
Οι Εκλογές στο Δήμο Αποκορώνου
Δήμαρχος για τα επόμενα πέντε χρόνια εξελέγη, τη 

δεύτερη Κυριακή των εκλογών, στο δήμο Αποκορώνου ο 
Χαράλαμπος Κουκιανάκης. 

Η «Ελευθερόπολις» συγχαίρει το νέο Δήμαρχο, Χαράλαμπο 
Κουκιανάκη, τους εκλεγμένους δημοτικούς και τοπικούς συμ-
βούλους, και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο τους. 

Στο επόμενο τεύχος θα δημοσιεύσομε όλα τα ονόματα 
των εκλεγμένων συμβούλων, επειδή μέχρι τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχουν ανακηρυχθεί από το 
Πρωτοδικείο.

Ὢ σῶμα τοῦ καλοκαιριοῦ γυμνὸ καμένο
Φαγωμένο ἀπὸ τὸ λάδι κι ἀπὸ τὸ ἀλάτι 
Σῶμα τοῦ βράχου καὶ ῥῖγος τῆς καρδιᾶς 
Μεγάλο ἀνέμισμα τῆς κόμης λυγαριᾶς 
Ἄχνα βασιλικοῦ πάνω ἀπὸ τὸ σγουρὸ ἐφηβαῖο 
Γεμᾶτο ἀστράκια καὶ πευκοβελόνες 
Σῶμα βαθὺ πλεούμενο τῆς μέρας!

Οδυσσέας Ελύτης, από τη συλλογή “Ο ήλιος ο πρώτος” (1943)

Ο Οδυσσέας Ελύτης (2 Νοεμβρίου 1911 - 18 
Μαρτίου 1996), φιλολογικό ψευδώνυμο 
του Οδυσσέα Αλεπουδέλλη του Παναγι-
ώτη, ήταν ένας από τους σημαντικότερους 
Έλληνες ποιητές, μέλος της λογοτεχνικής 
γενιάς του ‘30. Διακρίθηκε το 1960 με το 
Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το 1979 
με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, 
γνωστός για τα ποιητικά του έργα Άξιον 
Εστί, Ήλιος ο πρώτος, Προσανατολι-
σμοί κ.α. Διαμόρφωσε ένα προσωπικό 
ποιητικό ιδίωμα και θεωρείται ένας από 
τους ανανεωτές της ελληνικής ποίησης. 
Πολλά ποιήματά του μελοποιήθηκαν ενώ 
συλλογές του έχουν μεταφραστεί μέχρι 
σήμερα σε πολλές ξένες γλώσσες. 

Καλοκαίρι 2014
Σώμα του καλοκαιριού

Αρμένοι

καλό καλοκαίρι
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η «Ελευθερόπολις» 
εύχονται στους Αρμενιανούς όπου γης, καλό καλοκαίρι και 
καλές διακοπές που να περιλαμβάνουν επίσκεψη στο ιστορικό 
και πανέμορφο χωριό μας, που τόσο νοσταλγούμε, με υγεία, 
διασκέδαση και επιστροφή στα ήθη και έθιμά μας. 

Αμηχανία
Στον δρόμο για την εκδήλωση 
τυχαία μ’ ακούμπησαν δυο Ασιάτες.
Ενοχλημένη κι ασυνήθιστη
με τα λεωφορεία και το συνωστισμό,
όταν σκοντάφτουν επάνω μου
ανέκφραστες κι άγνωστες φράσεις,
όταν σκοντάφτω κι εγώ σε βαριές μυρωδιές 
στοιβαγμένων ανθρώπων.
Ευτυχώς που υπάρχει ένα χαμόγελο,
εκεί που δε μπορώ να σου πω καλημέρα.

Μεταναστεύσεις
Μπερδεύονται οι σκέψεις μου 
όπως το θεονήστικο γατί στα πόδια 
ώριμης, κυρίας.
Ψάχνω καινούριες λέξεις, 
κι επιχειρήματα να κρυφτώ.
Ωμή η αλήθεια που ξεφυλλίζω:
χώμα, πλίνθοι σπασμένοι, ιδρώτας ...
Άστεγες οι αντοχές μου, μεταναστεύουν ...
σ’ ένα στρωμένο με χαρτοκούτια 
λιγδιασμένο παγκάκι της πόλης.

Πόπη Λαμπρινέα – Γαβριλάκη

Τιμητικό Δίπλωμα στην "Ε"
Τιμητικό Δίπλωμα απένειμε η  Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών 

στην εφημερίδα μας, την Ελευθερόπολι, σε εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 
Μαΐου 2014, σε αίθουσα της ΧΑΝ, 
στην οδό Ακαδημίας, για την 
«αναγνώριση της μακρόχρονης 
προσφοράς της στον τόπο, τον 
Πολιτισμό και την Κοινωνία».  
Χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Λευτέρης Τζόκας, 
στην ομιλία του επεσήμανε ότι 
τιμητικές διακρίσεις είναι «ευερ-
γετικές για την προσφορά των 
εντύπων που κυκλοφορούν με 
πολλή δύναμη ακόμη και πολύ 
κόπο για ν’ ανταπεξέλθουν 

οικονομικά στους χαλεπούς καιρούς μας».
Από πλευράς μας, μοιραζόμαστε τη χαρά της τιμητικής 

βράβευσης με όλους τους συντελεστές της εφημεριδούλας μας 
και καλούμε κάθε αναγνώστη να συμβάλλει με τα κείμενα, τις 
παρατηρήσεις και τα σχόλιά του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α + Β ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/5/2014 – Εγγεγραμμένοι: 18.276, Ψήφισαν 311.443 / 62,61%, Έγκυρα 11.118 / 
97,16%, Άκυρα 239 / 2,09%, Λευκά 86 / 0,75%
Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/5/2014 – Εγγεγραμμένοι: 18.276, Ψήφισαν 10.812 / 59,16%, Έγκυρα 10.209 / 94,42%, 
Άκυρα 321 / 2,97%, Λευκά 282 / 2,61%

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ

% Έδρες % Έδρες Σύνολο

Κουκιανάκης Χαράλαμπος 25,74 4 51,86 12 16

Σγουράκης Σταμάτης 28,10 4 48,14 1 5

Τρουλλάκης Φραγκίσκος 23,95 3 3 3

Φλεμετάκης Μιχάλης 16,27 2 1 1

Ζώης Σταύρος 5,94 1 1 1
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ελευθερόπολις
Τριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου Αρμενιανών Χανίων «Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» 

Εκδίδεται με τη συνεργασία της Τοπικής Κοινότητας Αρμένων

ΚΩΔΙΚΟΣ 4125
Συντακτική Επιτροπή

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

Εκδότης-Διευθυντής: Γιάννης Σ. Τσακιράκις
Σουλίου 124, 173.42 Αγ. Δημήτριος
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Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το επόμενο φύλλο θα πρέπει 
να έχει φτάσει στην εφημερίδα μέχρι 20/8/2014.

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.

κοινωνικά
Πήρε το πτυχίο της

Η Κοντορινάκη Μαρία του Ιωάννη και της Αικατερίνης, 
εγγονή του Μιχάκη και της Μαρίας Γιανναράκη, πήρε το 
μεταπτυχιακό της δίπλωμα ειδίκευσης στον τομέα της Επιχει-
ρησιακής Έρευνας, από το Πολυτεχνείο Κρήτης και συνεχίζει 
το διδακτορικό της στο ίδιο Ίδρυμα. Της ευχόμαστε πάντα 
επιτυχίες στη ζωή της.

Ξεχωριστές πρωτιές

Με ξεχωριστή επιτυχία ολοκλήρωσε το κύκλο σπουδών του 
και πήρε πτυχίο με βαθμό άριστα 10, ο κ. Γιάννης  Κρουστα-
λάκης, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Ο Γιάννης είναι γιός της Μαρίας 
Τσιργώτη, κόρης του Αποστόλη και του Γιώργου Κρουσταλάκη 
από το Ασήμι Μονοφατσίου. Συγχαρητήρια  από τους θείους του 
Γιάννη και Πελαγία Τερεζάκη, που του εύχονται κάθε επιτυχία 
για την συνέχεια και καλή σταδιοδρομία σ’ ό,τι κάνει.

Γιάννης Τερεζάκης
Πρόεδρος Αρμενιανών Αττικής 

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου

Εμένα και η τρόικα 
δε με προβληματίζει 
αφού και τα κοπέλια μου 
ο δήμος τα ταΐζει. 

Η Τρόικα μας έσωσε 
απ’ τη χρεοκοπία
και λύνει τα προβλήματα 
με την αυτοκτονία. 

Ανίκανοι πολιτικοί 
που μας σε κυβερνούνε
συνέχεια με δανικά
μας σε τροφοδοτούνε.

Κλείσανε εργοστάσια 
για δεν υπάρχουν λύσεις 
κ’ έχουνε για πολιτική 
μόνο τις απολύσεις.

Τη νεολαία σήμερο
την έχουν καταστρέψει
και καταλήγουν στους γονείς 
ποιος άλλος να τους θρέψει.

Έναστρο πλανητάριο
η κιβωτός του νου μου
ανθρώπινο γραμμάριο
στο σύμπαν του Θεού μου.

Σε διαδρομή συντέλεια
κόλλησε η πυξίδα
με παιδική αφέλεια
πέφτουμε στη παγίδα.

Μάγισα Κίρκη η χαρά
πριγκίπισσα Λαΐδα.
Κόρη κακιά η συμφορά
Πανδώρα παλακίδα.

Καλός ιεραπόστολος
σε προσεχώς μπουρδέλο
ο τελευταίος ένστολος
είμαι χωρίς να θέλω.

Ειρωνικά κρυφογελώ
τίποτα δεν πιστεύω
βωμολοχώ παραμιλώ
σαν χίμαιρα παλεύω.

ΕΘΝΙΚΑ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ

Η άμοιρη πατρίδα μας
εγέμισε λαμόγια 
κ’ οι σύγχρονοι φιλόσοφοι
έχουνε μόνο λόγια.

Άλλοι τρώνε στις εκκλησιές
και άλλοι στα σκουπίδια
που να τση πάρ’ ο διάολος 
να πάνε στα τσακίδια.

Έφαγαν τις συντάξεις μας
κάθε μισθό και φόρο
κι αυτοί ’χουνε πλεόνασμα
εις τα τεφτέρια μόνο.

Στη κρίση μόνο η φυλακή
λύση μπορεί να δώσει
για όσους έχουν τω παιδιώ 
τα όνειρα σκοτώσει.

Θαρρώ πως η διέξοδος
είναι το μαλιχέρι
μόνο αυτό τη λευτεριά
στο ντόπο μας θα φέρει.

Τερεζάκης Γιάννης, 2 Απρίλη 2014

ΕΝΑΣΤΡΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ

Έρημο γη ακροβατώ
πατρίδα ζητιανεύω
το τέλος μου σκηνοθετώ
βαρέθηκα και φεύγω.

Την πείνα μας φιλάνθρωποι
με ψήφους τη μετράτε
υποκριτές παλιάνθρωποι
ελπίδα μας πουλάτε.

Η ελεημοσύνη σας
είναι για τα σκουπίδια
και η εμπιστοσύνη σας
ύπουλα μαύρα φίδια.

Αφιονισμένοι ρήτορες
σε ρόλο εξουσίας
ντε φάκτο επιβήτορες
όργανα συνουσίας.

Εμπορική συναλλαγή
έρωτας παρά φύση
ακάλυπτη επιταγή 
επί τη εμφανίσει.

Μαφιόζικη επιλογή
συστημικό μοντέλο
κοσμιωτάτη διαγωγή
σε κρατικό μπορντέλο. 

Γιάννης Βασμουλάκης

Αρμένοι Αποκορώνου

Ελευθερόπολη κρατώ, 
χαρά μου και τιμή μου,
και τους Αρμένους σκέφτομαι 
που έχω σε εκτίμησή μου.
Είμαι από το Σέλινο, 
δεν έχει σημασία,
γιατί κι όλος ο Αποκόρωνας 
ζει μέσ’ την ανδρεία.
Αρμένοι όμορφο χωριό, 
με τα χαρίσματά σου
τους άξιους ανθρώπους σου, 
την άφταστη πρεπειά σου.
Άξιε τόπε της αρχοντιάς, 
χρυσάφι τα νερά σου,
όποιος κοντά σου θα βρεθεί, 
ζει μεσ’ τα όνειρά σου.

Θεόδωρος Δ. Ηλιάκης
Ανάβυσσος, Μάιος 2014 
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όγου χάριν

«Ερωτόκριτος»  
Μέρος Α, στίχοι 975-1046

ΑΡΕΤΟΥΣΑ

«Nένα, όντεν ανεθρέφουμου 
και κοπελιά ελογούμου,
παιγνίδια και κουτσουνικά 
πάντά ’βανα στο νου μου
και μετ’ αυτά εξεφάντωνα 
κι επέρνα ο καιρός μου,
κι οπού ’χε πει να τ’ αρνηθώ, 
ήτον αντίδικός μου.
Kαι κάθ’ αργά, ως πράμ’ ακριβό 
στο μόσκους εφύλαγά τα,
και στα χρουσά και στ’ αργυρά 
κάθε βραδύ έβανά τα
και το ταχύ πρι σηκωθώ, 
και πρι ντυθώ άτιες, νένα,
στο στρώμα μού τα φέρνασι, 
κι εθώρουν τα έναν ένα.
Κι είχα μεγάλη παιδωμή 
με τα κουτσουνικά μου,
κείνα ’χα για παρηγοριά, 
κείνα ’σαν η χαρά μου.
Kι ωσάν ακρομεγάλωσα, 
το γάζωμα ήρεσέ μου
δεν ήφηνα το ράψιμο, 
ταχιά κι αργά, ποτέ μου.
Το ράψιμο, τα γράμματα, 
και το κοντύλι, νένα,
Αγάπου κι εις  ψιλότητες 
οι λογισμοί μου εμπαίνα.
Θυμάσαι το, πόσες φορές 
μου ’λεγες: “Θυγατέρα,
ίντα το θες το διάβασμα 
το τόσο, νύκτα-ημέρα;
Ίντα όμορφα κι ίντα καλά 
βρίσκεις αυτού γραμμένα,
και δε σου αρέσει, μηδέ θες, 
πράμα άλλον πλιο κιανένα;”
Kι εγώ ’χα τόση πεθυμιά, 
πούρι μεγάλο πράμα
να βάνω στο προσκέφαλο 
κάθε βραδύ το γράμμα
το ’χα ξυπνήσει, εφώνιαζα: 
“Kιαμιά, φωτιά ας μου φέρει”
κι εσύ πολλά εβαριούσουν το, 
νένα, το καλοκαίρι.
Συχνιά μου παραμάνιζες, 
κι ήλεγες πως σε κάνω
να βάλεις τα βιβλία μου 
εις τη φωτιάν απάνω

αντινάδες
Ένα:_Ένα θ’ αρχίξω να σου πω 
με το δικό μου στόμα·
τα δυο βυζιά του κόρφου σου, 
δώ μου κι εμένα το ’να.
Δύο:_Δυο μάθια-ν-έχεις κοπελιά, 
και δυο βυζιά στον κόρφο,
καλύτερα μυρίζουνε 
κι απ’ τον ακράτο μόσκο.
Τρία:_Τρία  ’ν’ τα φύλλα της καρδιάς, 
που μού χεις μαραμένα,
και τ’ άλλα δυο μου τ’ άφηκες 
κι εκείνα κεντημένα.

Μαρία Λιουδάκη,  
«Κρητικές μαντινάδες», Ηράκλειο, Αλικιώτης, 1933

αροιμίες

Αν κελαϊδάει ο γάδαρος, 
γκαρίζουν και τ’ αηδόνια!

Αξίζ’ η γεροντόκοτα σαράντα πουλάδες!

Άπλωνε τα πόδια σου 
κοντά το πάπλωμά σου!

Την ξένη γνώμη αγροίκα την 
και τη δική σου κράτει. 

Στη θάλασσα πουλάς ψάρια;

Που σηκωθεί με το θυμό, 
με τη ζημιά καθίζει.

ινίγματα

Ο παππούς μου με το φέσι 
με τον ένα πόδα στέκει.

Σιδερένια το θεριό τ’ άντερο μπαμπακερό. 

Ανεχασκίζει ο μαλλιαρός 
και μπαίνει ο ρετζωμένος 
[ρετζωμένος=φουσκωμένος]

αθαρογλωσσίδι

Η μάνα μου στην έρημνο ορθή γδυμνή ψωμιά 
πουλεί κι όσοι εξεψωμώσανε στη μάνα μου 
ποσώσανε.

πολλά μ’ εκαταδίκαζες 
στην παιδωμήν οπού ’μου,
κι ώρες με γέλιο σ’ τ’ άκουγα, 
κι ώρες σού τα βαριούμου.
Mα εδά μηδέ το ράψιμο, 
κουτσούνα, ουδέ κοντύλι
έγνοια κιαμιά μού δίδουσι,
 μα πρικαμένα χείλη:
Eδά γροικώ άλλην παιδωμήν, 
εδά γροικώ άλλη ζάλη,
επάψασι όλες οι μικρές, 
και μ’ εύρηκε η μεγάλη.
Το ράψιμο έχω αντίδικο, 
το γράμμαν έχω οχθρό μου,
και το σκοπό παρηγοριάν, 
και τη φωνή γιατρό μου.
Kαι μη θαρρείς και πεθυμώ 
πράμα που να μη μοιάζει,
γή άφαντα κι άσκημα ποτέ 
ο νους μου να λογιάζει
πρι παρά πράμα βουληθώ, 
οπού κιανείς το ψέγει,
κάλλια νεκρή πολλ’ άσκημην 
η μάνα να με κλαίγει:
αρέσει μου και πεθυμώ 
να δω το λαγουτάρη
οπού ’χει τόσην αντρειάν, 
οπού ’χει τόση χάρη
κι ως τονε δω, αναπεύγεται 
η πεθυμιά μου η τόση
δεν είμαι τόσο αφορμαρά, 
μα ’χω δαμάκι γνώση.
Mα πούρι αν είν’ και μέλλει μου 
σ’ τούτα τα πάθη να ’μαι,
Ήλιε μου, δος μου Θάνατο, 
κι ελεημοσύνη κάμε!
Tην πρώτην οπού τ’ άκουσα 
κι ήπαιζεν το λαγούτο,
ποτέ μου δεν το λόγιαζα 
να ’ρθω στο μέτρο τούτο 
μα τα τραγούδια πόλεγε, 
κι οπού χαρά μού φέρνα,
ήσαν προδότες πίβουλοι 
και την εξά μου επαίρνα.
Το περασμένο κάμωμα 
της αντρειότης πάλι,
μου πλήθυνε την πείραξη, 
μου πλήθυνε τη ζάλη.
Αυτός δεν είν’ μηδέ στραβός, 
μηδέ ζουγλός, Φροσύνη,
και μαρτυρά και λέγει το, 
το πράμαν οπού γίνη:

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

 (μανιτάρι)

συνέχεια στη σελ. 7

(λύχνος)

 (το ασκί)
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επωνυμία «Ο Κριτοβουλίδης»; 
―Προς τιμήν και για να μείνει 

ζωντανή η μνήμη του Κυριακού- 
Καλλίνικου Κριτοβουλίδη, απο-
κρίθηκε. 

Η αντίδρασή μου ήταν ενός λε-
πτού σιγή για τη μνήμη του, αλλά 
και για να ανασκαλίσω τις γνώσεις 
μου που με άφησαν εκτιθέμενο και 
ρώτησα δειλά: 

―Ποιος ήταν ο Κριτο…. 
―Θα σας στείλω τα απομνημονεύ-

ματά του, αν βρω κάποιο αντίτυπο, 
και θα μάθετε. 

Σε μια βδομάδα με περίμενε στο 
ταχυδρομείο ένα ογκώδες βιβλίο 610 
σελίδων με ειδικό βάρος μεγάλο και 
στοιχεία πολύτιμα, που πρέπει να 
τα ξέρει κάθε ενεργός πολίτης. Ο 
τίτλος «Απομνημονεύματα του περί 
Αυτονομίας της Ελλάδος Πολέμου 
των Κρητών» συνταχθέντα υπό του 
Κ. Κριτοβουλίδου. Ένα μνημειώδες 
έργο που είχε πρωτοεκδοθεί το 1849, 
και με την επιμέλεια του ανήσυχου 
δημιουργού Γιάννη Σ. Τσακιράκι 
επανεκδόθηκε από τον Σύλλογο 
Αρμενιανών Χανίων «Ο Κριτοβου-
λίδης» το 2009. 

Από τη δικιά μου γωνίτσα, θέ-
λω να συγχαρώ τόσο τον άγνωστό 
μου φίλο Τσακιράκι, όσο και τον 
υπέροχο σύλλογό σας για τούτη την 
πρωτοβουλία. 

Κι έτσι, έμαθα για τον Κριτο-
βουλίδη, τον σπουδαίο αυτόν άν-
θρωπο, επαναστάτη, φιλικό, ηγέτη 
της επαναστάσεως του 1821, λόγιο, 
ιστορικό, βιογράφο, λαογράφο κι 
άλλα πολλά, που είναι μια από τις 
σημαντικότερες προσωπικότητες της 
Κρήτης και δικαίως δόθηκε αυτή η 
ονομασία στο Σύλλογό σας. 

Κι ήρθε η δεύτερη ερώτησή 
μου: 

―Κι η εφημερίδα; Πως κι ονο-
μάστηκε Ελευθερόπολις. 

Απάντηση βρήκα στην πρώτη σε-
λίδα από το 1ο φύλλο της εφημερίδας 
που μου έστειλε ηλεκτρονικά:

«… για να ανασυρθεί από την 
αφάνεια και να διασωθεί από τη 
λήθη, να εκλαϊκευθεί και να τιμηθεί 
μια κορυφαία στιγμή του χωριού μας: 
η συγκάλεση της πρώτης μεγάλης 
Γενικής Επαναστατικής Συνελεύ-
σεως των Κρητών, τον Μάιο του 
1822 και να τιμηθεί μια ιστορική 
διάκριση που έγινε στο χωριό, τότε 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ

Την Τρίτη 8 Απριλίου 2014, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια 
μουσική εκδήλωση του «Μουσικού 
Εργαστηρίου» στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του σχολείου μας, «Αίθουσα 
Λαμπράκη», που παρακολούθησαν 
όλοι οι μαθητές και πολλοί καθηγητές 
του σχολείου μας.

Οι καθηγητές μας που διδάσκουν 
σ’αυτό κ.κ. Γιώργος Πογιατζής, Μου-
σικός και Τίτος Σμυρνάκης, Φυσι-
κός, μας εντυπωσίασαν για άλλη 
μία φορά. Μας παρουσίασαν, εκτός 
από τα νέα τους τραγούδια (που 
συμπεριλαμβάνονται στο νέο 
τους CD) με τις αγαπημένες μας 
εξαιρετικές φωνές της Νεάντας 
Μπραχουσάϊ, της Νικολέτας 
Χατζή, της Ολυμπίας Πολίτη 
και της μικρής μας (νέο ταλέ-
ντο) Ντόνας Μπραχουσάϊ, μία 
εξαιρετική παράσταση. Αυτό 
που παρακολουθήσαμε τελικά, 
ήταν ένα καταπληκτικό «μιού-
σικαλ». Μουσική και θέατρο 
ταυτόχρονα. 

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Μουσική 
Εκδήλωση της σχολικής χρονιάς 2013-14 

Ειντά ναι τούτο π’ άστραψε 
‘πόψε στο γυρογιάλι, 
φωνή Αρμένιων ήντονε 
και σπιρουνιές μου βάλει 

Κι αν έχουν παρελάσει φιγούρες, 
γεγονότα, χαρές, τρομάρες, κίντυ-
νοι, βραβεύσεις κι επιβραβεύσεις, 
απογοητεύσεις κι αχαριστίας και 
ζηλοφθόνιας κι αναγνώρισης πυρο-
τεχνήματα, κι επιτυχίες κι αποτυχίες, 
ούλα τούτα κι άλλα πολλά, που σα 
χάντρες κυλήσανε και με φορτώσανε 
δυσβάσταχτο φορτίο εμπειριών και 
γνώσης, και σημαδέψανε το μέχρι 
στιγμής διάβα μου στη γης απάνω. 

Μα θα ξεχωρίσω την κουβέντα 
της μάνας μου που, απλή γυναίκα, 
μεγάλωσε τα ορφανά της με αξιο-
πρέπεια και θυσίες και όνειρα κι 
επιτυχίες αμέτρητες και λάθη ορισμένα 
σοβαρά. Είχε ένα μυαλό ξουράφι κι 
ικανότητες που πάντα τη θαύμαζα 
με την άνεση που είχε να δίνει λύση 
στα πιο δύσκολα προβλήματα. Είχε 
πάει 2-3 τάξεις στο δημοτικό το 
1902 κι απ’ τη ζωή απόχτησε λαϊκή 
μόρφωση αξιοθαύμαστη. Ήτανε μια 
σοφή γυναίκα και κάθε φορά που 
κάποιος της έλεγε κάτι καινούργιο 
και σημαντικό, άνοιγε τα αιχμηρά 
της μάτια, να τον καταπιεί το λόγο 
ετούτο και να τον αποθηκεύσει στο 
δικό της σκληρό δίσκο και στο τέλος, 
να μου πει προσταχτικά. 

Να ακούς, παιδί μου, και το 
μέρμηγκα τι θα σου πει. Να ακούς 
και να διαλέγεις. Να πετάς και να 
κρατείς. Μην ξεχνάς, πως όσο ζω 
και δεν πεθαίνω, τόσο βλέπω και 
μαθαίνω. 

Κι αν παραξενεύεστε με τούτα 
που γράφω, θα με δικαιολογήσετε 
άμα σας πω ότι πριν λίγο καιρό 
φώτισε άξαφνα ένα πεφταστέρι, και 
μ’ οδήγησε θαρρείς προς τα Χανιά κι 
εκείθε, ανατολικότερα στο ιστορικό 
χωριό σας Αρμένους και τον επάξιο 
σύλλογό σας στην Αθήνα. 

Ήταν ο άγνωστος φίλος κι εξαίρε-
τος συμπολίτης, Γιάννης Τσακιράκης, 
που σαν τον Κρητικό Ιχνηλάτη με 
ανακάλυψε, με οδήγησε προς εσάς, 
φίλοι μου Αρμενιανοί και Κρητικοί 
αγαπημένοι. 

Μια από τις πρώτες μετεθιμοτυ-
πικές (με τον υπολογιστή) ερωτήσεις 
μου, ήταν: 

―Γιατί ο σύλλογός σας έχει την 

που η Συνέλευση μετονόμασε τους 
Αρμένους σε Ελευθερόπολι.»   

Κι είναι ετούτη η εφημεριδούλα  
«μιτσιαλή, αδύναμη και ακάτεχη από 
…τα σούρτα-φέρτα ντως -- κυκλοφο-
ρίες φύλλων ως τις αποκαλούνε.» μα, 
γλυκύτατη, καλοδουλεμένη, μεστή 
ποικίλου ύλης και ευπρεπέστατη. 
Η μεγάλη κυρία του συλλόγου σας 
δα. Κι αν είναι ακάτεχη, γροικά το 
δρόμο κι ήρτε μου ως το Σφηνάρι. 
Μπράβο τση. 

Ήταν μια υπέ-
ροχη συγκυρία και σημαντική 

βελτίωση του γνωστικού μου επι-
πέδου. 

Και πάλι συγχαρητήρια και 
κουράγιο για συνέχιση του αγώνα 
σας.

Με την αγάπη μου
Γιώργος Καμβυσέλλης 

π. Καθηγητής ΤΕΙ, λογοτέχνης 

Τον κ. Γ. Καμβυσέλλη ευχαριστούμε 
για τα καλά του λόγια και για τα 
δύο από τα βιβλία του που μας 
έστειλε.                                «Ε»

Μια ακόμη γνωριμία, πολύτιμη
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Αν και ήταν αχώριστοι παιδικοί φίλοι και 
μάλιστα από την ίδια γειτονιά είχαν να ιδωθούν 
και να τα πουν δυο τρία χρόνια!

Θες η απόσταση που τους χώριζε, θες τα μαύρα 
μάτια της Αννούλας που είχαν θαμπώσει και 
τους δυο κάποτε, θες η διαφορετική κουλτούρα 
και ιδεολογία.

Ο Μανούσος δεν σπούδασε και τάφερνε 
βόλτα στο χωριό με τις κατσίκες του κι ο Αλέκος 
σπούδασε και ψευτοζούσε στην πόλη.

Ήταν περασμένη η ώρα κι ο Αλέκος έτρεξε 
βολίδα να σηκώσει το τηλέφωνο μη ξυπνήσει το 
μωρό κι αρχίσει να κλαίει.

Έλα παλιόφιλε -άκουσε τη βροντερή φωνή 
του Μανούσου- είντα κάνεις; Είντα… κάνετε 
ούλοι σας!

Καλά μωρέ Μανούσο είμαστε, αλλά είντα 
πάθετε και κακόβαλα τέτοια ώρα;

Σε παίρνω αδέρφι για να σου πω ότι πρέπει 
να ψηφίσεις την Κυριακή κι εσύ κι ούλο σου το 
σόι τον συνδυασμό του συντέκνου μου του Λάμπη 
γιατί αν βγει πρώτος, θα βγω κι εγώ δημοτικός 
σύμβουλος και με χρειάζεται λέει οπωσδήποτε 
στον συνδυασμό του.

Τι να σε κάνει μωρέ ξάδερφε… και ειδικά 
τώρα με τον “Καλλικράτη” -που αμφιβάλλω αν 
ξέρεις κι εσύ κι αυτός είντα λέει – τσι ψήφους 
μόνο του σογιού σου και των φίλων σου θέλει 
και όχι εσένα, μπουνταλά.

Ποιος είναι αυτός ο κερατάς ο “Καλλικράτης” 
να του σπάσω την κεφαλή του με την κατσούνα, 
αγριοφώναζε μανισμένος ο Μανούσος… αυτός θα 

μας σε κάνει κουμάντο ποιον θα ψηφίσουμε;
Εμένα μου έλεγε ο σύντεκνός μου στο τηλέ-

φωνο οψές βράδυ ότι έχει μεγάλα οράματα και 
σχέδια για τον Δήμο μας, ότι ξανοίγει ούλους τσοι 
ψηφοφόρους στα μάτια κι ότι αν τονε ψηφίσετε 
ούλοι σας, μπορεί και να με κάνει αντιδήμαρχο 
στα σκουπίδια;

Αυτά που σου λέει είναι καραγκιοζιλίκια 
Μανούσο ότι κοιτάζει στα μάτια τσοι ανθρώ-
πους λες κι άλλοι τσοι κοιτάζουνε στα πόδια, 
μόνο πήγαινε κι εσύ να κοιτάξεις τσι αίγες σου 
να μη φάνε τα μουρέλα του Κανάκη και σε βρει 
μπελάς.

Η κουβέντα συνεχίστηκε για ώρα πολλή και 
η μαμά άρχισε να κάνει νοήματα του μπαμπά 
για το μωρό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Ο ΛΑΜΠΗΣ Ο ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΣ

Αυτός συνέχιζε με το μαλακό να δασκαλεύει 
τον καπετάν Μανούσο, αλλά αυτός φανατισμένος 
και γλυκαμένος με τα δημαρχιλίκια όπως ήταν 
απείλησε… ότι όποιος δεν ψηφίσει για δήμαρχο 
τον σύντεκνό του τον Λάμπη τον σουβλατζή θα 
έχει να κάμει μαζί του!

Ήθελε δεν ήθελε έχασε την ηρεμία και τον 
ύπνο του ο φίλο μας ο Αλέξανδρος βραδιάτικα 
-που είναι και ολίγον αντιμνημονιακός, αλλά 
πορεύεται με καναπέ και τηλεόραση- επειδή 
δεν καταδέχεται να ψηφίσει για δήμαρχο τον 
Λάμπη τον σουβλατζή.

Που κάνει και το καλύτερο σουβλάκι της 
περιοχής, που έχει οράματα για τον τόπο και 
σε κοιτάζει κατευθείαν στα μάτια.

Τι άλλο θέλει;
ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΠΡΙΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΡΗΤΗΣ  
Α + Β ΚΥΡΙΑΚΗ

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/5/2014 – Εγγεγραμμένοι: 535.245, Ψήφισαν 371.564 / 69,42%, Έγκυρα 
93,87%, Άκυρα 3,04%, Λευκά 3,09%
Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/5/2014 – Εγγεγραμμένοι: 535.245, Ψήφισαν 339.498 / 63,43%, Έγκυρα 
84,74%, Άκυρα 7,15%, Λευκά 8,10%

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ

% Έδρες % Έδρες

Αρναουτάκης Στ.  
ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

41,13 11 64,01 31

Τσόκας Σ.  
ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

26,21 7 35,99 11

Κριτσωτάκης Μ.   
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

18,64 5 5

Ορφανός Στ. ΛΑΪΚΗ  
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

5,71 1 1

Σπυρόπουλος Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

3,32 1 1

Ανηψητάκης Α. ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ 2,65 1 1

Κυριακάκης Ι. ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ 
ΚΡΗΤΗ

2,35 1 1

Οι ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου ανέδειξαν πρώτη δύναμη τον 
ΣΥΡΙΖΑ.

Περιφερειακές Εκλογές: Εκλογές έγιναν και για την ανάδειξη 
Περιφερειάρχη και Περιφερειακού  Συμβουλίου Κρήτης, όπου 
εξελέγη με τη δεύτερη Κυριακή ο νυν Περιφερειάρχης Σταύρος 
Αρναουτάκης. 

Από τις εκλογές της 18ης Μαΐου στο Εκλογικό Τμήμα του χωριού μας.

Πανελλαδικά αποτελέσματα από τις Ευρωεκλογές

% έδρες

ΣΥΡΙΖΑ 26.58 6

ΝΔ 22.71 5

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 9.40 3

ΕΛΙΑ 8.02 2

ΠΟΤΑΜΙ 6.60 2

ΚΚΕ 6.09 2

ΑΝΕΛ 3.46 1

ΛΑΟΣ 2.70 1

Ελληνες Ευρωπαίοι Πολίτες 1.44 0

ΔΗΜΑΡ 1.20 0

ΛΟΙΠΑ 1.20 0
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Γι’ αυτήνα την επιστασία των κοπελιώ βαφτί-
σανε το χοίρο του Σκορπιού, Σακόραφο. Τον 
ονοματίσανε δηλαδή με τ’ όνομα του επιστάτη 
του σχολειού, που κι αυτός, ως εσκαρφαλώ-
νανε τα δασκαλάκια στο διάλειμμα το μπεντένι 
του περίβολου για να βγούνε όξω στην αλάνα, 
εσφύριζε με τη σφυρίχτρα του και τ’ αναμά-
ζωνε μέσα, βιτσίζοντάς τα με την κυδωνόβεργα 
στον πισινό. Κι από τον καινούργιο μας, τον 
τετράποδο Σακόραφο, τα βγάλανε τα κοπέλια 
Σακοραφάκια !

Το ρούχο τωνε ήτονε ένα φαντό ποκαμισάκι 
πούφτανε ως το μπιρμπιτσόλι ντως, έτσα που 
τα πράματά τους, ξεβράκωτα ως ήταν τα πλια 
μικιά, εκκρέμουνταν γδυμνά κι ελεύθερα να 
κάνουν το νερό τους, ψιλό, χοντρό, ό,τι ώρα 
είχανε την ανάγκη.

Τα κοπέλια αμολημένα, πεινασμένα ως ήτονε, 
επέφτανε στα σταφύλια, σύκα, βάτσινα, μούρνα, 
ξινόμουρνα κι επασαλείφανε χέρια και μούτρα 
που τα βάφανε μενεξελιά. Και το χωρατό ήταν 
τότες που τα ’δε μια Αμερικάνα περιηγήτρια σε 
τέτοια χάλι, γδυμνά τα μικιά και πασαλειμμένα 
και με το εργαλείο τους πεταμένο όξω σαν τον 
πύρο του βαρελιού, κι είπε: «Τ’ αγγελούδια 
μου!». Τα φωτογράφισε μάλιστα τα χερουβείμ 
του παραδείσου του Σκορπιού, γιατί, λέει ίδια κι 
απαράλλαχτα ήτονε με τσι ζωγραφιές του Μεγά-
λου Πέτρου τσ’ εκκλησίας του Πάπα. Έγραψε 
μάλιστα και στη φωτογραφία που έμπεψε τσ’ 
Αλισάβης, μαζί μ’ ένα εκατοδόλαρο: «Στα χαρι-
τωμένα αγγελούδια μου». Μάριον Τζόνσον, 
υπογραφή. Για να θυμούνται ως τα γεράματά 
τους την παράδεισο του Σκορπιού με τα παρα-
δείσια ζώα, το γάιδαρο τον Μπουρίκο, το χοίρο 
το Σακόραφο, τσ’ αρκάλους, τσι ζουρίδες, τσι 
καλογιαννούδες και τσι κατσοχοίρους!

Κι οι χωριανοί, που τέτοιαν ευκαιρία δεν την 
αφήνουνε βέβαια να πάει χαμένη, μετονομάσανε 
πάλι τα κοπελάκια, από Σακοραφάκια, Αγγελου-
δάκια. Μικιά Αγγελουδάκια λέγανε το Στελιό, το 
Μανωλιό, το Μανουσιό και τ’ αποδέλοιπα, και το 
πλια μεγάλο, το Μιχαήλο, Αρχάγγελο Μιχαήλο 
το βγάλανε! Κι άκουες κι έλεγες κι αμάρταινες 
άθελά σου, για το που γίνηκε Σακόραφος κι ο 
Ταξιάρχης Μιχαήλ. Κι ο Σκορπιός, σαν τ’ άκουε, 
άφριζε από τη μάνητά του, να τ’ αλλάξουνε τ’ 
όνομα τσ’ οικογένειάς του! 

«Ένα όνομα, μωρέ, έχει ο καθένας», έλεγε κι 
έδερνε σαν εμέθυε την Αλισάβη, γιατί εκείνη από 
τη χαρά τζη έδειξε τη φωτογραφία των Αγγέλων 
στσι γειτόνισσες κι εμαθεύτηκε στο χωριό. Πράμα 
συνηθισμένο βέβαια αυτά τα ξυλοφορτώματα, το 
καλοκαίρι μάλιστα που αποσπερίζανε οι χωριανοί 
σ’ αυλές και γειτονιές κι ο Σκορπιός εμέθυε κι 
αρχίνιζε την Αλισάβη στσι ραβδές, κι αυτή για 
να σωθεί εκάλιε σε βοήθεια τσι γειτόνους, κι 

Ο χοίρος ο Σακόραφος ο «παιδονόμος» και το ...μεθύσι του
To γραμματσάκι του γέρω

Την Αλισάβη, τη γυναίκα του Γαβρίλου του 
Σκορπιού (Σκορπιουδάκη τονε γράφανε στο 
μητρώο), τηνε λέγανε οι χωριανοί «κουνέλα», 
γιατί σαν την κουνέλα όλα γέννα – 12 για την 
ώρα είχε γεννημένα, ούλα σερνικά, τα τέσσερα 
δίδυμα, από 11 ως 2 χρονώ το πλιά μικιό. Μα 
τα κοπέλια, αντίς να τα λένε, όπως άρμοζε στην 
περίσταση, Κουνελάκια ή Σκορπιουδάκια, τα 
βγάλανε Σακοραφάκια, και νάτε το γιατί:

Τα καλοκαίρια που η Αλισάβη επήγαινε και 
δούλευε σε ξένα χωράφια κι έλειπε ολημερίς 
τση μέρας, εφόρτωνε το πρωί τα κοπέλια, όσα 
χωρούσαν στσι δυο κοφινίδες του γαιδάρου του 
Μπουρίκο, το πλια μικιό το ’παιρνε στη ράχη της 
και στα μεγαλύτερα έδουδε ένα καλάμι γι’ άλογο, 
τάβανε μπροσταρόκριγιους στην πομπή και τα 
πήγαινε στσι Μαραθομούρες σε μια χωράφα, 
γονική της προύκα, μισή λιόφυτο, μισή αμπέλι. 
Εκειδά τα ξεφόρτωνε και τα παρέτα, μαζί με το 
χοίρο που τον άφηνε να τρώει πεσμένα σύκα κι 
απίδια. Αμολητά τ’ άφηνε και τα κοπέλια, να 
κόβουνε μοναχά τους σύκα, σταφύλια, μούρνα, 
βάτσινα. Τον Μπουρίκο τον έδενε σε μιαν ελιά 
για να ’χει δροσιό και του ’ριχνε ένα μάτσο 
ξενικοσταριές.

Ο χοίρος ο παιδονόμος
Και το χωρατό ήτονε πως το γουρούνι έκανε 

τον… παιδονόμο τη μπέιμπυ σίτερ, που λένε κι οι 
Ευρωπαίοι! Γιατί, μαθημένο ως ήτονε το έξυπνο 
και καλοσυνάτο ζωντανό να θωρεί ούλη μέρα 
τα κοπέλια, εσυνήθισε την παρέαν τωνε, κι ως 
εβγαίνανε από τα χωράφια, εφώνιαζε σα να το 
’σφαζες! Κι όσοι χωριανοί, από τα γειτονικά 
χωράφια –γιατί τότες οι ανθρώποι δουλεύανε στα 
χωράφια για να βγάλουνε το ψωμί τους– γροι-
κούσανε τσι φωνές του χοίρου, καταλαβαίνανε 
κι ελέγανε πως:

«Τα προκομμένα τσ’ Αλισάβης επήρανε πάλι 
τσι δρόμους αδέσποτα!». Και τωνε φωνάζανε να 
μπούνε γρήγορις στ’ αμπέλι, γιατί θα πάνε με 
μια βέργα να τα βιτσίσουνε στον πισινό τωνε 
το γδυμνό. Κι εκείνα φοβούντανε τη βίτσα κι 
εγυρίζανε αμέσως στην παιδική τωνε χαρά, κι 
ευθύς εκαταλάγιαζε κι ο χοίρος, που τα καλω-
σόριζε με τη γλώσσα του και την ορά του, που 
την έκανε δαχτυλίδια.

εκείνοι, που την αγαπούσαν, εγλακούσαν να τηνε 
ξεμιστέψουν. Μια βολά μάλιστα, που μέθυσε πάλι, 
πήρε μια παλιά ξιφολόγχη, φοβερίζοντας πως θα 
σφάξει την Αλισάβη που του γέννησε τόσανα 
στόματα και πού θα το βρίσκει το ψωμί να τα 
ταΐζει… Επρόκαμε όμως ο Μανουσιός Άγγελος 
κι εδραπέτεψε από το παραθυράκι τ’αχουριού 
κι έπαιξε την καμπάνα τ’ Αη-Γιαννιού, κι επήγε 
τότες το μισό χωριό με ραβδιά και τον ευρήκανε 
τον Σκορπιό με «μάχαιραν αμφίστομον», ως είπε 
ο Παπά-Ευλάμπιος, να φοβερίζει πως θα τσι 
σφάξει ούλους. Κι είπε τότες ο παπάς:

«Ετούτος, χωριανοί, είναι ο ίδιος ο Ηρώδης, 
ο θηριώδης, και θαν αρχινίξει σφαγή νηπίων!». 

Μα τον άκουσε ο Σκορπιός κι επροσβλήθηκε, 
κι είπε του παπά πώς είναι ο Αρχάγγελος Γαβρί-
λης, που ίδια κι απαράλλαχτα βαστά τη σπάθα 
στο τέμπλο τσ’ εκκλησίας των Ταξιαρχών. Τούπε 
τότες κι ο παπάς για να τονε μερέψει:

«Ναίσκε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλης είσαι, κι 
όι ο βερζεβούλης ο Ηρώδης, μόνο να καταλα-
γιάξεις και να μη φοβερίζεις την Αλισάβη και 
τα κοπέλια».

Κι ησύχασε ο Σκορπιός. Μόνο που από τότες 
το χωριό είχε –Θεέ μου συγχώρεσέ με– τέσσερις 
Αρχαγγέλους: τον Γαβρίλο το Σκορπιό, το Μιχαήλο 
τον μικιό Σκορπιό κι άλλους δύο ζωγραφιστούς 
Μιχαήλ και Γαβριήλ, στο τέμπλο τσ’ εκκλησίας 
των Ταξιαρχών.

Το θερίον τσ’ Αποκαλύψεως
Και  σαν  να 

μην μας εφτάνανε 
τα μεθύσια του 
Γαβρίλο, εμέθυσε 
μιαν αργαδινή κι 
ο χοίρος ο Σακό-
ραφος. Και να τε 
πως εγινήκανε τα 
πράματα:

Ζέστη, απού’ 
σκα ο τζίτζιρας 

είχε κείνη την ημέρα και τ’ αγγελούδια πάντα 
σ’ εκδρομή στσι Μαραθομούρες, με την παραμάνα 
τους τον χοίρο, που αμολητό ως τον είχανε στη 
χωράφα, έτρωε σύκα κι απίδια που πέφτανε από τα 
δεντρά, μα νερό βέβαια δεν είχε. Κι ως εγυρίσανε 
το βράδυ στο σπίτι, εμπήκε ο χοίρος στο κατώι 
όπου ήταν η βαρέλα του κρασιού, κι επήγε να 
ξυστεί στην κάνουλα. Μα με το πήγαιν’-έλα τση 
ράχης ντου άνοιξε η κάνολα κι επλημμύρισε το 
κατώι κρασί. Και κορακιασμένος από τη δίψα, 
ως ήτονε, αρχίνιξε να πίνει, ώστενα που εγίνηκε 
σκνίπα στο μεθύσι. Κι έτσα ξεκουτουνιασμένος 
εβγήκε στο τσαρσί και χοροπήδα κι εγιουρούντα 
στσ’ ανθρώπους, σαν το λιονταρή. Κι είπε τότες 
ο Μπουρδελέτζος ο Κωστής:
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–«Έ, για το χατήρι σας,  πάρετέ-το», 
υποχώρησαν δήθεν οι Βαφειανοί και φάγαν 
αυτοί το κρέας!

Από τότες τους Νιππιανούς τους λένε 
«ζουμάδες».

Τ’ ΑΥΓΑ ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ

Μια γερόντισσα είχε μαζέψει μερικά αυγά να 
τα πουλήσει. Όταν πέρασε ο πραματευτής (που 
παίρνει έναντι της αξίας των ειδών που πουλεί 
εκτός από λεπτά και ότι προϊόν του δώσουν οι 
χωρικοί) τον φώναξε:

–«Πόσο θα μου δώσεςι για τούτα-νε τ’ 
αυγά;»

–«60 λεπτά το ένα».
–«Διάλε τόνα θα σου δώσω λιγότερο από 

μισό φράγκο!», απάντησε η γριούλα».
Η γερόντισσα ήταν αποφασισμένη να πουλήσει 

τ’ αυγά της 50 λεπτά το ένα. Επειδή δεν της 
πρόσφεραν την τιμή αυτή, ενόμισε πως κάθε 
άλλη ήταν ασύμφορη και την απόρριψε.

Χαρακτηριστικό ανέκδοτο των συνθηκών 
αγοραπωλησίας με τις παλαιικές απλοϊκές 
χωριάτισσες.

Από το βιβλίο «Αθιβολές» τόμ. Α΄,   
του αξέχαστου Αριστ. Ι. Κριάρη

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά ’πό τα περβόλια

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

«Ελύσσιαξε, μωρέ, ο χοίρος ο Σακόραφος 
και θα μασέ καταλύσει!».

 Τέτοιο πράμα δε μας είχε ξανασυμβεί, κι 
όπως δεν εκατέχαμε το αίτιο για τα καμώματα 
του γουρουνιού, γιατί μόνο αργά το μάθαμε 
από το Σκορπιό, εμιστοπιστέψαμε το Χρουσό 
το ζαβό, τον Ονειροκρίτη, ως το λέγαμε, γιατί 
εξήγα και τα ονείρατα, που είπε πως:

«Ετούτονά δα’ ναι, κακονίζικα, το θερίον 
τσ’ Αποκαλύψεως!».

Κι ένα-δυο γυναίκες εκάμανε το σταυρόν 
τους, κι είπανε και το «Κύριε των δυνάμεων 
μεθ’ ημών γενού…». Μα ως επήγε ο χοίρος να 
γιουρουντίξει του Γιώργη του Καραγκιουλέ, 
δεν τάχασε ο Καραγκιουλές, μηδέ πίστεψε πως 
είναι το τέρας τσ’ Αποκάλυψης, μα του’ δωκε 
μια χουρχουδέ με τη φορφωτήρα του γαϊδάρου 
του και τον εσιχτίρισε:

«Aσιχτίρ, Σακόραφε, που θα μου κάνεις 
εμένα το νταή!».

Μ’ αυτά τα σιχτιρίσματα του Καραγκιουλέ 
μάς τα μπλέξανε πάλι χειρότερα τα πράματα. 
Γιατί, στην ώρ’ απάνω, το’ καμε ο δαίμονας να 

περνά με τη δικολογιά του από την πλατέα ο 
αληθινός Σακόραφος, ο παιδονόμος του σχολειού. 
Κι επροσβλήθηκε βέβαια ο άνθρωπος κι είπε του 
Καραγκιουλέ ν’ αναμαζώξει τη γλώσσαν του ο 
ανεμογάμης. Κι εχύμηξε ο γεις τ’ αλλουνού και 
με τσ’ αμπωχτές τωνε φουκαρώσανε στο διπλανό 
καφενείο του Φραγκιού, και νταραγκουνήσανε 
την κονσόλα με τ’ ανθοδοχείο τση Φραγκιού-
δαινας κι έπεσε στσι κεφαλές τωνε το γυαλί με 
τα πούλουδα και τα νερά και τσι ’καμε σιχριντί 
μπερμπελέσι. Εμπήκανε ωστόσο στο χορό, για 
να υπερασπιστούνε το Σακόραφο, η δικολογιά 
του και ο παπάς, γιατί του κατέβαζε ο Καραγκι-
ουλές τα εικονίσματα με τα γαμοσταυρίδια του, 
κι όξω στην πλατέα αρχινίξανε το χαβαλέ τους 
τα κοπέλια, που βολοσέρνανε μια λαμαρίνα, κι 
εκάνανε ένα διαόλου γουργουλέ απού ξεσήκωσε 
το χωριό στο πόδι κι εκατέβηκε συγκλώναρο 
στο τσαρσί. Και καλά που μπήκανε στη μέση οι 
γυναίκες, που φωνάζανε στσ’ άντρες τωνε:

«Για όνομα του Θεού, κάμετε!».
Εφοβέρισε κι ο παπάς πώς θα κάμει γενικόν 

αφορεσμό, σα δε φοβούνται οι γουρσουλαμάδες 

τσ’ Αγίους να βλαστημούνε σαν τζι Χαλιχούτηδες, 
όξω από την εκκλησία των Ταξιαρχών. Κι ετσά 
καταλαγιάξανε.

Μα ο άλλος Σακόραφος, ο χοίρος, δεν είχε 
ησυχασμό, γιατί, εξόν το μεθύσι του, τον είχε 
ζωγλάνει η φορφωτήρα που του’ παιξε ο Καραγκι-
ουλές. Μα ’μπεψε ο Θεός και φάνηκε τ’αφεντικό 
του ο Σκορπιός, που μας εφώναξε να μην το 
πειράξομε το ζώο, γιατί δεν είν’ ευτό δαιμονι-
σμένο, παρά ’ναι μεθυσμένο, κι ό,τι κάνει το 
μεθύσι του το κάνει.

«Αφερίμ, μωρέ», του’ πε τότες ο παπα-Ευλά-
μπιος. «Δε μας έφτανες του λόγου σου, τζιλι-
κουντάνη, παρά θάν’ έχομε ’δα και τα μεθύσια 
του χοίρου σου!».

Μα με το να δει το γουρούνι τ’αφεντικό του, 
εμέρεψε κι έθεκε να κοιμηθεί στο πεζοδρόμι, κι 
άνθρωπος δεν το πείραξε, γιατί φοβούμασταν 
μην ξυπνήσει και τ’απανωδιώξει και μάσε γιου-
ρουντήξει πάλι…

Φιλώ σας κατακούτελα
Ο γέρω Χαράλαμπος

Οπόχει έτοια μποδίσματα 
δεν πολεμά με δέκα
γνωρίζεις το κι εσύ καλά, 
κι ας είσαι και γυναίκα.

ΠOIHTHΣ
Τούτα τα λόγια τρέμοντας 
τα χείλη ανεθιβάνα,
τα μάτια ετρέχαν ποταμός, 
στη γην πηλόν εκάναν.
Eσκόλασε το διάταμα 
για τότες η Φροσύνη,
δεν ήθελε άλλο να τση πει, 
ογια την ώραν εκείνη
είδεν το πως τα χείλη της
εχάνα ό,τι μιλούσα,
δε θέλει ν αποδιαντραπεί 
πλιότερα η Aρετούσα.
Kι εις άλλην ώραν και 
καιρό βούλεται να μιλήσει,
και τούτα τα διατάματα 
πάλι να ξαναρχίσει.
Έχει καημένα σωθικά, 
χείλη φαρμακεμένα,
σ’ ό,τι ήκουσε της Aρετής, 
δεν τσ’ ήρεσε κιανένα.
Kι ίντα δεν κάνει ο Έρωτας 
σε μια καρδιά π’ ορίζει
σαν τη νικήσει, ουδέ καλό 
ουδέ πρεπό γνωρίζει.
Ίντα δεν κάνει ο πίβουλος, 
όντε το νίκος έχει,
και πού τα βρίσκει τα πολλά, 

τα τόσα που κατέχει!
Με πόσες στράτες μάς γελά, 
με πόσες μάς πειράζει,
πώς μάσε δείχνει δροσερόν 
εκείνον οπού βράζει!
Πόσα μάς τάσσει ο αδικητής, 
κι απόκει μας κομπώνει,
πόσα μάς γράφει στην αρχή, 
κι ύστερα μας τα λειώνει!
Και ποιος μπορεί ν’ αντισταθεί, 
την ώρα οπού θελήσει
ν’ αρματωθεί με πονηριές, 
να μάσε πολεμήσει;

θιβολές

ΖΟΥΜΑΔΕΣ ΟΙ ΝΙΠΠΙΑΝΟΙ

Κάποτε βγήκαν στην κλεψιά μια παρέα 
Βαφειανοί και Νιππιανοί. Έκλεψαν ένα μοσχάρι, 
το μετέφεραν σε κάποια μάντρα και ανέλαβαν 
να το ψήσουν οι Βαφειανοί για να το φάνε όλοι 
μαζί. Καθώς το ψήνανε, οι Βαφειανοί αποφάσισαν 
να γελάσουν τους Νιππιανούς και να το φάνε 
μόνοι τους.

Μόλις ψήθηκε, βάλανε σε χωριστό λαβέτζι 
το ζωμό και σε άλλο το κρέας, κι όταν κάθησαν 
να φάνε άρχισαν οι Βαφειανοί να λένε

–«Εμείς θα φάμε το ζουμί. Εμείς θέλουμε 
το ζουμί!»

Οι Νιππιανοί υποψιαστήκανε πως μέσα στο 
λαβέτζι του ζωμού θάχαν αφήσει οι άλλοι τα 
καλύτερα κομμάτια το κρέας, αλλά και από απλή 
αντίδραση, άρχισαν να φωνάζουν κι αυτοί

–«Όι εμείς θα φάμε το ζουμί».

συνέχεια από τη σελ. 3
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Ο πολιτιστικός σύλλογος Αρμένων με την βοήθεια των παιδιών, 

έφτιαξε το πρωτομαγιάτικο στεφάνι που το βράδυ της Πρωτομαγιάς, 
το κρέμασε στο πλάτανο της πλατείας του χωριού μας, όπως είναι 
πλέον έθιμο, και θα καεί στο πανηγύρι του Αι Γιάννη του Κλήδονα 
τον Ιούνη και είσαστε όλοι καλεσμένοι.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου

Το πρωτομαγιάτικο στεφάνι

Την πρώτη του Μάη, πρωί-πρωί, πήγαμε στον κάμπο για να 
μαζέψουμε διάφορα λουλούδια όπως μαργαρίτες, μαντηλίδες και 
μαχαιρίδες. Μετά κόψαμε ένα μάτσο στάχια. Στον ποταμό πίσω από 
το μαγαζί του κύριου Κώστα Κουτσουπάκη κόψαμε κρίνους που 
ήταν υπέροχοι. Τα τριαντάφυλλα ήταν πανέμορφα και με φωτεινά 
χρώματα όπως κόκκινο, κίτρινο, μοβ. Τα σκυλάκια που είχαν υπέροχα 
λαμπερά χρώματα και η βουκαμβίλια με τους υπέροχους μοβ ανθούς 
της. Ο ψαρόγαλος, ο θύμος που μοσχοβολάει. Όλα αυτά τα λουλούδια 
βάλαμε στο στεφάνι. Επίσης στο στεφάνι κρεμάσαμε μία αγκινίδα 
για τη γλωσσοφαγιά, ένα κουκί για την καρποφορία, ένα σκόρδο για 
το μάτι και μια αγκινάρα για τους εχθρούς. Το βράδυ το κρεμάσαμε 
στην πλατεία του χωριού.

Μανώλης Χρήστου Τσιτσιρίδης

Από αριστερά η Σούλα Καραγιαννάκη, η Ελένη Ράλιου, ο Σήφης Νικολουδάκης, 
η Ελεάνα Αλβανού, ο Αλέξανδρος Αλβανός, ο Στρατής Τσιτσιρίδης, ο Μανώλης 
Τσιτσιρίδης, η Χαρά Καραβελάκη, η Αρτεμησία Τσιτσιρίδη και οι εκπρόσωποι 
του πολιτιστικού συλλόγου. 

Γιορτάστηκε και φέτο το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στο χωριό στις 21 
Μαΐου. Ακολούθησε η καθιερωμένη φιλοξενία των παρευρισκομένων από τον 
Μανώλη Χαιρετάκη στο κτήμα του  που βρίσκεται δίπλα.

Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε τρείς 
φωτογραφίες που μας διέθεσε από το 
αρχείο του ο Μιχάλης Γιανναράκης.

Ευχαριστούμε όλους τους αναγνώστες 
της εφημερίδας μας που ευγενικά μας 
παραχωρούν φωτογραφίες από το 
αρχείο και τους διαβεβαιώνουμε ότι 
θα δημοσιευθούν στα επόμενα τεύχη 
της εφημερίδας μας.

Οι φωτογραφίες μας

Ο Μιχάλης  
με την Μαρία  
Βασιλείου Καβρουλάκη

Από αριστερά ο αξέχαστος Μιχάλης Καβρουλάκης, στο κέντρο 
ο αδελφός του Βασίλης Καβρουλάκης και δεξιά ο Μιχάλης 
Γιανναράκης

Ο συμπέθερος του Μιχάλη, Πριπάκης Ανδρέας, τα εγγόνια τους 
Ανδρέας και Μιχάλης, παιδιά του Μανώλη Γιανναράκη, και δεξιά 
ο Μιχάλης Γιανναράκης.

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Χανίων, ο Δήμος Απο-
κόρωνα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων, 
προκήρυξαν το
Διεθνές Ανοικτό Τουρνουά «Αποκόρωνας 2014» 

που θα διεξαχθεί από 
24 έως 31 Αυγούστου 

στους Αρμένους.
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ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΡΑ  
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Την Παρασκευή 18 Απριλίου, δηλαδή την Μεγάλη 
Παρασκευή, ο πολιτιστικός μας σύλλογος συγκέντρωσε όλα 
τα παιδιά του χωριού για να πάμε να πούμε τα κάλαντα. 
Δεν ήρθαν όλα τα παιδιά, αλλά ήμασταν μία μικρή ωραία 
παρέα, η Ντόνα, η Φρόσω, η Φιλιώ,  η Αριάδνη, η Ειρήνη, 
ο μικρός μας Μανώλης και ο εκπρόσωπος του πολιτιστι-
κού μας συλλόγου. Κρατώντας μια τσάντα η οποία είχε 

κεριά και αυγουλάκια όπου τα δίναμε σε κάθε σπίτι που 
λέγαμε τα κάλαντα. Εμείς δίχως να θέλουμε να έχουμε 
κάποιο χρηματικό κέρδος παρά μόνο ένα χαμόγελο και 
μια ευχαρίστηση από τους ανθρώπους και ιδιαίτερα από 
τους μεγαλύτερους αφού τα γνώριζαν και τραγουδούσαν 
μαζί μας. Αυτό ήταν πολύ όμορφο επειδή οι άνθρωποι που 
τα ήξεραν ή όχι, χαίρονταν που μας έβλεπαν, γιατί παρά 
τις δυσκολίες της εποχής, τα έθιμα κάθε τόπου δεν πρέπει 
να ξεχνιούνται και εμείς φέτος είπαμε να τα θυμίσουμε 
και να αρχίσουμε να τα τηρούμε κάθε φορά και έτσι να 
αρχίσει να ξαναχτίζεται αυτή η μεγαλύτερη αγάπη που 
είχε κάθε χωριανός για τον άλλο. Τέλος θα ήθελα να σας 
πω, πως ήταν μια πολλή ωραία εμπειρία και του χρόνου 
ελπίζω με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή να πάμε, γιατί 
μερικοί άνθρωποι έκφρασαν έντονα την χαρά τους και 
μας ενθάρρυναν να πηγαίνουμε κάθε χρόνο. Αυτή την 
εμπειρία δεν θα την ξεχάσω ποτέ γιατί ήταν μια από τις 
ωραιότερες, αυτές τις Άγιες μέρες.

Φιλιώ Προεστάκη

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Πασχαλιάτικες γιορτές στους Αρμένους
Έκπληξη μας φύλαγε εφέ-
τος τη Μεγάλη Παρασκευή, 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
και τα παιδιά του χωριού 
μας τραγουδώντας του 
Χριστού τα Πάθη, σε όλο 
το χωριό, χαρίζοντας και 
μια αναστάσιμη λαμπάδα 
σε κάθε σπίτι.

Χαιρόμαστε που η δημο-
σίευση στην εφημερίδα 
μας κάθε χρόνο του με-
γαλύτερου μέρους από τα 
κάλαντρα έπιασε τόπο. 
Συγχαίρουμε τα παιδιά, 
το Σύλλογο και τον πρω-
τεργάτη της ιδέας Χρήστο 
Τσιτσιρίδη.

Το «δεύτε λάβετε φως» από τον Παπά Μανώλη. «Χριστός Ανέστη» στο προαύλιο της εκκλησίας του 
Αγίου Νικολάου.

Ο επιτάφιος την Μεγάλη Παρασκευή στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ακολούθησε για μια ακόμα 
χρονιά η περιφορά του σε όλο το χωριό.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ

Είχαμε αναφερθεί πριν 15 ολό-
κληρα χρόνια, το 1999, στο 14ο 
τεύχος της «Ελευθερόπολης», για 
την κατάσταση που επικρατούσε 
στο κτήριο του Δημοτικού σχολείου 
του χωριού μας, με τα διάσπαρτα 
στο πάτωμα αρχεία, το διδακτικό 
υλικό, αναμνηστικές φωτογραφίες 
κλπ. Είχαμε γράψει τότε: 

«Πλούσιο υλικό για τους μελε-
τητές της Ιστορίας του χωριού μας 
βρίσκεται στο κτήριο του Δημοτι-
κού Σχολείου. Είναι το αρχείο του 
σχολειού, από την ίδρυσή του μέχρι 
και τα τελευταία χρόνια λειτουργίας 
του. Αποτελείται από Μαθητολόγια, 
Βιβλία Πιστοποιητικών, Πρωτόκολλο, 
Βιβλίο πρακτικών σχολικής εφορίας, 
Φάκελο εισερχομένων εγγράφων, 
Βιβλίο ιστορίας του σχολείου κλπ. 
Δυστυχώς οι συνθήκες φύλαξής του, 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δεν 
είναι οι καλύτερες, με αποτέλεσμα 
μέρος του, άγνωστο πόσο, να έχει 
χαθεί ή καταστραφεί και το υπόλοιπο 
να έχει κακά χάλια. Η ιστορία του 
σχολειού είναι σημαντικό μέρος 
της ιστορίας του χωριού από όπου 
μπορούν να αντληθούν πολύτιμες 
πληροφορίες και συμπεράσματα, 
ιδιαίτερα για την κοινωνική κα-
τάσταση και την ζωή του χωριού 
μας. Οι δάσκαλοι, το πλήθος των 
μαθητών, τα προγράμματα και τα 
μαθήματα διδασκαλίας, οι βαθμοί, 
οι προαγωγές, τα εποπτικά μέσα, 
τα σχολικά βοηθήματα και τα βι-
βλία, ο αριθμός των μαθητών και 
η συμπεριφορά τους, οι μη διδα-
κτικές δραστηριότητες, αργότερα 
τα συσσίτια και ο σχολικός κήπος 
κλπ είναι θέματα που θα πρέπει να 
καταγραφούν όσο υπάρχουν ακόμα 
διαθέσιμες πηγές.

…………….
Ας ελπίσομε ότι σύντομα θα 

σταματήσει αυτή η αδιαφορία, και 
το αρχείο θα φυλαχθεί, θα συντηρη-
θεί και θα τεθεί στη διάθεση όσων 
επιθυμούν να το μελετήσουν.»

Δυστυχώς το αρχείο του σχολείου 
εξακολουθεί να είναι κατά κερμα-
τισμένο, με τμήμα του να βρίσκεται 
στο κοινοτικό γραφείο, στο Ιστορικό 
Αρχείο Κρήτης, και το μεγαλύτερο 
μέρος να έχει καταστραφεί ή να 

βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών. 
Μετά από δεκαπέντε χρόνια 

επαναλαμβάνομε την έκκληση το 
αρχείο να ανασυγκροτηθεί, να φυ-
λαχθεί, να συντηρηθεί και να τεθεί 
στη διάθεση όσων επιθυμούν να το 
μελετήσουν. 

Στην προσπάθεια δε, ανάδειξης 
γενικότερα της ιστορίας του χωριού 
μας και ειδικότερα της πορείας και 
της ιστορίας του σχολειού μας, και 
προκειμένου να καταγραφεί και 
να διατηρηθεί κατά το δυνατόν το 
υπάρχον υλικό για να αποτελέσει τη 
βάση για μεταγενέστερες έρευνες, το 
μέχρι σήμερα ελάχιστο διασωθέν υλικό 
που τέθηκε στη διάθεσή μου από τον 
Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, 
Γιώργο Πριπάκη, μελετάται από τον 
γράφοντα προκειμένου να αποτελέσει 
επιστημονική ανακοίνωση με τίτλο: 
«Το δημοτικό σχολείο Αρμένων: 
ιστορία, προγράμματα και βιβλία 
1885-1987» στο επικείμενο συνέδριο 
Ιστορίας της Εκπαίδευσης με Διεθνή 
Συμμετοχή που θα πραγματοποιηθεί 
στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας τον 
Ιούνη του 2014. Θα δοθεί έτσι η ευ-
καιρία, εκτός των άλλων, προβολής 
του τόπου μας και της ιστορίας του. 
Στο πλαίσιο αυτό θα παρακαλούσα-
με όσους συγχωριανούς μας έχουν 
στα προσωπικά τους αρχεία οποι-
οδήποτε υλικό αφορά στο σχολειό 
μας (βιβλία, ελέγχους, βαθμολογίες, 
φωτογραφίες, νομοθεσίες, σχολικά 
έγγραφα ή αποφάσεις κλπ) να μας 
το στείλουν, ώστε, δημοσιεύοντάς 
το -με ιδιαίτερη αναφορά στην πηγή 
του- μέσα από τις σελίδες της εφημε-
ρίδας μας, της «Ελευθερόπολης»,  να 
τεθεί στη διάθεση των ιστορικών και 
γενικότερα του κάθε ερευνητή. 

Η ιστορία του σχολείου μας είναι 
σημαντική και αφορά στον καθένα 
από μας που με κάποιον τρόπο συν-
δεόμαστε μαζί της: μαθητές εμείς οι 
ίδιοι, οι γονείς μας, οι αναμνήσεις 
από τους δασκάλους μας, τις εκδη-
λώσεις, τον σχολικό κήπο. 

Στο παρόν τεύχος δημοσιεύομε 
ένα μέρος της ιστορίας του Σχολεί-
ου μας και θα συνεχίσομε και στα 
επόμενα τεύχη. 

Γ.Τ.

από τα αρχεία του σχολείου μας

Μετά τις αλλεπάλληλες εξεγέρσεις και επαναστάσεις των Κρητών και σε 
συνέχεια των συνθηκών των Μεγάλων Δυνάμεων, όταν αρχίζει να κάμπε-
ται η δυναμική παρουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αρχίζει και η 
καλλιέργεια των γραμμάτων κι η πνευματική ανάπτυξη των υπόδουλων, με 
τη δημιουργία σχολείων, συχνά χρηματοδοτούμενων από την εκκλησία.

Στους Αρμένους από το 1885 λειτουργεί δημόσιο σχολείο με 4 τάξεις 
κατωτέρας και χωριστά την φοίτηση αρρένων και θηλέων. «Το διδακτήριο 
ανηγέρθη κατά το έτος 1879 δαπάναις της κοινότητος Αρμένων Αποκο-
ρώνου». Το δαπανηθέν ποσό συγκεντρώθηκε «δι’ ερανικού καταλόγου, 
συνταχθέντος υπό των προκρίτων της Κοινότητος… ευχαρίστως και άνευ 
δυστροπίας», όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Ιστορίας του Σχολείου.

Το διδακτήριο ανεγέρθη στην τοποθεσία «Χοντροληά». Η ονομασία 
προέρχεται από την πελώρια ελιά που υπήρχε εκεί, και το μέρος αυτό 
επιλέχτηκε διότι «ήτο το μέσον του χωρίου και απείχεν πολύ από την 
Τουρκικήν συνοικίαν, η οποία κατελάμβανε την βορειοδυτικήν πλευράν 
της κοινότητος». Το μήκος του διδακτηρίου ήταν 18, 20μ, το πλάτος 7,65μ, 
το ύψος 6,25μ και ο όγκος του 870,187κ.μ.

Είχε 3 αίθουσες διδασκαλίας, από ανατολή προς δύση, ενώ η πρόσοψη 
του σχολείου ήταν προς Βορρά. Κάθε αίθουσα ήταν τελείως χωρισμένη 
από την άλλη και είχε δική της είσοδο. Κάθε αίθουσα ήταν περίπου 35τ.
μ. Στο διδακτήριο δεν υπήρχαν βοηθητικοί χώροι «δια χειροτεχνίας ή 
τραπεζαρίαν δια συσσιτία κτλ και τούτο πάντοτε υπήρχεν η προοπτική 
της ανεγέρσεως νέου διδακτηρίου πληρούντος της όρους της συγχρόνου 
παιδαγωγικής και υγιεινής». Η αυλή του διδακτηρίου είχε έκταση 384 
τ.μ. και το μεγαλύτερο μέρος της ήταν προς τη νότιο πλευρά. Η πρόσοψη 
του σχολείου δεν είχε αυλή, αλλά μόνο μια στενή λουρίδα από το ένα 
άκρο στο άλλο!

Οπως σημειώνεται «εις την αυλήν του διδακτηρίου συνηθροίζοντο οι 
κάτοικοι του χωρίου επί Τουρκοκρατίας και διεσκέδαζον την Καθαράν 
Δευτέραν και την ημέραν του Πάσχα». 

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύομε προέρχονται από το αρχείο του αείμνηστου, για 
χρόνια δασκάλου στο Δημοτικό Σχολείο Αρμένων, Γιάννη Χαραλαμπάκη, ο οποίος 
εικονίζεται και στις δύο φωτογραφίες.  Οι φωτογραφίες χρονολογούνται στα τέλη 
της δεκαετίας του 1950.
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Στη δυτική γωνία της αυλής υπάρχει πεύκο 
το οποίο δόθηκε από τον «Γεωργικόν κήπο, 
αγροκήπιον Σούδας επί Γεωπόνου Διευθυντού 
αγροκηπίου Περάκη»,  «φυτευθέν κατά το έτος 
1915 επί διευθυντού Ευσταθίου Ζομπανάκη», 
και το οποίον αποτελούσε «το οικόσημον του 
διδακτηρίου». Στη νότια πλευρά φυτεύτηκαν, πολύ 
αργότερα,  από την δασκάλα Μαρία Σκανδάλη 
το 1952 τέσσερις πασχαλιές, ενώ στη βόρεια 
πλευρά υπήρχαν τριανταφυλλιές. ΄Αλλωστε, 
ήδη από την ίδρυση του σχολείου, σύμφωνα και 
με το νόμο προβλεπόταν ίδρυση και λειτουργία 
σχολικού κήπου: « Εκάστω Δημοτικώ σχολείω ή 
Γραμματοδιδασκαλέιω προσαρτάται κήπος, αγρός 
ή κτήμα υπό της Κοινότητος παραχωρούμενον, 
εν ώ οι μαθηταί ασκούνται υπό την οδηγίαν του 
διδασκάλου εις γεωργικάς εργασίας».

Με το διάταγμα 102/ Ιουνίου 1911 της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής ο νομός Χανίων διαιρείται 
σε 76 σχολικές περιφέρειες και ιδρύεται σχολείο 
αρρένων «εν Αρμένοις περιλαμβάνον τα χωρία 
Αρμένους και Τσιβαράν» καθώς και «αδιαίρετον 
θηλέων εις ού την α’ και β’ τάξιν θα συμφοιτώσιν 
άρρενα και θήλεα».

Επειδή δε, οι Αρμένοι «ήσαν κέντρον του τέως 
Δήμου Αρμένων του 4ου της Επαρχίας Αποκο-
ρώνου και ήτο το μόνον χωρίον εις το οποίον 
υπήρχεν διδακτήριον δαπάναις της κοινότητος 
και εις το οποίον ενεγράφοντο μαθηταί ερχόμενοι 
εξ όλου του Δήμου», το σχολείο, επί Κρητικής 
Πολιτείας το 1909, από κατώτερο δημοτικό με 4 
τάξεις (Α’, Β’, Γ’ και Δ’) «προήχθη εις ανώτερον 
Δημοτικόν σχολείον» με προσθήκη των τάξεων Ε’ 
και Στ’», γεγονός το οποίο «εωρτάσθη ως ευτυχές 
γεγονός, υπό των διδασκάλων, των αρχών και 
πολλών κατοίκων». 

Από το «Μαθητολόγιον του εν Αρμένοις 
Αποκορώνου Δημοτικού Σχολείου» μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι το 1899-1900 οι 73 εγγραφέντες 

στο σχολείο μαθητές χωρίζονται σε εγγραφέντες 
α’ και β’ εξαμήνου (και στο β’ εξάμηνο προστί-
θενται ακόμη δύο μαθητές, προφανώς ερχόμενοι 
από κάποια άλλη τοποθεσία). Το σχολείο είναι 
μονοτάξιο, αρρένων, και η συντριπτική πλειοψηφία 
των γονέων (επάγγελμα πατέρα) είναι γεωργοί, 
ενώ αναγράφεται και ως επάγγελμα το «επαί-
της». Διευθυντής στο σχολείο είναι ο Χρήστος 
Δ. Καλλιβρετάκης ενώ υπογράφει, «εν Χαλέπα 
3 Ιουλίου 1900» και βοηθός του διευθυντή. Το 
1900-01 το σχολείο αναφέρεται ως «Μονοτάξιον 
Δημοτικόν Σχολείον Αρρένων Αποκορώνου» με 
62 μαθητές, το 1901-02 ως «Δημοτικόν Σχολείον 
Αρμένων Αποκορώνου» με 85 μαθητές. 

Το 1903-04 δάσκαλος είναι ο Φραντζεσκάκης, 
το 1905-1906 ο Σπυρίδων Παπαγιαννάκης, το 
1906-07 ο Νικόλαος Λουλουδάκης, το 1907-08 ο 
Ιωάννης Περάκης, το 1908-09 ο Ιωάννης Περάκης 
και ο ιερέας Ιωάννης Λαγουμιτζάκης.

Πολλοί δάσκαλοι δίδαξαν στο σχολείο τους, 
από το χωριό τους, τα γειτονικά χωριά ή άλλα 
μέρη της Ελλάδας (στην μικρή τους μειοψηφία) 
«ουχί βεβαίως πτυχιούχοι της εποχής των, αλλά 
περισσότερον εγγράμματοι των άλλων κατοί-
κων». Στο βιβλίο της Ιστορίας του Σχολείου 
αναφέρονται ότι:

Δάσκαλοι του κατώτερου δημοτικού σχολείου 
ήταν: Καλλιβρετάκης Χρήστος εξ Αρμένων, Αν-
δρουλάκης Κων/νος εκ Ρεθύμνου, Καλογιαννίδης 
Λεωνίδας εκ Παλαιάς Ελλάδος, Μανιουδάκης 
Κων/νος εκ Προβάρματος, Μπιράκης Ιωσήφ εκ 
Ρεθύμνου, Καραγιαννάκης Μάρκος εκ Φρε, Λου-
λουδάκης Νικόλαος εκ Χανίων, Φραντζεσκάκης 
Γεώργιος εκ Βάμου, Παπαγιαννάκης Σπυρίδων 
εξ Αρμένων, Λαγουμιτζάκης Ιωάννης εκ Φρε, 
Πανηγυράκη Ανδριανή εξ Αρμένων, Καραπα-
τάκη Ελένη

Δάσκαλοι του ανώτερου δημοτικού σχολείου 
ήταν: Προβιδάκης Γ., Σαβάκης Μεν., Βιριράκη 
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Τζομπανάκης Ευστάθιος εκ Προβάρματος, Πα-
παμάρκου Δημοσθένης εκ Νέου Χωρίου, Πανη-
γυράκη Ανδριανή εξ Αρμένων, Παπαγιαννάκη 
Αναστασία εξ Αρμένων, Τζουστάκη Ευρυδίκη εξ 
Αρμένων, Θεοδωράκη Αναστασία εξ Αρμένων, 
Σταυρίδης Παράσχος, Παπαγιαννάκη Μαρία 
εξ Αρμένων, Παπουτσάκης Ελευθέριος εξ Αρ-
μένων, Χαραλαμπάκης Ιωάννης εξ Αρμένων, 
Αρδαχθιανάκη Υακίνθη εξ Αρμένων, Κελαϊδή 
Δήμητρα εκ Νέου Χωρίου, Σκανδάλη Μαρία εξ 
Αρμένων, Αγανιωτάκη Δέσποια εξ Ιεράπετρας, 
Χαρίτου Αθηνά εκ Καλυβών, Τζουστάκη Αι-
κατερίνη εξ Αρμένων, Παπαδάκη Ευλαμπία εκ 
Πλάκας, Βαγιωνάκης Νικόλαος εκ Νέου Χωρί-
ου, Πολάκη Μαρία εκ Σφακίων, Καλλιτσάκης 
Χρήστος εκ Μαχαιρών, Κεκεδάκη Ιωάννα εκ 
Πεμονίων, Πετράκης Ι. Χρήστος από την Ασή 
Γωνιά Αποκορώνου, Κοτζαμιτασάκη Στέλλα, 
Παπαδομανωλάκης Κ. Δημήτριος από της Μα-
χαιρούς Αποκορώνου, Κατράκης Ευτ. Γεώργιος 
από Χανιά, Σπαντιδάκης Ε.

Παράλληλα, στο παλιό σχολείο λειτουργεί 
και Παρθεναγωγείο, όπου, όπως αναφέρεται  «η 
φορεσιά, η ποδεσιά κι η στόλιση των κοριτσιών 
του παλιού της Παρθεναγωγείου, δείχουν καλό 
πολιτισμό και βιωτικό επίπεδο, κι όχι μόνο κείνη 
τη στερημένη εποχή. Δείχνουν ακόμη, όχι περιο-
ρισμένη, αυτάρκη, αλλ’ ανταλλακτική οικονομία, 
επικοινωνία δηλαδή και χρηματική συναλλαγή 
με το αστικό κέντρο, τα Χανιά, την πόλη – εστία 
της διεθνούς διπλωματίας, εστία κοινωνικής, 
φιλολογικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής, εκ-
παιδευτικής και οικονομικής ζωής».

(συνεχίζεται)
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ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Στα τέλη του 1938 ο Πέτρος, ένα όμορφο, 
ξανθό παλικάρι από την Κίσσαμο, γύρισε στα 
Χανιά. Μόλις είχε απολυθεί από τον στρατό, 
σχεδόν 3 χρόνια στα ελληνογιουγκοσλαβικά 
σύνορα σκάβοντας οχυρώματα. Κι από τρο-
φοδοσία, κουραμάνα, χόρτα που μάζευαν οι 
φαντάροι και ό,τι κατέβαζε το ποτάμι. Αμέσως 
γράφτηκε στην Ιερατική Σχολή, ο πόθος του 
από παιδί ήταν να ιερωθεί. Κάποια μέρα επι-
σκέφθηκε κάτι συμπεθέρους του στο σπίτι τους 
στην Σπλάντζια. Είχαν μια κόρη την Πελαγία 
που τέλειωνε το Παρθεναγωγείο. Πάνω στον 
μπουφέ ο Πέτρος πρόσεξε μια φωτογραφία, 
ήταν η Πελαγία μαζί με μια άλλη κοπέλα δίπλα 
στα ποδήλατά τους.

- Ποιό είναι αυτό το κορίτσι; ρώτησε την 
Πελαγία.

- Η Ερηνούλα, η καλύτερη φίλη μου, είμαστε 
συμμαθήτριες.

Έρωτας από φωτογραφία; Πολύ πιθανόν. 
Το βέβαιον είναι ότι την επομένη ο Πέτρος την 
είχε στήσει έξω από το Παρθεναγωγείο. Μετά 
τις συστάσεις, προσφέρθηκε να συνοδεύσει την 
Ερηνούλα μέχρι το σπίτι της. Έμενε σε ένα σπιτάκι 
στο Χαμάμ σοκάκι στο παλιό λιμάνι μαζί με την 
χήρα μητέρα της. Η μάνα της, η Κατερίνη, ήταν 
γέννημα-θρέμμα Αρμενιανή, κόρη του Γιάννη 
Λιονάκη. Ο Πέτρος δεν συνόδευσε βέβαια την 
Ερηνούλα μέχρι το σπίτι της, θα οργίαζαν τα 
κουτσομπολιά. Λίγα τετράγωνα μόνο αλλά 
ήταν αρκετό. Το ειδύλλιο είχε πλεχτεί. Λίγες 
εβδομάδες αργότερα έγινε ο γάμος και την επο-
μένη Κυριακή η χειροτονία του Πέτρου. ‘Ήταν 
Γενάρης του 1940.

Ο τότε επίσκοπος, Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης, 
τον διόρισε σε ένα ορεινό χωριό, τους Κάμπους 
[κατ΄ ευφημισμόν] Κεραμιών, μάλλον το πιο 
ψηλό χωριό στα Λευκά Όρη. Δεν είχε τελειώσει 
το Γυμνάσιο, αν και υποσχέθηκε στον Επίσκοπο 
[αλλά κυρίως στον εαυτό του] ότι θα έπαιρνε 
και πτυχίο Θεολογίας από το Πανεπιστήμιο. 
Και το πήρε. Γράφτηκε στο Γυμνάσιο Χανίων 
κι έκανε την διαδρομή από τον κατσικόδρομο 
χωριό-Χανιά, 3 ώρες κατέβασμα, 4 ώρες ανέ-
βασμα. Ευτυχώς οι καθηγητές βλέποντας την 
κατάσταση, δεν είχαν απαίτηση για καθημερινή 
παρουσία. Τους είχαν εντυπωσιάσει ο ζήλος και 
η επιμέλεια του νεαρού ιερωμένου.

Στο χωριό οι κάτοικοι αγκάλιασαν με αγάπη 
το νεαρό ζευγάρι. ΄Ηταν περήφανοι για τον 
δραστήριο παπά τους που είχε το χάρισμα να 
μιλά τόσο όμορφα. Μόνο με την νεαρή παπα-
διά είχαν παράπονα. Ήταν όμορφη κοπέλα 
αλλά πολύ λεπτή για τα γούστα τους, χόρευε 
όμως πολύ ωραία. Ο άντρας της την καμάρωνε 
[ήταν και καλλίφωνος] και της τραγουδούσε 
μαντινάδες: 

«Άγγελος είσαι μάτια μου 
κι αγγελικά χορεύεις 

κι αγγελικά πατείς την γη 
και όλους τους μαγεύεις».
Μαζί με το ανδρόγυνο έμενε εξαρχής κι η 

μάνα της Ερηνούλας, η χήρα Κατερίνη, που από 
Αρμενιανή έγινε κι αυτή Καμπιανή [το σπιτάκι 
της στο Χαμάμ σοκάκι κατέρρευσε αργότερα 
από τους βομβαρδισμούς]. Αυτά μέχρι τις 28 
Οκτωβρίου που έγινε η ιταλική εισβολή. Πολλοί 
νέοι από το χωριό έφυγαν για το μέτωπο. Λίγους 
μήνες αργότερα η Ελλάδα στέναζε από την 
γερμανική Κατοχή. Μόνο η Κρήτη -το αβύθιστο 
αεροπλανοφόρο- έμενε ελεύθερη. Για πόσο ακόμα; 
Μέχρι τη μάχη της Κρήτης. Μόλις μαθεύτηκε 
το νέο οι άντρες του χωριού -οι περισσότεροι 
ηλικιωμένοι- οπλισμένοι με παλιοσισανέδες, 
στειλιάρια και μαχαίρια, χτύπησαν χαράματα 
την πόρτα στο σπίτι του παπά.

- Γέροντα, ομπρός, πάμε να σκοτώσουμε τσι 
τρισκατάρατους που πέφτουν από τον ουρανό, 
θα τσι ξεσκληρίσουμε.

-Μα εγώ είμαι παπάς, δεν κάνει να σκο-
τώνω.

- Ε, εσύ να μη σκοτώνεις, η Εκκλησία όμως 
πρέπει να ευλογά. Πάρε τον σταυρό και μπες 
ομπρός. 

Δεν σήκωναν αντίλογο. Ροβολήσανε απ’ το 
βουνό μα όταν πλησίαζαν στον προορισμό τους 
μάθανε πως οι Γερμανοί είχαν ήδη επικρατήσει 
και προέβαιναν σε αθρόες συλλήψεις. Ένα βομ-
βαρδιστικό γάζωσε τον δρόμο, ίσα που πρόλαβαν 
να κουτρουβαλήσουν στο χαντάκι να σωθούν. 
Οι επίδοξοι αγωνιστές γύρισαν στο χωριό χωρίς 
πολεμικές δάφνες αλλά κουβαλώντας κάποια 
λεία, ένα σχισμένο αλεξίπτωτο και τέτοια.

Η Γερμανική Κατοχή στην Κρήτη, όπως και 
στην υπόλοιπη Ελλάδα, ήταν ιδιαίτερα σκληρή 

στις πόλεις και τα πεδινά μεγαλοχώρια. Στα από-
μακρα όμως χωριά, τα ορεινά, αρκετοί κάτοικοι 
δεν είχαν δει Γερμανό. Έβλεπαν όμως αντάρτες, 
Άγγλους στρατιώτες που τους έκρυβαν. Φήμες 
έλεγαν για σκοτωμένους Γερμανούς που τους 
έριχναν σε καταβόθρες στις σπηλιές που είχαν 
τα μιτάτα τους για να εξαφανιστεί κάθε ίχνος. 
Εδώ οι Γερμανοί για μια γερμανική κάλτσα που 
βρήκαν έκαψαν χωριό ολόκληρο.

Τον επόμενο χρόνο το χωριό γιόρταζε στις 
8 του Μάη, η εκκλησία του ήταν αφιερωμένη 
στον Αη Γιάννη τον Θεολόγο, και κάθε χρόνο 
γινόταν μεγάλο πανηγύρι.

Μέρες πριν η νεαρή παπαδιά είπε πως είδε 
στο όνειρό της Γερμανούς στο πανηγύρι. Κανείς 
δεν της έδωσε σημασία, ήταν και φοβητσιάρα. 
Κι όμως. Βγαίνοντας από την εκκλησία όλοι 
διαπίστωσαν με τρόμο πως το χωριό ήταν περι-
κυκλωμένο από Γερμανούς. Μάζεψαν όλους στην 
πλατεία. Ο νεαρός Ποντικοβασίλης, φρεσκοαρ-
ραβωνιασμένος, πήγε να το σκάσει πηδώντας ένα 
φράχτη. Τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν 
επιτόπου. Όλοι πάγωσαν.

Έβαλαν χώρια τους άντρες και χωριστά 
τις νέες γυναίκες. Κάπου ακούστηκε πως τους 
προόριζαν για καταναγκαστικά έργα στη Γερ-
μανία, όπου δεν επέζησε κανείς. Κλαυθμός 
ξέσπασε. Ύστερα από ώρες άφησαν ελεύθερες 
τις γυναίκες. Τους άντρες όμως τους πήραν και 
τους κατέβασαν απ’ τον κατσικόδρομο. Για να 
μην ξεφύγει κανείς- προφανώς δεν είχαν αρκε-
τούς φρουρούς- τους πήραν ζώνες και τιράντες, 
τους έκοψαν τα κουμπιά των παντελονιών για 
να τα συγκρατούν με το ένα χέρι, ενώ το άλλο 
ήταν δεμένο με το ελεύθερο χέρι του διπλανού. 
Ξύλο και κλωτσιές για να προχωρούν, ενώ τους 
ακολουθούσαν οι κραυγές και τα κλάματα όσων 
έμειναν πίσω. Τους έκλεισαν στις φυλακές της 
Αγιάς και τους πέρασαν από παρωδία δίκης. 
Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Δεν είχαν δει 
αντάρτη, δεν είχαν στραφεί κατά Γερμανών, δεν 
είχαν λάβει μέρος στην μάχη της Κρήτης. Κάποιους 
τους απέλυσαν ύστερα από μέρες, για κάποιους 
ήταν αργά. Φαίνονταν στις αεροφωτογραφίες 
κι ο παπά-Πέτρος με το ράσο του ξεχώριζε 
σαν την μύγα μες το γάλα. Τους καταδίκασαν 
σε θάνατο και τους έκλεισαν στα κελιά των 
μελλοθανάτων. Κάθε χάραμα άκουγε τα βαριά 
βήματα του φρουρού που έπαιρνε όποιον ήταν 
η σειρά του να τουφεκιστεί.

Πιανόταν η ψυχή κι ύστερα τα βήματα απο-
μακρύνονταν. Εφτά ατέλειωτα βασανιστικά 
μερόνυχτα. Δεν ήξερε ότι είχε μεσολαβήσει στον 
Γερμανό Διοικητή της φυλακής ο επίσκοπος 
Αγαθάγγελος, σπουδασμένος στην Γερμανία. Το 
επιχείρημα που επαναλάμβανε: «Ο παπάς όφειλε 
να πάει μαζί τους από πατριωτικό έθιμο αλλά 
ως ιερωμένος δεν σκοτώνει».

Ο Διοικητής τελικά υπεχώρησε αλλά δεν 

Η Ερηνούλα στο ποδήλατο με τη φίλη της Πελαγία 
όταν φοιτούσαν στο Παρθεναγωγείο.  
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κότες του είχαν αρρωστήσει και 
ψοφούσαν. Τις μάδησε λοιπόν, 
τις ζεμάτισε και τους έφτιαξε μια 
παχιά σούπα. Αυτοί ενθουσιάστη-
καν και την έκαναν αποκλειστική 
τους μαγείρισσα.

Ένα-δυο χρόνια αργότερα η 
παπαδιά έμεινε έγκυος. Όταν ήρθε 
η ώρα της να γεννήσει, κοιλοπο-
νούσε τρεις μέρες. Οι Γερμανοί 
ειδοποίησαν γιατρό από τα Χανιά 
μα καθυστερούσε κι όλο ρωτού-
σαν με ενδιαφέρον, αν η γυναίκα 
λευτερώθηκε. Τελικά γεννήθηκε 

το μωρό, πολύ μικρό. Ο μπαμπάς του το είπε 
«λαμπόγυαλο». Καλά το μαντέψατε. Αυτό το μωρό 
ήμουν εγώ. Μεγαλώνοντας όλοι καμάρωναν την 
έφεση που είχα στα γράμματα και που αρίστευα. 
Εγώ δεν απορούσα καθόλου. Στο κάτω-κάτω 
μέσα σε σχολείο δεν γεννήθηκα; 

Υ.Γ. Έφυγα από τους Κάμπους μωρό ακόμη. 
Πάντα όμως ήθελα να επισκεφτώ το χωριό που 
γεννήθηκα, έτσι σαν προσκύνημα. Το προσπαθή-
σαμε χρόνια αργότερα, ήμουν κιόλας παντρεμένη. 
Η μητέρα μου μας πήγε από τον κατσικόδρομο, 
αυτόν ήξερε. Σπάσανε τα λάστιχα του αυτοκινήτου, 
δεν καταφέραμε να φθάσουμε. Το προσπαθήσαμε 
μια δεύτερη φορά- είχε φτιαχτεί ο καλός δρό-
μος- φθάσαμε, αλλά λόγω καιρού και πιεστικού 
χρόνου δεν κατάφερα να γυρίσω όλο το χωριό. 
Ίσως μου δοθεί άλλη ευκαιρία σαν «ριζίτισσα» 
να κάνω σωστά το προσκύνημα μου.  

Τιτίκα Πική, Φιλόλογος
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επείσθη. Το αποφυλακιστήριο έγγραφο με την 
φωτογραφία του έγραφε «ο εικονιζόμενος καίτοι 
αποφυλακισθείς, δεν κρίνεται αθώος και πρέπει 
καθημερινά να παρουσιάζεται στην Κομμαντα-
τούρ».

[Αργότερα ο παπάς εξέδωσε ένα βιβλιαράκι 
όπου σε έμμετρο στίχο εξιστορούσε τα παραπάνω 
παθήματα των Καμπιανών, δυστυχώς σώθηκε 
μόνο ένα ταλαιπωρημένο αντίτυπο].

Στο μεταξύ η γυναίκα του που αγνοούσε τα 
τεκταινόμενα βρήκε το θάρρος να πάει μόνη στην 
Αγιά με την ελπίδα ότι θα της επιτρέψουν να δει 
τον άντρα της έστω από μακριά για τελευταία 
φορά. Μόλις πλησίασε στις φυλακές ένας φρουρός 
την έδιωξε φωνάζοντας αγριεμένα. Εκείνη που 
δεν κατάλαβε, από τον φόβο της έμεινε στήλη 
άλατος. Ο φρουρός την χτύπησε με τον υποκόπανο 
του όπλου του κι αυτή λιποθύμησε.

Όταν συνήλθε, πονετικοί κοντοχωρίτες την 
είχαν μαζέψει κι είχαν ειδοποιήσει τους δικούς 
της. Όλοι είδαν τότε ότι η κοπέλα είχε βγάλει 
ένα εξάνθημα σαν λέπια ψαριού που εκάλυπτε 
όλο της το σώμα από την κορφή ως τα νύχια. Ο 
άντρα της την γύρισε σ’όλους τους γιατρούς των 
Χανίων [κι αυτό σήμαινε τενεκέδες λάδι] μα κανείς 
δεν ήξερε τί ήταν. Ειρωνεία της τύχης; Την έκανε 
καλά ένας Γερμανός γιατρός, που ήταν πάστορας 
και μιλούσε λίγα αρχαία ελληνικά. Αντίδραση 
του οργανισμού στον πόνο, την απόγνωση αλλιώς 
θα οδηγούσε στην τρέλα, αυτή ήταν η διάγνωσή 
του. Της έδωσε ένα μπιτόνι υγρό να αλείφεται 
μέχρι που καθάρισε κι δεν δέχτηκε αμοιβή. 
Βασική εντολή: «δεν έπρεπε εφεξής καθόλου να 

στενοχωριέται» [ωραία συνταγή εφαρμόσιμη με 
επιτυχία στους Αρειανούς].

Στους Κάμπους οι Γερμανοί είχαν εγκαταστήσει 
μόνιμα μικρή μονάδα, ήταν το καλύτερο Παρα-
τηρητήριο για τα αεροπλάνα που βομβάρδιζαν 
την Σούδα. Για Αρχηγείο τους είχαν το σχολείο 
του χωριού, για την ακρίβεια την μία από τις 
δύο αίθουσες. Την δεύτερη την είχαν διαθέσει 
στην οικογένεια του παπά [το δικό τους σπίτι 
είχε γκρεμιστεί], ίσως και για να τον ελέγχουν 
καλύτερα.

Τί είχε απογίνει η Αρμενιανή χήρα στους 
Κάμπους; Απ’ την πρώτη μέρα οι Γερμανοί την 
εντόπισαν και την διέταξαν να τους μαγειρέψει ό,τι 
έβρισκε καλύτερο. Εκείνη θυμήθηκε ένα χωριανό 
που είχε εγκαταλείψει το κοτέτσι του, γιατί οι 

Ο Πέτρος και η Ερηνούλα 
το 1990 γιορτάζουν τους 
χρυσούς γάμους των 50 χρόνων ευτυχισμένης ζωής. Και 
οι δύο έχουν αποβιώσει.

Η γιαγιά μου Αικατερίνη κό-
ρη του Γιάννη Λιονάκη.

Κύριε διευθυντή, σας ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή και μου δίνετε 
τη χαρά στέλνοντας μου την ωραία εφημερίδα σας. Εγώ ασχολούμαι με τη 
λαογραφία κάπου κάπου γιατί είμαι πολύ μεγάλος και διαθέτω σχετικά 
βιώματα και εμπειρίες και σας στέλνω τώρα κάτι σχετικό με το βάψιμο των 
ρούχων. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Σας χαιρετώ με αγάπη και εκτίμηση

Κανάκης Γερωνυμάκης

Θα αναφερθώ σε πρωτόγονα βαφεία, μα θέλω να εξηγήσω ότι η ζωή, 
σε πολλά σημεία στα παιδικά μου χρόνια, ήτονε ακόμα σε ημιπρωτόγονο 
στάδιο. Στην κτηνοτροφία π.χ. είχαμε τα ορεινά τυροκομεία και απείχανε 
συνήθως κάποια χιλιόμετρα από τα χωριά. Εκεί, γύρω στους 4 μήνες κάναμε, 
και τα βράδια βάζαμε το ράσο (την κάπα μας) και πλαγιάζαμε πάνω σε 
θάμνους. Τα στιβάνια μας περνούσανε και δέκα μέρες να τα βγάλομε, 
αφού με τα ρούχα και τα στιβάνια πλαγιάζαμε. Για το τυρί είχαμε πλεχτά 
καλούπια που τα λέγαμε «τουπιά». Τα πιέζαμε με πέτρες γιατί δεν είχαμε 
πιεστήρια, μα ας έλθομε στο θέμα μας.

Πριν το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο εχρησιμοποιούσανε στο εμπόριο μπογιάδες 
και πολύ συχνά τους χρησιμοποιούσανε, διότι τα μαλλιά των προβάτων τα 
επεξεργάζονταν οι γυναίκες και κάνανε τις προίκες για τα κορίτσια και για 
τις ανάγκες της οικογένειας, «σεντόνες» (κουβέρτες), στρωμάτσα, ρούχα, 
ράσα κ.α. Εκάνανε και «πουλησηκά» (για πούλημα) φανέλες, κάλτσες, 
ζώνες, κυρίως πλεχτά. Όμως οι γριές της εποχής εκείνης λέγανε ότι πιο 
παλιά, σε περιόδους μεγάλης φτώχειας εβάφανε με βότανα και λέγανε και 
με τι βότανο κάνανε το κάθε χρώμα. Έχω καταγράψει μερικά:
• Η φασκομηλιά δίνει γκρίζο χρώμα.

• Τα κουκούτσια της δεσπολιάς σπασμένα και ανακατεμένα με καπνιά 
δίνουνε μαύρο χρώμα.

• Η φλούδα του ζαμπούκου δίνει επίσης μαύρο χρώμα.
• Ο καρπός του ζαμπούκου δίνει μπλε χρώμα.
• Τα φύλλα του ζαμπούκου δίνουνε πράσινο χρώμα.
• Η ακονιζιά βάφει ανοιχτό πράσινο χρώμα.
• Το περικάρπιο των καρυδιών δίνει σκούρο καφέ χρώμα.
• Τα άνθη της παπαρούνας βάφουνε κόκκινο χρώμα.
• Η ρίζα της κολλητσίδας βάφει επίσης κόκκινο.
• Μα και η φοινοκαλίδα βάφει και αυτή κόκκινο χρώμα.
• Τα πράσινα χαρούπια βάφουνε ροζ. (πριν ωριμάσουνε είναι πράσινα)
• Τα άνθη της ξινήθρας βάφουνε κίτρινα.
• Επίσης κίτρινα βάφουνε τα κύπελλα της βελανιδιάς.
• Μα και ο βολβός του νάρκισσου επίσης βάφει κίτρινα.

Τα ρούχα τα βράζανε σε καζανάκι μαζί με το ανάλογο βότανο και τα 
ανακατεύανε συχνά για να μην κάμουνε «αναπιαστάδες» (να μη μείνει σε 
κάποια σημεία λιγότερο βαμμένο).

Στην γερμανοκατοχή κάπου κάπου εβάφανε με βότανα. Εγώ πρώτη 
φορά εφόρεσα κυλοτάκι (παιδί ακόμα) στην κατοχή. Μου το φτιάνανε 
από μια αγγλική χλαίνη που τη βρήκα εκεί που έγινε η μάχη της Κρήτης, 
μα επειδή οι νεοβάρβαροι του βορρά απαγορεύανε το χακί χρώμα, μου 
το έβαψε η μητέρα μου με περικάρπιο των καρυδιών. Τότε μέχρι τα 12-14 
χρόνια βάζαμε όλα τα αγόρια κοντά πατελονάκια χειμώνα καλοκαίρι 
και σχεδόν πάντα, από ένα φτηνό ύφασμα «ρετσινόπανο». Μετά βάζαμε 
κιλοτάκια και «σαρίκι» (κεφαλομάντηλο μαύρο).

ΠΡΩΤΟΓΟΝΑ ΒΑΦΕΙΑ
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Ο έπαινος των φίλων μας μάς ενθαρρύνει

Τιμή για την «Ελευθερόπολι» αποτελεί ο έπαινος, που επανειλημμένως 
έχει κάνει για την εφημεριδούλα μας, ο επιφανής πνευματικός άνθρωπος των 
Χανίων κ. Σταύρος Γ. Καλαϊτζόγλου, ο οποίος στο φύλλο της 29ης Απριλίου 
των «Χανιώτικων Νέων» γράφει:

 «Ευχάριστη πάντα και καλοδεχούμενη είναι η τριμηνιαία έκδοση της 
εφημερίδας η “Eλευθερόπολις” των Αρμένων Αποκορώνου χανίων. Και το 
τελευταίο φύλλο της (72ο, Ιαν.-Φεβρ.-Μαρτ. 2014) είναι πλούσιο σε ύλη, 
προσεγμένο και καλαίσθητο στην εμφάνιση. Με πολλές φωτογραφίες και 
κείμενα, με το κλασικό “γραμματσάκι” του γερω-Χαράλαμπου, τη ροδαρά 
μας, τις εκδόσεις και τα κοινωνικά, τις βιβλιοπαρουσιάσεις, τις γιορτές κ.ά., 
αποτελεί το “κάτι άλλο”: ένα ευχάριστο διάλειμμα στο ζόφο των ημερών 
μας. Ξεχωρίζουμε, μεταξύ άλλων ένα δυνατό ποίημα (με τίτλο “Xασάν”), 
που υπογράφει η Πόπη Λαμπρινέα-Γαβριλάκη (στην πρώτη σελίδα). Αξίζει, 
έστω και αποσπασματικά, να μεταφέρουμε ορισμένους –καθαρά πολιτι-
κούς– στίχους του: 

“[…] Σε υποψιάζομαι μες στη νύχτα
έτσι που γνωριστήκαμε στις μελαψές γραμμές
της απλωμένης παλάμης. Δεν γνωρίζω από ιστορία,
ποιος κατατρέχει την πατρίδα σου
ποιος τη δική μου πατρίδα
ποια οργή μάς σιγοκαίει τα μάτια […]
Όσες κουβέντες κι αν πω
όσα ποιήματα κι αν σου αφιερώσω
ανελέητο το χνώτο της πείνας στο στόμα σου
μαστιγώνει την ανάσα κι απόψε”.
Ποιος άλλος θα περιέγραφε τόσο ρεαλιστικά την εικόνα ενός μετανάστη 

που δεν ζητάει τίποτε άλλο παρά τα στοιχειώδη για να επιβιώσει;
Στ. Κ. Γ».

Αυτά γράφει ο εκλεκτός εκπαιδευτικός κ. Καλαϊτζόγλου. Μας συγκινείτε, 
κ. Καλαϊτζόγλου, και μας ενθαρρύνετε να συνεχίσομε την προσπάθεια μας 
και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε θερμά.                                        Χ. Μπ.

• Στις 17 Απριλίου 2014 έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 86 ετών η Θεανώ Μπουρνάζου, χήρα 
Κωνσταντίνου, αφήνοντας πίσω της τα αγαπημένα 
της παιδιά την Αναστασια και την Μαρία, εγγόνια 
και δισέγγονα. Η κηδεία τελέστηκε στις 19 Απριλίου 
στο Νεκροταφείο Βύρωνα.

• Πέθανε στους Αρμένους και ετάφη στο νεκρο-
ταφείο του Προφήτη Ηλία, στις 26 Απριλίου 
2014, ο Ελευθέριος Εμμανουήλ Κοκκογιαννάκης, 
ετών 84. Ο Λευτέρης ήταν σύζυγος της Χριστίνας 
και πατέρας της Ελένης, του Μανώλη και του 
Γιώργο.

• Πέθανε στα Χανιά και ετάφη στο νεκροταφείο 
του Προφήτη Ηλία, στις 29 Μαίου 2014, ο Χαρά-
λαμπος Φακίρης, ετών 82. Ο Χαράλαμπος ήταν 
σύζυγος της Κατίνας Καραγιαννάκη και πατέρας 
της Νεκταρίας, και της Βασιλικής.  

Αυτοί που φεύγουν...

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

Στη μνήμη της Γεωργίας Δημ. Μουσουράκη

Η Γεωργία Μουσουράκη πέθανε το Σάββατο 24 
Μαΐου, και κηδεύτηκε τη Κυριακή 25 Μαΐου στα Χανιά, 
μετά από πολυετή ταλαιπωρία προβλημάτων με την 
υγεία της. Η Γεωργία ήταν κόρη της Ειρήνης Τερεζάκη 
(Αλισσαβάκη), κόρης του Τερεζογιάννη από το χωριό 
μας. Ήταν ένα άτομο με ξεχωριστές αρετές και ευαισθη-
σίες, με ιδιαίτερη αγάπη για το χωριό καταγωγής της 
–πολύ δε περισσότερο για τους συγγενείς και γνωστούς. 

Μεγαλωμένη ορφανή από πατέρα, από μωρό σχεδόν, από τη μητέρα της, με 
της δυσκολίες της εποχής, όμως με τις αρχές της παλιάς γενιάς. Ο πατέρας της 
σκοτώθηκε κατά τον βομβαρδισμό στα Χανιά, και την εισβολή των Γερμανών 
στη Κρήτη, το Μάιο του 1941. Είχε παντρευτεί το Δημήτρη Μουσουράκη 
[ελαιοχρωματιστής –ο Δημήτρης έχει κάνει την εσωτερική βαφή του Αγίου 
Νικολάου στο χωριό μας, και πέθανε το 2005], με τον οποίο έκανε και ευτύ-
χησε να δει τη μοναχοκόρη της Καλλιόπη [Πόπη], καθηγήτρια αγγλικών στα 
Χανιά με μια επιτυχημένη οικογένεια, και να χαρεί εγγονάκια. Ήταν άτομο 
από τους λίγους και καλούς όπως λέμε, που περνώντας τα χρόνια σπανίζουν 
στο τόπο μας. Εκφράζοντας τα ειλικρινή και από καρδιάς συλλυπητήρια 
μου στην κόρη –γαμπρό και εγγόνια της, να κρατήσουν ως παρακαταθήκη 
όλα τα θετικά του χαρακτήρα της, ευχόμενος ο θεός να την αναπαύσει, και 
η μνήμη της αιωνία σε όσους είχαν τη τύχη να την γνωρίζουν.

Αγαπητή και Αξέχαστη ξαδέλφη 
Γεωργία καλό σου ταξίδι 

Γιάννης Τερεζάκης
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου

Δωρεές στην ενορία Αρμένων

Η κ. Τσιούτσια – Βασιλοπούλου Λίτσα προσέφερε 100 ευρώ στη 
μνήμη του πατέρα της Παύλου Τσιούτσια. Η κ. Κατίνα Φρεσκάκη 
προσέφερε 50 ευρώ, στη μνήμη του συζύγου της Μανούσου Φρεσκάκη. 
Η οικογένεια Βασιλείου Τερεζάκη προσέφερε στη μνήμη του Χαρά-
λαμπου Φακίρη, το ποσό των 50 ευρώ, αντί στεφάνου. Η κ. Μαρία 
Ορφανάκη προσέφερε τις λαμπάδες του επιταφίου.

Ο ιερέας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί 
πολύ. 

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
ο εφημέριος Εμμανουήλ Νικολακάκης, πρωτοπρεσβύτερος.

Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος Αρμενιανών Αττικής Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ  σε 

συνεργασία με την Ενορία Αρμένων θα πραγματοποιήσει την 
Κυριακή 3 Αυγούστου 2014, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, 
το εννιάμηνο μνημόσυνο του αξέχαστου Γιάννη Βαγιωνάκη, 
τιμώντας την πολυετή  και πολύπλευρη προσφορά του στο χωριό 
και το Σύλλογο.

Για την Ενορία Αρμένων                Για τον Σύλλογο Αρμενιανών
Παππά –Μανώλης Νικολακάκης        Γιάννης Τερεζάκης

Διόρθωση 

Από λάθος μας στο προηγούμενο τεύχος, στην πρώτη σελίδα, 
στον τίτλο της αναφοράς στο Γιάννη Γεωργίου Βαγιωνάκη, 
γράφτηκε ως Γιώργος Βαγιωνάκης. Από τους δικούς του και τους 
αναγνώστες μας ζητούμε συγνώμη.                  «Ε»
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Αρδευτικό τιμολόγιο στους Αρμένους

Με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αποκορώνου, δίνει τη δυνατότητα χρήσης  
Αρδευτικού τιμολογίου σε όλο το Δήμο, κατά 
συνέπεια και στο χωριό, κάτι που δεν υπήρχε 
μέχρι σήμερα. Παραθέτουμε τη σχετική απόφαση, 
και τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης του 
Αρδευτικού τιμολογίου.

«Εγκρίνεται η “επέκταση του Αρδευτικού 
τιμολογίου για το σύνολο των εκτός οικισμού 
περιοχών που βρίσκονται εντός των διοικητι-
κών ορίων του Δήμου Αποκορώνου” υπό τις 
προϋποθέσεις:

- Της επάρκειας αρδευτικού νερού
- Υποχρεωτικής χρήσης συστημάτων τοπικής 

άρδευσης (προγραμματισμός & μέθοδος άρδευσης 
Στάγδην άρδευση)

- Κλιμακωτής αύξησης τιμής νερού για κατα-
νάλωση νερού πάνω από τις ανάγκες της

καλλιέργειας στην εκάστοτε περιοχή
- Της μη ταυτόχρονης ύπαρξης ανταγωνιστικού 

δικτύου άρδευσης στη συγκεκριμένη περιοχή.
Για τις εντός οικισμού περιοχές, οι οποίες 

τυγχάνει να αρδεύονται για ποικίλους λόγους, 
αποφασίζονται οι εξής κατηγοριοποιήσεις:

δ1) αρδευτική χρήση πλησίον οικίας (πχ κήπος 
δίπλα σε οικία, ή αγροτική έκταση

δενδροκαλλιεργειών δίπλα σε οικία κλπ).
δ2) αρδευτική χρήση πλησίον επαγγελματικής 

- βιοτεχνικής εγκατάστασης – τουριστικής εγκα-
τάστασης. Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία θα 
πρέπει να αποσαφηνίζεται από τον ενδιαφερόμενο 
καταναλωτή, ή /και την υπηρεσία ύδρευσης, εάν 
στη συγκεκριμένη επιχείρηση χρησιμοποιείται 
νερό για άμεσους ή /και έμμεσους εμπορικούς 
σκοπούς.

Στην υποκατηγορία δ1) αποφασίζεται να 
χορηγείται εκτός από το μετρητή ύδρευσης, 
ανεξάρτητος μετρητής άρδευσης για τις καλλιερ-
γούμενες εκτάσεις. Προκειμένου να αποτρέπεται 

Κρητικά έντυπα

Με ιδιαίτερη χαρά λάβαμε τέσσερα ενδια-
φέροντα έντυπα (εφημερίδες-περιοδικά), που 
συνεχίζουν να εκδίδονται κόντρα στις δυσκολίες 
της εποχής, σε μια περίοδο που οι περισσότερες 
έντυπες εκδόσεις συλλόγων έχουν υποστείλει 
τη σημαία τους.
1. «Του Ψηλορείτη οι στράτες», περιοδική έκδοση 

της αδελφότητας Κρητών Ρόδου «Ο Ψηλορεί-
της», τεύχος 94, Μάιος – Ιούλιος 2014. Έκδοση 
που φροντίζει ο Πρόεδρος της Αδελφότητας 
Γιάννης Νιωτάκης.

2. «Τα Σφακιά», Τριμηνιαία έκδοση των απα-
νταχού Σφακιανών, τεύχος 148, Δεκέμβρης 
2013- Φλεβάρης 2014.

3. «Η φωνή των Φρεδιανών», εξάμηνη εφημερίδα 
του συλλόγου Φρεδιανών « η Ευαγγελίστρια», 
χρόνος 34ος, φύλλο 135, Ιούλιος – Δεκέμβριος 
2013.

4. « Ο Φρες», μια νέα τρίμηνη εφημερίδα του 
συλλόγου « Η Παναγία των δύο βράχων» και 
του Συλλόγου «Γυναικών Φρε», τεύχος 1, 2.    

Ευχαριστούμε τον Αρχιμανδρίτη Ιγνάντιο 
Χατζηνικολάου που μας έστειλε το βιβλίο του 
«Προσωπείον και Προσωπικότης».

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟ

Μετά από καιρό και αφού θρηνήσαμε 
θύματα στο παρελθόν, με τη φροντίδα του 
Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, Γιώργου 
Πριπάκη, κατασκευάστηκε από το Δήμο 
Αποκορώνου, προστατευτικό τοιχίο, στην 
ανατολική πλευρά του δρόμου Αρμένων 
Καλυβιών, στην τοποθεσία Πατητήρα.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΜΕΝΙΑΝΩΝ 
«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ»

από 15/8/2013 έως 02/02/2014
Zαβραδινού Ελπίδα 15€
Μαραγκουδάκη Παρασκευή 50€
Κουτσουπάκης Θεόδωρος  300€
Παπαγιαννάκης Σπύρος 60€
Παπαδημητρίου Νικόλαος  15€
Παπαδάκη Στέλλα 20€
Καβρουλάκης Βαγγέλης του Ιωάννη 20€
Παπά Μανώλης Καβρουλάκης 20€
Πιπεράκης Εμμανουήλ 20€
Γαλανάκης Γεώργιος  50€
Χριστοδουλάκης Γεράσιμος 20€
Φρεσκάκη Μάργη  40€
Καβρουλάκης Δημήτρης  30€
Καβρουλάκη Καίτη 20€
Κουρομιχελάκης Γιώργος  30€
Κουρομιχελάκης Γιάννης 30€
Τερεζάκης Μιχάλης του Νικολάου 50€
Καβρουλάκης Κων/νος  30€
Καβρουλάκη Φακίνου Άννα 40€
Τερεζάκη Κουναλάκη Τασία 20€

H Ταμίας, Σοφία Ελ Τερεζάκη

το φαινόμενο της ανάμιξης του αρδευτικού με 
το πόσιμο νερό επιβάλλεται τακτικός έλεγχος 
από την υπηρεσία ύδρευσης και η επιβολή των 
αντίστοιχων προστίμων και ποινών τις οποίες 
ορίζει ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου.

Στην υποκατηγορία δ2) δε, προτείνεται η 
χορήγηση αρδευτικού νερού. Πιθανή πρόβλεψη 
για τη χορήγηση αρδευτικού νερού θα συνοδεύ-
εται με αυστηρά πρόστιμα προς τους παραβάτες 
αναμίξεως αρδευτικού με πόσιμο νερό, καθώς 
επίσης και με πλαφόν κατανάλωσης.
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Νέες διακρίσεις  
από τους νέους του χωριού μας

Την πρώτη θέση στην κατηγορία του 
κατέκτησε ο Γεώργιος Αλέξανδρος 
Αλβανός στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα 
Κρήτης Ζίου Ζίτσου (Fighting System) 
που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο 
Λίντο του Ηρακλείου, πριν λίγο καιρό.

Δωρεές στην εφημερίδα μας

Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε από τους 
αγαπητούς αναγνώστες τα παρακάτω ποσά ως 
οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας μας. Τους 
ευχαριστούμε όλους θερμά.

Θυμιανός Μανώλης Αθήνα – Βρύσες 25€
Κουρκούτα – Πριπάκη Ερασμία Λαμία  30€
Λύκος Σταύρος Αθήνα 20€
Κουρομιχελάκης Λευτέρης Αθήνα 20€
Παπαγιαννάκη Κατερίνα Χανιά 50€
Τσιριγώτη Μαρία Αθήνα 20€
Σιώρη - Πιπεράκη Μαίρη Αθήνα 20€ 
Ξυπολιτάκης Φώτης Αρμένοι 10€
Καραβελάκη Μαρία Αρμένοι 20€
Τσιτσιρίδη - Σπερελάκη  
Κλαίρη Χανιά 20€
Γιανναράκης Αλέξανδρος 
του Μανώλη Καλύβες  20€
Κολώνη Ρούλα Χανιά 10€
Βεζάκης Νίκος Αθήνα 40€
Καβρουλάκη - Καρδάμη 
Ιωάννα Αθήνα 30€
Μιχελογιάννης Δημήτρης  
στη μνήμη Ελπίδας Μπίστη  
(Μασσαλία)  Χανιά 150€
Καπριδάκης Γιώργος Χανιά 20€
Παπαδάκης Γιώργος Καλύβες 40€
Χατζηαποστόλου Δημήτρης  
& Τσακιράκη Πέγκυ Ρέθυμνο 100€
Χαριτάκη – Κόρκος Τέρψη &  
Χαριτάκη-Ρούμελη  Μαίρη 
150 Δολάρια  USA Αμερική 100€ 
Στυλιανομανωλάκη Ρένα Αρμένοι 20€ 
Προεστάκης Γιάννης Αθήνα 70€
Καλογερής Ιωάννης Χανιά  100€

Στο προηγούμενο τεύχος παραλείψαμε να 
σημειώσουμε ότι η δωρεά στην εφημερίδα μας 
της Πική Τιτίκα, ήταν στη μνήμη της γιαγιάς της 
Αικατερίνης Λιονάκη.

Γάμοι - Βαφτίσεις

Παντρεύτηκαν και βαφτίστηκαν και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα... Ο λόγος για την 
οικογένεια του Γιώργου Καβρουλάκη του Βαγγέλη και της Ζέτας και της Ευαγγελίας Παπαδάκη 
του Κων/νου από το Γαλατά.

Είναι πολύ σημαντικό και ευχάριστο στις χαρές να χεις δίπλα σου τους φίλους και τους χωρι-
ανούς σου. Ετσι έγινε λοιπόν και με τα παιδιά στις 2 Μαίου 2014 στον ιερό ναό Αγ. Φανουρίου 
στον Κάτω Γαλατά. Κουμπάροι καλοί ήταν ο Μανώλης Κοκκάκης του Νικολάου και η Δήμητρα 

Κουντουράκη του Γεωργίου. Οι άξιες νονές 
ήταν για το Βαγγελάκη η Ελισάβετ Βατσάκη 
του Κων/νου και για τη Μαρία η Χρύσα 
Σταματουλάκη του Δημητρίου.

Ήταν μεγάλη η χαρά μας και μεγαλύτερη 
που οι Αρμενιανοί την αγκάλιασαν για μια 
ακόμα φορά όπως αυτοί ξέρουν... Τη σφρα-
γίδα του φυσικά, όπως είναι απαραίτητο 
και αναντικατάστατο για το χωριό έβαλε 
και ο Παπάς μας ο αγαπημένος, αλλά και 
ο νεότερος φίλος Παπά-Γιώργης.

Σας ευχαριστούμε όλους πολύ.

Οι γονείς και η αδερφή του Γιώργη

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ
Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/5/2014 – Εγγεγραμμένοι: 565, Ψήφισαν 315, Έγκυρα 303, Άκυρα 8, Λευκά 4 
Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/5/2014 – Εγγεγραμμένοι: 567, Ψήφισαν 314, Έγκυρα 272, Άκυρα 23, Λευκά 19

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ποσοστό αποχής 44,25%

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ποσοστό αποχής 44,62%

% ψήφοι % ψήφοι

Κουκιανάκης Χαράλαμπος 38,61 117 47,43 143

Σγουράκης Σταμάτης 34,65 105 52, 57 143

Τρουλλάκης Φραγκίσκος 4,64 14

Φλεμετάκης Μιχάλης 9,57 29

Ζώης Σταύρος 12,54 38

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ
Α’  ΚΥΡΙΑΚΗ 18/5/2014 – Εγγεγραμμένοι: 565, Ψήφισαν 315, Έγκυρα 288, Άκυρα 16, Λευκά 9
Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/5/2014 – Εγγεγραμμένοι: 567, Ψήφισαν 312, Έγκυρα 236, Άκυρα 37, Λευκά 39

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ

% ψήφοι % ψήφοι

Αρναουτάκης Στ. - ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ 34,72 100 67,37 159

Τσόκας Σ. - ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 22,22 64 32,63 77

Κριτσωτάκης Μ.  - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 18,026 52

Ορφανός Στ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 13,89 40

Σπυρόπουλος Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 4,86 14

Ανηψητάκης Α. ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ 2,08 6

Κυριακάκης Ι. ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΚΡΗΤΗ 4,17 12

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/5/2014  – Εγγεγραμμένοι: 567, Ψήφισαν 315, Έγκυρα 298, Άκυρα 14, Λευκά 1

% ψήφοι

ΣΥΡΙΖΑ - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 32,21 96

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16,78 50

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,03 15

ΕΛΙΑ 6,38 19

ΠΟΤΑΜΙ 9,4 28

ΚΚΕ - Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 12,8 36

ΑΝΕΛ - Ανεξάρτητοι Ελληνες 2,01 6

ΛΑΟΣ - Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 3,02 9

ΕΠΑΜ - Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο 2,35 2

ΔΗΜΑΡ - Δημακρατική Αριστερά 1,68 5


