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Η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου σε 
συνεργασία με το Δήμο Αποκορώνου και 
το Σύλλογο Αττικής «Η Αγία Τριάδα» του 
Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου, διοργανώνουν 
στο Καλαμίτσι Αλεξάνδρου την Κυριακή 30 

Ιουλίου και ώρα 7 μ.μ. Παναποκορωνιώτικο 
Εσπερινό ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου 
κ.κ. Δαμασκηνού.

Παναποκορωνιώτικος εσπερινός

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

2  σελ. 2: Μια ιστορική κατάθεση 
του Ράμνου Ραμνιώτη

2  σελ. 3: Η Ροδαρά μας,  
του Χαράλαμπου Ελευθεροπολίτη

2  σελ. 4: Οι ανοιξιάτικες γιορτές 
στους Αρμένους

2  σελ. 5: Τα νέα από τους Αρμένους
2  σελ. 6-7: Το Γραμματσάκι,  

του γερω-Χαράλαμπου
2  σελ. 8-9:  Οι παλαιικές μας 

φωτογραφίες: Οι γυμναστικές 
επιδείξεις του Δημοτικού Σχολείου 
Αρμένων 

2  σελ. 10-11: «Αρτεμισία»  
της Πική Τιτίκας

2  σελ. 12: Λες και ήταν χτες  
του Γιάννη Τσακιράκι

2  σελ. 13: Η εκδρομή του συλλόγου 
Αρμενιανών Αττικής

2  σελ. 14-15: Αυτοί που φεύγουν… 

Έφυγε κι άλλος 
δικός μας… 

Έφυγε από κοντά 
μας στις 14 Μαρ-
τίου 2016, ο Γιάν-
νης Στυλιανομα-
νωλάκης, μετά από 
σύντομο αγώνα 
που όλοι μας δεν 
μπορούσαμε να 
τον πιστέψουμε. 
Ένας καλός φίλος, 
επιστήμονας, οικο-
γενειάρχης, ένας 
καλός Αρμενιανός. 
Μας συνέδεε φιλία από τα παιδικά και τα 
σχολικά μας χρόνια, που την συνεχίσαμε 
και στα φοιτητικά μας χρόνια και μετά. 

Φωτογραφία από τις γυμναστικές επιδείξεις του Δημοτικού Σχολείου Αρμένων τα πρώτα χρό-
νια λειτουργίας του, στη νέα θέση στο Πυργιολίκι στις αρχές της δεκαετίας του 60. Διακρίνο-
νται ανάμεσα στους μαθητές,  από αριστερά η δασκάλα Σκανδάλη Μαρία, η επιστάτης Γαβρι-
λάκη Αικατερίνη και ο δάσκαλοι Παπα-Λευτέρης Παπουτσάκης και Γιάννης Χαραλαμπάκης. 
Παρατηρούμε, το χωράφι που αργότερα κτίστηκε το Κοινοτικό Ιατρείο, το σπίτι του Μανούσου 
Καλλιβρετάκη, και τους σχετικά νεαρούς τότε ευκάλυπτους στον αμαξωτό δρόμο.  
Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο της οικογένειας του δασκάλου Γιάννη Χαραλαμπάκη.  

Περισσότερα στη σελ 8.

Oι Γυμναστικές επιδείξεις  
του Δημοτικού Σχολείου Αρμένων

Πέρασαν είκοσι 
χρόνια...

Είκοσι χρόνια πέρασαν από την κυκλο-
φορία της πρώτης «Ελευθερόπολης», τον 
Ιούνη του 1996, του αγαπημένου μας 
εντύπου που στα ογδόντα του τεύχη, γνώ-
ρισε ημέρες δόξας, και παρά τις δυσκολίες, 
με πείσμα αρμενιανό, κυκλοφορεί χωρίς 
σταματημό και κάθε τρεις μήνες βρίσκεται 
στην πόρτα όλων μας. Από την πρώτη του 
δειλή εμφάνιση, οι εικόνες στο μυαλό μας 
είναι τόσο ζωντανές, λες και ήταν χτες… 
Το ένα τρίμηνο περνούσε μετά το άλλο, τα 
εφημεριδάκια μας έγιναν τόμοι και μπήκαν 
σε βιβλιοθήκες, αλλά ότι πέρασαν κιόλας 
είκοσι χρόνια, μάλλον φαντάζει ψέμα…

Στην επέτειο της εφημεριδούλας μας 
αφιερώνουμε τη σελίδα 12 και ξαναδημοσι-
εύουμε στις σελίδες 6 και 7, από τα πρώτα 
τεύχη της «Ε», δυο «Γραμματσάκια» του 
αειθαλή Χαράλαμπου του Ελευθεροπολίτη 
που δεν έλειψε από κανένα τεύχος στα 20 
αυτά χρόνια.

Η «Ελευθερόπολις» εύχεται στους 
Αρμενιανούς και στους φίλους της, 
καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές 
που να περιλαμβάνουν επίσκεψη στο 
ιστορικό και πανέμορφο χωριό μας, 
που τόσο νοσταλγούμε,  με υγεία, 
διασκέδαση και επιστροφή στα ήθη 
και έθιμά μας.

Kαλό Καλοκαίρι!

KAΛΟΚΑΙΡΙ  2016



ελευθερόπολις2

Εξ αφορμής του αφιερώματος εις τις 
στήλες σου για τον μακαρίτη Γεώργιο Ι. 

Πανηγυράκη γραμμένο από την νύφη του 
Πόπη…κατά πρώτον να την συγχαρώ για 
ότι έγραψε και κατά δεύτερο να αναφερθώ 
για μια σπουδαία πράξη του εκλιπόντος…
άγνωστη στο ευρύ κοινό…Γυρίζω πίσω στα 
χρόνια της δεκαετίας του 1940-1950. Ο 
εμφύλιος έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. 
Ο Διευθυντής της Υποδιευθύνσεως Χωρο-
φυλακής Βάμου στέλνει δύο χωροφύλακες 
στο χωριό Παϊδοχώρι να ειδοποιήσουν τους 
Πανηγυράκιν Γεώργιο ή Θυμογιώργη και 
τον Χαβρεδάκιν Τάσον γυιό του αγρονόμου, 
νοικοκυρέους και βέρα  εθνικόφρονες μη 
ανήκοντες όμως εις τον χυδαίον όχλον 
της Εθνικοφροσύνης. Με την εντολή να 
παρουσιασθούν επειγόντως την επομένην 
πρωίαν εις την Υποδιεύθυνσιν, ει δε άλλως 
θα υποστούν τις συνέπειες του Νόμου περί 
ανυπακοής…της εξουσίας…κ.τ.λ.

Λαμβάνουν γνώση, υπογράφουν την 
εντολή και οι χωροφύλακες επιστρέφουν. 
Οι δυο χωριανοί ανησυχούν, απορούν, 
κάνουν σκέψεις διάφορες. Αυτοί είναι 
εθνικόφρονες, τι τους θέλει και μάλιστα η 
υποδιεύθυνσις, με τόση αυστηρή εντολή 
(Διαταγή) να παρουσιασθούν οπωσδήποτε 
και μάλιστα αύριο το πρωί. Οι δυο άνδρες 
κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα που λέει 
ο λόγος. Πέρασαν ανήσυχο απόγευμα, 
μα και ανήσυχη και με νευρικότητα όλη 

τη νύκτα. Γιατί τους θέλει ο Διευθυντής; 
Ξάγρυπνοι και με κάποιο φόβο περπά-
τησαν και φθάνουν στην Υποδιεύθυνση 
Χωροφυλακής Βάμου. Ο Διευθυντής λόγω 
της καταστάσεως εις τας επάλξεις του 
καθήκοντος, τους καλώς ορίζει και μπαί-
νει αμέσως εις το θέμα: «Σας κάλεσα εδώ 
για μια ανάκριση και κατάθεση για τον 
Μιχαήλ Γ. Γαλανάκη χωριανό σας». Μα θα 
σας εξετάσω και θα καταθέσει χωριστά ο 
καθένας». Ο Θυμογιώργης (Πανηγυράκις Γ.) 
μπήκε στο θέμα και χωρίς να χάσει καιρό 
του ανταπαντά!: «Γι αυτό κ. Διευθυντά μας 
κουτσοποδάρισες να ‘ρθωμε άρον-άρον και 
τόσο πρωί –που δεν ήπιαμε ούτε καφέ;» 
και ο Διευθυντής ανταπαντά: «ε…πηγαί-
νετε κάτω στο καφενείο, πιέστε καφέ και 
μετά να έρθει ο ένας σας, και μετά που θα 
τελειώσωμε να έρθει και ο άλλος». Έτσι και 
έγινε. Πάνε στο καφενείο, ο Θυμογιώργης 
με σύνεση και αποφασιστικότητα και με 
την πειθώ λέει στον συγχωριανό του «Τάσο 
εγώ θα τον υποστηρίξω με ούλες μου τις 
δυνάμεις, και για όσα τον κατηγορούν θα 
τα διαψεύσω- γη θα τα πω αλλοιώτικα». 
Ο Τάσος αμφιταλαντεύτηκε. Τελικά (εκ 
του αποτελέσματος) συναίνεσε στην καλή 
μαρτυρία-κατάθεση. Και δεν είπε τίποτε 
εις βάρος του υπό κατηγορία Μ.Γ.Γαλα-
νάκη. Και οι κατηγορίες του όχλου της 
Εθνικοφροσύνης ήσαν πολλές και βαριές. 
Μα η σημαντικότερη και βαρύτερη ήτο, 
ότι «στο πανηγύρι του χωριού της Αγίας 
Μαρίνας ο Γαλανάκις έβγαλε πύρινο λόγο 
υπέρ του Ε.Α.Μ. Κ.Κ.Ε. εις το καφενείο του 
Θυμογιώργη κ.τ.λ. και άλλα πολλά και γι 
αυτό ο Διευθυντής ήθελε την μαρτυρία του 
ιδιοκτήτη του μαγαζιού, του ίδιου του Θυμο-
γιώργη, ο οποίος ήτο όπως είπαμε έντιμος, 
νοικοκύρης και που έχαιρε την εκτίμηση 
όλων των γύρω χωριών. Ο Θυμογιώργης, 
διαψεύδει, τροποποιεί και διασκευάζει τις 
κατηγορίες και ξομπλιάζει τον λόγο του 
Γαλανάκη ως «καθαρό θρησκευτικό λόγο». 

Τι ανέφερε στην Γενική Διεύθυνση Χανίων 
ο Διευθυντής της Υποδιευθύνσεως Βάμου 
μας είναι άγνωστο. Εκ του αποτελέσματος 
συνάγεται ότι όλες οι κατηγορίες εις βάρος 
του Μιχάλη έπεσαν στο κενό χάριν εις 
αυτές τις καταθέσεις. 

Το επίσημο κράτος έδωσε την συγκα-
τάθεσή του εις την Επισκοπήν –την άδεια 
δηλαδή-για την χειροτονία του Μιχαήλ Γ. 
Γαλανάκη ως κληρικού. 

Ο Θυμογιώργης ή Φθυμογιώργης ή 
Γεώργιος Πανηγυράκις με το να πείσει 
τον Τάσο και με τις καταθέσεις του, άνοιξε 
την Κερκόπορτα  του Ζόφου και του Θανά-
του όπου είχαν εγκλωβίσει τον Μιχάλη, 
και ξεπόρτησε, και μπήκε στο δρόμο της 
ιεροσύνης με την έγκριση της πολιτείας, 
και κατόπιν στην Λεωφόρο του Ιερατείου 
Ανατολής και Δύσης και έφθασε σαν νέος  
Βησσαρίων μέχρι το Πατριαρχείο δίχως 
να μπορέσει να (μπει) εισέλθει και να 
καθίσει στον Πατριαρχικόν  Θρόνο, αφού 
άλλοι του έβαλαν τα εμπόδια και του 
καθόρισαν την τροχιά της πορείας του, και 

που δεν είναι άλλος από τον παππού, ως 
τον ονομάζουν της Κρήτης, ο Επίσκοπος 
Ειρηναίος Γαλανάκης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα κείνης της 
εποχής 1945-1950 η μαρτυρία-κατάθεση 
του Θυμογιώργη έσωσε όχι μόνο την ζωή 
του Μιχ. Γαλανάκη, αλλά και την τύχη του 
που άλλαξε…το πεπρωμένο του το οποίο 
θα ήτο όμοιο με το τέλος του μαρτυρικού 
παπα- Νικολή Αποστολάκη και δυο τριών 
συγχωριανών του. Ο Θυμογιώργης είχε 
μια βαθιά πίστη στον θεό, μεγάλο σεβασμό 
στους δασκάλους του, άφησε καλοσύνη, και 
τρεις καλούς πολίτες της κοινωνίας μας.

Ράμνος Ραμνιώτης

Μια ιστορική και άγνωστη  
«ανάκριση – κατάθεση»

Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη  
για το επόμενο φύλλο θα πρέπει  
να έχει φτάσει στην εφημερίδα 

μέχρι 26/08/2016.

ελευθερόπολις
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Αρμενιανών Χανίων  
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Ο Γεώργιος Ι. Πανηγυράκης ή Φθυμογιώργης.

Ο επίσκοπος Ειρηναίος Γαλανάκης.
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Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

αντινάδες

Ο ήλιος όντα πρωτοβγεί  
στα στήθη σου κονεύει
και στα ξανθά σου τα μαλλιά 
πάει και βασιλεύει.

Ψύγομαι και μαραίνομαι 
πότες ν’ ανταμωθούμε
το κλήμα πούχεις στην αυλή 
να το στεφανωθούμε!

Όλο για την εμπρός μεριά 
έχετε για να πείτε,
και στην κοντούρα ’ν’ άγγελος 
και δεν τόνε θωρείτε!

Άχι και να γιαγέρνανε 
τα νιάτα σαν και πρώτα
Καθώς ξαναγιαγέρνουμε  
πάνω στη γη τα χόρτα.

Άχι και να ’μουνε κι εγώ  
σαν την ασκελετούρα
κουτσοκορφίζουνέ τηνε,  
μα πάλι βγάνει τρούλα.

  αροιμίες-Γνωμικά
Στόλισε και τον κούτσουρα,  
να δεις την ομορφιά του.

Στάλα και στάλα το νερό  
το μάρμαρο τρυπά το.

Μ’ ένα ρόδο φίλο κάνεις,  
μ’ ένα λόγο τόνε χάνεις.

Ο φρόνιμος νικά  
τον αντρειωμένο.

ινίγματα
Μα εγώ καλά σε πλέρωσα  
κι έδωκα τον παρά μου
για να σε βάνω ανάσκελα  
να κάνω τη δουλειά μου. (η σκάφη)

Για δε μικιή νοικοκυρά,
μεγάλη πίτα κάνει. (η μέλισσα)

αθαρογλωσσίδι
Σκνίπα, μόβολη, στρουφόκωλη, 
τηλιγαδόκωλη
στρουφόκωλη, μόβολη,  
τηλιγαδόκωλη σκνίπα

θιβολές

Στ’ αλώνια
Περασμένο κολατσιό ζεύφνει  
ο Αρτέμης τα βούγια, το μουλάρι 
και το γάιδαρο και βάνει τα 
στ’ αλώνι.
Βασανισμένη κι ετούτη  
η δουλειά σαν ούλες μας – 
σκέβγεσαι.
Τη φούργια του καϋμάτου 
απού οι πέτρες λυώνου  
με την κάψα, λαλεί κιαείς, 
κι ας του χτυπά ο ήλιος  
στ’  άστρο του κουτέλου.
Απαντονιαρισμένα φαίνουνται 
και τ’ απαντέρημα τα ζευτικά. 
Μα ποιος τα ξανοίγει;  
Μια οργυιά έει κατεβασμένο 
τα’ αποκάτω του αχείλι  
ο γάιδαρος κι ετσά ως σκύβει 
και πορπατεί με χαμηλωμένα 
τα’ αυθιά του, αντετά πως 
θωρείς οβριό διακονιάρη.
Τα βούγια πάλι με τσι μουρά-
γιες απού των έου φορεμένες 
για να μη τζιμπίσου κιανένα 
αστάχυ –και φτωχάνει θωρείς 
Αρτέμης– καϊναντίζου, για δεν 
των-ε πατήρει ν’ αναχαράσου 
και σαφής αναγκάδα είναι.
Κάθα τόσο απογυρίζει Αρτέ-
μης το μάλαμα, σέρνει και 
καμιά χουβέ του γαδιάρου: – 
Ουγέ! Διάλε το αίστημά σου!... 
Θέτει του και κιαμιά φωρφω-
τηρέ με το θρινάκι όθεν την 
οπίσω μπάντα, απού πιάνουν 
οι πισιές. Αποχαμηλώνει  
ο κακορίζικος τα πισινά του 
πόδια και πολεμά να τζιριτίξει 
–γιατί πονεί λέω κι αυτός–  
μα τα βούγια λα δε βιάζονται. 
Άστονε –λένε– μα βολεί του  
να χτυπά το δικό του κέρατο 
και κάλεσμα να κάνει  
τω διαόλω. Η γι’ αλήθεια  
είναι πως ο γέρος ο Μελισσός 
αν του σάξει, να του τη θέσει 
θέλει την κουτουλέ, κι ας  
τον-ε ξαναμουνουχίσου.
Αποξέσταλου μπλιο ξεζεύνει, 
γινωμένο είναι το μάλαμα. 
Απολυτά αφήνει τα ζούμπερα 
και γλακού κι αυτά ευτά  
στο ρυάκι απ’ έει νερό και 
δροσεράδα. […]
Την κεφάλα του εκράθειεν 
οπροθές Αρτέμης και σκέβγου-

ντονε ούλα ετούτανά τα περα-
σμένα. Ετσά απού κάθουντονε 
πάρεκει απού το αλωνιστικό 
συγκρότημα του συνεταιρι-
σμού κι ανήμενε την αράδαν 
του. Θώργιε, μωρέ, σε μισήν 
ημέρα αποτελειώνεις δουλειά 
δυο μηνώ παλιά. Παντέρημη 
πρόοδο ευκολίες τσι ’χεις! […]

Μιλτιάδης Βαρδάκης 
(Μαδαρίτης)

(από το βιβλίο του Ροζοναρίσματα, 
εκδ. Αλήθεια, Χανιά 1976)

όγου χάριν
Ερωτόκριτος 

 ΚΑΡΑΜΑΝΙΤΗΣ
Κι επρόβαλεν ωσά θεριό  
ένας Καραμανίτης,
οπού ’χεν όχθρητα πολλή  
με το νησί τση Κρήτης. 
Ήτονε αφέντης δυνατός  
και πλούσος, και μεγάλος, 
σ’ κείνα τα μέρη ωσάν αυτός 
δεν εγεννήθην άλλος. 
Δεν επροσκύνα ουδ’ Ουρανόν 
ουδ’ Άστρα ουδέ Σελήνη, 
τον κόσμον εφοβέριζε  
με τη θωριάν εκείνη· 
εις το σπαθί του επίστευγεν, 
εκείνο επροσκύνα,  
πάντα πολέμους κι έχθρητες, 
πάντα μαλιές εκίνα. 
Ήτονε κακοσύβαστος,  
και δύσκολος περίσσα, 
εις τη μαλιάν εχαίρετο,  
και την αγάπη εμίσα. 
Σπιθόλιοντας εκράζουντον,  
κι ως ήρθεν εις το Ρήγα, 
με γρίνιες εχαιρέτησε,  
κι εμίλησε και λίγα.  
Ποτέ του δεν εγέλασε,  
μα πάντα του λογιάζει 
κι είναι η λαλιά του η σιγανή 
σαν άλλου όντες φωνιάζει· 
Μιλώντας εφοβέριζε,  
με τη θωριάν του βλάφτει, 
και μια πλεξούδα εκρέμουντον 
εις το ’να του ριζάφτι. 
Εκαβαλίκευγε άλογο αγριότατο 
περίσσα,  
οπού το φοβηθήκασι στο φόρο 
όσοι κι αν ήσα· 
ορά ’χε ως κατσουλόπαρδος 
και πόδια ωσά βουβάλι, 
και μάτια ωσάν αγριόκατος  

κι η γλώσσα του μεγάλη· 
Ήτονε η τρίχα του ψαρή,  
μπαλώματα γεμάτη, 
κόκκινα, μαύρα, μούρτζινα 
απάνω στο δερμάτι·  
ήτο λιγνό κι ελεύτερο,  
στο γλάκι δεν το σώνει, 
να ’ν’ κι από χέρα δυνατή, 
σαΐτα ουδέ βερτόνι· 
συχνιά-συχνιά ήσερνε φωνές, 
μα δε χιλιμιντρίζει, 
είχε πολλ’ άγρια τη λαλιάν  
κι ωσά θεριό μουγκρίζει.

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
Ήρθε λαός αρίφνητος,  
εγέμισεν ο φόρος,
στο ύστερον ο Ρωτόκριτος 
ήσωσεν ασπροφόρος, 
σ’ ένα φαρίν ολόμαυρο,  
το ’να του πόδι είν’ άσπρο, 
και μέσα σ’ όλους ήλαμπεν 
ωσάν τσή μέρας τ’ άστρο.  
Όλοι εσταθήκα να θωρούν 
έτοιο κορμί αξωμένο, 
νέο, καβαλάρην, όμορφον, αϊτό 
σγουραφισμένο. 
Άσπρη, φαντή, χρουσάργυρη 
ήτονε η φορεσά του, 
και με μεγάλη μαστοριά  
σκεπάζει τ’ άρματά του· 
και μ’ έτοια τέχνη η φορεσά, 
και μαστοριάν εγίνη,  
που εφαίνουνταν  
και τ’ άρματα, κι εφαίνουντον 
κι εκείνη. 
Στης κεφαλής τη σγουραφιάν 
τουνού του διωματάρη, 
ήτονε μέσα στη φωτιάν  
καημένο ένα ψυχάρι. 
Κι είχε με γράμματα αργυρά 
και παραχρυσωμένα, 
εις τρόπον κατασκεπαστόν  
τα πάθη του γραμμένα: 
«Τη λαμπυράδα τση φωτιάς 
ορέχτηκα κι εθώρου, 
κι εσίμωσα κι εκάηκα,  
να φύγω δεν εμπόρου».

ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μαύρο φαρί, μαύρ’  άρματα, 
και μαύρο το κοντάρι,  
μαύρη ήτονε κι η φορεσά  
τουνού του καβαλάρη· 
αντρειωμένος, δυνατός,  
κι εις τα’ άρματα τεχνίτης, 
κι εγίνη κι αναθράφηκεν 

της Ροδαράς 
τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά 
’πο τα περιβόλια  
της γραφής  
ο Χαράλαμπος  
Ελευθεροπολίτης
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Πάσχα στους Αρμένους

Ημέρες κατάνυξης αλλά και χαράς 
ήταν για τους Αρμενιανούς και τους 
επισκέπτες του χωριού μας όπως 
κάθε χρόνο, έτσι και φέτο, το Πάσχα. 

Ανοιξιάτικες μυρωδιές, καμπάνες, 
κροτίδες, ψαλμωδίες, γνωστοί - φίλοι,  
όλοι χαρούμενοι, αναμνήσεις από το 
παρελθόν και από παιδικά μας χρόνια, 
η Ανάσταση και ο Ιούδας ….Και του 
χρόνου να είμαστε καλά.

Οι ανοιξιάτικες γιορτές στους Αρμένους

Η γιορτή του Αι Γιάννη του Θεολόγου

Στις 21 Μαΐου γιορτάσαμε το φερώνυμο 
ξωκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης. 

Την παραμονή μετά τον εσπερινό ακο-
λούθησε κέρασμα στο κέντρο «Διαδρομές» 

του Μανώλη Χαιρετάκη και ανήμερα μετά 
τη λειτουργία προσφέρθηκε κέρασμα από 
την Κατεριάννα Πατεράκη Τσιχλάκη, την 
Καίτη Μπουντάκη και τον Φώτη Ξυπο-
λιτάκη.

Οι προετοιμασίες του στολισμού του 
Επιταφίου με λουλούδια άρχισαν νωρίς 
τη Μεγάλη Παρασκευή, προκειμένου 
να στολισθούν και οι δυο επιτάφιοι: 
ένας για το χώρο της εκκλησίας, και 
ένας για την περιφορά. Η περιφορά του 
Επιταφίου ξεκίνησε αργά το απόγευμα 
της Μεγάλης Παρασκευής, πέρασε από 
όλο το χωριό, τον Προφήτη Ηλία, το 
νεκροταφείο, και επέστρεψε στον Άγιο 
Νικόλα από όπου ξεκίνησε.

Επιτάφιος

Η  περιφορά του Επιταφίου σε όλο το χωριό.

Γιορτάστηκε και φέτο η γιορτή του Αι 
Γιάννη του Θεολόγου, στις 8 Μαΐου, 
στην εκκλησία που βρίσκεται στην 
πλατεία του χωριού μας. 

Ακολούθησε πλούσιο κέρασμα που 
προσέφερε ο Κωστής Κουτσουπάκης 
ο κρεοπώλης μας και ο Μιχάλης 
Ορφανάκης ο καφετζής μας.

Η γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΟΥΣ 
Αναμορφώνεται η πλατεία Γεωργίου Μιχελογιάννη  

(Η κάτω πλατεία του χωριού μας)

Μετά από εισήγηση του τοπικού συμβου-
λίου Αρμένων το δημοτικό συμβούλιο 

του δήμου Αποκορώνου αποφάσισε ομόφωνα 
ο κοινόχρηστος χώρος που βρίσκεται η 
προτομή του αείμνηστου ιατρού Γεώργιου 
Μιχελογιάννη να μην μισθώνεται από τις 
επιχειρήσεις του χωριού μας για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων αλλά να παραμένει ελεύ-
θερος για τους χωριανούς και τους επισκέπτες. 

Ο χώρος διαμορφώνεται για να είναι 
επισκέψιμος και να προβάλει την ομορφιά 
του χωριού μας με φωτισμό αλλά και την 
ανάδειξη του νερού από μια πηγή που κανείς 
επισκέπτης έως σήμερα δεν καταλαβαίνει 
ότι υπάρχει δίπλα στο χώρο αυτό.

Τοποθετήθηκαν φωτιστικά, παγκάκια, 
σιντριβάνια και φυτεύτηκαν καλλωπιστικά 
φυτά. Σύντομα θα προβληθεί με φωτισμό 
και η προτομή του αείμνηστου ιατρού και 
επιτέλους μέσα από τις λίγες αυτές παρεμ-
βάσεις αναδείχτηκε η ομορφιά αυτού του 
υπέροχου χώρου.

Επίσης μετά από τόση εγκατάλειψη και 
πριν καταστραφεί εντελώς επισκευάζεται το 
μικρό κτίριο που υπάρχει στο γήπεδο μπά-
σκετ πίσω από τον παιδικό σταθμό Αρμένων. 
Διαμορφώνεται σε κουζίνα και τουαλέτες 
προκειμένου να γίνονται στο χώρο αυτό 
οι εκδηλώσεις του χωριού μας αλλά και να 

εξυπηρετούνται και οι νέοι αθλητές μας που 
χρησιμοποιούν το χώρο αυτό.

Οι μπασκέτες επισκευάστηκαν ο χώρος 
καθαρίστηκε και σύντομα θα ολοκληρωθούν 
οι εργασίες με στρώσιμο του περιβάλλοντα 
χώρου και τον κατάλληλο φωτισμό.

Ρένα Τερεζάκη
Αντιδήμαρχος Αποκορώνου

Ο πολιτιστικός  Σύλλογος 
Αρμένων 

Ο πολιτιστικός  Σύλλογος Αρμένων σας 
ενημερώνει ότι η ιστοσελίδα του είναι στον 
αέρα. Για όσους επιθυμούν να μαθαίνουν 
τις δραστηριότητες μας και τα νέα του 
Χωριού μας, θα μας βρείτε στην διεύθυνση: 
http://politistikos-sillogos-armenon.gr 

Πληροφορούμε  τους χορηγούς μας ότι ο 
χρόνος έναρξης της ετήσιας συνδρομής θα 
είναι η 1η Ιουλίου, ημέρα πλήρους λειτουρ-
γίας της σελίδας. Δηλαδή θα πληρώσουν από 
1/6/17. ΄Οσοι επιθυμούν να διαφημιστούν 
από την σελίδα μας, που σκοπό έχει την 
οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου για να 
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, μπορούν 
να επικοινωνούν με την κ. Κατεριάννα Τσι-
χλάκη στα τηλ.2825041020 - 6973768294

Ευχαριστούμε
Το Δ.Σ του Συλλόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτι-
στικού Συλλόγου διαμόρφωσε τον κήπο 
στην πρόσοψη του κοινοτικού Ιατρείου 
Αρμένων, φυτεύοντας θάμνους και καλ-
λωπιστικά φυτά. Το Δ.Σ  του Συλλόγου 
ευχαριστεί το κατάστημα υδραυλικών 
Αβερκάκη που εγκατέστησε δωρεάν  το 
σύστημα ποτίσματος.

Διαμόρφωση του κήπου στην πρόσοψη  
του κοινοτικού Ιατρείου Αρμένων
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΕΡΩ
ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΟΥ ΜΕΡΩΝΤΙΚΕ
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εις το νησί της Κρήτης. 
Τη χώραν την εξακουστήν,  
την όμορφη Γορτύνη 
όριζε κι αποφέντευγεν αυτός,  
την ώραν κείνην. […] 
Χαρίδημος εκράζετο, αντρειά και χάρην έχει
και πάντα, εκεί που πολεμά, στράφτει, 
βροντά και βρέχει· 
σπίθες σιδέρω, αίμα κορμιών εβγάνει, 
όπου μαλώσει, 
και βροντισμούς και ταραχές  
η δύναμή του η τόση. 

Είχε κι αυτός στην κεφαλήν  
ένα κερί σβημένο 
τον άνεμον ανάδια του ήδειχνε φουσκωμένο. 
και τον καημόν του τον πολύν,  
τη λαύραν που τον κρίνει, 
με γράμματα αποκατωθιό λέγει  
και ξεδιαλύνει· 
«Κείνη η φωτιά, που μου ’φεγγε πλιό 
λάμψη δε μου δίδει 
κι άνεμος μου την ήσβησε,  
κι  εδά ’μαι στο σκοτίδι».  
Πολλοί τον εγνωρίζασι,  
πεζοί και καβαλάροι· 
φωνιάζουν: «Εδά επρόβαλε  

τση Κρήτης το λιοντάρι! 
Τούτος είν’ ο Χαρίδημος  
κι από την ώρα εκείνη, 
οπού ’χασε το ταίριν του,  
ολόμαυρος εγίνη. 
Κι α ζήσει χρόνους εκατό,  
πλιό του δε θέ’ ν’ αλλάξει, 
’πειδή κι η Μοίρα του ήθελε,  
έτσι να τον πειράξει».

(Ο «Ερωτόκριτος»  γράφτηκε στην Κρήτη,  
γύρω στα 1610. Τα αποσπάσματα [Β 318- 344,  
517-532, 585-590, 753-768] από την έκδοση  
του Στυλιανού Αλεξίου, Ερμής, Αθήνα 1985)

Η ροδαρά μας

Αναγνώστη μου μερωντικέ, χωριανέ 
μου και ξενομερίτη, φιλώ σε κατα-

κούτελα, ως λέει κι ο Παπαμανώλης 
ο Καβρός την ευχή ντου να 'χομε.

Να σου συστηθώ όμως πρώτα: Αρμε-
νιανή 'μαι. Μιτσιαλή, ως με θωρείς, 
αδύναμη κι ακάτεχη από εφημερίδες, 
εφημεριδογραφίες, τυπογραφίες και τα 
σούρτα-φέρτα ντως… κυκλοφορίες φύλλων 
ως τις αποκαλούνε.

Ένα μικιό φυλλαράκι Αρμενιανού δεντρού 
είμαι. Που με πήραν στα φτερά τους οι 
καλοί ανέμοι και με φέρανε στα χέρια σου, 
αναγνώστη, όπου κι ανέ βρίστεσαι: Σε 
χωράφι, αλώνι, περβόλι, λιόφυτο, σπίτι ή 
αργαστήρι, στο χωριό είτε στην πολιτεία, 
στην ξενηθειά και στη μοναξιά, μακρά από 
δικούς σου, Αρμενιανούς ανθρώπους και 
τόπους. Που το χαιρετισμό τους θα σου 
φέρνω και τη ζωή τους, περασμένη και 
τωρινή, θα σ ανιστορώ. Και τα μελλούμενα 
σχέδια κι ονείρατά τους -κι ονείρατά μας- 
για το χωριό μας θα σου διηγούμαι. Κι 
από σένα θα παίρνω και θα τα μεταφέρνω 
στσ' Αρμενιανούς, όπου γης, τα μηνύ-
ματα, τα γραψίματα και τα χαιρετίσματά 
σου, αναγνώστη μου του χωριού και τση 
ξενηθειάς, όποια κι αν είν' αυτή: Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Αφρική, Αυστραλία κι Αμε-
ρική. Κι όποιοι άλλοι ξένοι, άξενοι είτε 
φιλόξενοι τόποι, κοντινοί κι απόμακροι, 
όπου ζεις και τραχαπαλεύγεις για το ψωμί  
σου και την προκοπή σου...

Θαν αναρωθιέσαι, βέβαια, αναγνώστη 
μου, ποιος είν' ο ντάντος μου, πού το 
σκαρφίστηκε τ' όνομά μου ετούτο και 
ποιος παπάς με βάφτιζε. Σε ποιο εορ-
τολόγιο τσ' Ιστορίας κι αγιολόγιο τσ' 
Εκκλησίας το 'βρανε γραμμένο και πού 
το ξελαρμίσανε τ' όνομα τούτο που μου 
δώκανε. Για είντα δε με βγάλανε, θαν 
αναρωτάς, «Φωνή των Αρμένων», γή «Οι 
Αρμένοι» σκέτο και καλύτερο;

Μα τούτο κι εγίνηκε. Κι αφουκράσου 
να μάθεις πώς και γιατί.

«Αφουκραστήτε το λοιπόν 
κι ας πιάνη όπου ‘χει γνώση
για να κατέχη αλλού βουλή 
κι απόκριση να δώση»,
για να θυμηθούμε και τον Ρωτόκριτο.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ , το λοιπόν, ανα-

γνώστη μου, θα πει Αρμένοι κι οι Αρμένοι, 
το χωριό μου, είναι η ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ 
που αναγράφει η Ιστορία, γιατί «έτσι 
λοής» ως ανιστορούσαν οι γερόντοι 
τ'  αποφασίσανε, λέει, οι πληρεξούσιες  
κεφαλές τση Κρήτης, πρι κοντά δύο 
αιώνες,  για να τιμήσουμε  το χωριό 
που φιλοξένησε  τη μεγάλη Συνέλευση  
του 1822, κι όπου  κατοικοέδρευε τότε η 
Κυβέρνηση τσ' ελευτεριωμένης Κρήτης. 
Μ' αυτάνα τα ιστορικά συμβάντα και τ' 
άλλα αντραγαθήματα των πατέρων και 
των προπατόρω του χωριού θα τα βρεις 
γραμμένα και σπαρμένα σ' άλλα σανίδια 
ετούτου τ' Αρμενιανού μπαξέ, τσ' ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ με τ' όνομα.

Και, πρωτού σ' αποχαιρετήσω, κι ως 
το Δεκαπενταύγουστο που θα «βγω» πάλι 
στο μεϊντάνι, θέλω να σου παραγγείλω, 
χωριανέ μου, Αρμενιανέ των Αρμένω και 
τση ξενηθειάς, κι εσύ αναγνώστη  μου 
ξενοχωρίτη, να μη μ' απαλυσμονάς, μα να 
μου γράφεις, συχνά,  και με τη χέρα σου, 
γραφή χειρόγραφη, κι όι να μου τα μηνάς 
από τα τέλια και τσ' ασυρμάτους. Για να 
την έχω στο χαρτί και να τηνέ τυπώνω 
τη γραφή σου στα «φύλλα» τση καρδιάς 
μου, να τηνέ βρούνε και να τη μελετούνε 
εγγόνια και δισέγγονα που θα με φυλλο-
μετρούνε. Να μπέμπεις και φωτογραφίες, 
προγονικές  μάλιστα, αν σου βρίσκουνται  
να σου στολίζουν  καρφέχτη, γη κάδρο 
με λουλούδι στο κουκούλι κεντημένο. Και 
ιστορίες, χωρατά, ρίμες και μαντιναδάκια 
Αρμενιανά και των άλλων μονοστίβανω τσ' 
επαρχίας. Σαν ετούτα τα παρακάτω  που 
τραγουδιστήκανε σε κληδόνους, Aποσπε-
ρίδες, χαρές και στεφανώματα, γιορτάδες  
κι αποκράδες:

Ρόδο σου μπέμπω, μάθια μου, 
του ρόδου κάνω χάρη
απ' τη δικιά σου ομορφιά 
κι εκείνο  για να πάρει.
Κι αν ούλα τ' αλησμόνησες, 
μιας μόν' αυγής θυμήσου,
όντε σ' εφίλου κι έλεγες: 
«νύχτα 'ναι και κοιμήσου»!
Κι α δε θυμάσαι τα πολλά, 
θυμήσου και τα λίγα,
θυμήσου πως επαίζαμε 
στο δώμα, στην καλύβα
τότες ε;
διάλε την τρίχα πού 'θελε 
να ξεφανερωθούμε,
κι ως τα ψαράκια στο γυαλό 
στον κέρτο να πιαστούμε.
Ώρα καλή, το λοιπόν, αναγνώστη μου 

μερωντικέ, κι ο Θεός να δώκη να περάσει 
ογρήγορις η κατσιφάρα, «νάρθ' Αύγουστος 
και Γυαλιστής, ν' ανταμωθούμε πάλι». Κι 
ως τότες: «Γλέντα τον ψεύτη το ντουνιά 
γιατ' ο καιρός διαβαίνει».

Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ
Κι ένας καλαμαράς τση, ΧΑΡΑΛΑ-

ΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΤΟ
Εξέχασα, αναγνώστη, να σου πω πως είμαι 

και... χαρισματική. Χάρισμα, δηλαδή, θα τα μοι-
ράζουνε τα φύλλα μου, σ’ όσους το πεθυμούνε.

Στην επέτειο της εφημεριδούλας 
μας που έκλεισε 20 χρόνια δια-
δρομής, αφιερώνουμε τις σελίδες 
6 και 7, και δημοσιεύουμε ξανά 
από τα πρώτα τεύχη της «Ε», 
δυο «Γραμματσάκια» του αειθαλή 
Χαράλαμπου του Ελευθεροπολίτη 
που δεν έλειψε από κανένα τεύχος 
στα 20 αυτά χρόνια.
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Αναγνώστη μου μερωντικέ, χαιρετώ σε 
κι αγαπώ σε ! Κι ευχαριστώ σε από 

καρδιάς για τον καλό σου λόγο απού ’πες 
για όνομής μου. Πως είμαι λέει όμορφη! 
Ε, Αρμενιανή ’μαι δα, και να μην το παι-
νευτώ, μα όμορφη θάμαι! Να σου θυμίσω, 
πως από τον καιρό του 1896, κατεβήκανε 
στην Κρήτη πρίγκιπες, γαλονάτοι και 
οφφικιάλοι και τρανοί γραμματικοί, ταξι-
δεμένοι και κοσμογυρισμένοι, σε Λόντρες, 
Νιουγιόρκες, Παρίσια, Βιέννες, κι είχανε 
γνωρισμένες πεντάμμορφες γυναίκες, ως 
αντικρίσανε  μιαν Αρμενιανή, τη Μαριόγκα 
με τ’ όνομα, του Χρήστο του Καλλιβρέτο τη 
γυναίκα, εκουζουλαθήκανε από τα κάλλη 
και τη γνώση τζη, κι εγράψανε τότες στα 
μεγάλα φύλλα πως “εβρέθημεν προ κυρίας 
σπανίας καλλονής”. Κι άλλες, κι άλλες, πρι 
και κατόπι, Αρμενιανές κούκλες ομορφιάς, 
“εκπάγλου, θαμβωτικού  κάλλους” εγράφαν’ 
οι περιηγητές πως εγνωρίσανε. 

Είμαι, μου λέτε, και διαβασμένη και 
χωρατατζού. Ε, τά’χουνε  και τούτα τα χαρί-
σματα, από μπαμπά μαλλί, οι Αρμενιανοί. 
Οι παλιότεροι χωριανοί θα τα θυμάστε τ’ 
αστεία, τα γέλια και τα χάχανα που ακού-
γουνταν σ’ αποσπερίδες, μπαξέδες και 
καφενέδες, σε θερίσματα, αλωνίσματα, 
τρυγίσματα και ποτίσματα περιβολιών, οπού 
’πιενε μ’αυλάκι το νερό! Όι στο παντέρμο 
το γεράνι, που σου ’βγαιν’ ο πισινός να 
σκύβεις και να σηκώνεις το ντενεκέ με 
το δοκαράκι και την κοτρώνα στην άκρη, 
και δεν είχες όρεξη για γέλια και χωρατά, 
παρά να καταράσαι την άτιμη την τύχη σου, 
που σ’ έκαμε περβολάρη σ’ αναντρανιστό 
χωράφι του Καλοσυκιά, στσ’ Ασπρούγους, 
στα Μυλοσώχωρα και στσι Λίμνες...

Ας είναι, άλλες αθιβολές, να γελάσει τ’ 
αχείλι μας το πικραμένο. Ούλα τούτανα τα 
παινέματα που μου γράφεις, αναγνώστη, 
γη μου τα μηνάς ξεστομάτου, ως έκανε κι 
η Διονύσαινα, μ’ ευχαριστήσανε κι έτριβα 
τα χέρια από τη χαρά μου. Μα με βάλανε 

και σ’ έγνοιες μεγάλες. Κι εσύναξα γραμ-
ματικούς και καλαμαράδες μου στο χωριό, 
όπου ’ναι στρατοπεδεμένοι, εδά στσι κάψες 
του καλοκαιριού. Εσύναξά τζι στην Απάνω 
γειτονιά στη Γαϊδουροκυλίστρα, στο μπε-
ντενάκι του Παπαδοσταύρο, να θυμηθούμε 
και τσ ’αποσπερίδες μας τσι παλιές.

- Μωρέ ’σεις, τωνε κάνω, τούτανα τα 
παινέματα, σ’ αναμένα κάρβουνα με βάλ-
λανε, σα να μη μου ’φτανε ο λίβας και το 
συννεφόκαμα των ημερώ.

- Γι είντα; με  ρωτούν .
Γιατί, κακορίκα, δίκια - άδικα, εβγήκε 

μου τ’ όνομα, εμένα τσ’ “Ελευθερόπολης”, 
για την ομορφάδα, τη γνωστικάδα και τη 
σπιρτάδα μου. Κι ούλα ετούτα, τα “ζήτω 
τζη τσ’ Ελευθερόπολης”, εγώ τα λογα-
ριάζω χρέη μου στον αναγνώστη, που θα 

’νημένει κάθε καινούριο “φύλλο” να ’ναι 
καλύτερο από το περασμένο, μ’ ομορφότερο 
πρόσωπο, και μεστότερο “περιεχόμενο”, 
ως λέτε κι εσείς οι κοντυλοφόροι. Μόνον 
να στρωθείτε στη δουλειά και ν’ αποσφο-
νιάξετε την κεφαλή σας να κατεβάσει, οι 
ψείρες - ευτές και η φαούρα ντως, κι οι 
ψύλλοι, τ’ άχερα κι οι ματζιαδούρες μας 
αποχαιρετίξαν. Να την αποσφονιάξετε 
να κατεβάσει σπόρους μεστούς, σαν το 
πετραμύγδαλο τον Ιούλη, και γλυκούς, σαν 
τ’ άνυδρο γλυκοπορτάκαλο του σώχωρου 
του Βασμούλη, και την αμπουρνέλα τσ’ 
αυλής του Μανατού.

Συμφώνησαν οι καλαμαράδες, ακονί-
σανε τσι πέννες ντως πήραν και το νταρ-
μετζανάκι το μελάνι που αποκρατεί από 
τον καιρό του σχολειού τσι πλακούρας, 
εκλειδαμπαρωθήκανε στα κελιά ντων, σα 
τζι καλογέρους, που τον όρισε κανόνα και 
νηστεία ο γούμενος (γούμενος και κου-
μανταδόρος δικός μου είναι ο Γιάννης ο 
Τσακίρης του Τσακιροστέλιο, προφεσόρος 
τω γραμμάτω), κι αρχινήξανε να γράφουν. 
Με κείνεσας τσι γραφές συντάχτηκε τούτο 
το δεύτερο “φύλλο” μου, απού βαστάς στα 
χέρια σου, αναγνώστη. Είντα ψάρια πιά-
σαμε τούτη τη βολά, ρουφούς, αστακούς 
και καλαμάρια, γη μαριδάκι, παλαμιδάκι, 
κι αθερίνα, εσύ θα μου το πεις.

Μόνο που τέλεψε πάλι το χαρτί, και 
θα σ’αποχαιρετίξω, παραγγέλνοντάς σου, 
αναγνώστη μου μερωντικέ, να :

“Βλέπεσε, κακοντόπαθα, μην αγαπή-
σεις άλλη”, όξ’ από την απατή μου, την 
“Ελευθερόπολη”, γιατί εγώ:

“Για σένα βασανίζομαι, 
για σένα τυραννιούμαι
κι ολημερνίς κι ολονυχτίς 
για σένα δεν κοιμούμαι”.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ
κι ένας καλαμαράς τση, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Το γραμματσάκι τσ’ “Ελευθερόπολης”
ΖΉΤΩ ΜΟΥ ΤΟ ΛΟΙΠΟΣ, ΚΙ ΕΜΕΝΑ !

Η Μαριόνγκα σύζυγος Χρήστου Καλλιβρε-
τάκη.

Δύο εξομολογήσεις των μικρότερων 
μελών της ομάδας «passe-pARTout», 

μαθητριών του Γυμνασίου Βάμου,  για τα 
συναισθήματά τους από την επαφή τους 
με τον Μίκη Θεοδωράκη, που συγκινούν:

«Με ρώτησαν πώς είναι να γνωρίζεις 
έναν μύθο. Έναν άνθρωπο που με τη 
μουσική του έχει αγγίξει τις καρδιές 
όλου του κόσμου. Μα πώς μπορώ να 
βρω λόγια γι’  αυτό το συναίσθημα; Σε 
κάθε λέξη του ο κόσμος αισθανόταν 
συγκίνηση.  Και τη στιγμή που τρα-
γουδήσαμε μαζί του την «Άρνηση», το 
πάθος ξεχείλιζε από μέσα του καθώς 
μας  δ ιηύθυνε .  Και  εμε ίς  μαζ ί  του , 
συγκινημένοι… συνεχίζαμε… και συνε-

χίζαμε… και συνεχίζαμε. Δεν θέλαμε 
να τελειώσει ποτέ. Η εκπλήρωση του 
μεγαλύτερου ονείρου μου…».  Αριάδνη 
Χατζή – Β’ Γυμνασίου Βάμου.

«…Είδα ξαφνικά τα χέρια του Μίκη 
Θεοδωράκη να σηκώνονται ψηλά, να 

μας διευθύνουν. Ένιωσα συγκίνηση και 
ανατριχίλα. Η καρδιά μου άρχισε να 
χτυπά δυνατά. Έβλεπα απέναντί μου 
έναν άνθρωπο που είχε ζήσει  τόσα 
πολλά και  παρά τις  δυσκολίες ,  έχει 
γράψει τόσο σπουδαία τραγούδια. Ήταν 
μια μοναδική εμπειρία που με σημά-
δεψε. Ελάχιστοι έχουν την ευκαιρία να 
τραγουδήσουν μπροστά σε αυτόν τον 
σπουδαίο συνθέτη. Μεγάλη τιμή για 
τους «passe-pARTout» και αναγνώριση 
της δουλειάς μας που με τόση αγάπη 
κάνουμε και  μοιραζόμαστε  με  τους 
Χανιώτες».  Ντόνα Μπραουσάι  – Γ’ 
Γυμνασίου Βάμου.

Από τα «Χανιώτικα Νέα»

Μαθήτριες του Γυμνασίου Βάμου γράφουν για τον Μίκη
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Συνεχίζομε να δημοσι-
εύομε τις παλαιικές 

φωτογραφίες που κατά 
καιρούς μας έχουν απο-
στείλει οι αναγνώστες μας, 
συγχωριανοί και φίλοι. Οι 
φωτογραφίες του σημερι-
νού τεύχους προέρχονται 
από το αρχείο της οικογέ-
νειας του δασκάλου Γιάννη 
Χαραλαμπάκη. Ας σημειω-
θεί ότι έφτασαν στα χέρια 
της Ελευθερόπολις πριν 
τρία χρόνια χάρις στον αεί-
μνηστο Αρμενιανό γαμπρό 
Παπαδάκη Μπάμπη στον 
οποίο είχαν παραχωρηθεί, 
στα πλαίσια έρευνας που 
έκανε.

Εικόνες από τις γυμναστικές  
επιδείξεις του Δημοτικού  

Σχολείου Αρμένων

Οι γυμναστικές επιδείξεις
Στις φωτογραφίες φαίνεται το κτήριο του 
σχολείου και του περιβάλλοντα χώρου 
που δεν είχε ολοκληρωθεί.

Από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες 
των δημοτικών σχολείων, μέχρι και το 
1974, ήταν οι γυμναστικές επιδείξεις, 
για τον αποχαιρετισμό της σχολικής 
χρονιάς που πέρασε και το ξεκίνημα των 
καλοκαιρινών διακοπών.

Εκεί, μαθητές και δάσκαλοι προσπα-
θούσαν να εντυπωσιάσουν γονείς, θεατές, 
τοπικούς άρχοντες  με τις επιδεξιότητες 
και τις σωματικές ικανότητες των μικρών 
μαθητών. Η δεξιοτεχνία, η αρμονία, ο 

συγχρονισμός στις γυμναστικές ασκήσεις 
αποδείκνυαν σύμφωνα με παλιότερες 
απόψεις εκπαιδευτικών και την πειθαρχία 
των μαθητών, άρα και την αρτιότητα του 
διδασκαλικού τους έργου!

Για το Δημοτικό σχολείο των Αρμέ-
νων οι γυμναστικές επιδείξεις γινό-
ντουσαν στο προαύλιό του, στη θέση 
Πυργιολίκι ,  και καλεσμένοι ήσαν οι 
γονείς και τα αδέλφια των μαθητών, 
αλλά και σχεδόν όλο το χωριό, μια και 
ο καθένας είχε κάποιο Αρμενιανάκι 
που συμμετε ίχε  ε ί τε  στη σουηδική 
γυμναστική, είτε στα αγωνίσματα, είτε 
στους χορούς, είτε στα ακροβατικά που 
περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα των 
γυμναστικών επιδείξεων.

Η σημαντική θέση που είχαν οι γυμνα-
στικές επιδείξεις για το σχολείο και 
ολόκληρη την τοπική κοινωνία των Αρμέ-
νων φαίνεται, εκτός των άλλων, από το 
γεγονός ότι στα πρακτικά της σχολικής 
επιτροπής προβλέπεται δαπάνη για την 

φωτογράφηση των γυμναστικών επιδεί-
ξεων: Το 1960 «δι αγοράν 3 φωτογραφιών 
Γυμναστικών επιδείξεων» δόθηκαν 18 
δραχμές  (Πράξη 12/29-12-1960).

Εκατοντάδες καρέκλες στήνονταν για 
να κάθονται οι θεατές και σε ιδιαίτερο 
σημείο ο πρόεδρος της κοινότητας, ο 
διευθυντής του σχολείου, ο παπάς  και 
οι δάσκαλοι. Οι μαθητές έκαναν στην 
αρχή σουηδική γυμναστική και στη συνέ-
χεια τσουβαλοδρομίες, σκυταλοδρομίες, 
ασκήσεις ισορροπίας κ.α. Τα κορίτσια, 
συνήθως έκαναν ασκήσεις με στεφάνη 
γύρω από τη μέση τους, ενώ τα αγόρια 
διαγωνίζονταν με το αυγό και το κου-
τάλι, όπου τα παιδιά κρατούσαν με το 
στόμα τους ένα κουτάλι στην άκρη του 
οποίου ήταν τοποθετημένο ένα αυγό και 
προσπαθούσαν να φτάσουν στο τέρμα 
χωρίς να σπάσει το αυγό. 

Ελληνικοί χοροί, πεντοζάλι, καλαμα-
τιανό, τσάμικο κ.ά. έκλειναν τις γυμνα-
στικές επιδείξεις. 

οι παλαιικές μας φωτογραφίες 
Γυμναστικές επιδείξεις του Δημοτικού Σχολείου Αρμένων
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Εικόνες από τις γυμναστικές επιδείξεις  
του Δημοτικού Σχολείου Αρμένων



ελευθερόπολις10

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

Στις αρχές του περασμένου 
αιώνα σ’ ένα πεδινό, πλού-

σιο κεφαλοχώρι της Κισσάμου 
ζούσε ένας μεγαλοκτηματίας 
με την οικογένειά του, οχτώ 
γιούς λεβέντες και μια κόρη 
την Αρτεμισία, μικροκαμω-
μένη, αεικίνητη και χαμη-
λοβλεπούσα. Φυσικά όλη η 
οικογένεια προσέβλεπε σ΄ ένα 
γαμπρό αναλόγων – οικονο-
μικών κυρίως- προσόντων. 
Λογάριαζαν όμως  χωρίς τον 
ξενοδόχο, που στην προκειμένη 
περίπτωση ήταν ο έρωτας.

Ο Κωνσταντής  ήταν ένα παλλικάρι από 
ορεινό φτωχοχώρι της Κισσάμου. Ωραίος 
σαν τον Απόλλωνα, καλλίφωνος και δεινός 
μαντιναδολόγος. Κοσμαγάπητος, γιατί ήταν 
πάντα γελαστός, πρόθυμος να βοηθήσει και 
με ένα καλό λόγο για τον καθένα. Εκεί όμως 
σταματούσαν τα προσόντα του. Γιατί ήταν 
φτωχός, χωρίς περιουσία,  ξενοδούλευε  
με την ψυχή του όπου εύρισκε δουλειά. Το 
μόνο του βιος ήταν δυο καμαρούλες στην 
άκρη του χωριού. Μα δεν τον ένοιαζε. 
Έβγαινε στο πλάτωμα έξω από το σπιτάκι 
του  αγκάλιαζε με το βλέμμα τα βουνά και 
τα λαγκάδια ολόγυρα κι άρχιζε το τραγούδι.

Σε ένα πανηγύρι έρριξε την ματιά του 
στην Αρτεμισία κι ο έρωτας τον χτύπησε 
κατάστηθα. Παρακολούθησε, είδε την δια-
δρομή που έκανε η κοπέλλα για το σπίτι της, 
σκαρφάλωνε σ’ ένα δέντρο κι όταν εκείνη 
πλησίαζε, της τραγουδούσε μια μαντινάδα.

Μια, δυο, τρεις ερωτοχτυπήθηκε κι 
η Αρτεμισία. Μα το ζευγάρι ήξερε, αν ο 
φτωχός Κωνσταντής πήγαινε σπίτι της να 
την ζητήσει, θα τον πετούσαν έξω με τις 
κλωτσιές. Μπρος στο αδιέξοδο ο Κωνστα-
ντής απεφάσισε να εφαρμόσει την παλιά 
μέθοδο της απαγωγής, εκούσιας βέβαια. 
Είχε συμφωνήσει κρυφά με ένα παπά και 
τους στεφάνωσε πριν πάρει την Αρτεμισία 
στο σπίτι του. Η είδηση συντάραξε την 
περιοχή. Ο πατέρας και τα αδέλφια της 
απειλούσαν θεούς και δαίμονες. Τελικά 
δεν έγινε κανένα φονικό. Το…. μυστήριο 
είχε ήδη συντελεστεί. Ο πατέρας μάζεψε 
τους γιους  του και τους όρκισε «Δεν έχετε 
πια αδελφή, το μερίδιό της θα μοιραστεί σε 
σας. Από δω κι ομπρός η Αρτεμισία είναι 
για μας πεθαμένη».

Το αντρόγυνο έζησε στο σπιτάκι του 
Κωνσταντή κι απέκτησε πέντε παιδιά, το 
ένα πίσω από το άλλο, μια κόρη κι τέσσερα 
αρσενικά. Όμως  όσο σκληρά κι αν  δούλευε 
ο  Κωνσταντής, όσο οικονόμα κι αν ήταν 
η γυναίκα του τα έφερναν πολύ δύσκολα 

βόλτα. Το γέλιο και το τραγούδι δεν έλειπε 
ποτέ από τον Κωνσταντή όσο κουρασμένος 
και να ‘ταν. Η Αρτεμισία όμως ήταν σχεδόν 
πάντα μελαγχολική. Κι όταν έβγαινε στο 
πλάτωμα, κοίταζε μακριά κατά την κατεύ-
θυνση του χωριού της και βαριαναστέναζε.

Μια μέρα  η Αρτεμισία άφησε στο σπίτι 
την μοναχοκόρη της,σχεδόν 8 χρονών,να 

προσέχει τα δυο μικρότερα αδέλφια της,το 
ένα βρέφος λίγων μηνών. Η  ίδια πήρε τα δυο 
μεγαλύτερα  αγόρια και πήγε στο λαγκάδι να 
μαζέψει χόρτα και χοχλιούς για το βραδυνό 
τσικάλι. Στον γυρισμό βρήκαν μια συκιά, 
τα αγόρια έφαγαν καμπόσα σύκα, μάζεψε 
κι εκείνη μερικά στην ποδιά της. Μόλις 
μπήκαν σπίτι η Αρτεμισία μαρμάρωσε. Μια 
άγνωστη μεσόκοπη γυναίκα καθόταν στο 
τραπέζι. Φαντάστηκε πως ήταν μια από 
τις τσιγγάνες που γύριζαν στα χωριά, μα 
η γυναίκα φορούσε σκούρα ρούχα και το 
παρουσιαστικό της είχε κάτι το αρχοντικό. 
Έρριξε μιαν άγρια ματιά την κόρη της που 
είχε μπάσει στο σπίτι μια ξένη. Η γυναίκα 
έπιασε το νόημα της ματιάς και είπε ήρεμα 
‘’Μη μαλώσεις το κορίτσι σου, κυρά. Της 
ζήτησα μόνο ένα ποτήρι νερό και λίγο να 
ξαποστάσω, ́ Ερχομαι νηστική από μακριά κι 
έχω ακόμα δρόμο να κάνω’’ και ανασηκώθηκε 
να φύγει. Η Αρτεμισία σαν να ντράπηκε, της 
απολογήθηκε ‘’ Είμαστε φτωχοί ανθρώποι και 
δεν έχω τίποτα να σου δώσω να φας, μόνο 
αυτά’’ . Έβγαλε τα σύκα από την ποδιά της 
και τα απίθωσε στο τραπέζι μπροστά της. ’’Ο 
λόγος σου με χόρτασε’’ της είπε με ήσυχη 
φωνή, μάζεψε τα σύκα κι έπιασε το χέρι της 
να την χαιρετήσει. ‘’Δώσε μου το χέρι σου 
κοπέλλα μου να σου πω την μοίρα σου. Δεν 
θέλω πλερωμή’’ Η Αρτεμισία έκανε να τραβή-
ξει το χέρι της ‘’Δεν έχω ανάγκη, την κακιά 
μου μοίρα την ξέρω, βλέπεις το χάλι μου’’ 

κι η φωνή της φανέρωνε οργή και  πίκρα. 
Η γυναίκα δεν κακοφανίστηκε ‘’Την τωρινή 
σου κατάσταση την βλέπω, μα κάνεις λάθος, 
κυρά μου, κανείς δεν ξέρει την μοίρα του κι 
ούτε μπορεί να την αλλάξει. Όμως εγώ μπορώ 
να σου πω κάποια μελλούμενα’’. Ανόρεχτα 
η Αρτεμισία της έδωσε το χέρι της κι είπε 
ξυνισμένα ‘’Κάνε γρήγορα, με περιμένουν ένα 
σωρό δουλειές’’. Η γυναίκα εξέτασε το χέρι 
της, έδειξε λίγο ταραγμένη μα ο τόνος της 
φωνής της ήταν ήρεμος και αποφασιστικός 
‘’Σε 8 τέρμινα μεγάλο κακό θα σε βρει αλλά 
δεν θα λυγίσεις.  Δυο χρώματα θα παίξουν 
μεγάλο ρόλο στην ζωή σου, να το θυμάσαι, 
το κόκκινο και το μαύρο. Το κόκκινο θα σου 
φέρει καταστροφή και πόνο, το μαύρο θα 
σε δοξάσει’’ Η γυναίκα βιάστηκε να φύγει 
χωρίς άλλη κουβέντα. Η Αρτεμισία σάστισε, 
έμεινε σαν απολιθωμένη. Σε λίγη ώρα, με τις 
δουλειές και τις έγνοιες, το επεισόδιο είχε 
ήδη ξεχαστεί.  

Οκτώ μήνες αργότερα μια νύχτα που όλοι 
κοιμόντουσαν λίγο πριν το χάραμα φωτιά 
έπιασε στο σπίτι του Κωνσταντή. Κανείς 
δεν κατάλαβε πώς ξεκίνησε. Πανικόβλητοι 
οι γονείς και φωνάζοντας για βοήθεια, προ-
σπαθούσαν μες τους καπνούς να βγάλουν 
έξω τα παιδιά τους. Γείτονες έτρεξαν και 
με κουβάδες νερό έσβησαν τη φωτιά. Απο-
καμωμένος, καψαλισμένος ο Κωνσταντής 
έκατσε σε μια καρέκλα έξω κι εκεί ξεψύχησε. 
Ανακοπή, από τους καπνούς, κανένας δεν 
ήξερε. Το τραγικό νέο διαδόθηκε γρήγορα 
στην περιοχή κι όλοι συγκλονίστηκαν. 
Μόνο τα αδέλφια της έμειναν αδιάφορα. 
Οι γονείς της είχαν ήδη πεθάνει.

Το γεγονός ότι η αδελφή τους 29 χρονών 
έμεινε χήρα, πάμπτωχη με 5 ορφανά, δεν  
συγκίνησε κανέναν τους. Στην κηδεία του 
Κωνσταντή μαζεύτηκε κόσμος πολύς κι από 
τα γύρω χωριά. Όλοι παρακολουθούσαν την 
δύστυχη χήρα που έστεκε αλύγιστη, ανέκφρα-
στη και αδάκρυτη. Αρκετοί πρότειναν να την 
φιλοξενήσουν με τα παιδιά της για λίγες μέρες. 
Ήταν ανένδοτη. Οι συχωριανοί συγύρισαν 
όσο γινόταν το μισοκαμμένο σπίτι, έφεραν 
πατανίες, ρούχα, φαί, κάποια χρειαζούμενα 
του σπιτιού. Η Αρτεμισία το βράδυ έκλεισε 
την πόρτα και τα παράθυρα. Το επόμενο πρωί 
όλοι έμειναν κατάπληκτοι. Η Αρτεμισία και 
τα παιδιά της είχαν γίνει άφαντοι.

Χρόνια αργότερα σε σπάνιες στιγμές 
αναπόλησης η Αρτεμισία ανέφερε: «‘Ήμουν 
σαν αλλοπαρμένη, δεν με χωρούσε ο τόπος, 
δεν ήθελα να βλέπω άνθρωπο. Ζάλωσα τα 
μεγαλύτερα παιδιά με μπογαλάκια που είχα 
φτιάξει, ζαλώθηκα κι εγώ, πήρα στα χέρια 
τα μικρότερα και φύγαμε πριν το ξημέ-
ρωμα. Περπατούσαμε ώρες, δεν μπαίναμε 
σε χωριά, σταθήκαμε δυο-τρεις φορές να 
ξαποστάσουμε και συνεχίζαμε. Για πού, δεν 
ήξερα. Ήταν σαν μια φωνή μέσα μου να 
με έσπρωχνε. Προς το δειλινό φτάσαμε σε 
μια ερημιά, από μακριά ακουγόταν ο ήχος 
των κυμάτων της θάλασσας, ήταν το τέλος 
του ταξιδιού μας. Αριστερά μου είδα μια 

Τα δυο αδέλφια Μιχάλης (Τιμόθεος) και 
Πέτρος που αφιερώθηκαν και λάμπρυναν  
την Εκκλησία. 
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ρεματιά με πολλές καλαμιές στις όχθες της. 
Βρήκαμε μια σπηλιά με ξεραμένες βερβε-
λίθρες, κάποιος βοσκός παλιότερα θα την 
είχε για στάνη του, ένα ζεστό καταφύγιο. 
Αυτό θα ήταν πιά το σπίτι μας. Έκοψα καλα-
μιές, έστρωσα πατανίες και κοιμηθήκαμε 
βαθιά. Την επομένη εξερευνώντας γύρω 
μας βρήκαμε κυδωνιές, αγριοαχλαδιές, ένα 
ψιλοχώραφο με αντζούρια». Η ακατοίκητη 
τότε περιοχή λεγόταν Γέντζαλη. Δυο-τρείς 
εβδομάδες αργότερα η ανάγκη έδωσε θάρρος 
στην Αρτεμισία να πάει στο κοντινότερο 
χωριό, το Δαράτσο, σχεδόν μιας ώρας ποδα-
ρόδρομο, να αναζητήσει δουλειά. Δούλεψε 
λιομαζώχτρα, σε χωράφια, σε σπίτια. Η 
αμοιβή ήταν συνήθως φαί στο κατσαρόλι 
της. Γυρίζοντας μάζευε τα παιδιά γύρω της 
και με τα δάχτυλα έβαζε μια μπουκιά στο 
στόμα του καθενός με την σειρά λέγοντας 
«έτσι να τρώτε παιδάκια μου σαν τα που-
λάκια». Η φτώχεια τους ήταν τόση που δεν 
είχε λεφτά για κλωστή, μπάλωνε τα ρούχα 
των παιδιών με σακοράφα περνώντας ίνες 
που έβγαζε από τους αθανάτους. Ο πρώτος 
χειμώνας ήταν βαρύς. Το δεύτερο αγοράκι 
ο Σήφης, το πιο καχεκτικό, πέθανε από την 
ασιτία και το κρύο.

Η μάνα πλάνταξε αλλά δεν λύγισε. Καθώς 
τα παιδιά μεγάλωναν η κατάσταση λίγο 

καλλιτέρευε. Η Αρτεμισία έπαιρνε στο χωριό 
τα δυο μεγαλύτερα παιδιά της να βοηθούν 
για κανένα μεροκάματο. Για τα μικρότερα  
τον Μιχάλη και τον Πετράκη, 8-9 χρονών,  
παρακάλεσε τον πεταλωτή, καλό άνθρωπο, 
κι εκείνος δέχτηκε να τα πάρει κοντά του 
να μάθουν την τέχνη. Μα τα μικρά αγόρια 
δυσκόλεψαν την μάνα τους. Ζήλευαν τα άλλα 
παιδιά που πήγαιναν σχολείο. Το έσκαγαν 
λοιπόν από την δουλειά, δεν τολμούσαν βέβαια 
να μπουν στην τάξη, δεν ήταν  γραμμένα, 
στριμώχνονταν στο παράθυρο και άκουγαν 
με δίψα τον δάσκαλο. Τα λυπήθηκε εκείνος, 
τα έμπασε στην τάξη, ανεπίσημα βέβαια, 
τους έδινε και δουλειά για το σπίτι. Τα 
αγόρια περίμεναν το βράδυ να κοιμηθεί η 
μάνα τους, έβγαιναν έξω πίσω από ένα σωρό 
χώματα (που εξυπηρετούσε και σαν αποχω-
ρητήριο την οικογένεια) και εκ περιτροπής 
το ένα διάβαζε πάνω σ΄ ένα  γκαζοτενεκέ με 
σπερματσέτο και το άλλο κρατούσε τσίλιες. 
Γιατί όταν τους τσάκωνε η μάνα τους έπεφτε 
πολύ ξύλο «Ψωμί δεν έχουμε να φάμε, κι 
εσείς μου θέλετε γράμματα». Τίποτα όμως 
δεν μπορούσε να μειώσει την δίψα τους 
για γράμματα.

Η  Αρτεμισία μπορεί να ήταν αγράμματη, 
ήταν όμως πολύ ευσεβής.  Μάθαινε τα παιδιά 
της από μικρά όλες τις προσευχές και τα 
τροπάρια που ήξερε. Και στην λειτουργία 
όλοι από νωρίς και τα δυο μικρά – καλλί-
φωνα γαρ - κατ’ ευθείαν στο ψαλτήρι.

Όταν ο Μιχαλάκης έγινε 12 χρονών, 
ένα κοντό, λιγνό αγόρι, δήλωσε στην μάνα 
του: «Θα πάω στην Αθήνα να βρω την τύχη 
μου». Εκείνη χωρίς αντίρρηση, του έδωσε 
την ευχή της κι ένα μπογαλάκι. Περπατητός 
έφτασε στην Σούδα και τρύπωσε, λαθραία 
βέβαια αφού δεν είχε δεκάρα τσακιστή, σ 
ένα από τα σαπιοκάραβα της γραμμής. Όταν 

αποβιβάστηκε στον Πειραιά, έμεινε να κοιτά 
σαστισμένος το πολύβουο λιμάνι. ΄Υστερα 
πήρε τους δρόμους, σε όποιο μαγαζί ή γιαπί 
ρωτούσε για  δουλειά, η απάντηση ήταν 
αρνητική, συχνά συνοδευόταν από ειρωνικά 
σχόλια. Τη νύχτα κοιμήθηκε στα κοίλωμα 
μιας πόρτας κι έφυγε νωρίς πριν τον δει ο 
νοικοκύρης. Τις δυο επόμενες μέρες είχε 
φτάσει στις λαϊκές συνοικίες παντού ρωτούσε 
χωρίς αποτέλεσμα. Στα μάτια των ανθρώ-
πων διάβαζε πως τον έβλεπαν σαν αλητάκι 
ή ζητιανάκι. Στο τέλος της τρίτης μέρας με 
δυσκολία έσερνε τα βήματά του από την 
κούραση και την πείνα. Είχε πυρετό, έτρεμε, 
τα μάτια του έκαιγαν. Είχε αφήσει πίσω του 
τα τελευταία σπίτια, βρισκόταν σε μια εξοχή, 
λίγο μακρύτερα διέκρινε ένα ξωκκλήσι, το είδε 
σαν καταφύγιο. Έσπρωξε την παλιά πόρτα, 
γονάτισε μπρος την εικόνα της Παναγίας 
και μόλις που πρόλαβε να ψελλίσει «Μάνα 
του Χριστού προστάτεψε κι εμένα το φτωχό 
ορφανό» και λιποθύμησε. Ούτε ήξερε πόσες 

ώρες έμεινε σωριασμένος στο κρύο δάπεδο. 
Αλλά θα ορκιζόταν πως είδε την Παναγιά να 
βγαίνει από το εικόνισμα και να γονατίζει 
δίπλα του. Χάιδεψε με το δροσερό της χέρι 
το μέτωπο του που έκαιγε και του είπε: «Εγώ 
παιδί μου θα σε προστατέψω αλλά κι εσύ 
υποσχέσου πως θα αφοσιωθείς σε μένα για 
όλη σου τη ζωή». Όταν συνήλθε ένοιωθε 
δυνατός κι η ελπίδα είχε φωλιάσει στην ψυχή 
του. Έκαμε τον σταυρό του και προσκύνησε 
το εικόνισμα της Παναγίας «Θα σε υπηρετώ 
πιστά πάντα όσο ζω» της υποσχέθηκε. Βγήκε 
κι άρχισε να περπατά σε μια λαϊκή γειτονιά. 
Τα βήματά του τον οδήγησαν σένα μπακά-
λικο που με 2-3 τραπέζια εξυπηρετούσε και 
σαν μαγέρικο τα μεσημέρια τους φτωχούς 
εργάτες της περιοχής. Σε μια καρέκλα απέξω 
καθόταν μόνος ένας χοντρός, ηλικιωμένος 
άνθρωπος. «Κύριε, πάρτε με, σας παρακαλώ, 

να σας δουλεύω και θα μείνετε ευχαριστημέ-
νος». Αντί για άλλη απάντηση ο άνθρωπος 
είπε: «Πόσες μέρες έχεις να φας; Έλα  μέσα 
να σου βάλω από το φαί που περίσσεψε από 
χτες και τα λέμε μετά». Ο Μιχάλης έπιασε 
δουλειά, δούλευε με την ψυχή του, είχε εξα-
σφαλισμένο φαί και το αφεντικό του έβαλε 
ένα στρώμα στο πατάρι «για να προσέχει την 
νύχτα το μαγαζί».

Λίγο καιρό αργότερα το αφεντικό πρόσεξε 
με πόση λαχτάρα ο Μιχάλης διάβαζε 

ό,τι έπεφτε στα χέρια του. Και τον έγραψε 
στο νυχτερινό  σχολείο. Ο Μιχάλης μόλις 
ενηλικιώθηκε έσπευσε να χειροτονηθεί 
και υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιερέας στο 
μέτωπο. Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στην 
Γαλλία. Ως αρχιμανδρίτης - είχε λάβει το 
όνομα Τιμόθεος - υπηρέτησε δημιουργικά 
σε ναούς στα Χανιά και την Αθήνα, έγινε 
Διευθυντής στην Αποστολική Διακονία. 
Εξελέγη Επίσκοπος στην Μεσσαρά νότια του 
Ηρακλείου. Σε ένα εγκαταλειμμένο μοναστήρι 
έξω από τις Μοίρες την Παναγία Καλυβιανή 
έφτιαξε μια πλειάδα από Ιδρύματα που η 
φήμη τους ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. 
Οι άνθρωποι της περιοχής αναφέρονταν 
σ΄αυτόν: «Ο Δεσπότης μας, ο Αγιός μας» και 
τα παιδιά τον αποκαλούσαν «πατέρα μας». 

Ο μικρότερος αδελφός Πέτρος επίσης 
χειροτονήθηκε ιερέας έγγαμος. Παντρεύτηκε 
μια κοπέλα από τους Αρμένους, εγγονή του 
Γιάννη Λιονάκη. Ακολουθώντας τα χνάρια 
του αδελφού του στα Χανιά και την Αθήνα 
ανέπτυξε πλούσια πνευματική και φιλαν-
θρωπική δράση. Και τα δυο αδέλφια έχοντας 
βιώσει την φτώχεια και την ορφάνια, είχαν 
πρώτιστη μέριμνά τους να προστατεύσουν 
ορφανά.

Η Αρτεμισία, ηλικιωμένη πια, έμενε 
στην Καλυβιανή κοντά στον γιο της τον 
Δεσπότη. Αυτόν που αργότερα εξελέγη 
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο μακροβιότερος 
ίσως Ποιμενάρχης στην θέση αυτή. Σε ένα 
από τα ταξίδια του στους Αγίους Τόπους 
η μάνα του παρεκάλεσε να την πάρει μαζί 
του, λαχταρούσε να γίνει προσκυνήτρια. 
Στην συνέχεια τον κάλεσε ο Πατριάρχης 
Αθηναγόρας στην Κωνσταντινούπολη. Ο 
Πατριάρχης στάθηκε ταπεινά μπροστά την 
γυναίκα και της είπε: «Πρόσφερες στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία δυο γιους που την 
λάμπρυναν».  Και τιμώντας την «τίμια 
χηρεία» της την χειροτόνησε μοναχή με το 
όνομα Ανθούσα, το όνομα της μητέρας του 
Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου. 

Περίεργο αλλά η προφητεία της τσιγγά-
νας εκπληρώθηκε στο ακέραιο. Το κόκκινο 
χρώμα, η φωτιά την κατέστρεψε αλλά δεν 
την λύγισε, το μαύρο χρώμα, ,το ράσο την 
δόξασε. Η μοναχή Ανθούσα, κατά κόσμον 
Αρτεμισία, αναπαύεται εδώ και χρόνια στο 
κοιμητήριο της Καλυβιανής. Κανένα από 
τα παιδιά της δεν ζει πλέον. Κι επειδή ο 
χρόνος πολλά σβήνει πια, εγώ η εγγονή 
της, αποφάσισα να καταγράψω την ιστορία 
της, την ιστορία μιας πολυκύμαντης ζωής, 
για να μη ξεχαστεί.

Τιτίκα Πική-φιλόλογος.

Η Αρτεμισία (Μοναχή Ανθούσα πλέον) με 
τον γιό της Δεσπότη (μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο 
Κρήτης Τιμόθεο). Η αγάπη και ο σεβασμός 
μάνας και γιού καθρεφτίζεται στα βλέμματά 
τους. Τελικά το μαύρο χρώμα του ράσου 
τίμησε και δόξασε την Αρτεμισία.
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Λες και ήταν χτες...
Είκοσι χρόνια πέρασαν από την κυκλο-

φορία της πρώτης «Ελευθερόπολης», 
τον Ιούνη του 1996, του αγαπημένου 
μας εντύπου που στα ογδόντα του τεύχη, 
γνώρισε ημέρες δόξας, μα… και μοναξιάς, 
αλλά με πείσμα αρμενιανό κυκλοφορεί 
χωρίς σταματημό και κάθε τρεις μήνες 
βρίσκεται στην πόρτα όλων μας, όλων 
των φανατικών αναγνωστών του. Από 
την πρώτη του δειλή εμφάνιση, οι εικό-
νες στο μυαλό μας είναι τόσο 
ζωντανές, λες και ήταν χτες… 
Το ένα τρίμηνο περνούσε μετά 
το άλλο, τα εφημεριδάκια μας 
έγιναν τόμοι και μπήκαν σε 
βιβλιοθήκες, αλλά ότι πέρασαν 
κιόλας είκοσι χρόνια, μάλλον 
φαντάζει ψέμα…  

Όλα άρχισαν στις αρχές του 
1996, όταν γεννήθηκε η ιδέα για 
τη δημιουργία ενός μέσου ενημέ-
ρωσης, που θα πρόβαλλε με τρόπο 
σύγχρονο, καλαίσθητο και δυναμικό 
το χωριό μας, που μέσα απ› αυτό θα 
προβάλλεται η πολιτιστική μας δρα-
στηριότητα, θα μελετάται η ιστορία 
μας, θα αντανακλάται η ίδια μας η 
ζωή, και ταυτόχρονα θα ήταν ένα 
μέσο επικοινωνίας των Αρμενιανών.

Ένα έντυπο που θα γινόταν ο 
συνδετικός κρίκος για τούς Αρμε-
νιανούς όλης της γης, πηγή ενη-
μέρωσης, ειδήσεων, αποτύπωσης 
ιστορικών γεγονότων, καταγραφής 
μικρών ανθρώπινων ιστοριών που 
έχουν διατηρηθεί από στόμα σε στόμα 
χρόνια και χρόνια, βήμα για να εκφραστούν 
ελεύθερα οι συγχωριανοί μας σε όλα τα πλάτη 
και τα μήκη της υφηλίου.

Χρειάστηκαν συναντήσεις επί συναντή-
σεων, επιστολές επί επιστολών, μια συγκέ-
ντρωση στους Αρμένους το καλοκαίρι, μετά 
την έκδοση του πρώτου φύλλου και τελικά 
ο κύβος πλέον ερίφθει και η αντίστροφη 
μέτρηση άρχισε.

Σαν να ήταν χτες φαντάζει το καλοκαίρι 
του 1996, τότε που κρατούσαμε στα χέρια μας 
το πρώτο φύλλο της «Ελευθερόπολης», 
με νωπό ακόμα το τυπογραφικό μελάνι, και 
προσπαθούσαμε να το μοιράσουμε στο χωριό  
και δεν το πιστεύαμε! Τα χέρια μας έτρεμαν 
από χαρά και συγκίνηση… Γιατί το όραμα 
πολλών γενιών γινόταν πραγματικότητα. Γιατί 
βλέπαμε τις αγωνίες, τα άγχη της απειρίας 
μας, τούς κόπους μας να αποδίδουν. Γιατί 
οι ιδέες μερικών ανθρώπων έπεσαν σαν 
πνευματικός σπόρος σε γόνιμο έδαφος και 
καρποφόρησαν. Στα πρώτα εκείνα αβέβαια 
βήματα μας πιστέψαμε στην ανάγκη τού εγχει-
ρήματος και συνεχίσαμε, παρά τις δυσκολίες 
και παρά τα λάθη που αναπόφευκτα έγιναν 
στην αρχή, και μερικά συνεχίζονται ακόμα. 

Πιστεύω μας, ήταν και είναι πως η έκδοση 
της «Ελευθερόπολης» συνιστά ένα εργα-
λείο περιφρούρησης της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς, αλλά και ένα δυνατό όπλο 
κατάκτησης του σύγχρονου παρόντος, ως 
μορφή αντίστασης σε κάθε αφομοίωση και 
υποταγή. Και... πέρασαν ήδη χρόνια είκοσι. 
Είκοσι χρόνια, μέσα στα οποία τυπώθηκαν 
81 τεύχη μαζί με το τεύχος που σήμερα 
κρατάτε στα χέρια σας.

Αν αναλογιστεί κανείς τις τεράστιες 
δυσκολίες που συνδέονται με την έκδοση 
ενός πολιτιστικού περιοδικού, μιας τοπικής 

εφημερίδας, αν αντιλαμβάνεται το μέγεθος 
του εγχειρήματος με μέσα πενιχρά, τότε 
μπορεί να καταλάβει τον κόπο, το μόχθο, 
τις θυσίες όλων εκείνων που είχαν και 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη έκδοσης 
της «Ελευθερόπολης».

Ογδόντα χάντρες στο κομπολόι μιας 
επιτυχημένης πολιτιστικής παρουσίας. Ήταν 
πραγματικά ένας άθλος. Στα ογδόντα  μας 
μικρά επιτεύγματα τυπώθηκαν κάπου 1300 
σελίδες, και ένα ημερολόγιο, πέντε με έξι 
χιλιάδες φωτογραφίες και σχεδόν ενάμιση 
εκατομμύριο λέξεις, γραμμένες και ξαναγραμ-
μένες μια-μια, με φροντισμένη, στο μέτρο 
του δυνατού σελιδοποίηση και χρήση του 
κειμένου και της εικόνας. Κείμενα γραμμένα 
για τον απλό αναγνώστη, αλλά και τον ειδικό, 
κείμενα ντοκουμέντα στα χέρια του μελλοντι-
κού ερευνητή. Και όλα αυτά καταφέρνομε να 
φτάσουν σε περίπου 1500 φίλους μας κάθε 
φορά, που μας περιμένουν ανυπόμονα κάθε 
τρίμηνο. Φτιάξαμε και κολλήσαμε 120.000 
ετικέτες, πέρασαν από τα χέρια μας περίπου 
δύο εκατομμύρια σελίδες, ή περίπου 10.000 
κιλά χαρτί που χρειάστηκε να μετακινηθεί 
5-6 φορές για κάθε τεύχος.

Οι ανησυχίες, οι δυσκολίες και οι προ-
βληματισμοί κατά καιρούς φούντωναν από 
τα πρώτα κιόλας χρόνια της έκδοσης της 
«Ελευθερόπολης», καθώς συνεργάτες που 

είχαμε ξεκινήσει όλοι μαζί, εγκατέλειπαν 
την προσπάθεια, καμιά φορά όχι με δικιά 
τους ευθύνη. 

Μετά τα πρώτα χρόνια, υπήρξαν στιγμές 
που η μοναξιά απείλησε τη συνέχιση της 
έκδοσης, υπήρξαν φορές που το τέλος της 
προσπάθειας έμοιαζε αναπόφευκτο. Ευτυχώς, 
δεν έλειψαν οι συνεργασίες που κράτησαν 
την «Ε» στη ζωή. Την πρώτη απογοήτευση 
διαδέχτηκε η επιμονή και η υπομονή. 

Ίσως η ιστορία της «Ελευθε-
ρόπολης» έπρεπε να σταματήσει 
εκεί. Δεν ξέρω πού βρήκα το 
κουράγιο και τη δύναμη να 
συνεχίσω εντελώς μόνος, χωρίς 
να το βάλω κάτω. Ίσως αυτό 
ακούγεται λίγο εγωιστικό, αλλά 
δυστυχώς είναι μια πραγμα-
τικότητα. Άξιζε άραγε τέτοια 
προσπάθεια; Ακόμη και αν 
διακινδυνεύαμε ένα τέτοιο 
ερώτημα, η απάντηση θα ήταν 
θετική! Και αυτό το βλέπουμε 
από τα γράμματα που παίρνουμε 
από τους Αρμενιανούς –και όχι 
μόνο- αναγνώστες μας, από τα 
συγχαρητήριά τους, από το ότι 
μας εμπιστεύονται προσωπικές 
οικογενειακές ιστορίες και 
υλικό για να δημοσιεύσομε, 
από το ότι μας στέλνουν τις 
πολύτιμες παλαιικές φωτο-
γραφίες του χωριού μας και 
των κατοίκων του.

Και πέρασαν είκοσι ολό-
κληρα χρόνια. Σίγουρα υπήρ-

ξαν και τεύχη που ίσως δεν ήταν άψογα, 
δυστυχώς η καλή διάθεση δεν είναι σε κάθε 
περίπτωση αρκετή… Όμως, δεν λείψαμε και 
δεν καθυστερήσαμε ούτε μια φορά: Άνοιξη, 
Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας… Για 20 
χρόνια η Ελευθερόπολις μας καλωσορίζει 
με τα τεύχη της, κάθε εποχή. 

Με αυτό το τεύχος κλείνει ένας κύκλος 
της «Ελευθερόπολης», και αισθάνομαι ιδιαί-
τερα συγκινημένος γιατί θεωρώ την «Ελευ-
θερόπολη» σαν ένα δεύτερο παιδί μου. Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους κατά 
καιρούς συνεργάστηκα μαζί τους. Ποιον να 
πρωτοθυμηθώ… 

Τους έχω όλους μέσα στην καρδιά μου 
και τους εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου. 

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς 
σε όσους μας συντρόφεψαν όλα αυτά τα 
χρόνια σαν αναγνώστες και ιδιαίτερα σαν 
αρωγοί της εφημερίδας μας.

Αθήνα, Ιούνης 2016
Γιάννης Σ. Τσακιράκις

Εκδότης Διευθυντής  
της «Ελευθερόπολης»

ΣΣ. Το παραπάνω κείμενο βασίστηκε  
σε ομότιτλο κείμενο που δημοσιεύτηκε   

στο τεύχος 40, την Άνοιξη του 2006. 
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Την Κυριακή 05 Ιουνίου πραγματο-
ποίηθηκε και φέτος η εκδομή του 

συλλόγου Αρμενιανών Αττικής «Κρι-
τοβουλίδης». Προορισμός μας ήταν η  
Εύβοια και συγκεκριμένα η όμορφη 
Αμάρυνθος, με ενδιάμεση στάση το 
μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην 
Ανω Βάθεια Ερέτριας.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, κ. Γιάννης 
Τερεζάκης, καλημέρισε τους συμμετέχο-
ντες της εκδρομής και έχοντας ευχάριστη 
διάθεση  και κέφι ξεκίνησε λοιπόν, το 
πρωί της Κυριακής, η παρέα μας, που 
απαρτίζονταν από  λίγα άτομα, για την 
καλοκαιρινή μας αποδραση. 

Αφού περάσαμε την εντυπωσιακή καλω-
διακή (κρεμαστή) γέφυρα της Χαλκίδας, 
κάναμε  την πρώτη μας στάση που ήταν η 
παραλιακή κωμόπολη του νησιού, η Ερέτρια.  
Εκεί  ευχαριστηθήκαμε το καφεδάκι μας 
αγναντεύοντας την γαλήνια θάλασσα  της 
περιοχής και κάνοντας όμορφο περίπατο 
στη παραλία.

Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς 
την Άνω Βάθεια για να επισκεφτούμε το 
ιστορικό  Μοναστήρι του Αγίου Νικο-
λάου. Είναι ένα όμορφο ησυχαστήριο 
κατάνυξης και προσευχής, χτισμένο σε 
υψόμετρο 490 μ. Tο ύψος αυτό είναι λίγο, 
για να ονομάσεις βουνό το μέρος όπου 
είναι κτισμένη η Mονή, αλλά σου δίνει 
την εντύπωση ότι βρίσκεσαι πολύ ψηλά, 
εξαιτίας της θάλασσας και των πεδιάδων 
που απλώνονται μπροστά σου, σαν ένα 
τεράστιο καταπράσινο χαλί. Εκεί αφού 
προσκυνήσαμε, είχαμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε το τοπίο και να χαρούμε 
τις μυρωδιές που αναδύονταν από τα 
ψηλά δέντρα και φυτά που στόλιζαν την 
αυλή του ιερού, αυτού τόπου. Στο κέντρο 
δέσποζε αγέρωχο ενα πλατάνι 1000 ετών 
που φωτογραφίζονταν στην μνήμη σου 
και σε προκαλούσε να το κοιτάξεις.  

Άς μην παραλείψουμε, όμως, να αναφερ-
θούμε εν συντομία στην ιστορία αυτού του 
Μοναστηριού. Η ιστορία του ξεκινά γύρω 
στο 1460 – 1463, όπου και οικοδομήθηκε 
και αγιογραφήθηκε το Kαθολικό της Mονής.  
Απ’ το 1921 εως το 1958 η Μονή, όμως, 
άρχισε να παρακμάζει  και με την πάροδο 
των ετών να διαλύεται. H ζωή ξαναμπήκε 
στις 4 Aπριλίου 1963 και η καρδιά του 
Mοναστηριού άρχισε πάλι να χτυπάει με 
την παρουσία γυναικείας αδελφότητας. 

Αφού μάθαμε λίγα πράγματα για το 
Μοναστήρι, κεραστήκαμε και το παρα-
δοσιακό και νόστιμο λουκουμάκι απ’ τις 
μοναχες, πήραμε το δρόμο για τον επόμενο 
σταθμό μας, την γραφική Αμάρυνθο.

Η Αμάρυνθος (ή Βάθεια όπως ονομά-
ζεται από τους ντόπιους) είναι παραλιακή 
κωμόπολη της κεντρικής Εύβοιας, όπου 
ο ήλιος μοιάζει σαν να μην θέλει ποτέ να 
δύσει για να μην αποχωριστεί την ομορ-
φιά του τοπίου. Ουσιαστικά αποτελεί την 
παραλιακή συνοικία της Άνω Βάθειας.

Φτάνοντας στον προορισμό μας καθίσαμε 
σ’ ένα απ΄τα πολλα και όμορφα ταβερ-
νάκια της περιοχής στην ακροθαλασσια, 
όπου και γευτήκαμε φρέσκο ψαράκι  και 
εύγεστους καλοκαιρινούς μεζέδες. Η καλή 
παρέα και το νόστιμο φαγητό έφτανε για να 
ομορφύνει το μεσημέρι μας. Η μετέπειτα 
βόλτα στη παραλια της περιοχής ανανέωσε 
επίσης, τη διαθεσή μας και ομόρφυνε τις 
σκέψεις μας. Όποιος ήθελε, βέβαια από-
λαυσε το μπάνιο του στα γαλανά νερά της 
περιοχής. Η επίσκεψη μας διήρκησε ένα 
ευχάριστο τρίωρο, και σειρά τώρα είχε 
το απογευματινό καφεδάκι στην υπέροχη 
πόλη της Χαλκίδας.

Η Χαλκίδα είναι πρωτεύουσα του νομού 
Εύβοιας. Είναι μία πόλη κτισμένη στις 
δυο πλευρές του πορθμού Ευρίπου, το 
ένα της κομμάτι  στη νήσο Εύβοια και 
το άλλο στη Στερεά Ελλάδα.  Σημαντικό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης είναι 
το μοναδικό φαινόμενο αλλαγής της κατεύ-
θυνσης των υδάτων ανά έξι ώρες και 
ενδιάμεσα μίας ώρας στασιμότητας. Η 
καρδιά της πόλης χτυπά πέριξ της παλιάς 
γέφυρας στην καθιερωμένη βόλτα. Οταν 
η γέφυρα κατασκευάστηκε το 1962, θεω-
ρείτο επίτευγμα λόγω του μηχανισμού 
που άνοιγε προκειμένου να περνούν από 
κάτω τα καράβια. Από εκείνη τη γέφυρα 
έχει απομείνει μόνο ο σκελετός της, ενώ 
σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι η πρώτη 
φορά που κατασκευάστηκε γέφυρα στο 
στενό αυτό σημείο του Ευρίπου ήταν το 
540 μ.Χ. από τον Ιουστινιανό.

Ο περίπατος μας στον κοσμοπολίτικο 
πεζόδρομο της πόλης και το καφεδάκι 
πάνω απ΄ τα αεικίνητα νερά της και δίπλα 

στη παλιά γέφυρα του Ευρίπου μας χάρισε 
μια ανασα δροσιάς και ολοκλήρωσε μια 
ευχάριστή καλοκαιρινή εκδρομή.

Η απόδρασή μας ήταν γεμάτη από 
καλή διάθεση και κέφι. Καθ’ όλη την 
διάρκεια του ταξιδιού μας δεν έλειψαν 
τα αστεία και τα ανέκδοτα απ’ το πρό-
εδρο του συλλόγου και φυσικά απ’ ολη 
την παρέα. Επίσης δροσιστήκαμε απ’ 
το παγωμένο ρακόμελο, το οποίο μας 
το πρόσφερε ο κ. Τερεζάκης, μαζί με το 
ανάλογο κέρασμα για το οποίο τον ευχα-
ριστούμε πολύ. Ακόμα να αναφέρουμε 
ότι με την παρουσία της μας τίμησε για 
άλλη μία χρονιά, η γενική γραμματέας της 
Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου, 
η κ. Αθηνά Μαραθάκη.

Στο τέλος της διαδρομής ο πρόεδρος 
χαιρέτισε τους εκδρομείς και έτσι για άλλη 
μία χρονιά  η καλοκαιρινή μας βόλτα είχε 
φτάσει στο τέλος της. Μία εκδρομή που το 
κέφι ήταν περίσσιο, η συμμετοχή , όμως, 
ελλιπής, παρά την  επιθυμία που είχαν 
εκφράσει  αρκετά μέλη του συλλόγου να 
συμμετάσχουν.  Το αποτέλεσμα ήταν ότι 
έλαβαν μέρος περισσότεροι φίλοι του συλ-
λόγου, παρά τα μέλη του. Παρ’ όλα αυτά ο 
σύλλογος εύχεται του χρόνου η συμμετοχή 
να είναι μεγαλύτερη για να πραγματοποι-
ηθεί μία επιτυχημένη εκδρομή.

Καλό καλοκαίρι σε όλους με υγεία, 
ξεγνοιασιά και λιγότερο άγχος!!!!!!!!

                                                                                                  
Μαριάννα  Γ. Γαλανάκη

Η Χαιρετάκη Αικατερίνη του Αντωνίου 
κατέβαλε ως συνδρομή στο σύλλογο Αρμε-
νιανών ο Κριτοβουλίδης το ποσό των 50 €.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟ
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Πέθανε στις 10 Απριλίου 2016 στους Αρμέ-
νους ο Σταύρος Κονιδάρης ετών 78, και 
ετάφη στο κοιμητήριο του Ιερού Ναού του  
Προφήτη Ηλία στους Αρμένους. Ο Σταύρος 
ήταν σύζυγος της Αγάπης Χαλβαδάκη και 
πατέρας της Άννας του Στέργιου και της 
Δέσποινας.

Πέθανε στις 14 Απριλίου 2016  στην Αθήνα 
ο Ιωάννης Ανδρέα Στυλιανομανωλάκης 
ετών 60, και ετάφη στις 16 Απριλίου  στο 
κοιμητήριο του Ιερού Ναού του  Προφήτη 
Ηλία στους Αρμένους. Ο Γιάννης ήταν 
σύζυγος της Λουΐζας και πατέρας του 
Ευθύμιου και της Παγώνας.

Πέθανε στις 27 Απριλίου 
2016 στους Αρμένους η 
Μαρία Παράσχου το γένος 
Μαραγκουδάκη, ετών 87, 
και ετάφη στο κοιμητήριο 
του Ιερού Ναού του  Προ-
φήτη Ηλία στους Αρμένους. 
Η Μαρία ήταν μητέρα της 
Δήμητρας.

Πέθανε στις 20 Απριλίου 
2016 στο Νιό Χωριό ο Μιχά-
λης Αντ. Περράκης, ετών 
64, και ετάφη στο κοιμητήριο 
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στο Νιό Χωριό. 

Πέθανε στα Χανιά η Ασπα-
σία Μιχελογιάννη Παπα-
δάκη, ετών 76, και ετάφη 
στις 28 Μαΐου στο κοι-
μητήριο του Ιερού Ναού 
του  Προφήτη Ηλία στους 
Αρμένους. Η Ασπασία ήταν 
μητέρα της Ευαγγελίας.

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

Αυτοί που φεύγουν...

Με την πρώτη σταγόνα της βροχής  
σκοτώθηκε το καλοκαίρι 
Μουσκέψανε τα λόγια που είχανε γεννήσει  
αστροφεγγιές 
Όλα τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορισμόν 
Εσένα! 
Κατά πού θ’ απλώσουμε τα χέρια μας  
τώρα που δε μας λογαριάζει πια ο καιρός 
Κατά πού θ’ αφήσουμε τα μάτια μας τώρα  
που οι μακρινές γραμμές ναυάγησαν στα σύννεφα 
Τώρα που κλείσανε τα βλέφαρά σου  
απάνω στα τοπία μας 
Κι είμαστε – σαν να πέρασε μέσα μας η ομίχλη – 
Μόνοι ολομόναχοι τριγυρισμένοι  
απ’ τις νεκρές εικόνες σου. 
 
Με το μέτωπο στο τζάμι αγρυπνούμε την καινούρια 
οδύνη 
Δεν είναι ο θάνατος που θα μας ρίξει κάτω  
μια που Εσύ υπάρχεις 
Μια που υπάρχει αλλού ένας άνεμος  
για να σε ζήσει ολάκερη 
Να σε ντύσει από κοντά όπως σε ντύνει από μακριά  
η ελπίδα μας 
Μια που υπάρχει αλλού 
Καταπράσινη πεδιάδα πέρ’ από το γέλιο σου  
ως τον ήλιο 
Λέγοντας του εμπιστευτικά  
πώς θα ξανασυνατηθούμε πάλι 
Όχι δεν είναι ο θάνατός που θ’ αντιμετωπίσουμε 

Παρά μια τόση δα σταγόνα φθινοπωρινής βροχής 
Ένα θολό συναίσθημα 
Η μυρωδιά του νοτισμένου χώματος  
μες στις ψυχές μας που όσο παν 
Κι απομακρύνονται 
 
Κι αν δεν είναι το χέρι σου στο χέρι μας 
Κι αν δεν είναι το αίμα μας στις φλέβες των ονείρων σου 
Το φως στον άσπιλο ουρανό 
Κι η μουσική αθέατη μέσα μας ω! μελαγχολική 
Διαβάτισσα όσων μας κρατάν στον κόσμο ακόμα 
Είναι ο υγρός αέρας η ώρα του φθινοπωρινού  
ο χωρισμός 
Το πικρό στήριγμα του αγκώνα στην ανάμνηση 
Που βγαίνει όταν η νύχτα πάει να μας χωρίσει  
από το φως 
Πίσω από το τετράγωνο παράθυρο  
που βλέπει προς τη θλίψη 
Που δε βλέπει τίποτε 
Γιατί έγινε κιόλας μουσική  
αθέατη φλόγα στο τζάκι χτύπημα 
Του μεγάλου ρολογιού στον τοίχο 
Γιατί έγινε κιόλας 
Ποίημα στίχος μ’ άλλον στίχο αχός  
παράλληλος με τη βροχή δάκρυα 
Και λόγια 
Λόγια όχι σαν τα’ άλλα μα κι αυτά  
μ’ ένα μοναδικό τους προορισμόν: 
 
Εσένα!

«Ελένη»

Έφυγε από κοντά μας στις 14 Μαρτίου 2016, 
ο Γιάννης Στυλιανομανωλάκης, μετά από 
σύντομο αγώνα που όλοι μας δεν μπορούσαμε 
να τον πιστέψουμε. Ένας καλός φίλος, επιστή-
μονας, οικογενειάρχης, ένας καλός Αρμενιανός. 
Μας συνέδεε φιλία από τα παιδικά και τα 
σχολικά μας χρόνια, που την συνεχίσαμε και 
στα φοιτητικά μας χρόνια και μετά.

Ξεκινήσαμε μαζί την έκδοση και την φρο-
ντίδα της «Ελευθερόπολης» και για χρόνια 
συμπορευτήκαμε, μέχρι που πριν κάμποσα 
χρόνια χαθήκαμε για κάμποσο καιρό.

Ήταν ένας ονειροπόλος, με βαθύ θαυμα-
σμό στην ποίηση του Ελύτη, με αφάνταστη 
αγάπη για τη ζωγραφική του Τσαρούχη, 
που δεν ξεχνούσε όμως και να γράφει 
άρθρα σχετικά με το επάγγελμα του, το 
επάγγελμα του οικονομολόγου.

 Ο Γιάννης τον Απρίλη του 2013, έγραφε 
στο χρονολόγιό του στο Facebook, ξεχειλί-
ζοντας από αγάπη για τον μεγάλο νομπε-
λίστα ποιητή μας:

«Ο Οδυσσέας Ελύτης είναι ένας ποιητής 
που με συντρόφεψε σε όλη σχεδόν την ενήλικη 
ζωή μου και κυρίως στην πρώτη νεότητά μου. 
Γνώρισα το έργο του, κυρίως το «Προσανα-
τολισμοί», μέσα από τον «Μεγάλο Ερωτικό» 
του Μάνου Χατζηδάκι ... Θυμάμαι τον εαυτό 
μου, πρωτοετή φοιτητή, να μπαίνω σε ένα 
βιβλιοπωλείο του Παγκρατίου και να ζητώ 
το βιβλίο από ένα συμπαθέστατο βιβλιοπώλη 
απαγγέλλοντάς του το «… με την πρώτη στα-
γόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι...» 

...∙ δεν το ήξερε, αλλά βοήθησε μια κυρία, η 
οποία βρισκόταν εκεί φυλλομετρώντας τα 
βιβλία των προθηκών του βιβλιοπωλείου..., 
οι «Προσανατολισμοί» βρισκόταν για πάνω 
από 10 χρόνια κάτω από το μαξιλάρι μου... 
στις χαρές και προπάντων στις θλίψεις μου... 
Μπορώ να πω, όμως, ότι ακόμη δεν το έχω 
διαβάσει όλο... δυο-τρεις στίχοι ήταν ικανοί 
να με ταξιδέψουν».

Του αφιερώνουμε στον τελευταίο τούτο 
χαιρετισμό, την «Ελένη» από την ποιητική 
συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη, Προσανατολισμοί.

Λουίζα, Πέγκυ, Θέμη θα τον θυμόμαστε 
μαζί σας.

Γ. Τ. 

Έφυγε κι άλλος δικός μας…

Η αείμνηστη Ελένη Ιωάννου Καβρουλάκη,  
με το κοπανέλι της (κουσούνι το λέγαμε στους 
Αρμένους). Την φωτό μας την παραχώρησε  
η οικογένειά της.
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Πολιτιστικές Εκδηλώσεις “ΑΡΜΕΝΟΙ 2000”

Η επιτροπή υλοποίησης του έργου της 
συλλογής των ιστορικών και λαογραφικών 

στοιχείων των Αρμένων, είχε προγραμμα-
τίσει τις ημέρες του ΄Αγιου Πάσχα, ως ένα 
χρονικό σημείο έναρξης των προσπαθειών 
υλοποίησης της συλλογής των στοιχείων 
αυτών. Βέβαια χρειάστηκε η γενναία συμ-
βολή του Παυλή του Κουτσούπη, που μας 
προμήθευσε τον προσωπικό του εκτυπωτή, 
του ξαδέλφου μου του Γιάννη του Στυλιανο-
μανωλάκη, που έτρεχε στα Χανιά χρονιάρες 
μέρες για να προμηθευτεί χαρτί εκτύπω-
σης και πάλι του Παυλή, που έτρεχε στο 
Λύκειο που είναι και υποδιευθυντής για να 
φωτοαντιγράψουμε κάποια αντίγραφα του 
Ερωτηματολογίου Λαογραφικής Ερευνας 
των Αρμένων, αφού παρά τις προσπάθειές 
μου δεν το είχα ολοκληρώσει μέχρι τότε.

Παρολίγο νάρθει ο παπά-Νικολής με τον 
Επιτάφειό ντου στο Κοινοτικό κατάστημα, 
που ευγενώς μου παραχώρησε ο Δήμος 
Αρμένων, διά του εκπροσώπου του Γιώργη 
Χαλβαδάκη, για να εργαστώ όσο χρόνο μου 
χρειάστηκε. Βραδυάστηκα κι εκείνη τη μέρα 
και λαχανιασμένοι τζιρητούσανε ο Γιάννης 

ο Τσακιράκις με το άλλο της επιτροπής το 
Στρατή το Τσιτσιρίδη να μαπομαζώξουνε : 
“Βγαίνει ο Επιτάφειος, θάρθεις γη να πούμε 
του παπά να τονε φέρει έπαε;”.

Τέλος πάντων από τη προηγούμενη μέρα 
του Πάσχα είχε δοθεί η ώρα και ο τόπος 
συνάντησης, όσων θα βοηθούσανε, για να 
συνεννοηθούμε ήντα θα κάνομε. 

Απόγευμα και Πρωτομαγιά και μέρα 
Δευτέρα και είχαμε πάει με το Γιώργη το 
Χαλβά και το Νίκο τη Μπλομπλότα να απο-
θιάξουμε το χώρο, που θα μας σε φιλοξενούσε 
την ομήγυρη, στο Κοινοτικό γραφείο πάλι, 
αλλά χρειαζότανε να ανοίξομε τόπο, γιατί 
είτανε κάτι πολλές κούτες με βιβλία, δωρεά 
στη Κοινοτική βιβλιοθήκη του γαμπρού του 
συχωρεμένου του Στέφανου του Φρεσκάκη, 

του Τριαρίδη που ζει στη Θεσσαλονίκη.
Περνούσε η ώρα μα πράμα. Κανείς δε 

φαινότανε. Τελικά ήρθαν η ανηψιά του 
Γιάννη του Τσακιράκη η Πέγκυ Τσακιράκη 
που σπουδάζει Ψυχολογία, η κόρη της 
Ζωής της Χατζηδάκη η Κική Βασσάλου, που 
σπουδάζει Φιλολογία στη Θεσσαλονίκη. Νέα 
βλαστάρια του χωριού γεμάτα ζωντάνια και 
δίψα για κοινωνική προσφορά. Ο Γιώργης, 
ο Νικόλας, ο Ντίνος ο Μαραγκούδης και 
δε θυμούμαι και ποιος άλλος. Και φυσικά 
και η Επιτροπή.

Από νωρίς είχε έρθει στσα Αρμένους 
και ο Πρόεδρός τση ο Φρεσκάκης ο Γιώρ-
γος, για να συναντηθεί με το γλύπτη της 
προτομής του Μιχελογιάννη, το Βοσκάκη 
και να συνεννοηθούνε και με τσι άλλους 
πού θα τοποθετηθεί το καλλιτέχνημα και 
κάτι τέτοια.

Ε! Αφού έκανα τη σχετική ενημέρωση 
περί του τρόπου, που μου φαινότανε ως 
ο πλέον κατάλληλος για τη συλλογή των 
στοιχείων και διένημα τα ερωτηματολόγια 
και κάτι δημοσιογραφικά μαγνητοφωνάκια, 
που είχα προμηθευτεί από την Αθήνα, ο 
Ντίνος λέει, πως είχε μηνύσει του Νικήτα 
του Γιώργη για νάρθει να μας σε δώσει μια 
πρώτη συνέντευξη.

Τσιρητά όξω και σε δυο λεφτά νάτονε 
το Γιώργη, φουριόζο και πανέτοιμο και 
ορεξάτο για δουλειά.

Βέβαια εμείς δε είχαμε κατά νου μια τέτοια 
ενασχόληση, αλλά η γοητεία της αφήγησης 
του Γιώργη, που είναι σε όλους γνωστή, 
ήταν καταπέλτης σε κάθε λιγοψυχία μας.

Αρχίνηξε εδά ο Γιώργης και που να 
τελειώσει. Νάναι καλά.

Μας σε βράδυασε βέβαια, αλλά να μη σας 
σε πω και ψόμματα το φχαριστηθήκαμε με 
το παραπάνω. Και ήντα δε μας είπε.

Ο σύλλογος θεωρεί το Νικήτα-Γιώργη 
Νικητάκη από τσι ποιο ικανούς για τέτοιες 
δουλειές. Προϋπάρχει, βέβαια και το προ-
σωπικό του ενδιαφέρον γι αυτά τα θέματα 
και μάλιστα αργότρα έμπεψε του εκδότη μας 
και εργασία για τα τοπονύμια των Αρμένων, 
που μου φαίνεται θα δημοσιευθούνε σ’ 
αυτό το φύλλο. Έκανα μια προσπάθεια και 
απομαγνητοφώνησα κάποιες διηγήσεις του 
Γιώργη και σας τις παρουσιάζουμε, προς 
παράδειγμα και γνώση.

Καλή αρχή, λοιπόν χωριανοί. Ποδαρικό 
κάνει ο Γιώργης ο Νικήτας.       

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ

Δημοσιεύομε στη μνήμη του Γιάννη Στυλιανομανωλάκη δυο κείμενά του που είχαν δημοσιευθεί το 2000  
στο τεύχος 17 της «Ε» με αφορμή τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις «ΑΡΜΕΝΟΙ 2000», και τη λαογραφική  

έρευνα που με αφορμή τις εκδηλώσεις ξεκίνησε, όπου ο Γιάννης ήταν πρωταγωνιστής.

Τότε που νομίζαμε πως με τα περιστέρια  
θα αλλάζαμε τον κόσμο… 

Σύνταγμα, Νοέμβρης 1975.
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ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε από τους αγαπητούς αναγνώστες τα παρακάτω ποσά ως οικονομική 
ενίσχυση της εφημερίδας μας. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Γάμοι

Ο Τσακιράκης Στέλιος γιος του Γιάννη 
Τσακιράκι και της Γκικοπούλου Βασιλι-
κής και η Βγενά Χρύσα κόρη του Χρήστου 
Βγενά και της Παπαδοπούλου Άρτεμις 
παντρεύτηκαν στις 27 Μάη 2016 στο Δημαρ-
χείο της Καισαριανής. Κουμπάροι ήταν η 
Φωτεινή Γεωργακοπούλου και ο Γιάννος 
Κατραμάδος. Ακολούθησε γλέντι στο κέντρο 
«Νέο Κάστρο».

Ζκέρης Βασίλης  Αθήνα  20 € 
Καλούδη Φανή  Αρμένοι 10 € 
Τερεζάκη Ειρήνη  
του Μανώλη  Χανιά  50 € 
Βεζάκης Νικόλαος  Αθήνα  50 € 
Βασσάλος Μιχάλης  Αθήνα  20 € 
Παπαγιαννάκη  
Κατερίνα  Χανιά  50 € 
Πολυχρονάκης  
Πολυχρόνης  
του Γεωργίου  Αθήνα  50 € 
Πατεράκης Γιάννης  
του Νικολάου  Χανιά  50 € 
Παπαδάκης Γεώργιος  
του Χαραλάμπους  Καλύβες  40 € 
Ξυπολιτάκης Φώτης  Αρμένοι  10 € 
Οικονομόπουλος Άρης  Αθήνα  50 € 
Λυκάκης Σταύρος  Αθήνα 20 € 
Βασιλάκης Μιχαήλ  Βέροια 50 € 
Μυλωνογιάννης  
Αλέξανδρος  Χανιά  30 € 
Γεωργουδάκης  
Λευτέρης   Αθήνα  30 € 
Παπαδοπούλου 
-Μανταδάκη Κούλα  Θεσ/νίκη  50 €

Βιριράκη Σμαράγδη  
στη μνήμη του συζύγου 
της Νικολάου και αντί  
εννεάμηνου μνημόσυνου,  100 € 
Μιχελογιάννη Φατούρου  
Ασπασία  Αθήνα  50 € 
Καβρουλάκη Καρδάμη  
Ιωάννα  Αθήνα  30 €

Από παραδρομή στο προηγούμενο τεύχος, 
παραλείψαμε να αναφέρουμε ότι η προ-
σφορά 50 € της Τερεζάκη Σοφίας του 
Μιχαήλ ήταν στη μνήμη του Γιάννη 
Μιχαήλ Καλλιβρετάκη.

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.

Πήρε το πτυχίο του ο Παπα-
δάκης Μαθιός, γιός του 
Γιάννη Παπαδάκη και της 
Χρυσούλας, από το τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών ΗΥ 
του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου.

Η Υακίνθη Παπαδάκη κόρη του Μανώλη 
και της Χριστίνας πήρε το πτυχίο της 
τον Νοέμβρη του 2015 από το τμήμα Επι-
στήμης Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (Ηράκλειο).

Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες,  
καλή σταδιοδρομία, και στους δικούς τους 

να τους χαίρονται!

Επτά γαλάζιες σημαίες  
στον Αποκόρωνα

Στις 29 φθάνουν φέτος οι γαλάζιες σημαίες 
που θα κυματίζουν στις παραλίες του νομού 
των Χανίων σύμφωνα με ανακοίνωση 
από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 
της Φύσης. Οι παραλίες που κατέκτησαν 
Γαλάζια Σημαία στον Αποκόρωνα είναι: 
Καλύβες Μαϊστράλι/Ξυδά και Κυανή Ακτή, 
Αλμυρίδα, και στη Γιωργούπολη Καβρός, 
Καβρός /Eliros Mare, Περαστικός.

Ο Δήμος Αποκορώνου υποδέχτηκε, στις 5 
Ιουνίου, τον μεγάλο συνθέτη στο ανοιχτό 
«θέατρο Μίκης Θεοδωράκης» στο Εμπρό-
σνερο, όπου ο δήμαρχος, Χαράλαμπος 
Κουκιανάκης, του επέδωσε το κλειδί του 
Δήμου και την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την αναγόρευσή του σε 
επίτιμο δημότη Αποκορώνου.

Ακολούθησε συναυλία από το Μουσικό 
Σύνολο Βάμος με τραγούδια του Μίκη 
Θεοδωράκη στο κατάμεστο από κόσμο 
θέατρο.

Ο Αποκόρωνας τίμησε τον Μίκη Θεοδωράκη

Στην πάνω φωτογραφία από αριστερά η κου-
μπάρα, ο κουμπάρος και οι νεόνυμφοι. 
Στην κάτω ο γαμπρός με τους φίλους του, στο 
πατρικό του σπίτι, λίγη ώρα πριν ξεκινήσει 
να πάει να πάρει τη νύφη. Δεξιά ο δημοτικός 
σύμβουλος Καισαριανής, Σήφης Τσιτσιρίδης 
που τέλεσε το γάμο.

Νέο ιατρείο
Νέο ιατρείο ξεκίνησε η συγχωριανή μας 
Κατερίνα Παπαγιαννάκη στις Καλύβες. 
Ήδη λειτουργεί διενεργώντας εξετάσεις 
υπερήχων και τρίπλεξ και στο άμεσο μέλλον 
– μόλις δοθεί η άδεια σκοπιμότητας- θα 
διενεργούνται ψηφιακές ακτινογραφίες 
και ψηφιακές μαστογραφίες. 

Πήραν το πτυχίο τους 


