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Ανάσταση 2014
Η «Ελευθερόπολις», με την ευκαιρία των 

εορτών του ΠΑΣΧΑ εύχεται στους 
απανταχού Αρμενιανούς, στους φίλους 
του χωριού μας και στους αναγνώστες 

της «Ελευθερόπολις» 

Καλή Ανάσταση,  
με υγεία και χαρά

Tα Κάλαντρα  
της Μεγάλης Παρασκευής

Σήμερα μαύρος ουρανός σήμερα μαύρη μέρα
σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπόνται 
Σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι 
οι άνομοι και τα σκυλιά κι οι τρισκαταραμένοι
για να σταυρώσουν το Χριστό των πάντων Βασιλέα
Ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι 
να κάμει δείπνο μυστικό για να τον λάβουν όλοι.
Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της, 
τας προσευχάς της έκανε για τον Μονογενή της˙
φωνή εξήλθ’ εξ ουρανού κι απ’ Αρχαγγέλου στόμα: 
- «Σώνουν Κυρά μου οι προσευχές, σώνουν και οι μετάνοιες
και τον υγιό σου πιάσανε και στο χαλκιά τον πάνε˙ 

Γιώργος Βαγιωνάκης
Έφυγε από κοντά μας ο Γιάννης 

Γεωργίου Βαγιωνάκης (1920-2013), από 
τους τελευταίους της παλιάς γενιάς των 
Αρμενιανών που ζούσαν στην Αθήνα. 

Ο Γιάννης λάτρης των Αρμένων, 
ιστορικό στέλεχος του συλλόγου μας, του 
«Κριτοβουλίδη», πήρε τον ανηφορικό 
δρόμο να συναντήσει το γιό του Γιώργο και 
τους τόσους άλλους συγγενείς του.

Η «Ε» αφιερώνει στη μνήμη του στη 
σελίδα 8, μια σειρά από χαρακτηριστικές 
φωτογραφίες της διαδρομής του και στις 
σελίδες 14 και 15, τους επικήδειους στη 
μνήμη του.

60 χρόνια «Καλυβιανό Καρναβάλι» (1954-2014)
Είναι στιγμές που ο χρόνος μοιάζει να μην το άγγιξε στο πέρασμά του. Σαν να 

θέλει να το αφήσει αλώβητο σε δύσκολους καιρούς που τα πάντα δοκιμάζονται 
και απαξιώνονται σε όλους τους τομείς. 

Τα 60α του γενέθλια γιορτάζει φέτος το Καλυβιανό Καρναβάλι διαγράφοντας 
μια λαμπρή πορεία στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου. 

……..
Μασκαράδες πρωτοεμφανίστηκαν στα σοκάκια του χωριού τη δεκαετία του ’30. 

Πρώτη κίνηση για τη δημιουργία οργανωμένου καρναβαλιού πραγματοποιήθηκε 
από το Νίκο Καλαϊτζάκη το 1954. Μια στάμνα της εποχής – γνωστή και ως λαΐνα, 
αλευρόκολλα και χαρτιά ήταν αρκετά για να στηθεί ο πρώτος Καρνάβαλος. Τοπο-
θετήθηκε σε ένα αμαξίδιο, λάφυρο από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και σουλάτσαρε 
στον κεντρικό δρόμο του χωριού αποσπώντας το χειροκρότημα πλήθους κόσμου 
που είχε μαζευτεί. Και έτσι ξεκίνησαν όλα…

Στη φωτογραφία ο δημιουργός του 1ου Καλυβιανού Καρναβαλιού με το δημι-
ούργημά του.

Φωτο - Κείμενο Ειρήνη Καλαϊτζάκη,  
από το χρονολόγιο της στο Facebook, που ευγενικά μας παραχώρησε.

συνέχεια στη σελ. 9

Χασάν
Σβήνω το φως να μπει το φεγγάρι.
Έρημος ο δρόμος στο κέντρο της πόλης,
χωρίς μελαμψούς μετανάστες, 
νάιλον φτήνια, χαρτόκουτα, «κρίση».
Σε υποψιάζομαι μες στη νύχτα,
έτσι που γνωριστήκαμε 
στις μελαψές γραμμές 
της απλωμένης παλάμης. 
Δε γνωρίζω από ιστορία, 
ποιος κατατρέχει την πατρίδα σου,
ποιος τη δική μου πατρίδα, 
ποια οργή μάς σιγοκαίει τα μάτια.
Το όνομά σου μόνο γνωρίζω, Χασάν,
σε απόλυτη εναλλαγή 
συμφώνου –φωνήεντος, 
εύηχο, ζεστό και οικείο . 
Μια σπίθα ανάβει στο βάθος
των μαύρων ματιών σου,
αγκομαχεί το τσαπί, στο ξερό χώμα
ξανασβήνει το γέλιο σου.
Όσες κουβέντες κι αν πω,
όσα ποιήματα κι αν σου αφιερώσω,
ανελέητο το χνώτο της πείνας στο στόμα σου 
μαστιγώνει την ανάσα κι απόψε. 

Πόπη Λαμπρινέα – Γαβριλάκη
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Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το επόμενο φύλλο θα πρέπει 
να έχει φτάσει στην εφημερίδα μέχρι 15/5/2014.

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.

Ξαναβάλατε το εφτάζυμο κι είπα 
να σας στείλω μια συνταγή για σα-
πούνι. Τώρα που ανοίγει ο καιρός 
γιατί το σαπούνι αγαπά τη ζεστασιά. 
Καλύτερα να το φτιάξουμε έξω για 
ν’ αποφύγουμε τις αναθυμιάσεις της 
καυστικής σόδας στην κουζίνα. 

Μετά τον πόλεμο , δεκαετία πε-
νήντα – εξήντα, η ζωή ήταν δύσκολη 
αλλά αληθινή. Εναρμονισμένη με τα 
μέτρα και τις ισορροπίες της γης. Σε 
πλήρη αντίθεση με τα κατοπινά χρόνια 
που μαζί με τις καλές ευκολίες έφεραν 
τον καταναλωτισμό και την εξάρτηση 
από κάθε λογής ανασφάλεια. Στην 
αγροτική αυτάρκεια και σιγουριά 
ο σεβασμός στην παραγωγή της γης 
ήταν αξία αδιαπραγμάτευτη. Τίποτε 
δεν πήγαινε χαμένο. Τα κατακάθια 
του λαδιού ήταν πολύτιμα. ΄Ενας 
μεσήλικας γύριζε το χωριό κι αγόραζε 
τους «κατσιγάρους» που περίσσευαν 
από την παρασκευή του σαπουνιού 
και την ενίσχυση της τροφής των 
ζώων. «Κατσιγααααάρουουουους, 
αααγοραααααάζωωωω»..., η φωνή 
του επίμονη, τραγουδιστή, από τα 
βάθη της ιστορίας και της προσω-
δίας του Ομήρου και του Ησίοδου, 
αναδεύει ακόμη τις μνήμες μου. 

Το σαπούνι όπως και το εφτάζυμο 
είχε τις δυσκολίες του και γι’ αυτό 
υποθέτω ότι αναπτύχθηκαν δεισι-
δαιμονίες για «κακό ποδαρικό» και 
«μάτι» γύρω απ’ την επιτυχία του. 
Οι γυναίκες έβραζαν το σαπούνι 
στις πίσω αυλές μην το ματιάσουν 
οι περαστικοί. Για καζάνι χρησίμευε 
ένας γκαζοντενεκές. Τον έβαζαν στην 
παραστιά και μ’ ένα μακρύ ξύλο, 
ανάδευαν το υγρό που έβραζε μέχρι 
να πήξει. Χρησιμοποιούσαν «κατσι-
γάρους», κατακάθια από υγρά, ψίχα 
και φλούδες ελιάς, ακατάλληλα για 
βρώση, λόγω της γλυκερίνης όμως 

που εμπεριέχουν κατάλληλα για καλό 
σαπούνι. Για βάση χρησιμοποιούσαν 
«πέτρα», δηλαδή καυστική σόδα, 
και νερό. ΄Εντυναν μ’ εφημερίδες 
ξύλινα τελάρα από το μπακάλικο για 
καλούπι. Από το μπακάλη έπαιρναν 
και την κολόνια για το αυτοσχέδιο 
σπιτικό μοσχοσάπουνό τους. 

Κάθε τόπος που είχε παραγωγή 
λαδιού έφτιαχνε σαπούνι. «Πού να 
βρούμε σόδα... γεμίζαμε «χορήγι» 
(ασβέστη) ένα τρύπιο πιθάρι και 
ποτίζαμε με νερό... σιγά- σιγά γέμιζε 
η πήλινη λεκανίδα με το κατακάθι. 
Αν δεν είχαμε «χορήγι» ποτίζαμε τη 
στάχτη...» περιέγραφε τις ανάλογες 
ασχολίες και δυσκολίες μια γερό-
ντισσα απ’ τη Μάνη. 

Σήμερα σαπούνι παρασκευάζουμε 
γρήγορα με την ψυχρή μέθοδο που 
λένε πως είναι κι η καλύτερη γιατί 
δεν «καίγονται» με το βρασμό οι 
θεραπευτικές ιδιότητες λαδιού και 
βοτάνων. Τα μάγια λύθηκαν αφού η 
σαπωνοποίηση, όπου το λάδι μετα-
τρέπεται σε σαπούνι είναι καθαρά 
θέμα χημείας κι αν έχεις τα υλικά, 
μια βάση, λάδι και νερό και ξέρεις 
να τα διαχειριστείς στην κατάλληλη 
αναλογία και θερμοκρασία, δεν 
κινδυνεύει το εγχείρημά σου να 
αποτύχει.

Σαπούνι με την ψυχρή μέθοδο 
(μισή δόση βγάζει 45 κομμάτια 

σε καλούπι γιαουρτιού)

Υλικά
1) 3 κιλά λάδι 
2) 510 γραμ. ΝaΟΗ υδροξείδιο του 

Νατρίου ή καυστική σόδα
3) 2 κιλά και 250 γραμ. αποσταγμένο 

νερό ή βρόχινο. 
Χρειαζόμαστε επίσης ζυγαριά 

κουζίνας, δοχείο νερού, λεκάνη για 

το λάδι, μίξερ και ξύλο για ανα-
κάτεμα, κατσαρόλα για ζέσταμα 
λαδιού, πλαστικά δοχεία, κουτάλα, 
μπρίκι, και πλαστικά καλούπια από 
παιγνίδια, κουτιά από γιαούρτι καλά 
λαδωμένα ή χαρτόκουτα στρωμένα 
με βρεγμένο πανί. Ανοξείδωτα κι όχι 
αλουμινένια σκεύη γιατί αντιδρούν 
στη σόδα. 

Προφυλάξεις για να μην καούμε.
1) Δουλεύουμε σ’ ανοιχτό χώρο ή 

καλά αεριζόμενο.
2) Φοράμε πουκάμισα με μανίκια, 

παντελόνι, και γάντια.
3) Έχουμε ξίδι ή τσιγκαλοιφή αν 

πεταχτεί καμιά σταγόνα.
4) Η σαπουνόμαζα καίει για μέρες, 

γι’ αυτό φορούμε γάντια όταν 
πλένουμε τα δοχεία, όταν τη μοι-
ράζουμε στα καλούπια κι όταν 
την κόβουμε ή την βγάζουμε από 
τα καλούπια. 

ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Εκτέλεση: 

Ρίχνουμε το νερό σε κουβά. Προ-
σθέτουμε λίγο λίγο το Νάτριο στο 
νερό κι όχι το νερό στο Νάτριο, γιατί 
γίνεται εξωθερμική αντίδραση και 
μπορεί να πεταχτεί και να μας κάψει. 
Ανακατεύουμε αργά να διαλυθεί η 
σόδα. Το αφήνουμε 3 ώρες να πέσει 
η θερμοκρασία.

Βάζουμε το λάδι σε λεκάνη βαθιά 
να μην πετάγεται έξω το μείγμα. 
Ρίχνουμε τη διαλυμένη σόδα στο 
λάδι ανακατεύοντας αργά με ξύλο. 
Προαιρετικά ζεσταίνουμε λίγο λάδι 
για να πήξει νωρίτερα. Χτυπάμε με 
το μίξερ. Ένα δεύτερο μιξεράκι δι-
ευκολύνει να μην κάψουμε το μοτέρ. 
Σε δεκαπέντε λεπτά σηκώνουμε το 
ξύλο και δοκιμάζουμε αν αφήνει 
χνάρι, διαχωριστική γραμμή στην 

συνέχεια στη σελ. 5
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ινίγματα

Όφις ρουφά τη θάλασσα 
κι η θάλασσα τον όφι.

Κοιλιά με κοιλιά 
και στη μέση παλουκάκι.

Πράσινο γεννιούμαι, 
μαύρο κατασταίνω, 
κι όντε δα γεράσω 
κουνούνε τα δόδια μου.

Από το βιβλίο «Συμβολή στα λαογραφικά της 
Κρήτης» της Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκη,  

Αθήνα 1949.

αθαρογλωσσίδι
Ο ψύλλος εγκρεμίστηκε από το παραθύρι κι 
εφανήκανε τ’ αντερογάρδουμοσκοτοφλέμονοκ
άπουλά του.

Από το βιβλίο της Ειρήνης Παπαδάκη «Λόγια 
του στειακού λαού», Αθήνα 1975.

όγου χάριν

«Ερωτόκριτος»  
Μέρος Α, στίχοι 853-896

ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Και προς τη νένα τση μιλεί: 
«Ίντά ’ν’ και δεν εφάνη,
της νύχτας ο τραγουδιστής, 
και τα ’κανε δεν κάνει;
Κάτεχε, όσο στερεύγομαι 
το πράμα οπού μ’ αρέσει,
τόσο πλια μες στα σωθικά 
σπίθες φωτιάς με καίσι. 
Την νύκταν όντεν ήκουγα 
σκοπόν οπού επεθύμου,
θεράπιο κι αναγάλλιασην 
ήπαιρνε το κορμί μου
κι αναπαημένη ευρίσκουμου 
και παρηγορημένη,
και πλιο για τον τραγουδιστή 
δεν ήμουν εγνοιασμένη.
Μα εδά που τα στερεύγομαι, 
κι ωσάν πουλιά επετάξα, 
την πεθυμιά επληθύνασι,
την όρεξιν μ’ αλλάξα,

αντινάδες

Ξύπνα κι εχάραξ’ η γιαυγή
ξύπνα και ξημερώνει
ξύπνα κι εφάγασί με μπλιο 
οι γιεδικοί σου πόνοι.

Ξύπνα, αγαπημένο μου, 
γιατί χαράσσει η μέρα
και βγάλε το κορμάκι σου 
στον καθαρό αέρα.

Ξύπνα, που δεν εχόρτασες 
του ύπνου τσι γλυκάδες,
κι εκείνος απού σ’ αγαπά 
σου κάνει πατινάδες.

Άχι, και να ’μουνε κισσός 
στον τοίχο να κολλήσω,
ψηλά στα παραθύρια σου 
τσι κλώνους μου να ρίξω.

Να ’μουνε πετροκοτσυφός, 
να ’μουνε χελιδόνι,
και να ’ρχουμνε να σ’ έβρισκα 
να μου διαβούν οι πόνοι.

Να ’μουν λαμπάδα να ’φεγγα 
εις το προσκέφαλό σου,
φως μου, ν’ αποκαμάρωνα 
το καμαρόφρυδό σου.

Τις μαντινάδες αυτές παραθέτει στη μελέτη του 
«Κοντά στις ρίζες. Έρευνα στον ψυχικό κόσμο του 
ελληνικού λαού», Αθήνα 1959, ο Κώστας Ρωμαίος 
(1913-1992), επιφανής λαογράφος, καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

αροιμίες

Εμήνυσε το καθισιό τση φτώχειας
– κι ήρθε.

Ζόρε θέλει το πριόνι, 
κι απού το βαστά να δρώνει.

Α δε βρέξεις κώλο, ψάρι δε τρώεις.

Απού ’ναι καλορίζικος, 
γεννά κι ο πετεινός του.

Δούδει η μάνα δούδει μου, 
μα σαν τα δυο μου χέρια!

Η γρα σαν εγαστρώθηκε,
εσφιχτομανταλώθηκε.

Από τις «Κρητικές λαϊκές παροιμίες» του 
Λυκούργου Μ. Καμηλάκη, Κίσσαμος Κρήτης 1972.

και θέλω τον τραγουδιστή 
να μάθω δίχως άλλο
για λόγου του έχω παιδωμή 
και λογισμό μεγάλο.
Θωρώ εξαναγιαγείρασι 
κ’ ήρθαν τα περασμένα
και θε ν’ ακούσω και να δω 
ποιος τραγουδεί για μένα.
Ετούτος ο τραγουδιστής, νένα,
 πολλά κατέχει,
και, σα λογιάζω, εις φρόνεψη 
ταίρι ποθές δεν έχει.
Σαν είδε πως ο κύρης μου 
θέλει να τόνε μάθει,
ήπαψε την ξεφάντωση, 
κι εφήκε με στα πάθη,
οπού ’παιρνα αναγάλλιαση 
όλη την ώρα κείνη, 
οπού ετραγούδειε κι ήλεγε 
τσ’ αγάπης την οδύνη.
Νένα, για μέναν ήσανε
τούτα όλα δίχως άλλο
Αυτός θέ να ’ναι ένα κορμί 
φρόνιμο και μεγάλο.
Τα λόγια του τα γνωστικά 
κάθομαι και λογιάζω,
γραμμένα τα ’χω, και συχνιά 
κλαίγοντας τα διαβάζω
κι αλλού ποθές δεν τ’ άκουσα, 
μηδ’ είδα τα γραμμένα
κατέχω το, γνωρίζω το, 
πως ήσαν ογιά μένα.
Κι από την πρώτη αργατινή, 
που ’παιξε το λαγούτο,
ελόγιασά το, κι είπα το: 
για μέναν ήτο τούτο!
Μα ο φόβος θε να τον κρατεί, 
για κείνο δεν το δείχνει, 
μόνο τη νύκτα, στο σκοπό, 
παραπετρές μου ρίχνει.
Τρεις μήνες μ’ έτοια δούλεψη, 
μ’ έτοια αρχοντιάν και τάξη,
ποια να ’χε στέκει δυνατή, 
να μην τήνε πατάξη;
Καλά και δεν τον είδαμε, 
δεν ξεύρομεν ποιος είναι,
μ’ από τα λόγια τα ’μορφα, 
κορμί μεγάλον είναι. 
Απ’ ό,τι κάλλη έχει άνθρωπος, 
τα λόγια έχουν τη χάρη
να κάμουσι κάθε καρδιά 
παρηγοριά να πάρη

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

(λύχνος και φυτίλι).

συνέχεια στη σελ. 6

(χειρόμυλος)

(το χαρούπι)



ελευθερόπολις4

ΚΟΠΗ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2014

Την Κυριακή, 02/02/2014, ο σύλ-
λογος Αρμενιανών Αττικής «Κρι-
τοβουλίδης» πραγματοποίησε, για 
άλλη μια χρονιά, με επιτυχία, την 
εκδήλωση για την κοπή της Αγιο-
βασιλιάτικης πίτας και την γενική 
του συνέλευση.

Στην εκδήλωση, αυτή, που έλαβε 
χώρα στα γραφεία της Ομοσπονδίας 
Αποκόρωνα, παρευρέθηκαν πολλοί 
Αρμενιανοί και φίλοι, οι οποίοι 
πέρασαν όμορφα και αντάλλαξαν 
τις ευχές τους, μέσα σ’ ένα ζεστό 
περιβάλλον. 

Αρχικά, ο πρόεδρος του συλ-
λόγου, κ. Ιωάννης Τερεζάκης, πήρε 
το λόγο, χαιρέτησε τους παρευρι-
σκόμενους και αφού τους ευχήθηκε 
για ένα δημιουργικό έτος γεμάτο 
υγεία κ ευτυχία αναφέρθηκε στα 
πεπραγμένα του συλλόγου, κατά 
το έτος 2013. Έπειτα, εξέφρασε τα 
παράπονα του για τη μη συμμετοχή 
των Αρμενιανών στις εκδηλώσεις του 
συλλόγου. Την περσινή χρονιά, όπως 
είπε, ήταν αδύνατο να πραγματο-
ποιηθούν ο ετήσιος καθιερωμένος 
χορός καθώς και η εκδρομή, λόγω 

της μικρής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Προέτρεψε, έτσι, όλους τους συγχω-
ριανούς να παίζουν δραστικότερο 
ρόλο στην γενικότερη προσπάθεια 
που καταβάλλει ο σύλλογος, ώστε 
να μπορέσει να διατηρηθεί ακμαίος 
στο πέρασμα των χρόνων. 

Στη συνέχεια, η ταμίας του συλ-
λόγου, κ Σοφία Τερεζάκη, παρου-
σίασε τον οικονομικό απολογισμό 

του έτους 2013 και ο καθένας είχε 
την ευκαιρία να ελέγξει την αναλυ-
τική κατάσταση των οικονομικών 
πεπραγμένων του συλλόγου, όπου 
και αυτά είναι πενιχρά.

Την εκδήλωση, τίμησε με την 
παρουσία του, ο πατέρας Μανώλης 
Καβρουλάκης, ο οποίος, με τη σειρά 
του έδωσε τις ευχές του στους συγ-
χωριανούς του και προχώρησε στην 
ευλογία της αγιοβασιλόπιτας. 

Απ’ την γιορτή φυσικά δεν έλειπε 
η τσικουδιά και το παραδοσιακό 
κρητικό κέρασμα που ακολούθησε 
και συμπλήρωσε την όμορφη και 
ζεστή ατμόσφαιρα της συγκέντρω-
σης. Έτσι ολοκληρώθηκε για ακόμη 
μια χρονιά, άλλη μια ευχάριστη 
εκδήλωση του συλλόγου μας, που 
άφησε ευχαριστημένους όλους τους 
παρευρισκόμενους. 

Σ’ αυτό το σημείο να ευχαρι-

στήσουμε, επίσης, για την παρου-
σία τους τα διοικητικά μέλη άλλων 
συλλόγων, καθώς επίσης και της 
ομοσπονδίας. 

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη τιμή 
μας έκαναν οι εξής:

 O αντιπρόεδροι της ομοσπον-
δίας Αποκόρωνα,ο κ. Μπραουδά-
κης Βαρδής και η κ. Βελεσιώτου 
Βασιλική, ο πρόεδρος της Ένωσης 
Απανταχού Σφακιανών, κ. Σήφης 
Μανουσογιαννάκης, ο πρόεδρος 
του συλλόγου Φρεδιανών Αττικής, 
Μακρυδάκης Μανώλης και απ’ τον 
σύλλογο Παιδοχωριανών Αττικής ο 
κ. Γιάννης Πανηγυράκης.

Το 2014, λοιπόν, εύχομαι να είναι 
ένα έτος καλύτερο απ’ το προηγού-
μενο, να προσφέρει στον καθένα, 
ξεχωριστά, υγεία, υπομονή και ότι 
καλύτερο επιθυμεί! 

Μαριάννα Γαλανάκη
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Παραθέτουμε την αναφορά του προέδρου του συλλόγου, 
Γιάννη Τερεζάκη, στα πεπραγμένα του συλλόγου, κατά 
το έτος 2013. 

1. Κυριακή 27 Φεβρουα-
ρίου, Γενική Συνέλευση, κοπή 
Αγιοβασιλόπιτας, εκλογή 
Δ.Σ, Κρητικό κέρασμα από 
το Σύλλογο. Νομίζω ήταν 
μια όμορφη συνάντηση των 
Αρμενιανών. 

2. Το καλοκαίρι οργανώ-
σαμε εκδρομή στο χωριό, σε 
συνεργασία με την ενορία 
Αρμένων, επιτυχημένη από 

διασκέδαση, όχι όμως από συμμετοχή. Ο εκεί τοπικός Σύλλογος 
ενώ μας υποσχέθηκαν τη συμμετοχή τους, δεν παρουσιάστηκε όμως 
κανένας, ενώ την παραμονή που έπαιρνα τηλέφωνο τον πρόεδρό 
τους, δεν σήκωσε ούτε το τηλέφωνο. Γι' αυτό θα είδατε και στο τρίτο 
τεύχος της εφημερίδας μας, τα σχετικά παράπονά μου . 

Από κει και πέρα, χορό δεν οργανώσαμε, λόγω της κρίσης και 
της μη συμμετοχής σας, μια εκδρομή που προγραμματίσαμε δεν έγινε 
ούτε αυτή, γιατί δήλωσαν συμμετοχή 13 άτομα μόνο, κι αυτό εγώ 
το λέω χάλι. 

Τώρα αν έχετε πρόβλημα με τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, κατανοητό, εδώ είμαστε να το κουβεντιάσομε, τι ας πούμε 
κάναμε και δεν έπρεπε, ή τι δεν κάναμε και έπρεπε να το είχαμε 
κάνει. Θα παρακαλούσα επί του θέματος την τοποθέτησή σας. Έχω 
ξαναπεί ότι, 

το μερακλίκι ο Θεός το δίνει σε ανθρώπους 
που σέβονται και εκτιμούν των αλλονών τους κόπους . 

Στα θετικά, ας πούμε θετικό, ότι φέτος η εφημερίδα μας συμπλη-
ρώνει 18 χρόνια έκδοσης -και εδώ θα πρέπει να συγχαρούμε και να 
ευχαριστήσουμε όλους τους συγχωριανούς και τους φίλους μας που 
την στηρίζουν, αλλά ξεχωριστά κι ιδιαίτερα τον κ.Τσακιράκη που 
τραβά κι αυτός όλο το βάρος της∙ μ’ έναν άνθρωπο η εφημερίδα και 
2-3 ο Σύλλογος δε γίνεται, και ως πότε. 

Να σας ενημερώσω ακόμα ότι μες το Δεκέμβριο έστειλα σχετικό 
έγγραφο στο Δήμο Αποκορώνου –για να ’χει μεγαλύτερο κύρος σαν 
Ομοσπονδία –για το Μύλο των Αρμένων, που είναι ετοιμόρροπος 
–μετρά μέρες να πέσει – μήπως ασχοληθούν και τον περισώσουμε. 
Αν δηλαδή κάνει ο Δήμος τις απαραίτητες ενέργειες και μελέτες, εγώ 
θα βοηθήσω στο να βγουν τα χρήματα . 

Για τη συνέχεια προγραμματίζουμε, εκδρομή την Άνοιξη, 15 
Μαρτίου χορό στο Κρητικό κέντρο Κάστρο, σε συνεργασία με τους 
Φρεδιανούς και την Ομοσπονδία. 

Επίσης το καλοκαίρι θα θέλαμε σε συνεννόηση με την οικογένεια 
του αείμνηστου Γιάννη Βαγιωνάκη, την τέλεση Μνημόσυνου στη μνήμη 
του από το Σύλλογο, που τόσο πολύ και τόσα χρόνια υπηρέτησε.

Σας ευχαριστώ 

επιφάνεια του υλικού. Συνεχίζουμε 
μέχρι να πάρουμε χνάρι. Αν πήξει 
πολύ κομπιάζει, δεν είναι λείο. 

Μετά το χνάρι, ρίχνουμε τα πρό-
σθετα. Μέλι, γάλα, αιθέρια έλαια, 
αμυγδαλέλαιο, δαφνέλαιο, ξύσμα 
πορτοκαλιού, βότανα. Τα ελαιώδη, 
βαλσαμόλαδο, τριανταφυλλέλαιο, κερί 
μέλισσας ή άλλο λίπος, τ’ αφαιρούμε 
από την ποσότητα λαδιού. Τ’ άλλα 
υγρά, μέλι, γάλα, τ’ αφαιρούμε απ’ 
το νερό. Αντί για νερό μπορείτε να 
βράσετε φύλλα δάφνης ή ευκαλύπτο . 
Το ξύσμα πορτοκαλιού, λεμονιού και 
τα αιθέρια έλαια δίνουν άρωμα, χρώμα 
και υφή στο σαπούνι. Χρωματίζουμε 
με βαφές ζαχαροπλαστικής. 

Σε τριάντα ώρες κόβουμε κι αφή-
νουμε να στεγνώσει. Ωριμάζει σε 50 
ημέρες. Όσο περισσότερο μείνει, 
αδρανοποιείται η καυστική σόδα, 

πέφτει το PH και γίνεται φιλικότερο 
στο δέρμα. 

Αισθητικές πινελιές και 
παρεμβάσεις για να πλουτίσει 
και να ομορφύνει το σαπούνι

Αφήνουμε στον ήλιο για 20 με 
30 ημέρες βάζα με λάδι, που έχουμε 
προσθέσει βότανα ή πορτοκαλό-
φλουδες, μανταρινόφλουδες, κίτρο, 
νεραντζόφυλλα, δαφνόφυλλα, ευ-
κάλυπτο ή πέταλα άγριας τριαντα-

φυλλιάς. Ένα ένα όχι όλα μαζί. Μ’ 
αυτό όπως είναι ή στραγγισμένο 
αντικαθιστούμε ίση ποσότητα του 
λαδιού. Το σαπούνι μας θα ‘χει τις 
ανάλογες θεραπευτικές ιδιότητες 
του βοτάνου. 

Παίρνουμε μαλλιά από πρόβατα, 
τα πλένουμε και τ’ ανοίγουμε με τα 
χέρια ν’ αφρατέψουν. 

Προσθέτουμε τις ξασμένες τού-
φες στα καλούπια κι έτσι έχουμε 
σαπούνια που κάνουν και απολέπιση 
δέρματος. 

Τυλίγουμε το ώριμο σαπούνι 
με αρκετές τούφες ξασμένο μαλλί. 
Τρίβουμε αρκετή ώρα στα χέρια σας 
βουτώντας τα εναλλάξ σε καυτό και 
κρύο σαπουνόνερο. Το μαλλί θα 
συμπιλιστεί (η λέξη είναι αρχαία 
ελληνική και σημαίνει ότι θα σμίξουν 
οι πίλοι), θα διαπλεχτούν οι ίνες, θα 
πήξουν και το σαπούνι σας θα είναι 
ντυμένο με τσόχα που δεν ξεκολλά 

ως την ώρα που θα τελειώσει. 
Η διαδικασία της συμπίλησης έχει 

κι άλλες και χρήσιμες εφαρμογές. Στο 
διαδίκτυο θα βρείτε πληροφορίες και 
ιδέες κυρίως στην αγγλική εκδοχή 
ως felt, felting. 

Τους χαιρετισμούς μου και καλή 
επιτυχία. 

Πόπη Γαβριλάκη

συνέχεια από τη σελ. 2

Στη φωτογραφία τα σαπούνια μου ντυμένα με μαλλί κατά τη μέθοδο της 
συμπίλησης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  
«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΕΣΟΔΑ 2013  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.169

ΕΞΟΔΑ 2013 

ΣΥΝΟΛΟ 696

Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2013 1.472
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κομένου του Ψαρόγαλου, μπαίνει εις το χάψι 
και καταχερίζει κι εκείνος το γεροντοέρωντα, 
κάνοντάς τονε ολόμπλαβο από το δάρσιμο...

Ταϊτέρου-ταϊτέρου αποφυλάκωσε ο χωρο-
φύλακας τσι Ψαρογάλους κι επήγανε στο σπίτι 
ντως, μα δεν εξανασουρομαδηθήκανε, γιατί 
φοβούντανε πως θα τσι ξανατσελεκώσει ο Μάρ-
κουλας ο χωροφύλακας, ως των το ’χε ταμένο, 
εις το χάψι, όπου δεν εκαλοπεράσανε, κι έτσι 
καταλαγιάξανε.

Κουκούγερος εντύθηκε η ζάβαλη η Κατεργιά

Και μιας και μ’ απόμεινε χαρτί, να σάσε διη-
γηθώ θέλει, συντεκνάκια μου ανεγνώστες, και 
για τα καμώματα τση Μανουσογιαννοκατερινιάς, 
απού τον καιρό των κουκουγέρω –καληώρα 
σαν κι εδά– έπιασε κι εντύθηκε κουκούγερος, 
βάνοντας τα τσοχαδένια σαλιβαρομίτανα και τ’ 
άσπρα υποδήματα τ’ αντρούς τση, που μ’ αυτάνα 
στάθηκε δίπλα τζη γαμπρός, και τα φύλαε κείνος 
στην κασέλα μέσα στσι λαβάντες, για προστασία 
από τη σκατόπιστη την κοτσιπίδα. Αυτήνα την 
ακριβή κι επίσημη φορεσιά, που ο άντρας τση την 
είχε για τσι μεγάλες σκολάδες, για τα πανηγύρια 
και για τη σκόλη ντου, ήβρε μωρέ η αφορεσμένη 
να μασκαρευτεί!

Κι ως εγάειρε κείνος από το ζευγάρι, και την 

Οι Ψαρόγαλοι στο χάψι και οι κουκουγέροι
To γραμματσάκι του γέρω

Ηλέγαμε, συντέκνοι μ’ ανεγνώστες, στο γραμμα-
τσάκι του περασμένου φύλλου, πως τ’ αντρόγυνο 
των Ψαρογάλω αρπαχτήκανε κι ετζαγκουρ-
νομαδιούντανε και δεν είχανε καταλαγιασμό, 
ώστε να που τσι μπαγλάρωσε το καρακόλι τω 
χωροφυλάκω και τσι τσελέκωσε και τσι ’κλεισε 
στο χάψι ολονυχτίως. Μα ’τυχε στο ίδιο κελί 
να ’χουνε φυλακωμένη και μια πουτά..., με το 
συμπάθιο. Και τη νύχτα τσι πήρε βέβαια ο ύπνος, 
ταλαποδαρμένοι, ως ήτονε. 

Ο Ψαρόγαλος όμως εξύπνησε να πάει για ψιλό 
ντου νερό, και, μ’ ούλα ντου τα γεραθειά, έπιασε 
να πασπατεύει την παστρικιά, γιατί εσκέφτηκε 
πως, με το επάγγελμα που πολεμά, θα του συβά-
ζουντάνε να βγάλουνε τα μάθια ντως, μ’ αναφιλέ. 
Γιατί του λόγου τζη δεν τονέ ρέγουντανε βέβαια 
το γέρο ξεκουθιάρη. Και, αγουροξυπνημένη ως 
ήτανε από το πασπάτεμα του πορνόγερου, ως 
τον αποκάλιε, εκείνη η... παρθενόπη βλέπεις, τον 
αρχινά στσι κατακαυκαλιές και τσι βλαστημιές, 
ετσά που με την τραβάγια εξύπνησε κι η γυναίκα 
του Ψαρόγαλου, απού πήγε να τόνε λυτρώσει, 
μα ως έμαθε τα καλημέντα τ’ αντρούς τση τον 
αρχίνιξε κι εκείνη στσι φορφωτηριές, με την 
κατσούνα του μάλιστα! 

Γροικά τσι βρόντους κι ο χωροφύλακας, 
απού τσι φύλαε απόξω, ρωτά είντα πάθανε και 
δέρνουνται, κι ως του ’πανε τα έργα του προ-

είδε σαν το φασουλή ντυμένη και καλικωμένη, 
εγίνηκε Τούρκος από τη μάνιτα, κι επήρε την 
τέμπλα του μαζωχτού να σου τήνε ξυλοφορτώσει, 
σαν τη γαϊδούρα ντου, μα δεν τση γιουρούντηξε 
να τήνε περιποιηθεί, γιατί συλλογίστηκε πως με 
τσι ραβδές θαν έσκιζε και την τζοχαδένια βράκα, 
γιατί στον πισινό θα την εράβδιζε. Κι έκανε μια 
ολόκληρη περιουσία, όι βέβαια ο πισινός τση 
ζάβαλης τση Κατεργιάς, παρά η τσόχα και τα 
ραφτικά τση βράκας. Κι έτσα γλίτωσε κείνη τον 
ξυλοδαρμό και τον ξεγιβεντισμό, μα τσή ψαλλε 
τον αναβαλλόμενο:

–Δεν εφοβήθηκες το Θεό, μωρή κακούργα, να 
μου μασκαρέψεις το γαμπρίκιο σαλιβαρομίτανο! 
Σα να πιάσω δα, μωρή κι εγώ, να ντυθώ μασκαράς 
με το νυφικό σου φουστάνι, παίρνοντας από το 
εικόνισμα και το στεφάνι σου, να παρασταίνω 
τη νύφη! Να ρίξει ο Θεός αστροπελέκι, να μάσε 
κάψει, γιατί θα τό παιρνε πως του μασκαρεύγομε 
το ίδιο το εικονοστάσι!

Εκουζουλάθηκε βέβαια κείνη από το φόβο 
και του Θεού και τ’ αντρούς τση, κι ετζιρίτηξε 
κι εχώστηκε μέσα στην κασέλα να χαθεί από 
προσώπου γης!

Ετέλεψα όμως, γιατί θα μ’ εμπεστίσετε 
πάλι.

Φιλώ σας κατακούτελα
Ο γέρω Χαράλαμπος

κι οπού κατέχει να μιλεί 
με γνώσιν και με τρόπο,
κάνει και κλαίσι και γελούν 
τα μάτια των ανθρώπω.
Αυτός σε κίντυνό ’βαλε 
για μένα το κορμί του, 
προχθές, όντεν εγλίτωκε 
με τόσους τη ζωή του
όντεν ο κύρης μού ’βαλε 
τους δέκα να τον πιάσου,
πράμά ’καμε οπού δεν μπορούν 
άλλοι να το λογιάσου.
Και κρατημένη βρίσκομαι 
εις τα καμώματά του,
γιατί, ως κι αν είμαι κοπελιά, 
γνωρίζω τα κρουφά του». 

Από την έκδοση του «Ερωτόκριτου», Ερμής, Αθήνα 
1980, που επιμελήθηκε ο μέγας μελετητής των κρητικών 
γραμμάτων, αρχαιολόγος και φιλόλογος Στυλιανός 
Αλεξίου [1921-2013].

θιβολές

Ο ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΤΗ

Ήταν ένας κι ήθελε να κάμει προξενιά ενός 
αλλουνού. Ήβρε λοιπόν έναν άθρωπο και τον 
επλήρωσε, και του ’πε να πάει μαζί του να κάμουνε 
την προξενιά, κι ό,τι λέει εκείνος πως έχει ένα ο 
γαμπρός, αυτός να λέει πως έχει δύο...

Πήγανε λοιπόν στο σπίτι κι εφάγανε κι ήπιανε, 
κι ύστερα αυτός λέει: –«Εδώ δεν ήρθαμε για να 
φάμε και να πιούμε, μόνο ήρθαμε να κάμωμε 
προξενιά για τον δείνα άνθρωπο. Είναι καλός, έχει 
προικιά, έχει ένα αμπέλι καλό!...» Πετιέται λοιπόν 
ο άλλος, λέει: –«Ένα; Δυο είναι τ’ αμπέλια του!» 
Λέει ο πρώτος: –«Έχει ένα σπίτι...» –«Δυο σπίτια!» 
λέει ο άλλος. –«Έχει ένα λιοΰρι [=ελαιώνα]». Λέει: 
–«Μα γιατί δε βάνεις και τ’ άλλο του λιοΰρι;» 
Τέλος, ό,τι έλεγε ο πρώτος, έλεγε ο δεύτερος δυο. 
«–Ένα μουλάρι». –«Δυο είναι». –«Ένα βόδι» 
–«Αγόρασε κι άλλο τώρα!».

Στα στερνά λοιπόν λέει ο προξενητής: «Μόνο 
που έχει κι ένα κουσουράκι, ότι το ένα του 
μάτι είναι χαλασμένο». Λέει τότες ο άλλος: 
–«Ποιος σου το ’πε; Το ένα; Και τα δυο του είναι 
χαλασμένα!...»

Λένε τότες οι συμπεθέροι: «Αφού είναι 

στραβός, ας τα χαίρεται τα καλά του!». Κι 
εβγήκανε οι προξενητάδες σαν αποσβολωμένοι, 
κι εφύγανε...

Η ΚΛΕΦΤΡΑ ΠΟΥ ΑΓΑΝΑΧΤΗΣΕ...
Κάποιας κονόμισσας του χωριού έκλεψαν 

τυριά, κι έβγαλε ντελάλη να φωνάζει στο χωριό 
και να καλεί τον κλέφτη να τα γυρίσει, γιατί 
αλλιώς θα βγάλει αφορεσμό!... Η ντελάλισσα 
φώναζε: «Όποιος έκλεψε τα τυριά της κονόμισσας, 
που ήταν μεγάλα σαν τους χερόμυλους, να ’ρθει 
να της τα φέρει, γιατί θα της κάνει αφορεσμό!». 
Η ντελάλισσα πολλές φορές γύρισε το χωριό 
διαλαλώντας τα ίδια, και πολλές φορές επέρασε 
κι από το σπίτι της κλέφτρας. Ώσπου εκείνη 
θύμωσε, και χάνοντας την υπομονή της, βγήκε 
στο δώμα του σπιτιού, και της φώναξε: –«Σώπα, 
μωρή κοψοχείλα, και μη φωνάζεις κακομοίρα για 
τα τυριά, μην πάω και στα φέρω, και δεις που 
’ναι μικρά σα σφοντύλια!...»

Δημήτριος Σ. Λουκάτος [1908-2003], «Νέα 
ελληνικά λαογραφικά κείμενα», Βασική Βιβλιοθήκη, 

Αθήνα 1957.
Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα

τα κορφολογά ’πό τα περβόλια
Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

συνέχεια από τη σελ. 3
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 Είδα τις προάλλες ένα γνωστό 
μου, τακτικό αναγνώστη της «Ελευ-
θερόπολις». 

 «Σε διαβάζω» μου λέει «και σε 
απολαμβάνω κάθε τόσο, αλλά βρε 
παιδί μου έχουμε χορτάσει, λίγο 
πολύ, από ιστορίες. Δε βρίσκεις και 
τίποτα πιο ουσιώδες, πιο τονωτικό 
να μας γράψεις;»

 Προβληματίστηκα λίγο, προ-
σπάθησα να σκεφτώ σαν τι είδους 
τονωτικό να ήθελε και τόλμησα να 
τον ρωτήσω:

 «Και πώς το εννοείς το τονω-
τικό, αγαπητέ μου; Να γράψω κάτι 
για πρωτεΐνες και βιταμίνες, όπως 
Tonotil, Centrum κ.λπ. που είναι ό,τι 
πρέπει για την ηλικία μας;»

 «Μην κάνεις τον κουτό. Αυτά 
τα παίρνουμε από τα φαρμακεία» 
μου απάντησε αυστηρά. «Κάτι να 
μας τονώσει το ηθικό. Δε βλέπεις πως μας πήρε η κάτω βόλτα όλους;» 

 Προβληματίστηκα για δεύτερη φορά, και του ζήτησα να μου δώσει 
λίγη πίστωση χρόνου για να σκεφτώ.

 «Πίστωση χρόνου να σου δώσω. Άλλη πίστωση μη ζητάς, γιατί δεν 
υπάρχει σάλιο. Και, πού είσαι, ο Άγιος Πέτρος δεν βλέπω να μας δίνει 
πίστωση χρόνου, έτσι που πάμε!» μου είπε –πάλι αυστηρά–, μου χτύπησε 
φιλικά την πλάτη και απομακρύνθηκε. Ούτε Καλό Απόγευμα δε μου 
είπε.

 Άρχισα να προβληματίζομαι στα σοβαρά. Αλήθεια, γιατί τόση κατή-
φεια τελευταία; Μήπως το παρακάνουμε; Μήπως βλέπουμε το δέντρο 
και χάνουμε το δάσος; Θέλησα να το ψάξω βαθύτερα, να κάνω κι εγώ 
μια έρευνα, να βγάλω μια δική μου σοβαρή στατιστική. Έτσι κι αλλιώς 
οι σφυγμομετρήσεις είναι της μόδας σήμερα. Οπότε, ακόμα μία ούτε θα 
παραξένευε ούτε θα αναστάτωνε κανένα. Είπα λοιπόν, σε πρώτη φάση, 
να διερευνήσω αν υπάρχει γενικό πρόβλημα κατήφειας και απογοήτευ-
σης. Αν η πολιτική και οικονομική κατάσταση έχει επηρεάσει τη ζωή 
μας. Και άρχισα. 

 Η ερώτηση που έθετα σε φίλους και γνωστούς, που είχα το θάρρος να 
τους ρωτήσω, ήταν στερεότυπη: «Γεια σου… Γιάννη, τι κάνεις; Πες μου τα 
νέα σου!» Το έθετα λίγο αόριστα, για να μην πονηρευτούν. Η απάντηση 
που έπαιρνα, τις περισσότερες φορές ήταν επίσης στερεότυπη: «Ποια νέα; 
Τίποτα νέο, τουλάχιστον ευχάριστο. Όλα δύσκολα και στενόχωρα». 

 Σκέτη απαισιοδοξία, δηλαδή, στους επτά από τους δέκα που ρώτησα. 
Όμως, βρέθηκαν και δύο που μου είπαν: «Δόξα τω Θεώ, κυκλοφορούμε 
ακόμα. Τι άλλο θες;». Ορίστε, είπα μέσα μου, που υπάρχουν και κάποιοι 
που βλέπουν και το νερό στο ποτήρι, όσο λίγο και να είναι αυτό, εκεί που 
οι άλλοι δε βλέπουν τίποτα. Έμενε ακόμα ένας, για να κλείσω τη δεκάδα, 
και με έτρωγε η περιέργεια να δω πώς θα ολοκλήρωνα τη στατιστική 
μου. Και, έπεσα από τον ουρανό σε πουπουλένιο στρώμα: «Είμαι πολύ 
καλά, φίλε μου, και πολύ χαρούμενος» μου είπε, με ένα ανεπιτήδευτο 
χαμόγελο στα χείλη, και συνέχισε: «Όπως έβγαινα από το σπίτι, να πάω 
στη δουλειά, είδα πως η μικρούλα μυγδαλιά, έξω από την πόρτα μας, είχε 
ανθίσει κιόλας. Δεν είναι θαύμα, μέσα στο καταχείμωνο, να βλέπεις πως 
η ζωή δε χάθηκε ακόμα; Πως το κρύο όσο κι αν κρατήσει δεν μπορεί να 
σταματήσει τον τροχό της ζωής; Αυτό είναι το σημαντικό αγαπητέ μου. 
Τα άλλα είναι θέμα ελπίδας και προσαρμογής». 

 «Τι είδους προσαρμογή εννοείς, 
φίλε μου;» τον ρώτησα, και αυτός 
αφορμή ζητούσε να μου εκθέσει 
τις απόψεις του διεξοδικά. Ούτε 
λίγο ούτε πολύ, μου εξήγησε ότι 
αυτή η εναλλαγή καταστάσεων 
από το εύκολο στο δύσκολο και 
–αργότερα– από το δύσκολο στο 
εύκολο και το ευχάριστο είναι η 
πεμπτουσία της ζωής. Όποιος δεν 
το καταλαβαίνει, μου είπε, το έχασε 
το τραίνο· και άλλο δεν έχει. Χωρίς 
εναλλαγές, ενδιαφέρον δεν υπάρχει. 
Ρουτίνα θα ήταν τα πάντα, και δεν 
θα είχαμε και ένα μέτρο σύγκρισης 
για να εκτιμήσουμε τα ωραία της 
ζωής μας. 

 Με είδε να στραβοκαταπίνω και 
κατάλαβε πως δεν το είχα χωνέψει 
και πολύ αυτό. Και για να μου το 
κάνει πιο εύπεπτο, μου παρομοίωσε 

τις εξελίξεις των πραγμάτων με τις εναλλαγές των εποχών. Μου θύμισε πως 
μετά από ένα θαυμάσιο καλοκαίρι, έρχεται η μελαγχολία του φθινόπωρου. 
Και πως μετά το φθινόπωρο έρχεται ο χειμώνας. Κρύο, αέρας, φουρτούνες 
στις θάλασσες, χιόνια και αποκλεισμοί στα ορεινά. Και τι κάνουμε τότε; 
Αυτοκτονούμε; Όχι. Βάζουμε τα κλάματα; Όχι. Προσαρμοζόμαστε φίλε 
μου. Φοράμε τα βαριά μας ρούχα, καθαρίζουμε την αυλή από το χιόνι 
–αν είναι χιονισμένη– και πάμε στη δουλειά μας αδιαμαρτύρητα. Και, 
χωρίς να το καταλάβουμε, ο τροχός του χρόνου γυρνάει, μπαίνουμε σε 
καινούριο χρόνο, σκάει μύτη και ο ζωοδότης ήλιος από ψηλά, και να σου 
ξαφνικά οι πρώτοι ανθοί στις μυγδαλιές. Να σου και τα χελιδόνια. Γέμισε 
ο ουρανός, μπήκε πάλι η ζωή στις περσινές άδειες φωλιές, κάτω από τα 
μπαλκόνια μας. Πάσχα, ύστερα από λίγο, και πάλι τα καλοκαιρινά μας 
στη φόρα. Σταματήσαμε να ζούμε και να δουλεύουμε το χειμώνα; Όχι 
βέβαια. Σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι και αυτός ο χειμώνας θα περάσει 
και ο καιρός θα ξαναγίνει ωραίος και ευχάριστος; Ποτέ! Έτσι, λοιπόν, 
πρέπει να βλέπουμε κάθε χειμώνα και κάθε δύσκολη κατάσταση στη ζωή 
μας. Ελπίζοντας ότι οι δύσκολες μέρες θα περάσουν κάποια στιγμή κι ο 
ουρανός θα γίνει πάλι γαλανός.

 «Ναι αλλά…» πήγα να του πω, μα εκείνος με έκοψε:
 «Πάντα θα υπάρχουν «αλλά», αγαπητέ μου, μα δεν πρέπει να μας 

τρομάζουν. Ειδικά όταν δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και για να ξεπεράσουμε 
τις δυσκολίες του χειμώνα, του οποιουδήποτε… χειμώνα, το καλύτερο 
τονωτικό είναι η ελπίδα, που θα μας ζεσταίνει την καρδιά, και η δουλειά 
–η οποιαδήποτε δουλειά–, που θα κρατάει το μυαλό μας απασχολημένο 
και το σώμα μας σε καλή κατάσταση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
πρέπει να σκεπτόμαστε πώς μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα, ώστε 
να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα πιο αποτελεσματικά· ώσπου να έρθει η 
άνοιξη, να φέρει καλοκαίρι». 

 Έτσι, με αυτή την αισιόδοξη θεώρηση, ολοκληρώθηκε η σφυγμομέ-
τρηση που έκανα. Και ευτυχώς που ήρθε τελευταία, ώστε μείνει έντονα 
χαραγμένη στη μνήμη μου. Ευχή μου, τώρα, και παρότρυνση προς όλους 
εσάς, είναι να θυμόμαστε και εσείς αυτή την τελευταία περίπτωση της 
έρευνάς, που έκανα για χατίρι σας.

 Άντε, και σε λίγο έρχεται Πάσχα. Καλή Ανάσταση, λοιπόν.

 Με πολύ αγάπη,
 Μανώλης Ευθυμίου Πιπεράκης

Καλή Ανάσταση, λοιπόν
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ο Βαγιωνής
Έφυγε από κοντά μας ο Γιάννης Γεωργίου Βαγι-
ωνάκης (1920-2014), από τους τελευταίους της 
παλιάς γενιάς των Αρμενιανών που ζούσαν στην 
Αθήνα. Ο Γιάννης λάτρης των Αρμένων, ιστορικό 
στέλεχος του συλλόγου μας του «Κριτοβουλίδη», 
πήρε τον ανηφορικό δρόμο να συναντήσει το γιό 
του Γιώργο και τους τόσους άλλους συγγενείς 
του. Η «Ε» αφιερώνει στη μνήμη του στη σελίδα 
8, μια σειρά από χαρακτηριστικές φωτογραφίες 
της διαδρομής του και στις σελίδες 14 και 15, 
τους επικήδειους στη μνήμη του.

Φωτογραφία τραβηγμένη, στο Φρε, στις 25 
Μαρτίου 1938, ημέρα του Ευγγελισμού. Δια-
κρίνονται Βαγιωνάκης Γιάννης, που μας διέθεσε 
και την φωτογραφία, Τερεζάκης Γιώργης, 
Τερεζάκης Χρήστος, Καβρουλάκης Γιώργης, 
Παπαγιαννάκης Ευθύμης, Σκανδάλης Βαγγέλης, 
και Κοκκινάκης Στυλιανός.

Ευτυχισμένες στιγμές με την οικογένειά του.

Η φωτογραφία 
από το άλμπουμ 
του συλλόγου, 
2 8 . 2 . 1 9 7 9 , 
γράφει στη λε-
ζάντα «Ιδρυτές 
του συλλόγου». 
Εικονίζονται 
από αριστερά 
οι Μανατάκης 
Γιώργος, Τερε-
ζάκης Μιχάλης, 
Μαραγκουδάκης 
Βασίλης, Κα -
βρουλάκης Μιχάλης, Βαγιωνάκης Γιάννης. Ας σημειωθεί 
ότι από τους εικονιζόμενους ο Γιάννης ήταν ο τελευταίος 
που έφυγε από κοντά μας.

Ο Γιάννης άξι-
ος χορευτής δεν 
έχανε ευκαιρία 
στις εκδρομές 
και τους χορούς 
του «Κριτοβου-
λίδη» να σύρει 
το χορό.

Από τη συμμετοχή 
του Γιάννη στις 
εκδηλώσεις του 
«Κριτοβουλίδη».

Η βράβευσή του από τον  Σύλλογό μας τον «Κριτοβουλί-
δη»

Από τη γιορτή των γερόντων, στους Αρμένους. 15 Αυγούστου 1980.

Από εκδήλωση στη Σούρη, το καλοκαίρι 
του 1996.

Στις πρωτοχρονιάτικες πίτες του «Κριτοβουλίδη» διαβάζει 
τον οικονομικό απολογισμό, ως «μόνιμος» ταμίας..

Σε εκδήλωση του «Κριτοβουλίδη» με τον αεί-
μνηστο Γιώργο Βασμουλάκη.
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κάλαντρα 2013-2014
Γέμισε χαρούμενες παιδικές φωνές 

τις γιορτές, που «είπαν» τα Χριστου-

γεννιάτικα και τα Πρωτοχρονιάτικα 

κάλαντρα στο χωριό μας. Αγόρια και 

κορίτσια από τους Αρμένους και από τα 

γύρω χωριά έδωσαν μια ζωντάνια στο 

χωριό, αναβιώνοντας παιδικές μνήμες 

στους μεγαλύτερους. Εκφράζουμε την 

ελπίδα ότι στις γιορτές του Πάσχα θα 

ακούσουμε τα κάλαντρα του Λαζάρου 

και της Μεγάλης Παρασκευής. Ανάμεσα 

στους καλαντρολόγους και ο ταχυδρόμος 

του χωριού μας Μανώλης Σεργάκης που 

με χαρά δέχτηκε να φωτογραφηθεί για 

την εφημερίδα μας.

συνέχεια από τη σελ. 1

Tα Κάλαντρα  
της Μεγάλης Παρασκευής

και στου Πιλάτου τας αυλάς εκεί τον τυραννάνε.» 
-«Χαλκιά χαλκιά φτιάξε καρφιά φτιάξε τρία περόνια.»
κι εκείνος ο παράνομος βαρεί και φτιάχνει πέντε.
-«Συ Φαραώ  που τα φτιάξες πρέπει να μας διδάξεις
- «Βάλτε τα δυο στα χέρια του και τ’ άλλα δυο στα πόδια˙ 
το πέμπτο το φαρμακερό βάλτε το στην καρδιά του
να τρέξει αίμα και νερό να πληγωθεί η καρδιά ντου.»
Η Παναγιά ως τ’άκουσε έπεσε κι ελιγώθει 
σταμνί νερό της ρίξανε τρία κανάτια μόσχο
για να της έρθει ο λογισμός, για να της έρθει ο νούς της.
Και σαν της ήρθε ο λογισμός και σαν της ήρθε ο νους της 
ζητεί μαχαίρι να σφαεί, φωτιά να πάει να πέσει, 
ζητεί γκρεμό να γκρεμιστεί  για το Μονογενή της 
-«Κάνε Κυρά μου υπομονή κάνε Κυρά μου, Ανέστη.»
-«Μα πως να κάνω υπομονή μα πως να κάνω Ανέστη 
που έχω γιο μονογενή κι εκείνο σταυρωμένο.»
Η Μάρθα κι Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα
του Ιακώβου η αδερφή κι οι τέσσερεις αντάμα
Επήραν το στρατί - στρατί  στρατί το μονοπάτι 
το μονοπάτι τσι ΄βγαλε εις του ληστή τη πόρτα
-«Άνοιξε πόρτα του ληστή και πόρτα του Πιλάτου, 
κι πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή τση.
Τηρά δεξιά τηρά, τηρά ζερβά κανένα δεν γνωρίζει 
τηρά και δεξιότερα θωρεί τον Αϊ  Γιάννη
-«Άγιε μου Γιάννη Πρόδρομε και βαφτιστή του γιου μου 
μην είδες τον γιόκα μου και σε διδάσκαλό σου;»
-«Δεν έχω στόμα να σου πω χείλη να σου μιλήσω 
δεν έχω χεροπάλαμα για να σου τονε δείξω
Βλέπεις εκείνο τον γυμνό τον παραπονεμένο 
απού φορεί ποκάμισο στο αίμα βουτημένο, 
οπού φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι;
εκείνος είναι ο γιόκας σου και εμέ διδάσκαλός μου!»
Κι Παναγιά πλησία σε γύκά τον αγκαλιάζει.
- «Δε μου μιλάς παιδάκι μου, δε μου μιλάς παιδί μου;»
- «Τί να σού πώ μανούλα μου, που διάφορο δεν έχει! 
Μόνο το Μέγα Σάββατο, κοντά το μεσημέρι, 
που θα λαλήσ’ ο πετεινός, σημαίνουν οι καμπάνες˙ 
τότε κι εσύ Μανούλα μου, θάχεις χαρά μεγάλη!
Σημαίν’ η γής, σημαίνει ο Θιός, σημαίνουν τα επουράνια, 
σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά το μέγα μοναστήρι.
Όποιος το λέει σώνεται κι όποιος τ’ ακούει αγιάζει 
κι όποιος το καλαφρουκαστή, Παράδεισο δα λάβη˙
Παράδεισο και λίβανον από τον Άγιο Τάφο.
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Ντέιβιντ Λάσελς
Μίνως Ζομπανάκης - Τραπεζίτης 
χωρίς σύνορα, εκδ. Economia 
Publishing, μτφρ.: Ευάγγελος 
Βενέτης

Μια σημαντική αφήγηση για ένα 
Χανιωτόπουλο γραμμένη απ’ έναν, 
διεθνούς επιπέδου, Άγγλο ανταποκριτή  
στη Νέα Υόρκη των “Financial Times” 
του Λονδίνου, συγγραφέα πολλών 
οικονομικών βιβλίων, τον Ντέιβιντ 
Λάσελς.

Το Χανιωτόπουλο ήταν ο έφηβος 
από τις Καλύβες, Μίνως Ανδρέα 
Ζομπανάκη που έφυγε από το χωριό 
του κι από τα Χανιά για να κερδίσει 
την πρώτη μάχη της ζωής του στην 
Αθήνα.

Ύστερα, να ξενιτευτεί στην Αμε-
ρική. Να σπουδάσει οικονομικά στο 
Χάρβαρντ. Να ειδικευθεί στον τρα-
πεζικό τομέα, να γίνει τραπεζίτης κι 
ύστερα οικονομικός εμπειρογνώμων 
που διαδραμάτισε πρωτοποριακό 
και πρωταγωνιστικό ρόλο στον 
αμερικανικό, στον ευρωπαϊκό, στον 
ελληνικό και στον παγκόσμιο τραπε-
ζικό τομέα. Για να γίνει πρωτοπόρος 
στην αγορά κοινοπρακτικών δανείων. 
Για να εκτοξευθεί (ξεκινώντας από 
το χάος της μεταπολεμικής Ελλάδας) 
στο διεθνές οικονομικό προσκήνιο 
με σήμα κατατεθέν έναν συνδυασμό 
τόλμης και επιδεξιότητας. Όμως, σε 
αντίθεση με άλλους τραπεζίτες δεν 
επεδίωξε να κάμει σκοπό της ζωής 
του μόνο τον πλουτισμό, αλλά τον 
κινούσε μόνο η φιλοδοξία της ουσι-
αστικής επαγγελματικής επιτυχίας 
του με προσφορά στον ελληνικό και 
τον παγκόσμιο χώρο.

Με ουσιαστικό και σταθερό 
πάντα το ενδιαφέρον του να ανα-
καλύψει νέες ιδέες, να δοκιμάσει 
νέα πράγματα πολύ περισσότερα 
από αυτά που νομίζει ο κόσμος ότι 
υπάρχουν…

Για όλες τις μεγάλες προσπάθειές 
του τιμήθηκε και αναγνωρίσθηκε 
παγκόσμια από κορυφαίους της 
οικονομίας, των τραπεζών, της πολι-
τείας, της εκκλησίας∙ οι τρεις χώρες 
της μεγάλης επιτυχίας του ήταν η 
Σαουδική Αραβία, η Ιαπωνία και 
το Ιράν του Σάχη. Πλείστες όσες 
θέσεις του ζητήθηκε να αναλάβει 
στην Ελλάδα, αλλά δεν θέλησε δε-
σμεύσεις.

Του ζητήθηκε να γίνει πρωθυ-
πουργός ακόμα και από τη χούντα. 
Αυτός όμως επέμεινε σταθερά στη 
δημιουργική προσφορά του και στην 
επιτυχία του. Το Χάρβαρντ ίδρυσε 
έδρα στο όνομά του για μελέτη 
οικονομικών θεμάτων. Γεγονός το 
οποίο χαίρεται από τις Καλύβες και 
τα Χανιά που τα τίμησε διεθνώς γι’ 
αυτούς. Παρά τις διεθνείς του επιτυχίες 
κράτησε ψηλά το χρέος της βαθιάς 
συναίσθησης για τις ρίζες του.

Ένας Χανιώτης από τις Καλύβες 
Αποκορώνου, ο Μίνως Ανδρέα Ζο-
μπανάκης, αναδείχθηκε σε μια από 
τις παγκόσμιες ηγετικές φυσιογνωμίες 
της παγκόσμιας σύγχρονης τραπεζι-
κής λειτουργικότητας, σε ιδιαίτερα 
δύσκολους καιρούς από το 1950 ως 
σήμερα. Αυτός ο εξαιρετικά ανήσυχος 
και τολμηρός νέος Χανιώτης από το 
Αρχοντοχώρι του Αποκόρωνα, τις 
Καλύβες, κατόρθωσε με αδιάπτωτο 
θάρρος, με δημιουργικότητα και 
πρωτοποριακή σκέψη, στον ευρύ 
τομέα της τραπεζικής οικονομίας να 
γίνει μια εμβληματική οικουμενική 
φυσιογνωμία, με κρητικό δυναμισμό 
και όραμα να συμβάλει από τη νήσο 
του μεγάλου μινωικού πολιτισμού, 
για έναν καλύτερο κόσμο, μέσω 
τραπεζικής οικονομίας.

Ο Τζέιμς Γούλφενσον, πρόεδρος 
της Παγκόσμιας Τράπεζας, περιέγραψε 
τον Μίνω Α. Ζομπανάκη ως “θρύλο” 
όχι μόνο λόγω των εμπνευσμένων 
πρωτοβουλιών του στον τομέα της 
οικονομίας, αλλά και γιατί αποτελεί 
μια από τις οικουμενικές προσω-
πικότητες που διαμορφώσανε τη 
διεθνή αγορά μας. Αμέτρητες είναι 
οι πρωτοποριακές πρωτοβουλίες 

του, οι οποίες, μέχρι σήμερα έχουν 
καταξιωθεί παγκόσμια τόσο από 
διεθνείς θεσμικούς φορείς καθώς και 
από πολλαπλές προσωπικότητες της 
Διεθνούς Τραπεζικής λειτουργίας και 
οικονομίας σε διεθνή κλίμακα, αλλά 
και στην Ελλάδα και στη γενέτειρά 
του Καλύβες Αποκορώνου, Χανιά, 
Κρήτη καθώς και κρητικούς φορείς 
της διασποράς.

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ  
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η πενηντάχρονη πορεία της πα-
γκόσμιας ανάβασής του ήταν μια 
συνεχής εποποιία από τις Καλύβες 
στα Χανιά, από τα Χανιά στην Αθήνα 
– Ελλάδα. Χωρίς ποτέ να εγκαταλεί-
πει ψυχοπνευματικά το χωριό του, 
τη μνήμη των άξιων γονιών του, 
αλλά και ολόκληρου του κρητικού 
πάνθεου των Κρητών αγωνιστών 
του τρισχιλιετούς οικουμενικού μι-
νωικού πολιτισμού. Αλλά και των 
μετέπειτα κρητικών αγώνων ως τη 
μεγάλη τιτανομαχία της Μάχης της 
Κρήτης, την οποία ο ίδιος την έζησε 
βιωματικά. Για να αποτελέσει αυτή 
η μάχη για τον Μίνωα Ζομπανάκη 
έμπνευση και πρότυπο για τη δική 
του καθημερινή τιτανομαχία, με βαθιά 
κριτική ανατρανιστή προμάχηση 
στον διεθνή χώρο της τραπεζικής 
ευθύνης για την τραπεζική οικονο-
μία και λειτουργία, όπου σε όλα τα 
σύγχρονα πεδία της προμαχώντας 
κέρδιζε μάχες (σε πολύ δύσκολους 
καιρούς) στον παγκόσμιο στίβο 
κρίσιμων καιρών και ανατρεπτικά 
μεταβαλλόμενων συνθηκών.

Ο ΜΙΝΩΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ 
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Τον Μίνω Ζομπανάκη τον γνώ-
ρισα από τον Χρήστο Λαμπράκη 
που τον αγαπούσε και τον θαύμαζε 
για τη δημιουργικότητά του και τη 
ζωτική ενεργητικότητα, αλλά και την 
ευφρόσυνη διάθεσή του να βοηθά 
ατομικά, κρητικά, αλληλεγγυακά, 
ανθρωπιστικά, παγκόσμια.

Ο αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης 
ένοιωθε πως κι οι δυο ήταν από τον 
Αποκόρωνα. Με την ιδιαίτερη πολιτι-
στική και πολιτική (μεταπολιτευτική) 
παράδοση. Έκτoτε, είχα τη χαρά να 
τον συναντώ για να διαπιστώνω 

Το ημερολόγιο  
του Πολιτιστικού 

Συλλόγου 

Ένα ιδιαίτερα φροντισμένο 
ημερολόγιο εξέδωσε για το 2014 
ο Σύλλογος, με φωτογραφίες από 
το χωριό μας.

την αφιέρωσή του στην κοινωνική 
ευποιία, στην εθνική ανάπτυξη, 
στη διεθνή οικονομική – τραπεζική 
δραστηριότητα για έναν καλύτερο 
κόσμο. Επανερχόμενος όμως στον 
πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας 
τον Τζέιμς Γούλφενσον και στη 
γνώμη του για τον Μίνω Ζομπανάκη 
αναφέρομαι στο σημαντικό μέρος 
της γνώμης του, που δημοσιεύεται 
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου και 
λέει: «Ο Μίνως Ζομπανάκης βίω-
σε τις σπουδαιότερες αλλαγές των 
χρηματοπιστωτικών αγορών στην 
ιστορία… και συνεισέφερε σε αυτές 
πλείστα όσα…».

Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΒΑΡΝΤ  
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ

Η μέγιστη δικαίωσή του (μετά 
από αυτή την παγκόσμια τραπεζική 
οικονομική πορεία) ήταν η δημι-
ουργία έδρας Μίνου Ζομπανάκη 
στο Χάρβαρντ. Στην ανάπτυξή της 
έχει αφιερωθεί… όπως έχει αφιερωθεί 
και στη βοήθεια προς την εκκλησία, 
ιδιαίτερα του οικουμενικού Πατρι-
αρχείου, στην ενίσχυση μονών και 
“με το σπίτι στον λόφο” ο Μίνως 
επιστρέφει οριστικά οίκαδε… Με 
ένα εκπληκτικά απολογιστικό και 
ενορατικό απόλογο.

Δημοσιεύουμε μέρος από τη βιβλιοπαρουσίαση του Δημήτρη Κακαβελάκη, 
στα Χανιώτικα Νέα, 1 Φεβρουαρίου 2014, μετά από παρότρυνση Καλυβιανού 
Σπύρου Βενιεράκη. 
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Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013, 
μετά την θεία λειτουργία, έγινε η 
παρουσίαση του βιβλίου, με τίτλο 
«Τινάγματα ψυχής», του συγχωριανού 
Πρωτοπρεσβύτερου παπά Μανώλη 
Καβρουλάκη, στο Ναό που έχτισε 
και διακόνησε για πολλά χρόνια, έως 
και της συνταξιοδοτήσεώς του, αλλά 
και σήμερα ακόμα, στην Παναγία 
Κυπριάδου στο Γαλάτσι. Ενός αν-
θρώπου -ιερέως, που άφησε τη δική 
του σφραγίδα, από το πέρασμά του 
στην Ιεροσύνη, όσο ελάχιστοι. Το 
συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο πατήρ 
Αρσένιος, μιας εκδήλωσης που στο 
κέρασμα του παπά Μανώλη, εκτός 
από το τσάι, πρώτη θέση φυσικά 
είχε η τσικουδιά. Το περιεχόμενο 
του βιβλίου ήταν θρησκευτικά ποι-
ήματα, και άλλα παρατσάφαρα ως 
και νάκλια, όπως τα χαρακτήρισε, 
ο συγγραφέας. 

Από το βιογραφικό του παπά 
Μανώλη, κρατάμε την ημερομηνία 
γέννησής του 3-11-1932 (να τα χιλι-
άσει), στους Αρμένους Αποκορώνου 
Χανίων, και από το πρόλογό του, 
τη μαντινάδα:

Σα το κριγιό θα βάλω εγώ, 
τσάφαρο στο λαιμό μου 
να διαλαλεί και να κτυπά,
το πόνο το δικό μου. 
Από την εισαγωγή του προλαλή-

σαντος, ξεχωριστού Αποκορωνιώτη 
–Καλαμιτσιανού και φίλου κ. Γιάννη 
Σηφάκη, διαβάζουμε:

Καλλίφυλλο πρινοκλάδι ο παπά 
Μανώλης, πατρογιγάντων αντρών 
τ’Αποκόρωνα (επαρχίας δοσμένης 
από κορώνα, Βυζαντίου για τη γεω-
στρατηγική θέση και το εύφορο χώμα 
του), μας κερνά σήμερα τ’ αθάνατο 
νερό, την Αμβροσία και το «Σώμα 
Χριστού» στ’Άγιο Δισκοπότηρο της 
εν Χριστώ εκστασιασμένης βιοτής 
του, με τα υπεράνθρωπα υπερβατικά 
κλέη του, που θαμπώνουν λυτρωτικά. 
Ο βαθυσέβαστος παπά Μανώλης 
Καβρουλάκης, είχε στη βασιλόφλεγά 
του, ψυχή της ψυχής του, το αίμα, 
την πνοή, την Κρητική ματιά, το 
τρίτο μάτι, προγόνων της Φιλικής 
Εταιρίας, του παπά Μαλέκο από το 
Βάμο, «όπλου Κρητών,  προμαχούντες  
Αποκορωνιώτες, εν Βάμω, Τούρ-
κων τυράννων, εστόρεσαν δύναμη». 
Πρώτος αναλυτής του βιβλίου, ο κ. 
Γιάννης Αλεξανδράκης, εκπαιδευτι-
κός συγγραφέας, που ανέλυσε την 

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

Κάτι συμβαίνει σοβαρό στη χώρα μας στ΄αλήθεια
Και ψάχνουμε τα αίτια, μόνοι χωρίς βοήθεια
Κρίση το ονομάζουνε, για δανεικά μιλάνε
Που πρέπει να πληρώσουμε χωρίς ν΄αντιμιλάμε
Να το σκεφτούμε λέω εγώ, χωρίς τα μοιρολόγια
Να βρούμε λύση θαλερή, αφήστε τα ευχολόγια
Όπως το δάσος κάηκε,  μα πάλι χορταριάζει
Όπως σεισμός επέρασε, μα πάλι οικοδομούμε
Μα και πολέμοι γίνανε και θύματα θρηνούμε
Εμείς γερά θ΄ αντέξουμε και δε λιποψυχούμε
Οι Έλληνες αντέξανε  σκλαβιάς δύσκολα χρόνια
Δεν τον μπορούνε τον ζυγό, παλεύουνε αιώνια
Λάθη πληρώνουμε πολλά, πολλών του παρελθόντος
Κυρίως οι πολιτικοί μας κλέβανε δεόντως
Απόφαση να κτίσουμε νέα Ελλάδα πρέπει
Σάλπισμα κλήτευσης ηχεί σ΄όποιον προς τούτο ρέπει
Χιλιάδες είναι  ικανοί ηγέτες μεσ΄ στη χώρα 
Την μόρφωση την έχουνε, αντέχουν ανηφόρα
Για να τους ξεχωρίσουμε, σαν ήρα από το στάρι
Ένα εργαλείο είν΄ αρκετό, Διόγενες φανάρι
Τα μίντια να προσέχουμε γιατί παραπλανάνε 
Λιάπηδες, Τσοχατζόπουλους  στη μόστρα τους κρεμάνε 
Μαζεύουνε τις ψήφους μας, αυτοί για να  γλεντάνε  
Εμείς οι ευκολόπιστοι θα πρέπει να ψαχτούμε
Το μέλλον μας να κτίσουμε, να μην ξενιτευτούμε! 
Πρέπει να το πιστέψουμε, όλοι μαζί μπορούμε!

 Γιάννης Μ. Γαβριλάκης,  
Μέλος Λογοτεχνικής Παρέας Χανίων

δομή και τη γλώσσα του βιβλίου, 
με μια εύστοχη, εμπεριστατωμένη, 
πολυγραφικότατη και πλούσια στοι-
χειοθετημένη ανάλυση.

Δεύτερος αναλυτής ο κ. Στέλιος 
Αραβαντινός με θέμα «η θεολογία 
του βιβλίου». Ο κ. Αραβαντινός 
είναι θεολόγος καθηγητής και πα-
λιός επίτροπος και συνεργάτης του 
παπά Μανώλη, που μας είπε πως ο 
συγγραφέας, καταφέρνει και περ-
νά το θεολογικό λόγο, μέσα από 
το βιβλίο στους αναγνώστες του, 
χρησιμοποιώντας υπαρξιακό ποιη-
τικό λόγο, κατατάσσοντας τον στα 
κοινωνικά πρότυπα, επηρεασμένος 
από τους θρησκευτικούς του λόγους, 
ετών. Καταλήγοντας αναρωτήθηκε, 
αν ο παπά Μανώλης είναι δωρητής 
σώματος, γιατί σίγουρα είναι δωρητής 
ψυχής –για να καταχειροκροτηθεί 
από τους παρευρισκομένους. Τελευ-
ταία ομιλήτρια και αναλύτρια της 
ψυχής του παπά Μανώλη, η κ.Φανή 
Καρατζοπούλου, ομότιμη καθηγήτρια 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που μέσα 
σε ατμόσφαιρα φόρτισης και πλήρους 
συγκινήσεως, ανέπτυξε τον χαρακτήρα 
του συγγραφέα και τη συνεργασία 
που είχε ο παπά Μανώλης με τους 
συνεργάτες του. Έκανε αναφορά στη 
μακαριστή πρεσβυτέρα Ζαχαρένια, 
ότι της είχε περιγράψει τον παπά 
Μανώλη, όταν έχτιζε την εκκλησία, 
ότι πήγαινε σπίτι του με λασπωμένα 
παπούτσια και σκισμένα ράσα, ως 
ο άλλος συνεπαρχιώτης Ιεράρχης 
μακαριστός πρώην Κισσάμου και 
Σελίνου, Ειρηναίος Γαλανάκης, όταν 
δημιουργούσε και έχτιζε τα τόσα 
οικοτροφεία και ιδρύματα κοινω-
νικής προσφοράς. Τελειώνοντας, 

τον χαρακτήρισε λόγιο Ιερέα που 
ακτινοβολεί ζωντάνια ξεχωριστή 
και υψηπετή αετό του Ψηλορείτη 
που δεν ξεχνά τη καταγωγή του, 
έχοντας στο Ναό αγιογραφήσει τους 
τέσσερεις Ρεθεμνιώτες Νεομάρτυρες 
Αγίους. Η κ. Καρατζοπούλου έκλεισε 
σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, 
χαρίζοντάς του πολλές εξυμνητικές 
όμορφες μαντινάδες, για την προ-
σωπικότητα, και το έργο του. Ο 
Αγαπητός συγχωριανός και συγγενής 
μου παπά Μανώλης στην αντιφώνησή 
του και τις ευχαριστίες του, έκλεισε 
με λίγα λόγια και τη προσφιλή του 
μαντινάδα ότι:

Οι προλαλήσαντες  
δεν ήταν πληρωμένοι,
μα έπραξαν ευγενικά  
ως είναι μαθημένοι.

Αποκάλεσε δε τους παρευρισκο-
μένους, αρετοστόλιστους ενορίτες, 
συγγενείς φίλους και ξένους, κλαδιά 
τση πολύκλωνης και μοσκομύρι-
στης δάφνης, και με τη μαντινάδα 
πάλι:

Θα ήθελα από καρδιάς
να σας ευχαριστήσω,
στην αγκαλιά μου όλους σας
να βάλω να φιλήσω.

Και κάτι από τη σύνταξη 
τον ανηψιό το Γιάννη
που χαίρετε να σε θωρεί
στόχους ψηλούς να βάνεις.
Νάμι σαν έχ’ ο άνθρωπος,  
και τση πρεπιάς τη χάρη
ήντα τα θέλει τα λεφτά
του κόσμου ναι ’καμάρι.
Στη Καρτερούσα Παναγιά
έδωσες τη ζωή σου 
και ο Θεός στο Θρόνο του
θα βάλει τη ψυχή σου.

Τερεζογιάννης
Πρόεδρος Συλλόγου  

Αρμενιανών Αττικής,  
Πρόεδρος Ομοσπονδίας  

Σωματείων Αποκορώνου



Η Πρωτοχρονιάτικη πίτα  
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014, στις 7:00. Η εκδήλωσε άρχισε 
με δοξολογία από τους  αιδεσιμότατους Μανώλη Νικολακάκη, πατέρα 
και γιό,  όπου απεύθυναν και ένα σύντομο χαιρετισμό.

Ακολούθησε το κόψιμο 
της πίτας όπου ο πρόε-
δρος του συλλόγους έδωσε 
ένα χαιρετισμό προς τους 
παρευρισκόμενους. Το Δ.Σ. 
του συλλόγου θέλει να 
ευχαριστήσει τους Αρμε-
νιανούς και όχι μόνο, για 
τη δημιουργία του μπουφέ 
από τη ψησταριά, καθώς 
και τον αντιδήμαρχο Βαγιωνάκη Πέτρο για τη συμμετοχή του. Το 
φλουρί το κέρδισε ο Παπαδάκης Δημήτηρης και πήρε μια ασημένια 
εικόνα από το χρυσοχοείο του Τσιτσιρίδη Χρήστου.
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Ο Αγιασμός υδάτων

Γιορτάσθηκαν και φέτο τα Θεοφάνεια στο χωριό με την καθιερωμένη 
τελετή κατάδυσης στον πηγή του Πλάτανου. 

Εφέτο βούτηξαν ο Γιάννης και Άννα Μαυριγιαννάκη, εγγόνια 
του Νίκου και της Χρυσούλας 
Κοκογιαννάκη και ο Τσικουδάκης 
Μανώλης εγγονός του Μανώλη και 
της Φανή Καλούδη. Ακολούθησε 
κέρασμα και Πρωτοχρονιάτικη 
πίττα από την ενορία, και στη 
συνέχεια ο Σταυρός γυρίστηκε 
για προσκύνημα στο χωριό.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
για τα παιδιά των Αρμένων έγινε 
στις 19 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου. Τις 
προηγούμενες μέρες με τη φροντίδα 
των παιδιών και των γονιών τους 
στολίστηκε το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο που κοσμούσε την αίθουσα 
όλες τις μέρες των Γιορτών.

Η φάτνη της γέννησης του 
Χριστού

Με φροντίδα του Συλλόγου 
κατασκευάστηκε και τοποθετή-
θηκε στην πλατεία του χωριού 
μας, μπροστά από τον Άι Γιάννη, 

η φάτνη της γέννησης του Χριστού, που αποτελεί πλέον παράδοση 
για το χωριό μας.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
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Καλυβιανό Καρναβάλι...ήμουν και εγώ εκεί !

Ναι ήμουν και εγώ εκεί, μέσα 
στα χρώματα και τις μουσικές, 
μέσα στο γλέντι και την χαρά . 
Μα πριν να φτάσω ακόμα εκεί στη 
πολυπόθητη μέρα του καρναβαλιού, 
πρέπει να πω για τα άλλα, για την 
χαρά της δημιουργίας.

Πρέπει να σας πω για τα απογεύματα που μαζευόμασταν στην 
αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου, εκεί που μικροί και μεγάλοι 
γινόμασταν συναθλητές στην ίδια ομάδα. Ήταν εκεί που ανακατεύαμε 
εκτός από τα πινέλα και τις μπογιές, τις ιδέες μας, τις γνώσεις μας 
και το μεράκι μας . Ήταν τόσο όμορφο αυτό που μοιραστήκαμε όλοι 
όσοι βρεθήκαν εκεί και με την φαντασία μας αλλά και πολύ δουλειά, 
φτιάξαμε το άρμα μας. 

Σαν ήρθε η μέρα του καρναβαλιού 2 Μαρτίου αξέχαστα, όλοι 
φορέσαμε τα καπέλα μας, τα γιλέκα μας και θηκαρώσαμε το πιστόλι 
μας και κινήσαμε για την παρέλαση για να δείξουμε σε όλους πως 
μας έκαναν την χώρα «American bar» και «Armenican bar» όπως το 
βαφτίσαμε. Οο! να μην ξεχάσω να σας πω δεν ήμουν μόνο εγώ εκεί, 
ήμασταν ΟΛΟΙ !!! Και του χρόνου με υγεία!

Νικολέτα Χατζή

13
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο Καλυβιανό Καρναβάλι

Το Καλυβιανό καρναβάλι ακολούθησε  το Έθιμο της καμήλας στην Κάινα 
την Καθαρή Δευτέρα. 

Με πολύ κέφι, ζωντάνια καθώς 
και με πολλή ομαδική δουλειά 
συμμετείχε με επιτυχία για μια 
ακόμα φορά στο Καλυβιανό Καρ-
ναβάλι ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
του χωριού μας. 

Μετά από ψηφοφορία που 
έγινε στον πολιτιστικό σύλλογο 
ψηφίστηκε από τα παιδιά το θέμα 
που πρότεινε η Νικολέτα Χατζή 
«Καουμπόηδες - American bar». 
Στην κατασκευή των σκηνικών 
του άρματος δούλεψαν μικροί 
- μεγάλοι: η Νικολέτα Χατζή, η 
Αριάδνη Χατζή, η Μαρία Ορφα-
νάκη, η Ελεάννα Αλβανού, η 
Ελένη Ράλιου, η Φρόσω Τσιτσιρίδη 
και ο Στρατής με τον Μανώλη 
Τσιτσιρίδη, η Βιολέτα Τζάφα,η 
Ντόνα Μπραχουσάι, η Νεάντα 
Μπραχουσάι, η Σούλα Καραγι-
ανννάκη, η Μαρία Κουλλιά, η 

Φιλιώ Προεστάκη, η Ελένη και 
η Χαρά Καραβελάκη, η Αμαλία 
Στεφανάκη, ο Μιχάλης Αλβα-
νός, ο Τάσος Παπαδάκης και 
ο μικρός Αλέξανδρος Αλβανός. 
Επίσης η Άντζελα Σταρόβα που 
ζωγράφισε την πρώτη ταμπέλα 
του American bar και η Στεφανία 
Πετρουλάκη που ζωγράφισε την 
δεύτερη ταμπέλα του Λούκι Λουκ 
με τους Ντάλτον.

Στο τέλος οι Αρμενιανοί Καρνα-
βαλιστές κατάληξαν στην πλατεία 
του χωριού όπου έγινε μεγάλο 
γλέντι . Ο πολιτιστικός σύλλογος 
θέλει να ευχαριστήσει μικρούς και 
μεγάλους που συμμετείχαν και 
ιδιαίτερα τον Χρήστο Νικητάκη 
που δάνεισε μια σέλα αλόγου και 
τον Νίκο Περογιάννη που δάνεισε 
τα χαλινάρια αλόγου. 

1955 – 2o Καλυβιανό Καρναβάλι…

Όλο και περισσότεροι κάτοικοι συμμετέ-
χουν στην προετοιμασία του. Ανέλπιστο 
δώρο φτάνει από την Πάτρα και το 
φημισμένο Καρναβάλι της, με τη βοήθεια 
του Κώστα Βλαχάκη. Ένα κεφάλι από 
το Πατρινό Καρναβάλι … δώρο… στο 
Καλυβιανό Καρναβάλι. Και να ο 2ος 
καρνάβαλος. 
Ταυτόχρονα πραγματοποιείται και η 1η 
εκδήλωση για την εκλογή της βασίλισσας 
στο τότε μεγάλο κοσμικό κέντρο του 
νομού Χανίων… το «Ηραίον».

Από το χρονολόγιο  
της Ειρήνης Καλαϊτζάκη στο Facebook, που ευγενικά μας παραχώρησε.
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Αυτοί που φεύγουν...

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

• Πέθανε στην Αθήνα και ετάφη στο νεκροταφείο του Προφήτη Ηλία στους Αρμένους στις 9 
Δεκεμβρίου 2013, ο Γιάννης Βαγιωνάκης του Γεωργίου ετών 94. Ο Γιάννης ήταν σύζυγος της 
Σεβαστής (Τούλας) πατέρας της Σοφίας και του αξέχαστου Γιώργου. 

Γιάννη Βαγιωνή, φίλε και συνοδοιπόρε στα 
δύσκολα χρόνια της δοκιμασίας και της ελπίδας, 
στα χρόνια της Kατοχής και της Αντίστασης 
στον καταχτητή.

Σου γράφω, Γιάννη, τούτον τον στερνό, 
τον ύστατο αποχαιρετισμό, επειδή τα βαρίδια 
της ηλικίας και της κλονισμένης υγείας δεν μου 
επιτρέψανε να ’ρθω στο χωριό και ν’ ανεβώ στον 
Προφήτη Ηλία, για τον τελευταίον ασπασμό.

Ως ένας από τους τελευταίους που απομείναμε 
από εκείνη τη νεανική συναστεριά Αρμενιανών 
του Μεσοπολέμου, που έναν-έναν τον παίρνει στις 
φτερούγες του ο Μαύρος Άγγελος, φέρνοντάς τον 
παρά δήμον ονείρων, εν ταις σκηναίς των δικαίων, 
ένθα τώρα κι εσύ, ως δίκαιος, θ’ αναπαύεσαι, 
πλάι στο λατρεμένο σου παιδί, τον Γιώργο, που ο 
θάνατός του έπεσε σαν τ’ αστροπελέκι στο σπίτι 
σου και σ’ όλους εμάς, που τ’ αγαπούσαμε αυτό 
το καλό, το καλότροπο, καλόκαρδο, ευγενικό 
και χαρισάμενο παιδί... 

Κι όσοι από εμάς τους παλιούς βρισκόμαστε 
ακόμη στη ζωή, μένομε τώρα με τη νοσταλγία και 
την πίκρα, καθώς με το φευγιό του Γιάννη φεύγει 
μαζί και μια ολόκληρη εποχή, με τις αξίες, τα 
ήθη τα ευγενή και το ήθος ωραίων και γενναίων 
ανθρώπων, οι οποίοι, ως λέει ο ποιητής:

«ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες
δίκαιοι κι ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις
πάντοτε την αλήθειαν ομιλούντες
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους».

(Κ. Π. Καβάφης)
Ο Γιάννης ο Βαγιωνής ήταν, όπως όλοι τον 

γνωρίσαμε και τον εκτιμήσαμε, ένας λεβεντάνθρωπος, 
ίδιος ο πατέρας του ο Γιώργης Βαγιωνής. Καθώς 
μαρτυρούσαν οι παλιοί, το επίθετο «Βαγιωνής» 
τους δόθηκε για το ψηλό, ωραίο κι επιβλητικό 
παράστημα, που μοιάζει της βαγιωνιάς (φοίνικα). 
Ο Γιάννης είχε έμφυτη ευφυΐα κι έντονο ενδια-
φέρον για τα κοινά: από τη δημιουργία, μαζί με 
τον αξέχαστο Μιχάλη Χ. Τερεζάκη του συλλόγου 
μας των Αρμενιανών, που εκείνος, ο Μιχάλης 
–μελετητής και θαυμαστής του Κριτοβουλίδη, 
όπως ήταν – πρότεινε η επωνυμία του να είναι 
«Κριτοβουλίδης», μέχρι τη δραστήρια συμμετοχή 
του σε πολιτισμικές δραστηριότητες, τη μέριμνά 
του για τον χωριανό, τον γείτονα, τον φίλο, το 
ήθος και τα δημοκρατικά του φρονήματα. Το 
απέραντο μνημονικό του ξεχώριζε, έτσι που 
όλοι εμείς οι επίλοιποι, οι οποίοι όσο γερνούμε 

τόσο και πιο πολύ ξεχνούμε, όταν αναζητούσαμε 
κάποια πληροφορία, για πρόσωπα και πράγματα 
περασμένα και πρόσφατα, κι η μνήμη μας δε μας 
βοηθούσε:

–Τον Γιάννη το Βαγιωνή να ρωτήσομε, λέγαμε, 
γνωρίζοντας με βεβαιότητα πως θα μας έδινε 
τη σωστήν απάντηση, όπως και γινόταν. Και 
είναι κρίμα που όλα αυτά τα θησαυρίσματα 
της μνήμης του δεν αποτυπωθήκανε σε χαρτί ή 
ηλεκτρονικό μέσο. Κάποια μόνο στοιχεία ανθρω-
πογεωγραφίας των Αρμένων κατόρθωσε να τον 
πείσει να καταγράψει η Σοφία Μιχ. Τερεζάκη, 
τα οποία θα δημοσιευθούν σε επόμενο φύλλο 
της «Ελευθερόπολης». 

Ο Γιάννης ευτύχησε να πάρει ως σύντροφο 
της ζωής του την Τούλα Ζουρούση, που όλο το 
χωριό την αγαπά, τη σέβεται και εκτιμά τις χάρες 
και τα χαρίσματά της τα πολλά. Και στα παιδιά 
τους, τον Γιώργο, στον οποίο έγινε αναφορά πιο 
πάνω, και την καλή μας Σοφία, ενοφθαλμίσανε 
τις πολλές, δυσεύρετες αρετές τους.

Φίλε μου Γιάννη, χαίρε!
Χ. ΜΠ.

Στερνός αποχαιρετισμός στο φίλο μου Γιάννη Βαγιωνάκη 
(13.1.1920 - 2.12.2013)

Έμορφο κι ευτυχισμένο ζευγάρι: ο αξέχαστος Γιάννης 
Βαγιωνής, με την ωραία «βαγιωνιά» του, την καλή 
μας Τούλα, την ευλογημένη ώρα του γάμου τους, στις 
19.10.1955.

ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ

Αγαπητέ και αξέχαστε Γιάννη, η κοινωνία 
των Αρμένων και ο Σύλλογος της Αθήνας 
χάνουν σήμερο ένα φάρο οδηγό -ένα δρα-
στήριο Αρμενιανό -έναν ευγενή και εγκάρδιο 
συγχωριανό.

Έδωσες τον αγώνα της ζωής και της 
προκοπής, για την οικογένεια σου, αλλά 
και για κάθε συγχωριανό. Κράτησες ψηλά 
-ψύχραιμα και περήφανα το δράμα του γιου 
σου, και την ανακούφιση τώρα που είστε 
μαζί και τα λέτε.

Πέρασες το Γολγοθά σου, σε μια οδυνηρή 
πορεία επιστρατεύοντας τα πλούσια ψυχικά 
σου αποθέματα, που πηγάζουν από την 
ισχυρή σου προσωπικότητα. Ξεχώριζες από 
τα μετρημένα λόγια - την έμφυτη φιλικότητα 
- την πηγαία συντροφικότητα και αλληλεγγύη 
- έναν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο . Η 
χαρά σου μεγάλη,  από τα παιδιά και εγγό-
νια σου, που καμάρωνες γι αυτά - εξ ίσου 
μεγάλη και όταν στο χωριό ήταν όλα καλά 
- υπήρχε ομόνοια και συνεργασία. Ποιος 
χωριανός ζήτησε τη βοήθεια σου και δεν 
την είχε, ποιος άρρωστος και ποιος φτωχός; 
Μ’ αυτά τα λίγα λόγια σ’ αποχαιρετούμε 
όλοι οι Αρμενιανοί, σ’Αθήνα και Αρμένους 
εκφράζοντας τα ειλικρινή και από καρδιάς, 
θερμά μας συλλυπητήρια, στη σύζυγο - στη 
κόρη, και το γαμπρό σου -στη νύφη- και τα 
εγγόνια σου, που θα τους μείνεις αλησμόνητος 
και θα τους λείψεις πολύ.

Εύχομαι να κρατήσουν όσα περισσότερα 
μπορούν από τις αρχές σου, και την αγάπη 
σου για το χωριό, που σε γέννησε και ήσουν 
περήφανος γι’ αυτό. Η προσφορά σου στο 
χωριό ήταν πολύ μεγάλη που δύσκολα να 
μιμηθούν και να σου μοιάσουν άλλοι.

Σαν τον υψιπετή αητό 
φεύγεις από κοντά μας 
πάντα θα σε θυμόμαστε 
και θάσαι στη καρδιά μας.

Κι όπως θα σου ’λεγε κι ο άλλος εκλεχτός 
Αρμενιανός, ο Χαράλαμπος ο Μπουρνά-
ζος,

Πήγαινε Γιάννη στο καλό 
και τη καλή την ώρα
κι οι δρόμοι σου όπου περνάς 
τριαντάφυλλα και ρόδα.

Αιωνία σου η μνήμη Ξεχωριστέ Αρμενιανέ 
Γιάννη Βαγιωνή.

Τερεζάκης Γιάννης
Πρόεδρος Συλλόγου Αρμενιανών  
Αττικής, Πρόεδρος Ομοσπονδίας  

Σωματείων Αποκορώνου .
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Αποχαιρετισμός  

στο Γιάννη Βαγιωνάκη

Δωρεές στην ενορία Αρμένων

Η κ. Μαρία Παπαγιαννάκη προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ για τις ανάγκες του 
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αρμένων Αποκορώνου στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννου 
Παπαγιαννάκη.

Ο κ. Θεόδωρος Μουντουκαλάκης προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ για τις ανάγκες του 
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αρμένων Αποκορώνου στη μνήμη της συζύγου του Αντωνίας 
Μουντουκαλάκη.

Ο κ. Θεόδωρος Μουντουκαλάκης προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ για τις ανάγκες του 
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αρμένων Αποκορώνου στη μνήμη της συζύγου του Αντωνίας 
Μουντουκαλάκη.

Η κ. Σεβαστή Βαγιωνάκη προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ για τις ανάγκες του Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου Αρμένων Αποκορώνου στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη Βαγι-
ωνάκη.

Η επιχείρηση άνθη και φυτά «Εν Κήπω» του Θρασύβουλου και της Ελένης Μπολάκη, 
το γένος Στεφανάκη, δώρισαν τα άνθη για τον στολισμό της εκκλησίας και των εικόνων 
την ημέρα της Παναγίας 15 Αυγούστου και την ημέρα του Αγίου Νικολάου.

Τα παιδιά του Γεωργίου Βιριράκη, αντί μνημόσυνου, προσέφεραν στην ενορία Αγίου 
Νικολάου Αρμένων το ποσό των 150 ευρώ στη μνήμη του πατρός των για να αγοραστούν 
τρόφιμα και να δοθούν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Ο ιερέας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί πολύ. 
Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ο εφημέριος Εμμανουήλ Νικολακάκης, πρωτοπρεσβύτερος.

Την περασμένη Κυριακή, 12-1-14, παραβρέθηκα 
στο 40νθήμερο μνημόσυνο του χωριανού μας 
Γιάννη Βαγιωνάκη, στη Νίκαια. Η μέρα ήταν 
βαριά για μένα, για πολλούς λόγους. Μαζί του 
είχα ζήσει τα τελευταία  30 χρόνια και έχω πολλά 
να θυμάμαι από το διάστημα αυτό. Για τα πρώτα 
του χρόνια, τα δύσκολα, τα κατοχικά και τα 
μετέπειτα, δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί 
δεν τον γνώριζα τότε, λόγω μεγάλης ηλικιακής 
διαφοράς. Μαζί του δέθηκα με τη δημιουργία 
του «ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗ», και από τότε είχα την 
ευκαιρία και την τύχη να τον ζήσω από κοντά, 
αφού μαζί αγωνιζόμαστε, στο πρώτο Διοικητικό 
Συμβούλιο του νεοσύστατου σωματείου μας. 
Και λέω αγωνιζόμαστε γιατί οι προσπάθειες 
που καταβάλαμε όλοι για να εδραιωθεί και να 
μεγαλώσει ο Σύλλογος ήταν τεράστιες. Εγώ, 
πρέπει να ομολογήσω, ότι – ως Γραμματέας 
– ήμουν περισσότερο η φιγούρα του Σωματείου, 
αφού απουσίαζα πολύ λόγω επαγγελματικών 
υποχρεώσεων, ενώ οι άλλοι (Προεδρείο και 
απλά μέλη) ήταν η ψυχή και τα γρανάζια που 
κινούσαν το μηχανισμό του. Ο Γιάννης είχε 
επωμιστεί το βαρύ και δύσκολο έργο του Ταμεία 
του Συλλόγου. Και εκεί είναι που διέκρινα την 
ακεραιότητα του χαρακτήρα του, αλλά και την 
αφοσίωσή του στην ιδέα του Κριτοβουλίδη, 
και την αγωνιστικότητά του. Λες και ήταν το 
ενσαρκωμένο πνεύμα του μεγάλου μπροστάρη 
Καλλίνικου. Πραγματικός Κέρβερος στον έλεγχο 
της περιουσίας του Σωματείου, αλλά και δεινός 
ανιχνευτής νέων μελών, μια και ήξερε τους πάντες, 
πάππου προς πάππου. Κινητό αρχείο το μυαλό 
του, φίλος με τους πάντες, με σχόλια μόνο θετικά 
για τον καθένα, και καλή καρδιά. Σε εκδρομές 
και εκδηλώσεις, αυτός έτρεχε περισσότερο από 
όλους μας, αυτός είχε και την οικονομική ευθύνη, 
και ποτέ δεν έδωσε δικαίωμα σε κανένα για 
κακόπιστη κριτική, απέναντι στη διαχείριση 
των οικονομικών του Σωματείου.

Με το χέρι στην καρδιά, μπορώ να πω ότι ο 
Γιάννης Βαγιωνάκης ήταν υπόδειγμα υπεύθυνου και 
ακούραστου ανθρώπου, που ήθελε να προσφέρει 
στο σύνολο των Αρμενιανών, αλλά και στην 
επιτυχία των σκοπών του Κριτοβουλίδη, ιδιαίτερα. 
Ήταν ευτυχής η σύμπτωση ότι και όλη του η 
οικογένεια συμμεριζόταν τις αξίες για τις οποίες 
αγωνιζόταν ο Γιάννης, και είχαν όλοι τους μια 
εξίσου εξαίρετη καρδιά.

Ας αναπαύσει ο Μεγαλοδύναμος την ψυχή 
του, και ας δώσει στους δικούς του τη δύναμη 
να ξεπεράσουν με καρτερικότητα, ως μοιραία, 
την απώλειά του.   

Μανώλης Πιπεράκης   

Εορτή Αγίου Νικολάου Αρμένων

Με ιδιαίτερη λαμπρό-
τητα εορτάστηκε και φέτος η 
Πανήγυρις του Αγίου Νικο-
λάου Επισκόπου Μύρων, 
προστάτη του χωριού μας. 
Αρκετός ο κόσμος και ως τον 
εσπερινό την παραμονή της 
εορτής, αλλά και την ημέρα 
της εορτής. Της πανηγυρικής 
Θείας Λειτουργίας προεξήρχε 
ο Σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης μας κ.κ. Δαμασκηνός 
και τύχαμε όλοι της ευχής 
και της ευλογίας του. 

Τιμητική εκδήλωση από 
την ενορία

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Νικολάου, η Ενορία Αρμένων σε ειδική 
τελετή που έκαμε προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Δαμασκηνού, 
τίμησε με ειδική πλακέτα όλους τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους των προηγούμενων χρόνων, 
που υπηρέτησαν και διακόνησαν με πίστη και αφοσίωση την ενορία Αρμένων. 

Τιμήθηκαν οι: Νικόλαος Βιριράκης, Νικόλαος Κοκογιαννάκης, Κωνσταντίνος Προεστάκης, 
Μαρία Τερεζάκη, Κωνσταντίνος Στεφανάκης, Εμμανουήλ Καλλιβρετάκης, Φώτιος Ξυπολιτά-
κης, Αρτέμιος Τσιχλάκης, Ιωάννης Ορφανάκης, και εκ των νεοτέρων και νυν εκκλησιαστικός 
επίτροπος Παναγιώτης Μπουντάκης.

Τιμήθηκαν επίσης, ο αγροτικός ιατρός Γεώργιος Κυπαράκης για το κοινωνικό έργο που 
προσφέρει στο αγροτικό ιατρείο Αρμένων και γενικά στους ασθενείς του Δήμου Αποκορώνου, 
οι εργαζόμενες στο πρόγραμμα «κατ’ οίκον Βοήθεια» Φιλία Αναστασάκη, Αγάπη Πολομαρκάκη 
και Αθηνά Ματσαμάκη, για το κοινωνικό έργο που επιτελούν καθώς και την βοήθεια και στήριξη 
που προσφέρουν στους ασθενείς του Δήμου Αποκορώνου, οι εργαζόμενες στον παιδικό σταθμό 
Αρμένων Κατερίνα Γιαμιάκη, Πολυξένη Σαριδάκη, Άννα Παντερμάκη, Ρούλα Πιλικάκη, και 
η Μαρία Κοκάκη, για το κοινωνικό έργο τους, την αγάπη και ζεστασιά που δίδουν στα μικρά 
παιδιά του παιδικού σταθμού Αρμένων.

Ο εφημέριος
Πρωτοπρεσβύτερος Μανώλης Νικολακάκης
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Τιμητική ήταν η συμμε-
τοχή, στον αγώνα νέων 
αθλητών, που έγινε  στα 
πλαίσια του 21ου All Star 
Game μπάσκετ, το οποίο 
φιλοξενήθηκε το διήμερο 
8-9 Μαρτίου στο κλειστό 
του Κλαδισού, του συγχω-
ριανού μας Ορέστη Σκαν-
δάλη, ο οποίος συμμετείχε 
στη μια ομάδα που πήρε 

μέρος στην αναμέτρηση των ταλαντούχων διεθνών μας αθλητών.

κοινωνικά

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε τα παρακάτω ποσά 
ως οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας μας.
Πική Τιτίκα Αθήνα 100€
Πριπάκη-Πατσουράκη  
Ελισάβετ Χανιά 25€
Πριπάκης Παναγιώτης Αθήνα 25€
Σοφία Τερεζάκη του  
Κωνσταντίνου Αθήνα 100€
Μωραϊτάκης Στέφανος Αρμένοι 20€
Μπουντάκης Παναγιώτης Αθήνα 50€
Μπουτσαράκη-Τσακιράκη  
Λούλα Χανιά 30€
Ορφανάκης Μιχάλης Αρμένοι 20€
Μπουντάκη Αργυρώ Αθήνα 50€
Γαβριήλ Φλεμετάκης Θεσσαλονίκη  30€
Αιδ. Παπαδάκης Μάρκος Χανιά 30€
Ανδριανάκης Μιχάλης Χανιά 50€
Βενιεράκης Σπύρος Καλύβες  30€
Νικηφόρος Νευράκης Αθήνα 20€
Πιπεράκης Μανώλης Αθήνα 25€
Φακίνου-Καβρουλάκη Άννα Αθήνα 25€
Τερεζάκης Γιάννης Αθήνα 20€
Σταυρακάκη Κατερίνα Αθήνα 20€
Καβρουλάκης Βαγγέλης 
του Ιωάννη Αθήνα 30€
Βιριράκης Δημοσθένης  
& Μαρινάκη Άννα Αθήνα 60€
Κουτσουπάκης Θοδωρής Αθήνα 700€
Χριστοδουλάκης Γεράσιμος  Αθήνα 20€
Τερεζάκης Κώστας του  
Αναστασίου Αθήνα 20€
Παπαγιαννάκης Σπύρος Αθήνα 60€
Παπαδημητρίου Νίκος Αθήνα 10€
Παπαδάκη Στέλλα Αθήνα 10€
Σπερελάκη-Τσιτσιρίδη Κλέρη Χανιά 20€
Τσιτσιρίδη Ελένη Αθήνα 10€
Γαλανάκης Γεώργιος Αθήνα 50€
Καβρουλάκης Μίμης Αθήνα 30€
Καβρουλάκη Ευαγγελία Αθήνα 20€
Κουρομιχελάκης Γιώργος Αθήνα 30€
Κουρομιχελάκης Γιάννης Αθήνα 30€
Παδουβά Όλγα Αθήνα 20€
Φρεσκάκης Δημήτρης Αθήνα 20€
Τερεζάκης Μιχάλης Αθήνα 30€
Καβρουλάκης Κωστής Αθήνα 30€
Πανηγυράκης Δημήτρης Χανιά 20€
Κωνσταντάκη Ελένη Αθήνα 20€
Μιχελογιάνης Σήφης  
του Δημητρίου  Χανιά 50€
Παπαδοπούλου – Μανταδάκη  
Κούλα Θεσσαλονίκη 50€
Γαβριλάκης Γιάννης Στύλος 20€
Γαμπάς Εμμανουήλ Χανιά 30€
Μπουλιτσάκη Μαριάνθη Χανιά 30€
Βασιλάκης Μιχαήλ  Βέροια 30€
Χαριτάκη Μαρία Χανιά 20€

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Γάμοι - Βαφτίσεις

Στις 1 Αυγούστου 2013 παντρεύτηκαν ο Καραβελάκης Γιάννης 
και η Μαυρογιαννάκη Ευαγγελία. Ο γάμος ήταν πολιτικός 
και έγινε στο δημαρχείο Αποκορώνου στις Βρύσες. Στις 8 
Ιανουαρίου 2014 η Ευαγγελία γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι. 
Τους ευχόμαστε να είναι πάντα χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι, 
να χαίρονται το γιό τους και να τον δουν όπως επιθυμούν.
Στη φωτογραφία το ζευγάρι από την τελετή του γάμου.

Νέες διακρίσεις από τους νέους του χωριού μας

Νέα διάκριση πέτυχε στο Πανευρωπαικό πρωτά-
θλημα παγκρατίου αθλήματος, ο συγχωριανός μας 
Πατεράκης Νίκος, κατακτώντας τη Τρίτη  θέση 
στα 69 κιλά στην κατηγορία των ανδρών.
Νέα επιτυχία σημείωσε ο Νίκος Πατεράκης, 
στο 13ο πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου 
που πραγματοποιήθηκε 23 και 24 Μαρτίου 
στην Αθήνα όπου κέρδισε χρυσό και ασημένιο 
μετάλλιο σε δυο διαφορετικές κατηγορίες των 
+21 ετών. 

Τη δεύτερη θέση στην κατηγορία του κατέκτησε 
ο Γιανναράκης Αλέξανδρος στο Περιφερειακό 
Πρωτάθλημα Κρήτης Ζίου Ζίτσου που διεξήχθη 
στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού Δήμου 
Χανίων πριν λίγο καιρό.

Τα συγχαρητήρια στους συγχωριανούς μας αθλητές στις οικογένειές τους, και 
τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στη ζωή τους.

Οι υποψηφιότητες στις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Έξι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί μέχρι τις 25 Μαρτίου, για το Δήμο Αποκορώνου, με 
αντίστοιχα ψηφοδέλτια για το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Τοπικά Συμβούλια, για τις Δημοτικές 
εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαΐου. 
Είναι οι: Ζώης Σταύρος, Κουκιανάκης Χαράλαμπος, Νικολούδης Μανώλης, Σγουράκης Σταμάτης, 
Τρουλάκης Φραγγίσκος, Φλεμετάκης Μιχάλης.

Νικολούδης Μανώλης

Κουκιανάκης Χαραλ.

Φλεμετάκης ΜιχάληςΣγουράκης Σταμάτης

Τρουλάκης Φραγγίσκος

Ζώης Σταύρος


