
Χειμώνας 2012

Αρμένοι

Με την ευκαιρία των εορτών
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

η «Ελευθερόπολη» και το Δ.Σ., του Συλλόγου,
απευθύνει σε όλους τους Αρμενιανούς
όπου και αν βρίσκονται θερμές ευχές  

για υγεία, χαρά και προκοπή.

Καλά Χριστούγεννα  
και ευτυχισμένος ο νέος Χρόνος 2013!

Από αριστερά Στέλιος Μαρκογιαννάκης από το Νιό Χωριό, Γιάννης Μπουντάκης, 
Τάκης Μπουρνάζος, άγνωστη, Μαρίκα Φρεσκάκη, Μανώλης Βιριράκης, Ελευθερία 
σύζυγος Τάκη Μπουρνάζου, Κωστής Τερεζάκης, Γιώργος Φραντζεσκάκης και 
μπροστά ο Νίκος Βιριράκης. Στην αναγνώριση των προσώπων μας βοήθησε ο 
Γιάννης Μπουντάκης. 

Φωτογραφία από το αρχείο της Μαρίκας Τερεζάκη.

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΡΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Πρόσκληση για την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας

Ο Σύλλογος μας προγραμματίζει την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας  
την Κυριακή 27 Ιανουαρίου και ώρα 10.00 π.μ  

στα γραφεία της Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου 
Νικηφόρου 8, στον 5o όροφο. 

 
Με την ευκαιρία σας γνωρίζουμε ότι λήγει η θητεία του υπάρχο-
ντος Διοικητικού Συμβουλίου και θα πρέπει να γίνει ανανέωση. 
Για το σκοπό αυτό ζητούμε τη συμμετοχή όλων σας, και κυρίως 
των νεοτέρων. Υποψηφιότητες σύμφωνα και με το καταστατικό  
έως τις 20 Ιανουαρίου. 

Tο Δ.Σ

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.

Το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων, 
προέκυψε από τις εκλογές που έγιναν στις 14 Οκτωβρίου 2012. Οι ψήφοι 
που έλαβαν κατά σειρά είναι:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο: Κοτρωνάκης Μιχάλης 65, Χατζηδάκης Ηλίας 
62, Τερεζάκης Πέτρος 47, Νικητάκη Ιφιγένεια 45, Τσιτσιρίδης Χρήστος 
39, Πατεράκης Νίκος 37, Καλιβρετάκης Στέλιος 37, Καραβελάκης Μανώ-
λης 35, Στυλιανομανωλάκη-Ζουμπάκη Ρένα 21, Στεφανάκη Αργυρώ 16, 
Παπαδάκη Σούλα 14.

Μετά από την πρώτη συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων μελών, που έγινε 
στις 21 Οκτωβρίου, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως εξής:

Καλιβρετάκης Στέλιος (Πρόεδρος) • Τσιτσιρίδης Χρήστος (Αντιπρόε-
δρος) • Νικητάκη Ιφιγένεια (Γραμματέας) • Χατζηδάκης Ηλίας (Ταμίας)  
• Κοτρωνάκης Μιχάλης (Μέλος Δ.Σ.) • Τερεζάκης Πέτρος (Μέλος Δ.Σ.)  
• Πατεράκης Νίκος (Μέλος Δ.Σ.).

Μνήμη Γιάννη Παπαγιαννάκη

Ο Γιάννης γεννήθηκε το 
1939, στους Αρμένους, όπου 
και μεγάλωσε. Σπούδασε 
στη συνέχεια στην Ιατρική 
και απέκτησε την ειδικό-
τητα του Ακτινολόγου. 
Άσκησε το επάγγελμα του 
γιατρού στα Χανιά μέχρι 
λίγο πριν από το θάνατό 
του. Προσηνής ανοιχτό-
καρδος, φιλικός με όλους, 
ποτέ δεν θύμωσε, δεν μίλησε 

άσχημα σε κάποιον, όλο και για όλους είχε ένα καλό λόγο. Με το 
χαμόγελο στο στόμα, μειλίχιος, ευγενής και καλοσυνάτος μέχρι το 
τέλος της ζωής του. Η μεγάλη του αγάπη, μετά την οικογένειά του, οι 
Αρμένοι, και τα χωράφια του, ο Καλοσυκιάς και οι Λίμνες, όπου τον 
έβρισκες καθημερινά. Πάλεψε στο σύντομο διάστημα της ασθένειάς 
το, χωρίς να το βάλει κάτω, χωρίς να λιποψυχήσει, και έφυγε όρθιος 
και ευθυτενής όπως ήταν σ’ όλη του ζωή, και όπως θα τον θυμόμαστε 
όλοι μας. Το κενό που άφησε μεγάλο και θα λείψει σε όλους μας. Στην 
οικογένειά του, τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

Γιάννη καλό ταξίδι.
Γ.Τ.

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

Χρόνια πολλά – Καλή χρονιά 
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Γεννήσεις

Το αγοράκι του Μανώλη και της Ευδοκίας 
Χαιρετάκι γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 
2012. Κι εμείς, μαζί με τις χαρές μας για το 
καινούργιο μας Αρμενιάκι, στέλνομε και 
τις ευχές μας:

«Ας είναι ρόδο η μοίρα του, 
χρυσό το ριζικό του». 

(«Στάθης», Κρήτη 1590) 
Χ. Μπ.

Γάμοι

Στις 15 Σεπτεμβρίου, στον Ι. Ν. Αγίου 
Νικολάου έγινε ο γάμος του Παντελή και 
της Γιώτας Παπαδογιάννη και η βάφτιση 
του γιου τους Γιαννάκη. Ακολούθησε 
τραπέζι στο κέντρο «Μετόχι». Ο γαμπρός, 
ο Παντελής είναι γιός του Ιωάννη και της 
συγχωριανής μας Αντωνίας Παπαδογιάννη, 
το γένος Ιωάννου Καβρουλάκη,  και η νύφη, 
η Γιώτα, κόρη του Ιωάννη Παπαδογιάννη 
και της Μαρίας Παπαδογιάννη. Κουμπάροι 
οι Όλγα Μούνδρου και Χρυσή Χρυσαφίδου, 
Νονά η Γεωργία Γεωργάκη.

Βαπτίσεις

Το Βασιλάκι του Μανούσου και της 
Μελπομένης Χαιρετάκι εβαπτίσθη, εμοιρώ-
θη, κι έγινε Χριστιανάκι, στις 5 Αυγούστου 

2012. Νονός 
ο  Νικόλας 
Μ α ρ ά κ η ς . 
Ακολούθη -
σ ε  γλ έ ν τ ι 
τρικούβερτο 
στις «Διαδρο-
μές».

Κι οι ευχές μας για το νεοφώτιστο:
«Ως τρέχει τ’ άδολο νερό 
και πάει στο Κουτούτο,
έτσα να τρέχουν κι οι χαρές 
στο κοπελάκ’ ετούτο».

Χ. Μπ.

κοινωνικά

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". 

Επικαιρότητα
Από τη γνωστή Χανιώτισσα ποιήτρια Αντωνία Μηλο-
γιαννάκη πήραμε το ποίημα που ακολουθεί, και την 
ευχαριστούμε.

Ήρθαν καινούριοι γραμματείς και νέοι Φαρισαίοι
κι ακόμη γι άλλη μια φορά μας έπνιξαν στα χρέη.
Ετρύπησαν οι τσέπες μα και τα λεφτά σκορπίσαν
κι έτσα λογιώς οι γι άρχοντες μ’ αέρα τσι γεμίσαν.
Μεγάλοι αφέντες, ξακουστοί, ψεύτες, κομπιναδόροι
την έρμη χώρα βγάλανε, γδυμνή στο ξεροβόρι.
Με δανεικά κι αγύριστα γέμισαν το σακκούλι
κι εκαλοπορευτήκανε οι κλεφταράδες ούλοι…
Βγάλε τα ’δα φτωχέ ραγιά, θέλει δε θέλει πέρα
τα κάστανα ’που τη φωθιά με τη δική σου χέρα.
Είπανε το μνημόνιο, ότι θα μας σε σώσει,
το Δ.Ν.Τ. η Τρόικα, δε ξέρω ποιοι και πόσοι.
Τον ήλιο μας ετάξανε, τ’ άστρα και το φεγγάρι
που να τσοι κάμει κουρνιαχτό αέρας να τσοι πάρει…
Το πώς τα λογαριάσανε, ένας θεός το ξέρει
και μυστικά κι απόκρυφα, μας βάλανε στο χέρι.
Και μιαν αυγή ξυπνήσαμε δεμένοι μ’ αλυσίδες
και μοναχοί κι ανήμποροι μ’ ολόξερες ελπίδες.
Και πόσοι ακόμη αγέννητοι εις το χορό θα μπούνε
να μην ελπίζουν λυτρωμό ποτές τους πως θα βρούνε.
Το πρώτο-πρώτο δάνειο, μετά το εικοσιένα
από τους Άγγλους πήραμε για λόγο μόνον ένα.
Ένας τον άλλο, κατά νου είχε να καταλύσει
γιατί ‘χε πόθο και καημό αυτός να κυβερνήσει.
Κι εγίνηκε το δάνειο φύλλα φτερά τ’ ανέμου
αφού για όπλα το ‘θελαν, αδερφικού πολέμου.
Τριάντα χρόνους κι εκατό – αυτό κι αν είναι λάθος – 
οι γι έρμοι ξεπλερώναμε των κουζουλώ το πάθος.
Απού τα βάθη του καιρού όριζε αυτό τον τόπο
το μίσος κι η καταστροφή των άμυαλων αθρώπω.
Κ’ οι “φίλοι” μας οι πονηροί, για να μας ροκανίζουν
ήταν και είναι πρόθυμοι πάντα να μας δανείζουν.
Για να μας “σώσουν” δίνουνε, 
τάξε μου πως τσοι γνοιάζει,
κι απού την έγνοια την πολλή, η τσέπη μας αδειάζει.
Τ’ άπρεπα συνταιριάζουνε με τσ’ έγνοιας το τροπάρι
και μετά κείνη βγάνουνε λεφτά με το καντάρι.
Εδά και μπλιό τη χώρα μας άλλοι τη διαφεντεύγουν
κι άλλοι τη διαγουμίζουνε και τηνε δυναστεύγουν.
Σήκω βοριά και φύσηξε και πάρε τζοι μαζί σου
κι ας είν’ η γνώμη σου γκρεμός και νόμος η βουλή σου.
Μέσα στσι φλέγες μου γροικώ το αίμα μου και βράζει
άμα σκεφτώ ναυάγιο η χώρα μου πως μοιάζει.
Απού τη μια τη ρίχνουνε στην άλλη καταιγίδα
μα ‘γω δειλή τη χώρα μου ποτέ μου δεν την είδα.
Αυτή ‘ναι θαλασσόβραχος και θαλασσοδαρμένη
και μεσ’ απ’ τα βαθιά νερά πολλές φορές βγαρμένη.
κι όσα στοιχειά τση μάχουνται να τηνε καταπιούνε
ομπρός τση γι άλλη μια φορά, μπαστούνια θα τα βρούνε.

Αντωνία Μηλογιαννάκη
Χανιά 8-4-2012

Αρμενιανές αθιβολές

Εις τους Αρμένους τον περνώ 
τον πιο πολύ καιρό μου
τους μήνες του καλοκαιριού 
βρίσκω τον εαυτό μου.
Στου Μιχαλιού τον καφενέ 
πίνω τον πρωϊνόν μου 
και συνεχίζω ύστερα 
και τον περίπατόν μου.
Κι ανηφορίζω με χαρά 
μες το στενό δρομάκι
και πάω προς συνάντηση 
του Νίκου του Βαρδάκη.
Και λέμε τα επίκαιρα 
για να περνά η ώρα
και παρακάλια κάνουμε 
να ρίξη καμμιά μπόρα.
Το ψωμοκαίρι προχωρεί, 
δεν λέει να κοπάσει
κι η γης προσμένει την βροχή 

που αργοπορεί να φτάσει.
Να ζωντανέψουν τα δέντρα, 
να πρασινίση η φύση
και το ψωμοκαλόκαιρο  
να μην ξαναγυρίση.
Να μας εγκαταλείψουνε 
πάλι τα χελιδόνια, 
και τα βουνά ν’ ασπρίσουνε 
απ’ τα πολλά τα χιόνια.
Κι εγώ εξ αιτίας του καιρού 
τσ’Αρμένους θε ν’ αφήσω
και με μεγάλη μου χαρά 
του χρόνου να γυρίσω.
Να ξαναβρώ τσ’Αρμενιανούς 
που θάχω επιθυμήσει
και η ζωή του χωριού 
πάλι να ξαναρχίση.

Αρμένοι, 11 Οκτωβρίου 2012
Ευτύχιος Πατσουράκης



η εφημερίδα των αρμενιανών �

αθαρογλωσσίδι

Το ποτήρι στο καλάθι, το καλάθι στο σκαρβέλι, 
το σκαρβέλι στο σωμάρι, το σωμάρι στο στρασούλι, 
το στρασούλι στο γαϊδούρι, το γαϊδούρι στο 
λειβάδι, το λειβάδι στο ποτάμι. Πώς τα λεν’ αυτά 
τα πότηρια, πότηρια κάλαθα, σκάρβελα, σώμαρα, 
στράσουλα, γαϊδουρολειβαδοπόταμα. 

Ξύλα κι είντα ξύλα: 
κατσοπρινομουρνιδόξυλα

Συλλογή Ευαγγελίας Φραγκάκι,  
ο.π. σελ. 188

όγου χάριν

Πανώρια, τα χεράκια σου 
δώσ’ μου ν’ αγκαλιαστούμε
κι’ αγκαλιασμένοι σπίτι μας 
κ’ οι δυο να πα να μπούμε.
Ω δάση καλορίζικα 
τα δέντρη γεμισμένα,
με τα κλαδιά τα πράσινα 
και τ’ άθη φορτωμένα˙
ώ χορταράκια δροσερά, 
ώ κρύα νερά τσή βρύσης,
πουλάκια μου γλυκόλαλα 
κι’ όμορφα παρά φύσης˙
κ’ εσύ ναέ τσ’ άγιας θεάς, 
άπ’ είστε τσή χαράς 
μου μαρτύροι και το λυτρωμό 
είδετε τση καρδιάςμου,
απής δε μου ’ναι μπορετό 
άλλο να σας χαρίσω
παρά με λόγια μοναχάς 
να σας ευκαριστήσω,
τον ουρανό παρακαλώ, 
τον ήλιο, το φεγγάρι,
τ’ άστρα, τη νύχτα την αυγή 
πάντοτες πλήσα χάρη
να σάσε δίδουν όλα τως 
κι’ άνεμος, να μη γνέφη,
στα μέρη ετούτα ουδέ χιονιά, 
ουδέ φωτιά, ουδέ νέφη”
μηδέ βοσκοί ποτέ τωνε 
να φέρουσι κουράδι
τα χόρτα να βοσκήσουσι 
άπ’ έχει το λιβάδι
για να ’ναι πάντα ανέγγιχτα, 
πράσινα κι’ άθισμένα,
όμορφα, δροσερώτατα 
και πλήσα μυρισμένα
να σας θωρούν οι κορασές 

αντινάδες

Γαμπρέ, μια χάρη σου ζητώ 
και θέλω να την κάνεις:
το ρόδο απού σου ’δωκα 
να μη μου το μαράνεις.

Ο έρωτάς σου με κερνά 
κρασί μαρουβισμένο,
κι ούλο το χρόνο που περνά 
με βρίσκει μεθυσμένο.

Κατάκαρδα μ’ εχτύπησαν 
του έρωτα τα βέλη
κι επιάστηκα στα δίχτυα σου, 
σαν το λαγό στο τέλι.

Μέσα στη σάλα τση καρδιάς 
στολίδι σ’ έχω βάλει
κι απού μπορεί και δε δειλιά, 
ας έρθει να σε βγάλει.

Κι ετούτες τις μαντινάδες τις ετραγούδιε, 
παίζοντας το λυράκι του, ο αξέχαστος Μιχάλης 
Δημ. Καβρουλάκης. Ευχαριστούμε θερμά την 
καλή μας Ερμιόνη, που είχε την καλοσύνη να 
μας τις στείλει.

αροιμίες - Γνωμικά

Κάτης που μουλώνει όλο ποντικούς μαζώνει.
(μουλώνω=σωπαίνω και μαζεύομαι)

Ο αφέντης είναι κείνος που δουλεύει.

Άλλος φταίει κι άλλος πλερώνει.

Άλλος φυτεύει το δέντρο κι άλλος κόβει τους 
καρπούς.

ινίγματα

Ο μπάρμπα Γιώργης ο χοντρός 
έχει ζώνες δεκαοχτώ

Στεγνή τη βάνω, ογρή τη βγάνω 

Σμιγ’ η τρίχα με την τρίχα 
και δροσίζεται η τρύπα

Και τα τρία είναι από τη συλλογή της Ευαγ-
γελίας Κ. Φραγκάκι «Συμβολή στα Λαογραφικά 
της Κρήτης», Αθήνα, 1949, σελ. 185.

κ’ οι νιοι να σας τιμούσι,
τζόγιες να κάνου μετά σας 
όμορφες να φορούσι.
Μ’ αφήνω σας χαιράμενους 
και πάγω να τελειώσω
τα πάθη μου και πλέρωμα
’ς τσί κόπους μου να δώσω.

Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη. 
Γεωργίου Χορτάτση «Πανώρια»,  

κριτική έκδοση με εισαγωγή και σχόλια 
Εμμανουήλ Κριαρά, Θεσσαλονίκη 1975, 

Πράξη Ε’, στίχοι 381-402.

Γλωσσάρι
Άγια θεά= σεβάσμια 
θεά 
Ανέγγιχτα= άθικτα
Γεμισμένα= γεμάτα
Κουράδι= κοπάδι
Παρά φύσις=
υπερβολικά
Τζόγια= στεφάνι

θιβολές

Τον καιρό τσή κατοχής χτυπά μιαν άργαδινή 
ένας Ίγγλέζος το κονάκι δυο γερόντω. Τ’ανοίγουν 
εκείνοι κιώς τον είδανε καταλάβανε πώς εγύρευγε 
να κρυφτεί. Μα δεν είχαν που να τόνε θέσουν 
κιετσά τον εβάλανε να κοιμηθεί αλυσαντρίστικα 
στή μεση ντωνε.

Τη νύχτα όμως αρχίνηξε ο γ’ Ιγγλέζος να 
πασπατεύγει τη γρα. Μεταξυπνά ό γέρος, ακούει 
τον τσάρχαλο, ψυλιάζεται και ρωτά τη γρα 
ντου:

—Μπρε, μπρέ, μπας και κάνει σου πράμα ο 
γ’ Εγγλέζος;

Κή γρα τ’ απηλογάται:
— Ναί, καημέχαρε. Αλλά ποίος κατέει τη 

γλώσσα να του πει να’ναπαεί;
Από τις «Εύθυμες κρητικές ιστορίες. 

Εμάζεψε ο Μ. Γρηγοράκης», Χανιά, 1978

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά ’πό τα περβόλια

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.
(το κρεμμύδι)

(κουτάλα του φαγητού)

(το μάτι)
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100 χρόνια από την απελευθέρωση της Σιάτιστας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήσαμε στις 
2,3 και 4 Νοεμβρίου 2012 τριήμερη εκδρομή, που 
είχαν συνδιοργανώσει η Ομοσπονδία Σωματείων 
Αποκορώνου Χανίων και ο Σύλλογος Φρεδια-
νών Αττικής «Η Ευαγγελίστρια» στη Σιάτιστα 
Κοζάνης της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου 
να συμμετάσχουμε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της 
πόλης από τον τουρκικό ζυγό.

Ιδιαίτερος σκοπός μας βέβαια ήταν η απότιση 
φόρου τιμής στους εθελοντές Αποκορωνιώτες 
που έπεσαν ηρωικά στη μάχη της Σιάτιστας : 
Οπλαρχηγού Λεωνίδα Παπαμαλέκου από το 
Βάμο και των αγωνιστών Γιάννη Ανδρουλάκη 
και Γιώργη Καγιαννάκη από το Φρε.

Σημειώνουμε ότι προτομή του Λ. Παπαμαλέκου 
έχει τοποθετηθεί με φροντίδα της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Αποκορώνου, κατόπιν πρωτοβουλίας 
και επί προεδρίας του κ. Γιάννη Λεντάρη δίπλα 
στο μνημείο πεσόντων, που βρίσκεται στον αύλειο 
χώρο του Δημαρχείου της πόλης 

Το πρωί της Παρασκευής 2-11-2012 δύο 
πούλμαν με Αποκορωνιώτες με επικεφαλής τους 
προέδρους της Ομοσπονδίας κ. Γιάννη Τερεζάκη 
και των Φρεδιανών κ. Μανώλη Μακριδάκη ανα-
χωρήσαμε από την Αθήνα για τον προορισμό 
μας. Μαζί μας είχαμε τους Αντιδημάρχους του 
Δήμου Αποκορώνου κκ. Μιχάλη Μιχελάκη και 
Μανώλη Νικολούδη.

Σταματήσαμε για φαγητό στην Καλαμπάκα 
και απολαύσαμε για λίγο το εκπληκτικό θέαμα 
του τοπίου των Μετεώρων και τη φθινοπωρινή 
φύση. 

Οι μαντινάδες, τα ριζίτικα, τα ανέκδοτα και 
οι ιστορικές αναφορές στα γεγονότα της περιόδου 

του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών 
πολέμων 1912/13, μας συντρόφευαν σε όλη τη 
διαδρομή μέχρι την άφιξή μας στην πόλη της 
Σιάτιστας.

Το βράδυ συγκεντρωθήκαμε στη μεγάλη 
σάλα του ξενοδοχείου «Αρχοντικό» της πόλης 
για την «Κρητική βραδιά» που είχαμε ετοιμάσει 
και περιλάμβανε κρητικό μενού με πλούσιους 
μεζέδες και το απαραίτητο πιλάφι που ήταν 
ιδιαίτερα πετυχημένο, φτιαγμένο με τις οδηγίες 
και την επίβλεψη του προέδρου των Φρεδιανών 
κ. Μανώλη Μακριδάκη.

Φιλοξενούμενοί μας, η Δήμαρχος του Δήμου 
Βοΐου κ. Παναγιώτα Ορφανίδου με το Δημοτικό 
Συμβούλιο, οι πρώην δήμαρχοι και εκλεκτοί φίλοι 
του Αποκόρωνα κ.κ. Γιάννης Νάκος και Κώστας 
Κοσμίδης, προσωπικότητες και εκπρόσωποι των 
αρχών της πόλης καθώς και ο Σύλλογος Κρητών 
Κοζάνης με επικεφαλής τον Πρόεδρό του κ. Στέλιο 
Πιτένη (Αβαράκη). 

Μετά τους καθιερωμένους χαιρετισμούς, ο 
λυράρης Γιάννης Κακουδάκης με το συγκρότημά 
του σήμαναν την έναρξη του χορού και της δια-
σκέδασης ενώ η άψογη παρουσία του χορευτικού 
συγκροτήματος του Συλλόγου Κρητών Κοζάνης με 
παραδοσιακές ενδυμασίες ολοκλήρωσε το κρητικό 
χρώμα της βραδιάς που κράτησε μέχρι αργά.

Το πρωί του Σαββάτου (3/11) επισκεφθή-
καμε την κοντινή πόλη της Πτολεμαΐδας όπου 
μετά από σύντομη περιήγηση ξεναγηθήκαμε 
στο λαογραφικό μουσείο της πόλης, που φιλο-
ξενούσε μια σημαντική έκθεση με ενθύμια και 
ντοκουμέντα του Μακεδονικού Αγώνα και των 
πολέμων 1912/1913 .

Συνεχίσαμε την εκδρομή μας ακολουθώντας 

μια καταπληκτική διαδρομή ανάμεσα σε μια 
χιλιόχρωμα στολισμένη δασική ορεινή περιοχή 
και φθάσαμε στο χωριό Βλάστη, όπου είχαν γίνει 
σφοδρές μάχες κατά τη διάρκεια των πολέμων 
1912/13.

Ιδιαίτερα πλουτισμένο από φυσικές ομορφιές 
το ιστορικό χωριό, με πολλές παλιές εκκλησίες, 
προτομές αγωνιστών κ.λ.π. μας αποζημίωσε 
απόλυτα για την επιλογή που κάναμε να το 
επισκεφθούμε.

Αφού περπατήσαμε για λίγο στην πλατεία 
και τα σοκάκια του, συγκεντρωθήκαμε σε μια 
παραδοσιακή ταβέρνα όπου απολαύσαμε καλό 
φαγητό και μπόλικο τοπικό κρασί. Το κέφι δεν 
άργησε να έλθει όταν ο Γιώργος Γιακουμινάκης 
άρχισε τα ριζίτικα και κορυφώθηκε με λαϊκά 
και ρεμπέτικα τραγούδια συνοδεία του μπα-
γλαμά του.

Η ώρα κύλησε γρήγορα και παρά τη διάθεσή 
μας να παραμείνουμε για λίγο ακόμα επιστρέ-
ψαμε στη Σιάτιστα. Ανεβήκαμε στην κορυφή του 
λόφου έξω από την πόλη όπου υπάρχει μνημείο 
πεσόντων, τόπο θυσίας πολλών εθελοντών και 
στρατιωτών μας κατά τη διάρκεια της μάχης 
της 4-12-1912. Σ’ αυτό το σημείο έπεσαν και οι 
Αποκορωνιώτες που προαναφέρομε.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση χοροστατού-
ντος του μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης 
κ.κ. Παύλου με την παρουσία της Δημάρχου, του 
Δημοτικού Συμβουλίου και αρκετού κόσμου. 

Με συγκίνηση επιστρέψαμε στα ξενοδοχεία 
μας και αφού ξεκουραστήκαμε πήγαμε στην 
Κοζάνη όπου ο Σύλλογος Κρητών Κοζάνης είχε 
διοργανώσει συνεστίαση με πλούσιο πρόγραμμα 
κρητικής μουσικής και χορών από το χορευτικό 
του συγκρότημα στα πλαίσια των εορτασμών 
των εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της 
Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν μια εντυπωσιακή 
συγκέντρωση με τη συμμετοχή προέδρων, εκπρο-
σώπων και μελών συλλόγων Κρητών απ’ όλη τη 
Μακεδονία και την ΄Ηπειρο.

Το πρωί της Κυριακής (4/11/2012) μεταβήκαμε 
ομαδικά στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. του Αγίου 

Η συμμετοχή των Αποκορωνιωτών στις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης των 100 
χρόνων από την απελευθέρωση της Σιάτιστας από τον τουρκικό ζυγό, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στις 2, 3 και 4 Νοεμβρίου.

Γράφει ο Γιώργος Γιακουμινάκης 
Λογοτέχνης ποιητής, τ. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου
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Σήμερα περήφανοι για σας βρισκόμαστε 
εδώ, όπως και τότε χιλιόμετρα μακριά από 
το νησί μας, για σας και μόνο, για σας που 
αγκαλιάσατε και συμπολεμήσατε με τον Παπα-
μαλέκο από το Βάμο, τον Αναστασάκη από 
τη Σπηλιά Κισσάμου, τον Καγιανάκη και τον 
Ανδρουλάκη από το Φρε και τόσους άλλους 
Κρήτες για να κάνετε το μεγάλο βήμα της νίκης 
και της λευτεριάς στα κακοτράχαλα γυμνά 
βουνά της Σιάτιστας.

[...] Η ιστορική διαδρομή στο μεγάλο νησί 
μας, είναι η βίωση των αρωμάτων των ανοιξι-
άτικων λουλουδιών, στις αυλές των σπιτιών 
που έκτισαν και κατοίκησαν γενιές Εβραίων, 
Βυζαντινών, Ενετών, Τούρκων και Αιγυπτίων. 
Είναι οι εικόνες του ηλιοβασιλέματος στο 
λιμάνι της Φαλάσαιρνας και στο κάστρο της 
Γραμπούσας. Η ιστορία είναι και παραμένει 
ζωντανή, στο σταυροδρόμι παλιών πολιτισμών, 
γιατί αναπνέει από τους ήχους της λύρας και 
του λαούτου τ’ αρώματα και τις γεύσεις των 
μπαχαρικών της ανατολής, και γεύεται τα 
μοναδικά χόρτα και βότανα με το ευλογημένο 
λάδι και κρασί. 

[...] Τα ιστορικά γεγονότα έχουν χιλιοει-
πωθεί - έχουν αναλυθεί και έχουν καταγραφεί 
από ειδικότερους εμού, όλα αυτά τα χρόνια, 
εξ άλλου δεν είναι και η καταλληλότερη ώρα, 
επιγραμματικά όμως πρέπει να πούμε, ότι η 
νίκη της Σιάτιστας έκρινε κατά ένα μεγάλο 
βαθμό την απελευθέρωση ολόκληρης της Δυτι-
κής Μακεδονίας. Γεμάτη σήμερα η Μακεδονία 
από αγάλματα, προτομές και πλάκες ηρώων, 

με εκατοντάδες ονόματα Κρητών Αγωνιστών. 
Αγωνιστών που ανυπόδητοι, και με ποδα-
ρόδρομο έφτασαν στα Κρητικά λιμάνια, με 
σαπιοκάραβα της εποχής στον Πειραιά, και 
στην συνέχεια πάλι με πεζοπορία, ανοργάνωτοι 
και ανεκπαίδευτοι, με χίλιες δύο κακουχίες 
στα μέτωπα της Μακεδονίας. Αγωνιστών κάθε 
ηλικίας, ακόμα και δεκαπεντάχρονα παιδιά 
ήρθαν εδώ, πολέμησαν και θυσιάστηκαν. 

Πολλά από αυτά και τους ενήλικες, δεν 
ήταν, και δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένοι. 
Οι επιζώντες στη συνέχεια δεν δέχτηκαν από το 
κράτος καμιά τιμητική επιβράβευση, ούτε κανένα 
οικονομικό όφελος ή θέση στο δημόσιο, γιατί 
πολέμησαν για την σωτηρία της πατρίδας όπως 
έλεγαν, και όχι για να πληρωθούν. Δεν ήταν 
μισθοφόροι, και γώ συμπληρώνω ψηφοφόροι 
– κουκουλοφόροι καμιάς μορφής εξουσίας ή 
διαπλεκόμενοι. Ήταν απλά πατριώτες, με όλα τα 
γράμματα κεφαλαία. Αλήθεια τι να πει κανείς 
για αυτούς – πόσοι από μας σήμερα, και από 
τους κυβερνώντες τόσα χρόνια ήταν πατριώτες; 
Τα χάλια μας, τα βλέπουμε, ας μη συνεχίσω 
το σχόλιο, και χαλάσω την τόσο όμορφη και 
επιπέδου επετειακή βραδιά, όμως τέτοιες ώρες 
πρέπει και αυτά να λέγονται. 

[...] Ηρωική –ανυπόταχτη-αντάρτισσα - 
αιματοβαμμένη μα και πανέμορφη Κρήτη. 
Ιστορική –ηρωική –φιλόξενη μα και μαγευτική 
Σιάτιστα, με άντρες που σας τίμησαν και σας 
τιμούν, ας πορευτείτε αδελφωμένες ελεύθερες 
στο μέλλον [...].

Τερεζάκης Γιάννης 

Η ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Αποκορώνου

Στο χώρο που έγινε η Μάχη διακρίνονται ο Αντιδήμαρχος Αποκορώνου κ. Στέλιος Μιχελάκης  
ενώ κρατώντας τη σημαία η Δήμαρχος Βοίου κα Παναγιώτα Ορφανίδου  

και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου μας κ. Ιωάννης Τερεζάκης.

Μπροστά στις Προτομές Λεων. Παπαμαλέκου και 
Μιχ. Αναστασάκη στο προαύλιο του Δημαρχείου 

Σιάτιστας. Διακρίνονται από αριστερά:  
ο Γιώργος Γιακουμινάκης τ. πρόεδρος της Ομοσπ. 

Αποκορώνου, ο Μανώλης Φραγκιαδουλάκης  
και ο Μανώλης Μακριδάκης, πρόεδρος Συλλόγου 

Φρεδιανών Αττικής.

Δημητρίου της Σιάτιστας όπου μετά τη Θεία Λει-
τουργία τελέστηκε η επίσημη δοξολογία παρουσία 
του περιφερειάρχη, βουλευτών, πολλών άλλων 
επισήμων και εκπροσώπων αρχών και έκλεισε 
με την καθιερωμένη ομιλία για τα γεγονότα και 
την αποφασιστική ιστορική μάχη που οδήγησαν 
στην οριστική απελευθέρωση της πόλης στις 4 
Νοεμβρίου 1912. 

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατά-
θεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων μετά 
το πέρας των οποίων ο Γενικός Διευθυντής 
του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» Αποκορωνιώτης από το Βάμο κ. Νικόλαος 
Παπαδάκης σε πλούσια περιεχομένου ομιλία του 
αναφέρθηκε στη γενική πολιτική κατάσταση που 
επικρατούσε στην Κρήτη και την Ελλάδα, στα 
πολεμικά γεγονότα και την συμβολή των Κρητών 
εθελοντών στην επιτυχή έκβαση της μάχης της 
Σιάτιστας και του αγώνα γενικότερα.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με εντυπωσι-
ακή παρέλαση την οποία όπως πάντα άνοιξε 
τιμής ένεκεν το τμήμα Κρητών με παραδοσιακές 
ενδυμασίες, που αποτελούνταν από άνδρες και 
γυναίκες της Ομοσπονδίας Αποκορώνου, του 
Συλλόγου Κισσαμιτών και του συλλόγου Κρη-
τών Κοζάνης.

Την «παράσταση» όμως της παρέλασης «έκλεψε» 
το έφιππο τμήμα του τοπικού ιππικού ομίλου. Οι 
αναβάτες ντυμένοι με στολές Μακεδονομάχων 
πάνω στα περήφανα άλογα ήταν πράγματι κάτι 
το ξεχωριστό.

Στη συνέχεια επίσημοι και πολίτες παρακο-
λουθήσαμε τοπικούς χορούς και τραγούδια από 
παραδοσιακά συγκροτήματα.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις έκλεισαν με δεξί-
ωση των επισήμων και των φιλοξενουμένων από 
το Δήμο. 

Αργά το βράδυ επιστρέψαμε στην Αθήνα 
φορτωμένοι με πλούσιες εμπειρίες και εντυπώ-
σεις από τη συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις που 
περιγράψαμε. 
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βαρμένοι ένα πυρωμένο κρομμύδι. Και μου 
τ’άλοιψε φάρμακο κι επαούργιανέ με ο πόνος, 
απού μ’ είχε κουζουλαμένη.

-Και δεν ντράπηκες σκύλα! Να δείχνεις μωρή 
σε ξένον άντρα τα βυζιά σου! Σαν τον προκομένο 
μου, απού τ’ορμηνέψανε κι επήγε σε μια γιά-
τρισσα στη Χώρα και τση ’δειχνε τη φτόνη ντου, 
που’τονε αναμμένη κι είχε φαούρα, και φοβήθηκε 
πως εκκόλησε μαγιασίλι, από τη γαϊδούρα που 
’χαμε και τηνε δώκαμε στσ’ Ατζιγκάνους να 
τήνε ξεφορτωθούμε. Κι εκείνη η γιάτρισσα η 
αδιάντροπη του τήνε μάλαξε και την άλοιψε 
μ’αλοιφή κι επαούργιανέ ντονε.

-Να πάμε, το λοιπόν κι εμείς, Κατερίνη, να 
μάσε δει ο γιατρός.

Κι εσηκωθήκανε κι επήγανε στο γιατρό, που 
’τονε  και χωρατατζής.

Χαιρετιστήκανε,
-Ώρα καλή, γιατρέ.
-Καλώς τσι τσαπερδόνες. Είντα πάθετε, μπρε, 

και σάσε θωρώ ντουσουντισμένες και τσι δυο;
-Εβλάφτηκε ο…προστάτης μας, γιατρέ, ειπ’ 

η Σοφουλιά.
-Οι άντρες μας μας την εκολλήσανε την αρρώ-

στεια, απόσωσε η Κατερινιά. 
Ως τσ’ άκουσε να του λένε τούτανα τα μοσκο-

κούζουλα ο γιατρός ετινάχτηκε στην καρέκλα 
ντου κι έχυσε τον καφέ, που’ πινε, κι αρχίνιξε 
να γελά και να χτυπιέται, κι είδε κι έπαθε ώστε 
να συνέρθει και να τσι συγυρίσει.

-Ο νους σας εβλάφτηκε, κακορίμαλες, μ’ 
ετούτα σας τα παραμιλητά. Έχετε, μωρέ σεις, 

Ο προστάτης του γέρω Κωστάντουλα
To γραμματσάκι του γέρω

συνέχεια στη σελ. 7

Προστάτη, είπε ο γιατρός πως έχει ο γέρω 
Κωστάντουλας, κι ευτός φταίει, απού ουλημερ-
νίσεως τση μέρας κι ουληνυχτίσεως τση νύχτας 
θέλει να τσιρά, κι όξω σαν είναι, δεν αφήνει, σαν 
το κουλούκι, τρόχαλο γή καντούνι, παρά πάει 
και το κατουρεί. Κι η ζάβαλη η γυναίκα ντου η 
Σοφουλιά, επήγε κι ήβρε την Κατερινιά τη Χουρ-
χουδιά, το πρώτο λαδικό του χωριού, απού ’κάνε 
και τη μαμή και τη ληξίαρχο (καταγραμμένες είχε 
στο τεφτέρι τση κεφαλής τση, γιατί γραφή δεν 
εγνώριζε να τα γράφει στο χαρτί, μηδέ χαρτί δεν 
εμπήκε ποτές στο σπίτι τζη. Γραμμένες, το λοιπόν 
είχε ούλες τσι νιόπαντρες γυναίκες, τσι γαστρω-
μένες πρι βάλουν στεφάνι κι ήτονε λουχούνες 
στσι τρεισ-τέσσερις μήνες πριν ευλογηθούν, ποιες 
είχαν αγαπητικό, χωριανό γή ξενομπάτη, ποιες 
όρνιθες κάναν δίκορκα, πόσα κατσούλια γέννησε 
η κατσούλα του Φάβα, ποιες εβάλανε μεταξαριό, 
ποιες κατσίκες ήτονε στειρόγες κι απήδηχτες, κι 
άλλα σπουδαία συμβάντα του χωριού). 

Επήγε το λοιπόν η Σοφουλιά, σιγά και φιλευ-
τικά κι ερώτα την Κατερινιά, είντ’ αρρώστεια 
είναι τούτος ο προστάτης, που’ χει ο άντρας τση, 
κι αν είναι κολλητικός, να μην αφήνει τον άντρα 
το δικό τζη να τηνε πασπατεύγει τη νύχτα στο 
σοφά. Γιατί, ως μου ’λεγε, και για τον προκομένο 
το δικό σου, βαρβάτος ήτονε στα νιάτα ντου, 
βαρβατεύει κι εδά και δεν καταλαγιάζει, όσο 
κι αν εξεθύμανε το μεγάλο ντου βαρβατιλίκι, 
τότες που τον εστεφανώθηκε, που’τονε ίδιος ο 
τράος του Καλόγερου του Μιχάλη, τα’αντρούς 
τση συγχωρεμένης τση Καλογράς.

-Σ’εγνοιες μ’ έβαλες, μωρή Σοφουλιά, τση κάνει 
τότες η άλλη ζαβή η Κατερινιά. Λόπης έβγαλα κι 
ελόγου μου τούτονα τον προστάτη, γιατί σαφίς 
τσιριούμαι, και για να μην τσιρώ τη βράκα μου, 
καθώς ως μου ’ρθει, δεν  μπροκάνω να λυώ τα 
σπαούλια και να τηνε κατεβάζω. Και με το πλυτό 
θα τηνε λυώσω, και δεν έχω, η κακομοίρα, παράδες 
ν’αγοράξω καμπότο και καρόλι να ράφτω άλλη, 
ξεβράκωτη ’μαι νύχτα μέρα.

-Ώφου ντροπής! Και πώς στο διάτανο ανεβαί-
νεις, μπρε, στσι μουρνιές και μαζώνεις το μουρ-
νόφυλλο του μεταξαριού; Να βρεθεί και κιανείς 
σερνικός από κάτω, να το κάμει ντουντούκι στο 
χωριό, πως η Κατερινιά γυρίζει ξεβράκωτη, να 
σου βγάλουνε τραγούδι.

-Να πάεις να σε δει ο γιατρός.
-Και πώς θα πάω, μπρε, να δείχνω τ’ πόκρυφά 

μου του γιατρού;
-Γιατρός είναι κι ευτή ’ναι η δουλειά ντου. 

Ντα κι εγώ επήγα και του ’δειξα γδυμνό το μπέτη 
μου, να δει ένα μαλάθρακα στο δεξί μου βυζί, 
και δεν ενταγιάνιζα τσι πόνους, κι ας του’χα 

τσουτσούνες, σαν των αντρώ σας, να’ χετε και 
προστάτη; Η ζέστη σάσε χτύπησε στην κούτρα 
κι ούργιασε ο νους σας και κουζουλίζετε, σαν 
τα κουζουλοκόπελα.

-Μα…
-Είντα μα…
-Ουλημερνήσιος τση μέρας, γιατρέ, κι ουληνυ-

χτήσεως τση νύχτας τσιριούμαστε, κι εμπεστίσαμε 
να πηγαινοερχόμαστε στο σώχωρο για ψιλό μας 
νερό, με το συμπάθιο, γιατρέ, ό,τι παθαίνουνε 
κι οι άντρες μας, με το δικό ντωνε προστάτη, τ’ 
αντιμιλεί η Σοφουλιά.  

Κι ο γιατρός, μπαϊλτισμένος από την ξερο-
κεφαλιά ντως, τήνε ρωτά:

-Τρύπα ’χεις, μωρή, κάτω από τον αφαλό, 
γή παλούκι, σαν του Μαρκολιού σου και του 
Κωσταντή τση Κατερινιάς;

Ακούγοντας τούτεσας τσι κουβέντες του 
γιατρού, καταντραπήκανε και κατεβάσανε, κατα-
κόκκινες τσι κεφαλές τωνε.

-Δε μου λέτε, τσι ρωτά ο γιατρός, καρπούζες 
έχετε φυτεμένες στα περβόλια σας;

-Έχομε λέιειει!!!
-Και τρώτε πολλές;
-Ανεν τρώμε! Μια το μεσημέρι κι άλλη μια 

από σπέρας.
-Από τούτηνα τη λαιμαργία, που σας εκυρί-

εψε, τήνε πάθετε, κακονίζικες, τη δουλειά. Να 
πάτε, το λοιπόν στα σπίτια σας, να κοιμηθείτε 
πρώτα, να ξεκουραστείτε, νάρθει ο νους στην 
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κεφαλή σας την ούργια. Κι ως ξυπνήσετε, να μη 
μου ντρακάρετε πάλι τσι καρπούζες, και να σάσε 
σφίξει η κατουράγρα να τζιριτάτε στα σώχωρα. 
Γροικάτε; Γροικούμε να λέτε.

Κι εφύγανε ζεματισμένες. Μα το χειρότερο 
’τανε που γινήκανε βέβαια, ντουντούκι τα καλι-
μέντα, ντωνε, έτσα που ως το μάθανε τ’αλάνια 
του χωριού, τώνε βγάλανε τραγούδι, που το 
σιγοτραγουδούσαν και μυαλομένοι άντρες κι 
οι γυναίκες τωνε:

Η Κατεριά και η Σοφουλιά 
εβγάλανε προστάτη
χωρίς την άλλη αρματωσιά, 
που ’ναι τ’αντρούς τα μπράτη
κι εις του γιατρού επήγανε 

Αρμένος, Αρμένοι, Αρμένιο, Άρμενα, Αρμενίζω, Αρμένισμα κ.λπ.

και κουζουλάδες λένε
κι εκείνος τσι σιχτίρισε…
Και στο πεζούλι τ’Αη Γιαννιού
εκάτσανε, τη μοίρα ντους και κλαίνε…

φιλώ σας κατακούτελα
ο γέρω Χαράλαμπος 

 ΓΛΩΣΣΑΡΙ

απήδηχτη= προβατίνα ή αίγα: δεν ήλθε σε επαφή με κριάρι 
ή τράγο • από σπέρας= αποβραδίς • κακονίζικος, κακο-
μοίτσης = κακόμοιρος • καλιμέντο= καλό αποτέλεσμα• 
κακορίμπαλος, κακορίμαλος= φουκαράς • κατσούλα= 
γάτα • κατσούλι= γατάκι • κουζουλίζω= φέρνομαι σαν 
τρελός • κουζουλοκόπελο= τρελόπαιδο • κουλούκι= 
σκυλάκι • κούλουκας= μεγάλος σκύλος • λυώ= λύνω • 
λώμπης= μήπως • μαγιασίλι (τουρκ. Mayasil)= έκζεμα • 

μαλάθρακας= «καλόγερος», δοθιήνας, σπυρί • μπεστίζω 
(τουρκ. Bezmek)= απαυδίζω, κουράζομαι να υπομένω • 
μπράτη= αποσκευές. Μεταφορικά= τα ανδρικά γεννητικά 
όργανα • νταγιαντίζω, νταγιαντώ (τουρκ. dayammak)= 
αντέχω • ντουντούκι (τουρκ. düdük)= διαλάλημα, βού-
κινο • ντρακέρνω= επιτίθεμαι με λόγια σε κάποιον • 
ντουσουντίζω (τουρκ. düsüdiim)= σκέφτομαι • ορμη-
νεύγω= συμβουλεύω • ουλημερνίσεως τση μέρας= όλη 
την ημέρα συνεχώς • ουληνυχτίσεως τση νύχτας= όλη 
τη νύχτα συνεχώς • ούργιος= κλούβιος • παουργαίνω= 
καταπραΰνω • σαφίς= συνεχώς, αδιάκοπα • σπαούλια= 
κορδόνια • τζιριτώ= τρέχω • τζιρίτι= τρέξιμο • τροζαίνο-
μαι= τρελαίνομαι • τσιριούμαι= αισθάνομαι την ανάγκη 
να ουρήσω • τσιρώ = ουρώ • φιλευτικά= φιλικά («Ωσάν 
αμνόξασι κι οι δυο, φιλευτικά μιλούσι», Ερωτόκριτος 
Δ’ 1629) • φουρκίζω= απαγχονίζω • φτόνη= το ανδρικό 
γεννητικό όργανο • χαχαρίζω= ξεσπώ σε δυνατά γέλια 
(και χαχανίζω, χάχανα)

Πάει καιρός που κείνο το οι όμικρον γιώτα και η απουσία του ι 
ανάμεσα στο ν και οι της λέξεως Αρμένοι με προβλημάτισε με αφορμή 
ένα ριζίτικο τραγούδι που πρέπει νάχη την γέννησή ντου εδά και χίλιους 
πενήντα χρόνους.

Άς πάρω όμως τα πρά(γ)ματα από την αρχή μη μπανά μπορέσω και 
τα βάλω στην σειρά γιατί είναι πολλά και μπερδεμένα.

Άρμενος: το όνομα του Θεσσαλού (Ναύτη) Αργοναύτη που πρώτος 
πάτησε τη Γη της χώρας που για χάρη ντου ονομάσθηκε Αρμενία – και 
οι κάτοικοί της Αρμένιοι.

Άρμένοι: (όπου θέλετε βάλετε τον τόνο) είναι οι Ναύτες του βυζαντι-
νού Στόλου που ασχολούνται με τα άρμενα (εξαρτήματα) του πλοίου, 
οι υπεύθυνοι «με τα Σκεύη της Νεώς» κοινώς αρματωσιά, δηλαδή ιστία, 
άγκυρες, πανιά, σκοινιά, και γενικά τα εργαλεία, και εφόδια, όλα όσα 
χρειάζεται ένα πλοίο για ν’ αρμενίση (ταξιδέψη). 

Αρμενίζω = ταξιδεύω 
α) στην θάλασσα και 
β) (νοερώς) με την σκέψη, με τον νού. Μα και στις κορφές των βουνών 

όπου αρμενίζουνε οι αέρηδες. Γνωστά τα όσα λέει ο λαός μας: «Πού αρμε-
νίζει ο νούς σου;», ή «ο Γιαλός είναι στραβός ή στραβά αρμενίζουμε», ή 
και το άλλο … «έχετε γεια ψηλά βουνά κι εγώ ψηλ’ αρμενίζω…».

Αρμένισμα = ο πλούς, το ταξίδι. Αρμενισιές = ναυτικός όρος, αρμενιστές 
= ειδικότητα εις το πολεμικό ναυτικό, οι ασχολούμενοι και υπεύθυνοι με 
τα άρμενα. Άς κάμωμε και μια μικρή αναφορά εις τα χωριά της πατρίδας 
μας και Κρήτης και Ελλάδας, που έχουν το όνομα Αρμένοι κ.τ.λ.

Εις την Κρήτην, αν δεν κάνω λάθος, είναι το λιγότερον πέντε χωριά 
– τρία με το όνομα Αρμένοι, ένα άλλο Αρμενοχώρι, το πέμπτο χωριό 
Αρμενώγεια ή Αρμανώγεια στο Μονοφάτσι του Ηρακλείου. Στην Κέρκυρα 
το χωριό Αρμενάδες, Αρμενιοί στην Μεσσηνία, Αρμένιον εις την Λάρισα, 
και (η) Αρμενιστή εις την Χαλκιδική.

Και τέλος οι Αρμένιοι, οι κάτοικοι της χώρας Αρμενιάς ή οι κατα-
γώμενοι από αυτήν. Άλλο λοιπόν οι Αρμένοι και άλλο οι Αρμένιοι. Εις 
την Αυτοκρατορίαν της Κωνσταντινουπόλεως έχομε και το Αρμενικό ή 
Αρμενιακό Θέμα: Διοικητικό Διαμέρισμα – καμιά σχέση με την χώραν 
της Αρμενίας, απ’ εναντίας είναι το Θέμα που δίδει Αρμένους δηλαδή 
Ναύτες. Γεωγραφικά είναι η Κιλικία –δηλαδή απέναντι από της Κύπρου 
(βορινά) το Νοτιοανατολικότερο μέρος της Τουρκίας.

Πολλές φορές αυτοί οι Άρμενοι, δηλαδή οι Στόλαρχοι τους μύριζε 
το Θρονί της Κωνσταντινούπολης και εσήκωναν τ’ άρματα –τις γνωστές 
Στάσεις. Γι αυτό οι Αυτοκράτορες τους άλλαζαν παραμονή και τους 
σκορπούσαν σε διάφορες περιοχές (τους Αρμένους) ώστε να είναι ακίν-
δυνοι για τον Θρόνο τους. Και μάλιστα τους αρμένους έκαναν πεζούς 
και τους πεζούς αρμένους. Έτσι λοιπόν ο Νικηφόρος Φωκάς μετά το 961 
μ.Χ. άφηκε σε διάφορους τόπους Αρμένους από την μεγαλύτερη αρμάδα 

του κόσμου της εποχής εκείνης σε διάφορους τόπους της Κρήτης. Ένας 
τέτοιος κατά το φανεί(ν) τόπος ήτανε και ο τόπος του χωριού Αρμένων 
του Αποκορώνου. Κάποια μέρα ένα αρμενόπουλο (γυιός αξιωματούχου) 
που ήτο σε μια συντροφιά αρχόντων (καπεταναίων) διηγόταν τα κλέη 
και τις ικανότητες του στην θάλασσα. Για φουρτούνες και Ναυμαχίες. 
Ήτανε τόσο πιστικός, που κάποιος άρχοντας τον άκουγε με προσοχή και 
τον αποθαύμαζε, και κάποια στιγμή του λέ(γ)ει: Αν μπορή να περάση 
κολυμπόντας την θάλασσα. Πιθανόν λέω εγω, πιθανόν…από Καλύβες 
απέναντι στο Ακρωτήρι…και αντί να του πη το γνωστό «ιδού η θάλασσα 
ιδού και το κολύμπι» του είπε: Αν την περάσης…θα σου δώσω γυναίκα 
την αδελφήν μου. Και πρέπει να την πέρασε την θάλασσα πλέοντας για 
να γίνη το κατόρθωμα του, Δημοτικό τραγούδι, δηλαδή Ριζίτικο.

Αρμένου γιος καυχήθηκε
μπροστά στων Αφεντάδων:
Αφέντες ’γω στην θάλασσα
την ε-περνώ πλεόντας…
Αν την περάς (ης) Αρμένου γιε
την θάλασσα πλεόντας…
Γαμπρό θε να σε κάμω ’γω
και συ εμε κουνιάδο…

Άλλες φορές αυτοί οι Ναυτικοί, δηλαδή οι Αρμένοι, δεν τα εύρησκαν 
με τους Ντόπιους Αφεντάδες, και εκαβγάδιζαν και ως ήταν αυτονόητο 
την υπεροχή την είχαν οι Ντόπιοι Αφεντάδες και αυτή την φιλονικία μας 
την αποθανάτισε ένα άλλο δημοτικό τραγούδι. Ριζίτικο…

Ένα (μ)πουλί θαλασσινό
κι ένα (μ)πουλί βουνίσιο
τα δυό πουλιά μαλώνανε (μαλώνουνε)
στου Σταυραετού τον τόπο…
κ’ έκλαιγε το θαλασσινό
κι έλεγε στο βουνίσιο
Μη με μαλώνεις Σταυραετέ
στον εδικό σου τόπο.
«Έλα και συ στον τόπο μου…»

Δηλαδή στην θάλασσα και θα δης πόσα απίδια βάνει ο σάκκος: εννο-
όντας ότι οι βουνίσιοι είναι ακάτεχοι – ανίδεοι από την θάλασσα. 

Συμπέρασμα: ο τόπος όπου οι Αρμένοι (Ναύτες) εγκαταστάθηκαν 
ονομάστηκε Αρμένοι αντί το σωστότερο Αρμενοχώρι ως το Γαβαλοχώρι 
(των Γαβαλάδων το χωριό), το Παϊδοχώρι (των Παϊδήδων το χωριό) και 
άλλα –γή Αρμενόπολη. 

Μα και σένα γλυκιά μου Ελευθερόπολη έπρεπε να σε βαπτίσουν Αρμε-
νοπούλα προς τιμή και σαν απόγονη κάποιου τρανού Αρμένη (στολάρχου 
του ενδόξου Βυζαντινού Στόλου - Ναυτικού). Συμφωνείς;

Ράμνος Ραμνιώτης, Ιούνης του 2012
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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.
Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται σήμερα προέρχονται από το αρχείο της Βουτσαδάκη 
Αντωνίας, το γένος Πατηνιωτάκη, που είχε την καλοσύνη να μας στείλει ο γαμπρός της 
Γιώργος Αλβανός, τους οποίους ευχαριστούμε. 

Εμμανουήλ Στυλιανομανωλάκης
Στην πίσω πλευρά της φωτογραφίας αναγράφεται:

Ενθύμιον στους αγαπητούς μου θείους, εξαδέλφους και 
εξαδέλφες οικογενείας  Σταύρου Πατηνιωτάκη

Εμμανουήλ  Στυλιανομανωλάκης
2 Απριλίου 1941

Πατηνιωτάκης  
Παναγιώτης,  

Σταματάκης Παναγιώτης   

Πατηνιωτάκης Ιωάννης του Σταύρου

Πατηνιωτάκης Ιωάννης, 
Κουτσουπάκης Παύλος

Βουτσαδάκης Κωνσταντίνος
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ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ

Ένα απόγευμα του καλοκαιριού, βγαίνοντας από το γηροκομείο Χανίων, 
όπου είχα πάει να δω μία γνωστή μου, είδα επάνω στο τελευταίο παγκάκι της 
αυλής, πολύ κοντά στην πόρτα, παρατημένο ένα μπαστούνι. Από το δρόμο 
το χώριζε μόλις ένα μέτρο. Ο ήλιος δεν είχε βασιλέψει ακόμη κι ένα δροσερό 
αεράκι από την κοντινή θάλασσα, κουνούσε παιχνιδιάρικα τα φύλλα των 
δέντρων. Κοίταξα κάμποση ώρα το μπαστούνι που πάνω του χόρευαν μια το 
φως και μια ο ήλιος, λες και ήθελαν να το ταρακουνήσουν και να διακόψουν 
την ακινησία του. Μου φάνηκε πολύ απελπισμένο έτσι εκεί μοναχό, χωρίς να 
το κρατά με αγάπη ένα ζωντανό ζεστό χέρι. Τότε θυμήθηκα μια άλλη επίσκεψη 
σε άλλο γηροκομείο –στην Τρίπολη- μαζί με μια τάξη μαθητών του Γυμνασίου. 
Όπως μπαίναμε μέσα, ένας συμπαθητικός παππούς με σταμάτησε δείχνοντάς 
μου ένα μαθητή: «Να εκείνο με το καφέ μπουφάν, το όμορφο. Είναι ολόιδιο 
με το εγγόνι μου». Χαμήλωσε τα μάτια του, για να μη δω τη συγκίνησή του, 
και είπε με πολύ χαμηλή φωνή μονολογώντας: «Άραγε θα το ξαναδώ; Πώς 
να είναι τώρα; Πάνε χρόνια από τη στερνή φορά που το’δα». Πνίγοντας ένα 
λυγμό με αργό βήμα απομακρύνθηκε χωρίς να περιμένει απάντηση. Άλλωστε 
τι θα μπορούσα να του πω εκείνη τη στιγμή;

Πρώτη του Οκτώβρη, ημέρα των ηλικιωμένων, και αυτές οι σκέψεις πάλι 
δε λένε να φύγουν από το νου μου. Καλά και άγια αυτά τα ιδρύματα, πολύ 
ωφέλιμα και απαραίτητα πολλές φορές. Φτάνει να μη δηλητηριάζει την ψυχή 
των τροφίμων η πίκρα της μοναξιάς και της εγκατάλειψης.

Μαίρη Πριπάκη-Κουντάνη

Στις φωτογραφίες εικονίζονται ανάμεσα σε άλλους και οι τιμώμενοι, που 
δεν είναι πια μαζί μας: Μαραγκουδάκη Αργυρώ, Γερουλάκης Μιχάλης, 
ΤερεζάκηΑργεντίνη, Μαυράκης Ηλίας, Μανατάκης Νίκος, Μιχελογιάννης 
Γιώργος, ΝικητάκηΑννίτσα, Νικητάκης Γιάννης, ΛιονάκηςΜανώλης, 
Παπαγιαννάκης Μιχάλης, ΚουκουράκηΣτέλλα, Χριστοδουλάκης Μανώλης, 
Χριστοδουλάκη Αργυρώ, Καλλιβρετάκη Κυριακή, Πατηνιωτάκης Νίκος, 
ΓιατράκηΣταματούλα, Μαραγκουδάκης Βασίλης.

Ο αείμνηστος Μαραγκουδάκης Γιώργος τότε 
πρόεδρος της κοινότηταςΑρμένων

Διακρίνονται τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου 
του Συλλόγου και οι ομιλητές, από αριστερά: 
Τζιγκουνάκης Δημήτρης, Πολυχρονάκης Γιάννης, 
Τερεζάκης Μιχάλης, Φρεσκάκης Γιώργος, Μανατάκης 
Γιώργος, Μπουρνάζος Χαράλαμπος, Πιπεράκης 
Μανώλης, και στο άκρο του βάθρου, καθιστή η 
Νικητάκη Μαρία.

ΠΡΟΣΜΟΝΗ

Στ’ άδειο παγκάκι του «οίκου ευγηρίας»
ξεχασμένο ένα μπαστούνι καρτερά
το μαραμένο χέρι του κυρ Αντρέα; της κυράς Λένης;
να ελαφρύνει κάπως το βάρος της ζωής.

Εκείνοι, ο κυρ Αντρέας η κυρά Λένη
στο άχαρο δωμάτιο του οίκου ξεχασμένοι,
-άδεια ψυχή τους «τακτοποίησε» εκεί-
μακριά απ’ όσους λάτρεψαν αργοσβήνουν.
Τα βουρκωμένα μάτια τους βαριά
το πάτωμα θωρούνε
κι ολημερίς κι ολονυχτίς
μόνο μια σκέψη στο μυαλό:
«Για πάντα μας ξεχάσανε; Γιατί;
Ένα παιδί, ένα εγγόνι, δεν θα μας θυμηθούνε;»
Ποιος θα μπορέσει τάχα να τους πει;

Έρημη η γέρικη αγκαλιά στον «οίκο ευγηρίας»
του κυρ Αντρέα της κυρά Λένης,
όλο λαχτάρα, προσμένει άδεια.

Μαίρη Πριπάκη-Κουντάνη

Παραθέτομε μια σειρά από φωτογραφίες από την εκδήλωση που 
διοργάνωσε στις 15 Αυγούστου 1980, στο προαύλιο της εκκλησίας 
της Κοίμησης της Θεοτόκου, ο «Σύλλογος Αρμενιανών ο Κριτοβου-
λίδης». Η εκδήλωση ήταν τιμή για τους τότε γέροντες του χωριού, 
στους οποίους αποδόθηκε τιμητικό δίπλωμα. Οι φωτογραφίες προ-
έρχονται από το αρχείο του συλλόγου. Ακολουθούν δύο κείμενα της 
Μαίρης Πριπάκη - Κουντάνη, ένα πεζό και ένα ποίημα αφιερωμένα 
στην ημέρα των ηλικιωμένων, την πρώτη Οκτώβρη.
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 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Δημοσιεύουμε στο παρόν φύλλο, από το βιβλίο του Στ. Φρεσκάκη «Οι Αρμένοι 
στο παρελθόν», έκδοση του συλλόγου Αρμενιανών της Αθήνας «Ο Κριτοβουλί-
δης», το κεφάλαιο που αναφέρεται στη μετανάστευση των Αρμενιανών από τις 
αρχές του περασμένου αιώνα, σαν συνέχεια της δημοσίευσης που είχαμε στο 
φύλλο 65, «Αρμενιανοί μετανάστες στην Αμερική στις αρχές του περασμένου 
αιώνα».

Με την ειρήνευση της Κρήτης από τις αρχές 
του αιώνα, άρχισε κάποια κρίση για τις αγροτικές 
εργασίες, λόγω στενότητας χώρου και αύξησης 
εργατικών χεριών, πράγμα που δημιούργησε 
την ανάγκη αναζήτησης άλλων εργασιών, εκτός 
της Κρήτης.

Στην Ελλάδα που για την Κρήτη, ήταν εξω-
τερικό τότε, λειτουργούσαν τα μεταλλεία του 
Λαυρίου και στη Μακεδονία τα μεταλλεία της 
Χαλκιδικής. Στο Λαύριο πήγαν οι Αρμενιανοί 
Σοφοκλής Τερεζάκης, ο Πέτρος Μαραγκουδάκης, 
ο Γεώργιος Φρεσκάκης και ο Αρδαχθιανομανώλης 
, και εργάσθηκαν στις Μίνες, όπως τις έλεγαν 
και γύρισαν.

Ο Σοφοκλής εγκαταστάθηκε στη Σούδα και 
το μαγαζί του ήταν το στέκι των Αρμενιανών 
που πήγαιναν στα Χανιά με τα γαϊδουράκια ή 
με τα πόδια πριν γίνει ο αμαξιτός δρόμος και η 
φήμη του διατηρείται μέχρι σήμερα, γιατί πήρε 
και πάντρεψε εκεί δύο εγγονές του αδελφού 
του Γεώργη και της Αντωνούσαινας (κόρες) 
της Αγροτίνης.

Ο μπάρμπα – Πέτρος με την εμπειρία των 
Μεταλλείων, έκανε και το μάστορα στο χωριό και 
έμεινε για πολλά χρόνια το αμίμητο « καθενιού κι 
η δουλειά του » σ΄όσους σχολίαζαν την τεχνική 
του. Ο Γεώργιος Φρεσκάκης (Κυρι – Γεώργης) 
γύρισε φαίνεται με περισσότερες οικονομίες 
και άρχισε ένα πλανόδιο μεταπρατικό εμπόριο 
οικιακών ειδών (πιάτα, πηρούνια κλπ.) και 
λαχανικών, τα οποία διαλαλούσε μεγαλοφώνως 
ανά τα χωριά της επαρχίας φορτωμένα σε ένα 
γαϊδούρι και με το να αποτείνεται σε όλους με 
το κύρ(ιε) του κόλλησε το Κυρι-λίκι και έμεινε 
έκτοτε ο ΚυριΓεώργης μέχρι τέλους κόλλησε 
δε το παρατσούκλι και σε όλη την οικογένεια 
(ΚυριΓεώργαινα η γυναίκα, Κυριάκια τα παιδιά, 
Κυριοχρίσταινα η νύφη). 

Ο Αρδαχθιανομανώλης πιο πρόθυμος και 
νοικοκύρης από τους άλλους ήταν σαν επιμελητής 
αυτής της Αρμενιανής ομάδας, η οποία έμενε 
σε ένα είδος καλύβας που είχαν κατασκευάσει 
γιατί η εταιρία δεν είχε ακόμη κτίσει για τους 
εργάτες σπίτια, πάνω όμως στην καλοσύνη τους 
να δεχθούν στην καλύβα τον κοντοχωριανό 
Ματοχό (από τις Καρρές) στο τέλος την έκαμε 
δική του και τους την έφαγε, καπετάν φασαρίας 

φαίνεται από τότε γιατί τον θυμούμαι αργότερα 
που ερχόταν στους Αρμένους, επαιρόμενος για 
καλός ταβλαδόρος και προκαλώντας με φωνές 
που ξεσήκωναν την αγορά.

Όσο καλός άνθρωπος, καλός νοικοκύρης 
και καλός οικογενειάρχης ήταν ο καημένος ο 
Αρδαχθιανομανώλης, τόσο δυστυχής υπήρξε 
στην οικογενειακή του ζωή, γιατί έχασε τον 
ένα μετά τον άλλο τους τρεις του γιους, και 
τον λυπήθηκε ασφαλώς ο Θεός και δεν επέζησε 
για να δει το τραγικό τέλος που επεφύλαξε η 
μοίρα στην αγαπημένη του κόρη, τη δασκάλα 
Υακίνθη.

Στα μεταλλεία Χαλκιδικής πήγε ένας Μαρ-
κογιαννάκης, αδελφός του Κάτσουνα, ο οποίος 
εγκαταστάθηκε οριστικά εκεί. 

Από ένα τυχαίο περιστατικό άνοιξε ο δρόμος 
για τη Νότιο Αφρική.

Η χήρα Στυλιανομανωλάκη, γνωστή ως Μύ-
γενα (έτσι παρονόμαζαν και τις θυγατέρες της) 
ταξιδεύοντας από την Αθήνα στην Κρήτη με 
μια από τις κόρες της, τη Χρυσή, μικρή αλλά 
εντυπωσιακά όμορφη, έτυχε να προκαλέσει την 
προσοχή ενός νεαρού συνταξιδιώτη, ο οποίος 
πήρε θάρρος και είπε στη μητέρα, πως θέλει να 
παντρευτεί την κόρη της. Του απάντησε πως 
είναι ορφανή και πρέπει να έρθει στο χωριό να 
το συζητήσει με τους μπαρμπάδες της.

Έτσι, και έγινε, ο νέος που ονομαζόταν 
Καβαλινέας από τη Μήλο, ήλθε στους Αρμένους 
και την ζήτησε, την παντρεύτηκε και έφυγαν 
για τη Νότιο Αφρική και μόλις ταχτοποιήθηκαν 
από δουλειά άρχισαν να καλούν διαδοχικά τις 
αδελφές της Χρυσής, Αννίτσα και Κατερίνη και 
τα παιδιά της αδελφής της Αθηνάς, κατόπιν τα 
παιδιά του κουμπάρου Λάμπρου Τερεζάκη, αυτά 
κάλεσαν άλλους Τερεζάκηδες και έτσι βολεύτηκαν 
κάμποσοι Αρμενιανοί στη Νότιο Αφρική.

Και στην Αθήνα έφυγαν και εγκαταστάθηκαν 
οριστικά: 

Οι αδελφοί Μιχάλης και Γιάννης Βουτσαδά-
κης, που εδημιούργησαν μια αξιόλογη βιοτεχνία 
βυρσοδεψίας, η οποία τους ανέδειξε σε σοβαρούς 
οικονομικούς παράγοντες με άξιους συνεχιστές 
απογόνους, από τους οποίους ο νεώτερος Δημή-
τρης του Ιωάννου έκαμε μια ωραία αναπαλαίωση 
του πατρικού στο χωριό (του παππού Δημήτρη 

Ο Κωνσταντίνος Παρασκουλάκης στην Αμερική το 
1908. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας υπάρχει 

χειρόγραφη αφιέρωση, που παραθέτομε στη 
συνέχεια, και την ορθογραφία  

της οποίας διατηρούμε. 

Αμέρικα 22 Νοεμβρίου 1908
Αγαπητέ μου πάτερ Βασίλιαι χέραι 

υγίαν έχω υγίαν ποθώ και δι εσάς μετά της ηκογενίας 
σου. Προς ενθήμηση σας Στέλνω την φωτογραφίαν 

και σας απάζομαι ενκαρδίος 
ο Γαμβρός σας Κωνσταντίνος Παρασκουλάκης 

ήθε ο ύψιστος θεός θέλη μας ανταμώσει ή καλίτερον.

Η φωτογραφία είναι από το αρχείο του αείμνηστου 
Αντώνη Εμμανουήλ Καβρουλάκη.
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Βουτσαδάκη). Και οι απόγονοι άλλου αδερφού 
Βουτσαδάκη του Γεώργη, τα παιδιά του Γιάννη 
και της Θεοχαρίτσας ποικιλοτρόπως δείχνουν το 
ενδιαφέρον τους για το χωριό μας με εκκλησια-
στικές δωρεές, τον εξωραϊσμό του Νεκροταφείου 
και με τα ωραία κτίσματα στη Γραιφυτιά.

Και ο Παντελής Τερεζάκης άφησε το μαρα-
γκούδικο των Αρμένων και άνοιξε ταβέρνα στην 
Αθήνα, όπου έβρισκαν καταφύγιο οι Αρμενιανοί, 
που πήγαιναν στην Αθήνα, δεν ξέχασε όμως τους 
Αρμένους και ήλθε και πέθανε εδώ, για να δέσει 
και το γιο του στενότερα με το χωριό.

Και η Αλεξάνδρεια ήταν τότε τόπος με-
τανάστευσης πολλών Κρητικών για εξεύρεση 
εργασίας, ως και στην Αιγυπτιακή Αστυνομία 
υπηρετούσαν Κρητικοί, είχε φαίνεται φτάσει και 
εκεί η φήμη της Κρητικής Χωροφυλακής. Και με 
άλλες Βορειοαφρικανικές πόλεις επικοινωνούσαν 
και είχαν και εμπορικές συναλλαγές οι Κρητικοί 
και πολλά προϊόντα είχαν μεγάλη κατανάλωση 
στην Κρήτη, όπως τα Μιστιριοτάκια κουκιά και 
το βούτυρο της Ντέρνας. Πολλών Τούρκωνκρη-
τών η καταγωγή ήταν από εκεί και όσοι είχαν 
αποκτήσει την Ιταλική υπηκοότητα γλίτωσαν 
την ανταλλαγή.

Στην Αλεξάνδρεια λοιπόν πήγαν από τους 
Αρμένους ο Γιάννης Βασμούλης με τις αδελφές 
του Ελένη, τη Φρόσω, ένας από τους γιους του 
Δημήτρη Βιριράκη (του Χατζή γιατί υπήρχε και 
άλλος Δημήτρης Βιριράκης, λίγο νεώτερος, ο 
Κουρβετζούρης) ο Νικόλαος μια από τις θυγα-
τέρες του μπακάλη Καραβασίλη και ο Γιάννης 
Αναστασιάδης, που αναδείχθηκε σε μεγάλο 
επιχειρηματία και ιδιοκτήτη του περίφημου ΜΙ-
ΡΑΜΑΡΕ που σύχναζε και ο Φαρούκ. Αργότερα 
πήρε μαζί του και το γιο της αδερφής του τον 
Θρασύβουλο του Βασμούλη.

Δεν άργησε όμως να φτάσει και στην Κρήτη 
και το μεταναστευτικό προς την Αμερική ρεύμα 
της εποχής εκείνης, που κυριολεκτικά εσάρωνε 
τα χωριά από αμούστακους νέους έως και ώρι-
μους οικογενειάρχες. Φυσικά το ρεύμα πέρασε 
και από τους Αρμένους και δεν ξέρω αν έμεινε 
κανένα σπίτι, που δεν έστειλε το μετανάστη 
του, μερικά μάλιστα σπίτια από ότι πρόχειρα 
θυμούμαι έστειλαν δύο (Μαραγκουδογιάννη, 
Δερμηντζογεώργη, Μελισσοστρατή, Αγγελάκη, 
Πατεράκη, Στεφανάκη, Κουρομιχελάκη) και τρεις 
(Χαιρέτηδες) και τέσσερις  (Τερεζονικολή).

Οι περισσότεροι καθώς ήταν ανειδίκευτοι 
και με το πρόβλημα της γλώσσας δούλεψαν στα 
ανθρακωρυχεία, στις Μίνες καθώς τις έλεγαν 
όταν γύρισαν και στις λάντζες, βαριές δηλαδή 
δουλειές, γι’ αυτό και δεν άργησαν να επιστρέ-
ψουν ιδίως οι οικογενειάρχες, και φυσικά οι 
οικονομίες τους δεν ήταν αξιόλογες, από όσους 
όμως έμειναν και γύρισαν μετά από χρόνια, θα 
αναφέρω πάλι το Μάρκο Πατεράκη, ο οποίος 
εκτός από τον αλευρόμυλο που δεν ευδοκίμησε 
και την κτηματική περιουσία, που αγόρασε, 
διείδε το μέλλον του αυτοκινήτου και εδημι-
ούργησε επιχείρηση, που έχει τώρα ο γιος του 

Νίκος, του Γιώργη Αγγελάκη που έστησε το 
πρώτο μηχανοκίνητο ελαιουργείο, τον Γιώργη 
Μαραγκουδάκη, που βοήθησε για το δεύτερο, 
και έκανε εξωραϊστικά έργα στον προφήτη–Ηλία, 
τον Μιχάλη Τερεζάκη (του Τερεζονικολή), που 
με τα σημαντικά κεφάλαια που έφερε, έγινε 
ο κυριότερος μέτοχος μιας βιομηχανίας, στην 
οποία βρήκαν δουλειά πολλοί Αρμενιανοί των 
Αθηνών, η οποία όμως από κακή διαχείριση 
συνεταίρων επτώχευσε και αναγκάστηκε να 
γυρίσει στην Αμερική όπου και απέθανε, τον 
Σφυριδογιάννη, που ανοικοδόμησε την εκκλησία 
της Ευαγγελιστρίας, τον Σταματομανώλη, που 
αγόρασε μεγάλη κτηματική περιουσία και του 
Παυλάκη και Ανδρουλάκη από το Γαβαλοχώρι, 
που ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στους Αρμένους 
με μεγάλες κτηματικές περιουσίες.

Οι τυχερότεροι βέβαια, υπήρξαν οι νέοι 
όπου έμειναν οριστικά εκεί, γιατί εκτός που 
γλίτωσαν από τις επιστρατεύσεις, τους πολέμους 
και τους διχασμούς που περάσαμε εδώ, φυσικά 
κάτι καλλίτερο εδημιούργησαν εκεί ύστερα από 
τόσες γενιές που πέρασαν και είναι σε καλύτερη 
μοίρα, από όσους εγύρισαν.

Δεν μπόρεσα να μάθω και πολλά πράγματα 
για τους Αρμενιανούς Αμερικάνους. Από ένα 
λεύκωμα που είχε την καλοσύνη να μου στείλει 
ο αγαπητός συγχωριανός και φίλος Γεώργιος 
Τερεζάκης, που τιμά το χωριό μας με τη δουλειά 
που κάνει εκεί, δεν βρήκα πολλά Αρμενιανά 
επίθετα ώστε να βγάλω συμπεράσματα και θα 
σημειώσω όσα έχω μάθει από θετικές πηγές: ότι 
ο Γεώργιος Τερεζάκης, Γιάννης Φραντζεσκάκης 
και Λιονάκης εδημιούργησαν μια καλή επιχείρη-
ση κοντά στη Νέα Υόρκη, που την έχουν τώρα 
τα παιδιά τους. Ότι η κόρη του Τερεζονικολή, 
Αργυρώ, έχει μια θυγατέρα την Τερέζα Στράτας, 
διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδα, ότι ο Στρατής Στε-
φανάκης έχει οικογένεια με 13 παιδιά, πράγμα 
που για την Αμερική είναι εξαιρετικό κοινωνικό 
φαινόμενο.

Πάντως, αν θελήσει κανείς να κάνει έναν 
απολογισμό για τη Μετανάστευση, θα κλίνει 
μάλλον προς το παθητικό, γιατί μπορεί να 
επιλύθηκε το εργατικό και οικονομικό πρό-
βλημα της εποχής εκείνης, οι Αρμενιανοί όμως 
στερήθηκαν δια παντός το μεγαλύτερο μέρος 
του Αρσενικού Δυναμικού πολύ γενικότερης 
και σημαντικότερης αξίας.

Παρήγορο είναι ότι οι Αρμενιανοί της Αμε-
ρικής δεν παύουν να θυμούνται το χωριό μια 
και με επισκέψεις και προσφορές δείχνουν το 
ενδιαφέρον τους, θα ήταν παράλειψη όμως να μην 
κάνω ιδιαίτερη μνεία των πρώτων μεταναστών 
της μίνας και της λάντζας, που όταν άρχισε να 
κτίζεται ο Άγιος Νικόλαος όλοι έστειλαν την 
εισφορά τους και όταν αργότερα προχώρησε 
το έργο και τους εστάλη φωτογραφία πάλι 
ξαναέστειλαν. Υπήρχε μάλιστα, ένα βιβλίο για 
τις εισφορές αυτές, αλλά κανείς δεν ξέρει την 
τύχη του. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο νέο 
Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό 
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο 
της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας 
Κανόε Καγιάκ, 
κ α τ έ λ α β ε 
συγχωριανός 
μας και έφο-
ρ ο ς  Κ α ν ό ε 
Καγιάκ του 
Ναυτικού Ομί-
λου Χανίων, 
Δημήτρης Καλ-

λιβρετάκης. Ο κ. Καλλιβρετάκης κέρδισε την 
εμπιστοσύνη των σωματείων που συμμετείχαν 
στις εκλογές της Ομοσπονδίας που πραγμα-
τοποιήθηκαν την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 
λαμβάνοντας, μαζί με τον πρόεδρο Αντώνη 
Νικολόπουλο, τις περισσότερες ψήφους. 

«Της ψυχής το σκότος» (Ήτοι το δαιμόνιον 
της αχαριστίας), Ιγνατίου Θεμ. Χατζηνι-
κολάου Αρχιμανδρίτου - Θεολόγου - τ. 
Λυκειάρχου – Ιεροκήρυκος, Χανιά 2012

Ακούραστος, πολυ-
γραφότατος, φωτεινός 
και σοφός έκανε πάλι την 
παρουσία του στο χώρο 
του βιβλίου ο αγαπητός 
και σεβαστός πατέρας 
και δάσκαλος Ιγνάτιος 
Χατζηνικολάου. Ούτε 
τα χρόνια ούτε οι περι-
πέτειες της υγείας τον 

καθηλώνουν. Απεναντίας του δίνουν θάρρος, 
δύναμη και πνευματική γιγαντοσύνη και μας 
παρουσιάζει το νέο βιβλίο του που είναι το 23ο. 
Το θέμα του, όχι μόνο σύγχρονο, αλλά, πάντα 
επίκαιρο, γιατί πραγματεύεται το ψυχικό στοιχείο 
του ανθρώπου. Πνευματικά, πατρικά, διδακτικά 
και σοφά μπαίνει στο θέμα, το αναλύει και μας 
το παρουσιάζει απλά και ταπεινά σαν ένας από 
μας τους απλούς και ταπεινούς οδοιπόρους της 
ζωής. Συνοδοιπορεί και μας φωτίζει τον δρόμο 
με πολλά φώτα που συλλέγει με λεπτότητα, 
σοβαρότητα και μυστηριακή συγκίνηση.

Θεολόγος ων, παίρνει κατάλληλες θεϊκές ρήσεις, 
λόγια των Πατέρων και των προφητών, τα συρράπτει 
με σοφά λόγια προχριστιανικών, μεταχριστιανι-
κών και σύγχρονων φωστήρων του πνεύματος, 
χρησιμοποιεί λαϊκά ρητά, λαϊκούς στίχους ό,τι 
καλύτερο έχει δώσει ο απλός, ή και απλοϊκός, 
σεμνός, προβληματιζόμενος άνθρωπος.

Έτσι το όλο έργο είναι μια ραψωδία σ’ ό,τι 
αφορά στην ψυχή. Όλα αυτά τα νάματα, τα σοφά 
ψυχοπνευματικά αποστάγματα, τα δένει αρμονικά 
μ’ ένα τρόπο που αυτός γνωρίζει σαν θεολόγος, 
σαν εκπαιδευτικός, σαν ιεροκήρυκας, σαν πνευ-
ματικός πατέρας, αλλά και σαν άνθρωπος.
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Ο Φρες Χανίων στο διάβα των αιώνων
ΜΑΝΩΛΗ Ι. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ

Μια εντυπωσιακή έκδοση μας χάρισε ο Φρε-
διανός, Μανώλης Ι. Μακριδάκης, πρόεδρος του 
Συλλόγου των Φρεδιανών, υπεύθυνος της εφημε-
ρίδας «Η Φωνή των Φρεδιανών» και πανταχού 
παρών σε όλες τις δραστηριότητες των Κρητικών, 
στην Αθήνα, στα Χανιά αλλά περισσότερο στο 
χωριό του το Φρε, όπου διετέλεσε δημοτικός 
σύμβουλος και αντιδήμαρχος.

Ένα πολυτελέστατο, άψογο εκδοτικά λεύ-
κωμα από 378 σελίδες, μεγάλου μεγέθους, 23,5 
x 32,5, όλο τετράχρωμο, με ένα εντυπωσιακό 
εξώφυλλο. Και όλα αυτά από τα χέρια, το μυαλό 
αλλά και από την τσέπη του Μανώλη. Παρό-
μοιες ιδιωτικές εκδόσεις δεν έχουμε ξαναδεί. 
Μια ανεκτίμητη προσφορά, που θα μείνει στην 
τοπική ιστορία. 

Ο Μανώλης απόδειξε πως όποιος αγαπά, και 
θέλει πάντα μπορεί και πάντα βρίσκει τρόπο. 
Μας έκανε να ζηλέψουμε. Και όχι μόνο αυτά 
αλλά μας προϊδεάζει βαφτίζοντας το έργο του 
ως Τόμο Α, ότι θα ακολουθήσει και δεύτερος. 
Με το καλό.

Το βιβλίο παρουσιάστηκε στις 21 Οκτωβρίου 
2012 στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας του 
Φρε Αποκορώνου. Την παρουσίαση του βιβλίου 
λευκώματος έκαναν ο Βαγγέλης Κακατσάκης, 
δάσκαλος-δημοσιογράφος, ενώ τον συντονισμό 
της εκδήλωσης είχε ο Νίκος Παπαδάκης, γενικός 
διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος 
Βενιζέλος

Ας δούμε τι λέει στον πρόλογό του βιβλίου 
ο Μανώλης.

«Ήταν καλοκαίρι του 1966. Καθισμένος 
στην όμορφη πλατεία του Φρε, ρουφούσα

με ξεχωριστό ενδιαφέρον τις ιστορίες των 
παππούδων του χωρίου μας. Μιλούσαν ώρες 
ατέλειωτες για ηρωισμούς και θυσίες, για 
φονικά και προδοσίες, για αρρώστιες και 
καταστροφέα που, στο διάβα του χρόνου, 
σηματοδότησαν τις εξελίξεις και επηρέασαν 
ιούς ανθρώπους που δρούσαν στο μικρό 
μας κόσμο. Κάποια στιγμή, συνεπαρμένος 
από την ιστορία που μόλις είχα ακούσει 
από τον Γιαννουλομανώλη, τον άκουσα να 
συμπληρώνει την αφήγησή του κουνώντας 
το κεφάλι του.

«Για ένα πράγμα στενοχωριέμαι, φιλι-
ότσο ( ο γιος του ο Χαράλαμπος με έχει 
βαφτίσει)

Σε λίγο θα πεθάνω και όλες αυτές οι ιστο-
ρίες που ξέρω θα χαθούνε μαζί με μένα»

Εκείνη τη στιγμή, απλά συμφώνησα μαζί 
του, αλλά ήμουνα μικρός για να καταλάβω 
τη σημασία, το παράπονο και την αγωνία 
που έκρυβαν αυτές σι απλές κουβέντες.

Τα χρόνια πέρασαν. Οι γυμνασιακές και 
πανεπιστημιακές δοκιμασίες τέλειωσαν και 
μαζί τους κι οι υποχρεώσεις προς την Πατρίδα. 
Ώριμος πλέον, ρίχτηκα στη βιοπάλη, με την 
ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, Έτσι, φθάσαμε 
στο Νοέμβριο του 1978, όταν οι Φρεδιανοί 
της Αθήνας, αναζητώντας μια διέξοδο στο 
χάος της μεγαλούπολης που τους έπνιγε, 
ίδρυσαν το Σύλλογο Φρεδιανών Αθήνας. 
Τότε, μπήκε το θέμα να γράψει κάποιος 
μερικά λόγια για την ιστορία του χωριού 
μας, έτσι, για τις ανάγκες της νεόκοπης 
εφημερίδας μας. Αν και δεν ήμουν ο πλέον 

κατάλληλος γι’ αυτή τη δουλειά, ανέλαβα 
την υποχρέωση κι έπεσα στα βαθιά. Στην 
αρχή, το μόνο που ήθελα, ήταν να γράψω 
κάποια κομμάτια για την εφημερίδα μας. 
Ύστερα, έβαλα στόχο, με την προτροπή του 
εκλεκτού μας συγχωριανού δημοσιογράφου-
συγγραφέα Πάρι Κελαϊδή, να γράψω ένα 
μικρό βιβλίο για τον Φρε και την ιστορία 
του. Από τότε ξόδεψα ώρες ανυπολόγιστες, 
μέρες αναρίθμητες, πάνω από τριάντα τόσα 
χρόνια. Στην αρχή χωρίς προγραμματισμό, 
χωρίς σύστημα, αναζητούσα να βρω στα βιβλία 
ό,τι θα μπορούσε να έχει σχέση με το Φρε και 
τους ανθρώπους του. Παράλληλα, κατέφευγα 
και στις αφηγήσεις των παππούδων του 
χωριού μας και προσπαθούσα να ξεμπλέξω 
τις αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες τους, 
αναζητώντας την ιστορική αλήθεια.

Όμως, το μεγάλο μου πρόβλημα ήταν η 
έλλειψη χρόνου, αφού το κυρίαρχο μέλημα μου, 
όλα αυτά τα χρόνια, ήταν η επαγγελματική 
μου αποκατάσταση. Έτσι, όταν ανακάλυψα 
τη σωστή μέθοδο δουλειάς και βρήκα και 
τον απαραίτητο χρόνο, διαπίστωσα ότι είχα 
μείνει σχεδόν μόνος. Σχεδόν όλες οι πηγές 
μου είχαν φύγει για το μακρινό ταξίδι, την 
ώρα που εγώ τις ήθελα περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά. Γιατί, πλέον, είχε ωριμάσει μέσα 
μου ο μακρινός κάποτε στόχος: η έκδοση ενός 
ολοκληρωμένου βιβλίου με θέμα το χωριό 
μας. Για να γνωρίσουν οι νεότεροι, που 
ζουν σε μια καθαρά υλιστική εποχή, χωρίς 
στόχους και οράματα, τους αγώνες και τις 
θυσίες που απαιτήθηκαν ώστε να ζούμε εμείς 
σήμερα ελεύθεροι.

Προσπάθησα, όσο αυτό ήταν δυνατό, να 
υπηρετήσω την αλήθεια, μακριά από συναι-
σθηματισμούς και εύκολες λύσεις. Στόχος 
μου δεν είναι να αποδείξω ότι ο Φρες είναι 
ένα σπουδαίο χωριό ή ότι οι παππούδες 
μας ήταν ήρωες, αλλά να καταγράψω, απλά 
και με κάθε ειλικρίνεια, όσα συνέβησαν στο 
μικρό μας κόσμο τα τελευταία 200 περίπου 
χρόνια. Για να συνεχίσουν απρόσκοπτα 
τον ύπνο τους ο Γιαννουλομανώλης και οι 
άλλοι παππούδες μας. Για να δώσουμε στους 
ανθρώπους, που πάλεψαν και πόνεσαν όλα 
αυτά τα χρόνια, την αναγνώριση και τις 
τιμές που τούς πρέπουν. Το αποτέλεσμα του 
πονήματος μου είναι στα χέρια σου, αγαπητέ 
μου αναγνώστη.

Μανώλης Ι. Μακριδάκης
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Ευμορφία Μπουντουράκη – Βαγιάκη 
«Εθελοντές και Φιλέλληνες στις Κρητικές Επαναστάσεις», 
Αθήνα, 2012 

Εκδόθηκε στην Αθήνα το έκτο σε σειρά βιβλίο της Βαφιανής, 
Ευμορφίας Μπουντουράκη – Βαγιάκη, όπου παρουσιάζονται μια σειρά 
από άγνωστα στοιχεία αναφορικά με τη συμβολή των Φιλελλήνων και 
των Ελλαδιτών στις κρητικές επαναστάσεις για την απελευθέρωση, από 
την επανάσταση του 1821 ως και το 1898. 

Το βιβλίο χωρίς να επιδιώκει το λογοτεχνικό στυλ, όπως λέει και η 
συγγραφέας, αφηγείται και παραθέτει ιστορικά γεγονότα.
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Επιμέλεια: Στέλιος Τσακιράκις

«Οικονομικές θεωρίες και κρίσεις»
Νίκος Χριστοδουλάκης, εκδόσεις Κριτική, 
Αθήνα 2012.

Ο συγχωριανός 
μας, πρώην υπουργός 
Οικονομικών, Νίκος 
Χριστοδουλάκης κάνει 
μια κριτική εξιστό-
ρηση των οικονομι-
κών θεωριών από 
την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα, αναλύοντας 
πώς διαμορφώθηκαν, 
πώς εξελίχθηκαν και 
γιατί σε αυτή τη μακρά 
πορεία άλλες ξεχά-
στηκαν και άλλες επι-
κράτησαν. Στόχος του 
είναι να προκαλέσει 
μια «δημιουργική 
επιφυλακτικότητα» 
στην έπαρση που συχνά δείχνουν οι οικονομικές 
θεωρίες όταν επιχειρούν να ερμηνεύσουν και να 
προβλέψουν τα κοινωνικά φαινόμενα. Αργά ή 
γρήγορα όλες φτάνουν στα όρια της επάρκειάς 
τους και τότε χρειάζεται ένα νέο κύμα σκέψης 
για να διαμορφώσει τις νέες προσεγγίσεις. 

Το πιο δύσκολο τεστ για μια οικονομική 
θεωρία είναι να δει κανείς πώς αντιμετώπισε 
τις διάφορες κρίσεις και προκλήσεις, ποιοι ήταν 
οι λόγοι που απέτυχε και ποια η αιτία που τα 
κατάφερε. Για παράδειγμα, με ποια οικονομική 
πολιτική η αρχαία Αθήνα απέφυγε τις κρίσεις 
σιτοδείας και ποια μέτρα εφάρμοσε ο Ιούλιος 
Καίσαρας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά της 
Ρώμης; Γιατί ούτε η μία ούτε η άλλη δεν είχαν 
αναπτύξει τεχνολογία ενώ υπήρχαν οι τεχνικές 
γνώσεις για πολλά προβλήματα; Γιατί το Βυζάντιο 
ήταν πολύ πιο προχωρημένο σε θέματα οικονο-
μικής σκέψης από τη Μεσαιωνική Δύση; Πώς ο 
λοιμός και η κλιματική αλλαγή του 14ου αιώνα 
αφύπνισε τις κοινωνίες και το εμπόριο; Γιατί 
η Βιομηχανική Επανάσταση έγινε στην Αγγλία 
και όχι στην Γαλλία ή –πολύ περισσότερο– στην 
Κίνα που την εποχή εκείνη είχε κάνει άφθονες 
τεχνικές ανακαλύψεις; Γιατί άργησαν τόσο πολύ οι 
κυβερνήσεις να κατανοήσουν την καπιταλιστική 
κρίση του 1929 και να αντιδράσουν σωστά; Γιατί 
οι οικονομίες του υπαρκτού σοσιαλισμού δεν 
μπόρεσαν να βρουν την ισορροπία παραγωγής 
και ζήτησης και κατέρρευσαν το 1989; Ακόμα 
πιο σημαντικό, πώς οι περίτεχνες οικονομικές 
θεωρίες του 20ού αιώνα δεν κατάφεραν να 
αποτρέψουν την πρόσφατη διεθνή κατάρρευση 
και την κρίση χρέους της Ευρωζώνης;

Το βιβλίο παρουσιάσθηκε το φθινόπωρο στα 
Χανιά, στις 1 Νοεμβρίου στο ΜΑΙΧ, όπου το 
βιβλίο παρουσίασαν οι Γ. Σταθάκης, Ν. Παπαδάκης 
και Μ. Αναγνωστάκης, και στην Αθήνα, στις 27 
Σεπτεμβρίου 2012 όπου το βιβλίο προλόγισαν 
ο πρώην υπουργός Κωστής Βαΐτσος, καθώς και 
ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών Κώστας Κωστής. 

Σημειώνει η ίδια στον επίλογο του βιβλίου 
της: «Το τωρινό βιβλίο μου γράφτηκε ύστερα 
από πολύχρονη έρευνα και εργασία με σκοπό 
να αποδώσω φόρο τιμής -έστω και ελάχιστο- σ’ 
αυτούς που τόσα πολλά -και τη ζωή τους ακόμη- 
έδωσαν για τη λευτεριά μας.

Κατά πόσο πέτυχα να καταγράψω τα γεγονότα 
και τις θυσίες τόσων πολλών εθελοντών -Ελλήνων 
και Φιλελλήνων- ας το κρίνει ο αναγνώστης.

Και ας κρίνει επιεικώς το στιλ του γραψίματός 
μου. Δεν κάνω και δεν μπορώ να κάνω λογοτεχνία. 
Απλώς αφηγήθηκα ιστορικά γεγονότα.

Βέβαια υπάρχουν και παραλείψεις ονομάτων, 
αλλά μέσα σε τόσα ιστορικά βιβλία και μελέτες 
που ερεύνησα τι να γράψω και τι ν’ αφήσω.

Τα διδάγματα που αποκομίζουμε απ’ αυτά 
τα κείμενα είναι δύο:

- Πρώτον: Ότι έστω και ελλιπή, μπόρεσα να 
καταγράψω κάμποσους και να αποδώσω τον 
οφειλόμενο σεβασμό, ευγνωμοσύνη και τιμή 
σ’ αυτούς που τόσα πολλά πρόσφεραν στον 
τόπο μας.

Η πατρίδα μας σε πολλές περιπτώσεις -και 
ιδιαίτερα εμείς οι Κρητικοί- παραλείψαμε το 
καθήκον και την υποχρέωσή μας να αποτίσουμε 

τον οφειλόμενο φόρο τιμής στα «... τόσα πολλά 
και τοιαύτης αξίας εξιλαστήρια θύματα...» όπως 
γράφει και ο ιστορικός μας Βασ. Ψιλάκης.

Δεν μπορούμε να πούμε πως το θέμα εξαντλήθηκε. 
Όποιος άλλος ασχοληθεί με το θέμα αυτό, έχει 
πολλά να προσθέσει. 

Εγώ, απλώς έκανα μια προσπάθεια - μια 
αρχή.

- Και το άλλο δίδαγμα είναι ότι:
Σήμερα που τόσο εύκολα άνθρωποι και λαοί 

απομακρύνονται από την ιστορία τους, τις 
παραδόσεις και πνευματικές τους αξίες, είναι 
ανάγκη και επιβεβλημένο καθήκον από όλους 
μας να διδάσκουμε στις επόμενες γενιές την 
ιστορία του τόπου μας και τα επιτεύγματα του 
πολιτισμού μας, για να αντλούν διδάγματα και 
δυνάμεις και ν’ αντιστέκονται ενάντια σ’ αυτούς 
που τόσο βάρβαρα, βάναυσα και ανάλγητα, 
προσβάλλουν, καταπατούν και τσαλακώνουν 
την υπερηφάνειά μας, την αξιοπρέπειά μας, την 
ιστορία μας, τον πολιτισμό μας και τους αγώνες 
του λαού μας».

Το βιβλίο παρουσιάσθηκε στους Χανιώτες, 
στο Βαφέ, σε μια εκδήλωση που παρακολούθησε 
πλήθος κόσμου, στις 19 Αυγούστου 2012.

«ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ» της Ιστορικής, Λαογραφικής, 
Αρχαιολογικής Ένωσης Βιάννου, Ηράκλειο, τεύχος 5ο, 2012.

Έφτασε στα χέρια μας το 5ο τεύχος «Βιαννίτικες Ρίζες», αφιερωμένο 
στο Βιανίτη Γιώργο Χρηστάκη, το δάσκαλο, τον αγωνιστή, τον 
Άνθρωπο, του οποίου περιέχονται δύο εργασίες,  καθώς και το ψήφισμα 
της Ένωσης στη μνήμη του. Σταχυολογούμε από τα περιεχόμενα της 
έκδοσης:
Α. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: Αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή της Άνω 
Βιάννου. Γ.Δ. Χρηστάκη
Β. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ: Ευστράτιος Καλογερίδης, Αγησίλαου Κ. Αληγιζάκη  

• Ανθρωπωνύμια και παρωνύμια στην Κρήτη, Αγησίλαου Κ. Αληγιζάκη • Ιωάννης Κ. Παπαγιάννης. 
Στοιχεία από τα παιδιά του Κώστα, Μανόλη, Χρυσάνθη • Παλιοί και νέοι επαγγελματίες στα 
χωριά του Δήμου Βιάννου, Γ.Δ. Χρηστάκη • Καλάμι-Ψαρή Φοράδα, Βαγγελιώ Δασκαλάκη  
• Ανθρωπωνύμια, Γιώργου Θεοδοσάκη • Κρητικό λεξάρι επαγγελματικών όρων, μέρος 2°, Αντώνη 
Μανδαλάκη • Από τ’ ανέκδοτα της Βιάννου, Μιχάλη Κυριακάκη
Γ’ ΙΣΤΟΡΙΑ: Ένα αθησαύριστο χρονογράφημα του Διαβάτη, Αταλάντη Μιχελογιαννάκη  
• Αυτοδιοικητική οργάνωση Χόνδρου, Αντώνη Στιβακτάκη • Χαράλαμπος Δοριάκης, Άννας 
Μανουκάκη-Μεταξάκη • Το “Ονταδάκι”, Μανόλη Στρατάκη • Αναμνήσεις από την κατοχή, 
Αντώνη Μανδαλάκη • Η Αγροφυλακή, Γιώργου Θεοδοσάκη, Βιβλιοπαρουσίαση
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γιαννάκης ετών 73. Ο Γιάννης ήταν σύζυγος 
της Μαρίας και πατέρας του Μιχάλη και της 
Κατερίνας. 

Αυτοί που φεύγουν...

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

• Πέθανε και ετάφη στις 8 
Αυγούστου, στη Σούδα, η 
Όλγα Παντελάκη το γένος 
Τερεζάκη. Η Όλγα γεννή-
θηκε και μεγάλωσε στους 
Αρμένους, παντρεύτηκε 
στη Σούδα τον Κανάκη 

Παντελάκη, όπου και έζησε το υπόλοιπο της 
ζωής της. Είχε δυο παιδιά τον Σοφοκλή και 
την Μαρία.

• Πέθανε στα Χανιά στις 18 και ετάφη στις 19 
Νοεμβρίου στους Αρμένους στο κοιμητήριο 
του Προφήτη Ηλία, ο Γιάννης Μιχαήλ Παπα-

Μαρία Τσιτσιρίδη-Νικολάου: Δυο χρόνια απουσίας

Λέξεις καθημερινές, συνη-
θισμένες, ανθρώπινες αρκεί να 
μη σε αφορούν. Όταν, όμως σε 
αφορούν τότε γίνονται βάρος 
αβάσταχτο, πόνος πικρός, χωρίς 
αρχή και τέλος, κενό απύθμενο, 
μια αίσθηση του οριστικού και 
τελεσίδικου, που όμως αδυνατείς 
να παραδεχτείς.

Συμπληρώθηκαν δύο ολόκληρα 
χρόνια από τότε πού η αγαπημένη 
μας , Η ΜΑΡΙΑ μας, «έφυγε» για 
άγνωστους κόσμους και δεν είναι 
πια μαζί μας. Μας λείπει τώρα 
πού την έχουμε ανάγκη. Τώρα 
πού η αδικία, η αβεβαιότητα, η 
παρακμή και η ασχήμια μας πολι-
ορκούν. Τέτοιες ώρες, όταν λείπει 
σε μια οικογένεια η οδηγήτρια, 
η σύντροφος, το μυαλό της και 
το αγωνιστικό της πνεύμα τότε 

δεν αισθάνεται ορφανή, αλλά κυριολεκτικά έρημη. Αντίθετα ένα χαμόγελο, μια 
καλή κουβέντα, ένα χτύπημα στην πλάτη, ένα «πάμε ξανά», ένα τσιγαράκι; ήταν 
ικανά να μεταδώσουν από μέρους της τη διάθεση για αγώνα και αισιοδοξία για το 
μέλλον. Αυτά τώρα πια δεν υπάρχουν γιατί δεν υπάρχει η ίδια, η ΜΑΡΙΑ. Πρέπει 
να τα βρούμε μόνοι μας και αυτό είναι δύσκολο, για μερικούς δε από μας αδύνατο. 
Ναι υπάρχουν η μνήμη, η ζωή της και το παράδειγμα της, όμως αυτά δεν φτάνουν 
γιατί δεν είναι το ίδιο με το να υπάρχει η ΙΔΙΑ! Κι έτσι μας λείπει κάθε μέρα και πιο 
πολύ. Εμείς τη θυμόμαστε κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, τη μνημονεύουμε και 
την τιμούμε, γιατί ήταν ο άνθρωπος μας. Αν αυτός είναι ένας τρόπος να υπάρχει θα 
το κάνουμε όσο θα υπάρχουμε……

Αν κάποτε πεθάνω,
Μην ακούσεις ποτέ πως τάχα «κείμαι ενθάδε»
Εσύ θα με βρεις στην αναπνοή του αγέρα
Στο φευγαλέο παιδικό χαμόγελο.
Αν κάποτε πεθάνω
Μη διαβάσεις ποτέ τ’ όνομα μου σε πέτρα:
Εσύ θα ξέρεις να μ’ ακούσεις στον αχό της άνοιξης
Και στην επιμονή του ήχου της βροχής.
Αν κάποτε πεθάνω
Μην πιστέψεις ποτέ πως η αγάπη μου τελείωσε:
Σκέψου πως θα σε περιμένει,
Σ’ άλλες αισθήσεις περιγράφοντας την ομορφιά σου.

(Μαρία Λαϊνά από τη συλλογή Επέκεινα (1970) )

Δημήτρης Νικολάου
Κόρινθος 19-11-2012

Δωρεές  
στην ενορία

Στην Ενορία Αρμένων προσέφεραν τα παρακάτω:
Στη μνήμη Ζαχάρη Καβρουλάκη, για την συμπλήρωση 

4 χρόνων από το θάνατό του, 50 ευρώ.
Στη μνήμη Γεωργίου Ιωάννου Βαγιωνάκη, οι γονείς 

του 50 ευρώ.
Στη μνήμη Αργυρώς Τσιτσιρίδη, τα παιδιά της 200 

ευρώ.
Στη μνήμη Γιάννη Παπαγιαννάκη και αντί στεφάνου 

ο Μανώλης Βασιλείου Χαιρετάκης 50 ευρώ.

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  
Ο πρόεδρος εφημέριος Εμμανουήλ Νικολακάκης, 

πρωτοπρεσβύτερος

Τα κάλαντρα  
Χριστουγέννων

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.

Χρόνια πολλά

Τα κάλαντρα Φώτων

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
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Αντιπαράθεση για τα νερά 
στο δήμο Αποκορώνου

Αναθερμάνθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στη συμπο-
λίτευση και την αντιπολίτευση στο Δήμο Αποκορώνου, 
σχετικά με την καταλληλότητα του νερού ύδρευσης σε 
πολλές δεξαμενές της Δημοτικής Ενότητας Αρμένων.

Το θέμα ανακινήθηκε ξανά το 
τέλος του καλοκαιριού με δηλώσεις 
του επικεφαλής της αντιπολίτευ-
σης Χαράλαμπου Κουκιαννάκη και 
του Προέδρου του τοπικού Συμβου-
λίου Στύλου Γιάννη Γαβριλάκη και 
αφορούσε την ποιότητα των νερών 
στην αρχή στις δεξαμενές στο Στύλο, 
Καποκιαννά, Καβούσι και Πρόδαρμα 
και στη συνέχεια και τις υπόλοιπες 
δεξαμενές που αντλούν νερό από 

τις πηγές του Στύλου. Παρέθεσαν στοιχεία από μετρήσεις 
του Πολυτεχνείου Κρήτης και από ελέγχους της διεύθυνσης 
δημόσιας υγείας και αμφισβητούσαν την ποιότητα των 
νερών και κατέληγαν σε μια σειρά από προτάσεις –μέτρα 
που θα οδηγούσαν σε βελτίωση των δεικτών ποιότητας 
των νερών. Τέτοιες παρεμβάσεις που προτάθηκαν ήταν το 
καθάρισμα των δεξαμενών, η τοποθέτηση περίφραξης, το 
κλείδωμα, η χλωρίωση κ.ά.

Ο κος Κουκιαννάκης επισκέφτηκε στις 7-11-12  τον 
αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Απόστολο Βουλγαράκη όπου 
τον ενημέρωσε για τα θέματα των δημοτών του Αποκόρωνα 
και μεταξύ αυτών το θέμα της ποιότητας των νερών.

Από την πλευρά τους ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Μαρκάκης και ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος Μανώλης Χαριτάκης με 
δηλώσεις, δελτία τύπου και συνεντεύ-
ξεις τους, καθώς και σε συνάντηση 
στις 9/11/12 με τον αντιπεριφερειάρχη 
Χανίων Απόστολο Βουλγαράκη τόνι-
σαν κατ’επανάληψη ότι τα νερά της 
Δημοτικής Ενότητας Αρμένων είναι 
απολύτως κατάλληλα και ότι έγιναν 
έργα εξυγίανσης στις πηγές και τις 
δεξαμενές και ότι τοποθετήθηκαν 
χλωριωτήρες στις περισσότερες δεξα-
μενές. Ο Δήμαρχος δήλωσε επίσης 
ότι από το προγραμμα ΟΣΑΠΥ της 
Περιφέρειας θα διατεθούν 1,25εκα-
τομμύρια ευρώ για την εξυγίανση 
των πηγών και ότι για την πλήρη 
αποκατάστασή τους προϋπόθεση είναι 

η ολοκλήρωση των βιολογικών καθαρισμών της περιοχής. 
Με δήλωσή του και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Δημήτρης 
Νικολακάκης, δήλωσε ότι με την τελευταία δειγματοληψία 
της υπηρεσίας του χαρακτηρίζονται κατάλληλα για πόση ως 
προς τις υποχρεωτικές μικροβιολογικές παραμέτρους.

Από την αντιπαράθεση αυτή τη φορά τη γλίτωσαν οι 
πηγές και οι δεξαμενές του χωριού μας. Όπως μας ενημέρωσε 
η συγχωριανή μας δημοτική σύμβουλος Ρένα Τερεζάκη σε 
δείγμα που πήραν από τις πηγές των Αρμένων «προς έκπληξη 
όλων οι τιμές ήταν μηδενικές».                                Γ.Τ.

Εστειλαν οι αναγνώστες μας
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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.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε από τους αγαπητούς 
αναγνώστες τα παρακάτω ποσά ως οικονομική 
ενίσχυση της εφημερίδας μας.
Ζερβάκη Ιωάννα Αθήνα 30 €
Χαλβαδάκη Λευτέρη  
Ταβέρνα «Καρυδιά»  Αρμένοι 20 €
Φλεμετάκη Γαβριήλ Θεσ/νίκη 30 €
Χαράλαμπο Μπουρνάζο Αθήνα 100 €
Βουτετάκη Μαρία Αθήνα 25 €
Πανηγυράκη Πέτρο  Χανιά  50 €
Καλούδη Ειρήνη  
του Ευσταθίου Βρύσσες 50 €
Μπουρναζάκη Προεστάκη  
Κυριακή Καλύβες 30 €
Μπουρναζάκη Γιάννη Αρμένοι 20 €
Προεστάκη Ευτυχία Αρμένοι 20 €
Καβρουλάκη Ερμιόνη  Αρμένοι  40 €
Παντελάκη Σοφοκλή  
και Μαρία στη μνήμη  
της μητέρας τους Όλγας Σούδα 50 €
Οικογένεια Δημήτρη Νικολάου,  
στη μνήμη της συζύγου του,  
Μαρίας Τσιτσιρίδη Κόρινθος  50 €

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Στην επιτυχία που είχαν τα χωριανάκια 
μας που τέλειωσαν φέτο το Λύκειο, και 
πέτυχαν σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα, προσθέτουμε τα ονόματα τριών 
ακόμη παιδιών που πληροφορηθήκαμε 
πριν λίγο καιρό.

Η Κοκολαντωνάκη Δήμητρα του Κων/νου 
και της Μαρίας Χαριτάκη πέτυχε στο τμήμα 
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Ψυχολογίας  
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο Κοκολαντωνάκης Μιχαήλ του Κων/νου και 
της Μαρίας Χαριτάκη, πέτυχε στο τμήμα  
Επιστήμες Φυσικής Αγωγής - Αθλητισμού 
του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Τσουράκης Νικόλαος του Εμμανουήλ και 
της Ειρήνης Καλούδη, πέτυχε στο τμήμα 
Χρηματοοικονομικό -Λογιστικό του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

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

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2012

Ευχαριστήριο

O πρόεδρος του Τοπικού 
Συμβουλίου Γιώργης Πριπάκης 
ευχαριστεί τον συγχωριανό μας 
Μιχάλη Αβερκάκη, στέλεχος 
της εταιρείας ErgoBeton, για 
την δωρεά προσφορά πέντε 
κυβικών μπετόν, κατά την 
επισκευή – στεγανοποίηση, 
του κεντρικού αρδευτικού 
χαντακιού που πηγαίνει στον 
Αρμενιανό κάμπο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ

Αθήνα 1-12-2012
Αγαπητέ αναγνώστη, 
Όπως σου εξηγήσαμε σε προηγούμενα τεύχη, λόγω της τεράστιας αύξησης των ταχυ-

δρομικών εξόδων, η εφημερίδα σου αποστέλλεται με δυσκολία.
Όπως έχουμε δημοσιεύσει, και σου υπενθυμίζουμε ξανά 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. 

Αγαπητέ αναγνώστη, 
επειδή δεν έχουμε επικοινωνήσει μαζί σου τα τελευταία χρόνια, και δεν γνωρίζουμε, αν 

παίρνεις την εφημερίδα και αν επιθυμείς να συνεχίσεις να την παίρνεις, ή αν έχεις αλλάξει 
διεύθυνση, 

εάν επιθυμείς να συνεχίσουμε να σου στέλνουμε  την εφημερίδα μας, σε παρακαλώ να 
επικοινωνήσεις μαζί μου: 

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,
είτε με φαξ στο 210 9957583.
Σε περίπτωση που δεν έχουμε καμιά ανταπόκριση εκ μέρους σου, δυστυχώς, σύντομα 

θα αναγκαστούμε να σε αφαιρέσουμε από τη λίστα παραληπτών.

Γιάννης Σ. Τσακιράκις
Εκδότης/Διευθυντής της «Ελευθερόπολις»

Οι κάτοικοι του χωριού μας και όσοι έχουν επικοινωνήσει τα τελευταία δύο χρόνια μαζί 
μας, προσωπικά ή στέλνοντας συνδρομή, αν κατά λάθος λάβουν αυτή την επιστολή, τους 
ζητάμε συγγνώμη και τους ενημερώνουμε ότι δεν χρειάζεται να επικοινωνήσουν ξανά, και 
θα συνεχίσουν να παίρνουν την Ελευθερόπολι!

Επιτυχίες

Ο Γιώργος Μιχελογιάννης, 
εγγονός του γιατρού, έγινε 
διδάκτωρ στο πανεπιστή-
μιο Stanford, ενός από τα 
καλύτερα πανεπιστήμια 
του κόσμου. Οι σπουδές 
του χρηματοδοτήθηκαν 
από το πανεπιστήμιο αυτό 
(υποτροφία). Στη συνέχεια 
πήρε μια θέση σε ένα υψη-
λού επιπέδου ερευνητικό 
κέντρο.

Η «Ελευθερόπολις» εκτός από το χαρτί και στο διαδίκτυο

Με ιδιαίτερη χαρά αναγγέλλουμε στους απανταχού Αρμενιανούς ότι σε λίγο καιρό θα 
μπορούν διαδικτυακά να επισκέπτονται την εφημερίδα μας στην νέα της ιστοσελίδα

www.armenoi.gr
Στην ιστοσελίδα, το site, της «Ελευθερόπολις» θα αναρτηθούν όλα τα τεύχη της εφημερί-

δας μας, από το πρώτο της τεύχος πριν από 18 περίπου χρόνια μέχρι σήμερα, φωτογραφίες 
του χωριού μας καθώς και παλαιικές φωτογραφίες που κατά καιρούς μας στέλνουν οι φίλοι 
συγχωριανοί, και πολλά άλλα θέματα από την εφημερίδα και τους Αρμένους. Φιλοδοξούμε 
ότι η ιστοσελίδα της «Ελευθερόπολις» θα γίνει  πόλος έλξης και αναγνωσιμότητας όχι μόνο 
για τους Αρμενιανούς, αλλά για κάθε φίλο του χωριού και της εφημερίδας μας.


