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

2  σελ. 2: Μουσική πανδαισία,  
του Μανώλη Πιπεράκη

2  σελ. 3: Η Ροδαρά μας, του 
Χαράλαμπου Ελευθεροπολίτη

2  σελ. 4: Τα αποκαλυπτήρια  
της στήλης στην κάτω πλατεία 

2  σελ. 5: Η εκδρομή των Αρμενιανών
2  σελ. 6: Το Γραμματσάκι,  

του γερω-Χαράλαμπου
2  σελ. 8: Οι σχολικές επιτυχίες 
2  σελ. 9: Το πανηγύρι της Παναγίας
2  σελ. 10: Απολογισμός του Δήμου
2  σελ.11: Βιβλία που μας έστειλαν
2  σελ. 12: Οι εκδηλώσεις του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων
2  σελ. 13: Ο γάμος του Κωστή  

και της Αργυρώς
2  σελ. 14: Αυτοί που φεύγουν… 
2  σελ. 15: Έγραψαν για μας…
2  σελ. 16: Κοινωνικά

Την Τρίτη θέση κατάκτησε η ομάδα μπάσκετ των Αρμένων, στο εφηβικό ερασιτεχνικό 
τουρνουά μπάσκετ που διοργάνωσε και φέτο τον Ιούλιο 2016, ο πολιτιστικός σύλλογος 
Τσιβαρά νικώντας στον μικρό τελικό την ομάδα του Τσιβαρά 41-30.
Την πρώτη θέση στους έφηβους κατέκτησε η ομάδα των Καλυβών νικώντας στον 
τελικό την ομάδα του Αλίκαμπου με 36-30, και στους άνδρες η ομάδα του Κουρνά 
νικώντας στον τελικό την ομάδα του Νιό Χωριού 60-47. Όρθιοι: Σκανδάλης Ορέστης, 
Βιριράκης Γιώργος, Ορφανάκης Βαγγέλης, Τσοτσόρια Άλεξ, Τερεζάκης Σπύρος.
Καθιστοί: Γουρνιεζάκης Γιάννης, Τσιούτσιας Παύλος, Σιδερίδης Γιάννης, Βολακάκης Παύλος,  
Πριπάκης Δημήτρης, Μαντωνανάκης Μέλιος.

Φωτογραφία από το Δημοτικό Σχολείο Αρμένων τις αρχές της δεκαετίας του 1960, 
όπου οι μαθητές φαίνονται να κρατούν την βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού στα 
χέρια τους.

Kαλό Φθινόπωρο!

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2016

Τουρνουά μπάσκετ

Σχολικές φωτογραφίες  
στις αρχές της δεκαετίας 1960

Καλοκαιρινές εικόνες  
των Αρμένων
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Αρχές Αυγούστου του 2016, και ανάμεσα 
στα πολλά και ενδιαφέροντα δρώμενα 

του μήνα, βρεθήκαμε στους Μαχαιρούς να 
παρακολουθούμε μια εντυπωσιακή μουσι-
κοχορευτική παράσταση, που παρουσίαζε 
ο σχετικά νεοσύστατος μουσικός σύλλο-
γος «Ο Χαρίλαος». Κάπου 18 οργανοπαί-
κτες, αν τους μέτρησα σωστά, έδιναν τον 
καλύτερό τους εαυτό, στο ωραίο θεατράκι 
του χωριού, για να μας προσφέρουν μια 
μοναδική εμπειρία. Ακουστική στην αρχή, 
οπτικοακουστική στη συνέχεια, αφού είχαμε 
την τύχη να απολαύσουμε  και μια ομάδα 
νεαρών χορευτών, αγοριών και κοριτσιών 
Ελληνικής καταγωγής, από την Αμερική και 
την Αυστραλία, σε καταπληκτικές χορευτικές 
εκτελέσεις. Με παραδοσιακές Κρητικές στολές 
και άγνωστες σε μας χορογραφίες, έδιναν 
μαθήματα χορευτικών και χορογραφικών 
δεξιοτήτων, που θα τις ζήλευαν έμπειροι 
Έλληνες χορευτές.

 Βρεθήκαμε εκεί, με παρότρυνση του 
φίλου μας, του Δημήτρη Αβερκάκη. Δυο 
μέρες νωρίτερα, αποσπερίζαμε στην αυλή 
του σιγοπίνοντας, τιμώντας τα μεζεδάκια 
που είχε ετοιμάσει για μας η ακούραστη 
οικοδέσποινα, η Ρηνιώ. 

Ο Δημήτρης, στις καλές του, ανταποκρι-
νόταν  πρόθυμα στα ερεθίσματα που του 
σερβίραμε, στην προσπάθειά μας να δώσουμε 
ζωντάνια στη συζήτηση. Τρώγοντας και 
πίνοντας και φιλοσοφώντας, φτάσαμε στο 
τέλος και στο τραγούδι. Παλιά τραγούδια 
της παρέας, στην αρχή, πιο σύγχρονα στη 
συνέχεια, μέχρι και ριζίτικα. Μοιραία, φτά-

σαμε και στο θέμα όργανα και μουσική και, 
φυσικά, στα κουτάλια του, τα ρυθμοκούταλα 
(ή «μουσικορυθμοκούταλα» για την ακρίβεια), 
όπως θα μπορούσαμε να τα πούμε, αφού 
με αυτά ακολουθεί ή και οδηγεί το ρυθμό 
των τραγουδιών κατά την εκτέλεσή τους. 
Και όταν του ζητήσαμε να μας κάνει και 
μια επίδειξη μας είπε ορθά κοφτά: «ελάτε 
τη Δευτέρα στους Μαχαιρούς». Και αυτό 
ακριβώς κάναμε κι εμείς. 

Το σκηνικό άνοιξε με ομαδικό, οργανικό 
παίξιμο στην αρχή, από το σύνολο των οργα-
νοπαικτών.  Με τις λύρες να πρωτοστατούν, 
τα λαούτα να βγαίνουν με απαιτήσεις μπρο-
στά, και στο βάθος τα υπόλοιπα όργανα. Να 
κάνουν γυρίσματα κυματιστά οι λύρες και να 
σε ξεσηκώνουν, να χτυπάνε με ασύλληπτη 
ταχύτητα οι πένες των λαουτιέρηδων τις 
χορδές των λαούτων και να σε τρελαίνουν, 
και στην άκρη ο Δημήτρης, υπνωτισμένος 
και παρασυρμένος από τα μουσικά κύματα, 
να κρατά με το χτύπημα των κουταλιών 
του το ρυθμό του «Συρτού» και των άλλων 
σκοπών, καθοδηγώντας με τον τρόπο του 
το σύνολο των μουσικών. Και στην πίστα 
κανείς (για την ώρα). Αλλά μέσα στις καρδιές 
και το μυαλό των θεατών, ο εσωτερικός μας 
χορευτής να χορεύει στο ρυθμό, να κάνει τα 
τσαλίμια του, να απογειώνεται. Τέτοιο πλούσιο 
ακουστικά και τέλειο εκτελεστικά παίξιμο 
δεν είχα ξανακούσει, δεν είχα ξαναδεί. Το 
απόλαυσα με την ψυχή μου. Μα δεν ήμουν 
μόνο εγώ που το απολάμβανα. Ήταν και το 
σύνολο των πολυάριθμων επισκεπτών, που 
είχαν μαζευτεί από τα γύρω χωριά, για να 
παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση. Και 
όχι μόνο αυτοί. Είμαι σίγουρος ότι και το 
πνεύμα του «αθάνατου» Χαρίλαου Πιπε-
ράκη, του Ξεροστερνιανού, στο όνομα και τη 
μνήμη του οποίου δημιουργήθηκε πριν λίγα 
χρόνια αυτή η αξιόλογη ομάδα μουσικών, 
θα είχε κατεβεί από τους ουρανούς, θα είχε 
κατηφορίσει από τις γύρω βουνοκορφές και 
θα παρακολουθούσε με υπερηφάνεια  τους 
άξιους διαδόχους του.       

Κατέβηκα στη σκηνή και άρχισα να 
τραβάω φωτογραφίες, όσο πιο διακριτικά 
μπορούσα, όλων των παικτών. Πρώτο στη 

δεύτερη σειρά βρήκα και τον Δημήτρη. Τον 
πλησίασα χωρίς να με δει. Με τα μάτια 
κλειστά, χτυπούσε τα κουτάλια του στο 
ρυθμό του Χανιώτικου Συρτού, χτυπώντας 
τα πάνω στο γόνατο του ποδιού του, που το 
είχε καβάλα πάνω στην πλάτη μιας καρέκλας. 
Φαινόταν να παρακολουθεί υπνωτισμένος 
τη μουσική μυσταγωγία, στην οποία συμ-
μετείχε με όλο του το είναι, συμβάλλοντας 
με τον τρόπο του σ’ αυτό το πρωτόγνωρο 
μουσικό μπουκέτο. 

 Θυμήθηκα αυτά που μας έλεγε στην 
αυλή του, δυο βραδιές πριν:

-Αφοσιώνομαι στο ρυθμό και παρασύρομαι 
από  αυτόν, όταν παίζω. Υπνωτίζομαι και 
ταξιδεύω με τα κύματά του, αλλά όχι μόνο 
δεν ξεστρατίζω από τον ακριβή μουσικό 
δρόμο, αλλά κρατώ και τους συναδέλφους 
μέσα στα όρια στα οποία πρέπει να κινούνται 
όταν παίζουν, και ειδικά όταν τραγουδούν.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι ο Δημή-
τρης αναγνωρίζεται για τον ουσιαστικό 
ρόλο του, από όλους τους οργανοπαίκτες, 
στην εκτίμηση των οποίων έχει καθιερωθεί,

Μουσική πανδαισία

Η “Ε” ενημερώνει ότι η ύλη  
για το επόμενο φύλλο θα πρέπει  
να έχει φτάσει στην εφημερίδα 

μέχρι 19/11/2016.

ελευθερόπολις
Τριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου  

Αρμενιανών Χανίων  
«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» 

Εκδίδεται με τη συνεργασία  
της Τοπικής Κοινότητας Αρμένων

ΚΩΔΙΚΟΣ 4125
Εκδίδεται και διευθύνεται  
από συντακτική επιτροπή.

Δωρεές στον Τραπεζικό λογαριασμό 
Εθνικής Τράπεζας

GR9001101560000015676103433

Εκδότης-Διευθυντής:  
Γιάννης Σ. Τσακιράκις

Σουλίου 124, 173.42 Αγ. Δημήτριος
Τηλ. 210-99.16.613, Fax: 210-99.57.582,  

Email: itsakir@otenet.gr
www.armenoi.gr  
ISSN 1109-3056

Λύρες και λαούτα σε δράση

Ο Δημήτρης επί το έργον
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Γράφει ο Μανώλης Ευθ. Πιπεράκης



η εφημερίδα των αρμενιανών 3

Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

αντινάδες

Φίλησε μια το μάγουλο,  
φίλησε μια τον μπέτη
όλο και χαμηλότερα  
το μάτι σου ξεπέφτει.

Πρόβαλε στο παράθυρο  
κι εγώ στο ματζιπέτι
να μου πετάς βασιλικούς,  
κι εγώ φιλιά στο μπέτη.

Ήθελα ’γω να σάλευγα  
πιτήδια σαν τον κάτη,
ν’ ανέβαινα να σ’ έβρισκα  
τη νύχτα στο κρεβάτι.

Κατέω πάω στο νερό,  
κατέω παρασέρνω
κι ανέ μου πειτ’ άλλη δουλειά, 
κι εκειά τα καταφέρνω.

Απ’ ούλα τα μιλούμενα  
η γλώσσα ’χει τη χάρη
μα πρέπει ο νους να τση 
βαστά σφιχτά το χαλινάρι.

Γλωσσάρι
ματζιπέτι =άκρη στέγης

μπέτης = στήθος

αροιμίες-Γνωμικά

Ανάθεμα δυο πράγματα:  
τη φτώχια, τα γεράματα.

Όποιος αγαπά το 
τριαντάφυλλο, αγαπά και 
τσίτες.

Πολλές   φορές η μαστοριά 
ενίκησε τη φύση.

ινίγματα

Ανοιγοκλειούν οι κάμερες μα 
χτύπος δε γροικιέται (τα μάτια)

Άσπρος κάμπος, μαύρες αίγες· 
χαράς τονε που τσι λαλεί (τα γράμματα)

 

της Ροδαράς 
τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά 
’πο τα περιβόλια  
της γραφής  
ο Χαράλαμπος  
Ελευθεροπολίτης

ιδιαίτερα μετά το πέρασμά του και από 
το Μέγαρο Μουσικής.

Ξαναγύρισα στη θέση μου, για να παρακο-
λουθήσω το πρόγραμμα. Στο δεύτερο μέρος, 
οι χορευτές με το Ελληνικό αίμα, που ήρθαν 
από τις άκριες του κόσμου για να συμμετά-
σχουν σ’ αυτή την εκδήλωση, μας χόρεψαν 
συρτά και πεντοζάλια και κάποιους άγνωστους 
σε μας σκοπούς, όλα με περίσσια λεβεντιά 
και χάρη. Πανδαισία ήχων, χρωμάτων και 

εντυπωσιακών, χορευτικών σχεδιασμών.
Ιδιαίτερα μας εντυπωσίασε ένα συρτό 

στο οποίο οι χορευτές είχαν δεμένα τα χέρια 
τους στο κέντρο της πίστας και εκτίνονταν 
προς τα έξω σε μορφή αχτίνων, για να 
μεταλλαχτούν στη συνέχεια σε περιφέρεια 
κύκλου, στο χορευτικό σχήμα που όλοι μας 
γνωρίζουμε. 

Στη συνέχεια, έπαιξαν διάφορους σκο-
πούς τα μεμονωμένα μουσικά σχήματα, για 
να φτάσουμε στο τέλος και στην ώρα του 
χορού για το ευρύ κοινό. Συνολικά, ήταν μια 

αξιέπαινη πρωτοβουλία και υλοποίηση, υπό 
την αιγίδα του Δήμου Αποκορώνου, που μας 
διασκέδασε και μας έκανε να ξεχάσουμε για 
λίγο τη μιζέρια των χαλεπών καιρών, που 
ζούμε τελευταία. Εύγε στο Δήμο μας και 
τους ανθρώπους του, εύγε στο σύνολο των 
μουσικών του Χαρίλαου, εύγε στα λεβεντό-
παιδα από την Αμερική και την Αυστραλία, 
και ένα ιδιαίτερο εύγε στον χωριανό μας, τον 
Δημήτρη Αβερκάκη, που με την δεξιοτεχνία 
του συμβάλει ουσιαστικά σε ένα μουσικό 
αποτέλεσμα υψηλού επιπέδου.

Συνέχεια από τη σελίδα 2

όγου χάριν
Ερωτόκριτος 

Μεγάλο μέρος στον Ερωτόκριτο κατέχουν οι κονταρο-
μαχίες και οι μονομαχίες. Είναι ένα στοιχείο που τον 
συνδέει με το ιπποτικό πνεύμα των δυτικών έργων.

Ο πατέρας της Αρετούσας, για να διασκεδάσει 
την κόρη του οργανώνει αγώνα κονταρομαχίας 
(γιόστρας). Στο αγώνισμα αυτό δύο ιππείς προ-
σπαθούσαν να ρίξει από το άλογο ο καθένας τον 
αντίπαλο μ’ ένα μακρύ κοντάρι χωρίς αιχμή.
Έρχονται πολλά ρηγόπουλα, για να πάρουν μέρος 
στον αγώνα. Ανάμεσά τους κι ο Σπιδόλιοντας (ή 
Σπιθόλιοντας), ασιάτης πολεμιστής από την Καρα-
μανία της Μ. Ασίας, και το ρηγόπουλο της Κρήτης, 
Χαρίδημος. Τα δυο αρχοντόπουλα τα χωρίζει βαθύ 
οικογενειακό μίσος. Γι’ αυτό ζητούν και παίρνουν 
την άδεια από το βασιλιά να μονομαχήσουν  
με τα σπαθιά μέχρι θανάτου.

ΠOIHTHΣ
Eμάζωξε σαν το θεριό όλην τη δύναμίν του,
κι όσο μπορεί ψηλά-ψηλά σηκώνει το σπαθί-ν του.
Kι απόκει τρέχει απάνω του με το αγριωμένο χέρι,
κ’ εξάμωσε να του βαρεί σ’ τση κεφαλής τα μέρη.
Kι ο Kρητικός ο-γλήγορος σηκώνει το σκουτάρι,
βάνει το ομπρός στην κεφαλήν, την κοπανιά να

/πάρει.
K’ εβλέπησεν την κεφαλή, γιατ’ απ’ ομπρός το βάνει.
Kαι δίδει του μιάν κοπανιάν, και μέσα εις δυό

/το κάνει.
Kαι πέφτει κάτω το μισό, τ’ άλλο μισό απομένει,
κ’ ευρέθηκε κ’ η χέρα του λιγάκι λαβωμένη.
Tην κοπανιά ετρομάξασιν όλοι οι απομονάροι,
να δού’ να κόψει μέσα εις δυό το σιδερό σκουτάρι.
Tότε, σαν είδε ο Kρητικός, και το σκουτάρι εχάσε,
εις άλλο μόδο πολεμά, κι άλλη βουλήν επιάσε.
Πλιά δυνατός εγίνηκε, και πλι’ άφοβα μαλώνει,
ζάλο δεν κάνει οπίσω πλιό, μα όσο μπορεί σιμώνει·
και δεν του εφαίνετο καιρός, να στέκει ν’ ανιμένει,
πόδας τον πόδαν ήμπωθεν, και πάντα μέσα μπαίνει.
Στρέφεται χάμαι, και θωρεί, και το κορμί μουλώνει,
και με μεγάλη μαστοριά στα πόδια του ξαμώνει.
Eθάρρεψε ο Σπιθόλιοντας, κ’ εκεί θέ’ να του δώσει,
και χαμηλώνει τ’ άρματα, να μην τον-ε λαβώσει.

Eτότες ο Xαρίδημος του ‘ φάνη να ’ναι η ώρα,
να δώσει τέλος τση μαλιάς, να κατατάξει η Xώρα.
K’ εσήκωσεν ως αστραπή το γλήγορό του χέρι,
ωσάν τον είδεν ανοιχτό σ’ τση κεφαλής τα μέρη·
και μπήχνει του όλο το σπαθί εις το λαιμό αποκάτω,
ύπνον τον αποκοίμισε, παντοτινά εκοιμάτο.
Ήπεσε κάτω το θεριό, τα μάτια του γρυλώνει,
φαρμάκι φτει με τους αφρούς, τα μάτια

/αναδακρυώνει.
K’ εμουγκαλίστη τρεις φορές το φοβερόν του στόμα,
κ’ εβρόντησεν ο Oυρανός, κ’ εσείστηκε το χώμα.
Kαι με μεγάλην ταραχή, και μουγκρισμόν ομάδι,
επήγε η άγρια του ψυχή στο μαυρισμένον ’δη.
K’ εκείνος, που ’τον φοβερός, κι οπ’ όλοι τον ετρέμα,
σήμερον εκυλίστηκε σ’ τση σάρκας του το αίμα.
Kαι σήμερον κείνη η ψυχή, που άνθρωπο δεν

/εδείλια,
πάγει να δει του Xάροντος τα μαυρισμένα σπήλια.
K’ ένα μεγάλο θάμασμα κείνην την ώρα εφάνη,
τ’ άλογο του Σπιθόλιοντα τσι σάρκες του δαγκάνει.
Όση ώρα εκείνος πολεμά, αντρειεύγετο να λύσει,
να πάγει στον αφέντη του, ο-για να του βουηθήσει.
Kι ωσάν εμίσεψε η ψυχή, κ’ επήγεν εις τον Άδη,
πέφτει κι αυτό χάμαι, ψοφά, τελειώνουσιν ομάδι.
Eνίκησεν ο Kρητικός, λαβωματιά δεν έχει
μόνο μικρή-μικρή πληγή, και λίγον αίμα τρέχει·
κι ουδέ γιατρό δεν έχει χρειά, να πέψει να γυρέψει,
μα επήγε για ν’ αρματωθεί και να καβαλικέψει.
Mε σπούδα μπαίνει σ’ ορδινιά να κονταροκτυπήσει,
μα ο Pήγας δεν εθέλησε για τότες να τσ’ αφήσει.
Γιατί όξω οπού τον πάρωρα, πολλά βαρύ του εφάνη,
σαν είδεν τον Σπιθόλιοντα να πέσει ν’ αποθάνει.
Kαι μ’ όλο που ’χεν άδικο, και όλοι του οργιστήκα,
ο Pήγας τον επόνεσε, κ’ έχει μεγάλην πρίκα.
Kαλά και να το θέλασιν όλοι, μικροί-μεγάλοι,
και καθανείς του Kρητικού νίκος επαρακάλει,
ετούτο η Φύση το ’δωκε στη σάρκα την καημένη,
κάθε κορμί να συμπονεί τ’ αλλού την πονεμένη.
Kαι τον οχθρόν του να θωρεί κιανείς, πως πά’

/να θάψουν,
δεν ημπορούν τα μάτια του, παρά να τον-ε κλάψουν.
Ως θέλει ναν’ σκληρόκαρδος, το σπλάχνος

/να του λείπει,
εις έτοιες χρείες βρίσκεται με πόνον και με λύπη.
Πούρι ο λαός εφώνιαξε, πολλή βαβούρα εγίνη,
κ’ εδείξασιν πολλή χαράν όλοι την ώραν κείνη.
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Αποκαλυπτήρια πέτρινης στήλης στην πλατεία 
Μιχελογιάννη, με αναφορές στην ιστορία των Αρμένων

Με μια σεμνή τελετή στις 13 Αυγού-
στου 2016 έγιναν τα αποκαλυπτήρια 

της πέτρινης στήλης με σημαντικές στιγ-
μές από την ιστορία του χωριού μας, που 
τοποθετήθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Αρμένων στην πλατεία Μιχελογιάννη. Τον 
Αγιασμό έψαλλαν ο εφημέριος του χωριού 
μας πατήρ Αντώνης Παπαδονικολάκης, ο 
καταγόμενος από τους Αρμένους πατήρ 
Εμμανουήλ Καβρουλάκης, ο πρώην εφη-
μέριος των Αρμένων πατήρ Εμμανουήλ 
Νικολακάκης και ο εφημέριος του Νέου 
Χωριού πατήρ Εμμανουήλ Νικολακάκης. 
Παραβρέθηκαν η Βουλευτής Χανίων κ. Βάλια 
Βαγιωνάκη, ο πρώην βουλευτής κ. Σήφης 
Μιχελογιάννης, ο Δήμαρχος Αποκορώνου 
κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, αντιδήμαρχοι, 
εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων και 
πλήθος κόσμου. Χαιρετισμούς απηύθυναν 
ο Δήμαρχος Αποκορώνου και η Πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων. Την 
ιστορία του χωριού διάβασε η γραμμα-
τέας του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Λίτσα 
Λουράκη, σε κείμενο που επιμελήθηκε η 
φιλόλογος - ιστορικός κ. Δήμητρα Τσιχλάκη, 
ενώ ακολούθησε ριζίτικο τραγούδι από 
τον καλλιτεχνικό όμιλο «ο Αποκόρωνας». 
Η εκδήλωση έκλεισε με πλούσιο κέρασμα.

Ο χαιρετισμός της Πρόεδρου  
του Πολιτιστικού Συλλόγου  

Αρμένων, Κατεριάννας Τσιχλάκη
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων σας 
καλωσορίζει στο χωριό μας και στη σημερινή 
εκδήλωση. Οι Αρμένοι, γνωστοί για τη φυσική 
ομορφιά τους, αποτελούν πόλο έλξης πολλών 
επισκεπτών ήδη από τις αρχές του περασμέ-
νου αιώνα, καθώς ο Πλάτανος του Στρατή 
Μπουρνάζου ήταν το μοναδικό της εποχής 
εκείνης εξοχικό κέντρο στον Αποκόρωνα. 
Ακόμα και σήμερα, πλήθος κόσμου έρχονται 
στο χωριό μας για να απολαύσουν τη σκιά 
των πλατάνων, τη δροσιά των νερών και τα 
πλούσια εδέσματα των καταστημάτων του.

Δεν είναι όμως το ίδιο γνωστή και η 
ιστορία των Αρμένων. Το χωριό μας είχε 
την τιμή να αποτελέσει κατά καιρούς τόπο 
σημαντικών ιστορικών γεγονότων, όπως η 
Γενική Συνέλευση του 1822 που εξέδωσε το 
Προσωρινό Πολίτευμα της Κρήτης, σημα-
τοδοτώντας την απαρχή της ελευθερίας του 
νησιού. Γι’ αυτό, ως Πολιτιστικός Σύλλογος, 
επιθυμώντας να τιμήσουμε τον τόπο μας, 
αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε εδώ μια 
αναμνηστική στήλη με σύντομες αναφο-
ρές στην ιστορία των Αρμένων, για να τη 
θυμούνται οι παλαιότεροι και να τη γνω-
ρίσουν οι επερχόμενες γενιές. Στο σημείο 
αυτό θα ήθελα εκ μέρους του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αρμένων να ευχαριστήσω το Δήμο 
Αποκορώνου υπό την αιγίδα του οποίου 
γίνεται η παρούσα εκδήλωση, καθώς και 
τον καλλιτεχνικό όμιλο Αποκορώνου «ο 
Αποκόρωνας» που την πλαισιώνει Τέλος, 

θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς 
που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία 
σας. Σας ευχαριστώ!

Αναφορά στην ιστορία των Αρμένων
 Ομιλία της κ. Δήμητρας Τσιχλάκη*, όπως 
εκφωνήθηκε από την κ. Ευαγγελία Λουράκη 
– Ζουμαδάκη, κατά τα αποκαλυπτήρια της 
πέτρινης στήλης στους Αρμένους Αποκορώνου. 

Κυρίες και κύριοι, 
Πνιγμένοι στο πράσινο οι Αρμένοι. «Πλεί-

στα ύδατα και ψυχρότατα εκρέουσι περί 
αυτό», γράφει ο καταγόμενος από το χωριό 
μας ηγέτης της Επανάστασης, ιστορικός και 
λαογράφος Καλλίνικος Κριτοβουλίδης. Και 
πάνω από τις πηγές που αναβλύζουν από 
το έδαφος, απλώνουν τη σκιά τους πελώρια, 
αιωνόβια πλατάνια. Πλατάνια κάτω από τα 
οποία έχουν γραφεί σημαντικές στιγμές 
της κρητικής ιστορίας. Αυτή την ιστορία 
θέλησε να αναδείξει ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Αρμένων. Με αφορμή, λοιπόν, αυτή την 
εκδήλωση, ας κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι 
στο παρελθόν του χωριού μας. 

Φέρεται ότι οι Αρμένοι οφείλουν το όνομά 
τους στο στρατό του Νικηφόρου Φωκά. Το 
961 μ.Χ. ο τότε στρατηγός και μετέπειτα 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου απελευθέρωσε 
την Κρήτη από τους Άραβες κατακτητές της. 
Ο στρατός που είχε συγκεντρώσει για την 
εκστρατεία αυτή αποτελούνταν από στρατιώτες 
από όλες τις επαρχίες της Αυτοκρατορίας, 

αλλά και από Σλάβους, Ρώσους και αρκετούς 
Αρμενίους. Όπως αναφέρει και ο ιστορικός 
Λέων ο Διάκονος, μετά την απελευθέρωση 
του νησιού, ο Νικηφόρος Φωκάς εγκατέστησε 
τους Αρμένιους και «Ρωμαίους» - Βυζαντινούς 
δηλαδή- πολεμιστές του σε εύφορες περιοχές 
της Κρήτης «εις φυλακήν ταύτης». Θεωρείται, 
λοιπόν, ότι το τοπωνύμιο Αρμένοι, καθώς 
και άλλα παρόμοια στην Κρήτη, απηχούν 
τις εγκαταστάσεις αυτές, που συνεχίστηκαν 
και τους επόμενους χρόνους. 

Ωστόσο, ο οικισμός φαίνεται ότι υπήρχε 
από πολύ παλαιότερα, τουλάχιστον από την 
παλαιοχριστιανική εποχή. Αυτό μαρτυρούν 
τα ψηφιδωτά και άλλα υπολείμματα παλαιο-
χριστιανικής βασιλικής που βρέθηκαν κατά 
τις εργασίες αποκατάστασης και ανασκαφι-
κής έρευνας στα θεμέλια του Ιερού Ναού 
του Αγίου Ιωάννη, τα οποία χρονολογού-
νται στον 6ο αιώνα μ.Χ. Πάντως, το χωριό 
καταγράφεται στο κατάστιχο φεούδων της 
διοικητικής περιφέρειας Ψυχρού στις αρχές 
του 14ου αιώνα. Αναφέρεται επίσης από 
τον Barozzi, το 1577, ως Armenus. Το ίδιο 
όνομα συναντάμε και στον Καστροφύλακα 
το 1583 και στο Βασιλακάτα το 1630. Ως 
Armenus αναφέρεται και στην αιγυπτιακή 
απογραφή του 1834. Μάλιστα, το 1881 και 
το 1900 εμφανίζεται ως έδρα του ομώνυμου 
δήμου. Μακραίωνη λοιπόν η παρουσία του 
χωριού μας στην περιοχή.
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Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΑΝΩΝ

Με επιτυχία και τη συμμετοχή 50 περί-
που Αρμενιανών πραγματοποιήθηκε 

η καλοκαιρινή εκδρομή των Συλλόγων και 
της ενορίας Αρμένων στις 17 Αυγούστου 
2016. Η διαδρομή  ήταν, Μπαλί για μπάνιο, 
Δροσιά (Γενί Γκαβέ) για φαγητό, και στη 
συνέχεια επισκεφτήκαμε το μουσείο της 
Αρχαίας Ελεύθερνας που εγκαινιάσθηκε 
πρόσφατα, στο Ρέθυμνο. Ένα αξιόλογο 
σύγχρονο μουσείο με σπάνια αρχαιολο-
γικά ευρήματα της περιοχής, που όμως ο 
διαθέσιμος χρόνος δεν ήταν αρκετός για 
πλήρη ενημέρωση.

Στη συνέχεια, και γυρνώντας, προσκυ-
νηματικός σταθμός η Ιερά Μονή Αρκαδίου, 
μια Ιστορική Μονή θυσίας και ηρωισμού, 
παγκοσμίως γνωστή, που φέτος και με την 
ευκαιρία συμπληρώνονται 150 χρόνια από 
το Ολοκαύτωμα. 

Τελευταίος σταθμός μας ήταν για απο-
γευματινό καφέ η Γιωργούπολη και επι-
στροφή στο χωριό μας, έχοντας περάσει μια 
όμορφη Αρμενιανή μέρα από κάθε άποψη, 
συνδυάζοντας μπάνιο, φαγητό, ανέκδοτα, 
τραγούδι, ως και τροπάρια κατά τη δια-
δρομή, αφού τη παρέα μας ομόρφυναν οι 
Αρμενιανοί ιερείς, ο διακονών την ενορία 
παπά Αντώνης Παπαδοκοκολάκης, και ο 
εκ καταγωγής παπά Μανώλης Καβρου-
λάκης, που με την ευκαιρία τους ευχαρι-
στούμε, δίνοντας ένα ξεχωριστό χρώμα 
στην εκδρομή μας. Επίσης ευχαριστούμε 
για τη συμμετοχή και τον πρόεδρο των 
Φρεδιανών Αττικής κ.Μανώλη Μακριδάκη 
με την οικογένειά του. Νάμαστε καλά και 
του χρόνου.

Γιάννης Τερεζάκης 
Πρόεδρος του Συλλόγου  

Αρμενιανών Αττικής 

Δημοσιεύομε ξανά τη φωτογραφία 
της πρώτης σελίδας του τεύχους 80, 
στην οποία εικονίζονται συγχωριανοί 
μας στο καφενείο των Αρμένων στα 
παλιά χρόνια, επειδή είχαμε παρα-
λείψει το όνομα του Καλλιβρετάκη 
Μανώλη (8).

Στη φωτογραφία εικονίζονται:
1 Χριστοδουλάκης Χρήστος, 2 Χαλβαδάκης 
Γιάννης (ο Σηφαλιουδογιάννης), 3 Τερεζάκης 
Τάσος, 4 Χαλβαδάκης Γιάννης (αδερφός της 
Ειρήνης, Κατίνας, Μαρίκας και του Προκόπη), 
5 Τερεζάκης Λάμπρος, 6 Κουρομιχελάκης 
Αντρέας (ο Κουφός), 7 Ορφανάκης Μιχάλης, 
8 Καλλιβρετάκης Μανώλης (ο Λοχαγός), 
9 Χαριτάκης Αλέκος (πατέρας του Γιάννη 
και του Νίκο που είναι στην Αμερική), 10 
Κουρομιχελάκης Βασίλης ( ο Γλάρος), 11 
Καβρουλάκης Μάρκος, 12 Μυριδάκης Γιώρ-
γης (πατέρας της Διαμάντας Πατηνιωτάκη), 
13 Καβρουλάκης Μανώλης.

Οι Αρμένοι στο παρελθόν
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΣ’ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΗΣ
ΠΩΣ ΑΡΜΕΞΑΜΕ ΤΟ ΣΕΡΝΙΚΟ ΓΑΪΔΑΡΟ

Αναγνώστη μου μερωντικέ,

Στο καφενείο του Μιχάλη στην πλατέα 
του χωριού, όπου έκατσα τη Λαμπρή, ύστερ’ 
από τη Διπλανάσταση, να πιω την τσικου-
διά μου, διπλή για την περίσταση, είδα να 
’χουνε κολλημένη στο τζάμι τση πόρτας μια 
ρεκλάμα που σύσταινε γάλατα για τα μωρά, 
κι από δίπλα μωρά ζωγραφισμένα και σαν 
τ’ αγγελάκια όμορφα και χορτασμένα από 
φτάνα τα γάλατα-γαργάλατα τα κατεργάρικα 
τούτα τση διαφήμισης τα πράματα, για 
να βγάνουνε παράδες οι έμποροι να μη 
βυζαίνουν οι μανάδες τα κοπέλια, για να 
’ναι, λέει, πάντα ντωνε στη 
φόρμα, σαν εκείνες τσι ζωγρα-
φιστές τση ρεκλάμας, που δε 
μοιάζουνε βεβαία μανάδες 
αθρωπινές κι αληθινές, παρά 
«γλάστρες» του «γυαλιού» 
μεσόγδυμνες κι αλανιάρες, 
Θε μου συγχώρα με και βλέπε 
με να μην κριματιστώ, με 
τούτα που θωρώ...

Για τα γάλατα το λοιπόν 
θα σας σε πω τα όσα μου 
’πε, ένας παλιός Αρμενιανός, 
που βρέθηκε και εκείνος 
στον καφενέ κι εθυμήθηκε 
πως αναθρέφανε στσι μέρες 
του τα μωρά -εσάς δηλαδή, 
οσ’ είστε μεστωμένοι, που 
με διαβάζετε και τσι γονέους 
σας- στον καιρό ντου, σαν ετύχαινε η λου-
χούνα να μην βγάνει γάλα να βυζάξει το 
κοπέλι, καθώς εγίνηκε με την Μιχαλάκαινα, 
που γέννησε το Γιαννιό στον πόλεμο του 
’40, χωρίς όμως και να κατεβάσει γάλα 
για να το βυζάξει.

Εδιάταξε για τούτο η Φωτεινή, η μαμή 
η Μαμουνιά:

-Γάλα γαϊδάρου να βρείτε, απού ’ναι ό,τι 
χρειάζεται γι’ αυτήν την ανάγκη.

Γάιδαρο, όμως, λουχούνα, δεν είχαμε 
τότες στο χωριό, μα είπε ένας, πως στσι 
Μαχαιρούς, ο Κωστής ο Ξυρούχης είχε 
γαϊδούρα, πρωτόγεννη μάλιστα κι ασα-
ράντιστη. Κι ορίστηκε να πάνε να τη 
φέρουνε ο Σηφαλιουδογιάννης κι ο Γιώρ-
γης ο Ζευγολάτης, σύντεκνοι κι οι δυό του 
Ξυρουχοκωστή.

Ο Κωστής έλειπε στο Μαδαρό με τα 
πρόβατα, μα κατέχανε οι αποσταλμένοι τα 
κατατόπια του σπιτιού, ευρήκανε τ’ αχούρι 
των εχνών κι εψάχνανε με το τσακουμάκι 
ν’ ανακαλύψουνε το γάιδαρο. Μα επαέ ’ναι 
δα, οπούβαλε ο τρικέρης την ορά ντου. Γιατί 
ο Ξυρούχης είχε δυό γαϊδάρους, θηλυκό 
και σερνικό, και το θηλυκό τον είχε μαζί 
ντου παρμένο στο Μαδαρό, για να ντα-
ντεύει και το μικιό, τον «πώλο όνο», που 
ψάλλει κι ο παπα Μανώλης την Κυριακή 
τω Βαγιώ. Κι ευτοί, στη βιασύνη ντωνε και 
στο σκοτίδι όπου ψάχνανε, ευρήκανε και 

μας εκουβαλήσανε στο χωριό το σερνικό 
γάιδαρο για... άρμεγμα!

Στο σώχωρο του Μελισσοστρατή εδέ-
σανε τον Μπουρίκο του Ξύρουχα κι ούλοι 
τση κάτω γειτονιάς, κι οι Κούκλες, ήτανε 
αναμαζωμένοι να ιδούν είντα θ’ απογενεί 
με το κοπέλι, που από την πείνα, γιατί 
μόνο χαμομήλι το ταίζανε, αλημερνίς του 
Θεού εράνιζε κι εχτυπιούντανε.

Σκοτείδι ’τονε στο σώχωρο, γιατί φως 
απαγορεύουντανε ν’ ανάψουν, ένεκα τ’ 
αεροπλάνα. Μέσα πάλι στην κάμερα να 
βάλεις γάιδαρο να τον αρμέγεις, εκτός 
το άπρεπο, ήτονε κι αδύνατο στο σπίτι 

έμπαινες με σκάλα. Κι ό,τι των έφεγγε 
η αστροφεγγιά και καμιά αστραπή τση 
τσακουμακόπετρας.

Εράνιζε, το λοιπόν, και χτυπιούντανε το 
κοπέλι, εγάβγιζαν οι σκύλοι, γκανίζαν και 
πορδομιλούσαν οι γαίδάροι του χωριού, 
που μυριστήκανε ξενομπάτη γάιδαρο, κι 
ούλ’ εμείς οι συναγμένοι εφωνιάζαμε:

-Άντεστε, μωρέ, μη χασομεράτε κι αργείτε 
τ’ άρμεγμα, και λύσσιαξε τση πείνας το 
κοπέλι.

Κι έτσα, στα βιαστικά και στα σκοτεινά, 
πασπατεύανε ο Σηφαλιουδογιάννης με 
το Ζευγολάτη το γάιδαρο να βρούνε τη... 
ρώγα ν’ αρμέξουνε. Μα είντα καληώρα ν’ 
αρμέξουνε, απού πιάσανε κι αποσφονιάζανε 
τ’ αχαμνά του σερνικού γαϊδάρου, που 
τα πήρανε για μουσταρέ. Κι ευτός βέβαια 
εκουζουλάθηκε από τσι πόνους, και των 
έδωκε, για να γλυτώσει, ένα κλώτσο των 
αρμεχτάδω και τσ’ αναποδογύρισε με τα 
μπρίκια που ’χανε κουβαλημένα για τα 
γάλατα. Έδωκε κι ένα τσινίδι τση μαμής, 
ετσά για χαιρετισμό, κι αρχίνιξε να τζιριτά 
μέσα στο σκοτάδι σαν τον μυγιασμένο, 
και δεν είχε ησυχασμό και μερωμό από 
τον πόνο, μπορεί κι από την προσβολή. 
Κι εξύπνησε και τσ’ αποδέλοιπους γαϊ-
δάρους, πετεινούς, διάνους και σκύλους, 
αυτού τρώγανε τα λυσσιακά ντωνε, και 
γίνηκε τέτοιο ραβαΐσι, αφού και τα κοπέλια 

επαίξανε την καμπάνα τ’ Αϊ Γιαννιού του 
Θεολόγου, κι εσηκωθήκε και τ’ αποδέλοιπο 
χωριό στο πόδι. Κι ούλοι ρωτούσανε:

-Είντα πάθανε, μωρέ, και ξεγλωσσι-
στήκανε, τέθοιαν ώρα, γαϊδάροι, σκύλοι 
και διάνοι;

Και ξεχαχανίζουντανε στα γέλια, ως 
εμαθαίνανε τα καλημέντα των «αρμεχτά-
δων», φουσκωμένα μάλιστα κι αλλαγμένα, 
καθώς συμβαίνει σε τέθοιες περιστάσεις. 
Γιατί, άλλος ήλεγε πως αποσφονιάζουνε τσι 
κοκόρους και τσι κατσοχοίρους να κάμουν 
αβγά, άλλος πως εγέννησε δίδυμα ο παπα-
γάλος του Φραντζέσκο, μα δεν εκατέβασε 

γάλα να βυζάξει τα πουλιά ντου, 
κι άλλος πως κοιλοπονούνε 
εκατό χρονώ γράδες, σαν τη 
Γιαμώ και την Καούραινα...

Κι ούλο το τσαρδί εγέμισ’ 
αρμενιανούς και θαν εξημερώ-
νουμεσταν αν δεν μας εξεπιτί-
κωνε το κρύο, Γενάρης μήνας 
ως ήτονε, κι αρχίξαμε να τη 
διαλύομε την παράσταση. Και 
τότες, στη διάλυσ’ απάνω, την 
εξαναπάθαμε τη ζημιά. Γιατί, 
με το να χαχανίζομε και να 
χοροπηδούμε, δεν εθωρούσαμ’ 
ομπρός μας, και με το πυκνό 
σκοτίδι εχάσαμε τσι δρόμους 
κι επέσαμε, μια πατούλια, στσ’ 
ασβεστόλακκους τ’ Άγιου Νικόλα, 
κι εζεματιστήκαμε, καθώς ο 

ασβέστης, ήτον’ ακράτος. Και πάλι καλά, 
που δεν επέσαμε στσι διπλανούς λάκκους 
με το νερόλαδα τ’ Αγγελάκη, και ποιος θα 
μας εξεμαγάριζε και θα μας εμέρωνε.

Μα ’μπεψε ο Θεός κι εβγήκε το φεγγάρι 
κι εφεξ’ η γης κι εβρήκαμε το δρόμο και 
το νου μας, κι εμερέψεμε κι επήγαμε στα 
σπίθια μας ν’αναπαυτούμε. Κατέβασε, 
ωστόσο, γάλα κι η Μιχαλάκαινα, με τσι 
χουμάδες και τσι χυλούς που την εβάλανε 
να πίνει, κι εβύζαξε το Γιαννιό, κι ησύχασε 
κι εκείνο.

Μόνο που εμείς δεν ησυχάσαμ’ από 
τότες, γιατί μαθευτήκανε βέβαια τα ’ργα 
μας και στ’ άλλα χωριά, κι αφηνιάσανε οι 
μονοστίβανοι, ως και τραγούδι μας εβγά-
λανε οι μαχαιριανοί, που ένα-δύο αράδες 
του θυμούμαι:

Να ’τανε να πουλούσανε  
το νου εις το παζάρι 

να πάω με το γάιδαρο 
να πάρω ’να γομάρι 

να τόνε βάλω σε κουθιά, 
κοσέρβες να τον κάμω 

κι όπ’ απαντίχν’ αρμενιανό 
να του τον πρεσβεντάρω... 

Τελειώνω όμως γιατί θα μ’ εμπεστίσετε. 
η Ελευθερόπολις 

κι ένας καλαμαράς τση,  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
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Η πιο σημαντική όμως στιγμή στην 
ιστορία των Αρμένων διαδραματίστηκε στη 
διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, με την 
υπογραφή στο χωριό μας του Προσωρινού 
Πολιτεύματος της νήσου Κρήτης. Ήδη από 
το 1821 η Ελλάδα βρίσκεται σε επαναστατικό 
αναβρασμό και οι Κρητικοί, αφουγκραζό-
μενοι το μήνυμα των υπόλοιπων Ελλήνων 
έχουν πάρει για μια ακόμη φορά τα όπλα 
προκειμένου να αποτινάξουν τον τουρκικό 
ζυγό. Αντιλαμβανόμενοι την αναγκαιότητα 
για ενιαία ηγεσία της επανάστασης στην 
Κρήτη, οι κάτοικοι του νησιού ζήτησαν από 
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη την αποστολή ενός 
κατάλληλου προσώπου που θα αναλάμβανε 
τη γενική διεύθυνση των επιχειρήσεων στο 
νησί. Ο Υψηλάντης τελικά όρισε ως γενικό 
αρχηγό της Επανάστασης στην Κρήτη το 
Μιχαήλ Κομνηνό Αφεντούλιεφ ή Αφεντούλη. 
Σύμφωνα με τον Κριτοβουλίδη, που κατα-
γράφει αναλυτικά τα σχετικά με την 
υπογραφή του Πολιτεύματος στα 
Απομνημονεύματά του, ο Αφεντού-
λης έφτασε στην Κρήτη στις αρχές 
Νοεμβρίου του 1821 και προσπάθησε 
να οργανώσει το νησί. «Να βάλω τα 
πράγματα εις τάξιν και να συστήσω 
σύστημα γενικής ενταύθα Βουλής», 
έγραφε στο Λάζαρο Κουντουριώτη 
στις 26 Νοεμβρίου.

Στο μεταξύ, το Δεκέμβριο του 1821 
άρχιζε τις εργασίες της η πρώτη Εθνική 
Συνέλευση στην Επίδαυρο, για να 
αποφασίσει για το πρώτο πολίτευμα 
της Ελλάδος. Οι Κρήτες, αν και συμμετείχαν 
στις προκαταρκτικές συνεδριάσεις, απουσί-
αζαν από τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του 
Πολιτεύματος της Επιδαύρου. 

Έτσι, η Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας, 
με διαταγή του Μινίστρου των Εσωτερικών, 
επιθυμώντας να αρθεί από το νησί κάθε 
εσωτερική διχόνοια και ασυμφωνία, έστειλε 
τον Απρίλιο του 1822 στην Κρήτη ως διορ-
γανωτή τον Πέτρο Ομηρίδη Σκυλίτση. Ο 
Σκυλίτσης έφτασε στο νησί με την εντολή να 
εποπτεύσει ώστε να εκλεγούν με ελεύθερη 
ψηφοφορία τα πιο ευυπόληπτα πρόσωπα 
του νησιού ως παραστάτες της Κρήτης στο 
Βουλευτικό Σώμα και να σταλούν το ταχύτερο 
στην Πελοπόννησο. Η παραπάνω διαταγή 
συνοδευόταν και από ένα τύπο «προσωρινού 
διοργανισμού», σχεδίου διοίκησης δηλαδή, 
κατάλληλου για την Κρήτη. Ο Σκυλίτσης 
ήλθε στους Αρμένους στα τέλη Απριλίου 
1822, όπου ήδη είχε εγκατασταθεί ο Αφε-
ντούλιεφ και του επέδωσε τη διαταγή αυτή, 
ζητώντας να προσκληθούν οι πληρεξούσιοι 
των επαρχιών σε Συνέλευση, προκειμένου 
να εκλεγούν οι Κρήτες Αντιπρόσωποι για 
τη Συνέλευση της Επιδαύρου. 

Τελικά, με τις ενέργειες του Σκυλίτση, 
συγκλήθηκε στους Αρμένους από τις 11 έως 
τις 21 Μαΐου 1822 η Γενική Συνέλευση της 
Κρήτης για την ψήφιση Προσωρινού Πολι-
τεύματος. Συνήλθαν λοιπόν οι πληρεξούσιοι, 
μεταξύ των οποίων και ο Καλλίνικος Κριτο-
βουλίδης ως πληρεξούσιος του Αποκόρωνα, 
και «καλώς σκεφθέντες επεξεργάστηκαν 

τον επόμενον οργανισμόν σύμφωνα με 
το πνεύμα και τας παραδεχθείσας αρχάς 
του Γενικού Συστήματος της Ελλάδος του 
οποίου κηρύττουσι σήμερον την άθικτον 
και ακριβή διατήρησιν». Τη διακήρυξη αυτή 
της Συνέλευσης ακολούθησε η έκδοση ενός 
σχεδίου συντάγματος, γνωστού ως «Προ-
σωρινόν Πολίτευμα της Νήσου Κρήτης», 
με ημερομηνία 20 Μαΐου 1822. 

Το Πολίτευμα αυτό αποτελείται από επτά 
τμήματα. Τα δυο πρώτα περί θρησκείας 
και γενικών δικαιωμάτων των κατοίκων 
της νήσου είναι όμοια ακόμα και στη φρα-
στική διατύπωση με αντίστοιχα του πολι-
τεύματος της Επιδαύρου. Αναγνωριζόταν 
ως επικρατούσα θρησκεία της Κρήτης η 
Ορθόδοξος, ενώ παράλληλα επιτρεπόταν 
η ανεξιθρησκεία. Αναγνωριζόταν επίσης η 
ισοπολιτεία, εξασφαλίζονταν η ιδιοκτησία, 
η τιμή και η ασφάλεια των πολιτών έναντι 
των νόμων, κανονιζόταν η δίκαιη και κατά 
νόμο διανομή των εισπράξεων και επιβαλ-

λόταν η καθολική υποχρέωση των πολιτών 
να λαμβάνουν τα όπλα προς υπεράσπιση 
της πατρίδας. Στα υπόλοιπα τμήματά του 
καθορίζονταν τα θέματα που αφορούσαν 
τη διοίκηση του νησιού. 

Μια ημέρα μετά την επικύρωση του Προ-
σωρινού Πολιτεύματος, η Γενική Συνέλευση 
ανακήρυξε με ψήφισμά της ως Γενικό Έπαρχο 
τον Αφεντούλιεφ, ο οποίος αποδέχθηκε τις 
αποφάσεις της. Αυτό μάλιστα καθιστά και ο 
ίδιος σαφές στην προκήρυξη που εξέδωσε ως 
Γενικός Έπαρχος πλέον, η οποία τελειώνει με 
τον εξής όρκο: «Ορκιζώμεθα ενώπιον Θεού 
και ανθρώπων πίστιν προς την πατρίδα, 
υποταγήν προς τον Οργανικόν νόμον, οίον 
έδωκε η εν Επιδαύρω Εθνική Συνέλευσις, 
και ευπείθιαν προς τας νομίμους Αρχάς της 
Ελλάδος. Παραβάται δ’ ενός τούτων γενόμενοι, 
και των νόμων εάν διαφύγωμεν την αυστη-
ρότητα, να έχωμεν την Θεότητα εκδικήτριαν». 
Με αυτόν τον τρόπο η γαλήνη φαινόταν ότι 
αποκαταστάθηκε προσωρινά στο νησί και 
η Διοίκηση της Κρήτης συντονίστηκε προς 
την κεντρική της Ελλάδας, συνεχίζοντας τον 
κοινό αγώνα για την ελευθερία. Μεγάλη 
τιμή για τους Αρμένους να φιλοξενήσουν 
ένα τόσο σημαντικό γεγονός, αλλά και να 
αποτελέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
όπως αναφέρει ο Κριτοβουλίδης, την έδρα 
της Επαναστατικής Διοίκησης. Μεγάλη τιμή 
και το γεγονός ότι με ψήφισμά της η Συνέ-
λευση αποφάσισε οι Αρμένοι να καλούνται 
στο εξής «Ελευθερόπολις».

Έκτοτε οι Αρμένοι αποτέλεσαν έδρα και 
άλλων συνελεύσεων, όπως αυτή που πραγ-

ματοποιήθηκε στη διάρκεια της Κρητικής 
Επανάστασης, στις 26 Ιουνίου 1897. Στη 
συνέλευση αυτή, όπως και σε άλλες δυο που 
ακολούθησαν σε άλλες περιοχές, αποφασί-
στηκε με ψήφισμα να γίνει δεκτή η πρόταση 
των Μεγάλων Δυνάμεων για τη δημιουργία 
της αυτόνομης πολιτείας της Κρήτης. 

Σημαντική λοιπόν η παρουσία των Αρμέ-
νων στη διάρκεια των Επαναστάσεων. Το 
ιστορικό παρόν όμως δίνει το χωριό μας 
και στη διάρκεια του επόμενου αιώνα. Όπως 
αναφέρει ο κ. Στέφανος Φρεσκάκης στο 
βιβλίο του «Οι Αρμένοι στο παρελθόν», 
οι Αρμενιανοί δεν έλειψαν και από την 
Επανάσταση του Θερίσσου το 1905. Παρ’ 
όλο που ο Αποκόρωνας αποτελούσε κέντρο 
αντιβενιζελικών, σταδιακά οι Βενιζελικοί 
αυξάνονταν. Ο Δήμος Αρμένων, ανέκαθεν 
Βενιζελικός, κατήλθε στους Αρμένους στις 
20 Μαρτίου 1905 σε ένα από τα πρώτα στην 
περιοχή ένοπλα συλλαλητήρια υπέρ της 
Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 

Αξίζει, φυσικά, να γίνει μια αναφορά 
και σε ένα γεγονός που αποτελεί δείγμα 
της αρμενιανής φιλοξενίας. Κατά την 
κρίσιμη για την Ελλάδα και την Κρήτη 
περίοδο μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 
1941, που οι Έλληνες μάχονταν κατά 
των Δυνάμεων του Άξονα, στελέχη της 
ελληνικής αεροπορίας μετατέθηκαν στην 
Κρήτη, για να μεταβούν στη συνέχεια 
στη Μέση Ανατολή. Κατά την παραμονή 
του στην πολιορκούμενη Κρήτη, το 
προσωπικό της Αεροπορίας, μαζί με 
τους Ικάρους της 10ης τάξης, φιλοξε-

νήθηκε στους Αρμένους, στο τότε Δημοτικό 
Σχολείο και σε διάφορα σπίτια του χωριού, 
μέχρι τις 19 Μαΐου 1941, οπότε πήραν την 
εντολή να μετακινηθούν στη Μέση Ανατολή. 

Οι Αρμένοι, βέβαια, παρουσίασαν ανά-
πτυξη και σε ειρηνικές περιόδους. Έδρα 
ομώνυμου Δήμου αρκετές φορές στην ιστορία 
τους, αποτέλεσαν και στο πρόσφατο ακόμα 
παρελθόν εμπορικό κέντρο με πλήθος τοπι-
κών επιχειρήσεων που εξυπηρετούσαν την 
ευρύτερη περιοχή. Χαρακτηριστική όμως 
είναι και η πνευματική ανάπτυξη του χωριού 
μας, που επιβεβαιώνεται από τη διάκριση 
πολλών συντοπιτών μας, παλαιότερων και 
σύγχρονων, στα γράμματα, τις τέχνες, την 
πολιτική και την επιστήμη. 

Σήμερα, οι Αρμένοι, επηρεασμένοι από το 
ρεύμα της αστικοποίησης, έχουν ακολουθήσει 
το δρόμο των περισσότερων χωριών. Ωστόσο, 
οι Αρμενιανοί με την αγάπη που τρέφουν για 
τον τόπο τους, συμβάλλουν στη διατήρηση της 
ζωντάνιας του χωριού μας. Ευχή μας είναι να 
μείνουν ζωντανές και οι αξίες της ελευθερίας 
και της δημοκρατικότητας που χαρακτηρίζουν 
την ιστορία και τους ανθρώπους του τόπου 
μας. Σημείο αναφοράς της ιστορίας αυτής 
το μνημείο που σήμερα ανεγείρεται εδώ, ας 
αποτελεί το κίνητρο ώστε οι αξίες αυτές των 
προγόνων μας να αποτελούν πρότυπο και για 
τις επόμενες γενιές. 

Σας ευχαριστώ.

Δήμητρα Τσιχλάκη, 
Φιλόλογος, απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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Επιτυχόντες
Μεγάλη επιτυχία είχαν τα χωριανάκια μας 
που τέλειωσαν φέτο το Λύκειο, στην προ-
σπάθειά τους να πετύχουν σε ένα Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Παραθέτομε,  όσων 
καταφέραμε να μάθουμε, τα ονόματα και 
τα τμήματα που πέτυχαν.

Ο Βιριράκης Γεώργιος του Αντωνίου, 
πέτυχε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. 
Ο Καπενεκάκης Ανθέας του Ευάγγελου 
και της Πατεράκη Μαρίας, πέτυχε στο 
τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτε-
χνείου Κρήτης στα Χανιά. 
Η Στυλιανομανωλάκη Χρυσούλα του 
Ιωάννη, πέτυχε στο τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
στο Ρέθυμνο.
Η Χατζηαγγελάκη Βέτα του Αναστάσιου 
και της Κατερίνας Τσιτσιρίδη, πέτυχε 
στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.
Η Στεφανάκη Αμαλία του Χαράλαμπου 
και της Μαρίας Καλούδη, πέτυχε στο τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
του ΤΕΙ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα.
Ο Τσοτσόρια Σάντρο του Ζουράμπι, 
πέτυχε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο. 

Ο Σπύρος Χαρ. Τερεζάκης και η σύζυγός 
του Ειρήνη εύχονται στα εγγόνια τους:  
Στο Σπύρο Τερεζάκη (γιό του Χαράλα-
μπου και της Ευγενίας Τερεζάκη), που 
φοιτά αισίως στο τρίτο έτος της σχολής των 
Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.
Στο Νίκο Κασωτάκη (γιό της Σοφίας 
Σπ. Τερεζάκη και του ιατρού καρδιολόγου 
Εμμαν. Κασσωτάκη) που εισήχθη φέτος 
στην Ιατρική σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στην Ειρήνη Τερεζάκη (κόρη του Εμμα-
νουήλ Σπ. Τερεζάκη και της Μαρίτας) 
που εισήχθη φέτος στη σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Πολλά συγχαρητήρια και καλές σπουδές! 
Οι γονείς τους ευχόμεθα να τα χαίρονται 
και να τα καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

Η Ελευθερόπολις και οι Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι του χωριού μας συγχαίρουν όλους 
τους επιτυχόντες και τους εύχονται καλές 
σπουδές, καλό πτυχίο, καλή σταδιοδρομία, 
και πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Στους 
γονείς και συγγενείς, ευχόμαστε να τους 
χαίρονται και να τους καμαρώνουν.

Επιτυχίες
Ο Μωραϊτάκης Νίκος πήρε το πτυχίο 
Προγραμματιστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
από το Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης Γερ-
μανίας. Ο Νίκος συνεχίζει μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. 
Του ευχόμαστε πάντα επιτυχίες, καλή στα-
διοδρομία, και στους δικούς του να τον 
χαίρονται! 

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε από τους αγαπητούς αναγνώστες τα παρακάτω ποσά ως οικονομική 
ενίσχυση της εφημερίδας μας. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Ζκέρης Βασίλης  Αθήνα 20 €
Γκαγκάρας Δημήτρης Αθήνα 30 €
Τερεζάκης Σπύρος Αθήνα 50 €
Μιχελογιάννης Γεώργιος του Σήφη 
Ηράκλειο/ΗΠΑ  80 €
Ορφανάκης Μιχάλης Αρμένοι 20 €
Μουντοκαλάκης Θεόδωρος  
του Δημητρίου Αθήνα 100 €
Λαγαράκης Νίκος Αθήνα 25 €
Μπουλιτσάκη  
Μαριάνθη Χανιά 25 €
Καλούδη Φανή Αρμένοι 10 €
Μπουντάκης Γιάννης Αθήνα 50 €
Κακέπης Αλέξανδρος Λασίθι  20 €
Κοκογιαννάκης Μίνως Χανιά 50 €
Δαραβέλα Ζαχαρούλα Αθήνα 50 €
Πατσουράκης Ευτύχης Χανιά 25 €
Τερεζάκη Μαρία  
χήρα Αντωνίου Αθήνα 30 €
Παπαγιαννάκη Κατερίνα
του Γιάννη Χανιά 50  €
Χριστοδουλάκης Νίκος   
του Γιάννη Αθήνα 50 €
Τερεζάκη Κατίνα χήρα  
του Λευτέρη Αρμένοι 20 €
Φρεσκάκη Κατίνα Ηράκλειο 50 €
Καραβελάκη Ελένη Αρμένοι 50 €
Φρεσκάκη Αργυρώ Θεσ/νίκη  20 €
Πολυχρονάκη Μαρία  
χήρα του Γιάννη Αθήνα 20 €
Καλλιβρετάκης Αντώνης  
του Ελευθερίου Αμερική 100 €
Νικολάου Καλλιβρετάκη  
Ευαγγελία Χανιά 20 €
Αιδεσιμότατος Παπαδοκοκολάκης  
Αντώνιος  Αρμένοι 20 €
Σπερελάκη Τσιτσιρίδη Κλαίρη  
 Χανιά 40 €
Καλλιβρετάκης Κωστής του Γεωργίου 
Παλιόχωρα 50 €
Μπουτσαράκη Πέγκυ Αμερική 50 €
Χατζηαποστόλου Δημήτρης και 
Τσακιράκη Πελαγία Ρέθυμνο 100 €

Πριπάκη Κουρκούτα  
Ερασμία Λαμία  25 €
Πριπάκης Τάκης Αθήνα 25 €
Πριπάκη Πατσουράκη  
Ελισάβετ Χανιά 25 €
Ανώνυμος  20 €
Καραγιαννάκη Φακίρη  
Κατίνα Χανιά 20 €
Κοκάκη Ελένη Αρμένοι 20 €
Γιανναράκης Μανώλη Καλύβες  20 €
Τσιτσιρίδης Χρήστος  
του Γιάννη Χανιά 50 €
Χριστοδουλάκη Τσουβαλάκη  
Αναστασία Χανιά 30 €
Χαιρετάκης Μανούσος Αρμένοι 50 €
Τσιριγώτη Στέλλα Αρμένοι 10 €
Τσακιράκης Μανώλης  Αθήνα 20 €
Μωραΐτάκης  Στέφανος Αρμένοι 20 €
Παπαδάκης Γιάννης  
του Μαθιού Αθήνα 30 €
Χαλβαδάκης Αλέκος Αρμένοι 20 €
Κακούρης Εμμανουήλ Αθήνα 50 €
Πατηνιωτάκης Σταύρος Αρμένοι 60 €
Χριστοδουλάκη Ελπίδα Αθήνα 50 €
Κόρκος Χαριτάκη  
Τέρψη  Αμερική  50$ 
  38 €
Σωτηρίου Γιώργος Αθήνα 20 €
Ζκέρης Βασίλης Αθήνα 20 €
Πέτρος Παρασκευουδάκης  
(Πήτερ Πάρας) Αμερική 300 € 
Φλεμετάκης Γαβριήλ Θεσ/νίκη 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.

Αριστεύσαντες
Από τα παιδιά του χωριού μας που σπουδά-
ζουν στο Γυμνάσιο - Λύκειο αρίστευσαν φέτο:
Η Καλλιβρετάκη Αναστασία του Δημη-
τρίου, Β΄ τάξη του 6ου Γυμνασίου Χανίων, 
με βαθμό 18 & 15/16. 
Η Καλλιβρετάκη Μαρία του Εμμανουήλ, Β’ 
τάξη του Γενικού Λυκείου Βάμου, με βαθμό 19. 
Η Μαλεκάκη Βασιλική του Βασιλείου, 
Γ’ τάξη του Γυμνασίου Βάμου, με βαθμό 19. 
Η Μανατάκη Φωτεινή του Ιωάννη, Γ’ 
τάξη Γυμνασίου Βάμου, με βαθμό 19 & 10/14.
Η Νικολαράκου Μιχαέλα του Ιωάννη, 
Β’ τάξη του 2ου Γυμνασίου Χανίων, με 
βαθμό 19 & 15/16. 
Ο Παπασηφάκης Ευστράτιος του Ιωσήφ, 
Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου Βάμου, με 
βαθμό 18,3. 
Η Πατεράκη Νικολέττα του Ιωάννη 
και της Βιριράκη Κορνηλίας, Β’ τάξη 
του 4ου Λυκείου Χανίων, με βαθμό 19,6.

Η Σκανδάλη Ελεάνα του Γεωργίου (γιός 
του Νίκου), Γ’ τάξη του 3ου Γυμνασίου 
Χανίων, με βαθμό 19 & 11/15. 
Η Σκανδάλη Νεφέλη του Γεωργίου (γιός 
του Νίκου), Α΄ τάξη του 3ου Λυκείου 
Χανίων, με βαθμό 19,1
Η Τσιτσιρίδη Ευφροσύνη του Χρήστο, 
Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου Βάμου, με 
βαθμό 19, 1. 
Η Χαλβαδάκη Αικατερίνη του Βασιλείου, 
Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου Βάμου, με 
βαθμό 19, 1. 
Η Χατζή Αριάδνη του Ευαγγέλου, Β’ τάξη 
του Γυμνασίου Βάμου, με βαθμό 19 & 10/16. 
Η Χατζηαγγελάκη Βέτα του Αναστασίου 
και της Κατερίνας Τσιτσιρίδη, Γ’ τάξη 
του Γενικού Λυκείου Νέας Κυδωνίας, με 
βαθμό 19, 9.
Ο Χίνος Παντελής του Ιωάννη, Α’ τάξη του 
2ου Γυμνάσιου Χανίων, με βαθμό 19 & 6/15. 
Τους ευχόμαστε πάντα να αριστεύουν στη ζωή τους.
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Το πανηγύρι της Παναγίας τον Δεκαπενταύγουστο 
Σημείο συνάντησης όλων των Αρμε-

νιανών αποτέλεσε και φέτος η 
γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, 
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 τον 
της Ενορία μας παπά Αντώνη Παπα-
δοκοκολάκη και το συγχωριανό μας 
παπά Μανώλη Καβρουλάκη.

Ένα νέο κατάστημα άρχισε να λειτουργεί 
στο χωριό μας από τον περασμένο Αύγου-
στο, στο χώρο που λειτουργούσε καφενείο 
ο  Τάσος Ιω. Στυλιανομανωλάκης και 
ακόμα παλιότερα μπακάλικο-μανάβικο ο 
Φρεσκάκης.

Οι νέοι ιδιοκτήτες του μαγαζιού Μανού-
σος και Μελπομένη Χαιρετάκη, λειτουργούν 
πλέον καφέ-παντοπωλείο με την επωνυμία 
«Κιόσκι» ίδια επωνυμία που είχε ο χώρος 
πρίν από πολλά χρόνια όπως προκύπτει 
από παλιότερα συμβόλαια. 

Ο Μανούσος και η σύζυγός του Μελπο-
μένη, προσφέρουν «στο χέρι» όλα τα είδη 
καφενείου καθώς και είδη σφολιάτας και 
πουλούν επίσης όλα τα είδη παντοπωλείου, 

όπως τρόφιμα, όσπρια, απορρυπαντικά, 
γαλακτοκομικά, αναψυκτικά, οινοπνευ-
ματώδη, κλπ.

Τους ευχόμαστε στη νέα τους επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, καλή επιτυχία!

Λειτουργεί ξανά το «Κιόσκι» στο χωριό μας

ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
Καταπληκτική εμφάνιση για μία ακόμη 
φορά πραγματοποίησαν τα χωριανά-
κια μας στο Παγκρήτιο Πρωτάθλημα 
Ζίου Ζίτσου που διεξήχθη στο κλειστό 
γυμναστήριο Κλαδισού στα Χανιά. Ο 
Γεώργιος-Αλέξανδρος Αλβανός του 
Μιχαήλ κατέλαβε την πρώτη θέση και 
πήρε χρυσό μετάλλιο, και ο Γιανναράκης 
Αλέξανδρος του Μανώλη κατέλαβε την 
τρίτη θέση και πήρε χάλκινο μετάλλιο.

Γιόρτασε ένα δικό μας εκκλησάκι το Γενέσιο 
της Παναγίας στις 8 Σεπτεμβρίου, ανάμεσα 
στις Καλύβες και στους Αρμένους στην 
τοποθεσία «Σκορδυλιανή» σε ένα κατάφυτο 
– καταπράσινο μετόχι! 

Εκεί που πριν από 94 χρόνια βρήκαν 
καταφύγιο και μια ζεστή αγκαλιά Σμυρ-
νιοί, Βουρλιώτες, Αϊβαλιώτες και λοιποί 
Μικρασιάτες!  

Ειρήνη Καλαϊτζάκη
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Απολογισμός πεπραγμένων Δήμου Αποκορώνου  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Σε ειδική δημόσια συνε-
δρίαση του δημοτικού 

συμβουλίου Αποκορώνου 
στις 30/6/2016 πραγματο-
ποιήθηκε ο πρώτος δημόσιος 
απολογισμός πεπραγμένων 
της δημοτικής αρχής, με τη 
συμπλήρωση περίπου των δύο 
πρώτων ετών της θητείας της. 
Ξεκινώντας ο δήμαρ-
χος ανέφερε ότι είναι 
πλέον δεδομένο και 
αποτυπωμένο ξεκά-
θαρα στην σκέψη 
κάθε καλοπροαίρε-
του δημότη, αλλά 
και ευρύτερα στον 
Χανιώτικο λαό, ότι 
ο Αποκόρωνας είναι 
παρών, σοβαρός και ανταγωνιστικός διεκ-
δικώντας αυτά που του ανήκουν. 

Σε αυτόν τον πρώτο δημόσιο απολο-
γισμό που έγινε παρουσία αιρετών και 
κατοίκων, παρουσιάστηκαν μόνο κρίσιμα 
ζητήματα του δήμου για τα οποία ήδη 
έχουν έρθει συγκεκριμένα αποτελέσματα, 
ενώ η αναφορά στα υπόλοιπα θέματα έγινε 
ανά θεματική ενότητα και επιγραμματικά. 
Τα κύρια ζητήματα όπου υπήρξαν συγκε-
κριμένα αποτελέσματα σε αυτούς τους 22 
μήνες είναι τα παρακάτω:

1, Επιλύθηκαν, στους πρώτους 10 μήνες, 
πολλά -αλλά κυρίως δύο- βασικά οικονομικά 
και λειτουργικά ζητήματα του δήμου μας 
που αφορούσαν: α) στην χρηματοδότηση 
και αποπληρωμή όλων των χρεών της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης (περίπου 200.000€), 
β) στην αποπληρωμή όλων των χρεών προς 
τον ΟΑΚ έπειτα από μείωσή τους κατά 
130.000€ (το αρχικό χρέος ήταν 376.000€).

2, Ιδρύθηκε από το μηδέν και λειτουργεί 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο - Ενδυματο-
πωλείο Αποκορώνου. 

3, Ίσως η πιο σημαντική επιτυχία των 
22 αυτών μηνών είναι η θεσμοθέτηση και 
λειτουργία του δημόσιου ΙΕΚ Αποκορώνου, 
στο πρώην δημαρχείο του Καβρού. Ήδη 
ολοκληρώνεται το πρώτο έτος λειτουργίας 
του, αρχικά με 4 ειδικότητες, και από το 
επόμενο έτος θα έχουμε τους πρώτους 
αποφοίτους.

4, Μια δεύτερη πολύ μεγάλη επιτυχία 
για τις δημόσιες δομές του Αποκόρωνα 
είναι ότι θεσμοθετήθηκε ο μεγάλος στόχος 
της ίδρυσης νέου μόνιμου Τομέα ΕΚΑΒ, ο 
οποίος επίσης θα στεγάζεται στο πρώην 
δημαρχείο Γεωργιουπόλεως στον Καβρό. 

5, Ένας σημαντικός στόχος που έχει 
δρομολογηθεί και υλοποιείται είναι η ανα-

βάθμιση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου 
τμήματος του ΒΟΑΚ που διέρχεται τον 
Αποκόρωνα.  Ήδη έχουν κατασκευαστεί 
περίπου 10 χλμ νέου ασφαλτοτάπητα. 

6, Η εξαιρετική συνεργασία με την Περι-
φέρεια Κρήτης και την Αντιπεριφέρεια 
Χανίων έχει οδηγήσει και στην εξασφά-
λιση σημαντικών χρηματοδοτήσεων, ύψους 
περίπου 3 εκατ. Ευρώ,για έργα που είτε 
υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται είτε θα 
δημοπρατηθούν εντός του έτους. Τα έργα 
αυτά αφορούν στην αναβάθμιση του επαρ-
χιακού οδικού δικτύου (Καλύβες, Κουρνά, 
Ασή Γωνιά, Βάμος, Κάινα, Μάζα, Καρές 
κ.α.),στον καθαρισμό ρεμάτων, στην ασφαλ-
τόστρωση δρόμων στην Γεωργιούπολη κ.α.

7, Σε προσκλήσεις που άνοιξαν μόλις 
λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθη-
κόντων της δημοτικής αρχής, ο δήμος 
Αποκορώνου κατάφερε με άμεσες κινήσεις 
να μελετήσει και να εντάξει 7 νέα έργα στο 
πρόγραμμα LEADER (περίπου όσα έργα 
ενέταξαν αθροιστικά όλοι οι υπόλοιποι 
δήμοι της περιοχής του ΟΑΚ), αλλά και 
ένα επιπλέον στα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα έργα LEADER 
αφορούν σε αναπλάσεις στους οικισμούς 
Καλαμίτσι Αλεξάνδρου, Καμπιά, Κάβαλος, 
Καλαμίτσι Αμυγδάλου, Τζιτζιφές και Βάμος 
και στην «Επισκευή κτιρίου-Διαμόρφωση 
χώρου Παιδικού Σταθμού Βάμου & Νηπια-

γωγείου Στύλου και Παϊδοχωρίου, ενώ στο 
πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ εντάχθηκε ένα έργο 
οδοποιίας στην Ασή Γωνιά. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός των έργων αυτών είναι 
1.150.000€.

Επίσης έγινε αναφορά στην εξέλιξη 
της υλοποίησης του μεγάλου έργου του 
Βιολογικού της Γεωργιούπολης και της 
μεταφοράς του στο νέο ΕΣΠΑ,  καθώς και 
η εξασφάλιση - υλοποίηση όλων των έργων 
του ΕΣΠΑ που δεν είχαν συμβασιοποιηθεί 
στις 31/8/2014.  

8, Στρατηγική επιλογή της νέας δημο-
τικής ήταν η ωρίμανση έργων προτεραιό-

τητας, ώστε να διεκδικηθεί στη συνέχεια η 
χρηματοδότησή τους ενόψει και του νέου 
ΕΣΠΑ αλλά και κάθε άλλου χρηματοδοτι-
κού εργαλείου που θα προκύψει. Για τον 
σκοπό αυτό ο δήμος ήδη δέσμευσε ίδιους 
πόρους άνω των 400.000€ για την 3ετία 
2015-2017 σε αναθέσεις αναπτυξιακών 
μελετών για σχεδιαζόμενα δημοτικά έργα 
προϋπολογισμού δεκάδων εκατομμυρίων 
ευρώ. Συγκεκριμένα, οι μελέτες που ανα-
τέθηκαν και εκπονούνται αφορούν κυρίως 
την κατασκευή νέου βιολογικού στην 
Αλμυρίδα,  έργων ύδρευσης στον ΒΑ Βάμο 
και στην περιοχή της Γεωργιούπολης, την 
οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμά-
των της Αλμυρίδας, του Καβρού και του 
Περαστικού, την δημιουργία καταδυτικού 
πάρκου, την προστασία της ακτογραμμής 
στην Γεωργιούπολη, την ανάπλαση των 
οικισμών Βάμου, Νίπους, Αλικάμπου και 
Πρόβ  α, την αδειοδότηση όλων των γεω-
τρήσεων, την υλοποίηση ενός σταθμού 
μεταμόρφωσης απορριμμάτων & κεντρι-
κού πράσινου σημείου για ανακυκλώσιμα 
υλικά, την κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου 
για την κατασκευή της Μαρίνας Καλυβών 
και την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας 
καταγραφής των φωτιστικών σωμάτων  για 
αντικατάσταση και εξοικονόμηση ενέργειας.

9, Σημαντικά και άμεσα αποτελέσματα 
υπήρξαν και σχετικά με δύο σημαντικά 

θέματα αδειοδοτήσεων για βασικές υποδομές 
του δήμου, καθώς εκδόθηκαν περιβαλλο-
ντικοί όροι για την Μαρίνα Καλυβών και 
για τον Βιολογικό των Καλυβών που από το 
2007 λειτουργούσε χωρίς περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και πλέον είναι νόμιμος.

10, Καθοριστική ήταν και η αντιμετώπιση 
του μεγάλου λειτουργικού και οικονομικού 
προβλήματος της αναπτυξιακής εταιρείας 
Αποκορώνου όπου τα οικονομικά αποτελέ-
σματα του 2014 εμφάνιζαν τεράστια -για 
τα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας- 

Συνέχεια στη σελίδα 11
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Από τον Πέτρο 
Παρασκευουδάκη, 
τον Peter Paras για 
την Αμερική όπου ζει 
και εργάζετε,  λάβαμε 
τα δύο βιβλία του, 
«The Question of 
Oneness. Unification 
of the Christian Faith» 
και «the WAGES of 
HATE.  Kiling is not 
from God», τα οποία είχε την ευγενική καλο-
σύνη να μας στείλει μαζί με την γενναία 
δωρεά του προς την εφημερίδαας. Επίσης 
μας έστειλε και μια φωτογραφία του παππού 
του Παρασκευουδοπέτρο.

Ο Peter Paras γεννήθηκε στη Φλώρινα, αλλά 
η  καταγωγή του είναι από τους Αρμένους, 
από τον πατέρα του. Ο παππούς του ήταν ο 
Παρασκευουδοπέτρος (Πέτρος Παρασκευου-
δάκης) από το χωριό μας και ο πατέρας του 
ο Παρασκευάς Παρασκευουδάκης.

Ο Peter Paras σπούδασε αρχικά στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Πανεπι-
στήμιο του Michigan από όπου αναγορεύτηκε 
διδάκτορας. Έχει διεθνή παρουσία στο χώρο 
της πυρηνικής ιατρικής, ενώ έχει κατακτήσει 

σημαντικές διευθυντικές 
θέσεις καθώς και την 1906 
Annual Award  της Διεθνούς 
Ηλεκτροτεχνικής Επιτρο-
πής (IEC) το 2005. Είναι 
συγγραφέας τριών βιβλίων 
και περισσότερων από 200 
επιστημονικών άρθρων.  

Παράλληλα όμως, υλοποίησε και το όνειρο 
ζωής με τη συγγραφή και την διήγηση μύθων. 
Ασχολήθηκε ιδιαίτερα  με τα θέματα της 
θρησκείας και εξέδωσε τα βιβλία 1. «The 
Question of Oneness. Unification of the 
Christian Faith» και  2.«The Wages of Hate.  
Kiling is not from God» τα οποία πραγματεύ-
ονται θέματα σχετικά με το Ισλαμικό κράτος, 
την Αλ Κάιντα και τον ISIS. Μέσα από τη 
μελέτη της ιστορίας του μουσουλμανισμού, ο 
συμπατριώτης μας, Peter Paras, προτείνει, ως 
μοναδική λύση στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη 
της βίας που γίνεται στις μέρες μας, τον 
διαχωρισμό της μουσουλμανικής θρησκείας 
από το πολιτικό σκέλος του Χαλιφάτου. 

Βιβλία που μας έστειλαν
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΑΚΗΣ

Την κανονική του άδεια πήρε ο μπάρμπα 
Μανούσος, από την μαδάρα που έβοσκε 
τα οζά, για να κάνει κι αυτός 5-6 μπα-
νάκια, για τση ρεματισμούς του, όπως 
του παρήγγειλε ο αγροτικός γιατρός! 
-  Μωρέ αυτό  το  γ ιατρουδάκι 
είναι μεγάλος επιστήμονας... είπε 
στην γυναίκα του την Ζαμπιά! 
Την επομένη, έβγαλε τα στιβάνια,την 
γκυλότα, και το μαύρο ποκάμισο που 
φορούσε μονίμως, και φόρεσε τα ρούχα 
τση παραλίας! Τούχε πάρει η νύφη του 
από την λαϊκή, μαγιώ, σορτσάκι βερμούδα, 
σπορτέξ παπουτσάκια και αντηλιακά! 
Πήρε το παλιό αγροτικό χωρίς πινα-
κίδες που είχε, πέταξε και τον σκύλο 
στην καρότσα για νάχει παρέα.. .
και νάτος πρωί-πρωί στην παραλία, 
κάπου στα νότια παράλια τση γιαλιάς! 
Μπήκε μέχρι τα γόνατα...γιατί φοβόταν 
από μικρός την θάλασσα, και πλατσούριζε 
με τις ώρες με το νερό σαν μικιό κοπέλι! 
Σιγά-σιγά η θάλασσα τον τράβαγε μέσα, και 
σε κάποια στιγμή βρέθηκε να μην πατώνει! 
Κούναγε τα χέρια του απελπισμένα για 
να επιπλέει ο καπετάν Μανούσος...
έπινε σαν τση νερόκουπες το θαλασ-
σόνερο... και σε κάποια στιγμή ακού-
στηκε να τα βάνει με την τύχη του! 
Εεε πουτάνα θάλασσα, μια καραβέλα 
σηκώνεις... κι ένα παντέρμο Σφακιανό 
δεν σηκώνεις!

Καλημέρα.
Γιώργης Καπριδάκης

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ
Πουτάνα θάλασσα

ζημία ύψους 52.000€, που προήλθε από 
την ανάληψη της εργολαβίας δακοκτονίας 
το 2014.  Η Εταιρεία ανέλαβε ξανά  την 
εργολαβία δακοκτονίας το 2015 και το 
οικονομικό αποτέλεσμα όχι απλά δεν ήταν 
τραγικά ζημιογόνο όπως το 2014, αλλά 
έκλεισε και με οριακή κερδοφορία. Και 
εφέτος, ήδη έχουμε ξεκινήσει την πρώτη 
διαβροχή και ελπίζουμε σε ανάλογα και 
καλύτερα αποτελέσματα.

11, Τέλος έγινε ειδική αναφορά σε πολύ 
συγκεκριμένα και σημαντικά αποτελέσματα 
που αφορούν την καθημερινότητα των 
δημοτών και της αναβάθμισης της παροχής 
των υπηρεσιών του δήμου, όπως η πλήρης 
επισκευή και λειτουργία των μηχανη-
μάτων του, η αναβάθμιση των παροχών 
καθαριότητας και το σύστημα πόρτα-πόρτα, 
η παρακολούθηση και βελτίωση της ποιό-
τητας των υδάτων και η αποκατάσταση σε 
μεγάλο βαθμό των φθορών στους δρόμους. 

Στα υπόλοιπα θέματα:
• Παρουσιάστηκαν τα θετικά οικονομικά 
αποτελέσματα του 2015 και τα δεδομένα 
του προϋπολογισμού του 2016 
• Έγινε αναφορά στο πολιτιστικό καλοκαίρι 

του δήμου Αποκορώνου που για πρώτη 
φορά έχει τόσο μεγάλη θεματολογία 
και ποικιλία δράσεων, καθώς και σε 
συγκεκριμένες πολιτιστικές δραστηριότητες 
που θεσμοθετήθηκαν (κρητικός γάμος στην 
Ασή Γωνιά, αναπαράσταση του μύθου της 
νεράιδας στη λίμνη Κουρνά, φεστιβάλ 
παραδοσιακών χορών)
• Τονίστηκε η λειτουργία του Κέντρου Δια 
Βίου Μάθησης του Δήμου Αποκορώνου και 
η προγραμματική σύμβαση με το ΜΑΙΧ για 
την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
• Αναφέρθηκαν τα πεπραγμένα του Γρα-
φείου Πληροφορικής που έχει  στόχο την 
αναδιοργάνωση της Μηχανογράφησης  
και τη  δημιουργία την ανάπτυξη και την 
υποστήριξη των Τηλεπικοινωνιών
• Έγινε εκτενής αναφορά στην πολύ σημα-
ντική δραστηριότητα της Επιτροπής Τουρι-
στικής Ανάπτυξης & Προβολής του δήμου 
Αποκορώνου. Χαρακτηριστικές δράσεις 
της ήταν η δημιουργία τουριστικού χάρτη 
και τετράπτυχου έντυπου διαφημιστικού 
υλικού σε δυο γλώσσες, η δημιουργία νέου 
λογότυπου του δήμου μας,  η παρουσία 
σε δυο διεθνείς τουριστικές εκθέσεις κ.α. 
• Και τέλος, παρουσιάστηκαν αναλυτικά 
το πλήθος των δράσεων της Κοινωφελούς 
επιχείρησης του δήμου, τονίζοντας την 

βελτίωση της λειτουργίας των παιδικών 
σταθμών, τις κοινωφελείς δράσεις (κοι-
νωνικό παντοπωλείο-ενδυματοπωλείο & 
κοινωνικό φροντιστήριο, τις περιβαλλοντι-
κές-αθλητικές δράσεις, τη συμμετοχή σε 
δίκτυα και την ανάπτυξη του εθελοντισμού 
όπου τονίστηκε και η πρότυπη ενσωμάτωση 
της κοινότητας των ευρωπαίων πολιτών 
στην τοπική κοινωνία. 

Κλείνοντας τον απολογισμό, ο δήμαρχος 
ανέφερε ότι αυτά που παρουσιάστηκαν 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πολύ 
ικανοποιητικό απολογισμό μιας ολόκλη-
ρης της 5ετούς θητείας για ένα δήμο σαν 
τον Αποκόρωνα, αλλά για τον ίδιο και 
τους συνεργάτες του είναι μόνο μια πολύ 
καλή αρχή. Τόνισε ότι η δημοτική αρχή 
είναι αποφασισμένη να κινηθεί στο ίδιο 
μοτίβο, να ολοκληρώσει αυτά που σχεδι-
άζει, να υποστηρίξει κάθε εφικτή ιδέα και 
να εκμεταλλευτεί κάθε δυνατή ευκαιρία 
που θα παρουσιαστεί για να βελτιώσει τις 
υποδομές και τις κάθε είδους υπηρεσίες 
του δήμου. 

Καταλήγοντας ανέφερε ότι «με ρεα-
λιστικούς αλλά και υψηλούς στόχους θα 
συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να εξα-
σφαλίσουμε στους Αποκορωνιώτες αυτά 
που τους αξίζουν».

Συνέχεια από τη σελίδα 10

Ο Παρασκευουδοπέτρος.



ελευθερόπολις12

Από τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις  
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων

Κλήδονας
Με την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου 
Αποκορώνου και ιδιαίτερα της Αντιδημάρ-
χου κυρίας Ρένας Τερεζάκη, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος προχώρησε στη διαμόρφωση του 
γηπέδου μπάσκετ του χωριού μας, ώστε 
παράλληλα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και ως χώρος εκδηλώσεων. 

Σε αυτό το χώρο γιορτάσαμε φέτος την 
καθιερωμένη για το χωριό μας γιορτή 
του Κλήδονα. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη 
και το κέφι κράτησε μέχρι το πρωί με τη 
μουσική των αδελφών Βλαμάκη.

Ευχαριστούμε όσους μας τίμησαν με την 
παρουσία τους και όσους μας βοήθησαν 
για την επιτυχία της βραδιάς. 

Συναυλία με σκοπό  
την ενίσχυση της ομάδας 

μπάσκετ των Αρμένων
Μια αλλιώτικη μουσική βραδιά πρόσφερε 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων στους 
συγχωριανούς μας. Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, 
ο Μάνος Μαλαξιανάκης και το συγκρότημά 
του διασκέδασαν όσους υποστήριξαν την 
προσπάθειά μας. Σκοπός της συναυλίας 
ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για την 
ολοκλήρωση εργασιών στο γήπεδο του 
μπάσκετ.

Ανάπλαση του γηπέδου 
μπάσκετ

Με την τοποθέτηση δύο πάγκων εξυ-
πηρέτησης των ομάδων στο γήπεδο του 
μπάσκετ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Αρμένων, ολοκληρώθηκε η ανάπλαση του 
χώρου του γηπέδου. 

Είχε προηγηθεί η αναστήλωση του 
παλαιού μαγειρείου του σχολείου και 
η κατασκευή δύο τουαλετών. Στην προ-
σπάθεια μας συμμετείχε οικονομικά και 
ο Δήμος Αποκορώνου ύστερα από τις 
ενέργειες της συγχωριανής μας αντιδη-
μάρχου κ. Ρένας Τερεζάκη την οποία και 
ευχαριστούμε θερμά.

«Κοιλιάρης 2016»
Ο πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων συμμε-
τείχε και φέτος στη συνδιοργάνωση της 
αθλητικής εκδήλωσης «Τρέχουμε με τον 
Κοιλιάρη». Για δεύτερη χρονιά από τους 
Αρμένους έγινε η εκκίνηση των 3.500 
μέτρων για παιδιά, και η συμμετοχή ήταν 
αρκετά ικανοποιητική.

Στο ξωκλήσι  
του Αγίου Αντωνίου

Με τη συμμετοχή λιγοστών συγχωριανών 
και φίλων έγινε και πάλι η καθιερωμένη  
λειτουργία στον Άγιο Αντώνιο, υπέρ υγείας 
των  απανταχού  Αρμενιανών. Προσφέρθη-
καν αρκετά εδέσματα από το εκκλησίασμα. 
Μεταξύ αυτών και 100 σουβλάκια από τον 
πολιτιστικό Σύλλογο Αρμένων.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων.
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O γάμος του Κ. Τσιτσιρίδη και της Α. Γκορόγια

Κ’ ήταν η νύφη λαμπερή, κ’ όμορφη 
σαν τον ήλιο, με τους γονείς, τους 

φίλους της, τη συγγενολογιά της αντάμα 
στέκουν του γαμπρού, κόντρα και μακριά 
του. Κ’ ευθύς αρχίζουν οι χορδές, της 
λύρας να κινούνε κ’ ένα τραγούδι του 
γαμπρού όλοι να τραγουδούνε.

Ο Γαμπρός και η παρέα του:
Και συντροφιά αρχοντική έρχεται να σε πάρει.

Νύφη μου ως ήσουν φρόνιμη ήρθε το τυχερό σου,
χρυσό στεφάνι βάνουνε απόψε τω μαλλιών σου.

Νύφη μου κερά νύφη μου που σε ζηλεύουν όλοι,
μας παίρνεις το λεμονανθό από το περιβόλι.

Νύφη μου κερά νύφη μου μεταξωτή μου σκέπη,
ο άντρας που σου δίνομε Xριστέ μου πως σου 
πρέπει.

Νύφη μου που ξεχώρισες σ’ όλο το Καρπενήσι,
στα μερακλίδικα Σφακιά τη γνώρισες την τύχη.

Νύφη μου κιτρολέμονο νύφη μου μ’ όμορφα 
κάλλη,
που σας σε καμαρώνουνε στη γνώμη και τη χάρη.

Τα όργανα σταμάτησαν κ’ η νύφη εκινήθη. 
Τη μέση επλησίασε μαζί με τους δικούς 
της και του γαμπρού την κίνηση εκειάθε ν’ 
ανημένει. Ο κύρης της λόγο αρχινά, μα ο 
γαμπρός αδημονεί πότε θε να τελειώσει, να 
’ρθει η ώρα η καλή τη νύφη ν’ ανταμώσει.

Ο Συμπέθερος Δημήτρης Γκορόγιας
Συμπέθεροι υπομονή να πιάσω τα λυσάρια,
μη και τα χάσω ολότελα και ειπώ μαργαριτάρια.
Τρανή η Κρητικιά λαλιά αλλιώτικη κ ωραία,
μ’ ακάτεχους μα παντυχά σε τούτη την παρέα.

Δεν θα σας τραγουδήσουμε μιας και δε το 
μπορούμε,
μα θα τα πούμε πιο πεζά κ ας παρεξηγηθούμε.
Μεγάλα τα παινέματα κ’ η χάρη τους περίσσια,
μα τα δικά μας Φχαριστώ  πολλά παραπανίσια.

Σαν είναι η νύφη θησαυρός όπως την τραγουδείτε,

άξια την είναι η αμοιβή και θα τηνε χαρείτε.
Σαν είναι η νύφη ροδαριά όλο ανθούς και χάρη,
είν’ ο γαμπρός μας έλατος πετρίτης, παλληκάρι.

Τ’ Ασκύφου λεβεντογενιά χτυπάει το μάνταλο μας,
κι εμείς το λέμε τυχερό τούτο το ριζικό μας.
Λεβεντονιός ο Κωνσταντής των γόνων του ξεφτέρι,
ας γίνει και δικός μας γιός της Αργυρώς το ταίρι.

Σαν ήρθε η ώρα η καλή, Κώστα μην περιμένεις,
κι όποτε σου ’ναι βολετό σιμώνεις τηνε παίρνεις.
Εξόν και μετανόησες που δεν πιστεύω πράμα,
το δρόμο που μας καρτερεί ας τονε πάμε αντάμα.

Ο λόγος σαν ετέλειωσε η λύρα ξεκινάει, μα 
γαμπρός δεν καρτερεί η απόσταση ενοχλεί 
τον. Μπρος απ’ τη νύφη στέκεται, χώρο δεν 
τους αφήνει. Άλλος σκοπός αντήχησε και 
το τραγούδι λέει:

Ο Γαμπρός και η παρέα του:
Ανοίξετε τη πόρτα σας το δεξιό μαδέρι,
να μπει τσ’ αρχόντισσας ο γιός της ρήγησας 
το ταίρι.

Ωσά τη τριανταφυλλιά απού ανθεί και δένει,
σά ρηγοπούλα κάθεται και μας σε περιμένει.

Σήκω κι αποχαιρέτησε τη συγγενολογιά σου,
και να ’ρχεσαι να τη θωρείς πάντα με την 
υγειά σου.

Σιγά-σιγά μη βιάζεστε για θ’ αποχαιρετήξει,
τη μάνα και τον κύρη της και θα μας σε 
κλουθήξει.

Το κυπαρίσσι πού ’ρθενε απόψε στην αυλή σας,
ομπρός θα πάρει την ευχή κ’ ύστερα το παιδί σας.

Θα ’ρθούμε να τη πάρουμε και να τηνε χαρούμε,
κι από τα χέρια τση τα δυο, πολλά καλά θα 
δούμε.

Νύφη μου πούλια τ’ ουρανού και φεγγαρο-
λουσμένη,
Αυγερινός στη πόρτα σου στέκει και περιμένει.

Γαμπρέ τη νύφη ν’ αγαπάς να μη τηνε μαλώνεις,
γιατί ναι οι χάρες τση πολλές και θα το μετα-
νιώνεις.

Το Μάη τα θερίζουνε τα πράσινα τα χόρτα,
Κι αν δε μας την εδώσετε θα σπάσομε την πόρτα.

Όλα τα παραπάνω κ’ ακόμα παραπάνω, 
έγιναν στο γάμο του Κώστα Τσιτσιρίδη 
και της Αργυρώ Γκορόγια. 
Τις καλύτερες ευχές και την αγάπη μας, 
από καρδιάς, για το καινούριο τους ξεκί-
νημα στον έγγαμο βίο. Βίο ανθόσπαρτο 
και τρισευτυχισμένο!

Σ.Τ.



ελευθερόπολις14

Πέθανε στις 27 Απριλίου 
2016, στο Γιοχάνσμπουργκ 
Νότιας Αφρικής όπου και 
ετάφη, ο Χρήστος Τσιντα-
ράκης του Κωνσταντίνου, 
ετών 70. Ο Χρήστος ήταν 
σύζυγος της Ελένης και 
πατέρας της Δέσποινας, 
της Μαριάνθης και του Κωνσταντίνου.

Πέθανε στις 29 Αυγούστου 
2016 στα Χανιά και ετάφη 
στο νεκροταφείο του Αγίου 
Λουκά Χανιών, η Χριστίνα 
Φραγκόγιαννη Τσάφαρη, 
ετών 61. Η Χριστίνα ήταν 
σύζυγος του Σπύρο και 
μητέρα της Αφροδίτης. Η 
Χριστίνα είχε καταγωγή από τους Αρμένους, 
από τη γιαγιά της το γένος Καλλιβρετάκη.

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

Αυτοί που φεύγουν...

Προσέφεραν στην ενορία Αρμένων οι παρα-
κάτω:
Κατίνα Φακίρη, 20 ευρώ.
Λουίζα Στυλιανομανωλάκη, εις μνήμη 
και για μνημόσυνο του συζύγου της Ιωάν-
νου, 100 ευρώ.
Αδελφοί Χρήστου Τσινταράκη, που ζούσε 
στην Αφρική υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του, 50 ευρώ.
Ανώνυμος 50 ευρώ.
Οικογένεια Αγγελικής Αβερκάκη δωρεά 
100 ευρώ εις το μνημόσυνο της μητέρας 
και γιαγιάς Αγγελικής
Δωρεά από Σιώρη Πιπεράκη 50 ευρώ για 
τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγ. Νικόλαου 
Αρμένων
Ανώνυμοι δωρεά 30 και 100 ευρώ για τις 
ανάγκες του Ιερού Ναού Αγ . Νικολάου
Ανώνυμος δωρεά 100 ευρώ εις μνήμη 
Μαρίας Μαντωνανάκη
Παπαδάκης Γιάννης δωρεά 100 ευρώ για 
τις ανάγκες του Ιερού Ναού
Γεωργία Στεφάνου Κουτσουπάκη δωρεά 
100 ευρώ για τις ανάγκες του Ιερού Ναού 
Αγ Νικολάου
Αφροδίτη Καβρουλάκη Μούγιου δωρεά 
100 ευρώ εις μνήμη του συζύγου της Μάρ-
κου Μούγιου
Σμαράγδη Βιριράκη δωρεά 50 ευρώ εις 
μνήμη του συζύγου της Νικόλαου Βιριράκη
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους 
δωρητές και παρακαλεί τον Άγιο να είναι βοη-
θός τους.

Ο Ιερέας Πατήρ  
Αντώνιος Παπαδονικολάκης

ΔΩΡΕΑ 
Στη μνήμη της Μαρίας Εμμανουήλ Μαντω-
νανάκη και αντί ετησίου μνημόσυνου εδόθη 
χρηματικό ποσό στον ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου Αρμένων και στο σύλλογο εθελοντικής 
προσφοράς και στήριξης «Ορίζοντας».

Δωρεές στην Ενορία Αρμένων

Στα δέκα χρόνια γράφω σας
από μιά μαντινάδα 
τσι μερακλήδες που βαστούν
ετούτη τη φυλλάδα

Με λέν Ελευθερόπολη
κ’ έχω χαρά μεγάλη 
γιατί με αγαπήσανε 
ούλοι μικοί μεγάλοι.

Τριμηνομουσαφίρισα 
μπαίνεις στο κάθε σπίτι
φέρνεις μαντάτα ευωδιές 
και ρόδα από τη Κρήτη.

Τα κάλλη σου είναι πολλά
και πώς να τα παινέψω
από φοβούμαι πως μπορεί
πολύ να τα μπερδέψω.

Του γέρο Μπάμπη ο μπαξές 
είναι γεμάτος ρόδα
ρίμες ανέκδοτα βαστά
σα τη καρνάδα βιόλα.

Αρχοντομουσαφίρισα 
και χιλιοδιαβασμένη
δεν έχεις ταίρι πουθενά
που να σου παραβγαίνει.

Είκοσι χρόνους το βαστάς 
ετούτο το γομάρι
μα δε θορρώ κι άλλη καμιά 
μπορεί να σου το πάρει.

Εύχομαι στα χιλιόχρονα 
να ζείς να το διηγάσε
ήσουν η κουζουλάδα μας
και να τ’ αναστοράσαι.

Να ζήσει χρόνους εκατό
κι’αυτός που σε ποτίζει
σε σιάζει σε ταχυδρομεί
στη πόρτα μας, κι’ ανθίζεις

Κι’ όλοι εσείς στα χέρια σας
απού τηνε κρατείτε
μπέμπετε οδοιπορικά 
Για να τη ξαναδείτε.

Τερεζογιάννης  2016

Ελευθερόπολις

Σεπτέμβριος 2016

Στις αυγουστιάτικες διακοπές στους Αρμέ-
νους, άκουσα μια παλιά ιστορία από την 
κ. Ασπασία, ιδιοκτήτρια της ταβέρνας 
Καρυδιά. 

Η ιστορία αφορούσε τη θεραπεία του 
πρωτότοκου γιου της από το γιατρό Μιχε-
λογιάννη.

Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε η φράση 
«ως άγγελος που άστραφτε…έσωσε τη 
ζωή του κοπελιού», αλλά και το τοπικό 
ιδίωμα με το οποίο έγινε η περιγραφή, 
για να καταλήξει μεταφέροντας αυτούσια 
τα λόγια του γιατρού, μιμούμενη το ύφος 
και τη χροιά της φωνής.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με 
μια άλλη ιστορία που μου είχε διηγηθεί 

κάποτε η κ. Χρυσούλα (συμπτωματικά 
έχει κι εκείνη ταβέρνα στο Νιο Χωριό), 
μου έφεραν στο μυαλό τη σκέψη για δημι-
ουργία μιας στήλης στην εφημερίδα σας 
αφιερωμένη στο Γιατρό Μιχελογιάννη 
και στα πλείστα περιστατικά που είναι 
χαραγμένα στη μνήμη των κατοίκων όλου 
του Αποκόρωνα.

Ελπίζω η ιδέα αυτή να αξιοποιηθεί δεό-
ντως, ως φόρος τιμής προς τον Άνθρωπο 
Μιχελογιάννη, παράδειγμα για όλους και 
με τον τρόπο αυτό να διασωθεί ο θησαυρός 
της ντοπιολαλιάς που σιγά σιγά χάνεται 
μαζί με τους γηραιότερους.

Με εκτίμηση
Μια αναγνώστρια της Ελευθερόπολις

Ξ.Λ.

Πέθανε  στ ις  21 
Σεπτεμβρίου 2016, 
ο Γιώργος Καστρι-
νάκης ,  δημοσιο-
γράφος, πολιτικός, 
και καλός φίλος της 
εφημερίδας μας και 
των Αρμένων.

Ο Γιώργος γεν-
νήθηκε στον Στύλο 
Χανίων Κρήτης το 
1956. Σπούδασε στο 
Νομικό τμήμα της Νομικής Αθηνών και 
δούλεψε σε όλη τη διάρκεια των σπουδών 
του ως συντάκτης του αθλητικού ρεπορτάζ, 
με το οποίο ασχολήθηκε από 16 ετών.

Ήταν τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ και 
διετέλεσε μέλος του Μικτού Διοικητικού 
Συμβουλίου και τακτικό μέλος του Πανελ-
λήνιου Συνδέσμου Αθηναϊκού τύπου.

Από το 1985, που υποβαλλόταν σε 
αιμοκάθαρση, είχε αναλώσει τις δυνά-
μεις του για τη βελτίωση των συνθηκών 
νοσηλείας και επιβίωσης των Νεφροπα-
θών και γενικότερα των πολιτών με ανα- 
πηρία.

 Ήταν επί πολλά χρόνια πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Νεφροπαθών, 
ενώ υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία 
και βασικό διοικητικό της στέλεχος επί 
εννιά χρόνια.

Μνήμη Γιώργου Καστρινάκη

 Επιστολή 
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Έγραψαν για μας
ΣΥΝΕΠΗΣ στο ραντεβού της η «Ελευ-
θερόπολις», η ανά τρίμηνο εκδιδόμενη 
εφημερίδα των Αρμενιανών, που μας 
κάνει την τιμή να μας συμπεριλαμ-
βάνει στους αποδέκτες της. Χαρά στο 
κουράγιο των ανθρώπων που την 
φροντίζουν. Έχουν αφάνταστο μεράκι, 
καλαισθησία και αστείρευτες πηγές θεμά-
των. Εξάλλου, δεν είναι και λίγα τα είκοσι 
συναπτά έτη έκδοσής της. Για σκεφθείτε 
το; Ογδόντα τεύχη! ... Αλλά να τι γράφει 
«κι ένας καλαμαράς τση» (ο Χαράλαμπος 
Ελευθεροπολίτης/Μπουρνάζος) για τον 
τίτλο της εφημερίδας: «Ελευθερόπολις, το 
λοιπόν, αναγνώστη μου, θα πει Αρμένοι κι 
οι Αρμένοι, το χωριό μου, είναι η ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΠΟΛΙΣ που αναγράφει η ιστορία, 
γιατί «ετσά λοής» ως ανιστορούσαν οι 
γερόντοι, τ’ αποφασίσανε, λέει, οι πληρε-
ξούσιες κεφαλές τση Κρήτης, πρι κοντά 
δυο αιώνες, για να τιμήσουμε το χωριό 
που φιλοξένησε τη μεγάλη Συνέλευση 
του 1822, κι όπου κατοικοέδρευε τότε η 
Κυβέρνηση τσ’ ελευτεριωμένης Κρήτης...». 
Να είναι καλά όλοι τους, το κέφι να μη 
τους λείπει και πάντα να μας προσφέρουν 
ωραίες στιγμές ενημέρωσης, γνώσης και 
χαλάρωσης...

Στ.Γ.Κ.
Χανιώτικα Νέα, 7 Ιουλίου 2016

Την τρίμηνη περιοδική έκδοση των 
Αρμένων Αποκορώνου Χανίων: «ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΠΟΛΙΣ» τη διαβάζουμε όλοι τώρα 
και 20 χρόνια τακτικά.

Προχθές έθεσε σε κυκλοφορία το 81ο 
τεύχος της (Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 
του 2016), πρώτο της 21ης χρονιάς έκδοσής 
της, πλουσιότατο αφιέρωμα πανηγυρικό 
για τα 20χρονά της. Τα περιεχόμενα του 
τεύχους, ένα κι ένα, διαλεχτά κορφολο-
γημένα. Πάμε να ξεχωρίσουμε κάποια 
και παρατηρούμε ότι αυτό είναι αδύνατο, 
γιατί όλα ξεχωρίζουν, όλα ενδιαφέρουν!

Εκείνη «η ιστορική κατάθεση – ανάκριση» 
του αγαπητού Ράμνου Ραμνιώτη (σελ. 2η) 
που αναφέρεται στον Μιχ. Γαλανάκη τον 
μετέπειτα Επίσκοπό μας στην Ι.Μ. Κισά-
μου και Σελίνου, τον πολύπαθο Άγιο της 
εκκλησίας μας, τον Φωτισμένο Ιεράρχη 
μας, συγκλονίζει, επιβεβαιώνει, φωτίζει!

Τέτοιες σελίδες – αποκαλύψεις, δεν 
είναι απλά πολύτιμες, είναι ανεκτίμητες! 
Οι ευχαριστίες μας ολόθερμες.

Το ίδιο πολύτιμες, ενδιαφέρουσες και 
οι σελίδες 10-11 του τεύχους, οι αφιερω-
μένες στα δύο ιερά πρόσωπα Παπουτσάκη: 
Τιμόθεο τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και π. 
Πέτρο τον αδελφό του, πρόσωπα που αφιε-
ρώθηκαν και λάμπρυναν την Εκκλησία. Και 
βέβαια ο τίτλος του δισέλιδου «Αρτεμισία»,  
η μετέπειτα Μοναχή Ανθούσα, που συνα-
ντούσαμε στην Καλυβιανή για χρόνια, η 
αδελφή π. Πέτρου και Αιδ. Αρχιεπισκόπου 
Κρήτης Τιμοθέου, είναι κείμενο πολύτιμο 
της κας Τιτίκας Πική!

Και βέβαια τι να γράψουμε για τον ακα-
ταπόνητο Χαράλαμπο τον Ελευθεροπολίτη, 
τον αειθαλή πλάτανο των Αρμένων, τη 
μια με «το γραμματσάκι του», την άλλη 
«με την εύοσμη Ροδαρά του» και την όλη 
έγνοια του για την εφημερίδα, τον λόγο 
του ιστορικού του χωριού Αρμένων!

Όλοι σας, αγαπητέ μας κ. Γιάννη Σ. 
Τσακιράκι, που επάξια διευθύνετε την 
«Ελευθερόπολι», όλοι γενικά, τιμάτε και 
προβάλλετε τον τόπο σας, τιμάτε τ’ όνομά 
σας, πάντα άξιοι και στην 50ετηρίδα της 
«Ελευθερόπολης» με το καλό!

Χανιώτικα Νέα, 29 Ιουλίου 2016

Χανιά 31-7-2016

Κύριο Γιάννη Σ. Τσακιράκι
Δ/ντή εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΣ 
Αθήνα

Σας στέλνω τα «Χανιώτικα Νέα» της 
29-7-2016, όπου στην εδώ και 48 χρόνια 
τακτική σελίδα μου, σ.29η, γράφω δυο 
λόγια για την έγκριτη «Ελευθερόπολι», 
με την συμπλήρωση 20ετίας από την 
έκδοσή της.

Για το αρχείο της εφημερίδας σας και 
με τα συγχαρητήριά μου στους συνεργάτες 
σας. Ξεχωριστά στον ιδιαίτερα αγαπητό 
μου Χαράλαμπο Μπουρνάζο.

Αν το νομίζετε, μπορείτε να αναδη-
μοσιεύσετε το σχετικό απόσπασμα της 
συνεργασίας μας.

Ευχές για Καλή συνέχεια.  
Καλό καλοκαίρι.

Σταμάτης Α. Αποστολάκης
Δάσκαλος-Λαογράφος

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2016

Αγαπητέ κ. Γιάννη Τσακιράκι,
Με αφορμή την συμπλήρωση 20 χρό-

νων συνεχούς και χρήσιμης παρουσίας 
της πάντοτε ενδιαφέρουσας και καλο-
τυπωμένης, με φροντίδα και κρητικό 
μεράκι, εφημερίδας των Αρμενιανών 
του Αποκόρωνα (με τους οποίους με 
συνδέουν και συγγενικοί δεσμοί) απευ-
θύνομαι σήμερα σ’ εσάς που αποτελείτε 
τον κινητήριο μοχλό της .  Εύχομαι , 
λοιπόν, στην «Ελευθερόπολι», που με 
ενδιαφέρον παρακολουθώ κάθε φύλλο 
της και, ιδιαίτερα τα λαογραφικά και 
ηθογραφικά δημοσιεύματα κάθε φύλ-
λου, να είναι μακρύς ο εκδοτικός της 
βίος ,  όπως και  η συλλογική δράση 
του Συλλόγου Αρμενιανών Αττικής «ο 
Κριτοβουλίδης».

Με την ευκαιρία αυτή σας στέλνω ως 
μικρό δώρο (μάλλον αντίδωρο) για την 
20ετηρίδα της εφημερίδας ένα εντελώς 
πρόσφατο βιβλίο μου για την Κίμωλο των 
Κυκλάδων. 

Καλό καλοκαίρι!
Με πολλούς χαιρετισμούς.

Παναγ. Καμηλάκης

Σας ευχαριστώ πολύ για την Αρμενιανή 
εφημερίδα που μας στέλνετε. Να είστε 
καλά και να συνεχίζεται. 

Μου άρεσε πολύ και με συγκίνησε η 
ιστορία της «Αρτεμισίας». Μπράβο στην 
εγγονή της.

Τέρψη Χαριτάκη Κόρκου.
Καλιφόρνια, Αμερική.

  Επιστολές 
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Βαφτίσεις
• ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, 
στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στους Αρμένους, ο Κώστας και η Αδριανή 
Φραντζεσκάκη βάφτισαν τον γιό τους και 
τον ονόμασαν Αντώνη.  Νονά η Μαρία 
Γιανναδάκη. Μετά τη βάφτιση ακολού-
θησε γλέντι στην ταβέρνα «Καρυδιά» στους 
Αρμένους.

• ΣΤΙΣ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 βαπτίστηκε ο 
γιος του Ernest Bowles και της Αλεξίας 
Σπορίδη και ονομάστηκε Γαβριήλ. Νονός 
ο Βαγγέλης Ορφανάκης.

• ΣΤΙΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 στον Άγιο 
Θεράποντα στο Νιό Χωριό βαπτίστηκε ο 
γιος των συγχωριανών μας Μπάμπη Σταυ-
ρουλάκη και της Κλειώς Λιναράκη και 
ονομάστηκε Θεόδωρος. Νονά η Μαρία 
Ορφανάκη. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι 
στο κέντρο «Αριάδνη». 

Γάμοι
• ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, στον ιερό 
Ναό Αγίου Σεργίου Γαβαλοχωρίου, παντρεύ-
τηκαν η Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη, κόρη 
του Γιάννη και της Μαρίας Πατηνιωτάκη, 
με τον Κυριάκο Πιπεράκη, γιό του Μιχάλη 
και της Αναστασίας Πιπεράκη. Κουμπά-
ροι ήταν οι Οδυσσέας και Παναγιώτα 
Μαζανάκη, Παντελής Νικηφόρος και 
Φραντζέσκα Ανδρουλιδάκη. Ακολούθησε 
γλέντι στο κέντρο «Αριάδνη».

• ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ, στο Τεχνολογικό 
Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, παντρεύτηκαν με 
πολιτικό γάμο ο Κωστής Τσιτσιρίδης, γιός 
του Μανώλη και της Ευδοξίας Τσιτσιρίδη, 
με την Αργυρώ, κόρη του Δημήτρη και της 
Βαρβάρας Γκορόγια. Τον γάμο τέλεσε ο 
Δήμαρχος Καισαριανής Ηλίας Σταμέλος και 
κουμπάροι ήταν ο Μιχάλης Χαντζής, και η 
Σπυριδούλα Παπαθανασίου. Ακολούθησε 
γλέντι στον ίδιο χώρο. Προηγήθηκε το Σάβ-
βατο βράδυ γλέντι με πιλάφι, του γαμπρού 
με τους συγγενείς και τους φίλους του, στα 
Ξύλινα της Καισαριανής.

• ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, στον 
ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στους Αρμένους, 
παντρεύτηκαν ο Γιώργος Χατζηδάκης, 
γιός του Γιάννη και της Ζαμπίας (Τούλας) 
Χατζηδάκη,  με την Αγγελική Λιαδάκη, 
κόρη του Γεωργίου και της Σταυρούλας 
Λιαδάκη. Κουμπάροι ήταν ο Αναστάσιος 
και η Άννα Καστόρα. Στη συνέχεια έγινε 
η βάφτιση της κόρης τους. Νονά η Αμαλία 
Κοϊνάκη. Ακολούθησε γλέντι στο κέντρο 
«Μετόχι» των Αρμένων.

• ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, 
στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στους 
Αρμένους, στο εκκλησάκι της Γέννησης της 
Παναγίας στη Σκορδιλιανή των Αρμένων, 
παντρεύτηκαν η Ειρήνη Καλλιβρετάκη, 
κόρη του Νίκου και της Μάρως Καλλι-
βρετάκη,  με τον Δήμο Ντόλκα, γιό του 
Λευτέρη και της Ρίτας Ντόλκα. Κου-
μπάροι ήταν οι Γιάννης Σόμπολος και 
Βάσω Κεμαλμά. Ακολούθησε δεξίωση στο 
κτήμα «Ρωξάνη» στον ίδιο χώρο.

• ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, 
στον ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στην 
Αμπεριά Χανίων, παντρεύτηκαν η Κυριακή 
Κολώνη, κόρη του Χρήστου και της Ελένης 
Κολώνη, με τον Νικόλαο Ντουντουλάκη, 
γιό του Σπυρίδωνος και της Μαρίας Ντου-
ντουλάκη. Κουμπάροι ήταν ο Χρήστος και 
η Σοφία Σκουνάκη. Ακολούθησε γλέντι στο 
κέντρο διασκέδασης «Ευτυχία Παλλάς» στα 
Ραπανιανά Κολυμπαρίου.

• ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, στον ιερό 
Ναό Παλαιού Ταξιάρχη Περιστερίου, παντρεύ-
τηκαν η Κατερίνα Πατηνιωτάκη, κόρη του 
Γιάννη Πατηνιωτάκη και της Μαριάνθης 
Δάσου, με τον Αλέξανδρο Νταραβάνογλου, 
γιό του Γρηγόρη Νταραβάνογλου και της 
Σοφίας Ιατροπούλου. Κουμπάροι ήταν οι 
Θέμιδα Παπαγεωργίου, Γιάννης Μήτσιος 
και Άρης Βαμβανήτης. Ακολούθησε πάρτι 
στο κτήμα «Έπαυλις» στη Βάρη.

• ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, 
στον ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Ροδω-
πού, παντρεύτηκαν ο Γιάννης γιός του 
Γεωργίου και της Γεωργίας Κοτρωνάκη, 
με την Ελία κόρη του Αντωνίου και της 
Ευτυχίας Φραγκιουδάκη. Κουμπάροι 
ήταν η Ελένη Κατσιαδάκη – Κουρνιδάκη 
και ο Γιάννης Κουρνιδάκης. Ακολούθησε 
γλέντι στο κέντρο διασκέδασης «Έσπερος»

Γέννηση
Η Χρύσα Βγενά σύζυγος του Στέλιου 
Τσακιράκη, γέννησε στις 4 Σεπτεμβρίου 
2016, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Στους νεόνυμφους, νεοφώτιστους, και νεογέννητη,  
ευχόμαστε να ζήσουν πάντα χαρούμενοι και ευτυ-
χισμένοι και στους γονείς, στους κουμπάρους, και 
στους συγγενείς και φίλους, να τους χαίρονται!

Ο Δήμος Αποκορώνου, σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Στιχουργών Ν. Χανίων, προκηρύσσει 
Παγκρήτιο λογοτεχνικό διαγωνισμό (Μαντινάδας, 
Ρίμας, Ριζίτικου) με θέμα: «Ο ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ» 
(Ιστορία-φυσική ομορφιά-λαογραφία-πολιτισμός).  
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προβολή και 
η ανάδειξη της φυσικής, ιστορικής και πολι-
τιστικής κληρονομιάς, της όμορφης επαρχίας 
Αποκορώνου Χανίων.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι όπου γης, 
απανταχού Κρήτες, που μπορούν να συμμε-
τέχουν από μία έως τρείς μαντινάδες τους, 
μία ρίμα (που δεν θα ξεπερνά όμως τα δέκα 
δίστιχα) ή ένα Ριζίτικο τραγούδι, όλα σχε-
τικά με το θέμα του διαγωνισμού, πρωτό-

τυπα και αδημοσίευτα, υπογεγραμμένα με 
ψευδώνυμο. Μέσα στο φάκελο αποστολής, 
θα εσωκλείεται μικρότερος φάκελος, με τα 
πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας). 
Τα κείμενα δακτυλογραφημένα, θα αποστα-
λούν σε πέντε αντίτυπα, μόνο ταχυδρομικά 
στην διεύθυνση:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
Τ.Κ 73 300 ΧΑΝΙΑ 
Υπόψη κου ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ 
(Ο ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ)

 
Οι εργασίες δεν επιστρέφονται. Μέλη της 
Κριτικής Επιτροπής θα είναι λογοτέχνες 

και καταξιωμένοι στιχουργοί του Παγκρη-
τίου Συλλόγου Κρητών Στιχουργών «ΜΙΧ. 
ΚΑΥΚΑΛΑΣ» και του Συλλόγου Στιχουργών 
Ν. Χανίων, με πρόεδρο της Επιτροπής, τον 
κύριο Γιώργο Γιακουμινάκη, στιχουργό, 
συγγραφέα, λογοτέχνη, μέλος του Συλλόγου 
Στιχουργών Ν. Χανίων και της Διεθνούς 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Οι εργασίες 
θα γίνονται δεκτές έως 31 Δεκεμβρίου 2016. 
Στους διακριθέντες θα δοθούν βιβλία ως 
έπαθλα, με την απονομή των βραβείων, 
η οποία θα γίνει από Δήμο Αποκορώ-
νου και η ημερομηνία της εκδήλωσης θα 
γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 28210 86319 
& 6932124264.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2016 ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ»
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