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Ημερήσια εκδρομή  
του Συλλόγου  

«ο Κριτοβουλίδης»

Ο Σύλλογος Αρμενιανών Αττικής «Ο 
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ» προγραμματίζει ημε-
ρήσια εκδρομή στις 5 Ιουνίου 2016 
στην Αμάρυνθο Ευβοίας, για φαγητό, 
μπάνιο και επίσκεψη στην Μονή Αγίου 
Νικολάου στην Άνω Βάθια.
Τιμή συμμετοχής 15 ευρώ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   
6938 719 309 Γιάννης Τερεζάκης, 
6974 784 326 Σοφία Τερεζάκη

Χαίρετε εσείς χριστιανοί  
που είστε εδώ τριγύρω
ακούσετε να σας επώ  
το θαύμα του Σωτήρος.

Θαύμα μεγάλο έγινε  
στην πόλη Βηθανία 
και στους ανθρώπους 
έδειξε  
την άνω βασιλεία.

Έδειξε πως ο άνθρωπος  
έχει ψυχή και σώμα

φεύγει η ψυχή στους ουρανούς  
και το κορμί στο χώμα.

Εβραίος εκατείχετο  
να γίνει Φαρισαίος 
μα ήταν φίλος  
του Χριστού  
πολύ αγαπημένος.

Στα δεκατέσσερα  Μαρτιού  
και στα τριάντα τρία

ο Λάζαρος απόθανε  
εν πόλη Βηθανία.

Τα Κάλαντρα του Λαζάρου

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

2  σελ. 2: Η βασιλόπιτα της  
Ομοσπονδίας

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

2  σελ. 4 & 5: Η πίττα του 
«Κριτοβουλίδη»

2  σελ. 6: Το Γραμματσάκι,  

του γερω-Χα ράλαμπου
2  σελ. 7: Η επιστολή της ενορίας 

μας
2 σελ. 8: Τα Θεοφάνεια  
2  σελ. 9: Τα Χριστουγεννιάτικα 

κάλαντρα
2  σελ. 9: Το Καλυβιανό καρναβάλι

2 σελ. 10: Μιχάλης Πατεράκης
2  σελ. 11: «Όμορφη είναι η ζωή … 

άμα θες» του Γ. Καμβυσέλλη
2  σελ. 12: Από τις εκδηλώσεις  

του Πολιτιστικού Συλλόγου
2  σελ. 13, 14 &15: Αυτοί που 

φεύγουν… 

Ανάσταση 2016
Η «Ελευθερόπολις», με την ευκαιρία 

των εορτών του Πάσχα εύχεται  
στους απανταχού Αρμενιανούς,  

στους φίλους του χωριού μας και  
στους αναγνώστες της «Ελευθερόπολις» 

Καλή Ανάσταση,  
με υγεία και χαρά.

Φωτογραφία σε καφενείο των Αρμένων. Η χρονολογία της φωτογραφίας εκτιμάται  για τους 
πρώτους  μήνες της απελευθέρωσης από τους Γερμανούς  (Μάιος 1945).
Εικονίζονται: 1. Χριστοδουλάκης Χρήστος (πατέρας της Καβρουλάκη Κατίνας ), 2. Χαλβαδάκης 
Γιάννης – Σηφαλιουδογιάννης, 3. Τερεζάκης Τάσος, 4. Χαλβαδάκης Γιάννης αδερφός  
της Ειρήνης, Κατίνας, Μαρίκας και του Προκόπη, 5. Τερεζάκης Λάμπρος, 6. Κουρομιχελάκης 
Αντρέας (Κουφός), 7. Ορφανάκης Μιχάλης, 8. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να διασταυρώσομε 
την αναγνώρισή του, 9. Χαριτάκης Αλέκος πατέρας του Γιάννη και του Νίκο που ζούσαν στην 
Αμερική, 10. Κουρομιχελάκης Βασίλης – (ο Γλάρος), 11. Καβρουλάκης Μάρκος, 12. Μυριδάκης 
Γιώργης πατέρας της Διαμάντας Πατηνιωτάκη, 13. Καβρουλάκης Μανώλης. Η φωτογραφία 
είναι ευγενική προσφορά από τον αείμνηστο Καβρουλάκη Αντώνη του Εμμανουήλ. 

Οι Αρμένοι στο παρελθόν
ΑΝΟΙΞΗ 2006
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Νέες δραστηριότητες  
του Πολιτιστικού Συλλόγου

Το Δ.Σ του πολιτιστικού Συλλόγου σας 
ενημερώνει ότι άρχισαν μαθήματα Πίνγκ-
Πόνγκ. Για όσους ενδιαφέρονται τα μαθή-
ματα γίνονται κάθε Τρίτη 18.30-19.30 και 
Σάββατο 18.00-19.00 στην αίθουσα του 
Συλλόγου. Η συμμετοχή είναι 15 ευρώ 
τον μήνα.Επίσης, κάθε Παρασκευή από 
τις 19.00-21.00 γίνονται από το πρό-
γραμμα επιμόρφωσης του Δήμου Αποκο-
ρώνου σεμινάρια ενημέρωσης για μελισ-
σοτροφία, στην αίθουσα του Συλλόγου. 
Το Δ.Σ του Συλλόγου.
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Ροζοναρίσματα
Ανάποδα τ’ασκιά  

στο λάδι

Μέρες Χριστουγεννιάτικες
βρέθηκα στο χωριό μου
και περαζόμενοι καιροί
ήρθανε στο μυαλό μου.

Ήτανε το λιομάζωμα
μέγα γιορτές ο αγρότης
που το λαδάκι γίνεται 
ο μόνος αιμοδότης.

Απ’ όπου κι αν επέρασα
δεν είδα ραβδιστήρι
μεγάλες και οι αλλαγές
μέσα στο αλεθηστήρι 
(λιοτρίβι).

Συγχρονισμός επικρατεί
και στο λιοτρίβι μέσα
και από τση συμισάτορες
κανείς δεν έχει μπέσα 
(εμπιστοσύνη).

Δεν έχει πια ξεφύλλισμα
δεν έχει χαμολόι
και ρέγγα στον αγγούδουρα
πάει το κουκολόι.

Αλλάξαμε το γάιδαρο
τον κάναμε Τογιότα
ή ο γιαλός είναι στραβός
ή στράβωσε η ρότα.

Baby sitter που να βρεις
μη βάλετε τα γέλια
και στο σωμάρι ανάποδα
βάνανε τα κοπέλια.
Το λάδι να μαζώξουνε
χρυσάφι για το σπίτι
να δώσουνε και του παπά
στα φώτα για μπαξίσι 
(πληρωμή).

Λάδι κρασί σταρόκριθο
κανένα αυγουλάκι
εφώτιζε τ’ Αγιασμού
στο κάθε χωριουδάκι.

Αυτές ήταν οι πληρωμές
πούχαν αυτά τα χρόνια
γι’ αυτό και επικράτησε
τ’ είδε ο παπάς τα Φώτα.

Άλλος έκανε το βοσκό
άλλος το ζευγολάτη
ελιές κι αμπέλια είχανε
μα τη κοιλιά γεμάτη.

Στα Φώτα και στα κάλαντα
μαζώνανε χαλάλι
και στο μπακάλη πιαίναμε
γεμάτο το μπουκάλι.

Εκιά πάλι γινότανε
άλλης λοής κουμάντο
γείτονες και συμμαθητές
εκάναμε κοινιάτο (εταιρία).

Το μόνο που δεν άλλαξε
το χιόνι από τα όρη
που παραμένουνε λευκά
σαν τη πανώρια κόρη.

Τα χρόνια δεν αλλάζουνε
αλλάζουν οι ανθρώποι
στερνή μου γνώση ήθελα 
να σ’ είχα από πρώτη.

Γι αυτό και μεις:

Ανώμαλοι θα μείνουμε
οι Αποκορωνιώτες
κόρες θα παντρευόμαστε 
(γυναίκες)
σα τση γενιές τση πρώτες.

Στους παρά φύση  
λειτουργούς
συγγνώμη δε ζητούμε
και πρέπει στα κοπέλια μας
όλα αυτά να πούμε. 
Ότι δηλαδή:

Ο νούς ανέ γινότανε
σα τσ’ άνυδρες ντομάτες
ήθελε νάναι ολονώ
οι κεφαλές γεμάτες.

Ντελόγκο και το σταματώ
γιατί η δουλειά χωλαίνει
και μη με κατατάξετε
σα τη Κακουρολένη.
Υστερόγραφο:
Ο Θεός να μας  
σε ξεμιστεύγει-
από γλωσσού γυναίκα
από τα πισινά  
του γαιδάρου και
από Έλληνες πολιτικούς.

Με τις υγείες μας.

Τερεζογιάννης
Πρόεδρος  

της Ομοσπονδίας  
Σωματείων Αποκορώνου

Με μεγάλη επιτυχία και φέτος η 
Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώ-
νου Χανίων έκοψε την καθιερωμένη 
Βασιλόπιτά της.

Η εκδήλωση που πραγματοποιή-
θηκε στο αμφιθέατρο της Κρητικής 
Εστίας την Κυριακή 14-2-2015 και 
ώρα 11.00 έγινε σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Φρεδιανών Αττικής «Η 
Ευαγγελίστρια».

Αρχίζοντας, ο Πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας κ. Γιάννης Τερεζάκης 
καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, 
τους Αποκορωνιώτες και τους φίλους 
του Αποκόρωνα, και αφού ευχήθηκε 
για τη νέα χρονιά, αναφέρθηκε σε 
συντομία στα πεπραγμένα της Ομο-
σπονδίας του έτους 2015.

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο πρό-

εδρος των Φρεδιανών Αττικής «Η 
Ευαγγελίστρια» κ. Μανώλης Μακρι-
δάκης, ο οποίος μετά τις ευχές του 
αναφέρθηκε στη συνεργασία του 
συλλόγου με την Ομοσπονδία για την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων και 
όπως είπε η εξέλιξη των πραγμάτων 
οδηγεί στο γενικότερο συντονισμό 
δράσεων Ομοσπονδίας -Συλλόγων 
σε επίπεδο Αποκόρωνα.

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης 

Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Δαμα-
σκηνός με τη βοήθεια του ΠαπαΜανώλη 
Καβρουλάκη ευλόγησε την Βασιλόπιτα, 
ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά και 
κλήθηκαν οι προσκεκλημένοι και 
οι εκπρόσωποι των Συλλόγων να 
παραλάβουν το κομμάτι τους. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με το 
κόψιμο και διανομή της Βασιλόπι-
τας του Συλλόγου Φρεδιανών από 
τον Πρόεδρο που κάλεσε πρώτο 
τον επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου 
καθηγητή Πανεπιστημίου κ. ΄Αρη 
Οικονομόπουλο.

Μετά τη διανομή της Βασιλόπιτας 
ο Γ.Γ. του Συλλόγου κ. Μανώλης Ζου-
λάκης αναφέρθηκε στα Φρεδιανάκια 
που πέτυχαν το 2015 με εισαγωγι-
κές εξετάσεις σε ανώτατες σχολές 
και τα κάλεσε για να παραλάβουν 
τους καθιερωμένους τιμητικούς 
επαίνους που δίδονται κάθε χρόνο 
στους επιτυχόντες από το Σύλλογο.

Τα παιδιά που πέτυχαν είναι: 
Ειρήνη Καμαλεδάκη στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Πειραιά, Νεκτάριος 
Κουκουμπεδάκης στη Φιλολογική 
Ρεθύμνου, ο Βλάσιος Μπουρδα-
ντωνάκης στο ΤΕΙ Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών Χανίων και η Στυλιανή 
Συμβουλάκη στο τμήμα Φυσικοθε-
ραπείας των ΤΕΙ Λαμίας.

Η ωραία εκδήλωση έκλεισε με 
παραδοσιακό κέρασμα.

* Λογοτέχνης ποιητής,
Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εται-

ρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

Η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου 
Χανίων κόβει τη Βασιλόπιτά της

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

μέχρι 3/6/2016.

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.

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

Γράφει ο Γιώργος Γιακουμινάκης*
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Η ροδαρά μας 

Πέμπω σας χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα.

αντινάδες
Ελέγανέ ντο οι παλιοί  
κι ετούτο το μαντάτο,
με το περίσσ’ ο άθρωπος  
το ίσιο ντου χαλά το.

Φεγγάρι μου λαμπρότατο,  
φέγγε μου να περάσω,
τση μαυρομάτας το στενό  
να βρω, να μη σκοντάψω.

Ως είν’ το ρόγδι σόγιεμο  
και μυριοκαρπισμένο
να ’ναι κι εσάς το σπίτι σας  
πλουσιοκυβερνημένο.

Ίντα το θέλ’ η μάνα σου  
τη νύχτα το λυχνάρι,
απού ’χει μες στο σπίτι  
τζη τον ήλιο, το φεγγάρι.

Του ψεύτη κόσμου η χαρά  
σαν αστραπή διαβαίνει
σα-ν- το νερό του ποταμού  
π’ οπίσω δε γιαγέρνει.

Ας τραγουδίξω κι ας χαρώ,  
ας παίξω κι ας γελάσω
τα νιάτα δεν πουλιούνται  
μπλιο να τα ξαναγοράσω.

αροιμίες
Απού ’ναι τυχερός πολλά, 
γεννά κι ο πετεινός του
του κακομοίρη τ’ άτυχου, 
ψοφά κι ο γάιδαρός του.

Αφού ’καμε και γούμενος, 
ήκαμε και κελλάρης.

Έχεις με δε με πονείς,  
να με χάσεις και να δεις.

ινίγματα
Μικρή-μικρή νοικοκυρά, 
μεγάλη πίτα κάνει.

(μέλισσα)

Γρα και ζαρωμένη  
και στον κώλο ξυλαράκι.

(σταφίδα)

Καρακάξα μακρυμούρα,  
γλυκομαγερευτούρα.

(τηγάνι)

θιβολές
Το ηλεκτρικό

Με την επέκταση του ηλεκτρι-
σμού στην Κρήτη, ένας νομάρ-
χης επισκέπτεται ένα χωριό.
Μπαίνει και στο σπίτι  
μιας γριάς χωριάτισσας  
και τη ρωτά:
-Ε, πώς τα πας, θεια; Τώρα έχεις 
και ηλεκτρικό στο σπίτι σου...
-Ναι, παιδί μου, έχω...
-Και πόσο πληρώνεις το μήνα;
-Εγώ, παιδί μου, δεν πληρώνω 
πολύ, γιατί τ’ ανάβω μόνο για 
να βρω τα σπίρτα κι απόης* 
ανάβω το λύχνο μου...

*έπειτα

Άμα θέλει κανείς να πιεί, 
βρίσκει αφορμές...

Ελάλιε* το γαϊδούρι του κι 
εγύριζε στο σπίτι του. Ήταν 
κουρασμένος, διψασμένος και 
του φαινότανε πολύς ο δρόμος.
Βάζει λοιπόν στοίχημα  
με το γάιδαρο του
«Όποιος πρωτοπάει στο σπίτι, 
θα του βάλει ή γυναίκα μια 
ρακή εμένα, κριθάρι εσένα».
Χτυπά το γάιδαρο του να τρέ-
χει, τον παραιτά κι αρχίζει κι 
αυτός να τζιριτά**.
Φτάνει στο σπίτι του και ρωτά 
τη γυναίκα του
-Γυναίκα, ήρθε ό γάιδαρος;
-Όι, του απαντά εκείνη.
-Βάλε μου το λοιπός μια  
τσικουδιά, γιατί πρωτόρθα...

*οδηγούσε, **να τρέχει

(Δημοσιεύθηκε από τον  
Ι. Μαυρακάκη, στα Ανάλεκτα 

Κρητικής Λαογραφίας).
Πηγή και των δύο αθιβολών,  

το βιβλίο «Αθιβολές»  
του Αριστείδη Ι. Κριάρη,  

Β΄, Αθήνα 1978, σ. 61, 62.

αθαρογλωσσίδια
Ο παπάς κοπρές σκορπά 
ξερομούρελαντεσπά [πολλές 
φορές να το πεις].
το ρακάκι στο ποτήρι,
το ποτήρι στο καλάθι,
το καλάθι στο δισάκι,
το δισάκι στο σκαρβέλι,

το σκαρβέλι στο σομάρι,
το σομάρι στο στρασούδι,
το στρασούδι στο γαϊδούρι,
το γαϊδούρι στο λιβάδι,
το λιβάδι στο ποτάμι,
το ποτάμι στο θαλάσσι.

Λόγου Χάριν  
«Ερωτόκριτος»

ΑΡΕΤΟΥΣΑ
«Αρχή ήτονε πολλά μικρή  
κι αψήφιστη, την πρώτη
κι ουδ’ όλπιζα να σκλαβωθεί 
έτοιας λογής η νιότη·
μια κάποια λίγη πεθυμιά 
θυμούμαι κι ήρχισέ μου, 
και το τραγούδι κι ο σκοπός 
εγρίκουν κι ήρεσέ μου·
κι ελόγιαζα κι η πεθυμιά  
σε λίγο ν’ απομείνει,
μα επλήθαινε με τον καιρόν, 
πόθος κι αγάπη εγίνη.
Και δεν κατέχω να το πω 
ίντα λογής μου εφάνη,
και πώς εξάπλωσεν εδά  
κι όλο το νου μου πιάνει. 
Πράμ’ άλλο δεν ελόγιαζα,  
μα πόθο είχα μεγάλο,
να του γροικώ να τραγουδεί 
έτσι γλυκιά παρ’ άλλο
κι αγάλια-αγάλια η πεθυμιά 
την όρεξην εκίνα
κι ο Έρωτας με πιβουλιά τσι 
προξενιές μού εμήνα.
Κι α μου μιλούσι δε γροικώ 
ουδέ κατέχω πού ’μαι, 
κρίνομαι, βασανίζομαι, 
ξύπνου κι όντε κοιμούμαι.
Κι εβγήκα από τα φωτερά  
κι εμπήκα στο σκοτίδι,
και τ’ άρρωστου η λιγοθυμιά 
συχνιά-συχνιά μου δίδει. […]
Κατέχεις το πως την καρδιάν 
ο Έρωτας δοξεύγει,
και νοικοκύρης γίνεται,  
τα φύλλα τση γυρεύγει.
Και δεν μπορεί ν’ αντισταθεί 
κιανείς, και να του φύγει,
κι ουδέ κοπιά αδιαφόρετα,  
ως πάγει στο κυνήγι. 
Ο Ρώκριτος είν’  Έρωτας,  
κι αν και φτερά δεν έχει,
μηδέ θαρρείς κι εχάσε τα,  
πού βρίσκουνται κατέχει·
Εις την καρδιά μου τα ’πεψε, 
κι εκεί ’ναι τα φτερά του,
γιαύτος πετά και φεύγει μου, 
κι ευρίσκομαι μακρά του». 
[…]

ΠΟΙΗΤΗΣ
Κάθ’ εμιλιά της Αρετής ήτο 
φαρμακεμένη,
και σαϊτιά μες στην καρδιάν 
τση Νένας της εμπαίνει.
Και δε σκολάζει να μιλεί,  
δεν παύγει να διατάσσει,
και τσ’ Αρετούσας τα στραβά 
εγύρευγε να σάσει. 

 
ΝΕΝΑ

Λέγει: «Κερά, συνήφερε, 
λόγιασε, καλοδέ το·
φαρμάκιν έχει ό,τι κρατείς,  
και ρίξε, τσάκισέ το.
Ώσπου ’ναι σύνωρη η πληγή, 
μπορείς να τη γιατρέψεις,
κι βρίσκεις το τό γιατρικό,  
αν το καλογυρέψεις.
Μην την αφήσεις να γενεί  
όλο κακοσαρκίδα, 
διώξε την από λόγου σου  
την άφαντην ολπίδα.
Εδά ’ν’ το ξύλο δροσερό,  
και σάζεις το, αθελήσεις·
σαν ξεραθεί δεν ημπορείς, 
παρά να το τσακίσεις.
Και το κακό, ως κι αν είν’ μικρό 
κι άφαντο στην αρχήν του, 
α δε σκολάσει γίνεται πολύ 
στην τέλειωση του, 
κι α δεν του πάρει τη θροφήν 
κιανείς από την πρώτη,
κι αναθραφεί, βλάφτει πολλά τα 
γέρα και τη νιότη.
Φύγε τσι αυτούς τους λογισμούς, 
διώξε τσι από κοντά σου,
συνήφερε, και στράφου δε, 
σάσε τα σφάλματά σου.
Είσαι βασίλισσας παιδί  
και ρήγα θυγατέρα, 
κι απ’ αφεντάδω προξενιές σού 
φέρνου πάσα μέρα·
βασίλισσα έχεις να γενείς, 
ρήγισσα ν’ αποθάνεις,
για τούτο καλολόγιασε, ίντά 
’ναι αυτά τα κάνεις.
Τα ’στερα μετανιώματα δεν 
ξάζου, θυγατέρα,
τό θε να κάμεις το ταχύ δέ το 
καλά από σπέρα· […]
Μπορεί, κερά μου, ο λογισμός, 
που’ βαλες, να σ’ αφήσει, 
και να γιατρέψεις την πληγή, 
πρι να σου κακουργήσει». 
 
(Ο «Ερωτόκριτος» γράφτηκε στην 
Κρήτη, γύρω στα 1610. Τα απο-
σπάσματα είναι από την έκδοση του  
Στυλ. Αλεξίου, Ερμής, Αθήνα 1985).

της Ροδαράς 
τούτης τα ρόδα
τα κορφολογά 
’πο τα περιβόλια  
της γραφής  
ο Χαράλαμπος  
Ελευθεροπολίτης
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Την Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016 
πραγματοποιήθηκε με περίσσια επι-

τυχία η γενική συνέλευση του Συλλόγου 
Αρμενιανών Αττικής, «ο Κριτοβουλίδης», 
καθώς επίσης και η καθιερωμένη κοπή 
της Αγιοβασιλιάτικης πίτας.

Η συγκέντρωση των μελών του συλλό-
γου έλαβε χώρα σ ένα πολύ όμορφο και 
ζεστό χώρο, στο Kreuzberg urban culture 
bar, στο Μεταξουργείο και για μια ακόμη 
φορά έγινε η καλύτερη αιτία να ανταμώ-
σουμε μέσα στο χειμώνα. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους, ο πρόεδρος των Φρεδιανών, κ. 
Μανώλης Μακρυδάκης, απ’ το σύλλογο των 
Παιδοχωριανών, ο κ. Γιάννης Πανηγυράκης, 
ο πρόεδρος του συλλόγου Σούρης - Σελιών 
- Λικοτιναράς, ο κ. Νίκος Καντεράκης, απ’ 
το σύλλογο Κοκκινοχωριανών, η κ. Μαίρη 
Παπαδοπούλου, η κ. Ελένη Σαμάρα μέλος 
του πολιτιστικού συλλόγου Σιατιστέων 
Αττικής και απ’ το Κρητικό ραδιόφωνο 
Αττικής, ο κ. Γιάννης Κριαράκης.

Όπως κάθε χρόνο, το καλωσόρισμα, ήρθε 
από τον πρόεδρο του συλλόγου κ. Γιάννη 
Τερεζάκη, ο οποίος και με μία μαντινάδα 
χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους και τους 
έδωσε τις δικές του ευχές για μία ευτυχι-
σμένη και με λιγότερα προβλήματα χρονιά. 

Στη συνέχεια ο κ. Τερεζάκης έκανε 
μία σύντομη αναδρομή στα πεπραγμένα 
της χρονιάς που παρήλθε, την οποία και 
χαρακτήρισε επιτυχημένη. Αναφέρθηκε 
και απαρίθμησε τις εκδηλώσεις και τα 
πολιτιστικά δρώμενα που διοργάνωσε ο 
σύλλογος μεμονωμένα ή και σε συνεργασία 
με άλλον πολιτιστικό σύλλογο. 

•Ιανουάριος 2015: Κοπή Αγιοβασι-

λόπιτας στην αίθουσα της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Αποκορώνου.

•Μάιος 2015: Ημερήσια εκδρομή στον 
Όσιο Λουκά και στην Αράχωβα, που διε-
ξήχθη με μεγάλη επιτυχία.

•Αύγουστος 2015: Ημερήσια εκδρομή 
σε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο του 
χωριού, στο Σπήλαιο της Μιλάτου, στο 
νομό Λασιθίου και κατόπιν στην παραλία 
της Μιλάτου, όπου οι εκδρομείς είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν το μπάνιο τους 
και καλό φαγητό.

•Αύγουστος 2015: Συνδιοργάνωση 
εκδήλωσης-αφιέρωμα με τον τοπικό πολι-
στικό σύλλογο του χωριού, το Δήμο και 
την Ομοσπονδία, προς τιμή του γιατρού 
Γεωργίου Μιχελογιάννη.

•Αύγουστος 2015: Απόδοση εικόνας και 
τιμητικής πλακέτας στον αποχωρήσαντα 
ιερέα, Μανώλη Νικολακάκη, ο οποίος δια-
κόνησε στο χωριό μας, για 28 συνεχή έτη.

Μετά απ’ την αναφορά των πεπραγμένων, 
ο πρόεδρος δεν παρέλειψε να επαινέσει 
όλα τα παιδιά των συγχωριανών, που 
εισήχθησαν και την φετινή χρονιά σε ΑΕΙ 
και ΤΕΙ και να τους ευχηθεί καλή πρόοδο 
και εξέλιξη σε ό,τι κι αν κάνουν.

Αφού ολοκλήρωσε την ομιλία του, τόνισε 
ιδιαίτερα την ανάγκη συνεργασίας και συμ-
μετοχής όλων των μελων στις εκδηλώσεις 
και στις εκδρομές, ώστε ο σύλλογος να 
μπορεί να υφίσταται ακμαίος και ζωντανός. 

Έπειτα τον λόγο πήρε η ταμίας του 
συλλόγου, η κ. Σοφία Τερεζάκη, η οποία 
ενημέρωσε τα μέλη για την οικονομική 
κατάσταση του συλλόγου, κάνοντας ένα 
επιγραμματικό απολογισμό και δίνοντας 
την ευκαιρία σ’όποιον απ’τους παρευρι-
σκόμενους ήθελε, να εκφράσει την γνώμη 

του πάνω στα προαναφερόμενα. 
 Κατόπιν, ο πατήρ Μανώλης Καβρουλά-

κης, τον οποίο ευχαριστούμε για άλλη μια 
φορά για την παρουσία του, αφού έδωσε 
τις δικές του ευχές για μία χρονιά γεμάτη 
αγάπη, υγεία και ηρεμία και συνεχάρη 
τον σύλλογο για τις δραστηριότητές του, 
ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα. Επίσης, 
μας ενημέρωσε για την προσπάθεια που 
καταβάλλεται από την ενορία του Αγίου 
Νικολάου και συγκεκριμένα απ’το νέο 
ιερέα των Αρμένων, τον Πατέρα Αντώνιο 
Παπαδοκοκολάκη, ως προς τη συγκέντρωση 
χρημάτων, ώστε να ξεκινήσει η αναστήλωση 
και η συντήρηση του ναού, που καθίσταται 
απαραίτητη. Μάλιστα, παρότρυνε κάθε 
συγχωριανό, που έχει την δυνατότητα, 
να ενισχύσει αυτή την κίνηση.

Σειρά τώρα είχε η κοπή και το μοίρα-
σμα της Βασιλόπιτας, από τον πρόεδρο κ. 
Τερεζάκη, τιμώντας φυσικά τους προσκε-
κλημένους και φίλους του χωριού μας. 

Να μην ξεχάσουμε, επίσης, να πούμε 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Τερεζάκη 
Μιχάλη που μας κέρασε τους καφέδες 
μας, εις την μνήμη του πατέρα του και να 
του ευχηθούμε μία ευτυχισμένη χρονιά.

Σε ένα ευχάριστο κλίμα, λοιπόν, ολο-
κληρώθηκε και φέτος η εκδήλωσή μας, 
όπου είχαμε την δυνατότητα να ανταλ-
λάξουμε όμορφες ευχές μεταξύ μας και 
να απολαύσαμε το καφεδάκι μας, καθώς 
επίσης και το παραδοσιακό κέρασμα του 
συλλόγου με μπόλικη ρακή.

Το Δ.Σ του συλλόγου σας εύχεται ο και-
νούργιος χρόνος να είναι δημιουργικός, 
με υγεία και χαμόγελα, και να μας χαρίσει 
ό,τι μας στέρησε ο προηγούμενος!

Μαριάννα Γ. Γαλανάκη

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ – 2016
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑΝΩΝ  
«Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ»  

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣA ΣΕ €
Πιπεράκης Μανώλης  20,00
Παπαδημητρίου Νικόλαος  
& Χρυσούλα 50,00
Καβρουλάκης Ευάγγελος 20,00
Φακίνου Καβρουλάκη Άννα 20,00
Τσιτσιρίδη Ελένη 10,00
Κουρομιχελάκης Βασίλειος  20,00
Πατηνιωτάκης Ιωάννης 20,00
Γαλανάκης Γεώργιος 30,00
Κουτσουπάκης Θεόδωρος 300,00
Τερεζάκης Μιχαήλ 100,00
Παπαγιαννάκης Σπύρος 60,00
Μαμαλουκάκη Χρυσή  20,00
Κουρομιχελάκης Γεώργιος 30,00
Τερεζάκη Αναστασία 20,00
Κουρομιχελάκης Αργύρης 20,00
Ιωάννου Αργυρώ 10,00
Καλλιβρετάκης Γεώργιος 30,00
Μαρινάκη Γεωργία 25,00
Καβρουλάκη Αικατερίνη 20,00
Ιωάννου Καλλιβρετάκη Γεωργία 10,00
Καβρουλάκης Δημήτρης 25,00
Κουρομιχελάκης Ιωάννης 30,00
Καβρουλάκης Κωνσταντίνος 30,00
Καλλιβρετάκη Αργυρώ  30,00
Τερεζάκη Σοφία του Μιχαήλ 20,00
Οικογένεια Τερεζάκη Α.  
στη μνήμη του Τερεζάκη Αντώνη  
του Μαχαιρά  50,00

Τους ευχαριστούμε όλους για την προ-
σφορά τους. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον 
Μιχάλη Τερεζάκη, ο οποίος εις μνήμην 
του πατέρα του προσέφερε τον καφέ σε 
όσους παρευρέθηκαν στη Γενική Συνέ-
λευση, καθώς επίσης και την οικογένεια 
του αείμνηστου Αντώνη Τερεζάκη, που 
προσέφερε μια εικόνα στον τυχερό της 
Αγιοβασιλόπιτας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΕΤΟΥΣ 2015 

Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2014 1.656,23
Πλέον (+) έσοδα έτους 2015 1.321,16
Σύνολο Εσόδων 2.977,39
Μείον (-) πληρωμές έτους 2015 1.254,41
Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2015 1.722,98
Περί ενισχύσεων του Συλλόγου Αρμενιανών 
Αττικής «Ο ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ»

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συν-
θήκες που βιώνουμε, σας ενημερώνουμε 
ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενι-
σχύσετε το Σύλλογο μπορείτε να κατα-
θέσετε οποιοδήποτε ποσό στο πλαίσιο 
των δυνατοτήτων σας, στον Τραπεζικό 
Λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, με 
αριθμό 6832-131721-053 και ΙΒΑΝ GR59 
0171 8320 0068 3213 1721 053, καθώς 
και το όνομα του καταθέτη, προκειμένου 
να σας αποσταλεί η σχετική απόδειξη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος, Ιωάννης Τερεζάκης

Η Ταμίας, Σοφία Ελ. Τερεζάκη
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΕΡΩ
Θέατρο στο Χωριό  

«τον παλιό εκείνον τον καιρό»

Σήμερα, θα σάσε πω για τα θέατρά μας 
στο χωριό, «τον παλιό εκείνον τον 

καιρό» που λέει και το τραγούδι, όπως σας 
το υποσχέθηκα στην περσινή μας σύναξη, 
όπου σας έφερα μια σκέτη αθιβολή, γιατί 
δεν μας έπαιρνε η ώρα, καθώς έπρεπε να 
σάσε διηγούμαι και για τσι κλιδώνους στη 
Γαϊδουροκυλίστρα και γι’άλλα γουστόζικα 
περιστατικά του παλιού χωριού.

Τα μουστάκια του Μαρούλη  
κι «ο διάβολος εν Τουρκία».

Το μπουλούκι του Ξύδη μας ήρθε το λοι-
πόν, στο χωριό Αύγουστο μήνα που έβραζε 
ο κόσμος από τη λάβρα και σε καφενείο 
μέσα να γενεί η παράσταση αδύνατο των 
αδυνάτων γιατί θάν’εσκούσαμε, θεατρίνοι 
και θεατές σαν τσι τσιτζίρους το καλοκαίρι. 
Γι αυτό βγήκανε στο σώχωρο του Τάσο 
και στέσανε, απάνω σε τέκια του σανού, 
μαδέρια και κάμαν’ ένα ονταδάκι, «σκηνή» 
τ’ονοματίσανε. «Μουσική, χορευτική, ιστο-
ρική και ακροβατική» παράσταση, με «έργα 
δύο» τήνε διαλαλούσε ο τελάλης ο Γιάννης 
ο Τσελεπής. Μα μεις την είπαμε παράσταση 
του σκοινιού και του παλουκιού και τση 
λυσσικής.  Γιατί, όπως σας είπα στην αρχή, 
τα έργα των θηλυκώ θεατρίνω τά’χαμε 
μαθαιμένα από τον νταμπή το Σταυρουλή, 
που διάδοσε πως στις «δοκιμές» που θώριε 
από τη χαραμάδα τση ταβανόταβλας, οι 
γυναίκες θεατρίνες, κλειδαμπαρωμένες με 
θεατρίνους του μπουλουκιού εις τ’αχούρι 
του μπουρίκου, ήτονε μισόγδυμνες, μπο-
ρεί και ξεβράκωτες οι αφορεσμένες, γιατί 
ακούστηκε κι ετούτο, στα μύρια όσα ακου-
στήκανε ούλο το καλοκαίρι, σ’αποσπερίδες 
και σ’αλάνες κοπελιώ, μα και στα ελιομα-
ζώματα, χωρίς στο τέλος να μαθευτεί η 
αλήθεια για το ως τα που έφτανε η γδύμια 
κι η ξεβρακωσιά, κείνης προπάντων της 
ξανθιάς θεατρίνας, που παράσταινε  την 
αγαπητική του λόρδου-διαόλου κάρτσα, 
την έλεγε ο Λουστρίνης ο Σταυρουλής.  
Κι οι άντρες πάλι ήτονε βαμμένοι σαν τσι 
μαϊμούδες και ξεφτιλίσανε τα μούτρα και 
τα μουστάκια των αντρών και τα γένια 
των παπάδων. Γιατί ’χανε κολλημένα με 
αμυγδαλόκολλα και τσιρίσι αλογότριχες 
για μουστάκια και γενειάδες στα μούτρα 
του θεατρίνου που παράσταινε τον παπά 
στο γάμο του Κουτρούλη που παίζανε και 
μάσε περιπαίζανε ούλους, παπάδες και 
λαϊκούς.  Και στην παράσταση επάνω, εξε-
κολλήσανε οι αλογότριχες τση «μαϊμούς» 
του ψευτοπαπά, που απόμεινε σαν την 
σπανομαρία και πέσανε στο πάτωμα όπου 
τσι τσαλαπατούσαν οι θεατρίνοι κάνοντας 
σιχριντί μπερμπελέσι τη «σκηνή».

Σηκώθηκε τότες από το σομάρι όπου 
κάθουντανε, ο Μαρουλής ο φαμέγιος του 
Νικόλα του Μυλωνά, π’ούλη του η πρεπειά 
ήτονε τ’όμορφο τσιγκελωτό μουστάκι και 
φώναξε μανισμένος στσι θεατρίνους:

-  Να πάτε μωροί γιβεντισμένοι που 
μας εξεγεβεντίσετε τα μούτρα των αντρών, 
να τα πετάξετε στα πηλά στο Πυργολίκι 
τα τέθια μουστάκια.

Μα του’πε ο Νικόλας να κάτσει ανα-
παϊμένος.

Κι έκατσε αναπαϊμένος, ξεφυσώντας 
όμως, στο σομάρι του ο Μαρουλής.  Και 
οχλαγωγία μεγάλη ακολούθησε.  Και η 

παράσταση διακόπηκε επειδή έπρεπε να 
μπούνε στ’αχούρι –καμαρίνι-καμαρίνι, 
τ΄αποκαλούσανε, να ξανα-μπλαστρακώ-
σουνε με τσιρίσια κι αμυγδαλόκολλες τα 
μούτρα του θεομπαίχτη του θεατρίνου 
που παράσταινε τον παπά και να του 
κολλούνε μουστάκια και γενειάδες, γιατί 
δεν εγίνουντανε βέβαια παπάς αμούστακος 
και ξυρισμένος γουλί, εξόν φραγκόπαπας.

Μα με το τρέμουλο που κυρίεψε τσι 
θεατρίνους από τη μάνιτα του Μαρουλή 
και τ’αγριοκοιτάγματα με τσι κατσού-
νες των αποδέλοιπων, χασομερούσαν κι 
αργοπορούσαν την ετοιμασία κι ο κόσμος 
εγούσγουντανε.

Κι έβαλε τότες τσι φωνές ο Νικολάκης 
ο Ξεροστερνιανός:

-  Θα ξημερωθούμε θέλει, μωρέ απόψε 
με τσ’ανοστιές και τα ξερατά σας, κι εγώ’χω 
ταχιά τ’αϋτέρου ποτιστό και σκαφτό στον 
Κολοσυκιά, μόν’αντέστε βάλετ’ομπρός.

Αρχινίξανε κι οι αποδέλοιποι να φωνά-
ζουνε και να καταχτυπούνε τσι κατσούνες 
και τα στιβάνια ντώνε με την μπροκαδούρα 
στο πάτωμα, ώστε να που ξεπόρτισε από 
τ’αχούρι ο Ξύδης κι είπε :

-  Aξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες, παρντόν, 
συγνώμη, αλλ’από δα κι ομπρός θα γενώ 
φραγκόπαπας, χωρίς γενειάδα κι όχι ορθό-
δοξος, και το ίδιο κάνει.

-  ’Οοϊ, δεν κάνει το ίδιο, μωρέ αντίχρι-
στε, που θα μάσε φραγκέψεις απόψε, διάλε 
τη φραγκία σου. Φρέρηδες μωρέ θέλεις 
να μάσε κάμεις; τ’αργίεψε ο Μιχάλης ο 
Χαιρέτης.

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

-  Είντα κάνει λέει ; Να μας αθεΐσει 
γυρεύει ο κουκούγερος, να μάσε κάμει 
τζιτζιφιόγκους σαν τα μούτρα του, μόνο 
σηκωθείτε να πηαίνομε, είπε ο παπά 
Λαγουμιτζής.

Μα επέμβηκε ο Πευκιανάκης, ο αστυνό-
μος, και διέταξε το θεατρίνο να βρει άλλα 
θέατρα να παίζει και να μην παντρεύει 
και μασκαρεύει Αγίους.

-  Τότες θα παίξω τον «Διάβολο εν 
Τουρκία».

-  Παίξε μωρέ όποιο διάολο θέλεις, πριχού 
σε μπέψομε να τόνε βρείς να ξεμπερδέψομε 
μ’εσένα, τρικέρη, του’πε ο Ντουρομανώλης.

-  Από τσι παπάδες, μωρέ καραγκιουλέ, 
στσι διαόλους θα μάσε πηαίνεις απόψε; Και 
που θα βρεις ορά να βάλεις στον πισινό 
σου να παριστάνεις τον διάολο, οχρούτσι 
σου, του’πε κι ο Στρατής.

Φιλώ σας κατακούτελα
Ο ΓΕΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ίδιες γδύμνιες, ίδια σκέρτσα και τσαλίμια 
έκανε κι εκείνη η ξανθιά θεατρίνα του Ξύδη, 
που πήγε να μάσε κολάσει το χωριό.

Θέατρο στο χωριό (σχέδιο του Μίνου Αργυ-
ράκη,1920-1998).
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Προς τους απανταχού Αρμενιανούς της 
διασποράς και της ομογένειας

Αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί,
Δια της παρούσης επιστολής απευ-

θυνόμαστε στην αγάπη σας, στην αγάπη 
που τρέφετε προς τον τόπο γεννήσεως, 
ανατροφής και καταγωγής σας, ιδίως 
εσείς που οι περιστάσεις της ζωής σας 
αναγκάζουν να ζείτε μακριά από το χωριό 
και την ενορία μας  [...].

Αρμενιανοί απανταχού της γης τα όμορφα 
χωριά της ελληνικής επαρχίας βιώνουν 
σήμερα μία εικόνα έντονης εγκατάλειψης 
από τις Αρχές και τις Εξουσίες, κεντρικές και 
αποκεντρωμένες. Η νεολαία τα εγκαταλείπει 
αναζητώντας μία καλύτερη τύχη μακριά 
από αυτά διότι πλέον η καλλιέργεια της 
γης τους δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και οι 
λιγοστοί κάτοικοι που έχουν μένει πίσω, 
περασμένης ηλικίας στην πλειοψηφία τους, 
αποτελούν τα ζωντανά απομεινάρια μίας 
άλλοτε ακμάζουσας κοινότητας. Σε όλα 
τα χωριά μας όμως υπάρχει ακόμα ένας 
χώρος ιερός, ένα μνημείο που συμβολίζει 
το ένδοξο παρελθόν και τη σύνδεσή του 
με το παρόν και το μέλλον και αυτός δεν 
είναι άλλος από τον ενοριακό ναό, την 
εκκλησιά αφιερωμένη στον Άγιο ή την 
Αγία που διαχρονικά προστατεύει και 
σκέπει το χωριό και του κατοίκους τους.

Στο χωριό μας αυτό το σημείο αναφοράς 
δεν είναι άλλο από τον λιθόκτιστο, περικαλλή 
και επιβλητικό Ενοριακό Ναό του Αγίου 
Νικολάου, ένα σπάνιο δείγμα λαϊκής αρχιτε-
κτονικής που στέκει αγέρωχος στον τόπο που 
ανηγέρθη εκ της φιλοπονίας των προγόνων 
μας εδώ και έναν αιώνα περίπου. [...].

Δυστυχώς σήμερα αυτό το στολίδι του 
χωριού μας έχει υποστεί τη φθοροποιό 
δύναμη του χρόνου και οι κτιριακές εγκα-
ταστάσεις, όπως και ο εξοπλισμός του Ιερού 
Ναού μας, χρήζουν εργασιών συντηρήσεως, 

ανακαινίσεως και αναστηλώσεως προκειμέ-
νου να αποκτήσουν την αλλοτινή λαμπρό-
τητά τους. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, 
με την προτροπή και του νέου εφημερίου 
μας Πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Αντωνίου 
Παπαδοκοκολάκη, απεφάσισε σε αυτούς τους 
χαλεπούς οικονομικά καιρούς να αποτολμή-
σει την προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι 
απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για να ξεκι-
νήσουν άμεσα οι εργασίες που απαιτούνται.

Σε αυτόν τον ιερό αγώνα που δίδουμε τα 
έσοδα της Ενορίας μας εκ του «διλέπτου» των 
λιγοστών προσκυνητών της Κυριακάτικης 
Θείας Λειτουργίας δεν επαρκούν. [...].

Σας καλούμε λοιπόν, αντιλαμβανόμενοι 
πλήρως τις δυσκολίες εκάστης και εκά-
στου εξ υμών, κατά τις δυνατότητες και 
την προαίρεση καθεμιάς και καθενός, να 
μας συνδράμετε οικονομικά σε αυτήν την 
προσπάθεια. Και η παραμικρή χρηματική 
δωρεά και το πλέον ευτελές ποσό που με 
την πίστη, την αυταπάρνηση και την ευγε-
νική καλοσύνη σας θα συγκεντρώσετε, είναι 
για εμάς πολύ σημαντικό. Από την πλευρά 
μας σας υποσχόμεθα ότι θα δώσουμε τον 
υπερ πάντων αγώνα για να ξαναποκτήσει η 
εκκλησιά του χωριού μας την αίγλη που της 
πρέπει και να εξακολουθεί να ακτινοβολεί 
ανά τους αιώνες τον αγώνα των προγόνων 
μας για του Χριστού την Πίστη την Αγία και 
της Πατρίδος μας την Ελευθερία [...].

Με πατρικούς- αδερφικούς χαιρετισμούς 
και εν Χριστώ αγάπη

το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον της Ενορίας 
του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αρμένων 
Αποκορώνου Χανίων 

Ο Πρόεδρος και Εφημέριος
Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Αντώνιος 

Παπαδοκοκολάκης
Τα Μέλη

Παναγιώτης Μπουτάκης
Αρτέμιος Τσιχλάκης

Κωνσταντίνος Στεφανάκης
Εμμανουήλ Κοκκινάκης

Επιστολή της Ενορίας Αρμένων Ο Άγιος Νικόλαος
της Δήμητρας Καλλιβρετάκη

Ξεφυλλίζοντας παλιές εφημερίδες στο 
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά 

βρήκα πολλές αναφορές για το χωριό μας. 
Κάποιες από αυτές αφορούν την εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με αυτές, 
φέτος συμπληρώνονται 
εκατό χρόνια από τη 
θεμελίωση του.

Σε εφημερίδα  του 
1938 δημοσιεύεται αφι-
έρωμα στους Αρμένους 
και μεταξύ άλλων γρά-
φεται : «Στους Αρμέ-
νους οικοδομείται από ολίγων ετών ο  
περικαλλής** ναός του Αγίου Νικολάου 
επί  ωραίου αρχιτεκτονικού σχεδίου, στη 
θέση όπου υπήρχε άλλοτε επί Τουρκοκρα-
τίας μικρό τέμενος. Το τέμενος αυτό είχε 
θεμελιωθεί  πριν από το 1866 με πρωτο-
μάστορα κάποιον Κοσμά από τα Κύθηρα ο 
οποίος τοποθετώντας τον πρώτο θεμέλιο 
λίθο του τζαμιού, του οποίου  ο θόλος είχε 
θαυμάσια ακουστική, ευχήθηκε σύμφωνα με 
την επικρατούσα παράδοση  να ανεγερθεί 
στην ίδια θέση  ναός στο όνομα του Αγίου 
Νικολάου». Έτσι και έγινε από την επιτροπή 
ανέγερσης στην οποία μετείχε, ως μέλος 
αρχικά και στη συνέχεια ως πρόεδρος 
της επιτροπής, ο κ. Σταύρος Παπαδάκης, 
πρώην Δήμαρχος Αρμένων. Οι εργασίες για 
την ανέγερση του ναού άρχισαν το 1914, 
ενώ σε άλλες εφημερίδες αναφέρεται  το 
1915. Σε άλλο φύλλο εφημερίδας  του 1920 
δημοσιεύονται,  σε ευχαριστήριο  των ενο-
ριακών επιτρόπων,  τα ονόματα  (δωρητών) 
χωριανών μας, συμπατριωτών, λοιπών 
ομογενών της Αμερικής και Αλεξάνδρειας  
της Αιγύπτου με τις  χρηματικές δωρεές 
για την ανέγερση του ναού. Προτείνω  να 
συγκεντρώσουμε  στοιχεία για τους πρωτο-
μάστορες, τους κτίστες, τα ονόματα δωρητών, 
ιερέων, επιτρόπων, φωτογραφικό υλικό, να 
καταγράψουμε ιστορίες, και κάθε στοιχείο 
που αναφέρεται στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου. Στη συνέχεια, αυτά τα στοιχεία 
να τα παρουσιάσουμε το καλοκαίρι  σε μια 
εκδήλωση - αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
από την θεμελίωση του ναού ή και να 
εκδώσουμε ένα μικρό βιβλίο με την ιστορία 
της εκκλησίας - κόσμημα του χωριού μας. 
Προτείνω συνεργασία της συντακτικής ομά-
δας της ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΗΣ -που προσφέρει 
τα μέγιστα στην καταγραφή – διάδοση και 
διαφύλαξη της  ιστορίας του χωριού μας 
-,του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων, του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενιανών Αθηνών 
και οποιουδήποτε θέλει και  ενδιαφέρεται 
να βοηθήσει.  

Τα  δημοσιευμένα ονόματα δωρητών και 
άλλα στοιχεία στα επόμενα τεύχη.

**εξαιρετικού κάλλους 
Το παραπάνω κείμενο εκφωνήθηκε στην 

εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην γιορτή 
του, στις 6 Δεκεμβρίου 2015. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αγαπητέ Πρόεδρε του Συλλόγου Αρμενιανών 
Αττικής, Γιάννη Τερεζάκη, σε χαιρετώ!
Είμαι ο Μιχάλης Μπολανάκης από το 
Μόντρεαλ του Καναδά και θα ήθελα να 
συμπληρώσω και εγώ κάτι για την ΤΕΡΕΖΑ 
ΣΤΡΑΤΑΣ που αναφέρθηκες στην τελευταία 
έκδοση της εφημερίδας των Αρμενιανών.

Περίπου 20 χρόνια πριν, και γύρω στις 8 
το βράδυ, έψαχνα να βρω κάτι στην τηλεό-
ραση που να μου αρέσει για να περάσω την 
ώρα μου. Όπως έψαχνα, άκουσα να μιλάνε 
ελληνικά και έδωσα λίγο προσοχή. Και τι 
λέτε να ήταν... Η Τερέζα με μια δημοσιο-
γράφο του κρατικού καναλιού C.B.C. και της 
έπαιρνε συνέντευξη για μισή ώρα. Πολλές 
οι ερωτήσεις στα αγγλικά και οι απαντήσεις 
και στα αγγλικά και στα ελληνικά για τους 
ομογενείς ακροατές. Σε μια ερώτηση που 
την ρωτάει η δημοσιογράφος  «πώς, μετά 
από μια λαμπρή και παγκόσμια καριέρα 

στην Όπερα, θα αλλάξεις σελίδα…» και η 
απάντηση της Τερέζας «όλα τελειώνουν 
κάποια ημέρα… Όμως, χρωστάω την άνοδό 
μου στους αγαπημένους μου γονείς για την 
ηθική και υλική προσφορά τους και λίγο 
περισσότερο στον Πατέρα μου που μου 
έμαθε μια μαντινάδα για να την θυμάμαι 
για πάντα και να με παραδειγματίζει».

Την είπε πρώτα στα ελληνικά και μετά 
την ερμήνευσε και στα αγγλικά.

Ποτέ μη τα περιφονείς τα πρώτα σκαλοπάτια
γιατί εκεί πρωτοπατάς και βγαίνεις στα παλάτια!
Χρόνια Πολλά, στους απανταχού της γης 
Αρμενιανούς, εύχομαι Καλή Χρονιά, με 
υγεία και προκοπή, και ό,τι επιθυμεί ο 
καθένας ξεχωριστά…

Στέλνω μια επιταγή 200 δολλάρια, μικρή 
βοήθεια στην εφημερίδα «Ελευθερόπολις».

Η μαντινάδα η καλή δεν κτίζεται όπως λάχει
πέτρες και χώμα και νερό της Κρήτης πρέπει νάχει!!

Μόντρεαλ Καναδά, 16-12-2015
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ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
Ο Αγιασμός των υδάτων στους Αρμένους

Ο εορτασμός των Θεοφανείων έγινε 
και φέτος με κάθε επισημότητα στο 
χωριό μας. Η Θεία Λειτουργία ψάλθηκε 

στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια 
σχηματίστηκε πομπή, που κατευθύνθηκε 
στην πηγή του Πλάτανου, όπου και έγινε η 
τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού, με 

δυο τολμηρούς Αρμενιανούς να βουτούν 
στα παγωμένα νερά, όπως το έθιμο ορίζει. 
Φέτο βούτηξαν ο Στρατής Τσιτσιρίδης του 
Χρήστο και ο Παπαδάκης Τάσος του Στρατή. 

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, 
προσφέρθηκε κέρασμα, πίτα και τσικουδιά, 
στους συγχωριανούς μας και στους Χανιώτες 

επισκέπτες με τη φροντίδα της ενοριακής 
επιτροπής. Στη συνέχεια, ο Στρατής 
Τσιτσιρίδης που έβγαλε το  Σταυρό, τον 
γύρισε για προσκύνημα σε όλα τα σπίτια 
του χωριού.

Στιγμιότυπα από τον φετινό αγιασμό 
των υδάτων στο χωριό μας.
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Γέμισε χαρούμενες παιδικές φωνές 
τις γιορτές, που «είπαν» τα Χριστου-
γεννιάτικα και τα Πρωτοχρονιάτικα 

κάλαντρα στο χωριό μας. Αγόρια και κορί-
τσια από τους Αρμένους και από τα γύρω 
χωριά έδωσαν μια ζωντάνια στο χωριό, 
αναβιώνοντας παιδικές μνήμες στους 
μεγαλύτερους. Εκφράζουμε την ελπίδα ότι 
στις γιορτές του Πάσχα θα ακούσουμε τα 
κάλαντρα του Λαζάρου και της Μεγάλης 
Παρασκευής.

Τα κάλαντρα στις γιορτές των Χριστουγέννων

Με μεγάλη επιτυχία, παρά τις 
κακές καιρικές συνθήκες και 
το ψιλόβροχο, πραγματοποι-

ήθηκε και φέτο το 62ο Καρναβάλι στις 
Καλύβες με εκατοντάδες μασκαράδες και 
καρναβαλιστές, 12 άρματα, και πλήθος 
επισκεπτών.

Όπως κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Αρμένων συμμετείχε και φέτος με 
άρμα που κατασκευάσθηκε από εθελοντές, 
και θέμα «Λατέρνα, Φτώχια και Φιλότιμο».

Το θέμα ήταν εμπνευσμένο από τον 
ελληνικό κινηματογράφο, αλλά είχε και 
αναφορές στην επικαιρότητα. Εμπνευστής 
του τίτλου και επικεφαλής της κατασκευής 
ο πάντα πρόθυμος να προσφέρει, Χρήστος 

Τσιτσιρίδης. Ιδιαίτερα πλούσιο ήταν το 
πεζοπόρο τμήμα που σκόρπισε άφθονο 
κέφι. Οι κριτικές, πολύ θετικές, παρου-
σιάζουν ότι, το άρμα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αρμένων, ήταν ένα από τα 
καλύτερα άρματα. Επιστρέφοντας, και 
παρά την βροχή που είχε αρχίσει, οι 
περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 
κάθησαν στην πλατεία για ένα κρασάκι, 
όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια.

Το Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου 
ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στο πεζο-
πόρο τμήμα και όσους συνέβαλαν στην 
κατασκευή του άρματος, και εύχεται σε 
όλους και του χρόνου, καλή Σαρακοστή 
και καλό Πάσχα.

Καλυβιανό καρναβάλι 2016
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Σε νέες επιτυχίες  
ο Μιχάλης Πατεράκης 

Στις 17 Δεκεμβρίου 2015 ο συγχω-
ριανός μας Δικηγόρος Μιχάλης 

Πατεράκης, ονομάστηκε Επισκέπτης 
Καθηγητής Νομικής, από το Ευρωπα-
ϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου ήδη 
διδάσκει στους τεταρτοετείς φοιτητές 
της Νομικής Σχολής το μάθημα «Το 
Δίκαιο των Μεταφορών και της Εφοδι-
αστικής Αλυσίδας-Logistics». Η επιλογή 
του Μιχάλη έγινε με πρωτοβουλία του 
ίδιου του Πανεπιστημίου και η απονομή 
της ιδιότητας του Επισκέπτη Καθηγητή 
πέρασε παμψηφεί τόσο από τη Νομική 
Σχολή όσο και από τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου. Για το Μιχάλη η απονομή 
της ιδιότητας του Επισκέπτη Καθηγητή 
είναι το επιστέγασμα μιας ακαταπόνητης 
επιστημονικής και δικηγορικής πορείας, 
όχι μόνο στις αίθουσες των ελληνικών 
και των ευρωπαϊκών Δικαστηρίων αλλά 
και μιας σημαντικής ερευνητικής και 
εκδοτικής προσπάθειας στο Δίκαιο των 
Μεταφορών και Αποθηκεύσεων, με το 
οποίο ασχολείται επί σειρά ετών. Και 
αυτό γιατί ο Μιχάλης υπογράφει επιστη-
μονικά συγγράμματα που διδάσκονται 
στα μεταπτυχιακά τμήματα των τριών 
νομικών σχολών της χώρας και έχει 
δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών 
άρθρων και κειμένων σε νομικά αλλά 
και έξω-νομικά έντυπα. 

Ο Μιχάλης Πατεράκης γεννήθηκε στους 
Αρμένους το έτος 1953. Τα παιδικά του 
χρόνια τα έζησε στους Αρμένους, σύντομα 
όμως ήλθε στην Αθήνα, όπου τελείωσε το 
Δημοτικό Σχολείο και το (εξατάξιο) Γυμνάσιο. 
Το έτος 1972 εισήλθε στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών απ› όπου απο-
φοίτησε το 1976 με το βαθμό «Άριστα». 

Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Αγγλία, και αναγορεύτηκε σε Διδάκτορα 

Νομικής το Δεκέμβρη του 2001, από τη 
Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης. 

Το Δικηγορικό του γραφείο βρίσκεται 
στην οδό Zαΐμη αριθμ. 44. Τέλος, είναι 
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, ανήκει στην 
Ένωση Ελλήνων Εμπορικολόγων, και έχει 
λάβει μέρος ως εισηγητής σε πολλά σεμι-
νάρια και συνέδρια, ελληνικά και διεθνή, 
με θέματα κυρίως, χερσαίας, θαλάσσιας, 
αεροπορικής, σιδηροδρομικής μεταφοράς 
και θέματα διεθνούς εμπορίου . 

Ως δικηγόρος εξειδικευμένος στο χώρο 
του Μεταφορικού Δικαίου, κατευθύνει 
πολλές μεταφορικές εταιρείες. 

Έχει υπάρξει επί 39 χρόνια εκδότης και 
διευθυντής του νομικού περιοδικού, που 
ο ίδιος ίδρυσε, «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», εισηγητής σε δεκάδες 
ημερίδες και συνέδρια σε πανεπιστήμια 
και επιστημονικούς συλλόγους, εντός και 
εκτός Ελλάδας, Πρόεδρος σε νομοπαρα-
σκευαστικές επιτροπές και έχει διδάξει στη 
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. 

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, 
χαιρετώ σας.

Την περασμένη Κυριακή, 24-1-16, 
ήταν η μέρα της κοπής της πίττας του 
Συλλόγου μας. Αυτή τη φορά, η συνά-
ντησή μας έγινε σ’ ένα συμπαθητικό 
μπαρ, στην οδό Πλαταιών, στο κέντρο της 
Αθήνας. Είπα να πάω με το Μετρό μέχρι 
το Σταθμό του Μεταξουργείου και από 
κει να κατηφορίσω προς τον προορισμό 
μου, περνώντας τους δρόμους της παλιάς 
μου γειτονιάς, Μυλέρου-Μαραθώνος-Θερ-
μοπυλών κ.λπ., να θυμηθώ τα νιάτα μου. 
Οι αναμνήσεις που ξύπνησαν μέσα μου 

πολλές, παρά τις αλλαγές -καλόγουστες 
οι περισσότερες- που έχουν γίνει στην 
αρχιτεκτονική εικόνα της περιοχής, 
από τότε μέχρι σήμερα. Ξύπνησε μέσα 
μου ο εικοσάρης-εικοσπεντάρης, που 
γυρνούσε με τα πόδια όλο το κέντρο 
της Πρωτεύουσας και μάζευε εικόνες 
και εμπειρίες... 

  Η ατμόσφαιρα στην κοπή της πίττας 
ήταν πολύ ευχάριστη, και αυτό που 
με ικανοποίησε περισσότερο ήταν η 
παρουσία «νέου αίματος», στο οποίο 
μπορεί να ελπίζει το μέλλον του Συλ-
λόγου μας.

Το βράδυ, στο σπίτι μου, ξανάφερα 

τις εικόνες της παλιάς εποχής (1970-75) 
στο μυαλό μου και ξανάζησα εκείνα τα 
ωραία, αν και δύσκολα χρόνια (73-74), 
τα τελευταία της εφτάχρονης δικτατορίας. 
Μερικές από τις σκηνές που ξανάζησα 
στην αναπόλησή μου αυτή, τις έριξα στα 
“στιχουργικά μου καλούπια” και σας τις 
δίνω, σε στυλ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ, προς 
ανάγνωση, τέρψη  και δική σας αναπό-
ληση –εάν είστε κάποιας ηλικίας σαν 
κι εμένα– ή ενημέρωση και πρόκληση 
ενδιαφέροντος –εάν ανήκετε στο «νέο 
αίμα», όπως το ανάφερα πιο πάνω.

Συνέχεια στη σελίδα 11

Αναπολώντας τα παλιά

Οι Αρμενιανοί  
που διαπρέπουν!

Δρ Μιχάλης Πατεράκης
Δικηγόρος-Επισκέπτης 
Καθηγητής Νομικής   

στο Ευρωπαϊκό  
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γράφει η Σοφία Ελ. Τερεζάκη

Ένας ακόμη Αρμενιανός, ο Μιχάλης 
Πατεράκης, διακρίθηκε με τον τίτλο του 
καθηγητή Πανεπιστήμιου. Γεννήθηκε 
στους Αρμένους, το μικρό και όμορφο 
χωριό μας, πλούσιο σε παρόμοιες δια-
κρίσεις, μιας και από όσα μέχρι τώρα 
γνωρίζω, έχει αναδείξει  επτά καθηγητές 
Πανεπιστημίου.  

Γεννήθηκε το 1953 στους Αρμένους  και 
σε νεαρή ηλικία έφυγε με τους γονείς του 
για την Αθήνα, παραμένει  όμως λάτρης και 
συχνός επισκέπτης του χωριού μας. Γιός 
του αείμνηστου Ανδρέα και της Μαρίας,  
παντρεύτηκε τη συμβολαιογράφο Δέσποινα 
Πρωτόπαππα, με την οποία απέκτησαν 
μια κόρη, τη Ναταλία, τελειόφοιτη της 
Νομικής.

Είναι τιμή για τον ίδιο, την οικογέ-
νειά του, αλλά και για το χωριό μας, 
να διαπρέπουν και να καταξιώνονται 
επιστημονικά άνθρωποι απλοί και αυτο-
δημιούργητοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
μας και εγώ προσωπικά τον συγχαίρουμε 
και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία 
στη συνέχιση του επιστημονικό του έργου, 
ώστε αυτό να καρποφορήσει και να φανεί 
χρήσιμο στον κλάδο που επέλεξε και στην 
ανάκαμψη της χώρα μας διεθνώς.  Η δε 
μονάκριβη κόρη του να φανεί αντάξιος 
άξιος συνεχιστής του επιστημονικού έργου 
του πατέρα της!
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Όμορφ’ είναι η ζωή, …άμα θες!

Δε χρειάζονται πολλά. Μονάχα καλή 
καρδιά, διάθεση κι απλόχερη έκφραση 

αγάπης φτάνουν, για να περνάμε όμορφα. 
Να μη μετράμε, να μη κρατάμε κακία, να 

μη κατηγορούμε ούτε να σχολιάζουμε, μα 
να τα βλέπουμε όλα με καλό μάτι, βουτηγ-
μένα στση καρδιάς μας τον παφλασμό. Να 
αγαπάμε τον άθρωπο, το περιβάλλον και τα 
ζωντανά τριγύρω μας. Και να έχουμε πίστη. 
Πίστη δυνατή στο Θεό, στα όνειρά μας και 
τα όσα διδαχτήκαμε απ’ τους προγόνους μας. 

Κι όχι θεωρίες, υποκριτικά ναι και πικρό-
χολα χαμόγελα που σκεπάζουν μια υπεροψία, 
αδιαφορία ή και ειρωνεία καμιά φορά. Όχι. 

Άμα λέμε τση καρδιάς τον παφλασμό, 
το εννοούμε. 

Σαν και προψές. 
Ένα τηλεφώνημα ήτανε αρκετό να πάρουμε 

φωτιά. 
―Έχουμε καλή παρέα, μα, λάτε, είπε η 

Μαρία χαρούμενη.  

Σε μισή ώρα, βρισκόμασταν στο Βλάτος 
με τα λιγοστά κατοικούμενα σπίτια, την 
όμορφη εκκλησιά και τον δραστήριο πολι-
τιστικό σύλλογο. 

Ο Γιάννης, ο αδερφοχτός, μας περίμενε 
στο δρόμο μ’ ένα χαμόγελο να πετιέται απ’ 
το μουστάκι του. 

Παραδίπλα, η συντρόφισσά του Μαρία. 
Πιο κάτω ο αδερφός του Γεράσιμος με τα 
περήφανα αυτιά που λες και τα έχει για δια-
κόσμηση και το μόνιμο χαμόγελο του. Μα 
χάθηκε γρήγορα μια και μόλις είχε γυρίσει 
απ’ τα ζώα κι έπρεπε να πλυθεί. 

Μια φωνή όμως με υποχρέωσε να γυρίσω 
και να δω τον τρίτο αδερφό Ηλία, καθισμένο 
στην κρεβατίνα από κάτω. 

―Καλώς τονε. Τόση ώρα σε έχει με δίχως 
νερό το αδέρφι μου… Έλα κοντά. 

Υπάκουσα, χαιρετηθήκαμε, έκατσα στο 

πεζούλι δίπλα του, μα αυτός σηκώθηκε. 
―Α πιούμε, θέλει, μια, που θα στέγνωσε 

ο λαιμός σου απ’ το ταξίδι, είπε κι έφυγε. 
Γύρισε μ’ ένα μπουκάλι, ποτηράκια και 

δυο τρία κουτάκια με ξηρούς καρπούς στην 
αγκαλιά του. Θέλησε να πάει για πιατάκια, δεν 
τον άφησα, τα σκορπίσαμε εκεί, στο πεζούλι 
απάνω, τσουγγρίσαμε το πρώτο. Κείνη την 
ώρα, δυο κορυδαλλοί πέταξαν απ’ τη φωλιά 
τους κι ο σκύλος που κοιμότανε αγκαλιά 
με τη γάτα, τους είδε, δεν κούνησε. Ήταν 
τόσο όμορφα, τόσο απλά, που η μια, έγινε 
μερικές τσικουδιές. Όταν ήρθε η γυναίκα 
του Ρίτα, έφριξε για του αντρός της την …
περιποίηση, μα ήταν αργά. 

Φάνηκε κι ο Γιάννης, ήπιε μια, να κι η 
Κατίνα με μια πιατέλα γιομάτη μελωμένα 
μυζηθροκαλτσούνια, τα απίθωσε στην πέτρα 
απάνω. Μα θαρρείς κι ήτανε μέλι, τραβήξανε 
και τους άλλους, σμαρώσαμε σαν ένα τσαμπί 
μέλισσες κρεμασμένο στους νιόβγαλτους 
αβλαστούς της κρεβατίνας. Άλλος καθότανε 
στο πεζούλι, άλλος σε σκαμνάκι κι ο φρε-
σκοπλυμένος Γεράσιμος, σε ένα κουτσούρι,. 

Εκεί που κουτσοπίναμε και μασουλάγαμε, 
να κι η γενιά η δεύτερη, ο Παναγιώτης με 
το Δημήτρη κι η τρίτη, με τα κοπελάκια τα 
μικιά.  Μιλάγαμε, γελούσαμε, βλέπαμ’ ο εις 
τον άλλον. Άξαφνα, ένα σπουργίτι φτερούγησε, 
στάθηκε στς αμυγδαλιάς τ’ ακρόκλαδο. Το 
είδε ο Σφηναριώτης, άνοιξε το στόμα του. 

Την έγνοια πούχουν τα πουλιά
ήθελα να ‘χα μόνο
που τραγουδούν στς αμυγδαλιάς
τον ανθισμένο κλώνο.
Συλλογίστηκ’ ένα λεπτό, ξανάπε.
Ετούτη μας η μάζωξη 
αντάλλαγμα δεν έχει
π’ η συντροφιά ‘ναι όμορφη
και στο κρασί αντέχει.
Τσουγκρίσαμε μαζωμένοι λες και ξεχαρ-

βαλώτανε ο τράχαλος, ανταπάντησαν καμπό-
σοι με μαντινάδες και ο κόσμος, θαρρείς, 
μίκρανε, ομόρφυνε, γίνηκε μια σπιθαμή 
σκέτο αγαλλίαση. 

Όλοι μαζί, πέντε φαμίλιες, τρώγαμε, 
πίναμε, λέγαμε ιστορίες κι ο Γεράσιμος 
με την μπουκιά στο στόμα, ξάνοιγε τον 
καναπέ για ύπνο, αλλά κάτι θυμήθηκε, τον 
τσίγκλησα, μίλησε. 

«Παλιά, θάναι πενήντα χρόνια, μπορεί 
και παραπάνω, δρόμο δεν είχαμε τότε σου, 
θυμούμαι, φάνηκ’ έπαε ένας ιερωμένος. 

―Κάτσε παπά του λέω, μα ξένος είσαι. 
Του έβανα τυρί, ελιές, τσιγαριαστό, το 

βρισκάμενο, φχαριστήθηκε μου είπε πως 
ήταν ερχομένος απ’ την Ελούντα να προ-
σκυνήσει τα μέρη μας και τη θαματουργή 
Παναγιά τη Χρυσοσκαλίτισσα. 

Μαζωχτήκαμε ούλ’ οι χωριανοί στον 
καφενέ, κέρασε ο ένας, κέρασε ο άλλος, 
λυθηκ’ η γλώσσα του παπά.

Τέσσερα ξύλα βάζ’ αητός
και σιάζει τη φωλιά του
όσο κι αν φαίνετ’ άσχημη,
αητοί ‘ναι τα πουλιά του.

Θα πάω θέλει στα βουνά
εις των αιγώ τσι τόπους
για δε μπορώ τη μοναξιά
με τσι πολλούς αθρώπους.» 

Έλεγε ο Γεράσιμος, γέλαγε, ζούσε στον 
κόσμο του. 

Κι ο Δημήτρης με τα σειρά του είπε τούτη 
τη μαντινάδα του Πανηγυράκη. 

Είπα να κάνω το βοσκό
και σε μητάτο μπήκα
κι ηύρα στα ζα την αθρωπιά
που σ’ άθρωπο δε βρήκα.

Έτσι πέρασ’ η μέρα. Ωραία δεν είναι η ζωή;
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Η   Αθήνα από τη ζέστη μουσκεμένη
κι οι τουρίστες μες στους δρόμους  
κουρασμένοι.   
Κυνηγάω μιαν Αγγλίδα με σορτσάκι
και βρισκόμαστε στην Πλάκα το βραδάκι.

Να η Ακρόπολη τη νύχτα φωτισμένη
κι από κάτω, στην ταβέρνα, οι πεινασμένοι.
Μπουζουκάκι και ρετσίνα οι γλετζέδες
και πιο δίπλα να κοιτάζουν οι χαφιέδες.

Την επαύριον για μπάνιο στο Καβούρι
σαλατίτσα με ντομάτα και αγγούρι.

Και τ’ απόγευμα στο «Άλσος» για ποτό
ή στο «Αίγλη» για βανίλια παγωτό.

Δημοψήφισμα για Κώτσο Βασιλιά
και στο πιάτο μας ξερό ψωμί κι ελιά.
Την Αθήνα τη γεμίσανε πουλιά,
που τα βγάζουν τα καημένα απ’ τη φωτιά.

Μίνι φούστα και μπλου τζιν η νεολαία
τον εδιώξαμε παιδιά τον Βασιλέα.
Κι αν η Ελλάς των Χριστιανών τα καταφέρει
θα το βγάλουμε κι αυτό το καλοκαίρι.

Μ’ αν οι Έλληνες στην τύχη τους χρωστάνε,
άσ’ τα να πάνε, άσ’ τα να πάνε.

Σημείωση: Το Άλσος και η Αίγλη (στο 
Ζάππειο) ήταν από τα δημοφιλέστερα 
«αναψυκτήρια» της παλιάς Αθήνας, όπου, 
πίνοντας ένα αναψυκτικό, περνούσες 
ένα ευχάριστο βραδάκι, απολαμβάνο-
ντας τους πιο γνωστούς «κονφερασιέ» 
της εποχής, να παρουσιάζουν το πρό-
γραμμά τους.

Εμείς, τώρα, ραντεβού  
στους Αρμένους.  

Ως τότε, να περνάτε καλά!

Μανώλης Ε. Πιπεράκης

Αναπολήσεις

Γράφει ο Γιώργος Καμβυσέλλης (Σφηναριώτης)
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Η πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Αρμένων
Με λαϊκό πρόγραμμα από  το συγκρότημα 
της συγχωριανής μας Άτζελας Σταρόβα 
γιορτάσαμε την κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αρμένων την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 
2016. Στην κατάμεστη αίθουσα του Συλ-
λόγου επικράτησε κέφι, ενώ άφθονα ήταν 
τα εδέσματα που προσέφεραν οι γυναίκες 
του χωριού, τις οποίες ευχαριστούμε 
θερμά  για την προσφορά τους. 

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε για τις χορη-
γίες: Το χρυσοχόο Χρήστο Τσιτσιρίδη που 
πρόσφερε δακτυλίδι αξίας 200 ευρώ για 
την κλήρωση υπέρ του Συλλόγου και το 
γούρι της πίτας, το ζαχαροπλαστείο Γλυ-
κές Αμαρτίες του Γιάννη Καραβελάκη που 

προσέφερε  100 σουβλάκια, το κρεοπωλείο 
Κουτσουπάκη Κώστα που προσέφερε επίσης 
100 σουβλάκια και τις μυζήθρες του μπουφέ, 
το Χαιρετάκη Μανώλη που προσέφερε το 
κρασί της εκδήλωσης, την Άτζελα Σταρόβα 
που τραγούδησε αφιλοκερδώς.

Το φλουρί έτυχε στο Φώτη Χαιρετάκη 
του Αντωνίου και το δακτυλίδι κέρδισε η 
Γεωργία Κοτρωνάκη.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους 
Καλή Χρονιά.

Εκδήλωση για τη 
δυσλεξία–λογοθεραπεία 

–εργοθεραπεία
Με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Αρμένων οργανώθηκε στην αίθουσά 
του, εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση 
των γονέων σχετικά με τη δυσλεξία 
και το ρόλο της λογοθεραπείας και της 
εργοθεραπείας. Σχετικά με τα θέματα 

αυτά μίλησαν η Γκογκολάκη Αλκμήνη, 
εργοθεραπεύτρια, και η Ζυγραγουδάκη 
Μαρία, λογοθεραπεύτρια. Το Δ.Σ. του 
Συλλόγου τις ευχαριστεί θερμά για την 
προσφορά τους. 

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 
Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελμα-

τικής Κατάρτισης Αποκορώνου (Δ.ΙΕΚ) 
στις 8 Ιανουαρίου 2016, στον Καβρό, 
παρουσία του Πρωτοσύγκελου της ΙΜΚΑ, 
του Υπουργού  Οικονομίας Ανάπτυξης & 
Τουρισμού Κ. Σταθάκη, του Περιφερειάρχη 
κ. Αρναουτάκη, του Δημάρχου Σφακίων κ. 
Ζερβού, των βουλευτών  κ Βαγιωνάκη, του 
κ. Μπαλωμενάκη, περιφερειακών, δημο-
τικών, τοπικών Συμβούλων, εκπροσώπων  
θεσμικών και τοπικών φορέων, Διευθυντών 
Σχολείων, του προέδρου Οικονομικού επι-
μελητηρίου Δυτικής Κρήτης, εκπαιδευτών, 
σπουδαστών και πλήθος κόσμου.

Η Διευθύντρια του ΙΕΚ, συγχωριανή 
μας, Δήμητρα Καλλιβρετάκη τόνισε τα 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την 
περιοχή του Αποκόρωνα και ολόκληρου 
του νομού από τη λειτουργία του ΙΕΚ. 

Επίσης ανέφερε ότι στο 
Δ.ΙΕΚ  φοιτούν περίπου  
120 σπουδαστές σε έξι 
τμήματα και σε τέσσερις 
ειδικότητες: Οικονομίας- 
Διοίκησης στον Τομέα του 
Τουρισμού, Μαγειρικής 
Τέχνης-Αρχιμάγειρας, Αισθητικής-Μακι-
γιάζ και Γαλακτοκομίας-Τυροκόμος. Τέλος 
ζήτησε από τον περιφερειάρχη έμπρακτη 
οικονομική στήριξη για την απόκτηση 
υλικοτεχνικής υποδομής.

Ανταποκρινόμενος άμεσα ο Περιφερειάρ-
χης κ. Αρναουτάκης δεσμεύτηκε λέγοντας

 «εμείς από τη δική μας πλευρά θα 
υποστηρίξουμε με χρηματοδότηση  την 
απόκτηση της απαραίτητης υλικοτεχνι-
κής υποδομής, εκφράζοντας παράλληλα 
τα συγχαρητήρια του στο Δήμο και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για τις προσπάθειες 

που κατέβαλαν προκειμένου να ιδρυθεί 
και να λειτουργήσει το ΙΕΚ».

 Ο Υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης 
& Τουρισμού κ. Σταθάκης εξέφρασε την 
ικανοποίηση του για την λειτουργία του 
ΙΕΚ και την πρόθεση  να συνεχίσει τη 
στήριξη του. Ο δήμαρχος Αποκορώνου κ. 
Κουκιανάκης  τόνισε τη δυνατότητα που 
δίνει το ΙΕΚ στους νέους να αποκτήσουν 
επαγγελματική κατάρτιση, να  δουλέψουν  
στις επιχειρήσεις του Αποκόρωνα, να μεί-
νουν και να δημιουργήσουν οικογένεια 
στο τόπο τους. 

Από τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου

Εγκαινιάσθηκε το Δημόσιο 
ΙΕΚ Αποκορώνου

Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή για τα παιδιά

Μια όμορφη Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
για τα παιδιά του χωριού έγινε στις 28 
Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Συλλόγου. 
Συμμετείχαν τα παιδιά του χωριού και της 
ομάδας «Παιδικό στέκι» του Συλλόγου. Τα 

παιδιά έψαλαν Χριστουγεννιάτικα τραγού-
δια. Μικρούς και μεγάλους διασκέδασαν 
ο Zin-Zin και η Φυστίκη με το Magic 
Circus. Μοιράστηκαν συμβολικά δώρα 
καθώς επίσης υπήρξαν και εκπλήξεις που 
ενθουσίασαν τα παιδιά. Με τη συμβολή 
των γυναικών του χωριού μας δημιουρ-
γήθηκε ένας πλούσιος μπουφές. 

Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά.
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Προσέφεραν στην ενορία  
Αρμένων στη μνήμη  
Αγγελικής Αβερκάκη:

Η οικογένεια της Αγγελικής Αβερκάκη 
αντί στεφάνων εις μνήμη της μητρός 
και γιαγιάς 350 ευρώ, ο Γεώργιος και 
η Αφροδίτη Γαλανάκη αντί στεφάνου 
50 ευρώ, η οικογένεια του Στεφάνου 
Αντ. Κουτσουπάκη αντί στεφάνου, 
50 ευρώ.

Προσέφεραν στην ενορία  
Αρμένων, για τις ανάγκες του 
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου:

Η οικογένεια της Αγγελικής Αβερ-
κάκη εις μνήμη μητρός και γιαγιάς 
100 ευρώ, η Αικατερίνη Μαλεκάκη 
50 ευρώ, υπέρ ενορίας Αγίου Νικολάου, 
η Αικατερίνη Τερεζάκη 50 ευρώ, 

ο Τερεζάκης Ιωάννης 50 ευρώ, η 
Τσιριγώτη Κρουσταλάκη Μαρία 50 
ευρώ, η Τσιριγώτη Στέλλα 20 ευρώ.

Από Αθήνα μέσω της Σοφίας Τερε-
ζάκη, στάλισαν οι κάτωθι δωρεές στον 
Ιερό Ναό  Αγίου Νικολάου: ο Σαμαρά 
Πέτερ από Σιάτιστα Κοζάνης 20 ευρώ 
εις μνήμη Καλλιόπης Παπαδομα-
νωλάκη ,  η Γαλανακη Μαρία 15 
ευρώ, η Μαμαλουκάκη Χρυσή από 
Περιστέρι 50 ευρώ, η Μαρία Στρού-
μπου – Τερεζάκη 20 ευρώ, ο Παπά 
Μανώλης Καβρουλάκης 50 ευρώ, 
η Αγγελική Τερεζάκη 50 ευρώ, εις 
μνήμη του συζύγου της Νικολάου , 
η οικογένεια της Κατίνας Φακίρη 
εις μνήμη Βασιλείου Τερεζάκη 50 
ευρώ, η Σεβαστή Βαγιωνάκη υπέρ 
αναπαύσεως των ψυχών Ιωάννου 

και Γεώργιου Βαγιωνάκη 80 ευρώ, 
η Καλούδη Μαρία υπέρ αναπαύσεως 
των ψυχών Ιωάννου και Αναστασίας 
Καβρουλάκη και αντί στεφάνων 400 
ευρώ, η οικογένεια του Γεωργίου και της 
Λούλη Καμηλάκη από τη Μελβούρνη 
Αυστραλίας 500 δολάρια Αυστραλίας, 
Καμπακίδης Ιωακείμ και Άννα από 
Μελβούρνη 50 δολάρια Αυστραλίας, 
Βιριράκη Σμαράγδη αντί μνημόσυνου 
του συζύγου της Νικολάου 100 ευρώ.

Το Εκκλησιαστικό συμβούλιο   
ευχαριστεί όλους τους δωρητές  
και παρακαλεί ο Άγιος να είναι  

βοηθός όλων.

Ο ιερέας Πατήρ Αντώνιος  
Παπαδονικολάκης

Δωρεές στην Ενορία Αρμένων

Τα κείμενα αυτά, εις μνήμην χωρι-
ανών και φίλων που η ψυχή τους 
αναπαύεται τώρα  πλέον «παρά 

δήμον ονείρων», γράφονται με πόνο και 
δάκρυα. Όπως  έγραφαν εκείνοι οι παλαιοί, 
οι οποίοι διαβάζοντας βίους ή επιστολές 
ανθρώπων αγαπημένων, που πια δεν 
βρίσκονταν κοντά τους, συγκινούντανε 
τόσο, που τους έπιαναν τα κλάματα, κι 
έσβηναν έτσι τα γράμματα, και το χαρτί  
βρέχονταν και έλιωνε: «Έκλαιε παρευθύς 
κι εβγάζοντας δάκρυα από τα μάτια 
κατάβρεχε τον τόπον εκείνον του χαρτίου 
όπου ήταν γεγραμμένο το όνομα, τόσο 
πολλά, όπου έσβησαν και χάλασαν τελείως 
τα γράμματα», καθώς λέει ο Νικόδημος 
ο Αγιορείτης (1749-1809).

Μνήμη Γιώργου Κ. Φραντζεσκάκη: 
η δωρεά της συντροφιάς

Γιώργο, ως ένας από 
τους ελάχιστους π’ 
απομε ίναμε  απ ’ 
εκείνη τη λαμπερή 
συναστεριά των νέων 
παιδιών, μαθητών 
του Γυμνασίου, σ’ 
αποχαιρετώ, φίλε 
μου ακριβέ, αφού σ’ 
εσένα έπεσε ο κλήρος, 
πρώτος να διαβείς «τσ’ αραχνιασμένες 
πόρτες» του Άδη, και να βρίσκεσαι τώρα 
εκεί, «παρά δήμον ονείρων», συντροφιά 
με τους αγαπημένους σου ανθρώπους: 
τη μητέρα σου την Κλειώ, την αγιασμένη 
εκείνη γυναίκα του χωριού, τον πατέρα σου 
τον Κώστα, τη γυναίκα σου την Πόπη, και 
τους άλλους φευγάτους, συγγενείς, φίλους 
και χωριανούς…

Κι εγώ, που δεν σε ξεχνώ βέβαια, 
νοσταλγώ τους καλοκαιρινούς μήνες στους 
Αρμένους, να ξανακούσω την αγαπημένη 
φωνή: «Χαράλαμπε!», που μου ανάγγελνε 
τον ερχομό σου, στον κήπο του σπιτιού 
μου,  προσκαλώντας με για συντροφιά και 
πρόσχαρες αθιβολές γι’ αγαπημένες μας 
μορφές, φίλων, συγγενών, χωριανών και 
ξενομεριτών…

Αναλογίζομαι, Γιώργο, αυτήν τη δωρεά 
της συντροφιάς σου, το ζωντανό σου πνεύμα, 
το σπινθηροβόλο βλέμμα, τα χωρατά και τις 
ιστορίες που τόσο παραστατικά αφηγούσουν. 
Mάταια όμως, μάταια, μάταια, καθώς εσύ 
είσαι τώρα νεκρός, μας αποχαιρέτησες  
για πάντα.

Και πώς να σηκώσεις τη φαρμακερή 
απουσία του αγαπημένου σου φίλου, που 
έφυγε, χωρίς επιστροφή, μπαίνοντας στον 
αιώνιο κόσμο της ιερής σιωπής με τους 
αλαφρούς ίσκιους!

Με το φευγιό σου φεύγει μαζί και μια 
ολόκληρη εποχή, με τις αξίες, τα ήθη τα 
ευγενή, και το ήθος ωραίων ανθρώπων.

Ευτύχησες, Γιώργο, ν’ αποκτήσετε, με 
την αξέχαστη σύντροφό σου, την Πόπη, 
το μονάκριβο παιδί σου, τον Κωστή, που 
η καλοσύνη,  το  μυαλό και το ήθος του 
αποσπάνε τον σεβασμό και την αγάπη 
όλων μας, όσοι το γνωρίζομε και το 
καμαρώνομε.  Ίδιες οι αρετές και της 
πανάξιας συντρόφου του, της Μαρίας, 
αλλά και της χαρισάμενης εγγονής, της 
Κλειώς, που στάθηκαν η χαρά και η 
παρηγοριά της ζωής σου, και μ’ εκείνων 
τις μαγικές εικόνες στην ψυχή έφυγες 
ευτυχισμένος από τη ζωή.

Γιώργο, φίλε μου ακριβέ, χαίρε!

Μνήμη Αγγελικής Αβερκάκη: 
Πλήρης ημερών,  

με αγγελική ψυχή

Αγαπημένη  μας 
Αγγελική, με την 
αγγελική ψυχή, που 
μας έφυγες, πλήρης 
ημερών, από τούτον τον 
κόσμο και βρίσκεσαι 
τώρα στους ουρανούς, 
εν ταις σκηναίς των 
δικαίων, ένθα οι 
δίκαιοι αναπαύονται.

Έμαθα σε ξένους τόπους, όπου βρισκόμουν, 
την εκδημία σου από τον κόσμο τούτο της 
ύλης και της φθοράς, και το φτερούγισμα 
της ψυχής σου στους ουρανούς, όπου 
βρίσκεσαι τώρα, συντροφεύοντας τον άντρα 
σου, τον αξέχαστο Μιχάλη, και τις άλλες 
αγαπημένες σου ψυχές.

Από το καλοκαίρι, κιόλας, που ήρθα να 
σε δω, υπέργηρη ήδη και με προβλήματα 
υγείας, με ζώσανε τα φίδια πως σ’ αποχαιρετώ 
για πάντα…

Ήσουν, αξέχαστη Αγγελική, ζωντανή 
παρακαταθήκη της μνήμης του χωριού. 
Και ευτύχησες,  στον μακρό σου βίο σου 
ν’ αποκτήσεις  ξεχωριστά παιδιά (τον 
Γιώργο, τον Δημήτρη, την Ελένη), εγγόνια 
και δισέγγονα, που όλα τους αποτελούν 
εκλεκτά μέλη της κοινωνίας – άλλωστε, και η 
παράταση της ζωής σου οφείλεται, εν πολλοίς, 
και στις άγρυπνες φροντίδες του εγγονού 
σου, του γιατρού, που κονταρομαχούσε 
συνεχώς με τον μαύρον άγγελο, να μη σου 
πάρει την ψυχή…

Αγαπημένη μας Αγγελική, χαίρε!

Eις μνήμην
Γράφει ο Xαρ. Μπ.
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Αυτοί που φεύγουν...
Πέθανε στους Αρμένους ο 
Τερεζάκης Βασίλης του 
Μάρκου, ετών 90, και ετάφη 
στις 4 Δεκέμβρη 2015 στο 
νεκροταφείο του Προφήτη Ηλία 
στους Αρμένους. Ο Βασίλης 
ήταν σύζυγος της Μαρίας και πατέρας της 
Ελένης, της Ρένας και του Πέτρου.

Πέθανε στους Αρμένους η 
Αβερκάκη Αγγελική ,  το 
γένος Κουτσουπάκη, χήρα του 
Μιχάλη, ετών 100, και ετάφη 
στις 20 Δεκέμβρη 2015 στο 
νεκροταφείο του Προφήτη Ηλία 
στους Αρμένους. Η Αγγελική  ήταν μητέρα 
του Δημήτρη, της Ελένης και του Γιώργου.

Πέθανε στους Αρμένους ο Καβρουλάκης 
Γιάννης του Δημήτρη, ετών 82, και ετάφη 
στις 6 Ιανουαρίου 2016 στο νεκροταφείο 
του Προφήτη Ηλία στους Αρμένους.

Πέθανε στην Αμερική ο Μούγιος Μάρκος, 
ετών 92, και ετάφη στις 5 Δεκεμβρίου στο 
Νεκροταφείο της Πετρούπολης στην Αθήνα. 
Ο Μάρκος ήταν σύζυγος της Αφροδίτης 
Καβρουλάκη.

Πέθανε στην Αθήνα, στις 19 Ιανουαρίου 
2016, ο Βαγιωνάκης Γιώργος του Μιχαήλ, 
ετών 63, και ετάφη στο νεκροταφείο του 
Παλαιού Φαλήρου. Ο Γιώργος ήταν σύζυ-
γος της Αμαλίας το γένος Τρουλινού, από 
το Φουρφουρά Ρεθύμνου, και είχαν δύο 
γιους, τον Μιχάλη και τον Μάριο, και μία 
κόρη τη Χριστίνα. 

Πέθανε στα Χανιά όπου και 
ετάφη, η Όλγα Καλλιβρετάκη, 
ετών 90. Η Όλγα ήταν χήρα του 
Μανούσο Καλλιβρετάκη και 
μητέρα της Κωστούλας, της 
Ελευθερίας και της Ιωάννας.

Πέθανε στην Αθήνα, στις 1 Αυγούστου 2015, 
όπου και ετάφη, ο Νικόλαος Τερεζάκης 
του Μιχαήλ, ετών 90. Ο Νίκος ήταν σύζυγος 
της Αγγελικής και πατέρας του Μιχάλη.

Πέθανε στην Αθήνα, στις 17 Φεβρουα-
ρίου 2016, όπου και ετάφη, η Ευαγγελία 
Τσακιράκη, χήρα του Γιάννη Τσακιράκη. 
Η Ευαγγελία ήταν μητέρα του Κώστα και 
του Αλέκο.

Πέθανε στο Ρέθυμνο, ο Φρα-
γκουλάκης Ελευθέριος του 
Νικολάου, ετών 64, και ετάφη 
στις 18 Φεβρουαρίου 2016 στο 
νεκροταφείο του Προφήτη Ηλία 
στους Αρμένους. Ο Λευτέρης 
ήταν σύζυγος της Ελίζε Νικόλε και πατέρας 
του Νικόλαου, του Κωνσταντίνου και της 
Αργυρώς.

Πέθανε στους Αρμένους η Φρόσω Τσι-
τσιριδάκη (Τσιτσιρίδη), ετών 86, χήρα 
του Χρήστο, και ετάφη 26 Μαρτίου 2016 
στ’ Ασκύφου. Η Φρόσω ήταν μητέρα του 
Γιάννη, της Μαρίας και του Σταύρου.

Πριν από πολλά χρό-
νια στο γυμνάσιο του 

Βάμου, μία συμμαθήτριά 
μου μου είπε: «Αυτός είναι 
ο πεθερός σου». Κι εγώ 
της απάντησα: «Φαίνε-
ται πολύ συμπαθητικός», 
χωρίς βέβαια να ξέρω τι 
θα γινόταν αργότερα.

Κι όμως είχα την τύχη να γίνεις πεθερός 
μου. Και γνωρίζοντάς σε, είδα ότι δεν ήσουν 
μόνο συμπαθητικός. Σε χαρακτήριζαν πολλές 
αρετές, που σπάνια βρίσκονται όλες μαζί σε 
έναν άνθρωπο. Επί πλέον, αγαπούσες όλους 
τους συγγενείς, τους χωριανούς και εξυπη-
ρετούσες τους πάντες όταν σου το ζητούσαν.

Έκανες πολλά επαγγέλματα συγχρόνως 
και τα προλάβαινες όλα με επιτυχία. Όση 
κούραση κι αν ένιωθες από τη βιοπάλη, ποτέ 
δεν βαρυγκωμούσες. Ποτέ δεν σε είδα αγανα-
κτισμένο, απογοητευμένο ή νευριασμένο. Κι 
αν καμιά φορά εμείς υψώναμε τους τόνους, 
μας έλεγες: «Ειρήνη υμίν».

Ήσουν άνθρωπος χαμηλών τόνων. Πάντα 
γελαστός, καλόκαρδος και φιλόξενος. Υπο-
μονετικός και πολύ δίκαιος. Δικαιολογούσες 
και τα αδικαιολόγητα. Με λίγα λόγια ήσουν 
αξιαγάπητος. Όχι μόνο από την οικογένεια, 
μα κι από όλους όσοι σε γνώριζαν. Γι’ αυτό 
και στο τελευταίο αντίο δεν έλειπε κανείς.  
Κι εγώ σ’ αγαπούσα, όχι απλά σαν πεθερό 
αλλά και σαν δεύτερο πατέρα, γιατί έτσι με 
έκανες να νιώθω.

Στο βιβλίο του μυαλού σου υπήρχαν χίλιες 
μαντινάδες, σαν γνήσιος ριζίτης που ήσουν 
και πάντα έβρισκες την κατάλληλη για κάθε 
περίπτωση. Στα ενενήντα έλεγες:

«Στα ενενήντα περπατώ  
τα εκατό άμα φτάσω  

ετοτεσάς θα το σκεφτώ  
αν πρέπει να γεράσω»

Αργότερα γιορτάσαμε τα εκατό σου χρόνια. 
Και βουρκωμένος από τη συγκίνηση για τη 
μικρή γιορτή, μας είπες μία άλλη μαντινάδα:

«Εγέρασα και σκέφτομαι  
πως πρέπει ν’ αποθάνω  

μα ύστερα ξανασκέφτομαι.  
Τίνος κακό θα κάμω;»

Και βάλαμε όλοι τα γέλια.
Μια μέρα άκουγες ραδιόφωνο και μας 

είπες: «Ακούστε μια μαντινάδα που την 
είπαν σίγουρα για μένα:

Χάρε μη με γυρεύεις μπλιο 
στα πέρατα του κόσμου 
γιατί ’μαι εκατό χρονών 

και θα ’ρθω μοναχός μου».
Γελάσαμε πάλι όλοι και συ μαζί.
Αργότερα στα εκατό δύο, δεν σε άντεξαν 

τα πόδια σου κι έπεσες. Από εκείνη την 
ημέρα νομίζω πως άρχισε η αντίστροφη 
μέτρηση. Έμενες στο κρεβάτι τις πιο πολλές 
ώρες και τώρα τελευταία δεν είχες δύναμη 
να σηκωθείς καθόλου. Συνέχισες έτσι με ένα 
ξάστερο μυαλό και μας έκανες ιστορίες από 
τα παλιά συνεχώς. Ήθελες να μαθαίνεις τι 
γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο κι εγώ 
σου τα έλεγα όλα με όλες τις λεπτομέρειες. 
Για σεισμούς, για πλημμύρες , για τρομοκρα-
τία, για το μεταναστευτικό κι από αυτά που 
άκουγες έλεγες: «Τα ύστερα του κόσμου».

Τώρα τελευταία μιλούσες όλο για τον 
θάνατο, για το τέλος του δρόμου, για την 
άλλη ζωή και μου παράγγελνες: «Όταν απο-
θάνω να μη στενοχωρεθήτε. Να μη βάλετε 
μαύρα, μόνο να με θυμάστε πότε-πότε. Και 
θα σου πω και μια μαντινάδα, μα να μη 
την ξεχάσεις:

Δεν αποθαίνουν οι νεκροί  
αυτοί που τους θυμούνται  
μα αποθαίνουν οι νεκροί  
αυτοί που λησμονούνται».

Και τώρα που τερμάτισε ο δρόμος της 
ζωής σου και άρχισε το ταξίδι προς τον 
ουρανό, θα σου υποσχεθώ πως δεν θα σε 
ξεχάσω ποτέ και θα σε αποχαιρετήσω κι εγώ 
με μία μαντινάδα:

Θα ζεις τώρα και πάντοτε  
μέσα στη θύμησή μας  

και θα ’σαι αλησμόνητος  
σε όλη τη ζωή μας.

Εύχομαι η ψυχή σου να αναπαυθεί με 
γαλήνη στη γειτονιά των αγγέλων.

Η νύφη σου
Πόπη Πανηγυράκη

Αφιέρωμα στον Γεώργιο Ιωάννου Πανηγυράκη

Την 1η Αυγούστου 2015, ημέρα 
Σάββατο, έφυγε από τη ζωή ο 
Νίκος Τερεζάκης. Ο Νικολά-
κης, όπως τον έλεγαν οι φίλοι 
και συμμαθητές στην ΑΣΟΕΕ. 
Ένας εξαίρετος άνθρωπος, 
οικονομολόγος που διέπρεψε στον ιδιω-
τικό τομέα, χαμηλών τόνων, ειλικρινής, 
τίμιος και αφοσιωμένος στη σύζυγό του 
Αγγελική και το γιό του Μιχάλη. 

Γεννήθηκε το 1925 στη Ζάκυνθο, γιός 
του Μιχάλη, αξιωματικού της Χωροφυλα-
κής από τους Αρμένους Αποκορώνου, και 
της Ιουλίας, γνήσιας Ζακυνθυνοπούλας. 
Ευτύχησε να κάνει ένα παιδί και δύο 

εγγόνια, το Νικόλα, αξιωματικό του Πολε-
μικού Ναυτικού και τη Βάλια, τεταρτοετή 
φοιτήτρια οδοντικής τεχνολογίας.

Ήταν ένας φιλόσοφος της ζωής, μετρη-
μένος, σοβαρός και φιλάνθρωπος, που οι 
συμβουλές του ήταν πολύτιμο φυλακτό 
για όλους μας. Η απώλεια για την Κρήτη 
και τη Ζάκυνθο μεγάλη. Μάνα κουράγιο. 

Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μου πατέρα.
Ο γιός σου Μιχάλης

Ευχαριστώ από καρδιάς τον πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας Αποκορώνου για την 
παρουσία του στο 40ήμερο μνημόσυνο 
και την εν γένει συμπαράστασή του στην 
απώλεια του πατέρα μου.

Στη μνήμη του πατέρα μου Νικολάου Τερεζάκη
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Πατέρα μου σ’ ευχαριστώ
γι’ αυτά που μούχεις δώσει
τα λόγια σου, τις συμβουλές
τη γνώση σου, την τόση

Ήσουν σοφός και η πείρα σου
πολύτιμη μας ήταν
σου άρεσε να μας μιλάς
και να τα λες στα ίσια

Σε όλους μας απλόχερα
έδινες την ευχή σου
την αγάπη σου, τις συμβουλές 
με όλη την ψυχή σου

Πάντα με το χαμόγελο
μας αποχαιρετούσες
πειράγματα και χωρατά
σε όλους εσκορπούσες

Πέρασες βάσανα πολλά
και πίκρες στη ζωή σου,
το πιο μεγάλο απ’ αυτά
πού’ χασες το παιδί σου

Στάθηκες όμως δυνατός
για τ’ άλλα τα παιδιά σου,
δεν έδειχνες τον πόνο σου
που είχες στην καρδιά σου

Ευτύχησες όμως μπαμπά
να δεις παιδιά κι εγγόνια,
αγάπη πήρες άφθονη
απ’ όλες κι απ’ όλα

Πάλεψες την αρρώστια σου
κι είχες συμπαραστάτη,
τη μάνα μας που στάθηκε
δίπλα σου με αγάπη

Ο χάρος όμως ζήλεψε
και ήρθε να σε πάρει,
πάλεψες, μα σε νίκησε
κι έφυγες παλληκάρι

Αντίο, πατέρα μας, λεβέντη
θα σ’ αγαπάμε και θα ζεις
πάντα στις καρδιές μας

Τα παιδιά σου

Αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μας Βασίλη Τερεζάκη

Ένας ακόμα χωριανός, ο αγαπητός συντα-
ξιούχος και ο επί πολλά χρόνια Διευθυ-

ντής της Κιτρένωσης Καλυβών, ο Γεώργιος 
Φρατζεσκάκης έφυγε από τη ζωή, στις 15 
Νοεμβρίου 2015, σε ηλικία 85 χρόνων. 

Με τον αείμνηστο αδελφό του Αντώνη, ήταν 
πολύ αγαπημένα αδέλφια, που ορφάνεψαν 
στην παιδική ηλικία.  Ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό του, η μεγάλη αδυναμία του στο γιό 
του Κώστα, τους Αρμένους και τις γεωργι-
κές καλλιέργειες.  Δοκίμασε τα Αρμενιανά 
χώματα με πολλές αλλαγές καλλιεργειών, 
από γλαδιόλες, γκρέιπ-φρουτ, βαλέντζια, 
αβοκάντο.  Ήταν πρωτοπόρος στην καλλι-
έργεια των κίτρων, σύμβουλος σε αγροτικά 
θέματα, τυπικός, εργατικός, ήρεμος, ενίσχυε 

αθόρυβα όσους είχαν ανάγκη, με δυο λόγια 
ήταν ένας φιλεύσπλαχνος και καλοσυνάτος 
άνθρωπος.  Πάντα παρών σε όλα τα κοινωνικά 
γεγονότα, στις χαρές και τις λύπες. Από τους 
συχνότερους επισκέπτες της πλατείας, που 
χωρίς την απόλαυση της πρωινής δροσιάς 
δεν ξεκινούσε ποτέ τη μέρα του. Από τον γάμο 
του με την αείμνηστη Κλειώ, απέκτησαν ένα 
μονάκριβο γιό, τον  Κώστα, ο οποίος τους 
χάρισε μία εγγονή, στο όνομα της μητέρας 
του.  Ο Θεός να  χαρίζει δύναμη και υπο-
μονή στον Κώστα, για να αποδεχθεί άξιος 
συνεχιστής του ονόματος και της πορείας 
που χάραξε ο αλησμόνητος πατέρας του. 

Θα σε θυμόμαστε πάντα!
Σοφία Ελ. Τερεζάκη

Έφυγε και ο Γεώργιος Φρατζεσκάκης

Επικήδειος εις τον επ’αδελφή  
γαμβρόν μας Μάρκο Μούγιο

«Μακαρία η οδός η πορεύει σήμερον,  
ότι ητοιμάσθη σοι τόπος αναπαύσεως».

 «Μακάριος ον εξελέξου  
και προσελάβου Κύριε».

«Συ γαρ ζωής και θανάτου  
την εξουσίαν έχεις» (Σ. Σολ. 16,13)
«Κρείσσων θάνατος υπέρ πικράν»  

(Σ. Σειρ. 30,17)

Πολυαγαπημένε αδελφέ Μάρκο, που το 
όνομά σου σημαίνει μακάριος, ευτυχής, 
εύμοιρος.

Όντως είναι μακαρία η οδός που σήμερα 
βαδίζεις για την αιωνιότητα, διότι σου 
έχει ετοιμασθεί από τον Θεόν τόπος ανα-
παύσεως, από τα πολυώδυνα βάσανα της 
πολυμόχθου σαρκός. Είσαι ευτυχής διότι 
σε προσέλαβε ο Κύριός μας, που έχει την 
εξουσίαν ζωής και θανάτου κατά που 
λέγει το Πνεύμα του Θεού (Σ. Σολ. 16,13). 
Είσαι μακάριος αφού σε έκρινε ο Θεός 
που κατά που λέγει πάλι το Πνεύμα Του 
«Κρείσσων θάνατος, υπέρ ζωήν πικράν» 
(Σ. Σειρ.). Είναι καλλίτερος ο θάνατος παρά 
την πικράν ζωή. Μάρκο αδελφέ, ήσουν ο 
φίλος των φίλων, ο συγγενής ο πλούσιος 
αισθημάτων αγάπης. Ο αγαπητός εις 
όλους, φίλους, γνωστούς και συγγενείς 
και τους χωριανούς στους Αρμένους, στο 
χωριό που αγάπησες και σ’ αγαπούσαν, 
και όταν αργούσες να κατεβείς στο καφε-
νείο, όλοι ρωτούσαν που είναι ο Μάρκος. 
Ήσουν ο καρδιοκατακτητής. Η επιθυμία 
σου όταν θα φύγεις για το αιώνιο ταξίδι 
ήταν να ταφείς στους Αρμένους. Αυτό θα 
γίνει όταν πάμε κάτω τα λείψανά σου εν 
καιρώ. Δούλεψες, πάλεψες, νίκησες. Ήσουν 
ο τολμηρός και αισιόδοξος, ο καλλιτέχνης 
στις δουλειές που έβαζες μπροστά σου, ο 
τελειομανής.

Σε αποχαιρετούμε σήμερα. Αιωνία η 
μνήμη σου.

+ Πρωτοπρεσβύτερος
Εμμανουήλ Καβρουλάκης

Σ.Σ. Όπου (Σ. Σειρ…): Σοφία Σειράχ  
και (Σ. Σολ…) Σοφία Σολωμόντος

Ένας ακόμα Αρμενιανός 
γαμπρός, ξεχωριστός και 
αγαπητός, μας άφησε εντελώς 
ξαφνικά στις 27 Φεβρουαρίου, 
προδομένος από τη καρδιά 
του, για την άλλη ζωή. Ο Νίκος 
ήταν  σύζυγος της μακαρί-
τισσας Κατίνας Μαρινάκη, 
κόρης του Μαρινογιώργη, 
χωροφύλακα, τσαγκάρη και επιτρόπου των 
Αρμένων. Πρωί Σαββάτου όπως πάντα, με 
το χαμόγελο και τη μαντινάδα ή το ριζί-
τικο, (γνώστης του όσο λίγοι) μέλος της 
ομάδας Ριζίτικου τραγουδιού στην Αθήνα 
«ο Αίγαγρος», ξεκίνησε τη μέρα του και τη 
βόλτα του, που έμελε να είναι και η τελευ-
ταία, αφού έτσι ωραίος όπως ήταν ήθελε 
και ο Θεός να τον πάρει, αφήνοντάς μας 
κληρονομιά τη λεβεντιά του το μερακλήκι 
του και τις αρχές του, στην οικογένεια και 

την παράδοση, όπως είναι η μεγάλη οικογέ-
νεια των Λιόδηδων από το Παιδοχώρι. Με 
τη θύμηση και συλλυπούμενος τ’ αδέλφια 
του αλλά και την μοναχοκόρη του Μαρία, 
τους εκφράζω και από αυτή τη θέση τα 
από καρδιάς ειλικρινή μου συλλυπητήρια, 
ευχόμενος ο Θεός να τον κατατάξει στην 
μερακλοπαρέα του.

Μας έφυγες απ’τη ζωή  
και πάεις εις τον Άδη

κι αφήνεις εις τσι ζωντανούς 
ξόπλια χωρίς ψεγάδι.

Καλό σου ταξίδι-Μπάρμπα Νικόλα.
Γιάννης Τερεζάκης 

Πρόεδρος του Συλλόγου  
Αρμενιανών Αττικής 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας  
Σωματείων Αποκορώνου.

Μνήμη Νίκου Ιωάννου Λιόδη ετών 75

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο  
Συνταξιούχων Εμπορικού Ναυτικού

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποι-
ήθηκαν πρόσφατα στο Εργατικό Κέντρο 
Χανίων, πρόεδρος του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης Συνταξιούχων 
Εμπορικού Ναυτικού Ν. Χανίων, εξελέγη 
ο συγχωριανός μας Πριπάκης Γεώργιος. 

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ είναι, αντι-
πρόεδρος: Παπαδογιαννάκης Γεωργ., γεν. 
γραμματέας: Φραντζεσκάκης Στυλ., ταμίας: 
Μπαρμπόπουλος Αθαν., μέλη: Μιχελιουδά-
κης Εμμ., Κουράκης Γεωργ., Αποστολάκης 
Γεωργ.

Στο Γιώργο και στους συμβούλους του 
ευχόμαστε καλή επιτυχία στο ιδιαίτερα 
δύσκολο – αυτή την περίοδο- έργο τους.
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ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Το περασμένο τρίμηνο λάβαμε από τους αγαπητούς αναγνώστες τα παρακάτω ποσά ως οικονομική 
ενίσχυση της εφημερίδας μας. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Γεννήσεις

Η Αγγελική Αβερκάκη, 
σύζυγος του Βασίλη 
Αγγελάκη ,  γέννησε 
στις 4 Οκτωβρίου 2015 
ένα υγιέστατο κοριτσάκι. 
Τους ευχόμαστε να τους 
ζήσει και να είναι πάντα 
καλότυχο και ευτυχισμένο! 

Ο παππούς Γιώργος και η γιαγιά Χαρίκλεια.

Επιτυχίες
Μετά το δίπλωμα του 
Μηχανικού και  το 
διδακτορικό δίπλωμα, 
ο Αντώνης Νικητάκης, 
του Σταύρου και της 
Ελισάβετ, πήρε πτυχίο 
στις 2 Δεκεμβρίου 2015, 
από το τμήμα Ψυχολο-
γίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. Του ευχόμαστε 
καλή σταδιοδρομία!

Η Κυριακή Μπουράκη , κόρη του 
Γιώργου Μπουράκη και της Μαρίας Χ. 
Τσιτσιριδάκη, πήρε το πτυχίο της από την 
Οδοντιατρική Σχολή του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Της ευχόμαστε 
καλή σταδιοδρομία!

Η Ζαχαρένια Καβρουλάκη, κόρη του 
Δημήτρη Καβρουλάκη και της Αργυρώ Του-
τουδάκη, και  εγγονή του παπά Μανώλη 
Καβρουλάκη, ύστερα από επιστημονική 
κατάρτιση στη Νομική επιστήμη και ύστερα 
από δύο Master, ένα στο Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο και ένα στο Ναυτικό Δίκαιο στην 
Αγγλία, προσελήφθη εις την πρεσβεία της 
Αυστραλίας εις το Λονδίνο. Της ευχόμαστε 
καλή σταδιοδρομία!

Ο συγχωριανός μας Άγγελος Νικο-
λάου Τσακιράκης, μετά την πρόσφατη 
απόκτηση του διδακτορικού του, έδωσε 
τον περασμένο Δεκέμβριο κατατακτήριες 
εξετάσεις για τη Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών -για απόκτηση 
δεύτερου πτυχίου δηλαδή- και πέρασε 
δεύτερος στη σειρά. Του ευχόμαστε με το 
καλό και στο πτυχίο του Θεολόγου. 

Η «Ε» εκφράζει σε όλους  
τα συγχαρητήριά της. 

Συγχαρητήρια
Τον ανιψιό μας Μιχάλη Ανδρέα Πατε-
ράκη, που εξελέγη πρόσφατα Καθηγητής 
Νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, συγχαίρομε από τα βάθη της 
ψυχής μας.

Μας κάνεις υπερήφανους Μιχάλη, 
όλους τους συγγενείς σου και πιστεύω 
και όλους τους χωριανούς σου, και σου 
ευχόμαστε από καρδιάς να σου χαρίζει 
ο Θεός υγεία και δύναμη να συνεχίζεις 
την ανοδική σου πορεία και να σημει-
ώνεις νέες προόδους και επιτυχίες στη 
ζωή σου.

Οι θείοι σου
Γιάννης και Κατίνα Προεστάκη

Λύκος Σταύρος Αθήνα 20€
Βολουδάκης Εμμανουήλ Χανιά 30€
Παπουτσάκης Γεώργιος  
του Ελευθερίου, στη μνήμη  
του κουμπάρου του  
Γεωργίου Φραντζεσκάκη Αθήνα 200€
Καλλιβρετάκη Ειρήνη  Αθήνα 50€
Ν. Κ.  50€
Κονιδάρη Αγάπη Αρμένοι 10€
Τερεζάκης Μανώλης  
του Χρήστου Αθήνα 50€
Ανώνυμος  20€
Αβερκάκη Ειρήνη Αρμένοι 40€
Κολώνη Ρούλα  Χανιά 10€
Καραγιαννάκη-Φακίρη Κατίνα  Χανιά 20€
Τερεζάκης Χρήστος του Γιάννη Αθήνα 25€
Βενιεράκης Σπύρος Καλύβες  30€
Μιχελογιάννης Ιωσήφ Χανιά 50€
Χαλβαδάκη Αργυρώ Χαλκίδα 20€
Μούγιου Καβρουλάκη  
Αφροδίτη Αθήνα 500€
Τσακιράκης Άγγελος  
και Νίκος του Νικολάου Αθήνα 50€
Μπολανάκης Μιχάλης  
200 δολ Καναδά  Καναδάς 116€
Καλατζή – Αγγελάκη  
Αφροδίτη Σάμος  40€
Χειλαδάκης Παύλος Αθήνα 20€
Σταυρακάκη Αικατερίνη Αθήνα 20€
Προεστάκης Γιάννης Αθήνα 50€
Μαντωνανάκη Χατζηδάκη  
Τούλα  Χανιά 50€
Παπαδημητρίου Νίκος  
και Χρυσούλα Αθήνα 50€
Πιπεράκης Μανώλης Αθήνα 20€
Καβρουλάκη Φακίνου Άννα  Αθήνα 20€
Καβρουλάκης Βαγγέλης  
του Γιάννη Αθήνα 20€
Βιρριράκης Δημοσθένης  
και Μαρινάκη Αθηνά  
στη μνήμη της μητέρας  
της Αγγελικής  Αθήνα 100€
Πατηνιωτάκης Γιάννης  
του Νικολάου Αθήνα 30€
Γαλανάκης Δημήτρης  
του Παντελή Αθήνα 50€
Γαλανάκης Γιώργος  Αθήνα 30€
Κουτσουπάκη Θόδωρος  Αθήνα 700€
Τερεζάκης Μιχαήλ  
του Νικολάου Αθήνα 50€
Παπαγιαννάκης Σπύρος Αθήνα 60€
Μαμαλουκάκη –  
Φρεσκάκη Χρυσή Αθήνα 20€
Θεοφίλου - Φρεσκάκη  

Χριστίνα Αθήνα 20€
Τερεζάκη Σοφία του Μιχαήλ Αθήνα 50€
Κουρομιχελάκης Γιώργος  
του Μιχαήλ Αθήνα 20€
Ιωάννου Αργυρώ Αθήνα 20€
Κουρομιχελάκης Αργύρης  
του Γεωργίου Αθήνα 20€
Καλλιβρετάκης Γιώργος  
του Λευτέρη Αθήνα 20€
Τερεζάκη Αναστασία  
του Μιχαήλ Αθήνα 20 €
Βαγιωνάκης Γιάννης  
και Ελένη Αθήνα 40€
Μαρινάκη Γεωργία   Αθήνα 20€
Καβρουλάκη Ευαγγελία Αθήνα 20€
Καβρουλάκης Δημήτρης Αθήνα 25€
Ιωάννου - Καλλιβρετάκη  
Γεωργία Αθήνα 10€
Κουρουμιχελάκης Γιάννης Αθήνα 20€
Καβρουλάκης Κωστής   Αθήνα 30€
Πολυχρονάκης Πολυχρόνης  
του Μιχάλη  Αθήνα 50€
Βαγιωνάκη Σεβαστή (Τούλα),  
στη μνήμη του συζύγου  
της Γιάννη και  του γιού της  
Γιώργου. Αθήνα 50€
Κουρομιχελάκης Αντώνης Χανιά 20€
Πανηγυράκη Πόπη  Χανιά  25€
Μπουτσαράκη Λούλα  Χανιά  30€ 

Από κακή χρήση του αυτογραφικού χαρτιού 
του μπλοκ των αποδείξεων, που χρησι-
μοποιούσαμε την 31 Φεβρουαρίου 2016 
κατά την κοπή της πίτας του Συλλόγου, οι 
αποδείξεις με αριθμό 1271 και 1272, δεν 
εμφανίζονται στο αντίγραφο που μένει 
στο μπλοκ. Παρακαλούμε αυτούς που τις 
έχουν να επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε 
στο επόμενο τεύχος να αναγραφούν τα 
ονόματά τους στην εφημερίδα μας.

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.

Δυο μεγάλες διακρί-
σεις είχαν οι νέοι 
των Αρμένων στο 
Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Ζίου Ζίτσου 
(Fighting System) 
που διεξήχθη στην 
Αθήνα τον Ιανουά-
ριο και Φεβρουάριο 
2016.

Ο Αλέξανδρος 
Γιαναράκης  του 
Μανώλη πήρε ασημένιο μετάλειο στην  
κατηγορία -12 ετών (-46 κιλά) και ο 
Πατεράκης Νίκος του Μάρκο πήρε 

ασημένιο στην κατηγορία + 21 ετών 
στα - 69 κιλά. Τους ευχόμαστε να έχουν 
πάντα επιτυχίες στη ζωή τους.

Νέες επιτυχίες


