
ΑΡΜΕΝΟΙ

Ο Κωστής Παλαμάς γεννήθηκε στην 
Πάτρα στις 13 Γενάρη του 1859. Αρχικά 
σπουδάζει νομική, την οποία εγκαταλεί-
πει για χάρη τής λογοτεχνίας. Αρχίζει 
να δημοσιεύει από δεκάξι χρονών και 
το 1886 θα κυκλοφορήσει η πρώτη του 
συλλογή στη δημοτική, «Τα τραγούδια της 
πατρίδος μου», ενώ το δεύτερο βιβλίο του, 
ένα από τα καλύτερα έργα του, ο «Ύμνος 
της Αθηνάς», βραβεύεται το 1892 στον 
«Φιλαδέλφειον ποιητικόν αγώνα». 

Το 1897 παντρεύεται από έρωτα τη 
Μαρία Βάλβη και αποχτά μαζί της τρία 
παιδιά: το Λέανδρο, τη Ναυσικά και τον 
μικρό Άλκη, που πέθανε τεσσάρων χρο-
νών βυθίζοντας τον ποιητή στο πένθος 
και δίνοντάς του την έμπνευση για το 
πασίγνωστο θρηνητικό τραγούδι του «ο 
τάφος».

 Το 1897 διορίζεται, τιμητικά, γενικός 
γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Κωστής Παλαμάς δημοσιεύει τη συλ-
λογή «Τα μάτια της ψυχής μου», η οποία 
βραβεύεται, το 1890, το 1898, δημοσιεύει 
το «'Αστυ» και τον «Τάφο», το 1900 γράφει 

τους «Χαιρετισμούς της Ηλιογέννητης», 
το 1904 την «Ασάλευτη Ζωή», το 1907 
τον «Δωδεκάλογο του Γύφτου», το 1910 
την «Φλογέρα του Βασιλιά», το 1919 «Τα 
Δεκατετράστιχα», τα οποία δημοσιεύο-
νται και στην Αλεξάνδρεια και το 1928 
δημοσιεύει τους «Δειλούς και σκληρούς 
στίχους» (Σικάγο). 

Το 1915 παίρνει το Αριστείο Γραμμά-
των και Τεχνών και, το 1927, εκλέγεται 
μέλος –από τα πρώτα- της Ακαδημίας των 
Αθηνών, και το 1930 γίνεται Πρόεδρος 
της Ακαδημίας. 

Πεθαίνει στην Αθήνα, στις 27 Φεβρου-
αρίου 1943, μέσα στο σκοτάδι της ιτα-
λογερμανικής κατοχής. Ο θάνατός του 
συνταράζει την Ελλάδα και η πάνδημη 
κηδεία του μετατρέπεται σε εκδήλωση 
αντίστασης του ελληνικού λαού εναντίον 
του Γερμανού κατακτητή. Τον αποχαιρετά ο 
Άγγελος Σικελιανός, σαλπίζοντας εγερτήριο 
σάλπισμα λευτεριάς: «Ηχήστε οι σάλπιγγες! 
Καμπάνες βροντερές –δονήστε σύγκορμα 
τη χώρα πέρα ως πέρα!», ενώ τα πλήθη 
του λαού ψάλλουν τον Εθνικό Ύμνο.

Οι Πατέρες
Του Κωστή Παλαμά

Παιδί, το περιβόλι μου  
που θα κληρονομήσεις, 
όπως το βρεις κι όπως το δεις  
να μη το παρατήσεις.

Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά  
και φράξε το πιο στέρεα, 
και πλούτισε τη χλώρη του  
και πλάτηνε τη γη του, 
κι ακλάδευτο όπου μπλέκεται  
να το βεργολογήσεις, 
και να του φέρεις το νερό  
το αγνό της βρυσομάνας.

Κι άν αγαπάς τ’ ανθρώπινα 
κι όσα άρρωστα δεν είναι, 
ρίξε αγιασμό και ξόρκισε  
τα ξωτικά, να φύγουν, 
και τη ζωντάνια σπείρε του  
μ’ όσα γερά, δροσάτα.

Γίνε οργοτόμος, φυτευτής,  
(γίνε) διαφεντευτής. 
.......................................................................

Νοσταλγία
Αγναντεύω, πατέρα, από τον Υμηττό
το ηλιοβασίλεμα πέρα στο Φάληρο,
αναζητώ το πυκνό φύλλωμα της βελα-
νιδιάς,
και τη φθαρμένη κουρελού. 

Ακουμπισμένη στο στέρεο κορμό
νοσταλγώ την ψάθινη καρέκλα 
και την ανάγνωση της εφημερίδας 
στο παλιό καφενείο.

Ύστερα από αλλεπάλληλες 
γραφές κι αναγνώσεις
προσδοκίες, οράματα, 
ενοχές κι άλλα κάλπικα νάζια-

αξιολογώ κι επανέρχομαι:
η πλατεία, το παλιό καφενείο 
κι ο γέρος μας πλάτανος
τα «μεγάλα ελάχιστα» της ζωής. 

Πόπη Γαβριλάκη - Λαμπρινέα 

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

• σελ. 2: Καλοκαιρινός στοχασμός, 
του Μανώλη Πιπεράκη

• σελ. 3: Η Ροδαρά μας, του Χαρά-
λαμπου Ελευθεροπολίτη

• σελ. 4: Κοινωνικά
• σελ. 5: Σκακιστικό τουρνουά «Απο-

κόρωνας 2014»
• σελ. 6: Ο δάκος 
• σελ. 7: Το Γραμματσάκι, του γερω-Χα-

ράλαμπου
• σελ. 8: Οι παλαιικές μας φωτο-

γραφίες
• σελ. 9: Εκδρομή Αυγούστου 2014, 

της Μαριάννας Γαλανάκη
• σελ. 10,11:  Δημοτικό Σχολείο 

Αρμένων (η συνέχεια)
• σελ. 12: Οι νέες δημοτικές αρχές
• σελ. 14,15: Αυτοί που φεύγουν…     
• σελ. 16: Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και 

αριστεύσαντες

Ο Κωστής Παλαμάς, ελαιογραφία του Επ. Θωμό-
πουλου, συλλογή Ακαδημίας Αθηνών.

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο τεύχος, νέος Δήμαρ-
χος Αποκόρωνα είναι ο Χαρ. Κουκιανάκης. Το νέο τοπικό 
συμβούλιο Αρμένων αποτελείται από τους:  Τερεζάκη Πέτρο 
Πρόεδρο, Ροκάκη – Καλούδη Στυλιανή και Πριπάκη Γιώργο, 
μέλη. Επίσης, δημοτική σύμβουλος εκλέχτηκε και η συγχω-
ριανή μας Τερεζάκη Ρένα, που ήδη ανέλαβε και καθήκοντα 
Αντιδημάρχου. Η «Ελευθερόπολις» εύχεται σε όλους τους 
εκλεγμένους στο Δήμο, να έχουν μια επιτυχημένη θητεία, 
ανάλογη των προσδοκιών τους και των διακηρύξεών τους, 
και να μην ξεχάσουν το χωριό μας και τους ανθρώπους του. 
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Οι νέες δημοτικές αρχές

Περισσότερα στη σελίδα 12 

Φθινόπωρο 2014

Φωτογραφία από http://www.apokoronaslife.gr/
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όλα στον «μηχανοδηγό». Καλά 
αυτός. την έχει την ευθύνη του. 
Αλλά κι εμείς;  Όταν τρώγαμε 
δεν σκεπτόμασταν; Μωράκια 
πεινασμένα ήμασταν; Άντε τώρα 
να ρίξουμε τη χοληστερίνη, να 
ελαττώσουμε το βάρος μας και 
να ξαναβάλουμε το τραίνο στις 
ράγες του, για να μας πάει στον 
προορισμό μας. Εύκολο είναι; 
Καθόλου! Γι’ αυτό λέμε υπό 
έλεγχο τώρα, ώσπου να δούμε τι 
θα πουν, τελικά, οι ‘ειδικοί’ για 
το μέλλον μας, και τι ‘θεραπείες’ 
θα αποφασίσουν (αυτοί) πως 
πρέπει να εφαρμόσουμε (εμείς), για να 
βελτιώσουμε την κλονισμένη μας ‘υγεία’.  

Μα, άστε τα αυτά και κάντε στην 
άκρη! Έρχονται οι «τριμερήτες» του Δεκα-
πενταύγουστου! Δεν τους είδατε στην 
τηλεόραση; Όλο χαρές και όνειρα, για τις 
τρεις-τέσσερις μέρες που προσπαθούν να 
εξασφαλίσουν μακριά από την Πρωτεύ-
ουσα. Την άστοργη μάνα που δε νοιάζεται 
ιδιαίτερα για τα παιδιά της. Γι’ αυτό και 
την εγκαταλείπουν –πατείς με πατώ σε– 
με κάθε μέσον. Και την αφήνουν στην  
τύχη της, αναζητώντας τη δροσιά και 
την ξενοιασιά, μακριά από την «αρένα» 
του πρέπει και του πλήρωνε. Σε εξοχικά, 
πατρικά, ενοικιαζόμενα. Σε παραλίες 
και βουνά. Εκεί που περιμένουν πως θα 
συναντήσουν τη ζωή και θα χαρούν μαζί 
της το πιο ερωτικό τους ραντεβού. Της 
χρονιάς ολόκληρης. Ίσως –γιατί όχι;– και 
του βίου τους ολόκληρου. Μόνο ο Θεός 
μπορεί να ξέρει τι τους επιφυλάσσει η 
καλή τους μοίρα...

Πάει και ο Δεκαπενταύγουστος, φεγ-
γίζει ο Σεπτέμβρης. Σακίδια και βαλίτσες 
αρχίζουν να κλείνουν, σιγά-σιγά, ανόρεχτα. 
Ανοίγουν τα τετράδια των απολογισμών. Το 
μολύβι στο χέρι, αναποφάσιστο, διστάζει  
να ακουμπήσει το χαρτί.  Τι να γράψει; 
Όλα είναι σχετικά. Άλλος βλέπει το καλό 
πεντάκαλο, κι άλλος το βλέπει λίγο. Οι 
ζυγαριές της αξιολόγησης ζυγίζουν υπο-
κειμενικά. Περάσαμε καλά, δεν περάσαμε, 
βρήκαμε αυτό που αναζητούσαμε, δεν 

το βρήκαμε. ή μήπως χάσαμε το χρόνο 
μας άδικα; Έλα, μολυβάκι μου, άρχισε 
να γράφεις. Μα, κοίτα, μην κάνεις τη 
μέρα νύχτα –προς Θεού! Στο σκοτάδι, 
αντίθετα, ρίξε όσο φως μπορείς. Κάτι 
καλό θα βρεις, αν ψάξεις με προσοχή. 
Ξεκίνα, λοιπόν!

Το καράβι σηκώνει άγκυρες. Μερικοί 
αναπολούν τις ωραίες στιγμές που πέρασαν, 
και χαίρονται. Κάποιοι άλλοι ξαναφέρνουν 
στο μυαλό τους τις υποχρεώσεις που τους 
περιμένουν από την επομένη κιόλας. Την 
αναπόφευκτη ρουτίνα της επανάληψης. 
Της επιστροφής στα ίδια και τα ίδια. Και 
μελαγχολούν. Μα υπάρχουν κι εκείνοι 
που σκέπτονται τους υπόλοιπους. Αυτούς 
που δεν ξεκίνησαν καν. Τους άνεργους, 
άπορους, μικροσυνταξιούχους, μοναχι-
κούς. Που δεν τους τρομάζει η ρουτίνα 
της επανάληψης, αλλά η μελαγχολία 
της μονοτονίας του τίποτα. Αυτούς που 
κάποτε μπορούσαν, μα τώρα αδυνατούν. 
Ακόμα και να μιλήσουν. Μα, αν τους κοι-
τάξεις κατάματα, μιλάει το βλέμμα τους, 
το γεμάτο παράπονο: «Τι σουβλάκι και 
μπυρίτσα, κύριέ μου; Ψωμάκι υπάρχει; 
Λαδάκι; Αν βρίσκαμε και κανένα Ευρώ 
να πληρώσουμε τη ΔΕΗ, τι καλά που θα 
’τανε! Και ας μην κάναμε ποτέ διακοπές. 
Αυτές μας έλειπαν τώρα…»   

Το λιμάνι φάνηκε, το παραμύθι τελειώ-
νει. “Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του”, 
όπως έλεγαν οι παλιοί μας. Αλλά, μην το 
βάζετε κάτω. Χρόνος είναι, θα περάσει. 
Πού θα πάει; Και, ποιος ξέρει,  ίσως του 
χρόνου τα πράγματα να είναι καλύτερα. 
Να ταξιδέψουμε όλοι μας και, μάλιστα, 
με καλύτερες συνθήκες. Ως τότε, Καλό 
Χειμώνα να περάσουμε.

Μανώλης Ευθ. Πιπεράκης
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Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το 
επόμενο φύλλο θα πρέπει να έχει φτάσει 

στην εφημερίδα μέχρι 20/11/2014.

Καλοκαιρινός Στοχασμός
Κατακαλόκαιρο και απομεσήμερο σε 

σκιερή αυλή. Το χωριό, παραδομένο στη 
ζεστή μαλθακότητα του αυγουστιάτικου 
ήλιου, κοιμάται ακόμα τον ύπνο της 
μεσημεριανής μακαριότητας. Κοιμάται 
και ονειρεύεται ένα δροσερό βραδάκι 
κάτω από τον πλάτανο, την κληματαριά, 
ή τη μουριά. Α, ναι. υπάρχει και το κύμα, 
η παραλία, το μπαράκι, η ταβερνούλα. 
Καρπούζι παγωμένο στο πιάτο, καφές 
στο μεταλλικό τραπεζάκι. Καφές ελλη-
νικός, γαλλικός, εσπρέσο, φραπέ. δεν 
έχει σημασία. Αυτό που μετράει είναι η 
καφεΐνη. Που ξυπνάει τον κόσμο, του δίνει 
δύναμη και όρεξη για δράση, τον γεμίζει 
ενέργεια. Να κάνει τι; Ό,τι έκανε και χθες 
και προχθές και παραπροχθές. Ελάχιστα 
πράγματα αλλάζουν στο εβδομαδιαίο 
σενάριο. τα περισσότερα χωρίς σημασία. 
Ημερήσιο πρόγραμμα, ανατυπωμένο με 
φωτοτυπικό. Μιλάμε, βέβαια, γι’ αυτούς 
που κάνουν διακοπές μακράς διάρκειας. 
Που πήγαν χθες για μπάνιο στη διπλανή 
παραλία, προχθές στην παραδίπλα, και την 
προηγούμενη λίγο παραπέρα. Κι ύστερα 
άρχισαν τις επαναλήψεις. Ώσπου έμειναν 
από καύσιμο. Είκοσι Ευρώ βενζίνη στο 
ρεζερβουάρ, που να σε πάει! Η λύση, 
κατ’ ανάγκη, στα πιο κοντινά. Έρχεται 
και το βράδυ, ρίχνει η νύχτα το πέπλο 
της, το ρίχνουν κι αυτοί στα νυχτερινά 
σπορ. Χαρτάκι, τάβλι (οι άντρες), κήποι, 
αυλές, λουλούδια (οι γυναίκες –αλλά χωρίς 
αυστηρούς διαχωρισμούς ενασχόλησης). 
Αργότερα (ακολουθώντας τους δείχτες 
των ρολογιών), οικογενειακό τραπέζι, 
ή καμιά ομαδική έξοδος για κανένα 
σουβλάκι και λίγη μπυρίτσα. Αλλά, υπό 
έλεγχο όλα. Πάνε οι καλές εποχές που δε 
μας έσκιαζε τίποτα. Που μας έλεγαν φάτε 
όσο θέλετε –είχαν το λόγο τους αυτοί–, 
κι εμείς συνοριζόμαστε ποιος θα φάει 
περισσότερο. Που μας έλεγαν ξοδέψτε, 
κι εμείς ξοδεύαμε και καταναλώναμε 
χωρίς περίσκεψη. Και πού καταλήξαμε; 
Αποκτήσαμε χοληστερίνη –πάει το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Γίναμε υπέρβαροι –δεν μας 
σήκωνε πια το «Τραίνο της Οικονομίας» 
και εκτροχιάστηκε. Και τώρα, τα ρίχνουμε 
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γιορτές και καλή επιτυχία να 'χετε στην 
αγάπη. Μόνο να πάτε ... διαβασμένοι, να 
μην την πάθετε σαν τον παλιό ερωτάρη, 
που καμένος απ' τη δοκιμή εγύρευε 
ύστερα να σβήσει τη φωτιά, μ' αναφιλέ;

«Αλίσμονο φωθιά ’φαγα 
και κάρβουνα κατάπια
δε μου τη σβήσαν τη φωθιά 
όσα νερά κι αν τα ’πια».

ΓΕΩΡΠΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ 
«ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

Άρχισε γλώσσα, να λαλής  
και το τραγούδι ας τρέχη, 
Γιατ’ η αγάπη έχει αρχή  
και τελειωμό δεν έχει.

Βοτάνι είν’ η αγάπη μου,  
μαγιάτικο τριφύλλι, 
Ριζώνει μέσα ’ς την καρδιά  
κι ανθεί ’ς τα δυο μου χείλη.

Γλυκοξημέρωσ’ η αυγή  
και νύχτα είν’ ακόμα,
Την νύχτα έχεις ’ς τα μάτια σου, 
και την αυγή ’ς το στόμα.

Δεμένο αν μ’ έχουν σε σκλαβιά  
τα σίδερα μου ανοίγω. 
Δεμένο μ’ έχουν δυο ματιαίς  
και δεν μπορώ να φύγω.

Εγώ είμ’ ένα μικρό δεντρί,  
και συ πουλάκι αν ήσαι, 
Πέταξε κι έλα ’ς το δεντρί  
και τη φωλιά σου χτίσε.

Ζωή κι αγάπη, οι δυο μαζί  
τι ταιριαστό ζευγάρι: 
Είν’ η αγάπη λούλουδο  
κι είν’ η ζωή κλωνάρι.

Ήθελα να ’χα δυο καρδιαίς,  
δυο γνώμαις ’ς το κεφάλι. 
Σαν θα πονούσ’ η μια καρδιά  
να χαίρονταν η άλλη.

το υπόλοιπο αλφάβητο στο επόμενο φύλλο

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα τα 
κορφολογά ’πό τα περβόλια της 

γραφής
Ο Χαράλαμπος Ελευθεροπολίτης

θιβολές
Του Χαράλαμπου Μπουρνάζου

 
«Αλφάβητος της αγάπης» και 

Χρόνια Πολλά

Χρόνια πολλά, αναγνώστες μου, 
«και του καιρού χαιράμενοι και 
καλοκαρδισμένοι», κατά την ευχή των 
πρωτινώ μας, που την αποθησαύρισε 
και μας τη διάσωσε ο Κ. Κριτοβουλίδης, 
(εξηγώντας μας πως «του καιρού» 
εσήμαινε «το ερχόμενον έτος» και 
«καλοκαρδισμένοι» εσήμαινε «πάντοτε 
εύθυμοι». Ο Κριτοβουλίδης γεννήθηκε 
το 1792).

Μ έ ρ ε ς  ε ο ρ τ ών,  ξ ε κ ο ύ ρ α σ η ς , 
περιδιαβάσματος και διαβάσματος, 
καθώς είναι οι μέρες αυτές, βρήκα 
καιρό να ξεφυλλίσω χαρτιά παλιά και 
περιοδικά, όπως, καλή ώρα, έναν τόμο 
του περιοδικού «ΕΣΤΙΑ» του 1885, όπου, 
στη σελίδα 417, βρήκα δημοσιευμένο 
ένα «Αλφάβητον της αγάπης», που 
σας το στέλνω, αναγνώστες μου, με το 
ταχυδρομικό μου περιστέρι, τη στήλη 
τούτη, όπου συχνά σας γράφω.

Σας το στέλνω το παλιό αυτό «Αλφάβητο», 
όχι βέβαια γιατί μου πέρασε από το νου 
ότι είσαστε ακάτεχοι κι αναλφάβητοι από 
«αγάπης πράγματα» και σας χρειάζεται τ’ 
αλφαβητάρι της, την «σήμερον ημέραν» 
μάλιστα (και όχι μόνον «την σήμερον» αλλά 
και «την χθες»: θυμηθείτε το προγονικό 
«σχολικό» τραγουδάκι «να πηγαίνω στο 
σχολειό, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα 
σπουδάγματα, του Θεού τα πράγματα, 
να μαθαίνω μαργιολιές, να φιλώ 
τσι κοπελιές»).

Σας στέλνω το «Αλφάβητον», γιατί και 
τα 24 γράμματα του - από το Α ως το 
Ω, καθένα κι από ένα δίστιχο - έχουνε 
την παλαιική ομορφιά τους, και σου 
θυμίζουνε πολλές από τις αρετές της 
καλής κρητικής μαντινάδας, κι ας είναι 
γραμμένα όχι από κανέναν άγνωστο 
μαντιναδόρο, μα από έναν πασίγνωστο 
ποιητή, τον Γεώργιο Δροσίνη (1859 
-1951).

Κι όπως είναι γνωστό σ’ όσους έχουν 
διαβάσει ποιήματά του, ο Δροσίνης 
εμπνέεται από το δημοτικό τραγούδι, τους 
εκφραστικούς τρόπους και τα μέτρα του.

Διαβάστε το λοιπόν, το «Αλφάβητον 
της αγάπης» και καλές ... σπουδές, καλές 

            αντινάδες
Κι  όντε θα σ’ αναστορηθώ,  
κιτρομανταρινιά μου,
τότ’ αναπεταρίζουνε, τα φύλλα 
τση καρδιάς μου.

Όσα ’χει άνθη ο Μάιος και ο 
χειμώνας χιόνια
τόσα πολλά ευχόμεθα 
ευτυχισμένα χρόνια.

Σαν κυπαρίσσι να σταθείς, 
σαν κρίνος να ριζώσεις
και σα μηλιά, γλυκομηλιά, 
γλυκούς καρπούς να δώσεις.

Ασπάλαθε να μην τρυπάς, 
βάτε μου μην αγκιλώνεις,
κι εκειά που δε σε σπέρνουνε, 
μην πας να ξεφυτρώνεις.

Απ’ούλα τα κινούμενα 
η γλώσσα ’χει τη χάρη,
όμως γερά να τση κρατάς 
πρέπει το χαλινάρι.

Πες τωνε, λέω, πες τωνε, 
πες των τών αμματιών σου,
να μη με σαϊτεύγουνε 
όντε περνώ ’πο μπρος σου..

      αροιμίες - Γνωμικά

Του Μαρταπρίλη τα νερά, πηλά και 
χώματά ’ναι.

              ινίγματα

Μαγλινωτό, κατσουνωτό, μπαίνει σε 
τρύπα γυναικώ 

Ούλη μέρα κούτσουρος και καθ’ αργά 
τρουλίτης

αθαρογλωσσίδι

Μοσκοκανελοκκόκαλη, κανελοζυμωμένη,
Γαρεφαλοχνοτάτη μου κι ακριβανα-
θρεμμένη.

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

(το σκουλαρίκι)

(ο λύχνος)
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Το Σάββατο 5 Ιουλίου, στον ιερό ναό της Πα-
ναγίτσας στην Ανθούσα τελέστηκε ο γάμος του 
Περράκη Χαράλαμπου, του Γεωργίου και 
της Γεωργίας, με την Ευγενία Λαμπρινέα, 
του Ηλία και της Καλλιόπης Γαβριλάκη.
Ακολούθησε γλέντι σε κτήμα της Παιανίας. 

Στη Μελβούρνη στον ορθόδοξο ναό του Αγί-
ου Δημητρίου, το Σάββατο 23 Αυγούστου, 
έγινε ο γάμος τoυ Murray Gardner και 
της Antinette Burki.

H Aντωνία είναι κόρη της Πόπης Σεργάκη, 
που μέχρι να φύγει στη Νέα Ζηλανδία ζούσε 
στους Αρμένους μαζί με τη θεία της Σοφία 
Γαβριλάκη. 
Ακολούθησε γλέντι σε Ελληνική ταβέρνα 
στη Μελβούρνη.

Στις 23 Αυγούστου 2014 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Καρδίτσας παντρεύτηκε ο 
Βασίλειος, γιός του Φωτίου και της Αντωνίας 
Κοντοκώστα με την Ευαγγελία, κόρη του 
Αλεξάνδρου και της Αθανασίας Τσακιράκη. 
Κουμπάρος ήταν ο Λάμπρος Κολοσούσας. 
Ακολούθησε δεξίωση στο “Kazarma Lake 
Resort & Spa Hotel” στη Λίμνη Πλαστήρα 
Καρδίτσας. 

Γάμος και Βάφτιση
Επιτέλους!!! Ήρθε η ώρα να κάνω τη βουτιά!!!
Αφού πρώτα… παντρέψω τους γονείς μου.
Θα είναι πολύ όμορφα να είστε όλοι εκεί μαζί μας!
Καλά θα περάσουμε, θα δείτε!!!

Στις 17 Αυγούστου 2014 στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αρμένων έγινε 
ο γάμος του Γεωργίου Κοτρωνάκη, γιού 
τού Γεωργίου και της Γεωργίας Κοτρωνάκη 
και της Δήμητρας, κόρης του Νικολάου και 
της Ματούλας Παντολέων. Κουμπάρος ήταν 
ο Όθωνας Μαραγκουδάκης. Στη συνέχεια 
βάφτισαν την κόρη τους και την ονόμασαν 
Αφροδίτη. Νονοί ήταν ο Σπύρος και η 
Ντίνα Παπασταματάκη. 
Στους νεόνυμφους γονείς, νεοφώτιστοι, 
κουμπάρο, νονούς, παππούδες και γιαγιάδες 
ευχόμαστε να τους ζήσουν!

Γάμοι
-Ξεκίνησα από τα Γιάννενα να πάω να σπουδάσω,
στην Κρήτη, στα όμορφα Χανιά κατέληξα να 

φτάσω.
-Απ’την Αθήνα έφυγα ’γω στ’ ς Αρμένους για 

να ζήσω
κ’ η μοίρα μου το έγραφε εκεί να τον γνωρίσω.
Η κρίση μας οδήγησε εκεί μακριά στα ξένα,
μα εμείς σε πείσμα των καιρών, στη Κρήτη θα 

γίνουμε ένα!

Χαρά θα μας εδώκετε στις 20 του Ιούλη στου 
Στύλου το εκκλησάκι μας να μαζευτούμε 
ούλοι.

Στα Πλατανάκια ανάμεσα, στ’  Αη –Γιάννη 
τον Ριγολόγο, στις 6 η ώρα και μισή θα 
δώσουμε οι δυο μας λόγο.

Στις 20 Ιουλίου 2014 έγινε ο γάμος της 
Λουκίας Ζουμπάκη, κόρης του Κωνστα-
ντίνου και της Ειρήνης Ζουμπάκη το γένος 
Στυλιανομανωλάκη, και του Βασιλείου 
Μπρούζου. Κουμπάρες ήταν η Μαρία Αγά-
πογλου και η Ελένη Γανωτή. Ακολούθησε 
γλέντι στο κέντρο Αριάδνη.

«Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσους 
παραβρέθηκαν στον γάμο μας, μας τίμησαν 
με την παρουσία τους και χόρεψαν μαζί μας 
στις χαρές μας,  αλλά και όλους εσάς που δε 
μπορέσατε να έρθετε, αλλά μας χαρίσατε τις 
πιο θερμές σας ευχές!» Χρήστος – Λουκία.

Στις 19 Ιουλίου 2014 στο εκκλησάκι Αγίου 
Νικολάου Αναβύσσου παντρεύτηκε ο Γιάν-
νης Λαμπαθάκης, γιός του Βασίλη και της 
Ματίνας Λαμπαθάκη με τη Μάρθα, κόρη 
του Γεωργίου και της Γεωργίας Ασημακού-
λα. Κουμπάρος ήταν ο Τάσος Μαλαμίδης. 
Ακολούθησε γαμήλιο πάρτι στη λίμνη Βου-
λιαγμένης. 

Το Σάββατο βράδυ στις 27 Ιουνίου, στον 
ιερό ναό Αγίας Τριάδος Θρακομακεδόνων, 
έγινε ο γάμος του Δημητρίου Καψίζη, του 
Χαράλαμπου και της Ελένης, και της Πο-
λύμνιας Προεστάκη, του Κωνσταντίνου Ε. 
Προεστάκη και της Αγγελικής Μπαφούνη.
Ακολούθησε πλούσιο γλέντι σε κτήμα στους 
Θρακομακεδόνες. 

κοινωνικά
Βαφτίσεις

 Στις 22 Αυγούστου 2014 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Αρμένων βαφτίστηκε ο γιός του 
Στέλιου και της Έλενας Λαμπαθάκη και 
ονομάστηκε Βασίλης. Νονά ήταν η Δήμητρα 
Ραχμανίδου. Στους γονείς, νονά, παππούδες 
και γιαγιάδες ευχόμαστε να τους ζήσει.

Ο Γιάννης Καλλιτσάκης γιός τού Γεωργίου 
Καλλιτσάκη και της Ελένης Αβερκάκη και η 
Μυρσίνη Χλιαουτάκη βάφτισαν τον γιό τους 
και τον ονόμασαν Γιώργο, στις 20 Ιουλίου 
το 2014 στην προαύλιο χώρο στον Ιερό Ναό 
της Κοίμησης της Θεοτόκου, στους Αρμένους. 
Ακολούθησε γλέντι στο κτήμα Διαδρομές 
με την λύρα του Γιώργου Γαλάνη και στην 
συνέχεια το γλέντι κράτησε μέχρι πρωίας. 
Ο θείος τους Γιώργος Αβερκάκης τους εύ-
χεται να τους ζήσει και να τον δουν όπως 
επιθυμούν. 

Αρραβώνας
Ο Παύλος Αβερκάκης, γιός του Δημήτρη 
και της Ειρήνης Αβερκάκη, και η Στεφανία 
Πετρουλάκη αρραβωνιάστηκαν στις 15 
Αυγούστου. Ακολούθησε γλέντι στον Κούμο 
στις Καλύβες. 
Ο θείος τους Γιώργος Αβερκάκης τους εύχεται 
να έχουν μια ζωή αγαπημένη. Να ζήσετε.

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα μέσω της συγχωριανής μου 
εφημερίδας να ευχαριστήσω δημόσια 
την πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων, 
γιατί όταν την χρειάστηκα σε πυρκαγιά, 
που εξελίχθηκε σε ιδιόκτητο χώρο μου 
επενέβησαν τάχιστα. Ευχαριστώ λοιπόν 
τον Διοικητή, τους πυροσβέστες, αλλά 
και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, διότι 
μου φέρθηκαν άψογα, όπως αρμόζει σε 
δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν 
τον πολίτη.  Τους συγχαίρω, και τους 
ευχαριστώ.
Μανώλης Πολυχρονάκης 
Αρμενιανός – Αύγουστος  2014
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Στη λήξη του τουρνουά του σκακιού 
στις 2 Σεπτεμβρίου έγινε απονομή του 
επάθλου στο κτήμα Διαδρομές. Έπαθλα 
έδωσαν ο πρόεδρος αντισφαίρισης Χανίων, 
ο δήμαρχος Αποκορώνου, αντιδήμαρχοι, 
ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου 
Αρμένων και ο πρόεδρος του τοπικού 
συμβουλίου Αρμένων. 

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αρμένων θέλει να ευχαριστήσει τις τοπικές 
επιχειρήσεις, τον Τζίτζικα για την βοήθεια και την καλή περιποίηση, την 
ταβέρνα Δροσοσταλιά για το χώρο που διέθεσε, την ταβέρνα Καρυδιά για 
τα αναψυκτικά, το κτήμα Διαδρομές για την ωραία τελετή λήξης και τον 
υπέροχο μπουφέ που προσέφερε. Τέλος θέλει να ευχαριστήσει τον συγχω-
ριανό μας ψυκτικό Πατινιωτάκη Σταύρο για την βοήθειά του καθώς και 
όλους τους χωριανούς που με οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν. 

Ευχαριστήριο
Με την παρούσα επιστολή θέλω να 
ευχαριστήσω τους ιατρούς και το νοση-
λευτικό προσωπικό της Β’ Χειρουργικής 
Κλινικής του Γ.Ν.Χ. καθώς επίσης και 
τον ιατρό Κυπαράκη Γεώργιο - Αρμένων, 
μετά την ανάρρωσή μου από το πρό-
βλημα υγείας που είχα. Συγχαίρω τους 
ανθρώπους αυτούς και έμεινα έκπληκτος 
από τον επαγγελματισμό τους και τις 
υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατα-
βάλλουν καθημερινά. Χάρις την άρτια 
επιστημονική τους κατάρτιση και την 
εμπειρία που διαθέτουν για προσφορά, 
με ήθος και πραγματικό ενδιαφέρον, με 
σεβασμό και αγάπη για τον άνθρωπο, 
κοσμούν τον ιατρικό και νοσηλευτικό 
κλάδο. Αυτοί οι άνθρωποι, μαχητές και 
αγωνιστές κρατούν ψηλά τη δημόσια 
υγεία. Όσο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι 
μέσα από τις δυσκολίες που ζούμε θα 
είναι παράδειγμα στην κοινωνία μας και 
ελπίδα στη χώρα μας. Τους ευχαριστώ 
ολόψυχα και εύχομαι να έχουν υγεία 
και δύναμη στη ζωή τους. 
Επίσης ευχαριστώ όλους τους συγγενείς 
και φίλους που μου συμπαραστάθηκαν 
στις δύσκολες στιγμές που πέρασα.

Μιχάλης Μαρινάκης – Αρμένοι

Για δεύτερη χρονιά διεξήχθη με επιτυχία 
στους Αρμένους από τις 26 Αυγούστου 
μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου το Διεθνές σκα-
κιστικό τουρνουά «Αποκόρωνας 2014» με 
διοργανωτές τον  Όμιλο Αντισφαίρισης 
Χανίων, το Δήμο Αποκόρωνα, και τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Αρμένων. 

Ο αριθμός συμμετοχών, από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, ήταν ιδιαίτερα μεγάλος 
με παράλληλες εκδηλώσεις που περιλάμ-
βαναν, διάλεξη με θέμα «Μεθοδολογία 
μελέτης των Σκακιστικών ανοιγμάτων» 
από τον Ηλία Κουρκουνάκη, σχολιασμό της 
Ολυμπιάδας Σκακιού της Νορβηγίας από 
τον διεθνή «μαιτρ» Παναγιώτη Φρεντζά 
και αγώνα «σιμουλτανέ» με 20 αντιπά-
λους από τη «γκραν μαιτρ» Άννα-Μαρία  
Μπότσαρη.

Η έναρξη έγινε στον πανέμορφο ανα-
ψυκτήριο «Τζίτζικας»  -όπου πραγματο-
ποιήθηκαν και οι παράλληλες εκδηλώ-
σεις- και συνεχίστηκε στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου και σε αίθουσα 
της ταβέρνας «Δροσοσταλιά». 

Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε στις 
2 Σεπτεμβρίου στον χώρο του «Κτήματος 
Διαδρομές», όπου έγιναν και οι απονομές 
στους νικητές, παρουσία του δημάρχου 
Αποκόρωνα Χαράλαμπου Κουκιανάκη (ο 
οποίος στη σύντομη ομιλία του τόνισε 
ότι το τουρνουά διαφήμισε τον τόπο και 

άνοιξε το δρόμο για την ακόμη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη του σκακιού στην ευρύτερη 
περιοχή) και αρκετών μελών του νέου 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος ήταν 
ιδιαίτερα υψηλό, με τον «γκραν μαιτρ»  
από τη Λευκορωσία Νικίτα Μαγιόροβ 
να κερδίζει και στον τελευταίο (9ο) γύρο 
και έτσι να συγκεντρώνει συνολικά 8.5 
βαθμούς, κερδίζοντας 14 μονάδες ΕΛΟ. 
Ακολούθησαν ο Ουκρανός διεθνής «μαιτρ» 
Ρούσλαν Κουραγιάν, ο Μαυροβούνιος 
διεθνής «μαιτρ» Ντούσαν Λέκιτς και ο 
Έλληνας «μαιτρ» Φιντέ Γιάννης Συμεω-
νίδης (ισοβάθμησαν στη 2η θέση με 7β). 

Από τους τοπικούς σκακιστές δια-
κρίθηκαν οι Πισαδάκης 5 βαθμοί, και οι 
συγχωριανοί μας Φραντζεσκάκης Γιάννης 
4.5 βαθμοί, και Φραντζεσκάκης Κώστας 
4 βαθμοί.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμέ-
νων κ. Καλιβρετάκης, με τους νικητές στην 
κατηγορία αγοριών κάτω των 18 (από αριστερά 
Φυντριλάκης- 3ος, Παπαδόπουλος-1ος, Γεωρ-
γακόπουλος-2ος) 

Η έφορος σκακιού του ΟΑΧ κ. Μαραβελάκη 
με τους νικητές στην κατηγορία τοπικών 
σκακιστών (αριστερά Ι. Φραντζεσκάκης-2ος, 
Πισαδάκης- 1ος) 

Η δημοτική σύμβουλος Αποκορώνου κα Τερε-
ζάκη με τις νικήτριες στην κατηγορία κοριτσιών 
κάτω των 18 (από αριστερά Κώτσογλου-3η, 
Ευαγ. Πετράκη-2η, Σερπετσιδάκη -1η)

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αρμένων 
κ. Τερεζάκης με τους νικητές στην κατηγορία 
αγοριών κάτω των 10 (από αριστερά Τζαγκα-
ράκης-3ος, Φυντριλάκης-1ος, Παπαδοκων-
σταντάκης-2ος)

Ο κ. Κουκιανάκης με τον νικητή Ν. Μαγίοροβ 

Διεθνές σκακιστικό τουρνουά 
«Αποκόρωνας 2014» στους Αρμένους
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Α.Π.Οικονομόπουλος                                                                                                
Ομότιμος Καθ/τής Παν/μίου Κρήτης                                                                                                       
Εφαρμοσμένη Βιολογία /Εντομολογία

Αυτό το καλοκαίρι, τα πολλά ενήλικα 
άτομα του δάκου της ελιάς στις αυλές των 
σπιτιών αλλά και σε γυάλινες παγίδες που 
είχαν κρεμαστεί σε ορισμένα ελαιόδεντρα, 
έδειχναν υψηλό πληθυσμό στη διάρκεια 
της περιόδου ωρίμανσης του 
νέου ελαιόκαρπου (Ιούνιος – 
Σεπτέμβριος). Μέχρι και τα 
μέσα Σεπτεμβρίου δεν είχε γίνει 
καμιά γενικευμένη καταπολέ-
μηση του εντόμου σε όλο τον 
Αποκόρωνα, εκτός από κάποιες 
περιορισμένες ιδιωτικές εφαρ-
μογές. Ας σημειωθεί επίσης 
ότι δεν επικράτησαν υψηλές 
θερμοκρασίες σε συνεχόμενες 
ημέρες, κλιματική συνθήκη 
που ευνοεί την αύξηση του 
πληθυσμού του εντόμου σε 
επίπεδα καταστροφικά για την 
ελαιοπαραγωγή.

 Η βιολογία-οικολογία του 
εντόμου συνοπτικά. Ο δάκος 
της ελιάς είναι δίπτερο έντομο, 
μεγέθους πολύ μικρής μύγας, 
που ανήκει στην ομάδα “μύγες 
των φρούτων”. Κατά την ανά-
πτυξη του εντόμου έχουμε 4 διαδοχικά 
στάδια, δηλαδή διαφορετικές μορφές του 
οργανισμού : Α) Ενήλικα αρσενικά και 
θηλυκά άτομα που πετούνε στον αγρό, 
τρέφονται με διάφορους χυμούς, ζευ-
γαρώνουν και στη συνέχεια τα θηλυκά 
γενούν τα γονιμοποιημένα αυγά μέσα 
στον ελαιόκαρπο, Β) Αυγά που έχουν 
τοποθετηθεί με τη βοήθεια του ωοθέτη, 
που βρίσκεται στο τέλος της κοιλιάς 
του θηλυκού, μέσα στον ελαιόκαρπο, Γ) 
Προνύμφες ( ή σκουλήκια) που τρέφονται 
μέσα στον ελαιόκαρπο και μεγαλώνουν, 
και Δ) Νύμφες (ή πούπες ή κουκούλια), 
στις οποίες μεταμορφώνονται οι προ-
νύμφες είτε μέσα στον ελαιόκαρπο το 
καλοκαίρι, είτε στο έδαφος σε βάθος 3-4 
εκατοστά όπου πέφτουν οι προνύμφες 
εγκαταλείποντας τους καρπούς το φθι-
νόπωρο. Από τις νύμφες βγαίνουν, μετά 
από νέα μεταμόρφωση, τα ενήλικα. Αυτός 
είναι ο βιολογικός κύκλος του δάκου. Ο 
δάκος είναι έντομο μονοφάγο, δηλαδή 
τρέφεται στο στάδιο της προνύμφης 
(σκουλήκι) αποκλειστικά μόνο από ένα 

φυτό, την ελιά και συγκεκριμένα από το 
μεσοκάρπιο του ελαιόκαρπου.

 Με αυτά τα δεδομένα ο δάκος έχει 
αναπτύξει, εξελισσόμενος από χιλιετίες , 
την παρακάτω στρατηγική επιβίωσης στο 
Μεσογειακό οικοσύστημα της μοναδικής 
του τροφής της ελιάς: 

1) Την άνοιξη το θηλυκό γεννά τα αυγά 
του στους υπερώριμους ελαιόκαρπους 

της προηγούμενης χρονιάς, που έμειναν 
στα δέντρα μετά τη συγκομιδή και δεν 
φαγώθηκαν από τα πουλιά ή δεν έπεσαν 
στο έδαφος να σαπίσουν, έτσι δημιουρ-
γείται η ανοιξιάτικη γενιά,

2) Στο τέλος της άνοιξης με αρχές 
καλοκαιριού (Μάιος-Ιούνιος, ανάλογα και 
με το κλίμα και κυρίως τις θερμοκρασίες 
της περιοχής), το έντομο σταματά την 
αναπαραγωγική δραστηριότητα. Δηλαδή 
σταματά το θηλυκό να εκλύει τη φερο-
μόνη, ουσία με την οποία προσελκύει 
το αρσενικό για ζευγάρωμα, σταματά 
να ωριμάζει αυγά και να ζευγαρώνει με 
το αρσενικό. Αυτό είναι μια στρατηγική 
επιβίωσης, με περιστολή άσκοπης σπα-
τάλης θρεπτικών ουσιών και ενέργειας 
σε μια εποχή που δεν έχει ωριμάσει 
ακόμα ο νέος ελαιόκαρπος σε βαθμό 
κατάλληλο για να τραφούν με αυτόν οι 
νεαρές προνύμφες του εντόμου, 

3) Στις αρχές του καλοκαιριού ( Ιού-
νιο με αρχές Ιουλίου, πάλι ανάλογα με 
το κλίμα της περιοχής), ο νέος/πράσι-
νος ελαιόκαρπος ωριμάζει σταδιακά σε 

βαθμό κατάλληλο να θρέψη την προνύμφη 
(σκουλήκι). Τότε τα ενήλικα παίρνουν 
μήνυμα από θερμοκρασία-υγρασία της 
περιοχής και κυρίως από το βαθμό ωρί-
μανσης του ελαιόκαρπου και σταματούν 
την αναστολή της αναπαραγωγής. Ωρι-
μάζουν αυγά, μερικές εκατοντάδες στη 
ζωή κάθε θηλυκού, ζευγαρώνουν (Φωτ. 1) 
για να γονιμοποιήσουν τα αυγά τα οποία 
στη συνέχεια τοποθετούν μέσα στους 

ελαιόκαρπους (ένα σε κάθε καρπό) 
με τους ωοθέτες (Φωτ. 2). Εάν δεν 
επικρατήσουν συνεχόμενες υψηλές 
θερμοκρασίες τον Ιούλιο-Αύγουστο, 
οι οποίες θανατώνουν κυρίως αυγά 
και νεαρές προνύμφες μάσα στον 
ελαιόκαρπο, αλλά και ενήλικα, δηλαδή 
αν έχουμε δροσερό καλοκαίρι, τότε 
ακολουθούν 3-5 αλλεπάλληλες γενιές 
του δάκου με γεωμετρική αύξηση του 
πληθυσμού και μεγάλη προσβολή 
και απώλεια του ελαιόκαρπου πολύ 
πριν τη συγκομιδή το Νοέμβριο-Δε-
κέμβριο, και 

4) Ο δάκος στις αρχές του χειμώνα 
είτε παραμένει στο έδαφος, όπου 
έγινε νύμφη όπως αναφέρθηκε για 
να ξεχειμωνιάσει και να δώσει την 
άνοιξη τα ενήλικα της ανοιξιάτικης 
γενιάς, είτε τον βρίσκουμε στον αγρό 
σαν ενήλικα άτομα τα οποία μπορούμε 
να δούμε στην Κρήτη σε ηλιόλου-

στες μέρες. Τα άτομα αυτά σταματούν 
την αναπαραγωγή το χειμώνα λόγω των 
χαμηλών θερμοκρασιών, και αρχίζουν 
ξανά την άνοιξη να γενούν αυγά στους 

Φωτο 2

Φωτο 1

Ο δάκος, 
επιβίωση και αύξηση στον ελαιώνα,  

χειρισμός
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καρπούς που έχουν παραμείνει στα δέντρα.  Καταπολέμηση 
του εντόμου. Όπως εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς από 
τα παραπάνω, το κρίσιμο σημείο στην καταπολέμηση του 
δάκου και τη διάσωση της ελαιοπαραγωγής είναι στην αρχή 
του καλοκαιριού. Αν με εκτεταμένο δολωματικό ψεκασμό 
σκοτώσουμε τα ενήλικα πριν βγουν από την αναπαραγωγική 
διάπαυση, ή έστω στις αρχές της περιόδου που αρχίζουν να 
γενούν στο νέο ελαιόκαρπο, τότε “φρενάρουμε” αποτελεσματικά 
την πληθυσμιακή “έκρηξη” και την καταστροφή του ελαιόκαρ-
που πολύ πριν τη συγκομιδή, ιδιαίτερα σε χρονιές με δροσερό 
καλοκαίρι στις οποίες δεν περιορίζεται ο πληθυσμός του εντό-
μου από τις υψηλές θερμοκρασίες κυρίως του Ιουλίου. Σε αυτή 
την περίπτωση θα χρειαστούμε και λιγότερους δολωματικούς 

ψεκασμούς αργότερα στις αρχές φθινοπώρου. Σε μια ιδανική 
περίπτωση που θα μπορούσαμε να σκοτώσουμε τα ενήλικα 
πριν αρχίσουν να γενούν Ιούνιο-Ιούλιο, πράγμα αδύνατο στην 
πράξη λόγω διαφορετικών τοποθεσιών και μικροκλιμάτων 
άρα και ωρίμανσης του καρπού και εξόδου των εντόμων από 
την αναπαραγωγική διάπαυση, θεωρητικά δεν απαιτείται 
άλλος ψεκασμός για τη διάσωση της ελαιοπαραγωγής μέχρι 
τη συγκομιδή. Οι ψεκασμοί κάλυψης (λούσιμο δέντρων) σε 
μεγάλες εκτάσεις δεν συνιστώνται γιατί επιφέρουν σοβαρή 
μόλυνση καρπού, ελαιόλαδου και περιβάλλοντος. Η χρησι-
μοποίηση διαφόρων παγίδων δεν αποτελεί πρακτική και 
οικονομική μέθοδο αποτελεσματικής καταπολέμησης του 
εντόμου σε μεγάλες εκτάσεις.

γραμμένα; Θαν’ αναρωτάς, αναγνώστη.  
-Αυτά, το λοιπόν, τα γράφει ένας ξακου-

στός φιλόσοφος, ο Ιεροκλής, που δίδασκε 
στην Αλεξάνδρεια (420 - 450 μ.Χ.), όπου 
κουβάλησε, από την Αθήνα, τις φιλοσο-
φικές του αποσκευές. Άνθρωπος με γερά 
γράμματα -είχε φαγωμένη με το κουτάλι 
την αρχαία φιλοσοφία - βουλήθηκε να 
σμίξει τη διδαχή του Πλάτωνα και του 
Αριστοτέλη και να κάμει ένα είδος, ας 
το πούμε, Πλατωναριστοτελικό, όπως, 
δείγματος χάριν, λέμε Ελληνοχριστιανικό. 
Και, μια και το ’φερε ο λόγος, αυτή την 
έσμιξη Χριστιανισμού και Ελληνισμού, στη 
διδασκαλία ετούτου του «Εθνικού», του 
Ιεροκλή, τη χρωστούμε. Γιατί ο Ιεροκλής 
είν’ εκείνος που αναδείχνει την πίστη 
στη Θεία Πρόνοια, τις ηθικές αξίες και 
τον πνευματοκρατικό μονισμό.

Θαν αναρωτιέσαι, βέβαια, αναγνώστη 

Η ιστορία του αρχαίου γαϊδάρου 
του Ιεροκλή επαναλαμβάνεται με 

το γάιδαρο του Χότζα

Αιώνες πριν από το Χότζα και τη λιτό-
τητα που εφάρμοσε στο γάιδαρό του, με τα 
γνωστά αποτελέσματα, παρόμοια πειράματα  
ενεργούσαν και οι δυο «Σχολαστικοί» 
του αρχαίου φιλοσόφου Ιεροκλή. Επιβάλ-
λανε κι εκείνοι, ο ένας στο γάιδαρο - κι ο 
άλλος στο άλογό του, πολιτική λιτότητας, 
συγκλήσεως του φτωχού γαϊδάρου με το 
πλούσιο άλογο και τούμπαλιν, καθώς θα 
ιδούμε πάρα κάτω.

Τ' αποτελέσματα βέβαια είναι γνωστά - όχι 
όμως και διδαχτικά - τέτοιων εφευρέσεων 
περικοπής του άνευ σίτου και εξ αχύρου 
μόνον σιτηρεσίου «τση ματζιαδούρας» 
του ταπεινού μπουρίκου, από το γάιδαρο 
του Χότζα, και όχι μόνον. Άγνωστο όμως, 
φαντάζομαι, ότι θα σου είναι, αναγνώστη, 
πως, κι ετούτη η φάμπρικα δικιά μας, των 
προγόνων μας δηλαδή, ανακάλυψη είναι, 
κι όχι του οποιουδήποτε Χότζα, Ιμάμη 
ή Καδή. Δικός μας, αρχαίος όνος, ήτονε 
κι ο πρώτος γάιδαρος - πειραματόζωο 
τέτοιων πειραμάτων, προγραμμάτων και 
περικοπών. Αυτά για την ιστορικότητα 
και την υπηκοότητα της ευρεσιτεχνίας, 
του ευρεσιτέχνη, κι εκείνου που την 
επλέρωσε, που τις πλερώσανε, σωστότερα, 
τις δοκιμές.

Γιατί τα μέτρα της λιτότητας, πριν 
μαθευτούν, ως φαίνεται, τ’ αποτελέσματα, 
π’ αργούσανε τότες (στ’ αρχαία χρόνια 
τέλια, ασύρματοι και γυαλιά δεν υπήρχαν, 
βέβαια, κι ό,τι μαθαίνουν οι πρόγονοι 
ξεστομάτου), πιάσανε και τα εφαρμό-
σανε, μετά το φτωχό γάιδαρο, και στο 
αριστοκρατικό άλογο. ναι μα το Δία, όπου 
ομνύανε οι προγόνοι.

-Ποιος μου τα ’πε αυτά, και πού τα ’βρα 

και με το δίκιο σου, ποια σχέση έχει 
ο φάντης με το ρετσινόλαδο κι ούλα 
ευτούνα τα περί διαγραμμάτου που σου 
κανοναρχώ; Από το γάιδαρο του Χότζα 
ξεκινήσαμε και σε βαριές φιλοσοφίες 
καταλήξαμε!

Ε, λοιπόν, σχέση με τα στερνά έχουνε 
τα πρώτα, γιατί, μαζί με τον «Περί Προ-
νοίας και Ειμαρμένης», τα φιλοσοφικά 
«Υπομνήματα» και τον «Εις Γοργίαν» 
υψιπέτην φιλοσοφικό του λόγο, ο Ιερο-
κλής έγραψε και .... καλαμπούρια. Είναι 
τα περίφημα «Αστεία» του Ιεροκλέους». 
Αστεία που παλιοί μεγάλοι γραμματοδιδά-
σκαλοι μας, καθώς ο Αλέξανδρος Ρίζος 
Ραγκαβής (1809 - 1892), τα τυπώνανε 
και στα σχολικά αναγνωστικά, απ' όπου 
μαθαίνανε γράμματα τα δασκαλάκια του 
καιρού εκείνου.

Νάτε τις λοιπόν τις δύο μικρές ιστορίες 
προαιώνιου εφαρμογής λιτότητος εις όνον 
και ίππον, στην αρχαία τους γραφή, σε 
γλώσσα Αλεξανδρινή κοινή, που ήτανε 
τότες η διεθνής γλώσσα της εποχής, απλή 
και κατανοητή και σήμερα. Γι αυτό και 
είναι κρίμα να μεταφραστεί και να χάσει 
τη λιτότητα, τη μουσικότητα και τη χάρη 
του πρωτοτύπου. 

* Μάθημα εις όνον: «Σχολαστικός 
θέλων αυτού τον όνον διδάξαι μη τρώγειν 
ου παρέβαλεν αυτώ τροφάς. Αποθανόντος 
δε του όνου από λιμού έλεγε: Μεγάλα 
εζημιώθην· ότε γαρ έμαθε μη τρώγειν,  
τότε  απέθανεν». 

* Μάθημα εις ίππον: «Σχολαστικός 
θέλων τον ίππον αυτού διδάξαι μη τρώ-
γειν πολλά ου παρέβαλλεν αυτώ τροφάς. 
Αποθανόντος δε του ίππου τω λιμώ  έλεγε: 
μεγάλως εξημιώθην· ότε γαρ καλώς [για τα 
καλά] έμαθε μη τρώγειν, τότε απέθανεν». 

Φιλώ σας κατακούτελα
Ο γερω-Χαράλαμπος

Η ευρεσιτεχνία της λιτότητας, που εφάρμοσε 
ο Χότζας στον γάιδαρό του, έρχεται από τα 
αρχαία χρόνια, όπου την επιβάλλανε όχι μόνο 
στο φτωχό λαϊκό γάιδαρο, αλλά και στο αριστο-
κρατικό, σαν ετούτο της φωτογραφίας, άλογο, 
με τα ίδια πάντα αποτελέσματα: «ότε γαρ 
καλώς [για τα καλά] έμαθε μη τρώγειν, 
τότε απέθανεν».

Το Γραμματσάκι του Γέρω
«Αρχαίο πνεύμα αθάνατο!»
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οι παλαιικές μας φωτογραφίες
Συνεχίζομε να δημοσιεύομε τις παλαιικές φωτογραφίες που κατά 
καιρούς μας έχουν αποστείλει οι αναγνώστες μας, συγχωριανοί και 
φίλοι.

Πιστεύοντας πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της ιστορίας 
ενός τόπου είναι καθήκον μας, θα συνεχίσομε να δημοσιεύομε τις 
εικόνες από τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην ιστορία του 
χωριού μας.

Ευχαριστούμε όλους τους αναγνώστες της εφημερίδας μας που 
ευγενικά και ανιδιοτελώς συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, και 
περιμένομε από όλους τους Αρμενιανούς τις παλιές τους φωτογραφίες.

Οι φωτογραφίες του παρόντος τεύχους είναι ευγενική προσφορά της 
Ευλαμπίας χήρας Νικολάου Πατηνιωτάκη.

Μαρία Μανατάκη, περίπου 
το 1950, Η Μαρία ήταν 
μητέρα του Γιώργο της  

Ευλαμπίας, της Ευανθίας, 
και του Μανώλη. 

Νίκος Πατηνιωτάκης 
και Φρεσκάκης  

Γιώργος το 1950

Από αριστερά Μηλιώ Χαλβαδάκη, 
Νίκος και Ευλαμπία Πατηνιωτάκη, 
σε περίπατο στον αμαξωτό δρόμο 
προς το Νιό Χωριό. 

Δεύτερη από αρι-
στερά Αργυρώ 
Πελεκανάκη, Ελένη 
Παρασκουλάκη, 
Κούλα Μανταδάκη, 
Ευλαμπία Μανα-
τάκη-Πατινιωτάκη, 
Σοφία Τσιριγώτη, 
και Τσιριγώτη Ρούλα

Διακρίνονται από αριστερά 
η Παρασκευουδάκη Ειρήνη, 
ο Νίκος Πατηνιωτάκης, ο 
Γιάννης Νικητάκης, και ο 
Μιχάλης Γιανναράκης. 
Η αφιέρωση στο πίσω 
μέρος γράφει: « Στο νονό 
το Νίκο με πολύ αγάπη, 
Αντώνης και Πηνελόπη 
Νικητάκη, 15-4-77»
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Στις 3 Αυγούστου ο πολιτιστικός σύλλογος 
Αρμένων συμμετείχε στον αγώνα δρόμου. 
Τρέχουμε με τον Κοιλιάρη με ένα τραπέζι 
έξω από τον Άγιο Νικόλα προσφέροντας 
νερά στους δρομείς στο τέλος της διαδρομής. 
Στη βράβευση εκπρόσωπος του πολιτιστικού 
συλλόγου Αρμένων βράβευσε ένα από τους 
νικητές.

Σημείο συνάντησης όλων των Αρμενιανών 
αποτέλεσε και φέτος η γιορτή της Κοίμησης 
της Θεοτόκου, τον 15Αύγουστο στο χωριό 
μας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μέσα 
κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης και ευλάβειας 
τελέσθηκε ο εσπερινός και η ανήμερα η θεία 
λειτουργία, από τον εφημέριό μας Παπά 
Μανώλη Νικολακάκη και το συγχωριανός 
μας παπά Μανώλη Καβρουλάκη.  

Η γιορτή της Παναγίας 

καφέ και λουκούμι και ήταν πρόθυμες να 
μας απαντήσουν σε κάθε ερωτήμά μας, 
σχετικά με την ιστορία του Μοναστηριού.

 Η επόμενη στάση μας ήταν η Αμμου-
δάρα, μία τέραστια, πολυσύχναστη παρα-
λία, μόλις 1 km δυτικά της πόλης του 
Ηρακλείου. Εκεί είχαμε την ευκαιρία 
να απολαύσουμε το μπάνιο μας, σε μία 
υπέροχη αμμώδη παραλία, με λεπτή, 
καφετιά άμμο,  που συνδύαζε οργάνωση 
και ομορφιά.  Στο ίδιο μέρος  καθίσαμε 
και για φαγητό, όπου ευχαριστηθήκαμε 
δεόντως τους μεζέδες, τα ψητά και το 
καλό κρασί της περιοχής.

 Η τελευταία στάση μας, για καφέ, ήταν 
η πόλη του Ρεθύμνου. Προηγήθηκε μία 
όμορφη βόλτα στα βουνά του επιβλητικού 
Ψηλορείτη, στον τόπο αυτόν τον ιερό, με 
την άγρια φύση και το μοναδικό κάλλος.

  Καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής 
μας, το κέφι στο πούλμαν ήταν έκδηλο 
με ανέκδοτα, κεράσματα και γέλια, με 
μια μεγάλη παρέα δεμένη και ευχαριστη-
μένη. Σε αυτό το σημείο, θα  πρέπει να 
ευχαριστήσουμε για την τσικούδιά και 
τα κερασματά τον κ. Δημητρή και Ειρήνη 
Αβερκάκη, καθώς και τον κ.  Αρτέμη και 
Κατεριάννα Πατεράκη.

Στο τέλος της βόλτας μας, οι οργανωτές 
της εκδρομής, ευχαρίστησαν με τη σειρά 
τους, τους χωριανούς και ευχήθηκαν και 
την επόμενη χρονιά να επαναληφθεί μία 
παρόμοια κίνηση που θα επικρατεί και 
πάλι μία ανάλογη διάθεση. 

Και του χρόνου με υγεία, χαρά και 
αρκετή αισιοδοξία!!!!

Μαριάννα  Γ.  Γαλανάκη 

Την Δευτέρα, 11 Αυγούστου πραγμα-
τοποιήθηκε με πλήρη επιτυχία, για άλλη 
μία χρονιά, η καθιερωμένη εκδρομή του 
Συλλόγου Αρμενιανων Αττικής, σε συνερ-
γασία με την ενορία του χωριού μας. 

Με απόλυτη απαρτία ξεκίνησε μία 
υπέροχη ημέρα, με μεγάλη όρεξη και 
ζωντάνια. Ο πρόεδρος του συλλόγου, κ. 
Γιάννης Τερεζάκης και ο Παπά Μανώ-
λης πήραν τον λόγο και χαιρέτησαν 
τους χωριανούς, που έλαβαν μέρος στην 
εκδρομή και ευχήθηκαν σε όλους να 
περάσουν όμορφα.

 Προορισμός μας ήταν η Μονή Αγίας 
Ειρήνης, στον Κρουσσώνα Ηρακλείου,  
25 χιλιόμετρα νότια της πόλης.  Η Μονή 
λειτουργεί ως γυναικείο μοναστήρι και 
είναι από τις παλαιότερες στην Κρήτη. 
Πιστεύεται ότι χτίστηκε κατά το τέλος 
της Ενετοκρατίας, αλλά καταστράφηκε 
από τους Τούρκους το 1822, για να 
ξανακτιστεί το 1944.

 Ο δίκλιτος ναός της μονής είναι αφι-
ερωμένος στην Αγία Ειρήνη (5 Μαΐου) 
και στην Κοίμηση της Θεοτόκου (15 
Αυγούστου). Το μοναστήρι ανήκει στα 
ακμαία μοναστήρια της Κρήτης. Είναι 
πανέμορφο σε μια πανοραμική τοποθεσία 
ψηλά στο βουνό.

 Οι εντυπώσεις μας απ’ αυτήν την 
επίσκεψη ήταν πολύ όμορφες, αφού 
μέσα απ’ το προσκύνημα σ’ αυτόν τον 
όμορφο τόπο έχεις την δυνατότητα να 
νιώσεις μέσα σου κατάνυξη, ηρεμία και 
γαλήνη, απολαμβάνοντας  ταυτόχρονα 
την μαγευτική θέα στην υπέροχη φύση.

Οι μοναχές ήταν ιδιαίτερα προσφιλείς 
και φιλόξενες στο δίωρο της παραμονής 
μας στη Μονή. Προσέφεραν σε όλους μας, 

Η εκδρομή των Αρμενιανών 
Αύγουστος 2014

Υποψηφιότητα
Ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου μας και πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Αποκορώ-
νου κ. Γιάννης  Τερε-
ζάκης θα είναι υποψή-
φιος στις προσεχείς 
εκλογές της Παγκρη-
τίου Ενώσεως στις 23 
Νοεμβρίου, στην Αθήνα, με πρόεδρο τον κ. 
Γιώργο  Μαριδάκη.
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συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Δημοτικό Σχολείο των Αρμένων
Συνεχίζοντας την προσπάθεια κατα-

γραφής και ανάδειξης της ιστορίας του 
χωριού μας γενικότερα, και της ιστορίας 
του σχολειού μας ειδικότερα, στο παρόν 
τεύχος θα αναφερθούμε στο διδακτήριο 
και τον σχολικό κήπο του σχολειού μας.

Υπενθυμίζομε ότι στην προσπάθεια 
ανεύρεσης και σύνθεσης στοιχείων της 
ιστορίας του σχολειού μας,  θα παρακα-
λούσαμε όσους συγχωριανούς μας έχουν 
στα προσωπικά τους αρχεία οποιοδήποτε 
υλικό αφορά στο σχολειό μας (βιβλία, 
ελέγχους, βαθμολογίες, φωτογραφίες, 
νομοθεσίες, σχολικά έγγραφα ή απο-
φάσεις κλπ) να μας το στείλουν, ώστε, 
δημοσιεύοντάς το -με ιδιαίτερη αναφορά 
στην πηγή του- μέσα από τις σελίδες της 
εφημερίδας μας, της «Ελευθερόπολης»,  
να τεθεί στη διάθεση των ιστορικών και 
γενικότερα του κάθε ερευνητή. 

Tο διδακτήριο

Το Δημοτικό Σχολείο των Αρμένων 
ιδρύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
κανονισμού του 1870,  με σκοπό  την 
«παροχή εγκυκλοπαιδικών γνώσεων στους 
μαθητές για να ακολουθήσουν ανώτερες 
σπουδές, και να ζήσουν καλύτερα». 

Εκπαιδευτικοί, αλλά επίσης οικονομικοί 
και λειτουργικού λόγοι, καθορίζουν την 
επιλογή του χώρου ανέγερσης του διδα-
κτηρίου, τη δημιουργία και λειτουργία 
σχολικού κήπου, αλλά και των μετα-
τροπών που θα γίνουν στο διδακτήριο 
και τον αγρόκηπο καθόλη τη διάρκεια 
λειτουργίας του σχολείου.

Το σχολείο, όπως αναφέραμε στο προ-
ηγούμενο τεύχος, κτίστηκε το 1879 στην 
τοποθεσία «Χοντροληά», επειδή αφενός 
το μέρος αυτό ήταν το μέσο σχεδόν του 
χωριού, και αφετέρου γιατί απείχε πολύ 
από την Τούρκικη συνοικία. Το σχολείο 
είχε 3 αίθουσες διδασκαλίας με δική 
της είσοδο η καθεμιά, καθώς και μία 
πρόσθετη αίθουσα η οποία είχε χτιστεί 
στο επάνω μέρος από το 1899 προκει-
μένου να «στεγάσει» το Μονοτάξιον 
Παρθεναγωγείον Αρμένων Αποκο-
ρώνου (θηλέων), ενώ δεν  υπήρχαν 
βοηθητικοί χώροι για χειροτεχνίες, ούτε 
χώρος τραπεζαρίας για τα συσσίτια κλπ.

Το 1923, όταν ήταν διευθυντής ο 
Δημοσθένης Παπαμάρκου έγιναν 

αλλαγές στο χώρο του σχολείου, «μικραί 
τινες μετατροπαί», προκειμένου να γίνει 
περισσότερο λειτουργικός ο χώρος του 
διδακτηρίου. Ειδικότερα, χωρίστηκαν οι 
αίθουσες με τοίχο, κάτι το οποίο θεω-
ρήθηκε μεγάλο σφάλμα της Σχολικής 
Εφορίας, η οποία απαρτιζόταν από τον 
ιερέα του χωριού και από πρόσωπα τα 
οποία κατοικούσαν στην περιφέρεια του 
σχολείου κι ήταν πολίτες με υπόληψη και 
μορφωμένοι, «διότι εχώρισεν τελείως τας 
αιθούσας με τοίχον (θα έπρεπε εις την 
μέσην να μείνη έστω και τρίφυλλη θύρα 
να επικοινωνούν αι δύο αίθουσαι και 
να γίνονται μία δια να δύνανται πολλοί 
κάτοικοι ή και όλοι να παρακολουθούν 
τας σχολικάς εορτάς με άνεσιν». Συνέ-
πεια της περιορισμένης χωρητικότητας 
των αιθουσών ήταν, όπως αναφέρεται, 
συχνά το σχολείο να εορτάζει στον Άγιο 
Νικόλαο ή στην ύπαιθρο.

Επειδή το σχολείο δεν διέθετε κου-
ζίνα, τα συσσίτια τα οποία, από το 
1945, μοιράζονταν στους μαθητές παρα-
σκευάζονταν είτε στο ύπαιθρο, είτε σε 
κουζίνες γειτονικών σπιτιών. Για την 
κάλυψη της ανάγκης παρασκευής των 
συσσιτίων αποφασίστηκε η προσθήκη 
κουζίνας, η οποία, το 1956, προστέθηκε 
στην ανατολική πλευρά του σχολείου 
και «εκτίσθη υπό του προσφέροντος την 
μικροτέραν δαπάνην κτίστου Εμμανουήλ 
Τερεζάκη». Οι τοίχοι ήταν από τούβλα 
και η σκεπή κεραμιδένια. Η δε δαπάνη 
«ανήλθεν εις 1900 δρχ και δεν εβαρύνθη 
το σχολικόν ταμείον». Τα έξοδα κατα-
σκευής της κουζίνας καλύφθηκαν από 
τις εισπράξεις των μαθητικών συσσιτίων.

Από το Βιβλίο των Πρα-
κτικών και των Αποφά-
σεων (12/12/1959 μέχρι 
11/2/1961) της Σχολικής 
Εφορείας Αρμένων, η 
οποία αποτελούνταν από  
τους Αντώνη Παπαμαρ-
κάκη πρόεδρο, Ιωάννη 
Μουντοκαλάκη ταμία 
και Μαρία Σκανδάλη 
δ/ντρια του σχολείου ως 
γραμματέα, παρατηρούμε 
ότι οι δαπάνες που απαι-
τούνται για την αποπε-
ράτωση του διδακτηρίου 
καλύπτονται όχι μόνο από 
την κρατική επιχορήγηση, 
αλλά και από έσοδα τα 
οποία προέρχονται από την  
εκποίηση των προϊόντων 

του σχολικού κήπου (δρχ 250), από 
«προαιρετικό έρανο ενεργούμενου εις το 
εξωτερικόν» (2000 δρχ), από συνδρομές 
των εκκλησιών (500 δρχ), από εισφορές 
των γονέων κ κηδεμόνων των μαθητών 
(500 δρχ), καθώς και από «κουκολόγια» 
των μαθητών (500 δρχ) και από κάλαντα 
Χριστουγέννων (462 δρχ). Το βιβλιάριο 
καταθέσεων του σχολικού ταμείου είναι 
στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Χανίων. 
Εργαζόμενος δε, «δια την αποπεράτω-
σιν του διδακτηρίου Αρμένων» είναι 
ο εργολάβος Στυλιανός Τζουστάκης 
(Πράξη 18/27-1-1960)

Το 1961-62 η Σχολική Εφορεία Αρμένων 
Αποκορώνου που αποτελείται από τον 
πρόεδρό της Αντώνιο Παπαμαρκάκη, 
τον ταμία Ιωάννη Μουντοκαλάκη και 
την γραμματέα Μαρία Σκανδάλη, στη 
συνεδρίασή της στις 15 Απριλίου 1962 
αποφασίζει να εκποιήσει το παλιό σχο-
λείο (διδακτήριο), «επειδή το παλαιόν 
διδακτήριον συνεχώς ερειπώνεται και 
πιθανόν να πέση ολόκληρος η στέγη 
του τον ερχόμενον χειμώνα», στον 
Γεωργικό Συνεταιρισμό Αρμένων ο 
οποίος εκδήλωσε ενδιαφέρον για να το 
αγοράσει,. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται 
«το ποσόν των 15000 δραχμών». Πλει-
οδότης ανακηρύσσεται ο κ. Γεώργιος 
Ν. Σκανδάλης κάτοικος Αρμένων, ο 
οποίος αγοράζει το διδακτήριο «εις την 
τιμήν των 15800 δρχ». 

Τον Σεπτέμβριο του 1962 , αποφα-
σίστηκε η αγορά «ενός τμήματος του 
κτήματος του Ανδρέου Σπανουδάκη 
εκ Νέου Χωρίου και κατοίκου Καλυβών 
εκτάσεως 30 τ.μ» προς 1200 δρχ. Το τμήμα 

Ο μαθητές και οι δάσκαλοι του σχολείου ποζάρουν μπροστά 
από το κτήριο του παλιού σχολειού. Διακρίνονται ο Παπά 
Λευτέρης Παπουτσάκης, η Μαρία Σκανδάλη, και η Κατερίνη 
Γαβριλάκη. Η φωτογραφία που δημοσιεύομαι είναι από το 
αρχείο του Χρήστο Νικητάκη.

Δημοτικό Σχολείο 
των Αρμένων



η εφημερίδα των αρμενιανών 11

αυτό του κτήματος είχε ήδη συμπεριληφθεί στο σχέδιο του 
οικοπέδου του διδακτηρίου Αρμένων «νοτιοδυτικώς προς 
την Εθνικήν Οδόν».  Η αναγκαιότητα της αγοράς προέκυψε 
διότι αφενός το τμήμα αυτό του κτήματος εμπόδιζε «την 
περιτείχισιν της αυλής του διδακτηρίου από της δυτικής 
και Νοτίας πλευράς»  και αφετέρου  προκειμένου να απο-
κτήσει κυριότητα το σχολείο και στο τμήμα αυτό της αυλής, 
διότι –όπως αναφέρεται- «ο ιδιοκτήτης [του κτήματος] εάν 
δεν λάβη συντόμως την πληρωμήν θα κτίση και θα χαλάση 
το σχήμα της αυλής νοτιοδυτικώς». Έτσι, τον Δεκέμβρη 
του 1962 αγοράζεται ένα μέρος του αγρού του Ανδρέα Γ. 
Σπανουδάκη με συμβολαιογράφο τον ίδιο τον Ανδρέα Γ. 
Σπανουδάκη.

Αντίστοιχα, αρκετή έκταση παραχωρήθηκε στο σχολείο 
από τον Αλέξανδρο Χαριτάκη «με την συμφωνίαν να κτι-
σθή τείχος ίνα μη κρημνίζεται το κτήμα του», προκειμένου 
κυρίως να προστατευθεί το κτήμα του από τη βροχή.

Η αποπεράτωση των εργασιών του σχολείου είχε ανατεθεί 
στον εργολάβο Στυλιανό Τζουστάκη, και στις αρχές του 
1963 αποφασίστηκε  η εξόφληση των τελικών λογαριασμών 
των εξόδων προς τον εργολάβο.

Αν και στο τέλος του σχολικού έτους 1963-64 αποφασίζεται 
η ανάθεση των εργασιών κατασκευής αποθήκης, μαγειρείων 
και περίφραξης του Δημοτικού Σχολείου, στον Ματθαίο 
Μουντοκαλάκη, πολιτικό μηχανικό, επαναλαμβάνεται για 
τυπικούς λόγους ο διαγωνισμός ανάθεσης και στις 23/7/1964 
ανατίθενται οι εργολαβικές εργασίες, μετά από κλήρωση 
λόγω ίδιας προσφοράς, και πάλι στον εργολάβο Στυλιανό 
Γ. Τζουστάκη. 

Για την εγκατάσταση δε, φωτισμού στις 3 αίθουσες του 
σχολείου, στο γραφείο και τους λοιπούς εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, η Σχολική Εφορεία «ανακηρύσσει 
εργολάβο των εργασιών της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως 
εις το διδακτήριον Αρμένων τον ηλεκτρολόγο Παπαδάκη 
Βασίλειο ως ζητήσαντα το ολιγώτερον χρηματικόν ποσόν, 
δραχμάς 3150».

Αντίστοιχα έσοδα και έξοδα για την λειτουργία του σχολείου 
(ασβέστης, κλειδαριές, αγορά φυτών για τον σχολικό κήπο, 
χάρτες διδακτικοί, γραφική ύλη, λειτουργικά έξοδα κλπ) 
καταγράφονται και τα επόμενα έτη, ενώ αξίζει να σημειωθεί 
ότι μέχρι το 1971 τα έξοδα του σχολείου δεν καλύπτονται 
μόνο από την κρατική επιχορήγηση, αλλά αναφέρονται να 
πραγματοποιούνται προαιρετικοί έρανοι για το Δημοτικό 
Σχολείο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, έσοδα από εθελοντική 

προσφορά γονέων και κηδεμόνων, καθώς και από κουκολόγια 
μαθητών. 

Τον Ιανουάριο του 1973 στο σχολείο μας έγινε Παιδαγωγικό 
Συνέδριο, το οποίο υπήρξε η αφορμή για ελαιοχρωματισμό 
των περισσότερων χώρων του σχολείου, με ιδιαίτερη ανα-
φορά στα ταβάνια τάξεων, του γραφείου και των διαδρόμων. 
Άλλωστε, στο συνέδριο «παρέστησαν όλοι οι διδάσκαλοι της 
Επαρχίας Αποκορώνου, ο Νομάρχης κος Επιθεωρητής κος 
Φραϊδάκης Παντελής, και ο κ. Επιθεωρητής της Περιφερείας 
μας (Α’ Χανίων) Ιωάννης Τρουλλινός».

Το νέο πλέον διδακτήριο του σχολείου λειτούργησε μέχρι το 
1987 ως δημοτικό σχολείο και έκτοτε στο χώρο του ιδρύθηκε 
και λειτούργησε το Νηπιαγωγείο Αρμένων.

O σχολικός κήπος

Προκειμένου οι μαθητές να ασκούνται «υπό την οδηγίαν 
του διδασκάλου εις γεωργικάς εργασίας», σε κάθε δημοτικό 
σχολείο προβλεπόταν και η ίδρυση και λειτουργία σχολικού 
κήπου.

Στο δημοτικό σχολείο του χωριού μας, ο πρώτος σχολικός 
κήπος έγινε στο χώρο του τούρκικου νεκροταφείου «Μεζαρ-
λίκια». Το 1912 όλος ο χώρος «έπεσεν εις χείρας της κοινό-
τητος» και έγινε ένας θαυμάσιος σχολικός κήπος, ανθόκηπος 
αλλά και με φυτώρια εσπεριδοειδών. Όπως αναφέρεται όμως, 
παρόλο που το μέρος ήταν ιδανικό, τελικά η έκταση αυτή 
πωλήθηκε σε μερίδια υπέρ της εκκλησίας «ο Άγιος Νικόλαος». 

Ο επόμενος σχολικός κήπος έγινε το 1940, από τον διευ-
θυντή του σχολείου και εφημερίο παράλληλα των Αρμένων, 
Ελευθέριου Παπουτσάκη,  «εις το περιβόλι της Παναγίας, 
εις την είσοδον του περιβολιού και προς την δημόσιαν και 
την κοινοτικήν οδόν». Ο γεωπόνος ο οποίος βοήθησε στην 
περίφραξη και τη διαρρύθμισή του ήταν ο Γ. Μιχάλ [sic] 
από τα Χανιά.  Στο  περιβόλι της Παναγιάς, «έγιναν σπορεία 
όλων των ευδοκιμούντων εις τον τόπον μας καρποφόρων 
δένδρων, ξυλοκαρπίας τόσον όσων και δένδρων δασικών». 
Πολλά μικρά δενδρύλλια από αυτά που καλλιεργούνταν στον 
σχολικό κήπο μοιράστηκαν στους κατοίκους του χωριού.  Ο 
κήπος αυτός όμως, καταστράφηκε τελείως από τους Γερμα-
νούς επειδή εξυπηρετούσε τον εφοδιασμό τους, αφού είχαν 
εγκαταστήσει κουζίνα στην αυλή της Παναγίας και αποθήκη 
μέσα στην εκκλησία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο βιβλίο των Πρακτικών και Απο-
φάσεων της Σχολικής Εφορίας Αρμένων αναφέρονται σχεδόν 
κάθε χρόνο έσοδα από την εκποίηση προϊόντων του σχολικού 
κήπου του δημοτικού σχολείου του χωριού μας. (συνεχιζεται)

Γ.Τ.

Εκτός από τους δασκάλους και τους μαθητές διακρίνονται και αρκετοί 
γονείς. Είναι, τραβηγμένη στις 18 Μαΐου 1960,  προέρχεται από αρχείο 
ανώνυμου συγχωριανού μας. 

Φωτογραφία από σχολικές δραστηριότητες, και προέρχεται από το 
αρχείο του δασκάλου Γιάννη Χαραλαμπάκη, οποίος διακρίνεται στο 
κέντρο μαζί με τις δασκάλες Μαρία Σκανδάλη, Τσινάρη και την επι-
στάτη του σχολείου Γαβριλάκη Κατερίνη. 
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Πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγού-
στου, στο Δημαρχείο Αποκόρωνα στις 
Βρύσες, παρουσία αρκετού κόσμου, η 
ορκωμοσία των νέων δημοτικών και 
τοπικών συμβούλων και από την 1η 
Σεπτεμβρίου ανέλαβαν επισήμως τα 
καθήκοντά τους.

Στον χαιρετισμό του ο νέος δήμαρ-
χος, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, τόνισε: 
«Αυτή η ημέρα αποτελεί αφετηρία μίας 
νέας εποχής για τον Δήμο. Η παρουσία 
σας εδώ μας οπλίζει όλους με δύναμη, 
θέληση και αποφασιστικότητα, ώστε 
να αγωνιστούμε σθεναρά για το καλό 
του Δήμου μας, την ανάπτυξη της 
περιοχής και τη βελτιστοποίηση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων και των 
επισκεπτών του Αποκόρωνα».  

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Ορίσθηκαν με απόφαση του Δημάρχου 
Αποκορώνου Χ. Κουκιανάκη οι αντι-
δήμαρχοι με θητεία δυόμιση χρόνων 
οι: Ειρήνη Τερεζάκη, Λεωνίδας Λιμα-
ντζάκης, Παύλος Βοτζάκης, Παντελής 
Ματζοράκης και ο κ. Μανώλης Καμα-
ριωτάκης 

Επίσης ορίσθηκαν Εντεταλμένοι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι με καθήκοντα 
αντιδημάρχου οι Γυπαράκης Γιώργος, 
Κοτσυφάκης Αντώνιος, Κουκουράκης 
Ιωάννης, και Μπενάκη Αργυρώ. Ακόμη 
ορίσθηκαν  Εντεταλμένοι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι οι: Νικολακάκης Νικόλαος, 
Αποστολάκης Ιωάννης, Μαυρούλης 
Παναγιώτης και Σταυρουλάκης Σταύρος.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου στις 7/92014 ο Φερδινάνδος 
Μαρικάκης εκλέχτηκε νέος πρόεδρος 
του Δ.Σ., Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε από 
την αντιπολίτευση ο Χαράλαμπος Κου-
τσουπάκης και γραμματέας ο Μιχάλης 
Πιπεράκης.

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου 
είναι η ακόλουθη:

ΕΝΩΤΙΚΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΙΚΗ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 
Ε.Μ.Α.Α.Κ
Κουκουράκης Ιωάννης, 
Καμαριωτάκης Εμμανουήλ, 
Λιμαντζάκης Λεωνίδας, Μπενάκη 
Αργυρώ, Τερεζάκη Ειρήνη, 
Βοτζάκης Παύλος, Σταυρουλάκης 
Σταύρος, Ματζωράκης Παντελής, 
Κοτσιφάκης Αντώνιος, Βρυωνάκη-
Νιολάκη Νίκη, Αποστολάκης 
Ιωάννης, Γυπαράκης Γεώργιος, 
Μαρικάκης Φερδινάνδος, Μαυρουλής 
Παναγιώτης, Νικολακάκης Νικόλαος, 
Σκουντριδάκη-Αθητάκη Μαρία.

ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Σγουράκης Σταμάτιος, Βαγιωνάκης 
Πέτρος, Σταυρουλάκης Ιωσήφ, 
Κουτσουπάκης Χαράλαμπος.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 
(Ε.Δ.Δ.Α)
Τρουλλάκης Φραγκιάς, Μαρκουλάκη 
Μαρία, Πιπεράκης Μιχαήλ.

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ
Φλεμετάκης Μιχαήλ, Τσιλεδάκης 
Παύλος.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Ζώης Σταύρος

Ο συνδυασμός Ε.Δ.Δ.Α δικαιούταν μια 
έδρα στο πρώην Δήμο Αρμένων, όπου 
είχε λάβει 487 ψήφους, ωστόσο επειδή 
στην περιφέρεια αυτή δεν είχαν ανα-
κηρυχθεί οι υποψήφιοι του συνδυα-
σμού, η έδρα αυτή παραμένει κενή, και 
μειώνεται ο αριθμός των εδρών του 
δημοτικού συμβουλίου από 27 σε 26 

Τα αποτελέσματα των εκλογών 
στην τοπική κοινότητα Αρμένων 

Σύνολο έγκυρων: 303

Σταυροί που έλαβαν οι υποψήφιοι στο 
τοπικό Συμβούλιο Αρμένων.

Α. του συνδυασμού «Ε.Μ.Α.Α.Κ.»: 
Τερεζάκης Πέτρος 55 
Ροκάκη – Καλούδη Στυλιανή 30 
Στυλιανομανωλάκη – Ζουμπάκη 
Ειρήνη 15 
Κοκολάκης Ανδρέας 12

Β. του συνδυασμού 
«ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»: 
Πριπάκης Γεώργιος 78 
Νικητάκη Ιφιγένεια 18 
Μωραϊτάκης Στέφανος 3

Γ. του συνδυασμού «ΜΑΖΙ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ»: 
Παπαδάκης Ελευθέριος 25

Δ. του συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»: 
Κοτρωνάκης Γεώργιος 21

Με βάση το ως άνω αποτέλεσμα, τακτι-
κοί και αναπληρωματικοί Σύμβουλοι 
του συμβουλίου της ως άνω Τοπικής 
Κοινότητας εκλέγονται οι παρακάτω:

- από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό 
«Ε.Μ.Α.Α.Κ.» τακτικοί Σύμβουλοι εκλέ-
γονται οι 1) Τερεζάκης Πέτρος και 2) 
Ροκάκη – Καλούδη Στυλιανή, ενώ όλοι 
οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται 
αναπληρωματικοί.

- από το συνδυασμό «ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 
ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» τακτικός 
Σύμβουλος εκλέγεται ο Πριπάκης Γεώργιος, 
ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέ-
γονται αναπληρωματικοί.

Ορκίσθηκαν και ανέλαβαν καθήκοντα 
οι νέες Δημοτικές αρχές
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Εκδηλώσεις στο Βαφέ
Στο Βαφέ το Σάββατο 23-6-2014 πραγμα-
τοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις, που 
συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Αποκορώνου, 
η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου,  
ο Σύλλογος Βαφειανών «Η Κρυονερίδα» 
και το Κοινωφελές ́ Ιδρυμα « Αγία Σοφία ».
Οι εκδηλώσεις άρχισαν το πρωί με Θεία 
Λειτουργία στο εξωκκλήσι του Αγίου Ιωάννη, 
στη συνέχεια τελέστηκε η καθιερωμένη 
επιμνημόσυνη δέηση μπροστά στην είσοδο 
του σπηλαίου «Κρυονερίδα», ακολούθησε 
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στε-
φάνων εκπροσώπων αρχών και φορέων 
στο ηρώο των πεσόντων Βαφιανών, και 
στη συνέχεια έγιναν τα αποκαλυπτήρια 
ατομικής έκθεσης ζωγραφικής-αγιογρα-
φίας της Βαφιανής κ. Γαλάτειας Βαγιάκη, 
κόρης της γνωστής συγγραφέως-ιστορικού 
κ. Ευμορφίας Βαγιάκη –Μπουντουράκη.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τη 
συγκέντρωση του κόσμου στην αυλή της 
παραδοσιακής ταβέρνας «Κούρτσα», όπου 
ακολούθησαν οι ομιλίες. 

Εκδήλωση τιμής και μνήμης στο 
Κόκκινο Χωριό
Στο Κόκκινο Χωριό, την Κυριακή 3-8-2014 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση τιμής και 
μνήμης με τη συμπλήρωση 193 χρόνων 
από τη θυσία των 120 Κοκκινοχωριανών, 
που βρήκαν τραγικό θάνατο στο Καραβό-
σπηλιο «ΜΕΤΑΞΑΡΗ» τον Αύγουστο του 
1821 από τους Τούρκους. Συνδιοργανωτές 
ήταν ο Σύλλογος Κοκκινοχωριανών «Ο 
Άγιος Γεώργιος», η Ομοσπονδία Σωμα-
τείων Αποκορώνου, ο Δήμος Αποκορώνου 
και το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία».

Αποκαλυπτήρια μαρμάρινης στήλης
Στο Βάμο την Κυριακή 10-8-2014 και 
ώρα 11.00 έγιναν τα αποκαλυπτήρια 
αναμνηστικής μαρμάρινης στήλης, που 
φέρει ανάγλυφη ορειχάλκινη παράσταση, 
αφιερωμένης στους παλαιούς οδοιπόρους 
μαθητές του Γυμνασίου Βάμου.
Η αναμνηστική στήλη, έγινε με δαπάνη 
των Συλλόγων Βάμου και της Ομοσπον-
δίας. 
Την τελετή των αποκαλυπτηρίων, οργάνω-
σαν οι πολιτιστικοί Σύλλογοι Βαμιανών 
Αττικής «Ο Βάμος» και Βάμου «Ο Πρίνος» 
με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Αποκορώνου.

Αποκαλυπτήρια προτομής του 
Ειρηναίου στο Νεροχώρι
Στο Νεροχώρι, γενέτειρα του μακαρι-
στού Μητροπολίτη, πρώην Κισάμου και 
Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη, πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρασκευή 22-8-2014 
και ώρα 19.00 εκδήλωση των αποκαλυ-
πτηρίων της προτομής του. 

Παναποκορωνιώτικος εσπερινός 
Στο Γαβαλοχώρι το Σάββατο 9 Αυγού-
στου 2014 ώρα 18:30 έγινε αρχιερατι-
κός παναποκορωνιώτικος εσπερινός 
χοροστατούντος του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου 
κ.κ. Δαμασκηνού με συνδιοργανωτές το 
Δήμο Αποκορώνου, την Ομοσπονδία 
Σωματείων Αποκορώνου, την Ενορία 
Γαβαλοχωρίου, το Σύλλογο για τη διάσωση 
και διάδοση του κοπανελιού «Χριστίνα» 
και τους πολιτιστικούς συλλόγους του 
χωριού.

Παρουσιάσθηκε το νέο βιβλίο 
του Γ. Γιακουμινάκη

Στο Φρε την Κυριακή 
17-8-2014 και ώρα 
19:30 στον αύλειο 
χώρο του Ι .Ν. της 
Ευαγγελίστριας έγινε 
η παρουσίαση του 
τέταρτου βιβλίου του 
ποιητή-συγγραφέα κ. 
Γιώργου Γιακουμινάκη, 

Αντιπροέδρου της Διεθνούς Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών. 
Πρόκειται για την καινούρια ποιητική 
του συλλογή με τίτλο «Σκέπτομαι -Γράφω- 
Υπάρχω» που κυκλοφόρησε πρόσφατα 
από τις εκδόσεις «Σμυρνιωτάκη».
Την οργάνωση της εκδήλωσης είχε η 
Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου 
Χανίων με τη συνεργασία της Διεθνούς 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, του 
Συλλόγου Στιχουργών νομού Χανίων, 
του Συλλόγου Φρεδιανών Αττικής «Η 
Ευαγγελίστρια», της ΄Ενωσης Φρεδι-
ανών «Η Παναγία των δύο βράχων», 
του Συλλόγου Γυναικών Φρε και με τη 
συνεργασία του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
«Αγία Σοφία». 
Τον συντονισμό της παρουσίασης είχε 
ο  κ. Γιάννης Κριαράκης, την κύρια 
παρουσίαση του έργου έκαναν η κ. 
Πηνελόπη Ντουντουλάκη ιατρός συγ-
γραφέας – ποιήτρια, και η φιλόλογος κ. 
Ιωάννα Γιακουμινάκη - Φραγκιαδουλάκη. 
Ποιήματα από το βιβλίο απήγγειλε ακόμη 
η κ. Δαμασκηνή Χαμουρίκου.
Τον ποιητή τίμησε ο Σύλλογος Φρεδιανών 
Αττικής με αναμνηστική πλακέτα που 
του επιδόθηκε από τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου 
κ.κ. Δαμασκηνό. 
Τα έσοδα από τη διάθεση του βιβλίου 
διατέθηκαν για την ενίσχυση του προ-
γράμματος «κατ’ οίκον βοήθεια» του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία».
Η εκδήλωση έκλεισε με παραδοσιακό 
κέρασμα προσφορά του κ. Γιακουμινάκη. 

Γράφει ο Γιώργος Γιακουμινάκης
Λογοτέχνης- ποιητής

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ομοσπονδία Σωματείων 
Αποκορώνου Χανίων με τον δραστήριο πρόεδρό της κ. Γιάννη 
Τερεζάκη, διοργάνωσε στον Αποκόρωνα σε συνεργασία με 
το Δήμο Αποκορώνου και τους συλλόγους των χωριών μας. 

Οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις της 
Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου Χανίων.

Διακρίνονται από αριστερά η κ. Πηνελόπη 
Ντουντουλάκη,η κ. Δαμασκηνή Χαμουρί-
κου,ο κ. Γιάννης Κριαράκης,  η κ. Ιωάννα 
Γιακουμινάκη – Φραγκιαδουλάκη και ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και 
Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός.

Μέλη του Συλλόγου Βοϊοτών μαζί με τον 
πρόεδρο της Ομοσπονδίας και εκπροσώπους 
Αποκορωνιώτικων συλλόγων.

Από την επιμνημόσυνη δέηση μπροστά στο 
μνημείο της θυσίας. Διακρίνεται πρώτος από 
αριστερά ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Γρηγό-
ρης Μαρκάκης.



ελευθερόπολις14

Πέθανε, στις 20 Ιουλίου 2014, στη Μελβούρ-
νη Αυστραλίας όπου και ετάφη, ο Νίκος 
Ορφανάκης του Μιχαήλ και της Ειρή-
νης. Ο Νίκος ήταν αδελφός του Βαγγέλη, 
του Γιάννη και του Γιώργου Ορφανάκη.  
Η οικογένεια του ανιψιού του Μιχάλη 
Ορφανάκη εκφράζει τα θερμά της συλλυ-
πητήρια στη σύζυγό του Παναγιώτα, στην 
κόρη του Μαρία και στην εγγονή του Έμιλυ.

Πέθανε στα Χανιά, ο Χαράλαμπος Παπαδά-
κης, ετών 70, και ετάφη στο νεκροταφείο 
του Αγίου Λουκά. Ο Χαράλαμπος ήταν 
σύζυγος της Ασπασίας Μιχχελογιάννη 
και πατέρας  της Λίνας.

Αυτοί που φεύγουν...

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

Πέθανε στα Χανιά και ετά-
φη στο νεκροταφείο του 
Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία 
Αρμένων, στις 22 Ιουλίου 
2014, η Μαγδαληνή Αλευ-
ράκη το γένος Βλαχάκη, 
ετών 62. Η Μαγδαληνή 
ήταν αδελφή του Νίκο 
και του Γιώργου. 

Πέθανε στα Χανιά, στις 29 Αυγούστου 2014, 
η Ελένη χήρα Νικολάου Σκανδάλη το 
γένος Μπουρνάζου, 93 ετών, και ετάφη στο 
νεκροταφείο του Αγίου Λουκά. Η Ελένη ήταν 
μητέρα του Εμμανουήλ και του Γεωργίου.  

Πέθανε στα Χανιά, στις 22 Αυγούστου 
2014, η Αικατερίνη χήρα Ζαχάρη Κα-
βρουλάκη το γένος Χριστοδουλάκη, 
92 ετών, και ετάφη στο νεκροταφείο του 
Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Αρμένων. Η 
Αικατερίνη ήταν μητέρα της Καλλιόπης 
και της Αρετής.

Πέθανε, στις 25 Ιουνίου 2014, ο Πέτρος 
Νικητάκης, 63 ετών, και ετάφη στο 
νεκροταφείο του Ιερού Ναού Προφήτη 
Ηλία Αρμένων. Ο Πέτρος ήταν σύζυγος 
της Παρασκευής, το γένος Χαλιαμούτη, 
και πατέρας της Ιφιγένειας, του Χρήστο 
και του Αντώνιου-Ορέστη.

Μνήμη 
Πέτρου Νικητάκη

Τ ο  κ ε ί μ ε ν ο 
που ακολουθεί 
ε κ φ ω ν ή θ η κ ε 
στην κηδεία του 
Πέτρου Νικη-
τάκη από τον 
Δρ. Καστανάκη 
Μιλτιάδη, Πρό-
εδρο του Ιατρι-
κού Συλλόγου 
Χανίων.

O εκλιπών συνάδελφος Πέτρος Νικητά-
κης γεννήθηκε στους Αρμένους Χανίων 
το 1951.

Τελειώνοντας τις σπουδές του στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο γυμνά-
σιο Βάμμου Αποκορώνου εισάγεται 
στην ιατρική σχολή του πανεπιστήμιου 
Νάπολη μέχρι το 1984 όπου αποφοιτεί. 

Με την απόκτηση του πτυχίου ειδι-
κεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 
Αθηνών. 

Το μυαλό του όμως ήτανε πάντα πίσω 
στο τόπο που γεννήθηκε, στην Κρήτη 
στους Αρμένους. Έτσι το αποφασίζει και 
εγκαθίσταται στα Χανιά όπου ιδρύει το 
Κέντρο Υγείας Καντάνου και φτάνει μέχρι 
το ανώτατο βαθμό του γενικού διευθυντή. 
Δύσκολα χρόνια και για τους πολίτες 
αλλά και για τους γιατρούς. Με τα λίγα 
μέσα που είχε στη διάθεση του εκείνη 
την εποχή καταφέρνει να ανταπεξέλθει 
στο έργο του με απόλυτη επιτυχία. 

Ένας Χανιώτης γιατρός που έχει τιμήσει 
όσο λίγοι τον «όρκο του Ιπποκράτη», ο 
Πέτρος Νικητάκης, έφυγε από την ζωή 

στην ηλικία των 63 ετών.
Παντρεμένος με την Παρασκευή Χαλια-

μούτη και πατέρας τριών παιδιών της 
Ιφιγένειας του Χρήστου και του Αντώνη.

Ο μακαριστός Πέτρος γεννημένος στη 
στροφή του περασμένου αιώνα βίωσε 
την μετακατοχική γεμάτη στερήσεις ζωή, 
αγωνίστηκε, ξενιτεύτηκε, σπούδασε και 
γύρισε για να υπηρετήσει (διακονήσει) 
τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό του και 
συντοπίτη του. Η προσφορά του στην 
ανθρώπινη ανάγκη μεγιστοποίησε, αν 
αναλογιστούμε ότι δεν επιδίωξε καριέρες 
και πλουτισμό αλλά μέχρι προχθές πρό-
σφερε τις υπηρεσίες του στον ορεσίβιο 
πληθυσμό του Σελίνου από τη θέση του 
Συντονιστή διευθυντή του Κέντρο Υγείας 
Καντάνου, οργανώνοντας την υγεία 
μιας πολύπαθης και απομακρυσμένης 
περιοχής όπου η ιατρική περίθαλψη 
ταυτίζεται με λειτούργημα. Λειτουργός 
της υγείας, δάσκαλος στο ξεκίνημα και 
στυλοβάτης στις ανασφάλειες πολλών 
αγροτικών ιατρών. Ο πράος, προσηνής 
χαρακτήρας του, τον έφερνε κοντά σε 
κάθε άνθρωπο τον οποίο αντιμετώπιζε 
ως συμπλήρωμα της ύπαρξης του, χωρίς 
κοινωνικές ή ρατσιστικές αγκυλώσεις. 
Μάστορας στην επικοινωνία, κέρδιζε 
τον σεβασμό και την αγάπη στην παρέα, 
στην συναδελφική συζήτηση, στην ψυχα-
γωγική μάζωξη. Η προσωπικότητα του 
εμψύχωνε την αγωνιστική διάθεση. Αν 
ζούσε σήμερα ο Ιπποκράτης θα έπαιρνε 
πολλά στοιχεία επαγγελματισμού και 
επιστημοσύνης προκειμένου να ορίσει 
τον άνθρωπο, επιστήμονα, ιατρό της 
εποχής μας, μιας εποχής που έχει ανάγκη 
τέτοιους ανθρώπους. Εμείς σήμερα με 
θλίψη αποχαιρετούμε έναν από αυτούς. 

Ας γίνει πρότυπο σε όλους μας ο αγω-
νιστής συνάδελφος που έφυγε όρθιος 
υπηρετώντας στο ακέραιο την κοινω-
νία, δυστυχώς χωρίς να απολαύσει το 
δικαίωμα στην σύνταξη αλλά μαχόμενος, 
έφυγε επιβαρύνοντας εμάς τους φίλους 
τους με θλίψη και τα παιδιά του με μια 
βαριά κληρονομία - παρακαταθήκη όπου 
ο έπαινος της κοινωνίας και η υστερο-
φημία του δημιούργησε μια ουσιαστική 
ανθρώπινη παράδοση που θα κρατήσει 
αιώνια την μνήμη του . ..

Ένας βαθιά μορφωμένος και καταξιω-
μένος άνθρωπος, που τίμησε με τη ζωή 
και το έργο του τη γενέτειρά του.

Προσέφερε τις υπηρεσίες του λει-
τουργήματός του, αφιλοκερδώς ιδίως 
στους έχοντες ανάγκη, και ειδικότερα 
στους συμπατριώτες Του, τους οποίους 
αγαπούσε ιδιαιτέρως.

Είχα την τιμή να τον γνωρίσω στα 
πρώτα χρόνια που αποφάσισα να εγκα-
τασταθώ στα Χανιά. Πάντα πρόθυμος 
να συμβουλέψει, να εξυπηρετήσει, να 
βοηθήσει, πάντα με οδηγό την ευγένεια 
που τον διέκρινε, το χαμόγελό του και 
την καλοσύνη του, ιδιαιτέρως αγαπητός 
στους συναδέλφους πάντα συνεργάσιμος 
και ανιδιοτελής.

Συνάδελφε μακαριστέ Πέτρο θα είσαι 
πάντοτε για εμάς τους νεότερους, ένα 
άριστο παράδειγμα προς μίμηση, σε 
όλους τους τομείς της δράσης σου.

Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου 
Χανίων καταθέτω τα λίγα αυτά λόγια, 
ευχόμενος η μνήμη σου να μείνει αιώνια.

Δρ. Καστανάκης Μιλτιάδης
Γενικός Χειρουργός

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Χανίων
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Πέθανε 21 Αυγούστου και 
τάφηκε την επομένη στο χωριό 
μας,  πλήρης ημερών, η Κατίνα 
σύζυγος του Ζαχάρη Καβρουλάκη.                                                                           
Τα λόγια φτωχά πολλές φορές, να 
περιγράψουν την απώλεια ενός 
ανθρώπου, που μες στο πλήθος των 
ανωνύμων, κάνουν την διαφορά.

Όμως, τέτοιοι άνθρωποι κράτησαν 
την οικογένεια,  την ταυτότητα, 
την ιστορία και την συνέχεια του 
χωριού μας. Η Κατίνα του Ζαχάρη τσ’Απάνω γειτονιάς, μαζί 
με τη Τερεζοχρήστενα, τη Βασμούλενα, και τσ  ’άλλες εν ζωή 
και μη, κι αν έχουν κάνει λιομαζώματα –θεριζοαλωνέματα 
και ντοματοκαλιέργειες, πέραν της  άλλης προσφοράς τους, 
σε δύσκολους καιρούς φτώχιας και πολεμικών περιόδων .                                                                                                                                            
Ήταν οι στιλοβάτες του σπιτιού και οι υπηρέτες της νοικοκυρο-
σύνης, που δυστυχώς λιγοστεύουν με την πάροδο του χρόνου. 
Η Μακαριστή Κατίνα με το ξεχωριστό και σεβαστό Ζαχάρη, 
όλα αυτά τα χρόνια χάρηκαν παιδιά εγγόνια και δισέγγονα.                                                                                                  
Εύχομαι στις κόρες Καλλιόπη [Πόπη], Αρετή [Τούλα], 
γαμπρούς –εγγόνια και δισέγγονα να τη θυμούνται, και να 
την ξεπεράσουν στα χρόνια, το δε Αρμενιανό χώμα που τη 
δέχτηκε Αυγουστιάτικες μέρες να είναι ελαφρύ.

Αιωνία σου η Μνήμη 
Θειά Κατίνα 

Τερεζογιάννης
Αύγουστος  2014

Έφυγε πριν από 40 ημέρες για το άλλο ημισφαίριο της ζωής 
η Κατίνα Καβρουλάκη.

Μια γυναίκα σύμβολο. Μια μεγάλη αγωνίστρια της ζωής 
που μοχθούσε κάθε μέρα με τη βελόνα και με τη γη, πάντα 
με αξιοπρέπεια και χαμόγελο για την οικογένειά της. Άριστη 
σύζυγος, τρυφερή και γλυκιά μάνα, καλή νύφη για τα πεθερικά 
της, μια ζεστή αγκαλιά το σπίτι της για όλο το χωριό. Είχα 
την τιμή και την τύχη να την γνωρίσω και να την έχω στη 
ζωή μου από μικρό παιδί γιατί ήταν η νονά της αδελφής μου. 
Ήταν η αγαπημένη και σεβαστή κουμπάρα των γονιών μου, 
η νονά μας. Δεν μπορώ να ξεχάσω την αγάπη που πήρα από 
αυτή την αρχόντισσα και που ακόμα και τώρα ζεσταίνει την 
καρδιά μου. Λόγοι ανώτεροι από εμένα δεν μου επέτρεψαν 
να παραστώ στην εξόδιο ακολουθία της. Γράφω λοιπόν αυτές 
τις λίγες λέξεις για να αποτίσω φόρο τιμής στο μεγαλείο τις 
ψυχής της. Όμως ότι και αν πω νοιώθω ότι είναι λίγο μπροστά 
στις αξίες της νονάς μου. Θυμάμαι το γλυκό της χαμόγελο 
που ποτέ δεν έδειχνε την κούραση ή τα προβλήματά της. 
Θαύμαζα την απέραντη καλοσύνη, την υπομονή και την καρ-
τερικότητά της. Πιστεύω ότι είναι από τις τελευταίες γυναίκες 
της περασμένης γενιάς που είχαν τόσο ψυχικά χαρίσματα. Ο 
Θεός την ευλόγησε να ζήσει μέχρι τα βαθιά γεράματα ήρεμα 
στην αγκαλιά των παιδιών της και να φύγει με ελαφριά την 
καρδιά της ότι έκανε το καθήκον της στη ζωή. 

Αγαπημένη μου και αξέχαστη νονά. Εκεί που πήγες σε 
περιμένουν όλοι αυτοί που αγάπησες και αυτοί που σε όλη 
σου τη ζωή βοηθούσες. Ευχαριστώ για όσα μου προσέφερες 
και θα φέγγεις πάντα, φάρος φωτεινός στην ψυχή μου.

Με αγάπη και σεβασμό.

Κατίνα Ξενάκη - Νικάκη

Έγραψε για μας, στα «Χανιώτικα Νέα» στις 21 Ιούλη 
2014, ο καλός φίλος της εφημερίδας μας, κοντοχωριανός 
μας δάσκαλος, συγγραφέας, δημοσιογράφος και τόσα άλλα… 
Βαγγέλης Κακατσάκης. Για τα καλά του λόγια τον ευχαρι-
στούμε, αλλά τα 100 φύλλα που μας εύχεται να φτάσομε 
μας φαίνονται λίγα!!!

Πάντα στην ώρα της, πάντα πιστή στα ραντεβού της, 
χωρίς καμιά απουσία, εδώ και 19ολόκληρα χρόνια! 
Βασικό αυτό. Το... βασικότερο, όμως, είναι το ότι 
η “Ελευθερόπολις”, η τριμηνιαία εφημερίδα των 
Αρμενιανών Χανίων “Ο Κριτοβουλίδης”, που εκδίδεται 
με τη συνεργασία της Τοπικής Κοινότητας Αρμένων, 
έχει τον δικό της, τον ξεχωριστό τρόπο, να υποχρεώνει, 
κάθε φορά που κάνει την εμφάνισή της (και την έχει 
κάνει μέχρι τώρα 73 φορές!) όποιον(αν) την πιάσει στα 
χέρια του(της), να μην την αφήσει, αν δεν διαβάσει στην 
κυριολεξία “τα πάντα όλα” που εμπεριέχονται στις 16, 
συνήθως σελίδες της, αν δεν την... ξεκοκαλίσει δηλαδή 
κι ας μην είναι από τους Αρμένους! Έχω την τύχη να 

γνωρίζω την “Ελευθερόπολι” απ’ το πρώτο μέχρι και 
το τελευταίο της φύλλο (να ’ναι καλά ο εξ Αρμένων 
ορμώμενος φίλος μου ιστορικός ερευνητής Χαράλαμπος 
Μπουρνάζος, που με συμπεριέλαβε εξαρχής στους 
αποδέκτες της) και την τιμή να δηλώνω φ(θ)ανατικός 
αναγνώστης της. Με την ιδιότητα, λοιπόν, αυτή, νιώθω 
να ’χω κι εγώ, όπως και τόσοι άλλοι μη Αρμενιανοί, 
“μοιράδι” απ’ τη χαρά που πήραν οι συντελεστές της, 
ο εκδότης διευθυντής της Γιάννης Σ. Τσακιράκης και 
τ’ άλλα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής (ιδιαίτερα ο 
Μπουρνάζος που επιμένει να μας “φιλεί κατακούτελα”, 
ως Γερω - Χαράλαμπος στα “Γραμματσάκια” του και 
να μας πέμπει χαιρετίσματα “μ’ ένα ματσάκι ρόδα”, 
στις “Ροδαρές” του, ως Χαράλαμπος Ελευθεροπολίτης) 
για τη βράβευσή της, με τιμητικό δίπλωμα απ’ την 
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, σε ειδική εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου τ.ε. σε αίθουσα της 
ΧΑΝ, στην οδό Ακαδημίας. «Οι τιμητικές διακρίσεις 
είναι ευεργετικές για την προσφορά των εντύπων που 
κυκλοφορούν», η γενική επισήμανση που έκανε ο 
πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Λευτέρης 
Τζόκας, στην περί ου ο λόγος εκδήλωση. Μένω σ’ 
αυτήν για να εκφράσω εν κατακλείδι, συνοδεύοντας 
τα συγχαρητήριά μου, την ευχή για καλή συνέχεια. 
Και στο 100ό φύλλο με το καλό, φίλε Γιάννη!

Μνήμη Αικατερίνης Καβρουλάκη, ετών 92.
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ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε από τους αγαπητούς 
αναγνώστες τα παρακάτω ποσά ως οικονομική 
ενίσχυση της εφημερίδας μας.

Μωραϊτάκης Στέφανος Αρμένοι 20€
Almond David Μάντζεστερ 50€
Τσακιράκης Μανώλης Αθήνα 30€
Ζουμπάκης Κώστας Αρμένοι 20€
Μαρινάκης Μιχάλης Αρμένοι 50€
Χριστοδουλάκης Νικος του 
Ιωάννη και Χριστοδουλάκης 
Ιωάννης του Νίκου

Αθήνα 50€

Βαγιωνάκη Σοφία και 
Βαγιωνάκη Τούλα

Αθήνα 60€

Κακέπης Αλέξανδρος Σείσι Λασιθίου 20€
Φατούρου Ασπασία 30€
Ανδρουλάκης Νίκος Χανιά 150€
Λαγαράκης Νίκος Αθήνα 20€
Μπρατσόλη Ευαγγελία Αθήνα 30€
Πανόπουλος Γεώργιος Αθήνα 20€
Καλλιβρετάκης Κων/νος Παλιόχωρα 50€
Φρεσκάκη Κατίνα στη 
μνήμη του συζύγου της 
Μανούσου

Ηράκλειο 50€

Καραγιαννάκη-Φακίρη 
Κατίνα

Χανιά 30€

Παπαγιαννάκη Κατίνα Χανιά 50€
Ορφανάκης Μιχάλης Αρμένοι 20€
Χριστοδουλάκη-Τζουβαδάκη 
Τασία

Χανιά 40€

Καλλιβρετάκη Ματούλα Αθήνα 20€
Τερεζάκης Σπύρος Αθήνα 50€
Κουτσουπάκη Ασπασία Αρμένοι 50€
Τερεζάκη Αναστασία Αρμένοι 20€
Βαχλιώτης Θεόδωρος Αθήνα 50€
Βιριράκη Κορνηλία του 
Νικολάου

Χανιά 20€

Βιριράκης Νίκος Αρμένοι 20€
Αντωνάτος Μάκης Αθήνα 30€
Κουρομιχελάκης Βασίλης Αθήνα 40€
Νικολάου-Καλλιβρετάκη 
Ευαγγελία

Χανιά 20€

Πατηνιωτάκης Σταύρος Χανιά 50€
Φρεσκάκη Αργυρώ Θεσσαλονίκη 20€
Φρεσκάκης Δημήτρης Ηράκλειο 20€
Τσιριγώτη Στέλλα Αρμένοι 20€
Πατηνιωτάκη Σοφία Χανιά 20€
Μαραγκουδάκης Ντίνος Χανιά 20€
Πιπεράκης Μανώλης Αθήνα 20€
Πέγιου Ουρανία Θεσσαλονίκη 20€
Φλεμετάκης Δημήτρης στη 
μνήμη του παππού του 
Δημήτρη και του πατέρα 
του Γιάννη

Βάμος 50€

Κακέπης Αλέξανδρος Λασίθι 20€
Φλεμετάκης Γαβριήλ Θεσσαλονίκη 30€
Φατούρου Ασπασία Αθήνα 30€

Στο τεύχος 72, στη σελίδα 16, στις δωρεές της 
εφημερίδας μας, από λάθος μας το όνομα της 
καλής φίλης των Αρμένων Μαρινάκη Αθηνάς το 
γράψαμε «Άννα», και γιαυτό της ζητούμε συγνώμη.

Οι  οικονομικές  προσφορές μπο -
ρούν να κατατίθενται στο λογαριασμό 
GR9001101560000015676103433 της 
Εθνικής Τράπεζας δηλώνοντας στην τρά-
πεζα το όνομά σας, ή να αποστέλλονται με 
ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: Τσα-
κιράκις Γιάννης, Σουλίου 124, 173 42 Αγ. 
Δημήτριος και στη συνέχεια να ενημερώνετε 
την εφημερίδα στο τηλέφωνο 210-9916613, 
για να σας σταλεί η σχετική απόδειξη.

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

Η Αβερκάκη Ευαγγελία (Χανιά) του 
Γεωργίου και της Χαρίκλειας πέτυχε 
στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και 
Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
στο Αργοστόλι.

Ο Αμανατίδης Χαράλαμπος (Θεσσα-
λονίκη) του Δημήτρη Αμανατίδη και 
της Αργυρώς Φρεσκάκη πέτυχε στο 
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπη-
γών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πάτρας στην Πάτρα.

Η Καλλιβρετάκη Ειρήνη (Αρμένοι) του 
Εμμανουήλ και της Ειρήνης πέτυχε στο 
Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
στην Αθήνα. 

H Λουράκη Ευαγγελία (Χανιά) του 
Ιωάννη και της Ευαγγελίας πέτυχε στο 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα. 

O Μαραγκουδάκης Βασίλειος (Χανιά) 
του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 
πέτυχε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχα-
νικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου στην Αθήνα. 

H Τερεζάκη Μαρία-Αικατερίνη (Καλύ-
βες) του Γεωργίου και της Αικατερίνης 
πέτυχε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προ-
σχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

O Χαιρετάκης Βασίλειος (Χανιά) του 
Αντωνίου και της Μαρίας πέτυχε στο 
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 
του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά.

Στους επιτυχόντες, ευχόμαστε καλές σπου-
δές, και πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. 
Στους γονείς και συγγενείς, ευχόμαστε να 
τους χαίρονται και να τους καμαρώνουν.

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

Η Βιριράκη Ελένη του Αντωνίου, Α΄  
τάξη του 6ου Γυμνασίου Χανίων, με 
βαθμό 19 & 8/15.

Η Καλλιβρετάκη Μαρία του Εμμα-
νουήλ, Γ'  τάξη του Γυμνασίου Βάμου, 
με βαθμό 19 & 11/13.

Η Κουρομιχελάκη Δήμητρα του Αντω-
νίου, Γ΄  τάξη του  6ου Γυμνασίου 
Χανίων, με βαθμό 18 & 7/13.

Η Λουράκη Ευαγγελία του Ιωάννη, 
Γ΄  τάξη του 4ου Γενικού Λυκείου 
Χανίων, με βαθμό  18 & 6/10.

Ο Μαραγκουδάκης Βασίλειος του 
Κωνσταντίνου, Γ΄  τάξη του Γενικού 
Λυκείου Ακρωτηρίου, με βαθμό 19 
& 5/10.

Η Νικολαράκου Μαρία του Ιωάννη,  
Β΄  τάξη του  2ου Γυμνασίου Χανίων, 
με βαθμό 20.

Ο Παπασηφάκης Ευστράτιος του 
Ιωσήφ, Β΄  τάξη του Γυμνασίου Βάμου, 
με βαθμό 19 & 2/12.

Η Πατεράκη Νικολέτα του Ιωάννη,  
Γ΄  τάξη του  6ου Γυμνασίου Χανίων, 
με βαθμό 20.

Η Σκανδάλη Ελεάνα του Γεωργίου 
(γιός του Νίκου), Α΄  τάξη του  3ου 
Γυμνασίου Χανίων, με βαθμό 20.

Η Σκανδάλη Νεφέλη του Γεωργίου 
(γιός του Γιάννη), Β΄  τάξη του  3ου 
Γυμνασίου Χανίων, με βαθμό 19 & 7/13.

Η Τσιτσιρίδη Ευφροσύνη του Χρήστο, 
Β΄  τάξη του Γυμνασίου Βάμου, με 
βαθμό 19 & 2/12.

Η Χαιρετάκη Αργυρώ του Αναστασίου,  
Α΄  τάξη του Γυμνασίου Βάμου, με 
βαθμό  19 & 2/14.

Η Χαλβαδάκη Αικατερίνη του Βασι-
λείου, Β΄  τάξη του Γυμνασίου Βάμου, 
με βαθμό 19 & 3/12.

Τους ευχόμαστε πάντα να αριστεύουν.

Επιτυχόντες Αριστεύσαντες

Το φεστιβάλ της ΚΝΕ πέρασε από τον Αποκόρωνα.
Στις 12 Αυγούστου στους Άγους Πάντες, με το σύνθημα 
από την απολογία του Νίκου Μπελογιάννη «Για να 
φτιάξουμε έναν κόσμο στο μπόι των ονείρων και των 
ανθρώπων συνεχίζουμε» το φέστιβαλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ 
άφησε το στίγμα του στον Αποκόρωνα, όπως και σε 
τόσα άλλα μέρη της Ελλάδας. Το φεστιβάλ έδειξε τον 
αντιφασιστικό του χαρακτήρα με συνθήματα κατά 
της Χρυσής Αυγής και της δράσης της. Είχε επίσης 

αφιέρωμα στη διεκδίκηση του υποχρεωτικού, δημόσιου και δωρεάν σχολείου. Άλλο 
επίκαιρο θέμα που απασχόλησε ήταν να καταργηθεί η φορολογία στην κατοικία 
της λαϊκής οικογένεια, να μην φορολογηθεί η αγροτική, αλλά να φορολογηθεί η 
μεγάλη ακίνητη περιουσία. Στην πλατεία του Μπαμπαλή έπαιξαν λύρα ο Γιώργος 
Γαλανάκης και λαούτο ο Γιάννης Κατάκης. Στο χώρο υπήρχε επίσης βιβλιοπωλείο.
Οι Αρμένοι έδωσαν το παρών με τη νεολαία τους, που συμμετείχαν και γλέντησαν 
στους κρητικούς σκοπούς της λύρας και του λαούτου.


