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17 ΧΡΟΝΙΑ  
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ», 1996-2013  

Δεκαεφτάχρονη κοπέλα είναι η «Ελευθερόπολις» κι 
όσες άλλες κοπελιές γεννηθήκανε κείνη την εποχή, τον 
Ιούνη του 1996 δηλαδή. Κι επειδή, πολλοί από τους νέους 
στην ηλικία αναγνώστες, κείνα τα χρόνια ήταν αγέννητοι, 
είτε μωρά και δεν ξέρουνε μάλλον γιατί τήνε βαφτίσαμε μ’ 
αυτό τ’ όνομα, αναδημοσιεύομε από το πρώτο φύλλο το 
σχετικό σημείωμα:

ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ»

Το όνομα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ” δόθηκε στην εφημερίδα 
αυτή για να ανασυρθεί από την αφάνεια και να διασωθεί 
από τη λήθη, να εκλαϊκευθεί και να τιμηθεί μια κορυφαία 
στιγμή του χωριού μας: η συγκάλεση της πρώτης μεγάλης 
Γενικής Επαναστατικής Συνελεύσεως των Κρητών, τον 
Μάιο του 1822 και να τιμηθεί μια ιστορική διάκριση που 
έγινε στο χωριό, πριν από εκατόν εβδομήντα τέσσερα χρό-
νια1, τότε που η Συνέλευση  μετονόμασε τους Αρμένους 
σε Ελευθερόπολι. Τιμώντας τους έτσι για την προσφορά 
τους, ως έδρα της Επαναστατικής Κυβερνήσεως, σ’ όλη τη 
μακρά περίοδο του απελευθερωτικού αγώνα, αλλά και για 
τη φιλοξενία που πρόσφεραν σε δύο Γενικές Συνελεύσεις 
των Κρητών, αψηφώντας κινδύνους σφαγών και διωγμών, 
που δεν άργησαν ν’ ακολουθήσουν, με πρώτα μαρτυρικά 
θύματα την οικογένεια Κριτοβουλίδη.

Τον Μάιο, λοιπόν, του 1822 συνήλθε στους Αρμένους η 
σημαντική αυτή συνέλευση της αγωνιζόμενης Κρήτης, και 
οι πληρεξούσιοι, οι “νόμιμοι παραστάται των διαφόρων 
επαρχιών”, ως γράφουν τα κείμενα της εποχής, “καλώς 
σκεφθέντες επεξεργάσθησαν” το Σύνταγμα της Κρήτης, αυτό 
που αναφέρεται στα ιστορικά συγγράμματα και διδάσκεται 
στα σχολεία ως το “Πολίτευμα των Αρμένων”, ψηφισθέν “Εν 
Αρμένοις, τη 20 Μαΐου 1822, Β’ έτος της Ανεξαρτησίας”.

Ο Κ. Κριτοβουλίδης, ο οποίος  ήταν μέλος των επα-
ναστατικών κυβερνήσεων, αλλά και πληρεξούσιος Απο-
κορώνου στη συνέλευση του Μαΐου του 1822, και με την 
ιδιότητά του αυτήν υπέγραψε το πολίτευμα, αναφέρει στα 
“Απομνημονεύματά” του ότι μεταξύ των ψηφισμάτων της 
συνελεύσεως, περιλαμβάνεται και αυτό που αναφέρει ότι 
η κωμόπολις Αρμένοι μετονομάζεται ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ. 
Το σχετικό απόσπασμα των “Απομνημονευμάτων” είναι 
το εξής:

ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ, Αρμένοι, “Ενταύθα ως επί το πλείστον  
είχε την έδραν επί της επαναστάσεως η Διοίκησις, όπου 
έγειναν και δύω συνελεύσεις των Κρητών, η δε συγκροτη-
θείσα τον Μάιον 1822, ότε υπεγράφη  και υπό των Κρητών 
το πρώτον ελληνικόν πολίτευμα της Επιδαύρου λεγόμενον, 
εψήφισε να φέρη εις το εξής, το χωρίον τούτο, το οποίον  
εσχημάτιζε κωμόπολιν, την κλήσιν “Ελευθερόπολις”.

Το απόσπασμα αυτό, καλό θα ήταν να χαραχθεί σε 
πλάκα και να τοποθετηθεί  σε κεντρικό σημείο του χωριού, 
όπου μάλιστα, πριν από τον πόλεμο υπήρχε κατάστημα με 
την επιγραφή “ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ”.

ΧΑΡ. ΜΠ.
1. Πριν από 191 χρόνια από σήμερα.

ΕΙΡηΝΑΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚηΣ 
πρώην μητροπολίτης 

Κισάμου-Σελίνου

Σε κλίμα οδύνης κηδεύτηκε ο πρώην μητρο-
πολίτης Κισάμου-Σελίνου, Ειρηναίος Γαλανάκης, 
που έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών το πρωί 
της Μεγάλης Τρίτης 30 Μαΐου 2013, σε ηλικία 
102 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Μητροπολι-
τικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην 
Κίσαμο παρουσία του συνόλου των ιεραρχών της 
Κρήτης, ιεραρχών από άλλες μητροπόλεις, ιερέων 
από όλες τις μητροπόλεις του νησιού εκπροσώπων 
του πολιτικού κόσμου, της αυτοδιοίκησης των 
τοπικών αρχών και πλήθους πιστών.

Η ταφή της σορού έγινε στην αυλή της 
Μητροπόλεως Κισάμου-Σελίνου με τις καμπάνες 
να ηχούν πένθιμα. Πιστοί έραναν την σωρό 
του με λουλούδια, ενώ τιμές απέδωσε άγημα 
του στρατού.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ειρηναίος 
Γαλανάκης σε μια σημαντική στιγμή 
του τόπου και του βίου του: ενώ 
υπογράφει το συμβόλαιο συστάσεως 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και 
Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 
Χανιά 26 Μαρτίου 2000.

Κινήσαν τά τριαντάφυλλα 
όλα ναρθούν κοντά σοι
να πάρουν χρώμα και βαφή 
από τα μάγουλα σου

Πάρε τριγόνι ομορφιά κ
αι συ, παγώνι, κάλλη
και συ, το σφακολούλουδο, 
πάρε την ομορφιά μου.

Βασιλικέ πλατύφυλλε 
κι από την αλιτάνα
θαρρώ πώς δε σε γέννησε 
στον κόσμο άλλη μάνα.

Μα μείς κι αν εχωρίσαμε, 
βασιλικιέ κιτράτε 
πάλι θα ξανασμίξομε 
και τη φιλιά σου κράτειε.

Κρητικές μαντινάδες από το ημερολόγιο  
του Συλλόγου Αρμενιανών

«O Κριτοβουλίδης», 1981
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Γεννήσεις
Η Έλενα, σύζυγος του Στέλιου Βασιλείου Λαμπαθάκη, γέννησε στις 7 Απριλίου αγο-
ράκι.
Στους γονείς και ξεχωριστά στους παππού και γιαγιά, ευχόμαστε να τους ζήσει και να 
τον δουν και γαμπρό.

Βάφτιση
Βαφτίστηκε στις 2 Ιουνίου 2013 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο 
Χαλάνδρι, η κόρη του Γιάννη και της Μαρίας  Χριστοδουλάκη και ονομάστηκε Αγγε-
λική. Νονοί ο Κώστας και η Νάντια Κουρούτσου. Ακολούθησε διασκέδαση στο κέντρο 
“Pausa” στο Μαρούσι.
Στους γονείς, στους συγγενείς της νεοβάπτιστης και ιδιαίτερα στον παππού Νίκο και 
στη γιαγιά Πόπη, ευχόμαστε να τους ζήσει.

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". 

Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το επόμενο φύλλο θα πρέπει 
να έχει φτάσει στην εφημερίδα μέχρι 24/8/2013.

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.

ΕΚΔηΛΩΣη ΣΤηΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚη

H Ένωση Κρητών Κορινθίας «ο Ψηλορείτης» διοργάνωσε εκδήλωση για τα 130 
χρόνια από τη γέννηση του Ν. Καζαντζάκη και τα 25 χρόνια από την ίδρυση της «Διε-
θνούς Εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη». Κύριος ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της εταιρείας 
κύριος Γιώργος Στασινάκης που γοήτευσε το Κορινθιακό κοινό με την ομιλία του για τη 
ζωή και το έργο του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα και τιμήθηκε από τον πρόεδρο του 
«Ψηλορείτη» με αναμνηστική πλακέτα.

Η εκδήλωση έκλεισε με συναυλία από το Κορινθιακό Μουσικό Συγκρότημα «ΓΟΡ-
ΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ» που ερμήνευσε τα τραγούδια από τον «Καπετάν Μιχάλη» σε μουσική 
Μάνου Χατζιδάκι. 

Η συναυλία αφιερώθηκε στη μνήμη της Μαρίας Τσιτσιρίδη (που ήταν μέλος της 
΄Ενωσης Κρητών Κορινθίας) από τα παιδιά της Θοδωρή και Νανά Νικολάου και το 
σύζυγο της Δημήτρη Νικολάου, που είναι μέλη του συγκροτήματος «Γόρδιος Δεσμός» 
και τραγούδησαν και έπαιξαν αφιλοκερδώς.

Ψυχή της πετυχημένης αυτής εκδήλωσης ήταν η Στέλλα Γεωργιλά, που κατάγεται 
από το Νεροκούρου Χανίων.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ  

ΜΑΝΟΥΣΟ ΔηΜ. ΦΡΕΣΚΑΚη 

Μόνο ο χάρος ύπουλα
εμπόριε να σε πάρει
γιατί στο διάβα τση ζωής 
ήσουνε παληκάρι.

Είναι ανθρώποι που τιμούν 
το χώμα πού πατούνε 
κι άλλοι απού δε ξέρουνε 
στο κόσμο γιάντα ζούνε .

Τιμή στον Αποκόρωνα 
τιμή και στο χωριό σου
έτσα θα μείνει –θα γραφτεί 
τ’ όνομα το δικό σου.

Ο αδελφός σε κάλεσε 
ο Γιώργης ο Φρεσκάκης 
ή και ο άλλος γείτονας 
Γιάννης Παπαγιαννάκης.

Θα λείψεις από το χωριό
και από τη πλατεία 
θεού δουλειές –ήντα να πεις 
έτσα τα κάνει μοίρα.

Σιγά σιγά σκαλί σκαλί
θα κατεβώ στον Άδη
να βρω το καντηλάκι σου 
να το γεμίσω λάδι.

Με τη θύμησή σου 

Τερεζογιάννης
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αντινάδες

Καβουσιανή τη θέλω ’γω, 
που ’χει βυζιά μεγάλα,
κι όντε δε θα ’χομε ψωμί, 
να πίνομε σκιάς γάλα.

Μανώλη περβολακιανέ 
φέρε μου το Ρηνιό μου
και δεν το νταγιαντίζω μπλιό 
το πράμα που ’χω μπρος μου.

Μπροκάκη με φωνάζουνε, 
μα τ’ όνομα ’χω μόνο,
γιατ’ ούλοι με μπροκώνουνε 
αντίς να τσι μπροκώνω.

Φορείς τα ’σύ τα τσόχινα 
κι έχεις και στην κασέλα…
γάιδαρος είν’ ο γάιδαρος 
ανέ φορεί και σέλα.

(Συλλογή Μιχάλη Πατεράκη)
μπροκώνω = καρφώνω • νταγιαντώ, νταγιαντίζω = υποφέρω, 

αντέχω • όντε = όταν • σκιάς = τουλάχιστον

αροιμίες

Ο γέρος κι αν παινεύεται, 
στην ανηφόρα φαίνεται.

Σ’ αγαπώ, σαν το σκύλο το κρομμύδι 
και το γέρο την ανηφόρα.

Τα σέρνει η τρίχα γυναικός, 
αμάξι δεν τα σέρνει.

Σμίξου μ’ ανθρώπους να γίνεις άνθρωπος.

ινίγματα

Γύρω γύρω κάγκελα κι ο φράγκος μέσα παίζει.

Ποιο πράγμα μακραίνει και συγχρόνως κο-
νταίνει; 

Κλειδώνω, αμπαρώνω, κι ο κλέφτης είναι μέ-
σα. 

Πάπλωμα παπλωματίζει, χάμες θέτει και μου-
γκρίζει. 

Ανάποδα κι ανάσκελα και στραβοκατουράει.

Όλα τα ανοίγματα είναι από την εξαίρετο 
συλλογή της Χρ. Χατζηδάκη-Καψωμένου)

κλαίγει κι αναστενάζει,
σα φρόνιμη και των ιδυό 
τέλος κακό λογιάζει.
Ήθεκε για να κοιμηθεί 
δαμάκι η Aρετούσα, 
κ’ εφαίνετό τση τ’ άκουσε 
πως τσ’ εξαναμιλούσα∙
λόγιασε, ξαναλόγιασε, δέ τα, 
και καλοδέ τα
τά τσή ’πεν ο Pωτόκριτος, 
όντεν αποχαιρέτα,
και κάθε λόγο μέσα της 
εξόμπλιαζε κ’ εθώρει,
κ’ ύπνον ποτέ στα μάτια τση 
δεν ήβαλεν η κόρη. 
Σ’ τούτη την παίδαν ήτονε 
κι ο Ρώκριτος ο αζάπης,
θυμώντας τα συχνιά συχνιά
τα λόγια της αγάπης,
κι ότι κι αν του είπε η Aρετή, 
χίλιες φορές λογιάζει,
και κάθε λόγο διαμετρά, 
πώς πάγει, πώς ταιριάζει.
Aν είν’ κ’ η Aρετή αγρυπνά, 
και τούτος δεν κοιμάται, 
κι ο γείς κι ο άλλος σ’ μιά βουλή κι ανάγκη 
τυραννάται.

(«Ερωτόκριτος» Γ΄ 615 – 648)

Γλωσσάρι
αζάπης = νέος, καημένος, αναθιβάνω = διηγούμαι, ανιμένω = 
περιμένω, δαμάκι = λίγο, θέτω = πλαγιάζω, κουρφά = κρυφά, 

ξομπλιάζω = εξετάζω με προσοχή, παίδα = βάσανο

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά ’πό τα περβόλια

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤηΣ

αθαρογλωσσίδι
Να το ρακοποτηροκαλαθοδισακοσκαρβελ

οσόμαροστραγουδογαïδουρολιβαδοποταμοθα
λασσίσομε.

Ειρήνης Παπαδάκη «Λόγια του Στειακού 
λαού», Αθήνα 1975, σελ 155

όγου χάριν

Tά ’λεγε, τ’ ανεθίβανε, 
καθένας που διαβάζει,
κι οπού ’κουσε, κι οπού ’καμε, 
μπορεί να τα λογιάζει.
Δε θέ ’να χάνω τον καιρόν, 
κι άγνωστο να με πείτε 
να λέγω εκείνο, π’ όλοι σας 
με την καρδιά θωρείτε.
Ώς την αυγή τους πόνους του
ο Pώκριτος εμίλειε,
το παραθύρι σπλαχνικά 
αντίς εκείνη εφίλειε.
Mα η Aρετούσα σπλαχνικά 
τά τσ’ ήλεγε αφουκράτο,
και μόνον ενεστέναζε, 
μα δεν απιλογάτο. 

APETOYΣA
Ήτονε πρώτη η Aρετή, 
που λέγει˙ «Ξημερώνει,
κι άμε να πηαίνεις, μίσεψε, 
τούτο για ’δά σε σώνει.
Πάλι αύριο αργά ανιμένω σε, 
σ’ τούτον τον ίδιον τόπον,
κουρφά, να μη μας δουν ποτέ 
μάτια αλλωνών ανθρώπων.
Kαι μόνο με την εμιλιά να λέγω, 
να μου λέγεις, 
αμ’ άλλο τίβοτσ’ από με, 
κάμε να μη γυρεύγεις».

ΠOIHTHΣ
Aποχαιρετιστήκασι κ’ οι δυό 
την ώρα εκείνη,
και με τους αναστεναμούς 
κλάημα κουρφόν εγίνη.
Eμίσεψε ο Pωτόκριτος, 
κ’ η Aρετή ανεβαίνει
στην κάμερά τση, 
κ’ ηύρηκε τη Nένα πρικαμένη. 
Tυφλή, βουβή, κι ολόκουφη 
σου φαίνετο πως ήτο,
και τσ’ Aρετούσας δε μιλεί, 
το τέλος τση θωρεί το,
μόνον κουνεί την κεφαλήν, 

η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

(γλώσσα και δόντια)

(η ζωή)

(ο ήλιος)

(η θάλασσα)

(κεραμίδια)

Ερωτόκρι-
τος και 

Αρετούσα, 
έργο του 
μεγάλου 

λαϊκού 
ζωγράφου 
Θεόφιλου 
Χατζημι-

χαήλ (1873-
1934).
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΄Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

Γιορτάστηκε και φέτο η γιορτή 
του Αι Γιάννη του Θεολόγου, στις 8 
Μαΐου, στην εκκλησία που βρίσκε-
ται στην πλατεία του χωριού μας. 
Ακολούθησε πλούσιο κέρασμα που 
προσέφερε ο Κωστής Κουτσουπάκης, 
ο κρεοπώλης μας, και ο Μιχάλης 
Ορφανάκης, ο καφετζής μας. 

Στη λειτουργία χοροστάτησε 
ο παπά Μανώλης Νικολακάκης, ο 
γιός, ενώ παρευρέθηκε και ο παπά 
Μανώλης ο πατέρας, μετά από την 
περιπέτεια που είχε με την υγεία του 
από την οποία αναρρώνει και στον 
οποίο όλοι μας ευχόμαστε περαστικά 
και να είναι πάντα σιδερένιος.

Επειδή πολλοί ρωτούσαν ποιος 
είναι ο Άγιος, γιατί γιορτάζουν τόσο 
συχνά οι Γιάννηδες παραθέτουμε 
ένα σύντομο κείμενο για το ποιος 
ήταν ο Αι Γιάννης ο Θεολόγος, και 
κάθε πότε και ποιά γιορτή έχουμε 
του Αι Γιάννη του Πρόδρομου ή 
και Βαπτιστή.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος γεν-
νήθηκε στην Γαλιλαία. Ο πατέρας του 
ονομαζόταν Ζεβεδαίος και η μητέρα 
του Σαλώμη. Η οικογένεια του ήταν 
φτωχή. Τόσο ο ίδιος όσο και ο αδερ-
φός του Ιάκωβος δεν μορφώθηκαν, 
αφού από μικρή ηλικία βοηθούσαν 
τον πατέρα τους να βγάλει τα προς 
το ζην, ψαρεύοντας.

Όταν ο Ιησούς κάλεσε τον Άγιο 
Ιωάννη και τον αδερφό του Ιάκωβο 
να τον ακολουθήσουν, εκείνοι το 
έπραξαν χωρίς κανένα δισταγμό και 
από ψαράδες έγιναν μαθητές του 
Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης, μάλιστα, 
ήταν ο αγαπημένος μαθητής Του. 
Μην ξεχνάμε ότι αυτόν διάλεξε ο 
Ιησούς για προστάτη της Παναγίας. 
Ο Ιωάννης, μετά την Σταύρωση, 
τιμώντας και κάνοντας πράξη την 
επιθυμία του Ιησού οδήγησε την 
Παναγία στο σπίτι του και την φρό-
ντισε μέχρι την Κοίμησή Της σαν να 
ήταν γιος της. 

Μέχρι την Κοίμηση της Πανα-
γίας, ο Άγιος Ιωάννης κήρυττε τον 
Λόγο του Θεού στην περιοχή των 
Ιεροσολύμων. Μετά την Κοίμηση 
Της, ταξίδεψε στην Ασία και εκεί 
διέδωσε την Χριστιανική Πίστη υπο-
μένοντας διωγμούς, ξυλοδαρμούς 
και φυλακίσεις.

Το 94 μ.Χ. εξορίστηκε στο νησί 

της Πάτμου. Εκεί συνάντησε για άλλη 
μια φορά δύσκολες συνθήκες, αφού 
όλοι οι κάτοικοι του νησιού ήταν 
ειδωλολάτρες. Με την βοήθεια όμως 
του Θεού συνέχισε το αποστολικό 
του έργο και τελικά κατάφερε να 
βαπτίσει πολλούς Χριστιανούς.

Το σημείο όπου γίνονταν οι 

βαπτίσεις αυτές ήταν στην παραλία. 
Στις μέρες μας το σημείο αυτό είναι 
περιφραγμένο και μπορείτε να το 
επισκεφθείτε αν βρεθείτε στο νησί 
της Πάτμου. Πάνω από την Χώρα 
της Πάτμου δεσπόζει το μοναστήρι 
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. 
Στα μέσα περίπου του δρόμου που 

συνδέει την Χώρα με το μοναστήρι 
βρίσκεται το «Σπήλαιο της Αποκά-
λυψης». Σε αυτό το σπήλαιο έλαβε 
ο Άγιος Ιωάννης από τον Θεό την 
«Αποκάλυψη» μέσω οραμάτων που 
έβλεπε. Ό,τι είδε στα οράματα αυτά 
το έγραψε και μάλιστα στην Ελλη-
νική γραφή. 

Σε βαθιά γεράματα, ο Άγιος Ιωάν-
νης έφυγε από την Πάτμο και πήγε 
στην Έφεσο. Εκεί, με την βοήθεια του 
Θεού, συνέγραψε το «Κατά Ιωάννη 
Ευαγγέλιο». Για τον λόγο αυτό ο Άγιος 
Ιωάννης ο Θεολόγος ονομάζεται και 
Ευαγγελιστής Ιωάννης. Στην Έφεσο 
άφησε την τελευταία του πνοή και 
ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού 
πήγε να συναντήσει τον δάσκαλο 
του για δεύτερη φορά.

Η Εκκλησία μας έχει αφιερώσει 
δύο μέρες για να τιμήσει την μνήμη 
του Αγίου. Την μνήμη του Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου εορτάζουμε 
στις 8 Μαΐου, ενώ την Μετάσταση 
του στις 26 Σεπτεμβρίου.

Το απολυτίκιο του Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου

Απόστολε Χριστώ τω Θεώ 
ηγαπημένε, επιτάχυνον ρύσαι 
λαόν αναπολόγητον δέχεταί 
σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα 
τω στήθει καταδεξάμενος, ον 
ικέτευε Θεολόγε, και επίμονον 
νέφος εθνών διασκεδάσαι, 
αιτούμενος ημίν ειρήνην και 
το μέγα έλεος.
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Με τη φροντίδα 
της οικογένειας του 
Χρήστου Τσιτσιρίδη, 
κατασκευάστηκε το 
π ρ ω τ ο μ α γ ι άτ ι κ ο 
στεφάνι, και το βράδυ 
της Πρωτομαγιάς, 
κ ρ ε μ ά σ τ η κ ε  μ ε 
τη  βοήθε ια  των 
χωριανών μας, στο 
πλάτανο της πλατείας 
του χωριού μας, όπου 
περιμένει τον Άη Γιάννη στις 24 Ιουνίου, στη γιορτή του Κλήδονα για 
να καεί στις φουντάνες.

Πρωτομαγιά

Επισκευάσθηκαν οι καταστραμμένες μπασκέτες στο γήπεδο 
του μπάσκετ, και προχωρά η επισκευή στις κολώνες ηλεκτρο-
φωτισμού. Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι συντηρείται ο περιβάλ-
λοντας χώρος και οι γραμμές του γηπέδου, με την προοπτική να 
φιλοξενήσει μέρος των καλοκαιρινών αγώνων που διεξάγονται 
στον Τσιβαρά, και συμμετέχουν ομάδες από σχεδόν όλα τα χωριά 
του Αποκόρωνα.

Επισκευάζεται και αξιοποιείται  
το γήπεδο του μπάσκετ

Στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο είναι αφιερωμένες έξι ημέρες του 
χρόνου:

7 Ιανουαρίου (Σύναξις Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου), 
η αρχαιότερη εορτή

24 Φεβρουαρίου (1η & 2η εύρεση της Τίμιας Κεφαλής του)
25 Μαϊου (3η εύρεση της Τίμιας Κεφαλής του)
24 Ιουνίου (Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου), 

ορίσθηκε μετά τον καθορισμό των Χριστουγέννων (4ος αιώνας).
29 Αυγούστου (Αποτομή της Τίμιας Κεφαλής του), καθορίστηκε ομοίως 

τον 4ο αιώνα, και
23 Σεπτεμβρίου (Η σύλληψή του από την μητέρα του Αγία Ελισά-

βετ).
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ειδήσεις από το Λοντίνο:
- Εδώ Λονδίνον, εδώ Λονδίνον, γιατί τα 

πράματα είχαν αγριέψει στην Ευρώπη με τσι 
Βελζεβούληδες, το Χίτλερ και τον υποταχτικόν του 
το Μουσουλίνη, κι ύπαρχε κίντυνος να φέρουνε 
τον πόλεμο ως τα μέρη μας –πολλά στριμόκωλα 
ήτονε τα πράματα, λέγαν οι γερόντοι.

Οι εγκαταστάσεις του ράδιου (ράδιο, τραπεζάκι, 
μπαταρίες –κάθε μια σαν το μισό γκαζοντενεκέ, 
ήτονε, και τα ρέστα), γινήκανε στο τρίτο πάτωμα 
του σπιτιού, για προστασία, μα και για να πετα-
χτούνε τα τέλια στ’ αψηλά του ευκάλυφτου, να 
πιάνει τα πέρατα του κόσμου.

Το ανέβασμα στ’ ονταδάκι εγίνουντανε 
μ’ανεμόσκαλα, γιατί το σπίτι ήτονε ακόμης 
γιαπί.

Πρώτη ανέβηκε η Αντριάνη, που ’τονε μιτσι-
αλή κι ανάλαφρη. Έκαμε πρώτα το σταυρό 
τζη κι είπε «εις το όνομα του πατρός». Από 
κάτω εκράθιε τη σκάλα ο Μανώλης ο Λιονής, 
που ’τονε άντρας θεριό, κι εύχουνταν σ’ όσους 
ανεβαίνανε στο υπερώο για τσ’ Αγίους Τόπους 
και το Λονδίνο:

- Στην ευκή του Θεού κι η Παναγία η Δέσποινα 
μαζί σας. 

Στ’ απάνω πάτωμα ήτονε κι έσερνε από το 
τελευταίο σκαλί τσι μουσαφιραίους ο δάσκαλος, 
γιατί διαφορετικά έπρεπε να βωλοσυρθούνε με 
την κοιλιά για να μπούνε μέσα. Και την Αντρι-
άνη και τσ’ άλλες γυναίκες, ανάλαφρες ως ήτονε 
ούλες, έσυρε τζη εύκολα.

- Δόξα σοι ο θεός, αποσώσαμε, δάσκαλε, 

Το πρώτο ραδιόφωνο στο χωριό
To γραμματσάκι του γέρω

Ο δάσκαλος ο Μακριμίχαλος, ως τονε λέγαμε, 
γιατί τονε πολλά μιτσιαλός, που τον είχε σκολάσει 
ο παπάς από ιεροψάλτη, γιατί, λέει, του ’κραζε σαν 
τον κόρακα, αντίς να ψάλει αθρωπινά, αγόρασε, 
με δάνειο που πήρε από το γκουβέρνο, ένα ράδιο, 
το πρώτο τέτοιο μηχάνημα που’ρθε στο χωριό. 
Αγριόφωνο τ’ ονομάτισε ο Μαραγκουδοπέτρος, 
επειδή τ’ αφορεσμένο πολλ’ άγριαφώνιαζε, γιατί 
ο δάσκαλος, κι ας τον ορμήνεψε ο μηχανικός που 
συνόδευε το μηχάνημα, εγύριζε πότες πότες ανά-
ποδα το στριφτάλι, κι ανάς να το χαμηλώσει το 
δυνάμωνε κι εξεσήκωνε το χωριό εις το πόδι.

- Κακό διάολο εβάλαμε, στα καλά καθούμενα, 
στην κεφαλή μας, με τούτονα τον πονηρό που 
μας ήβρε, λέγαν οι χωριανοί. Μα τζιτζιρούσανε 
κιόλας, πατείς με πατώ σε, να δούνε κι από κοντά 
τούτηνα πάλι την εφεύρεση.

- Παντέρμη Ευρώπη κι είντα δε βγάνεις! 
ήλεγε ο γεις.

- Κι είντα’χει να εφύρει ακόμη, ο νους τ’ 
ανθρώπου, ήλεγ’ ο άλλος.

- Εβγάλανε, λέει, και μηχανή κλωσσού; Ερώτα 
άλλος.

- Και κάνει, μπρε, κι αυγά;
- Δεν κατέω, μα μόνο πως τα πυρώνει, μου 

’πανε, και βγάνει κλωσσοπούλια.
Ας είναι, για το ράδιο λέγαμε, και στσικλωσ-

σούδες φέραμε την κουβέντα.
Εμαζώχτηκε, το λοιπόν, ο κόσμος στου δασκά-

λου, εψαχούλευε εντός το κουτί, κι εκείνο το 
ευλογημένο σου ’κανε πράματα και θάματα: 
ψαλμωδίες, αμανέδες και τραγούδια της πολιτείας: 
το γελεκάκι που φορείς, τση Ριρίκας το τραγούδι 
το ονομαστό, τη μοδιστρούλα, αχ μοδιστρούλα 
μου, ναζιάρα και ξανθιά, τη Ζεχρά, με δυο χείλια 
ωχρά τ’ όνομά σου προφέρω, κι άλλα τέτοια 
όμορφα κι αγαπητερά, που τα ’χανε μαθαιμένα 
απ’ όξω κι ανακατωτά οι ντελικανήδες του 
χωριού και τα σιγοτραγουδούσανε σε ρούγες 
και καφενέδες.

Το ράδιο, λέγαμε, πως εκουμάνταρε ο δάσκαλος, 
μα δεν είχε, ως φαίνεται, μαθημένες τσ’ ορμήνιες 
του μηχανικού, και μπέρδευγε τα στριφτάλια, 
γιατί ψαλμωδία έψαχνε να βρει, κι ευτό του 
βγανε τη Βαρβάρα που στη Γλυφάδα μεροξημε-
ρώνεται η αλανιάρα, κι άλλα τέτοια πονηρά κι 
αμαρτωλά, που κουζουλαίναν όμως τα κοπέλια 
να τα γροικούνε.

Το περιστατικό, που θα σάσε δηγηθώ, εγίνηκε 
παραμονές τω Χριστουγέννω, πριν το πόλεμο.

Καλεσμένους είχ’ ο δάσκαλος καμπόσους 
χωριανούς να των επιδείξει το ράδιο και να μη 
ζούνε κρουφά από τσ’ επιστήμης τα θάματα.

Οι γυναίκες επήγανε για ν’ ακούσουνε τη 
λειτουργία, οπού θαν έψαλε ο ίδιος ο πατριάρ-
χης στα Ιεροσόλυμα. Κι οι άντρες ν’ ακούσουνε 

κι ευχαριστούμε σε. Μα είδε μεγάλο ζόρι και 
του βγήκε ο πισινός όντεν έφταξε ο Γαβρίλος 
ο Ανάχουρδος.

Εκατό οκάδες και βάλε ο Γαβρίλος, πενήντα 
οκάδες και βγάλε ο δάσκαλος. Κι είδε κι έπαθε 
κι έδρωσε ώστε να το βωλοσύρει το θεριό. Και 
θανε τσουρούσανε κι οι δύο κάτω, αγκαλιασμέ-
νοι μάλιστα, αν δεν εβαστούσανε το δάσκαλο 
από πίσω, ουλ’ οι άλλοι χωριανοί, απού ’τανε 
ανεβασμένοι πλια ομπρός. Άλλοι τόνε βαστούσαν 
από τσ’ αμασκάλες, άλλοι από τσ’ άκρες του 
σακακιού γή από τη φλούμπα του πατελονιού. 
Κι η Αντριάνη, απούκαμε και ιεροψάλτης, για 
να του δούδει κουράγιο, του ’ψαλε το «Κύριε 
των Δυνάμεων μεθ’ ημών γενού…».

Και ο δάσκαλος, που από το ζόρι ντου, εμπέρ-
δεψε τα τροπάρια, έψαλε, αντίς το παρακλητικό, 
το Μετά πνευμάτων δικαίων…, που λένε στους 
μακαρίτες. Μα κι ο Ανάχουρδος, ως έφταξε κι 
αναντράνισε, έψαλε κι εκείνος, αντίς το καλώς 
σας ήβρα, τον αναβαλλόμενο στο δάσκαλο.

-  Άσιχτίρ μαϊμού, ζωντανό, μωρέ, θα με 
κηδέψεις;

- Συχώρα με, παράκληση σου ’καμα, Γαβρίλη, 
ν’ ανέβεις άβλαβος και σώος.

Μα δεν αρπαχτήκανε στα χέρια, γιατί έφταξε 
ωστόσο ο Στρατής και τσι ρώτηξε, αν αρχινήξαν’ 
ευτοί τη λειτουργία, πριν τον Πατριάρχη. Και με 
το χωρατό τούτο, γελάσανε και των εξεθύμανε 
ο θυμός, κι επήγανε κι εκάτσανε αναπαημένοι 
στο δοκάρι, απού χρησίμευγε για καναπές, 
γιατί το σπίτι, γιαπί, ως ήτονε ακόμης, δεν είχε 
επίπλωση.

Εκάτσανε, το λοιπόν, και περιεργάζουνταν  
το δάσκαλο, απού πασπάτευγε τα στριφτάλια του 
ράδιου, μα κείνο, μηδέ Ιεροσόλυμα μηδέ Λόντρες 
έπιανε, παρά μόνο γκρου και γκρου, σα να ριχνε 
αστροπελέκια, έκανε τ’ αφορεσμένο. 

Είπε για τούτο ο Στρατής, πως
-  Επιάσαμε, δάσκαλε, τη λειτουργία του 

διαόλου, κι όϊ του πατριάρχη τσ’ Ιερουσαλήμ, 
κουβέντα, που ήτονε βέβαια ασεβής, κι έκαμε 
πολλούς να χαχαρίσουνε, για τούτο είπε κι η 
κυρία Αντριάνη, πως έπαε θα κολαστούμε.

 Σηκώθηκε κι ο Ανάχουρδος κι είπε του 
δασκάλου:

-  Θα το πιάσω θέλει, μωρέ κουζούλακα, το 
χαλουβαδοκούτι σου, να σου το καταχτυπώ στην 
κεφαλή, με τσι λειτουργίες και τα Λοντίνα, απού 
μου ξελάρμισες.

Μα του ’πε τότες ο Στρατής, πως:
-  Τη δικιά μας την κεφαλή πρέπει να χτυ-

πούμε, Γαβρίλη, έπαε που κουβαληθήκαμε, σαν 
τα τροζοκόπελα.

Και με το να γελούνε, να φωνιάζουνε και να 
τόνε φοβερίζουνε ο δάσκαλος έπαθε σύγχυση κι 

Ο Μαραγκουδάκης Πέτρος και η σύζυγός του Άννα
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εξέχασε τσ’ οδηγίες του μηχανικού, κι από τη 
βιασύνη να φτιάξ’ η βολόνα στα Ιεροσόλυμα, 
τα περνά, κι ως ακουγούντανε ψαλτική άρχιζε 
κι αμανεδάκι, μαζί και γκρουγκρου, ώσπου 
απορπίστηκε ο δάσκαλος και φοβήθηκε κι όλας, 
να πρεσβεντάρει, βραδιά που ’τονε, αντίς για 
τροπάρια, αμανέδες, Βαλεντίνες και Ζεχρές. Κι 
απορπισμένος είπε:

- Εκάηκε, πρέπει, η λάμπα του ραδιοφώνου, 
για τούτο μου τα κάνει τούτανα απόψε.

Του τότες ο Γαβρίλος του’πε:
- Να τσ’ αλλάξεις το φτύλι, ξεφτυλισμένε, 

που μας εκουβάλησες επαέ, βραδιά που νε, να 
μάσε ξεβαφτίσεις, αντίχριστε.

Ο δάσκαλος του ’πε όμως, πως δεν κατέει 
από ηλεκτρισμό και του δειξε το χαρτί, όπου 
γράφει «λυχνία ηλεκτρική».

- Και δεν είναι σαν τον αλετριβιδιαρόλυχνό 
σου, απού τόνε ξεφτιλίζεις γή τ’αλλάζεις φτύλει 
σαν καεί.

Εμάνισε όμως ο Ανάχουρδος, με τη γλώσσα 
που του βγαλε ο Μακριμίχαλος, και του ’πε: 

- Να σε γδάρω θέλει, μωρή ζουρίδα. Και 
σηκώθηκε για να τόνε γδάρει, μα μπήκανε στη 
μέση οι γυναίκες και παρακαλούσανε να δώκει 
τόπο στην οργή, και να πάμε, με την ευκή του 
Χριστού και τση παναγίας, στα σπίτια μας 
απόψε να καταλαγιάξομε, νάρθει ο νους στην 
κεφαλή μας. 

Στο γέροντοδιάολο θα πάω, είπε ο Γαβρίλος, 
κι εσηκώθηκε να πάει, μ’ από πού να πάει, απού 
’τονε σκοτίδι απ’ όξω, και στην κατηφόρα η 
σκάλα, ολόρθη ως ήτονε για φτάνει στ’ αψηλά, 
δεν επαθιούτανε, αδεν την εβάστας από κάτω, 
κι ο Μανώλης ο Λιονής ήτονε φευγάτος.

Εγάηρε, το λοιπόν, οπίσω ο Ανάχουρδος, 
κι επήγε να γιουρουντήξει του δασκάλου, μα 
κείνος ήτον’ οπίσω από τσι γυναίκες, και τότες ο 
Γαβρίλος τα ’βαλε με τον απατόν του, κι αρχίνηξε 
να σφακελώνει τα μούτρα ντου.

- Να μου, φτου μου, μωρέ, του τρόζακα, 
απού γρίκουνα τον ούργιο τον κουζούλακα, κι 
ανέβηκα στση Γρας το σωρό.

Είπε τότες η Αντριάνη, πως αυτές είναι 
ενέργειες του Οξαποδώ, για να μάσε κολάσει, 
γι αυτό πρέπει να θυμιάσομε.

- Θυμίαμα φέρετε, θυμίαμα.
Μα ’πε πάλι ο Στρατής, πως κάπνισμα με καβαλίνες 

μάσε χρειάζεται, όπως κάνομε με τσι μπουμπούρους, 
πριχού αρχινήξομε να κεντρώνομε.

Βάλανε μπρος τότες οι γυναίκες να ψάλουνε 
το Κύριε των δυνάμεων μεθ’ ημών γενού, Κύριε 
ελέησον, Κύριε ελέησον.

- Θυμίαμα βρέστε, διάταξε η Αντριάνη. Λέτε 
και το Πάτερ ημών. 

- Εγώ θα ψάλλω τα πάθη, επετάχτηκε ο 
δάσκαλος.

Κι ως αρχίνηξε να ψάλει και τον άκουσε ο 

Γαβρίλος τ’ απανώδιοξε, και χυνοβολά του 
δασκάλου, μα πέσαν’ απάνω του οι αποδέλοιποι 
και το βαστάξανε το θεριό.

- Χασάνης, μωρέ σκύλε Μακρυμιμίχαλε, θα 
γενώ αδέ σε γδάρω. Φτού μου είντα ’παθα. 

Κι απάνω σ’ εκείνονα το μαλιχουλέ, είπε 
μια από τσι γυναίκες, πως πρέπει να ψάλομε τη 
υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια, μ’ αναφιλέ. 
Οι φωνές κι οι βλαστημιές κι ψαλμωδίες, που 
όσο περνά η ώρα δυναμώνανε, δεν είχανε τελει-
ωμό, μα κι απόξω από το σπίτι είχε μαζωχτεί 
κόσμος πολύς, κι εφέρανε τσι μεγάλες σκάλες 
του Αγίου Νικόλα, που χτίζουντανε τότε και 
τσι κατεβάσσανε και καταλάγιασαν. 

Και την άλλη βόλτα με το καλό να ξανα-
σμίξομε, να ξανατροζαρίσομε αναγνώστες μου 
αγαπημένοι.

Φιλώ σας κατακούτελα
Ο γέρω Χαράλαμπος

Η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου 
πραγματοποίησε με επιτυχία ημερήσια εκδρομή, 
στην Αλίαρτο Βοιωτίας στις 30-6-2013, σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Φρεδιανών Αττικής 
-πραγματοποιώντας εκεί Κρητικό γλέντι, με 
Κρητικό πιλάφι, και το μουσικό συγκρότημα 
των αδελφών Μακριδάκη. Καλωσορίζοντας ο 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας στο πούλμαν τους 
εκδρομείς τους είπε:

Χίλια καλώς ορίσετε
στη συντροφιά μας πάλι
γείτονες φίλοι εδικοί 
συντέκνοι και κουμπάροι. 
Όμορφα θα περάσομε
ξεχάστε τα χαράτσια
τρόικα και τροϊκανούς
πού χουνε ίδια φάτσα.
Να σας σε πω τα πάθη μου
και τούτονε το χρόνο
φίλοι και συντοπίτες μου
μας βγάνουνε στο δρόμο.
Δε πρέπει να πλερώνομε
τα νοίκια και τα τέλη
χρωστούμενα –λογαριασμοί
του κερατά τα χρέη.
Η μια μερίδα Πόντιοι
κ’ υπόλοιποι Πιλάτοι

εμάς μας σε χρεώνουνε
κι αυτοί ναι στο ραχάτι.
Το ρεύμα θα μας κόψουνε
κ’ εκτός από τη πείνα
και τη κρυγιότη θ’άχομε 
δε βγάνομε το μήνα.
Η υπομονή κ’ οι αντοχές
σιγά σιγά στερεύουν
η Μέρκελ κ ‘οι δοσίλογοι
νέο Γουδί γυρεύουν.
Τση Μαργαρίτας το Γιωργιό
και το Καραμανλάκι 
εκάμαν τη πατρίδα μας 
να μένει στο παγκάκι.
Πού σαι Λευτέρη ΓΙΓΑΝΤΑ
στο Θέρισο να βγούμε
και τώρα στην επέτειο
να ελευθερωθούμε. 
[100 χρόνια από την ΄Ενωση 1913-2013] 
Όμως εμείς πεισματικά
πάλι θα το γλεντούμε
και αυτονώ τα χρήματα
στη κάσα τους να μπούνε.
Άστε να μη τα σκέφτομαι
γιατί με πιάνει ζάλη
και φέρετε τη τσικουδιά
απούχω στο μπουκάλι. 

Τερεζογιάννης 
 30 -6 -2013

ΕΚΔΡΟΜη ΤηΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Στη μνήμη της  
Ζαμπίας Εμμανουήλ Μαντωνανάκη

Σαν το πουλάκι επέταξες, 
άφησες το χωριό σου
και στη φωλιά σου έμεινε 
κρυφό παράπονό σου.
Ξέρω καλά πως τώρα πια 
τίποτα δεν σε μέλλει,
γιατί σε αγκαλιάζουνε 
του παραδείσου αγγέλοι.
Αγάπη μόνο κι ανθρωπιά, 
μα κι η ευγένειά σου
τις ρίζες είχανε βαθιές 
πάντοτε στην καρδιά σου.
Τα λόγια σου εστάζανε μέλι και καλοσύνη
και για τα πάντα έδειχνες 
πολλή ευγνωμοσύνη.
Εις την αυλή σου μαύρισαν 
τα κόκκινά σου κρίνα,
μ’ αφήσανε στη θύμηση 
μια μυρωδιά κι εκείνα.
Το σ’ αγαπώ πως ήθελα 
το στόμα να φωνάξει,
μα να ’ναι τόσο δυνατό 
στον ουρανό να φτάξει.
Να γίνει ένα θυμίαμα της άδολης ψυχής σου,
ας είν’ το χώμα ελαφρύ 
που σκέπει το κορμί σου.

Αιωνία σου η μνήμη
Μια χωριανή σου



ελευθερόπολις8
Οι Πασχαλιάτικες γιορτές στους Αρμένους

Πάσχα  
στους Αρμένους

Ημέρες κατάνυξης αλλά και χαράς ήταν 
για τους Αρμενιανούς και τους επισκέπτες 
του χωριού μας όπως κάθε χρόνο, έτσι και 
φέτο, το Πάσχα. 

Το Μεγάλο Σάββατο, οι Αρμενιανοί 
παρακολούθησαν την λειτουργία της 
Ανάστασης και το κάψιμο του Ιούδα..

Τα κάλαντρα όμως, το Σάββατο του 
Λαζάρου και την Μεγάλη Παρασκευή, 
ούτε που   ακούστηκαν. Ας ελπίσουμε ότι 
του χρόνου οι προσπάθειες που κάνουμε 
δημοσιεύοντας τα  κάλαντρα κάθε χρόνο, θα 
πιάσουν τόπο, και θα βρεθούν συγχωριανάκια 
μας να πουν τα κάλαντρα στο χωριό. 

Η Ζωή εν τάφω 
Άξιον εστί 
Αι γενεαί πάσαι ύμνων την ταφή 

Σου
Άγια Πάθη - Σταύρωση-Ταφή 

– Ανάσταση
Άλλο ένα Πάσχα, λίγο καλοκαι-

ρινό φέτος, πέρασε από το χωριό μας, 
με τις καλύτερες εντυπώσεις, μνήμης 
και επανάληψης – διατήρησης ηθών 
και εθίμων του χωριού μας

Η εβδομάδα των παθών του Κυρίου 
πέρασε –με το δικό μας όμως που 
κρατάει καιρό, και τελειωμό δεν 
έχει, ήντα θα κάνομε, ας μην αρχίσω 
απαισιόδοξα, γιατί το φετινό Αρμε-
νιανό το ’δα αισιόδοξα και έτσα 
θέλω να το θωρώ.

Χαρούμενα πρόσωπα, και το 
κυριότερο επιστροφή πολλών υμών 
εκ της παροικίας, για τη Μεγαλο-
δβομάδα.

Παρουσία στην εκκλησία, κυρίως 
τόπο ανταμώματος, εκτός του καφε-
νείου με ξεχωριστή φέτος αναφορά 
στα κοπέλια μας, που έδωσαν την 
ξεχωριστή νότα και την ελπίδα ότι 
το χωριό μας έχει μέλλον – παιδιά 
που συνεχίζουν ν’ ανταμώνουν να 
κάνουν δεσμούς εκτός Αρμένων 

–είχαν το φετινό ραντεβού τους 
τσ’ Αρμένους, εντός και εκτός Αι 
Νικόλα.

Μεγάλη Παρασκευή συμμετείχαν 
στην περιφορά του Επιταφίου  –που 
άλλη όμοιά της δεν υπάρχει - με τα 
γνωστά ψαλμολόγια, ευχολόγια καθ’ 
οδόν –πέρασμα κάτω απ’ Αυτόν, των 
κάθε σπιτιού νοικοκυραίων, με τα 
κεράσματά τους κι όχι μόνο.

Το μόνο δυσάρεστο που διαπί-
στωσα φέτος, είναι ότι οι στάσεις 
λιγοστεύουν, πεθαίνουν, κλείνουν 
σπίτια, και η περιφορά τελειώνει 
γρηγορότερα, καταλήγει Νεκροταφείο, 
αναστορούμενοι και τσί δικολογιές 
μας, και τελικά Αι Νικόλα.

Να επανέλθω όμως και πάλι στη 
νεολαία μας, που άλλα χρόνια υπήρχε 
πρόβλημα, ποιος θα μεταφέρει τον 
Επιτάφιο, φέτος υπήρχε προσφορά 
και συμμετοχή των παιδιών μας και 
πρέπει να το τονίσουμε - όπως και 
τη συμμετοχή τους στην χορωδία, 
ψαλμών των Παθών Του Κυρίου.

Τσιτσιριδάκια η πλειοψηφία, να 
το τονίσω, μη με μαλώσει η Ελένη, 
και για να τα καλoπιάσω να τα 
’χωμε και του χρόνου.

Απόκια κ’ ύστερα τη συνέχεια τη 

ξέρετε, γνωστή, το θέμα το παίρνει 
απάνω του ο Κωστής ο Κουτσούπης, 
με καμιά εικοσαριά κιλά χοχλιούς, 
στο λαδόξυδο - ώρα περίπου 11 
με 11:30, και πιλάφι όσο θέλετε με 
γαρίδες ψωμομένες, ωκεανού-παλιό 
κρασί, κι όσο για διάθεση, και να 
μην έχεις έρχεται.

Να ’σαι καλά Κωστή και συ και 
το προσωπικό σου, να συνεχίσεις 
να δίνεις ζωή στη πλατεία, και τσι 
χωριανούς την ευκαιρία να δουν ότι 
υπάρχει και το κάτι άλλο.

Να ’σαι πάντα καλά, καλές δου-
λειές και του χρόνου από το ίδιο 
κρασί.

Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε 
και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
μας κ. κ. Δαμασκηνό, για τον ιερέα 
Αιδεσιμότατο παπά Χρήστο Αιγήδη, 
που μας έστειλε, να αναπληρώσει 
το κενό του παπά Μανώλη που για 
λόγους υγείας, φέτος δεν είχαμε, και 
με την ευκαιρία του ευχόμαστε, ταχεία 
ανάρρωση και σιδερένιος.

Ο Αιδεσιμότατος παπά Χρή-
στος φρόντισε ώστε να περάσουμε 
εκκλησιαστικά το Πάσχα ως είμα-
στονε μαθημένοι, και γι αυτό τον 
ευχαριστούμε. Κοπέλια, μικιά και 

μεγάλα, και του χρόνου.
Υ.Γ. Και στ΄αποτελειώματα του 
ρεπορτάζι –λίγο πριν το Χριστός 
Ανέστη, και το κάψιμο του Ιούδα, 
που κι αυτό το φρόντισαν οι νέοι 
μας – αν κι αυτό δεν χρειαζόταν 
[να κάνουν Ιούδα, αφού έχομε πολ-
λούς για κάψιμο και κρέμασμα], 
μου ’ρχετε στο σύγχρονο δαίμονα, 
το κινητό, ως έγινε χούι -μαντάτο 
γη μήνυμα – όπως θέλετε πείτε το, 
από ’να φίλο πρόεδρο συλλόγου 
συνεπαρχειώτη.

Πίστη και ελπίδα για το αύριο 
– καλή Ανάσταση Γιάννη, έλεγε, ή 
ακριβολογώντας έγραφε. 

Αντιστέκομε ντου πι τόπου 
με τον ίδιο ταχυδρόμο.
Πίστη κ’ ελπίδα ο Χριστός 
εδίδαξε τσ’ ανθρώπους.
μα έλα που η τρόικα 
δεν έχει τέτοιους τρόπους.
ως εκιά, γιατί: 
5 Μαΐου ήτονε 
τση Πασχαλιάς η σκόλη
η ευτυχία κ η χαρά 
νάν η ζωή σας όλη.

Τερεζογιάννης 
Μάης 2013

ΑΡΜΕΝΙΑΝΟ ΠΑΣΧΑ, ΠΑΣΧΑ ΠΑΝΣΕΒΑΣΜΙΟ
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Επιτάφιος Οι προετοιμασίες του στολισμού του Επιταφίου με λουλούδια 
άρχισαν νωρίς τη Μεγάλη Παρασκευή, προκειμένου να στολισθούν και οι δυο επιτάφιοι: 
ένας για το χώρο της εκκλησίας, και ένας για την περιφορά.

Η περιφορά του Επιταφίου ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, 
πέρασε από όλο το χωριό, τον Προφήτη Ηλία, το νεκροταφείο, και επέστρεψε στον Άγιο 
Νικόλα από όπου ξεκίνησε.

Μια παράδοση που μας έρχε-
ται από τις αρχές του 4ου αιώνα 
είναι το «κάψιμο του Ιούδα». Το 
μένος των χριστιανών εναντίον 
όσων έβλαψαν προσωπικά το 
Θεάνθρωπο - όπως ο μαθητής του 
ο Ιούδας που τον πρόδωσε - έχει 
ριζώσει βαθειά στη συλλογική 
συνείδηση, σε σημείο που να 
παραμερίζεται ο λόγος του Χριστού 
περί συγγνώμης και αγάπης, που 
αποτελούν και τις βασικότερες 
αρχές του Χριστιανισμού. 

Από το μεσημέρι του Μεγάλου 
Σαββάτου, τ’ Αρμενιανάκια φόρ-
τωσαν τ' αγροτικά τους με ξύλα, 
κατ’ ευθείαν από τις κλαδεμένες 
ελιές, η «γύρα» για την περισυλλογή τους από τα 
σπίτια καταργήθηκε, και τα σώριασαν μπροστά 
από την εκκλησία της Παναγίας. Ακολούθησε η 
κατασκευή του ομοιώματος του Ιούδα, από ένα 
παλιό παντελόνι και ένα πουκάμισο παραγεμι-
σμένα με άχυρα και χόρτα, ένα φλασκί για κεφάλι 
και ένα καπέλο. Τέλος, ο «Ιούδας» κρεμάστηκε 
σε ένα μεγάλο καδρόνι στην κορυφή του σωρού 
των ξύλων. 

Το «κάψιμο του Ιούδα» έγινε αμέσως μετά 
το «Χριστός Ανέστη», κάτω από τον ήχο που 
δημιουργούσαν οι θορυβώδεις κροτίδες, που 
ευτυχώς φέτο χρησιμοποιήθηκαν με μέτρο. 

Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από τη 
σελίδα «Παιδότοπος» των Χανιώτικων Νέων, 
που επιμελείται ο Βαγγέλης Κακατσάκης, και 
στις 4-5-2013 έδωσε το λόγο στους μαθητές 
του Γυμνασίου Βάμου. Απ’ τους μαθητές 
του γυμνασίου του χωριού μας η Φρόσω 
Τσιτσιρίδη έγραψε: 

Πολιτιστικός σύλλογος 
Αρμένων

Στις 15 Μάρτη 2013 ο πολιτιστικός σύλλογος 
Αρμένων σε συνεργασία με το κτήμα «Διαδρομές» 
ξεκίνησαν τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στον παι-
δότοπο όπου έγινε μασκέ πάρτυ. Με τη βοήθεια της 
Τσιτσιρίδη Αρτεμησίας και της Παντερμάκη Άννας 
έγιναν διάφορα παιχνίδια όπως γαιτανάκι, ζωγραφική 
προσώπου ( face painting ), τσουβαλοδρομίες και 
βόλτα με το γάιδαρο. Στη συνέχεια με πλούσιο ποτό 
και σουβλάκια συνεχίστηκε το πάρτυ μασκέ με τον 
DJ Σπύρο Χρυσοβιτσάνο, ο οποίος μας διασκέδασε 
μέχρι το πρωί.

Στις 16/3/2013 συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις με το 
κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού σε συνεργασία με το 
πολιτιστικό σύλλογο που οργανώθηκε από την Εύη 
και την Αρτεμησία.

Σχηματίστηκαν τέσσερις ομάδες: • Α΄ ομάδα: 
Μπραχουσάι Ντόνα, Καραβελάκη Χαρά, Τσιτσιρίδης 
Στρατής • Β΄ ομάδα: Αλβανού Ελεάννα, Τζάφα Βιο-
λέτα, η μικρή Δανάη • Γ΄ ομάδα: Προεστάκη Φιλιώ, 
Χαιρετάκη Κατερίνα, Χαιρετάκη Έλενα, Παπαγιαν-
νάκη Μάνθο • Δ΄ ομάδα: Τσιτσιρίδης Μανώλης, Χατζή 
Αριάδνη, Δημητρόφ Γιώργος – Μαριέλα. Νίκησε η Γ΄ 
ομάδα και ο θησαυρός ήταν άφθονα γλυκίσματα που 
τα μοιράστηκαν όλα τα παιδιά.

Στις 17 Μάρτη 2013 ο πολιτιστικός σύλλογος 
κατέβηκε στο καλυβιανό καρναβάλι με το άρμα «Η 
παράγκα του ποδοσφαίρου». Στη κατασκευή του 
από τις προηγούμενες μέρες συμμετείχαν όλα τα 
μέλη του συλλόγου. Στο τέλος της παρέλασης των 
αρμάτων καταλήξαμε στο κτήμα «Διαδρομές» όπου 
το γλεντήσαμε ως τις πρωινές ώρες.

Ο πολιτιστικός σύλλογος θέλει να ευχαριστήσει 
το κτήμα «Διαδρομές» που διέθεσε τον χώρο, την 
κυρία Καλλιβρετάκη Γεωργία που έραψε τα κουστού-
μια του καρναβαλιού, τις κυρίες Αλβανού Έλενα, 
Καραγιαννάκη Χρυσή, Ορφανάκη Μαρία, Τσιτσιρίδη 
Φρόσω για την κατασκευή των pon-pon, και τις κυρίες 
Τσιτσιρίδη Αρτεμησία και Παντερμάκη Άννα για την 
απασχόλησή τους με τα παιδιά. Τέλος ευχαριστούμε 
τους επαγγελματίες του χωριού, τα παιδιά από τον 
Τσιβαρά που συμμετείχαν μαζί μας στην παρέλαση 
των αρμάτων, τον Χαιρετάκη Αντώνη που ντύθηκε 
Ψωμιάδης, την Αργυρώ που είχε μεταμφιεστεί «Πίου», 
τον dj Χρυσοβιτσάνο Σπύρο και όλα τα μέλη του 
συλλόγου .

Οι εκδηλώσεις του συλλόγου μας συνεχίζονται με 
ίδιο κέφι: Σας δίνουμε ραντεβού στις 22 Ιουλίου 2013 
στο πανηγύρι που θα κάνουμε για τον κλήδονα, που 
θα γίνει στην πλατεία του χωριού. Επίσης σας ενημε-
ρώνουμε ότι από 19 Μαΐου 2013 ο σύλλογος ξεκίνησε 
μαθήματα κρητικού χορού στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων με την κυρία Περογιάννη Ευαγγελία.

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου οι 
νέοι του χωριού μαζεύονται στην πλατεία 
για να πάνε να μαζέψουν κλαδιά για την 
κατασκευή του Ιούδα. Όλο το πρωί μαζεύ-
ουν κλαδιά τα οποία τοποθετούν απέναντι 
από την κεντρική εκκλησία. Πάνω στα 
κλαδιά στερεώνουν ένα ψηλό στο οποίο 
τοποθετούν παλιά ρούχα και ένα φλασκί 
για κεφάλι. Κάποιες φορές του βάζουν 
και καπέλο. Καθώς οι άντρες φτιάχνουν 
τον Ιούδα, οι νοικοκυρές του χωριού φτι-
άχνουν καλιτσουνάκια τα οποία τα τρώμε 
την επόμενη μέρα. Το μεσημέρι σφάζουν 
τα πρόβατα που είναι για σούβλισμα. 
Το βράδυ όλες oι οικογένειες πηγαίνουν 
στην εκκλησία και τα παιδιά κρατάνε 
τις λαμπάδες τους για να παραλάβουν το 
Άγιο Φως. Στη συνέχεια γυρίζουν στο σπίτι 
τους για να φάνε τη μαγειρίτσα που έχει 
ετοιμάσει η νοικοκυρά του σπιτιού μαζί 
με τις οικογένειές τους.

Τσιτσιρίδη Φρόσω, Α3
Αρμένοι, ΧΝ 4/5/2013

Με καθαρούς και χωρίς σκουπίδια δρόμους, με 
κομμένα τα χόρτα, με ασπρισμένους τοίχους, μας 
υποδέχτηκε φέτο το Πάσχα το χωριό μας χάρη στη 
φροντίδα του Τοπικού Συμβουλίου και την οικονο-
μική συμβολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων 
με 250 ευρώ.

Το κάψιμο του Ιούδα



ελευθερόπολις10
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΑΤΩΝ 

ποιότητα, ο μόνος δρόμος για πρόοδο
γράφει ο Αριστείδης Π. Οικονομόπουλος, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης

Πριν από 35 περίπου χρόνια 
στον Αποκόρωνα υπήρχαν πολλές 
κοινότητες περιορισμένης πληθυ-
σμιακής σύνθεσης ενώ στα αστικά 
κέντρα είχαν ήδη συρρεύσει, από 
την περίοδο αμέσως μετά τους πολέ-
μους, πολυάριθμοι Αποκορωνιώτες 
σε αναζήτηση καλύτερης εργασίας, 
περίθαλψης και εκπαίδευσης. Τότε 
ξεκίνησε έντονη δραστηριότητα 
επαναπροσέγγισης των “μεταναστών” 
εσωτερικού με συγχωριανούς, τα 
έθιμα και τα χωριά. Πολλοί είχαν 
νοσταλγήσει τη ζωή στο φυσικό 
περιβάλλον και τα τοπικά έθιμα. 
Αναζητούσαν παλαιούς γείτονες, 
χωριανούς και κοντοχωριανούς που 
μαζί με τους συγγενείς διαμόρφω-
ναν στην Επαρχία ένα “διαδίκτυο” 
επικοινωνίας, οικονομικής δράσης, 
διασκέδασης και εθίμων. Ένα πλέγμα 
συμπεριφοράς διαμορφωμένο και 
κατασταλαγμένο από χρόνια μακρινά, 
έναν ποιοτικό κώδικα ζωής. Με 
έντονη λοιπόν τη νοσταλγία αυτού 
του κώδικα ζωής και έντονη επίσης 
την επιθυμία να βοηθήσουν τα χωριά 
τους, οργανώθηκαν σε συλλόγους με 
ονομασίες αναφοράς τόπου κατα-
γωγής. Οι δράσεις ήταν πολλές, 
ορισμένες παραγωγικές άλλες χωρίς 
σημαντικό αποτέλεσμα, ορισμένες 
ποιοτικές και άλλες όχι, ορισμένες 
ανιδιοτελείς και άλλες με ιδιοτέλεια 
και ατομική (ίσως και κομματική) 
φιλοδοξία των πρωτοστατών. Ήδη 
η περίοδος αυτή κλείνει τόσο γιατί 
απήλθαν της πρόσκαιρης ζωής ή της 
ενεργούς δράσης παλαιότερα μέλη, 
όσο και γιατί η επί σειρά δεκαετιών 
ενασχόληση συχνά των ίδιων ατόμων 
έφερε κόπωση και στειρότητα πρω-
τοβουλιών προόδου, εκτός ελάχιστων 
εξαιρέσεων ατόμων προικισμένων με 
το χάρισμα της συνεχούς νεότητας 
ιδεών και δράσης προόδου και της 
αντίστασης στον πειρασμό ιδιο-
τέλειας. Ένα λαμπρό παράδειγμα 
αειφόρου νεότητας ποιοτικών ιδεών 
και ανιδιοτελούς δράσης υπέρ του 
κοινωνικού συνόλου, παράδειγμα 
που δεν ανήκει όμως στην κατηγορία 
των συλλογικών δραστηριοτήτων, 
απετέλεσε ο εξαίρετος Αποκορωνιώτης 

οργανώνονται καθόλου. Αποτέλεσμα 
αυτής της αρνητικής εξέλιξης είναι 
οι συγκεντρώσεις πολιτισμού όπως 
η βράβευση της προόδου των νέων, 
ιστορικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές 
ομιλίες και άλλες δραστηριότητες να 
έχουν αδρανήσει ή υποβαθμιστεί. 
Ίσως βρισκόμαστε στο τέλος μιας 
πορείας (ονομάστηκε μεταξύ άλλων 
και “επιστροφή στις ρίζες”) και στην 
ανάγκη χάραξης νέας πορείας, προ-
σαρμοσμένης σε νέα δεδομένα και 
στόχους. Μετά και την οικονομική 
κατάρρευση της χώρας, προϊόν κυρίως 
ιδιοτελούς κακοδιαχείρισης (επιεικέ-
στατος χαρακτηρισμός) πρόσφατων 
δεκαετιών, η νέα αυτή πορεία θα 
είχε νόημα μόνο αν βασιζόταν απο-
κλειστικά σε διεργασίες ποιότητας. 
Η ποιότητα είναι δρόμος προόδου 
που αποτελεί πλέον μονόδρομο για 
να επιβιώσει η χώρα.

Σε ότι αφορά το μικρό σήμερα 
ενεργό κόσμο των Αποκορωνιω-
τών Αττικής, είναι προφανές ότι 
οι σύλλογοι στερούνται “κρίσιμου” 
αριθμού ενεργών μελών για να λει-
τουργήσουν σωστά ενώ συγχρόνως 

Ιεράρχης Ειρηναίος που πρόσφατα 
αποδήμησε σε βαθύτατο γήρας. Οι 
κοινωνικές και παραγωγικές τόσο 
για το ποίμνιο του όσο και γενικό-
τερα δραστηριότητες προόδου του 
Ιεράρχη είχαν υπέρ-τοπική διάσταση 
και αναγνώριση.

Στα 35 αυτά χρόνια άλλαξε και 
η οργάνωση στην τοπική διοίκηση, 
από τις παλαιές μικρές κοινότητες 
σε μεγαλύτερους “Καποδιστριακούς” 
δήμους και πρόσφατα στο μεγάλο 
γεωγραφικά “Καλλικρατικό” δήμο 
που καλύπτει ολόκληρη την επαρχία. 
Η συνένωση έχει πρακτικό στόχο να 
διευκολύνει τις διαδικασίες διαχεί-
ρισης και την ομοιόμορφη εφαρμογή 
τους, επιφέροντας εξοικονόμηση 
πόρων. Όταν όμως συνενώνονται 
ετερόκλητες γεωγραφικά, πληθυσμι-
ακά και οικονομικής δραστηριότητας 
περιοχές απαιτείται υψηλή διοικητική 
επάρκεια και κατάρτιση, αντικει-
μενικότητα και χρηστή διαχείριση 
για την αποτελεσματική υποστήριξη 
και σωστή ανάπτυξη του σύνθετου 
διοικητικού “οικοδομήματος”. Ίσως, 
θα πρέπει να προστεθεί και το γεγο-
νός ότι ενώ στα μικρά πληθυσμιακά 
κέντρα επικρατούσε περισσότερο 
η οικογενειακή ή φιλική ψήφος, 
στα μεγαλύτερα κέντρα επικρατεί 
περισσότερο η κομματική ψήφος, 
και τα δυο ζημιογόνα στο ζητού-
μενο της αποτελεσματικής χρηστής 
διοίκησης μέσα από την εκλογή 
των αρίστων. Στην ίδια περίοδο 
πολλά άλλαξαν και στις συλλογικές 
δραστηριότητες των Αποκορωνιω-
τών στο λεκανοπέδιο της Αττικής, 
κυρίως λόγω της αποχώρησης όπως 
αναφέρθηκε πολλών παλαιοτέρων, 
που αποτελούσαν και τις γέφυρες 
που ένωναν με τους τόπους κατα-
γωγής, αλλά και λόγω της σοβαρής 
οικονομικής κρίσης στα πρόσφατα 
χρόνια. Ήδη οι κοινωνικές δραστη-
ριότητες συλλόγων χωριών που πριν 
2 ή 3 δεκαετίες προσέλκυαν πολλές 
εκατοντάδες μελών, και αποτελούσαν 
συνήθως τη σημαντικότερη πηγή 
εσόδων για τους συλλόγους, τώρα 
προσελκύουν λίγες δεκάδες και είναι 
υπό το άγχος της αποτυχίας ή δεν 

Στις κορυφές πορεία Άνοιξης , στις “ ρίζες” μοναδικό κυπαρισσόδασος σε πορεία 
απαξίωσης.

αδυνατούν να προσφέρουν οικονο-
μικά στην πρόοδο των χωριών. Ίσως 
θα έπρεπε οι παλαιοί σύλλογοι να 
συνενωθούν τώρα σε ένα μοναδικό 
Αττικό Σύλλογο Αποκορωνιωτών 
με πλούτο μελών, που θα αντικαθι-
στούσε τους Συλλόγους χωριών, με 
νέο καταστατικό που θα διασφάλιζε 
αντικειμενικότητα και θα περιόριζε 
ανούσιες φιλοδοξίες. Σε ότι αφορά 
τους συλλόγους στην Επαρχία, συχνά, 
αν όχι πάντα, περιλαμβάνουν στα 
μέλη τους τόσο τους κατοίκους των 
χωριών όσο και τους κατοίκους των 
κοντινών στα χωριά της Επαρχίας 
πόλεων της Μεγαλονήσου, οι οποίοι 
επισκέπτονται τακτικότατα τον τόπο 
καταγωγής και συντηρούν την όποια 
οικογενειακή περιουσία. Έτσι δημι-
ουργείται ικανός αριθμός μελών ενώ 
συχνά υπάρχουν και έντονες τοπικές 
ιδιαιτερότητες. Ίσως θα έπρεπε και 
εδώ να αναζητηθούν από τους συλ-
λόγους που λειτουργούν σε καθέναν 
από τους 5 πρώην Καποδιστριακούς 
δήμους πλεονεκτήματα συνένωσης, 
με συντονιστικό όργανο σε επίπεδο 
επαρχίας Ομοσπονδία Συλλόγων 

Με χαρά δεχτήκαμε να δημοσιεύσουμε το άρθρο του καλού συνεπαρχιώτη κ. 
Οικονομόπουλου, όπου παραθέτει με σαφήνεια τα προβλήματα των συλλόγων 
που δραστηριοποιούνται σον Αποκόρωνα και στο λεκανοπέδιο Αττικής. Όσο 
αφορά την πρόκληση που απευθύνει, ο συγγραφέας, σχετικά με τη κάλυψη του 
καινού που άφησε η διακοπή της έκδοσης της «Φωνής του Αποκορώνου», η 
Ελευθερόπολις, δηλώνει πως είναι ανοικτή σε κάθε συζήτηση που θα διευκολύνει 
την πληροφόρηση όλων των Αποκορωνιωτών και περιμένει, στο βαθμό που αυτή 
την πρόταση την συμμερίζονται και οι υφιστάμενοι σύλλογοι, τις πρωτοβουλίες 
τους.                                                                                               Γ.Τ.
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Αποκόρωνα. Οι σύλλογοι γυναικών, όπου υπάρχουν, 
αποτελούν συχνά ενδιαφέρουσες ποιοτικές εκπλή-
ξεις χωρίς έντονες αντιπαλότητες. Είναι σε πορεία 
εξέλιξης και ίσως οι ίδιες διακρίνουν πλεονεκτήματα 
συνένωσης στην πορεία. Στη μελλοντική συλλογική 
πορεία, εκτός από νέες και επίκαιρες δραστηριότητες 
, θα πρέπει να διατηρηθούν και εκείνες που άντεξαν 
στο χρόνο, συχνά ένδειξη ποιότητας. Τα συλλογικά 
όργανα Αττικής και Επαρχίας πρέπει να προβλέψουν 
στα καταστατικά τους τη διάσταση του συμβουλευ-
τικού ρόλου στη διαμόρφωση της πολιτικής και των 
αποφάσεων του Δήμου, με προϋπόθεση βέβαια την 
ύπαρξη σχετικής βούλησης της Δημοτικής Αρχής. Θα 
μπορούσαν σίγουρα να προσφέρουν εξειδικευμένη 
επιστημονική και τεχνική βοήθεια, αντικειμενική 
κριτική και ποιοτικές προτάσεις, μεταξύ άλλων, 
ιδιαίτερα σε θέματα διαφύλαξης του περιβάλλοντος 
και της ποιότητας ζωής .

 Σήμερα, ουσιαστική πρόοδος στην Επαρχία δε 
μπορεί να προέλθει ούτε από περιστασιακές αγορές 
τσιμέντου για στρώσιμο δρόμων, ούτε από ανέγερση ή 
διαμόρφωση πληθώρας πολιτιστικών εγκαταστάσεων 
ή μνημειακών κατασκευών αμφίβολης χρησιμότητας 
ή σκοπιμότητας. Αρκούν οι απολύτως απαραίτητες 
και τα ιστορικά σπουδαία, αντίστοιχα. Σήμερα, η 
ουσιαστική πρόοδος συνδέεται με έργα ανάπτυξης, 
που θα δώσουν δουλειά και θα κρατήσουν τους νέους 
στον τόπο, καθώς και την εφαρμογή πολιτικής δρα-
στικής περιστολής της ρύπανσης και ανάσχεσης της 
περιβαλλοντικής καταστροφής. Δηλαδή οικονομική 
ανάπτυξη σε αρμονική εξέλιξη με τη διάσωση του 
περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της υγείας του 
πληθυσμού. Οι σύλλογοι πρέπει να ζητήσουν, αν 
όχι να απαιτήσουν, να έχουν σημαντικό ρόλο στην 
παραπάνω πορεία. Άλλωστε εκπροσωπούν σύνολο 
πληθυσμού και όχι κομματικούς σχηματισμούς. 
Σημαντικότατο “εργαλείο” στο ρόλο των συλλόγων 
θα αποτελούσε ένα συλλογικό εκδοτικό έντυπο που 
θα κάλυπτε όλο τον Αποκόρωνα : Συλλόγους, Δήμο, 
Δημότες, Αποκορωνιώτες. Η Φωνή του Αποκόρωνα 
του Γεωργίου Χαβρεδάκη έπαιξε σε κάποιο βαθμό 
τέτοιο ρόλο για 35 χρόνια. Δυστυχώς η τακτική έκδοση 
της καλής εφημερίδας διακόπηκε με το θάνατο του 
ιδρυτού. Μια περιοδική (ανά τρίμηνο ή τετράμηνο) 
Εφημερίδα του Αποκόρωνα θα πρέπει απαραίτητα 
να εποπτεύεται και λειτουργεί κάτω από συντακτική 
επιτροπή εγνωσμένου κύρους και όχι από άτομο ή 
άτομα, για πολύ προφανείς λόγους. Η Ελευθερό-
πολις αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα ποιοτικού 
εντύπου με συντακτική επιτροπή που περιλαμβάνει 
ικανά και υψηλού κύρους μέλη, καλύπτει όμως μόνο 
συγκεκριμένο χωριό της επαρχίας. Θα μπορούσε ίσως 
να χρησιμεύσει ως καλό παράδειγμα ή, γιατί όχι, ως 
πυρήνας στην εξέλιξη της συλλογικής προσπάθειας 
και στον κρίσιμο τομέα της πληροφόρησης. 

Υ.Γ. Ο συγγραφέας είναι εγγονός του Φρεδιανού παπά-
Γιάννη Λαγουμιτζάκη, ιερέα, δασκάλου και κτήτορα 
του Αγίου Νικολάου στους Αρμένους πριν 100 χρόνια 
(Σ. Φρεσκάκης 1991 : “Οι Αρμένοι στο παρελθόν”  και 
Χ. Μπουρνάζος: "Ελευθερόπολις", φύλλο 37ο, σελ. 6, 
2005).

Αλκυόνη Παπαδάκη, «Σ' ένα γύρισμα της ζωής», 
εκδ. Καλέντη 2013

«Έχεις σκεφτεί, έχεις αναλύσει τι είναι αυτό που μας 
συμβαίνει; Γιατί νοιώθουμε τόσο έντονα την ανάγκη ο 
ένας του άλλου;

Έχεις προσέξει ποτέ ένα ζευγάρι γλάρων, όταν πετούν 
ανέμελα στον ουρανό; Πετούν αργά - αργά, πλησιάζει ο 
ένας στη φτερούγα του άλλου, αγγίζονται, κάνουν λίγο 
να απομακρυνθούν και πάλι ο ένας ξανάρχεται πλάι 
στον άλλον και ακουμπάνε τις φτερούγες τους».

Είναι απόσπασμα, επιλογή από την ίδια τη συγγρα-
φέα, στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Στο εξώφυλλο, ένα 
ξανθό μονοπάτι «χαράσσει» εγκάρσια τον κατακόκκινο 
κήπο... Έναν κήπο με παπαρούνες φλογάτες, «επανα-
στατημένες» όπως οι διεκδικούσες καρδιές... Στο βάθος, 
δύο σιλουέτες δηλώνουν εικονικά τη σημειολογία... 

Συναπάντημα, σμίξιμο, ελπίδα... Δύο σιλουέτες, ανεπαισθήτως ορίζουσες τον άνδρα και τη 
γυναίκα... στο «αιώνιον πράγμα» της έ-νω-σης... Της ένωσης, όλων των υποστάσεών τους, εις 
«σάρκαν μίαν»...

...Σ’ ένα γύρισμα της ζωής...
Ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου της Αλκυόνης Παπαδάκη, «βρίσκει» την «αισιόδοξη 

δικαίωσή» του στο τέλος της διαδρομής... Η πορεία φω-τί-ζε-ται... Στο τέλος της διαδρομής 
του ήρωα, του κεντρικού ήρωα, ως άξονα, καταμεσής και των άλλων χαρακτήρων. Λίγο πριν 
το τέλος, ας πούμε, ακριβέστερα˙ για ένα χρονικό διάστημα ασφαλείας, να το πω έτσι, πριν 
από τον Απολογισμό Ζωής!

Ύστερα από την «απόσειση» (;) του βαρύτατου «συνειδησιακού άχθους» της ψυχρής 
επιλογής για πολλά, πάρα πολλά έτη, βουτηγμένα στην τραχεία ολιγυρεία... Μία επιλογή, 
διαρρηγνύουσα όλους τους ηθικούς κώδικες της εντιμότητας και της ανθρωπιάς, θεοποιώντας 
την ισχύ, την επί πτωμάτων ορχιούσα ισχύ και τις αλλεπάλληλες «πωλήσεις» της συνείδησης 
και της ψυχής για το χρήμα...

Και τι να πρωτογράψεις τώρα στις «Αφορμές». Για το story βγαλμένο κατ’ ευθείαν από 
τις «πρακτικές» της καθημερινότητας; Για το πόσο αριστοτεχνικά περιέλαβε η συγγραφέας 
τη σύγχρονη οικονομική και όχι μόνο κρίση, στη ροή των γεγονότων; Για τον ποιητικό ρεα-
λισμό που απολύει ο λόγος αφειδώς, ακόμη κι όταν ο πικρός σαρκασμός κορυφώνεται; Για 
τις συγκλονιστικές εικόνες που εκθέτουν το «ενδοοικογενειακόν ασχημονείν» στη νοηματική 
μας, αλλά και αισθηματική˙ αισθητική, σημαδεύοντας τη σκέψη μας ανελεήτως, ως πυρογράφοι 
επίμονοι και ακριβείς;

Βεβαίως η Τέχνη αντιγράφει τη ζωή και τούτη η σιγουριά είναι που γεμίζει θλίψη, ανησυχία 
και προβληματισμό τα έσω μας... Ο λογοτεχνικός λόγος της Αλκυόνης βγάζει τη Λαϊκή Ψυχή 
σε «αναγνωστικό προσκύνημα»! Ανάγει την αμεσότητα, το δόκιμον της επιλογής των λέξεων 
και τη γλωσσικήν αυθάδειαν της γνησιότητας, σ’ ένα πολύσημο όργανο φωνημάτων, το οποίο 
σπαρταρά ολοζώντανο και υγιές, με όλους τους συναισθηματικούς χρωματισμούς...

...Την Αλκυόνη, την αγαπημένη μας Αλκυόνη, σέμνωμα και καμάρι του νησιού και των 
Χανίων και δικό μας, είχα την τιμή να παρουσιάσω κι εγώ στη «Γνώση» του κ. Γιώργου 
Κουρμούλη στα Χανιά πριν από χρόνια..., προσεγγίζοντας όλο της το έργο...

Φέτος, τον περασμένο Μάρτιο, παρουσιάστηκε το καινούργιο της βιβλίο, σ’ ένα Νεώριο 
Μόρο κατάμεστο κόσμο, φίλους, αναγνώστες δικούς, έως επιμήκυνσης ορθοστασίας... Υπέροχη 
βραδιά στην οποία η Αλκυόνη μου χάρισε τούτη την καινούργια άξια κατάθεση του στοχασμού 
της, στην καινούργια έκδοση, από τον «Καλέντη» πάντα και σταθερά...

Αλκυόνη μου, ευχαριστώ, ευχαριστούμε όλοι για την προσφορά σου στη γραφή, με την 
κατηγορία των σφαλμάτων του ανθρώπου, αλλά και για τη συνηγορία σου, όταν εναγωνίως 
προσπαθεί, στην υπόθεση της ενδοσκόπησης, του ψυχικού του τοπίου...

Η αρχή για την πάσης φύσεως εξυγίανση, της σκέψης και των αποφάσεων του βίου μας... 
Ο λογοτεχνικός λόγος της Αλκυόνης βγάζει τη λαϊκή ψυχή σε «αναγνωστικό προσκύνημα»!

Ανάγει την αμεσότητα, το δόκιμον της επιλογής της λέξης και την γλωσσικήν αυθάδεια 
της γνησιότητας, σ’ ένα πολύσημο όργανο φωνημάτων, που σπαρταρά ολοζώντανο και υγιές, 
με όλους τους συναισθηματικούς χρωματισμούς... 

Φωτεινή Σεγρεδάκη
Δημοσιεύθηκε στα «ΧΝ» στις  22-04-2013.

Βιβλιοπαρουσίαση
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Γεμιστά και ντολμάδες με αμπελόφυλλα και κολοκυθοανθούς

Υλικά
περίπου μισό κιλό αμπελόφυλλα
περίπου 750 γραμμάρια ρύζι
ανθοί από κολοκυθιές
2 κρεμμύδια μεγάλα
3-4 κολοκυθάκια
3-4 μελιτζάνες
5-6 ντομάτες μέτριες, ώριμες
2 φλιτζάνες λάδι
αλάτι, πιπέρι, δυόσμο, μαϊντανό, και μάραθο

Βράζομε νερό και ρίχνομε μέσα τα αμπελόφυλλα για λίγο να μαραθούν. 
Τα στραγγίζομε και ετοιμάζομε τη γέμιση. Ξεκουφώνομε με ένα κουτάλι 
τις ντομάτες κόβοντάς πρώτα από τη μεριά του κοτσανιού, τα κολοκύθια 
τις μελιτζάνες και κρατούμε το εσωτερικό από τις ντομάτες. Για όσους δεν 
αρέσουν οι μελιτζάνες ή και τα κολοκύθια μπορούν να μην βάλουν.

Βάζομε το ρύζι σε μια λεκάνη. Τρίβομε τα κρεμμύδια και το εσωτερικό 
από τις ντομάτες και τα ρίχνομε όλα στο ρύζι. Αν το εσωτερικό από τις 
ντομάτες είναι λίγο μπορούμε να συμπληρώσομε με μια δυο ντομάτες ή 
με λίγη ντοματάδα. 

Προσθέτομε το δυόσμο, το μαϊντανό, και το μάραθο ψιλοκομμένα, 
το αλάτι, το πιπέρι, και το λάδι και ανακατεύομε. Αν σε κάποιους δεν 
αρέσει ο μαϊντανός μπορούν να μη βάλλουν ή να  τον αντικαταστήσουν 
με βασιλικό, το χαρακτηριστικό άρωμα, στο χωριό μας τουλάχιστον το 
δίνει το μάραθο, που είναι άφθονο και ο δυόσμος.

Τυλίγομε το μείγμα στα αμπελόφυλλα, διπλώνοντας πρώτα από τα 
πλάγια και μετά κυλινδρικά. 

Το ίδιο γίνετε και με τους κολοκυθοανθούς. Γεμίζομε τις ντομάτες τα 
κολοκυθάκια, και τις μελιτζάνες.

Τακτοποιούμε πρώτα τις μελιτζάνες τα κολοκύθια και τις ντομάτες 
στο τσικάλι αφού στρώσομε πρώτα μερικά αμπελόφυλλα, ή μερικά κλω-
νάρια μάραθο στον πάτο για να μην κολλήσουν, και μετά τους ανθούς 
και τα αμπελόφυλλα.

Σκεπάζομε με ένα πιάτο, ρίχνομε νερό να τους καλύψει και τους αφή-
νομε να βράσουν μέχρι να ψηθούν. Στην αρχή έχομε πιο δυνατή φωτιά 
αλλά όταν βράσουν την χαμηλώνομε. 

Η ίδια συνταγή γίνετε και στο φούρνο, αντί δηλαδή τσικάλι, να τοπο-
θετηθούν στο ταψί, μόνο που χρειάζεται προσοχή να μην καούν τα αμπε-
λόφυλλα, και γι αυτό τα βάζομε ανάμεσα στις ντομάτες.                 Γ.Τ.

Χοχλιοί με πατάτες και κολοκυθάκια

Υλικά
1 κιλό χοχλιούς
6 μέτριες πατάτες
5 κολοκυθάκια
3 μέτριες ώριμες τομάτες
1 νεροπότηρο λάδι
1 μεγάλο κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι, 1 ματσάκι μαϊντανό, 2 σκελίδες 

σκόρδο αν σας αρέσει.
Οι χοχλιοί πρέπει να είναι χοντροί (γερόντοι) και όχι μπόμπολα ή 

λιανίδες. Καθαρίζομε καλά τους χοχλιούς έναν έναν, ώστε να αφαιρεθεί το 
στούμπωμα (η μεμβράνη) που σχηματίζεται στο στόμα της κούπας (κελύ-
φους), και τους βάζομε για λίγη ώρα σε νερό. Στο νερό τους καθαρίζομε 
ξανά από τυχόν υπολείμματα από το στούμπωμα. Οι χοχλιοί χρειάζονται 
προσεκτικό πλύσιμο να καθαρίσουν καλά, και να απομακρύνομε κάποιο 
χαλασμένο. Πρέπει επίσης να προσέξομε να μην «περπατήσουν» από την 
υγρασία.

Μόλις κάψει το λάδι στην κατσαρόλα ρίχνουμε τους πλυμένους χοχλιούς, 
το κομμένο κρεμμύδι και τ’ αφήνουμε να τσιγαρισθούν για 2-3 λεπτά.

Προσθέτουμε την τριμμένη τομάτα, μαϊντανό, σκόρδο, το αλάτι, το 
πιπέρι.

Μετά, βάζουμε τις πατάτες χοντροκομμένες, και τα κολοκυθάκια σε 
χοντρές ροδέλες να βράσουν σε μέτρια φωτιά για περίπου 20 λεπτά.  Αν 
χρειασθεί, προσθέτουμε στη διάρκεια της βράσης λίγο νερό.            

Του καλοκαιριού το δείπνο, νοστιμίζει δίχως λύχνο, λέει ο λαός μας… 
(Το δείπνο είναι ευχάριστο, γιατί οι γεωργοί τρώνε νωρίς στο ύπαιθρο, 
για να σηκωθούν νωρίς).

Και του κρητικού η κουζίνα νοστιμίζει το καλοκαίρι από την ποικιλία 
και τον πλούτο των χορταρικών που φυτρώνουν παντού και αναπτύσ-
σονται εύκολα, σχεδόν μόνα τους, και τα οποία μαζί με το ελαιόλαδο 
ίσως να αποτελούν τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την αξία  της 
«Κρητικού τύπου δίαιτας», όπως αυτή τεκμηριώθηκε από  τη μελέτη των 
Επτά Χωρών και τη μελέτη Lyon Heart Study στην αντιμετώπιση καρ-
διαγγειακών νοσημάτων και νεοπλασιών. Στίφνο, βλήτο,   γλιστρίδα ή 
αντράκλα θα συναντήσουμε σχεδόν στο καθημερινό πιάτο της κρητικής 
κουζίνας το καλοκαίρι. 

«Η γλιστρίδα τρώγεται ωμή ως σαλάτα με ωμό ελαιόλαδο. Είναι 
αγαπημένο φαγητό των Κρητών. Αλλού μπαίνει στο πιάτο μαζί με τη 
ντομάτα, αλλού τη συναντάμε να προσφέρεται με τυρί, φέτα, όπως γίνεται 
στη γνωστή πανελληνίως χωριάτικη σαλάτα. Συχνά καλλιεργείται στους 
κρητικούς κήπους. «Γλιστρίδα και νερό κάνουν συκώτι δροσερό», λέει 
μια κρητική παροιμία.                                                                       Θ.
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Επιτέλους επισκευάσθηκε ο ποτα-
μός πριν από το Μύλο, πού για 
χρόνια είχε τρυπήσει και περνούσε 
σχεδόν όλο το νερό πάνω από το 
δρόμο, κάνοντας δύσκολη τη ζωή 
όλων πήγαιναν στα χωράφια τους 
στ Μεσο νήσια. Μαζί με τον ποταμό 
καθαρίστηκαν και τα ζουριά του 
μύλου, που είχαν από την πολυκαιρία 

μπαζώσει. Δυστυχώς όμως ο μύλος 
έχει ερειπωθεί, έχει καταρρεύσει 
η στέγη του, έχει λεηλατηθεί στο 
εσωτερικό του και υπόθεση λίγου 
χρόνου να καταρρεύσει πλήρως. 

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους 
τους σχετικούς φορείς, Συλλόγους, 
Τοπικό Συμβούλιο, Δήμο, ΟΑΔΥΚ, 
και Αντιπεριφέρεια Χανίων, να φρο-

Άφουκλες: Ολοκληρώθηκε ένα έργο, που περιμέναμε δεκάδες χρόνια, στις Άφουκλες, 
όπου ολοκληρώθηκε η «γέφυρα» από όπου μπορεί πλέον να περάσει κάποιος με άνεση από την 
όχθη του ποταμού, και να συνεχίσει το δρόμο του από το «Κουτούτο» μέχρι το «Μύλο». Ας 
σημειωθεί ότι το πέρασμα των νερών προς το Μεσοπόταμο γίνεται πλέον με πόρτα ρυθμιζόμε-
νη, που ανεβοκατεβαίνοντας ρυθμίζει την ποσότητα του νερού που θα πάει στον άλλο ποταμό. 
Ολοκληρώθηκε έτσι μια εντυπωσιακή διαδρομή στη δυτική όχθη του ποταμού, δίπλα στα νερά 
και κάτω από τα πλατάνια. Η διαδρομή είναι ήδη κατάλληλη για πεζοπορία, και μπορεί με μικρές 
βελτιώσεις να γίνει κατάλληλη για ποδήλατο, ή και για ιππασία. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να 
είναι η επέκταση της διαδρομής μέχρι τις Καλύβες. Μένει ακόμα η παράκαμψη ενός πλατάνου, 
δίπλα από τις Άφουκλες, που βρίσκεται πάνω στην όχθη, η οποία όπως πληροφορηθήκαμε πρό-
κειται να κατασκευασθεί σύντομα με τη φροντίδα του Τοπικού συμβουλίου, και την ευγενική 
παραχώρηση του απαραίτητου χώρου από τους ιδιοκτήτες του διπλανού περβολιού.

ντίσουν το κτήριο πριν είναι πλέον 
αργά. Ας σημειωθεί ότι ο μύλος έχει 
κηρυχτεί διατηρητέος με απόφαση του 
Υπουργείου Πολιτισμού, από το 1999, 
απόφαση που παραθέτομε ξανά, αλλά 
δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες και 
ο πανδαμάτωρ χρόνος δεν φαίνετε 
να σέβονται την απόφαση.

ΦΕΚ 1839/Β/5-10-1999

Κήρυξη νερόμυλου στους Αρμέ-
νους επαρχίας Αποκορώνου Νομού 
Χανίων Κρήτης ως ιστορικού δια-
τηρητέου μνημείου.

«Χαρακτηρίζουμε τον νερόμυλο ιδ. 
Κληρονόμων Μανούσακα και Μανου-
σογεωργάκη και Κουταράκη, που 
βρίσκεται στους Αρμένους επαρχίας 
Αποκορώνου Νομού Χανίων, ιστο-
ρικό διατηρητέο μνημείο. Πρόκειται 
για συγκρότημα αποτελούμενο από 
τέσσερις ισόγειους χώρους και ένα 
στον όροφο που χρησιμοποιείται 
για κατοικία του μυλωνά.

Στους υπόγειους χώρους υπάρχουν: 
προθάλαμος - χώρος αποθήκευσης 

σιτηρών, όπου βρίσκεται και η είσοδος 
του αλευρόμυλου. Ο κυρίως χώρος 
του αλευρόμυλου διαθέτει τρία ζεύγη 
μυλόπετρων με τρία πηγάδια (Βου-
τσιά) και τρία στόμια εξόδου νερού 
(ζουριά) αντίστοιχα.

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

Το συγκρότημα στεγάζεται σε 
μονόρριχτες καμαροσκεπείς στέγες 
ενώ ο χώρος κατοικίας του μυλωνά 
έχει δίρριχτη κεραμοσκεπή.

Είναι τυπικό δείγμα αρχιτεκτο-
νικής προβιομηχανικής περιόδου, τα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία και η δομή 
των χώρων του συγκροτήματος συν-
δέονται με την λαϊκή παράδοση της 
Κρήτης του 18ου αιώνα, που έχει τις 
καταβολές της στην αρχιτεκτονική 
της όψιμης Βενετοκρατίας».

Ας δούμε και από τις σημειώσεις του αείμνηστου Μιχαήλ Λάμπρου 
Τερεζάκη (1912-1983) που έγραψε στην Εκάλη, τον Ιούλιο του 1976, 
τι έγρψε για τους νερόμυλους του χωριού μας. 

«Τρεις αλευρόμυλους εκινούσαν παλαιότερον. Πρώτον τον μύλον 
Άσπρες συκιές. Ο μύλος αυτός είχε και τις ονομαστές κοπάνες ένα 
είδος βιοτεχνίας σε αρχέγονον κατάστασιν, εκεί επεξεργάζοντα τα 
μαλλιά (ρασιές). Εκοπάνιζαν τις από μαλλιά ρασιές και ακολούθως 
έφθιαζαν τα ράσα σαν κάπες τα φορούσαν οι χωρικοί ήταν σχεδόν 
αδιάβροχα και ζεστερά.

Όχι μόνο οι Αποκορωνιώτες μα και Σφακιανοί και Καμπιανοί για 
να επεξεργασθούν τις ρασιές των και να φθιάξουν το καπότο τους που 
είχε κουκούλαν κωνοειδή, έρχονταν στις άσπρες συκιές Αρμένων.

Δεύτερος ο αλευρόμυλος Κουρκούτης ή Φτερωτή.
Τρίτος ο αλευρόμυλος του Φράγκου ή Μοναχό διότι είχεν μόνον μία 

αλευρόπετρα. Εκτός του Κουρκούτη τον οποίον οι Γερμανοί κατά την 
κατοχήν 1941-44 μετέτρεψαν εις πισίναν, οι δύο άλλοι σώζονται».
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• Πέθανε στα Χανιά στις 
10 Μαρτίου, ο Μανώλης 
Βιριρράκης ,  σύζυγος της 
Κατίνας και πατέρας του 
Μανώλη και του Αντώνη.

Αυτοί που φεύγουν...

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

• Πέθανε στο Ηράκλειο στις 
13 Μαΐου 2013,  και ετάφη στο 
νεκροταφείο του Προφήτη Ηλία 
στους Αρμένους, στις 14 Μαΐου, 
ο Μανούσος Φρεσκάκης, ετών 
82. Ο  Μανούσος ήταν σύζυγος 
της Κατίνας και πατέρας της 
Αργυρώς και του Δημήτρη.

• Πέθανε στα Χανιά στις 9 
Μαΐου 2013,  και ετάφη στο 
νεκροταφείο του Προφήτη 
Ηλία στους Αρμένους, στις 10 
Μαΐου, η Αγλαΐα Καβρουλάκη 
χήρα Γεωργίου, ετών 91. Η 

Αγλαΐα ήταν μητέρα της Ευαγγελίας και του 
Χαράλαμπου.

Μνήμη Μανούσου Δημητρίου Φρεσκάκη

Αντίο Φίλε
«Χάρε δε σε φοβάμαι πια / κι όντα το θέλεις 

κόπια / ένα ποτήρι είν’ η ζωή / κι εγώ μέχρι τον 
πάτο τό ’πια»

Με αυτή τη μαντινάδα απάντησες στην ερώτηση 
μου «πως πας με τα γεράματα;» σε μια από τις 
τελευταίες τηλεφωνικές συναντήσεις μας.

Και τώρα; Να είναι ελαφρύ το χώμα που 
σε σκεπάζει… Ελαφρύ ή βαρύ; Τι σε νοιάζει 
εσένα; Βαρύ είναι και το πένθος που άφησες 
στην πολυαγαπημένη μου οικογένεια σου, την 
άξια και μοναδική σύζυγο Κατίνα, τα παιδιά 
σου Δημήτρη & Κατερίνα, Άργη & Δημήτρη και 
βέβαια τα εξαίρετα εγγόνια σου. Φρόντισες όμως 
να μεταλαμπαδεύσεις στα παιδιά σου την ανθρω-
πιά, το ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρα 

σου που ήταν τα χαρίσματα σου. Γι' αυτά σου τα χαρίσματα όλη η κοινωνία του χωριού μας σε 
εκτιμούσε και θα σε θυμάται πάντα.

Και τώρα… μεταξύ μας. Με αποκαλούσες «φίλε Γιάννη» γιατί είμαι πράγματι αληθινός σου 
φίλος. Σου αφήνω λοιπόν φίλε Μανούσο μια παραγγελία, εκεί που πήγες χαιρέτα μου δυο άλλους 
πραγματικούς φίλους, το γέρο-Μπουντέ και τον επίσης γέρο-Δημητράκη… 

Συγχωρέστε με γι’ αυτή μου την υπερβολή, αλλά όσοι γνώρισαν αυτούς τους δυό και τους 
θυμούνται θα έχουν εισπράξει τι πάει να πει φιλία… Εμείς απλώς τους μιμηθήκαμε…

Απευθυνόμενος στην οικογένεια σου που πραγματικά αγαπώ, εύχομαι να έχουν υγεία, μακρο-
ζωία και οι ανθρώπινες αξίες που τους δίδαξες να είναι σύντροφος τους.

Σε σένα Κατίνα, έχω το θάρρος να σου ζητήσω να συνέλθεις γρήγορα και να τον θυμάσαι 
πάντα.

Φίλε καλό σου ταξίδι.
Γιάννης Μπουντές, 16  Μαΐου 2013

Μνήμη Μανούσου Δημητρίου Φρεσκάκη

Με μεγάλη θλίψη και οδύνη πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο χαμό άλλου ενός ξεχωριστού Αρμενι-
ανού – πολύ αγαπητού και ξεχωριστού ηθικού και πνευματικού αναστήματος, μετά τις Άγιες μέρες 
του Πάσχα. Πρόκειται για τον ψηλό, το Μανούσο το Φρεσκάκη, ψηλός στο σωματικό ανάστημα, 
αλλά και στο ανθρωπιστικό, κι όχι μόνο.

Κεραυνός εν αιθρία η είδηση του χαμού του, διότι δεν είχε προβλήματα υγείας η κάτι το ανη-
συχητικό, όμως όλα μπορεί να συμβούν, όταν έχεις το κάλεσμα του Μεγαλοδύναμου.

Τώρα ποιος ήταν ο Μανούσος, ο τόσο αγαπητός  Αρμενιανός – παιδί του Δημήτρη, ενός φτωχού 
γυρολόγου μικροπωλητή, ανά τον Αποκόρωνα, που μαζί με τον αδελφό του Γιώργη, που χάσαμε πριν 
λίγα χρόνια –πρώην προέδρου, για πολλά χρόνια του Συλλόγου Αρμενιανών Αττικής, για πολλά 
και Αντιπροέδρου της Παγκρητίου Ενώσεως –  κατάφεραν παρά τη φτώχεια τους, να σπουδάσουν 
και να διακριθούν στο στίβο της ζωής;

Ο Μανούσος υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια Γενικός Διευθυντής στο εργοστάσιο παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος, της Δ.Ε.Η. στα Λινοπεράματα  Ηρακλείου, με μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη 
και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της Κρήτης.

Η συμμετοχή του σ’ ότι καλό για το χωριό 
μας, δεδομένη, ήταν ο άνθρωπος που είχε πάντα 
μια σωστή άποψη και λύση.

Ο Μανούσος μαζί με τη σύζυγό του Κατίνα 
Λιναράκη, από το διπλανό Νιό Χωριό δημιούρ-
γησαν, μια αξιοζήλευτη οικογένεια, στα χρόνια 
που έζησαν μαζί. Ευτύχησαν να δουν τα δυο 
τους παιδιά – την Άργη [Αργυρώ], υπάλληλο 
της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη, παντρεμένη με τον 
Δημήτρη Αμανατίδη, και τον γιό τους Δημήτρη 
επίσης παντρεμένο με δυο παιδιά στο Ηράκλειο, 
καθηγητή τεχνικής εκπαίδευσης.

Λυπάμαι που η μοίρα δεν τον άφησε να χαρεί 
όσο θά’ θελε παιδιά και εγγόνια, στα οποία θέλω 
να εκφράσω τα ειλικρινή εγκάρδιά μου  συλλυ-
πητήρια, και να κρατήσουν πέρα από τις τόσες 
χαρές που έζησαν, απ’ το δικό τους Μανούσο,τον 
ήρεμο χαρακτήρα του, το επίπεδό του, και την 
αγάπη του για το χωριό και τους συγχωριανούς, 
στοιχεία που νομίζω έχουν όλοι τους.

Ακόμη ο Μανούσος Φρεσκάκης, μαζί και με 
κάποιους άλλους που χάσαμε πρόσφατα, όπως 
και ο Γιάννης Παπαγιαννάκης, θα είναι οι προ-
σωπικότητες που δύσκολα θ’ αναπληρωθούν 
στους Αρμένους.

Είναι ακόμα οι μορφές, που πέρα της εκτιμήσεως 
που έτυχαν από τους συγχωριανούς τους θα μας 
λείψουν την καλοκαιρινή ιδιαίτερα περίοδο, από 
το πάνελ της πλατείας, την παρέα των ταβλαδό-
ρων, αλλά και του καφέ που απολάμβαναν στον 
πλατανοδροσιό, με τα γνωστά πειράγματα  και 
κεράσματα που δεχόταν και έδιναν.

Απ’ όπου κι αν βρίσκονται οι Αρμένοι θα 
τους θυμούνται με ξεχωριστό σεβασμό – ένα 
σεβασμό και εκτίμηση – όσο αφορά τον Μανούσο 
- είχε και έχει από την οικογένειά μου, πέρα της 
κουμπαροσυντεκνιάς.

Εύχομαι το Αρμενιανό χώμα που αγάπησε, 
καλλιέργησε και ήθελε να τον δεχθεί,να είναι 
ελαφρύ και η μνήμη του αιωνία.

Κατίνα – Αργυρώ- Δημήτρηδες – Κατερίνα 
και εγγόνια, να ζήσετε χίλια χρόνια να τον θυμό-
σαστε, γιατί σας αγαπούσε και νοιαζόταν όλους 
το ίδιο, και ήταν υπερήφανος για σας.

Γιάννης Τερεζάκης 
Πρόεδρος Αρμενιανών Αττικής 

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων  
Αποκορώνου

Ο αξέχαστος Μανούσος με την γυναίκα του Κατίνα σε 
στιγμές ευτυχισμένες.
«Παντέρμε κόσμε γελαστή, ψεύτη και ψοματάρη
ποιος είναι που σε κέρδισε, να χω κι εγώ τα θάρρη.»

Χ. Μπ.



η εφημερίδα των αρμενιανών 1515

Δωρεές στην ενορία
Η Μαρία Ορφανάκη, δώρησε στην εκκλησία τις λαμπάδες του 

επιταφίου. Στη μνήμη του Μιχαήλ Καβρουλάκη η οικογένεια του 
προσέφερε στην ενορία το ποσόν των 50 €. Στη μνήμη του Μανούσου 
Φρεσκάκη: η σύζυγος και τα παιδιά του προσέφεραν στην ενορία 
Αρμένων το ποσόν των 200 €, η Νίτσα και Μάργη Φρεσκάκη 100 €  
και η Μαίρη Ανδρουλιδάκη το ποσό των 50 €.

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  
Ο πρόεδρος εφημέριος Εμμανουήλ Νικολακάκης, 

πρωτοπρεσβύτερος

Αν έλεγα πως δεν φοβάμαι, ή 
δεν φοβήθηκα ποτέ μου τίποτα, 
δεν θα έλεγα την αλήθεια. Όμως, 
σε σύγκριση με το τι ακούω γύρω 
μου, νοιώθω αρκετά δυνατός και 
άφοβος. Ελάχιστα πράγματα με 
φοβίζουν και πολύ λιγότερα με 
τρομάζουν πραγματικά, και αυτά 
βρίσκονται στα όρια της λογικής, 
μεταξύ γνωστού και άγνωστου 
και μεταξύ αυτών που μπορείς, ή 
είναι λογικό να μην μπορείς, να 
ελέγξεις.

Αν πρέπει να ξεχωρίσω κάτι 
που με φοβίζει πραγματικά, αυτό 
έχει να κάνει με τις περιπτώσεις 
όπου συντρέχουν δύο δεδομένα: 
απόλυτο σκοτάδι και άγνωστο 
περιβάλλον. Την κατάσταση επι-
δεινώνει η απουσία άλλου ανθρώπου κοντά μου.

Μια τέτοια κατάσταση έζησα, όταν χρειάστηκε –προχωρημένη νύχτα– να 
περπατήσω μόνος μου από τις Καλύβες στους Αρμένους, όπου έμενα τότε. 
Μαθητής ακόμα στο παλιό εξατάξιο Γυμνάσιο του Βάμου. Μετά από 
μια κινηματογραφική βραδιά στα Χανιά, όπου η τάξη μας είχε πάει με 
λεωφορείο, για να παρακολουθήσει μια ταινία,  οι συμμαθητές μου με 
εγκατέλειψαν στην τύχη μου, στις Καλύβες. Είχα όμως κι εγώ τις ευθύνες 
μου, γιατί τους έκανα τον ατρόμητο· ψευτοπαλληκαριά, δηλαδή. Και αυτό, 
γιατί, εκτός από τον εγωισμό μου, είχα τις ελπίδες μου για συντροφιά σ’ 
ένα παλιό φακό που είχα μαζί μου, αν και αυτός πότε άναβε, πότε δεν 
άναβε, ανάλογα με τα γούστα του και τις καιρικές συνθήκες. 

Τη διαδρομή αυτή την είχα κάνει πάμπολλες φορές, αλλά με το φως 
της ημέρας. Αυτή ήταν η πρώτη νυχτερινή μου διαδρομή, από το ένα 
χωριό στο άλλο.

Στην αρχή τα πράγματα κυλούσαν ομαλά, χωρίς τίποτα το συνταρακτικό. 
Το ασθενικό φως του φακού μου ήταν αρκετό για να διώξει από το μυαλό 
μου περίεργες σκέψεις και ακαθόριστους θορύβους, που με ακολουθούσαν, 
λες και ήθελαν να μου κάνουν συντροφιά. Όσο προχωρούσα, όμως, τόσο 
και ξεψυχούσε η φωτεινή δέσμη του φακού μου, που η υγρασία του περι-
βάλλοντος την έκανε ολοένα και πιο ασθενική. Ώσπου επήλθε το μοιραίο. 
Λίγο πριν φτάσω έξω από το κοιμητήριο των Καλυβών, η μπαταρία του 
μας εγκατέλειψε, πηγαίνοντας, φαίνεται, στο χώρο των νεκρών του κοιμη-
τηρίου, σαν νεκρή που ήταν και αυτή. Και τότε άρχισαν να με ζώνουν τα 
φίδια και οι ανησυχίες. «Αυτός ο θόρυβος τι να ήταν;» αναρωτιόμουνα. 
«Και αυτή η σκιά;» Αν δεν ήταν το νεκροταφείο δίπλα μου, θα έλεγα πως 
ο οποιοσδήποτε θόρυβος θα μπορούσε να προέρχεται από οποιοδήποτε 

φυσικό γεγονός, από οποιοδήποτε 
κατοικίδιο ζωάκι που περνούσε από 
κοντά μου. Αλλά τώρα; Στην αρχή 
τα ’βαλα με την περηφάνια μου, 
που ήθελα να κάνω τον γενναίο 
στους συμμαθητές μου, ή μάλλον 
στις συμμαθήτριές μου –για να λέμε 
την αλήθεια. Ύστερα ανακάλεσα τη 
σκέψη μου κοντά μου. Στο σκοτάδι 
που επικρατούσε ήταν δύσκολο 
να υπολογίσω πού βρισκόταν η 
άκρη του δρόμου. Για μεγαλύτερη 
ασφάλεια προσπαθούσα να βαδίζω 
ακριβώς στο κέντρο της ασφάλτου. 
Αλλά δεν ήθελα να πηγαίνω και 
πολύ αριστερά, γιατί πλησίαζα 
τον τοίχο του νεκροταφείου. Και 
πίσω από αυτό τον τοίχο πολλά 
μπορούσαν να συμβαίνουν, ή να 

συμβούν κάποια στιγμή. Μια πρώτη ανατριχίλα διέσχισε τη ραχοκοκαλιά 
μου από πάνω μέχρι κάτω. Ύστερα μια δεύτερη, και μια τρίτη, μέχρι που 
ένιωθα την πλάτη μου να ξεκολλάει από το κορμί μου. 

«Έλα Μανώλη στα καλά σου» έλεγα στον εαυτό μου, προσπαθώντας 
να τον πείσω ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, και πως οι νεκροί θα προτι-
μούσαν να μείνουν στην ησυχία τους, παρά να βγουν στο δρόμο Φλεβάρη 
μήνα· και μάλιστα νυχτιάτικα. Αλλά δεν ήμουν και πολύ βέβαιος για την 
ώρα που βγαίνουν –αν βγαίνουν πραγματικά– οι νεκροί ή οι ψυχές τους, 
για νυχτερινούς περιπάτους.

Κόντευα να περάσω το νεκροταφείο όταν ένα ξαφνικό «μπαμ» έσκισε 
την ηρεμία της νύχτας κι έφτασε σαν γροθιά στο μέρος της καρδιάς μου. 
Παρά την απρόσμενη τρομάρα που μου δημιούργησε αυτός ο θόρυβος, γρή-
γορα κατέληξα στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ήταν κανένας γκαζοτενεκές, 
που κάποιο σκυλί ή κάποιος γάτος, τον έσπρωξε από κάποιο μνήμα, και 
τον προσγείωσε με πάταγο σ’ ένα τσιμέντινο διάδρομο· από αυτούς που 
οδηγούν στους διάσπαρτους τάφους του νεκροταφείου. Όμως, δεν υπήρχε 
κανείς κοντά μου να συμμεριστεί τη λογική της εξήγησης που έδωσα, και 
να σου πάλι οι ανατριχίλες κι ένας κρύος ιδρώτας να διατρέχουν την πλάτη 
μου. Κι ύστερα, σειρά είχαν τα πόδια μου, που άρχισαν να τρέμουν και να 
μουδιάζουν. Προσπάθησα να μη σκέφτομαι τους νεκρούς, με τους οποίους 
ποτέ δεν είχα προβλήματα. Άλλωστε, το κοιμητήριο ανήκε σε άλλο χωριό, 
οπότε –έλεγα στον εαυτό μου– τι θα μπορούσαν να θέλουν από μένα οι 
άγνωστοί μου νεκροί; Κι έτσι ηρέμησα προσωρινά. Αλλά μόλις έφυγε το 
μυαλό μου από τους νεκρούς, πήγε στους ζωντανούς. «Αυτοί» σκέφτηκα 
«θα μπορούσαν να θέλουν κάτι. Όπως χρήματα, π.χ. Αν κάποιος είχε στήσει 
καρτέρι στους καθυστερημένους περαστικούς;» Και να τος πάλι ο ιδρώτας 
να με λούζει, και να τρεμούλες στα πόδια μου. Σκέφτηκα πάλι το φακό 
μου, που τον είχα βάλει στην τσέπη μου, μήπως και μάζευε λίγη ενέργεια 
από τη ζέστη του κορμιού μου. Και πράγματι το κόλπο δούλεψε, αλλά 
η επαναφορά της μπαταρίας στη ζωή κράτησε ελάχιστα. Αλλά ακόμα κι 
αυτή η ολιγόλεπτη «μετεμψύχωση» μου αναπτέρωσε το ηθικό. Λίγο με τα 
παιχνίδια του φακού, λίγο με τα παιχνίδια του μυαλού μου, που πότε το 
έστελνα εδώ πότε εκεί, η ώρα περνούσε. Λίγο ακόμα, και είχα καλύψει 
τα δύο χιλιόμετρα απόστασης, που χωρίζουν το ένα χωριό από το άλλο. 
Τώρα, αν τα δύο αυτά χιλιόμετρα εμένα μου φάνηκαν δέκα, αυτό είναι 
μια άλλη ιστορία. Όμως, το γεγονός που μετράει είναι ότι τα κατάφερα να 
φτάσω σώος στο χωριό μου. Την άλλη μέρα, που πήγα πάλι στο Γυμνάσιο, 
μπορούσα να υπερηφανεύομαι στους συμμαθητές μου για το κατόρθωμά 
μου. Και όπως τους εξιστορούσα τα γεγονότα, ένοιωθα πως είχα ψηλώσει 
και καμιά δεκαριά πόντους, από την περηφάνια μου…     

Μανώλης Πιπεράκης

ΑΡΜΕΝΟΙ - ΚΑΛΥΒΕΣ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
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Τιμήθηκαν 26 λογοτέχνες-συγγραφείς 
από την Ένωση Συντακτών

Σε εκδήλωση της Ένωσης Συντακτών Κρητικού 
Τύπου στην Αθήνα, τιμήθηκαν 26 άξια τέκνα της 
Κρήτης, λογοτέχνες - συγγραφείς τακτικά μέλη της 
Ένωσης. Όπως τόνισε στην ομιλία του ο Πρόεδρος 

της Ένωσης, 
«τιμούμε τα 
26 άξια τέκνα 
της Κρήτης 
Λογοτέχνες - 
Συγγραφείς, 
τακτικά μέλη 
της Ένωσης 
π ο υ  έ χ ο υ ν 
α ν α λ ώ σ ε ι 
πολλές ώρες, 
μέρες, μήνες 

από τη ζωή τους για να γράφουν και συνεχίζουν να 
γράφουν και ήδη έχουν εκδώσει ένα πολύ μεγάλο 
αριθμό αυτοτελών αξιόλογων βιβλίων με ποικίλα 
θέματα. Ορισμένα έχουν μεταφραστεί σε ξένες 
γλώσσες και ειδικά ένα από αυτά σε 16 γλώσσες. 
Πολλοί από τους τιμώμενους έχουν βραβευτεί από 
την Ακαδημία Αθηνών, από διάφορα πνευματικά 
Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού για τα 
έργα τους.

Αρκετοί δε πέραν από τη συγγραφική τους 
δημιουργία έχουν ασχοληθεί με μελέτες, άρθρα 
σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων 
καθώς και με εργασίες σε συλλογικές εκδόσεις και 
διδακτορικές εργασίες, μεταφράσεις κ.λπ.

Όλοι οι τιμώμενοι είναι συντάκτες Κρητικών 
εντύπων που εκδίδονται στην Κρήτη, στην Αθήνα και 
το εξωτερικό. Σημειώνουμε ότι το 2003 τιμήθηκαν 
άλλοι 16 συγγραφείς στην αίθουσα της Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών».

22/5 Ιστορική επέτειος 

Ευχαριστώ τους φίλους που με θυμήθηκαν 
σήμερα 22 ΜαÀου, στα γενέθλιά μου. 
Μπορεί εγώ να είμαι ένας ασήμαντος 
άνθρωπος, αλλά τα γενέθλιά μου είναι 
πολύ σημαντικά και να γιατί: Πριν 68 
χρόνια ακριβώς, η μάνα μου κατέβηκε 
στην πλατεία του χωριού μας για να 
χαιρετήσει τους Έλληνες στρατιώτες 
που οδηγούσαν τους ντροπιασμένους 
Γερμανούς στο λιμάνι, για να φύγουν 
στην πατρίδα τους. Την επομένη το πρωί 
(22 Μαΐου) γεννιόμουν εγώ! Το πράγμα 
είναι ολοφάνερο. Έμαθαν οι Γερμανοί 
ότι γεννιέται ένας μεγάλος άνδρας 
και το ‘βαλαν στα πόδια. (Υπάρχουν, 
βέβαια, και οι ζηλόφθονοι που λένε ότι 
εγώ περίμενα να φύγουν οι Γερμανοί, 
και ύστερα να γεννηθώ. Όμως αυτοί 
που υποστηρίζουν τη δεύτερη εκδοχή 
είναι ελάχιστοι). 

Τέλος πάντων, εγώ σήμερα περίμενα 
περισσότερες ευχές. Κι αφού πήγε μεση-
μέρι και είδα ότι λίγοι με θυμήθηκαν, 
μπήκα στο αεροπλάνο της φαντασίας 
μου και πήγα μέχρι την Αφρική και βρήκα 
τους παλιούς μου φίλους, τους Μασάϊ. 
να τους πω τον πόνο μου. Οι άνθρωποι 
χάρηκαν για την επίσκεψη και την τιμή 
που τους έκανα, και ζήτησαν να μάθουν 
τα νέα μου. Τους μίλησα πρώτα για τα 
γενέθλιά μου και την ιστορική τους 
σημασία, κι αυτοί με κέρασαν γάλα 
άγριας αγελάδας και μου ευχήθηκαν 
να ξεπεράσω σε ηλικία τον σεβάσμιο 
αρχηγό της φυλής τους. Στη συνέχεια, 
αναφέρθηκα στις δοκιμασίες που περ-
νάει η Ελλάδα και τις δυσκολίες που 
μας δημιουργούν οι Γερμανοί δανειστές 
μας. Κι αυτοί γέλασαν με την ψυχή τους, 
χτυπώντας, συγχρόνως, δυνατά τα ραβδιά 
τους στο έδαφος και σηκώνοντάς τα, 
στη συνέχεια, ψηλά στον αέρα. Και μετά, 
ο εκπρόσωπος του καταυλισμού μου 
λέει: “Ακούνα ματάτα φίλε μου, ακούνα 
ματάτα (κανένα πρόβλημα). Δεν έχεις 
παρά να κοινοποιήσεις στο Facebook 
ότι ο άνθρωπος που τους έδιωξε από 
την Κρήτη ζει ακόμα στην Ελλάδα. Και 
μόλις αυτοί το αντιληφθούν, θα φύγουν 
κακήν-κακώς”.

Αυτά μου είπαν οι φίλοι μου οι Μασάϊ, 
με τους οποίους με δένει μια μακρά και 
γνήσια φιλία, και γι’ αυτό κοινοποιώ 
αμέσως στο Facebok την ιστορία μου. 
Για να το μάθουν οι Γερμανοί, και όσοι 
φίλοι μου έχουν ξεχάσει την ιστορική 
αυτή επέτειο.     Μανώλης Πιπεράκης

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε από τους αγαπητούς 
αναγνώστες τα παρακάτω ποσά ως οικονομική ενίσχυση 
της εφημερίδας μας.
Λυκάκης Σταύρος Αθήνα 20 €
Κοκοτσάκη Ολυμπία Χανιά 50 €
Καβρουλάκη Μαρία  Αθήνα 20 €
Προεστάκη Λιονουδάκη Βάσω Καλύβες 30 €
Πατσουράκης Ευτύχης Χανιά 30 €
Κουρομιχελάκης Γιώργος Αθήνα 25 €
Κουρομιχελάκης Γιάννης Αθήνα 25 €
Καβρουλάκη Τσισμενάκη  
Μαρία  Αυστραλία 150 
δολ Αυστραλίας
Αβερκάκης Γιώργος Αρμένοι 25 €
Αβερκάκη Καλλιτσάκη Ελένη Χανιά 25 €
Παπαδάκης Γιώργος Καλύβες  40 €
Πολυχρονάκη Μαρίκα Αθήνα 50 €
Φρεσκάκης Δημήτρης 
του Γεωργίου Αθήνα 20 €
Φρεσκάκη Νίτσα Αθήνα 20 €
Ζαβραδινού Ελπίδα Αθήνα 15 €
Χατζηδάκης Γιώργος Αρμένοι 50 €
Τσιτσιρίδης Χρίστος  
του Ιωάννου Χανιά 50 €
Ορφανάκης Μιχάλης  Αρμένοι 20 €
Ανώνυμος  20 €
Παπαδομανωλάκης Κώστας Μαχαιροί 50 €
Βιριράκη Κορνηλία και Αργεντίνη στη μνήμη 
του πατέρα τους Γιώργου Αρμένοι 50 €
Προεστάκης Γιάννης Αθήνα 50 €
Κακέπης Αλέκος Σίσι Λασιθίου  20€
Λυκάκης Σταύρος Αθήνα 20 €
Παπαδοπούλου Κούλα Θεσ/νίκη 50 €
Πατεράκη Μαρίκα Αθήνα 100 €
Σωτηρίου Γιώργος Αθήνα 20 €

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Σε ειδική τελετή, ανακοινώθηκαν από την αρμό-
δια επιτροπή της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας 
της Φύσης οι παραλίες που βραβεύονται με τη 
Γαλάζια Σημαία για το 2013. Συνολικά 393 ακτές 
και 9 μαρίνες, ανάμεσά τους 88 από την Κρήτη, 
παίρνουν φέτος τη Γαλάζια Σημαία.

Αναλυτικά, 20 παραλίες βραβεύονται στα Χανιά, 

Ο Νίκος Δασκαλάκης επιδίδει την τιμητική 
πλακέτα στον Γιώργο Γιακουμινάκη.

18 στο Ρέθυμνο, 14 στο Ηράκλειο και 36 στο Λασίθι, 
όπως επίσης και μία μαρίνα στο Λασίθι.

Ο νομός Χανίων χάνει πέντε γαλάζιες σημαίες 
από πέρυσι, ενώ στο Δήμο Αποκορώνου απονέμο-
νται 5 , από 6 το 2012, στις παραλίες στις Καλύβες: 
Μαϊστράλι – Ξυδά – Κυανή Ακτή και στη Γιωργούπολη 
στον Καβρός και Περαστικός

Γαλάζιες σημαίες


