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Kαλή Ανάσταση!

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

2  σελ. 2: Η βασιλόπιτα της  
Παγκρήτιας Ένωσης &  
Διαγωνισμός μαθητικού ρεπορτάζ  
από τα Χανιώτικα Νέα

2  σελ. 3: Η Ροδαρά μας,  
του ΧαράλαμπουΕλευθεροπολίτη

2  σελ. 4 &5: Στις ταβέρνες του χωριού 
μας, της ΚικήςΒασσάλου

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

2  σελ. 7: Ο Κυπριακός Αγώνας μέσα από 
μια φυλλάδα του ΧαράλαμπουΧαβρέ

2  σελ. 8: Οι παλαιικές μας φωτογραφίες 
2  σελ. 9: Τα Χριστουγεννιάτικα 

κάλαντρα & Η Πρωτοχρονιάτικη πίτα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων

2  σελ. 10: Οι Βετεράνοι  
της Νέας Ζηλανδίας

2  σελ. 11: Η πίτα της Ομοσπονδίας  
και του Συλλόγου Φρεδιανών,  
του Γ.Γιακουμινάκη

2  σελ. 12:Η πίτα των Αρμενιανών  
της Αθήνας, της Μ.Γαλανάκη

2  σελ. 14:Αυτοί που φεύγουν… 
2  σελ. 15:Βιβλιοπαρουσίαση: 

Τοπωνύμια Παϊδοχωρίου, Νεροχωρίου 
και Αγίων Πάντων, του Π.Πανηγυράκη

2  σελ. 16:Επιτυχίες, Δωρεές, Ειδήσεις

Ανάσταση 2018
Η «Ελευθερόπολις», με την ευκαιρία 

των εορτών του Πάσχα εύχεται  
στους απανταχού Αρμενιανούς,  

στους φίλους του χωριού μας και  
στους αναγνώστες της «Ελευθερόπολις» 

Καλή Ανάσταση,  
με υγεία και χαρά.

Φωτογραφία από την βόρεια είσοδο (από Καλύβες) της πλατείας του χωριού μας, το τέλος του 
Σεπτεμβρίου 1945. Η υποδοχή, στην οποία από ότι φαίνεται συμμετέχει όλο το χωριό, άνδρες 
γυναίκες, μικροί μεγάλοι, γίνεται με αφορμή την επίσκεψη του Νεοζηλανδού Στρατηγού Bernard 
Freyberg (Μπέρναρ Φράιμπεργκ) και της συνοδείας του. Ο Φράιμπεργκ ήταν διοικητής συμμαχικών 
στρατιωτικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης τον Μάη του 1941. Η επίσκεψη 
του Στρατηγού και της πολυπληθούς συνοδείας του έγινε αμέσως μετά την απελευθέρωση των 
Χανίων από τους Γερμανούς, μόλις τον Μάη του 1945, με αφορμή μνημόσυνο στη μνήμη των 
νεκρών Βρετανών κατά τη μάχη της Κρήτης.
Εντύπωση προκαλεί το μεγάλο μέγεθος του κορμού του Πλατάνου στην πλατεία, το οποίο σχο-
λιάστηκε από τους χωριανούς μας, - οι οποίοι έκαναν και εμπειρικές μετρήσεις της περιμέτρου- 
αλλά και από τον Μπομπ Σινκλαίρ, που, όπως μας είπαν, οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι ο 
πλάτανος έχει φυτευτεί πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία που αναγράφεται. Ας σημειωθεί ότι 
η διάμετρος του πλατάνου στην φωτογραφία είναι αρκετά μεγάλη για να είναι μόνο 30 χρονών 
εκείνη την εποχή, δηλαδή 100 χρόνων σήμερα, όπως προκύπτει από την πινακίδα στον κορμό 
του. Ο Μπομπ πιστεύει ότι ο Πλάτανος πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 χρόνων.
Η φωτογραφία έφτασε στο χωριό μας το Φθινόπωρο του 2017 από τον Νεοζηλανδό σκηνοθέτη 
και συγγραφέα Τζων Ήργουιν (John Irwin), με τη βοήθεια του συγχωριανού μας πλέον Μπόμπ 
Σινκλαίρ. Ο Τζων Ίργουιν βρέθηκε στα Χανιά στο πλαίσιο έρευνας και γυρίσματος ενός ντοκυ-
μαντέρ που αφορά στις γυναίκες της Κρήτης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

(Περισσότερα στη σελίδα 10)

ΑΝΟΙΞΗ 2018

Τα κάλαντρα της 
Μεγάλης Παρασκευής

Σήμερα μαύρος ουρανός  
σήμερα μαύρη μέρα

σήμερα όλοι θλίβονται  
και τα βουνά λυπόνται 
Σήμερα έβαλαν βουλή  

οι άνομοι Εβραίοι 
οι άνομοι και τα σκυλιά  
κι οι τρισκαταραμένοι

για να σταυρώσουν το Χριστό  
των πάντων Βασιλέα

Ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι 
να κάμει δείπνο μυστικό  
για να τον λάβουν όλοι.
Η Παναγιά η Δέσποινα  
καθόταν μοναχή της,  

τας προσευχάς της έκανε  
για τον Μονογενή της·

φωνή εξήλθ’ εξ ουρανού  
κι απ’ Αρχαγγέλου στόμα:  

- «Σώνουν Κυρά μου οι προσευχές, 
σώνουν και οι μετάνοιες 
και τον υγιό σου πιάσανε  
και στο χαλκιά τον πάνε· 

και στου Πιλάτου τας αυλάς  
εκεί τον τυραννάνε».

- «Χαλκιά, χαλκιά φτιάξε καρφιά  
φτιάξε τρία περόνια»

κι εκείνος ο παράνομος βαρεί  
και φτιάχνει πέντε.

-«Συ Φαραώ  που τα φτιάξες  
πρέπει να μας διδάξεις

- «Βάλτε τα δυο στα χέρια του  
και τ’ άλλα δυο στα πόδια· 
το πέμπτο το φαρμακερό  
βάλτε το στην καρδιά του
να τρέξει αίμα και νερό  

να πληγωθεί η καρδιά ντου»
Η Παναγιά ως τ’άκουσε  

έπεσε κι ελιγώθει 
σταμνί νερό της ρίξανε  

τρία κανάτια μόσχο
για να της έρθει ο λογισμός,  
για να της έρθει ο νούς της...

Οι Βετεράνοι Νεοζηλανδοί στους Αρμένους  
τον Σεπτέμβρη του 1945
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Στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 
χρόνων της κυκλοφορίας των Χανι-
ώτικων Νέων διοργανώθηκε δια-

γωνισμός μαθητικού ρεπορτάζ με θέμα 
«Τύπος, Παιδεία και Τοπική Κοινωνία». 
Συμμετείχαν 23 δημοσιογραφικές ομάδες 
από 20 σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) του 
νομού Χανίων. Τα τρία καλύτερα ρεπορτάζ 
που επιλέχτηκαν από την κριτική επιτροπή 
του διαγωνισμού έλαβαν τα εξής βραβεία:

1ο βραβείο: Λύκειο Νέας Κυδωνίας, με 
έπαθλο 2.000 ευρώ.

2ο βραβείο: Εκκλησιαστικό Λύκειο, με 
έπαθλο 1.500 ευρώ. 

3ο βραβείο: ισοψήφησαν το Λύκειο 
Βάμου με το ρεπορτάζ για την Αμπελιτσιά 
και  το 7ο Γυμνάσιο Χανίων με το ρεπορτάζ 
για τον βιολογικό καθαρισμό, με έπαθλο 
από 1000 ευρώ.

Για την εργασία του Λυκείου Βάμου 
εργάστηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες:

Γουνάκη Σοφία, Ζαμπετάκη Βασιλεία, 
Κοτσιφάκης Γιάννης, Ξενάκης Γιώργος, 
Σάλι Ειρήνη, Φούντου Ιωάννα, Χαροκο-
πάκη Πηνελόπη.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Γουρνιεζάκη 
Καλλιόπη Φιλόλογος ΠΕ02, Καραδάκη 
Όλγα Φιλόλογος ΠΕ02, Μπιλάλη Μαρία 

Φιλόλογος ΠΕ02.
Το Γυμνάσιο Βάμου συμμετείχε στον 

διαγωνισμό με θέμα «Αποκόρωνας και 
Εθελοντισμός - οι Ευρωπαίοι πολίτες δίνουν 
μαθήματα αλληλεγγύης και αλτρουισμού» 
με μια δημοσιογραφική ομάδα 10 μαθητών 
από την Β’ και Γ’ τάξη. 

Τη συντακτική ομάδα αποτελούσαν οι:
Καζάνης Αντώνης Β’ τάξη, Ξηρουχάκη 

Γεωργία Β’ τάξη, Σταυριαννουδάκη Ελένη 
Β’τάξη, Τσιτσιρίδης Μανώλης Β’ τάξη, 
Φραγκιαδάκης Μανώλης Β’ τάξη, Χαιρετάκη 
Κατερίνα Β’ τάξη, Αννιτσάκη Χρυσάνθη 
Γ’τάξη, Κουράκη Ελένη Γ’ τάξη, Πιπεράκης 
Μπάμπης Γ’ τάξη, Παπαδόπουλος Φοίβος 
Γ’ τάξη, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την 
Ειρήνη Καλαϊτζάκη.

Με μεγάλη συμμετοχή συμπατριωτών 
έγινε και φέτος η κοπή της Βασιλό-

πιτας της Παγκρητίου Ενώσεως Αθηνών, 
στο πλοίο της Α.Ν.Ε.Κ.«ΚΡΗΤΗ 2», τηνΚυ-
ριακή 21 Ιανουαρίου 2018. Κρητικοί, 
και όχι μόνο, άνθρωποι του πολιτικού, 
καλλιτεχνικού, δημοσιογραφικού χώρου, 
αλλά και όλοι οι ασχολούμενοι με τα κοινά 
ήταν εκεί και ανταλλάξαμε ευχές για το 
Νέο Έτος. Η φιλοξενία της Α.Ν.Ε.Κ.όπως 
πάντα άψογη και πλούσια.

Θεωρώ ξεχωριστή και σημαντική την 
παρουσία, εκτός των άλλων, του Διεθνούς 
και ανεγνωρισμένης προσωπικότητας Κρη-
τικού Επιστήμονα κ. Κώστα Δασκαλάκη. Ο 
Κώστας Δασκαλάκης γεννήθηκε το 1981 στην 

Αθήνα, είναι απόφοιτος των Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 
βαθμό 9,98. Στη συνέχεια έκανε το διδα-
κτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Μπέρ-
κλεϋ, και ένα χρόνο μετά έγινε επίκουρος 
καθηγητής του περίφημου Μ.Ι.Τ. Σε ηλικία 
27ετών κατάφερε να λύσει το γρίφο του 
Νομπελίστα οικονομολόγου, Τζόν Φόρμπς 
Νας, που εκατομμύρια μαθηματικοί απ’ όλο 
τον κόσμο, επί 60 χρόνια προσπαθούσαν, 
και δεν το είχαν καταφέρει. 

Ο πατέρας του είναι μαθηματικός από 
τις Βουκολιές και η μητέρα του φιλόλογος 
από την Ιεράπετρα. Ο εν λόγω επιστήμονας 
σήμερα είναι 37 χρονών και χαρακτηρίζεται 
παγκοσμίως ως ο Έλλην Αϊνστάιν.

Γιάννης Χ. Τερεζάκης

Παγκρήτιος Ένωσις
κοπή Βασιλόπιτας 2018

Διαγωνισμός μαθητικού ρεπορτάζ από τα Χανιώτικα Νέα

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

μέχρι 27/4/2018.

ελευθερόπολις
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Εκδίδεται με τη συνεργασία  
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Ο κ. Δασκαλάκης Κώστας κόβει κομμάτι της 
Βασιλόπιτας.

Η δημοσιογραφική ομάδα του Γυμνάσιου Βάμου, με την καθηγήτριά τους Ειρήνη Καλαϊτζάκη.
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Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

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

αντινάδες
Kι εμείς από χωρίσαμε, 
πάλι θ’ ανταμωθούμε
πάλι θα σμίξομε τα δυο, 
τον πόνο μας να πούμε.

Ψηλό κυπαρισσάκι μου 
στον ίσκιο σου κοιμάμαι
με τον αέρα σου περνώ, 
κιανένα δε φοβούμαι.

Ποτέ σου να μην πιστευτείς 
αθρώπου περασάρη
γιατ’ όση ώρα σε θωρεί, 
λέει πως θα σε πάρει.

Κουζουλαμένος και ντελής 
γυρίζω ’γω για σένα,
μα συ δεν είσαι μπιστικιά 
να μ’ αγαπάς εμένα.

Από μακρά να σε θωρώ, 
κοντά να μη σιμώνω
την εμιλιά σου να γροικώ, 
αυτό με φτάνει μόνο.

Κι όσο μου κάνεις πείσματα 
χαίρομαι και γλεντίζω
κατέχω το πώς μ’ αγαπάς 
και δεν κακοκαρδίζω.

Κρυφά του κόσμου σ’ αγαπώ 
και φανερά του νου μου
για κείνο δίδω βάσανα 
και πάθη του κορμιού μου.

  αροιμίες-Γνωμικά

Το βούι τρώει τ’ άντερο 
και ο κουφός το στάρι [κου-
φός=ποντικός· ονομάζεται έτσι, 
από την πρόληψη ότι αν λεχθεί 
«ποντικός» ακούει και έρχεται 
με πολλούς συντρόφους του]

Γάιδαρος είν’ ο γάιδαρος 
ανέ φορεί και σέλα.

Κουζουλού κι Αγιού μην τάξεις, 
κι ανέ τάξεις μη γελάσεις.

Ο μποντικός στην τρούπα δε 
χωρεί, και κολοκύθα σέρνει 
[για αυτούς που επιχειρούν 
πράξεις πάνω από τις 
δυνάμεις τους]

Τον ψύλλο κάνει άλογο [για άτομα 
που μεγαλοποιούν τα γεγονότα]

θιβολές

«Βάλε μου το λοιπός  
μια τσικουδιά!»

Ελάλιε* το γαϊδούρι του κι εγύριζε 
στο σπίτι του. Ήταν κουρασμένος, 
διψασμένος και του φαινότανε 
πολύς ο δρόμος. Βάζει λοιπόν 
στοίχημα με το γάιδαρο του: 
Όποιος πρωτοπάει στο σπίτι, θα 
του βάλει ή γυναίκα ό,τι θέλει: 
μια ρακή εμένα, κριθάρι εσένα.
Χτυπά το γάιδαρο του να τρέχει, 
τον παρατά κι αρχίζει κι  αυτός 
να τζιριτά.**
Φτάνει στο σπίτι του και ρωτά 
τη γυναίκα του: 
–«Γυναίκα, ήρθε ό γάιδαρος;»
–«Όι», του απαντά εκείνη.
–«Βάλε μου το λοιπός μια τσι-
κουδιά, γιατί πρωτόρθα».

*ελάλιε: οδηγούσε
**να τζιριτά: να τρέχει

«Να κληθεί ο κ. Ψαργάς  
να καταθέσει»

Η άγνοια της κρητικής 
διαλέκτου έδινε αφορμή 
για πολλές παρανοήσεις 
και ευτράπελα περιστατικά, 
κυρίως με δικαστές, 
δασκάλους, χωροφύλακες και 
άλλους κρατικούς λειτουργούς 
που δεν κατάγονταν από 
το νησί. Ένα από αυτά τα 
περιστατικά είναι και το 
ακόλουθο:
Στο τοπικό δικαστήριο  
ο μάρτυρας καταθέτει:
-«Ο Μανώλης ως το μεσημέρι 
επότιζε το χωράφι. Είναι δίπλα 
στο δικό μου και τραβούμε 
νερό από το ίδιο πηγάδι.  
Ο ψαργάς βρισκότανε μαζί 
μ’ άλλους στον καφενέ. Δεν 
μπορεί το λοιπόν να τον 
ανακατεύουνε σε τουτηνά  
την κλεψιά!
Ο δικαστής, που ήτονε από 
την Παλιά Ελλάδα, λέει στον 
γραμματικό του δικαστηρίου:
-«Γράψε να κληθεί  
ο κ. Ψαργάς ως μάρτυς,  
να καταθέσει σχετικά».

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

εκδόσεις «Κνωσός», Αθήνα 1976)
 

όγου χάριν Ερωτόκριτος 
Β 2117-2176  και 2215-2236

(Κρήτη, γύρω στα 1610)

ΠOIHTHΣ
Aρμάτωσε την κεφαλήν, το τρέξιμον αρχίσα,
σφίγγουσι τα κοντάρια τως και τα φαριά εκινήσα.
Ωσάν το μαύρο νέφαλο που άνεμος το μανίζει,
και με βροντές και μ’ αστραπές τον κόσμον φοβερίζει,       
φυσά το απ’ την Aνατολή, και πάγει το στη Δύση,
κάνει το η ανακάτωση να βρέξει, να χιονίσει,
εδέτσι αστραποβρόντηξε τση Kρήτης το λιοντάρι,
όντε στην αμασκάλη του ήσφιξε το κοντάρι.
M’ άλλη όρεξη κι άλλη καρδιά με το Σκλαβούνον τρέχει,
παρά με το ρηγόπουλο, γιατί κι εχθρόν τον έχει.
Eμούγκρισε τση Σκλαβουνιάς ο δράκος κι εβρουχάτο,
λογιάζει σ’ πρώτη κονταρά να τονε ρίξει κάτω.
Συναπαντήχνουν τα θεριά και τα κοντάρια επήγα
εις τον αέρα ωσά φτερά κι ωσάν πουλάκια εφύγα·
στο κούτελο ο Tριπόλεμος την κονταρά τού δίδει,
κι ήβγαλε σπίθες εκατόν το σιδερόκασίδι.
T’ άλογο εγονάτισε, μα χάμαι δεν εστράφη,
και το ζιμιόν επήδηξεν ολόρθο σαν το λάφι·
άλλο κακό δεν ήκαμεν η κονταρά η μεγάλη,        
γιατί με σίδερα διπλά σκεπάζει το κεφάλι.
Δίδει κι ο μαύρος κοπανιά με το βαρύ κοντάρι,
τ’ άλογο ρίχνει ανάσκελα μ’ όλο τον καβαλάρη·
Kι ωσάν από ψηλό βουνί χοντρό χαράκι πέσει
και δώσει με το βροντισμόν εις του γιαλού τη μέση,
ανακατώσει τα νερά και κάμει αφρούς κυμάτω,
γενεί μεγάλη ταραχή στση θάλασσας τον πάτο--
έτοιας λογής εβρόντηξε στην πεσματιάν εκείνη,
κι έτσι μεγάλη ταραχή την ώρα εκείνη εγίνη·
κατακτυπούν κι ο βροντισμός έβγαινε των αρμάτω,      
κι ετσίνα κι εταράσσουντο στ’άλογον αποκάτω.
Eτρόμαξε όλος ο λαός έτοιο θεριό να δούσι
να πέσει μ’ όλο τ’ άλογο, για θαύμα το κρατούσι,
κτυπούσιν τσι παλάμες τως, για θάμασμα το λέσι,
εγούγια του σ’έτοιες δουλειές όποιος κι αν κακοπέσει!
[…]
Kι εκείνος, ως το γρίκησε, το πώς τον εμισούσι,
τα μάτια του κιανένα πλιό δε στρέφουνται να δούσι.
Mισεύγει με την εντροπή, και πλιο του δεν εφάνη·
ετούτους τσ’ όμορφους καρπούς η καυχησά τούς κάνει.
Όσοι κι αν είχασι δουλειές, εξελησμονηθήκα,
κι όπού ’χε πάει τότες κιανείς, για τον Σκλαβούνο εγρίκα.
[...]
Tα κονταροκτυπήματα επάψαν κι ετελειώσα,
κι οι στρατηγοί την αντρειάν που ’χανεφανερώσα.
Σύρνουνται οι τρεις στη μιά μεράν, Kερί, Ψυχάρι, Aμάξι,
με πεθυμιά ανιμένασιν ο Pήγας ποιο να κράξει,
γιατί κι οι τρεις τως είχασι το νίκος επαρμένο·
στέκει στο Pήγα ποιόν να πει πλι’ άξο κι αντρειωμένον.
Πολλή έγνοιαν έχει ο Pώκριτος· μες στην καρδιάν τον πιάνει
φοβώντας μην του πάρουσιν οι άλλοι το στεφάνι,
γιατ’ είδε τσι παλικαριές που κάμασιν κι εκείνοι,
και μέσα του άντρες δυνατούς και θαμαστούς τσι κρίνει. 

 (από την κριτική έκδοση σε επιμέλεια Στυλιανού Αλεξίου,  
εκδ. Ερμής, Αθήνα 1985)
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Στις ταβέρνες του χωριού μας

Σε συνέχεια του αφιερώματος 
στο «αρμενιανό επιχειρείν», 

που ξεκινήσαμε στο προηγού-
μενο τεύχος της εφημερίδας 
μας, σε τούτη εδώ την «Ελευ-
θερόπολη» θα κάνουμε τρεις 
νόστιμες στάσεις στις ταβέρνες 
του χωριού μας.

Υπάρχει πάντοτε ένας καλός λόγος 
για να επισκεφθεί κανείς τους Αρμένους, 
ακόμα κι αν δεν είναι από εδώ. Οι φυσικές 
ομορφιές του χωριού μας είναι μονάχα η 
αφορμή, καθώς η βόλτα εύκολα συνδυ-
άζεται με μια στάση για καφέ και πολύ 
περισσότερο για φαγητό. Ανάλογα με την 
εποχή, τη μέρα και την ώρα, οι επιλογές 

διαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι 
κουζίνες που βρίσκει κανείς στους Αρμέ-

νους είναι γευστικές και το περιβάλλον 
ζεστό και φιλικό.

της Κικής Βασσάλου

Ο Λευτέρης και η Ασπασία Χαλβαδάκη δε 
χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Οι δυο 
τους, με τον Αλέκο, τον δεύτερο γιό τους 
ακόμα μικρό, πίσω στα 1985, αποφάσισαν 
να αποκτήσουν μια έξτρα καλοκαιρινή 
δραστηριότητα, παράλληλα με τις αγροτι-
κές εργασίες, και άνοιξαν την «Καρυδιά». 
Στο παλιό εκείνο κτίριο στην αρχή (ή στο 
τέλος) της Γρεφιθιάς και στην παρακείμενη 
στον Άγιο Νικόλαο πλατεία, έστηναν την 
ψησταριά και τα τραπέζια τους για περίπου 
26 καλοκαίρια. Ψητά της ώρας, με πρώτα 
και καλύτερα τα σουβλάκια τους, φρέσκιες 
τηγανητές πατάτες (μικροκαμωμένες και 
τραγανές, δια χειρός Ασπασίας), σαλάτα, 
μυζήθρα και κάνα δυο μαγειρευτά (τσι-
γαριαστό, χοχλιοί, κουνέλι στιφάδο κ.ά.) 
περιλαμβάνονταν στο μενού, και... αν 
καθυστερούσες λίγο να πιάσεις τραπέζι 
δύσκολα τα πετύχαινες. Από εκείνα τα 
περασμένα καλοκαίρια, τα πράγματα έχουν 
αλλάξει πολύ. Η «Καρυδιά» μετακόμισε 
ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Νικόλα 
το 2011, άρχισε να μένει ανοιχτή και τον 
χειμώνα, ενώ τα ηνία είχαν ήδη αναλάβει 
ο Αλέκος μαζί με τη σύζυγό του Μαρία. 
Και στη συνέχεια, το μαγαζί άλλαξε κι 
άλλο. Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2017 
κι έπειτα από μια ολιγόμηνη ανακαίνιση 
ο Αλέκος απέκτησε συνέταιρο, τον καλό 
του φίλο, σεφ και ιδιοκτήτη της αποκο-
ρωνιώτικης ταβέρνας «Λουτρό», Σήφη 
Κουλιζάκη, και η «Καρυδιά» υποδέχτηκε 
την καινούργια χρονιά με ολοκαίνουργιο 
μενού και στυλ. Πλάι στα ψητά του Τάκη 
και στις τηγανητές πατάτες πλέον σερβί-
ρονται, μεταξύ άλλων, ψαρονέφρι γεμιστό 
με τυριά και μανιτάρια, τηγανιά χοιρινή 
και κοτόπουλο, χούμους, παντζαροσαλάτα, 
κοτοσαλάτα και μια πράσινη ανάμεικτη 
με τριάντα διαφορετικά υλικά! Η παρέα 
μεγάλωσε, με τον Αλέκο, τη Μαρία και 

το Σήφη να δίνουν τον καλύτερο τους 
εαυτό στην κουζίνα και το σέρβις, ενώ 
στα μετόπισθεν παραμένουν πάντοτε η 
Ασπασία και ο Λευτέρης, για λίγη βοήθεια, 
ένα κέρασμα και ιστορίες από τα παλιά.

Τηλ. 2825041233

Η παρέα της «Καρυδιάς» μεγάλωσε

Ο Αρμενιανός κάμπος όπως φαίνεται από το νεκροταφείο του Προφήτη Ηλία. Φωτογραφία του 
Γιάννη Πατεράκη.
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Ένας καλά κρυμμένος παράδεισος 
είναι ο «Πλάτανος». Ένας παράδεισος 
που ανοίγεται μπροστά στα μάτια 

του ανυποψίαστου επισκέπτη στο τέλος 
του στενόμακρου μονοπατιού που οδηγεί 
τόσο στο πετρόχτιστο εστιατόριο όσο και 
στις φυσικές πηγές των Αρμένων. Εδώ 
αναβλύζει το φρέσκο νεράκι, εδώ ρίχνει 
ο παπάς τον σταυρό στα Θεοφάνια, στα 
παγωμένα νερά βουτούν οι τολμηροί για να 
τον πιάσουν, εδώ παγώνουν τα αναψυκτικά 
και τα καρπούζια το καλοκαίρι, από εδώ 
υδροδοτείται ο μισός Αποκόρωνας. Ανά-
μεσα στις πηγές, τα ρυάκια και τα θεόρατα 
πλατάνια, έγιναν κάποτε επαναστατικές 
συνελεύσεις, αλλά και σε καιρό ειρήνης 
το μέρος ουδέποτε «ησύχασε». Σε τούτη 
την εξοχή, λένε ότι, ερχόταν ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος με την άμαξά του για να χαλα-
ρώσει. Ακριβής ημερομηνία λειτουργίας 
του πρώτου αναψυκτήριου στον χώρο δεν 
υπάρχει. Ο Πέτρος Μανιουδάκης, ωστόσο, 
σημερινός ιδιοκτήτης της ταβέρνας μας 
λέει ότι αναφορές σε τούτον εδώ τον τόπο 
αναψυχής υπάρχουν από πολύ παλιά. 
Και πράγματι πρόκειται για μια από τις 
ιστορικότερες ταβέρνες της περιοχής. Ο 
ίδιος έφτιαξε όλο το κτίριο από την αρχή 
στις αρχές του '90, το δούλεψε για 5-6 
χρόνια, κι έπειτα έδωσε την επιχείρηση 
αλλού για να επιστρέψει μια και καλή 
πριν από 3 χρόνια και να χαρίσει νέα ζωή 
στον «Πλάτανο» και άλλη μια επιλογή για 
φαγητό στους χωριανούς, τους φίλους 
και τους επισκέπτες των Αρμένων. Και, 
όχι, καμιά τυχαία επιλογή. Γιατί το καλό 
νέο για τον «Πλάτανο» είναι το βραβείο 

του. Εκείνη η ειδοποίηση που έλαβε στο 
e-mail του, τον περασμένο Αύγουστο, ο 
Πέτρος Μανιουδάκης και τον ενημέρωνε 
ότι η ταβέρνα του έλαβε το Experts Choice 
Award 2017 από το Trip Expert. Πρόκειται 
για μια διάκριση που δίνεται μόνο στα 
καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, βάσει 
των κριτικών που κάνουν δημοσιογράφοι 
και επαγγελματίες ταξιδιωτικοί συντάκτες 
των μεγαλύτερων εντύπων, όπως π.χ. 
Departures, Monocle, the Telegraph, κ.ά. Το 

περίφημο αντικριστό του, το τσιγαριαστό, 
το γουρουνόπουλο στον ξυλόφουρνο, αλλά 
και τα καλιτσούνια, τα κάστανα στιφάδο, το 
σταμναγκάθι με μανιτάρια και το συμπε-
θεριό (λαχανικά με τυριά, ξινόχοντρο και 
κόκκινη σάλτσα) είναι κάποια μόνο από τα 
πιάτα που οδήγησαν στην απόκτηση του 
βραβείου. Καθόλου άσχημα! Ο «Πλάτανος» 
τον χειμώνα παραμένει ανοιχτός μονάχα 
τα Σαββατοκύριακα.

Τηλ. 2825041655

Η οικογένεια του Στρατή και της 
Άννας Παπαδάκη ήταν γνωστή 
στη χανιώτικη εστίαση από την 

ταβέρνα «Βίγλα» που διατηρούσαν για 
πολλά χρόνια στο Καλάμι -σε ένα ωραίο 
μπαλκόνι με θέα στον κόλπο της Σούδας- 
με μεγάλη φήμη και ακόμα μεγαλύτερη 
πελατεία. Ήρθε, ωστόσο, κάποια στιγμή το 
πλήρωμα του χρόνου για επιστροφή στα 
πάτρια εδάφη, ήτοι στο χωριό μας στους 
Αρμένους. Με μπροστάρη πια, και ψυχή 
της «Δροσοσταλιάς», τον μεγάλο  γιο της 
οικογένειας, τον Γιάννη, το 1998 ξεκίνησε 
το χτίσιμο της καινούργιας ταβέρνας για 
να ολοκληρωθεί δυο χρόνια αργότερα και 
να πρωτολειτουργήσει την Πρωτομαγιά 
του 2000. Περιποιημένος χώρος μέσα 
και έξω, με το ξύλο να κυριαρχεί, το τζάκι 
να ζεσταίνει την εσωτερική αίθουσα στα 
κρύα και το δελτίο παραγγελίας -που το 
συμπληρώνουν οι παρέες- να μοιάζει 
(και να είναι) λαχταριστό και ατελείωτο. 
Η «Δροσοσταλιά» ήταν η πρώτη ταβέρνα 
νέας γενιάς των Αρμένων που λειτούρ-
γησε χωρίς διακοπή, χειμώνα, καλοκαίρι, 
μεσημέρι και βράδυ. Και ασφαλώς το νέο 

δεν άργησε να μαθευτεί και το χωριό μας 
να γεμίσει κόσμο, ιδίως τις Κυριακές του 
χειμώνα, μια εικόνα πρωτόγνωρη για τα 
μέχρι τότε δεδομένα της περιοχής. Οι 
Αρμένοι έγιναν προορισμός για βόλτα από 
τους Χανιώτες που ήθελαν να ξεσκάσουν 
κάπου κοντά, απολαμβάνοντας το ωραίο 
τοπίο μαζί με νόστιμο και προσιτό φαγητό. 
Μακρύς κατάλογος, τεράστιες μερίδες 
και ορισμένα πιάτα, όπως τα παϊδάκια, 
ο κρασάτος κόκορας της Άννας και το 
ευμέγεθες σνίτσελ που αγαπούν ιδιαίτερα 

οι νεότεροι, να πρωτοστατούν στις προτι-
μήσεις του κόσμου, μαζί με την τεράστια 
κρητική σαλάτα που θέλει μεγάλη παρέα 
για να την... καταφέρει ολόκληρη. Πλέον, 
η καλοκαιρινή «Δροσοσταλιά» έχει παρου-
σία και στην απέναντι μεριά του δρόμου, 
αυξάνοντας τη δυναμική του μαγαζιού σε 
τραπεζοκαθίσματα, ενώ με τα χρόνια δίνουν 
δυναμικά το παρών από την οικογένεια 
τόσο ο Τάσος, ο μικρότερος αδελφός του 
Γιάννη, όσο και ο Στράτος, ο γιος του. 

Τηλ. 2825041063

Η «Δροσοσταλιά» άλλαξε τις χειμωνιάτικες Κυριακές μας

Στον «Πλάτανο» ερχόταν για ξεκούραση ο Βενιζέλος
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΕΡΩ
Χριστός ανέστακας!

Χριστός ανέστακας, αναγνώστη μου μερω-
ντικέ.

Ναι, ανέστακας ο Χριστός, έτσ’ απαράλ-
λαχτα ως το ’πε ο παλιός καλογερόπαπας 
στη βιασύνη ντου και στη χαρά ντου, 
ν’ αναγγείλει και να μεγεθύνει το μέγα 
συμβάν. Ως μας λέει ο Καζαντζάκης, «η 
γνώριμη πολυτριμμένη λέξη “ανέστη” του 
φάνηκε ξαφνικά μικρή, φτενή, μίζερη· δεν 
μπορούσε να χωρέσει τη Μεγάλη Αγγε-
λία· πλάτυνε η λέξη, θέριεψε στα χείλια 
του παπά. Και να, πρώτη φορά το πρωί 
εκείνο, ο γερο-Κρητικός, δημιουργώντας 
την καινούρια λέξη, ένιωθε πως αληθινά 
ανάσταινε, σε όλο του το μέγα μπόι, το 
Χριστό». 

Κείνους τους χρόνους τους παλιούς, 
που οι Τούρκοι ήτονε στα πράγματα, λίγοι 
γνωρίζανε γράμματα. Ημερολόγια και ωρο-
λόγια εκκλησιαστικά σπάνια βρίσκουνταν, 
και κάθα χωριό ήτονε κι ένας κόσμος αυτό-
φωτος κι αυτεξούσιος, αν ετύχαινε μάλιστα 
να βρίσκεται σε βουνό σκαρφαλωμένο και 
ξεμοναχιασμένο, σαν εκείνο που σας ανι-
στορώ. Όπου οι άθρωποί του χάσανε μια 
χρονιά τα μερομήνια, καθώς έπεφτε νωρίς 
το Πάσχα, το χιόνι δεν ήτονε λυωμένο και 
το χωριό βρίσκουνταν αποκομμένο από 
τον αποδέλοιπο κόσμο, καθώς δεν είχε 
βέβαια τελέγραφους, δρόμους, σούστες 
και τέτοιες πολυτέλειες. Κι ως είδανε τον 
παπά του πέρα μοναστηριού που πήγε ν’ 
αναστήσει, τον ερωτούσαν ανίδεοι:

–«Πότες πέφτει, γέροντα, οφέτος η 
Λαμπρή;».

Κι εκείνος, απορημένος που ζούσαν 
ακόμης αθρώποι κρουφά του Θεού, μα 
και περίχαρος που από τ’ αχείλι ντου θα 
πρωτακούγανε το άγγελμα της Ανάστα-
σης, εσήκωσε τα χέρια ντου κι αρχίνιξε 
να σpαθοκοπά με τα φαρδομάνικά ντου 
και να διαλαλεί ετούτο το «ανέστηκα». 
Για να δείξει μεγαλώτατο το μέγα συμβάν, 
και να ξυπνήσει «τους ραθυμούντας», ως 
αποκαλούν τσι κοιμισμένους οι Γραφές, 
κι οι παπάδες.

–«Χριστός ανέστακας, ευλοημένοι, από 
ντα ’ψες, μόνο βροντάτε διπλοκάμπανα και 
γλακάτε στην εκκλησία να σας σε ψάλλω 
τ’ αναστάσιμα...».

Χριστός ανέστακας, το λοιπόν, αναγνώ-
στη μου μερωντικέ, που πολλά ’χω να σου 
διηγούμαι για τούτες τις πασίχαρες ημέρες 
της Λαμπρής, μ’ από πού να ξεκινήσω 
και πού να τελειώσω και πού να βρίστω 
τοσονά χαρτί και για να τα τυπώσω.

Ήθελα να σου ’γραφα το λοιπόν αναγνώ-
στη μου, μια πρωτινή αρμενιανή Ανάσταση, 
μ’ ούλα τα περίλαμπρα περιστατικά τζη, 
που δε χωρούνε όμως σ’ ετούτο το στενό 
λουριδάκι το χαρτί που ’πεσε μερτικό στο 
«Γραμματσάκι» μου. Μα, θα μου πεις, και 
με το δίκιο σου, πως, στενό, μικιό, σ’ ό,τι 

σπηλιαράκι βρεις στρώσε το καποτάκι σου 
να κοιμηθείς.

Μ’ ούλη μου, το λοιπόν, τη στένα και 
την ανέχεια χαρθιού, θ’ «αναθιβάλλω και 
θα πω», ως λέει κι ο Ρωτόκριτος, ένα-δυο 
μόνο συμβάντα μια Λαμπρής παλαιικής, 
που ’χε μάλιστα κείνη τη χρονιά πέσει 
αργά, κι είχε συμπέσει με το μεσουράνημα 
τσ’ άνοιξης και τ’ αποθέωμα τσ’ ομορφιάς 
τσ’ αρμενιανής γης.

Π’ από την ούγια του δρόμου ως τη 
χαραμάδα του μπεντενιού, οπού χε στρα-
λίξει μια άχνη χωμάτου, ήτονε ανθισμένη, 
μυροφόρα και μυριοστολισμένη, από χαμο-
μήλι και κατιμέρι, αροσμαρί κι αροδαμό, 
μαντιλίδα, κιτρόχορτο και μπαρμπαρούσα...

Κομμάτι τση Παράδεισος ήτονε κείνο τ’ 
απόβραδο του Μεγαλοσαββάτου το περιαύλι 
τ’ Αη Γιαννιού, ως έλαμπε, ασβεστωμένο 
και παστρικό, με τα περίχαρα πρόσωπα τω 
χωριανώ, την κεροδοσιά και τα μύρα που 
απόπνεε η πασχαλιά τριγύρα, η ροδαρά, 
η λουίζα, τ’ αγιόκλημα τσ’ αλτάνας κι η 
λευκή μοσκοβολιά τ’ ανθισμένου αρμε-
νιανού κάμπου, που ’φερνε τ’ αεράκι μαζί 
με τον κελαϊδισμό τση ποταμίδας από 
την πεζούλα του Λαμπροκλή. Απ’ όπου 
ένα κατάλευκο περιστέρι, ίδιο με το εν 
είδει περιστεράς Άγιον Πνεύμα του μέσα 
τέμπλου, επρόβλε, ανοιγόκλεισε τσι φτε-
ρούγες του, ως να μας εχαιρέτα, και σαν 
αστραπή επέταξε για τον περιστεριώνα 
του Παπαγιαννοσπύρο!

Θυμούμ’ ακόμης, κι αναγαλιά η ψυχή 
μου, κείνο το θαύμασμα του κόσμου που 
ήτον ο μέσα ναός, με τη στόλιση των 
εικόνων και τση Πύλης με κλωνάρια νερα-
τζανθούς, κρίνους λευκούς της Παρθένου, 
υακίνθους, γαρούφαλα και ρόδα. Τι ’ταν 
εκείνη, Θε μου, η ομορφιά τω γυναικώ και 
των αντρώ, που ως λέει κι ο ποιητάρης 
«στολή και πλούτος κι αρχοντιά ήτονε το 
κορμί» ντους.

Και στην ώρ’ απάνω, ως να εσήμανε το 
ρολόι του Θεού, ακούστηκε από τη διπλανή 
ροδακινιά ο πετεινός τση Νικόλαινας, να 
χτυπά τσι φτερούγες του και να κράζει 
μεσάνυχτα, μιαν αναπνοή δηλαδή ήμαστανε 
από την Ανάσταση και παρευθύς: –Πάσχα! 
Πάσχα Κυρίου Πάσχα έφταξε!

Το εκκλησίασμα ούλο, σα να ’ταν ένα 
κορμί, ανετρίχιασε ως άκουσε να ψάλλει 
ο παπάς εκείνο το «αχόρταστον πασχά-
λιον άσμα»: «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, 
θανάτω θάνατον πατήσας», και να χυμά 
το Άγιο Φως, σαν ένα μάτσο πεφτάστρα, 
από την Ωραία Πύλη.

Σπιθίζανε κι αχτιδοβολούσαν τα μάτια 
τω χωριανώ κι ούλο το εκκλησιδάκι ήτονε 
λουσμένο στα χρυσαφιά χρώματα των 
μανουαλιών των πολυελαίων και των 
αναστάσιμων λαμπάδων, κι ο τόπος εμο-
σκοβόλα, ως τα ουράνια μοσκολίβανο, 
διατσέντο και νερατζανθό. Και το χωριό, 
οπού συγκλώναρο βρίσκουνανε κείνη την 
ευλογημένην ώρα στον Αη-Γιάννη, «εν ενί 
στόματι και μιά καρδία» έψαλλ’ ετούτο το 
χαρισάμενο άγγελμα της ανάστασης και 
της ελπίδας που «κάνει και κλαίσι και 
γελούν τα μάθια των ανθρώπω»: Χριστός 
Ανέστη εκ νεκρών...

Δεν μπορώ, αναγνώστη μου, να σ’ ανι-
στορήσω και τ’ αποδέλοιπα, γιατί ένα-δύο 
μόνο αράδες χαρτί μ’ απομένει, και θα σ’ 
αποχαιρετήξω μ’ ένα μαντινιδάκι βέβαια 
πάλι, ως το συνήθιζαν κι οι παλιοί μας, 
σ’ έσμιξες κι αποχωρισμούς.

Τούτο το τραγούδιξε, την άλλη μέρα εκεί-
νης τση Λαμπρής, εορτή τ’ Αη- Γιωργιού, 
μεγάλ’ η χάρη, η Βαγιωνίνα τ’ αντρούς 
τση –μύρο το χώμα που τσι σκεπάζει– ως 
αντίκρισε ν’ ανεβαίνει από την πλατέα, 
θεορατικός κι όμορφος, απαράλλαχτος  
Αη-Γιώργης, ντυμένος για τη σκόλη ντου, 
το μπλάβο τσοχαδένιο σαλβάρι και το μεϊ-
τανογέλεκο, κεντημένο στου Μπαλαντίνο, 
στη Χώρα:

«Ως στέκει τ’ άδολο κρασί  
στην κρουσταλλένια κούπα,
έτσα σου στέκου μάθια μου,  

τα τσοχαδένια ρούχα».

Χριστός Ανέστη!

Σκουτελοβαρίχνω σας
Ο γέρω Χαράλαμπος

Ανάσταση. Έργο του Θεόφιλου, στην εκκλη-
σία της Μακρυνίτσας, στο Πήλιο
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Ο Κυπριακός απελευθερωτικός αγώνας
μέσα από μια φυλλάδα του Χαβρέ

Παραθέτουμε μια φυλλάδα 
που έθεσε στη διάθεσή 

μας, πριν πολλά χρόνια ο αεί-
μνηστος, πρώην πρόεδρος της 
κοινότητας Αρμένων, Πριπάκης 
Δημήτρης.

Πρόκειται για ένα ποίημα του γνωστού 
λαϊκού ποιητή Χαράλαμπου Χαβρεδάκη, 
από τους Αγίους Πάντες (Μπαμπαλή), που 
τυπώθηκε και κυκλοφόρησε σε μονόφυλλο 
- είναι άγνωστο αν πουλιόταν- τα μέσα 
της δεκαετίας του 1950.

Θέμα της φυλλάδας, η Ένωση της Κύπρου 
με την Ελλάδα και το έντονο κλίμα κατά 
της Αγγλίας και του Χάρντιγκ που διοι-
κούσε τότε την Κύπρο, η επίκληση στον 
από εικοσαετίας νεκρό Ελευθέριο Βενιζέλο 
να σηκωθεί και να βοηθήσει, και ο ύμνος 
στην ΕΟΚΑ, το Γεώργιο Γρίβα - Διγενή και 
στο Μακάριο.

Χαρακτηριστική μεταξύ των άλλων και 
η συνήθης υπογραφή του Χαβρέ:

«είμ’ ο Χαράλαμπος Χαβρές, 
πολλά τραγούδια  βγάνει

και κατοικεί  και βρίσκεται  
στου Μπαμπαλή το χάνι».

Στα μέσα της δεκαετίας του ‹50, η Βρε-
τανία αρνείται να εκχωρήσει το δικαίωμα 
της αυτοδιάθεσης στους Κυπρίους, οι 
οποίοι έχουν πλέον εξεγερθεί και ενόπλως, 
απαιτώντας την Ένωση με την Ελλάδα 
και την αποτίναξη του αποικιακού ζυγού.

Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, επι-
θυμεί φυσικά την Ένωση αλλά έχει μόλις 
εξέλθει από τον πόλεμο και τον εμφύλιο. 
Εξαιρετικά αδύναμη ακόμη και εξαρτώμενη 
καθοριστικά από τις ΗΠΑ, δεν είναι σε 
θέση να διεκδικήσει μαχητικά την Ένωση.

Τον Οκτώβριο του 1955, η βρετανική 
κυβέρνηση διορίζει νέο κυβερνήτη της 
Κύπρου, τον στρατάρχη σερ Τζον Χάρντινγκ,  
με σαφείς οδηγίες να καταπνίξει το κίνημα 
και να επιβάλει αποικιακό σύνταγμα.

Στις 21 Νοεμβρίου 1955 ο Χάρντινγκ 
επέδωσε στον Μακάριο το σχέδιό του, 
στο οποίο, για πρώτη φορά το Λονδίνο 
αναγνώριζε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης 
της Κύπρου, κάποτε, στο αόριστο μέλλον 
και υπό πολλές προϋποθέσεις διασφάλι-
σης των στρατηγικών συμφερόντων του 
Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων 
του, ζητώντας ως αντάλλαγμα την παρα-
μονή της Κύπρου ειρηνικά υπό αποικιακό 
καθεστώς, για διάστημα που ανεπισήμως 
προσδιοριζόταν από τους Βρετανούς σε 
δέκα περίπου χρόνια. 

Ταυτόχρονα με το σχέδιο όμως, ο Χάρ-
ντινγκ κηρύσσει στρατιωτικό νόμο, εντείνει 
την καταπίεση, αναγορεύει σε έγκλημα 
που τιμωρείται με την ποινή του θανά-

του ακόμη και τη... μεταφορά όπλων από 
τους Κύπριους πολίτες, θέτει εκτός νόμου 
όλα τα κόμματα και τις οργανώσεις της 
Αριστεράς.

Παρ' όλα αυτά ο Μακάριος συνεχίζει 
τις διαπραγματεύσεις, αλλά μόλις όμως ο 
Μακάριος τολμά να μη συμφωνήσει με την 
προτεινόμενη μορφή του σχεδίου και να 
ζητήσει περαιτέρω βελτιώσεις, συλλαμβά-
νεται από τους Άγγλους (στις 9 Μαρτίου) 

και εξορίζεται στις Σεϋχέλλες, ενώ στις 
10 Μαΐου 1956 ο Χάρντινγκ απαγχονίζει 
τους Καραολή και Δημητρίου.

Το καλοκαίρι του 1956 το αίμα τρέχει 
ποτάμι στην Κύπρο. Οι απαγχονισμοί 
Κυπρίων νεαρών αγωνιστών ηλικίας 19-25 
ετών είναι στην ημερήσια διάταξη. H 
αποδοχή του σχεδίου Χάρντινγκ είναι 
ουσιαστικά αδύνατη κάτω από τέτοιες 
συνθήκες.
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Οι παλαιικές μας φωτογραφίες

Στο παρόν τεύχος δημοσιεύουμε 
πέντε (5) φωτογραφίες τις οποίες 

είχε την καλοσύνη να μας στείλει ο 
Δημήτρης Πέγιος, γιος της Ειρήνης 
Κολώνη και εγγονός του Κυριάκου 
Κολώνη, γράφοντας ιδιοχείρως για 
την κάθε μία τη λεζάντα της.

Η μητέρα μου, Ειρήνη Κολώνη, με το ποδή-
λατο της εποχής, στο δρόμο για το πατρικό 
της σπίτι.

Φωτογραφία από το καφενείο του παππού μου, Κυριάκου Κολώνη. Εικονίζονται, 2η από  
αριστερά η θεία μου Δήμητρα Πριπάκη, η γιαγιά μου Παρασκευή, η μητέρα μου Ειρήνη,  
ο παππούς μου Κυριάκος και ο μικρός αδελφός της μητέρας μου Γιάννης. Επίσης εικονίζονται 
στα δύο άκρα, ένας χωροφύλακας που υπηρετούσε στο χωριό (1ος αριστερά) και η γυναίκα 
του (τελευταία δεξιά). Το καφενείο είναι το δεξί κομμάτι από αυτό που χρησιμοποιεί σήμερα  
ο Μιχάλης ο Ορφανάκης, ιδιοκτησία Μαντωνανάκη.

Η μητέρα μου, Ειρήνη, σε φωτογραφία εποχής.

Ο πατέρας μου, Πέγιος Γιάννης, με την 
πεθερά του Παρασκευή Κολώνη, στην πρώτη 
του επίσκεψη σα γαμπρός στους Αρμένους.

Τρίκυκλο που χρησιμοποιούσαν την δεκαετία 
του 50, σε δρόμο του χωριού, του οποίου, 
παρόλη την προσπάθεια, δεν θυμήθηκε κανέ-
νας από την οικογένειά μου τον ιδιοκτήτη.

Με την παρέλαση εντυπωσιακών αρμάτων 
και πλήθους κόσμου γιορτάστηκε και φέτος 
η Αποκριά στις Καλύβες, με σύμμαχο τον 
καλό καιρό και την άψογη διοργάνωση από 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλυβών. 

Οι καρναβαλι-
στές γέμισαν τον 
κεντρικό δρόμο, 
χορεύοντας, γελώ-
ντας ,  κάνοντας 
πλάκα και επιβε-
βαιώνοντας ότι το 
Καλυβιανό Καρνα-
βάλι αποτελεί για 64 

χρόνια θεσμό γλεντιού και διασκέδασης.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων συμ-

μετείχε με άρμα που είχε θέμα ένα πολεμικό 

καράβι, τη φρεγάτα Μακεδονία. Μετά την 
παρέλαση ακολούθησε γλέντι στην αίθουσα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Το Καλυβιανό Καρναβάλι
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα παιδιά 
του χωριού μας ξεχύθηκαν στις γειτονιές 
των Αρμένων για να αναβιώσουν το έθιμο 
των καλάντρων. Χαρούμενες παιδικές φωνές 
γέμισαν το χωριό. Με τα παραδοσιακά 
«τρίγωνα», αλλά και μαντολίνα, κιθάρες 
και λύρες, αγόρια και κορίτσια,  «είπαν» 
τα Χριστουγεννιάτικα και τα Πρωτοχρο-
νιάτικα κάλαντρα, προσφέροντας στιγμές 
αναμνήσεων για τους μεγαλύτερους και 
διασκέδαση και χαρά στα ίδια!

Στιγμιότυπα από τους καλαντρολόγους.

Εικόνες από τα κάλαντρα των γιορτών

Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018, στο Κτήμα 
«Διαδρομές» στους Αρμένους Αποκορώνου, 
έκοψαν την Βασιλόπιτά τους, για τη Νέα 
Χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων, 
και η Τοπική Ομάδα Αρμένων Αποκορώνου 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού με τη 
συντροφιά ζωντανής μουσικής από τους: 
Γιώργο Κουτσουδάκη, Νικολέτα Γεωργα-
κάκη & Γιάννη Δασκαλάκη.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων 
ευχαριστεί όλους όσους παρευρέθηκαν, 
και ιδιαίτερα, τον Δήμαρχο Αποκορώνου 
κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη, τις Αντιδη-
μάρχους κ.Ρένα Τερεζάκη και κ. Αργυρώ 
Μπενάκη, την Αντιπρόεδρο Κοινωφελούς 
Επιχείρησης κ. Νιολάκη, καθώς και όλους 

όσοι στήριξαν με τις χορηγίες και τα δώρα 
τους τη λαχειοφόρο αγορά μας. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αρμένων εύχεται σε όλους τους χωρια-
νούς, μια χρονιά γεμάτη αγάπη, υγεία 
και χαμόγελα!

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων
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Βετεράνοι της Νέας Ζηλανδίας επιστρέφουν 
στην Κρήτη τον Σεπτέμβρη του 1945

Υπό την ηγεσία 
του στρατηγού 
Sir Bernard 

Freyberg (Σερ Μπέρ-
ναρ Φράιμπεργκ), 
μια εκατονταμελής 
αντιπροσωπεία επι-
σκέφτηκε το νησί μας 
για να τιμήσει τους 
νεκρούς της μάχης 
της Κρήτης. Οι Νεο-
ζηλανδοί έφτασαν 
στην Κρήτη στις 29 Σεπτεμβρίου 1945, 
όπου οι Κρητικοί τους επεφύλαξαν μεγάλη 
υποδοχή. Σταμάτησαν στον Γαλατά, όπου 
τους παρατέθηκε μεσημεριανό γεύμα και 
στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο Μάλεμε 
και στους Αρμένους όπου περιόδευσαν 
στο πεδίο της μάχης.

Την επόμενη ημέρα, με τη συμμετοχή 
15.000 Κρητικών πραγματοποιήθηκε επι-
μνημόσυνη δέηση στο νεκροταφείο της 
Σούδας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Φράι-
μπεργκ απότισε φόρο τιμής στους άνδρες 
που πέθαναν κατά τη διάρκεια της μάχης 
της Κρήτης: «Η ιστορία θα δικαιώσει τον 
ρόλο που διαδραμάτισαν. Ο Μάιος του 
1941 ήταν η πιο δύσκολη περίοδος του 
πολέμου για μας. Είχαμε μικρό εξοπλισμό 
και δεν είχαμε συμμάχους. Ο αγώνας για 
την Κρήτη ήταν η σκληρότερη και πιο 
άγρια εκστρατεία του τμήματος της Νέας 
Ζηλανδίας. Ερχόμαστε, πριν αναχωρή-
σουμε για τα σπίτια μας, στο όνομα της 
Νέας Ζηλανδίας, της κυβέρνησης και του 
λαού της, να βάλουμε αυτά τα στεφάνια 
στους τάφους των ανδρών που χάθηκαν 
στα πεδία της μάχης».

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, 
Πέτερ Φρέσερ, έστειλε μήνυμα ευχαριστίας 
στον λαό της Ελλάδας και της Κρήτης: «Η 
Κυβέρνηση και ο λαός της Νέας Ζηλανδίας 
θυμούνται με ευγνωμοσύνη όλα όσα οι 
Έλληνες έκαναν για να βοηθήσουν τους 
στρατιώτες της Νέας Ζηλανδίας που έμειναν 
πίσω όταν η χώρα σας είχε καταληφθεί 
από το γερμανικό στρατό τον Απρίλιο και 
τον Μάιο του 1941. Αισθανόμαστε βαθιά 
ευγνωμοσύνη στο ελληνικό έθνος για τη 
λεβεντιά του και την αυτοθυσία του που 
πρόσφεραν καταφύγιο σε πολλούς από 
τους άντρες μας…», Πρωθυπουργός Πίτερ 
Φρέσερ, Ντέιβιν, Κρήτη, σ. 523.

Ας σημειωθεί ότι τα Γερμανικά στρατεύ-
ματα, χωρίς προφανή λόγο, παρέμειναν στα 
Χανιά, στη λωρίδα από την Γεωργιούπολη 
μέχρι το Καστέλι Κισάμου που ονομα-
ζόταν Οχυρά Θέση Κρήτη, από τότε που 
απελευθερώθηκε η υπόλοιπη Ελλάδα, τον 
Οκτώβριο του 1944, μέχρι τον Μάιο του 
1945 διατηρώντας όλο τον οπλισμό τους 
και συμπεριφερόμενοι ως στρατός κατοχής.

Ταυτόχρονα οι Γερμανοί οργάνωναν 
επιθέσεις σε ανταρτοκρατούμενες περιοχές, 
με κορυφαία εκείνη στα Κεραμειά, στις 
11 Νοεμβρίου 1944. Στις 8 Δεκεμβρίου 
επιτέθηκαν στον Βαφέ Αποκορώνου, ενώ 
μέχρι να φύγουν από το νησί, εκτέλεσαν 
και 23 πατριώτες στην Αγιά. Στις 8 Μαΐου 
1945 η Γερμανία παραδόθηκε άνευ όρων 
στους Συμμάχους και στις 9 Μαΐου υπο-
γράφτηκε η συνθηκολόγηση και από τους 
Γερμανούς της Κρήτης.

Στον Φράιμπεργκ αποδόθηκαν σημα-
ντικές ευθύνες για την εξέλιξη της Μάχης 
της Κρήτης, από Έλληνες και Βρετανούς 
ιστορικούς.

Τα στοιχεία έχουν ληφθεί από την 
έγκυρη Νεοζηλανδέζικη ιστοσελίδα, https://
nzhistory.govt.nz/media/photo/new-zealand-
veterans-return-to-crete, με την ευγενική 
συμβολή του συγχωριανού μας Μπομπ, ο 
οποίος και μας την υπέδειξε.

Γ. Τ.

Από την υποδοχή των Νεοζηλανδών σε χωριό το οποίο δεν έχουμε μπορέσει να αναγνωρίσουμε.

Από την παράθεση του γεύματος στους Νεοζηλανδούς στρατιώτες κατά την επίσκεψή τους 
στον Γαλατά.

Ο Μπόμπ Σινκλαίρ.
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Οι εκδηλώσεις με την ευκαιρία της κοπής της Αγιοβασιλόπιτας 
της Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου  

και του Συλλόγου Φρεδιανών Αττικής «Η Ευαγγελίστρια»
Γράφει ο Γιώργος Γιακουμινάκης

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της από 
κοινού  κοπής της Αγιοβασιλόπιτας 

της Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου 
Χανίων και του Συλλόγου Φρεδιανών Αττι-
κής «Η Ευαγγελίστρια», στις 11-2-2018 και 
ώρα 12.00 στο αμφιθέατρο της «Κρητικής 
Εστίας» στην Αθήνα.

Στην αρχή ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
κ. Γιάννης Τερεζάκης καλωσόρισε τα μέλη 
και τους φίλους της Ομοσπονδίας και των 
Αποκορωνιώτικων Συλλόγων, ευχήθηκε 
για τη νέα χρονιά και έκανε ένα σύντομο 
απολογισμό των πεπραγμένων της Ομο-
σπονδίας το 2017. Στη συνέχεια έλαβε 
το λόγο ο Δήμαρχος του Αποκόρωνα κ. 
Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ο οποίος  μετά 
τις καθιερωμένες ευχές, ενημέρωσε το 
κοινό για τις δράσεις του Δήμου και τον 
προγραμματισμό διαφόρων έργων στην 
περιοχή του.

Ακολούθησε ομιλία με ευχές και παραι-
νέσεις, του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη 
Κυδωνίας και Αποκορώνου και προέδρου του 
Ιερού Προσκυνήματος «Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ», 
κ.κ. Δαμασκηνού, ο οποίος κατά παράδοση, 
κάθε χρόνο έρχεται στην Αθήνα για να συμ-
μετάσχει στις εκδηλώσεις και να ευλογήσει 
τις Αγιοβασιλόπιτες της Ομοσπονδίας.

Μετά απ’ αυτό κλήθηκε στο βήμα ο 
πρωτοπρεσβύτερος Λεωνίδας Ηλιάκης, 
πρόεδρος του Ιερού Καθιδρύματος «Ο 
ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» του Αποκόρωνα, ο 
οποίος αφού ευχήθηκε κι αυτός, έκανε 
μία σύντομη αναφορά στο έργο του Καθι-
δρύματος, επαίνεσε την προσφορά της 
Ομοσπονδίας και των Συλλόγων στο κοι-
νωνικό σύνολο και  στη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. 

Σαν έμπρακτη απόδειξη της αναγνώρισης 
της προσφοράς είχε αποφασισθεί από κοινού 
με τον Μητροπολίτη και τον Δήμαρχο, να 
χορηγηθούν περγαμηνές  «Ευαρέσκειας» 
στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Ιωάννη 
Τερεζάκη, στους πρώην προέδρους κατά 
σειράν, κ.κ. Δημοσθένη Βλαχάκη, που 
είναι και ο ιδρυτής της Ομοσπονδίας, 
Σταύρο Ζερβουδάκη, Γιάννη Λεντάρη, 
Γιώργο  Γιακουμινάκη και στους Συλλό-
γους μέλη της Ομοσπονδίας,  τα οποία 

απονεμήθηκαν στη συνέχεια.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ο 

πρόεδρος του Συλλόγου Φρεδιανών «Η 
Ευαγγελίστρια»  κ. Μανώλης Μακριδάκης  
μετά τις ευχές του, αναφέρθηκε στα παιδιά 
με καταγωγή από το Φρε που πέτυχαν σε 
διάφορες σχολές το 2017, στα οποία και 
απονεμήθηκαν σχετικοί έπαινοι. Επίσης 
ανέφερε ότι ο Σύλλογος κλείνει φέτος τα 
40 χρόνια συνεχούς παρουσίας του στα 
πολιτιστικά δρώμενα του τόπου και κάλεσε 
τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης 
κ. Άρη Οικονομόπουλο, από τα πρώτα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, 
για έναν χαιρετισμό.

Αμέσως μετά ο Σεβασμιότατος βοη-
θούμενος από τους παρευρισκόμενους 
Αποκορωνιώτες πατέρες: παπά Μανώλη 
Καβρουλάκη, παπά Λεωνίδα Ηλιάκη και 
παπά Μανώλη Τζανουδάκη, ευλόγησε τις 
Αγιοβασιλόπιτες της Ομοσπονδίας και του 
Συλλόγου Φρεδιανών.

Η πλούσια εκδήλωση έκλεισε με παρα-
δοσιακό κρητικό κέρασμα.

Το 143ο τεύχος της εφημερίδας «η Φωνή 
των Φρεδιανών», του Συλλόγου Φρεδιανών 
Αττικής «Η Ευαγγελίστρια», κυκλοφόρησε 
τον Δεκέμβρη του 2017, με αφιερώματα στο 
Συνέδριο των Απο-
κορωνιωτών, στην 
επίσκεψη στη Σιάτι-
στα, στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στο Φρε, 
στην πρωτοβάθμια 
υγεία στον Αποκό-
ρωνα και βέβαια όλα  
τα κοινωνικά δρώ-
μενα της περιοχής 
και των απανταχού 
Φρεδιανών.

«Του Ψηλο-
ρείτη οι στρά-
τες» , της αδελ-
φότητας Κρητών 
Ρόδου «Ο Ψηλο-
ρείτης»,  με το 
τεύχος 107, μας 
ε ν η μ ε ρ ώ ν ο υ ν 
για τα νέα των 
συντοπιτών μας 
στη Ρόδο και με 
ε ν δ ι α φ έ ρ ον τ α 
άρθρα μας μετα-
φέρουν σε εικόνες 
και έθιμα της Κρήτης σε παλαιότερους 
χρόνους.

Η περιοδική 
έκδοση της αδελ-
φότητας Κρητών 
Πειραιά «Η Ομό-
νοια», Οι Κρήτες 
του Πειραιά , 
μας μεταφέρει 
σ τ ι ς  εκδηλώ -
σεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν 
με πρωτοβουλία 
της αδελφότητας  
και σε στιγμές της 
ιστορίας μας που 
πιθανά οι νεότε-
ροι αγνοούν, όπως τη συμβολή του Εμμα-
νουήλ Μανουσογιαννάκη στην ιστορία 
του νησιού μας!

Τα περιοδικά που μας έστειλαν
Η καρδιά τση Κρήτης χτυπά και στην Αττική, και στον Πειραιά, και στην Ρόδο, 
μέσα από τα περιοδικά έντυπα και τις εφημερίδες που λάβαμε:
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Η Αγιοβασιλόπιτα του 2018  
των Αρμενιανών της Αθήνας 

Γράφει η Μαριάννα  Γ. Γαλανάκη

Την Κυριακή, 04/02/2018, με εξαιρε-
τική επιτυχία  ο Σύλλογος Αρμενια-
νών Αττικής,  «Ο Κριτοβουλίδης», 

πραγματοποίησε την καθιερωμένη Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου, αλλά και την 
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

 Η εκδήλωση έλαβε χώρα όπως και την 
περσινή χρονιά σ΄έναν όμορφο και ευχάρι-
στο χώρο στον Κεραμεικό, στο καφέ-μεζε-
δοπωλείο Εξωστρεφής, αφού προηγήθηκε 
Θεία Λειτουργία στο ναό της Αγίας Τριάδας, 
όπου και λειτούργησε ο Πατήρ Μανώλης 
Καβρουλάκης και παρευρέθηκαν πολλοί 
συγχωριανοί. 

Μέσα σε μία ζεστή και εορταστική 
ατμόσφαιρα τα  μέλη και οι φίλοι  του 
Συλλόγου είχαν την  ευκαιρία να βρεθούν 
και πάλι και να ανταλλάξουν τις ευχές τους 
καθώς και τα νέα τους.

Την αρχή την έκανε  ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου, κ. Γιάννης Τερεζάκης, ο οποίος  
με έναν σύντομο χαιρετισμό και με την 
καθιερωμένη μαντινάδα του, καλωσόρισε 
και ευχήθηκε στους παρευρισκόμενους για 
μιά νέα χρονιά γεμάτη υγεία και ευτυχία.  
Ευχαρίστησε  εκ μέρους του Διοικητικού 
Συμβουλίου όλους τους παρόντες για  την 
ανταποκρισή τους.     

Την εκδήλωση, τίμησαν ιδιαίτερα με την 
παρουσία τους, ο πρώτος αντιπρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Αποκορώνου και μέλος του συλ-
λόγου Βρυσιανών, κ. Βαρδής Μπραουδάκης,  
ο πρόεδρος των Φρεδιανών, κ.  Μανώλης 
Μακρυδάκης, ο πρόεδρος  του σωματείου 
Σουριανών-Σελιανών-Λικοτιναριανών, κ. 
Νίκος Καντεράκης  και απ’ το σύλλογο Εμπρό-
σνερου, ο κ. Θυμιανός Μανώλης.

΄Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο κ. 
Γιάννης Τερεζάκης έκανε αναφορά στα 
πεπραγμένα της χρονιάς  που πέρασε, αλλά 
και στις δράσεις του Συλλόγου,  επισημαί-
νοντας  τη σημασία  της συμμετοχής  όλων 

των μελών στην ιδιαίτερη αυτή προσπάθεια 
που πράττει κάθε χρόνο ο Σύλλογος. 

Κατόπιν, τις ευχές της  για τη νέα χρονιά 
εξέφρασε και η Ταμίας του Συλλόγου, κ. 
Σοφία Τερεζάκη, η οποία  προχώρησε  σ΄ 
έναν αναλυτικό οικονομικό απολογισμό 
τους έτους 2017.  

'Οποιος απ’τους παρόντες ήθελε να 
εκφράσει την γνώμη του πάνω στα προ-
αναφερόμενα, είτε για τα πολιστικά, είτε 
για τα οικονομικά πεπραγμένα, είχε τη 
δυνατότητα να το κάνει. 

Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο πατήρ  
Μανώλης, ο οποίος ευχήθηκε  υγεία και 

ευτυχία  σε όλους μας. Τον ευχαριστούμε 
θερμά για άλλη μία χρονιά που μας τίμησε 
με την παρουσία του.

Αξίζει να σημειωθεί  πως ο τυχερός απ’ 
το μοίρασμα της πρωτοχρονιάτικης πίτας, 
που έκανε ο πρόεδρος του συλλόγου, ήταν 
ο κ. Γιάννης Βασμουλάκης. Το δώρο του, 
που αντιστοιχούσε σ΄ένα κρητικό μαχαίρι 
ήταν προσφορά  απ’ την βιοτεχνία Κρη-
τικών μαχαιριών και είδη δώρων,  των 
αδερφών Αντωνίου Τερεζάκη.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε  να ευχα-
ριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε μία 
καλή χρονιά  στον κ. Γιώργο Κουρομιχε-
λάκη. ο οποίος κέρασε τους καφέδες μας, 
εις μνήμη της συζύγου του, Μαρίας. 

Η εκδήλωση αυτή έγινε πραγματικά σε 
μία πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γεμάτη χαρά 
και χαμόγελα, και  το ραντεβού μας δίνε-
ται για του χρόνου με ακόμα μεγαλύτερη 
όρεξη και συμμετοχή.

Το Δ.Σ του Συλλόγου Αρμενιανών 
Αττικής «Ο Κριτοβουλίδης» εύχεται στους 
Απανταχού Αρμενιανούς το 2018 να είναι 
ένα νέο έτος, γεμάτο υγεία, αγάπη, ελπίδα και 
περίσσεια αισιοδοξία.
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Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2016 2.048,74
Πλέον (+) έσοδα έτους 2017 2.410,18
Σύνολο Εσόδων 4.458,92
Μείον (-) πληρωμές έτους 2017 3.578,66
Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2017 880,26

Συνδρομές στο σύλλογο Αρμενιανών 
«Ο Κριτοβουλίδης»  

(από 01/5/2017 έως 04/2/2018 ).
ΠΟΣΑ ΣΕ €

Πιπεράκης Εμμανουήλ  20,00
Παπαγιαννάκης Σπύρος  50,00
Τσιριγώτη Μαρία του Αποστόλη 20,00
Τερεζάκη Λάγια του Αποστόλη 20,00

Κουτσουπάκης Θεόδωρος 300,00
Καβρουλάκη Αικατερίνη  
του Παντελή 20,00
Καλλιβρετάκης Γεώργιος του Ελευθ. 20,00
Κουρομιχελάκης Ιωάννης 
του Μιχαήλ 25,00
Κουρομιχελάκης Γεώργιος 
του Μιχαήλ 25,00
Τερεζάκης Μιχαήλ του Νικολάου 150,00
Κουρομιχελάκης Βασίλειος 
του Νικολάου 20,00
Γαλανάκης Γεώργιος του Δημητρίου  30,00
Κουρομιχελάκης Αργύρης 
του Γεωργίου  20,00

Καβρουλάκης Δημήτρης  
του Παντελή  20,00
Καβρουλάκης Βαγγέλης του Ιωάννη 20,00
Τερεζάκη Σοφία του Ελευθερίου  20,00

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου «Ο ΚΡΙ-
ΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» ευχαριστεί θερμά όλους για την 
ενίσχυση του συλλόγου.  Όποιος επιθυμεί να 
καταβάλλει τη συνδρομή του για το έτος 2018, 
μπορεί να καταθέσει το ποσό που επιθυμεί στον 
αριθμό λογαριασμού GR 59 0171 8320 0068 3213 
1721 053 στην Τράπεζα Πειραιώς, ενημερώνοντας 
μας ταυτόχρονα, προκειμένου να αποσταλεί η 
κάρτα - μέλους και η σχετική απόδειξη.

Οικονομικός απολογισμός 2017  
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΜΕΝΙΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  «Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ»

Έκπτωση στα μέλη του «Κριτοβουλίδη» σε καταστήματα των Αρμένων  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ»

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ – ΜΕΛΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρμε-
νιανών Αττικής «Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» απο-
φάσισε, με την καταβολή της συνδρομής να 
χορηγεί ταυτόχρονα κάρτα - μέλους, παρέχο-
ντας έτσι, έστω και μια ελάχιστη ωφέλεια στα 
μέλη του. Με την επίδειξη της προσωπικής 
κάρτας – μέλους, η οποία έχει ελάχιστη ετήσια 
συνδρομή δέκα (10) €, παρέχεται έκπτωση 
στα μέλη του συλλόγου. Οι επαγγελματίες που 
αρχικά υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή 
και θα χορηγούν έκπτωση για το έτος 2018 
αναφέρονται παρακάτω:

ΑΦOI ΑΒΕΡΚΑΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
& ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 
Τηλ.: 28250 - 31371  
ΕΚΠΤΩΣΗ: 10 %

ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 77 & ΤΡΙΤΑΙΑΣ 4 
ΚΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210-5129895, ΚΙΝ. 6977675555  
ΕΚΠΤΩΣΗ: 30%

ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ. 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΧΡΩΜΑΤΑ – ΣΙΔΗΡΙΚΑ
ΓΡΗΓ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 70
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210-7772189
ΕΚΠΤΩΣΗ: 15% ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
& 40 % ΣΤΑ ΣΙΔΗΡIKA

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ  
ΑΡΜΕΝΟΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Tηλ.: 28250 41881
ΕΚΠΤΩΣΗ: 10%

ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 
ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Τηλ.: 28250 31359
ΕΚΠΤΩΣΗ: 20%

ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
«ΠΛΑΤΑΝΟΣ» ΤΑΒΕΡΝΑ 
ΑΡΜΕΝΟΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 
Τηλ.: 28250 41655
Κιν. 6946598086 
ΕΚΠΤΩΣΗ: 20 %

ΑΦ0Ι ΤΕΡΕΖΑΚΗ & Σια Ο.Ε. 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΟΥ 
& ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 38 ΑΙΓΑΛΕΩ 
Τηλ.: 210 5985081
Φαξ.: 210 5985867
E-mail: stater@acsmi.gr 
ΕΚΠΤΩΣΗ: 15%

ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟ-ΠΩΛΕΙΟ
ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 
Τηλ.: 28250 32009
ΕΚΠΤΩΣΗ: 5%
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Προσέφεραν στην ενορία Αρμένων
Η Τερεζάκη Αικατερίνη 250 €, Βλα-

χάκης Γεώργιος 100 €, Τερεζάκη Μαρία 
του Βασιλείου 100 €, Σολινταδάκης 
Εμμανουήλ 400 €, Παπαγιαννάκη Αρτε-
μισία 100 €, Οικογένεια Βασιλείου 
Καβρουλάκη 100 €, Μιχαήλ Τερεζάκης 
από Ζάκυνθο 50 €, Μυλωνάκη Ελένη 
Μαχαιροί 50 €

Το Εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί 
όλους τους δωρητές και παρακαλεί ο Άγιος 
να είναι βοηθός όλων.

Ο ιερέας Πατήρ  
Αντώνιος Παπαδοκοκολάκης

Πέθανε στα Χανιά, στις 
18 Δεκεμβρίου 2017, 
και ετάφη στις 19/12 
στο νεκροταφείο της 
Αγίας Παρασκευής στις  
Καλύβες, ο Θεόδωρος 
Παναγιώτη Κουρά-
κης, ετών 90.  Ο Θεό-
δωρος ήταν σύζυγος 

της Μαρίας Κουράκη, το γένος Τερεζάκη, 
και πατέρας του Παναγιώτη και του Ανα-
στάσιου.

Πέθανε στην Αθήνα, 
στις 10 Ιανουαρίου 
του 2018 και ετάφη 
στο νεκροταφείο του 
Προφήτη Ηλία στους 
Αρμένους,  στις 12 
Ιανουαρίου 2018, η 
Τζίνια Κωνστάντζα, 
το γένος Πολυχρονάκη, 

ετών 98. Η Κωνστάντζα ήταν χήρα του Κων-
σταντίνου Τζίνια και μητέρα της Αθηνάς.

Πέθανε στους Αρμένους, 
την 1η  Φεβρουαρίου 
2018, και ετάφη στο 
νεκροταφείο του Προ-
φήτη Ηλία στους Αρμέ-
νους στις 2 Φεβρουαρίου, 
ο Βασίλης Καβρουλά-
κης, ετών 98. Ο Βασί-
λης ήταν σύζυγος της 

Αργυρώς και πατέρας της Μαρίας.

Πέθανε στους Αρμένους, 
στις 8 Φεβρουαρίου 
2018, και ετάφη στο 
νεκροταφείο του Προ-
φήτη Ηλία στους Αρμέ-
νους στις 9 Φεβρου-
αρίου, η Ευλαμπία 
Πατηνιωτάκη ,  το 
γένος Μανατάκη, ετών 

86. Η Ευλαμπία ήταν χήρα του Νικολάου 
και μητέρα του Σταύρου και του Γιάννη.

Αυτοί που φεύγουν...

Δωρεές στην Ενορία 
Αρμένων

Σπυρί σπυρί, σαν το βρασμένο στάρι στο 
στολισμένο πιάτο του εσπερινού, μαζεύει 
και μνημονεύει η Μαρία με λέξεις της 
καρδιάς. Δια στόματος Μαρίας κι εμείς, 
αντί «Προσφοράς», στη μνήμη των «ψυχών» 
πάππου προς πάππου, συγγενών, φίλων 
αγαπημένων και εχθρών, μικρό αφιέρωμα. 

Εμένα η πόλη μου... 
Εμένα η πόλη μου,  

ξέρει να περιμένει σαν πνοή 
τα βλέμματα που θ’ ακουμπήσουν  

στις πληγές 
που χάραξαν οι αιώνες της αέναης 

παθιασμένης ζωής της. 
Αιμάσσοντες ερειπιώνες  

από πηλάσβεστο και πέτρα 
σταλάσσουν ακόμα ιστορίες ανθρώπων 

από τα κλειστά  
με πείσμα πορτοπαράθυρα 

που σχεδόν διαλυμένα  
εις τα εξ ων συνετέθησαν 

φυλάσσουν ακόμα  
την ιερότητα της εστίας...

Θαμπωμένη από τον καθρέπτη  
της Βυζαντινής

που κοιτάζονταν  
στο μεσημεριάτικο ήλιο 

ένοιωσα τα βήματα  
των κοριτσιών της Κυδωνίας 

σαν βιάζονταν ανάμεσα  
στα στενά δρομάκια.

Διαβάτης απρόσεχτος  
και μαγεμένος ως ήμουνα, 

σχεδόν ακούμπησα  

την άκρη του φουστανιού 
της Ενετής αρχόντισσας  

που βγήκε βόλτα στα Νεώρια. 
Ολόγυρα τιτίβιζαν σαν χελιδόνια  

οι Τουρκοπούλες 
που θωρούσαν ψηλά  

από το σαχνισί τους περαστικούς. 
Μέρα Σαββάτου,  

είδα τον σκοτεινό Ραβίνο 
να εξαγνίζει  

τη μικρή εβραιοπούλα νύφη 
στο ιερό λουτρό στο βάθος  

της Συναγωγής
μια μέρα πριν το γάμο της!

Εμένα η πόλη μου,
σαν ανοίγει τα παράθυρα της  

στον πρωινό ήλιο
φρεσκάρει με αλισάχνη  
το όμορφο της πρόσωπο 

κι ύστερα βάνει στα μαλλιά της  
το ακριβότερο στέμμα, 

ολόκληρη τη Λευκή οροσειρά  
με κρούσταλλα και πάγους. 

Εμένα η πόλη μου,  
σαν κορίτσι κοκκινίζει από ντροπή 

όταν οι έμποροι αραδιάζουν  
τις πρόστυχες κινέζικες πραμάτειες 

στα μάτια των χυδαίων,  
μα υποσχόμενων εκδρομέων...
Αποχαιρετώντας την σήμερο,  

σκούπισα το δάκρυ της 
ξαποσταίνοντας στον ίσκιο  

της γριάς φραγκοσυκιάς
παρηγορώντας μαζί και τον εαυτό μου...

που όλο φεύγει...

Ποιήμα της Μαρίας Μπούχλη

Για τις ψυχές χτυπά καμπάνα 
για τον πατέρα και τη μάνα! 

Που ταξιδέψανε μακριά 
κι ορφανέψαν τα παιδιά.
Η αγάπη μας παντοτινή 

πρόσφορο στην ψυχή σας 
κι εσείς σαν στοργικοί γονείς 

στείλτε μας την ευχή σας!! 
Από τα  παιδιά σας

Εις μνήμην Αντωνίου  
κι Ελένης Καλλιβρετάκη

Αιφνιδιαστικά έφυγε από τη ζωή, στις 
18/10/2017, ο σπουδαίος καλλιτέχνης της 
Κρητικής μουσικής Μανώλης Κακλής, 
σε ηλικία 72 ετών, προδομένος από την 
καρδιά του.

Ο Μανώλης Κακλής γεννήθηκε στην 
Επισκοπή Ρεθύμνου, όπου και το τελευταίο 
αντίο, και ασχολήθηκε επαγγελματικά με 
το λαούτο από το 1969. Από πολύ νεαρή 
ηλικία είχε την τύχη να ζήσει κοντά σε ένα 
ζωντανό περιβάλλον γεμάτο ακούσματα 
μουσικά, γνήσια παραδοσιακά, όπως του 
Μπαξεβάνη και του Νίκου του Μανιά. Οι 
δύο αυτοί λαουτιέρηδες τον επηρέασαν 
βαθύτατα. 

Έχει να παρου-
σιάσει πλούσια 
δισκογραφία και 
συνεργασίες με 
μεγάλους καλλι-
τέχνες, όπως τους 
Νίκο Μανιά, Ροδά-
μανθο Ανδρου-
λάκη, Ζαχ. Μελεσ-
σ α νά κ η ,  Θ α ν. 
Σ κ ο ρ δ α λ ό  κ α ι 
άλλους, καθώς και ανελλιπή ζωντανή 
παρουσία στα Κρητικά κέντρα του νησιού, 
της Ελλάδας γενικότερα, αλλά και του 
εξωτερικού.

Μνήμη Μανώλη Κακλή
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«Τοπωνύμια Παϊδοχωρίου-Νεροχωρίου 
και Αγίων Πάντων Αποκορώνου»

του Πέτρου Πανηγυράκη
«Τα τοπωνύμια σβήνουν και χάνονται 

στη μοναξιά και την απομόνωσή τους 
μαζί με τους γέρους και τις γριές που τα 
γνώριζαν, χωρίς να το παίρνουν είδηση 
οι πολλοί», σημειώνει ο καθηγητής Γλωσ-
σολογίας, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. 

Ο Πέτρος Πανηγυράκης, με πολύ κόπο 
συγκέντρωσε, κατέγραψε και διέσωσε τα 
τοπωνυμία του τόπου του, καταγράφοντάς 
τα, για «να μη χαθούν  στη μοναξιά και 
την απομόνωσή τους…», στο ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον βιβλίο του «Τοπωνύμια Παϊ-
δοχωρίου-Νεροχωρίου και Αγίων Πάντων 
Αποκορώνου», το οποίο εκδόθηκε από το 
Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία».

Όπως τόνισε στην παρουσίαση του 
βιβλίου, ο δάσκαλος – συγγραφέας και 
πρώην αντιδήμαρχος Κισάμου Μιχάλης 
Μουντάκης, «το βιβλίο αυτό είναι σημα-
ντικό γιατί κάνει τις προσωπικές γνώσεις  
του συγγραφέα  κοινή γνώση, όλων μας,  
προβάλλοντας τρία χωριά  της  όμορφης 
Αποκορωνιώτικης ενδοχώρας  με πλού-
σια ιστορία, ήθη και έθιμα, αλλά και με 
μοναδικές φυσικές  ομορφιές. Η Αποκο-
ρωνιώτικη γη παρουσιάζει ιδιαιτερότητες 
και  όλο αυτό το ανάγλυφο αποτυπώνεται  
με τα τοπωνύμια στο χάρτη της περιοχής, 
για να μείνουν  αθάνατα στην αιωνιότητα 
[…]. Μελετώντας τα τοπωνύμια των τριών 
χωριών του Αποκόρωνα: Παϊδοχωρίου, 
Νεροχωρίου και Αγ. Πάντων, βγάζουμε 
αμέσως σημαντικά συμπεράσματα για την 
ιστορία τους. Το  πλέον  σημαντικό όμως 
στοιχείο που μπορούμε να παρατηρήσουμε 
είναι η ίδια η γλώσσα του τόπου μας που 

διαμορφώθηκε μέσα από την ιστορία του 
για να φτάσει σε μας, ως βασικό στοιχείο 
της ρίζας μας  και της  ψυχή μας». 

Ο Πέτρος Πανηγυράκης, γεννήθηκε  στο 
Παϊδοχώρι. Τελείωσε το Γυμνάσιο Βάμου, 
την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηράκλειου, 
μετεκπαιδεύτηκε στο Μαράσλειο Διδασκα-
λείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, υπηρέτησε 
σε δημοτικά σχολεία της περιοχής των 

Χανίων, υπήρξε διευθυντής σχολείων και 
προϊστάμενος Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Νομού Χανίων από όπου 
συνταξιοδοτήθηκε το 2000. Ασχολήθηκε 
με το συνδικαλισμό για καλύτερη παι-
δεία και υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοί-
κηση εκλεγμένος για τρεις τετραετίες στο 
Καποδιστριακό Δήμο Φρέ από τη θέση 
του προέδρου και γραμματέα Δημοτικού 
Συμβουλίου (1998-2010).

Γνωρίζοντας ότι τα τοπωνύμια του 
Αποκόρωνα κινδυνεύουν να ξεχαστούν 
αφού οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, αυτοί που 
είχαν συνδέσει τη ζωή και την επιβίωσή 
τους μ’ αυτά, φεύγουν από τη ζωή και 
οι νεότεροι ίσως δεν τα έμαθαν ποτέ, 
προσπάθησε συστηματικά και μετά από 
έρευνα και μελέτη παρέδωσε όχι μόνο 
στην τοπική κοινωνία, αλλά και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο το σημαντικό αυτό βιβλίο, 
«Τοπωνύμια Παϊδοχωρίου-Νεροχωρίου 
και Αγίων Πάντων Αποκορώνου», με τον 
Αποκορωνιώτικο πλούτο. 

Όπως πολύ ιδιαίτερα έκλεισε την παρου-
σίαση του βιβλίου ο Μιχάλης Μουντάκης, 
τα τοπωνύμια του Παϊδοχωρίου, του Νερο-
χωρίου και των Αγίων Πάντων θα ζουν 
αιώνια όπως και το όνομα  του Πέτρου 
Πανηγυράκη, ακριβή παρακαταθήκη για 
τις επόμενες γενιές, στη διάθεση των 
μελετητών  και της ιστορίας.

Η «Ε» συγχαίρει και ευχαριστεί 
τον δάσκαλο Πέτρο Πανηγυράκη για 
το βιβλίο του και τη συμβολή του στην 
διατήρηση της ιστορίας και της παράδοσης 
των χωριών του Αποκόρωνα.  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Χανιά, 4 Δεκεμβρίου 2017

Αγαπητή μου «Ελευθερόπολι»,

Με την ευκαιρία των εορτών των Χρι-
στουγέννων και του Νέου Έτους 2018, 
εύχομαι σε όλους εσάς και τους αναγνώ-
στες σας, Χρόνια Πολλά, Χαρούμενος και 
Δημιουργικός ο καινούριος Χρόνος 2018.

Σας στέλνω  «τα Τοπωνύμια Παϊδοχωρίου, 
Νεροχωρίου και Αγίων Πάντων», έκδοση 
του κοινωφελούς ιδρύματος Αγία Σοφία.

Τα τοπωνύμια είναι γλωσσικό υλικό, 
είναι το περιβάλλον μας. Είναι οι φωνές 
των προγόνων μας, όπως μας λέει ο Μακα-
ριστός Ειρηναίος Γαλανάκης, στο βιβλίο 
του: «Των γονιών μου ιερή γη, και πως 
να σου ξεχάσω».

Τα τοπωνύμια παρουσιάστηκαν στο 
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΙ-
ΩΤΩΝ στις 3 Σεπτεμβρίου 2017. Το βιβλίο 
παρουσιάστηκε στον εσπερινό της Αγίας 
Σοφίας, 16 Σεπτεμβρίου 2017, και μίλησαν 
γι αυτό, ο δάσκαλος Μιχάλης Μουντάκης 

και ο δάσκαλος- 
λογοτέχνης- συγ-
γραφέας Βαγγέ-
λης Κακατσάκης. 
Η καταγραφή και 
η ανάλυση των 
τοπωνυμιών Παϊ-
δοχωρίου, Νερο-
χωρίου και Αγίων 
Πάντων ε ίναι 
ίσως η πρώτη 
για την επαρχία 
Αποκορώνου. Για 
πολλά τοπωνύμια μπορούν να γραφούν 
από νεότερους, ιστορίες και γεγονότα, τα 
οποία αξίζουν να μείνουν στις επερχό-
μενες γενιές, όπως: το Εικονοστάσι στα 
Αναστασιανά, οι Πουλέδες, η Βάρδια, οι 
Γαλανές, η Χρυσολιά, οι φυσιολατρικές 
διαδρομές, το Φαράγγι της Σκοτεινής κ.ά.

Σας χαιρετώ και εύχομαι σε όλους Χρόνια 
Πολλά με Υγεία και Γλυκοσάλιση!

Πέτρος Πανηγυράκης
Δάσκαλος

Διεθνής Εταιρία Φίλων 
Νίκου Καζαντζάκη

Με τη συμπλήρωση τριάντα ετών από την 
ίδρυσή της, η Διεθνής εταιρία Φίλων Νίκου 
Καζαντζάκη με παγκόσμια δράση, και υπό την 
Αιγίδα της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου 
της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, 
πραγματοποίησε Επιστημονικό Συνέδριο 
στις 15 και 16 Φεβρουαρίου στο Αμφιθέατρο 
του Μουσείου Ακρόπολης. Την έναρξη του 
συνεδρίου χαιρέτησε και ο κ. Παυλόπουλος, 
ενώ το έργο και την προσωπικότητα του 
Ν. Καζαντζάκη ανέλυσαν αξιόλογοι ομιλη-
τές, καθηγητές Ελληνικών αλλά και ξένων 
Πανεπιστημίων. Τιμή για τους Αρμένους, 
τον Αποκόρωνα, και την Κρήτη, ότι πρώτος 
ομιλητής ήταν ο συγχωριανός π. Βουλευτής 
κ. Σήφης Μιχελογιάννης, ο οποίος καταχει-
ροκροτήθηκε για την επιστημονική και πλήρη 
αναφορά του στον Καζαντζάκη. Η ομιλία του 
ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη, στο πρώτο με 
τίτλο «η φιλοδοξία και η δύναμη της πολι-
τικής του Ν. Καζαντζάκη» και στο δεύτερο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος και Ν. Καζαντζάκης».  

Γιάννης Τερεζάκης
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου
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E Π I T Y X I E Σ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε από τους αγα-
πητούς αναγνώστες τα παρακάτω ποσά ως 
οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας μας. Τους 
ευχαριστούμε όλους θερμά.

Δασύρα Αικατερίνη & Πική Τιτίκα   
 Αθήνα 50
Παπουτσάκη Γεώργιο Αθήνα 50
Κακέπη Αλέκο Λασίθι 20
Μιχελογιάννη Ιωσήφ του Δημητρίου
 Χανιά 50
Αγγελάκη-Καλατζή Αφροδίτη 
 Σάμο 40
Χελιουδάκη-Κολοβού Άννα
 Αθήνα 20
Μαρινάκη Κατίνα Αρμένοι 20
Τα παιδιά του Αντώνη Καλλιβρετάκη 
στη μνήμη του Αρμένοι 100
Βιριράκη Αργεντίνη Αρμένοι 20
Ξυπολιτάκη Φώτη Αρμένοι 10
Καλλιβρετάκη Στέλιο Αρμένοι 50
Τερεζάκη Σοφία του Κωνσταντίνου 
 Αθήνα 100
Κακούρη Εμμανουήλ Αθήνα 50
Βολουδάκη Εμμανουήλ Χανιά 30
Κουρομιχελάκη Αντώνη Χανιά 20
Βιριράκη Σμαράγδη
Βιριράκη–Πατεράκη Κορνηλία 
του Νικολάου Αρμένοι 40
Κολώνη Ρούλα Χανιά 10
Ανώνυμο Αρμένοι  100
Τερεζάκη Γιάννη Αθήνα 20
Χειλαδάκη Παύλο Αθήνα 20
Βασμουλάκη Γιάννη Αθήνα 20
Πιπεράκη Μανώλη Αθήνα 20
Κουρομιχελάκη Βασίλη Αθήνα 20
Τσιριγώτη Μαρία Αθήνα 20
Καβρουλάκη Ευαγγελία Αθήνα 20
Καλλιβρετάκη Διαμαντούλα
  Αθήνα 20
Παπαγιαννάκη Σπύρο Αθήνα 50
Κουρομιχελάκη Γιώργο Αθήνα 25
Κουρομιχελάκη Γιάννη Αθήνα 25
Κουτσουπάκη Θεόδωρο Αθήνα 700
Λαμπαθάκη Βασίλη  Αθήνα 100
Τερεζάκη Μιχάλη του Νικολάου
 Αθήνα 100
Θυμιανό Νικόλαο του Εμμανουήλ 
 Αθήνα 30
Γαλανάκη Γεώργιο  Αθήνα 30
Κουρομιχελάκη Αργύρη Αθήνα 20
Καβρουλάκη Δημήτρη Αθήνα 30
Αιδεσιμότατο Καβρουλάκη Εμμανουήλ
 Αθήνα 40
Τσιτσιρίδη Ελένη Αθήνα 15
Καβρουλάκη Βαγγέλη του Ιωάννη
 Αθήνα 20
Βενιεράκης Σπυρίδων Καλύβες 30
Βασιλάκης Μιχαήλ Βέροια 30
Νερατζάκη Σοφία Αθήνα 30
Νικητάκη Δανάλη Ευαγγελία 
 Αθήνα 70
Καλλιβρετάκης Νίκος   Χανιά  50
Φραγκιουδάκη Χριστίνα  Αθήνα  50 €

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
Ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο της τον 
Γενάρη του 2018 η Μαρία Καλλιβρετάκη 
του Δημητρίου και της Μαριάννας  
από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

Η Μαρία συνεχίζει τις σπουδές της 
κάνοντας μεταπτυχιακό στον τομέα του 
Ναυτικού Δικαίου στη Νομική σχολή του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών όπου πέτυχε μετά από εισαγωγι-
κές εξετάσεις

Το Σεπτέμβρη του 2017, τα μέσα ενημέρωσης 
του Νομού μας δημοσίευσαν την παρακάτω 
είδηση: «Στην υπογραφή σύμβασης, για 
την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου 
στην προετοιμασία φακέλων για να καταστεί 
δυνατή η πιστοποίηση των παιδικών χαρών, 
σε εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων 
προκειμένου αυτές να λειτουργούν και να 
δέχονται τους δημότες με την ασφάλεια 
που προϋποθέτει η ελληνική νομοθεσία, 
προχώρησε ο δήμαρχος Αποκορώνου κ. 
Χαράλαμπος Κουκιανάκης».

Την είδηση κοινοποίησε στη σελίδα της 
στο facebook, η Ρένα Ζουμπάκη Στυλια-
νομανωλάκη σημειώνοντας:

«Μαζί με την κοινοποίηση (της είδησης) 
καταθέτω και την επιθυμία μου για μια παι-
δική χαρά στους Αρμένους· έχουμε τόσους 
χώρους που θα μπορεί να τοποθετηθεί και 
να δώσει χαρά σε τόσα παιδάκια! Φέτος 
που δεν είχα που να πάω την εγγονή μου 

να παίξει το συνειδητοποίησα!!! Περιμένω 
όλους, μα όλους τους Αρμενιανούς να υπο-
στηρίξουν την ιδέα και να κοινοποιήσουν 
βέβαια!! Μην ξεχνάμε τα παιδιά είναι το 
μέλλον!!!! ας το κάνουμε λίγο καλύτερο!».

Εμείς αναρωτιόμαστε με τη σειρά μας: 
η εικονιζόμενη παιδική χαρά στο προαύ-
λιο του Παιδικού Σταθμού, στο Δημοτικό 
Σχολειό, όπου υπήρχε για χρόνια μπορεί να 
ξηλώθηκε, δεν είναι καιρός, όμως, ο Δήμος 
να φροντίσει την αποκατάστασή της;

Σύμβαση για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών 
του Δήμου Αποκορώνου

Η νεολαία  
των Αρμένων  
στο καφενείο  
του χωριού, 
τις γιορτές των 
Χριστουγέννων 
2017.

Το δραστικό 
κλάδεμα των 
ευκαλύπτων που 
χαρακτηρίζουν  
τη διαδρομή από  
το χωριό μας  
προς το Νιοχωριό, 
ανανέωσε την όψη 
του δρόμου!

Ο ι  ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  μ π ο -
ρούν να κατατίθενται στο λογαριασμό 
GR9001101560000015676103433 της Εθνικής 
Τράπεζας δηλώνοντας στην τράπεζα το όνομά 
σας, ή να αποστέλλονται με ταχυδρομική επιταγή 
στη διεύθυνση: Τσακιράκις 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.


