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Αρμένοι

Ο Σύλλογος Αρμενιανών Αττικής  
«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» και η «Ελευθερόπολις»,  

με την ευκαιρία των εορτών του ΠΑΣΧΑ  
εύχονται στους απανταχού Αρμενιανούς, 

στους φίλους του χωριού μας και στους αναγνώστες  
της «Ελευθερόπολις» Καλή Ανάσταση, με υγεία και χαρά.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
Σχολικό έτος 1960 – 1961

Τα ονόματα των μαθητών, οι περισσότεροι στην Τρίτη και Τετάρτη τάξη του Γυμνασίου Βάμου, από αριστερά προς 
τα δεξιά: Βαγγέλης Καβρουλάκης, Γιώργος Προεστάκης, Μανώλης Τσακιράκης, Βασίλης Λαμπαθάκης, Γιάννης Πατη-
νιωτάκης, στη μοτό Μανώλης Πιπεράκης με τη Πιπίνα Νικητάκη, Στέλλα Πατινιωτάκη, Κατίνα Λαμπαθάκη, Λιωλιώ 
Καλλιβρετάκη, Πόπη Γαβριλάκη, Πόπη Καβρουλάκη, Γιάννης Τερεζάκης, Ηλίας Νικάκης, Δημήτρης Αβερκάκης. 
Σήμερα δεν είναι μαζί μας ο Γιώργος, η Πιπίνα, η Στέλλα, και ο Γιάννης Τερεζάκης, ας είναι καλά εκεί που είναι.
Φωτογράφος ήταν ο Καντέρης, που γύρναγε με το μηχανάκι του από χωριό σε χωριό. Και το μηχανάκι αυτό ήταν το 
πρώτο που καβάλησα. Προσπάθησα μάλιστα να το οδηγήσω, αλλά δεν τα πήγα καλά με τις ταχύτητες και δεν ξανακα-
βάλησα τέτοιο πράμα.                                                                                                                                        Μ.Π. 

Νέο Δ.Σ. 
του Συλλόγου Αρμενιανών  

«Ο Κριτοβουλίδης»

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 
συλλόγου μας για τη διετία 2013-2015

Πρόεδρος: Γιάννης Τερεζάκης 
Αντιπρόεδρος: Μαριάννα Γαλανάκη 
Γενική Γραμματέας: Βασιλική Τερε-
ζάκη 
Ταμίας: Σοφία Ελ. Τερεζάκη 
Μέλη: Καβρουλάκη Ρένα, Καβρου-
λάκη – Φακίνου ΄Αννα, Φρεσκάκη 
Μάργυ, Μαρινάκη Γεωργία, Βαγιω-
νάκη Ελένη 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Λαμπαθάκης 
Βασίλης, Γαβριηλίδης Χριστόφορος, Βαγι-
ωνάκης Γιάννης

Ο Αγιασμός των υδάτων
Ο εορτασμός των Θεοφα-

νίων έγινε και φέτος με κάθε 
επισημότητα στο χωριό μας. 
Η Θεία Λειτουργία ψάλθηκε 
στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου και στη 
συνέχεια σχηματίστηκε πομπή, 
που κατευθύνθηκε στην πηγή του 
Πλάτανου, όπου και έγινε η τελετή 
κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού, 
με δυο τολμηρούς Αρμενιανούς 
να βουτούν στα παγωμένα νερά, 
όπως το έθιμο ορίζει. Εφέτο βού-
τηξαν ο Τσικουδάκης Μανώλης 

και η Μαυριγιάννη Άννα, εγγονή του Νίκου Κοκογιαννάκη. Ακολούθησε κέρασμα από την ενορία και 
στη συνέχεια ο Σταυρός γυρίστηκε για προσκύνημα στο χωριό.

Καλυβιανό Καρναβάλι
Με πολύ κέφι, 

ζωντάνια καθώς 
κα ι  μ ε  πολλή 
ομαδική δουλειά 
διοργανώθηκε με 
επιτυχία για μια 
ακόμα φορά το 
Καλυβιανό Καρ-
ναβάλι. Η προσπά-
θειά τους αυτή επι-

βραβεύτηκε από την παρουσία εκατοντάδων 
ατόμων που βρέθηκαν στο καρναβάλι. Τους 
δεκάδες καρναβαλιστές και τα άρματά τους, 
συνόδεψαν οι σερπαντίνες, τα κομφετί, και 
η ξέφρενη μουσική, δίνοντας ένα μοναδικό 
χρώμα σε ένα από τα αρχαιότερα καρναβά-
λια της Κρήτης. Μικροί, μεγάλοι ξεχύθηκαν 
στους δρόμους προσφέροντας απλόχερα 
ενθουσιασμό, κέφι και χαρά. 

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου 
συνοδεύτηκαν με το Κυνήγι του χαμένου 
θησαυρού, και το Έθιμο της καμήλας στην 
Κάινα, την Καθαρή Δευτέρα. 
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ελευθερόπολις
Τριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου Αρμενιανών Χανίων«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» 

Εκδίδεται με τη συνεργασία του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρμένων

ΚΩΔΙΚΟΣ 4125
Συντακτική Επιτροπή

Βασσάλου Κική, Κουρομιχελάκης Βασίλης, Μπουρνάζος Χαράλαμπος, Τερεζάκη Σοφία του 
Μιχαήλ, Τερεζάκη Ειρήνη του Βασιλείου, Τσακιράκις Γιάννης, Τσιτσιρίδου Ελένη

Εκδότης-Διευθυντής: Γιάννης Σ. Τσακιράκις
Σουλίου 124, 173.42 Αγ. Δημήτριος

Τηλ. 210-99.16.613, Fax: 210-99.57.582, Email: itsakir@otenet.gr, • ISSN 1109-3056

Αρραβώνας
Η Κολώνη Κυριακή του Χρήστο και της Ελένης, αρραβωνιάστηκε τον  Ντουντουλάκη 
Νίκο. Τους ευχόμαστε  και στα στέφανα με το καλό! 

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". 

Μαντινάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΜΕΝΙΑΝΩΝ  

«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» 
 (από 12/3/2012 έως 31/1/2013)

Νικάκης Κων/νος  50,00
Τερεζάκη Διαμαντούλα  200,00
Παπά Μανώλη Καβρουλάκη  45,00
Βαγιωνάκη Κοντογιώργη Σοφία 50,00
Βαγιωνάκης Ιωάννης του Γεωργίου  
και Βαγιωνάκη Ελένη  50,00
Παπαγιαννάκης Σπύρος 60,00
Πιπεράκης Εμμανουήλ 25,00
Τσιτσιρίδη Ελένη  10,00
Βαγιωνάκης Γεώργιος του Μιχαήλ 15,00
Βιριράκης Δημοσθένης και Μαρινάκη Αθηνά 60,00
Τερεζάκης Μιχάλης του Νικολάου  50,00
Ταρκαζίκης Θεόδωρος 10,00
Καβρουλάκης Βαγγέλης του Ιωάννη 20,00
Χαιρετάκη Αικατερίνη του Αντωνίου 50,00
Φατούρου Μιχελογιάννη Ασπασία  20,00
Τσιργώτη Μαρία 20,00
Κουτσουπάκης Θεόδωρος  300,00

Με πηρ’ ο πατριωτισμός
 και ’χω θυμό μεγάλο
 γι αυτό με τσοι δοσίλογους
 και πάλι θα τα βάλω.
Η Ελλάδα η πατρίδα 
είναι χώρα αλητείας
μιζαδόροι και λαμόγια
άντρες δίχως παντελόνια.
Δεν υπάρχουν πατριώτες
μα ρουφιάνοι και προδότες
τάχουν ξεπουλήσει όλα
σύνορα δεσμούς για γρόσια.
Δεν υπάρχει πια ελπίδα
και σανίδα σωτηρίας,
ο λαός πρέπει ν` αρχίσει
τσ’ άχρηστους να κυνηγήσει.
Μας εφέρανε τη φτώχεια
και κακά μύρια και τόσα
πάρτε όπλα πάρτε σφαίρες

για να φύγουν οι χολέρες.
Δεν τους κάνουμε τη χάρη
και τση πήραμε χαμπάρι
γι’ αυτό πρέπει να κρυφτούνε
οι δαιμόνοι που θωρούμε.
Πούνε η δικαιοσύνη
πούνε τ’ άλλο χωνευτήρι
για εσχάτη προδοσία
νάταν η κατηγορία.
Κάνανε ορκωμοσία
κάθε μια τετραετία
κ’ ύστερα δε τη θυμούνται
κι όλο κλέβουν κι ατιμούνε.
Πάρτε δρόμο γκαισταμπίτες
και του κερατά αγύρτες
είστε όλοι σας σκουλίκια
και τ`απόπατου χαλίκια.

ΤΕΡΕΖΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΣΟΔΑ 2012  4.516,57

ΕΞΟΔΑ 2012 3.154,36

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2011 1.407,10
Πλέον Εισπράξεις έτους 2012 3.109,47
Σύνολο Εισπράξεων 4.516,57
Μείον πληρωμές έτους 2011 3.154,36
Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2011 1.362,21

Η ΤΑΜΙΑΣ 
Σοφία Ελ. Τερεζάκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  

«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ »

Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το επόμενο φύλλο θα πρέπει 
να έχει φτάσει στην εφημερίδα μέχρι 20/5/2013.

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.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1. Η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης, 
των χορευτικών συγκροτημάτων που δημιούργησε για την εκμάθηση κρητικών χορών, 
στον πολυχώρο του Δήμου Αθηναίων ΑΝΝΑ –ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΤΑ-Τιμοκρέοντος 6Α 
-Ν. ΚΟΣΜΟΣ, για τις 26 Απριλίου ημέρα Παρασκευή, ώρα 7 μ.μ . Συμμετέχει η ομάδα 
Ριζίτικου τραγουδιού ΑΙΓΑΓΡΟΣ. Θα προσφερθεί κρητικό κέρασμα.

2. Η Ομοσπονδία επίσης σε συνεργασία με το Σύλλογο Φρεδιανών Αττικής –Η 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ-προγραμματίζουν ημερήσια εκδρομή 30 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή ίσως 
στην Παύλιανη Φθιώτιδας, διοργανώνοντας εκεί κρητικό γλέντι με κρητικό πιλάφι κ.τ.λ. 
Πληροφορίες στα τηλ.210-9024610 και 6938719309 Τερεζάκης Γιάννης, ή 210-6001815 
-6978897613, Μακριδάκης Μανώλης.

3. Ο Σύλλογος Ξηροστερνιανών Αττικής «Η ΒΙΟΛΑ» σε συνεργασία με το Δήμο 
Αποκορώνου και την Ομοσπονδία, προγραμματίζουν εκδήλωση μνήμης για τον μεγάλο 
καλλιτέχνη και λυράρη, Χαρίλαο Πιπεράκη, στο Ξεροστέρνι στις 29 Ιουλίου ώρα 7 
μ.μ.. Αποκαλυπτήρια ορειχάλκινης ανάγλυφης παράστασης. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
κρητικής μουσικής και κρητικό κέρασμα.

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Γιάννης Τερεζάκης Αθηνά Μαραθάκη
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θιβολές

Εψόφησε το μουλάρι τση Φανής
κι εκείνη απαρηγόρητη
εις το καντούνι έκατσε
και το μουλάρι κλαίει:
Εψόφησες παντέρημο,
εψόφησες μουλάρι,
και πώς θαν αλωνέψομε
εφέτος το μιγάδι.
Και πώς θα βγούμ’ εδα στο μαζωχτό
σ’ Ασπρούγους και Καμίνια
και στου συντέκνου μου τσ’ελιές
που λείπει στην Αθήνα;
Και εις τη Γιωργία, που σάλευγε
στω Μαραγκουδιανώ τη στράτα
κι ενούς ως τ’ άκουσε τα θλιβερά μαντάτα,
ήρθε για συμπαράσταση.
Λέει τζη τότες η Φανή:
-Δίκιο ’χες, Γεωργιό μου,
πάντα να μ’ ορμηνεύγεις:
«Χαϊμαλί, Φανή μου,
και μια σκορδοπλεξάνα
κρέμασε στο πουλάρι,
γιατί θα στο μαθιάσουνε
τουρίστριες και δασκάλοι,
που το φωτογραφίζουνε
και παινεμούς του κάνουν»,
μα ’γω δεν την εγροίκησα 
κι έχασα το μουλάρι…

Γλωσσάρι

μιγάδι=κράμα σιταριού και κριθαριού
την καφινίδα εγέμισα μιγάδι να τα’αλέσω,
να κάμω ντάκους και ψωμιά να’ρθεις να σε φιλέψω 
(Μ. Ιδομενέως)
πουλάρι= γαϊδουράκι, πώλος, όνος
«Για γάιδαρο, για πούλαρο, για χοίρο πάντα σ’ έχω, 
τη βιβλιογενεσία σου καλά τηνέ κατέχω»
(«Κατζούρμπος», Κρήτη 1595, Άττο πέμπτο, στιχ. 
339-340).
Σαλεύγω =κινούμαι, περπατώ
«Κι εγώ, π’ακόμη τίβοτας δεν είχα φαγωμένα,
αγάλι, αγάλι εσάλευγα με χείλη πρικαμένα».
(«Κατζούρμπος», Κρήτη 1595, Άττο τρίτο, στιχ. 
67-68).
Χαϊμαλί =φυλαχτό

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά ’πό τα περβόλια

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

αθαρογλωσσίδι

Το γυαλίν εις το τραπέζι
πως γυαλίζει, πως κουμπίζει
πως στραβοκουρδουμπελίζει

κουρπίζει =κάθεται
στραβοκουρδουμπολίζει =φέρει ανάποδα

όγου χάριν

«Η θυσία του Αβραάμ»  
(του Βιτσέντζου Κορνάρου,  

Κρήτη περί το 1630)

Τρεις χρόνους, γιε μου, 
σου διδα το γάλα τω βυζιώ μου,
κι εσύ ’σουνε τα μάτια μου 
κι εσύ ’σουνε το φως μου.
Εθώρου και μεγάλωνες 
ωσά δεντρού κλωνάρι
κι επλήθαινες στες αρετές, 
στη γνώση και στη χάρη.
Και τώρα, πε μου, 
ποια χαρά βούλεσε να μου δώσεις;
Ωσά βροντή, σαν αστραπή 
θε να χαθείς, να λυώσεις.
Κι εγώ πώς είναι δυνατό 
δίχως σου πλιο να ζήσω;
Ποιο θάρρος έχω, 
ποια δροσιά στα γέρα μου τα οπίσω;
Πόση χαρά τ’ αντρόγυνον 
επήραμεν αντάμι,
Όντα μας είπεν ο Θεός 
το πώς σε θέλω κάμει!
Καημένο σπίτι του Αβραάμ, 
πόσες χαρές εξώθης,
παιδάκι μου, 
όντα σ’ έκαμε στη γη κι εφανερώθης!
Πώς εγυρίσαν οι χαρές 
σε θλίψη ’ς μίαν ημέρα
πώς εσκορπίσα σαν καπνός, 
σα νέφη στον αέρα!

(Από το μοιρολόι της μάνας του Ισαάκ, θα της το 
πάρουν, για να το σφάξουν και να το θυσιάσουν 
στο Θεό…).

Γλωσσάρι

εξώθης =αξιώθηκες
νέφη=σύννεφα 

.

αντινάδες

Φεύγω και σφίγγω την καρδιά
και δάκρυ μην προβάλλει, 
μα το φυλώ για τη φορά
που θα βρεθούμε πάλι.

Απ’ ούλα τ’ άστρα τ’ουρανού
ένα ’ναι που σου μοιάζει,
κείνο που βγαίνει το πρωί
κι ούλα τα σκοτεινιάζει.
Ο Κρητικός στην ξενιτιά
πόσα λεφτά δε δίδει, 
να βρει μπουμπουριστούς χοχλιούς
να φάει με το ξύδι.

Όπου σκεπάζει ο ουρανός
κι όπου ο ήλιος λιάζει,
έψαξα μα δεν ήβρηκα 
γυναίκα να σου μοιάζει.

Κοιτάζεις με, κοιτάζω σε
Πράμα ’χομε στο νου μας,
έλα να τα θαρρέψομε,
μικρή μου, ο γεις τ’ αλλού μας.

Τούτες τις παλιές αρμενιανές μαντινάδες μας 
τις είπε το καλοκαίρι για την «Ελευθερόπολι» ο 
Γιώργος Μιχ. Αβερκάκης –ώρα σου καλή, Γιώργο 
–τότε Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αρμένων, που μαζί με τους άξιους συνεργάτες 
του, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πολλά 
προσέφεραν στο χωριό. Φίλοι μας καλοί, σας 
ευχαριστούμε πολύ.

ινίγματα

Χίλια μύρια τουρκαλάκια 
με τα κόκκινα φεσάκια. 

Άσπρο ’ναι το χωράφι 
και κατάμαυρος ο σπόρος
και μιλεί και συντροφέρνει 
μετά κείνον που το σπέρνει.

Πάνω κουτί, κάτω κουτί, 
στη μέση κόρη κελαϊδεί.

Ένας μαύρος μούσκουρος 
πρίνους κουκαλίζει.

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

(τα σπίρτα)

(το βιβλίο)

(η γλώσσα μέσα στο στόμα)

(ο φούρνος)
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Ἐδῶ κ' ἐκεῖ...

Ἡ ζωντανὴ ἔγχρωμη φωτογρα-
φία στὴν πρώτη σελίδα τῆς τοπικῆς 
ἐφημερίδας προοιωνιζόταν τὰ χει-
ρότερα. Δὲ χρειαζόταν δὰ ἡ καθυ-
στερημένη εἴδηση τῆς ἀπώλειας... 
Ξαναδίπλωσε ἄκεφα τὸ ἔντυπο καὶ 
τὸ πέταξε πάνω στὸ τραπέζι. Δὲν 
ἤθελε νὰ μάθῃ.

Τὸ ξανάπιασε ἀργότερα, μὰ δὲν 
μποροῦσε νὰ διαβάσει. Ὁ νοῦς της 
στὸ γέρο-πατέρα - ὄχι στὴ μάνα 
του. “Ἴσως ἡ ἡλικία του”, πῆγε τὸ 
μυαλό της - ἐνενήντα, μπορεῖ καὶ 
περισσότερο... 

Ἡ πρώτη σκέψη ἦταν νὰ τοὺς 
ἐπισκεφτει, μὰ κοντοστάθηκε... (“Ποῦ 
πᾶς, καὶ τί λές σ’ ἕναν ἐνενηντάχρονο 
πούχασε τὸ γιό του; Κι ἂν πάει, 
δικαιοῦται ἆραγε νὰ πει; Μήπως 
θάταν καλύτερο νὰ τὸν ἄφηναν 
μόνο; Μόνος νὰ χτυπηθῇ, μόνος νὰ 
σηκώσῃ τ’ ἀσήκωτα. Νὰ βάλῃ φωτιά 
καὶ νὰ κάψῃ... Κι ἂν τρελλαθῇ; --Ἂς 
τρελλαθῇ - κι ἂν δὲν ἀντέξῃ, δὲν 
ἄντεξε...)

Μιὰ φωνὴ μέσα της ἔλεγε: “πήγαινε, 
ἔτσι πρέπει”, καὶ μιὰ ἄλλη την  
συγκρατοῦσε. Ἄφησε νὰ κυλήσῃ ὁ 
χρόνος· ἔτσι κι ἀλλιῶς δὲν εἶχε νόημα 
τόσο καθυστερημένα...

Τὸ καλοκαίρι τοὺς βρῆκε στὸ 
χωριό. Σημάδι πὼς ξανάρχισαν νὰ ζοῦν 
(“ὅλα ἐντέλει ὁ χρόνος τὰ μερεύει...”) 
- χάρηκε. Ὁ μικρὸς τόπος δὲ σήκωνε 
δικαιολογίες καὶ προφάσεις... Πάλι, 
ὅμως, ἀμφίθυμη, δὲν ξεκινοῦσε.

Ἕνα βράδυ θυμήθηκε τὰ ξενύ-
χτια, παλιά, κάτω ἀπ’ τὰ αἰωνόβια 
δέντρα, μὲ τὸ κρασᾶτο μελωμένο 
χταποδάκι, τὴν παγωμένη τσικουδιά, 
τὶς μεταμεσονύκτιες κουβέντες, τὴν 
ἀγωνία τοῦ πρεσβύτη γιὰ τὸν τόπο. 
Τὴν ἑπομένη κίνησε χωρὶς δεύτερη 
σκέψη.

***

Ἡ συνάθροιση μεγαλύτερη ἀπ’ 
ὅ,τι περίμενε. Ξεπέρασε τὴν πρώτη 
ἀμηχανία, κρατοῦσε κ’ ἔσφιγγε τὸ 
χέρι του, μόνο νὰ τοῦ πει μὲ τὰ μάτια  
--ἔτσι τοὐλάχιστον ἤλπιζε-- κίχ νὰ 
μὴ βγάλει, τόσο φτωχὸ κι ἀνήμπορο 
πούναι φορὲς τὸ στόμα...

Ἀγκαλιὲς ὕστερα, χειραψίες, φιλιά, 
ἦρθαν καρέκλες, τραταρίσματα, στὴν 
παρέα προστέθηκαν κι ἄλλοι. Οἱ 
περισσότεροι ριζωμένοι σὲ τόπους 

καινούργιους, γιὰ δουλειά, γιὰ ψωμί, 
γιὰ μιὰ περιπλάνηση στὴν προσδο-
κία καὶ στ’ ὄνειρο - ταξιδιῶτες μὲ 
ἀκατασίγαστο πάθος γιὰ γυρισμό, 
οὔτ’ ἐδῶ οὔτ’ ἐκεῖ, ξεριζωμένοι κι 
ἄφιλοι, πεινῶντες καὶ διψῶντες...

--Οὔτε μιὰ ἀράδα δὲν ἔστειλες γιὰ 
τὴν Ἐλευθερόπολι... (Ἐλευθερόπολις, 
ἡ ἐφημερίδα ἀπ’ τ’ ὄνομα τοῦ χωριοῦ 
μας. Ἐδῶ ὑπογράφτηκε τὸ Σύνταγμα 
τῆς Κρητικῆς Πολιτείας...)

Ἡ κρυμμένη “ἐπίπληξη” δὲν 
ἐρχόταν γιὰ πρώτη φορά, ὅπως πρώτη 
φορὰ δὲν ἐρχόταν στὰ χείλη της ὁ 
Ῥένος, ὁσάκις ὁ λόγος γιὰ γράψιμο, 
προσπαθῶντας τώρα νὰ ἐξηγήσει ὅτι 
σ’ ἐκεῖνον ὀφείλει τὶς λίγες ἀράδες 
ποὺ ἔγραψε, κυρίως ὅμως --αὐτὸ δὲν 
τὸ εἶπε-- τὴ διστακτικότητα καὶ τὸ  μή  
γράψιμό ... (Ποῦ νὰ τολμήσει...)

--Τὸ  Ῥένο τὸν εἶχα στὸ λόχο μου,.. 
ὁ ἐνενηντάχρονος. Στὸν Ἐμφύλιο, 
πάνω στὰ ψηλὰ βουνά... Πῶς νὰ τὸν 
βοηθοῦσα;.. Στὰ μουλάρια…εγγράμμα-
τος  ἄνθρωπος, κ’ ὕστερ’ ἀπὸ σχεδὸν 
δυὸ τρίτα αἰώνα ἀποροῦσε...

Ὁ Ῥένος ἐδῶ, ὁ Ῥένος ἐκεῖ, τὰ 
βουνά, τὸ κρύο, οἱ κακουχίες - ὄχι 
τόσο ὁ Ἐμφύλιος, μὰ ὁ  ἴ δ ι ο ς, οἱ 
λεπτομέρειες ἀπὸ τὴ ζωή του...

Ἐκεῖ ,  κοντά ἑκατόχρονος , 
ὁλοζώντανος, ὁ “Βαγιονῆς”, καθὼς 
τὸν ὀνομάζει ὁ Ῥένος στὰ Θανά-
σιμα χείλια τῆς Κελαρύνα-Ρέμα: 
“Δῶσ’ του μιὰ παλιά, Βαγιονῆ...” 
- κουβέντα κάποιου ἀξιωματικοῦ 
πρὸς τὸ λοχαγὸ Βαγιονῆ, γιὰ μιὰ 
χλαίνη ποὺ δικαιωματικὰ ζητοῦσε ὁ 
καταδιωγμένος καὶ “χαρακτηρισμέ-
νος” στρατιώτης τοῦ ‘49... “Κοντή, 
κλιβανισμένη, ξέχρωμη, ἄθλια.. . 
Τὴ φόρεσα...” Καὶ συνεχίζει τὴν 
ἐξιστόρηση τῆς κόλασής του...

Ζωντανὸς καὶ παρὼν  κ α ὶ  ὁ 
Ῥένος κάτω ἀπ’ τὸ ἀγκάλιασμα τῶν 
δέντρων τῆς αὐλῆς, γύρω ἀπ’ τὸ 
τραπέζι τοῦ ταβλιοῦ- ἀπὸ τὴ μιὰ 
ἡ ζωή, κι ἀπ’ τὴν ἄλλη ὁ θάνατος... 
Ἔριχνε ὁ Ῥένος τὶς ζαριές, κ’ ἔβγαινε 
ἡ  ζ ω ὴ  πάλι κερδισμένη...

***

Τον θυμήθηκε τὴ βραδιὰ ποὺ 
χτύπησε τὸ κουδούνι, ἀνειδοποίητη 
γιὰ τὴν ἀκυρωμένη συνάντηση. 
Ἐκεῖνος διόλου δὲν δυσφόρησε. 
Της ἔδωσε καρέκλα, καὶ κάθησε 

Γράφει η Πόπη Γαβριλάκη-Λαμπρινέα

ἀπέναντι. Δυόμισυ ὧρες διάβαζε, 
ζοῦσε, παράσταινε. Ἀνέβαινε καὶ 
κατέβαινε κλίμακες μὲ τὴ φωνή του, 
βροντερὴ καὶ θυμωμένη· μάχονταν μὲ 
λογῆς ἐχθρούς, κ’ ὕστερα χαμήλωνε, 
ἀνθρώπινη καὶ λυπητερὴ θρηνοῦσε, 
ἀνακατεύοντας μὲ τὰ χέρια τὰ γκρίζα 
του μαλλιά, περιδινούμενος, καὶ σὲ 
πλήρη ἀντιστοιχία μὲ τὴ Δίνη του, 
ποὺ μόλις εἶχε τελειώσει...

Ἔτσι μὲ τὴν ἀμηχανία της: νὰ πάει, 
νὰ μὴν πάει στὴν ἐπίσκεψη...

***

Ἔτσι κ’ ἐκείνη ἡ βραδιά.
Ἐ δ ῶ  ὁ Βαγιονῆς. Ὁ Ῥένος κι 

ὁ Γιώργης- ο γιος  τοῦ Βαγιονῆ-  ἐ 
κ ε ῖ...

(Ἐκεῖνος, βέβαια, μᾶλλον θὰ 
εἶχε ἀντιρρήσεις. Θ’ ἀναρωτιόταν 
σηκώνοντας τοὺς ὤμους, γυρίζοντας 
ξανάστροφα τὸ χέρι, στρίβοντας τὸ 

κεφάλι - τὰ μάτια του μπορεῖ καὶ νὰ 
δάκρυζαν κοιτάζοντας τὸ γέροντα: 
“Ἐ δ ῶ; Ποῦ  ἐ δ ῶ: Ποῦ  ἐ δ ῶ  καὶ 
ποῦ  ἐ κ ε ῖ;” 

Καὶ ὑψώνοντας τὸ κεφάλι, δυνατά: 
“Ὅ λ α  ἕ ν α, κ’ ἐδῶ κ’ ἐκεῖ, ζωὴ καὶ 
θάνατος - κι ὅλος ὁ Κόσμος,  Ἕ ν 
α,  Βαγιονῆ!..”    

Στὸ διήγημα γίνεται λόγος γιὰ τὸ 
γνωστὸ κριτικὸ καὶ συγγραφέα τῆς 
Πυραμίδας 67, Ῥένο Ἀποστολίδη. Ὁ 
Ῥένος Ἀποστολίδης, ἐκ πεποιθήσεως 
ἀντιμιλιταριστὴς καὶ ἐναντίον τῆς 
βίας, ἱστόρησε τὸν Ἐμφύλιο, στὸν 
ὁποῖον συμμετέσχε ὑποχρεωτικὰ 
τὸ ‘47-’49, σὲ διάφορες περιόδους 
τῆς ἑξηντάχρονης λογοτεχνικῆς 
του πορείας. Ἀνάμεσα στ’ ἄλλα, τὸ 
1996, ἐξέδωσε τὸν τόμο Ἀπάντηση 
στὴν Πυραμίδα 67 τοῦ Ῥένου, μὲ 
τὸν ὑπότιτλο: Γράμματα τῆς Νίκης 

Δυο φωτογραφίες με Βαγιωνήδες, στην πάνω φωτογραφία τα τρία αδέρφια Μιχάλης, 
Δέσποινα Βασμουλάκη και Γιάννης Βαγιωνάκης, και στην κάτω φωτογραφία από 
αριστερά καθιστοί η Λούλα σύζυγος του Νίκου, ο Γιάννης, ο Γιώργος του Γιάννη 
και ο Νίκος, όρθιοι αριστερά ο Γιώργος του Μιχάλη, δεξιά ο Γιώργος του Νίκο και 
στο κέντρο ο νεότερος Νίκος γιος του Γιώργο.  
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Ἀποστολίδη στὸ γιό της τὸ Ρένο, μὲ 
ἀπαντήσεις του ἀνάμεσα στὶς γραμμές 
τους. Ἐκεῖ ἀκριβῶς, στὶς σελ. 240-3, 

Γύρω στα 1880, ο πατέρας της γιαγιάς μου 
Γιώργης Λιονάκης, ήταν γνωστός με το προσωνύμιο 
«Λιονταρής» μάλλον γιατί ήταν μεγαλόσωμος 
και παλληκαράς. Φτωχός χωρικός με λιγοστά 
χωράφια και 5 παιδιά, τότε τον έκαναν «βλεπέ» 
δηλαδή αγροφύλακα.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του 
πέθανε ο Χατζής. Ο Χατζής ήταν συντοπίτης 
τους που έλειπε χρόνια πολλά και γύρισε στους 
Αρμένους ηλικιωμένος αλλά ευκατάστατος, 
απόμακρος και με μάλλον φράγκικους τρό-
πους. Από τις λιγοστές κουβέντες του, άφηνε 
να διαφαίνεται  ότι ήταν πολυταξιδεμένος και 
είχε ζήσει χρόνια στους Αγίους Τόπους. Φυσικά 
είχε βαφτιστεί στον Ιορδάνη και έκτοτε όλοι 
αναφέρονταν σ’ αυτόν ως «Χατζή» τόσο που 
είχαν ξεχάσει το αληθινό του όνομα. Μαζί του 
έφερνε και την γυναίκα του, μάλλον σ’ αυτήν 
οφειλόταν η «ευπορία του». Ο Χατζής είπε ότι 
προερχόταν από οικογένεια ελληνικής κατα-
γωγής, από πολλά χρόνια εγκατεστημένη στην 
Παλαιστίνη.

Η ίδια μιλούσε σπασμένα ελληνικά, σπανιό-
τατα έβγαινε από το σπίτι της και στις λιγοστές 
εμφανίσεις της ήταν ντυμένη στην πέννα και 
φορτωμένη  κοσμήματα.

Απαραίτητο αξεσουάρ τους μια μεγαλοκοπέλα, 
δουλικό, που την είχαν σαν ψυχοκόρη τους. 

Η κοπέλα χαζόφερνε, μιλούσε λίγο και ψευδά, 
κανείς δεν ήξερε από  που κρατά η σκούφια της. 
Όπως ήταν φυσικό αυτό το ετερόκλητο τρίο 
βρισκόταν συνεχώς στο επίκεντρο του ενδι-
αφέροντος και των σχολίων όλου του χωριού.

Μετά τον θάνατο του Χατζή η απαρηγόρητη 
χήρα του δεν ξαναβγήκε από το σπίτι της. Έφτιαξε 

πάντως έναν ωραίο τάφο για τον σύζυγό της 
στο κοιμητήριο, τον έφτιαξαν μαρμαροτεχνίτες 
από τα Χανιά.

Μέρα παρά μέρα σχεδόν, η ψυχοκόρη έβγαινε 
για ψώνια και απαραιτήτως κατ’ εντολήν της κυρά 
της πήγαινε στον τάφο να ανάψει το καντήλι 
και να δώσει αναφορά στον πεθαμένο.

Δηλαδή, ότι η κυρά της κλαίει συνεχώς, 
σήμερα μαγείρεψε κοτόσουπα όπως του άρεσε, 
αναρωτιόταν αν και εκείνος την θυμάται κλπ.

Μια μέρα ο Λιονταρής «Βλεπές» κρυμμένος εκεί 
κοντά έτυχε να ακούσει τα λόγια της ψυχοκόρης. 
Έβαλε την παλάμη μπροστά στο στόμα του για 
να αλλοιώσει την φωνή του να μοιάζει κάπως 
με του πεθαμένου και είπε: «Γιατί μωρέ, διάλε 
τσ’ απολιμάρου σας, μ' αφήνετε νηστικό;

Αύριο να μου φέρεις το φαΐ μου να τ’ αφή-
σεις δίπλα στο καντήλι για να καταλάβω πως 
με θυμάστε».

Η ψυχοκόρη τρομαριάστηκε, κοίταξε ολό-
γυρα ψυχή δεν υπήρχε. Αλαφιασμένη έτρεξε 
στην κυρά, της  το και το.

Κουτόχηνες  και οι δύο  δεν είπαν τίποτα σε 
κανένα, δεν μιλούσαν και με κανέναν άλλωστε. 
Από την επόμενη και σχεδόν καθημερινά το 
τσικαλάκι  δεμένο με μια πετσέτα βρισκόταν 
δίπλα στο καντήλι.

Ο βλεπές καταβρόχθιζε τα φαγιά που άρε-
σαν στον πεθαμένο Χατζή, κουνέλι στιφάδο 
ντολμάδες, αρνί με πιλάφι.   

 Η καλοζωία όμως κράτησε μόνο δύο μήνες. 
Η γυναίκα του Λιονταρή, η κυρά Μαρία, κάτι 
ψυλλιάστηκε από τις λαδιές στα ρούχα καθώς 
έτρωγε βιαστικά.

Μάλλον και ο ίδιος  μετά από 1-2 ποτηράκια 

τσικουδιά κοκορεύτηκε σε κάποιον φίλο του, 
όπερ και το πιθανότερο, το μυστικό έσκασε με 
ντόρο. Η χήρα με την ψυχοκόρη της μετά από 
λίγες μέρες έφυγαν από το χωριό και ο «Βλεπές» 
έχασε…το τσιμπούσι.

Τιτίκα Πική

Υ.Γ1 Η παραπάνω ιστορία είναι αληθινή, μου 
την διηγήθηκε επανειλημμένα η γιαγιά μου. Δεν 
ξέρω αν κάποιος  από τους  παλιούς  Αρμενιανούς  
την έχει ακούσει και μπορεί να συμπληρώσει.

Υ.Γ2 Στην άλλη μεγαλόνησο την Κύπρο, (δεν 
ξέρω αν απαντάται και κάπου στην  Κρήτη) η 
λέξη «Χατζής» έχει και μιαν άλλη έννοια εκείνη 
του απατημένου  συζύγου, του κερατά, εξ  ου 
και το ακόλουθο σκωπτικό δίστιχο:

«Δεν είναι ανάγκη φίλε μου
να πας στον Ιορδάνη
αν θέλεις να γενής Χατζής 
κάμνω σε μάνι-μάνι»

Το πάθημα του «Βλεπέ»

ὅπου ἐμφανίζεται καὶ τ’ ὄνομα τοῦ 
Βαγιονῆ (μὲ τὸν ὁποῖον, κατόπιν, 
παίζει σκάκι ὥς τὸ πρωί, πρὶν φύγῃ 
μὲ τὸ φύλλο πορείας!), ἐξιστορεῖ 
πικρὰ τὰ παρεπόμενα τῆς διαταγῆς 
τοῦ Α2 τῆς 9ης Μεραρχίας νὰ τὸν 
στείλουν ὡς “Τάγμα θανάτου” στὴν 
ἀποστολὴ τῆς τελικῆς ἐφόδου γιὰ 
τὴν κατάληψη τῆς συνοριογραμμῆς 
- ὅπου καὶ τὸ στρατηγεῖο τοῦ Ζαχα-
ριάδη, δηλαδὴ στὴν “πυραμίδα 67” 
κατὰ κυριολεξίαν. Ἐξ  ἄλλου, τρία 
χρόνια νωρίτερα, τὸ 1993, ὁ Ρένος 
εἶχε γράψει τὴ νουβέλλα Ἡ Δίνη, 
ξαναγυρνῶντας στὰ χνάρια τῆς 
παλιᾶς του οὐλῆς. (Τὰ δυὸ τοῦτα 
βιβλία, τὰ ἔχουν σχολιάσει οἱ γιοί 

του, φιλόλογοι-ἱστορικοὶ Ἧρκος 
καὶ Στάντης, καὶ θὰ ἐκδοθοῦν μέσα 
τό 2013).

Λίγα λόγια κι από μένα:

Το περιστατικό που αναφέρομαι 
είναι πραγματικό. Συνέβη το καλοκαίρι 
στο σπίτι του Βαγιωνή του Γιάννη 
κάτω στους Αρμένους. Εκεί έμαθα 
από το Γιάννη πως γνώριζε το Ρένο 
από τον Εμφύλιο. Ανεβαίνοντας 
στην Αθήνα το ανέφερα στη Βία 
Αποστολίδη , τη γυναίκα του, η 
οποία συγκινήθηκε. Το κουβέντι-
ασε με τα παιδιά της το ψαξαν και 
βρήκαν το όνομά του Γιάννη σ΄ένα 
βιβλίο του Ρένου. Όταν άνοιξα το 
βιβλίο και το είδα συγκινήθηκα και 
το γραψα. Το επιμελήθηκε ο γιος του 
Ρένου, ο Ήρκος, κι έγραψε και το 
παραπάνω σχόλιο προκειμένου να 
κατατοπιστεί όποιος θέλει να πάρει 
και να διαβάσει το βιβλίο.

Αν τώρα μου επιτρέπετε θα θελα να 

απευθυνθώ και στους πιο νέους, που 
είναι καλοί γνώστες της σύγχρονης 
τεχνολογίας, αλλά και στους άλλους 
που μεγαλώνουν αλλά δε γερνούν 
κι εξακολουθούν με πείσμα νεανικό 
να το παλεύουν- μόνο οι νέοι και 
οι κουζουλοί αντέχουν το Ρένο- να 
μπουν στις ιστοσελίδες κυρίως στο 
youtube και να τον απολαύσουν 
ολοζώντανο να μιλά για όλα: ζωή 
, άνθρωπος, ποίηση, φιλοσοφία, 
λογοτεχνία, Εμφύλιος - ο πρώτος 
που τον είπε έτσι-, για όλα. Στους 
δύσκολους καιρούς που ζούμε εγώ 
συχνά καταφεύγω και παίρνω δύναμη 
από τις στέρεες κουβέντες του . 

Τους χαιρετισμούς και την αγάπη 
μου σε όλους τους χωριανούς και 
ιδιαίτερα στο Γιάννη το Βαγιωνή 
και την οικογένειά του. 
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πάνε να τη φέρουνε ο Σηφαλιουδογιάννης κι ο 
Γιώργης ο Ζευγολάτης, συντέκνοι κι οι δυό του 
Ξυρουχοκωστή.

Ο Κωστής έλειπε στο Μαδαρό με τα πρόβατα, 
μα κατέχανε οι αποσταλμένοι τα κατατόπια του 
σπιτιού, ευρήκανε τ’ αχούρι των εχνών κι εψάχνανε 
με το τσακουμάκι ν’ ανακαλύψουνε το γάιδαρο. 
Μα επαέ ‘ναι δα, οπούβαλε ο τρικέρης την ορά 
ντου. Γιατί ο Ξυρούχης είχε δυό γαϊδάρους, θηλυκό 
και σερνικό, και το θηλυκό τον είχε μαζί ντου 
παρμένο στο Μαδαρό, για να νταντεύει και το 
μικιό, τον “πώλο όνο”, που ψάλλει κι ο παπα 
Μανώλης την Κυριακή τω Βαγιώ. Κι ευτοί, στη 
βιασύνη ντωνε και στο σκοτίδι όπου ψάχνανε, 
ευρήκανε και μας εκουβαλήσανε στο χωριό το 
σερνικό γάιδαρο για... άρμεγμα!

Στο σώχωρο του Μελισσοστρατή εδέσανε 
τον Μπουρίκο του Ξύρουχα κι ούλοι τση κάτω 
γειτονιάς, κι οι Κούκλες, ήτανε αναμαζωμένοι να 
ιδούν είντα θ’ απογενεί με το κοπέλι, που από την 
πείνα, γιατί μόνο χαμομήλι το ταίζανε, αλημερνίς 
του Θεού εράνιζε κι εχτυπιούντανε.

Σκοτείδι ‘τονε στο σώχωρο, γιατί φως απα-
γορεύουντανε ν’ ανάψουν, ένεκα τ’ αερόπλανα. 
Μέσα πάλι στην κάμερα να βάλεις γάιδαρο να 
τον αρμέγεις, εκτός το άπρεπο, ήτονε κι αδύ-
νατο στο σπίτι έμπαινες με σκάλα. Κι ό,τι των 
έφεγγε η αστροφεγγιά και καμιά αστραπή τση 
τσακουμακόπετρας.

Εράνιζε, το λοιπόν, και χτυπιούντανε το κοπέλι, 
εγάβγιζαν οι σκύλοι, γκανίζαν και πορδομιλού-
σαν οι γαιδάροι του χωριού, που μυριστήκανε 
ξενομπάτη γάιδαρο, κι ούλ’ εμείς οι συναγμένοι 
εφωνιάζαμε:

-Άντεστε, μωρέ, μη χασομεράτε κι αργείτε τ’ 
άρμεγμα, και λύσσιαξε τση πείνας το κοπέλι.

Κι έτσα, στα βιαστικά και στα σκοτεινά, 
πασπατεύανε ο Σηφακιουδογιάννης με το Ζευ-
γολάτη το γάιδαρο να βρούνε τη... ρώγα ν’ 

Πώς αρμέξανε το σερνικό γάιδαρο
To γραμματσάκι του γέρω

ΕΓΡΙΠΙΑΣΕ ΜΑΣ Ο ΓΕΡΟΣ

Ο Γέρω Χαράλαμπος, δε μας έγραψε 
γραμματσάκι τούτη τη φορά, όϊ δεν εμα-
δάρωσε χειμωνιάτικα, παρά τον έπιασε 
η γρίπη.
-Κι είντα θα κάμομε ’δα, μπαρμπαδάκι, 
που μας το γυρεύουν οι ανεγνώστες το 
διαολάκι;
-Ξανατυπώσετε, μπρέ, ένα παλιότερο, 
πριν από 15 χρόνους γραμμένο και προ-
τυπωμένο, μ’ άθρωπος δε θα το θυμάται, 
κείνο για το πώς επήγαμε, νύχτα σκοτάδι 
ν’ αρμάξομε το σερνικό γάιδαρο, κι 
ευτός βέβαια μας επεριποιήθηκε με καλό 
κλοτσίδι και τσινίδι.
Διαβάστε το, το λοιπόν:

Αναγνώστη μου μερωντικέ,
Στο καφενείο του Μιχάλη στην πλατέα του 

χωριού, όπου έκατσα τη Λαμπρή, ύστερ’ από τη 
Διπλανάσταση, να πιω την τσικουδιά μου, διπλή 
για την περίσταση, είδα να ‘χουνε κολλημένη στο 
τζάμι τση πόρτας μια ρεκλάμα που σύσταινε γάλατα 
για τα μωρά, κι από δίπλα μωρά ζωγραφισμένα 
και σαν τ’ αγγελάκια όμορφα και χορτασμένα 
από φτάνα τα γάλατα-γαργάλατα τα κατεργά-
ρικα τούτα τση διαφήμισης τα πράματα, για να 
βγάνουνε παράδες οι έμποροι να μη βυζαίνουν 
οι μανάδες τα κοπέλια, για να ‘ναι, λέει, πάντα 
ντωνε στη φόρμα, σαν εκείνες τσι ζωγραφιστές 
τση ρεκλάμας, που δε μοιάζουνε βεβαία μανάδες 
αθρωπινές κι αληθινές, παρά “γλάστρες” του 
“γυαλιού” μεσόγδυμνες κι αλανιάρες, Θε μου 
συγχώρα με και βλέπε με να μην κριματιστώ, με 
τούτα που θωρώ...

Για τα γάλατα το λοιπόν θα σας σε πω τα όσα 
μου ‘πε, ένας παλιός αρμενιανός, που βρέθηκε και 
εκείνος στον καφενέ κι εθυμήθηκε πως αναθρέφανε 
στσι μέρες του τα μωρά -εσάς δηλαδή, οσ’ είστε 
μεστωμένοι, που με διαβάζετε και τσι γονέους 
σας- στον καιρό ντου, σαν ετύχαινε η λουχούνα 
να μην βγάνει γάλα να βυζάξει το κοπέλι, καθώς 
εγίνηκε με την Μιχαλάκαινα, που γέννησε το 
Γιαννιό στον πόλεμο του ‘40, χωρίς όμως και να 
κατεβάσει γάλα για να το βυζάξει.

Εδιάταξε για τούτο η Φωτεινή η μαμή η 
Μαμουνιά:

-Γάλα γαϊδάρου να βρείτε, απού ‘ναι ό,τι 
χρειάζεται γι’ αυτήν την ανάγκη.

Γάιδαρο, όμως, λουχούνα, δεν είχαμε τότες 
στο χωριό, μα είπε ένας, πως στσι Μαχαιρούς, 
ο Κωστής ο Ξυρούχης είχε γαϊδούρα, πρωτό-
γεννη μάλιστα κι ασαράντιστη. Κι ορίστηκε να 

αρμέξουνε. Μα είντα καληώρα ν’ αρμέξουνε, 
απού πιάσανε κι αποσφονιάζανε τ’ αχαμνά του 
σερνικού γαϊδάρου, που τα πήρανε για μουσταρέ. 
Κι ευτός βέβαια εκουζουλάθηκε από τσι πόνους, 
και των έδωκε, για να γλυτώσει, ένα κλώτσο των 
αρμεχτάδω και τσ’ αναποδογύρισε με τα μπρίκια 
που ‘χανε κουβαλημένα για τα γάλατα. Έδωκε 
κι ένα τσινίδι τση μαμής, ετσά για χαιρετισμό, 
κι αρχίνιξε να τζιριτά μέσα στο σκοτάδι σαν τον 
μυγιασμένο, και δεν είχε ησυχασμό και μερωμό 
από τον πόνο, μπορεί κι από την προσβολή. 
Κι εξύπνησε και τσ’ αποδέλοιπους γαϊδάρους, 
πετεινούς, διάνους και σκύλους, απού τρώγανε 
τα λυσσιακά ντωνε, και γίνηκε τέτοιο ραβαϊσι, 
αφού και τα κοπέλια επαίξανε την καμπάνα 
τ’΄Αϊ Γιαννιού του Θεολόγου, κι εσηκωθήκε 
και τ’ αποδέλοιπο χωριό στο πόδι. Κι ούλοι 
ρωτούσανε:

-Είντα πάθανε, μωρέ, και ξεγλωσσιστήκανε, 
τέθοιαν ώρα, γαϊδάροι, σκύλοι και διάνοι;

Και ξεχαχανίζουντανε στα γέλια, ως εμαθαί-
νανε τα καλημέντα των “αρμεχτάδων”, φουσκω-
μένα μάλιστα κι αλλαγμένα, καθώς συμβαίνει 
σε τέθοιες περιστάσεις. Γιατί, άλλος ήλεγε πως 
αποσφονιάζουνε τσι κοκόρους και τσι κατσο-
χοίρους να κάμουν αβγά, άλλος πως εγέννησε 
δίδυμα ο παπαγάλος του Φραντζέσκο, μα δεν 
εκατέβασε γάλα να βυζάξει τα πουλιά ντου, κι 
άλλος πως κοιλοπονούνε εκατό χρονώ γράδες, 
σαν τη Γιαμώ και την Καούραινα...

Κι ούλο το τσαρδί εγέμισ’ αρμενιανούς και 
θαν εξημερώνουμεσταν αν δεν μας εξεπιτίκωνε 
το κρύο, Γενάρης μήνας ως ήτονε, κι αρχίξαμε 
να τη διαλύομε την παράσταση. Και τότες, στη 
διάλυσ’ απάνω, την εξαναπάθαμε τη ζημιά. 
Γιατί, με το να χαχανίζομε και να χοροπηδούμε, 
δεν εθωρούσαμ’ ομπρός μας, και με το πυκνό 
σκοτίδι εχάσαμε τσι δρόμους κι επέσαμε, μια 
πατούλια, στσ’ ασβεστόλακκους τ’ Άγιου Νικόλα, 
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κι εζεματιστήκαμε, καθώς ο ασβέστης, ήτον’ 
ακράτος. Και πάλι καλά, που δεν επέσαμε 
στσι διπλανούς λάκκους με το νερόλαδα τ’ 
Αγγελάκη, και ποιος θα μας εξεμαγάριζε και 
θα μας εμέρωνε.

Μα ‘μπεψε ο Θεός κι εβγήκε το φεγγάρι 
κι εφεξ’ η γης κι εβρήκαμε το δρόμο και το 
νου μας, κι εμερέψεμε κι επήγαμε στα σπίθια 
μας ν’αναπαυτούμε. Κατέβασε, ωστόσο, γάλα 
κι η Μιχαλάκαινα, με τσι χουμάδες και τσι 
χυλούς που την εβάλανε να πίνει, κι εβύζαξε 
το Γιαννιό, κι ησύχασε κι εκείνο.

Μόνο που εμείς δεν ησυχάσαμ’ από τότες, 
γιατί μαθευτήκανε βέβαια τα ‘ργα μας και στ’ 
άλλα χωριά, κι αφηνιάσανε οι μονοστίβανοι, 
ως και τραγούδι μας εβγάλανε οι μαχαιριανοί, 
που ένα-δύο αράδες του θυμούμαι:

Να ‘τανε να πουλούσανε 
το νου εις το παζάρι
να πάω με το γάιδαρο 
να πάρω ‘να γομάρι
να τόνε βάλω σε κουθιά, 
κοσέρβες να τον κάμω
κι όπ’ απαντίχν’ αρμενιανό 
να του τον πρεσβεντάρω...
Τελειώνω όμως γιατί θα μ’ εμπεστίσετε.

Φιλώ σας κατακούτελα 
Ο γέρω Χαράλαμπος

Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Αγαπητοί μου φίλοι και συγχωριανοί, Καλή Χρονιά να έχετε! 
Και το λέω με όλη μου την καρδιά για να πιάσει η ευχή μου, γιατί 

υπάρχει μεγάλη θολούρα και αβεβαιότητα στον ορίζοντα. Δεν ξέρω 
πόση από αυτή τη θολούρα μπορεί να οφείλεται στα ξύλα που καίμε 
στα τζάκια μας, και πόση στα οικονομικά σύννεφα που σκέπασαν τον 
ουρανό μας αυτό το χειμώνα. Και ναι μεν ο χειμώνας κάποια στιγμή 
θα περάσει, αλλά η οικονομική μαυρίλα δεν βλέπω να φεύγει γρήγορα 
από τον ορίζοντα. Πολλοί είχαμε πάρει πέρυσι στα σοβαρά τους 
καταστροφολόγους, που έλεγαν ότι στις 21 του Δεκέμβρη θα ερχόταν 
το τέλος του κόσμου. Και οι πιο αισιόδοξοι το πίστεψαν και χαιρόταν, 
γιατί έλεγαν πως η σωτηρία πλησίαζε. Πίστεψαν ότι θα τέλειωναν τα 
βάσανα με τα χαράτσια, τις εφορίες, τα ακριβά καύσιμα και τα χρέη. 
Όμως, ένα όνειρο ήταν κι αυτό και πάει. Ο κόσμος δεν εχάλασε και η 
ζωή συνεχίζεται, με τα καλά της και με τις δυσκολίες της. ΄

Έτσι, συνεχίζοντας την παράδοση, βρεθήκαμε πάλι κάμποσοι 
χωριανοί, να κόβουμε στην Αθήνα την πίττα της χρονιάς, και να 
αλληλοευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και Κουράγιο. Ήπιαμε και την τσικουδιά 
μας και ακούσαμε, από τον πρόεδρο του συλλόγου μας, αλλά και από 
τον υπεύθυνο της εφημερίδας μας, τον Γιάννη Τσακιράκι, διάφορα 
στοιχεία, νέα και ανακοινώσεις. Εγώ έμεινα στο καλό και ευχάριστο 
νέο ότι πολλά χωριανάκια μας, είτε από αυτά που ζούνε στο χωριό 
είτε και παραπέρα, τελειώνοντας το Λύκειο, πέτυχαν σε ανώτερες και 
ανώτατες σχολές. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα καλή μαγιά 
και ότι υπάρχει Μέλλον. Ούτε τα νερά των Αρμένων δε στερεύουν, 
ούτε τα μυαλά της Νέας μας Γενιάς, που αξίζει Συγχαρητήρια.

Κι εκεί που λέγαμε για τα παιδιά που τέλειωσαν το Λύκειο κι 
έγιναν ξεπετακάκια, μου ’ρθαν στο μυαλό τα παιδικά μου χρόνια. 
Τότε που τα περισσότερα Αρμενιανάκια, για να πάμε στο Γυμνάσιο 

του Βάμου, οδοιπορούσαμε μέσα από δύσβατα μονοπάτια, με ήλιο, 
αέρα και βροχή για να φτάσουμε στην ώρα μας, πριν χτυπήσει ο 
επιστάτης την κουδούνα της έναρξης. Κι ήτανε θυμάμαι μια φορά, μέρα 
χειμωνιάτικη, που ξεκινήσαμε πρωί-πρωί για το σκολειό. Ανεβαίναμε 
το μονοπάτι που οδηγούσε πάνω από τη χαλέπα του Λεντάρη μέχρι 
την κούρμπα, όπου συναντούσαμε τον αμαξωτό δρόμο. Ο ουρανός 
είχε κάτι μαυρίλες από τη μεριά της Μαλάξας, αλλά από πάνω μας 
ήταν σχετικά καθαρός. Θα πρέπει να βρισκόμαστε μεσόστρατα στη 
χαλέπα, όταν η μαυρίλα μας πλησίασε απειλητικά, και σκοτείνιασε 
απότομα. Γυρίσαμε πίσω μας, και είδαμε ένα σύννεφο φορτωμένο βροχή 
να μας πλησιάζει γρήγορα, αδειάζοντας το φορτίο του με μανία στη 
γη. «Στη σπηλιά!» φωνάξαμε όλοι μαζί, και κατρακυλήσαμε προς το 
λαγκό, όπου στην απέναντι πλευρά του υπήρχε μια μεγάλη σπηλιά. Η 
απόσταση δεν ήτανε μεγάλη, αλλά ώσπου να φτάσουμε είχαμε γίνει 
μούσκεμα. Ούτε ομπρέλες προλάβαμε να ανοίξουμε, ούτε κουκούλες να 
φορέσουμε. Ώσπου να συνειδητοποιήσουμε τι γινόταν, ο λαγκός είχε 
γίνει χείμαρρος. Σκεφτήκαμε τις μανάδες μας, αλλά δεν μπορούσαμε 
να φύγουμε πριν κοπάσει η μπόρα. Κι όταν έκοψε λιγάκι και πήραμε 
το δρόμο της επιστροφής προς στα σπίτια μας, είδαμε τους δικούς 
μας στην άκρη του χωριού να έρχονται προς το μέρος μας, να δούνε 
μήπως μας πήρε το ποτάμι. 

Με τη βοήθεια του Θεού, εκείνη τη φορά τη γλιτώσαμε. Να δούμε 
τώρα, με τη φοροκαταιγίδα που μας περιμένει, πώς θα τη γλυτώσουμε. 
Ο Θεός να βάλει πάλι το χέρι του, αλλιώς …Γι’ αυτό και σας εύχομαι, 
με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου, 

Καλή Χρονιά να έχετε.
Ο ευχόμενος 

Μανώλης Πιπεράκης

Ευχαριστούμε κ. Καλαϊτζόγλου

Ένας επιφανής άνθρωπος της πνευματικής φρουράς των Χανίων και «δεινός της πένας οδη-
γός», ο κ. Σταύρος Καλαϊτζόγλου, τιμά για δεύτερη φορά, την «Ελευθερόπολι» και συνεργάτες 
της, αναφέροντάς τους στην τακτική του στήλη στην λαμπρή χανιώτικη εφημερίδα «Χανιώτικα 
Νέα». Τον ευχαριστούμε από καρδιάς γι αυτήν την τιμή.

Κι όσο για τον γέρο του εφημεριδακιού, που τον «ορμηνεύγει» να δοκιμάσει τα κότσια του και 
στα θεατρικά… Ε, δεν είναι δα τα φτερά του για τέτοια ψηλά πετάγματα, που θέλουν φτερούγες 
αετού˙ πάσχει όμως και από 86χρονη γεροντίτιδα…

Ευχαριστούμε ξανά.

Καλοδεχούμενο και το τελευταίο φύλλο της τρίμηνης 
εφημερίδας των Αρμενιανών «Ελευθερόπολις» (67ο, 
Οκτ-Δεκ.2012). Καλαίσθητο και πλούσιο σε ύλη, με 

τοπικά, λαογραφικά, κοινωνικά, γλωσσολογικά και άλλα ενδιαφέροντα όπως πάντα θέματα.
Πάνω απ’ όλα, με το διασκεδαστικότατο… «γραμματσάκι του γέρω»! Αλήθεια, γιατί ο συντά-

κτης του, ο κ. Χ. Μπουρνάζος, δεν ασχολείται και με το θέατρο; Θα μπορούσε να μας δώσει 
ξεκαρδιστικές νέο-κρητικές κωμωδίες. 

Η επικαιρότητα δεν λείπει από την εφημερίδα και μάλιστα σε ποιητική –και πολύ επιτυχη-
μένη- μορφή. Αποσπασματικά αναφέρουμε μερικούς στίχους από το ποίημα της κας Αντωνίας 
Μηλογιαννάκη (2η σελίδα) που λέει, μεταξύ άλλων για την κρίση και τους υπαίτιούς της, τα 
εξής:

«…Μεγάλοι αφέντες, ξακουστοί, 
ψεύτες κομπιναδόροι
Την έρμη χώρα βγάλανε, 
γδυμνή στο ξεροβόρι.
Με δανεικά κι αγύριστα 
γέμισαν το σακούλι

κι εκαλοπορευτήκανε 
οι κλεφταράδες ούλοι…
Βγάλε τα ’δα φτωχές ραγιά, 
θέλει δε θέλει πέρα
τα κάστανα ’πο τη φωθιά 
με τη δική σου χέρα…».                 Στ.Γ.Κ. 
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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.
Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε φωτογραφίες που μας έστειλε 
ο Μανώλης Πιπεράκης και η Αννα Καβρουλάκη-Φακίνου και 
προέρχονται από το προσωπικό της αρχείο καθώς και από το 
αρχείο της αδελφής της Μαρίκας. Τους ευχαριστούμε.

Φωτο από τις ιστορικές εκ-
δηλώσεις που διοργάνωνε ο 
συχωρεμένος ο Γυμνασιάρχης 
Γιάννης Κλωνάρης, περίπου 
την άνοιξη του 1961.
Πρόκειται για  μεγάλη εκδή-
λωση με στολές και πανοπλίες 
στην οποία ο Μανώλης Πιπε-
ράκης παρίστανε τον Τουρ-
κοφάγο. 

Ο Μανώλης Πιπεράκης  
με τους γονείς του 
Ευαγγελία και Ευθύμη 
Πιπεράκη.

Από αριστερά η Ζαφειρώ Καβρουλάκη σύζυγος του Γιάννη Καβρουλάκη (Γερογι-
άννη) με τα παιδιά της Βαγγέλη και Άννα.

Από αριστερά η Δήμητρα Κολώνη, μετέπειτα σύζυγος του Δημήτρη Πριπάκη, η 
Ζαφειρώ Καβρουλάκη, σύζυγος του Γιάννη Καβρουλάκη (Γερογιάννη), η Κική 
Πολυχροννάκη, κόρη Γιαγκουλίνας και ανιψιά της Μαγδαληνής, ο φωτογράφος 
Καντεράκης Δημήτρης από τη Λιτσάρδα, η Κατίνα Χαλβαδάκη, κόρη του Μιχάλη 
Χαλβαδάκη, και μετέπειτα, σύζυγος του Μιχάλη Μαρινάκη, η Ειρήνη Κολώνη 
αδελφή της Δήμητρας, η Αντωνία κόρη του Χρίστο και της Κυριακός Κολώνη, 
μετέπειτα σύζυγος του Νικολάου Σπανουδάκη. 
Η Δέσποινα η Δήμητρα η Ειρήνη και η Στέλλα, ήταν αδερφές και κόρες του Κυριάκο 
Κολώνη, του καφετζή, και της Παρασκευούλας.

Από αριστερά η Δέσποινα Κολώνη, Στέλλα Κολώνη, Ευλαμπία και Μαρίκα 
Καβρουλάκη κόρες του Γιάννη (Γερογιάννη) και της Ζαφειρώς Καβρουλάκη.
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Χαιρόμαστε όταν κάθε χρόνο καμαρώνουμε 
τα παιδιά του χωριού μας να λένε τα κάλα-
ντρα, των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, 
και των Φώτων. Στις διπλανές φωτογραφίες 
μπορείτε να τα καμαρώσετε κι εσείς.

Η «Ε» στην προσπάθειά της να βοηθήσει 
τα παιδιά, παραθέτει για μια ακόμα χρονιά 
τα κάλαντρα του Λαζάρου, όπως λεγόταν 
στο χωριό μας, ικανοποιώντας ένα αίτημα 
των παιδιών αλλά και των γονιών τους που 
δυσκολευόταν να τα θυμηθούν και να τα 
διδάξουν, και  με την ελπίδα ότι φέτο θα 
βρεθούν τολμηροί να φτιάξουν το στεφάνι του 
Λαζάρου, και να πουν τα κάλαντρα που έχουν 
λείψει τόσα χρόνια από το χωριό μας.

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.

Τα καλαντρα στους Αρμένους



ελευθερόπολις10

Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Αφήγηση του Μιχάλη Γιανναράκη

Ήταν 2 του Μάρτη του 1949, στις 2 μετά 
τα μεσάνυχτα, όταν ήρθανε να τορπιλίσουν 
το Σταθμό Χωροφυλακής, κάτι γιατο οποίο η 
οργάνωση των Αρμένων, τότε δεν ήξερε τίποτα, 
κατέβηκαν αυθαίρετα, δε ρωτήσανε και δεν είχε 
γίνει καμιά συνεννόηση. Εμείς δε ξέραμε τίποτα, 
δεν ήξερε τίποτα κανείς.

Κατέβηκαν, πήγαν από την κάτω, μπάντα, 
του Μπουρνάζο το Πλάτανο, και ’βάλαν δυο 
τορπίλες (βόμβες δυναμίτιδας) από τις οποίες η 
μία δεν επήρε φωτιά, αλλιώς θα εγκρεμίζουντανε 
όλο το κτήριο, ενώ έριξε μόνο μια γωνιά. Για την 
επισκευή του κτηρίου εβάλανε αγγαρεία από το 
χωριό, και τον εξανασιάξανε, στην κατάσταση 
που βρίσκεται τώρα, εκτός από τις επισκευές 
που έχει κάνει ο Κουτσούπης.

Στις δύο η ώρα που λες, εγώ ήθελα να πάω την 
άλλη μέρα να σκάβω στου Αντώνη του Νικήτα 
στις Γαλανές το αμπέλι, ακούω τον τορπιλισμό, 
ήμουν με τσι γονέους μου στο σπίτι. Και λέω 
εδά με το μυαλό μου: ή το Σταθμό τορπίλισανε, 
ή το Σκανταλονικολή το μαγαζί, που ήτανε 
τότε σταθμός συγκέντρωσης τροφίμων, στάρι 
γεμάτο, που έστελνε η ΟΥΝΡΑ, (της Δασκάλας 
της Μαρίας του πατέρα) για να το μοιράσουνε 
στο χωριό.

Μου λένε τότε οι γονείς μου, 
- Σήκω φύγε μωρέ γιατί θα ’ρθουνε να σε 

πιάσουνε,
Τότε αστραπιαία έβαλε ο νους μου, ή θα 

φύγω και μετά πρέπει να μην ξαναγαείρω, γιατί 
θα θεωρηθώ ένοχος 100% ύστερα, ή θα κάτσω 
έπαε. Και έκατσα.

Σε καμιά ώρα, χτυπούνε την πόρτα δυο 
χωροφύλακες. Από τους χωροφύλακες ο ένας 
ήταν καλός άνθρωπος, κι ο άλλος ήταν βρώμος. 
Έρχεται λοιπόν ο βρώμος να μου θέσει τη μπου-
καδιά, στο δεντρό του παλιού σχολειού αποκάτω 
και του λέει ο άλλος: 

- Εμάς μας εστείλανε να τον επάρομε να τονε 
πάμε στις αρχές. Σου ’καμε τίποτα ο άνθρωπος; 
θα τονε δείρεις. Έτσι τηνε γλίτωσα.

Έτσα εμονομεριάσαμε εικοσιτέσσερις, στο 
Σταθμό. Όσοι εχωρούσαμε, στο κρατητήριο, 
όσοι δεν εχωρούσαμε απ’ όξω. Το κρατητήριο 
το έχει ακόμα ο Κουτσούπης, όπως μπαίνομε στο 
μαγαζί δεξιά. Από τσ’ Αρμένους μας επαίρνουνε 
και μας επάνε στου Βάμου. Μας έβαλαν σε ένα 
τριών τετάρτων, ένα μικρό στρατιωτικό φορτηγό, 
μπροστά πήγαινε ένα τζιπ και πίσω ένα άλλο, με 
τα πολυβόλα. Τότε, ήταν έγκυος του Τσακίρη του 
Κωστή η γυναίκα, η Κατίνα, στο Μανωλιό, και 
έφερε του Τσακιροκωστή μια κουβέρτα και τσι 
θέσανε ένα αμποχτίδι και έπεσε, αλλά ευτυχώς 
δεν έπαθε πράμα. Σε λίγες μέρες στο κρατητήριο 
του Βάμου μας έφερανε τα κουφέτα.

εξορία, αν είμαστε ακίνδυνοι θα μας αφήνανε. 
Τότε λέει ο Χαράλαμπος Παπαδάκης, 

- Μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο; Του λένε 
μπορείς. Παίρνει τότε τη ξαδέρφη τη Μανωλι-
κίνα, και έρχεται. Βρίσκει τον Υποδιοικητή, 
γιατί έλειπε ο Διοικητής, και του λέει (όπως 
στα λέω Γιάννη):

- Που είναι μωρέ ο διοικητής; Αμέσως να τονε 
πάρεις τηλέφωνο να έρθει εδώ.

Νάτονε κι έρχεται και του λέει:
- Τι είπαμε;
- Μά ξέρω γω, του λέει ο διοικητής.
- Τι είπαμε; Του ξαναλέει.
Και μας βάζει μέσα και βάζομε μια υπογραφή, 

Μεγάλη Παρασκευή, και μας αφήνει και φεύγομε. 
Κατάλαβες;

Από όσα σου είπα δεν είναι διαστρεβλωμένο 
τίποτα, γιατί επαέκάνουνε πολλοί την ιστορία 
του Σταθμού και λένε άλλα των αλλωνών. Και 

Στο Βάμο εκάμαμε οχτώ μέρες, μας σε ανακρί-
νανε, και μετά έδιωξαν όλους τους υπόλοιπους, 
και εμείναμε εφτά αθρώποι. Οι Γιανναράκης 
Μιχάλης, Καβρουλάκης Βασίλης, Παπαδάκης 
Χαράλαμπος, Παυλάκης Γιάννης, Στυλιανομα-
νωλάκης Μανώλης, Χατζιδάκης Μανώλης, και 
Χριστοδουλάκης Μιχάλης.

Μετά μας επήρανε στα Χανιά στα Δικαστή-
ρια αποκάτω, μας επεράσανε από ανάκριση, 
εκάτσαμε 5-6 μέρες, και μετά μας σε πάνε στσι 
επανορθωτικές φυλακές, αυτές που εκλείσανε 
τώρα. Εκάναμε 39-40 μέρες.Στην υπόθεση είχε 
αναλάβει να μας σε βοηθήσει η Μανωλικίνα, η 
γυναίκα του Μανωλικάκη που είχε το καφεκοπτείο, 
το μεγάλο μαγαζί, που ήτανε του Χαράλαμπου 
Παπαδάκη πρώτη ξαδέρφη. Η Μανωλικίνα είχε 
μεγάλες σχέσεις με τον Πολυχρόνη Πολυχρονίδη, 
τον μετέπειτα βουλευτή, που ήταν Ανώτερος 
Διοικητής Κρήτης, όπως είναι σήμερο ο Περιφερει-
άρχης. Μετά από προσπάθειες της Μανωλικίνας 
βγαίνομε με αθωωτικό βούλευμα, και οι εφτά, 
χωρίς να περάσομε από δίκη.

Βγαίνοντας από τη φυλακή, με το μπογαλάκι 
μας, που θαρρούσαμε πως είμαστε ελεύθεροι, 
στην πόρτα των φυλακών, μας περίμεναν δύο 
αστυνομικοί της ασφάλειας με πολιτικά, και μας 
λένε να τους ακολουθήσομε. Γιάντα τσι ρωτούμε; 
Και μας σελένε:

- Επήρετε το απολυτήριο από τσι φυλακές, μα 
θα περάσομε εδά από την ασφάλεια, να κριθείτε 
αν είστε επικίνδυνοι για τη Δημόσια Τάξη. 

Αν κρινόμαστε επικίνδυνοι θα μας στέλνανε 

Ο Αστυνομικός Σταθμός όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα και στεγάζει το κρεοπωλείο του Κωστή Στέφανου 
Κουτσουπάκη.

Ο Μιχάλης Γιανναράκης
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ

του  Σήφη Μιχελογιάννη

 Στα Χανιά η αντι-
περιφέρεια Χανίων, η 
τοπική επιτροπή της 
Διεθνούς Εταιρείας 
Φίλων Νίκου Καζα-
ντζάκη, ο Ελληνογαλ-
λικός Σύλλογος και 
ο Σύλλογος Αποφοί-
των Ελληνογαλλικής 
Σχολής διοργάνωσαν 
μια επετειακή εκδή-
λωση, για τα 55 χρόνια 
από τον θάνατο του 
Νίκου Καζαντζάκη. 
Ομιλήτρια με θέμα 
«Πνευματική Άσκηση 
ο Μυθιστορηματικός 
Καζαντζάκης» ήταν η φιλόλογος – διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόνης Μαρίνα 
Γρηγοροπούλου. Ο αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Βουλγαράκης ετίμησε και εβράβευσε 
τον πρόεδρο της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη Γιώργο Στασινάκη για 
την τεράστια προσφορά του στη διάδοση του έργου του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα 
Νίκου Καζαντζάκη.

Είναι γνωστό ότι ο Νίκος Καζαντζάκης έσπασε το φράγμα της γλώσσας ενός ανάδελφου, 
όπως έχει λεχθεί, έθνους και μελετήθηκε στα πέρατα της Γης. Αυτό που πέτυχε έμοιαζε 
απραγματοποίητο. Έφθασε, όπως είναι και η φιλοσοφία του, εκεί που δεν μπορούσε να 
φθάσει. Έκανε γνωστό το νεότερο ελληνικό πολιτισμό παντού γράφοντας πεζό λόγο, 
γράφοντας μυθιστορήματα. Ο ίδιος βέβαια, προτιμούσε ένα ποίημά του, την δική του 
“Οδύσσεια” των 33.333 στίχων.

Ο Καζαντζάκης μπορεί να μην ίδρυσε θρησκεία, όπως είχε σκεφθεί μαζί με τον Σικελι-
ανό, ίδρυσε όμως μια σχολή σκέψης και είναι ένα φαινόμενο των ελληνικών γραμμάτων. 
Πάντοτε όμως χρειάζονται οι απόστολοι της διάδοσης ενός μεγάλου έργου. Είναι απα-
ραίτητοι οι άνθρωποι αυτοί για να γίνει ευρύτερα γνωστό και προσιτό το έργο αυτό και 
για να φθάσει στις νεότερες γενιές.

Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη που είχε αυτόν τον σκοπό ιδρύθηκε στη 
Γενεύη από τον Γιώργο Ανεμογιάννη, την Ελένη Καζαντζάκη και τον Γιώργο Στασινάκη 
στις 14 Δεκεμβρίου 1988.

Αλήθεια πως ιδρυθήκαν αργότερα 114 τοπικές επιτροπές και παραρτήματα της  Διε-
θνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, όπου Γης, στις πέντε ηπείρους του πλανήτη 
μας; Πως γίνονται άραγε συνεχώς εκδηλώσεις για τη διάδοση του έργου του Καζαντζάκη 
σε όλο τον κόσμο;

Πίσω από όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια και τη μεγάλη αυτή επιτυχία βρίσκεται, 
όπως είπε πολύ ωραία η πρόεδρος των αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής  Καίτη 
Κουτρουμπά, «ο δρομέας της Καζαντζακικής φλόγας στα πέρατα της Γης» ο πρόεδρος 
της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη ο Γιώργος Στασινάκης. Ασφαλώς μαζί 
με τους συνεργάτες του. Στην πρώτη σειρά βρίσκονται η Κλεοπάτρα Πρίφτη, η Αθηνά 
Βουγιούκα και αρκετοί άλλοι. 

Είναι σημαντικό που ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης ετίμησε 
και εβράβευσε αυτόν τον άνθρωπο γι’ αυτό το τεράστιο έργο. Ο  Γιώργος Στασινάκης αφι-
έρωσε τη ζωή του σε αυτόν τον σκοπό και συνεχίζει ακάματος αυτή την προσπάθεια.

Είναι επίσης σημαντικό που συνέπεσε η βράβευση του Στασινάκη στα Χανιά με την 
ομιλία που έκαμε το καινούργιο αστέρι της  Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, 
η φιλόλογος - διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόνης Μαρίνα Γρηγοροπούλου. Η 
Μαρίνα Γρηγοροπούλου ανέπτυξε το θέμα « ο μυθιστορηματικός Καζαντζάκης » γοητεύ-
οντας το ακροατήριο της. Οι Χανιώτισσες και οι Χανιώτες θα θυμούνται για πολύ καιρό 
αυτή την, κατά κοινή ομολογία, πολύ επιτυχημένη και με πάρα πολύ κόσμο, πνευματική 
εκδήλωση. 

 Γ. Στασινάκης, Σ. Κουτσουπάκη, Σ. Μιχελογιάννης, Κ. Κουτρουμπά, 
Μ. Γρηγοροπούλου

των ελέω
- Μωρέ ποιος την κατέει την Ιστορία, η παράδοση 

ή εγώ που την έζησα; Αυτό που σου λέω εγώ είναι 
συμβόλαιο.

Ως κρατούμενοι δεν είχαμε βασανιστήρια, ούτε 
μας έδειραν, μόνο στου Βάμου που ήρθανε οπλισμένοι 
τούτοινα οι γρουσούζηδες οι Μάηδες, κι εβάλανε τα 
οπλοπολυβόλα στο παραθυράκι τσι πόρτας, και μας 
είπανε:

-Δε μας σε νοιάζει εδά να σας σε κεντήσομε όλους 
με το πολυβόλο.

Τούτοινα ήτανε.
Το στραπατσάρισμα το πάθαμε όντε νε μας αναμα-

ζώξανε.Πολύ στραπάτσο έπαθε ο Βασίλης ο Καβρός, 
ο Χαλβαδογιώργης που ήταν και γερός άντρας, και 
έπαιξε μια αμπωχτέ σ’ ένα χωροφύλακα και αυτός 
έπεσε χάμες, και τον αναλάβανε ύστερα άλλοι χωρο-
φυλάκοι και τον «εσιάξανε».

Ούλοι από μια λαχτέ κι ένα χαστούκι το φάγαμε, 
αλλά φοβερά βασανιστήρια δεν μας σε εκάνανε και 
τόσο. Το Βασμούλη το Γιώργη τον εστραπατσάρανε 
πολύ.

Απαντώντας σε ερώτηση μας αν έμαθε αργότερα 
ποιοι συμμετείχαν στην ανατίναξη του Σταθμού, μας 
ανέφερε τα ονόματα του Τζομπανογιώργη, του Μπλαζή 
του Σπύρο, του Μακρυδάκη του Μαθιού.

Ένας από αυτούς είχε τραυματιστεί στο πόδι και 
κατέφυγε στο σπίτι (που είχε καεί και ήταν μόνο το 
κατάλυμα) του Πολυχρονάκη του Γιώργη, εκεί που 
είναι το δημοτικό σχολείο, που στεγάζει σήμερο τον 
Παιδικό Σταθμό. Το είπανε του Μιχελογιάννη και τον 
περιέθαλψε λαθραία.

Το αιτιολογικό που μας συλλάβανε ήτανε πως 
τους καλέσαμε εμείς, όμως ήταν άνθρωποι γνώστες 
των πραγμάτων, το Μακρυδάκι ήξερε σαν και τσ’ 
Αρμενιανούς την περιοχή .

Τα ονόματα αυτών που συνελήφθηκαν για την 
ανατίναξη του σταθμού.
1. Ανδρεαδάκης Στέλιος
2. Βασμουλάκης Γιώργος
3. Γιανναράκης Μιχάλης
4. Δετοράκης Παναγιώτης
5. Καβρουλάκης Βασίλης
6. Κοκκογιαννάκης Γιώργης
7. Κοκκολάκης Βασίλης
8. Κοκκολάκης Δημήτρης και οι γιοί του
9. Κοκκολάκης Νίκος και 
10. Παπαδάκης Χαράλαμπος
11. Παυλάκης Γιάννης
12. Στυλιανομανωλάκης Αντρέας
13. Στυλιανομανωλάκης Γιάννης και οι γιοί του
14. Στυλιανομανωλάκης Γιώργης
15. Στυλιανομανωλάκης Μανώλης
16. Τσακιράκης Κωστής του Χαραλάμπη
17. Χαλβαδάκης Γιώργης και γιός του 
18. Χαλβαδάκης Μιχάλης
19. Χατζιδάκης Μανώλης
20. Χριστοδουλάκης Μιχάλης

Για την απομαγνητοφώνηση  
Στέλιος Τσακιράκις



Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Τα Σάββατα 1 και 8 Δεκεμβρίου 2012, στην αίθουσα του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου συγκεντρώθηκαν τα παιδιά του χωριού με τους γονείς 
τους, στόλισαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και προετοίμασαν την 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή του πολιτιστικού συλλόγου που έγινε στις 
22 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε θεατρική παράσταση και 
χορευτικό. Το θεατρικό το επιμελήθηκαν τα παιδιά μαζί με την κυρία 
Άννα Νικολακάκη. Το χορευτικό το επιμελήθηκαν τα παιδιά μαζί με 
τις κυρίες Αρτεμισία Τσιτσιρίδη και Άννα Παντερμάκη. Ακολούθησαν 
δώρα στα παιδιά και μπουφές με πολλά κεράσματα, προσφορά από τις 
νοικοκυρές του χωριού.

 

Με πρωτοβου-
λία του Πολιτι-
στικού Συλλό-

γου στολίστηκε 
και φέτο η 

Xριστουγεννιά-
τικη φάτνη στην 

πλατεία του 
χωριού μας.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ

Μαθήματα  
καλλιτεχνικών κατασκευών και παζάρι

Από 30 Νοεμβρίου μέχρι 11 Δεκεμβρίου έγιναν 
μαθήματα για την καλλιτεχνική κατασκευή διάφορων 
αντικειμένων όπως καραβάκια, ρόδια, γυαλικά, βιτρώ. 
Στις 15 & 16 Δεκεμβρίου έγινε το παζάρι του πολιτιστι-
κού συλλόγου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Ο 
σύλλογος ευχαριστεί όσους συμμετείχαν και ιδιαίτερα 
τη Μαριακάκη-Καλαμιωτάκη Κατερίνα.

Η πίττα  
του Πολιτιστικού Συλλόγου

Στις 26 Ιανουαρίου 2013 ο πολιτιστικός σύλλογος Αρμένων έκοψε την πίτα του 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Την εκδήλωση άνοιξε με σύντομο 
χαιρετισμό ο πρόεδρος του συλλόγου, Στέλιος Καλλιβρετάκης, ακολούθησε ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Μαρκάκης και η Δημοτική Σύμβουλος, συγχωριανή μας, Ρένα Τερεζάκη 
όπου εξάγγειλε την ανακατασκευή του γηπέδου. Στη συνέχεια κόπηκε η πίτα και 
το φλουρί έτυχε στην κ. Μαρία Ξυπολιτάκη που κέρδισε ένα ρόδι ασημένιο από το 
χρυσοχοείο του Τσιτσιρίδη Ιωάν-
νου Χρήστο. Ακολούθησε βραστό, 
πιλάφι, σουβλάκια και πλού-
σια εδέσματα, και κλήρωση με 
πλούσια δώρα. Μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες μας διασκέδασε η 
λύρα του Νίκου Κουτσάκη με 
το συγκρότημα του. Ο Σύλλογος 
ευχαριστεί όλους τους χωριανούς 
που ήρθανε και όλο τον κόσμο 
για τα δώρα τους.

Το ημερολόγιο  
του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Ένα ιδιαίτερα φροντισμένο ημερολόγιο 
έκδωσε για το 2013 ο Σύλλογος, με φω-
τογραφίες από το χωριό μας.

Στη φωτογραφία με το χριστουγεννιάτικο δέντρο κάθονται τα εξής παιδιά 
από αριστερά πάνω: Βιολέτα Τζάφα, Φιλώ Προεστάκη, Στρατής Τσιτσιρίδης, 
Αλέξανδρος Αλβανός, Μανώλης Τσιτσιριδης, Ντόνα Μπραχούσαι, Ελεάννα 
Αλβανού, Βίκυ Μαλεκάκη.
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2013 ο σύλλογος Αρμενιανών Αττικής 
«Κριτοβουλίδης»πραγματοποίησε, επιτυχώς, την ετήσια γενική συνέλευση, 
αλλά και την κοπή της αγιοβασιλιάτικης πίτας, στα γραφεία της ομοσπον-
δίας των σωματείων Αποκορωνα, στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ήταν ο κ. Μανώλης Πιπεράκης και 
γραμματέας η κ. Ελένη Τσιτσιρίδη. 

 Αρχικά τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του συλλόγου «Κριτοβουλίδης» κ. 
Τερεζάκης Γιάννης, ο οποίος ευχήθηκε σε όλα τα παρευρισκόμενα μέλη 
να έχουν μία καλή χρονιά γεμάτη υγεία και χαρά. Ο πρόεδρος συνέχισε, 
κάνοντας τον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων του συλλόγου. Ανα-
φέρθηκε στις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο σύλλογος το έτος 2012 
και εξέφρασε την απογοήτευσή του, αλλά και τα παράπονά του για την 
απουσία των Αρμενιανών απ’ τα παραπάνω. 

Έπειτα, ακολούθησε ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός που έγινε 
αναλυτικά από την ταμία του συλλόγου κ. Τερεζάκη Σοφία. 

Οι ομιλητές ζήτησαν την έγκριση των πεπραγμένων απ’ τους παρευ-
ρισκόμενους παρέχοντας, φυσικά, το λόγο σε όποιον ήθελε να επέμβει με 
σχόλια ή παρατηρήσεις που ενδεχομένως είχε.

Με την αφορμή, αυτή το λόγο πήρε ο κύριος Πιπεράκης Μανώλης, ο 
οποίος επαίνεσε την προσπάθεια που καταβάλλει ο πρόεδρος, αλλα και 
το συμβούλιο να διατηρήσει το σύλλογο, αλλά συγχρόνως έκανε θερμή 
παράκληση σε όλους ανεξαιρέτως τους συγχωριανούς να συμμετέχουν και 
να στηρίζουν τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται.

Στη συνέχεια μίλησε ο κ. Τσακιράκης Γιάννης, που αφού ευχήθηκε σε 
όλους, αναφέρθηκε στα κοινωνικά 
έξοδα που κάνει ο σύλλογος, αλλά 
και στα έξοδα έκδοσης της εφημε-
ρίδας, τα οποία είναι αρκετά και 
χρειάζεται να υπάρχει η ανάλογη 
στήριξη από τα μέλη.  Έπειτα, όλοι 
οι συμμετέχοντες στη συνέλευση 
ενέκριναν τα πεπραγμένα.

Στα πλαίσια, όμως, της φετινής 
συνέλευσης έγινε και η ανάδειξη 
του νέου διοικητικόυ συμβουλίου 
που θα υφίσταται για τα επόμενα 
δύο χρόνια. 

Στη συνέχεια ακολούθησε η κοπή 
της βασιλόπιτας από τον πρόεδρο 
του συλλόγου κ. Τερεζάκη, και ένα 
πλούσιο κρητικό κέρασμα, που 

ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, απ’ το ίδρυμα Αγία 

Σοφία ο κ. Πέτρος Πανηγυράκης, ο πρόεδρος του συλλόγου Φρεδιανών 
Αττικής, κ. Μανώλης Μακρυδάκης, ο πρόεδρος των καταγόμενων από 
την πρώην κοινότητα Παιδοχωρίου, κ. Γιάννης Πανηγυράκης. Επίσης, 
παρούσα στην εκδήλωση ήταν η πρόεδρος του συλλόγου Κοκκινοχωριανών 
Αττικής και β΄ αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκόρωνα, 
κ. Βασιλική Βελετσιώτου. Από το σύλλογο Φρεδιανών Αττικής έδωσε το 
παρόν ο κ. Βαρδής Μπραουδάκης και από το σύλλογο Εμπρόσνερου ο 
κ. Μανώλης Θυμιανός. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους που παρευρέθησαν στη συνέ-
λευση και εν συνεχεία στην εκδήλωση του συλλόγου μας και να δώσουμε 
το ραντεβού μας για του χρόνου, με υγεία και ελπίδα για μια πιο τυχερή 
χρονιά.

Μαριάννα Γαλανάκη
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• Πέθανε στα Χανιά στις 
2 Φεβρουαρίου 2013 και 
ετάφη στο νεκροταφείο 
του Προφήτη Ηλία στους 
Αρμένους, η Ελισάβετ 
Πατεράκη. Η Ελισάβετ 
ήταν χήρα του Νικολάου 
Πατεράκη και μητέρα του 

Ανδρέα και του Ιωάννη.

Αυτοί που φεύγουν...

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

• Πέθανε στα Χανιά στις 
20 Νοεμβρίου 2012 και 
ετάφη στο νεκροταφείο 
του Προφήτη Ηλία στους 
Αρμένους, στις 1 Δεκεμ-
βρίου, ο Ελευθέριος Χα-
ραλάμπους Τερεζάκης, 
ετών 90. Ο Λευτέρης ήταν 

σύζυγος της Κατίνας και πατέρας της Σοφίας, 
της Ανδρονίκης, του Χαράλαμπου και του 
Γιώργου.

• Πέθανε στους Αρμένους  στις 31 Δεκεμβρίου 

2012 και ετάφη στο νεκρο-
ταφείο του Προφήτη Ηλία 
στους Αρμένους, στις 1 Ια-
νουαρίου 2013, ο Γεώργιος 
Αντωνίου Βιριράκης, ετών 
84. Ο Γιώργος ήταν σύζυγος 
εν ζωή της Ελένης Τερεζάκη 
και πατέρας του Αντώνη, 

της Κορνηλίας, και της Αργεντίνης. Επίσης 
ήταν αδερφός του Νίκο, του Μανώλη, της 
Μαργαρίτας, του Σταύρο, της Κατίνας και 
της Στέλλας. 

Δωρεές  
στην ενορία

Στην Ενορία Αρμένων προσέφεραν 
οι παρακάτω:

Στη μνήμη και αντί στεφάνων 
Γεωργίου Βιριράκη υπέρ του ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου Αρμένων, 
προσέφεραν τα τέκνα του, Κορνηλία, 
Αντώνιος και Αργεντίνη Βιριράκη 
το ποσό των 150 €, οι Νικόλαος και  
Σμαράγδα Βιριράκη το ποσό των 
50 €  και οι Ιωάννης και Κορνηλία 
Πατεράκη το ποσό των 50 €.

Στην μνήμη του Τερεζάκη 
Ελευθερίου προσέφεραν αντί 
στεφάνου η σύζυγος και τα παιδιά 
του για την ενορία Αγ. Νικολάου 
300 €, και ο συμπέθερος του Ιωάννης 
Τζομπανάκης, 50 €.

Εις μνήμη Βασιλικής Γαλανάκη, 
ο σύζυγος της Παντελής για την 
ενορία Αγ. Νικολάου το ποσό των 
50 €.

Η σύζυγος και τα παιδιά του 
ακτινολόγου γιατρού Γιάννη 
Παπαγιαννάκη, πρόσφεραν το ποσό 
των 500 €. Επίσης τα αδέλφια και 
τα ανίψια πρόσφεραν 500 €, υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του Ιωάννου 
Παπαγιαννάκη. Αυτά τα χρήματα θα 
διατεθούν για την ηλεκτροδότηση και 
την εγκατάσταση συναγερμού στον 
ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Αρμένων.

Ο Ιερέας και το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο τους ευχαριστεί πολύ. 

Για το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο  

Ο πρόεδρος εφημέριος 
Εμμανουήλ Νικολακάκης, 

πρωτοπρεσβύτερος

Μνήμη Λευτέρη Χαραλάμπους Τερεζάκη

Με κλονισμένη την υγεία του τα τελευταία χρόνια, και σε ηλικία 90 ετών, στις 30 Νοεμβρίου 2012, έφυγε 
από κοντά μας, και ο Λευτέρης Χαρ.Τερεζάκης. 

Ο Λευτέρης γιός πολυμελούς οικογένειας ,του Λάμπρου των Αρμένων, και με αδέλφια, τον αείμνηστο 
Μιχάλη –από τα ιδρυτικά Μέλη του Συλλόγου μας –το Γιάννη, το Σπύρο, στην Ελλάδα, την Ανδρονίκη, 
το Γεράσιμο, και το Χρήστο, μετανάστες κείνα τα χρόνια στη μακρινή Αφρική, αλλά και το Γιώργη στην 
Αμερική, κατάφερε να παραμείνει στο χωριό μας και να δημιουργήσει, καλές συνθήκες διαβίωσης, και μια 
ζηλευτή οικογένεια, μαζί με τη σύζυγό του τη Κατίνα Νιαβραδάκη από τα Πεμόνια.

Ο Λευτέρης ήταν ο ταξιτζής, για πάρα πολλά χρόνια [45] όχι μόνο του χωριού μας, αλλά και της ευρύ-
τερης περιοχής, εξυπηρετώντας τον κόσμο, κάνοντας χιλιάδες χιλιόμετρα, κάτω από αντίξοες συνθήκες, 
γιατί τότε, όπως θα θυμόμαστε οι παλαιότεροι, τα αυτοκίνητα δεν ήταν της σημερινής τεχνολογίας, μετα-
φέροντας ασθενείς και οδοιπόρους. Εδώ να θυμηθούμε, ότι για πάρα πολλά χρόνια, ήταν ο κυρίως ταξιτζής 
του άλλου καλού Σαμαρείτη, της επαρχείας μας, του γιατρού μας του Γιώργου Μιχελογιάννη, παράλληλα 
βέβαια συντηρούσε και καλλιεργούσε την περιουσία του για τα προς το ζην. Ήταν ένας από τους λίγους που 
έχουν μείνει στο χωριό μας, που ανεξάρτητα από τη μόρφωσή τους, διατηρούσαν μια ξεχωριστή σεμνότητα, 
φιλοξενία και αρχές, που σε λίγο καιρό θα ναι σπάνιο φαινόμενο στο διπλανό μας. Εύχομαι στα παιδιά του 
Σοφία, Χαράλαμπο, Γιώργο και Ανδρονίκη, αλλά και στην αξιέπαινη, για την οικογένεια που μεγάλωσε 
όλα αυτά χρόνια, σύζυγό του Κατίνα, να ζούνε, να τον θυμούνται με τα καλύτερα των αναμνήσεων και 
συναισθημάτων που ένοιωσαν γι αυτόν. Για τον Λευτέρη –το Τερεζή-το Λάμπρο –το ταξιτζή, να ‘ναι το 
Αρμενιανό χώμα που τον σκέπασε ελαφρύ και η μνήμη του αιωνία. 

Γιάννης Τερεζάκης 

Μνήμη Ιωάννη Μιχαήλ Παπαγιαννάκη 

Στον Αποκόρωνα όλοι έχουν ένα παρατσούκλι. Το δικό σου 
στο σπίτι μας ήταν «ΚΥΡΙΟΣ». Κύριος γιατί δεν κακολογούσες 
ποτέ κανέναν. Διεκδικούσες με τιμή, αξιοπρέπεια, γιατί ήσουν 
δίκαιος και βοηθούσες όπου σε έπαιρνε. «Κύριος» γιατί είχες 
αξίες και αφαιρετική αίσθηση της πραγματικότητας.

Όμως ο Χάρος δε σε προκάλεσε σε αγώνα μεταξύ Κυρίων. 
Πισώπλατα σε χτύπησε 15 μέρες μετά την αίτηση συνταξι-
οδότησής σου. Με όπλο άτιμο την ακτινογραφία που τόσα 
χρόνια υπηρετούσες. Ω Κατίνα επαέ έχουμε πρόβλημα! Σώπα 
πατέρα θα το παλέψουμε. Και το πάλεψες σαν Κύριος μέχρι 
τέλος αβόγγητο. 

Ευχαριστώ τους Συναδέλφους που προσπάθησαν να σε 
κρατήσουν περισσότερο σ’ αυτό τον κόσμο. Ευχαριστώ τους 

συγχωριανούς που συνέχισαν να ομορφύνουνε μέχρι τέλους τις στιγμές σου παίζοντας μαζί σου τα χαρτιά 
στην παρτίδα της ζωής λες και δεν είχε αλλάξει τίποτα. Ευχαριστώ τους φίλους και την οικογένεια για 
το χέρι που σου κράτησαν μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ το Θεό που μου χάρισε για πολλά χρόνια εσένα για 
πατέρα, δάσκαλο, και συνεργάτη.

Το μόνο που με ησύχασε είναι ότι σε περιμένει η μάνα σου που είχες να τη δεις από τα 18 σου.
Μακάρι ο Κύριος να σε τοποθετήσει στις θέσεις Κυρίων εκ δεξιών του.
Τα ξαναλέμε πατέρα. 

Κατερίνα Ιωάννου Παπαγιαννάκη 
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Το ημερολόγιο του Συλλόγου  
προβολής Κισάμου «Η Γραμπούσα»

Το ημερολόγιο του μας έστειλε και φέτος ο Σύλλογος 
προβολής Κισάμου «Η Γραμπούσα», που είναι αφιερω-
μένο «Στους Νερόμυλους της Κισάμου».

Κείμενα και πολλές όμορφες φωτογραφίες σε καθο-
δηγούν σ’ ένα ταξίδι, όπου οι παλιοί έχουν έντονες 
αναμνήσεις και οι νέοι μαθαίνουν, ότι ο νερόμυλος ήταν 
ένα από τα τελευταία στάδια παραγωγής του ψωμιού, 
αφού το σιτάρι ή κριθάρι, γίνονταν αλεύρι.

Σήμερα οι περισσότεροι νερόμυλοι σ’ ολόκληρη την 
Κρήτη, στη Κίσαμο και φυσικά ο Αρμενιανός, είναι παραμελημένοι και δυσπρόσιτοι, 
σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν το μονοπάτι να σε οδηγήσει.

15
Εστειλαν οι αναγνώστες μας

Θερμές ευχαριστίες για την 
όμορφη εφημερίδα.

Σας στέλνω μια φωτογραφία, 
από το λεύκωμα με 380 φωτο-
γραφίες των Χανιών, που είχα 
κυκλοφορήσει. Οργάνωσα για 
πρώτη φορά, ίσως μοναδική, 
προ 20 χρόνια την κατάβαση 
του Κοιλιάρη από μεταλλική 
γέφυρα Ν. Χωριού. Κάτι μοναδικό σε ομορφιά. Σκέτη Ταϋλάνδη. 

Αντώνης Γεωρ. Πλυμάκης, Χανιά 1-1-13

κ. Γιάννη Τσακιράκι
Καλή Χρονιά
Σας παρακαλώ να συνεχίσετε να μου στέλνετε την αγαπητή εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΟΠΟΛΗ» στη δ/νση που μέχρι σήμερα τη στέλνατε. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω 
για την προσπάθειά σας αυτή, που είναι πολύτιμη και σημαντική για όλους εμάς.

Χαιρετισμούς στον αγαπητό φίλο και άριστο συνεργάτη σας Χαράλαμπο Ελευθε-
ροπολίτη και ο Θεός να του χαρίζει χρόνους πολλούς να συνεχίζει τα περίφημα «γραμ-
ματσάκια» του και τα τόσα άλλα σημαντικά που κάθε φορά μας παρουσιάζει.

Συγχαρητήρια σ’ όλους τους συνεργάτες σας και ιδιαίτερα στη Συντακτική 
Επιτροπή.

Με φιλικούς χαιρετισμούς & ιδιαίτερη εκτίμηση
Εμμανουήλ Βολουδάκης, Χανιά 31-01-13

Αγαπητέ κ. Τσακιράκι,
Χρόνια πολλά! Καλή και δημιουργική χρονιά με δύναμη και υγεία.
Η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ», η γνήσια και ζωντανή φωνή των Αρμενιανών (και όχι 

μόνο), μ’έχει κάνει πιστό και ειλικρινή φίλο σας. Την περιμένω κι απολαμβάνω την 
πάντα πλούσια και ενδιαφέρουσα ύλη. Μην με διαγράψετε λοιπόν, από τη λίστα 
παραληπτών. Το κατά δύναμη χρέος μου δεν θα το ξεχάσω.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Βασίλης Γ. Χαρωνίτης

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Ο Σταμάτης Σγουράκης επανεξελέγη πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αποκορώνου, αντιπρόεδρος ο Γιάννης Κουκουράκης και γραμματέας η 
Ευαγγελία Θυμιανού. Στην οικονομική Επιτροπή εξελέγησαν οι: Μπουρμπάκης 
Μιχαήλ, Χειλαδάκη Άννα, Κουτσουπάκης Χαράλαμπος, Καπριδάκης Μανούσος, 
Κουκιανάκης Χαράλαμπος και Φλεμετάκης Μιχαήλ. Στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής εξελέγησαν οι: Σμπυράκης Αντώνιος, Κοκολάκης Νικόλαος, Νικολούδης 
Εμμανουήλ, Βροντάκης Κωνσταντίνος, Μαρικάκης Φερδινάνδος και Σαριδάκης 
Ευστράτιος.

Στη μνήμη του Τερεζάκη Ελευθερίου προσέφεραν 900 € στην 
Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π. η Τερεζάκη Διαμαντούλα, η οικογένεια Σοφίας 
& Παναγιώτη Σπυροπούλου, η οικογένεια Ειρήνης & Άννας 
Ρομπολάκη, η Τασία Μποτονάκη, ο Γιάννης Κοκολαντωνά-
κης, η Τασία Κουναλάκη-Τερεζάκη, η οικογένεια Νικολάου 
Νιαυραδάκη, η οικογένεια Ιωάννου Βατσάκη, η οικογένεια 
Ιωάννου Βιττωράκη, η οικογένεια Ιωάννου & Άννας Κιτρίλη, 
η οικογένεια Πέτρου & Πηνελόπης Νταμπακάκη, ο Παύλος 
& η Ελένη Παπαδάκη. Στη μνήμη του Λευτέρη Τερεζάκη, τα 
παιδιά του προσέφεραν 50 ευρώ στον πολιτιστικό σύλλογο 
Αρμένων.

Έργα αποκατάστασης  
στο ΧΑΔΑ Καλυβών

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει το έργο αποκατάστασης 
του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) 
Καλυβών, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αποκορώνου. Παράλ-
ληλα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η 
ρίψη απορριμμάτων. Ο Χ.Α.Δ.Α. παραμένει κλειστός βάσει 
απόφασης του 2008 που εκδόθηκε από τον τότε νομάρχη 
και απαγορεύεται η χρήση του για οποιονδήποτε λόγο. Η 
ρίψη απορριμμάτων στον Χ.Α.Δ.Α. αποτελεί παράβαση η 
οποία τιμωρείται. Το έργο αποκατάστασης θα ξεκινήσει 
τις επόμενες ημέρες με βάση τη με αρ. πρωτ. 8675/10-1-
2011 άδεια αποκατάστασης από τον γενικό γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Εργασίες διαπλάτυνσης για τη στάση  
του ΚΤΕΛ, στον κόμβο της εθνικής οδού

Με εργασίες διαπλάτυνσης του παρακαμπτήριου δρόμου που 
περνά κάτω από τον κόμβο των Καλυβών, ώστε να μπορούν να 
κάνουν στάση τα οχήματα του ΚΤΕΛ, θα συνεχιστεί η κίνηση 
των λεωφορείων στην περιοχή. 

Αυτό συμφωνήθηκε σε σύσκεψη Δήμου, Φορέων των Καλυ-
βών και ΚΤΕΛ στο Δημαρχείο Αποκορώνου στις Βρύσες, στις 
22-3-2013 καθώς το θέμα, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις 
αρμόδιων Φορέων, δεν είχε αντιμετωπιστεί.

Όλοι συμφώνησαν ότι: α. Τα λεωφορεία που κινούνται από 
Χανιά προς Ρέθυμνο θα μπαίνουν στην παράκαμψη και θα κατε-
βάζουν εκεί τους επιβάτες. β. Για τα λεωφορεία που έρχονται 
από Ρέθυμνο θα υπάρξει μία αναμονή μέχρις ότου παραδοθεί 
ο κόμβος από τον εργολάβο στην Περιφέρεια Κρήτης, κάτι που 
αναμένεται να γίνει εντός των ημερών. Η Περιφέρεια ή ο Δήμος 
θα αναλάβουν να προχωρήσουν σε διαπλάτυνση του δρόμου, 
απομακρύνοντας τις μπάρες για μία απόσταση 50 εκ. - 1 μ. 
περίπου, ώστε σε αυτόν τον χώρο να γίνει η στάση - στάθμευση. 
Στη συνάντηση πήραν μέρος επίσης αντιδήμαρχοι, δημοτικοί 
και τοπικοί σύμβουλοι κ.ά.          (Από τα «Χανιώτικα Νέα»)
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Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε από τους αγαπητούς 
αναγνώστες τα παρακάτω ποσά ως οικονομική 
ενίσχυση της εφημερίδας μας.
Κουρομιχελάκης Αντώνης Χανιά 20 €
Καραβελάκη Μαρία Αρμένοι 20 € 
Βενιεράκης Σπύρος Καλύβες  30 €
Ξυπολιτάκης Φώτης Αρμένοι 10 €
Κουρομιχελάκης Λευτέρης Αθήνα 20 €
Κατερίνα και Μιχάλης Παπαγιαννάκη στη μνήμη του 
πατέρα τους Γιάννη. Χανιά 100 €
Ανώνυμος  50 €
Κουρομιχελάκης Λευτέρης Αθήνα 20 €
Collin Richard Αρμένοι 20 €
Βιριράκης Νίκος Αρμένοι 20 €
Βιριράκη Κορνηλία του Νικολάου Αρμένοι 20 €
Ανδριανάκης Μιχάλης Χανιά 50 €
Κωνσταντάκη Ελένη Αθήνα 30 €
Παπαδάκης Δημήτρης Μαχαιροί  20 €
Τσακιράκης Νίκος, Άγγελος  
και Αναστασία Αθήνα 25 €
Πριπάκης Γιώργος Αρμένοι 30 €
Βιριράκης Αντώνης στη μνήμη του  
πατέρα του Γεωργίου Αρμένοι 30 €
Χαιρετάκης Μανούσος Αρμένοι 50 €
Μιχελογιάννης Ιωσήφ τ. βουλ. Χανιά 50 €
Τσακιράκης Νίκος του Ελευθ. Αθήνα 20 €
Χαρωνίτης Βασίλειος Χανιά 20 €
Παπαγρηγόρη Βάσω Χανιά 20 €
Παρασκουλάκη Μαρία του Χαρ. Αθήνα 50 €
Ανδρουλάκης Αλέξανδρος Αθήνα 150 €

Νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου για τη διετία 2013-
2015
Πρόεδρος: Γιάννης Τερεζάκης, Αρμένοι, Α Αντιπρόεδρος: Βαρδής Μπραουδάκης, Βρύσες, Β 
Αντιπρόεδρος: Βασιλική Βελεσιώτου, Κόκκινο Χωριό, Γεν. Γραμματέας: Αθηνά Μαραθάκη, 
Καλύβες, Ειδικός Γραμματέας: Μανώλης Θυμιανός, Εμπρόσνερος, Ταμίας: Μαίρη Χατζηδάκη, 
Κεφαλάς, Βοηθός Ταμία: Μανώλης Κωνσταντουδάκης, Βάμος, Υπεύθυνη Προγραμματισμού: 
Ειρήνη Πουπάκη, Νίππος 
Μέλη: Μανώλης Μακριδάκης Φρές, Πιπεράκη Μαρία Ξηροστέρνι, Μαραγκουδάκης Γιάννης Νιό 
Χωριό, Μαριακάκης Παντελής Παιδοχώρι, Βαλσαμάκης Μανώλης Βαφές, Μουντάκης Γιώργος 
Καλαμίτσι Αλεξάνδρου, Χριστοδουλάκης Γιώργος Καλαμίτσι Αμυγδάλι, Μπλαζάκης Σπύρος 
Γαβαλοχώρι, Βανταράκης Γιάννης Κουρνάς, Καντεράκης Νίκος Σούρη-Σελιά-Λικοτοναρά.

Οι ευκάλυπτοι των Αρμένων
Ένα βαθύ «κούρεμα» καλλωπισμό, στους ευκαλύπτους που 

είναι στην αυλή του Δημοτικού Σχολειού, και σε ένα μέρος από 
όσους είναι στο δρόμο προς το Νιο Χωριό, έκαμε στο τέλος του 
περασμένου χρόνου ο Δήμος μας σε συνεργασία με το Τοπικό 
Συμβούλιο. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε σειρά συζητήσεων 
με θετικές και αρνητικές αντιδράσεις. Γεγονός είναι ότι όσοι 

κατοικούν κοντά στους ευκαλύπτους ανακουφίστηκαν για μερικά χρόνια, 
από τους κινδύνους που προκαλούσαν τα πελώρια δέντρα. Εκκρεμεί η 
αποκατάσταση στο γήπεδο του μπάσκετ της μιας μπασκέτας που σχεδόν 
καταστράφηκε από τα κλαδιά που έπεσαν πάνω της και ο φωτισμός του 
γηπέδου, δουλειές που όπως μας υποσχέθηκε ο Πρόεδρος του τοπικού 
συμβουλίου θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Μουντοκαλάκης Νίκος Χανιά 40 €
Ατσαλάκης Γεώργιος του Αντ. Καλύβες  25 €
Πολυχρονοπούλου Μαριάννα Αθήνα 50 €
Μαστοράκη-Φραγκιουδάκη 
Χριστίνα Αθήνα 50 €
Χαριτάκη Μαρία του Νικολάου Χανιά 30 €
Κουτσουπάκης Αντώνης του Ι. Χανιά 20 €
Πιπεράκης Μανώλης Αθήνα 25 €
Παπαγιαννάκης Σπύρος Αθήνα 60 €
Καβρουλάκης Ευάγγελος του Ι. Αθήνα 30 €
Τερεζάκης Γιάννης Αθήνα 20 €
Φατούρου Ασπασία Αθήνα 20 €
Σοφία, Χαράλαμπος, Ανδρονίκη  
και Γιώργος Τερεζάκης στη μνήμη του πατέρα τους 
Λευτέρη.  Αρμένοι 100 €
Κουτσουπάκης Θοδωρής Αθήνα 700 €
Τσιτσιρίδη Ελένη Αθήνα 10 €
Τερεζάκης Μιχάλης του Νικολάου Αθήνα 30 €
Τσιριγώτη Μαρία Αθήνα 25 €
Θυμιανός Μανώλης Αθήνα 30 €
Πανηγυράκης Δημήτρης Χανιά 20 €
Γαλανάκης Γεώργιος Αθήνα 50 €
Γαλανάκης Παντελής Αθήνα 50 €
Παπαδάκη Μαρία Αθήνα 30 €
Πρωτοπρεσβύτερος  
Καβρουλάκης Εμμανουήλ Αθήνα 30 €
Βελεσιώτου Βασιλική Αθήνα 20 €
Τερεζάκη Σοφία του Κων/νου Αθήνα 100 €
Βολουδάκης Εμμανουήλ Χανιά 30 €
Κουτσουπάκη Γεωργία χα Παύλου Χανιά 30 €
Γαμπάς Εμμανουήλ Χανιά 30 €
Ζκέρης Βασίλης Αθήνα 40 €

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Η «Ελευθερόπολις»  
εκτός από το χαρτί και στο διαδίκτυο

Πραγματοποιήθηκε η υπόσχεση που δώσαμε στους 
αναγνώστες μας στο προηγούμενο τεύχος, και 
ήδη στην ιστοσελίδα, της «Ελευθερόπολις» το

www.armenoi.gr
μπορείτε να βρείτε όλα τα τεύχη της εφη-

μερίδας μας και το βιβλίο του Κ. Κριτοβουλίδη, 
«Απομνημονεύματα τού περί Αυτονομίας της 
Ελλάδος πολέμου Κρητών» σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

Κοκογιαννάκης Ελευθέριος Χανιά 20 €
Κολώνη-Μπομπολάκη Ρούλα Χανιά 20 €
Καραγιαννάκη – Φακίρη Κατίνα Χανιά 20 € 
Πατηνιωτάκη Ευλαμπία στη μνήμη του συζύγου της 
Νικολάου Αρμένοι 50 €
Τζιανουδάκη Μυλωνά Ελένη Αθήνα 50 €
Τζιανουδάκης Μιχάλης Αθήνα  50 €
Τερεζάκη – Αμπαρτζίδου Σοφία στη μνήμη του Θείου 
της Τερεζάκη Λευτέρη  Αθήνα 70 €
Βασιλάκης Μιχαήλ Βέροια 30 €
Βιριράκη – Ντίλη Κατίνα  Χανιά 30 €
Μητσοπούλου Ηρώ Αθήνα  20 €
Καβρουλάκη-Καρδάμη Ιωάννα Αθήνα 25€
Ανδρουλάκης Νίκος  Χανιά  50€
Μέρμιγκα Μαρίκα  Αθήνα  30€
Καρβουνάκης Μιχάλης Αθήνα  50€
ΠριπάκηΚουρκούτα Ερασμία  Λαμία  30€

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.


