
Κρίση, μνημόνιο, ευρώ, 
τρόικα νέα μέτρα,
δεν άφησαν στο τόπο μας 
πέτρα πάνω σε πέτρα. 

Το ότι χρόνια κτίζαμε, 
για μας και τα παιδιά μας,
το έντεκα το δώδεκα, 
δείτε τη καταντιά μας.

Είχαμε βλέπεις βουλευτές,
λεβέντες παλικάρια
μπράβο τους που μας φέρανε,
σε τούτανε τα χάλια.  

Κάθε αξιοπρέπεια 
και ηθική αξία,
τα γράψανε ξέρετε που 
–κι αυτή ’ναι η ουσία.

Μόνο κλεψιές εκάνανε, 
σκάνδαλα και ταξίδια,
και για να ζήσομε εμάς, 

μας στέλνουν στα σκουπίδια.

Κάνουνε νέα κόμματα, 
κομμάτια να γενούνε,
και μέσα εις τη κόλαση 
ούλοι μαζί να μπούνε.

Η ώρα τους τελείωσε, 
βίλες γλέντια κοψίδια,
και θα τους σβήσει κι ο λαός 
στη κάλπη τα καντήλια.

Μίσος κατάρα ή οργή 
δεν έχει σημασία,
πρέπει να τους δικάσουνε 
για εσχάτη προδοσία.

Τα σκαλοπάτια τση βουλής 
δε θα ξανανεβούνε,
και ότι μας εκάνανε
στο ........ τους θα βρούνε.

Τερεζογιάννης  

Καλοκαίρι 2012

Αρμένοι

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων διοργανώνει την Παρασκευή 17 
Αυγούστου 2012 και ώρα 8.00 μ.μ. στο κτήμα Διαδρομές στους Αρ-
μένους Αποκορώνου αποσπερίδα για να τιμήσουμε τον χωριανό μας 
Χαράλαμπο Μπουρνάζο για το έργο και την προσφορά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη φωτογραφία η οικογένεια Στρατή Στεφανάκη, στην Αμερική. Καθιστοί Μαρία, 
Βασιλική, Στρατής, Νίκος. Όρθιοι Γιάννης, Γιώργος, Ελένη, Θοδωρής, Αντριάνα, 
Παύλος, Σοφία, Μιχάλης. Η φωτογραφία προέρχεται από την οικογένεια του 
Κωστή Ιωάννου Στεφανάκη, τον οποίο ευχαριστούμε.

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Ο Γιώργος Βαγιωνάκης δεν είναι μαζί μας, από τις 14 τ’ Απρίλη. 
Έφυγε μετά από σκληρό αγώνα που όλοι μας είχαμε πιστέψει ότι 

στο τέλος θα τον κέρδιζε. 
Ο Γιώργος, άνθρωπος της 
ανιδιοτελούς προσφοράς, 
υπόδειγμα καλού γιού, οι-
κογενειάρχη, φίλου, και 
πάνω από όλα Αρμενιανού, 
έδινε τα πάντα για τους 
Αρμένους, το Σύλλογο, και 
την εφημερίδα μας, ιδιαί-
τερα όταν χρειάστηκε να 
αντικαταστήσει τον πατέρα 
του, στο ΔΣ του Συλλόγου. 
Κι όμως δεν πρόλαβε να 
προσφέρει όσα θα ήθελε. 
Γιώργο οι ζαβολιές των 
παιδικών μας χρόνων, κι 

γελαστή μορφή σου, θα είναι για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας. 
Βάλια, Ελένη, Γιάννη, Γιάννη και Τούλα θα τον θυμόμαστε μαζί 
σας.                                                                                         Γ.Τ.

Γιώργος Ιωάννου Βαγιωνάκης (1958 - 2012)

Το άνοιγμα, μέσω Ιντερνετ, στο ευρύ κοινό των αρχείων του 
νησιού Έλλις Αιλαντ (Ellis Island), του νησιού στην είσοδο της 
Νέας Υόρκης, όπου αποβιβαζόταν προσωρινά οι μετανάστες που 
προοριζόταν για την Αμερική, μας έδωσε την δυνατότητα να ανα-
ζητήσουμε Αρμενιανούς που ταξίδεψαν στις ΗΠΑ στις αρχές του 
περασμένου αιώνα.                       Περισσότερα στις σελ. 8, 9, 10

Εγγεγραμμένοι: 584 • Ψηφίσαντες: 329/315  
• Έγκυρα: 320/307 • Άκυρα: 7/6 • Λευκά: 2

Κόμμα 6/5/12 17/6/12

ΣΥΡΙΖΑ 67 98

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19 66

ΠΑΣΟΚ 43 41

ΚΚΕ 31 32

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 20 27

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 22 24

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6 6

ΛΑΟΣ 7 4

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 54 –

ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 4 0

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 16 2

ΚΚΕ Μ-Λ 1 0

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7 2

Όπως είναι γνωστό 
οι εκλογές της 6ης  
Μαΐου δεν κατάλη-
ξαν σε σχηματισμό 
κυβέρνησης, και 
επαναλήφθηκαν 
στις 17 Ιουνίου 
2012. 

Για ιστορικούς 
λόγους δημοσι-
εύουμε τα αποτε-
λέσματα του εκλο-
γικού τμήματος 
του χωριού μας,  
των εκλογών της 
6ης και της 17ης 
Μαΐου.

Αποτελέσματα εκλογικού τμήματος Αρμένων 
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Γεννήσεις

Η Έλενα Λαμπαθάκη, σύζυγος του Στέλιο 
Λαμπαθάκη, γέννησε στις 24 Φεβρουαρίου 
201, κορίτσι.

Ο Γιάννης Μιχαήλ Κουρομιχελάκης από-
κτησε δυο εγγόνια. Από από τη νύφη του 
Χαρά Μπουντούρη, σύζυγο του γιου 

του Μιχάλη Κουρομιχελάκη, αγόρι στις 
18 Ιανουαρίου 2012, και από την κόρη 
του Σοφία Κουρομιχελάκη, σύζυγο του 
Νικολάου χαραλαμπίδη, κορίτσι στις 12 
Φεβρουαρίου 2012.

Στους γονείς, παππούδες, και γιαγιάδες 
ευχόμαστε να τους ζήσουν.

κοινωνικά

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Σας παρακαλούμε πολύ να επικοινωνείτε με την 
εφημερίδα μας ώστε τα μυστήρια που πραγματοποιούνται 
στο χωριό μας να δημοσιεύονται στην αντίστοιχη 
στήλη της "Ε". 

Από το συγχωριανό μας Γιάννη 
Προεστάκη πήραμε τη συν-
δρομή του και ένα ποίημα 
του Ιωάννη Πολέμη. Όπως μας 
έγραψε ο Γιάννης το ποίημα 
«Είναι διπλά επίκαιρο πρώτον 
γιατί αναφέρεται στα κόλλυβα 
του Ψυχοσάββατου, (φέτος 
είναι στις 18 Φεβρουαρίου) 
και δεύτερον λόγω μνημονίου 
και τρόικας που απειλούν να 
φέρουν τους νεοέλληνες στην 
κατάσταση που περιγράφει 
ο ποιητής». Από λάθος δεν 
δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο 

τεύχος και έχασε την επικαιρότητα του Ψυχοσάββατου, 
διατηρεί όμως την επικαιρότητα του μνημόνιου.

Τα κόλλυβα 

του Ιωάννου Πολέμη

Κτυπάει το Ψυχοσάββατου βαρειά-βαρειά η καμπάνα 
και νυσταγμένος ο παπάς τον Όρθο αρχινά·
στο φτωχικό της κοίτεται άρωστ’ η χήρα η μάννα
και με παράπονο ξυπνούν τα δυό της ορφανά.

Σ’ ένα τραπέζι ξύλινο δίχως κανένα ξάρτι,
ρηχό ένα πιάτο κόλλυβα στη μέση καρτερεί,
δίπλα του ανδρός της τ’ όνομα σ’ ένα συγχωροχάρτι
και πέρα-πέρα ένα μικρό πεντάρικο κερί.

-Σύρτε, παιδιά, τα κόλλυβα στην εκκλησιά τρεχάτοι
ναύρη η ψυχή του δύστυχου πατέρα σας δροσιά.
-Πεινάμε, μάννα, δώσε μας πρώτα να φάμε κάτι
κι ύστερα πάμε τρέχοντας κι οι δυό στην Εκκλησιά.

-Απ’ το καρβέλι το στερνό τρεις φέτες έχουν μείνει
φάτε τις δυό κι αφήσετε σ’ εμέ την πιο μικρή
Κι αν δεν χορτάσετε μ’ αυτές, φάτε παιδιά κι εκείνη
είναι στεγνά τα χείλη μου κι η γλώσσα μου πικρή.

Τρώνε τις δυό, τρώνε τις τρείς μ’ αχόρταγο το στόμα
και δεν αφήνουν ψίχουλο να πέσει χάμω εκεί.
-Μάννα, ήταν λίγο το ψωμί, μάννα πεινάμε ακόμα,
μάννα, πως θέλεις να βγώμεν στο δρόμο νηστικοί;

Θωρεί η φτωχή τα κόλλυβα κι άθελα ψιθυρίζει:
-Βουβάσου, πόνε, μέσα μου και θλίψη περισσή!
Έδωκα ’γώ τη φέτα μου κι η πείνα με θερίζει,
δώσε, πατέρα δύστυχε, τα κόλλυβα σου εσύ…
Κι απλώνοντας τρεμουλιστά χλωμό κι άσαρκο χέρι
παίρνει κι ανάβει το κερί με θλιβερή καρδιά, 
μοιράζει και τα κόλλυβα σε δυο μονάχα μέρη
και λέει αναστενάζοντας: «Χορτάσετε παιδιά»!

Σκίτσο του Ιωάννη Πολέμη 
από τον Γεώργιο Ροϊλό. Πε-
ριοδικό Εστία, 1898

Από τη γνωστή Χανιώτισσα ποιήτρια Αντωνία Μηλογιαννάκη πήραμε το ποίημα που 
ακολουθεί, και για το οποίο την ευχαριστούμε.

Προεκλογική καυστική σάτιρα επίκαιρη

Απ’ όντεν εστελιώθηκε, 
η γ έρμη τούτη χώρα
ήταν οι κυβερνήσεις τση, 
σαν την κακή την ώρα.
Βγαίνει ο ένας αρχηγός, 
κακολογεί τον άλλο
κι ούλοι πισωγυρίζουνε 
του γένους μας το ζάλο.
Ψεύτες και κλέφτες κυβερνούν 
τη δόλια μας πατρίδα
κι απού τη μια τη ρίχνουνε 
στην άλλη καταιγίδα.
Απείς την ξεζουμίσουνε, 
λιτότης και λιτότης
κι ένα βρακί δεν έβαλε, 
γερό στον πισινό της.
Νειρεύγεται και καρτερεί, 
κι ορπίζει κάποιο θάμα
για δε μπορεί ν’ αντέξει μπλιο 
τση φτώχιας τση το δράμα.
Σφάζονται, μαχαιρώνονται,
τ’ αντόδια τους τροχίζουν
εμάθαμε τζοι τσ’ άδουλους, 
τα πλούτη πως κερδίζουν.
Απού τ’ ακούει και μασεί, 
κι απού μπορεί κι αρπάξει
γι αυτό σκυλοφαώνονται, 
στα λόγια και στην πράξη.
Ανήμενε φτωχέ λαέ, 
να δείς μιαν άσπρη μέρα
απού κοντεύει να σου πουν 
να ζεις με τον αέρα!
Κι αν είχαμε δυο-τρεις 
καλούς, σωστούς και μετρημένους
να πάνε την Ελλάδα μπρος 
τσοι ‘χουνε φαωμένους.

Δεν πάνε μπλιό στο διάολο 
κι ακόμης πάρα-πέρα
να βγούμ’ απού καταχνιές, 
των ημερώ μια μέρα;
Το Βενιζέλο σκέφτομαι 
και τον Κολοκοτρώνη
τον ένα τονε θάψανε, 
αζωντανό οι δαιμόνοι.
Κι ο άλλος απορπίστηκε, 
των αμμαθιώ ντου επήρε
και κάθου εσύ και γύρευγε 
κι όπου σου διώξει γείρε.
Τάξη δε λέει ποιος μπορεί 
στο χάος για να βάλει
μόνο ξανοίγει τ’ αλλουνού 
τα μάθια πως θα βγάλει…
Ψεύτες και κλέφτες έχουνε, 
τη χώρα σ’ ομηρία
και δεν το λέω μόνο εγώ, 
το γράφει κι η ιστορία.
Όχι αυτή που στα σκολιά 
θέλουνε νε διδάξουν
η άλλη, απού ‘χουμε κρυφή, 
να μη μας τη … μαθιάξουν.
Κατέχω πως η ψήφος μου, 
θα ξαναπάει στράφι
μα και χαλάλι κιανενούς 
δεν κάνω το πιλάφι.
Γιατί για κείνο θέλουνε, 
μπροστάρηδες να μπούνε
να κάτσουνε στο σβέρκο μας, 
να φάνε και να πιούνε.
Για την καρέκλα γνοιάζουνται, 
τη μάσα και την τσέπη
κι εμάς που τσοι ψηφίσουμε … 
ειν’ ότι μασε πρέπει!
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που στον ουρανό ξανοίγουν.

Έχω ένα βαρελάκι, 
που ’χει δυο λογιό κρασάκι.

Από κάτω στο πλακάκι, κάθεται το Νικολάκι,
πόδια έχει, χέρια έχει, 
κεφαλή κι ορά δεν έχει.

αθαρογλωσσίδι

Ο ρομπάς, ο ρομποκολομπολογάς
επήγε να ρομπέψει, να ρομποκολογέψει
και τον πιάσαν οι ρομπάδες 
οι ρομποκομπολογάδες
και του πήραν τα ρομπιά του, 
τα ρομποκομπόλογα του.

Όρθα μου πατσόκωλη πατσογυριστόκωλη.
Που κάνεις αυγά πατσόκωλα, 
πατσογυριστόκωλα
να φάει ο πατσόκωλος 
ο πατσογυριστόκωλος

όγου χάριν

Μιλεί η Αρετούσα για την ακατανίκητη δύ-
ναμη του έρωτά της για τον Ερωτόκριτο. Στίχοι 
Γ’ 315-322, 335-344)

«Κι εγώ, Φροσύνη, πως μπορώ 
και λες μου πως κερδαίνω
να πολεμήσω έτσι γδυμνή 
έναν αρματωμένο,
οπού βαστά στα χέρια του 
σαΐτες και δοξάρι,
νικά έτσι τον ανήμπορο 
σαν και το παλληκάρι;
Και πως μπορώ ν’ αντισταθώ 

αντινάδες
Φλυτζάνι παρφουρένιο μου, 
μπιλούρι μαστραπά μου,
ποια χέρια σ’ αγκαλιάσανε 
σφιχτά σαν τα δικά μου;

Μη μου μηνάς πεισματικά 
κι έκαψες την καρδιά μου
κι αρολιθάκια κάμανε 
τα δάκρυα στην ποδιά μου.

Άχι και να ξανάνιωνα 
σαν την ασκελετούρα,
βράδυ την ξεπατώνουνε 
και το πρωί έχει τρούλα.

Χίλια καληνωρίσματα 
στην αμπελοκουρμούλα
απού τσι κάνει τσι φτωχούς
και τα ξεχνούνε ούλα.

Που έμαθες τα γράμματα, 
που έμαθες τσι τόνους
που ’μαθες την αφαίρεση 
και μ’ αφαιρείς τσι χρόνους;

μπιλούρι = κρύσταλλο διαυγές

Τις ωραίες αυτές μαντινάδες τις έστειλε – χαι-
ρετισμό στην αγαπητικιά της την «Ελευθερόπολι» 
- η συνταξιούχος δασκάλα Χριστίνα Μαστοράκη 
– Φραγκιουδάκη. Τις τραγουδούσε, λέει, η λάλη 
τζη η Εργινιά (Ειρήνη). Η ίδια μας έστειλε τα 
αινίγματα και τους γλωσσοδέτες, που θα διαβά-
σετε παρακάτω.

Πολλά την ευχαριστούμε που γνοιάζεται και 
εκείνη το στόλισμα τση κοπελιτσιδιάς μας της 
«Ελευθερόπολις».

αροιμίες - Γνωμικά

Τον ήλιο βλέπει και φωτιά για να θωρή γυρεύγει.                    
                                    (“Ερωτόκριτος” Ε1452)

Αφέντης είν’ ο δουλευτής, 
κι οι ακαμάτες σκλάβοι του.

Αλλουνού δουλεύει η γλώσσα 
κι αλλουνού μασούν τ’ αντόδια.

Κι ο πετεινός μας ήθελε 
αηδόνι να τον πούνε!

Κλέφτει το λάδι κι άφτει εις τσ’ αγίους!

ινίγματα

Χίλια μύρια τρυπητήρια, 

(ο καβρός)

που οι δύναμές μου επέσα,
κ’ ενίκησε και βρίσκεται 
εις την καρδιά μου μέσα;
Και τούτοι οι αναστεναγμοί 
που βλέπεις και συχνιάζου,
καλά και τ’ αναστεναγμού 
σού φαίνεται πως μοιάζου,
…. δεν είν’ τούτ’ οι αναστεναγμοί,
νένα, σαν είναι άλλοι,
μα εγώ ’χω μέσα στην καρδιά 
καρβουνιστιά μεγάλη.
Κι ο Ερωτας είν’ ο μάγερος, 
συμπαίνει και σπουδάζει 
και τσι φτερούγες του 
συχνιά ανεβοκατεβάζει
φυσά και ξάφτει τη φωτιά 
μην πάγη να του σβήση,
τη μαγεριάν ακάμωτη 
δε θε να την αφήση·
κείνος ο αέρας τω φτερώ 
που ξάφτει το καμίνι
κάνει τον αναστεναμό 
π’ έτσι συχνιά με κρίνει·
και δεν ευρίσκει ανάπαψη 
στο στήθος η καρδιά μου,
μα πάντα μ’ αναστεναγμό 
έρχεται η αναπνιά μου…».

Γλωσσάρι
Καρβουνιστιά = αναμένα κάρβουνα της εστίας • 
Μαγεριά = μαγείρεμα, φαγητό • ξάφτω, αξάφτω = 
δυναμώνω τη φωτιά.

θιβολές

Τ' ΑΡΜΑΡΙ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Ήτανε δυο χωριανοί, που πήγανε στου κου-

μπάρου τους το σπίτι, κι εκείνος τους έβαλε σε μια 
κάμαρα να κοιμηθούνε. Τη νύχτα εσηκωθήκανε, 
κι ηθέλανε να εξετάσουνε τον καιρό, τι μέρα θα 
κάνη, για να ξεκινήσουνε να πάνε στο μέρος τους. 
Λέει ο ένας τ’ αλλουνού: «Ανοιχ’ το παρεθύρι, να 
δης τι καιρό κάνει». Εκείνος, αντί να πάη στο 
παράθυρο πήγε στον τοίχο κι άνοιξε τ’ αρμάρι, 
που ήτανε χρισμένο εκεί, κι είχε μέσα φαγιά. 
Είδε λοιπόν που ήτανε όλο σκοτάδι, του πήρε 
και τη μύτη η μυρωδιά του τυριού, και γυρίζει 
και λέει στο σύντροφο του: 

«- Μωρέ, όξου είναι πίσσα, μαυρίλα 
και μυρίζει και τυρίλα!»

Δημήτριος Σ. Λουκάτος (1908-2003)

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά ’πό τα περβόλια

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

(το αυγό)

(οι ράπες, που μένουν, μετά 
 το θερισμό στο χωράφι)
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Με θέα τον κόλπο της Σούδας, τα ερείπια της πόλης «Απτέρα» αποτελούν μοναδικό μνημείο 
ιστορίας και πολιτισμού και αξίζουν την επίσκεψη και στη συνέχεια τον θαυμασμό κάθε επι-
σκέπτη.

Τα ερείπια που σώζονται μαρτυρούν την 
ακμή της πόλης. Το τείχος της πόλης Απτέρα, 
σώζεται σε μήκος περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων. 
Κτίστηκε κατά τους ελληνιστικούς χρόνους με 
ισχυρή τοιχοποιία, και περιλαμβάνει πύργους 
και προμαχώνες, που μπορεί ακόμη να θαυμάσει 
ο επισκέπτης. 

Εκτός από τα τείχη, τα εντυπωσιακότερα 
από τα σωζόμενα αρχαία οικοδομήματα είναι οι 
θολωτές δεξαμενές της εποχής της Ρωμαιοκρατίας, 
το “διμερές ιερό”, η αρχαία νεκρόπολη και ένα 
μικρό θέατρο.

Τις δύο σωζόμενες εντυπωσιακές, θολωτές, 
ρωμαϊκές δεξαμενές, οι οποίες τροφοδοτούσαν 
τα αντίστοιχα λουτρά και μαζί με τα πολυάριθμα 
πηγάδια και στέρνες εξυπηρετούσαν τις ανάγκες 
της πόλης μπορεί κανείς να συναντήσει ακολου-
θώντας το μονοπάτι πίσω απ’ το μοναστήρι του 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Το “διμερές ιερό”, αποτελεί επίσης ένα σημαντικό 
αρχαιολογικό εύρημα. Το έφεραν στην επιφάνεια οι 
ανασκαφές γερμανών, την περίοδο της γερμανικής 
κατοχής, το 1942 και χρονολογείται στον 5ο έως 
4ο αιώνα π.Χ. Είναι ένας μικρός ναός δωρικού 
ρυθμού, με δύο σηκούς που ο καθένας έχει μια 
πόρτα στα ανατολικά. Επιγραφικές μαρτυρίες μας 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στην πόλη υπήρχε 
ναός της θεάς Ειλειθυίας (θεάς προστάτιδας του 
τοκετού) και Πρυτανείο, και βέβαια λατρεία της 
θεάς «Αρτέμιδος Απτέρας».

Σε φυσική κοιλότητα, θα βρει ο επισκέπτης και 
ένα μικρό κατεστραμμένο θέατρο με διαζώματα 
λαξευτά στο βράχο, λίθινες κερκίδες, προσκήνιο 
και σκηνή. Κοντά στο θέατρο έχει εντοπιστεί 
μικρός ναός, όπου μάλλον λατρεύονταν η θεά 
Υγεία και ο θεός Ασκληπιός, τα γλυπτά των 
οποίων βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο.

Ανατολικότερα των τειχών, είναι ένα τρί-
κογχο αψιδωτό κτίριο των ρωμαϊκών χρόνων που 
σχετίζεται με το βουλευτήριο. Έξω από τα τείχη, 

Η Απτέρα χθες και σήμερα
Γράφει ο Γιάννης Σ. Τσακιράκις

Η αρχαία πόλη - κράτος “Απτέρα”, ιδρύθηκε 
στο ύψωμα Παλιόκαστρο κατά τον 8ο αιώνα 
π.Χ..

Δέσποζε του κόλπου της Σούδας, χτισμένη σε 
οροπέδιο ύψους 231 μέτρων και ήταν μία από τις 
σημαντικότερες πόλεις στην ευρύτερη περιοχή 
του Δήμου, στα Χανιά. 

Η Απτέρα έπαιξε συχνά καθοριστικό ρόλο 
στα ιστορικά δρώμενα της Κρήτης, στην εσω-
τερική και εξωτερική πολιτική της, ενώ παράλ-
ληλα υπήρξε αξιόλογο εμπορικό κέντρο λόγω 
της στρατηγικής της θέσης που εξασφάλιζε τη 
δυνατότητα ελέγχου με τα λιμάνια της, τη Μινώα 
(το σημερινό Μαράθι) και την Κίσαμο (κοντά 
στις σημερινές Καλύβες). Δικαίως λοιπόν χαρα-
κτηρίστηκε, από τον ιστορικό Γ. Σβορώνο, ως η 
πιο εμπορική πόλη της Κρήτης την περίοδο της 
ακμής της. Άλλωστε, εκτός της σημαντικής γεω-
γραφικής θέσης της πόλης, η περιοχή την οποία 
εξουσίαζε ως πόλη-κράτος ήταν ιδιαίτερα εύφορη 
και προσφερόταν για γεωργικές καλλιέργειες, 
αφού ο ποταμός Πυκτός ή Πυκνός (σημερινός 
Κοιλιάρης) διέσχιζε τις νοτιο-ανατολικές πεδινές 
εκτάσεις της επικράτειάς της και καθιστούσε το 
έδαφος ιδιαίτερα έφορο. Γι αυτό εξάλλου πολλοί 
γεωργικοί οικισμοί αναπτύχθηκαν γύρω της.

Ακόμη, η ανάπτυξη της Απτέρας οφειλόταν 
στις δραστηριότητες των κατοίκων της, οι οποίοι, 
ως δεινοί τοξότες επιδίδονταν είτε σε πειρατικές 
επιδρομές, είτε πολεμούσαν ως μισθοφόροι, 
φέρνοντας άργυρο στον τόπο τους. Η εισαγωγή 
αργύρου συντέλεσε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη 
της πόλης προσφέροντάς της την δυνατότητα 
να κόψει η ίδια δικά της νομίσματα και, κατά 
συνέπεια, να αναπτύξει ισχυρή οικονομία.

Η ίδρυση της Απτέρα τοποθετείται στη γεω-
μετρική εποχή. Η περίοδος όμως κατά την οποία 
η πόλη γνώρισε την μεγαλύτερη ακμή της ήταν τα 

πρώιμα ελληνιστικά χρόνια, ενώ η δραστηριότητά 
της συνεχίστηκε αδιάκοπα μέχρι τους χρόνους της 
κατάκτησής της από τους Σαρακηνούς Άραβες.

Η Απτέρα, σύμφωνα με την παράδοση, οφείλει 
το όνομά της στις Σειρήνες, οι οποίες, ύστερα από 
την ήττα τους σε μουσικό αγώνα που πραγμα-
τοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, πάνω στο 
λόφο, με τις Μούσες, πέταξαν τα φτερά τους από 
τη λύπη, και μένοντας «άπτερες», έγιναν λευκές 
και έπεσαν στη θάλασσα. Τα λευκά φτερά τους 
σχημάτισαν τις «Λευκές», τα γνωστά μας νησάκια 
που βρίσκονται στον κόλπο της Σούδας.

Στην πραγματικότητα, όμως, η πόλη πρέπει 
να πήρε το όνομά της από το ομώνυμο επίθετο 
της θεάς Άρτεμης που λατρευόταν στην περιοχή 
και απεικονίζεται στα νομίσματα της Απτέρας 
(στην κύρια όψη τους είχαν την θεά Άρτεμη 
και από την άλλη, είτε τον μυθικό βασιλιά των 
Δελφών Απτέρα, είτε τον Απόλλωνα ή την Ήρα 
και πυρσό, μέλισσα ή τόξο).

Η αρχαιότερη αναφορά στο τοπωνύμιο «Απτέρα» 
βρίσκεται, όπως δείχνουν πρόσφατες έρευνες, 
στις πινακίδες Γραμμικής Β’ της Κνωσού με τη 
μορφή «A-PA-TA-WA», δηλαδή στον 14ο-13ο 
αιώνα π.Χ.

Τμήμα του σωζόμενου τείχους της πόλης.
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Όχι πολύ μακριά από τα Μεγάλα Χωράφια, 
πριν απ’ το χωριό Στύλος, πάνω σε λόφο, ανακα-
λύφτηκε τμήμα μινωϊκού οικισμού με κεραμικό 
κλίβανο, κι ένας θολωτός, υστερομινωϊκός τάφος. 
Δίπλα δε, στο χωριό Στύλος, στο Σάμωνα, ανα-
σκάπτεται υστερομινωϊκός οικισμός.

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τα εξαιρετι-
κού ιστορικού ενδιαφέροντος δύο φρούρια που 
σώζονται κοντά στις αρχαιότητες και τα οποία 
κατασκευάστηκαν την περίοδο της Τουρκοκρατίας: 
το φρούριο “Παλαίκαστρο” το οποίο κτίστηκε 
από τους Τούρκους κατακτητές το 1866 και το 
φρούριο “Ιτζεδίν” στην τοποθεσία Καλάμι το 
οποίο κτίστηκε το 1872 και διέθετε στρατώνες, 
νοσοκομείο και άλλες εγκαταστάσεις. 

Ο σεισμός του 364/5 μ.Χ. καθώς και ο επόμενος 
του 7ου αιώνα μ.Χ. σήμαναν την παρακμή της 
πόλης και, σε συνδυασμό με τις επιδρομές των 
Σαρακηνών, την οριστική της εγκατάλειψη. 

Αντιπροσωπευτικά ευρήματα από την περιοχή 

στη θέση της σημερινής συνοικίας Πλακάλωνα 
των Μεγάλων Χωραφιών, εκτείνεται η αρχαία 
νεκρόπολη της οποίας αρκετοί λαξευτοί τάφοι, 
των ρωμαϊκών κυρίως χρόνων, έχουν εντοπιστεί. 
Σ’αυτούς, ο νεκρός ενταφιαζόταν σε μεγάλο πίθο ο 
οποίος τοποθετούνταν στην λαξευτή υποδοχή, ενώ 
έξω από τον πίθο τοποθετούνταν τα κτερίσματα 
τα οποία συνήθως ήταν απλά πήλινα αγγεία, 
σημαντικός αριθμός των οποίων έχει ανακαλυφτεί 
και μεταφερθεί στο μουσείο των Χανίων.

Οι τάφοι των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων 
ήταν συνήθως «κεραμοσκεπείς» ή «καλυβίτες» 
τάφοι. Αποτελούνταν από πήλινες κεραμίδες στε-
ρεωμένες έτσι ώστε το κενό που δημιουργούσαν 
να καλύπτει τον νεκρό. Σημαντική βοήθεια για 
την Απτέρα και τους κατοίκους της, παρέχουν 
στους επιστήμονες αρχαιολόγους οι επιτύμβιες 
επιγραφές οι οποίες αναγράφουν τα ονόματα 
των κατοίκων της αρχαίας Απτέρας και συχνά, 
ακόμη και τις ιδιότητές τους.

Μαγευτική παραμένει η εικόνα από τις σωζόμενες 
θολωτές ρωμαϊκές δεξαμενές.

Είσοδος λαξευτού τάφου της ρωμαιοκρατίας (1ος-
2ος αι. μ.Χ.)

Πηγές

http://odysseus.culture.gr 
http://www.cretan-history.gr/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=105&Itemid=100028
 http://www.crete.gr/el/pages/ancient-aptera.php 
http://www.souda.gr/our-space/aptera/aptera.html 
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=68 
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, λήμμα 

«Απτέρα», 2000.
Νινιού-Κινδελή Β. (επιμέλεια). ‘Απτερα, εκδ. ΥΠΠΟ 

ΠΕΠ Κρήτης, Β’ & Γ’ ΚΠΣ, 2006

Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

(αγγεία, νομίσματα, ειδώλια, επιγραφές, γλυπτά 
και άλλα μικροαντικείμενα) εκτίθενται στο 
αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, ενώ ο αρχαι-
ολογικός χώρος της Απτέρας είναι καθημερινά 
επισκέψιμος. Άλλωστε, η περιοχή αποτελεί τόπο 
μοναδικής ομορφιάς και απόλαυσης, με την επι-
βλητική θέα στον κόλπο της Σούδας στα βόρεια 
και την επιβλητική οροσειρά των Λευκών Ορέων 
στα νότια.

Η αρχαιολογική σκαπάνη, τα τελευταία χρόνια, έχει φέρει στο φως πολλά σημαντικά αρ-
χαιολογικά ευρήματα, ενώ η ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων έχει 
αποκαταστήσει και αναδείξει σημαντικά τμήματα της αρχαίας Απτέρας. Οι προσπάθειες των 
αρχαιολόγων και η αποκατάσταση των μνημείων θα έχουν την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Στην περιοχή της αρχαίας Απτέρας εργάζεται πολλά χρόνια ο συγχωριανός μας – γαμπρός- 
Γιάννης Ανιτσάκης ο οποίος μας έδωσε και την αφορμή να ασχοληθούμε με το θέμα και μας 
ξενάγησε σε μια επίσκεψη που είχαμε στις αρχές της Άνοιξης. Στη φωτογραφία ο Γιάννης 
Ανιτσάκης με το Γιάννη Πατηνιωτάκη.

Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Απτέρας
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σου, μα Βάγγη μωρή; Απού ως τ’ ακούσουνε τα 
λαδικά, θα με βγάλουνε κι εμένα … Βάγγο, σαν 
το Βάγγο το κουτσαβάκι τση χώρας. Εγώ, μωρέ, 
ο καπετάν Μανούσακας, να γενώ στα γεράματα 
μου … μάγκας κουτσαβάκι! Καλλιά να με λούσεις 
τσ’ αλουσιές τση μπουγάδας, παρά τα τέτοια 
μασκαραλίκια!

– Καλά, να δω θέλει ταχιά το γυαλί και 
πως αποκαλούνε οι σερνικοί που βγαίνουνε, 
τσι γυναίκες που μ’ αυτές σκαρνεύουνται και 
μιλούνε, και θα σου πω.

Κι ελόγου σου, ν’ αλλάξεις όνομα, γιατί το 
Μανούσος είναι βοσκαρούδικο. Κι ύστερα, δεν το 
νταγιαντίζω να μ’ αποκαλούνε Μανουσοβαγγελιά, 
γή Μανουσάκαινα, σαν τη διπλανή τ’ Αντώνη 
του ζευγά τη γυναίκα, που τήνε φωνιάζουνε 
Αντωνάκαινα.

Κι εσένα, απόδα κι ομπρός θα σε λέω 
Μάνο.

– Όϊ , διάνο, να σε λέω κι εσένα Διάνα, και 

Να με κουζουλάνει θέλει κι εμένα ο δαίμονας η γρα!
To γραμματσάκι του γέρω

Ιδιος σαν ετούτο, ήτονε ο Καπετάν Μανούσακας στα 
νιάτα του, με τη φορεσιά τη ραμμένη από τον Μπαλα-
νανο, που μ' αυτή στάθηκε γαμπρός.

Έγραφά σας, συντέκνοι μου αναγνώστες, στο 
περασμένο γραμματσάκι, πως το ξορκισμένο το 
γυαλί μου κουζούλανε μπίτις τη γρα τη Βαγγελιά, 
που μου το ’ριξε εδά στα γεροντάματα μας, στα 
μεγαλεία και τα μεροκάνταλά τζη είναι στα 
σαλόνια και δεν ξανακοντοβολά, λέει, μπλιο σ’ 
αλώνια, αλωνίσματα και λιχνίσματα·  επέταξε και 
το βωλόσυρο και το θρινάκι μαζί με το θρομίλι 
και την ανέμη. Έλεγέ μου, ακόμης, πως μαζί μ’ 
άλλες φυρομυαλισμένες χωριανές, θα κάμουνε 
…  καλλιστεία λέει στο χωριό· κι άλλα τέθοια 
μοσκοκούζουλα μου ξελαρμίζει κάθε μέρα, κι 
ως πέσομε να κοιμηθούμε, π’ αρχινά την κρεβα-
τομουρμούρα.

Απαγόρεψέ μου να τήνε φωνιάζω Βαγγελιά 
γή Ευαγγελία.

– Ούλες οι φιλενάδες μου, Μανούσο, ευρω-
παΐσανε τα βαφτιστικά ντως.

Η Αρκαλοφωτεινή εγίνηκε Φώφη.
Η Κατερινιά τ’ Αντρουλοκωστή εγίνηκε… 

Κάθριν.
Η συμπεθέρα η Αθανασιά του Κατσουλοδη-

μήτρη, εγίνηκε … Νάνσυ.
Η Βγενιά η Κουρκούτσα, εγίνηκε … Τζένη.
Η Μαριγώ του Μαρκουλιουδαντώνη, εγίνηκε 

… Μάριον.
Και την Εργινιά, μπρε του Σταύρακα, την 

αυγουλομάτα, πως την εβγάλετε;
– Ράινα, μας είπε να τήνε λέμε.
– Ούλες θωρώ οι ζαβές, αλλαξοβαφτιστήκετε. 

Και πως θα σ’ αποκαλώ, μωρή νεραϊδάρα, από’ 
δα κι ομπρός;

– Εύα να με λέεις.
– Εύα; Όϊ για την Παναγία, γυναίκα. Γιατί 

θα με βγάλουνε κι εμένα Αδάμ, και θα μας απο-
καλούνε, περιγελώντας μας, «οι πρωτόπλαστοι». 
Και δε φτάνει μόνο το γιουχάϊσμα και τα χάχανα, 
που θα μάσε λούζουνε κάθα που θα βγούμε στο 
τσαρσί, παρά θα βρούμε και κακό μπελά. Γιατί 
θα μάσε λένε οι χωριανοί, με πρώτο τον παπά, 
σ’ ό,τι κακό τσι βρεί:

– Κλασοπαπαδιά πέσει στα περβολικά, τσιλατό 
και κλαπάτσα στα οζά, ψώρα στσ’ όρνιθες, λίβας, 
ξερασιά, περονόσπορος, χιονιάς, για ούλα θα 
φωνιάζουνε και θα μάσε καταριούνται:

– Ο Αδάμης κι η γυναίκα ντου η Εύα, οι 
αφορεσμένοι από το Θεό τον ίδιο, μας τα κάνουν 
οι πεζεβέγκηδες, μόνο να τσ’ αποβγάλουμε από 
το χωριό.

– Δίκιο έχει, άντρα μου.
Τότες να με λέεις Βάγγη.
– Καλιά ’χω να σε λέω διάολο, οχρούτσι 

Διανάκια τα κοπέλια!
Κι εκειά αρπαχτήκαμε, κατά που το συνη-

θίζομε, ώσπου βγάλαμε τα μάθια μας κι εκατα-
λαγιάξαμε…

Εγύρεψε ακόμης να βγάλω, λέει, τα σαλβαρο-
μίτανα και να φουκαρώσω στα στενά, να γενώ 
κι εγώ ψαλιδόκωλος, σαν κι ούλους τσ’ άλλους 
χωριανούς. Κι έβαλα τζι στο τέλος στ’ ατζιά μου 
τσι πύργιες, όϊ μόνο για τη μουρμούρα τση γρας 
απού δεν τήνε νταγιάντιζα, και νάτε πώς:

Εμπήκα στη Χώρα να πουσουνίζω βράκα 
και μιτάνι μα ένα – δυό που ρώτηξα, μου πανε, 
πως απόθανε ο συχωρεμένος ο Μπαλαντίνος, 
που ’ραβε τσι κρητικές φορεσιές, που στο τέλος 
μόνο για τσι παρελάσεις και για τσ’ Αποκράδες 
τσι θέλανε, να ντύνουνται κουκουγέροι, μα κι 
ετούτο το μασκαραλίκι με τσι βράκες εξεθύμανε, 
γιατί τση μόδας εγινήκανε οι πιπερότοι, πιπε-
ράτοι, όπως θαρρώ τσι λένε, κι άλλοι τέθοιοι 
φασουλήδες.

Εμπήκα το λοιπόν στη Χώρα, καλώς και 
καλώς τονε τον καπετάνιο, με χαιρετούσαν οι 
αργαστηριάρηδες, κι ούλοι μου γνέφαν να μπω 
στο μαγαζί ντωνε. Και δεν εμπόρουνα βέβαια 
κοτζάμ καπετάν Μανούσακας, να τωνε γυρεύω 
φράγκικα πατελόνια και γελεκάκια με τα τσε-
πάκια για το ρολόι και τα λιανά. Ήλεγα ντωνε 
πως για τον εγγονό μου το Μιχαλάκη θέλω ένα 
τακιμάκι, του Ρετσίνα να ’ναι.

– Ο Ρετσινάς είν’ αποθαμένος, εδά κι έναν 
αιώνα, καπετάνιο και δε φαίνουνε ’δα τέθοια 
πανιά οι εργοστασιάρχες. Μα κι αν είχαμε κια-
νένα απομεινάρι και στο πουλούσαμε και το 
πήγαινες του κοπελιού, θα σου καταχτυπούσανε 
ούλοι, φαμελιακώς στην κεφαλή, γιατί θα το 
περνούσανε για προσβολή, κι ανέ το ’θελε και 
το βανε το κοπέλι, για να μη σε προσβάλλει, θα 
το παίρνανε στο ψιλό, και θα το γιουχαΐζανε τ’ 
άλλα κοπέλια κι οι κοπελιές το περισσότερο, που 
θα τονε ξεγράφανε κι από υποψήφιο γαμπρό.

– Κι  αμ’ είντα βάνουνε ’δα οι άντρες και τ’ 
αντράκια;

– Εδά άντρες – γυναίκες, μικιοί μεγάλοι, γέροι 
και γρες, βάνουνε πατελόνια τζίνια, ίδια ’ναι 
για σερνικούς και θηλυκούς, ούνι σεξ – λυσσεξ, 
αυτά ’ναι ΄δα τση μόδας. Κι είνται διάολο να 
κάμω, εγύρεψα να ιδώ τούτα τα σερνικοθήλυκα 
πατελόνια. Κι όσα μου δείξανε ήτονε ξεβερουλι-
ασμένα, μισοξεσκισμένα, τρυπημένα στο γόνατα 
και ξεφτισμένα.

Δεν ντρέπεστε, μωρέ σεις τζιγκιανέδες, να 
πουλείτε τούτανα τα ξεφτίδια, για καινούργια 
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Πριν από λίγο καιρό έφτασε στην εφημερίδα μας «Το αναμνηστικό Λεύκωμα 
του εορτασμού των 70 χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης», που κυκλοφόρησε  
από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Μια τετράχρωμη έκδοση 175 σελί-
δων όπου αποτυπώνονται όλα όσα συνέβησαν στον εορτασμό της Μάχης της 
Κρήτης, το Μάη του 2011, στα Χανιά.

Στο λεύκωμα, μεταξύ των άλλων, στις σελίδες 21–34 γίνεται εκτενής 
αναφορά στην εκδήλωση τιμής για του τελευταίους βετεράνους της Ελληνι-
κής Πολεμικής Αεροπορίας, που έγινε στους Αρμένους στις 14 Μαίου 2011. 
Περιλαμβάνονται οι χαιρετισμοί, οι ομιλίες, πλούσιο φωτογραφικό υλικό από 
την εκδήλωση και φωτογραφίες εκείνης της εποχής, καθώς και το εξώφυλλο 
του τεύχους της εφημερίδας μας που περιείχε το σχετικό αφιέρωμα.

Την επιμέλεια της έκδοσης είχε η Ρούλα Οικονομάκη, την επιμέλεια των 
κειμένων οι Αθανασία Ζώτου και Ράνια Νερατζάκη, τη συλλογή και τον 

έλεγχο του υλικού είχαν ο Γιάγκος Βουτσινάς, Γενικός Γραμματέας ΠΑΣΥΒΕΤΑ, οι Ιωσήφ Μαρκάκης  και 
Ρούλα Οικονομάκη από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Ηλίας Κουτσοράκης, επισμηναγός (Δ) 115ΠΜ, 
ο Κωνσταντίνος Κάτσαρης, λοχαγός (ΠΖ) V Μεραρχία Κρητών. Τις μεταφράσεις από τα αγγλικά έκανε η 
Ρούλα Οικονομάκη και από τα γερμανικά η Ελευθερία Χατζηκανέλλου -Κάτσαρη και τις φωτογραφίες 
έβγαλε ο Φάνης Μανουσάκης.

Στον ογκώδη τόμο περιλαμβάνονται ο πρόλογος του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκη, το μήνυμα 
για την Επέτειο της Μάχης της Κρήτης του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Απόστολου Βουλγαράκη, τα μηνύ-
ματα Αρχηγών Κρατών, Βουλευτών του Νομού μας και αναφορά στις συμμετοχές – αντιπροσωπίες Κρατών 
και Βετεράνων, ενώ, από κάθε εκδήλωση ακολουθούν αναλυτικά, τα δρώμενα, με βάση το πρόγραμμα τις 
ομιλίες και το φωτογραφικό υλικό. 

Τέλος, ακολουθούν τα βιογραφικά όλων των ομιλητών κατά τον εορτασμό της 70ης επετείου, των εκπρο-
σώπων των Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών και των λοιπών φορέων.                                           Σ.Τ.

ρούχα. Πως θα τα πάω μωρέ του 
κοπελιού τα τέθοια αποφόρια, που 
μου πρεσβεντάρετε; τώνε λέω.

Γελούν και ξεκαρδίζουνται 
εμπόροι, εμποράκια και φαμεγιου-
ράκια, κι ένας τωνε με ρωτά:

– Δε μου λες, καπετάνιο, βοσκός 
είσαι, στσι μαδάρες ζεις, και ρασιές 
φορείς κι άθρωπο, όξω από τα οζά 
σου δε θωρρείς, να δεις μ’ είντα 
ντύνουνται οι σημερνοί;

Τούτανα τα ξεφτισμένα είναι 
’δα τση μόδας, κι ανέ σου δώκομε 
αξέσκιστο ρούχο και το πάεις του 
κοπελιού, θα βάλει κείνο τη μάνα 
του να το τρυπά και να το ξεφτά 
με το ψαλίδι.

– Όΐ , κουμπάροι, ξεβερου-
λιασμένο πατελόνι δεν πάω ’γω 
του κοπελιού, μόνο έχετε γειά. Κι 
επειδή δε φαίνεστε σαλτιμπάγκοι, 
δε θα πω τω χωροφυλάκω να πιάσει 
να σάσε τσελεκώσει και να σάσε 
κλείσει στο χάψι.

Κι καβαλίκεψα τη γαϊδούρα 
κι εγάηρα στο χωριό. Κι ως μ’ 
είδε η γυναίκα μ’ άδεια τα χέρια, 
μ’ αρχινά:

– Είντα πήγες, μωρέ αχαΐρευτε, 
να κάμεις εις τη Χώρα; Μήμπανα 
πήγες στσι Χιόνες, να κάμεις βίζιτα 
στσι παστρικές που θα σε υποδε-
χτήκανε παίζοντας σου κούρταλα 
και μουσικές, για να σε μαδήσουνε, 
αν είχες σηκωμένους παράδες από 
το λαδομαγατζέ του Ξενάκη;

– Άφης, τση λέω, τσι κουζου-
λάδες, πατελόνια στενά γύρεψα να 
πουσουνίσω, μα δεν ήβρα.

– Κοτζάμ Χώρα, μωρέ αγαθιάρη, 
και δεν είχε πατελόνι;

Και που τα ’βρα ’γω και τα 
’βαλα και με πήρες στο ψιλό και 
μ’ έβγαλες Βαλεντίνα; Και καλά 
που πήρα τότες δυο ζευγάρια, να 
σου χαρίσω το ’να.

– Γυναικεία ρούχα, μωρή θα 
βάλω, εγώ ο Μανούσακας, γιούνι 
λυσσέξ, να μου βγάλουνε και τρα-
γούδι, ως ξεπορτίσω και με δούνε 
οι χωριανοί, που θα με περάσουνε 
για φασουλή δίφορο! Καλλιά θα 
γενώ Χασάνης και Μωχαμέτης, 
παρά γυναικωτός.

Είπαμε πάλι τα ευγενικά μας κι 
επήγαμε κι εθέσαμε στο σοφαδάκι. 
Και ταλαποδαρμένος ως ήμουνε 
από το ταξίδι μ’ επήρε ο ύπνος 
κι ησύχασα.

Φιλώ σας κατακούτελα,
Ο γερω Χαράλαμπος.

Ένας από τους τελευταίους «μεγά-
λους» της Κρητικής Μουσικής έφυγε 
στις 25 Μαΐου 2012 από τη ζωή. 

Ο λαουτιέρης Νίκος Μανιάς απε-
βίωσε σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας 
φτωχότερη την κρητική μουσική και 
παράδοση, σκορπώντας θλίψη στην 
οικογένειά του και τους κρητικούς που 
αγάπησαν την αυθεντική του φωνή 
και τη μοναδική μουσική προσέγγιση 
της κρητικής παράδοσης. 

Ο Νίκος Μανιάς ήταν παντρεμένος 
με τη Δήμητρα Μανιά, με την οποία 
είχαν αποκτήσει δύο παιδιά, μία κόρη 
και έναν γιο και είχαν δημιουργήσει μία αγαπημένη 
οικογένεια. Ο ίδιος ήταν πάντα ο εκφραστής της κρη-
τικής παράδοσης και μέχρι την τελευταία του στιγμή 
δεν έκρυβε την αγάπη του γι’ αυτήν.

Ο Νίκος Μανιαδάκης (Μανιάς), ο «Άρχοντας της 
Κρητικής μουσικής» - το “Αηδόνι της Κρήτης”, γεννήθηκε 
το 1931 στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Τελευταίο παιδί μιας 
επταμελούς οικογένειας με μουσική παράδοση, παίρνει 
στα 16 του χρόνια το 1947, δώρο από έναν θείο του 
μια λύρα που όμως εγκατέλειψε γρήγορα για χάρη του 
λαγούτου, όπου υπηρέτησε ευλαβικά για πάνω από 
60 χρόνια. Από το 1958 σε ηλικία 27 ετών μέχρι και 
σήμερα ζει στο αγαπημένο του Ρέθυμνο, με τη σύζυγο 
του και τα παιδιά του.

Με πρότυπό του, τον Γιάννη Μαρκογιαννάκη (Μαρ-
κογιάννη) και με την κληρονομιά του περιβόητου 
συντοπίτη του θρυλικού λαγουτιέρη - τραγουδιστή 

Σταύρου Ψυλλάκη (Ψύλλου) (που 
υπήρξε ο πρώτος καταγεγραμμένος 
Ρεθεμνιώτης λαγουτιέρης του 20ού 
αιώνα), ο Νίκος Μανιάς ξεκίνησε την 
καριέρα του βάζοντας αρκετά ψηλά 
τον πήχη... Την πρώτη του δημόσια 
εμφάνιση κάνει το 1947, σε ηλικία 
16 ετών σε έναν γάμο δίπλα στον 
συγχωριανό του λυράρη, Κυριάκο 
Μαυράκη.

Σταθμός στην πορεία του η γνωρι-
μία του με τον Κώστα Μουντάκη το 
1953 σε ένα πανηγύρι στον Κουρνά 
Αποκορώνου, από όπου ξεκινά μια 

25ετής συνεργασία. Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά 
σε συνεργασία με τον Κώστα Μουντάκη ήταν με τίτλο: 
“Σαν το ζητιάνο έρχομαι” και κυκλοφόρησε το 1953 σε 
δίσκο 78 στροφών.

Το 1960 ξεκίνησαν μια περιοδεία στην Αμερική 
επίσης με τον Κώστα Μουντάκη που κράτησε αρκε-
τούς μήνες. Ακολούθησαν ακόμη τρία ταξίδια με τον 
Μουντάκη, και αρκετά ακόμη με τους Νίκο Σωπασή, 
Λεωνίδα Κλάδο, Νίκο Ξυλούρη και Βασίλη Σκουλά σε 
Καναδά, Γερμανία, Αυστραλία κ.α.

Η δεξιοτεχνία του τον κατατάσσει στους αξιόλογους 
λαγουτιέρηδες της Κρήτης. Ερμήνευσε με μοναδικό 
τρόπο και μια σειρά από “Ταμπαχανιώτικα” τραγούδια 
που αποτέλεσαν σταθμό στην καριέρα του, όπως το 
“Αμέτε με εις την εκκλησιά”, το “Πες μου και γιάντα 
την χτυπάς” κ.ά.

Σ. Τ.

«΄Εφυγε» ο Νίκος Μανιάς

H Μάχη της Κρήτης - 70 χρόνια μετά



ελευθερόπολις8

Τερεζάκης Γιάννης, από τους Αρμένους (Armenous, 
Creta), ετών 21, ανύπαντρος, έφτασε στην 
Αμερική στις 29  Ιουλίου 1912, από το λιμάνι 
του Πειραιά, με το πλοίο «Αθήναι».

Τερεζάκης Σταύρος, από τους Αρμένους (Armensco, 
Crete), ετών 22, ανύπαντρος, έφτασε στην Αμε-
ρική στις 11 Σεπτεβρίου 1912, από το λιμάνι 
της Πάτρας, με το πλοίο «Αλίκη».

Καβρουλάκης Μανώλης, από τους Αρμένους 
(Armenous, Crete, Greece), ετών 25, ανύπα-
ντρος, έφτασε στην Αμερική στις 18 Μαρτίου 
1910, από το λιμάνι του Πειραιά, με το πλοίο 
«Πατρίς».

Χαιρετάκης Αντώνης, από τους Αρμένους 
(Armenous, Greece), ετών 22, ανύπαντρος, 
έφτασε στην Αμερική στις 10 Οκτωβρίου 
1909, από το λιμάνι του Πειραιά, με το πλοίο 
«Πατρίς».

Χαιρετάκης Μιχάλης,  από τους Αρμένους 
(Armenous, Grete), ετών 19, ανύπαντρος, έφτασε 
στην Αμερική στις 11 Σεπτεμβρίου 1912, από 
το λιμάνι της Πάτρας, με το πλοίο «Αλίκη».

Χαλβαδάκης Γιώργης, από τους Αρμένους (Armeni, 
Crete), ετών 20, ανύπαντρος, έφτασε στην 
Αμερική στις 27 Ιουλίου 1910, από το λιμάνι 
του Πειραιά, με το πλοίο «Αθήναι».

Χαλβαδάκης Γιάννης, από τους Αρμένους 
(Armenous, Crete), ετών 30, ανύπαντρος, έφτασε 
στην Αμερική στις 10 Ιουλίου 1912, από το λιμάνι 
της Πάτρας, με το πλοίο «Αργεντινή».

Αγγελάκης Κώστας, από τους Αρμένους (Armenous, 

Το άνοιγμα, μέσω Ιντερνετ, στο ευρύ κοινό των αρχείων του νησιού Έλλις 
Αιλαντ (Ellis Island), του νησιού στην είσοδο της Νέας Υόρκης, όπου 
αποβιβαζόταν προσωρινά οι μετανάστες που προοριζόταν για την Αμερική, 
μας έδωσε την δυνατότητα να αναζητήσουμε Αρμενιανούς που ταξίδεψαν 
στις ΗΠΑ στις αρχές του περασμένου αιώνα. Εντοπίσαμε αρκετές δεκάδες 
όπου το όνομα ήταν γνωστό στο χωριό μας,  αλλά σήμερα δημοσιεύουμε 
τα ονόματα και τα κυριότερα στοιχεία μόνον όσων ως τόπος καταγωγής 
αναφερόταν το χωριό μας, με όλες τις Αγγλικές παραφθορές του.

Αρμενιανοί στα αρχεία του ΄Ελλις ΄Αιλαντ
Γράφει ο Γιάννης Σ. Τσακιράκις

Προσπαθήσαμε να διασταυρώσουμε/επιβεβαι-
ώσουμε τα ονόματα με βάση την ηλικία. Όμως, 
με βάση τα στοιχεία που είχαμε στη  διάθεσή μας 
από το μητρώο Αρρένων του χωριού μας, υπάρ-
χει μια αρκετά μεγάλη ασυμφωνία που πρέπει 
να διερευνηθεί περισσότερο.  Ίσως να υπήρχε 
κάποιος λόγος που οι μετανάστες να μη δήλωναν 
την πραγματική τους ηλικία, (πχ η Αμερικανική 
νομοθεσία να έθετε ηλικιακές δεσμεύσεις), ή 
ακόμη, ίσως άλλα δήλωναν στους Αμερικάνους 
υπαλλήλους και άλλα να καταλάβαιναν αυτοί. Κι 
αυτό γιατί οι Αμερικάνοι δεν ήξεραν Ελληνικά, 
ούτε χρησιμοποιούσαν διερμηνέα, αν κρίνουμε 
από την ποικιλία με την οποία αναγράφεται το 
όνομα του χωριού μας στα Αγγλικά. Φυσικά, και 
οι χωριανοί μας εν ήξεραν Αγγλικά, μιας και οι 
περισσότεροι δυσκολευόταν και στην ανάγνωση 
και γραφή και της Ελληνικής γλώσσας. 

Η προσπάθεια επίσης να γίνει συσχέτιση με 
τα ονόματα που αναφέρονται στο βιβλίο του Στ. 
Φρεσκάκη «Οι Αρμένοι στο παρελθόν» Έκδοση 
του συλλόγου Αρμενιανών της Αθήνας «Ο Κρι-
τοβουλίδης», ελάχιστα απόδωσε. 

Η μετανάστευση αποτελεί σημαντικό κομμάτι 
της ιστορίας της χώρας μας γενικότερα, αλλά 
και σημαντικό κομμάτι για την τοπική μας 
ιστορία και την γνωριμία των νεότερων με τις 
οικογένειες καταγωγής τους  Για το λόγο αυτό, 
απευθύνουμε έκκληση στους συγχωριανούς μας 
που είχαν συγγενείς μετανάστες στην Αμερική 
να μας διαθέσουν ότι σχετικό στοιχείο βρίσκεται 
στο σπίτι τους, φωτογραφίες, γράμματα, ή να 
μας καταγράψουν αν θυμούνται κάτι σχετικό 
από διηγήσεις.

Από την έρευνά μας, παραθέτουμε μια σειρά 
από ονόματα Αρμενιανών που βρέθηκαν στο 
Νησί Ellis Island στις αρχές του περασμένου 
αιώνα, έτσι όπως καταγράφηκαν από  τις αμε-
ρικανικές αρχές, αναφέροντας ταυτόχρονα την 
ηλικία τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, 
το λιμάνι αναχώρησης καθώς και το πλοίο με το 

οποίο αναχώρησαν.  
Μελισσάκης Αντώνης (Antonos), από τους 

Αρμένους (Armeni, Crete), ετών 23, ανύπα-
ντρος, έφτασε στην Αμερική στις 27 Ιουλίου 
1910, από το λιμάνι του  Πειραιά, με το πλοίο 
«Αθήνα».

Μελισσάκης Θεόδωρος (Theodoros), από τους 
Αρμένους (Armenous, Greece), ετών 25, ανύπα-
ντρος, έφτασε στην Αμερική στις 11 Σεπτεμβρίου 
1910, από το λιμάνι της  Πάτρας, με το πλοίο 
«Αλίκη» (Alice).

Γιανναράκης Μανώλης, από τα Χανιά (Crete, 
Candia), ετών 20, ανύπαντρος, έφτασε στην 
Αμερική στις 4 Ιανουαρίου 1910, από το λιμάνι 
του Πειραιά, με το πλοίο «Θεμιστοκλής».

Μαραγκουδάκης Γιάννης, από τους Αρμένους 
(Armenous, Creta.), ετών 24, ανύπαντρος, έφτασε 
στην Αμερική στις 29  Ιουλίου 1912, από το 
λιμάνι του Πειραιά, με το πλοίο «Αθήναι».

Σταματάκης Ανδρέας, από τους Αρμένους (Armenou, 
Crete), ετών 40, παντρεμένος, έφτασε στην 
Αμερική στις 11 Σεπτεμβρίου 1912, από το 
λιμάνι της Πάτρας, με το πλοίο «Αλίκη».

Ο Σταματάκης Ανδρέας, από τους Αρμένους 
(Armenou, Crete), ετών 40, παντρεμένος, ξανα-
πήγε στην Αμερική στις 14 Ιουνίου 1916, από 
το λιμάνι του  Πειραιά, με το πλοίο «Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος», αυτή τη φορά. 

Πατεράκης Μιχάλης, από τους Αρμένους (Armeni, 
Crete.), ετών 23, ανύπαντρος, έφτασε στην 
Αμερική στις 27  Ιουλίου 1910, από το λιμάνι 
του Πειραιά, με το πλοίο «Αθήναι».

Στυλιανομανωλάκης Γιάννης, από τους Αρ-
μένους (Armenios, Greece) ετών 32, παντρε-
μένος, έφτασε στην Αμερική στις 15  Μαΐου 
1921, από το λιμάνι της Πάτρας, με το πλοίο 
«Καλαβρία».

Τερεζάκης Γιώργος, από τους Αρμένους (Armeni, 
Crete.), ετών 22, ανύπαντρος, έφτασε στην 
Αμερική στις 29  Ιουλίου 1912, από το λιμάνι 
του Πειραιά, με το πλοίο «Αθήναι».

O Μανώλης Καβρουλάκης, με Κρητική ενδυμασία.

 Αρμενιανοί μετανάστες στην Αμερική στις αρχές του περασμένου αιώνα
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 Αρμενιανοί μετανάστες στην Αμερική στις αρχές του περασμένου αιώνα

Στις αρχές του περασμένου αιώνα σημαντικός 
αριθμός Ελλήνων, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, 
αποφάσιζαν να πάρουν το δρόμο της ξενιτιάς, 
με κύρια κατεύθυνση τις ΗΠΑ.

Οι περισσότεροι μετανάστες έφευγαν από 
την Ελλάδα ακτοπλοϊκώς, από τα λιμάνια της 
Πάτρας, της Καλαμάτας και του Πειραιά. Κάποιοι 
από τη Νάπολη ή το Παλέρμο της Ιταλίας και 
μερικοί από την Τεργέστη, «πακεταρισμένοι» 
κυριολεκτικά στους χώρους κάτω από το κυρίως 
κατάστρωμα των καραβιών. Τα πλοία, αποβίβαζαν 
τους μετανάστες στο νησί Έλλις (Ellis Island), 
«το νησί των Δακρύων»,  στην είσοδο της Νέας 
Υόρκης. Εκεί γινόταν ιατρικός έλεγχος,  οι μετα-
νάστες έμπαιναν σε ολιγοήμερη καραντίνα και 
όσοι κρίνονταν κατάλληλοι διασκορπίζονταν 
στη μεγάλη αυτή χώρα, κυρίως στις βιομηχανικές 
πόλεις του βορρά, (Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Σικάγο), 
όπου εύρισκαν εύκολα δουλειά, χωρίς να δίνουν 
στόχο για ρατσιστικές αντιδράσεις.

Με βάση τους αμερικανικούς νόμους, οι 
Αμερικανοί δέχονταν μόνο ανθρώπους που θα 
μπορούσαν να φανούν χρήσιμοι στη χώρα τους. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου του 1907, 
υπήρχαν σοβαροί περιορισμοί: «Αι ακόλουθοι 
τάξεις αποκλείονται εκ των Ηνωμένων Πολιτειών: 
οι ηλίθιοι, οι ασθενείς το πνεύμα, οι επιληπτι-
κοί, οι φρενοβλαβείς, οι επαίται, οι σωματικώς 
ελαττωματικοί, οι καταδικασθέντες επί κακουρ-
γήματι, οι πολύγαμοι, οι αναρχικοί, αι γυναίκες 
ερχόμεναι δι’ ανηθίκους σκοπούς κ.α.». 

Κανένας δεν μπορούσε να αποβιβασθεί στη 
Νέα Υόρκη αν προηγουμένως δεν υφίστατο τη 
διαδικασία του ελέγχου στο νησάκι Έλλις, γνωστό 
στους Έλληνες μετανάστες ως «Καστιγκάρι». Ο 
έλεγχος ήταν διοικητικός και ιατρικός. Οι γιατροί 
εξέταζαν κυρίως τα μάτια των μεταναστών για 
να διαπιστώσουν ότι δεν πάσχουν από τραχώ-
ματα, διαδεδομένη νόσο την εποχή εκείνη, την 
κατάσταση του δέρματος της κεφαλής, το στόμα 
κτλ. Σε περίπτωση διάγνωσης ασθένειας ή σωμα-
τικής αναπηρίας, ο μετανάστης παραπεμπόταν 
σε λεπτομερέστερη εξέταση. Αν τελικά αποδει-
κνυόταν ότι, πράγματι, έχει πρόβλημα υγείας δε 
γινόταν δεκτός, η δε ατμοπλοϊκή εταιρεία που 
τον μετέφερε, είχε την υποχρέωση να τον επα-
ναφέρει στην πατρίδα του, γεγονός που έκανε 

τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ιδιαίτερα προσεκτικές 
κατά την επιλογή των επιβατών.

Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα

Στις αρχές του 20ου αιώνα, εμφανίστηκε το 
πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα από την 
Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και μόνο στην περίοδο 
1890-1917, περίπου 450.000 Έλληνες έφτασαν στις 
ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι κατά την περίοδο αυτή, 
περισσότεροι από δέκα τέσσερα εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι πέρασαν στην Αμερική, αναζητώντας 
βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και των 
συνθηκών εργασίας. Εκείνο το μεταναστευτικό 
ρεύμα ανακόπηκε το 1917, ύστερα από την είσοδο 
της Αμερικής στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην αρχή, η μετανάστευση από την Ελλάδα 
είχε προσωρινό χαρακτήρα. Οι άνθρωποι ξενι-
τεύονταν για λίγα χρόνια και επέστρεφαν στις 
οικογένειές τους. Αργότερα η μετανάστευση 
έλαβε μόνιμο χαρακτήρα 

Σε αναζήτηση δουλειάς

Αφού περνούσε τις εξετάσεις του Ellis o μετα-
νάστης, είτε μεταφερόταν στη Νέα Υόρκη και 
εγκαταλειπόταν εκεί, είτε κατευθυνόταν στο 
σιδηροδρομικό σταθμό για να συνεχίσει το ταξίδι 
του στο εσωτερικό της χώρας. Κυριότεροι προ-
ορισμοί ήταν οι βορειο-ανατολικές πολιτείες με 
επίκεντρο τη Μασσαχουσέτη, οι μεσο-ανατολικές 
πολιτείες, δηλαδή η Πενσυλβάνια, το Μέριλαντ και 
η Βιρτζίνια,  και, τέλος οι μεσο-δυτικές πολιτείες 
με επίκεντρο το Σικάγο, καθώς και οι πέραν του 
Σικάγου δυτικές πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση το 
πρόβλημα ήταν ένα: η εξεύρεση μιας “προσωρινής” 
δουλειάς, μέχρι να παρουσιαστεί η “ευκαιρία”. 

Ο μεγάλος όγκος των μεταναστών αποκλειόταν 
στις πόλεις και αρχικά προσπαθούσε να βρει 
καταφύγιο σε γνωστούς, συγγενείς και φίλους, 
που βρισκόταν καιρό εκεί και -λίγο ή πολύ- τους 
είχαν παρακινήσει σ’ αυτήν την περιπέτεια. Οι 
νέες εκπλήξεις ήταν όμως δυσάρεστες: άλλες 
φορές οι γνωστοί αδιαφορούσαν τελείως (δεν 
περίμεναν δα να πάρει “τοις μετρητοίς” ο άλλος 
τα όσα είχαν γράψει και να “κουβαληθεί”), άλλοτε 
αδυνατούσαν και αυτοί οι ίδιοι να επιβιώσουν 
και το πολύ-πολύ να “τρύπωναν” το νεοφερμένο 
σε κάποια “δουλειά του ποδαριού” και άλλοτε 
φρόντιζαν -όσοι είχαν κατορθώσει να στήσουν 
κάποιο μαγαζί ή μικροεπιχείρηση (εστιατόριο, 
στιλβωτήριο, ανθοπωλείο κ.λπ.)- να τον εκμε-
ταλλευτούν αλύπητα γνωρίζοντας την αδυναμία 
του να αμυνθεί.

Αν δεν είχε κανείς την “ευτυχία” του γνω-
στού, επιχειρούσε συνήθως να ακολουθήσει το 
“επιτυχημένο” (όπως του είχαν πει) επάγγελμα 
του μικρέμπορα (κυρίως του πλανόδιου μανάβη), 
ο κορεσμός όμως της αγοράς δεν άφηνε μεγάλα 
περιθώρια κέρδους. Άλλοι πάλι αρκέστηκαν 
στην εύκολη λύση του ξενοδοχοϋπαλλήλου ή του 
λατζέρη, που -όπως σημειώνει ο Σ. Κανούτας- “δεν 
δύναται να υποφέρωσι τον μεμολυσμένον αέρα, 
την υγρασίαν και τας άλλας κακουχίας”.

Στις συνθήκες αυτές η αγωνία για επιβίωση 
μετατρεπόταν εύκολα σε πανικό και ο μετανάστης 
εγκατέλειπε τα όνειρά του για να αποκτήσει μια 
δουλειά, μια οποιαδήποτε δουλειά, σε οποιοδή-
ποτε σημείο των ΗΠΑ, που τουλάχιστον θα του 

Grece), ετών 30, ανύπαντρος, έφτασε στην 
Αμερική στις 11 Σεπτεμβρίου 1912, από το 
λιμάνι της Πάτρας, με το πλοίο «Αλίκη».

Αγγελάκης Γεώργιος ,  από τους Αρμένους; 
(Apolkorena), ετών 30, παντρεμένος, έφτασε 
στην Αμερική στις 27 Οκτωβρίου 1909, από το 
λιμάνι της Πάτρας, με το πλοίο «Πάτρας».

Τερεζάκη Βασιλική, από τους Αρμένους (Armenous, 
Grece), ετών 22, ανύπαντρη, έφτασε στην Αμερική 
στις 2 Μαΐου  1921, από το λιμάνι του Πειραιά, 
με το πλοίο «Βασιλιάς Αλέξανδρος».

Τερεζάκη Ζαχαρένια, από τους Αρμένους (Armitous, 
Greece), ετών 28, ανύπαντρη, έφτασε στην 
Αμερική στις 18 Ιουνίου 1920, από το λιμάνι 

του Πειραιά, με το πλοίο «Θεμιστοκλής».
Κουρομιχελάκης Ιωάννης, από τους Αρμένους 

(Armenous, Greece), ετών 35, παντρεμένος, 
έφτασε στην Αμερική στις 10 Απριλίου 1920, 
από το λιμάνι του Πειραιά, με το πλοίο «Θε-
μιστοκλής».

Αριστερά o Μανώλης Καβρουλάκης στην Αμερική, 
και δεξιά άγνωστος.
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εξασφάλιζε ένα σταθερό, έστω και μικρό, μεροκάματο, καθώς και στοιχειώδεις συνθήκες ζωής. Την απελπισία 
και την αμάθειά του εκμεταλλεύτηκαν επιτήδεια διάφοροι τυχοδιώκτες (πράκτορες) που θησαύρισαν γρήγορα 
σε βάρος του. Γράφει ο Μ.Παπαγιαννάκης στο άρθρο του “Η μετανάστευσις εν Κρήτη” (1971): 

“Ο μετανάστης καταφεύγει εις τινα πράκτορα, όστι τω ευρίσκει πράγματι εργασίας και επί αδρά αμοιβή, 
αλλ’ επί δολίω σκοπώ όπως, μετά τινων ημερών εργασίαν, τον απολύση και διορίση άλλους, τους οποίους 
κατά τον ίδιο τρόπον μέλλει να εκμεταλλευθή”.

Τα παραπάνω είναι αρκετά για να δώσουν μια μικρή μόνο εικόνα των πρώτων προβλημάτων που αντιμε-
τώπιζαν οι Έλληνες μετανάστες, όταν πατούσαν στο έδαφος των ΗΠΑ. Έτσι είναι εύκολο να καταλάβουμε 
γιατί χιλιάδες από αυτούς “συμβιβάστηκαν” στο μεροκάματο του εργάτη λατομείων, του εργάτη σιδηρο-
δρομικών γραμμών, του εργάτη εργοστασίου, καθώς και του σφουγγαρά (για τους Δωδεκανήσιους κυρίως) 
στον Κόλπο του Μεξικού και τον Ατλαντικό. 

Ο μετανάστης που κατευθύνθηκε στα λατομεία, στα 
ανθρακωρυχεία και στα μεταλλεία (Νεβάδα, Γιούτα, 
Ουαϊόμιγκ, Κολοράντο, Καλιφόρνια) ήταν αναμφισβή-
τητα ο πιο άτυχος. Η ζωή του στα κολαστήρια αυτά ήταν 
ανυπόφορη, η εκμετάλλευση ανεξέλεγκτη, η εργασία 
εξουθενωτική και οι ελεύθερες ώρες λίγες και ανούσιες. 
Οι εργάτες ζούσαν στοιβαγμένοι σε άθλια παραπήγματα, 
ο ένας πάνω στον άλλο, υποσιτίζονταν και δεν είχαν ούτε 
στοιχειώδη περίθαλψη και ασφάλεια.

Προχωρώντας με το σιδηρόδρομο

Χιλιάδες Έλληνες μετανάστες ταλαιπωρήθηκαν χρόνια 
ολόκληρα στην εξαιρετικά κοπιαστική και κακοπλη-
ρωμένη δουλειά του εργάτη σιδηροδρόμων. Ήταν κάτι 
σαν πρόσφυγες, χωρίς μόνιμη κατοικία (κοιμόντουσαν 
στα βαγόνια του διαρκώς μετακινούμενου συνεργείου) 
και η επαφή τους με την “κοινωνική ζωή” ήταν καθαρά 
συμπτωματική (όταν η γραμμή περνούσε κοντά σε κατοι-
κημένη περιοχή πήγαιναν ομαδικά να “καταθέσουν” τις 
πενιχρές τους οικονομίες σε εφήμερες διασκεδάσεις). Τα 
δυστυχήματα στη δουλειά ήταν συχνότατα. 

Το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων μεταναστών που 
παγιδεύτηκαν στις πόλεις, μετά από αγωνιώδεις και συνήθως 
αποτυχημένες προσπάθειες να “στηθεί” κάποια δουλίτσα, 
κατέφευγε στη βαριά βιομηχανία, τη μεγάλη χοάνη που 
κατάπινε όνειρα και φιλοδοξίες, τη μέγγενη που συνέτριβε 
αργά-αργά κάθε σωματική και ψυχική αντοχή. 

Οι συνθήκες δουλειάς στις φάμπρικες των αμερικανικών 
μεγαλουπόλεων ήταν απάνθρωπες, η εργατική νομοθεσία 
απλός τύπος και η κοινωνική ασφάλιση κοροϊδία. Οι 
εργάτες δούλευαν 10-14 ώρες την ημέρα χωρίς διακοπή, σε 
αποπνικτική ατμόσφαιρα, κάτω από το άγρυπνο μάτι του 
επιστάτη, για λίγα δολάρια. Ειδικά για τους ξένους -που 
ήταν ανίσχυροι, αποκομμένοι και ευάλωτοι- επικρατούσε 
καθεστώς φοβερής αισχροκέρδειας, κυρίως ως προς τις 
γυναίκες και τα παιδιά.

Υπήρχε όμως και ο μύθος του επιτυχημένου μετανάστη, 
του «θείου από την Αμερική».  Ίσως ο μύθος να έλκει τις 
ρίζες του από τη δράση της ολιγάριθμης κατηγορίας των 
Ελλήνων μεταναστών που κατόρθωσαν να δημιουργήσουν 
κάποια δική τους μικροεπιχείρηση (συνήθως μαγαζί), η 
οποία -αν όχι τίποτ’ άλλο-τους εξασφάλιζε μια ανθρώπινη 
επιβίωση. Χαρακτηριστικό όμως του μύθου -όπως και 
κάθε μύθου-είναι η υπερβολή. Οι περισσότερες ελληνικές 
μικροεπιχειρήσεις δεν ήταν παραγωγικές και εξελίξιμες 
και, αν δεν χρεοκοπούσαν γρήγορα, κατόρθωναν απλώς 
να διασωθούν ή και να αναπτυχθούν ελάχιστα (εισάγοντας 
τους δημιουργούς τους στη “μεσαία” κοινωνική τάξη). Αν 
και οι περιπτώσεις τέτοιων επιτυχημένων επιχειρήσεων 
είναι γενικά λίγες σε αντιστοιχία με τον κύριο όγκο των 
Ελλήνων μεταναστών. 

Ο «Δημητρός», όπως με στοργή, 
οικειότητα και φιλικότητα απο-
καλούσαν οι συγκαιρινοί του τον 
Δημήτρη Ι. Μιχελογιάννη (1890-
1980), ήταν ένα δυνατό κλωνάρι 
του αιωνόβιου κρητικού δέντρου, 
που μας έδωσε κείνη τη λαμπρή 
συναστεριά των ωραίων ανθρώπων 
των Γραμμάτων, της Παιδείας και 
των Αρμάτων, οι οποίοι στέκονται 
δείκτες πορείας, πηγές απ’ όπου 
αντλούμε κουράγιο και δύναμη, 
τώρα μάλιστα που ήρθανε κιόλας 
τα δίσεκτα χρόνια κι οι οργισμέ-
νοι καιροί, ως θα έλεγε ο Κωστής 
Παλαμάς. Κι αν σ’ άλλες εποχές 
άνθρωποι του ήθους, της παιδείας 
και της αξίας του Μιχελογιάννη 
ήταν πολύτιμοι ως διδάχοι, υπο-
δείγματα και παραδείγματα προς 
μίμησιν, σήμερα, που, πέραν των 
άλλων ζοφερών συγκυριών, έχει 
σηκώσει κεφάλι το ιοβόλο φίδι 
του νεοναζισμού, που παίρνει θέση 
και έχει φωνή και στην ελληνική 
Βουλή, η προβολή ανθρώπων 
όπως ο Μιχελογιάννης αποτελεί 
μέγιστον μάθημα για τις νεότερες 
ιδίως γενιές, οι οποίες δεν έχουν 
μνήμες κι εμπειρίες της εφιαλτικής 
τραγωδίας, που έζησε η πατρίδα 
και ο υπόλοιπος κόσμος, από τους 
ναζιστές κατακτητές.

Tα ολοκαυτώματα των κρητικών 
χωριών, απ’ όπου πέρασε η μαύρα 
λαίλαπα με τη σβάστικα φανερώνεται 
πολύ παραστατικά στη φρικιαστική 
επιγραφή της Κανδάνου, λόγου 
χάριν, την οποία τοποθέτησαν οι 
ναζιστές, μετά τον αφανισμό του 
μαρτυρικού χωριού: «ΕΔΩ ΥΠΗΡΧΕ 
Η ΚΑΝΔΑΝΟΣ».

Είχα την τύχη όχι μόνο να γνω-
ρίσω τον Μιχελογιάννη, αλλά και 
να ζήσω κοντά του, για αρκετό 
χρονικό διάστημα, εκτιμώντας έτσι 
τον άνθρωπο, το ήθος, την αρετή 
και τις αρετές του τις πολλές, και 
να διδαχτώ κοντά του πολλά και 
πολύτιμα. Γι’ αυτό, όταν πριν τρι-
άντα δύο χρόνια, στις 8 Νοεμβρίου 
1980, έλαβα το θλιβερό άγγελμα του 
θανάτου του, μαζί με τον πόνο για 

Το πλοίο «Πατρίς» κατασκευάσθηκε από 
την εταιρία Northumberland Shipbuilding 
Co. Ltd, στο Howdon-on-Tyne της Αγγλίας 
το 1909. Ζύγιζε 4390 τόνους, είχε 370 πόδια 
μήκος και 47 πλάτος. Ταχύτητα κυκλοφορίας 
14 κόμβους, 1420 επιβάτες (60 πρώτης θέσης, 
60 δεύτερης θέσης, 1300 τρίτης θέσης). Δύο 
φουγάρα και δύο ιστία.
Φτιαγμένο για τις Ελληνικές Εθνικές Γραμμές, 
το 1909, ονομάστηκες Πατρίς. Εξυπηρετούσε 
τη διαδρομή Πειραιάς - Νέα Υόρκη. Χρησι-
μοποιήθηκε σαν ελληνικό πλοίο - νοσοκο-
μείο το 1913. Πωλήθηκε στην Messageries 
Maritimes, υπό Γαλλική σημαία, το 1920 και 
μετονομάστηκε σε Claude Chappe, υπηρετώ-
ντας τη γραμμή Μασσαλία - Άπω Ανατολή. 
Διαλύθηκε στο Hong Kong το 1939.

Το πλοίο «Βασιλεύς Κωνσταντίνος» κατασκευ-
άστηκε  από την Cammell Laird & Company, 
στο Birkenhead, της Αγγλίας, το 1915. Ζύγιζε 
9,272 τόνους, είχε 470 πόδια μήκος και 58 
πόδια πλάτος. Ταχύτητα κυκλοφορίας 17 
κόμβους. 2310 επιβάτες (60 πρώτης θέσης, 450 
δεύτερης θέσης, 1800 τρίτης θέσης).
Φτιάχτηκε για τις Ελληνικές Εθνικές Γραμ-
μές, το 1915, και βαφτισμένο “Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος”. Εξυπηρετούσε τη διαδρομή 
Πειραιάς - Νέα Υόρκη. Μετονομάστηκε σε 
“Μεγάλη Ελλάδα” το 1919, επίσης για τη 
γραμμή Πειραιάς - Νέα Υόρκη. Μεταφέρθηκε 
στην εταιρία Byron Steamship, υπό βρετα-
νική σημαία, το 1923 και μετονομάστηκε 
σε «Βύρων». Εξυπηρετούσε διαδρομές από 
τη Μεσόγειο στη Νέα Υόρκη. Επέστρεψε το 
1928, υπό ελληνική σημαία. Τα έτη 1935 έως 
37 είχε αποσυρθεί, και το 1937 διαλύθηκε 
στην Ιταλία.

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ 
ΝΕΟΤΕΡΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Γράφει ο Χαραλάμπος 
Μπουρνάζος
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Ο «Δημητρός»:  

Δημήτρης Μιχελογιάννης
τον χαμό ενός τόσο προσφιλούς μου ανθρώπου, 
αυθόρμητα ένιωσα και το χρέος να γράψω in 
memoriam Δημήτρη Μιχελογιάννη το κείμενο που 
παραθέτω στη συνέχεια, το οποίο δημοσιεύτηκε 
στα Χανιώτικα Νέα στις 2.12.1980.

In memoriam Δημήτρη Μιχελογιάννη:  
Μια μεγάλη λαμπάδα έσβησε

Μια από τις τελευταίες μεγάλες λαμπάδες του 
Αποκόρωνα έσβησε με τον θάνατο του Δημήτρη 
Μιχελογιάννη. Ένας αετός των ηρωικών χρόνων 
δίπλωσε τις φτερούγες του κι έγειρε, τον ανε-
ξύπνητον ύπνο να πάρει. Ν’ αναπαυτεί αυτό το 
βασανισμένο κορμί, το χιλιοτρυπημένο ένδοξο 
μπαϊράκι, ενός αιώνα αγώνων υπέρ πατρίδος και 
ελευθερίας. Οι μεγάλες λαμπάδες της πατρίδας μας 
μια μια σβήνουν και μας αφήνουν στο έρεβος.

«Μαράθηκε ο πλάτανος πούχε παχιόν τον 
ίσκιο

όπου αποσκιάζαν οι άρχοντες κι όλοι οι 
καπεταναίοι

και πίνανε και κρύο νερό όσοι κι αν εδι-
ψούσαν…».

Μαζί με τον Μιχελογιάννη πέθανε κι ένας 
αιώνας ελληνικής ζωής.

Οι μεγάλοι πόλεμοι της Ελευθερίας, τα κινή-
ματα της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Δικαι-
οσύνης, η Εθνική Αντίσταση. Στο ίδιο φέρετρο 
κοίτονταν νεκρός, προδομένος, διαψευσμένος 
κι απογοητευμένος κι ο αιώνας του.

Ο Δημήτρης Μιχελογιάννης ήταν μια μορφή 
αλλοτινών καιρών. Ερχόταν από τους μύθους 
και τους θρύλους του νησιού, απ’ τις σελίδες της 
μεγάλης λογοτεχνίας με τους φλογερούς εραστές 
και τους γενναίους μαχητές, που τον γοήτευσαν 
και τον έθρεψαν στ’ αυγινά χρόνια. Ήταν ένας 
Ενζολωράς, ένας Ιουλιανός Σορέλ, και προπάντων 
ένας Πανάρετος κι ένας Ερωτόκριτος:

«Στο σείσμα κι εις το λύγισμα,
στο ζώσμα των αρμάτων, 
στ’ αρχοντικά αναρίμματα, 
και εις της αντρειάς το νάτο.
Λιοντάρι στην παλληκαριά
χρυσός αϊτός στο διώμα».

Είχε πολλή ευγένεια στο ύφος και στο ήθος, 
μια άνεση αρχοντική στις κινήσεις και στους 
τρόπους, κομψότητα και φινέτσα που θύμιζαν 
απόφοιτο παλιού αυτοκρατορικού κολεγίου. 
Είχε τη λεβεντιά, την ακεραιότητα και τη μεγα-

λοψυχία των παλιών Κρητικών, των καπετάνιων 
και των ηρώων του ριζίτικου τραγουδιού, των 
ανθρώπων του νησιού του και του χωριού του. 
Γιατί ο Μιχελογιάννης ήταν, πρώτα και κύρια, 
άνθρωπος Κρητικός, με την πιο ευγενική και 
ηρωική σημασία της λέξης. Αποκορωνιώτης και 
Ραμιανός. Σύνθεση των αρετών μιας μάνας αγίας 
κι ενός πατέρα δυνατής ράτσας, μόρφωσε ένα 
χαρακτήρα ρωμαλέο, γενναιόκαρδο, ηρωικό και 
μαχητικό, καθόλου όμως αυταρχικό και βίαιο.

Ο Μιχελογιάννης ήταν άνθρωπος σπάνιου 
ήθους και καλοσύνης ευαγγελικής. Αληθινός 
αρχοντάνθρωπος και γνήσιος ευπατρίδης, δεν 
είχε, ανώτερος αυτός αξιωματικός και ήρωας 
των πολέμων της Ελευθερίας και της Αντίστασης, 
καμιά έπαρση, ματαιοδοξία και σπουδαιοφάνεια, 
κανέναν εγωκεντρισμό ή φανατισμό.

Οι αφηγήσεις του είχαν τη γοητεία ιπποτικού 
και ιστορικού μυθιστορήματος, κι ήταν μαθήματα 
απλά και ουσιαστικά γενναιότητας και ηθικής 
ακεραιότητας. Η παρουσία του ενέπνεε σεβασμό, 
και μαζί φιλία και αγάπη.

Ήταν αυτό το ήθος και το ύφος του Δημήτρη 
Μιχελογιάννη, η οικειότητα κι η εγκαρδιότητά 
του, που γέννησαν εκείνο το φιλικό κι αδελφικό, 
το αγαπησιάρικο «Δημητρό», ως τον αποκαλού-
σαν οι παλιοί Ραμιανοί. Ένα «χαϊδευτικό» που, 
καθώς ακούστηκε και στη Ραμνή την ημέρα της 
κηδείας, ήταν συγκλονιστικό, αποκαλυπτικό 
και δηλωτικό της οδύνης, της απελπισίας και 
της λατρείας του χωριού.

Η ζωή του όλη ήταν ένα θαύμα κι ένα δίδαγμα. 
Άνθρωπος σακατεμένος από τις μάχες και τα 
χρόνια, με σπασμένα κόκαλα, διατήρησε ως την 
τελευταία στιγμή το κέφι, την αισιοδοξία του, 
το πάθος και τον πόθο για τη ζωή. Τα τελευταία 
χρόνια ήταν σχεδόν ακίνητος, δεν έβλεπε αρκετά 
και πονούσε συνεχώς από τα τραύματα των 
πολέμων, τις εγχειρήσεις, τις ενέσεις.

Κι όμως, ποτέ δεν γόγγυσε, δεν ύβρισε, δεν 
βαρυγκόμισε, δεν απελπίστηκε, δεν πίκρανε, δεν 
παραπονέθηκε και δεν παραπόνεσε κανέναν. Είχε 
τη σοφία του γέρου και μαζί τη φρεσκάδα, την 
αισιοδοξία, την αλκή και την ψυχική ορμή του 
εφήβου. Και η ωριμότητά του διέκρινε βέβαια την 
προσέγγιση του θανάτου, που δεν τον φοβήθηκε 
όμως ποτέ, δεν του έγινε βίωμα και άγχος. Και 
το ψυχομαχητό θύμιζε ψυχομαχητό Διγενή, που 
νικά στην ουσία τον Χάρο, γιατί νικά τον φόβο 
του θανάτου, και τη ζωή τη βλέπει πέρα και 
ανεξάρτητα από το άτομό του, συνέχεια και 
συνέπεια και του δικού του έργου, αυτών των 
ωραίων παιδιών κι εγγονιών, των μερωμένων 
βουνών, των λευτερωμένων ανθρώπων.

***
Ήτανε δώρο της μοίρας αυτή η ταφή στην 

κρητική γη να συμπέσει με το μνημόσυνο των 
ηρώων της μάχης της Παναγιάς.

– Εμείς θα πάμε, είπαν οι συμπολεμιστές στους 
νεκρούς μετά το κόλυβο, να θάψουμε το ΓΕΡΟ 
του τάγματος.

Και, βέβαια, θα σηκώθηκαν οι πεσόντες από 
την Παναγιά και θα φτερούγισαν προς τα Λευκά 
Όρη, συνοδεία αρχαγγέλων στην εκφορά του 
πρωτοστάτη τους. Πορευόταν ήδη, αφανής, η 
τιμητική φρουρά των κρητικών καπετάνιων. Το 
πρόσταγμα είχε ο Διγενής της ελληνικής ποίησης, 
ο Άγγελος Σικελιανός:

«Ηχήστε οι σάλπιγγες...
Καμπάνες βροντερές, 
δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα... 
Βόγκα Παιάνα! 
Οι σημαίες οι φοβερές 
της Λευτεριάς ξεδιπλωθείτε στον αέρα! 
Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα…».

Η πολιτεία βέβαια απέδωσε, όπως είναι το 
πρέπον, τιμές. Όμως εμείς, με τα μάτια της ψυχής 
και της μνήμης, παρακολουθήσαμε τη βουβή 
λιτανεία των αφανών, που με σκυμμένο κεφάλι 
και με σφιγμένο και πικρό αχείλι, απέθεταν εις 
την κλίνιν καθένας φυλλαράκι αγρελιάς, ασπα-
ζόταν τον νεκρόν, και απήρχοντο, «παρά δήμον 
ονείρων, παρά δήμον ονείρων»…

Ο παπά-Μανώλης Γεωργουδάκης, κορυφαίος 
αυτός της λιτανείας των ζώντων, ζώσα μορφή των 
ωραίων και γενναίων ανδρών της Ορθοδοξίας και 
της Ελευθερίας, έρανε με πάτριο χώμα τον νεκρό 
φίλο και ευχήθη: «Δημητρό, χαίρε!».

«Το χάσμα π’ άνοιξ’ ο σεισμός
ευθύς εγιόμισ’ άνθη». 
(Διονύσιος Σολωμός)
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Ο εορτασμός του Αη Γιάννη του Θεολόγου

Οι χωριανοί μας κρέμασαν και φέτο στον πλά-
τανο, στην πλατεία του χωριού, το καθιερωμένο 
στεφάνι του Μάη το βράδυ της Πρωτομαγιάς! 
Το στεφάνι περιμένει τη γιορτή του κλύδωνα, 
στις 24 του Ιούνη, για να ανάψει τις φωτιές του 
Αη Γιάννη.

Με χρυσάνθεμα, κόκκινες ζέρμπερες, λίλιουμ και 
λεμονανθούς ήταν όμορφα στολισμένος ο Επιτάφιος 
στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στους Αρμένους .

Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αρμένων 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων διοργανώνει 
και φέτος γιορτή του Κλήδονα 24 Ιουνίου 2012 
και ώρα 9 το βράδυ.
Σκοπός μας είναι διατηρηθεί το έθιμο του Κλήδονα 
και για αυτό ο κόσμος θα μπορεί να διασκεδάσει 
στις ταβέρνες Δροσοσταλιά και Καρυδιά.

Ο Πολιτιστικός Αρμένων αποφάσισε να διαμορφώσει 
το χώρο του γηπέδου με καινούργια παιδική χαρά, 
ένα γήπεδο βόλεϊ, και αντίστοιχα ένα γήπεδο 
μπάσκετ για όλα τα παιδιά του χωριού.
Παρακαλούμε όποιος θέλει να βοηθήσει οικονομικά. 
Πληροφορίες στο Δ.Σ. του συλλόγου στον πρόεδρο:  
Αβερκάκη Γ. 6083518560

Στο χωριό μας γιορτάστηκε και φέτο ο Αη 
Γιάννης ο Θεολόγος στις 8 του Μάη. Μετά τη 
Θεία Λειτουργία, ακολούθησε η καθιερωμένη 
γιορτή στην αυλή της εκκλησίας και στην 
πλατεία του χωριού μας, με βραστό και πιλάφι 
που προσέφερε ο Κωστής Κουτσουπάκης, 
παϊδάκια και καλιτσούνια που ετοίμασαν ο 
Μιχάλης Ορφανάκης με τη σύζυγό του Αργυρώ 
και με άλλα εδέσματα που πρόσφεραν οι 
συγχωριανοί μας. Τις  φωτογραφίες από τη 
γιορτή τράβηξε και μας έστειλε ο Bob Singler, 
τον οποίο και ευχαριστούμε.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
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Πόπη (Καλλιόπη) Φραντζεσκάκη (1940 - 2012)

Πόπη, δεν μπορώ και δεν θέλω να το πιστέψω, πως 
δεν θ’ ανταμωθούμε και φέτος το Δεκαπενταύγουστο στο 
εκκλησιδάκι μας της Παναγίας, να σε βλέπω πάλι χαρούμενη 
κι ευτυχισμένη ανάμεσα στον Γιώργο και τα παιδιά σου, 
τον Κωστή, τη Μαρία και την πασίχαρη εγγονή σας ην 
Κλειώ, που στο χαμόγελο θαρρεί κανείς πως ζωντανεύουν 
εσένα και τους άλλους αξέχαστους ανθρώπους του χωριού 
μας, τον παππού τον Κωστή Φραντζεσκάκη, και τη γυναίκα 
του την Κλειώ, την αγιασμένη αυτή γυναίκα, που την 
καλοσύνη και τις άλλες αρετές της ψυχής και της μορφής 
τους ενοφθάλμισαν στα παιδιά τους, τον αξέχαστον Αντώνη 

και τον άντρα σου το Γιώργο, τον ακριβό μου φίλο…
Δεν θα ξαναμιλήσομε, αλίμονο, Πόπη, και δεν θα 

ξαναχαρώ τον μεστό και καλλιεργημένο λόγο σου, τον 
έναυλο και ηδύ, που μάγευε κι αιχμαλώτιζε τον συνομιλητή, 
που ευχόταν να κρατήσει ώρες πολλές…

Οι συναντήσεις μας όμως κι οι συζητήσεις τελειώσανε, 
Πόπη, αφού εσύ έφυγες από τη ζωή, και βρίσκεσαι τώρα 
παρά δήμον ονείρων, παρά δήμον ονείρων, εν ταις σκηναίς 
των δικαίων, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται…

Πόπη, Χαίρε.                                                  
Χ.Μπ.

Γιώργος Κωστή Χατζογιαννάκης (1978 - 2012)

Έφυγε, πάει το γελαστό παιδί της Βάσης και των Αρμένων, τούτον 
τον μαύρο Απρίλη του χωριού, αφήνοντας φαρμακωμένους τη γυναίκα 
του, την καλή μας Τασούλα, τους γονείς του Κωστή και Αρετή Χα-
τζογιαννάκη, Μιχάλη και Μαρία Γιανναράκη, τ’ αδέλφια του Κατίνα 
και Μανώλη, κι εμάς τους χωριανούς του που το γνωρίζαμε και τ’ 
αγαπούσαμε αυτό το χαρισάμενο παιδί με το χαμόγελο της καλοσύνης 
πάντα ν’ ανθεί στα χείλη του.

Παιδί μιας μάνας αγίας, της Αρετής Κ. Χατζογιαννάκη κι ενός 
πατέρα καλόψυχου, αλλά βασανισμένου από χρόνια προβλήματα υγείας, ο Γιώργος διαμόρφωσε 
έναν χαρακτήρα ευγενικό, πρόσχαρο και καλοσυνάτο, ζούσε πάντα στο εμείς και ποτέ στο εγώ. 
Κι είναι χαρακτηριστικό της μέριμνάς του για τους άλλους, το γεγονός, που ενώ χαροπάλευε 
εφτάμισι μήνες με το Χάρο, κι ένιωθε το τέλος του να πλησιάζει, έγνοια κι η αγωνία του ήταν οι 
αγαπημένοι του άνθρωποι, που τους παρηγόριε και τους εμψύχωνε συνεχώς, ενώ άκουγε πάντα 
το γνωστό τραγούδι των Χαΐνιδων (Χαΐνης = ανυπότακτος): 

Αυτοί που φεύγουν...

Η «Ελευθερόπολις» εκφράζει τα θερμά της συλλυπη-
τήρια σε όλους τους συγγενείς των αποβιωσάντων 
συγχωριανών μας.

Αποβιώσαντες 
• Πέθανε στην Αθήνα και ετάφη στο νεκροταφείο 

του Βύρωνα, στις 29 Ιανουαρίου, ο Ανδρέας 
Σταματάκης, ετών 80. Ο Ανδρέας ήταν σύζυγος 
της Ελένης.

• Πέθανε στους Αρμένους, στις 3 Απριλίου και 
ετάφη, στο νεκροταφείο των Αρμένων, ο Κωνστα-
ντίνος Νικολακάκης, ετών 78. Ο Κωνσταντίνος 
ήταν σύζυγος της Ελένης Χατζηγεωργίου και 
πατέρας της Μαρίας, Ιφιγένειας, Κατερίνας, 
Ιωσηφίνας, και του Γεώργιου.

• Πέθανε στους Αρμένους, στις 8 Απριλίου και 
ετάφη στις 9, στο νεκροταφείο των Αρμένων, ο 
Καβρουλάκης Μιχάλης του Δημητρίου, ετών 86. Ο 
Μιχάλης ήταν σύζυγος της Ερμιόνης και πατέρας 
του Κωστή, της Άννας και του Βασίλη.

• Πέθανε στην Αθήνα, στις 14 Απριλίου και 
ετάφη στις 16, στο νεκροταφείο του Σχιστού, 

ο Βαγιωνάκης Γιώργος του Γιάννη ετών 54. Ο 
Γιώργος ήταν σύζυγος της Βάλιας και πατέρας 
της Ελένης και του Γιάννη.

• Πέθανε στα Χανιά, στις 23 Απριλίου και ετάφη 
στις 24 στο νεκροταφείο της Αγίας Φωτεινής 
Χανιών, η Καλλιόπη Φραντζεσκάκη το γένος 
Κατσανεβάκη, ετών 71. Η Καλλιόπη ήταν σύζυγος 
του Γιώργου, και μητέρα του Κωνσταντίνου.

• Πέθανε στα Χανιά, στις 25 Απριλίου και ετάφη 
στις 26, στο νεκροταφείο των Αρμένων, η Μαρία 
Ιωάννη Γεωργαγακάκη το γένος Λιόλιου, ετών 
78. Η Μαρία ήταν μητέρα της Βαγγελιώς, του 
Νίκο, της , Χρύσας, και του Θεόδωρου.

• Πέθανε στα Χανιά, στις 25 Απριλίου και ετάφη 
στις 25, στο νεκροταφείο της Βάθης Ιναχωρίου 
Κισάμου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου Χατζογιαν-
νάκης, ετών 34. Ο Γιώργος ήταν σύζυγος της 
Αναστασίας το γένος Γιανναράκη, και πατέρας 
της Αρετής.

• Πέθανε στους Αρμένους, στις Τετάρτη 15 
Μαΐου και ετάφη στις 16, στο νεκροταφείο 
στ’ Ασκύφου, ο Τσιτσιριδάκης Χρήστος του 
Μανούσου, ετών 86. Ο Χρήστος ήταν σύζυγος 
της Ευφρόσυνης Τσιτσιριδάκη, το γένος Οικο-
νομάκη, και πατέρας του Γιάννη, της Μαρίας 
και του Σταύρο.

• Πέθανε στους Αρμένους όπου και ετάφη, στις 29 
Μαΐου, η Ζαμπία Μαντωνάκη του Εμμανουήλ, 
ετών 66. Η Ζαμπία ήταν αδερφή του Στέλιου 
και του Νίκο.

• Πέθανε, στις 14 Ιουνίου καιετάφη στις 15, στο 
νεκροταφείο των Αρμένων, η Μαρία χήρα 
Σπύρου Κουρομιχελάκη, ετών 86. Η Μαρία 
ήταν μητέρα της Ειρήνης, της Άννας και του 
Αντώνη.

Έχω μια τίγρη μέσα μου, 
άγρια λιμασμένη
π’ όλο με περιμένει
κι όλο την καρτερώ,
τηνε μισώ και με μισεί, 
θέλει να με σκοτώσει,
μα ελπίζω να φιλιώσει
καιρό με τον καιρό.
Έχει τα δόντια στην καρδιά, 

τα νύχια στο μυαλό μου
κι εγώ για το καλό μου
για κείνη πολεμώ
κι όλου του κόσμου τα καλά 
με κάνει να μισήσω,
για να της τραγουδήσω 
τον πιο βαρύ καημό.
Καμιά φορά απ’ το πιοτό 
πέφτομε μεθυσμένοι,

σχεδόν αγαπημένοι,
καθείς να κοιμηθεί
και μοιάζει ετούτη η σιωπή 
με λίγο πριν την μπόρα,
σαν τη στερνή την ώρα
που θα επιτεθεί.

Έφυγες, Γιώργο, αλλ’ άφησες, πέρα από την 
αβάσταχτη πίκρα του φευγιού σου, και την χα-
ραυγή του σπιτιού σου κι όλων των αγαπημένων 
σου ανθρώπων: την μικρή Αρετή την κόρη σου, 
που οι χάρες της θυμίζουν την Αρετούσα του 
Ερωτόκριτου:
«Η Αρετή εσηκώθηκε, το παραθύρι ανοίγει
Και την αυγή τη λαμπυρή με τη χαρά ξανοίγει» 
(Β’ 1257-8)

Αυτή η λαμπυρή αυγή με τη χαρά μαζί, 
ξαναμπαίνουν στο σπίτι σου Γιώργο, χαρά και 
παρηγοριά όλων μας, που σ’ αγαπούσαμε, μα 
πρωτ’ απ’ όλους στη γυναίκα σου την Τασούλα 
και στους γονείς σου, τον Κωστή και την Αρε-
τή, τον Μιχάλη και τη Μαρία, τ’ αδέλφια σου 
Μανώλη και Κατίνα.

Γιώργο, Χαίρε.                               Χ.Μπ.
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Ο Γιώργος, το αγαπημένο παιδί του χωριού, πέθανε στις 14 Απριλίου, Μεγάλο Σάββατο, μέρα 
που η Ορθοδοξία τιμά την «εις Άδου κάθοδον του Κυρίου». Η κηδεία και η ταφή του έγινε 
στο νεκροταφείο Σχιστού Αττικής. Τον επικήδειο εκφώνησε ο Χαράλαμπος Μπουρνάζος, τα 
κυριότερα μέρη του οποίου δημοσιεύομε πιο κάτω:

Γιώργο, αγαπημένο μας παιδί, καμάρι, ομορφιά και πρεπιά του σπιτιού σου, του χωριού 
σου, της γειτονιάς σου και της συντροφιάς σου.

Ήρθα κι εγώ να σ’ αποχαιρετήσω και ν’ αποθέσω, στο φέρετρό σου αλίμονο, ένα κλω-
νάρι λεμονανθό, αφού φεύγεις μέσα στην Άνοιξη, να σου μοσκοβολά την ψυχή και να την 
φτερουγίζει σε τόπους, κήπους, αυλές και γειτονιές αρμενιανές και κοκκινιώτικες, που σ’ 
αγαπούσαν και τσ’ αγαπούσες…

Που δεν θα ξαναϊδείς και δεν θα σε ξαναϊδούνε. Όπως δεν θα σε ξαναϊδούμε κι εμείς, να μας 
έρχεσαι στη συντροφιά με τη λεβέντικη κορμοστασιά των Βαγιωνήδων και την καλοσυνάτη σου 

ματιά. Δεν θα ξαναϊδούμε το 
κάλλος της μορφής σου, μήτε 
θα ξαναχαρούμε τη γοητεία 
της ψυχής σου και της φωνής 
σου […]

Σεβαστό μου εκκλησία-
σμα, όσες κι όσοι από σας 
γνωρίσατε κι εσυντροφέψατε 
αυτό το χαρισάμενο παιδί, 
που γεννήθηκε, ως θα έλεγε 
ο ποιητής, από το γέλιο του 
Θεού, δεν περιμένετε βέβαια, 
από μένα να πληροφορηθείτε 
τις χάρες και τα χαρίσματα του 
τα πολλά: το δυνατό μυαλό, 
τη φιλικότητα, εντιμότητα, 
σεμνότητα, καλοσύνη, την 
ανθρωπιά και τις άλλες αρετές 
του τις πολλές. Θέλω τώρα ν’ 
απευθυνθώ στους γονείς του 

Γιώργου, τον Γιάννη και την Τούλα, που εσείς ενοφθαλμίσατε στο παιδί σας αυτό το κάλλος 
της ψυχής και της μορφής σας ν’ απευθυνθώ στη δεύτερη του μάνα, την Πολυτίμη, τη γυναίκα 
του τη Βάλια, την αδελφή του τη Σοφία και τα παιδιά του, την Ελένη και τον Γιάννη, τούτο το 
«κυπαρισσάκι τ’ αψηλό» που λέει και το τραγούδι του Χατζιδάκι. Όλοι εσείς, χρόνια πολλά 
και φαρμακερά, κονταρομαχούσατε με τον μαύρον άγγελο, να μην του πάρει την ψυχή, και 
με τις δικές σας μαγικές εικόνες έφυγε γελαστός από τη ζωή.

Ο άνδρας σου Βάλια, ο πατέρας σας, παιδιά μου, που το όνομα του σας κοσμεί και σας 
σημαδεύει με την αρετή και τις αρετές του τις πολλές, σε τούτες τις τραγικές ώρες εσάς θα 
ήθελε, Ελένη και Γιάννη, να σταθείτε αποκούμπι κι αχτίδα ελπίδας και παρηγοριά και χαράς 
στη μάνα, τον παππού τον Γιάννη, τη Γιαγιά Τούλα και τη γιαγιά Πολυτίμη. 

Θα κλείσω τον πικρό αυτόν μονόλογο, αποχαιρετώντας σε, Γιώργο, με τον στίχο του 
Παλαμά, από την «Ωδή στο θάνατο του Ίψεν»: 

«Τι νόημα έχει για σένα ο τάφος;
ή ζωντανός ή πεθαμένος, όμοια  μιλείς και φέγγεις». 
Γιώργο , Χαίρε.

Χ.Μπ.

Γιατί, Θεέ μου, μου παίρνεις τα παιδιά μου…
Αυτή η κραυγή οδύνης κι απόγνωσης ακού-

στηκε από χαροκαμένη μάνα στο κοιμητήρι του 
Προφήτη Ηλία, την ώρα που η άμοιρη έθαβε 
και το δεύτερο σκοτωμένο παιδί της. Κι αν είχε 
στόμα το χωριό, την ίδια φαρμακωμένη φωνή 
θα έβγαζε τον φετεινό μαύρο Απρίλη, καθώς 
εθρήνησε τέσσερα αγαπημένα του παιδιά.

Τ’ αναφέρω με τη σειρά που μας τα πήρε ο 
Χάρος:

Μιχάλης Δημ. Καβρουλάκης, 8 Απριλίου.
Γιώργος Ιω. Βαγιωνάκης, 14 Απριλίου.
Πόπη Φραντζεσκάκη, 23 Απριλίου.
Γιώργος Χατζογιαννάκης, 24 Απριλίου.
Καθένα με τις χάρες και τα χαρίσματα του. 

Μόνη – μεγάλη όμως παρηγοριά – για τους 
δικούς τους και για μας τους χωριανούς τους, 
είναι τα παιδιά τους, έτσι που στα χαροκαμένα 
σπίτια τους θα ξανανθήσει το γέλιο κι η χαρά, 
που σκορπά πάντα η νέα ζωή.

Χ.Μπ.

Γιώργος Ιωάννου Βαγιωνάκης (1958 - 2012)

Περιμένοντας ένα θαύμα

Χρόνια τώρα η οικογένεια του αγαπημένου 
μας φίλου Γιώργου ζούσε περιμένοντας ένα 
θαύμα. Ο Γιώργος υπέμεινε χρόνια με απαρά-
μιλλο ηρωισμό και στωικότητα μια «άγνωστη» 
αρρώστια που τον είχε φέρει πολλές φορές 
στα πρόθυρα του θανάτου, δίνοντας ο ίδιος 
κουράγιο στην οικογένειά του και ένα γερό 
μάθημα σε όσους έχουν την τάση να παραπο-
νιούνται με το παραμικρό.

Ένα θαύμα έλλειπε. Ένα θαύμα περιμέ-
ναμε. Σ’ ένα θαύμα ελπίζαμε. Ένα θαύμα που 
δεν ήρθε.

Πάσχα διάλεξε να φύγει ο φίλος μας ο 
Γιώργος αφήνοντας πίσω του όπως συνη-
θίζουμε να λέμε όταν κάποιος αγαπημένος 
φεύγει «δυσαναπλήρωτο κενό». Έφυγε λίγες 
μέρες πριν την ονομαστική του γιορτή ενώ η 
άνοιξη φοράει τα καλά της, έφυγε αφήνοντας 
ξεκρέμαστη την ελπίδα που σιγόκαιγε στις 
καρδιές της γυναίκας και των παιδιών του, 
στις καρδιές των συγγενών και φίλων. 

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία την 
Κυριακή του Πάσχα, μέρα χαράς, γλεντιού, 
εορτασμού της φύσης, της ελπίδας, της αναγέν-
νησης, της ανάστασης, της ζωής, κι άφησε να 
αιωρείται το «γιατί». Όπως πάντα. Το αιώνιο 
αναπάντητο ερώτημα: «γιατί».

Έφυγε αφήνοντας πίσω μία γυναίκα που 
στάθηκε στο πλάι του βράχος ακλόνητος τα 
δύσκολα χρόνια της αρρώστιας του και τα δύο 
του αξιολάτρευτα παιδιά. Δύο παιδιά που θα 
φέρουν με περηφάνια το όνομά του όχι για τα 
υλικά αγαθά, μα για τις αξίες ζωής που τους 
κληροδότησε. Αξίες τόσο χρήσιμες σε ένα κόσμο 
που δοκιμάζεται και επαναπροσδιορίζεται. 
Ελπίδα για το μέλλον. Ίσως τελικά το θαύμα 
να μην έγινε για τον Γιώργο, ο Γιώργος όμως 
συντέλεσε με το ήθος του στην δημιουργία 
ενός θαύματος ή μάλλον δύο. Δύο παιδιά, 
δύο θαύματα.

Αντίο φίλε μας. 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ Κ.  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ

Ο Γιώργος μωρό στα χέρια του παππού Γιώργου Βαγιωνή. «Κι 
όπως χορεύεις αψηλά στα μπράτσα σου τ’αγόρι, να βλέπεσαι 
περήφανος στο γελαστό του θώρι». (Κ. Βάρναλης , 1884-1974)
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Έφυγες κι εσύ, φίλε μου Μιχάλη, και δεν θ’ 
ανταμωθούμε το καλοκαίρι στην πιάτσα στο καφε-
νείο, να παραγγείλομε της Αργυρώς, της γυναίκας 
του Μιχάλη με τη χρυσή καρδιά, να φέρει εσένα τη 
λεμονάδα, κι εμένα το ποτηράκι το κρασί.

– Μην πίνεις, μου παράγγελνες, καυτερά πιοτά, 
γιατί επεράσανε και τα δικά σου κοπελάτα, τότες 
που μού ’ρχουσουνε στην περβόλα και σ’ έμπεβα 
να μ’ ανοίγεις τον καταπότη, να τρέξει νερό στο 
νεραύλακο, να ποτίσομε τσι φασουλιές – θυμά-
σαι τζη; Μαύρες ήταν οι παντέρμες, μα νόστιμες. 

Θυμάσαι π’ ανέβηκες μια βραδινή στην Απάνω Γειτονιά κι εφάγαμε απ’ αυτές, 
μαγειρεμένες από τη μάνα μου τη Μαρία. Έζιουνε κι η λάλη μου η Φωτεινή 
και την επειράζαμε…

Ακόμη τσι θυμούμαι κείνες σας τσι φασούλες, απού τσι ξεραίναμε και 
γεμίζαμε τσουβάλια, και μ’ αυτές παίρναμε, κάνοντάς τζι τράμπα, παπούτσια, 
πανί για ρούχα, στάρι κι άλλα χρειαζούμενα. Τότες στην κατοχή που ’χανε 
ξευτιλιστεί τα λεφτά.

Ούλοι γινήκανε δισεκατομμυριούχοι κι απένταροι μαζί!
Δύσκολα ήτονε τα χρόνια τότεσας, πολλά δύσκολα, μα ’χαμε κι ελπίδα.
Ναι, πως μου το λεγες τότες εις τ’ αρχαία.
Έσσεται ήμαρ, Μιχάλη, σου ’λεγα. Ύστερ’ από τούτη την κατσιφάρα, θα 

ξαστερώσει και θα δούμε κι άσπρη μέρα.
Κι ήρθαν οι άσπρες και φωτεινές μέρες. Είναι η συντρόφισσα της ζωής 

σου, η αγαπημένη μας Ερμιόνη, τα ωραία παιδιά κι εγγόνια, καθένα καλύτερο 
κι ομορφύτερο…

Έφυγες όμως, Μιχάλη κι εσύ, ένας, ένας μας οι παλιοί ανοίγομε πανιά για 
το ταξίδι, που δεν έχει γαερμό… κι ούλοι μας θα θυμούμαστε την ημεράδα, 
την καλοσύνη, την πρόσχαρη συντροφιά σου.

Μιχάλη Χαίρε.
Χ.Μπ.

Μιχάλης Δημ. Καβρουλάκης 
(Φεβρουάριος 1926-Απρίλιος 2012)

Σε δύσκολους γεννήθηκες καιρούς
σε δακρυσμένα χρόνια
με δαίμονες πάλεψες και θεούς
στης νιότης σου τ’ αλώνια.

Ξερό κρατούσες το ψωμί
στα παιδικά σου χέρια
μα ήλιους είχες στην ψυχή
φεγγάρια και αστέρια.

Τη μάνα Γη αγάπησες
την πότισες με ιδρώτα 
στα δώρα της ακούμπησες
τα όνειρα τα πρώτα.

Ροζιάσανε τα χέρια στη δουλειά
τη τσάπα τη σκαλίδα
μα στης ψυχή σου τη φωλιά 
φτερούγιζε η ελπίδα.

Δρόμο ζωής εδιάλεξες
αυτό που πήγαινε ίσια
τον άνθρωπο αγάπησες 
το δίκιο την αλήθεια.

Όλο τον κόσμο έκλεινες
με στη ζεστή ματιά σου
πάντα ανοικτή την άφηνες
την πόρτα της καρδιάς σου.

Τ’ απλά χαρά σου δώσανε 
στο πέρασμα του χρόνου
ποτέ δε σε θαμπώσανε
τ’ αστραφτερά του κόσμου.

Όσα κι αν σου έφερε η ζωή
γραφόμενα της μοίρας
γλυκά στα μέθαγε η φωνή
απ’ τις χορδές της λύρας.

Μια δοξαριά είναι η ζωή
και ενός χορού τα ζάλα
μια κούπα κόκκινο κρασί
που το πιες στάλα-στάλα.

Εκεί που πας θα βρεις πολλούς
τίμιους και λεβέντες
φίλους θα βρεις παλιούς
για γλέντια και κουβέντες.

Ο γιος σου Βασίλης

Montreal 14-5-12
Αγαπητέ Γιάννη σε χαιρετώ.
Χαιρετώ επίσης και συμβούλιο που προσφέρει πάντοτε τις υπη-

ρεσίες του και για την ωραία δουλειά που κάνει. Καλή συνέχεια 
καλό καλοκαίρι και πάντα πρόοδο.

Στέλνω ένα μικρό χαιρετισμό για βοήθεια στην εφημερίδα 200 
δολάρια που μας μεταφέρει τα νέα του χωριού όπου και να βρι-
σκόμαστε…

Όπου κι αν ζούνε Αρμενιανοί
Ακόμα και στα ξένα
Στις φλέβες τρέχει πάντοτε
Το κρητικό το αίμα.

Μπολανάκης Μανώλης

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να 

συνεχίσω να λαμβάνω την πολύ αγαπητή μου εφημερίδα σας. Τα 
τελευταία δύο χρόνια ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό (ΚΑΤΑΡ) 
και κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα , την παίρνω πίσω μαζί 
μου και την απολαμβάνω μέχρι την τελευταία αράδα. Το Πάσχα, 
αν είμαστε καλά, θα έλθω πάλι στην Ελλάδα και θα σας στείλω 
ένα μικρό ποσό για την συνδρομή μου.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την σπουδαία δουλειά που κάνετε 
με την «ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ» και γενικότερα για την προσφορά σας 
στα πολιτιστικά και λοιπά δρώμενα της περιοχής μας  και ιδιαίτερα 
για το πάρα πολύ σημαντικό έργο της έκδοσης του σπανίου Έργου 
των Απομνημονευμάτων των ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗ. Το διάβασα όλο 
με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πράγματι είναι ένα πολύ σπουδαίο 
ντοκουμέντο για τα γεγονότα και τους ανθρώπους. Ήρωες, με όλη 
τη σημασία της λέξης,  που πολέμησαν και θυσιάσθηκαν για την 
ελευθερία της ΚΡΗΤΗΣ μας, την συγκεκριμένη περίοδο.

Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ θερμά. 
Βασίλειος Θεοδωράκης 

Μνήμη Ανδρέα Σταματάκη 

Ο Ανδρέας Σταματάκης έφυγε από κοντά μας στις αρχές 
της φετινής χρονιάς.  Δημοσιεύουμε στη μνήμη του, ένα ποίημα 
με τρεις μαντινάδες, που μας υπαγόρευσε το Φθινόπωρο του 
1997 και δημοσιεύθηκε την ίδια χρονιά στο φύλλο Νο 7 της 
«Ελευθρόπολης». Καλό ταξίδι φίλε Ανδρέα.

Ανδρέας Σταματάκης

Επιστολές αναγνωστών

Στη μνήμη του πατέρα μου Μιχάλη Δημ. Καβρουλάκη

Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το επόμενο φύλλο θα πρέπει 
να έχει φτάσει στην εφημερίδα μέχρι 20/8/2012.

Τα ταξιδιάρικα πουλιά
Στα ταξιδιάρικα πουλιά 
μια χάρη θα ζητήσω 
μαζί τους να με πάρουνε 
αλλού φωλιά να κτίσω
Εκεί που αέρας δεν φυσά 
κι η θάλασσα τελειώνει 

θα τη ξορίσω τη καρδιά 
να πάει να ζήσει μόνη
Κάθε χειμώνα τα πουλιά 
αλλάζουνε τον τόπο 
μα δεν ξεχνούνε τη φωλιά 
που κτίσανε με κόπο.

Επιτυχίες

Οι κόρες του Λυκάκη Σταύρο είχαν σημαντικές επαγγελματικές 
επιτυχίες, η Μαρία, γιατρός Καρδιολόγος κατέλαβε μόνιμη 
θέση στο Νοσοκομείο Σισμανόγλειο, και η Νατάσα προήχθη σε 
Αστυνόμο Β. Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.
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Οι οικονομικές προσφορές μπορούν να 
κατατίθενται στο λογαριασμό 156/761034-33 
της Εθνικής Τράπεζας 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.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

Κουρκούτα - Πριπάκη Ερασμία 50€
Τερεζάκη Σοφία του Μιχαήλ  30€
Δαραβέλα Ζαχαρένια 30€
Τερεζακης Χρήστος του Ιωάννη 30€
Τσιγιάννης Αντώνης και 
Μπουτσαράκη Βιβή 50€
Νευράκης Νικηφόρος 20€
Θεοδωράκης Βασίλης  100€
Μυλωνογιάννης Αλέξανδρος 20€
Ενορία Αρμένων 50€
Ξυπολητάκης Φώτης 20€
Κοκογιαννάκης Μανώλης στη μνήμη 
 του αδερφού του Μίνω και των  
γονέων του Γιώργη και Φρόσως. 50€
Κολώνη – Μπομπολάκη Ρούλα 10€
Μαραγκουδάκης Ντίνος 20€
Προεστάκης Κωστής του Μανώλη  30€
Ανώνυμος 20€
Καβρουλάκης Βασίλης του Μιχάλη 20€
Κουτσουπάκη – Καλαμπόκα Μαρία 30€
Κουτσουπάκη – Τσαμίδου Αντωνία 30€
Κουρομιχελάκη Νικολέτα  20€
Λυκάκης Σταύρος 20€
Περούλη Αναστασία 20€
Μπολανάκης Μιχάλης 200 Δολ. Καναδά 148€
Στη μνήμη Δημοσθένη Βιριράκη  
η σύζυγός του Βαρβάρα, και τα  
παιδιά του Όλγα, Μαρία και Θανάσης 250€
Παπουτσάκης Γεώργιος του Λευτέρη  200€ 
στη μνήμη της κουμπάρας του Κλειώς 
συζύγου του Γιώργου Φραντζεσκάκη.

97 γαλάζιες σημαίες στην Κρήτη
Συνολικά 97 Γαλάζιες σημαίες κέρδισαν φέτος οι παραλίες της Κρήτης και η μαρίνα του 
Αγ.Νικολάου από το σύνολο των 394 Γαλάζιων σημαιών οι οποίες απενεμείθησαν σε παρα-
λίες και 9 σε μαρίνες σε ολόκληρη την χώρα. 
Η Ελλάδα κατέχει και πάλι, όπως τα τελευταία χρόνια, τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα 
σε 48 χώρες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.179 ακτές και 659 μαρίνες σε όλο τον 
κόσμο. 
Να σημειωθεί πως πανελλήνια πρωτιά κατέκτησε το Λασίθι με 40 Γαλάζιες σημαίες.
Ακολουθούν τα Χανιά με 25, το Ρέθυμνο με 18 και το Ηράκλειο με 14. Πιο αναλυτικά οι 
παραλίες που βραβεύτηκαν στο Δήμο Αποκορώνου
• Μαϊστράλι • Καλύβες Ξυδά • Κυανή • Αλμυρίδα • Καβρός • Περαστικός

Το Πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες”
Η “Γαλάζια Σημαία” είναι 
διεθνές σύμβολο ποιότητας, 
θεωρούμενο το πιο γνωστό 
περιβαλλοντικό σύμβολο 
στον κόσμο. Απονέμεται 
διεθνώς, από το 1987, σε 
όσες ακτές και μαρίνες 
πληρούν τις αυστηρές 
προϋποθέσεις του. Δεν 
αρκεί οι ακτές να διαθέ-
τουν μόνο την επιθυμητή, 
εξαιρετική ποιότητα νερών 
κολύμβησης. Πρέπει επι-
πλέον να τηρούνται και 
τα υπόλοιπα 31 αυστηρά 
κριτήρια, που αναφέρονται 
σε καθαριότητα, οργάνωση, 
πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της 
ακτής και του παράκτιου χώρου και ταυτόχρονα περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα FEE (Foundation for 
Environmental Education), που εδρεύει στη Δανία, με 63 χώρες-μέλη από όλες τις ηπεί-
ρους.

Δωρεές στην ενορία
Στις 25 Μαρτίου στην εορτή στον Ι. Ν. Ευαγγελίστριας προσέφεραν εδέσματα οι: Παπαγιαννάκη-

Ζωγραφάκη Νίτσα, Παπαγιαννάκης Ιωάννης, Μπουντές Παναγιώτης, Ορφανάκης Ιωάννης, 
και η Ορφανάκη Μαρία 3 κιλά κεριά. 

Στη μνήμη του Νικολακάκη Κώστα, προσέφεραν για την ενορία Αρμένων: η οικογένεια 
του εκλιπόντος 150 ευρώ, η Θάλεια Χρήστου 50 ευρώ, Χαιρετάκης Εμμανουήλ 200 ευρώ, 
Χαιρετάκης Αντώνιος 20 ευρώ, Χαλβαδάκης Ελευθέριος 100 ευρώ.

Στη μνήμη του Καβρουλάκη Μιχαήλ, οι συγγενείς και οι φίλοι του Καβρουλάκη προσέφεραν 
στην ενορία 170 ευρώ , για τον επιτάφιο του Αγ. Νικολάου για λουλούδια και εις μνήμη Μιχαήλ 
Καβρουλάκη προσέφεραν η Άννα Γαρδια 20 ευρώ και η Μαρία Καβρουλάκη 20 ευρώ.

Στη μνήμη της αδερφής τους Ζαμπίας τα αδέρφια της Στέλιος και Νίκος Μαντωνανάκης 
προσέφεραν στην ενορία 100 ευρώ.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο Αρμένων ευχαριστεί θερμά τον Καραβελάκη Εμμανουήλ για 
τον καθαρισμό της σκεπής του Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου και την επισκευή της βάσης του εσταυρωμένου 
του Ι. Ν. Αγ. Νικολάου και τον Καλούδη Στάθη για την προσφορά του στην περιφορά του 
επιταφίου όπου μετέφερε καθ’ όλη τη διάρκεια τον παπα Μανώλη με το ταξί του.

Η Παπαγιαννάκη Αρτεμισία Κοκολαντωνάκη εις μνήμη του συζύγου της Γεωργίου, προσέφερε 
για την ενορία Αρμένων 50 ευρώ.

Όπως κάθε χρόνο την παραμονή του Αγίου Κωνσταντίνου προσέφεραν εδέσματα οι: 
Κατεριάνα Τσιχλάκη-Πατεράκη, Μαργαρίτα Ορφανάκη, Γεωργία Ανδρουλάκη, Φιλίτσα 
Παπαδάκη. Την επόμενη μέρα μετά τη θεία λειτουργία ο Χαιρετάκης Εμμανουήλ έκανε τραπέζι 
στις «Διαδρομές»

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  
Ο πρόεδρος εφημέριος Εμμανουήλ Νικολακάκης, πρωτοπρεσβύτερος

“Συναγερμός” 
για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Σε συναγερμό έχει τεθεί η Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίωνγια 
την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, 
που μεταφέρεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπή-
ματος κουνουπιών.

Ο ιός υπάρχει στα πτηνά. Όταν τα κουνούπια 
τσιμπήσουν τα πτηνά και αμέσως μετά έναν 
άνθρωπο του μεταδίδουν την ασθένεια. Τα βασικά 
συμπτώματα είναι: πυρετός, πονοκέφαλος, 
γενική καταβολή που μπορεί να φτάσει μέχρι 
την εγκεφαλίτιδα και στο κώμα. «Οι θάνατοι 
επέρχονται στο ένα τοις εκατό του πληθυσμού 
που έχει προσβληθεί», ανέφερε ο κ. Νικολακάκης, 
ο οποίος πρόσθεσε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου 
ξεκίνησε από τη Μακεδονία και εξαπλώνεται 
ταχύτατα στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Οι περιοχές προγράμματος καταπολέμησης 
των κουνουπιών στη Δημοτική Ενότητα Αρμένων 
του Δήμου Αποκορώνου είναι: Αρμένοι, περιοχή 
«Λιβάδια», Αρμένοι, περιοχές εντός οικισμού, 
Καλύβες, περιοχή ποταμού πλησίον Δημοτικού 
Σχολείου. Σημαντική έιναι η συμβολή όλων 
των Δήμων του Νομού για τη διαδικασία των 
ψεκασμών.


