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

Μια φωτογραφία-ντοκουμέντο από την πολιτισμική μας ιστορία  που χρονολογείται στην 
όψιμη Τουρκοκρατία ή στην πρώιμη Κρητική Πολιτεία. Η δασκάλα στο κέντρο της φωτογρα-
φίας είναι η Ελένη Βιριράκη, κόρη του Ιωάννη Δημ. Βιριράκη (Χατζή) και της Κατίνας Στρ. 
Καραβασίλη. Η Ελένη Ι. Βιριράκη παντρεύτηκε τον Στυλιανό Λαμπροκλή Βιστάκη και έφυγε 
με τον άνδρα της στη Μασσαλία όπου κι εσταδιοδρόμησαν. Το ζευγάρι αυτό θα το δείτε σε 
παιδική ηλικία στην πρωτοσέλιδη φωτογραφία του φύλλου 77 της «Ελευθερόπολης».

Περισσότερα στη σελ. 6

Πρόσκληση  
για την κοπή  

της Αγιοβασιλόπιτας

Ο Σύλλογός μας, ο «Κριτοβουλίδης», 
σας προσκαλεί στην κοπή της Αγιοβα-
σιλόπιτας την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 
2016 και ώρα 10.30 πμ στο καφέ-μπαρ 
Κρούσμπεργκ (Kreuzberg urban culture 
bar), στην οδό Πλαταιών 36 και Σφα-
κτηρίας, Κεραμικός (4η παράλληλη 
της Ιεράς οδού).

2 σελ. 2: «ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ» Αποκο-
ρωνιώτικη αναφορά, Αρμενιανή αγάπη…, 
της Φωτεινής Σεγρεδάκη

2 σελ. 3: Η Ροδαρά μας, του Χαρά-
λαμπου Ελευθεροπολίτη
2 σελ. 5: Η εκδρομή της Ομοσπον-
δίας Αποκορώνου, του Γιώργου Για-
κουμινάκη

2 σελ. 6: Το Γραμματσάκι, του γερω-
Χα ράλαμπου
2 σελ. 7: Προσδιορισμός επιπέδων έκθε-
σης των ψεκαστών, του Άγγελου Τσακιράκη 

2 σελ. 8: Οι παλαιικές μας φωτο γραφίες
2 σελ. 9: Χριστούγεννα με τη γιαγιά, 
της Μαίρης Πριπάκη-Κουντάνη

2 σελ. 10 & 11: Σπύρος Μπλαζάκης, 

Τα Κάλαντρα των Φώτων

Σήμερον είναι τω Φωτώ,  
φωτίζουν οι παπάδες,

και μεσ’ στα σπίθια μπαίνουνε  
και λέν’ τον Ιορδάνη.

Ο Ιορδάνης Βαφτιστής εγύρισε και είπε:
«Χαρίσετέ μου τα κλειδιά  

τα μαργαριταρένια,
ν’ ανοίξω τον Παράδεισο  

να πιω νερό δροσάτο,
να πέσω ν’ αποκοιμηθώ  
σε μια μηλιά ’πο κάτω».

Ανήφορος κατήφορος σε τρία πηγαδάκια
κάθονται τρεις μελαχρινές  

με τα σγουρά μαλάκια.
Η μια κεντά τον ουρανό  

κι’ η άλλη το φεγγάρι
κ’ η τρίτη η ομορφότερη  

κεντά τον Άη-Γιάννη.
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Καλά Χριστούγεννα  
& Καλή Πρωτοχρονιά

Χρόνια Πολλά - Καλή Χρονιά

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς τα Διοι-
κητικά Συμβούλια του Συλλόγου Αρμενιανών Αττικής «ο Κριτοβουλίδης» και του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων, και η «Ελευθερόπολις», απευθύνουν σε όλους τους 
Αρμενιανούς όπου και αν βρίσκονται, θερμές ευχές για υγεία, ευτυχία και προκοπή.

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος 2016!

Χριστούγεννα 2015
Το Παρθεναγωγείο Αρμένων

η ομιλία του Βαγγέλη Καβρουλάκη
2 σελ. 12: Βιβλιοπαρουσίαση «Ο Φρες 
Χανίων, στο διάβα των αιώνων» 

2 σελ. 13: Βιβλιοπαρουσίαση «Άδολη 
φιλία 2014»

2 σελ. 14: Αυτοί που φεύγουν… 
2 σελ. 15: Τερέζα Στράτας, μια διά-
σημη Αρμενιανή, του Γιάννη Τερεζάκη



ελευθερόπολις2

Κοιτάζω το «πρωτοσέλιδο κειμήλιο». 
Ασπρόμαυρο, αισθητική, φωτογρα-
φική μαρτυρία! Ηλικίας…, ενενήκοντα 

και τεσσάρων ετών! Ενός αιώνα, παρά έξι 
χρόνια! Παιδιά, παιδιά, παιδιά, εμφανίζει 
πολλά! Δημοτικό Σχολειό Αρμένων, του 
1921, με τους δασκάλους τους, και την 
απαραίτητη ομαδούλα των μικρών, που 
κάθονται μπροστά, οκλαδόν! 

Και η φωτό, με τους ζωηρούς παίκτες 
ερασιτεχνικού μπάσκετ εφήβων νικητές 
στο πρωτοσέλιδο.

Αλλά, η ασπρόμαυρη «κατάθεση», του 
καιρού, με τόση ευκρίνεια και τόσο καλο-
διατηρημένη, με έφερε ευχαρίστως, σε 
ωραίους συνειρμούς βιωμένους, αλλά και 
όχι, αφού είναι τόσο παλιά.

…Πάντα μου αρέσει αυτό το μικρό, νόστιμο 
και… «αρτυμένο» με ανόθευτη αυθεντική 
και χρωματισμένη Κρήτη, εφημεριδάκι!

Γι’ αυτό θέλω να γράψω κάτι απ’ όσα 
με κερνά το τεύχος Ιούλιος – Αύγουστος 
– Σεπτέμβριος 2015 που έλαβα!

Κύριε Μπουρνάζο, Κύριε Τσακιράκη, 
σας ευχαριστώ πολύ που δεν με ξεχνάτε.

Ευχαριστώ και όλη τη συντακτική ομάδα, 
εννοείται.

Εκδρομή στη Μίλατο, και το Ιστορικό 
θέμα του κ. Μανώλη Πιπεράκη, συνδε-
δεμένο με σημερινή τιμή και συγκίνηση, 
συγκλονίζει.

Τη ροδαρά μας κύριε Χαράλαμπε, πάντα 
την προτιμώ!

Ποτέ δεν μπορούμε από τη μητρική 

μας γλώσσα ν’ αφαιρέσουμε τον δεκαπε-
ντασύλλαβο!

Αγάπη κάστρα καταλεί,  
μπεντένια ρίχνει κάτου,  
και παλληκάρια του σπαθιού  
τα ρίχνει του θανάτου.
Το γραμματσάκι του γέρω… πάντα δροσερό 

ασφαλώς, και, οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις, 
των Σωματείων Αποκορώνου.

Ωραίες φωτό, από εκδρομές, από την 
παρουσίαση του βιβλίου «Ο Φρες στο διάβα 
των αιώνων», πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά.

Η εκτενής, ωραία ιστορία της κυρίας 
Τιτίκας Πική, που γέμισε τη διήγησή της 
τρυφερότητα και σεβασμό για τη γιαγιά 
που αγάπησε το χωριό της, αλλά και την 
έδωσε στα εγγόνια της, να την πάνε, 
παραπέρα, στα δικά τους χρόνια!

Πολλά, ακόμη πολλά! Στη μικρή πλατεία, 
ενδεικτικές, φωτό, και η, μικρή στην άκρη 
αριστερά με τον χορό, υπέροχο, της Αμπλά! 
Μα, τι ωραίο! Πόσοι τάχα, έχουν φωτό με 
την «Αιγύπτια Ικέτιδα»» της καλοσύνης, 
που ρίζωσε στα Χανιά;

Δραστηριότητες του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου, νιάτα, νιάτα, παιδιά και εκδηλώσεις 
μπόλικες, κοινωνικού πλουραλισμού!

Παιδιά που αριστεύουν, παιδιά που 
αποφοιτούν, εδώ!

Γυμνάσιο Βάμου από την κα Ειρήνη 
Καλαϊτζάκη, και ωραίες αναφορές από το 
1936! ΄Οχι, όχι, και πολύ νωρίτερα!… «Εν 
Βάμω, 1927, Ενθύμιο Μαθητικού βίου»… 
«Ντοκουμέντο» χάριτος!

Πανηγύρια του καλοκαιριού, ακόμη με 
εκκλησίες φιλόξενες, τιμητικά προγράμ-
ματα, έξοδοι και μυστήρια, και εκδήλωση 
για τον γιατρό Γεώργιο Μιχελογιάννη.

΄Εναν… ΄Αγιο του Αποκόρωνα, του 
Νομού, και θέλω δύο λόγια παραπάνω, 
γιατί πολύ μου άρεσε το εύστοχο, «΄Αγιος 
Παντελεήμονας», που είπε στον χαιρετισμό 
του ο κος Μιχελογιάννης ο Σήφης.

Ανιψιός του τιμώμενου, γνωστός και 
μη εξαιρετέος, σκιαγράφησε τη μορφή 
του ανδρός, και τον βίο, καθώς και ο κ. 
Βεγλιρής, εκπαιδευτικός, που μίλησε για 
«τον θρύλο και εν ζωή, και μετά…».

Η κα Βαγιωνάκη Βάλια, και ο κ. Χρήστος 
Μαρκογιαννάκης -παρόντες- χαιρέτησαν 
τη βραδιά, τονίζοντας πόσα οφείλει ο τόπος 

στον επιστήμονα, πολιτικό, και άνθρωπο 
του λαού. Το εφημεριδάκι μου, το κλείνω 
αφού τελειώνει, με ευχάριστα κοινωνικά 
γεγονότα, γάμων, επιτυχιών σε ανώτατα 
Ιδρύματα, αλλά και ελεγειακά διαμαντάκια, 
γι’ αυτούς, που έφυγαν… Δεν έχασαν τίποτα, 
από την αγάπη στην οποία ευτύχησαν, όσο 
ανέπνεαν το οξυγόνο, της επαρχίας τους, 
του τόπου, της Λεβεντογέννας.

Εύχομαι, καλοτάξιδο το καλοκαιρινό 
τεύχος, στα χέρια των αναγνωστών του!

Ευχαριστώ και πάλι.

Το παραπάνω κείμενο της καλής φίλης 
των Αρμένων και της εφημερίδας μας, 

Φωτεινής Σεγρεδάκη, δημοσιεύτηκε στις 2 
Νοεμβρίου 2015,  

στα «Χανιώτικα Νέα». Για τα καλά  
της λόγια και για το συνεχές ενδιαφέρον 

της για την «Ελευθερόπολη»  
την ευχαριστούμε πολύ.
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Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη  
για το επόμενο φύλλο θα πρέπει  
να έχει φτάσει στην εφημερίδα  

μέχρι 11/3/2016.

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ”
Αποκορωνιώτικη αναφορά, Αρμενιανή αγάπη...

Γράφει η
Φωτεινή Σεγρεδάκη

Την Αγιοβασιλόπιτά της θα κόψει η 
Ομοσπονδία Συλλόγων Αποκορώνου 
σε συνεργασία με το σύλλογο Φρεδια-
νών «Η Ευαγγελίστρια» στην Κρητική 
Εστία, Στράβωνος 12 στο Παγκράτι, 

την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 
και ώρα 11.00 πμ. Την πίτα θα ευλο-
γήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολί-
της Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ.κ. 
Δαμασκηνός.

Η πίτα της Ομοσπονδίας



η εφημερίδα των αρμενιανών 3

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

            αντινάδες
Εννιά μπιστόλες κι α φορείς, 
και τη μαχαίρα δέκα,
δεν τηνε παίρνεις, δαίμονα,  
την αγαπώ γυναίκα. 

Μαλώνω τα τα μάτια μου  
να μη σε σοντηρούσι
μα κείνα τα βαργιόμοιρα  
περίσσια σ’αγαπούσι.

Πάλι ξαναμαλώνω τα  
να μη σου κάνουν γνέμμα
μα κείνα τα μαργιόλικα  
τρελαίνονται για σένα.

Τρεις χρόνοι, με το φετινό,  
η αγάπη σου με θρέφει,
και φαίνεταί μου πως πετώ  
με του βοργιά τα νέφη.

Εγώ, πουλί μου, σ’ αγαπώ,  
μα τ’ άγιο Ευαγγέλιο,
γιατί ’ναι το χειλάκι σου  
παιγνίδι κι όλο γέλιο.

(Τις μαντινάδες αυτές πρωτοδημοσίευσε 
πριν από εκατόν πενήντα χρόνια, περίπου, 
«εν Αθήναις, 25 Οκτωβρίου 1868»,  
η «Εφημερίς των Φιλομαθών, Φιλολογική 
και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως»)

αροιμίες
- Γαβγίζει, μα δε δαγκάνει.
- Πλούσια γλώσσα και φτωχό κεφάλι.
- Πού πας ξυπόλυτος στ’ αγκάθια;
-  Ο χαριστής απόθανε και ο γιος του  

πάει στη πόλη!
-  Ό,τι νιος δεν έκαμες,  

θα το κάμεις γέρος.

ινίγματα
Χιλιόκορφο, χιλιόριζο,  
χίλια να πεις να μη το βρεις.

Άσπρο είναι σαν τυρί, τυρί δεν είναι,
έχει φύλλα του δεντρού και δεντρό  
δεν είναι,
έχει ποντικού ορά, ποντικός δεν είναι.

αθαρογλωσσίδι
Κοτσιφός, δίκωλος, τρίκωλος, δικοκοκ-
κινόκωλος, κάνει αυγά δίκωλα, τρίκωλα, 
δικοκκοκινόκωλα, όποιος τα φάει δικω-
λιά, τρικωλιά, δικοκοκκινοκωλιά.

θιβολές
Πώς «ευρέθηκε» τ’ αμπέλι
-Κατέεις το μύθο, πώς ευρέθηκε  
τ’ αμπέλι;
-Ίντα μύθο;
-Μια βολά κι ένα καιρό, στη στράτα  
(1) απού επορπάθιε ένας άθρωπος, θωρεί 
ένα κουκούτσι σταφυλιού. Ίντα να το 
κά μει; Βρίσκει χάμω ένα κοκαλάκι νιους 
(2) πουλιού και βάνει μέσα το κουκούτσι.
Πάει ο άθρωπος τη στράτα του και 
θωρεί σε κάμποσο καιρό κι εξεφύτρωσε 
ένα κλήμα.
Λε (3): Πρέπει να βρω τίβοτσι  
(4) μεγαλύτερο να το βάλω, θωρεί μιας 
κοπανιάς (5) ένα κόκκαλο λιονταριού, το 
παίρνει και βάνει μέσα το κουκούτσι με 
το κλήμα.
Παίρνει ο άθρωπος τη στράτα-ν του κι 
επορπάθιε. Μετά κάμποσο καιρό θωρεί 
πάλι το κλήμα κι εξεβατζάριζε  
(6) απού το κόκαλο του λιονταριού.  
Κι ίντα να ’βρει για ν’ αποσώσει  
(7) στο χωριό-ν του γερό το κλήμα;
Θωρεί παρέκει ένα κόκαλο γαϊδάρου, 
πλιο μεγάλο πάλι, απού του λιονταριού 
και ξεπεζέφνει (8) και βάνει το κλήμα 
στου γαϊδάρου το κόκκαλο.
Κι έτσι έφταξε στό χωριό του και το 
φύτεψε κι έκαμε αμπέλι, και το αμπέλι 
έκανε κρασί και το πίνουμε.
-Γροικάς (9) πώς ευρέθηκε τ’ αμπέλι; 
-Εγέρασα και δεν το ξανάκουσα!...
-Ο μύθος θα ’πεί, όι (10) πώς ευρέθηκε 
τ’ αμπέλι, παρά (11) ότι (12) να πίνει 
κιανείς (13) λίγο-λίγο το κρασί γίνε-
ται πουλί, κά νει όρεξη, πετά άπου την 
χαράν του και κελαϊδεί σαν το πουλί.
Κι ότι να πίνει πολύ, γίνεται λιοντάρι 
και δε φοβάται κιανένα ο μεθυσμένος, 
ευτός (14) είναι κι άλλος δεν είναι. Κι 
ότι να το πί νει ακόμη περισσότερο, 
γίνεται -με το συμπάθειο- γάιδαρος.

Λέγεται στο σελινιώτικο γλωσσικό  
ιδίωμα (λεξιλόγιο).
(1) δρόμο, (2) ενός, (3) λέγει, (4) τίποτε, 
(5) ξαφνικά, (6) ξεχείλωνε, έβγαινε 
απέξω, (7) φθάσει μέχρι, (8) κατεβαίνει 
από το ζώο του, (9) Ακούς, (10) όχι,  
(11) αλλά, (12) όταν, (13) κανείς, (14) 
αυτός

Δημοσιεύθηκε από το βιβλίο του  
Γ. Μαθιουδάκη «Λουλούδα».  

Το παραθέτει ο Αριστ.  
Ι. Κριάρης, στις «Αθιβολές»,  

σ. 112-113, τόμ. Β΄,  
εκδ. Κνωσός, Αθήνα 1976.

όγου χάριν
«Ερωτόκριτος», Κρήτη, γύρω στα 1610
Εκδοτική «Ερμής» ΕΠΕ, Αθήνα, 1985

Επιμέλεια Στυλιανός Αλεξίου.
Α΄ 1336-1406

ΠOIHTHΣ
Σ’ όλες τσι Xώρες και Nησά 
πέμπει να διαλαλήσει. 
K’ ήλεγεν ο διαλαλημός: 
«Όποοι είναι αντρειωμένοι,
σ’ τσι εικοσιπέντε του Aπριλιού 
ο Pήγας τσ’ ανιμένει
εις την Aθήνα να βρεθού, 
στο φόρο τση να σμίξου,
να κονταροκτυπήσουσι, 
και την αντρειά να δείξου.
Kι οπού νικήσει, απ’ το λαό 
να’ χη τιμή μεγάλη, 
κ’ ένα στεφάνι ολόχρυσο 
να βάνει στο κεφάλι,
ένα στεφάνι ολόχρουσο 
και μαργαριταρένιο,
από τση θυγατέρας του 
τα χέρια καμωμένο».
Eπήγεν ο διαλαλημός 
σε μια χώρα κ’ εις άλλη,
κ’ οι αντρειωμένοι επήρασιν 
όλοι χαρά μεγάλη. 
Kράζει τη Θυγατέρα του 
ο Pήγας και μιλεί τση
να κάμει τζόγια ωριόπλουμη,
σα θέλει, μοναχή τση
γιατί έρχουνται για λόγου τση 
μεγάλοι καβαλάροι,
να κονταροκτυπήσουσι, 
καλήν καρδιά να πάρη.
κι ας είν’ η τζόγια ολόχρουση, 
και πλούσα πλιά παρ’ άλλη 
σαν είν’ κι αυτή ξεχωριστή, 
κι απ’ όλους τως μεγάλη. 

[...]
ΠOIHTHΣ
Kαι πάραυτα με προθυμιά, 
και πόθον, αρχινίζει,
και τζόγια κάνει ολόχρουση, 
πλουμιά τηνε στολίζει.
Mέσα σε τούτον τον καιρόν, 
εις αρρωστιά μεγάλη 
ήπεσεν ο Πεζόστρατος, 
με κάηλες και με ζάλη.
Eμπαινοβγαίναν οι γιατροί, 
κι όλοι τον εφοβούντα,
κ’ εις το παλάτι του ρηγός 
πολλά τον ελυπούντα.
Γιατί ήτο συμβουλάτορας 
του αφέντη εις πάσα τρόπο,
πάντα με λόγια φρόνιμα 

(βουρλιά, βούρλα)

(ραπάνι)

Συνέχεια στη σελίδα 12

της Ροδαράς 
τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά 
’πο τα περιβόλια  
της γραφής  
ο Χαράλαμπος  
Ελευθεροπολίτης
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Νέα Διευθύντρια στο Γυμνασίου Βάμου

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, 
εκλέχτηκε, για τη διετία 2015-2017, 

νέα διευθύντρια στο Γυμνάσιο Βάμου, η 
Φυσικός Καίτη Γκαγκαδέλη, καλή φίλη 
του χωριού μας. 

Η Καίτη η οποία ήταν μέχρι πρότινος 
Υποδιευθύντρια, γνωρίζει πολύ καλά 
το σχολείο, την τοπική κοινωνία και 
την τοπική νοοτροπία της νεολαίας και 
σίγουρα θα διευθύνει σωστά το σχο-
λείο. Στη νέα Διευθύντρια ευχόμαστε 
καλή επιτυχία στη θέση ευθύνης που 
αναλαμβάνει.

Στην φωτογραφία η νέα Διευθύντρια Καίτη 
Γκαγκαδέλη με τον απερχόμενο και συνταξιο-

δοτούμενο Διευθυντή κ. Περικλή Μαχαιρά.

Το Κοινό Διαγνωστικό Εργαστήριο Απει-
κονίσεων Παπαγιαννάκη και το Chania 
Radiology Consultants ανταποκρινόμενο 
στις απαιτήσεις των καιρών για ποιο-
τικότερες υπηρεσίες υγείας, σύγχρονο 
εξοπλισμό και συνεχείς μετεκπαιδεύσεις, 
συμμετείχε στο 27ο Πανευρωπαϊκό Συνέ-
δριο Υπερηχογραφίας που διοργάνωσε 
η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπερήχων στην 
Ιατρική και τη Βιολογία (EFSUMB) και 
που διεξήχθη στις 6-8 Νοεμβρίου 2015, 
στην Αθήνα. 

Στις 6/11 ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης 
παρουσίασε την εργασία του με θέμα: 
«Καινοτόμες τεχνικές στη διάγνωση και 
θεραπεία των παθήσεων των μαλακών 
μορίων». 

Στη φωτογραφία οι γιατροί Κατερίνα και 
Μιχάλης, παιδιά του αξέχαστου γιατρού 
Γιάννη και της Μαρίας Παπαγιαννάκη.

Συμμετοχή  
σε συνέδριο

Ο 18χρονος συγχωριανός μας ποδοσφαι-
ριστής, Άλεξ Τσοτσόρια, που μετακόμισε 
στο Ηράκλειο λόγω σπουδών, θα συνεχίσει 
να αγωνίζεται στον Αθλητικό Σύλλογο 
«Ραύκος», ομάδα 1ης κατηγορίας της 
Ε.Π.Σ. Ηρακλείου. Στον Άλεξ ευχόμαστε 
καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία 
στη νέα του ομάδα.

Από τον «Τιτάν 
Καλυβών»  

στον «Α. Σ. Ραύκο»,  
ο Άλεξ Τσοτσόρια

Ο ποδοσφαιριστής Άλεξ Τσοτσόρια

 «Η φωνή των 
Φρεδιανών» εξά-
μηνη εφημερίδα 
του συλλόγου Φρε-
διανών Αττικής η 
«Ευαγγελίστρια». 
Ε ν δ ι α φ έ ρ ον τ α 
θέματα μπορεί 
κανείς να δια-
βάσει, όπως  η 
ανάπλαση της 
π λ α τ ε ί α ς  τ ο υ 
Φρε, ο Φρες στο 
διάβα των αιώνων, 
ο Φρες ξανά στην τηλεόραση, ο εκλογικός 
κατάλογος του 1901 του δήμου Φρε, κόψαμε 
την πίτα μας, τιμήσαμε τη νεολαία μας, 
και πολλά άλλα που αφορούν τη ζωή των 
Φρεδιανών της Αθήνας και των Χανιών. 

 «Τα Σφακιά», 
τρίμηνη έκδοση 
της «Ένωσης των 
απανταχού Σφα-
κιανών», τεύχος 
153, Ιούνιος Ιού-
λιος Αύγουστος. Με ενδιαφέροντα άρθρα 
όπως «Στην Αυστραλία, που δεν ξεχνά», 
«Στο Μάλεμε - Χανίων, όπου οι καταδρομείς 
της 1ης Μ.ΑΛ. ράγισαν και τις πέτρες», «Το 
μήνυμα της επιστημονικής ημερίδας, για 
την αναγνώριση του Ριζίτικου Τραγουδιού 
ως άυλου πολιτιστικού μνημείου από την 
Unesco», η «Μνήμη του Δασκαλογιάννη, 
245 χρόνια από την Επανάστασή Του, ως 
πηγή έμπνευσης και Αγώνα», τα «Ετήσια 
Νικήτεια 2015», «Οι χοροί της Κρήτη μας», 
η «Βιοδυναμική γεωργία μας». 

 «Του Ψηλο-
ρείτη οι στρά-
τες», περιοδική 
έκδοση της Αδελ-
φότητας Κρητών 
Ρόδου, «Ο Ψηλο-
ρείτης», έφτασε 
αισίως στο 100ο  
τ ο υ  τ ε ύ χ ο ς , 
εκπληρώνοντας 
με επιτυχία τον 
σκοπό του, που 
δεν είναι άλλος 
από «το να συμ-
βάλλει στην επικοινωνία μεταξύ μας, στο 
σμίξιμο όλων των συμπατριωτών και από 
το να γίνει η στράτα που θα μας φέρει 
κοντά στις ρίζες μας, την τεράστια πολι-
τιστική μας κληρονομιά…». Συγχαρητήρια 
σε όλους τους συντελεστές της όμορφης 
αυτής έκδοσης και ξεχωριστά στη ψυχή 
του συλλόγου και της έκδοσης Γιάννη 
Νιωτάκη τον οποίο ευχαριστούμε για την 
αποστολή του εντύπου, και τις ευχές μας 
για τη συνέχιση της προσπάθειάς τους.

Μας έστειλαν  
το προηγούμενο  

τρίμηνο
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τιμής ένεκεν, το χορευτικό τμήμα, από νέες 
και νέους της Ομοσπονδίας μας, το οποίο 
απέδωσε άψογα Κρητικούς χορούς φορώ-
ντας παραδοσιακές Κρητικές ενδυμασίες 
και  καταχειροκροτήθηκε. Ακολούθησαν 
παραδοσιακοί χοροί.

Επιστρέψαμε στη Σιάτιστα και στο Κου-
κουλίδειο Πνευματικό Κέντρο παρακολου-
θήσαμε εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου, 
που περιλάμβανε σύντομες αναφορές στη 
Σιάτιστα και τα ιστορικά γεγονότα της 4ης  
Νοεμβρίου 1912. Ιδιαίτερη εντύπωση μας 
προκάλεσε η άψογη απόδοση των Κρητικών 
τραγουδιών «Σε ψηλό βουνό» και  «Τούτο 
τον μήνα τον από πάνω» που διδάχτη-
καν στα παιδιά από τον Πατέρα Δημήτρη 
Παπαδάκη, που είχε και την ευθύνη της 
διοργάνωσης και τη διεύθυνση της χορω-
δίας και της ορχήστρας.

Η εκδήλωση έκλεισε με τοπικούς σκοπούς 
που απέδωσε το συγκρότημα πνευστών 
και κρουστών οργάνων «ΑΡΙΩΝΕΣ», που 
αποτελείται από αποφοίτους του Μουσι-
κού Σχολείου.

Η ημέρα μας έκλεισε με δείπνο και 
τραγούδια με τη συνοδεία της κιθάρας 
του Γιώργου Γιακουμινάκη.

3. Το πρωί της Δευτέρας  αναχωρήσαμε 
για τις λίμνες Πρέσπες, όπου απολαύσαμε 
την πανέμορφη διαδρομή και το κατα-
πληκτικό τοπίο. 

Στο παράκτιο χωριό Ψαράδες πήραμε 
το μεσημεριανό μας, αγοράσαμε τα φημι-
σμένα φασόλια των Πρεσπών και απο-
χαιρετήσαμε τον τόπο επιστρέφοντας το 
απόγευμα στη Σιάτιστα

Το βράδυ περάσαμε μια πολύ ωραία 
βραδιά με μουσική και τραγούδια από 
τους  Μιχάλη Βαγενά στην κιθάρα και 
Απόστολο Αποστολόπουλο στο μπουζούκι.

4. Την  Τρίτη το πρωί επισκεφθήκαμε 
το πανέμορφο μοναστήρι της Παναγίας 
(Κοίμηση της Θεοτόκου) του Μικρόκα-
στρου, καθώς και το ορεινό χωριό Βλάστη 
Κοζάνης. 

Επιστρέφοντας στη Σιάτιστα, ανεβήκαμε 
στο λόφο όπου έλαβε χώρα η φονική  μάχη 
της 4-11-1912 και παρακολουθήσαμε την 

Έχει γίνει πλέον θεσμός από την Ομοσπον-
δία Σωματείων Αποκορώνου Χανίων 

να συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται κάθε χρόνο στη Σιάτιστα, 
τη Νεάπολη Κοζάνης και σε άλλα μέρη 
της Μακεδονίας σε επετείους ιστορικών 
γεγονότων απελευθέρωσης από τον Τουρ-
κικό ζυγό τιμώντας έτσι ιδιαίτερα τους 
Κρητικούς που πολέμησαν, θυσιάστηκαν ή 
τραυματίστηκαν σε διάφορες μάχες, είτε σαν 
εθελοντές αγωνιστές, είτε σαν αξιωματικοί 
και οπλίτες του Ελληνικού στρατεύματος. 

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε 
και εφέτος πενθήμερη εκδρομή (31/10 
– 4/11) στη Σιάτιστα Κοζάνης και την 
ευρύτερη περιοχή και οι Αποκορωνιώτες 
με τους φίλους τους συμμετείχαν ενεργά  
στις διάφορες  εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα :

1. Αναχωρήσαμε από την Αθήνα το 

Σάββατο 31/10/2015 και μέσω Λαμίας Δομο-
κού-Καλαμπάκας φθάσαμε στην αγαπημένη 
μας πόλη με τους υπέροχους κατοίκους και 
το εξαιρετικό τοπίο, όπου μας υποδέχτηκαν, 
όπως κάθε χρόνο,  εκλεκτοί φίλοι μας από 
το δήμο Βοΐου  και το Σύλλογο Βοϊωτών 
Κοζάνης. 

2. Το πρωί  της Κυριακής αφού είδαμε 
στην ζωντανή εκπομπή του κ. Γιώργου 
Αυτιά την αναφορά του στη Σιάτιστα και την 
παρουσίαση των οργανωτών και  επικεφαλής 
της εκδρομής μας κ.κ. Γιάννη Τερεζάκη, 
προέδρου της Ομοσπονδίας Σωματείων 
Αποκορώνου και Μανώλη Μακριδάκη 
προέδρου του Συλλόγου Φρεδιανών Αττικής, 
αναχωρήσαμε για τη Νεάπολη Κοζάνης όπου 
έγινε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση 
στεφάνων στο μνημείο πεσόντων κατά τους 
απελευθερωτικούς πολέμους 1912-1913, 
μεταξύ των οποίων πολλοί Κρητικοί, με την 
παρουσία του δημάρχου  Βοΐου κ. Δημήτρη   
Λαμπρόπουλου  και εκπροσώπων αρχών 
και Συλλόγων.

Στο χωριό Πεντάλοφο μας υποδέχτη-
καν θερμά ο πρόεδρος και τα μέλη του 
Συλλόγου Βοϊωτών Κοζάνης στην γιορτή 
του κάστανου, το «Καστανοπάζαρο», όπου 
το μεσημεράκι άρχισε το χορευτικό μέρος 
των εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Οι Αποκορωνιώτες τιμούν τους Κρητικούς που συμμετείχαν  

στους απελευθερωτικούς αγώνες 1912-1913 στη Δυτική Μακεδονία

τελετή των θυρανοιξίων της μικρής εκκλησίας 
του Αγίου Ελευθερίου, χοροστατούντος του 
Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. 
Παύλου, παρουσία του Δημάρχου Βοΐου  
κ. Δημήτρη Λαμπρόπουλου, εκπροσώπων 
των αρχών και πλήθους κόσμου. Μετά 
την τελετή έγινε επιμνημόσυνη δέηση 
για τους πεσόντες στη μάχη και κατάθεση 
στεφάνων στο μνημείο.

Το βράδυ πραγματοποιήθηκε  η «Κρητική 
βραδιά» που διοργάνωσε η Ομοσπονδία. 

Η εκδήλωση άρχισε με τους καθιερω-
μένους χαιρετισμούς και την ανταλλαγή 
αναμνηστικών δώρων. Πέραν των άλλων 
εδεσμάτων προσφέρθηκε πιλάφι με βραστό 
και καλιτσούνια, ενώ το φημισμένο σιατι-
στινό κρασί γέμιζε άφθονο τα ποτήρια μας.

Προσκεκλημένοι μας,  ο Δήμαρχος κ. 
Δημήτρης Λαμπρόπουλος με το δημοτικό 
του Συμβούλιο, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. 
Μακεδονίας κ. Σταύρος Γιαννακίδης, οι 
πρώην Δήμαρχοι Σιάτιστας, εκπρόσωποι 
αρχών, το Δ.Σ. του Συλλόγου Βοϊωτών 
Κοζάνης με επικεφαλής τον Πρόεδρο 
Βαγγέλη Παπαγιώτα κ.α.

Το συγκρότημα του λυράρη Γιάννη 
Κακουδάκη ανέβασε γρήγορα το κέφι μας, 
ενώ το χορευτικό της Ομοσπονδίας με την 
άψογη εμφάνισή του κατενθουσίασε και 
άφησε  τις καλύτερες εντυπώσεις. 

5. Το πρωί της Τετάρτης τελέστηκε 
η επίσημη αρχιερατική δοξολογία στον 
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου 
όπου. Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφω-
νήθηκε από τον κ. Αναστάσιο Δάρδα που 
τόνισε την προσφορά των εθελοντικών 
σωμάτων και μάλιστα των Κρητικών στην 
αίσια έκβαση του αγώνα στην καθοριστική 
μάχη της Σιάτιστας της 4ης Νοεμβρίου 
1912. Υπενθυμίζουμε ότι στην μάχη αυτή 
σκοτώθηκαν, πέραν των άλλων Κρητικών 
ο Οπλαρχηγός του Αποκόρωνα Λεωνίδας 
Παπαμαλέκος και οι αγωνιστές Γιάννης 
Ανδρουλάκης και Γιώργης  Καγιανάκης 
από το Φρε Αποκορώνου.  

Στη συνέχεια, ακολούθησε επιμνημόσυνη 
δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση  
συλλόγων και σχολείων. Όπως κάθε χρόνο 
στην παρέλαση συμμετέχει τμήμα ανδρών 
και γυναικών της Ομοσπονδίας του Απο-
κόρωνα με παραδοσιακές στολές.

Την περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε 
στις επίσημες  εκδηλώσεις ο περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Νίκος Γιανούλης από 
το Φρε Αποκορώνου.

Θεωρούμε υποχρέωση να ευχαριστή-
σουμε τον κ. Δήμαρχο, τις αρχές του τόπου, 
τους φίλους μας του Συλλόγου Βοϊωτών 
Κοζάνης, τους κατοίκους της Σιάτιστας, 
και τον  Γιώργο Αυτιά  ο οποίος στον SKY,  
αναφέρθηκε στην εκδρομή μας.

Γράφει ο Γιώργος Γιακουμινάκης
Λογοτέχνης ποιητής
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΕΡΩ
Θέατρο στο Χωριό «τον παλιό εκείνον τον καιρό»

Σήμερα, θα συνεχίσω να σάσε λέω 
για τα θέατρά μας στο χωριό, «τον 

παλιό εκείνον τον καιρό» που λέει και το 
τραγούδι, όπως σας το υποσχέθηκα στο 
προηγούμενο φύλλο της «Ελευθερόπο-
λης», όπου σας έφερα μια σκέτη αθιβολή, 
γιατί δεν μας έπαιρνε η ώρα. Σας έλεγα 
λοιπόν, πως στο τέλος της παράστασης 
εκέρασε ο Περάκης όλη την παράσταση 
της Ανδρονίκη «η ηρωίδα της Ελληνικής 
Επαναστάσεως» και μετά επαίξαμε και 
μια-δυό μπαλωθιές, γιατί διάολε, πόλεμος 
δε γίνεται χωρίς μπαλωθιές. Μ’αυτές 
ήτανε που μας τα χαλάσανε τα πράματα 
κι αρχίξαμε τσι ταυρομαχίες.

Σκύλοι!!! Ραβδιά
Γιατί εξιπάστηκε ο ντανάς του Γιώργη του 
Μπλάζιο, που τον είχε δεμένο στην πορτα-
καλιά δίπλα στην παράσταση κι έσπασε το 
σκοινί του, εξεχαμπέτσωσε το πορτάκι κι 
εγιουρούντιξε στα θέατρα μέσα, μ’ αναση-
κωμένη την ορά κι ανοιγμένα τα ρουθούνια. 
Κι ως τον είδε ο Παπαδογιάννης είπε :

- Ήγγικε η βασιλεία ! Συχωράτε κι ο Θεός 
να μάσε συχωρέσει. Και σφίξαμε οθέ την 
πόρτα, μα μπερδουκλωθήκαμε στσι καρέκλες 
και τσαλαπατούσαμε και τσι θεατρίνους και 
γινήκαμ’ ούλοι καρεκλοπόδαρα. Κι ως εξεπορ-
τίσαμε οι πρώτοι λούηδες και βρεθήκαμε στο 
τσαρσί, επέσαμ’ απάνω στον Παπαγιαννάκη, 
που ως μας είδε σε τέθοιο χάλι και σύγχυση 
μάσε περιγέλα και μας ερώτα:

- Είντα πάθετε, μωροί τζιλικουντάνηδες, 
ελυσσιάξετε μωρέ και τζιριτάτε σαν τζι 
ζουρίδες ;

- Το ταυρί, Μιχαλάκη !
- Ποιό ταυρί μωροί δαιμονισμένοι; Παρα-

μιλείτε μωρέ κιόλας;
- O ντανάς, Μιχαλάκη, του Μπλάζιο 

εμυγιάστηκε και θα μάσε ξεμπουχιάσει.
- Ωωω, σκύλοι ραβδιά ! Ραβδιά μωρέ, 

φέρετε και παίξετε και τσι καμπάνες, εφώ-
ναξε τότε ο Παπαγιαννάκης.

Σκύλοι ραβδιά, δηλαδή: τζιριτάτε χωριανοί 
με ραβδιά, αντίς να ’λεγε, καθώς ο θεατρίνος 
με τις τσιριμόνιες του:

- Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, τρέξατε, 
τρέξατε!

Κι είχαμε γενεί τότες δύο κύματα οι 
Αρμενιανοί: Το ’να που γλάκα οθέν τα πάνω 
να σωθεί από το ταυρί και τ’άλλο που κατέ-
βαινε από την Απάνω Γειτονιά, τσι Κούκλες 
και τα Μαραγκουδιανά με γκαζοντενεκέδες, 
παρασύρες και λαήνες για να … σβήσει 
τη φωθιά. Γιατί στη σύγχυση απάνω, στο 
σκοτείδι και τσι καμπάνες ξεγλωσσισμένες 
νυχθιάτικο να χτυπούνε διπλοκάμπανο, το 
«σκύλοι ραβδιά», το πήρανε για «σκύλοι 
φωθιά» και ρωτούσανε τσι πρώτους:

- Πού πήρε, μωρέ σεις φωθιά, να πάμε 
να βοηθήξομε στο σβήσιμο;

Kι εκείνοι πάλι, θαρρούσανε πως τσι 
περιπαίζανε και τσι δουλεύανε κι αγριεύανε 
και τσι διαολομπεύανε. Και στη βιασύνη 
τωνε να μην καούνε γή να καταλυθούνε από 
τον ντανά, το’ να κύμα έπεφτε απάνω εις τ’ 
άλλο κι αγκαλιάζουνταν κι αναποδογυρίζου-
νταν, σα τζι κεραμιδόγατους το Γενάρη. Κι η 
σύγχυση, όσον πήγαινε μεγάλωνε, γιατί σ’ 
εκείνονα το μαλιχουλέ δεν ήτονε μπορετό 
να εξηγηθούνε καταλεπτώς τα πράματα. 
Και με το να φωνάζουνε οι Απανωμερίτες 
«φωθιά» κι οι άλλοι «ο ντανάς», εσκεφτήκανε 
κι εκείνοι πως έπιασε πρέπει και φωθιά 
και τροζαθήκαν από τον φόβον τους. Κι οι 
Απανωμερίτες πάλι, θωρώντας τσ’ άλλους 
να πεθιούνται από το σώχωρο του θεάτρου 
σαν τζι μπουμπουροκεντρωμένους και να 
πέφτουν απάνω τωνε ξεγλωσσισμένοι, τσι 

περνούσανε για 
λυσσιασμένους και 
τους καταβρέχανε με 
τις στάμνες το νερό 
που βαστούσανε 
για να σβήσουνε 
την «πυρκαγιά», 
όπως πράττομε με 
τους σκύλους σαν 
τσι σφίξει λύσσα. 
Και τούτονα δα το 
κατάβρεγμα, σαν το 
παλούκωμα ήταν, γιατί’ χανε και το Μαυ-
ρογενάκι το Φθύμη, σταφίδα στο μεθύσι, 
να τσι γιουχαϊζει στην υποδοχή:

- Γιάε, μωρέ, οι λιονταρίδες, εκατουρη-
θήκανε από το φόβον τους.

Μά’ μπεψε ο Θεός κι έπεσε το μουσκάρι 
σ’ ένα σιγκλί βίκο, πού’ χε ο Τάσος για τα 
περιστέρια του, κι αρχίνιξε να τρώει, κι 
εμέρεψε κι ησύχασε. Και μαζί με το ταυρί 
εμερέψαμε κι εμείς κι ήρθ’ ο νους στην 
κεφαλή μας τη ζαβή. Δε μας ήτονε όμως 
γραφτό να καταλαγιάξομε κείνο το καλοκαίρι. 
Γιατί, στα τέλη του ίδιου μήνα, έφερε ένας 
παλιολλαδίτης, Έκτορας με τ’ όνομα, τη 
νέα τότες εφεύρεση, τον Κινηματόγραφο, 
κι άστετα τα που γινήκανε πάλι καθώς μας 
έδειξε την «Ελενάρα με την μακρέ ποδάρα» 
και το κοντό βρακί και τη «Ζεχρά με δύο 
χείλη ωχρά» κι άλλ’ αμαρτωλά. Και παρά 
λίγο να δαρθούμε, ν’ασβολωθούμε και να 
κατουρηθούμε κλειδαμπαρωμένοι στο σκο-
λειό με την ανεξήγητη συχνουρία που μας 
έπιασε. Μ’αυτάνα θα τα πούμε του χρόνου 
που θα ξανασμίξομε με το καλό. Κι ως τα 
τότες να ’χετε την ευχή μου του γέρω, το 
2016 να είναι μελίρρυτο και γλυκοσαλισμένο.

Φιλώ σας κατακούτελα
Ο γέρω Χαράλαμπος

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Οι ιστορικές αυτές φωτογραφίες λένε πολλά, 
αν «διαβαστούν» προσεκτικά: για την Παιδεία, 
τα Γράμματα και τα σχολεία της εποχής, αλλά 
και για το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων 
του χωριού, την ένδυση, υπόδηση, διά-
πλαση των παιδιών. Και για να το πούμε πιο 
συγκεκριμένα: οι φωτογραφίες δείχνουν πως 
στην Κρήτη της όψιμης Τουρκοκρατίας και 
της πρώϊμης Κρητικής Πολιτείας, σε χωριό 
μάλιστα και στον ευαίσθητο απαιτητικό 
και δαπανηρό χώρο των Γραμμάτων, της 
Παιδείας και της πνευματικής καλλιέργειας, 
πνέει ένας εντυπωσιακός, ευνοϊκός άνεμος.

Οι φωτογραφίες αυτές με τα όμορφα, 
ήμερα, ήρεμα, καλοντυμένα, καλοθρεμένα 
και καθόλου φοβισμένα παιδιά, με δασκάλες 
τέτοιας αρχοντικής, φροντισμένης και καλαί-
σθητης περιβολής, άνεσης και έκφρασης, 

δεν υπολείπονται φωτογραφιών κολλεγίων 
θηλέων πολιτισμένων, αιώνες ελευθέρων και 
ευπόρων ευρωπαϊκών χωρών. Η φορεσιά, 
η ποδεσιά κι η στόλιση των κοριτσιών του 
παλιού μας Παρθεναγωγείου, δείχνουν 
καλό πολιτισμικό και βιοτικό επίπεδο, κι 
όχι μόνο για κείνη τη στερημένη εποχή. 
Δείχνουν ακόμη, όχι περιορισμένη, 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, 
εκπαιδευτικής και οικονομικής ζωής.

Δέστε στη φωτογραφία, τη ματιά, την 
έκφραση, το ύφος και την ένδυση αυτών των 
παιδιών, που γεννήθηκαν στα τέλη του φτω-
χού, σκληρού και ματωμένου 19ου αιώνα, σ’ 
ένα μικρό επαρχιακό χωριό, και συγκρίνετε 
τα με τις τραγικές εικόνες φτωχών χωρών του 

σημερινού κόσμου. Και θα καταλάβετε πολλά 
θλιβερά, εφιαλτικά κι αβάσταχτα της ανθρώ-
πινης μοίρας και της ανθρώπινης Ιστορίας.

Στο Παρθεναγωγείο Αρμένων μαθή-
τευαν παιδιά και από άλλα αποκορωνιάτικα 
χωριά. Το 2000 ο αείμνηστος Γιώργος Β. 
Βασιλαντωνάκης, ο εκλεκτός συνεργάτης 
της «Ελευθερόπολης», μας εδήλωσε ότι και 
η μακαρίτισσα η μητέρα του, Αικατερίνη 
Τζαμαριουδάκη, από τον Άγιο Βασίλειο, 
αδελφή του αξέχαστου Στέλιου Παντερμάκη, 
ήλθε από τον Βαφέ στο Παρθεναγωγείο 
των Αρμένων, και διδάχτηκε τα αξιόλογα, 
για την εποχή της, γράμματα που γνώριζε.

Η φωτογραφία ανήκε στα παιδιά του 
Μιχάλη και της Αργοτίνης Τερεζάκη, που 
είχαν την καλοσύνη να μας παραχωρήσουν 
το 1998 αντίγραφο, από το οποίο προέρχεται 
και η παραπάνω δημοσίευση. 

Χ.Μ.

Το Παρθεναγωγείο Αρμένων

Ο ντανάς του Μπλάζιο, 
που γιουρούντηξε στο 
θέατρο.
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Ο Άγγελος Τσακιράκης του Νικολάου 
και της Αναστασίας γεννήθηκε στην 
Αθήνα στις 8/11/1973. Αποφοίτησε 
με άριστα από τη Βαρβάκειο Πρότυπο 
Σχολή (Γυμνάσιο & Λύκειο) αποσπώντας 
πολλές μαθητικές διακρίσεις. Είναι 
πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου 
έλαβε αργότερα και Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στο πεδίο 
της «Χημείας Τροφίμων». 

Τον Ιούλιο του 2015 αναγορεύτηκε 
σε Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης εκπονώ-
ντας τη Διατριβή του στο Εργαστήριο 
Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής 
Χημείας της Σχολής σε συνεργασία με 
το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστι-
τούτο (ΜΦI) όπου και εργάζεται ως 
Χημικός από το 2004 στο Εργαστήριο 
Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών 
Φαρμάκων (www.bpi.gr).

Ως Χημικός στο ΜΦΙ έχει ειδικευτεί 
στον τομέα της ανάλυσης των γεωρ-
γικών φαρμάκων και στην ασφαλή 
χρήση τους. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις 
σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά 
περιοδικά καθώς και παρουσιάσεις 
σε διεθνή συνέδρια εκπροσωπώντας 
τοΙνστιτούτο και μέσω αυτού τη χώρα 
μας. Με την ιδιότητα του μέλους 
επιστημονικών ομάδων εργασίας του 
ΜΦΙ έχει ενεργό συμμετοχή στην 
υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών 
Προγραμμάτων αγρο-περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα.

Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά, ενώ 
στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται 
με τη Βυζαντινή Μουσική, το τραγούδι 
και την κηπουρική. Κατοικεί μόνιμα 
στην Παλλήνη Αττικής, ωστόσο η ιδι-
αίτερη αγάπη του για τους Αρμένους 
φαίνεται από το ότι έρχεται κάθε χρόνο 
και σε συχνά διαστήματα στο χωριό.  

Η έκθεση ενός ανθρώπου σε ένα γεωργικό 
φάρμακο (γ.φ.) μπορεί να γίνει είτε 

μέσω της διατροφής (διατροφική έκθεση) 
είτε μέσω άλλων οδών που σχετίζονται με 
τη χρήση του γ.φ (μη διατροφική έκθεση). 
Ειδικότερα, η περίπτωση της μη διατρο-
φικής έκθεσης όπου εκτίθεται ο ίδιος ο 
αγρότης-ψεκαστής κατά την εφαρμογή 
του γ.φ. (=ψεκασμό) αποτέλεσε το θέμα 
της Διατριβής.

Μέχρι σήμερα, κατά κανόνα, ο προσ-
διορισμός της έκθεσης των ψεκαστών 
σε γ.φ. πραγματοποιείται με μαθηματικά 
μοντέλα που όμως έχουν αναπτυχθεί για 
τις καλλιεργητικές πρακτικές και συνθήκες 
βορειοευρωπαϊκών χωρών οι οποίες δεν 
είναι συμβατές με εκείνες της χώρας μας. 
Έτσι, στο πλαίσιο της Διατριβής έγιναν 
πειράματα αγρού κατά τα οποία μετρήθηκε 
η έκθεση των ψεκαστών σε πραγματικές 
συνθήκες ψεκασμού. Η μεθοδολογία βασί-
στηκε στην ανάλυση των μέσων ατομικής 
προστασίας (ΜΑΠ) που φορά ο ψεκαστής 
όση ώρα ψεκάζει, δηλαδή φόρμα εργασίας, 
γάντια, καπέλο, μάσκα τα οποία χρησι-
μεύουν και ως «δοσίμετρα» αφού σε αυτά 
επικάθονται τα σταγονίδια του ψεκαστικού 
νέφους, οπότε αναλύοντας τα κατόπιν στο 
εργαστήριο μπορεί να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια η ποσότητα του γ.φ. σε αυτά και 
άρα η έκθεση του ψεκαστή.

Συγκεκριμένα, έγιναν 20 δολωματικοί 
ψεκασμοί (δ.ψ.) εντομοκτόνου με επινώ-
τιο ψεκαστήρα σε ελαιώνες (Τανάγρα), 10 
ψεκασμοί μυκητοκτόνου με ψεκαστικό 
πιστόλι συνδεδεμένο σε τρακτέρ (Τανά-
γρα) και 10 ψεκασμοί μυκητοκτόνου σε 

θερμοκήπια πιπεριάς με ψεκαστικό αυλό 
χειρός 4πλού μπεκ (Τυμπάκι). Όλοι οι 
ψεκασμοί διεξήχθησαν στο πλαίσιο του 
ούτως ή άλλως προγραμματισμένου γεω-
πονικού πλάνου φυτοπροστασίας των 
συγκεκριμένων καλλιεργειών, έτσι ώστε 
να μην προκληθεί επιβάρυνση σε αυτές 
ή στο περιβάλλον από τον πειραματισμό. 

Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων των 
πειραματικών τιμών με τα μοντέλα έδειξαν  
σε κάποιες περιπτώσεις υπερεκτίμηση και 
σε κάποιες άλλες υποεκτίμηση της έκθεσης 
των ψεκαστών από τα μοντέλα. Ειδικότερα 
συμπεράσματα σε σχέση με την έκθεση 
και την ασφάλεια του ψεκαστή: 

Σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα 
του πόσο μεγάλη είναι η εξωτερική έκθεση 
όταν ο ψεκαστής φορά κατάλληλα ΜΑΠ 
(ακολουθώντας τις οδηγίες της ετικέ-
τας) είναι επαρκώς προστατευμένος και 
ασφαλής αφού οι πιστοποιημένες φόρμες 
και τα κατάλληλα γάντια (από γεωπονικά 
καταστήματα) έχουν ελάχιστη περατότητα. 
Οι ψεκαστές εκτίθενται λιγότερο όταν 
είναι εκπαιδευμένοι και όταν γίνεται 
τήρηση κανόνων ασφαλείας και Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής. Τα εγκεκριμένα γ.φ. 
είναι ασφαλή μόνον όταν η χρήση τους 
γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες 
της ετικέτας και του αρμόδιου γεωπόνου 
(σωστή δοσολογία, χρόνος και τρόπος 
εφαρμογής, χρήση ΜΑΠ), και με έλεγχο 
των καιρικών συνθηκών για καταλληλόλητα 
(ως προς άνεμο, θερμοκρασία, υγρασία). Η 
έκθεση δεν αυξάνει αναλογικά με τη διάρ-
κεια ψεκασμού. Στον δ.ψ. η έκθεση είναι 
πολύ μικρότερη από ότι στο συμβατικό 
ψεκασμό πλήρους κάλυψης. Στο αμπέλι 
εκτίθεται κυρίως ο κορμός του ψεκαστή. 
Το θερμοκήπιο είναι το σενάριο υψηλότε-
ρης έκθεσης από αυτά που μελετήθηκαν. 

Οι βάσεις δεδομένων που προέκυψαν 
από τα πειράματα μπορούν σε συνδυασμό 
με τα εν χρήσει υπολογιστικά εργαλεία 
και με άλλα υπάρχοντα -ή και από μελλο-
ντικές μελέτες- στοιχεία να αξιοποιηθούν 
αποτελεσματικά ως ένα υποσύνολο μιας 
ευρύτερης δεξαμενής πειραματικών τιμών 
αναφοράς για την αξιόπιστη εκτίμηση των 
επιπέδων της έκθεσης του ψεκαστή στις 
εφαρμογές γ.φ. στις συνήθεις συνθήκες της 
ζώνης των χωρών της Νότιας Ευρώπης, 
πολύ περισσότερο στη χώρα μας.

Προσδιορισμός επιπέδων έκθεσης των ψεκαστών  
σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά την εφαρμογή τους  

σε αντιπροσωπευτικές για τη χώρα μας καλλιέργειες.
Ανάπτυξη βάσης δεδομένων & αξιόπιστων μεθόδων πρόβλεψης επικινδυνότητας.

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί μια 
σύντομη εκλαϊκευμένη παρουσί-
αση του διδακτορικού του Άγγε-
λου Τσακιράκη (Ιατρική Σχολή  
Παν/μίου Κρήτης, Ιούλιος 2015)
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Οι παλαιικές μας φωτογραφίες
Εικόνες από τη ζωή του καφενείου του χωριού μας

Ο καφετζής Μιχάλης Ορφανάκης

Συνεχίζομε να δημοσιεύομε τις παλαι-
ικές φωτογραφίες που κατά καιρούς 

μας έχουν αποστείλει οι αναγνώστες μας, 
συγχωριανοί και φίλοι. 

Οι  περισσότερες από τις φωτογραφίες 
που δημοσιεύουμε σε αυτή τη σελίδα 
αφορούν εικόνες από τη ζωή του καφε-
νείου του χωριού μας, και προέρχονται 
από το αρχείο του καφετζή μας Μιχάλη 
Ορφανάκη.

Ο Βασίλης Τερεζάκης με το γιό του Πέτρο

Ο Βαγγέλης Ορφανάκης παίζει τάβλι με  το Νίκο Πατηνιωτάκη Ο Ανέστης Πατηνιωτάκης και ο Μιχάλης Ορφανάκης στην κάτω πλα-
τεία του χωριού μας την δεκαετία του 1970

Από αριστερά ο Δημήτρης Καλλιβρετάκης παίζει τάβλι με το Βαγγέλη 
Κοκολαντωνάκη κάτω από το βλέμμα του Στέλιου Πριπάκη 

Ο Γιάννης Καπριδάκης, ο Κωστής Χαλβαδάκης και ο Χρήστος Τσιτσι-
ρίδης παίζουν πρέφα

Ο Μιχάλης Μαρινάκης παίζει τάβλι με τον Νίκο Τσακιράκη, και ο 
Αβραάμ Γιαμακίδης παρατηρεί

Ο Γιάννης Καβρουλάκης, ο Βαγγέλης Κοκολαντωνάκης και  ο Βαγγέ-
λης Ορφανάκης παίζουν πρέφα
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ
Σφεντουρήξετε τα μάνταλα και ανοίξετε την πόρτα  

τση καρδιάς και του σπιθιού σας

Οι πιο χαρούμενες μέρες του χειμώνα 
για μικρούς και μεγάλους είναι αναμ-

φισβήτητα οι γιορτές των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς.

Τα παιδιά μαγεύουν οι κατανυχτικές 
ψαλμωδίες, τα όμορφα καινούργια ρούχα, 
το πλούσιο τραπέζι από φαγητά και γλυκά 
με όλη την οικογένεια συγκεντρωμένη 
γύρω του, τα παιχνίδια, τα δώρα. Και οι 
μεγαλύτεροι σίγουρα τα ζουν όλα αυτά. 
Παράλληλα όμως χίλιες δυο αναμνήσεις 
από τα παλιά Χριστούγεννα, ίσως πιο 
φτωχικά αλλά το ίδιο μαγεμένα, κατακλύ-
ζουν το νου και την ψυχή τους.

Θυμάμαι, πριν πενήντα τόσα χρόνια, 
τη χαρά μας όταν μας είπαν πως στις 
γιορτές θα ήταν μαζί μας και η γιαγιά. 
Στην αρχή παραξενευτήκαμε. Η γιαγιά 
έχασε νωρίς το σύντροφό της. Μάζεψε 
τότε το κουράγιο της, ανασκουμπώθηκε 
και, σβέλτη όπως ήταν, κατάφερε να μεγα-
λώσει και να παντρέψει τα έξι παιδιά της 
τρία αγόρια και τρία κορίτσια. Εκείνη θα 
έμενε, όπως συνηθιζόταν, στο μεγάλο 
δίπατο σπίτι, που είχε αναστήσει την 
οικογένειά της, μαζί με τον πρωτότοκο 
γιο της. Όμως ο γιος σκοτώθηκε την 
εποχή της Γερμανικής κατοχής και η 
νύφη αργότερα έπεσε από μια ελιά και 
αδικοχάθηκε κι αυτή. Και τα δύο εγγόνια 
βρέθηκαν μακριά. Το μεγάλο σπίτι, άδειο 
από ανθρώπινη παρουσία, το κυρίεψε 
θανατερή παγωνιά και το στοίχειωσε η 
θλίψη. Και η γιαγιά, για να μη μαστιγώ-
νουν το λιγνό κορμί της οι αναμνήσεις, 
κλείδωσε τον πόνο στην καρδιά της και 
διάλεξε το μικρό δωματιάκι της αυλής 
για κονάκι της, τη γωνιά της όπως έλεγε. 
Εκτός από την παρασιά που μαγείρευε με 
ξύλα και ζεσταινόταν το χειμώνα, είχε ένα 
συμπαθητικό καλοστρωμένο πεζουλάκι, 
που χαιρόσουν να κάθεσαι, ένα σιδερένιο 
κρεβάτι και ένα μικρό ξύλινο τραπέζι με 
δυο καρέκλες. Στον τοίχο βρισκόταν η 
θέση για το λαήνι, γεμάτο πάντα από ο 
δροσερό νερό της στέρνας. Καθημερινοί 
σύντροφοί της μια γατούλα και δυο-τρεις 
κότες στην άκρη της αυλής. Αν μιλούσαν 
θα έλεγαν το μοναδικό τους παράπονο 
από τη γιαγιά κάθε μέρα από το φαγητό 
τους έβαζε ψηλά στον τρόχαλο ένα μεγάλο 
κομμάτι ψωμί. Προοριζόταν για τα αγρι-
οπούλια. “Πλάσματα του Θεού είναι κι 
εφτά. Είναι αμαρτία να ’μαστε χορτάτοι 
μόνο οι απατοί μας”.

Κι, όταν, ενώ έφερνε στο στόμα της 
το φαγητό, έπεσε κάτω λίγο, σταμάτησε 
αμέσως έκαμε το σταυρό της, κοιτάζοντας 
τα εικονίσματα, και σιγοψιθύρισε: “Θε 
μου, μην τ’ απολείπεις από τον κόσμο”. 
Παρατηρώντας την απορεμένη ματιά μου, 

συνέχισε. “Την ώρα παιδάκι μου που πέφτει 
κάτι τις χάμες, όντε πάεις να το φάεις, 
υπάρχει ποθές κιανείς πεινασμένος που 
το λιγουρέβιεται κι αναστενάζει, άχι να 
’χα μια μπουκιά. Κι επειδή είναι αμαρτία 
σου πέφτει από το στόμα”.

Σπάνια εγκατέλειπε τη γωνιά της με 
τη δικαιολογία: “Είναι παιδάκι μου κι γι 
όρθες και ο κάτης. Να μην ψοφήσουνε 
ατάιστα και απότιγα. Και μη μου κανο-
ναρχάτε είντα τα θέλω τα ζωντανά. Γιατί 
να το κατέτε: Οι πολλοί θέλουνε πολλά κι 
ο μοναχός απ’ ούλα. Και τα έχνη παιδιά 
μου ανιμένουνε από τον άνθρωπο, όπως 
κι εφτός ανιμένει από το Θεό”.

Ντυμένη στα μαύρα που έλαμπαν από 
καθαριότητα, με βαθιές τσέπες στη φού-
στα, γεμάτες καλούδια (σύκα, σταφίδες, 
καρύδια) για κάθε παιδί που συναντούσε, 
σου έκανε εντύπωση με το στητό λεπτό 
κορμί της, τα λαμπερά μαύρα μάτια της 
και τις χοντρές πλεξούδες που έφταναν 
μέχρι τη μέση της. Είχε τόση γλύκα και 
τόση καλοσύνη η πονεμένη καρδιά της 
και μια πραγματική σοφία, αξιοθαύμαστη 
στην απλότητά της, που με γέμιζαν χαρά 
όταν ήμουν κοντά της.

Αφού λοιπόν τα κατάφερε η μάνα και την 
έπεισε να ’ρθει στο σπίτι για τις γιορτές, 
ήμουν σίγουρη πως θα ήταν ξεχωριστές. 
Και ήταν πράγματι. Βρισκόμουν όσο πιο 
πολύ μπορούσα δίπλα της. Ήθελα να της 
μιλώ να τη ρωτώ για χίλια δύο. Να πω 
πολύ μου άρεσε να την ακούω. Να μη 
χάσω λέξη απ’ όσα έλεγε. Κοντά στα άλλα 
θυμάμαι, όπως ετοιμάζαμε το μεσημεριανό 
τραπέζι και οι πιο πολλοί είχαν κάτσει 
γύρω, η αδερφή μου έκλεισε την πόρτα 
μια και το κρύο έξω ήταν τσουχτερό. Η 

γιαγιά τότε ανήσυχη, “να ’χεις την ευκή 
μου παιδάκι μου άνοιξε την πόρτα. Μην 
κλείνεις όξω το Χριστό”, είπε. Μπορεί να 
’ρθει ο Χριστός, ρώτησα παραξενεμένη; 
“Διακονιάρης γη περατάρης παιδάκι μου, 
όποιος λάχει, πρέπει να κάτσει να ζεσταθεί 
και να φάει μαζί μας. Κι είναι το ίδιο σα 
να ’ρθε ο ίδιος ο Χριστός. Ανέ βρει την 
πόρτα του σπιτιού μας κλειστή θα γκάψει 
ντελόγου γι’ αλλού. Κι η αφεντιά μας δε 
θα αξιωθεί τη χάρη ντου”.

Άραγε τα φετινά Χριστούγεννα πόσες 
πόρτες θα βρει ο Χριστός ανοιχτές; Συνή-
θως τριπλοκλειδώνουμε τα ζεστά σπίτια 
μας, κοιτάζουμε καχύποπτα το διπλανό 
μας και νοιαζόμαστε για τις δικές μας, 
υλικές κυρίως, ανάγκες που κάθε μέρα 
πολλαπλασιάζονται. Και η γιαγιά μου που 
πάντα στο σπίτι των οχτώ νοματαίων, 
όποιος ζητιάνος ή στρατολάτης τύχαινε να 
περάσει, υπήρχε χώρος να ξαποστάσει, να 
ζεστάνει το κορμί και την καρδιά του και 
να φύγει χορτάτος (αφθονούσαν ολοχρονίς 
σ’ αυτό ψωμί, τυρί, ελιές και κρασί), τι θα 
’λεγε σήμερα για τους λογής πονεμένους 
και κατατρεγμένους; Αυτή που νοιάζονταν 
ακόμη και για τα πετεινά του ουρανού, τι 
θα μας έλεγε για τους σεισμόπληκτους, 
τους άρρωστους και για τους πεινασμέ-
νους που δεν έχουν τη δύναμη ούτε να 
χτυπήσουν την κλειδαμπαρωμένη πόρτα 
μας; Θαρρώ δε θέλει και πολλή σκέψη. Αν 
κάποιος καλός άγγελος την έφερνε τα φετινά 
Χριστούγεννα, έστω και για μια στιγμή 
κοντά μας, θα μας κοίταζε με αγάπη και 
θα μας έλεγε με την ψυχή της: “Να ’χετε 
την ευκή μου. Σφεντουρήξετε τα μάνταλα 
και ανοίξετε την πόρτα τση καρδιάς και 
του σπιθιού σας”.

Γράφει η Μαίρη Πριπάκη-Κουντάνη
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ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΛΑΖΑΚΗΣ
Λίγα λόγια για το θρυλικό αντάρτη

Φόρο τιμής απέτισε στο Σπύρο Μπλα-
ζάκη το ΚΚΕ και η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, την 

Τετάρτη του περασμένου Αυγούστου, 
στις 19. Στην Ξυλοκαμάρα, πάνω από 
την Κερά όπως πάμε για την Αλμυρίδα, 
μαζεύτηκε κόσμος για ν’ ακούσει το 
Βαγγέλη Καβρουλάκη εκ μέρους της 
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, τον ανηψιό του Σπύρου 
Μπλαζάκη, και το Νικήτα Μελισσάκη 
εκ μέρους του  γραφείου της Τομεακής 
Επιτροπής Υπαίθρου Χανίων του ΚΚΕ 
και να γίνουν τα αποκαλυπτήρια τιμη-
τικής πλάκας στο χώρο. Στο φύλλο αυτό 
έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε το 
κείμενο που εκφώνησε στην εκδήλωση 
ο συγχωριανός μας ο Βαγγέλης, που 
παρουσιάζει τη δράση του Μπλαζάκη 
τα μαύρα χρόνια της κατοχής και πιο 
συγκεκριμένα της ενέδρας που έστησε 
στο συγκεκριμένο τόπο.

Σπύρος Μπλαζάκης
Λίγα λόγια για το θρυλικό 

αντάρτη

Η περίπτωση του Σπύρου Μπλαζάκη είναι 
από τις λίγες στη νεότερη ιστορία, την 
ελληνική και του κόσμου όλου. Μην την 
ψάξετε βέβαια, σε κανένα σχολικό ή άλλο 
επίσημο βιβλίο, γιατί δε θα τη βρείτε. 
Παραμένει εξορισμένη από τα γραφτά 
των “εργολάβων” της εθνικής μας μνήμης, 
όπως εξορισμένες παραμένουν και σελίδες 
ολόκληρες με τα χιλιάδες ονόματα και τη 
δράση αγωνιστών που δημιούργησαν το 
έπος της Αντίστασης εναντίον του Ναζι-
σμού και των ντόπιων συνεργατών τους. 
Βέβαια, σερβίρουν πάντα μια δικαιολογία 
δια πάσαν χρήσιν και νόσο, προκειμένου 
να καλύψουν την τάχα «παράλειψη» με 
τρόπο τέτοιο που να μην μπορείς να τους 
κατηγορήσεις για παράλειψη ή παραχά-
ραξη, προβάλλοντας ένα ψέμα χυδαίο, το 
χιλιοειπωμένο ανιστόρητο επιχείρημα 
«όλοι μαζί πολεμήσαμε, όλοι μαζί ενωμέ-
νοι διώξαμε τον κατακτητή». Έτσι, επι-
χειρούν να συσκοτίσουν την ταυτότητα 
όλων εκείνων, μαζί και του Μπλαζάκη, που 
πολέμησαν και θυσιάστηκαν ακριβώς για 
να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα, δια της 
απουσίας της, όλων αυτών που πιστοί στα 
συμφέροντα της τάξης τους εργάστηκαν 
ενάντια σε ό,τι σήμερα βαφτίζουν εθνικό 
για να αβγατίσουν τον πλούτο τους και 
να βαθύνουν την εκμετάλλευση του λαού.

Όμως, η περίπτωση του Μπλαζάκη δεν 
είναι συνηθισμένη, γι’ αυτό και σε προκαλεί 
να βαθύνεις τη σκέψη σου για να καταλά-
βεις ποια ήταν εκείνη η δύναμη που τον 
ανέθρεψε, τον συντήρησε, τον καθοδήγησε 
και τελικά τον έκανε να παλέψει αλύγιστος 
ενάντια σε κάθε ξένο και ντόπιο κατακτητή. 

Γιατί ο Μπλαζάκης δεν παραδόθηκε ΠΟΤΕ. 
Το αντάρτικο όπλο του δεν το παρέδωσε ποτέ. 
Δεν ήταν μόνο ότι ήταν παρών σε πλήθος 
μάχες, στο Αλβανικό Μέτωπο, τη συγκρότηση 
και δράση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ στην 
Κρήτη (στη μάχη της Παναγιάς, στη μάχη 
του Φρε και πολλές άλλες).  Άλλωστε, η ζωή 
και η δράση του Μπλαζάκη είναι ένα μεγάλο 
κεφάλαιο της ιστορίας που για να φωτιστεί 
και να αναλυθεί σε όλες του τις διαστάσεις 
απαιτείται μια ιδιαίτερη εκδήλωση την οποία 
το Κόμμα του θεωρεί χρέος και έχει ήδη 
δεσμευθεί να υλοποιήσει το επόμενο διάστημα. 
Αυτό, λοιπόν, που κάνει ξεχωριστό το Σπύρο 
Μπλαζάκη είναι ότι δεν έσκυψε το κεφάλι 
ούτε όταν η ολιγαρχία του τόπου μας, μετά 
την Κατοχή και τον Εμφύλιο, ασφάλισε τις 
αλυσίδες στα χέρια του βασανισμένου αλλά 
περήφανου ελληνικού λαού με τη βοήθεια 
Εγγλέζων και Αμερικανών. Ανέβηκε στα 
βουνά, αυτά που βλέπετε γύρω μας, στις 
κρητικές μαδάρες που ήξερε καλά σαν την 
παλάμη του χεριού του, με το σύντροφό του 
στον αγώνα, κυρίως μετά το 1948, Γιώργη 
Τζομπανάκη, και αρνήθηκε να συμβιβαστεί 
και να «παραδεχτεί την ήττα». Κατέβηκε από 
το βουνό το Φλεβάρη του 1975, όχι για να 
παραδοθεί, αλλά, περήφανα με το όπλο του 
και το σύντροφο του, για να γίνει δεκτός από 
πλήθος δημοσιογράφων από όλο τον πλανήτη.

Εξάλλου, αυτό του είχε διδάξει ο πατέρας 
του ο Μανώλης, αγωνιστής στο μπαϊράκι 
του περιλάλητου καπετάν Μαλινού στον 
Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα εναντίον 
των Τούρκων. Και δεν ξέχασε ποτέ πως, 

όταν μετά το διώξιμο των Τούρκων προ-
τείνανε στον πατέρα του να του βγάλουνε 
σύνταξη, εκείνος αρνήθηκε απαντώντας: 
«Δεν επολέμησα τσι Τούρκους για πλερωμή». 
Την αρνήθηκε την πλερωμή παρόλο που 
η οικογένεια του με τα έξι παιδιά ζούσε 
πεντάφτωχη με χίλιες δυο στερήσεις και 
μια σύνταξη θα επούλωνε κάποια από τα 
θλιβερά αποτελέσματα της φτώχειας.

 Ίσως να έσωζε τη ζωή του εξάχρονου 
αδελφού του Σπύρου που πέθανε γιατί δε 
βρέθηκε εγκαίρως γιατρός ή να εξασφά-
λιζε παπούτσια στα ξυπόλητα παιδιά που 
γυρνούσαν με ένα σακί αντί για παλτό το 
χειμώνα. Όλος, όμως, αυτός ο άνισος και 
σκληρός αγώνας για την επιβίωση ατσάλωσε 
το Σπύρο, τον έκανε δυνατό, πεισματάρη 
στις δυσκολίες, εφευρετικό στις αδιέξοδες 
καταστάσεις και, κυρίως, ανήσυχα περίεργο 
να πάρει απάντηση στο ερώτημα: «Γιατί ο 
κόσμος χωρίζεται σε πλούσιους και φτωχούς; 
Ποιός ορίζει να υπάρχουν παιδιά γύρω του 
που να έχουν όλα τα αγαθά, καλά ρούχα 
και παπούτσια για να φοράνε και εκείνος 
να μην έχει; Ποιός αποφασίζει τόσο άδικα 
για τη ζωή του;». 

Φυσικά δεν τον ικανοποιούσε η απλοϊκή 
απάντηση της μητέρας του πως οι πλούσιοι 
είναι πλούσιοι, γιατί αυτούς αγαπάει ο Θεός. 
Ο Σπύρος δεν έβρισκε τι κακό είχαν πράξει 
οι γονείς του, αφού κανέναν δεν είχαν πει-
ράξει ούτε μάλωναν, ούτε παρανομούσαν, 
ούτε την Κυριακή έλειπαν από την εκκλη-
σία. «Τι παραπάνω ήθελε, δηλαδή, ο Θεός 
για να τους αγαπήσει;». Πολύ περισσότερο 
την απάντηση δεν τη βρήκε στο σχολείο, 
αν και ήταν άριστος μαθητής μέχρι τη 
Β’ Γυμνασίου. μετά αναγκάστηκε να τα 
παρατήσει για να μάθει καμιά τέχνη, μπας 
και βοηθήσει την οικογένεια να επιβιώσει 
καλύτερα ή τουλάχιστον να μην την επιβα-
ρύνει. Την απάντηση τη βρήκε αργότερα, 
όταν ήρθε σε επαφή με το Κομμουνιστικό 
Κόμμα, το Κόμμα του, και τις ιδέες του. 
Εκεί ακούμπησε και εμπνεύστηκε να δώσει 
τον αγώνα του για ένα κόσμο δικαιότερο, 
ομορφότερο που δε θα χωρά η εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο. Κι αυτός ο κόσμος 
δεν ήταν ένα μακρινό ρομαντικό όνειρο, 
αφού επιστημονικά πια, αλλά και ιστορικά, 
ο Μπλαζάκης είχε όλες τις αποδείξεις πως 
μπορεί να φτιαχτεί.

Το χρονικό των γεγονότων
Τα γεγονότα που κληθήκαμε σήμερα να 
αναπαραστήσουμε νοερά στη μνήμη μας, 
με πρωταγωνιστή το Μπλαζάκη και άλλους 
τέσσερις αντάρτες, συνέβησαν πριν από 
71 χρόνια σε αυτήν εδώ την τοποθεσία 
μεταξύ Καλυβών και Αλμυρίδας κάποια 
μέρα του 1944. Η ακριβής ημερομηνία 
δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί, αλλά 

Το εξώφυλλο του βιβλίου «35 χρόνια αντί-
σταση» των Σπύρου Μπλαζάκη και Γιώργου 
Τζομπανάκη.
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σύμφωνα με τη διήγηση του ίδιου του 
Μπλαζάκη στο βιβλίο που συνυπογράφει 
με το Γιώργη το Τζομπανάκη «35 χρόνια 
αντίσταση», συμπεραίνεται με ασφάλεια 
πως μιλάμε για τον Οκτώβρη του ‘44, λίγο 
πριν από τη μάχη της Παναγιάς, με τον 
Κόκκινο Στρατό να έχει συντρίψει τη στρατιά 
των Γερμανών στο Στάλινγκραντ και να 
βαδίζει αήττητος προς τα Βαλκάνια. Την 
ίδια στιγμή, αρχές Οκτώβρη, οι Γερμανοί 
στην Κρήτη με την ανοχή των Άγγλων 
συμπτύσσουν τις δυνάμεις τους στα Χανιά 
και τίθενται κάτω από τις διαταγές τους. 
Μεγάλες φάλαγγες αυτοκινήτων φορτω-
μένα στρατιωτικό υλικό και στρατιώτες 
παίρνουν το δρόμο από το Ηράκλειο για τα 
Χανιά. Το χτύπημα τους για τους αντάρτες 
θα ήταν εύκολη υπόθεση, ακόμα και με 
λίγες δυνάμεις, αφού η διαμόρφωση του 
εδάφους κατά μήκος της διαδρομής το 
επιτρέπει με πολλές πιθανότητες επιτυ-
χίας. Όμως, οι διαταγές από πάνω ήταν 
ρητές: «κανένα χτύπημα στον εχθρό που 
χάνει τον πόλεμο και που σύντομα θα 
παραδοθεί! Δε χρειάζεται να σπαταληθεί 
ούτε σφαίρα και πολύ περισσότερο να 
κινδυνεύσουν συντροφικές ζωές!». Έτσι, 
οι Ελασίτες του Αποκόρωνα (περίπου 800) 
υπακούουν μπαίνοντας καμιά φορά στον 
πειρασμό, ενοχλημένοι από την απραξία, 

να δημιουργούν μικροσυμπλοκές με τους 
Γερμανούς που τους έβλεπαν προκλητικά 
να περνούν από μπροστά τους και να 
περιχαρακώνονται στα Χανιά.

Ένα τέτοιο μικροεπεισόδιο εκείνων 
των ημερών, έλαβε χώρα και εδώ στη θέση 
“Ξυλοκαμάρα”. Μνημονεύεται τόσο από 
τον Μπλαζάκη όσο και από τον Κώστα τον 
Ηλιάκη, αλλά και από κατοίκους του Τσι-
βαρά που έζησαν ή άκουσαν τα γεγονότα. 
Πρόκειται για σχετικά άγνωστο, μα χαρα-
κτηριστικό γεγονός από το οποίο μπορεί 
κανείς να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα 
για την αγωνιστική προσωπικότητα και την 
ποιότητα της δράσης του θρυλικού αντάρτη. 
Η σύλληψη της ιδέας έγινε από τον ίδιο που 

έχοντας μόλις κατέβει από το βουνό φτάνει 
στο χωριό του το Γαβαλοχώρι. Συνοδευότανε 
από τέσσερις αντάρτες με σκοπό να κανο-
νίσουν υποθέσεις τους, άλλες του αγώνα 
και άλλες προσωπικές. Τότε πληροφορείται 
πως καθημερινά δύο Γερμανοί κουβαλάνε 
νερό με μουλάρια και το πηγαίνουνε στο 
Κόκκινο Χωριό. Η διαδρομή συγκεκριμένη: 
Καλύβες - Αλμυρίδα - Κόκκινο Χωριό. Το 
έπαθλο της επιχείρησης σημαντικό: τα 
μουλάρια των Γερμανών που ήταν απαραί-
τητα για τον ανεφοδιασμό των ανταρτών 
στις Μαδάρες. Ο Μπλαζάκης καταστρώνει 
αμέσως ένα απλό, μα ριψοκίνδυνο σχέδιο, 

το οποίο δε διασφάλιζε όπως θα δούμε, με 
καμία λογική βεβαιότητα το σπουδαιότερο 
σε κάθε παρόμοια επιχείρηση: τη διαφυγή 
των επιτιθέμενων, αλλά, αντίθετα, βασιζόταν 
εξ’ ολοκλήρου στο παράτολμο θάρρος τους.

Παίρνει, λοιπόν, τους τέσσερις αντάρ-
τες, ανάμεσά τους και τον Μανώλη τον 
Ποθούλη από τη Λικοτιναρά, και από τις 
9 το πρωί στήνουν την ενέδρα τους, εδώ 
ακριβώς στη γέφυρα, από όπου ξέρουν 
ότι θα περάσει η φάλαγγα. Ο Μπλαζάκης 
τους καθοδηγεί και μοιράζει τους ρόλους: 
οι δυο από τους αντάρτες κρύβονται μέσα 
στο γεφυράκι, ο τρίτος κατεβαίνει στο κάτω 
μέρος του πολυσύχναστου δρόμου και για 
τον ίδιο και τον Ποθουλάκη κρατά, όπως 

πάντα, τον πιο δύσκολο και ριψοκίνδυνο 
έργο: καθισμένοι πάνω στη γέφυρα, φανερά, 
κάνοντας τους αδιάφορους θα περιμένουν 
να φανούν οι Γερμανοί. Μόλις εμφανιστούν 
θα τους αφοπλίσουν με τη βοήθεια των 
όπλων που κρατούσαν, ενώ οι άλλοι τρεις 
με τις φωνές τους θα έδιναν την εντύπωση 
στους Γερμανούς ότι ήταν περικυκλωμένοι 
από πολύ περισσότερους. Το απρόβλεπτο 
όμως, ο αστάθμητος παράγοντας, έκανε και 
εδώ την εμφάνιση του, αφού λίγο έλειψε 
να ματαιωθεί η επιχείρηση εξαιτίας της 
λαθεμένης εντύπωσης των συντρόφων του 
Μπλαζάκη, ότι πλησιάζει διμοιρία Γερμα-
νών. Το ποδοβολητό των μουλαριών που 
πλησίαζαν και οι ομιλίες που το συνόδευαν 
τους έκανε να θέλουν να το βάλουν στα 
πόδια εκτιμώντας λαθεμένα πως πρόκειται 
για ολόκληρη διμοιρία. Ο Μπλαζάκης όμως, 
μαθημένος να αποκωδικοποιεί κάθε ήχο 
και κρατώντας την ψυχραιμία του, τους 
συγκράτησε μέχρι να φανεί η φάλαγγα. 
Τότε, το σχέδιο εκτελέστηκε με ακρίβεια, 
με δυο διαφορές: ο ένας Γερμανός έπεσε 
νεκρός από σφαίρα του Μπλαζάκη, αφού 
προσπάθησε να ξεκρεμάσει το όπλο του, 
ενώ για το δεύτερο η ομάδα διαπίστωσε 
ότι πρόκειται για ένα φοβισμένο Ιταλό. 
Το πτώμα του νεκρού Γερμανού ρίχτηκε 
στα πόδια της γέφυρας, προκειμένου να 
καθυστερήσει όσο το δυνατόν περισσότερο 
η ανακάλυψή του από τους περαστικούς 
Γερμανούς και ξεκίνησε η επιχείρηση της 
διαφυγής τους προς το βουνό.

Εν το μεταξύ, οι αντάρτες δεν παρέ-
λειψαν με τη βοήθεια ενός χωριανού του 
Μπλαζάκη που λίγο παρακάτω μάζευε τις 
ελιές του να ειδοποιήσουν τους κατοίκους 
του Τσιβαρά να είναι προετοιμασμένοι σε 
περίπτωση που οι Γερμανοί θελήσουν να 
κάνουν αντίποινα. Επιπλέον, έκρυψαν τις 
24 κανίστρες με το νερό μέσα σε βάτους 
κοντά στον Τσιβαρά για να τις παραλάβει η 
οργάνωση της περιοχής. Με αλαφρωμένα 
τα μουλάρια, οι πέντε αντάρτες χρειάστηκε 
να διασχίσουν μέρα μεσημέρι το δρόμο 
Καλύβες - Βάμο και να φτάσουν στους 
Αρμένους, ρίχνοντας ακόμα και τοίχους 
στα χωράφια που συναντούσαν. Το σοβα-
ρότερο εμπόδιο το συνάντησαν στους 
Αρμένους, όταν 60 Γερμανικά αυτοκίνητα 
τους προσπέρασαν χωρίς να τους υπο-
ψιαστούν χάρη στον Ιταλό που συνόδευε 
φανερά τα μουλάρια. Πέρασαν τον κάμπο, 
διέσχισαν το δρόμο Νιο Χωριό - Στύλου 
και διέφυγαν ασφαλείς με την πολύτιμη 
λεία τους στα βουνά.

Τελικά, η ομηρία του Ιταλού φάνηκε 
χρήσιμη στους αντάρτες από πολλές από-
ψεις, καθώς, όπως είδαμε, τους έσωσε 
στους Αρμένους, αλλά και παραπλάνησε 
τους Γερμανούς που εκεί γύρω στις δυο 
το μεσημέρι ανακάλυψαν το πτώμα του 
νεκρού Γερμανού στην Ξυλοκαμάρα και 
υπέθεσαν πως τον είχε σκοτώσει ο Ιταλός 
για να το σκάσει με τα μουλάρια. Έτσι, τα 
αντίποινα αποφεύχθηκαν και η επιχείρηση 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Eπιμέλεια Στέλιος Τσακιράκις

Αναμνηστική φωτογραφία από την υποδοχή των Σπύρου Μπλαζάκη και Γιώργου Τζομπανάκη 
στα Χανιά, το 1975. Διακρίνεται, κάτω αριστερά, ο συγχωριανός μας Σίμος Καβρουλάκης.

Ο Σπύρος Μπλαζάκης και ο Γιώργης Τζο-
μπανάκης πλαισιώνουν τον Χαρίλαο Φλω-
ράκη, Γ.Γ. του ΚΚΕ
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Πρόκειται για το 
δεύτερο τόμο 

της έκδοσης του 
Φρεδιανού Μανώλη 
Ι. Μακριδάκη, πρό-
εδρου του Συλλό-
γου των Φρεδιανών. 
Έναν εξίσου άψογο 
και πολυτελέστατο 
τόμο με τον πρώτο, 
μεγάλου μεγέθους, 

23,5 x 32,5, με 266 σελίδες και πλήθος 
από παλιές φωτογραφίες, τετράχρωμο, με 
εντυπωσιακό εξώφυλλο. 

Για τον δεύτερο τόμο γράφει στα «Χανι-
ώτικα Νέα» ο Αθανάσιος Δεικτάκης:

Τα παιδάκια ξυπόλυτα ή με τα στι-
βανάκια. Την ξυπολυσιά τη ζήσαμε και 
τη φτάσαμε και εμείς. Και φωτογραφίες! 
Πολλές φωτογραφίες, ασπρόμαυρες και 
έγχρωμες. Οι παλιές ασπρόμαυρες βέβαια 
με τους βρακοφόρους και κυλοτοφόρους. 
Και άλλους με τα σύγχρονα τα «στενά», 
σουβλόκωλους τους έλεγε ο 
Καζαντζάκης. Με τα τσι-
γκελωτά μουστάκια και το 
αυστηρό ύφος, οι γυναίκες 
σοβαρές και τα παιδιά στη-
μένα εκστατικά. 

Κύριε Μακριδάκη, σε θαυ-
μάζω και σε ζηλεύω! Για τη 
μεγάλη προσφορά σου! Μα 
πάνω απ’ όλα σε ευχαριστώ 
για το δώρο και σε συγχαίρω 
από καρδιάς. Άξιος!

Ο τόμος παρουσιάσθηκε 
την 1η  Αυγούστου 2015, 
στον προαύλιο χώρο της 
Ευαγγελίστριας στο Φρε, σε 
εκδήλωση που διοργάνωσαν 
η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου 
σε συνεργασία με την Παγκρήτια Ένωση 
Αθηνών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρε 
και τον Δήμο Αποκληρώνου. Όταν δε, θα 
έχετε την εφημερίδα στα χέρια σας θα έχει 
παρουσιαστεί και στην Κρητική Εστία, στην 
Αθήνα, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015.

Ας δούμε τι λέει στον πρόλογο του 
βιβλίου ο Μανώλης...

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΡΕ
Όπως είδαμε μέχρι τώρα στην αφήγησή 
μας, τα στοιχεία που συλλέξαμε από ’δώ 
και από ’κεί, είναι διάσπαρτα και δεν 
μας δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 
σχετικά με τους ανθρώπους που έζησαν 
στο χωριό μας. Εξάλλου, οι αλλαγές οι 
οποίες σημειώθηκαν στα μέρη μας ήταν 
τόσο μεγάλες, που δύσκολα μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι έχουμε ομαλή πληθυ-

σμιακή συνέχεια στο χωριό μας, με την 
έννοια ότι οι ίδιες οικογένειες δρουν και 
υπάρχουν από παλιά. Ενδεικτικό είναι το 
γεγονός της απογραφής του 1536, όπου τα 
επίθετα που χρησιμοποιούνται δεν έχουν 
καμιά σχέση με τα σημερινά. Βέβαια, 
αυτό δεν αποκλείει, κατά την τουρκική 
κατοχή, πολλές οικογένειες να άλλαξαν 
επίθετο, πράγμα αρκετά εύκολο, αφού οι 
νέοι κατακτητές δεν κρατούσαν αρχεία. 
Έτσι, σιγά-σιγά, άρχισαν να εμφανίζονται 
και να επικρατούν νέα επίθετα ανάλογα 
με την εμφάνιση, το επάγγελμα, τον τόπο 
καταγωγής, τη συμπεριφορά κτλ.

 Η προφορική μαρτυρία της γενιάς των 
Πριγκηπάκηδων μας δίνει το ερέθισμα να 
πούμε ότι είναι από τις πιο παλιές οικογένειες 
του χωριού μας, μαζί με τους Μπουρδαντω-
νάκηδες, μόνο που δεν διατήρησαν τα παλιά 
τους επίθετα, τα οποία θα μας βοηθούσαν 
να συνδεθούμε με την ενετική περίοδο.

Στις σελίδες που ακολουθούν, παρα-
θέτουμε αναλυτικό πίνακα με τα επίθετα 

των οικογενειών που έζησαν 
στο χωριό μας τα τελευταία 
150-200 χρόνια και μπορούμε 
να ισχυριστούμε ότι έχουμε 
καλύψει κατά ένα μεγάλο 
ποσοστό το θέμα, αφού στη-
ριχτήκαμε σε γραπτές και 
προφορικές μαρτυρίες. Πρέπει, 
βέβαια, να προσθέσουμε στον 
πίνακα μας και τις οικογέ-
νειες Καλογριδάκη από τις 
Καρές και Κούνδουρου από 
τα Σφακιά, που είχαν μια ολι-
γόχρονη παρουσία στο χωριό 
μας, σαν σώγαμπροι, αλλά ή 
δεν άφησαν απογόνους ή οι 
απόγονοι τους μετοίκησαν, 

στα Τσικαλαριά οι πρώτοι και στον Άγιο 
Νικόλαο οι δεύτεροι.

Από μια πρώτη ματιά μπορούμε να 
διαπιστώσουμε τα παρακάτω:

Έχουμε μεγάλη πληθυσμιακή μετακίνηση, 
κυρίως από τα Σφακιά, από όπου κατέβη-
καν στο Φρε γύρω στις 20 οικογένειες.

Με το πέρασμα του χρόνου δημιουργή-
θηκαν πολλά φρεδιανά επίθετα, τα οποία 
δεν συναντάμε στην υπόλοιπη ελληνική 
επικράτεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα: 
Ανανδρανάκης, Καμαλεδάκης, Καμαρι-
ωτάκης, Καραμπαντελάκης, Κουκουμπε-
δάκης, Λαγουμιτζάκης, Μπλαζουδάκης, 
Μπουρδαντωνάκης, Παπαπαναγιωτάκης, 
Παπαχονδρουδάκης, Πριγκηπάκης, Σηφα-
ντωνάκης, Στυλιανακάκης, Συμβουλάκης, 
Τζιτζικαλάκης, Τζουβαδάκης, Τζουστάκης, 
Τσατσαρολάκης και Φρεδιανάκης.

Μανώλης Ι. Μακριδάκης

εβούηθα των ανθρώπω. 
H χώρα εκεί εμαζώνουντο, 
κι όλη τον ελυπάτο,
πέμπου και του Pωτόκριτου 
σπουδαχτικό μαντάτο.
Hθέλησε κ’ η ρήγισσα 
να πάγει μιάν ημέρα,
μ’ άλλες πολλές του παλατιού, 
και με τη θυγατέρα.
Kι απονωρίς τ’ απόγεμα 
συντροφιαστές κινούσι, 
στον άρρωστον επήγασι, 
πώς βρίσκεται να δούσι.
Eίχε καλύτερη μερά 
κι αλάφρωση παρμένη,
κι όλοι οι γιατροί, με μιά βουλή, 
ελέγασι πως γιαίνει.
Tου Πεζοστράτη η γυνή, 
σαν είδεν την κεράν τση
και την αφεντοπούλα τση, 
σα σκλάβα προσκυνά τσι· 
κι απ’ τη χαρά τση την πολλή, 
παράτρομος κρατεί τη, 
πως ήρθασιν οι ρήγισσες 
στου δουλευτή το σπίτι.
Δεν ξεύρει ίντα παράταξη 
της Aρετής να δώση,
πού να την πάγη για να δει, 
να παραξεφαντώση.
Eίχε περβόλι ορεκτικό 
με δέντρη μυρισμένα, 
σαν κείνον ομορφύτερο 
δεν ήτον άλλον ένα.
Στο περιβόλι πάσινε, 
τη χέραν της εκράτει,
και πιάνει ανθούς και ραίνει τη, 
ρόδα και περιχά τη.
Kι όπού ’τον όμορφο δεντρόν, 
εστέκαν κ’ εθωρούσα,
όλα τα μυριορέγετο 
κ’ επαίνα η Aρετούσα· 
ήσανε με λογαριασμό 
και μέτρος σοθεμένα,
και με μεγάλη μαστοριά 
και τέχνη φυτεμένα.
Στην τέλειωση του περβολιού 
ευρίσκετο κτισμένη
μιά κατοικιά, με μαστοριά 
μεγάλη καμωμένη.
Tούτη ήτον του Pωτόκριτου, 
και χώρια την εκράτει, 
με στόλισες βασιλικές, 
ωσά ρηγός παλάτι.
Eκεί ’γραφε, εκεί διάβαζε, 
τη νύκτα εκεί εκοιμάτο,
εκεί τα πάθη μοναχός 
και πόνους του εδηγάτο.

της Ροδαράς τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά ’πο τα περιβόλια της 
γραφής ο Χαράλαμπος Ελευθεροπολίτης,
από τσ’ Αρμένους τ’ Αποκόρωνα
του νησιού τση Κρήτης

Λόγου χάριν
«Ερωτόκριτος», Κρήτη, γύρω στα 1610
Εκδοτική «Ερμής» ΕΠΕ, Αθήνα, 1985

Επιμέλεια Στυλιανός Αλεξίου.
Α΄ 1336-1406

Συνέχεια από τη σελίδα 3

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Μανώλη Ι. Μακριδάκη 

«Ο Φρες Χανίων, στο διάβα των αιώνων»  
Τόμος Β’- Οι οικογένειες του Φρε

Αθήνα, 2015, έκδοση του ιδίου
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γεωργίου Καμβυσέλλη-Ιωάννου Μαλαξιανάκη 
Άδολη φιλία 2014 - Εννιαχωριανού και Σφηναριώτη με ρίμες σε πράξεις 53

Δυο κουζουλοί εσμίξανε,  
τσι ρίμες τους να πούνε…

Τη νέα έκδοση που έγραψε μαζί με τον Ι. 
Μαλαξιανάκη μας έστειλε ο Γ. Καμβυσέλ-
λης, και η οποία περιλαμβάνει τον έμμετρο 
διάλογο που είχαν οι συγγραφείς μέσα από 
τις σελίδες των Χανιώτικων Νέων.

Δυο κουζουλοί εσμίξανε  
τσι ρίμες τους να πούνε, 
των γνωστικών τα όνειρα  
αληθινά να βγούνε.

Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο  

Εις το βιβλίο που κρατάς  
φίλε μου αναγνώστη 

κόντρες του ’Νιαχωριανού  
θα δεις με Σφηναριώτη.

Συνορισιό μη κάμεις μας  
τσι ρίμες σα διαβάσεις

ντρέτα κι απλά τσι σάξαμε  
κι ως λίγο να γελάσεις.
Τούτονα το ανάγνωσμα  
δεν είναι σαν τα άλλα
θέματα σατιρίζουμε  

μικρά μα και μεγάλα.
Εθίματα Μυτιληνιά  

και Κρητικά θα δείτε
να παρελαύνουνε σ’ αυτό  

και θα φχαριστηθείτε.
Γι αδερφοχτοί

Ο ’Νιαχωριανός με μαλλιά ποιητή και 
μουστάκι Κρητικού από το Βλάτος, 
κατά κόσμον Γιάννης Μαλαξιανάκης
τσιγκλά ή αντιστέκεται στις κόντρες 
που έχουν στήσει με τον Σφηναριώτη, 
Μυτιληνιάς καταγωγής, με τα γυαλιά, 
κατά κόσμον Γιώργο Καμβυσελλάκη 
ή Καμβυσέλλη.

Στην χειρόγραφη αφιέρωση Προς το Σύλλογο 
Αρμενιανών,  ο Καμβυσέλλης μας γράφει:

Αδερφοχτοί γενίκαμε
δυο κουζουλά κοπέλια
τσι ρίμες τούτες στήσαμε
για γνωστικών τα ’φέλια.

Για τούτο και προσφέρουμε
την «Άδολη Φιλιά» μας
λίγο να μας γνωρίσετε
μέσα απ’ τη λαλιά μας.

Με την αγάπη μου

Γ. Καμβυσέλλης
Σεπτέμβριος 2015

Αγαπητοί αναγνώστες,

Ένα συναρπαστικό βιβλίο με δόκιμες 
ρίμες έχετε σήμερα μπροστά σας, μιας και 
οι χαρισματικοί ριμαδόροι μας: Εννιαχω-
ριανός (= Γιάννης Μαλαξιαννάκης, από 
το Βλάτος-Κισάμου) και Σφηναριώτης 
(=Γιώργος Καμβυσέλλης, καταγωγής από 
την Μυτιλήνη, κάτοικος όμως του χωριού 
Σφηνάρι -Κισάμου) συναντήθηκαν σε μια 
ευτυχισμένη στιγμή και μας δρομολό-
γησαν μια θαυμάσια και ενδιαφέρουσα 
έμμετρη συνεργασία, τώρα κι’ ένα χρόνο, 
στην έγκριτη εφημερίδα των Χανίων, 
«Χανιώτικα Νέα».

Τα θέματα τους, κάθ’ εβδομάδα, όπως 
διαπιστώνουμε, είναι ενδιαφέροντα και 
με τον επιτυχεμένο τρόπο της έμμετρης 
έκφρασής των, της όντως χαρισματικής, 
συνεπαίρνουν τον αναγνώστη τους, τον 
ευχαριστούν, τον προβληματίζουν συχνά, 
και πάν’ απ’ όλα τον ενθουσιάζουν με 
τον τρόπο που παρουσιάζουν το εκάστοτε 
θέμα τους.

«Η ρίμα (πού τόσον ωραία χρησιμο-
ποιούν και οι δυο τους) είναι ως γνω-

στόν, πολύστιχο, συνήθως αφηγηματικό 
τραγούδι, σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, 
ομοιοκατάληκτο, συνεχίζει δε την παράδοση 
της έμμετρης λαϊκής χρονογραφίας της 
Μεταβυζαντινής εποχής και των χρόνων 
της τουρκοκρατίας», όπως μας διδάσκει 
ο σοφός μελετητής της και χαρισματικός 
Πανεπιστημιακός Δάσκαλος και συντο-
πίτης μας κ. Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, 
στο μνημειώδες έργο του: «Το σύγχρονο 
Κρητικό Ιστορικό Τραγούδι», Αθήνα, 
1979, σ. 143 κ. έ.

Η γλώσσα των εξ αλλού, ιδιωματική 
στο μεγαλύτερο μέρος της, συνεπαίρνει. Η 
έκφρασή των, γνήσια, αφτιασίδωτη, ευχά-
ριστη. Τα θέματά τους, πάντα ποτισμένα 
με τα νάματα της Παράδοσής μας. Δήθεν 
«κονταροκτυπιούνται» κάποιες φορές, 
πάνω στο θέμα που μας παρουσιάζουν, 
καταλήγουν όμως οι κόντρες των στο 
αναμενόμενο θεμιτό αποτέλεσμα.

Τα τοπικά γεγονότα καθώς και τα διε-
θνή, η πολιτική επικαιρότητα, τα έθιμα 
μας και βέβαια το ετήσιο εορτολόγιο, 
είναι μέσα στον συναρπαστικό κύκλο της 
ευρηματικής θεματολογίας των.

Πρόσφατα αποφάσισαν -ήταν κατά 
κάποιο τρόπο και δική μας πρόταση- 
να συγκεντρώσουν, του προηγούμενου 
χρόνου τις έμμετρες δημοσιεύσεις των 
στα φιλόξενα «Χανιώτικα Νέα», και να 
τις οργανώσουν σε τόμο, αυτόν πού 
κρατάτε στα χέρια σας, για τον οποίο, 
είμαστε βέβαιοι, ότι το περιεχόμενό του, 
θα διαβαστεί ξανά και ξανά, όχι μόνον 
από τούς πολυπληθείς αναγνώστες των 
«Χανιώτικων Νέων», αλλά και από το 
ευρύτερο κοινό, πού σ’ αυτήν την έκδοση, 
το βρίσκει πλέον συγκεντρωμένο.

Για την επιτυχημένη πορεία αυτού του 
βιβλίου, είμαστε βέβαιοι, την ευχόμαστε 
και την ανημένομαι με πολλή χαρά, γιατί 
τ’ αξίζει και γιατί οι δημιουργοί αυτού 
του έργου είναι δόκιμοι πνευματικοί 
άνθρωποι ανάμεσά μας και η παρουσία 
και το έργο τους, τιμούν τον τόπο μας.

Τούς ευχόμαστε δε από καρδιάς: Καλή 
συνέχεια! 

Χανιά, Μάρτιος 2015
Σταμάτης Απ. Αποστολάκης 

Δάσκαλος-Λαογράφος

Γράφει αντί Προλόγου ο Σταμάτης Απ. Αποστολάκης

Στην αριστερή φωτογραφία ο κ. Ι. Μαλαξια-
νάκης και στη δεξιά ο κ. Γ. Καμβυσέλλης
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Πέθανε στις 15 Νοεμβρίου 
στους Αρμένους ο Γεώργιος 
Κωνσταντίνου Φραντζεσκάκης 
ετών 86, και ετάφη στις 16 
Νοεμβρίου στο κοιμητήριο 
του Ιερού Ναού του  Προ-
φήτη Ηλία στους Αρμένους. 
Ο Γιώργος ήταν πατέρας του 
Κωνσταντίνου.

Πέθανε στις 19 Οκτωβρίου στην 
Αθήνα ο Ιωάννης Δημητρίου 
Πριπάκης ετών 52, και ετάφη 
στο κοιμητήριο του Ιερού Ναού 
του  Προφήτη Ηλία στους 
Αρμένους. Ο Γιάννης ήταν 
αδερφός του Γιώργου.

Πέθανε στα Χανιά και ετάφη στο νεκρο-
ταφείο του Αγίου Λουκά, τον Οκτώβρη 
του 2016, ο Καλλιβρετάκης Γιάννης του 
Μιχάλη, ετών 76.

Αυτοί που φεύγουν...

Αθηνά Καπιδάκη - Καλλιβρετάκη (1931-2015)

Έφυγε από κοντά μας στις 24 Ιανουαρίου, μετά από 
μακρά ασθένεια, η Αθηνά, κόρη του Φρεδιανού, άλλοτε 
Γραμματέα Εφετών Χανίων, Κωστή Καπιδάκη και 
της Ελένης, κόρης του άλλοτε βουλευτή Ηρακλείου 
Γεωργίου Μαρκοπού λου. Γεννημένη και μεγαλωμένη 
στα Χανιά, η Αθηνά θυμόταν πάντα με νοσταλγία τα 
παιδικά και εφηβικά καλοκαίρια που είχε περάσει στο 
πατρογονικό της σπίτι στο Φρε μαζί με την αδελφή της 
Ρίρα και τα ξαδέρφια της Γιάννη και Νίκο Καπιδάκη. 
Από τις ωραιότερες κοπέλες της γενιάς της το 1951 
«κλέφτηκε» από έρωτα και παντρεύτη κε τον καταγό-
μενο από τους Αρμένους Φώτη Καλλιβρετάκη, με τον 
οποίο έζησε μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα, για έξι 
δεκαετίες, ως το θάνατο του το 2010. Αφοσιωμένη 
μάνα και στοργική γιαγιά, κομψή και κοκέτα ως την τελευταία στιγμή, άφησε 
πίσω της δύο παιδιά, τον Λεωνίδα και τον Κωστή, και δύο εγγόνια, την Αθηνά 
και τον Φώτη, που θα την θυμούνται πάντα με αγάπη.

Λ. Κ.

Από την εφημερίδα η «Φωνή των Φρεδιανών»

Mνήμη  
Γιάννη Πριπάκη

«Εφυγε ο Γιάννης μας»

Ήμουν στο χωριό εκείνη την Κυριακή 
πρωί, 18 του Οκτώβρη 2015, όταν 
ακούστηκε το άσχημο μαντάτο, που 
έφερε το πένθιμο κτύπημα της καμπά-
νας του Αη Γιάννη. 

«Ο Γιάννης μας», που μεγαλώσαμε 
μαζί τα ωραία εκείνα παιδικά χρόνια, 
με τις αξέχαστες παλιές αναμνήσεις, 
τότε που οι γονείς μας ζούσαν τις 
ίδιες αγωνίες για τη μόρφωση και 
το μεγάλωμα των παιδιών τους, δεν 
υπάρχει πια!  Έφυγε σε ηλικία πενήντα 
δύο (52) χρονών και ενώ η ζωή του 
χρώσταγε πολλές χαρές, δεν πρόλαβε 
να τις ζήσει.

Εργάστηκε επί είκοσι εννέα (29) 
περίπου χρόνια στον ΟΤΕ με επιτυ-
χία, ως τεχνικός στα καινοτόμα τότε 
δίκτυα, καταξιώθηκε στη δουλειά 
του, δίδαξε σε πολλά σεμινάρια 
πανελλαδικά και τα κατάφερε!  Ήταν 
σεμνός, με λίγα λόγια, δεν  ήθελε 
να λέει πολλά για τον εαυτό του, 
έντιμος και ηθικός.  

Σε ένα επαγγελματικό ταξίδι για 
την Πάρο επέβαινε στο πλοίο «Εξπρές 
Σάμαινα» τον Σεπτέμβριο του 2000, 
όπου ήταν γραφτό του να επιζήσει, 
μα σε όλη την υπόλοιπη ζωή του 
παρέμειναν στοιχειωμένες εκείνες 
οι στιγμές. Ο γενναίος «Γιάννης 
μας» μου είχε πει: «αν έχεις δει την 
ταινία «Τιτανικός»,  έτσι ακριβώς 
πνιγόμαστε.  Αν δεν είχα υπηρετήσει 
στα ΛΟΚ να ξέρω πως περπατάμε 
ανάποδα με τα χέρια, δεν θα ζούσα».  
Και όμως τα κατάφερε ο «Γιάννης 
μας», πέρασε τις δυσκολίες, την 
αναπάντεχη απώλεια και των δύο 
του γονιών σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και μετά, ανέβηκε το δικό 
του Γολγοθά, δοκιμάστηκε αλλά 
παρέμεινε γενναίος και υπερήφα-
νος μέχρι το τέλος. Ήθελε να τον 
θυμόμαστε όπως παλιά. 

Γύρισε στο χωριό του μόνο για 
να συναντήσει την μάνα του και τον 
πατέρα του και να ξεκουραστεί στην 
αγκαλιά τους, για πάντα!!!

Θα λείψεις πολύ στα αγαπημένα 
σου πρόσωπα και ιδίως, στον μονά-
κριβο αδελφό σου, τον ακούραστο 
συμπαραστάτη στις δύσκολες στιγμές 
σου, τη νύφη και τ’ ανήψια σου, που 
τα είχες σαν παιδιά σου και τόσο 
λάτρευες.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη 
Γιάννη Πριπάκη!

Σοφία Ελ. Τερεζάκη

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

Πέρασαν πέντε χρό-
νια , πέντε ολόκληρα 
χρόνια από το θλι-
βερό εκείνο βράδυ 
της Παρασκευής 19 
Νοεμβρίου 2010, 
όταν η ΜΑΡΙΑ ΜΑΣ 
έφυγε από τη ζωή 
μας σε ηλικία 54 
χρόνων. Εμείς κάθε 
στιγμή, κάθε λεπτό, 
κάθε ώρα , κάθε μέρα 

τη θυμόμαστε, τη μνημονεύουμε και την 
τιμούμε. Γιατί έτσι θα υπάρχει, όσο θα 
υπάρχουμε….

Στέλνω στη Μνήμη της ένα ποίημα του 
Έκτορα Κακναβάτου, με μικρές αλλαγές, 
με τίτλο  Αιθελόμαζα, μέσα από τις φιλό-
ξενες σελίδες της «Ελευθερόπολις» της 
εφημερίδας του αγαπημένου μας χωριού, 
των Αρμένων.

Αιθελόμαζα

Πέφταν μπαμπάκια ματωμένα απ’ το φεγγάρι
Μπηγμένες βελόνες στα μηλίγγια της  
η αντιπρόσωπος

Ανέβαινε ψηλά με τα ποδήλατα του αγέρα
Λάμπες φθορίου κατέβαζε η Εθνική οδός

Οι μπαταρίες σβύνανε στο Νokia
Δεν σε άκουγα πια

Που τραβούσες ανατολικά για τις ομίχλες
Μαρία πικραγαπημένη….

Έτσι κάτω από τις μαρκίζες
 σάπιζεν ο Αύγουστος.

Δημήτρης, Θοδωρής,  
Νανά Νικολάου

Πέμπτη  19 Νοεμβρίου 2015
Κόρινθος

Στη μνήμη Μαρίας Τσιτσιρίδη- Νικολάου
19 Νοεμβρίου 2010 -19 Νοεμβρίου 2015, πέντε χρόνια απουσίας
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ΤΕΡΕΖΑ ΣΤΡΑΤΑΣ: Mια διάσημη Αρμενιανή

Στρατάκη Αναστασία, κόρη του Μανώλη 
Στρατάκη από τη Κεραμωτή Κισσάμου 

(γειτονιά -Στρατιανά) και της Αργυρώς 
Νικολάου Τερεζάκη, από τους Αρμένους 
Αποκορώνου. Γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 
1938, στο Τορόντο του Καναδά, αναφέρο-
ντας πάντα την ελληνικότητά της και την 
κρητική καταγωγή της.

Μεγαλειώδεις και ξεχωριστού επιπέδου 
εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Θέα-
τρο Ολύμπια-Λυρική Σκηνή,  Ακαδημίας 
50 στην Αθήνα, αποτίοντας φόρο τιμής για 
την Μεγάλη Υψίφωνο και Σοπράνο, Τερέζα 
Στράτας.

Την οργάνωση και πραγματοποίηση 
αυτών των εκδηλώσεων, είχαν η Πρεσβεία  
του Καναδά, η Μετροπόλιταν   όπερα της 
Νέας Υόρκης, το Σωματείο φίλων όπερας 
της Ν. Υόρκης και η Λυρική Σκηνή Αθηνών. 

v Την Κυριακή 24 Μαΐου 2015, έγινε 
προβολή ενός βραβευμένου ντοκυμαντέρ  
του καταξιωμένου κινηματογραφιστή Χάρρυ 
Ράσκυ με τίτλο «Sratosphere» [Στρατόσφαιρα], 
ένα πορτραίτο της Τερέζας Στράτας, το οποίο 
ήταν παραγωγή του1983 για την Καναδική 
τηλεόραση. Με ένα μοναδικό συνδυασμό 
αφήγησης, μουσικής, ντοκυμαντέρ, πρό-
σωπο με πρόσωπο συζήτηση, ο Χάρρυ 
Ράσκυ αποτίει φόρο τιμής στη μοναδική 
Τερέζα Στράτας. 

Στην εκδήλωση παρών ήταν ο πρέσβης 
του Καναδά Ρόμπερτ Πεκ, ο εκτελεστικός 
διευθυντής - υπεύθυνος προγράμματος 
του Σωματείου Φίλων της Μετροπόλιταν 
Όπερας της Ν. Υόρκης Πώλ Γκρούμπερ 
-προσωπικός φίλος της τιμώμενης - και 
πολύς κόσμος, μεταξύ αυτών και συγγενείς 
από τη μητέρα της, ο κ. Γιάννης Τερεζάκης, 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων 
Αποκορώνου, και από τον πατέρα της η 
κα Αγγελική Στρατάκη, πρωτοξαδέλφη της 
και πρόεδρος Κρητών Αγίας Παρασκευής 
Αττικής, ο εκδότης στα Κρητικά Επίκαιρα 
κ. Γιώργος Βαρβέρης και ο μουσικολόγος 
καθηγητής Νικηφόρος Νευράκης. 

v Την Τρίτη 26 Μαΐου, ημέρα γενεθλίων 
της Τερέζας, έγινε πάλι στη Λυρική Σκηνή, 
προβολή ντοκυμαντέρ με την  αυτοβιογραφία 
της και ακολούθησε συζήτηση. 

Συμμετείχαν και μίλησαν ο πρέσβης του 
Καναδά Ρόμπερ Πέκ, απο την Μετροπόλιταν 
όπερα ο Πώλ  Γκρούμπερ, από την Λυρική 
Σκηνή ο καλλιτεχνικός διευθυντής κ. Μύρων 
Μιχαηλίδης [Ηρακλειώτης στην καταγωγή], 
ο κ. Θάνος Βερέμης, επίτιμος καθηγητής 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, και ο κ. Νίκος Μαλλιάρας, 
καθηγητής Ιστορικής  Μουσικολογίας, του 
τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  Όλοι οι ανωτέρω 
εκφράστηκαν με πολύ κολακευτικά λόγια 
για την Τερέζα, αποκαλώντας την ως το 
μεγαλύτερο ελληνοκαναδέζικο μνημείο πολι-
τισμού,  ή λέγοντας ότι πάνω στη φωνή της 

μπορούσες να κτίσεις οποιοδήποτε όνειρο, 
και άλλα πολλά παρόμοια. 

v Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015, δόθηκε 
συναυλία, από τις ξεχωριστές του είδους 
Μυρτώ Παπαθανασίου και Τσέλια Κωστέα, 
με έργα που είχε τραγουδήσει η Τερέζα 
Στράτας. Η Λυρική Σκηνή, πριν τη Συναυλία, 
την ανακήρυξε επίτιμη μονωδό. Προς τιμή 
της ήλθε από τον Καναδά και τραγούδησε ο 
βαρύτονος  Άντριου Χάτζι, ενώ διευθυντής 
ορχήστρας ήταν ο καταξιωμένος μαέστρος 
Ηλίας Βουδούρης.

Εδώ να πούμε ότι, κλείνοντας οι εκδηλώ-
σεις, την Παρασκευή 29 Μαΐου,  το τμήμα 
Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών τίμησε την ξεχωριστή Τερέζα 
Στράτας, ανακηρύσσοντας την ομόφωνα, ως 
επίτιμο Διδάκτορά της.

Η Τερέζα  Στράτας, στα 36 χρόνια της 
καριέρας της έχει δώσει μόνο στην Μετρο-

πόλιταν Όπερα 385 παραστάσεις, εκτός του 
εξωτερικού, γεμίζοντάς την με περισσότερα 
από 4000 άτομα, με αποτέλεσμα το θέατρο 
να φαίνεται μικρό.

Σε κάποια συνέντευξή της, η Τερέζα  είχε 
πει ότι «το ταλέντο μου δεν ξέρω αν είναι 
ευχή ή κατάρα, αλλά αν ένα απόγευμα κάνω 
έστω και ένα δυστυχή να νοιώσει όμορφα, 
τότε καλώς επιλέχτηκα γι’ αυτό». Να τονί-
σουμε ακόμα τη μεγάλη φιλανθρωπική της 
δράση και προσφορά της σε φτωχές και 
δοκιμαζόμενες χώρες, όπως η Καλκούτα 
και άλλες.

Αυτή ήταν η δική μας Ελληνίδα, Κρητι-
κιά, Αποκορωνιώτισσα, Αρμενιανή, Τερέζα  
Στράτας. 

Γιάννης Τερεζάκης
Πρόεδρος Αρμενιανών Αττικής 

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου
Μέλος Δ.Σ Παγκρητίου Ενώσεως Αθηνών. 

Η φωτογραφία είναι από την εκδήλωση στη Νέα Υόρκη του περιοδικού «Νέα της Όπερας» 
όπου η Τερέζα βραβεύτηκε στις 19 Απριλίου 2015.

Για την αντικατάσταση των χαλιών 
(μοκετών) της Εκκλησίας του Αγίου 
Νικολάου προσέφεραν:

Σύλλογος Αρμενιανών Αθηνών «Ο 
Κριτοβουλίδης» 200 ευρώ, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αρμένων 100 ευρώ, Δημήτριος 
Λιόδης, Καλύβες Αποκορώνου 200 ευρώ, 
Πατήρ Αντώνιος Παπαδοκοκολάκης, 
ιερέας Αγίου Νικολάου Αρμένων 200 ευρώ, 
Πέτρος Μανιουδάκης (Πλάτανος) 50 
ευρώ, Γεωργία Κουτσουπάκη 50 ευρώ, 
Ιωάννης Παπαδάκης (Δροσοσταλιά) 200 
ευρώ, Κωστής Κουτσουπάκης 50 ευρώ.

Επίσης προσέφεραν: 
Οι αδερφοί του  Στυλιανού Χαραλα-
μπάκη,  εις μνήμη του αδερφού των 
200 ευρώ, Γεώργιος Πριπάκης , εις 

μνήμη του αδερφού του Ιωάννη 50 ευρώ, 
Παναγιώτης και Ελισάβετ Πριπάκη, 
εις μνήμη του εξαδέλφου των Ιωάννη 
100 ευρώ, Ρένα Τερεζάκη, εις μνήμη 
Ιωάννου Πριπάκη: 50 ευρώ, Κατίνα 
Φακίρη, εις μνήμη Ιωάννου Πριπάκη: 
50 ευρώ.

Θερμές ευχαριστίες στους δωρητές 
υπέρ του Ιερού Ναού ευχόμενος πάντοτε 
ο Άγιος Νικόλαος να πρεσβεύει υπέρ 
ημών να είναι βοηθός σ’ εμάς και σε 
όλο τον κόσμο.

Εκ μέρους του εκκλησιαστικού  
συμβουλίου

Ο Ιερέας Πατήρ Αντώνιος 
Παπαδοκοκολάκης

Δωρεές στην Ενορία Αρμένων
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Στο προηγούμενο φθινοπωρινό τεύχος 
παραλείψαμε να ανακοινώσουμε την 
επιτυχία της Κουλοσούσα Ηλέκτρας, 
του Νικολάου Κουλοσούσα και της 
Μαρίας Τσιτσιρίδη ,  που πέτυχε 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Πατρών . Της ευχόμαστε 
καλή επιτυχία στις σπουδές της.

Πήρε το πτυχίο του
Ο Λευτέρης Τσακιράκης, του Νίκου 
Τσακιράκη και της Μαρίας Μαχά, πήρε το  
πτυχίο του από τη σχολή Τεχνολογιών  
Πληροφορικής και Επικοινωνίας  του  
Πανεπιστημίου Πειραιά. Συνεχίζει τις 
σπουδές του στο Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα, Επιχειρησιακή Έρευνα,  της Σχολής 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του  
Πολυτεχνείου Κρήτης. Του ευχόμαστε 
καλή ολοκλήρωση των σπουδών του 
και καλή σταδιοδρομία.

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.

Γαμπάς Εμμανουήλ Χανιά 30€
Θυμιανός Εμμανουήλ Αθήνα 25€

Κακέπης Αλέξανδρο Σίσι  
Λασιθίου 20€

Παπαγιαννάκη Μαρία Χανιά 100€
Νικητάκη Βαγγελιώ Αθήνα 50€
Παπουτσάκης Γεώργιος 
και Πική Τιτίκα στη 
μνήμη της γιαγιάς τους 
Αικατερίνης Λιονάκη

Αθήνα 100€

Προεστάκη Βάσω Καλύβες 30€
Λεντάρης Γιάννης στη 
μνήμη της συζύγου 
του Ελένης, το γένος 
Κων. Μοράκη

Αθήνα 30€

Μελισσάς Ιωάννης Ηράκλειο 96€
Ζκέρης Βασίλης  Αθήνα 20€
Μαραθάκη Αθηνά Αθήνα 20€
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αρμένων Αρμένοι 50€

Νικολάου Δημήτρης Κόρινθος 40€
Τσακιράκης Νίκος  
του Λευτέρη Αθήνα 26€

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.

Επιτυχίες

Αγαπητέ κ. Τσακιράκι,

Σας συγχαίρω για άλλη μια φορά για 
το εξαιρετικό έντυπο «Ελευθερόπολις» το 
οποίο επιμελείστε. Είναι από τα ωραι-
ότερα που εκδίδει πολιτιστικός φορέας 
της Κρήτης (αν όχι το καλύτερο). Η ύλη 
προσεγμένη, όσο και το φωτογραφικό 
υλικό, αλλά αυτό που κάνει το έντυπό 
σας να ξεχωρίζει είναι η πρωτότυπη 
προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται 
με τους Αρμένους και η βαθιά αγάπη 
που ξεχειλίζει για τον τόπο σας.

Εύχομαι να συνεχίσετε την προ-
σπάθεια που κάνετε και να προσφέρετε 
έτσι ουσιαστικά στον πολιτισμό του 
τόπου μας.

Με την εκτίμηση και αγάπη μας
Γιάννης Νιωτάκης

Πρόεδρος Αδελφότητας  
Κρητών Ρόδου

Επιστολές

Ο δαίμονας  
του τυπογραφείου

Χτύπησε πάλι ο δαίμονας του υπολογιστή, 
στο προηγούμενο τεύχος δυο φορές. Την 
μια, στην πρώτη σελίδα, στα αποτελέσματα 
των εκλογών στο χωριό μας, ανακάτεψε 
τα ονόματα των κομμάτων ΚΚΕ, ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, και ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.
ΑΡ με αποτέλεσμα να μην αντιστοιχούν 
με τα εμβλήματα τους. 

Την δεύτερη, στη τελευταία σελίδα η 
Μουντοκαλάκη Ιωάννα του Νικολάου 
και της Αντωνίας, που πέτυχε στο τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτε-
χνείου Κρήτης, γράφτηκε κατά λάθος ως 
«Μουντουκολακάκη Ιωάννα».

Από όλους ζητούμε την συγνώμη τους.

Ξεκίνησε ρωτώντας τους περαστικούς.
-Πού βγάζει αυτός ο δρόμος;
Κοιτούσε τα δέντρα.
Πανύψηλα, σε αμφίπλευρη συστοιχία.
Γεροί κορμοί. Πάσσαλοι θεόρατοι, καρ-
φωμένοι.
Κυμάτιζαν τα κλαδιά τους, με τα μακρό-
στενα, κοφτερά φύλλα, σα να τα ’λεγαν 
ψιθυριστά.
Εκείνα θα ήξεραν σίγουρα. Μα, πώς να 
ρωτήσεις τα δέντρα;
Προχωρώντας, ανάμεσά τους, αισθανόταν 
προστατευμένη, ασφαλής.
Νοερά, με ακροθώρητο, σηκωμένο βλέμμα, 
άγγιζε πάνω τις κορυφές.
Έστελνε μηνύματα, τα χαιρετούσε.
Ένοιωθε τα λικνίσματά της, παρέα με το 
δικό τους σάλεμα.
Πήγαινε…
Σκεφτόμουν συνεχώς το δρόμο αυτό.

Σας  χαιρετώ
Έλση Παυλάκη

Σεπτέμβρης 2015

• Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων 
συνεχίζει και τη φετινή χρονιά (2015-
2016) τις δραστηριότητές του. 
Κάθε Πέμπτη:16:00 - 17:30 Παιδικό Στέκι,  
και 17:30 - 19:00 Ζωγραφική. 
Πληροφορίες: Αρχανιώτου Εύη,  
τηλ. 6977576749. 
Κάθε Σάββατο: 19:00 - 20:30 μαθήματα 
FITNESS ZUMBA και χοροί LATIN 
με τη δασκάλα χορού Κορίνα Λεκάκου 
Πληροφορίες: Ζουμπάκη - Στυλιανομανω-
λάκη Ρένα, τηλ. 6976194343
• Παράκληση του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Αρμένων προς τους χωριανούς μας.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων αναζητά 

παλιές φωτογραφίες με ιστορικές στιγμές του 
χωριού μας και ιδιαίτερα φωτογραφίες που να 
απεικονίζουν την Εκκλησία της Παναγίτσας 
πριν την ανακαίνισή της. Οι φωτογραφίες 
αυτές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου μας, στην ενότητα που αφορά την 
ιστορία του χωριού μας. Παρακαλούμε όποιος 
θέλει να μας διαθέσει  σχετικές φωτογραφίες, 
να τις στείλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του κατασκευαστή της ιστοσελίδας 
sofianosg@gmail.com
• Την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων 
οι γυναίκες του Συλλόγου επισκέφθηκαν 
τους ηλικιωμένους του χωριού μας, προ-
σφέροντας ένα συμβολικό κέρασμα. 

Δραστηριότητες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων

Ο Δρόμος προς το Νιό-Χωριό

Συνδρομές στο  
Σύλλογο Αρμενιανών  

«Ο Κριτοβουλίδης» από 03/02/2015 
έως 15/11/2015  

Zαβραδινού Ελπίδα 20 €
Σοφία Τερεζάκη & Σία Ε.Ε. 100 €


