να ξεχαστούν για λίγο από τις δυσκολίες 
της καθημερινότητας. Εκτός της μεγάλης 
συμμετοχής των Καλυβιανών αρμάτων, στο 
Καρναβάλι συμμετείχαν και τα χωριά Στύλος, 
Νιο Χωριό, Αρμένοι και Τσιβαρά. 

Το χωριό είχε πλημμυρίσει με μασκαράδες από νωρίς και όσο πλησίαζε η ώρα της παρέλασης τα πειράγ-
ματα στους δρόμους και στα μαγαζιά που ήταν κατάμεστα από κόσμο, έδιναν και έπαιρναν. 

Οι πειρατές, οι ζουλού, τα στρουμφάκια, το μάζεμα της ελιάς, ήταν μερικά, από τα θέματα που πρόσφε-
ραν όλοι όσοι συμμετείχαν. 

Στις Καλύβες, το ομαδικό καρναβάλι έχει μεγάλη ιστορία και συμπληρώνει με τη φετινή χρονιά πολλές 
δεκαετίες, αφού άρχισε το 1930. Σταμάτησε όμως κάποιες χρονιές, με την κατοχή, τον εμφύλιο και τελευταία 
φορά με την χούντα των συνταγματαρχών το 1967. Αξίζει πάντως να τονίσουμε ότι η παρουσία των αρμάτων 
με τη σημερινή περίπου μορφή, έχει αρχίσει από το 1954.

Δημοσιεύουμε δύο παλιές φωτογραφίες του καρναβαλιού από το αρχείο της κυρίας Ειρήνης Καλαϊτζά-
κη, του 1955 και του 1958, όπως δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του δημοσιογράφου Γιάννη Κάκκανου 
(http://yanniskakanos.gr).

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΜΕΝωΝ συμμετείχε και φέτος στο Καλυβιανό καρναβάλι με 
θέμα τους πειρατές. Ο Χρήστος  Τσιτσιρίδης ο οποίος ήταν και ο πρωτομάστορας κατάφερε να γίνει ένα 
μεγαλοπρεπές  πειρατικό καράβι. Επίσης βοήθησαν οι : Τάσος και Σούλα Παπαδάκη, Παύλος και Στεφανία 
Αβερκάκη, Γιάννης και Ηρώ Στεφανάκη, Αρτέμης και Κατεριάννα Τσιχλάκη, Στάθης Καλούδης, Φώτης και 
Μαρία Ξυπολιτάκη, η οικογένεια Μιχάλη Ορφανάκη, η Αβερκάκη Ευαγγελία, ο  Μιχάλης Κοτρωνάκης, 
η Βάσω Σταυρουλάκη, η Αρτεμισία Νικολουδάκη-Τσιτσιρίδη και η οικογένεια του Χρήστου Τσιτσιρίδη. 
Επίσης συνέβαλλαν οι Καβρουλάκης Βαγγέλης, Χαλβαδάκης Βασίλης του Γεωργίου, Αλβανός Μιχάλης,  και 
το κατάστημα Αβερκάκη με τα διάφορα  υλικά που μας δώρισε.

Την προσπάθεια ενίσχυσαν ακόμη οικονομικά οι: Πολυχρονάκης Μανώλης 25€, Πολυχρονάκης Πολυχρόνης 
25€, Τσιχλάκης Αρτέμης 20€, Παράσχου Δήμητρα 20€, Ξυπολιτάκης Φώτης 20€, Καραβελάκη Μανώλη 20€, 
Περογιάννης Νίκος 20€, Νικολουδάκης Γιάννης 10€, Βιριράκης Νίκος 30€, Μπουντάκης Παναγιώτης 10€, 
Καλούδης Στάθης 30€, Νικητάκης Νικήτας 50€, Ορφανάκης Μιχάλης 20€.

Μετά το τέλος της παρέλασης όλοι οι καρναβαλιστές επιστρέψαν στην αίθουσα του Συλλόγου, όπου με 
μάγειρα τον Παπαδάκη Δημήτρη και την γυναίκα του, ψήνοντας σουβλάκια, πίνοντας κρασί, προσφορά 
των παρευρισκόμενων, και χορεύοντας ευχηθήκαν και του χρόνου με υγεία! 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην κατασκευή του άρματος και στην 
επιτυχία των εκδηλώσεων, και τους εύχεται και του χρόνου με υγεία. 
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Μνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων Μιχάλη Λ. Τερεζάκη (1912-1983)

Συμπληρώνονται φέτος, στις 5 Μαρτίου, 100 χρόνια από την 
γέννηση του αξέχαστου χωριανού και φίλου Μιχάλη Λ. Τερεζάκη, 
κι εμείς, οι παλιότεροι ιδίως Αρμενιανοί, θυμούμαστε πάντα την 
καλοσύνη, την αγάπη του για το χωριό και για κάθε χωριανό, που 
τον θεωρούσε αδελφό και φίλο, έτοιμος πάντα να τον εξυπηρετήσει 
και να τον βοηθήσει, σ’όποια δυσκολία αντιμετώπιζε όταν ερχόταν, 
τους δύσκολους εκείνους καιρούς, στην Αθήνα για δουλειά ή για 
σπουδές.

Εμείς μάλιστα στο Σύλλογο του οφείλομε χάριτες πολλές, επειδή, 
μελετητής και θαυμαστής καθώς ήταν του χωριανού μας γεννάρχη 
της Κρητικής ιστοριογραφίας Κυριακού Καλλίνικου Κριτοβουλίδη 
(1792-1868) εκείνος σκέφθηκε και πρότεινε ο Σύλλογος μας των 
Αρμενιανών να ονομασθεί «ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ».

Μιχάλη, χαίρε.                                                                Χ.Μπ.

Αυτοί που φεύγουν...

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

Αποβιώσαντες 
• Πέθανε στις 18 Δεκεμβρίου 2011 και ετάφη στις 19 Δεκεμβρίου στο νεκροταφείο του Σχιστού, η 

Μαρίκα Κουρομιχελάκη, σύζυγος του Φραγκούλη Δαμαλά. Η Μαρίκα ήταν μητέρα του Γιώργου 
και του Μιχάλη.

• Πέθανε στις 23 Φεβρουαρίου 2012 στα Χανιά και ετάφη στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία στους 
Αρμένους, η Αργυρώ χήρα Ιωάννου Τσιτσιρίδη, το γένος Παπαγιαννάκη, ετών 87. Η Αργυρώ 
ήταν μητέρα της αείμνηστης Μαρίας, της Ελένης, της Κατερίνας και του Χρήστο.

• Στις 19 Δεκεμβρίου 2011 κηδεύτηκε στο Παϊδοχώρι Αποκορώνου, ο Γεώργιος Ηρ. Χαβρεδάκης, 
ετών 85. Ο Γιώργος ήταν εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας «Φωνή του Αποκορώνου» και 
πατέρας της Ειρήνης, της Αργυρώς και του Ηρακλή.

Μνήμη Νίκου και Λούλας 
Βαγιωνάκη

Δύο αξέχαστοι χωριανοί μας, ο Νίκος Βαγιω-
νάκης και η γυναίκα του η Λούλα (Σταυρούλα) 
πέθαναν τον χρόνο που μας πέρασε: στις 22 
Ιουλίου ο Νίκος και μετά από ενάμισι μήνα η 
Λούλα.

Φίλος ο Νίκος από τα χρόνια της δοκιμασίας 
και της ελπίδας, συνοδοιπορούσαμε μαζί ποδαρό-
δρομο από τους Αρμένους περνώντας τις χαλέπες 
για να πάμε στο Βάμο και να μαθήτεψομε στο 
Γυμνάσιο της επαρχίας.

Η γυναίκα του Νίκου, η Λούλα, ωραία και 
ευγενική ψυχή αγαπήθηκε από το χωριό για τις 
πολλές, σπάνιες αρετές της, συμπαραστάθηκε στο 
Νίκο, τα τελευταία μάλιστα χρόνια με τα πολλά 
προβλήματα της ηλικίας και της κλονισμένης 
υγείας και φαρμακωμένη από τον θάνατό του 
έφυγε κι εκείνη από τη ζωή.

Φύγανε και οι δύο έχοντας αποθησαυρίσει στη 
ψυχή τους τις ωραίες μορφές του παιδιού τους 
Γιώργου και του εγγονού τους Νίκου, φοιτητή 
σήμερα στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Αιωνία να είναι η μνήμη τους.           Χ.Μπ. 

λαδικό = γριά κακόλογη, φλύαρη, «η μάνα σου’ναι λαδικό 
κι όλο κατηγορά με, μα άμα περνά κακοτοπιές θέλει κοντά 
τζη να’μαι» Μ.Ι.Ιδομενέως.

λαλά = λάλη, γιαγιά. Βλ. «Ερωτόκριτος» «εκάμασι παιδόγγονα 
κι όλα εγενήκαν πλούσα και μάνα και κερά λαλά εγίνη η 
Αρετούσα» (Ε’1515-16).

λιξεύγω = επιθυμώ πολύ. Βλ. «Ερωτόκριτος» «κι όπου αγαπά 
και ρέγεται του τραγουδιού γλυκότη λιξεύγει τον τραγου-
διστή στα κάλη κ’εις την νιότη» (Α’739-40).

μαγλατάς = έριδα, υπαναχώρηση (τουρκ. maglata) «σαφί μου 
βγάνεις μαγλατά κι είντα θα πογενούμε,που δεν μπορούμε 
μια βολά τη στράτα μας να βρούμε» Μ.Ι.Ιδομενέως

μαξούλι = σοδειά, «και τρών’του κάμπου τα καλά τση ρίζας 
τα μαξούλια» (λεξικό Πιτυκάκη).

μασκαραλίκι (τουρκ. maskaralik) = γελοιοποίηση, εξευτε-
λισμός, «επάθαν οι πεζεβέγκηδες οι πριγκιπικοί τέθοιο 
μασκαραλίκι, τότες, π’απόβγαλε ο Βενιζέλος τον Πρίγκιπαν 
τώνε, νύχτα από τα Ταμπακαριά»

μην πα να = μήπως. Βλ. «Ερωτόκριτος» «αν το’πασιν οι 
φρόνιμοι, αληθινά το λέσι, μα βλέπε αυτός ο λογισμός μην 
πα να σε πλανέση» (Γ’ 173-174)

μιτσός, μικειός. Βλ. «Πανώρια» ο.π. «αλλότες, όντεν ήμονε μιτσή 
κορασοπούλα, τσ’αγάπης εδικίμασα τα παραδάρματ’ούλα» 
(Α’247)

μπέτης = στήθος, «έλα ν’αγγίξεις, όντε θες, στον μπέτη μου, 
κερά μου, για να πιστέψεις πως χτυπά για σένα η καρδιά 
μου» Μ.Ι.Ιδομενέως.

μπλιό, πλιό = πια. Βλ. «Ερωτόκριτος» «λέγει : αδελφέ μου, δε 
μπορώ στον κόσμο πλιό να ζήσω, γιατί’βαλα ένα λογισμό και 
στέκω ν’αφορμίσω» (Α’ 147-8) (αφορμίζω=τρελαίνομαι).

μπόι = ανάστημα, μποϊλής, ψηλός, «ο τράγος που σου πού-

λησα, ήτονε πρώτο μπόϊκαι πήες και τον ήσφαξες κι επήρες 
σκάρτο σόϊ» Μ.Ι.Ιδομενέως

ναίσκε, ναίσκες = ναι με επίταση, μάλιστα. Βλ. «Ερωφίλη» 
«ναίσκε, μα να χει απομονή κι αυτή ως εγώ τυχαίνει, γιατί 
με τέτοιους βασιλιούς καλά’ναι παντρεμένη» (Β’ 417-8)

νέικος =νιούτσικος, «ακόμη είσαι νέϊκη και μη το βάνεις 
κάτω, και είναι και το πιάτο σου γλυκομπουκιές γεμάτο». 
Μ.Ι.Ιδομενέως.

νταγιαντίζω, νταγιαντώ (τουρκ.dayanmak) = υποφέρω, αντέχω, 
«χορτάριασε η αγάπη μας, μα δεν τη ξεχορτίζω, γιατί τσι 
απιστίες σου μπλιό δεν τζι νταγιαντίζω» Μ.Ι.Ιδομενέως

ντελικανής (τουρκ. delikanli) = παλικάρι στην ακμή της νιό-
της του, «δυό πόδια έχει η γι’όρνιθα, τέσσερα το τραπέζι, 
τέσσερα ο ντελικανής απ’αγαπά και παίζει».

ξελακκίζω = ανοίγω λάκκο γύρω από τη ρίζα φυτού «ήρθ’ 
ο καιρός να ξελακκίσομε τ’αμπέλι».

ξενικόσταρο= καλαμπόκι, «τα ξενικόσταρα (=οι ξενικοσταριές) 
που φύτεψε στο περβόλι μ’αφανίσανε τη γη και πρέπει να 
βρω κοπρά να κοπρίζω».

ξενομπάτης = επισκέπτης, μουσαφίρης, «φαμέγιο με κατάντησες 
να σου βαστώ τα μπράτη κι απόκειας με κακολαλείς ωσάν 
τον ξενομπάτη» Μ.Ι.Ιδομενέως.

οχρούτσης = διάολος. «καβαλικεμένη την έχουν οι οχρού-
τσηδες κι ολημερνίς κι οληνυκτίς βλαστημά το γαμπρό 
τζη τον Κωσταντή»

οψές αργάς = χθες βράδυ. Βλ. «Ερωτόκριτος» «γλήγορα σε 
παντρεύγω εγώ με ρήγα, θυγατέρα, κι οψες αργάς την 
προξενιά τη νύκτα μας εφέρα» (Γ’1035-6).

πατούλια = παρέα, ομάδα. Βλ. «Φορτουνάτος» «μη λάχει να προ-
βάλουσι σολντάδοι απ’την πατούλια και μετ’αυτούς τακαριστώ 
και πνίξω ωσάν κατσούλια» (Δ’ 203-4). (σολντάδος=στρατιώτης, 
τακαριστώ=πιτίθεμαι, κατσούλι=γατάκι).

περιπαίζω = περιγελώ. Βλ. Ιωάν.Ανδρ.Τρωϊλου «Ροδολίνος», 
Κρήτη, 1630. «πλιά κρίνω την αποκοτιά, τσ’απόκοτους 
φελέζει μόνον η τύχη,  μα τσ’οκνούς γελά και περιπαίζει» 
(Ε’ 115-6). (αποκοτιά=τόλμη, θάρρος, απόκοτος=τολμηρός, 
φελέζω=ωφελώ).

πλιά, πιό = περισσότερο. Βλ. «Ερωτόκριτος» «αγαπημένο 
αντρόγυνον ήτονε πλια παρ’άλλο και μόνον ένα λογισμόν 
είχαν πολλά μεγάλο» (Α’ 39-40).

πορεύομαι = βολεύομαι. Βλ. «Ερωτόκριτος» «ωσά ζαβός και 
πελελός πάντα’στεκε κ’εθώρει τον τόπο όπου επορεύγετον 
η πλουμισμένη κόρη» (Α’ 1073-4) (πελελός=τρελλός).

πορίζω = βγαίνω, «πόρισε, μωρέ, από την κάμερα να σε δει 
ο ήλιος, γη φοβάσαι μη σε μαυρίσει ;»

πρεσβεντάρω = παρουσιάζω , προσφέρω κάτι για να το 
ξεφορτωθώ. «επρεσβεντάρανέ μου και την πεθερά μου, η 
προκομένη η θυγατέρα τζη!».

προσώρας = για την ώρα. «κουτσοπερνώ, προσώρας, με 
το λαδάκι που μ’απόμεινε απο το μαζωχτικό που πήρα», 
(μαζωχτικό=η αμοιβή της μαζώχτρας).

σκαμπίλι = (τουρκ.skabil) παιγνιόχαρτο, ράπισμα δυνατό, 
«στον καφενέ ξημεροβραδιάζεται ο προκομμένος ο γαμπρός 
μου και παίζει σκαμπίλι»

σκαπέτι = σκάψιμο, «έφαέ με το σκαπέτι του περβολιού 
και τ’αμπελιού»

σκουφίδα =-μαλλιαδούρα, πολύ και πυκνό μαλλί, «να κοντίνεις, 
μπρέ, τη σκουφίδα σου κι έφραξέ σου τη μούρη»

σουρομαδιώ = τραβώ και μαδιώ τα μαλλιά, «εσουρομαδιθή-
κανε πάλι ο γείτονας με τη γυναίκα του».

σπαζοχολιάζω = σπάει η χολή μου από το φόβο, τρομάζω, 
«εσπαζοχόλιασα οψές, απού’ρθα να σε πάρω,  γιατί φοβήθηκα 
μη βρω στο σπίτι τον κουμπάρο» Μ.Ι.Ιδομενέως

στραλίζω = σκαλώνω, «έριξα με τσι πέτρες έν’απίδι, μα 

συνέχεια από τη σελ. 7
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Δωρεές  
στην ενορία

Κοκάκη Ελένη, χήρα Ελευθερίου, εις μνήμη 
του συζύγου της για τη σκεπή της Παναγίτσας, 
προσέφερε το ποσό των 70 ευρώ. • Στυλιανο-
μανωλάκη Σοφία, το γένος Κουρομιχελάκη, εις 
μνήμη του συζύγου της Στυλιανού και για την 
σκεπή της Παναγίτσας, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ. • Η οικογένεια Κουτσουπάκη 
Στεφάνου για τη σκεπή του Ι.Ν. Παναγίτσας, 
προσέφεραν 100 ευρώ. • Η οικογένεια Ιωάννας 
Φαραντάκη - Μαρκογιαννάκη προσέφερε, 
την ημέρα των Θεοφανείων, δυο λαμαρίνες 
πίτα στη μνήμη Ιωάννου Μαρκογιαννάκη 
και Νικολάου Φαραντάκη. • Η οικογένεια 
Τσιτσιρίδη Χρήστου του Ιωάννου δώρισε ένα 
χρυσό γούρι, του 2012, για τον βουτηχτή που 
έπιασε το σταυρό στα Άγια Θεοφάνεια, και 
στην ενορία το ποσό των 50 ευρώ.

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος εφημέριος  

Εμμανουήλ Νικολακάκης,  
πρωτοπρεσβύτερος

Ανεξαρτητοποίηση συμβούλου

ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ 
από την παράταξη της ΔΕΚΑ 
του Δημάρχου Γρ. Μαρκάκη 
υπέβαλλε η συγχωριανή μας, 
Δημοτική Σύμβουλος, Ειρήνη 
Τερεζάκη. Δημοσιεύουμε την 

σχετική επιστολή που απέστειλε στον τύπο.

Κύριε διευθυντά,
θα ήθελα να ενημερώσω τους πολίτες του Δήμου 

Αποκορώνου ότι κατόπιν ωρίμου σκέψεως και με πλήρη 
συναίσθηση των πράξεών μου, έλαβα την απόφαση 
να υποβάλλω την Τετάρτη 1/2/2012, κατά τη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την παραίτησή 
μου από την παράταξη Δ.Ε.Κ.Α., με επικεφαλής τον 
δήμαρχο Αποκορώνου, κ. Γρηγόρη Μαρκάκη καθώς 
οι νέες αυξήσεις τελών δεν μου δίνουν τη δυνατότητα 
άλλης επιλογής. Επιγραμματικά αναφέρομαι στους 
λόγους:

Οι κάτοικοι του Δήμου Αποκορώνου είναι κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες, κτηνοτρόφοι, δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, εργάτες και χαμηλοσυνταξιούχοι, η κατηγορία 
δηλαδή των ανθρώπων που υποφέρει περισσότερο 
από την οικονομική κρίση εξ αιτίας των χαμηλών 
εισοδημάτων της. Καθημερινά οι μικρές επιχειρήσεις 
βιώνουν τον εφιάλτη της χρεοκοπίας και μάχονται για 
την επιβίωσή τους εξαιτίας των κακών συνθηκών και 
της κρίσης. Θα πρέπει, λοιπόν, να στηρίξουμε και όχι 
να επιβαρύνουμε την επαγγελματική δραστηριότητα 
με αυξήσεις δημοτικών τελών, είναι εξωφρενικό να 
επιβάλλεις νέες οικονομικές επιβαρύνσεις σε αυτή τη 
δεινή χρονική περίοδο γιατί ο αγροτικός πληθυσμός 
και όχι μόνο του δήμου θα οδηγηθεί σε εξαθλίωση.

Πώς είναι δυνατόν στο Δημοτικό Συμβούλιο της 
29/11/2011 να αποφασίσαμε ομόφωνα και να δημο-
σιεύσαμε ψήφισμα ότι καταδικάζουμε την πολιτική 
της ανεξέλεγκτης επιβολής φόρων και να καλούμαστε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο για να επιβάλλουμε αυξήσεις 
τελών και νέα τέλη;

Ας σταματήσει η λογική της κάλυψης των ελλειμμάτων 
με την εύκολη λύση της αύξησης των δημοτικών τελών, 
υπάρχει και ο δρόμος της περικοπής δαπανών.

Ο κόσμος μας εμπιστεύτηκε, με την ψήφο του μας 
εξέλεξε και μας εξουσιοδότησε να τον εκπροσωπούμε, 
να αγωνιζόμαστε για το σωστό, για το συμφέρον του 
και το συμφέρον του τόπου μας.

Πολλές φορές βρέθηκα αντιμέτωπη με τη συνείδησή 
μου επειδή ανήκω σε μια παράταξη. Ψήφισα ενάντια 
στα πιστεύω μου επειδή έτσι έπρεπε. Πολλές φορές 
επίσης, δεν στήριξα την παράταξη που ανήκω και 
διαφώνησα γιατί πάνω από όλα και πριν από όλα για 
μένα είναι ο πολίτης. Αυτός ο πολίτης που πιστεύει 
σε μένα και περιμένει από μένα.

Το Συμβούλιο της 1/2/2012 μ’ έφερε για άλλη μια 
φορά αντίθετη με τα πιστεύω μου και όχι μόνο. Είμαι 
αγανακτισμένη και απογοητευμένη.

Δεν μπορώ να συμπλεύσω με μια παράταξη που 
δεν σκέφτεται τον πολίτη που την εξέλεξε. Παραμένω 
στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητη δημοτική 
σύμβουλος και υπόσχομαι στους πολίτες του Δήμου 
Αποκορώνου ότι ακόμα πιο δυναμικά θα διεκδικώ 
και θα υποστηρίζω πάντα το σωστό και το δίκαιο. 
Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας.

Ειρήνη Τερεζάκη 
δημοτικός σύμβουλος Δήμου Αποκορώνου

Την αξιοποίηση του κτιρίου όπου στεγαζόταν 
ο Αστυνομικός Σταθμός Αρμένων, ζητά από 
το Δήμαρχο Αποκορώνου Γρ. Μαρκάκη, με 
ομόφωνη απόφασή του, το Τοπικό Συμβούλιο 
της Τοπικής Κοινότητας Αρμένων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2012
Σήμερα, Τρίτη 03 Ιανουαρίου 2012, ώρα 06.30 μμ 
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Τοπικού 
Συμβουλίου Τοπικού Διαμερίσματος Αρμένων, ύστερα 
από πρόσκληση του προέδρου Πριπάκη Γεωργίου με 
θέμα ημερήσιας διάταξης: 1. Αστυνομικός Σταθμός 
Αρμένων

Το Τοπικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν 3463/2006 με 
παρόντες τους: Πριπάκη Γεώργιο Πρόεδρο και των 
μελών Νικητάκη Ιφιγένεια και Τσιχλάκη Κατεριάν-
να. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Δημοτική 
Σύμβουλος Τερεζάκη Ειρήνη. Μετά την διαπίστωση 
απαρτίας των μελών του Τοπικού Συμβουλίου ο 
Πρόεδρος εισηγείται το πρώτο και μοναδικό θέμα 
της ημερήσιας διάταξης λέγοντας:

Το Τοπικό Συμβούλιο Αρμένων να ζητήσει από 
τον Δήμο Αποκορώνου να κάνει τις απαραίτητες 
ενέργειες προς την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, 
ώστε να του παραχωρηθεί η κυριότητα του κτιρίου 
του Αστυνομικού Σταθμού και στη συνέχεια με την 
σειρά του να παραχωρήσει τη χρήση του στο Τοπικό 
Συμβούλιο και στους κατοίκους των Αρμένων.

Είναι γνωστό ότι ο Αστυνομικός Σταθμός Αρμέ-
νων σταμάτησε να λειτουργεί από το Μάιο του 2010 
και ότι την τελευταία χρονιά ακόμα και πρόσκαιρες 
δραστηριότητες όπως η στάθμευση για λίγη ώρα 
περιπολικών και αστυνομικού προσωπικού σταμά-
τησαν. Το κτίριο όπως και ο περιβάλλοντας χώρος 
έχει ολοκληρωτικά εγκαταλειφθεί.

Στόχος της νέας χρήσης του κτιρίου του Αστυ-

νομικού Σταθμού θα είναι η προσφορά στους 
κατοίκους του χωριού αλλά και γενικότερα στους 
κατοίκους του Δήμου, δυνατοτήτων για κοινωνική 
δραστηριοποίηση, πολιτιστική ανάπτυξη και 
αναψυχή. Θα γίνει προσπάθεια να στεγαστούν 
οι κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 
συμπληρωματικά με την αίθουσα του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου.

Για τη νέα λειτουργία απαιτούνται ελάχιστες 
οικοδομικές παρεμβάσεις που θα έχουν στόχο την 
επισκευή και ενίσχυση του κτιρίου, την εξυπη-
ρέτηση των νέων λειτουργιών μέσα σ’ αυτό, την 
εξασφάλιση σύγχρονων συνθηκών ασφάλειας, 
υγιεινής και άνεσης.

Οι παρεμβάσεις στο κτίριο και στον περιβάλ-
λοντα χώρο θα γίνουν με στόχο να εξασφαλιστούν 
οι παρακάτω ή μέρος από αυτές τις λειτουργίες: 
χώρος βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, οπτι-
κοακουστικών μέσων, έκθεσης ειδών λαϊκής 
τέχνης με έμφαση στην αγροτική ζωή, και χώρος 
φιλοξενίας.

Τέλος, θα μελετηθεί το ενδεχόμενο διαμόρφωσης 
χώρου για την λειτουργία Υπαίθριου Θεάτρου, 
και, αν το επιτρέπουν οι υπόλοιπες χρήσεις, η 
λειτουργία χώρου αναψυχής όπως Καφενείου ή 
Ταβέρνας -Μεζεδοπωλείου.

Το Τοπικό Συμβούλιο

στράλιξε εις τα κλαδιά τσ’απιδιάς κι έχασά το», 
(απίδι=αχλάδι, απιδιά=αχλαδιά)

τάβλα = σανίδα. Βλ. «Ερωτόκριτος» «ήρισε ο ρήγας να 
γενή ένα ψηλό πατάρι, εκεί οπού θε να μαζωχτού να 
τρέξου οι καβαλάροι, τάβλες και τράβες και καρφιά 
και τέχνη τω μαστόρω, εξετελειώσα ό,τι ήθελεν ο 
αφέντης εις το φόρο» (Β’97-100) (ήρισε=όρισε, αόρι-
στος του ορίζω).

τούτανα = ετούτονα,αυτό, «Α, δεν αλλάξεις τούτονε το 
δρόμο που’χεις πάρει, θα σου το σύρω σάικα εγώ το 
χαλινάρι» Μ.Ι.Ιδομενέως (σάικα=ασφαλώς, βέβαια).

τρουλωτός = αυτό που έχει σχήμα τρούλου, υψώμα-
τος, σωρού, «το μπακαλίκι μου πουλώ σε τρουλωτά 
τσουβάλια κι όλα τα δίδω βερεσέ δύο ρούπια κι έξε 
ρυάλια» Μ.Ι.Ιδομενέως (μπακαλίκι=μπακαλικά, είδη 
παντοπωλείου, ρούπι=νόμισμα μικρής αξίας)

τσαρσί (τουρκ. carsi) = αγορά, «τσαρσί-τσαρσί τόνε 
λαλούν και βγαίνουν στο Μεϊντάνι, τα δάκρυα τω 
χριστιανώ η χώρα δεν τα βάνει» (μεϊντάνι=η πλατεία, 
το παζάρι)

ψαλιδόκωλος = αυτός που φορεί «στενά» φράγκικα 
πανταλόνια, σε αντίθεση με τον βρακοφόρο ή βρακά, 
λέγεται και κορδόκωλος. Βλ. «Κατζούρμπος» «για τσι 
φελλούς φορώ να ζω! Δεν είν’πολύ ανέ σφάνω, θαμά-
ζομαι πώς έχω νου τσι βράκες μου και βάνω» (Γ’251-2) 
(σφάνω=σφάλλω, κάνω λάθος, θαμάζομαι=απορώ).

ψαρές = είδος όσπριου από όπου παράγεται η φάβα, 
«εκάμαμε, γυναίκα, καλή σοδειά από ψαρές και 
ροβίθια, να ξεχειμωνιάσομε κι οφέτος».

ώστε να = έως ότου, Βλ. «Ερωτόκριτος» «και μετά κείνο 
να περνώ ώστε να παραδώσω, κι ώστε να φέρουν οι 
καιροί τη ζήση να τελειώσω» (Β’ 73-74)
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Δωρεές στην εφημερίδα μας

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

Βολουδάκης Εμμανουήλ 50€
Τερεζάκη Σοφία του Κωνσταντίνου 100€
Ανδρουλάκης Νικόλαος 50€
Κουρομιχελάκης Βασίλης 50€
Καλλιβρετάκη Μαρία του Χρήστου 10€
Κουρομιχελάκης Λευτέρης 20€
Μαρινάκης Μιχάλης 20€
Παπαγιαννάκης Γιάννης 50€
Πατεράκης Γιάννης του Νικολάου 100€
Τερεζάκης Μιχάλης 50€
Παρασκουλάκη Μαρία 100€
Μιχελογιάννης Ιωσήφ 50€
Καραβελάκη Μαρία 40€
Μαραγκουδάκη Αργυρώ 20€
Καβρουλάκη Αφροδίτη 200€
Ζουμπάκης Κώστας 30€
Τερεζάκης Λευτέρης του Χαραλάμπους 30€
Καλλιβρετάκης Νίκος 50€
Μητσοπούλου Ηρώ 20€
Πριπάκης Γεώργιος 20€
Χαλβαδάκης Λευτέρης 20€
Βενιεράκης Σπύρος 30€
Ανώνυμος 50€
Φρεσκάκη Τριαρίδου Όλγα 50€
Βεζάκης Νικόλαος 30€
Γαλανάκης Παντελής 50€
Τσιτσιρίδης Χρήστος του Γιάννη 50€
Κουρομιχελάκη Ζουμπάκη Ρένα 20€

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.

Προεστάκης Ιωάννης 50€
Τζαμαριουδάκης Ιωάννης 20€
Γεωργουδάκης Μιχαήλ 50€
Βερυβάκης Μιχαήλ 50€
Παπαδάκης Τάσος του Στρατή 50€
Βουτετάκη Μαρία 30€
Μουντουκαλάκη Ειρήνη 50€
Λιοδάκης Νίκος 100€
Γαλάνάκης Γιώργος 100€
Βιριράκης Δημοσθένης και Μαρινάκη Αθηνά 60€
Παπαδάκη Μαρία 20€
Χειλαδάκης Παύλος 20€
Τερεζάκης Γιάννης 20€
Παπαδημητρίου Νίκος 50€
Αιδ. Καβρουλάκης Εμμανουήλ 20€
Ανώνυμοι 75€
Κουρομιχελάκη Γιώργος 30€
Κουρομιχελάκης Γιάννης του Μιχ. 20€
Τσακιράκης Μανώλης. 50€
Πανηγυράκης Δημήτρης 20€
Μαραθάκη Αθηνά 20€
Τσιριγώτη Μαρία 30€
Κουτσουπάκης Θεόδωρος 700€
Φατούρου Ασπασία 30€
Καβρουλάκης Δημήτρης 20€
Χατζηκυριάκος Γεώργιος του Κων/νου 60€
Καβρουλάκης Κων/νος 40€
Παπαγιαννάκης Σπύρος 60€
Πατηνιωτάκης Ιωάννης του Νικολάου 40€
Βασσάλος Μιχάλης 20€
Οικογένεια Βαγιωνάκη Γιώργου 50€
Τερεζάκης Μιχάλης 50€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΜΕΝΙΑΝΩΝ 

«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» 

Τερεζάκη Καλλιόπη του Πέτρου  25€
Καβρουλάκη Ευαγγελία 50€
Τσισμενάκη Καβρουλάκη Μαρία  74,57€
Γαλανάκης Γεώργιος του Δημητρίου 50€
Παπαδημητρίου Νικόλαος 50€
Κουρομιχελάκης Γεώργιος 20€
Κουρομιχελάκης Ιωάννης 30€
Ανώνυμος  25€
Σιώρη – Πιπεράκη Μαρία 25€
Κουτσουπάκης Θεόδωρος 300€
Καβρουλάκης Δημήτριος του Παντελή 30€
Χατζηκυριάκος Γεώργιος του Κ. 30€
Καβρουλάκης Κων/νος 40€
Παπαγιαννάκης Σπύρος 60€
Ταρκαζίκης Θεόδωρος  10€
Κουρομιχελάκης Βασίλειος  20€
Βαγιωνάκη Κοντογιώργη Σοφία 50€
Τερεζάκης Μιχάλης του Νικολάου 70€
Μαρινάκη Γεωργία 25€
Γαλανάκης Παντελής 50€

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, για άλλη 
μια χρονιά πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος  
χορός του συλλόγου των Αρμενιανών  στο  
κρητικό κέντρο «Ξεφάντωμα». 

Ήταν μία όμορφη βραδιά με αρκετό κέφι, 
χορό και τραγούδι. Η «παρέα» απαρτίζονταν 
και από τα μέλη άλλων δύο συλλόγων από 
χωριά του Αποκόρωνα, του συλλόγου των 
Φρεδιανών και των Νιππιανών.

Η εκδήλωση στέφτηκε από απόλυτη 
επιτυχία, μια και είχε αρκετά μεγάλη 
προσέλευση τόσο απ’ το σύλλογο μας όσο 
και από τους άλλους δύο συλλόγους.

Η πιο «διαβασμένη» εφημερίδα
ΤΑ πΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ Ν. ΧΩΡΙΟΥ, με τη βοήθεια της δασκάλας 

τους, Δήμητρας Νικολαράκου,  εξέδωσαν το δεύτερο φύλλο 
της δικής τους εφημερίδας. Είναι μια έγχρωμη εφημερίδα 
που σκοπό έχει να μας κάνει πιο διαβασμένους, και τους 
μικρούς και τους μεγάλους. Για του λόγου το αληθές σύμ-
φωνα με αποκλειστική φωτογραφία η οποία δημοσιεύεται 
στη δεύτερη σελίδα, ακόμα και ο Θεός στον παράδεισο 
διαβάζει τη Μαθητική Εφημερίδα.

Τα παιδιά έγραψαν άρθρα:
Για την επέτειο του Πολυτεχνείου, η οποία είναι στις 17 

Νοέμβρη, και πόσο σημαντική είναι η παρακαταθήκη του για 
το σήμερα (Κλειώ Μαραγκουδάκη, Όλγα Νικολοζάκη). 

Ακόμη έφτιαξαν ένα λεπτομερές αφιέρωμα για τους 
αυτόχθονες λαούς ανά τον κόσμο (Όλγα Νικολοζάκη, Κατε-
ρίνα Χαλβαδάκη, Μαρία Ορφανάκη, Φρόσω Τσιτσιρίδη). 

Σε ειδικό άρθρο αναφέρονται όλες οι θρησκευτικές 
γιορτές της εκκλησίας μας για τους μήνες Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο (Κωνσταντίνος Μαραγκουδάκης, Μαριάννα 
Μανατάκη). 

Ειδική αναφορά γίνεται για τα Χριστούγεννα. Ενημερω-
θήκαμε για τα ήθη και τα έθιμα των Χριστουγέννων στην Ελλάδα αλλά και σ’ ολόκληρο τον 
κόσμο (Όλγα Νικολοζάκη, Μαρία Ορφανάκη, Μαίρη Νικολαράκου, Φρόσω Τσιτσιρίδη). 

Διαβάσαμε τα κάλαντα όπως τα λένε στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Μαίρη Νικο-
λαράκου). 

Και καθώς γιορτές χωρίς γλυκά δε γίνονται, μελετήσαμε τις συνταγές των παιδιών για 
κουραμπιέδες και μελομακάρονα (Μαρία Ορφανάκη, Φρόσω Τσιτσιρίδη). 

Η εφημερίδα κλείνει με τον καλύτερο τρόπο, με μερικά ανέκδοτα για να μη μείνει κανείς 
χωρίς χαμόγελο στα χείλη, και με ακροστιχίδες, μεσοστιχίδες και ευχές για το νέο χρόνο. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει και 
σε όσους τα υποστηρίζουν και τα ενθαρρύνουν σε τέτοιες δραστηριότητες που προάγουν 
το πνεύμα και τη γνώση.                                                                                           Σ. Τ.

Μπαλαμπάνης Λεωνίδας 25€
Τσιτσιρίδης Μανώλης του Στρατή 
στη μνήμη του αδερφού του Μανούσου  50€
Καρβουνάκης Μιχάλης  50€
Μέρμιγκα Μαρίκα 40€
Παπαδάκης Γεώργιος του Χαραλάμπους 30€
Ανώνυμος 20€ 
Χαλβαδάκης Αλέκος  20€
Τσιχλάκης Αρτέμης 50€
Φλεμετάκης Φαβριήλ 30€
Παπαδοπούλου Κούλα 70€

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.


