
Ο Σύλλογος Αρμενιανών Αττικής «Ο 
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» σας ενημερώνει ότι 
η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας θα γίνει την 
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 
10.30 π.μ. στο Μεζεδοπωλείο ΕΞΩΣΤΡΕ-
ΦΗΣ –Πλαταιών 36 στο Μεταξουργείο. 

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να μετέχουν 
νωρίτερα στη λειτουργία της εκκλησίας 
της Αγίας Τριάδος στην οδό Πειραιώς, 
που συλλειτουργεί εκείνη την ημέρα 
ο συγχωριανός μας παππά Μανώλης 
Καβρουλάκης.

Aρμένοι
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Ένα εκτεταμένο αφιέρωμα στα μαγαζιά των 
Αρμένων ξεκινάει σε αυτό το τεύχος της «Ε», 
με τη φροντίδα της Κικής Βασάλου. Στο 
πρώτο μέρος φιλοξενούμε το Κρεοπωλείο 
του Κουτσούπη, το καφενείο του Μιχάλη 
και το Κιόσκι του Μανούσου και της 
Μέλπως.

Το χωριό μας είχε ανέκαθεν ιδιαίτερη 
κίνηση. Η τοποθεσία του, η καρπερή γη 
του, ο κόσμος του που κάποτε ήτανε πολύς, 
τα σχολεία του· στο μεγαλύτερο μέρος της 
ιστορίας τους οι Αρμένοι παρουσιάζονται με 
αυξημένη δραστηριότητα. Ακόμα θυμούνται 
μερικοί τα περισσότερα από δέκα καφενεία, 
ταβέρνες και καταστήματα (περίπτερα, 
μπακάλικα, φούρνος) πριν από 30-40 
χρόνια, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν 

πέρασαν και χρονιές δύσκολες, που τα 
παλιά έκλειναν το ένα μετά το άλλο και 
τα καινούργια δεν είχαν ανοίξει ακόμα. 

Την τελευταία δεκαετία, ωστόσο, ένας 
αέρας ανανέωσης φαίνεται πως φύσηξε 
και στους Αρμένους. Ξεκινώντας από τους 
καλοκαιρινούς μήνες που ο πληθυσμός 
πολλαπλασιάζεται και το κέφι... περισσεύει, 
και συνεχίζοντας προς το χειμώνα και την 
πρόθεση όλο και πιο πολλών επαγγελματιών 
να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους· όλα 
δείχνουν πώς οι Αρμενιανοί -και κάμποσοι 
φίλοι τους μαζί- αγαπούν το χωριό, το 
στηρίζουν, έχουν ιδέες, όρεξη για δουλειά 
και, τις περισσότερες φορές, αντοχή για 
ξενύχτι. Δεν εξηγούνται αλλιώς...

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

2  σελ. 2: Εν τη οδώ Χοντρολιά(ς),  
του Μανώλη Ευθ. Πιπεράκη

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

2  σελ. 4&5: Επιχειρείν στους Αρμένους, 
της Κικής Βασσάλου

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

2  σελ. 7: Το Συνέδριο των 
Αποκορωνιωτών, του καθηγητή 
Αριστείδη Οικονομόπουλου 

2  σελ. 8 & 9: Η οδοιπορία μας καθόρισε, 
της Πόπης Γαβριλάκη-Λαμπρινέα

Καλά Χριστούγεννα  
& Καλή Πρωτοχρονιά

Χριστούγεννα 2017

2  σελ. 9: Περιμένοντας το μαθητικό, του 
Γιώργου Καπριδάκη

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

2  σελ. 12 & 13: Οι Αποκορωνιώτες στη 
Σιάτιστα, του Γιώργου Γιακουμινάκη

2  σελ. 13: Εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, 
και ο «Οδηγισμός στους Αρμένους.

2 σελ. 14: Αυτοί που φεύγουν…  
2  σελ. 15: Έγραψαν για μας & Επιτυχίες
2  σελ. 16: Κοινωνικά
2  σελ. 16: Νέα από τους Αρμένους

Καλά Χριστούγεννα  
και ευτυχισμένος  

ο νέος Χρόνος 2018!

Με την ευκαιρία των εορτών των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς η 
«Ελευθερόπολι», τα Διοικητικά Συμβούλια 
του Συλλόγου Αρμενιανών Αττικής «ο 
Κριτοβουλίδης» και του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αρμένων, απευθύνουν σε 
όλους τους Αρμενιανούς, όπου και αν 
βρίσκονται, θερμές ευχές για υγεία, 
χαρά και προκοπή.

Τα κάλαντρα  
της Πρωτοχρονιάς

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά,
ψηλή μου δεντρολιβανιά

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

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

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

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

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

και δε μας καταδέχεσαι.

Χρόνια πολλά  
Καλή χρονιά! 

Η πίτα των Αρμενιανών της Αθήνας

Τα μαγαζιά των Αρμένων

Περισσότερα στη σελίδα 4



ελευθερόπολις2

Στο μυαλό μου, βαθειά ριζωμένη, υπήρχε 
πάντα η ονομασία «Οδός Χοντρολιάς», με 

ένα συνοδευτικό αριθμό να την ακολουθεί. 
Τον αριθμό αυτό τον θυμόμουν, καλλιγραφικά 
γραμμένο, και στον τοίχο του σπιτιού μας, 
αριστερά από την… κεντρική είσοδο. Το όνομα 
της «οδού» το είχα δει, αμέτρητες φορές, να 
αναφέρεται στις ληξιαρχικές πράξεις, που 
είχα βγάλει κατά καιρούς για διάφορους 
λόγους. Ο ακριβής αριθμός, όμως, που το 
συνόδευε και που καθόριζε το σπίτι στο 
οποίο γεννήθηκα, στους Αρμένους Αποκο-
ρώνου, είχε διαγραφεί από το «σκληρό δίσκο» 
της μνήμης μου, άγνωστο για ποιόν λόγο. 
Φέτος το καλοκαίρι (2017), είπα να το ψάξω 
το θέμα. Φοβόμουν μήπως και σε κάποια… 
«μετακόμιση» προς τα Άνω μου ζητούσε ο 
Άγιος Πέτρος ληξιαρχική πράξη γεννήσεως 
για να καταχωρήσει την περίπτωσή μου στα 
αρχεία του (όταν -με το καλό- θα έφτανα στην 
επικράτειά του). Δεν γνωρίζω, βέβαια, εάν η 
γραφειοκρατία εκεί πάνω είναι τόσο αυστηρή 
όσο στη γη, αλλά εμένα μου αρέσει πάντα να 
παίρνω τα μέτρα μου εγκαίρως. Άντε, τώρα, 
να με στέλνει πίσω στη γη -σκεπτόμουν. 
Και τρόμαζα με την ιδέα του πήγαιν’ έλα. 
Με τι μέσον θα έκανα τη διαδρομή και με 
τι εισιτήριο. Θα έφτανε ένα απλό χάρτινο 
εισιτήριο, ή θα χρειαζόμουν αυτό το και-
νούριο το ηλεκτρονικό, ή -για περισσότερη 
σιγουριά- μια νέα ηλεκτρονική κάρτα, για 
πολλές διαδρομές και μειωμένο κόμιστρο; 
Μην ξεχνάτε ότι έχω μπει στη δεκαετία των 
70, των seventies, όπως λέμε όταν αναφε-
ρόμαστε στη μουσική (η οποία δεκαετία 
-κατά σύμπτωση- με εκφράζει απόλυτα). 

Πήγα, λοιπόν, στο ληξιαρχείο του Δήμου μας 
/Δημοτική Ενότητα Αρμένων, στις Καλύβες, 
και ζήτησα μια ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, 
κατά προτίμηση την αυθεντική. Ώσπου να 
κάνω τα ψώνια μου στο διπλανό Σούπερ 
Μάρκετ, είχαν ετοιμαστεί όχι μία, αλλά 
δύο ληξιαρχικές. Η μία σύγχρονη, και στη 
Δημοτική, δεν με εξέφραζε καθόλου. Η άλλη, 
όμως, φωτογραφικό αντίγραφο της πρωτό-
τυπης, ήταν διαμάντι. Είχε όλα τα στοιχεία 
που ήθελα, και ήταν συμπληρωμένη με 
καλλιγραφικά, χειρόγραφα γράμματα. Μόνο 
που την είδα, ξανάγινα παιδί. Αναφερόταν 
λεπτομερώς στη δήλωση που είχε κάνει ο 
πατέρας μου Ευθύμιος (κάτοικος Αρμένων, 
οδός Χοντρολιάς, αριθμός 148), προς τον 
«Ληξίαρχο» της Κοινότητος Αρμένων, κύριον 
Εμμ. Ν. Καλλιβρετάκη. Στη δήλωση αυτή, ο 
πατέρας μου, Θεός σχωρέσει τον, ανέφερε 

ότι στο σπίτι του, που βρισκόταν «εν τη οδῷ 
Χοντρολιά(ς)», η σύζυγός του Ευαγγελία 
έτεκε (γέννησε, δηλαδή) τον διάδοχο. Αυτόν 
που έμελε να βαπτιστεί τον επόμενο μήνα 
και να λάβει το χαρισματικό όνομα Εμμα-
νουήλ, όπως φαίνεται στο δεξιό περιθώριο 
της ληξιαρχικής. Και τότε ηρέμησα. Να και 
το οδός Χοντρολιάς, που θυμόμουν, να και 
το 148, που είχα ξεχάσει.

Τώρα, όμως, προέκυπτε νέος προβλη-
ματισμός. Να ήταν ο μικρός δρόμος του 
σπιτιού μου η οδός Χοντρολιάς, ή ο μεγάλος 
κεντρικός δρόμος που ξεκινούσε από το 
κέντρο του χωριού και έφτανε στο τέρμα 
της «πάνω γειτονιάς», όπως μου έλεγαν οι 
παλαιότεροι; Ζήτησα από τον γείτονά μου, 
Βαγγέλη Καβρουλάκη, να ζητήσει και αυτός 
μια δική του ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, 
για να δούμε, εκτός από το όνομα, τι γινόταν 
και με την αρίθμηση. Αυτό που μάθαμε ήταν 
ότι ο κεντρικός δρόμος ήταν πράγματι η 
οδός Χοντρολιάς και ότι οι μικροί κάθετοι 
σ’ αυτόν -δεξιά και αριστερά- έπαιρναν το 
όνομα του κεντρικού. Επίσης, ότι η αρίθμηση 
ήταν συνεχής και ενιαία για όλο το χωριό. 
Έτσι εξηγείται γιατί το σπίτι στο οποίο γεν-
νήθηκε ο Βαγγέλης (από την άλλη πλευρά 
του κεντρικού δρόμου) είχε τον αριθμό 165.

Χθες το βράδυ, που διάβαζα την ιστορία 

του Δημοτικού μας Σχολείου, στα αρχεία 
της «Ελευθερόπολης», διαπίστωσα ότι στα 
τεύχη 73 και 74 του 2014 αναφέρεται ότι 
το Σχολείο μας βρισκόταν στην περιοχή 
«χοντρολιά», όνομα που είχε πάρει από μια 
πελώρια ελιά, που υπήρχε κάπου εκεί. Θεός 
ξέρει από πότε. Από αυτή την ελιά θα πρέπει 
να είχε πάρει το όνομά του και ο κεντρικός 
δρόμος του χωριού μας, χαρίζοντας όμως την 
ονομασία του και σε όλες τις «παρόδους», 
μικρά δρομάκια και στενά, που τον έτεμναν. 

 Όταν, Σεπτέμβριο μήνα, γύρισα στην 
Αθήνα και τηλεφώνησα στον φίλο και ιστο-
ριοδίφη Χαράλαμπο Μπουρνάζο, με πληρο-
φόρησε -πέρα από το όνομα του κεντρικού 
δρόμου- ότι η αρίθμηση πρέπει να έγινε 
επί Μεταξά, και σταμάτησε να ισχύει λίγο 
πριν το 1950. Αυτό εξηγεί και το γιατί στη 
ληξιαρχική πράξη του Παύλου Καβρουλάκη 
(μεγαλύτερου αδερφού του Βαγγέλη) ανα-
φέρεται η οδός Χοντρολιάς, ενώ στου ίδιου 
του Βαγγέλη, που γεννήθηκε το 1949, δεν 
αναφερόταν κανένα όνομα οδού. 

Εδώ, τώρα, καταθέτω μια ιδέα: Μήπως 
θα ήταν εφικτό, κάποιοι συγχωριανοί, που 
γεννήθηκαν από το 1938 μέχρι το 1948, 
να ζητούσαν από μία ληξιαρχική πράξη, 
έστω προφορικά, για να μαθαίναμε πόσους 
κεντρικούς δρόμους είχε το χωριό μας, και 
πόσα περίπου σπίτια, εκείνα τα χρόνια; 
Λέω, μήπως;

 Εγώ, πάντως, την πληροφορία που ήθελα 
τη βρήκα. Και για το όνομα του κεντρικού 
δρόμου του χωριού μας, αλλά και για τον 
αριθμό του σπιτιού μου, ο οποίος, μάλιστα, 
μου επεφύλασσε μια μεγάλη συμπτωματική 
έκπληξη: Ο ίδιος αριθμός (148) αναφέρεται 
και στο πρώτο σπίτι που γεννήθηκα, στους 
Αρμένους, αλλά και στο μάλλον τελευταίο, 
όπου ζω σήμερα, στη Γλυφάδα. Οδός Χοντρο-
λιάς 148, στην πρώτη περίπτωση και οδός 
Γούναρη 148 στη δεύτερη. Και η σύμπτωση 
αυτή μου γεννάει στο μυαλό μια πονηρή ιδέα: 
Όταν έρθει η ώρα μου να συναντήσω τον 
Άγιο Πέτρο και με ρωτήσει πού κατοικούσες 
τέκνο μου, όταν ζούσες επί της γης, να του 
απαντήσω ότι θυμάμαι μόνο τον αριθμό 
148. Και ώσπου να ψάξει εκείνος να βρει σε 
ποιον δρόμο αναφέρεται ο αριθμός αυτός, 
για να δει την ταυτότητά μου -τι έκανα ή 
δεν έκανα όσο ζούσα στη γη, δηλαδή- να του 
ξεγλιστρήσω και να περάσω απαρατήρητος 
μέσα στον Παράδεισο. Γιατί, αν περιμένω 
να μου το επιτρέψει να εισέλθω επίσημα 
και με τη σφραγίδα του, συγχωρώντας ή 
παραβλέποντας τις αμαρτίες μου, το βλέπω 
μάλλον απίθανο. Αλλά αυτό ας ελπίσουμε 
ότι θα καθυστερήσει λίγο ακόμα, μια και ο 
εκδότης μας, ο Γιάννης ο Τσακιράκης, μου 
λέει ότι περιμένει λίγα κειμενάκια μου ακόμα, 
όσο έχει ακόμα η γραφίδα μου μελάνι.

 Ως τότε, λοιπόν, ας ευχηθούμε αλλήλοις: 
Καλά Χριστούγεννα να περάσουμε και 

Ευτυχισμένο και χωρίς προβλήματα το 
Νέο Έτος 2018!

Εν τη οδώ Χοντρολιά(ς)

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

μέχρι 23/02/2018.

ελευθερόπολις
Τριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου  

Αρμενιανών Χανίων  
«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» 

Εκδίδεται με τη συνεργασία  
της Τοπικής Κοινότητας Αρμένων

ΚΩΔΙΚΟΣ 4125
Εκδίδεται και διευθύνεται  
από συντακτική επιτροπή.

Δωρεές στον Τραπεζικό λογαριασμό 
Εθνικής Τράπεζας
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Εκδότης-Διευθυντής:  
Γιάννης Σ. Τσακιράκις

Σουλίου 124, 173.42 Αγ. Δημήτριος
Τηλ. 210-99.16.613  

Email: itsakir@otenet.gr
www.armenoi.gr  
ISSN 1109-3056

Γράφει ο Μανώλης Ευθ. Πιπεράκης

Τα πειστήρια της ονοματολογίας του δρόμου, 
αλλά και της γεννήσεώς μου!
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Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

αντινάδες
Αγάπ’ αγάπ’ κοπελιές  
επήρανε το νου μου
και δε μ’ αφήνου να σταθώ 
στο σπίτι του κυρού μου.

Βασιλικάκι θα γενώ  
να φυτευτώ στο δέτη
να ρίχνω τσι κοντζέδες μου 
στσ’ αγάπης μου τον μπέτη.

Βασιλικάκι θα γενώ  
να φυτευτώ στο δώμα
να ρίχνω τσι κοντζέδες μου 
στσ’ αγάπης μου το δώμα.

Σα θέλεις ν’ αγαπιούμαστε 
κρυφά από τσι γειτόνους
βάλε μηλιά στην πόρτα σου  
να χώνομαι στσι κλώνους.

Μ’ όντε προβάλλω στο στενό 
και δε σε δω ντελόγο
ψύγομαι και μαραίνομαι  
σαν το κομμένο ρόδο.

Μα δε με γνοιάζει μένα μπλιό, 
αγάπη μου και ξάσου
κι αγάπες δεκατέσσερις  
βάλε στην αγκαλιά σου.

Τρακόσες αγαπητικές  
ήκαμα στον καιρό μου
και τουτηνά η γ-ύστερη  
θε νάν’ ο θάνατός μου.

Μ’ όντε προβάλλω στο στενό 
και δε σε δω ντελόγο 
ψύγομαι και μαραίνομαι  
σαν το κομμένο ρόδο. 

Πέμπω σου γω χαιρετισμό  
με το χελιδονάκι
’πο πάνω στη φτερούγα του 
χρυσό δαχτυλιδάκι.

(Ι. Ζωγραφάκης, «Γλωσσική  
ύλη εκ Κρήτης. Η ρωγδιά»,  
Ο εν Κωνσταντινουπόλει  
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος. 
Σύγγραμμα Περιοδικόν,  
τχ. 31, 1909)

θιβολές
Μα ίντα σουτ και σουτ!

Για πρώτη φορά το πήγαινε ο 
Ανωγειανός το παιδί του, βοσκα-
ρούδι μικρό, στην εκκλησία να 
προσκυνήσει τον Επιτάφιο. Μέσα 
στο συνωστισμό το χάνει από κοντά 
του. Άρχισε λοιπόν το φωνάζει.
–Μωρέ Γιάννη, μωρέ Γιάννη…
–Σουτ, του λέει κάποιος δίπλα του.
–Εσύ να κάνεις τη δουλειά σου, 
απαντά ξεκοφτά ο Ανωγειανός, 
κι εξακολούθησε να φωνάζει το 
κοπέλι του:
– Γιάννη, μωρέ Γιάννη…
Πάλι από δυο-τρεις μεριές του 
φωνάζουν: Σουτ!
–Μα ίντα σουτ και σουτ! Να 
χάσω εγώ το Γιάννη! θύμωσε ο 
Ανωγειανός.

Επάγγελμα: βενιζελικός
Τον καιρό που ο φανατισμός 
ανάμεσα σε βενιζελικούς και 
αντιβενιζελικούς ήταν στην ακμή 
του, γίνεται σ’ ένα δικαστήριο 
της Κρήτης μια δίκη κι ο ένας 
από τους αντίδικούς είναι βενι-
ζελικός, ο άλλος αντιβενιζελικός.
– Όνομα; ρωτά ο δικαστής, τον 
ένα από τους δύο.
–Τάδε, απαντά εκείνος.
–Κατοικία; 
–Στο τάδε μέρος.
–Επάγγελμα; 
–Βενιζελικός! Σφεντονίζει σαν 
ρουκέτα, με πείσμα και υπερη-
φάνεια, ο φανατικός βενιζελικός.
(από το βιβλίο «Αθιβολές» του Αριστ. 
Ι. Κριάρη, τόμ. Α΄, εκδόσεις «Κνω-
σός», Αθήνα 1976, σ. 209, 168)

Εμένα δα πιστέψεις  
γή του γαϊδάρου;

–Να μου δώσεις, θέλεις, μπάρμπα, 
το γάιδάρό σου, να πεταχτώ στ’ 
αόρι, απούχω κομμένο ένα γομάρι 
ξύλα, να τα κουβαλήσω σπίτι;
–Μετά χαράς θα σου τον έδινα, 
μα δεν είναι επαέ. Του συντέκνου 
μου τον ήδωκα, να φέρει, λέει, 
άχερα από το μετόχι.
Πάνω στην ώρα αρχίζει να γκανί-
ζει ο γάιδαρος από το παχνί του
–Ε, μπάρμπα, ντα μέσα τον έεις, 
κι απόις μου λες πως τον ήδωκες; 
–Μωρέ, ίντα μου λες; Εμένα δα 
πιστέψεις γή του γαϊδάρου;
(Δημοσιεύθηκε από τον  
Ε. Ταβλά, στην Κρητική Εστία, 
τχ. 127, το 1963).

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

όγου χάριν  
Ερωτόκριτος 

«Ερωτόκριτος», Κρήτη, γύρω στα 1610 ( Β1867-1976)

ΠOIHTHΣ
Kεντούν, ξυπνούσιν τ’ άλογα, και τα κορμιά μουλώνουν,
στο σιδερένιο κούτελο κι οι δυό τως αξαμώνουν.
Ήτονε τόσα η μάνητα του Kρητικού μεγάλη,
οπού τον εξανάκαμεν τση μάνητας η ζάλη,
κι έτοιας λογής, μ’ έτοιαν καρδιάν ήσφιξε το κοντάρι,
που δυο κομμάτια το ’καμε, πρι’ βρει τον Kαβαλάρη.
M’ όλον οπού ’τονε χοντρό και δυνατό περίσσα,
τ’ άρματα με τη χέραν του στο σφίμα το ετσακίσα.
Eύκαιρη επήγε η κοπανιά, αμή του Δρακομάχη
ηύρηκεν τον Xαρίδημο μ’ όχθρητα και με μάχη
Kαι το κοντάρι εσκόρπισε, κι επήεν πού και κομμάτι
κι η κοπανιά τον ήσωσεν εις το δεξόν του αμμάτι.
Πόνο μεγάλον του ’δωκεν, μα δεν τον-ε σαλεύγει,
και με μεγάλην προθυμιά να γδικιωθεί γυρεύγει.
M’ όλον οπού ’χε απ’ την αντρειάν και δύναμη μεγάλην
το τσάκισμα του κονταριού αποκάτω στη μασκάλην
εντράπηκεν ο Kρητικός, άφτει, ξεκοκκινίζει,
πως τα κοντάρια τα χοντρά στον άνεμον τσακίζει.
Kι ωσά λιοντάρι εγριέψε, φουσκώνει και μανίζει, 
στου Δρακομάχου τη μεράν ωσάν αϊτός γυρίζει.
Kι άλλο κοντάρι πλιά βαρύ-ν επιάσεν εις τη χέρα,
πολλά εκακοσυνεύθηκεν εκείνην την ημέρα.
Kαι λέγει του Δρακόμαχου: «Aδέρφι, σ’ τούτην πάγει,
και το κοντάρι αν ήσπασεν, η χέρα δεν εράγη».
Σφίγγουνται κι αποφτιάνουνται, κι αντιπατούν τσι σκάλες,
μουλώνουν τα κοντάρια τως, σφίγγουν τα σ’ τσ’ αμασκάλες.
Aγριεύγουσι, και τα φαριά σ’ έναν καιρόν κινούσι,
όλοι τση Xώρας στέκουσι με φόβον και θωρούσι
Σαν αγριεμένα νέφαλα, που σμίξουν και σφιχτούσι, 
και στράψουσιν, και τη βροντή πλιά δυνατά κτυπούσι,
και γρικηθεί σεισμός στη γη στη μάνηταν εκείνη―
έτσι στο συναπάντημα των αντρειωμένω εγίνη.
Eβρόντηξεν ο Oυρανός, σειούνται τση γης τα βάθη,
κι ήτο μια βρύση εκεί κοντά, και το νερό εθολάθη. 
Προς του μηλίγγου τη μεράν, που του κουτέλου ’γγίζει,
εξάμωσε ο Δρακόμαχος, και δυνατά μανίζει.
Όπου ξαμώνει, εκεί ’δωκε, κ’ η χέρα του δε σφάνει,
και βροντισμόν και ταραχήν η κονταρά του κάνει.
Προς του μηλίγγου τη μεράν ήδωκεν το κοντάρι, 
ζάλη ηύρηκεν τον Kρητικόν, τ’ όμορφο παλικάρι.
Oμπρός στη σέλα ακούμπησε, και τ’ άλογο επορπάτει,
το χαλινάρι δεν κρατεί, τσι σκάλες δεν επάτει.
Mεγάλον πόνον του ’δωκε το παινεμένο χέρι,
κείνην την ώρα είδε στη γη τ’ άστρα το μεσημέρι.
Aκόμη άλλη έτοιαν κοπανιά δεν του ’λαχε να πάρει,
μηδ’ εκονταροκτύπησε με τέτοιον Kαβαλάρη.
Ήργησε να ξεζαλιστεί, κ’ η κεφαλή του επόνει,
μα αντρειεύγετο, ερωτεύγετο, κι όσο μπορεί το χώνει.
Oι κονταρές του Kρητικού, που άνθρωπο δε λυπούνται, 
κι ότινος κι αν εδώκασιν, πάντα τώσε θυμούνται,
εκάμα’ σου, Δρακόμαχε, πράμα, που δεν εθάρρεις,
και χάμαι σ’ επεζέψασιν, οπού ’σουν καβαλάρης.

Συνέχεια στη σελίδα 14



ελευθερόπολις4

Επιχειρείν στους Αρμένους

Ένα εκτεταμένο αφιέρωμα 
στα μαγαζιά των Αρμένων 

ξεκινάει σε αυτό το τεύχος της 
«Ε». Στο πρώτο μέρος φιλο-
ξενούμε το Κρεοπωλείο του 
Κουτσούπη, το καφενείο του 
Μιχάλη και το Κιόσκι του 
Μανούσου και της Μέλπως.

Της Κικής Βασσάλου 

Το χωριό μας είχε ανέκαθεν ιδιαίτερη 
κίνηση. Η τοποθεσία του, η καρπερή γη 
του, ο κόσμος του που κάποτε ήτανε πολύς, 
τα σχολεία του· στο μεγαλύτερο μέρος της 
ιστορίας τους οι Αρμένοι παρουσιάζο-
νται με αυξημένη δραστηριότητα. Ακόμα 
θυμούνται μερικοί τα περισσότερα από 
δέκα καφενεία, ταβέρνες και καταστήματα 
(περίπτερα, μπακάλικα, φούρνος) πριν από 
30-40 χρόνια, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι 
δεν πέρασαν και χρονιές δύσκολες, που 
τα παλιά έκλειναν το ένα μετά το άλλο και 
τα καινούργια δεν είχαν ανοίξει ακόμα. 

Την τελευταία δεκαετία, ωστόσο, ένας 
αέρας ανανέωσης φαίνεται πως φύσηξε 
και στους Αρμένους. Ξεκινώντας από τους 
καλοκαιρινούς μήνες που ο πληθυσμός 
πολλαπλασιάζεται και το κέφι... περισσεύει, 
και συνεχίζοντας προς το χειμώνα και την 
πρόθεση όλο και πιο πολλών επαγγελμα-
τιών να συνεχίσουν τη δραστηριότητά 
τους· όλα δείχνουν πώς οι Αρμενιανοί 
-και κάμποσοι φίλοι τους μαζί- αγαπούν 
το χωριό, το στηρίζουν, έχουν ιδέες, όρεξη 
για δουλειά και, τις περισσότερες φορές, 
αντοχή για ξενύχτι. Δεν εξηγούνται αλλιώς 
τα ωράρια των καταστημάτων του χωριού 
μας! 'Η μπορεί και να εξηγούνται... Γιατί 
ποιος λέει όχι στην καλή παρέα; 

Ήταν στα 1953 όταν ο πατέρας του Κωστή, 
Στέφανος Κουτσουπάκης, αγόρασε μαζί με 
τον αδελφό του, το κτίριο που στεγαζόταν 
τα προηγούμενα χρόνια η χωροφυλακή, 
στην είσοδο της πλατείας και ακριβώς 
δίπλα στον Αη Γιάννη, για να στήσει το 
κρεοπωλείο και τυροκομείο του. Σχεδόν 
τριάντα χρόνια αργότερα, το 1985, η 
επιχείρηση πέρασε στα άξια χέρια του 
εικοσιπεντάχρονου τότε Κωστή, ο οποίος 
διατήρησε την αρχική δραστηριότητα 

του μαγαζιού και συγχρόνως το εξέλιξε 
όσο περισσότερο και καλύτερα μπορούσε. 

Σήμερα δουλεύει νυχθημερόν -δεί-
χνει και μια ιδιαίτερη προτίμηση στις 
μεγάλες ώρες- και πουλάει προσεκτικά 
επιλεγμένα ντόπια κρέατα, δικά του τυριά, 
γιαούρτι, γάλα, μέλι, στάκα, ελιές, όλα 
τα παραδοσιακά, πολλά αλλαντικά, και 
κάμποσα κατεψυγμένα -αφουγκραζόμενος 
τις ανάγκες της αυξημένης ομολογουμένως 
πελατείας του. Στα αλλαντικά έχει δώσει 
ιδιαίτερο βάρος, φέρνοντας ουκ ολίγες 
γκουρμέ λιχουδιές από διάφορα μέρη 
της Ελλάδας -«ψάχνω να βρω προϊόντα 

που δεν παράγουμε στην Κρήτη», λέει ο 
ίδιος-, ενώ εξαιτίας αυτών των γεύσεων 
που προσφέρει στους πιο εξοικειωμέ-
νους στα αλλαντικά ξένους πελάτες του, 
«κέρδισε» πριν από χρόνια ένα γερμα-
νικό δημοσίευμα που κυριολεκτικά τον 
εξυμνούσε.

Δεν είναι όμως μόνο τα πολύ καλά 
προϊόντα που θα βρει κανείς στον Κωστή, 
που κάνει ετούτο το μαγαζί ξεχωριστό 
και δημοφιλές. Είναι ασφαλώς αυτά, αλλά 

συγχρόνως είναι και η προσωπικότητα 
του ίδιου του Κωστή, οι φιλικές σχέσεις 
που έχει με όλους, το χαμόγελό του, η πιο 
δυνατή χειραψία στο χωριό, ίσως και σε 
ολόκληρο τον Αποκόρωνα. Μια φιγούρα 
σήμα-κατατεθέν των Αρμένων, που θα 
κεράσει τσικουδιά, φυστίκια, τυριά και 
ό,τι καλό και νόστιμο διαθέτει η κατσα-
ρόλα του, η τελευταία στάση κατά την 
περιφορά του επιταφείου της Μεγάλης 
Παρασκευής και ο άνθρωπος πίσω από 
το απίθανο γαριδοπίλαφο -αλησμόνητο 
κέρασμα, μεταξύ πολλών άλλων, της 
συγκεκριμένης ημέρας. 

Το Κρεοπωλείο-Τυροκομείο 
του Κώστα Κουτσουπάκη
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«Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού», 
ήταν για τον Μιχάλη το κλειστό εκείνο 
καφενείο της πλατείας, που αποφάσισε να 
ανοίξει στα 23 του χρόνια επιστρέφοντας 
από τον στρατό. Ήταν το Πάσχα του 1993 
όταν βρέθηκε να φτιάχνει τους πρώτους 
καφέδες και να σερβίρει τις πρώτες τσι-
κουδιές, «μέχρι να δω τι θα κάνω στη 
συνέχεια», όπως λέει χαρακτηριστικά 
ο ίδιος, και έκτοτε δεν έχει κλείσει το 
καφενείο ούτε μια μέρα. Και όχι μόνο 
αυτό. Ο χώρος επεκτάθηκε, καθώς τα 
επόμενα χρόνια νοίκιασε και το διπλανό 
κτίριο, αλλά πολύ περισσότερο αυξήθηκε 
η πελατεία του ξεπερνώντας τα στενά όρια 
του χωριού, όπως συμβαίνει στα περισ-
σότερα αντίστοιχα καφενεία. Ο Μιχάλης 
είναι ο ορισμός του επαγγελματία που 
αφουγκράζεται τις επιθυμίες των πελατών 
του και με χαρά τις ικανοποιεί. 

Η όλη ιστορία ξεκίνησε όταν άρχισαν 
από τους θαμώνες, τα μεσημεριανά και 
βραδινά τσιμπούσια: κάτι που αγόρασαν 
από τον Κουτσούπη, ένα κιλό φρέσκα ψάρια 
που πήραν από τον ψαρά και ταιριάζουν 
με τη μπίρα, ένας ντάκος και μια τηγανιτή 
πατάτα να συνοδέψουν την τσικουδιά και 
πάει λέγοντας. Ο Μιχάλης και μαζί του η 
σύζυγός του Αργυρώ, και τα καλοκαίρια, 
καλοί βοηθοί τα παιδιά τους, ο Βαγγέλης 
και η Μαρία, ετοιμάζουν μεζέδες κάθε ώρα 

και στιγμή της μέρας και της νύχτας, το 
μαγαζί παραμένει ανοιχτό μέχρι να φύγει 
η τελευταία παρέα, και το καλοκαίρι... γίνε-
ται πια το αδιαχώρητο. Και το καφενείο 
λειτουργεί σχεδόν 24ωρο. Περήφανα και 
αδιαμαρτύρητα.

Στέκι της κάθε επόμενης νεολαίας των 
Αρμένων, στέκι και των μεγαλύτερων για 

πρέφα, για τάβλι, για εφημερίδα, για ποτό 
και κουβέντα, απλώς για την παρέα. Το 
Καφενείο του Μιχάλη είναι το after του 
χωριού μας και ένας πολύ καλός λόγος για 
να μην απομακρύνεται κανείς από τους 
Αρμένους τα βράδια του καλοκαιριού. Και 
απ' ό,τι φαίνεται, τις μέρες και τα βράδια 
όλων των εποχών.

Δεν ήταν δύσκολο για την Μέλπω και τον 
Μανούσο να επιλέξουν όνομα για το μαγαζί 
τους. Η ατελείωτη γραφειοκρατία που 
απαιτείται για να ανοίξεις μια επιχείρηση 
τους έφερε -μεταξύ άλλων- στο Υποθηκο-
φυλακείο Βάμου, όπου αναζητώντας τους 
τίτλους ιδιοκτησίας του ιστορικού οικογε-
νειακού κτιρίου που θα λειτουργούσαν το 
καφέ τους, ανακάλυψαν ότι η τοποθεσία 
εκείνη ονομαζόταν επί Τουρκοκρατίας 
«κιοσκ». Η λέξη αυτή αρχικά παραπέμπει 
στην παχιά σκιά που σχηματίζεται από 
κάτι, εν προκειμένω από τα πλατάνια, 
και γενικότερα (και μεταφορικά) σε όλους 
εκείνους τους πάγκους με τη χαρακτηρι-
στική τέντα προστασίας από τον ήλιο, που 
βλέπει κανείς σε ολόκληρη την Τουρκία. 
Το Κιόσκι λοιπόν, άνοιξε τον Αύγουστο του 
2016, όταν το ζευγάρι ήρθε αντιμέτωπο 
με την ανεργία. 

Προερχόμενος από τον χώρο του κοσμή-
ματος ο Μανούσος και από τις πωλήσεις η 
Μέλπω ένωσαν τις δυνάμεις, την αισθητική 
και την εμπειρία τους, πραγματοποίησαν 
ενδελεχή έρευνα αγοράς και αποφάσισαν 
να διαφοροποιηθούν από τα υφιστάμενα 
μαγαζιά της ευρύτερης περιοχής και να 
επενδύσουν στη σύγχρονη τάση που ονο-
μάζεται καλός, ποιοτικός καφές. Εσπρέσο 
μπαρ και μίνι μάρκετ ήταν η αρχική ιδέα 
προκειμένου να είναι βιώσιμη η επιχεί-
ρηση χειμώνα-καλοκαίρι, ωστόσο ο κόσμος 

φαίνεται πως αγκάλιασε πολύ περισσότερο 
τον καφέ και τα παρελκόμενά του, όπως 
και τις πιο ντέλι επιλογές που μπορεί να 
βρει στο Κιόσκι, οπότε και το ύφος του 
μαγαζιού μέρα με τη μέρα αλλάζει. 

Ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιάτες και 
κούκις, ψωμί από ξυλόφουρνο και καμιά 
δεκαριά διαφορετικά σπιτικά γλυκά (τσι-
ζκέικ, λεμονόπιτα, ζουμερή σοκολατόπιτα, 
καρυδόπιτα, γαλακτομπούρεκο κ.ά.), μαζί 
με μια καλά ενημερωμένη λίστα κρασιών 
κυρίως από την Κρήτη κατατάσσονται στα 

ευπώλητα του μαγαζιού, με τα ράφια του 
μίνι μάρκετ να αποδυναμώνονται και τα 
καθίσματα εντός και εκτός μαγαζιού να 
αυξάνονται. Το καλοκαίρι λειτούργησε και 
η πίσω αυλή για όσους ήθελαν να ξαπο-
στάσουν για να απολαύσουν τον πρωινό 
καφέ τους, ενώ πριν από λίγες εβδομάδες 
τοποθετήθηκαν στο εσωτερικό του χώρου 
δυο σταντ και ένα φανταστικό μοναστη-
ριακό τραπέζι για τους χειμωνιάτικους 
θαμώνες. Ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι 
αργά το βράδυ.

Το Καφενείο του Μιχάλη Ορφανάκη

Το Κιόσκι της Μέλπως και του Μανούσου Χαιρετάκη
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΕΡΩ
«Εμπήκαμε, Μανουσιό μου, στα ιντερνέθια!»

Λαχανιασμένη η γρα Βγενιά η Φουράκαινα 
και μ’ αναψοκοκκινισμένα τα μαγουλάκια 

τζη από τη χαρά και το τζιριτιχτό, εμπήκε 
σαν το σίφουνα στο σπίτι κι ανάγγειλλε τ’ 
αντρούς τση τα καινούργια μας καλημέντα 
των Αρμενιανών, ως τα ’κλεψε τ’ αφτί της 
να τα κουβεδιάζουν πασίχαροι οι χωριανοί 
στην Πλατεία, την ώρα που ’πέρνα η Βγενιά.

–Εμπήκαμε, Μανουσιό μου, στα ιντερνέ-
θια! Μόνο σήκω να κατεβείς στα μαγατζιά, 
να μάθεις τα καθέκαστα.

–Κι ίντα ’ναι ’δα, γυναίκα, τούτανά τα 
ιντερνέθια, και μου χοροπηδάς σα να σου 
χαρίσανε τη χρυσή γουρούνα;

–Δεν τα καταλαβαίνω γω, άντρα μου, 
αυτάνα τα ευρωπαϊκά, μ’ από τα περίχαρα 
πρόσωπα τω χωριανώ κατάλαβα πως εμπή-
καμε σε σπουδαίο μπάλο, και ποιος στσι 
χάρες μας από ’δα κι ομπρός!

–Μωρή ’συ ζαβή, σαν τη λάλη σου τη 
Σοφουλιά μου το λαλείς εδά κι εσύ. Απού 
στον πόλεμο επήγ’ ένα βράδυ στου Κουκου-
ρακιού ν’ αγοράσει λαλινόμπροκες, γιατί 
ξεκαρφώσανε τα λουριά από τα λαλίνια και 
δεν εμπόριε να πάει το πρωί στσ’ ελιές. Μα 
ως εμπήκε στο μαγατζί είδε τσ’ αθρώπους που 
μαζώνουντανε συνήθως στου Γιωργάκη για 
να μάθουνε και να κουβεδιάσουνε κιανένα 
νέο του πολέμου, να κάθουνται συλλογισμένοι 
κι αμίλητοι, κι εκατάλαβε πως πράμα νίκες 
θαν είχε πάλι ο κακοθάνατος ο Γερμανός, 
μα ντράπηκε να ρωτήξει, γυναικ’ αυτή τσ’ 
άντρες, γιάντα ’ναι συννεφιασμένοι κι ίντα 
συλλογούνται αμίλητοι.

Μα ως επουσούνισε κι έφευγε, είδε στην 
πόρτα την Καούραινα, κουκουβιασμένη κι 
εκείνη, και την ερώτηξε:

–Είντα ’ναι, Στυλιανή, η βουβαμάρα 
κι η περισυλλογή ετούτη που σας έπιασε 
ούλους απόψε;

–Έπεσε, κακορίκη, το… Τομπρούκ. Μόνο 
γροίκα στο σπίτι σου και μη ρωτάς άλλα, 
γιατί μαθεύτηκε το πράμα από κρυφό ράδιο 
και το ’χουνε μυστικό.

Επήρε τότες η λάλη σου το δρόμο για 
το σπίτι τζη, τζιριχτή και παραλοϊσμένη, 
και στο δρόμο απάντηξε την Κατερίνη τη 
μαμή, που ακούγοντάς την ν’ αγκομαχεί 
και να σιγομιλεί μοναχή τζη:

–Ώφου, κι ώφου, κι είντα μας εμέλ-
λουντανε πάλι των άμοιρων! την ερώτηξε 
σπασοχολιασμένη:

–Ίντα ’παθες, γειτόνισσα, κι ίντα ’ναι 
τα που μας ηύρανε πάλι;

–Έπεσε, Κατερίνη, το Τομπρούκ! Και 
μη ρωτάς, γιατ’ είναι πράματα μυστικά κι 
επικίντυνα να τα κουβεδιάζεις.

–Έπεσε το Τομπρούκ; Γραφτό μας ήτονε 
πάλι κι ετούτο, έκαμε τρομαριασμένη κι 
η μαμή.

Κι επήρανε κι οι δυο, δάρμενες και 
κλαϊμένες την ανηφόρα για τα σπίθια ντους. 
Μα των απάντηξε στο δρόμο ο Κωστής ο 
Θυμαλιός, που πήγαινε στα οζά ντου, κι ως 
τσ’ είδε να χτυπιούνται και να καταριούνται 

τη μοίρα ντους, τσι ρώτηξε:
–Ίντα ’ναι μωρέ; Ίντα πάθετε και τζιριτάτε 

αγκρισμένες;
–Έπεσε Κωστή το Τομπρούκ!
–Κι ίντα ’ναι τούτο το Τομπρούκ; Κομή-

της είναι κι έπεσε στην κεφαλή σας και 
σάσε ζαβλάκωσε το νου και παραμιλείτε 
νυχθιάτικα;

–Εγώ δεν κατέω, λέει τότες η Κατερινιά, 
μόνο ρώτα τη Σοφιά, π’ αυτή μου τόπε κι 
εμένα.

–Ίντα ’ναι, Σοφουλιά, το Τομπρούκ, ρωτά 
τότες τη λάλη σου ο Θυμαλιός.

–Κατέω κι εγώ Κωστή! Είπε μου ντο κι 
εμένα, τρομαριασμένη η Καουροστυλιανή, 
μα μ’ αβίζαρε να γλακώ στο σπίτι μου και 
να μην τα ρωτώ τ’ άλλα. Εκατάλαβα όμως 
από την τρομάρα τζη, πως πράμα λοιμική 
θαν είναι, πράμα δάγκειος γή πανούκλα, 
και κακό θα ’ναι το χάλι μας.

–Αμέτε, μωρέ σεις ζαβές, στα σπίθια σας, 
να καταλαγιάξετε, να ’ρθει ο νους στην κεφαλή 
σας, κι αφήστε τσι τροζάδες, των είπε τότες 
ο Θυμαλιός και τσ’ απόβγαλε γελώντας…

–Γροικάς τα, Βγενιά μου, τση λάλης 
σου τση μωρόπιστης τα παθήματα και τα 
τροζαρίσματα; Μα το ίδιο θωρώ να μου 
πολιτεύεσ’ εδά κι εσύ. Άκουσες μια κουβέ-
ντα, είδες και τσ’ αθρώπους περίχαρους, 
κι ο ούργιος σου ο νους έπιασε κι έπλασε 
παραμύθια. Πως εμπήκαμε στο κοφτήριο 
τση μπάγκας όπου κόβουνε τη μονέδα να 
μας τήνε μοιράσουνε των Αρμενιανώ, γιατ’ 
έχομε χωριανό στο γκουβέρνο!

Η Βγενιά όμως δεν είχε μεταπεισμό και 
καταλαγιασμό, και για να τήνε ξεφορτωθεί 
ο Μανούσος εσηκώθηκε κι επήγε στην 
Πλατεία, όπου του εξηγήσανε τα συμβάντα, 
για το πού μπήκαμε και για ίντα δόξες, όι 
παράδες, πανηγυρίζομε, δείχνοντας του και 
την «Ελευθερόπολη» που τα ’γραφε αυτά.

Κι ως εγάιρε στο σπίτι του κι αντίκρισε 
τη Βγενιά να τόνε περιμένει να ν’ ανιμένει 
να τση πει τα ρόδινα και τα χρυσά μαντάτα.

–Όρσε! τση κάνει, με την απαλάμη ανοι-
χτή, αντίς για χαιρετισμό. Νάτηνε, μωρή, 
τη χρυσή γουρούνα που θαν εμοίραζε σε 
κάθ’ αρμενιανό κι από ’να γουρουνάκι 
τση χρυσό. Δέξου, το λοιπόν, κι άλλο ένα 
παλαμίδι από μένα, και κάτσε δίπλα στο 
σκαμνί να σου τα εξηγήσω, ως μου τα 
εξηγήσανε κι εμένα στη πλατεία.

Ένα γυαλί ’ναι, μωρή κουζουλή, κι ετού-

τανα τα ιντερνέθια που μπήκαμε, κι όπου 
θα μάσε γράφουνε, λέει, από ’δα κι ομπρός 
ούλους τσ’ Αρμενιανούς, να μας σε μάθουνε 
στα πέρατα του κόσμου.

Φέρε μου από το σοφαδάκι το εφημερι-
δάκι μας που γράφει τη διεύθυνσή μας των 
Αρμενιανώ σ’ αυτάνα τα ιντερνέθια. Θώριε 
τα, τούτα τα ξένα γράμματα με τσι σουβλερές 
μύτες σαν τσι τσίχλες: www. Ντεμπλαγιού, 
νταμπουλουγιού, ντεμπουλουγιού τη δια-
βάζουνε τούτη τη σολωμονική. Και ποιος 
στσι χάρες σου, Βγενειό μου, π’ από ’δα κι 
ομπρός μου ’πανε πως θα σε γράφουνε… 
Τζένη γή Τζίνη!

–Ω, τσ’ αφορεσμένους! Πατελόνι, Μανούσο 
μου, τζίνι που ’λένε κείνα τα μπλάστρια, 
τσι σωλήνες, που φορούνε τα κοπέλια κι οι 
πεντζεχρούλες, θα με κάμουν οι αντίχριστοι. 
Και ποιος πονηρός, τσι τσίτωσε να μάσε 
βάλλουνε σ’ ετούτα τα γαζέπια τα ιντερνέθια;

–Εβαλάνε μας, λέει, γιατί έπρεπε, Τζένη 
μου…

–Μανουσιό! Τέθοια αστεία δεν μου 
χρειάζουνται.

–Έπρεπε, λέει, Βγενιά μου, κι εμείς οι 
Αρμενιανοί, ως κάνουν ούλα τα μιλέτια, ν’ 
αποχτήσομε δημόσιες σχέσεις, να μαθαί-
νουνται οι προκοπές μας, και να μη ζούμε 
κρουφά του Θεού.

–Καλές είναι, μωρ’ εσείς, των είπα κι εγώ, 
τούτες οι δημόσιες σχέσεις, ως τσι λέτε, κι 
άλλες φέστες που πολεμάτε, μόνο να ’χετε το 
νου σας να μη γενούνε κι εμείς δημοσιοχέστες, 
σαν εκείνους τσι παραθυράτους καλεσμένους 
του γυαλιού, που βγάνουνε τ’ άντερά ντους 
και μας τα δείχνουνε κάθε βράδυ.

–Και δεν σου γιουρουντίξανε;
–Όι. Εγελάσανε και μ’ εκεράσανε και 

μια διπλή ρακή.
Κέρασέ με, το λοιπός κι εσύ άλλη μια 

διπλή, κι εγώ σου τραγουδώ δύο μαντινα-
δάκια, που σου ’λεγα πρι σε στεφανωθώ, 
τότες που μου ’κανες τα πεισματικά:

Πείσμα το πείσμα καταλεί  
κι ο σάρακας τα ξύλα,

και το δικό σου το φιλί,  
φονιά με κάνει, σκύλα.

Διάλε τον κικιρίκο σου,  
διαόλου θυγατέρα,

πώς με θωρείς και καίγομαι  
κι εσύ ξανοίγεις πέρα.

Σκουτελοβαρίχνω σας
Ο γέρω Χαράλαμπος

Σημειώνομε για τους νεαρούς αναγνώστες μας 
ότι το Τομπρούκ, στο οποίο, εκτός των άλλων, 
αναφέρεται το σημερνό «Γραμματσάκι», είναι 
πόλη και λιμάνι της Λιβύης, μεγάλης στρα-
τηγικής σημασίας, επίκεντρο παρατεταμένων 
συγκρούσεων κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
H κατάληψή του από τους Γερμανούς το 1942 
δημιούργησε μεγάλες ανησυχίες και στους 
υπόδουλους στα ναζιστικά στρατεύματα λαούς.
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Παρακολούθησα το «Β’ Παγκόσμιο Συνέ-
δριο Αποκορωνιωτών», από 31/08 έως 

04/09/2017, για να μάθω περισσότερα για 
αυτή τη σπουδαία επαρχία της Κρήτης, 
αλλά και να ακούσω για την πρόσφατη 
πρόοδο και τις μελλοντικές προοπτικές. 
Η οργάνωση του συνεδρίου ήταν άριστη 
και το πλείστον των παρουσιάσεων που 
παρακολούθησα άριστα προετοιμασμένες. Η 
φιλοξενία προς τους συνέδρους στα χωριά 
της Επαρχίας που επισκέφτηκαν ήταν θερμή 
και γενναιόδωρη. Θερμά συγχαρητήρια και 
έπαινος αξίζουν σε όσους μόχθησαν για 
το πολύ επιτυχημένο πολιτιστικό γεγονός. 
Κατά την εναρκτήρια τελετή, έγιναν τα 
αποκαλυπτήρια του ανδριάντα και απο-
δόθηκε η οφειλόμενη τιμή στο σπουδαίο 
άνθρωπο και οραματιστή και εργάτη της 
προόδου αείμνηστο Ειρηναίο Γαλανάκη.

 Όπως είχε πει ο σπουδαίος Ιεράρχης 
στην έναρξη του Α’ Συνεδρίου πριν 30 
χρόνια το 1987, στην οποία πρωτοστάτησε, 
στόχος ήταν να προκληθεί μια κινητοποί-
ηση όπως οι επαναστατικές συνελεύσεις 
του 1821, 1866-70, 1897-98 που τότε μεν 
είχαν στόχο την ελευθερία τώρα όμως τη 
δημιουργία. Είχε μάλιστα συγκρίνει το 
εντυπωσιακό πνεύμα δημιουργίας κατά την 
πρώτη 25-ετία του περασμένου αιώνα με 
την τελευταία 25-ετία, κατά την οποία τα 
χωριά μας μετατρέπονταν σε γεροκομεία 
και νεκροταφεία. Μετά το Α’ Συνέδριο του 
1987 ακολούθησαν και συνδιασκέψεις για 
συγκεκριμένα έκτακτα θέματα της Επαρ-
χίας, όπως η εγκατάσταση βιομηχανικής 
ζώνης μεταξύ Βάμου και Κάϊνας.

 Όπως αναφερόταν στην προκήρυξη του 
πρόσφατου Β’ Συνεδρίου, οι παρουσιάσεις 
θα μπορούσαν να ανήκουν σε πολλές 
θεματικές περιοχές: Ιστορία, Πολιτισμός, 
Θρησκεία, Αρχαιολογία, Λαογραφία, Παρά-
δοση, Εκπαίδευση, Γλώσσα, Οικονομία, 
Ανάπτυξη, Τουρισμός, Φύση-Περιβάλλον, 
Υγεία και άλλα. Επομένως στόχευε στην 
κατά το δυνατόν προβολή μιας πλήρους 
γνώσης για την επαρχία και λιγότερο σε 
επιλεκτική παρουσίαση, συμπεράσματα 
και προτάσεις πάνω σε επιλεγμένα θέματα 
αυξημένης προτεραιότητας.

 Ίσως, μετά την εμπειρία των 2 πολύ 
επιτυχημένων συνεδρίων γενικότερης 
θεματολογίας για την Επαρχία, και το 
μεγάλο ενδιάμεσο κενό των 30 ετών, θα 
έπρεπε ο πολύ χρήσιμος αυτός Θεσμός, 
παράδειγμα και για άλλες περιοχές της 
χώρας, να συνεχιστεί σε τακτικότερα χρονικά 
διαστήματα και με επίκαιρα στοχευμένη 
θεματολογία. Σε μια τέτοια περίπτωση 
ίσως θα μπορούσε:

Το «Συνέδριο των Αποκορωνιωτών» 
να διοργανώνεται ανά 5-ετία ή 6-ετία, 

Το Συνέδριο των Αποκορωνιωτών
Μια Επιτυχία, Σκέψεις για την Εξέλιξη

δηλαδή το Γ’ το 2022 ή 2023. Στον τίτλο 
ίσως περιττεύει η λέξη «Παγκόσμιο», η 
οποία δεν προσθέτει επί της ουσίας και 
ίσως δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες και 
απαιτεί σημαντικά κονδύλια για κάλυψη 
εξόδων σημαντικών ομιλητών από μακρι-
νές χώρες.

Τη διοργάνωση θα μπορούσε να ανα-
λαμβάνει το ιστορικό Ίδρυμα Αγία Σοφία 
με το αποδεδειγμένο πολυετές ενδιαφέρον 
και φροντίδα για την Επαρχία. Στο έργο 
αυτό μπορεί να συνεπικουρείται από το 
συστεγαζόμενο Ινστιτούτο Επαρχιακού 
Τύπου αλλά και από άλλους φορείς της 
Επαρχίας, της Περιφέρειας και όχι μόνο.

Η Οργανωτική Επιτροπή (ολιγομελής) 
πρέπει να αποτελείται κατά το δυνατόν 
από καταξιωμένα άτομα με τεκμηριω-
μένη γνώση και εμπειρία, τα οποία θα 
καλούνται να βάλουν χρόνο, κόπο και 
μεράκι. Θα επιλέγονται με πρωτοβουλία 
του Ιδρύματος μετά και από σχετικές προ-
τάσεις. Στην Τιμητική Επιτροπή μπορούν 
να περιλαμβάνονται και άτομα που είναι 
επικεφαλή φορέων που θα συνδράμουν 
τη διοργάνωση.

Η διάρκεια του Συνεδρίου μπορεί να 
είναι 4 ημέρες/συνεδρίες: η 1η ημέρα/
συνεδρία αφιερωμένη αποκλειστικά στην 
Ανάπτυξη της Επαρχίας (Γεωργία, Κτηνοτρο-
φία, Βιοτεχνία-Βιομηχανία, Μεταποίηση, 
Τουρισμός και άλλα), η 2η ημέρα/συνεδρία 
αφιερωμένη αποκλειστικά στο Περιβάλλον, 
τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς, 
τα προβλήματα από τη διαχείριση του 
χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
μόλυνση περιβάλλοντος, μέτρα κατά της 
ρύπανσης και άλλα, η 3η ημέρα/συνεδρία 
αφιερωμένη σε επιλεγμένες σημαντικές 
παρουσιάσεις για την Ιστορία και τον 
Πολιτισμό του τόπου. Και οι 3 συνεδρίες 
θα πρέπει να καταλήγουν σε συμπερά-

σματα και προτάσεις. Την 4η ημέρα θα 
συζητούνται διαδοχικά τα συμπεράσματα 
και οι προτάσεις με τη συμμετοχή και 
των φορέων και αρχών του τόπου, και θα 
διαμορφώνονται οι τελικές προτάσεις οι 
οποίες θα προωθούνται άμεσα από την 
Οργανωτική Επιτροπή στους φορείς του 
τόπου, την Κυβέρνηση και στον τύπο. Αυτό 
είναι απαραίτητο γιατί τα πρακτικά του 
Συνεδρίου συνήθως και καθυστερούν πολύ 
να εκδοθούν και περιλαμβάνουν πολλά 
και εκτεταμένα κείμενα. Οι 3 Συνεδρίες 
(ημέρες 1η-3η) θα πρέπει να βασίζονται 
κυρίως σε προσκεκλημένους ομιλητές, 
γνώστες των θεμάτων. Επιπλέον παρου-
σιάσεις θα μπορούν να διανέμονται κατά 
τις Συνεδρίες και να περιλαμβάνονται στα 
πρακτικά του Συνεδρίου ως εκτεταμένες 
περιλήψεις. Η παραπάνω θεματική διάταξη 
του Συνεδρίου βασίζεται στο γεγονός ότι 
η Ανάπτυξη και το Περιβάλλον αποτελούν 
τα θεμέλια για την επιβίωση του τόπου: 
θέσεις εργασίας για να κρατηθεί η νεολαία 
στον τόπο της και διαφύλαξη της φυσικής 
κληρονομιάς και ποιότητα ζωής.

Σημαντικό πλεονέκτημα για το Συνέ-
δριο της Επαρχίας θα είναι η ουσια-
στική συμμετοχή/παρακολούθηση από 
τους άμεσα ενδιαφερόμενους κατοίκους 
της περιοχής. Πολιτιστικοί σύλλογοι και 
κάτοικοι της Επαρχίας, οι οποίοι ευχαρί-
στως παρέχουν και άριστη φιλοξενία, θα 
πρέπει να καλούνται να παρακολουθούν 
και συμμετέχουν ενεργά στο Συνέδριο το 
οποίο τους αφορά άμεσα. 

Το παραπάνω τακτικό συνέδριο δεν 
αποκλείει έκτακτες συνδιασκέψεις για 
έκτακτα σοβαρά θέματα.

Ελπίζω οι παραπάνω σκέψεις να φανούν 
χρήσιμες σε μελλοντική διοργάνωση του 
Συνεδρίου των Αποκορωνιωτών. 

Γράφει ο Οικονομόπουλος Αριστείδης  
Ομότιμος καθηγητής Παν/μίου Κρήτης. Εκ μητρός Αποκορωνιώτης.
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Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύθηκε σε αφιέρωμα 
της εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα» στις 17 Σεπτεμβρίου 

2016, με τίτλο «Μαθητές - οδοιπόροι μιας άλλης 
εποχής» όπου η Πόπη Γαβριλάκη «εκπροσώπησε» τους 
οδοιπορούντες μαθητές προς στο Γυμνάσιο Βάμου. 

«Ξυπνούσαν αξημέρωτα, λίγο ψωμί για πρωινό, φόρτωμα τσάντας, 
όσοι είχαν παπούτσια τα φορούσαν οι υπόλοιποι ξυπόλυτοι 
και... στον δρόμο για το σχολείο. Όλα τα σχολικά τους χρόνια 
ένας ατέλειωτος ποδαρόδρομος από τα χωριά τους για να πάνε 
στα σχολεία της εποχής. Αυτοί ήταν οι οδοιπορούντες μαθητές. 
Παιδιά που χρειάζονταν να περπατάνε για ώρες κάτω από τη 
βροχή, το κρύο, τη σκόνη και τη ζέστη για να μάθουν γράμματα. 
Αυτούς τους οδοιπορούντες μαθητές που η θέληση για γνώση 
ήταν ικανή για να κατανικήσει τα τεράστια προβλήματα της 
εποχής, βρήκαμε και ταξιδέψαμε μαζί τους πίσω στον χρόνο».

Φορώ τη μαύρη μου ποδιά με το άσπρο πικεδένιο γιακαδάκι και 
συναντώ τις άλλες κοπέλες του χωριού. Παραπάνω θα συναντήσουμε 

Γυμνάσιο Βάμου 1961-66
1961-62, ημερήσια εκδρομή. Από αριστερά προς τα δεξιά πάνω: 
Ρούλα Λεντάρη, Στέλλα Πατηνιωτάκη, Κατίνα Λαμπαθάκη, Μαρίκα 
Κουτσουπάκη, Πόπη Γαβριλάκη. Από αριστερά κάτω: Ρηνιώ 
Μποτωνάκη, Ιωάννα Καλτσαντωνάκη, Πόπη Καβρουλάκη, Πιπίνα 
Νικητάκη, Ρένα Κουρομιχελάκη και Ειρήνη Κουτσουπάκη.

1965-66, εκδρομή της Γ’ Λυκείου, ο γύρος της Κρήτης. Εδώ στον 
Τάφο του Καζαντζάκη.

1965-66, εκδήλωση στο τέλος του έτους.

1962-63, γιορτή για την άνοιξη. Καθηγητές: το ζεύγος Πρινιανάκη 
-Μαρκουλάκη, αρμενιανοί μαθητές: Κωστής Τσακιράκης και Πόπη 
Γαβριλάκη.

1963-64, 25η Μαρτίου. Καθηγητής ο Γεώργιος Πλεμμένος. Δια-
κρίνονται από το χωριό ο Κωστής Τσακιράκης, η Πόπη Γαβριλάκη 
και πολλοί άλλοι από τα γύρω χωριά, ανάμεσά τους ο Μιχάλης 
Καμαριωτάκης. Αν και όλοι οι υπόλοιποι αγαπημένοι κι ακριβοί,  
δεν αναφέρω τα ονόματά τους για λόγους οικονομίας του χώρου.

Η οδοιπορία μας καθόρισε
Γράφει η Πόπη Γαβριλάκη - Λαμπρινέα
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τα αγόρια με τα μπλε πηλίκια και όλοι 
μαζί θα ανηφορίσουμε τις Χαλέπες του 
Λεντάρη, θα περάσουμε τους σπήλιους, 
θα σκαρφαλώσουμε τ’ άγρια βράχια και θα 
βγούμε στην «κούρμπα» του δρόμου προς 
τον Βάμο, λίγο μετά τον Τσιβαρά. Εκεί θ’ 
ανταμώσουμε τους μαθητές από Τσιβαρά, 
Καλύβες, Στύλο και Νιο Χωριό. Θα μας προ-
λάβουν και τα χωριανάκια μας που είχαν την 
τύχη και διέθεταν ποδήλατο. Ο Μανώλης 
Πιπεράκης, ο Κωστής Τσακιράκης, ο Γιάννης 
Τερεζάκης, ο Θοδωρής Κουτσουπάκης και 
άλλοι πολλοί…Γιώργης, Σταύρος και Πιπίνα 
Νικητάκη, Ερασμία και Τάκης Πριπάκης, 
Πόπη Καβρουλάκη, Ειρήνη Κουτσουπάκη, 
Βασίλης Λαμπαθάκης, Κατίνα Λαμπαθάκη, 
Γιάννης και Στέλλα Πατηνιωτάκη, Μανόλης 
Τσακιράκης, Δημήτρης Αβερκάκης, Μαρία 
και Πόπη Γαβριλάκη, Άννα και Ηλίας 
Νικάκης, Καλλιβρετάκη Λιωλιώ, Λεντάρη 
Λούλα, Βαγγέλης Καβρουλάκης, Προεστάκης 
Γιώργης, Αντώνης και Κωστής. Προσπαθώ 
να θυμηθώ ονόματα, αλλά φοβάμαι ότι 
ξεχνάω πολλούς (…).

Οδοιπορούμε με ζέστη, οδοιπορούμε 
και με κρύο και βροχή. Σκοντάφτοντας και 
πέφτοντας, με βροντές να μας τρομάζουν 
και με αστραπές να σκίζουν το σκοτάδι και 
να μας δείχνουν το στρατάκι που χαλούσε 
η καταρρακτώδης βροχή. «Βρέξε Θεέ μου, 
βρέξε και φέξε, να βρούμε το δρόμο να 
πάμε στο σχολειό», μνημονεύουμε μέχρι 
σήμερα το χιούμορ του Κωστή Τσακιράκη.

Ο Κλωνάρης μας περιμένει στο προαύλιο. 
Συναισθανόμαστε τη φροντίδα και το νιάξιμο 
του μεγάλου δασκάλου και η καλοσύνη 
στα μάτια του μας ζεσταίνει την καρδιά. 
Τρέμοντας και βρεγμένα ως το κόκκαλο 
προλαβαίνουμε το κουδούνι και μπαίνουμε 
στην τάξη να γράψουμε Αρχαία Ελληνικά.

Μεσημεριάζει και κατηφορίζουμε. Από 
το ψιλικατζίδικο του Γιώργη Γωνιωτάκη 
αγοράζουμε ηλιόσπορους για το γυρισμό.

Παίζουμε, μιλάμε, πειραζόμαστε, γελάμε. 
Περιμένει και βοηθά ο ένας τον άλλο. 
Κάνουμε σχέσεις, λέμε ιστορίες, αναπτύσσουμε 
δεξιότητες ζωής που δεν καταλαβαίνουμε 
ακόμη την αξία τους.

…Όλος ο Αποκόρωνας πεζοπορούσε 
τότε προς το μέλλον, οδεύοντας στο Βάμο. 
Σηκώσαμε τα μάτια κι ατενίσαμε άλλος 
μακρύτερα κι άλλος κοντύτερα το αλλιώτικο. 
Σημασία δεν έχει τι και πόσο τα καταφέ-
ραμε, πόσα «γράμματα» μάθαμε, πού και 

πόσο σφάλαμε κι υπερβάλαμε στη ζωή 
μας. Σημασία έχει ότι η οδοιπορία αυτή 
κυριολεκτικά και μεταφορικά προς και από 
αυτό τον τόπο – ορόσημο, σημάδεψε και 
καθόρισε τις ζωές μας. Και ήταν φυσικό να 
συμβεί έτσι, αν σκεφτούμε ότι η πρώτη και 
δεύτερη μεταπολεμικές δεκαετίες είχαν να 
αναστηλώσουν και ν’ ανατρέψουν. Ασυνείδητα 
κουβαλούσαμε τον σπόρο της αλλαγής και 
της ανατροπής της εποχής μέσα μας.

Φρόντισαν από πολύ νωρίς να το 
ενσταλάξουν στην ψυχή μας οι γονέοι 
μας, φτωχοί κι αγράμματοι οι περισσότεροι, 
αλλά με αλάθητο κριτήριο σε θέματα ζωής. 
Γι’ αυτούς που έβγαιναν από έναν πόλεμο 
κι άλλο ένα εμφύλιο, το σχολείο και «τα 
γράμματα» ήταν ανάγκη.

Τη φράση «να μάθεις γράμματα, να μην 
παιδεύεσαι σαν εμάς» την είχαμε ακούσει 
από νωρίς κι είχε ριζώσει στην ψυχή μας. 
Αυτοί ήμασταν όλοι εμείς οι πεζοπόροι 
μαθητές κι αυτός ήταν ο τόπος μας. Που 
από νωρίς μας έστειλε στα δύσκολα, για 
ν’αλλάξουμε και τη δική μας και τη δική 
του ζωή.

Εδώ αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ 
σε κείνους από τα χωριά μας που δεν 
πήγαν στο Γυμνάσιο. Συνήθως παιδιά με 
δυσκολίες στη μάθηση που οι καιροί δεν 
είχαν τη γνώση κι τον τρόπο να θεραπεύσουν. 
Κι αυτό δεν είχε να κάνει με μυαλό κι 
εξυπνάδα γιατί οι πολλοί κατάφεραν να 
στήσουν δουλειές, να ορθοποδήσουν, να 
κάνουν οικογένειες υποδειγματικές και να 
προκόψουν. Κι εκείνοι κι εμείς, καμαρώνουμε 
που τα βγάλαμε πέρα μέσα σε δύσκολες 
συνθήκες.

Έτσι κι αλλιώς για όλους μας, πάντα μια 
οδοιπορία προς τα μπρος η ζωή, επίπονη 
κι επώδυνη.

Ήταν η τελευταία μέρα των μαθημάτων, 
κι έτσι μας σκόλασαν νωρίς….

Περιμένοντας το μαθητικό λεωφορείο 
στην πλατεία… άλλοι ξεφλούδιζαν μισής 
δραχμής λιόσπορους σε χωνάκι, κι άλλοι 
τιτίβιζαν με τση συμμαθήτριες εντελώς 
φιλικά.

Αυτές κατακόκκινες σαν τση βιόλες, 
έκαναν πως ντρεπόταν με τα υπονοούμενα... 
αλλά συνεχώς ήθελαν κι άλλο πονηρό ανεκ-
δοτάκι από τον Γιαννακό τον σαχλαμάρα, 
που μπορεί να μην έπαιρνε τα γράμματα, 
αλλά στα γκομενικά πρώτος...!!

Τα χαχανητά μας ακουγόταν απ΄ όλη 
την πλατεία, και ξαφνικά νάσου μπροστά 
μας ο Χαβρές ο μαντιναδολόγος από τον 
Μπαμπαλή...που με μια ματιά που σου 
έριχνε, είχες έτοιμη την μαντινάδα ...που 
σου πήγαινε γάντι!!

Τον πήραν χαμπάρι οι μαθητριούλες, κι 
έτσι αλαφιασμένες όπως ήταν τον έβαλαν 
στη μέση γελοχαχαρίζοντας....

-Κύριε Χαράλαμπε, θα μας πείτε μια 

μαντινάδα απ’ αυτές τις ωραίες που ξέρετε...
-Αφήστε με μωρέ τσούπρες ήσυχο στην 

κακομοιριά μου, γιατί είμαι κουρασμένος 
και δεν έχω όρεξη...Άλλη φορά θα σας σε 
πω όσες θέλετε…

-Μα εμείς θέλουμε τώρα, έστω και μόνο 
μιά ...του είπε παρακαλετά η Σουλίτσα 

από τση Καλύβες, που ήταν και η πιο 
πεταχτούλα.

-Καλά, εσένα θα σου τηνε πω γιατί θωρώ 
ότι τη ζητά ο οργανισμός σου, αλλά χωρίς 
παραξήγηση... Εντάξει κοπελιά..

-Αχ πως τα λέτε έτσι, κύριε Χαράλαμπε...
Τσή ρίχνει μια πονηρή ματιά από πάνω 

μέχρι κάτω και σοβαρά - σοβαρά της λέει 
το ποιηματάκι...

Χαρώτο το κορμάκι σου,
απ’ τα μισά και κάτω...
βάνει το χέλι ζωντανό

και μονομιάς ψωφάτο!!

Μέγας χαμός στην πλατεία....Αφήστε το 
Χαβρέ ήσυχο γιατί θα το χάσετε το λεωφο-
ρείο, φώναζε και ξαναφώναζε ο Μιχάλης ο 
εισπράκτορας...!!! Κι εμείς συνεχίζαμε να 
χοροπηδούμε, σαν φουριάρικα κατσικάκια…

Ήταν τα καλύτερα μας χρόνια...!!!

Γιώργος Καπριδάκης

Παραμονές των Χριστουγέννων του 1970, μαθητής του γυμνασίου Βάμου.

Περιμένοντας το μαθητικό

Το Αρμενιανό λεωφορείο του Γεωργίου 
Μπουντάκη (Μπουντέ) που εξυπηρέτησε το 
χωριό μας για δεκαετίες.

1963-64, 25η Μαρτίου, με τον επιστάτη μας 
Γιώργη Λιματζάκη, Αρμενιανιάκια, Ρούλα 
Λεντάρη και Πόπη Γαβριλάκη
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Μνήμη Γεωργίου Κουρομιχελάκη
Μνημονεύματα από τους Αρμένους

Γράφει η Μαρία Γεωργίου Κουρομιχελάκη

… και πως γοργά ο νους προσπαθεί να δαμά-
σει 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 αναμνήσεις … μνημονεύματα.

τελευταίο μέρος

Τεράστιος πλούτος αναμνήσεων με αγάπη, 
στοργή αλλά και ευγνωμοσύνη κατα-

κλύζει την ψυχή και του γιού του Νικόλα, 
για όλη τη βοήθεια και την στήριξη που 
προσέφερε στη ζωή του, από μικιός όταν 
ήταν, αυτός ο γλυκύτατος πατέρας- στή-
ριγμα. 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 τη 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 απέ-
κτησαν τον Γιώργη τον Κουρομιχελάκη, 
τον νεώτερο Ντουρογιώργη. 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, μιαν 
έκδηλη και τεράστια περηφάνια που αυτός 
ο γλυκύτατος άνθρωπος, ο τόσο ακόμη 
χαμογελαστός μέχρι την τελευταία του 
πνοή, ο γεμάτος αντιθέσεις αλλά και υπερ-
δραστήριος 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 οικογένειας τους!

Η επωνυμία της επιχείρησης, οι «Ανθο-
δημιουργίες Τριαντάφυλλο», διατηρείται 
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 τη 
μνήμη του καθοδηγητή πατέρα της, τις 
ωραιότερες διακοσμήσεις μυστηρίων, γάμου, 
βάπτισης και εσωτερικής διακόσμησης.

Μετά την φυσική απουσία του πατέρα, 
ο γιός συνεχίζει την επταετή επιτυχημένη 
διαδρομή στην επιχείρησή 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 μονίμως τα τελευταία 
εφτά χρόνια, στην Άμφισσα (πριν ζού-
σαν 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 στροφή 
στα πρότερα στοιχεία του βιογραφικού 
της, εργάζεται ως υπάλληλος εξυπηρέ-
τησης εδάφους - επόπτης αεροσκαφών, 
σε ελληνική 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 που ήταν ακόμη ακμαιότατος 
και ενεργητικότατος παρά τα 81 του χρόνια, 
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 στην Άμφισσα για τις 
γιορτές, ζορίζοντας και την δύσκολη στα 
ταξίδια Ευγενία, να δει και το καινούργιο 
μαγαζί που έκανε επέκταση ο γιός του. 
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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 
ποδαράτος, παρότι ακόμη οδηγούσε και 
μάλιστα καλά, από το σπίτι μέχρι το καφε-
νείο 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· περίμενε ακόμη πως και πως 
τις συνεστιάσεις του τοπικού Συλλόγου 
Κρητών, να πάρει τη 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! 
Γελάει κανείς, αλλά ακόμη και μεγάλος 
ήταν πολύ τραβηχτικός. Είχε πλάκα πως 
απολάμβανε ο ίδιος τέτοιες ζηλίτσες της. 

Αλλά και την Ευγενία ζήλευαν οι κυρίες 
στη Νέα Μάκρη, όλες όσες τον ήξεραν και 
τον έβλεπαν πόσο περιποιητικός ήταν στη 

γυναίκα του όταν πήγαιναν για ψώνια ή 
στην εκκλησία ή όταν την έβγαζε βόλτα, 
και πώς περίμενε και την κράταγε από 
τον αγκώνα για να ανεβοκατέβει, λόγω 
του χειρουργείου που είχε κάνει,τα όποια 
σκαλιά. 

Καρδιοκατακτητής ήταν ο Γιώργος της, 
και ας ήταν μικροκαμωμένος, όπως λέει 
και μια μαντινάδα: 

«Είμαι κοπέλι τόσο δά και χαμηλοζω-
σμένο, από τσι γης δεν φαίνομαι μα τσι 
καρδιές μαραίνω...».

Και τώρα πάει το αποκούμπι της. Μεγάλο 
το κενό και τεράστιο για την Ευγενία... Της 
είχε πει πως θα γερνάγανε παρέα.. αλλά 
«κυρά Γιώργαινα, ο Γιώργος σου που πάει»;

Έχουν μείνει μόνο αναμνήσεις και 
μνημονεύματα, με μόνο τα στιχάκια από 
τις παλιές μαντινάδες που έγραφαν σαν 
ήταν ερωτευμένοι.

«Ελπίδα και παρηγοριά, βρίσκω στο 
κοίταγμά σου, γλυκειά μού φαίνεται η 
ζωή, σαν βρίχνομαι κοντά σου...

Ευχαριστώ τα όνειρα που με παρηγο-
ρούνε, γιατί σε φέρνουνε συχνά, την νύχτα 
που κοιμούμαι… 

Όσο γοργά περνά η ζωή κι έρχονται 
άλλα χρόνια, πάντοτε μέσα στην καρδιά, 
θα σε έχουμε αιώνια».

Μεγάλο το κενό και για τα παιδιά του. 
Και για την κόρη που τον είχε συνέχεια 
δίπλα της, ακόμη και όταν αντιμετώπισε 
προβλήματα με τον γάμο της. Του είχε 
εξαιρετική αδυναμία και εκείνη. Και ήταν 
ίσως η μόνη που καταλάβαινε με πόσες 
στροφές δούλευε το μυαλό του. Αλλά και 
ποιος είναι αυτός που δεν είχε κατακτηθεί 
από τον Γιώργη; Μορφή που θα μείνει στην 
ιστορία, απίστευτη και γλυκειά, χαμογε-
λαστή και καταφερτζίδικη.

Μέχρι και την παραμονή του δυστυ-
χήματος, εκείνη την μοιραία Κυριακή του 
Ιούλη του 2016 που του έκοψε το νήμα 
της ζωής· ήταν γεμάτος ζωή και θέληση 
να προσφέρει! Τα είχε τακτοποιήσει όλα, 
για να κάνει το κλασικό του ταξίδι στην 
Κρήτη, με όλη του την οικογένεια αυτή 
την φορά, καθώς και τα παιδιά του θα 
είχαν άδεια οφέτος τον Αύγουστο. Όλη 
η οικογένειά ντου θα ήταν οφέτος στο 
πανηγύρι της Παναγιάς, μετά από χρό-
νια ούλοι! Αλλά τον πρόλαβε ο Χάρος γι 
άλλο ταξίδι… Κόπηκε το νήμα της ζωής 

του, εκεί στην πιάτσα που αγάπησε. Σε 
εκείνη ακριβώς την διάβαση των πεζών 
που ήταν ακριβώς έξω από το μέχρι πριν 
λίγο ανθοπωλείο της κόρης του. 

Χαροπάλευε, η καρδιά του πήγε να τον 
προδώσει έξι φορές και τον επανέφεραν 
οι γιατροί..., πόσο τον πρόσεξαν και πόσο 
προσπάθησαν για τον Γιώργη που ήθελε 
να ζήσει. Ήρεμος, γενναίος, έβλεπε τη 
ζωή του να περνά... Κοιμώμενος, έσφιξε 
λίγο τα δάχτυλα... χαροπάλευε ήρεμος, μα 
εκορόιδευε τον Χάρο. Όπως πάλευε και 
πριν. Με όλη του την ψυχή. 

Και παρέδωσε το πνεύμα, νικημένος 
από την 7η ανακοπή και ακατάσχετη 
αιμορραγία, ξημερώματα της Δευτέρας, της 
25ης Ιουλίου, την επομένη των γενεθλίων 
του γιού του, ο οποίοςδεν τον επρόλαβε, 
αλλά του έδωσε ευχή και εκεινού για να 
θυμάται... «Ψηλά το κεφάλι και γενναίος 
να παλεύεις όλες τις δυσκολίες της ζωής».

Ο ίδιος ο πατέρας εξακολουθεί και ζει 
μέσα από τα παιδιά του, από τις αρχές που 
τους μετέδωσε, ως ο φωτεινός εμπνευστής 
και καθοδηγητής των βημάτων τους, σαν 
να μην έφυγε ποτέ. Μα έχει περάσει στο 
πετσί τους και δεν θα φύγει ποτέ. 

Οι άνθρωποι που φεύγουν, πεθαίνουν 
μόνο εάν τους ξεχάσεις.. και με αυτόν τον 
υπέροχο και γλυκό Άνθρωπο, δεν μπορεί 
να γίνει αυτό!

Απλά, δεν θα φύγει ποτέ. Θα τριγυρνά 
εκειά, στα Όρη τα Λευκά σαν την ψυχή 
του. Θα βρίχνεται στο ποταμάκι που ρέει 
και σε δροσίζει, στο αεράκι που θροΐζει τα 
φύλλα του πλάτανου, στην πρωινή αύρα. 
Εκειά στο κύμα της θάλασσας και στο 
χώμα το Αρμενιανό.

Θα είναι πάντα, σα να βρίσκεται ακόμη 
εκεί που αφουγκράστηκε, εκεί που άγγιξε, 
εκεί που φύτεψε, εκεί που χάρηκε, εκεί που 

έκλαψε από συγκίνηση, εκεί που κοίταξε, 
εκεί που έζησε και εκεί που λάτρεψε εκείνος.

«Ψάχνω να βρω μια μάισα,
για σένα να ρωτήσω,
αν εμπορώ σε άλλη γης,
να σε ξαναντικρύσω».
Τα λόγια δεν φτάνουν και τα δάκρυα 

δεν στερεύουν, καθώς όλα σε θυμίζουν... 
Και έτσι θα είναι για ανθρώπους σαν 
εσένα, όλα αιώνια!

Και οι αναμνήσεις και τα μνημονεύματα, 
αφού πάντα θα ζείς...

Άντε μωρέ ΝτουροΓιώργη!, καλή 
σου στράτα εκιά που πας!
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Οι Αποκορωνιώτες στη Σιάτιστα
Οι Αποκορωνιώτες τίμησαν και φέτος τους Μακεδονομάχους που έπεσαν  

στη Σιάτιστα, τη Νεάπολη και γενικότερα στην περιφέρεια Βοΐου Κοζάνης.

Στις 2 Νοεμβρίου 2017, ένα πλήρες 
πούλμαν εκδρομείς, Αποκορωνιώτες 

και φίλοι του Αποκόρωνα, με επικεφαλής 
τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αποκο-
ρώνου Χανίων κ. Γιάννη Τερεζάκη, που 
είχε και την ευθύνη της διοργάνωσης της 
εκδρομής, τον πρόεδρο της Παγκρητίου 
Ενώσεως κ. Γιώργο Μαριδάκη και τον 
Πρόεδρο του Συλλόγου Φρεδιανών Αττικής 
«Η Ευαγγελίστρια» κ. Μανώλη Ι. Μακρι-
δάκη, πραγματοποιήσαμε εκδρομή στη 
Σιάτιστα Κοζάνης για να συμμετάσχουμε 
στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις 
της 105ης επετείου απελευθέρωσης της 
πόλης από τον τουρκικό ζυγό που εφέτος 
τίμησε με την παρουσία του ο εξοχότατος 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης 
Παυλόπουλος.

Το βράδυ, στη σάλα του ξενοδοχείου 
«Αρχοντικό» όπου καταλύσαμε, είχαμε 
συνεστίαση με την παρουσία αρκετών 
μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Βοϊοτών 
Κοζάνης, με τους οποίους διατηρούμε 
φιλίες και συνεργασία, ενώ μας διασκέ-
δασε το πολύ καλό λαϊκό συγκρότημα του 
κ. Αποστόλη Αποστολόπουλου, μέλους του 
Συλλόγου Βοϊοτών. 

Την επόμενη το πρωί (3-11-2017), 
μετά από μια διαδρομή ανάμεσα σε τοπία 
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και αφού 
σταματήσαμε για λίγο να θαυμάσουμε 
κάποια σπουδαία παλαιά τοξωτά γεφύρια 
της περιοχής Γρεβενών, όπως το πεντά-
τοξο του Σπανού, το γιοφύρι του Ζιάκα ή 
τουρκογέφυρο, το γιοφύρι της Πορτίτσας 
(Σπηλαίου), επισκεφθήκαμε το μοναδικό 
μουσείο φυσικής ιστορίας (Παλαιοντολο-
γικό) της Μηλιάς Γρεβενών όπου εκτίθενται 
σπάνια ευρήματα σκελετών προϊστορικών 
ζώων μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι 
χαυλιοδόντων ελέφαντα, μήκους τεσσά-
ρων μέτρων και τριάντα εννέα εκατοστών 
(4,39), των μεγαλύτερων σε μήκος που 
έχουν βρεθεί ποτέ στον κόσμο, σύμφωνα 
με στοιχεία του βιβλίου των ρεκόρ γκίνες.

Συνεχίσαμε για το χωριό Σπήλαιο Γρε-
βενών όπου επισκεφθήκαμε το παλαιό 
Βυζαντινό μοναστήρι της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, με την εικόνα της Παναγίας της 
Ορθοκρατούσας. Το μεσημέρι δοκιμάσαμε 
την εξαιρετική κουζίνα παραδοσιακής ταβέρ-
νας με ντόπια κρεατικά που μας θύμισαν 
αρώματα και γεύσεις άλλων εποχών και 
στη συνέχεια επιστρέψαμε στη Σιάτιστα.

Φθάνοντας ανεβήκαμε όλοι μαζί στο 
λόφο όπου έγινε η φονική μάχη που έκρινε 
την λευτεριά της πόλης από τους Τούρκους 
στις 4-11-1912. Μετά τον αρχιερατικό 
εσπερινό, στο εκεί εκκλησάκι του Αγίου 
Ελευθερίου, χοροστατούντος του Σεβα-
σμιώτατου Μητροπολίτη Σισανίου και 
Σιατίστης κ. κ. Παύλου, τελέστηκε επιμνη-

μόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο πεσόντων της μάχης, παρουσία 
του Δημάρχου, αντιπροσώπων τοπικών 
αρχών και Συλλόγων.

Μετά την εκπλήρωση και αυτής της 
υποχρέωσης επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο 
για ξεκούραση. 

Αργότερα μαζευτήκαμε στη σάλα του 
ξενοδοχείου μας, όπου είχε ετοιμαστεί η 
καθιερωμένη πλέον «Κρητική βραδιά».

Φιλοξενούμενοί μας ο Δήμαρχος Βοΐου 
Κοζάνης κ. Δημήτρης Λαμπρόπουλος και τα 
μέλη του Δημοτικού και τοπικού Συμβου-
λίου, ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Κεντρώων 
κ. Βασίλης Λεβέντης, ο Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Βοϊοτών κ. Βαγ-
γέλης Παπαγιώτας με τα μέλη του Δ.Σ., 
εκπρόσωποι τοπικών αρχών καθώς και 
ομάδα είκοσι ατόμων, μελών του τοπικού 
Συλλόγου Γαβαλοχωριανών Αποκορώνου, 
που ήλθαν για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις 
της Σιάτιστας με επικεφαλής την πρόεδρο 
κυρία Κατερίνα Μπακατσάκη.

Η εκδήλωση άρχισε με «μουσικά» καλω-
σορίσματα από τον γνωστό λυράρη Γιάννη 
Κακουδάκη που είχε έλθει για το σκοπό αυτό 
στη Σιάτιστα με το συγκρότημά του, ενώ 
σερβιριζόταν τα εκλεκτά εδέσματα μεταξύ 
των οποίων το παραδοσιακό κρητικό πιλάφι 
και άφθονο ντόπιο κρασί. Στη συνέχεια 
ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Φρεδιανών Αττικής «Η Ευαγγελίστρια» κ. 
Μανώλης Ι. Μακριδάκης παρουσιάζοντας 
το πρόγραμμα της βραδιάς αναφέρθηκε 
περιληπτικά στο ιστορικό των γεγονότων 
και κάλεσε για σύντομους χαιρετισμό τους:

Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σωματείων 
Αποκορώνου Χανίων κ. Γιάννη Τερεζάκη, 

Δήμαρχο Βοΐου κ. Δημήτρη Λαμπρόπουλο, 
Πρόεδρο της ́ Ενωσης Κεντρώων κ. Βασίλη 
Λεβέντη, Πρόεδρο της Παγκρητίου Ενώ-
σεως κ. Γιώργο Μαριδάκη, Πρόεδρο του 
Συλλόγου Γαβαλοχωριανών κ. Κατερίνα 
Μπακατσάκη και τέλος τον Πρόεδρο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Βοϊοτών Κοζάνης 
κ. Βαγγέλη Παπαγιώτα.

Μετά τους χαιρετισμούς ακολούθησαν 
χοροί από το χορευτικό συγκρότημα της 
Ομοσπονδίας, τα μέλη του οποίου, φορώντας 
τις παραδοσιακές κρητικές ενδυμασίες, 
παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό θέαμα. Στη 
συνέχεια, άρχισε το γλέντι που κράτησε 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το πρωί της 4ης Νοεμβρίου πήγαμε 
ομαδικά στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου 
Δημητρίου όπου τελέστηκε αρχιερατική 
δοξολογία παρουσία του Προέδρου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε 
ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Αμανατίδης, 
ενώ παρέστησαν ο πρόεδρος της ΄Ενωσης 
Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης, βουλευτές, 
εκπρόσωποι της Περιφέρειας, δήμαρχοι 
κ.λ.π. επίσημοι.

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο πεσόντων και η μεγάλη παρέλαση 
σχολείων, συλλόγων, στρατιωτικών τμημά-
των κ.λ.π. που ειδικά εφέτος είχε περισ-
σότερες συμμετοχές λόγω της παρουσίας 
του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τιμής ένεκεν την παρέλαση άνοιξε το 
τμήμα των Κρητών. Προηγούνταν μικρό 
τμήμα ανδρών και γυναικών της Ομο-
σπονδίας Αποκορώνου και του Συλλόγου 
Βοϊοτών που κρατούσε τη μεγάλη σημαία 
της Παγκρητίου Ενώσεως και ακολουθούσε 

Γράφει ο Γιώργος Γιακουμινάκης*

Από αριστερά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της 
Παγκρητίου Ενώσεως κ. Γεώργιος Μαριδάκης, ο Α’ αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Βαρδής 
Μπραουδάκης, ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου 
μας κ. Γιάννης Τερεζάκης κατά την παράδοση δώρου ενός κρητικού μαχαιριού.
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το υπόλοιπο τμήμα με τα λάβαρα της Ομο-
σπονδίας και Συλλόγων της, στο οποίο 
είχαν ενσωματωθεί ο σημαιοφόρος του 
Συλλόγου Κισαμιτών Αττικής και τα μέλη 
του Συλλόγου Βοϊοτών Κοζάνης. Ήταν ένα 
σωστά κατανεμημένο σύνολο ανδρών και 
γυναικών με τις παραδοσιακές ενδυμασίες 
που εντυπωσίασε και καταχειροκροτήθηκε.

Μετά το τέλος της παρέλασης, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας με τη συνοδεία 
των αρχών κατευθύνθηκε στο πολιτιστικό 
κέντρο «Άρης και Λίλιαν Βουδούρη» όπου 
ο κ. Παυλόπουλος ανακηρύχτηκε επίτιμος 
δημότης του Δήμου Βοΐου, ενώ ο Δήμαρχος 
Βοΐου Κοζάνης κ. Δημήτρης Λαμπρόπου-
λος του απένειμε και το χρυσό κλειδί της 
πόλης της Σιάτιστας. 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
με τη συνοδεία του πήγε στο Ξενοδοχείο 
«ΙΒΕΡΙΣ» Σιάτιστας, όπου δόθηκε το επί-
σημο γεύμα και στη συνέχεια αναχώρησε.

Εκ μέρους των Κρητών είχαν προ-
σκληθεί και παρέστησαν ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου κ. 
Γιάννης Τερεζάκης μετά της συζύγου του, 
ο Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως κ. 
Μαριδάκης μετά της συζύγου του, ο πρώην 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος 
Γιακουμινάκης και ο Αντιπρόεδρος της 
Ομοσπονδίας κ. Βαρδής Μπραουδάκης.

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προ-
σφέρθηκε εκ μέρους της Ομοσπονδίας 
κρητικό μαχαίρι με την ανάλογη μαντι-
νάδα-αφιέρωση.

Το βράδυ οι περισσότεροι μαζευτήκαμε 
στη σάλα του ξενοδοχείου μας όπου, αφού 
φάγαμε, τραγουδήσαμε όλοι μαζί τραγούδια 
της παρέας με τη συνοδεία του μπαγλαμά 
του Γιώργου Γιακουμινάκη.

΄Ετσι φθάσαμε στη μέρα της αναχώρησης 
(5-11-2017). Ξεκινήσαμε από τη Σιάτιστα 
για τη Νεάπολη Κοζάνης. Παρευρεθήκαμε 
στη δοξολογία που τελέστηκε στον Ι.Ν. του 
Αγίου Γεωργίου παρουσία του Δημάρχου κ. 
Λαμπρόπουλου κ.λ.π. αρχών και στη συνέ-
χεια πήγαμε με τη συνοδεία πολύ κόσμου 
στο μνημείο πεσόντων του Μακεδονικού 
Αγώνα όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη 
δέηση και κατάθεση στεφάνων.

Η εκδήλωση έκλεισε με ριζίτικο τραγούδι, 
σχετικό με την περίσταση, από το Γιώργο 
Γιακουμινάκη που συγκίνησε ιδιαίτερα. 
Κλείνοντας το πρόγραμμα των επισκέψεών 
μας φθάσαμε στο χωριό Πεντάλοφο όπου 
τελούνταν οι εκδηλώσεις του «Καστανοπά-
ζαρου», που συμπεριελάμβαναν ψήσιμο και 
δωρεάν διανομή κάστανων και κρασιού, 
πώληση διαφόρων τοπικών προϊόντων όπως 
κάστανα, μέλι, καρύδια, γλυκίσματα κ.λπ. 
Στο πολιτιστικό μέρος των εκδηλώσεων, 
εκτός των άλλων, παρουσιάστηκαν χοροί 
από τα χορευτικά διαφόρων Συλλόγων και 
βέβαια από το χορευτικό της Ομοσπονδίας 
μας. Μετά το γεύμα, που μας προσφέρθηκε 
από το Δήμο, αναχωρήσαμε επιστρέφοντας 
στην Αθήνα πλημμυρισμένοι με πλούσιες 
εικόνες και εμπειρίες.

Ευχαριστούμε το Δήμαρχο Βοΐου και 
τους συνεργάτες του καθώς και τον Πρόε-
δρο με τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Βοϊοτών που άνοιξαν για μια ακόμη φορά 
την αγκαλιά τους και μας γέμισαν με την 
αγάπη τους συνεχίζοντας την εικοσαετή 
παράδοση φιλίας και συνεργασίας μας. 

* Λογοτέχνης-ποιητής
Αντιπρόεδρος Διεθνούς Εταιρείας 

Ελλήνων Λογοτεχνών

Εκδηλώσεις  
της Ομοσπονδίας

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 
και ώρα 11 π.μ θα γίνει η κοπή της 
Αγιοβασιλόπιτας της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Αποκορώνου και του 
Συλλόγου Φρεδιανών Αττικής, στην 
Κρητική Εστία, Στράβωνος 12 στο 
Παγκράτι, ευλογούμενη από τον Σεβα-
σμιότατο Μητροπολίτη Κυδωνίας 
και Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνό.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι ο 
ετήσιος χορός της Ομοσπονδίας και 
του Συλλόγου Φρεδιανών Αττικής 
θα γίνει το Σαββατόβραδο της 10ης 
Μαρτίου 2018 στο Κρητικό κέντρο 
«ΚΑΣΤΡΟ», Τριπόλεως 3, δίπλα στη 
Γυμναστική Ακαδημία, στη Δάφνη.

Με δελτίο τύπου, το Σώμα Ελληνικού 
Οδηγισμού Περιφέρειας Κρήτης, μας 

ενημερώνει για το σκοπό του Οδηγισμού, 
τον χαρακτήρα, τη δράση του και τη δομή 
του. Ταυτόχρονα μας πληροφορεί για τη 
λειτουργία της Τοπικής Ομάδας Αρμένων 
Αποκορώνου του Σώματος Ελληνικού Οδη-
γισμού με την υποστήριξη του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αρμένων, στο χώρο του οποίου 
θα γίνονται οι συγκεντρώσεις.  Η διάθεση 
για συνεργασία είχε προκύψει κατά τη 
διάρκεια της φετινής καλοκαιρινής κατα-
σκήνωσης των Οδηγών στους Αρμένους.

Ειδικότερα το Δελτίο Τύπου, μεταξύ 
άλλων, αναφέρει:

Στην Κρήτη και στον Αποκόρωνα
Σήμερα ο Οδηγισμός στην Κρήτη υπάρ-

χει σε Σητεία, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο, 
Νεάπολη Λασιθίου, Κριτσά, Χερσόνησο, 
Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Κίσαμο και 
αριθμεί πάνω από 1000 μέλη. Πριν λίγο 
καιρό ιδρύθηκε και επίσημα ο Οδηγισμός 
στους Αρμένους Αποκορώνου. Ευχαρι-
στούμε ιδιαίτερα τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Αρμένων και τον Δήμο Αποκορώνου για 
την υποστήριξη και την συμπαράσταση.

Τον Δεκέμβριο  ξεκινάει  να λειτουργεί 
το 1ο Σμήνος Πουλιών (Ομάδα Παιδιών 
7-11 ετών). Η Ομάδα θα λειτουργεί στην 
αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμέ-
νων. Αν λοιπόν το παιδί σας ανήκει σε 
αυτή την ηλικιακή ομάδα μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας για την εγγραφή 
του στην Ομάδα.

Αν είσαι ενήλικος και σε ενδιαφέρει 
να ασχοληθείς ως Εθελοντής, Στέλεχος 
(Αρχηγείο) σε ομάδες παιδιών 5-7 ετών 

(Αστέρια), 7-11 ετών (Πουλιά), 11-14 ετών 
(Οδηγοί), 14-18 ετών (Μεγ.Οδηγοί) ή ως 
μέλος του Τοπικού Συμβουλίου του Τοπι-
κού Τμήματος Αρμένων Αποκορώνου του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, τότε σε 
περιμένουμε την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 
2017 και ώρα 10:00-14:00 στην αίθουσα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων να 
γνωριστούμε.

Έλα να κάνουμε μαζί το κουβάρι να 
ξεκινήσει να κυλά στον τόπο μας.

Έλα και ΕΣΥ στην πιο Μεγάλη Παρέα 
του Κόσμου !!!

Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 
6944345888, ttarmenon@seo.gr

Ομάδα οδηγών στους Αρμένους
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Πέθανε και ετάφη στους Αρμένους, στις 20 
Σεπτεμβρίου 2017, η Μανατάκη Κατίνα, 
χήρα Εμμανουήλ. Η Κατίνα ήταν μητέρα 
της Μαρίας και του Νικόλαου.

Πέθανε στην Αθήνα στις 
14 Οκτωβρίου 2017 και 
ετάφη στις 16 Οκτωβρίου στο 
νεκροταφείο του Σχιστού, 
η Μαρία Κουρομιχελάκη 
ετών 60. Η Μαρία ήταν 
σύζυγος του Γεωργίου και 
μητέρα του Αργύρη και 
της Χρυσούλας.

Πέθανε στην Αθήνα και 
ετάφη στο κοιμητήριο Αγίου 
Δημητρίου Μπραχαμίου, 
στις 23 Οκτωβρίου 2017, ο 
Σταύρος Λυκάκης, ετών 
78. Ο Σταύρος ήταν σύζυ-
γος της Ελένης και πατέ-
ρας της Μαρίας και της 
Αναστασίας.

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

Αυτοί που φεύγουν...

Δωρεές στην Ενορία Αγίου 
Νικολάου Αρμένων

Στην ενορία Αγίου Νικολάου Αρμένων 
προσέφεραν οι παρακάτω:

H Νικολακάκη Αικατερίνη 50 ευρώ, 
Ανώνυμος 100 ευρώ, ο Δημήτριος Λιό-
δης 50 ευρώ, ο Νίκος Καλλιβρετάκης 
Ιατρός 150 ευρώ, ο Σπύρος Τερεζά-
κης 50 ευρώ, Ανώνυμος 50 ευρώ, η 
Αφροδίτη Μούγιου Καβρουλάκη 500 
δολάρια Αμερικής, ο Πατήρ Εμμανουήλ 
Καβρουλάκης 100 ευρώ, η Οικογένεια 
Ευτυχίας Ανδρέα. Προεστάκη αντί για 
εξάμηνο μνημόσυνο προσέφερε στον 
Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου της ενορίας 
Αρμένων 300 ευρώ.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί 
όλους τους δωρητές και ο Άγιος Νικόλαος 

να είναι βοηθός όλων μας.
Ο Ιερέας,  

Πατήρ Αντώνιος Παπαδονικολάκης

Hύρεν τον εις το πρόσωπον η κοπανιά η μεγάλη,
κι ήκαμεν το κοντάρι του τα μαθημένα πάλι
Tο σίδερο εκατάσπασε, τα χείλη του εσχιστήκα,
μα ’τονε η ζάλη του πολλή, και πόνο δεν εγρίκα.
Tη σέλαν απαρνήθηκεν, ύπνο βαρύ εκοιμάτο,
τα πόδια προς τον Oυρανόν, κι η κεφαλή άνω-κάτω.
Ήπεσεν από τ’ άλογο μ’ έτοιο μεγάλο βάρος,
οπού ο λαός ελόγιαζεν, πως τον επήρε ο Xάρος.
Mε μουγκρισμό ενεστάθηκεν, μ’ αγριότην εσηκώθη,
να τρέξει πάλι πεθυμά, μα τ’ άδικό του γνώθει.
Kι εμίσεψε με μάνητα, σα λιόντας εβρουχάτο
του Kρητικού με το σπαθί δείχνοντας απονάτο. 
Eκείνος, οπού στη μαλιάν ποτέ δεν εφοβήθη,
αφήνει τον και μάχεται, και δεν του απιλογήθη.
Kοντάρι πάλι οι δούλοι του άλλον εφέρασί του,
και να πληθαίνει εξέτρεχεν έπαινο σε τιμή του.
O Nικοστράτης να θωρεί, και να γρικά στο φόρο, 
πως δίδουσιν πολλή τιμή κεινού του μαυροφόρο,
μιά πεθυμιά τον κίνησε έτσι πολλά μεγάλη,
που την τιμή του εβάλθηκε στη ζυγαρά να βάλει.

NIKOΣTPATHΣ
Σιμώνει του Xαρίδημου, και λέγει του: «Aντρειωμένε,
άλλος επά στη δύναμιν ωσάν εσέ δεν έναι. 
Kι εις τούτο με του λόγου σου η όρεξη κινά με,
να παίξω το κοντάρι μου, κι αν είν’ και πέσω χάμαι,
εγώ δεν το ’χω για ντροπή, γιατί θωρώ λιοντάρι
απάνω σ’ ένα-ν άλογο σήμερον καβαλάρη.
Kαι με λιοντάρι πολεμώ, κέρδος δεν ανιμένω, 
μα ό,τι κι α’ χάσω μετά σε, δεν το κρατώ χαημένo».

ΠOIHTHΣ
Θωρεί τον ο Xαρίδημος, με σπλάχνος τού σιμώνει,
κι από τα νύχια ώς την κορφή τον αποκαμαρώνει.

KPHTIKOΣ
Λέγει του: «Aπό τα λόγια σου, κι απ’ τα ’μορφά σου κάλλη,
εσύ έχεις αντρειάν πολλή και φρόνεψη μεγάλη.
Kι ό,τ’ ήθελα να πω σε σε, είπες εσύ σε μένα,
κι ευχαριστώ σου ό,τι μπορώ, στά μου ’χεις μιλημένα.
Eσ’ είσαι Bασιλιού παιδί, ψηλού δεντρού κλωνάρι,
σήμερον πεθυμώ κι εγώ, νάχω από σε μια χάρη.
Άφ’ς το κονταροκτύπημα, να ζήσεις, μετά μένα, 
γιατί γρικώ τα μέλη μου, πως τα ’χεις σκλαβωμένα.
Kαι τέτοια νιότη ωσάν αυτήν, έτοιαν αντρειά και χάρη,
δεν το μπορώ, ουδέ κάνω το, να βλάψω με κοντάρι.
Kι εις κείνα, οπού μου μίλησες, δες σ’ ίντα είμαι φερμένος,
δίχως να τρέξεις μετά με, βρίσκομαι νικημένος». 
  
ΠOIHTHΣ
Γρικώντας ο Nικόστρατος του Kρητικού, ίντα λέγει,
πως τη Φιλιάν του πεθυμά, κι αγάπην τού γυρεύγει,

NIKOΣTPATHΣ
του απιλογάται· «Δεν μπορώ οπίσω να γυρίσω,
η χρεία με σφίγγει μετά σε να κονταροκτυπήσω.
Γιατ’ είναι επά τόσος λαός, που στέκουν και θωρούσι,
και ανε γιαγείρω, κι α’ συρθώ, ίντα θαρρείς να πούσι;
Δεν το κατέχεις φυσικό στον άνθρωπο ίντα εγίνη,
πάντα να λέγει το κακό, και το καλό ν’ αφήνει;
Δε θέλου’ ειπεί πως σε Φιλιά κι Aγάπη προπατούμε,
μα πάντα θέλου’ μαρτυρά, πως τρέμω και φοβούμαι.
Kαι βάρει μου, να σου βαρώ, κι ας δείξει το κοντάρι 
του καθενός τη δύναμη, του καθενός τη χάρη.»

ΠOIHTHΣ
Σαν ήκουσεν ο Kρητικός, και γιαγερμό δεν έχει,
του λέγει, όση ώρα πολεμούν, ο-για [οχου]θρό ας τον έχει·
«Tα κονταροκτυπήματα σαν πάψουν, και περάσου’, 
για Φίλον και γι’ Aφέντη μου να’χω την Aφεντιά σου.»

(από την κριτική έκδοση σε επιμέλεια Στυλιανού Αλεξίου,
εκδ. Ερμής, Αθήνα 1985)

Συνέχεια από τη σελίδα 3

Είπε ο Καζαντζάκης για τον Θεό
• Ζήτησαν από μια μυγδαλιά να μιλήσει 

για τον Θεό. Κι εκείνη γέμισε λουλούδια...
• Η αρχοντιά του Θεού είναι πονετικιά 

και ανοιχτοχέρα. Γιατί αυτό θα πεί αρχο-
ντιά «να σχωρνάς».

• Τον Θεό δεν μπορούν να τον χωρέσουν 
ούτε οι εφτά πατωσιές του ουρανού και 
της γης. Μπορεί όμως να τον χωρέσει η 
καρδιά του ανθρώπου.

• Θεός είναι η ακατάλυτη δύναμη που 
μεταμορφώνει την ύλη σε πνεύμα. Κάθε 
άνθρωπος έχει μέσα του ένα κομμάτι 
από τον θεϊκό τούτο στρόβιλο και γι αυτό 
μετουσιώνει το ψωμί και το νερό και το 
κρέας και το κάνει στοχασμό και πράξη.

Τιτίκα Πική
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Έγραψαν για μας

Χανιά, 3-11-2017

Αγαπητή «Ελευθερόπολι»
Καλό μήνα!

Σας στέλνω τα σημερινά «Χανιώτικα 
Νέα» για το Αρχείο σας και σας παρακαλώ 
να δώσετε τα συγχαρητήριά μου σ’όλο Σας 
το Επιτελείο για το Επίτευγμά Σας, που 
λέγεται «Ελευθερόπολις».

Σφίγγω, επίσης, το χέρι με βαθύ σεβα-
σμό στον πρεσβύτη συνεργάτη Σας, τον 
σεβαστό μου Χαράλαμπο Μπουρνάζο.

Εύχομαι σε όλους Σας υγεία και δύναμη 
να συνεχίζετε τη φωνή των Αρμένων 
δυνατή όπως τόσα χρόνια!

Με την εκτίμησή μου
Σταμ. Α. Αποστολάκης

Δάσκαλος-Λαογράφος
Χανιά Κρήτης

Από τον δάσκαλο-λαογράφο, συντάκτη 
των Χανιώτικων Νέων, κ. Σταμάτη Απ. 
Αποστολάκη, λάβαμε συγχαρητήρια επιστολή 
για την προσπάθειά μας στην έκδοση της 

εφημερίδας των Αρμένων «Ελευθερόπολις». 
Τον ευχαριστούμε θερμά για τα καλά του λόγια 
και για το αφιέρωμά του στην «ονομαστή 
Ελευθερόπολη» στη στήλη των Χανιώτικων 

Νέων «Πνευματικά και καλλιτεχνικά γεγονότα 
του τόπου μας». 

Να’ναι πάντοτε καλά και να συνεχίζει 
το δημιουργικό του έργο για τον τόπο μας!

Η Μαρία Κοντορινάκη του Ιωάννη 
Κοντορινάκη και της Κατερίνας Κοντο-
ρινάκη το γένος Γιανναράκη παρουσίασε 
τον Σεπτέμβριο τη διδακτορική της διατριβή 
με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή προηγ-
μένων μεθόδων ελέγχου σε μη γραμμικά 
συστήματα κυκλοφοριακής ροής», και 
ανακηρύχθηκε διδάκτορας από το τμήμα 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η Μαρία Κοντορινάκη ολοκλήρωσε 
τις προπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
το 2011. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε επιτυ-
χώς το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 
στην κατεύθυνση της Επιχειρησιακής 
Έρευνας στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρή-

της, τον Αύγουστο 
του 2013. Στις 7 
Σεπτεμβρίου 2017 
παρουσίασε με επι-
τυχία τη διδακτο-
ρική της διατριβή 
με τίτλο «Ανά-
πτυξη και εφαρ-
μογή προηγμένων 
μεθόδων ελέγχου 
σε μη γραμμικά 
συστήματα κυκλο-
φοριακής ροής». 
Επιβλέπων καθη-

γητής καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης της 
εργασίας της υπήρξε ο καθηγητής Μάρκος 
Παπαγεωργίου.

Η εργασία που παρουσίασε πρότεινε μια 

σειρά από νόμους ελέγχου προερχόμενοι 
από το πεδίο της Μαθηματικής Θεωρίας 
Ελέγχου που μπορούν να εφαρμοστούν σε 
γενικά μη γραμμικά συστήματα που περι-
γράφουν τη δυναμική της ροής σε δίκτυα 
αυτοκινητοδρόμων. Τα αποτελέσματα της 
εργασίας αυτής έχουν δημοσιευθεί σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέ-
δρια με υψηλούς δείκτες αξιολόγησης. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα αποτελούν 
η Θεωρία Ελέγχου και Δυναμικών Συστη-
μάτων με έμφαση στη Διαχείριση και τον 
Έλεγχο Συστημάτων Κυκλοφοριακής Ροής.

Η Μαρία έχει γίνει ήδη δεκτή στο 
ΚΟΙΟΣ, Κέντρο Καινοτομίας και Έρευνας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου και θα 
ξεκινήσει να εργάζεται ως μεταδιδακτορική 
φοιτήτρια από τον Οκτώβριο του 2017.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΓΑΜΟΣ

Το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017, ο Άγγελος 
Τσακιράκης, γιός του Νικολάου και της 
Αναστασίας Τσακιράκη, και η Μαρίνα 
Γιάννου, κόρη του Δημητρίου και της 
Φωτεινής, παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κάντζα 
Παλλήνης. Κουμπάροι ήταν ο Νικηφόρος 
και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου. 

Μετά το μυστήριο ο Άγγελος και η 
Μαρίνα είχαν την χαρά να δεχτούν ευχές 
και να γλεντήσουν μαζί με όλους τους 
καλεσμένους του γάμου στο «Κελλάρι 
Παπαχρήστου» στην Παλλήνη σε μια δεξί-
ωση που είχε πολύ κέφι, χορό και φυσικά 
άφθονη κρητική μουσική. Λαμπερή νύφη 
η Μαρίνα, με καταγωγή από το Αγγελόκα-
στρο Κορίνθου, συμμετείχε με ενθουσια-
σμό στης «λύρας τα πατήματα» ενώ στη 
συνέχεια είχε την χαρά να απολαύσει κι 
ένα όμορφο τραγούδι που της αφιέρωσε 
κι ερμήνευσε στην πίστα ο γαμπρός!       

Τους ευχόμαστε να ζήσουν  
χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι!

Πήρε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα
Ο Λευτέρης Τσακιράκης, του Νίκου 
και της Μαρίας , από το Πολυτεχνείο 
Κρήτης, τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης.

Ορκίστηκε και πήρε 
το πτυχίο της τον 
Ιούνιο του 2017, 
η Βασιλική Τερε-
ζάκη του Μιχαήλ, 
από το τμήμα Οδο-
ντικής Τεχνολογίας, 
του ΑΤΕΙ Αθήνας. Η 
Βασιλική συνεχίζει 
τις σπουδές της στο 
τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαικών Σπου-
δών του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου πέτυχε μέσω 
των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων.

Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Με χλοοτάπητα το γήπεδο του χωριού μας

Στη διάθεση της αθλητικής νεολαίας 
των Αρμένων του δήμου Αποκορώνου 

παραδόθηκε επίσημα στις 23 Οκτωβρίου 
2017, το γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5. Στο 
γήπεδο τοποθετήθηκε συνθετικός χλοο-
τάπητας τελευταίας γενιάς, με ελαστική 
υπόβαση από ίνες μονόκλωνες, τοποθε-
τημένος επάνω σε σταθερή επιφάνεια και 
με προσθήκη χαλαζιακής άμμου.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου 
έγινε πραγματικότητα ένα πάγιο αίτημα 
των κατοίκων, από την εποχή του πρώην 
Δήμου Αρμένων, η τοποθέτηση, δηλαδή, 
συνθετικού χλοοτάπητα 1000 τ.μ περίπου, 
για τη διευκόλυνση των αθλητών και την 
αποφυγή των τραυματισμών κυρίως των 
παιδιών που χρησιμοποιούν το γήπεδο 
για να παίζουν ποδόσφαιρο.

 «Το έργο, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ 
περίπου, εντάσσεται σε μία σειρά έργων, 
που έχουμε δρομολογήσει και αφορούν την 
αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του 
Δήμου και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους δημότες μας», σημείωσε σε δήλωσή 
του ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος 
Κουκιανάκης, που επισκέφτηκε το γήπεδο, 

συνοδευόμενος από κλιμάκιο μηχανικών 
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων εκφρά-
ζει τις ευχαριστίες του στον Δήμο, και 
ειδικά στον Δήμαρχο κ. Χαράλαμπο 
Κουκιανάκη και την Αντιδήμαρχο κα 
Ρένα Τερεζάκη για την κατασκευή του 
γηπέδου 5Χ5.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος συμμετείχε 
στην κατασκευή του γηπέδου με τη 
δημιουργία σχαρών απορροής ομβρίων 
υδάτων συνολικού μήκους 120 μέτρων, 
για την οποία σημαντική ήταν η συμ-
βολή και βοήθεια που είχαν από το 
Ναύσταθμο Κρήτης και ειδικότερα τον 
Διοικητή του Ναυστάθμου Αρχιπλοίαρχο 

Χαράλαμπο Ζησημόπουλο, τον Πλοίαρχο 
Ν. Μπαράκο, και τον Ανθυπασπιστή Μ. 
Χαραλαμπίδη, τους οποίους και ευχα-
ριστεί θερμά.

Παράλληλα, το Δ.Σ. του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αρμένων εκφράζει τη λύπη 
του για την καταστροφή του γηπέδου 
στο Νέο Χωριό και για την έμπρακτη 
συμπαράστασή του προς τα παιδιά που 
προπονούνταν εκεί, άνοιξε την αγκάλη 
του και τα δέχτηκε στο γήπεδο των Αρμέ-
νων και στην αίθουσα του Συλλόγου, 
με υπεύθυνο το μέλος του ΔΣ, Κυριάκο 
Κουτσουπάκη.

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.

Τερεζάκη Χρήστο  
του Ιωάννη Αθήνα 30
Τσακιράκη Νικόλαο  
του Ελευθερίου  Αθήνα 20
Τσακιράκη Άγγελο  
του Νικολάου Αθήνα 70

Χαραλαμπάκη Μανώλη  
του Ιωάννη Χανιά 50
Οικογένεια Ματθαίου  
Χαραλαμπάκη Χανιά 50
Καβρουλάκη Μούγιου  
Αφροδίτη Αθήνα 300
Χατζηδάκη Μαντωνανάκη  
Τούλα  Χανιά 30
Ζαβραδινού Ελπίδα Αθήνα 20
Δεωνά Αβέρκιο  Αθήνα 20
Φατούρου Ασπασία Αθήνα 30


