
ΑΡΜΕΝΟΙ

Λύτρας Νικηφόρος 
(1832 Πύργος Τήνου - 1904 Αθήνα)

Ο Νικηφόρος Λύτρας υπήρξε από τους 
βασικότερους εκπροσώπους της Σχολής του 
Μονάχου, θεωρείται δε πατέρας της νεοελ-
ληνικής ζωγραφικής. Σπούδασε ζωγραφική 
στην Αθήνα και  στο Μόναχο και υπήρξε 
καθηγητής ζωγραφικής στο Σχολείο των 
Τεχνών στην Αθήνα (σημερινή ΑΣΚΤ), μέχρι 
το θάνατό του. Το σημαντικότερο μέρος 
του έργου του αποτέλεσαν οι ηθογραφικές 
παραστάσεις, τις οποίες ο ίδιος ουσιαστικά 
εισήγαγε στην ελληνική ζωγραφική και 
περιλαμβάνουν σκηνές από την ελληνική 
επαρχία και τον αστικό χώρο, την ελληνική 
οικογένεια και τον κόσμο του παιδιού, αλλά 
και θέματα από την Ανατολή. Θεωρείται ανα-
νεωτής και στον τομέα της προσωπογραφίας, 
όπου προσπαθεί την ψυχολογική διείσδυση 
στην προσωπικότητα του εικονιζομένου. 
Εξαιρετικά σημαντική υπήρξε επίσης η 
διδακτική του προσφορά, επηρεάζοντας 
αποφασιστικά τις επόμενες γενιές με τη 
σαραντάχρονη σχεδόν διδασκαλία του στο 
Σχολείο των Τεχνών. 

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων

Καλήν εσπέραν άρχοντες  
κι αν είναι ο ορισμός σας,  
Χριστού τη θεία γέννηση,  
να πω στ' αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον  
εν Βηθλεέμ τη πόλει, 
οι ουρανοί αγάλλονται,  
χαίρετ' η φύσις όλη.
Εν τω σπηλαίω τίκτεται,  
εν φάτνη των αλόγων  
ο βασιλεύς των ουρανών  
και ποιητής των όλων.
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι  
το «Δόξα εν υψίστης» 
και τούτο άξιον εστί,  
η των ποιμένων πίστης.
Εκ της Περσίας έρχονται  
τρεις μάγοι με τα δώρα, 
άστρο λαμπρόν τους οδηγεί  
χωρίς να λείψει ώρα.
Έφθασαν εις Ιερουσαλήμ,  
με πόθον ερωτούσι  
που εγεννήθη ο Χριστός,  
να παν να τον ευρούσι.

Για το Χριστόν ως ήκουσεν  
ο Βασιλεύς Ηρώδης, 
αμέσως εταράχθεικε  
κι έγινε θηριώδης.
Διατί πολλά φοβήθηκε  
δια τη βασιλεία 
μην του τη πάρει ο Χριστός  
και χάσει την αξία.
Χρόνια πολλά

 Με την ευκαιρία των εορ-
τών των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς η «Ελευ-
θερόπολη» και το Δ.Σ., του 

Συλλόγου, απευθύνει σε όλους 
τους Αρμενιανούς όπου και αν 
βρίσκονται θερμές ευχές για 

υγεία, χαρά και προκοπή.

Καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένος 

ο νέος Χρόνος 2015!
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Νικηφόρος Λύτρας, Τα κάλαντα, 1872. Λάδι σε μουσαμά, 59 χ 90 εκ. Αθήνα, Ιδιωτική Συλλογή. 
«Χωρίς να έχει σημασία ποιας παραμονής κάλαντα είναι, των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς, η 
πολυμορφία των ενδυμασιών, η αφηγηματική ανάπτυξη της σύνθεσης, τα έμφορτα νοήματος στοιχεία, 
τονίζουν κυρίως την παραμονή του γεγονότος, την επικείμενη έλευση που θα καταργήσει το παλιό 
και θα δώσει την ελπίδα για το μέλλον».

Το νέο Δ.Σ. του Μορφωτικού -  
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων. 

Μετά από συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος επταμελούς συμβουλίου που προήλθε από 
τις εκλογές της 21-9-2014 ορίστηκαν οι αρμοδιότητες ως εξής: 
Πρόεδρος: Τσιχλάκη – Πατεράκη Κατεριάννα | Αντιπρόεδρος: Αρχανιώτου Ευδο-
κία, Γραμματέας: Ζουμαδάκη – Λουράκη Ευαγγελία | Ταμίας: Ξυπολιτάκης Φώτης | 
Μέλη: Στυλιανομανωλάκη - Ζουμπάκη Ρένα, Νικολακάκης Μάνθος, Παπαδογιάννη 
Μαρία (ύστερα από παραίτηση του Τσιτσιρίδη Χρήστου)

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

• σελ. 2:  Άνθρωπος αγράμματος…
του Μ. Πιπεράκη

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

• σελ. 4: Η οπλοφορία των Κρητικών 
του Ε. Τωμαδάκη

• σελ. 6: Οι Μύλοι των Αρμένων 
• σελ. 7: Το Γραμματσάκι, του γερω-Χα-

ράλαμπου
• σελ. 8, 9: Οι παλαιικές μας φωτο-

γραφίες
• σελ. 10,11: Δημοτικό Σχολείο Αρμέ-

νων (η συνέχεια) του Γ. Τσακιράκι
• σελ. 12: Η ιστορία συνεχίζεται 

της Τ. Πική
• σελ. 13: Κρητική κουζίνα της Α. 

Μεγαλακάκη-Ορφανάκη
• σελ. 14: Οι Αποκορωνιώτες στη 

Σιάτιστα του Γ. Γιακουμινάκη
• σελ. 15: Αυτοί που φεύγουν…  

Χριστούγεννα 2014



ελευθερόπολις2

μπορούσε από δαύτα. Είχε στο νου της να 
τα παντρέψει με καμιά τηγανιά πατάτες. 
Κι αν είχανε κάνει οι κότες το αυγό, να 
το ’ριχνε κι αυτό απάνω τους. Να ’τρωγε 
και ο γέρος, που του άρεσαν οι πατάτες 
φρεσκοτηγανισμένες. «Το καλύτερο φαητό, 
έλεγε και ξανάλεγε». Όχι, βέβαια, πως 
τρελαινότανε γι’ αυτές, αλλά από τότε 
που έχασε όλους του τραπεζίτες από τις 
μασέλες του, λίγα φαγητά μπορούσε να 

μασήσει. Κι οι πατάτες ήτανε στα μέτρα 
του. Μα τώρα που της είπε το εγγόνι της 
ότι το στενοχώρησε, το καλοσκέφτηκε, 
άφησε τα χόρτα στην τύχη τους και στρά-
φηκε στο παιδί:

«Κι ήντα σου είπε, παιδάκι μου, ο 
προκομμένος, και σε πρόσβαλε;»

«Είπε μου, γιαγιά, “άθρωπος αγράμ-
ματος, κούτσουρο για τη φωτιά”. Α δε 
διαβάζω, λέει, κούτσουρο θα μείνω· και 
μάλιστα για τη φωτιά.

Τέλειωσε το τάβλι ο γέρος, πήρε το 
δρόμο για το σπίτι. Πεινασμένος όπως 
ήταν, μπήκε μέσα, πήγε κατευθείαν στο 
τσικάλι. Παγωμένο το μέταλλο. Σήκωσε το 
καπάκι, τίποτα. Μύρισε καλά την ατμό-
σφαιρα, τίποτα. «Πού είσαι Μαριγώ;» έβαλε 
μια φωνή, τίποτα! Έκανε το σταυρό του, 
έστριψε το μουστάκι του, προσπάθησε να 
σκεφτεί. Καμιά εξήγηση δεν του ερχόταν 
στο μυαλό. «Ή πράμα έπαθε η γριά ή να 

με πειράξει θέλει. Αλλά γιατί; Και είναι 
και το κοπέλι στη μέση· ήντα γινήκανε;»  

Τράβηξε την καρέκλα από το τραπέζι, 
να κάτσει και να συλλογιστεί, κι είδε 
μπροστά του μια σελίδα τετραδίου κι 
ένα μολύβι από πάνω. Κάτι έγραφε το 
χαρτί, μα δεν μπορούσε να το διαβάσει κι 
έψαξε τα γυαλιά του. Τα φόρεσε, έπιασε το 
χαρτί, το ’φερε στη σωστή απόσταση από 
τα μάτια του, διάβασε: «άθροπος που δε 

δουλεύη, δε δυκεούτε φαοιτό». Έτσι, 
ακριβώς. Κάτι πέρασε από το νου του, 
χαμογέλασε, ξανάστριψε το μουστάκι. 
«Εδά στα γεράματα, έγινε και η γριά 
δασκάλα…» σιγοψιθύρισε, και πήγε 
προς το τζάκι. Περασμένο πολύ το 
μεσημέρι, εκτός από την πείνα που 
τον είχε κόψει, κρύωνε κιόλας, είχανε 
πιάσει τα πρώτα κρύα, μαθές.

Πέρασε κανένα μισάωρο, χωρίς να 
φανεί η γριά. Μα ξαφνικά να την, με 
τον εγγονό δίπλα της. Βρήκαν το γέρο 
στο τραπέζι, να τρώει μια φέτα ψωμί, 

ψημένο στη θράκα, λουσμένο με λάδι και 
πασπαλισμένο με ζάχαρη κι αλάτι.

«Κοπιάστε να φάμε» τους είπε, σα να 
μην έτρεχε τίποτα, «εκτός κι αν έχετε φάει».

«Έχουμε φάει, προκομμένε, φάγαμε 
δίπλα, στην αδερφή μου, γιατί συγχύστηκα 
που στενοχώρησες το κοπέλι και δεν είχα 
όρεξη να μαγερέψω, μόνο κρυώνομε».

«Ε κάτσετε στη φωτιά να ζεσταθείτε· να 
δείτε πως και τα κούτσουρα είναι χρήσιμα, 
όταν τα χρησιμοποιείς στην ώρα τους, και 
όπως πρέπει!»

Η γριά πήρε μια καρέκλα, σίμωσε στη 
φωτιά. Κάθισε, πήρε και τον μικρό κοντά 
της.  Ζέστανε τα χέρια της, έτριψε και τα 
χεράκια του παιδιού μέσα στα δικά της. 
Το βλέμμα της ταξίδεψε μέσα στις φλόγες· 
αμίλητη αυτή. Έτριψε και το κουρεμένο 
κεφάλι του εγγονού με την παλάμη της, 
αναστέναξε. Ύστερα, γύρισε προς το γέρο, 
τον κοίταξε, μειδίασε. «Τον βλέπεις τον 
παππού, παιδί μου;» είπε στον εγγονό, 
κι έστριψε και τον μικρό προς το μέρος 
του γέρου.

«Βλέπω τον, γιαγιά».
«Και φαίνεταί σου για κακός άθρωπος;»
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Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το 
επόμενο φύλλο θα πρέπει να έχει φτάσει 

στην εφημερίδα μέχρι 20/02/2015.

Άνθρωπος αγράμματος  
Κούτσουρο για τη φωτιά

Γύρισε η γριά από τα χόρτα, τα πρώτα 
που φυτρώσανε με τα καθυστερημένα πρω-
τοβρόχια. Άνοιξε την εξώπορτα –λάδωμα 
θέλουνε οι μεντεσέδες, σκέφτηκε, γιατί 
τρίζουνε– και πήγε κατευθείαν στην κου-
ζίνα. Εκειδά, βρήκε τον εγγονό της –που 
τον φιλοξενούσε για το Σαββατοκύριακο– 
ακουμπισμένο στο τραπέζι, το κεφάλι 
μπρούμυτα, με μαξιλάρι τα χέρια του σε 
σχήμα στεφανιού.

«Ο Χριστός κι η Παναγία· ήντα ’παθε 
το Μιχαλιό μου;» έβαλε τις φωνές, κι 
έλυσε γρήγορα την ποδιά με τα χόρτα 
από τη μέση της. Την απόθεσε στο 
νεροχύτη και πήγε κοντά στο εγγόνι 
της, γεμάτη ανησυχία. Είδε το να 
ταράσσεται από λυγμούς, του ’στριψε 
απαλά το κεφάλι, να δει το πρόσωπό 
του. Να τα δάκρυα στα κοκκινισμένα 
μάτια του, να τρέχουνε ποτάμι.

«Ήντα ’παθες παιδί μου και κλέεις; 
Έπαθε πράμα η μάνα σου, ο πατέρας 
σου, η κατσίκα σας; Γιάντα φαρμακώ-
θηκες; Έμαθες πράμα κακό και μούσκεψες 
τα μανίκια σου στα δάκρια;»

«Ο παππούς γιαγιά…» ξεστόμισε τις 
λέξεις ο μικρός, κι άρχισε να κλαίει ακόμα 
πιο δυνατά.

«Ήντα ’παθε παιδί μου ο παππούς; 
Εγώ τον είδα, εδά που περνούσα από την 
πλατεία, να κάθεται στο καφενείο και να 
παίζει τάβλι με τον Κλωθωμανώλη. Για 
μίλησέ μου καθαρά!»

«Πράμα δεν έπαθε αυτός, γιαγιά, μα 
τα ’βαλε μαζί μου. Με πρόσβαλε μπροστά 
στους φίλους μου, επειδή παίζαμε μπάλα 
αντί να διαβάζομε».

«Άστονε συ, και θα σου τον-ε φτειάξω 
εγώ, εδά που θα ’ρθει· και πάψε να κλαίεις», 
έκανε η γριά, και πήγε προς το νεροχύτη, 
να πλύνει τα χόρτα και να τα καθαρίσει. 
Είχε βαρεθεί να τρώει ντομάτες για σαλάτα 
όλο το καλοκαίρι, και τώρα που φύτρωσαν 
τα πρώτα χόρτα, σκέφτηκε να βρει όσα 

Συνεχίζεται στη σελίδα 7

Γράφει ο 
Μανώλης Ευθ. Πιπεράκης
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Ξάστερα μάτια, φωτερά,  
σαν τα ουράνια μοιάζουν,
Και ψιχαλίζουν κάποτε  
χωρίς να συννεφιάζουν.

Ο  βράχος, ο ξερόβραχος  
λίγο νερό σταλάζει· 
Αχ! η δική σου η απονιά  
μηδέ με βράχο μοιάζει.

Ποιος λέει: αγάπη αληθινή  
με τον καιρό στερεύει; 
Σκορπάει ο μόσχος μυρωδιά  
χωρίς να λιγοστεύη.

Ριζών’ η αγάπη σαν μηλιά ’ς 
ενός γκρεμνού τη μέση,
Κι όποιος τα μήλα της ζητά  
μεσ’ τον γκρεμνό θα πέση.

Στη γη που θα με θάψουνε  
το χώμα θα πύρωση, 
Κι απ’ τη φωτιά δεν θα μπορή 
χορτάρι να φυτρώση.

Την ώρα που γεννήθηκες  
σε μοίρωσαν οι Μοίραις,
Επήρες χάραις κι εμμορφιαίς, 
μόνον καρδιά δεν πήρες.

Υπομονή! τι γιατρικό!  
θαρρείς πως σε γιατρεύει, 
Κι ενώ τον πόνο σου περνά,  
κρυφά σε φαρμακεύει.

Φτωχή καρδιά, ραγίστηκες  
σαν ήσουνε κρυστάλλι,
Το χέρι οπού σε ράγισεν,  
ας μην ραγίση κι άλλη.

Χαρά, ’ς εκείνη την ψυχή  
τη σιδεροπλασμένη,
Που απ’ την αγάπη τρέφεται 
κι απ’ τον καημ’ ομορφαίνει.

Ψαράς θα γείνω ’ς τη στεριά  
μ’ αγκίστρια δολωμένα, 
Για να ψαρέψω μια καρδιά  
που δεν πονεί για μένα.

Ωιμέ! Πικρός ο χωρισμός, 
καημό και πόνο φέρνει,
Γίνεται χάρος ζωντανός  
κι ό,τι αγαπάς ’ς το παίρνει.

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

γραφής
Ο Χαράλαμπος Ελευθεροπολίτης

θιβολές

«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). Μέρες εορτών, ξεκούρασης, 
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», του Γεωργίου Δροσίνη, 
που συνεχίζομε να δημοσιεύομε δίστιχα 
από τα γράμματα Θ-Ω, αναγνώστες μου.

ΓΕΩΡΠΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ 
«ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

Θέλεις να ιδής αν σ’ αγαπώ;  
για κύτταξέ με πρώτα· 
Τα δυο μου χείλη μη ρωτάς,  
τα δυο μου μάτια ρώτα.

Ιτιά, που πίνεις τα νερά, 
κακότυχη, στοχάσου, 
Μην πιής αγάπης δάκρυα  
και κάψης τα κλαριά σου.

Και μ’ αγαπάς και σ’ αγαπώ· 
κρυφό καθένας τώχει, 
Εγώ δεν είπ’ ακόμη ναι -  
και συ δεν είπες όχι.

Λαλούν τ’ αηδόνι’ άμα σε ιδούν, 
ροδακινιά ανθισμένη, 
Μον’ η καρδιά μου, κι αν λαλή 
άμα σε ιδή σωπαίνει.

Μέτρησε, Νύχτα, τ’ άστρα σου, 
κι αν λείπη ένα ζευγάρι,
Ρώτησε εμένα να σου πω,  
ποιος κλέφτης σ’ τάχει πάρει.

Νικά η ’μέρα την αυγή,  
και ο ήλιος το φεγγάρι, 
Νικά η δική σου εμμορφιά  
καθ’ εμμορφιά και χάρι.

            αντινάδες
Ω ουρανέ που ’σαι ψηλά,  
κατέβα κάμε κρίση
πέντε χρονώ αγαπητικιά  
γυρεύει ν’αφήση.

Ω θάλασσα κι ω κύματα  
κι ω νυχτοπαροδίτες,
πέστε του να ρθη γλήγορα,  
προτού με φαν’ οι πίκρες.

Κάλλια ’χω ’σε με θάνατο  
παρ’άλλο με ζωή μου
για σένα εγεννήθηκε  
στον κόσμο το κορμί μου.

Αγάπα με, πουλάκι μου,  
γιατί κι εγώ αγαπώ σε,
κι όντεν αργήσω να σε δω,  
κλαίω κι αναζητώ σε.

Αν μ’αγαπάς, αγάπα με  
κι αν δε με θέλης πες το
μα προξενιά μου στείλανε  
κι εγώ για σένα στέκω.

(Από την «Εφημερίδα των Φιλο-
μαθών», Φ. 678 / Εν Αθήναις 25 
Οκτωβρίου 1868).

      αροιμίες - Γνωμικά

Απού δε θέλει χτύπους,  
στο χαρκιδιό δεν πάει.

Άνθρωπος με τσι χάρες του,  
μισιέται κι αγαπιέται.

Ο λόγος της την ώρα του,  
χίλια φλουριά αξίζει.

αθαρογλωσσίδι

Επεθύμησα να φάω τ’άρχου βλάχου τα 
σφαχτά τάρχου βλάχου τα σφαχτά τάρ-
χου βλάχου τα σφαχτά, τάρχου βλάχου 
τα σφαχτά (επαναλαμβάνονται γρήγορα 
πολλές φορές).

Οι παροιμίες-γνωμικά και το καθαρογλωσ-
σίδι, είναι από το βιβλίο της Ευαγγελίας 
Φραγκάκη «Συμβολή στα Λαογραφικά της 
Κρήτης», Αθήνα, 1949.

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.
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παράλια της Κρήτης, οι κάτοικοι αυτής 
χριστιανοί, και επί των πεδινών και επί 
των ορεινών τόπων, δεν εσείσθησαν 
παντάπασιν.» (Σπ. Τρικούπη, Ιστορία της 
Ελληνικής Επαναστάσεως, Τομ. Α’, Έκδ. 
Ι. Ν. Σιδέρη, Αθήναι 1925, σσ. 145-146). 

Εικάζω ότι ο κ. Πάγκαλος υιοθέτησε 

αβασάνιστα την παραπάνω άποψη του 
Τρικούπη για τους Κρητικούς, την οποία όμως 
ανασκεύασαν άλλοι ιστορικοί και κυρίως ο 
Κ. Κριτοβουλίδης (Απομνημονεύματα του 
περί αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των 
Κρητών. Εν Αθήναις 1859. Ανατύπωση 
«Ελευθερόπολις», Αθήνα 2009, σελ. 16) ο 
οποίος επικρίνει τον Τρικούπη χαρακτηρί-
ζοντας «άδικον την μομφήν κατά Κρητών». 
Ο Κριτοβουλίδης και σε άλλα σημεία του 
έργου του ανασκευάζει ανακρίβειες του 
Τρικούπη. Αλλά και ο Βασ. Ψιλάκης (Ιστορία 
της Κρήτης, Τομ. Γ’, Εν Χανίοις 1909, σσ. 
335-336) έψεξε τον Τρικούπη για τις ανα-
κρίβειές του σχετικά με την Επανάσταση 
των Κρητικών. Ο Τρικούπης, όπως σωστά 
παρατήρησε ο Γρηγ. Παπαδοπετράκης 
(Ιστορία των Σφακίων, Εν Αθήναις 1888, 
σ. 169), κατέληξε σ’αυτό το συμπέρασμα 
«εκ της βραδύτητος των εχθροπραξιών», 

επειδή δηλ. οι Κρητκοί δεν επαναστάτησαν 
ταυτόχρονα με τους Πελοποννήσιους ή 
και με μερικούς άλλους νησιώτες κατά την 
περίοδο από 21 Μαρτίου ’21 – επεισόδιο 
στα Καλάβρυτα – μέχρι και το β΄10ήμερο 
του Απριλ.’21 (Σπέτσες, Ψαρά, Ύδρα, Σάμος, 
Μύκονος, Κάσος). Περισσότερο επικριτικός 
ο Ψιλάκης επισημαίνει ότι ο Τρικούπης 
«δεν εγίνωσκε τι εγίνετο και αληθώς εν τη 
μεγαλομάρτυρι νήσω συνέβαινε» (σ.336, 
υποσ. 1). Το ότι ο Τρικούπης υπονοεί πως 
η Κρήτη δεν επαναστάτησε ταυτόχρονα 
με την Πελοπόννησο διαπιστώνεται από 
το ότι ο ίδιος αφιερώνει στη συνέχεια 
πάνω από 30 σελίδες στην αφήγηση των 
επαναστατικών γεγονότων στο νησί από 
το 1821 μέχρι το 1830 (Τομ. Α’, σσ. 147-
151, Β’ 64-67, 201-204, Γ’ 59-65, 165-169, 
Δ’ 154-156, 172-175, 188-192, 218-219).

Ο ίδιος ο Τρικούπης, μολονότι κατέ-
γραψε αυτά για τους Κρητικούς, παρα-
θέτει πλήθος στοιχείων για τις ιδιαίτερα 
δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν 
τότε στην Κρήτη και μεταξύ άλλων τονίζει 
(σ.144): «Ουδαμού της αποστατησάσης 
Ελλάδος ο αριθμός των Τούρκων ως 
προς τον των χριστιανών ήτο τόσον 
πολύς, ή ο χαρακτήρ αυτών τόσον 
κακοποιός, ή το σύστημά των τόσον 
ολέθριον, όσον εν Κρήτη». Τις δύσκολες 
συνθήκες, στις οποίες ζούσαν οι χριστια-
νοί της Κρητης τότε, έχοντας υπόψη του 
και ο Κ. Παπαρρηγόπουλος επισημαίνει: 
«Άπορον δε θέλει φανή πώς και αύτη 
(δηλ. η Κρήτη) επανέστη και μάλιστα 
πώς κατόρθωσε να παρατείνη μέχρι 
τινός την επανάστασιν αυτής άμα 
αντιπαραβάλωμεν τα κατά την νήσον 
ταύτην προς την της Πελοποννήσου 

Με αφορμή τον άδικο θάνατο του 25χρονου παλληκαριού στα Μυριοκέφαλα 
Ρεθύμνου την ημέρα της Λαμπρής του 2014 από ένα 40χρονο φίλο του, ο οποίος 
τελούσε υπό την επήρεια μέθης, ο κ. Θ. Πάγκαλος έκανε κάποια σχόλια στην εκπομπή 
των Β. Χιώτη και Ν. Παπαδόπουλου στο ΒΗΜΑ FM της 22/4/14. Στα σχόλια αυτά ο 
πρ. υπουργός εξέφρασε την οργή του για το λυπηρό αυτό γεγονός και εκτίμησε ότι οι 
πυροβολισμοί που ρίχνονται από τους Κρητικούς στα γλέντια τους δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά φιγούρες. Πιστεύω ότι κανείς εχέφρων συμπολίτης μας δε διαφωνεί μ΄αυτήν 
την εκτίμηση του κ. Θ. Πάγκαλου για τις μπαλοθιές που πέφτουν συχνά πυκνά στα 
κρητικά γλέντια και οι οποίες μάλιστα τη στιγμή της κορύφωσης της διασκέδασης 
των θαμώνων μετατρέπουν τη χαρά τους σε βαθύτατη λύπη και όχι σπάνια σε αγα-
νάκτηση, οργή και βεντέτα.

ΣΣ Το άρθρο του κ. Τωμαδάκη,  καθυστέρησε να δημοσιευθεί στην εφημερίδα μας 
λόγω πληθώρας ύλης του προηγούμενου τεύχους.

Αναμφισβήτητα η οπλοχρησία στα κρη-
τικά γλέντια είναι μια συνήθεια ανόητη, 
επικίνδυνη και δαπανηρή (υπάρχει πιστόλι 
που με το πάτημα της σκανδάλης ρίχνει 14 
σφαίρες!). Όμως ο κ. Θ. Πάγκαλος πρόσθεσε 
και τα εξής: «Στην Κρήτη ειδικά πρέπει 
να γίνει ένα ευρύτατο σχέδιο ανακατά-
ληψης της νήσου όπου να αφοπλιστεί 
ο πληθυσμός. Αυτά που λένε τώρα οι 
Κρητικοί ότι «εμείς πάντα όπλα είχαμε» 
και αφού είχαν όπλα γιατί δεν κάνανε 
επανάσταση το ’21 αλλά περιμένανε 
να τους απελευθερώσει η Ελλάδα όταν 
πλέον είχε γίνει κράτος;»

Όλες αυτές οι αναφορές του κ. Πάγκαλου 
α) αδικούν κατάφωρα την Κρήτη, γιατί δε 
συνάδουν με την ιστορία της, β) βεβηλώ-
νουν τη μνήμη των μυριάδων νεκρών της 
που σ’όλες τις περιόδους της ιστορίας της 
(και μάλιστα στην Επανάσταση του ’21) 
προτίμησαν τον ένδοξο θάνατο στα πεδία 
των μαχών για την ελευθερία τους αντί του 
φυσικού θανάτου μέσα σε μια σκλαβωμένη 
ζωή και γ) θίγουν το φιλότιμο του σημερινού 
κρητικού λαού που αισθάνεται υπερήφανος 
για τους προγόνους του οι οποίοι με αυτα-
πάρνηση αγωνίστηκαν για την ελευθερία 
όχι μόνο της Κρήτης αλλά, εθελοντικά και 
της μητέρας πατρίδας [βλ. ‘Αλωση της 
Κωνσταντινούπολης, επανάσταση στην 
Πελοποπόννησο (βλ. Απομν. Μακρυγιάννη), 
Μακεδονικό Αγώνα, Βαλκανικούς πολέμους 
(Τάγμα επιλέκτων Κρητών υπό Αρ. Κριάρη), 
Β’ Παγκ. Πόλεμο κ.ά.].

 Ας δούμε όμως τη βασιμότητα όσων 
ανέφερε ο κ. Πάγκαλος για το ότι οι Κρητικοί 
«δεν κάνανε Επανάσταση το ’21». Έπειτα 
θα εξετάσουμε τη δυνατότητα αλλά και τη 
σκοπιμότητα υλοποίησης του αφοπλισμού 
του κρητικού λαού.

α) Από καμία ιστορική πηγή ελληνική 
ή ξένη (σύγχρονη ή μεταγενέστερη) της 
Εθνικής Επανάστασης του 1821 δεν ανα-
φέρεται ότι η Κρήτη δεν επαναστάτησε 
κατά της Τουρκικής κυριαρχίας την περί-
οδο αυτή (1821-1830). Είναι αλήθεια ότι 
η Επανάσταση στην Κρήτη δεν κηρύχτηκε 
ταυτόχρονα με την κήρυξη της Επανάστασης 
στην Πελοπόννησο (21-25 Μαρτίου 1821). 
Ο ιστορικός Σπυρ. Τρικούπης γράφει: «Αν 
και η επανάστασις εξηπλώθη καθ’ 
όλην την Πελοπόννησον και διεδόθη 
και εις το Αιγαίον, αν και πλοία υπό 
σημαίαν ελληνικήν εφαίνοντο κατά τα 

Η οπλοφορία των Κρητικών 
και τα σχετικά μ’αυτήν σχόλια του πρώην υπουργού κ. Θ. Πάγκαλου

Ο ιστορικός Σπυρίδων Τρικούπης

Γράφει ο Ευτύχιος Τωμαδάκης,  
πρ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών



η εφημερίδα των αρμενιανών 5

κατάστασιν και θέσιν» (Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους, Τόμ. ΣΤ΄, 1925, σ.77).

Σχετικά με την αναλογία Ελλήνων και 
Τούρκων στην Κρήτη το 1821 οι ιστορικοί 
αναφέρουν ότι οι κάτοικοι του νησιού 
ανέρχονταν στις 290 χιλιάδες, από τους 
οποίους οι 160 χιλ. ήταν Έλληνες και οι 130 
χιλ. Τούρκοι. Αξίζει επίσης να αναφερθεί 
ότι, ενώ στην Πελοπόννησο υπήρχε μόνο 
ένας πασάς-διοικητής, στην Κρήτη υπήρχαν 
τρεις πασάδες-διοικητές με τρία διοικη-
τικά κέντρα-κάστρα (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, 
Χανιά ). Ο πασάς του Μεγάλου Κάστρου 
(Ηρακλείου) είχε το αξίωμα του Βεζύρη. 
Σχετικά με τη σύνθεση του πληθυσμού 
στην Πελοπόννησο αναφέρεται ότι ανά 
11 Έλληνες αντιστοιχούσε 1 Τούρκος, ενώ 
στην Κρήτη ανά 1,2  Έλληνες αντιστοιχούσε 
1 Τούρκος. 

΄Ομως οι Κρητικοί, παρά τις όποιες 
δυσχέρειες αντιμετώπιζαν, επαναστάτη-
σαν κατά του Τούρκου κατακτητή και δεν 
περίμεναν άπραγοι από το ελληνικό κράτος 
να τους χαρίσει την ελευθερία τους. Το ότι 
οι Κρητικοί δεν ξεσηκώθηκαν ταυτόχρονα 
με τους Πελοποννήσιους τον Μάρτιο του 
’21 ή τον Απρίλιο ή ακόμη και τον Μάιο 
αυτό δε σημαίνει ότι δεν επαναστάτησαν 

κατά του αιμοχαρή Τούρκου κατακτητή. 
Και άλλες τουρκοκρατούμενες περιοχές 
της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, 
λόγω των κατά τόπους ειδικών συνθηκών, 
επαναστάτησαν σχεδόν δυο μήνες (ή και 
παραπάνω) από την ημέρα κήρυξης της 
Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Η Δυτική 
Στερεά (Μεσολόγγι) επαναστάτησε στις 20 
Μαΐου του ’21, η Εύβοια στις 8 Μαΐου, η 
Χαλκιδική στα μέσα Μαΐου, η ΝΑ Θεσσαλία 
(Μηλιές) 7 Μαΐου, η Ήπειρος τον Ιούνιο 
–Ιούλιο του ’21, ενώ η Δ. Μακεδονία τον 
Φεβρ. του ’22 και ο Όλυμπος τον Μάρτιο του 
’22. Και από τα νησιά η Σαντορίνη στις 5 
Μαΐου, ενώ η Άνδρος στις 10 Μαΐου.  

Και στην Κρήτη, όπως είχε συμβεί στην 
Πελοπόννησο αλλά και σε άλλες περιοχές, 
από το 1819 είχαν φθάσει απόστολοι της 
Φιλικής Εταιρείας οι οποίοι είχαν μυήσει 
πολλούς στην Εταιρεία και αυτοί με τη 
σειρά τους άλλους (Εμμ. Βερνάρδος, Παγκ. 
Βαρνάβας, Αναγν. Μανουσογιαννάκης κ.ά.). 
Με την αναγκαία μυστικότητα προετοίμα-
ζαν την εξέγερση και στην Κρήτη. Βέβαια 
η πικρή εμπειρία από την πανωλεθρία 
στην οποία είχε καταλήξει, κυρίως για τους 
Σφακιανούς, η επανάσταση του Ιωάννη 
Βλάχου -Δασκαλογιάννη το 1770 έκανε τους 
Κρητικούς επιφυλακτικούς και πιο προσε-
κτικούς για μια νέα απόπειρα αποτίναξης 
του Τουρκικού ζυγού. Παρόμοιες ήταν, ως 
γνωστό, και οι κινήσεις και οι αντιδράσεις 
και στην Πελοπόννησο λόγω της αποτυχίας 
των Ορλωφικών (βλ. τη μυστική σύσκεψη 
προκρίτων, αρχιερέων και Φιλικών στη 
Βοστίτσα 26-29 Ιαν. 1821). Όπως στην 
Πελοπόννησο, όταν η Τουρκική διοίκηση 
άρχισε να υποψιάζεται τις κινήσεις των 
Ελλήνων για εξέγερση – ήδη στις παραδου-
νάβιες ηγεμονίες εξελισσόταν το κίνημα του 
Αλ. Υψηλάντη – κάλεσε στις αρχές Μαρτίου 
του 1821 τους προκρίτους και αρχιερείς 
της Πελοποννήσου στην Τριπολιτσά με το 

πρόσχημα της έκτακτης 
σύσκεψης (ενώ ο σκο-
πός της ήταν να τους 
κρατήσει ως ομήρους 
και εγγυητές της υπο-
ταγής των κατοίκων), 
έτσι ακριβώς και στην 
Κρήτη τέθηκε σε εφαρ-
μογή το ίδιο σχέδιο, το 
οποίο αναμφισβήτητα 
είχε καταστρωθεί από 
την Υψηλή Πύλη. Όταν 
έφθασαν στην Κρήτη 
οι ειδήσεις για την 
έκρηξη της Επανάστασης 
στην Πελοπόννησο, ο 
βεζύρης του Μεγάλου 
Κάστρου εξανάγκασε τον 
Μητροπολίτη Κρήτης 

Γεράσιμο Παρδάλη να προσκαλέσει στο 
Ηράκλειο με την πρόφαση συσκέψεως 
και εδώ τους επισκόπους της νήσου. Έτσι 
άρχισε το σχέδιο εκφοβισμού και τρομο-
κράτησης των χριστιανών του νησιού. Ο 
μητροπολίτης Γεράσιμος όμως, μυημένος 
στη Φιλική Εταιρεία, παράλληλα με την 
πρόσκληση, αλλά μυστικά, ειδοποιούσε 
τους επισκόπους να μην προσέλθουν στη 
σύσκεψη. Πέντε επίσκοποι, οι οποίοι παρά 
ταύτα πήγαν στο Ηράκλειο, κρατήθηκαν ως 
όμηροι και για εκφοβισμό των χριστιανών 
(κληρικών και λαϊκών) απαγχονίστηκαν 
από τις Τουρκικές αρχές. 

(Συνεχίζεται)

Τέσσερα χρόνια απουσίας
Μαρία Τσιτσιρίδη – Νικολάου 

19 Νοεμβρίου 2010 -  
19 Νοεμβρίου 2014

Συμπληρώθηκαν 4 ολόκληρα 
χρόνια από τότε που έφυγε από 
κοντά μας η Μαρία μας. Μέσα 
από τις φιλόξενες σελίδες της 
«Ελευθερόπολις» της εφημερίδας 
του αγαπημένου της χωριού 
των Αρμένων, και στη μνήμη 
της παραθέτουμε ένα ποίημα 
του Γεωργίου Δροσίνη με τίτλο: 
«Τι Λοιπόν» αφού τα δικά μας 
δάκρυα στέρεψαν και η φωνή μας 
βουβάθηκε.....

Τι Λοιπόν

Τι λοιπόν; Της ζωής μας το σύνορο,  
θα το δείχνει ένα ορθό κυπαρίσσι;
κι απ ότι είδαμε, ακούσαμε, αγγίξαμε, 
τάφου γη θα μας έχει χωρίσει;

'Οτι, αγγίζουμε, ακούμε και βλέπουμε, 
τούτο μόνο ζωή μας το λέμε;
κι αυτό τρέμουμε μήπως το χάσουμε 
και χαμένο στους τάφους το κλαίμε;

Σ' ότι αγγίζουμε, ακούμε και βλέπουμε,  
της ζωής μας ο κόσμος τελειώνει;
Τίποτ’ άλλο; Στερνό μας απόριμμα,  
το κορμί που σκορπιέται και λυώνει;

Κάτι ανέγγιχτο, ανάκουστο, αθώρητο, 
μήπως κάτω απ’ τους τάφους ανθίζει,
κι ότι μέσα μας κρύβεται αγνώριστο, 
μήπως πέρα απ’ το θάνατο αρχίζει;

Μήπως ότι θαρρούμε βασίλεμα, 
γλυκοχάραμ’ αυγής είναι πέρα;
κι αντί νάρθει μια νύχτα αξημέρωτη 
ξημερώνει μια αβράδιαστη μέρα;

Μήπως ειν’ αλήθεια στο θάνατο  
κι ζωή μήπως κρύβει την πλάνη;
Ότι λέμε πως ζεί μήπως πέθανε  
κι είναι αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει;

Για το πιστό Δημ.Νικολάου
Κόρινθος 19/11/2014

Επαναστάτες και εθελοντές με αρχηγό τον Ι. Ζυμβρακάκη, επιτίθε-
νται και καταστρέφουν το τουρκικό στρατόπεδο της Αγίας Ρουμέ-
λης (περιοδικό Illustrated London News). Αριστερά ο Χατζη-Μι-
χάλης Γιάνναρης.

http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
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Το σύντομο σημείωμά μας στο τεύχος 69, σχετικά με 
τον μύλο στις Άσπρες Συκιές, και στη συνέχεια η δημο-
σίευση στο τεύχος 71 του συμβόλαιο αγοράς του μύλου 
στον Κουρκούτη, γέννησε ανάμεσα στα άλλα μια σειρά 
από ερωτήματα σε σχέση με το πώς βρέθηκαν οι Αρμε-
νιανοί Νερόμυλοι στην ιδιοκτησία Φρεδιανών. Απάντηση 
βρήκαμε στη σελίδες 300- 302 του βιβλίου του Μανώλη Ι. 
Μακρυδάκη «Ο Φρες Χανίων στο διάβα των αιώνων» 
τις οποίες παραθέτουμε.

Αρμένων ανήκαν στην οικογένεια τους. Όταν μετοίκησαν στα 
Χανιά, οι κληρονόμοι του Μπάντρη (1880) πούλησαν τους 
μύλους στους Φρεδιανούς μαζί με την υπόλοιπη περιουσία 
τους. Γι αυτό το λόγο οι μύλοι των Αρμένων βρέθηκαν σε Φρε-
διανά χέρια. Ας παρακολουθήσουμε τώρα το οδοιπορικό ενός 
συγχωριανού μας που, εκεί κάπου στα 1850, έπρεπε να πάει 
στο μύλο των Αρμένων για να αλέσει. Πρώτο από όλα έπρεπε 
να βρει παρέα. Αν και η διαδρομή δεν ήταν μεγάλη, γύρω στα 8 
χιλιόμετρα, πάντα υπήρχε ο φόβος του ξεκουκούλουτου Τούρκου 
ή άλλης αναποδιάς. Μετά επέλεγαν την ώρα, συνήθως δειλινό, 
και αφού έπαιρναν μαζί τους κάποιο προσφάι (ελιές, παξιμάδι, 
τυρί και κρασί), φόρτωναν τα γαϊδούρια ή τα μουλάρια τους με 
ό, τι είχαν για άλεσμα και ξεκινούσαν.

Τα γεννήματα ήταν μέσα σε φαντές ριγωτές σακούλες που 
οι νοικοκυρές είχαν υφάνει στον αργαλειό τους. Η στραθιά δεν 
ήταν μεγάλη, αλλά οι δυσκολίες δεν έλειπαν. Οι δρόμοι ήταν 
στενοί και κακοτράχαλοι. Το σκοτάδι και οι καιρικές συνθήκες 
οδηγούσαν σε απρόοπτα, όπως το πέσιμο και ο τραυματισμός 
του ζώου, ακόμη και μικροατυχήματα των ιδιοκτητών. Τότε η 
βοήθεια της παρέας ήταν καθοριστική, αφού γινόταν μεταφόρ-
τωση των γεννημάτων στα άλλα ζώα. Όμως, τέτοια ατυχήματα 
ήταν ασήμαντα μπροστά στο κακό συναπάντημα του αχαλίνωτου 
κατακτητή. Οι περίφημες ζουρίδες του Χατζή-Χουσεΐν Αγά από 
τα Πεμόνια ήταν ότι χειρότερο μπορούσε να τους απαντήξει. 
Γιατί η ζωή τους εξαρτιόταν από κάποια παρόρμηση της στιγμής. 
Για την περιουσία τους δεν γινόταν βέβαια λόγος. Αν στέκο-
νταν τυχεροί, μπορούσαν να συνεχίσουν το δρόμο τους και να 
φτάσουν στο μύλο, μετά από 1,5-2 ώρες. Εκεί ξεφόρτωναν τα 
γεννήματα και περίμεναν να έρθει η σειρά τους. Η διαδικασία 
του αλέσματος κρατούσε ώρες ή και μέρες, ανάλογα με τους 
πελάτες και την ποσότητα του νερού. Γι' αυτό, το προσφάι και 
το φλασκί με το κρασί ήταν απαραίτητα. Βέβαια ούτε στο μύλο 
ήταν ασφαλείς. Στη διάρκεια μιας ασέληνης νύχτας και ενώ 
ήταν γερμένοι πάνω στα τσουβάλια τους, έγινε η μεγάλη σφαγή, 
εκεί κάπου στα 1820. Ευτυχώς που στη μεγάλη αναμπουμπούλα 
έσβησε ο λύχνος και γλίτωσαν μερικοί, όπως ο Τζιτζικάλης, 
που γύρισε στο χωριό μισοσφαγμένος, με βαθύ τραύμα στον 
καφά (σβέρκο).

Οι Μύλοι των Αρμένων

Από τότε που ο άνθρωπος ανακάλυψε το σιτάρι, το κριθάρι 
και τα άλλα γεννήματα, ανέκυψε το πρόβλημα μετατροπής τους 
σε αλεύρι. Για το σκοπό αυτό μεταχειρίστηκε διάφορα μέσα και 
πέρασε από πολλά στάδια μέχρι να επινοήσει τους νερόμυλους, 
που κινούνταν για πολλούς αιώνες με τη βοήθεια του νερού, και 
πολύ αργότερα τους ανεμόμυλους που κινούνταν με τη βοήθεια 
του αέρα. Για να εκμεταλλεύονται λοιπόν το νερό και τον αέρα, 
οι μύλοι ήταν κτισμένοι σε βαθύσκιωτες ρεματιές γεμάτες με 
νεράιδες και τελώνια ή σε ψηλά και ανοικτά μέρη, όπως το 
Οροπέδιο Λασιθίου. Οι ρεματιές ήταν το πρώτο στοιχείο που 
αναζητούσε ο μυλωνάς για να κτίσει το νερόμυλο του, αφού το 
κατέβασμα και η δύναμη του νερού γύριζε τη φτερωτή. Όσο πιο 
απότομη ήταν η ρεματιά και όσο πιο μεγάλη η ποσότητα του 
νερού, τόσο μεγαλύτερη ήταν η δύναμη (ενέργεια) που γύριζε 
τη φτερωτή και στη συνέχεια τις μυλόπετρες, που άλεθαν τα 
γεννήματα. Για τους ανεμόμυλους, το κυρίαρχο στοιχείο ήταν «το 
πέρασμα του αέρα», να υπάρχει δηλαδή ανοιχτός χώρος, όπου 
ο άνεμος δεν εμποδίζεται από φυσικά εμπόδια, και η φτερωτή 
να γυρίζει πάντα κάθετα προς τη διεύθυνση του ανέμου. Στο 
χωριό μας η έλλειψη νερού και μεγάλων ρευμάτων ανέμου δεν 
επέτρεπε την κατασκευή μύλων. Όμως, επειδή η ύπαρξή τους 
ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των συγχωριανών μας 
που παρήγαγαν πολλά δημητριακά, στράφηκαν στο γειτονικό 
χωριό Αρμένοι, όπου υπήρχαν από πολύ παλιά νερόμυλοι. Εκεί 
επένδυσαν τις οικονομίες τους και όσο και αν φαίνεται σήμερα 
παράξενο οι Φρεδιανοί βρέθηκαν ιδιοκτήτες στους νερόμυλους 
των Αρμένων στα μέσα του 19ου αιώνα!

Στις «Άσπρες Συκιές», ιδιοκτήτες ήταν η οικογένεια των 
Παπαδάκηδων και κυρίως του Κώστα (Κωσταδιός λόγω του 
μικρού αναστήματος) Παπαδάκη, που είχε επτά κόρες. Έτσι, 
μετά το θάνατο του ο μύλος έγινε πολυμετοχικός, αφού το μερί-
διο του μοιράστηκε στους γαμπρούς του. Σε αυτό το νερόμυλο 
υπήρχαν και κοπάνες με τις οποίες κοπάνιζαν τις ρασιές και 
έφτιαχναν τα ράσα (καπότα), που φορούσαν οι βοσκοί.

Στα δυτικά, σε απόσταση 300-400 μέτρων από τις πηγές και 
στη θέση «Κουρκούτης», υπήρχε άλλος ένας μύλος, που ανήκε 
στην οικογένεια των Συμβουλάκηδων.

Ο τρίτος μύλος βρισκόταν στη θέση Χριστός και δεν είχε τη 
σημασία των δύο πρώτων, επειδή δεν είχε μεγάλη ποσότητα 
νερού. Ανήκε στην οικογένεια του Φράγκου Μπουρδαντωνάκη 
και ονομαζόταν και «Μοναχό», επειδή είχε μόνο μία αλευρό-
πετρα. Σύμφωνα με την αφήγηση του Αδάμ Σταυρουλάκη από 
την Κάινα, που γνώρισε τη δεκαετία του 1960 στην Αθήνα 
δύο γυναίκες από τη γενιά του Χασάν Μπάντρη, οι μύλοι των 
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Το τραύμα έθρεψε, αλλά η προσβολή 
δεν ξεχάστηκε ποτέ. Τα χρόνια πέρασαν 
χωρίς να μπορέσει να πάρει εκδίκηση και 
ας ήταν ο Τούρκος (ο Χουσεΐν) μέσα στα 
πόδια του. Όμως λίγο πριν πεθάνει άφησε 
ευχή και κατάρα στους απογόνους του να 
πάρουν εκδίκηση για τα όσα έπαθε ο ίδιος 
και οι αδικοχαμένοι συγχωριανοί του (την 
εκδίκηση πήρε ο εγγονός του Νικόλας, 
που σκότωσε το γέρο πλέον Χουσεΐν τον 
Αύγουστο του 1866). Αν όλα κυλούσαν 
ομαλά, η παρέα φόρτωνε τα αλέσματα αργά 
το απόγευμα της επομένης και έπαιρνε το 
δρόμο του γυρισμού. Οι οικογένειες τους 
θα κάλυπταν τις ανάγκες τους σε αλεύρι 
για κάμποσο καιρό.

Ανήψια μου ξενητεμένα, χαιρετώ σας.
Έρχομαι με την επιστολή μου, πρώτον 

να σασε μηνύσω πως κι εγώ και τα γυναι-
κόπαιδά μου είμαστε με υγεία καλή, το αυτό 
επιθυμούμε να μαθαίνομε και για σας, από 
σας, όϊ από τσ’άλλους, γή από τα τελέφωνα 
να τα λέτε, παρά να μας τα γράφετε με 
γραφή ελληνική και χερόγραφτη, κι αν δεν 
έχετε χαρτί και καλαμάρι, να σάσε μπέψω 
κόλλες του διαγωνισμού και τον κουρκουμά 
απού  ’χαμε στο ελληνικό σκολειό. Να σάσε 
μπέψω και ελληνορθόδοξο καλαντάρι, με 

αγίους κι όϊ μισόγδυνες και ξεβράκωτες, 
να διαβάζετε πότες πέφτουν οι σκολάδες 
και τα πανηγύρια, του Αγίου Πνευμάτου 
του Βάμου, του Προφήτ’ Ηλία των Αρμένω, 
τ’Αγίου Παντελεήμονα τση Κάϊνας, τσ’ Αγίας 
Παρασκευής των Καλυβώ, τ’Αή Γιαννιού 
του Ρηγολόγου στον Ποταμισιώνα, τ’Αγίου 
Δημητρίου του Μυροβλύτη τση Ραμνής, 
και τ’αποδέλοιπα.

Βάνανε τότες οι γιαθρώποι τσι σχολιανές 
τωνε φορεσιές. Οι άντρες που φορούσανε 

σαλιβαρομίτανα βάνανε, όσ’είχανε, βέβαια, 
τα μπλάβα τσοχαδένια, απού μ’εκείνα στα-
θήκανε και γαμπροί, και τα φυλάγανε 
στην κασέλα, με λεβάντα και κιτρόχορτο, 
για προστασία από την κοτσιπίδα. Κι οι 
γυναίκες φορούσανε τα’ακριβά ντωνε φου-
στάνια, που τα ’χανε για τσι σκολάδες και 
τα πανηγύρια. 

Έρχομαι, δεύτερον, να ρωτήξω αν ελάβετε 
τα γράμματα και τα συγγράμματα, που σας 
ταχυδρόμησα από τον περασμένο μήνα, 
γιατί τά μπλεξα με τσι σημερνούς ταχυ-

δρόμους, καθώς μου ορίσανε να ζυγιάζω 
στην παλάντζα του ταχυδρομείου κι όσα 
γραμμάρια, δράμια δηλαδή, ζύγιαζα, τόσανα 
πούλια ν’αγοράζω και να κολώ.

-Φτου, φτου, έκανα κι εκόλουνα, κι εστέ-
γνωσε ο κάρδας μου να σαλιώνω. 

-Είντα φτεις, μπρε, έτσα λοής, με ρωτά 
ο πισινός μου που περίμενε κι εκείνος 
στην ορά.

-Τα μούτρα μου, του λέω, φτιώ. Μα 
μ’αγριοξάνοιξε, κι είπα μέσα μου:

-Μωρέ, μήμπανα ’χει άθρωπο του Γκου-
βέρνου γαλονά το γραμματόσημο από μπρός, 
κι εγώ τόνε φθυώ από πίσω και βρω το 
μπελά μου! Μα ξάνοιξα κι είδα πως είχε 
έναν μπαλαδόρο ξακουστό, κι ησύχασα.

-Ο Θεός να σου συγχωρέσει, μακαρίτη 
ταχυδρόμε Βαρδή, απού ’παιζες την τρου-
μπέτα σου και μάζωνες το χωριό στου 
Φρατζέσκο το καφενείο, και σου δώδαμε 
το γράμμα με τσι παράδες· κι εσύ εκόλιες 
το πούλι, που άρμοζε στην περίσταση: 
δείγματος χάριν, το θωρηκτόν Αβέρωφ, γή 
τον Ερμή τον αγγελιοφόρο. Πολλοί μάλιστα 
ολιγογράμματοι κι αγράμματοι του λέγανε 
και των αντέγραφε και τη διεύθυνση, από ’να 
φάκελλο, που στην ζερβή του άκρα έγραφε 
«αποστολεύς». Η Διονύσαινα μάλιστα, μαζί 
με το γράμμα απού μπεμπε στον άντρα 
τση στην Αμερική, ήλεγε και του Βαρδή 
τα γραφόμενα, λέγοντάς του:

-Γράφω του ντα, Βαρδή, μα πες του τα 
και ξεστομάτου! 

Εκούνιε, χαμογελώντας καλοσυνάτα την 
κεφαλήν του ο Βαρδής, καθώς εγνώριζε πως 
δεν πιάνει από λόγια, επειδή μια βολά, που 
πήγε να της τα εξηγήσει τα πράματα παρε-
ξηγήθηκε κείνη, γιατί θάρρεψε πως εκείνος 
εβαριούντανε να ψάχνει στην Αμερική να 
βρει το Διονύση, να του πει πως εψόφησε 
ο Μπουρίκος ο γάϊδαρος, και να μπέψει, 
εξάπαντος δολάρια, ν’αγοράσει μια γαϊδούρα, 
που πουλεί στο Πρόβαρμα ο Παπαγαβρίλης, 
γιατί κείνος αγόρασε μπεγίρι!

Χαιρετάτε μου τ’αμερικανάκια,
Σκουτελοβαρίχνω σας

Ο γέρω Χαράλαμπος

«Μα δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα! Ξέρω 
το πώς μ’ αγαπά. Μα…»

«Ξέχασε το ‘μα’ γιόκα μου. Κατέχεις το 
πως σ’ αγαπά, κι ήθελε να σου πει πως 
αν θέλεις να προκόψεις, δε φτάνει μόνο 
να πηγαίνεις στο σκολειό, μα να διαβά-
ζεις κιόλας. Και επειδή μια παροιμία λέει 
πως ο αγράμματος άθρωπος είναι σαν 
το απελέκητο και άχρηστο ξύλο, αυτός 
το ’φτιαξε λιγάκι το πράμα και είπε σου 
πως ο αγράμματος είναι κούτσουρο για τη 
φωτιά. Όντε κατάλαβε πως σε στενοχώρεσε, 
για να σε γλυκάνει λιγάκι, έπιασε και μας 
άναψε τη φωτιά, να ζεσταθούμε. Και ήντα 
καίει εδά παιδάκι μου και μας-ε ζεσταίνει; 
Για κοίτα! Ένα μεγάλο κούτσουρο. Για να 

καταλάβεις πως κάθε πράμα στη ζωή μας 
έχει τη χρήση του. Και το κάθε κούτσουρο 
έχει κι αυτό την αξία του. Μα πέρα από 
πυρόξυλο, παιδί μου, το κούτσουρο θα 
μπορούσε να γίνει μολύβι για να γράφομε, 
καρέκλα να καθόμαστε, τραπέζι για να 
τρώμε. Κατάλαβες, λεβέντη μου;»

   Και ο μικρός, που του άρεσε το παι-
χνίδι –όπως αρέσει σ’ όλα τα παιδιά–, μα 
ήτανε και έξυπνος, κατάλαβε και με το 
παραπάνω. Και αντί να κρατάει μούτρα 
στον παππού, πήγε κι έπεσε στην αγκαλιά 
του. Και όπως τον κοίταζε, του έστριψε 
λιγάκι το μουστάκι και του ψιθύρισε στο 
αυτί: «παππού, με τέτοιες μαλαγανιές, την 
έριξες τη γιαγιά;!»

Το Γραμματσάκι του Γέρω
Γράμμα στην Αμερική
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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 του Γεώργιου 
Δημητρίου Γαλανάκη, του οποίου τη συνοδευτική επιστολή παραθέτουμε.

Ο Δημήτρης 
Ορφανάκης 
πρώτος από 
αριστερά 

Ο Δημήτρης 
Ορφανάκης δεύτε-
ρος από αριστερά
Η φωτογραφία 
στο πίσω μέρος 
γράφει:
Ενθύμιον Πάσχα 
1932
Ορφανάκης 
Δημήτριος,
Κανινής Σπυρί-
δων εκ Θηβών
 

Ο Δημήτρης Ορφανάκης πρώτος από αριστερά Η 
φωτογραφία στο πίσω μέρος γράφει: Ενθύμιον τη 
20/2/32 Ορφανάκης Δημήτρης, Χωραφάς Κων/

νος εκ Ναυπάκτου, Τσουρής Δημήτρης εκ Καρδί-
τσας, Βάρδης Ιωάννης εκ Κερκύρας

Ο Δημήτρης Ορφανάκης δεύτερος 
από αριστερά

Ο Δημήτρης Ορφα-
νάκης τρίτος από 
αριστερά, στη μεσαία 
σειρά.

Ο Δημήτρης Ορφανάκης τρί-
τος από αριστερά
Η φωτογραφία στο πίσω μέρος 
γράφει:
Ενθύμιον Γέφυρας Πηνειού 
Λαρίσσης,
Ορφανάκης Δημήτρης,
Εμμανουήλ Πιρουνάκης, 
Καψαλιανά Ρεθύμνου,
Σταύρος Σαμαράς Γιάννουλη 
Λαρίσσης

Ο Δημήτρης 
Ορφανάκης 
καθιστός στο 
κέντρο
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οι παλαιικές μας φωτογραφίες

Δημοσιεύομε μια σειρά φωτογραφίες που έδωσε ο κοντοχωριανός μας, από το Νιό Χωριό, που ζεί στην Αθήνα, Νίκος Λαγαράκης. 
Ο Νίκος υπομονετικά μας εξήγησε το περιβάλλον που έγινε η λήψη κάθε φωτογραφίας, πληροφορίες για τους εικονιζόμενους, 
για το Γυμνάσιο Βάμου εκείνης της εποχής, πληροφορίες που προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε στις λεζάντες των φωτογραφιών.   
Για αυτή του τη παραχώρηση τον ευχαριστούμε.

Φωτογραφία τραβηγμένη στις 4 Ιανουαρίου (;) 1949, ομάδα μαθητών της Ε΄ τάξης 
νέου τύπου του εξαταξίου Γυμνασίου, με φόντο το κτήριο του Γυμνασίου. Διακρίνο-
νται: 
Πρώτος καθιστός από αριστερά ο Μανώλης Βιριράκης από τους Αρμένους, δίπλα του 
(μισοκαθιστός στην πίσω σειρά) ο Βαγιωνάκης Δημήτρης από το Νιό Χωριό, δεύτε-
ρος καθιστός από αριστερά στην πρώτη σειρά ο Καραγιαννάκης Μιχάλης από το Νιό 
Χωριό, τέταρτος (μισοκαθιστός στην πίσω σειρά) ο Λαγαράκης Νίκος, πέμπτος (μισο-
καθιστός στην πίσω σειρά) ο Σαλεβουράκης Σταύρος από το Τζιτζιφέ, δεύτερος από 
δεξιά μισοκαθιστός στην πίσω σειρά ο Μπουρνάζος Παναγιώτης (Τάκης) από τους 
Αρμένους πρώτος από δεξιά μισοκαθιστός στην πίσω σειρά ο Φυντριλάκης Σταύρος 
και πρώτος από δεξιά μισοξαπλωμένος ο Μποτωνάκης από το Βάμο.

Φωτογραφία τραβηγμένη στις 18 Ιουνίου (;) 1950, ομάδα μαθητών της Στ΄ τάξης νέου 
τύπου του εξαταξίου Γυμνασίου, μπροστά από το σπίτι που νοίκιαζαν και συγκα-
τοικούσαν οι όρθιοι από αριστερά Κατσουλάκης Νίκος από το Τζιτζιφέ, Λαγαράκης 
Νίκος, Νιό Χωριό Σαρτζετάκης Σταύρος από το Τζιτζιφέ  και οι επισκέπτες τους καθι-
στοί, Βολουδάκης Γιώργος από το Τζιτζιφέ, και Αθιτάκης από τον Κουρνά
Η πίσω πλευρά της φωτογραφίας γράφει:
Ενθύμιο μαθητικής φιλίας εις Βάμο 18-6-1950, τάξεως Στ΄ νέου τύπου

Φωτογραφία τραβηγμένη στις 9 Φεβρουαρίου1950, ομάδα 
μαθητών της Στ΄ τάξης νέου τύπου του εξαταξίου Γυμνα-

σίου, μπροστά από το κτήριο του Γυμνασίου. Διακρίνονται: 
Καθιστοί από αριστερά: Τζανουδάκης από το Βάμο, Παπα-

δάκη Ναυσικά από το Βάμο, Φραγκιουδάκη μετέπειτα 
καθηγήτρια, και τελευταίος ο Μαρεντάκης από  το Βάμο
Όρθιοι από αριστερά: Μποτονάκης, Σαρτζετάκης, Παπα-

γιαννάκης Γιώργος από  τους Αρμένους, άγνωστη, 
Μυλωνάκης από τους Μαχαιρούς. Στο κέντρο η Σοφούλη 
καθηγήτρια Φυσικής, πίσω της ο Κατσουλάκης Νίκος από 

το Τζιτζιφέ, και πίσω δεξιά ο Λαγαράκης Νίκος.

Η φωτογραφία αφορά ολόκληρη την Στ΄ τάξη του Γυμνα-
σίου Βάμου, και είναι τραβηγμένη κατά την διάρκεια εκδρο-
μής στους Αρμένους, στις 15 Μαίου 1950. Η έκφραση «Στ΄ 

τάξη» αφορά την έκτη τάξη του νέου – τότε – εξατάξιου 
Γυμνασίου, και αντιστοιχούσε με την ογδόη του παλιού 

τύπου Γυμνασίου που ήταν οκτατάξιο.
Διακρίνονται ανάμεσα στους άλλους ο Φυντριλάκης μετέ-
πειτα διευθυντής της Αγροτικής Τράπεζας Βάμου πρώτος 

αριστερά καθιστός, ο Μιχάλης Γαλανάκης από  το Νιό 
Χωριό τρίτος καθιστός, στην πίσω σειρά στο κέντρο Νίκος 
Λαγαράκης, τελευταίος δεξιά ο μετέπειτα φυσικομαθηματι-

κός Μπουλταδάκης. Επίσης κάπου βρίσκεται και ο μετέ-
πειτα θεολόγος συγγραφέας Γιάννης Σηφάκης.
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Με το παρόν, τρίτο και τελευταίο μέρος, 
κλείνουμε το αφιέρωμα στο Δημοτικό 
Σχολείο του χωριού μας. Υπενθυμίζομε ότι 
στην προσπάθεια ανεύρεσης και σύνθε-
σης στοιχείων της ιστορίας του σχολειού 
μας, παρακαλούμε όσους συγχωριανούς 
μας έχουν στα προσωπικά τους αρχεία 
οποιοδήποτε υλικό αφορά στο σχολειό 
μας (βιβλία, ελέγχους, βαθμολογίες, φωτο-
γραφίες, νομοθεσίες, σχολικά έγγραφα ή 
αποφάσεις 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. 

Προγράμματα μαθημάτων 
και μαθητές: σχολικές 

επιδόσεις και κοινωνική 
προέλευση 

Αν στα προηγούμενα τεύχη της «Ε» 
γνωρίσαμε σε συντομία την ιστορία του 
Δημοτικού Σχολείου των Αρμένων, το 
διδακτήριο, τους δασκάλους και 
τον σχολικό κήπο, ήρθε η ώρα να 
ασχοληθούμε –όσο αυτό είναι δυνα-
τόν- με τους μαθητές του.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονταν όταν 
ιδρύθηκε το Δημοτικό Σχολείο των 
Αρμένων ο σκοπός του Δημοτικού 
σχολείου στην επαρχία ήταν η 
παροχή εγκυκλοπαιδικών γνώσεων 
στους μαθητές για να ακολουθήσουν 
ανώτερες σπουδές, και να ζήσουν 
καλύτερα. Όπως αναφέρεται σε νόμο 
του 1881 «η δημοτική εκπαίδευ-
σις σκοπόν έχει δια διδασκαλίας, 
ασκήσεως και αγωγής αρμονικώς 
αναπτύσσουσα τας τε σωματικάς και 
τας ψυχικάς δυνάμεις, να παρέχη τοις 
δι’αυτής παιδευομένοις τας βάσεις 
θρησκευτικής, ηθικής και εθνικής 
μορφώσεως, και να μεταδίδη αυτοίς 
τας παντί ανθρώπω αναγκαίας γνώσεις 
και δεξιότητας, ώστε να καθιστά αυτούς 
πολίτας χρηστούς και επιτηδείους εις τον 
πρακτικόν βίον»

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το «Ωρο-
λόγιον Πρόγραμμα των μαθημάτων του 
αδιαίρετου δημοτικού σχολείου», μέχρι 
το 1935 περίπου, τα μαθήματα τα οποία 

διδάσκονται τα Αρμενανιάκια στο δημοτικό 
σχολείο είναι: 

Θρησκευτικά, Νέα Ελληνική Γλώσσα, 
Πρακτική Αριθμητική, Στοιχειώδης Γεω-
μετρία, Ιστορία Εθνική και εκτενέστερον 
της Κρήτης, εκ δε της Παγκοσμίου τα 
σπουδαιότατα, Γεωγραφία της Ελλάδος, 
της Ευρωπαϊκής και Ασιατικής Τουρκίας, 
της Ευρώπης εν γένει, και εκ των άλλων 
Ηπείρων τα σπουδαιότατα, Στοιχειωδώς τα 
καθήκοντα και δικαιώματα του συνταγμα-
τικού πολίτου, Φυσική ιστορία, Φυσική και 
Χημεία, Καλλιγραφία, Ιχνογραφία, Ωδική, 
Εκκλησιαστική Μουσική, Γυμναστική. 

Ορισμένα από τα μαθήματα που διδά-
σκονται είναι διαφορετικά για τα σχολεία 
των αρρένων και διαφορετικά για τα σχο-
λεία των θηλέων. Έτσι, «πρακτικαί γνώσεις 
κηπουρικής, δενδροκομίας, μελισσοκομίας 
και εν γένει της γεωργίας και των γεωργικών 
βιομηχανιών, κατά τας διαφόρους ανάγκας 
των σχολικών περιφερειών» διδάσκονται 
και αφορούν στους άρρενες μαθητές του 
σχολείου, ενώ «ανθοκομία, σηροτροφία, 
εργόχειρα, ήτοι ραπτική, κοπτική, πλεκτική, 
ποικιλτική, μαγειρική, οικιακή οικονομία 

και οικιακή παιδαγωγική» διδάσκονται για 
τις μαθήτριες, μια και αφορούν γνώσεις 
απαραίτητες για τα κορίτσια, τις μελλο-
ντικές μητέρες και νοικοκυρές.  

Οι γεωργικές εργασίες γίνονταν μετά 
από το τέλος όλων των άλλων μαθημάτων, 
δύο φορές την βδομάδα. Οι μαθητές μάθαι-
ναν να φυτεύουν δέντρα, οπωροφόρα και 

καλλωπιστικά, να σπείρουν και να καλλιερ-
γούν άνθη και λαχανικά, να εμβολιάζουν 
δέντρα, και όπου αυτό ήταν δυνατό να 
εκτρέφουν μεταξοσκώληκες και «το προ-
κύπτον κέρδος» προσφερόταν για αγορά 
σχολικών οργάνων, βιβλίων, εικόνων κλπ. 

Επειδή για τους νεότερους η εικόνα 
λειτουργίας ενός μονοτάξιου σχολείου, 
είναι κάτι άγνωστο, δημοσιεύουμε, ως 
παράδειγμα, το ωρολόγιο πρόγραμμα 
μιας «κλασσικής» ημέρας της εβδομάδας, 
για την Δευτέρα τάξη του μονοτάξιου 
Δημοτικού Σχολείου Αρμένων, έτσι όπως 
αυτό ίσχυε στις αρχές του περασμένου 
αιώνα,  περίπου δηλαδή στα 1910: 

Τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα 
δημόσια σχολεία, σύμφωνα με διάταγμα 
της 30ης Ιουνίου 1904  ορίζεται ότι για τα 
δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου 
οι εξετάσεις για να περάσουν οι μαθητές 
στην επόμενη τάξη είναι μόνον προφορικές, 
ενώ στην Γ’ και Δ’ τάξη οι εξετάσεις είναι 
και προφορικές και γραπτές. Χαρακτηρι-
στικό δε είναι ότι για να προαχθεί κάποιος 
μαθητής στην επόμενη τάξη θα έπρεπε να 
έχει βαθμό 6, μέχρι το 1904 περίπου, ενώ 

από κεί και πέρα ως βαθμός προ-
αγωγής ισχύει το πέντε (η βάση), 
όπως και σήμερα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντι-
κός αριθμός των μαθητών «έμεναν» 
στην ίδια τάξη. Για παράδειγμα το 
σχολικό έτος 1922-23, από τους 86 
μαθητές του σχολείου απορρίφθηκαν 
οι 24, και από ότι προκύπτει από 
το μαθητολόγιο του έτους 1023-
24, οι περισσότεροι από αυτούς 
«εγκατέλειψαν» το σχολείο.

Από τα μαθητολόγια τα οποία 
έχουν διασωθεί, παρατηρούμε ότι 
τα επαγγέλματα της πλειοψη-

φίας των γονέων (πατεράδων) των 
μαθητών του Δημοτικού σχολείου 
είναι γεωργοί, εργατικοί (δουλεύ-
ουν δηλαδή σε ξένα χτήματα) ενώ, 
αναφέρονται και τα επαγγέλματα 

του σανδαλοποιού, του τελώνη/ τελωνοφύ-
λακα, αγροφύλακα, δάσκαλου, αρτοποιού, 
καφεπώλη, παντοπώλη, ιερέα, σιδηρουργού. 
Τα επαγγέλματα του δημοσίου υπαλλήλου,  
του επιχειρηματία, του μεταπράτη, του 
νομικού, του ιατρού, του αλιέα και του 
κουρέα κάνουν σιγά-σιγά, μετά τη δεκαετία 
του 1920, την εμφάνισή τους. 

Δημοτικό Σχολείο 
των Αρμένων

Φωτογραφία από σχολική εκδήλωση. Διακρίνονται καθιστοί 
από δεξιά οι δάσκαλοι: Γιάννης Χαραλαμπάκης, Παπά-Λευτέρης 
Παπουτσάκης, Μαρία Σκανδάλη και η επιστάτισσα Κατερίνη 
Γαβριλάκη. Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του Γιάννη 
Χαραλαμπάκη.  
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Το  Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας … 
με δυο λόγια

1899-1910:  Από την ίδρυσή του και μέχρι το 1910 το Δημο-
τικό Σχολείο Αρμένων  είναι μονοτάξιο και σε 
αυτό φοιτούν μόνο αγόρια. Δάσκαλοι την εποχή 
αυτοί αναφέρονται οι Καλλιβρέτος, Φραντζεσκάκης, 
Παπαγιανάκης Σπυρίδων και Νικολουδάκης.

1910-1917: Το σχολείο χαρακτηρίζεται ως Ανώτερον Δημο-
τικόν Σχολείον Αρμένων 
Αποκορώνου και είναι σχολείο 
αρρένων. 

1917-1918:  Το σχολείο ονομάζεται Τρι-
τάξιον πλήρες  Δημοτικόν 
Σχολείον Αρμένων Απο-
κορώνου, είναι μεικτό και 
διαθέτει 3 τάξεις.

1918-1921:  Το σχολείο γίνεται Διτάξιον 
πλήρες  Δημοτικόν Σχολείον 
Αρμένων Αποκορώνου και 
παραμένει μεικτό. 

1921-1925:  Το σχολείο λειτουργεί ως 
Διτάξιον δημοτικό σχολείο 
αρρένων, με διευθυντή τον 
Δημοσθένη Παπαμάρκου. 
Μόνο το 1923-1924 το σχο-
λείο αναφέρεται ως Τριθέσιο 
δημοτικό σχολείο.

1925-1931: Το σχολείο αναφέρεται ως 
Τριτάξιο δημοτικό σχολείο 
αρρένων, αν και είναι μεικτό (στα μαθητολόγιο 
υπάρχουν δηλαδή και κορίτσια –μαθήτριες). Το 
1926-27 δασκάλα αναφέρεται η Αδριανή Πανη-
γυράκη και το 1928-29 διευθύντρια η Ευρυδίκη 
Τζουστάκη.

1931-1940: Το σχολείο αναφέρεται ως Δημοτικό σχολείο 
Αρμένων Αποκορώνου, είναι μεικτό και διευ-
θύνεται από την Ευρυδίκη Τζουστάκη μέχρι το 
1933 και από το σχολικό έτος 1934-35 ο Ελευ-
θέριος Παπουτσάκης.

1902-1919: Παράλληλα δηλαδή με το Δημοτικό Σχολείο 
Αρμένων το οποίο ήταν αρρένων, λειτουργεί το 
Δημοτικόν Παρθεναγωγείον Αρμένων το 
οποίο έχει 4 τάξεις και στο οποίο φοιτούν μόνο 
κορίτσια.  Για τα σχολικά έτη 1913-14 και 1914-
15 αναφέρεται ότι δασκάλα ήταν η Αδριανή 
Πανηγυράκη, και τα έτη 1917-18 και 1918-19 
διευθύντρια η Κατίνα Τζουστάκη.

1915-1921:  Λειτουργεί, με διευθύντρια την Κατίνα Τζου-
στάκη και 4 τάξεις μέχρι το 1920-21 (το 1920-21 
το σχολείο αναφέρεται ως μονοτάξιο), το Πλήρες 
Δημοτικόν Σχολείον Θηλέων Αρμένων Απο-
κορώνου, για τα κορίτσια του χωριού.

1921-1930: Λειτουργεί το Μονοτάξιο Παρθεναγωγείο 
Αρμένων Αποκορώνου, με διευθύντρια την 
Ευρυδίκη Τζουστάκη το 1924, και τον Ελευ-
θέριο Παπουτσάκη στα 1930.

1945-1948: Λειτουργεί το Μονοτάξιο Παρθεναγωγείο 
Αρμένων, το οποίο πλέον αναφέρεται –αν και 
Παρθεναγωγείο- ως μεικτό και έχει διευθυντή 
τον Ελευθέριο Παπουτσάκη.

1952- 1971: Το σχολείο αναφέρεται ως Τριθέσιο Δημοτικό 
Σχολείο Αρμένων, με δασκάλα  την Μαρία 
Σκανδάλη και μέλη της Σχολικής Εφορίας τους 
Μουντοκαλάκη Αντώνη, Παπαμαρκάκη Αντώνη, 
Σκανδάλη Νικόλαο, Γεώργιο Μαρινάκη (σε 

αντικατάσταση του αποβιώσαντα Μουντοκαλάκη 
Αντώνη) και  Πατινιωτάκη Ιωάννη.

1971- 1973: Το σχολείο αναφέρεται ως Διθέσιο Δημοτικό 
Σχολείο Αρμένων, με διευθυντή τον Καλλιτσάκη 
Χρήστο  και μέλη της Σχολικής Εφορίας τους 
Σκανδάλη Νικόλαο, Πατινιωτάκη Ιωάννη, 
Καλλιτσάκη Χρήστο, Βιριράκη Νικόλαο.

1973- 1974  : Το σχολείο αναφέρεται ως Τριθέσιο Δημοτικό 
Σχολείο Αρμένων, με δασκάλα την Ιωάννα 
Κεκεδάκη και διευθυντή τον Καλλιτσάκη Χρήστο.

Αντί επιλόγου
Το δημοτικό σχολείο των Αρμένων, από την ίδρυσή του τον 

προηγούμενο αιώνα ως την κατάργησή του, συνδέθηκε με την 
ιστορία του χωριού μας.

Τα ονόματα των μαθητών, τα επαγγέλματα που αποτυπώ-
νονται, τα βιβλία που η σχολική εφορεία αγοράζει προς χρήση 
της βιβλιοθήκης του σχολείου, η συνεισφορά των μαθητών 
(από τα κουκολόγια) σε ίσο ποσοστό με την συνεισφορά των 
γονέων τους για τη συντήρηση του σχολείου και την αγορά του 
απαραίτητου εποπτικού υλικού ανοίγουν σωρό ερωτημάτων και 
θεμάτων προς διερεύνηση. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός 
κάθε έρευνας, το άνοιγμα και η ώθηση προς την επόμενη

Γ. Τ.

Φωτογραφία από σχολική εκδρομή την Άνοιξη του 1968. Η 
φωτογραφία βρίσκεται στο αρχείο πολλών χωριανών μας. 
Διακρίνονται σύμφωνα με τον αριθμό που έχουμε σημειώσει 
οι:   1. Καβρουλάκη  Ειρήνη, 2. Άγνωστη, 3. Καβρουλάκη Ασπασία, 4. 
Τσιτσιρίδη Ελένη, 5. Τσακιράκις Γιάννης, 6. Σκανδάλη Μαρία (δασκάλα), 
7. Πατεράκης Στέλιος (διακρίνεται λίγο), 8. Προεστάκης Αντώνης, 9. 
Μαντωνανάκης Νίκος, 10. Χαλβαδάκης Αντώνης, 11. Άγνωστη, 12. 
Καβρουλάκη Αντωνία του Ιωάννη,43. Στυλιανομανωλάκης Γιάννης, 47. 
Χαλβαδάκης Κωστής, 13. Τσιτσιρίδη Μαρία, 14. Κοκογιαννάκη,  15. 
Γιανναράκη Κατίνα, 16. Βιριράκη Κορνηλία του Γεωργίου, 17. Άγνωστη, 
18. Μαντωνανάκη Τούλα, 19. Χατζηδάκη Ζωή, 20. Τσιτσιρίδη Κατίνα, 
21. Καλλιτσάκης Χρήστος, δάσκαλος, 22. Χατζηδάκη Ανδριάνη, 23. Χαρι-
τάκη Κούλα, 24. Τσιριγώτη Μαρία, 27. Πατηνιωτάκη Τούλα του Ιωάννη, 
28. Πατεράκης Αντρέας, 25. Καλλιτσάκη –Κεκάκη Ιωάννα, δασκάλα, 26. 
Πατηνιωτάκη Ανθούλα, 29. Χαιρετάκης Μανούσος, 30. Πατεράκης Μιχά-
λης, 31. Κουτσουπάκης Παύλος, 33. Σκανδάλης Μανώλης, 32. Ροκάκης 
Αντώνης, 35. Πατηνιωτάκης Σταύρος, 34. Γιανναράκης Μανώλης, 36. 
Πριπάκης Δημήτρης, 37. Προεστάκης Κωστής του Αντρέα, 38. Κοκολάκης 
Δημήτρης, Καθιστοί από αριστερά: 39. Άγνωστη, 40. Τερεζάκη Σοφία, 41. 
Τερεζάκη Ελένη, 42. Άγνωστη, 43. Τερεζάκη Ελευθερία του Βασιλείου, 
44. Χαριτάκη Ειρήνη, 46. Προεστάκης Κωστής του Μανώλη, 49.Τσιτσιρί-
δης Χρήστος του Γιάννη, 50. Καλλιβρετάκης Μανώλης, 48. Καλλιβρετάκη 
Κούλα, 51. Τερεζάκη Ειρήνη του Βασιλείου, 53. Καλλιτσάκης Γιάννης, 
52. Χαλβαδάκη Μαρία, 54. Κουτσουπάκης Κωστής, 55. Στυλιανομανωλά-
κης Τάσος, 56. Παρασκουλάκης Μιχάλης, 57. Παπαδάκης Λευτέρης, 58. 
Πατηνιωτάκης Γιάννης του Νικολάου, 59. Χαλβαδάκης Γιώργος
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Οι Αποκορωνιώτες στη Σιάτιστα 
Κοζάνης τιμούν τους Κρητικούς 
αγωνιστές που έπεσαν στο Μακεδο-
νικό Αγώνα.

Όπως κάθε χρόνο την τελευταία 15ετία 
η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου 
Χανίων διοργάνωσε εκδρομή στην Σιάτι-
στα Κοζάνης προκειμένου να συμμετάσχει 
στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απε-
λευθέρωση της πόλης από τον Τουρκικό 
ζυγό και να τιμήσει τους Κρητικούς, που 
έπεσαν στην καθοριστική για την απε-
λευθέρωση της ευρύτερης περιοχής της 
Δυτικής Μακεδονίας, μάχη της Σιάτιστας 
στις 4-11-1912. Μεταξύ των πεσόντων ήταν 
ο οπλαρχηγός του Αποκόρωνα Λεωνίδας 
Παπαμαλέκος από το Βάμο και οι εθελο-
ντές αγωνιστές Γιάννης Ανδρουλάκης και 
Γιώργης Καγιαννάκης από το Φρε.

Το Σάββατο 1-11-2014 ξεκινήσαμε 
από την Αθήνα και με μερικές ενδιάμε-
σες στάσεις φθάσαμε στη Σιάτιστα, όπου 
μας υποδέχτηκαν εκπρόσωποι του Δήμου 
Βοίου, του Συλλόγου Βοϊοτών Κοζάνης 
και αρκετών ντόπιων φίλων και γνωστών. 

Το βράδυ στη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων 
του κεντρικού ξενοδοχείου «Αρχοντικό», 
όπου είχαμε καταλύσει, συμμετείχαμε στην 
«Κρητική βραδιά», που είχε διοργανώσει 
η Ομοσπονδία διά του Προέδρου της κ. 
Γιάννη Τερεζάκη, στην οποία παρευρέθησαν 
ο Δήμαρχος Βοίου κ. Δημήτρης Λαμπρό-
πουλος με το Δημοτικό του Συμβούλιο, 
πρώην Δήμαρχοι, εκπρόσωποι τοπικών 
αρχών και ο πρόεδρος του Συλλόγου Βοϊ-
οτών κ. Βαγγέλης Παπαγιώτας με τα μέλη 
του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Το πλούσιο τραπέζι συμπεριλάμβανε 
και το παραδοσιακό μας πιλάφι που παρα-
σκεύασαν οι μάγειροι με τις οδηγίες και 
την επίβλεψη του προέδρου του Συλλόγου 
των Φρεδιανών κ. Μανώλη Μακριδάκη.

Μετά τα αμοιβαία καλωσορίσματα και τις 
ανταλλαγές αναμνηστικών δώρων άρχισε 
το ξεφάντωμα.

Το συγκρότημα του γνωστού λυράρη και 
εκλεκτού φίλου μας κ. Γιάννη Κακουδάκη 
έδωσε τον καλλίτερό του εαυτό και κρά-
τησε ψηλά το κέφι μέχρι αργά. Η άψογη 
εμφάνιση του χορευτικού συγκροτήματος 
της Ομοσπονδίας με παραδοσιακές στο-
λές, εντυπωσίασε και απέσπασε πολλά 
χειροκροτήματα. 

Την επόμενη το πρωί, Κυριακή 
2-11-2014,αναχωρήσαμε από Σιάτιστα 
με δύο μικρά πούλμαν που μας παραχώ-
ρησε ο Δήμος Βοίου με τη συνοδεία του 
Δημάρχου κ. Λαμπρόπουλου, μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, του προέδρου και 
του Δ.Σ. του Συλλόγου Βοϊοτών για μια 
ξενάγηση στην περιφέρεια του Δήμου. 

Μαζί μας ακόμη είχαμε και τον εκπρόσωπο 
του Δήμου Αποκορώνου Αντιδήμαρχο κ. 
Λεωνίδα Λιμαντζάκη.

Πρώτη μας στάση η Νεάπολη όπου και 
η έδρα του Δήμου Βοίου. Εδώ τελέστηκε 
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφά-
νων στο μνημείο των πεσόντων, στο οποίο 
αναγράφονται αρκετά ονόματα πεσόντων 
Κρητών στη μάχη της Νεάπολης κατά 
τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913. 
Εκπρόσωπος του Δήμου αναφέρθηκε σε 
σύντομη ομιλία του στην μάχη και τη συμ-
βολή των Κρητών στην αίσια έκβασή της. 
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το Δημαρχείο 
όπου μας προσφέρθηκαν τοπικά γλυκά και 
αναψυκτικά.

Προχωρώντας μέσα σ’ ένα καταπράσινο 
τοπίο φθάσαμε στο χωριό Αυγερινός. Αφού 
επισκεφθήκαμε την 
παλιά εκκλησία 
της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου 
με το εξαιρετικής 
τέχνης σκαλιστό 
τέμπλο από ξύλο 
καρυδιάς και θαυ-
μάσαμε τη μεγάλη 
συλλογή σπάνιων 
εκκλησιαστικών 
αντικειμένων και 
ιερών εικόνων του 
ναού, πήγαμε στο 
παλαιό κτίριο του 
Σχολείου που έχει μετατραπεί σε λαο-
γραφικό μουσείο με πλούσια εκθέματα 
και ξεναγηθήκαμε από τον πρόεδρο του 
κοινοτικού διαμερίσματος και υπεύθυνο 
του μουσείου κ. Γκίνη Χρήστο. 

Επόμενη στάση μας ήταν το μοναστήρι 
της Αγίας Τριάδας στο Βυθό Πεντα-
λόφου που βρίσκεται σε υψόμετρο 1050 
μ. και έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη 
διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα. Σπάνιο 
αριστούργημα αρχιτεκτονικής καλυμμένο 
εσωτερικά ως το τελευταίο εκατοστό με 
σπουδαίες αγιογραφίες.

Συνεχίσαμε την πορεία μας και φθά-
σαμε στο χωριό Πεντάλοφος. Πρόκειται 
για κεφαλοχώρι με πολλά παραδοσιακά 
πέτρινα κτίρια και πολλά αξιοθέατα. 

Εδώ μας παρατέθηκε γεύμα προσφορά 
του Συλλόγου Βοϊοτών και ακολούθως επι-
σκεφθήκαμε την παλαιά εκκλησία (1742) 
του Αγίου Αχιλλείου. Η εκκλησία είναι 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κατασκευής και 
πλήρως αγιογραφημένη. Από τις αγιογρα-
φίες ξεχωρίζει παράσταση της Δευτέρας 
Παρουσίας όπου εμφανίζεται ο Μ. Αλέ-
ξανδρος κρατώντας σκήπτρο πλάι στους 
Βασιλείς Κύρο, Δαρείο και Πόρο που κρα-
τούν ξίφη, ενώ σε μία άλλη εμφανίζεται ο 
άγιος Σισόης μπροστά στον τάφο του Μ. 

Αλεξάνδρου. (Όσιος ασκητής στην Αίγυπτο).
Παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής 

στη Σιάτιστα περάσαμε από το Τσοτύλιο 
και επισκεφθήκαμε το κτίριο του παλαιού 
Γυμνασίου Τσοτυλίου, που σήμερα χρησι-
μοποιείται από το Δήμο, όπου λειτουργούσε 
επί τουρκοκρατίας ένα από τα 4 πρώτα 
Ελληνικά Γυμνάσια της Μακεδονίας.

Αργά το απόγευμα επιστρέψαμε στη 
Σιάτιστα και αφού ξεκουραστήκαμε για 
λίγο παρακολουθήσαμε μια υπέροχη μου-
σική εκδήλωση στο ιστορικό κτίριο του 
Τραμπάντζειου Γυμνασίου Σιάτιστας που 
διοργάνωσε το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 
. Η εκδήλωση συμπεριελάμβανε σκέτς, 
μουσικό πρόγραμμα με ορχήστρα μαθητών 
του σχολείου αποτελούμενη από κλαρίνα, 
τρομπέτες, τύμπανα και λαγούτο καθώς και 

παραδοσιακούς χορούς της Δ. Μακεδονίας.
Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η απόδοση 

του παραδοσιακού «Ταμπαχανιώτικου» 
τραγουδιού «Όσο βαρούν τα σίδερα» από 
την ορχήστρα και η αξιόπιστη ερμηνεία 
του από μαθήτρια του σχολείου.

Το πρωί της Δευτέρας 3-11-2014 
επισκεφθήκαμε την πόλη της Καστοριάς 
και νωρίς το απόγευμα επιστρέψαμε στη 
Σιάτιστα. Ακολούθως ανεβήκαμε στο λόφο 
«Καστράκι» στην περιοχή όπου έγινε η 
μεγάλη μάχη. Εκεί ψάλθηκε επιμνημόσυνη 
δέηση χοροστατούντος του Μητροπολίτη 
Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλου με 
την παρουσία του Δημάρχου Βοίου κ. 
Λαμπρόπουλου εκπροσώπων αρχών και 
Συλλόγων και πλήθους κόσμου.

Το βράδυ πήγαμε για δείπνο στο χωριό 
Βλάστη σε παραδοσιακή ταβέρνα. Πολύ 
γρήγορα με την επήρεια του εξαιρετικού 
ντόπιου κρασιού ήρθαμε στο κέφι και 
τραγουδήσαμε ριζίτικα, μαντινάδες και 
πολλά τραγούδια με τη μουσική συνοδεία 
του τζουρά του Γιώργου Γιακουμινάκη.

Το πρωί της Τρίτης 4-1-2014 πήγαμε 
ομαδικά, με επικεφαλής τα λάβαρά μας 
και το τμήμα μας, άνδρες και γυναίκες, με 

Οι Αποκορωνιώτες στη Σιάτιστα Κοζάνης.
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Γράφει ο Γιώργος Γιακουμινάκης
Λογοτέχνης-ποιητής
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Υλικά:
1 ποτήρι λάδι
1 ποτήρι ζάχαρη
1 ποτήρι 
πορτοκαλόζουμο
4 κουταλιές ρακί ή 
κονιάκ
½ ποτήρι καρύδια
½ ποτήρι μήλο ή άλλο 
φρούτο
1 κουταλιά 
κανελογαρύφαλλα
1 κουταλιά μπέικιν 
πάουντερ 
1 κουταλιά σόδα
½ ποτήρι σταφίδες
Αλεύρι όσο σηκώσει, περίπου ½ κιλό
Εκτέλεση:
Δουλεύουμε το λάδι με τη ζάχαρη και συνεχίζουμε με την 
μπέικιν πάουντερ διαλυμένη στο κονιάκ, τη σόδα διαλυμένη 
στο πορτοκαλόζουμο, τα κανελογαρύφαλλα, τις σταφίδες, τα 
φρούτα, τα καρύδια και τέλος το αλεύρι.
Ανακατεύουμε καλά και αδειάζουμε το μείγμα σε λαδωμένο 
ταψάκι. Πασπαλίζουμε με σησάμι και ψήνουμε στο φούρνο 
περίπου μία ώρα. 
Από το βιβλίο «Κρητική Παραδοσιακή Κουζίνα» της Μαρίας και 
Νίκου Ψιλλάκη
Καλή επιτυχία!
Αργυρώ Μεγαλακάκη-Ορφανάκη

Κρητική κουζίνα
Φανουρόπιττα

Ανακοίνωση
Το Δ.Σ του πολιτιστικού συλλόγου Αρμένων αποφάσισε αντί 
εκδηλώσεων του Αυγούστου2014  τα χρήματα να τα διαθέσει 
για την αγορά σχολικών ειδών για τα παιδιά του χωριού . 
Γι 'αυτό το λόγο θέλει να ευχαριστήσει τον Κουτσουπάκη 
Θοδωρή για την ευγενική χορηγία του με το ποσό των 250 
ευρώ για τον παραπάνω σκοπό.
Αρμένοι 4 Σεπτεμβρίου 2014
Σ.Σ. Η παραπάνω ανακοίνωση από παράληψη δεν δημοσιεύτηκε 
στο προηγούμενο τεύχος. 

Προσέφεραν στην ενορία Αρμένων, για τις ανάγκες του 
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου:  
Η σύζυγος και τα παιδιά του Παύλου Τσιούτσια, συνταξιούχου 
δασκάλου, προσέφερε στη μνήμη του το ποσό των 50 €.
Η κα Αικατερίνη Αντωνίου Χαιρετάκη από Αθήνα, καταγωγή 
Αρμένοι, προσέφερε το ποσό των 50 €, στη μνήμη των γονέων 
της Αντωνίου και Ελένης Χαιρετάκη.
Στη μνήμη Ιωάννου Βαγιωνάκη, η σύζυγός του και τα παιδιά, 
προσέφεραν το ποσό των 50 €.
Ανώνυμη κυρία προσέφερε το ποσό των 100 €.
Στη μνήμη Αικατερίνης Ζαχάρη Καβρουλάκη, τα παιδιά της 
προσέφεραν το ποσό των 100 €.
Στη μνήμη Στυλιανού Ιωάννου Χαραλαμπάκη τα αδέρφια του 
προσέφεραν 600 €.

Επίσης προσέφεραν:
Η Γεωργία Στεφάνου Κουτσουπάκη προσέφερε διάφορα δώρα 
που κληρώθηκαν στη γιορτή της Παναγίας τον Δεκαπενταύ-
γουστο. 
Η κα Ειρήνη Σπύρου Τερεζάκη προσέφερε δαντέλες που 
τοποθετήθηκαν στο τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, 
ένα πλεκτό που τοποθετήθηκε στο Προσκυνητάρι του Ιερού 
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ένα ποτό που κληρώθηκε 
στο πανηγύρι τον Δεκαπενταύγουστο. 

Ο ιερέας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί πολύ. 
Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ο εφημέριος Εμμανουήλ Νικολακάκης,
πρωτοπρεσβύτερος.

Δωρεές στην ενορία Αρμένων

Δήλωση
Αρμένοι, 29 Σεπτεμβρίου 2014
Ως νεοεκλεγέν μέλος του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων, που εκλέχτηκα στις 
εκλογές της 21ης Σεπτεμβρίου 2014,  ζήτησα στην πρώτη 
συνεδρίαση της 27/9/2014 από το επταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο την Προεδρία του Συλλόγου για ηθικούς λόγους, 
επειδή νομίζω ότι έχω προσφέρει πολλά στο Σύλλογο, εισέ-
πραξα όμως ένα ομόφωνο «όχι».  Γι αυτό το λόγο παραιτού-
μαι, επειδή δεν μπορώ να προσφέρω κάτι στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Δηλώνω όμως ότι θα βοηθήσω ως απλό μέλος 
του Συλλόγου, όπως το έκανα άλλωστε πάντοτε μέχρι τώρα.
Παράλειψη: μου προτάθηκε η θέση του Αντιπροέδρου την 
οποία αρνήθηκα και επέμενα στην αρχική μου θέση.

Χρήστος Ιωσήφ Τσιτσιρίδης 

παραδοσιακές κρητικές ενδυμασίες, στον μητροπολιτικό Ναό 
του Αγίου Δημητρίου της Σιάτιστας όπου παρακολουθήσαμε τη 
Θεία Λειτουργία, την δοξολογία και τον πανηγυρικό της ημέρας 
που εκφωνήθηκε από τον φιλόλογο κ. Φίλιο Γεώργιο. 

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφά-
νων στο μνημείο των πεσόντων που βρίσκεται μπροστά στο 
Δημαρχιακό μέγαρο. Στο χώρο αυτό υπάρχουν οι προτομές του 
Οπλαρχηγού του Αποκόρωνα Λεωνίδα Παπαμαλέκου που έπεσε 
όπως προαναφέραμε στη μάχη της Σιάτιστας και του Αρχηγού 
των Κισαμιτών ιατρού Μιχάλη Αναστασάκη που τραυματίστηκε 
στην ίδια μάχη.

Στη συνέχεια μεταβήκαμε στο χώρο της παρέλασης. Την 
εντυπωσιακή παρέλαση άνοιξε μεικτό τμήμα Κρητών και Βοϊο-
τών με παραδοσιακές ενδυμασίες και ακολούθησε η μαθητιώσα 
νεολαία και ο Ιππικός Σύλλογος Σιάτιστας με έφιππους άνδρες 
ντυμένους με παραδοσιακές ενδυμασίες.

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν με μουσική εκδήλωση στο Κου-
κουλίδειο Πνευματικό Κέντρο με παραδοσιακά τραγούδια από 
τη Χορωδία Γυναικών Σιάτιστας με συμμετοχή μαθητών του 
Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας. Ο Αποκορωνιώτης και Κοσμήτορας 
της Παγκρητίου Ενώσεως κ. Στέλιος Βανταράκης τραγούδησε 
το ριζίτικο που είναι αφιερωμένο στον ήρωα Παπαμαλέκο και 
καταχειροκροτήθηκε.

Τέλος στη μεγάλη σάλα του ξενοδοχείου «Αρχοντικό» ο Δήμος 
Βοίου παρέθεσε δεξίωση για τους επισήμους και τους Κρήτες 
που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της οποίας 
το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Βοϊοτών με τη συνοδεία 
ορχήστρας «χάλκινων» παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς της 
Δ. Μακεδονίας.

Αργά το βράδυ επιστρέψαμε στην Αθήνα πλημμυρισμένοι με 
ευχάριστες αναμνήσεις.

Συνέχεια από τη σελίδα 12
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Λίγο καιρό αργότερα τοποθετήθηκε 
στον Αγιάννη ο αδελφός του παπα-Πέτρου, 
ο αρχιμανδρίτης Τιμόθεος, ο μετέπειτα 
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Ήταν δυο χρόνια 
μεγαλύτερός του, αλλά είχε χειροτονηθεί 
αργότερα και είχε υπηρετήσει στο μέτωπο 
ως στρατιωτικός ιερέας. Τα δυο αδέλφια, 
πολύ δεμένα, με απέραντη αγάπη για τον  
Θεό και τον άνθρωπο, έδωσαν όλη την 
φλόγα της καρδιάς τους, εκείνα τα δύσκολα 

μετακατοχικά χρόνια, για να στηρίξουν τον 
κόσμο στην πίστη, να μεταλαμπαδεύσουν 
στην νέα γενιά αξίες και ιδανικά. Έτσι 
ανέπτυξαν μια πνευματική και κοινωνική 
δράση πρωτοφανή. Μόνο στα Κατηχητικά 
φοιτούσαν πάνω από 400 παιδιά. Οργά-
νωσαν ακόμα κύκλους νεότητας, ομάδες 
ιεραποστολής για εθελοντική προσφορά σε 
Ιδρύματα και φτωχές οικογένειες, κύκλους 
μελέτης Αγίας Γραφής, χορωδίες, θεατρικές 
παραστάσεις, εκδρομές. Μια σφύζουσα 
από ζωή πνευματική κυψέλη με επίκεντρο 
τον Αγιάννη. Όσοι έζησαν τότε μιλούσαν 
πάντα για μια μοναδική, ανεπανάληπτη 
εποχή. Αυτή η «χρυσή» εποχή τελείωσε στις  
αρχές της δεκαετίας του 50, γιατί ο αρχιμ. 
Τιμόθεος έφυγε για ανώτατες θεολογικές 
σπουδές στην Γαλλία και στην συνέχεια 
ο παπα-Πέτρος έφυγε για να σπουδάσει 
Θεολογία στο  Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Το 1947 έμεινε γνωστό στα χρονικά 
ως το «ζαμπικό» έτος. Κάποιοι άνθρω-
ποι απελπισμένοι ζήτησαν από τα δυο 
αδέλφια να βοηθήσουν την Ζαμπιώ, μια 
νέα γυναίκα, συγγένισσά τους, που είχε 
αρρωστήσει ξαφνικά πριν λίγους μήνες, 
όντας λεχώνα.

Κάποιοι γιατροί της πόλης τους είπαν 
πως έπασχε από βαριά σχιζοφρένεια και 
θα έπρεπε να την κλείσουν δια βίου σε 
φρενοκομείο. Αυτοί όμως πίστευαν ότι 

η Ζαμπιώ είχε δαιμονιστεί, προφανώς 
είχαν και άλλα δεδομένα, φαίνεται ότι 
είχαν ακούσει και για το «θαύμα» των 
Κεραμιών. Οι δυο ιερωμένοι υπέκυψαν 
στα παρακάλια τους και δέχτηκαν να της 
διαβάσουν εξορκισμούς. Την έφεραν μια 
Κυριακή πρωί στον Αγιάννη, μια λιγνή 
κοπέλα, που οι συγγενείς της την είχαν 
καθίσει και δέσει γερά σε μια καρέκλα 
στην αυλή της εκκλησίας. Μετά το τέλος 
της Θ. Λειτουργίας οι ιερείς εξήγησαν στο 
εκκλησίασμα και είπαν ότι όσοι ήθελαν, 
μπορούσαν να μείνουν και να συμπρο-
σευχηθούν. Όταν όμως πήγαν να βάλουν 
την Ζαμπιώ στην εκκλησία, συνέβη το 
απροσδόκητο. Όπως ήταν δεμένη στην 
καρέκλα, η γυναίκα άρχισε να υπερίπταται  
στον περίβολο της εκκλησίας πάνω από 
τα κεφάλια των παρισταμένων μέχρι το 
απέναντι γερμανικό νεκροταφείο. ́ Εντρομο 
το εκκλησίασμα έφυγε πατείς με-πατώ σε. 
Ελάχιστοι έμειναν, σ΄όσους η πίστη ή η 
περιέργεια  νίκησε τον φόβο. Ξάπλωσαν 
την Ζαμπιώ σ’ ένα χαλί στον σολέα με το 
πρόσωπό της να βλέπει προς την Ωραία 
Πύλη. Οι ιερείς ψύχραιμοι, φόρεσαν το 
πετραχήλι τους κι μ’έναν σταυρό ο καθέ-
νας στο χέρι πήραν θέση γονατιστοί δίπλα 
της, ένας από κάθε πλευρά. Η γυναίκα 
στην  αρχή χαχάνιζε και κορόιδευε με μια 
βαριά ανδρική φωνή. Τιναζόταν όταν ο 
Σταυρός ακουμπούσε πάνω της, το πρό-
σωπό της παραμορφωνόταν από λύσσα, 
έφτυνε κι έβριζε τους ιερείς ‘τραγόπαπες’.  
Ιδιαίτερο μένος έδειχνε στον παπα-Πέτρο, 
γιατί τούτη την φορά εκείνος διέθετε ένα 
ισχυρό όπλο.  «Ποιός  δαίμονας είσαι;/ 
ο τάδε/; και αράδιαζε τα ονόματα των 
δαιμόνων που είχε αποστηθίσει από την 
φυλλάδα – Όχι, τσίριζε «το ονομά μου είναι 
λεγεών», υπονοώντας ότι  έχει δύναμη 
δαιμόνων ίση προς μια ρωμαϊκή λεγεώνα. 
Ο αρχιμανδρίτης ατάραχος συνέχισε να 
διαβάζει τους εξορκισμούς. Ύστερα από 
ώρες η γυναίκα έδειχνε εξουθενωμένη. 
Εξουθενωμένοι ήταν και οι ιερείς, ώρες 
γονατιστοί με λίγες γουλιές νερό μονάχα. 
Η σκηνή επανελήφθη πολλές φορές, εξ ού  
και το «ζαμπικό έτος».

Τέλος την ημέρα της Πεντηκοστής ο 
δαίμονας έδειξε σημάδια υποχώρησης. Ο 
αρχιμανδρίτης είπε  «Φύγε και μη παιδεύεις 
άλλο αυτήν την δύστυχη γυναίκα. Είναι 
δούλη του Θεού, όχι δική σου». Κουρα-
σμένος αλλά αποφασισμένος του φώναξε 
και ακολούθησε η παρακάτω στιχομυθία 
με τον παπα-Πέτρο:

- Τρισκατάρατε, στο όνομα του Θεού 
του ζώντος σε διατάζω να φύγεις

- Εσένα, παπά, που με διατάζεις θα σε 
κυνηγήσω και θα σ’ εκδικηθώ. Θα κάνω 
μαύρο το τέλος της ζωής σου.

- Δεν σε φοβάμαι, διάβολε, η δύναμη του 
Σταυρού είναι ανώτερη από την δική σου 
και θα σε συντρίψει. Φύγε τώρα. Και για 
να το καταλάβουμε θα γίνεις τράγος και θα 
βγεις από την εκκλησία να σε δούμε όλοι.

- Όχι, θέλεις να με ρεζιλέψεις. Θα βγω 
από τα μάτια της - Όχι, γιατί θα την τυφλώ-
σεις. - Θα σου πω εγώ πώς θα βγείς. Θα 
βγείς από το μικρό δαχτυλάκι του αριστε-
ρού της χεριού. Βλέπεις εκείνο το κόκκινο 
τζαμάκι πάνω από το αριστερό ψαλτήρι; 
Θα το σπάσεις και θα βγείς.

Ένα λεπτό αργότερα μια φοβερή βοή 
ακούστηκε όπως σε σεισμό. Το τζαμάκι 
έγινε θρύψαλα, η γυναίκα ακίνητη σαν 
λιπόθυμη, από το δαχτυλάκι της έσταξαν 
τρεις σταγόνες αίμα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 Η  Ζαμπιώ έζησε μια ήσυχη ζωή, ποτέ 

δεν ξέχασε τους σωτήρες της, νομίζω 
πέθανε πριν λίγα χρόνια.

Ο παπα- Πέτρος έζησε την υπόλοιπη 
ζωή του στην Αθήνα. Άνθρωπος της δράσης 
πρόσφερε πλούσιο έργο στην Εκκλησία 
και την κοινωνία. Το τέλος της ζωής του 
ήταν πράγματι μαύρο. Πολύ γέρος  γνώρισε 
την κατασυκοφάντηση, τον διασυρμό, τον 
πόνο της αχαριστίας. Μετά από 50 χρό-
νια ο διάβολος πήρε την  εκδίκησή του, 
ακριβώς όπως το είχε πεί.

Η βαθιά όμως πίστη του ιερέα στον 
Θεό τον βοήθησε να μη λυγίσει. Κι όπως 
το πίστευε η δύναμη του Σταυρού απο-
δείχτηκε τελικά ανώτερη του  δαίμονα, 
έφερε τελικά την δικαίωση κι την γαλήνη. 

Πική Τιτίκα

Η Ιστορία συνεχίζεται
μία ανεπανάληπτη εποχή

Ο παπά-Πέτρος με τον αδελφό του Αρχ. Τιμό-
θεο (τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Κρήτης), 
στο μέσον η μητέρα τους Αρτεμισία (όλοι 
έχουν αποβιώσει).

Σε προσκυνηματικό ταξίδι στους Άγιους 
Τόπους καθώς φορτώθηκε τον Σταυρό ως 
άλλος Κυρηναίος (το γράφει ο ίδιος πίσω). 
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Πέθανε στα Χανιά, στις 24 Σεπτεμβρίου 
2014, ο Χαράλαμπος Παπαδάκης, ετών 
70, και ετάφη στο νεκροταφείο του Αγίου 
Λουκά. Ο Χαράλαμπος ήταν σύζυγος της 
Ασπασίας Μιχελογιάννη και πατέρας 
της Λίνας.

Πέθανε στα Χανιά στις 31 
Οκτωβρίου και ετάφη στο 
νεκροταφείο του Προφή-
τη Ηλία στους Αρμένους, 
στις 1 Νοεμβρίου 2014, 
ο Στέλιος Ιωάννου Χα-
ραλαμπάκης ετών 73. Ο 
Στέλιος ήταν πατέρας του 
Γιάννη και αδερφός των 

Μαθιού, Δημήτρη, Μιχάλη, Λευτέρη, 
Μανώλη και της Ειρήνης.

Έξι χρόνια πριν, 21 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και 
στα 92 του χρόνια, έχασα τον πατέρα μου. Παρόλο 
που τον έβλεπα να σβήνει σιγά-σιγά, άργησα να το 
δεχτώ και να το πιστέψω. Τώρα, 6 χρόνια μετά, 21 
Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και στα 92 σου χρόνια, 
έχασα κι εσένα μαμά μου, με διαφορά μόνο λίγων 
ωρών.

Έξι χρόνια είχατε διαφορά στη ζωή, έξι και στο θάνατο. Είναι μια σύμπτωση; 
Ή μήπως η μοίρα που ήθελε να σημαδέψει δύο φορές μ' αυτόν τον τρόπο 
την ζωή μου; Έφυγες τόσο ξαφνικά, δεν το περίμενα. Δεν μου έδειξες κανένα 
σημάδι πως ήσουν έτοιμη γι' αυτό το μεγάλο ταξίδι. Κι όμως ξαφνικά πέταξες 
σαν το πουλάκι από κοντά μας, πριν προλάβω να καταλάβω, πριν προλάβω 
να σε αποχαιρετήσω. Πώς να το πιστέψω; Έχουν περάσει σχεδόν 2 μήνες κι 
ακόμα έχω τη φωνή σου στ' αυτιά μου. Ακόμα νομίζω πως σε βλέπω ανάμεσα 
στα μαξιλάρια που καθόσουν. Για μια στιγμή μόνο... Και μετά πάλι τίποτα. Η 
καρέκλα σου είναι άδεια, το ίδιο και το δωμάτιο σου. Αλλά νομίζω πως είσαι 
εδώ, αισθάνομαι την παρουσία σου κάθε στιγμή, στο πλάι μου.

Κοιτάζω την φωτογραφία σου. Είσαι χαμογελαστή. Ίσως χαρούμενη που 
αντάμωσες τους αγαπημένους μας. Όμως για μένα η απώλεια είναι μεγάλη.

Φτώχυνε η ζωή μου. Νομίζω πως είμαι ολομόναχη και νοιώθω μια θλίψη 
που μεγαλώνει κάθε μέρα. Σε αναζητώ. Ζω με την ανάμνηση σου. Σε σκέφτο-
μαι, σ' αγαπώ, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ! Από δω κι εμπρός θα ζεις ολοζώντανη 
μέσα στην καρδιά μου, στη ματιά μου, στο μυαλό μου, όπως όλοι που είστε 
εκεί πάνω.

Ήσουν η καλύτερη μάνα του κόσμου!
Εύχομαι η ψυχή σου να αναπαύεται στη γαλήνη!
Αντίο μαμά!
Σου αφιερώνω το παρακάτω ποίημα, που έχω γράψει για όλες τις μάνες 

και ειδικά για σένα, τη μία, τη μοναδική, την πιο γλυκιά, την πολυαγαπημένη 
μου μάνα.

Ο κόσμος όλος το κάθε πλάσμα 
κάποιος το γέννησε έχει μια μάνα.

Κι είναι ένα πρόσωπο άγιο, μεγάλο
ταίρι όμοιο του δεν βρίσκεται άλλο.
Γιατί 'ναι η μάνα, ποιος δεν το ξέρει;
Φωλιά ολόθερμη, λαμπρό αστέρι.

Λουλούδι αμάραντο σ' όλες τις χώρες
εύοσμο, ακλόνητο από τις μπόρες. 
Μια δροσοστάλα πάνω στα φύλλα που
λαμπιρίζει μες τη μαυρίλα.

Στη νύχτα είναι χρυσό φεγγάρι και στο
σκοτάδι μικρό λυχνάρι. Είναι ο ήλιος
που 'χει η ζωή χαρά κι ελπίδα κάθε 
ψυχής.

Το όνομα της γλυκά προφέρουν όλα τα
χείλη θέλουν δε θέλουν.
Μάνα φωνάζουν από παιδάκια
μάνα μεγάλοι και γεροντάκια.

Πιστή συντρόφισσα ανάμεσα μας
πάντα ακούραστη φτάνει μπροστά 
μας.
Και στης ζωής μας την καταιγίδα
Πάντα η μάνα είναι πυξίδα.

Ο κόσμος όλος, δεν είναι ψέμα 
ο κόσμος είναι σ' ένα της βλέμμα.
Άγια λέξη, γλυκιά, ωραία 
Μανούλα - Μάνα - Μαμά - Μητέρα.

Αφιέρωμα στη μαμά μου 
Κατίνα Ζ. Καβρουλάκη

Μητέρα

Αυτοί που φεύγουν... Εγραψαν στην «Ελευθερόπολι»

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

Χανιά 3-11-2014

Αγαπητέ κ. Τσακιράκη Γιάννη, Σας χαιρετώ!
Σας γνωρίζω ότι κατέθεσα στο λογαριασμό 
στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των τριάντα 
(30) ευρώ, ως οικονομική ενίσχυση της 
«Ελευθερόπολις».
Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω 
προς την «Ελευθερόπολι» στην Συντακτική 
επιτροπή και σ’ όλους τους Αρμενιανούς 
και τους αναγνώστες της 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 2015 «ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ».
Θέλω επίσης να σας συγχαρώ για την 
άριστη και ποικίλου περιεχομένου ύλη 
και στις 16 σελίδες της και ταυτόχρονα 
να κάνω μια πρόταση για τις καλοκαιρινές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στα αποκαλυπτήρια μαρμάρινης στήλης που 
έγιναν στο Βάμο την Κυριακή 10-8-2014, 
αφιερωμένης στους παλαιούς οδοιπόρους 

μαθητές του Γυμνασίου Βάμου ήμουν κι 
εγώ εκεί, παλαιός και ταλαίπωρος οδοι-
πόρος. Η στήλη έγραφε: 
Τα περασιάρικα πουλιά  
την έχουνε την χάρη,
γιατί περνούνε το πρωί 
 και φεύγουνε το βράδυ. 
Συγχαρητήρια στον Φλεμετάκη Γαβρίλη, 
στους Συλλόγους του Βάμου και την Ομο-
σπονδία που είχαν την ιδέα. Ήταν όμως 
ελάχιστοι οι παλαιοί οδοιπόροι. Οι Βαμιανοί 
«εμπνευστές» δεν ήταν οδοιπόροι. Προ-
τείνω να επαναληφθεί με τη συνεργασία 
της Ομοσπονδίας, του Δήμου Αποκορώνου 
και των Πολιτιστικών Συλλόγων (τοπικών 
και Αθηνών) και να γίνει «ει δυνατόν» 
αναβίωση της πρωινής οδοιπορίας –ταλαι-
πωρίας και από τα τέσσερα σημεία του 
ορίζοντα (όσοι μπορούν).

Σας χαιρετώ
Πέτρος Πανηγυράκης

Δάσκαλος

Πόπη Καβρουλάκη Πανηγυράκη
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ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε από τους αγα-
πητούς αναγνώστες τα παρακάτω ποσά ως 
οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας μας. Τους 
ευχαριστούμε όλους θερμά.

Ζκέρης Βασίλης Αθήνα 10 €
Καλούρη Ράνυ Αθήνα 30 €
Κουρομιχελάκης Γιώργος 
του Νικολάου

Αθήνα 50 €

Ξενάκη Νικάκη Κατίνα Χανιά 46 €
Ξυπολυτάκης Φώτης Αρμένοι 10 €
Χριστουλάκης Νίκος Πλάκα 20 €
Οικογένεια Τερεζάκη 
Ελευθερίου, στη μνήμη του 

Αρμένοι 50 €

Βιριράκη Χατζηδάκη 
Κορνηλία

Ρέθυμνο 50 €

Πανηγηράκη Π. Χανιά 30 €
Σωτηρίου Γεώργιο Αθήνα 20 €
Πανηγυράκη Καβρουλάκη 
Πόπη

Χανιά 50 €

Νικηφοράκης 50 €

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.

Η Ελένη Χατζηδάκη, κόρη του Μανώλη 
Χατζηδάκη από το Ρέθυμνο και της Κορ-
νηλίας Βιριράκη του Γεωργίου από τους 
Αρμένους πέτυχε στις φετινές πανελλα-
δικές την εισαγωγή της στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Ο Λάμπρος Χατζηδάκης, γιος του Μανώλη 
Χατζηδάκη από το Ρέθυμνο και της 
Κορνηλίας Βιριράκη του Γεωργίου από 
τους Αρμένους, ολοκλήρωσε τις σπου-
δές του στο Μαθηματικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο) με 
άριστα και συνεχίζει για μεταπτυχιακό 
στο Μαθηματικό Τμήμα του Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Γιώργος Χατζηδάκης γιος του Γιάννη 
και της Τούλας [Μαντωνανάκη ], Ανθυ-
παστυνόμος στην Αστυνομική Διεύθυνση 
Χανίων, πήρε πτυχίο και  από το τμήμα 
Οικονομικών και Περιφερειακής ανά-
πτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.  
Θερμά συγχαρητήρια και πάντα επιτυ-
χίες στη ζωή του .
Οικογένεια Γιάννη Τερεζάκη

Τα νέα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αρμένων

Επιτυχόντες σε AEI

Πήραν το πτυχίο τους

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ηλεκτρονι-
κής σάρωσης των χαρτών των εγκεκριμένων 
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων 
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοι-
κτής Πόλης (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ) της Κρήτης. Η 
διαδικασία αυτή έγινε από τα στελέχη του 
γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος  Νίκου 
Καλογερή σε συνεργασία με τη Δ/νση 
Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης 
και τη Δ/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προ-
σπάθεια των υπηρεσιών να παρέχουν 
πληρέστερη ενημέρωση στους ενδιαφε-
ρόμενους (πολίτες, μελετητές, υπηρεσίες) 
σε θέματα χωροταξικού, πολεοδομικού 
και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, αξιο-
ποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης 
τεχνολογίας.

Στην ιστοσελίδα http://www.crete.gov.
gr/sxooap  έχουν αναρτηθεί οι «Χάρτες 
Χρήσεων Γης & Προστασίας Περιβάλλο-
ντος» των Δήμων με εγκεκριμένα ΓΠΣ – 
ΣΧΟΟΑΠ (χάρτες Π.2), ενώ σύντομα θα 
αναρτηθεί και το σύνολο των Χαρτών των 
«Δομικών Σχεδίων Χωρικής Οργάνωσης 
Δήμων», (Π1) και των « Χαρτών Πολεο-
δομικής Οργάνωσης» (Π3).

Η βάση δεδομένων που έχει δημιουργη-
θεί, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνεται 
και να επικαιροποιείται, όποτε υπάρχουν 
νέα στοιχεία.

Εξάλλου το επόμενο διάστημα η συγκε-
κριμένη ιστοσελίδα πρόκειται να εμπλου-
τιστεί περαιτέρω (π.χ. με πολεοδομικά 
σχέδια) για την ολοκληρωμένη παροχή 
πληροφόρησης σε συναφή αντικείμενα.

Στο ΣΧΟΑΠ του τέως Δήμου Αρμένων 
απεικονίζονται μια σειρά από ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες που αφορούν τα χωριά μας, 
που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση 
(δίκτυα, υποδομές, περιβάλλον, χρήσεις 
γης, αρχαιολογικοί χώροι κλπ) καθώς και 
προτάσεις που αφορούν τη χρήση των 
ζωνών και την προτεινόμενη επέκταση 
των ορίων των Οικισμών.  

Στο Internet  
οι χάρτες  

Χωροταξικού  
Σχεδιασμού

Το Δ.Σ. του Μορφωτικού – Εκπολιτιστικού 
Συλλόγου Αρμένων συγχαίρει θερμά το 
συγχωριανό μας Νικόλαο Πατεράκη του 
Μάρκου που κατέκτησε το αργυρό και 
το χάλκινο μετάλλιο στους Παγκόσμιους 
Αγώνες Παγκράτιου Αθλήματος που 
έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Του 
ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

Την Κυριακή 21 – 9 – 2014 πραγμα-
τοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες 
εκλογές του Μορφωτικού -  Εκπολιτι-
στικού Συλλόγου Αρμένων. Στις εκλογές 
ψήφισαν 109 μέλη. Οι υποψήφιοι για 
το Δ.Σ. έλαβαν τις εξής ψήφους:
Τσιχλάκη – Πατεράκη Κατεριάννα  48
Αρχανιώτου Ευδοκία  44
Τσιτσιρίδης Χρήστος  43
Ζουμαδάκη – Λουράκη Ευαγγελία 42
Ξυπολιτάκης Φώτης  38
Στυλιανομανωλάκη – Ζουμπάκη Ρένα 26
Νικολακάκης Μάνθος  16
Παπαδογιάννη Μαρία  12
Χαριτάκης Όθωνας  9
Καλλιβρετάκη – Μαραγκουδάκη  
Κυριακή    8

Ανακοίνωση
Για τον εξωραϊσμό του αύλειου χώρου 
του Παιδικού Σταθμού Αρμένων και τη 
δημιουργία παιδικής χαράς, η Κοινω-
φελής Επιχείρηση του Δήμου Αποκο-
ρώνου σε συνεργασία με τον Παιδικό 
Σταθμό και το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων του Παιδικού Σταθμού 
Αρμένων, διαθέτει τον παρακάτω τρα-
πεζικό λογαριασμό που διατηρεί στην 
Τράπεζα Πειραιώς, για την κατάθεση 
χρημάτων από τους ενδιαφερόμενους 
συνδημότες μας.
IBAN: GR65 0171 1680 0061 6804 
0030 352 (Τράπεζα Πειραιώς)

Το Δ.Σ. του Μορφωτικού – Εκπο-
λιτιστικού Συλλόγου Αρμένων 
εύχεται σε όλους τους Αρμενιανούς 
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά.

Επιτυχίες


