
                             Απολογιζμόρ ηηρ ημεπίδαρ Μνήμηρ και Τιμήρ  

                                    

                                        για ηον Απιζηοθάνη Χοςπδάκη 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα, ε εκεξίδα Μλήκεο θαη 

Σηκήο γηα ηνλ  Αξηζηνθάλε Χνπξδάθε, ηνλ κεγάιν  ‘παξακπζά’ ηεο Κξήηεο ζην 

Γεκνηηθό Καηάζηεκα Καζηειιίνπ Πεδηάδαο, ηελ Κπξηαθή 3 επηεκβξίνπ 2017, 

11.00 – 16.00. 

 

Σν πξσί ηειέζηεθε ζηε γελέηεηξά ηνπ, ζην ρσξηό Αγία Παξαζθεπή, ηο εξάμηνο 

μνημόζςνό ηος. 

 

ηε ζπλέρεηα, ζην ρώξν όπνπ δηεμήρζεζαλ νη εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο κε ζέκα « Ο 

Αξηζηνθάλεο Χνπξδάθεο θαη ηα Παξακύζηα ηεο Κξήηεο » ε νηθνγέλεηα ηνπ 

Αξηζηνθάλε πξνζέθεξε πινύζηα ‘καθαξία’. 

 

Σνπο ζπλέδξνπο θαισζόξηζε ν πξόεδξνο ηνπ Κέληξνπ Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο θαη ηηο 

εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο επιόγεζε εθ κέξνπο ηνπ κεηξνπνιίηε Αξθαινρσξίνπ, 

Καζηειιίνπ θαη Βηάλλνπ θ. Αλδξέα Ναλάθε, γηαηί απηόο βξηζθόηαλ ζε απνζηνιή ζην 

Ιάζην ηεο Ρνπκαλίαο, ν πξσηνζύγθεινο ηεο Μεηξόπνιεο π. Κνξλήιηνο. 

 

Από κέξνπο ηνπ Γήκνπ θαισζόξηζε θαη ραηξέηηζε ν πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ. Γεώξγηνο Καινγεξάθεο, επεηδή ν δήκαξρνο ζπκκεηείρε ζε ζπλέδξην 

αιινύ. 

 

Οη εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο δηεμήρζεζαλ θαλνληθά θαη ήηαλ πνιινί εθείλνη πνπ ηηο 

παξαθνινύζεζαλ. 

 

Σα Πξαθηηθά ηεο εκεξίδαο ζα ηππσζνύλ ζύληνκα θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ έθδνζή ηνπο 

ε Ιεξά Μεηξόπνιε Αξθαινρσξίνπ, Καζηειιίνπ θαη Βηάλλνπ. 

 

Σν Κέληξν Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο πξόηεηλε λα ζηεζεί ε πξνηνκή ηνπ Αξηζηνθάλε 

Χνπξδάθε ζην ρσξηό ηνπ, ηελ Αγία Παξαζθεπή Πεδηάδαο. 

 

Γηα ηελ πξνηνκή ζα θξνληίζεη επηηξνπή, ε νπνία ζπζηάζεθε  γη’ απηόλ ηνλ ζθνπό. 

 

Τα μέλη ηηρ Επιηποπήρ είναι : 

 

Πξόεδξνο : π. Κνξλήιηνο, πξσηνζύγθεινο ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Αξθαινρσξίνπ, 

                    Καζηειιίνπ θαη Βηάλλνπ 

Αληηπξόεδξνο : Βαζίιεο Δξγαδάθεο, αληηδήκαξρνο Μηλώαο Πεδηάδαο 

Γξακκαηέαο : Γεώξγηνο Καινγεξάθεο, πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μηλώαο 

                       Πεδηάδαο 

Σακίαο : Αληώλεο Καηηθάθεο, ηακίαο ηνπ Κέληξνπ Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο 

 

ΜΔΛΗ : 

 

Γηώξγεο Καξάηδεο, αληηπξόεδξνο ηνπ ΚΔ. ΚΡΗ. ΛΟ 

Μαξία εξγάθε, θαζεγήηξηα, πξώελ πξντζηακέλε ΓΑΚ Λαζηζίνπ 

Μαξία θνπινύδε, πξόεδξνο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Καζηειιίνπ 



νθία Ψπιιάθε, πξόεδξνο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

Γεώξγηνο Αξηζη. Χνπξδάθεο, εθπξόζσπνο ηεο νηθνγέλεηαο Αξηζηνθάλε Χνπξδάθε 

 

Η Δπηηξνπή ζα έρεη ηελ πξώηε ηεο ζπλεδξίαζε, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο, ην δεύηεξν δεθαήκεξν ηνπ ηξέρνληνο κελόο. 

 

Σν Κέληξν Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο ζέιεη λα πηζηεύεη όηη ηα απνθαιππηήξηα ηεο 

πξνηνκήο ηνπ κεγάινπ ‘παξακπζά’ ηεο Κξήηεο ζα γίλνπλ ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2018. 

 

Όπσο είλαη γλσζηό, ην Κέληξν Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο έρεη πάξεη απόθαζε λα γίλεηαη 

θάζε ρξόλν ( επηέκβξηνο ) κία εθδήισζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μηλώαο 

Πεδηάδαο γηα ην Παξακύζη αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ηνπ Αξηζηνθάλε Χνπξδάθε. 

 

Η εκδήλωζη ηος 2018 ζα γίλεη ζην Θξαςαλό, ην άββαην 22 επηεκβξίνπ ην πξσί ( 

11.00 --  14.00 )  κε ζέκα : 

 

Η μοπθυηική, παιδαγυγική, διδακηική και τςσαγυγική αξία ηυν Παπαμςθιών. Το 

Παπαμύθι ζηο Σσολείο. 

 

Το απόγεςμα ηηρ ίδιαρ ημέπαρ ζηην Αγία Παπαζκεςή θα γίνει η αποκάλςτη ηηρ 

πποηομήρ ηος Απιζηοθάνη Χοςπδάκη. 

 

Σν Κέληξν Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο επραξηζηεί ηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Αξθαινρσξίνπ, 

Καζηειιίνπ θαη Βηάλλνπ θαη ηδηαηηέξσο ηνλ ζεβαζκηόηαην κεηξνπνιίηε θ. Αλδξέα 

γηα ηε ζπλδξνκή ηνπο ζην έξγν ηνπ ΚΔ. ΚΡΗ. ΛΟ. θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ έθδνζε 

ησλ Πξαθηηθώλ ηεο εκεξίδαο Μλήκεο θαη Σηκήο γηα ηνλ Αξηζηνθάλε Χνπξδάθε, ηνλ 

Γήκν Μηλώαο Πεδηάδαο γηα ηελ αξσγή ηνπ, ηελ νηθνγέλεηα ηνπ καθαξηζηνύ 

Αξηζηνθάλε γηα ηε ‘καθαξία’ πνπ πξνζέθεξε πξηλ, θαηά θαη κεηά από ηηο εξγαζίεο 

ηεο εκεξίδαο, ηνπο εηζεγεηέο, ηηο πξνέδξνπο ησλ ζπλεδξηώλ θαη όινπο εθείλνπο πνπ 

ηίκεζαλ ηε κλήκε ηνπ Αξηζηνθάλε θαη παξαθνινύζεζαλ ηηο εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο.  

 

 

                                                                                           Χαληά 5 επηεκβξίνπ 2017  

 

 

 

 

                                      Κώζηαο Μνπηδνύξεο 

 

 

 

 

 

 πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο 

 


