
Φθινόπωρο 2012

Αρμένοι

Φωτογραφία από τον τρύγο στο χωριό μας στη δεκαετία του 50, όπου εικονίζονται 
από αριστερά, η Αγλαΐα κόρη του Παυλή Κολώνη, η Ειρήνη σύζυγος Νικολάου 
Χελιουδάκη, η Κατερίνη το γένος Καβρουλάκη σύζυγος Μανώλη Χριστοδουλάκη, 
η Ελένη (Βογιατζή) σύζυγος Ιωάννου Στεφανάκη, και ο Τερεζάκης Στέλιος του 
Νικολάου στο αμπέλι του Στεφανογιάννη στους Μπογιάδες. 
Φωτογραφία από το αρχείο της Χελιουδάκη Νικολάου Αργυρώς.

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΜΙΑΣ ΓΙΟΡΤΗΣ
Τρύγος

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά οι Αρμένοι έδωσαν το παρόν στο ερασιτεχνι-
κό τουρνουά μπάσκετ το οποίο διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Τσιβαρά.  
Από πάνω αριστερά: Βλαμάκης Νίκος, Λουράκης Μανόλης, Χατζηδάκης Μανό-
λης, Πυργής Πέτρος (προπονητής), Χατζηδάκης Ηλίας, Τσακιράκης Λευτέρης. 
Από κάτω αριστερά: Μαντωνανάκης Μέλιος, Σκανδάλης Ορέστης, Κοτρωνάκης 
Μιχάλης, Τσακιράκης Βασίλης, Χριστοδουλάκης Γιώργος, Τζάφα Έρβιν, Τερε-
ζάκης Βασίλης. Περισσότερα στη σελ. 9

Mες στ’ αμπέλι,
χίλιες δυο μικρές γροθιές,
το  βαθύ το μαβί σταφύλι.
Έτσι το κρασί κι έτσι το μέλι
για να γίνει, θέλει

πάλεμα κι οργή, μαθές,
να γλυκάνουνε τα χείλη.

Γιάννης Ρίτσος (1909-1990),  
από «Παιγνίδια τ’ ουρανού  

και του νερού», Κέδρος, 1985

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Ορισμός αντιδημάρχων: Με απόφαση του δημάρχου Γρηγόρη Μαρκάκη 
ορίστηκαν και ανέλαβαν καθήκοντα, από τους συμβούλους της πλειοψηφίας 
οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αποκορώνου: Μανώλης Χαριτάκης, Ευάγγελος 
Ζυμβραγουδάκης και Εμμανουήλ Νικολούδης, ο οποίος και θα αναπληρώνει 
τον δήμαρχο όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται.

Νέα καθήκοντα σε δημοτικούς συμβούλους: Ο δήμαρχος ανέθεσε επίσης 
καθήκοντα εποπτείας και συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου στους 
ακόλουθους δημοτικούς συμβούλους: Καπριδάκη Μανούσο, Κουτσουπάκη 
Χαράλαμπο, Βροντάκη Κωνσταντίνο, Μιχελάκη Στυλιανό, Σμπυράκη Αντώνιο, 
Σταυρουλάκη Ιωσήφ, Σγουράκη Σταμάτη και Μπουρμπάκη Μιχαήλ.

Από αριστερά ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γιώργος Αβερκάκης, ο τιμώ-
μενος Χαράλαμπος Μπουρνάζος και η σύζυγός του Άννα Μπουρνάζου.

Εκτενές ρεπορτάζ  
στις σελ. 4, 5, 7

Μην ξεχάσετε την επικοινωνία μαζί μας

Αγαπητοί αναγνώστες λόγω της τεράστιας αύξησης των ταχυδρομικών 
εξόδων, η εφημερίδα αποστέλλεται με δυσκολία στους παραλήπτες της. 
Σας υπενθυμίζουμε ότι γίνεται εκκαθάριση του μητρώου των παρα-
ληπτών. Θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε με 
επιστολή στην διεύθυνση Τσακιράκις Γιάννης, Σουλίου 124, 173 42 
Αγ Δημήτριος είτε με email στο itsakir@otenet.gr είτε με τηλεφώνημα 
στο 210 9916613, όπου αν δεν απαντήσομε  μπορείτε να αφήσετε μήνυμα 
στον τηλεφωνητή.

Οι κάτοικοι του χωριού μας και όσοι έχουν επικοινωνήσει τα τε-
λευταία δύο χρόνια μαζί μας, προσωπικά ή στέλνοντας συνδρομή, δεν 
χρειάζεται να επικοινωνήσουν ξανά, και θα συνεχίσουν να παίρνουν 
την «Ελευθερόπολι»!

Σε κάθε άλλη περίπτωση, δυστυχώς, σύντομα θα διαγραφείτε από 
τη λίστα παραληπτών.

ΑΣΤΡΑΦΤΕΙ Ο ΝΟΥΣ
Στον Μπάμπη Μπουρνάζο

Πεθαίνει η σιωπή με τις λέξεις
κι ο λόγος γελά στην αιωνιότητα.
Αστράφτει ο Νους στη σιωπή
και με δύναμη χύνεται 
και φωτίζει την πλάση.
Κι όπως πάντα ζωοδότρα πηγή
το κελί του σοφού.

Μαίρη Πριπάκη –Κουντάνη
Αύγουστος 2012, Τρίπολη

Επιτέλους δίκαια αποδόθηκε μέρος 
της οφειλόμενης τιμής στον εκλεκτό 
συγχωριανό μας, τον απλό και γεμάτο 
καλοσύνη, τον ακούραστο μελετητή 
και ιστοριοδίφη, το Χαράλαμπο 
Μπουρνάζο. Τον γελαστό Μπάμπη που 
γνωρίζουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι. 
Πλάι στις κρυστάλλινες πηγές του 
σπιτιού του, στους Αρμένους, άλλη 
ζωοδότρα πηγή ο νους του λάμπει 
και φωτίζει. Ας μας χαρίζει ο Θεός 
την ευτυχία να τον έχουμε πολλά 
χρόνια, υγιή, κοντά μας.

Δυστυχώς δεν μπόρεσα να παραβρε-
θώ στην εκδήλωση αυτή. Ως ελάχιστο 
δείγμα της βαθιάς μου εκτίμησης στο 
σεβάσμιο και σοφό Μπάμπη του 
αφιερώνω τους στίχους:
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Στις 19 Αυγούστου 2012, στον Ιερό Ναό Αγίου 
Ιωάννη Προδρόμου στο Γεράνι Χανίων, η Πέγκυ 

Μπουτσαράκη και ο Γιώργος Καραβαλάκης 
βάφτισαν τον γιό τους και τον ονόμασαν 
Ιωάννη-Φοίβο. Νονά η Λυδία Φρύδα. Μετά 
την βάφτιση ακολούθησε γιορτή στο κτήμα 
Ανδρουλάκη στο Γεράνι. Ο νεοφώτιστος είναι 
εγγονός του Δημήτρη Μπουτσαράκη και της 
Λούλας Τσακιράκη.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Παναγίας της 
Γοργοεπηκόου, ο Χαράλαμπος και η Βαγγελιώ 
Τερεζάκη βάφτισαν τα παιδιά τους. Το αγόρι 
το ονόμασαν Λευτέρη, και το βάφτισε η Μαρί-
Καίτη Τερεζάκη, και το κορίτσι το ονόμασαν 
Σοφία, και το βάφτισε η Ελένη Καλαμιωτάκη. 
Ακολούθησε γλέντι στους Αρμένους, στο κτήμα 
Διαδρομές.

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

Γάμοι

Στις 30 Ιουνίου 2012, στον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου Αρμένων, παντρεύτηκαν ο Μιχάλης 
Παπαγιαννάκης, του Γιάννη και της Μαρίας, 
και η Αργυρώ Ζώη. Κουμπάρες η Μελίνα 
Αποστολίδου και η Ουρανία Πολυμενάκου. 
Στη συνέχεια βάφτισαν τον γιό τους και τον 
ονόμασαν Ιωάννη. Νονοί ο Αντώνης Κωνστα-
ντουδάκης και η Άννα Μποτονάκη. Ακολούθησε 
γλέντι στο κτήμα Διαδρομές. 

Στις 2 Αυγούστου 2012, ο Κοτρωνάκης Γεώργιος, 
του Γεωργίου και της Γεωργίας παντρεύτηκε με 
την Παντολέων Δήμητρα, του Νικολάου και 
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Γεννήσεις

Ο Γιάννης Μιχαήλ Κουρομιχελάκης απόκτησε δυο 
εγγόνια. Από τη νύφη του, Χαρά Μπουντούρη, 
σύζυγο του γιού του Μιχάλη Κουρομιχελάκη, 
στις 18 Ιανουαρίου 2012, αγόρι, και από την 
κόρη του, Σοφία Κουρομιχελάκη, σύζυγο του 
Νικολάου Χαραλαμπίδη, στις 12 Φεβρουαρίου 
2012, κορίτσι.

Η Αγγελική Αβερκάκη, σύζυγος Βασίλη Αγγελά-

κη, γέννησε στις 18 Ιουλίου 2012 ένα αγοράκι. 
Τους ευχόμαστε να είναι πάντα γέρο και τυχερό 
στη ζωή του. 

Ο παππούς, γιαγιά, θεία. 

Την 1η Αυγούστου η Κική Βασσάλου του Μι-
χάλη και της Ζωής το γένος Χατζηδάκη και ο 
Αχιλλέας Γαλατσίδας απέκτησαν ένα υγιέστατο 
αγοράκι 

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

Βαφτίσεις

Στις 5 Αυγούστου 2012, στην εκκλησία της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στους Αρμένους, ο Μανούσος 
και η Μελπομένη Χαιρετάκη βάφτισαν τον 
γιό τους και τον ονόμασαν Βασίλη. Νονός ο 
Νικόλαος Μαράκης. Ακολούθησε γλέντι στους 
Αρμένους, στο κτήμα Διαδρομές. 

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". 

Αθιβολές

Μού ’ρθαι στον νου ν’ ασχοληθώ, 
να κινδυνολογήσω
μα στην αλήθεια σκέφτομαι, 
από πού να πρωταρχίσω.
Κατηφορίζει η Ελλάδα μας, 
πρέπει να αναντρανίση
στον δρόμο της ξανά να μπη 
για να ορθοποδήση.
Να ξαναρχίσει η Άνοιξη, 
νάρθουν τα χελιδόνια 
κι απ’ τα βουνά να λιώσουνε 
μονημερίς τα χιόνια.
Να ξανασμίξουν ο νέοι μας, 
νοικοκυριά να κάνουν
να ζωντανέψουν τα χωριά, 
που μέρα νύχτα χάνουν.
Να ανθίσουν οι πορτοκαλιές, 
να ζωντανέψει η φύσις
κι από την Ελλαδίτσα μας 
να αποφευφθή η κρίσις.
Στις γειτονιές να ανοίξουνε 
πάλι οι αποσπερίτες
και να περνούνε μια χαρά 
οι μέρες και οι νύχτες.
Οι πετινοί να κράζουνε 
οι κότες να γενούνε
και με μεγάλη ξεγνιασιά 
οι μέρες να περνούνε.
Εύχομαι και παρακαλώ 
η τύχη να τα φέρει
απ’ την αρχή τα σκοτεινά 
να γίνουν μεσημέρι.

Ευτύχιος Πατσουράκης
Αρμένοι 1 Σεπτέμβρη 2012

της Ματούλας, στο Δημαρχείο Αποκορώνου, 
στις Βρύσες.

Στους νεόνυμφους, ευχόμαστε να ζήσουν, και 
στους γονείς και κουμπάρους, ευχόμαστε να 
τους χαίρονται! 

Ευχές

Η Μαρία Καλλιβρετάκη, του Νικολάου και της 
Μαρίας, και ο Γιάννης Σόμπολος παντρεύτηκαν 
με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο του Πλατανιά. 
Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι και 
αγαπημένοι. 

Μάρκος και Μαρία Παντερμάκη
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αθαρογλωσσίδι

Άσπρη πέτρα ξέξασπρη 
κι από τον ήλιο ξεξασπρότερη.

Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή.
Γιατί παπά παχύ, έφαγες παχιά φακή;

Συλλογή της κυρίας 
Χριστίνας Μαστοράκη 
-Φραγκιουδάκη,  την 
οποία ευχαριστούμε 
θερμά, που δεν ξεχνά 
το εφημεριδάκι μας, κι 
όλο του στέλνει λιχουδιές, 
για να γλυκάνει κι εκείνο 

τσ’ αναγνώστες του.

όγου χάριν

Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός, 
να μιληθούν τα πάθη
και ο εις τ’ αλλού τως τα κουρφά 
ν’ακούση και να μάθη.
Στο παραθύρι η Αρετή 
ήστεκε κι ανιμένει∙
το σκότος κείνο δε δειλιά, 
ύπνος δεν τη βαραίνει∙

δίχως φωτιά ήτον εδεκεί 
φοβώντας μην περάση
κιανείς και δη αντιλάρισμα 
και το κακό λογιάση.
Στη σκοτεινάγρα εκάθουντο 
κ’ η Νένα την αφήνει∙
για τότες δεν εθέλησε 
να στέκη μετά κείνη. 
Ήσωσεν ο Ρωτόκριτος 
στου σιταριού το σπίτι
και ποια μερά είν’ πλια χαμηλή, 
γνωρίζει και θωρεί τη,
και μ’ όλο οπού ’τον δύσκολη 
στ’ ανέβασμα, αντρειεύτη
πολλά πιδέξα ανέβηκε, 
χαλίκι σκιάς δεν πέφτει.
Ετούτον είναι φυσικό 
κεινών όπ’ αγαπούσι:
εις έτοιες χρείες σα λάχουσι, 
πουλιώ φτερά βαστούσι.
Εσίμωσε ο Ρωτόκριτος, 
στο παραθύρι απλώνει
κι αγαληνά και σιγανά 
ποιος είναι φανερώνει.

αντινάδες

Γελάς κι ανθούν τα γιασεμιά
και βγαίνουνε τ’ αστέρια,
κάθε χαρά στον κόσμ’ αυτό
βαστάς στα δυο σου χέρια.

Χίλιες φορές πως σ’ αγαπώ
την ώρα λέγε μου το,
γιατί για σένα μόνο ζω
στον ψεύτη κόσμο τούτο.

Βγες όξω, χαϊδεμένη μου,
τον κόσμο να στολίσεις
κι εγώ θα στρώσω γιασεμιά
το δρόμο, να πατήσεις.

Με την αγάπη δεν μπορεί
κιανένας να τα βάλει
για δεν υπάρχει δύναμη
στον κόσμο πλια μεγάλη.

Τις μαντινάδες ετούτες τις ετραγούδιε, με το λυ-
ράκι του, ο αξέχαστος Μιχάλης Δ. Καβρουλάκης 
(1926-2012) στην Ερμιόνη, τον παντοτεινό έρωτά 
του, ώστε να που την εκουζούλανε κι εθελημάτεψέ 
του στο τέλος να τονε στεφανωθεί και να δημι-
ουργήσουν τη χαρισάμενη οικογένεια – παιδιά, 
εγγόνια και δισέγγονα, που τα καμαρώνομε όλοι 
μας, για τις χάρες τωνε τις πολλές.

Από τα φυλλοκάρδια μας την ευχαριστούμε 
την αγαπημένη μας χωριανή, που τηνε παπαρίζει 
κι εκείνη την «Ελευθερόπολι» την εφημερίδα μας 
των Αρμενιανών, όπου γης.

αροιμίες - Γνωμικά

Τσ’ αλεπούς τα μάθια  
και το διάολο παντρεύουν.

Το δανεισμένο πάει γελώντας  
κι έρχεται κλαίοντας.

ινίγματα

Χίλια μίλια μιλεόνια,
πορτοκάλια και λεμόνια
κι άλλα δύο πιο μεγάλα
τα νικάνε όλα τ’ άλλα

Να τη δεις να φοβηθείς, 
να τη φάεις να φραθείς

Συλλογή Χ. Χατζηγάκη – Καψωμένου

Με ταπεινότη η Αρετή 
τρέμοντας πιλογάται, 
Με μια φωνή έτσι δαμινή, 
που δεν καλογροικάται.
Εφανερώσαν το κ’ οι δυο 
πώς είναι εκεί σωσμένοι
Κι απόκει στέκου σα βουβοί 
κ’ η γλώσσα τως σωπαίνει.
Ήτρεμ’ εκείνη σ’ μια μεριά 
κ’ εκείνος εις την άλλη
κι ο γεις τον άλλο ενίμενε 
την εμιλιά να βγάλη∙
μιαν ώρα εστέκα αμίλητοι 
και τα πολλά οπού χώνα,
εχάσαν τα, σου φαίνεται, 
την ώρα που εσιμώνα.
Δεν είχαν την αποκοτιά 
στα θέλου να μιλήσου,
δεν ξεύρουν από ποια μερά 
τα πάθη τως ν’ αρχίσου.
Ωσά λαήνι οπού γενή 
πολλά πλατύ στον πάτο
κ’ εις το λαιμό πολλά στενό 
κ’ είναι νερό γεμάτο,
κι όποιος θελήση και βαλθή 
όξω νερό να χύση
και το λαήνι με τη βιά 
προς χάμαι να γυρίση,
μέσα κρατίζει το νερό 
κι απ’ όξω δεν το βγάνει
κι όσο το γέρνει τόσο πλιά 
μόνο τον κόπο χάνει,
εδέτσι εμοιάσασι κι αυτοί 
κ’ ήσα γεμάτοι πάθη,
η αποκοτιά τως να τα πουν, 
ως εσιμώσα, εχάθη 
και θέλοντας να πουν πολλά, 
τα λίγα δε μπορούσι∙
το στόμα τως εσώπαινε, 
με την καρδιά μιλούσι.

(«Ερωτόκριτος», Γ΄ 565-600)

Γλωσσάρι
Αγαληνά = σιγανά • Αντιλάρισμα = ανταύγεια, 
αντανάκλαση • Ανιμένει = περιμένει • Απόκει = 
έπειτα, μετά • Δαμινή = μικρή, λίγη • Εδέτσι = έτσι 
ακριβώς • Εσιμώνα = πλησίαζαν • Ήσωσεν = έφθασε 
• Καλογροικάται = ακούγεται καλά • Κουρφά = 
κρυφά • Λαήνι = σταμνί • Μέρα = ημέρα • Πιδέξια 
= επιδέξια • Πιλογάται = απαντά • Πολλά = πολύ 
• Σκιας = τουλάχιστον • Χρείες = ανάγκες • Χώνω 
= κρύπτω

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά ’πό τα περβόλια

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

(τα άστρα, ο ήλιος και το φεγγάρι)

(η αγκινάρα)
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Τον «Διδάσκαλον της Κρήτης», τον Χαράλαμπο Μπουρνάζο, τίμησαν στις 17 
Αυγούστου ο Αποκόρωνας και τα Χανιά, αναγνωρίζοντας την τεράστια συμβολή του 
στα γράμματα και στην ιστορική έρευνα. Στην αποσπερίδα που πραγματοποίησε 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων, πλήθος κόσμου παραβρέθηκε για να εκφράσει 
την εκτίμησή του στο τιμώμενο πρόσωπο. 

Τιμή στον «Διδάσκαλον της Κρήτης» 
Χαράλαμπο Μπουρνάζο

Συγκινημένος ο Χ. Μπουρνάζος στο σύντομο 
χαιρετισμό του υπογράμμισε τη χαρά του για 
τη συμμετοχή και την αγάπη των χωριανών του 
και όχι μόνο. «Αυτό το γέλιο και αυτή η αγάπη 
είναι το ανεκτίμητο αγαθό της ζωής μου. Είναι 
αυτό το γέλιο που μου έλεγε η μητέρα μου όταν 
την είχα στην Αθήνα, ότι θέλει να γυρίσει στο 
χωριό για να ακούσει το γέλιο των χωριανών 
μας», ανέφερε μεταξύ άλλων. «Σε ευχαριστούμε 
για όλα όσα έχεις κάνεις για μας και το χωριό 
μας, τους Αρμένους, που τόσο πολύ το αγαπάς», 
ήταν τα λόγια του προέδρου του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αρμένων κ. Γιώργου Αβερκάκη. Στη 
σημαντική παρουσία του συνεργάτη των ‘Χ.Ν.’, 

Χαράλαμπου Μπουρνάζου, στα δρώμενα του 
Αποκόρωνα και όχι μόνο στάθηκε ο κεντρικός 
ομιλητής της εκδήλωσης δάσκαλος και λογοτέχνης 
κ. Βαγγέλης Κακατσάκης. Ιδιαίτερη αναφορά 
έκανε στο ύφος «το μπουρνάζειον ύφος» που 
αντανακλά το αρμενιανό «μπουρνάζειον ήθος» 
όπως χαρακτηριστικά σημείωσε. Κάνοντας μια 
σύντομη ιστορική αναδρομή της πορείας του 
Μπουρνάζου στάθηκε και στο συγγραφικό και 
μελετητικό του έργο. «Δουλεύει πολύ από φοι-
τητής. Πάντα σε ρόλο ελεύθερου επαγγελματία. 
Ως λογιστής, ως σύμβουλος επιχειρήσεων, ως 
προϊστάμενος λογιστηρίων, ως προϊστάμενος 
οικονομικών υπηρεσιών και κυρίως ως καθηγητής 

Το πάνελ των ομιλητών της εκδήλωσης.
στις περίφημες σχολές "Κοντοράβδη". Ταυτόχρονα, 
ωστόσο, κάνει σπουδές "ελευθέρας βοσκής", δικός 
του ο χαρακτηρισμός, στις μεγάλες Βιβλιοθήκες 
των Αθηνών, στην Εθνική, στη Γεννάδειο και στη 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. Εκεί τον βρίσκουν όταν 
τον χάνουν και τον χάνουν συνεχώς. Να μελετά 
τα πάντα, να ερευνά τις πηγές, να αποδελτιώνει. 
Ειδικότης του, καημός του και μεράκι του, η 
περίοδος της Τουρκοκρατίας στην Κρήτη, που 
την ξέρει απ’ έξω και ανακατωτά όσο κανένας 
άλλος ιστορικός ερευνητής και την έχει όλη απο-
δελτιώσει...». Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. 
Κακατσάκης χαρακτήρισε το τιμώμενο πρόσωπο 
«σκαπανέα της τοπικής μας πατριδογνωσίας» που 
μας «παραδίδει μαθήματα κρητικής ιστορίας και 
ελληνικής λογοτεχνίας. Κυρίως όμως γιατί όταν 
φορέας του κρητικού ήθους (το κρη με η) και του 
κριτικούς ύφους (το κρι με ι) μας δείχνει και με 
την όλη στάση ζωής του και με το σύνολο του 
έργου του τα ζάλα που πρέπει να ακολουθούμε, 
ιδιαίτερα στους σημερινούς δύσκολους καιρούς 
της πρωτίστως ηθικής και ύστερα οικονομικής 
κρίσης. Ζάλα σεμνότητας, ζάλα σεβασμού, ζάλα 
ευθύνης...». Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο 
γεν. διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
και Μελετών "Ελ. Κ. Βενιζέλος" και αντιπρόε-
δρος του Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αγία 
Σοφία" κ. Νίκος Παπαδάκης. Κείμενα διάβασαν 
οι: Αννα Μακράκη - Καρέλα, προϊσταμένη ΕΡΑ 
Χανίων, Μαρία Καβρουλάκη, καθηγήτρια και 
Μανώλης Πιπεράκης, συνταξιούχος.

Το παραπάνω κείμενο  
καθώς και οι φωτογραφίες από την εκδήλωση 

προέρχονται από τα «Χανιώτικα Νέα»

Εκτενές ρεπορτάζ 
 στις σελ. 4, 5 και 7
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Παλιά του βέβαια τέχνη το 
γράψιμο, μία ζωή "εμμονής 
του χειρογραφήματος", 
με το μολυβάκι και το 
σβηστήρι ανά χείρας, κά-
ποτε αρχίζει να δημοσιεύει 
κιόλας. Στη "Φωνή του 
Αποκορώνου", στην εφημε-
ρίδα που έστησε για τους 
απανταχού Αποκορωνιώ-
τες, ο αξέχαστος Γιώργης 

Χαβρεδάκης, στο περ. "Ιστορία εικονογραφημένη", 
διευθυντής σύνταξης του οποίου ο συμμαθητής του 
στο Γυμνάσιο Βάμου, σπουδαίος δημοσιογράφος 
και συγγραφέας, επίσης μακαρίτης σήμερα Νίκος 
Αγγελής, στον "Οικονομικό Ταχυδρόμο", στα "Χα-
νιώτικα Νέα", των οποίων είναι εδώ και πολλά 
χρόνια τακτικός και εκλεκτός συνεργάτης και 
βέβαια στην "Ελευθερόπολι". Τη μικρή το δέμας 
"τσιλιβήθρα", τη λέει ο ίδιος, σπουδαία, ωστόσο, 
μακράν η καλύτερη στο είδος της, τρίμηνη περι-
οδική έκδοση των Αρμενιανών. Κι εδώ, όπως και 
στα "Χανιώτικα νέα" εξάλλου, ας μου επιτραπεί 
η έκφραση, βρίσκει τα πλατιά του. Σαν "Γερω" 
(με ωμέγα πάντα το ο) Χαράλαμπος υπογράφει 
σε κάθε τεύχος (65 μέχρι τώρα) "το γραμματσάκι 
του γέρω", σαν Χαράλαμπος Ελευθεροπολίτης σε 
κάθε τεύχος τη "ροδαρά μας", σαν Χαράλαμπος του 
Ευστρατίου διάφορες "χαρούμενες ιστορίες" και με 
το όνομά του ή μόνο με τα αρχικά "Χ.Μπ." πολλά 
και διάφορα. Ιστορικές αναδρομές, επιφυλλίδες, 
οδοιπορικά, βιβλιοπαρουσιάσεις, ανταποκρίσεις... 
Από πού και πώς ν’ αρχίσω και πού και πώς να 
τελειώσω. Άλλο πράγμα και τ’ αποκόμματα με 
κείμενά του, που έχω αποθησαυρίσει, ως φανατικός 
- θανατικός (έως θανάτου δηλαδή) αναγνώστης 
του απ’ τα "Χανιώτικα νέα" κυρίως: "Οδοιπορικό 
στον Αποκόρωνα του 1899", "Η Ελένη με τη μακρέ 
ποδάρα και η Ζεχρά η αλανιάρα", "Ο γουσταύος 
Φλουράνς, ο Αχιλλέας Ντε Γκράντι και τα Ελεύ-
θερα Χανιά", "Τα ευτράπελα της απογραφής του 
1896", "Στη στράτα του Μουσούρου υπό καπνούς 
του πούρου", "Το αγλαόμορφον άλσος του Πλα-
τανιά Χανίων το 1779", "Του Αβέρωφ και του 
Δρουμπίλη τα μαγέρικα, η φτερωτή πόρτα και το 
τσούδισμα της φρίσας", "Ένα αυτόγραφο κείμενο 
του Βενιζέλου", "Ο Γεώργιος Τσόντος στα χρόνια 
1895 - 97", "Ο κεφάτος μισογύνης Σουρής", "Οι 
γειτονιές εχαίρουντο οι τόποι αναγαλλιούσα". 
Οι τίτλοι κάποιων απ’ αυτά...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω «εύφημη μνεία» είναι 
απόσπασμα απ’ την ομιλία του γράφοντος 
στην αποσπερίδα που διοργάνωσε ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Αρμένων για τον Χαράλαμπο 
Μπουρνάζο.

Βαγγέλης Κακατσάκης 
Χανιώτικα Νέα (20.08.2012)

Μία ζωή «εμμονής  
του χειρογραφήματος»

Σεβασμιώτατοι, Αιδεσμότατε, Εξοχώτατοι, 
κυρίες και κύριοι

Θέλω, πρώτα απ’ όλα, να εκφράσω τη 
χαρά και την ευγνωμοσύνη μου σε σας, 
τους αγαπημένους μου χωριανούς και τους 
ξενομερίτες φίλους, που με τιμάτε απόψε, με 
τέτοια μάλιστα πάνδημο συμμετοχή.  

Να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Αποκορώνου 
Γρηγόρη Μαρκάκη, τον Μανώλη Χαιρετάκη 
που παραχώρησε αφιλοκερδώς αυτό τον θαυ-
μάσιο χώρο, όλους όσους βοήθησαν για να 
πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Και κατεξοχήν 
βέβαια τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρμένων 
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του, για τους κόπους και τις δαπάνες που 
κατέβαλαν για να επιτευχθεί η εντυπωσιακή 
αυτή σύναξη.

Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, τώρα,  καθώς 
τόσες πολλές επιφανείς προσωπικότητες με 
τιμάτε απόψε, να αναφέρω προσωπικώς μόνο 
τον σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, ο 
οποίος ήρθε από την έδρα του, στην άλλη άκρη 
της Κρήτης, για να λαμπρύνει με το κύρος 
του αξιώματος και της προσωπικότητάς του 
την αποψινή εκδήλωση. 

Να ευχαριστήσω ακόμα θερμά τον ομιλητή, 
Βαγγέλη Κακατσάκη, για τα όσα τιμητικά, 
υπερβολικά βέβαια, είπε για μένα. Ακατα-
πόνητος επί σαράντα έτη «ελληνοδιδάσκα-
λος» σε πλήθος ελληνάκια, χαλκέντερος 
δημοσιογράφος, του οποίου ο καθημερινός, 
έναυλος και ηδύς λόγος, διδάσκει άμα και 
τέρπει χιλιάδες πολλές αναγνωστών μιας από 
τις σημαντικότερες τοπικές εφημερίδας της 
χώρας, των «Χανιώτικων Νέων», ο δημιουργός 
των οποίων Γιάννης Γαρεδάκης βρίσκεται 
εδώ, ανάμεσα στον Νίκο Παπαδάκη, γενικό 
διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και 
τις άλλες προσωπικότητες της φιλομούσου 
αυτής ομηγύρεως.

Ευχαριστώ ξανά και ευγνωμονώ όλους 
εσάς, χωριανούς και μουσαφιραίους μας, που 
κάματε τον κόπο κι ήρθατε και τιμήσατε τον 
εδικό μας τόπο κι εμένα προσωπικά.

***
Τούτη τη σημαντική για μένα στιγμή θέλω 

να μνημονεύσω χωριστά, εκτός βέβαια από 
τη γυναίκα  και το παιδί μου, τους γονείς 
μου, Στρατή και Ειρήνη, ιδιαίτερα τη μητέρα 
μου, εκείνη την αγιασμένη γυναίκα. Ν’ ανα-
θιβάλω και να πω ένα χαρισάμενο λόγο που 
μου είχε πει την πρώτη φορά που την πήρα 
στην Αθήνα, για ν’ ανασάνει λίγο από τις 
δυσκολίες της παλιότερης ζωής του χωριού. 
Κατάλαβα όμως, από την πρώτη κιόλας μέρα, 
πως δεν έκανε στην πρωτεύουσα και νοσταλ-
γούσε, καθώς ενόμιζα, ετούτο το ασύγκριτο 
αρμενιανό τοπίο, τον πλατανοδροσιό, πως 

αναζητούσε το σπίτι και τον ανθώνα της 
αυλής της, έργο των χειρών της. Δεν ήταν 
όμως αυτά που της έλειπαν.

–Κάτσε, μάνα, να ξεκουραστείς, να σε πάω 
να ιδείς και τις ομορφιές της πρωτεύουσας. 
Παλιές βυζαντινές εκκλησίες, ό,τι κι όπου 
επιθυμείς να σε πάω να το δεις.

Τότε μου είπε τούτο τον μοναδικό λόγο, 
που τον έκανα φυλαχτό στην ψυχή μου: 

–Να πάω, παιδί μου, στο χωριό, ν’ ακούσω 
το γέλιο των χωριανών μου. 

Τούτο το γέλιο σας, χωριανοί μου, είναι 
και για μένα η χαρά κι η παρηγοριά μου, 
το ατίμητο αγαθό της ψυχής μου: φάρμακο 
στο φαρμάκι που μας ποτίζουν οι δίσεκτοι 
χρόνοι που ζούμε, καθέναν μας χωριστά και 
την  πατρίδα ολόκληρη.

Και το φαρμάκι που μου φαρμακώνει 
την ψυχή κάθε καλοκαίρι που επιστρέφω 
στην ευλογημένη τούτη πάτριο γη είναι πως 
δεν τ’ ακούω πια το γέλιο των παλιών μου 
χωριανών, καθώς εφύγανε και κατοικούνε 
τώρα στους Απάνω Αρμένους των Ουρανών, 
παρά δήμον ονείρων, παρά δήμον ονείρων, 
ένθα ως δίκαιοι εν ταις σκηναίς των δικαίων 
αναπαύονται.

Και καθώς η ογδονταπεντάχρονη ψυχή 
μου ανοίγει οσονούπω πανιά για το ταξίδι 
που δεν έχει γυρισμό, έχω αφήσει παραγγελιά 
στη γυναίκα και το παιδί μου να φέρουν το 
σκήνωμά μου να τ’ αποθέσουν στο κοιμητήρι 
του Προφήτη Ηλία, πλάι στους γονείς, την 
αδελφή μου Άννα και τους άλλους μισεμένους 
χωριανούς. Και στο πανηγύρι του αγίου, 
ν’ ακούγω το γέλιο σας, χωριανοί μου, ν’ 
αγάλλεται η ψυχή μου και να φτερουγίζει 
σε τούτους τους τόπους, μάτια μου, που 
μοιάζουν του Παραδείσου.

Ευχαριστώ ξανά όλους εσάς, χωριανούς 
και ξενομερίτες, για την τιμή που μου κάνατε 
και τη χαρά που μου δώσατε με την αποψινή 
παρουσία σας. Καλό βράδυ.

Η αντιφώνηση του τιμώμενου Χ. Μπουρνάζου
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Αντωνιάδης στον κάλφα του να τήνε τυπώσει 
στην ξανακουστή εφημερίδα του την «Αθηνά» 
της 22ας Ιουνίου 1857. Κι αυτός ο ατζαμής τσ’ 
άλλαξε τον αδόξαστο, γιατί ετύπωσε το βαφτι-
στικό του Κριτοβουλίδη, αντίς για Κυριακό, 
Γεώργιο. Εξεκατίνισέ του και το επίθετο, που 
του το τύπωσε Κροτοβουλίδης!

Κι ετσά την έπαθε κι ο πολύπαθος Αντωνιάδης 
σαν τον Τζαρδογιάννη, που μια ζωή θαλασσο-
δαρμένος και γλυτωμένος από άγριες φουρτούνες 
και θαλασσοταραχές, την έπαθε στη μπουνάτσα, 
κι εγίνηκε ρεντίκολο τω σφακιανώ, σ΄ ένα ταξίδι 
του από τον Μπρόσγυαλο στη Μεσσαρά. Γιατί 
θωρώντας την απανεμιά και τη θάλασσα ήσυχη 
«να κοιμάται εις της γης την αγκαλιά», είπε 
να κλέψει καμπόση ώρα ξέγνοιαστου ύπνου 
κι εμπιστεύτηκε το πηδάλιο του καραβιού στο 
μούτσο του. Μα ως τον  έπαιρνε ο ύπνος ένιωσε 
τον παραγιό να τονε σκουντά και να του φωνάζει 
αλλοπαρμένος:

- Σήκω καπετάνιος, κι απόκαμ’ ο γυαλός!
Είδε τότες ο καραβοκύρης, ως άνοιξε τα μάτια 

του, το καϊκι ριγμένο στην ξέρα και καθισμένο 
στην αμμούτσα. Ποιό; του Τζαρδογιάννη το 
καράβι, το θεριό του πελάγου, να ξεγιβεντίζεται 
στη μπουνάτσα και στα σφακιανά νερά.

Γραφτό ’τονε κι ετούτο των Σφακιανών, που 
ένας κατοπινός τους έλεγε, υστερότερα, σαν τα 
’δε σκούρα σε φουρτούνα, πως:

-Δε με νοιάζει, μωρέ, πως θα πνιγώ, παρά μ’ 
είντα μούτρα θα πάω στα Σφακιά!

Να ξαναγυρίσομε όμως στα βάσανά μας των 
αρμενιανών από τσι «δαιμόνους» του τυπογρα-
φείου.

Ένας άλλος μεγάλος συγκαιρινός του Κρι-
τοβουλίδη, ο Ιωάννης Φιλήμων του είχε παρα-
κλέσει να του γράψει για την «Ιστορία του τσ’ 
Ελληνικής Επανάστασης», το κεφάλαιο με τα 
περιστατικά της Τουρκοκρατίας στην Κρήτη. 
Κι έπαε πάλι έβαλε ο «δαίμων» την οράν του, 
κι άλλαξε το βαφτιστικό του χωριανού μας 
ιστορητή. Γιατί ο τυπογράφος του Φιλήμονα 
ετύπωσε, πως συγγραφέας των Κρητικών ήτονε 
«ο καλός καγαθός Κωνσταντίνος Κριτοβουλίδης». 
Κι έτσα του προστέθηκε του προγόνου μας και 
τέταρτο βαφτιστικό.

Μετράτε τα:
Κυριακός, τότες που τον εβουτήξανε στην 

κολυμπήθρα, όπου «εβαπτίσθη κι εμυρώθη ο 
δούλος του Θεού...». 

-Καλλίνικος, εις τη Χρυσοπηγή ως φαίνεται, 
όπου, κοπελάκι τον εκλείσαν οι γονέοι του για να 

Οπως λαλούμε 'μεις, ταχια, και τσ' Αρμένους  
Μένιους θα τσ' αποκαλούμε

To γραμματσάκι του γέρω

συνέχεια στη σελ. 7

Εξαναμαδάρωσε ο γέρος
Ο γέρω Χαράλαμπος εμαδάρωσε πάλι καλο-

καιριάτικα, κι επήρε τα βουνά, έχοντας στο 
βουριάλι του τον «Ερωτόκριτο» και τα συναξά-
ρια του. Για τούτο του μηνύσαμε κι εμείς με το 
μαντατοφόρο, γιατί δεν εχ’εκείνος  πορπατηχτά, 
μαζί με τ’αφεντικά ντωνε, τελέφωνα, πως: 

-Είντα θα κάμομ’εδά, μπαρμπαδάκι, με το 
γραμματσάκι, που μας το γυρεύουνε οι ανεγνώ-
στες του φύλλου;

-Να ξανατυπώσετε, μπρε, ένα παλιό, που 
το’γραψα πριν από δώδεκα χρόνους, μα κιανείς 
δεν θα το θυμάται∙ κείνο που’χε την απανογραφή  
«Όπως λαλούμε ’μεις, ταχιά, και τσ’Αρμένους…
Μένιους θα τσ’αποκαλούμε;»

***

Να συνεχίσομε και σήμερο, αναγνώστη μου 
μερωντικέ, τσ’ αθιβολές του γραμματικού του 
«Γραμματσακιού» στην τελευταία μας έσμιξη 
των αρμενιανών και των ξενομπάτηδω φίλω 
μας στην Αθήνα.

Έλεγε μας, το λοιπόν, πως από ’δα κι ομπρός, 
όί μόνο θα φωνιάζει, παρά θαν αρχινίξει και να 
δαγκάνει, σαν τον Μπουρίκο του Λινάρδο, γιατί 
δεν τα βαστά κι εκείνος τα που του κάνει ο τρικέρης 
ο τυπογρ΄φος, ο «δαίμων του τυπογραφείου» ως 
τον αποκαλούν, που απ’ οντέν εβάλαμε ομπρός 
να γράφομε στα φύλλα οι αρμενιανοί, μάσε 
δυναστεύει ο «δαίμονς». Και μας εμνημόνεψε το 
χωριανό μας, το Μαραγκούδη τον Κριτοβουλίδη 
και τ’ «Απομνημονεύματά» του. Που δεν ήτονε 
μόνο άθλος του Ηρακλή, να γραφτούνε, παρά και 
να τυπωθούνε. Τ’ ανάλαβε όμως ένας φημισμένος 
κρητικός γραματικός, εφημεριδογράφος και 
μερακλής τυπογράφος, ο Εμμανουήλ Αντωνιάδης, 
που ο ίδιος εκάθουντανε κι εμαστόρευε και τα 
τυπογραφικά ψηφία, γιατί, που να βρεθούνε, μωρέ, 
τότες παράδες να τα φέρνει από Λόντρες, Λειψίες, 
Παρίσια, Νιουγιόρκες. Κι έβαλε ο Αντωνιάδης 
τα δυνατά του κι έβγαλε το βιβλίο άβλαβο και 
μ’ ούλα τα στολίδια και τα μπιχλιμπίδια των 
παλιών «αγλαότεχνων τυπογρα;φίων», όπως τ’ 
αποκαλούσαν οι «αγλαόμορφοι» τυπογράφοι 
τους, δείχνοντάς του φροντίδα μάνας σε κοπέλι. 
Γιατ’ είχε καεί, ο σπουδαίος εκείνος τυπογράφος 
κι εφημεριδογράφος ένα χρόνο πριν, τυπώνοντας 
στα μηχανήματα του, όχι τσ’ εκατοσταριές χιλι-
άδες δύσκολες λέξεις των «Απομνημονευμάτων», 
παρά μια σκνίπα μπροστά τους, όπως ήταν η 
προαναγγελία τους, που την εμπιστεύτηκε ο 

του μάθει ο καλόγερος την άλφα-βήτα, φορώντας 
του και τ’ αντερί, κι απ’ αυτό του βγάλανε πως 
ακαλογέρεψε.

- Γιώργη, ως είδαμε πως τον έβγαλε ο κάλφας 
του Αντωνιάδη, και 

- Κωστή, ο τυπογράφος του Φιλήμονα, κάνο-
ντάς τονε Μαραγκουδοκωστή.

Κι εμείς οι σημερνοί, που μηδέ τυπογράφοι, 
μηδέ παπα΄δες είμαστε, παρά μόνο ντεμπελχανάδες, 
επιάσαμε και μετονομάσαμε το δις τρισεγγονάκι 
του Κριτοβουλίδη, τούτον εδώ που κάθεται δίπλα 
μας, κι από Κωνσταντίνο που τον εβάφτισ’ ο 
παπα Λευτέρης, τόνε μεταβαφτίσαμε Ντίνο. 
Για να μην κουραστεί το γλωσσιδάκι μας τση 
πολυτέλειας και τ’ αχειλάκι μας το καλομαθημένο 
και συνηθισμένο να κάθεται ουλημερνήσιως τση 
μέρας στου Μακντωνανάκη να πίνει σεβενάπια 
(ως αμερκανοβαφτίσανε οι πεζεβέγκηδες την 
γκαζόζα του Μαρουλή, και του Γιώργη του 
Βιριρή, και μας τήνε πουλούν για το νερό του 
μάλαντρου) και να τρώει πιπίτσες – πίτσες – παπί-
τσες, πως στο διάτανο τσι λένε, χαλιμπούρκια και 
χαλιμπουρδέδες. Που το ’χουνε ντεμπελιασμένο 
κι αποστρατεμένο από το να μιλεί αθρωπινά 
και ν’ αποκαλεί το κοπέλι ετούτο Κωνσταντή 
γή Κωστή, και τη γυναίκα του Κωνσταντινιά. 
Θυμούμαι τούτη τη λέξη την περίχαρη, που την 
έβαλε μάλιστα ο ριμαδόρος να περικοσμεί και 
το προγονικό τραγούδι:

«Είντα στολή ν’ ο Κωσταντής 
όντεν καβαλικέψει!
σαν ήλιος φέγγ’ η σέλα ντου, 
σαν άστρ’ η φορεσιά ντου
κι όσα κοράσια κι αν τον δουν, 
ούλα φιλί του δίδου».
Κι έτσα που λαλούμε και τον Άγιο Κωνσταντίνο 

μας στα Καμαράκια, Ντίνο κι εκείνον γη Τάκη 
θα τον αποκαλούμε –παπά Μανώλη, ξανασυγ-
χώρεσέ μου, ήμαρτον, και να με δεχτείς, ταχιά 
στον όρθρο να μου διαβάσεις το ευχέλαιο.

Μα και τσ’ Αρμένους Μένιους, θα τσι γροικάς, 
τα καμίνια Μίνια, και τα Καμαράκια Μάκια.

- Φιλάκια το λοιπόν, θα λέω από ’δα κι 
ομπρός, να μοντερνιστώ μωρέ κι εγώ εδά στα 
γεραθειά μου.

Και ξεχάστε τα κείνα τα ώρα καλή, καλώς 
και καλώς ορίσατε κι είντα κάνει η αφεντιά σας, 
η γρα σας, τα παιδόγγονά σας κι η αποδέλοιπη 
δικολογιά σας.

Οι πρωτινοί μας, μωρέ, αντί να τα μικιαίνουνε 



η εφημερίδα των αρμενιανών 7

τα ονόματά τους τα μακραίνουν: ο Μαραγκουδο-
κωστής ελέγαν, επρόβαλε από τα Μαραγκουδιανά, 
ο Χριστοβασίλης από την Απάνω Γειτονιά, κι εγώ 
περίμενα τον παπού μου τον Τσακιροχαραλά-
μπη να φανεί από την Περβόλα κρατώντας μου 
τζίτζιφα και βαρδάτσες. Και δεν εδιανοούντανε 
βέβαια κιανείς ν’ αποκαλέσει το Χαιρετοβασίλη 
Μπίλη γη Λάκη, και τον Τσακιροχαραλάμπη 
Μπάμπη, όπως με μεταβαφτίσανε χωρίς να με 
ρωτήσουνε κι εμένα, γιατί θα του ’ρχουντανε 
στην κούτρα κιανένα κατακαυκαλίδι να δει τον 
ουρανό σφεντύλι και να καταπιεί χιλιώ χρονώ 
μύξες. Ενός... μιλένιουμ δηλαδή, ως θα λέμε από 
’δα κι ομπρός που θα γενούμε λόρδοι Ευρωπαίοι, 
αλάβωτά μας, σκόρδα πρέπει να μασε κρεμάσουνε 
να μη μάσε μαθιάσουνε.

Το ίδιο και με τσι γυναίκες, που τσ’ αποκα-
λούσαν Νικηταντώναινα τη μια, Στεφανολένη την 
άλλη, Χαριταργύρη μιαν άλλη, λέξεις περιχάριτες 
π’ αγάλλεται τ’ αυτί σου να τσι γροικά και το 
στόμα σου να τσι λέει και να τσι μνημονεύει.

Κι εδά... Άστε τα δα... Απού γροικάς και 
δασκάλους και δασκαλάκια να σου λένε, για να 
φέρω παράδειγμα, κείνες τσι δύο λέξεις που σ’ 
ευφραίνουν την καρδιά θυμίζοντάς σου και τα 
χρόνια σου τα σχολικά: Παραδείγματος χάριν, Δε 
λέει πλια κιανείς. Παρά πι-χι. Είντα πήχη αλατζά, 
μωρέ, δίμιτο γη κάμποτο θαν αγοράσεις για να 
ράψεις, πράμα βράκα γη ζιπόνι του μωρού;

Κι εκείνο το «επιχάριτον», ως το ’λεγε ο 
δάσκαλός μου στο Ελληνικό σχολειό, το λόγου 
χάριν, σε λου-χου το κουτσοροδιάσανε κι ευτό. 

Κι εσύ ο Ψεσινός γροικάς το σημερνό να σου 
λέει ευτόνα το λου-χου, και συλλογάσαι, πως 
θαν έχει πρέπει ο άνθρωπος τη γυναίκα του 
λουχούνα και του αποκρίνεσαι βέβαια:

- Με το καλό να σου σαραντίσει, κουμπάρο 
το στεφάνι σου, και να σου ζήσει κι οδιάδοχος 
τση τέμπλας σου και τ’ αλετριού σου. 

Ετέλειωσα όμως, δόξα τω Θεώ, θα λέτε, 
λυτρωθήκαμε των δεινών. Κι ορπίζω να βρεθεί 
κιανείς να θέλει το καλό μου να φέρει μια σταλιά 
ρακή να γρα΄νω το λαιμό μου.

Χαιρετώ σας, και στην άλλη βόλτα να σμίξομε 
με το καλό.

Φιλώ σας κατακούτελα,
Ο γερω Χαράλαμπος.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ 
ΨΥΧΗ ΚΡΗΤΙΚΗ

Στις 17 του Αυγούστου είχα την τύχη να παραβρε-
θώ στην αποσπερίδα που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αρμένων στο μαγευτικό κτήμα «Διαδρομές» 
του Μανώλη Χαιρετάκη στους Αρμένους, για να τιμήσει 
τον Χαράλαμπο Μπουρνάζο – τον Μπάμπη που όλοι 
γνωρίζουμε και αγαπούμε.

Στον Χαράλαμπο προσφέρθηκε τιμητική πλακέτα 
και ένα υπέροχο κάδρο (δια χειρός Τζούντιθ) που 
απεικόνιζε το πατρικό του στους Αρμένους, πριν την 
ανακατασκευή του. 

Η όλη βραδιά ήταν λιτή και συγκινητική, όπως 
ακριβώς ταιριάζει σ’ έναν άνθρωπο τόσο σημαντικό και 
τόσο μετριόφρονα σαν τον Χαράλαμπο Μπουρνάζο. 

Τα επιτεύγματα του Χαράλαμπου είναι λοιπόν λίγο 
πολύ γνωστά γι’αυτό κι εγώ θα σταθώ περισσότερο 
σ’ αυτά για το οποία εγώ προσωπικά τον θαυμάζω, 
το ήθος του, τη στάση του απέναντι στη ζωή και τον 
άνθρωπο, την αγάπη του για την μάθηση, το πάθος του 
για τη λογοτεχνία και την έρευνα, την καλλιέργεια, 
την ευαισθησία και την έμφυτη ευγένειά του που τον 
κάνουν έναν άνθρωπο ξεχωριστό.  

Μέσα από τα γραπτά του στην Ελευθερόπολη, μέσα 
από το «γραμματσάκι του γέρω», έμαθα λίγα περισσό-
τερα κρητικά και με περηφάνια σας εξομολογούμαι ότι 
απέκτησα μεγαλύτερη ταχύτητα στην ανάγνωσή του 
γιατί στην αρχή με δυσκόλευαν οι «άγνωστες λέξεις» 
που συναντούσα!

Η αγάπη του για τον τόπο του, τους Αρμένους, και 
τους συντοπίτες του είναι διάσπαρτη στα κείμενα που 
γράφει, στον τρόπο που χειρίζεται τους χαρακτήρες 
του. Η «κρητικολαλιά» του διασώζει και διδάσκει τους 
νεώτερους μια γλώσσα που δεν πρέπει να χαθεί, μια 
γλώσσα ψυχής και λεβεντιάς.

Μπάμπη είσαι πηγή έμπνευσης για όλους μας – ιδι-
αίτερα τώρα στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε- 
για μένα η ενσάρκωση της κρητικής ψυχής.

Να είσαι καλά.
Μαριλένα Κ. Νικολάου - Κουτσουπάκη

Τιμή στον «Διδάσκαλον της Κρήτης Χαράλαμπο Μπουρνάζο

Αποσπερίδα τιμής στον Χαράλαμπο Μπουρ-
νάζο πραγματοποιήθηκε στους Αρμένους την 
Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012 στο κτήμα 
Διαδρομές. Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθηκαν 
πολλοί αρμενιανοί και πολλοί φίλοι του Χ. 
Μπουρνάζου μεταξύ αυτών ο Αρχιεπίσκο-
πος Κρήτης κκ Ειρηναίος, ο αιδεσιμότατος 
Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός, ο 
βουλευτής κ. Βιρβιδάκης ο πρώην βουλευτής 
κ. Μιχελογιάννης, ο Δήμαρχος Αποκορώνου 
κ. Γρηγόρης Μαρκάκης, αντιδήμαρχοι του 
Δήμου Αποκορώνου, ο περιφερειακός σύμ-
βουλος κ. Γιαννουλάκης, ο πρώην Νομάρχης 
Χανίων κ. Κατσανεβάκης, ο πρώην Δήμαρχος 
Σούδας κ. Περάκης, ο πρόεδρος Σωματίων 
Αποκορώνου και πρόεδρος Αρμενιανών 
Αττικής κ. Τερεζάκης και τον κ. Γαρεδάκη 
από τα Χανιώτικα Νέα. Ο Σύλλογος τίμησε 
τον Χαράλαμπο Μπουρνάζο με μια ανα-
μνηστική πλακέτα για την προσφορά και 
το έργο του με ένα πίνακα ζωγραφικής ο 
οποίος απεικονίζει το πατρικό σπίτι του 
Μπουρνάζου την χρονολογία 1960 με 1965. 
Επίσης δόθηκε μια ανθοδέσμη στην κυρία 
Μπουρνάζου. Στην συνέχεια ακολούθησε 
κέρασμα με το παραδοσιακό πιλάφι. Το 
συμβούλιο του Συλλόγου μας ευχαριστεί 
όσους μας βοήθησαν ώστε να πραγματοποιηθεί 
αυτή η εκδήλωση. Ξεχωριστά ευχαριστούμε 
τον κ. Παπαδάκη Νίκο πρόεδρο του εθνικού 
ιδρύματος ερευνών και μελετών Ελευθέριος 
Βενιζέλος όπου ήταν και συντονιστής της 
εκδήλωσης, τον κ. Κακατσάκη Ευάγγελο 
δάσκαλο-λογοτέχνη όπου ήταν και ο κύρι-
ος ομηλητής. Την Άννα Μακράκη-Καρέλα, 
την Μαρία Καβρουλάκη και τον Μανώλη 
Πιπεράκη που διάβασαν κείμενα του κ. 
Μπουρνάζου. Τους μουσικούς στην λύρα 
ο Μανώλης Κρασαδάκης και στο λαούτο ο 
Μανώλης Μπαλομενάκης, τον χοροδιδάσκαλο 
του χορευτικού συλλόγου τα Σφακιά Σήφη 

Παπασηφάκη για την χορευτική ομάδα τον 
παιδιών που χόρεψαν. Τον Κουτσουπάκη 
Κωστή για την προσφορά του, και τον 
Μανώλη Χαιρετάκη ιδιοκτήτη του κτήματος 
Διαδρομές που μας διέθεσε το κέντρο του 
αφιλοκερδώς. Τέλος ευχαριστούμε όλους 
όσους παρευρέθηκαν..

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου  
ο πρόεδρος Αβερκάκης Γιώργος 

Η ομιλία του προέδρου  
του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αποσπερίδα κάναμε 
απόψε για τιμή σου 
χαρά μας που είσαι Αρμενιανός 
και για την μόρφωση σου»
Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Άγιε Κρήτης 

κ.κ. Ειρηναίε, σεβασμιότατε Άγιε Κυδωνίας 
και Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνέ, Αιδεσι-
μότατοι, κύριε βουλευτά, πρώην βουλευτά, 
πρώην νομάρχη, πρώην Δήμαρχε Σούδας, 
κύριε περιφερειακέ σύμβουλε, κύριε Δή-
μαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, πρόεδρε των 
Σωματίων Αποκορώνου και του σύλλογου 
Αρμενιανών Αττικής ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Αρμένων σας καλωσορίζει στην 
αποψινή μας Αποσπερίδα για να τιμήσουμε 
το χωριανό μας τον δάσκαλο και ιστορικό 
Χαράλαμπο Μπουρνάζο. Που μας διδά-
σκει καθημερινά με τα γραπτά του, την 
ιστορία των Αρμένων της Κρήτης αλλά 
και ολόκληρης την Ελλάδος και μέσω της 
Ελευθερόπολις, την τρίμηνη εφημερίδα 
των Αρμενιανών που κάθε φορά που την 
διαβάζουμε όλο και κάτι μας διδάσκεις 
με το γραμματάκι του γέρο και όχι μόνο. 
Κύριε Χαράλαμπε Μπουρνάζο ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Αρμένων σε ευχαριστεί 
για ότι έχεις κάνει για όλους εμάς και για 
το χωριό μας τους Αρμένους που ξέρουμε 
πόσο πολύ αγαπάς.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ
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στα σοκάκια του νησιού, όπου είχαμε την ευκαιρία να 
επισκεφτούμε και τα μαγαζάκια της περιοχής. Ύστε-
ρα, γευτήκαμε  το καφεδάκι μας στο πλακόστρωτο 
κεντρικό παραλιακό δρόμο, στη Μαρίνα του Πόρου. 
Το απογευματάκι  πήραμε και πάλι το καραβάκι της 
επιστροφής.

Να μη παραλείψουμε, όμως, να πούμε για την καλή 
διάθεση που επικρατούσε στο πούλμαν σε όλη την 
διάρκεια της διαδρομής με ανέκδοτα,  κεράσματα και 
δροσερή τσικουδιά.  Οι εντυπώσεις μας και απ’ αυτήν 
την εξόρμηση ήταν υπέροχες. Πάνω απ’ όλα, καλή 
παρέα, Αρμενιανοί και φίλοι περάσαμε ξένοιαστα 
σ’ ένα πραγματικά όμορφο τόπο.

Δίνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά, που 
ελπίζουμε να είναι όσο πιο ήρεμη και ανώδυνη γίνεται. 
Καλό Φθινόπωρο με υγεία και χαρά σε όλους!

Γράφει η Μαριάννα Γ. Γαλανάκη

Την  Κυριακή, 1η Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία η καθιερωμένη εκδρομή του συλλόγου 
«Κριτοβουλίδης». Αυτή τη φορά, τόπος προορισμού 
ήταν ο Πόρος, ένα απ’ τα πιο γραφικά νησάκια του 
Αργοσαρωνικού.

Ξεκινήσαμε το πρωί, μικρή παρεούλα, αλλά 
με χαρούμενη διάθεση και αρκετό κέφι, αρχικά με 
κατεύθυνση το λιμάνι του Γαλατά, για να πάρουμε 
το ferry boat για Πόρο.

Πανέμορφη διαδρομή, μέσα απ’ το πευκοδάσος και 
με τη θάλασσα του Σαρωνικού να ξετυλίγεται δίπλα 
μας. Πρώτη μας στάση ήταν σ’ ένα μαγαζί πάνω από 
την Παλαιά Επίδαυρο. Η θέα ανεπανάληπτη! Ήπιαμε 
το πρωινό μας καφεδάκι και συνεχίσαμε. 

Αφού περάσαμε και την Ερμιόνη, φτάσαμε στο 
μικρό και όμορφο λιμανάκι του Γαλατά.

Εκεί, μετά από μία μικρή αναμονή επιβιβαστή-
καμε στο καραβάκι και σε λίγη ώρα φτάσαμε στον 
Πόρο.  Το νησί σε κερδίζει, αμέσως, απ’ το πρώτο, 
κιόλας βλέμμα. Όταν δέσει το καράβι και κατέβεις 
στο λιμάνι, βλέπεις τον Πόρο χτισμένο πάνω σε 
δύο βραχώδεις λόφους κι η πρώτη εικόνα που σου 
μένει ανεξίτηλη είναι εκείνη του παλιού ρολογιού 
που βρίσκεται πάνω στην κορυφή του ενός λόφου, 
ενώ γύρω του υπάρχουν, ελιές, πεύκα και λεμονιές. 
Τα σπίτια πετρόκτιστα, μικρά, μεγάλα, κολλητά το 
ένα πάνω στο άλλο, λευκά με κάτασπρες αυλές και 
γαλάζια παράθυρα. Στενά, ανηφοριές πλακόστρωτες, 
σκαλοπάτια, μικρές εκκλησίες. Ο οικισμός αυτός έχει 
χαρακτηρισθεί διατηρητέος τα τελευταία χρόνια. Εξάλ-

λου, η ομορφιά του τόπου εντυπωσίασε και υμνήθηκε 
από κορυφαίους λογοτέχνες, ποιητές και καλλιτέχνες: 
Τον Νομπελίστα Γιώργο Σεφέρη, τον Κοσμά Πολίτη, 
τον Κωστή Παλαμά, την Ιουλία Δραγούμη και τον 
αμερικανό συγγραφέα Henry Miller.

Πρώτη μας επίσκεψη ήταν η Ιερά Μονή Ζωοδόχου 
Πηγής, όπου προσκυνήσαμε, ανάψαμε το κεράκι μας, 
ηρεμήσαμε απ ’την θέα της περιοχής και ωφεληθήκαμε 
απ’ την κατανυχτική ατμόσφαιρα του ναού.

Στην συνέχεια κάναμε  την μεσημεριανή μας στάση 
σε μία πανέμορφη οργανωμένη παραλία του νησιού, 
όπου απολαύσαμε το μπάνιο μας στα πεντακάθαρα  
νερά. Έπειτα, μας περίμενε φρέσκο ψαράκι και καλό 
φαγητό σε ένα γραφικό παραθαλάσσιο ταβερνάκι 
της περιοχής. 

Απ’ το πρόγραμμα, βέβαια δεν έλειπε η βόλτα μας 

 ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

Από την εκδρομή του Συλλόγου στο Πόρο: διακρίνονται οι αντιπρόεδροι της Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκο-
ρώνου κ. Βαρδής Μπραουδάκης και Βασιλική Βελεσιώτου, καθώς και η Γεν. Γραμματέας κα Αθηνά Μαραθάκη.

Σε μια εξαιρετικής ομορφιάς διαδρομή, και με 
πολύ μεγάλη συμμετοχή, διεξήχθη το απόγευμα 
της Κυριακής 12 Αυγούστου ο «Φυσιολατρικός 
Γύρος Κοιλιάρης 2012» με αφετηρία την πλατεία 
του Νιο Χωριού και τερματισμό τον Στύλο.

Πάνω από 170 άτομα, κάθε ηλικίας, έλαβαν 
μέρος στον αγώνα που διοργάνωσε ο Σύλλογος 
Δρομέων Υγείας Χανίων σε συνεργασία με 
τον Δήμο Αποκορώνου. Τα αποτελέσματα 
του αγώνα:
ΑΝΔΡΩΝ: 1ος Ettabbai Abdelbast 30~.02 • 2ος Χάμπας Βασίλειος 32~.14 • 3ος Καλλιβρετάκης 
Χρήστος 32~.18 – ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 1η Καμισάκη Μαρία 39~.14 • 2η Παπαδάκη Μαρία 42~.13 • 
3η Πολυχρονάκη Σεβαστή 43~.10 

Πηγή: http://www.gefyrathebridge.com

Ολοκληρώθηκε τελικά, μετά από πολλές δυσκολίες 
και αναβολές, η επισκευή – στεγανοποίηση, 
ενός μέρους από το κεντρικό χαντάκι που για 
δεκαετίες μεταφέρει το νερό από τις πηγές 
στον κάμπο για πότισμα. Με τη φροντίδα του 
προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Γιώργη 
Πριπάκη, και τη συμβολή και άλλων χωριανών 
μας, επισκευάστηκε ένα μέρος και περιμένουμε 
πριν το επόμενο καλοκαίρι να ολοκληρωθεί 
η συντήρηση.

ΚΟΙΛΑΡΗΣ 2012

το αρμενιανό χαντάκι
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Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 
οι Αρμένοι έδωσαν το παρόν στο 
ερασιτεχνικό τουρνουά μπάσκετ 
το οποίο διοργανώθηκε από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Τσιβαρά. 
Συγκεκριμένα φέτος για πρώτη 
φορά συγκροτήθηκαν δύο πρω-
ταθλήματα, το εφηβικό και το 
ανδρικό, με τους Αρμένους να είναι 
από τα λίγα χωριά που συμμετείχαν 
και στα δύο. Η ανδρική ομάδα 
των Αρμένων παρά την κατάλληλη 
προετοιμασία και εξαιτίας του 
έντονου ανταγωνισμού, αφενός 
είχε μια αξιοπρεπή εμφάνιση 
στον όμιλο που αγωνίστηκε, αφε-
τέρου όμως, δεν κατάφερε να 
προκριθεί στην τελική φάση του 
τουρνουά. Αντιθέτως, η εφηβική 
ομάδα των Αρμένων κατάφερε 
να στεφθεί πρωταθλήτρια στην 
κατηγορία της, αποδεικνύοντας 
τη θέληση και το ταλέντο των 
νέων του χωριού. Με αφορμή την 
κατάκτηση της πρώτης θέσης στο 
εφηβικό τουρνουά, οργανώθηκε 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Αρμένων ένα τραπέζι προς τιμή 
και των δύο ομάδων. Το τρα-
πέζι πραγματοποιήθηκε σε χώρο 
που μας παραχώρησε με χαρά ο 
Κουτσουπάκης Κωστής που μαζί 
με τον Ορφανάκη Μιχάλη μας 
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Για ακόμα μια χρονιά διοργανώθηκε με επιτυχία, αλλά 
και με απρόοπτα, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρμένων η 
ετήσια εκδρομή με τη συμμετοχή πολλών νέων του χωριού. Στις 
8 Αυγούστου το πρωί, συγκεντρωθήκαμε μπροστά από την 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου προκειμένου να αναχωρήσουμε 
με το λεωφορείο του συγχωριανού μας Μάρκου Πατεράκη 
έχοντας ως προορισμό το φαράγγι της Σαμαριάς. Η συμμετοχή 
των νέων του χωριού ήταν ικανοποιητική. Έτσι,  λοιπόν με 
ενθουσιασμό ξεκίνησε η εκδρομή μας∙ φτάνοντας όμως στο 
φαράγγι, με απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι η είσοδός μας 
σ’ αυτό ήταν αδύνατη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. 
Ωστόσο η εκδρομή δεν εγκαταλείφθηκε, αλλά ύστερα από 
συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στο φαράγγι 
της Αγίας Ειρήνης, μια μικρογραφία του φαραγγιού της 
Σαμαριάς, το οποίο βρίσκεται κοντά στην παραλία της Σού-
γιας. Η διαδρομή μέσα στο φαράγγι ήταν ευχάριστη λόγω της 
ομορφιάς του φυσικού τοπίου και ασφαλώς της χαρούμενης 
αρμενιανής παρέας. Παρά την ζέστη και ορισμένα δύσβατα 
σημεία, δε συναντήσαμε ιδιαίτερες δυσκολίες στο πέρασμα 
του φαραγγιού. Μετά από περίπου τρείς  ώρες πεζοπορίας, 
συναντήσαμε την έξοδο του φαραγγιού και, διασχίζοντας 
ακόμα πέντε χιλιόμετρα, φτάσαμε στην παραλία της Σούγιας. Εκεί, απολαύσαμε το μπάνιο μας στη δροσερή και απότομη θάλασσα της 
νοτίου Κρήτης. Το απόγευμα επιβιβαστήκαμε ξανά στο λεωφορείο για να γυρίσουμε στο χωριό μας. Οι εμπειρίες που αποκομίσαμε θα 
μας μείνουν αλησμόνητες και, βέβαια, ανυπομονούμε μέχρι την επόμενη εκδρομή.

 ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΣΟΥΓΙΑ

πρόσφεραν πολλά κεράσματα. Θα θέλαμε ακόμη 
να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Αρμένων, το κρεοπωλείο του Κωστή Κουτσου-
πάκη, το καφενείο του Μιχάλη Ορφανάκη, το mini 
market του Μανώλη Καραβελάκη, την καφετέρια 
‘’ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ’’ του Μάνθο Νικολακάκη και το 
κατάστημα υδραυλικών του Δημήτρη Αβερκάκη 
για την οικονομική στήριξη που παρείχαν στην 
ομάδα. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε 
ξεχωριστά τον πρόεδρο της κοινότητας Αρμένων, 
Πριπάκη Γιώργο, και τον Μαντωνανάκη Νίκο 
για την προσωπική τους εργασία στη συντή-
ρηση του γηπέδου μπάσκετ. Δεν παραλείπουμε 
να σημειώσουμε ότι προσδοκούμε σε ακόμη 
μεγαλύτερες επιτυχίες και για τις δύο ομάδες, 

ασφαλώς με την υποστήριξη πάντοτε όλων των 
Αρμενιανών.

Αναλυτικά οι αγώνες των δύο ομάδων:

Ανδρική ομάδα

ΑΡΜΕΝΟΙ-ΤΣΙΒΑΡΑΣ:40-36
ΑΡΜΕΝΟΙ-ΚΕΦΑΛΑΣ:71-69 στην παράταση 
(κ.α.63-63)
ΑΡΜΕΝΟΙ-ΚΑΛΥΒΕΣ:62-75
ΑΡΜΕΝΟΙ-ΒΑΜΟΣ:41-51

Εφηβική ομάδα

ΑΡΜΕΝΟΙ-ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙ:20-0(α.α.)
ΑΡΜΕΝΟΙ-ΠΛΑΚΑ:31-27
ΤΕΛΙΚΟΣ:ΑΡΜΕΝΟΙ-ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ:53-
31

Γράφει η νεολαία των Αρμένων
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Θα ήθελα, καταρχάς, να μου πείτε μερικά 
βιογραφικά  σας στοιχεία.

Ξεκινώντας, θέλω, πριν απ’ όλα, να ευχαριστήσω 
τον κόσμο, που με αγκάλιασε από την πρώτη 
στιγμή. Αυτή η αμφίδρομη σχέση εκτίμησης και 
σεβασμού, μεταξύ γιατρού και ασθενούς, έχει 
κρατήσει, όλα τα χρόνια που βρίσκομαι στους 
Αρμένους, τη σχέση μας σε πολύ υψηλό επίπεδο. 
Ετούτη η σχέση, όπως αντιλαμβάνεστε, βοηθάει 
εξαιρετικά το ιατρικό έργο: μόνο όταν αποκα-
τασταθεί μια ειλικρινής σχέση εμπιστοσύνης, ο 
γιατρός μπορεί να περάσει και τα θεραπευτικά 
και τα όποια κοινωνικά μηνύματα πρέπει.

Ως προς τα βιογραφικά μου, τώρα. Γεννή-
θηκα στο Ηράκλειο, το 1969. Κατάγομαι από 
πολύτεκνη και φτωχή οικογένεια˙ είμαστε πέντε 
παιδιά, εγώ είμαι ο μικρότερος. Ο πατέρας μου 
έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς, σε ηλικία 48 
ετών, από τροχαίο δυστύχημα. Ήταν υπάλληλος 
στον Δήμο Ηρακλείου. Η μητέρα μου, και λόγω 
της πολυτεκνίας, δεν δούλευε˙ πάντα κοντά 
μας, μας ανέθρεψε, και κυρίως μας συμβούλευε 
και μας δίδασκε, χάρη όχι στις περιορισμένες 
γραμματικές της γνώσεις, αλλά στη μεγάλη  της 
κοινωνική μόρφωση. 

Εισήχθην στην Ιατρική του Πανεπιστημίου 
Κρήτης το 1989. Αποφοίτησα το 1995, με πολύ 
καλή επίδοση, 9,2, δεύτερος στο έτος φοιτητής. 

Ως εκ τούτου, πήρα από τη Σχολή υποτροφία 
και μετέβην στη Στοκχόλμη, για 14 μήνες, ως 
«οbserver», εκπαιδευόμενος παρατηρητής γιατρός, 
μη αμειβόμενος, στο πανεπιστημιακό νοσοκο-
μείο Καρολίνσκα. Με τη βοήθεια σημαντικών 
δασκάλων –ανάμεσά τους και ο καθηγητής 
Σμπυράκης (ο οποίος παλιότερα, σημειωτέον, 
είχε διατελέσει γιατρός στους Αρμένους)– επέ-
λεξα την ειδικότητα της γενικής ιατρικής,  η 
οποία ασχολείται με το ψυχοσωματικό σύνολο 
του ασθενούς. Πολλοί μεγάλοι φιλόσοφοι και 
γιατροί, με πρώτο τον Ιπποκράτη, έχουν πει ότι 
δεν υπάρχει νόσημα, ιδίως χρόνιο, που να μην 
έχει και την ψυχοσωματική του πλευρά. 

Ξεχωρίζετε κάποιους «δασκάλους», που άσκησαν 
σημαντική επίδραση στη διαμόρφωσή σας;

Είχα την τύχη να μαθητεύσω στο πλευρό πολύ 
καλών κλινικών γιατρών, και στο Ηράκλειο και 
στο Νοσοκομείο των Χανίων. Ενδεικτικά, εκτός 
από τον αείμνηστο καθηγητή Σμπυράκη, μνημονεύω 
τους καθηγητές Χειρουργικής κ. Τσιφτσή και 
κ. Βασιλάκη, τον αείμνηστο καθηγητή Νεφρο-
λογίας Εμμανουήλ, τον καθηγητή Παθολογίας 
κ. Τσαπάρα, καθώς και δύο εξαίρετα μέλη της 
ελληνικής αλλά και διεθνούς κοινότητας  Γενικής 
Ιατρικής, τους καθηγητές κ. Λιονή και Φιλαλήθη. 
Στο Νοσοκομείο των Χανίων βρέθηκα δίπλα σε 
σπουδαίους γιατρούς, που έδιναν τη μάχη της 
καθημερινότητας, όπως ο ομότιμος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σεραφείμ Καστα-
νάκης, ο τότε διευθυντής της Β΄ Παθολογικής 
Κλινικής κ. Μπολάνης, ο αξέχαστος Κωστής 
Νικηφοράκης, θαυμάσιος γιατρός και άνθρωπος, 
και πολλοί άλλοι.

Από τις 2 Μαΐου 2003, ως επιμελητής Β΄, υπη-
ρετώ στους Αρμένους. Σήμερα είμαι επιμελητής 
Α. Γνώριζα την περιοχή και τους ανθρώπους, 
καθώς είχα θητεύσει σαν αγροτικός γιατρός στο 
Κέντρο Υγείας Βάμου, και ήταν συνειδητή μου 
επιλογή να έρθω εδώ. 

Και μπορώ να πω ότι χαίρομαι που είμαι 
πλέον κατά το ήμισυ Αποκορωνιώτης, αφού 
η σύζυγός μου κατάγεται από τον Τσιβαρά. 
Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη γι’ αυτή την εξαί-
ρετη γυναίκα, η οποία με έχει στηρίξει, με όλη 
της δύναμη. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ζεις 
δίπλα σ’ έναν γιατρό, ειδικά του ΕΣΥ: οι ώρες 
απουσίας από το σπίτι είναι πάρα πολλές, και 
χωρίς τη στήριξη ενός τέτοιου ανθρώπου είναι 
πολύ δύσκολο, όπως το λέμε εμείς οι Κρητικοί, 
«να στήσεις οικογένεια».

Γράφει ο Χαράλαμπος Μπουρνάζος

Ευλογία για τους Αρμένους, το ιστορικό 
αυτό χωριό της «επαρχίας των Ιπποκορω-
νίων», ήταν ανέκαθεν ο γιατρός τους, που, 
τύχη αγαθή, διακρινόταν όχι μόνο για την 
υψηλή επιστημοσύνη του, αλλά και για την 
ανιδιοτέλεια, το ήθος και την ανθρωπιά του. 
Αρετές καθόλου βέβαια αυτονόητες, τους 
παλιότερους μάλιστα καιρούς, της στέρησης, 
της ανέχειας και της φτώχειας. 

Οι παλιοί μας θυμούνταν, και μας διη-
γούνταν, για τον γιατρό Γιώργη Μυλωνο-
γιάννη, ο οποίος είχε ιατρείο και κατοικία 
στην οικία Μπουρνάζου. Ο απεσταλμένος 
της «Ακροπόλεως», τον Οκτώβριο του 1895, 
Αντώνιος Σπηλιωτόπουλος, σε ανταπόκριση 
στην εφημερίδα του, πολύ γλαφυρά, γράφει 
για τον «νεαρό Ασκληπιάδη», την κατοικία 
και το ιατρείο του, τα οποία εγκατέλειψε 
στις 3 Σεπτεμβρίου 1895 και ανέβηκε στο 
Κλήμα Αποκορώνου, για να στρατευθεί 
με τους άλλους Μεταπολιτευτικούς, στην 
Επανάσταση του 1895-1896. 

Θυμούμαι κι εγώ --παλαιός ημερών, καθώς 
είμαι-- τους γιατρούς Μπιζάνη, Μπλαζουδάκη 
και τον Μιχελογιάννη βέβαια, τον κατεξοχήν 
φημισμένο γιατρό των Αρμένων. Από τους 
νεότερους αναφέρω τον γιατρό Σμπυρά-
κη, με τη λαμπρή κατοπινή επιστημονική 
σταδιοδρομία, ως καθηγητής Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, του οποίου όμως 
ο απροσδόκητος θάνατος, στην ακμή της 
ηλικίας του, στέρησε την κοινωνία μας, από 
έναν άνθρωπο τέτοιας αξίας και αρετής: 
«Χρόνε του πόνου σκοτεινέ».

Η θαυμαστή αυτή παράδοση Αρμενια-
νών γιατρών συνεχίζεται, ανανεώνεται και 
επαυξάνεται με την ευτυχή περίπτωση του 
σημερινού γιατρού των Αρμένων Γιώργου 
Κυπαράκη, επιμελητού Α΄ Γενικής Ιατρικής, 
ο οποίος, όπως προσωπικά διαπίστωσα, 
χαίρει της ευγνωμοσύνης, της αγάπης και του 
θαυμασμού των κατοίκων των χωριών του 
Αποκορώνου, τους οποίους πάντοτε δέχεται 
ευχαρίστως και θεραπεύει, συνδυάζοντας 
την υψηλή επιστημοσύνη με την ανιδιοτελή 
διάθεση προσφοράς.

Κι επειδή άνθρωποι τέτοιου ήθους, αξί-
ας και προσφοράς πρέπει και δημοσίως 
να προβάλλονται, να επαινούνται και να 
εξαίρεται το σωτήριο για τον άνθρωπο 
έργο τους, ένιωθα πάντοτε την υποχρέωση 
να γράψω δυο λόγια επαινετικά γι’ αυτόν 
τον σημερινό «γιατρό των Αρμένων», εκ-
φράζοντας έτσι την ευγνωμοσύνη, όχι μόνο 
των χωριανών μου, αλλά και των κατοίκων 
πολλών άλλων απομακρυσμένων χωριών, 
όπως λ.χ. της Ραμνής. Μ’ αυτό το σκεπτικό, 
ζήτησα από τον γιατρό μια συνέντευξη, την 
οποία, καλοσυνάτος όπως είναι, μου την 
παραχώρησε ευχαρίστως

συνέντευξη του γιατρού Γιώργου Κυπαράκη στον Χαράλαμπο Μπουρνάζο

Μια αμφίδρομη σχέση σεβασμού μεταξύ γιατρού και ασθενούς

Ο γιατρός των Αρμένων
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Πείτε μας κάποια στοιχεία για την ιατρική σας «επικράτεια».

Το Περιφερειακό Ιατρείο Αρμένων, όπως είναι η σύγχρονη ονομασία 
του κατά την Ε.Ε., αποτελεί μέρος της ζώνης ευθύνης του Κέντρου Υγείας 
Βάμου. Η επικράτεια του ιατρείου περιλαμβάνει τους Αρμένους, το Νιο 
Χωριό, τον Στύλο και, προχωρώντας προς τους πρόποδες των Λευκών 
Ορέων, τους Μαχαιρούς, τη Ραμνή και τις Καρές (παλαιότερα και το 
Νεροχώρι και το Παϊδοχώρι). 

Η περιοχή, λόγω της μικρής απόστασης από τα Χανιά και εύκολης 
πρόσβασης σε αυτά, είναι πλέον σχεδόν ημιαστική. Έτσι, ο πληθυσμός, αν 
δεν αυξάνεται, παραμένει σταθερός και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους 
ανθρώπους, οι οποίοι, συνεπικουρούσης και της οικονομικής κρίσης, 
επιλέγουν να επιστρέψουν στα πατρικά τους. Αυτό με χαροποιεί σαν 
γιατρό, γιατί ένας γιατρός πρέπει να έχει μια ποικιλία περιστατικών, ώστε 
και ο ίδιος να ανανεώνεται, να ενημερώνεται. Από την άλλη, δημιουργεί 
ένα πρόβλημα «πληθωρισμού»: είναι μέρες, για να μην πω περίοδοι, που 
δυσκολεύομαι να εξυπηρετήσω το πλήθος των προσερχομένων. Πιστεύω ότι 
το ζήτημα θα λυθεί, χάρη στην προσπάθεια που καταβάλλει ο εξαιρετικός 
διευθυντής στο Κέντρο Υγείας Βάμου, ο κ. Χαιρέτης, να εμπλουτιστεί το 
ιατρείο των Αρμένων και με έναν δεύτερο γιατρό, κάτι που θα βελτιώσει 
πολύ την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ως γιατρός έχετε κατακτήσει τον πάνδημο σεβασμό και αγάπη, στην 
περιοχή. Πείτε μας πώς τα καταφέρατε και ορισμένα ενδεικτικά χαρα-
κτηριστικά που αντιμετωπίσατε.

Ο γενικός γιατρός υπηρετεί για μεγάλο διάστημα, ίσως και όλο τον 
εργασιακό του βίο, στην ίδια περιοχή. Δένεσαι με τους ανθρώπους, γίνε-
σαι ένα μαζί τους, δεν μπορείς να αποστασιοποιηθείς, συναισθηματικά 
τουλάχιστον –γιατί επιστημονικά επιβάλλεται να αποστασιοποιηθείς–, 
από σοβαρά προβλήματα που βιώνουν, είτε υγείας είτε άλλα και, κυρίως, 
δεν μπορείς να αποστασιοποιηθείς από την απώλεια ανθρώπων. Αυτή 

τη δεκαετία σχεδόν που είμαι εδώ έχω γνωρίσει ανθρώπους πολύ αξιό-
λογους και αγαπητούς, που έφυγαν από τη ζωή. Αυτό με έχει πληγώσει 
συναισθηματικά…

Δημιουργείται, λοιπόν μια σχέση αγαπητική μεταξύ ασθενούς και 
γιατρού…

Ακριβώς. Και βέβαια είναι πάμπολλες οι ευχάριστες στιγμές. Τη χαρά 
τη δίνει τόσο η αναγνώριση και η αποδοχή του κόσμου όσο και, κυρίως, 
ότι έχουμε καταφέρει, με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει ένα περιφερειακό 
ιατρείο, να διαγνώσουμε σοβαρά νοσήματα σε πρώιμο στάδιο, με αποτέ-
λεσμα να δοθεί, αν όχι ριζική, πάντως σημαντική λύση σε πάρα πολλά. 
Για παράδειγμα, αρυθμιολογικά προβλήματα: και μόνο από τη μέτρηση 
της πίεσης ένας γιατρός με έμπειρο αυτί μπορεί να καταλάβει αν ο ρυθ-
μός δεν είναι φυσιολογικός. Σε συνεργασία με το Καρδιολογικό Τμήμα 
του Νοσοκομείου, αλλά και  ιδιώτες καρδιολόγους, βοηθήσαμε πολλούς 
ανθρώπους να αποκαταστήσουν αυτά τα προβλήματα. Ακόμα, είχαμε 
σημαντικές επιτυχίες όσον αφορά τη μάστιγα της εποχής σε μεταβολικό 
επίπεδο, τον διαβήτη, καθώς και σε πληθώρα αναπνευστικών προβλημάτων 
ή νοσήματα φθοράς σε ηλικιωμένους (π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια). Τέλος, 
στις κακοήθειες πολλές, κυρίως του μαστού, καταφέραμε, ευαισθητοποι-
ώντας τις γυναίκες στο θέμα της μαστογραφίας, να τις εντοπίσουμε σε 
πρώιμο στάδιο και να τις θεραπεύσουμε πλήρως. 

Με λίγα λόγια, προσπάθησα να κάνω αυτό για το οποίο είμαι ταγμένος. 
Γιατί αυτή είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: να μπορέσει ένας γιατρός 
να πείσει τους ασθενείς του να κάνουν μερικά πράγματα, ώστε να έχουμε 
να προλάβουμε αρκετά σοβαρά νοσήματα. Για μένα, η παροιμία «κάλλιο 
γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε» είναι μότο ζωής και προσπαθώ, σε 
καθημερινή βάση, σε αυτό το ιατρείο, να την κάνω πράξη.

Οι δυο μεγάλοι γιατροί της αρχαιότητας, Ιπποκράτης και Γαληνός. Από τη σελίδα 
τίτλου του ιατρικού συγγράματος του Justus Cortnumm «De Morbo Attonito», 
Λειψία 1677.

Πολιτική και μαντινάδες
Έγραψε για την εφημερίδα μας ο Στ.Γ.Κ., (Σταύρος Κλώρης) στις 
10-07-2012, στη στήλη «Σχόλια» της εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα». 
Τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια.

[...] Δεν θα μπορούσαν μνημόνιο, τρόικα, κρίση, πολιτικαντισμός 
κ.λπ. να μην αποτελέσουν -και να μην αποτελούν- προσφιλή θέματα 
των ποιητών/μαντιναδολόγων στην Κρήτη… Είναι η φαντασία και 
οι λέξεις που δίνουν και την ιδιαίτερη χροιά στο είδος.

Έτσι, στην πάντα πλούσια σε ύλη και ντόπια ενημέρωση, ευχάριστη 
σε εμφάνιση και ταξινόμηση θεμάτων περιοδική έκδοση των Αρμενιανών 
Αποκορώνου Χανίων, την «Ελευθερόπολι» (φ. 65-2012), διαβάζουμε 
τις εξής επίκαιρες πολιτικές μαντινάδες:

- για τους σημερινούς πολιτικούς (από τον Τερεζογιάννη):
«…Κάνουνε νέα κόμματα,
κομμάτια να γενούνε
 και μέσα εις την κόλαση,
 ούλοι μαζί να μπούνε».

για τον πολιτικαντισμό, τη διχόνοια και τη διαπλοκή (από την 
κα Αντ. Μηλογιαννάκη):

«…Τάξη δε λέει ποιος μπορεί
 στο χάος για να βάλει
μόνο ξανοίγει τ’ αλλουνού
τα μάθια πως θα βγάλει». Και 
«Ψεύτες και κλέφτες έχουνε
τη χώρα σ’ ομηρεία
και δεν το λέω μόνο εγώ
το γράφει κι η ιστορία».
Να είναι όλοι τους καλά, και πάντα τέτοια. 

Στ.Γ.Κ.



Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων πραγματοποίησε και φέτος με 
επιτυχία το έθιμο του Κλήδονα. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε 
στις ταβέρνες Δροσοσταλιά και Καρυδιά τις οποίες και ευχαριστούμε. 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν δυο αθλητές του χωριού. 
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Ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου
Σημείο συνάντησης όλων των Αρμενιανών 
αποτέλεσε και φέτος η γιορτή της Κοίμη-
σης της Θεοτόκου, τον 15Αύγουστο.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Ο Βασίλης Χαιρετάκης

Γιορτάστηκε και φέτο ο «Κλήδονας» στο χωριό μας
Ο Νίκος Πατεράκης για την απόκτηση χάλκινου 
βραβείου στους αγώνες στην Ελλάδα και ασημένιο 
στους αγώνες JuJitsu στο Ισραήλ και ο Βασίλης 
Χαιρετάκης για την κατάκτηση της πρώτης θέσης 
στους αγώνες ποδηλασίας το 2011 και το 2012. 
Στην συνέχεια μας διασκέδασε το συγκρότημα 
του Μιχάλη Μπακατσάκη και του Μανώλη Χα-
μογιωργάκη. Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τα ξημερώματα με άφθονο 
χορό και καλή παρέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί όλους όσους 
μας τίμησαν με την παρουσία τους και μας ενίσχυσαν οικονομικά στην 
λαχειοφόρο αγορά.

Ευχαριστούμε επίσης τα καταστήματα: Αβερκάκης Δημήτρης υδραυλικά, 
Καραβελάκης Μανώλης μίνι μάρκετ, Κουτσουπάκης Κωστής κρεοπωλείο-
τυροκομικά και Ορφανάκης Μιχάλης καφενείο για τα δώρα τους. Τις 
ταβέρνες Δροσοσταλιά και Καρυδιά που πρόσφεραν δώρο ένα γεύμα. 
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Φανή Καλούδη που πρόσφερε 
μια ζωντανή προβατίνα. Σας ευχόμαστε και του χρόνου. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου



η εφημερίδα των αρμενιανών 1313

Το μπακάλικο είχε μια χαρακτηριστική αλλά απροσδιόριστη μυρωδιά. 
Κάτι από φέτα και άλλα τυροκομικά, αλλαντικά, σαρδέλλες και ελιές 
ξυδάτες.  Φτωχικό και λιτό χωρίς κανενός είδους διακόσμηση – μόνο τα 
απολύτως χρηστικά και απαραίτητα.  Το μπακάλικο του χωριού μου. Ένας 
μικρόκοσμος γεμάτος θησαυρούς κρυμμένους μέσα σε χάρτινα κουτάκια 
διαφόρων μεγεθών - το βασίλειο του Κώστα Τερεζάκη.

Ψηλόλιγνος, με μουστάκι, πυκνά μαλλιά, ήρεμο βλέμμα, ζεστό χαμόγελο,  
φωνή σπαστή χαμηλής τάσης, έτοιμος να σε εξυπηρετήσει πρωί, μεσημέρι, 
βράδυ, Σαββατοκύριακα κι αργίες (κάτι μου θυμίζει αμυδρά αυτό)– δεν 
καταλάβαινε τίποτα ο Κώστας ή το «Κωστάκη» όπως τον φώναζαν αυτοί 
που τον ήξεραν από παιδί.  Ήταν «παντός καιρού».  

Το καφενείο δεν τον ήξερε, ούτε και οι ταβέρνες.  Μόνο σε κάποια 
εξαιρετική περίσταση έπαιρνε την κυρία Μαρίκα, τη γυναίκα του, και τις 
κόρες του και κατέβαιναν στην «Καρυδιά».  Και την επόμενη μέρα πάλι 
«απίκο» !  Το καθήκον, η οικογένεια πάνω απ’ όλα!  Με βήματα αργά, λίγο 
συρτά και ίσως λίγο ασταθή –το χαρακτηριστικό του βάδισμα- άνοιγε 
πρωί-πρωί την ξύλινη αναδιπλούμενη πράσινη πόρτα του μπακάλικου για 
να φανεί η τζαμαρία και τα ενδότερα του μαγαζιού.  

Μόλις έμπαινες στο μπακάλικο, στο βάθος, το μόνο επιβλητικό έπιπλο 
αξίας ξύλινο και ογκώδες γεμάτο συρτάρια και ράφια φορτωμένα με κάθε 
είδους πραμάτεια.  

«Έχετε σακοράφες;»
«Νομίζω κάπου έχω!»
Και νάσου και σου τις ξετρύπωνε!
Μπορούσες να του ζητήσεις κάτι θεωρητικά απίθανο να βρεθεί σε μπα-

κάλικο στους Αρμένους της εποχής εκείνης, αλλά αυτός με ένα μαγικό τρόπο 
το είχε. Νομίζω ότι και ψύλλο στ’ άχυρα θα στον έβρισκε! Προσωπικά δεν 
κατάφερα να τον πιάσω ποτέ αδιάβαστο, και τί δεν είχε;  Μυστήριο!

Όλους τους εξυπηρετούσε ο Κώστας, για όλους είχε μια ζεστή καλημέρα 
και μια καλή συμβουλή – ακόμα και για το μαγείρεμα.

«Τί να μαγειρέψω σήμερα Κώστα;»
«Να πάρεις φακές που είναι και καλόψηστες!»  Και πάντα ήταν.
Στα δεξιά της εισόδου, το «Άβατο» -ο χώρος του ψυγείου- και πίσω από 

εκεί τί;  Όσο κι αν τέντωνα το λαιμό μου δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω 
τί κρυβόταν πίσω από το ψυγείο –μπορεί τίποτα, μπορεί το παν.  Ένα 
ακόμη μυστήριο της παιδικής μου ηλικίας.  Δεν ρώτησα ποτέ να μάθω ούτε 
και θέλησα πραγματικά.  Στο κάτω κάτω τί το πιό συναρπαστικό από ένα 
άλυτο μυστήριο;

Στα αριστερά η επιβλητική ζυγαριά – εννοώ μιά πραγματική ζυγαριά 
με τα ζύγια της και όλα τα καλά της - μια πραγματική πλάστιγγα.  Μαύρη, 
σοβαρή, στιβαρή, αμείλικτη.  Σαν να σου έλεγε «Πάχυνες;  Για έλα να σε 
ζυγίσω! Για έλα αν τολμάς!»  Κι άρχιζε η τελετουργία του ζυγίσματος.  
Βάζουμε ένα βαρίδι από εδώ, άλλο ένα από εκεί, άντε και κάτι ακόμα, 
και νάτο το αποτέλεσμα! Σ’άρεσε ή όχι, ήταν αδιαπραγμάτευτο.  Αργό-
τερα πάνω της κουβάλαγε το βάρος του περιοδικού τύπου –εφημερίδες, 
περιοδικά, σταυρόλεξα και δίπλα της ένα σκαμνί ή μια καρέκλα για τον 
καλό λαθραναγνώστη. Όλοι πέρασαν από την καρέκλα του κύριου Κώστα, 
όλοι διάβασαν την εφημερίδα τους, όλοι έριξαν την ματιά τους και στα 
υπόλοιπα περιοδικά.  Άλλοι αγόραζαν κάτι τις, άλλοι όχι.  Ποτέ δεν 
μάλωσε κανένα ο Κώστας.

Θυμάμαι ώρες ατέλειωτες να διαβάζω με τη Σοφία (την κόρη του κύριου 
Κώστα και αδελφική μου φίλη), τα περιοδικά της εποχής: τα κοριτσίστικα 
-Πάτυ, Κατερίνα, Σούπερ Κατερίνα, Μανίνα, Μαριλένα (οποία σύμπτωσις)- 
τα μεγαλίστικα -Βεντέτα, Φαντάζιο, Γυναίκα, Ρομάντζο, Ταχυδρόμος-  τα 
εικονογραφημένα -Μπλέηκ, Ταρζάν, Μικρός Καουμπόυ, τα κόμικς Μίκυ 
Μάους, Τιραμόλα (!) –τι θυμήθηκα πάλι η γυναίκα- και τα βιπεράκια που μας 
έκαναν παρέα στην παραλία. Ότι διαβαζόταν τύγχανε «αμερίστου» προσοχής 

Το «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ» του Κώστα Τερεζάκη (1927-2000)

και ενδελεχών σχολίων 
στη συνέχεια.  Αργό-
τερα ακολούθησε την 
παράδοση και η Μίκα 
–η μικρή κόρη του 
κύριου Κώστα – άλλη 
μία περιοδικο-εφημε-
ριδο-βιβλιοφάγος.

Όταν ερχόταν ο 
ήλιος στο μαγαζί του 
-κάπου νωρίς το από-
γευμα- κι η ζέστη γινόταν 
αποπνικτική έπαιρνε την 

καρεκλίτσα του και ερχόταν απέναντι στο πεζοδρομιάκι μας στη σκιά, όπου 
καθόταν μαζί με τον πατέρα μου, ο ένας Κώστας να διαβάζει την εφημε-
ρίδα του κι ο άλλος Κώστας (ο μπαμπάς μου) να λύνει τα αγαπημένα του 
σταυρόλεξα.  Μια ανάμνηση που έχει τυπωθεί ακόμα και στις μνήμες των 
κοριτσιών μου. Μπόρεσε ποτέ ο κύριος Κώστας να τελειώσει την εφημερίδα 
του που τον σήκωναν κάθε τρεις και λίγο για τα ψώνια;  Τρίτο μυστήριο!

Ένα πρωινό, ο αγαπημένος μας γείτονας μας άφησε.  «Άφησε δυσαναπλή-
ρωτο κενό...»...όπως είθισται να λέγεται... Μερικές φορές ακόμα και τώρα, 
στα καλοκαίρια της ώριμής μου ηλικίας, μέσα στη ντάλα του καλοκαιριού 
κι ενώ το πράσινο της πόρτας αντιπαραβάλλεται με το εκτυφλωτικό άσπρο 
του φρεσκοσοβαντισμένου τοίχου νομίζω πως τον βλέπω να μαζεύει τα 
περιοδικά και τις εφημερίδες της ημέρας, που το λεωφορείο της γραμμής 
πέταξε στο δρόμο έξω από το μαγαζί... 

Γράφει η Μαριλένα Κ. Νικολάου-Κουτσουπάκη

Φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές του «Κωστακιού»,  Κώστα Τερεζάκη, από 
το αρχείο της οικογένειάς του.
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Στη μνήμη Ελένης Καλλιβρετάκη

Έφυγε από κοντά μας μιά 
από τις τελευταίες εργάτριες 
γης του χωριού. Ήρθε νύφη 
στους Αρμένους το 1962, 
έδωσε δυο δύσκολους αγώνες. 
Ο πρώτος ήταν με διάφορες 
σκληρές εργασίες, η τσάπα, 
το μάζεμα της μπάμιας. Γι 

αυτό τον αγώνα στο τέλος ήταν ευχαριστημένη. 
Ο άλλος, πιο σκληρός αγώνας ήταν αυτός με την 
αρρώστια της, εδώ και πέντε χρόνια, που πάλεψε 
όσο μπορούσε, αλλά στο τέλος τον έχασε. Εγώ που 
την γνώριζα πάνω από μισό αιώνα, πάντα είχε να πει 
ένα καλό λόγο και για μένα. Γι αυτό την ευχαριστώ. 
Καλό ταξίδι θεία. 

Ο ανηψιός σου Γιώργης.

Στη μανούλα Καλλιβρετάκη Ελένη

«Nα μην κλάψεις, παιδί μου, όταν πεθάνω». Έτσι 
μου ’χες πει όταν ήμουν μικρή... και έφυγες τώρα 
που είμαι πια μεγάλη... Μα δεν αλλάζει τίποτα, τώρα 
κλαίω πιότερο κι από μικρό παιδί, γιατί τώρα που σε 
έχασα κατάλαβα πώς πονάει, όταν φεύγει κάποιος 
που αγαπάς. Ήσουν τόσο βαθιά ριζωμένη στη ζωή 
μου, που μου φαίνεται πως συνέβη σε όνειρο όλο 
αυτό. Περιμένω πως θα ξυπνήσω και θα ’σαι πάλι 
κοντά μου, γιατί ήσουν πάντα τόσο δυνατή που 
δεν περίμενα πως θα πάθαινες ποτέ κακό. Ήσουν 
η καλύτερη σύζυγος, μητέρα και γιαγιά και θα ζεις 
πάντα μέσα από εμάς που δεν θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε 
για σένα που άδειαζες τον εαυτό σου, χωρίς να 
βαρυγκωμάς, για να γεμίζεις τους υπόλοιπους. 
Τρεχούμενη πηγή η ψυχή σου που μόνο έδινε χωρίς 
να ζητά ανταλλάγματα. Όσοι σε γνώρισαν, γιαγιά, 
έμαθαν, κατάλαβαν και ένιωσαν τι θα πει αγάπη 
και μεγαλοψυχία, γιατί είχες πάντα μια αγκαλιά που 
τους χωρούσε όλους. Αχ, αυτή η αγκαλιά σου... πόσες 
χαρές και πόσες λύπες φιλοξένησε... Σε ευχαριστούμε 
για όλα όσα έκανες για εμάς, θα σε αγαπάμε και θα 
σε σκεφτόμαστε πάντα.

Τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου

Αυτοί που φεύγουν...

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

Αποβιώσαντες 
• Πέθανε και ετάφη στο Κλίβελαντ, στις 17 

Απριλίου, ο Σπύρος Δετοράκης, του Παναγιώτη 
και της Ζαχαρένιας, ετών 91.

• Πέθανε και ετάφη 
στο νεκροταφείο του 
Προφήτη Ηλία στους Αρ-
μένους, στις 27 Ιουνίου, 
ο Μανώλης Λουράκης, 
ετών 88. Ο Μανώλης ήταν 
πατέρας του Γιάννη, και 
παππούς του Μανώλη 

και της Ευαγγελίας. 

• Πέθανε στις 27 Ιουνίου ο Ντίνος Τριαρίδης, 
στην Θεσσαλονίκη, και ετάφη στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Χριστοφόρου στην Τούμπα, ετών 73. 
Ο Ντίνος ήταν σύξυγος της Όλγας Φρεσκάκη 
και πατέρας του Θανάση, του Στέφανου και 
του Νικόδημου.

• Πέθανε και ετάφη στο νεκροταφείο του Προφήτη 
Ηλία στους Αρμένους, την Τρίτη 7 Αυγούστου, 
η Ελένη Καλλιβρετάκη, ετών 75. Η Ελένη ήταν 
σύζυγος του Αντώνη και μητέρα της Κυριακής, 
του Γιώργου και της Μαρίας. 

• Πέθανε και ετάφη στο κοιμητήριο του Προφήτη 
Ηλία στους Αρμένους, στις 7 Σεπτεμβρίου 2012, 

η Αλεξάνδρα Κα-
λουδάκη, χήρα του 
Στάθη, το γένος Χρι-
στοδουλάκη, ετών 
82. Η Αλεξάνδρα 
ήταν μητέρα του Μα-
νώλη, του Γαβρίλη, 
και της Ειρήνης.

Στη μνήμη Ντίνου Τριαρίδη

Έφυγε ο αγωνιστής, ο πολιτικός, ο πα-
νεπιστημιακός, ο γιατρός, και Αρμενιανός 
γαμπρός, άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, 
αισιόδοξος και εργατικός, Ντίνος Τριαρί-
δης. Ο Ντίνος Τριαρίδης γεννήθηκε το 1939 
στο Κιλκίς. Οι γονείς του, Θανασάκης και 
Αγγελική Τριαρίδου, ήταν πρόσφυγες από 
την Ανατολική Θράκη. Στα γυμνασιακά 
του χρόνια, μετά το θάνατο του πατέρα 
του, η οικογένεια ήρθε στη Θεσσαλονίκη. 
Αποφοίτησε από το 2ο Γυμνάσιο Αρρένων 

και εισήχθη στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σπούδασε επίσης Οδοντιατρική και Πο-
λιτικές Επιστήμες. Διδάκτορας της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, εκλέχτηκε αναπληρωτής 
καθηγητής Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Θερμός υπερασπιστής της διά βίου 
μάθησης, αγωνίστηκε για τη διαρκή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των γιατρών μέχρι 
τη συνταξιοδότησή του, ως καθηγητής της Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Παράλληλα με τις σπουδές του ανέπτυξε πλούσια δράση στο συνδικαλιστικό κίνημα 
και πρωτοστάτησε στους αγώνες του 15% για την παιδεία και το 1-1- 4. Φλογερός ομιλητής, 
ηγετική φυσιογνωμία της γενιάς του, σημάδεψε με την παρουσία του τους προδικτατο-
ρικούς φοιτητικούς αγώνες.

Ο ίδιος ο Ντίνος Τριαρίδης έγραφε για το βιογραφικό του τα εξής: «Σπούδασα, δίδαξα 
και συνδέθηκα για 50 περίπου χρόνια με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και την Ιατρική του σχολή (1956-2004). Υπήρξα φοιτητής της, εκπρόσωπος των φοιτητών, 
πανεπιστημιακός βοηθός, εντεταλμένος επιμελητής, εκπρόσωπος των γιατρών, εκπρόσωπος 
του ΕΔΠ, λέκτορας, επίκουρος, εκπρόσωπος του ΔΕΠ, αναπληρωτής καθηγητής. Σ’ όλη 
τη ζωή μου ήμουν αφιερωμένος στην εκπαίδευση».

Στη διάρκεια της δικτατορίας, ο Ντίνος Τριαρίδης συνελήφθη, βασανίστηκε και εκτο-
πίστηκε στο Φουρνά και στη Μακρακώμη για τρία χρόνια. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του 
ΠΑΣΟΚ το 1974, ενώ κατέβηκε για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής στο νομό Κιλκίς. 
Εξελέγη 4 φορές βουλευτής Κιλκίς (1989 - 1996) και υπήρξε από το 1993 έως το 1996 
υπουργός Μακεδονίας - Θράκης.

Τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του, μοίρασε το χρόνο του ανάμεσα στην αγάπη του 
για τη γη, στο κτήμα του στη Γρίβα, και τη συγγραφή και συγκέντρωση υλικού για ένα 
μνημειώδες έργο καταγραφής της ιστορίας του ΑΠΘ, χωρισμένο σε 4 τόμους - περιόδους: 
από το 1926 ως τη δικτατορία Μεταξά, από το 1936 ως το 1945, από το 1945 ως το 1974 
και από το 1974 ως σήμερα, το οποίο σκόπευε να προσφέρει στο ΑΠΘ, ώστε κάποια 
στιγμή, εμπλουτισμένο, να δει το φως της δημοσιότητας.

Παντρεμένος με την συγχωριανή μας, Όλγα Φρεσκάκη, κόρη του αξιωματικού της χω-
ροφυλακής Στέφανου Φρεσκάκη στο σπίτι του οποίου είχαν βρει καταφύγιο την περίοδο 
της χούντας αρκετοί αγωνιστές. Με την Όλγα απέκτησε τρεις γιους: τον Θανάση και τον 
Στέφανο που είναι γιατροί, και τον Νικόδημο που είναι μουσικός, και πέντε εγγόνια.
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Αγαπητέ κ. Τσακιράκι,
τα θέματα που παρουσιάζεις ενυπόγραφα στην «Ελευθερόπολη» του β’ τριμήνου 2012, 

αξίζουν πολλά βραβεία.
Περιεκτική και επιτυχημένη η περιγραφή της Απτέρας, για να σταματήσουν να απορούν 

πολλοί, ακόμη και σήμερα, για ποιο λόγο δόθηκε το όνομα αυτό στα Μεγάλα Χωράφια.
Πρωτότυπο το δεύτερο θέμα σου. Για πρώτη φορά νομίζω παρουσιάζεται στον Τύπο 

ονομαστικός κατάλογος μεταναστών μιας περιοχής, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα χωριά 
τους στις αρχές του περασμένου αιώνα για να μεταβούν στις ΗΠΑ, αναζητώντας μια 
καλύτερη τύχη.

Καλή δύναμη στα υψηλά σου καθήκοντα και στην προσπάθειά σου να φτάνει στην 
ώρα της στα χέρια μας κάθε τρίμηνο η καλή Αρμενιανή Εφημερίδα.

Με πολλή εκτίμηση
Γιάννης Κ. Λεντάρης, Αθήνα, 6 Ιούλη 2012

Επιστολές αναγνωστών

Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το επόμενο φύλλο θα πρέπει να έχει φτάσει στην 
εφημερίδα μέχρι 20/11/2012.

Δωρεές στην ενορία
Στην Ενορία Αρμένων προσέφεραν τα παρακάτω:
Στη μνήμη Μαρίας Κουρομιχελάκη, τα παιδιά, συγγενείς και φίλοι προσέφεραν 

για τις ανάγκες της ενορίας 210€ 
Στη μνήμη των γονέων της, η Κατίνα Χαιρετάκη του Αντωνίου προσέφερε 100€. 
Στη μνήμη Μανώλη Λουράκη, προσέφεραν αντί στεφάνου: τα παιδιά και τα εγγόνια 

το ποσό των 100€, η οικογένεια Αργυρώς Ζουμαδάκη 50€, η οικογένεια Σταυρούλας 
χήρας Γεωργίου Λουράκη 50€, η οικογένεια Βασιλείου Τερεζάκη 50€, η οικογένεια 
Λάμπρου Ανδρουλάκη 50€, η οικογένεια Ιωάννου Φουντουλάκη 50€, η οικογένεια 
Βαγγέλη Κόκκινου 50€. 

Στη μνήμη Χρυσής Κουρομιχελάκη, η οικογένειά της προσέφερε 50€. 
Στη μνήμη των γονέων, για τις ανάγκες του ναού μας, η οικογένεια Ιωάννου 

Λουράκη προσέφερε 100€. 
Στη μνήμη ΧρήστουΤσιτσιρίδη, η οικογένειά του προσέφερε 50€.
Επίσης στην ενορία προσέφεραν, η οικογένεια Παπαδάκη Ευστρατίου 100€, 

Ανώνυμος, 300€, η Ορφανάκη Μαρία. Στη χάρη της Παναγίτσας προσέφερε κεριά. 
προσέφεραν

Για τη λαχειοφόρο αγορά της Παναγίας, το εκκλησιαστικό συμβούλιο ένα αρνί 10 
κιλά, η Καβρουλάκη-Ανδρουλάκη Βασιλεία ένα κεντητό σεμέν και η οικογένεια Τερεζάκη 
Σπύρου του Χαραλάμπους πέντε διάφορα ποτά και ένα σετ καλλυντικών.

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  
Ο πρόεδρος εφημέριος Εμμανουήλ Νικολακάκης, πρωτοπρεσβύτερος

Η ιστορική - λαογραφική παράδοση  
του Αποκόρωνα 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΥΟ  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Δύο βιβλία σταθμοί στην ιστορική, λογοτεχνική και 
λαογραφική παράδοση του Αποκόρωνα παρουσιά-
στηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου στο Ιδρυμα «Αγία Σοφία», 
στο πλαίσιο εκδήλωσης για την προστάτιδά του Αγία. 
Τα βιβλία του Στέφανου Κ. Φρεσκάκη «Οι Αρμένοι 
στο παρελθόν» και του Σήφη Πετράκη «Ορεινές 
Μαδαρίτικες Αθιβολές τσ’ Ασηγωνιώτικης ρίζας» 
παρουσιάστηκαν στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων 
του Ιδρύματος.

Το βιβλίο του Σ. Φρεσκάκη παρουσίασε ο ιστορικός 
ερευνητής Χαράλαμπος Μπουρνάζος. «Θα μπορούσαμε 
να το χαρακτηρίσουμε ως απομνημόνευμα με ηθογρα-
φικά και πληροφοριακά στοιχεία και ως μία πηγή της 
ιστορίας των Αρμένων. Αυτή είναι η προσφορά, η αξία, 
αλλά και ο χαρακτήρας του βιβλίου και υπ’ αυτό το 
πρίσμα πρέπει να κριθεί. Ως προσπάθεια ερασιτεχνικής 
συλλογής στοιχείων και όχι ως σύνθεση ιστορίας, η οποία 
είναι δουλειά επόμενων ερευνητών και ιστορικών», 
ανέφερε ο κ. Μπουρνάζος. Ο ερευνητής επεσήμανε πως 
το βιβλίο προσφέρει χρήσιμα στοιχεία οικονομικής, 
πολιτιστικής, οικιστικής, δημογραφικής και πολιτικής 
ιστορίας του χωριού, παραθέτοντας τμήματα του έργου 
του Σ. Φρεσκάκη.

Ο Βαγγέλης Κακατσάκης παρουσίασε το βιβλίο 
του Σήφη Πετράκη. «Όσο ζει, αναπνέει και σωφρονεί, 
για να θυμηθώ τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη στον 
«Λαμπριάτικο Ψάλτη», δεν θα σταματήσει ο Σήφης 
Πετράκης να γράφει ασηγωνιώτικες ιστορίες και να 
διασώζει το πρόσωπο της απάνω Κρήτης, όπως θα ’λεγε 
και ο Νίκος Καζαντζάκης, είπε στον πρόλογό του ο κ. 
Κακατσάκης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ  
και ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Ενημερωτική ομιλία με θέμα, Παθήσεις του κατώτερου Ουροποιητικού σε άνδρες και 
γυναίκες - Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη αδένα, Καρκίνος του Προστάτη και Ακρά-
τεια Ούρων που ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες, διοργάνωσε ο Δήμος Αποκορώνου διά της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Αρμένων. Κύριος 
εισηγητής ήταν ο κ. Γλαρίτης Ν. Δημήτριος, χειρουργός - ουρολόγος - ανδρολόγος. 

Στη συνέχεια, την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στις 9 π.μ στην αίθουσα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου στους Αρμένους πραγματοποιήθηκε δωρεάν έλεγχος - εξέταση για όλους τους 
ενδιαφερόμενους δημότες του Αποκόρωνα άνω των 50 ετών, με στόχο την πρόληψη, την 
έγκαιρη κι έγκυρη διάγνωση τυχόν νοσήματος.

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού 
Ιδρύματος "ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ" ανακοινώνει ότι τη φετινή 
ακαδημαϊκή χρονιά 2012 -2013 θα φιλοξενήσει 
φοιτητές - σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
καταγόμενους από την Κρήτη, στα δύο κτήρια του 
Ιδρύματος.

Η διαμονή των φοιτητών πραγματοποιείται σε 
δίκλινα δωμάτια, σύγχρονες εγκαταστάσεις και 
περιλαμβάνει καθημερινή σίτιση.

Έντυπα των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να προμηθευτούν από τη Γραμματεία ή από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.kritikiestia.gr
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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 

Aνώνυμη Χανιά 50€
Μπουτσαράκη Ελένη Αρμένοι 5€
Ράμνος Ραμνιώτης  Ραμνή  30€
Τερεζάκη Αναστασία  
του Μιχαήλ  Αρμένοι  25€
Κουράκης Θόδωρος Αρμένοι 25€
Παπουτσάκης Γεώργιος  
του Ελευθερίου  Αθήνα  200€
Μαρινάκης Νικόλαος Αθήνα  50€
Λεντάρης Γιάννης Αθήνα  50€
Μαρινάκης Μιχάλης Αρμένοι 30€
Χαλβαδάκης Λευτέρης Αρμένοι 20€
Καλούδη Φανή Αρμένο 10€
Αβερκάκη Ειρήνη Αρμένο 30€
Ορφανάκης Μιχάλης Αρμένο 20€
Τερεζάκης Λευτέρης  
του Χαραλάμπους Αρμένοι 30€
Στυλιανομανωλάκη Χρυσούλα Αρμένοι   20€
Τερεζάκης Σπύρος Αθήνα 50€
Almond David Manchester  20€
Παπαδάκης Χαράλαμπος Χανιά 50€
Κοκκάκη Ελένη Αρμένοι 10€
Λαγαράκης Νίκος Αθήνα 20€
Καλλιβρετάκης Μιχάλης Χανιά 50€
Χριστοδουλάκης Γιάννης  
του Νικολάου Αθήνα 50€
Πριπάκης Παναγιώτης Αθήνα 25€
Πριπάκη-Πατσουράκη Ελισάβετ Χανιά    25€
Πατσουράκης Ευτύχης Χανιά 20€
Πολυχρονάκης Πολυχρόνης  
του Μιχαήλ Αθήνα 50€
Χαριτάκη-Κόρκου Τέρψη Αμερική 100€
Χαριτάκη-Ρούμελη Μαίρη Αμερική 100€
Γαμπάς Εμμανουήλ Αμερική 30€
Καβρουλάκη Αφροδίτη Αθήνα 200€
Καλογερής Μανώλης Χανιά 100€
Μαμαλουκάκη – Φρεσκάκη  
Χρυσούλα Αθήνα 25€
Θεοφίλου Χριστίνα Αθήνα 25€
Καλλιβρετάκη - Νικολάου  
Ευαγγελία  Χανιά 20€
Χελιουδάκη Αργυρώ Αθήνα 20€
Λαμπαθάκης Βασίλης Αθήνα 900€
Χριστοδουλάκη-Τσουβαλάκη  
Αναστασία Χανιά 30€
Παπαγιαννάκης Γιάννης Χανιά 50€
Κουτσουπάκης Στέφανος  
του Αντωνίου Αρμενοι 50€
Ανώνυμος στη μνήμη  
Μανούσου Στρατή Τσιτσιρίδη Χανιά     50€
Μπικάκη Μαρία Αθήνα 40€
Παπαδάκης Γιάννης του Μαθιού Αθήνα    20€
Μπουλιτσάκη Μαριάνθη Χανιά 30€
Τσακιράκι Πελαγία Ρέθυμνο 100€
Παπαδάκης Γιάννης 
του Στρατή Αρμενοι 100€
Πατηνιωτάκη Σοφία Αρμένοι 20€
Κουτσουπάκη Παύλου Γεωργία Χανιά    30€
Μπουντάκης Γιάννης Αθήνα 50€
Καραγιαννάκη Κατίνα Χανιά 20€
Τσακιράκης Γεώργιος  
του Γεωργίου Αθήνα  50€
Κοτρωνάκης Γεώργιος  
στη μνήμη Ελ. Καλλιβρετάκη Αρμένοι  30€
Μπουντάκης Παναγιώτης Αθήνα 40€
Μανατάκη Μαρία, Νίκος, Γιάννης  
στη μνήμη του συζύγου και  
πατέρα τους Γεωρ. Μανατάκη Αθήνα 50€
Παπαδοπούλου Μανταδάκη Κυριακή  50€

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

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

Η Κουρομιχελάκη Μαρία του Αντωνίου και  
της Ευαγγελίας, πέτυχε στο τμήμα Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Ο Λουράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη και της 
Ευαγγελίας, πέτυχε στο τμήμα Νομικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Μαντωνανάκης Εμμανουήλ Αλέξανδρος 
(Μέλιος), πέτυχε στο τμήμα Μουσικής Τεχνο-
λογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης, στο 
Ρέθυμνο.

Η Μουντοκαλάκη Γεωργία του Νικολάου και 
της Αντωνίας, πέτυχε στο τμήμα Πολιτι-
κών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης, στο 
Ηράκλειο.

Η Μωραΐτάκη Δέσποινα του Στέφανου και της 
Χριστιάν, πέτυχε στο τμήμα Διατροφής και 
Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, στη Σητεία.

Ο Νικάκης Βασίλειος του Ηλία και της Ιουλίας, 
πέτυχε στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Ο Παπαμαρκάκης Κωνσταντίνος του Γιάννη και 
της Αθανασίας, πέτυχε στο τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Πατεράκη Δέσποινα του Στυλιανού και της 
Αγλαΐας, πέτυχε στο τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα 
Χανιά.

Ο Πατεράκης Μιχαήλ του Στυλιανού και της 

Αγλαΐας, πέτυχε στο τμήμα Μηχανολογίας 
του ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Η Προεστάκη Ευτυχία του Κωνσταντίνου και 
της Παρθενόπης, πέτυχε στο τμήμα Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. 

Η Προεστάκη Στυλιανή - Κωνσταντίνα του 
Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, πέτυχε 
στην Οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. 

Η Στυλιανομανωλάκη Άννα του Αναστασίου 
και της Σμαράγδης, πέτυχε στο τμήμα Λογο-
θεραπείας του ΤΕΙ Καλαμάτας.

Ο Τσιτσιριδάκης Κυριάκος του Σταύρο και της 
Νικολέττας, πέτυχε στο τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
στο Ρέθυμνο.

Η Τσιτσιρίδη Μαρία του Γιάννη και της Αγγε-
λικής, πέτυχε στο τμήμα Αισθητικής και 
Κοσμετολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Η Χαλβαδάκη Ειρήνη του Αντωνίου και της 
Ευαγγελίας, πέτυχε στο τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Ψωμά Σοφία του Γεωργίου και της Τούλας, 
πέτυχε στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Στους επιτυχόντες, η «Ελευθερόπολις» και 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, 
εκφράζομε τα θερμά συγχαρητήριά μας, ευχό-
μαστε καλές σπουδές, και πάντα επιτυχίες 
στη ζωή τους. Στους γονείς και συγγενείς, 
ευχόμαστε να τους χαίρονται και να τους 
καμαρώνουν.

Επιτυχίες

Ο Γιώργος Μιχελογιάννης, εγγονός του γιατρού, 
έγινε διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο Stanford, ενός 
από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. 
Οι σπουδές του χρηματοδοτήθηκαν από το 
πανεπιστήμιο αυτό (υποτροφία). Στη συνέχεια πήρε 
μια θέση σε ένα υψηλού επιπέδου ερευνητικό 
κέντρο.

Αριστεύσαντες

Από τα παιδιά του χωριού μας που σπουδάζουν 
στο Βάμο αρίστευσαν φέτο η Καλλιβρετάκη 
Μαρία του Μανώλη στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου 
με 19 και 7/13, η Χαλβαδάκη Ασπασία του 
Βασίλη στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου με 19 και 
1/13, και η Χαλβαδάκη Ειρήνη του Αντώνη στην 
Γ΄ τάξη του Λυκείου με 18,5.

Συγχαρητήρια

Θερμά συγχαρητήρια, στη Μικαέλα Γεωρ-
γίου Μαρινάκη που αρίστευσε στη Β’ τάξη 
του Γυμνασίου με 19,5. Ο παππούς Μιχάλης 
και η γιαγιά Κατίνα την συγχαίρουν και της 
εύχονται πάντα επιτυχίες.

Λόγω πληθώρας επίκαιρης ύλης, αναβάλ-
λουμε για το επόμενο φύλλο την συνεργασία 
που μας έστειλε ο Ράμνος Ραμνιώτης και 
που αφορά στην προέλευση και την ονο-
μασία του χωριού μας, καθώς και τη στήλη 
Βιβλιοπαρουσίαση.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2012

Συγχαρητήρια

Θερμά συγχαρητήρια στην εγγονή μου Σοφία 
Ψωμά, για την επιτυχία της στις πανελλήνιες 
εξετάσεις και την εισαγωγή της στο τμήμα 
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Σοφία Πατηνιωτάκη.


