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

2  σελ. 2: Το πανηγύρι του Προφήτη 
Ηλία, της Μαρίας Μπούχλη

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

2  σελ. 4 & 5: Αποκαλυπτήρια 
μνημειακών πλακών στους Αρμένους, 
της Μαρίας Στρούμπου-Τερεζάκη 

2  σελ. 6: «Μνήμη Γεωργίου 
Κουρομιχελάκη», της Μαρίας 
Γεωργίου Κουρομιχελάκη

2  σελ. 7: Το Γραμματσάκι,  
του γερω-Χαράλαμπου 

2  σελ. 8 & 9: Νέα από τους Αρμένους
2  σελ. 10 & 11: «Ο κόσμος που φεύγει  

κι ο κόσμος που έρχεται», του 
Μανώλη Πιπεράκη 

2  σελ.12 & 13: Νέα και εκδηλώσεις
2  σελ. 14 & 15: Αυτοί που φεύγουν… 
2  σελ. 16: Κοινωνικά

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης και ευλάβειας, γιορτά-
σθηκε και φέτος, στις 15 Αυγούστου, η κοίμηση της Θεοτόκου, στο ομώνυμο εκκλησάκι του 
χωριού μας.
Πολύς ο κόσμος που προσήλθε στην εκκλησία, τόσο στον εσπερινό όσο και την ημέρα της 
γιορτής. Στη Θεία Λειτουργία, εκτός από τον εφημέριό μας, Παπά Αντώνιο Παπαδοκοκολάκη, 
έλαβε μέρος και ο συγχωριανός μας, παπά Μανώλης Καβρουλάκης.

Kαλό Φθινόπωρο!

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2017

Tρύγος

Η κοίμηση της Θεοτόκου

Β’ Παγκόσμιο Συνέδριο 
Αποκορωνιωτών

Από την Πέμπτη 31/8 ως τη Δευτέρα 4/9, 
στον Αποκόρωνα Χανίων, στους χώρους 
του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγ. Σοφία» 
και στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, 
έλαβε χώρα το Β’ Παγκόσμιο Συνέδριο 
Αποκορωνιωτών, με τον τίτλο: «Αποκό-
ρωνας: Παρελθόν και Προοπτική».

Πριν την έναρξη του συνεδρίου στον 
ίδιο χώρο έγινε αγιασμός, επιμνημόσυνη 
δέηση από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. 
Ειρηναίο και αποκαλυπτήρια του ανδριάντα 
του Μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμου 
και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη, ιδρυτή 
και προέδρου του κοινωφελούς ιδρύματος 
«Αγία Σοφία». Ακολούθησαν καταθέσεις 
στεφανιών και χαιρετισμοί των οργανωτών: 
Μητροπολίτης κ.κ. Δαμασκηνός, Δήμαρχος 
Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου Γιάννης 
Γαρεδάκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Αποκορώνου Αττικής Γιάννης 
Τερεζάκης. Επίσης, από τον Γενικό Δ/ντή του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» Νικόλαο Παπαδάκη 
έγινε απολογισμός του Α΄ Παγκοσμίου Συνε-
δρίου Αποκορωνιωτών που έγινε το 1987. 

 Ξυλογραφία Σπύρου Βασιλείου (1902-1985).

Κόρες έμμορφες, στ’ αμπέλια 
με τραγούδια και με γέλια 

μια την άλλη κυνηγούν 
και χορεύουν και τρυγούν. 
-Κόρες, λέω, ΄ςτη ζωή σας 
πάρτε με κ’ εμέ μαζί σας, 
να σας δείξω πως κ΄ εγώ 

κάπως ξέρω να τρυγώ. 
Έλα, σαν σ’ αρέσει τρύγα! 
μα –μου λένε- λόγια λίγα... 

-Εγώ; έννοια σας, μιλιά! 
Θα με διήτε στη δουλειά... 

«Μέσ’ τα φύλλα τ΄ είν΄ εκείνο; 

Κόρη! Ηύρα ένα κρίνο! 
Ήταν χέρι απαλό; 

Με συμπάθεια... το φιλώ! 
Στα σταφύλια τρέχω. «Νάτα! 

Ηύρα κόκκινα, μοσχάτα.. 
Δεν τα τρώγω. Μια στιγμή 

Μόνον ως για δοκιμή. 
«Πως γελάτε; Ήσαν χείλια 
κι όχι κόκκινα σταφύλια; 
Όπως θέλετε. Μα εγώ... 

Έτσι ξέρω να τρυγώ! 

Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής 
 (1809-1892) 

Ο τρύγος



ελευθερόπολις2

Ήταν λοιπόν του Προφήτη Ηλία και τότε...
Πανηγύρι ετήσιο του χωριού της μάνας 

μας... Αρμένοι Αποκορώνου το όνομά του!!
Ο τόπος όλων των διακοπών μας, Πάσχα, 

Χριστούγεννα και καλοκαίρι! Εκεί πηγαίναμε 
όλο χαρά...οι θείες όλο περιποίηση μαζί 
μας, οι παππούδες στα καλά τους χρόνια, 
παραγωγικοί ακόμα... 

Βάζαμε τα λιγοστά ρουχαλάκια μας στην 
τσάντα μαζί κι οι δυο μας, εγώ κι ο Γιάννης 
(πριν αρχίσει να δουλεύει τα καλοκαίρια «για 
να μάθει πως βγαίνουν τα λεφτά»!)

Παρέες είχαμε ξαδέλφια και γειτονό-
πουλα, αναστενάζαν τα σοκάκια, κρυφτό, 
κυνηγητό και τα μήλα έξω από το σπίτι των 
Τσιτσιριδακιών, σε ένα δρομάκι τόσο δα, μα 
φάνταζε λεωφόρος τότε!

Δίπλα ένα έρημο σπίτι είχε ένα δέντρο, 
μουριά θα ήτανε, εκεί σκαλώναμε περιμέ-
νοντας τη σειρά μας για το ποδήλατο. Ένα 
ήταν ...το μοιραζόμασταν. Ένας- ένας με τη 
σειρά του κι όπως δεν είχε φρένα, ξεκινάγαμε 
από την ανηφόρα στις Κούκλες, έτσι λέγαμε 
την πάνω γειτονιά και την κατεβαίναμε ...με 
τέτοια φόρα ...που κάποιοι έσκαγαν κιόλας 
χάμω. Η Κατίνα, η αδελφή του Μανούσου, 
τότε άνοιξε το γόνατό της και ακούγονταν 
σε όλο το χωριό οι φωνές της!! (Αργότερα 
έγινε Εισαγγελέας αν δεν κάνω λάθος, χάνο-
νται ακόμα και τα ξαδέλφια στη ζωή). Τότε 
ήταν που έμαθα ποδήλατο, κατεβαίνοντας 
την επικίνδυνη κατηφόρα χωρίς φρένα, 
γεμίζοντας τις κάλτσες με μουντζούρες από 
τα γράσα της αλυσίδας... Ρώταγε η γιαγιά, 
για να πάρει κάθε φόρα την ίδια απάντηση 
…«είχε πηλά γιαγιά εκεί!!!»

Ήταν λοιπόν του Προφήτη Ηλία και 
τότε... Γινόταν γλέντι στα καφενεία, ολόγυρα 
στις πήγες του νερού, που ρέει άφθονο, 
καθώς οι Μαδάρες έχουν πάντα πολύ χιόνι 
που τροφοδοτεί σπήλαια και βάραθρα κι 
ύστερα αναβλύζει ασυγκράτητο από πηγές 
κατάκρυες. Μάλιστα εκεί στις πηγές των 
Αρμένων πέφτουν να βγάλουν το Σταυρό 
στις 6 του Γενάρη των Φώτων. Σχηματίζο-
ντας ποταμάκια, μικρά και μεγαλύτερα, και 
αυλάκια οδηγείται ακόμα στα περβόλια για 
πότισμα. Έχει μέχρι και καταρράκτη, που 
στα μάτια μας τα παιδικά φάνταζε σαν 
Νιαγάρας. Ο κάμπος ο Αρμενιανός είναι 
γεμάτος πορτοκαλιές και λεμονιές, τώρα πια 
και με αβοκάντο. Ήταν δύο-τρία τα μαγαζιά, 
καφενεία ήταν, που μαγείρευαν κιόλας και 
κάποιοι ντόπιοι μουσικοί έδιναν ρυθμό στο 
χορό. Οι άνθρωποι τότε χόρευαν όλοι, χωρίς 
παρακάλια και κόμπλεξ. Καθώς δεν υπήρχε 
άλλος τρόπος διασκέδασης, παρά μόνο τα 
πανηγύρια, όλοι περίμεναν τη γιορτή του 
Προφήτη Ηλία, που είχε το εκκλησάκι του 
σε έναν λοφίσκο όπως πάντα και παντού, 
όπου είναι και το νεκροταφείο του χωριού. 
Όλοι οι νεκροί λες και ανέρχονται ψηλά με 
το άρμα που οδήγησε κι αυτόν τον προ-

φήτη στην αγκαλιά του 
ουρανού! Θα πηγαίναμε 
κι εμείς εκεί! Ο θείος Γιάν-
νης ο Τσιτσιρίδης, πατέρας 
τριών κοριτσιών κι ενός αγοριού, πρώτος 
εξάδελφος της μάνας μας, θα μας συνόδευε. 
Ήταν η Μαρία, η Ελένη η συνομήλική μου, η 
Κατερίνα και ο Χρήστος. Αγαπούσε πολύ τα 
παιδιά και δε μας ξεχώριζε από τα δικά του. 
Γκαζόζες θα πίναμε και κανένα υποβρύχιο 
θα γλύκαινε το στόμα μας. Θα βάζαμε ό,τι 
καλύτερο είχαμε ο καθένας. Εγώ θα φόραγα 
τα μαύρα μου γοβάκια τα λουστρίνια με 
άσπρα σοσονάκια, κοριτσάκι στις πρώτες 
τάξεις του Δημοτικού. Στο χωριό με τα τόσα 
νερά, είχε πολλά κουνούπια..., ένα μου είχε 
κάνει ένα σημάδι μεγάλο, που με τη δίκη 
μου ενασχόληση έγινε χειρότερο!

Έδεσα από βραδύς ένα βαμβάκι με καφέ 

ιώδιο στο τσίμπημα και ξυπνώντας το πρωί 
αντίκρισα ένα μαύρο σημάδι, που με τίποτα 
δε θα έκρυβε το άσπρο μου καλτσάκι.

Πως θα πήγαινα στο πανηγύρι!
Δοκίμασα κατά σειράν, οινόπνευμα, τσι-

κουδιά και στο τέλος, χλωρίνη στην προ-
σπάθεια μου να βγάλω το μαύρο σημάδι!! 
Που τελικά δε βγήκε... Κάνεις δε με πήρε 
χαμπάρι, όλα τα έκανα με μυστικότητα, γνω-
ρίζοντας ότι ήταν τραβηγμένο αρκετά όλο 
αυτό το ανακάτεμα των καυστικών υγρών.

Ένας τρελός πυρετός από τη μόλυνση και 
το έγκαυμα με ξάπλωσε στο κρεβάτι κι ούτε 
πανηγύρι, ούτε άλλες διακοπές!

Το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία στους Αρμένους

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

μέχρι 15/11/2017.
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Το πανηγύρι μας στους Αρμένους δια στόματος και γραφής  
της Μαρίας Μπούχλη, Αρμενιανής από τη μάνα της, Γιωργία,  

κι εγγονή του Σταύρου Λεντάρη. 

Στη φωτογραφία είμαστε εγώ και ο Γιάννης 
μας, με τον παππού μας Σταύρο-Ξενοφώντα 
Λεντάρη, που ακόμα δεν έμαθα γιατί είχε δυο 
ονόματα. Πάντα τον φώναζαν Σταύρο. Είμαστε 
στον κήπο του σπιτιού στους Αρμένους Αποκο-
ρώνου. Πίσω μας η λεμονιά η πολύφορη, άντεξε 
πολλά χρόνια. Φορώ ένα υφαντό φουστανάκι 
με τριανταφυλλάκια στο στρίφωμα, υφασμένο 
από τα χέρια της θείας Ασπασίας, που αργότερα 
έφυγε στην Αυστραλία, παίρνοντας μαζί της ένα 
μεγάλο μπαούλο με τα προικιά της! Έχω κοτσί-
δια τα μαλλιά μου δεμένα με άσπρα φιογκάκια 
και αφέλειες... και είμαι χαρούμενο πολύ, όπως 
και ο αδελφός μου. Ήμασταν ευτυχισμένα εκεί, 
ανάμεσα σε τόσους αγαπημένους!!

Μαρία Μπούχλη

Η Μαρία Μπούχλη, γεννήθηκε στους Αρμέ-
νους κι έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής της 
στ' Ασκύφου Σφακίων. Είναι κόρη της χωρια-
νής μας Γεωργίας Λεντάρη και του Γεωργίου 
Μπούχλη, από τα Σφακιά. Παππούς της ο 
Σταύρος Λεντάρης και γιαγιά της η Κυρα-Λένη 
η Λεντάραινα. Ανηψιά του Σταύρου, της Άννας, 
της Ασπασίας και της Ρούλας. 

Η Μαρία, όπως και ο αδερφός της ο Γιάννης 
είναι γιατροί, κι απ' ότι λίγα γνωρίζω, αρκετά 
επιτυχημένοι. Ο Γιάννης ζει, εργάζεται και 
διαπρέπει στην Αμερική και η Μαρία αντί-
στοιχα στο ΠΕΔΥ Βόλου.

Πέρα από χωριανή μας, πέρα από γιατρός 
κι επιτυχημένη επιστήμων, η Μαρία είναι 
ταλαντούχος και καταπληκτική τόσο στο γραπτό 
λόγο, όσο και στην φωτογραφική απεικόνιση 
τοπίων και στιγμών της καθημερινής ζωής. 

Η ίδια είναι χείμαρρος όταν εκφράζεται. 
Κι όταν πεζοπορεί, με δυσκολία την ακο-
λουθώ στα Χανιά την αγαπημένη της πόλη, 
στ' Ασκύφου που έζησε την παιδική της ηλικία 
ή στις Μαδάρες. Με το σακκίδιο στην πλάτη, 
τα γυαλιά της κι ένα πλατύ χαμόγελο που τη 
χαρακτηρίζει, σκαρφαλώνει σε κορφές, κατη-
φορίζει κι αράζει σε λιμανάκια και θάλασσες. 

Από την Κρήτη ως το Πήλιο, με τα χωριου-
δάκια και τις ακρογιαλιές του, φωτογραφίζει, 
γράφει, σχολιάζει. Πληθωρικά, άμεσα κι 
αληθινά τα γραφόμενά της, είτε σε πρόζα είτε 
σε αφήγηση, συναρπάζουν κι ενθουσιάζουν.

Πόπη Γαβριλάκη - Λαμπρινέα
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Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

θιβολές

Καρδία καθαρά…
Δυο κλέφτες μπήκανε σε μια 
εκκλησιά και την γδύνανε.
Για να φτάσει ένα καντήλι 
ασημένιο που βρισκότανε 
κρεμασμένο ψηλά, ανέβηκε 
ο ένας στην Αγία Τράπεζα, 
οπότε ο σύντροφός του τού 
λέει τρομαγμένος:
–«Πάνω στην Αγία Τράπεζα, 
πατείς, μωρέ;»
–«Καρδία καθαρά, κι όπου θέλεις 
πάτα…», απάντησε ο άλλος.

Οι όξω και οι μέσα διαόλοι 
Ο μπάρμπας χασμουριέται 
κι όπως συνηθίζουν μερικοί 
σταυρώνει με το δάχτυλο το 
στόμα του.
Ο ανεψιός τον ρωτά:
–«Γιάντα, μπάρμπα, 
σταυρώνεις το στόμα σου;»
–«Για να μη μπούνε, παιδί 
μου, μέσα μου οι διαόλοι.»
Τότες το κοπέλι, που γνώριζε 
πως ο μπάρμπας του ήταν 
μεγάλος βλάστημος, λέει:
–«Κι εγώ θάρρουνα πως το 
κάμεις για να μη βγούνε όξω 
κείνοι-να που ’ναι μέσα…».

Ο γιατρός
Ένας μεσοκαιρίτης δεν ένιωθε 
καλά και πάει στον γιατρό. 
Άμα γύρισε, τον ερωτά η 
γυναίκα του:
–«Κι ίντα σούπε ο γιατρός;»
–«Μούπε να μην πίνω».
–«Ντα δε στόλεγα κι εγώ;»
–Μούπε και να μην καπνίζω».
–«Ντα δε στόλεγα κι εγώ;»
–«Μούπε και να μη θέτω με 
τη γυναίκα μου».
–«Ε, σώπα δα… Θαρρούνε 
κι αυτοί οι γιατροί πως τα 
κατέχουνε ούλα…».

(από το βιβλίο «Αθιβολές» 
του Αριστ. Ι. Κριάρη, τόμ. Β΄, 
εκδόσεις «Κνωσός», Αθήνα 
1976, σ. 31-32, 46-47, 173-174)

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

αντινάδες

Τα φρύδια σου τα σπαθωτά  
με κάμανε κομμάθια
παπά ξεπαπαδεύγουνε  
τα δυο σου μαύρα μάθια.

Τα μάθια σου με πιάσανε,  
τα φρύδια σου με δέσα
τα ζαχαρένια λόγια σου,  
πουλί μου, μ’ επλανέσα.

Βάλε μπερντέ το πάπλωμα  
να μην περνούν οι μπάλες
να πέσω ν’ αποκοιμηθώ  
στσι τρυφερές σου αγκάλες.

Κατέχω το πως μ’αγαπάς, 
φοβούμαι και τρομάσω,
μη μπουν εχθροί στη μέση 
μας, πουλί μου και σε χάσω.

Φέγγε μου, φεγγαράκι μου, 
φέγγε μου να περάσω
τση μαυρομάτας το στενό,  
να μην το ποξεχάσω.

Κλαίνε, βογγούνε τα βουνά,  
κι εκείνα σαν κι εμένα
αναστενάζουνε κι αυτά,  
γιατί ’ναι χωρισμένα.

Ρόδο μου μη μαραίνεσαι,  
μην καταλείς τα κάλλη
κι εμείς απού χωρίσαμε  
θ’ ανταμωθούμε πάλι.
Κι απ’ αγαπά του φαίνεται 
απ’ την περπατηξιά ντου
Ξανοίγει ομπρός κι οπίσω ντου 
να δει την πεθυμιά ντου.

(Συλλογή Ευαγγελίας 
Φραγκάκη, Αθήνα 1949)

όγου χάριν
Ερωτόκριτος 

ΠΟΙΗΤΗΣ
Tην ώρα που ο Aυγερινός 
πασίχαρος προβαίνει,         
κι από τση γης το πρόσωπον 
η σκοτεινάγρα βγαίνει,
και τα πουλιά χαμοπετούν,  
κι αναγαλλιούσιν ούλα,
και πάχνη στα φτερούγια τως 
πάγει από τη δροσούλα,
ποιό κάθεται σ' χλωρό κλαδί, 
ποιό σ’ δέντρον, ποιό σ’ χαράκι
και το σκοπόν του κιλαδεί 
κάθε λογής πουλάκι, 
και με τη σιγανή λαλιάν  
τον Ήλιον προσκαλούσι,
και πεθυμούσι γλήγορα  
να βγει να τον-ε δούσι,
η Aρετή εσηκώθηκε,  
το παραθύρι ανοίγει,
και την αυγή τη λαμπυρή  
με τη χαράν ξανοίγει.
Nτύνεται και στολίζεται,  
και στέκει κι ανιμένει,   
πότες να τση μηνύσουσι,  
να σηκωθεί, να πηαίνει.

Eδέτσι κι ο Pωτόκριτος  
με την αυγή εσηκώθη,
και δεν μπορεί να καρτερεί, 
μα πάραυτα αρματώθη.
Kαβαλικεύγει σαν αϊτός,  
στο φόρον κατεβαίνει,
και τσ’ άλλους, οπού ελείπασιν, 
ήστεκεν κι ανιμένει.
Kαι νά, κι εκείνοι γλήγορα, 
πρι’ ο Ήλιος να προβάλει,
εκεί επερμαζωχτήκασιν  

όλοι, μικροί-μεγάλοι.
Mε την αυγήν κι ο Bασιλιός 
στο φόρον εκατέβη
μ’ όλην την άξα συντροφιά, 
κι εις το Πατάρι ανέβη.

Oρίζει, κι ήρθασι γιαμιά 
ομπρός του οι Kαβαλάροι, 
για να κατέχει πάσα είς, 
σ’ποιόν τρέχει το κοντάρι.
Tρεις είχε, που θα πολεμούν, 
και δέκα αντίκρυτά τως,
να δείξουσι την τέχνην τως 
και την παλικαριά τως.

O Kυπριώτης είν’ ο είς,  
κι ο Kρητικός ο άλλος,
ο τρίτος ο Pωτόκριτος,  
της αντρειάς το κάλλος.

Kαι τούτοι οι τρεις επαίρνουνταν  
τσ’ άλλους να πολεμήσουν,
να πάρουσιν το χάρισμα,  
αν είναι και νικήσουν.
Kι ο Pήγας με το χέρι του 
ήγραφεν έναν κι ένα,
για να μην είναι αζιγανιά  
και λάθος σε κιανένα.

(από την κριτική έκδοση 
σε επιμέλεια Στυλιανού 

Αλεξίου, εκδ. Ερμής, 
Αθήνα 1985)

Άρον-άρον βρέθηκα σε μια κλινική, 
αυτήν του Ρόζενμπεργκ στα Χανιά με μια 
σοβαρότατη φλεγμονή στο εσωτερικό της 
δεξιάς μου ποδοκνημικής.

Ο χειρουργός έκοψε κάμποσο ιστό ...θα 
πήρα και αντιβίωση φυσικά και το μεση-
μέρι δέχτηκα την επίσκεψη του πατέρα! Το 
χαστούκι που μου έδωσε το θυμούμαι ακόμα!!

Μα ήταν απολύτως δικαιολογημένο. Το 
Αννιώ της κυρά Σταματίας του πρόφτασε 
τα νέα μόλις σχόλασε από τη Δημαρχία !!!

-Έκοψαν το πόδι του Μάριου!!  Ήρθε 
λοιπόν τρέχοντας για να με δει (δεν είχε 

μάθει τίποτα ακόμα ο φουκαράς) και με 
βρήκε με τις γάζες στο κρεβάτι της κλινικής!

Το χαστούκι ήταν η εκτόνωση της αγω-

νίας του, σε τι μπελά τους έβαζα πάλι εγώ!!!
Εγώ, που μόλις είχα περπατήσει, μετά 

από τόσα βάσανα...!!
Μα πέστε μου εσείς ...δε θα κάνατε το 

ίδιο με μένα αν ήταν πανηγύρι και είχατε 
να φορέσετε άσπρα σοσόνια;

Έχω ακόμα ένα λακκουβάκι στο πόδι από 
κείνη την περιπέτεια..., όταν το ψηλαφώ... 
ενθυμούμαι την αξία που είχε τότε το 
πανηγύρι στο αγαπημένο χωριό!

Όλοι μου έλεγαν...ώσπου να παντρευ-
τείς... θα γειάνεις!!

Έμαθα μεγαλώνοντας, πως μερικές 
πληγές είναι αγιάτρευτες!

Συνέχεια από τη σελίδα 2

Η Ελένη και ο Σταύρος Λεντάρης
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Αποκαλυπτήρια μνημειακών  
πλακών στους Αρμένους

Γράφει η Μαρία Στρούμπου - Τερεζάκη

Οι Αρμένοι αποτελούν για την οικογένειά 
μας έναν επιδιωκόμενο προορισμό, 

που πάντα συνοδεύεται από ευχάριστες 
και συγκινητικές αναμνήσεις. Παρόλο που 
δεν κατοικούμε στο υπέροχο αυτό γραφικό 
και παραδοσιακό χωριό του Αποκόρωνα, 
η σκέψη μας, η ψυχή μας και η καρδιά 
μας είναι συχνά πυκνά εκεί… Θα σταθώ 
στην πρώτη και στην τελευταία επίσκεψή 
μας στο χωριό ως κατάθεση προσωπικής 
εμπειρίας με περισσότερη έμφαση στην 
πρόσφατη.

Πρώτη φορά επισκέφτηκα το όμορφο 
αυτό χωριό τον Αύγουστο του 2006, ως 
νύφη με δυο μικρά σε ηλικία παιδιά, για 
να γνωρίσω τον τόπο καταγωγής του 
συζύγου μου, Μιχάλη Τερεζάκη, και να 
δω από κοντά το πατρογονικό σπίτι του 
παππού του. Ήταν για μένα μια συγκι-
νητική επίσκεψη που εμπλουτίστηκε 
από διηγήσεις του αείμνηστου Γιάννη 
Βαγιωνάκη στο καφενείο του χωριού. 
Γνώριζε προσωπικά τον παππού του 
άνδρα μου, που ήταν αξιωματικός της 
Χωροφυλακής και μας αφηγήθηκε την 
ιστορία της οικογένειας του παππού. 

Έκτοτε οι Αρμένοι αποτελούν για εμάς 
όχι μόνο σημείο αναφοράς, αλλά και τόπο 
που συχνά επισκεπτόμαστε, νοιαζόμαστε 
και χαιρόμαστε να τον βλέπουμε να ανα-
δεικνύεται και να ξεχωρίζει ως φωτεινός 
σηματοδότης στον Αποκόρωνα.

Φέτος, στις 13 Αυγούστου 2017, ήταν 
η πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό, 
όπου έγιναν τα αποκαλυπτήρια των δύο 
μνημειακών πλακών στο ακριβές σημείο 
που βρισκόταν μέχρι πριν λίγα χρόνια ο 
ιστορικός πλάτανος του Στρατή Μπουρνά-
ζου. Όπως είναι γνωστό ο πλάτανος αυτός 
υπήρξε ο τόπος όπου έλαβαν χώρα δύο 
επαναστατικές συναθροίσεις-συνελεύσεις 
του 1822 και του 1897. Η μία μνημειακή 
πλάκα αφορούσε το πρώτο πολίτευμα της 
Κρήτης το οποίο είχε συνταχθεί στην 
Επίδαυρο από τον Ομηρίδη Σκυλίτση 
και είχε υπογραφεί στους Αρμένους στις 
22 Μαΐου 1822 από τον ιστορικό, λόγιο, 

αγωνιστή και πρόεδρο της επαναστατικής 
συνέλευσης, Καλλίνικο Κριτοβουλίδη. Η 
δεύτερη μνημειακή πλάκα αφορούσε τη 
συνέλευση που έγινε το 1897 με πρωτο-
βουλία του Ελευθέριου Βενιζέλου κι ήταν 
η απαρχή της αυτονομίας της νήσου Κρή-
της, γιατί αποτέλεσε αποφασιστικό βήμα 
για την μετέπειτα ενσωμάτωσή της με 
την Ελλάδα. Οι μνημειακές πλάκες είναι 
τοποθετημένες στον προαύλιο χώρο της 
ταβέρνας «Πλάτανος», όπου βρισκόταν ο 
ιστορικός πλάτανος.

Η εκδήλωση ήταν πολύ καλά οργανω-
μένη και συντονισμένη από τους διοργα-
νωτές, τον Σύλλογο Αρμενιανών Αττικής 
«Ο Κριτοβουλίδης» σε συνεργασία με τον 
Δήμο Αποκορώνου και την Ομοσπονδία 
Σωματείων Αποκορώνου υπό την αιγίδα 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και 
Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τη 
συμπαράσταση του Κοινωφελούς Ιδρύ-
ματος «Αγία Σοφία» και της Παγκρητίου 
Ενώσεως. Αρχικά, έγινε επιμνημόσυνη 
δέηση υπέρ όλων των κεκοιμημένων 
αδελφών, όσοι συνέδραμαν και οδήγησαν 
στην απελευθέρωση της Κρήτης, από τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυδωνίας 
και Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνό, τον 
εφημέριο του χωριού Πρωτοπρεσβύτερο 
παπα-Αντώνη Παπαδοκοκολάκη και τον 
επίσης συγχωριανό ιερέα παπα-Μανώλη 
Καβρουλάκη. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα 
αποκαλυπτήρια των μνημειακών πλακών, 
κατάθεση στεφάνου από τους διοργανωτές 
και ψάλαμε όλοι οι παρευρισκόμενοι τον 
Εθνικό μας Ύμνο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους ο εκπρόσωπος κ. Α/ΓΕΕΘΑ, 
Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη, Σμή-
ναρχος κ. Κωνσταντίνος Μπαχλιτζανάκης, 
ο πρόεδρος της Παγκρητίου κ. Γεώργιος 
Μαριδάκης, ο Γενικός Διευθυντής του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελε-
τών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κ. Νίκος 
Παπαδάκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
κ. Νικόλαος Γιαννούλης, η βουλευτής 
Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βάλια Βαγιωνάκη, 
ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος 

Κουκιανάκης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Προστασίας- Πρόεδρος Κοινωφελούς( 
Κ.Ε.Δ.Α), κ. Αργυρώ Μπενάκη,, ο πρώην 
Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. 
Νίκος Χριστοδουλάκης, ο πρώην Βουλευ-
τής Χανίων του ΠΑΣΟΚ κ. Σήφης Μιχε-
λογιάννης και ο Υποναύαρχος ε.α Σίμος 
Κωνσταντινίδης. Επίσης, οι πρόεδροι κι 
εκπρόσωποι των Συλλόγων του Αποκό-
ρωνα. Ο Πρόεδρος του Φρε κ. Μανώλης 
Μακριδάκης, η Πρόεδρος του Κόκκινου 
Χωριού κ. Βασιλική Βελεσιώτου, ο Πρόε-
δρος Ξηροστερνίου κ. Στέλιος Πιπεράκης, 
η εκπρόσωπος Καλυβών κ. Αθηνά Μαρα-
θάκη, η εκπρόσωπος Κεφαλά κ. Μαίρη 
Χατζηδάκη, η εκπρόσωπος Νίππους κ. 
Ειρήνη Πουπάκη, ο εκπρόσωπος Κουρνά 
κ. Στέλιος Βανταράκης και η εκπρόσωπος 
Ξηροστερνίου κ. Μαρία Πιπεράκη.

Τον επιτυχή συντονισμό και την άψογη 
παρουσίαση της όλης βραδιάς είχε ο εξαι-
ρετικός δημοσιογράφος, εκπαιδευτικός 
και λογοτέχνης κ. Βαγγέλης Κακατσάκης, 

ο οποίος διάβασε χαιρετισμό της οικο-
γένειας Χαράλαμπου Μπουρνάζου, που 
για διάφορους λόγους δεν μπόρεσε να 
παρευρεθεί. Χαιρετισμούς απηύθυναν 
ο Πρόεδρος του συλλόγου Αρμενιανών 
Αττικής «Ο Κριτοβουλίδης» και της Ομο-
σπονδίας Σωματείων Αποκορώνου κ. 
Γιάννης Τερεζάκης, ο Δήμαρχος Απο-
κορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης 
και ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος» κ. Νίκος Παπαδάκης. 
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο ιστορικός 
και θεολόγος παπα-Μιχάλης Βλαβο-
γιλάκης, εφημέριος του ιερού ναού 
Αγ. Παρασκευής Καλυβών, ο οποίος 
αναφέρθηκε αναλυτικά στα ιστορικά 
γεγονότα αναδεικνύοντας τον πλάτανο 
του Στρατή Μπουρνάζου ως σημείο 
ιστορικής αναφοράς. Προς το τέλος της 
εκδήλωσης και στην ανταλλαγή δώρων 
που ακολούθησε, ο Γενικός Διευθυντής 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και 
Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κ. 
Νίκος Παπαδάκης, αφού εξήρε το έργο 
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«Εδώ στους ίσκιους τους πλατείς  
των φοβερών πλατάνων…»

Χαιρετισμός της οικογένειας  
Χαράλαμπου Μπουρνάζου

Αγαπημένοι μας συγχωριανές και συγ-
χωριανοί, Αρμενιανές και Αρμενια-

νοί, των Αρμένων, της Αθήνας και όλου 
του κόσμου, χωριανοί και ξενομερίτες.

Καθώς λόγοι ανωτέρας βίας μας εμπο-
δίζουν να είμαστε μαζί σας, όπως θα 
θέλαμε τόσο, σε τούτη τα μεγάλη και 
όμορφη γιορτή, σας στέλνουμε αυτό τον 
μικρό χαιρετισμό. Δυο λόγια, σαν «ένα 
κλωνί βασιλικό, ένα ματσάκι δυόσμο», 
μετέχοντας κι εμείς σε τούτη τη μέρα 
χαράς για το χωριό και τους ανθρώπους 
του. Εμείς, ως οικογένεια αισθανόμαστε 
μεγάλη ικανοποίηση (παρότι το ζήτημα 
βέβαια δεν αφορά μόνο την οικογένεια, 
αλλά ολόκληρο το χωριό) και θέλουμε 
να συγχαρούμε από την καρδιά μας 
όλους όσους πήραν την πρωτοβουλία και 
πραγματοποίησαν την εκδήλωση αυτή.

Ο ιστορικός πλάτανος των Αρμένων, 
ο πλάτανος του Μπουρνάζου, όπως επι-
κράτησε να λέγεται, είναι, όπως δείχνει 
και το όνομά του, στενά συνδεδεμένος με 
την οικογένειά μας – και ιδιαίτερα με τον 
πρόγονό μας, τον Στρατή Μπουρνάζο, τον 
Μπουρναζοστρατή, τον πατέρα του Χαρά-
λαμπου και της Άννας, άντρα της Ειρήνης, 
που οι μεγαλύτεροι και οι μεγαλύτερες του 
χωριού ασφαλώς τον θυμούνται.

Είναι όμως και κάτι πολύ περισσότερο 
και πολύ σπουδαιότερο ο πλάτανος αυτό. 
Έχει συνυφανθεί με την ιστορία του χωριού 
και όλης της Κρήτης, καθώς υπήρξε, για 
αιώνες, σημείο αναφοράς. Σημείο ανα-
φοράς για έναν τόπο μοναδικού φυσικού 
κάλλους, τόπο αναψυχής για ταξιδιώτες 
από όλη την Κρήτη, την Ελλάδα και τον 
κόσμο, που επισκέπτονταν το μέρος για 
να θαυμάσουν το μοναδικό τοπίο και 
να πιουν το μοναδικό αρμενιανό νερό, 
κρύο και καθαρό, όπως αναβλύζει από 
την πηγή. Αλλά, ταυτόχρονα, ο πλάτα-
νος αυτός υπήρξε σύμβολο ελευθερίας, 
σύμβολο των αγώνων του κρητικού λαού 
για την ελευθερία. Εδώ ήταν ο τόπος της 
συνάθροισης των επαναστατών, εδώ το 
1822 η επαναστατική συνέλευση ψήφισε 

το πρώτο ελληνικό πολίτευμα της Κρήτης 
(το «πολίτευμα των Αρμένων», όπως ανα-
φέρεται στη συνταγματική Ιστορία) και 
αποφάσισε, τιμής ένεκεν, το χωριό μας να 
λέγεται «Ελευθερόπολις». Εδώ συνήλθε η 
επαναστατική συνέλευση το 1897. Αλλά και 
το 1905, εδώ μαζεύονταν ο Βενιζέλος και 
οι φίλοι του, συγκροτώντας επαναστατικά 
συμβούλια που κατέληξαν στο Θέρισο. 

Είμαστε μαζί σας, λοιπόν, νοερά έστω, 
σήμερα, σε τούτο τον ευλογημένο τόπο, 
και σας χαιρετούμε με τους στίχους του 
Γεωργίου Σουρή, του 1904:

«Εδώ στους ίσκιους τους πλατείς  
των φοβερών πλατάνων

που τους ψηλώνουν γάργαρα  
κι αστείρευτα νερά,

τι συνελεύσεις έγιναν ηρώων καπετάνιων
και πόσα δεν αντήχησαν τουφέκια  

κλαγγερά…»
Ώρα καλή, και χρόνια πολλά, φίλες  

και φίλοι, συχωριανές και συχωριανοί!

Χαράλαμπος, Άννα  
και Στρατής Μπουρνάζος

ΣΗΜΕΊΩΣΗ. Το κείμενο αυτό το έστειλε η 
οικογένεια Μπουρνάζου και διαβάστηκε 
στην εκδήλωση, στις 13 Αυγούστου, καθώς 
λόγοι ηλικίας και υγείας δεν επέτρεψαν 
στον Χαράλαμπο και την Άννα να βρεθούν 
στους Αρμένους, για πρώτη φορά έπειτα από 
πάρα πολλά καλοκαίρια, ενώ ο Στρατής, που 
αρχικά είχε προγραμματιστεί να μιλήσει, 
δεν μπόρεσε, παρά την επιθυμία του, να 
το κάνει, λόγω έκτακτης ερευνητικής του 
υποχρέωσης στα αρχεία της Βιέννης.

του προέδρου μας κ. Γιάννη Τερεζάκη, 
του παρέδωσε επίχρυση προτομή του 
Ελευθέριου Βενιζέλου και ανακήρυξε την 
Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου 
ως Εταίρο του Ιδρύματος, που είναι ο 
ανώτατος τίτλος που δίνει το Ίδρυμα σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτή η διάκριση 
είναι πολύ τιμητική για το χωριό μας, 
τον Σύλλογό μας και τον Πρόεδρό μας, 
ο οποίος του ανταπέδωσε τη μορφή του 
Εθνάρχη σε ψηφιδωτό, έργο του ιδίου.

Ακολούθησε κέρασμα νηστήσιμο, το 
οποίο προσέφερε ο Σύλλογος Αρμενια-
νών Αττικής «Ο Κριτοβουλίδης», ο Δήμος 
Αποκορώνου και η ταβέρνα «Πλάτανος». 
Εξαίσιο άκουσμα συνόδευσε το δείπνο 
μας από τους αριστοτέχνες του ριζίτικου 
τραγουδιού, τον καλλιτεχνικό όμιλο «Ο Απο-
κόρωνας». Τέλος, το μουσικό συγκρότημα 
του λυράρη Ανδρέα Λιλικάκη και του λαου-
τιέρη Παντελή Κρασαδάκη συνόδευσαν το 
χορευτικό της Ομοσπονδίας Αποκορώνου, 
όπου χόρεψαν τα δικά μας παιδιά. Έτσι, 
είχαμε τη χαρά να καμαρώσουμε τη Βάλια 
Τερεζάκη, την  Έφη Χριστουλάκη, τον Κωστή 
Λιόδη, τον Μιχάλη Μακριδάκη, τον Σήφη 
Μακριδάκη και τον Χρήστο Τζώρτζη. Η 
βραδιά συνεχίστηκε υπό τους ήχους της 
κρητικής λύρας, τα χειροκροτήματα και 
το χαρμόσυνο βουητό από τις συνομιλίες 
των παρευρισκομένων που αντηχούσαν 
σαν χαρούμενο μελίσσι. Με αυθορμητισμό 
και χαρούμενη διάθεση μας χάρισε ένα 
ριζίτικο και ο ιερέας μας παπα- Αντώνης 
Παπαδοκοκολάκης. Μετά το πέρας της 
ιστορικής και ταυτόχρονα ψυχαγωγικής 
εκδήλωσης, καθώς αποχωρούσαμε, θαύ-
μασα τις φωταγωγημένες πλάκες- έργο 
των αδελφών Γεωργίου Κοτρωνάκη- κι 
εστίασα στη χαραγμένη μαντινάδα που 
συνέθεσε ο Πρόεδρος του συλλόγου Αρμε-
νιανών Αττικής «Ο Κριτοβουλίδης» και της 
Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου κ. 
Γιάννης Τερεζάκης και δεν μπορώ να μην 
κλείσω τον χείμαρρο των εντυπώσεών μου 
χωρίς να την αναφέρω.

Ετούτοσες ο πλάτανος
είναι ψυχής θρησκεία
είναι ένας τόπος ιερός

που έχει ιστορία.
Ένα μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία 

του στησίματος των μνημειακών πλακών 
στον ιστορικό αυτόν χώρο, σε όλους τους 
διοργανωτές και τους χορηγούς!
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Μνήμη Γεωργίου Κουρομιχελάκη
Μνημονεύματα από τους Αρμένους

…και πως γοργά ο νους προσπαθεί να 
δαμάσει την φουρτούνα 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 αναμνή-
σεις… μνημονεύματα.

σε συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Τεράστιος πλούτος αναμνήσεων με αγάπη, 
στοργή αλλά και ευγνωμοσύνη κατακλύζει 
την ψυχή και του γιού του Νικόλα, για όλη 
την βοήθεια και την στήριξη που προσέ-
φερε στην ζωή του, από μικιός όταν ήταν, 
αυτός ο γλυκύτατος πατέρας-στήριγμα. Σε 
κάθε δυσκολία που προέκυπτε, ακόμη και 
στις στιγμές που σαν ατίθασος νέος έκανε 
πολλές ζημιές, δεν γνώρισε ποτέ το ξύλο 
του πατέρα, παρά μόνο τις συμβουλές και 
την στήριξή του, τόσο στον ίδιο, όσο και 
στη σύζυγο του Νίκου, τη Μαρία, όταν ο 
γιός του παντρεύτηκε την ανήλικη τότε 
Μαρία, το 1989 και απέκτησαν τον Γιώργη 

τον Κουρομιχελάκη, τον νεώτερο Ντουρο-
γιώργη. Το μονάκριβο τελικά εγγόνι που ο 
Ντουρογιώργης λάτρεψε, έπαιξε, είδε να 
μεγαλώνει, να θεριεύει και να σπουδάζει, 
αλλά δεν απόλαυσε να γνωρίσει ως φαντάρο…

Τόσο ο γιός του Νίκος, όσο και η κόρη 
του Μαρία, τα δυο του παιδιά, έχουν και θα 
έχουν ως το τέλος της ζωής τους, μια έκδηλη 
και τεράστια περηφάνια που αυτός ο γλυκύ-
τατος άνθρωπος, ο τόσο ακόμη χαμογελαστός 
μέχρι την τελευταία του πνοή, ο γεμάτος 
αντιθέσεις αλλά και υπερδραστήριος παρά 
τα χρόνια του Γιώργης, ο με τόση θέληση 
ακόμη να προσφέρει αλλά και να ζήσει, αλλά 
ταυτόχρονα και ο αγαπητός από όλους τους 
συντοπίτες, φίλους και συνεργάτες του, 
υπήρξε ο δικός τους κολλητός, φίλος αλλά 
προπάντων, ο πατέρας της οικογένειάς τους!

Η επωνυμία της επιχείρησης αυτή, οι 
«ανθοδημιουργίες Τριαντάφυλλο», διατη-
ρείται τιμής ένεκεν στη σελίδα της κόρης 
του στο facebook και η ίδια διατηρεί ακόμη 
την τέχνη του να δημιουργεί με τα χέρια 

της αλλά και την ψυχή της, με βοήθεια την 
μνήμη του καθοδηγητή πατέρα της, τις 
ωραιότερες διακοσμήσεις μυστήριων, γάμου, 
βάπτισης και εσωτερικής διακόσμησης.

Μετά την φυσική απουσία του πατέρα, 
ο γιός συνεχίζει την επταετή επιτυχημένη 
διαδρομή στην επιχείρηση του, ένα ψητο-
πωλείο που διατηρεί στην Άμφισσα και η 
σύζυγος του Νίκου, η νύφη του Γιώργη, 
ασχολείται με την κομμωτική της τέχνη, 
καθώς το ζεύγος ζει τα τελευταία εφτά 
χρόνια, στην Άμφισσα μονίμως (πριν 
ζούσαν στη Νέα Μάκρη, όπου μεγάλωσε 
και ευχαριστήθηκε τον παππού του ο 
μικρός Γιώργης).

Η κόρη, πλην της συνέχισης της δημι-
ουργικής της πορείας με τις Ανθοδιακοσμή-
σεις, μετά το τεράστιο κενό της απουσίας 
του πατέρα της πιά, κάνοντας την στροφή 
στα πρότερα στοιχεία του βιογραφικού της, 
εργάζεται ως υπάλληλος εξυπηρέτησης 
εδάφους-επόπτης αεροσκαφών, σε ελλη-
νική εταιρεία, στον Αερολιμένα Ελευθέριος 
Βενιζέλος. Η ειρωνεία της τύχης είναι, ότι 
το τελευταίο του ταξίδι στο χωριό του, ο 
Γιώργης το πραγματοποίησε με ένα Airbus 
320, ήταν η πτήση Α3 330 Αθήνα-Χανιά 
στις 5:00 τον Αύγουστο του 2015· η κόρη 
ήταν σε παραδιπλανή θέση, σε ελικοφόρο 
και ακόμη εκπαιδευόμενη στον τομέα 
της, για να ξεπροβοδίσει τον πατέρα της. 
Εκείνος, πολύ λαχταρούσε να δει την 
κόρη του στα ακουστικά να ετοιμάζει το 
αεροσκάφος που ξεκίναγε την πτήση που 
θα τον πήγαινε στο αγαπημένο του χωριό!

Η κόρη σήμερα ζει με την χήρα μητέρα 
της, Ευγενία, στη Νέα Μάκρη, στο εξοχικό 
που έφτιαξαν μαζί με τον Γιώργη και που 
με την προσωπική εργασία του ζεύγους, 
έγινε τα 30 τελευταία χρόνια η μόνιμη 
κατοικία της οικογένειας.

Ο αδικοχαμένος Γιώργης τα τελευταία 
δυο χρόνια ήταν ακόμη ακμαιότατος και 
ενεργητικότατος παρά τα 81 του χρόνια 
και βοηθούσε την κόρη του στο ανθοδετικό 
εργαστήριο της, στην οικία τους. Μάζευε 
τα λεμόνια και τα πορτοκάλια από τα 

δέντρα τους και χαιρόταν να δρέφει τους 
καρπούς των κόπων του!

Ήταν ευτυχισμένος με απλά πράγματα 
όπως σε όλη του τη ζωή και είχε αρχίσει να 
ξεκουράζεται μετά από πολλά και έντονα 
χρόνια σκληρής δουλειάς.

Οφέτος τις γιορτές είχε βάλει πλώρη να 
πάνε οικογενειακώς, ζορίζοντας και την 
δύσκολη στα ταξίδια Ευγενία, στην  Άμφισσα 
για τις γιορτές, να δει και το καινούργιο 
μαγαζί που έκανε επέκταση ο γιός του. 

Δεν είχαν απολαύσει και γιορτές τα 
τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι, έτσι που 
τα είχε φέρει η κρίση με τα ανθοπωλεία, 
τώρα όμως ήταν αλλιώς τα πράγματα και 
ήταν ευκαιρία να ζήσουνε οικογενειακώς 
ό,τι χάσανε σαν οικογένεια, χρόνια πριν.

Του άρεσε καθημερινά να πηγαίνει ποδα-
ράτος, παρότι ακόμη οδηγούσε και μάλιστα 
καλά, από το σπίτι μέχρι το καφενείο να 
παίξει το καθιερωμένο του ταβλάκι, καθώς 
ήταν εξαιρετικός ταβλαδόρος και παρά την 
ηλικία του, είχε οξύτατο νου και το έλεγαν 
όλοι· μάλιστα συμμετείχε και σε τουρνουά 
τάβλι. Ήταν η μοναδική του διασκέδαση 
εκτός από το να ασχολείται με τον κήπο 
του και με το εργαστήριο της κόρης του 
και τις λιγοστές εποχιακές δουλίτσες· περί-
μενε ακόμη πως και πως τις συνεστιάσεις 
του τοπικού Συλλόγου Κρητών, να πάρει 
την γυναίκα του, αν ήταν εκείνη καλά,για 
να πάει για χορό, όπως τον περασμένο 
Οκτώβρη που είχε ξεσηκώσει την αίθουσα 

με ένα Χανιώτικο Συρτό, στα καζανέματα, 
στην παραδοσιακή γιορτή της Τσικουδιάς.

Ά, ρε Γιώργη, άρχοντας ήσουν και έτσι 
αρχοντικά τα έκανες και τα συνδύαζες όλα!

Τι να πείς για την Ευγενία! Παρά το ότι 
δεν ήταν το ίδιο κοινωνική και δεν τον 
ακολουθούσε σε όλα ή στις εξόδους που 
πρότεινε όταν μεγάλωσαν, είχε μία ψύχωση 
με τον άντρα της. Τον ζήλευε ακόμη και όταν 
χάριζε ένα λουλουδάκι στις σκλαβωμένες 
από την ευγένειά του παλιές πελάτισσες 
του μαγαζιού, ως ανθοπώλης χρόνια προς 
χάρην της επαγγελματικής του ευημερίας. 
Δεν έλειπαν τα καυγαδάκια, ακόμη και στα 
γεράματα τους, περί αυτού!

Γράφει η Μαρία Γεωργίου Κουρομιχελάκη

συνέχεια στο επόμενο τεύχος



η εφημερίδα των αρμενιανών 7

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΕΡΩ
Ξύρισμα και φύτεμα τση κεφαλής μας τση ζαβής.

Ελεγά σου, σύντεκνε αναγνώστη σε περα-
σμένο γραμματσάκι, τα βάσανα που 

πέρασα στην πρωτεύουσα, όπου βρέθηκα 
τον Αύγουστο, για να μ’αφαιρέσουν οι 
γιατροί τον κάτω προστάτη του μαραφετιού 
και τον απάνω καταρράχτη του ματιού. Και 
απροστάτευτος κατόπιν και με ξεθολωμένο 
τ’αμάτι από την αράχνη του καταρράχτη, 
είπα να βολιτάρω στη μεγαλόπολη ν’αγοράσω 
καινούργια στιβάνια και κιλότα, να μπαρ-
μπεριστώ κιόλας σε κιανένα μπαρμπέρικο 
της προκοπής, για να πάω στη γρά μου στο 
χωριό καινουργιωμένος «αναπαλαιωμένος» 
καθώς κάνουν και στα χτίρια τα παμπάλαια.

Μπαίνω το λοιπόν στο πρώτο μπαρμπέ-
ρικο που μ’απάντηξε στο δρόμο.

–Ώρα καλή, τώνε κάνω.
–Καλώς το γέρο.
–Να με μπαρμπερίσετε, λέω.
–Εμείς, μου λένε, μπάρμπα, το μόνο που 

αναλαβαίνομε είναι να σου τήνε ξορίσομε.
–Ίντα θα μου ξυρίσετε, μωροί πεζεβέ-

γκηδες ;
–Την κεφαλή σου, μου κάνουν. Και μου 

δείχνουν τσ’ άλλους μουστερήδες1 απού 
κάθουντανε στσι πολυθρόνες, που των 
είχανε καμωμένες γουλί τσι κεφαλές.

–Ίντα, εψειριάσετε μωρέ και ξυρίζετε 
σύρριζα την κεφαλή σας; τσι ρωτώ.

–Η μόδα το καλεί, μ’απαντούν.
–Να τήνε χέ... τη μόδα σας, σπανομαρίες, 

τώνε κάνω και σηκώνομαι και φεύγω.
Κι ως εξεπόρτισα, πήρα πάλι τσι δρόμους 

και πέφτω σ’άλλο μπαρμπέρικο.
–Να μπω, λέω τ’ απατού μου, μέσα.
Κι ως επάτησα τον πόδα μου σ’εκείνο το 

μαγαζί θωρώ να μ’υποδέχουνται χαμογελα-
στοί οι μαγαζάτορες, καθώς με θωρούσαν 
με τα στιβάνια και την κιλότα. Θωρώ και 
τσι πολυθρόνες, σαφίς2 φαλακρούς είχανε, 
και τώνε πασπατεύανε τσι κεφαλές τώνε τσι 
μαγλινές και τσι βωλοσέρνανε3 με μηχα-
νήματα. Νιους μάλιστα του’χανε βγαρμένη 
μια λουρίδα πετσαλίδα4 τση κεφαλής, κι 
εφώνιαζε κι εδέρνουντανε από τσι πόνους 
ο άνθρωπος.

–Ώρα καλή, τόνε κάνω.
–Καλώς τον πατριώτη.
–Να με μπαρμπερίσετε θέλει ;
–Εμείς μου λένε, μπαρμπαδάκι, μόνο 

φυτεύομε τρίχες στσι κεφαλές, κι εσύ, 
να δοξάζεις τον Γιαραμπή, μ’ούλα σου 
τα χρονάκια μαλλιαδούρα5 έχεις σαν του 
κοπελιού, πυκνή κι άβλαβη.

–Ούλοι σας είσαστε, λέω τότες, στσι 
μουστερήδες που κάθουντανε στσι πολυθρό-
νες, για το φρενοκομείο. Αλλοι πλερώνετε 
τα μαλλιοκέφαλά σας να σπέρνετε τρίχες 
στσι κεφαλές σας τσι ζαβές, κι άλλοι που τα 
’χετε σκουφίδες6 τα μαλλιά, δίχως να ’χετε 
και μυαλά, ξυρίζετε σύρριζα τσι κεφαλές 
σας για να’σαστε τση μόδας του κερατά. 
Γιούλιμπρίνερ τήνε λένε οι Αμερικάνοι την 
ξυρισμένη κεφαλή και τήνε κάνουνε και 
κινηματογράφο, και πλερώνουνε τα δολά-

ριά τους άλλες άμυα-
λες κεφαλές να τήνε 
δούνε στο πανί και 
στο γυαλί.

Παίρνω πάλι τσι 
δρόμους, γυρεύοντας 
κουρέα. Και για να 
μην τήνε ξαναπάθω, 
ρωτώ ένα πολισμάνο 
που μ’απάντηξε.

–Μπαρμπέρικο, 
κουμπάρο, που θα 
βρώ ;

–Σοντήρα 7,μου λέει, κι όπου δεις ταμπέλα 
να γράφει κομμώσεις ανδρών-γυναικών 
να μπεις.

–Κουρείο σκέτο των αντρώ, του κάνω, 
δεν έχετε; Ούλα τα κάμετε αρσενικοθήλυκα, 
ούνι σεξ-λυσσέξ, ως τα λέτε.

–Να σου πω, μπάρμπα, μου λέει, τέτοιο 
παλιομοδίτικο κουρείο που γυρεύεις, μόνο 
σε κιανένα ΚΑΠΗ ή γεροντοκομείο θα 
βρεις. Μα γιάντα δεν μπαίνεις στο διπλανό 
κομμωτήριο να κάμεις τη δουλειά σου. Να 
σου κόψουνε και τα νύχια χεριώ-ποδιώ, 
πεντικιούρι να πεις τση κομμώτριας, πως 
θέλεις να σου κάμει. Κι εκείνη θα σου βγάλει 
τα στιβάνια και τα τσουράπια και θα σου 
κάμει μασάζι και όποιαν άλλη μάλαξη και 
περιποίηση γυρέψει τ’ αχείλι σου.

– Εγώ, μωρέ πατριώτη, να μπω σε τέθοια 
μαγαζιά, να νταραβερίζομαι με γυναίκες 
και να με μαλάσουνε θηλυκά; Να πάω θέλει 
τότες να ξυρίσω τα μουστάκια μου να τα 
πετάξω στσι κατσιγάρους8. Να τύχει μάλιστα 
να περνά και κιανείς Αρμενιανός να με δει 
να πάει να με κάμει ντουντούκι9 στο χωριό, 
να με πάρουνε με τσι γκαζοντενεκέδες 
και στσι χουβές10. Και ποιος θα βαστάξει 
ύστερα και τη γρά, που σαν τον σάρακα11 
θα με τρώει η γλώσσα τζη από το πρωί ως 
το βράδυ, χώρια την κρεβατομουρμούρα:

–Γιάε μωρέ ομορφονιός να μου θέλει 
μασάζια και παπαρίσματα12 ο βιόλος13! 

Εξεκουθιάσκηκες14, μωρέ κουζούλακα15, 
εδά στα γεραθειά σου και πάεις να ξεγι-
βεντίσεις16 και το σπίτι σου.

–Σπολλάτη17, λέω στον πολισμάνο και 
να τα χαίρεστε τα μπαρμπέρικά σας και τα 
καλιμέντα18 τους.

Παίρνω πάλι τσι δρόμους τση πρωτεύ-
ουσας κι άλλα παλαβά απαντώ.

Μαγαζιά θεόρατα για αδυνάτισμα λέει, 
με πανάκριβους δασκάλους να διδάσκουν 
την αναφαγιά19 και το πώς θα σε κάμουνε 
τσίρο και σπαούλι20, να μη μπορείς να 
σταθείς στα πόδια σου, στύλ, λέει, στύλο 
τσ’ασφεντιλιάς21. Μόδα, λέει, κι ετούτη 
του κερατά.

Αλλοι πάλι, παρέκει, ζωγραφίζουν και 
φυτεύουνε φρύδια, νύχια, ματοτσίνουρα, 
φουσκώνουνε βυζιά γυναικών, ξεβάφουν 
μαλλιά και τα βάφουνε κίτρινα, κόκκινα, 
πράσινα, μόνο πράσινα άλογα δεν είδα να 
βάφουνε. Αλλοι τρυπούσανε μύτες, κούτελα, 

πηγούνια και αφτιά γυναικών και αντρών, 
περνώντας τους χαλκάδες και πέτρες γυα-
λιστερές, άλλοι στολίζαν αφαλούς, που τσι 
πετάξαν όξω από τα βρακιά κάνοντάς τους 
θέατρο, άλλοι σταμπάρουνε μπράτσα και 
γδυμνές πλάτες, άλλοι περνούσαν βρα-
χιόλια και χαιμαλιά σ’αστραγάλους, άλλοι 
κουρεύανε, χτενίζανε και καλικώνουνε 
σκύλους, άλλοι σιδερώνανε, ξεντέντοναν 
και μαγλινίζανε μάγουλα γυναικών, να 
μη δείχνουν τα χρόνια τα παντέρμα που 
περνούν, μα μ’ούλες τσι σολομονικές και 
τα μαγλινίσματα φαίνουνται πως είναι 
γερασμένα τα ευλογημένα. Κι άλλοι, άλλ’ 
αντ’ άλλων κάνουν ν’αναποδογυρίσουνε τη 
φύση των πραμάτων, μ’αναφιλέ22…

Ούλα τούτα κι άλλα ξερατά χειρότερα 
απάντουνα όσο πορπάτουνα, ώσπου απορ-
πίστηκα23 και εκαβαλίκεψα το παπόρι κι 
ήρθα στο χωριό πριχού24 τροζαθώ κι εγώ 
και γυρεύω να μου περάσουνε κερκέλους25 
και χαιμαλιά σε μύτη και σ’ αφθιά.

Χαιρετώ σε το λοιπόν, σύντεκνε αναγνώ-
στη, τραγουδώντας σου το παλιό αρμενιανό 
μαντιναδάκι που τραγούδιε στο πλατανο-
δροσιό ο Στρατής:

Για τούτονα ’μαι ’γω κακός,  
για τούτονα μανίζω

γιατί θωρώ παράξενα  
και δεν τα νταγιαντίζω.

Σκουτελοβαρίχνω σας
Ο γέρω Χαράλαμπος

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
1. μουστερής = πελάτης
2. σαφίς = διαρκώς
3. βολοσέρνω = ισιώνω το οργωμένο χωράφι
4. πετσαλίδα = δέρμα
5. μαλλιαδούρα = πυκνό φουσκωτό μαλλί
6. σκουφίδα = μαλλιαδούρα
7. σοντήρα = κοίταξε προσεκτικά
8.  κατσιγάροι = τα κατακάθια, η μούργα 

του λαδιού
9. ντουντούκι = βούκινο
10. χουβές = γιουχαίσματα
11. σάρακας = πριόνι
12. παπαρίσματα = χαιδέματα, κανακέματα
13. βιόλος (θηλυκό: βιόλα) = λουλούδι
14. ξεκουθιάστηκες = τρελάθηκες εντελώς
15.  κουζούλακας = ο τρελός (κουζουλός) 

σε υπερθετικό βαθμό
16. ξεγυβεντίζεις = κατεξευτελίζεις
17. σπολλάτη = ευχαριστώ
18. καλιμέντα = καλά αποτελέσματα
19. αναφαγιά = ανορεξία
20.  σπαούλι = κορδόνι (λεπτός σαν κορδόνι 

ήταν παλιός Αρμενιανός, γι’ αυτό τον 
είχαν παρονομιάσει Σπαούλη).

21. ασφεντιλιά = ασφόδελος
22. αναφιλέ = μάταια
23. απορπίστηκα = απελπίστηκα
24. πριχού = προτού
25. κερκέλους = κρίκους
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Θερμά συγχαρητήρια στον ανιψιό μου 
Ελευθέριο Γεωργίου Τερεζάκη, απόφοιτο 
Επαγγελματικού Λυκείου, ο οποίος αρί-
στευσε στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 
2017 και εισήχθη στη Σχολή Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, που 
αποτελούσε και την πρώτη του επιλογή. 
Όλη η οικογένειά του και εγώ προσωπικά, 

του ευχόμαστε καλές σπουδές, με υγεία και 
ευόδωση στην επίτευξη των στόχων του. 

Επίσης, συγχαρητήρια και στην ανιψιά 
μου Ειρήνη Εμμανουήλ Ζυμβραγουδάκη, 
κόρη της Ανδρονίκης Τερεζάκη, η οποία 
αρίστευσε για τρίτη συνεχή χρονιά κατά 
την αποφοίτησή της από την 3η Γυμνασίου.

Εκ μέρους όλης της οικογένειας
Σοφία Ελ. Τερεζάκη

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ
Μεγάλη επιτυχία είχαν τα χωριανάκια 
μας που τέλειωσαν φέτο το Λύκειο, στην 
προσπάθειά τους να πετύχουν σε ένα 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Παραθέτομε 
τα ονόματα και τα τμήματα που πέτυχαν, 
όσων καταφέραμε να μάθουμε.

Η Βιριράκη Μαρία του Αντωνίου 
πέτυχε στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
στην Ξάνθη.

Η Καλλιβρετάκη Μαρία, κόρη του 
Μανώλη και της Ειρήνης, πέτυχε στο 
Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
στο Ηράκλειο.

Η Καραβελάκη Ελένη ,  κόρη του 
Μανώλη και της Μαρίας, πέτυχε στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Η Κουρομιχελάκη Δήμητρα του 
Αντωνίου πέτυχε στο Τμήμα Αισθητικής 
και Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας.

Ο Νικολουδάκης Γεώργιος, γιός του Γιάννη 
και της Τσιτσιρίδη Αρτεμισίας πέτυχε στο 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. 

Ο Παπαδάκης Νικόλαος του Ελευθερίου 
πέτυχε στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο 
Ηράκλειο.

Η Πατεράκη Νικολέτα, κόρη του Γιάννη 
και της Κορνηλίας Βιριράκη, πέτυχε 
στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Η Χαιρετάκη Ειρήνη ,  κόρη του 
Τάσο και της Παναγιώτας, πέτυχε στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Η Χατζή Νικολέτα κόρη του Βαγγέλη 
Χατζή και της Άντζελα Σταρόβα, πέτυχε 
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Η Χατζηδάκη Αργυρώ , κόρη του 
Γιώργη και της Χαρίκλειας, πέτυχε στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Η Φρεσκάκη Μαρία-Κατερίνα 
(Μαριτίνα), κόρη του Δημήτρη και της 
Κατερίνας, πέτυχε στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα Χανιά.

Η Ελευθερόπολις συγχαίρει όλους τους επιτυχόντες 
και τους εύχεται καλές σπουδές, καλό πτυχίο, 
καλή σταδιοδρομία, και πάντα επιτυχίες στη ζωή 
τους. Στους γονείς και συγγενείς, ευχόμαστε να 
τους χαίρονται και να τους καμαρώνουν.

Αριστεύσαντες
Από τα παιδιά του χωριού μας που 
σπουδάζουν στο Γυμνάσιο - Λύκειο 
αρίστευσαν φέτο:

Η Βιριράκη Ελένη του Αντωνίου, Α΄ 
τάξη 4ου Λυκείου Χανίων, με βαθμό 18,5.

Η Βιριράκη Μαρία του Αντωνίου, 
Γ΄ τάξη του 4ου Γενικού Λυκείου Χανίων, 
με βαθμό 18,1.

Η Καλλιβρετάκη Μαρία του Εμμανουήλ, 
Γ΄ τάξη του Λυκείου Βάμου, με βαθμό 19,2.

Η Μανατάκη Φωτεινή του Ιωάννη, 
Α΄ τάξη του Λυκείου Βάμου, με βαθμό 19,2.

Η Νικολαράκου Μαρία του Ιωάννη, 
Β΄ τάξη του 4ου Γενικού Λυκείου Χανίων, 
με βαθμό 19,3.

Η Νικολαράκου Μιχαέλα του Ιωάννη, 
Β΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Χανίων, με 
βαθμό 19 &7/14.

Η Ζυμβραγουδάκη Ειρήνη του 
Εμμανουήλ και της Ανδρονίκης Τερεζάκη, 
Β΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Χανίων, με 
βαθμό 18 &12/14.

Ο Παπαδάκης  Νικόλαος  του 
Ελευθερίου , Γ΄ τάξη του 4ου Γενικού 
Λυκείου Χανίων, με βαθμό 18,3.

Η Πατεράκη Νικολέτα του Ιωάννη, 
Γ΄ τάξη του 4ου Γενικού Λυκείου Χανίων, 
με βαθμό 19,7.

Η Τσιτσιρίδη Ευφροσύνη του Χρήστο, 
Β΄ τάξη του Λυκείου Βάμου, με βαθμό 18,9.

Η Χαιρετάκη Αικατερίνη του 
Εμμανουήλ , Α΄ τάξη του Γυμνασίου 
Βάμου, με βαθμό 20.

Η Χαλβαδάκη Αικατερίνη του 
Βασιλείου, Β’ τάξη Λυκείου Βάμου, με 
βαθμό 18,5.

Η Χατζή Αριάδνη του Ευαγγέλου, 
Γ΄ τάξη του Γυμνασίου Βάμου, με βαθμό 
19 & 10/14.

Ο Χίνος Παντελής του Ιωάννη, Β’ 
τάξη του 2ου Γυμνασίου Χανίων, με βαθμό 
19 & 2/14.

Αριστεύσαντες  
Βενιζέλειου Ωδείου

Στις ετήσιες θερινές εξετάσεις προόδου 
αρίστευσαν μεταξύ των άλλων και τα παιδιά 
του Στάθη και της Στέλλας Καλούδη, 
η Θεοφανία στη Σχολή Αρμονίου και ο 
Μανώλης στη Σχολή Κρητικής Λύρας. 

Τους ευχόμαστε πάντα  
να αριστεύουν στη ζωή τους.

Λειβαδούρια 2017
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5η 
Λειβαδούρια φυσιολατρική διαδρομή, 
την Κυριακή 10 Ιουλίου. Η δράση των 
διοργανωτών συλλόγων, Γαβαλοχώρι –
Τσιβαράς-Ντουλιανά, απέδωσε γι άλλη 
μια φορά καρπούς, σε στενή συνεργασία 
με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Χανίων 
που στηρίζει κάθε προσπάθεια των συλ-
λόγων αυτά τα 5 χρόνια, καθώς και με τη 
φροντίδα του Δήμου Αποκορώνου. 

Ανάμεσα σε όσους διακρίθηκαν και ο 
συγχωριανός μας Τσιτσιρίδης Στρατής 
του Χρήστου που κατέλαβε την πρώτη θέση 
με 54:16, στην κατηγορία Άνδρες 12-18.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Νέες διακρίσεις

Ο Καλλιβρετάκης Δημήτρης του Χρίστου 
τοποθετήθηκε διευθυντής στο εννεαθέσιο 
Δημοτικό Σχολείο Βαρύπετρου.
Ο Τσακιράκης Νικόλαος του Ελευθε-
ρίου τοποθετήθηκε διευθυντής στο 8ο 
Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία  
στα καθήκοντά τους.

Έκθεση ζωγραφικής ενηλίκων

Πραγματοποιήθηκε και 
φέτος με μεγάλη επιτυχία, 
στις 06/06/2017, η έκθεση 
ζωγραφικής ενηλίκων 
στο πολιτιστικό κέντρο 
-πινακοθήκη Θέρμης Θεσ-
σαλονίκης στην οποία 
είχα τη τιμή να πάρω 
μέρος για 2η φορά. Με χαρά σας δείχνω 
κάποια απ τα έργα μου...

Φρεσκάκη Αργυρώ του Μανούσου
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Κλήδονας 2017
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων σε 

συνεργασία με τον Δήμο Αποκορώνου 
διοργάνωσαν την εκδήλωση της γιορτής 
του Κλήδονα, η οποία έκλεισε φέτος 20 
χρόνια διοργάνωσης. Η συμμετοχή του 
κόσμου στην εκδήλωση ήταν για μια 
ακόμα φορά πολύ μεγάλη.

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης, πού 
φέτος έγινε στους Αρμένους στο γήπεδο 
του μπάσκετ, οι διοργανωτές τίμησαν στο 
πρόσωπο του κ. Μπαράκου, Πλοιάρχου 
(Μ) Π.Ν. διευθυντή της Δ.Τ.Ν.Κ. ,  το 
Ναύσταθμο Κρήτης για την προσφορά 
του στεγάστρου στην αίθουσα του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Αρμένων. Τις τιμητικές 
πλακέτες έδωσαν η αντιδήμαρχος κ. Ρένα 
Τερεζάκη και ο εφημέριος του χωριού 
μας παπά -Αντώνης. Το Ναύσταθμο Κρή-
της εκπροσώπησαν οι: Πλοίαρχος (Μ) 
Ν. Μπαράκος Π.Ν., Πλοίαρχος (Μ) Π. 
Κουτσούδης Π.Ν., Αντιπλοίαρχος (Μ) 
Ν. Τρουλάκης Π.Ν., Πλωτάρχης (Ε) Ι. 
Γραμμένος Π.Ν., Αρχικελευστής (Τ/ΣΙΔ) 
Μ. Χαραλαμπίδης.

Με την παρουσία της μας τίμησε και 
η αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Απο-
κορώνου, υπεύθυνη για τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, κ. Μπενάκη Αργυρώ.

Στην εκδήλωση, την οποία παρουσίασε 
η κ. Γλεντούση - Παπασηφάκη Ειρήνη, 
χόρεψε ο παραδοσιακός σύλλογος Ν. Χανίων 
«τα Σφακιά» του κ. Σήφη Παπασηφάκη. Τα 
κοπέλια και οι κοπελιές που συμμετείχαν 
στο χορευτικό συγκρότημα άνοιξαν τον 
Κλήδονα, με πρώτη την Μαρία Ορφανάκη 
να πηγαίνει με τη στάμνα στα τραπέζια 
για να βάλουν τα ριζικάρια. Το χορευτικό 
συγκρότημα αποτελείτο από τους Καυκα-
λάκη Ελένη, Προεστάκη Κώστα, Λιονάκη 
Πάρη, Γαυγιωτάκη Ευαγγελία, Φασαράκη 
Ηρώ, Ματζοράκη Πόπη, Ορφανάκη Μαρία.

Το γλέντι κράτησε μέχρι το πρωί διασκε-
δάζοντας με το συγκρότημα του Γιώργου 
Μαγγελάκη.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο 
Αποκορώνου και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο 
Χαράλαμπο Κουκιανάκη και τις αντι-
δημάρχους Ρένα Τερεζάκη και Αργυρώ 
Μπενάκη για τη συμπαράσταση τους, αλλά 
και για την εξαγγελία της κατασκευής του 
γηπέδου του χωριού μας.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αρμένων ευχαριστεί του χορηγούς της 
εκδήλωσης, που χωρίς την βοήθεια τους 
η πραγματοποίηση της θα ήταν ιδιαίτερα 
δύσκολη, αλλά και όλους τους συμμετέχο-
ντες και τους εθελοντές και τους εύχεται 
και του χρόνου.

Το γλέντι για το έθιμο  
του Κλήδονα

Το κείμενο που ακολουθεί έγραψε  
για την εκδήλωση η Ειρήνη Χατζαντώνη

Στις 23 Ιουνίου 2017 είχα την χαρά να 
παραβρεθώ στο γραφικό χωριό των Αρμέ-
νων για την 20η διοργάνωση της γιορτής 
του Κλήδονα.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε τύχει να 
παραβρεθώ σε γλέντι και ήταν μια πολύ 
ωραία εμπειρία για εμένα. Με το που 
μπήκα στο χώρο της διοργάνωσης, αντί-
κρισα πολλά τραπέζια και ένα ιδιαίτερα 
ζεστό χώρο με πολλά άτομα που ήταν 
ήδη εκεί και συζητούσαν με ευχάριστη 
διάθεση. Μόλις καθίσαμε μας σέρβιραν 
το παραδοσιακό φαγητό, δηλαδή πιλάφι 
με βραστό κρέας. 

Σιγά -σιγά μαζευόταν όλο και περισσό-
τερος κόσμος ώσπου ξεκίνησε η εκδήλωση.

Η όλη εκδήλωση ξεκίνησε με το έθιμο 
του Κλήδονα σύμφωνα με το οποίο, μια 
γυναίκα παρθένα με το όνομα Μαρία γέμιζε 
νερό από το πηγάδι, χωρίς να μιλήσει 
(βάζει δηλαδή το «αμίλητο νερό»), με σκοπό 

να δει ποιόν θα παντρευτεί. Ταυτόχρονα 
καιγόταν το μαγιάτικο στεφάνι από το 
οποίο πηδούσαν πάνω από την φωτιά οι 
συμμετέχοντες.

Στη συνέχεια ξεκίνησαν και χόρευαν 
παραδοσιακούς χορούς διάφοροι χορευτές. 
Όσο περνούσε η ώρα, όλο και περισσότεροι 
σηκωνόντουσαν και χόρευαν ή έκαναν 
παραγγελιές για να χορέψουν με την παρέα 
τους. Από ένα σημείο και μετά σηκώθηκα 
και εγώ και χόρεψα και ήταν για εμένα 
μία μοναδική και πρωτόγνωρη εμπειρία.

Όλα ήταν πολύ όμορφα, ζεστό κλίμα, 
ζεστοί άνθρωποι και πάνω από όλα η δια-
σκέδαση ήταν στο μέγιστο ως τις πρώτες 
πρωινές ώρες.

Εύχομαι να μου δοθεί ξανά η ευκαιρία 
να παραβρεθώ σε γλέντι!
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Ο κόσμος που φεύγει και ο κόσμος που έρχεται....
Εικόνες και σκέψεις

συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς όταν ακούτε 
Χανιώτικο Συρτό, αλλά –για μένα– αυτό το 
άκουσμα ήτανε πάντα συνυφασμένο με τις 
έννοιες της λεβεντιάς και της καλλιτεχνικής 
έκφρασης. Σ’ ένα κοκτέιλ εκρηκτικό, που 
έπαιρνε φωτιά με το πρώτο γύρισμα του 
δοξαριού της λύρας που έφτανε στα αυτιά 
μου, με το πρώτο χτύπημα της πέννας στις 
χορδές του λαούτου. Όσοι είχατε διαβάσει το 
τελευταίο μου άρθρο «Μουσική πανδαισία» 
με την περιγραφή της καλοκαιρινής εκδή-
λωσης στους Μαχαιρούς, από το σύλλογο 
«Χαρίλαος», το καλοκαίρι του 2016, θα με 
καταλάβετε καλύτερα.

Με τους ήχους των δοξασμένων αυτών 
οργάνων στα αυτιά μου και τις όμορφες 
εικόνες του παρελθόντος ζωντανές στα μάτια 
μου, πέρασα γρήγορα τις επόμενες σελίδες 
της εφημερίδας, για να την κλείσω και να 
πάω ευτυχισμένος για ύπνο. Αλλά εκεί, στο 
κάτω μέρος της τελευταίας σελίδας, ένα 
χαμογελαστό πρόσωπο νέου ανθρώπου, με 
μαγνήτισε. Ξέχασα προς στιγμή τον ύπνο 
και διάβασα: «Ο καθηγητής Μίνως Γαροφα-
λάκης εξελέγη διευθυντής του Ινστιτούτου 
Πληροφορικών Συστημάτων» κ.λπ., κ.λπ.! 

Καθηγητής ήδη του Πολυτεχνείου Κρή-
της, ο Μίνως, άνοιξε κι άλλο τα φτερά του 
και πέταξε ακόμα ψηλότερα, κατακτώντας 
μια αξιοζήλευτη διάκριση. Και δεν είναι ο 
πρώτος από τα μέρη μας που ξεχωρίζει και 
καταξιώνεται στην αρένα της επιστήμης. 
Το έχουν πετύχει και αρκετοί άλλοι στο 
παρελθόν. Όμως η συγκυρία της είδησης 
σε σχέση με το ταξίδι μου στο παρελθόν, 
που το έκανα διαβάζοντας την Ελευθερό-
πολη, με συγκίνησε. Και αυτό, γιατί προς 
στιγμή είχα φοβηθεί ότι ο τόπος μας είχε 
μόνο παρελθόν. Επειδή βλέπουμε ότι στη 
σημερινή πραγματικότητα που ζούμε πολ-
λές αξίες δοκιμάζονται, πολλές ελπίδες και 
«φτερά» των νέων ψαλιδίζονται και γίνονται 
προσάναμμα στους βωμούς του εύκολου 
πλουτισμού και της ιδιοτελούς καθοδήγη-
σης. Που, αντί να αφήσουν ή και να βοη-
θήσουν το όνειρο των παιδιών να ανθίσει 

και να καρπίσει, το οδηγούν σε χίλιες δυο 
απατηλές παγίδες. Και δημιουργούν έναν 
κόσμο τελείως διαφορετικό από αυτόν που 
φεύγει και χάνεται∙ τον κόσμο που γνώ-
ρισα και αγάπησα εγώ. Στη νέα εποχή του 
σήμερα, το ζητούμενο είναι η ευκολία και η 
φτήνια. Φτηνό φαγητό, φτηνή διασκέδαση, 
περιφρόνηση της γενικής μόρφωσης (γιατί, 
άραγε;), εξοστρακισμός της γλώσσας, της 
γραμματικής, των αξιών. Σύντομα θα λέμε: 
«αχ, πώς αλλάζουν οι καιροί», αλλά θα γρά-
φουμε «αχ, πός αλάζουν ι κερί!». Εκεί μας 
οδηγούν οι υπεύθυνοι… Θού Κύριε, φυλα-
κήν τώ στόματί μου…, που λέγαμε κάποτε 
(βοήθα με Θεέ μου να μην ξεστομίσω κάτι 
που δεν πρέπει). Αυτά βλέπω, φίλοι μου, 
και φοβάμαι για το μέλλον του κόσμου που 
έρχεται. Γι’ αυτό και πιάνομαι από κάθε καλή 
είδηση που συναντώ. Γι’ αυτό και γαντζώ-
θηκα στην εικόνα του Μίνωα Γαροφαλάκη, 
στο πρόσωπο του οποίου διακρίνεται η 
αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία, ενώ το 
επαγγελματικό του προφίλ παραπέμπει στη 
σιγουριά της γνώσης και της ικανότητας. 
Ό,τι χρειάζεται, δηλαδή, για να σταθεί στα 
πόδια του ο κόσμος του σήμερα και του 
αύριο, και να αντιμετωπίσει με επιτυχία 
τις καταστροφικές τάσεις της εποχής.

 Μετά από αυτές τις 
διαπιστώσεις, έκλεισα την 
ηλεκτρονική μου εφημερίδα 
και πήγα ανακουφισμένος 
για ύπνο. Μόνο που ύπνος 
δε μου ερχόταν. Και αυτό, 
γιατί ο κόσμος της Πληρο-
φορικής και της Τεχνολογίας 
του Μίνωα είναι και η δική 
μου αδυναμία∙ σε τελείως 
ερασιτεχνικό επίπεδο, βέβαια. 
Να σου λοιπόν και πάλι νέος 
χείμαρρος εικόνων από το 
χώρο αυτό, να γεμίζουν το 

άδειο μου κεφάλι. Πρώτος που πρόβαλε 
στην νοητική του οθόνη ήταν ο εκδότη μας 
ο Γιάννης. Τον είδα πεντακάθαρα να με 
κοιτάζει, χαδεύοντας με ικανοποίηση και 
αυταρέσκεια το μούσι του, ανασηκώνοντας 
και λίγο το αριστερό του φρύδι. Ο λόγος 
προφανέστατος. Ήταν αυτός (ο Γιάννης) που 
μου έδωσε τη δυνατότητα να διαβάσω μέσω 
διαδικτύου την εφημερίδα μας. Πολύ πριν 
ο ταχυδρόμος της γειτονιάς σας χτυπήσει 
την πόρτα σας, για να σας φέρει την έντυπη 
έκδοσή της. Και όχι μόνο να διαβάσω το 
τρέχον φύλλο, αλλά να έχω και στη διάθεσή 
μου όλα τα προηγούμενα τεύχη. Μπράβο, 
λοιπόν, και σ’ αυτόν και στο επιτελείο του 
και στη σύγχρονη τεχνολογία. 

Αμέσως μετά, κατέφθασαν από το παλιό 
σκολειό οι δάσκαλοί μου, η Μαρία η Σκαν-
δάλη, ο Χαραλαμπάκης και τελευταίος –λόγω 
ηλικίας– ο παπά-Λευτέρης. Ήθελαν, λέει, 

να ελέγξουν την πρόοδό μου, γιατί έδειχνα 
κάποιες αδυναμίες σε ορισμένους τομείς, 
όσο ήμουν στα χέρια τους. Η πρώτη μου 
δασκάλα, μου ζήτησε να της γράψω μια πρό-
ταση η οποία, δυστυχώς, την απογοήτευσε. 
«Μανώλη», μου λέει, «εξακολουθείς να είσαι 
ασταθής. Τα μισά σου γράμματα γέρνουν 
μπροστά και τα άλλα μισά προς τα πίσω». 
Πικράθηκα λιγάκι με την παρατήρηση, έκανα 
να της πω ότι τώρα πια δεν με απασχολεί 
αυτό, γιατί ό,τι έχω να γράψω το γράφω στον 
υπολογιστή μου και το τυπώνω με τον εκτυ-
πωτή μου, αλλά δεν ήθελα να φανώ αγενής 
και να τη στεναχω-
ρήσω. Άλλωστε, ποιος 
ξέρει αν είχε μάθει, 
στον Παράδεισο που 
μάλλον κυκλοφορεί 
τώρα, για την εξέ-
λιξη της τεχνολογίας 
και της πληροφορι-
κής, πράγματα με τα 
οποία ασχολείται ο 
φίλος μας ο Μίνως, 
στα μαθήματα που 
παραδίνει. Μετά, με 
παράλαβε ο δεύτερος 
δάσκαλός μου, ο Γιάννης ο Χαραλαμπάκης. 
«Μανώλη, από την πάνω γειτονιά», μου 
λέει, «θυμάμαι πως όταν έκανες πολλα-
πλασιασμούς ξεχνούσες τα κρατούμενα. 
Έλεγες, πολύ σωστά, 5Χ7= 35, γράφουμε 
το 5 και κρατάμε το 3. Αλλά μετά που έλε-
γες 5Χ8=40, ξεχνούσες να προσθέσεις το 
κρατούμενο, το 3. Έτσι ξεχασιάρης είσαι 
ακόμα;» Σ’ αυτόν δεν κρατήθηκα και του 
είπα ότι τους δύσκολους πολλαπλασιασμούς 
τους κάνω με τα «κομπιουτεράκια» που έχω 
στη διάθεσή μου. Είτε σαν φορητά εργαλεία 
είτε ενσωματωμένα στο κινητό μου και τον 
υπολογιστή μου. Φάνηκε να μπερδεύεται λίγο 
και με ρωτά: «Αυτά για τα κομπιουτεράκια 
εγώ δεν τα καταλαβαίνω και ξαναρωτώ: 
τα κρατούμενα, θυμάσαι να τα προσθέτεις 
στη συνέχεια, ή εξακολουθείς να τα τρως, 
όπως έτρωγες το κίτρινο τυρί του συσσιτίου 
που σας δίναμε;» Από τη δύσκολη θέση 
της απάντησης που έπρεπε να δώσω, με 
έβγαλε ο παπά-Λευτέρης, που μπήκε στη 
μέση: «Άσ’ τον σε μένα, Γιάννη», είπε στον 
Χαραλαμπάκη, και άρχισε να με ρωτά, παί-
ζοντας στα χέρια του μια φρεσκοκομμένη 
κυδωνόβιτσα: Πώς γράφεται αυτή η λέξη, 
πώς αυτή και πώς η άλλη. Του απάντησα 
σωστά σε όλες, με τέτοια ακρίβεια, που δεν 
πίστευε στα αυτιά του. «Καλά», μου λέει, «εσύ 
στα χρόνια μου ήσουν μαθητής του εφτά 
(7), πώς βελτιώθηκες έτσι;» Δεν ήθελα να 
του πω ψέματα, γιατί αφενός τον σεβάστηκα 
και αφετέρου γιατί φοβόμουνα τη βίτσα που 
κρατούσε. Αν ανακάλυπτε ότι του έκρυβα 
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Γράφει ο Μανώλης Ευθ. Πιπεράκης

Ο δάσκαλος Γιάννης 
Χαραλαμπάκης.
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κάτι, αλίμονό μου. Του αποκάλυψα, λοιπόν, 
ότι πριν του απαντήσω «χτυπούσα» τις λέξεις 
στον κειμενογράφο του φορητού μου υπο-
λογιστή, του οποίου αυτός έβλεπε μονάχα 
τη ράχη. Κι αν έκανα λάθος, το πρόγραμμα 
μού υπογράμμιζε τη λέξη με κόκκινο, και 
μου πρότεινε διορθώσεις. Στη συνέχεια, ο 
παπά-Λευτέρης (που ήταν δάσκαλός μου 
στην πέμπτη και την έχτη τάξη) μού έκανε 
τρεις-τέσσερις εγκυκλοπαιδικές ερωτήσεις, 
κι εγώ του έδινα τις σωστές απαντήσεις σε 
ελάχιστο χρόνο. 

«Και αυτά σου τα είπε ο κειμενογράφος;» 
με ρώτησε. Του απάντησα ότι για σιγουριά 
τα έψαξα και στο διαδίκτυο, που πολλοί το 
λένε ίντερνετ. Έμοιαζε χαμένος. Σίγουρα 
πρέπει να φοβόταν πως τα εκπαιδευτικά του 
διπλώματα βρισκόταν σε κίνδυνο αμφισβή-
τησης, με τη φόρα που είχε πάρει η εξέλιξη 
της πληροφορικής και της τεχνολογίας.  
«Θα σου κάνω άλλη μια ερώτηση και φεύγω», 
μου είπε. «Αν σου δώσω 10 στήλες, με 
είκοσι αριθμούς την κάθε μία, να τους 
προσθέσεις, πόση ώρα θα κάνεις να μου 
βρεις το Γενικό Σύνολο;» 

«Όσο μου πάρει να γράψω τους αριθ-
μούς στα κουτάκια του Εξέλ (Excel)» του 
απάντησα. «Μετά θα περάσω το ποντίκι 
από πάνω τους, θα το πάω στο Σ (Σύνολο), 
στην κορυφή του φύλλου, θα πατήσω το 
αριστερό «αυτί» του ποντικιού και θα βρω 
αμέσως το αποτέλεσμα».

Εκεί, ο παπά-Λευτέρης άρχισε να κοκ-
κινίζει και να χάνει την ψυχραιμία του.

«Δείξε μου», μου λέει, «αυτό το κσελ, 
πώς το είπες, τα κουτάκια του και το μορ-
φωμένο σου ποντικάκι, που ξέρει να κάνει 
μαθηματικές πράξεις τόσο γρήγορα∙ κι εγώ 

δε θα σε ενοχλήσω ποτέ πια».
Γύρισα τον υπολογιστή μου (το μικρό 

μου Laptop), του έδειξα την οθόνη του και 
το έξυπνο ποντίκι του, και του αποκάλυψα 
όλα τους τα μυστικά. Ο δάσκαλος θαύ-
μαζε πλέον τον πρώην μαθητή του, και τα 
θαύματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Του 
έδωσα να καταλάβει ότι αυτά ήταν τα πιο 
απλά και βασικά που διδάσκονται σήμερα 
στο μάθημα πληροφορικής. 

«Κι εσύ, πότε τα ’μαθες αυτά;» ήταν η 

τελευταία του ερώτηση.
Πήγα να του απαντήσω, αλλά τον τράβηξε 

από το ράσο ο Χαραλαμπάκης: «Πάμε να 
φύγουμε»του λέει, «σε λάθος εποχή ήρθαμε. 
Δεν το κατάλαβες ακόμα;». 

«Πάμε» είπε κι αυτός, και αμέσως χάθηκε 
η εικόνα τους από τα μάτια μου, σαν καπνός 
που τον διαλύει ένα φύσημα του ανέμου. 
Κι έμεινα μόνος, με μια αίσθηση αβεβαιό-
τητας. Λες και ταξίδευα σε άγνωστο, ορμη-
τικό ποταμό, πατώντας το ένα μου πόδι 
σε μια σχεδία, και το άλλο σε μια άλλη. Η 
μια να έχει το όνομα Παρελθόν και η άλλη 
το όνομα Μέλλον. Και να φοβάμαι μήπως 
και απομακρυνθεί πολύ η μια σχεδία από 
την άλλη και πέσω στα ορμητικά νερά 
του ποταμού και πνιγώ. Ευτυχώς, από τη 
δύσκολη θέση που βρισκόμουν με έβγαλε 
το μελωδικό εγερτήριο που έχω βάλει στο 
κινητό μου. Είχε, κιόλας, ξημερώσει. Και 
το ποτάμι δεν ήταν παρά ένας περαστικός 
εφιάλτης, από τον οποίο με απάλλαξε, ποιος 
άλλος; Η σύγχρονη τεχνολογία!
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Για την τριμηνιαία εφημερίδα των απα-
νταχού Αρμενιανών και πάλι ο λόγος. Μια 
φιλότιμη (και γενναία στους μίζερους και-
ρούς μας) αποκορωνιώτικη προσπάθεια, 
που κοσμεί και εμπλουτίζει με την παρου-
σία της τον περιοδικό Τύπο των Χανίων… 
Ξεχωρίζουμε, για την επικαιρότητα και την 
γοητευτική ματιά του ένα «γραμματσάκι» 
του Γέρω-Χαραλάμπη. Αναφέρεται, με 
πολλή αγάπη και τρυφερότητα, στα πρώτα 
δειλά βήματα της αρμενιανής εφημερίδας, 
όπως τόσο απολαυστικά τα ιστορεί στην 
ντοπιολαλιά του ο μοναδικός Χαράλαμπος 
Μπουρνάζος, αστείρευτη πηγή της κρητι-
κής παράδοσης και ψυχή της εφημερίδας. 
Παρουσιάζει την εφημερίδα να… απολογείται 
για τον πρώτο χρόνο έκδοσής της με πολλή 
παραστατικότητα και χιούμορ. Γράφει: 
«…Η μαντινάδα τση παλιάς Αρμενιανής 
(σ.σ. μαντινάδα που μιλάει για την ενότητα 
των Αρμενιανών) ταιριάζει και σ’ εμένα 
την Ελευθερόπολη, που από τα πρώτα μου 
στρατουλίσματα, οπερυσις τέθοιον καιρό 
(σ.σ. το 1995) μ’ ούλη μου την ακατεχο-

σύνη 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 σ’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’ εκα-
νακέψετε, με ντύσετε και με στολίσετε 
σαν την κούκλα, ως με λένε, μ’ άσπρα 
κεντημένα «φύλλα» τα φουστάνια μου, με 
μπροσποδιές και ζωγραφιές και φιόγκους 
στα μαλλιά, με την Κρήτη για κορώνα στο 
κεφάλι και τη ροδαρά στην αμασκάλη! 
[…] 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 θυμη-
θούνε 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’ αγαπούνε και να γλεντούνε…»

Και όλα αυτά τα ωραία, για την επίπονη 
διαδρομή που ακολουθεί η εφημερίδα (η 
κάθε εφημερίδα), για το πώς βγήκε και 
βγαίνει σχεδόν σε εθελοντική βάση επί 22 
συναπτά έτη η «Ελευθερόπολις», θα τα βρείτε 
στο τεύχος Απρ.-Μάιος-Ιούν. 2017 (σελ.8). 
Τι άλλο να τους ευχηθούμε; Βάστα γερά 
Γερω-Χαραλάμπη, βάστα γερά «Ελευθερό-
πολις». Έχουμε δρόμο για τα 50χρονα…

Έγραψε για την «Ελευθερόπολι» ο Σταύρος Καλαϊτζόγλου 
(ΣΤ.Γ.Κ.), στις 6 Ιουλίου 2017, στα «Χανιώτικα Νέα»
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Παρουσίαση βιβλίου της Αλκυόνης Παπαδάκη
Παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου, 

«Μια ατελείωτη φυγή», της Αποκο-
ρωνιώτισας συγγραφέως Αλκυόνης Παπα-
δάκη, διοργάνωσε με επιτυχία ο Δήμος 
Αποκορώνου - Κοινωφελής Επιχείρηση 
του Δήμου Αποκόρωνα, την Παρασκευή 
11 Αυγούστου 2017, στην αίθουσα του 
Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου (Ίδρυμα 
Αγία Σοφία) στους Αγίους Πάντες.

Για το έργο της συγγραφέως μίλησε η 
φιλόλογος Μαριάνθη Παπαδάκη- Κουκού-
σουλα, ενώ την εκδήλωση συμπλήρωσαν με 
διαχρονικές, μελωδίες Ελλήνων συνθετών, 
η Μαρία Λεκάκη και η πιανίστα Δέσποινα 

Δρακάκη. Τέλος βραβεύτηκαν με Έπαινο 
Επιτευγμάτων, η διακριθείσα σε Παγκόσμιο 
Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής, Αποκορωνι-

ώτισα Λιναράκη Δέσποινα καθώς και τα 
παιδιά της Ομάδας Πολεμικών Αθλημάτων 
- Ζιου Ζίτσου Γεωργιούπολης.

ΥΛΙΚΑ:
• ½ κιλό χοχλιούς
• ½ κιλό χόντρο (αλεσμένο σιτάρι)
• ½ ποτήρι λάδι
• 2 κρεμμύδια τριμμένα
• 2 κολοκύθια τριμμένα (προαιρετικά)
• 4 ντομάτες τριμμένες
• αλάτι, πιπέρι
EKTEΛΕΣΗ:
Για να τους καθαρίσουμε τους χοχλιούς τους 
βάζουμε σε κατσαρόλι νερό με ένα κουταλάκι 
αλάτι να καθαρίσουμε βράσουν και προσθέ-
τουμε τα σαλιγκάρια, αφού εξετάσουμε αν 
είναι ζωντανά και τα όστρακά τους με ένα 
μαχαιράκι. Όταν βράσουν πέντε – δέκα λεπτά, 

τους αδειάζουμε σε 
κρύο νερό και τους 
πλύνουμε πολύ καλά. 
Πρέπει να απομακρύ-
νουμε τις μεμβράνες, 
τα εκκρίματα κλπ, και να μείνουν καθαροί.
Τους βάζομε στο τσικάλι μαζί με το λάδι, τα 
κρεμμύδια, τα κολοκύθια και τις ντομάτες για 5 
λεπτά. Ρίχνομε 2 ποτήρια νερό και τα αφήνομε 
να ψηθούν 20-30 λεπτά. Βγάζομε τους χοχλιούς 
από το τσικάλι με μια τρυπητή κουτάλα, τους 
αφήνομε να περιμένουν και προσθέτομε 7 
ποτήρια νερό στη σάλτσα που έχει μείνει. 
Όταν αρχίσει να βράζει ρίχνομε το χόντρο 
και λίγο αλάτι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και 

ανακατεύομε συχνά για να μη τσικνώσει. 
Όταν ψηθεί ο χόντρος, σε 20 λεπτά περίπου, 
ρίχνομε μέσα τους χοχλιούς και λίγο πιπέρι, 
ανακατεύομε και κατεβάζουμε το φαγητό 
από τη φωτιά. Αν μας αρέσουν, μπορούμε 
να βάλουμε περισσότερους χοχλιούς. 
Χαρακτηριστικά η μαντινάδα λέει:

Του χόντρου κάθε κουταλιά
θέλει και το χοχλιό τσι
όπως η κάθε κοπελιά
τον αγαπητικό τσι….

Η συνταγή γράφτηκε από την  
Αργυρώ Ορφανάκη με βάση το βιβλίο 

«Κρητική παραδοσιακή κουζίνα» 
της Μαρίας και του Νίκου Ψιλάκη.

Χοχλιοί με Χόντρο

Κατασκήνωση στους Αρμένους 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 

κατασκήνωση του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού Τοπικού Τμήματος Χανίων με 
παιδιά ηλικίας 7 - 11 ετών που ανήκουν 
στον Κλάδο Πουλιών. Η κατασκήνωση 
πραγματοποιήθηκε στον παράπλευρο χώρο 
του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού των 
Αρμένων στο Νομό Χανίων, από τις 17 
έως 22 Ιουλίου 2017, χάρη στην ευγενική 
παραχώρησή του από τον Δήμο Αποκορώ-
νου, αλλά και με την πολύτιμη αρωγή του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων.

Αρχηγός της κατασκήνωσης ήταν η 
Άννα Παρασχούδη και ως υπαρχηγοί οι 
αρχηγοί των δύο Σμηνών Χανίων, Μαρία 
Μιχελογιάννη και Γιάννης Μπίρμπας. 
Συμμετείχαν 22 παιδιά και 9 στελέχη. Για 
6 ημέρες τα παιδιά έγιναν παραμυθάδες 
παρέα με τον Σήφη Μυθογραφοπενάκη 
(Άννα Παρασχούδη), τον Ρομπέν των 
Δασών (Γιάννης Μπίρμπας), την Μαίρη 
Πόππινς (Μαρία Μιχελογιάννη), τον Φιλέα 
Φογκ (Κατερίνα Φορτσάκη), τον Μόγλη 
(Κωνσταντίνος Τσιάμης), την Αλίκη από 
την Χώρα των Θαυμάτων (Ελευθερία Φίλη), 
τον Πινόκιο (Αργύρης Τρίκολος), την Χιο-
νάτη (Μιχαέλα Τσίγκου), την Νεράιδα 
(Ζαχαρένια Πετράκη).

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται 

στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Αρμένων 
και ιδιαίτερα στον κ. Χρήστο Τσιτσιρίδη 
για την παραχώρηση του χώρου του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Αρμένων για την εξα-
σφάλιση στέγης κατά τη διάρκεια άσχημων 
καιρικών φαινομένων, αλλά και εν γένει 
στην τοπική κοινωνία των Αρμένων για 
τη θερμή υποδοχή των κατασκηνωτών. 

 Οι κατασκηνωτές έφυγαν ιδιαιτέρως 
χαρούμενοι, έχοντας ανανεώσει το ραντε-
βού τους το Σεπτέμβριο στις ομάδες τους.
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Aπολογισμός

Με τον απολογισμό κατά την καταληκτήρια 
συνεδρίαση, έκλεισε με επιτυχία το 

Β΄ Παγκόσμιο Συνέδριο Αποκορωνιωτών, 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των 
διοργανωτών. Στην ανακοίνωση μεταξύ 
των άλλων αναφέρονται: 

Όταν αποφασίστηκε η οργάνωσή του, 
τέθηκαν ορισμένοι στόχοι, τους οποίους 
πιστεύουμε ότι πετύχαμε: Ένα μακρύ ταξίδι 
στο παρελθόν και το παρόν της ιστορικής 
Επαρχίας, σε συνδυασμό με το μέλλον στην 
κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και 
της διόρθωσης λαθών.

Στο πρώτο σκέλος, που αφορούσε το 
πλούσιο παρελθόν της Επαρχίας, τόσο η 
πληθωρική συμμετοχή καταξιωμένων ειδι-
κών επιστημόνων, όσο και η θεματολογία 
και η ποιότητα της έρευνας, δημιούργησαν 
μια σοβαρή «βάση δεδομένων» για όποιον 
επιθυμεί να γνωρίσει και ασχοληθεί σε 
βάθος με το παρελθόν του τόπου.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα θέματα, 
που αναφέρονται στην αρχαιότητα, όπως 
παρουσιάστηκαν από τους επιστήμονες 
κυρίως της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, 
πανεπιστημιακούς και άλλους ερευνητές τα 
οικιστικά δεδομένα κατά τους μινωϊκούς 
χρόνους, το μυκηναϊκό μέγαρο του Σαμωνά, 
ταφικά θέματα, έργα γλυπτικής. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε από την επιστημονική 
ομάδα, που ασχολείται με την αρχαία πόλη 
της Απτέρας, η οποία ανήκει ιστορικά στην 
Επαρχία Αποκορώνου. 

Για τη Βυζαντινή περίοδο και τη Βενε-
τοκρατία υπήρξαν επίσης σημαντικές ανα-

κοινώσεις για την Ιστορία της περιοχής 
κατά τους Βυζαντινούς χρόνους και την 
πρώιμη Βενετοκρατία, την Εκκλησιαστική 
Ιστορία, τη σημαντική μνημειακή τέχνη από 
ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών και του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Πανεπιστημι-
ακούς, αρχαιολόγους και άλλους. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στις έρευνες στα αρχεία της 
Βενετίας και από την ογκώδη έκδοση των 
Λατινικών Αρχείων της Μονής Πάτμου. 

Για την περίοδο της Τουρκοκρατίας και 
τους νεότερους χρόνους, υπήρξαν επίσης 
αρκετές σχετικά με τη συμμετοχή της Επαρ-
χίας Αποκορώνου στις επαναστάσεις του 
19ου αιώνα.

Ειδικές ανακοινώσεις έγιναν για το 
μακαριστό μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου 
Ειρηναίο Γαλανάκη, ιδρυτή του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος «Αγία Σοφία» και για το ίδιο το 
Ίδρυμα. Επίσης κατά την εναρκτήρια ημέρα 
έγινε απολογισμός του Α΄ Παγκοσμίου 
Συνεδρίου Αποκορωνιωτών του 1987.

Το δεύτερο σκέλος του Συνεδρίου αφορούσε 
στην ανάπτυξη της Επαρχίας με σεβασμό 
στο Παρελθόν και το Περιβάλλον, αλλά και 
αξιοποίηση των σύγχρονων δυνατοτήτων 
που υπάρχουν. Ειδικοί 
επιστήμονες και επαγ-
γελματίες αναφέρθηκαν 
στις δυνατότητες που 
υπάρχουν για εκσυγχρο-
νισμό των παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων, στον 
πρωτογενή και το δευτε-
ρογενή τομέα, αλλά και 
τη ραγδαία τουριστική 
ανάπτυξη και τις προο-
πτικές που υπάρχουν. Εξετάστηκαν θέματα 
γύρω από τα δημογραφικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, θέματα Κοινωνικής μέριμνας, 
Αθλητισμού, Παιδείας και Υγείας. Από το 
δήμαρχο Αποκορώνου κ. Χαράλαμπο Κου-
κιανάκη αναπτύχθηκαν τα σχετικά με τις 
δραστηριότητες και τους σχεδιασμούς του 
Δήμου. Το Συνέδριο ασχολήθηκε επίσης με 

θέματα αξιοποίησης 
των υδατικών πόρων, 
παράλληλα με την 
προστασία του Περι-
βάλλοντος, το Συνε-
ταιριστικό κίνημα, 
την Κτηνοτροφία και 
τις προοπτικές της, 
τους Δασικούς, το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
το ρόλο του. 

Στον τουριστικό τομέα αναλύθηκε η 
υπάρχουσα κατάσταση και ακούστηκαν 
προτάσεις για αξιοποίηση ειδικών πόρων, 
τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με σωστή 
σύνδεσή της με την ενδοχώρα και την 
αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, των παραδοσιακών δρα-
στηριοτήτων και των τοπικών προϊόντων. 
Έμφαση δόθηκε στην παραπέρα ανάπτυξη 
του Αγροτουρισμού, που ασκείται ήδη με 
επιτυχία στην Επαρχία Αποκορώνου. 

Και η ανακοίνωση των διοργανωτών 
καταλήγει:

«Το Β΄ Παγκόσμιο Συνέδριο Αποκορωνι-
ωτών, πιστεύουμε ότι πέτυχε τους στόχους 
που είχε θέσει για την Επαρχία μας και 
προχώρησε ακόμη περισσότερο με βάση και 
τα σημερινά δεδομένα τις προτάσεις, που 
διατυπώθηκαν στον ίδιο χώρο πριν από 
τριάντα χρόνια ακριβώς. Η αναμενόμενη 
έκδοση των Πρακτικών θα αποτελέσει μια 
πολύτιμη βάση δεδομένων τόσο για τη 
μελέτη του παρελθόντος, όσο και για την 
ανάπτυξη της Επαρχίας Αποκορώνου. Αυτό 
θα επιτευχθεί αν οι φορείς και οι κάτοικοι 
συνεργαστούν για μια σωστή και αειφόρο 
ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.

Η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Αποκο-
ρώνου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία 
Σοφία», της Ομοσπονδίας Αποκορωνιώτικων 
Σωματείων Αττικής και του Ινστιτούτου 
Επαρχιακού Τύπου για την οργάνωση του 
Συνεδρίου είναι μια πρώτη προσπάθεια 
που πρέπει να συνεχιστεί.»

Δύο βιβλία του γιατρού Λεωνίδα Μυλω-
νάκη, η νουβέλα «Ζαέρης»  και η συλλογή 

διηγημάτων «Επτά αστέρια στο Βοριά», 
παρουσιάστηκαν  στο Πολιτιστικό Κέντρο 
της Μητροπόλεως, τη Δευτέρα 31 Ιουλίου. 
Για τα βιβλία ομίλησαν η τ. σχολική σύμ-
βουλος – συγγραφέας κ. Αγγέλα Μάλμου 
και ο δάσκαλος –λογοτέχνης κ. Βασίλειος 
Χαρωνίτης, ενώ αποσπάσματα από αυτά 
ανέγνωσε  η συγγραφέας  κ. Ευδοκία Σκορδα-
λά-Κακατσάκη. Την εκδήλωση συντόνισε  ο 
δάσκαλος – λογοτέχνης κ. Ευάγγελος  Κακα-
τσάκης. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των 
βιβλίων θα διατεθούν στα Συσσίτια της 
Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Στο βιβλίο «Ζαέρης» αναφέρθηκε η 
εκπαιδευτικός Αγγέλα Μάλμου που είχε 
και την ευθύνη για την εικονογράφηση. 

«Πρόκειται για ένα ηθογραφικό, βιογρα-
φικό κείμενο. Ο «Ζαέρης» δεν είναι κανείς 
άλλος παρά ο ίδιος ο συγγραφέας. 

Στα «Επτά αστέρια στο Βοριά» αναφέρθηκε 
ο συγγραφέας Β. Χαρωνίτης. «Πρόκειται 
για 7 διηγήματα που παρουσιάζουν τη ζωή 
στην παλιά Κρήτη, όπως την είχε ζήσει στα 
παιδικά του χρόνια ο συγγραφέας. 

Από τη μεριά του ο συγγραφέας Λεω-
νίδας Μυλωνάκης μιλώντας στα «Χ.Ν.» 
σημείωσε πως σε ότι αφορά το «Ζαέρη» 
ήθελε να καταγράψει τη ζωή και τον τρόπο 
ανατροφής των παιδιών στις αγροτικές 
περιοχές του Αποκόρωνα. 

Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε 
ο δάσκαλος-λογοτέχνης Β. Κακατσάκης, 
ενώ αποσπάσματα διάβασε η Ε. Σκορδα-
λά-Κακατσάκη.

Παρουσίαση βιβλίων του Λεωνίδα Μυλωνάκη
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Πέθανε και ετάφη στην Ιεράπετρα, στις 21 
Μαΐου 2017, ο Μανώλης Πολυχρονάκης, 
ετών 85. Ο Μανώλης ήταν σύζυγος της 
Ευτυχίας Καραβελάκη και πατέρας του 
Γιάννη και της Μαρίας.

Πέθανε και ετάφη στους 
Αρμένους, στις 30 Ιουλίου 
2017, ο Γιώργος Χαλβα-
δάκης, ετών 57. Ο Γιώργος 
ήταν σύζυγος της Σοφίας 
και πατέρας του Γιώργου 
και του Αλέξανδρου.

Πέθανε και ετάφη στους 
Αρμένους, στις 8 Σεπτεμ-
βρίου 2017, η Δήμητρα 
Καλλιβρετάκη, ετών 91.

Πέθανε στα Χανιά και ετάφη 
στο νεκροταφείο του Αγίου 
Λουκά, στις 11 Σεπτεμβρίου 
2017, ο Κουτσουπάκης 
Εμμανουήλ του Αντω-
νίου, ετών 90. Ο Μανώλης 
ήταν πατέρας της Έλενας 
και της Ιωάννας. 

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

Αυτοί που φεύγουν...

Στην ενορία Αγίου Νικολάου Αρμένων προσέφεραν 
οι παρακάτω:
Ο Εμμανουήλ Τσισμενάκης και Μάρω Καβρου-
λάκη 200 δολάρια Αυστραλίας, υπέρ της ενορίας 
Αγίου Νικολάου.
Η Οικογένεια και τα αδέλφια του Μάνθου 
Χαραλαμπάκη εις μνήμη του ανδρός, πατέρα και 
αδελφού Ματθαίου 600 ευρώ, υπέρ της ενορίας 
Αγίου Νικολάου, η Γεωργία Στεφάνου Κουτσου-
πάκη εις μνήμη Δήμητρας Καλλιβρετάκη  50 
ευρώ, Κοκάκη Ελένη 50 ευρώ.
Επίσης στην ενορία Αγίου Νικολάου Αρμένων για 
την επισκευή των καμπαναριών προσέφεραν οι 
παρακάτω ποσά σε ευρώ:
Ανώνυμος 50, Γαλανάκη Άννα Μαρία 20, Γαλα-
νάκης Γεώργιος 50, Κασωτάκης  Εμμανουήλ 
του Νικολάου 100, Κρουσταλάκη Μαρία 50, 
Λιόδης Δημήτριος 20, Μιμιγιάκη 20, Μπρο-
κολάκης Εμμανουήλ 50, Νιοτάκη Αδριανή 
του Εμμανουήλ 100, Παπαδάκη Μαρία 50, 
Παπαδάκης Γιάννης 100, Παπαργύρη Ουρα-
νία 50, Πατήρ Αντώνιος Παπαδονικολάκης 
100, Πολυχρονάκης Μιχ Πολυχρόνης 100, 
Πριπάκη Ερασμία 20, Πριπάκης Παναγιώτης 
Ελισάβετ 120, Προεστάκης Κωνσταντίνος 50, 
Τερεζάκης Εμμανουήλ του Σπυρίδωνος 100, 
Τερεζάκης Ιωάννης 30, Τερεζάκης Σπυρίδων 
150, Τζάρα Όλγα 50, Τζισμενάκης Μανώλης 
και Καβρουλάκη Μαρία 100 δολάρια Αυστρα-
λίας, Φραγκουδάκη Μαρία 20. 
Ο Εφημέριος Αγ Νικολάου Αρμένων Πατήρ 
Αντώνιος και το διοικητικό συμβούλιο θερμώς 
παρακαλεί όλους τους αρμενιανούς να βοηθήσετε 
το κατά δύναμη έκαστος για την συντήρηση των 
καμπαναριών του Αγ Νικολάου διότι έχουν υπο-
στεί με το χρόνο μεγάλη ζημιά, και είναι ανάγκη 
να επισκευασθούν το συντομότερο.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί όλους 
τους δωρητές και ο Άγιος Νικόλαος να είναι 
βοηθός όλων μας.

Ο Ιερέας, Πατήρ Αντώνιος  
Παπαδοκοκολάκης

Δωρεές στην Ενορία 
Αγίου Νικολάου Αρμένων

Πέρασαν κιόλας 40 ημέ-
ρες από τότε που έφυγε 
ξαφνικά για την αιωνιό-
τητα, μια χαμογελαστή και 
καλοσυνάτη συνάδελφος, 
μια σωστή και άξια σύζυ-
γος, μια γλυκιά μητέρα 
και υπέροχη γιαγιά, μια 
γυναίκα γεμάτη αγάπη 
και ανθρωπιά, η δασκάλα Άννα Μανταδάκη 
- Σολινταδάκη.

Ήταν την ημέρα της γιορτής της Zωοδό-
χου Πηγής, της προστάτιδας του Συνδέσμου 
Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Χανίων, τότε 
που η όμορφη ψυχή της πέταξε στα ουράνια 
και αρκετοί συνάδελφοί της δεν μπορέσαμε, 
παρά τη θέλησή μας να τη συνοδέψουμε 
στην τελευταία της κατοικία.

Η Άννα Μανταδάκη ήταν ένας σπάνιος 
άνθρωπος μια ευγενική καρδιά, μια καλή 
δασκάλα, μια καλόχαρη γυναίκα. Ήταν μια 
εξαιρετική κυρία με όλη τη σημασία της λέξης.

Γεννήθηκε τα χρόνια της κατοχής στους 
Αρμένους Αποκορώνου, ήταν κόρη του Σφα-
κιανού δασκάλου Μανταδάκη Γεωργίου και 
της Αποκορωνιώτισσας μάνας της, Βασιλι-
κής Παπαγιαννάκη. Ήταν το πρώτο από τα 
τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Τα πρώτα 
χρόνια της ζωής τους και τα μαθητικά τους 
χρόνια, η Άννα και τα αδέλφια της τα πέρασαν 
στα σχολεία και στα χωριά που υπηρετούσε 
ο δάσκαλος πατέρας τους. Παρά τις συχνές 
μετακινήσεις, τις πολλές αλλαγές σχολείων 
και τις δυσκολίες της ζωής, η Άννα, η Στέλλα, 
η Χρυσούλα και ο Μάρκος σπούδασαν, 
έγιναν καλοί επιστήμονες, δημιούργησαν 
αξιοζήλευτες οικογένειες και είναι δακτυ-
λοδεικτούμενοι στην κοινωνία των Χανίων. 
Ιδιαίτερα η Άννα μετά την αποφοίτησή της 
από το Γυμνάσιο Θηλέων Χανίων και ύστερα 
από επιτυχείς εξετάσεις, φοίτησε στη Μαρά-
σλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και πήρε το 
πτυχίο της με άριστα. Η εκπαιδευτική της 
διαδρομή ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 1964 
με το διορισμό της στο Δημοτικό Σχολείο 
Πλάκας Αποκορώνου. Την επόμενη χρονιά 
τοποθετήθηκε οργανικά στο 2/θέσιο Δημο-
τικό Σχολείο Νίππους, όπου υπηρετούσε ο 
συνάδελφός μας Μανώλης Σολινταδάκης, 
ο οποίος έγινε ο συμπαραστάτης της και ο 
άμεσος συνεργάτης στην υπηρεσία, αλλά και 
ο αχώριστος σύντροφος της ζωής της, αφού 
ένα χρόνο μετά ενώθηκαν με τα δεσμά του 
γάμου. Δημιούργησαν μια θαυμάσια οικο-
γένεια, είχαν την ευτυχία να αποκτήσουν 
δύο εξαιρετικά και αξιαγάπητα παιδιά, τη

Μαρία και τον Μπάμπη, που ανέθρεψαν, 
μεγάλωσαν, σπούδασαν και προίκισαν με τα 
δικά τους ψυχικά χαρίσματα και ηθικές αξίες. 
Η Άννα ήταν περήφανη και ευτυχισμένη 
για τα παιδιά της, γιατί έκαναν λαμπρές 
σπουδές, έγιναν καλοί επιστήμονες και 
έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά και επαγγελ-
ματικά. Ήταν χαρούμενη γιατί ο Μπάμπης 
της δημιούργησε τη δική του οικογένεια 
μαζί με τη Σμαράγδη Χατζηκοκολάκη, τη 
δασκάλα που βαδίζει στα βήματα της Άννας 
στο εκπαιδευτικό λειτούργημα. Δε χάρηκε 
όμως αρκετά τα δύο εγγόνια της, το Μανώλη 
και την Άννα, δυο παιδιά, δυο νέα βλαστάρια 
στα οποία μπορούσε να προσφέρει πολλά η 

Άννα, αλλά έφυγε νωρίς.
Η Άννα Μανταδάκη μετεκπαιδεύτηκε 

στο ΜΔΔΕ, στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και 
στο Τμήμα Μείζονος Διάρκειας και πήρε το 
πτυχίο της με άριστα. Στη συνέχεια πρόσφερε 
τις υπηρεσίες της στο Ειδικό Σχολείο Χανίων 
που φοιτούσαν παιδιά με ιδιαίτερες ικανό-
τητες. Ακολούθησε η μετάθεσή της στο 15ο 
ΔΣ Χανίων και μετά μια δεκαετία στο 8ο ΔΣ 
από το οποίο συνταξιοδοτήθηκε το 1990. Η 
Άννα Μανταδάκη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διδασκαλικής της ζωής παρέμεινε δασκάλα 
στην τάξη, δε θέλησε ποτέ να καταλάβει διευ-
θυντική θέση, αν και είχε όλα τα προσόντα, 
καλές σπουδές και ήταν μετεκπαιδευμένη στο 
ΜΔΔΕ την εποχή εκείνη που πολλοί λίγοι 
συνάδελφοι κατάφερναν να πετύχουν. Στα 
σχολεία που υπηρέτησε, εργάστηκε με ζήλο 
και ευσυνειδησία, γαλούχησε και διαπαιδα-
γώγησε εκατοντάδες παιδιά, εκπλήρωσε το 
καθήκον της στο ακέραιο, μετέδιδε τη χαρά 
τής δημιουργίας στους μαθητές της και 
συνέβαλε αποφασιστικά για να γίνουν καλοί 
στα γράμματα, αλλά και σωστοί χαρακτήρες 
και ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Με 
τους γονείς των μαθητών της ήταν ξεχωρι-
στή και ανθρώπινη· η συμπαράσταση και 
η βοήθειά της στην ανατροφή, την πρόοδο 
και την προκοπή των παιδιών τους, ήταν 
ουσιαστική. Με τους συναδέλφους της η 
σχέση της ήταν αρμονική, με την επιμέλεια 
και την εργατικότητά της, το ήθος και την 
ανθρωπιά της, τους καλούς της τρόπους και 
τη συμπεριφορά της, την ευγένεια και τις 
αρετές της κέρδισε την αγάπη, το σεβασμό 
και την εκτίμηση των συναδέλφων της. Είχα 
τη χαρά και την καλή τύχη το Σεπτέμβριο 
του 1985 όταν υπηρετούσα στο νεοϊδρυθέν 
τότε 19ο ΔΣ Χανίων που λειτούργησε αρχικά 
στο διδακτήριο του 15ου ΔΣ, να γνωρίσω 
και να συνεργαστώ με την κυρία Άννα, αφού 
αναλάβαμε τη διδασκαλία στα δύο Τμήματα 
της ίδιας τάξης των σχολείων μας.

Η συνεργασία μας ήταν καθημερινή για 
την τήρηση του προγράμματος και τη διδα-
σκαλία. Η βοήθειά της ήταν καθοριστική, η 
στάση της και η φιλική συμβουλή της ήταν 
πάντοτε άψογη και υποδειγματική. Η Άννα 
Μανταδάκη μπορεί να έφυγε νωρίς για τη 
γειτονιά των αγγέλων, αλλά το έργο της, η 
προσφορά της, η ανθρωπιά και η αγάπη της 
θα μείνουν για πάντα βαθιά χαραγμένες στη 
μνήμη μας. Στην οικογένειά της, στο Μανώλη, 
στα παιδιά, στα εγγόνια και στα αδέλφια της 
ευχόμαστε να έχουν δύναμη και υγεία, για 
να βρουν παρηγοριά και να ξεπεράσουν τη 
δοκιμασία του απρόσμενου και αναπάντεχου 
χαμού της. Εμείς, οι συνάδελφοί της που 
τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε, πονάμε 
για το μισεμό της, λυπούμαστε για τον 
άνθρωπο που έφυγε πρόωρα από το μάταιο 
αυτό κόσμο, θρηνούμε για την πρόσχαρη 
κι αξιαγάπητη δασκάλα Άννα Μανταδάκη 
και την ευχαριστούμε για την πολύπλευρη 
προσφορά της και το θεάρεστο έργο της. 
Καλό ταξίδι αγαπημένη μας συναδέλφισσα 
και να ξέρεις ότι δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Αιωνία η μνήμη σου
Γιάννης Λουπάκης

Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτικών
Συνταξιούχων Ν. Χανίων

Μνήμη Άννας Μανταδάκη - Σολινταδάκη
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Πέθανε ένας εκλεκτός συμπολίτης μας, ο 
Σήφης Μιχελογιάννης και εκηδεύθη την 
Κυριακή 14 Μαΐου 2017 εις το Κόκκινο 
Χωριό του Αποκορώνου.

Λέγω εκλεκτός και όχι μόνο, αλλά και 
ευπατρίδης, πανεπιστημιακός καθηγη-
τής της Ιατρικής, και υπερασπιστής της 
Δημοκρατίας- ο οποίος, στο πέρασμά του 
απ’ αυτόν τον κόσμο, ετίμησε την γενιά 
του, τον τόπο καταγωγής του, τον Αποκό-
ρωνα, την Ελλάδα μα και τις χώρες όπου 
υπηρέτησε ως ιατρός. 

Θα σταθώ σε δύο μικρές χρονικές περι-
όδους της ζωής του, πιθανόν άγνωστες 
ακόμα και στους πιο δικούς του συγγενείς 
και φίλους, καθ’ ότι υπήρξε πάντοτε σεμνός, 
απλός, ειλικρινής, και την λέξη «εγώ» δεν 
την χρησιμοποιούσε ποτέ.

Ως ιατρός υπήρξε αυθεντία, ετίμησε την 
ιατρική επιστήμη πιστός στον όρκο του 
Ιπποκράτη και επρόσφερε αφιλοκερδώς 
τις ιατρικές του γνώσεις ως ιατρός και 
όχι σαν έμπορος.

Υπηρέτησε ως ιατρός εις το πανεπιστη-
μιακό νοσοκομείο της τότε Δ. Γερμανίας 
της πόλεως Άαχεν (Aachen). Οι διαγνώσεις 
του ήτο πάντοτε οι καλύτερες και πολλές 
φορές αντίθετες των συναδέλφων του, και 
πάντοτε έπαιρνε το ρίσκο της διαγνώσεώς 
του με κίνδυνο σε περίπτωση αποτυχίας 
να βρεθή κατηγορούμενος και ποινικά 
εκτεθειμένος. Αυτό ήτο αφορμή –αιτία- να 
κερδίση την ζήλεια και τον φθόνο για να 
μην πω ίσως και το μίσος των συναδέλ-
φων του μη ανεχόμενοι έναν αλλοδαπό 
καλύτερό τους. 

Ξέρω τουλάχιστον τρείς περιπτώσεις 
και μάλιστα μία τέτοια περίπτωση έζησα 
έχοντας ίδια αντίληψη με κάποια δική 

μου κοπέλα ελληνίδα… Βρισκόμεθα στο 
έτος 1970. Ο Σήφης είχε εκδηλωθεί και 
εναντιωθεί στο «ΕΛΛΑΣ-ΕΛΛΗΝΩΝ-ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΩΝ…». Είχε γίνει το κόκκινο πανί 
του μαινόμενου ταύρου που δεν ήτο άλλος, 
παρά η χουντική πρεσβεία (και το προξε-
νείο) η οποία φρόντιζε για την εξόντωση 
του Σήφη χρησιμοποιώντας τους «παρα-
βαλανείς» της περιοχής και φυσικά της 
πόλεως του Άαχεν. Σοφίστηκαν να τον 
κάψουν ζωντανό εις το δωμάτιο όπου 
διέμενε και πράγματι μια νύκτα πήγαν 
και του έβαλαν φωτιά. Τύχη αγαθή, ήτο 
ξύπνιος, αντελήφθηκε το κακό και βγήκε έξω 
και εσώθη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 
αποφάσισε να φύγη από την Δ. Γερμανία. 
Πρώτα πήγε στην Ολλανδία, έπεσε σε κάτι 
συναδέλφους του πολύ «Φιλέλληνες», τύπου 
σημερινού Ντάισεν Μπλούμ. Υποθέτω ότι 
πήραν πληροφορίες από το Aachen και 
έτσι έφυγε και από την Ολλανδία και πήγε 
Δανία-Σουηδία. Ο Σήφης δεν δίσταξε να 
ψέξη και να κατηγορήση τους πλανόδιους 
παλαιοπολιτικούς που αλώνιζαν κείνα τα 
χρόνια την Ευρώπη, και μάλιστα απείλησε 
κάποιον τρανό πολιτικό που έφυγε από το 
Λονδίνο για να γυρίση και να συνεργασθή 
με την Χούντα. Θα μπορούσα να αναφερθώ 
και σε άλλα περιστατικά, αρκούμαι σ’αυτήν 
την μικρή αναφορά ως φόρο τιμής και 
εκτίμησης εις τον εκλιπόντα, εκφράζοντας 
συνάμα τα εγκάρδια συλλυπητήρια στην 
γυναίκα του και στον γιο του τον Γεώργη...

Τελειώνοντας την μικρή μου αυτή ανα-
φορά φίλε και δικέ μου Σήφη, εύχομαι να 
είναι το φιλόξενο χώμα του Αποκορώνου 
«ελαφρό» που θα σ’αγκαλιάζη στην αιω-
νιότητα.

Ράμνος Ραμνιώτης

Μνήμη Σήφη Γεωργίου Μιχελογιάννη

Από τον κ. Κώστα Βρυωνάκη πήραμε το 
παρακάτω μήνυμα. Μαζί με την διόρθωση 
δημοσιεύουμε ξανά τη σχετική φωτογραφία.

Αγαπητέ κ. Τσακιράκη,
Συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας 

να παρουσιάσετε τα νέα του Χωριού σας, 
τους Αρμένους Αποκορώνου.

Κατά τύχη έπεσε στα χέρια μου το 85ο 
τεύχος το οποίο εδιάβασα. Είμαι από το Νιο 
Χωριό. Στην σελίδα 8 ο αναφερόμενος ως 
Μπρυούνης Σταύρος, δεν είναι ο Σταύρος 
αλλά ο Κωστής. Και οι δύο θείοι μου!!!

Ευχαριστώ
Κώστας  Βρυωνάκης

Αγαπητέ Γιάννη καλησπέρα,
Ψάχνοντας τις παλιές εφημερίδες, έπεσα 

σε ένα κείμενο, που έχει αρμενιανό ενδια-
φέρον και σου το στέλνω για δημοσίευση, 
εάν βέβαια δεν έχει δημοσιευτεί, στην 
ωραία εφημερίδα σας. 

Το κείμενο είναι από την εφημερίδα 
των Χανίων «ΑΛΗΘΕΙΑ» που στο φύλλο 
28, της 10-10-1881, αναγράφει τα εξής :

Τη συνδρομή κυρίως δεκαεπτά φιλομούσων 
κατοίκων του Δήμου Αρμένων της επαρχίας 
Αποκορώνου και του Δημαρχείου ιδρύεται εν 
τη κωμοπόλει Αρμένους, έδρα του δήμου, Ελλη-
νικόν Σχολείον, υπό την διεύθυνσιν επί πολλά 
έτη ευδοκίμως διδάσκοντος κ. Λαμπροκλέους Ζ. 
Βεστάκη. Επαινούμεν 
τους συλλαβόντας 
την ιδέαν και τους 
πραγματοποιήσαντας 
αυτήν, προσέτι δε και 
τον εκ ειρημένου χωρίου καταγόμενον Χουσείν 
βέην Γιαννιτσαράκην, νυν βοηθόν του Διοικη-
τού Λασιθίου, ο οποίος εν τη περιστάσει ταύτη 
ευηρεστήθη να χορηγήση το εν Αρμένοις ευρύ 
οίκημά του δωρεάν διά την εν αυτώ εγκατάστα-
σιν του Σχολείου προσενεγκών υπέρ αυτού δύο 
λίρας τουρκίας.

Συμπληρώνω το παραπάνω κείμενο με 
μια μικρή σημείωση για τους φιλίστορες. Ο 
Χουσείν Γιαννιτσαράκης ήταν μια μεγάλη 
προσωπικότητα του μουσουλμανικού στοι-
χείου και χρημάτισε σύμβουλος παιδείας επί 
Κρητικής Πολιτείας. Μάλιστα ο γιος του, Αλή 
Γιαννιτσαράκης, παντρεύτηκε την Τζεμιλέ 
Μπάντρη από του Φρε, κόρη του άλλου ισχυ-
ρού άντρα του Αποκόρωνα, Χασάν Μπάντρη. 

Με εκτίμηση 
Μ. Μακριδάκης

Το κενό που αφήνει ο ξαφ-
νικός θάνατος κάποιου τόσο 
αγαπημένου ανθρώπου και 
ο πόνος που προκαλεί σε 
αυτούς που αφήνει πίσω, 
δεν μπορεί να περιγραφεί 
με λόγια.

Θέλω μόνο να πω κάποια 
πράγματα απλά, όσο απλός 
υπήρξε και αυτός ο άνθρω-
πος στη ζωή του.

Νιώθω πολύ ευλογη-
μένη και τυχερή που βρέ-
θηκε στη ζωή μου. Ήταν 
ο καλύτερος σύζυγος και 
ο καλύτερος πατέρας που 
θα μπορούσαν να έχουν τα παιδιά μου. 
Δέχτηκε και μεταχειρίστηκε εμένα και 
τον μεγάλο μου γιο σαν μέλος δικής του 
οικογένειας και υπήρξε το στήριγμά μου 
από την πρώτη στιγμή. Δούλευε σκληρά 
για να μεγαλώσει και να μορφώσει τα δυό 
μας παιδιά, τα πρόσεχε και τα προστάτευε 

από κάθε κακό.
Νιώθω πολύ περήφανη 

για αυτόν τον άνθρωπο και 
για όσα έχω να θυμάμαι 
από εκείνον. Ήταν αγα-
πητός από όλους, πάντα 
βοηθούσε με όποιον τρόπο 
μπορούσε, χωρίς να περιμέ-
νει ανταλλάγματα. Έζησε τη 
ζωή του με τον πιο σωστό 
και αξιοπρεπή τρόπο. Θα 
θυμάμαι πάντα και θα έχω 
ως πρότυπο την αγνή του 
ψυχή, την υπομονή και τη 
γενναιοδωρία του.

Εύχομαι να αναπαυτεί η 
ψυχή σου και να συνεχίσεις να μας προ-
σέχεις από εκεί ψηλά. Δε θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ και πάντα θα ζεις μέσα στην καρδιά 
και στη μνήμη μας.

Καλό σου ταξίδι.
Η σύζυγός σου Σοφία Χαλβαδάκη

Μνήμη Γεωργίου Χαλβαδάκη EΠΙΣΤΟΛΗ
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017, η Άννα 
Παντερμάκη, κόρη του Στέλιο και της Αρε-
τής (Τούλας) Παντερμάκη και ο Αντώνης 
Μαραγκουδάκης γιός του Μιχάλη και της 
Ολυμπίας Μαραγκουδάκη, παντρεύτηκαν 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στους Αρμένους. Στη συνέχεια βάφτισαν 
την κόρη τους και την ονόμασαν Μαρία. 
Κουμπάρα ήταν η Αμαλία Κουτσοπούλου 
- Τζεμανάκη και νονός ο Διαμαντής Γερο-
γιαννάκης. Μετά τα μυστήρια ακολούθησε 
γλέντι στο κέντρο «Δήμητρα» στο Πρόβαρμα 
Αποκορώνου.
Την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017, η Φωτεινή 
Κρουσταλάκη, κόρη της Μαρίας Τσιρ-
γώτη και του Γιώργη Κρουσταλάκη, και ο 
Μανώλης Βάσιλας παντρεύτηκαν στο Κτήμα 
5 Εποχές, στο Τατόι Αττικής. Κουμπάροι, ο 
Δημήτρης Μπάκας και ο Χρήστος Χατζής.

Βάπτιση
Ο Θοδωρής Νικολάου (γιός της Μαρίας 
Ι. Τσιτσιρίδη) και η σύζυγος του Νικο-
λέτα Γερονικολού, την Κυριακή 4 Ιουνίου 
2017, βάφτισαν το κοριτσάκι τους, στην 
Αγία Φιλοθέη Αττικής και του έδωσαν το 
όνομα της αξέχαστης γιαγιάς του. Καλότυχη 
η Μαρία μας.

Ένας ξεχωριστός γάμος έγινε στην Αθήνα 
την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017, στο Κτήμα 5 
Εποχές [Five Elements], στο Τατόι Αττικής. 

Πέραν των γνωστών και καθιερωμένων 
στην Αθήνα, ο γαμπρός και η νύφη ξεκίνησαν 
την εμφάνισή τους με σούστα, για να γίνει και 
στη συνέχεια από θέμα γλεντιού το έλα να δεις, 
που σε συνδυασμό με την πλειοψηφία των 
καλεσμένων νέων, κράτησε ως την ανατολή του 
ήλιου. Να πούμε ότι νύφη ήταν η Φωτεινή 
Κρουσταλάκη – κόρη του Γιώργη από το 
Ασήμι Ηρακλείου και της Μαρίας Τσιργώτη, 
κόρης τ’Αποστόλη από το χωριό μας. Γαμπρός 
ο Μανώλης Βάσιλας και αυτός Κρητικής 
και δη Αποκορωνιώτικης καταγωγής. 

Κουμπάροι, ο Δημήτρης Μπάκας και 
ο Χρήστος Χατζής. Κουμπάροι να σας 
ζήσουνε! 

Μάνο και Φωτεινή να Ζήσετε και να 
Ριζώσετε, κι’αυτό είναι σίγουρο, μετά το 
δεκάκιλο τσουβάλι ρυζιού που σας άδειασε 
μαζεμένο στο κεφάλι ο φίλος σας, πέραν 
των καλεσμένων κατά τον Ησαΐα. 

Ξεχωριστές βέβαια κι’ανεπανάληπτες 
και οι μαντινάδες που τους αφιέρωσε ο 
θείος τους Τερεζογιάννης.
Εκτός των άλλων είπε στο γαμπρό: 

Γαμπρέ τη νύφη ν’αγαπάς
παίρνε που και φουστάνι 
γιατί αλλιώς τα θηλυκά
δυο δυο θα σου τα κάνει.

Στη νύφη:
Νύφη αγάπα το γαμπρό
μα και τη πεθερά σου 
γιατί αυτή τον έκανε
τον άντρα τση καρδιάς σου.

Και τσοι καλεσμένους:
Ως είναι τ’άστρα τ’ουρανού 
τα ου γάμου οι καλεσμένοι
και στω παιδιώ σας τση χαρές 
να είστε ευτυχισμένοι. 

Κοπέλια να ζήσετε! 
Γιάννης Τερεζάκης 

Σε όλους ευχόμαστε να ζήσουν χαρούμενοι  
και ευτυχισμένοι, και οι συγγενείς, φίλοι  
και κουμπάροι να τους χαίρονται.

Τσακιράκη Γεώργιο  
του Γεωργίου  Αθήνα 100
Αβερκάκη Δημήτρη  Αρμένοι 30
Ζκέρη Βασίλη Αθήνα 20
Τσισμενάκη – Καβρουλάκη  
Μαρία Αυστραλία 150
Βαγιωνάκη Τούλα Αθήνα 60
Λεντάρη Άννα Χανιά 100
Σολινταδάκη  
Εμμανουήλ Χανιά 30
Φλεμετάκης Γαβριήλ Θεσ/νίκη 30
Τ.Ο.Ε.Β. Δυτικού  
Αποκορώνου Καλύβες 100
Μπολάνη Μανώλη Καναδά 50
Μυλωνογιάννη  
Αλέξανδρο Χανιά 30
Λαγαράκη Νικόλαο Αθήνα 20
Μυλωνάκη Λεωνίδα στη μνήμη  
Αναστασίου και Ιωάννη  
Στυλιανομανωλάκη Χανιά 100
Χριστοδουλάκη Νίκο  
του Ιωάννη Αθήνα 50
Πιπεράκη Μανώλη Αθήνα  20
Τερεζάκη Σπύρο Αθήνα 50
Παπαδάκη Ιωάννη  
του Μαθιού Αθήνα 20
Πανόπουλο Γεώργιο Αθήνα 20
Πατσουράκη Ευτύχη Χανιά 20
Καλλιβρετάκη-Νικολάου  
Ευαγγελία Χανιά 20
Τερεζάκη Κατίνα Αρμένοι 20
Πριπάκη Τάκη  Αθήνα 25

Πριπάκη-Κουρκούτη  
Ερασμία Λαμία 25
Πριπάκη-Πατσουράκη  
Ελισάβετ  Αθήνα 25
Μαραγκουδάκη Ντίνο Χανιά 20
Πατηνιωτάκη Σταύρο Χανιά 60
Μουντοκαλάκη Ειρήνη Αθήνα 50
Κουρομιχελάκη Βασίλη Αθήνα 20
Δαραβέλλα Ζαχαρούλα  
και Διονύση Αθήνα 50
Καλούδη Φανή Αρμένοι 20
Τσιτσιρίδη Χρήστο  
του Ιωάννου Χανιά  50
Τσιτσιρίδη Κατερίνα  
του Ιωάννου Χανιά 20
Καραγιαννάκη – Φακίρη  
Κατίνα Χανιά 20
Καλλιβρετάκη Αντώνη Αμερική 100
Ορφανάκη Μιχάλη Αρμένοι 20
Κουρομιχελάκη  
Λευτέρη Αθήνα 20
Νευράκης Νικηφόρος  Αθήνα  20

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.

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.

Νέοι Πτυχιούχοι 
Η Μαρία Κουρομιχε-
λάκη, κόρη του Αντωνίου 
και της Ευαγγελίας πήρε 
το πτυχίο της τον Μάρτιο 
του 2017, από το τμήμα 
Αγγλικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο Σπύρος Τσατσαρώνης, 
γιος της Άννας Κουρο-
μιχελάκη και του Κων-
σταντίνου Τσατσαρώνη, 
πήρε το πτυχίο του τον 
Μάιο του 2017, από το 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχο-
λής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου 
Πανεπιστημίου. 

Ο Ηλίας Χατζηδάκης, 
γιός του Γιώργου και της 
Χαρίκλειας Χατζηδάκη, 
πήρε το πτυχίο του από 
το τμήμα Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρολογίας της Α.Σ.
ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Ο Μάνθος Παπαδάκης, 
γιός του Γιάννη και της 
Χρυσούλας Παπαδάκη, 
πήρε το πτυχίο του από 
τη Σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχα-
νικών Υπολογιστών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνίου. 
Τους ευχόμαστε καλή 
σταδιοδρομία.

Γάμοι και Βαφτίσεις

Αριστερά ο 
Μάνθος και δεξιά  
ο αδερφός του 
Νίκος Παπαδάκης.

Αριστερά ο Ηλίας 
Xατζηδάκης και 
δεξιά ο Ρούσιος 
Μαρκάκης.


