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Αρμένοι

«Η προσκύνηση των ποιμένων», (λεπτομέρεια). Το έργο αυτό του Δομήνικου Θεοτο-
κόπουλου ανήκει στην τελευταία περίοδο της ζωγραφικής του καλλιτέχνη. (Μαδρίτη, 
Μουσείο Πράντο). Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος γεννήθηκε το 1541 στον Χάνδακα, 
το σημερινό Ηράκλειο΄, και πέθανε το 1614 στο Τολέδο.

Με την ευκαιρία των εορτών  
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς  

η «Ελευθερόπολη» και το Δ.Σ., του Συλλόγου,  
απευθύνει σε όλους τους Αρμενιανούς  

όπου και αν βρίσκονται  
θερμές ευχές για υγεία, χαρά και προκοπή. 

Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένος ο νέος Χρόνος 2014!

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ
Ευχές από το Σύλλογο και την εφημερίδα
σε όλους τους Αρμενιανούς σ’ Αρμένους και Αθήνα.

Σ’ αυτούς πούνε στη ξενηθιά ήντα ευκή να πούμε,
σύντομα να ’ρθουν στο χωριό να ξανανταμωθούμε.

Ο Σύλλογος Αρμενιανών Αττικής ο Κριτοβουλίδης σας ενημερώνει 
ότι λόγω των περιορισμένων οικονομικών του δυνατοτήτων, και εξαι-
τίας των οικονομικών απαιτήσεων των Ξενοδοχείων, αποφάσισε και 
φέτος τη κοπή της Αγιοβασιλόπιτας στην αίθουσα της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Αποκορώνου (Νικηφόρου 8 -5ος όροφος) στις 2 Φεβρου-
αρίου 2013, ώρα 10.30 π. μ. Σας περιμένουμε όλους.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ  
ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ  

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014

ΤΟ Δ.Σ.

Ο υπερμαραθωνοδρόμος Γιάννης Κούρος  
πέρασε κι απ’ τους Αρμένους

Μια απόσταση 75 χιλιομέτρων, 
από την Ίμπρο Σφακίων έως τα Χανιά, 
διένυσε ο υπερμαραθωνοδρόμος Γιάννης 
Κούρος, συμμετέχοντας σε μια κούρσα 
υγείας, αντοχής, δύναμης και συμπα-
ράστασης. Προσκεκλημένος του συλλό-
γου δρομέων υγείας ο Γιάννης Κούρος 
βρέθηκε στα Χανιά στέλνοντας μέσα 
από την πορεία του στην ενδοχώρα 
της περιοχής το μήνυμα της στήριξης 
του συνανθρώπου, της θέλησης και της 
προσπάθειας. Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 
ο Γιάννης Κούρος ξεκίνησε από την 
`Ιμπρο Σφακίων στις 09:00 το πρωί, 
τρέχοντας μέχρι τα Χανιά, διανύοντας 

απόσταση 75 χιλιομέτρων, περνώντας από τις περιοχές Ασκύφου, Βρύσες, 
`Αγιους Πάντες, Νιο Χωριό, Αρμένους, Καλύβες, Καλάμι, Σούδα, για να 
καταλήξει περίπου στις 3 μετά το μεσημέρι στο Εθνικό Στάδιο Χανίων 
όπου τον υποδέχτηκαν 200 αθλητές σωματείων της πόλης και μέλη πολιτι-
στικών συλλόγων. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος ο δήμος Αποκορώνου 
τύπωσε 1700 μπλουζάκια και τα έσοδα από την πώλησή τους θα δοθούν 
στο φιλανθρωπικό σύλλογο «Φιλάνθρωπος» και σε άλλα φιλανθρωπικά 
σωματεία των Χανίων. 

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αρμένων τον περίμενε στη πλατεία του χωριού 
με την νεολαία του, που και τον καλωσόρισε με πολλά χειροκροτήματα.
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Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το επόμενο φύλλο θα πρέπει 
να έχει φτάσει στην εφημερίδα μέχρι 20/2/2014.

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.

Την Κυριακή 24-11-2013 πραγματοποιήθηκε στο 
αμφιθέατρο του Πνευματικού Ιδρύματος «Κρητική 
Εστία» στην Αθήνα, η εκδήλωση παρουσίασης 
του βιβλίου «Λαϊκή μουσική παράδοση και 
καλλιτέχνες του Αποκορώνου», που συνέγραψαν 
οι Αποκορωνιώτες Γιάννης Λεντάρης και Γιώρ-
γος Γιακουμινάκης και εξέδωσε η Ομοσπονδία 
Σωματείων Αποκορώνου Χανίων.

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν η Ομο-
σπονδία Σωματείων Αποκορώνου Χανίων, η 
Παγκρήτιος ΄Ενωσις και το Πνευματικό ΄Ιδρυμα 
«Κρητική Εστία».

Παρουσιαστές του βιβλίου ήταν οι κ. Κώστας 
Κακαβελάκης του Δημητρίου συνθέτης-ιστορικός 
μουσικολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του 
Αμβούργου και ο κ. Σήφης Μιχελογιάννης του 
Δημητρίου δικηγόρος και πρώην βουλευτής. Το 
συντονισμό και την παρουσίαση του προγράμματος 
είχε ο γνωστός δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός 
παραγωγός κ. Γιάννης Κριαράκης.

[...] 
Ο κ. Κακαβελάκης σε μια πλούσια και πλή-

ρως τεκμηριωμένη ομιλία, αφού ευχαρίστησε 
του οργανωτές για την ανάθεση σ’ αυτόν της 
παρουσίασης του βιβλίου ανέφερε «Τα σημάδια 
δείχνουν ότι διανύουμε μια σημαντική ιστορική 
μετάβαση ακόμα σε κλειστές τοπικές παραδόσεις 
από το σύγχρονο προς ένα νεότερο κόσμο που 
διακηρύσσει την ενσωμάτωση, ανασύσταση, 
ανασχηματισμό και τελικά την υπέρβαση του 
τρόπου διατήρησης παλαιότερων προσδοκιών, 
παραδόσεων όπως είναι η Κρητική μουσική 
παράδοση.

Οι παραδόσεις αυτές επιμένουν να διατη-
ρούνται ζωντανές μέχρι και τις ημέρες μας και 
συνεχίζουν να αντλούν δύναμη εκ των έσω... 
Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για την παρουσίαση 
του βιβλίου για τη λαϊκή μουσική παράδοση 
της επαρχίας Αποκορώνου, μιας πνευματικής 
σπονδής τεκμηρίωσης και ιστορικού εμπλου-
τισμού των συγγραφέων κκ. Γιάννη Λεντάρη 
και Γιώργου Γιακουμινάκη με τη συνδρομή του 
Γιάννη Τερεζάκη, Προέδρου της Ομοσπονδίας 

Σωματείων Αποκορώνου. Ένα σημαντικό ερώ-
τημα είναι εάν οι καταστάσεις που διατηρούν τη 
συνάφεια με το παρελθόν σ’ αυτές τις ζωντανές 
ισχυρές παραδόσεις διατηρούνται ικανοποιητικά 
ισχυρές ακόμα ως τις ημέρες μας ….

Η δυναμική της μουσικοχορευτικής παρά-
δοσης της Κρήτης έχει κάποιες ιδιαιτερότητες 
που συνδέονται με αρχέγονες δοξασίες που δεν 
έχουν άμεση σχέση με μια επιβεβλημένη άνοδο 
του βιοτικού επιπέδου…..»

Στη συνέχεια μίλησε ο κ. Μιχελογιάννης [...]:  
«Το βιβλίο συνιστά μια πρωτοπορία όπως σας 
είπα… Οι προλογίζοντες το βιβλίο συνδυάζουν 
τη λαϊκή μουσική παράδοση του Αποκόρωνα με 
την ελευθερία της έκφρασης, με την αγάπη για 
τη λευτεριά, με την έμπνευση για τις νικηφόρες 
μούσες. Άλλωστε, οι μούσες κερδίσανε τις Σει-
ρήνες εδώ στον Αποκόρωνα, στην Απτέρα... γι' 
αυτό οι Μούσες προστατεύουν τους καλλιτέχνες 
του Αποκόρωνα, εμπνέουν τους καλλιτέχνες του 
Αποκόρωνα, γιατί οι καλλιτέχνες του Αποκόρωνα 
έχουν αίσθηση και συνείδηση της ιστορίας του 
τόπου...» 

[...] Ο κ. Γιακουμινάκης ανέφερε ότι το βιβλίο 
είναι αποτέλεσμα άψογης συνεργασίας των συγγρα-
φέων με την Ομοσπονδία και τους πολιτιστικούς 
συλλόγους του Αποκόρωνα και εστιάστηκε στο 
γεγονός ότι η προσφορά των λαϊκών μουσικών, 
υπήρξε σημαντική διότι στις εποχές της σκλαβιάς 

και αργότερα με το φως της ελευθερίας, οι λαϊκοί 
μουσικοί μας σήκωσαν το βάρος της διασκέδασης 
του κόσμου, αφού τότε δεν υπήρχαν άλλα μέσα 
μετάδοσης της μουσικής ούτε καν ραδιόφωνα 
διατηρώντας και μεταδίδοντας στους νεότερους 
ζωντανή τη λαϊκή μουσική μας παράδοση. Ήταν 
η εποχή που ο κόσμος αποζητούσε τη χαρά της 
διασκέδασης, που η παρεΐστικη συμμετοχή έφερνε 
πιο κοντά τους ανθρώπους πράγμα που τείνει 
να εξαλειφτεί σήμερα...

Ο κ. Λεντάρης ανέφερε «Το βιβλίο που παρου-
σιάστηκε προσπαθεί να αναδείξει τη διαδρομή 
της λαϊκής μουσικής μας παράδοσης από τα 
αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα και να παρουσιά-
σει τους εκφραστές της. Εκφραστές της είναι οι 
λαϊκοί μουσικοί μας καλλιτέχνες. Η συγγραφή 
του βιβλίου κρίθηκε απαραίτητη και θεωρείται 
ότι καλύπτει ένα κενό στην επαρχία μας σε μια 
εποχή που κατακλύζονται οι αιθέρες με μουσικές 
δημιουργίες άλλων λαών και πολιτισμών….»

Ευχαρίστησε ακόμη τους επιζώντες παλαιούς 
καλλιτέχνες και τους απογόνους αυτών που 
έφυγαν απ’ τη ζωή για τις ζωντανές μαρτυρίες 
των και τη διάθεση από τα οικογενειακά τους 
αρχεία των απαραίτητων στοιχείων για την 
ολοκλήρωση της ύλης του βιβλίου. [...]

*Λογοτέχνης – ποιητής μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου:  
«Λαϊκή μουσική παράδοση και καλλιτέχνες του Αποκορώνου»

Γράφει ο Γιώργος Γιακουμινάκης*
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Δαχτυλίδι αγκάθινο, πύρινο τριπύρινο, 
από γκρεμό γκρεμίζεται, 
πέφτει και δεν τσακίζεται.
 

Όσο το τρίβγεις τρίβγεται, 
λιαναίνει και μακραίνει,
να κάτεχες το ζόρι ντου 
στον πόρο όντε μπαίνει. 

αθαρογλωσσίδι

η συκιά η διπλή η διπλοτριπλογυριστή, κάνει τα 
σύκα τα διπλά τα διπλοτριπλογυριστά, πάει ο 
σκύλος ο διπλός ο διπλοτριποτριπλογυριστός, να 
φάει τα σύκα τα διπλοτριποτριπλογυριστά.

Οι παροιμίες, τα αινίγματα  
και το καθαρογλωσσίδι  

είναι το τη «Συμβολή στα Λαογραφικά της Κρή-
της», Αθήνα 1949, σελ. 185, 186, 187,  

της αξέχαστης Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκη

όγου χάριν

«Ερωτόκριτος» Γ’ 1553-164

ΠΟΙΗΤΗΣ
Eμίλειε κείνη σ’ μιά μεράν, 
εμίλειε αυτός στην άλλη,
μιά παίδα τούς επαίδευγεν, 
ένας καημός, μιά ζάλη.
Δεν έχουν πλιό κ’ οι δυό καιρό 
τα Πάθη να μιλούσι,
ήρθεν η ώρα η σκοτεινή, 
που θέ να χωριστούσι.
Ήστραψεν η Aνατολή 
κ’ εβρόντησεν η Δύση,
όντε τα χείλη του 
ήνοιξε για ν’ αποχαιρετήσει,
και το Παλάτι εσείστηκε 
στον πόνον οπού εγρίκα,
όντε τα χέρια 
επιάσασι κι αποχαιρετιστήκα.
Kαι τίς μπορεί να δηγηθεί 
ογια την ώρα κείνη,
η Kόρη πώς επόμεινε 
κι άγουρος πώς εγίνη;
Δεν έχου γλώσσα να το πουν, 
χείλη να το μιλήσουν,
και μηδέ μάτια να το δουν 

αντινάδες

Μην κλαις, μα νύχτα ’ναι κι αυτή, μια 
νύχτα σαν και τσ’ άλλες,
Κι ο ήλιος θα ξανανεβεί 
τση ροδαυγής τσι σκάλες.

Μι’ αμυγδαλιά ’ναι κι η ζωή, 
π’ ανθεί και καρποδένει
Κι είν’ η παντέρμη όμορφη, 
κι ας είν και χιονισμένη.

Πράμ’ άλλο γω δε ρέγομαι 
σαν το πουλί τ’ αηδόνι,
Σαν τον καλόγνωμο καιρό, 
απού μας ανταμώνει.

Η τύχη μου με κυνηγά 
σαν τη βαριά κατάρα
Μα γω  μ’ αητός και δε δειλιώ 
σε καταχνιά κι αντάρα.

Πάντα γελώ και τραγουδώ 
μ’ ό,τι καιρό κι α λάχει
Κι ας είν’ η τύχη μου κακή, 
που κακό χρόνο να ’χει.

Αν έχ’ ο κόσμος ομορφιές 
είναι γιατ’ είσ’ ομπρός μου,
Κι ούλες μαζί βγορίζουνε 
οι ομορφιές του, φως μου.

Αντωνία Μηλογιαννάκη
Βγορίζω=φαίνομαι
Ρέγομαι=επιθυμώ

αροιμίες

Όπου δεν έχει γνώση 
χάνει μέρα και το γρόσι.

Ο λύκος πρόβατο δε γίνεται.

Να λείψουνε τα λάδια μου, 
να ιδώ τσι μαγεριές σου!

Λίγοι τσ’ ήτονε τση γρας, 
και γέννησε κι ο γέρος!

ινίγματα

Από κάτω απ’ το πλακάκι, 
κάθεται το νικολάκι,
Χέρια έχει, πόδια έχει, 
κεφαλή κι ορά δεν έχει.

κι αφτιά να το γρικήσουν.
Πούρι ήβιαζέν τους ο καιρός 
κ’ εσίμωνεν η μέρα,
και γείς τα’ αλλού τως σπλαχνικά 
εσφίξασι τη χέρα.
K’ ένα μεγάλο θάμασμα 
στο παραθύρι εγίνη,
οι πέτρες και τα σίδερα 
κλαίσι την ώρα κείνη,
κ’ επέφταν οι σταλαματιές 
τση πέτρας, του σιδέρου,
κ’ η Aρετούσα τα’ ήυρ’ εκεί, 
σαν αίμα ταχυτέρου.
Eμίσεψε ο Pωτόκριτος, 
και βιάζει τον η ώρα,
μ’ ένα πρικύ αναστεναμό, 
που σείστηκεν η χώρα.
Eπόμεινεν η Aρετή μόνο 
με τη Φροσύνη
πράμα μεγάλο εγίνηκε 
σ’ αυτήν την ώρα κείνη:
Eις την ποδιάν τση νένας της 
ήπεσε κ’ ελιγώθη,
γή απόθανε, γή ζωντανή αν είναι, 
δεν το γνώθει.
Mην την καταδικάσετε 
την πρικαμένη Kόρη,
αν είναι και να βλεπηθεί 
εις τούτα δεν ημπόρει
ήτον ακόμη κοπελιά, 
κι αμάθητη στα πάθη,
κι ως ήρχισεν ο Έρωτας 
να την πατάξει, εχάθη.
Δείξε χρυσάφι και φωτιά 
του κοπελιού να πιάσει,
να δεις πώς τρέχει στη φωτιά, 
κ’ εις το κακόν του αράσσει
κ’ έπαρε ξόμπλι απ’ τα μικρά, 
κι άμε στα πλιά μεγάλα,
κείνα που εξεβυζάσασι, 
και πλιό δεν τρώσι γάλα,
να δεις κι αυτά πώς στο κακό 
τρέχουν, και δε νογούσι
ποιά πράματα τα βλάφτουσι, 
ποια ’ναι που τα φελούσι.
Tό φτάξη δώδεκα χρονών, 
και παραπάνω σώση,
γιατί ακομή δεν έχουσι 
θεμέλιον ουδέ γνώση,
ράσσουσι πάντα στ’ άφαντα, 
τα’ αψήφιστα γυρεύγουν,
εις το κακό σιμώνουσι 

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

(ο σκατζόχοιρος)

(το ζυμάρι για να γίνει κουλούρα να 
μπει στο φούρνο)

 (ο καβρός) συνέχεια στη σελ. 6
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στήρι της Παναγίας του Μικρόκα-
στρου, με τη θαυματουργή εικόνα 
της Παναγίας του 12ου αιώνα και 
αφού εκκλησιαστήκαμε επιστρέψαμε 
στην πόλη .

Το απόγευμα συμμετείχαμε ομα-
δικά στις εκδηλώσεις που άρχισαν 
με τα αποκαλυπτήρια της προτομής 
της ευεργέτιδας της Σιάτιστας μακα-
ριστής Γκαγκαράτσα Ελένης και 
συνεχίστηκαν με τα αποκαλυπτήρια 
πινακίδων ονοματοθεσίας των δρόμων 
που οδηγούν στο τόπο που έγινε η 
μεγάλη μάχη. Συμβολικά στον ένα 
δόθηκε το όνομα του Αποκορωνιώτη 
οπλαρχηγού Λεωνίδα Παπαμαλέκου 
και στον άλλο του Κισαμίτη αρχηγού 
Μιχαήλ Αναστασάκη, που τραυμα-
τίστηκε σοβαρά κατά τη μάχη της 
Σιάτιστας.

Ακολούθησε ανάβαση στο λόφο 
«Καστράκι», τόπο διεξαγωγής της 
μάχης, όπου τελέστηκε επιμνημό-
συνη δέηση χοροστατούντος του 
μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης 
κ.κ. Παύλου με την παρουσία της 
Δημάρχου, μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου, εκπροσώπων τοπικών 
αρχών και αρκετού κόσμου.

Μετά το πέρας της τελετής προ-
σφέρθηκε από μέρους της Ομοσπονδίας 
Αποκορώνου παραδοσιακό κρητικό 
κέρασμα με τσικουδιά, γραβιέρα, 
παξιμαδάκια κ.λπ.

΄Ηδη είχε αρχίσει να σουρουπώ-
νει όταν επιστρέψαμε στην πόλη. 
Αφού ξεκουραστήκαμε λίγο στο 
ξενοδοχείο επισκεφθήκαμε το παρα-
δοσιακό χωριό Βλάστη Κοζάνης 
όπου πήραμε το δείπνο μας σε μια 
εξαιρετική ταβέρνα. Στην παρέα 
μας είχε προστεθεί και ο Αντιδή-
μαρχος του Δήμου Αποκορώνου 
κ. Μανώλης Νικολούδης, που ήλθε 
από την Κρήτη για να συμμετάσχει 
στις εκδηλώσεις. 

Δεν αργήσαμε να μπούμε στο 
κέφι και τραγουδήσαμε εκτός από 
ριζίτικα και μαντινάδες πολλά άλλα 
«παρεΐστικα» τραγούδια με τη συνο-
δεία της κιθάρας του Γιώργου Για-
κουμινάκη. 

Το πρωί της 4-11-2013 πήγαμε 
στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου 
Δημητρίου της πόλης όπου μετά τη 
θεία λειτουργία τελέστηκε δοξολο-
γία και εκφωνήθηκε ο καθιερωμέ-
νος πανηγυρικός λόγος παρουσία 

Στις 2,3 και 4 Νοεμβρίου 2013 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τριή-
μερη εκδρομή που είχε διοργανώσει η 
Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου 
Χανίων στη Σιάτιστα Κοζάνης.

Το πρωί του Σαββάτου, 2 Νοεμ-
βρίου, ένα πούλμαν Αποκορωνιώτες 
και φίλοι του Αποκόρωνα με επικε-
φαλής τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας 
κ. Γιάννη Τερεζάκη ξεκινήσαμε από 
την Αθήνα προκειμένου να συμμε-
τάσχουμε στις επίσημες εορταστι-
κές εκδηλώσεις της 101ης επετείου 
απελευθέρωσης της πόλης από τον 
τουρκικό ζυγό και να αποτίσουμε 
φόρο τιμής στους κρητικούς Μακε-
δονομάχους που πολέμησαν και 
πολλοί απ’ αυτούς έπεσαν ηρωικά 
κατά την ομώνυμη μάχη.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήρωες 
εθελοντές αγωνιστές ήταν ο οπλαρ-
χηγός του Αποκόρωνα Λεωνίδας 
Παπαμαλέκος από το Βάμο, «Το 
λιοντάρι του Αποκόρωνα», όπως 
τον αποκαλούν οι ιστορικοί και τα 
παλικάρια Γιάννης Ανδρουλάκης 
και Γιώργης Καγιαννάκης από το 
Φρε Αποκορώνου.

Νωρίς το απόγευμα, ύστερα 
από μια ευχάριστη διαδρομή μέσω 
Καλαμπάκας-Μετεώρων - Γρεβενών 
φθάσαμε στον προορισμό μας. 

Το βράδυ συγκεντρωθήκαμε στην 
ευρύχωρη σάλα του κεντρικού ξενο-
δοχείου «Αρχοντικό», όπου είχε 
ετοιμαστεί «Κρητική βραδιά» με 
φροντίδα της Ομοσπονδίας Σωμα-
τείων Αποκορώνου.

Φιλοξενούμενοί μας ήταν η Δήμαρ-
χος του Δήμου Βοΐου κ. Παναγιώτα 
Ορφανίδου, οι πρώην Δήμαρχοι 
κ.κ. Γιάννης Νάκος και Κώστας 
Κοσμίδης, μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, εκπρόσωποι των τοπικών 
αρχών κ.λπ.

Μετά την ανταλλαγή των απα-
ραίτητων χαιρετισμών απολαύσαμε 
τα εκλεκτά εδέσματα, που είχαν 
ετοιμαστεί και με την βοήθεια του 
εξαιρετικού σιατιστινού κρασιού 
άρχισε το γλέντι που κράτησε μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο γνωστός 
λυράρης Γιάννης Κακουδάκης με το 
συγκρότημα του έδωσε τον καλλίτερό 
του εαυτό διατηρώντας αμείωτο το 
κέφι μέχρι τέλους.

Το πρωί της Κυριακής 3-11-2013 
επισκεφθήκαμε το γυναικείο μονα-

Οι Αποκορωνιώτες τιμούν τους Κρητικούς αγωνιστές 
του Μακεδονικού Αγώνα στη Σιάτιστα Κοζάνης

των τοπικών αρχών 
και εκπροσώπων της 
Κυβέρνησης, του κοινο-
βουλίου, πολιτικών και 
Στρατιωτικών αρχών. 

Ακολούθησε η επί-
σημη επιμνημόσυνη 
δέηση και η κατάθεση 
στεφάνων στο μνημείο 
των πεσόντων και τις 
προτομές των Λεωνίδα 
Π α π α μ α λ έ κ ο υ  κ α ι 
Μιχαήλ Αναστασάκη 
από τους εκπροσώ-
πους των αρχών, τους 
απογόνους των ηρώων 
και διάφορους άλλους 
φορείς.

Οι εορταστικές εκδη-
λώσεις συνεχίστηκαν με 
μεγάλη παρέλαση συλλό-
γων και της μαθητιώσας 
νεολαίας του Δήμου. 
Όπως κάθε χρόνο την 

παρέλαση άνοιξε, τιμής ένεκεν, το 
τμήμα των Αποκορωνιωτών και 
Κισαμιτών με τις παραδοσιακές 
στολές πού καταχειροκροτήθηκε.

Ακολούθησε η μετάβαση των 
επισήμων στο Δημαρχιακό Μέγαρο, 
όπου έγινε η τελετή της υπογραφής 
του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης 
των Δήμων Βοΐου και Αποκορώ-
νου, που είχε προετοιμαστεί. Το 
πρωτόκολλο υπέγραψε εκ μέρους 
του Δήμου Βοΐου η Δήμαρχος κ. 
Παναγιώτα Ορφανίδου και του Δή-
μου Αποκορώνου ο Αντιδήμαρχος 
κ. Μανώλης Νικολούδης.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν 

με την παράθεση δεξίωσης εκ μέρους 
του δήμου στη σάλα του ξενοδοχείου 
«Αρχοντικό» για τους επισήμους 
και τους κρητικούς εκδρομείς. Από 
το σύλλογο Αρμενιανών Αττικής 
συμμετείχαν εκτός του προέδρου 
η κα Μάργη Φρεσκάκη, μέλος του 
Δ.Σ. και ο κ. Γιώργος Γαλανάκης 
με τη σύζυγό του. Μετά τη δεξίωση 
αναχωρήσαμε για την Αθήνα.

Γιώργος Γιακουμινάκης
Λογοτέχνης - ποιητής,  

πρ. πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Αποκορώνου
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Στη γειτονιά εσιάζαν εφτάζυμο 
μα σαν και το σαπούνι ήτονε δου-
λειά που εχαλούσε κι η μάνα μου 
επρόσεχε το ποδαρικό και δε μ’ 
άφηνε να πάω να χαζέψω και να 
μάθω. Μ’ έτρωγε που δεν είχα μάθει 
και το ‘χα μαράζι.

Μια βραδιά π’ αποσπερίζαμε 
στην αυλή με τον παπά, ξανάρχι-
σα να τρώγομαι. “Εδά θα δεις...” 
πετάγεται η παπαδιά και πάει στο 
τηλέφωνο. “Μωρέ Βαγγελιώ...” λέει 
σε μια γυναίκα, “επαέ ‘μαι σ’ ένα 
σπίτι και θέλουνε να τωνε πεις πώς 
σιάζεις το εφτάζυμο...”.

Η γυναίκα ήταν η Βατσάκη η 
Βαγγελιώ από τα Πεμόνια, η αδερ-
φή της Κατίνας, τση γυναίκας του 
Λευτέρη του Λάμπρο. Και μου πε τη 
συνταγή που ‘ναι για δέκα δεκαπέντε 
κιλά αλεύρι...

“Τ’ αναπιάνω με φρέσκο ροβιθά-
λευρο και θέλει πολλή ζέστη. Βράζω 
πρώτα νερό με δαφνόφυλλα και 
δαφνόξυλο να γενεί κόκκινο σαν 
το κρασί. Δεν τ’ αφήνω πολύ να μην 
πικρίσει. Ύστερα βάζω σ’ ένα πήλινο 
ή μπακιρένιο δοχείο του κιλού πολύ 
καυτό δαφνόνερο και ρίχνω μια δύο 
φούχτες ροβιθάλευρο. Ανακατεύω 
γρήγορα να μη βωλιάσει και κάνω 
ένα αραιό χυλό να πέφτει από το 
κουτάλι. Ρίχνω κι ένα κουταλάκι 
κίμινο, μισό πιπέρι κι ένα κουταλάκι 
αλάτι. Το χώνω μετά σ’ ένα σακί μ’ 
αλεύρι ή το σκεπάζω με κουβέρτες. Τ’ 
αφήνω πέντε ώρες ακίνητο κι ύστερα 
το ξεσκεπάζω. Αν είναι γεμάτο το 
δοχείο είναι εντάξει. Αλλιώς καίω 
στο φούρνο ένα μεγάλο κλειδί η άλλο 
σιδερένιο πράμα και το ρίχνω μέσα 
στο χυλό. Το ξανασκεπάζω. Αν δεν 
ανεβεί μέσα στη μέρα το πετώ, γιατί 
ξυδιάζει και τσούζει στη γλώσσα. 
Σαν ανεβεί το βάζω με δύο πιάτα 
αλεύρι και καυτό δαφνόνερο και 
ξανακάνω πηχτό χυλό τούτη τη 
φορά. Το ξαναχώνω να ησυχάσει. Σε 
μιάμιση ώρα πρέπει να είναι έτοιμο. 
Το ξαναβάζω με ενάμισι κιλό αλεύρι 
και τούτη τη φορά το αναπίζω. Τ’ 
αφήνω να γενεί σαν το ψωμί που του 
βάζω κόλιαντρο, γλυκάνισι, κίμινο 
κι αλάτι, περισσότερο απ’ ό,τι βάζω 
στο κανονικό ζωμί. Πάντα ζυμώνω 
με καυτό δαφνόνερο. Το ζυμώνω 
πολλές φορές. Όσο το ζυμώνεις τόσο 
αυγαταίνει. Το πλάθω και τ’ αφήνω 

να ανεβεί. Το ψήνω σαν το ψωμί 
στο φούρνο. Η κουζίνα, καημένη, 
δεν το καλοσηκώνει...”.

Μα η Μαρία η Βροντάκη γεν-
νημένη στου Πρινέ Μυλοποτάμου 
και παντρεμένη στον Αλφά, που 
τανε παλιότερη τα κατάφερνε και 
στην κουζίνα.

“Εκοσκίνιζεν η μάνα μου, ίσα-
με δέκα οκάδες αλεύρι. Το ‘βανε 
στη μεγάλη λεκανίδα κι άνοιγε μια 
τρύπα στη μέση. Στο χερόμυλο είχε 
αλέσει μια οκά ροβίθι. Άναβε τη 
φωτιά κι έβραζε στο πήλινο τσι-
κάλι δαφνόφυλλα και δαφνόξυλο 
με νερό. Ύστερα το κατέβαζε από 
τη φωτιά και το έβαζε στη μέση της 
τρύπας με το αλεύρι τση λεκανίδας. 
Εδοκίμαζε με τη χέρα τζη να μην τ’ 
αντέχει κι έριχνε μέσα ροβιθάλευρο 
και ταράζενε γλήγορα γλήγορα με 
το ξιλίκι να μη βωλιάσει. Ο χυλός 
ούτε πολλά αρύς ήτονε ούτε πολλά 
πηχτός. Έτοιμος ο κουνενές, τον 
εσκέπαζε και τον άφηνε να κοιμηθεί, 
να ησυχάσει... Σε δυο τρεις ώρες τον 
εξύπνιαζε και τονε τάραζε με το 
ξιλίκι. Αν ήτονε πηχτός, του ριχνε 
δαφνόνερο κι αραίωνε. Αν ήτονε 
αρύς, του ριχνε ροβιθάλευρο. Αν 
άρχιζε να γίνεται δεν του βάναν 
πράμα. Τονε ξανασκέπαζε και τον 
άφηνε να ξαναησυχάσει. Σε μισή , 
μια ώρα ξαναπήγαινε. Αν δεν είχενε 
γενεί έκαιγε το μεγάλο κλειδί το 
σιδερένιο και το ‘ριχνε μέσα. Αν δεν 
εγίνουντανε πάλι σε μια μέρα τον 
επέτουνε γιατί εξύδιαζε κι έτσου-
ζε στη γλώσσα. Ο κουνενές ήτονε 
έτοιμος όντεν εγέμιζε το τσικάλι. 
Τον έριχνε τότες η μάνα μου μαζί μ’ 
αλεύρι στ’ αναπιτό, τ’ ανάπιζε και 
το ξανασκέπαζε. Σε καμιά ώρα είχε 
ξαναγενεί και το ζύμωνε στη μεγάλη 
λεκανίδα με τ’ αλεύρι. Το ζύμωνε 

πολλές φορές. Γι’ αυτό πρέπει να 
το λένε φτάζυμο. Τάραξε, ξύπνιασε, 
ξανατάραξε, ξαναξύπνιασε, ανάπισε, 
ζύμωσε, ξαναζύμωσε θα ‘ναι εφτά 
φορές και παραπάνω.

Ύστερις έπλαθε και μαλακό και 
τριβίδια που τα χάραζε να κόβουνται 
οι ντάκοι. Τα βαζε στην ψωμοσανίδα 
ν’ ανεβούνε κι ετζιρίτα ν’ ανάψει το 
φούρνο. Όσο να πυρώσει είχε γενεί 
κι η ζύμη και το ‘ριχνε μέσα.

Έβγανε πρώτα τα τριβίδια να 
κόβουμε τσοι ντάκους. Ώστε να βγάλει 
το μαλακό τσοι ‘χαμε κομμένους και 
τσοι ριχνε μέσα με το ψωμόφτυαρο. 
Τσοι στρωνε γερά γερά μ’ ένα καλάμι 
να μην τζη ξεθυμάνει ο φούρνος και 
δε γενούνε οι ντάκοι. Εσφάλιζε την 
πόρτα ώς την άλλη πρωινή.

Την άλλη μέρα μου ‘δενε ένα 
τζεμπεράκι να μη μουζωθεί η κεφαλή 
μου και μ’ έβανε μέσα να βγάλω 
ένα ένα τσοι ντάκους που αν είχε 
πετύχει το φτάζυμο εθρουλούσανε 
με το που τσ’ άγγιζες κι ηθέλανε να 
τσοι προσέχεις.

Η μάνα μου εφοβούντανε το κακό 
ποδαρικό. Μια μέρα που εξύπνιαζε 
τον κουνενέ να σου ο Νικόλαος. 
Λέει τση μάνας μου. “Πιταράκια 
σιάζεις, θειά Ρηνιώ;”. “Όι, Νικόλαε, 
ένα κουνενέ ταράζω...”. Ούλη μέρα 
ετάραζε το φτάζυμο εγίνηκε πιτα-
ράκια. Θωρεί τονε την άλλη μέρα η 
μάνα μου. “Να μη με ξαναρωτήξεις 
άλλη βολά, παιδί μου, Νικόλαε, ίντα 
σιάζω και ξαναγενεί το φτάζυμο 
πιταράκια...”.

Από τον καιρό που ‘ρθαμε στην 
Αθήνα δεν είχα ξανασιάξει εφτάζυμο. 
Με παίρνει ένα βράδυ ο αδερφός 
μου ο Κωστής και με καλεί στο σπίτι 
ντου, στην Καλλιθέα. “Έλα και να 
δεις ίντα σου χω φυλαμένο...”. Με 
το που ανοίγει την πόρτα ντου πάει 

και μου φέρνει ένα κομμάτι φτάζυμο. 
“Με ίντα χρηγειά, μωρέ Κωστή”, δεν 
τον επίστευα. “Ανάπισα στο ντο 
μπαρδάκι. Το τύλιξα στο κασκόλ 
μου και το βαλα στο θερμοθάλα-
μο τση κουζίνας”. Λέω ντου. “Την 
υγειά σου να ‘χεις μωρέ, Κωστή, τη 
χαρά απού μου δωσες...”. “Ούλα τα 
καλά και τσοι χαρές αδερφή μου τα 
‘χει ο άνθρωπος ακόμης και στην 
Αθήνα. Μόνο να θέλει...” γυρίζει 
και μου λέει.

Ό,τι πρόλαβε και μου τά πε η 
Μαρία κι έφυγε. Είχε πρωτοφύγει 
ο αδερφός της. Και γω αναρωτιέμαι 
γιατί σας έστειλα την κουβέντα μας. 
Για το φτάζυμο ή για την τελευταία 
κουβέντα που μας άφησε ο Κωστής... 
“Ούλα τα καλά και τσοι χαρές ο 
άνθρωπος... Ακόμη και στην Αθήνα... 
Μόνο να θέλει...”.

Πόπη Λαμπρινέα - Γαβριλάκη

Τα κάλαντα  
της 

Πρωτοχρονιάς

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά,
ψηλή μου δεντρολιβανιά
κι αρχή καλός μας χρόνος,
εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνος.
Κι αρχή που βγήκε ο Χριστός,
Άγιος και Πνευματικός
στη γη να περπατήσει,
και να μας καλοκαρδίσει.
Άγιος Βασίλης έρχεται,
άρχοντες το κατέχετε
από την Καισαρεία,
συ σ’ αρχόντισσα κυρία.
Βαστά εικόνα και χαρτί,
ζαχαροκάρδιο - ζυμωτή
χαρτί και καλαμάρι,
δες κι εμέ το παλικάρι.
Βασίλη πόθεν έρχεσαι, 
και δε μας καταδέχεσαι.
…
Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις,
κάτσε τον πόνο σου να πεις
Κάτσε να τραγουδήσεις,
και να μας καλοκαρδίσεις.

Χρόνια πολλά!
Καλή χρονιά! 
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- Είντα ’ναι, μωρή πατσαούρα, τα που κατέ-
βασε πάλι η κούτρα σου;

- Ευτό που σου λέω, και ν’ αναμαζώξεις τη 
γλώσσα σου, μωρή σουχλίστρα. Δε φτάνει, που 
γίνηκε σερνικοθήλυκος, με μουσταρέ ο άντρας 
σου, παρά μου βγαίνεις και γλώσσα, γιατί σου 
’πα ν’ ανοίξεις τα μάθια σου. Άμε να τόνε ψάξεις, 
και θα δεις πως του την έχουνε κομμένη τη φτόνη, 
και του κάμανε κι εκεινού τρύπα, σαν την εδική 
μας. Και θα μαθευτεί, και δε θαν έχετε στεμό 
στο χωριό, μόνο να σηκωθείτε να δώκετε των 
αμαθιώ σας, πριχού ακουστούνε τα καλιμέντα 
σας, και σάσε βγάλουνε τραγούδι, κι αρχινίξουνε 
τα γιουχαϊτά.

Είπανε κι άλλα τέθοια ευγενικά και παρά 
λίγο να τσαγγουρνομαδιθούνε.

Μα όσο και να φώνιαζε και να ξεφύσα η 
Ανεζινιά, σ’ έγνοιες τήνε βάλανε, κι όφιδες 
τήνε ζώσανε τα λεγόμενα τσ’ αφορεσμένης τση 
Χουρχουδοκατεριάς.

- Άτζεμπις μπρέ; Που δεν τζη κοντοβολά 
μπλιό... Και τζιριτά για το σπίτι τζη, να βρει 
το Ψαρόγαλο. Κι ως τον ήβρε στο πεζούλι, που 

Στα ενενήντα του έβγαλε... βυζιά ο γέρω Ψαρόγαλος
To γραμματσάκι του γέρω

Ατέλειωτο άφηκα, συντέκνοι μου ανεγνώστες, 
το περασμένο γραμματσάκι, γιατί, ως σας ήλεγα, 
ο Γιάννης το Τσακιράκι, ο κουμανταδόρος του 
φύλλου, μ’ αβίζερνε, γιατί, λέει, τόνε ξαργώ, και 
του μπαταλαλεί ο τυπογράφος, να του δώκει τα 
χερόγραφα να τα τυπώσει, να βγει το εφημερι-
δάκι στην ώραν του, να μην του γούσγουνται οι 
ανεγνώστες, πως τώνε πρεσβεντάρει μπαγιάτικα 
τα γραφόμενα.

Εφούσκωσε, το λοιπόν ο μπέτης του γέρω 
Ψαρόγαλου κι έβγαλε... βυζιά στα εννενήντα 
του. Κι η ζάβαλη η γυναίκα ντου, τ’ Ανεζινιό, 
επήγε να συμβουλευτεί το δαίμονα τη Χουρ-
χουδιά, το πρώτο λαδικό του χωριού, κι εκείνη 
την αποπήρε:

- Μωρή κοιμησμένη, εδά μόνο ξύπνησες να 
δεις πως και βυζιά κατέβασε και σε λιγάκι θα 
κατεβάσει και γάλα, να τον αρμέγεις, και τσου-
τσούνα δεν θαν’ έχει μπλιό, γιατί στη Χώρα 
απού συχνοπηαίνει, θα βαλε τσι γιατρούς να τού 
τήνε κόψουνε, να τόνε κάμουνε σερνικοθήλυκο, 
γυναικωτό. Και φουστάνια, κακονίζικο, θα βάλει, 
να γενείτε ρεντίκολο στο χωριό!

κάθουντανε, δίπλα στην παρασιά, τον αρχινά, 
στην αρχή με σιργούλιο και το παρακαλετό, να 
τόνε καραφέρει να βγάλει τη φτόνη ντου, να τήνε 
δει, γιατί είδε, λέει, όνειρο πως του περονοσπό-
ριασε και μαράθηκε και θα ξεραθεί.

Κι ο Ψαρόγαλος επροσβλήθηκε βέβαια με τσι 
κουζουλάδες τση γυναίκας του, κι αρχίνιξε να 
τήνε καταχερίζει. Κι εκείνη δεν έκτσε αναπαημένη, 
παρά ’βαλε τσι χουβές και τσι κλωτσές, σαν το 
μπεγίρι όντεν αγρίευε, ετσα λοής, απού σηκώσανε 
το χωριό εις το πόδι, κι ούλοι ετζιριτούσανε να 
τσι καταλαγιάξου, μ’ αναφιλέ. Ώστε να που πήγε 
ο χωροφύλακας ο Μάρκουλας ο παλιολλαδίτης 
και τσι τσελέκωσε και τσι κλεισε στο χάψι 
οληνύχτιως, κι έτσα ήρθε ο νους στην κεφαλήν 
τωνε την ούρια. Μονό να τελειώνω, γιατί θα μ’ 
εμπεστίσετε...

Και την άλλη βόλτα, με το καλό, να ξανα-
σμίξομε, ξανατροζαρίσομε

Φιλώ σας κατακούτελα
Ο γέρω Χαράλαμπος

κι απ’ το καλό τως φεύγου.
Kαι το ν’ αρχίσει τσι μικρές
Έρωτας να πατάσση,
δεν έχου γνώσης δύναμη, 
ν’ αφήσου να περάση,
μα είν’ εύκολες στο μπέρδεμα, 
κι όντε πιαστούν στο δίκτυ,
εις αφορμάγραν είδαμεν 
ο πόθος πως τσι ρίκτει.
Δεν είναι τούτη μοναχή, 
μα εσφάλασινε κι άλλες, 
πλιά φρόνιμες και γνωστικές, 
πλια άξες και πλιά μεγάλες,
νιές, και στεμένες του καιρού 
και γρες να ξαφορμίσου,

κ’ οι πονηριές του Έρωτα 
όλες να τσι νικήσουν
και να ’χου γγόνια και παιδιά, 
και να μηδέν ψηφούσι,
μα να οργιστούσιν ολονώ, 
τα’ αγάπης ν’ ακλουθούσι
κ’ εις πεθυμιά προσωρινή, 
που σαν ανθός διαβαίνει,
κι ωσάν τον άνεμο σκορπά, 
κι ωσάν τα νέφη πηαίνει,
να βάλουν τες ολπίδες τως 
εις θάρρος κομπωμένο,
σ’ έναν αφέντην πίβουλον
και καταφρονεμένο.

θιβολές

ΤΑΞΙΔΙ

Δε σας αποτελείωσα στο περασμένο φύλλο 
την ιστορία απού μας ήλεγεν ο Σταθομανώλης 
για το ταξίδι του γέρω Βαρδή στην Αθήνα.

Λέει μας το λοιπός. Καθώς εφάνηκε, ευρεθή-
κανε πράμα πατριώτες και πορίσαν τονε απού το 
παπόρι ως εφτάξα στον Πειραιά κι επήγαν τονε 
στσί δικολογές του απού διάγα στον Προφήτη 
Ηλία, στα Κρητικά που λένε ακόμης.

Καλά τον αποδεχτήκανε οι γι αθρώποι και 
παράπονο δεν είχε, μα δυό μέρες έκαμε για να 
’ρθει στα συγκαλά του, εθάργιε πως ο κόσμος 

εγύριζε γύρου-γύρου.
Απίς ανατσάρωσε, εντράκαρε και τσι βόλιτες. 

Σάνικις κάθα μέρα ανέβαινε και στην Αθήνα.
Ερώτα τον ένα και μάθαινε για τον άλλο 

χωργιανό, γιατί ως τόπαμε πεθυμιά του είτονε 
να τσοι δεί ούλους. Ο γεις επολέμα μαγατζί επά, 
άλλος εδούλευγε στο Δήμο κι άλλος εκουρούντιζε 
κιανένα μεγάλο πρόσωπο.

Ούλη την ημέρα το λοιπός απογλάκα στσι 
στράτες.

Εκουζουλάθηκεν απού την τραβάγια και τσι 
φωνές, απού γροίκα. Άλλος αγόραζε παλιοπά-
πουτσα, άλλος επούλιεν ψάργια, ύπνο δεν είχε 
τσ’ αργαδινές γιατί εμουνκρίζαν τα παπόργια 
και σκληρίζαν οι σιντεροδρόμοι.

-Όι, όι, των ήλεγε, αγαπώ σας, μα δεν κά-
νω.

Εύρηκανε κιαμιάν ημέρα καλοκαιργιά και 
βαρκάραν τονε.

Ερωτούσαν τονε σαν εγάιρε στο χωργιό:
-Πως επέρασες μπάρμπα Βαρδή στην Αθή-

να;
-Είντα να σας ε πω μωρέ κοπέλλια – μας 

ήλεγε – εθάρρου πως μόνο στ’ απανωμέργια 
και στσι ρίζες είχα γνωριμίες, μα να δείτε εκειά  
πάνω, όπου κι αν έπηαινα, μου φωνιάζα: Βάρδα, 
Βάρδα ο γεις, Βάρδα ο άλλος. Ήλεγά τωνε κι 
εγώ: γειά σας, γειά σας, μα που ν’ αποφτάξω να 
τσοι χαιρτίξω ούλους, μα οι πλιάν τωνε είτονε 

συνέχεια από τη σελ. 3

συνέχεια στη σελ. 7
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Σύντεκνοι και συντέκνισσες,
Άφηκα τα οζά στ’ αόρι*, για να ρθω επαέ* 

να σα σε πω δυο κουβέντες και να τσ ακούσετε 
με προσοχή.

Θαρρώ, πως δε καταλαβαίνετε πως ούλοι 
οι Έλληνες δεν είναι σα κι αυτούς που ρχονται 
κάθε τρις και λίγο επαέ και τους κουνείτε τα 
δαχτύλια, να φοβηθούνε, κι ούτε έχουμε ούλοι 
οι Έλληνες τον καφά* του Βενιζέλου να μας 
εσβερκώνετε*, όποτε σας γουστάρει και να μας 
ελαλείτε σα τα πρόβατα.

Κατέχομε το, πως οι κυβερνήτες μας ήτονε 
μπήτι* άχρηστοι κι αχαΐρευτοι και μας επαίζανε 
σαν τα μαϊμούνια 30 χρόνια τώρα. Κατέχομε το 
πώς δεν κατέχανε να μοιράσουνε δυο γαϊδάρω 
άχερα, κι αν τα μοιράζανε τα παίρνανε ούλα 
για την αφεντιά τως. Κατέχομε το πώς φταίμε 
κι εμείς απού τσι ψηφίζαμε τοσανά χρόνια, 
μα ίντα θέτε δα από πα και πέρα; Αυτά θα τα 
ξεκαθαρίσομε εμείς λίαν συντόμως, είναι δικοί 
μας λογαριασμοί.

Από τ’ αόρι μαθαίνω πως μόνη σας έγνοια 
είναι να πάρετε τα χαρθιά που σα σε χρωστούμε. 
Μα σεις μωρέ θέτε πια πολλά από κείνανά που 
μας εδώκετε. Και θαρρώ πως δε θέτε μόνο χαρθιά. 
Θέτε κι άλλα που δε μπορείτε μαυροκακομοίρηδες 
να τα πάρετε χρόνια τώρα. Τον ήλιο μωρέ θέτε, 
και τη θάλασσα, και τον ουρανό μας, και τα 
πουλιά μας, και τσι βράχους μας και το φιλότιμο 
μας και το γέλιο μας και τσι χορούς μας και τσι 
μουσικές μας και τα φαγιά μας και τσι φωνές 
μας. Ζηλεύετε μωρέ παράωροι* τα οζά* μου, το 
μιτάτο μου, την ασκομαντούρα* μου. Εκεινονά 
είναι το πρόβλημα σας.

Ανεμαζώνεστε επαέ ούλοι οι σφουγγοκωλά-
ριοι* και λέτε ούλες τσι παραωριές για

τσι τράπεζες και τα ομόλογα και τα σκου-
πιδόχαρτα σας. Και θαρρείτε πως ετουτανά τα 
χαρθιά είναι η πλάση κι η πρόοδος σας. Μαύρα 
μεσάνυχτα έχετε ούλοι σας.

Κι ύστερα λέτε πως θα μας πετάξετε όξω 
από την Ευρώπη. Ίντα θαρρείτε μωρέ, πως είναι 
εκεινηνά η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα; Πράμα 
δεν είναι. Και τ’ όνομα τζι, τσ αρχαίους έλληνες 
παραμυθάδες το χρωστεί. Ίντα θαρρείτε πως 
είναι η Ευρώπη; Οι αποικίες σας είναι απού 
ξεβγάλατε ούλους τσι λαούς για να τοσε παίρνετε 
τα χρυσάφια γή τα στρατόπεδα που ξεβγάνατε 
τς Οβραίους; Τον κακό σας το φλάρο!

Ο Παρθενώνας είναι μωρέ κι ούλα τα κλεψι-
μέικα* που χετε στα μουσεία σας και δείχνετε τα 
τσι Κινέζους. Εμείς μωρέ στα βουνά κλέφτομε τα 
πρόβατα να κάνομε σεϊρι* τς άλλους βοσκούς, 
μα δε κλέφτομε ιδέες και ιδανικά κι αξίες. Κι 
εμείς άμα στο χωριό ζορίζεται ένας πάμε ούλοι 
και προστρέχομε να τονε βοηθήσομε.

Επαέ μέσα που είστε και καλά γραμματιζούμε-
νοι, δεν έχετε ακούσει για τον μεγάλο παραμυθά, 
τον Όμηρο, τσ Αισχύλους, τσι Περικλήδες, τσ 
Αριστοτέληδες, τσι Παλαιολόγους, τσι Μακρυ-
γιάννηδες, τσι Παλαμάδες και τσι Θοδωράκηδες; 
Κατέχετε τσι ούλους, γιατί αυτοί μωρέ σας τα 
μάθανε τα γράμματα. Κι οι κολόνες, μωρέ, τσι 
δρόμους σας κι αυτές από μας τσι πήρετε και 
τσι γλώσσες, μωρέ, που μιλείτε δικές μας είναι. 
Εγώ που δεν κατέχω γρι εγγλέζικα, σας ακούω 
από οψάργας* και τα μισά που λέτε ρωμέικα 
είναι και δεν το χαμπαριάζετε.

Από πού μωρέ θα μας σε βγάλετε; Από το 
σπίτι τω παππούδω σας; Να μας σε βγάλετε 
μωρέ, μα ν’ αλλάξετε όνομα και γλώσσα και να 
μη λέτε για δημοκρατία και φιλοσοφία. Και να 
βγάλετε μωρέ τσ Αφροδίτες και τσι Φειδίες απ 
τα μουσεία σας, να δείχνετε μωρέ τα Άουσβιτς 
και τσ αλυσίδες τω σκλάβων τσ Αφρικής. 

Επαέ ήρθα να σα σε πω εκεινανά που οι 
Λουκάδες* και τα Γιωργάκια* και τ’Αντωνάκια* 
δε σας σε λένε, γιάντα τς Αμερικές και στα 
Λονδίνα δεν επαίξανε Κορνάρο, δεν εμάθανε 
για τσι Δροσουλίτες και δεν ακούσανε τσι 

μπαλωθιές του Κόρακα* και του Ξωπατέρα*. 
Σφουγγοκωλάριοι εσπουδάσανε να ανταλλάσ-
σουνε χαρθιά και «κουρέματα». Ίσαμε εκεια 
πήγανε. Και δα εβρήκε ο Φίλιππος το Ναθαναήλ. 
Εγώ μωρέ, έχω τα ντουφέκια τω παππούδω μου 
που πολεμούσανε για τα «ΟΧΙ», αυτοί λένε την 
αλήθεια, όχι τα ινστιτούτα σας -που γέμισε ο 
κόσμος από τέτοια, και οι λέσχες σας απού ναι 
πιο πολλές απ τα σχολεία πια στη χώρα μου, 
που λένε μόνο «ΝΑΙ».

Να ρθετε μωρέ ούλοι σας στο μιτάτο* να σα 
σε φιλέψω, να ρθετε να πιούμε τη ρακί, να σας 
σε χτυπήσει μιαολιά* αέρας κρητικός, γιατί μόνο 
έτσιδά θα ξεξινίσετε, γιατί ανέ δείτε τα μούτρα 
σας, είναι όλο κακομοιριά και παραωριά.

Και μάθετε καλά, πως χωρίς τσι μπεμβέδες 
τσι μερσεντέδες και τσ ανοστιές που μας εταϊ-
ζετε, Ελλάδα θα υπάρχει, χωρίς τσ Αφροδίτες 
μας έχετε μπατιρίσει ντελόγο* και κατέχετε το 
καλά όσο κι εγώ.

Από δα και μπρος το λοιπό, μ εμένα θα κάμετε 
τη διαπραγμάτευση κι όχι με τα Γιωργάκια, τα 
Αντωνάκια και τσι Λουκάδες. Κι εγώ δεν είμαι 
ο «anonymous», να φορώ τη μουστρουχίνα* στα 
μούτρα μου, να μαι σαν τη μασκάρα, είμαι ο 
Μανούσος, ο βοσκός απ’ τα βουνά τσι Κρήτης!

Γλωσσάρι
αόρι = βουνό
επαέ = εδώ
καφά = σβέρκος
εσβερκώνετε = χτυπώ στο σβέρκο, δίνω καρπαζιά.
μπήτι = εντελώς
επαίζανε = κοροϊδεύανε
παράωροι = ανόητοι
οζά = ζώα
σφουγγοκωλάριοι = καζαντζακική λέξη, γραφειοκράτες
ασκομαντούρα = μουσικό όργανο (παρόμοιο με τη σκωτζέζικη 
γκάιντα) που παίζουν βοσκοί της Κρήτης, κατασκευασμένο 
από δέρμα προβάτου.
οψάργας = χθες αργά
Λουκάδες* και τα Γιωργάκια* και τ Αντωνάκια* Λ. Παπαδήμος, 
μη εκλεγμένος πρωθυπουργός, Γ. Παπανδρέου, Α. Σαμαράς, 
αρχηγοί κομμάτων που κατάστρεψαν την Ελλάδα.
Κόρακα* Ξωπατέρα = . Ήρωες των κρητικών επαναστάσεων 
που θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Ο Μ. Κόρακας, από 
την Πόμπια, πήρε μέρος σε πάρα πολλά κινήματα και επα-
ναστάσεις μέσα κι έξω από την Κρήτη και θεωρείται ένας 
απ’ τους σημαντικότερους «τουρκοφάγους» των ελληνικών 
επαναστάσεων του 19ου αιώνα. Ο Ξέπαπας, ή Ξωπατέρας 
υπερασπίστηκε με λίγους καλόγερους, απέναντι σε ολόκληρο 
στρατό, το μοναστήρι της Οδηγήτριας στη Μεσαρά, μέχρι 
να πέσει και ο τελευταίος απ’ τους πολιορκημένους 
κλεψιμέικα = κλοπιμαία
κάνομε σεϊρι = κοροϊδεύουμε
μιτάτο = πετρόχτιστο καταφύγιο των βοσκών στα ορεινά 
της Κρήτης
μιαολιά = λιγάκι
ντελόγο = αμέσως
μουστρουχίνα = μάσκα

Η εισήγηση του Κρητικού βοσκού Μανούσου 
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όλα τα άλλα είναι φιλολογίες άνευ περιεχομένου και άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε...

αμαξάδες. Θωρείς ευτοί εκάθουντονε ψηλά και 
των εβγόριζα.

Ως αποτελείωσεν την ιστορία ο Σταθομανώλης 
έκαμεν ο Βαρδαντρουλής να μανίσει, μα πάλι είδε 
το πως είτονε χωρατάς, εγέλαξεν κι ευτός.

Μιλτιάδης Βαρδάκης (Μαδαρίτης) (από το 
βιβλίο του «Ροζοναρίσματα», Χανιά 1976 σελ. 
12-13)

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.

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά ’πό τα περβόλια

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Κείμενο που κυκλοφορεί  
στο Internet,  

αγνώστου συγγραφέα  
αλλά ιδιαίτερα πετυχημένο  

και επίκαιρο.



ελευθερόπολις8
οι παλαιικές μας φωτογραφίες

Εικονίζονται από αριστερά  
Καβρουλάκης Βαγγέλης,  
Καβρουλάκη Ευλαμπία,  

Καβρουλάκη Άννα  
σύζυγος του Γιώργου Φακίνου 

Καβρουλάκη Άννα σύζυγος του Γιώργου Φακίνου,  Καβρουλάκης 
Βαγγέλης, Καβρουλάκη Ευλαμπία, και πίσω η Καβρουλάκη, 
Μαρίκα σύζυγος του Μανώλη Τσισμενάκη

Καβρουλάκη, Μαρίκα σύζυγος του Μανώλη Τσισμενάκη, 
Καβρουλάκης Κωστής του Μιχάλη, Καβρουλάκη Ευλα-
μπία

Η φωτογραφία με το πρώτο ταξί των 
Αρμένων και τον οδηγό του Λευτέρη 
Τερεζάκη, το 1948, στην πλατεία των 
Αρμένων, έχει δημοσιευθεί παλιότερα 
στην εφημερίδα μας.

Συνεχίζομε να δημοσιεύομε τις παλαιικές φωτογραφίες που κατά και-
ρούς μας έχουν αποστείλει οι αναγνώστες μας, συγχωριανοί και φίλοι. 
Πιστεύοντας πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της ιστορίας ενός 
τόπου είναι καθήκον μας θα συνεχίσομε να δημοσιεύομε τις εικόνες από 
τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην ιστορία του χωριού μας.
Ευχαριστούμε όλους τους αναγνώστες της εφημερίδας μας που ευγενικά 
και ανιδιοτελώς συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, και περιμένομε 
από όλους τους Αρμενιανούς τις παλιές τους φωτογραφίες.
Οι φωτογραφίες του παρόντος τεύχους είναι ευγενική προσφορά της 
Άννας Φακίνου Καβρουλάκη.
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σαντουιτσάκια με τυρί και 
λαχανικά.

Όταν γέμισε η κοιλίτσα 
μας με όλες αυτές τις γευστι-
κές λιχουδιές, ανέλαβαν τα 
χεράκια κι η φαντασία μας 
να ανοίξουν δρόμους δημι-
ουργίας και έκφρασης. Έτσι, 
με την τεχνική του κολάζ, 
κατασκευάσαμε σουπλά με 
τα δικά μας υγιεινά πιάτα, 
που θα μας συντροφεύουν και 
θα μας θυμίζουν πως υγεία 
και γεύση μπορούν να γίνουν 
οι καλύτεροι φίλοι.

Η επιστροφή στο σχο-
λείο ήταν δρόμος ενθουσιασμού, αναπόλησης, χαράς και γνώσης, αφού οι διαδρομές της υγιεινής 
διατροφής συνεχίζονταν στο μυαλό και στην καρδιά μας… 

                      Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ν.Χωριού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής 
Διατροφής, 16 Οκτωβρίου 2013, οι μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου Νέου Χωριού, οργανώσαμε  
μια απόδραση στο Κτήμα «Διαδρομές», στους 
Αρμένους, με σκοπό να βαδίσουμε στα γευστικά  
μονοπάτια της υγιεινής διατροφής.

 Στο πρώτο μονοπάτι της γνώσης περπατήσαμε 
μαζί με τη διατροφολόγο, κυρία Εύη Αρχανιώτου, 
μιλώντας μας για τα μυστικά και τις ωφέλειες 
της υγιεινής διατροφής.

 Κι αφού μας άνοιξε η όρεξη, ακολούθησε…
καταδρομή στον μπουφέ που οργάνωσαν για μας 
οι δάσκαλοί μας  και η κυρία Εύη και ο οποίος 
περιλάμβανε προτάσεις για το κολατσιό μας. 
Φρουτοσαλάτα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα 
φρούτα, ταχίνι, μέλι, ντακάκια, λαδοκούλουρα, 

Από τις φετινές δραστηριότητες 
των νέων των Αρμένων

Από την μαθητική παρέλαση του Γυμνασίου, στις 
28 Οκτωβρίου στο Βάμο. Διακρίνεται η παραστάτις, 
Μαρία Καλλιβρετάκη του Μανώλη.

Εικόνες από τα μαθήματα που διοργανώνει  
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων στην αίθουσα του στο χωριό

Από το μάθημα πληροφορικής 

Τα ονόματα των παιδιών: Λαγου-
δάκη Δέσποινα, Μαρία Καλλιβρε-
τάκη, Μαρία Ορφανάκη, Αθηνά 
Σαριδάκη, Χρυσάνθη Αννιτσάκη, 
Γιώργος Νικολουδάκης, Σήφης 
Νικολουδάκης, Στρατής Τσιτσιρί-
δης, Μανώλης Τσιτσιρίδης, Φρόσω 
Τσιτσιρίδη, Χαρά Καραβελάκη, 
Φιλιώ Προεστάκη, Ελεάννα Αλβα-
νού, Άννα Καλλιβρετάκη, Μανώλης 
Καλούδης 

Το όνομα του δασκάλου: Γιώργος Σοφιανός 

Από το μάθημα του σκάκι 

Τα ονόματα των παιδιών: Φρόσω 
Τσιτσιρίδη, Στρατής Τσιτσιρίδης, Πέτρος 
και Γιάννης Μαρκογιαννάκης, Μανώλης 
και Φανή Καλούδ , Βαγγελιώ Σταματάκη, 
Αρτεμης Μαρκογιαννάκη. 

Το όνομα του δασκάλου: Νίκος 
Σγουρός

Διαδρομές Υγιεινής Διατροφής  
από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Νέου Χωριού
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Συμβόλαιο 20706 / 30 - 5 - 1916
Εν Βάμω της επαρχίας Αποκορώνου 

σήμερον την τριακοστήν του
μηνός Μαΐου ημέραν Δευτέραν, του 

χιλιοστού εννεακοσιοστού
δεκάτου έκτου έτους, εν τω 

Συμβολαιογραφείω μου οικία της
Κοινότητος Αποκορώνου, ενώπιον εμού 

του Συμβολαιογράφου
Αποκορώνου Ιωάννου Εμμ. Κουκλάκη 

εδρεύοντος και

κατοικούντος εν Βάμω και των μαρτύρων Ματθαίου 
Ψαρουδάκη δικαστικού υπαλλήλου και κατοίκου 
Καλαμιτσίου Αποκορώνου και Κωνσταντίνου 
Παπαντωνάκη μαγείρου και κατοίκου Βάμου 
της ιδίας επαρχίας, πολιτών Ελλήνων γνωστών 
μοι και μη υποκειμένων εις ουδεμίαν νόμιμον 
εξαίρεσιν, ενεφανίσθησαν οι προς εμέ και τους 
ανωτέρω μάρτυρας γνωστοί και άσχετοι συγ-
γενείας αφ’ ενός ο Κωνσταντίνος Ι. Παπαδάκης 
ή Πριτσιπάκης κτηματίας ενεργών ως ενασκών 
την πατρικήν εξουσίαν επί του ανηλίκου υιού 
του Εμμανουήλ Κ. Παπαδάκη, Μιχαήλ Εμμ. Συμ-
βουλάκης, κτίστης, Δημήτριος Γ. Συμβουλάκης, 
Ιωσήφ Ιωαν. Τσισκάκης καφεπώλης και Ιωάννης 
Κ. Τσισκάκης ξυλουργός κάτοικοι άπαντες του 
χωρίου Φρε της Επαρχίας Αποκορώνου, αφ’ ετέρου 
ο Νικόλαος Σπυρ. Φουντουκάκης κτηματίας και 
κάτοικος Χανίων και αιτησάμενοι την σύνταξιν 
του παρόντος εγγράφου, συνωμολόγησαν και 
συνεβάλλοντο τα εξής.

Οι πρώτοι των συμβαλλομένων έχοντες εις την 
πλήρην κυριότητα και κατοχήν (1) των οι μεν 
τρεις πρώτοι τα τρία τέταρτα εξ αδιανέμητου, 
οι δε έτεροι δύο το εν τέταρτον εξ αδιανέμητου 
ενός ερειπωμένου υδρόμυλου μετά της περιοχής 
του κειμένου εις θέσιν Παλαιός Κουρκούτης της 
κτηματικής περιφερείας του χωρίου Αρμένων 
του ομωνύμου δήμου της Επαρχίας Αποκο-
ρώνου συνορευομένου με κτήματα των ιδίων 
ιδιοκτητών και με ειδικήν οδόν, περιελθόντος 
αυτοίς εκ πατρικής κληρονομιάς προ δέκα ετών, 
σήμερον το ερείπιον τούτο μετά της περιοχής του 
παραχωρούσι και παραδίδουσι οι πρώτοι των 
συμβαλλομένων προς

τον Νικόλαον Σπυρ. Φουντουκάκην ίνα 
οικοδομήσει επ’ αυτώ δι’ εξόδων του οίκημα 
(βιομηχανικόν κατάστημα) μήκους δέκα πέντε 
μέτρων και πλάτους έξη επί του οποίου θέλη 
εγκαταστήσει διάφορα μηχανήματα υπό τους εξής 
όρους και συμφωνίας. Πρώτον ο Νικόλαος Σπυρ. 
Φουντουκάκης θα έχη την χρήσιν του ειρημένου 
καταστήματος προς αποκλειστικόν του όφελος 

Ο νερόμυλος του «Παλαιού Κουρκούτη»  
μέσα από ένα συμβόλαιο του 1916

επί δέκα συνεχή έτη από σήμερον.
Δεύτερον η πηγή του πλατάνου του Μπουρ-

νάζου ανήκει εις τον ειρημένον υδρόμυλον και 
θέλει χρησιμοποιή τούτο ο ειρημένος Νικόλαος 
Φουντουκάκης δια την λειτουργίαν του κατα-
στήματος. 

Τρίτον εάν η ανάγκη απαίτηση όπως εκκοπώσι 
δένδρα εκ των υπαρχόντων εν τη περιοχή ταύτη 
δικαιούται να κόψη ταύτα χωρίς οι πρώτοι των 
συμβαλλομένων να απαιτήσωσι ουδεμίαν απο-
ζημίωσιν, δικαιούνται όμως να λάβωσι ούτοι 
την ξυλείαν. 

Τέταρτον μετά την λήξιν των δέκα ετών από 
σήμερον ο Νικόλαος Φουντουκάκης δικαιούται 
να παραλαβή εκ του ειρημένου καταστήματος 
άπαντα τα εν αυτώ εγκατεστημένα μηχανήματα 
και λοιπά κινητά πράγματα προς ατομικόν του 
όφελος, άπαντα δε τα εν αυτώ εγκατεστημένα 
μηχανήματα και λοιπά κινητά πράγματα προς 
ατομικόν του όφελος, άπαντα δε τα οικοδο-
μημένα οικήματα επί του ανωτέρου ειρημένου 
ερειπίου και περιοχής του θα περιέρχωνται εις 
την κυριότητα και κατοχήν των πρώτων εκ των 
συμβαλλομένων κατά την ανωτέρω αναλογίαν 
ήτοι εις μεν τους τρεις πρώτους τα τρία τέταρτα, 
εις δε τους δύο ετέρους το εν τέταρτον εξ αδια-
νέμητου, αφού πρώτον καταβάλωσιν ούτοι προς 

τον Νικόλαον Σπυρ. Φουντουκάκην δραχμάς 
χιλίας εξακοσίας 1600.

Πέμπτον ο Νικόλαος Σπυρ. Φουντουκάκης 
υποχρεούται να παραδώση το ανωτέρω κατά-
στημα εις τους πρώτους των συμβαλλομένων εν 
καλή καταστάσει.

Έκτον εάν οι πρώτοι των συμβαλλομένων 
μετά την λήξιν των δέκα ετών από σήμερον δεν 
καταβάλωσιν τας ανωτέρω δραχμάς χρυσάς χιλίας 
εξακοσίας (1600) δικαιούται ούτος να κατέχη το 
κατάστημα προς όφελος του μέχρις ότου κατα-
βληθώσι αυτώ αι ανωτέρω δραχμαί, χωρίς να 
δικαιούνται οι πρώτοι των συμβαλλομένων να 
ζητήσωσι παρ’αυτού ουδεμίαν αποζημίωσιν.

Έβδομον οι Ιωσήφ Ιωαν. Τσισκάκης και Ιωάννης 
Κ. Τσισκάκης εδήλωσαν ότι εάν οι αδελφοί αυτών 
εμποδίσωσι τον Νικόλαον Σπυρ. Φουντουκάκην 
από του να οικοδομήσει το ανωτέρω κατάστημα 
και εγκαταστήση εν αυτώ μηχανήματα υπόσχονται 
και υποχρεούνται να πληρώσωση έκαστος εξ 
αυτών προς αυτόν ανά δέκα πέντε δραχμάς καθ’ 
εκάστην, λόγω ποινικής ρήτρας, μέχρι της λήξεως 
την ανωτέρω προθεσμίας των δέκα ετών 

και όγδοον εάν ο Νικόλαος Φουντουκάκης 
δεν οικοδομήσει το ανωτέρω κατάστημα υπο-
χρεούται να πλήρωση προς τους πρώτους των 
συμβαλλομένων, λόγω ποινικής ρήτρας, δραχμάς 
χρυσάς τετρακοσίας.

Εγώ δε υπέμνησα τοις συμβαλλομένοις την 
μεταγραφήν του παρόντος και τας συνεπείας της 
παραλείψεως αυτής. Ταύτα συνωμολογησάντων 
και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων συνε-
τάχθη το παρόν, όπερ ανεγνώσθη ευκρινώς και 
μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων των ανωτέρω 
και υπεγράφη παρ’ αυτών και εμού.

οι Συμβαλλόμενοι

Κων. Ι. Παπαδάκης
Μιχ. Συμβουλάκης

Δημ. Γ. Συμβουλάκης Ι.Κ. Τσισκάκης 
Ιωσήφ Ι. Τσισκάκης 

Νικόλαος Φουντουκάκης 

Οι Μάρτυρες
Κωνστ. Παπαντωνάκης 

           Ματθ. Ψαρουδάκης 

Ο Συμβολαιογράφος
Ιωάννης Εμμ. Κουκλάκης

Το συμβόλαιο που παραθέτομε, και αφορά 
την παραχώρηση της χρήσης του νερόμυλου 
του Κουρκούτη από τους Φρεδιανούς ιδιο-
κτήτες του, στο Χανιώτη Σ. Φουντουκάκη 
για να κτίσει ένα κτήριο (10Χ6 μέτρα) και 
να το εκμεταλλεύεται για 10 χρόνια, μας 
παραχώρησε ο άξιος Φρεδιανός, Πρόεδρος 
του Συλλόγου Φρεδιανών Αττικής, Μανώλης 
Μακρυδάκης, ο οποίος μας έδωσε και τις 
παρακάτω πληροφορίες. 

«Ο μύλος στη θέση Κουρκούτης των Αρμέ-
νων ανήκει, σύμφωνα με τα παραπάνω, στην 
οικογένεια των Συμβουλάκηδων. Η αγορά 
τον μύλου από τους πρώην ιδιοκτήτες του, 
την τούρκικη οικογένεια Μπάντρη του Φρε, 
έγινε μετά το θάνατο του Χασάν Μπάντρη 
στην επανάσταση του 1866. Δεν γνωρίζουμε 
το χρόνο της πώλησης, αφού δεν βρήκαμε 
το συμβόλαιο της. Χονδρικά υποθέτουμε 
ότι πρέπει να έγινε εκεί κάπου στα τέλη της 
δεκαετίας του 1880,όταν οι απόγονοι του 
Μπάντρη πούλησαν την περιουσία τους στο 
Φρε και εγκαταστάθηκαν στα περίχωρα των 
Χανίων, για λόγους ασφαλείας.»
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Όταν δεν έχεις τι να κάνεις, 
ανιστορείσαι τα περασμένα. Αφενός 

μεν για να περάσεις την ώρα σου, και 
αφετέρου για να ξεχάσεις τα κακώς 

κείμενα του παρόντος. Είναι μια λύση 
κι αυτή, για να ταξιδέψεις σε άλλες 

εποχές και να ηρεμήσεις. Αυτό έκανα 
κι εγώ προχθές, και να τι θυμήθηκα!

 
Νωρίς το απόγευμα, εκείνη την ημέρα, ήρθε η 

θεία μου η Μαρκάκαινα (Αικατ. Καραγιαννάκη) 
να γεμίσει το σταμνί της από τη στέρνα μας. 
Ψυγείο εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε, ο ποταμός 
τής έπεφτε μακριά, κι η μόνη λύση που της έμενε 
για λίγο δροσερό νερό ήταν η στέρνα μας. Σε 
άλλες περιπτώσεις έτρεχα να τη βοηθήσω, μόλις 
την έβλεπα στην εξώπορτα. Πού να τραβούσε 
–γριά γυναίκα– γεμάτο το συγκλί από τα βάθη 
της στέρνας; Και πώς να κουβαλούσε γεμάτο το 
λαήνι από το ένα σπίτι στο άλλο; Σήμερα, όμως, 
δεν φάνηκα στην αυλή και η θεία ανησύχησε.

«Ήντα κάνει το Μανωλιό;» ρώτησε τη μάνα 
μου, που έπλενε τα πιάτα στο νεροχύτη, κάτω 
από τη μουριά της αυλής. 

«Μέσα είναι και γούζιεται. Πονοκέφαλο έχει, 
ζαλάδες έχει, πρέπει να κρύωσε» την ενημέρωσε 
η μάνα μου.

«Εκρύωσε λες, ή τίποτα ‘μάτι’ το ’ πιασε πάλι 
το κοπέλι;» προβληματίστηκε η θεία.

Η γειτόνισσά μας, και γνωστή για το χιούμορ 
της, η Άννα η Παντερμάκη, που έτυχε να περνάει 
από το στενό, άκουσε το διάλογο και έδωσε τη 
δική της εξήγηση: «Εγώ τον είδα το Μανώλη εδά 
που γύριζε από το σκολειό. Ούτε κρύωμα έχει 
ούτε μάτι, παρά έχει «παπαλευτερίτιδα». 

«Καινούρια αρρώστια είναι πάλι τουτηνά;» 
τρόμαξε η μάνα μου, που είχε ήδη χάσει από 
αρρώστιες δυο μικρά παιδιά, και όλα τα λήγοντα 
σε –ίτιδα της θύμιζαν κακό. Όμως η Άννα την 
καθησύχασε, λέγοντάς της πως το σύνδρομο αυτό 
χτυπάει πολλούς μαθητές όταν τους σηκώνει 
στο μάθημα ο παπά-Λευτέρης και τους πιάνει 
αδιάβαστους…

Εγώ, εντωμεταξύ, παρά το υπαρκτό ή ανύπαρκτο 
πρόβλημά μου, όταν άκουσα τη συζήτηση, βγήκα 
στην αυλή για να βοηθήσω τη θεία. Τόσες ευχές, 
εξάλλου, μου έδινε κάθε φορά που τη βοηθούσα: 
«Να ’χεις την ευκή του Θεού παιδί μου, και όσα 
κουκιά χώμα πατώ την ημέρα, τόσοι Άγιοι να σε 
φυλάνε» μου ’λεγε, μέσα από τα κατάβαθα της 
καρδιάς της. Κι εγώ, με πρόχειρους υπολογισμούς, 
εύρισκα πως όλοι οι Άγιοι του ουρανού και της 
γης πρέπει να με είχαν υπό την προστασία τους, 
αν έπιαναν οι ευχές της. Πώς μπορούσα, λοιπόν, 
να την αφήσω αβοήθητη; Έτσι, της γέμισα το 
σταμνί και της το πήγα στο σπίτι. Κι εκείνη για 
να μ’ ευχαριστήσει, εκτός από τις ατέλειωτες 
ευχές που μου έδωσε ώσπου να φτάσουμε, μου 

έκανε και ένα ξεμάτιασμα. 
«Καλού κακού», μου είπε, 
«για να δούμε μήπως είσαι 
λαβωμένος».  Έκανε ένα κόμπο 
στην άκρη του κορδονιού που 
της έδωσα, πήρε τα μέτρα της κι 
άρχισε να λέει ψιθυριστά τη 
γητειά για το ξεμάτιασμα. Είδε 
κι έπαθε να τελειώσει, με τα 
ατέλειωτα χασμουρητά που 
της έρχονταν. Κόντευε να της 
φύγει το σαγόνι. Όταν τελείωσε, 
μέτρησε πάλι το κορδόνι και είδε 
–μάρτυρας κι εγώ– πως δε βγαίνανε 
τα μέτρα, όπως τα είχε μετρήσει 
πριν ξεκινήσει. «Μαθιασμένος είσαι 
παιδί μου, μόνο να ξανάρθεις να σε 
γητέψω πάλι». Ύστερα, έλυσε πάνω στο 
κεφάλι μου τον κόμπο που είχε κάνει στο 
κορδόνι, με σταύρωσε κιόλας, και μου ’πε 
να πάω στο καλό. 

Έφυγα προβληματισμένος με το τι μου 
συνέβαινε. Και ο παπά-Λευτέρης με είχε 
σηκώσει στο μάθημα εκείνη την ημέρα, και 
ματιασμένος ήμουνα. Ποιος ή ποια με είχε 
ματιάσει λοιπόν;

Πέρα από τo γεγονός που σας εξιστόρησα, 
σας δίνω και το ερέθισμα να ξαναθυμηθείτε το 
θέμα της βασκανίας, πράγμα το οποίο δέχεται και 
η εκκλησία μας, και προβλέπει μάλιστα σχετικά 
διαβάσματα και ευχές. Όμως, ο προβληματισμός 
υπάρχει πάντα: Υφίσταται τέτοιο θέμα, ή είναι 
αποκύημα της φαντασίας μας; Εάν υφίσταται, 
λειτουργούν, και με ποιο τρόπο, οι γητειές 
του ξεματιάσματος; Μήπως υπεισέρχεται και 
κάποιο καλοπροαίρετο τρικ, για να βοηθηθεί 
ο λαβωμένος; Και πόσοι τρόποι, τελοσπάντων, 
ξεματιάσματος υπάρχουν;  

Ο πιο γνωστός –απ’ όσα ξέρω– είναι αυτός 
με το λάδι. Ο γητευτής ρίχνει με το δάχτυλό του 
σταγόνες λαδιού σε ένα ποτήρι με νερό, ενώ λέει 
συγχρόνως και τα λόγια της γητειάς. Εάν οι 
σταγόνες δε χάσουν το σχήμα τους, ή ενωθούν σε 
μία μεγάλη, δεν υπάρχει μάτι. Αν διαλυθούν στην 
επιφάνεια του νερού, τότε υπάρχει βασκανία. 

Στα μέρη μας, πιο διαδεδομένο ήταν το ξε-
μάτιασμα με τη χρήση ενός κορδονιού, που το 
είχε για λίγο επάνω του ο χτυπημένος από το 
κακό μάτι. Θυμάμαι τη θεία τη Μαρκάκαινα, 
που έδενε στην άκρη του κορδονιού ένα κόμπο. 
Πάνω στον κόμπο έβαζε τον αγκώνα της, άπλωνε 
το χέρι πάνω στο κορδόνι και εκεί που τελείωνε 
το μεσαίο δάχτυλο του χεριού της, πρόσθετε και 
μία ακόμα παλάμη (του φάρδους). Κρατούσε 
σφιχτά το κορδόνι στο σημείο αυτό και άρχιζε 
τη γητειά της. Όταν τελείωνε η ευχή –κατά τη 
διάρκεια της οποίας χασμουριόταν έντονα, εάν 
υπήρχε μάτι– ξαναμετρούσε το κορδόνι. Εάν τα 

μέτρα ήταν σωστά (και το χασμουρητό ελάχιστο ή 
και καθόλου), τότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Εάν το 
μέτρημα έδειχνε πως κόντυνε το κορδόνι (μπορεί 
να έλειπαν από ένα έως τέσσερα δάχτυλα), τότε 

υπήρχε μάτι, και μάλιστα σοβαρό, αν υπολείπο-
νταν πολλά δάχτυλα. Πώς γινόταν αυτό 

το απίστευτο; Κανείς δεν ξέρει. Εγώ 
είχα κάνει την έρευνά μου, αλλά 
απάτη δεν μπορούσα να εντοπίσω, 

όσες φορές κι αν προσπάθησα. 
Το συζήτησα και με το φίλο 

μου το Γιώργη το Νικητά-
κη, Θεός σχωρέσ’ τον, που 

κάτι τέτοια δεν τα δεχόταν 
με τίποτα. 

 «Μα αφού πας και της 
λες πως είσαι άρρωστος 
και μπορεί να έχεις μάτι, 

τι περιμένεις να σου πει η 
γυναίκα; Πως δεν έχεις;» 

  «Και το κορδόνι, 
πώς βγαίνει κοντύ-
τερο;» επέμενα εγώ. 
Οπότε, είπαμε να 
κάνουμε μια έρευ-
να μαζί. Πήγαμε 

και βρήκαμε τη θεία. 
Εγώ έκανα τον πεθαμένο 

και είχα –δήθεν– το Γιώρ-
γη για συμπαράσταση. Τρόμαξε η 
γυναίκα έτσι που με είδε, κι αμέσως ακολούθησε 
πιστά τη συγκεκριμένη διαδικασία του ξεματι-
άσματος. Όμως, ούτε χασμουρήθηκε ούτε μέτρα 
της έλειπαν από το κορδόνι. Τέσσερα μάτια την 
προσέχαμε, μα τίποτα πονηρό δεν εντοπίσαμε.

«Μαθιασμένος δεν είσαι παιδάκι μου, μόνο 
πήγαινε να πάρεις καμιά ασπιρίνη» μου είπε, 
όπως μας πήγαινε προς τα έξω.  

«Λοιπόν, τι έχεις να πεις;» είπα στο Γιώργη, 
όταν μείναμε οι δυο μας.

«Ξέρεις, σκέφτομαι πως το αμπέλι μας στις 
Γαλανές θέλει σκάψιμο. Πάμε να του ρίξουμε 
μια ματιά;» μου πρότεινε, αντί να απαντήσει 
στην ερώτησή μου.

 Άντε, και κακό μάτι να μη σας πιάσει. Μα 
αν τύχει και βρεθείτε στην ανάγκη να ξεματι-
αστείτε ΜΗΝ πείτε ευχαριστώ, γιατί η γητειά 
πάει περίπατο!

Για το γνήσιο της διαδικασίας,
Μανώλης Ευθ. Πιπεράκης

Σημ.: Γητεύω= ξεματιάζω, λέγοντας τα λόγια της 
γητειάς.
Λαβωμένος= ο ματιασμένος, ο χτυπημένος από κακό 
μάτι.
Λαβώνω= ματιάζω κάποιον.
Γούζιομαι= παραπονούμαι.

ΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΞΕΜΑΤΙΑΣΩ ΠΑΙΔΑΚΙ ΜΟΥ
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«Κρήτη μου με τη γλώσσα σου, δόξα στα θέμελα σου
Πολλές βολές τη φράξανε, μα νταγιαντα η λαλιά σου».
Ο συμπατριώτης μας, Θοδωρής Ροδάκης, μας έστειλε τα βιβλία του 

«Κρήτη μου με τη γλώσσα σου» και «Ιστόρηση των οικισμών της Κρήτη»  
για τα οποία τον ευχαριστούμε και τον συγχαίρομε ιδιαίτερα

Στο βιβλίο του «Κρήτη μου με τη γλώσσα σου», ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 
λεξικό για την κρητική γλώσσα, με 19300 λέξεις και την ερμηνεία τους, 
ο Θοδωρής Ροδάκης αναφέρεται στην κρητική διάλεκτο, μια «από τις 
πλέον εύφωνες γλώσσες του κόσμου», η οποία, όπως διαβάζομε «άρχισε 
να σχηματίζεται από το 1300», για να «εδραιωθεί και εμπλουτιστεί από 
το 1550 έως το 1669, περίοδο ολοκληρωτικής κατάληψης της Κρήτης από 
τους Τούρκους», αφομοιώνοντας παράλληλα τις επιδράσεις Ρωμαίων, 
Βυζαντινών, Σαρακηνών Αράβων, που οδηγούν τελικά στην «διαμόρ-
φωση της σημερινής κρητικής διαλέκτου», με χαρακτηριστική επίσης την 
ιδιαιτερότητα στην προφορά.  

Νάκλια, Κρητικές φράσεις, Κανόνες γραμματικής και συντακτικού, 
Κρητο-ελληνική λεξικογράφηση, ιδιαίτερα χρήσιμη και για τα νέα παιδιά 
να μαθαίνουν τη σημασία των λέξεων που χρησιμοποιούνται στον τόπο 
τους, αλλά δεν βρίσκονται πάντοτε γραμμένες στα βιβλία, αποτελούν τις 
ενότητες του βιβλίου «ΚΡΗΤΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΟΥ»: 

«Δίδαξε Κρήτη, μάθε μας τη δωρική λαλιά σου
Να τη μιλούμε στα λαγκά και στα ψηλά βουνά σου».
Ο συγγραφέας, Θοδωρής Ροδάκης, πέρα από την τόσο αναλυτική 

παρουσίαση των στοιχείων που συνθέτουν την κρητική διάλεκτο,  εμπλου-
τίζει το βιβλίο του, στην αρχή κάθε κεφαλαίου με δικές του μαντινάδες 
και παροτρύνει :

«Κάνε τα κοπελούδια σου, Κρήτη μου δοξασμένη,
Να μη ξεχνού τη γλώσσα σου για μια ξενοφερμένη».
Το βιβλίο του «Ιστόρηση των οικισμών της Κρήτης» εκτείνεται σε τρείς 

τόμους των 1300 σελίδων συνολικά.  Περισσότεροι από 1100 οικισμοί 
περιγράφονται από τον Θοδωρή Ροδάκη, τόσο όσον αφορά στα γεωγραφικά 
τους χαρακτηριστικά όσο όμως και στα ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά 
τους, ενώ παράλληλα αναφέρονται και οι σημαντικότερες διοικητικές 
μεταβολές τους.  Ο Θοδωρής Ροδάκης με την αξιόλογη, συστηματική 
δουλειά του μας γνωρίζει τους οικισμούς της Κρήτης μια και:

Άνθρωπος δεν εβρέθηκε την Κρήτη να χορτάσει,
γη να ‘ρθει και να τηνέ δει και να τη ‘ποξεχάσει.
Γιάντα Θεέ δεν ήκανες μια Κρήτη παραπάνω
Να ‘μια στη μια ώστε δα ζώ στην άλλη όντε ποθάνω.

Η «Ε» συγχαίρει τον συμπατριώτη μας για τα έργα του και του εύχεται 
υγεία και δύναμη για επόμενες δημιουργίες.

«Αρμένοι μου καλό χωργιό 
μα πώς να σε ξεχάσω,
πότε θα ’ρθώ στη βρύση σου
να πιω να ξεδιψάσω».

Βρίσκεται σε υψόμετρο 50 μέτρων. Κατά την διάρκεια 
της Τουρκοκρατίας ονομαζόταν Φιστικλή. Το 1583 είχε 233, 
το 1881 είχε 595 χριστιανούς και 84 μουσουλμάνους και το 
2001 είχε 384 κατοίκους, με μονίμους τους 355.

Ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα των:
- γενίτσαρου Σελήμ Σεραϊλή.
- Αναστασιάδη. Υπήρξε γραμματέας του στρατοπέδου 

στο Ακρωτήρι, στις 9/2/1897, όπου αιχμαλωτίστηκε από 
τους Τούρκους και βρήκε μαρτυρικό θάνατο.

- Κυριάκου Καλλίνικου Κριτοβουλίδη. Ιστορικού και ηγέτη 
της επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε το 1792. Σπούδασε 
στην Σμύρνη. Διετέλεσε: Δάσκαλος στη Ρόδο. Γραμματέας 
της Διοίκησης κατά την προετοιμασία της επανάστασης 
του 1821 μαζί με τον Νεόφυτο Οικονόμου. Πληρεξούσιος 
στην Γενική Συνέλευση των Αρμενων, τον Μάιο του 1822. 
Το 1823 συμμετείχε σε όλες τις μάχες του νομού Χανίων. 
Πληρεξούσιος της επαρχίας του στην Γενική Συνέλευση της 
Αρκούδαινας, της μετέπειτα Αρχοντικής Ρεθύμνου, στις 
29 Ιουνίου 1823. Η Συνέλευση αυτή τον διόρισε Γενικό 
Γραμματέα της επαρχίας του. Πολιτικός σύμβουλος του 
οπλαρχηγού Σήφακα. Υπουργός της Αστυνομίας στην Κυβέρ-
νηση του Ναυπλίου, το 1825. Πήρε μέρος στη μεγάλη μάχη 
στους Μύλους Αργολίδος, υπό την διοίκηση του Δημητρίου 
Υψηλάντη. Έκδωσε τα απομνημονεύματα του τον Ιανουάριο 
του 1859, του παραρτήματος των απομνημονευμάτων του 
ακριβώς μετά από ένα χρόνο και τα Λαογραφικά του το 
1864, Πέθανε στην Αθήνα, στις 4 Ιουλίου 1868. Το πατρικό 
του επίθετο ήταν Μαραγκουδάκης του Ιωάννη.

Το χωριό πήρε το όνομα του από τους Αρμένιους 
στρατιώτες που εγκατάστησε στην περιοχή ο Νικηφόρος 
Φωκάς, κατά την ανακατάληψη της Κρήτης, το 961 από 
τους Σαρακηνούς.

Με την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων, κατά την 
επανάσταση του 1821, ο αρμοστής της Κρήτης, Αφεντούλης, 
είχε εδώ την προσωρινή του έδρα.

Τον Ιούλιο του 1821, οι επαναστάτες επιτέθηκαν σε 150 
Τούρκους και τους ανάγκασαν σε άτακτη υποχάιρηση προς 
το χωριό Καλύβες.

Αρχές Οκτωβρίου 1822, 300 περίπου επαναστάτες 
επιτέθηκαν σε μεγάλη δύναμη Τούρκων, με αποτέλεσμα να 
σκοτωθούν 250 Τούρκοι και ένας επαναστάτης.

Στις 29/4/1822 έφτασε ο Πέτρος Ομηρίδης Σκυλίτσης, 
στον οποίο ο υπουργός πολέμου και εσωτερικών της Ελλη-
νικής Κυβέρνησης, Ι. Κωλέτης, είχε στείλει την παρακάτω 
επιστολή-διορισμού:

«Η Σεβαστή Διοίκησης επιθυμούσα να αρθή εκ μέσου 
της Νήσου Κρήτης πάσα εσωτερική διχόνοια και ασυμφω-
νία, απεφάσισε να αποστείλη ένα διοργανωτήν...» Έτσι ως 
τέτοιο διοργανωτή των πολιτικών πραγμάτων της Κρήτης, 
ο Κωλέτης πρότεινε και ο Σκυλίτσης αποδέχτηκε τον 
διορισμό. Στις 7/4/1822 ανακοινώθηκε ο διορισμός στους 

Θόδωρου Ιωάννου Ροδάκη
Α. «Ιστόρηση των οικισμών της Κρήτης» Τόμος Α (Α-Γ), Τόμος Β 
(Δ-Μ) Τόμος Γ (Ν-Ω) συνολικά σελ. 1298, σχ Α4, ιδιωτική έκδοση,  
2013.
Β. «Κρήτη μου με τη γλώσσα σου» Θόδωρου Ιωάννου Ροδάκη, σχ 
Α4, ιδιωτική έκδοση, σελ. 421, 2013.

Παραθέτουμε  από τον Α΄ τόμο του βιβλίου 
του Θοδωρή Ροδάκη «Ιστόρηση των οικι-
σμών της Κρήτης», το κείμενο που αφορά 
το χωριό μας,  από το λήμμα «Αρμένοι».
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προκρίτους της Κρήτης, που είχαν 
έδρα τους Αρμένους. Ο Αφεντούλης, 
που ήταν ο ανώτατος Διοικητής 
Κρήτης, αντέδρασε επειδή δεν είχε 
προηγούμενα ερωτηθεί σχετικά από 
τον Κωλέτη. Τελικά και με βάση το 
σχέδιο που έφερε στην Κρήτη μαζί 
του ο Σκυλίτσης, η Πληρεξούσιοι της 
Κρήτης εψήφισαν, στις 20/5/1822 το 
Προσωρινό Πολίτευμα της Νήσου 
Κρήτης. Σε ανάμνηση του γεγονό-
τος οι σύνεδροι αποφάσισαν να 
αποκαλούν στο εξής τον οικισμό 
Ελευθερούπολη, αλλά δεν επικράτησε 
στην πράξη. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα 
κυριότερα σημεία του παραπάνω 
σχεδίου

[…]
Στις 12/8/1822, οι Τούρκοι με 

αρχηγό τον Χασάν ξεκίνησαν από τα 
«Γυρίσματα της Σούδας» με κατεύ-
θυνση την επαρχία Αποκορώνου. Κατά 
την στιγμή που οι Τούρκοι υδρευόταν 
από τον ποταμό Κοιλιάρη, τους επι-
τέθηκαν οι Καλυβιανοί, Αρμενιανοί 
και Τσιβαριανοί, με αρχηγούς τους 
Σήφακα και Κολοκοτρώνη. Προς 
στιγμή οι Τούρκοι υποχώρησαν, 
αλλά σύντομα αντεπιτέθηκαν και 
προξένησαν καταστροφές και ερη-
μώσεις, σε όλη την δυτική περιοχή 
της επαρχίας.

Στις 10/6/1878 έγινε μάχη μεταξύ 
των επαναστατών και των Τούρκων. 
Οι επαναστάτες που κρατούσαν 
την γραμμή Τσιβαρά-Αρμένους-Νιο 
Χωριό, δέχθηκαν την επίθεση των 
Τούρκων με αρχηγό τον Σαλή πασά. 
Οι απώλειες των Τούρκων ήταν: 
- 500 σκοτωμένοι - 23 αιχμάλωτοι 
- Πολλά είδη εφοδιασμού. Οι δε 
επαναστάτες είχαν 12 σκοτωμένους 
και 70 τραυματίες.

Από τις 8 Ιουνίου έως τις 10 

Ιουλίου 1897, στον Προφήτη Ηλία 
συνήλθε η Επαναστατική Συνέλευση 
των Κρητικών, πρόεδρος της οποίας 
ορίστηκε ο Επίσκοπος Κισσάμου και 
Σελίνου Δωρόθεος Κλωναράκης. Οι 
Μεταπολιτευτικοί ζητούσαν αυτο-
νομία, ενώ ο Ελ. Βενιζέλος με τους 
οπαδούς του ζητούσαν Ένωση. Έτσι 
η Συνέλευση διαλύθηκε και νέος 
τόπος συγκέντρωσης ορίστηκαν οι 
Αρχάνες Τεμένους, στο Ηράκλειο.

Το 1901, η Κρητική Πολιτεία 
χορήγησε μηνιαία τιμητική σύνταξη 
στην Κυριακή, χήρα του Στ. Παπαζα-
χαριουδάκη και στα 5 ανήλικα παιδιά 
της, επειδή ο σύζυγος της σκοτώθηκε 
πολεμώντας τους Τούρκους.

Στην περιοχή, κράτησαν άμυνα το 
πρωί της 28 Μαΐου 1941, το 28° Νεο-
ζηλανδικό τάγμα, στην προσπάθεια 
να κρατηθούν οι Γερμανοί μακριά 
από τα υποχωρούντα Βρετανικά 
τμήματα προς τα Σφακιά

Στην περίοδο της γερμανικής 
κατοχής σκοτώθηκαν οι κάτοικοι:

- Μιχάλης Χατζηδάκης, στις 
11/11/1944.

- Γεώργιος Μ. Χατζηδάκης, στις 
11/11/1944.

- Αντώνιος Βιριράκης, στις 
12/10/1943.

Από το 1912 έως το 2010 έγιναν οι 
παρακάτω διοικητικές μεταβολές:

- Στις 31/1/1925 έγινε χωριστή 
κοινότητα.

- Στις 4/12/1997 έγινε δήμος με έδρα 
τις Καλύβες, στον οποίο προσαρτή-
θηκαν και οι κοινότητες: Αρμέρνων, 
Νέου Χωριού, Στύλου, Καλυβών, 
Ραμνής, Κάρων και Μαχαιρών.

- Στις 7/6/2010 ο δήμος Αρμενων 
προσαρτήθηκε στον δήμο Αποκορώ-
νου, με έδρα τις Βρύσες και ιστορική 
έδρα τον Βάμο.

Ο υπολογισμός του δάνειου:  «Άγος Απλήρωτο»  
το νέο βιβλίο του Νίκου Χριστοδουλάκη,  

Καθηγητή Οικονομικών στο πανεπιστήμιο Αθήνας 

 Οι εναλλακτικοί τρόποι υπολογι-
σμού της σημερινής αξίας του κατοχικού 
δανείου, αναλύονται στο βιβλίο του 
συγχωριανού μας, Καθηγητή του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθήνας Νίκου 
Χριστοδουλάκη «‘Αγος Απλήρωτο - Τα 
οφειλόμενα για το κατοχικό δάνειο 
και μια ευκαιρία επίλυσης». Το βιβλίο 
παρουσιάσθηκε την Πέμπτη 28 Νοεμ-
βρίου 2013, στο Φιλολογικό σύλλογο 
Παρνασσός, ενώπιον πλήθους κόσμου και παρουσιάστηκαν τα βιβλία: 
του Ν. Χριστοδουλάκη που πραγματεύεται το τεράστιο ζήτημα των 
γερμανικών αποζημιώσεων και έχει τίτλο «Αγος Απλήρωτον», της 
Σοφίας Λαζαράτου με τίτλο «Από την πτώχευση στην ύφεση» και της 
Μαρίας Χριστίνας Χατζηιωάννου με τίτλο «Το προπατορικό χρέος». 
Όλα από τις εκδόσεις Gutenberg. 

Ομιλητές στην εκδήλωση, εκτός από τους συγγραφείς, ήταν ο 
πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης, ο Γιάννης Δραγασάκης και ο 
καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Στέλιος Περράκης. Παραβρέ-
θηκαν μεταξύ άλλων οι πρώην υπουργοί Οικονομικών Φ. Σαχινίδης 
και Γερ. Αρσένης.

Ο κ. Δραγασάκης στην ομιλία του τόνισε πως «είναι απολύτως 
θετικό μια χώρα να δανείζεται και απολύτως αρνητικό μια χώρα να 
χρεοκοπεί», χαρακτήρισε λανθασμένες τις σκέψεις που αναζητούν 
ευθύνες και αιτίες της παρούσας κατάστασης στο εξωτερικό, ενώ 
έστρεψε τα πυρά του στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών λέγοντας 
πως «μέχρι τώρα, οι κρατούντες διαχειρίστηκαν την κρίση κάνοντας 
ό,τι ακριβώς έλεγαν οι δανειστές. Ακολουθώντας πιστά αυτή την 
τακτική περίμεναν την επιβράβευση των δανειστών, αλλά αντί γι΄ 
αυτό έχει -επί της ουσίας- επέλθει η κατάρρευση της κοινωνίας».

Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της 
κρίσης του 1893 και της σημερινής είναι πως τότε πρώτος στόχος των 
δανειστών ήταν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους «σε αντίθεση με 
σήμερα που πρώτος στόχος των δανειστών είναι ο μετασχηματισμός 
της ελληνικής κοινωνίας προς τα συμφέροντα των πιστωτών».

Τον λόγο εν συνεχεία πήρε ο Τ. Γιαννίτσης, ο οποίος διαφώνησε 
με ένα εκ των συμπερασμάτων των βιβλίων λέγοντας πως «όχι, τα 
λάθη και οι συνέπειές τους δεν διδάσκουν πάντα τους λαούς. Αυτός 
δεν είναι ο κανόνας, συνήθως τα λάθη επαναλαμβάνονται αν κάποιος 
εξετάσει τις συνολικές συμπεριφορές στη διάρκεια ή την ακολουθία 
μιας έκτακτης κατάστασης».

Αναφερόμενος δε στο βιβλίο του Ν. Χριστοδουλάκη για τις γερμα-
νικές αποζημιώσεις είπε πως αυτό ασχολείται με ένα θέμα ιδιαίτερα 
επίκαιρο και θέτει με σαφήνεια πτυχές της υπόθεσης κάνοντας σαφείς 
διαχωρισμούς στην προσέγγισή του, μέσω απλών, αλλά σημαντικών 
βημάτων, όπως αν υπάρχουν πράγματι αξιώσεις, ποιες είναι αυτές, 
η πολιτική διάσταση που πάντοτε παίζει τον ρόλο της, αλλά και 
οι πιθανότητες αποδοχής των ελληνικών θέσεων μέσω των διεθνών 
δικαστηρίων.

Από την πλευρά του ο πανεπιστημιακός Στ. Περράκης διατύπωσε 
την πεποίθησή του πως «κάποια στιγμή η γερμανική πλευρά θα έρθει 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να 
προβάλουμε τις θέσεις μας».

Την εκδήλωση έκλεισε ο Ν. Χριστοδουλάκης, λέγοντας πως η προ-
σπάθεια που ξεκίνησε με αυτά τα βιβλία θα συνεχιστεί, ενώ σημείωσε 
χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει κανένα σύγχρονο κράτος που να 
είναι απομονωμένο από τις αγορές».
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Αυτοί που φεύγουν...

Η «Ελευθερόπολις» εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια σε όλους 
τους συγγενείς της αποβιώσασας συγχωριανής μας.

• Πέθανε στις 26 Οκτωβρίου 2013 στους Αρμένους και ετάφη στο 
κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία στις 27 Οκτωβρίου η Αντωνία 
(Τόνια) Μουντοκαλάκη σύζυγος του Θεόδωρου, ετών 80. 

Πολυάριθμες συγγραφές,  
γι’ Άγιο Ειρηναίο, 
θα πω κι εγώ μερικά  
για κάθετι ωραίο.

Απ’ όσα έζησα,  
πορευόμενος για επιστήμη
για τη μεγάλη βοήθεια,  
στης μάθησης τη δίνη,

Φθινόπωρο του χίλια 
εννιακόσια πενήντα εννέα,
όταν με προσκάλεσε,  
για τ’ όμορφα τα νέα.
Έλα παιδί μου Θόδωρε,  
μου είπε με καμάρι, 
στο ίδρυμα Καντάνου  
που άρχισα, με θεία τη χάρη.

Εκεί συνάντησα κι άλλα 
παιδιά του γυμνασίου,
που ήθελαν τη μάθηση, 
με δυσκολία βίου.

Γιάννης Αναστασάκης 
διευθυντής θεολόγος 
παινεμένος,
Λυκειάρχης και συγγραφέας, 
περίσσεια διαβασμένος.

Την μέριμνά του όμως, 
έμελλε να συνεχίσει
στ’ Οικοτροφείο των 
Αθηνών θα επακολουθήσει.

Σ’ αυτό βρεθήκαμε φοιτητές 
Πανεπιστημίου,
για μάθηση διψούσαμε, 
μόρφωση δια βίου.

Σουμελά 4, Κυψέλης, 
δεχτήκαμε την ευλογία,
του Ειρηναίου την ευχή  
με θεία μεσιτεία.

Πολλοί ωφεληθήκαμε  
απ’ Ειρηναίου την ευλογία,
το πρόσωπό του έφερνε 
πολύπλευρη ευτυχία.

Στ’ ίδρυμα αυτό μείναμε, 
στα γράμματα ταγμένοι,
στη χριστιανική πίστη μας, 
πάντα προσηλωμένοι.

Όλους όσους εκεί,  
είχαμε την ιερή φροντίδα
ζεστά μας αγκάλιασε,  
με δέος η πατρίδα.

Άγιε Ειρηναίε μας,  
μεγάλη σου η χάρη,
φώτιζε κάθε άνθρωπο, 
δρόμο θεού να πάρει.

Αύγουστος 2013.

Θεόδωρος Δ. Ηλιάκης,
Νομικός Σύμβουλος του 
Κράτους ε.τ., Προέδρου 

Σεληνιωτών Αττικής.

Αναμνήσεις για 
τον Μητροπολίτη 

Ειρηναίο 
Γαλανάκη

Πήραμε την παρακάτω επιστολή από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρμένων, 
που απαντά σε επιστολή Γ. Τερεζάκη που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο 
φύλλο. Ενημερώνουμε και τα δύο μέρη ότι είναι η τελευταία επιστολή που 
δημοσιεύουμε, σχετικά με το θέμα. 

ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟ κ. ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ,
• Πρόεδρο του Συλλόγου Αρμενιανών Αττικής «Κριτοβουλίδης»
• Πρόεδρο Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορωνου
• Πρόεδρο Πανελληνίας Ένωσης Τεχνικών και Υπάλληλων στην 

Αλλαντοβιομηχανία και στην τυποποίηση τροφών εκ κρέατος 
• Μέλος της Παγκρατίου Ενώσεως από το 1970 – και Πανελληνίας 

ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων.

Σε απάντηση της επιστολής σας θα θέλαμε να σας πούμε ότι:
1. Πραγματοποιήσαμε εκδήλωση- πανηγύρι, στο όποιο –φυσικά- όλοι 

οι Αρμενιανοί ήταν καλεσμένοι, όποιος ήθελε να συνεισφέρει στο σύλλογο 
θα μπορούσε να έρθει, καθώς ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν σταλθήκαν σε 
κανέναν. Λυπηθήκαμε δε, ιδιαίτερα που δεν παρευρεθήκατε σε αυτήν μιας 
και βρισκόσασταν στο χωριό μας εκείνη τη μέρα όπως αναφέρετε.

2. Για τον κύριο Μιχάλη Μ. Πολυχρονάκη, τον όποιο αναφέρατε 
ότι δε καλέσαμε ενώ μας το ζήτησε ως χάρη, να σας ενημερώσουμε ότι το 
πόσο που ζήτησε εκείνος για την ορχήστρα του ήταν πολλαπλάσιο από 
εκείνο που διαθέσαμε για το συγκρότημα που ήρθε από τον Εμπρόσνερο 
(και όχι από το Βάμο όπως είπατε), καθώς επίσης και ότι τα παιδιά που 
μας διασκέδασαν εκείνο το βραδύ τα θεωρούμε εξίσου χωριανάκια μας, 
κάτι το όποιο θα έπρεπε να κάνετε και εσείς ως Πρόεδρος- Ομοσπονδίας 
Αποκορωνου.

3. Τα διοικητικά συμβούλια είναι ανοιχτά γα όλους και σαφέστατα 
δε δίνουμε προσκλήσεις σε κανένα για να παρευρεθεί σε αυτά, άρα μπο-
ρούσατε να είστε εκεί.

4. Σε ό,τι αφόρα την εκδρομή,  να σας θυμίσουμε ότι βάλαμε ανα-
κοίνωση με τα τηλέφωνά μας ώστε να συγκεντρωθούν συμμετοχές. Αν με 
τη λέξη «συνδιοργάνωση» εννοούσατε την οικονομική συμμετοχή από το 
σύλλογο δυστυχώς δεν είμαστε αυτής της φιλοσοφίας, και προτιμούμε τα 
χρήματα να τα διαθέτουμε για το χωριό μας ούτως ώστε να το βρίσκετε 
πιο όμορφο όταν έρχεστε για διακοπές.

5. Για τον κ. Η. Χατζηδάκη που αναφέρεστε να διευκρινίσουμε 
πως σας ζήτησε να έρθει για την πώληση των ημερολογίων του χωριού 
και δεν αρνηθήκατε. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε πολύ που τον 
καλοδεχτήκατε, μας δείξατε έτσι και αλλιώς με τη πράξη σας ότι ξέρετε 
τι σημαίνει ανιδιοτέλεια.

6. Όσον αφόρα τα καρναβάλια και τα πανηγύρια (για τα οποία 
καθόλου δε ντρεπόμαστε καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
πολιτιστικής μας κληρονομίας) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 
πραγματοποιήσαμε το καλοκαίρι μαθήματα κρητικών χορών για τα 
παιδιά, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε ο φυσιολατρικός μαραθώνιος 
«ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ 2013» και το Σεπτέμβριο έλαβε μέρος στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου (την οποία αποκτήσαμε μετά από πολύ κόπο) το 
πρώτο σκακιστικό τουρνουά Αποκόρωνα. Επίσης, αυτή τη στιγμή στην 
αίθουσα του συλλόγου πραγματοποιούνται μαθήματα υπολογιστών και 
μαθήματα σκακιού.

Τέλος, όπως είπατε και εσείς στους χαλεπούς καιρούς που όλοι βιώνουμε 
στα πλαίσια μιας κρίσης οικονομικής και ηθών, οι κοινωνίες θα έπρεπε 
ιδανικά να είναι ενωμένες και καλό θα ήταν οι ίδιοι να είμαστε ταπεινοί, 
μιας και αυτήν την εποχή η έπαρση είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Ελπί-
ζουμε σε μια καλύτερη συνεργασία στο μέλλον και αν έχετε κάποιο άλλο 
παράπονο από εμάς σας περιμένουμε να μιλήσουμε γι΄ αυτο από κοντα.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Πολιτιστικού Συλλόγου  
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Προς Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΗ»
Κύριο Τσακιράκη Γιάννη
Μέχρι και τώρα, στην «γεροντική ηλικία μου» ήμουν και είμαι θαυ-

μαστής και…διαφημιστής των όμορφων Αρμένων, το νερό των οποίων 
πίνει, το καντούνι που ζω, και μας χωρίζουν του «Λευτέρη η χαλέπα» 
και οι «Γαλανές».

Διαβάζω την «ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΗ» εδώ και πολλά χρόνια μιας και 
τυχαίνει να γνωρίζω πλείστους Αρμενιανούς μέσα από τους οποίους 
ξεχωρίζω τον «Γερο-Χαράλαμπο» (φιλώ σας κατακούτελα), που περίπου 
είμαστε της ίδιας ηλικίας, και χρησιμοποιούσαμε τα ίδια θρανία, όσο 
πηγαίναμε στο Γυμνάσιο ΒΑΜΟΥ, από τα τέλη της δεκαετίας 1930, για 
να μάθουμε όποια γράμματα μάθαμε. 

Παρά τις οδηγίες σας, σας εσωκλείω, σαν πρώτη φιλική ένδειξη 50 
ευρώ, είναι δύσκολοι οι καιροί και για τους συνταξιούχους, και σας εύχο-
μαι καλή συνέχεια και απρόσκοπτη στην έκδοσή σας. Παρά τις οδηγίες 
γράφω, γιατί που να τρέχω σε τράπεζα και ταχυδρομείο. 

Να σας παρακαλέσω επίσης, εφ’όσον θα πρέπει κάτι να γράψετε στις 
«Δωρεές στην εφημερίδα μας» να γράψετε ένας «ΒΑΜΙΑΝΟΣ» αν αυτό 
είναι εύκολο.

Και πάλι σας ευχαριστώ, και πάλι καλή συνέχεια στην προσπάθειά 
σας.

ΒΑΜΟΣ 14/10/2013,  
Γιάννης Χατζηδάκης

Χανιά 20-10-2013
Προς τον κ. Διευθυντή της εφημερίδας «Ελευθερόπολις»
Κύριε Διευθυντή

Στο φύλλο 706 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος) 2013 της Εφη-
μερίδας των Αρμενιανών «Ελευθερόπολις» δημοσιεύθηκε άρθρο 
της κ. Τιτίκας Πική –φιλολόγου, που αναφέρεται στην εκπλήρωση 
τάματος της μητέρας της προς την ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ του Φρε με τίτλο 
«Η Μαρία του Φρε».

Προσωπικά τηνε υχαριστώ γιατί με το κέιμενό της για μια ακόμη 
φορά γίνεται λόγος για τη θαυματουργό δύναμη της «ΕΥΑΓΓΕΛΙ-
ΣΤΡΙΑΣ» του χωριού μας.

Για την «Παναγία των δύο βράχων» που ζητά πληροφορίες είναι 
εκκλησία του 13ου αιώνα, χτισμένη πάνω σ’ ένα βράχο στη συνοικία 
ΚΟΥΚΟΣ του χωριού μας και μοιάζει με μικρογραφία των Μετεώρων. 
Στο εσωτερικό της υπάρχουν τοιχογραφίες μισοκατεστραμμένες, που 
διακρίνονται για τη θεματογραφία και την τεχνοτροπία τους. Δίπλα 
στο βράχο με το εκκλησάκι υπάρχει δεύτερος βράχος που συνδέθηκε 
με γέφυρα με τον πρώτο και η Παναγία ονομάστηκε από «Παναγία 
στο χαράκι» σε «Παναγία των δύο βράχων». Σας στέλνω και σχετικό 
καρτ-ποστάλ για την κ. Πική κι όταν βρεθεί στους Αρμένους να 
πεταχτεί στο Φρε να την ξεναγήσουμε.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Μανώλης Βολουδάκης, Δάσκαλος
Σημ. Τους φιλικούς χαιρετισμούς μου στο Γερο Χαράλαμπο τον Ελευ-

θεροπολίτη

Αγαπητέ φίλε και συνεπαρχιώτη Γιάννη,
μαζί με τους προσωπικούς μου χαιρετισμούς σου στέλνω και τις ευχές 

μου να τα κατοστήσει το τόσο αξιόλογο περιοδικό του Συλλόγου σας. 
Γνωρίζοντας τι σημαίνει έκδοση ενός εντύπου, σαν και τα δικά μας, η 
προσπάθεια που καταβάλετε, το εκδοτικό αποτέλεσμα και εν τέλει η 
αποδοχή του αναγνωστικού κοινού είναι το καλύτερο αντίδωρο για σας. 
Τώρα θα μου πεις ένα περιοδικό μπορεί να κρατήσει ζωντανό ένα σύλλογο; 
Σίγουρα όχι, μα οι μυρωδιές, οι φωνές και οι μνήμες, που βγαίνουν από 
τις σελίδες του μπορεί να συγκινήσουν, να χαροποιήσουν, να ομορφύνουν 
κάποιες στιγμές. Και γι' αυτό αξίζει τον κόπο να συνεχίσετε!

Καλή δύναμη και καλή πορεία.
Στρατής Βρουβάκης
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Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Θ. Χατζηνικολάου,
θεολόγος-τ. Λυκειάρχης προς την εφημερίδα Ελευθερόπολις, 
Χανιά, 10-7-2013

Με χαρά και τιμή χαιρετίζουμε τα 17χρονα της αξιαγάπητης και 
αξιάγαστης εφημερίδας «Ελευθερόπολις», αυτό το απαύγασμα του 
γραπτού λόγου, την καλλικέλαδη αποκορωνιώτικη φωνή. Μια καλαί-
σθητη τριμηνιαία επίσκεψη, που γλυκά την αναμένομε και με χαρά την 
παίρνομε στα χέρια μας. Είναι μια από τις καλύτερες και ολόδροσες 
επισκέψεις που δεχόμαστε. Επέρασαν 17 ολόκληρα χρόνια, και κείνη 
πάντα έφηβη, πάντα ολόδροση, γεμάτη στοχασμό και ψυχής παλμό. 
Οι αγαπητοί μας Αρμένοι θα πρέπει να εγκαυχώνται γι αυτό τους το 
τρυφερό και πολυαγάπητο βλαστάρι. Από καρδίας συγχαίρομε με τις 
καλύτερες ευχές μας για την πολύχρονη πορεία της.

Πατήρ Ιγνάτιος

Αγαπητέ Γιάννη σε χαιρετώ.
Πήρα την καλοστημένη και με πλούσιο υλικό “Ελευθερούπολι” και 

χάρηκα για άλλη μια φορά την εφημερίδα μας, για την ύπαρξη της οποίας 
το μεγαλύτερο βάρος της δουλειάς και της ευθύνης το σηκώνεις εσύ. 
Σκόπιμα άρχισα να τη διαβάζω σιγά-σιγά και να την απολαμβάνω, όπως 
το γλυκό -κυδώνι πελτέ- που μου έφτιαχνε η συχωρεμένη η μάνα μου. 
Το ’βαζα, θυμάμαι, στο στόμα μου και το κρατούσα όσο περισσότερο 
μπορούσα, γιατί δεύτερη κουταλιά σπάνια ήταν διαθέσιμη. Τώρα, επειδή 
καταλαβαίνω τις ανησυχίες σου για την ύλη της επόμενης έκδοσης, σκέ-
φτηκα να σου στείλω ένα μικρό διήγημα γύρω από -τι άλλο;- τα παιδικά 
μας χρόνια στα ευλογημένα εκείνα μέρη, τα αξέχαστα εκείνα χρόνια. Αν 
βρει σελίδα να τρυπώσει, καλά. Αν δε βρει, δε χάλασε ο κόσμος. Εμείς 
να ’μαστε καλά!

Ο φίλος σου, Μανώλης Πιπεράκης 

Γιάννη, με πρόλαβες!
Nα σε ευχαριστήσω πρώτα για την άψογη παρουσίαση της ιστορίας 

με το Ρένο και το Βαγιωνή στην Ελευθερόπολι, στο τεύχος 68. Σ’ ευχα-
ριστώ θερμά και για τα τεύχη που μου έστειλες. Σήμερα θα δώσω το 
τεύχος στο γιο του Ρένου να μπει και στο Αρχείο Ρένου Αποστολίδη. 
Άλλη μια φορά να σε συγχαρώ για την ποιότητα της.

Για το ανέβασμα των τευχών στο facebook, για τη σελίδα www.
armenoi.gr στο διαδίκτυο, όπου μπορούμε να χαρούμε και να συστή-
σουμε και σε φίλους και τα τεύχη της εφημερίδας και τα Απομνημο-
νεύματα. 

Αποδείχτηκες ο καταλληλότερος και σου χρωστάμε ευχαριστίες 
θερμές. Όσο κι αν κουράζεσαι, Γιάννη, τελικά αξίζει τον κόπο. Σου 
εύχομαι υγεία και καλή δύναμη να συνεχίσεις. Τους χαιρετισμούς και 
την αγάπη μου σε όλους. 

Πόπη Λαμπρινέα-Γαβριλάκη

Αγαπητέ Γιάννη, γειά σου!
Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάζονται για 

αυτήν την ωραία εφημερίδα. Και μαθαίνουμε και εμείς τα νέα από το 
χωριό και τόσα άλλα…

Εύχομαι πάντα πρόοδο. Επίσης στέλνω τις ευχές μου σε όλους τους 
Αρμενιανούς όπου και να βρίσκονται και τους εύχομαι υγεία και χαρά, 
Καλές γιορτές και χρόνια πολλά, με υγεία!

Στέλνω 75 ευρώ για τις ανάγκες της εφημερίδας.
Μετά τιμής

Μανώλης Μπολανάκης, Μόντρεαλ 

`Εγραψαν στην «Ελευθερόπολι»

Δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος, τις επιστολές, έντυπες και ηλεκτρονικές, 
που έχουμε πάρει το τελευταίο διάστημα από τους αναγνώστες μας και 
για διάφορους λόγους δεν μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε.



ελευθερόπολις16

Η χωματερή στην οποία για χρόνια γίνονταν 
ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμάτων αποκατα-
στάθηκε πλήρως και είναι έτοιμη να δεχθεί 
φυτόχωμα για δεντροφυτεύσεις και άλλες 
περιβαλλοντικές δράσεις. Ο συγκεκριμένος 
Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, 
ήταν από τους τελευταίους που λειτουρ-
γούσαν στα Χανιά. Έκλεισε πριν από μια 
τετραετία περίπου καθώς τα απορρίμματα 
της περιοχής πηγαίνουν πλέον στο εργο-
στάσιο απορριμμάτων στο Ακρωτήρι. Με το 
ποσό των 291.000 ευρώ που διατέθηκε από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον, 
η χωματερή στις Καλύβες (15 στρέμματα) 
όπως και αυτή στην Ασι Γωνιά (2 στρέμματα) 
αναπλάστηκαν πλήρως. 

Μέχρι στιγμής η εταιρεία που έχει αναλάβει 
το έργο έχει κάνει τα παρακάτω: • Έχουν 
ολοκληρωθεί οι εργασίες διευθέτησεις των 
απορριμμάτων. Τα διάσπαρτα απορρίμματα 
που βρίσκονταν στο χώρο συγκεντρώθη-
καν και δημιουργήθηκε ένα ήπιο ανάγλυφο.  
• Τοποθετήθηκε χώμα και άργιλος για να 
παρεμποδίζεται η είσοδος των νερών της 
βροχής στα απορρίματα ώστε να μην υπάρ-
χουν στραγγίσματα, ρύποι κα. • Στη συνέχεια 
κατασκευάστηκαν 7 φρεάτια για την απομά-

κρυνση του βιοαερίου που παράγεται από τα 
σκουπίδια. • Περιφράχθηκε ο χώρος ώστε να 
αποτραπεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμ-
μάτων. • Πραγματοποιήθηκαν αντιπλημμυρικά 
έργα. • Μένει πλέον μια βασική εργασία να 
τοποθετηθεί φυτόχωμα. 
Σημειώνεται ότι εξαιτίας της λειτουργίας 
της χωματερής στις Καλύβες από τον πρώην 
Δήμο Αρμένων, παρότι υπήρχε, στο πλαίσιο 
του περιφερειακού σχεδιασμού, Χ.Υ.Τ.Υ. στο 
Ακρωτήρι Χανίων για όλο τον Νομό, επιβλήθηκε 
πρόστιμο περίπου 35.000 ευρώ. 

http://chania-reporter.blogspot.gr/

Αποκατάσταση χωματερής

Ο Αντώνης Νικητάκης του Σταύρο και της 
Ελισσάβετ, παρουσίασε με επιτυχία, τον Οκτώβριο, 
τη διδακτορική του διατριβή, κατακτώντας και 
τον ανώτατο ακαδημαϊκό τίτλο. Οι Αρμενιανοί 
τον συγχαίρουν και του εύχονται να έχει πάντα 
επιτυχίες στη ζωή του.

Ο Αντώνης Νικητάκης γεννημένος στους 
Αρμένους Αποκορώνου Χανίων ολοκλήρωσε τις 
πρώτες προπτυχιακές του σπουδές στο τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών υπολο-
γιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης το 2004. 

Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε επιτυχώς το 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του στο 
τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης στα 

Χανιά, τον Ιούνιο του 2008. 
Στις 30 Οκτωβρίου 2013 παρουσίασε με 

επιτυχία τη διδακτορική διατριβή του σχετική 
με θέματα Ρομποτικής Όρασης επίσης στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης, ολοκληρώνοντας έτσι 
ένα μεγάλο κύκλο σπουδών από το 1998 μεχρι 
σήμερα.

Επιβλέπων καθηγητής του σε όλη τη διάρ-
κεια της θητείας του στο Πολυτεχνείο Κρήτης, 
τόσο ως μεταπτυχιακός φοιτητής όσο και ως 
υποψήφιος Διδάκτορας έχει υπάρξει ο Ιωάννης 
Παπαευσταθίου, αναπληρωτής καθηγητής του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει να παρουσιάσει 
πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο 
με πληθώρα δημοσιεύσεων σε ελληνικά και 
ξένα αναγνωρισμένα επιστημονικά συνέδρια 
και περιοδικά του κλάδου. Κορωνίδα αυτών 
αποτελεί το παγκόσμιο επιστημονικό συνέδριο 
«Estimedia 2012» που διεξήχθη στο Τάμπερε 
της Φιλανδίας, στο οποίο η διδακτορική του 
εργασία τιμήθηκε με το βραβείο «Best Paper 
Award Estimedia 2012», δηλαδή της καλύτερης 
παρουσίασης του συνεδρίου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αποτελούν 
οι κλάδοι της Μηχανικής Όρασης, η Ασφάλεια 
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, και η Κρυ-
πτογραφία.

Σήμερα εργάζεται ως ερευνητής στο Πολυ-
τεχνείο Κρήτης, ενώ παράλληλα σπουδάζει και 
ένα διαφορετικό αντικείμενο, Ψυχολογία στο 
τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του πανεπιστημίου 
Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Γάμοι - Βαφτίσεις

Ο Βασίλης Αγγελάκης του Νικολάου και της 
Ελένης και η Αγγελική Αβερκάκη του Γεωργίου και 
της Χαρίκλειας παντρεύτηκαν στις 12 Οκτωβρίου 
2013 και βάφτισαν τον γιο τους Νικόλα στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου στους Αρμένους. Ακολού-
θησε γλέντι στο κέντρο Κονταρός. Σας εύχομαι 
κάθε ευτυχία και καλότυχος ο Νικόλας.

Η αδερφή σου Ευαγγελία Αβερκάκη

Γεννήσεις

Η Μυρσίνη Χλιαουτάκη σύζυγος Ιωάννη 
Καλλιτσάκη γέννησε στις 7 Οκτωβρίου ένα 
υγιέστατο αγοράκι. Τους ευχόμαστε να τους 
ζήσει και να το δουν όπως επιθυμούν.

Συγχαρητήρια

Πολλά συγχαρητή-
ρια στον Ιωάννη Καλ-
λιτσάκη, γιο του Γεωρ-
γίου Καλλιτσάκη και 
της Ελένης Αβερκάκη 
που πήρε με επιτυχία 
τον τίτλο της Ιατρικής 
Ειδικότητας Ρευματο-
λογίας. Του ευχόμαστε 

καλή σταδιοδρομία στο ιατρείο του, στην οδό 
Νεάρχου 18 στα Χανιά και πάντα επιτυχίες στα 
ιατρικά του καθήκοντα. 

Οι θείοι Δημήτρης και Ειρήνη Αβερκάκη  
και Γιώργος και Χαρίκλεια Αβερκάκη 

κοινωνικά

Νέα διάκριση από τα Αρμενιανάκια

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε τα παρακάτω ποσά 
ως οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας μας.
Δαραβέλα Ζαχαρένια Αθήνα 30 €
Ζκέρης Βασίλης Αθήνα 20 €
Βαμιανός Βάμος 50 €
Κουτσουπάκη Γεωργία  
χα Παύλου Χανιά 10 €
Νερατζάκη Σοφία Αθήνα 20 €
Μουντοκαλάκης Θεόδωρος 
του Δημητρίου στη μνήμη της ξαδέρφης του 
Αντωνίας Αθήνα 100€
Παρασκουλάκη Καίτη Αθήνα 50 €
Μπολανάκης Μανώλης  Καναδάς 75 €
Βολουδάκης Μανώλης Χανιά 20 €
Νικητάκη Δανάλη  
Ευαγγελία Αθήνα 100€

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.


