
Aρμένοι

ΧΡΟΝΟΣ 22ος • ΦΥΛΛΟ 85ο • AΠΡΙΛΙΟΣ, ΜΑΪΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 • ΤΙΜΗ 0,01 ΕΥΡΩ • ΣΟΥΛΙΟΥ 124 ΤΚ 173 42 ΑΘΗΝΑ 

τ ρ ι μ η ν η  π ε ρ ι ο δ ι κ η  ε κ δ ο σ η  τ ω ν  α ρ μ ε ν ω ν  α π ο κ ο ρ ω ν ο υ  χ α ν ι ω ν

Η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώ-
νου, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό 
Σύλλογο Καλυβιανών Αττικής «η Αγία 
Παρασκευή», την Ενορία Καλυβών και 
το Δήμο Αποκορώνου, σας προσκαλούν 
στον Παναποκορωνιώτικο Εσπερινό που 
θα γίνει φέτος στις 12 Αυγούστου ημέρα 
Σάββατο ώρα 6.30 μ.μ. στον Ιερό ναό 

της Αγίας Παρασκευής στις Καλύβες, 
συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου 
κ.κ Δαμασκηνού.

Για το Δ .Σ
   Ο Πρόεδρος      Η Γεν. Γραμματέας
    Γιάννης            Αθηνά  
  Τερεζάκης         Μαραθάκη

Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου

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

2  σελ. 2: Μια παλιά φωτογραφία, 
του Ράμνου Ραμνιώτη &  
Οι εκδηλώσεις των Κρητικών  
της Αθήνας

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

2  σελ. 4 & 5: Εικόνες  
από τις Πασχαλινές γιορτές  
στους Αρμένους

2  σελ. 6-7: «Ο κόσμος που φεύγει  
κι ο κόσμος που έρχεται»  
του Μανώλη Πιπεράκη

2  σελ. 8: Το Γραμματσάκι,  
του γερω-Χαράλαμπου   

2  σελ. 9: Νέα από τους Αρμένους

2  σελ. 10-11: «Μνήμη Γεωργίου 
Κουρομιχελάκη», της Μαρίας 
Γεωργίου Κουρομιχελάκη

2  σελ. 12: «Θεόδωρος 
Μουντοκαλάκης»  
πολεμιστής ετών 70!

2  σελ. 13: Εκδήλωση στην Αθήνα  
με θέμα «ΑΠΤΕΡΑ»,  
το Πρωτομαγιάτικο στεφάνι  
και άλλες ειδήσεις

2  σελ. 14-15: Αυτοί που φεύγουν… 

2  σελ. 16: Κοινωνικά

Από την εκδρομή της Γ’ Λυκείου, ο γύρος της Κρήτης. Εδώ στον Τάφο του Καζαντζάκη, 
σχολικό έτος 1965-66. Φωτογραφία από το αρχείο της Πόπης Λαμπρινέα Γαβριλάκη,  
η οποία εικονίζεται κάτω από το σταυρό.

Γυμνάσιο Βάμου 1966

Για την «Ελευθερόπολη»
Ώστε να στέκουν τα βουνά 

κι η Δραπανοκεφάλα
και οι Αρμένοι το χωριό 

και τα χωριά τα άλλα,
να ζης και να τυπώνεσαι 

και να χωριογυρίζης 
κι ούλους τσοι αναγνώστες σου 

να τσοι καλημερίζης.

Και να σκορπάς το γέλιο σου 
τα έμορφά σου κάλλη
όπου αποτυπώνονται, 
χαρτί και με μελάνι.

Να χαίρεσαι τσοι γραφιάδες σου, 
ούλους μιτσούς μεγάλους 

τον γεροντή (αειθαλλή) Χαράλαμπο  
π’ εξέχει από τσ’ άλλους.

Με την καινούρια την χρονιά, 
χιλιάδες να βρεθούνε

οι Νέοι αναγνώστες σου, 
και να σε αγαπούνε.

Ράμνος Ραμνιώτης

Εκδήλωση του Συλλόγου 
Αρμενιανών Αττικής

Εκδήλωση του Συλλόγου Αρμενιανών 
Αττικής στον ιστορικό πλάτανο του Στρατή 
Μπουρνάζου, στις 13 Αυγούστου ημέρα 
Κυριακή, ώρα 7.30 μ.μ,. 

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο  Σύλλογος 
Αρμενιανών Αττικής «Ο Κριτοβουλίδης» σε 
συνεργασία με την Ομοσπονδία Σωματείων 
Αποκορώνου, το Δήμο Αποκορώνου, και το 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
και Μελετών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος», και αφορά στ’ 
αποκαλυπτήρια μνημιακής 
πλάκας. Κεντρικός ομι-
λητής της εκδήλωσης θα 
είναι ο συγχωριανός μας 
κ. Στρατής Χαρ. Μπουρ-
νάζος. Περισσότερα στη 
σελίδα 9. 

Η «Ελευθερόπολις» εύχεται στους Αρμενια-
νούς 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  2017
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Εκδηλώσεις της Παγκρητίου Ενώσεως  
και της Ένωσης Κρητών Σελίνου Αττικής 
«Η ‘Ελυρος», φιλοξενήθηκαν σε πλοία 
της ΑΝΕΚ.

Η εκδήλωση της Παγκρητίου Ενώσεως 
πραγματοποιήθηκε στο πλοίο «ΚΡΗΤΗ ΙΙ». 
Τα μέλη του συλλόγου, έδωσαν δυναμικά 
το παρών, στην καθιερωμένη πλέον ετήσια 
συνάντηση.

Ο κ. Γ. Μαριδάκης, πρόεδρος της Παγκρη-
τίου Ενώσεως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με 
μεγάλη μας χαρά γιορτάζουμε και φέτος 
όλοι μαζί! Από καρδιάς, ευχαριστούμε την 

ΑΝΕΚ LINES που για μία ακόμα φορά 
κάνει το ετήσιο ραντεβού μας, ξεχωριστό 
με τη ζεστή φιλοξενία της». Εκ μέρους 
της ΑΝΕΚ LINES, ο Πρόεδρος κ. Γιώργος 
Κατσανεβάκης, ευχήθηκε καλή χρονιά με 
ομόνοια, δημιουργικότητα και αισιοδοξία, 
τονίζοντας ότι και το 2017 η ΑΝΕΚ LINES 
θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες της τις 
δυνάμεις την Κρήτη και τους Κρήτες.

Η Ένωση Κρητών Σελίνου Αττικής «Η 
Έλυρος», «επιβιβάστηκε» για πρώτη φορά 
στο ομώνυμο πλοίο «Έλυρος». Ο πρόεδρος 
της Ένωσης κ. Ευτύχιος Καστρινάκης, 
μεταξύ άλλων δήλωσε: «Σήμερα, μετα-
φερόμαστε με έναν διαφορετικό τρόπο 
στην πατρίδα. Σε δύσκολες εποχές κύριος 

στόχος μας παραμένει η μεταλαμπάδευση 
των ηθών και των εθίμων της Κρήτης. 
Ευχαριστούμε την ANEK LINES, που 
στηρίζει κάθε δημιουργική προσπάθεια, 
τιμώντας την Κρήτη, στις ελληνικές και 
διεθνείς θάλασσες».

Εκπροσωπώντας την ΑΝΕΚ LINES, ο 
πλοίαρχος κάπτεν Ευστράτιος Καβρός, 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, 
με ευχές για τη νέα χρονιά, υπογραμμί-
ζοντας πως η ΑΝΕΚ LINES ήταν, είναι 
και θα παραμείνει στο πλευρό όλων των 
Κρητών. Η εκδήλωση «ντύθηκε» από 
λαογραφικά δρώμενα, που επιμελήθηκε 
ο σκηνογράφος-λαογράφος κ. Ιωάννης 
Σκουλούδης.

Αγαπητή μου Ελευθερόπολη,

Eπειδή είσαι πολύ μερακλού στις παλαιές 
φωτογραφίες σου στέλνω κι εγώ μια, που 
πιστεύω πως αξίζει, για να την δημοσιεύσης.

Η γριά είναι Νιοχωριανή –άγνωστο το 
επίθετό της- και που παντρεύθηκε κάποιον 
Γαλάνη από το Μαδαρό, και εκάθησαν στο 
Νιό Χωριό, το όνομά της Αντωνούσα.

Δεξιά όρθια η κόρη της, Κυριακώ, σύζυ-
γος του Νιο-Χωριανού Σαρειδάκη Δημήτρη, 
Δημάρχου του Δήμου Αρμένων.

Αριστερά η κόρη της Κυριακώς, Ελένη, 
σύζυγος του Δημοσθένη Παπαμάρκου ή 
Μαρκογιαννάκη, δάσκαλου.

Η μεσαία κόρη της Ελένης, Τερψιχόρη, 

σύζυγος του παπά-δάσκαλου Εμμ. Γεωργου-
δάκη από την Ραμνή, και τέλος, το μικρό 
κορίτσι, η κόρη της Τερψιχόρης, Κυριακώ, 
η οποία ζει σήμερον ενενηντάρα στα Χανιά. 
Η φωτογραφία είναι του 1932, στο Νιο 
Χωριό, στην εορτή Αποστόλου Θωμά. 

Η αρνητική πλάκα και η φωτογραφία 
(πρώτη) είναι στο αρχείο του παπά-Μα-
νώλη  -κανένα μοντάζ, καμιά αμφιβολία- ο 
οποίος εφρόντισε να βγη η φωτογραφία, 
και το οικογενειακό δένδρο…

Υποθέτω ότι η Αντωνούσα θα ήτο γεν-
νημένη γύρω στα 1820-1825. Η Κυριακώ 
εγέννησε 24 παιδιά. Επέζησαν 4 αγόρια 
και 3 ή 4 κορίτσια.

Ράμνος Ραμνιώτης

Μια παλιά φωτογραφία

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

μέχρι 25/08/2017.

ελευθερόπολις
Τριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου  

Αρμενιανών Χανίων  
«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4125
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Εκδηλώσεις των Κρητικών της Αθήνας

Παρακαλούμε όποιους από τους αναγνώ-
στες μας θέλουν να κοινοποιήσουν μέσω 
της εφημερίδας μας, κάποιο σημαντικό 
γεγονός της ζωής τους (γάμο, βάφτιση, 
αποφοίτηση, επιτυχία, επιστημονική ή 
επαγγελματική διάκριση κ.λ.π.), να μας 
στέλνουν έγκαιρα τις ανάλογες πληρο-

φορίες και αν είναι δυνατόν μια σχετική 
φωτογραφία. Η εφημερίδα είναι έτοιμη 
να μοιραστεί μαζί σας, κάθε σημαντική 
στιγμή της ζωής σας, δεν είναι όμως 
πάντα σε θέση να τις γνωρίζει.

«Ε»

Ανακοίνωση
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Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

αντινάδες

Τα’ άστρα δε βασιλεύγουνε, 
μα ο ήλιος τα θαμπώνει
κι η όψη του προσώπου σου 
τον άνθρωπο σκλαβώνει.

Όποιος δεν επορπάτηξε 
τη νύχτα με φεγγάρι
και ταχυνή με τη δροσιά 
τον κόσμο δεν εχάρη.

Φεγγάρι μου αυγουσθιανό 
’πό σένα θα γυρέψω
δώσε μου καλή δύναμη 
να πα να τήνε κλέψω.

Ούλοι μου λεν να σ’ αρνηθώ, 
μα γω δε σ’ απαρνιούμια,
γιατί ’χουνε τα μάθια σου 
μαγνήτη και τραβούνε.

Τα πάθη μου πληθαίνουνε 
μέρα με την ημέρα
κι αν έχεις πίστη πίστεψε 
πως χάνομαι για σένα.

Τα μάθια μου από την αγρυπνιά 
κοντεύγω να τα χάσω
μουδέ να σ’ αρνηθώ μπορώ 
μουδέ να σου ξεχάσω.

Ανάθεμα τη μάνα σου 
και τη μαστόρισσά σου
που σου ’μαθαν τον αργαλειό 
κι ελυώσα τα βυζιά σου.

Απόψε τα μεσάνυχτα 
δυο ’ρες να ξημερώσει 
έχασα το φεσάκι μου 
στην αργυρή σου στρώση

Από την πόρτα σου περνώ 
και λέω καλησπέρα,
κι ο σκύλος ο αφέντης σου
βγαίνει με τη μαχαίρα.

Χίλια μαχαίρια και σπαθιά
χάμες στη γη στρωμένα 
γλακοπατώ και τα περνώ
κι έρχομαι μετά σένα.

Μα    ’συ μου κρυφοχώνεσαι
στα μάσκουλα τσι πόρτας
ξεχνάς πως σου τα φίλουνα
τα μάγουλα σου πρώτας.

ινίγματα
Από πίσω μου τη βγάνω και 
του φίλου μου τη δίδω (η καρέκλα)

Είναι δύο σκουτελάκια και 
ζυγώνει το ’να τ’ άλλο (ήλιος και φεγγάρι)

Κοιλιά με κοιλιά, το μακρύ 
κάνει δουλειά

(το πιθάρι, όταν πάνε 
να βγάλουν λάδι)

θιβολές
Είπεν ο Κύριος…

Ένας αρχάριος παπάς, όταν 
ήρθε η ώρα να διαβάσει το 
Ευαγγέλιο άρχισε να ψάχνει 
για να βρει το μέρος που είχε 
σημαδέψει από την προη-
γούμενη φορά, βάζοντας ένα 
χαρτάκι ανάμεσα στις σελίδες. 
Δεν εύρισκε όμως το σημάδι. 
Στο μεταξύ, όσο έψαχνε, έλεγε: 
–«Είπεν ο Κύριος…»
–«Είπεν ο Κύριος…»
–«Είπεν ο Κύριος…»
–«Είπεν ο Κύριος…». 
Και, για να προσθέσει και κάτι 
άλλο, συνέχισε:
–«Είπεν ο Κύριος,  ο καιρός 
γαρ εγγύς που έσονται τα 
αμπέλια χλωρά και τα σπαρε-
μένα ξερά.…». Και δώστου πάλι: 
–«Είπεν ο Κύριος,  ο καιρός 
γαρ εγγύς που έσονται τα 
αμπέλια χλωρά και τα σπαρε-
μένα ξερά.… Είπεν ο Κύριος… 
Είπεν ο Κύριος…».
Και δώστου κι έψαχνε κατα-
κόκκινος, ιδρωμένος από τη 
σφίξη του, ώσπου κάποιος 
έχασε την υπομονή του και 
τον ρωτά:
–«Μα ίντα ’πε δα στο τέλος ο 
Κύριος;»
–«Να τον πάρει ο γεροντοδιά- 
ολος, αυτόν που χάλασε η 
σημαδούρα», ξέσπασε ο παπάς.

Τα «φιλιοτσάκια» 
του Κ. Μάνου

O Kωστής Μάνος, από τους 
στενούς φίλους του Βενιζέλου 
και επαναστάτης κοντά του 
στο Θέρισο, σύμφωνα με την 
συνήθεια των παλιών πολιτευ-
όμενων, βάφτιζε παιδιά των 
πολιτικών φίλων του, παλιών 
και καινούργιων, αγόρια και 
κορίτσια. 

Ενώ όμως οι πιο πολλοί από 
τους πολιτευτές της επαρχίας 
της εποχής εκείνης θυμό-
ντανε τους φιλιότσους των 
και ρωτούσανε σωστά, όταν 
συναντούσανε τον σύντεκνο 
«Ίντα κάνει ο φιλιότσος μου» 
ή «Ίντα κάνει η φιλιότσα 
μου», αυτός δεν μπορούσε να 
συγκρατήσει αν ήταν αγόρι 
ή κορίτσι το παιδί που είχε 
βαφτίσει.
Είχε βρει, λοιπόν, ως λύση, 
την ερώτηση:
–«Ίντα κάνει το φιλιοτσάκι 
μου;» -- κι έτσι έπεφτε 
πάντοτε μέσα.

(από το βιβλίο «Αθιβολές»  
του Αριστ. Ι. Κριάρη, τόμ. 

Β΄, εκδόσεις «Κνωσός», Αθήνα 
1976, σ. 141 και 168).

όγου χάριν
«Ερωτόκριτος», 

Κρήτη, γύρω στα 1610
(Β 582-589, 751-784)

AΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ  
ΤΗΣ KΡΗΤΗΣ

Θωρούσι σκόνης νέφαλο  
στα ύψη σηκωμένο,
και καβαλάρη με πολλούς 
άλλους συντροφιασμένο.
Mαύρο φαρί, μαύρ’  άρματα, 
και μαύρο το κοντάρι,        
μαύρη ήτονε κι η φορεσά  
τουνού του Kαβαλάρη.
Aντρειωμένος, δυνατός,  
κι εις τ’ άρματα τεχνίτης,
κι εγίνη κι αναθράφηκεν  
εις το νησί τση Kρήτης.
Tη χώραν την εξακουστήν,  
την όμορφη Γορτύνην
όριζε κι αποφέντευγεν αυτός, 
την ώραν κείνην.                
[…]
Xαρίδημος εκράζετο,  
αντρειάν και χάριν 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.
Eίχε κι αυτός στην κεφαλήν 
ένα Kερί σβημένο,        
τον άνεμον ανάδια  

του ήδειχνε φουσκωμένο.
Kαι τον καημόν του τον πολύν, 
τη λαύραν που τον κρίνει,
με γράμματα αποκατωθιό 
λέγει και ξεδιαλύνει·
«Kείνη 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, «Eδά πρόβαλε  
τση Kρήτης το λιοντάρι!
Tούτος είν’ ο Xαρίδημος,  
κι από την ώρα εκείνη,
οπού ’χασε το ταίρι-ν του, 
ολόμαυρος εγίνη.
Kι α ’ζήσει χρόνους εκατό, 
πλιό του δε θέ ν’ αλλάξει,        
’πειδή κι η Mοίρα του ήθελε, 
έτσι να τον πειράξει».
Ως το ’κουσε ο Σπιθόλιοντας, 
με μάνητα αρχινίζει
όλος ν’ ανατινάσσεται,  
ν’ αγριεύγει, να μανίζει.
Tα σωθικά του ως το θερμό 
βράζου, αναχοχλακίζου,
βροντά και το στομάχι του,  
τα χείλη του μαυρίζου.       
Kαπνίζουν τα ρουθούνια του, 
σαν τ’ άλογο όντε τρέχει,
κι απάνω-κάτω πορπατεί,  
κι αναπαημό δεν έχει.
Πούρι ήστεκε κι ενίμενε  
να τον-ε δει ίντα κάνει,
μέσα του εδιαλογίζετο,  
πώς να τον αποθάνει.
Kι ωσάν τον είδε κι ήσωσεν 
εις του Pηγός, κι εγράφτη,       
εκέντησε όλο το κορμί,  
κι ως το καμίνι ανάφτει.
Kαι πλιό δεν έχει απομονήν, 
και στην καρδιάν εσφάγη,
με μάνητα στο βασιλιόν  
εκίνησε και πάγει.
Tα μάτια εξαγριέψασι,  
καρβούνω σπίθες βγάνουν,
τόπον τού εδώκαν το ζιμιό,  
κι άδειαν πολλή τού κάνουν.       
Δίχως να κλίνει κεφαλή,  
δίχως να προσκυνήσει,
δίχως να πάρει θέλημα του 
Pήγα να μιλήσει,
δείχνοντας με το χέρι του  
τον Kρητικόν, αρχίζει
άγρια περίσσα να μιλεί  
και ν’ αποφοβερίζει.

 (από την κριτική έκδοση  
σε επιμέλεια Στυλιανού  

Αλεξίου, εκδ. Ερμής,  
Αθήνα 1985)

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

Ημέρες κατάνυξης αλλά και χαράς ήταν 
για τους Αρμενιανούς και τους επι-

σκέπτες του χωριού μας, όπως κάθε χρόνο 
έτσι και φέτο, το Πάσχα. 

Το Μεγάλο Σάββατο, ανάμεσα στις μυρωδιές 
της άνοιξης, στις κροτίδεςκαι τους χαρού-
μενους ήχους της καμπάνας της εκκλησίας 
του Αγίου Νικολάου, οι Αρμενιανοί παρα-
κολούθησαν την λειτουργία της Ανάστασης, 
για να ακολουθήσει το παραδοσιακό κάψιμο 
του Ιούδα. Όλοι, συγχωριανοί και φίλοι, 
αφού ευχήθηκαν το «Χριστός Ανέστη», 
ξεκίνησαν για τα σπίτια τους για να φάνε 
την καθιερωμένη μαγειρίτσα!

Η «Ε» εύχεται σε όλους Χριστός Ανέστη, 
Χρόνια Πολλά, και του Χρόνου!

 Οι φωτογραφίες είναι ευγενική προ-
σφορά του Γαβριήλ Γαβριηλίδη.

Οι πασχαλιάτικες γιορτές
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Eπιτάφιος
Οι προετοιμασίες του στολισμού του 
Επιταφίου με λουλούδια άρχισαν νωρίς 
τη Μεγάλη Παρασκευή, προκειμένου να 
στολισθούν και οι δυο επιτάφιοι,  ο ένας 
για το χώρο της εκκλησίας και ο άλλος 
για την περιφορά.

Η περιφορά του Επιταφίου ξεκίνησε αργά 
το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, 
πέρασε από όλο το χωριό, το νεκροταφείο 
του Προφήτη Ηλία, και επέστρεψε στον 
Άγιο Νικόλα.

στους Αρμένους
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Λίγες μέρες πριν το φετινό Πάσχα (2017), 
η σύγχρονη τεχνολογία με κέρασε ένα 

περίεργο ποτό. Ένα κοκτέιλ πολύχρωμο και 
πολυγευστικό, φτιαγμένο απόλογής-λογής 
συστατικά. Είχε μεζούρες πίκρας, μεζούρες 
αισιοδοξίας, νοσταλγίας και προβληματισμού. 
Εμπνευστής του κοκτέιλ αυτού η ίδια η 
ζωή, που ετοίμασε τις αναλογίες κατά την 
κρίση της και τις έδωσε στον εκδότη της 
εφημερίδας μας, της «Ελευθερόπολης», τον 
Γιάννη Τσακιράκι, να τις ανακατέψει και 
να μας τις σερβίρει σε ποτήρι κολονάτο.  
Το δικό μου μού το σέρβιρε νωρίς-νωρίς, 
μέσω διαδικτύου. 

Πήρα λοιπόν, το ποτάκι μου, το τρέχον 
τεύχος, δηλαδή, και η καρδιά μου πλημ-
μύρισε από ανάμεικτα συναισθήματα. Της 
πίκρας, πρώτα-πρώτα, για τον απρόσμενο 
χαμό του Μανώλη Τσιτσιρίδη. Τον είδα 
στο πρωτοσέλιδο και αμέσως ο νους μου 
με πήγε στον πλάτανο της πλατείας του 
χωριού. Εκεί που τον γνώρισα για πρώτη 
φορά, και με εντυπωσίασε με την απλότητα 
του χαρακτήρα του και το μειλίχιο χαμό-
γελό του. Θα μπορούσα να πω περισσότερα 
για τον άνθρωπο που έφυγε, αλλά δεν το 
κάνω για να μην αδικήσω και τους άλλους 
συγχωριανούς εκλιπόντες, που –δυστυ-
χώς– είναι αρκετοί. Εκφράζω μόνο –από 
το βήμα αυτό– θερμά Συλλυπητήρια στις 
οικογένειες όλων των εκλιπόντων, και 
εύχομαι οι ψυχές των ανθρώπων τους 
να βρουν την αιώνια γαλήνη κοντά στον 
Δημιουργό τους.

Μετά την πρώτη αυτή πικρή γεύση, 
συνέχισα φυλλομετρώντας όλες τις σελί-
δες της εφημερίδας. Τελείωσα με όλα τα 
δυσάρεστα και ξαναγύρισα στην πρώτη 
σελίδα, για να αρχίσω την αναζήτηση 
γλυκύτερων γεύσεων. Και –δόξα τω Θεώ– 
βρήκα αρκετές στις σελίδες και τις εικόνες 
της εφημερίδας. Αγιασμούς των Υδάτων, 
αγιοβασιλόπιτες, αγαπημένα πρόσωπα, 
ανανεώσεις Συλλόγων, «Γραμματσάκια» 
μιας αστείρευτης σε έμπνευση πέννας, 
ευχάριστα λογοτεχνικά και πολιτιστικά 
νέα, και άλλα πολλά. Ειδήσεις, δηλαδή, 
που δείχνουν ότι –παρά τις δυσκολίες 
των καιρών μας–υπάρχουν άνθρωποι που 
στέκονται όρθιοι απέναντι σε προκλήσεις 
και προβλήματα, δημιουργούν και μας 
στέλνουν μηνύματα και παραδείγματα 
προς μίμηση.

Παρασύρθηκα γρήγορα από τις νοσταλγι-
κές αναμνήσεις που ήρθαν στο μυαλό μου, 
και άρχισα ένα ταξίδι μεγάλης ευφροσύνης 
στον κόσμο που έζησα, τα χρόνια εκείνα 
που μεγάλωνα στους Αρμένους, από το 
τέλος της κατοχής, που γεννήθηκα, μέχρι 
που έγινα 18 χρονών και ανηφόρισα προς 
την Αθήνα. Και –επηρεασμένος από την 
εικόνα των Θεοφανείων του εξώφυλλου–, 

ο πρώτος που ήρθε στη μνήμη μου ήταν 
ο ιερέας του χωριού και δάσκαλός μου 
στις τελευταίες τάξεις, ο παπά-Λευτέρης 
Παπουτσάκης. Εφιάλτης των αδύνατων και 
τεμπέληδων μαθητών λόγω αυστηρότητας, 
πολύτιμος εκπαιδευτικός –λόγω πλούτου 
γνώσεων–για τους πιο εύστροφους και 
μελετηρούς. Τον θυμάμαι, παρόντα πάντα, 
σε όλες τις φάσεις της σχολική χρονιάς. Από 
το πλύσιμο των γυάλινων μελανοδοχείων 
με την άμμο του ποταμού (στο εκκλησάκι 
της Παναγίας) στο ξεκίνημα της χρονιάς, 
μέχρι τη «μεγάλη» μέρα και στιγμή της 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων: Ποιοι 
προβιβάστηκαν και ποιοι απορρίφτηκαν. 
Ποιοι θα άνοιγαν τα φτερά τους για το 
Γυμνάσιο και ποιοι θα ξαναζέσταιναν τα 
ίδια θρανία και την επόμενη χρονιά.

Η άλλη παράμετρος της προσωπικότη-
τας του παπά-Λευτέρη, όπως τη θυμάμαι, 
ήταν η θρησκευτική. Ώρες ατέλειωτες 
αφιέρωνε για να μας μάθει τα τροπάρια 
της κάθε Κυριακής και τους αντίστοιχους 
ψαλτικούς ήχους: νη-παα, δηη-βου-γα-
δήη…, κ.λπ, κ.λπ. 

Τα περισσότερα από αυτά τα τροπάρια 
τα θυμάμαι ακόμα και μου δίνουν ψυχική 
αγαλλίαση να τα ακούω, όταν τύχει να 
βρεθώ σε κάποια εκκλησία την ώρα της 
θείας λειτουργίας. Ξεχωριστή μνεία πρέπει 
να κάνω στη «Ζωή εν Τάφω», που την είχα 
μάθει σχεδόν απέξω, και εξακολουθώ να 
την ψάλω κάθε Μεγάλη Παρασκευή μέσα 
στην εκκλησία, αλλά και κατά την περι-
φορά του Επιταφίου, όταν βρεθώ Μεγάλη 
Βδομάδα στο χωριό μας.

Μια πολύ ζωντανή εικόνα, που μου 
έρχεται επίσης στη μνήμη, είναι καθαρά 
Πασχαλιάτικη. Μετά την τελετή της Ανάστα-
σης, που γινόταν στην αυλή του Άη-Γιάννη, 
ο ιερέας (παπά-Λευτέρης) πήγαινε προς 
την πόρτα της εκκλησίας και την έβρισκε 
κλειστή. Έβαζε τότε τις φωνές: «Άρατε 
πύλας οι άρχοντες ημών… και εισελεύ-
σεται ο Βασιλεύς της δόξης». Πίσω από 
την κλειστή πόρτα (μέσα από την εκκλη-
σία) ακουγόταν η τρεμάμενη φωνή του 
ψάλτη μας του Ευθύμη Παπαγιαννάκη: 
«Τις εστίν ούτος, ο Βασιλεύς της δόξης;» 
Και ο παπά-Λευτέρης απαντούσε: «Κύριος 
κραταιός και δυνατός… Άρατε πύλας…». 
Τρεις φορές έλεγε το άρατε πύλας ο παπάς 
(να ανοίξουν τις πόρτες, δηλαδή), αλλά ο 
Ευθύμης δεν έπαιρνε από λόγια. Ώσπου, 
την τρίτη φορά, με υψωμένη ακόμα περισ-
σότερο τη φωνή του ο παπάς, βροντο-
φώναζε το «Κύριος των Δυνάμεων εστί», 
δίνοντας συγχρόνως μια δυνατή κλωτσιά 
στην πόρτα, που άνοιγε διάπλατα. Ήταν η 
αναπαράσταση της καθόδου του Χριστού 
στον Άδη, για να σώσει την ανθρωπότητα 
από την αμαρτία. 

Στην επόμενη σελίδα της εφημερίδας, 
βρήκα και τα κάλαντα των Παθών, της 
Μεγάλης Παρασκευής. Όπως ακριβώς 
τα λέγαμε τα χρόνια εκείνα τα παλιά, τα 
δύσκολα αλλά και όμορφα συγχρόνως.
Πόσους δρόμους δεν κάναμε τότε, για να 
μη μας ξεφύγει ούτε μια πόρτα, χωρίς να 
τη χτυπήσομε και να πούμε τα λυπητερά 
κάλαντρα, που εξιστορούν το Θείο Δράμα. 
Και ελάχιστες ήταν οι φορές που ακού-
γαμε αυτό το αποκαρδιωτικό για μας τους 
πιτσιρικάδες: «μας τα ’πανε, παιδάκι μου».

Όπως διάβαζα, όμως, τους στίχους των 
Παθών και ξαναζούσα την πένθιμη ατμό-
σφαιρα της Σταύρωσης, μου ήρθαν στη 
μνήμη εικόνες από κάποια άλλα κάλαντρα, 
πολύ πιο ευχάριστα. Αυτά του Λαζάρου, 
που τα λέγαμε μια βδομάδα νωρίτερα, και 
τα οποία δημιουργούσαν διαφορετική 
ατμόσφαιρα, γιατί μέσα στους στίχους 
τους κουβαλούσαν ένα μήνυμα αναστά-
σιμο, χαρμόσυνο∙ ένα μήνυμα ελπίδας. 
Μα δεν τα έκαναν διαφορετικά τα λόγια 
τους μόνο: «Χαίρετε εσείς Χριστιανοί, που 
είστε δω τριγύρω…», «Δεύρο έξω Λάζαρέ 
μου, φίλε και αγαπητέ μου...». Ήταν και 
η ετοιμασία που κάναμε, πριν βγούμε 
στους δρόμους. Να βρούμε βέργες ευλύ-

γιστες να φτιάξουμε στεφάνι, να βρούμε 
λουλούδια να το στολίσουμε. Και ύστερα 
να δοκιμάσουμε την τύχη μας: «θεία, να 
τα πούμε;» Αξέχαστη θα μου μείνει μια-
χρονιά, που έκανα μια πολύ επιτυχημένη 
καλαντροέξοδο για το «Λάζαρο». Γέμισα 
δυο φορές το μπουκάλι μου λάδι, μάζεψα 
κάμποσα αυγά και κάμποσες πενταροδε-
κάρες. Πήγα ευτυχισμένος στο σπίτι κι 
έδωσα στη μάνα μου τα τυχερά της ημέρας. 
Ύστερα, πήρα το στολισμένο λάζαρό μου και 
βγήκα στο δρόμο. «Πάω στις Καλύβες» της 
φώναξα κι εξαφανίστηκα, πριν προλάβει 
η κυρά-Βαγγελιώ να αντιδράσει. Πίστευα 

Ο κόσμος που φεύγει κι ο κόσμος που έρχεται... 
εικόνες και σκέψεις

γράφει ο Μανώλης Ευθ. Πιπεράκης
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ότι η πρωινή επιτυχία θα είχε συνέχεια 
και στο γειτονικό χωριό. Όμως, δεν είχα 
υπολογίσει τους Καλυβιανούς καλαντρο-
λόγους –που είχανε πιάσει δουλειά από το 
πρωί– και όπως ήταν φυσικό η απάντηση 
που έπαιρνα από τα σπίτια, την πόρτα 
των οποίων χτυπούσα, ήταν στερεότυπη: 
«άργησες παιδάκι μου και μας τα ’πανε 
άλλοι». Με μία μόνη εξαίρεση. Φεύγοντας 
από τις Καλύβες, και απέναντι ακριβώς 
από το νεκροταφείο, ένας περβολάρης 
με φώναξε να του τα πω. Σταμάτησε το 
σκάψιμο, σκούπισε τον ιδρώτα του προ-
σώπου του με την παλάμη του και, αφού 
με άκουσε προσεχτικά και μου ευχήθηκε 
«και του χρόνου», πήγε προς το σπιτάκι 
που βρισκόταν στην άκρη του χωραφιού. 
Πηγαίνει για λεφτά, σκέφτηκα, ελπίζοντας 
πως είχα εξασφαλίσει το πενηνταράκι μου, 
ως ανταμοιβή του ταξιδιού μου έξω από 
τα όρια του χωριού μου. Αλλά, αλίμονο. 
Το μόνο που βρήκε ο άνθρωπος στο καλό 
του πανταλόνι ήταν ένα ξερό, αρωματικό 
γαρύφαλλο, το οποίο και μου πρόσφερε.
Το πήρα και τον ευχαρίστησα με όλη την 
ειλικρίνεια της παιδικής μου καρδιάς. 
Όχι τόσο για το γαρίφαλο αυτό καθαυτό, 
αλλά για το γεγονός ότι καταδέχτηκε να 
σταματήσει τη δουλειά του και να ακούσει 
τα κάλαντρά μου. Συνέχισα να ξεφυλλίζω 
την εφημερίδα, σταχυολογώντας τα πιο 
ενδιαφέροντα. Κοντοστάθηκα στη σελίδα 
3, να μυρίσω λίγο τη «ροδαρά» μας και να 
φτιάξω το κέφι μου με τα φιλολογικά της 
ρόδα. Πήγα παρακάτω, πήρα ένα κομμάτι 
βασιλόπιττα από τη σελίδα 4, χαιρέτησα 
τον πρόεδρό μας, ευχήθηκα στους παρευ-
ρισκόμενους Αρμενιανούς και φίλους, και 
προχώρησα μέχρι τη σελίδα «9», με τα νέα 
του τοπικού Συλλόγου των Αρμενιανών και 
το Καλυβιανό καρναβάλι. Εκεί κόλλησα. 
Ξεπρόβαλε στην οθόνη του μυαλού μου, 
ολοζώντανο, και το Αρμενιανό μας καρ-
ναβάλι των δεκαετιών 1950-1970. Είδα 
τη φοβερή και τρομερή «καμήλα», που 
έφτιαχνε ο γέρο-Κολώνης μαζί με άλλους 
χωριανούς, να ανηφορίζει τον κεντρικό 
δρόμο του χωριού. Με τη γαϊδουροκε-
φαλή της να ανοιγοκλείνει απειλητικά, 
έσπερνε αλλού τον τρόμο και αλλού το 
γέλιο. Η θειά μου η Μαρκάκαινα, –Θεός 
σχωρέσει την– μόλις την είδε να φτάνει 
στο σπίτι του Λαμπαθέ, έτρεξε και μπήκε 
μέσα στο σπιτικό της και διπλοκλειδα-
μπαρώθηκε, για να γλυτώσει από την 
απειλή του «θεριού». Κι όταν τελείωσε η 
αποκριάτικη φιέστα στην πάνω γειτονιά 
(στη γαϊδουροκυλίστρα συγκεκριμένα) και 
η καμήλα πήρε το δρόμο από τα σώχωρα 
προς τις Κούκλες, είδαμε και πάθαμε να 
την πείσουμε να ξεκλειδώσει την πόρτα 
της και να βγει παραέξω.

Με το που θυμήθηκα τον Κολώνη –Θεός 
σχωρέσει τον κι αυτόν– μου ήρθαν στο νου 
και οι αετοί τους οποίους έφτιαχνε απο-
κριάτικα, με ό,τι χαρτί εύρισκε διαθέσιμο. 
Συνήθως, όμως, ήταν οι μπλε κόλλες που 
ντύναμε τα βιβλία. Για το σκελετό του αετού 
χρησιμοποιούσε καλάμια, φρέσκα ή ξερά. 
Άπλωνε το χαρτί στον καλαμένιο σκελετό 

και γυρνούσε το περίσσεμα του χαρτιού 
γύρω από το σπάγκο που συγκρατούσε 
τα καλάμια περιμετρικά. Το κολλούσε με 
αλευρόκολλα και ο αετός ήταν έτοιμος 
να πετάξει στους ουρανούς. Το μόνο που 
χρειαζόταν ήταν σπάγκος και αέρας…

Μετά τον αετό, στο μυαλό μου άρχι-
σαν να προβάλουν άλλες εικόνες από τα 
παιχνίδια των παιδικών μας χρόνων: 
Αρμπάζα, ξυλίκι-κα-
μάκι, βόλοι και κουρ-
γιάλοι, τσουριά από 
στεφάνια βαρελιών 
ή ποδηλάτων, τσιγα-
ρόκουτα. Αχ αυτό το 
περιζήτητο SANTΕ, με 
τη γοητευτική κοπέλα που απεικόνιζε και 
μας σκαντάλιζε, και που είχε πολλαπλάσια 
αξία από το λαϊκό 5άρι και 7άρι∙ ακόμα 
και από το κοσμοπολίτικο «άρωμα».

Και εκεί που παίζαμε, που τρέχαμε, που 
σκάβαμε «φούρνους» στην άμμο που είχε 
ξεφορτώσει το φορτηγό του Παρασκούλη 
του Μανώλη, μας σταματούσε μια γνώριμη, 
δυνατή, βαθειά φωνή:

«Ακούουσετέε το, χωριανοίοι, απόοψε 
το βράαδυ, στην πλατεία του χωριού…» 
και ακολουθούσε η βαρυσήμαντη είδηση, 
ζωντανή και από πρώτο χέρι –ή, ακριβέ-
στερα- από πρώτο στόμα. Το στόμα του 
ντελάλη μας, του Δημήτρη του Φρεσκάκη 
ή Κυριοδημήτρη, όπως ήταν γνωστός στο 
χωριό μας. Αλλά δεν είχε μόνο πληροφο-
ριακό και ακουστικό ενδιαφέρονη είδηση, 
αλλά και οπτικό. Γιατί η γραφική εικόνα 
του ντελάλη μας, που ανηφόριζε προς 
την πάνω γειτονιά με την κατσούνα του 
περασμένη οριζόντια και καμαρωτά πάνω 
από τους ώμους του, άξιζε περισσότερο 
από την ίδια την είδηση.

Όμως, και κάθε εικόνα που αντίκριζε 
κανείς στους δρόμους του χωριού, είχε 
τη δική της, ξεχωριστή, αξία. Όπως, π.χ, 
ο νεροκουβαλητής με το λαήνι στον ώμο 
(που ήταν συνήθως γυναίκα), ο φορτω-
μένος με κοφίνες και στάμνες γεμάτες 
νερό γάιδαρος, ο μεροκαματιάρης με την 
τσάπα ή το θρινάκι στον ώμο, ο ζευγάς 
με τις αγελάδες και το αλέτρι του, και 
αναρίθμητες άλλες γραφικές μορφές.

Σκληρή ζωή, αλλά και με τις χάρες 
της: Γλέντι στο άψε-σβήσε με χοχλιούς 
και κρασάκι, και «ο μπάρμπα Γιάννης με 
τις στάμνες» στην αρχή, «το γελεκάκι που 
φορείς εγώ στο ’χω ραμμένο» στη συνέχεια, 
να αντηχούν πότε στη μιαν αυλή και πότε 
στην άλλη. Και κούτσα-κούτσα να περνάει 
ο καιρός, ώσπου να ’ρθει το πανηγύρι του 
Προφήτη Ηλία. Και τότε, να ξεχνιούνται 
οι δυσκολίες της καθημερινής ζωής, να 
ξεχνιούνται τα βερεσέδια στα τεφτέρια 
του «Σκαντάλη» και στα άλλα μπακάλικα, 
μανάβικα και κρεοπωλεία του χωριού, 
και να κατηφορίζουν μικροί και μεγάλοι 
προς την κεντρική μας πλατεία. Εκεί, 
κάτω από το φούρνο του Μπολάνη, στην 
ξύλινη, πρόχειρη εξέδρα, να κουρντίζουν 
λύρες και λαούτα οι οργανοπαίχτες. Και 
όταν στα καφενεία γύρω από τον πλάτανο 
είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος άρχιζαν τα 
«συρτά», τα «πεντοζάλια» και το γενικό 
ξεφάντωμα. «Ρεθεμιανέ μου καντιφέ» και 
«Ξεροστερνιανό νερό», να είναι από τα 
πρώτα ακούσματα. Κι ολομεμιάς (που λέει 
και ο Καζαντζάκης) να γεμίζει η «πίστα» 
ανάμεσα στα καφενεία από μερακλήδες 
χορευτές και χορεύτριες. Κι εγώ να τους 
καμαρώνω και να ονειρεύομαι την ώρα 
που θα ερχόταν κι εμένα η σειρά μου –
μεγάλος, πια– να χορέψω. Να πιάσω το 
μαντήλι του χορού πρώτος-πρώτος και να 
αρχίσω να ζωγραφίζω με τις φιγούρες μου 
στην πίστα τα βήματα του συρτού, όπως 
μας τα είχε σχεδιάσει στο χώμα της αυλής 
του σκολειού η δασκάλα μας, η Μαρία η 
Σκαντάλη: 1, 2-3-4, 5-6-7 (μισή στροφή 
του σώματος αριστερά), 8-9-10, 11.

Ο Δημήτρης Φρεσκάκης (Κυριοδημήτρης)στην 
παιδική ηλικία ανάμεσα στους γονείς του Γεώρ-
γιο Φρεσκάκη, (κυρ Γιώργη) και τη μητέρα του 
Αικατερίνη το 1910. Δεξιά ο αδερφός του Χρήστος. 
Φωτογραφία από το αρχείο της «Ε»  

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος.
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΕΡΩ
Χαρίνω τζι τσ’ Αρμενιανούς όντε μονομεριάζουν
σαν ανθισμένη λεμονιά το Μάη μήνα μοιάζουν

Τούτη τη μαντινάδα, αναγνώστη μου 
μεροντικέ, την είπε μια παλαιική και 

αγία αρμενιανή γυναίκα, από σπέρας του 
πανηγυριού του Προφήτη-λιά, πρι του 
πολέμου, ως είδε μονιασμένο το χωριό, 
συναγμένο συγκούρμουλο στην Πλατέα κι 
ως του Φρατζέσκο και τη σπετσαρία του 
Γιατρού, να κουβεδιάζει, να γλεντά και 
να χαροκοπά, χωρίς βέβαια τα κοψίδια, 
τα κρέατα, τσι μπίρες και τ’ αγριόφωνα 
του δαίμονα, που σου γανώνουνε την 
κεφαλή και σου ουριάζουνε το νου.

Μα με τα λίγα σκέτα κεράσματα, το 
λαούτο και τη φωνή του Μπαξεβάνη, 
και του Κουτσουρέλη τη λύρα. Μαζί με 
την αγάπη και την περίχαρη καρδιά 
του πανηγυριώτη, απού την ένιωθες 
να ξεπεταρίζει ως η ψυχάρα του μετα-
ξαριού σαν ξεπορτά από τη φυλακή του 
κουκουλιού…

Ήρχουνταν ετότες στο πανηγύρι κι η 
αμπλά η Εμινέ η αράπισσα, με τον νταβά, 
το παστέλι, το τριανταφυλλί πετειναράκι 
το γλυφιτζούρι και τ’ αστραγάλι που 
μοσκοβόλα, φρεσκοψημένο ως το’ χε 
στου Ρήγα του Γιώργη το φούρνο.

Οι παλιότεροι στα χρόνια θαν τη 
θυμάστε την Εμινέ, να στρατοπεδεύει από 
νωρίς την παραμονή στου Ρήγα, που τον 
απόβγανε στου Τσακιρακιού να παίξει 
σκαμπίλι με το Μαυρογένη. ΄Οι βέβαια 
γιατί φοβούντανε να μην τηνέ φιλήσει, ως 
έλεγαν «τ’ αλάνια» του τσαρσιού, για να 
δοκιμάσει, λέγαν, ο Γιώργης κι αράπικο 
φιλί, που ’χει άλλη γλύκα! Μα για να μη τση 
κλέψει τσ’ Εμινές τα μυστικά τση τέχνης τ’ 
αστραγαλιού.  Απού σου μεταμόρφωνε την 
πέτρα το κακόβραστο  ροβίθι των Καμινιώ 
και τ’ Άσπρουγα, σ’ αφράτο βολαράκι, που 
’λειωνε ως το ’βανες στο στόμα, ανοίγοντάς 
σου την όρεξη για την πρώτη τσικουδιά 
--  αρχή του πανηγυριού, βαράτε τα λαλού-
μενα, το μαντολίνο σου Σκαντάλη, το βιολί 
Σαλαμπαρδούκο:

Άχι και να γαέρνατε  
τα περασμένα πίσω,
γή και να γάερνα κι εγώ  
να πα να κυνηγήσω. 

Όι τσ’ ασκροδαλούς, όπου τα ξόδιασα 
τα μπαρουτάσκαγά μου,
κι εδά θωρώ τσι πέρδικες  

και καίγετ’ η καρδιά μου, 

-- ως ετραγούδιε ο Στρατής.
***

Η μαντινάδα τση παλιάς Αρμενιανής 
ταιριάζει και σ’ εμένα την Ελευθερόπολη, 
που από τα πρώτα μου στρατουλίσματα, 
οπέρυσις τέθοιον καιρό  μ’ούλη μου την 
ακατεχοσύνη στο γράψιμο, το τέκιασμα, το 
τύπωμα και το πέταμα, όπου δοκίμαζα τα 
φτερά μου, σιγά, δειλά και ταπεινά, σαν το 
ξεπεταράκι το πουλί. Μα, έλα σου δα που τα 
κατάφερα κι «εβγήκα» κι «εκυκλοφόρησα», 
κι επέταξα κι έφταξα ως εσένα, αναγνώστη 
μου. Κι έδωκ’ ο Θεός και χρόνιασα μ’ ετούτο 

μου το φύλλο, που βαστάς στα χέρια σου και 
το διαβάζεις. Τούτη τη δύναμη, τη ζωή και 
την πνοή, το χωριό μου, εσύ αναγνώστη, 
Αρμενιανέ, ξενομερίτη και τση ξενιθειάς 
μου την εδώκετε. Κι εσείς μ’ αναθρέψετε, μ’ 
εντατέψετε, με θρέψετε και μ’ εκανακέψετε, 
με ντύσετε και με στολίσετε σαν την κούκλα, 
ως με λένε, μ’ άσπρα κεντημένα «φύλλα» τα 
φουστάνια μου, με μπροσποδιές και ζωγρα-
φιές και φιόγκους στα μαλλιά, με την Κρήτη 
για κορώνα στο κεφάλι και τη ροδαρά στην 
αμασκάλη!

Κι αν έχω πράμα να το παινευτώ, ειν’ 
ετούτο τ’ αγκάλιασμα, η αγάπη, η ευλογία 
κι η ευχή ακριβών κι αγαπημένων μου 
ανθρώπων, οπού μου γράφουν σε χαρτί, μου 
τα μηνούνε γή μου τα μιλούνε ξεστομάτου. 
Κι ετούτοσες ο ρεφενές κι η συγγραφική 
συνεισφορά, καθώς εστρατευτήκανε με τα 
συγγραφικά τους όπλα «ανά χείρας» , να 
γράφουνε για όνομής μου, να ψάχνουνε για 
να βρούνε και να ψάχνουνται να θυμηθούνε 
αθιβολές, νάκλια, χωρατά, ιστορίες και δόξες 
Αρμενιανές και των Αρμενιανών ανθρώπων. 
Που, μερακλήδες, σεβνταλήδες, χουβαρντάδες 
κι αρχοντάνθρωποι στην ψυχή ως ήτανε, 
γνωρίζανε να ζούνε, να πολεμούνε, ν’ αγα-
πούνε και να γλεντούνε. (Ο χωριανός μου ο 
Κριτοβουλίδης τ’ ανιστορά αυτά, τση ζωής 
και του πολέμου τα έργα τους και τα γλέντια 
τους). Δουλευτάδες καλοί, περβολάρηδες, 
σκαφιάδες και ζευγάδες πρώτης σκαλιτάς, 
δουλεύανε την ευλογημένη αρμενιανή γη, κι 

εβγάνανε κι απολαμβάνανε τα ελέη του 
Θεού. Κι οι νοικοκυρές ντως γνωρίσανε 
και διδάξανε και τσι σημερνές, συνταγές 
μερακλήδικες, που τσι διαβάζεις εις τα 
φύλλα μου, για μαγεργιές και λιχουδιλες, 
για κουλούρια, καλιτσούνια, κουτσούνες, 
χυλόπιτες. Ε, ναι, τρώγαμε και χυλόπιτες 
οι Αρμενιανοί, καθώς κι οι αποδέλοιποι 
μονοστίβανοι τ’ Αποκόρωνα.

***
Μέρες όμως οπού ’ναι τ’ Αηγιαννιού, 

μεγάλη χάρη, «θ’ αναθιβάνω και θα πώ», 
σήμερο αναγνώστη, για τον Κλήδονα και 
τα μαντιναδάκια ντου.

Στσ’ εικοστέσσερις του Πρωτογούλη, ως 
ελέγαν οι πρωτινοί μας τον Ιούνη, είναι 
που πηδούμε τσι φουντάνες στο χωριό, 
και, σε δώματα κι αυλές, σε μια στάμνα: 

Κλειδώνομε τον Κλήδονα  
με τ’ Αηγιαννιού τη χάρη 

απού, χει καλό ριζικό  
να δώκει και να πάρει.

Και το καταμεσήμερο, ντάλα του ήλιου,  
ρίχνουν οι κοπελιές στη στέρνα 

ζάχαρη και έναν καρφίχτη:

Ρίχνω στη στέρνα ζάχαρη  
και το νερο γλυκαίνω εις  
τον καρφίχτη για να ιδώ  
τον άντρα όπου παίρνω.

Ρίχνω ζάχαρη στη στέρνα  
να γλυκάνει το νερό

και τ’ αντράκι που θα πάρω  
στον καρφίχτη να το ιδώ.

Κι ως βραδιάζει:
Ανοίγομε τον Κλήδονα  
στ’ Αηγιαννιού τη χάρη
κι όποια, χει καλό ριζικό  

σήμερο να σε πάρει.
Και πάλι ξανανοίγομε να,  
βγει κι εμέ ο δικός μου 

τση καλομοίρας το παιδί,  
να δώ το ριζικό μου.

Κι αργά το βράδυ, που θα θέσει  
η ανύπαντρη να κοιμηθεί,  
βάνει στο προσκεφάλι τζη  

από κάτω τον Κλήδονα, γιατί, λέει:

Τ’ Αηγιαννιού τον Κλήδονα  
πίνουνε και γλεντούνε,

νειρεύγουνται οι κοπελιές  
όποιο θα παντρευτούνε.

Χαιρετώ, σε αναγνώστη μου μερωντικέ, 
και, ως ήλεγε κι ο παλιός ριμαδόρος, 

συχώραμε κι εμένα,

Αν είναι κι έχω σφάλσιμο  
εις τ’ απανωγραμμένα,
σαν τυροκόμου μάθηση  
και γκαλονόμου μπέννα!

Σκουτελοβαρίχνω σας
Ο Γέρω Χαράλαμπος

Αποσπέρας του πανηγυριού του προφήτ’ Ηλία, κι ο 
Μπουντές, δεινός χορευτής, υποδέχεται, πανευτυχής, τη 
ντάμα του την αραπίνα Εμινέ για τον καθιερωμένο πανη-
γυριώτικο χορό τους. Δίπλα στην Εμινέ, ο Μπρυούνης ο 
Σταύρος. Στο βάθος διακρίνεται ο φημισμένος οργανοπαί-
χτης και τραγουδιστής  Μπαξεβάνης.
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Στις 5 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων η απονομή 

των βραβείων του Παγκρήτιου Διαγωνι-
σμού Δημοσιογραφικών δεξιοτήτων που 
διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Νεανικής 
Δημοσιογραφίας «Τύπος και ουσία».

Το Γυμνάσιο Βάμου απέσπασε, Βραβείο 
Μαθητικού Ρεπορτάζ στο περιοδικό «Μαθη-
τών Λόγος» για το άρθρο «Υιοθετώντας το 
αρχαίο θέατρο της Απτέρας» και Έπαινο 
Συμμετοχής για το 13ο τεύχος του περι-
οδικού «Μαθητών Λόγος».

Βράβευση του Γυμνασίου Βάμου Νέοι ιεροψάλτες
Στις 22 Αυγούστου 2016 ο Σύλλογος Παϊ-

δοχωριανών Αττικής σε συνεργασία με 
την Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου, 
το Δήμο Αποκορώνου, και στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων «Ειρηναία 2016», τίμησε τους 
Ιεροψάλτες του Αποκόρωνα, που διακονούν 
τις Εκκλησίες μας όλα αυτά τα χρόνια. 

Όμως τα πρωτεία στους νεώτερους Ιερο-
ψάλτες ανήκουν στους Αρμένους, όχι μόνο του 
Αποκόρωνα, αλλά Πανελλήνια μπορώ να πω.

Πρόκειται για τα παιδιά του Ιεροψάλτη μας 
- το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει –του 
κ. Σπύρου Σερεμέτη και της κα Κατερίνας,  
και είναι η Ιφιγένεια 9 ετών,  η Ειρήνη 5 
ετών και ο δίδυμος αδελφός της Δημήτρης. 
Τα παιδιά αυτά πέρα από το Σύμβολο της 
πίστης μας όπως λέμε το Πιστεύω και το 
Πάτερ Υμών, βοηθούν τον πατέρα τους  
και σε άλλα τροπάρια κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας, όπως τα χαρήκαμε και τη 
Μεγαλοδβομάδα που μας πέρασε.

Σπύρο και Κατερίνα να σας ζήσουν να 
τα καμαρώνετε, γιατί αποτελούν παρά-
δειγμα προς μίμηση, και όπως λέει και ο 
λαός μας είναι στον ίσιο δρόμο.

Μια ν’ ανθρωπιά μ’ απόμεινε
στο κόσμο και προσέχω

να μη τη χάσω κ’ ύστερα 
ήντα θα πω πως έχω.

Να ’στε καλά.
Γιάννης Τερεζάκης Φωτογραφίες από τις Κούκλες, (συνοικία 

των Αρμένων), από τα μπαλκόνια τριών 
συγχωριανών μας, όπου εικονίζεται 
το μεγαλείο των Λευκών Ωρέων τις 
ανοιξιάτικες ηλιόλουστες μέρες.

Όπως μας πληροφορεί η αείμνηστη 
Νέλλη Παπαγιαννάκη, από το ανέκ-
δοτο βιβλίο της «Χαμένο ημερολόγιο»… 
«Κούκλες λέγανε τον τόπο, γιατί στην 
Τουρκοκρατία κατοικούσαν εκεί όμορφες 
Τουρκάλες, όχι πολύ παστρικές, έτσι 
μου λεγε η γιαγιά μου, και δώσανε το 
όνομά τους στην τοποθεσία».

Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν 
στο facebook και είναι της Ρένας 
Στυλιανομανωλάκη-Ζουμπάκη, της 
Σοφίας Χαλβαδάκη και του Δημήτρη 
Φρεσκάκη.

Ο Σύλλογος Αρμενιανών Αττικής «Ο 
Κριτοβουλίδης» σε συνεργασία με την 
Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου, το 
Δήμο Αποκορώνου, και το Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», 
σας προσκαλούν στ’αποκαλυπτήρια μνημιακής 
πλάκας, που αφορά το υπογραφέν στους 
Αρμένους το 1822 και καταρτισθέν, όπως λέει 
και ο Κριτοβουλίδης, εις Επίδαυρον πολίτευμα 
της Ελλάδος, και τον τόπο συναθροίσεων τον 
19o αιώνα, στον ιστορικό πλάτανο του Στρατή 
Μπουρνάζου, με πρόεδρο της Επαναστατικής 
Συνελεύσεως τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Τ’ 
αποκαλυπτήρια θα γίνουν στις 13 Αυγούστου 
ημέρα Κυριακή, ώρα 7.30 μ.μ, στον ίδιο χώρο.

Επειδή δεν θα αποσταλούν ονομαστικές 
και προσωπικές προσκλήσεις, αυτή η 
ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση για όλους 
τους Αποκορωνιώτες, κι όχι μόνο, και 
ξεχωριστά για τους απανταχού Αρμενιανούς, 
ιδιαίτερα βέβαια για τους εκτός Κρήτης, που 
σε συνδυασμό με το δεύτερο Παγκόσμιο 
Παναποκορωνιώτικο Συνέδριο (31 Αυγούστου 
– 3 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Αγία Σοφία), 
μπορούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους, 
και να βρεθούν στ’ όμορφο χωριό μας.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης 
θα είναι ο εκλεκτός συγχωριανός μας κ. 
Στρατής Χαρ. Μπουρνάζος. 

Παρουσιαστής της εκδήλωσης: ο κ. 

Βαγγέλης Κακατσάκης.
Σας περιμένουμε όλους.
Με την ευκαιρία, χορηγοί του μνημείου 

μέχρι στιγμής και τους ευχαριστούμε είναι η 
Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου με 200 
ευρώ, ο κ. Μιχάλης Νικ. Τερεζάκης με 500 ευρώ, 
ο κ.Θεόδωρος Στεφ. Κουτσουπάκης με 200 ευρώ, 
ο κ. Βαρδής Μπραουδάκης Αντιπρόεδρος της 
Ομοσπονδίας με 200 ευρώ, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου κ. Γιάννης  Χρ. Τερεζάκης με 200 
ευρώ, και ο Σύλλογος Αρμενιανών Αττικής.

Για το Δ. Σ
Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας 

     Γιάννης     Αργύρης
   Τερεζάκης        Κουρομιχελάκης 

Εκδήλωση του Συλλόγου Αρμενιανών Αττικής

Λευκά όρη
Δ. Φρεσκάκης

Σ. ΧαλβαδάκηΡ. Στυλιανομανωλάκη
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Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος.

… και πως γοργά ο νους προ-
σπαθεί να δαμάσει την φουρ-
τούνα που φέρνει στην ψυχή, 
η αλλαγή της ζωής από την 
κακιά στιγμή, πως αλλάζει τη 
ζωή σου ο χάρος με τις επιλογές 
του, ακόμη και στον τρόπο που 
εκφράζεσαι για το χθες... από 
αναμνήσεις…μνημονεύματα.

Όλα τα αδέρφια, 
εκτός του για-

τρού Βασίλη και του 
δημοσίου υπαλλήλου 
και νεαρότερου Λευ-
τέρη, όλα τα άλλα 
αδέρφια έγιναν αυτό 
που λέγαμε τότε... 
λουλουδάδες.  Από 
την οδό Ίου στην 
Αριστοτέλους με το 
μικρό μαγαζάκι της Σοφίας και του άντρα 
της Στέλιου Στυλιανομανωλάκη, την Κοδρι-
γκτώνος και το μαγαζάκι του Στέλιου του 
μεγάλου αδερφού και της Μαρίας, μέχρι 
την Ιουλιανού και 3ης Σεπτεμβρίου και 
το μαγαζάκι του Μανώλη, έως την άλλη 
πλευρά της Πλατείας Βικτωρίας την Χέυδεν 
που γεννήθηκε ο πρώτος «Κρίνος» και το 
μαγαζί του Γιώργη, που στέγασε πια τα 
λουλουδάκια του κλείνοντας το καφενε-
δάκι χωρίς να σταματήσει τις πωλήσεις 
στα νυχτομάγαζα, γέμισε η Αθήνα από 
ξενιτεμένους, λουλούδια, μυρωδιές, ανα-
μνήσεις και .. Κουρομιχελάκια!

Και μια φορά την εβδομάδα συγκε-
ντρώνονταν και λέγανε το πώς πήγαν οι 
δουλειές, τρώγανε, πίνανε, και ξανά πάλι 
την επομένη στο κυνήγι της βιοπάλης. Και 
περνάγαν τα χρόνια, διαφοροποιώντας και 
την ζωή τους... Μπορεί τα Κουρομιχελάκια 
να μεγάλωσαν σε ένα μικρό πέτρινο καλύβι 
στους Αρμένους, αλλά η ζωή διαφοροποιεί 
και τροποποιεί την ζωή τού καθενός, ανά-
λογα με τις επιλογές, τις συνήθειες και τον 
τρόπο ζωής του! Και η Αθήνα είναι αυτό 
που έλεγαν παλιά... μεγάλη ξελογιάστρα! 
Έφτιαξαν όμως όλοι τις οικογένειές τους, 
με σεβασμό και υπερηφάνεια και με υπο-
στηρικτές τις αξιόλογες συζύγους τους, οι 
οποίες, τίμησαν όλες τις επιλογές τους 
αντρών τους!

Όταν τα Κουρομιχελάκια στην Αθήνα 
πιά, κάμανε τα παιδιά τους, δεν ήθελαν 
όλα τα παιδιά να ακολουθήσουν τα επαγ-
γέλματα των γονιών, που είχαν βεβαίως 
εξελιχθεί σε τέχνη που χρειαζόταν σπουδή. 
Ο Γιώργης έκαμε με την Ευγενία, μετά τον 
Νίκο και μετά από χρόνια, μια κόρη την 
Μαρία, πράγμα που τον γέμισε με ιδιαίτερη 
χαρά, πρώτα γιατί θεωρούσε προίκα και 

ευλογία της φύσης -και την λάτρευε την 
φύση- το να έχει ένα γιο και μια κόρη, και 
δεύτερον -ίσως σπουδαιότερο- το γεγονός 
ότι ξεπεράστηκε ένα πρόβλημα υγείας 
που είχε προκύψει. Έτσι τα δυο αδέρφια, 
τα παιδιά του Γιώργη και της Ευγενίας, ο 
Νίκος με την Μαρία είχαν οκτώ χρόνια 
διαφορά, αλλά ήταν πολύ αγαπημένα από 
μικρά.Στην μικρή Μαρία, ο Γιώργης από 
οντέ γεννήθηκε, είχε μια πολύ μεγάλη 
αδυναμία! Και έλεγε χαριτολογώντας, ότι 
αυτή η κοπελιά, όταν μάθει την δύναμή 
της, θα με χορέψει στο ταψί, πιότερο και 
από την Ευγενία, και γέλαγε... πάντα γέλαγε 
και αυτοσαρκαζόταν! Μεγάλο προσόν!  
Παρόλα αυτά, και τα δυο του παιδιά τα 
μεγάλωσε με ισορροπία, σεβασμό, αγάπη 
και χωρίς να τους λείψει τίποτα! Ούτε από 
αυτά ούτε από την γυναίκα του, η οποία 
και μετά από τον γάμο τους δούλευε και 
στήριζε το σπιτικό της!

Η μικρή Μαρία πήρε το όνομα της 
Παναγίας και βαπτίστηκε στην Παναγία 
της Τήνου από την Χρυσούλα Φρεσκάκη 
η οποία, εκτός από εξαδέλφη του Γιώργη 
που ήταν και ο άνθρωπος που έκανε τα 
προξενιά στο ζευγάρι, έγινε και η νονά που 
έβαλε το λάδι στην μικρή Μαρία.

Ότι και να γινόταν πάντως, σε κάθε χρόνο 
που έβαζαν στην πλάτη όλοι τους, μόλις 
έφτανε ο μήνας Αύγουστος-ο αγαπημένος 
μήνας του Γιώργη- η μικρή του επιχεί-
ρηση στην Χέυδεν, έκλεινε για καλοκαίρι 
και κατέβαινε με το βαπόρι στο χωριό για 
να πάρει ανάσα Κρήτης! Άλλοτε η Ευγε-
νία ακολουθούσε, άλλοτε έμενε πίσω και 
αναλόγως με τι δουλειές είχε. Εκεί πια 
τον Αύγουστο, είτε ο νεαρός Νικολής, είτε 
εάν ήταν τυχερή και η μικρή Μαρία που 
πάντα τρελαινόταν με το χωριό, θα ήταν 
και η περίοδο που θα κατέβαιναν και τα 
ξαδέρφια και θα ήταν όλοι μαζί να πάνε 
για χορό και διασκέδαση στα καλοκαιρινά 
πανηγύρια των γύρω  χωριών, θα έπαιζαν 
όλα τα παιδιά μαζί, θα πήγαιναν εκδρομές 
σε όλο το νησί, θα πήγαιναν για μπάνιο, 
θα ξενύχταγαν όλα μαζί. Πάντοτε οι δια-
κοπές στο χωριό ήταν ονειρεμένες! Και 
σε έπιανε μετά πάντα, εκείνη η απέραντη  

στεναχώρια όταν έφτανε η ώρα του γυρι-
σμού στην Αθήνα. 

 Ή ήταν μεταδοτικό ή ο  Γιώργης, είχε 
δίκιο που δεν έβανε κανένα άλλο μέρος 
παραπάνω από το χωριό του!

Όπως και να έχει πάντως, είχε καταφέρει 
με την ανατροφή που έδωσε στα παιδιά 
του, να αγαπούν και να νοσταλγούν τις 
ρίζες τους, να αγαπούν την παράδοση 
και το χωριό, σαν το πρωινό αεράκι που 
σου χτυπά το πρόσωπο όταν ξεκινάς την 
ημέρα σου το πρωί!

Τα παιδιά του Γιώργη, ακολούθησαν 
σπουδές που δεν είχαν να κάνουν με την 
τέχνη (πια) του λουλουδιού. Τους είχε 
μεταδώσει όμως την έμφυτη αγάπη του 
για την ζωή, την φύση, τα ζώα,την δια-
σκέδαση, το νόημα του να απολαμβάνεις 
το κάθε λεπτό σαν να είναι τελευταίο!

Ο ίδιος ήταν ένας εξαιρετικός γευσι-
γνώστης κρασιού και ήξερε να πίνει μόνο 
κρασί ή το πολύ-πολύ μπύρα, χωρίς αυτό 
να τον πίνει! Είχε μέτρο και ισορροπία 
στην ζωή του και αυτό το καταλάβαινες 
όταν ερχόταν μια δύσκολη στιγμή! Εκεί 
ξεδιπλωνόταν ο παραδοσιακά μποέμης 
Γιώργης. Επί παντός επιστητού μπορούσε 
να συζητήσει, δεν σου επέβαλε ποτέ γνώμη, 
σου έλεγε την δική του, εάν την ζητούσες, 
και στο τέλος συμφωνούσες μαζί του γιατί 
τελικά είχε δίκιο! Φανατικός οπαδός του 
ρητού: Δεν θέλει κόπο, αλλά τρόπο! Ακόμη 
και στις πιο δύσκολες στιγμές, που μπορεί 
ανθρώπινα να ξέφευγε «εγκεφαλικά» με το 
ποτό, δεν θα πείραζε, δεν θα ενοχλούσε 

Μνήμη Γεωργίου Κουρομιχελάκη 
Μνημονεύματα από τους Αρμένους

Γράφει η Μαρία Γεωργίου Κουρομιχελάκη
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και δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα ούτε 
στον διπλανό του ούτε στην οικογένειά 
του. Θα γυρνούσε νυχοπερπατώντας για 
να μην ξυπνήσει κανείς. Πάντα κύριος!

Όλη αυτή η εξαιρετική ποιότητα αλλά και 
γλυκύτητα τρόπου αλλά και συμπεριφοράς 
που διέθετε, σε ξάφνιαζε, σε συνέπαιρνε 
και ήθελες να ακολουθήσεις τα βήματα 
του για να καταλάβεις πως τα κατάφερνε!

Έβρισκε τις πιο απλές λύσεις σε αυτά 
που φάνταζαν πολύπλοκα, ακριβώς γιατί 
στεκόταν στην ουσία των πραγμάτων και 
όχι στην επιφάνεια.

Ο γιός του είχε σπουδάσει ηλεκτρολόγος 
εγκαταστάσεων και είχε μπεί στην εργασία 
από μικρός. Ένα ατύχημα, το Πάσχα του 
81, από κροτίδα στο μάτι του, κινδύνεψε ο 
μικρός να το χάσει το μάτι του, έδωσε δυο 
επιλογές και άμεσα: ή Λονδίνο ή Γενικό 
Κρατικό και σταματάμε την οικοδομή αν 
θέλουμε το μάτι του παιδιού μας. Επιλογή: 
Γενικό Κρατικό! Δεν είχε και άλλη η οικο-
γένεια... όλα πήγαν καλά με τον Νικόλα, 
εξαιρετικός γιατρός τον χειρούργησε και 
το 1983 μετά την ανάρρωση του γιού, με 
πολύ κόπο και στερήσεις ο πατέρας τού 
άνοιξε ανθοπωλείο στη Νέα Μάκρη! Με 
πολλές στερήσεις και τεράστιες δυσκολίες, 
αλλά και πολύ φθόνο από κάποιους ντό-
πιους εκεί.  Τίποτα δεν πτόησε τον Γιώργη, 
που κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο, να τους 

ντουμπάρει όλους με την ευγένειά του! 
Ο δεύτερος «Κρίνος» είχε γεννηθεί! Το 
κατάστημα δούλεψε πολύ καλά για αρκετά 
χρόνια, ξαναεγχειρίστηκε ο Νικόλας στο 
μάτι και ξαναασχολήθηκε ο γιος και με την 
παλιά του δουλειά -ως ηλεκτρολόγος- και 
με το ανθοπωλείο. 

Το 1989, μετά την απόλυση του Νίκου 
από φαντάρος, παντρεύεται ο γιός του 
Γιώργη και η νύφη του Μαρία, του χαρί-
ζει ένα εγγονάκι που πήρε το όνομα του. 
Γιώργος Κουρομιχελάκης του Νικολάου ο 
νεότερος! Η τύχη του ήταν, να είναι και το 
μονάκριβο του εγγόνι! Βοήθησε με όλους 
τους τρόπους τη νύφη του Μαρία, να 
ανοίξει ένα κομμωτήριο στη Νέα Μάκρη 
και να ασκήσει την τέχνη της, καθώς και 
να προσφέρει στην οικογένειά της!

Αρρώστησε κάποια στιγμή ο μικρός Γιώρ-
γης και ο παππούς του έκανε τα αδύνατα 
δυνατά για να είναι καλά το εγγόνι του!

Σε όλα έβρισκε λύσεις με ομαλότητα και 
ισορροπία, άσχετα με το πόσο δυσκολευόταν 
για να το επιτύχει ο ίδιος! Τα παιδιά του 
όμως ήταν πάνω από οτιδήποτε!

Η οικογένεια του Γιώργη είχε μετακο-

μίσει από το 1984 στη Νέα Μάκρη στο 
εξοχικό που είχε κάνει το ζεύγος εκεί. 
Για την αυτονομία της κάθε οικογένειας,ο 
Γιώργης ανοίγει με την γυναίκα του και 
δεύτερο μαγαζί στη Νέα Μάκρη και το 
ονομάζει «Τριαντάφυλλο».

Η μικρή Μαρία πήγαινε ακόμη σχολείο 
και οι καταβολές της είχαν να κάνουν με 
δεύτερη δέσμη, γυμναστική ακαδημία ή 
ιατρικός ή αθλιατρικός κλάδος και τελικά 
έγινε πτυχιούχος Παρασκευάστρια Βιο-
λογικών εργαστηρίων ΔΕ. Παράλληλα με 
τις σπουδές της βοηθούσε με προσωπική 
εργασία την οικογένεια στις επιχειρήσεις 
τους. Με τις ξένες γλώσσες της, αλλά και 
με δουλειά. Παρά τις διαφορετικές σπου-
δές, είχε μια έμφυτη αγάπη, και εκείνη 
μεταδοτική ίσως, για την φύση και την 
τέχνη της δημιουργίας! 

Τελικά δεν χρειάστηκε πολύ η κόρη του 
και παρακολουθεί μαθήματα ανθοδεσίας και 
διακοσμητικής από την Πανελλήνια  Ομο-
σπονδία Ανθοπωλών που ήταν η οικογένεια 
μέλος, και με την αντίστοιχη πιστοποίηση 
ειδίκευσης, μετά από μια διετή προϋπηρεσία 
της ίδιας, στο κατάστημα του πατέρα στην 
Χέυδεν, ανοίγει το τέταρτο και τελευταίο 
κατάστημα της οικογένειας, αφού έκλεισε 
το πρώτο κατάστημα του Γιώργη, ο Κρίνος 
της οδού Χέυδεν στην πλατεία Βικτωρίας 
και ο υπερδραστήριος ακόμη Γιώργης, 
βγαίνει στην σύνταξη! Είχε αποφασίσει 
να ζήσει την ζωή του δίπλα στη κόρη του, 
απολαμβάνοντας να θαυμάζει την εξέλιξη 
και να προσφέρει όπου μπορεί! Στην ουσία 
όμως δούλεψε άλλα τόσα χρόνια κοντά της 
στις ανθοδημιουργίες «Τριαντάφυλλο», δεξί 
χέρι της κόρης του η οποία αποδείχτηκε 
ότι ήταν ο συνεχιστής του επαγγελματικού 
οράματός του!

Το «Τριαντάφυλλο» έζησε με συνοδοι-
πόρο και βασικό υποστηρικτή τον Γιώργη, 
τον περήφανο και αξιόπιστο επιχειρη-
ματία, για συνολικά 21 συναπτά έτη. Το 
«Τριαντάφυλλο», ακόμη και για την κόρη, 
υπήρξε το ωραιότερο δημιούργημα, μέσα 
από τον πλούτο που αποκόμισε και την 
σπουδή της στην ανθρώπινη ψυχολογία 

προσφέροντας υπηρεσίες ανθοδιακόσμησης, 
στην πιο δύσκολη στιγμή του ανθρώπου 
που είναι ο Θάνατος, αλλά και στην ωραιό-
τερη στιγμή του που είναι η Γέννηση, η 
Βάπτιση και ο Γάμος.

Έζησε μαζί με τον πατέρα της απίστευτα 
όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, γιορτές, 
χαρές και γάμους, και με το πλήθος κόσμου 
που στήριξε τις επιχειρήσεις τους τόσα 
χρόνια, πλήθος εμπειριών, γνώσεων και 
διδαγμάτων, ικανά να εμπλουτίσουν μαζί 
με τις αναμνήσεις από τα όμορφα χρόνια 
με τον πατέρα και την στήριξή του, ακόμη 
και για όλα τα επόμενα χρόνια της απου-
σίας του και των δυσκολιών που έρχονται!

Σε αυτά τα χρόνια, με τον πατέρα της 
δίπλα, κολλητάρι, συνεργάτη και μέντορα, 
έμαθε να είναι και να παρίσταται, ως μια 
περήφανη γυναίκα από την Κρήτη, ως μια 
ανεξάρτητη και χειραφετημένη επιχειρημα-
τίας αργότερα, ως μια σύζυγος που να μην 
δέχεται και να μην υποκύπτει στην αδικία 
και στον υπολογισμό του συντρόφου της 
αλλά και κανενός· να υπάρχει σαν άτομο με 
αυταξία που ξέρει να αυτοσέβεται,να σέβεται 
και να εκτιμά, να αγωνίζεται και να συνα-
γωνίζεται, αλλά και να τιμά αυτό που της 
προσφέρεται και πάντα με ψηλά το κεφάλι!

Γνώριζε πως στα γεράματά του θα είναι 
δίπλα του η κόρη του, υπήρξε συνοδοιπόρος 
της, αλλά και εκείνη τού είχε μια ξεχωρι-
στή έκδηλη αδυναμία· βίωσε μαζί της την 
χαρά του γάμου της το 2001, την πίκρα και 
δυσκολία του επίπονου διαζυγίου της πέντε 
χρόνια μετά, αλλά και πολλές ευτυχισμένες 
στιγμές με στήριγμα πάντοτε τον πατέρα της. 

Υπήρξε ο άξιος οικογενειάρχης και 
γλυκός πατέρας που πρόσφερε την ψυχή 
και την ζωή του και στα δύο του παιδιά, 

αλλά και στην γυναίκα του, και που άξιζε, 
αλλά και γεύτηκε την ζωή και την αγάπη 
όλου του κόσμου!

Υπήρξε ο περήφανος πατέρας αλλά 
και ο υποστηρικτής, για κάθε αθλητική 
ή εθελοντική ή επαγγελματική επίτευξη 
στόχων που είχαν τα παιδιά του και που 
μεγαλώνοντας κοντά του, έμαθαν το αλη-
θινό νόημα τού να απολαμβάνεις κάθε 
λεπτό της ζωής, με ότι ομορφαίνει και 
δίνει νόημα σε αυτήν!

Έκανε τη ζωή να μοιάζει με ένα τρα-
γούδι, που ανάλογα με τι εκείνη έφερνε, 
ήταν το τραγούδι χαρούμενο ή λυπητερό…
αλλά πάντα με ένα αισιόδοξο απόφθεγμα-
αξιοπρέπειας!

Υπήρξε ένας ανεκτίμητος πλούτος ζωής!  
Έτσι μόνο μπορεί να λέγεται και να υφί-
σταται!

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος
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Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύθηκε 
στα Χανιώτικα 10 Μαρτίου 2017, και 

παρουσιάζει τις αθλητικές δραστηριότη-
τες, στις πολεμικές τέχνες, του εβδομη-
ντάχρονου συγχωριανού μας Θόδωρου 
Μουντοκαλάκη.

Το Muay Thai μπορεί να θεωρείται από 
τις πιο δύσκολες και απαιτητικές πολεμικές 
τέχνες, όταν άλλωστε η ονομασία της στα 
ελληνικά αποδίδεται ως τα «οκτώ άκρα» 
μιας και τα χτυπήματα καλύπτουν όλο το 
εύρος του σώματος, παρόλα αυτά αυτό 
δεν «εμποδίζει» ακόμα και τα πιο μεγάλα 
σε ηλικία άτομα να είναι «μυημένα» στο 
άθλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-
τελεί ο κ. Θόδωρος Μουντοκαλάκης, που 
παρότι διανύει το 70ο έτος της ηλικίας του, 
τα τελευταία 16 χρόνια ασχολείται με το 
Muay Thai, όπως και με το kick boxing! 
Πριν από καιρό κιόλας έζησε τη χαρά να 
περάσει γύρω από τη μέση του τη μαύρη 
ζώνη, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι 
κατάφερε μέσα από τη γυμναστική και την 
ασχολία του με το χώρο των πολεμικών 
τεχνών να ξεπεράσει συν τοις άλλοις και 
ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που 
αντιμετώπισε.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις 
από τον προπονητή του, Νίκο Βενετάκη: 
«Ο Θόδωρος ξεκίνησε το 2002. Όταν ήρθε 
στη Σχολή μου είπε ότι έχει πρόβλημα 
καρδιάς και ήταν φοβισμένος. Του λέω θα 
ξεκινήσουμε σιγά-σιγά και στην πορεία θα 
δούμε πώς είναι τα πράγματα. Να φαντα-
στείτε ότι ο καρδιολόγος στην Αθήνα του 
είχε πει τότε… όχι, μην το κάνεις γιατί 
είναι επικίνδυνο! Μετά από 2-3 μήνες 
μόλις όμως προπόνηση και πηγαίνοντας 
στο Ωνάσειο, τον είδαν οι γιατροί και του 
λένε, δεν το πιστεύουμε!

Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που κάνεις, 
απλά, συνέχισε το! Μετά από τόσα χρόνια ο 
Θόδωρος είναι μία χαρά και μάλιστα είναι 
από τους καλύτερους και πιο συνεπείς 
μαθητές μου, μη χάνοντας προπόνηση…». 
Τώρα, όπως ο ίδιος ο Θοδ. Μουντοκαλάκης 
δηλώνει: «Εχω μπει στα 70 και εξασκώ 

τις τέχνες του kick boxing και του Muay 
Thai. Διανύω τον 16ο συνεχόμενο χρόνο 
που είμαι μαζί με τον Νίκο Βενετάκη. Σε 
αυτό το διάστημα κατάφερα ν’ αποκτήσω 
τη μαύρη ζώνη, πράγμα που ήταν δύσκολο. 
Στη σχολή είμαστε όλοι φίλοι.

Μπορεί να… πονάει κάποιες φορές ο ένας 
τον άλλο, αλλά είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ 
μας. Το kick boxing είναι παρεξηγημένο. 
Δεν είμαστε… αλήτες που δερνόμαστε στο 
γυμναστήριο, αλλά υπάρχουν κανόνες και 
μάλιστα αυστηρότατοι. Στο ποδόσφαιρο, 
που είναι το πιο διαδεδομένο άθλημα, 
χτυπάς περισσότερο. Είναι ένα σοβαρό και 
παρεξηγημένο άθλημα. Υπάρχουν κανόνες, 
ο δάσκαλος δεν αστειεύεται και είναι 
αυστηρότατος. Εμείς είμαστε «ρομποτάκια» 
στις οδηγίες του…».

Η τέχνη του Muay Thai είναι από τις 
πιο διαδεδομένες στη χώρα μας, στην 
οποία φτάνει πριν από σχεδόν 25 χρόνια. 
Πρωτοπόρος θεωρείται ο Στέφανος Στύλιος, 

που είναι αυτός που ξεκινά το Muay Thai 
και από τότε διαδίδεται σε κάθε σημείο της 
χώρας. Στα Χανιά, υπάρχουν πολλά άτομα 
που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη 
πολεμική τέχνη και η οποία από «ειδικούς» 
του χώρου, θεωρείται σαν η πιο «ελίτ». 
«Το Muay Thai θεωρείται μία ως επί το 
πλείστον επιθετική πολεμική τέχνη και 
δεν θα τη χαρακτήριζα τόσο αμυντική», 
σημειώνει ο προπονητής Muay Thai, Νίκος 
Βενετάκης. «Δουλεύονται όλα τα άκρα του 
σώματος, όπως άλλωστε σημαίνει το Muay 
Thai, καθώς η ελληνική ερμηνεία είναι τα 
«οκτώ άκρα». Αν δεν ξέρεις Muay Thai δεν 
μπορείς να παίξεις στα «κλουβιά», όπου 
παίζεται το ΜΜΑ, Mixed Martial Arts, 
δηλαδή μείξη πολεμικών τεχνών.

Αν δεν ξέρεις Muay Thai και grappling, 
δηλαδή παλαιστικό, δεν μπορείς να μπεις 
στο «κλουβί». Οι απαιτήσεις εκεί μέσα 
είναι συγκεκριμένες και ο δυνατότερος 
και ο πιο καλός θα αναδειχθεί νικητής» 
προσθέτει. Σύμφωνα με τον Χανιώτη προ-
πονητή πολεμικών τεχνών, το Muay Thai 
είναι για τον ίδιο τρόπος ζωής.

«Η αλήθεια είναι ότι έχω μάθει και 
ασχολούμαι από μικρός με τις πολεμικές 
τέχνες. Για μένα είναι ό,τι καλύτερο ενώ 
ειδικότερα το Muay Thai θα το χαρακτή-
ριζα ως την «ελίτ» πολεμική τέχνη. Αυτό 

το λέω γιατί έχεις τη δυνατότητα για φουλ 
χτυπήματα σε όλα τα μέρη του σώματος. 
«Έχει» αγκώνες, γόνατα, κλωτσιές, γροθιές! 
Επίσης μπορείς να πιαστείς σώμα με σώμα 
και να ξεκινήσεις να δουλεύεις αγκώνες 
και γόνατα.

Για μένα, είναι η πιο ολοκληρωμένη 
πολεμική τέχνη σε όρθιο μέρος, μαχητικό», 
σημειώνει στα «Χ.Ν» ενώ σε ερώτηση μας 
για τις ομοιότητες και τις διαφορές που 
έχουν οι πολεμικές τέχνες μεταξύ τους 
απαντά τα εξής: «Σίγουρα, υπάρχουν πολε-
μικές τέχνες που έχουν διαφορές μεταξύ 
τους. Άλλες «δουλεύουν» χέρια, πόδια, 
αγκώνες και γόνατα, άλλες δουλεύουν 
μόνο παλαιστικό και άλλες είναι αμυντικού 
περισσότερου χαρακτήρα, ή MMA που 
είναι μεικτό».

Θεόδωρος Μουντοκαλάκης:  
«Πολεμιστής» ετών 70!
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Το πρωτομαγιάτικο  
στεφάνι

Με ένα μεγάλο στεφάνι γιόρτασε ο πολιτι-
στικός σύλλογος Αρμένων την Πρωτομαγιά.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου 
Χρήστος Τσιτσιρίδης, «εδώ και 20 χρό-
νια ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού 
φτιάχνει ένα μεγάλο στεφάνι το οποίο 
κρεμάνε στον πλάτανο του χωριού, και στις 
24 Ιουνίου την ημέρα των Κληδόνων το 
καίνε». Ο πρόεδρος 
του συλλόγου απευ-
θύνει κάλεσμα σε 
όσους θέλουν να 
συμμετάσχουν και 
φέτος την ημέρα 
των Κληδόνων στους 
Αρμένους, στις 24 
Ιουνίου. 

Πηγή :  h t tp : / /
apokoronaslife.gr

Η Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Χανίων και 
η Περιφέρεια Κρή-
της με τη συνερ-
γασία της Πολιτι-
στικής Εταιρείας 
Κρήτης διοργά-
νωσαν εκδήλωση 
στην Αθήνα με 
θέμα  «ΑΠΤΕΡΑ». 
Έρευνα και ανά-
δειξη ενός εμβλη-
ματικού αρχαιολο-
γικού χώρου για 
τη Δυτική Κρήτη». Η εκδήλωση έγινε 
την Τετάρτη 24 Μαΐου στο Aμφιθέατρο 
Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα,  
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Γενική 
Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α., Μαρίας Βλα-
ζάκη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος 
Αρναουτάκης 

Ακολούθησαν τέσσερις εισηγήσεις για 
τις ανασκαφικές έρευνες, την αποκατά-

σταση, την ανάδειξη και την αναπτυξιακή 
δυναμική του αρχαιολογικού χώρου της 
Απτέρας. 
•  «Απτέρα: Χρονικό των ανασκαφών 

και της ανάδειξης του χώρου», Βάννα 
Νινιού - Κινδελή, Διευθύντρια συστη-
ματικής ανασκαφής Απτέρας 

•  «Απτέρα: Nεκροπόλεις και έθιμα ταφής»,  
Κατερίνα Τζανακάκη , Αρχαιολόγος 
της ΕΦ.Α. Χανίων 

•  «Η αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου 
της Απτέρας», Νίκος Χατζηδάκης ,  
Αρχιτέκτων Μηχανικός - Αναστηλωτής 

•  «Η αναπτυξιακή δυναμική του αρχαι-
ολογικού χώρου της Απτέρας», Μαρία 
Κασωτάκη, Προϊσταμένη Ειδικής Υπη-
ρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 
Κρήτης.
Στο τέλος της εκδήλωσης προβλήθηκε 

10λεπτη ταινία για το αρχαίο θέατρο της 
Απτέρας (https://vimeo.com/efacha).

Την εκδήλωση συντόνισαν η Προϊστα-
μένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων 
Ελένη Παπαδοπούλου και ο Θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κρήτης.

Εκδήλωση στην Αθήνα με θέμα «ΑΠΤΕΡΑ

Συνολικά στην Ελλάδα,  βραβεύονται 486 
ακτές, από τις οποίες 112 είναι στην Κρήτη.

Οι  10 παραλίες που βραβεύονται με 
γαλάζια σημαία στον Αποκόρωνα είναι: 
Μαϊστράλι, Καλύβες Ξυδά, Αλμυρίδα, 
Κυανή, Καβρός/Mythos Palace, Καβρός/
Eliros Mare, Καβρός/Anemos, Καβρός/
Georgioupolis Resort, Περαστικός/Pilot 
Beach, Περαστικός/Mare Monte.

Οι γαλάζιες σημαίες στον Αποκόρωνα

Σύλλογος Κρητών Ηλιούπολης
Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Θέλω να σας απευθύνω λίγα λόγια 
και ως Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών 
Ηλιούπολης, αλλά και ως απλός Κρητικός, 
ως απλός Χανιώτης.

Ως πρόεδρος του συλλόγου, σας ευχαριστώ 
προσωπικά και ταυτόχρονα εκφράζοντας 
και όλο το ΔΣ για την υπέροχη τριμηνιαία 
έκδοσή σας, την «Ελευθερόπολη», γιατί 
καταδεικνύει το ζήλο, την αγάπη, το πάθος, 
αλλά και την ικανότητα σας «τω μικρώ 
δεμάτι εντύπου» να ανακαλεί τεράστια 

αισθήματα και συναισθήματα, να συνε-
γείρει, να ενημερώνει, να ενθουσιάζει και 
γενικά καλαίσθητα να τηρεί, να θυμίζει και 
να διαδίδει τις πολιτιστικές παραδόσεις 
του τόπου μας. Μπράβο σας!

Το έντυπο είναι υπέροχο και μαζί εσείς 
και οι συνεργάτες σας. Τιμή μας η γνώση 
του, να ξέρετε δε ότι το διαβάζουν πάρα 
πολλοί. Σαν απλός Χανιώτης, έχω συμ-
μετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις. Πολλά 
συγχαρητήρια σ’ όλους. Ωραίες εκδηλώσεις 
που αναπέμπουν ζεστασιά, έχουν ουσία 

και δικαιολογούν τη δημιουργία του.
Ευχαριστώ τον κύριο Ι. Τερεζάκη, Πρό-

εδρο των Αποκορωνιωτών και τον κύριο 
Μανώλη Μακρυδάκη, Πρόεδρο των Φρεδι-
ανών, οι οποίοι με ευγένεια προσκάλεσαν 
και ακόμη περισσότερο συμπεριφέρθηκαν 
κάθε φορά που συνευρισκόμασταν. Δικαίως 
ηγούνται και αξίως τιμούν την Κρήτη.

Σας ευχαριστώ πολύ
Κωνσταντίνος Πρωτοπαπαδάκης

Πρόεδρος Συλλόγου Κρητών  
Ηλιούπολης

Ευχαριστούμε θερμά τον καλό φίλο 
της εφημερίδας μας και των Αρμέ-

νων, Βαγγέλη Κακατσάκη, για τα καλά 

λόγια που έγραψε για μας στη στήλη 
του, στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» 
στις 25 Απριλίου 2017.

EΠΙΣΤΟΛΗ
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Πέθανε στους Αρμένους 
στις 8 Απριλίου 2017 και 
ετάφη στις 9 Απριλίου στο 
Νεκροταφείο του Προφήτη 
Ηλία στους Αρμένους, ο 
Μανατάκης Μανώλης 
ετών 88. Ο Μανώλης ήταν σύζυγος της 
Αικατερίνης και πατέρας της Μαρίας και 
του Νίκου. 

Πέθανε στους Αρμένους στις 17 Απριλίου 
2017 και ετάφη στις 18 Απριλίου στο 
νεκροταφείο του Αγίου Λουκά στα Χανιά, 
ο Βολάνης Ανδρέας ετών 80.
Ο Ανδρέας ήταν σύζυγος της Αναστασίας 
το γένος Μπουρνάζου και πατέρας της 
Κύρας και της Χρύσας.

Πέθανε στα Χανιά και ετάφη 
στις 21 Απριλίου 2017 στο 
νεκροταφείο του Προφήτη 
Ηλία στους Αρμένους, η 
Άννα Σολινταδάκη , το 
γένος Μανταδάκη, δασκάλα, 
ετών 74. Η Άννα ήταν σύζυ-
γος του Εμμανουήλ Σολινταδάκη και μητέρα 
της Μαρίας και του Χαράλαμπου.

Πέθανε στους Αρμένους στις 
23 Απριλίου 2017 και ετάφη 
στο νεκροταφείο του Προ-
φήτη Ηλία στους Αρμένους, 
ο Καλλιβρετάκης Αντώνης, 
ετών 91. Ο Αντώνης ήταν 
πατέρας της Κυριακής, του 
Γεωργίου και της Μαρίας.

Πέθανε στις 2 Μαΐου 2017 
και ετάφη στο νεκροταφείο 
του Προφήτη Ηλία στους 
Αρμένους, η Ευτυχία Προ-
εστάκη, το γένος Γαβαλάκη, 
ετών 94. Η Ευτυχία ήταν 
χήρα του Ανδρέα Προεστάκη 
και μητέρα της Βασιλικής, του Κωνστα-
ντίνου και της Κυριακής.

Πέθανε στο Ηράκλειο και 
ετάφη στον Ιερό Ναό Αγίου 
Χαραλάμπους στο Κόκκινο 
Χωριό, στις 14 Μαίου 2017, 
ο Ιωσήφ Γεωργίου Μιχε-
λογιαννάκης , ετών 79. 
Ο Σήφης ήταν σύζυγος της Γιόλας και 
πατέρας του Γιώργου.

Πέθανε στα Χανιά και ετάφη 
στις 25 Μαΐου 2017 στο 
νεκροταφείο του Προφήτη 
Ηλία στους Αρμένους, ο 
Ματθαίος Ιωάννου Χαρα-
λαμπάκης, ετών 83. Ο Ματ-
θαίος ήταν σύζυγος της 
Μαρίας Χαραλαμπάκη το γένος Χαζίρη, 
και πατέρας της Κάτιας και του Γιάννη.

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

Αυτοί που φεύγουν...

Ψυχραιμία μου ’λεγες! Ψυχραιμία να 
ξεπεράσουμε τη φουρτούνα! Γεννημένος 

προστάτης, τίμιος, δουλευτής! Δούλευες από 
παιδί 13 χρονών όταν έχασες τον πατέρα 
σου! Δούλευες γιατί είχες ακόμα μάνα, 
αδέλφια, που χρειαζόταν την προστασία 
σου! Μετά έκανες οικογένεια και συνέχι-
σες να δουλεύεις για να μας μεγαλώσεις. 
Πραγματικά ήσουν πολύ καλός πατέρας, 
καλός παππούς! Με τα όποια ανθρώπινα 
ελαττώματα και αδυναμίες που μπορεί να 
έχει κανείς... Ως το τέλος πάλευες. Πάλευες 
τη μια με τα προβλήματα, την άλλη με την 
αρρώστια... Πάντα όμως με αξιοπρέπεια! 

Ένας μαχητής, ένας 
ήρωας της ζωής. 
Θα σε θυμόμαστε 
πάντα γι ’  αυτά 
που απλόχερα μας 
πρόσφερες και μας 
δίδαξες μέσα από 
τις πράξεις σου! 
Είμαστε περήφανοι 
για σένα. Δεν θα 
σε ξεχάσουμε ποτέ! 

Τα παιδιά σου και 
τα εγγόνια σου

Στη μνήμη Αντωνίου Καλλιβρετάκη

Στην ενορία Αγίου Νικολάου Αρμένων 
προσέφεραν οι παρακάτω:

Ο ιεροδιάκονος Fr. Charles Joiner 
από την Αμερική, ο οποίος είχε έρθει 
πέρσι για να μάθει περισσότερα ελληνικά 
συμμετέχοντας στην Ορθόδοξη Θεία Λει-
τουργία, προσέφερε για την ενορία του Αγ. 
Νικόλαου 1000 ευρώ.

Ο Σπύρος και η Κωνσταντίνα Ιωάν-
νου, από την Κύπρο και από την ενορία 
Αγ. Παρασκευής και Αγ. Βαρβάρας του 
Blacktown του Σύδνεϋ της Αυστραλίας, 
προσέφεραν για τις εργασίες που γίνονται 
στις εκκλησίες της ενορίας Αρμένων. Αν 
και δεν είναι Αρμενιανοί, όμως, η αγάπη 
και η πίστη προς τον Θεό τους φώτισε  
και πρόσφεραν 3000 χιλιάδες δολάρια 
Αυστραλίας, δηλαδή 2100 ευρώ. Επειδή 
η εκκλησία του Αγίου Νικολάου θέλει 
συντήρηση, μέσα και έξω, οι δωρεές αυτές 
από τους ομογενείς χριστιανούς ας γίνουν 
παράδειγμα προς μίμηση. 

Ο Δήμος Αρμένων με τα συνεργεία του, 
έστρωσε πλάκες στην αυλή του Ιερού Ναού 
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης που είχε 
αξιοποιήσει νωρίτερα η ενορία Αρμένων 

με την βοήθεια, αφιλοκερδώς, του Στάθη 
Καλούδη και του Τάσου Χαιρετάκη που 
παραχώρησε μέρος του οικοπέδου και 
επίσης του Μανώλη του Χαιρετάκη, του 
μηχανικού που επόπτευε το έργο.

Η Κουτσουπάκη  Γεωργία και η 
οικογένεια της αξιοποίησε τον εσωτε-
ρικό και εξωτερικό χώρο του Ιερού Ναού 
Ευαγγελίστριας Αρμένων.

Η Κοκάκη Ελένη πρόσφερε υπέρ της 
ενορίας Αγίου Νικολάου, 30 ευρώ.

Η Κονιδάρη Αγάπη, αντί μνημόσυνου 
ενός έτους υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του συζύγου της Σταύρου, πρόσφερε υπέρ 
της ενορίας Αγίου Νικολάου, 400 ευρώ.

Η Στυλιανομανωλάκη Λουΐζα, εις 
μνήμη του συζύγου της Ιωάννου, πρόσφερε 
υπέρ της ενορίας Αγίου Νικολάου, 100 ευρώ.

Ο Παπαδάκης Ιωάννης (Ταβέρνα 
Δροσοσταλιά) πρόσφερε στην ενορία 
Αγίου Νικόλαου, 50 ευρώ.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί όλους 
τους δωρητές και ευχόμεθα ο Θεός και ο Άγιος 
Νικόλαος να είναι βοηθός όλων μας.

Ο Ιερέας
Πατήρ Αντώνιος Παπαδοκοκολάκης

Δωρεές στην Ενορία Αγίου Νικολάου Αρμένων

Θεώρησα υποχρέωσή μου να γράψω λίγα 
λόγια γι’ αυτόν, μιας και η μητέρα του Στέλλα, 
το γένος Βογιατζάκη, ήταν χωριανή μου και 
μακρινή συγγενής. Ο Σήφης Μιχελογιάν-
νης ή Μιχελογιαννάκης ήταν καθηγητής 
Νευροφυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδικότητα 
στα παιδιά που γεννιούνται με προβλή-
ματα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Ήταν 
αριστούχος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών 
με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, 
Σουηδία και Αμερική. Είχε αφιερώσει τη 
ζωή του στην υπηρεσία της επιστήμης και 
του ανθρώπου. Γιος του Γεωργίου Μιχελο-
γιάννη, του κοσμαγάπητου «γιατρού των 
φτωχών» του Αποκόρωνα. Θυμάμαι το 2011 
όταν νοσηλευόμουν στο ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η., 
τον επισκεπτόμουν στο γραφείο που του 
είχαν παραχωρήσει για να συνεχίζει τις 

μελέτες του, αν και ήταν πλέον Ομότιμος 
Καθηγητής και εξετίμησα τις γνώσεις και 
τον ήπιο χαρακτήρα του. Ο μοναχιογιός 
του Γιώργος είναι μηχανικός και έχει κάνει 
σπουδές σε ενα από τα καλύτερα Παν/μια 
της Αμερικής του Stanford. Ο Σήφης Μιχε-
λογιάννης συχνά επισκεπτόταν το πατρικό 
σπίτι της μητέρας του, με την απεριόριστη 
θεά προς τη θάλασσα, στο όμορφο Κόκκινο 
Χωριό μας. Στην τελευταία του κατοικία 
τον συνόδευαν αρκετοί Πανεπιστημιακοί 
από το Ηράκλειο, κάτοικοι της Ραμνής από 
όπου καταγόταν ο πατέρας του, Αρμενιανοί 
και άλλοι κάτοικοι της περιοχής μας. Επι-
κήδειο, εκτός των άλλων, εξεφώνησε και ο 
Σήφης Μιχελογιάννης, πρώην βουλευτής 
πρώτος του εξάδελφος, αφού οι πατεράδες 
των ήταν αδέλφια. 

Στέλιος Ζαχ. Τζομπανάκης

Για τον Ιωσήφ Μιχελογιαννάκη
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Στις 14 Μαΐου 2017, στο Κόκκινο Χωριό 
Αποκορώνου Χανίων, ετάφη ο Ιωσήφ Μιχελο-
γιάννης του Γεωργίου. Στην εξόδιο ακολουθία 
εκφωνήθηκε μεταξύ άλλων και ο λόγος του 
παρόντος κειμένου: τελευταίος αποχαιρετισμός 
αγάπης, εκτίμησης και ιδιαίτερου πνευματικού 
καθήκοντος αφού ο εκλιπών υπήρξε μέντορας 
του ομιλητή ως επιβλέπων της διδακτορικής 
διατριβής του.

Ο Ιωσήφ Μιχελογιάννης ήταν γιατρός, με 
προϋπηρεσία στο εξωτερικό, πρότινων ετών 
συνταξιοδοτηθείς ως Αναπληρωτής Καθηγητής 
Νευρολογίας-Παιδονευρολογίας στον Τομέα 
Μητέρας-Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, με προσφορά επίσης 
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. 
Το πολυετές έργο του ήταν εκπαιδευτικό, 
κλινικό και ερευνητικό. Διακρινόταν για την 
εργατικότητα, την πολυσχιδή επιστημοσύνη 
του, την εντιμότητα και τη φιλανθρωπία του, 
τη σπάνια ποιότητά του.

Με το έργο του συνέχισε την παράδοση της 
ιστορικής οικογένειας των Μιχελογιάννηδων 
μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του, ο τιμημέ-
νος ευεργέτης του Αποκόρωνα Χανίων γιατρός 
Γεώργιος Μιχελογιάννης του Ιωσήφ. Στο κείμενο 
αυτό, εν κατακλείδι, ο βίος και η πολιτεία του 
εκλιπόντος συνδέονται – μονολεκτικά, έστω – με 
τη σύγχρονη γενικευμένη Κρίση και τις έννοιες 
του Πολιτισμού και της Αντίστασης.

Σεβαστέ μου μέντορα, αγαπημένε μας Σήφη, 
Ήρθαμε όλοι σήμερα εδώ για να σου 

αποτίσουμε την αγάπη και την ευγνωμο-
σύνη μας, την τιμή και την εκτίμησή μας. 

Μας έφυγες αδοκήτως. Η ψυχούλα σου 
στο ξεκίνημα του μεγάλου της ταξιδιού 
ας δεχτεί τούτα τα φτωχά λόγια μου σαν 
άνθη μαγιάτικα. Ελπίζω να ’ναι όμορφα 
και νοήματος μεστά καθώς σου αξίζει. Η 
στιγμή είναι δύσκολη και μόνο σύντομος 
μπορώ να ’μαι, για όλα εκείνα που θα 
’πρεπε και θα άξιζες να σου πω. Με θέλησή 
μου εγκαταλείπομαι στο συναίσθημα και 
στο στοχασμό, μόνο, αφήνοντας για άλλη 
περίσταση τα βιογραφικά δεδομένα και τα 
επαγγελματικά σου επιτεύγματα. 

Μια ελάχιστη μαρτυρία για σένα θα πω 
πρώτα. Ζήσαμε κάποιον καιρό – μερικά 
χρόνια – μαζί. Και ήταν όμορφα. Κι ήταν 
όμορφα γιατί εσύ ήσουν νέος ακόμη κι η 
ταπεινότητά μου στα πρώτα βήματά μου 
ακόμη, και δουλεύαμε μαζί με όρεξη πολλή 
για τα Ιδανικά μας, για το Πανεπιστήμιο 
της Κρήτης, στο Ηράκλειο στα κτίρια της 
Κνωσσού αρχικά και μετά στην Πανεπιστη-
μιούπολη στις Βούτες. Και γιατί ταιριάξαμε 
σ’ ένα επιστημονικό και ανθρώπινο δούναι 
και λαβείν ωραίο – δεν είναι πάντα εύκολο 
για κάποιον το λαβείν ιδίως όταν κάτι του 
χαρίζεται. Η πνευματική σχέση εκείνη που 
τότε αναπτύχθηκε μεταξύ μας μένει εσαεί. 

Στιγμιοτυπικά αναπολώ, τα ξενύχτια 
μας στο Εργαστήριό σου της Ηλεκτροε-
γκεφαλογραφίας ατέλειωτα, ο Γιώργος σου 

μικρό παιδί ακόμα. Άοκνος, αυστηρός, αφο-
σιωμένος στο έργο σου – στην Αποστολή 
σου, προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα, 
ουσιαστικός, καλλιεργημένος και ευαί-
σθητος, έντιμος, ασκητικός, ολιγόλογος, 
αθόρυβος, με αποστάσεις από ανούσιες 
κοινωνικές συμβατικότητες – «πολλές κινή-
σεις κι ομιλίες», μπορούσες να λειτουργείς 
αποτελεσματικά ανεξαρτήτως συνθηκών, 
δημιουργούσες από το μηδέν. Και, ενίοτε, 
με λεπτό χιούμορ ή αναπάντεχα τρυφερός. 

Έζησα τότε από κοντά τον «ανθρωπισμό» 
σου όπως το λέμε στην καθομιλούμενη τοπική 
γλώσσα: την ανιδιοτελή προσφορά σου στον 
Άνθρωπο, στα παιδιά. Με πολύ ενδιαφέρον 
για ποικίλες επεκτάσεις του δικού σου επι-
στημονικού πεδίου και με εξαίρετη αντίληψη 
των μαθηματικών εννοιών, δημιουργικότατος, 
συνέδεσες τον ηλεκτροεγκεφαλογράφο σου με 
τη θεωρία του Χάους, με τα τεχνητά νευρω-
νικά δίκτυα, με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, 
και με άλλα. Και μετά τη συνταξιοδότησή 
σου συνέχισες να εργάζεσαι όμοια. Τίμησες 
τις έννοιες του Γιατρού, του Ερευνητή, του 
Επιστήμονα, του Ανθρώπου. 

Τώρα; Ο θάνατος συχνά θολώνει τη σκέψη 
και τα κάνει όλα να φαίνονται μάταια. Μα 
τίποτα απολύτως από όλα εκείνα – που έκα-
νες, που ήσουν – δεν πήγε χαμένο: ήταν όλο 
Καρπός. Πολλές φορές ρώτησα γέροντες: «Τι 
κατάλαβες του λόγου σου στη ζωή σου;». Η 
απάντηση στερεότυπη: «Τίποτα, παιδί μου». 
Είναι το Τίποτα του γεωργού που σ’ ένα 
άδειο χωράφι οργώνει και σπέρνει, θωρεί 
το σπαρτό να φυτρώνει, να μεγαλώνει, τα 
στάχυα να δένουν και να μεστώνουν, θερί-
ζει και αλωνίζει, κουβαλεί τον καρπό του κι 
«αχεροβάνει», κι έπειτα πάει ξανά στο χωράφι 
εκείνο και το βρίσκει το ίδιο άδειο σαν κι 
ένα χρόνο πριν. Ένα γεμάτο Τίποτα είναι.

Έφυγες πρόωρα όμως. Κι εμείς που τόσο 
ωφεληθήκαμε από σένα δεν προλάβαμε, 
όπως σου άξιζε και – χωρίς ποτέ να σου 
το ’χουμε πει – σχεδιάζαμε μέσα μας να 

αντιπελαργήσουμε: Οι πελαργοί στα μεγάλα 
ταξίδια τους όταν είναι μικροί και δεν μπο-
ρούν να πετάξουν ακόμη μεταφέρονται από 
τους μεγαλύτερους στις φτερούγες τους, και 
όταν μεγαλώσουνε μεταφέρουν με τη σειρά 
τους κι αυτοί τους γεροντότερους πελαργούς 
που δε μπορούν να πετάξουνε πλέον. 

Έφυγες αδοκήτως. Άκουσα τη φωνή του 
Γιώργου στον αυτόματο τηλεφωνητή να 
ενημερώνει: «Ο Σήφης δυστυχώς πέθανε». 
«Πέθανε», έτσι λέμε όλοι μας. Αλλά πέρα 
από το οδυνηρό κενό λόγω της απουσίας 
των χοϊκών συνήθων αισθήσεων, ο Γιώρ-
γος σου και η Γιόλα σου και όλοι μας ας 
ενθυμούμαστε τον αρχαίο στοχασμό του 
Ευριπίδη: «Τίς δ’ οίδεν εί ζήν τούθ’ ό κέκλη-
ται θανείν, το ζείν δε θνήσκειν εστί;», εξ 
ου και το υπέροχο ποίημα του Γ. Δροσίνη: 

Τί λοιπόν; Της ζωής μας το σύνορο  
θα το δείχνει ένα ορθό κυπαρίσσι; 

Κι απ’ ό,τι είδαμε, ακούσαμε, αγγίξαμε 
τάφου γη θα μας έχει χωρίσει; 

Ό,τι αγγίζομε ακούμε και βλέπουμε  
τούτο μόνο Ζωή μας το λέμε; 

Κι αυτό τρέμομε μήπως το χάσουμε  
και χαμένο στους τάφους το κλαίμε; 
Σ’ ό,τι αγγίζομε, ακούμε και βλέπομε  

της ζωής μας ο κόσμος τελειώνει; 
Τίποτε άλλο; Στερνό μας απόρριμμα  

το κορμί που σκορπιέται και λοιώνει; 
Κάτι ανέγγιχτο, ανάκουστο αθώρητο  
μήπως κάτω απ’ τους τάφους ανθίζει 
κι ότι μέσα μας κρύβεται αγνώριστο  
μήπως πέρ’ απ’ τον θάνατο αρχίζει; 
Η ψυχή ταξιδεύτρα μέσ’ στ’ Άπειρο  

σταλαμίδα νερού μήπως μοιάζει, 
που ανεβαίνει στα νέφη απ’ τα πέλαγα,  
κι απ’ τα νέφη στους κάμπους σταλάζει; 

Μήπως ό,τι θαρρούμε βασίλεμα  
γλυκοχάραμ’ αυγής είναι πέρα 

κι αντί να ’ρθει μια νύχτ’ αξημέρωτη  
ξημερώνει μι’ αβράδιαστη μέρα; 

Μήπως είν’ η αλήθεια στο θάνατο  
κι η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη; 

Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε  
κι είν’ αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει; 

Γαίαν έχοις ελαφράν, ας αναπαύεσαι 
μακάριος σε τούτο τον πανέμορφο τόπο που 
τίμησες και σε τιμά. Eξαιτίας σου κι εξαιτίας 
της κληρονομιάς σου θα μένει πάντα δικός 
μας. Κληρονομιά που τη βρήκες σπουδαία 
και που την αφήνεις το ίδιο σπουδαία. Είδος 
Πατριωτισμού και Αντίστασης. Αντίσταση 
στην κάθε είδους φθορά: του σώματος που 
πονεί, της ψυχής που βασανίζεται, της 
ανθρώπινης κοινωνίας που άσοφη πάντα 
χειμάζεται. Αντίσταση του Πολιτισμού, του 
Ανθρώπου. Ένα Φως που ιδίως στις μέρες 
μας, τις μέρες τούτης της Κρίσης, ο Κόσμος 
περισσότερο το χρειάζεται. 

Αιώνια η μνήμη σου. Πάντα θα σε 
θυμούμαστε και πάντα θα σ’ αγαπούμε. 

Ευτυχής που σε είχα συν-Άνθρωπο και 
μέντορά μου. Ένα μεγάλο, αληθινότατο, 
Ευχαριστώ.

Επικήδειος λόγος για τον Ιωσήφ Γ. Μιχελογιάννη, 
του Μανώλη Γιαχνάκη

Ο Σήφης Μιχελογιάννης στο μικρόφωνο στην 
εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της προτο-
μής του πατέρα του, Γεωργίου Μιχελογιάννη, 
το καλοκαίρι του 2000 στους Αρμένους.
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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.

Βασιλάκη Μιχαήλ Βέροια 30 €
Ανδρουλάκη Νικόλαο Χανιά 40 €
Ξυπολυτάκη Φώτη Αρμένοι 10 €
Νευράκη Δημήτριο Αθήνα 100 €
Τσιτσιρίδη Κατερίνα  
του Ιωάννη Χανιά 20 €
Τσιτσιρίδη Μανώλη  
του Στρατή Χανιά 20 €
Τσινταράκη Βαγγέλη Χανιά 20 €
Ορφανάκη Μιχάλη Αρμένοι 20 €
Σπερελάκη – Τσιτσιρίδη  
Κλαίρη Χανιά 30 €
Καβρουλάκη – Καρδάμη 
Ιωάννα Αθήνα 20 €
Κουρομιχελάκη Αντώνη Χανιά 20 €
Κουκουλάρη Χριστίνα Αθήνα 30 €

Κωσταντάκη Ελένη Αθήνα 20 €
Χατζηκυριάκο Μανώλη και Γιώργο, 
στη μνήμη του παππού τους Μανώλη 
Χατζηκυριάκου Αθήνα 50 €
Μυλωνογιάννη Αλέξανδρο Αθήνα 30 €
Παπαδάκη Γεώργιο του Χαραλάμπους
 Καλύβες  40 €

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Αρμενιανών «Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ», με την 
από 05/03/2017 απόφασή του, καλεί τους 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 
στην Κρήτη, την Αθήνα ή σε οποιαδήποτε 
άλλη πόλη ή χωριό για την παροχή έκπτω-
σης προς τα μέλη του συλλόγου μας, επί 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή επί των 
προϊόντων και αγαθών που διαθέτουν, με 
την επίδειξη κάρτας – μέλους.  Η έκπτωση 
θα ισχύσει από το έτος 2018.

Με την ενέργεια αυτή πιστεύουμε ότι 
στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που 
βιώνουμε θα ενισχυθούν οι συνεργαζόμε-
νοι επιχειρηματίες, ενώ θα διευκολυνθούν 
και οι καταναλωτές - μέλη του συλλόγου.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να 
γίνετε κοινωνοί σε αυτή την προσπάθεια, 
παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχε-
τικά επί της προσφερόμενης έκπτωσης, 
μέχρι 30/8/2017, προκειμένου στη συνέ-
χεια να προβούμε σε σχετική ανακοίνωση 
στην εφημερίδα μας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ».  
Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
Τερεζάκης Χαράλαμπος, 
Αντιπρόεδρος 6978376129
Αργύρης Κουρομχελάκης, 
Γενικός Γραμματέας 6937039599   
Ιωάννης Τερεζάκης, 
Πρόεδρος 6938719309

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στον ορισμό νέων αντι-
περιφερειαρχών και εντε-
ταλμένων συμβούλων 
προχώρησε ο Περιφε-
ρειάρχης Κρήτης Σταύρος 
Αρναουτάκης τον Μάρτιο.

Από τα Χανιά, ο περι-
φερειακός σύμβουλος 
Δημήτρης Μιχελο-
γιάννης, που έλκει την καταγωγή του 
από τους Αρμένους από τον πατέρα του 
Σήφη,  αναλαμβάνει αντιπεριφερειάρχης 
του τομέα Ανάπτυξης.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο 
του έργο.

 Ο Δημήτρης Μιχελογιάννης είναι 
δικηγόρος με μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Διεθνές Δίκαιο στη Νομική Αθηνών και 
στο Δίκαιο Περιβάλλοντος στη Σορβόννη. 
Ως περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης από 
το 2011 συμμετέχει ενεργά στον σχεδια-
σμό και την υλοποίηση του προγράμματος 
τουριστικής προβολής της Κρήτης και στην 
προσπάθεια ένταξης κρητικών μνημείων 
στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO. Έχει παρακολουθήσει σειρά 
σεμιναρίων, σχολείων και προγραμμάτων 
οργανισμών όπως η UNESCO, η Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας 
και ο Δικηγορικός Σύλλογος Παρισιού.

Ανακοίνωση του Συλλόγου Αρμενιανών 
«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ»

Δημήτρης Μιχελογιάννης

KOINΩΝΙΚΑ
Γάμοι

c Το Σάββατο 13 Μαΐου 2017, ο Πατε-
ράκης Νίκος, γιός του Μάρκο και της 
Πελαγίας, και η Λίνα Ανδρουλάκη, κόρη 
του Ανδρέα και της Γεωργίας, παντρεύτηκαν 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στο 
Μουρί Αποκορώνου. Κουμπάρος ο Άρης 
Μαρκογιαννάκης.
Ακολούθησε γλέντι στο κοσμικό κέντρο 
«Έσπερος».
c Στις 25 Μαρτίου 2017, η  Άννα Μαρα-
γκουδάκη, του Θεοχάρη και της Αργυρώς, 
και ο Γεώργιος Ιωάννου Βρυωνάκης 
από το Νιο Χωριό, παντρεύτηκαν με πολι-
τικό γάμο στο Δημαρχείο Αποκορώνου. 
Ακολούθησε γλέντι.
c Ο Μιχαήλ Κοτρωνάκης, του Γεωργίου 
και της Γεωργίας, και η Ειρήνη Μαρκο-
γιαννάκη, του Δημητρίου και της Μαρίνας, 
παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο. 
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουν 
χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

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

Βάφτιση
Την Κυριακή 28 
Μαΐου 2017, στον 
Ιερό Ναό Παναγίας 
Χαλεβή στο Ρέθυ-
μνο, ο Δημήτρης 
Χατζηαποστόλου 
και η Πελαγία Τσα-
κιράκη - Χατζηα-
ποστόλου βάφτισαν 
την κόρη τους και 
της έδωσαν το όνομα 
Αργυρώ, από την 
γιαγιά της Αργυρώ 
Τσακιράκη. Νονά η Κατερίνα Τσουκάλη. 
Ακολούθησε γλέντι στο κέντρο «Θυμέλη».

Νέος πτυχιούχος
Πήρε το πτυχίο του, 
τον Φλεβάρη του 
2017, από τη Νομική 
Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, ο 
Μάνος Λουράκης, 
γυιός του Γιάννη και 
της Ευαγγελίας. 
Το υ  ε υ χ ό μ α σ τ ε 
καλή σταδιοδρομία 
στο επάγγελμα του 
νομικού.

Διάκριση σε αγώνα δρόμου
Ο Τσιτσιρίδης Στρατής του Χρήστο 
συμμετείχε στον Μαραθώνιο Κρήτης στο 
τμήμα αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων, την 
Κυριακή 9 Απριλίου 2017, καταλαμβάνο-
ντας την 38η θέση στην κατηγορία της 

ηλικίας του (μέχρι 18 ετών). 
Ο Στρατής είναι μαθητής στην Α’ τάξη 

του Α’ ΕΠΑΛ Χανίων. Του ευχόμαστε 
πάντα επιτυχίες!


