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Αγαπητοί  Φίλοι,

Όπως  κάθε  χρόνο  έτσι  και  φέτος  η  Παγκρήτιa  Ένωση  Μελβούρ-
νης – Αυστραλίας  αποφάσισε  να  εκδώσει  ένα  ημερολόγιο  για  να  
δοθεί  σε  όλα  τα  μέλη,  στους  Κρήτες  και   στην Ελληνική  παροικία  
γενικότερα  εντελώς  ΔΩΡΕΑΝ. 

Γι’ αυτό  το  λόγο  η  Ένωση  μας  με  ομόφωνη  απόφαση  του  Διοι-
κητικού  Συμβουλίου  αποφάσισε  όπως αφιερώσει  την έκδοση  του  
παρόντος  επετειακού  ημερολογίου  2015  σε όλους  τους  Αγίους  
της  Κρήτης. 

Αφιερώσαμε  το  εξώφυλλο ειδικά  στους  Άγιους Τέσσερις  Νέο  
Μάρτυρες  για  τους   οποίους εορτάζομε τα  190  χρόνια  από  τον 
θάνατο  τους, οι  οποίοι  είναι  γέννημα  θρέμμα  του  χωριού
Μέλαμπες Ρεθύμνης.

Ελπίζουμε  ότι  μέσα  από  τα  φύλλα  του  ημερολογίου, με  τις  
επιλεγμένες εικόνες   της  πλούσιας  Ορθόδοξης  Ιστορίας  μας   θα  
δώσει  την  ευκαιρία  σε  όλους  σας  να  γνωρίσετε  από  κοντά  
όλους  τους  Αγίους  που  μας προστατεύουν  οι  οποίοι  είναι  γέννη-
μα  θρέμμα  της  Κρήτης.

Αναφέρουμε  ενδεικτικά  ότι  η  Παγκρήτια  Ένωση  Μελβούρνης 

σκοπό  έχει  με  το  ημερολόγιο  που  κρατάτε  στα  χέρια  σας  να 
προβάλει  τον  μεγάλο   Ορθόδοξο  πλούτο   στην ευρύτερη  Ελληνική  
κοινωνία  αλλά  προπάντων  στις  νέες  γενιές που  θα επακολουθή-
σουν.

Θα πρέπει να αναφέρουμε  ότι  οι πηγές  των  εικόνων  και  των  
λοιπών  στοιχείων  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  το  ημερολόγιο  είναι  
από το  προσωπικό εικονογραφικό Αρχείο του κ. Σωκράτη Τσουρδαλά-
κη  και  το  Ορθόδοξο  Συναξάρι  της  Ιεράς  Αρχιεπισκοπής  Κρήτης. 

Επίσης  θα  θέλαμε  να  ευχαριστήσουμε  θερμά  όλες  τις  διαφημι-
ζόμενες  εταιρίες  για  την  συνεχή  υποστήριξη  τους  προς  το ετήσιο  
ημερολόγιο, και   παροτρύνω  όλους  τους  φίλους  της  Ένωσης  να  
τους  προτιμούν  για  να μπορούν  και  αυτοί  συνάμα  να  στηρίζουν   
τον  Οργανισμό  μας  οικονομικά.

Τελειώνοντας  ευχόμαστε  σε  όλους  τους φίλους, τους Κρήτες  και  
την Ελληνική  Παροικία καλά  Χριστούγεννα  και με  υγεία  και  χαρά  
να  μας μπει  το  νέο  έτος  2015.

Εκμέρους   του  Διοικητικού  Συμβουλίου.

Ιωάννης  Νικολακάκης
Πρόεδρος

Καθιστοί από αριστερά:  Μιχάλης Καραμίτος (Βοηθός Ταμίας), Μαρία Βασιλάκη, Μαρία Ρισσάκη (Ταμίας),
Γιάννης Νικολακάκης (Πρόεδρος), Άννα Ψαράκη (Δημοσίων Σχέσεων), Γεωργία Ζώης-Κουκουβιτάκη, Νεκτάριος Κοκκινάκης.

Ορθιοι από αριστερα: Μανώλης Λεοντάκης (Β’ Αντιπρόεδρος), Μανώλης Βανταράκης (Β‘ Γραμματέας), Γιάννης Ρεράκης (Δημοσίων Σχέσεων),
Δημήτρης Παπαδημητράκης, Γιάννης Κοντεκάκης, Μιχάλης Φραντζεσκάκης (Α’ Αντιπρόεδρος), Αντώνης Τσουρδαλάκης (Γενικός Γραμματέας),

Γιάννης Παπαμακάριος, Κυριάκος Καραγιωργάκης, Μενέλαος Πατεράκης. Απουσιάζει: Κόδρος Σαλούστρος.



ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
H Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης δημιουργήθηκε από  την ένωση 
τριών  Σωματείων. Συγκεκριμένα  του  Συνδέσμου Κρητών με 
έτος ιδρύσεως  το  1968 με  την Παγκρήτια Αδελφότητα  με  έτος  
ιδρύσεως  το 1977. Αργότερα  τον Μάρτιο  του 2008  έγινε  και  
η  Ένωση  με  τον Σύλλογο Ρεθεμνιωτών Μελβούρνης « ΑΡΚΑΔΙ »  
με έτος ιδρύσεως  1972   όπου  μετονομάστηκε  η  οργάνωση  σε  
Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης.

Σκοπός  της ίδρυσης των Σωματείων αυτών πριν 40  και πλέον 
χρόνια,  ήταν  η  σύσφιξη  των  σχέσεων  μεταξύ  των Κρητών  
της  Μελβούρνης, η  διατήρηση  και  μεταλαμπάδευση  της  
Κρητικής  κουλτούρας  στα  Κρητικόπουλα  της  Μελβούρνης,  
η  οικονομική  και  υλική  ενίσχυση  κοινωφελών  ιδρυμάτων  
της  Κρήτης  και  τέλος  η  οικονομική  και  ηθική  υποστήριξη  
αναξιοπαθούντων   Κρητικών. 

Και πράγματι τα Σωματεία αυτά στη μακρόχρονη ιστορία  τους 
δεν υστέρησαν  σε κανένα από αυτά.   Βοήθησαν υλικά το 
νοσοκομείο Ρεθύμνης με κρεβάτια το 1976  και χειρουργικά 
εργαλεία το 1978.  Βοήθησαν  οικονομικά το πολεμικό ναυτικό 
της Ελλάδας  το 1976. Βοήθησαν επίσης  οικονομικά για την 
ανέγερση του Ιερού Ναού του Τιμίου Σταυρού στην κορυφή 
του Ψηλορείτη. Βοήθησαν   στην  ανέγερση   των  Ελληνο - 
Αυστραλών  Μνημείων  της  Καμπέρας  και  της  Μελβούρνης 
και  του  αγάλματος  του  Ελευθερίου  Βενιζέλου  στην  
Μελβούρνη.   Έκαναν επίσης  σημαντική δωρεά  και στο Εθνικό 
Ίδρυμα  Ερευνών  και  Μελετών « ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
» στα  Χανιά. Το 1997 βοήθησαν  οικονομικά με το ποσό των 
$31,500 την προσπάθεια της διεθνούς  φήμης ελληνικής  
καταγωγής ιατρού ερευνήτριας  Βάσω  Αποστολοπούλου  για 
την θεραπεία  του  καρκίνου  του  μαστού. Σημαντική  δωρεά  
των  $20,000 δολαρίων  δόθηκε  επίσης  και  στο  νοσοκομείο  
του  Austin  της  Μελβούρνης  το  έτος  2000.  Ενώ  το  2006, 
το  2007  και  το  2009  δώρισαν  $70,000,   $80,000  και  
$90,000  χιλιάδες  δολάρια  αντίστοιχα  στο  Νοσοκομείο  
των Παίδων της Μελβούρνης.  Επίσης  το  2009  δώρισαν  
και  $13,000  στο  ίδρυμα  « ΑΓΑΠΗ »  για  παιδιά  με  ειδικές  
ανάγκες, $2000 στο  Ίδρυμα  ΦΡΟΝΤΙΔΑ,  το 2011 δώρισαν 

$2000  στην Αυστραλό Ελληνική Κοινωνική Πρόνοια  ενώ  το  
2012  δώρισαν  $10,000  χιλιάδες  δολάρια  στα  κοινωνικά 
παντοπωλεία  της Κρήτης

Το Μάρτιο  1981  αγοράστηκε ένα αγρόκτημα στο 90 Cathie’s 
Lane Wantirna South , το οποίο  με προσωπική εργασία 
και υλικές προσφορές των μελών της μετατράπηκε σε 
αίθουσα εκδηλώσεων για τριακόσια  άτομα. Εδώ γίνονταν  
οι πρώτες εκδηλώσεις. Τον Οκτώβριο  1983  θεμελιώθηκε  
το Κρητικό Χωριό. Οι εγκαταστάσεις  του Κρητικού Χωριού 
σήμερα διαθέτουν αίθουσα  δεξιώσεων  για 800 άτομα, 
χώρος στάθμευσης για 200 αυτοκίνητα, παιδικές  χαρές, 
τρία γήπεδα τένις, την Λέσχη των Μελών με χωρητικότητα  
100 ατόμων, γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων  και  μια  
Κρητική Βιβλιοθήκη.  Έτσι το « Κρητικό Χωριό »  έγινε για 
πολλά χρόνια  και παραμένει  το  καμάρι  των Κρητών της 
Αυστραλίας  και  όλου  του Ελληνισμού  γενικότερα.  

Από το 1981 έως και το 1984   διοργάνωνε  διαγωνισμό  
« ΜISS  ΚΡΗΤΗ  »  της  Μελβούρνης, όπου  οι  νεαρές  
κρητικοπούλες με διάφορες εκδηλώσεις συναγωνιζόταν  πια  
θα μαζέψει τα περισσότερα χρήματα  και να στεφθεί  MISS  
ΚΡΗΤΗ.  Έλαβαν  μέρος  τα  ακόλουθα  κορίτσια : Αντωνάκη  
Κούλα, Βελγάκη Σοφία, Καλυμνάκη Σοφία, Κουκουβιτάκη 
Αικατερίνη, Λεοντάκη Μαρία του Μανώλη, Λιλικάκη Άννα του 
Κυριάκου, Λυγιδάκη Ευτυχία, Μεταξάκη Χριστίνα, Μεφσούτ  
Μαργαρίτα, Νικολιουδάκη Αικατερίνη, Νικολακάκη Ευτυχία, 
Πατεράκη Καλλιθέα, Σαλάχα Χαρίκλεια, Σαρρή  Μαρία, 
Σταυρουλάκη  Αγλαΐα  και  Τζανουδάκη  Χαρίκλεια

Στον πολιτιστικό τομέα η Παγκρήτια  Ένωση είχε για 
πολλά χρόνια την πρωτοπορία  καλώντας κρητικά μουσικά 
συγκροτήματα από τη γενέτειρα απαλύνοντας  έτσι την 
νοσταλγία των  Κρητικών της Αυστραλίας για την μουσική 
και τα τραγούδια του τόπου τους.  Από το 1972 μέχρι σήμερα 
έχει φιλοξενήσει  42  τέτοια συγκροτήματα και η παράδοση 
συνεχίζεται.  Συγκεκριμένα  έφεραν τα ακόλουθα ζεύγη 
καλλιτεχνών :

Κώστας Μουντάκης - Αθανάσιος Σκορδαλός–Αντώνης 
Αποστολάκης, Σπύρος Σηφογιωργάκης–Γιάννης Το Γυναικείο Τμήμα της Παγκρήτιας Ένωσης

Είσοδος του Κρητικού Χωριού



Μαρκογιαννάκης,  Γιώργης Παπαδάκης–Μανώλης 
Κακλής,  Νίκος Σκευάκης–Νίκος Αλεφαντινός,  Ζαχαρίας 
Μελεσσανάκης–Βαγγέλης Τσαφαντάκης, Γιώργης 
Τσαγκαράκης–Γιώργης Ταμιωλάκης,  Ροδάμανθος 
Ανδρουλάκης–Χρήστος Φουρναράκης, Μανώλης 
Καρπουζάκης-Γιώργης Ταμιωλάκης,  Νίκος Σωπασής-
Μανώλης Λαρεντζάκης,  Σήφης Παναγιωτάκης–Μάρκος 
Νενεδάκης,  Χαράλαμπος  Γαργανουράκης–Νίκος Καδιανός,  
Μιχάλης Αλεφαντινός–Τάσος Κοντογιάννης,  Γιάννης 
Σκαλίδης – Γιώργης  Χατζηδάκης,   Βασίλης Σκουλάς–
Μιχάλης Φραγκιαδάκης,  Γιώργης Χαλκιαδάκης–Γιώργης 
Μανολιούδης,  Αλέκος Πολυχρονάκης–Νίκος Πατενταλάκης,  
Δημήτρης Βακάκης–Αλέκος Χατζάκης,  Νίκος Ζωιδάκης–
Γιώργης Καραγιώργης,  τα αδέλφια Γιώργης & Χρήστος  
Στιβακτάκης,  Γαλάτιος Μοσχονάς–Ανδρέας Μελαδάκης,  
Νεκτάριος Σαμόλης-Μανώλης Σαλούστρος, τα αδέλφια 
Τάσος & Μανόλης Ρεράκης,  Σήφης Τσουρδαλάκης–Κυριάκος 
Σταυριανουδάκης, Μανώλης Ρασιδάκης–Κώστας Καραντινός,  
Αντώνης & Γιάννης Μαρτσάκης – Νίκος Μαρεντάκης , Μιχάλης 
Μπακατσάκης – Λουκάς Μανδακάκης, Αλέξανδρος Παπαδάκης 
– Γιώργος  Νυστικάκη, Αναστάσιο  Μπαγουράκη – Μανώλη  
Χαχλάκη, Μανώλη Χαμογιωργάκη , Ηλία Χορευτάκη – Νίκο 
Βρουλάκη – Βασίλη Νικολιουδάκη, Μανώλη Κακλή – Στέλιο 
Παπαδάκη , Βασίλη Σκουλά – Νίκο Στρατάκη – Ζαχαρία 
Μαθιουδάκη - Νίκος Μανιουδάκης – Κώστας  Αλεξάκης κα.

Στον εκπολιτιστικό τομέα, τα έργα ήταν και είναι επίσης  πολύ  
σημαντικά. Δεκάδες  Κρητικόπουλα  έμαθαν και μαθαίνουν 
τους  ασύγκριτους  Κρητικούς  χορούς , την  κρητική  μουσική  
και  γενικά  την  κρητική παράδοση.  Έχει τρία  χορευτικά 
συγκροτήματα  το παιδικό , το  εφηβικό  και   το  ανδρικό  με 
χοροδιδασκάλους  τον κ.  Χαράλαμπο  Μπινάκη  και  την 
δ.  Μαρία  Βασιλάκη.   Αποκορύφωμα   ήταν  η  περιοδεία  
του  Χορευτικού  Ομίλου στην  Κρήτη  τον Αύγουστο   του  
2003.  Χοροδιδάσκαλοι χρημάτισαν κατά καιρούς οι 
ακόλουθοι : Στυλιανός  Κλαψινάκης, Δημήτρης Σαρρής,  Άννα 
Τσουρδαλάκη,  Ειρήνη Τσουρδαλάκη,  Μάριος Βολιτάκης, 
Φρειδερίκη Δασκαλομαρκάκη,  Αστρινός και Μαρία Σαρρή,  
Ανδρέας Κλαψινάκης,  Θεόδωρος Πατεράκης,  Άννα και Ειρήνη 
Φρατζεσκάκη,  Στέλλα Βοτζουράκη,  Νίκος και Κατερίνα 
Κουκουβιτάκη, Γιώργης Αγγελάκης,  Αντώνης Τσουρδαλάκης,  

Δήμητρα Σιρύλα,  Νίκη Μπάλλα,  Χριστίνα Κοτσιφάκη,  Κώστας 
Γ. Αλυγιζάκης, Χαράλαμπος και Μανόλης Μπινάκης.
Αξίζει  να  αναφέρουμε  ότι  το  2006  ίδρυσε  και  Σχολή  
Κρητικής  Μουσικής  η  οποία  αυτή  την  στιγμή  αριθμεί  
περίπου 15  μαθητές, μαθαίνοντας  Λύρα,  Λαούτο  και  
Μαντολίνο.

Άλλο  εκπολιτιστικό  κεφάλαιο  για την Ένωση  είναι  τα  
διάφορα  Θεατρικά  έργα  που  έχει  ανεβάσει με Κρητικό  
περιεχόμενο.  Όπως  « Καληνύχτα  Μαργαρίτα », « Η Μάχη  
της  Κρήτης », « Ανθυπολοχαγός  Ζήσης »  και  αλλά,  ενώ  
αποκορύφωμα  θεωρείτε  η  συμμετοχή  της Παγκρήτιας  
Ένωσης  στην αναπαράσταση  του  Κρητικού Γάμου  το  1982. 
Μεγάλη  συμμετοχή  επίσης  είχε  και  σε διάφορα  έργα  των  
Θιάσων  της  παροικίας  με  τίτλο  « Ερωτόκριτος », « Αλέξης 
Ζορμπάς » ενώ το 2011  σε συνεργασία με την Θεατρική 
Σκηνή Ηρακλείου ανέβασε το έργο « Ζορμπά Μάθε με να 
χορεύω ».

Στον  Αθλητικό  τομέα, θα   έλεγε  κάνεις  ότι   έχει  
πρωτοπορήσει, ιδρύοντας  τμήματα Ποδοσφαίρου  Η  ομάδα   
ποδοσφαίρου ιδρύθηκε  το  1986 και   ήταν πόλος  έλξης  για  
τα  Κρητικόπουλα της περιοχής και  είχε  το  όνομα  « ΚΡΗΤΗ 
». Στα 16 χρόνια ύπαρξης η ομάδα  πέρασε από πολλά εμπόδια  
και  το  1990  κατέκτησε  την 2η θέση του ερασιτεχνικού  
πρωταθλήματος  και ανέβηκε στην Δ’ κατηγορία  του 
Προβίζιοναλ  λίγκ. Το 1991  αναδείχτηκε πρωταθλήτρια  και  
πέρασε στην  3η κατηγορία. Το 1993 η ‘‘ΚΡΗΤΗ’’ ανέβηκε  
στην  Α’ κατηγορία. Ήταν  χρονιά  θριάμβων  αφού  η ομάδα 
κατέλαβε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα, κατέκτησε  το Κύπελλο 
του Προβίζιοναλ Λίγκ  και μπήκε στη δύσκολη αρένα του 
Στέιτ Λίγκ. Τα δυο πρώτα χρόνια η ομάδα προσπάθησε να 
προσαρμοστεί στις μεγάλες απαιτήσεις  ενός πολύ δύσκολου  
πρωταθλήματος. Κάτω από την επίβλεψη  του προπονητή  
Μανό Μίλιου η « ΚΡΗΤΗ», πηρέ τρία συνεχή πρωταθλήματα  
από  το  1997  έως  και  το  1999. 

Αξίζει να  αναφέρουμε  ότι  κατά  καιρούς, διέθετε  επίσης 
αρκετές ομάδες τζούνιορ  από τις οποίες φύτρωσαν αργότερα  
αξιόλογα  ταλέντα. Από το 2008  και  μετά  η Ποδοσφαιρική 
ομάδα Βετεράνων της Κρήτης συμμετέχει  με  επιτυχία  στο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Νεολαίας

Η Συμβουλευτική Επιτροπή της Ένωσης



H Νέα Παιδική Χαρά

Εσωτερική Άποψη της αίθουσας Δεξιώσεων του Κρητικού Χωριού

Ελληνικό Κύπελλο. Το 2011  αφου  ανανεώθηκαν  τα  τρία  
γήπεδα  του τένις  με  νέα  τάπητα, λειτουργεί  επαγγελματικά  
με  προπονητή  το  Pancretan Tennis Club.

Στον  εκπαιδευτικό  τομέα  η Παγκρήτια  Ένωση  Μελβούρνης 
είναι πρωτοπόρα  και πάλι  αφού  είναι  ο πρώτος  οργανισμός   
που πρόσφερε  υποτροφίες  σε  όλα  τα  ομογενειακά  
Ημερήσια  Κολλέγια  της  Παροικίας  και συγκεκριμένα  στο (α)  
Ελληνορθόδοξο  Κολλέγιο  Αγ. Ιωάννης  (β) Ελληνορθόδοξο  
Κολλέγιο  Αγ. Ανάργυροι  και  στο  κοινοτικό  Κολλέγιο  Alph-
ington Grammar, όπου  οι  μαθητές  πρέπει  να  σπουδάζουν  
το μάθημα  των Νεοελληνικών. Οι  υποτροφίες   είναι  από  το  
2012  έως  και  2015  με  συνολική  επένδυση  στον τομέα  της  
μαθητιώσας  νεολαίας  περίπου  $40,000  στα  τρία  χρόνια.

Αξίζει  να  αναφέρουμε  ότι τα  δυο  ενωθέντα Σωματεία  
εξέδιδαν τις  Εφημερίδες  «Κρητικοί Αντίλαλοι»  και  «Φωνή  
του  Ρεθύμνου», για  αρκετά  χρόνια  ενώ  το  2010  άρχισε  η  
εκτύπωση  των « Παγκρητικών  Νέων»   για  όλη  την παροικία.

Και τα  δυο σωματεία προώθησαν  την  ιδέα  και  ήταν  
ιδρυτικά  μέλη  της  Παγκρήτιας  Ομοσπονδίας  Αυστραλίας 
(Π.Ο.Α) η  οποία  αργότερα  μετονομάστηκε  σε  Κρητική 
Ομοσπονδία  Αυστραλίας & Νέα Ζηλανδίας, (Κ.Ο.Α & Ν.Ζ), ενώ  
αρκετά μέλη  της  Παγκρήτιας Ένωσης  έβαλαν  τα  θεμέλια  
και  στήριξαν  της  πρωτοβουλίες  για  την  ίδρυση  του  
Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών.

Έχει επίσης τμήμα Νεολαίας όπου  έχει  και  αυτό  πλούσια  
δράση  βοηθώντας  το  έργο  των  εκάστοτε  Διοικητικών  
Συμβουλίων, αλλά  προπάντων συμμετέχοντας  σε  όλες  τις  
εκδηλώσεις  της  Ένωσης, μεταλαμπαδεύοντας  το  πολιτιστικό 
έργο  στις  επόμενες  γενιές.  Εκτός  από  της  πάμπολλες  
εκδηλώσεις  που  έχει  διοργανώσει, αξίζει  να  αναφέρουμε  
ότι  έχει  διοργανώσει  τέσσερις εκδρομές  Κρητικόπουλων  
στην Κρήτη και  συγκεκριμένα  το  1984, 1985, 1986  και  το  
2008. Πρόεδρος του τμήματος Νεολαίας  είναι η  δ.  Πολυξένη 
Σαγιαδέλλη.  

Πρόεδροι  των δύο ενωθέντων Οργανισμών, έχουν  χρηματίσει  
οι  ακόλουθοι : Τσουρδαλάκης Γιώργης, Γρυλλάκης Δημήτρης, 
Πυροβολάκης Γιώργης, Πατεράκης Γιώργης, Ανδριγιαννάκης 

Γήπεδα του Τένις στο Κρητικό Χωριό

Νίκος, Κοζωνάκης Γιώργης, Λεοντάκης Μανόλης, 
Σαριμανόλης Ανδρέας, Λεοντάκης Ευάγγελος, Καλυμνάκης 
Παντελής, Παπαδημητράκης Δημήτρης, Κουκουβιτάκης 
Νίκος,  Καστρινάκης Μανόλης, Νικολακάκης  Γιάννης  και  
Τσουρδαλάκης  Σ.  Αντώνης.

Θα  ήταν  παράληψη  να  μην αναφέρουμε  ότι  στην  μεγάλη  
οικογένεια  της Παγκρήτιας  Ένωσης  είναι  και  το  πολύ  
δραστήριο  Γυναικείο  Τμήμα, το  οποίο  βασικό  σκοπό έχει   να  
στηρίζει  της  προσπάθειες  του  οργανισμού, και  συνάμα  να  
προβάλει  τα   κοινωνικά  θέματα  στα  μέλη  του  οργανισμού,  
με  διάφορες   διαλέξεις, φόρουμ, ομιλίες  και  συγκεντρώσεις. 
Να  αναφέρουμε  ότι Πρόεδρος    στο  Γυναικείο  τμήμα   είναι   
η  κα. Ζίνα Αξαρλή.  

Το  όνομα  της  Παγκρήτιας  Ένωσης Μελβούρνης είναι   
γνωστό  σε  όλο  τον  κόσμο όπου  υπάρχουν  και άλλοι    
Κρητικοί  Σύλλογοι με  τους  οποίους  και  συνεργάζεται 
αρμονικά, αλληλογραφώντας  αλλά  και μέσω του διαδικτύου 
στο οποίο διαθέτει  ιστοσελίδα  στην   διεύθυνση  www.pancre-
tan.com.au

Αυτή  την  στιγμή, η  Παγκρήτια  Ένωση  Μελβούρνης – 
Αυστραλίας  αριθμεί  περίπου  τα   1000  εγγεγραμμένα  
Μέλη  από  τα  οποία  τα  700  και  πλέον  είναι  ενεργά  στο  
Σωματείο.



TO ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ - ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ “THE UNTOLD STORIES”

ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ RYE PARK

ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η κα. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟ Π.Σ.Κ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΟ κα. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ



Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΗΛΙΟΥ - ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ - ΒΡΟΥΛΑΚΗΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ “THE UNTOLD STORIES”

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ 3ΧΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΒΡΑΝΑΚΗ ΤΗΣ GOOGLE

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΙΛΗΤΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΑΚΩΒΟΣ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ.Κ. Α. ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ

ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΕΣ

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΟΙ ΕΝ ΖΩΗ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΤΗΣ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΚΟΠΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

148Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ & ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ



ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΤΑΚΑΚΗ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΑ

ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΟΡΕΥΤΑΚΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



«Στις Μέλαμπες όταν περνώ στέκομαι στου κλωνάρη
κι από τους Τέσσερις Μάρτυρες θέλω να πάρω χάρη»

Οι  Άγιοι 4 Μάρτυρες γεννήθηκαν και έζησαν στις Μέλαμπες Αγίου 
Βασιλείου στο πέρασμα του 18ου προς τον 19ο   αιώνα. Ήσαν 
γεωργοί στο επάγγελμα, ενάρετοι, ταπεινοί, με μεγαλειώδη ψυχή και 
πνεύμα.  Ήσαν επίσης έγγαμοι όλοι με παιδιά και προέρχονταν από 
συγγενικές οικογένειες  με  επώνυμο Βλατάκης.  

Ο Μανουήλ  και ο Αγγελής ήσαν αδέλφια και γιοι του Γιάννη 
Βλατάκη. Ο Γεώργιος ήταν γιος του Κωνσταντίνου Βλατάκη και  ο 
Νικόλαος γιος άλλου Γιάννη Βλατάκη.   Οι δυο τελευταίοι ήσαν 
ξαδέλφια  μεταξύ τους αλλά  και  πρώτα ξαδέλφια με τους Μανουήλ  
και  Αγγελή. 

Οι  Άγιοι ήταν Κρυπτοχριστιανοί  (κρυφοί χριστιανοί). Ήταν 
τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Από το 1669 όλη η Κρήτη 
στέναζε κάτω από τον Τουρκικό ζυγό. Ειδικότερα η περιοχή των 
Μελάμπων αλλά και οι  επαρχίες Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, 
ως και η Μεσαρά μαστίζονταν  από τις   ληστρικές επιδρομές 
των   αιμοχαρών Τούρκων  της  επαρχίας Αμαρίου  με έδρα και 
ορμητήριο το Βαθειακό. Με αυτή την κατάσταση, οι υπόδουλοι 
κάτοικοι  καθημερινά αντιμετώπιζαν τρία πράγματα:  Την απειλή 
της εξαθλίωσης ως το θάνατο, τον εξισλαμισμό ή την διέξοδο 
του «Κρυπτοχριστιανισμού». Κρυπτοχριστιανοί ήταν λοιπόν και 
οι  Άγιοι Τέσσερις  Μάρτυρες. Φαίνεται  κάποιος παππούς των 
Αγίων  μη αντέχοντας   αυτή  τη  ζωή,  προχώρησε  σε  φαινομενικό 
εξισλαμισμό, τον οποίο ακολούθησαν  έπειτα  και  οι   απόγονοί  του. 
Το φαινόμενο του Κρυπτοχριστιανισμού ήταν ένα φαινόμενο γνωστό 
στην Κρήτη, τον Πόντο την  Κύπρο κ.α.   

Η ζωή των 4 Μαρτύρων ως Κρυπτοχριστιανών, σύμφωνα με την 
γενική τακτική  της  εκκλησίας μας, τους υποχρέωνε να τελούν τα 
χριστιανικά τους καθήκοντα (εξομολόγηση, θεία κοινωνία, γάμο, 
βάπτιση κ.λ.π) κρυφά, με εξαιρετική προσοχή και διακριτικότητα. 
Οι εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου, Προφήτη Ηλία, Σωτήρα Χριστού, 
Αγίου Φανουρίου, που  είναι απόμερα εξωκκλήσια των Μελάμπων, 
κατά την παράδοση ήταν τόποι προσευχής των Αγίων.

Ήταν τα μέσα του 1821. Το υπόδουλο Ελληνικό  γένος πήρε τη 
μεγάλη απόφαση να αγωνισθεί για την ελευθερία του. Οι  Άγιοι 4 
Μάρτυρες πρωτοστάτησαν σ’αυτόν τον αγώνα.

Η μάχη των Μελαμπιανών στην τοποθεσία “Κακό Ρυάκι” εναντίων 
των Τούρκων  βρήκε τους 4 Μάρτυρες στην πρώτη γραμμή. 
Παρόντες και στις άλλες μάχες της Καλής Συκιάς, του Αϊ Γιάννη 
του Καμένου και πιο ύστερα στο Βαθειακό και στο Μοναστηράκι 
μαζί με όλα τα παλικάρια των Μελάμπων. Ο ήλιος της ελευθερίας 
είχε ανατείλει. Τώρα πια προσεύχονται φανερά στον αληθινό Θεό, 
εξομολογούνται, κοινωνούν, βαπτίζουν χριστιανικά.  Δεν είναι πλέον 
κρυφοί  χριστιανοί   αλλά  φανεροί.

Το ηθικό των υπολοίπων χριστιανών, που τους νόμιζαν Τούρκους 
και τώρα τους βλέπουν αληθινούς χριστιανούς, αναπτερώνεται, 
γιγαντώνεται. Όλοι μαζί στο μεγάλο όραμα. Τους βοηθούσε και 
η φυσική θέση του χωριού μα προπαντός η πίστη στο Θεό και το 
θέλημά του. Ο αγώνας συνεχίστηκε και το 1822 με πολλές δυσκολίες 
αλλά και πολλές ελπίδες.   

Στα μέσα του 1822 όμως έφθασαν για  ενίσχυση των Τούρκων 
Αιγυπτιακά στρατεύματα. Οι περιστάσεις έγιναν πολύ δύσκολες, 
οι δυνάμεις εξαντλήθηκαν και η επανάσταση το 1824  πνίγηκε στο 
αίμα. Παρά την αποτυχία του μεγάλου στόχου, οι Άγιοι 4 Μάρτυρες 
αισθάνθηκαν ευτυχείς. Είχαν λυτρωθεί από το μαρτύριο της 

αποκρυφίας. Τώρα πια είχαν δώσει την ομολογία μπροστά στο θεό 
και τους ανθρώπους, είχαν δείξει τη πραγματική τους πίστη, την 
πίστη στο Χριστό.

Οι Άγιοι έμεναν μόνιμα πλέον στις Μέλαμπες και με τις οικογένειες 
τους ζούσαν φανερά ως χριστιανοί. Η απόφαση τους ήταν μεγάλη 
και σταθερή. Μεγάλη όμως ήταν και η οργή των Τούρκων που την 
Χριστιανική τους πίστη την θεώρησαν ως προδοσία του Μωάμεθ και 
προσβολή του Σουλτάνου. 

Γι΄αυτό και ο Μεχμέτ Πασάς του Ρεθύμνου που πληροφορήθηκε 
την προδοσία των 4 Μελαμπιανών οργάνωσε την σύλληψη και 
τιμωρία τους. Τουρκικό απόσπασμα σταλμένο από τον Πασά ήλθε 
στις Μέλαμπες και συνάντησε τον πρόεδρο του χωριού Κατεργάρη. 
Ο Κατεργάρης και η αδελφή του, η οποία ήταν σύζυγος του μάρτυρα 
Νικολάου, έστειλαν τον Μαθιό Κατεργάρη  και ειδοποίησε τους 
Μάρτυρες που κρύβονταν στην τοποθεσία Σαντάλι να κατεβούν στις 
Μέλαμπες με την υπόσχεση των Τούρκων ότι δεν έχουν να πάθουν 
τίποτα.  Οι  Άγιοι πείσθηκαν και  ήλθαν  στο  χωριό.

Οι Τούρκοι τους συνέλαβαν και τους έδεσαν. Ο πρόεδρος 
διαμαρτυρήθηκε για την αθέτηση της υπόσχεσης, όμως το 
απόσπασμα με τους  Αγίους πήραν το δρόμο για το Ρέθυμνο. Ο 
μεγάλος αποχωρισμός και τελευταίος αποχαιρετισμός των έντρομων 
συγγενών και χωριανών των Αγίων έγινε στη  θέση “Κλωνάρη”, εκεί 
όπου  σήμερα  βρίσκεται η  εκκλησία τους.  

Ο Αγγελής βλέποντας το βαφτισιμιό  του το Σημαντηρογιάννη, τον 
καλεί να τον βοηθήσει να βγάλει τα στιβάνια του και να  τα κρατήσει 
ως τελευταίο δώρο, γιατί σ΄αυτόν δεν θα χρειάζονταν πλέον. Όλοι 
ήξεραν τι επρόκειτο να συμβεί.

Η ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Η συνοδεία έφθασε στο Ρέθυμνο και οι Άγιοι φυλακίστηκαν στις 
φυλακές που βρίσκονταν στο παλιό Βενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου, 
εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το τελωνείο της πόλης. Η φυλακή 
αυτή και η επιγραφή στην πόρτα της φυλακής που έλεγε «Εδώ 
φυλάκισαν τους Αγίους 4 Μάρτυρες»  σωζόταν κατά μαρτυρίες 
έως το 1940. (Από επιστολή Ιερομόναχου Μιχάλη  Σταυριανάκη) 

Ο Μεχμέτ Πασάς προσπάθησε στην αρχή να τους αλλαξοπιστήσει 
υποσχόμενος αξιώματα, τιμές και πλούσια δώρα.  Μάταια  όμως  
γιατί οι  τέσσερις  ήρωες επίμονα αρνήθηκαν κάθε συζήτηση, με 
την ξεκάθαρη διαβεβαίωση ότι εμείς «Χριστιανοί γεννηθήκαμε και 
χριστιανοί θέλουμε να αποθάνουμε». Η σταθερή άρνησή τους  
εξαγρίωσε τον Τούρκο διοικητή και τον έκανε να διατάξει αυστηρή 
απομόνωση και σκληρά βασανιστήρια, ελπίζοντας ότι έτσι θα   
έκαμπτε το φρόνημά τους. 

Τέσσερις μήνες, από τον Ιούλιο ως τον Οκτώβριο, με παντοειδή 
βασανιστήρια σάπιζαν στη φυλακή οι Άγιοι. Κάθε μέρα τους 
πρόσφερε και μια σκληρότερη δοκιμασία. Ο Μεχμέτ  Πασάς είχε 
εξαντλήσει όλα τα μέσα και τα κολαστήρια χωρίς κανένα αποτέλεσμα. 
Η πίστη στο Χριστό των 4 παλικαριών αποδείχθηκε χαλύβδινη και  
αλύγιστη. Έτσι ο Μεχμέτ Πασάς συγκάλεσε έκτακτο στρατοδικείο  για 
να δικάσει τους μεγάλους “εξωμότες” και υβριστές.

Και η απόφαση ήταν καταδίκη σε θάνατο. Η εκτέλεση ορίστηκε να 
γίνει στις 28 Οκτωβρίου. Τα πρακτικά της δίκης, που βρίσκονταν 
στην Νομαρχία Ρεθύμνης, δυστυχώς κάηκαν ολοσχερώς, μαζί 
με άλλα πολύτιμα γραπτά από τους Γερμανούς κατακτητές 
μετά το 1940. (Από επιστολή Ιερομόναχου Μιχ. Σταυριανάκη).                                                                                                                                    

Οι Τέσσερις Μάρτυρες



 Την απόφαση την άκουσαν με χριστιανική γαλήνη κι υπερηφάνεια τα 
4 παλικάρια, γιατί αξιώνονταν να πάθουν όπως οι παλαιοί μάρτυρες 
υπέρ  Χριστού. Την τελευταία  τους νύκτα πέρασαν ήρεμα  όπως λέει 
η παράδοση, που τη διατήρησε έμμετρα ο Μελαμπιανός Γιώργης 
Αυγουστάκης.

«Μέσα στου ύπνου τα γλυκά θαύμα μεγάλο είδαν
τέσσερις Άγγελοι λαμπροί απάνω τους πετούσαν

όλοι τους στέφανα χρυσά στα χέρια τους κρατούσαν
τους λένε μας έστειλε ο Χριστός να μένουμε μαζί σας

αφού για την αγάπη του δίνετε τη ζωή σας»

Την τιμωρία των 4  Μαρτύρων που πρόδιδαν την πίστη 
τους σύμφωνα με τις τουρκικές συνήθειες θα έπρεπε να την 
πληροφορηθούν και να τη δουν όλοι οι Ρεθεμνιώτες για να 
βεβαιωθούν γι άλλη μια φορά ότι εμπαιγμός του Μωάμεθ σημαίνει  
θάνατος. Έβγαλαν λοιπόν την παραμονή της εκτέλεσης τον 
βροντόφωνο τελάλη να αναγγείλει το γεγονός. Έτσι τα σοκάκια και 
οι μαχαλάδες  (γειτονιές) του Ρεθύμνου εκείνη την ημέρα άκουσαν 
τα ακόλουθα: «Ταϋτέρου τσι δύο ώρες σαμπά ιλέν (αύριο στις 8 
το πρωί) θα σφάξουνε στη Μεγάλη Πόρτα τέσσερις γκιαούρηδες 
(άπιστους). Θα γενούνε  κι άλλα μαζλουχάθια (περίεργα) και 
λογής λογής μασκαραλίκια  (αστεία). Οι λαδομαγατζέδες και τα 
ντουκιάνια (καταστήματα) θά΄ναι σφαλιχτοί. (κλειστοί) Να ΄ρθουνε 
ούλοι. Τούρκοι  και  Ρωμνοί στο  σεΐρι (θέαμα)».

Το πρωί της 28ης  Οκτωβρίου του 1824 άρχισε η μεγάλη πορεία. 
Πορεία που ξεκινούσε από τις Τουρκικές φυλακές, περνούσε από 
τον κεντρικό δρόμο και πλατεία  του Ρεθύμνου για να καταλήξει 
στην Μεγάλη Πόρτα, έξω από τα τείχη της πόλης, (εκεί που είναι 
σήμερα   κτισμένη  η ωραία εκκλησία τους) στον ανοιχτό χώρο για 
να συγκεντρωθούν και να δουν πολλοί την τιμωρία. Εκεί άλλωστε  
εκτελούνταν και  θάβονταν, οι καταδικασμένοι σε θάνατο. Εδώ  τα  4 
παλικάρια    άφοβα  και  με  το  κεφάλι   ψηλά απαντούν στο δήμιο, 
όταν τους ζήτησε  για άλλη μια φορά να αλλαξοπιστήσουν και για 
να  κερδίσουν τη ζωή τους. «Εμείς  χριστιανοί  γεννηθήκαμε  και 
χριστιανοί  θέλομεν αποθάνει». Το σπαθί του δημίου ανεβοκατέβηκε 
4 φορές και αποκεφάλισε τους 4 γενναίους, που μέχρι την τελευταία 
τους αναπνοή  επικαλούνταν τον Θεό με το: «Κύριε ελέησον».

Το μαρτύριο είχε ολοκληρωθεί. Η λύτρωση βγήκε μέσα από την 
ομολογία του αίματος. Η αγιότητα φτερούγισε και κάθισε στα Ιερά 
λείψανα των Νέων Μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Οι 4 λαμπάδες 
που φαίνονταν κάθε βράδυ πάνω στα λείψανα τους, μαρτυρούσαν τη 
χάρη του Θεού.  Αυτή τη χάρη που οι 4  Άγιοι  Μάρτυρες  έχουν  και  
αποπνέουν  μέχρι  σήμερα.

Τρεις μέρες έμειναν άταφα τα λείψανα των Αγίων που 
μυροβολούσαν ευωδία μοναδική. Την τέταρτη μέρα μερικοί 
θαρραλέοι χριστιανοί με επικεφαλής τον Αντώνη Πουρδούνη και 
το Γεώργιο Λαγό και με τη μεσιτεία του Εμμανουήλ Παπαδάκη, 
διερμηνέα του Πασά παρέλαβαν  τα ιερά λείψανα και με τις 
πρέπουσες προς Μάρτυρες τιμές τα ενταφίασαν στην εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου εις το χωριό Περβόλια λίγο ανατολικά της πόλης του 
Ρεθύμνου, η οποία ήταν  μετόχι της  Μονής  Αρκαδίου.

Μετά από ένα έτος ο επίσκοπος Ρεθύμνου Ιωαννίκιος ξέθαψε τα άγια 
λείψανα και τις μεν Ιερές  Κάρες (κεφάλια) των Αγίων έφερε εις τον 
Μητροπολιτικό Ναό  Ρεθύμνου τα δε υπόλοιπα φύλαξε  εις  την  Ιερά   
Μονή   Αρκαδίου.

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ 4 ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Όπως συμβαίνει συνήθως με όλους τους κατακτητές, μετά την 

ικανοποίηση της ασυδοσίας και βαρβαρότητάς τους, επί των αθώων 

θυμάτων τους, σειρά παίρνουν στη συνέχεια οι οικογένειες, τα σπίτια 
και η  γενέτειρα  τους οι Μέλαμπες. 

Ως προς τα σπίτια των τεσσάρων Μαρτύρων η παράδοση λέει ότι 
τα κατεδάφισαν από οργή για την προσβολή. Γι΄αυτό άλλωστε δε 
σώζεται κανένα από τα σπίτια των Αγίων. Μας είναι όμως γνωστά τα 
σημεία του χωριού που ήταν κτισμένα.  

Ως προς τη γενέτειρά τους, δεν πέρασε πολύς καιρός  και  έκαψαν  
για  άλλη  μια  φορά  τις Μέλαμπες.

Οι οικογένειές τους όμως; Είναι ομολογουμένως δύσκολο να 
παρακολουθήσουμε την τύχη των οικογενειών όλων των  Μαρτύρων. 
Μπορούμε κατ΄αρχήν να πούμε ότι,  όπως  συνήθως  ενεργούσαν οι 
Τούρκοι σε παρόμοιες περιπτώσεις, από τις οικογένειες και συγγενείς 
του Γεωργίου του Αγγελή, του Εμμανουήλ και του Νικολάου,  άλλους 
θα έσφαξαν και άλλους  θα  πούλησαν  ως  σκλάβους  στην Κρήτη  ή 
στα σκλαβοπάζαρα  της  Ανατολής.

Στοιχεία όμως και πληροφορίες για την τύχη της οικογένειας του 
Μάρτυρα Εμμανουήλ έχομε από το Γεώργιο  Μαραγκάκη,  από 
το χωριό Κουσές του νομού Ηρακλείου, τις οποίες  άκουσε  από 
τον  πατέρα του Γιάννη Μαραγκάκη (1889-1976) ο οποίος ήταν 
δισέγγονος του Μάρτυρα Εμμανουήλ. Σύμφωνα λοιπόν με τις  
πληροφορίες του Γιάννη Μαραγκάκη ο Μάρτυρας  Εμμανουήλ και η 
σύζυγος του Αναστασία είχαν 4 παιδιά. Τον Νικόλαο τον Γιάννη την 
Κρουσταλλένια  και άλλο   ένα γιο του οποίου το όνομα  δεν ήξερε. 
Μετά τον θάνατο του Μάρτυρα Εμμανουήλ η σύζυγος του Αναστασία 
και δύο από τα  τρία αγόρια βρέθηκαν υπό την προστασία κάποιου 
Ιταλού εν χηρεία  (του οποίου είχε πεθάνει η γυναίκα του) στο 
Ρέθυμνο. Από αυτά το ένα μετοίκησε αργότερα στο Χρωμοναστήρι 
(χωριό έξω από το Ρέθυμνο) δημιουργώντας οικογένεια με 3 παιδιά. 
Τον Στυλιανό (μετέπειτα αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο), τη Μαρία και την  
Αναστασία. Το άλλο παιδί  (τσαγκάρης στο επάγγελμα) επανήλθε 
στις Μέλαμπες και δημιούργησε οικογένεια με ένα παιδί τον Αντώνιο 
Βλατάκη,  μετ’έπειτα δικηγόρο στο Ρέθυμνο.

Το άλλο αγόρι τον Νικόλαο  τον  πήρε  υπό  την  προστασία του ένας 
ισχυρός Τούρκος ο Μοιρολάϊ πασάς στο Τυμπάκι της Μεσαράς όπου 
μεγάλωσε και έμαθε  την τέχνη του μαραγκού. Δεν τον ανάγκασαν να 
εξισλαμισθεί αλλά έμεινε πιστός  χριστιανός.

Την Κρουσταλλένια την πήρε κάποιος άλλος Τούρκος αγάς την 
οποία προόριζε για το χαρέμι του. Την εξισλάμισε και της  έδωσε 
το όνομα Φατμέ. Ο αδελφός της Νικόλαος με την βοήθεια του 
Μοιρολάϊ πασά  ελευθέρωσε την αδελφή του Κρουσταλλένια, η οποία 
επανήλθε στο χριστιανισμό και απέκτησε  ένα παιδί τον Εμμανουήλ 
που πέθανε κάτω των 30 χρονών. Σε   λίγο  καιρό  πέθανε  και η  μάνα 
του  Κρουσταλλένια. 

Ο Νικόλαος αργότερα παντρεύτηκε την Μαρία Κολατσιδάκη από 
τον Κουσέ Μεσαράς όπου και εγκαταστάθηκε και εξασκούσε το 
επάγγελμα του μαραγκού. Απέκτησαν 4 παιδιά τα οποία ακουγόταν με 
το παρατσούκλι Μαραγκάκια (επειδή ο πατέρας τους ήταν μαραγκός) 
και έτσι τους έμεινε σαν επώνυμο Μαραγκάκης αντί  Βλατάκης 
που ήταν το πραγματικό.  Ένα από τα 4 αυτά  παιδιά ο Εμμανουήλ, 
υστερότερα επανήλθε στις Μέλαμπες διατηρώντας μάλιστα το 
πραγματικό επώνυμο Βλατάκης και  το παρατσούκλι Λετζομανώλης 
(επώνυμο της μητέρας του) όπου και δημιούργησε οικογένεια με 3 
παιδιά  απόγονοι του οποίου είναι η υπάρχουσα σήμερα  στο  χωριό  
Μέλαμπες  οικογένεια  Μανόλη Βλατάκη  ή  Λεντζάκη που  πέθανε 
το 2001 σε ηλικία 94 ετών και οι αδελφές του Αναστασία, Βασιλική, 
Μαρία, Χρυσή και Σοφία. Η κυκλοτερής αυτή οικογενειακή πορεία 
των απογόνων του Μάρτυρα Εμμανουήλ από και προς τις Μέλαμπες  
αποτελεί άλλη μια απόδειξη για την γενέτειρα των  Αγίων  Μαρτύρων,  
δηλαδή  τις  Μέλαμπες.

Εκκλησίες των Τεσσάρων Μαρτύρων υπάρχουν σήμερα διάσπαρτες 
σε όλη την Κρήτη, την Αθήνα και την Πελοπόννησο.

Σωκράτης Τσουρδαλάκης



44 Translink Drive Keilor Park, Victoria 3042 Australia        
                                    | t +61 3 8331 4800  |  f +61 3 8331 4850

 ss@directed.com.au  www.directed.com.au

Steve Siolis
Managing Director

Automotive Electronics
Vehicle Telematics

OEM/ODM
Consumer Electronics

Όσιος Γρηγόριος ο εν Ακρίτα Ο Άγιος Νεομάρτυς Νικηφόρος
από Κριτσά Λασιθίου

Ο Όσιος Ιγνάτιος ο Σιναϊτης
από το Ρέθυμνο 

Ο Όσιος Ιωσήφ
από τον Αζωκέραμο Σητείας



MICHAEL FRANTZESKAKIS 

T   1300 353 225       M   0400 883 353 

Real Soccer FUN for all children 2-12yo!
michael@grasshoppersoccer.com.au 

grasshoppersoccer.com.au

Ο Άγιος Γεώργιος ο Διβόλης από Αλικιανού Χανίων Όσιος Νικόλαος ο Στουδίτης από την επαρχία Κυδωνίας Χανίων



Ο Nεομάρτυρας Εμμανουήλ
από τα Σφακιά

Ο Άγιος Μύρων
από το Ηράκλειο

Ο Άγιος Οσιομάρτυρας Παύλος Ο Άγιος Θεόφιλος



Δεν γνωρίζομε επακριβώς πόσοι είναι οι 
Άγιοι της Κρήτης. Ασφαλώς ανέρχονται σε 
δεκάδες. Αναφέρομε μόνο εκείνους των 
οποίων γίνεται μνεία στο Συναξάρι της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.



Η  Νεομάρτυς Μαρία Μεθυμοπούλα από Κάτω Φουρνή Λασιθίου Ο Άγιος Μάρκος



226 Swanston Street 
Melbourne Vic 3000
t 03 9663 1451, f 03 9663 6529 
www.dimos.com.au

Ο Άγιος Κύριλλος Ο Άγιος Μεθόδιος από το Ρέθυμνο ο εν Νυβρήτω ασκήσαντος 



Ο Ανδρέας Κρήτης Ο Άγιος Μεθόδιος από το Βυζάρι Ρεθύμνης



Si�is Tsourdalakis

a: 280 Bridge Road, Richmond. VIC 3121
p: (03) 9428 2222
e: info@kritamos.com.au

Ο Άγιος Ματθαίος
από το Γερακάρι Ρεθύμνης

Ο Όσιος Ιωσήφ Γεροντάκης
από τον Καψά Λασιθίου

Όσιος Χαράλαμπος
από τις Δαφνές Ηρακλείου  

Ο Απόστολος Τίτος



Proudly supporting the Pancretan Association of Melbourne - Australia
Delphi Bank has proudly supported over 300 charities, volunteer groups and cultural causes. 

Support the bank the supports the community. 

Call 1300 660 550
 or visit delphibank.com.au Delphi Bank – A Division of Bendigo and Adelaide Bank Limited, ABN 11 068 049 178 AFSL / Australian Credit Licence 237879. 

Ο Όσιος Νικόλαος ο Κουρταλιώτης
από το χωρίο Ασώματος Ρεθύμνης

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος
από το χωρίο Σίβα Ηρακλείου 

Ο Άγιος Ιωάννης από τα Σφακιά

Ευμένιος Επίσκοπος Γορτύνης Ο Άγιος Κοσμάς ο Ερημίτης Ο Άγιος Ιλαρίων από το Ηράκλειο



Ο Άγιος Ανδρόνικος ο Κρης Οι Αγιοι Τέσσερεις Μάρτυρες από το χωριό Μέλαμπες Ρεθύμνης



Οι άγιοι Νεομάρτυρες Αρχιερείς της Κρήτης, 
που με πατριαρχική και συνοδική πράξη της 
Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της 
21ης Σεπτεμβρίου 2000, κατατάχθηκαν στο 
Αγιολόγιο της ορθόδοξης εκκλησίας, και που 
μαρτύρησαν στην Κρήτη για την πίστη τους 
είναι ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος 
και οι επίσκοποι, Κνωσού Νεόφυτος, 
Χερρονήσου Ιωακείμ, Λάμπης Ιερόθεος, 
Σητείας Ζαχαρίας, Πέτρας Ιωακείμ, 
Ρεθύμνης Γεράσιμος, Κυδωνίας Καλλίνικος, 
Κισάμου Μελχισεδέκ και Διοπόλεως 
Καλλίνικος.



PAINTING

Οι Άγιοι Δέκα

Η καταγωγή των Αγίων Δέκα ήταν 
από διαφορετικά μέρη της Κρήτης. 
Ο Θεόδουλος, Σαντορίνος, Εύπορος, 
Γελάσιος και Ευνικιανός ήταν από τη 
Γόρτυνα Ηρακλείου. Ο Ζωτικός από την 
Κνωσό Ηρακλείου, ο Αγαθόπους από το 
Πάνορμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνης,
Ο Βασιλείδης από την Κυδωνία Χανίων 
και ο Ευάρεστος και ο Μόβιος από το 
Ηράκλειο.


