
Ανάσταση 2015 
Η «Ελευθερόπολις», με την ευκαι-
ρία των εορτών του ΠΑΣΧΑ εύχε-
ται στους απανταχού Αρμενια-
νούς, στους φίλους του χωριού 
μας και στους αναγνώστες της 
«Ελευθερόπολις» Καλή Ανάσταση,  
με υγεία και χαρά.

ΑΡΜΕΝΟΙ

Αδερφοφάδες προσφέρουν στον Νίκο 
Καζαντζάκη παγκόσμια αναγνώριση 
και τον προτείνουν, μαζί με το Σικε-
λιανό, το 1946 για το βραβείο Νόμπελ 
Λογοτεχνίας. 

Για τον Καζαντζάκη «τα γραφτά του 
ήταν ο βράχος του. Πρωτοφανές πείσμα 
και εναντίωση στη μοίρα. Περίπτωση 
ίσως ανεπανάληπτη».

Πεθαίνει στις 26 Οκτωβρίου 1957 και 
ενταφιάζεται στην Τάπια Μαρτινέγκο 
του βενετικού φρουρίου στο Ηράκλειο, 
όπου στον τάφο του αναγράφεται «Δεν 
ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, 
είμαι λέφτερος». 

«Ο Καζαντζάκης είναι ένας κόσμος 
εκφρασμένος, γραμμένος, ζωγραφισμένος».

Ποιητής και πεζογράφος από τους 
σημαντικότερους της νεότερης Ελλάδας, 
ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε τον 
Φεβρουάριο του 1883 «από πατέρα το 
Μιχάλη Καζαντζάκη, έναν πρωτόγονο 
χωρικό, ακοινώνητο και αμίλητο –ένα 
θεριό· κι από μητέρα τη Μαρία Καζα-
ντζάκη, το γένος Χριστοδουλάκη, μια 
γλυκειά κι υποταχτική γυναίκα, μιαν 
αγία». 

Σπουδάζει στην Αθήνα (νομική) και 
στο Παρίσι (μεταπτυχιακές σπουδές). 
Παντρεύεται  την Γαλάτεια Καζαντζάκη 
(Αλεξίου) με την οποία χωρίζει το 1926 
για να παντρευτεί στη συνέχεια την 
Ελένη Καζαντζάκη.

Η Ασκητική, η Οδύσσεια, ο Φτω-
χούλης του Θεού, η Αναφορά στο 
Γκρέκο, ο Βίος και πολιτεία του 
Αλέξη Ζορμπά, ο Καπετάν Μιχά-
λης, ο Χριστός ξανασταυρώνεται, οι 
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Έργο του ζωγράφου-χαράκτη Γιώργη Βαρλάμου. 
Κουβερτούρα της πρώτης έκδοσης (1953) του 
«Καπετάν Μιχάλη» του Νίκου Καζαντζάκη.

Άνοιξη 2015
Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957)

Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ  
στις εκλογές  

της 25ης Ιανουαρίου 2015

Νίκη με ποσοστό 36,3% και 149 
βουλευτές σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 και 
σχημάτισε νέα κυβέρνηση σε συνεργασία 
με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε όλη 
την Ελλάδα φαίνονται στον επόμενο 
πίνακα. 

Στο νομό Χανίων εκλέγονται από 
το ΣΥΡΙΖΑ: οι Σταθάκης Γιώργος, 
Πολλάκης Παύλος, Βαγιωνάκη 
Βάλια. Εκλέγεται επίσης ο 
Θεοδωράκης Σταύρος ως 
επικεφαλής του κόμματος «Ποτάμι».

Στο τεύχος που έχετε στα χέρια 
σας, μπορείτε να διαβάσετε…

• σελ. 2: Η σάτιρα του Γ. Γιακουμινάκη 
• σελ. 3: Η Ροδαρά μας, του Χαρά-

λαμπου Ελευθεροπολίτη
• σελ. 4: Οι Αρμενιανοί στο Καλυ-

βιανό καρναβάλι
• σελ. 6: Αρμενιανές προσωπικότη-

τες, η Τερέζα Στράτας
• σελ. 7: Το Γραμματσάκι, του γερω-Χα-

ράλαμπου
• σελ. 8: Οι παλαιικές μας φωτο-

γραφίες
• σελ. 9: Οι δραστηριότητες του 

πολιτιστικού συλλόγου Αρμένων
• σελ. 10 & 11: Η οπλοφορία των 

Κρητικών του Ε. Τωμαδάκη (η 
συνέχεια)

• σελ. 12: Η πίττα του συλλόγου 
Αρμενιανών της Αθήνας

• σελ. 14: Οι επιστολές στην "Ε"
• σελ. 15: Αυτοί που φεύγουν…     

Ψήφοι Ποσοστό
ΣΥΡΙΖΑ 149  36,34%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 76 27,81%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 17 6,28%
ΠΟΤΑΜΙ 17 6,05%
ΚΚΕ 15 5,47%
ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ 13 4,75%
ΠΑΣΟΚ 13 4,68%

Η Εκδρομή του Συλλόγου
Ο Σύλλογός μας προγραμματίζει 
ημερήσια εκδρομή στις 10 Μαΐου, 
για Όσιο Λουκά – Αράχοβα. Δηλώ-
σεις συμμετοχής έως 5 Μαΐου 
στα τηλέφωνα του προέδρου 
2109024610 –κινητό 6938719309 
και στης ταμία 2104961503 κινητό 
6974784326. Ιδιαίτερη χαρά η 
συμμετοχή σας.

Το Δ.Σ.
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Το γνωρίζαμε απ’ τα γκάλοπ - πρώτο κόμμα ποιο θα  βγει
και δεν είχαμ’ αγωνία απ’ το βράδυ ως την αυγή.
Για την αυτοδυναμία ήταν όλοι σκεπτικοί,
όλα  έδειχναν μια νίκη  ΣΥΡΙΖΑ οριακή.
Για την τρίτη όμως θέση, εγινότανε χαμός
γιατί άλλαζε των ψήφων συνεχώς ο αριθμός.
Τέλος φωτιστήκαν όλα,το πεδίο καθαρό
και εγώ σας περιγράφω, σατιρίζοντας θαρρώ.
Δες χαρές και πανηγύρια. Πήρε ο Τσίπρας την πρωτιά
και γελούσανε ακόμα μάτια, φρύδια και αυτιά.
Όλοι οι σύντροφοι παρέα επιαστήκαν στο χορό
και γλεντούσαν για τη νίκη που προσμένανε καιρό.
Ο Καμμένος καμαρώνει άντεξε πολύ καλά
για συγκυβερνήτης  πάει κι όλα βαίνουν ομαλά.
Νάτος κι ο Θεοδωράκης λάμπει μέσα στη Βουλή
σαν τον ήλιο που προβάλει από την ανατολή.
Ο Κουτσούμπας  όπως πάντα Σφυροδρέπανα κρατά
στα βαρίδια του δεμένος, τα αρχαία του γλυπτά
Η Ν.Δ. του Αντωνάκη τώρα κλαίει και θρηνεί
και παρηγοριά δεν έχει  για την ήττα την τρανή.
Ο Βαγγέλας κι αν δε χάνει τη βουλευτική βολή
την καρέκλα του να τρίζει νοιώθει και μια απειλή.
Εφιάλτες γύρω βλέπει με τα μάτια ανοιχτά
σε μια νύχτα ο καημένος  έχασε κιλά εφτά.
Να και η κυρά Χρυσούλα ή αλλιώς η χρυσαυγή
άντεξε μα είν’ αλήθεια πως σαφώς αιμορραγεί.
Χαίρεται μα έχει έγνοιες γιατί μες τη φυλακή
περιμένουνε τις δίκες του σπιτιού της οι δοκοί.
Τον Αντώνη λυπημένο μ’ αγαλλίαση πολύ
βλέπει πικροχολιασμένο απ’ της κάλπης τη χολή.
Ο Γιωργάκης κουβαλώντας όνομα «πολλά βαρύ»
πως την πάτησε εν τέλει συλλογιέται κι απορεί.
Κι ο Γιωργάρας (Καρατζαφέρης) πικραμένος που δεν 

βγήκαν τα «κουκιά»
έχασε αυγά, πασχάλια κι απ’ το στόμα την μιλιά.
Κατά Σαμαρά  κοιτάζει, αίτιο τον θεωρεί
για την ήτα τη μεγάλη και θλιμμένος προχωρεί.
Το Γιωργάκη συναντάει στο  κλειστό του μαγαζί
με παράπονο του λέει -Έλα να κλάψουμε μαζί. 
Ο Λεβέντης με τον Γκλέτσο εχαρήκανε κι αυτοί
μα μακρόθεν μόνο βλέπουν μία θέση ποθητή.
Τον Κουβέλη μας, τι κρίμα, τον τιμώρησ’ ο λαός
στις δεξιές συγκυβερνήσεις που προσχώρησε κι αυτός.
Αυτά είχα να σας γράψω κι εύχομαι προσωπικά
για την κρίση του  λαού μας όλα να ’ναι θετικά.
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Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το επόμενο φύλλο θα 
πρέπει να έχει φτάσει στην εφημερίδα μέχρι 15/05/2015.

Εκ της κατά Γιακουμινάκη Σάτιρας το ανάγνωσμα
Πεζά και έμμετρα σχόλια των εκλογών

Τω καιρώ εκείνω (12-5-2012) εκλογαί εγένοντο εν τη ταλαι-
πώρω και αξιοθρηνήτω χώρα του Ελλαδιστάν περί ων γέγραπται 
εις το κατά Γιακουμινάκη σάτιρας ανάγνωσμα Νο 1. 

Ο εκλεγείς αξιαγαπητότατος τοις Ευρωπαίοις και Αμερικά-
νοις εστέφθη πρωθυπουργός ίνα συνεχίσει το ελληνάρεστον, 
διασωστικόν έργον!!!!! προς τέρψιν των τροϊκανών, δανειστών, 
τοκογλύφων και ΔΝΤϊστών.

Άμα τη ανανήψει των καθηκόντων του νέα επώδυνα και επα-
χθεί μέτρα εφηρμόσθησαν κατατυραννώντας τον καθημαγμένον 
λαόν αυξάνοντας τα ποσοστά των ανέργων και νεοπτώχων και 
εν τω άμα την απογοήτευσιν των Ελλαδιστών.

Ο κ. πρωθυπουργός σε ομιλία του εδικαιολόγησεν τα μέτρα 
ως ακολούθως: «Σας ερωτώ διατί παραπονείσθε δια την ανερ-
γίαν; Τα τελευταία έτη ο λαός ειρζάζετο λίαν σκληρώς και ως 
εκ τούτου ήτο υποχρέωσις της πολιτείας όπως φροντίσει δια 
την ανάπαυσιν των πολιτών και εθέσπισεν την ανεργίαν». 
Ερωτηθείς δε παρά δημοσιογράφου διά τα συσσίτια και την 
αναζήτησιν τροφής υπό πεινασμένων τινών εντός των κάδων 
απορριμμάτων απήντησεν  ευθαρσώς: «Οι Ελλαδίστες τα τελευ-
ταία έτη είχον εθισθεί εις την κατανάλωσιν μεγάλων ποσοτήτων 
τροφών και δη εισαγομένων, με αποτέλεσμα την αύξησιν του 
χρέους της χώρας, της παχυσαρκίας των πολιτών και την εκ 
τούτου αύξησιν των διαφόρων νοσημάτων. Δεδομένου ότι οι 
πολίται δεν συνεμορφούντο προς τας υποδείξεις των ιατρών 
περί διαίτης, ημείς δια την αντιμετώπισιν του φαινομένου και 
της εκ τούτου σημαντικής αυξήσεως των δαπανών υγείας προ-
έβημεν εις γενναίας περικοπάς μισθών και συντάξεων. Όπως 
βλέπετε η κυβέρνησις έχει πρώτην φροντίδαν την ανάπαυσιν 
και την υγείαν των υπηκόων έναντι παντός τιμήματος……..».

Άπασα η κυβερνητική δραστηριότης κατ’ εφαρμογήν των 
μνημονιακών διατάξεων, εκαλύπτετο διά την αναζήτησιν 
και θέσπισιν νέων φόρων των πτωχών μαζών ενώ αντιθέτως 
ουδαμώς εθίγοντο συμφέροντα και προνόμοια των πλουσίων 
κεφαλαιούχων, λαμογίων κ.λ.π. τρωκτικών. Αυτά και άλλα πολλά 
συνέβαιναν εις την χώραν αδύνατον να περιγραφώσιν, τουτέ-
στην η κατάστασις είχε καταστεί απερίγραπτος και αφόρητος.

Επί δύο έτη οκτώ μήνας και 13 ημέρας εφηρμόζοντο  μέτρα 
επί μέτρων και εσχεδιάζοντο νεότερα κατ’ απαίτησιν των δανει-
στών………ώσπου το θέμα σκόνταψε εις την εκλογή Προέδρου 
της Δημοκρατίας με τελικόν αποτέλεσμα να οδηγηθώμεν εις 
εθνικάς εκλογάς περί ών το κατωτέρω στιχούργημα.

Γράφει ο Γιώργος Γιακουμινάκης
Λογοτέχνης- ποιητής
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όγου χάριν

Το κοπάδι των εννιά αδερφώ
Εις του Βαρσάμου το νερό,  
χρυσό δενδρό εβγήκε,
κι εις τη σκιανιάδα του δεντρού 
σφαχτά ’νιε σταλισμένα.

Κι οι Σφακιανοί περνούσανε, 
στέκουν και τα θωρούνε.
-- Για ιδέ σφαχτά, για ιδέ κριγιούς, 
για ιδ’ όμορφους μπροστάρους.

Για ιδέ κουδούνια τα ορούν 
αργυρογανωμένα.
Για ιδέ βοσκοί τα βλέπουσι 
ασημαρματωμένοι.

Δεν είν’ αυτά των Σφακιανών, 
μηδέ και των Λακκιώτω.
Μηδέ και των Ανωγειανών,  
μηδέ και των Πατέρω,

Μονό ’ναι των εννι’ αδερφώ 
των αναγυρισμένω,
κι εις το καλό, κι εις το κακό 
πάντα ομονοιασμένω.

Οπού ’ν’ οι τρεις γραμματικοί  
κι οι πέντε Καπετάνοι,
το Γιάννη το καλό παιδί  
έχουσι τυροκόμο,

ν’ αρμέγη, να τυροκομά  
και να στειροχωρίζη,
ς’ το ’να βουνό τυροκομά  
κι εις τ’ άλλο αναδένει,

κι εις τ’ άλλο χύνει το χουμά,  
να μη πνιγούν τ’ αρνιά του, 
τ’ αρνιά  και τ’ αρνομάντρια του, 
τα στειροπρόβατά του.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Αναγυρισμένος = κοσμογυρισμένος
Αναργυρογανωμένος = επάργυρος
Αναδένω = κάνω το γάλα τυρί
Αρνομάντρι = αρνί του μαντριού
Μπροστάρης = κριάρι οδηγός 
κοπαδιού, μπροσταρόκριγιος
Σκιανιάδα = σκιά
Στειροπρόβατα = στείρα πρόβατα
Στειροχωρίζει = χωρίζει τα στείρα 
πρόβατα
Σταλιασμένα = τα πρόβατα 
μπαίνουν σε μέρος σκιερό
Χουμάς = ορός γάλακτος

«Το κοπάδι των εννιά αδερφώ» είναι 
απόσπασμα από το μακροσκελές 
ποίημα (2.496 στίχοι) –«Βουκολικόν», 
του σπουδαίου Κρητικού λαογράφου 
Παύλου Γ. Βλαστού (Βυζάρι Αμαρίου 

αθαρογλωσσίδι

Ντράντρ’ ανθεί, ντράντρα μυρίζει 
ντράντρ’ ανθεί και λουλουδίζει
Κάνει ντράνταλα μεγάλα,  
ξανανθεί και κάνει κι άλλα.

Ρόβιν είχα στο κουρούπι
πάει ο μποντικός ο ρούπης
και τρυπά μου το κουρούπι
ο ροβοτρυποκουρουπάς,  
ο ροβοτρυποκουρουπάς.

θιβολές
Ένας βοσκός πάνω στη Μαδάρα 
προσπαθούσε να πήξει γιαούρτι, 
μα δεν τα κατάφερνε. Αφού είδε 
κι αποείδε, έτρεξε στο πλησιέστε-
ρο ρημοκκλήσι και παρακάλεσε:

-- «Άγιε Αντώνη μου, να πήξει 
το γάλα και να σου ταΐσω  όλους 
τους αγίους σου».
Πραγματικά, σε νέα προσπάθειά 
του έπηξε, που γίνηκε χαράκι 
[=πέτρα].

Σηκώνεται τότε ο βοσκός μ’ ένα 
τσικάλι γιαούρτι, πάει στο ρημοκ-
κλήσι και μ’ ένα κουτάλι πετούσε 
από μια κουταλιά σε κάθε εικόνα. 
Όταν τελείωσε, έκανε να φύγει, 
βάζοντας την κατσούνα του στον 
ώμο, όπως συνηθίζουν οι βοσκοί. 
Αυτό όμως τον εμπόδιζε να περά-
σει τη στενή πορτίτσα της εκκλη-
σιάς. Ο βοσκός φοβήθηκε.

-- «Φαίνεται πως άφησα κανένα 
Άγιο ατάιστο και δε μ’ αφήνει να 
φύγω».

Γυρίζει μέσα και ψάχνοντας βρί-
σκει σε κάποια γωνιά μια μικρού-
λα εικόνα άγνωστου αγίου. Πιάνει 
λοιπόν και του πετά κι αυτουνού 
μια κουταλιά γιαούρτι, μονολογώ-
ντας με θαυμασμό:

-- «Μικρό αγιάκι, μα μεγάλο δια-
ολάκι»….

Από το βιβλίο του  Αριστείδη Ι. Κρι-
άρη, «Αθιβολές. Κρητικά ανέκδοτα», 
τόμ. Α΄,   Χανιά 1979, σ. 79

            αντινάδες
Σ’ ένα δεντρί ακούμπησα  
να πω τα βάσανά μου
και το δεντρί μαράθηκε  
από τα δάκρυά μου.

Ως πέφτουνε τση λεϊμονιάς  
τα όμορφά της άνθη,
Ετσά ’πεσε κι η νιότη μου  
στα χέρια σου κι εχάθη.

Είσαι ασλάνι των Χανιών,  
τση γιασεμιάς κλωνάρι,πρεπιά 
τ’ Αποκορώνου μας  
και του χωριού  καμάρι.

Ούλοι με λεν’ ομορφονιό,  
ασίκη, παλικάρι, 
διάλε τη μια που βρέθηκε  
να πει πως θα με πάρει.

Σελάτο βούι αγόραζε  
και γάιδαρο καμπούρη, 
γυναίκα λιανοκάμωτη  
και χοίρο μακρομούρη.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ασλάνι = λιοντάρι
ασίκης = λεβέντης
σελάτο (ιταλ. sellatο) = λυγισμένος
λιανοκάμωτος = λεπτοκαμωμένος

       αροιμίες - Γνωμικά

Άλλος το γρόσι κι άλλος τη γνώση.

Η καλογνωμιά τ’ αντρός:  
στη μούρη τση γυναίκας.

Στόλιζε το κούτσουρο,  
να ιδής την ομορφιά του.

ινίγματα

Ένα αρνάκι είχαμε,  
κατσιμπουρί το λέγαμε,
από την ουρά το δέναμε  
κι όπου θέλαμε το πηγαίναμε.
(βελόνα και κλωστή)

Πάνω κουτί, κάτω κουτί,  
στη μέση κόρη κελαηδεί.
(γλώσσα)

Από μητέρα κόκκινη  
γεννιέται παιδί μαύρο
και πετά ψηλά ψηλά στα σύννεφα
(καπνός)

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

Η συνέχεια στη σελίδα 7
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί όλους όσοι 
συμμετείχαν στην παρέλαση του Καλυβιανού 
Καρναβαλιού με το άρμα του χωριού μας. 
Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους κατασκευ-
αστές του άρματος Μανώλη Καραβελάκη, 
Χρήστο Τσιτσιρίδη, Μάρκο Πατεράκη, Τάσο 
Παπαδάκη, Μιχάλη Αλβανό. Τον Όθωνα 
Χαριτάκη για την παραχώρηση της απο-
θήκης του και για όλες τις εξυπηρετήσεις 

που προσέφερε. Το Μπάμπη Στεφανάκη 
για τις επιτυχημένες μαντινάδες του, την 
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Εύη Αρχανιώτου 
για τα όμορφα σκίτσα του άρματος και 
όλους όσοι στήριξαν την προσπάθειά μας. 
Εύχομαστε σε όλους τους χωριανούς Καλή 
Σαρακοστή!

Η «υπόθεση Σήφης» παραμένει 
ανοιχτή

Τιμήσαμε και φέτος τον θεό Διόνυσο με 
την κατασκευή του άρματος. Ξεκίνησε με την 
ιδέα που έβαλε ο Μανώλης Καραβελάκης, 
να φτιάξουμε τον κροκόδειλο τον Σήφη τον 
Λυράρη. Ξεκινήσαμε με πολύ όρεξη. Στην 
κατασκευή συμμετείχαν όλοι με μπογιάδες 
και πινέλα. Άλλα βάφαμε στην αίθουσα 
του Συλλόγου, άλλα στου Καραβελάκη το 
σιδηρουργείο και άλλα στου Χαριτάκη του 
Νίκου την αποθήκη. Το Σάββατο πήγαμε και 
αφήσαμε το "Σήφη" έξω από Δημαρχείο στις 
Καλύβες, και την Κυριακή των Αποκριών 
ξεκινήσαμε με ένα κροκόδειλο υπέροχο και 
ένα μεγάλο πεζοπόρο τμήμα, γύρω στα 80 
άτομα. Μικροί-μεγάλοι με πολύ χορό, κέφι, 
με σερπαντίνες και χαρτοπόλεμο, που μας 
εφοδίασε ο Σύλλογος και η Παπαγιαννάκη 
Κατερίνα, να πετάμε στον αέρα, χορεύοντας 
σε ρυθμούς λάτιν, περνούσαμε σιγά-σιγά 
από τους δρόμους των Καλυβών. Φτάσαμε 
τελικά στους Αρμένους όπου μας περίμενε 
στο καφενείο του Μιχάλη, στην πλατεία του 
χωριού μια μεγάλη ψησταριά με σουβλάκια 
και μπόλικο κρασί. Το γλέντι κράτησε μέχρι 
αργά. Και του χρόνου! 

Το πιο ξέφρενο μασκέ πάρτυ…
Κατασκευάζοντας το 

άρμα, μας ήρθε η τρελή 
ιδέα να κάνομε, η νεολαία 
των Αρμένων, ένα τρελό 
πάρτυ την Παρασκευή 
των Αποκριών, στου 
Όθωνα του Χαρίτου την 
αποθήκη. Ξεκινήσαμε 
το πρωί να το στελιώ-
νουμε με όρεξη, κέφι 

και ζωντάνια. Με τις ιδέες του Τάσου του 
Παπαδάκη και του Νίκου του Πατεράκη 
(νιάτα, φωτιά και λαύρα), δεν άργησε να 
στηθεί τρελό γλέντι. Έψηνε σουβλάκια ο 
Όθωνας Χαριτάκης μας, με τον Αντώνη 
Χαιρετάκη γιατί μας ξελίγωσε το πιοτό. Το κέφι 
άναψε ο τρελός DJ Τζιλιμπίνης. Ξεκινήσαμε 
τον χορό. Α! να μην το ξεχάσω, μας έκανε 
ζογκλερικά ο καρατερίστας και ο Καράβελας 
χορό, στο μπαρ επάνω ο Αλέξανδρος Αλβανός, 
ο Νίκος Πατεράκης, η Ελεάννα Αλβανού, ο 
Στρατής Τσιτσιρίδης…  Από το μεθύσι μου δεν  
θυμούμαι άλλον!!! Και του χρόνου εύχομαι 
να περάσουμε καλά. Το πάρτυ έγινε με την 
αιγίδα του Συλλόγου.

Τσιτσιρίδης Χρήστος

Οι Αρμενιανοί στο Καρναβάλι  
με τον κροκόδειλο τον "Σήφη τον Λυράρη"

Η έκπληξη του απογεύματος της Κυριακής: Η 
Φανή και το γαϊδουράκι της υποδέχτηκαν το 
άρμα μας στο χωριό...

Με μεγάλη επιτυχία και με σύμμαχο 
τον καλό καιρό πραγματοποιήθηκε και 
φέτο το 61ο Καρναβάλι στις Καλύβες. 
Εκατοντάδες μασκαράδες πλήθος 
επισκεπτών, αρμάτων και καρνα-
βαλιστών. Το υπέροχο Αρμενιανό 
άρμα του "Σήφη του Λυράρη", μαζί 
με άλλα δεκαπέντε περίπου άρματα 
από τα χωριά του Αποκόρωνα, και 
πολυάριθμους εθελοντές καρναβα-
λιστές, πρόσφεραν ένα απόγευμα 
χαράς και κεφιού, συμπληρώνοντας 
τις υπόλοιπες εορταστικές εκδηλώσεις 
του Αποκόρωνα, για την Αποκριά. Ας 
σημειωθεί πως ο "Σήφης ο λυράρης" 
έγινε πρωτοσέλιδο στα "Χανιώτικα Νέα"
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2015 η κοπή 
της πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αρμένων. 

Πολλοί συγχωριανοί μας κατέκλεισαν 
την αίθουσα του Συλλόγου προσφέροντας 
υπέροχα εδέσματα και ποτά, με απο-
τέλεσμα τη δημιουργία ενός πλούσιου 
μπουφέ. Δημιουργήθηκε μια υπέροχη 
ατμόσφαιρα, στην οποία  συνέβαλε και 
το κρητικό συγκρότημα του Ανδρέα Πατε-
ράκη, γιου του συγχωριανού μας Γιάννη. 
Ευχαριστούμε όλους τους συγχωριανούς 
που μας τίμησαν με την παρουσία τους, 
τις κυρίες που προσέφεραν τα νόστιμα 
εδέσματα και τους μουσικούς που μας 
διασκέδασαν αφιλοκερδώς. Ευχόμαστε 
σε όλους και του χρόνου.

Τα μαθήματα αποτελούν συνέχεια της 
περσινής σαιζόν, όπου τα αρμενιανακιά 
διδάχθηκαν  την βασική χρήση του Η/Υ 
(Ασφάλεια και Internet, επεξεργασία κει-
μένου, παρουσιάσεις κτλ) όπου παρακο-
λουθούσαν 15 παιδιά σε 2 τμήματα. Φέτος 
το τμήμα αποτελείται από 6 παιδιά και τα 
μαθήματα που γίνονται κάθε Παρασκευή, 
θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος της σχολικής 
περιόδου. Και πέρυσι και φέτος λειτουργεί 
και ένα τμήμα ενηλίκων. 

Ο σκοπός της εκπαιδευτικής ρομποτικής 
είναι τα παιδιά να μάθουν τις όχι μόνο τις 
βασικές αρχές προγραμματισμού Η/Υ αλλά 

και εννοιών από τις φυσικές επιστήμες, 
συνδυάζοντας διασκέδαση και μάθηση. 

Συνοπτικά αυτά που προσπαθούμε να 
πετύχουμε είναι:  Συνεργασία στα πλαίσια 
μιας ομάδας, εκμάθηση προγραμματισμού 
και αλγοριθμικής, εκμάθηση εννοιών από 
τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και 
την γεωμετρία, καλλιέργεια της κριτική τους 
ικανότητας επιλύοντας αυθεντικά προβλή-
ματα, με τη συνεχή χρήση της τεχνικής 
«δοκιμή και λάθος» να ενισχύσουμε τη 
δημιουργικότητα τους και αναπτύξουμε 
τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους, διασκέδαση.

Τα ονόματα των παιδιών που παρακο-
λουθούν τη ρομποτική είναι:

Σήφης Τσιτσιρίδης, Μανώλης Τσιτσιρί-
δης, Στρατής Τσιτσιρίδης, Ελεάνα Αλβανού, 
Χαρά Καραβελάκη, Φιλιώ Προεστάκη

Χαίρετε εσείς χριστιανοί  
που είστε εδώ τριγύρω
ακούσετε να σας επώ  
το θαύμα του Σωτήρος.

Θαύμα μεγάλο έγινε  
στην πόλη Βηθανία 
και στους ανθρώπους  
έδειξε την άνω βασιλεία.

Έδειξε πως ο άνθρωπος  
έχει ψυχή και σώμα
φεύγει η ψυχή στους ουρανούς  
και το κορμί στο χώμα.

Εβραίος εκατείχετο  
να γίνει Φαρισαίος 
μα ήταν φίλος του Χριστού  
πολύ αγαπημένος.

Στα δεκατέσσερα Μαρτιού  
και στα τριάντα τρία
ο Λάζαρος απόθανε  
εν πόλη Βηθανία.

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· 
και στου Πιλάτου τας αυλάς εκεί τον 
τυραννάνε.» 

[..........................................................]

H πίτα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αρμένων

Μαθήματα ρομποτικής
στην αίθουσα του 

Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αρμένων

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΡΑ ΤΟΥ 
ΛΑΖΑΡΟΥ

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΡΑ ΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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Η Τερέζα με τους γονείς της Μανώλη Στρα-
τάκη και Αργυρώ Τερεζάκη Στρατάκη στον 
Καναδά τη δεκαετία του 1940

Όπως έχουμε ξαναγράψει από 
τις στήλες τούτης της εφημερίδας, 
συγχωριανή μας είναι η σοπρά-
νο-υψίφωνος και καλλιτέχνης, που 
έχει διαγράψει τεράστια παγκόσμια 
καριέρα με ρεκόρ εμφανίσεων στη 
Μετροπόλιταν Όπερα της Ν.Υόρκης, 
η κ. Τερέζα Στράτας. 

Σε μεγάλη ηλικία τώρα βέβαια· 
όμως το ταλέντο, η αξία και η προ-
σωπικότητά της εκτιμάται ακόμα, με 
αποτέλεσμα την 28η  Μαΐου ώρα 8 
μ.μ., η Λυρική σκηνή Αθηνών [Θέα-
τρο Ολύμπια –Ακαδημίας 59-61], να  
πραγματοποιήσει μεγάλο αφιέρωμα 
προς τιμήν της. Το αφιέρωμα θα 
πραγματοποιηθεί με την ευγενική 
υποστήριξη της Πρεσβείας του Καναδά, 
της Όπερας του Καναδά και του 
Σωματείου Φίλων της Μετροπόλιταν 
Όπερας της Νέας Υόρκης.

Σολίστ η Αλεξία Βουλγαρίδου 
(υψίφωνος), η Μυρτώ Παπαθανα-
σίου (υψίφωνος), ο Άντρου Χατζί 
(τενόρος). Συμμετέχει η Ορχήστρα 
της ΕΛΣ.

Η Τερέζα ήταν κόρη της Αργυρώς 
Τερεζάκη –κόρης του Τερεζονικολή- 
και του Μανώλη Στρατάκη από την 
Κίσσαμο. Συγχαρητήρια στη Λυρική 
σκηνή Αθηνών γι’ αυτήν την πρω-
τοβουλία τιμής, στην ξεχασμένη 
ντίβα –την Αποκορωνιώτισα, την 
Αρμενιανή Τερέζα Στράτας.

Ο Ανηψιός Γιάννης Τερεζάκης 
Πρόεδρος του Συλλόγου  

Αρμενιανών Αττικής 
Πρόεδρος Ομοσπονδίας  

Σωματείων Αποκορώνου 
Μέλος Δ.Σ της Παγκρητίου 

Ενώσεως Αθηνών 

Δημοσιεύομε ξανά κείμενο σχετικό με την 
Τερέζα, που δημοσιεύτηκε στην «Ελευθερόπολι» 
στο τεύχος 16 τον Μάρτιο του 2000. 

Α ρ μ ε ν ι α ν έ ς 
προσωπικότητες 
και μάλιστα διε-
θνούς φήμης δεν 
υπάρχουν πολλές. 
Ανάμεσα στις λίγες 
υπάρχει και η υψί-
φωνος (soprano)
Τερέζα Στράτας.

Η Τερέζα στο 
Τ ο ρ ό ν τ ο  τ ο υ 
Καναδά, και η κατα-

γωγή της μητέρα της ήταν οι Αρμένοι. Η 
μητέρα της, η Αργυρώ, ήταν κόρη του 
Νικολή Τερεζάκη, (Τερεζονικολή) αδερφή 
του Μιχάλη και του Μανώλη που έζησαν 
και αυτοί στην Αμερική και του Τερεζο-
γιάννη , του Τερεζοστέλιο και της Αρετής 
που έζησαν στους Αρμένους. Ο πατέρας 
της ήταν ο Μανώλης Στρατάκης από την 
Κίσσαμο.

Το Τερέζα είναι το καλλιτεχνικό της 
όνομα, το βαφτιστικό της είναι 
Αναστασία, και προέρχεται  
από το πατρικό επώνυμο της 
μητέρας της, Τερεζάκη, και 
το Στράτας από την περικοπή 
του  επωνύμου του πατέρα 
της, Στρατάκης, πράγμα συνη-
θισμένο για τους μετανάστες 
της Αμερικής. Γεννήθηκε στις 
26 Μαΐου 1938 στο Τορόντο 
του Καναδά. Άρχισε μαθή-
ματα φωνητικής από τα 12 
και έκανε το ξεκίνημά της 
από στο ραδιόφωνο όπου 
τραγούδησε ελαφρά Ελληνικά 
τραγούδια.

Το 1958 ξεκινά επαγγελματικά  ως 
«Μιμή» στην όπερα «Μποέμ», στο φεστιβάλ 
όπερας του Τορόντο.

Η εξέλιξή της ήταν ραγδαία και έχει 
τραγουδήσει σχεδόν όλους τους γυναι-
κείους, υψίφωνους, ρόλους του διεθνούς 
ρεπερτορίου της όπερας. Έχει δώσει ρεσι-
τάλ, σε όλο τον κόσμο, στην «Σκάλα του 
Μιλάνου», στην «Όπερα του Βερολίνου», 
στην Αγγλία, Γαλλία, Σοβιετική Ένωση, 
και αλλού. Στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί 
στο Αρχαίο Θέατρο Ηρώδειο των Αθηνών

Έχει γυρίσει δεκάδες κινηματογραφικά 
έργα, μερικά από αυτά είναι:

StrataSphere (Στρατόσφαιρα) (1989) 
Μιούζικαλ, μια παρουσίαση ενός βαθύτε-
ρου πορτρέτου με επιλογές από τα έργα 
της Τερέζας.

Αρμενιανές προσωπικότητες Τερέζα Στράτας
La Boheme (Η Μποέμ) (1982) Μιού-

ζικαλ σε σκηνοθεσία Φράνκο Τζεφιρέλι, 
με συμπρωταγωνιστή τον Χοσέ Καρρέρας, 
στα Ιταλικά.

La Traviata (Η Τραβιάτα) (1982) 
Όπερα του Γκιουζέπε Βέρντι, σε σκηνοθεσία 
Φράνκο Τζεφιρέλι, με συμπρωταγωνιστή τον 
Ντομίνγκο Πλάσιντο, και με την Ορχήστρα 
της Μετροπόλιταν Όπερας.

Amahl and The Night Visitors (Ο 
Αμάλ και οι επισκέπτες της νύχτας) 
(1978) Λαϊκή όπερα με θέμα ένα ανάπηρο 
παιδί τον Ανάλ, που παίρνει την ευλογία 
από τον νεογέννητο Χριστό. Προβλήθηκε 
κατ' επανάληψη από την ΕΡΤ1.

Salome (Σαλώμη), Όπερα του Ρίχαρντ 
Στράους, Με την Τερέζα στον ομώνυμο 
ρόλο και την Φιλαρμονική της Βιέννης.

Pagliacci/Puccini/Leoncavallo: Il 
Tabarro/Pagliacci (1994)  Μιούζικαλ με 
συμπρωταγωνιστές τον Ντομίνγο Πλάσιντο 
και τον Λουτσιάνο Παβαρότι.

Under the Piano (1996) Δράμα 
γυρισμένο στον Καναδά, The Ghosts 
of Versailles - John Corigliano (1992), 

Mozart - Cosi Fan Tutte 
(1991), Live From the 
Met Highlights (1986), 
Der Zarewitsch του Franz 
Lehar και άλλα.

Στο βιογραφικό της ανα-
φέρεται ανάμεσα στα άλλα 
«Η Στράτας είναι μια λυρική 
σοπράνο που έχει μια απαλή 
και πλούσια φωνή. Το τρα-
γούδι της ταυτίζεται με μια 
έντονη προσωπικότητα και 
μια δραματική επικοινωνι-
ακή αίσθηση. Είναι προικι-
σμένη με μια εκλεπτυσμένη 
αίσθηση της κωμωδίας αλλά 

αποδίδει περισσότερο ολοκληρωμένα τους 
ρόλους που απαιτούν ευθύ συναισθηματική 
έκφραση. Μια από τις μεγαλύτερες φωνές 
της σήμερον».

Η αδερφή της Μαίρη Γαρουφαλάκη 
–παντρεμένη και αυτή με κρητικό, το 
Παναγιώτη από χωριό της Κισσάμου, είναι 
καθηγήτρια Πανεπιστημίου στην Αμερική. 
Το Μάιο του 1998 βρέθηκε εδώ και πέρασε 
και από τους Αρμένους να δει το χωριό 
της μητέρας της και τους εκεί συγγενείς.

Η Τερέζα πέρασε από τους Αρμένους για 
τελευταία φορά, με πολύ σοβαρό πρόβλημα 
στην υγεία της, κάτι που προφανώς ξεπέ-
ρασε. Της ευχόμαστε να είναι πάντα καλά 
και να συνεχίσει να μας κάνει περήφανους.

Γιάννης Χ. Τερεζάκης
Γιάννης Σ. Τσακιράκις
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Σήμερ’, αναγνώστες μου, θα σάσε πω 
για τα θέατρά μας στο χωριό, «τον παλιό 
εκείνον τον καιρό», που  λέει και το τραγούδι.

Ήρθε, το λοιπόν –που να μην ήρχουνταν, 
με τις φωτιές όπου μας άναψε– και μας 
ηύρε στο χωριό το Θέατρο του Ξύδη, καθώς 
ελέγανε τον αρχηγό του μπουλουκιού των 
θεατρίνων, και πήγαμε να κουζουλαθούμε 
και να κολαστούμε οι σερνικοί, μικιοί-με-
γάλοι, να μαραζώσουν οι ανύπαντρες, 
και να σφαχτούν οι παντρεμένες με τσ’ 
άντρες των, που  γινήκαν Ηρωδιάδες από 
τη μάνητά των για τ’ αλληθωρίσματα και 
τα σουλατσαρίσματα των προκομμένων 
τους όξω από τα θέατρα με τσι «πατσαού-
ρες τσι θεατρίνες», ως τσ’ αποκαλούσαν, 
που ’ρθαν να μας σε κάμουν Σόδομα και 
Γόμορρα το χωριό!

Σ’ εκείνον τον πειρασμό επήγα βέβαια 
κι εγώ, από τους πρώτους, μα δεν είδα όσα 
λέγαν και δεν εκολάστηκα – πού τέτοια τύχη!

***

Μαζί με την αποδέλοιπη μαρίδα του 
χωριού εσκαρφαλώσαμε στον ξεροτρόχαλο 
του σώχωρου να δούμε την παράσταση 
«Ο Λόρδος Βύρων κι η αγαπητική του», 
«έργον πρώτον», καθώς εγράψανε με την 
κιμωλία στ’ οξώφυλλο του παραθυριού του 
μαγαζιού του Τάσο, όπου θα τα παίζανε 
τούτα τα θέατρα.

Ο τελάλης ο Γιάννης ο Τσελεπής, που από 
νωρίς επήρε τσι δρόμους και, χτυπώντας το 
λέρι, διαλαλούσε πως η «αρρεβωνιαστικιά» 
του Λόρδου, όπως την είπε –από το φόβο των 
Ιουδαίων και του παπά να την αποκαλέσει 
την «παστρικιά» φιλενάδα του Λόρδου– θαν 
επορπάθιε στο ξεντωμένο σκοινί, και θαν 
έπεφτε στα χέρια του Λόρδου,  που «θα ’χε 
τσ’αγκάλες του ανοιχτές» να την υποδεχτεί. 
Για να την πάρει και την πάει, συμπληρώ-
ναμ’ εμείς, ως τα ’χαμε μαθημένα από την 
Ανεμοδούρα –και θα σάσε πω παρακάτω 

πως τα’ μαθε κι αυτός– να την πάει στο 
διπλανό αχερώνα, να κλειδαμπαρωθούνε 
και να βγάλουνε και τ’ αποδέλοιπα ρούχα 
ντωνε, και τα μάθια ντωνε, δίχως άλλο…. 

Το «δεύτερο έργον», από τούτα τα έργα 
του διαόλου, ήτονε, ως έγραφε η κιμωλία  
και τελάλιζε ο Τσελεπής, «Του Κουτρούλη ο 
γάμος»· και τση Κουτρούλαινας οι παραγαμίες 
βέβαια, κατά τσι φιδόγλωσσες, παντρεμένες 
κι ανύπαντρες. Μα μήδ’ αυτά τ’ αξιωθήκαμε 
να τα δούμε και να τα χαρούμε, και μόνο 
η φαούρα των αντρώ κι η κρεβατομουρ-
μούρα, που ’βγανε δόντια, τω γυναικώ, μας 
απομείνανε γι’ αμανάτι του Ξύδη…

Μα να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράματα.
Με δοκιμές αρχινίξανε, ως συνηθίζεται, 

λέει, στσι δουλειές του θεάτρου: Πριν βάλουνε 
ομπρός στον κόσμο την παράσταση, τήνε 
παίζουνε σε δοκιμή οι θεατρίνοι, κλειδωμέ-
νοι και κρυφά του κόσμου, για να μάθουνε 
καλά το μάθημά τους, καθώς κάνουνε και 
τα δασκαλάκια μοναχά τους  στο σπίτι, 
γυμνάζοντας κι εκείνα τη γλώσσα τους να 
πηγαίνει ροδάνι κατόπιν  στο δάσκαλο.

Τη δοκιμή, το λοιπόν, την κάμαν οι 
θεατρίνοι «κεκλεισμένων των θυρών», ως 
έλεγαν!

Ποιών «θυρών», μωρέ;
Μια ριγμένη, λαθρακιασμένη και ξεχα-

μπετωμένη ανεμόπορτα είχε τ’ αχούρι του 
γαϊδάρου, με το σοφαδάκι τ’ αχερώνα, που 
την εμερεμετίσανε με ταβανόταβλες και 
την εκλείσανε οι θεατρίνοι, κλειστήκανε 
κι εκείνοι, σερνικοί και θηλυκοί, μέσα και 
σφαλιχτήκανε. κι όξω να βγουν ύστερα δεν 
εμπορούσανε παρά μόνο από τη μέσα πόρτα 
– δύο πόρτες είχε  και τ’ αχούρι, καθώς 
«δυο πόρτες έχει η ζωή», ως ετραγούδιε η 
αγαπητική του Λόρδου.

Κι εκείνη η δοκιμή ήταν που μας τα ’φερε 
τα πρώτα ανακατώματα, στο χωριό. Γιατί 
την είδε, μέσες-άκρες, από μια χαραμάδα 
ταβανόταβλας ο νταμπής του καφενείου, 
ο Κωστής  η Ανεμοδούρα, κι από τότες 
αλληθώρισε το ζερβί του μάτι, κι απ’ αυτόν 
ακουστήκανε στο χωριό, μεγαλωμένα βέβαια 
κι ανακατωμένα μ’ όσα κατέβασε η κούτρα 
του ή τα ονειρεύτηκε στον ύπνο του.

Από τότες μάλιστα από «Ανεμοδούρα», 
τόνε παρανομιάσαμε «Λόρδο» τον Κωστή, 
κι ετσά, μαζί με τ’ αγγούρια και τα «μάλα-
ντρα» αρχινίξαμε να βγάνομε και λόρδους 
στο χωριό!

Θα σας τα διηγηθώ, όμως, καταλεπτώς 
τα πράματα, ως εγινήκανε κείνο το καλο-
καίρι, που ένας Θεός μόνο κατέει πως δεν 
ετροζαθήκαμε να πάρουμε τα βουνά ή να 
μάσε κλείσουνε στη Σούδα, όπου έδρευε 
τότες το φρενοκομείο τση Κρήτης.

Σκουτελοβαρίχνω σας
Ο Γέρω Χαράλαμπος

Στο επόμενο φύλλο: Τα μουστάκια του 
Μαρουλή και ο «Διάβολος εν Τουρκία»

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΈΡΩ
Του «Κουτρούλη ο γάμος κι η αγαπητική του Λόρδου»

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ «ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ»

«Του Κουτρούλη 
ο γάμος» του Α.Ρ. 
Ραγκαβή (1809-
1892), που μόνο 
τη δοκιμή του είδε, 
άκρες-μέσες, από 
μια χαραμάδα 
ταβανόταβλας, ο 
Κωστής η Ανεμο-
δούρα, και μας 
άναψε φωτιές στο 
χωριό με τα λεγό-
μενά του κατόπιν. 
Επάνω, το εξώ-
φυλλο της τρίτης 
εκδόσεως (1861) 
του πολυπαιγμένου 
έργου του Ραγκαβή

O λόρδος Βύρων και η αγαπητική του

1836-Ρέθυμνο 1926), πατέρα της 
κρητικής λαογραφίας.
Τύχη αγαθή, το σημαντικό αυτό 
κείμενο της νεότερης κρητικής 
Γραμματείας επιμελήθηκε, κατά 
τρόπο υποδειγματικό, ο άξιος 
προϊστάμενος του Ιστορικού Αρχείου 
Κρήτης Κωνσταντίνος Φουρναράκης, 
λαμπρός επιστήμονας, ο οποίος το 
εξέδωσε το 2012, με μια μεστή και 
γλαφυρή εισαγωγή, 60 σελίδων. Σε 
αυτήν, εξετάζει θέματα σχετικά με την 
ποίηση του «Βουκολικού», τη γλώσσα 
και τη στιχουργία, την τεχνική της 
αφήγησης, τον λαογραφικό του πλούτο, 
την τεχνική της αφήγησης κτλ. Τα 
εκδοτικά στοιχεία του βιβλίου: Παύλος 
Γ. Βλαστός, «Βουκολικόν», εισαγωγή-
επιμέλεια-γλωσσάριο: Κωνσταντίνος 
Φουρναράκης, εκδ. ΓΑΚ-Ιστορικού 
Αρχείου Κρήτης, Χανιά 2012

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα  
τα κορφολογά  

’πό τα περβόλια της γραφής 

Ο Χαράλαμπος Ελευθεροπολίτης

Συνέχεια από τη σελίδα 3
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Στις παλαιές φωτογραφίες

Στις παλαιές φωτογραφίες βλέπω τα πρόσωπα ζωηρά
που αγαπώ, με μάτια καθαρά με βλέμμα ζωντανό,
σοβαρό και αποφασισμένο να με κοιτάνε, αχ που να 
’ναι οι ψυχές τούτες και πόσο ζωντανή είναι τούτη δα 
η ματιά τους.
Που πέρασαν;
Τα όνειρα τους, η ζωή τους που πέρασε;

Όταν κοιτάω τις παλαιές φωτογραφίες σαν τις εικόνες
της εκκλησίας μου δίνουν ενθάρρυνση
αλλά και πόνο γιατί έφυγαν μακριά
και προσκυνώ τα πρόσωπα αυτά τ’ αγαπημένα
που τόσο μας λείπουν και η ζωή μας πτώχυνε παρά πολύ 
τώρα...

Ευαίσθητα και λυγερά σώματα ματιές αστραφτερές
κοιτάνε ίσια μπροστά με αποφασιστικότητα οι παλαιές
φωτογραφίες πόσο μας συγκινούν και η ζωή μας
επτώχευσε με τόσο δα σπουδαία, που εμείς πια
καταπιανόμαστε και μεγάλα και δεν κοιτάμε πια τις
παλαιές φωτογραφίες, τις σκοροφαγωμένες, τις τόσες 
μνήμες και αναμνήσεις που μας φέρνουν
σαν να μη θέλουμε πια τα παλαιά πράγματα
παρά μόνο για τα Μουσεία..

Και προχωράμε εμείς όλοι εμπρός,
όλο εμπρός γοργά-γοργά σαν σαλεμένοι
να σαρωθεί να σβήσει κάθε παλαιά ενθύμηση και εικόνα 
περασμένη
όλο μπροστά αν δούμε που θα μας βγάλει.

Εγώ όμως γοερά θα κλάψω μπρος σ’ αυτές τις ψυχές
και τις φωτογραφίες που έφυγαν, πολύ θα κλαίω
και θα εξομολογούμαι με πόνο, βαθιά μες την ψυχή μου.
Θα κλαίω για το χρόνο αυτό που πέρασε, έφυγε και επήγε 
μάταια...

Εμμανουήλ Ξένος

οι παλαιικές μας φωτογραφίες
Συνεχίζομε να δημοσιεύομε τις παλαιικές φωτογραφίες 

που κατά καιρούς μας έχουν αποστείλει οι αναγνώστες 
μας, συγχωριανοί και φίλοι.

Το κείμενο και η φωτογραφία του πίνακα ζωγραφι-
κής που δημοσιεύομε στην αριστερή στήλη, μας έστειλε 
αναγνώστης μας, με το ψευδώνυμο Εμμανουήλ Ξένος. 
Είναι εμπνευσμένα από τις φωτογραφίες που κατά και-
ρούς δημοσιεύομε σ’ αυτή τη σελίδα, και στην οποία 
αφιερώνεται.

Οι φωτογραφίες στη δεξιά στήλη του παρόντος τεύχους, 
εικονίζουν σχολικές γιορτές τη δεκαετία του 1960 στο 
νέο τότε Δημοτικό Σχολειό και είναι ευγενική προσφορά 
του συγχωριανού μας Χρήστου Αντ. Νικητάκη.
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Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο 
πολιτιστικός σύλλογος σε συνεργασία με 
το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον βοήθεια» και 
παιδιά του χωριού επισκέφθηκαν τους 
εξυπηρετούμενους από το πρόγραμμα 
συγχωριανούς μας. Τους είπαν τα χριστου-
γεννιάτικα κάλαντα και τους προσέφεραν 
συμβολικά γλυκίσματα, γούρια από τις 
κατασκευές του παζαριού και ημερολόγια 
του συλλόγου. 

Για άλλη μια φορά ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος εξέδωσε ημερολόγιο για το νέο έτος. 
Το ημερολόγιο του 2015 είναι αφιερωμένο 
στους δασκάλους που εργάστηκαν στο 
σχολείο του χωριού μας. Ευχαριστούμε 
όσους συνέβαλαν στη συγκέντρωση του 
φωτογραφικού και βιογραφικού υλικού. 
Επειδή η συλλογή του υλικού ήταν δύσκολη, 
θα παρακαλούσαμε, όσοι έχετε υλικό και 
από άλλους δασκάλους, να το προσφέρετε 
για μελλοντική χρήση.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αρμένων συνεχίζει και φέτος με μεγάλη 
συμμετοχή τις επιτυχημένες δραστηριό-
τητες των μαθημάτων σκακιού για παιδιά, 
υπολογιστών για παιδιά και ενήλικες, 
καθώς και τμήματος ZUMBA. 

Επίσης, φέτος ξεκίνησε και το «παιδικό 
στέκι», μια δραστηριότητα του συλλόγου 
για δημιουργική απασχόληση των παιδιών 
του χωριού μας. Κάθε Τρίτη 16:00 – 19:00 
τα παιδιά ασχολούνται με κατασκευές, 
ζωγραφική, επιτραπέζια παιχνίδια και 
άλλες δραστηριότητες. 

Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα καθι-
ερώθηκε συνάντηση των γυναικών του 
χωριού. Με συνοδεία καφέ και γλυκών 
συζητάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις και 
προτάσεις σε θέματα που αφορούν στη 
διατήρηση της παράδοσης και ιδιαίτερα 
στη βελτίωση της εικόνας και την προβολή 
του χωριού μας. 

Το Σάββατο 20/12/2014 πραγματοποιή-
θηκε, με πρωτοβουλία του Δήμου Αποκο-
ρώνου, στην αίθουσα του συλλόγου, μέρος 
του παναποκορωνιώτικου τουρνουά σκακιού 
με ομάδες παιδιών από τους Αρμένους 
και το Βάμο. Μοιράστηκαν αναμνηστικά 
διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου πραγμα-
τοποιήθηκε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο 
παζάρι με κατασκευές από τα μέλη του 
Δ.Σ. το Συλλόγου. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη 
παιδική γιορτή την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 
που περιλάμβανε μια χριστουγεννιάτικη 
μουσικοθεατρική παράσταση από το σύλ-
λογο κατ-ART-ι, στην οποία συμμετείχαν 
και τα παιδιά. Στα παιδιά, που έμειναν 
πολύ ευχαριστημένα από τη γιορτή, προ-
σφέρθηκε πουγκί με χειροποίητα γλυκά 
και ένα χειροποίητο γουράκι, από τα μέλη 
του Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Δωρεές στον 
Πολιτιστικό Σύλλογο 

Αρμένων 
Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αρμένων ευχαριστεί θερμά τους 
συγχωριανούς μας που δώρισαν 
στον Σύλλογο:
Τον κύριο Πατηνιωτάκη Σταύρο 
για την δωρεά ενός ψύκτη νερού.
Την Κυρία Παπαγιαννάκη Μαρία 
για τη δωρεά 100 ευρώ  εις μνήμη 
του συζύγου της Ιωάννη. Tον κύριο 
Πέτρο Μανιουδάκη που προσέφερε 
την αίθουσα του κέντρου Πλάτανος 
για την Χριστουγεννιάτικη παιδική 
γιορτή του Συλλόγου.Τον κύριο Γιάννη 
Καραβελάκη (Γλυκές αμαρτίες) που 
προσέφερε το Χριστουγεννιάτικο 
κέρασμα στην παιδική γιορτή του 
Συλλόγου.

Δραστηριότητες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων

Ευχαριστήριο
Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη 

του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αρμένων για την άριστη συνεργασία 
μας στην πραγματοποίηση των επιτυ-
χημένων εκδηλώσεων του συλλόγου.

Η Πρόεδρος
Κατεριάννα Τσιχλάκη

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων 
εύχεται σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Το Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αρμένων εύχεται σε όλους 

ευτυχισμένο το 2015
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σας τα δίδομεν λοιπόν και ας έλθουν 
οι πασάδες να τα πάρουν. Και εσείς 
να φύγετε το ντελόγο (=πάραυτα) από 
’πα να μην φάτε και την κεφαλή σας» 
(Παπαγρηγοράκης, σ.181). 

Ύστερα από αυτά η ιαχή της Επανάστασης 
μεταδιδόταν αστραπιαία από άκρου εις άκρον 
στην Κρήτη και κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη 
συγκρότησης μιας Ανώτατης πολιτικής Αρχής 
που θα διαχειριζόταν όλα τα ζητήματα της 
Επανάστασης. 

Όπως στην Πελοπόννησο συγκροτήθηκαν 
αρχικά τοπικά συμβούλια για τη διαχείριση 
του πολέμου (Μεσσηνιακή Γερουσία, Αχαϊκό 
Διευθυντήριο, Καγκελλαρία του Άργους και 
έπειτα η Πελοποννησιακή Γερουσία) αλλά 
και σε άλλες περιοχές [Γερουσία της Δυτικής 
Χέρσου Ελλάδος (Μεσολόγγι) και Άρειος Πάγος 
(=Γερουσία Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος) 
(Σάλωνα)], έτσι και στην Κρήτη συγκλήθηκε 
συνέλευση στο Λουτρό Σφακίων στις 21 
Μαΐου του ’21 και εξέλεξε την Καγκελλαρία 
των Σφακίων (ένα εξαμελές συμβούλιο από 
ευκατάστατους και συνετούς Σφακιανούς και 
ένα γραμματέα, πρόσφυγα από το Ηράκλειο). 
Έδρα της Καγκελλαρίας ορίστηκε το Λουτρό. 
Στις 29 Μαΐου του ’21 η Καγκελλαρία συγκά-
λεσε Γενική Συνέλευση στην εκκλησία της 
Παναγίας της Θυμιανής στα Σφακιά για την 
εκλογή των οπλαρχηγών όλων των επαρχιών 
της Κρήτης. Εκλέχτηκε 50μελής επιτροπή 
(33 Σφακιανοί και 17 από την υπόλοιπη 
Κρήτη) και αυτή προχώρησε στην εκλογή 
των οπλαρχηγών – στρατηγών οι οποίοι θα 
αναλάμβαναν την οργάνωση των επαναστα-
τών στις επαρχίες. Τα Σφακιά ορίστηκαν ως 
Γενικόν Στραταρχείον Κρήτης. Ακολούθησε 

στ’ Ασκύφου Στρατιωτικό Συμβούλιο των 
στρατηγών στο οποίο πάρθηκαν αποφάσεις 
για τον χρόνο και τον τρόπο των επιθέσεων. 

Η πρώτη οργανωμένη μάχη έγινε στον 
Λούλο Χανίων στις 14 Ιουνίου 1821. Ήταν 
νικηφόρα για τους Έλληνες. Αρχιτέκτονας 
της νίκης ήταν ο Γεώργιος Δασκαλάκης, 
ο και Τσελεπής επονομαζόμενος, εγγονός 

του θρυλικού ήρωα Δασκαλογιάννη. Έκτοτε 
γενικεύτηκαν οι συγκρούσεις [Άη Γιάννης, 
Αργυρούπολη (16 Ιουν.), Επισκοπή, Φρούριο 
Αρμυρού (19 Ιουν.), Αμάρι, Άγιος Βασίλειος, 
Αυλοπόταμος κ.ά.)]. Μέσα σε 20 μέρες οι επα-
ναστάτες καθάρισαν τη μισή Κρήτη.  

Οι Τούρκοι έντρομοι εγκατέλειπαν την ύπαι-
θρο και κλείνονταν στις πόλεις – κάστρα όπου 
επιδίδονταν στη σφαγή των εκεί Χριστιανών 
(ανδρών – γυναικών, γερόντων και παιδιών), 
ενώ οι ξεκουκούλωτοι Κρητικογενίτσαροι 
έκαιγαν μοναστήρια και εκκλησίες και έσφα-

Με αφορμή τον άδικο θάνατο του 25χρονου παλληκαριού στα Μυριοκέφαλα 
Ρεθύμνου την ημέρα της Λαμπρής του 2014 από ένα 40χρονο φίλο του, ο οποίος 
τελούσε υπό την επήρεια μέθης, ο κ. Θ. Πάγκαλος έκανε κάποια σχόλια στην εκπομπή 
των Β. Χιώτη και Ν. Παπαδόπουλου στο ΒΗΜΑ FM της 22/4/14. Στα σχόλια αυτά ο 
πρ. υπουργός εξέφρασε την οργή του για το λυπηρό αυτό γεγονός και εκτίμησε ότι οι 
πυροβολισμοί που ρίχνονται από τους Κρητικούς στα γλέντια τους δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά φιγούρες. Πιστεύω ότι κανείς εχέφρων συμπολίτης μας δε διαφωνεί μ΄αυτήν 
την εκτίμηση του κ. Θ. Πάγκαλου για τις μπαλοθιές που πέφτουν συχνά πυκνά στα 
κρητικά γλέντια και οι οποίες μάλιστα τη στιγμή της κορύφωσης της διασκέδασης 
των θαμώνων μετατρέπουν τη χαρά τους σε βαθύτατη λύπη και όχι σπάνια σε αγα-
νάκτηση, οργή και βεντέτα.

Ο καθηγητής Ευτύχιος Τωμαδάκης, κρίνοντας την βασιμότητα όσων ανέφερε ο κ. 
Πάγκαλος για το ότι οι Κρητικοί «δεν κάνανε Επανάσταση το ’21», αναφέρθηκε (τ.75) 
στην προετοιμασία της εξέγερσης στην Κρήτη, ήδη από το 1819.

Ακολουθεί η συνέχεια του άρθρου του κ. Τωμαδάκη: 

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος (75)
 Οι πολύπαθοι και ανυπότακτοι Σφακιανοί 

παρακολουθούσαν τις βιαιοπραγίες των Τούρκων 
στο νησί και ήταν ανήσυχοι για την τύχη 
ολόκληρου του χριστιανικού πληθυσμού της 
Κρήτης. Με άκρα μυστικότητα συνήλθαν στα 
«Γλυκιά Νερά» των Σφακίων στις 7 Απρ. ’21 
οι γέροντες και οι φρονιμότεροι Σφακιανοί, 
όπου εξέτασαν τη διαμορφούμενη κατάσταση, 
στάθμισαν τα πράγματα και, επειδή έκριναν 
ότι υπάρχει παγγενής κίνδυνος στο νησί, 
αποφάσισαν ομοφώνως να κηρύξουν την 
επανάσταση, παραμερίζοντας τις επιφυλά-
ξεις τους για τη σύμπραξη και των άλλων 
επαρχιών και τους φόβους τους για απομό-
νωση της Κρήτης, όπως είχε συμβεί στην 
Επανάσταση του Δασκαλογιάννη. Έκριναν 
όμως σκόπιμο να θέσουν την απόφασή τους 
υπό την έγκριση των πολλών, οι οποίοι θα 

σήκωναν στις πλάτες τους και το μεγαλύτερο 
βάρος του άνισου αγώνα. Συνήλθαν λοιπόν 
στις 15 Απρίλιου του ’21 στην εκκλησία της 
Παναγίας στο Λουτρό Σφακίων όλοι οι πρό-
κριτοι των Σφακίων σε αντιπροσωπευτικό-
τερη συνέλευση όπου αποφάσισαν και αυτοί 
παμψηφεί την κήρυξη της Επανάστασης και 
έδωκαν εντολές στους εμποροπλοιάρχους των 
Σφακίων (είχαν πάνω από 30 τριίστια πλοία) 
με δικές τους δαπάνες να προμηθεύονται από 
όπου μπορούσαν όπλα και πολεμοφόδια για 
τις ανάγκες του πολέμου.  

Οι Τούρκοι επιμόνως ζητούσαν από τους 
Σφακιανούς να τους παραδώσουν τα όπλα 
(ήταν όλα κι όλα περίπου 800!) για να πάρουν 
από τον Καλλικράτη τη Λεωνίδεια απάντηση 
των Σφακιανών: «Λοιπόν εξάπαντος θέλετε, 
αγάδες, τα όπλα μας, δια να πάρετε με 
ευκολίαν ύστερα και τη ζωή μας! Δεν 

Η οπλοφορία των Κρητικών 
και τα σχετικά μ’αυτήν σχόλια του πρώην υπουργού κ. Θ. Πάγκαλου

Γράφει ο Ευτύχιος Τωμαδάκης,  
πρ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
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ζαν αρχιερείς, ηγουμένους, κληρικούς και 
μοναχούς. Στις 15 Ιουνίου απαγχονίστηκε 
στα Χανιά ο επίσκοπος Κισσάμου Μελχισεδέκ 
Δεσποτάκης (μυημένος στη Φιλική Εταιρεία) 
και στις 24 Ιουνίου ο μητροπολίτης Κρήτης 
Γεράσιμος  Παρδάλης, Φιλικός και αυτός 
όπως είπαμε παραπάνω, κατακρεουργήθηκε 
στο Ηράκλειο. Οι ιστορικοί καταγράφουν τον 
θάνατο 730-800 χριστιανών στο Ηράκλειο σε 
μια μόνο ημέρα (23 Ιουν. 1821). 

Η Υψηλή Πύλη ανησυχούσε μήπως επι-
κρατήσει η Επανάσταση στην Κρήτη, οπότε 
οι Κρητικοί θα έσπευδαν να ενισχύσουν 
τους επαναστάτες στην Πελοπόννησο. Έθεσε 
λοιπόν σε εφαρμογή ένα σχέδιο ολέθριο για 
την Κρήτη και για την Πελοπόννησο (αν 
όχι για όλη την επαναστατημένη Ελλάδα). 
Συμφώνησε με τον φιλόδοξο σατράπη της 
Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή (αλβανικής καταγωγής 
γεννημένο στην Καβάλα το 1769) να αναλάβει 
αυτός με δικές του δυνάμεις και δαπάνες την 
καταστολή της Επανάστασης στην Κρήτη με 
αντάλλαγμα την παραχώρηση σε αυτόν της 
διοίκησης και της νομής της Κρήτης για 
μια 10ετία. Έτσι ο σουλτάνος Μαχμούτ θα 
πετύχαινε «μ’ έναν σμπάρο δυο τρυγόνια», 
δηλ. την εξασφάλιση της κυριαρχίας του 
τόσο στην Κρήτη όσο και στην Πελοπόννησο 
(τουλάχιστον). 

Στις 22 Μαΐου 1822 κατέφθασαν στη Σούδα 
114 πλοία από τα οποία αποβιβάστηκαν 10 
χιλ. τακτικού αιγυπτιακού στρατού, πολλοί 
άτακτοι Αλβανοί και αρκετό ιππικό. Όλη η 
δύναμη ήταν υπό τη διοίκηση του Χασάν 
Πασά, γαμπρού του Μεχμέτ Αλή. Παρόμοιες 
αποβάσεις αιγυπτιακού στρατού στην Κρήτη 
επαναλήφθηκαν και αργότερα. Μέσα σε δυο 
χρόνια οι δυνάμεις κατοχής κατάφεραν, παρά 
την αντίσταση των χριστιανών κατοίκων, να 
ελέγξουν την κατάσταση στο νησί και με πρω-
τοφανείς αγριότητες να κάμψουν τη δύναμη, 
όχι όμως και το φρόνημα, των επαναστατών. 
Το σουλτανικό σχέδιο επέτυχε και στις 22 
Φεβρουαρίου του ’24 αιγυπτιακές δυνάμεις 
από 4 χιλ. πεζούς και 500 ιππείς υπό τον 
Ιμπραήμ αποβιβάζονταν στη Μεθώνη (είχαν 
αποπλεύσει από τη Σούδα αρχές Φεβρουαρίου) 
με τις γνωστές συνέπειες για την εξέλιξη 
της επανάστασης στην Πελοπόννησο και 
όχι μόνον. Οι Κρητικοί δε σταμάτησαν, έστω 
και με τη μορφή αντάρκτικων ομάδων (των 
Καλησπέριδων), να αγωνίζονται για τη λευ-
τεριά τους, στο όνομα της οποίας πρόσφεραν 
εκατόμβες νεκρών (Μίλατος, Μελιδόνι κ.ά.). 
Γενικά εκτιμάται ότι την περίοδο 1821-1830 
χάθηκε ο μισός χριστιανικός πληθυσμός της 
Κρήτης (βλ. Στεφ. Α. Ξανθουδίδου, Επίτομος 
Ιστορία της Κρήτης, Εν Αθήναις 1909, σ. 140). 
Όμως οι θυσίες των Κρητικών δε δικαιώθη-
καν, όταν με το πρωτόκολλο του Λονδίνου 
της 22 Ιαν. / 3 Φεβρ. του 1830 αναγνωρί-
στηκε η ίδρυση ελεύθερου και ανεξάρτητου 

Ελληνικού Κράτους, επειδή η Κρήτη έμενε 
εκτός των ορίων του. Γι΄ αυτό δε θα ήταν 
υπερβολή, αν υποστήριζε κάποιος ότι οι 
Κρητικοί πλήρωσαν την ανδρεία τους στον 
αγώνα κατά των Τούρκων με άλλα 68 χρόνια 
σκλαβιάς μέχρι το 1898 [για 10 χρόνια υπό 
τους Τουρκοαιγύπτιους (1830-1840) και για 
άλλα 58 χρόνια και πάλι υπό τους Τούρκους]. 
Και τότε οι επαναστάσεις των Κρητικών κατά 
των Τούρκων κατακτητών ήταν συνεχείς με 
στόχο την απελευθέρωση και την ένωση της 
νήσου με την Ελλάδα. Επομένως και πάλι 
ελέγχεται ως ανακριβής η εκτίμηση του κ. 
Πάγκαλου ότι τάχα οι Κρητικοί περίμεναν 
το Ελληνικό Κράτος, όταν δημιουργήθηκε, 
να τους ελευθερώσει. Οποία αδικία!  

Και τώρα ας δούμε τα σχετικά με τον 
αφοπλισμό των Κρητικών για τον οποίο 
μίλησε ο κ. Πάγκαλος. Η οπλοφορία στην 
Κρήτη είναι παράδοση πολλών αιώνων, αλλά 
πάντα σχετιζόταν με τους τυράννους των 
Κρητικών. Παραθέτω το επόμενο ποίημα, το 
οποίο είναι μετάφραση ενός ποιήματος του 
αρχαίου Κρητικού ποιητή Υβρία (500 π.Χ.). 
Το ποίημα σε μετάφραση του Εμμ. Βιβυλάκη 
δημοσιεύτηκε μαζί με το πρωτότυπο στην 
εφημερίδα «Ραδάμανθυς» το 1841 στον Βαφέ 
Αποκορώνου: 

Ο πλούτος μου είναι το σπαθί 
κι η δόξα το τουφέκι 
που ρίχνει στους τυράννους μου
φωτιά κι αστροπελέκι.
Για γούνα έχω το ράσο μου,
κοντό χωρίς τσοχάδες,
οπού σκεπάζει το κορμί,
που δεν ψηφά τσ’ αγάδες.
Μ’ αυτά τρυγώ, μ’ αυτά πατώ, 
μ’ αυτ’ αλωνοθερίζω,
μ’ αυτά και τσ’ αξαρμάτωτους
σαν βασιλιάς ορίζω.
Κι όσοι στη μέση τ’ άρματα
σαν άνδρες δε φορούσι

σαν σκύλοι στα ποδάρια μου
πέφτουν και προσκυνούσι.

(Από την έκδοση Παύλου Γ. Βλαστού, Ο 
γάμος εν Κρήτη. Εν Αθήναις 1893. Φωτοτυπική 
ανατύπωση 1987).

Σε περιόδους τυραννίας λοιπόν οι Κρητικοί 
«εσιδηροφόρουν», αλλά σε περιόδους ειρή-
νης και ελευθερίας, όπως είναι και η εποχή 
που ζούμε, δεν μπορεί να είναι ανεκτή ούτε 
η οπλοφορία ούτε βέβαια η οπλοχρησία. Η 
οπλοκατοχή όμως είναι άλλο ζήτημα και 
οφείλουμε να τη δούμε από διαφορετική 
σκοπιά. Η Κρήτη πολλές φορές στο παρελθόν 
βρέθηκε στην ανάγκη να υπερασπιστεί μόνη 
της την ελευθερία της, την ύπαρξή της. Τα 
όπλα όμως που είχε στη διάθεσή της ήταν 
λίγα και δεν επαρκούσαν για τον εξοπλισμό 
των κατοίκων – υπερασπιστών της. Εκτός 
από την περίοδο της Επανάστασης του ’21, 
κατά την οποία οι Τούρκοι μπορούσαν να 
παρατάξουν 20 χιλ. τακτικού και καλά εξο-
πλισμένου στρατού ενώ οι Έλληνες μόνο 3 
χιλ. το πολύ, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατά 
τη θρυλική Μάχη της Κρήτης (20-30 Μαΐου 
1941) οι Κρητικοί, τις πρώτες μέρες τουλάχι-
στον, όρμησαν στη μάχη σχεδόν άοπλοι (με 
τις κατσούνες και τα τσεκούρια), επειδή το 
1938 το καθεστώς της 4ης Αυγούστου είχε 
επιβάλει τον αφοπλισμό των κατοίκων της 
μεγαλονήσου. Η δύναμη πυρός της άμυνας 
της Κρήτης στη γερμανική λαίλαπα είχε 
εξασθενήσει για δυο ακόμα λόγους: α) γιατί 
η V μεραρχία είχε μεταφερθεί στο μέτωπο 
της Βορείου Ελλάδας για την απόκρουση της 
Ιταλικής επίθεσης και β) γιατί τουλάχιστον 
οι Έλληνες μαχητές που είχαν μεταφερθεί 
όπως-όπως από την Ελλάδα στην Κρήτη 
(κυρίως νεοσύλλεκτοι στρατιώτες, μαθητές 
της Σχολής Ευελπίδων και οπλίτες της Σχολής 
Χωροφυλακής) ή αποβιβάστηκαν στο νησί 
εντελώς άοπλοι ή σε όσους διέθεταν όπλο 
είχαν δοθεί ελάχιστα φυσίγγια (5-20). Τον 
εξοπλισμό των Ελλήνων μαχητών στην Κρήτη 
είχαν υποσχεθεί οι σύμμαχοι (Άγγλοι), αλλά 
ποτέ δεν τον πραγματοποίησαν, για πολλούς 
λόγους. Είναι χαρακτηριστικοί οι στίχοι του 
δημοτικού τραγουδιού:

Η συνέχεια στη τη σελίδα 13
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και δημιουργική χρονιά!
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα  και όλα τα μέλη 

του Συλλόγου μας,για την παρουσία τους 
στην εκδήλωσή μας και τους περιμένουμε 
με χαρά και σε μελλοντικές εκδηλώσεις.

Γεωργία  Μαρινάκη 

Η Ταμίας του Συλλόγου, Σοφία Ε. 
Τερεζάκη, στον οικονομικό απολογι-
σμό του 2014, ανάφερε μεταξύ των 
άλλων:  
το σύνολο Εσόδων 2014  
είναι 1.577,61 € 
από τα οποία τα 935,00€ προέρ-
χονται από συνδρομές μελών, 
το υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2013 
ήταν 1.472,95 €  
οι πληρωμές έτους 2014 
1.394,33 € 
και το υπόλοιπο ταμείου 
31/12/2014 1.656,23 €

Η κοπή  της Αγιοβασιλόπιτας  για το 2015 
του Συλλόγου μας,  Αρμενιανών Αττικής 
«Ο Κριτοβουλίδης», πραγματοποιήθηκε 
μέσα σε όμορφη κι ευχάριστη ατμόσφαιρα 
την 1η Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή, στα 
γραφεία της Ομοσπονδίας Σωματείων 
Αποκορώνου. Και η καλή μέρα από την 
αρχή φαίνεται, ξεκίνημα με τσ’ αντικριστές 
μαντινάδες μεταξύ του νεομαντιναδολό-
γου κ. Θοδωρή Στεφάνου Κουτσουπάκη 
και του παλαιομαντιναδολόγου κ. Σπύρου 
Παπαγιαννάκη επί παντός επιστητού. Για 
τη συνέχεια και στα σοβαρά γεμίζοντας 
και η αίθουσα ώρα 11π.μ.

Την εκδήλωση άνοιξε  ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου μας,  κ. Γιάννης Τερεζάκης, προς 
όλα τα μέλη και φίλους του Συλλόγου, κατ’ 
αρχήν δίνοντας τις ευχές του για το Νέο 
έτος με υγεία και ευτυχία, λέγοντας ακόμα:

Έτσα που τρέχουν τα νερά 
στσ’Αρμένους στο ποτάμι 
θέλω η νέα η χρονιά 
χατίρια να σας κάμει
κάνοντας στη συνέχεια  ένα σύντομο 

απολογισμό των πεπραγμένων του προη-
γούμενου έτους 2014. Ανέφερε ακόμα τη 
καλή συνεργασία που έχει ο Σύλλογός μας 

με τον Τοπικό Σύλλογο του χωριού και τις 
από κοινού εκδηλώσεις που προγραμμα-
τίζουν για το καλοκαίρι, την επίσης καλή 
συνεργασία και με το Δήμο Αποκορώνου 
σε διάφορα επίπεδα προβλημάτων και 
πολιτιστικά.  Έκλεισε την ομιλία του καλώ-

ντας περισσότερα μέλη του Συλλόγου να 
έχουν πιο ενεργό ρόλο στα κοινά του, ώστε 
ο Σύλλογος να μπορέσει να έχει μέλλον.

Στη συνέχεια, η Ταμίας του Συλλόγου, κα 
Σοφία Ε. Τερεζάκη, έκανε τον οικονομικό 
απολογισμό του 2014, παροτρύνοντας κι 
εκείνη με την σειρά της τους συγχωρια-
νούς να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον 
συμμετέχοντας ως μέλη στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του.

Κατόπιν η Αγιοβασιλιάτικη πίτα ευλο-
γήθηκε από τον συγχωριανό μας ιερέα, 
πατέρα Εμμανουήλ Καβρουλάκη, ο οποίος 
έδωσε την ευχή του για βελτίωση  και 
πρόοδο προσωπική του καθενός,  αλλά και 
σε επίπεδο κράτους για τη φετινή χρονιά.

Έπειτα εκλέχθηκε και το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου μας, για τη διετία 
2015-2017,  που ανανεώθηκε με την προ-
σθήκη τριών νέων μελών, ενθαρρυντικό 
στοιχείο για τη συνέχεια. Πρόκειται για 
τον κ. Αργύρη Γεωργίου Κουρομιχελάκη, 
τον κ. Γιώργο Ελευθερίου Καλιβρετάκη 
και την κ. Σοφία Κωσταντίνου Τερεζάκη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους: α) ο πρώτος Αντιπρόεδρος της 

Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου κ. 
Βαρδής Μπραουδάκης, από τις Βρύσες  
β) ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φρεδιανών  
Αττικής κ. Μανώλης Μακριδάκης και γ) ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Σούρης, Σελλιών 
και Λικοτιναράς κ. Νίκος Καντεράκης, 
τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την 
παρουσία τους και τους ευχόμαστε καλή 

Μετά την κοπή της Αγιοβασιλό-
πιτας και τη Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου μας, την 1η Φεβρουαρίου 
2015, προέκυψε το παρακάτω Διοι-
κητικό Συμβούλιο, για τη διετία 
2015-2017. 

Τερεζάκης Γιάννης, Πρόεδρος
Γαλανάκη Μαριάννα, Αντιπρόεδρος 
Κουρομιχελάκης Αργύρης, Γεν. Γραμ-
ματέας
Τερεζάκη Σοφία του Ελευθερίου, 
Ταμίας
Μέλη: Καλιβρετάκης Γιώργος του 
Ελευθερίου, Βαγιωνάκη Ελένη, 
Καβρουλάκη –Φακίνου Άννα, Τερεζάκη 
Σοφία του Κωσταντίνου, Μαρινάκη 
Γεωργία. 

Εξελεκτική Επιτροπή
Γαβριηλίδης Χριστόφορος 
Καβρουλάκη Ρένα
Τερεζάκη Βασιλική 

Η πίτα του Συλλόγου Αρμενιανών της 
Αθήνας «Ο Κριτοβουλίδης»

Νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου 
Αρμενιανών της Αθήνας 

«Ο Κριτοβουλίδης»
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ ΣΕ €

Κοντογιώργη Βαγιωνάκη 
Σοφία (εις μνήμη του 
πατρός της)

100,00

Γαλανάκη Γεωργία 20,00

Παπαδημητρίου Νικόλαος  
& Χρυσούλα

20,00

Παπαγιαννάκης Σπύρος 60,00

Τσιτσιρίδη Ελένη 10,00

Κουτσουπάκης Θεόδωρος        300,00

Πιπεράκης Εμμανουήλ 20,00

Πατήρ Εμμανουήλ Καβρου-
λάκης

20,00

Ελένη, Βάλια & Ιωάννης 
Βαγιωνάκης (εις μνήμη 
Γεωργίου Βαγιωνάκη)

100,00

Κουρομιχελάκης Ιωάννης 
του Μιχαήλ

30,00

Κουρομιχελάκης Γιώργος 
του Μιχαήλ

30,00

Καβρουλάκη Καίτη 20,00

Καλλιβρετάκης Γεώργιος 20,00

Κουρομιχελάκης Αργύρης 
του Γεωργίου 

20,00

Καβρουλάκης Δημήτρης 
του Παντελή

20,00

Μαρινάκη Γεωργία 25,00

Τερεζάκης Μιχάλης του 
Νικολάου

       100,00

Τερεζάκη Σοφία του Κων/
νου 

50,00

Καβρουλάκης Κων/νος 
του Μιχαήλ 

20,00

Τα αποτελέματα των 
εκλογών στο χωριό μας 4ο 
Εκλογικό τμήμα Αρμένων

Η Ομοσπονδία Σωματείων 
Αποκορώνου έκοψε την πίτα της

Χίτλερ να μην το καυχηθείς 
πως πάτησες την Κρήτη,
ξαρμάτωτη την ηύρηκες 
και λείπαν τα παιδιά της...

(ξαρμάτωτη, ακριβώς γιατί οι Έλληνες 
υπερασπιστές της ή δεν είχαν καθόλου ή 
είχαν ελλιπέστατο οπλισμό· και λείπαν τα 
παιδιά της, γιατί η V μεραρχία, την οποία 
στελέχωναν Κρητικοί, είχε μεταφερθεί αλλού).

Χαρακτηριστικοί όμως είναι και οι στίχοι 
άλλου δημοτικού τραγουδιού που αναφέρεται 
στον εξοπλισμό των Κρητικών στη Μάχη 
της Κρήτης: 

...κι ο Διγενής σέρνει φωνή 
από τον Ψηλορείτη:
-Απού’χει άρματ’ ας βαστά 
και απού δεν έχει ας βρίστει.

(Δηλ. όποιος έχει όπλα να τα κρατά και 
όποιος δεν έχει να βρίσκει, σκοτώνοντας δηλ. 
τον εχθρό να παίρνει τα όπλα του).  

Αυτές οι διαπιστώσεις μάς επιτρέπουν 
να σκεφτούμε πως αν δεν είχε γίνει ο αφο-
πλισμός των κατοίκων της Κρήτης το 1938 

ή αν οι Κρητικοί είχαν εξοπλιστεί όσο και 
όπως απαιτούσαν οι περιστάσεις και αν 
είχαν τοποθετηθεί αυτοί στην πρώτη γραμμή 
στη Μάχη της Κρήτης, για παράδειγμα αν 
σ΄αυτούς είχε ανατεθεί η υπεράσπιση του 
Υψώματος 107 στο Μάλεμε, πιθανότατα η 
εξέλιξη της Μάχης της Κρήτης να ήταν δια-
φορετική από αυτήν που όλοι γνωρίζουμε, 
με αλυσιδωτές συνέπειες.  

Η οπλοφορία και οπλοχρησία των Κρητικών 
λοιπόν πρέπει να σταματήσει, γιατί όχι μόνο 
δε βοηθάει σε τίποτα το νησί αλλά είναι και 
επικίνδυνη, αφού τροφοδοτεί με αλαζονεία, 
εγωισμό και ψευτοπαλληκαριά ανόητους χρή-
στες, οι οποίοι έχουν πολλές φορές βυθίσει 
σε πένθος τον πληθυσμό με τους επιπόλαιους 
χειρισμούς των όπλων και τους άσκοπους 
πυροβολισμούς. Καλό θα ήταν, επίσης, να 
μην επιτρέπεται ούτε η οπλοκατοχή στο νησί 
και ακόμα καλύτερο να μην υπάρχει ανάγκη 
να κατασκευάζονται τα φονικά όπλα και να 
χρησιμοποιούνται για την αλληλοεξόντωση 
των ανθρώπων όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και 
πουθενά στην οικουμένη. Επειδή όμως «όσο 
η φύση των ανθρώπων θα εξακολουθεί να 
είναι η ίδια, δεν θα παύσουν οι πόλεμοι» και 

για να μη βρεθεί ξανά η Κρήτη στην αδυνα-
μία που βρέθηκε πολλάκις στο παρελθόν και 
κυρίως στη Μάχη της Κρήτης, το Μάϊο του 
1941, δε θα ήταν φρόνιμο από την πλευρά 
της Ελληνικής πολιτείας να επιχειρηθεί, όπως 
προτείνει ο κ. Πάγκαλος, ο αφοπλισμός των 
κατοίκων, γιατί και αδύνατος είναι, αφού όλα 
τα όπλα δεν είναι δηλωμένα ούτε κρέμονται 
μόνο δίπλα στα εικονίσματα των σπιτιών, 
και εθνικά επικίνδυνος. Αυτό που οφείλει 
η Ελληνική πολιτεία είναι να ελέγξει την 
οπλοφορία και την οπλοχρησία και πριν από 
αυτό να σταματήσει την παράνομη εισαγωγή 
όπλων στο νησί με τα οποία εφοδιάζονται όλοι 
αυτοί οι ανόητοι κουμπουρατζήδες.  

Ύστερα από όλα αυτά διερωτάται ο απλός 
πολίτης: γιατί ο κ. Πάγκαλος με τις παραπάνω 
δηλώσεις του έδωκε το δικαίωμα, όχι αδι-
καιολόγητα βέβαια, να σκεφτεί κανείς πόσο 
θα μπορούσε να υπερασπιστεί τα εθνικά μας 
συμφέροντα ένας επικεφαλής της Ελληνικής 
Διπλωματίας με τέτοια στρεβλή ενημέρωση και 
με τέτοιες εμπρηστικές και διχαστικές δηλώσεις;

Ευτύχιος Ι. Τωμαδάκης
πρ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Αθηνών

Ποσοστό Ψήφοι

ΣΥΡΙΖΑ 40,41 118

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

25,68 75

ΚΚΕ 8,56 25

ΠΟΤΑΜΙ 7,19 21

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ

5,82 17

ΠΑΣΟΚ 5,14 15

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 3,42 10

ΚΙΝΗΜΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

1,03 3

Η συνέχεια από τη σελίδα 11

Σε εκδήλωση που έγινε στις 15 Φλεβάρη 
στο Ίδρυμα της Κρητικής Εστίας η Ομο-
σπονδία Σωματείων Αποκορώνου έκοψε 
τη βασιλόπιτα για το έτος 2015.
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Στην Ελένη

Ελένη, δεν εμπόρεσες 
το χάρο να νικήσεις,
κι’ ήταν γραφτό σου σαν κερί  
σιγά σιγά να σβήσεις.
Για σένα μαύρα θα φορεί 
παντοτινά η Κρήτη
Γιατί ’σουν σ’ όλα άξια 
ανθέ του Ψηλορείτη.
Και στην Εστία πρόσφερες 
πολλά με την καρδιά σου,
γι’ αυτό με γράμματα χρυσά 
να γράψουν τ’ όνομά σου.
Με τους συλλόγους έτρεχες
πάντα και βοηθούσες,
το ξένο πόνο έκανες 
δικό σου και πονούσες.
Παρηγοριά στον άντρα σου 
και στα καλά παιδιά σου,
που θα το συνεχίσουνε 
το άξιο όνομά σου.
Στα όνειρά τους να ’ρχεσαι 
συχνά να σε θωρούνε,
πάντοτε θα σε σκέφτονται  
και θα σε νοσταλγούνε.
Να ’ναι το χώμα ελαφρύ
που σ’ έχει πια σκεπάσει,
εμάς το μοιρολόι μας 
στον ουρανό θα φτάσει.
Και με τσ’ Αγγέλους θα γενεί  
τραγούδι μαντινάδα,
να σβήσει από πάνω σου 
του χάρου τη κρυάδα.
Χαιρετισμούς στους Κρητικούς 
απού θα συναντήσεις,
και το Ξυλούρη άμε  βρες 
απόψε να γλεντήσεις.
Λόγια άλλα δε μπορώ να βρω 
στίχους να σχηματίσω,
μια ανθοδέσμη τά ’καμα 
εσένα να στολίσω.
Και στην αιωνιότητα 
πάντα  καλό ταξίδι,
θα βρούμε τρόπο να ’χεις φώς 
στου Άδη το σκοτίδι.

Γιάννης Κακουδάκης, Λυράρης.

Πέθανε στα Χανιά στις 25 Δεκεμβρίου 2014 
και ετάφη στο νεκροταφείο του Προφήτη 
Ηλία στους Αρμένους, στις 26 Δεκεμβρίου, 
ο Μιχάλης Αντωνίου Καβρουλάκης 
ετών 85. Ο Μιχάλης ήταν πατέρας της 
Ιωάννας και της Αντωνίας.

Πέθανε στην Αθήνα και ετάφη στο νεκρο-
ταφείο του Προφήτη Ηλία στους Αρμέ-
νους, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Μαρία 
χήρα Ανδρέα Πατεράκη ετών 87. Η 
Μαρία ήταν μητέρα του Μιχάλη και της 
Μαριάννας.

 

Αν και με λόγια τις περισσό-
τερες φορές, δεν μπορείς να 
περιγράψεις έναν άνθρωπο, 
θα ήταν αδιανόητο τούτη την 
ώρα να μη πούμε δυο λόγια 
αποχαιρετισμού στην αγαπητή 
Ελένη, για την προσωπικότητα, 
την αξιοπρέπεια, το ήθος και 
το μέγεθος της προσφοράς, από 
το πέρασμά της, από τούτη τη 
πρόσκαιρη ζωή. Που πέρα από 
τη εκπαίδευση, είχε να κάνει 
και στο κοινωνικό σύνολο, διατελών μέλος 
Διοικητικών Συμβουλίων σε πολλά κοινωφελή 
ιδρύματα, με κορυφαίο αυτό της Κρητικής 
Εστίας -επί πολλά έτη - ώστε να βρει στέγη 
και φαγητό κάθε άπορος φοιτητής.

Η προσφορά της ακόμα είχε να κάνει 
αφανώς και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, 
που δρούσε μεμονωμένα: να βρει κάποιος 
δουλειά, να μπει σ’ ένα νοσοκομείο, να 
δώσει ένα πιάτο φαί. Τίμησε τη Σφακιανή 
καταγωγή της, τη Κρήτη ολόκληρη απ’ 
όπου πέρασε, και είναι από τους τελευταί-
ους φάρους οδηγούς που θα συναντούμε 
στο μέλλον.

Κατάφερε μαζί με το σύζυγό της, το Γιάννη 
το Λεντάρη, έναν άλλο άρχοντα της ηθικής 
και της προσφοράς,  να κάνουν αξιοζήλευτη 
οικογένεια, με δύο γιούς επιστήμονες και 
εγγόνι.

Αφού τους εκφράσω τα από καρδιάς ει-
λικρινή μου συλλυπητήρια, εύχομαι ο θεός 
να τους δώσει τη δύναμη και το κουράγιο, 
ώστε με το λιγότερο πόνο και οδύνη να 
ξεπεράσουν την απουσία της.

Όλοι  οι άλλοι εμείς οι τυχεροί που σε 
γνωρίσαμε, θα σε παρακαλούσαμε

Σιγά- σιγά, σκαλί -σκαλί
να κατεβείς στον Άδη
κι εμείς το καντηλάκι σου
θ’ ανάβουμε με λάδι. 
Πάντα στη μνήμη σου που θα ’ναι αιωνία.
Καλό σου ταξίδι Αξέχαστη, Χαρισματική 

Ελένη.
Γιάννης  Τερεζάκης
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων Απο-

κορώνου.

Αυτοί που φεύγουν...

Μνήμη Ελένης Ιωάννη Λεντάρη, ετών 82 

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

Δωρεές στην ενορία 
Αρμένων 

Οι κόρες του Μιχάλη Καβρουλάκη, 
Ιωάννα και Αντωνία, προσέφεραν 50 
ευρώ στη μνήμη του πατέρα τους.
Ο ιερέας και το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο τους ευχαριστεί πολύ. 
Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
ο εφημέριος  
Εμμανουήλ Νικολακάκης,
πρωτοπρεσβύτερος.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ  
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ

Έγιναν οι εκλογές της Παγκρητίου 
Ενώσεως στις 23 Νοεμβρίου 2014, στις 
οποίες Πρόεδρος εξελέγη ο Μαριδάκης 
Γιώργος

Τα αποτελέσματα για το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατά νομό είναι :

ΧΑΝΙΑ Αγγελάκη Δήμητρα, Γύπαρης 
Γεώργιος*, Μανούσακας Μανούσος, 
Πετράκης Γεώργιος*, Τερεζάκης Γιάν-
νης*, Χριστουλάκης Παντελής*.

ΡΕΘΥΜΝΟ Γιαννούλης Γεώργιος, 
Κεφαλογιάννης Νικόλαος, Κόκκινος 
Μιχάλης, Μυτιλινάκης Αντώνιος*,  Ξυλού-
ρης Εμμανουήλ, Πισκοπάκης Ανδρέας.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Βανταράκης Στέλιος*, 
Βελιβασάκης Χαράλαμπος, Μουντράκης 
Ανδρέας, Σαρρής Γεώργιος, Φασουλάκης 
Μύρων.

ΛΑΣΙΘΙ Βαρσαμιδάκης Νικόλαος, 
Καριωτάκη Μαρία, Κλεισαρχάκης Ανδρέας, 
Μαγκλάρας Σπυρίδων, Μακρή –Χασαπλα-
δάκη Άννα, Μπαχλιτζανάκης Εμμανουήλ,

Για την Εξελεκτική Επιτροπή εξε-
λέγησαν:

Αετουδάκης Δημήτριος, Βασιλάκη 
Ειρήνη, Κατσαράκης Γιάννης, Κουρο-
μιχελάκης Βασίλειος, Ξυλούρης Κων-
σταντίνος.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας και 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων 
Αποκορώνου κ. Γιάννης Τερεζάκης, στις 
πρόσφατες εκλογές της Παγκρητίου 
Ενώσεως στις 23 Νοεμβρίου 2014 ,εξε-
λέγη για το Διοικητικό Συμβούλιο της 
τετραετίας 2014-2018 .

Να σημειωθεί ότι εψήφισαν 2631 
Κρητικοί, Λευκά 30, Άκυρα 3 και το 
ψηφοδέλτιο του κ. Μαριδάκη ήταν το 
μόνο τελικά κατέβηκε στις εκλογές, 
αφού την τελευταία στιγμή το αντίπαλο 
ψηφοδέλτιο αποσύρθηκε

Με αστερίσκο είναι οι καταγόμενοι 
από τον Αποκόρωνα.

Ποιος είμαι

Ελαφρόμυαλος προφήτης 
λίγο ψυχαναλυτής
αυτοδίδακτος αλήτης
δάσκαλος και μαθητής.

Είμαι λίγο από όλα
ένας μέτριος ψηλός
και Ζορό και Τιραμόλα
και πλανόδιος τρελός.

Αλαντίν και σαμουράι
και σαδομαζοχιστής
καραγκιόζης με σαράι
Βαραβάς αρχιληστής.

Για τη σήμερον ημέρα
είμαι εξολοθρευτής
ένας βλάκα με παντιέρα
ο καλός σας ποιητής.

Αρμενιανός Ι. Β.
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Προς την εφημερίδα «Ελευθερόπολις»  
Κύριοι, 
έλαβα το 75ο φύλλο της φροντισμένης, 

όπως πάντα «Ελευθερόπολις», της γλυκο-
διαβαζόμενης, και όπως ήταν φυσικό την 
«ξεκοκκάλισα» με τα μάτια και τη θύμηση. 
Θυμήθηκα ανθρώπους αλλοτινών εποχών που 
ζουν και σήμερα και τους έχω φίλους καλούς. 

Από το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης, 
δύο σημεία κέντρισαν τη μνήμη μου και τρά-
βηξαν περισσότερο την προσοχή μου, γιατί 
αφορούν ανθρώπους και τόπους ιδιαίτερα 
οικείους και αγαπητούς σ’ εμένα. 

Επειδή είμαι κ εγώ ένας πολυκαιρισμένος, 
όπως ο γέρω-Χαράλαμπος, ο θησαυρός και η 
πηγή της γνώσης του τόπου μας, όπως μια 
είναι και η πηγή που ξεδιψά και ποτίζει ένα 
μεγάλο κομμάτι, το πολυπληθέστερο, του 
Αποκόρωνα, στη ρίζα της κουτσούρας του 
ιστορικού Αρμενιανού πλατάνου, που και 
αυτή η πηγή ανήκε στο καφενείο-ταβέρνα 
του πατέρα του γέρω-Χαράλαμπου, του πιο 
γέρου Στρατή. 

Οι φωτογραφίες του φίλου Νίκου Λαγαράκη 
από την μαθητική ζωή του Γυμνασίου Βάμου, 
μου ξύπνησαν μνήμες... προπολεμικές, όπως 
συνηθίζεται να λέγεται, για ότι είχε γίνει 
πριν από τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και το 
θυμόμαστε. Επειδή στις φωτογραφίες αυτές 
γίνεται επεξήγηση ποιά ήταν η ΣΤ΄ τάξη νέου 
τύπου, να κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι 
νέου τύπου. Μάλλον είναι νέας «κοπής», και 
τούτο διότι, το Γυμνάσιο Βάμου, πριν το 1939 
λειτουργούσε, με έξι τάξεις. Πλήρες εξατάξιο. 

Κάποιες φωτογραφίες της εποχής εκείνης 
το δείχνουν καθαρά με έξι αίθουσες διδα-
σκαλίας, σαν νεόκτιστο, και τα δύο γραφεία, 
Γυμνασιάρχη και καθηγητών. Όμως, στην 
Ελλάδα οι σχολικές μεταρρυθμίσεις, είναι 
προσφιλείς σε κάθε νέα κυβέρνηση, και δεν 
μπορούσε να μην αγγίζει και τη δικτατορία 
Μεταξά. 

Έτσι, το 1939 αποφασίστηκε η αναβάθ-
μιση του εξατάξιου Γυμνασίου σε οκτατάξιο, 
προσθέτοντας δύο τάξεις, σαν εισαγωγικές, 
στο Γυμνάσιο, και γι αυτό λεγόντουσαν προ-
γυμνάσιο. Νομίζω αξίζει τον κόπο να σας 
μεταφέρω, το πως η μεταρρύθμιση αυτή έγινε 
στο Γυμνάσιο Βάμου, γιατί ήμουν κι εγώ 
κοινωνός. Για να εισαχθεί στο προγυμνάσιο 
έπρεπε να περάσει, ο μαθητής, κάποια προ-
φορική εξέταση. 

Οι μαθητές ήταν 10χρονα παιδιά, τετάρτης 
δημοτικού, με φυσικές αναστολές και συστολές 
και σ’ εμάς, κυρίως από χωριά, τα Δημοτικά 
σχολεία, δεν είχαν τον τρόπο επαρκούς διδα-
σκαλίας σε όλα τα χωριά, και τα παιδιά, δεν 
είχαν ευρύτητα παραστάσεων και γνώσεων. 
Μαζευτήκαμε λοιπόν, στο Γυμνάσιο Βάμου, 
περίπου 40, αν θυμάμαι καλά, «τεταρτάκια», 
από τα Δημοτικά Σχολεία του Αποκόρωνα, 

για να εξεταστούμε από επιτροπή καθηγητών 
ειδικοτήτων. 

Θυμάμαι τη σύνθεσή τους: Μαθηματικός 
ο Σταυρουλάκης Κώστας, Φιλόλογος ο Παπα-
δογιάννης Μανώλης, Φυσικός ο Μαραγκάκης 
Μιχάλης, Ιστορικός ο Κανελλόπουλος (το 
όνομα μου διαφεύγει), Θρησκευτικός ο παπά 
Συτζάνης μετέπειτα επίσκοπος Κυδωνίας και 
Αποκορώνου, για την καλλιγραφία ο Αλυγιζάκης 
Ιωάννης, και για την γεωγραφία ο Ξενικάκης 
Ευάγγελος. Οι καθηγητές ήταν καθισμένοι σε 
ξύλινα βάθρα και πίσω τους βρισκόταν ένας 
μαυροπίνακας για αριθμητικές πράξεις και 
δείγματα γραφής. 

Ανάμεσα στα εξεταζόμενα παιδιά ήταν 
και κάποιο από το Κάστελο, με επώνυμο 
Κλαπάκης, μικρό δε θυμάμαι. Όταν ήρθε η 
σειρά του να τον εξετάσει στα θρησκευτικά 
ο παπα Συτζάνης, του έκανε την ερώτηση:  

-Εσύ Κλαπάκη θα μας πεις, τι γνωρίζεις 
για τον Μωϋσή.  

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Κλαπάκης 
έπαιζε σαν παίκτης μεγάλης ομάδας, όμως 
τώρα προβιβαζόταν στην εθνική. Η ερώτηση 
ήταν «δύμορφη» και μάλιστα για κάποιον από 
του Κάστελο, τον καιρό εκείνο. 

Τα μάτια του Κλαπάκη άστραψαν, και 
αφού τα περίφερε σε όλη την αίθουσα λέει 
στον παπα-Συτζάνη: 

-Ω!, γρίκα ίντα ρωτά ο παπάς.
Όλη η αίθουσα γέλασε και ο εξεταστής 

έβγαλε μαντήλι γιατί τα μάτια του γέμισαν 
δάκρυα από τα γέλια. Όταν καταλαγιάσαμε, 
ο Συτζάνης επανέλαβε την ερώτηση. Ο Κλα-
πάκης αγέρωχος απαντά. 

-Να ’χε μην τ’ άκουε του Βασιλομανώλη 
η κοπελιά το διάολο θα ’χε «χεσμένο» ο 
κώλος του. 

Το τι έγινε στην αίθουσα, από γέλια κατα-
λαβαίνετε. Τι είχε συμβεί, κοντά τις ημέρες 
εκείνες. Στον Κάστελο είχε γεννηθεί ένα 
εξώγαμο, το οποίο το έβαλαν σ’ ένα καλάθι, 
όπως τον Μωϋσή, και το έριξαν στον ποταμό 
Μουσέλα για να το βγάλει στον Πετρέ και να 
χαθεί. Όμως τα πλατάνια δίπλα στον ποταμό, 
με κλαδιά που άγγιζαν την επιφάνεια του, 
εμπόδισαν την πορεία του καλαθιού, και το 
νεογέννητο έκλαιγε, το άκουσε η κόρη του 
Βασιλάκη Μανώλη, που έβοσκε τα πρόβατα 
τους δίπλα στον ποταμό, το πήρε και το 
ανέβασε στον Κάστελο. Το παιδί το βάφτισαν 
και το έβγαλαν Μωϋσή. Ο Κλαπάκης λοιπόν, 
νόμισε ότι η ερώτηση αφορούσε το γεγονός 
αυτό και γι' αυτό έδωσε την απάντηση που 
γράφω πιο πάνω. 

Βέβαια ο Κλαπάκης μπήκε στο προγυμνάσιο 
και με αριστεία εξυπνάδας και ετοιμολογίας. 

Όμως και αυτή η μεταρρύθμιση ευθύς μετά 
τον πόλεμο μεταρρυθμίστηκε και ξανάγινε 
η ΣΤ΄ τάξη όπως την λέει ο Λαγαράκης και 
αργότερα με άλλη μεταρρύθμιση Γ΄ Λυκείου, 

όταν χωρίστηκε 
το Γυμνάσιο και 
έγινε και το 
Λύκειο. Τώρα, 
για τους οδοι-
πόρους μαθη-
τές, θυμάμαι 
την πρόταση 
ενός  άλλου 
ξεχωριστού φίλου, του Γαβρίλη Φλεμετάκη, 
που είχε δημοσιευτεί σ' ένα από τα τελευταία 
φύλλα της «Φωνής του Αποκορώνου» του 
αείμνηστου Γιώργη Χαβραδάκη, καλού φίλου 
και αυτού όσο ζούσε. 

Αφετηρία της πρότασης του Γαβρίλη, ήταν 
μια επίσκεψη στην ταβέρνα «Αετοφωλιά» 
στου Σαμωνά, το Πάσχα του 2007, όταν σε 
ερώτηση μου στην κυρία της ταβέρνας, για 
τον Μιχάλη Καρβουνάκη, καλό κ αυτό παλιό 
φίλο, άρχισε να μας λέει για τα καθημερινά 
ζάλα του, για να μάθει τα γράμματα που έμαθε 
και να φτάσει μέχρι αρχηγός της Αστυνομίας 
Πόλεων, γιατί ήταν «μαθησιάρικο κοπέλι». 

Ο άλλος φίλος, ο δάσκαλος Πέτρος Πανη-
γυράκης, κάνει μια πρόταση την οποία για 
να είμαι ειλικρινής δεν την κατάλαβα. Τώρα 
πως το εννοεί και ποιους εννοεί με το όσοι 
μπορούν, προφανώς να οδοιπορήσουν, πολύ 
αμφιβάλω αν βρεθούν πρόθυμοι. 

Λυπήθηκα, που αν και Βαμιανός, όχι σαν 
οδοιπόρος, δεν μπόρεσα να βρεθώ στα απο-
καλυπτήρια της φιλοτεχνημένης στήλης από 
τον ακούραστο σημερινό Γυμνασιάρχη Περι-
κλή Μαχαιρά, αρχιτέκτονα στην ειδικότητα, 
αλλά λόγω «ποδάγρας», ουρικό οξύ το λένε οι 
μικροβιολόγοι, δεν μπορούσα να ορθοποδήσω 
και να κάνω έστω και ένα ζάλο, όχι μόνο για 
την τελετή, αλλά για να τιμήσω παλιούς συμ-
μαθητές μου, οδοιπόρους, έτσι σκόρπια τους 
πιο μακρυνούς, τον Παύλο (Πωλιό) Πισσαδάκη 
από το Πρόβαρμα, τον Αντρέα τον Γωνιώτη 
από τη Μάζα, το Βασίλη το Γιαννούλη από του 
Φρε, το Στέλιο τον Κελαϊδή από τις Καλύβες, 
το Γιάννη το Θωμαδάκη από τον Αλίκαμπο 
και τόσους άλλους που είναι τόσοι πολλοί. Τα 
ονόματα τα παρέθεσα, έτσι όπως μου ήρθαν 
στη μνήμη, χωρίς αξιολόγηση της φιλίας 
που με συνέδεε μ αυτούς τους συμμαθητές, 
γιατί ήταν όμοια με όλους. Πολλές ήταν και 
οι κοπελιές «οδοιπορούσες», δεν αναφέρθηκα 
σ' αυτές γιατί όλες οι εποχές έχουν τους... 
πονηρούς τους. 

Καλή χρονιά εύχομαι στην Ελευθερόπολι, 
στη συντακτική της επιτροπή και σ' όλους τους 
αναγνώστες της. Σας ευχαριστώ για την ανοχή  
εις την πολυλογία μου, αλλά φταίτε κι εσείς, 
γιατί... προκαλέσατε την γεροντική μνήμη 
μου με πράγματα που έζησα και αγάπησα. 

Με πολλή εκτίμηση 
Γιάννης Χατζηδάκης 
π. Δήμαρχος Βάμου 

Επιστολή στην "Ελευθερόπολι" 
του Γιάννη Χατζηδάκη πρώην Δήμαρχου Βάμου
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Δυο μεγάλες διακρίσεις είχαν οι νέοι των 
Αρμένων στο 14ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ζίου Ζίτσου (Fighting System) που διεξή-
χθη στην Αθήνα πριν λίγες εβδομάδες. Ο 
Πατεράκης Νίκος του Μάρκο κέρδισε 
δύο πρώτες θέσεις στα - 69 κιλά στην 
κατηγορία + 21 ετών, (Fighting System 
και NE WAZA), και ο Γεώργιος Αλέξαν-
δρος Αλβανός του Μιχάλη κατέκτησε την 
δεύτερη θέση στην δικιά του κατηγορία 
του στο ίδιο πρωτάθλημα. 

Τα θερμά μας συγχαρητήρια στα αγαπη-
μένα μας ανίψια Αντώνη Μαραγκουδάκη 
και Άννα Παντερμάκη  που παντρεύτηκαν 
με πολιτικό γάμο στις 11 Νοέμβρη 2014 
και τους ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο και 
μόνο χαρές στη ζωή τους.
Ο θείος και η θεία Μάρκος και Μαρία 
Παντερμάκη.

Συγχαρητήρια

Διακρίσεις των νέων μας

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε από τους αγα-
πητούς αναγνώστες τα παρακάτω ποσά ως 
οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας μας. Τους 
ευχαριστούμε όλους θερμά.

Παπαδοπούλου Μανταδάκη 
Κούλα

Θεσσαλονίκη 60 €

Νικολάου Δημήτρης στη 
μνήμη της συζύγου του 
Μαρίας Τσιτσιρίδη

Κόρινθος 50 €

Μητσοπούλου Ηρώ Αθήνα 30 €
Πική Τιτίκα στη μνήμη 
της γιαγιά της Αικατερίνης 
Λιονάκη

Αθήνα 150 €

Τερεζάκης Χρήστος του 
Ιωάννου

Αθήνα 25 €

Καβρουλάκη Μούγιος 
Αφροδίτη

Αθήνα 200 €

Βενιεράκης Σπυρίδωνας Καλύβες 30 €
Καβρουλάκη Καρδάμη 
Ιωάννα

Αθήνα 20 €

Νικητάκη Δανάλη 
Ευαγγελία

Αθήνα 50 €

Σιφάκη Μαρία Αρμένοι 50 €
Αγγελάκη Καλατζή 
Αφροδίτη

30 €

Μπουντάκης Τάκης Αρμένοι 40 €
Φλεμετάκης Γαβριήλ Θεσσαλονίκη 30 €
Λεντάρης Γιάννης Αθήνα 30 €
Τσακιράκης Άγγελος & 
Νίκος του Νικολάου 

Αθήνα 25 €

Νικητάκης Γιώργος Αμερική 100 €
Σοφιάκης Στέλιος Πλάκα 20 €
Χατζηαποστόλου Δημήτρης 
& Τσακιράκη Πελαγία

Ρέθυμνο 50 €

Καλλιβρετάκη Δήμητρα Αρμένοι 30 €
Μυλωνογιάννης 
Αλέξανδρος

Χανιά 30 €

Ζαβραδινού Ελπίδα Αθήνα 20 €
Σταυρακάκη Αικατερίνη Αθήνα 20 €
Παπαγιαννάκης Σπύρος Αθήνα 60 €
Βιριράκης Δημοσθένης 
& Μαρινάκη Αθηνά Αθήνα 60 €
Βαγιωνάκη Βάλια, Ελένη 
& Γιάννης στη μνήμη 
του συζύγου και πατέρα 
Γεωργίου Βαγιωνάκη

Αθήνα 100 €

Τσιτσιρίδη Ελένη Αθήνα 10 €
Κουτσουπάκης Θεόδωρος Αθήνα 700 €
Πιπεράκης Μανώλης Αθήνα 20 €
Πατηνιωτάκης Γιάννης του 
Νικολάου

Αθήνα 30 €

Καβρουλάκη Ευαγγελία Αθήνα 20 €
Ιωάννου Μαρία Αθήνα 20 €
Καλλιβρετάκης Γεώργιος 
του Λευτέρη

Αθήνα 20 €

Μαρινάκη Γεωργία Αθήνα 25 €
Κουρομιχελάκης Γεώργιος 
του Μιχαήλ

Αθήνα 20 €

Κουρομιχελάκης Ιωάννης 
του Μιχαήλ

Αθήνα 20 €

Καβρουλάκης Δημήτρης Αθήνα 20 €
Κουρομιχελάκη Αργύρης 
του Γεωργίου

Αθήνα 20 €

Τερεζάκης Μιχάλης Αθήνα 30 €
Τσιτσιρίδης Μανώλης Αθήνα 20 €
Καβρουλάκης Κωστής Αθήνα 30 €
Προεστάκης Γιάννης Αθήνα 50 €
Χατζηκυριάκος 
Κωνσταντίνος

Αθήνα 50 €

Ανδρουλάκης Νικόλαος του 
Σπυρίδωνα

Καλύβες 40 €

Χαριτάκη Μαρία Χανιά 20€

Οι  οικονομικές  προσφορές μπο -
ρούν να κατατίθενται στο λογαριασμό 
GR9001101560000015676103433 της 
Εθνικής Τράπεζας δηλώνοντας στην τρά-
πεζα το όνομά σας, ή να αποστέλλονται με 
ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: Τσα-
κιράκις 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.

«Ας είναι ρόδο η μοίρα σου,  
χρυσό το ριζικό σου»

Δημήτρης Ιωσ. Μιχελογιάννης

Η «Ελευθερόπολις»  χαίρει και συγ-
χαίρει τον Δημήτρη Ιωσ. Μιχελο-
γιάννη, ο οποίος στις περιφερεια-
κές εκλογές του Μαΐου 2014 εξελέγη 
Σύμβουλος της περιφέρειας Κρήτης, 
με το ψηφοδέλτιο του Περιφερειάρχη 
του νησιού Σταύρου Αρναουτάκη. 
Πρόκειται για πολύ ευτυχή επιλογή, 
καθώς ο νέος μας επιστήμων συγκε-
ντρώνει πολλά χαρίσματα, δυσεύρετες 
αρετές και ικανότητες, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα πολλά και δύσκολα, 
που έχει να αντιμετωπίσει στον τομέα 
πολιτισμού, περιβάλλοντος και τουρι-
σμού της Κρήτης. Είναι, εξάλλου, από 
το 2011, εκλεγμένος Περιφερειακός 
Σύμβουλος Κρήτης και μετέχει ενεργώς 
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
προγράμματος τουριστικής προβολής 
της Κρήτης, ενώ είναι μέλος της Επι-
τροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
της Περιφέρειας και του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
Λευκών Ορέων (Σαμαριά).

Είναι δικηγόρος Χανίων, με μετα-
πτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο 
στη Νομική Αθηνών και στο Δίκαιο 
Περιβάλλοντος στη Σορβόννη. Έχει 
παρακολουθήσει τη Διεθνή Πρακτική 
Άσκηση του Δικηγορικού Συλλόγου στο 
Παρίσι και τον κύκλο μαθημάτων για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ευρω-
παϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
στη Φλωρεντία.

Η γενιά του συντάκτη τούτων των 
αράδων, που πίστεψε στις αξίες της 
Ελευθερίας, των Γραμμάτων και της 
Παιδείας, η γενιά των πατέρων και των 
παππούδων αυτών των νέων αετών 
της Επιστήμης, χαίρεται για τα υψηλά 
τους πετάγματα, κι εύχεται να φτάνουν 
πάντα στα  «ωραία και τα μεγάλα». Και, 
τουλάχιστον, αυτά τα παιδιά, «πολλά 
χαρούμενη ζωή στον κόσμο να 
περάσουν».

     
   ΧΑΡ. ΜΠ.

Ν. Πατεράκης

Γ.Α. Αλβανός

Γ.Α. Αλβανός


