
Πρόσκληση

* Η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου 
σε συνεργασία με το Σύλλογο Φρεδιανών 
Αττικής «η Ευαγγελίστρια», σας προσκα-
λούν στην κοπή της Αγιοβασιλόπιτάς 
τους, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 
2017 στις 11 π.μ, στο Αμφιθέατρο της 
Κρητικής Εστίας, Στράβωνος 12, στο 
Παγκράτι. Τη Βασιλόπιτα όπως κάθε 
χρόνο θα ευλογήσει ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκο-
ρώνου κ.κ Δαμασκηνός. 

* Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους 
συνεπαρχιώτες και ιδιαίτερα τα σωμα-
τεία μέλη, ότι η Ομοσπονδία έχει Γενική 
Συνέλευση και αρχαιρεσίες την Κυριακή 5 
Φεβρουαρίου-ώρα 10.30 πμ, στα γραφεία 
της, Νικηφόρου 8-5ος όροφος.

Ο Πρόεδρος, Γιάννης Τερεζάκης
Η Γεν. Γραμματέας 

Αθηνά Μαραθάκη

Aρμένοι
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Η ελπίς των απελπισμένων. Φορητή εικόνα 
της Θεοτόκου, Μονής Αρκαδίου, 17ος αιώνας.
Από το ημερολόγιο της Κρητικής Εστίας, 2008

Ο Σύλλογος Αρμενιανών Αττικής  
κόβει την πίτα του

Ο Σύλλογος Αρμενιανών Αττικής «ο Κρι-
τοβουλίδης» σας προσκαλεί στην κοπή 
της Αγιοβασιλόπιττάς του, την Κυριακή 
29/01/2017 και ώρα 10.30 π.μ. στο μεζε-
δοπωλείο «Εξωστρεφής», Πλαταιών 36 και 
Σφακτηρίας στο Βοτανικό (4η παράλληλος 
Ιεράς Οδού στον ίδιο χώρο που κόπηκε 
και πέρυσι). Την ίδια μέρα θα γίνει και 

ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου, γι' 
αυτό, σας παρακαλούμε να πλαισιώσετε το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου 
για την επόμενη διετία.

Ο Πρόεδρος, Γιάννης Τερεζάκης
Ο Γενικός Γραμματέας

Αργύρης Κουρομιχελάκης

Στο τεύχος που έχετε στα χέρια σας, μπορείτε να διαβάσετε…
2  σελ. 2: Ένας μικρός χαιρετισμός  

στον Χαράλαμπο Μπουρνάζο,  
της Πόπης Γαβριλάκη-Λαμπρινέα

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

2  σελ. 4: Η εκδρομή της Ομοσπονδίας,  
του Γιώργου Γιακουμινάκη

2  σελ. 5: Η έκθεση ζωγραφικής  
του Βαγγέλη Τσινταράκη

2  σελ. 6: Το Γραμματσάκι,  
του γερω-Χαράλαμπου

2  σελ. 7,8, 9, 10: Η περιπέτεια  
των 70 Κρητών κατά το κίνημα  
της 1ης Μαρτίου 1935, ποίημα  

Καλά Χριστούγεννα  
& Καλή Πρωτοχρονιά

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο νέος Χρόνος 2017!
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς η «Ελευ-
θερόπολι», τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου Αρμενιανών Αττικής «ο Κρι-
τοβουλίδης» και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων, απευθύνουν σε όλους τους 
Αρμενιανούς, όπου και αν βρίσκονται, θερμές ευχές για υγεία, χαρά και προκοπή.

Χριστούγεννα 2016

του Ευθύμη Χριστοδουλάκη
2  σελ.11: Στέλιος Αναστασιάδης,  

ένας καλλιτέχνης που «όσοι γνώρισαν  
τον λάτρεψαν»

2  σελ. 12: Υιοθετώντας το αρχαίο θέατρο 
της Απτέρας, της Ειρήνης Καλαϊτζάκη

2  σελ. 13: Βιβλία που μας έστειλαν
2  σελ. 13: Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς  

& Τα κάλαντα των Χριστουγέννων
2 σελ. 14: Αυτοί που φεύγουν…  
2  σελ. 14: Του Ψηλορείτη οι στράτες
2  σελ. 15: Ο Κακοφούνταλος, αφήγηση  

του αείμνηστου Γιώργη Αντ. Νικητάκη
2  σελ. 16: Κοινωνικά

Η Παρθένος σήμερον
τον υπερούσιον τίκτει
και η γη το σπήλαιον

τω απροσίτω προσάγει.
Άγγελοι μετά ποιμένων

δοξολογούσι,
μάγοι δε μετά αστέρος

οδοιπορούσιν
δι’ ημάς γαρ εγεννήθη

παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.

Οι πιο πάνω στίχοι είναι από το κοντάκιο 
του Ρωμανού του Μελωδού, που ψέλνεται 
στον όρθρο των Χριστουγέννων.

Ο Ρωμανός ο Μελωδός έζησε τον έκτο 
αιώνα, και κατά τον διάσημο Γερμανό 
βυζαντινολόγο Κ. Κρουμπάχερ είναι ο 
μεγαλύτερος θρησκευτικός ποιητής του 
κόσμου.

Οι πολλές αρετές της ποίησης του Ρωμα-
νού «την αναδείχνουν σαν ένα από τα 
λαμπρότερα δείγματα της εκκλησιαστικής 
ποίησης του Βυζαντίου».

Ο Οδυσσέας Ελύτης, μεγάλος θαυμαστής 
και μελετητής του Ρωμανού, έγραφε σε 
σχετική μελέτη του, του 1975:

«Διάκονος ήταν και, καθώς φαίνεται, 
διάκονος έμεινε ως το τέλος της ζωής του 
ο Ρωμανός. Είναι αυτό ένα μεγαλείο που 
[…] μας βοηθεί να βλέπουμε τους δημι-
ουργούς μέσα στη μόνωσή τους και να 
τους παρακολουθούμε στον αγώνα τους 
για μιάν αφιλόκερδη αποτίμηση της ζωής 
και των αξιών που περικλείνει.

Εκεί σ’ ένα κελί του ναού της Θεοτόκου 
της “εν τοις Κύρου”, τον φαντάζομαι κι 
εκείνον να βαδίζει επάνω κάτω μια ζωή 
ολόκληρη παλεύοντας με τις λέξεις όπως 
ο Σολωμός, κι ας ήταν ένας κόμης, όπως 
ο Παλαμάς, κι ας ήταν ένας γραμματικός. 
Δεν γίνεται αλλιώς η ποίηση […]

Οι χρόνοι που ακολούθησαν μας έδω-
σαν ασφαλώς περισσότερο έμπειρους στον 
χειρισμό της γλώσσας υμνογράφους. Όμως 
αυτός, ο πρώτος, παραμένει μοναδικός ο πλη-
σιέστερος και προς τους αρχαίους και προς 
τους σύγχρονους ποιητές μας, ένας κρίκος 
ανοξείδωτος ανάμεσα σε δυο μεγάλες περι-
όδους ενός και του αυτού πολιτισμού. Αυτός 
επέτυχε να διατηρήσει και ν’ ανανεώσει τους 
εκφραστικούς πυρήνες που πρέπουν στο ήθος 
του ελληνικού λόγου. Και αυτός θεμελίωσε 
αρχιτεκτονήματα που ο ίδιος σχεδίασε πάνω 
στις ανάγκες της συγγραφικής του αποστολής. 
Τα δύο αυτά, επιστεγασμένα από την ηθική 
του προσωπικότητα, την αναπτυγμένη στο 
μάκρος μιας συνεπέστατης προς τις ιδέες του 
ζωής, είναι που του έδωσαν το δικαίωμα να 
πλαγιοϋπογράφει τις συνθέσεις του με την 
τόσο υπερήφανη, στο βάθος, ρήση: Τούτο 
του ταπεινού Ρωμανού».

ΧΑΡ. ΜΠ.



ελευθερόπολις2

Αφορμή για τις παρακάτω σκέ-
ψεις είναι τα είκοσι χρόνια 

που έκλεισε η εφημερίδα μας και 
η προσφορά του Μπάμπη στην 
«Ελευθερόπολι» και στον τόπο μας. 
Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν 
«κριτική» η οποία βέβαια απαιτεί 
άλλου είδους «γνώση» και άλλης 
κατάρτισης ανθρώπους, μελέτη 
και χρόνο, για να αντιμετωπιστεί 
επαρκώς το πνευματικό του έργο. 
Απλά παραθέτω κάποιες σκέψεις 
που έκανα διαβάζοντας το τελευταίο 
«γραμματσάκι» του και αναπολώντας 
τον πλούτο της σελίδας «Η Ροδαρά 
μας», που επιμελείται τόσα χρόνια.

Ο Κούντερα στο βιβλίο του «Η Τέχνη του 
μυθιστορήματος» υποστηρίζει πως αγέ-
λαστοι σκεφτικοί άνθρωποι δεν μπορούν 
να γράψουν μυθιστόρημα και τ́  αρέσει να 
σκέφτεται πως την ώρα που ο θεός γελά, 
δημιουργούνται τα ωραιότερα έργα τέχνης. 

Επικαλούμαι τον παραπάνω συλλογισμό 
γιατί θεωρώ, ότι ταιριάζει απόλυτα στην 
λογοτεχνική περίπτωση του Χαράλαμπου 
Μπουρνάζου, ή Χαράλαμπου «Ελευθερο-

πολίτη», όπως ο ίδιος στην εφημερίδα μας 
αυτοπροσδιορίζεται. 

Μόνο που δεν είμαι σίγουρη αν πρώτα 
ο Θεός γελά κι ύστερα γράφει ο Μπάμπης 
ή γράφει ο Χαράλαμπος και γελά ο Θεός. 
Τίποτα δεν εμποδίζει βέβαια και τα δυο 
να γίνονται ταυτόχρονα και να μην είναι 
χρεία καμιά να το προσδιορίσουμε. Και 
ο Μπάμπης από το γέλιο του Θεού να 
εμπνέεται και ο Θεός να γελά με τα γρα-
φόμενά του. 

Γελά ο Μπάμπης, γελούν οι ιστορίες 
και «τα γραμματσάκια του», γελούν κι οι 
απλοί άνθρωποι που αναγνωρίζουν τα 
γλωσσικά τους «σουσούμια», κι ευτυχούν 
ανακαλύπτοντας, έκπληκτοι κι αθώοι, 
μέσα στις ιστορίες του, την ομορφιά της 
ζωής τους. 

Θ΄ακουστεί κοινότοπο πως η ζωή σ΄άλ-
λους χαρίζει και σ΄άλλους δε χαρίζεται. 

Ο Ρένος Η. Αποστολίδης, συνήθιζε να 
ενθαρρύνει τους νεότερους λέγοντας, πως 
η ζωή χαρίζεται σε όλους. Και πως « εν 
σπέρματι» το τάλαντο της τέχνης υπάρχει 
και χτυπά το καμπανάκι όλων των ψυχών. 
Άλλο αν κάποιοι τ΄ακούν κι άλλοι όχι. 
Και βέβαια δε φτάνει να το «ακούσουν». 
Απαιτείται κατόπιν δουλειά, επιμονή κι 
υπομονή. Σαν το καλό χωράφι που θέλει 
σκάψιμο καλό για να καρπίσει. Ο υμνωδός 
στο τροπάριο της Μεγάλης Τρίτης, ιστο-
ρεί την ευθύνη όλων μας απέναντι στο 
τάλαντο, που ο Θεός μας έβαλε στο χέρι. 

Στην περίπτωση του Μπάμπη δεν υπάρχει 
αμφιβολία καμιά, ούτε για το «χάρισμα», 
ούτε για την σκληρή δουλειά, το επίμονο 
σκάψιμο και την ευθύνη του πνευματικού 
ανθρώπου, απέναντι στο «τάλαντο», που 
του χαρίστηκε. 

«Οι ποιητές δεν εφευρίσκουν το ποί-
ημα, Το ποίημα είναι κάπου εκεί, εδώ και 
πολύ καιρό είναι εκεί. Ο ποιητής άλλο δεν 
κάνει παρά να το ανακαλύπτει» λέει ο Γιαν 
Σκάτσελ ένας Τσέχος ποιητής. 

Κ’ οι ιστορίες του Μπάμπη είναι εκεί. 
Στην καθημερινότητά του, που είναι και 
δική μας. Πανανθρώπινη, δύσκολη και 
δυσβάσταχτη. Εκεί κατοικούν, εκεί χαμη-
λώνει με αγάπη μαστοριά και μαεστρία, 
σαν τη λιομαζώχτρα των παιδικών μας 
χρόνων, που μαζεύει καταχείμωνο ανάμεσα 
σε λάσπες και σε χώματα τον ευλογημένο 
καρπό. Σκάβει και ψαχουλεύει στη «σιωπή 
των απλών καθημερινών πραγμάτων», 
ανακαλύπτει την ουσία τους, την ευλογία 
των πανάρχαιων λέξεων του τόπου μας, 
τις ξεδιαλέγει ανάλογα με τη δύναμη τους, 
τις βάζει στη σειρά, τις υφαίνει και τις 
ξομπλιάζει, και μας παραδίδει τα «γρα-
ματσάκια του», μινιατούρες, κομψοτεχνή-
ματα, σαν τα κεντήματα και τις δαντέλες 
των μανάδων μας. Σε λόγο λιτό, απλό κι 
αρμονικό, με δυναμική, κίνηση και ροή, 
ζωντανό, και πάντα φροντισμένο. 

Ψηλαφίζοντας τα γνήσια και τα σίγουρα 
μονοπάτια της τέχνης, τα «οριακά μας 
βιώματα» - όπως έλεγε ο Νίκος ο Φωκάς 
- εκεί όπου συναντούνται οι πόνοι και 
τα βάσανα του κόσμου, καταφέρνει να 
ξεπεράσει τον πόνο και τα δύσκολα και να 
μερέψει τη μοναξιά μας. Τα κείμενα του 
είναι κάλεσμα για συνάντηση βιωματική 
τόσο για τον αθώο αμύητο όσο και για τον 
μυημένο αναγνώστη. 

Αν και κατέχει πάρα πολύ καλά την 
τέχνη να χαμηλώνει, λίγο υποψιασμένος 
να είσαι, αντιλαμβάνεσαι πίσω από την 
φαινομενική απλότητα τα στέρεα πατήματα 
της γραφίδας του, την εξαντλητική μελέτη 
και τα κουραστικά διαβάσματα του. 

Ο λόγος του αποφεύγει τις προφάσεις. 
Ο ίδιος βγαίνει από το προσκήνιο της 
γραφής, μπαίνει στο πετσί των ηρώων του 
και γίνεται ένα μαζί τους. Ύστερα παρα-
μερίζει και κάνει τόπο στον αναγνώστη. 
Που όσο διαβάζει τις ιστορίες του, τόσο 
ανακαλύπτει καινούριες αρετές, διεισ-
δύει σε εσώτερες πτυχές κι απολαμβάνει 
πολυεπίπεδα ταξίδια. Γνήσιος, ανθρώπι-
νος, άλλοτε κονταροχτυπιέται κι άλλοτε 
συμφιλιώνεται με την ανθρώπινη μοίρα, 
κανακεύει τους πόνους, καταλαγιάζει τους 
φόβους, νικά ανασφάλειες κι αδυναμίες. 
Σκύβει με αγάπη σ’ ότι αντέχει στο χρόνο, 
αναδεικνύει αρχές και αξίες αρχέτυπες, 
την ευλογία να ζεις σε αυτό τον τόπο, 
σταυροδρόμι και συγκερασμό πολιτισμών, 
αντιστέκεται με χιούμορ και σκεπτικισμό σ’ 
ό,τι εκείνος θεωρεί νεωτερικό κι αδόκιμο, 
καλεί σε πνευματική εγρήγορση, χωρίς 
τυμπανοκρουσίες και διδακτισμούς, και 
οδηγεί σε υπαρξιακή ασφάλεια και ειρήνη. 

Είτε γράφει είτε μιλά, αισθάνεσαι ότι σε 
κοιτάζει κατάματα και γελώντας ὀπως τόσα 
χρόνια γελώντας πορεύεται και κατάματα 
ατενίζει τον τόπο μας και τη ζωή του. 

Ένας μικρός χαιρετισμός  
στον Χαράλαμπο Μπουρνάζο

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

μέχρι 5/3/2017.
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Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

αντινάδες
Όσ’ άστρα έχει ο ουρανός  
και φύλλα το σπαρμένο
τόσες φορές να σε φιλώ,  
μάθια μου, δε χορταίνω.

Όσ’ άστρα έχει ο ουρανός  
τριγύρω στο φεγγάρι
τόσα καληνυχτίσματα σου 
μπέμπω κάθε βράδυ.

Στο παραθύρι πούσαι  
συ γαροφαλιά δεν πρέπει,
γιατί ’σαι συ γαροφαλιά  
κι οπού ’χει μάθια ας βλέπει.

Το γιασεμί επέρασε,  
κι είπε του κρίνου γεια σου·
– ανάθεμά σε, γιασεμί,  
κι ίντα ’ναι η μυρωδιά σου.

Για σένα ρούσα και ξανθιά  
και κρουσταλλένια βρύση
θα βάλω το κορμάκι μου  
στη φυλακή να λύσει.

Ως στέκει τ’ άδολο κρασί  
στη φαρφουρένια κούπα
ετσά σου στέκου, μάθια μου, 
τα τσοχαδένια ρούχα.

(Νικόλαος Β. Τωμαδάκης,  
«Δίστιχα εκ Κισσάμου»)

ινίγματα

Πέντε δούλοι κουβαλούνε,  
τα σφυριά σγυροκοπούνε

(τα πέντε δάχτυλα και τα δόντια)

Όλη μέρα κούτσουδος,  
και καθ’ αργά τρουλίτης (ο λύχνος)

Μαυροφόρα βαρεμένη 
και στσι κήπους δεν πηγαίνει, 
μα τα λάχανα μαραίνει (το τσουκάλι)

θιβολές
Καπετάν Σήφης

Μέσα στη λαύρα του καλοκαιριού, 
ο καπετάν Σήφης ήτανε ξαπλω-
μένος στον σκιανό των δέντρων 
στη ρεματιά και δροσιζότανε.
Ξεσταλού,* του φωνάζει ο ανε-
ψιός του:
–Μπάρμπα Σήφη, μπάρμπα Σήφη…
Μιλιά εκείνος.
–Μπάρμπα Σήφη, μπάρμπα Σήφη…
Άχνα εκείνος.
Στο τέλος, βάζει τις φωνές κάποιος 
άλλος:
–Καπετάν Σήφη, καπετάν Σήφη…
Πετάγεται ο καπετάν Σήφης και 
απαντά:
–Ίντα θέλετε, μωρέ; Γιάντα δε 
μιλάτε αποξαρχής ντρέτα;
Ξεσταλού: Νωρίς το απόγευμα, που 
επαναλαμβάνεται η μετακίνηση των 
κοπαδιών προς τη βοσκή. 

Όπως και  
ο προφητάναξ Δαυίδ

Σ’ ένα γάμο που γίνηκε στο χωριό, 
ο παπάς, που ήτανε πριν γίνει 
παπάς λυράρης, ξεχάστηκε, παρα-
σύρθηκε από τη γενική ευθυμία, 
πήρε τη λύρα στα χέρια και έπαιξε 
για τους γαμηλιώτες.
Άμα το έμαθε ο Δεσπότης, θύμωσε 
και τον φώναξε να του κάνει 
παρατήρηση. Ο παπάς πήγε, 
μα κρατούσε κι ένα ταψί μ’ ένα 
γουρουνάκι ψητό μέσα. Μπαίνει 
στο δεσποτικό, λέει τ’ όνομά του 
κι ακούει τον Δεσπότη, θυμω-
μένο, να φωνάζει:
– Πού είν’ αυτός ο χοίρος;
Χωρίς να χάσει καιρό ο παπάς, 
προχωρεί και προσφέρει στον 
Δεσπότη το ταψί, λέγοντας:
– Ορίστε, Δέσποτά μου.
Ο Δεσπότης, βλέποντας το ροδο-
κόκκινο γουρουνόπουλο, μαλάκωσε.
–Μα, ευλογημένε. Τ’ ήταν οι 
δουλειές σου στο γάμο;
–Τι έκαμα, Δέσποτά μου;
–Να, που τραγουδούσες κι έπαιζες 
και το λυράκι.
–Μήπως και ο προφητάναξ Δαυίδ 
δεν έπαιζε λύρα και δεν τρα-
γουδούσε; Μάλιστα κι εχόρευε…
Ο Δεσπότης βρήκε σωστή την 
απάντηση και δεν τον τιμώρησε.

(από το βιβλίο «Αθιβολές» του Αριστ. 
Ι. Κριάρη, τόμ. Β΄, εκδόσεις «Κνω-

σός», Αθήνα 1976, σ. 27 και 69)

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

όγου χάριν  
Ερωτόκριτος 

Κρήτη, γύρω στα 1610

Αρετούσα:
H Φύση τσ’ αναστεναμούς ήκαμε, όντε κινούσι, 
πάντα τα φύλλα τση καρδιάς, ομπρός να τους γρικούσι.
Kι ως έβγουν από την καρδιάν, και μες στο στόμα μπούσι,        
με τον αέρα βγαίνουσι κι αέρα πά να βρούσι.
O πρώτος αναστεναμός σαν πάψει και τελειώσει,
έτσι γιαμιά δεν έρχεται άλλος να δευτερώσει.
Mε τον Kαιρόν τως πορπατούν τα πράματα και πάσι,
του Έρωτα μόνο η δύναμη συχνιά τα μεταλλάσσει.         
Kαι τούτοι, οπού συχνιάζουσι σαν το νερό στη βρύση
δεν είν’ καλοί αναστεναμοί, ωσάν το θέλει η Φύση.
Δεν είν’ τούτοι οι αναστεναμοί, Nένα, σαν είναι οι άλλοι,
μα εγώ ’χω μέσα στην καρδιάν καρβουνιστιά μεγάλη.
Kι ο Έρωτας είν’ ο μάγερος, συμπαίνει και σπουδάζει,   
και τσι φτερούγες του συχνιά ανεβοκατεβάζει.
Φυσά και ξάφτει τη φωτιάν, μην πάγει να του σβήσει,
τη μαγεριάν ακάμωτη δε θέ’ να την αφήσει.
Kείνος ο αέρας των φτερών, που ξάφτει το καμίνι,
κάνει τον αναστεναμόν, π’ έτσι συχνιά με κρίνει,         
και δεν ευρίσκει ανάπαψιν στο στήθος η καρδιά μου,
μα πάντα μ’ αναστεναμόν έρχεται η αναπνιά μου.
Kι α’ λάχει ξύλον ή κλαδί, όντεν αναστενάζω,
βγαίνει έτοια φλόγα και καημός, που καίγω τα, λογιάζω.
Kι είναι η καρδιά μου στην πυράν, και καίγεται στη λαύρα,          
σαν κάρβουνο είναι κόκκινη, τα φύλλα τση είναι μαύρα.
Μαγάρι ν’ αποκάηκε, να γίνηκεν αθάλη,
να πάψουσιν οι πόνοι τση κι η παίδα τση η μεγάλη!
Παρακαλώ το να γενεί, μα κείνος δεν το θέλει,
κι ορέγεται τους πόνους μου το πίβουλο κοπέλι.         
Kαι πώς μπορώ να βουηθηθώ στου Πόθου το κανίσκι;
Kι όπου μ’ αγγίξει η χέρα σου, Pωτόκριτον ευρίσκει.
Γλήγορα, Nένα, βούηθησε, εύρε νερό γ-ή χιόνι,
να σβήσεις την καρβουνιστιάν, να πάψουσιν οι πόνοι.
Mα τό δροσίζει καίγει με, το καίγει με μαργώνει,  
και τό γυρεύγω γιατρικόν, βαρίσκει και λαβώνει.
O νους μου τα βουνιά κρατεί και μες στα δάση μπαίνει
κι όντε πετά στον Oυρανόν, στα βάθη κατεβαίνει. 

Ποιητής:
Eμίλειε με τα κλάηματα, ήλλαξε, εξαναγίνη,
εσώπασε, δε θέλει πλιό να τση μιλεί η Φροσύνη
για τότες, αμέ ανίμενε πάλι καιρός να λάχει,
να τση τα πει, μήπως κι εβγεί απ’ τσ’ Eρωτιάς τα Πάθη.
Aν έχει αγάπη η Aρετή, κι αν έχει πόθου οδύνη,
βρίσκεται κι ο Pωτόκριτος σ’ πλιά παίδαν παρά κείνη.
Eνίκησεν, εκέρδεσεν, επήρε το στεφάνι,         
κι ελόγιαζε πως γιατρικόν ηύρε να τονε γιάνει.
Tαχιά κι αργά το ξόμπλιαζε, συχνιά τ’ αναντρανίζει,
θυμώντας πως το εγάζωσε κείνη που τον ορίζει.
Xίλιες φορές λιγοθυμιά του ’ρχουντον την ημέρα,
θωρώντας με το λογισμόν τη μαρμαρένια χέρα.         
Kεί οπού ’θελε να γιατρευτεί, τον πόνο ν’ αλαφρώσει,
η παίδα του επερίσσευγε, και πλιό δεν είχε γνώση.

(από την κριτική έκδοση σε επιμέλεια Στυλιανού Αλεξίου, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1985)
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Οι Αποκορωνιώτες στη Σιάτιστα τιμούν  
τους Κρητικούς εθελοντές του Μακεδονικού Αγώνα

Για μια ακόμη φορά η Ομοσπονδία Σωμα-
τείων Αποκορώνου Χανίων συμμετείχε 

ενεργά στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν 
στη Σιάτιστα Κοζάνης, για τον εορτασμό 
της επετείου απελευθέρωσης της πόλης 
από τον Τουρκικό ζυγό, τιμώντας έτσι τους 
προγόνους μας που πολέμησαν, είτε σαν 
εθελοντές αγωνιστές, είτε σαν αξιωματικοί 
και οπλίτες του Ελληνικού στρατεύματος, 
πολλοί από τους οποίους θυσιάστηκαν 
ή τραυματίστηκαν τόσο στην ομώνυμη 
μάχη, όσο και στις μάχες της ευρύτερης 
περιοχής του Δήμου Βοΐου, κατά τους 
απελευθερωτικούς πολέμους 1912-1913. 
Υπενθυμίζω ότι στη μάχη της Σιάτιστας 
σκοτώθηκαν, πέραν των άλλων Κρητικών, 
ο Οπλαρχηγός του Αποκόρωνα Λεωνίδας 
Παπαμαλέκος από το Βάμο και οι αγωνι-
στές Γιάννης Ανδρουλάκης και Γιώργης 
Καγιανάκης από το Φρε Αποκορώνου.  

Την Πέμπτη 3-11-2016 ένα πούλμαν 
Αποκορωνιώτες με επικεφαλής τον Πρόεδρο 
μας κ. Γιάννη Τερεζάκη, ξεκινήσαμε από 
την Αθήνα και φθάνοντας στη Σιάτιστα 
ανεβήκαμε στο λόφο «Υπολοχαγού Καπι-
τσίνη», λίγο έξω από την πόλη, όπου είχε 
γίνει η τελική φονική μάχη που έκρινε το 
αποτέλεσμα του αγώνα. Στο λόφο έχει στηθεί 
μνημείο πεσόντων και μικρό εκκλησάκι 
προς τιμήν του Αγίου Ελευθερίου.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν με αρχιερατικό 
εσπερινό χοροστατούντων των Μητροπολιτών 
Σισανίου και Σιατίστης, κ.κ. Παύλου και 
Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ.κ. Δαμασκηνού, 
με την παρουσία του Δημάρχου Βοΐου κ. 
Δημητρίου Λαμπροπούλου, εκπροσώπων 
τοπικών αρχών και Συλλόγων, μελών του 
Συλλόγου Κισσαμιτών Χανίων, με επικε-
φαλής τον πρόεδρο κ. Λευτέρη Λουπασάκη 
και πλήθος κόσμου, συνεχίστηκαν με επι-
μνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων 
και σύντομη ομιλία από τον λαογράφο, 
τ. διευθυντή της Δημόσιας βιβλιοθήκης 
Σιάτιστας κ. Γεώργιο Μπόντα, σχετικής 
με τα γεγονότα της μάχης και έκλεισαν με 
ριζίτικο τραγούδι από τον Αποκορωνιώτη 
καλλιτέχνη Γιώργο Κουκάκη που είχε έλθει 
μαζί μας.

Το ίδιο βράδυ στη σάλα του ξενοδο-
χείου «Αρχοντικό», όπου καταλύσαμε, 
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πια 
«Κρητική Βραδιά», που διοργάνωσε η 
Ομοσπονδία μας.

Πιλάφι, βραστό και άλλοι μεζέδες με τη 
συνοδεία άφθονου ντόπιου κρασιού και 
υπό τους ήχους της λύρας του εκλεκτού 
καλλιτέχνη Γιάννη Κακουδάκη ανέβασαν 
το κέφι μας.

Φιλοξενούμενοί μας οι Μητροπολίτες 
που προαναφέρθηκαν, ο Δήμαρχος Βοΐου, 
ο τ. Δήμαρχος κ. Γιάννης Νάκος, ο πρό-
εδρος του Συλλόγου Βοϊοτών Κοζάνης 
κ. Βαγγέλης Παπαγιώτας με το Δ.Σ. του 

συλλόγου και άλλοι τοπικοί παράγοντες. 
Μετά την ανταλλαγή χαιρετισμών και 

δώρων το χορευτικό συγκρότημα της Ομο-
σπονδίας, με παραδοσιακές ενδυμασίες, 
χόρεψε Κρητικούς χορούς και απέσπασε 
θερμά χειροκροτήματα. Ακολούθησε γλέντι 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το πρωί της 4-11-2016 πήγαμε ομαδικά 
στο Μητροπολιτικό Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου 
όπου τελέστηκε Αρχιερατική Θεία λειτουργία 
χοροστατούντων των Μητροπολιτών που 
προαναφέρθηκαν και η καθιερωμένη δοξο-
λογία με την παρουσία του Δημάρχου και 
του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπροσώπων 
πολιτικών, Στρατιωτικών αρχών και των 
Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθους κόσμου. 
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο 
εκπαιδευτικός Ιωάννης Πορπόρης.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, κατα-
θέσεις στεφάνων στο ηρώο πεσόντων της 
πόλης και μεγάλη παρέλαση την οποία 
άνοιξε τιμής ένεκεν τμήμα Κρητών και 
Βοϊοτών με παραδοσιακές ενδυμασίες που 
απέσπασε πολλά χειροκροτήματα. 

Από την πολιτική ηγεσία τίμησαν τις 
εκδηλώσεις: Η υφυπουργός Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαρία 
Κόλλια-Τσαρουχά, ο βουλευτής Κοζάνης 
Ντζιμάνης Γεώργιος, ως εκπρόσωπος του 

Γράφει ο Γιώργος Γιακουμινάκης,  
Λογοτέχνης ποιητής

Από αριστερά ο Μανώλης Μακριδάκης πρόε-
δρος Φρεδιανών,  ο Σεβ.Μητρ.Κυδωνίας και Απο-
κορώνου κ.κ. Δαμασκηνός και ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Αποκορώνου Γιάννης Τερεζάκης.

Το χορευτικό της Ομοσπονδίας

Ομαδική φωτογραφία μετά τη δοξολογία Από την παρέλαση. Μικτό Τμήμα Κρητών και Βοϊοτών. Πρώτος από αρι-
στερά ο Γιώργος Γιακουμινάκης και από δεξιά ο Μανώλης Ι. Μακριδάκης
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ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗΣ

Σε μία αξιόλογη έκθεση ζωγραφικής, 
συμμετείχε ο συγχωριανός μας Βαγ-

γέλης Τσιντράκης, στο Γιαλί – Τζαμισί 
τον περασμένο Οκτώβριο μαζί την Άννα 
Πανηγυράκη, και τον Νίκο Παπουτσάκη. 

Για τη συμμετοχή του Βαγγέλη στην 
έκθεση έγραψε στο χανιώτικο τύπο ο 
Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, καθηγητής 
καλών τεχνών.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η εργασία του κ. Βαγγέλη Τσινταράκη 
φαίνεται σαν να βαδίζει σε δύο εκ διαμέ-
τρου αντίθετους καλλιτεχνικούς κόσμους. 
Από τη μία παραστάσεις εξωπραγματικές 
και μυθικές. Εδώ το φανταστικό και σου-
ρεαλιστικό συγχωνεύονται και ωθούν τον 
θεατή να ταξιδέψει θαρρείς σε κόσμους 
μαγικούς και ανεξερεύνητους, όπως το 
«νησί των θησαυρών» ή «των πειρατών», 
που κάποτε φλόγιζαν ανεξίτηλα την παι-
δική μας φαντασία. Αλλοτε ζεστά χρώματα 
σε αποχρώσεις ροδιού με χρυσοποίκιλτες 
ανταύγειες και σχήματα φεγγαριού, οδη-
γούν τις αισθήσεις σε αραβικά δειλινά 
και φέρνουν στην μνήμη τις “χίλιες και 
μια νύχτες”. Η τεχνική εδώ γίνεται με 
απόλυτο ρεαλισμό.

Εν αντιθέσει, γεωμετρικά σχήματα με 
αντίρροπες περιστροφές γεμίζουν άλλους 
πίνακες με κινητικότητα και ένταση. Εδώ 
οι πινελιές είναι γοργές και έντονες, αυθόρ-
μητες. Άλλοτε τα γεωμετρικά σχήματα είναι 
άψογα σχεδιασμένα κι άλλοτε θραυσμένα. 

Οι εικόνες θυμίζουν τη 
μεταβιομηχανική περί-
οδο στην τέχνη, που οι 
νέες πηγές ενέργειας 
και τεχνολογίας ήταν 
οι κινητήριες δυνάμεις. 
Μία τάση που συγγε-
νεύει με τον Ιταλικό 
φουτουρισμό ή τον 
κονστρουκτιβισμό της 
Ρωσικής πρωτοπορίας.

Από τη μια πλευρά 

πίνακες πλημμυρισμένοι με χρώματα, ζωή 
και χαρά. Από την άλλη τοπία σεληνιακά, 
σχεδόν άχρωμα, παγερά, όπου βασιλεύει 
η απόλυτη σιωπή και μοναξιά. Όμως 
ακόμη και μέσα σε άψογα γεωμετρικά 
κατανεμημένους παγωμένους όγκους -με 
μοναδικό χρώμα το κόκκινο του φορέματος 
μιας απροσδιόριστης φιγούρας- αναδύεται 
ακόμη εντονότερα η ανεκτίμητη σημασία 
της ανθρώπινης ύπαρξης και η ανάγκη 
για συντροφικότητα. Μέσα στη φοβερή 
μοναξιά, ανεπαίσθητα ξεπηδά η φλόγα της 
ζωής και της ελπίδας που απλώνεται και 
ενώνει τελικά αυτούς τους δύο τόσο δια-
φορετικούς και αντικρουόμενους κόσμους. 
Η εργασία του κ. Τσινταράκη είναι το 
απόσταγμα μίας μακρόχρονης, υπομο-
νετικής και σιωπηρής αλλά άψογης και 
βαθυστόχαστης εργασίας.

Κοινοβουλίου και η βουλευτής Κοζάνης κ. 
Μαρία Αντωνίου, ως εκπρόσωπος της Ν. 
Δημοκρατίας.

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με δεξίωση του 
Δήμου στο Δημαρχιακό μέγαρο.

Τις απογευματινές ώρες παρακολουθή-
σαμε στο πολιτιστικό κέντρο «ΑΡΗΣ ΚΑΙ 
ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» της Σιάτιστας, μια 
υψηλού επιπέδου χορωδιακή εκδήλωση 
από τις χορωδίες : Χορωδία πολιτιστι-
κού Συλλόγου Κοζάνης «Οι Μακεδνοί», 
Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι 
Μακεδόνες», Πολυφωνική χορωδία Αγίου 
Νικάνωρα, Μικτή Χορωδία Μορφωτικού 
Ομίλου Βελβενδού και Χορωδία Γυναικών 
Σιάτιστας.

Το πρωί της 5-11-2016 αναχωρήσαμε, 
μαζί με τους φίλους μας του Συλλόγου 
Βοϊοτών Κοζάνης, για μια εκδρομή στην 
περιοχή Αριδαίας με τελικό προορισμό τα 
θερμά ιαματικά λουτρά Λουτρακίου (Ποζάρ), 
τα οποία βρίσκονται σε μια ειδυλλιακή 
τοποθεσία. Πήραμε το μεσημεριανό μας 
σε ταβέρνα της περιοχής και ακολούθησε 
γλέντι με πολύ κέφι και χορό.

Το βράδυ μαζευτήκαμε στη σάλα του 
ξενοδοχείου μας, όπου μετά το φαγητό 
συνεχίσαμε με κεφάτα τραγούδια της 

παρέας, ριζίτικα και «Ερωτόκριτο» με τη 
συνοδεία του τζουρά του υποφαινόμενου.

Το πρωί της 6-11-2016 αναχωρήσαμε 
για τη Νεάπολη Κοζάνης όπου  τελέστηκε 
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στε-
φάνων στο μνημείο πεσόντων  κατά τους 
απελευθερωτικούς πολέμους 1912-1913 
μεταξύ των οποίων πολλοί Κρητικοί, με 
την παρουσία του δημάρχου  Βοΐου  και 
εκπροσώπων τοπικών αρχών και Συλλόγων.

Στη συνέχεια  δια μέσου μιας ειδυλλιακής 
διαδρομής  ανάμεσα από μία κατάφυτη 
ορεινή περιοχή, που αυτή την εποχή είναι 
στολισμένη από χιλιάδες φθινοπωρινά 
χρώματα, φθάσαμε στο χωριό Πεντά-
λοφο  όπου γινόταν οι καθιερωμένες από 
τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς της 
περιοχής εκδηλώσεις της γιορτής του 
Κάστανου.

Στην μεγάλη πλατεία του χωριού σε 
δύο τεράστιες φουφούδες οι ακούραστοι 
ψήστες έψηναν συνεχώς κάστανα από 
τα καστανοδάση της περιοχής τα οποία 
μοίραζαν δωρεάν στον κόσμο ενώ από ένα 
μεγάλο καζάνι έβγαιναν  βραστά κάστανα 
για όσους τα προτιμούσαν, ενώ προσφε-
ρόταν άφθονο ντόπιο κρασί.

Το μεσημεράκι άρχισε το χορευτικό μέρος 
των εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 
τιμής ένεκεν, το χορευτικό τμήμα, από 

νέες και νέους της Ομοσπονδίας   μας το 
οποίο απέδωσε άψογα Κρητικούς χορούς 
φορώντας παραδοσιακές Κρητικές ενδυ-
μασίες και  καταχειροκροτήθηκε.

Ακολούθησαν  παραδοσιακοί χοροί  από 
πολλά χορευτικά συγκροτήματα διαφό-
ρων τοπικών Συλλόγων της ευρύτερης 
περιοχής, όλα με παραδοσιακές φορεσιές. 
Εντυπωσιακή πάντως ήταν η εμφάνιση 
του χορευτικού του Συλλόγου Βοϊοτών.

 Η Ελληνική Λεβεντιά σε όλο της το 
μεγαλείο.

Στην πλατεία του χωριού δεσπόζει το 
άγαλμα της «Γυναίκας της Πίνδου» που 
εμφανίζει μια γυναίκα να κουβαλάει στην 
πλάτη της κιβώτιο με  πυρομαχικά  στους 
στρατιώτες μας που έγραψαν το έπος του 
«1940».

 Μετά το τέλος  των χορών, μας προ-
σφέρθηκε μεσημεριανό γεύμα από το 
Δήμο  Βοΐου και στη συνέχεια κατεν-
θουσιασμένοι αναχωρήσαμε για Αθήνα 
ικανοποιημένοι τόσο για την εκπλήρωση 
του χρέους μας στους προγόνους μας όσο 
και για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε 
για μια ακόμη φορά στην εκδρομή μας.

Σημειώνω ότι μαζί μας είχαμε την 
γνωστή δημοσιογράφο της εφημερίδας 
«ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ» και τηλεοπτική παραγωγό 
κ. Φωφώ Ζουλάκη.

Συνέχεια από τη σελίδα 4
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΕΡΩ
Ωσάν τη μυζηθρόπιτα θα σε τουλουπανιάσω

να σε φιλώ, να σε φιλώ, ώστε να σε χορτάσω.

Αναγνώστη μου μερωντικέ,

Έλεγα να σου γράψω τούτη τη βολά τα 
κοινωνικά μας νέα των αρμενιανών -εμάς 
και των εχνώ μας- τα χωρατατζίδικα βέβαια 
για να γελάσει τα’ αχείλι σου, μ’ άλλαξα 
γνώμη και λέω να γυρεύω τη δουλειά μου 
γιατ’ ηύρα τον μπελά μου μ’ ένα παλιότερο 
γραμματσάκι περασμένου φύλλου, που ως 
το διαβάσανε καμπόσοι αφρουλαντίσανε, 
κι όπου απαντούνε τον καλαμαρά μου του 
μπαταλαλούνε, ένας μάλιστα τόνε ντράκαρε 
στο Κουτούτο αξημέρωτα κι αρχίνηξε να 
του ψέλνει:

-Γιάντα, μωρέ του λέει, εσούρεψες το 
κατσούλι μου πως είναι λίξιγκο και πως 
ξετσικαλίζει, κι εγίνηκε ντουντούκι στο 
χωριό, κι εδά το παντέρμο δεν έχει στερμό 
κι αναπαημό, παρά ούλοι, λυτοί και δεμέ-
νοι, σκύλοι, φουρόκατοι κι αθρώποι, ως 
το δούνε, το κυνηγούνε:

-Ψίτι, διάολε, ψίτι, όξω από το σπίτι, 
ψίτι, ξετσικαλίτη.

-Ένας άλλος πάλι τον αβίζαρε στην 
πλατέα:

-Μώρε ’συ, μη σου διώξει και γράψεις 
για τη γουρούνα μου πως εγέννησε δώδεκα 
γουρουνάκια κι αρχίξουνε η γλωσσοφαγιά 
και τσ’ επισκέψεις στα καμίνια, χωριανοί, 
νιοχωριανοί, Γαβαλιανοί, Πεμονιανοί και 
τουρίστες, να τα θωρούνε και να τα φωτο-
γραφίζουνε μαζί με τη γουρούνα και μου 
τα βγάλουνε στο γυαλί και με κάμουνε 
μπαίγνιο του κόσμου.

-Γιάντα δε γράφεις μωρέ, του κάνει 
άλλος, και για τσι γαϊδάρους μας, μημπανά 
βρεθεί τρόπος να προστατευτεί το ε΄διος 
που αφανίζεται όσο περνά ο καιρός, κι ότι 
να νταντεύουνε την κουρκούτσα, καρέ-
τα-καρτσοδέτα, πως στο διάτανο την εβα-
φτίσανε οι χαρτογιακάδες και την έχουνε 
στα όπα-όπα σαν τη βαλιδέ χανούμ. Και 
τον άμοιρο το γάιδαρο, ευεργέτη και δεξί 
χέρι τα’ ανθρώπου, τον αφήνουνε ν’ αφα-
νίζεται –τρεις τέσσερις, ούλοι κι ούλοι, 
μας απομείνανε στο χωριό, κι αυτοί ’ναι 
γέροι κι άτεκνοι, και δεν έχουνε είντα να 
φάνε. Και πάει το είδος να εξαφανιστεί από 
του προσώπου τση γης τσ’ αρμενιανής, 
και πρέπει να γυρέψομε επιδότηση για 
ματζιαδούρες, καπουλοδέτες, μπροστε-
λίνες, σομάρια και ζωοτροφές. Γιατί εδά 
μηδ’ αποπερβολέ, μηδ’ άχερο υπάρχει, 
καθώς δε φυτεύουνε περβόλι οι σημερνοί 
λιμοκοντόροι, μηδέ κριθάρι και τσή σπέρ-
νουνε στη γη να βγούνε άχερα που τούτοι 
οι σημερνοί δεν τα ’δανε μηδέ στον ύπνο 
τους, μηδέ τα ’χουνε ακουστά.

Ε, μωρέ, πως γυρίζουν οι καιροί!
Και να σκεφτείς, αναγνώστη μου, πως 

για τά ’χερα τούτα εγίνηκε επανάσταση στα 

1858, στον «Καιρό του Μαυρογένη». Κι ως 
εκαταλαγιάξανε στο τέλος τα πράματα κι 
αρχίξανε τα κονσούλτα των καπετάνιω μας 
με τσ’ αποσταλμένους του Σουλτάνου στα 
Σερσεμπίλια, το μετόχι όξω από τα Χανιά, 
κι ούλα όσα γυρεύαμε οι Χριστιανοί μας τα 
διώκανε οι Τούρκοι, στο μόνο που μουλαρώ-
σανε οι βεζίρηδες και δεν υποχωρούσανε, 
ήτονε τα… άχερα. Και για να μην κεντήσει 
πάλι ο πυρόβολος, δεχτήκαν οι δικοί μας 
«με την συγκατάθεση των εντοπίων», «τις 
έκαστον κιλόν της δεκαετίας να πληρώνουν 
εκατόν παράδες, ήτοι δέκα παράδες εις 
κάθε κιλόν του ολικού ποσού», ως έγραφε ο 
«Αυτοκρατορικός Υψηλός ορισμός» του Ιούλη 
του 1858! Είδες υψηλές τιμές και ορισμούς 
τα άχερα! Κι αμέ δε ζύγιαζε, φορολόγα, και 
γύρευε ψύλλους εις τα’ άχερα…

Είντα κριθάρι όμως και τση γυρεύεις 
να σπείρουνε οι σημερνοί, απού και τα 
κοπέλια λίγα τα σπέρνουνε ’δα, και μηχανή, 
λέει, σωλήνα βρήκανε να τα ετοιμάζει 
σαν τα κλωσσόπουλα που τα βγάνουνε, 
με τη μηχανή που εφήβρανε, στ’ άψε-
σβήσε, χωρίς κλωσσού κι αχερώνες. Και 
σε καμπόσα χρόνια και τα κοπέλια δεν 
θα τα σπέρνουνε λέει, κι εκείνα, παρά με 
την εφεύρεση τούτη του σωλήνα θα τα 
βγάνουνε (όχι βέβαια κείνου του ‘σωλήνα 
του μέλιτος», ως αποκαλούσε, χωρατεύο-
ντας, το μήνα του μέλιτος που περνούν οι 
νιόπαντροι, ο γραμματικός του «Ζορμπά» 
και του «Καπετάν Μιχάλη»).

Θα πηαίνεις, λέει, στη μαρκέτα, και θα 
παραγγέλνεις του εμπόρου:

-Κύριε σουπερμαρκέτη, ένα κοπέλι θέλω 
για τα Χριστούγεννα να μου ετοιμάσεις. 
Σερνικό να ’ναι και μελαψό, κατσαρο-
μάλλικο. Κι ένα για τη Λαμπρή, θηλυκό, 
ξανθομάλλικο. Βάρος, μάκρος, μύτη, κού-
τελο, πηγούνι, πισινά, μπροστινά, αχαμνά, 
μπιρμπιτσόλι και τα ρέστα, σύμφωνα με τα 
σχέδια που ’χετε ζωγραφιστά στη ρεκλάμα 
του γυαλιού…

Και για να ξαναφέρομε την κουβέντα 
στσί γαϊδάρους μας τσι τετράποδους, που 
δεν αφανίζουνται μόνο αυτοί, την ίδια 
τύχη έχουνε και τα’ αγγούρια μας –πόσοι 
τα θυμάστε κείνα τα παλιά αρμενιανά 
αγγούρια, μισό μέτρο το καθένα, περιζήτητα 
από τσι νοικοκυρές τση Χώρας.

Κι οι μπάμιες μας γινήκανε δυσεύρετες, 
κι αυτό βέβαια είναι εθνική ντροπή μας, 
μπαμιάδες ξακουστοί και με τ’ όνομα, ως 
είμασταν, από μπαμπά μαλλί, οι αρμενιανοί.

Τη ζημιά βέβαια τούτη με την μπάμια, 
την επάθαμε εδά και μισόν αιώνα, τότες με 
τη μεγαλομανία που μας εκυρίεψε στα καλά 
καθούμενα να γενούμε εργοστασιάρχες και 
βιομήχανοι τση μπάμιας με το «εργοστά-
σιο» κονσέρβας μπάμιας που στελιώσαμε 
με λαμαρίνες στο Πυργαλίκι. Μα, ατζαμίδες 
ως είμασταν από βιομηχανίες κι εμπόρια, 
σβήναμε στα κουτιά μπάμιες μεγάλες γαϊδου-
ρόμπαμιες, που αυτές ειν’ άγνωστο φρούτο 
στση παλιοελαδίτες. Κι ως ανοίγανε την κον-
σέρβα κι επεθιούντανε, σαν τα παλούκια από 
το κουτί, αντίς τα μπαμιδάκια τα μιτσιαλά, 
σαν τα ελιδάκια τα κολυμπαδάκια, που ’χανε 
συνηθισμένα, ευθύς τα γαέρνανε, και του τα 
ψέλνανε κι από πάνω, του εμπόρου. Κι αυτός 
τα φόρτωσε στο καράβι και τα ’φερε στο 
χωριό και μας τα καταχτύπα στην κεφαλή, 
τα «κέρατά σας, κερατάδες» ως μας εφώνιαζε, 
που του τα πουλήσαμε για μάλαντρα λέει, και 
μας εγύρευε πίσω και τα λεφτά ντου, και δεν 
είχαμε ξεμπερδεμό…

Κι από τότες εξεχαμπετώσαμε και το 
«εργοστάσιο», εξεπατώσαμε και τσι μπάμιες 
και το ρίξαμε στο κερεβίζι, στσι παστενούγλες 
και τα καλοκάτσια, κι άλλα κοραφέξαλα, μ’ 
αναφιλέ. Και καλά οπούμπεψε ο Θεός το 
πορτοκάλι και το κίτρο κι αναντρανίσαμε. 
Ένα φεγγάρι, μάλιστα, επιάσαμε από το 
κίτρο καλή μονέδα.

Μα τούτες οι ιστορίες δεν έχουνε τελει-
ωμό, και θαν απορπίστικες, αναγνώστη, 
με την πολυλογία μου, γι’ αυτό και σ’ 
αποχαιρετώ όπως πάντα, μ’ ένα-δυό παλαι-
οκαιρίτικα μερακλήδικα μαντιναδάκια:

Το μόσκο κάνω καφαλτί  
και την κανέλλα γιόμα,
τη ζάχαρη γλυκομασώ  
και σε φιλώ στο στόμα.

Κι ωσάν την μυζηθρόπιτα  
θα σε τουλουπανιάσω,

να σε φιλώ, να σε φιλώ,  
ώστε να σε χορτάσω.

η Ελευθερόπολις 
κι ένας καλαμαράς τση,  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΣΣ: Το γραμματσάκι δημοσιεύθηκε  
πρώτη φορά στο τεύχος 11  

της «Ελευθερόπολης» το χειμώνα του 1998

Το σκίτσο είναι από το βιβλίο του Κανάκη Γερο-
νυμάκη «Η Κρήτη στο πρόσφατο παρελθόν»
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Το ποίημα που ακολουθεί είναι γραμ-
μένο από το συγχωριανό μας Ευθύμιο 

Χριστοδουλάκη, αδερφό του Μανώλη οι 
οποίοι ήταν γνωστοί και με το ψευδώ-
νυμο “Μαυρογένης”. Ο Ευθύμης, λοχίας 
στη μικρασιατική καταστροφή το 1922, 
εξιστορεί τα βάσανα και τις περιπέτειες 
του κατά το κίνημα της 1ης Μαρτίου 
1935. Αυτό το κίνημα, οργανώθηκε στο 
όνομα της Δημοκρατίας από τον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο, με σκοπό την ανατροπή 
του Παναγιώτη Τσαλδάρη. Το κίνημα 
όμως απέτυχε, ο Βενιζέλος αναγκάσθηκε 
να εκπατρισθεί, έκτακτο στρατοδικείο 
τον καταδίκασε σε θάνατο, και τελικά 
οδηγηθήκαμε στη βασιλική παλινόρθωση 
τον Οκτώβριο του 1935. Η περιπέτεια 
ξεκινά από τα Χανιά όταν ένα καράβι με 
κινηματίες ξεκινά από τα Χανιά, για τη 
Θεσσαλονίκη, αλλά λόγω καιρού φθάνει 
στη Χίο, όταν το κίνημα είχε ήδη κατα-
σταλεί. Οι κινηματίες συλλαμβάνονται και 
οδηγούνται στην Αθήνα. Αφού περιγράφει 
τις ταλαιπωρίες στις φυλακές της Αθήνας, 
όπου ήταν συγκρατούμενος με τους ηγέ-
τες του κινήματος Χριστόδουλο Τσιγάντε, 
Στέφανο Σαράφη, Παύλο Γύπαρη, καθώς 
και τους στρατηγούς Αναστάσιο Παπούλα 
και Μιλτιάδη Κοιμήση, οι οποίοι κατα-
δικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν 
για τη συμμετοχή τους στο κίνημα. Τελικά 
ο Ευθύμης φθάνει στα Χανιά. Το ποίημα 

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ 70 ΚΡΗΤΩΝ
κατά το κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935

χαρακτηρίζεται από τις έντονες περιγραφές 
του πολιτικού κλίματος της εποχής, και 
τους βαρείς χαρακτηρισμούς, κάτι συνη-
θισμένο για το κλίμα και τα πολιτικά ήθη 
της εποχής. Χαρακτηριστική επίσης είναι 
η γλώσσα και η ορθογραφία του κειμένου, 

την οποία φροντίσαμε να διατηρήσομε, 
χρησιμοποιώντας μέθοδο σάρωσης αντί 
νέας δακτυλογράφησης του κειμένου. Το 
πρωτότυπο του ποιήματος βρέθηκε στο 
αρχείο του Στυλιανού Τσακιράκη.

Γιάννης Σ. Τσακιράκις

Η εκκλησία του Αη Γιάννη του Θεολόγου στην πλατεία του χωριού μας, όπως φαίνεται κατά τη 
διάρκεια της συντήρησης που έγινε το φθινόπωρο του 1998. Διακρίνονται τα ίχνη του ιερού 
που αφαιρέθηκα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής για να διαπλατυνθεί ο δρόμος ανά-
μεσα στην εκκλησία και τον πλάτανο. Την κατεδάφιση του ιερού εκτέλεσε ο Ε. Χριστοδουλάκης 
εξοφλώντας, όπως έλεγε ο ίδιος, τις οφειλές που είχε στον Άη Γιάννη.
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Στέλιος Αναστασιάδης, ένας καλλιτέχνης  
που «όσοι γνώρισαν τον λάτρεψαν»

Στέλιος Αναστασιάδης: Τα πλούτη του «Κακομοίρα»
του Ντέηβιντ Τονγκ *

Στην ιστορία ενός σπουδαίου ζωγράφου με 
περιπετειώδη ζωή, αθωότητα και καλοσύνη, 
του Στέλιου Αναστασιάδη, ο οποίος καταγόταν 
από τους Αρμένους, αναφέρεται άρθρο του 
Ντέηβιντ Τονγκ, ξένου ανταποκριτή στην 
Αθήνα την περίοδο 1969 - 1977. Όπως 
σημειώνεται, ο Στέλιος Αναστασιάδης ήταν 
ένας καλλιτέχνης που «όσοι γνώρισαν τον 
λάτρεψαν». Το άρθρο μεταδόθηκε στο πλαίσιο 
της στήλης: “Διαδρομές Πολιτισμού” του 
Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ 
-ΜΠΕ) σε επμέλεια της Νατάσσας Δομνάκη, 
και δημοσιεύθηκε και στα Χανιώτικα 
Νέα στις 26 Σεπτεμβρίου 2016

Σε όλη του τη ζωή ο Στέλιος Αναστασιάδης 
διατήρησε την περιέργεια και την αθωότητά 
του, ζώντας στο περιθώριο της κοινωνίας 
για να τις προστατεύσει. Ήταν ψηλόλι-
γνος και οι κινήσεις του ασυντόνιστες. 
Η φαλάκρα του γυάλιζε, τούφες μαλλιών 
πετούσαν πάνω από τ΄ αυτιά, κι είχε πάντα 
ένα τσιγάρο στο στόμα κι ένα φλιτζάνι 
δυνατό, μαύρο καφέ στο χέρι. Αν ήταν να σε 
συναντήσει θα έφτανε αργά, ασθμαίνοντας, 
μετά από κάποιo εκκεντρικό ή καταστρο-
φικό συμβάν που μόλις είχε ξεπεράσει. Αν 
πήγαινες εσύ να τον βρεις θα τον έβλεπες 
με ένα ποτήρι κρασί, περιτριγυρισμένο από 
ένα συνονθύλευμα ρούχων και άπλυτων 
πιάτων, να ετοιμάζει κάποια λιχουδιά 
στον φούρνο. «Ας προσθέσουμε και λίγο 
Φίλμπι» θα έλεγε, μνημονεύοντας με ποιον 
τρόπο ο περιβόητος Βρετανός κατάσκοπος 
προσέθετε αγγλική μουστάρδα στα περισ-
σότερα πιάτα του.

Ένα βράδυ ήρθε αργά, ήταν σοκαρισμένος. 
Είχε δειπνήσει με κάποιον συλλέκτη έργων 
τέχνης, ο οποίος του είχε προτείνει να του 
εξασφαλίσει για έναν ολόκληρο χρόνο 
τα προς το ζην με αντάλλαγμα να του 
ζωγραφίσει δύο πίνακες: «Μα τι νόμιζε; 
ότι πάω για καριέρα;» εξανέστη ο Στέλιος. 
Περιγράφοντας οποιονδήποτε άλλο ζωγράφο 
θα στεκόταν κάποιος στις εκθέσεις και στα 
άρθρα που διάφοροι κριτικοί έγραψαν γι' 
αυτόν. Στην περίπτωση του Στέλιου υπήρχαν 
δύο, ίσως και τρεις κριτικές και μόνο μία 
έκθεση, το 1979, στην απομακρυσμένη 
γκαλερί «Ιωνία» στη Νέα Ιωνία Αττικής, όπου 
ο Στέλιος επέτρεψε σε κάποιον επιχειρηματία 
να αγοράσει όλα τα έργα που ήταν προς 
πώληση, θεμελιώδες λάθος για όποιον 
προσπαθεί να καθιερώσει ένα όνομα. 
Σήμερα, όλα του τα έργα βρίσκονται σε χέρια 
ιδιωτών και κανένα σε μουσείο. Γεγονός 
που εξηγεί, εν μέρει, γιατί εξακολουθεί να 
παραμένει άγνωστος ακόμη και σήμερα.

Η δουλειά του αποτελείται κυρίως από 
πορτρέτα και τοπία. Τα πορτρέτα του, ύψους περί 

το 1,5 μέτρο, είναι έντονα σχέδια προσώπων 
σε κάρβουνο, τα χαρακτηριστικά γεωμετρικά 
διαιρεμένα, τα μάτια κυρίαρχα και 
διεισδυτικά, οι χαρακτήρες απογυμνωμένοι 
και ευάλωτοι .  Τα θέματά του είναι 
συνήθως εργάτες, περιστασιακά μια 
ανιψιά ή φίλοι του. Οι δύο πίνακες του 
σκεπτικού μπουζουκτσή που διακόπτει 
το παίξιμό του, έγιναν αργότερα. Δούλευε 
συνήθως ταυτόχρονα δύο ή τρία έργα και 
τα δούλευε λίγο-λίγο, με ένταση και κάθε 
τόσο αποτραβιόταν κρατώντας κατά χρονικά 
διαστήματα απόσταση απ' αυτά.

Τα πορτρέτα αντιπροσωπεύουν περίπου 
το ήμισυ της δουλειάς του, από τα 130 έργα 
του που έχουν διασωθεί ,  σύμφωνα 
με τον κατάλογο που συγκρότησαν οι 
αρχιτέκτονες Ρεγγίνα και Αλαίν Γκοντιέ 
(Regina, Alain Gonthier) και κυκλοφόρησε 
σε δίγλωσση έκδοση, ελληνικά και γαλλικά, 
στο λεύκωμα «Στέλιος Αναστασιάδης» 
(Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2000). 
Αυτός ο τόμος - δεν υπάρχει καλύτερος 
τρόπος για να δει κανείς σήμερα το έργο του 
- συμπεριλαμβάνει το δοκίμιο του ιστορικού 
τέχνης Νίκου Χατζηνικολάου. Σύμφωνα με 
τον Χατζηνικολάου, τα πορτρέτα έχουν «μια 
σπάνια δύναμη που μπορούν να σταθούν 
επάξια δίπλα στις καλύτερες προσωπογραφίες 
της νεοελληνικής τέχνης», αλλά είναι τα 
τοπία με την τόσο ισχυρή απόρριψη των 
τουριστικών κλισέ για τα ελληνικά νησιά, 
που κάνουν τον Χατζηνικολάου να γράψει:

«Απ' όλo τον χώρο της Αριστεράς, που 
τόσα πρόσφερε στη νεοελληνική τέχνη, είναι 
αυτός ο περιθωριακός, «ο Κακομοίρας», 
που ζωγράφισε με πειστικό τρόπο, χωρίς 
εξιδανικεύσεις, το μεγάλο όραμα ενός 
υπαρκτού παραδείσου, παραμένοντας έτσι 
πιστός συνεχιστής του Fernand Leger, του 
πρώτου δασκάλου του... ήρθε ο καιρός να 

του δοθεί η θέση που του αξίζει στο πλαίσιο 
της νεοελληνικής τέχνης του 20ου αιώνα».

Ο Στέλιος υπήρξε απείθαρχος και 
προσωρινός μαθητής του Φερνάν Λεζέ 
(Fernand Leger) τη δεκαετία του 1940, 
αλλά ήδη από τότε είχε σημαδευτεί από 
το όραμα κοινωνικής ισότητας που τον 
οδήγησε από το Παρίσι και τους Έλληνες 
φίλους του -οι οποίοι είχαν διαφύγει από 
την Ελλάδα με το πλοίο Ματαρόα-, στη 
Βουδαπέστη, το 1949. Εκεί παρέμεινε 
και συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή 
Καλών Τεχνών. Εγκατέλειψε πεζός την 
Βουδαπέστη το 1956, με προορισμό την 
Βιέννη, διασχίζοντας ένα ναρκοπέδιο στα 
σύνορα. Στη συνέχεια, έζησε στο Λονδίνο 
και αργότερα επέστρεψε στο Παρίσι όπου 
του δόθηκε το ελληνικό διαβατήριο υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν θα ερχόταν ποτέ 
στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο πράγμα που 
έπραξε. Έφτασε στην Ελλάδα το 1965, κι 
αμέσως τον συνέλαβαν. Κατηγορήθηκε 
για λιποταξία και στρατολόγηση υπέρ 
του ΔΣΕ -είχε υποστηρίξει το ΚΚΕ όσο 
ήταν στο Παρίσι και τη Βουδαπέστη- και 
απέφυγε την καταδίκη χάρη σε μια τεχνική 
λεπτομέρεια: ο δικηγόρος του, υποστήριξε 
ότι όσο «στυγερός εγκληματίας» κι αν ήταν 
ο Στέλιος Αναστασιάδης, γεννηθείς στους 
Αρμένους Χανίων, το 1925, δεν ήταν το 
ίδιο πρόσωπο με τον πελάτη του, Στέλιο 
Αναστασιάδη, γεννηθέντα στους Αρμένους 
Χανίων το 1926.

Στη χούντα, το 1967, όσοι έφθαναν σπίτι 
του έβρισκαν απέξω κάποιες φορές ένα μαύρο 
υπουργικό αυτοκίνητο και την αστυνομία. 
Αυτό σήμαινε ότι ο Γεώργιος Γεωργαλάς, 
υφυπουργός των Συνταγματαρχών για τον 
Τύπο, τον οποίο ο Στέλιος γνώριζε από
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Ο ζωγράφος Στέλιος Αναστασιάδης μπροστά στο έργο του «Μπουζουκτσής» το 1976.
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Υιοθετώντας το αρχαίο θέατρο της Απτέρας… 
μια πράξη αφύπνισης

Λένε πως οι μύθοι φωλιάζουν στη φαντασία. 
Μια μεταβλητή που καθορίζεται από 

τον άνθρωπο και καθορίζει τον τόπο με τη 
βοήθεια του χρόνου. Κάποιες φορές είναι 
τέτοια η δυναμική τους που καθώς ταξιδεύουν 
στους αιώνες, ενισχύονται, θεριεύουν και 
γίνονται μάρτυρες αλήθειας στο εδώλιο 
της ιστορίας. Έτσι με έναν μύθοξεκίνησε 
να γράφει ιστορία στην ιδιαιτερότητα του 
τόπου, η αρχαία πόλη της Απτέρας. Γιατί 
οι άνθρωποι αρέσκονται στους μύθους και 
τη φαντασία και πορεύονται με αυτούς 
στο διηνεκές, ερμηνεύοντας καταστάσεις 
που η λογική δυσκολεύεται να το κάνει. 

Γοητευμένοι από τις Μούσες και τη 
διαμάχη τους με τις Σειρήνες αλλά και γεμάτοι 
περιέργεια για τα μυστικά που κρατάει για 
αιώνες ο λόφος στα σπλάχνα του, ξεκίνησαν 
ουσιαστικά πριν ένα χρόνο την έρευνά τους 
οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Χανίων 
και του Γυμνασίου Βάμου. Μέσα από δύο 
διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα 
οποία συμμετείχαν εκτός ωραρίου σχολικού 
προγράμματος. Οι μεν μαθητές του 2ου Γυμνασίου 
στο πρόγραμμα «Οι μαθητές μάς ξεναγούν στο 
αρχαίο θέατρο της Απτέρας» οι δε μαθητές 
του Βάμου στο πρόγραμμα «Μια φορά κι έναν 

καιρό στην καστροπολιτεία του 
Αποκόρωνα». Η ανταμοιβή 
δεν άργησε να έρθει αφού 
το 2ο Γυμνάσιο απέσπασε 
το 2ο Πανελλήνιο βραβείο 
για την ταινία του για το 
αρχαίο θέατρο της Απτέρας 
στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
που προκήρυξαν από κοινού 
το Υπουργείο Παιδείας, το 
Υπουργείο Πολιτισμού, η ΕΡΤ 

και το σωματείο «Διάζωμα». Τα δύο αυτά 
προγράμματα αποτέλεσαν την αφορμή για 
μια συνεργασία που αποδείχθηκε καρποφόρα 
αφού οδήγησε τελικά στην υιοθεσία του 
αρχαίου θεάτρου της πόλης. 

Μια πράξη που πέρασε μέσα από το 
σωματείο «Διάζωμα» αλλά και την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Χανίων οι οποίοι στάθηκαν 
αρωγοί καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοι-
μασίας αλλά και τη μέρα πραγματοποίησης 
της εκδήλωσης. 

Με βιωματικό τρόπο μαθητές και από τα 

δύο σχολείο γύρισαν το χρόνο πίσω, περπά-
τησαν στα μονοπάτια της πόλης, γνώρισαν 
τον πολιτισμό της αλλά και τον πολιτισμό των 
μετέπειτα κατοίκων της και κοινώνησαν την 
πολιτισμική φυσιογνωμία του τόπου. Γνωρί-
στηκαν μεταξύ τους, βίωσαν τις δυσκολίες της 
συνεργασίας και κατάφεραν με παραδειγμα-
τικό τρόπο να γεφυρώσουν καθετί που τους 
κράταγε μακριά. Δέχθηκαν να υιοθετήσουν το 
αρχαίο θέατρο αφήνοντας στους καθηγητές 
τους ουσιαστικά μόνο το ρόλο του οργανωτή. 

Και την Κυριακή που μας πέρασε 
ανηφόρισαν το λόφο αποφασισμένοι να 
κάνουν γνωστό τον τόπο και την ιστορία του 
στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Ανέλα-
βαν το ρόλο του ξεναγού και του ιστορικού 
αυτενεργώντας δίνοντας τη δυνατότητα σε 
πλήθος επισκεπτών να ανατροφοδοτήσουν 
με τον δικό τους τρόπο την όλη διαδικασία. 
Αντάμα με τα μουσικά σύνολα που τιμούν τα 
Χανιά, τους «Passepartout» και τους «Καθ’ 
ωδών», συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους 
μειώνοντας ακόμα περισσότερο την απόσταση 
του σχολείου από τις τοπικές κοινωνίες. Έδωσαν 
την υπόσχεση πως θα προστατεύουν τον τόπο 
και θα σταθούν εμπόδιο στον οποιοδήποτε 
επιχειρήσει να τον σφετεριστεί ή να τον 
καταστρέψει. Διακήρυξαν την πρόθεσή τους 
να κάνουν γνωστό στο ευρύ κοινό και στους 

συμμαθητές τους το θέατρο 
ευαισθητοποιώντας τους με 
δράσεις και να συμβάλουν 
με οποιοδήποτε τρόπο στην 
ανάδειξή του, καταδεικνύοντας 
τον κοινωνικό ρόλο του 
σχολείου. 

Οι δεσμοί του ανθρώπου με το κοντινό ή 
μακρινό παρελθόν αλλά και οι συμβολισμοί 
που κρύβουν τα έργα τους, ανέκαθεν 
κινούσαν το ενδιαφέρον για τη διάσωση 

και την ανάδειξή τους. Το δύσκολο αλλά 
όχι ακατόρθωτο είναι να κινητοποιηθούν 
οι τοπικές κοινωνίες έτσι ώστε να εντάξουν 
στην καθημερινότητά τους το σύνολο της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, υλικής 
και άυλης. Έτσι την κάνουν κτήμα τους, 
αφυπνίζοντας τις επερχόμενες γενιές, οι 
οποίες με τη σειρά τους θα δώσουν τη 
δυνατότητα στα μνημεία να συνεχίσουν 
να αναπνέουν. Ο ευαίσθητος χώρος της 
εκπαίδευσης προσφέρεται ως όχημα για 
τέτοιου είδους εγχειρήματα που στοχεύουν 
σε μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις 
της ανθρωπότητας… το ίδιο μας το μέλλον. 
Ειδικά σήμερα που όλα εκπίπτουν και η 
πολιτιστική πενία γίνεται εύκολα αντιληπτή.

Τον όρκο της τελετής υιοθεσίας έγραψε 
η Μαρία Μπιλάλη, Φιλόλογος Γυμνασίου 
Βάμου. Την επιμέλεια της ξενάγησης και 
τη διδασκαλία των μαθητών είχε η Ειρήνη 
Καλαϊτζάκη, Καθηγήτρια Πληροφορικής 
Γυμνασίου Βάμου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια 
της εκδήλωσης είχαν οι: Γιαννακάκης 
Γιάννης, Μουσικός - Πογιατζής Γιώργος, 
Μουσικός Γυμνασίου Βάμου - Σμυρνάκης 
Τίτος, Φυσικός Γυμνασίου Βάμου.

Γράφει η Ειρήνη Καλαϊτζάκη

ΟΡΚΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
Τον τόπο τούτο τον προγονικό θα τιμώ

δεν θ’ αφήσω να ξεχαστεί
θα έρχομαι εδώ για να γροικώ

εκείνα που έχει να μου πει
και θα τα πάω, μα τω Θεώ,  

όσο μακρύτερα μπορώ
Θα γίνω σκεπή…  

να τον γλιτώσω απ’ τους ανέμους
κραυγή θα βγάλω ν’ ακουστεί  

στα πέρατα η φωνή του
θ’ απλώσω αγκαλιά…  

για να φωλιάσει το «εγώ» στο «εμείς»
θα έρχομαι εδώ, θα ερχόμαστε εδώ

ν’ ανταμώνουμε 
να μην αφήσουμε τον χρόνο να νικήσει.
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την Βουδαπέστη, ήταν εκεί. Έπαψε να τον 
συναντά και στη διάρκεια της επταετίας 
δεν απέκτησε έγκυρα έγγραφα ταυτότητας.

Το 1984, μια πυρκαγιά κατέστρεψε όλα 
τα σκίτσα του κι έναν άγνωστο αριθμό από 
τα ολοκληρωμένα και ημιτελή έργα του. 
Ήταν 58 ετών και είχε μόλις αρχίσει τη 
σύντομη καριέρα του ως ηθοποιός, με τον 
σκηνοθέτη Σταύρο Τορνέ. Πρωταγωνίστησε 
στην «Καρκαλού» και τον «Ντανίλο Τρέλες», 
μια «βαβυλωνιακή ταινία που φτάνει στα 
βάθη της αρχαίας και σύγχρονης ελληνικής 
σκέψης». Ο Στέλιος αγαπούσε την υποκριτική, 
κι έλεγε στους φίλους του ότι ήταν αυτό που 
απόλαυσε περισσότερο στη ζωή του. Αλλά 
μόλις και μετά βίας πληρώθηκε. Ο Τορνές 
είχε τότε πει: «Θα σερνόμουν στα γόνατα 
από τη Λαμία για να σε πληρώσω, αν είχα τα 
χρήματα». Στο οποίο ο Στέλιος αποκρίθηκε: 
«Αλλά όχι από τον Σταθμό Λαρίσης», που 
ήταν δυο τετράγωνα από το σπίτι που έμενε 
τότε ο Τορνές.

Είχε επίσης εκείνη την εποχή να 
ασχοληθεί με προβλήματα υγείας, που 
συνεχίστηκαν και μετά την πρώτη εγχείρηση 
στην οποία υποβλήθηκε για καρκίνο του 
νεφρού, το 1986. Ακολούθησε μια πιο ήσυχη 
περίοδος της ζωής του. Τα περισσότερα 
από τα περίπου δέκα πορτρέτα που στη 
συνέχεια φιλοτέχνησε, ήταν παραγγελίες 
φίλων του στους οποίους διέμενε, κυρίως 
στην Ελβετία. Ο Ν. Χατζηνικολάου θεωρεί 
πως αυτά τα έργα δεν έχουν την ένταση 
των πρώιμων πορτρέτων του. Επίσης τότε, 
είχε σχεδόν σταματήσει να παράγει τα τοπία 
του. Εκτός από τρεις πίνακες της Νίσυρου, 

η μόνη άλλη δουλειά του από εκείνη την 
περίοδο περιλαμβάνει σκίτσα από τη Σκύρο 
και τη Σύμη, σχεδόν όλα του 1986. Έπειτα, 
μοίραζε το χρόνο του ανάμεσα στα Χανιά, την 
Αθήνα και την Ελβετία. Το 1989, έγραψε ένα 
δεύτερο βιβλίο μαγειρικής, εικονογραφώντας 
τις συνταγές του. Πέθανε στην Αθήνα τον 
Ιούλιο του 1995 και κηδεύτηκε στο νεκροταφείο 
Ζωγράφου.

Όπως γράφει με κομψότητα ο Χατζηνικολάου 
στο βιβλίο για τον Στέλιο:

«Ένας ανένταχτος, ένας Aussteiger, που 
δεν είχε όμως προηγουμένως ποτέ του δεχτεί 
«να μπει στο σύστημα», σε οποιοδήποτε 
σύστημα, ώστε να «βγει» κάποτε απ΄ αυτό. 
Κάτι μεταξύ «κλοσάρ», επαναστάτη, φιλόσοφου, 
μποεμιέν, αντικομματικού αριστερού, squatter, 
κομμουνιστή... ανεξάρτητου καλλιτέχνη και 
εξαιρετικού μάγειρα. όλα αυτά τα στοιχεία, 
όμως, ενσωματωμένα σε ένα σύνολο γεμάτο 
αθωότητα και καλοσύνη».

Είκοσι χρόνια μετά, κι όποτε επισκέπτομαι 
την Αθήνα, φροντίζω να περνώ με τους φίλους 
του, τις μέρες μου. Για όλους εμάς, είναι το 
πιο ξεχωριστό πρόσωπο που συναντήσαμε 
ποτέ. Αθώος, όπως τα παιδιά, γενναιόδωρος 
ακόμα και όταν δεν είχε μία, δεν είπε ποτέ 
κακή κουβέντα για κανέναν, και τόσο μα τόσο 
σοφός. Είμαστε όλοι άθεοι, όπως υπήρξε κι 
εκείνος, κι όμως, μας έδεσε σε μια λατρεία, τη 
μόνη στην οποία θα θέλαμε να συμμετέχουμε. 

*David Tonge ξένος ανταποκριτής στην 
Αθήνα την περίοδο 1969-1977.

Σημ: Ο «Κακομοίρας» είναι ο χαρακτήρας που 
εμπνεύστηκε ο Στρατής Τσίρκας από τον Στέλιο 
Αναστασιάδη, στο μυθιστόρημά του «Χαμένη 
Άνοιξη» (1976).
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ
«Οικονομική ζωή και επαγγέλματα  
της Κιμώλου, 17ος – 20ος αιώνας»  

του Παναγιώτη Καμηλάκη

Με αφορμή «την 20ετηρίδα» της «Ελευ-
θερόπολις», ο Παναγιώτης Καμηλάκης, 

λαογράφος-ερευνητής, τ. ερευνητής του 
Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 
της Ακαδημίας Αθηνών, μας έστειλε ως 
δώρο, «αντίδωρο» όπως ο ίδιος το χαρα-
κτηρίζει, το βιβλίο του «Οικονομική Ζωή 
και Επαγγέλματα της Κιμώλου (17ος-20ος 
αιώνας)». Ένα βιβλίο ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
το οποίο πραγματεύεται την οικονομία και 
τα επαγγέλματα στην Κίμωλο από τις αρχές 
του 17ου ως τα τέλη του 20ου αιώνα. 

Όπως γράφει στο προλογικό του σημείωμα 
ο Θεόδωρος Γεράσιμος Μαγκανιώτης, τέως 
Δήμαρχος Κιμώλου, «υπάρχουν, ευτυχώς 
ακόμη, πνευματικοί άνθρωποι, ακούραστοι 
και κυρίως ανιδιοτελείς, οι όποιοι, παρά τις 
δυσκολίες και τη σύγχυση της εποχής μας, 
αγωνίζονται με μεράκι, υπομονή, μόχθο, 
αγάπη και αφοσίωση στον πνευματικό 
στίβο και επιμένουν να «ψαχουλεύουν» 
σε φτωχές, μικρές και πολλές φορές ελλι-

πέστατες πηγές για την ερευνά τους, προ-
κειμένου να διαφωτίσουν έτσι τις πτυχές 
της ιστορίας του τόπου μας, εν προκειμένω 
της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της αγιοτό-
κου νήσου Κιμώλου, 
ως αντικειμένου της 
μελέτης τους».

Η ανάγνωση του 
βιβλίου «Οικονομική 
ζωή και επαγγέλματα 
της Κιμώλου, 17ος 
– 20ος αιώνας», 
προσφέρει πολλές 
πληροφορίες και μας 
βοηθά να κατανο-
ήσουμε τον τρόπο 
ζωής των ανθρώπων 
και της ανάπτυξης της Κιμώλου στους 
τελευταίους αιώνες, «απόρροια ιδιαίτε-
ρου ερευνητικού μόχθου και πολύχρονης 
προσπάθειας, γνώσης και εμπειρίας» του 
Παναγιώτη Καμηλάκη.

Τα κάλαντρα της Πρωτοχρονιάς
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά,
ψηλή μου δεντρολιβανιά

κι αρχή καλός μας χρόνος,
εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνος.

Κι αρχή που βγήκε ο Χριστός,
Άγιος και Πνευματικός
στη γη να περπατήσει,

και να μας καλοκαρδίσει.
Άγιος Βασίλης έρχεται,
άρχοντες το κατέχετε
από την Καισαρεία,

συ σ’ αρχόντισσα κυρία.
Βαστά εικόνα και χαρτί,
ζαχαροκάρδιο - ζυμωτή

χαρτί και καλαμάρι,
δες κι εμέ το παλικάρι.
Βασίλη πόθεν έρχεσαι, 
και δε μας καταδέχεσαι.

***
Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις,
κάτσε τον πόνο σου να πεις

Κάτσε να τραγουδήσεις,
και να μας καλοκαρδίσεις

Χρόνια πολλά – Καλή χρονιά! 

Τα κάλαντρα  
των Χριστουγέννων
Καλήν εσπέραν άρχοντες  
κι αν είναι ο ορισμός σας, 
Χριστού τη θεία γέννηση,  
να πω στ' αρχοντικό σας.

***
Χριστός γεννάται σήμερον  

εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται,  

χαίρετ' η φύσις όλη.
***

Εν τω σπηλαίω τίκτεται,  
εν φάτνη των αλόγων 

ο βασιλεύς των ουρανών  
και ποιητής των όλων.

***
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι  

το «Δόξα εν υψίστης»
και τούτο άξιον εστί,  

η των ποιμένων πίστης.
***

Εκ της Περσίας έρχονται  
τρεις μάγοι με τα δώρα,

άστρο λαμπρόν τους οδηγεί  
χωρίς να λείψει ώρα.

***
Έφθασαν εις Ιερουσαλήμ,  

με πόθον ερωτούσι 
που εγεννήθη ο Χριστός,  
να παν να τον ευρούσι.

***
Για το Χριστόν ως ήκουσεν  

ο Βασιλεύς Ηρώδης,
αμέσως εταράχθεικε  
κι έγινε θηριώδης.

***
Διατί πολλά φοβήθηκε  

δια τη βασιλεία 
μην του τη πάρει ο Χριστός  

και χάσει την αξία.

Χρόνια πολλά!
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Πέθανε στις 25 Ιουλίου ο Κουρομιχελά-
κης Γιώργος του Νικολάου, ετών 81, και 
ετάφη στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης. 
Ο Γιώργος ήταν σύζυγος της Ευγενίας 
και πατέρας της Μαρίας και του Νίκου.

Πέθανε στις 23 Οκτωβρίου 2016, ο Κρινής 
Βασίλης ετών 61 και ετάφη στο νεκρο-
ταφείο της Καισαριανής. Ο Βασίλης ήταν 
σύζυγος της Ευγενίας Στυλιανομανωλάκη, 
και πατέρας του Νίκου και της Ιωάννας.

Πέθανε στη Θεσσαλονίκη η Παπαδοπού-
λου Κυριακή (Κούλα) το γένος Μαντα-
δάκη, ετών 85. Η Κούλα ήταν μητέρα της 
Σμαράγδης.

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

ΜΝΗΜΗ  
ΜΑΡΙΑΣ Ι. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ-  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010- 2016)

Πέρασαν έξι χρόνια από την απώλεια της 
Μαρίας μας και στη μνήμη της, που είναι 
παντοτινή, δημοσιεύουμε το παρακάτω 
ποίημα που μας έστειλε ο συνάδελφός 
της Γιάννης Νταβίλης, Δικηγόρος Άργους:

Στη Μαρία
Γυμνά περήφανα τραγούδια

λευκών γιασεμιών άλυκος νόστος
χοροί ματωμένοι, ζεϊμπέκικοι

ανασαίνεις την οργή μου χαμογελώντας
στη μοιραία απόδραση

Γιάννης Λεύτερος 22-11-2010
Για το πιστό 19-11-2016 

Δημήτρης, Θοδωρής, Νανά Νικολάου. 

Αυτοί που φεύγουν... «Του Ψηλορείτη οι στράτες»,  
περιοδική έκδοση  

της Αδελφότητας Κρητών Ρόδου  
Τεύχος 104, Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2016

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. Δημοσιεύ-
ουμε ένα μικρό δείγμα από το 
περιοδικό, του Εκδότη Διευθυντή 
του Γιάννη Νιωτάκη.

ΑΠΟ ΤΕΥΧΟΣ...  
ΣΕ ΤΕΥΧΟΣ

Λαός που δεν έχει μνήμη  
δεν έχει μέλλον

Ίσως η εποχή που βιώνουμε να είναι η 
πιο κρίσιμη για τον τόπο μας, τα τελευταία 
χρόνια. Για την κοινωνία που προσπαθεί 
να διατηρήσει με τις όποιες δυνάμεις της 
έχουν απομείνει τη συνοχή των μελών 
της, των πολιτών, των ανθρώπων που 
την αποτελούν. Η παγκοσμιοποιημένη 
πολιτική που έχει επιβληθεί, στους λαούς 
της γης έχει στόχο τον έλεγχο της οικονο-
μίας και την αλόγιστη υπερκατανάλωση 
ως βασικό λόγο ύπαρξης των ανθρώπων. 
Έτσι, τείνουν να χαθούν ή έχουν ήδη 
χαθεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός 
λαού, έχει αλλοιωθεί η πολιτιστική του 
ταυτότητα.

Το μόνο που μας έχει απομείνει είναι 
η μνήμη και η παράδοσή μας. Αυτά που 
μας έχουν κληροδοτήσει οι παππούδες 
και οι γονείς μας. Και ποια είναι αυτά; 
Είναι η ελληνική γλώσσα, η χριστιανική 
μας πίστη, η λαϊκή μας κληρονομιά (χοροί, 
μουσική, παραμύθια, θρύλοι, φαγητά, 
συνήθειες), τα έθιμα μας, η δομή της 
ελληνικής οικογένειας, οι δεσμοί που 
υπάρχουν μεταξύ μας, με κυρίαρχο την 
ελληνική αδελφοσύνη. Παράδοση είναι 
τα κάλαντα, οι μαντινάδες, οι χοροί 
και οι σκοποί που τους συνοδεύουν, ο 
ιδιαίτερος χαιρετισμός, το νανούρισμα 
της γιαγιάς και της μάνας. Η παράδοση 
κλείνει μέσα της όλες τις ανθρώπινες 
αξίες, τις εντάσσει στην καθημερινότητα 
μας και έτσι, συνειδητοποιημένα προχω-
ρούμε ως λαός από το χθες στο αύριο, 
δημιουργώντας «αντισώματα» εναντίον 

της λογικής της υιοθέτησης προτύπων 
με στόχο την εμπορευματοποίηση των 
πάντων.

Και έρχεται η μνήμη να βοηθήσει σ' 
αυτό. Να ανακαλέσει την ιστορική μας 
πορεία, ως λαού. Να θυμηθούμε πόσο 
οι παραπάνω αξίες μας στήριξαν στο 
διάβα του χρόνου και δεν χάσαμε την 
ελληνικότητα μας. Άλλωστε, ο λαός που 
δεν έχει μνήμη, δεν έχει μέλλον.

Επιπρόσθετα, η αβεβαιότητα και η 
αναστάτωση που καθημερινά ταλανί-
ζει τον τόπο μας, τα μηνύματα από τις 
εθνικιστικές κορώνες των «γειτόνων» 
επιτείνουν την ανασφάλεια.

Αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως Έλλη-
νες, ως Κρητικοί, είναι απαραίτητο να 
κρατηθούμε γερά από τις ρίζες μας. Από 
κει θα αντλήσουμε δύναμη, έμπνευση και 
κυρίως πίστη στα ιδανικά μας.

Η ύπαρξη των πολιτιστικών φορέων, 
όπως είναι ο δικός μας, αυτόν τον ρόλο 
οφείλουν να παίζουν.

Να ενώνουν τους ανθρώπους και να 
μεταφέρουν στο σήμερα τους παλμούς της 
ελληνικής μας παράδοσης, της ζωντανής 
μας πολιτιστικής κληρονομιάς. Να ενσω-
ματώσουν τα στοιχεία της παράδοσης 
στην καθημερινή μας πραγματικότητα 
για να αποτελέσουν πολιτιστική «τροφή» 
για το αύριο. Η μνήμη και η παράδοση 
είναι η πολύτιμη περιουσία που έχουμε 
κληρονομήσει. Η ευθύνη να την παρα-
δώσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας 
υγιή και αληθινή είναι αποκλειστικά 
δική μας.
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Δημοσιεύσαμε στο τεύχος 81 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». Στο ίδιο τεύχος, 17, είχαμε δημο-
σιεύσει και δυο λαογραφικά κείμενα που 
είχαν προκύψει από αφήγηση του Γιώργη 
του Νικητάκη σε σχετική σύσκεψη που είχε 
γίνει το 2000 στο χωριό μας. Έγραφε τότε 
ο Γιάννης ο Στυλιανομανωλάκης για την 
αφήγηση του Γιώργη του Νικητάκη:

«Φτάνει που λέτε ο Γιώργης, φουριόζος 
πανέτοιμος και ορεξάτος 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. 

Έκανα μια προσπάθεια και απομα-
γνητοφώνησα κάποιες διηγήσεις του 
Γιώργη και σας τις παρουσιάζουμε, προς 
παράδειγμα και γνώση. Καλή αρχή, λοιπόν 
χωριανοί. Ποδαρικό κάνει ο Γιώργης ο 
Νικήτας.»

Ας περνούν καλά εκεί που βρίσκονται 
και δυο τους, εμείς τους θυμόμαστε.

Εδά θέλω να σας σε πω  
για το «Κακοφούνταλο». 

Οι παλιοί μας δεν ήτανε μόνο καλοί. Ήτονε και 
κακοί και ανάποδοι και άδικοι και από ούλα.

Και καμιά φορά κάποιος μου θυμίζει 
κάποιους από τους παλιούς και όταν ακούω 
τον επικήδειό ντωνε, είναι σα ήτανε όλοι 
απόγονοι του Περικλή ή του Θεμιστοκλή, 
εργατικοί, προκομένοι... 

Βέβαια δε πρέπει και τη τελευταία τους 
ώρα να τωνε πεις «Εσύ που έκανες εκείνο 
ή το άλλο…». Δεν προσφέρεται. Και επειδή 
έχω και εγώ πει επικήδειους και είμαι πολύ 
προσεχτικός, γενικά, νομίζω τέτοιες ώρες 
δε προσφέρονται για κρίσεις και επικρίσεις. 

Αυτό είναι μια «κοινωνική αδυναμία», την 
οποία καλό είναι να μη ξεπεράσομε. Είναι 
πιο καλά να ζεις με αδυναμίες,… νάχομε 
αδυναμίες…, είναι πιο ανθρώπινο. 

Ο Κακοφούνταλος, λοιπόν, για να πούμε 
για ένα παλιό κακό, να μη πούμε για κανένα 
καινούργιο…ή που να θεωρώ, εγώ έτσι. 

Έτσι είναι. Καθένας έχει την άποψή ντου 
και βρίσκει τον εαυτό ντου κιανείς, όταν 
ακούει κουβέντες στο καφενείο από μη επι-
τηδευμένους, όπως είμαστε οι πιο πολλοί. Το 
πώς ραβδίζει ο ένας τον άλλο. Και έχω κάποια 
ακρότατα υπόψη μου, που ήταν πέρα για πέρα 
ακρότατα, που δεν ήτανε έτσι. Τόσο πολύ. 

Λοιπόν, ο κακοφούνταλος ήτονε κακός.
Κακός, άουρος, κιούλα τα κακά είχε. Όταν 

ήρθε τσα Αρμένους του προξενέψανε τη Φου-
ρομαρία. Ποια είναι η Φουρομαρία. Η Φου-
ρομαρία κι η μάνα του Ζαχάρη αδελφές. Κι η 
Αντωνούσα, η γιαγιά του Αντωνούση, σήμερα 
…, του προξενέψανε λοιπόν τη Φουρομαρία. 
Αυτός ήρθε σα γαμπρός προξενεμένος με 
δανεική βράκα. Είχε πάρει του Παπαγιανήδα 
τη βράκα κι ήρθε γαμπρός τσα Αρμένους. 
Τη πρώτη φορά έφερε δώρο στη νύφη ένα 
μπουκάλι ξύδι. Συνήθως στη νύφη πηγαίνανε 
ψάρι ή κρασί· δεν πηγαίνανε, βέβαια ξύδι. 
Ψάρι κυρίως. Αυτός επήγε ξύδι. Δεν είχε 
άλλο πράμα ή δήλωνε το χαρακτήρα τους 
και ήντα ζωή επερίμενε την κακοφούνταλη. 
Που το όνομα τση κόλησε επειδή αυτός ήτανε 
κακοφούνταλος.

Τη δεύτερη φορά ήρθε με μια βράκα, 
που άμα χρησιμοποιήσω μια φράση, που 
την άκουσα από κάποια από το Νίπος «ένα 
κόκκινο αγκυνάρι ανε τση πετούσανε δεν 
θάπεφτε κανένα κάτω». Με τσουλόβρακα ήρθε, 
δηλαδή την άλλη φορά. Οπότε καταλάβανε 
οι άλλοι τι σημαίνει η βράκα κι ο γαμπρός, 
αλλά τότε σας αμάχα πάει ο γαμβρός στο σπίτι 
τση νύφης, η νύφη θεωρούντανε «μεταχει-
ρισμένη». Και περίπου ήτανε υποχρεωτικό 

να τη παντρευτεί, ύστερα. Την είχε εκθέσει, 
δηλαδή, η νύφη θεωρούνταν ελάχιστα μετα-
χειρισμένη, αλλά πάντως μεταχειρισμένη.

Ηρθε ο κακοφούνταλος τσα Αρμένους 
και δεν έκανε καθόλου δουλειά, παρά μόνο 
εβλαστήμα.

Εγώ κείνο που θυμάμαι είναι, άμα έβρεχε 
«γοργο…διάλε το θεό ντου για θεός». Άμα 
δεν έβρεχε «διάλε του θεού ντου για θεός, 
δε θα ξεχαρμπαλιάσει οφέτος». Δηλαδή δεν 
θα ανοίξουν τα στάχυα. 

Κάποτε είχε πάει στη Γαλλία μετανά-
στης. Η ΔΕΜΕ έστελνε τους μετανάστες με 
έναν αριθμό στη πλάτη. Η ΔΕΜΕ ήτανε η 
Διηπειρωτική Επιτροπή Μεταναστεύσεως 
Εξ Ευρώπης. Υπήρχε ακόμη και ενώ ήμουν 
μεγάλος.

Έτσι πήγε κι ο Κακοφούνταλος μαζί με 
το Κατσουνογιώργη στη Γαλλία. Πήγανε για 
εργάτες στα ορυχεία, στις σμύρνες.

Η Κακοφούνταλη είχε φτιάξει μια φουρνιά 
παξιμάδια, για μέχρι να γυρίσει ο Κακοφού-
νταλος.

Αλλά ο Κακοφούνταλος είδε, λέει, τα κόκαλα 
του πατέρα ντου μέσα στην σμύρνα και δεν 
ξαναπήγε.

Βρήκε λεφτά από δεξιά κι αριστερά και 
γύρισε στην Κακοφούντενα, που δεν είχε 
προλάβει να φάει τα παξιμάδια.

Η γρά ντου. Παλιότερα τσοι γυναίκες 

τους οι άντρες τσοι λέγανε «η γρά μου». Και 
μάλλον η φράση σημαίνει «μη τη κοιτάζει 
κανείς, γιατί δε κάνει πράμα». Ήτανε μια 
προσπάθεια για τη προστασία της τιμής. 
Αυτή την εντύπωση έχω.

Και βέβαια έτσι την αποκαλούσε όλο το 
σόϊ κι όλο το χωριό. Γιατί για τσοι παλιούς η 
γυναίκα δεν «ξεγηβέντηζε» μόνο τον άντρα 
τση, αλλά το σόϊ κι όλο το χωριό, κι έτσι είχε 
λογαριασμό μ’ ούλους.

Τονε λέγανε Νικόλα και γιαυτό τη γυναίκα 
του Νικολάκαινα. Δεν είχε παιδιά. Άτεκνος 
ήτανε. 

Να δούμε τώρα πώς πόθανε.
Τη Κακοφούνταλη τη κακομεταχειρίζουντανε 
σ’ ούλη του τη ζωή. Μια με τη κατσούνα, ένα…, 
συνηθισμένο είδος πειθαρχίας παλιότερα, … 
με τη κατσούνα ή με το νταχταρμά. Τα παλιά 
σπίτια δύο εργαλεία είχανε απαραιτήτως: 
Ένα γκρά, για τσα απόξω κρεμασμένος μόλις 
έμπαινες στο σπίτι κι ένας νταχταρμάς, ένα 
μακρύ ξύλο, για τσι μέσα, για τη πειθαρχία 
μέσα στο σπίτι. Τσ’ Αρμένους είχανε κάποια 
σπίτια νταχταρμά. Όχι δε λέω όνομα… κανείς 
με όνομα.

Ε! Ήρθε η ώρα να ποθάνει ο Κακοφούνταλος.
Επήγανε ο Αντωνούσης ο Γιώργης κι 

θείος μου ο Χρήστος. Πηγαίνανε γιατί ήτανε 
συγγενείς και άμα ήθελε να ποθαίνει κιανείς 
τότε σας, πηγαίνανε οι συγγενείς και τονε 
περιμένανε να αποθάνει.

Στο ψυχοράγισμά του, τέλος πάντων. Το 
’56 πρέπει να πόθανε ο Κακοφούνταλος.

Ο θείος μου ο Χρήστος κατά που συνή-
θιζε έπινε και κανένα κρασάκι. Λιγότερο 
από τον Αραπατσάκο, αλλά έπινε. Και ήτανε 
μισομεθυσμένος. 

Κι έλεγε ο Κακοφούνταλος «γκαά κα ντά…
άαα». ΄Ηντα λέει μωρέ, ερώτα ο μπάρμπας 
μου τον Αντωνούση, που καταλάβαινε, αλλά 
ήθελε να τον διακωμωδήσει. Ο Αντωνού-
σης ήτανε πιο σοβαρός, «Επαε αποθαίνει ο 
άρθρωπος και θα λέμε εδά…, ήντα θα λέμε;». 

Σε λιγάκι ώρα, πάλι συνήλθε ο Κακοφού-
νταλος και ξανάρχισε «γκαά κα ντά…άαα». 
«Μωρέ ήντα λέει;», ρωτά τον Αντωνούση. 

«Δεν γροικάς ήντα λέει; Κερατά θεέ, λέει».
Κι έτσι άφησε το πνέμα ντου!
Πριν βαρύνει δε έλεγε : «Πρέπει θα ποθάνω 

θέλει…Διάλε το θεό ντου για θεός». Του φαι-
νότανε αδιανόητο, πως μπορούσε κάτι τέτοιο 
να του συμβεί.

Σε λιγάκι ώρα έκανε έτσι δε «άαγκ …άαα» 
κι άπλωνε τα χέρια ντου. «Ήντα θέλει δα ήντα 
θέλει, τη γρά ντου θα θέλει».

Τση φωνάξανε δα «Νικολάκαινα,…Νικολά-
καινα, πράμα θέλει ο Νικολάκης». Και πάει δα 
η Νικολάκαινα κι έκανε έτσε τη χέρα ντου να 
τη σουρομαδήσει, μα δε έφταξε η χέρα ντου.

Κι έτσι άρχισε ο Κακοφούνταλος με τη 
μπουκάλα το ξύδι και τέλειωσε με το να 
πολεμά να σουρομαδήσει τη Νικολάκαινα.

Ρωτήθηκε ο Γιώργης ο Νικητάκης, για το 
ποιος έκανε τα προξενιά κι έτσι η κουβέντα 
στράφηκε σ’ αυτή τη λαογραφική- εθιμική 
λειτουργία, που όμως θα σας παρουσιάσουμε 
σε άλλη ευκαιρία.

«Ο Κακοφούνταλος»
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Γεννήσεις
Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στις 3.20 το 
μεσημέρι γεννήθηκε στην Αθήνα το δεύτερο 
αγοράκι της Κικής Βασσάλου και του 
Αχιλλέα Γαλατσίδα (και μικρός αδελφός 
του 4χρονου Φώτη). 

Η Νικολέττα Γερονικολού, σύζυγος του 
Θοδωρή Νικολάου (γιού της αξέχαστης 
Μαρίας Ιωάννου Τσιτσιρίδη), γέννησε στις 
27 Ιουλίου 2016 ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Στα νεογέννητα ευχόμαστε να ζήσουν 
πάντοτε Χαρούμενα και Ευτυχισμένα, και 
στους γονείς, παπουδογιαγιάδες και συγγε-
νείς, να τα χαίρονται και να τα καμαρώνουν!

Αριστεύσαντες
Παραλήψαμε στο προηγούμενο τεύχος να 
αναφέρουμε στα τα παιδιά του χωριού μας 
που σπουδάζουν στο Γυμνάσιο αρίστευ-
σαν φέτο τον Καλλιβρετάκη Μιχάλη 
του Δημητρίου, από την πρώτη τάξη του 
6ου Γυμνασίου Χανίων, με βαθμό 19 & 
3/15. Του ευχόμαστε πάντα να αριστεύει 
στη ζωή του.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

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.

Τερεζάκη Σοφία του 
Κωνσταντίνου Αθήνα 100€

Πική Τιτίκα Αθήνα 50€
Νικολάου Δημήτρης Κόρινθος 40€
Θυμιανός Μανώλης Αθήνα 25€
Πέγιου Ειρήνη Θεσ/νίκη 50€

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.

Γάμοι

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016, στον ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου στους Αρμένους, 
παντρεύτηκαν ο Παύλος Αβερκάκης, γιός 
του Δημήτρη και της Ειρήνης Αβερκάκη 
με την Στεφανία Πετρουλάκη κόρη του 
Ανδρέα Πετρουλάκη και της Μαρίας 
Πετρουλάκη Νικολουδάκη. Κουμπάροι 
ήταν οι Ιωσήφ Ψεγιαννάκης και η Χρι-
στίνα Κουκουλάκη. Ακουλούθησε γλέντι 
στο κέντρο «Κονταρός». 

Στους νεόνυμφους, ευχόμαστε να ζήσουν 
πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και στους 
γονείς, στους κουμπάρους, και στους συγγενείς 
και φίλους, να τους χαίρονται!

Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΩΝ

«ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ: 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ  

ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία», 
ο Δήμος Αποκορώνου, η Ομοσπονδία 
Σωματείων Αποκορώνου Αττικής και το 
Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, ανακοινώνουν 
την από κοινού διοργάνωση Συνεδρίου 
για την Επαρχία Αποκορώνου, που θα 
πραγματοποιηθεί από 31 Αυγούστου μέχρι 
3 Σεπτεμβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις του 
Ιδρύματος «Αγία Σοφία» και του Ινστιτούτου 
Επαρχιακού Τύπου, στους Αγίους Πάντες 
Αποκορώνου.

Ο ι  θ ε μ α τ ι κ έ ς  ε ν ό τ η τ ε ς  τ ω ν 
ανακοινώσεων του Συνεδρίου αφορούν τα 
γράμματα και τις κοινωνικές επιστήμες, 
τον πολιτισμό, την οικονομική ανάπτυξη, 
την κοινωνική πολιτική, την εκπαίδευση 
και την υγεία.

Προσκαλούνται και παρακαλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν με ανακοίνωσή 
τους στο Συνέδριο και να το δηλώσουν 
το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 
2017. Το σχετικό τους μήνυμα, στο οποίο 
θα αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία τους 
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, 
ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση), 
πρέπει να το αποστείλουν σε μία από τις 
παρακάτω διευθύνσεις:

Ίδρυμα «Αγία Σοφία»: email: agiasofia50@
hotmail.com 

π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης:  email : 
8358pmv@gmail.com

Οι περιλήψεις θα τεθούν υπ’ όψιν της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, η 
οποία και θα αποφασίσει για την αποδοχή 
ή μη των ανακοινώσεων στο Συνέδριο, 
ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους 
σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Στους συνέδρους που προέρχονται 
από περιοχές εκτός του νομού Χανίων 
θα παρασχεθεί φιλοξενία.

Τα κείμενα των ανακοινώσεων στην 
ίδια μορφή ή σε εκτενέστερη (που δεν 
θα υπερβαίνει τις 20 σελίδες) πρέπει να 
υποβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου 2017, 
για να περιληφθούν στην έκδοση των 
Πεπραγμένων του Συνεδρίου (γι’ αυτό 
θα υπάρξουν και σχετικές μετέπειτα 
οδηγίες).

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου έγιναν εκλογές 
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ του Συλλόγου.
Έλαβαν κατά αλφαβητική σειρά:

Αβερκάκης Παύλος  48
Καλλιβρετάκης Χρήστος  9
Κοτρωνάκης Μιχάλης  33
Κουτσουπάκης Κυριάκος  42
Νικητάκη Ιφιγένεια  13
Ορφανάκης Βαγγέλης  41
Παπαδάκης Λευτέρης  7
Παπαδάκης Τάσος  18
Παρασκουλάκης Αναστάσιος  6
Τσιτσιρίδης Χρήστος  25

Εκλέγονται οι 7 με τους περισσότερους 
σταυρούς.

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αβερκάκης Γιώργος  36
ΝικολακάκηςΜάνθος  8
Ορφανάκης Μιχάλης  19
Χαιρετάκης Μανώλης  23

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ του απερχόμενου Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αρμένων.

Ευχαριστεί θερμά όσους βοήθησαν και 
προσέφεραν στην δίχρονη προσπάθεια μας. 
Λυπούμαστε όμως γιατί διαπιστώσαμε για 
ακόμα μια φορά την έλλειψη συμμετοχής 
από τους χωριανούς.

Ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία στο 
νέο Δ.Σ και στους χωριανούς περισσότερη 
συμμετοχή στις προσπάθειες του νέου Δ.Σ
Ευχαριστούμε επίσης την εφημερίδα 
Ελευθερόπολη για την συνεργασία μας και 
την άψογη παρουσίαση των εκδηλώσεων 
μας.

Ευχόμαστε σε όλους Καλό Χειμώνα και 
Καλές Γιορτές.

Το απερχόμενο Δ.Σ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ


