
Μόλις τονε βλέπει ο Τάκης, τον υποδέχεται εγκαρδίως: -«Ωω-
ωωω... καλώς τονε και καλώς τονε το Νικολή... είντα αέρας 
μωρέ σ’ έβγαλεν οθέ ’μπα δά;». Γυρίζει ο Νικολής και του λέει:-
«Κύριε Τάκη, να πιάσεις θες να με πάρεις κι εμένα επαδά στσοι 
δουλειές σας, να μη ζυγώνω τα έχνη από το πρωί ως το βρά-
δυ στα όρη και στα βουνά;». -«Είντα κατές, μωρέ κακομοίρη 
Νικολή, να συνεννογάσαι με τουτουσάς τσοι τουρίστες, απού 
’χομ’ εμείς επαδά; Πώς θα του πεις του τουρίστα έλα παέ;». 
-«Για γροίκα δα το γ-κύριο Τάκη..., κάμ χίαρ θα του πω...». –«Ω», 
εξαφνιάστηκεν ο Τάκης...-«Κι άμα θέλεις, μωρέ Νικολή, να του 
πεις άμε εκειέ;». -«Για γροίκα δε το γ-κύριο Τάκη...Θα πάω από 
’κειγέ και θα του ξαναπώ, κάμ’ χίαρ!»

Κύριε Γιαμπουδάκη! (από αφήγηση 
της κυρίας Ασπασίας Β.). Μια άλλη 
τηλεφωνική πλάκα ήταν εκείνη που 
είχε σκαρωθεί σε βιβλιοπώλη της 
πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων. Ήταν 
το έτος 1967, λίγους μήνες μετά τον 
εορτασμό της εκατονταετηρίδας 
της ανατίναξης του Αρκαδιού, οπότε 
στην Πλατεία είχε στηθεί το άγαλμα 
του Κωνσταντίνου Γιαμπουδάκη από 
τον γλύπτη Γιάννη Κανακάκη. Μια 
κοπέλα, λοιπόν, πήρε τον βιβλιοπώ-
λη στο τηλέφωνο και του ζήτησε μια 
χάρη. Υποδύθηκε ότι είχε ραντεβού 
με τον φίλο της, ονόματι Γιαμπου-
δάκη, στην πλατεία μπροστά στο 
βιβλιοπωλείο του, αλλά ότι οι γονείς 
τής είχαν απαγορεύσει να εμφανιστεί. 
Του ζήτησε λοιπόν να τον φωνάξει, αν 
φυσικά ήθελε και μπορούσε, στο τη-
λέφωνο. Αλλά ποιος θα μπορούσε να 
αρνηθεί μια τέτοια χάρη σε ένα ερω-
τευμένο κορίτσι;

Πραγματικά ο ανυποψίαστος άνθρωπος βγήκε στην εξώθυρα του μαγαζιού του και, βλέποντας 
πολλούς να περιμένουν στην πλατεία, μεταξύ των οποίων θα έπρεπε να βρίσκεται και ο ενδι-
αφερόμενος, άρχισε να φωνάζει: «Κύριε Γιαμπουδάκη, κύριε Γιαμπουδάκη»! Στο λεπτό βγήκαν 
από τα μαγαζιά τους όλοι οι μαγαζάτορες, πιστεύοντας ότι ο γείτονάς τους τρελάθηκε, αφού 
απευθυνόταν σ’ ένα άγαλμα. Τότε μόνο εκείνος κατάλαβε το λάθος του και έτρεξε πίσω στο τη-
λέφωνο, όπου μια ολόκληρη τάξη του τότε Γυμνασίου Θηλέων κάγχαζε στην κυριολεξία. Αλλά 
κι όταν εκείνος αναγκάστηκε να  αποκαλύψει στους γείτονες τι είχε συμβεί, και τα δικά τους 
γέλια δεν ήταν λιγότερο ηχηρά!

Ομολογώ ότι είχα σκοπό να προβώ στην έκδοση ενός βιβλίου-ανθολογίας 
του ιστορικού ρεθεμνιώτικου χιούμορ, με μια εκατοντάδα σχετικών επεισο-
δίων, όπως αυτά παραδίδονται από τη βιβλιογραφία αλλά και όπως μας τις 
αφηγούνται σήμερα οι παλιοί Ρεθεμνιώτες. Ας όψεται όμως η κατάσταση 
που ζούμε, που με οδηγεί στη δημοσίευσή τους εδώ και σήμερα, με την ευχή 
να προλάβουμε να εξαντλήσουμε το θέμα πριν μας τελειώσει ο «Κορώνης» 
(ή «Κορωνιός»), όπως τον αποκαλούν χιουμοριστικά μερικοί συντοπίτες! Ως 
προμετωπίδα θα πάρω το κείμενο που είχα χρησιμοποιήσει στην ξενάγηση 
και στην εκδήλωση του 2018, στην οποία όμως είχα περιλάβει μόλις το ένα 
δέκατο των ιστοριών που έχω τον σκοπό να παραθέσω στις «Αναδιφήσεις». 
Έγραφα τότε: «Ποιος είπε ότι η ιστορία είναι κατ’ ανάγκη ανιαρή; Θα προσπα-
θήσουμε να τον διαψεύσουμε με μια ακόμα διαφορετική περιήγηση, μετά 
από εκείνες για τον τρόμο και την τροφή του Ρεθύμνου. Γιατί, δεν έχει μόνο 
σοβαρές και άσχημες στιγμές ένας τόπος. Έχει και τις εύθυμες στιγμές του, οι 
οποίες μάλιστα είναι ευθέως ανάλογες με την ευφυία και την ευρύτητα σκέ-
ψης των κατοίκων του. 

Δεν χρειάζεται, νομίζω, να αναφερθώ στις ψυχοθεραπευτικές του ιδιότητες. Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν άλλωστε να καταφύγουν στο κλασικό για το χιούμορ και 
το γέλιο εγχειρίδιο του Α. Bergson «Το γέλιο», που εκδόθηκε στην Αθήνα μόλις το 
1965, σε μετάφραση του Νίκου Καζαντζάκη. Εξαιρετικές είναι για τα καθ’ ημάς και 
οι «Ευτράπελες διηγήσεις. Το κοινωνικό τους περιεχόμενο», του Μιχάλη Μερακλή, 
που εκδόθηκαν στην Αθήνα το 1980, ενώ η μελέτη του Β. Δαλκαβούκη «Προσεγγί-
σεις στη λειτουργία του χιούμορ στην παραδοσιακή κοινωνία. Το παράδειγμα της 
κοινότητας Μονοδεντρίου στο Ζαγόρι», στο περιοδικό Εθνολογία, τ. 9 του 2001 
αποτελεί πρόκληση για τη μελέτη του φαινομένου και στην Κρήτη. Με βάση αυτή 
τη αντιμετώπιση του θέματος, θεωρώ την ξενάγηση με τον τίτλο «Ψηφίδες από 
την ιστορία του ρεθεμνιώτικου χιούμορ», που είχα προσφέρει παλιότερα, στα 

πλαίσια των Ημερών Ρεθύμνου 2018, σαν μια από τις πιο επιτυχημένες μου. Κι αυτό παρότι οι ουρανοί είχαν σπεύσει την ημέρα εκείνη, 13 Οκτωβρίου, 
να ανοίξουν και να μας ταλαιπωρήσουν άσχημα τους λιγοστούς αλλά θαρραλέους συμμετέχοντες. Θυμίζω ότι είχε ακολουθήσει σχετική εκδήλωση 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνης, στην οποία είχαν συμμετάσχει, διαβάζοντας και αφηγούμενοι σχετι-
κές ιστορίες, οι φίλοι και φίλες: Βασίλης Αστρινός, Τάσος Κόλλιας, Θωμάς Κρεβετζάκης, Κατερίνα Τσακάλη και ο υπογραφόμενος. Στο τέλος όλοι 
είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε ένα σχετικό φυλλάδιο, προσφορά της Γραφοτεχνικής ΑΕΕ.

«Το χιούμορ είναι το προνόμιο 
της ευφυίας» είπε κάποτε ο Βολ-
τέρος, και τέτοια φαίνεται να 
διέθετε άφθονη το Ρέθυμνο. Η 
ιστορία του βρίθει από ανέκδο-
τα, από αστεία, από γέλια, από 
κωμικές και τραγελαφικές κατα-
στάσεις, από ειρωνείες, από πα-
ρωδίες, από νίλες, από «μπρο-
κόματα», «πετσώματα» και 
«ρέγκια», από περιπαίγματα και 
ειρωνείες, από μασκαρέματα 
και από πειράγματα. Αυτές τις 
εύθυμες στιγμές της πόλης θα 
επιχειρήσουμε να ξαναζήσουμε 
με μια διαφορετική από τις συ-
νηθισμένες ιστορική περιήγηση 
στους τόπους ακριβώς στους 
οποίους έλαβαν χώρα. Η περι-
ήγησή μας αυτή έρχεται θα μας 
θυμίσει ότι το χιούμορ αποτελούσε σε όλες τις ιστορικές περιόδους, ακόμα και στη δύσκολη 
σημερινή, αναπόσπαστη εκδήλωση του πολιτισμού και της καθημερινότητας του Ρεθύμνου».

Βάλε τα εκεί που ξέρεις (από αφήγηση 
του Τάσου Κόλλια). Όταν πρωτοτοπο-
θετήθηκαν τα τηλέφωνα στο Ρέθυμνο 
κι άρχισαν να μπαίνουν και σε κατοικίες, 
γιατί αρχικά ήταν όλα επαγγελματικά, 
αγαπημένη ασχολία των μαθητών ήταν 
να πηγαίνουν σε σπίτια συμμαθητών τους 
που διέθεταν συσκευές, σε ώρες όμως 
που οι γονείς τους απουσίαζαν. Οι πλάκες 
που σκάρωναν τότε ήταν πολλές. Μια απ’ 
αυτές ήταν να παίρνουν στο τηλέφωνο 
τα φαρμακεία και να ρωτούν αν διέθεταν 
προς πώληση θερμόμετρα ή υπόθετα. 
Στην καταφατική απάντηση των υπαλλή-
λων, εκείνοι τους συνιστούσαν να τα βά-
λουν στον εκεί που ξέρουν! Η πρώτη τέ-
τοια φάρσα είχε σκαρωθεί σε φαρμακείο 
της οδού Βοσπόρου.

Το ξενοδοχείο Ρίθυμνα κι ο Νικολής (Μιχά-
λης Πριναράκης, «Κρητικά ανέκδοτα. Πρινα-
ρότσιτες»). Είχαν ανοίξει ο Νίκος και ο Τάκης 
Δασκαλαντωνάκης το «Ρίθυμνα» κι είχαν κάνει 
ένα σωρό προσλήψεις προσωπικού κι από τον 
τόπο της καταγωγής τους Κοξαρέ και τα πέ-
ριξ, κι ακούστηκε στο χωριό πως τους κάνανε 
σεμινάρια και τους μάθανε πώς να φέρονται 
στους ξένους φιλοξενούμενούς τους. Είπανε 
να μάθουν να μιλάνε και καμμιά γλώσσα, κατά 
προτίμηση τα εγγλέζικα, πως είναι ωραία δου-
λειά, μέσα σ’ ένα ωραιότατο και πεντακάθαρο 
περιβάλλον και διάφορα άλλα, που ακούγο-
νταν τόσο ελκυστικά και ευχάριστα. Ακούει τα 
κι ο Νικολής, ένας μικροκουραδάρης, με καμιά 
σαρανταρέ προβατίνες κι ένα γ-κρυγιό, απού 
τσίβοσκενε από το πρωί ως το βράδυ στα όρη 
και στα βουνά, είπενε ενούς ανιψού ν-του να 
του πει καμπόσες εγγλέζικες κουβέντες, επα-
παγάλισέ τζι, φορεί τη γ-καλή ν-του γ-κυλότα, 
τα καλά ν-του στιβάνια, και μια και δυο να σου 
τονε στη ρεσεψιόν του «Ρίθυμνα». 

Με την ευκαιρία να θυμίσουμε 
δειγματοληπτικά μερικούς από 
τους πρώτους τηλεφωνικούς 
αριθμούς του Ρεθύμνου. Ο αριθ-
μός 7 είχε δοθεί το 1930 στην επι-
χείρηση ταξί και φορτηγών του 
Γεωργίου Δρανδάκη στη Μεγάλη 
Πόρτα. Ο αριθμός 18 δόθηκε προ-
πολεμικά και πάλι στον ίδιο χρή-
στη, που είχε συμπτύξει την εται-
ρία Αυτοκίνητα Δρανδάκη - Λιονή, 
ενώ το πολυκατάστημα αυτοκι-
νήτων Μιχαήλ Παπαδάκη στην 
περιοχή του Άγνωστου Στρατιώτη 
(εικόνα) πήρε το 78. Μεταπολε-
μικά ο αριθμός 231 δόθηκε στο 
ζεύγος ιατρών Τρουλινού-Αγγελι-
δάκη, ο 251 στο μικροβιολογικό 
εργαστήριο της Έλλης Βότση, ο 
261 στο Νοσοκομείο και το 290 

στην Πολυκλινική «Κυανούς Σταυρός» στην οδό Δημητρακάκη. Οι αριθμοί 295 και 396 δόθηκαν το 1961 στην εταιρία Γαγάνη, 
ενώ το μικροβιολογικό του Θεοχάρη Κατσαντώνη πήρε το 458, ο Γεώργιος Τσουδερός το 579 και ο οφθαλμίατρος Διονύσιος 
Καλόφωνος το 668.

Μείνετε σπίτι και διαβάστε τα ίδια 
τα βιβλία από τα οποία πήραμε τα 
παραπάνω χιουμοριστικά αποσπά-
σματα: τα «Κρητικά ανέκδοτα» του 
Μιχάλη Πριναράκη και «Τα δικά μας 
καφενεία» του Χάρη Καλαϊτζάκη. 
Αναζητήστε επίσης για ακρόαση τις 
«Πριναρότσιτες» του Μιχάλη Πρινα-
ράκη. Πραγματικά είναι αξεπέρα-
στες, με τη βαθιά αίσθηση χιούμορ 
του δημιουργού τους αλλά και την 
εξαιρετική γνώση της κρητικής δια-
λέκτου που έχει. Αναζητήστε, τέλος, 
τον Τάσο Κόλλια στο αρτοποιείο 
«Μικρασιάτικο» ή μιλήστε του όπου 
τον συναντήσετε. Απευθυνθείτε σ’ 
αυτόν με κάποιο ευφυολόγημα, για 
να εισπράξετε αμέσως το «μπρό-
κωμά» σας. Πώς να το κάνουμε, με-
ρικοί άνθρωποι είναι χαρισματικοί. 
Στην περίπτωση του Τάσου όχι μόνο 
στην διδασκαλική έδρα αλλά και 
στο χιούμορ!

Στις τρεις προηγούμενες εβδομάδες ασχοληθήκαμε αναλυτικά 
με τις επιδημίες που ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν εδώ και 
έξι αιώνες τους κατοίκους του Ρεθύμνου και της επαρχίας του,με 
τρία μόλις μεσοδιαστήματα ηρεμίας. Οι τακτικοί αναγνώστες θα 
έχουν προσέξει ασφαλώς ότι, αν και είχα ακυρώσει τη συστη-
ματικότητα των «Αναδιφήσεων», προκειμένου να ολοκληρώσω 
κάποιες εργασίες, επανήλθα στη στήλη με το ξέσπασμα της κρί-
σης του κορωνοϊού, προκειμένου να υποστηρίξω έμπρακτα την 
εφημερίδα που τις φιλοξενεί, στις δύσκολες μέρες που περνάμε 
όλοι. Γιατί ο ιός, μεταξύ των άλλων, δημιουργεί όλες τις προϋπο-
θέσεις για το οριστικό κλείσιμο των έντυπων μέσων ενημέρω-
σης, αρκετά πριν αυτό συμβεί, σε μια -φυσική κατά τα άλλα- δι-
αδικασία μεταβίβασης του ρόλου τους στα ειδησεογραφικά και 
πολιτισμικά διαδικτυακά portals. Και είναι πολύ αμφίβολο αν η 
έρευνα και εμβάθυνση, και όχι η μετάδοση της είδησης, καθώς 
και η πολιτισμική ύλη αρκούν για να τα κρατήσουν ανοιχτά.

Ένα γέλιο θα τον θάψει, τον άτιμο τον Κορώνη: 
ανθολόγηση ιστορικού ρεθεμνιώτικου χιούμορ (Ι)

Αν-ε κολλήσει! (Χάρης Καλαϊτζάκης, «Τα δικά μας καφενεία»). «Καφενείο 
Κουτσουράκη Βαγγέλη («Μαγγία»)... στο στενό δίπλα στην «ΙΔΗ», με έξοδο 
στην Προκυμαία. Ο Βαγγέλης διακρινόταν για τις έξυπνες ατάκες και την 
εφευρετικότητά του. Έβαζε πάντα στον λογαριασμό, μεταξύ των μεζέδων 
που είχε χρεώσει, και τα αρχικά Α.Κ., με την αντίστοιχη τιμή δίπλα. Κάποια 
στιγμή, σε ερώτηση πελάτη τι σημαίνουν, με φυσικότητα του απάντησε: 
«Εγώ το βάνω και Αν-ε Κολλήσει!».
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Αναδιφώντας το χθες (134)

Ο εκδότης των Ρεθεμνιώτικων Νέων έθεσε «τας χείρας επί τω 
τύπω των ήλων» το περασμένο Σάββατο, με το άρθρο του για 
την αναγκαιότητα του Τύπου αυτήν ακριβώς την περίοδο, που 
όμως υπονομεύει εκ βάθρων την ύπαρξή του. Όπως το διατύ-
πωσε, «…αν ο τοπικός Τύπος σιγήσει –έστω και για βραχύ διά-
στημα, όπως ήδη έχει επιτραπεί- θα απολεσθεί μια κρίσιμη συν-
θήκη της «κανονικότητας» αυτής». Από την πλευρά του ο συ-
ντάκτης της στήλης δεν θα μπορούσε να σταθεί αμέτοχος: βάζει 
πλάτη στο «μένουμε ανοιχτοί», με ένα θέμα όμως αυτή τη φορά 
που δεν θυμίζει τα «χρόνια της χολέρας», το αντίθετο μάλιστα: 
το χιούμορ! Ασφαλώς αντί για τον ξενόγλωσσο αυτόν όρο, λα-
τινικής προέλευσης, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άλλοι, 
«ελληνικοί», όμως ότι κανένας τους δεν μπορεί να αποδώσει κα-
λύτερα το περιεχόμενο που διαμορφώθηκε ιστορικά να εκφρά-
ζει, από τα τέλη του 16ου αιώνα που τον πρωτοχρησιμοποίησε ο 
Μπεν Τζόνσον.

  ■ Του ΧΑΡΗ 
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