
Οι καλοκαιρινές δραστηριότητες  
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων 

• Ο Πολιτιστικός σύλλογος Αρμένων καλωσόρισε το 
καλοκαίρι με το άνοιγμα των κληδόνων, 22 Ιουνίου, που 
πραγματοποιήθηκε για άλλη μια φορά με πολύ κέφι στην 
πλατεία του χωριού μας.

• Στις 19 Ιουλίου, αναβιώσαμε μετά από χρόνια το 
πανηγύρι του Προφήτη Ηλία στο χώρο του κοινοτικού 
περίπτερου Αρμένων «Τζίτζικας». 

• Σάββατο 10 Αυγούστου, η θεατρική ομάδα Tsokara 
Reflections ψυχαγώγησε τα παιδιά στο χώρο του Παιδικού 
σταθμού Αρμένων με την θεατρική παράσταση «Ακούς τη 
γιορτή;»

• Στις 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή 
εκδρομή του συλλόγου στο Ηράκλειο, Γενί Γκαβέ - Αγ. 
Πελαγία- Λίμνη Κουρνά.

• Τέλος 4-7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του χωριού το 1ο τουρνουά σκάκι 
Αποκόρωνα, το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Ορφανάκη που παρα-
χώρησε το χώρο του καφενείου για το άνοιγμα των κλη-
δόνων, καθώς επίσης και το Μάνθο Νικολακάκη για τη 
φιλοξενία του στο Τζίτζικα την ήμερα του πανηγυριού 
του Προφήτη Ηλία.

Τέλος, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα νέα παιδιά του 
χωριού, που με πολύ χαρά βοήθησαν να υλοποιηθούν αυτές 
οι εκδηλώσεις. 

από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρμένων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
«Λαϊκή μουσική παράδοση και καλλιτέχνες Αποκορώνου»

Από την παρουσίαση του βιβλίου 
«Λαϊκή μουσική παράδοση και 
καλλιτέχνες του Αποκορώνου» 
των Γιάννη Λεντάρη και Γιώργου 
Γιακουμινάκη που αναφέρεται 
σε δημοφιλείς αλλά και λιγότερο 
γνωστούς καλλιτέχνες του Αποκόρωνα, 
οι οποίοι άφησαν τη σφραγίδα τους 
στην πλούσια μουσική παράδοση 
της επαρχίας Αποκορώνου από το 
19ο αιώνα έως τις μέρες μας. 

Το βιβλίο, που είναι έκδοση της Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου Χανίων, 
παρουσιάστηκε στις 25 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού 
Τύπου (Ι.Ε.Τ.) στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου (Κοινωφελές `Ιδρυμα «Αγία 
Σοφία») σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου 
Χανίων με την υποστήριξη του Δήμου Αποκορώνου, του ΙΕΤ και του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος «Αγία Σοφία». Αναλυτικά στις σελ. 4, 5, 10, 11.

Φθινόπωρο 2013

Αρμένοι

Τσαρούχης (1910-1989), Οι τέσσερις εποχές (1972)

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα 
και μέσα κλίμα θρησκευτι-

κής κατάνυξης και ευλά-
βειας, γιορτάσθηκε και 

φέτος στις 15 Αυγούστου η 
γιορτή της Παναγίας. Πολύς 
ο κόσμος που προσήλθε στη 

Χάρη της τόσο στον εσπε-
ρινό όσο και την ημέρα της 

γιορτής. Στη Θεία λειτουργία 
εκτός από τον εφημέριό μας  
Παπά Μανώλη Νικολακάκη 
έλαβε μέρος και ο συγχωρι-

ανός μας  παπά Μανώλης 
Καβρουλάκης.

τΟ ΠΑνΗγΥΡΙ τΗΣ ΠΑνΑγΙΑΣ
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γάμοι

Ο Αντώνης, γιος του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας Καλλιβρετάκη (το γένος 
Πολυράκη), και η Αντιγόνη, κόρη του Παναγιώτη και Αθηνάς Σφακιανάκη (το 
γένος Μιχελάκη), παντρεύτηκαν στις 24 Αυγούστου 2013, στον Ιερό Ναό Αγίων 
Θεοδώρων στην Τρούλα Κουντούρας. Κουμπάρα ήταν η Κατερίνα Κοντορίνη.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν. 

γεννήσεις

Η Χριστίνα γάρδια, σύζυγος του Βασίλη Κοτίδη, γέννησε, στις 5 Αυγούστου 
2013, κοριτσάκι. Ευχόμαστε σε όλους τους συγγενείς να τους ζήσει, και ξεχωριστά 
στη γιαγιά Μαρία και στον προπάππου Βασίλη και στην προγιαγιά Αργυρώ.

Η Μαρία νικητάκη, σύζυγος του Λεδάκη Κωνσταντίνου, γέννησε, στις 2 
Αυγούστου 2013, κοριτσάκι. Ευχόμαστε σε όλους τους συγγενείς να τους ζήσει, 
και ξεχωριστά στον παππού Χρήστο και την γιαγιά Ίνια.

Βαφτίσεις

Ο Στρατής και η Αντωνία τσιτσιρίδη, βάφτισαν το γιό τους, στη Παναγία του 
Πετρέ, στ’ Ασκύφου, στις 28 Ιουλίου 2013 και τον ονόμασαν Χρήστο. Νονός 
ο Ελευθέριος Γαρουφαλιάς. Ακολούθησε γλέντι στο κέντρο «Μετόχι» στους 
Αρμένους.
Στους γονείς, κουμπάρο και συγγενείς, ευχόμαστε να χαρούν το νεοφώτιστο. 

κοινωνικά

Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το επόμενο φύλλο θα πρέπει 
να έχει φτάσει στην εφημερίδα μέχρι 15/11/2013.

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.

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙνΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  
ΣτΟ ΧΩΡΙΟ 

Με ξεχωριστή επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η ημερήσια 
εκδρομή που διοργάνωσαν, ο Σύλλογος Αρμενιανών Αττικής ο 
«Κριτοβουλίδης» σε συνεργασία με την ενορία Αρμένων. Η δια-
δρομή με πολύ κέφι και ανέκδοτα, ήταν αρχικά Αρμένοι -Αγία 
Πελαγία –για μπάνιο και καφέ. 

Στη συνέχεια απολαύσαμε το μεσημεριανό –παραδοσιακό 
ψητό γουρουνόπουλο στη Δροσιά –πρώην Γενί Γκαβέ, με πολύ 
κρασί, σε ταβέρνα που είχαμε κλείσει από πριν, και δεχτήκαμε το 
κέρασμά της, παγωμένη ρακί και σύκα, καθώς και τους νόστιμους 
λουκουμάδες της με πολύ μέλι, σκεπασμένους με πολύ παγωτό. 

Συνεχίσαμε με τις σχετικές ανέκδοτες ιστορίες του Χαλβά του 
Λευτέρη του παπά –Μανώλη, και των άλλων, ως τις απογευματινές 
ώρες που φτάσαμε στη λίμνη του Κουρνά για τον απογευματινό καφέ 
και τη βόλτα με τις βάρκες ποδήλατα, μέσα στη λίμνη. Ξεχωριστή 
νότα της εκδρομής η συμμετοχή ενός νέου ζευγαριού Γερμανών, 
που μας ευχαρίστησαν ιδιαίτερα, για τη συμμετοχή τους, και μας 
είπαν ότι ήταν κάτι ξεχωριστό και μια από τις ωραιότερες μέρες 
των διακοπών τους στην Ελλάδα και την Κρήτη. Η συμμετοχή 
όλων ήταν μια ευχάριστη μέρα, και δώσαμε νέο ραντεβού για το 
επόμενο καλοκαίρι, για επανάληψη.            γιάννης τερεζάκης

Πριν λίγα χρόνια είδα ένα παράξενο όνειρο. 
Περπατούσα, λέει, σε ένα βουνό, μάλλον έψαχνα 
για κάποιο ξωκλήσι. Φαίνεται ότι είχα χάσει τον 
δρόμο μου, ήταν ερημιά κι έπεφτε σούρουπο. 
Κουρασμένη κι ανήσυχη κάθισα σ’ ένα βραχάκι. 
Ξαφνικά είδα να έρχεται απ’ το μονοπάτι μια 
γυναίκα πάνω σ΄ ένα γαϊδουράκι. Έτρεξα ανα-
κουφισμένη προς το μέρος της. Ήταν μια νέα 
γυναίκα με μάτια μελαγχολικά, φορούσε τσεμπέρι 
και μιλούσε με έντονη κρητική προφορά.

«Είσαι η κόρη της Ερηνούλας, έτσι;» Μου 
έδειξε ποια κατεύθυνση να ακολουθήσω και πριν 
χαθεί στην στροφή του μονοπατιού, στράφηκε και 
μου είπε ήσυχα: «Να πεις στη μητέρα σου πολλά 
χαιρετίσματα από την Μαρία του Φρέ κι ότι της 
έχω μεγάλο παράπονο, μ’ έχει ξεχάσει για πολλά 
χρόνια, εγώ όμως δεν την ξέχασα».

Ξύπνησα κι ένοιωθα πολύ προβληματισμένη από 
το όνειρό μου. Αυτήν την γυναίκα με το παράξενο 
επίθετο δεν την είχα ξαναδεί. Σίγουρα όμως γνώριζε 
την μητέρα μου αφού την αποκάλεσε Ερηνούλα, 
όπως την φώναζαν μικρή. Πώς ήξερε όμως ότι 

ήμουν κόρη της; Έμεινα με την απορία. 
Την επομένη είχα καλέσει για φαγητό όλη 

την οικογένεια. Στο τραπέζι τους διηγήθηκα το 
όνειρό μου. Είδα το πρόσωπο της μητέρας μου ν’ 
αλλάζει χρώματα, κατακόκκινο, χαλκοπράσινο, 
κέρινο. Ταραγμένη εξήγησε «Η γυναίκα αυτή 
ήταν η Παναγία του Φρε. Όταν ήσουν μωρό - 
μέναμε στα Χανιά τότε - είχες αρρωστήσει βαριά. 
Σε έταξα στην Χάρη Της, όταν γίνεις καλά να 
σε πάρω στα χέρια κι από το χωριό μου τους 
Αρμένους να πάω περπατώντας στην εκκλησία 
της στο Φρε. Εσύ έγινες καλά, μετακομίσαμε στην 
Αθήνα, με τα χρόνια το τάμα ξεχάστηκε».

Τότε άκουσα για πρώτη φορά πως υπήρχε 
χωριό Φρε στον ορεινό Αποκόρωνα.

Είπα αποφασιστικά: «Το τάμα πρέπει να 
εκπληρώνεται. Το ερχόμενο καλοκαίρι, μάνα, 
θα κατεβούμε στην Κρήτη. Θα κάνουμε την 
διαδρομή οι δυο μας περπατώντας πιασμένες 
χέρι-χέρι. Καλύτερα ένα τάμα να εκπληρώνεται 
έστω κουτσουρεμένο και καθυστερημένο παρά 
καθόλου».

Το σχέδιο δεν 
πραγματοποιή-
θηκε το επόμενο 
καλοκαίρι, στο 
μεταξύ η μητέρα 
μου πέθανε. Εγώ 
όμως δεν ησύχα-
σα, ένοιωθα ότι 
κάτι χρωστούσα 
στην Παναγία 
του Φρε. Δυο χρόνια αργότερα πήγα με τον 
αδελφό μου σ’ εκείνο το ορεινό χωριό, για πρώτη 
φορά στη ζωή μου. Αφιέρωσα μια μεγάλη εικόνα 
‘Το Άξιον Εστί’ στην εκκλησία της και παρακά-
λεσα την Παναγία να δεχθεί ότι έστω κι ύστερα 
από τόσα χρόνια το τάμα στην Χάρη Της είχε 
επιτέλους εκπληρωθεί.

τιτίκα Πική – Φιλόλογος

Υ.Γ. Φεύγοντας από του Φρε κάποιος μου ανέφερε 
για μια Παναγία των Βράχων. Αν κάποιος γνωρίζει, 
ας γράψει κάτι σχετικά, θα περιμένω με ενδιαφέρον. 
Ευχαριστώ.

Η ΜΑΡΙΑ τΟΥ ΦΡΕ
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αντινάδες

Θάλασσα λεν’ την τύχη μου 
κι ούλα τα θαλασσώνει,
μα ’γω ’μαι γλάρος στον αφρό 
και βράχος στο τιμόνι.

Ταμένο μ’ έχ’ η μοίρα μου 
σ’ ασπάλαθο και βάτο
κι ως θα ξεφύγω του μιανού, 
άλλος με ρίχνει κάτω.

Κάμε, καρδιά, όξω νου, 
περαστικοί ’μαστε όλοι
κι έμπαινε που και μια φορά 
σε κουζουλού περβόλι.

Επήρες μου τονε το νου 
και μπλιο δεν τον ορίζω
και θα τα χάσω τα οζά 
στα όρη όπου γυρίζω.

Ετσά ’ν’ ο κόσμος μάθια μου, 
μια ήλιος και μια χιόνι,
πότες δοξάζει το Χριστό, 
πότες τόνε σταυρώνει.

Αντωνία Μηλογιαννάκη

αροιμίες

Είντα χαΐρι διάφορο, ο πλάτανος ν’ ανθίσει,
σαφίς πλατανοκούμαρα τον κόσμο θα γεμίσει.

Ο κάθα εις τον Παύλο ντου 
Παυλούδαρο τον έχει.

Έπαε ’μαι ’γω απού το σπω τ’αυγό.

Άλλη ’ναι η φέξη του ήλιου 
κι άλλη του φεγγαριού.

ινίγματα

Μια κόρη βεργολύγερη 
βήμα βήμα πορπατεί

τως φαίνεται κι ο Θάνατος 
κι ο Xάρος τούς γυρεύγει.
Aλλήλως συμβουλεύονται, 
να μην πολυσιμώνει
του Παλατιού ο Pωτόκριτος, 
και τα κουρφά να χώνει.
K’ η νύκτα μόνον τσ’ ήσωνε,
τον πόθο να μιλούσι,
κι αφτιά να μην τωσε γροικούν, 
μάτια να μην τους δούσι,
μην πά να φανερώσουσι 
τά ’ναι βαθιά χωσμένα,
και ξαγριέψουν το ζιμιό 
πράματα μερωμένα.
Eδέτσι επέρναν ο καιρός, 
κι όντε θαρρούν πως γιαίνουν, 
οι πόνοι τως διπλώνουσι, 
τα πάθη τως πληθαίνουν.
Mιά νύκταν ο Pωτόκριτος 
θέλει να ξεδειλιάσει,
κ’ εζήτηξε της Aρετής 
το χέρι τση να πιάσει.

APETOYΣA
Λέγει του· «Πλιό σου μην το πεις 
και μην το δευτερώσεις,
και μη ζητήξεις, μη βαλθείς 
στο χέρι μου ν’ απλώσεις. 
Σε χέρι γή σε μάγουλο 
ποτέ δε θες μου ’γγίξει,
ώστε να φέρουν οι καιροί, 
γλυκύς καιρός ν’ ανοίξει,
να το θελήσει η μοίρα μου, 
κι ο κύρης να τ’ ορίσει,
αλλιώς ποτέ δεν το θωρείς, 
ο κόσμος κι ά βουλήσει.
Σώνει σε τούτο μοναχάς, 
λέγω σου, να κατέχεις:
Εσύ θέ να ’σαι ο άντρας μου, 
κ’ έγνοια κιαμιά μην έχεις,
κι ο κόσμος αν ξαναγενεί, 
άλλον δεν κάνω ταίρι,
μόνον εσέ, Pωτόκριτε - 
κι άστο για δά το χέρι.
Kι ο κύρης σου την προξενιά, 
κάμε να τη μιλήσει
του Pήγα, και με τον καιρόν 
ολπίζω να νικήσει. 
Γιατί πολλά τον αγαπά, 
κι ορέγεται κ’ εσένα,
τσι χάρες σου πολλές φορές
εμίλειε μετά μένα.

Και ξωπίσω τζη μια γρα βλογιοκομμένη. 

Χίλιοι μαύροι καλογέροι 
σ’ ένα ράσο τυλιγμένοι 

Ούλη μέρα μπούκα μπούκα, και τη νύχτα 
χάσκα χάσκα.

Συλλογή  
Χριστίνας Μαστοράκη-Φραγκιουδάκη

αθαρογλωσσίδι
Ο ρουμπάς, ο ρομποκομπολογάς επήγε να ρομπέψει, 
να ρομποκολογέψει και τον πιάσαν οι ρομπάδες, 
οι ρομποκομπολογάδες και του πήραν τα ρομπιά 
του τα ρομποκομπόλογά του.

Η όρνιθα η μπίχνιδη, η μπιχνολικοκούδουνη εκαμε 
αυγά μπίχνιδα, λίχνιδα, μπιχνολικοκούκουδα 
και τα ’φαγε ο μπίχνιδος,  ο λίχνιδος ο 
μπιχνολικοκούδος.

Συλλογή  
Χριστίνας Μαστοράκη-Φραγκιουδάκη

όγου χάριν

«Ερωτόκριτος» γ’ 659-710

Ξανακινούν τα πάθην τως, 
και τότε η Aρετούσα
πλιά λεύτερα και σπλαχνικά 
τα χείλη τση εμιλούσα
ήρχισε κ’ εφανέρωνε του Pώκριτου, 
να μάθει,
από τα βάθη τση καρδιάς 
παραμικρό απ’ τα Πάθη.
Nύκτες πολλές τσι πόνους τως 
στο παραθύρι λέσι,
κι ώρες γελούν, όντε μιλούν, 
κι ώρες σωπώντας κλαίσι.
Eίχαν τη νύκτα λαμπιρή, 
τη ημέρα στο σκοτίδι,
το παραθύρι μοναχάς 
παρηγοριά τως δίδει.
Oληνυκτίς οπού μιλούν 
τσι πόνους έναν ένα, 
τως φαίνεται και τσ’ ουρανούς 
ενοίγασι κ’ εμπαίνα.
Kαι την ημέρα, οπού το φως 
τά θέλου δυσκολεύγει,

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

(το καρπούζι)

(τα παπούτσια)

(βελόνα και δαχτυλήθρα)

Η σπουδαία  
ποιήτρια  
Αντωνία  
Μηλογιαννάκη

συνέχεια στη σελ. 7

Διευκρίνιση

Οι «Μαντινάδες» που δημο-
σιεύτηκαν στο τεύχος 69, στη 
«Ροδαρά» δεν έχουν καμιά σχέση 
με το συγχωριανό μας δικηγόρο 
Μιχάλη Ανδρέα Πατεράκη.

«Ε»
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Μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νεότε-
ρες γενιές αποτελεί το βιβλίο «Λαϊκή μουσική 
παράδοση και καλλιτέχνες του Αποκορώνου» 
των Γιάννη Λεντάρη και Γιώργου Γιακουμινάκη 
που φέρνει στο προσκήνιο δημοφιλείς αλλά και 
λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες του Αποκόρωνα, 
οι οποίοι άφησαν τη σφραγίδα τους στην πλούσια 
μουσική παράδοση της επαρχίας Αποκορώνου 
από το 19ο αιώνα έως τις μέρες μας. 

Το βιβλίο, που είναι έκδοση της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Αποκορώνου Χανίων, παρουσιά-
στηκε στις 25 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του 
Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου (Ι.Ε.Τ.) στους 
Αγίους Πάντες Αποκορώνου (Κοινωφελές Ιδρυμα 
«Αγία Σοφία») σε εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου Χανίων 

Παρουσίαση του βιβλίου «Λαϊκή μουσική παράδοση και καλλιτέχνες του Αποκόρωνα» 
των γιάννη Λεντάρη και γιώργου γιακουμινάκη

με την υποστήριξη του Δήμου Αποκορώνου, 
του ΙΕΤ και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία 
Σοφία». 

Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και ποιητής 
Βαγγέλης Κακατσάκης παρουσιάζοντας το βι-
βλίο, χαρακτήρισε το συγγραφικό πόνημα των 
Λεντάρη και Γιακουμινάκη «ακριβό δώρο» και 
πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για ένα 
εξαιρετικό βιβλίο που έρχεται ακροπατώντας σε 
ανάλογες προγενέστερες συγγενικές προσπάθειες 
να καλύψει σημαντικά μέρη από τα υπάρχοντα 
για τον Αποκόρωνα κενά, που έχουν να κάνουν 
τόσο με το θέμα της λαϊκής μουσικής παράδοσης 
και της καταγραφής του βίου και της πολιτείας 
των καλλιτεχνών της επαρχίας, όσο και με το 
θέμα της ευρύτερης προσφοράς της Ομοσπονδίας, 
που ήρθε σαν διάδοχη κατάσταση του Κρητικού 
Σωματείου ο «Αποκόρωνας», αλλά και του καλ-
λιτεχνικού Ομίλου ο «Αποκόρωνας».

Ο δικηγόρος και πρώην βουλευτής Σήφης 
Μιχελογιάννης σημείωσε σχετικά ότι «το βιβλίο 
αυτό συνιστά μια πρωτοπορία στην πολιτιστι-
κή και ιστορική πορεία του Αποκόρωνα» και 
πρόβλεψε ότι «θα αποτελέσει παράδειγμα προς 
μίμηση και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για 
όλες τις επαρχίες του Νομού μας». 

«Η παράδοση του Δ. Αποκορώνου είναι τμήμα 
της γενικότερης κρητικής μουσικής παράδοσης 
αλλά έχει και την αυτοτέλειά της, που είναι γεμάτη 
σεμνότητα, ρυθμό, αρμονία και μελωδία. Υπάρχει 
ο αποκορωνιώτικος συρτός και το χανιώτικο 
πεντοζάλι. Στον Αποκόρωνα χορεύουν και τη 
σούστα με μεγάλη χάρη. Επίσης οι Αποκορωνι-
ώτες διαπρέπουν στα ριζίτικα, άλλωστε πολλά 
από τα χωριά μας βρίσκονται στους πρόποδες 
των Λευκών Ορέων εκεί που γεννήθηκαν αυτά 
τα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια εκφράζουν 
τους καημούς τους προσωπικούς, αλλά και τη 
δίψα για τη λευτεριά και τα ανώτερα ανθρώπινα 
αισθήματα. Όλα αυτά αναλύονται στο βιβλίο», 
είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μιχελογιάννης. 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων 
Αποκορώνου Γιάννης Τερεζάκης στο χαιρετισμό 
του έκανε γνωστό ότι σε λίγο καιρό θα είναι 
έτοιμος και ένας δεύτερος τόμος ο οποίος θα 
αφορά στη λαογραφία και την ιστορία των χωριών 
του Αποκόρωνα, ενώ ο δήμαρχος Αποκορώνου 
Γρηγόρης Μαρκάκης επεσήμανε τη σημασία της 
διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς προκει-
μένου να μπορέσει να ορθοποδήσει η κοινωνία 
και υπογράμμισε ότι ο Δήμος θα είναι αρωγός 
και συμπαραστάτης σε κάθε ανάλογη προσπάθεια 
που αναδεικνύει τον λαϊκό πολιτισμό και τον 
πλούτο της παράδοσης της περιοχής.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Μητροπολίτη 
Κυδωνίας και Αποκορώνου απηύθυνε ο π. Εμ-

μανουήλ Βαλσαμάκης, ενώ ο γενικός διευθυντής 
του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
και αντιπρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
«Αγία Σοφία» κ. Ν. Παπαδάκης τόνισε ότι τέτοιες 
προσπάθειες προσφέρουν στον πολιτισμό. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος 
και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Κριαρά-
κης ο οποίος μιλώντας για το βιβλίο τόνισε ότι 
αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις 
νεότερες γενιές η οποία αποκαλύπτει το καλ-
λιτεχνικό πρόσωπο των χωριών της επαρχίας 
Αποκορώνου.

ΟΙ ΣΥγγΡΑΦΕΙΣ

Από την πλευρά τους, οι δύο συγγραφείς 
αφού ευχαρίστησαν όλους όσοι βοήθησαν για να 
πραγματοποιηθεί αυτή η έκδοση αναφέρθηκαν, 
μιλώντας στους δημοσιογράφους, στο ερέθισμα 
που οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου. 

«Το ερέθισμα ήταν μια εκδήλωση που είχε 
γίνει πριν από μερικά χρόνια για να τιμήσουμε 
τους παλιούς καλλιτέχνες του Αποκορώνου 
και τότε τέθηκε θέμα να γράψουμε ένα σχετικό 
βιβλίο ώστε αυτά που ακούστηκαν εκείνο το 
βράδυ να μην γίνουν «έπεα πτερόεντα» αλλά 
να παραμείνουν γραπτά, να διατηρηθούν και να 
δώσουν ερεθίσματα στους νεότερους καλλιτέχνες 
για να συνεχίσουν την ατόφια λαϊκή μας μουσική 
και τη λαϊκή μουσική παράδοση», ανέφερε ο 
Γιάννης Λεντάρης, ενώ ερωτηθείς για το τι τον 
εντυπωσίασε περισσότερο μέσα από την έρευνα 
που διεξήγαγαν, σχολίασε: «Αυτό που κρατάω 
από την έρευνα που κάναμε είναι ότι στον Δ. 
Αποκορώνου υπήρξαν χρονολογικά από το 1800 
μεγάλοι καλλιτέχνες, οι οποίοι φεύγοντας στην 
Αμερική ως μετανάστες διέπρεψαν εκεί στηριζό-
μενοι αποκλειστικά και μόνο στη μουσική».

Ο Γιώργος Γιακουμινάκης σημείωσε σχετικά 
ότι μέσα από την έρευνα συγκεντρώθηκε υλικό 
για περίπου 200 καλλιτέχνες του Δ. Αποκορώνου 
«Εντυπωσιαστήκαμε από πολλά πράγματα μέσα 
από την έρευνα, όπως για παράδειγμα ανακαλύ-
ψαμε δύο καλλιτέχνες οι οποίοι ηχογράφησαν 
στην Αμερική το 1917 και ίσως ήταν οι πρώτοι 
Κρητικοί που ηχογράφησαν δίσκο ή όταν ανα-
καλύψαμε στο Κόκκινο Χωριό τον λυράρη της 
ταινίας «Αλέξης Ζορμπάς», ανέφερε ο κ. Γιακου-
μινάκης, ενώ υπογράμμισε μία ακόμα σημαντική 
διάσταση του βιβλίου που έχει να κάνει με την 
ικανοποίηση που αισθάνθηκαν οι οικογένειες 
των καλλιτεχνών βλέποντας να ανασύρονται 
από τη λησμονιά πολλά πρόσωπα που άφησαν 
τη δική τους σφραγίδα στην πολιτιστική ζωή 
του τόπου. 
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Ήρθε μας και το φετινό καλο-
καίρι, που μας ξεσήκωσε από την 
αφιλόξενη –τουλάχιστο για τους 
θερινούς μήνες– Αθήνα, και μας οδή-
γησε στην πάντα φιλόξενη ύπαιθρο 
της καταγωγής μας. Πήρα κι εγώ 
νωρίς-νωρίς, ως συνταξιούχος πλέον, 
το καράβι για τα Χανιά. Την ίδια 
μέρα το βράδυ, βρισκόμουν στους 
Αρμένους, το χωριό όπου γεννήθηκα 
και μεγάλωσα. Άλλος αέρας, άλλος 
ουρανός, άλλες μυρωδιές και άλλα 
χρώματα. Αποτοξίνωση σωματική 
και ψυχική. Πραγματική αναγέννηση. 
Πουθενά αλλού ο ελληνικός καφές 
δεν έχει τη γεύση και το άρωμα του 
καφέ που απολαμβάνω κάτω από 
τον πλάτανο, στην πλατεία του 
χωριού μου. Πουθενά τα γιασεμιά 
δεν είναι τόσο ευωδιαστά, όσο στις 
αυλές και τα σοκάκια του μισοξε-
χασμένου παράδεισου που λέγεται 
«Αρμένοι» ή «Ελευθερόπολις»– όπως 
ήταν κάποτε το όνομά του. Βάλτε 
και τα πλατάνια με τη δροσιά και το 
χρώμα τους, βάλτε και τα τρεχούμενα 
νερά, και θα καταλάβετε γιατί τον 
λέω παράδεισο.

Μα δεν είναι μόνο το δικό μου 
χωριό που είναι ξεχωριστό. Κάθε 
χωριό έχει τη δική του προσωπι-
κότητα και τη δική του ομορφιά. 
Αυτή είναι η ελληνική ύπαιθρος· η 
πολύχρωμη και πολυπρόσωπη, με 
τις πολλές τις χάρες. Εγώ απλώς 
παρασύρομαι λιγάκι παραπάνω 
από το επιτρεπτό, όταν μιλάω για 
τον τόπο μου και σας ζητώ συγνώμη 
για την αδυναμία μου αυτή.

Πέρα όμως από τη φύση, στα 
χωριά μας, έχουμε και τις ανθρώ-
πινες δραστηριότητες, που έχουν 
και αυτές το δικό τους χρώμα και 
τη δική τους αξία. Φέτος είχαν και 
τη δική τους… μουσική.

 Στις 24 Ιουλίου, στο ίδρυμα Αγία 
Σοφία (Άγιοι Πάντες) έγινε η παρου-

σίαση του βιβλίου ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ. Ένα αξιόλογο 
πόνημα των κ.κ. Γιάννη Λεντάρη και 
Γιώργου Γιακουμινάκη, έκδοση της 
Ομοσπονδίας Σωματίων Αποκορώνου. 
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στους 
Αποκορωνιώτες μουσικούς, που 
έγραψαν ιστορία κατά τον 19ο και 
20ο (κυρίως) αιώνα. Ιδιαίτερη μνεία 
έγινε στον Χαρίλαο Πιπεράκη από 
το Ξηροστέρνι, που διέπρεψε στην 

Αμερική, αλλά η φήμη του απλώθηκε 
και σε άλλες χώρες, τη μουσική των 
οποίων υπηρέτησε με το ίδιο πάθος, 
όπως και την κρητική. 

Μια πιο «ζωντανή» συνέχεια, 
αφιερωμένη αποκλειστικά στον Χα-
ρίλαο, έγινε στο Ξηροστέρνι, στις 
29 Ιουλίου. Ήταν μια αξιέπαινη 
πρωτοβουλία του συλλόγου των 
Ξηροστερνιανών «Η Βιόλα» που την 
υποστήριξε ο Δήμος Αποκορώνου, 
σωματεία Αποκορωνιωτών και άλλοι 
παράγοντες. Το πρόγραμμα ήταν 
πλούσιο, εορταστικό και γεμάτο μου-
σικά ακούσματα, που θύμιζαν παλιά 
πανηγύρια. Στο επίκεντρο, βέβαια, η 
ζωή του Χαρίλαου. Ο νεαρός Ξερο-
στερνιανός σε ηλικία 12-13 χρόνων 
είχε δείξει την αξία του στο παίξιμο 
της λύρας. Στην κυριολεξία την είχε 
κάνει του χεριού του. Στα μυστικά 
της τον είχε μυήσει ο σπουδαίος 
λυράρης Μαθιός Μαθιουδάκης από 
το Καλαμίτσι Αλεξάνδρου, που ήταν 
και το χωριό της μητέρας του μικρού 
λυράρη. Αυτός ανίχνευσε πολύ νωρίς 
το ταλέντο του στο παίξιμο της λύρας. 
Σε ηλικία 16-17 ετών ο Χαρίλαος 
έφευγε για την Αμερική, γεμάτος 
όνειρα και ελπίδες, με μοναδική 
συντροφιά την αγαπημένη του λύρα. 
Εκεί ανδρώθηκε, αναγνωρίστηκε και 
έγινε ο αγαπημένος λυράρης όλων 
των διάσπαρτων Κρητικών και των 
κρητικών σωματίων. Σε ένα από τα 
λίγα του ταξίδια πίσω στη γενέτειρά 
του, το 1959, πέρασε από τους Αρ-
μένους να δει τον πατέρα μου, που 
ήταν πρώτος του ξάδερφος. Παρών 
ήμουν και εγώ, δεκατετράχρονος 
μαθητής τότε. Καθίσαμε στη ρίζα του 
πλατάνου, στην πλατεία του χωριού. 
Ο Χαρίλαος δεν ήταν μόνο οργανο-
παίχτης και τραγουδιστής, αλλά και 
ένας χαρισματικός διασκεδαστής, 
που τραβούσε τον κόσμο γύρω του 

σαν μαγνήτης. Αυτό το απέδειξε για 
μια ακόμα φορά, εκείνο το βραδάκι. 
Ξεκίνησε με διάφορα τρίκ και καλα-
μπούρια –που ήταν η αδυναμία του–, 
αλλά όταν η ταυτότητά του έγινε 
γνωστή, οι χωριανοί που τον είχαν 
ήδη περιτριγυρισμένο του ζήτησαν να 
ξετρυπώσει την κρυμμένη του λύρα 
και να τους παίξει «Το Ξεροστεριανό 
Νερό»· το πασίγνωστο συρτό του. Ο 
Χαρίλαος δεν τους χάλασε χατίρι. 
Έβγαλε τη λύρα του –που δεν θυ-
μάμαι πού την είχε φυλαγμένη– και 
άρχισε να παίζει. 

Τα γλυκά γυρίσματα της λύρας 
απλώθηκαν στην πλατεία και πή-
ραν προς τα πάνω τα στενά του 
χωριού. Δεν θα είχε περάσει ούτε 
ένα μισάωρο, και η πλατεία είχε 
γεμίσει από κόσμο, που κατάφτανε 
από τις γειτονιές να ακούσει και να 
απολαύσει το γλυκό και σεβνταλίδικο 
παίξιμο της λύρας του. Δεν ήταν δα 
και εύκολο πράγμα εκείνα τα χρόνια 
να ακούσει κανείς τη λύρα να παίζει 
μεσοβδόμαδα, εκτός κι αν ήταν 
πανηγύρι. Και αυτό ακριβώς έγινε. 
Πανηγύρι και μάλιστα τρικούβερτο, 
αν και απρογραμμάτιστο. Το ένα 
συρτό ακολουθούσε το άλλο, και οι 
μερακλήδες του χωριού δεν έχασαν 
την ευκαιρία να ξεδώσουν και να 
χορέψουν στη μέση της πλατείας. 
Και όλα αυτά με ένα και μοναδικό 
οργανοπαίχτη και τραγουδιστή. 
Και όμως, ούτε στα πανηγύρια του 
Προφήτη Ηλία, που γιορτάζαμε 
τότε στο χωριό, δεν θυμάμαι τόσο 
κόσμο.

Αυτός ήταν ο Χαρίλαος ο Κρη-
τικός, ο «λυριστής», όπως είχε κα-
θιερωθεί στην Αμερική. Προσιτός, 
εγκάρδιος, έτοιμος να τα δώσει όλα, 
για να διασκεδάσει το ακροατήριό 
του, όποιο και να ’ταν αυτό. 

Η φετινή εκδήλωση στο Ξηρο-
στέρνι ήταν αντάξια του ονόματος 
και του κύρους του. Ο κόσμος άρ-
χισε να μαζεύεται από νωρίς στη 
θρυλική ξερόστερνα, στην είσοδο 
του χωριού, για να παραβρεθεί στα 
αποκαλυπτήρια ανάγλυφης πλάκας, 
με την εικόνα του Χαρίλαου να παίζει 
την αγαπημένη του λύρα. Η τελετή 
ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση, 
χοροστατούντος του Μητροπολίτη 
Χανίων και Αποκορώνου κυρίου 
Δαμασκηνού, και με την παρουσία 

τοπικών αρχών και εκπροσώπων 
πολιτιστικών Συλλόγων. Μετά τις 
ομιλίες και αναφορές στη ζωή και 
τη μουσική του Χαρίλαου, δόθη-
καν αναμνηστικά της εκδήλωσης σε 
συγγενείς του, και μετά, όλοι μαζί, 
τράβηξαν προς το παλιό Δημοτικό 
σχολείο του χωριού. Εκεί όπου κά-
θε χρόνο Του Χριστού γίνεται το 
μεγάλο πανηγύρι. Η μεγάλη αυλή 
του σχολειού ξεχείλισε από κόσμο. 
Τα τραπέζια ήταν στρωμένα και το 
πιλάφι ετοιμαζόταν σε δυο μεγάλα 
καζάνια, που μοσχοβολούσαν και 
προκαλούσαν. Οι Αποκορωνιώτες 
μουσικοί του πολυμελούς νεοσύ-
στατου σωματείου «Ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ» 
ετοίμαζαν τις λύρες και τα λαούτα 
τους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χωρίς 
καθυστέρηση με ένα συρτό, το οποίο 
ξεκίνησε με σόλο παίξιμο της λύρας 
–τιμής ένεκεν– ο Βαγγέλη Πιπεράκης, 
λυράρης τρίτης γενιάς, από ίδιο 
σόι, των Πιπεράκηδων. Γρήγορα 
τον ακολούθησαν και οι άλλοι ορ-
γανοπαίκτες. Πανδαισία ήχων και 
ακουσμάτων σωστής κρητικής μου-
σικής, που σπάνια συναντά κανείς. 
Κατανυκτική και συγκλονιστική η 
ατμόσφαιρα. Ακολούθησαν μικρά 
ομαδικά σχήματα, ριζίτικα τραγού-
δια, χοροί κρητικών σωματίων της 
Μελβούρνης και των Χανίων, και 
φυσικά «Το Ξεροστερνιανό Νερό» 
και άλλοι χορευτικοί σκοποί, που 
τους χόρεψαν μικροί και μεγάλοι. 
Οι λύρες και τα λαούτα άναψαν 
στην κυριολεξία. Οι χορδές τους 
τραγούδησαν, λες και τις χάιδευε 
το μαγικό δοξάρι του αξεπέραστου 
Κρητικού! Το γλέντι κράτησε μέχρι 
αργά, και χάρισε στον κόσμο μια 
αξέχαστη βραδιά, γεμάτη μουσική, 
κέφι, νόστιμο πιλάφι και βραστό, 
και ένα καταπληκτικό ξεροστερνι-
ανό κρασί. Και όλα αυτά εντελώς 
δωρεάν από τους φιλόξενους Ξε-
ροστερνιανούς, το σωματείο τους 
και πολλούς ντόπιους εθελοντές, 
με τη συμπαράσταση του Δήμου 
Αποκορώνου και άλλων παραγό-
ντων. Συγχαρητήρια σε όλους των, 
για την ωραία εκδήλωση και την 
τιμή που απέδωσαν στον διάσημο 
συγχωριανό τους.

 Μανώλης Ευθ. Πιπεράκης
4-8-2013



ελευθερόπολις6

πέρασε πως τήνε περιπαίζει, στην εκκλησία μάλι-
στα, ομπρός στα εικονίσματα, εγίνηκε Τουρκάλα 
από τη μάνητα και τσ’ απάντησε οργισμένη:

- Ω που να ψαρογαλιάσετε φαμελιακώς, μωρή, 
που θα με περιπαίζεις, δε θωρείς τη μούρη σου, 
απού ’ναι σαν τσ’ ατζιγγάνας.

Κι εγίνηκε τέθοιο χάι-χούι, αφού εφώναξε ο 
παπάς μανισμένος να καταλαγιάξουνε, γιατί θα 
τον αναγκάσουνε ν’ αφορέσει τσ’ αίτιους κείνης 
της χάβρας των Ιουδαίων.

Και φοβηθήκανε κι ησυχάσανε, μα η Αθηναία 
έφυγε την άλλη μέρα για τη Σούδα, να βρει καράβι 
για τον Πειραιά, γιατί δεν είχε στεμό στο χωριό 
από τσι γλώσσες των Ψαρογάλω...

Μιαν άλλη φορά, ύστερα από χρόνια, ήτονε 
γυρισμένο από την Αμερική στο χωριό, το μεγάλο 
κοπέλι του Ψαρόγαλου, ο Μιχάλης κι επήγε για 
κολύμπι στσι Καλύβες, όπου απαντήχτηκε με το 
χωριανό μας τον Κωστή το Λουριδάκη.

Στο καφενεδάκι το «Μαϊστράλι» κάτσανε, να 
πιούνε τον καφέ ντωνε, και δώκανε γνώρα.

- Από πού ’σαι; ρωτά ο Μιχάλης ο Ψαρόγαλος 
το διπλανό ντου.

- Αμερκάνος είμαι, μα στς Αρμένους μένουν 
οι γονέοι και τ’ αδέρφια μου.

- Πως σε λένε;
- Λουριδάκη Κωστή.
- Αρμενιανός είμαι κι εγώ, μα οικογένεια 

Λουριδάκη δεν κατέω να ’χομε.
- Δεν κατέεις το Γιώργη τον αφέντη μου, μηδέ 

τον αδερφό μου το Γιάννη;
- Είπα σου, τέθοια οικογένεια στσ’ Αρμένους, 

δεν κατοικεί.
- Είντα το πρωί, χριστιανέ μου, πίναμε τη 

Οι ψαρόγαλοι
To γραμματσάκι του γέρω

Ψαρογάλους ελέγαμ’ εμείς οι παλιοί, τα πλιά 
παρακατιανά πούλουδα, κείνα που οι σημερνοί  
τ’ αποκαλούνε γεράνια, και τά ’χουνε μάλιστα 
και για σπουδαία!

Αποκαλούσαμε ακόμης γεράνι το δοκαρίκι 
απού τού ’χανε δεμένο, από την μιαν άκρα μια 
κοτρώνα κι από την άλλη κρεμασμένο ένα γκα-
ζοντενεκέ, που τον ανεβοκατεβάζανε σε λάκκο με 
νερό, όπου τον εγεμίζανε, τον υψώνανε κατόπιν 
με το δοκαράκι και τον αδειάζανε σ’ έν’ αυλάκι 
απ’ όπου ποτίζουνταν τα φυτεμένα (ντοματιές, 
αγγουριές, καρπουζιές και τα ρέστα). Δουλειά 
ξεθεωτική για όποιον εκουμάνταρε το γεράνι∙ 
«βγαίνει ντου ο πισινός από το ζόρε να σηκώ-
νει την κοτρώνα κι απόης τον ντενεκέ γεμάτο 
νερό», λέγαν.

Στο γάμο, το λοιπόν, νιούς φτωχού βοσκού, 
του Σταύρο του Μακρουλιδάκη, η μάνα ντου 
έκοψε ψαρογάλους – το μόνο πούλουδο που’ χε 
φυτεμένο σ’ ένα πεταμένο γκαζοντενεκέ – και μ’ 
ευτούς τσι ψαρογάλους έκαμε την ανθοδέσμη, που 
θα προσβένταρε στη νύφη ο γιος τση ο γαμπρός. 
Κι από τότες Ψαρόγαλο βαφτίσανε το γαμπρό, 
Ψαρογαλού τη νύφη και τα κοπελάκια που γέν-
νησε, μια ντουζίνα η ευλογημένη σαν την κουνέλα, 
Ψαρογαλάκια τα βγάλανε, κ έτσ’ αποκαλούνε 
και τσ’ απογόνους, ως τα σήμερα.

Κι είχε το χάζι ντου, που μια νύφη μας Αθηναία, 
καθώς εγροίκα η γυναίκα ούλους Ψαρογάλους 
ν’ αποκαλούνε τσι Μαρκουλίδες, εθάρρουνε πως 
ευτό είναι και το επίθετο ντως το επίσημο, και 
μια Κυριακή όντεν απάντηξε στην εκκλησία τη 
γυναίκα του Σταύρακα του Μακρουλιδέ, κυρία 
Ψαρογάλου την αποκάλεσε. Κι εκείνη βέβαια το 

φασκομηλιά μας, κι εσύ μου λέεις πως είμασταν 
ανύπαρκτοι!

- Κι εγώ δεν κατέω τσι χωριανούς μου; Δεν 
είμαστανε δα και τα μιλιούνια. Κάθε βράδυ, όσ’ 
είμαστε, σμίγομε στο καφενεδάκι του Βαγγέλη, 
μαζί δουλεύομε, μαζί γλεντούμε, βεγγερίζομε και 
χωρατεύομε ο γεις τον άλλο.

Τότες υποψιάστηκε τ’ Αμερκανάκι, είντα θα 
συμβαίνει και ρωτά το διπλανόν του:

- Το Σταύρο το Ψαρόγαλο, κατέεις τονε;
- Έτσα πες μου, μωρέ, να καταλάβω! Κι εσύ 

θαν είσαι το Μιχαλιό, που σε πήρε ο μπάρμπας 
σου  ο Σπυρίδος μαζί ντου, κι εδά σε θωρώ άντρα 
καταστεμένο, με μουστακάκι και ρολογάκι στο 
τσεπάκι του γιλέκου! Εμένα με λένε Κωστή 
Λουριδάκη, Λουριδοκωνσταντή με κατένε. Έχω 
κι εγώ βέβαια το παρανόμι μου. Αρκαλοκωστή 
γή σκέτον Άρκαλο μ’ αποκαλούνε, επειδή, λέει, 
κυνηγώ τσ’ αρκάλους, γιατί πουλώ την προβιά 
ντως, που την κάνουνε γούνα οι κυρίες της 
πολιτείας.

Κι ετσά γνωριστήκανε και φιλέψανε κιόλας, 
με τα επίσημα επίθετα και τα παρανόμια ντους 
ο Αμερκάνος Ψαρόγαλος, με τον Αρμενιανό 
Αρκαλοκωστή...

Θα συνεχίσομε όμως, στ’ άλλο φύλλο, γιατί ο 
Γιάννης το Τσακιράκι, μού φωνιάζει να τελειώνω, 
επειδή κι εκείνον τόνε κυνηγά ο τυπογράφος να 
του παραδώσει τα χερόγραφα, για να τυπώσει 
την εφημερίδα.

Και στην άλλη βόλτα με το καλό να ξανα-
σμίξομε.

Φιλώ σας κατακούτελα
Ο γέρω Χαράλαμπος

Χρόνους αρκετούς μετρά στην πλάτη της η 
όμορφή μου (την θαύμασε κι ο υιός μου για το 
κάλος της) ραπτομηχανή της Singer, παρά το 
τσαλαπατημένο ονοματάκι της. Και τι γνωρίζει 
αυτή από πολιτική. Μιλάει και μιλάει διαρκώς 
πελεκώντας υφάσματα. Τελευταίως όμως μας 
κλάταρε και θέλει τώρα κι αυτή, το μάστορά 
της. Κι έτσι καθώς δεν αποτέλειωσε το έργο της, 
μείναμε με την μαξιλαροθήκη στο χέρι. Και…παλιά 
μου τέχνη κόσκινο, βάλαμε μπροστά τα χεράκια 
μας, διότι καλή κι η τεχνολογία –αναμφιβόλως- 
αλλά έχει κι αυτή τα προβλήματά της. Δε’ μπα 
να ‘χουμε πάει στο φεγγάρι, δεν πάει να ’χουμε 
εξορύξει τα έγκατα της γης, δεν πάει να επι-
κοινωνούμε αυτοστιγμεί με την άλλη άκρη του 

κόσμου, πάντα το πρωτόγο-
νο θα μοιάζει να παίρνει την 
εκδίκησή του. Έτσι, λοιπόν, 
όταν κατεβαίνει ο γενικός και 
μένουμε αιφνιδίως στο σκοτάδι, 
πάντα θα ψάχνουμε εκείνη την 
παλιά λαμπίτσα επίτηδες αγο-
ρασμένη και φυλαγμένη έτσι, 
ώστε και με κλειστά μάτια να 
την ανακαλύψουμε ξανά, να λαμπρύνει με την 
παρουσία της το χώρο. 

Καθώς άρχισα να ράβω, λοιπόν, να σου μπρος 
στα μάτια μου, άλλη μια κουκλίτσα –πανέμορφη 
κι αυτή- Η ΔΑΧΤΥΛΙΘΡΑ ΜΟΥ. Προικιό ακριβό 
της μάνας μου, της κυρά-Ρήνης- θυμάστε…κάποιοι. 

Με τη χαρά μου τη φόρεσα 
να με βοηθήσει κι αυτή στην 
ολοκλήρωση του έργου. Κατά 
την πολύ ταπεινή μου άποψη, 
η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 
ανθρώπου είναι το ΦΩΣ. Παρ’ 
όλα αυτά, όταν καθαρίζω φα-
σολάκια, αιφνιδίως μου έρχεται 
στο μυαλό, να θεωρώ μεγάλο 

εφευρέτη εκείνον, που επινόησε τον καθαριστή 
του κηπευτικού, που εμένα πολύ εξυπηρετικός 
μου φαίνεται. 

Όσο λοιπόν, φαίνεται ο περίφημος πολιτισμός 
μας να προχωρά ακάθεκτος, τόσο περισσότερο 
θα μας εντυπωσιάζει αυτό το πισωκοίταγμα.

Η εξέλιξη της επιστήμης πάνω στο ανθρώπινο δάκρυ
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Tην προξενιά σαν του την πει, 
λογιάζω να τ’ αρέσει,
γιατ’ ήκουσά του από καρδιάς 
πολλά να σε παινέσει·
ορέγεται τσι χάρες σου 
και τα όμορφά σου κάλλη, 
κ’ εις το παλάτι όντε σε δει, 
παίρνει χαρά μεγάλη.
Λοιπό, προθύμησε κ’ εσύ, 
και του Kυρού σου πέ το,
κι αν του μιλήσει, 
γίνεται ο γάμος, κάτεχέ το.

ΠOIHTHΣ
Έτοιας λογής η πεθυμιά 
κι ο πόθος τσι πειράζει,
που τ’ άσπρο, μαύρο λέσινε, 
το δροσερό πως βράζει·
δε γνώθουσι τη διαφοράν, 
οπού ’ναι πλιά παρ’ άλλη,
απ’ ’να δουλευτή μικρό 
σε μιάν κερά μεγάλη,
μα λογαριάζουν προξενειάν 
του αφέντη να μηνύσουν,
να πά νά ξάψουν τη φωτιά, 
που πάσκουσι να σβήσουν.
H Aρετούσα το κινά, 
κι ο Pώκριτος το πιάνει, 
και του κυρού του να το πει 
στο λογισμόν του βάνει.
Tούτο εδόθη σ’ όλους μας, 
ό,τι κι αν πεθυμούμε,
μ’ όλον οπού ’ναι δύσκολο, 
εύκολο το κρατούμεν,
κ’ εύκολα το πιστεύγομε 
κείνο που μας αρέσει,
και κάθα είς σ’ τούτο μπορεί να σφάλει 
και να φταίσει.

«Ερωτόκριτος» Γ΄ 659 – 710

θιβολές

ΤΑΞΙΔΙ

Την αθιβολή τ’ «Αριστείδη εφέρα στο μαγατζί. 
Έγραψαν του, λέει, τα κοπέλλια ντου απού την 
Αθήνα για να πάει να τα δει, επειδής ευτά είναι 
υπάλληλοι και δεν τώνε βολεί.

Άπου κειά δα, έβρηκεν αφορμή ο Σταθομα-
νώλης —απού δεν είναι άξιος για πράμα— να 
μας-ε κάμει πάλι την ιστορία:

-Μια βολά -χερικώνει (2) - μα. θαρείτε πώς 
είναι οψές: έδιωξε-ν του γέρο Βαρδή, του Βαρ-
δουλαντρουλή του λάλο (3), να πάει στην Αθήνα. 
Επεθύμισεν, ως ήλεγε, να δει τσ’ άλλους των-ε 
-δικολογιές (4) και χωριανούς –απού ήτονε 
απομενάρικοι εκειά στην Παλιά Ελλάδα, απού 
τον καιρό τσ’ Απανάστασης.

Είπα-ν του: Κάτσε, γέρο, σε μια μπάντα. Που θα 
πάεις, γέρος άθρωπος, σ’ ετσά  ολυκοσμία, απού, 
μουδέ σε παπόρι δεν είσαι ξαναμπασμένος;

Κι όντιμης (5), λα (6), ευτός δεν έπαιρνε από 
λόγια. Αγύριστη ήτονε η κεφαλή-ν του.

Χαζιρεύγεται (7). Βάνει τα τσοχαδένια-ν 
του, μπαίνει στη χώρα, και σηκώνει καμπόσους 
παράδες απού το λαδομαγατζέ (8) . Απής (9) 
έβγαλε σιτήριο, μπαίνει με τη βάρκα στο παπόρι. 
«Ε! Ε! το παντέρημο, α δεν ήτονε πολιτεία! Η 
καμηνάδα-ν του ήτονε σαν και την καμινάδα του 
Ντέη τσή φάμπρικας. Ως δεν είχε ξαιναθωρεμένο 
ετσά μιτάτο (10), γύρου - γύρου εγάερνε (11) τσί 
σκάλες, ανεβοκατέβαινε και τσι μηχανές εξάνοιγε. 
Απού τη μια μπάντα του παποριού επετούντον-ε 
νερό κουτσουνάρα (12), σαν το μερίν-του κια-
νιούς∙ και να πότιζα μπάρε μου! Μόνο έπηαινε 
στο γιαλό και χάνουντον-ε. Ας είναι.

Εξεκινήσα, εκουνιούντονε λιγάκι το παπόρι, 
μ’ ευτός έπιασε γερά τα σίντερα, στην άκρα κι 
εθώριε την πολιτεία, απού όσο έγκαβε (13) το 
παπόρι τόσο κι αποκώλωνε (14) κι ευτή. Μιας 

κοπανιάς ντρακέρνει (15) αέρας κι εφύσα, κι 
ίδια κειά απού σκεκούντονε έφτανε ο γιαλός. 
Άσε δα, παρά ανακερώνουντον-ε (16) κιόλας 
και ντρακέρνει το ξερατό, να βγάλει τα σκό-
θια-ντου, απού λένε. Είντα θα γενεί; Σέρνει τσί 
φωνές του καπετάνιου, απού ήτον πειά στήν 
κορφή σ’ ένα ονταδάκι και βαστά τα χαλινάργια 
του παποριού. 

- Στέξε το, μωρέ, διάλε τσ’ αποθαμένους του 
απού σ’ έμπεψε, για θα ξεβγώ(17). Μα ευτός που 
ν’ απακούει! ́ Ενας μόνο, απού κείτουντον-ε εκειά 
στο γύρο, του λέει: Λόμπης (18) εκουζουλάθηκες 
(19) μωρέ; Μεσοπέλαγα θα στέξει το παπόρι; 
Φοράδα (20) τόκαμες;

- Ε, πες του, μωρέ, του στριφοκερατά να 
το πηαίνει, μπάρε μου, απού τσ’ άκρες κι όϊ 
καταμεσίς απού τσί λάκκους!

Έσύραντον-ε, ως φαίνεται, κι αποθέκαντονε 
μεσοπεθαμένο σε κιανένα γύρο του παποριού, 
ώστε απού φτάξα στον Περαία.

Μόνο άντεστε δα κι αν έομε υγεία, στ’ άλλο 
φύλλο λέμε και την αποδέλοιπη ιστορία.

Μιλτ. Βαρδάκης (Μαδαρίτης)

Το «Ροζονάρισμα» αυτό του αξέχαστου Μιλτιάδη 
Βαρδάκη – του πιο προικισμένου συγγραφέα κειμένων 
τέτοιου είδους- δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Κρητική 
Εστία», τεύχος 244 – 245, το ίδιο περιλαμβάνεται 
και στο βιβλίο του «Ροζοναρίσματα», Χανιά 1976, 
σελ 117.

γλωσσάρι

1. Άθιβολή = Αναφορά, ενθύμιση 

2. Χερικώνει = Αρχίζει. 

3. Λάλος = Παππούς. 

4. Δικολογιές = Σόγια, συγγένειες. 

5. ΄Οντιμις = Όμως. 

6. Λα = Λέω εδά. 

7. Χαζιρεύγεται = Ετοιμάζεται. 

8. Λαδομαγατζές = Λαδομάγαζο όπου παραδίδουν το λάδι 
οι παραγωγοί. 

9. Απής = Αφ’ ης, αφότου. 

10. Μιτάτο = Τυροκομείο. 

11. Εγάερνε = Επέστρεφε. 

12. Κουτσουνάρα = Υδροροή. 

13. Έγκαβγε = Αναχωρούσε. 

14. Αποκώλωνε = Απομακρυνόταν. 

15. Ντρακέρνει = Αρχίζει. 

16. Ανακερώνουν τον-ε = Ανακατεβόταν το στομάχι.

17. Ξεβγώ = Θα πεθάνω. 

18. Λόμπης = Μήπως. 

19. Εκουξουλάθηκες = Τρελάθηκες. 

20. Φοράδα = Θηλυκό άλογο.

της Ροδαράς τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά ’πό τα περβόλια

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙτΗΣ

συνέχεια από τη σελ. 3

Δέστε –ποιος θα το φανταζόταν – τι έγινε με 
την βενζίνη. Πλήθος τα βενζινάδικα. Μυρμηγκιές 
τα λαμπερά μας αυτοκίνητα –καλά κι αυτά δεν 
μπορώ να πω- αλλά γιατί ΑΙΦΝΗΣ φτιάχνουμε 
ποδηλατοδρόμους, οργανώνουμε αγώνες, κι αυτό 
το περιφρονημένο, αλλά πάντα αξιαγάπητο 
–είναι η αλήθεια- μέσο, γίνεται περιλάλητο και 
ανάγκη –παρακαλώ- διαφυγής μας;

Μια ανάσα να πάρουμε, να ευθυμήσουμε 
λίγο. Θα ακούσατε κι εσείς, για’ κεινον τον 
αστυφύλακα που έβαλε πρόστιμο καλό σε δε-
κάχρονο παιδί, διότι –λέει- δεν είχε κόρνα το 
ποδηλατάκι του.

Αυτά. Παράγραφος παρακαλώ.
Καθότανε μοναχή της σ’ένα πεζούλι, μ’ένα 

μαλλί κατάξανθο, μ’ένα κούρεμα κοντό, πε-
ρίεργο, με σκουλαρίκι στη μύτη, μ’ένα κινητό 
παρατημένο δίπλα της, κι έκλαιγε.

Τυχαία περνούσα και τη ρωτάω: 
-Τι έχεις;
-Πέθανε ο πατέρας μου, μου λέει.
Είναι Κυριακή κι ήρθα να τον πάρω να πάμε 

σπίτι (έμενε μόνος).
Κι ο άνθρωπος απολαμβάνει; την εξέλιξή 

του.
Έχει αλλάξει τα ρούχα του, τη νοοτροπία 

του, τα φερσίματά του, τα ιδανικά του…
Τα δάκρυά του, όμως, είναι πάντα ίδια.

Ευχαριστώ την Ελευθερόπολη για την πα-
ραχώρηση. 

Εύχομαι καλοτυχία σ’ εμένα και για όλους 
σας.

Να ‘στε καλά
Έλση Παυλάκη

Ιούνιος 2013
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Ο ΚΛΗΔΟνΑΣ στους ΑΡΜΕνΟΥΣ το 2013
Την αναπαράσταση του εθίμου 
του Κλήδονα πραγματοποίησε 
και φέτο, στις 22 Ιουνίου, ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων 
στην κεντρική πλατεία του 
χωριού μας. Η αναπαράσταση 
περιελάμβανε τη στάμνα, τα 
ριζικάρια, το αμίλητο νερό 
και το κάψιμο του πρωτομαγι-
άτικου στεφανιού του χωριού. 
Τη φροντίδα και την επιμέλεια 
της αναπαράστασης είχε η 
Ευαγγελία Περογιάννη, που 

καθοδήγησε τα παιδιά που έλαβαν μέρος και έγραψε τους διαλόγους που αποδίδονται 
στο κείμενο το οποίο παραθέτουμε στη συνέχεια. 

Στην εκδήλωση εκτός από το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές, οι παρευρισκόμενοι 
απόλαυσαν την κρητική μουσική από το συγκρότημα των Βλαμάκη-Καραδάκη, το 
χορό άνοιξαν οι πρωταγωνιστές της αναπαράστασης και στη συνέχεια χόρεψαν μέχρι 
αργά όλοι οι χωριανοί και οι φίλοι τους. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΑτΡΙΚΟ
Ένα από τα πιο όμορφα κρητικά έθιμα είναι 

αυτό του Κλήδονα που γιορτάζεται στις 24 του 
πρωτόλη δηλαδή του Ιουνίου. Πρόκειται για το 
έθιμο των κοριτσιών που ζητούν να μαντέψουν 
το τυχερό τους. Έχει τις ρίζες του από την εποχή 
του Ομήρου, ενώ αργότερα το συναντάμε στο 
Βυζάντιο ως λατρεία του Ήλιου. Φωτιές ανά-
βονται κι ο κόσμος πηδά από πάνω τους για να 
εξαγνίσει το κακό. Με τα χρόνια, ο Κλήδονας 
χάνει το χαρακτήρα της γενικής μαντικής και 
περιορίζεται μόνο στους ερωτικούς χρησμούς. 
Η Θεά Κλήδονα αποσύρεται και τη θέση της 
παίρνει ο Αϊ Γιάννης του οποίου τη χάρη επι-
καλείται ο λαός.

Την παραμονή της γιορτής των γενεθλίων του 
Αγίου Ιωάννη, εκτός από την τέλεση του Κλή-

δονα, οι κάτοικοι του χωριού ανάβουν φωτιές, 
τις λεγόμενες «μπουμπούνες». Μια μεγάλη φωτιά 
στήνεται στην πλατεία του χωριού ώστε να 
φαίνεται από παντού. Άλλες μικρότερες φωτιές 
ανάβουν σε όλους τους μαχαλάδες, προσπαθώντας 
ο κάθε ένας να ανάψει τη μεγαλύτερη φωτιά, 
πάνω από τις οποίες πηδάνε όλοι οι κάτοικοι 
του χωριού. Παλιά έλεγαν πως αν πηδούσαν 3 
φορές, θα έφευγαν ψύλλοι και κοριοί.

Η λέξη Κλήδονας προέρχεται από την αρχαία 
λέξη Κληδών-Κληδόνος που σημαίνει τον οιωνό, 
το σημάδι, το μάντεμα. Ενώ δεν έχει καμία σχέση 
ούτε με τη λέξη κλειδί αλλά ούτε και με τη λέξη 
κλυδωνίζομαι που σημαίνει κουνιέμαι δεξιά και 
αριστερά.

Παλαιότερα πίστευαν πως την ημέρα του 
Κλήδονα κατέκλυζε μια διάχυτη μαγεία η οποία 

προερχόταν από τη δύναμη της Φεγγαροθεάς, 
δηλαδή της Σελήνης ...της μεγάλης θεάς όλων 
των μάγων! Ακόμα αυτή η μέρα ήταν πολλή 
σημαντική για τους χωριανούς, ενώ διακόπτανε 
κάθε ασχολία, ξεχνούσανε τη σκληρή καθημε-
ρινότητα και όλα τα σοκάκια και οι γειτονιές 
πλημμύριζαν με το γιορταστικό πνεύμα. Στον 
εορτασμό του Κλήδονα συμμετείχαν οι κοπέλες 
και οι νεαροί του χωριού και ακολουθούσαν μια 
συγκεκριμένη τελετουργία.

Την εποχή εκείνη, όσοι συμμετείχαν ή παρα-
κολουθούσαν την ιεροτελεστία έπρεπε να έχουν 
αυτοσυγκέντρωση αλλά και μύηση γιατί υπήρχαν 
και πολλά μυστικά πίσω από αυτήν.

Πρώτο μέλημα των κοριτσιών ήταν να βρουν 
το μέρος όπου θα γινόταν ο Κλήδονας. Κι αφού 
το έβρισκαν, επέλεγαν την υδροφόρο, δηλαδή 
αυτήν που έφερνε το νερό κρατώντας τη στάμνα. 
Έπειτα, από βραδύς έπαιρναν όλες οι κοπελιές μαζί 
τη στάμνα και πήγαιναν να φέρουν το αμίλητο 
νερό από 3 ανατολικές βρύσες ή πηγάδια. Το 
νερό ονομάζεται «αμίλητο» γιατί στην επιστροφή 
πρέπει να τηρήσουν απόλυτη σιωπή για να μη 
χαθεί η μαγεία και η μαντική του δύναμη. Γι αυτό 
στο δρόμο της επιστροφής οι νεαροί του χωριού 
παραμόνευα πότε θα περάσουν οι κοπελιές, για 
να αρχίσουν να τις πειράζουν με σκοπό να τις 
κάνουν να μιλήσουν. Αν μιλούσαν, τότε έπρεπε 
να πάνε πάλι από την πηγή να πάρουν για δεύ-
τερη φορά νερό.

Αφού το έφερναν, όλοι μαζί νεαροί και νεαρές 
ετοίμαζαν ο κάθε ένας από ένα αντικείμενο το 
οποίο ονομάζεται «ριζικάρι», για να το ρίξουν 
μέσα στη στάμνα. Ονομάζεται ριζικάρι γιατί με 
αυτό προβλέπεται το ριζικό δηλαδή η τύχη. Τα 
ριζικάρια μπορούσαν να είναι φρούτα της εποχής 
: μήλα, αχλάδια, βερίκοκα, ή ακόμα και κάποιο 
κουμπί ή χάντρα ή κάποιο κόσμημα πολλές φορές 
πολύτιμο. Πριν βάλουν στη στάμνα το ριζικάρι 
το σημάδευαν συνήθως με το αρχικό αυτού που 
ήθελαν να παντρευτούν.

Μετά που έβαζαν όλα τα αντικείμενα στη 
στάμνα, τη σκέπαζαν με ένα κόκκινο πανί. Έπειτα 
έπαιρναν ένα μεγάλο κλειδί εξώπορτας, σταυ-
ρώνανε 3 φορές τη στάμνα και το τοποθετούσαν 
πάνω από το σκεπασμένο στόμιο.

Στη συνέχεια άφηναν τη στάμνα σε εξωτερικό 
χώρο για να τη βλέπουν τα άστρα, «ν’ αστρο-
κομιστεί», όπως έλεγαν παλιά, ενώ οι νεαροί 
και οι νεαρές πήγαιναν στα σπίτια τους, όπου 
εκείνο το βράδυ επρόκειτο να ονειρευτούν το 
μελλοντικό τους σύζυγο.

Την επόμενη μέρα, ανήμερα του Αϊ Γιαννιού, 
αλλά πριν βγει ο ήλιος, έτσι ώστε να μην χάσει 
το νερό τη μαγεία των άστρων, η υδροφόρος 
έφερνε τη στάμνα μέσα σε ένα σπίτι, όπου όλοι 
πλέον, μικροί και μεγάλοι, παντρεμένοι και μη, 
μαζεύονταν για να παρακολουθήσουν με αγω-
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Εργασίες αποκατάστασης στη χωματερή

Παρελθόν θα 
αποτελούν σε λίγο 
καιρό ο Χ.Α.Δ.Α. 
(Χώρος Ανεξέλε-
γκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων) 
στη  τοποθεσία 
Μοδάκια στα όρια 
του χωριού μας με 
τις Καλύβες.

Τα έργα έχουν 
αρχίσει από την 
αρχή του καλοκαι-

ριού και σύντομα αναμένετε να ολοκληρωθούν. Οι εργασίες 
αποκατάστασης θα γίνουν με επιχώματα, γεωυφάσματα και 
γενικότερη τακτοποίηση των χώρων και αφορούν έκταση περί-
που 15 στρεμμάτων.

νία απόλυτη προσήλωση και σιγή, το άνοιγμα 
του Κλήδονα! Την ίδια μέρα το μεσημέρι ή το 
απόγευμα άνοιγαν τον Κλήδονα παρουσία όλου 
του χωριού.

Πρώτα με το κλειδί ξεκλείδωναν τον Κλή-
δονα ευχόμενοι να έχουν όλοι υγεία και του 
χρόνου.

Στρατής Τσιτσιρίδης:
«Κλειδώνουμε τον Κλήδονα  
μ' ένα χρυσό κλειδάκι  
κι ύστερα τον αφήνουμε  
έξω στο φεγγαράκι». 

(Ταυτόχρονα η Δήμητρα σταυρώνει τη στάμνα 
3 φορές και αποχωρούν) 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: «Και του χρόνου με υγεία»! (Και 
στη συνέχεια, ξεσκέπαζαν τον Κλήδονα και 
άρχιζαν να λένε μαντινάδες είτε στη χάρη του 
Αϊ Γιάννη είτε ερωτικές.)

Φρόσω Τσιτσιρίδη:
«Ανοίξετε τον Κλήδονα
τον χρυσοκλειδωμένο,
να βγει κι εμέ το μήλο μου
που ώρα ανειμένω».

Δήμητρα Παπαδομανωλάκη: 
«Ανοίξετε τον Κλήδονα
να βγει μηλιά με τ’ άνθη,
να βγει σγουρός βασιλικός
που μ’ έβαλε στα πάθη».

ΑγΩνΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ 2013»
Περισσότερα από 300 άτομα 

πήραν μέρος στον φυσιολατρικό 
δρόμο υγείας “Κοιλιάρης 2013”, 
τον οποίο διοργάνωσαν ο Σύλλογος 
Δρομέων Υγείας Χανίων και ο Δήμος 
Αποκορώνου, σε συνεργασία με τους 
πολιτιστικούς συλλόγους Αρμένων, 
Νιου Χωριού, Στύλου, της Νεολαίας 
Νιου Χωριού και τις αθλητικές 
ομάδες Διαγόρα Νιου Χωριού και 
Νέος Σαμψών Στύλου.

Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά που διεξήχθη ανάλογος αγώνας, όμως φέτος η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα 
αυξημένη, ενώ είχαν προβλεφθεί δυο διαφορετικές διαδρομές -κατά μήκος της 
φυσικής ροής του ποταμού Κοιλιάρη- ανάλογα με τις δυνατότητες των μετεχόντων, 
που ήταν απόστασης 6 και 10 χλμ. Η εκκίνηση και για τις δυο διαδρομές ήταν κοινή 
(από το Νιο Χωριό), ενώ σε κοινό σημείο (στο Στύλο) έγινε και ο τερματισμός. 

Άννα Καλλιβρετάκη: 
«Ανοίξετε τον Κλήδονα
να βγάλουμε τα μήλα,
να δούμε ποια απ’ όλες μας
είναι η καλομοίρα».

Στρατής Τσιτσιρίδης: 
«Σήμερο πουν τ’ Αΐ Γιαννιού, 
μια χάρη θα μου κάνει, 
του χρόνου σαν και σήμερα 
να βάλουμε στεφάνι».

Μαρία Ορφανάκη: 
«Βγαίνει το μήλο τ’ άρχοντα
του πρώτου μας λεβέντη, 
του πρώτου μας ντελικανή
στα λούσα και στο γλέντι». 

Μανώλης Τσιτσιρίδης: 
«Τα φρύδια σου, στενά στενά
κασάπικα μαχαίρια,
το ‘να με σφάζει στην καρδιά
και τ άλλο στα τζιγέρια».

Χρυσή Παπαδομανωλάκη: 
«Μικρό κι αγαπημένο μου
έλα ν’ αγαπηθούμε,
να δεις μια πάρτη χωριανούς
σε πόση ώρα σκούνε.

Μανώλης Τσιτσιρίδης: 
«Μαυριδερή και νόστιμη
κοντούλα και γεμάτη,

απ’ όλες τις γειτόνισσες
εσένα έχω στο μάτι». 

Μαρία Ορφανάκη  
(απευθυνόμενη στον κόσμο):

«Κόπιασε και του λόγου σου
να πεις μια μαντινάδα,
στου Κλήδονα την εορτή
με την πολλή γλυκάδα» 

Απαντά η μητέρα της Αργυρώ Ορφανάκη:
«Το έθιμο του κλήδονα 
θέλει και μια Μαρία
Να’ναι μικρή κι απάντρευτη, 
κι αγνή σαν Παναγία».

Μόλις έβγαιναν όλα τα ριζικάρια, η υδροφόρος 
έριχνε το νερό σταυρωτά μέσα σε ένα πηγάδι και 
το σκέπαζε και πάλι με ένα κόκκινο πανί. Ύστερα 
ένας ένας έβαζε το κεφάλι του κάτω από το πανί 
για να μην δει το νερό το φως του ήλιου, έριχνε 
το ριζικάρι του και ανάλογα με τα σχήματα που 
έκανε το νερό έβλεπαν ποιον θα παντρευτούνε. 
Ρίχνουν τα αντικείμενα, κοιτούν μέσα και μετά 
συζητούν χαρούμενοι.

Κάπως έτσι τελείωνε η ιεροτελεστία, ενώ 
ακολουθούσε γλέντι με λύρα χορό κρασί και 
πολλές ελπίδες που οι νέοι και οι νέες σφρά-
γιζαν στην καρδιά τους και περίμεναν η μοίρα 
να τους φέρει αυτό που τους είχε υποσχεθεί η 
Φεγγαροθεά... Τον άνθρωπο που αγαπούσαν. 
Ακολουθεί συρτός από τα παιδιά.
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Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι, Αγαπητοί 
Συνεπαρχιώτες

Προ ημερών μιλήσαμε στους Λάκκους για 
τις Κρητικές Επαναστάσεις κατά την εποχή της 
Τουρκοκρατίας μέχρι τη Μεγάλη Επανάσταση 
του 1886. Αποδείξαμε τη βήμα με βήμα, τη δια-
λεκτική θα έλεγα πορεία της Κρήτης προς την 
απελευθέρωσή της και την Ένωσή της με την 
Ελλάδα. Δέχτηκα τότε να μιλήσω εκ μέρους του 
Δήμου, δηλαδή της επαρχίας του Αποκόρωνα 
γιατί ήθελα να επαινέσω κι εγώ και να συμβάλλω 
στη συλλογική αυτή ανάδειξη της συμμετοχής σε 
αυτόν τον αγώνα όλων των επαρχιών του Νομού 
μας, παρά το ότι δεν είμαι ιστορικός.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Νικόλαος Παπαδογιαννάκης είπε τότε: «Η φετινή 
επέτειος των 100 ετών ελευθέρου βίου της Κρήτης, 
αποτελεί ένα σημαντικότατο σταθμό, αφού η 
νήσος, στο διάστημα αυτό, έχει να καταθέσει 
αξιοζήλευτες επιδόσεις στους τομείς του πνεύ-
ματος, της επιστήμης, της οικονομίας και της 
πολιτικής».

Θεωρώ λοιπόν τη σημερινή μας εκδήλωση για 
τη Λαϊκή μουσική παράδοση και τους Καλλιτέχνες 
του Αποκόρωνα συνέχεια της εκδήλωσης των 
Λάκκων. Σήμερο κάνομε ένα απολογισμό του 
τί πετύχαμε ως Αποκορωνιώτες στον τομέα της 
Λαϊκής Μουσικής Παράδοσης τα προηγούμενα 
100 χρόνια από την Απελευθέρωση της Κρήτης 
και την Ένωσή της με την Ελλάδα ή τα προ-
ηγούμενα 180 χρόνια από την Απελευθέρωση 
της Ελλάδας.

Ευθύς εξ αρχής συγχαίρω την ομοσπονδία 
των Σωματείων του Αποκόρωνα και τον πρόεδρό 
της, τον Γιάννη Τερεζάκη, για τη θαρραλέα τους 
απόφαση να εκδώσουν αυτό το βιβλίο. Μόνο 
όποιος αναλαμβάνει ένα ρίσκο και κάνει μια 
υπέρβαση μπορεί να πετύχει κάτι σημαντικό.

Συγχαίρω βέβαια πολύ θερμά τους συγγραφείς 
του βιβλίου, τους παλιούς προέδρους της ομο-
σπονδίας των Σωματείων του Αποκόρωνα, τον 
Γιάννη Λεντάρη και τον Γιώργο Γιακουμινάκη. 
Η πολιτιστική προσφορά αυτών των προέδρων 
είναι γνωστή σε όλους μας.

Έχομε υποχρέωση ως Έλληνες, ως Κρητικοί, 
ως Χανιώτες, ως Αποκορωνιώτες, ως δημόσια 

Λαϊκή παράδοση και καλλιτέχνες του Αποκόρωνα

το κείμενο που ακολουθεί είναι η ομιλία του 
κ. Σήφη Μιχελογιάννη, στην παρουσίαση 
του βιβλίου «Λαϊκή μουσική παράδοση και 
καλλιτέχνες του Αποκορώνου» των γιάννη 
Λεντάρη και γιώργου γιακουμινάκη.

πρόσωπα αλλά και ως απλοί πολίτες να κάνομε 
πάντοτε έναν απολογισμό του τί πράξαμε, του τί 
πετύχαμε στα χρόνια της ελευθερίας. Όλα αυτά 
βοηθούν την αυτογνωσία μας και μας οδηγούν 
σε σταθερότερα βήματα προς το μέλλον.

Το βιβλίο αυτό συνιστά μια πρωτοπορία στην 
πολιτιστική και ιστορική πορεία του Αποκόρωνα. 
Προβλέπω ότι θα αποτελέσει παράδειγμα προς 
μίμηση και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για 
όλες τις επαρχίες του Νομού μας. Εύχομαι καλή 
και αποδοτική συνεργασία στις εκδόσεις που 
προβλέπω να γίνονται. Χρειάζεται αξιοκρατική 
και αντικειμενική αποτύπωση των γεγονότων 
και των προσώπων όπως κάνουν οι Λεντάρης 
και Γιακουμινάκης.

Οι προλογίζοντες το βιβλίο μουσικοί, μου-
σικολόγοι, δημοσιολόγοι και δημοσιογράφοι, 
Κακαβελάκης, Νευράκης, Ζερβουδάκης, Τσουχλα-
ράκης και Λαμπράκης, συνδυάζουν τη μουσική 
δημιουργία των καλλιτεχνών της επαρχίας μας 
με το στοιχείο της ελευθερίας της έκφρασης και 
με την ίδια τη δίψα για τη λεφτεριά.

Με την έμπνευση από τις νικηφόρες Μούσες. 
Άλλωστε η νίκη των Μουσών επί των Σειρηνών, 
κατά τον μύθο και την παράδοση, έγινε στον 
Αποκόρωνα, εκεί στην Απτέρα. Έτσι οι θεές 
που προστατεύουν τις μουσικές τέχνες, Ερατώ, 
Ευτέρπη, Θάλεια, Κλειώ, Καλλιόπη, Μελπομένη, 
Ουρανία, Πολύμνια και Τερψιχόρη ευλογούν 
και εμπνέουν τους Αποκορωνιώτες καλλιτέχνες. 
Συνδέουν οι προλογίζοντες το βιβλίο, την τέχνη 
της λαϊκής μουσικής μας παράδοσης με την ανά-
πτυξη των ανώτερων αισθημάτων της αγάπης, 
της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

Κυρίες και Κύριοι, το βιβλίο που έχετε στα 
χέρια σας είναι αξιοθαύμαστο και για τα εισα-
γωγικά του λόγια. Εκεί, οι συγγραφείς, Λεντάρης 
και Γιακουμινάκης, μας τονίζουν ότι ακόμη 
και ο Όμηρος επικαλείται τη μούσα του για να 
εξιστορήσει και να εξυμνήσει τις περιπέτειες 
του Οδυσσέα. Μας αναφέρουν οι συγγραφείς, 
ότι τα τέσσερα στοιχεία των μουσικών τεχνών 
κατά τον Αριστοτέλη είναι ο Ήχος, η Αρμονία, 
η Μελωδία και ο Ρυθμός.

Εκεί βρίσκεται η λύση για το ποιά είναι η 
αληθινή μας μουσική και χορευτική παράδοση. 
Άραγε είναι τα κατακτύπια τα τουριστικά των 
τουριστικών συγκροτημάτων ή είναι ο ρυθμός, 
η μελωδία και η αρμονία μαζί με τον ήχο;

Οι αληθινοί μουσικοί, τραγουδιστές και χορευτές 
βάζουν και την ψυχή τους για να πιάσουν τον 
ρυθμό, τη μελωδία και την αρμονία της μουσι-
κής μας παράδοσης. Το σείσμα και το λύγισμα, 
σύμφωνα με όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Οι Μινωίτες, μας λένε οι συγγραφείς, έχουν 

ιδρύσει κατά την παράδοση το Μαντείο των 
Δελφών και μετέχουν σε μουσικούς και ποιητι-
κούς αγώνες. Πώς άλλωστε να μην υπερέχουν, 
όταν τα ταυροκαθάψια των τοιχογραφιών της 
Κνωσού συνδυάζουν με απόλυτη επιτυχία την 
άθληση με τον χορό;

Τα ταυροκαθάψια συμβολίζουν το αιώνιο 
πνεύμα της αντίστασης της Κρήτης, τον αιώνιο 
αγώνα κατά του θανάτου με έναν τρόπο ατρόμητο 
και ακαταμάχητο. Γι’αυτό και ο Καζαντζάκης 
θεωρεί τα ταυροκαθάψια σύμβολο του ηρωϊκού, 
καθημερινού αγώνα του κάθε κρητικού.

Στα εισαγωγικά αυτά κείμενα των συγγρα-
φέων αποδεικνύεται η σχέση της μουσικής και 
της τέχνης με την επιστήμη, τη νομοθεσία, την 
πολιτική και την φιλοσοφία. Ο Θαλήτας, ο μου-
σικός της αρχαίας Ιστορίας, προσκαλείται στην 
Σπάρτη για να την απαλλάξει από ένα λοιμό. 
Παραμένει στη Σπάρτη και συνεργάζεται με 
το νομοθέτη Λυκούργο για την εφαρμογή των 
νόμων του. Ο Επιμενίδης ο Κρης από την Κνωσσό, 
ποιητής και φιλόσοφος, έσωσε την Αθήνα το 590 
π.Χ. από ένα λοιμό και συνεργάστηκε με τον 
Σόλωνα τον νομοθέτη.

Συμφωνώντας οι συγγραφείς Λεντάρης και 
Γιακουμινάκης με όσα γράφουν αυτοί που προ-
λογίζουν το βιβλίο τους, μας λένε ότι οι Κρητικοί 
παρέδωσαν τη δάδα της ποίησης και της μουσικής 
στους Αθηναίους μόνο μετά την εκδίωξη των 
τυράννων. Μετά την εκδίωξη του Πεισίστρατου 
και των γιών του και αργότερα των Τριάκοντα 
τυράννων. Τότε μόνο εμπιστεύτηκαν οι Κρητικοί 
και παρέδωσαν στην ελεύθερη πια Αθήνα την 
μουσική και την ποιητική τους παράδοση.

Οι Αθηναίοι τότε από την Ακρόπολη και 
τον Παρθενώνα έδωσαν μεγαλύτερη λάμψη στον 
Παγκόσμιο Πολιτισμό. Άλλωστε μόνο όταν υπήρχε 
καθεστώς ελευθερίας βάδιζαν μαζί ο Περικλής 
και ο Φειδίας.

Σήμερα όμως οι σχέσεις της Τέχνης με την 
πολιτική έχουν καταστραφεί. Το τραγικό είναι 
ότι γι’ αυτή την καταστροφή επιχαίρουν και οι 
μεν και οι δε.

Ερχόμενοι στη μικρογραφία της επαρχίας 
μας, στο καθεστώς ελευθερίας, διέπρεψε ένας 
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη υπηρετώντας τον Θεό και ευεργετώντας 
τον Άνθρωπο, εκελάηδησε ένας ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ένας 
Πλακιανός, ένας Καντέρης και ένας Περουλής. 
Στον καιρό της ελευθερίας παρουσιάστηκαν οι 
ανθρωπιστές γιατροί όπως ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕ-
ΛΟΓΙΑΝΝΗΣ που για 60 χρόνια με τον πιο φιλάν-
θρωπο τρόπο υπηρέτησε την επαρχία μας.

Τα εισαγωγικά σημειώματα λύνουν και το 
θέμα της σχέσης της λύρας με το βιολί στα κρη-

του Σήφη Μιχελογιάννη
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τικά μουσικά ακούσματα. Είναι φανερό ότι και 
τα δυο αυτά όργανα συνυπάρχουν στην Κρήτη 
και τη μουσική της, τουλάχιστον από την εποχή 
της Ενετοκρατίας.

Το βιβλίο του Λεντάρη και του Γιακουμινάκη 
αναδεικνύει τη μουσική παράδοση του Αποκόρωνα 
και παρουσιάζει τους επώνυμους καλλιτέχνες 
του σε όλα τα χωριά. Είναι γνωστή η ιδιαίτερη 
σχέση των Χανίων με το Ρέθυμνο. Έτυχε λοιπόν 
ένας Ρεθεμνιώτης, ο Ροδινός, να δημιουργήσει τον 
Αποκορωνιώτικο σκοπό που τον χάρισε στους 
γλεντζέδες του και στον φίλο του, τον σπουδαίο, 
τον μεγάλο τον Χαρίλαο Πιπεράκη. Υπάρχουν 
οι σχετικές μαντινάδες.

Προσωπικά σας προσκαλώ και σας παρακαλώ 
να μη δέχεσθε ως αντιπροσωπευτική μαντινάδα για 
τον Αποκόρωνα αυτή που λέει για τα στενοσόκακα 
και τα φονικά του. Δεν προκύπτει αυτό, σας το 
λέω και ως δικηγόρος, από καμιά εγκληματολογική 
μελέτη και από καμιά στατιστική.

Ύμνος του Αποκόρωνα είναι ο σκοπός και 
τα λόγια του μεγάλου Χαρίλαου Πιπεράκη: «...
το ξεροστεριανό νερό λένε πως έχει αβδέλλες...» 
και το «...Τάσσω σου Παναγία μου Γαβαλοχωρι-
ανή μου...» και πολλά άλλα. Προσωπικά, στην 
Αθήνα και στα Χανιά είχα πετύχει να μου τρα-
γουδούν το «Ξεροστεριανό Νερό». Η παράδοση 
του Αποκόρωνα είναι τμήμα της γενικότερης 
Κρητικής Μουσικής Παράδοσης, αλλά έχει και 
την αυτοτέλειά της, που είναι γεμάτη σεμνότητα, 
ρυθμό, αρμονία και μελωδία.

Υπάρχει ο Αποκορωνιώτικος συρτός και το 
Χανιώτικο Πεντοζάλι. Στον Αποκόρωνα χορεύ-
ουν και την Σούστα με μεγάλη χάρη. Επίσης 
οι Αποκορωνιώτες διαπρέπουν στα ριζίτικα, 
άλλωστε πολλά από τα χωριά μας βρίσκονται 
στους πρόποδες των Λευκών Ορέων, εκεί που 
γεννήθηκαν αυτά τα τραγούδια. Αυτά τα τρα-
γούδια εκφράζουν τους καημούς τους προσω-
πικούς αλλά και τη δίψα για τη λευτεριά και 
τα ανώτερα ανθρώπινα αισθήματα. Όλα αυτά 
αναλύονται στο βιβλίο.

Τα τραγούδια της Στράτας με τα Μουσικά 
Όργανα και την Σημαία όταν πρόκειται για γάμο, 
και τα τραγούδια της Τάβλας, χωρίς μουσικά 
όργανα. Έρχονται από τους Βυζαντινούς χρόνους 
και έχουν αναφορά στον θρύλο του Διγενή Ακρίτα. 

Άλλωστε στα χαράκια μιας επαρχίας, όπως είναι 
ο Αποκόρωνας, όπου είναι χαραγμένοι αγώνες 
εθνικής αντίστασης και ελευθερίας γεννιούνται 
οι άνθρωποι με τάση προς την λεβεντιά που 
συμβολίζουν οι Μαδάρες μας.

Θα επιτρέψετε την αναφορά μου σε λίγα 
προσωπικά βιώματα που είχα με τους μεγάλους 
καλλιτέχνες του Αποκόρωνα και με τους συγ-
γενείς τους. Επίσης με τους καλλιτέχνες των δυο 
χωριών από τα οποία κατάγομαι. Πρώτα-πρώτα 
γνώρισα τις ανηψιές του Χαρίλαου Πιπεράκη 
και μαζί τους αγωνίστηκα για να πάρει ένας 
δρόμος της πόλης των Χανίων, το όνομά του. 
Συναντήθηκα προ πολλών ετών με τον «Πλακι-
ανό» και τον προσκάλεσα σε μια βάφτιση στη 
Ραμνή. Έπαιζε δυο μερόνυχτα και οι κοντυλιές 
του, όπως βέβαια και οι κοντυλιές του Χαρίλαου, 
ακούγονται ακόμη στα αυτιά μου.

Στους Αρμένους, όπως και γενικότερα στην 
Ελλάδα, υπάρχει ο θρύλος της Υψίφωνης Τερέζας 
Στράτας. Είναι κόρη του Μανώλη Στρατάκη από 
την Κίσαμο και της Αργυρώς Τερεζάκη από τους 
Αρμένους Αποκορώνου. Είναι στενή συγγενής 
του Προέδρου της Ομοσπονδίας Γιάννη Τερεζάκη. 
Παρακολούθησα, λόγω και της μητέρας μου, που 
ήταν αδελφική φίλη και γειτόνισσα προτού φύγει 
με την μητέρα της, την θρυλική πορεία αυτής 
της Σοπράνο. Έφερε το όνομα της Κρήτης στα 
πέρατα της Γης.

Εγνώρισα τους: Καβρουλάκη, Χατζηδάκη 
και Χελιουδάκη στους Αρμένους, τον Γιάννη 
Ματσαμάκη και τον θείο μου Μιχάλη Μιχελογι-
άννη στην Ραμνή. Ο Μιχέλης, όπως τον λέγαμε, 
έπαιζε βιολί, ήταν αυτοδίδακτος και είχε μεγάλο 
μεράκι. Είχε καφενείο και στενοχωριόταν πολύ 
όταν του ζητούσαν να ψήσει καφέδες ή να παίξει 
τάβλι γιατί τον αποσπούσαν από το αγαπημένο 
του όργανο. Αξίζει να σας αναφέρω και την 
γνωριμία μου με τον Ναύτη. Τον θαύμαζα ως 
καλλιτέχνη αλλά δεν δέχτηκα βεβαίως να κάνω 
επερώτηση στη Βουλή κατά της Λύρας, όπως μου 
ζήτησε, έτσι διακόπηκαν οι σχέσεις μας.

Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι, Αγαπητοί 
συνεπαρχιώτες,

Είναι τόσο σπουδαία η μουσική για να της 
αφιερώνουν τόσες μελέτες οι φιλόσοφοι και οι 
συγγραφείς; Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο κοινός 

παρονομαστής των πάντων, ακόμα και του 
φιλοσοφικού και του μαθηματικού πνεύματος 
είναι η Μουσική. Άλλωστε οι φθόγγοι, οι νότες, 
η αρμονία και ο ρυθμός έχουν άμεση σχέση με 
τα Μαθηματικά. 

Ένας Γάλλος Ακαδημαϊκός, ο Jacques de 
Bourbon Busset μας λέει ότι όλα είναι Μουσική. 
Προσθέτει ότι ένας πίνακας, ένα τοπίο, ένα βιβλίο, 
ένα ταξίδι δεν αξίζουν παρά μόνο όταν κάποιος 
μπορεί να ακούσει την μουσική τους.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ, οι φυσικοί νόμοι είναι 
καλά κρυμμένοι. Χρειάσθηκε η μεγαλοφυΐα ενός 
Αϊνστάιν για να μας τους αποκαλύψει με τους 
νόμους της Σχετικότητας. Μήπως για να ακούσουμε 
και να εννοήσουμε τους κτύπους της καρδιάς μας, 
να καταλάβουμε τους καημούς της ρωμιοσύνης, 
μήπως για να νιώσουμε την αγάπη, την ομορφιά, 
την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη φτάνει απλώς 
η κατάθεση ψυχής ενός οργανοπαίχτη και ενός 
χορευτή του Αποκόρωνα; Μήπως έτσι με τους 
σκοπούς της Κρητικής Μουσικής ξεπερνούμε 
τον φόβο του θανάτου, αφού «κλέβουμε μια 
του Χάρου»;

Αθάνατη η Λαϊκή μας Παράδοση.
Αθάνατη η Μνήμη των καλλιτεχνών του 

Αποκόρωνα και όλης της Κρήτης.
Ας θεωρηθούν όλα όσα είπα ως ένα μνημόσυνο 

αυτού που υπηρέτησε τον Θεό και ευεργέτησε 
τον άνθρωπο, αυτού που αγάπησε την ποίηση, 
την αρμονία και την επουράνια μελωδία της 
θρησκείας, του Ειρηναίου Γαλανάκη.

Διορθώσεις
• Στη σελίδα 9 του τεύχους 69 της “Ελευ-

θερόπολις”, τα ονόματα των παιδιών που 
πήραν μέρος στο κυνήγι του θησαυρού και 
γράφηκαν λάθος, στην ομάδα Β: η μικρή 
Δανάη είναι Ποπέσκου - Νικητάκη και στην 
ομάδα Γ: ο Μάνθος είναι Γιαννάκης και όχι 
Παπαγιαννάκης.

• Ο “δαίμονας του τυπογραφείου”, 
μετέτρεψε τους Αποκορωνιώτες σε Αποκο-
ρωνιάτες στον τίτλο του άρθρου του Άρη 
Οικονομόπουλου, στο τεύχος Απριλίου-
Ιουνίου σελ. 10.
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Για μια ακόμη φορά διεξήχθη στο χωριό 
του Τσιβαρά το ετήσιο ερασιτεχνικό τουρνουά 
μπάσκετ ανδρών και εφήβων το οποίο έχει 
πλέον αναδειχθεί σε κορυφαίο αθλητικό 
γεγονός στην περιοχή. Οι Αρμένοι, συνεπείς 
στο ραντεβού τους με το μπάσκετ, συμμετεί-
χαν και στις δυο ηλικιακές κατηγορίες του 
τουρνουά, έχοντας σημαντικές επιτυχίες.

Η αντρική ομάδα των Αρμένων κληρώθηκε 
στον Ά όμιλο με αντιπάλους τις ομάδες των 
Καλυβών, Τιτάν, Κουρνά και Τάλω. Παρά 
την φιλότιμη προσπάθεια που κατέβαλε και 
το κατά κοινή ομολογία όμορφο μπάσκετ 
που απέδωσε η μεγάλη ομάδα των Αρμένων, δεν κατάφερε να προκριθεί 
στην επόμενη φάση με συνολικό απολογισμό 3 ήττες μια νίκη. Το υψηλό 
επίπεδο ανταγωνισμού καθώς και η ατυχής κλήρωση με πολύ δυνατές 
ομάδες μεταξύ των οποίων το ζευγάρι του τελικού (Κουρνάς – Καλύβες), 
δεν επέτρεψε στην αντρική ομάδα να διακριθεί. Νικήτρια ομάδα στους 
άντρες αναδείχθηκε ο Κουρνάς.

Σε αντίθεση με τους άντρες, τα αρμενιανάκια έκαναν υπερήφανο όλο 
το χωριό κατακτώντας για δεύτερη συνεχή χρονιά το εφηβικό τουρνουά. 
Έχοντας κληρωθεί στον όμιλο με αντιπάλους τις Καλύβες, την Πλάκα και 
τον Μπαμπαλή δεν δυσκολεύτηκαν να περάσουν στον τελικό έχοντας το 
απόλυτο των νικών. Εκεί αντιμετώπισαν όπως και πέρυσι την ομάδα του 
Μπαμπαλή την οποία και κέρδισαν μετά από συγκλονιστικό, στην εξέλιξή 
του, παιχνίδι. Το πάθος, η αποφασιστικότητα και η ομαδικότητα, καθώς 
και η ένθερμη υποστήριξη των χωριανών σε κάθε αγώνα αποτέλεσαν 
μερικά από τα στοιχεία που οδήγησαν την εφηβική ομάδα στην επιτυχία. 
Πράγματι το μπασκετικό μέλλον των Αρμένων διαγράφεται ευοίωνο!

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, η κατάκτηση της πρώτης θέσης από 
τους εφήβους εορτάστηκε με ψήσιμο σε χώρο που μας παραχώρησε πρό-
θυμα ο κρεοπώλης του χωριού, ο Κωστής Κουτσουπάκης. Το ψήσιμο δεν 
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συνεισφορά τόσο του Κωστή 
όσο και του καφετζή Μιχάλη Ορφανάκη και ορισμένων συγχωριανών, 
τους οποίους οι δυο ομάδες των Αρμένων ευχαριστούν θερμά. Η δεύτερη 
κούπα αποφασίστηκε να δοθεί και να κοσμεί στο εξής το κρεοπωλείο 
του χωριού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων:

Η ΕΦΗΒΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Από πάνω αριστερά : (Προπονητής: Λουράκης Μανόλης), Πατε-
ράκης Μανόλης, Τερεζάκης Σπύρος, Ορφανάκης Βαγγέλης, Τερεζάκης Παύλος.
Από κάτω αριστερά: Πριπάκης Δημήτρης, Τσοτσόρια Άλεξ, Μαντωνανάκης 
Μέλιος, 

Η ΑνΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Από πάνω αριστερά : Πυργής Πέτρος, Χατζηδάκης Ηλίας, 
Βλαμάκης Νίκος, Σκανδάλης Ορέστης, Λουράκης Μανόλης. 
Από κάτω αριστερά : Τσακιράκης Λευτέρης, Κοτρωνάκης Μιχάλης, Χριστοδουλάκης 
Γιώργος, Κουτσουπάκης Κυριάκος, Χατζηδάκης Μανόλης.

ΑΝΔΡΙΚΟ

ΤΙΤΑΝ - ΑΡΜΕΝΟΙ 75 – 71

ΑΡΜΕΝΟΙ - ΚΟΥΡΝΑΣ 68 – 83

ΚΑΛΥΒΕΣ - ΑΡΜΕΝΟΙ 81 – 51

ΤΑΛΩΣ – ΑΡΜΕΝΟΙ 32-50

ΕΦΗΒΙΚΟ

ΑΡΜΕΝΟΙ - ΚΑΛΥΒΕΣ 53-34

ΑΡΜΕΝΟΙ – ΠΛΑΚΑ 47-40

ΑΡΜΕΝΟΙ – ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 53-50

ΑΡΜΕΝΟΙ – ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ) 67-53

γΡΑΦΟΥν ΟΙ: 
Λουράκης Μανόλης 
 Χατζηδάκης Ηλίας
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Με εντυπωσιακό αριθμό 
συμμετοχών, που ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία των διορ-
γανωτών διεξήχθη το Ανοι-
κτό Σκακιστικό τουρνουά 
«Αποκόρωνας 2013», στις 
4, 5, 6 Σεπτεμβρίου, στους 
Αρμένους. το τουρνουά συν-
διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αρμένων, ο Όμίλος 
Αντισφαίρισης Χανίων, και 
ο Δήμος Αποκόρωνα. 

Συμμετείχαν 71 σκακιστές κάθε 
ηλικίας και δυναμικότητας, από 
Χανιά, Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη, Σαντορίνη, αλλά και Αγγλία, 
Βέλγιο και Δανία.

Το ενδιαφέρον του τουρνουά 
όμως δεν περιορίστηκε μόνο στις 
ενδιαφέρουσες μάχες που έγιναν 
στον χώρο των αγώνων, αλλά 
και στα καθημερινά δρώμενα που 
ακολουθούσαν κάθε βράδυ μετά 
τους αγώνες, στον φιλόξενο χώρο 
του ‘ΤΖΙΤΖΙΚΑ’ στους Αρμένους, 
κάτω από τα πλατάνια, δίπλα στα 
δροσερά νερά. 

Την πρώτη νύχτα οι δυο διε-
θνείς μαιτρ Νίκος Σκαλκώτας και 
Ηλίας Κουρκουνάκης, έδωσαν ένα 
ματς δυο παρτίδων, όπου νικητής 
αναδείχθηκαν τα μαύρα, αφού και 
οι δυο πρωταθλητές μας είχαν από 
μια νίκη, αγωνιζόμενοι με τα μαύρα! 
Κερδισμένοι φυσικά ήταν και όσοι 

ΣΚΑΚΙ

το παρακολούθησαν στη γιγαντο-
οθόνη που είχε στηθεί στο χώρο 
και συμμετείχαν στη συζήτηση που 
ακολούθησε. 

Την επόμενη ημέρα έγινε η προ-
βολή της ταινίας του 1925 «Σκακι-
στικός πυρετός», ενώ το τελευταίο 
βράδυ, ο ομοσπονδιακός μαιτρ και 
πρ. μέλος της εθνικής ομάδας λύσης 
προβλημάτων Σπύρος Ιλαντζής παρα-
χώρησε διάλεξη με θέμα «εισαγωγή 
στο καλλιτεχνικό σκάκι». Όσοι την 
παρακολούθησαν είχαν την ευκαιρία 
να ξεναγηθούν από έναν έμπειρο 
σκακιστή του είδους, σ’ ένα κόσμο 
του σκακιού, τόσο όμορφο όσο και 
αρκετά άγνωστο σε πολλούς. 

Ο ΚΑΛΟγΕΡΗΣ  
ΑΞΙΟΣ νΙΚΗτΗΣ τΟΥ 

Με την εντυπωσιακή επικράτηση 
του Γιάννη Καλογερή έκλεισαν οι 
αγώνες του Ανοικτού Σκακιστικού 
Τουρνουά «Αποκόρωνας 2013», που 
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των 
Χανιωτών σκακιστών την περασμένη 
εβδομάδα. Ο νεαρός σκακιστής του 
Κύδωνα, που φαίνεται να βρίσκεται 
σε εξαιρετική φόρμα, αμέσως μετά την 
επιτυχία του στο Μεσογειακό Πρω-
τάθλημα, εντυπωσίασε στο τουρνουά 
του Αποκόρωνα και με 6,5 βαθμούς 
σε 7 αγώνες κατατάχτηκε 1ος στην 
τελική βαθμολογία, πετυχαίνοντας 
μάλιστα δυο νίκες επί των διεθνών 
μαιτρ Φρεντζά και Σκαλκώτα.

τρεις γαλάζιες σημαίες στις παραλίες μας

Όχι μία, αλλά τρεις, γαλάζιες σημαίες αναρτήθηκαν και κυμάτισαν 
στις παραλίες των Καλυβών Αποκορώνου. Στη σύντομη διαδικασία 
ανάρτησης τριών γαλάζιων σημαιών από την πλευρά του Δήμου 
Αποκορώνου δήλωσαν στα «Χ.Ν.» ο αντιδήμαρχος Πέτρος Βαγιω-
νάκης με τον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Κοκολάκη, υπεύθυνο για 
τις γαλάζιες σημαίες, ότι «γι’ άλλη μια χρονιά οι Καλύβες απέκτησαν 
τρεις γαλάζιες σημαίες. Έτσι ξεκινήσαμε από παλιά στις Καλύβες και 
καταφέραμε να διατηρούμε τον αριθμό αυτό που μας τιμά. Ως Δήμος, 
βέβαια, κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τις διατηρήσουμε, αλλά 
και για να αυξήσουμε τον αριθμό τους, επειδή εδώ στον Αποκόρωνα 
είμαστε όλοι λάτρεις του καθαρού περιβάλλοντος και κάνουμε ό,τι 

μπορούμε για να λάμπει 
η Φύση στη δημοτική μας 
περιφέρειά. Σήμερα, λοι-
πόν, ανυψώθηκε η πρώτη 
γαλάζια σημαία στην 
Κυανή Ακτή, η δεύτερη 
στον Ξυδά και η τρίτη 
στο Μαϊστράλι. Καλό 
καλοκαίρι…».Από την ανάρτηση της σημαίας στο Μαϊστράλι
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• Πέθανε στα Χανιά και ετάφη στο Κοιμητήριο 
του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία στους Αρμένους  
την 1η Σεπτεμβρίου, ο νικόλαος γεωργακάκης 
ετών 46. Ο Νίκος ήταν αδελφός της Βαγγελιώς, 
της Χρύσας και του Θόδωρου.

• Πέθανε στην Αθήνα και ετάφη Αρμένους, στο 
Νεκροταφείο του Προφήτη Ηλία, στις 5 Ιουλίου 
2013, ο Αντώνιος Κυρ. Περατσάκης, ετών 88. Ο 
Αντώνης  ήταν σύζυγος της Αικατερίνης,  και 
πατέρας του Κυριάκου και της Αδαμαντίας.

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

• Πέθανε και ετάφη στους 
Αρμένους, στο Νεκροταφείο 
του Προφήτη Ηλία, στις 8 
Αυγούστου 2013, ο Παύλος 
Δημ. τσιούτσιας, δάσκαλος, 
ετών 85. Ο Παύλος ήταν 
σύζυγος της Ευαγγελίας 
Παντερμάκη, και πατέρας 

της Χαρίκλειας και του Σωτήρη.

• Πέθανε στους Αρμένους 
και ετάφη στα Μυριοκέ-
φαλλα Ρεθύμνου, στις 14 
Αυγούστου 2013, ο νικόλαος 
Κωνσταντίνου Βαρδάκης, 
ετών 83. Ο Νίκος ήταν σύ-
ζυγος της Γεωργίας Χριστο-
δουλάκη, και πατέρας του 

Κωνσταντίνου και της Μαρίας.

Μνήμη Παύλου τσιούτσια

Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τον άνθρωπο που τυπικά ήταν  πεθερός 
μου, ουσιαστικά όμως ήταν δεύτερος πατέρας μου: Άνοιξες την αγκαλιά 
σου και με δέχτηκες στην οικογένειά σου, υπήρξες δάσκαλος στο σχολειό 
μα και στα παιδιά σου, τους δίδαξες την αρετή και την αγάπη. Ήσουν 
στήριγμα στα εύκολα μα και στα δύσκολα. Από όλους εμάς που ζήσαμε και 
μεγαλώσαμε μαζί σου, ένα μεγάλο ευχαριστώ, θα ζεις πάντα στην ψυχή και 
στην καρδιά μας.

Καλό σου ταξίδι λάτρη των Αρμένων.
Ο γαμπρός σου  

Θανάσης Βασιλόπουλος

Μνήμη γιάννη Παπαγιαννάκη,  
αντί στεφάνου

Από την ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΗ έμαθα για τον θάνατο του γιατρού Γιάννη 
Παπαγιαννάκη . Τον είδα μόνο μια φορά στη ζωή μου πριν 5-6 χρόνια, για 
μια αγοραπωλησία κου δυστυχώς δεν ευοδώθηκε. Μας δέχθηκε με τον αδερφό 
μου στο σπίτι του εκεί στο έμπα ταυ χωριού κάτω από το εκκλησάκι της 
Ευαγγελίστριας.

Η γυναίκα του, με την αμεσότητα και τη γλύκα της φιλόξενης Οικοδέ-
σποινας, είχε κρατήσει όχι μόνο την διαρρύθμιση, αλλά και τα έπιπλα, τα 
υφαντά, τα σκευή του χωριάτικου αρχοντόσπιτου.

Παρατηρούσα την κάθε γωνία, η λαογραφία ήταν πάντα το μεράκι μου. 
Όταν ανακαλώ στην μνήμη μου τη μια μέρα που πέρασα κοντά τους, νομίζω 
ότι μου έρχεται η γεύση από τα καλούδια που μας κέρασε. Παρακολουθού-
σα τον γιατρό όλη την ώρα. Ήταν ασφαλώς στην εποχή του, ένας από τους 
ελάχιστους και καταξιωμένους επιστήμονες που έβγαλε το χωριό μας.

Προσπαθούσα να διακρίνω από ύφος του, στα λόγια του, ένα σημάδι 
οίησης μιας έστω δικαιολογημένης περήφανειας. Ούτε ίχνος. Τότε κατάλαβα. 
Τόση καταδεκτικότητα, τόση ταπεινότητα θα μπορούσα να πω, την αποχτούν 
μόνο οι άνθρωποι που έχουν φιλοσοφήσει κι έχουν κατασταλάξει στο ποιες 
είναι οι αληθινές αξίες και αντλούν δύναμη από τις απλές χαρές της ζωής.

Πρέπει να αγαπούσε πολύ το χωριό του και τους ανθρώπους του. Είναι 
φυσικό ο χαμός του ν’ αφήσει σε όλους ένα κενό, ιδιαίτερα στη σύντροφο 
και τα παιδιά του. Μακάρι οι πολλές και καλές αναμνήσεις από εκείνον να 
γεμίσουν σ’ ένα βαθμό αυτό το κενό και να λειτουργήσουν σαν βάλσαμο για 
τις πληγές τους που είναι

ακόμη ανοικτές.
Αυτά τα λίγα λόγια τα αφήνω αντί για λουλούδια στον τάφο του.

τΙτΙΚΑ ΠΙΚΗ  
Φιλόλογος

Έφυγες τόσο γρήγορα
Μανούσου από κοντά μου
που ούτε το κατάλαβα
γλυκειά παρηγοριά μου.

Δεν έχω άλλα δάκρυα
δεν ξέρω τι να κάνω
το μόνο που θα ήθελα 
ήτανε να πεθάνω.

Εμείς κι αν εχωρίσαμε
ο χρόνος κι αν περνάει
έχω καρδιά που σ’αγαπά
και δε σε λησμονάει.

Εμείς κι αν εχωρίσαμε
γρήγορα θα βρεθούμε
στον άλλο κόσμο θάρθω εγώ
εκεί θ’ανταμωθούμε. 

Έφυγες και δε μου μεινε
καιρός να σου μιλήσω
ούτε δεν ήμουνα εκεί
να σ’αποχαιρετήσω.

Στα Κρητικά τα χώματα
θέλω να ξεψυχήσω
και θαρθω στον Παράδεισο 
για να σε συναντήσω.

Άραγες το κατάλαβες
πως θα φευγες μακριά μου
κι έκανες το τηλέφωνο
γλυκειά παρηγοριά μου. 

Όμως εγώ δεν τ’άκουσα
δεν ήτανε κοντά μου
είδα μόνο το μήνυμα
μα ήσουν μακριά μου.

Σαράντα μέρες είναι πια
που έφυγες από κοντά μου
όμως εγώ δεν το μπορώ
να είσαι μακριά μου.

Κανένας δεν θα έμπαινε
ποτέ ανάμεσά μας
θαρχόμουνα κι εγώ εκεί
μα λυπάμαι τα παιδιά μας.

Τα πόνεσε τόσο πολύ
ο ξαφνικός χαμός σου
φοβήθηκα μη πάθουν τίποτε
από το θάνατό σου.

Παρακαλάω το θεό
νάρθω κι εγώ κοντά σου
να φύγω όπως έφυγες
κι ως ήθελε η καρδιά σου.

Έφυγες και δεν έγινες
βάρος σε κανέναν
έπρεπε όμως να παιρνες
μαζί σου κι εμένα.

Κατίνα  
Μανούσου Φρεσκάκη

Μνήμη Μανούσου Φρεσκάκη
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ΕΠΙΜΟΡΦΩτΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟγΟ ΑΡΜΕνΩν 

Αγαπητοί και Αξιότιμοι κύριοι του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Τοπικού Επιμορφωτικού 
Συλλόγου Αρμένων,

Η κρίση της παγκοσμιοποίησης και η οικο-
νομική κρίση, είναι παράλληλα και κρίση ηθών 
και αξιών. Η μόνη ελπίδα σωτηρίας, ώστε να 
βγούμε όσο το δυνατόν αλώβητοι και με τις 
μικρότερες δυνατόν απώλειες, απ’ αυτήν τη 
κρίση, είναι οι συνεργασίες λαών και εθνών, 
αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Οι εποχές 
είναι δύσκολες και επικίνδυνες, και όλοι εμείς 
που ασχολούμαστε με τα κοινά, θα πρέπει ως 
υπεύθυνοι να παίρνουμε την ευθύνη στο τι λέμε 
και στο τι κάνουμε. Και επειδή: 

1. Πραγματοποιήσατε εκδήλωση –γλέντι στο 
κέντρο Τζίτζικας τη δεύτερη μέρα των διακοπών 
μου στο χωριό και δεν με καλέσατε, όπως δεν 
καλέσατε τον συγχωριανό και ανερχόμενο νέο 
λυράρη κ. Μιχάλη Μαν. Πολυχρονάκη –κάτι 
που είχε ζητήσει ως χάρη από τον πρόεδρό 
σας –να παίξει μια φορά στο χωριό του – που 
ήσασταν υποχρεωμένοι να το κάνετε, καλέσατε 
συγκρότημα από το Βάμο. 

2. Πραγματοποιήσατε Διοικητικό Συμβούλιο 
–που ενώ είχαμε συνεννοηθεί να είμαι παρών 
για συνεργασία εκδηλώσεων, δε με καλέσατε 
και πάλι. 

3. Ενώ υποσχεθήκατε ότι θα είστε συνδιορ-
γανωτές στην παραπάνω εκδρομή συνεργασίας 
–Συλλόγου Αθηνών και Ενορίας Αρμένων, δεν 
παρουσιαστήκατε –ή μάλλον δεν καταφέρατε 
να παρουσιαστείτε, προφανώς αδυναμία –που 
εύχομαι να ξεπεράσετε. 

4. Από πλευράς μας –στην κοπή της Αγιο-
βασιλόπιτας του Συλλόγου μας στην Αθήνα, 
παρευρέθηκε, όπως μας είχε ζητήσει ο κ. Ηλίας 
Γ. Χατζηδάκης μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου 
σας, για την πώληση του ημερολογίου σας –τον 
οποίο στηρίξαμε και καλοδεχτήκαμε. Γι’ αυτό 
σας εύχομαι κάθε επιτυχία, στο δύσκολο έργο 
σας, που περιμένω να δω με ενδιαφέρον – πέραν 
των πανηγυριών και καρναβαλιών. 

Πάντα με εκτίμηση 
 γιάννης τερεζάκης 

1. Πρόεδρος –Συλλόγου Αρμενιανών Αττικής 
–ο Κριτοβουλίδης –από το 2003. 

2. Πρόεδρος –Ομοσπονδίας Σωματείων Απο-
κορώνου –από το 2005 . 

3. Πρόεδρος –Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνικών 
και Υπαλλήλων στην Αλλαντοβιομηχανία και 
στην τυποποίηση τροφών εκ κρέατος από το 
1995 και 

4. Μέλος της Παγκρητίου Ενώσεως από το 
1970 –και Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών 
Σωματείων.

Μνήμη Ειρηναίου γαλανάκη

Αιωνία του η μνήμη
«Περίλυπος εστί η ψυχή μας έως θανάτου» με την εκδημία εις 

κύριον του λατρευτού μας Μητροπολίτη και πνευματικού μας 
πατέρα, Ειρηναίο Γαλανάκη.

Με αυτά τα λόγια παραφράζοντας το κείμενο της Καινής 
Διαθήκης, με άκρα ταπείνωση και ψυχική ωδίνη, παρακολουθήσαμε 
την εξώδειον ακολουθία του Ποιμενάρχου μας, και συνεπαρχιώτη 
μας.

Τα δάκρυα μας δεν ήταν μόνο για την μετάστασίν του εις 
Κύριον, άλλα και για το κενό που μας αφήνει. Είχε πρωτοστατήσει 
σε πάμπολλα έργα αγάπης και φιλανθρωπίας, όπως λ.χ. Γηροκομεία 
- Ακαδημία Συνεδριάσεων –Σχολές Μαθητείας – Ίδρυμα Αγίας 

Σοφίας ( βοήθεια στο σπίτι ) τη ναυτιλιακή εταιρία ( Α.Ν.Ε.Κ.) και πολλά άλλα.
Είθε το έργον του και την θέληση του για προσφορά προς τους συμπατριώτες του να εύρη 

μιμητές.
Πολλοί εξ ημών ευεργετηθήκαμε από τις αγαθοεργίες του. Σήμερα, στους χαλεπούς καιρούς 

που περνά η Πατρίδα μας, ας είναι το ανάστημα του ο φάρος, στο τρικυμιώδες πέλαγος που 
ακυβέρνητο βολοδέρνει το πλοίο «ΕΛΛΑΣ». Αιωνία του η μνήμη.

Η γενική γραμματέας Σωματείων Αποκορώνου 
Αθηνά Μαραθάκη

Δωρεές στην ενορία

Τα αδέλφια Στυλιανός Μαντωνανάκης οδοντίατρος και Νικόλαος Μαντωνανάκης 
προσέφεραν στην Ενορία Αρμένων το ποσό των 100 €  στη μνήμη της αδελφής των Ζαμπίας 
Μαντωνακάκη. Ο κ. Κεφαλίδης Χαράλαμπος προσέφερε το ποσό των 100 € στη μνήμη του 
φίλου του Μανούσου Φρεσκάκη. Η κα Αικατερίνη Χαιρετάκη (Αθήνα) προσέφερε το ποσό 
των 100 € στη μνήμη των γονέων της.

για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  
Ο πρόεδρος εφημέριος Εμμανουήλ νικολακάκης, πρωτοπρεσβύτερος

Η ΕΘνΙΚΗ ΑντΙΣτΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΣΗ τΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

του Σήφη Μιχελογιάννη

Κάποιοι καλοθελητές παρουσίασαν τον Νίκο Καζαντζάκη ως άθεο. Ο Κωστής Παλαμάς 
υποστήριξε ότι ο Καζαντζάκης δεν ήταν άθεος και ότι απλούστατα προτιμούσε από την εξουσία 
της εκκλησίας την ποίηση της θρησκείας.

Ο Μακαριστός πρώην Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου, Ειρηναίος Γαλανάκης ήταν το 
αγλάισμα και το καύχημα της ορθόδοξης εκκλησίας. Εκ παραλλήλου όμως εγνώριζε ότι η ορθο-
δοξία δεν είναι εξουσία αλλά υπηρεσία και προσφορά προς το Θεό και τον άνθρωπο. Με αυτό 
το πνεύμα ακολούθησε το θεοβάδιστο δρόμο. Τα κοινωφελή ιδρύματα που εδημιούργησε και το 
γενικότερο έργο του συμβάδιζε με το λόγο που εκήρυττε. Αυτή είναι η ποίηση της θρησκείας.

     Τους χρόνους εκείνους της χειροτονίας του λαϊκού Μιχάλη Γαλανάκη, έγινε η συνάντησή 
του με τον πατέρα μου ο οποίος τον ρώτησε: “Μιχάλη έγινες ιερωμένος;” κι εκείνος απάντησε: 
“Δημητρό, η αγάπη μου και η πίστη μου προς το Θεό συμβαδίζει με την αγάπη μου και την 
επιθυμία μου να υπηρετήσω τον άνθρωπο”.

Άλλωστε όπως διακηρύσσει η ορθόδοξη παράδοση,δεν μπορεί κάποιος να ισχυρισθεί ότι 
αγαπά τον Θεό που δεν τον βλέπει όταν δεν αγαπά τον πλησίον του.

Έπρεπε νατελευτήσει ο αείμνηστος ιεράρχης Ειρηναίος Γαλανάκης για να τονισθεί και να 
τιμηθεί και από τα δεξιά και από τα αριστερά το πέρασμά του και η προσφορά του προς την 
μεγαλειώδη και θρυλική εθνική μας αντίσταση. Ο Ειρηναίος Γαλανάκης απέδειξε ότι η εθνική 
μας αντίσταση βρισκόταν μέσα στη συνείδησή του στο επίπεδο της ποίησης της θρησκείας, της 
ποίησης της δημοκρατικής εκκλησίας της ορθοδοξίας.

Ό,τι το καλύτερο διέθετε ο ελληνισμός ανήκε στις τάξεις της εθνικής μας αντίστασης κατά 
των Γερμανών κατακτητών. Ο Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης δεν ήταν ο απλοϊκός παπ-
πούλης, όπως πολλοί άνθρωποι καλή τη πίστει τον παρομοίωσαν για να τον φέρουν κοντά 
τους. Ήταν ο αητός της Κρήτης, όπως ο ίδιος άλλωστε έβλεπε τον εαυτό του, στην υπηρεσία 
του Θεού και των ανθρώπων.
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Festival ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΡΥΑΚΙ

Ξεκινώντας από τον Ιούνιο και φτάνοντας 
στα μέσα  του Σεπτεμβρίου, κάτω από τα 
θεόρατα πλατάνια, δίπλα στα γάργαρα νερά 
του ΤΖΙΤΖΙΚΑ στους Αρμένους Αποκορώνου 
πραγματοποιήθηκε το «Festival ΔΙΠΛΑ 
ΣΤΟ ΡΥΑΚΙ».

Είκοσι πέντε  δρώμενα... μουσικές, 
παιχνίδια, παραστάσεις,  παραμύθια, 
εργαστήρια, συζητήσεις...  και κυρίως 
συναντήσεις εξελίχθηκαν μπροστά από το 
“κουκλόσπιτο” του ΤΖΙΤΖΙΚΑ. Επιμένοντας 
να ζούμε με ποιότητα και να ονειρευόμαστε 
ελεύθερα... ο Τζίτζικας έδωσε ραντεβού 
για το καλοκαίρι του 2014

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε από τους αγαπητούς 
αναγνώστες τα παρακάτω ποσά ως οικονομική 
ενίσχυση της εφημερίδας μας.
Φρεσκάκη Κατίνα Ηράκλειο 50 € 
Φρεσκάκη Αργυρώ Θεσσαλονίκη 50 €
Λαγαράκης Νίκος Αθήνα 20 €
Ορφανουδάκης Λεωνίδας Αθήνα 20 €
Σπερελάκη-Τσιτσιρίδη Κλαίρη Χανιά 30 €
Τσακιράκης Μανώλης Αθήνα 30 €
Φρεσκάκη Κατίνα Ηράκλειο 50 €
Χριστοδουλάκης  
Νίκος & Γιάννης Αθήνα 50 €
Ζουμπάκης Κώστας Αρμένοι 25 €
Τερεζάκης Χρήστος
του Ιωάννου Αθήνα 30 €
Καλλιβρετάκης 
Αντώνης του Γεωργίου Αρμένοι 20 €
Λεντάρη Άννα Χανιά 50 €
Αβερκάκη Ειρήνη Αρμένοι 30 €
Almond David Μάντσεστερ 50 €
Χατζηκυριάκος Κωνσταντίνος Αθήνα 35 €
Οικονομόπουλος Άρης Αθήνα 50 €
Μπουτσαράκη Ελένη Αρμένοι 5 €
Ξυπολιτάκης Φώτης Αρμένοι 10 €
Χατζηδάκη-Μαντωνανάκη 
Τούλα Χανιά 50 €
Μαραθάκη Αθηνά Αθήνα 20 €
Περουλάκη-Κολώνη Ειρήνη Γιωργούπολη 20 €
Πατηνιωτάκης 
Γιάννης του Ανέστη Αρμένοι 50 €
Κουτσουπάκη Γεωργία 
χήρα Παύλου Χανιά 30 €
Μαμαλουκάκη Χρυσούλα Αθήνα 30 €
Θεοφίλου Χριστίνα Αθήνα 30 €
Φρεσκάκης Χαράλαμπος Αθήνα 30 €
Πική Τιτίκα Αθήνα 50 €
Μαυράκη Αργυρώ Αθήνα 50 €
Μουντουκαλάκης Θεόδωρος Αθήνα 50 €
Μπουντάκης Γιάννης Αθήνα 50 €
Ψωμάς Γεώργιος Ηράκλειο 50 €
Παπαγιαννάκη Κατερίνα Χανιά 50 €
Ανώνυμος  20 €
Κουρομιχελάκης Βασίλης Αθήνα 50 €
Παρασκουλάκη Μιχ. Μαρία  Αμερική 20 €
Τσιούτσια-Παντερμάκη 
Ευαγγελία στη μνήμη του 
συζύγου της Παύλου Τσιούτσια Αθήνα 100 €
Χαραλαμπάκης Μανώλης  Χανιά 100 € 
Νικολάου-Καλλιβρετάκη 
Ευαγγελία Χανιά 20 €
Λεντάρης Σταύρος Αθήνα 20 €
Παπαδάκης Σπύρος 
του Μαθιού Αθήνα 20 €
Παπαδάκης Γιάννης του Μαθιού Αθήνα 20 €

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Μεγάλη επιτυχία είχαν τα χωριανάκια μας που 
τέλειωσαν φέτο το Λύκειο, στην προσπάθειά 
τους να πετύχουν σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευ-
τικό Ίδρυμα. Παραθέτομε, όσων καταφέραμε 
να μάθουμε, τα ονόματα και τα τμήματα που 
πέτυχαν.
Ο Βαγιωνάκης Γιάννης, του Γιώργου και της 

Βάλιας, πέτυχε στο Τμήμα Πληροφορικής 
του ΤΕΙ Δυτικής Στερεάς, στη Ναύπακτο. 

Ο Καβρουλάκης Δημήτριος, του Χαράλα-
μπου και της Στέλλας, πέτυχε στο Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών  και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
στα Χανιά.

Ο Καβρουλάκης Παναγιώτης, του Χαράλαμπου 
και της Στέλλας, πέτυχε στο Τμήμα Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης, 
στα Χανιά.

Η Καλλιβρετάκη Μαρία, του Δημήτρη και της 
Μαριάννας, πέτυχε στο Τμήμα Νομικής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην 
Κομοτηνή.

Ο Νικάκης Εμμανουήλ, του Ηλία και της Ιου-

λίας, πέτυχε στο Τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, στη Λαμία.

Ο Παπαδάκης Γεώργιος, του Λευτέρη και της 
Αιμιλίας, πέτυχε στο Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, στην Τρίπολη.

Ο Πατεράκης Εμμανουήλ, του Ιωάννη και της 
Κορνηλίας, πέτυχε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, στα Χανιά.

Ο Τερεζάκης Παύλος του Πέτρο, πέτυχε 
στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, σχολή 
Πλοιάρχων Ηπείρου στην Πρέβεζα.

Ο Τσιτσιρίδης Ιωάννης, του Χρήστο και της 
Αφροδίτης, πέτυχε στο Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
στην Πάτρα.

Ο Χαιρετάκης Βασίλειος, του Αντώνη και της 
Μαρίας, πέτυχε στη Σχολή Αστυφυλάκων. 

Στους επιτυχόντες, ευχόμαστε καλές σπουδές, 
και πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Στους γονείς 
και συγγενείς, ευχόμαστε να τους χαίρονται 
και να τους καμαρώνουν.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013

Αριστεύσαντες

Από τα παιδιά του χωριού μας που 
σπουδάζουν αρίστευσαν φέτο, στο Βάμο, 
η Χαλβαδάκη Αικατερίνη του Βασίλη στην 
Α΄ τάξη του Γυμνασίου με 19, η Τσιτσιρίδη 
Ευφροσύνη του Χρήστο στην Α΄ τάξη του 
Γυμνασίου με 18 και 8/13, η Καλλιβρετάκη 
Μαρία του Μανώλη στην Β΄ τάξη του 
Γυμνασίου με 19 και 8/13, 

Στα Χανιά, ο Μαραγκουδάκης Βασίλης του 
Κωνσταντίνου στην Β΄ τάξη του Λυκείου με 
19 και η Καλλιβρετάκη Μαρία του Δημήτρη, 
στην Γ΄ τάξη του Λυκείου με 18,1. 

Πήρε το πτυχίο της

Η Δήμητρα Μαραγκουδάκη, εγγονή του 
Αντώνη και της Ελένης Καλλιβρετάκη και κόρη 
της Κυριακής και του Γιώργου Μαραγκουδάκη, 
αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Ρεθύμνου στις 17 Ιουλίου 
2013.

Τη συγχαίρουμε θερμά και της ευχόμαστε 
καλή σταδιοδρομία στο ξεκίνημά της στον 
εκπαιδευτικό χώρο.

Επιστολή

Αγαπητέ κ. Τσακιράκη,
Όπως ενημερώνετε στο τεύχος Απριλίου-Ιουνίου 

2013 της Ελευθερόπολις, σελ. 10.... η Ε δηλώνει πως 
είναι ανοικτή σε κάθε συζήτηση που θα διευκολύνει 
την πληροφόρηση όλων των Αποκορωνιωτών και 
περιμένει ..... “ . Συγχαρητήρια γιά την προσφορά 
της καλής εφημερίδας. Ελπίζω οι σύλλογοι των 
Αποκορωνιωτών να την αξιοποιήσουν, καλύπτοντας 
άμεσα και ποιοτικά το υφιστάμενο κενό ενημέρωσης 
της Επαρχίας. [...]

Με εκτίμηση,
Α.Π. Οικονομόπουλος


