
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων πραγματοποίησε στις 26 Απριλίου με μεγάλη επιτυ-
χία και πολλές συμμετοχές την πρώτη εκδρομή για τη φετινή χρονιά. Περνώντας από το 
φράγμα του Αποσελέμη, στο χωριό Σφεντύλι, επισκεφθήκαμε το μοναστήρι της Παναγίας 
Αλυσοδεμένης και καταλήξαμε στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου τερματίσαμε στο Δικταίο 
Άντρο, στη σπηλιά που γεννήθηκε ο Δίας.
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Μια σπάνια, ιστορικής αξίας, αρμενιανή φωτογραφία

Η εκδρομή του πολιτιστικού συλλόγου ΑρμένωνΣτο τεύχος που έχετε στα χέρια 
σας, μπορείτε να διαβάσετε…
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την Αλκυόνη Παπαδάκη
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παρουσία σε τρεις αιώνες
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Η Ομοσπονδία Σωματείων 
Αποκορώνου διοργανώνει 
και  συμμετέχει στις παρακάτω 
εκδηλώσεις του καλοκαιριού.

• 1 Αυγούστου ώρα 8 μ.μ 
στο προαύλιο χώρο της 
Ευαγγελίστριας του Φρέ, στην 
παρουσίαση του β΄ τόμου του 
κ. Μανώλη Μακριδάκη, «ο Φρές 
στο Διάβα των αιώνων».

• 8 Αυγούστου ώρα 7.30 
μ.μ στον Εμπρόσνερο τον 
Παναποκορωνιώτικο Εσπερινό, 
συλλειτουργούντος του 
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου 
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ 
Δαμασκηνού.

• 22 Αυγούστου ώρα 11π.μ στο 
Βαφέ εκδήλωση αφιέρωμα 
στο Ιστορικό γεγονός του 
ολοκαυτώματος στο Σπήλαιο 
της Κρυονερίδας.

• 22 Αυγούστου ώρα 7.30 μ. μ 
στο Νεροχώρι, τα "Ειρηναία" 
εκδήλωση για τον Μακαριστό 
πρώην Κισσάμου και Σελλίνου 
Ειρηναίο Γαλανάκη.

Δημοσιεύομε σήμερα μια φωτογραφία που έχουμε δημοσιεύσει ξανά πριν από δεκαπέντε χρό-
νια, τον Ιούνιο του 1999, στο τεύχος 13 της εφημερίδας μας. Στη φωτογραφία εικονίζονται:
Καθημένοι: Ο Χρήστος Λαμπράκης, ο Στυλιανός (Στυλιανάκης) Αναστασιάδης, η Κατίνα 
Μπουρνάζου-Αναστασιάδου, σύζυγος του «Στυλιανάκη». Όρθιοι: Η Αικατερίνη Μπενάκη – 
Λαμπράκη, σύζυγος του Χρήστου Λαμπράκη, η Όλγα Αναστασιάδου, ο Ιωάννης Βιριράκης, η 
Κατίνα Καραβασίλη – Βιριράκη, πλάι στον σύζυγό της Ιωάννη Βιριράκη, η Ελένη Ι. Βιριράκη, 
η Ανδρομάχη Αναστασιάδου, σύζυγος, κατόπιν, του δασκάλου Χαράλαμπου Μακριδάκη και 
ο Στυλιανός Λ. Βιστάκης. Περισσότερες πληροφορίες, όπως τις είχε παραθέσει τότε μετά από 
έρευνα ο Χαράλαμπος Μπουρνάζος, θα βρείτε στη σελίδα 15. Ας σημειωθεί ότι το κείμενο 
παρατίθεται όπως είχε δημοσιευτεί το 1999,  με αποτέλεσμα πολλοί από όσους αναφέρονται, 
να έχουν φύγει ήδη από κοντά μας.
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Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για 
το επόμενο φύλλο θα πρέπει να 

έχει φτάσει στην εφημερίδα μέχρι 
20/08/2015.

δεύσουμε ως κοινωνία, όταν μάθουμε να 
τιμούμε τους ανθρώπους του πολιτισμού», 
ήταν το σχόλιο του κ. Μιχελογιάννη, ενώ 
ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος 
Κουκιανάκης τόνισε ότι η νέα Δημοτική 
Αρχή είναι αποφασισμένη να αναδείξει 
την «άλλη όψη του Αποκόρωνα» και «να 
αγκαλιάσει τους πνευματικούς ανθρώ-
πους της περιοχής». «Υπάρχουν σοβαρά 
προβλήματα, όπως ο αλκοολισμός και τα 
ναρκωτικά που αντιμετωπίζουμε στην 
περιοχή μας και δεν πρέπει να κρυβόμα-
στε. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε να 
διώξουμε τη μιζέρια και την κακομοιριά 
και να αναδείξουμε τους “φωτεινούς” 
ανθρώπους που έχει ο Αποκόρωνας», 
σχολίασε ο κ. Κουκιανάκης, προλογίζοντας 
την παρουσία της Αλκυόνης Παπαδάκη. 
Ιδιαίτερα συγκινητική και συναισθηματικά 

φορτισμένη ήταν η παρέμβαση που έκανε 
η πρόεδρος των Αποφοίτων Γαλλικής 
Σχολής Καίτη Κουτρουμπά, η οποία ανα-
φέρθηκε στα χρόνια που η καταξιωμένη 
συγγραφέας είχε περάσει στη Σχολή κάνο-
ντας φιλίες που κρατούν μέχρι σήμερα. 
Εκ μέρους των διοργανωτών χαιρέτησαν 
την παρουσία της Αλκυόνης Παπαδάκη, 
η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης Αργυρώ Μπενάκη που συντόνισε 
την εκδήλωση και η αντιπρόεδρος Νίκη 
Βρυωνάκη – Νιολάκη. Για το έργο της 

«Αυτό που κέρδισα όλα αυτά τα χρό-
νια από τη συγγραφή είναι να βρίσκομαι 
κοντά στους ανθρώπους, τις χαρές και 
τον πόνο τους». 

Η Αλκυόνη Παπαδάκη δεν θέλησε ποτέ 
να κρυφτεί πίσω από κάποια συγγραφική 
βιτρίνα ή να απομονωθεί από τον κόσμο. 
Επέλεξε πεισματικά να βρίσκεται κοντά 
στους ανθρώπους και να αφουγκράζεται 
τις καθημερινές αγωνίες τους. Ίσως γι’ 
αυτό και τα βιβλία της περιέχουν πάντα 
κάτι από τη σκληρότητα της ζωής, αλλά και 
γενναίες “τζούρες” από όνειρα, που σαν 
αντίδοτο στις δυσκολίες, δίνουν φτερά στην 
ψυχή των αναγνωστών της. Ίσως γι’ αυτό 
και η Αλκυόνη Παπαδάκη είναι ιδιαίτερα 
αγαπητή από το αναγνωστικό κοινό έχο-
ντας φανατικούς υποστηρικτές. Κάτι που 
αποδείχθηκε -για μια ακόμα φορά- κατά 
την προχθεσινή τιμητική εκδήλωση που 
διοργάνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση 
του Δήμου Αποκόρωνα στην αίθουσα του 
Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου (Ίδρυμα 
“Αγία Σοφία”) στους Αγίους Πάντες. Η 
αίθουσα γέμισε ασφυκτικά από κόσμο. 
Εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής, όπως οι 
πρώην βουλευτές Σήφης Μιχελογιάννης 
και Χρήστος Μαρκογιαννάκης, εξήραν το 
συγγραφικό ταλέντο της Αλκυόνης υπογραμ-
μίζοντας, μεταξύ άλλων, τη σημασία που 
έχει να τιμώνται και να αναδεικνύονται 
οι άνθρωποι του πολιτισμού. «Θα προο-

Ο Αποκόρωνας τίμησε την Αλκυόνη Παπαδάκη

συγγραφέως από το Νιο Χωριό μίλησε η 
φιλόλογος Ρούλα Βουράκη υπογραμμίζο-
ντας την ενδελεχή και διεισδυτική ματιά 
της Αλκυόνης Παπαδάκη σε κοινωνικά 
ζητήματα, τη στηλίτευση της υποκρισίας, 
αλλά και την έμφαση που δίνει στα βιβλία 
της στην ουσία κι αυθεντικότητα της 
ζωής σε όποιο μετερίζι κι αν φωλιάζουν. 
«Μια απροκατάληπτη ματιά, μια φωνή 
έξω από τα δόντια που δεν είναι απλώς 
λογοτεχνία, είναι σύνθημα διαμαρτυρίας 
που αγγίζει τον αναγνώστη, όπως το χέρι 
του συναγωνιστή στη διαδήλωση», ανέ-
φερε, μεταξύ άλλων, η κα Βουράκη, ενώ ο 
φιλόλογος Γεράσιμος Βετυκάκης διάβασε 
αποσπάσματα από τα βιβλία της Αλκυόνης 
Παπαδάκη. Η βραδιά ολοκληρώθηκε μου-
σικά με ένα ρεσιτάλ κλασικού τραγουδιού 
από τη Μαρία Λεκάκη υπό τη συνοδεία 
στο πιάνο της Χριστίνας Αλεξανδρή, ενώ 
ακολούθησε μικρό κέρασμα.

Από τα Χανιώτικα Νέα

Μην ξεχάσετε 
την επικοινωνία μαζί μας

Αγαπητε αναγνώστη, όπως εξηγήσαμε 
και σε προηγούμενα τεύχη, λόγω της 
τεράστιας αύξησης των ταχυδρομικών 
εξόδων, η εφημερίδα αποστέλλεται 
με δυσκολία στους παραλήπτες της. 
Επειδή δεν ξέρομε αν η εφημερίδα 
φτάνει στα χέρια σου, εφόσον επιθυ-
μείς να παίρνεις  την Ελευθερόπολι, 
και αν δεν έχεις επικοινωνήσει μαζί 
μας πρόσφατα, σε παρακαλώ να επι-
κοινωνήσεις μαζί μας, 
είτε με email στο itsakir@otenet.gr 
είτε με επιστολή στην διεύθυνση
Τσακιράκις Γιάννης
Σουλίου 124
173 42 Αγ Δημήτριος
είτε με τηλεφώνημα στο 210 9916613, 
όπου αν δεν απαντήσομε  μπορείς να 
αφήσεις μήνυμα στον τηλεφωνητή.
Οι κάτοικοι του χωριού μας και όσοι 
έχουν επικοινωνήσει τα τελευταία 
χρόνια μαζί μας, προσωπικά ή στέλ-
νοντας συνδρομή, δεν χρειάζεται να 
επικοινωνήσουν ξανά, και θα συνεχί-
σουν να παίρνουν την Ελευθερόπολι!
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ζεις(2), κι ύστερα να την καβαλλι-
κεύγεις;

(1)=την ημερεύγεις = την ημερώ-
νεις. 

(2)=χαϊδολογάς.

Δημοσιεύτηκε από τον Ι. Μαυ-
ρακάκη, στα Ανάλεκτα Κρητικής 
Λαογραφίας.
Από το βιβλίο «Αθιβολές», του 
Αριστ. Ι. Κριάρη «Αθιβολές» Αθή-
να 1979, σελ 80

όγου χάριν 

Ερωτόκριτος Α΄ 279-344

Aρχή ήτονε πολλά μικρή  
κι άφαντη δίχως άλλο, 
μα το μικρό με τον καιρόν  
εγίνηκε μεγάλο·
ελόγιασα να τη θωρώ,  
κι ώς τη θωριά να σώσω,
και μετά κείνη να περνώ, 
και να μηδέν ξαπλώσω·
κι αγάλια-αγάλια η πεθυμιά  
μ’ ήβανεν εις τα βάθη,
κ’ ήκαμε ρίζες και κλαδιά, 
κλώνους και φύλλα κι άθη·
και πλήθυνε την πεθυμιάν 
το πελελό μου αμμάτι, 
κ’ ήρχιζεν κ’ εστρατάριζε  
κ’ εσιγανοπορπάτει.
Tο σιγανό, με τον καιρό, 
προθυμερόν εγίνη,
κ’ ήβαν’ ο Έρωτας κρουφά  
τα ξύλα στο καμίνι.
Kι ωσάν από μικρόν αβγό  
πουλί μικρόν εβγαίνει, 
τρεμουλιασμένο κι άφαντο,  
και με καιρόν πληθαίνει,
κάνει κορμί, κάνει φτερά,  
κάθ’ ώρα μεγαλώνει,
και πορπατεί, χαμοπετά, 
φτερούγια του ξαπλώνει,
κι απ’ άφαντο κι από μικρό, 
που’τον όντεν εφάνη,
κορμί, φτερά, και δύναμη,  
και μεγαλότη κάνει,
το ίδιο εγίνη κ’ εις εμέ,  
στην άπραγή μου νιότη:
αρχή μικρή κι αψήφιστη 
ήτον από την πρώτη,
μα εδά ’χει τόση δύναμη  
κ’ έτσι μεγάλη εγίνη,

Δυο συμπορπατούμενα,  
δυο καλά στεκούμενα
δυο που δεν μονιάζουνε,  
δυο που δεν ταιριάζουνε.  

Γάιδαρος δεν είναι, σομάρι φορεί
βόδι δεν είναι, κέρατα έχει.  

αθαρογλωσσίδι

Η γαίγα βγήκε στο κλαδί  
κι ο βοσκός τση φώναξε:  
αίγα μη σέσε αίγα μη σεσε  
αίγα μη σεσε αίγα μη σεσε  
αίγα μη σεσε.

θιβολές
Έκανε τον έμπορο του ποδαριού 
ο Σφακιανός κι επουλούσε τις 
πραμμάθειες του στην Μεσαρά.
Περνώντας από ένα χωριό που 
είχε ένα σύντεκνο, πήγε σπίτι 
του, μα εκείνος έλειπε και τον 
περιποιήθηκε η συντέκνισσα, που 
ήταν και νιά και όμορφη.Εκείνος 
δε μπόρεσε να κρατηθεί κι έδειξε 
απότομα την ερωτική διάθεση 
του, και τότες η συντέκνισσα 
τον χαστούκισε και του μάτωσε 
τα μούτρα. Αναγκάστηκε λοιπόν 
να φύγει στα γρήγορα.Στο δρόμο 
συναντά τον σύντεκνο του που 
γύριζε από στραθιά, κι επέμενε να 
τον φιλοξενίσει. Ξαναβρέθηκε λοι-
πόν στο σπίτι του κι εχαιρέτησε 
την κουμπάρα σαν να την έβλεπε 
πρώτη φορά. 
Καθώς τρώγανε τον ρωτά ο κου-
μπάρος πως χτύπησε, κι αυτός 
βρήκε δικαιολογία πως τον έρριξε 
η φοράδα του, γιατί τηνε είχε λίγο 
καιρό κι ήταν ακόμη άγρια μαζί 
του. 
Του λέει τότε η συντέκνισσα 
- Δε το κατέεις, σύντεκνε, πως 
δεν πρέπει να καβαλικεύγεις τη 
φοράδα ξαφνικά, παρά πρέπει να 
τη ’μερεύγεις(1), να την παπαρί-

            αντινάδες
Μια Μυλοποταμίτισα,  
μια Καστρινή μαριόλα, 
μου τά ’καμε τα μαγικά  
κι επιάσασί με κιόλα.

Από τα Όρη τα Λευκά,  
να πα στο Ψηλορίτη, 
κατέχουν το πως τα Χανιά,  
πρεπίζουνε την Κρήτη.

Αρμένοι μου όμορφο χωριό  
και πως να σε ξεχάσω, 
ήπια νερό απ’ τον Πλάτανο  
και κόντεψε να σκάσω.

Ραμνή ’ναι το καλό χωριό,  
μα ’χει πολλές πλακούρες, 
έχει και κάτι κοπελιές  
σα τσι σφακολουλούδες!

Λεβέντισσά ’σαι, μάθια μου,  
κι έχεις περίσια κάλλη, 
σα τω Χανιώ την αγορά,  
που δεν υπάρχει άλλη.

Μαχαίρι μαυρομάνικο  
βαστώ και δε φοβούμαι 
κι απού αγαπώ μην αγαπάς,  
γιατί θα σκοτωθούμε.

(Από το βιβλίο του Σταύρου Ν. 
Χριστοδουλάκη «Κρητικές Μαντι-
νάδες» εκδόσεις Ίαμβος. Αθήνα 
2009.)

       αροιμίες - Γνωμικά

Άλλος κανείς δεν έκανε  
μον’ η Μαρία το Γιάννη!

Αλλουνού δουλεύει η γλώσσα  
κι αλλουνού μασούν τα δόντια.

Άμα είν’ η αρκούδα μπρος σου,  
τι ζητάς τ’ αχνάρια;

Σηκώθηκαν οι ανθρώποι  
και κάθησαν οι γαϊδάροι!

Σπρώχνει τ’ αυγό με τη μανιβέλα!

ινίγματα

Η κοιλιά μου κι η κοιλιά σου
και στη μέση παλουκάκι.  

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

(ήλιος και φεγγάρι)

(σαλιγκάρι)

(χειρόμυλος)

Συνέχεια στη σελίδα 14
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Ο Πέτρος είναι γιός του Σταμάτη και της Γεωργίας Μαραγκουδάκη 
και έχει σπουδάσει στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από τα Χανιά έφυγε 
το 2002 και δούλεψε στην Αθήνα στην εταιρία Alstom και 
στη Siemens, στο κέντρο έρευνας και προγραμματισμού και 
συγκεκριμένα στο κομμάτι voice over IP (φωνή μέσω ίντερνετ). 
Από την Ελλάδα έφυγε λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας: «Τότε όλοι μου έλεγαν που πας, κάτσε εδώ, εδώ είναι 
τα λεφτά, εδώ είναι το μέλλον. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι 
φόβοι μου και κυρίως όσον αφορά το εργασιακό κομμάτι. Εδώ 
πρέπει να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να 
υπάρχει ανταποδοτικότητα, ποιότητα ζωής αλλά ούτε η δυνα-
τότητα να κάνεις έναν προγραμματισμό. Τώρα θεωρώ ότι είναι 
ευκαιρία για τους ανθρώπους να ασχοληθούν με καινούργια 
πράγματα εδώ,  πρώτον γιατί δεν έχουν κάτι να χάσουν και 
δεύτερον γιατί υπάρχουν καλές ευκαιρίες, είτε με προγράμματα 

είτε ως start up. Είναι ευκαιρία να ξεκινήσεις κάτι, αρκεί να μη 
σκέφτεσαι μόνο την αγορά της Ελλάδας, να είναι δηλαδή κάτι 
που θα μπορεί να βγει έξω. Το παν είναι μια πολύ καλή ιδέα η 
οποία μπορεί να γίνει εταιρία. Η αρχική ιδέα που θα έχεις δεν 
θα έχει καμία σχέση με αυτό που θα κάνεις στο τέλος, αλλά 
χρειάζεται να έχεις την καλή ιδέα που μπορεί να γίνει εταιρία 
και που μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη με την δουλειά και την 
εμπειρία. Το μυστικό όταν έχεις μια start up είναι να μη σκέ-
φτεσαι σαν μια μεγάλη εταιρία γιατί είναι τελείως διαφορετικές 
οι ταχύτητες αλλά και ο τρόπος που πρέπει να αναπτύξεις την 
ιδέα σου. Πρέπει η ομάδα σου να είναι μικρή, αλλά να έχεις το 
όραμα να κάνεις κάτι μεγάλο, να έχεις μια ομάδα που πιστεύει 
σε αυτό που κάνεις και φυσικά να μπορείς να διαχειριστείς τις 
δύσκολες καταστάσεις».

Ο Πέτρος μπορεί να ζει μόνιμα στην Ελβετία τα τελευταία 
11 χρόνια, ωστόσο έρχεται 2-3 φορές το χρόνο για να δει την 
οικογένειά του και, όταν υπάρχει χρόνος, τους παλιούς του 
φίλους. «Δεν θα συμφωνήσω με το κάθε πέρυσι και καλύτερα 
όσον αφορά στα Χανιά. Η πόλη βλέπω να εξελίσσεται και, παρά 
τα όποια προβλήματα, βλέπω μια πόλη που μου αρέσει όλο και 
περισσότερο κάθε φορά»

Πέτρος Μαραγκουδάκης:  
Ο Αρμενιανός με το πρωτοποριακό project που έγινε γνωστό σ΄όλο τον κόσμο

Ο Πέτρος Μαραγκουδάκης και ο συνέταιρός του, Νικόλας 
Δουζίνας, δημιούργησαν το fitaborate, την μοναδική online 
πλατφόρμα παγκοσμίως, www.fitaborate.com, όπου με ένα κλικ 
μπορείς να διαλέξεις το είδος της γυμναστικής που σε ενδιαφέρει, 
τον γυμναστή της προτίμησής σου, την ώρα που θα γυμναστείς 
κι όλα αυτά ενώ θα μπορείς να προσκαλέσεις online και ένα φίλο 
σου να γυμναστείτε παρέα, αλλά και να συγχρονίσεις την wearable 
συσκευή σου με την υπηρεσία για να βλέπεις LIVE στην οθόνη σου 
τους παλμούς και τις θερμίδες που καίς την ώρα που γυμνάζεσαι, 
δίνοντας λύση σε όσους δεν έχουν χρόνο για γυμναστήριο, ούτε 
χρήμα για personal trainning.

Όπως λέει ο Πέτρος Μαραγκουδάκης, «σήμερα, στο youtube 
υπάρχουν πάνω από 500 εκατομμύρια views σε fitness videos 
τον χρόνο, όμως οι χρήστες τους δεν μπορούν να βρουν το σωστό 
είδος γυμναστικής ούτε μπορούν να δουν τις επιδόσεις τους. Εδώ 
έρχεται το fitaborate να βοηθήσει τον χρήστη να βρει ποιο είναι 
το σωστό βίντεο για αυτόν, να μπορεί να βλέπει πόσες θερμίδες 
έχει κάψει, τους παλμούς της καρδιάς του, αν καίει λίπος κλπ, ενώ 
συγχρόνως, να μπορεί όλα αυτά να τα κάνει παρέα με κάποιον 
φίλο» και τονίζει: «Προφανώς δεν θέλουμε να είμαστε ανταγω-
νιστικοί στα γυμναστήρια, ούτε λέμε να μην πάει κάποιος στο 
γυμναστήριο. Ωστόσο θέλουμε να βοηθήσουμε αυτόν που σκέφτε-
ται να ξεκινήσει, να του δώσουμε το κίνητρο χωρίς να φοβάται 
να συγκριθεί με κάποιον σε ένα γυμναστήριο και φυσικά να του 
δώσουμε το όλη την εμπειρία της γυμναστικής, χωρίς την πίεση 
που θα του έφερνε ένα γυμναστήριο. Θέλουμε να επιβραβεύσουμε 
αυτούς που έχουν ξεκινήσει πολλές φορές να πηγαίνουν στο 
γυμναστήριο αλλά μετά από λίγο σταματάνε και να τους δώσουμε 
ένα κίνητρο να συνεχίζουν με τον ρυθμό που θέλουν».

Μέσα στο fitaborate οι χρήστες έχουν την επιλογή να πραγ-
ματοποιήσουν:
• ΔΩΡΕΑΝ video workouts, διαλέγοντας μέσα από τα καλύ-

τερα fitness videos, τον τύπο της γυμναστικής που θέλουν 
να κάνουν: Yoga, Pilates, Zumba, Cardio.

• Buddy Workouts: για να κάνουμε τη γυμναστική από το 
σπίτι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, μπορεί ο χρήστης να προ-
σκαλέσει φίλους του στο πρόγραμμα γυμναστικής που έχει 
επιλέξει.

• LIVE online personal training: Συνεργαζόμαστε με κορυ-
φαίους personal trainers από όλο τον κόσμο οι οποίοι 
παραδίδουν live personal training μαθήματα.

Μ ι α  ε π ό μ ε ν η 
πολύ φιλόδοξη ιδέα 
είναι ένα project με 
το Πανεπιστήμιο της 
Ζυρίχης: «Θέλουμε να 
φτιάξουμε ένα yoga 
mat που θα αντιλαμ-
βάνεται την πίεση όταν 
κάνεις μία στάση στη 
γιόγκα, που είναι ένας 
πολύ δημοφιλής τρό-

πος άσκησης, θα καταλαβαίνει αν έχεις τη σωστή ισορροπία και 
αν κάνεις την άσκησή σου σωστά και αυτό να το βλέπεις στην 
οθόνη σου ώστε να ξέρεις τι να διορθώσεις. Το project αυτό έχει 
τέσσερα κομμάτια: τους σένσορες που γίνεται σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, το κομμάτι software – application το 
οποίο έχουμε αναλάβει εμείς, και το hardware το οποίο θα ήθελα 
προσωπικά να γίνει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο εργαστήριο 
hardware από το οποίο έχω περάσει κι εγώ.

Ο Πέτρος Μαραγκουδάκης με τη σύζυγό του Μαρία και την 
κόρη του Νεφέλη.
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Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015, οι 
μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Βάμου 
με τη συνοδεία των καθηγητών τους, κας 
Χρυσούλας Φουράκη, κας Πηνελόπης 
Αρκολάκη και κας Ειρήνης Καλαϊτζάκη 
επισκέφθηκαν βυζαντινές εκκλησίες της 
περιοχής του Δήμου Αποκορώνου και ξενα-
γήθηκαν από τον αρχαιολόγο κ. Μιχάλη 
Ανδριανάκη.

Η ξενάγηση άρχισε από την Βυζαντινή 
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, 
που βρίσκεται στον Στύλο, απέναντι από 
το χώρο της ΕΤΑΝΑΠ, η οποία χρονολογεί-
ται ανάμεσα στον 13ο και τον 15ο αιώνα, 
ενώ παλαιότερες οικοδομικές φάσεις της 
φτάνουν μέχρι τον 7ο αιώνα μ. Χ. 

Στη συνέχεια και μετά από μια κατα-
πληκτική διαδρομή (Πρόβαρμα- Σαμωνάς 
- Χιλιομουδού), οι μαθητές έφτασαν στον 
Άγιο Νικόλαο στα Κυριακοσέλια, σε 
μια σημαντική Βυζαντινή εκκλησία που 
χτίστηκε τον 11ο αιώνα και ανακατασκευ-
άστηκε τον 13ο (περίπου το 1230-1236). 

Τέλος, κατηφορίζοντας στη Ραμνή και 
περνώντας δίπλα από το φαράγγι που 
καταλήγει στους Μαχαιρούς, μαγεμένοι 
από την πανοραμική θέα και τη φυσική 
ομορφιά, μαθητές και συνοδοί καθηγητές 
πέρασαν από το Νιο Χωριό και από κει 
έφτασαν στους Αρμένους, στη Βυζαντινή 
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 
που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του 
χωριού. 

Επίσκεψη των μαθητών της Β΄ τάξης  
του Γυμνασίου Βάμου σε Βυζαντινές Εκκλησίες  

του Δήμου Αποκορώνου.

Εκεί ο κ. Ανδριανάκης τόνισε στους 
μαθητές την ιδιομορφία της, και τους έδειξε 
τα δύο επίπεδα του εσωτερικού της χώρου. 
Χτίστηκε τον 16 αιώνα, ενώ μέσα βρέθηκαν 
υπολείμματα δυο παλαιότερων εκκλησιών, 
του 13ου και 6ου αιώνα αντίστοιχα. Από 
την πρωτοβυζαντινή εκκλησία του 6ου 
αιώνα, σώζεται μέρος ψηφιδωτού δαπέδου. 

Οι μαθητές θαύμασαν από κοντά τους 
κίονες από την περίοδο αυτή που κοσμούν 
την αυλή του ναού, καθώς και ένα κοριν-
θιακό κιονόκρανο που βρίσκεται στο εσω-
τερικό του.

Τέλος, οι μαθητές μας γύρισαν στο 
σχολείο με γνώσεις και εμπειρίες που θα 
μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη 
τους και ίσως στο μέλλον, να λειτουργή-
σουν σαν ξεναγοί των Βυζαντινών αυτών 
εκκλησιών του Δήμου μας, και σε όσους 
άλλους θελήσουν να μάθουν την ιστορία 
τους. 

Γιορτάζοντας τις 
Φυσικές Επιστήμες στα 

Χανιά

Οι μαθητές του Γυμνάσιο Βρυσών παρου-
σίασαν το «Γιορτάζοντας τις Φυσικές 
Επιστήμες στα Χανιά», τo Σάββατο 21 
Μαρτίου 2015, στη μεγάλη αίθουσα 
εκδηλώσεων του Γενικού Λυκείου 
Ακρωτηρίου (πρώην Πολυκλαδικό), 
εκτελώντας πειράματα στους συμμαθητές 
τους αλλά και γενικότερα στο κοινό.  
Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, σαν 
μικροί επιστήμονες, διδάχθηκαν και 
δίδαξαν, σε ένα «Πανηγύρι» των Φυσικών 
Επιστημών συνδέοντας τις γνώσεις 
τους, με την πράξη, με το «κάνω» απο-
δεικνύοντας την αναγκαιότητα και την 
ομορφιά του πειραματισμού.
Από το Γυμνάσιο Βρυσών συμμετείχαν 
οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες 
εκτελώντας τα αντίστοιχα πειράματα.

Τα πειράματά μας:

Α) Ηλεκτρικός κινητήρας (γκαζωτά 
μοτεράκια…)

Παρουσίαση από τους μαθητές :  Κοκολάκη 
Ιωάννα, Πολάκη Αφροδίτη

Β) Πίεση (στερεά), (το άτακτο μπαλόνι…)

Παρουσίαση από τους μαθητές:  
Μαροπάκη Τζένη, Παιδαράκης Τίτος

Γ) Άνωση-Πίεση υδροστατική (κούπα 
του δικαίου & καρτεσιανοί δύτες) 

Παρουσίαση από τους μαθητές:  Μοχλάκης 
Μανώλης, Θυμάκη Γεωργία

Δ) Πίεση (ατμοσφαιρική), (Άμα κολλή-
σουν, δεν ξεκολλάνε..)

Παρουσίαση από τους μαθητές:  
Κοτσιφάκης Γιάννης, Ντανέγια Γκανιέλ

Ε) Εξουδετέρωση οξέων-βάσεων (το 
νερό…κρασί & το κρασί…νερό)

Παρουσίαση από τους μαθητές:  
Μπραουδάκη Μαρία, Κουτσουπάκης 
Σπύρος, Παπαδονικολάκη Άννα

Υπεύθυνος ήταν ο Καθηγητής:  
Δημητριάδης Αντώνιος - Φυσικός 
Η «γιορτή» αυτή διήρκεσε 4 ώρες και 
κατά γενική ομολογία ήταν πολύ επι-
τυχημένη η παρουσίαση που έκαναν 
οι μαθητές και οι μαθήτριές μας.

Άποψη από το εσωτερικό της Βυζαντινής 
εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, 
στους Αρμένους.

Ομάδα μαθητών «Τα τζιμάνια»

Επίσκεψη των μαθητών  
της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Βάμου στη Βουλή των 

Ελλήνων.
Στις 1-3 Απριλίου 2015 οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Βάμου επισκέφτη-
καν τη Βουλή των Ελλήνων. Με την ευκαιρία αυτή, επισκέφτηκαν επίσης το Αττικό 
ζωολογικό πάρκο, το Μουσείο της Ακρόπολης και το Πλανητάριο του Ευγενίδειου 

Ιδρύματος. Τους δόθηκε επίσης η δυνατό-
τητα να δουν τα σημαντικότερα κτίρια του 
κέντρου της Πρωτεύουσας, να περπατήσουν 
στα Πλακιώτικα στενά της παλιάς Αθήνας 
και να δουν τον αρχαιολογικό χώρο γύρω 
από την Ακρόπολη των Αθηνών. 

Στη Βουλή τους έγινε ενημέρωση για τον 
τρόπο λειτουργίας της και ξενάγηση σε ιδι-
αίτερους χώρους της, ο κυριότερος εκ των 
οποίων είναι η αίθουσα συνεδριάσεων της 
Εθνικής Αντιπροσωπίας, όπου οι μαθητές 
μας κάθισαν στα έδρανα των Βουλευτών. 

Στην εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη, τους 
μαθητές συνόδεψαν η Υποδιευθύντρια κα Καίτη Γκαγκαδέλη, Φυσικός (αρχηγός) και οι 
καθηγήτριες κα Πηνελόπη Αρκολάκη, Γαλλικής Φιλολογίας και κα Ειρήνη Καλαϊτζάκη, 
Πληροφορικής.

Αναμνηστική φωτογραφία στα σκαλιά του περι-
στυλίου της Βουλής των Ελλήνων.
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Πρωτομαγιά ήρθε ξανά 
και εμείς πάλι γυρνούμε
εις τα παλιά λημέρια μας 
λουλούδια για να βρούμε.

Μαρία Ορφανάκη

Πρωτομαγιά όλη η οικογένεια κοντά 
και του χρόνου με υγεία και χαρά 
και το απόγευμα στην πλατεία 
θα κρεμάσουμε το στεφάνι 
με του Θεού την ευλογία.

Αντωνία Ιωάννου

Εις την πλατεία του χωριού 
κρεμάσαμε στεφάνι 
για να το δουν οι χωριανοί 
και να πουν καλο Μάη.

Μαρία Ορφανάκη

Το στεφάνι θα καεί 
ο κλήδονας όταν θαρθεί
στην πλατεία του
χωριού ριζικάρι και σταμνί 
μαντινάδα θα σου πει 
καλαμπούρι χωρατό 
και του χρόνου θα σου πω .

Χρήστος Τσιτσιρίδης

Πρωτομαγιά 2015 

Πρωί πρωί κινήσαμε 
μαζί με τα παιδιά
στεφάνι του Μάι να φτιάξουμε, 
μες στην τρελή χαρά.

Χρήστος Τσιτσιρίδης

Μαντιλίδες, μαχαιρίδες, 
ψαρογάλους ένα σωρό
πήρα δρόμους και χωράφια, 
τριαντάφυλλα να βρω.

Χρήστος Τσιτσιρίδης

Με τη Σούλα και την Φρόσω 
πήγαμε εις τον αγρό 
και μαζέψαμε βιολέτες 
και λουλούδια ένα σωρό.

Αρτεμησία Τσιτσιρίδη

Σήμερα την πρωτομαγιά 
ανέβηκα σε μια πλαγιά
και έκοψα λουλούδια 
πολλά χρωματιστά .

Φρόσω Τσιτσιρίδη

Ξάφνου βλέπω από μακριά τη Μαρία 
με λουλούδια στα μαλλιά.

Και ο Χρήστος ο μικρός 
όλο χαρά 
το στεφάνι θα κρεμάσει
εκεί ψηλά.

Αρτεμησία Τσιτσιρίδη

Το Άγιο Πάσχα στο 
χωριό μας 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτο, με 
κατάνυξη και λαμπρότητα γιορτάστηκε 
το Πάσχα στο χωριό μας. Τη Μεγάλη 
Παρασκευή έγινε η καθιερωμένη 
περιφορά στο χωριό του όμορφα 
στολισμένου Επιταφίου, για να ακο-
λουθήσει το παραδοσιακό κάψιμο 
του Ιούδα, στην πλατεία.

Το Μεγάλο Σάββατο, ανάμεσα στις 
μυρωδιές της άνοιξης, στις κροτίδες 
και τους χαρούμενους ήχους της 
καμπάνας της εκκλησίας του Αγίου 
Νικολάου, γιορτάστηκε η Ανάσταση. 
Όλοι, συγχωριανοί και φίλοι, αφού 
ευχήθηκαν το «Χριστός Ανέστη», 
ξεκίνησαν για τα σπίτια τους για να 
φάνε την καθιερωμένη μαγειρίτσα!

Η «Ε» εύχεται σε όλους Χριστός Ανέστη, 
Χρόνια πολλά, και του Χρόνου!
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Το θέατρο του Ξύδη μας ήρθε, το λοιπόν, 
στο χωριό Ιούλη μήνα, που έβραζε ο κόσμος 
από τη ζέστη, και μέσα σε καφενείο να γενεί 
παράσταση αδύνατο, γιατί θαν εσκούσαμε 
σαν τζοι τζιτζίρους τον Αύγουστο. Γι’ αυτό 
βγήκανε στο σώχωρο του Τάσο και στέσαν 
απάνω σε τέκια από σανό μαδέρια και κάμαν 
ένα ονταδάκι, «σκηνί» τ’ ονομα-
τίσανε, για να παρασταίνουν. 
«Μουσική, χορευτική, ιστορική 
και ακροβατική» παράσταση με 
«έργα δύο», τηνε διαλαλούσε, 
όπως τoνε διατάξανε, ο Τσε-
λέπης. Μα ’μεις την είπαμε 
παράσταση του σκοινιού 
και του παλουκιού και τση 
λυσσικής.

Γιατί, όπως σας 
έλεγα στο περα-
σμένο φύλλο, τα 
έργα των θηλυκώ 
θεατρίνω τα ’χαμε μαθαιμένα 
από τον νταμπή του καφενέ, τον 
Κωστή την Ανεμοδούρα, που 
μας έλεγε πως στις «δοκιμές», 
που θώριε από χαραμάδα μιας 
ταβανόταβλας, οι γυναίκες 
θεατρίνες, κλειδαμπαρωμένες 
με θεατρίνους του μπουλου-
κιού στ’ αχούρι του γαϊδά-
ρου, ήτονε μισόγδυμνες, 
μπορεί και ξεβράκωτες οι 
αφορεσμένες. Γιατί ακού-
στηκε και τούτο, στα μύρια 
όσα ακουστήκανε ούλο το 
καλοκαίρι στσ’ αποσπερίδες, 
μα και στα ελιδομαζώματα 
άλλην αθιβολή δεν είχαν 
οι μαζωχτάδες, χωρίς στο 
τέλος να μαθευτεί η αλήθεια, για το ώς τα 
που ’φτανε η γδύμνια κι η ξεβρακωσιά, 
κείνης προπάντων της ξανθής θεατρίνας, 
που παράσταινε την αγαπητική του Λόρ-
δου – διαόλου κάρτσα, την έλεγε ο Κωστής, 
λόρδος κι εκείνος τότες!

Κι οι άντρες τωνε πάλι ήτανε βαμμένοι 
σα τζι μαϊμούδες, και ξευτιλίσανε τα μούτρα 
και τα μουστάκια των αντρών, και τα γένια 
των παπάδων. Γιατί ’χανε κολλημένα μ’ 
αμυγδαλόκολλα και τσιρίσι αλογότριχες για 
μουστάκια και γενειάδες στα μούτρα του 
θεατρίνου, που παράσταινε τον παπά στο 
γάμο του Κουτρούλη, που παίζανε και μας 
επεριπαίζανε ούλους, παπάδες και λαϊκούς.

Και στην παράσταση απάνω, εξεκόλλησαν 
οι αλογότριχες τση «μαϊμούς» του παπά, π’ 
απόμεινε σαν τη σπανομαρία, και πέσανε 
στο πάτωμα, όπου τσι τσαλαπατούσαν οι 
θεατρίνοι, κάνοντας σιχριντί μπερμπελέσι 
το «σκηνί».

Σηκώθηκε τότες, από το σομάρι όπου 
κάθουνταν ο Μαρουλής ο φαμέγιος του 

Νικόλα του Μυλωνά, π’ ούλη του η 
πρεπειά ήτονε τ’ όμορφο τσιγκελωτό 

μουστάκι του, και φώναξε μανισμένος 
στους θεατρίνους:

--Να πάτε, μωροί γιβεντισμέ-
νοι, που μας εξεγιβεντίσετε τα 

μούτρα των αντρώ, να τα πετά-
ξετε στα πηλά στο Πυργιολίκι 

τα τέθοια μουστάκια!
Μα του ’πε ο Νικόλας να 

κάτσει αναπαϊμένος.  Κι έκατσε 
αναπαϊμένος στο σομάρι του ο Μαρου-

λής.  Και οχλαγωγία μεγάλη 
ακολούθησε. Και η παρά-

σταση διακόπηκε επειδή 
έπρεπε να μπούνε στ’ 
αχούρι να ξαναμπλα-

στρακώνουνε με τσιρίσια 
κι αλευρόκολλες τα μούτρα 

του θεομπαίχτη θεταρίνου, 
που παράσταινε τον παπά 

και να του κολλούνε μου-
στάκια και γενειάδες, γιατί 

δεν εγίνουντανε βέβαια παπάς 
αμούστακος και ξυρισμένος 
γουλί, εξόν φραγκόπαπας.

Μα με το τρέμουλο που 
κυρίεψε τσοι θεατρίνους 
από τη μάνητα 
του Μαρουλή, 
χασουμερούσαν 
κι αργούσαν την 

ετοιμασία κι ο κόσμος εγού-
σγουντανε. Κι έβαλε τσι φωνές 
ο Νικολάκης ο Ξεροστερνιανός:

--Θα ξημερωθούμε θέλει, 
μωρέ, απόψε με τσ’ ανοστιές 
και τα ξερατά σας, κι εγώ, 
ταχιά ταϊτέρου έχω ποτιστό 
και σκαφτό.

Αρχινίξανε κι οι αποδέλοιποι 
να φωνάζουνε και να καταχτυ-
πούνε τσι κατσούνες και τα στι-
βάνια τους με την μπροκαδούρα 
στσι πλάκες του πατώματος, 
ώστενα που ξεπόρτισε από τ’ 
αχούρι («καμαρίνι», «καναρίνι», 

το βαφτίσανε στη γλώσσα ντωνε) κι είπε:
--Αξιότιμοι, Κυρίες και Κύριοι, παρντόν 

συγνώμη, αλλ’ από δα κι ομπρός θα γενώ 
φραγκόπαπας, χωρίς γένεια και μουστάκια, 
κι όχι Ορθόδοξος, και το ίδιο κάνει.

--Όοϊ, δεν κάνει το ίδιο, μωρέ αντίχρι-
στε, που θα μάσε φραγκέψεις απόψε, γαμώ 
τη φραγκία σου. Φρέρηδες μωρέ θέλεις να 
μασε κάμεις, τ’ αγρίεψε ο Βασμούλης.

--Τότες θα παντρέψω χωρίς παπά, θα 
κάμω πολιτικό γάμο.

--Ίντα κάνει, λέει; Να μας αθεΐσει θέλει ο 
κουκούγερος, να μάσε κάμει τζιτζιφιόγκους 
σαν τα μούτρα ντου. Μόνο σηκωθείτε να 
πηαίνομε, είπ’ ο Μάνωλας.

Μα επέμβηκε ο Πευκιανάκης, ο αστυνό-
μος, και διάταξε τον θεατρίνο να βρει άλλα 
θέατρα να παίζει, και να μη παντρεύει και 
μασκαρεύει αγίους.

--Τότες θα παίξω τον «Διάβολο εν Τουρκία»!
Παίξε όποιον διάβολο θέλεις, πρίχου σε 

μπέψομε να τόνε βρεις, να ξεμπερδέψομε μ’ 
εσένα, τρικέρη», του ’πε ο Ντουρομανώλης.

--Από τσοι παπάδες, μωρέ καραγκιουλέ, 
στσοι διαόλους θα μας πηαίνεις απόψε;, 
του ’πε κι ο Στρατής. --Και πού θα βρεις 
ορά να τήνε βάλεις στον πισινό σου, να 
παριστάνεις το διάολο, οχρούτσι σου;.

Τ’ αποδέλοιπα, αναγνώστη μου, θα σου 
τα πω στ’ άλλο φύλλο: Πώς εμερέψαμε κι 
απαινέψαμε και τον Ξύδη για τα «έργα» 
του, μα στο τέλος αγριέψαμε πάλι κι από 
τα θέατρα το ρίξαμε στσι ταυρομαχίες

Σκουτελοβαρίχνω σας
Ο Γέρω Χαράλαμπος

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΕΡΩ
Τα μουστάκια του Μαρουλή και «ο διάβολος εν Τουρκία»

απάνω σε τέκια από σανό μαδέρια και κάμαν 
ένα ονταδάκι, «σκηνί» τ’ ονομα-
τίσανε, για να παρασταίνουν. 
«Μουσική, χορευτική, ιστορική 

από τον νταμπή του καφενέ, τον 
Κωστή την Ανεμοδούρα, που 

ταβανόταβλας, οι γυναίκες 
θεατρίνες, κλειδαμπαρωμένες 

κάθουνταν ο Μαρουλής ο φαμέγιος του 
Νικόλα του Μυλωνά, π’ ούλη του η 

μουστάκι του, και φώναξε μανισμένος 
στους θεατρίνους:

ξετε στα πηλά στο Πυργιολίκι 
τα τέθοια μουστάκια!

αναπαϊμένος στο σομάρι του ο Μαρου-
λής.  Και οχλαγωγία μεγάλη 

ακολούθησε. Και η παρά-
σταση διακόπηκε επειδή 

έπρεπε να μπούνε στ’ 

Η παράσταση ήτονε και 
«χορευτική» κι η θεατρίνα 
του χορού –που μόνο στην 
εικόνα την είδαμε- είχε 
λιγάκι λεζέτι και ντροπή, 
και μόνον τον ώμο της θαν 
εγδύμνωνε

Θέατρο στο χωριό. Το σχέδιο είναι του αξέχαστου Μίνου 
Αργυράκη
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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.
Οι φωτογραφίες του παρόντος τεύχους, εικο-
νίζουν σχολικές γιορτές την εικοσαεκαετία του 
1950-1970 στο Δημοτικό Σχολειό Αρμένων 
και είναι ευγενική προσφορά του συγχωρια-
νού μας Χρήστου Αντ. Νικητάκη.
Στις φωτογραφίες ανάμεσα στους άλλους 
διακρίνονται και οι: 
Φανή Γιαπιτζάκη, Άννα Καβρουλάκη, Κούλα 
Καβρουλάκη, Βάσω Καβρουλάκη, Μάρω 
Παρασκουλάκη, Ελισάβετ Κοκογιαννάκη, 
Μάρω Καβρουλάκη, Γιάννης Τσακιράκις, 
Ελένη Αβερκάκη, Πελαγία Τσιριγώτη, Γιώργος 
Αβερκάκης, Αντώνης Ροκάκης, Αφροδίτη 
Αγγελάκη, Παντελίτσα Καβρουλάκη, Βασιλική 
Προεστάκη, Άννα Κουρομιχελάκη, Γιώργος 
Τσακιράκης, Νίκος Χριστοδουλάκης, Νίκος 
Μουντοκαλάκης, Γιάννης Γιαπιτζάκης, Λευ-
τέρης Καλλιβρετάκης, Δημήτρης Αβερκάκης, 
Γιάννης Πατινιωτάκης, Νίκος Μαντωνανάκης, 
Γιάννης Στυλιανομανωλάκης, Γιώργος Χαλ-
βαδάκης, Παύλος Κουτσουπάκης, Αντώνης 
Προεστάκης, Μανώλης Στρατή Τσιτσιρίδης, 
Βασίλης Καβρουλάκης, Μανώλης Σκανδάλης, 
Μιχάλης Παρασκουλάκης, Ασπασία Καβρου-
λάκη, Βάσω Προεστάκη, Άννα Καβρουλάκη, 
Αδριάνη Χατζηδάκη, Γεωργία Κοκολάκη, 
Κωστής Καλλιβρετάκης, Μαρία Τσιτσιρίδη.
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Την Κυριακή, 10/05/2015, ο σύλλο-
γος Αρμενιανών Αττικής «Κριτοβουλίδης» 
πραγματοποίησε και φέτος, με επιτυχία, 
την καθιερωμένη του μονοήμερη εκδρομή. 
Κύριος προορισμός της εξόρμησης μας 
ήταν το μοναστήρι του Οσίου Λουκά στην 
Βοιωτία. 

 Με χαρά και θετική διάθεση, που ήταν 
έκδηλη καθ’ όλη τη διάρκεια, ξεκινήσαμε 
την βόλτα μας. Αρχικά, ο πρόεδρος του 
συλλόγου κ. Γιάννης Τερεζάκης αφού μας 
χαιρέτησε, μας καλωσόρισε όλους μας, με 
έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είχε για καθέναν από 
μάς, ξεχωριστά, μία πρωτότυπη μαντινάδα, 
με την οποία μας προϋπάντησε και μας 
τίμησε δεόντως. Έτσι η εκδρομή είχε ήδη 
αρχίσει χαρούμενα.

 Πρώτη μας στάση, λοιπόν, ήταν μια 
όμορφη περιοχή, λίγο έξω απ’ το ιστορικό 
Δίστομο. Εκεί είχαμε την ευκαι-
ρία να απολαύσουμε το πρωινό 
μας καφεδάκι. 

 Ευχαριστημένοι και ξεκού-
ραστοι συνεχίσαμε με κατεύ-
θυνση τη Μονή. Η συνοδός της 
εκδρομής, μας ενημέρωσε για 
την ιστορία και την παράδοση 
του μνημείου που επρόκειτο να 
επισκεφτούμε. 

 Όταν φτάσαμε, αντικρίσαμε 
ένα ανέγγιχτο απ’ το χρόνο 
τοπίο, όπου ξεπροβάλλονταν 
ένα απ’ τα πιο εντυπωσιακά 
και καλοδιατηρημένα μνημεία 
της Μεσογείου, το μοναστήρι του Οσίου 
Λουκά. Αφού προσκυνήσαμε με μεγάλη 
κατάνυξη τα λείψανα του Αγίου, ακούσαμε 
προσεχτικά την περιγραφή και ξενάγηση 
από τον υπεύθυνο της Μονής.

 Το μοναστήρι, λοιπόν, ιδρύθηκε προς 
τα μέσα του 10ου αιώνα, από τον ασκητή 
Όσιο Λουκά το Στειριώτη. Το σώμα του, 
που είχε κλαπεί από τους Σταυροφόρους 
το 13ο αιώνα, φυλάχθηκε για αιώνες στο 
Βατικανό, απ’ όπου επέστρεψε πρόσφατα 
και εκτίθεται πια μέσα στο καθολικό του 
μοναστηριού, νότια του ιερού ναού της 
Παναγίας, στην κεντρική εκκλησία δηλαδή. 

 Βασική πηγή των πληροφοριών για το 
μοναστήρι και τον Όσιο Λουκά είναι ο Βίος 
του, που συνέταξε ανώνυμος μαθητής του 
το 962μ.Χ, λίγα χρόνια μετά το θάνατο του 
Οσίου το 953μ.Χ.

 Το μοναστήρι με τις δύο μεγάλες εκκλη-
σίες, το ναό της Παναγίας και το Καθολικό, 
την Κρύπτη, το καμπαναριό, τα κελιά και 
τα άλλα κτίσματα, αφιερωμένο στον θαυ-

ματουργό τοπικό Άγιο, απέκτησε σύντομα 
μοναδική ακτινοβολία και αυτό γιατί η 
μορφή της τέχνης του θεωρείται πρότυπο 
για τα βυζαντινά μνημεία του 11ου αι. σε 
όλη την Ελλάδα.

 Η Ιερά Μονή αποτελείται από διώροφα 
και τριώροφα κελιά και βοηθητικούς χώρους 
στις τέσσερις πλευρές, την τράπεζα, τον 
πύργο του κωδωνοστασίου και τους δύο 
ναούς με την κρύπτη, που καταλαμβάνουν 
το κέντρο του χώρου του μοναστηριού. 
Όλα αυτά βέβαια έγιναν σταδιακά. Άρχι-
σαν από το ταπεινό κελί του Οσίου, ενώ 
τα άλλα προστέθηκαν για να στεγασθούν 
οι συνασκητές του.

Στο κέντρο του συγκροτήματος δεσπό-
ζουν οι μεγαλοπρεπείς και εντυπωσιακοί 
ναοί: αριστερά της Παναγίας και δεξιά του 
Οσίου Λουκά, που συνδέονται μεταξύ τους.

 Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν 
ο πλούσιος εσωτερικός διάκοσμος του 
μνημείου. Δέος, όμως, προκαλούσε και 
η ύπαρξη των σωζόμενων λαμπρών και 
περίτεχνων ψηφιδωτών που καλύπτουν 
όλες τις ανώτερες επιφάνειες των ναών.

 Κάτι αξιόλογο, δε, που μάθαμε ήταν 
ότι ο Όσιος είχε το χάρισμα, σύμφωνα 
με τις μαρτυρίες και την παράδοση να 
προφητεύει τα μελλούμενα. Σε μια από 
αυτές του τις προφητείες, ανέγνωσε την 
ανακατάληψη της Κρήτης από τους Σαρα-
κηνούς. Συγκεκριμένα από τον αυτοκράτορα 
Ρωμανό τον Β΄: 

 «Ρωμανός Κρήτην χερούται» είπε ο 
Όσιος και διευκρίνισε, όταν του ζητήθηκε, 
πως επρόκειτο για μεταγενέστερο και όχι 
τον Ρωμανό Α΄, που βασίλευε τότε. 

 Μετά την ενδιαφέρουσα ξενάγηση, 
ολοκληρώθηκε η επίσκεψη μας στο Μονα-
στήρι, όπου και είχαμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε το μέρος, να νιώσουμε ηρεμία 
και γαλήνη, να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις 

Η εκδρομή του συλλόγου Αρμενιανών Αττικής,  
στον Όσιο Λουκά

μας, καθώς και να αποκομίσουμε τις καλύ-
τερες εντυπώσεις. Σ’ αυτή την μοναδική 
τοποθεσία βγάλαμε και την αναμνηστική 
μας φωτογραφία.

 Έπειτα, συνεχίσαμε προς την επό-
μενη μας στάση, που ήταν η γραφική και 
κοσμοπολίτικη Αράχωβα. Στη «Μύκονο 
του Χειμώνα» όπως την αποκαλούν πολλοί, 
περπατήσαμε, διασχίζοντας τον κεντρικό 
δρόμο του χωριού, θαυμάσαμε την μονα-
δική αμφιθεατρική θέα και τα όμορφα 
πέτρινα σπίτια που στολίζουν το μοναδικό 
τοπίο. Δεν χάσαμε όμως και την ευκαιρία 
να ψωνίσουμε, όσοι θέλαμε παραδοσιακά 
τοπικά προϊόντα.

 Σειρά, τώρα, είχε η μεσημεριανή μας 
στάση για φαγητό, λίγο έξω απ’ την Αρά-
χωβα. Εκεί ήταν ένας άριστος συνδυασμός 
καλού φαγητού, εκπλητικής θέας και όμορ-

φης παρέας.
 Η βόλτα μας,όμως, δεν είχε 

τελειώσει εκεί. Επόμενος προορι-
σμός ήταν η Λειβαδιά, Η πρωτεύ-
ουσα της Βοιωτίας που είναι μία 
σύγχρονη πόλη με όμορφα τοπία 
και διασχίζεται από τον ποταμό 
Έρκυνα. Ο περίπατος μας δίπλα 
στις πηγές της Κρύας, όπως απο-
καλούνται, ήταν αναζωογονητικός, 
λόγω του μοναδικού φυσικού 
κάλλους. Αφού περπατήσαμε και 
απολαύσαμε το καφεδάκι μας 
στη δροσιά που πρόσφεραν τα 
ψηλά δέντρα και τα τρεχούμενα 

νερά, επιστρέψαμε στο πούλμαν, γιατί είχε 
φτάσει η ώρα της επιστροφής.

 Δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε 
ότι όλη η διαδρομή μας συνοδεύονταν από 
περίσσιο κέφι και πολλά ανέκδοτα. Βέβαια 
δεν έλειπε η τσικουδιά, όμορφα τραγούδια 
και κεράσματα, για τα οποία πρέπει να 
ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο κ. Τερεζάκη, 
την ταμία του συλλόγου, Σοφία Τερεζάκη 
και την κ. Κουρομιχελάκη. 

 Επίσης ευχαριστούμε θερμά για την 
παρουσία της και την ευχάριστη διάθεσή 
της, την γραμματέα της ομοσπονδίας Απο-
κόρωνα κ. Αθηνά Μαραθάκη.

  Στο τέλος της διαδρομής ο πρόεδρος 
του συλλόγου ευχαρίστησε τους συμμετέ-
χοντες της εκδρομής και έτσι για άλλη μια 
χρονιά η εκδρομή μας είχε ολοκληρωθεί 
επιτυχώς.

 Καλό καλοκαίρι με υγεία, καλή διά-
θεση, λιγότερο άγχος και ραντεβού στους 
Αρμένους!!!

Μαριάννα Γ. Γαλανάκη
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«Πρός πληρεστέραν μόρφωσιν τῶν μαθη-
τῶν ἀνθρωπιστικήν τε καί πρακτικήν τῆς ὑπό 
τῆς δημοσίας ἐκπαιδεύσεως παρεχομένης 
ἱδρύονται ἀνώτερα τῶν δημοτικῶν σχολείων 
καλούμενα Ἑλληνικά Σχολεῖα ἔχοντα τρεῖς 
ἀνιούσας  ἐνιαυσίους τάξεις...»

Ανάμεσα τους και ... ἐν Βάμω...
(ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ,  Έν Χανίοις 1 Αὐγούστου 1901)

Εντυπωσιάζει ακόμα και η γλώσσα, 
δείχνοντας τον πλούτο που κρύβει στα 
σπλάχνα της, περιγράφοντας ταυτόχρονα 
παραστατικά την πολιτική βούληση 
και τα διαδραματιζόμενα της εποχής 
όχι μόνο στο χώρο της Παιδείας αλλά 
και στους υπόλοιπους τομείς της τότε 
αυτόνομης Κρήτης. 

Στις 9 Δεκεμβρίου του 1898 η Κρήτη 
ξεκινά το δεκαπεντάχρονο «αυτοκέφαλο» 
ταξίδι της χτίζοντας το δικό της σύστημα 
διοίκησης σε μια ταραγμένη εποχή 
όπου η οσμή από το μπαρούτι κάνει 
έντονη την παρουσία της. Ο Ύπατος 
Αρμοστής πρίγκιπας  Γεώργιος φτάνει 
στα Χανιά και αρχίζει την προσπάθεια 
συγκρότησης της Κρητικής Πολιτείας. 
Νέο σύνταγμα, καινούργια διοίκηση, 
πολιτική που πρέπει να ισορροπεί 
συνεχώς σε τεντωμένο σχοινί. Με 
πρωτεύουσα τα Χανιά, δίνεται βαρύ-
τητα στον τομέα της υγείας και της 
παιδείας. Στις πόλεις αλλά και στην 
επαρχία, εκεί που λίγα χρόνια πριν 
υπήρχαν μόνο κρυφά σχολειά, ιδρύο-
νται Δημοτικά, Ελληνικά Σχολεία και 
Παρθεναγωγεία προς μόρφωση αγοριών 
και κοριτσιών. Και κάπου εδώ ξεκινάει 
επισήμως στην ελεύθερη Κρήτη η ζωή 
ενός από τα ιστορικότερα επαρχιακά 
σχολεία της...του Γυμνασίου Βάμου. 

Αν αφήσουμε το χρόνο να κυλίσει προς 
τα πίσω θα διαπιστώσουμε πως το σχολείο 

Γυμνάσιο Βάμου... παρουσία σε τρεις αιώνες

Όταν τα σχολεία γράφουν ιστορία...

προϋπήρχε της Κρητικής Πολιτείας. Την 
περίοδο της Ημιαυτονομίας (1879-1897) 
σε μια ειδική συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 
1883 των Χριστιανών πληρεξουσίων της ΙΔ’ 
Συνόδου, «...συστήνεται πρώτη Γυμνασιακή 
τάξις καί ἐν τῇ διοικήσει Σφακίων μία ἥτις 
θά ἑδρεύῃ ὃπου ὁρίσῃ ἡ Χριστιανική Τμη-
ματική Ἐφορεία Σφακίων...». Στην έκθεση 
που συντάχθηκε για τα σχολεία της Κρήτης 
την περίοδο αυτή, αναφέρεται η λειτουργία 
ενός και μοναδικού Ελληνικού σχολείου 
στο νομό Σφακίων το οποίο στεγαζόταν στο 
κτήριο του(της) Κουμεσιώνα στο Βάμο. Ο 
Κουμεσιώνας ήταν εντυπωσιακό θολωτό 
κτίσμα εξού και η Τούρκικη ονομασία του 
(kϋmes). Χτίστηκε το 1863 την εποχή του 
Σάββα πασά και στέγασε τη  Δημογεροντία 
των Χριστιανών, τις δικαστικές αρχές και 
τα κατά περιόδους σχολεία του Λιβά Σφα-
κίων. Ο τότε Νομός Σφακίων περιελάμβανε 
τις επαρχίες Αποκορώνου, Σφακίων και 
Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και είχε ως 
έδρα του το Βάμο. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το τρι-
τάξιο Γυμνάσιο Βάμου ιδρύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 35 του Περί Οργανισμού της 
Δημόσιας Εκπαίδευσης νόμου, ο οποίος 
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κρητικής Πολιτείας στο φύλλο με αρ. 
50 την 1η Αυγούστου 1901, γεγονός που 
μαρτυρά και το σύνολο του αρχείου του 
σχολείου. Οι μαθητές που αποφοιτούσαν 
από το Τριτάξιο Ελληνικό Σχολείο, μπο-
ρούσαν να γραφούν χωρίς εξετάσεις στο 
Τετρατάξιο Γυμνάσιο Χανίων. 

Διευθυντές του 
Τριτάξιου Ελληνικού 
Σχολείου Βάμου από 
το Σχολικό Έτος 1901-
1902 έως το Σχολικό 
Έτος 1910-1911, υπήρ-
ξαν οι Λουλουδάκης 
και Τσακίρης  και οι 
δύο από την Ηπει-

ρωτική Ελλάδα. Έκτοτε η δυναμική του 
σχολείου είναι άρρηκτα συνδεμένη με 
τη γενικότερη εξέλιξη του Βάμου και της 
ευρύτερης περιοχής. Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός πως ο αριθμός των μαθητών 
αυξάνεται και η παρεχόμενη παιδεία βελ-
τιώνεται καθώς ο Βάμος εξελίσσεται σε 
διοικητικό, εμπορικό, πνευματικό και αστικό 
κέντρο του Αποκόρωνα εκείνη την εποχή. 

Το Σχολικό Έτος 1911-1912 μετατρέπεται 
σε Τετρατάξιο Ημιγυμνάσιο, το Σχολικό 

Έτος 1912-1913 σε Πεντατάξιο και το 
επόμενο Σχολικό Έτος 1913-1914 προήχθη 
σε  Πλήρες Γυμνάσιο  με διευθυντή τον 
Σταυρόπουλο επίσης από την Ηπειρωτική 
Ελλάδα. Ο Μακεδονικός αγώνας καθώς και 
οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι  σημαδεύουν τη 
φοίτηση των μαθητών του σχολείου λόγω 
των ειδικών οικογενειακών συνθηκών. Εξα-
ναγκάζονται, παράλληλα με τα μορφωτικά 
τους καθήκοντα να εκτελούν αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες αντικαθιστώντας 
τους γονείς τους που συμμετείχαν στους 
αγώνες του έθνους. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το πατρώνυμο «ορφανός» παρουσιάζε-
ται με μεγάλη συχνότητα στο μητρώο του 
σχολείου, τα αμέσως επόμενα - από τους 
πολέμους - χρόνια.

 Το σχολείο στεγάστηκε στον Κουμεσιώνα 
(σημερινό κτίριο της Αγροτικής Τράπεζας) 
μέχρι και το 1936. Το 1937 και επί γυμνα-
σιάρχη Αντωνίου Σηφάκη, το γυμνάσιο 
μεταφέρεται και στεγάζεται στο σημερινό 
κτίριο. Είναι κτισμένο στην ψηλότερη θέση 
του Βάμου, εκεί που παλιότερα υπήρχε 
ένα άλλο επιβλητικό κτίριο με φρουριακή 
μορφή και τέσσερεις σκοπιές, αυτό του  
Σεράγιου ή Σαράι, δηλαδή του Διοικητηρίου 
των Τούρκων που και αυτό είχε κτίσει το 
1863 ο Τούρκος Σάββας πασάς.  Μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί ως στρατώνας 2.500 
ανδρών και υδροδοτούνταν από υπόγεια 
υδατοδεξαμενή που σώζεται και σήμερα, 
χωρητικότητας περίπου 1500 m3. Η ίδια 
δεξαμενή χρησιμοποιείται ακόμα  για 
να ποτιστούν τα φυτά και τα δέντρα του 
σχολείου. Το Σεράγιο πυρπολήθηκε  για 
δεύτερη φορά κατά τη Μεταπολιτευτική 
Επανάσταση στις 18 Μαΐου 1896. Με τα 
δομικά του στοιχεία χτίστηκε το σημερινό 
γυμνάσιο. 

	  

	  

	  

Το κτίριο του Κουμεσιώνα σε σκίτσο του 
λαϊκού ζωγράφου Μενέλαου 

Το Σεράγιο των Τούρκων στη μοναδική 
φωτογραφία που υπάρχει. Η συγκεκριμένη 
ανατύπωση είναι του 1966 με αφιέρωση.

Γράφει η
Ειρήνη Καλαϊτζάκη
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Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε 
για ιστορικούς λόγους, ότι οι Τούρκοι ονό-
μαζαν το Βάμο Σεραϊλίκιοϊ εξαιτίας του 
Σεράγιου και επίσης Σουλτανιγιέ.

Η ίδρυση και η ολοκλήρωση του Γυμνα-
σίου Βάμου οφείλεται στο Γεώργιο Μυλω-
νογιάννη, γιο του καπετάν Μαθιού Μυλω-
νογιάννη και σύμβουλο του Ηγεμόνα επί 
των εσωτερικών. 

Το Γυμνάσιο στεγαζόταν στο νέο του 
κτίριο μέχρι το 1940. Κατά τη διάρκεια 
του Β’ παγκοσμίου πολέμου και μέχρι τη 
λήξη του, επέστρεψε στον Κουμεσιώνα, 
αφού το κτίριο ήταν επιταγμένο από τους 
Γερμανούς και χρησιμοποιούνταν από τα 
στρατεύματα κατοχής σαν στρατώνας. 

Το 1949 προστέθηκαν, με δωρεά του 
αείμνηστου Βαμιανού εκδότη Δημητρίου 
Λαμπράκη,  δύο αίθουσες στο ισόγειο, 
γεγονός που μαρτυρά η πλάκα που βρί-
σκεται εντοιχισμένη στη μεγάλη αίθουσα 
με τη θεατρική σκηνή. Οι αίθουσες αυτές 
ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται ως 
αίθουσες διδασκαλίας αλλά και ως χώρος  
πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το 1961 προστέθηκαν με την ευγενική 
φροντίδα του τότε πτεράρχου της Αεροπορίας 
Εμμανουήλ Κελαϊδή δύο αίθουσες πάνω 
από τις αίθουσες «Λαμπράκη» οι οποίες 
σήμερα χρησιμοποιούνται από το Λύκειο. 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 309 του 1976 
	  

έγινε ο τελικός διαχωρισμός του εξαταξίου 
Γυμνασίου σε Γυμνάσιο και Λύκειο όπως 
ισχύει σήμερα.  

Έτσι ενώ το 1961 το εξατάξιο Γυμνά-
σιο είχε 8 αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο 
Διευθυντή και γραφείο καθηγητών, το 
2014 το τριτάξιο πλέον Γυμνάσιο διαθέτει 
9 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολιτι-
στικών εκδηλώσεων, αίθουσα Γαλλικών, 
αίθουσα Αγγλικών, εργαστήριο Φυσικών 
Επιστημών, εργαστήριο Πληροφορικής, 
Μουσικό εργαστήρι, εργαστήριο Τεχνο-
λογίας, εργαστήριο Εικαστικών, γραφείο 
Διευθυντή και γραφείο καθηγητών.

Το προαύλιο του Γυμνασίου Βάμου 
ξεκίνησε να εξωραΐζεται για πρώτη φορά 
το 1966 και μέχρι το 1972 είχαν ολοκληρω-
θεί οι εργασίες. Δημιουργήθηκε σχολικός 
κήπος, τα δέντρα του οποίου φύτεψαν και 
περιποιούνταν οι ίδιοι οι μαθητές με τη 

βοήθεια του αείμνηστου επιστάτη Γεωργίου 
Γωνιωτάκη.   

Το 2009 πραγματοποιήθηκε η σημε-
ρινή ανάπλαση του προαύλιου χώρου με 
τη δημιουργία οργανωμένων καθιστικών 
χώρων και πολλών παρτεριών, με εργολαβία 
του τότε Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων  
που εφάρμοσε εγκεκριμένη αρχιτεκτονική 

1956 - Τέλος σχολικής χρονιάς στην αυλή 
του σχολείου

Το σχολείο σήμερα... φωτογραφία του μαθητή Μυριδάκη Άρη

	  

μελέτη του σημερινού Γυμνασιάρχη κ. Περι-
κλή Μαχαιρά, Αρχιτέκτονα - Μηχανικού. 

Τα περίπου 600 φυτά που προμηθεύτηκε 
το σχολείο τα τελευταία χρόνια από τη 
Δασική Υπηρεσία Χανίων, τα φύτεψαν 
και τα περιποιούνται οι μαθητές, με την 
καθοδήγηση των καθηγητών τους.

Στο Βάμο, λειτούργησε και άλλο ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυμα το «Ανώτερο Παρθενα-
γωγείο Θηλέων» το 1886 και οι μαθήτριές 
του εκπαιδεύονταν για να γίνουν Δασκάλες 
και να πλαισιώσουν τα Ελληνικά Σχολεία, 
ώστε να μεταδώσουν τα ιδανικά της Ελευ-
θερίας στα σκλαβωμένα Κρητικόπουλα.

-----------------------

ΠΗΓΕΣ:     Κλωνάρης Γιάννης, Ο Βάμος στις αρχές 
του αιώνα μας Χουρδάκης Αντώνης,  
Η παιδεία στην Κρητική Πολιτεία 
(1898-1913) 
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης 
Αρχείο Γυμνασίου Βάμου

	  

Μαθητές με πηλίκια και με φόντο το Γυμνά-
σιο Βάμου τέλη της δεκαετίας του ‘40

	  

Πρόσκοποι του Γυμνασίου Βάμου τη δεκαε-
τία του ’50 στην αυλή του σχολείου
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Φωτογραφίες της Τερέζας, από το αρχείο 
του Πολυχρόνη Γεωργίου Πολυχρονάκη, 
του οποίου η μητέρα Κούλα Πολυχρονάκη 
το γένος Τερεζάκη, ήταν πρώτη ξαδέρφη της 
Τερέζας. Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες 
το 1961, όταν εμφανίστηκε μια και μοναδική 
φορά στο Ηρώδειο, ερμηνεύοντας για πρώτη 
φορά παγκοσμίως τον ομώνυμο ρόλο στην 
όπερα της Γλάνβιλ Χικς, "Ναυσικά". Στην 
πάνω ποζάρει στο λόφο του Φιλοπάππου με 
φόντο την Ακρόπολη, και στη κάτω - όπως 
φαίνετε και στη λεζάντα της φωτογραφίας – 
είναι από την όπερα της Ναυσικά. 

«Ε»

Μια Κυριακή με την «Ελευθερόπολι»

Τέλος του Μάρτη, ήρθε στα χέρια μου 
η Ελευθερόπολις. Είχα ρίξει μια γρήγορη 
ματιά στην ηλεκτρονική της έκδοση, για να 
πάρω μια πρώτη γεύση, μα περίμενα και την 
έντυπη, για να χορτάσω με τα γραφόμενα 
της, και να μη μείνω μονάχα  στη γεύση. 
Πρώτη Κυριακή τ’ Απρίλη, βρήκα και τον 
απαραίτητο χρόνο γι’ αυτή την ιεροτελεστία. 
Βολεύτηκα στον καναπέ του σαλονιού και 
άρχισα το ξεφύλλισμα. Κάθε σελίδα είχε το 
προσωπικό της ενδιαφέρον, και ανάλογος 
ήταν και ο χρόνος που αφιέρωνα σε κάθε 
μια τους. Οι σελίδες 6-7 μου φάνηκε πως 
είχαν περισσότερο ζουμί, και είπα να τις 
προσπεράσω, και να επανέλθω αργότερα. 
Το ίδιο έκανα και με τις σελίδες 10-11, που 
λόγω της ιστορικής τους σημασίας απαιτού-
σαν πολύ προσεκτική ανάγνωση. Συνέχισα 
μέχρι το τέλος. Δεν είναι υπερβολή να πω 
ότι σελίδα χωρίς ενδιαφέρον δεν υπήρχε. 

Αφού έφτασα στο τέλος ήπια δυο γουλιές 
από το καφεδάκι μου και άρχισα το πισω-
γύρισμα. Το άρθρο του καθηγητή κ. Ευτύχη 
Τωμαδάκη, που συνάντησα πρώτο, έριχνε 
μια εμπεριστατωμένη ματιά στο θέμα της 
Οπλοφορίας των Κρητικών, παραθέτοντας 
πολλές αναφορές σε ιστορικά γεγονότα-σταθ-
μούς των Κρητικών αγώνων. Από το ένδοξο 
21 μέχρι και τη μάχη της Κρήτης. Πολλές 
από τις ιστορικές στιγμές, που παρέθετε ο 
κ. Τωμαδάκης, μου ήταν γνωστές, αλλά όχι 
όλες. Μεγάλο, λοιπόν, το ενδιαφέρον του 
άρθρου του κυρίου Καθηγητή, τουλάχιστο 
για μένα. Τελειώνοντας τον καφέ μου, σκε-
φτόμουν πόση αξία μπορούν να δώσουν 
σε μια εφημερίδα μικρής εμβέλειας, αλλά 
μεγάλης αξίας, τέτοια αξιόλογα άρθρα. Μα 
έπρεπε να συνεχίσω με το ξεφύλλισμα προς 
τα μπρος. 

Στη σελίδα 7, με περίμενε ο γνωστός σε 
όλους μας Χαράλαμπος Ελευθεροπολίτης.

Ακούραστος κοντυλοφόρος, αγαπητός και 
επιδέξιος λεξοσμιλευτής και ιστοριοχτίστης, 
με πήρε από την μπαρουτοκαπνισμένη 
ατμόσφαιρα των πολεμικών αναμετρήσεων 
και με τρύπωσε στα θεατρικά παρασκήνια 
των περιπλανώμενων θιάσων των παλιών, 
καλών, παιδικών μας χρόνων. Πού να βρίσκο-
νται, άραγε, οι ψυχές αυτών των θεατρίνων 
και θεατών, και με τι είδους θεάματα να 
ψυχαγωγούν και να ψυχαγωγούνται; Αλλά 
ας μην μπω τώρα σε δύσβατα φιλοσοφικά 
μονοπάτια. Έχομε και τη σελίδα 6.

   Άξιζε, τελικά, να αφήσω τελευταία 
αυτή τη σελίδα, που είχαν επιμεληθεί οι 
δυο γνωστοί μας –και αυτοί– Γιάννηδες. 

Τερεζάκης και Τσακιράκις, όπως υπογρά-
φουν το άρθρο. Αξιόλογοι και αξιέπαινοι 
και οι δυο τους, για όσα κάνουν και όσα 
μας προσφέρουν. Η σελίδα ήταν αφιερω-
μένη στην παγκοσμίου φήμης χωριανή 
μας Υψίφωνο Τερέζα Στράτας. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που πιάνω τον 
εαυτό μου πεσμένο ψυχολογικά, κι εκεί 
που η αισιοδοξία μου για τη ζωή αρχίζει 
να χάνει ύψος, επικίνδυνα, να και συναντώ 
μπροστά μου έναν ήρωα χωριανό μου, μια 
διάσημη φυσιογνωμία με αίμα κρητικό, 
λουσμένη και μεγαλωμένη με το γάργαρο 
νερών των αρμενιανών πηγών. Αυτό συνέβη 
και με την ιστορία της μεγάλης σοπράνο, 
που κατά το ήμισυ είναι χωριανή μας, και 
μάλιστα γειτόνισσά μου. Διαβάζοντας την 
ιστορία της ζωής της και τη μουσική της 
πορεία, ένοιωσα την υπερηφάνεια, που 
όλοι μας κουβαλάμε μέσα μας σε λανθά-
νουσα μορφή, να μου δίνει δύναμη και να 
με ανεβάζει πάλι σε ύψη ασφαλείας. Και 
δεν είναι μόνο η αναμφισβήτητη αξία της 
Τερέζας που με συγκίνησε. Είναι και το 
θέμα πάνω στο οποίο διέπρεψε: η όπερα 
και το μαγευτικό τραγούδι, που μας προ-
σφέρουν οι προικισμένοι από τη φύση 
αντιπρόσωποί της, με τις χαρισματικές 
φωνητικές τους χορδές. Είναι αλήθεια ότι 
όταν ήμουν μικρός άκουγα καμιά άρια από 
το ραδιόφωνο κι αμέσως άλλαζα σταθμό. 
Μου φαινόταν τόσο αφύσικη και τόσο 
μακριά από τη στοιχειώδη, έως ανύπαρκτη, 
μουσική μου παιδεία, μια τέτοια φωνή. 
Τότε. Τώρα, όμως, με τη θετική συμβολή 
του χρόνου, της καλής τηλεόρασης και 
του διαδικτύου, οι μουσικοί μου ορίζοντες 
έχουν διευρυνθεί, όπως είναι φυσικό, και 
οι υψίφωνοι και τενόροι του κλασσικού 
ρεπερτορίου, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις 
των μουσικών μου προτιμήσεων.    

Για μένα, η Τερέζα, μέχρι τώρα, μου 
ήταν γνωστή μονάχα ως όνομα και ως ένας  
αόριστος μουσικός θρύλος. Διαβάζοντας, 
όμως, την Ελευθερόπολι, περιέργεια και 
ενδιαφέρον με ώθησαν στην άμεση έρευνα. 
Τα μέσα τα είχα. Από εκεί που καθόμουν, 
αρκούσε τα άνοιγμα της τηλεόρασης και το 
πάτημα κάποιων κουμπιών. Ας είναι καλά 
τα παιδιά μου, που μου την έκαναν δώρο, 
γιατί χωρίς τη συμβολή τους δεν θα είχα 
τη δυνατότητα να μπαίνω στο διαδίκτυο 
(internet), χωρίς να εγκαταλείψω τη βολή 
μου.    

Έγραψα, λοιπόν, στο πλαίσιο του “You 
Tube” Tereza Stratas, και να και γεμίζει 

Γράφει ο 
Μανώλης Ευθ. Πιπεράκης

Συνέχεια στη σελίδα 13
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θηκε με το μεράκι της Εφορίας Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Χανίων 
και του τοπικού εφημέριου και αποτελεί 
πλέον στολίδι της περιοχής. Δεν ίσχυσε 
όμως το ίδιο και με τα άλλα 2 κτήρια. Ο 
νερόμυλος (γνωστός και ως μύλος του 
Φράγκου) χάθηκε πριν λίγα χρόνια «εν μία 
νυκτί» για να αποτελέσουν τα δομικά του 
στοιχεία υλικό για νέα κτίσματα. Και πριν 
μία εβδομάδα, η αποθήκη με τα μοναδικά 
Βενετσιάνικα στοιχεία κατέρρευσε υποβο-
ηθούμενη από τις συνεχείς βροχοπτώσεις 
του χειμώνα. 

Δυστυχώς δεν αρκούν οι καλές προθέσεις 
των τοπικών εφοριών της αρχαιολογικής 
υπηρεσίες αλλά ούτε και η θέληση μεμονω-
μένων προσώπων για τη διάσωση και την 
ανάδειξη των μνημείων και κατ’ επέκταση 
τη διάσωση της πολυτάραχης ιστορίας μας. 
Χρειάζεται μια ευρύτερη βούληση που να 
πηγάζει από την κεντρική εξουσία και να 
έχει σαν στόχο τη διάσωση όλων εκείνων 
των στοιχείων που αποτελούν την ταυτό-
τητα μας μα και την παρακαταθήκη για τις 
επόμενες γενιές

Αιώνες τώρα, αυτός ο τόπος γεμίζει 
σελίδες της ιστορίας, ακολουθώντας μια 
πορεία ταραχώδη στο χώρο και το χρόνο. 
Λόγω της γεωγραφικής του θέσης, έγινε 
στόχος λογής-λογής επίδοξων κατακτητών 
οι οποίοι εκτοπίζοντας τους προηγούμενους 
άφηναν τα αποτυπώματα του δικού τους 
πολιτισμού σαν να ήταν οι παντοτινοί 
κάτοικοί του. 

Βγαίνοντας από τις Καλύβες με κατεύ-
θυνση το χωριό Αρμένοι και στην τοποθε-
σία γνωστή με την ονομασία «Αγκαβανές», 
στέκει εδώ και 514 χρόνια η εκκλησία της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Χριστού. Χτί-
στηκε το 1501 από τους Βενετούς κατά τη 
μακρόχρονη παραμονή τους στην Κρήτη. 
Μαζί με μια παλιά οικία, ένα νερόμυλο και 
μια αποθήκη στα δυτικά του ναού απο-
τέλεσε ένα μεγάλο συγκρότημα πιθανώς 
μοναστηριού που υπήρχε στην περιοχή. 
Όλα τα παραπάνω αποτελούσαν μέρος 
ενός μικρού Βενετσιάνικου χωριού ανα-
τολικά των Καλυβών του Surpo. Το χωριό 
αργότερα ενσωματώθηκε με τις Καλύβες 
και η ονομασία έφτασε μέχρι τις μέρες μας 
παραφρασμένη ως Ζούρπο ή Ζούρμπο... 
χαρακτηρίζοντας τη σημερινή περιοχή με 
τις πηγές. 

Από το Βενετσιάνικο χωριό, κατάφεραν 
να παλέψουν με το χρόνο και να νικήσουν, 
μόνο 3 κτίσματα... Η εκκλησία, ο νερόμυλος 
και η θολωτή αποθήκη της Βενετσιάνικης 
οικίας. 

Μα τι κι αν ο χρόνος νικήθηκε, οι άνθρω-
ποι αποτελούν τον μεγαλύτερο εχθρό της 
ίδιας τους της ιστορίας και του πολιτισμού. 

Η εκκλησία αναστηλώθηκε και συντηρή-

Όταν οι άνθρωποι σβήνουν την ιστορία τους...

Η δυτική πλευρά με τον χαρακτηριστικό θόλο 
στο εσωτερικό της...

Η Βενετσιάνικη αποθήκη όπως ήταν μέχρι 
πριν λίγες μέρες. Η ανατολική πλευρά της...

Η βόρια πλευρά της αποθήκης...

Λεπτομέρεια με σκάλισμα στην ΒΑ κολώνα 
της αποθήκης

Γράφει η
Ειρήνη Καλαϊτζάκη

η οθόνη με τίτλους από βιντεάκια της 
Τερέζας. Άνοιξα δυο τρία, από τα οποία 
ξεχώριζε το πρώτο. Και αυτό γιατί συνδύαζε 
μια καταπληκτική μουσική απόδοση με 
μια κουκλίστικη, ολοζώντανη εικόνα της 
Τερέζας. Και μάλιστα έγχρωμη. Πανδαισία 
ήχων, χρωμάτων, έκφρασης χαρακτηριστι-
κών του προσώπου, πάθος. (Περιορισμένη 
μόνο στο οπτικό, σκηνικό εύρος). Από το 
είδος του θεάματος που σου φέρνει ρίγη 
συγκίνησης στο σώμα και δάκρυα στα 
μάτια. Ήταν ένα μικρό απόσπασμα από την 
όπερα ‘La Boheme’, του Πουτσίνι. Αν σας 
ενδιαφέρει κάτι από αυτά που σας είπα, η 
διεύθυνση στο internet είναι: 

https://youtu.be/7JRyXE2wcMg
(και περιγραφή TERESA STRATAS sings 

"DONDE LIETA USCI" from Puccini's La 
Boheme" 1969). Παρόλο που στο συγκεκριμένο 
βίντεο η μεγάλη αοιδός φοράει περούκα, 
για τις ανάγκες του ρόλου, η γλυκύτητα του 
προσώπου της είναι απερίγραπτη. 

   Μετά την τηλεόραση, πήγα στον υπο-
λογιστή μου, άνοιξα το σχετικό βίντεο και 
άρχισα να «κόβω» εικόνες, από τις οποίες 
ξεχώρισα αυτή που δίνω στον Γιάννη, για 
να συνοδεύσει το κείμενό μου, αν δεν έχει 
πρόβλημα με τη χαμηλή της ανάλυση.

   Με την ευκαιρία αυτής της αναφοράς 
μου σε θέματα της εφημερίδας Ελευθερόπο-
λις, θα ήθελα να συγχαρώ τον εκδότη της 
Γιάννη Σ. Τσακιράκι, όπως και όλους τους 
συντελεστές που βοηθούν με τη συνεργασία 
και την προσφορά τους –θεματική, ηθική, 

οικονομική– στην ύπαρξη, διαμόρφωση 
και κυκλοφορία αυτής της καταξιωμένης 
εφημερίδας.

   Και μια και είπα δυο καλά λόγια για 
όλους των, θα ήθελα να τους ζητήσω και 
μια χάρη: Κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε 
ανακοινώσεις για τα μέλη νέων Διοικη-
τικών Συμβουλίων. Κάντε βρε παιδιά τον 
κόπο, έστω και για μας τους μεγαλύτερους 
και λίγο ξεχασιάρηδες, και βάλτε και τις 
φωτογραφίες των νέων μελών, που συνή-
θως είναι νέα παιδιά. Να τα δούμε, να τα 
γνωρίσουμε, να τα χαρούμε. Κάντε το έστω 
και για μας τους γεροξεκούτηδες, να ’χετε 
την ευχή μας!

Καλό καλοκαίρι να περάσουμε.
Μανώλης Ε. Πιπεράκης

Συνέχεια από σελίδα 12
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Πέθανε στα Χανιά στις 26 Μαΐου και ετάφη 
στις 27 Μαΐου 2015 στο 
νεκροταφείο του ιερού Ναού 
Αγίου Νικολάου στην Ανώ-
πολη Σφακίων, ο Ιωάννης 
Α. Κοντορινάκης, ετών 60. 
Ο Ιωάννης ήταν σύζυγος 
της Κατερίνας Κοντορινάκη, 
το γένος Γιανναράκη και 
πατέρας της Τόνιας και της 
Μαρίας.

Πέθανε στους Αρμένους στις 6 Απριλίου 
2015 και ετάφη στο νεκροταφείο του Προ-
φήτη Ηλία στους Αρμένους, η Αναστασία 
Καβρουλάκη του Δημητρίου, ετών 83. 
Η Αναστασία ήταν αδερφή του Γιάννη. 

Πέθανε στα Χανιά στις 18 Μαΐου 2015 
και ετάφη στο νεκροταφείο 
του Προφήτη Ηλία στους 
Αρμένους στις 19 Μαΐου, 
η Αργυρώ Αϊδινλή το γένος 
Πριπάκη, ετών 87. Η Αργυρώ 
ήταν αδελφή του Στέλιου 
και του Μιχάλη.

Αυτοί που φεύγουν...

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

Ευχαριστήριο

Θα θέλαμε με συγκίνηση να ευχαριστήσουμε θερμά συγγενείς και φίλους που 
παρευρέθησαν και συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Ιδιαίτερα εκφράζουμε 
τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη και εκτίμηση για τις Βαγγελιώ Αποστολάκη και 
Λιουντμίλα Φαμέλη για την ανεκτίμητη βοήθεια που μας παρείχαν καθ’ όλη 
τη διάρκεια νοσηλείας του συζύγου και πατέρα μας ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΡΙΝΑΚΗ

Η σύζυγος Κοντορινάκη Κατερίνα
Τα παιδιά Τόνια και Μαρία Κοντορινάκη

οπού μου πήρεν την εξά,  
και δίχως νου μ’ αφήνει.
K’ η αγάπη, που στα βάσανα 
αντρεύγει και πληθαίνει,
κι με τους αναστεναμούς  
θρέφεται και πλαταίνει,
θάμασμα πούρι το κρατούν  
όλοι, μικροί-μεγάλοι,
πώς στην αρχήν τση ανήμπορη 
γεννάται στην αθάλη:
σπίθα μικρή κι αψήφιστη,  
δε λάμπει, μηδέ βράζει,
και πως να κάμει αναλαμπήν 
κιανείς δεν το λογιάζει·
κι αγάλια-αγάλια θρέφεται,  
σαν το καμίνι ανάφτει,
κεντά και καίγει δυνατά,  
και το κορμί μας βλάφτει.
Πρωτύτερα, όντε τ’ άκουγα  
να μου τα λέσιν άλλοι,
σ’ έτοιες δουλειές ο λογισμός 
ήλπιζα να μη σφάλει·
μα ξάφνου ο κακορίζικος 
επιάστηκα στο βρόχι,
που στ’ όμορφό τση πρόσωπο 
πάντα στεμένο το ’χει.
Eμέ κιανείς δε μου’ φταιξε,  
μηδέ παραπονούμαι
τινός αλλού, στα βάσανα  
και σ’ τσι καημούς οπού’ μαι·
μιά κάποια λίγη πεθυμιά 
εσήκωσεν το νου μου,
και δυό φτερούγες ήκαμε  
μέσα του λογισμού μου:
τούτες την πεθυμιάν πετού,  
στον ουρανό την πάσι,
κι όσο σιμώνου τση φωτιάς,  
τσι καίγει εκείν’ η βράση,
και πάραυτας γκρεμνίζομαι,  
απείς φτερά δεν έχω,
γιατ’ ήφηκα τα χαμηλά,  
και τα ψηλά ξετρέχω·
και πάλι εκείνη η πεθυμιά  
δε θέλει να μου λείψει,
πάραυτας κάνω άλλα φτερά,  
πάλι πετώ στα ύψη·
και πάλι βρίσκω τη φωτιά,  
πάλι ξανακεντά με,
κι απ’ τα ψηλά που βρίσκομαι,  
με ξαναρίχτει χάμαι·
κι όσες φορές εις τα ψηλά  
σώσω, φωτιές ευρίσκω,
και καίγουνται οι φτερούγες μου, 
και πέφτω και βαρίσκω.
Kαι τούτη η πεθυμιά η λωλή 
πετώντας με πειράζει,
και πάγει τσι φτερούγες μου  
εις τη φωτιά όντε βράζη.

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα  
τα κορφολογά  

’πό τα περβόλια της γραφής 

Ο Χαράλαμπος Ελευθεροπολίτης

Η βόλτα 

Τον πήρε απ’ το χέρι, να πάνε μια βόλτα. Ήταν κρύο, όταν τον δέχτηκε. Τα 
βήματα τους αντηχούσαν στη σκάλα, καθώς κατέβαιναν. Σα να τους έπαιρνε ο 
αέρας μόλις βγήκαν

Η μέρα ήταν μουντή. Τα φύλλα πεταμένα στο πάτωμα μαζεύονταν ακόμα. 
Προσπερνούσαν τσακίζοντας τα, αναγνωρίζοντας τον ήχο. 

Τα κλαδιά, σα να πάλευαν δυνατά με κάτι αόρατο ή σα να τους χαιρετούσαν. Ο 
δρόμος, μπροστά τους, λες κ’ μάκραινε ολοένα.

Ξαφνικά της γύρισε το χέρι χαμηλά, πίσω απ’ την πλάτη κ’ σπρώχνοντάς την 
μαλακά προς το μέρος του, την κράτησε σφιχτά. Μακριά, πίσω από μια κλειστή 
τζαμαρία, δυο παιδικά μάτια τους κοιτούσαν. Το κρύο δυνάμωνε. Τα χέρια τους, 
πλεγμένα, έμαναν ζεστά.

Η θέρμη τους διακτινιζόταν στο κορμί τους. Έβγαλε το παλτό της κ’ το ακού-
πμησε – προσεκτικά – διπλωμένο, σ’ ένα κλαδί. Μαζί της, το ίδιο έκανε κι’ 
αυτός. Προχωρώντας τίποτα δεν ήταν άγνωστο. Ήξεραν, ακόμα κι’ αυτά που δεν 
έβλεπαν. Ένοιωθαν την υπόγεια ζωή.

Οι χυμοί της φύσης σα να κυλούσαν μέσα τους. Μπορούσαν ακόμα να γνωρί-
ζουν, κάθε στιγμή, τι γίνεται πίσω τους, ή να αναφέρουν για τον μικρό καταρ-
ράκτη, κάπου πολύ μακριά κρυμμένο κάτω απ τη σκιά των δέντρων· για την 
πηγή, με τα παγωμένα νερά, που ανέβλυζε. Πιο ’κεί, για το μισοχαλασμένο 
γεφυράκι. Αναπάντεχα βγήκε ο ήλιος – στο μεγαλύτερο μέρος του κρυφός – σαν 
λάμψη, με μια εννοούμενη θέρμη. Γύρισε την παλάμη της ανάποδα. Κοίτα, της 
είπε. Η γραμμή της ζωής, παράλληλη με την πορεία αυτού του δρόμου. Κι’ εδώ, 
της έδειξε πιέζοντας με το δάχτυλο του βαθιά, η χαρά της. Την κοιτούσε.. η 
μέρα είχε σταθεί κι’ αυτή... τα μάτια της λαμπίριζαν...

Χρόνια πολλά σε όλους.

Έλση Παυλάκη

Απρίλιος 2015
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γνωστός στους παλιότερους, νεώτερος αδελφός του Δημητρίου 
Χ. Λαμπράκη.

2. Στυλιανός (Στυλιανάκης) Αναστασιάδης, πατέρας του ήρωα του 
Ακρωτηρίου Ανέστη Αναστασιάδη, σημαντική προσωπικότητα 
των Αρμένων, για τον οποίο έχομε γράψει επανειλημμένως στην 
“Ελευθερόπολη”.

3 .  Κατίνα Μπουρνάζου-
Αναστασιάδου, σύζυγος του 
“Στυλιανάκη”. Στα πόδια της 
έχει την εγγονή της Φιναρέτη, 
πρώτο παιδί της κόρης της 
Χρυσάνθης Αναστασιάδου-
Βασμουλάκη.

Όρθιοι
1. Αικατερίνη Μπενάκη – Λαμπράκη, 
σύζυγος του Χρήστου Λαμπράκη, 
που βρίσκεται στην φωτογραφία, 
μπροστά της καθήμενος.

2. Όλγα Αναστασιάδου, σύζυγος, 
κατόπιν, του Γεωργίου Βιριράκη 
(του “Μπιριρογιώργη”, γιού 
του Δημητρίου, όχι του 
“Κουρβετζούρη”, αλλά του 

“Χατζή”).

3. Ιωάννης Βιριράκης (γιός κι αυτός Δημητρίου, του “Χατζή”).

4. Κατίνα Καραβασίλη – Βιριράκη, πλάι στον σύζυγό της Ιωάννη 
Βιριράκη. Ανάμεσά τους διακρίνεται η μια από τις δυό κόρες τους 
(η άλλη κόρη τους ήταν η Μάχη).

5. Ελένη Ι. Βιριράκη, δασκάλα, κατόπιν στο Παρθεναγωγείο Αρμένων.

6. Ανδρομάχη Αναστασιάδου, σύζυγος, κατόπιν, του δασκάλου 
Χαράλαμπου Μακριδάκη. Κρατά στο χέρι της το Ευαγγέλιο και έχει 
τσεμπέρι στο κεφάλι, επειδή επιθυμούσε να γίνει μοναχή, μετά τον 
θάνατο στο Ακρωτήρι, το 1897, του αδελφού της Ανέστη Αναστασιάδη.

7. Στυλιανός Λ. Βιστάκης, γιός του σπουδαίου ελληνοδιδασκάλου 
στο Σχολαρχείο του Βάμου, και, κατόπιν, των Αρμένων, και 
αρχιγραμματέας του δικαστηρίου “των εν Βάμω πρωτοδικών”, 
Λαμπροκλή Στυλ. Βιστάκη και της Ελπίδας, της τέταρτης κόρης 
του Στυλ. Αναστασιάδου. Ο Στυλιανός Λ. Βιστάκης παντρεύτηκε 
αργότερα την μικρή της φωτογραφίας Ελένη Ι. Βιριράκη και 
μετανάστευσαν στην Μασσαλία, όπου ζουν σήμερα τα παιδιά τους.

Χ.ΜΠ.

Δημοσιεύομε σήμερα μια φωτογραφία που έχουμε δημοσιεύσει 
ξανά πριν από δεκαπέντε χρόνια, τον Ιούνιο του 1999, στο τεύχος 
13 της εφημερίδας μας. 

Ας σημειωθεί ότι το κείμενο παρατίθεται όπως είχε δημοσιευτεί 
το 1999 μετά από έρευνα από τον Χαράλαμπο Μπουρνάζο, με 
αποτέλεσμα πολλοί από όσους δίνουν πληροφορίες, να έχουν 
φύγει ήδη από κοντά μας.

Το πρωτότυπό της το έχει η σεβαστή μας χωριανή Μαρίκα 
Βασμουλάκη – Μιχελογιάννη, η οποία είχε την καλοσύνη να 
μας παραχωρήσει αντίγραφο γι’ αυτήν τη δημοσίευση. Η ίδια 
μας έστειλε κι ένα σημείωμα με τα ονόματα των προσώπων που 
εικονίζονται, παρέχοντάς μας και προφορικές διευκρινιστικές 
πληροφορίες γι’ αυτά, καθώς και για τον πιθανό φωτογράφο.

Μια λεπτομέρεια που έχει σημασία για την πολιτισμική μας Ιστορία, 
δεδομένου ότι, τω καιρώ εκείνω, στις αρχές δηλαδή του αιώνα 
μας, τέτοιες πολυτέλειες ήταν σπάνιες για την επαρχία, ακριβές 
και δυσπρόσιτες. Και όμως η διασταύρωση των πληροφοριών 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το φωτογραφείο έδρα του είχε 
αποκορωνιάτικο χωριό, την Κάινα, και σπίτι με ειδικό... σκηνικό 
διάκοσμο αλλά και ο φωτογράφος αποκορωνιώτης ήταν, γνωστός και 
αγαπητός γραμματικός. ποιητής, καλαμπουρτζής και πολυτεχνίτης: 
ο Παντελογιάννης.

Πληροφορίες ακόμη μας 
έδωσαν:

Η σεβαστή μας Μαρία 
Σταυρουλάκη-Καλλιβρετάκη, 
η οποία κατάγεται από την 
Κάινα, είχε δάσκαλο τον 
Παντελογιάννη κι εγνώριζε καλά 
το πρωτοποριακό φωτογραφείο 
του, το οποίο ήτανε βέβαια 
φαινόμενο για την εποχή του.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Βάμου 
Γιάννης Χατζηδάκης, ο οποίος 
διασταύρωσε και εμπλούτισε 
τις δικές του πληροφορίες με 
στοιχεία που του έδωσε η κυρία 
Έλσα Δημητρίου Λαμπράκη.

Ο καθηγητής των μαθηματικών Μιχάλης Τζιανουδάκης, ανηψιός του 
αείμνηστου Μιχάλη Φραντζεσκάκη, που κι αυτός συμβουλεύτηκε τον 
εξάδελφό του, καθηγητή του Πολυτεχνείου, Γιάννη Φραντζεσκάκη.

Όλους τους ευχαριστούμε θερμά, κι απ’ αυτήν εδώ τη θέση.
Λάβαμε ακόμη υπ’ όψιν τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δίνει 
στο βιβλίο του για τους παλιούς Αρμένους ο αειθαλής σεβαστός 
μας φίλος Στέφανος Κ. Φρεσκάκης, καθώς και όποια άλλα στοιχεία 
για πρόσωπα της φωτογραφίας βρήκαμε στις ιστορικές πηγές.

Κατόπιν όλων αυτών και με βάση τις πληροφορίες Μιχελογιάννη, 
η οποία μας επισήμανε γενικά τα πρόσωπά της φωτογραφίας και 
το χωριό του φωτογράφου, μπορούμε, με ελάχιστες πιθανότητες 
λάθους, να συντάξομε τον ακόλουθο αναλυτικό πίνακα εικονιζομένων 
προσώπων:
Καθημένοι: 
1. Χρήστος Λαμπράκης, πατέρας του ιδρυτή του “Ελευθέρου 
Βήματος”, των “Αθηναϊκών Νέων" κ.λ. Ο Χρήστος Λαμπράκης από 
τον Βάμο, πέθανε το 1908, αφήνοντας έγκυο την γυναίκα του, γι’ 
αυτό και το παιδί που γεννήθηκε το επόμενο έτος, βαπτίστηκε 
με το όνομα του πατέρα του, Χρήστος. Αυτός ο Χρήστος ήταν ο 

Μια σπάνια, ιστορικής αξίας, αρμενιανή φωτογραφία
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Την μια μετά την άλλη διάκριση κατακτά το 
συγχωριανάκι μας, Αλέξανδρος Γιαννα-
ράκης του Μανώλη και της Μαρίας, στο 
αγώνισμα του Ζίου Ζίτσου. Ο Αλέξανδρος, 
8 ετών, άριστος μαθητής της δευτέρας 
δημοτικού, με ιδιαίτερη αγάπη και επί-
δοση στην Ιστορία και στα Μαθηματικά, 
καθώς και στους Κρητικούς χορούς, είναι 
εγγονός του Μιχάλη και της Μαρίας 
Γιανναράκη, και προπονείται στον Αθλη-
τικό Σύλλογο «Κουρήτες». 
Πρόσφατα διακρίθηκε στο Περιφερειακό 
Πρωτάθλημα Κρήτης Ζίου Ζίτσου που 
διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Κλα-
δισού στα Χανιά το Σάββατο 28 και την 
Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, κατακτώντας 
την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο 
στην κατηγορία των -38 κιλών.

Στο ίδιο πρωτάθλημα διακρίθηκαν επίσης 
και οι συγχωριανοί μας Νίκος Πατεράκης 
του Μάρκο και Γεώργιος Αλέξανδρος 
Αλβανός του Μιχάλη που κατέκτησαν 
πρώτη θέση – χρυσά μετάλλια- στις κατη-
γορίες τους.

Παντρεύτηκαν το Σάββατο 18 Απριλίου 
στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου στους 
Αρμένους, η Χρύσα Πατεράκη κόρη 
του Στέλιου Πατεράκη και της Λίτσας 
Τζουγκαράκη, με τον Κώστα Περου-
λάκη γιό της Κυριακής Περουλάκη.
Κουμπάροι ήταν η Αθηνά Τζιτζικαλάκη 
και ο Νίκος Βιτσικουνάκης.
Ακολούθησε δεξίωση στο κέντρο «Δήμη-
τρα» στο Πρόβαρμα.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν πάντα ευτυ-
χισμένοι.

Η Ελπίδα Τσιτσιρίδη, κόρη του Μανού-
σου Ευστρατίου Τσιτσιρίδη και της 
Κλαίρης Σπερελάκη, πήρε πτυχίο Ιατρι-
κής από το Πανεπιστήμιο Comenius της 
Μπρατισλάβα Σλοβακίας.
Τη συγχαίρομε και της ευχόμαστε Καλή 
Σταδιοδρομία.

Η Τσακιράκη Πέγκυ σύζυγος του Δημή-
τρη Χατζηαποστόλου, γέννησε στις 
14 Απριλίου 2015, στο Ρέθυμνο ένα 
πανέμορφο κοριτσάκι. 

Σαν άνοιξε τα μάθια τζη,
εγώ της πήγα δώρα,
κ’ ευχές πολλές απ' την καρδιά,
για την καλή την ώρα.

Εβγήκε όμορφη πολύ,
τω δυο γονιώ τζη μοιάζει,
εβγήκε και χαρούμενη,
χαμόγελα μοιράζει.

Λυπούμαι ’γω τον κύρη τζη,
που θα τη νε προσέχει,
και θα ’ρθει η ώρα η καλή,
που νιός θα του την κλέψει.

Στο αδερφό της νεογέννητης Σπύρο, στους 
γονείς, στις γιαγιάδες και στον παππού, 
και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε 
να την βλέπουν πάντα ευτυχισμένη.

Σ.Τ.

Με μεγάλη επιτυχία και θετικό απολογισμό 
πραγματοποιήθηκε η φετινή 3η Παγκρήτια 
διοργάνωση της έκθεσης «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη 
Συνάντηση» με τη συνδιοργάνωση της 
Περιφέρειας Κρήτης, στο στάδιο Ειρήνης 
& Φιλίας από 1 έως 4 Μαΐου. 

Μας έστειλαν  το προηγούμενο τρίμηνο 
τις παρακάτω εκδόσεις:

1. «Κρήτες του Πειραιά», τρίμηνη περι-
οδική έκδοση της Αδελφότητας Κρητών 
Πειραιά «Η Ομόνοια», Απρίλιος-Μάιος-Ι-
ούνιος 2015
2. «Τα Σφακιά», τρίμηνη έκδοση της 
Ένωσης Απανταχού Σφακιανών, Δεκέμ-
βριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014-2015
3. «Του Ψηλορείτη οι στράτες», περιοδική 
έκδοση της Αδελφότητας Κρητών Ρόδου 
«Ο Ψηλορείτης», τεύχος 98, Μάιος-Ιού-
λιος 2015
4. «Η φωνή των Φρεδιανών», σε ηλεκτρονική 
έκδοση, εξάμην εφημερίδα του Συλλόγου 
Φρεδιανών Αττικής «Η Ευαγγελίστρια», 
Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014

Νέο αστέρι στο Ζίου Ζίτσου

Γάμος

Πήρε το πτυχίο της

Κρητικός τύπος

Γέννηση

3η Παγκρήτια έκθεση  
«ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση»

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.

Ανώνυμος 20 €
Almond David Μάντσεστερ 50 €
Δεωνάς Αβέρκιος Αθήνα 50 €
Χαραλαμπάκης Μιχάλης Χανιά 50 €
Ξυπολιτάκης Φώτης Αρμένοι 10 €
Γιανναράκης Μανώλης Καλύβες 30 €
Αβερκάκης Δημήτρης Αρμένοι 40 €
Ξενάκης Σπύρος και Ειρήνη Αμερική 200 €
Τσιτσιρίδης Χρήστος του 
Ιωάννη

Χανιά 50 €

Κουρομιχελάκη Άννα Αθήνα 20 €

Νευράκης Ν. Νικηφόρος Αθήνα 20 €
Παπαδάκης Γιώργος Καλύβες 40 €
Ρέππα Αναστασία Αθήνα 10 €
Βασιλάκης Μιχαήλ Βέροια 30 €
Πατεράκης Μιχάλης Αθήνα 100 €
Κακούρης Εμμανουήλ Αθήνα 50 €
Μαμαλουκάκη-Φρεσκάκη 
Χρυσούλα

Αθήνα 30 €

Θεοφίλου-Φρεσκάκη 
Χριστίνα

Αθήνα 30 €

Μέρμιγκα Μαρίκα Αθήνα 30 €

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.
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·�¸˛��� ��—� ��� `����� ˚�� †��¨—��� � ˜�·
����� � �̈ ˇ� ���� �� ��� ���—�� �¨� �¨� �̈ �˛

¸— �̈ ���—¨ ��� �¨���¨—�—��� ��¨˚�¨����— �̨ ˇ˛�¨� �—
���—�—��—��� � ��¸˛��� ��—� ��� ¨�¨	�� ����¨— �¨�¨-
� �̈ ��.

´˛� 9-8-2014, ˚—¨ ¸��� ���˛ ����— �̈ , ��˛�
����� �̈ ˇ�— �̈ �¨� �¨ ¨�¨�—�� ����� �¨�¨¸��—¨� �̈

�¨—��—� ¸—¨, ¸—��˚¨��� �¨�� ¨� �̈ ��˚˛ ˚—��� �̨ �� ���-
����� �̨ �¨—¸—�� � � �̈ ˇ� ˛�—�—� ¨�. ¿¨—¸— �̈ , ˚���—� � �¨—
��˚˚���—� � ˚�� �—�¨� �˛� ��¨��—� ¨ ��� ���—��� �¨� �¨—
�� ��� 	— �¨— �¨� �̈ ��� �̈ �¨�� �� �¨ ����� �� ���	�
¨��� ˚���¨ ¨�¨����� ��¨�, ���—� � �— ��˚¨��� ����—, �¨
�¨—¸—� �̈ �¨� ���� �—¨ ��˛ ˇ�� ¨ ��� �¨—¸—�� � ���
�� �¨—˝¨� �¨ �¨�— �̈ �¨�¨¸��—¨� �̈ ��¨¸—� �̈ �¨—��—� ¸—¨.
»�� �̈ �� ��� ��� ��� �¨—��—¸—�� � �� ˚—�� ¨����� �̨

¨�¨��˛��—��� � ¸—���� �̈ ��� ��¨ �¨—¸— �̈ ��� � �̨ �¨�
��� ��� �¨— ˛ ��¸ �̨ ���˛ �� ���—�� �� ��� �¨��¨,
����	�� �̈ ��� `����� ˚�� �¨�.

´˛� 14-8-2014, �¨�¨��� �̨ ‡��¨����¨�� ˚��-
����, ��¨˚�¨����— �̨ ˇ˛�� ��˛� ��¨��—� ¨ ��� ��-
�—��� �¨� �� ¨��� ���˛ ��—���—� ¨ �� �¨ˇ—������ ��
�¨�˛˚�� �—, ��� ¸—��˚¨��� ˇ˛�� ¨��� �˛� �·���˛
˜��¸—¨��� � ß¶ ¿¨�¨˚—� ¨ ��� ¸�� � �� �̈ ���� �¨— ��
`�� ���˚� †��¨—��� � ˜��. ´¨ ��� �˛ ��� `����� ˚��
��˚ �̈ ��˛�¨� �ˇ�����—� �̈ �� —¸—¨—� ���� ��� �̈ �— �¨— ˛
����˛��� �˛�˛ ��� ��¨���� �̈ ¸�� 	—� ��� �¨� ���
�¨� �—� �˛�¨� �� �˛� �¨����—� ¨ ���� �̨ �¨� �̈ ��˚˛. ´�
��˚���� �˛�¨ ��� ¯¨—��� �˛-– �̈ �����¨ �� ¸��� ���
�¨��� ����� ��� �¨���� �¨— � ����� � �� �̈ �˛�� ��� ��— �—�

���—��� � �� ���.
´—� ¨��˚���¨�—��� � �� ��� �˛� 17-8-2014, �

`�� ���˚�� `�—����˚�� � …����� ¯¨�—� �� �� �����˚¨-
�—� ¨ �� ���� ���—�—��—���� � 	���—� � ��� ���—��� �¨�:
�� `�� ���˚� ˜��¸—¨��� � ���—� �̨ � ˛ ß·�¨˚˚��—� -
���—¨�, �˛� �·���˛ ˜��¸—¨��� � ß¶ ¿¨�¨˚—� ¨ ���
¸�� � �� �̈ ����, �� `�� ���˚� †��¨—��� � ˜�� �¨—
�̈ ����� 	���—� �, �¨����—� ¨�� �� �¨—���� �—� �—��—� �
��� ��˚���—¨���� �¨� †—�� �˚�� †—¨����—� �̈ �˛
ß`��� ����¨—-†� �̈ ��-ˆ� �̈ ���. ”������� ��—�� �˛�
�¨����—� ¨�˛� ˇ¨ ¸—¨� �̈ ���� �� �̈ ��� �˛��—� � �˛�
�	˛���—� ¸¨�.

´—� ��¨¸—��� � �� ��� �˛� —� ¸—¨� ˛��� �¨� 17-8-2014
��� ˚ �̨ ��¸� ��� �� �̈ ���� ��� ���—��� �¨� ¸—��˚¨-
��� ˇ˛�� �� ��—���—� ¨ ��¨¸— �̈ ����¨—� ¨�. �— ��� �— ���
���—��� ���—� �¨�¨� �� ��� ��, ��� ��—�¨� ����� �̈ �—¨
�¨— ���� ��� ����� �¨����—���� ������ �¨— ���
��� ��� �� ��— �¨˝—� ¸—¨���¸ �̈ �¨�� �� ����—� �̨ ��—-
��˚��� �˛ ¨��� D.J. ��� ��— ¨�˚ �̈ .

´˛� 24-8-2014 �¨����— �̈ ��˛�� ��˛� ��¨��—� ¨
��� ���—��� �¨� �� ����� ˇ��˛ �—� ��¸�, ¨��� �˛
•�¨��—� �̨ �� �̈ ¸¨ ß�¿�‡��`¶�, ˛ ����¸—� ¨ ß´¨
„—���—	¨ ˚ �̈ 	�—¨ �¨�—���� �˛ ��� ˚������ �� �˚� ���
���� ��� `¨��� �̈ �—��, �˛� ���—� ¨ �¨�¨������ ˇ˛��
����� � ��� ���� ¨��� �� ���—�� �¨— �¨ ˚�� �� ���— �̈ . �—
`�� ���˚�— ��� ˜�� ��� �̈ �� ��� �¨� �˛� �¨� �̈ ��¨�˛�
�¨��� ˇ��¨� ����� ˛ˇ���—��� � �¨— ���� ��—���� �
����������� � �˛� �¨� �̈ ��¨�˛� ����� �—� ��� �¨��¨.

„¨���—� �¨ †—¨����—� �̈ �˛- »¨ˇ—��¸ �̈ �˛
¿��� �¸��� ��� `����� ˚�� †��¨—��� � ˜�·

To ��� �—���� ��� †. †—¨����—�Æ�˛

`„·¿´�»�‚ - †��˜˙ - ˆ¿��¯˙
´˛� „��—¨� �̨ 17-8-2014 �¨—

�� �¨ 19.30 ���� ¨�� ��—� ��� �� ���
‚. …. �˛� ·�¨˚˚��—� ���—¨� ���
���—��� �¨�, �� ˚—�� ˛ �¨����—� ¨�˛
��� ��� �¨���� �—��—� �� ��� ��—˛� �̨ -
��˚˚�¨	�� ¨ �. †—�� �˚�� †—¨����—-
� �̈ �˛. ¿��� ��—�¨— ˚—¨ �˛� �¨—���� �—¨
��—˛�—� �̨ ��� �����˚ �̨ �� �—� ���
ß`��� ����¨— - †� �̈ �� - ˆ� �̈ ����
��� �����	�� �˛�� ���� �	¨�¨ ¨���
�—� ��¸�� ��—� ß`����—�� �̈ �˛�.

´˛� ��˚ �̈ ���˛ �˛� ��¸ �̨ ���˛�
�—� �� ˛ �������¸—� ¨ `��¨��—� ��
�������� ��� ¯¨�—� �� �� �˛ ��-
���˚¨�—� ¨ �˛� ‡—�ˇ���� � ·�¨—��—� ¨�
·�� �̨ ��� ”�˚������� �, ��� `��-
��� ˚�� `�—����˚�� � ������ ¯¨�—� ��,
��� `����� ˚�� ˜��¸—¨��� � ���—� �̨ �
ß¶ ·�¨˚˚��—� ���—¨�, �˛� �·���˛�
˜��¸—¨��� � ß¶ ¿¨�¨˚—� ¨ ��� ¸�� �
�� �̈ ����, ��� `����� ˚�� †��¨—��� �
˜�� �¨— �� �˛ �����˚¨�—� ¨ ���
„�—��	����� � ‚¸��� �¨��� ß�˚—� ¨
`��—� ¨�.

´�� ������—���� �˛� �¨���-
�—� ¨�˛� �—� �� � ˚������ � ¸˛���—�-
˚� �̈ 	�� - �¨¸—�	��—��� � �¨�¨˚�-
˚�� � �¨— �¨����—¨�� �̨ � �. †— �̈ ��˛�
„�—¨� �̈ �˛�, �˛� ��� �—¨ �¨����—� ¨�˛
��� �� �˚�� �� �¨�¨� ˛ �. ¿˛����� �˛
…�������� �̈ �˛, —¨���� � - ��˚˚�¨-
	�� ¨� - ��— �̨ ��—¨, �������� ��� ���
�˛� ��—���—� ¨� ��� ¯¨�—� �� �¨— ˛
	—��� ��˚�� �. ‚� �̈ ��¨ †—¨����—� �̈ -

�˛ - ˜�¨˚�—¨¸��� �̈ �˛. ¿�— �̨ �¨�¨
¨��� �� �—��—� � ¨� �̨ ˚˚�—�� ¨��� �˛ ˛
�. ‡¨�¨��˛� �̨ ¯¨����—� ���, �¨¸—�-
	��—� �̨ �¨����— �̈ ���—¨ ��� �/�
ß„�˛�—��� �¨�¨�.

´�� ��—˛� �̨ �—� �˛�� � `�� ���˚��
˜��¸—¨��� � ���—� �̨ � �� ¨�¨��˛��—-
� �̨ ��¨��� �¨ ��� ��� ��—¸�� ˇ˛��
¨��� �� `��¨��—�� �¨�� »˛�����-
�—� �˛ „�¸��—� ¨� �¨— �������� ���
�.�. ‡¨�¨��˛��� .

´˛� ��¸ �̨ ���˛ �—� �˛�¨� �� �˛�
�¨����—� ¨ ����: � `��. »˛�����-
�—� �˛� �¨� �.�. ‡¨�¨��˛��� �, �

¿��—	���—¨��� � `�� ������� „� �̨ -
�˛� …—� ��� †—¨����� �˛�, � ��� ��—
���� �—��� ‡ �̨ �¨���� �������� ���
†�˛˚�� �˛� »¨�� �̈ �˛� �� ����
¨��—¸˛� �̈ ����� `��� �—� »—��� �̈ �˛
�¨— »¨��� �˛ …—������ ¸˛, � ���-
����˚�—� � ‡ �̨ �¨���� �������� ���
¯¨� �̈ �¨���� „���—¨� �̈ �˛�, � ‡/
�� �̨ � ��� ·ˇ�—���� ‚¸��� �¨���
ß·���ˇ�� �—�� „. –��—˝�� ����. …—� -
��� ¿¨�¨¸ �̈ �˛�, � ¸ �̈ ��¨��� -
¸˛���—�˚� �̈ 	�� - ��—˛� �̨ � �¨—
��˚˚�¨	�� ¨� –¨˚˚�� �˛� „¨�¨�� �̈ -
�˛� �¨— �� �̨ ˇ�� ��� ����.

���� �˛� �¨��� �¨�˛ „�˛��� � �¨— »¨��¸�� ��� ��˛ `— �̈ �—��¨, ��—� 4-11-2014
� ¨�—ˇ¨� �̨ � ´˝—�˝—�—¨��� � –¨˚˚�� �˛� „��� �̈ �˛� ���—�� ˚�¨�� �� ¨���� �̨ ˚�¨����� �˛�¨ �¨

˚�˚���� �¨ ��� 1944

To� `����� ���—� ¢��—� �˛�¨� �— ��˚¨�—� �� ¨� �̈ ��¨�˛� �˛� ��¨��—� ¨� ��� ���—��� �¨� �¨—
��—� �����¨— �� �¢�� �—¢˛. ´� ���—� � ��� ¸—¨������ ���¨— ¸�� ˇ¨ �� ��— �¨�— �̈ ���� �˛ �� �˛� ��¨��—� ¨
��� ¢�� �¨��. ´� ���—��� ��� �¨—¨ ¨����� ����¨  ¨—�ˇ˛�—��� �¨— ��—����˚—���   ˇ¨ ��—ˇ�—� ��˛� �� �̈ ¢˛.
·��—� ˝���� �¨— ����� �¨��� �� �— �� �˛� ¨� �̈ ��¨�˛ ¸�� ˇ¨ �¨ˇ��� � �¨ ���—��—� ¨ ���—� �¨ ��� �� �¨�¨�
���¨¸—� �̨ �˛� ��¨��—� ¨ ��� ˜��, �� ¨����� ����¨ �¨ ˚��—����� � ��� �¨ �—�˛�¨��˚�¨�—� �̈ �� �˚¨ ���
���—�� �¨�. � ‚¸����.

���� �˛� �¨����—� ¨�˛ ���  — �—� �� ��˛� ¨�� �̨ �˛� ·�¨˚˚��—� ���—¨�


