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Φθινόπωρο 2015
Δημοτικό Σχολείο Αρμένων 1921

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

Φωτογραφία του Δημοτικού σχολείου Αρμένων, του 1921. Διακρίνονται οι δάσκαλοι, παπά 
Στάθης, Ανδριάνη Πανηγυράκη το γένος Μελισσάκη, και η Κατίνα Παπαγιαννάκη, το γένος 
Τζουστάκη. (Από το αρχείο του αείμνηστου Μιχάλη Τερεζάκη).

Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ  
στις εκλογές  

της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
Νίκη με ποσοστό 35,47 % και 145 βουλευτές 
σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 
20ης Σεπτεμβρίου 2015 και σχημάτισε 
νέα κυβέρνηση σε συνεργασία με τους 
Ανεξάρτητους Έλληνες.
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε όλη την 
Ελλάδα φαίνονται στον επόμενο πίνακα.

Στο νομό Χανίων εκλέγονται και 4 βουλευτές 
από το ΣΥΡΙΖΑ: οι Σταθάκης Γιώργος, 
Πολλάκης Παύλος, Βαγιωνάκη Βάλια 
και Μπαλωμενάκης Αντώνης.

Το εκλογικό τμήμα 
Αρμένων

Δημοψήφισμα 2015
Στις 5 Ιουλίου του 2015 έγινε δημοψήφισμα 
με το ερώτημα αν πρέπει να γίνει αποδεκτό 
το σχέδιο συμφωνίας των τριών θεσμών. 
Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 
ήταν  η απόρριψη της πρότασης του 
σχεδίου συμφωνίας με ποσοστό 61,3%. 
Μπορεί η επικράτηση του Όχι να ήταν 
μεγάλη και εντυπωσιακή, αυτό όμως 
δεν εμπόδισε την κυβέρνηση Τσίπρα 
να συμφωνήσει με τους δανειστές τους 
όρους για ένα τρίτο μνημόνιο, αν και 
είχε απορριφθεί από την πλειοψηφία 
του λαού.
Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος 
στο χωριό μας ήταν: Εγγεγραμμένοι: 
540, Ψήφισαν: 292, Έγκυρα: 269, Άκυρα/
Λευκά: 23, Έλαβαν: ΝΑΙ 78, ΟΧΙ 191

Έδρες Ποσοστό

ΣΥΡΙΖΑ 145  35,47%

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 75 28,09%

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 18 6,99%

ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ. 17 6,28%

ΚΚΕ 15 5,55%

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 11 4,09%

ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ 10 3,69%

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 9 3,43%

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2,86%

Ψήφοι

ΣΥΡΙΖΑ 101

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 58

ΚΚΕ 32

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 20

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 18

ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ. 15

ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ 7

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 3

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 15

Πρωταθλητές ξανά οι Αρμένοι στο τουρνουά του Τσιβαρά στην 
κατηγορία εφήβων

Η ομάδα των Αρμένων, νικώντας με 68-48 τις Καλύβες, κατέκτησε την πρώτη θέση στο 4ο ερασιτεχνικό 
εφηβικό τουρνουά μπάσκετ «Τσιβαράς 2015», ενώ την 3η θέση πήρε το Γαβαλοχώρι που επικράτησε 
50-38 του Αλίκαμπου στον μικρό τελικό. Όρθιοι: Τερεζάκης Παύλος, Πατεράκης Μανώλης, Σιδερίδης 
Γιάννης, Βιριράκης Γιώργος, Μαντωνανάκης Μέλιος, Σκανδάλης Ορέστης, Λουράκης Μάνος προ-
πονητής. Καθιστοί: Ορφανάκης Βαγγέλης, Τερεζάκης Σπύρος, Τσοτσόρια Άλεξ, Πριπάκης Δημήτρης, 
Τερεζάκης Βασίλης. 

• σελ. 2: Εκδρομή στη Μίλατο, του 
Μανώλη Πιπεράκη

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

• σελ. 4&5: Η ιστορία μιας όμορ-
φης Αρμενιανής, της Τιτίκας Πική

• σελ. 6: Το Γραμματσάκι, του 
γερω-Χαράλαμπου

• σελ. 7: Οι καλοκαιρινές εκδηλώ-
σεις της Ομοσπονδίας Σωματείων 
Αποκορώνου

• σελ. 8: Στη μικρή πλατεία του 
Γιώργη Καπριδάκη

• σελ. 9: Δραστηριότητες του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Αρμένων

• σελ. 10 & 11: Γυμνάσιο Βάμου... 
σκαλίζοντας τα αρχεία του, της 
Ειρήνης Καλαϊτζάκη

• σελ. 13: Γεώργιος Μιχελογιάννης 
(1901 - 1996) 

• σελ. 14 & 15: Αυτοί που φεύγουν…
• σελ. 16: Γάμοι, Επιτυχόντες στα ΑΕΙ  
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Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη για το επόμενο φύλλο θα 
πρέπει να έχει φτάσει στην εφημερίδα μέχρι 15/11/2015.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΙΛΑΤΟ

Την Κυριακή 16 Αυγούστου, με τη συνεργασία των δύο 
Σωματείων μας (Αρμένων και Αττικής), πραγματοποιήθηκε η 
καθιερωμένη πλέον ημερήσια καλοκαιρινή εκδρομή. Αυτή τη 
φορά προορισμός ήταν η Μίλατος, στο Νομό Λασιθίου.  Καλός 
ο καιρός, καλή και η διάθεσή μας, μπήκαμε στην «Εθνική» με 
σκοπό να περάσουμε όσο καλύτερα γινόταν. Ξεχάσαμε τα όποια 
πολιτικοοικονομικά σύννεφα κάλυπταν τον ουρανό της Ελλάδας 
τον τελευταίο καιρό, και αφεθήκαμε σαν παιδιά στην ταξιδιω-
τική μας διάθεση. Ο δικός μας ορίζοντας ήταν πεντακάθαρος. 
Πρόβλημα κανένα, εκτός από το συνηθισμένο «Ηρακλειώτικο 
θέμα», που το έχουμε συνηθίσει πια. Το παιχνίδι με τον ήλιο, 
δηλαδή, που μας στήνουν οι Ηρακλειώτες, και μας τον ρίχνουν 
κατακούτελα, μόλις πάρουμε το δρόμο  για τα μέρη τους. Και 
δε χορταίνουν, οι αθεόφοβοι, 
με το πρωινό κάζο που μας 
δημιουργούν, παρά ως φτά-
σουμε εκεί πέρα και κάνουμε 
τις δουλειές μας, τονε παίρ-
νουν από την πέρα άκρη της 
Κρήτης, και μας τον στήνουν 
στων Χανιών τη μεριά, για να 
μας τυφλώνει και στο γυρισμό 
μας. Μα το ’χουμε συνηθίσει 
πια, και ο λεβέντης οδηγός 
μας, ο Μάρκος ο Πατεράκης 
τον αντιμετώπισε παλικαρίσια. 
Μας πήγε και μας έφερε μια 
χαρά, χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Με το που μπήκαμε στο «μεγάλο» δρόμο, άρχισαν και οι πλη-
ροφορίες για τα μέρη που θα βλέπαμε. Η πρόεδρος του τοπικού 
Συλλόγου, η κ. Κατεριάνα (Τσιχλάκη) μας μίλησε για τη μονή 
του  Αϊ Γιώργη του Σεληνάρη, που θα επισκεπτόμαστε πρώτα.

Είναι ανδρική μονή, κτισμένη στην καρδιά του ομώνυμου 
φαραγγιού, κοντά στο Βραχάσι Λασιθίου και στη Νεάπολη. 
Το τοπίο γύρω τριγύρω είναι μαγευτικό, αφού συνδυάζει την 
άγρια ομορφιά της κρητικής γης με τη γαλήνη ενός απόκοσμου 
τοπίου. Παλιά ήταν σημείο ανάπαυσης των περαστικών, οι 

οποίοι περνούσαν με τα ζώα τους από το σημείο αυτό, ενώ 
σήμερα είναι περισσότερο προσκύνημα στη θαυματουργή, 
όπως λέγεται, εικόνα του Αγίου. Αλλά η ομορφιά του τοπίου 
εξακολουθεί να είναι πάντα η ίδια!

Η παλαιά μονή κτίστηκε αρχικά κατά τη δεύτερη βυζαντινή 
περίοδο (961-1204), μα το 1538 καταστράφηκε από τον Μπαρ-
μπαρόσα. Αργότερα, τρία αδέλφια από τη Ρόδο εγκαταστάθηκαν 
εκεί κοντά για να αποφύγουν τον τουρκικό ζυγό. Ο ένας από 
αυτούς, ο Νικόλαος, οδηγήθηκε από ένα φως που τον βοήθησε 
να εντοπίσει την εικόνα του Αγίου Γεωργίου στο μέρος όπου 
είναι σήμερα κτισμένο το μικρό παρεκκλήσι. Μετά από αυτή 
την αποκάλυψη, ο ίδιος αποφάσισε να ασκητέψει σε ένα μικρό 
σπήλαιο,  ψηλά στο βουνό, πιο κοντά προς τον Θεό!  Αρκετά 

χρόνια μετά το θάνατό του –λέει η 
παράδοση–, κάποιοι συμπατριώτες 
του ναυτικοί, περνώντας με το καράβι 
τους από κοντά, είδαν στον ουρανό ένα 
πολύ φωτεινό αστέρι. Το ερμήνευσαν 
ως σημάδι θεϊκό, το ακολούθησαν 
και γρήγορα έφτασαν στον τάφο του 
ασκητή.  Έμαθαν την ιστορία του, 
πήραν με σεβασμό τα οστά του και τα 
μετέφεραν στην πατρίδα τους, τη Ρόδο. 

Το σημερινό μοναστήρι, με την πιο 
πρόσφατη εκκλησία, είναι του 20ού 
αιώνα. Φιλοξενεί άνδρες μοναχούς, 
πρόθυμους να σου δώσουν πληροφορίες 

για την ιστορία της Μονής, αλλά και για την εικόνα του Αγίου 
Γεωργίου, η θαυματουργή δύναμη της οποίας εκδηλώνεται 
συχνά, σε πιστούς και… απίστους.

Μετά την αναφορά στον Αϊ Γιώργη τον Σεληνάρη, ο επόμε-
νος ομιλητής (που υπογράφει και το άρθρο) αναφέρθηκε στη 
Μίλατο και την ιστορία του μαρτυρικού της σπηλαίου.  

Το χωριό Μίλατος βρίσκεται στην επαρχία Μεραμπέλου,  
λίγο μετά τη Χερσόνησο και τα Μάλια. Στην πλαγιά του βου-
νού, 3 χλμ. από το χωριό, βρίσκεται το ιστορικό σπήλαιο. Λίγο 
περπάτημα στην ανηφορική άσφαλτο (από εκεί που σταματά 
το πούλμαν), και άλλο τόσο στο οριζόντιο μονοπάτι και φτά-
νεις στην είσοδο του σπηλαίου. Σ’ αυτό το σπήλαιο, που έχει 
έκταση 2.000 τ.μ., και είναι διάσπαρτο με σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες, αλλά –δυστυχώς–  χαμηλοόροφο και σκοτεινό, 
είχαν καταφύγει, το 1823, γύρω στους 3.000 Χριστιανοί, κυνη-
γημένοι από το στρατό του Τουρκαλβανού Χασάν Μπέη. Χωρίς 
τρόφιμα, με ελάχιστο νερό που υπήρχε στο βάθος του σπη-
λαίου, και λίγα όπλα για άμυνα, αντιστάθηκαν στις επιθέσεις 
του εχθρού για 15 μέρες. Μα η αμείλικτη δίψα, η  δυσοσμία 
από τους νεκρούς και οι ψεύτικοι όρκοι του Χασάν, ότι δεν θα 
πείραζε όσους παραδίνονταν, τους λύγισαν. Βγήκαν έξω, και 
τότε άρχισε το μακελειό και τα λογής-λογής βασανιστήρια, που 
δε χρειάζεται να τα αναφέρουμε εδώ πέρα. Φαίνεται, όμως, 
ότι ακόμα και οι Θεοί των αντιπάλων αγανάκτησαν με τις 
αγριότητες του Χασάν και έκαναν το άλογό του να αφηνιάσει. 
Τρομαγμένο και χωρίς έλεγχο αυτό, τον πέταξε κάτω και τον 
άφησε στον τόπο, κλείνοντας έτσι αυτή τη δραματική ιστορία.                                                                                                                                         
Σήμερα, στην είσοδο του σπηλαίου, έχει χτιστεί το εκκλησάκι 
του Αγίου Θωμά, για όσους θέλουν να ανάψουν ένα κερί.

Αφήνοντας πίσω μας την πρόσφατη ιστορία, και ώσπου να 

Γράφει o
Μανώλης Πιπεράκης
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ινίγματα

Βγάνεις με και μαραίνομαι,  
βάνεις με και ξεντώνω

Μαγλινωτό, κατσουνωτό, 
μπαίνει σε τρύπα γυναικώ

αθαρογλωσσίδι

Πίττα σπανακόπιττα
σπανοκολαδοστακόπιττα.

Της Ροδαράς τούτης τα ρόδα  
τα κορφολογά ’πό τα περβόλια  

της γραφής
Ο Χαράλαμπος Ελευθεροπολίτης

τα δυο μου χείλη μη ρωτάς,  
τα δυο μου μάτια ρώτα.

Αγάπη κάστρα καταλεί, 
μπεντένια ρίχνει κάτω,
και παλικάρια του σπαθιού  
τα ρίχνει του θανάτου.

       αροιμίες - Γνωμικά

Όποιος αγαπά τα τριαντάφυλλα, 
αγαπά και τσι τσίτες τωνε.

Γαϊδάροι κουβεντιάζανε,  
κι ευτός επορδοκόπα.

Ανάθεμα δυο πράματα:  
τη φτώχια, τα γεράματα.

            αντινάδες
Γράφω, μηνώ σου στο χαρτί,  
κι ακριβοχαιρετώ σε,
άσφαλτα κι αδιμούρευτα  
και μυστικ’ αγαπώ σε

Γνωρίζω τη την αμαθιά,  
που’ναι για την αγάπη
ωσάν την αστραπή περνά  
κι ωσάν τη φλογ’ανάφτει,

Δεν το μπορώ, βασιλικιέ, 
κρυφά να σε ποτίζω,
Γιατ’ειν’οι μυρωδιές πολλές, 
και δεν τσι νταγιαντίζω.

Έτσα’ναι κιόλας ως το λες,  
απ’αγαπά και χάσει,
του’ρχεται να κουζουλαθεί,  
και τα βουνά να πιάσει.

Θέλεις να δεις αν σ’αγαπώ, 
σοντήρηξέ με πρώτα,

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

(το καρτσόνι)

 (το σκουλαρίκι)

φτάσουμε στην παραλιακή Μίλατο για 
φαγητό, περνάμε –με τη φαντασία μας– 
προς την προϊστορία, και στο δρόμο μας 
συναντάμε την Αρχαία Μίλατο. Σημαντική 
Ναυτική Δύναμη της εποχής, με τολμηρούς 
θαλασσοπόρους, που άλλοι τη θέλουν να 
έχει ιδρυθεί από αποίκους που ήρθαν 
από τη «Μίλητο» της Μικράς Ασίας, και 
άλλοι να λένε πως την έκτισε ο αδερφός 
του Μίνωα Σαρπηδόνας. Σήμερα, ελάχι-
στα αρχαιολογικά ευρήματα συνηγορούν 
στην ύπαρξη της πάλαι-ποτέ κραταιάς 
αυτής πόλης.  

Μετά τις ιστορίες αυτές, φαίνεται πως 
είχαμε μελαγχολήσει λιγάκι, πράγμα που 
αντιλήφτηκε ο Αθηναίος Πρόεδρος, ο 
Γιάννης ο Τερεζάκης. Έπιασε το μικρό-
φωνο, λοιπόν, και άρχισε τις δικές του 
ιστορίες και τα ανέκδοτα, κάνοντάς μας να 
ξεχάσουμε οτιδήποτε μελαγχολικό είχαμε 
ακούσει, μέχρι τότε. Άλλωστε, πλησιάζαμε 
στον Αϊ Γιώργη. 

Αφού προσκυνήσαμε τον Άγιο και απο-
λαύσαμε το ωραιότατο τοπίο, πίνοντας το 
καφεδάκι μας, συνεχίσαμε για τη Μίλατο. 
Σκαρφαλώσαμε σαν ορειβάτες μέχρι το 
σπήλαιο, μπήκαμε με φακούς όσο πιο 
βαθειά άντεχε η καρδιά μας και έβλεπαν 
τα μάτια μας. Βγήκαμε έξω, στοχαστήκαμε 
λιγάκι, βγάλαμε φωτογραφίες και τραβή-
ξαμε για το Πούλμαν. Μετρηθήκαμε, για 

να βεβαιωθούμε ότι δεν είχε μείνει κανείς 
στο σπήλαιο, και πήραμε το δρόμο για 
την παραλία του χωριού, με τις γραφικές 
–δίπλα στο κύμα– ταβερνούλες. Και εκεί, 
δε φαντάζεστε τι υποδοχή μας επεφύλαξαν. 

Ήμασταν, λέει, το πρώτο πούλμαν με Έλλη-
νες που έφτανε στην παραλία τους. Οποία 
τιμή για όλους μας, που την πλήρωσαν, 
βεβαίως, τα καημένα τα καλαμαράκια και 
οι φρεσκοαλιευμένες σαρδελίτσες. Εννο-
είτε ότι ώσπου να πέσουν οι σαρδέλες 
στο τηγάνι, είχαμε πέσει και εμείς στη 
θάλασσα για να δροσιστούμε. 

    Μετά το φαγητό, αναζητήσαμε ένα 
ανάλογο σκηνικό για τον καφέ μας. Και το 
βρήκαμε στο διπλανό, παραλιακό επίσης, 
κουκλίστικο Σίσι. Ένα γραφικότατο λιμα-
νάκι, με φοίνικες από τη μια υπερυψωμένη 
πλευρά του (που κρύβουν ένα ωραιότατο 
Ξενοδοχείο), και μια σειρά από καφετέριες 
απέναντι ακριβώς, μας εξασφάλισαν την 
ιδανική εικόνα, ώστε να απολαύσουμε 
καφέ και παγωτό με τις καλύτερες οπτι-

κές συνθήκες, λίγο πριν ο ήλιος πάει να 
κρυφτεί πίσω από τις φοινικοσυστάδες. 

Στην επιστροφή, συνεχίστηκαν ιστορίες 
και ανέκδοτα, και οι δύο πρόεδροι αντάλ-
λαξαν ιδέες και σχέδια για μελλοντική 
συνεργασία…

Προς το τέλος, κλείσαμε τα μάτια, κοιμη-
θήκαμε. Όταν τα ανοίξαμε, είχαμε φτάσει 
στο χωριό μας. στους ωραίους Αρμένους.

Τέλος της εκδρομής, δι’ οφθαλμών 
Μανώλη Πιπεράκη.    

Ευχές του πολιτιστικού 
Συλλόγου στον απερχόμενο και 
τον νέο Ιερέα του Χωριού μας

Με μεγάλη συγκίνηση αποχαιρετούμε 
τον αγαπημένο μας ιερέα Νικολακάκη 
Εμμανουήλ (τον παπα- Μανώλη μας) 
και τον ευχαριστούμε θερμά για το 
έργο του και τη συμπαράστασή του στα 
προβλήματα των συγχωριανών μας. Του 
ευχόμαστε ο Θεός να τον έχει καλά και 
να συνεχίσει το έργο του, προσφέροντας 
στην κοινωνία για πολλά χρόνια.

Επίσης καλωσορίζουμε το νέο μας 
ιερέα πατέρα Αντώνιο Παπαδοκοκο-
λάκη και του ευχόμαστε με υγεία να 
διακονήσει το χωριό μας. Το Δ.Σ. του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων θα 
είναι στη διάθεσή του για όποια βοήθεια 
χρειαστεί στο έργο του.
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- Το λοιπόν, την Ανδρονίκη την 
«Ηρωίδα της Ελληνικής Επανα-
στάσεως», θα σας ανεβάσω.

- Να την ανεβάσεις, που να σε 
κατεβάσουνε τέσσερις και να σου 
ψέλνω το «Τριλαμπές», εμουρμού-
ρισε κι ο παπά Λευτέρης.

- Ναι, καλή ’ναι η Αντρονίκη, 
είπαμε κι οι αποδέλοιποι μετά 
χαράς, ως να ’μασταν ειδήμονες 
στα θεατρικά, γιατί μας ήτονε 
γνωστό τ’ όνομα από τη θυγατέρα 
του Σταύρο του Χασέ. Μόνο του 
’παμε:

- Να βάλεις ομπρός, μωρέ δαί-
μονα, γιατί αρχινίξανε να λαλούν 
οι πετεινοί. 

- Πρέπει και να δειπνήσομε, 
χωριανοί. Δεν πεινάτ’ εσείς;  Είντα 
θα μάσε κάμουνε οι σουμάδες και 
τ’ αστραγάλια, είπ’ ο Γιάνναρης.

 Μα δεν εμπόριε ο Ξύδης να βάλει ομπρός 
στ’ άψε-σβήσε  καινούργια παράσταση, 
γιατί, όπως μας εξήγησε ο Δετοράκης, που 
κάτεχε από τέτοιες τέχνες κι επαγγέλματα 
από την Αμερική, όπου ’χε κάμει σερβιτόρος 
σε καφενείο του «σίτι»:

- Τούτες οι δουλειές, μας είπε, δεν είναι, 
κακονίζικα, σα να πάεις ν’ ανοίξεις τον 
καταπότη από τον Κουρκούτη, και να μπει 
το  νερό εις τ’ αυλάκι. Αυτάνα τα πράματα 
θέλουνε ώρα. Ν’ αλλάξουνε ρούχα οι θεα-
τρίνοι, να βγάλουνε τα στενά ψαλιδόκολλα 
φορέματα, να βάλουνε φουστανέλες, τσαρού-
χια, φυσεκλίκια, και φέσια με τσι φούντες.

Είπε τότες ο θεατρίνος:
- Παρντόν, Κυρίες και Κύριοι, μα θα 

κάμω διάλειμμα.
- Ντα είντα, μωρέ, στο σκολειό σου μας 

έχεις και θα μάσε βγάλεις διάλειμμα, τ’ 
αποκρίθηκε ο Σαλαμπαρδούκος.  

- Κάλλια να μάσε σκολάσεις, μωρή μαϊ-
μού, που μας εξεσκόλισες απόψε, του ’πε 
κι ο Μαραγκουδοπέτρος.

- Όιιιι, να μη σκολάσει, διαμαρτυρήθη-
κανε και οι «Κύριοι» που κάθουμεσταν στο 
διπλανό ξεροτρόχαλο, η «γαλαρία» ως μας 
έλεγε ο θεατρίνος: Ο Μαθιός η Κουρκούτσα, 
ο Φρίος, ο Καούρης, ο Κουρασμένος, ο 
Ζευγολάτης κι ούλη η μαρίδα του χωριού, 
ανάμεσό ντους κι εγώ, και σηκώσανε όσοι 
βαστούσανε, τσι κατσούνες τωνε, τάξε δα: 
Σαν το γάιδαρο θα σε ξυλοφορτώσομε, α 

δεν παραστήσεις απόψε. Ας είναι. Μετά 
πολλά βάσανα και πολλές τσικουδιές και 
σουμάδες, αρχίνιξ’ ο Ξύδης να παίζει την 
«ηρωίδα Ανδρονίκη». Και μερέψαμε. Εξεχά-
σαμε τα πάθη μας κι ευχαριστηθήκαμε με 

την ψυχή μας, και τρίβαμε τα χέρια μας και 
χτυπούσαμε τα πόδια μας, γιατί, μόνο νίκες 
είχε το Ελληνικό. Αφού κι ο Αραπατσάκος 
(παωμένος κι ευτός στην Αμερική, οπού ’χε 
υπηρετήσει μάγερας σε «καφέ σαντάν» ως 
το ’λεγε το μαγαζί, κι ήταν ειδήμονας σε 
θέατρα, θεατρίνους, σαντέζες - «τίγρισσες, 
οι π... νες σωστές, που ο Θεός να σε φυλάει 
από τ’ ανύχια ντωνε»), εφώναξε του Ξύδη:

- Σπουδαία μας τα παίζεις, κουμπάρο 
Ξύδη!

 Κι οι πλια μεγάλοι θυμηθήκανε την 
τουρκοκρατία κι ανάψανε και ξεφυσούσανε.

 Σηκώθηκε τότες ο Νικητογιάννης, από 
το χερόμυλο όπου κάθουνταν και φώναζε 
του θεατρίνου που κυνήγα έν’ αγά:

- Παλούκωσε τόνε, κουμπάρο, το σκύλο.
- Μη ντου χαρίζεις τ’ αντίχριστου, απα-

νώβγανε κι ο Αρδαχθιανογιώργης, την ώρα 
που ο Αγάς παρακάλιε το Μωχαμέτη ντου 
να τόνε γλιτώσει από τη σπάθα του Ξύδη. 

Εσηκώθηκε τότες κι ο Περάκης, ο μετο-
χάρης τση Σκορδιλιανής και κόλλησ’ ένα 
εκατόφραγκο στο κούτελο του Ξύδη, και. 
διάταξε και τον αργαστηριάρη:

- Κέρασε, Τάσο την παράσταση κι εμάς 
τσ’ αποδέλοιπους ούλους. Αμε λουκούμια 
και των κοπελιώ στο καντούνι. 

΄Εμπεψε κατόπιν το Στελιό το Πουλάκι 
ως το λέγαμε, γιατί, πετούσανε τα πόδια 
του σαν του πουλιού, και  του ’φερε από τη 
Σκορδιλιανή τον γκρα ντου, που μ’ αυτόν 
επολέμα τσ’ αληθινούς Τούρκους, κι όι 
τσοι κουκουγέρους του Ξύδη, να παίξομε 
κι μια δυο μπαλωθιές.

Γιατί, διάολε, επανάσταση δίχως πυρο-
βόλο δε γίνεται, εξόν Κρομμυδοπανάσταση. 

Κι επαίξαμε και τσι μπαλωθιές μας, μ’ 
αυτές ήτανε που μας τα χαλάσανε τα θέα-
τρα κι αρχινίξαμε τσι  ταυρομαχίες που θα 
σάσε διηγηθώ στ’ αυριανό φύλλο. 

Ο Γέρο Χαράλαμπος

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΈΡΩ
Η Ανδρονίκη «η ηρωίς της Ελληνικής Επαναστάσεως»

«Σπουδαία μας τα παίζεις, κουμπάρο Ξύδη!»

 Το διάσημο και πολυδιαβασμένο ιστορικό 
μυθιστόρημα του Στέφανου Ξένου (1821-
1894), ηρωίδα του οποίου είναι η Ανδρονίκη 
Αθανασιάδου, είχε διασκευάσει για το θέατρο 
ο Ξύδης, και μας το παρουσίασε στο χωριό 
- Ο Θεός κι μοίρα του πως το διασκεύασε 
και πως το παρουσίασε σ’ ένα σώχωρο ενός 
καφενείου... Επάνω φωτοτυπία της πρώτης 
από τις αλλεπάλληλες εκδόσεις της «Ανδρονί-
κης», όπως ήταν γνωστό στον πολύ κόσμο το 
έργο του Ξένου.

Ολόιδιος με τούτον τον αρματωμένο ο Ξύδης, 
τότες που μας επαράσταινε στο χωριό την 
Ανδρονίκη, την «Ηρωίδα της Ελληνικής 
Επαναστάσεως». (Έργο του Γάλλου ζωγράφου 
Ιουλίου Ντυπρέ (L. Dupre, 1811-1889)

Ευχαριστήριο
Το Δ. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αρμένων ευχαριστεί την κυρία Μαρία 
Νικητάκη- Βατού που προσέφερε 50 
ευρώ για ενίσχυση του Συλλόγου. 
Επίσης, ευχαριστεί το χωριανό μας 
Γιώργο Παπαδάκη του Χαραλάμπους 
που προσέφερε στη βιβλιοθήκη μας 
εγκυκλοπαιδικά, ιστορικά και λογο-
τεχνικά βιβλία. 
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Η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου 
πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία, σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Φρεδιανών Αττι-
κής, ημερήσια εκδρομή στις 28  Ιουνίου, 
στο χωριό Έξαρχος του Δήμου Λοκρών, 
του νομού Φθιώτιδος.

Η επιλογή του χώρου πολύ καιρό πριν,  
έτσι ώστε να πληρεί  τις προϋποθέσεις, 
προκειμένου να κάνουμε παραδοσιακό 
γλέντι, με το επίσης παραδοσιακό πιλάφι. 
Στο χώρο λοιπόν έξω από το χωριό Έξαρχος, 
στο ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου, μέσα σε 
μια συστάδα δέντρων και κάτω από σκε-
παστό χώρο με  πάγκους για φαγητό και 
καθίσματα, απολαύσαμε το κρητικό πιλάφι 
που είχαν προετοιμάσει με πολύ κόπο και 
μεράκι,  μια ομάδα μερακλήδων. Αρχηγός 
ο πρόεδρος των Φρεδιανών κ. Μανώλης 
Μακριδάκης, μαζί με τον πρωτοξάδελφό 
του, επίσης Μανώλη Μακριδάκη, και το 
μάγειρα κ. Νίκο Τζιτζικαλάκη που είχε 
έλθει αφιλοκερδώς γι’αυτό το σκοπό από 
το Φρέ.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με  το αγνό 
παλιό κρασί, το κέφι, τη λύρα του Γιάννη 
Μακριδάκη και του χορευτικού της Ομο-
σπονδίας Αποκορώνου, μας ανέβασαν στα 
ύψη, περνώντας μια αξέχαστη μέρα τρία 
πούλμαν εκδρομέων -Αποκορωνιώτες,  
Φρεδιανοί και φίλοι μας.

Μεταξύ αυτών που τίμησαν την εκδρομή 
μας, ο πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως 
κ. Γιώργος Μαριδάκης,  με τη σύζυγό του 
κα. Γιωργία, καθώς και ο πρόεδρος των 
κρητικών σχολών χορού «ΚΡΗΤΕΣ», κ. 
Γιώργος Πετράκης.

Η όλη εκδρομή μαγνητοσκοπήθηκε 
και θα προβληθεί τηλεοπτικά και στην 
Κρήτη από την κα Φωφώ Ζουλάκη. Ήταν 
μια ξεχωριστή μέρα  ψυχολογικής τόνω-
σης, στις δύσκολες μέρες που περνούμε, 
κι’ αφορμή να μη ξεχνούμε τις ρίζες μας, 
ευχόμενοι σύντομη επανάληψη.

Γιάννης Τερεζάκης 
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων 

Αποκορώνου 

Η  Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου διοργάνωσε ή συμμετείχε στις 
παρακάτω εκδηλώσεις:

1. Την 1η Αυγούστου, σε συνεργασία 
με το Δήμο Αποκορώνου, την Παγκρή-
τιο Ένωση, και τους πολιτιστικούς 
Συλλόγους του Φρέ, διοργάνωσε την 
παρουσίαση του Β΄ τόμου του βιβλίου 
του κ. Μανώλη  Μακριδάκη «Ο ΦΡΕΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ».

Ένα βιβλίο με περιεχόμενο όλα τα 
γενεαλογικά δέντρα των κατοίκων του 
Φρέ  -ένα έργο μνημείο για το Φρέ και 
την ιστορία του. Την εκδήλωση παρου-
σίασε ο γνωστός ραδιοφωνικός παρα-
γωγός και δημοσιογράφος κ. Γιάννης 
Κριαράκης.  Παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν την εκδήλωση  ο 
Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, με μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και 
Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Νίκος Γιαννούλης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αποκορώνου 
και Μέλος του Δ.Σ της  Παγκρητίου Ενώσεως κ. Γιάννης Τερε-
ζάκης, ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
και Μελετών κ. Νίκος Παπαδάκης, ο Χανιώτικης καταγωγής 
δημοσιογράφος κ. Γιώργος Αυτιάς και πολύς κόσμος.

2. Στις 8 Αυγούστου συμμετείχε στον Παναποκορωνιώτικο Εσπερινό στον 
Εμπρόσνερο, συλλειτουργούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου μας κ.κ. 
Δαμασκηνού, αλλά και πολλών ιερέων συνεπαρχιωτών.

Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης –ο 
πρώην Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Μαρκάκης, Μπρονιερίτης εξ άλλου εδώ, να 
ευχαριστήσουμε τον τοπικό Σύλλογο για το κέρασμα.

3. Στις 22 Αυγούστου, 11 η ώρα το πρωί, στο Βαφέ πραγματοποιήθηκε εκδή-
λωση μνήμης και τιμής στους 130 θυσιασθέντες στο Σπήλαιο της Κρυονερίδας.

Την οργάνωση της εκδήλωσης είχαν ο Δήμος Αποκορώνου, η Ομοσπονδία  
Αποκορώνου και ο Σύλλογος Βαφιανών.

Το πρόγραμμα ήταν: Επιμνημόσυνη Δέηση - καταθέσεις στεφάνων στο Ηρώων 
- ομιλία για το ιστορικό γεγονός από τον πρώην συνεπαρχιώτη βουλευτή κ. 
Σήφη Μιχελογιάννη - χαιρετισμούς από τους διοργανωτές, και κρητικό κέρασμα.

4. Στις 22 Αυγούστου ώρα 7 μ.μ, πραγματοποιήθηκαν τα Ειρηναία στο 
Νεροχώρι - εκδήλωση αφιέρωμα στον Μακαριστό, πρώην Κισσάμου και Σελί-
νου, κ.κ Ειρηναίο Γαλανάκη. Η εκδήλωση οργανώθηκε από τους πολιτιστικούς 
Συλλόγους του χωριού,  το Δήμο Αποκορώνου και την Ομοσπονδία Σωματείων 
Αποκορώνου. Της εκδήλωσης προηγήθηκε εσπερινός - μνημόσυνο στη μνήμη του 
Ειρηναίου και ακολούθησαν οι καθιερωμένοι χαιρετισμοί από τους οργανωτές.

Η εκδρομή της 
Ομοσπονδίας Σωματείων 

Αποκορώνου
Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας 

Σωματείων Αποκορώνου

Ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε τη δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή 
του έργου του και τη διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.
Στην ιστοσελίδα θα υπάρχει χώρος διαφήμισης των επιχειρήσεων συγχωρι-
ανών μας και όχι μόνο, που επιθυμούν να προβληθούν και να συνδράμουν 
οικονομικά το σύλλογο. Το ελάχιστο κόστος ετήσιας συνδρομής για κάθε προ-
βαλλόμενη επιχείρηση θα είναι 30 €. Η συνδρομή θα προκαταβάλλεται και ως 
ημερομηνία έναρξης της χρέωσης θα θεωρηθεί η πρώτη ημέρα λειτουργίας 
της ιστοσελίδας. Αρχικά ως διαφήμιση θα χρησιμοποιηθεί το λογότυπο της 
κάθε επιχείρησης και ανάλογα με την εξέλιξη της ιστοσελίδας θα αναρτηθούν 
φωτογραφίες ή βίντεο.
Πληροφορίες: Κατεριάννα Τσιχλάκη τηλ. 28250 41020 – 6973768294
Ρένα Ζουμπάκη τηλ. 28250 41637 – 6976194343
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Η γιαγιά μου [από την πλευρά της μητέ-
ρας μου] η Κατερίνα ήταν γέννημα-θρέμμα 
Αρμενιανή. Ήταν κόρη του Γιάννη Λιονάκη, 
γνωστού με τα προσωνύμια «Λιονταρής» 
και «Ληστής», όχι βέβαια γιατί λήστευε 
-φτωχός αλλά τίμιος άνθρωπος ήταν- αλλά 
λόγω του παρουσιαστικού του. Ψηλός, 
σωματώδης και χεροδύναμος. 

Παντρεύτηκε την Μαρία [μάλλον από 
την οικογένεια Πελεκανάκη], προκομμένη, 
συμπονετική που εξελίχθηκε σε λαϊκή 
ποιήτρια. Μάλλον προικισμένη στιχοπλό-
κος, θα έλεγα, είχε το χάρισμα για κάθε 
συμβάν σοβαρό ή αστείο να σκαρώνει 
πετυχημένους στίχους συνθέτοντας μια 
ιστορία. Το αντρόγυνο έμενε σε  ένα σπίτι 
στην Πλακούρα και απέκτησε πέντε παι-
διά, 4 γιους και μια κόρη, την Κατερίνη 
το στερνοπούλι τους.

Η Κατερίνη ή «Ληστοπούλα» έγινε 
μια πολύ όμορφη κοπέλα.  Ψηλόκορμη,  
ροδομάγουλη και με χείλη κόκκινα σαν 
κεράσι, τόσο, που πολλοί υποπτεύονταν 
πως τα έβαφε. Κάποιες γειτόνισσες μάλιστα 
τα έτριβαν με πανί μήπως και βγάλουν 
μπογιά, άδικα όμως. 

Πρέπει να γεννήθηκε προς τα τέλη 
του 1880, το ακριβές έτος ούτε εκείνη το 
ήξερε. Όσες φορές κι αν την ρωτήσαμε 
εμείς τα εγγόνια της, μας απαντούσε με 
αφοπλιστική ειλικρίνεια «Δεν κατέω, τοτε-
σάς εμάς τα θηλυκά δεν μας εγράφανε, 
μόνο τα αρσενικά για να τα παίρνουνε 
στον στρατό. Και πρόσθετε με κατηγο-
ρηματικό ύφος «Πάντως εγώ το Αρκάδι 
δεν τόφταξα, στην Κρομμυδοπανάσταση 
μπορεί και νάμουνα γεννημένη». Λογικό 
συμπέρασμα, ήταν μεταγενέστερη του 
1866, χρονολογίες ορόσημα για τους 
Κρητικούς.

Η Κατερίνη δεν ήταν αυτό που θα 
λέγαμε «πολύφερνη νύφη», η οικογένεια 
δεν συμπεριλαμβανόταν στους  μεγαλο-
κτηματίες. Κανα-δυό μικρά ξωχώραφα 
στο Κολυμπάκι και αλλού, κάμποσες ρίζες 
ελιές στις Αμμούτσες και το καμάρι τους, 
ένα αγρό στο έμπα του χωριού, όπου η 
οικογένεια είχε χτίσει ένα πρόχειρο ξωκ-
κλήσι την «Ευαγγελίστρια», εκεί ακριβώς 
όπου είναι σήμερα η ομώνυμη εκκλησία.

Παραταύτα η όμορφη Κατερίνη φαίνεται 
ότι είχε κάψει καρδιές. Ερωτοχτυπήθηκε 
όμως κι εκείνη – εξ αποστάσεως βέβαια- 
με ένα παλληκάρι, τον Γιάννη, αγνώστων 
λοιπών στοιχείων. Κι εκεί που περίμενε 
προξενιά και χαρές ήρθε η συμφορά ως 

κεραυνός εν αιθρία. Ένας συχωριανός  είδε 
από μακριά  τον κάτασπρο  αστράγαλό της, 
καθώς εκείνη έπλενε ρούχα στον ποταμό, 
όπως συνηθιζόταν τότε. Φρόντισε μάλιστα 
ο αθεόφοβος να ανακοινώσει στο καφε-
νείο πομπωδώς το εκπληκτικό γεγονός. 
Ξέσπασε φοβερό σκάνδαλο για τα ήθη 
του χωριού. Οι καημένοι οι Αρμενιανοί 
τότε δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι 
μερικές δεκαετίες αργότερα το πανελλήνιο 
θα είχε εξοικειωθεί με λέξεις όπως μίνι, 
μπικίνι, τόπλες κλπ.

Το σκάνδαλο είχε  θλιβερές συνέπειες, 
Ο Γιάννης έφυγε από το χωριό για αρκετά 
χρόνια. Κάποιοι είπαν ότι τριγυρνούσε 
σαν χαμένος κι έπινε. Το σίγουρο ήταν 
ότι ο έρωτάς του για την Κατερίνη τον 
τυραννούσε και ποτέ δεν παντρεύτηκε. 
Αν κάποιος από τους παλιότερους συχω-
ριανούς μας έχει ακούσει γι αυτήν την 
ιστορία, ας μας πει ό,τι ξέρει ή ό,τι έχει 

ακουστά. Θα’ θελα να μάθω περισσότερα 
γι αυτόν τον Γιάννη, θύμα του ρoμαντικού 
έρωτα  και των αυστηρών κοινωνικών 
ηθών της εποχής του.

Οι συνέπειες για την οικογένεια της 
Κατερίνης ήταν καταλυτικές. Η κοπέλα 
κλείστηκε στο σπίτι της, δεν μιλούσε σε 
άνθρωπο, αδυνάτισε, μαράθηκε. Πάνε τα 
ρόδινα μάγουλα και τα κόκκινα χείλη. Η 
μάνα, χτυπημένη ήδη από  αρρώστια, 
πέθανε από το μαράζι της κι ο πατέρας, 
ο Λιονταρής κατέρρευσε. Τα αδέλφια της 
κατάλαβαν ότι δεν είχε ελπίδα να γίνει 
καλά η Κατερίνη και να παντρευτεί στο 

χωριό. Κανόνισαν η αδελφή τους να μείνει  
σε μια συγγενική οικογένεια στα Χανιά 
και με τα χρόνια άρχισε να συνέρχεται.

Άλλωστε οι αδελφοί της είχαν απο-
φασίσει να ξενιτευθούν στην Αμερική. 
Ήταν η εποχή του μεγάλου μεταναστευ-
τικού ρεύματος. Κατά χιλιάδες έφευγαν οι 
φτωχοί νέοι κυνηγώντας το όνειρο μιας 
καλύτερης ζωής στη νέα Γη της Επαγ-
γελίας. Δεν τα κατάφερναν όλοι. Έφυγε 
πρώτα ο μεγάλος αδελφός, ακολούθησαν 
κι οι άλλοι  τρεις αφήνοντας την λιγοστή 
περιουσία της οικογένειας να την φρο-
ντίζει η αδελφή τους. Δεν είχαν όμως 
όλα τα αδέλφια καλή τύχη. Δύο πέθαναν 
τα πρώτα χρόνια πριν ριζώσουν, μάλλον 
από επιδημία, δύσκολες τότε οι συνθή-
κες. Οι άλλοι δυο εγκαταστάθηκαν τελικά 
μετά από χρόνια, νομίζω, στην Ατλάντα. 
Παντρεύτηκαν, ο ένας έμεινε άτεκνος, ο 
άλλος απέκτησε  δυο παιδιά. Δεν γύρισαν 
ποτέ στην Ελλάδα.  Τα νέα λίγα και αραιά 
στην αρχή, αραίωναν όλο και περισσότερο 
μέχρι που σταμάτησαν εντελώς.

Στην  Κατερίνη φάνηκε στη συνέχεια 
ότι της χαμογέλασε κάπως η τύχη. Την 
πάντρεψαν με κάποιον Γιώργο Κουρνίδη. 
Ίσως είχε ρίζες από την Μακεδονία και 
είχε λάβει μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα. 
Υπήρχε μια φωτογραφία του με ένα κατσίκι 
στους ώμους δίπλα στον Παύλο Μελά. Ο 
Κουρνίδης ήταν μυλωνάς, άρα ευκατάστα-
τος, τότε οι μυλωνάδες παντού είχαν τον 
τρόπο τους. Εκείνος την αγάπησε πολύ, 
κοίταζε να προλάβει κάθε της επιθυμία 
κι αυτή ανταποκρίθηκε στην αγάπη του. 
Στο βάθος της καρδιάς της όμως πάντα 
υπήρχε μια γωνιά για τον Γιάννη, δεν τον 
ξέχασε ποτέ, ακόμα και στον άνδρα μου 
είχε αδυναμία γιατί τον έλεγαν Γιάννη. Το 
ζευγάρι έμενε στην Σπλάντζια κι έδειχνε 
ταιριασμένο. Υπήρχε όμως μια σκιά στην 
ευτυχία τους. Η Κατερίνη έμενε έγκυος 
σχεδόν κάθε χρόνο. Το μωρό γεννιόταν 
κανονικά αλλά ύστερα από λίγες μέρες ή 
εβδομάδες πέθαινε. Οι γιατροί δεν μπο-
ρούσαν να δώσουν εξήγηση μιας κι οι δυο 
γονείς ήταν υγιέστατοι. [Το πιθανότερο 
ήταν πως κι οι δυο σύζυγοι είχαν στο 
αίμα τους τον παράγοντα ρέζους αρνη-
τικό, μα αυτό η ιατρική τότε δεν το είχε 
ακόμα ανακαλύψει]. Όταν χάθηκε και το 
τέταρτο παιδί κι η Κατερίνη ήταν πάλι 
έγκυος, κομπογιαννίτες και πρακτικές 
μαμές ανέλαβαν δράση. Όταν  γεννιόταν 
το παιδί, η μητέρα δεν έπρεπε να το δει 

Η ιστορία μιας όμορφης Αρμενιανής

Ο γιός της Κατερίνης, Γιώργος Κουρνίδης, 
ίλαρχος τότε, σε εκπαίδευση στην Αμερική.

Γράφει o
Τιτίκα Πική
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Ο γιός και ο αδελφός της Κατερίνης. Η μοναδική 
φωτογραφία τους στην Αμερική.

πριν γίνει 10 μηνών. Μετά τον τοκετό 
η μαμή έπρεπε να πετάξει το μωρό στις 
φραγκοσυκιές ή σε θάμνους με αγκάθια 
να ματώσει. Η γυναίκα που θα άκουγε το 
κλάμα του θα το έπαιρνε σπίτι της κι αν 
δεν μπορούσε η ίδια να το θηλάσει, θα 
του έδινε γάλα γαϊδούρας. Η διαδικασία 
τηρήθηκε ευλαβικά. Γεννήθηκε αγοράκι, 
πετάχτηκε στα αγκάθια [ίσως η απώλεια 
αίματος ήτανε σωτήρια] κι η γυναίκα 
που το ανέλαβε, μιλημένη βέβαια, δεν 
είχε αρκετό γάλα και χρησιμοποίησε 
γαϊδουρινό.

Η Κατερίνη μπόρεσε να δει και να 
πάρει στην αγκαλιά της τον γιο της μετά 
δέκα μήνες, ένα υγιέστατο αγοράκι. Του 
έδωσαν το όνομα του πατέρα του, Γιώργος, 
ίσως και  προς τιμήν  του Αγίου του Τρο-
παιοφόρου γιατί και το παιδί αγωνίστηκε 
για την ζωή του και νίκησε. Για χρόνια 
πάντως τον αποκαλούσαν κοροϊδευτικά 
«ο γιος της γαϊδούρας».

Η ευτυχία τους όμως δεν ήταν γραφτό 
να κρατήσει πολύ. Το παιδί δεν ήταν ούτε 
3 χρονών όταν  ο πατέρας του  σκοτώθηκε 
στον πόλεμο κάπου στην Βόρεια  Ελλάδα. 
Πέρα από τον πόνο της, τα πράγματα δυσκό-
λεψαν πολύ για την Κατερίνη. Έχασε τον 
προστάτη της, έμεινε χωρίς έσοδα, ίσως 
και με χρέη. Τα έσοδα από τα κτήματα 
στο χωριό μηδαμινά, κυρίως ό,τι έβγαζε 
από τις ελιές που μάζευε. Όπως κι άλλες 
φτωχές χήρες άρχισε να κάνει δουλειές 
σε ξένα σπίτια, να ξενοπλένει, είχε κι ένα 
παιδί να μεγαλώσει. Κάποια γειτόνισσα 
της πρότεινε να αναλάβει το  νοικοκυριό 
ενός  ηλικιωμένου εμπόρου. Ήταν πάνω 
από εξήντα, χήρος από χρόνια και άτε-
κνος, έμενε κοντά στο λιμάνι γιατί εκεί 
ήταν οι δουλειές του και πλήρωνε καλά. 
Η Κατερίνη δίσταζε, φοβόταν μη μπει στα 
στόματα του κόσμου, η ανάγκη όμως την 
έκανε τελικά να δεχτεί. Ο εργοδότης της 
λεγόταν Μανώλης Μπικάκης, το σπίτι του 
ήταν στο Χαμάμ-σοκάκι. Ήταν εύπορος, 
εκτός των άλλων ήταν και αντιπρόσωπος 
της «λαντώ» [άμαξες της εποχής], πάντα 
κομψοντυμένος με λευκό κουστούμι και 
καπέλο, με ευρωπαϊκό στυλ. Η Κατερίνη 
είχε περάσει τα 35, παρά τα βάσανά της 
η ομορφιά της διατηρούνταν, οι τρόποι 
της είχαν έναν αέρα αρχοντιάς και αξι-
οπρέπειας.

Πήγαινε πάντα μαζί με το αγοράκι 
της. Σε λίγες μέρες το σπίτι του εμπόρου 
είχε αλλάξει όψη κι όλα δούλευαν ρολόι. 
Πριν βγει  ο μήνας της έκανε πρόταση 
γάμου, δεν ήθελε να ακουστούν σχόλια 
από τον κόσμο. Εκείνη  δέχτηκε, ήταν η 
ανέλπιστη ευκαιρία της να ξεφύγει από 
την φτώχεια. Και όντως ο σύζυγός της 
πρόσφερε στην Κατερίνα μια άνετη ζωή, 

την έκανε μια κομψή  αρχόντισσα. Δυο 
χρόνια αργότερα γεννήθηκε η κόρη τους 
η Ειρήνη.  Ήταν μικρούλα όταν ο πατέρας 
της πέθανε, μάλλον από καρδιά. Στην χήρα 
του άφησε  αρκετά χρήματα και  χρυσές 
λίρες. Τα περισσότερα τα φάγανε συγγε-
νείς και γνωστοί, δανεικά  κι αγύριστα. 
Και πάλι όμως κατάφερε με μια σχετική 
οικονομία να μεγαλώσει τα παιδιά της 
χωρίς να χρειαστεί να ξενοδουλέψει. Μόλις 
η κόρη της τέλειωσε το Παρθεναγωγείο, 
παντρεύτηκε, αρχές του 1940 κι η Κατερίνη 
έμεινε έκτοτε μαζί της και μεγάλωσε τα 
τρία της εγγόνια που τα υπεραγαπούσε 
[το μεγαλύτερο ήμουν εγώ]. Ο γιος της, 
ο Γιώργος, ακολούθησε   στρατιωτική 

Η Κατερίνη  συγκατοικούσε με την 
οικογένεια της κόρης της στα Χανιά. 
Άλλωστε το δικό της σπίτι στο Χαμάμ 
σοκάκι ερειπώθηκε από τους βομβαρδι-
σμούς των Γερμανών.  Μαζί με όλα τα 
άλλα καταστράφηκαν κι οι φωτογραφίες 
που την έδειχναν στα νιάτα  της. Εγώ την 
θυμάμαι πάντα ηλικιωμένη, μαυροντυμένη, 
με τσεμπέρι σαν τις γυναίκες τις παλιές.

Το 1953 η οικογένεια της Ειρήνης, μαζί 
κι η μάνα της φυσικά, εγκαταστάθηκαν 
στην Αθήνα. Η Κατερίνη μαράζωνε, δεν 
είχε σημασία αν βρισκόταν στην πρω-
τεύουσα, για κείνην ήταν ξενιτεμός. Η 
Κρήτη ήταν ο επίγειος Παράδεισος και 
το χωριό της, οι Αρμένοι, κάτι περίπου 
σαν τον ομφαλό της γης. Έπρεπε να την 
έβλεπε κανείς όταν μιλούσε για το χωριό 
της, το βλέμμα της ζωντάνευε, η φωνή της 
ζωήρευε. Έλεγε για τον πλάτανο που δεν 
τον έζωναν εφτά άντρες, για την Ευαγ-
γελίστρια απ΄ όπου έβλεπες την ωραιό-
τερη θέα του κόσμου.  Τα νερά κανενός 
ποταμού δεν κελάρυζαν τόσο ωραία όσο 
του Κοιλάρη, με νερά τόσο κρύα που αν 
έβαζες καρπούζι έσπαζε. Για το λάδι, τα 
κηπευτικά, για τα πάντα έκανε σύγκριση 
μ’ εκείνα του χωριού της,  π.χ. «καλές 
είναι κι αυτές οι μπάμιες ή οι πιπεριές, 
αλλά δεν είναι σαν τις αρμενιανές» ή «να 
βάλεις λάδι αρμενιανό στα χόρτα  να δεις 
νοστιμιά».

Φυσικά η αγαπημένη της μαντινάδα 
ήταν: 

«Όμορφε Αποκόρωνα 
με τα πολλά νερά σου
Όποιος σε δει δεν ξεκολλά, 
δεν φεύγει μακριά σου»
Η γιαγιά μου, η Κατερίνη η Ληστοπούλα, 

λάτρις  του χωριού της κι ορκισμένη 
Αρμενιανή, έσβησε ήρεμα στα τέλη του 
1977 σε βαθιά γεράματα. Τάφηκε αρχικά 
στην Αθήνα, αλλά αργότερα μεταφέραμε 
τα οστά της στον οικογενειακό τάφο,  
στο κοιμητήριο του Αγίου Λουκά στα 
Χανιά. Εγώ όμως θάθελα, αν κάποιος 
αναγνώστης μπορεί να θυμηθεί σε ποιο 
σημείο στην Πλακούρα ήταν το σπίτι 
του Γιάννη Λιονάκη να με ενημερώσει 
και να μου το δείξει. Θάθελα να κάνω 
ένα τρισάγιο ακριβώς εκεί, στο πατρικό 
σπίτι της γιαγιάς μου. Νομίζω ότι η ψυχή 
της Αρμενιανής θα αναγαλλιάσει κι εγώ 
θα νοιώσω ότι  επετέλεσα ένα χρέος. Η 
γιαγιά κατάφερε να περάσει την αγάπη 
της για το χωριό της και στα τρία εγγόνια 
της. Τόσο, που ενώ κανένα μας δεν έζησε 
στους Αρμένους, νοιώθουμε κι οι τρεις 
ότι κάπου σ΄αυτό το χωριό βρίσκονται 
οι ρίζες μας.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Τιτίκα Πική, φιλόλογος

καριέρα, κινδύνεψε στα Δεκεμβριανά, έγινε 
ίλαρχος [αξιωματικός του Πυροβολικού] 
και αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του 
υποστρατήγου. Πέρασε όλα σχεδόν τα 
χρόνια του υπηρετώντας στην μεθόριο 
σε συνθήκες απίστευτα δύσκολες, καμιά 
σχέση με τις σημερινές. Παντρεμένος με 
την Μαρία Αλουπογιάννη, ένα ζευγάρι 
αγαπημένο κι αχώριστο, δεν απέκτησαν 
παιδιά. Για κείνον όμως ο στρατός ήταν 
δεύτερη θρησκεία. Για τους στρατιώτες 
του ήταν κάτι σαν θρύλος, τον αγαπού-
σαν και τον έτρεμαν συγχρόνως, πολύ 
αυστηρός, αλλά  δίκαιος. Είχε όμως και 
την αχίλλειο πτέρνα του. Λένε π.χ. πως 
ποτέ δεν αρνήθηκε άδεια σε φαντάρο για 
να πάει να δει την άρρωστη μητέρα του. 
Ίσως γιατί κι εκείνος λάτρευε την μάνα 
του, την θεωρούσε  πρόσωπο ιερό. Νέος 
ακόμα στάλθηκε από τον στρατό στην 
Αμερική για μετεκπαίδευση. Για το χατήρι 
της μάνας του έψαξε και βρήκε τον θείο 
του, τον μόνο επιζώντα από τα αδέλφια 
της, ήδη ηλικιωμένο [πέθανε 2-3 χρόνια 
αργότερα]. Θείος κι ανηψιός έβγαλαν 
τότε μια φωτογραφία που η Κατερίνη 
δεν αποχωρίστηκε μέχρι τα στερνά  της.
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Η παλαική μας φωτογραφία

Στην φωτογραφία εικονίζεται ο Γεώργιος 
Μπουντάκης (Μπουντές) με την Αμπλά, 
την Αιγύπτια, που πουλούσε τα παστέλια 
και χορεύουν στο πανηγύρι του Προφήτη 
Ηλία στην πλατεία του χωριού. Όπως 
συνηθιζόταν τότε για να αρχίσει ο χορός 
έπρεπε να χορέψει ο Μπουντές την Αμπλά. 
Δίπλα, με τις γκιλότες και τα στιβάνια, είναι 
ο Κωστής Βρυωνάκης –Μπριουνοκωστής. 

Η πλατεία ήταν γεμάτη, τα τραπεζάκια όλα 
έξω και ο καφετζής δεν προκάνει να κερνά 
τσικουδιές με αρμυρό φιστίκι. Έφτασαν οι 
Αθηναίοι!

Άσπρες κορμάρες, μεγάλες κουρσάρες, 
και αέρα πρωτευουσιάνου!!

Ο καφετζής κρυφογελάει και εμφανίζει τα 
πρώτα συμπτώματα άγχους.

Ο Αθηναίος το ευχα-
ριστιέται, κέρασε όλη την 
παρέα διατάζει, κέρασε και 
τα παιδιά, τέτοιες τιμές που 
θα τις ξαναβρούμε!

Στην πλατεία απαγορεύ-
εται να μιλάς σοβαρά, ή με 
σοβαρό ύφος. Ο πλάτανος 
καταγράφει στα φύλλα του 
όλα τα μυστικά-και τα φύλλα 
κάποτε πέφτουν-όλες τις 
κλεψιές στο τάβλι, στα χαρ-
τιά, και όλη την κοινωνική 
κριτική που γίνεται από 
τους ειδικούς, έτσι... για να 
σκοτώνουν την ώρα τους. 

Στην πλατεία θα στα-
ματήσουν να διαλαλήσουν την πραμάτεια 
τους όλοι οι γυρολόγοι: μανάβηδες, ψαράδες, 
κοτοπουλάδες και γύφτοι. Κάποτε πέρναγαν 
και οι πολιτικοί μας για να μας σφίξουν 
δυνατά το χέρι, να μας κτυπήσουν ελαφρά 
την πλάτη και να παζαρέψουν την ψήφο μας.

Τώρα δεν τολμά να περάσει κανείς, και 
ειδικά αυτοί οι πονηροί πολιτευτές που 
μας φόρτωσαν σαν τούς γαϊδάρους από ένα 
μνημόνιο έκαστος λέγοντας μας πως είναι 
για το καλό μας. 

Στην πλατεία, ο επιστήμονας θα διασκεδάσει 
ακούγοντας το φιλοσοφημένο καλαμπούρι 
των γερόντων, και ο αγρότης θα αισθανθεί 
καλύτερα, πίνοντας την τσικουδιά του παρέα 
με τον γιατρό.

Στην πλατεία θα ακούσεις εξυπνάδες και 
βλακείες, μαγκιές και κακίες...κι όταν δεν 
είναι γεμάτη, μπορείς να χουζουρέψεις σε 
δύο τρεις καρέκλες. απολαμβάνοντας σαν 
τον πασά το ποτό σου.

Ο κύριος Μπούλης πίνει το πρωινό του 
καφεδάκι, καθισμένος πάντα σε πέντε καρέ-
κλες, σιγά-σιγά όμως του μένει μόνο μία. 

Όλοι επιδιώκουν να κάτσουν από δίπλα του, 
για να δουν από κοντά τι; Τι έχει παραπάνω 
από αυτούς και είναι μεγάλος;

Παραδίπλα μια παρέα αλλοδαπών εργα-
τών έχει γεμίσει το τραπεζάκι της με άδεια 
μπουκάλια μπύρας και ετοιμάζεται να πάει 
για ύπνο. 

Την επαύριον όλο και κάποιο μεροκάματο 
έχουν εξασφαλίσει κάτω από τον καυτό 
ήλιο, σε αντίθεση με τους ημεδαπούς που 
το βγάζουν στην δροσιά του πλατάνου. 

Καθώς βραδιάζει, η πλατεία γεμίζει, ο 
καφετζής ψιλοϊδρώνει, και οι παραγγελίες 
εκτελούνται στο περίπου, ο λογαριασμός 
και τα ρέστα το ίδιο.

Κανείς όμως δεν διαμαρτύρεται, και όλοι 
είναι ευχαριστημένοι.

Επτά «κούπες» πήγε γνωστός συνταξι-
ούχος και τελικά έκανε μόνο πέντε μπάζες!! 
Τις άλλες δύο τις πήρε ο από δίπλα ανοικτο-
μάτης που με τις λοξές ματιές που έριχνε 
στα χαρτιά του τού χρέωσε και κάσα και 
καπίκια. Παρ’ όλα αυτά εμφανίζει θεαματική 
πρόοδο εκμάθησης του παιγνίου, κάνοντας 
καθημερινά εντατικά μαθήματα στο ελεύθερο 
πανεπιστήμιο της πλατείας.

Πάνω στην μεγάλη οχλαγωγία, εμφανίζεται 
από το πουθενά ένας κοντακιανός Κινέζος, 
περνά απ΄όλα τα τραπεζάκια διαλαλώντας 
τις μαϊμούδες που κουβαλάει στο πανέρι του, 
και εξαφανίζεται με ελαφρά πηδηματάκια 

Στη μικρή πλατεία

χωρίς να πουλήσει ούτε μία.
Το βράδυ αργά, μεσόκοπες κυρίες με 

χαλαρή αυγουστιάτικη διάθεση, ψάχνουν 
τούς βαριεστημένους συζύγους τους. Ήρθε 
η ώρα της μάσας!!

Οι έχοντες της πλατείας θα προτιμή-
σουν κάτι το ελαφρύ -άς πούμε μια μεγάλη 

ψαρούκλα ψητή-, ενώ τα 
θύματα των μνημονίων, θα 
υποστηρίξουν τα ταβερνάκια 
του χωριού τους.

Ωραίο σουβλάκι θα ξεφω-
νίσει το παιδί. Καλή τιμή 
θα σκεφτεί ο μπαμπάς του.

Η πλατεία έχει αδειάσει. 
Ο καφετζής τακτοποιεί τα 
τραπεζάκια του και ετοιμά-
ζεται να κλείσει. Μια παρέα 
πιτσιρικάδων χαριεντίζεται 
κάτω από τον αιωνόβιο 
πλάτανο, 

παίζοντας κάθε λογής 
παιγνίδια με τα κινητά τους.

Μη παραπονιόμαστε 
όμως γιατί την ελευθερία 

και καλοπέραση που απολαμβάνουν, εμείς 
τους την δώσαμε απλόχερα, χαρίζοντας τους 
και τα δικά μας χαμένα ποσοστά.

Μη στερηθεί τίποτα το παιδί και νάχεις 
το νου σου μη χτυπήσει, ρητορεύει η μαμά. 
Δεν έσκισα τη γάτα από νωρίς, μουρμουρίζει 
ο μπαμπάς.

Φίλοι μπαμπάδες, όσο ζει η γάτα μην 
περιμένετε λευτεριά.

Την επόμενη μέρα μερικοί είναι μελαγ-
χολικοί, έφτασε η ώρα να εγκαταλείψουν 
την πλατεία και τον καφενέ, σαν κυνηγη-
μένοι πρόσφυγες φορτώνουν τις βαλίτσες 
στα αυτοκίνητά τους , και ετοιμάζονται να 
πάρουν το επόμενο παπόρι.

Για φέτος τέλος, ό,τι φάγαμε –φάγαμε, κι 
ότι δεν φάγαμε του χρόνου, οι όρνιθες, οι 
κόνικλοι, και τα αμνοερίφια μας τελείωσαν. 
Όλα σφαγιάστηκαν και καταβροχθίστηκαν, 
επειδή είχαν την ατυχία να βαπτιστούν 
ελευθέρας βοσκής. 

Έφυγαν οι Αθηναίοι, έφυγε το καλοκαίρι. 
Άντε και του χρόνου!! 

Γιώργης Καπριδάκης

Η βράβευση της ομάδας
Σε μια σεμνή τελετή που πραγ-

ματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου, 
το Δ.Σ. του  Πολιτιστικού Συλλόγου  
Αρμένων βράβευσε την ομάδα 
μπάσκετ εφήβων του χωριού 
μας για την κατάκτηση της 1ης 
θέσης στο εφηβικό ερασιτεχνικό 
τουρνουά μπάσκετ Τσιβαράς 2015 

και τους εύχεται πάντα επιτυχίες.
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Για 3η χρονιά πραγματοποιήθηκαν, στις 
21 Ιουνίου, οι Αγώνες Δρόμου "Τρέχουμε με 
τον Κοιλιάρη" που διοργανώνει ο Σύλλογος 
Δρομέων Υγείας Χανίων. Ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αρμένων έδωσε το παρόν στην 
εκδήλωση βοηθώντας στην οργάνωση του 
1ου μαθητικού φυσιολατρικού δρόμου και 
περιπάτου που είχε ως αφετηρία το όμορφο 
χωριό μας, ενώ εθελοντές από το χωριό 
μας βοήθησαν και στις άλλες διαδρομές.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων συμ-
μετείχε στην φιλανθρωπική εκδήλωση 
των Καλυβών «Κυριακή στις Καλύβες» 
με προσφορές εδεσμάτων από χωριανούς 
μας και από τις ταβέρνες του χωριού μας, 
«Διαδρομές», «Δροσοσταλιά», «Καρυδιά», 
«Τζίτζικας». Τους ευχαριστούμε όλους για 
τη συμμετοχή τους.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων τοπο-
θέτησε, στις 6 Μαΐου 2015, στον προαύλιο 
χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη 
Θεολόγου πινακίδα με το ιστορικό του 
ναού και φωτογραφίες από το εσωτερικό 
του. Η προγραμματισμένη από το σύλλογο 
σχετική πολιτιστική εκδήλωση ανήμερα της 
εορτής δεν πραγματοποιήθηκε, κατόπιν 
επιθυμίας του εφημέριου παπα- Μανώλη.

Κλήδονας 2015
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποι-

ήθηκε και φέτο από τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Αρμένων η αναβίωση του εθίμου του 
Κλήδονα. Το γλέντι έγινε στην πλατεία του 
χωριού μας, με τη συμμετοχή του συγκρο-
τήματος του Αντρέα Ιωάννου Πατεράκη, 
εγγονού των συγχωριανών μας, Νίκου 
και Ελισάβετ Πατεράκη. Την εκδήλωση 
άνοιξε η Πρόεδρος του Συλλόγου Κατεριάνα 
Τσιχλάκη, ακολούθησε το «άνοιγμα» του 
Κλήδονα με τις μαντινάδες και το κάψιμο 
του στεφανιού του Μάη, που ήταν κρεμα-
σμένο στην πλατεία του χωριού από την 
Πρωτομαγιά. Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι 
το πρωί. Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους 
όσους προσέφεραν την βοήθειά τους για 
την επιτυχία της βραδιάς. 

Δραστηριότητες του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αρμένων

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

αρίστευσαν φέτο:

Η Καλλιβρετάκη Μαρία του Εμμα-
νουήλ, Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου 
Βάμου, με βαθμό 18,8.

Η Χατζή Αριάδνη του Ευαγγέλου, Α’ 
τάξη του Γυμνασίου Βάμου, με βαθμό 
19 & 8/15.

Η Μαλεκάκη Βασιλική του Βασιλείου, 
Β’ τάξη του Γυμνασίου Βάμου, με 
βαθμό 19.

Η Χαιρετάκη Αργυρώ του Αναστα-
σίου, Β’ τάξη του Γυμνασίου Βάμου, 
με βαθμό 18 & 12/16.

Η Τσιτσιρίδη Ευφροσύνη του Χρήστο, 
Γ’ τάξη του Γυμνασίου Βάμου, με 
βαθμό 19 & 2/13.

Ο Παπασηφάκης Ευστράτιος του 
Ιωσήφ, Γ’ τάξη του Γυμνασίου Βάμου, 
με βαθμό 19 & 1/13.

Η Χαλβαδάκη Αικατερίνη του Βασι-
λείου, Γ’ τάξη του Γυμνασίου Βάμου, 
με βαθμό 18 & 10/13.

Η Νικοραράκου Μιχαέλα του Ιωάννη, 
Α’ τάξη του 2ου Γυμνασίου Χανίων, 
με βαθμό 20.

Η Νικοραράκου Μαρία του Ιωάννη, 
Γ’ τάξη του 2ου Γυμνασίου Χανίων, 
με βαθμό 19 & 11/13.

Η Σκανδάλη Ελεάνα του Γεωργίου (γιός 
του Νίκου), Β’ τάξη του 3ου Γυμνασίου 
Χανίων, με βαθμό 19 & 13/16.

Η Σκανδάλη Νεφέλη του Γεωργίου 
(γιός του Νίκου), Γ’ τάξη του 3ου 
Γυμνασίου Χανίων, με βαθμό 19 & 4/13.

Η Καλλιβρετάκη Αναστασία του Δημη-
τρίου, Α’ τάξη του 6ου Γυμνασίου 
Χανίων, με βαθμό  19 & 2/15.

Η Βιριράκη Μαρία του Αντωνίου, 
Α’ τάξη του 4ου Λυκείου Χανίων, με 
βαθμό 18,4.

Η Κοκογιαννάκη Μαρία του Γεωργίου, 
Γ’ τάξη του 4ου Λυκείου Χανίων, με 
βαθμό 18,2.

Τους ευχόμαστε πάντα να αριστεύουν.

Αριστεύσαντες

Η Στυλιανομανωλάκη Ελένη, του 
Τάσο και της Σμαράγδης, πήρε το 
πτυχίο της από το Τμήμα Προσχολικής 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
στη Ρόδο.

Η Στυλιανομανωλάκη Άννα, του 
Τάσο και της Σμαράγδης, πήρε πτυχίο 
Αγγλικών, Proficiency. 

Η Δεωνά Σταυρούλα, του Αβέρκιου και 
της Αδριάνης, πήρε πτυχίο Αγγλικών, 
Proficiency. 

Η Ορφανάκη Μαρία, του Μιχάλη και 
της Αργυρώς, πήρε πτυχίο Αγγλικών, 
Lower. 

Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και 
σύντομα να αξιοποιήσουν τα πτυχία τους.

Πήραν πτυχίο
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 «Λόγω των εσχάτως επελθουσών μεταβολών 
εις το εν Βάμω Γυμνάσιον, το εκπαιδευτικόν 
τούτον ίδρυμα κατέστη αδύνατον πλέον να 
λειτουργήση, καθόσον οι υπολειφθέντες τρεις 
τον αριθμόν καθηγηταί, δεν επαρκούσι. Προ 
του κινδύνου να διακόψη την λειτουργίαν του 
το Γυμνάσιον συνελθόντες οι κάτοικοι της 
επαρχίας Αποκορώνου εις συλλαλητήριον εν 
Βάμω, συνέταξαν και επέδωσαν εις τον Γεν. 
Διοικητήν και δια τούτου εις την Κυβέρνησιν 
ψήφισμα, παρακαλούντες όπως μεριμνήση αύτη 
δια την πλήρωσιν των κενωθεισών θέσεων, 
ίνα αποκατασταθή η κανονική λειτουργία του 
εκπαιδευτήριου τούτου. Ο αναπληρών τον 
Γενικόν Διοικητήν κ. Παπαλέκας ετηλεγράφησε 
αμέσως εις  το Υπουργείον συνιστών θερμότατα 
την δίκαιαν αίτησιν των κατοίκων διεβίβασε 
δε συγχρόνως τηλεγραφικώς και αντίγραφον 
του επιδοθέντος αυτώ ψηφίσματος..» 

(Εφημερίδα “Νέα Έρευνα”,  αριθ. 2489 / 
24-3-1921)

Σχεδόν ένας αιώνας αργότερα, από το 
πιο πάνω δημοσίευμα στον τοπικό τύπο 
της εποχής και συνεχίζουν τα γραφόμενα 
να είναι τόσο επίκαιρα. Σαν να άλλαξαν 
ελάχιστα  πράγματα στο χώρο της παιδείας, 
η οποία συνεχίζει ανηλεώς να παλεύει  
με τον ίδιο της τον εαυτό, αγωνιζόμενη 
να ξεπεράσει τις συνεχώς εμφανιζόμενες 
δυσκολίες. 

Στο πρώτο μέρος της ιστορικής αναφοράς 
για το Γυμνάσιο Βάμου (ΧΝ, 24 Οκτωβρίου 
2014), έγινε παρουσίαση της πορείας τού 
εν λόγω σχολείου μέσα στο χρόνο, από την 
ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Ένα από τα 
ιστορικότερα επαρχιακά σχολεία της Κρή-
της (1883 πρώτη επίσημη αναφορά με μία 
Γυμνασιακή τάξη) συνεχίζει αδιάκοπα την 
παρουσία του στο χώρο της εκπαίδευσης 
στον Αποκόρωνα, διαδραματίζοντας πολλές 
φορές σπουδαίο ρόλο και στον τομέα του 
πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή. 

Με αφορμή το 1ο Μαθητικό Συνέδριο, 
που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες 
στα Χανιά, με τίτλο «Η ιστορία της Μέσης 
Εκπαίδευσης στην Κρήτη», γίνεται σε αυτό 
-το 2ο σημείωμα- μια προσπάθεια προ-

Γυμνάσιο Βάμου... σκαλίζοντας τ’ αρχεία του

Όταν τα σχολεία γράφουν ιστορία... (Μέρος δεύτερο)

σέγγισης της σχολικής ζωής εκ των έσω, 
ξεφυλλίζοντας Μητρώα, Μαθητολόγια, 
Γενικούς Ελέγχους, Ποινολόγια, αποκόμματα 
και κάθε είδους έντυπο που θα μπορούσε 
να μαρτυρήσει καλά κρυμμένα μυστικά 
χρόνων πολλών.    

Στα γυμνασιακά χρόνια ανήκουν οι κανό-
νες λειτουργίας του σχολείου, οι ποινές, οι 
εκδρομές, οι αθλητικές δραστηριότητες, η 
ίδια η φοίτηση στο σύνολό της. 

Ο κανονισμός του σχολείου αλλάζει 
μέσα στο χρόνο ανάλογα με την εκάστοτε 
νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας περί 
συμπεριφοράς και εμφάνισης των μαθητών 
αλλά και με τους ηθικούς κανόνες της κοι-
νωνίας και του περίγυρου. Για παράδειγμα, 
η ενδυμασία  που άλλοτε έπρεπε να είναι 
τυποποιημένη και ομοιόμορφη, σήμερα η 
επιλογή της θεωρείται αναφαίρετο δικαίωμα 
των μαθητών. Με δεδομένο πως οι μαθητές 
πήγαιναν στο σχολείο μετά από πολύωρη 
και περιπετειώδη πεζοπορία - πολλοί από 
αυτούς ξυπόλητοι και ρακένδυτοι - αλλά και 
επέστρεφαν στο σπίτι με τον ίδιο τρόπο, 
όλα τα παραπάνω αποκτούν ξεχωριστό 
ενδιαφέρον. 

Απόσπασμα από τον κανονι-
σμό του σχολείου το  1967...
Εν Βάμω και εν τω γραφείω του Γυμνασίου, 

σήμερον την 20ην Οκτωβρίου 1967, συνήλθεν 
ο Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών, όπως 
λάβη γνώσιν της σχετικής εγκυκλίου της 
Γενικής Επιθεωρήσεως περί καταρτισμού 
του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου 
ο οποίος συνταχθείς έχει ως εξής:

• Άπαντες οι μαθηταί του Γυμνασίου υπο-
χρεούνται να φέρωσι παντού και πάντοτε το 
σήμα του Σχολείου  (κονκάρδα με γλαύκα και 
τα γράμματα Γ.Β.) και τον αριθμόν.

• Άπαντες οι μαθηταί υποχρεούνται  να 
προσέρχονται μετά την κρούσιν του κώδωνος 
ταχέως και αθορύβως εις την πρωϊνήν προσευ-
χήν, διαρκούσης της οποίας θα ευρίσκωνται 
εν στάσει προσοχής και μετά του προσήκοντος 
προς την ιερότητα της στιγμής σεβασμού.

• Η κυκλοφορία των μαθητών κατά μεν τη 
χειμερινήν περίοδο είναι η 8 (ογδόη) εσπερινή 
από δε  της 1ης Μαΐου η ενάτη και ημίσεια 
(9 ½) εσπερινή.

• Απαγορεύεται εις τους μαθητάς να συχνά-
ζωσιν εις τους κινηματογράφους, τα καφενεία 
και σφαιριστήρια και εις άλλα ύποπτα και 
θορυβώδη κέντρα.

Όσοι  παρέβαιναν τον κανονισμό του 
σχολείου τιμωρούνται αναλόγως…

Στις 12-17 Ιουλίου 1928 πραγματοποιείται 
στα Χανιά το Α΄ Παιδαγωγικό Συνέδριο των 
εν Κρήτη Λειτουργών της Μέσης Εκπαίδευ-
σης. Κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, 
ο Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Βάμου, 
Στέφανος Μυλωνάκης αναφέρει μεταξύ 
άλλων στην εισήγησή του: «...το σημερινόν 

γυμνάσιον λησμονεί ότι το σχολείο είναι 
ζωή, χαρά και όχι νέκρα. Ελλείπει από 
αυτό η συναισθηματική όψις των ενεργών 
γνώσεων, ελλείπει η δημιουργική δράσις, 
ελλείπει η πράξις και πανταχού διαπρέπει 
η απομνημόνευσις και ουδέν περισσότερον. 
Η εξωσχολική ζωή δεν χαιρετίζεται ευπροσ-
δέκτως και το παράδειγμα του διδασκάλου 
δεν εκτιμάται δεόντως...»

Ανέκαθεν τα πρακτικά του σχολείου τρά-
βαγαν το ενδιαφέρον μαθητών, καθηγητών 
και ερευνητών μιας και στις κιτρινισμένες, 
από το χρόνο, σελίδες τους, καταγράφονταν 
με κάθε λεπτομέρεια και φυλάσσονταν από 
τα αδιάκριτα βλέμματα, τα καλώς και κακώς 
κείμενα του μαθητικού βίου.    

Ποινολόγιο... ο τρόμος του 
μαθητή...

«Σήμερον την 14ην του μηνός Μαρτίου 
του έτους 1970 και ημέραν Σάββατον, 
συνελθών εν τω Γραφείω του Γυμνασίου 
ο Σύλλογος των Καθηγητών εις συνεδρίαν 
και λαβών υπ’ όψιν προφορικών αναφορών 
καθηγητριών ότι αι μαθήτριαι της Δ΄ τάξεως 
Β.Π. και Ν.Ε. κατά τας απογευματινάς ώρας 
της Παρασκευής 13ης Μαρτίου και καθ’ όν 
χρόνον αύται ώφειλον να ευρίσκονται εις 
το χωρίον των, εθεάθησαν μετά νεαρού εις 
τόπον και θέσιν έξωθεν της κωμοπόλεως 
Βάμου, πράγμα το οποίον είχεν ως συνε-
πείας τα δυσμενή σχόλια των διαβατών και 
γενικώς αποτελεί πράξιν ήτις απάδει προς 
την ιδιότητα της μαθητρίας, Αποφασίζει:

Πρώτον: Τιμωρεί την Β.Π. λίαν επιεικώς 
και λόγω της καλής μέχρι σήμερον διαγωγής 
ταύτης δια της ποινής της τετραημέρου απο-
βολής, επιφυλασσόμενος να χαρακτηρίσει την 
διαγωγήν ταύτης αναλόγως της περαιτέρω 
συμπεριφοράς της.

Δεύτερον: Τιμωρεί ομοίως την μαθήτριαν 
Ν.Ε. δια της αύτης ως άνω ποινής της τετραη-
μέρου αποβολής και επιπλέον λαβών υπ’ όψιν 
το γεγονός ότι η ως άνω μαθήτρια επανηλειμ-
μένως έχει δώσει αφορμάς αφορώσας εν γένει  
εις την συμπεριφοράν της εν τω σχολείω και 
εκτός αυτού, χαρακτηρίζει την διαγωγήν της 
ως Κοσμίαν.

Ο χρόνος μοιάζει να μην αγγίζει την 
αυστηρότητα και τις ποινές. Τρία χρόνια 
αργότερα διαβάζουμε...

• 2/μερος αποβολή από 6 έως και 7/4/1973 
στον Γ…. Ιωάννη και στον Π…. Χαράλαμπο διότι 
απεχώρησαν προ της υποστολής της σημαίας.

• 5/μερος αποβολή από 30/5/1973 έως 
3/6/1973 στον Β…. Πέτρο και τον Π….. Μιλτι-
άδη λόγω απρεπούς  συμπεριφοράς εντός της 
τάξεως (έρριπτον εις τας  μαθητρίας ρεβίθια). 

• 8/μερος αποβολή από 7/6/1973 έως 14/6/1973 
στον  Π…. Αντώνιο διότι δια μαχαιριδίου κατέ-
στρεψε τον φλοιόν των πεύκων του άλσους 
του Γυμνασίου. 

 Η αυστηρότητα των παρελθόντων χρόνων, 

1936 - Στην αυλή του «Κουμεσιώνα» του 
πρώτου κτηρίου που στεγάστηκε το Γυμνάσιο 
Βάμου. Οι μαθήτριες με την επίσημη στολή 
του σχολείου και τα αρχικά ΓΒ κεντημένα 
στο πέτο.  

Γράφει η
Ειρήνη Καλαϊτζάκη
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οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι μαθητές 
στη μεταφορά τους αλλά και το φορτωμένο 
πρόγραμμά τους, ξεχνιόνταν στη θέα του 
απολυτηρίου που πρέπει να σημειώσουμε 
ότι κατείχε τη θέση των σημερινών πτυχίων. 

Οι Γυμναστικές Επιδείξεις του Γυμνασίου 

Βάμου αποτελούσαν το ύψιστο πολιτιστικό 
και καλλιτεχνικό γεγονός του έτους για 
την επαρχία Αποκορώνου. Μαθητές και 
μαθήτριες με ομοιόμορφες στολές, παρα-
τάσσονταν στο χώρο του Γυμναστηρίου και 
σε άψογους σχηματισμούς έδιναν δείγματα 
συνεργασίας και ήθους και παράλληλα 
αποδείκνυαν ότι ο αθλητισμός μπορεί να 
συμβαδίσει με τη μόρφωση.

Πάντοτε για το Γυμνάσιο Βάμου οι εκδρο-

μές είτε αυτές γίνονταν στη φύση είτε σε 
κάποιο αρχαιολογικό χώρο, είχαν βαθιά 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κάθε εκδρομή 
στα χωριά του Αποκόρωνα είχε τα στοιχεία 
του καινούργιου, της δημιουργίας, της 
διδασκαλίας, της έρευνας. Την τιμητική 
τους είχαν τα Δρυδάκια, το Καλαμίτσι, 
ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Ματθαίος, η 
Λιτσάρδα, οι Καλύβες, η Μακρά Πεζούλα, 
ο Άγιος Μάμας, το Γαβαλοχώρι, η Κάινα 
και τα Τσικολιανά. Από όλες όμως τις 
εκδρομές δεν έλλειπε ποτέ η διασκέδαση, ο 
χορός, το τραγούδι μαθητών και καθηγητών 
αλλά και τα ευτράπελα. Οι μαθητές και οι 
καθηγητές του Γυμνασίου Βάμου όχι μόνο 
συμμετείχαν στα κοινωνικά δρώμενα αλλά 
τα διαμόρφωναν και τα καθιέρωναν.

Μεγάλη γιορτή για την Επαρχία Αποκορώ-
νου αποτελούσαν τα «Παναποκορώνια». 
Πανεπαρχιακοί αγώνες εις ανάμνηση της 
απελευθερώσεως του Αποκόρωνα από τον 
Τουρκικό ζυγό. Ήταν πρόταση του αείμνηστου 
Γυμνασιάρχη Ιωάννη Κλωνάρη και είχαν 
καθοριστεί να εορτάζονται την 3η Κυριακή 
κάθε Μάη με το Βασιλικό Διάταγμα 149/17-
2-1961. Στον πρώτο εορτασμό, μεταξύ των 
άλλων προσκεκλημένων, παραβρέθηκε και 
ο πρίγκιπας Πέτρος, γιος του αρμοστή της 
Κρήτης πρίγκιπα Γεωργίου, από τον οποίο 
ο Κλωνάρης είχε ζητήσει να έρθει  ντυμένος 
Κρητικός με τα μεϊντανογέλεκα, την κεντητή 
κάπα και το ασημωτό Κρητικό μαχαίρι.

Τα χρόνια περνούν μα οι αναμνήσεις 
μένουν ζωντανές να θυμίζουν στον καθένα 
πως τα μαθητικά χρόνια είναι τα ομορφό-
τερα του ανθρώπου ακόμα και μέσα από 
δυσκολίες. 

Στα πλαίσια της ερευνητικής διαδικασίας 
για το παρελθόν του Γυμνασίου Βάμου, 
δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θέλησαν να 

καταθέσουν τις αναμνήσεις τους από τα 
μαθητικά τους χρόνια. 

• 78 χρονών σήμερα ο κ. Χαράλαμπος 
εξομολογείται:  «Είχαμε έναν καθηγητή, 
ο οποίος αργότερα έγινε επίσκοπος, και 
ήταν φιλόλογος στο σχολείο. Τα παιδιά που 
έρχονταν ξυπόλητα με τα πόδια το χειμώνα 
από το κρύο και την παγωνιά δεν μπορούσαν 
ούτε μολύβι να κρατήσουν για να γράψουν. 
Ειδικά τότε που δίναμε εξετάσεις του εξαμήνου 
και είχε βαρυχειμωνιά, ο καθηγητής αυτός 
μας είπε να βγούμε ανάμεσα στα θρανία και 
τους διαδρόμους και να χορεύουμε για να 
μπορέσουμε να ζεσταθούμε, έστω και λίγο 
και να γράψουμε. Λόγω των συνθηκών, μετά 
την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Γερ-
μανούς και όλης της Ελλάδας, είχαμε πολλές 
ελλείψεις. Ούτε τετράδια υπήρχαν, ούτε βιβλία, 
ούτε τίποτα. Ωστόσο είχαμε την αγάπη των 
καθηγητών μας, οι οποίοι μας στήριζαν και μας 
βοηθούσαν. Μάλιστα, είχαμε έναν καθηγητή 
που έφερνε όλη την αλληλογραφία του και μας 
έδινε διάφορες ασκήσεις και τις λύναμε πάνω 
σε παλιούς φακέλους αλληλογραφίας, αφού 
δεν είχαμε τετράδια.»

• 65 χρονών σήμερα ο κ. Γιάννης αφη-
γείται: «Θα ήταν Σεπτέμβριος του 1965 όταν 
μετά τον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς, ο τότε νεοτοποθετηθής διευθυντής 
Συνεφάκης Χρήστος (με το παρατσούκλι Bestias 
δηλαδή το Θηρίο) ανακοίνωνε τις προγραμμα-
τικές του δηλώσεις με οδηγίες και συμβουλές 
προς τους μαθητές, οπότε κάποια στιγμή είπε: 
«Όστις οραθεί ρυπαίνων τους τοίχους ή θραύων 

τους υαλοπίνακας (τζάμια) όλωλε!». Εγώ τότε 
που βρισκόμουν στην πρώτη σειρά, ξεράθηκα 
στα γέλια από τον παρακείμενο όλωλε που δεν 
ήξερα και τι σήμαινε. Ο διευθυντής αμέσως 
αντέδρασε και ρώτησε: «Τις καγχάζει;». Τότε 
σήκωσα το χέρι μου και παραδέχτηκα το 
σφάλμα μου. Ο διευθυντής με απέβαλε δύο 
ημέρες! Ένα μήνα αργότερα και κατά το μάθημα 
των Λατινικών, επειδή καθυστέρησα να μπω 
στην αίθουσα ο διευθυντής με ρώτησε: «Πώς 
λέγεσαι κύριε;». Όταν του είπα το επώνυμό μου, 
με θυμήθηκε και μου απάντησε: «Α! Παλαιόν 
κάθαρμα!». Αυτή τη φορά φρόντισα να γελάσω 
από μέσα μου. Ο ίδιος καθηγητής μια μέρα 
καθώς έκανε μάθημα στην έκτη τάξη και ενώ 
μέσα στην αίθουσα επικρατούσε πανδαιμόνιο, 
απευθυνόμενος προς τους μαθητές είπε: «Έχω 
διέλθει κύριοι όλα τα Γυμνάσια ολοκλήρου 
της Ελλάδος, βρωμερότερα υποκείμενα από 
ταύτην την τάξην  και την τετάρτην (τάξη) δεν 
έχουν ιδει οι οφθαλμοί μου». Δεν χρειάζεται να 
αναφέρω ότι στην τετάρτη τάξη πήγαινα εγώ.  
Ωστόσο αξέχαστοι θα μου μείνουν δύο καθη-
γητές. Ο ένας είναι ο φιλόλογός μας Ερατωσθέ-
νης Καψωμένος από τον 
Αλικιανό, ο οποίος ήταν 
υπέρμαχος της δημοτικής 
γλώσσας, οπαδός της νέας 
παιδαγωγικής, αγαπητός 
στους μαθητές, άνοιγε 
διάλογο μαζί τους, τους 
ζητούσε να του φέρουν 
ιστορίες, μύθους, θρύλους, 
λαϊκές διηγήσεις, ριζίτικα 
τραγούδια από την περιοχή 
τους, τα οποία συγκέντρωνε 
και αργότερα εξέδωσε και 
βιβλία. Και φυσικά ο αείμνη-
στος Γυμνασιάρχης Γιάννης 
Κλωνάρης ο οποίος ήταν 
πράγματι παιδαγωγός και 
διατηρούσε πάντα φιλικές σχέσεις με τους 
μαθητές του, διοργανώνοντας εκδρομές στα 
χωριά και κάνοντας συχνά αποκαλυπτήρια 
μαρμάρινων στηλών στις πλατείες των χωριών 
μας, αφιερωμένων κυρίως σε αγωνιστές της 
αντίστασης και επιφανείς προσωπικότητες».

Κλείνοντας αυτό το ιστορικό σημείωμα 
κάνουμε μια μικρή αναφορά σε απόσπασμα 
από την έκθεση λειτουργίας του σχολείου το 
1965 προς τον Γενικό Επιθεωρητή Μέσης 
Εκπαίδευσης της ΙΖ’ Εκπαιδευτικής Περι-
φέρειας (το έγγραφο προέρχεται από το 
αρχείο του 1ου Γενικού Λυκείου Χανίων). 

«Εθεσπίσαμε από την αρχή του σχολικού 
έτους τας επισκέψεις εις τα δωμάτια των 
μαθητών των καταγομένων εκ χωρίων και 
διαμενούντων εις Βάμον, υπό ομάδας καθη-
γητών κατά τας νυχτερινάς ώρας. Κατά τας 
επισκέψεις μας ταύτας παρακολουθήσαμεν 
τον τρόπον μελέτης των μαθητών μας, ως 
και τους όρους διαβιώσεως αυτών. Τούτον 
εύρομεν επωφελές, διότι οι μαθηταί ηνα-
γκάζοντο να μελετούν και να παραμένουν 
εις τα δωμάτιά τους εκ του φόβου μήπως 
δεν επιτύχωμεν αυτούς εις τα δωμάτιά τους 
κατά τας επισκέψεις μας ταύτας.»
-------------------------------------------------------
ΠΗΓΕΣ:   Κλωνάρης Γιάννης, Ο Βάμος 

στις αρχές του αιώνα μας 
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης 
Αρχείο Γυμνασίου Βάμου

Εκδρομή στο Αρκάδι το 1936

1961 – Πρώτος Εορτασμός των Παναπο-
κορωνίων. Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα 
πρίγκιπας Πέτρος... αναφέρει η φωτογραφία

Γυμναστικές επιδείξεις: πάνω του 1966, κάτω 
του 1956

Εν Βάμω 1927 - 
Ενθύμιο Μαθητι-

κού Βίου 
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Έγινε  και φέτος στις 22 Αυγούστου 
το πρωί, μετά από μικρή διακοπή, η 
καθιερωμένη Θεία Λειτουργία στο 
εξωκλήσι του Αγίου Αντωνίου. 

Την Λειτουργία τέλεσε ο νέος εφη-
μέριος του χωριού μας, παπα Αντώ-
νιος Παπαδοκοκολάκης, υπέρ υγείας 
των ανθρώπων του χωριού μας, των 
απανταχού Αρμενιανών και όλου του 
κόσμου. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή 
του κόσμου και φέτος. Ο παπα Αντώ-
νης ευλόγησε τους άρτους και τα 
διάφορα εδέσματα που προσέφεραν 
οι άνθρωποι του χωριού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με έξοδα αλλά 
και προσωπική εργασία του Μανώλη 
Πολυχρονάκη, κατασκευάστηκε τοιχίο 
και ξύλινο παγκάκι περιμετρικά του 
περίβολου και η σύνδεση του νερού 
έγινε από το Δημήτρη Αβερκάκη.

Στις 20 Μαΐου 2015 ήρθε στον κόσμο 
το έβδομο κατά σειρά εγγόνι του Αντώνη 
Καλλιβρετάκη. Το δώρο αυτό του χάρισαν 
ο γιος του Γιώργος Καλλιβρετάκης και 
η νύφη του Αφροδίτη Βλασταρίδου. Γι 
αυτό το γεγονός τους συγχαίρουμε και 
ευχόμαστε να είναι πάντα καλά. 

Λίγες μέρες 
αργότερα, στις 
24 Μαΐου, η 
εγγονή του, 
Δήμητρα Μαρα-
γκουδάκη κόρη 
της Κυριακής 

και του Γιώργου, συμμετείχε στο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ» ως 
εισηγήτρια με τη Μεταπτυχιακή Διπλω-
ματική της εργασία που κρίθηκε άξια 
δημοσίευσης. Η εργασία είχε τίτλο: «Η 
εκπαιδευτική αξιοποίηση του ιχνογρα-
φήματος στους μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες και η στάση των εκπαιδευτικών». 
Το συνέδριο έλαβε χώρα στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου στην Αθήνα.

Εκδήλωση μνήμης και  
τιμής στο Σπύρο Μπλαζάκη 

Εκδήλωση διορ-
γάνωσε το ΚΚΕ, σε 
συνεργασία με το 
Παράρτημα Χανίων 
της Πανελλήνιας 
Ένωσης Αγωνιστών 
Εθνικής Αντίστασης 
και Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας 

(ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ) στις 19 Αυγούστου, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για 
τα 100 χρόνια από την ίδρυση του 
ΚΚΕ και των 70 χρόνων από την 
Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των 
Λαών. Η εκδήλωση έλαβε χώρα 
στη θέση “ξυλοκαμάρα” στο δρόμο 
Καλυβών-Αλμυρίδας, πάνω από 
την Κερά όπου είχε δοθεί χτύπημα 
στους Γερμανούς από την ομάδα 
του τοπικού ΕΛΑΣ, με επικεφαλής 
το Σπύρο Μπλαζάκη. Εκ μέρους 
της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ μίλησε ο Βαγγέλης 
Καβρουλάκης κάνοντας αναδρομή 
στη δράση του Μπλαζάκη. Στο χώρο 
αναρτήθηκε τιμητική πλάκα.

Η Παναγιά  
η "Σκορδυλιανή"

Μαρτυρίες αναφέρουν πως εδώ 
υπήρχε μικρή παλιά εκκλησία, αγι-
ογραφημένη. Όταν ο κάτοχος του 
μετοχιού, αείμνηστος Περράκης, το 
αγόρασε πριν τον πόλεμο και ξεκίνησε 
τις εργασίες, προσπάθησε να διασώσει 
το ναό ο οποίος βρισκόταν σε άσχημη 
κατάσταση. Αυτό κατέστη αδύνατο 
και έτσι τον γκρέμισε χτίζοντας στη 
θέση του έναν καινούργιο. 

To Γενέσιο της Παναγίας σήμερα, 

και γιορτάζει ένα δικό μας εκκλησάκι. 
Ανάμεσα στις Καλύβες και στους 
Αρμένους, στην τοποθεσία «Σκορ-
δυλιανή», σε ένα κατάφυτο - κατα-
πράσινο μετόχι! 

Εκεί, που πριν από 93 χρόνια βρή-
καν καταφύγιο και μια ζεστή αγκαλιά 
Σμυρνιοί, Βουρλιώτες, Αϊβαλιώτες 
και λοιποί Μικρασιάτες! 

Και κάθε χρόνο βρίσκομαι εκεί 
σιωπηλή για να τιμήσω τη χάρη Της 
αλλά και για να φέρω για άλλη μια 
φορά στη μνήμη μου τα παθήματα 
του Ελληνισμού και τα δικά σου 
παππού μου. 

Η ύπαρξη του μετοχιού λέγεται 
πως συνδέεται με την εγκατάσταση 
της Βυζαντινής αρχοντοοικογένειας 
των Σκορδύληδων που έστειλε στην 
Κρήτη το 1082 ο αυτοκράτορας Αλέξιος 
Κομνηνός. Βρέθηκαν θεμέλια παλαιών 
οικημάτων και υπολείμματα πύργου. 

Σήμερα, το συγκρότημα πλήρως 
ανακαινισμένο, φιλοξενεί εκδηλώ-
σεις πολιτισμού αλλά και κοινωνικές 
εκδηλώσεις. 

ΚαλαΪτζάκη Ειρήνη

Εκδήλωση της ΚΝΕ στους 
Άγιους Πάντες

Το 41ο φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή 
τίμησε τον Αποκόρωνα με την παρου-
σία του.

Στους Άγιους Πάντες, ή κατά κόσμο 
Μπαμπαλή, πραγματοποιήθηκε το 
φεστιβάλ της ΚΝΕ, στις 11 Αυγούστου. 
Στην πλατεία του χωριού στήθηκε 
έκθεση φωτογραφίας, βιβλιοπωλείο, 
και έγινε η κεντρική πολιτική ομιλία, 
από το βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ 
Μανώλη Συντιχάκη. Ακολούθησε 
κρητικό.

Σύνθημα του Φεστιβάλ οι στοίχοι 
του Ναζίμ Χικμέτ:

Την ορμή μας την έχουμε,  
απ’ τους αιώνες.

Θα βγούμε νικητές κι ας είναι 
οι θυσίες μας βαριές.

Οικογενειακές χαρές

Η Θεία Λειτουργία  
στον Άγιο Αντώνιο

Ο χώρος των εκδηλώσεων με φόντο τα 
επιβλητικά Λευκά Όρη

Φωτογραφία από τον φετινό εσπερινό
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που εξυπηρετούσε τους πάντες, «όργωνε» 
όλη την επαρχία Αποκορώνου μέχρι και 
τα Κεραμειά και είναι γνωστό ότι θερά-
πευε όλους τους φτωχούς δωρεάν».Για 
τον λόγο αυτό, αποκαλούσαν τον γιατρό 
«Άγιο Παντελεήμονα». «Μάλιστα, επειδή 
πολιτεύονταν και είχε εκλεγεί στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο με την Ένωση Κέντρου το 
1963 και το 1964, έγραφαν στους δρόμους 
«ψηφίστε τον Άγιο Παντελεήμονα» χωρίς 
να γράφουν καν το όνομά του» ανέφερε ο 

κ. Σ. Μιχελογιάννης.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων 

Αποκόρωνα και εκπρόσωπος του Συλλόγου 
«Κριτοβουλίδης», 
Γιάννης Τερεζάκης, 
επεσήμανε ότι ο 
Μιχελογιάννης 
υ π ή ρ ξ ε  « έ να ς 
γ ιατρός  χωρίς 
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά 

σύνορα και χωρίς 
όρια προσφοράς.

Ο εκπαιδευτικός Λεωνίδας Βεγλιρής 
ανέφερε ότι ο Γιώργος Μιχελογιάννης 
χαρακτηρίζονταν από την καλοσύνη του 
ως άνθρωπος και από την επιστημονική 
του επάρκεια: «Όλοι τον θυμούνται, ακόμα 
και οι πέτρες τον ήξεραν στον Αποκόρωνα. 
Έχει γίνει ένας θρύλος κι όταν ζούσε και 
μετά τον θάνατό του».

Για τεράστιο έργο ιατρικό και κοινωνικό 
έκανε λόγο στον χαιρετισμό της η πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων κα 
Τσιχλάκη υπογραμμίζοντας την προσφορά 
του Γιώργου Μιχελογιάννη «προς τις σημα-
ντικότερες προσωπικότητες μέχρι τους πιο 
ταπεινούς ανθρώπους που τον είχαν ανάγκη».

Η βουλευτής Χανίων Βάλια Βαγιωνάκη 
ανέφερε στον χαιρετισμό της ότι η επαρχία 
του Αποκόρωνα οφείλει πολλά στον γιατρό 
Μιχελογιάννη, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων: 
«΄Εχω γνωρίσει πολλούς που βλέπουν 
την ιατρική ως λειτούργημα, αλλά αυτός 
βρίσκεται στην κορυφή».

Ο πρώην βουλευτής Χρήστος Μαρ-
κογιαννάκης επεσήμανε, ότι ο Γιώργος 
Μιχελογιάννης «διακόνησε την τοπική 
κοινωνία και υπήρξε επί σειρά δεκαετιών 
σημείο αναφοράς».

Το παραπάνω κείμενο στηρίχτηκε σε ρεπορ-
τάζ της εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα» 

Εκδήλωση αφιέρωμα για τον ανθρω-
πιστή ιατρό Γεώργιο Μιχελογιάννη 
(1901 – 1996), που επί 50 και πλέον 
χρόνια υπηρέτησε με αγάπη και ανιδιο-
τέλεια τους ανθρώπους του Αποκόρωνα, 
διοργάνωσε ο Δήμος Αποκορώνου σε 
συνεργασία με το Κτήμα “Διαδρομές”, 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρμένων 
και τον Σύλλογο Αρμενιανών Αττικής 
“ο Κριτοβουλίδης” στις 7 Αυγούστου 
στους Αρμένους.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επιμνη-
μόσυνη δέηση στην πλατεία Γεωργίου 
Μιχελογιάννη, και στη συνέχεια στο 
Κτήμα “Διαδρομές”: χαιρετισμούς, 
ομιλίες και φιλοξενία των παρευρι-
σκομένων. 

Σημειώνεται ότι ο Γεώργιος Μιχελο-
γιάννης είχε εκλεγεί βουλευτής με την 
Ένωση Κέντρου το 1963 και το 1964. 

Άνθρωπος του καθήκοντος και της κοι-
νωνικής προσφοράς σε καιρούς δύσκολους, 
ο  γιατρός Γιώργος Μιχελογιάννης (1901 
– 1996) αποτέλεσε πρότυπο ανθρωπιστή 
ανοίγοντας δρόμους αλληλεγγύης, που 
κρίνονται αναγκαίοι και στη σημερινή 
δύσκολη συγκυρία που περνά η Ελλάδα.

Το έργο και η πολύπλευρη επιστημονική, 
κοινωνική και πολιτική προσφορά του 
στον Αποκόρωνα, τιμήθηκε σε ιδιαίτερη 
εκδήλωση στους Αρμένους. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την τέλεση, από 
τον μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώ-
νου κ. Δαμασκηνό, επιμνημόσυνης δέησης 
στην προτομή του γιατρού Μιχελογιάννη 
στους Αρμένους.

Εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι της 
περιοχής υπογράμμισαν την ανιδιοτελή 
προσφορά του γιατρού Μιχελογιάννη, που 
για περισσότερα από 50 χρόνια υπηρέτησε 
ως γιατρός την επαρχία του Αποκόρωνα.

«Σήμερα τιμάμε έναν ανθρωπιστή, έναν 
άνθρωπο, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του 
για τον συνάνθρωπό του, προσφέροντας 
τις υπηρεσίες και τις γνώσεις με ανιδιο-
τέλεια στους Αποκορωνιώτες», σημείωσε 
ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος 
Κουκιανάκης.

Ο ανιψιός 
του Γ. Μιχε-
λ ο γ ι ά ν ν η , 
πρώην βου-
λευτής Σήφης 
Μιχελογιάννης, 
ευχαρίστησε 
τον Δήμο και 
τους τοπικούς φορείς των Αρμένων για 
την εκδήλωση προς τιμήν του γιατρού 
Μιχελογιάννη, ενώ ανέφερε μεταξύ άλλων: 
«Ο γιατρός Μιχελογιάννης ήταν πρώτα απ’ 
όλα ανθρωπιστής. Ήταν ένας άνθρωπος 

Το πανηγύρι της Παναγίας 
τον Δεκαπενταύγουστο 

Σημείο συνά-
ντησης όλων 
των Αρμενια-
νών αποτέλεσε 
και  φέτος η 
γιορτή της Κοί-
μησης της Θεο-
τόκου, τον Δεκαπενταύγουστο στο 
χωριό μας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα 
και μέσα σε κλίμα θρησκευτικής 
κατάνυξης και ευλάβειας τελέσθηκε 
ο εσπερινός και ανήμερα η Θεία 
Λειτουργία, από το νέο εφημέριο 
της Ενορία μας παπά Αντώνη Νικο-
λακάκη, τον προηγούμενο εφημέριο 
παπά Μανώλη Νικολακάκη και το 
συγχωριανό μας παπά Μανώλη 
Καβρουλάκη.

Εκδήλωση στους Αρμένους για τον γιατρό Γεώργιο 
Μιχελογιάννη (1901 – 1996) 
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Αντώνης ήταν παντρεμένος 
με την Μαρία Τερεζάκη, το 
γένος Βάππα, και πατέρας του 
Πέτρου, του Σταύρου και του 
Αναστάσιου.

Πέθανε στους Αρμένους και ετάφη στις 6 
Σεπτεμβρίου 2015 στον Ιερό Ναό Προφήτη 
Ηλία Αρμένων, ο Νικόλαος Βιριράκης, 
ετών 89. Ο Νίκος ήταν σύζυγος της Σμα-
ράγδης και πατέρας της Κορνηλίας.

Πέθανε και ετάφη στις 26 Ιουλίου 2015 στο 
Παλαιλώνι, η Ελένη Βροντάκη το γένος 
Γιάννη Καβρουλάκη, ετών 75.

Πέθανε και ετάφη στις 25 
Ιουνίου 2015 στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Φωτεινής Χανίων, 
ο Εμμανουήλ Κουλουριδά-
κης, ετών 80. Ο Εμμανουήλ 
ήταν σύζυγος της Τόνιας, 
το γένος Κουτσουπάκη, και 

πατέρας του Σπύρο, του Παύλο και 
της Στέλλας.

Πέθανε και ετάφη στις 14 Ιουλίου 2015 
στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αρμένων, 
η Μαρία χήρα Εμμανουήλ Μαντωνα-
νάκη, ετών 100. Η Μαρία ήταν μητέρα 
του Στέλιο και του Νίκο.

Στις 2 Αυγούστου 2015 έφυγε από την ζωή 
ο Αντώνιος Π. Τερεζάκης ετών 76. Ο 

Αυτοί που φεύγουν...

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

Ευχαριστήριο

Ο Εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Αρμένων Αποκο-
ρώνου ευχαριστεί για την προσφορά τους στον Ιερό Ναό της Παναγίας τους 
κάτωθι:
1. Τον Πέτρο Τσιλιγκάνο για το πλαίσιο που κατασκεύασε στην παλαιά εικόνα 

της Παναγίας, στο προσκυνητάρι για να προστατεύεται από φθορά.
2. Τον Πέτρο Τερεζάκη για τα φώτα που έβαλε πάνω στην αυλή της εκκλησίας 

για να φωτίζεται το βράδυ αρκετά η εκκλησία.
3. Τον Δημήτρη Αβερκάκη για μία βρύση που τοποθέτησε στην αυλή.
4. Τον Ιωάννη Παπαδάκη, ιδιοκτήτη του κέντρου «Δροσοσταλιά», για τη δω-

ρεά του ποσού των 100 ευρώ. 

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο Εφημέριος Αντώνιος Παπαδοκοκολάκης

Αντώνης Πέτρου Τερεζάκης (Μαχαιράς)

Λένε για τους μερακλήδες και τους ανθρώπους που μένουν στη μνήμη των ζώντων, 
ότι δεν υπάρχει θάνατος. Τέτοια περίπτωση θεωρώ και την εκδημία του αγαπη-
τού και αείμνηστου Αντώνη Τερεζάκη, του μαχαιρά. Βιοτέχνης -βιοπαλαιστής 
και υπηρέτης της παράδοσης, μιας και, για πάρα πολλά χρόνια συνεχίζοντας την 
οικογενειακή παράδοση, κατασκεύασε εκατομμύρια Κρητικά μαχαίρια -κειμήλια 
αρχοντιάς- που με μεράκι και βάζοντας απάνω όλη του την προσωπικότητα- εφο-
δίασε χιλιάδες κρητικούς χορευτές, και με άλλα τόσα σε τουρίστες του εξωτερικού. 
Η δουλειά του, συνέχεια από τον πατέρα του, τιμήθηκε σε εκθέσεις εσωτερικού 
και εξωτερικού, ενώ υπάρχει συνέχεια σήμερο από τση γιούς του, που δεν σταμα-
τούν στο μαχαίρι, αλλά δηλώνουν παρόν και στην κατασκευή ασημένιας εικόνας 
και χιλίων δυό άλλων κατασκευασμάτων αξιοπρόσεκτων και ξεχωριστών. Τα 2-3 
τελευταία χρόνια, ο Αντώνης Τερεζάκης, πέρασε μια δοκιμασία με την υγεία του 
που δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει. Έτσι, στις 2 Αυγούστου και σε ηλικία 
76 ετών μας άφησε φτωχότερους από ανθρώπους αυτού του ήθους κι αυτής της 
κρητικής ψυχής και παλικαριάς. Εύχομαι στη γυναίκα του και στα παιδόγγονά του, 
των οποίων την εκτίμηση έχω και έχουν, να τον ξεπεράσουν στα παραπάνω και 
να τον θυμούνται με τα καλύτερα των συναισθημάτων. Καλό σου ταξίδι Μπάρμπα 
Αντώνη –Μαχαιρά 

Μαχαίρια έκαμες πολλά μα στη δική σου μοίρα  
ας έδινες τη μαχαιριά και να’παιζε κι λύρα.
Όμως εμείς τση θύμησης το άσβηστο καντήλι  
λάδι θα το γεμίζομε με πικραμένα χείλη.

Γιάννης Τερεζάκης 
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου 

Μέλος Δ. Σ Παγκρητίου Ενώσεως .

Νέος Ιερέας στην 
Ενορία του χωριού 

μας

Στις 9 Αυγούστου και μετά από 28 
χρόνια, υπήρξε αλλαγή στην ενορία 
Αρμένων. Ο εφημέριος του χωριού 
μας, πατήρ Μανώλης Νικολακάκης, 
απεχώρησε μέσα σε κλίμα φόρτισης 
και συγκίνησης, αφού η παρουσία 
του ήταν τόσα χρόνια επιτυχής, και 
είχε να κάνει με όλο το χωριό και τη 
συνεργασία του με τους πολιτιστικούς 
Συλλόγους και άλλους φορείς του 
χωριού μας. Ο αντικαταστάτης του, 
πατήρ Αντώνιος Παπαδοκοκολάκης, 
είναι συγχωριανός του, και αυτός Νιο-
Χωριανός, πολυετής Ιερέας, με 10ετή 
Ιεροσύνη στην Κρήτη -Νιο-Χωριό και 
Αλικιανό-, 30ετή στην Αυστραλία και 
επίσης 10ετή, με τον επαναπατρισμό 
του, στο Μάλεμε.  Ο ερχομός του έχει 
να κάνει με την αντικατάσταση του 
παππά Μανώλη, και πιστεύομε να είναι 
δημιουργική όπως του προκατόχου 
του –δεδομένες οι καλωσορίστηκες 
ευχές και από το Σύλλογο Αρμενιανών 
Αττικής «Ό ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ».

Ευχάριστη νότα η συλλειτουργία τους 
τον 15Αύγουστο, στην Παναγία δίπλα 
στις πηγές, μαζί με τον παππά Μανώλη 
Καβρουλάκη, όπως γίνεται τα τελευ-
ταία χρόνια. Ο Σύλλογος Αρμενιανών 
Αττικής, θέλο-
ντας τιμητικά 
να ευχαριστή-
σει τον απερ-
χόμενο παππά 
Μανώλη, του 
δώρησε μια 
ε ικόνα-πλα-
κέτα του Αγίου 
Νικολάου, που 
τόσα χρόνια 
λειτουργούσε. 
Την παράδοση 
της εικόνας, ο πρόεδρος του συλλόγου, 
μετά από δυο επαινετικά λόγια και 
ευχαριστίες, παρακάλεσε και έκα-
ναν ο αντικαταστάτης ιερέας, μαζί 
με τον πρεσβύτερο παππά Μανώλη 
Καβρουλάκη. Με την ευκαιρία, ευχό-
μαστε και πάλι στο παππά Μανώλη 
να’ναι πάντα καλά σ’ότι κάνει, και στον 
αντικαταστάτη του καλή παραμονή 
και εποικοδομητική συνεργασία με 
το χωριό μας. 

Γιάννης Τερεζάκης 

Πρόεδρος του Συλλόγου Αρμενιανών 
Αττικής «Ο Κριτοβουλίδης»
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Μνήμη Νίκο Βιριράκη

Νικόλα, φίλε μου καλέ κι αγαπημένε,
Ήρθα κι εγώ να σ’αποχαιρετήσω με την ευχή των παλιών μα-
νάδων του χωριού:
«Άμε, παιδί μου στο καλό και την καλή την ώρα, κι οι δρόμοι 
σου να στρώνονται γαρούφαλα και ρόδα. Γαρούφαλα και ρόδα 
αρμενιανά, από αυλές, γλάστρες κι αλτάνες αρμενιανές, να σου 
μοσχοβολούνε την ψυχή και να τη φτερουγίσουν σε περβόλια, 
αυλές και γειτονιές χωριανές, που σ’ αγαπούσαν και αγαπούσες, 
που δεν θα ξαναϊδείς και δεν θα σε ξαναϊδούνε. Όπως δε θα σε 

ξαναϊδούμε  κι εμείς, να μας έρχεσαι στη συντροφιά, με τη λεβέντικη κορμοστασιά, 
την κομψή φορεσιά και την ανάλαφρη περπατησιά, το γέλιο και το κάλος της μορφής 
και της ψυχής σου, ως τάχω αποθησαυρισμένα στη μνήμη μου.
Και πώς να σηκώσεις τώρα την πικρή απουσία του φίλου που έφυγε, χωρίς επιστρο-
φή, μπαίνοντας στον αιώνιο κόσμο της ιερής σιωπής με τους ελαφρούς ίσκιους.
Πώς να πάρεις την ανηφόρα για τους Ασπρούγους και να ξέρεις πως δε σε περιμένει 
πια ο φίλος σου, που είναι νεκρός, νεκρός για πάντα!
Φεύγεις, Νίκο, και παίρνεις μαζί σου ένα κομμάτι της ζωής του παλιού χωριού. Και 
μένομε μείς να θυμόμαστε την ωραία μορφή σου και την καλοσυνάτη σου ψυχή, 
με τα πολλά χαρίσματα, τα πλούσια συναισθήματα, και τις αμέτρητες αρετές, την 
ανθρωπιά, και την εντιμότητά σου. Και δεν εμπροκάμαμε το φετινό καλοκαίρι, καθώς 
τα βαρίδια της κλονισμένης υγείας σε κρατούσαν δεμένο στο κρεβάτι, να πάμε εις 
τα Ασπρούγους, όπου μου ’χες φυλαγμένα τα ξυνόμουρνα στην ξυνομουρνιά, που 
για να την αναπιάσεις και να μην ξωφληθεί το σπάνιο πια τούτο είδος, ήσουνε 
παωμένος στην Κερά, απ’ όπου έφερες τα μπόλια και την εμπόλιασες.
Ευτύχησες, Νικόλα, να πάρεις σύντροφο της ζωής σου την Σμαράγδη, με την σμα-
ραγδένια ψυχή, που τόσο σου συμπαραστάθηκε στη μακρά δοκιμασία της υγείας 
σου, και να σου χαρίσει τούτο το χαρισάμενο παιδί, π’ ανάστησε τη γιαγιά της 
Κορνηλία, την αγιασμένη κείνη γυναίκα, που οι αγγελικές ψυχές εκείνης και των 
αδελφών σου θα σε περιμένουν στις θύρες της παράδεισος, παρά δήμον ονείρων, 
παρά δήμον ονείρων.
Θα ήθελα κι άλλα εγκωμιαστικά να πω, για την αρετή και τις αρετές σου τις πολλές, 
ακριβέ μου φίλε, όμως η φαρμακωμένη ώρα του ύστατου αποχαιρετισμού, με τον 
φοβερό λόγο: «δεύτε τελευταίον ασπασμόν» πλησιάζει, για να προσέλθουμε να προ-
σκυνήσομε το καθαρό, το τίμιο μέτωπό σου, που τον ανεξύπνητον ύπνο κοιμάται 
μέσα σ’ αυτό το φέρετρο, «που σου σκεπάζει της μορφής το μαραμένο κρίνο» ως 
λέει ο ποιητής. 
Χαρ. Μπ.

Στου προφήτη Ηλία
τον λόφο σαν βγήκα
ψυχή ζωντανή
στην κορφή του δεν βρήκα.

Σιωπή νεκρική
πικρή ησυχία
και μέσα και έξω
απ’ τη μικρή εκκλησία.

Μια μονάχα σκιά
περπατούσε κοντά μου
μια σκιά ζωντανή
και πιστή συντροφιά μου.

Η ανάμνηση! Θεέ μου
μου φαίνονται ψέμα
όλα τούτα που βλέπει
το θολό μου το βλέμμα.

Αμέτρητα μνήματα
και πάνω γραμμένα
μισόσβηστα ονόματα
πολύ αγαπημένα.

Επιστολές
Αγαπητοί συμπατριώτες και συγχωριανοί, 
(η μητέρα μου μεγάλωσε στους Αρμένους-
Γεωργία Λεντάρη), σας ευχαριστώ πολύ 
που μου στέλνετε την εφημερίδα όλα 
αυτά τα χρόνια. Σας στέλνω μια μικρή 
συνδρομή. 
Με αγάπη. 

Γιάννης-John Μπούχλης

Ευχαριστήριο
Θα θέλαμε με συγκίνηση 
να ευχαριστήσουμε θερμά 
όλους όσους με οποιον-
δήποτε τρόπο συμπαρα-
στάθηκαν στο πένθος μας 
για το χαμό της αγαπη-
μένης αδελφής Ελένης 

Βροντάκη-Καβρουλάκη, κόρης του 
Γερογιάννη του Καβρού, που χάσαμε 
σε ηλικία 75 ετών.

Τα αδέλφια της

Ευχαριστήριο
Θα θέλαμε και διά του Τύπου να ευχα-
ριστήσουμε όλους όσοι παρέστησαν 
στην εξόδιο ακολουθία του Νικολάου 
Αντ. Βιριράκκη που τελέστηκε στις 
5 Σεπτεμβρίου 2015 στους Αρμένους 
Αποκορώνου. Επίσης τους ιερείς που 
τέλεσαν την εξόδιο ακολουθία, αλλά και 
τον κ. Χαράλαμπο Μπουρνάζο για τον 
ιδιαίτερα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο 
λόγο του.

Η οικογένεια του εκλιπόντος

Προχώρησα αθόρυβα
βουβή, δακρυσμένη
στους τάφους ανάμεσα
χλωμή, φοβισμένη.

Και σ’ ένα σταμάτησα
που βρέθηκε μπρος μου
στον τάφο που έλεγα
πως ήταν δικός μου.

Γιατί μες τα βάθη του
στο σκοτεινό του κοιτώνα
κρύβει όσους ελάτρεψα
πριν σκεπάσει το χώμα.

Γονάτισα πλάι του
κι αργά το κεφάλι
ακούμπησα πάνω του
δακρύζοντας πάλι.

Αχ θάνατε αν έλειπε
η σκληρή μορφή σου
πόσο θα ’τανε όμορφη
και γλυκιά η ζωή.

Ω εσείς που αγάπησα
και νεκροί είστε τώρα
μες τη σκέψη μου βρίσκεστε
κάθε λεπτό κάθε ώρα.

Βουβά ειν’ τα λόγια μου
κι εμποδίζει η πλάκα
μα το ξέρω με βλέπουνε
της ψυχής σας τα μάτια.

Ξαναήρθα στο σπίτι σας
στης αυλής σας το χώρο
με λουλούδια στο χέρι μου
για μονάκριβο δώρο.

Να γεμίσει ο τάφος σας
κι η ψυχή ευωδιές
κι ας γυρίσει χαρούμενη
με τις ψυχές. 

Αφιερωμένο στους γονείς μου Κατίνα 
και Ζαχάρη. Και σε όλους τους αγαπη-
μένους που έχουν φύγει απ’ τη ζωή, 
αλλά ζουν ολοζώντανοι πάντα στην 
καρδιά μου!

Πόπη Καβρουλάκη - Πανηγυράκη

Στο Κοιμητήρι
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Η Στέλλα Ροκάκη, κόρη του Μιχάλη 
και της Αικατερίνης Ροκάκη, παντρεύ-
τηκε τον Ηλία Γρηγορόπουλο της 
Δέσποινας, στις 18 Ιουλίου 2015, στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρμένων. 
Κουμπάρος ήταν ο Μανώλης Αγγε-
λάκης. Στη συνέχεια, βάπτισαν την  
κόρη τους, Δέσποινα. Νονός ήταν ο 
Γιώργος Ανδρεαδάκης. Ακολούθησε 
γλέντι στο κέντρο «Κονταρός». 

Η Νάσια Μπρατσώλη, κόρη του Βασίλη 
και της Ερασμίας, παντρεύτηκε τον 
Γιώργο Ηλιόπουλο, του Παναγιώτη και 
της Βούλας, στις 25 Ιουλίου του 2015, 
στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, 
στο κτήμα «Jockey» στη Βαρυπόμπη. 
Κουμπάροι ήταν η Βίκυ Γκιολέ και ο 
Βαγγέλης Τσούκος. Ακολούθησε δεξί-
ωση στο χώρο του κτήματος.

Ο Γιώργος Αγγελάκης, του Αντώνη 
και της Ιωάννας, παντρεύτηκε την 
Μαρία Βασιλάκη, του Νικολάου και 
της Έλλης, στις 24 Ιουλίου 2015, στον 
Ιερό Ναό Υπαπαντής στους Μαχαι-
ρούς Αποκορώνου. Κουμπάροι ήταν 
ο Σήφης και η Αριάδνη Μαραγκου-
δάκη. Ακολούθησε γλέντι στο κέντρο 
«Αριάδνη».

Ο Γιώργος Περογιάννης, του Νικολάου 
και της Θεοδοσίας, παντρεύτηκε την 
Άρτεμη Βαρβατάκη, του Ευστρατίου 
και της Παγώνας, στις 18 Ιουλίου 
2015, στον Ιερό Ναό της Παναγίας 
στις Μέλαμπες Ρεθύμνης. Κουμπά-
ρος ήταν ο Γρηγόρης Μανουσέλης. 
Ακολούθησε γλέντι στο χώρο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Μελάμπων.

Ο Σπύρος Καλογερόπουλος του Στα-
ματίου και η Ειρήνη Χαριτάκη του 
Νικολάου παντρεύτηκαν με πολιτικό 
γάμο στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 στο 
Δημαρχείο Πειραιά.

Ο Αλέξανδρος Χαλβαδάκης, του Λευ-
τέρη και της Ασπασίας, και η Μαρία 
Παπαδάκη του Μιχάλη Παπαδάκη και 

της Ελένης Κουράκη, παντρεύτηκαν 
στις 12 Σεπτεμβρίου 2015 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Αρμένων. Κου-
μπάροι ήταν ο Παύλος Αβερκάκης και 
η Στεφανία Πατρουλάκη. Ακολούθησε 
γλέντι στο κτήμα «Διαδρομές» στους 
Αρμένους. 

Στους νεόνυμφους, στους γονείς, στους 
κουμπάρους, και στους συγγενείς και 
φίλους, τους ευχόμαστε να ζήσουν πάντα 
χαρούμενοι και ευτυχισμένοι!

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 20 €
Τσιτσιρίδη Κατερίνα Χανιά 50 €
Almond David Μάντσεστερ 50 €
Τσισμενάκη-Καβρουλάκη 
Μαρία 

Αυστραλία 100 €

ΤΟΕΒ Δυτικού Αποκόρωνα Καλύβες 50 €
Μπουντάκης Γιάννης Αθήνα 50 €
Τσακιράκης Άγγελος και 
Νίκος

Αθήνα 25 €

Χριστοδουλάκης Νίκος του 
Ιωάννη

Αθήνα 50 €

Μπουντάκης Τάκης Αρμένοι 40 €
Λαγαράκης Νίκος Αθήνα 25 €
Μανατάκης Μανώλης Αρμένοι 20 €
Φρεσκάκη Κατίνα Ηράκλειο 50 €
Πανόπουλος Γιώργος Αθήνα 20 €
Πατσουράκης Ευτύχης Χανιά 20 €
Καλούδη Φανή Αρμένοι 10 €
Κολώνη Ρούλα Χανιά 10 €
Ζωγραφάκη Άννα Χανιά 20 €
Καλλιβρετάκη- Νικολάου 
Ευαγγελία

Χανιά 20 €

Κουρομιχελάκης Λευτέρης Αθήνα 20 €
Τσακιράκης Μανώλης Αθήνα 20 €
Μαραγκουδάκης Ντίνος Χανιά 20 €
Ορφανάκης Μιχάλης Αρμένοι 20 €
Μπουλιτσάκη Μαριάνθη Χανιά 20 €
Χειλαδάκης Παύλος Αθήνα 20 €
Καβρουλάκη-Πανηγυράκη 
Πόπη

Χανιά 25 €

Μπούχλης Γιάννης ΗΠΑ 300 δολ 256 €
Πριπάκης Τάκης Αθήνα 25 €
Πριπάκη-Πατσουράκη 
Ελισάβετ

Χανιά 25 €

Πριπάκη-Κουρκούτα 
Ερασμία

Λαμία 25 €

Δεωνάς Αβέρκιος Αθήνα 15 €
Σπερελάκη-Τσιτσιρίδη 
Κλαίρη

Χανιά 20 €

Τσουβαλάκη Αναστασία Χανιά 30 €
Τσιργώτη Στέλλα Αρμένοι 10 €
Τσιργώτη Μαρία Αθήνα 20 €
Χαλβαδάκης Αλέκος Αρμένοι 20 €
Φρεσκάκη Αργυρώ Θεσσαλονίκη 20 €
Τσακιράκης Γιώργος Αθήνα 100 €
Πανηγυράκης Δημήτρης Χανιά 20 €
Ξυπολιτάκης Φώτης Αρμένοι 10 €
Κουρομιχελάκης Βασίλης Αθήνα 30 €
Κουρομιχελάκης Γιώργης 
του Νικολάου

Αθήνα 20 €

Παπαδάκης Μανώλης του 
Γεωργίου

Αρμένοι 10 €

Παπαδοπούλου Κυριακή Θεσσαλονίκη 60 €
Μπολανάκης Μανώλης Καναδάς 50€
Λεντάρη Άννα Χανιά 70€
Μαντωνανάκης Στέλιος Αρμένοι 50€
Πατηνιωτάκη Σοφία Αρμένοι 20€

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.

Γάμοι

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

και της Ειρήνης, πέτυχε στο Παιδαγωγικό 
τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Ο Καλλιβρετάκης Δημήτριος του 
Μιχάλη και της Άννας, πέτυχε στο 
τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του 
ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Ο Καλλιβρετάκης Χρήστος του Δημή-
τρη και της Μαριάννας, πέτυχε στο 
τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Η Κοκογιαννάκη Μαρία του Γεωργίου 
και της Ροδάνθης, πέτυχε στο τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης, στα Χανιά.

Η Μουντουκολακάκη Ιωάννα του 
Νικολάου και της Αντωνίας, πέτυχε 
στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα Χανιά.

Η Μπραχουσάι Νεάντα του Φρέντυ 
και της Ενεριέτας, πέτυχε στο τμήμα 
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περι-
βάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης, στα Χανιά.

Ο Ορφανάκης Βαγγέλης-Ηλίας του 
Μιχάλη και της Αργυρώς, πέτυχε στο 
τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Ο Πριπάκης Δημήτρης του Γιώργου 
και της Δέσποινας, πέτυχε στο τμήμα 
Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπεί-
ρου, στην Άρτα.

Ο Σκανδάλης Ορέστης του Μανώλη 
και της Ελπίδας, πέτυχε στο τμήμα 
Οικονομικών επιστημών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Ο Τσοτσόρια Σάντρο του Ζουραμπί 
και της Σοφικό, πέτυχε στο τμήμα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
του ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Ο Τσουράκης Ευστάθιος του Μανώλη 
και της Ειρήνης, πέτυχε στο τμήμα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου, στην 
Αθήνα.

Ο Φρεσκάκης Μανούσος του Δημήτρη 
και της Κατερίνας, πέτυχε στο τμήμα 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ 
Κρήτης, στα Χανιά.

Η Χαλβαδάκη Ασπασία του Βασίλη 
και της Χρυσούλας, πέτυχε στο τμήμα 
Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλά-
δας, στην Πάτρα.

Η «Ε», και το Δ.Σ του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αρμένων  συγχαίρουν όλους 
τους επιτυχόντες, τους εύχονται καλές 
σπουδές, καλό πτυχίο, καλή σταδιοδρο-
μία, και πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. 
Στους γονείς και συγγενείς, ευχόμαστε να 
τους χαίρονται και να τους καμαρώνουν. 

Επιτυχόντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


