
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

’Άξιοι της Πατρίδας δέν είναι μόνον δσοι, ώς συγγραφείς ή ώς 
έπιστήμονες, ώς πολιτικοί ή ώς πολεμισταί προσφέρουν τάς γνώσεις 
των ή τδ αίμά των διά την εύημερίαν καί εύδοκίμησιν τοΰ Λαοΰ. Με
γάλου ποσοστού ευγνωμοσύνης δικαιούνται έπίσης δσοι συνέβαλον, 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον, είς τήν Ιμπορικήν, βιομηχανίαν, γεωργικήν 
καί γενικώς τήν οικονομικήν άνάδειξιν τής Χώρας.

Είς τήν τελευταίαν ταύτην κατηγορίαν άνήκει καί ή οίκογένεια 
των Καλοκαιρινών, ή όποια συνέβαλε άναμφισβητήτως είς τήν οικονο
μικήν πρόοδον τής Κρήτης. “Οταν κατά τήν τρίτην ή άρχάς τής τέ
ταρτης δεκαετίας τοΰ παρελθόντος αίώνος άπεβιβάσθη είς Μπαλί Μυ- 
λοποτάμου δ ’Ανδρέας Δημ. Καλοκαιρινός, ή Κρήτη, λόγψ κυρίως τών 
συνεχών έπαναστάσεων καί τής καταστροφικής πολιτικής τών Τούρ" 
κων, ήτο οίκονομικώς πολύ καθυστερημένη. Βιομηχανία δέν ύπήρχε. 
Τδ έμπόριον ήτο είς τά σπάργανα. 'Ο εμπορικός οίκος τοΰ Καλοκαι
ρινού, κυρίως, ήνοιξεν τάς έμπορικάς πύλας τής Κρήτης είς τήν Εύ- 
ρώπην καί έκανε καί πάλιν γνωστά τά περιζήτητα κρητικά προϊόντα 
είς τάς άγοράς τής Εύρώπης.

Διά τον λόγον τοΰτον, άλλά καί, κυρίως, διότι ό συγκεντρωθείς 
πλούτος τών Καλοκαιρινών διετέθη, κατόπιν τής τελευταίας θελήσεως 
τοΰ άειμνήστου Άνδρέα Λυσιμ. Καλοκαιρινού, έξ όλοκλήρου διά τήν 
έξυπηρέτησιν φιλανθρωπικών σκοπών, ενδιαφέρει τήν ιστορίαν, ίδίως 
τοΰ 'Ηρακλείου, ή βιογραφία καί ή ιστορία τής οικονομικής άναπτύ- 
ξεως τών Καλοκαιρινών, περί τών όποιων θά άσχοληθώμεν κατωτέρω.

Ή οικογένεια τών Καλοκαιρινών έχει βυζαντινήν τήν προέλευσιν. 
Αύτό τούτο τό δνομα καλοκαιρινός είναι μεσαιωνικόν1. Φαίνε
ται δτι άρχικώς μετηνάστευσεν είς Κρήτην, δπως καί τόσαι άλλαι βυ· 
ζαντιναί οίκογένειαι ’.

Κατά τον 18. αί. μετηνάστευσε, πιθανότατα έκ Κρήτης είς Κύ
θηρα δ Λέων Καλοκαιρινός, ίερεύς, δπου έκτισεν έν τή περιφερεία 
Φρατσίων τό έκ τοΰ δνόματός του όνομασθέν χωρίον Αενταρακιάνικα *.

*) Βλ. λεξ. είς Μέγα Λεξικόν Έλλην. Γλώσσης, Δ. Δημητράκου, Άθήναι 1950. 
2) ’Εν τοϋτοις οικογενειακόν έπίθετον Καλοκαιρινός δέν άπανταται είς τά 

γνωστά μου κείμενα κατά τήν έποχή τής Βενετοκρατίας καί μετέπειτα.
8) Τάς πλείστας τών πληροφοριών τής παρούσης βιογραφίας άρυόμεθα έκ τών
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272 Στέργ. Γ. Σπανάκη

'Ο υ£ός του, ’Αναγνώστης - Δημήτριος, δ Επονομαζόμενος Κολλήσομε

προσωπικών αΰτογράφων σημειώσεων τοΰ ’Ιακώβου Νικολ. Καλοκαιρινοί), Ας έγρα- 
ψεν ούτος εις Σμύρνην τό 1911. 'Ο ’Ιάκωβος ήχο υιός τοΰ Νικολάοι», Αδελφού 
τοΰ Άνδρεα Λ. Καλοκαιρινού (Βλ. οικογενειακόν δενδρον). Έγεννήθη τήν 22 ’Ια
νουάριου 1837 εις τό χωρίον Σταθιάνικα τών Κυθήρων. Είς ήλικίαν 18 έτων, ήτοι 
τό 1855 (19 ’Ιουνίου) ήλθεν εις “Ηράκλειον καί προσελήφθη είς τό άνθοϋν τότε 
έμπορικάν γραφείον τοΰ θείου του, όπου είργάσθη έπί πολλά έτη καί ΰπήρξεν ή 
δεξιά χειρ τοΰ Α. Δ. Καλοκαιρινού.

Ό ’Ιάκωβος ήκολούθησε τά μαθήματα τοΰ έν'Ηρακλείψ “Ελληνικού Σχολείου, 
δπου είχε διδασκάλους τόν Νικόλαον Παρασυράκην καί τόν έκ Κωνσταντινουπό
λεως Νικόλ. Λαμπρίδην. Τήν διπλογραφίαν έδιδάχθη άπά τόν λογιστήν τοΰ θείου 
του Λεωνίδα Κωνσταντινίδην, τά ιταλικά δέ από τόν φίλον τής οικογένειας κα
θολικόν ιερέα Βενεδικτον. Υπήρξε συμμαθητής τά 1857 τοΰ άριστούχου τής τά- 
ξεώς του Σπυρίδ. Βρυσιμιτζάκη, τοΰ Ίωάννου Γεωργ. Καστρινογιαννάκη, υίοΰ τοΰ 
έμπορου Γεωργίου Τσελεπογιωργάκη, τοΰ άκολούθως έπισκόπου Χερσονήσου καί 
είτα αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου Καστρινογιαννάκη, δ δποίος διετέλεσεν έπί 
τετραετίαν Αρχιδιάκονος τοΰ μητροπολίτου Αιτωλοακαρνανίας Γερασίμου Δ. Κα
λοκαιρινού. “Η μόρφωσις τοΰ ’Ιακώβου, ώς άποδεικνύεται έκ τής ανωτέρω βιογρα- 
φικής έργασίας του. δέν ήτο τυχαία, άν μάλιστα ληφθή 5π’ όψει ή εποχή του. 
Είς τήν «Νέαν “Ημέραν» έδηαοσίευσεν είς έπιφυλλίδας παράφρασιν τής μεγάλης 
έπιγραφής τής Γόρτυνος. Σχετικώς μέ τήν έπιγραφήν ταύτην Αναφέρει ώρισμένας 
πληροφορίας είς τά τέλος τής Ανωτέρω βιογραφίας, τάς δποίας μεταφέρω ένταΰθα, 
χάριν τής “Ιστορίας: <Τφ 1857 δ θείος μου Άνδρέας διέταξε να μειαβώμεν, μετά 
tie διακοπάς, μετά τον υίοΰ αύτον Μίνωος, είς τήν έν Άγίιρ Μΰρτονι έπαυλιν 
ανιόν.... ’Ημέραν τινά έπεακέφθημεν τά ερείπια τής μηιροπάΐεως τής Δημοκρα
τίας των Γορτννίων. ’Εκεί, παρά τήν οχ5ην τοΰ ποταμού Γέροντος (έννοεϊ βέβαια 
τόν Λ η) Χίον) ειδον ογκώδες μάρμαρον, /ω μεν ον εν τή γή καί μόνον μέρος αντοϋ 
εύρίακετο έπί τής επιφάνειας. ’Επ’ αντοϋ είοί σκαλισμένα γράμματα, τά όποια οΰτε 
νά άναγνώσωμεν ήδυνάμεθα. Τφ 1835, άπόλονι)ος τής έν Άθήναις I αλλικής Σχο~ 
λής, ον χί φίλα φρονών προς τους Βρήιας, ξενιζόμενος έν τφ οίκο) τον Καλοκαιρι
νού, μετέβη εις Γόρτννα καί αντέγραψε τό άνω τής επιφάνειας κείμενον τοΰ μαρ
μάρου, Τφ δε 1884 ό Ιταλός αρχαιολόγος κύρ. "Αλβερτ (Federico Halbherr) 
έξέχωσεν δλον τό μάρμαρον καί παρέδτοκεν είς τήν έπιοτήμην τό πρότυπον καί ά- 
παράμιλλον αριστοτέχνημα φιλοσοφικής νομοτεχνίας ιοϋ ανθρωπίνου γένους. ’Εγώ 
δε έοπευσα νά παραφράσω καί διαιρέσω τήν νλην κατά τό νεώτερον φιλοσοφικόν 
σύστημα καί έδημοσίευαα αυτό είς Δεκάδελτον τοΰ προφήτου Έπιμενίδου, είς τήν 
έπιφυλλ.ίδα τής φίλης καί αγαπητής *Νέας Ημέρας».

Είς ήλικίαν μόλις 20 έτων Αντικαθιστούσε τόν θεϊόν του είς τό γραφεϊον, 
άπεσφράγιζε τάς έπιστολάς του καί δπέγραφε Αντ’ έκείνου. Έταςίδευσε είς Τουρ
κίαν, Ρουμανίαν, Αίγυπτον, Γαλλίαν καί ’Αγγλίαν, πολλάκις διά λογαριασμόν τοΰ 
καταστήματος τοΰ θείου του. Τά 1865, ότε, μετά τόν θάνατον τοΰ Α. Δ. Καλο
καιρινού, τήν διεύθυνσιν τής έπιχειρήσεως άνελαβεν δ Λυσίμαχος, δ ’Ιάκωβος άπε- 
μακρύνθη έκ τής έπιχειρήσεως δριστικώς, διότι δέν συνεφώνει μετ’ αΰτοδ.

Αί βιογραφικαί του σημειώσεις, μολονότι πιθανόν νά είναι έπηρεασμέναι άπά 
τάς προσωπ.κάς του συμπάθειας ή Αντιπάθειας πράς τά βιογραφούμενα πρόσωπα, 
είναι αύθεντικαί, διότι βασίζονται είς γεγονότα τά όποια έζησεν δ ίδιος.
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ρης, έγκατεστάθη είς τδ χωρίον Στατιάνικα ή Σταθιάνικα 4, τών Κυ
θήρων. Ό Δημήτριος άπέκτησεν έκ δύο γάμων 16 άρρενα καί 2 θήλεα 
τέκνα, εκ των όποιων μας είναι γνωστά: Ό Νικόλαος, ό Παναγιώτης, 
δ Θεόδωρος, ό Μάρκος, ό Γεώργιος, ό ’Αντώνιος5 * 7, ή Εύφροσύνη καί 
ό Άνδρέας. Περί του Άνδρέα τούτου, ό όποιος είναι καί ό κύριος 
κλάδος τοΰ οικογενειακού δένδρου τών Καλοκαιρινών καί γενάρχης τής 
γνωστής έν Ήρακλείφ οικογένειας θά άσχοληθώμεν έν τοϊς κατωτέρω 
έκτενέστερον.

I.-ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

α. παιδική ηλικία και εγκαταςταςις του εις κρητην

'Ο Άνδρέας Δ. Καλοκαιρινός έγεννήθη εις Σταθιάνικα τών Κυθήρων 
τδ 1804. Δεκαετή δντα8 παρέλαβεν αδτδν ί'να υίοθετήση τεχνίτης τις 
έκ Μήλου, έκεΐνος εις τδ κτήμα τού όποιου άνευρέθη τδ περιλάλητον 
άγαλμα τής Αφροδίτης τής Μήλου, τδ άγορασθέν δπό τού Βρέστη άντ'1 
200 σφαντσίκων καί κοσμούν σήμερον τδ Μουσεΐον τού Λούβρου \

4) Έκ τοδ όνόματος τοΰ πολιούχου του χωρίου Άγιου Ευσταθίου τά όποιον 
άπψκίσθη κατ’ άρχήν όπά τοΰ Δημητρ. Λ. Καλοκαιρινού καί τής οικογένειας 
Στάθη.

*) ‘Ο ’Αντώνιος έχειροτονήθη, φροντίδι τοΰ άδελφοΰ του Άνδρέα, διάκονος, 
λαβών τό όνομα Γεράσιμος. “Ο ’Ιάκωβος αναφέρει σχετικώς τά ακόλουθα: «Ό
Άνδρέας ήγόρασε τήν έπαρχίαν Μαλεβιζίου ίπαρά τοΰ Μητροπολίτου Χρυσάνθου 
αντί 90.000 γροσίων, δπως έγκαταστήση αυτόν (τάν Γεράσιμον) άρχιεπίσκοπον 
Κνωσοϋ. Τόν θρόνον τοΰτον κατεΐχεν άλλοτε θείος τής πενθεράς του ’Αργυρής 
Κρασάκη. Ήγόρασε δέ καί πλήρη τήν αρχιερατικήν χύτου στολήν άντί 200 λι
ρών. Άποτυχούσης τής έπιχειρήσεως ταύτης διώρισεν αυτόν οικοδιδάσκαλον τών 
τέκνων του καί ακολούθως τάν άπέστειλε πράς τάν Οικουμενικόν Πατριάρχην 
όστις τόν διώρισε τό 1865 άρχιεπίσκοπον Αιτωλοακαρνανίας».

β) Ή πληροφορία αυτή άναφέρεται ΰπά τοΰ ’Ιακώβου. Πολλάκις άσφαλώς θά 
ήκουσε τήν σχετικήν διήγησιν έκ τοΰ στόματος τοΰ θείου του, «δ όποιος μεθ’ υ
περηφάνειας άφηγεϊτο πολλά επεισόδια τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, καθ’ όν 
χρόνον διέμενεν έν Μήλορ».

7) Χάριν τής ιστορίας τοΰ αγάλματος τούτου, ή όποια σχετίζεται με τάν 
Άνδρέαν Δ. Καλοκαιρινόν, θεωροδμεν σκόπιμον νά μεταφέρωμεν ένταδθα τά κα
τωτέρω σχετικά. «Τήν άνοιξιν τοΰ 1820 εις Μήλον κάποιος χωρικός όνόματι 
Γεώργος, βοηθούμενος καί άπό τάν γ υ ι ό του, έσκαβε τό χωράφι του... Ό χω
ρικός έφώναξε καί άλλους... έβγαλαν τά χώματα πού εμπόδιζαν τήν είσοδον τοΰ 
θόλου... ’Εκεί μέσα ύπήρχε τά άγαλμα τής ’Αφροδίτης. 'Ο Γεώργος... βοηθούμενος 
καί άπό τόν γυιό του καί μερικούς άλλους χωρικούς, μετέφερεν είς τήν καλύβην 
του... τά άγαλμα τής αιώνιας θεάς...». (Βλ. Φιλολογικόν Περιοδικόν Μεγάλης 
Έλλην. ’Εγκυκλοπαίδειας, άριθ. 16, σ. 9).

Έάν ή πληροφορία τοΰ Ιακώβου, ότι δ έκ Μήλου τεχνίτης—δ όποιος παρέ-

KPHTIKA ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ' 13
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Άπέθανεν δμως πρίν ή υιοθέτηση αύτόν καί δ Άνδρέας ήναγκάσθη νά 
μετέρχεται εδς Μήλον τον πλανόδιον έμπορον, μετά τοΰ νεωτέρου ά- 
δελφοΰ του Γεωργίου, τον όποιον Ικάλεσεν έκ Κυθήρων.

Ή εκρηξις τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 ευρε τόν Άν- 
δρέα είς Μήλον, δπου έγένετο τροφοδότης τών άγγλικών καί γαλλικών 
πολεμικών πλοίων, τών καταπλεόντων είς τόν λιμένα τής νήσου. Έκ 
Μήλου όρμώμενος έπεσκέφθη διαφόρους τόπους τής ’Ανατολής, την 
Σμύρνην κλπ., δπου συνήψε σχέσεις μετά διαφόρων έμπόρων, ώς καί μετά 
τοΰ συμπατριώτου του Χατζή Ίωάννου Περίνη. Άργότερον έγκατέλειψε 
τήν Μήλον καί έγκατεστάθη μετά τοΰ άδελφοΰ του Γεωργίου8 έν Κρή-

λαβε τόν Άνδρέα έκ Κυθήρων διά νά τόν υιοθέτησή—ήτο άτεκνος καί δτι είς τό 
κτήμά του άνευρέθη τό άγαλμα τής ’Αφροδίτης, δ γυιός τοδ μηλιού Γεώργου 
δέν ήτο άλλος άπά τόν Άνδρ. Λ. Καλοκαιρινόν, δ δποΕος, δεκαεξαετής τότε, ήτο 
είς θεσιν νά βοηθήση τόν θετόν πατέρα του. 'Ο ’Ιάκωβος αναφέρει καί τά έπόμε- 
να : <Έάν 6 Ιδιοκτήτης τον γηπέδου δεν ήΟελεν άποβιώοη προ της έχτελέσεως τής 
πράξεως τής νίοΰεσίας του Άνδρέα, ή *Αφροδίτη #ά έγένετο κτήμα τής οικογέ
νειας τών Καλοκαιρινών*.

Τό άγαλμα τής ’Αφροδίτης τής Μήλου, τό όποιον είναι σήμερον «le plus 
riche joyau du Musee de Louvre» (Revue Contemporaine, t. I, 1852, pp. 
130 - 132) ήγοράσθη δπό τοΰ Brest, agent consulaire de France a Milo είς 
τιμήν fort mediocre (1500 fr.) διά λογαριασμόν τοΰ marquis de Riviere, am· 
bassadeur de France a Constantinople, δ δποΕος τό έδώρισεν είς τόν βασιλέα 
τής Γαλλίας Louis XVIII τήν 1 Μαρτίου 1821. Τά άγαλμα, ώς φαίνεται, ήτο 
ακέραιον «δπως βεβαιώνει δ υιός τοΰ εδρόντος αύτά χωρικοδ» (βλ. Μεγάλ. Έλλην. 
’Εγκυκλοπαίδειαν, τ. ΣΤ' σ. 358)—δηλαδή δ Άνδρέας Δ. Καλοκαιρινός—καί έκ τών 
έλλειπουσών χειρών ή μέν δεξιά άνέσυρε προς τά εμπρός τόν χιτώνά της, ή δέ 
αριστερά, τεταμένη πλαγίως καί πράς τά άνω, έκράτει τό μήλον τής έριδος, έπα· 
θλον τοΰ άγώνος τοδ Πάριδος. Κατά τήν παραλαβήν του δμως &πά τοΰ γραμμα- 
τέως τής Γαλλικής ϋρεσβείας τής Κωνσταντινουπόλεως vicomte de Marcellus, 
τό πλήρωμα τοΰ γαλλικού πολεμικού, τό δποϊον τά παρέλαβε, συνεπλάκη μετά 
τών 'Ελλήνων, οί δποΕοι είχον συσκευάσει τά άγαλμα διά νά τό μεταφέρουν είς 
Αθήνας, ώς κτήμα καί κειμήλιον έθνικόν, καί κατά τήν συμπλοκήν ήκρωτηριά- 
οθησαν αί χεΕρές του. (Βλ. καί Etienne Μ i c h ο n, La Venus de Milo, Re
vue des Etudes Grecques, t. XIII, Paris 1900, pp. 302 - 370)

s) Ό Γεώργιος έγκατεστάθη άργότερον εις Ρέθυμνον εμπορευόμενος, καί έγινε, 
συστάσει τοΰ άδελφοΰ του, ϋπσπρόξενος τής Ελλάδος, τής ’Αγγλίας έπί 18 έτη, 
τής ’Ιταλίας καί πράκτωρ τής 'Εταιρείας τών ’Οθωμανικών φάρων. *0 Γεώργιος 
άνεμείχθη ένεργώς, δπως φαίνεται, είς τάς έπαναστάσεις τής Κρήτης. "Εγγραφά 
του τής περιόδου έκείνης, σχετιζόμενα μέ τήν έπανάστασιν 1866-69, εδρισκόμενα 
είς τά Άρχεΐον Κορωναίου, έχρησιμοποίησεν δ Ίωάν. Μ α μ α λ ά κ η ς είς τήν 
μελέτην του: «Ό Πάνος Κορωναΐος καί ή έκστρατεία του Όμέρ στό Λασίθι» 
(1866 - 9). (Βλ. «Κρητικά Χρονικά», τ. Ε’ σσ. 182, 183, 195 καί Τιμοθ. Β ε ν έ ρ η, 
τό Άρκάδι διά μέσου τών αιώνων, Άθήναι 1938 σσ. 156, 183, 206). Ό έμπορικάς 
οίκος του έπτώχευσε τά 1867 Ι^εκα τής έπαναστάσεως και δ Άνδρέας προσέλα- 
βεν είς τήν υπηρεσίαν του τούς υιούς του Δημήτριον καί Εΰάγγελον.
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τηΒ, εις τόν δρμον Μπαλίπαρά τό Φόδελε, τόν κατεχόμενον τότε 
παρά των έπαναστατών, δπου έμπορεύετο. Μετά τήν καταστολήν τής 
έπαναστάσεως Ιν Κρήτη δ Άνδρέας έγκατεστάθη εις τδ Ηράκλειον τό 
1830, φέρων μεθ’ έαυτοΰ δλα σχεδόν τά κοινά μετά τοΰ άδελφοϋ του 
κεφάλαια, ένθα ήρχισε τήν εύρεΐαν καί κερδοφόρον εμπορικήν σταδιο
δρομίαν του.

Νέος, μέ έλαχίστας γραμματικάς γνώσεις, ξένος εύρέθη έν μέσφ 
κοινωνίας έν τή όποια έπικρατοΰσε τό τουρκικόν στοιχεΐον. Ό πληθυ
σμός τής Κρήτης τό 1837 άπετελεΐτο άπό 127.000 Τούρκους και
125.000 Χριστιανούς. Ό στρατός τοϋ Ίμπραήμ, τοϋ δποίου ήγοϋντο 
Γάλλοι έξωμόται, είχε καταστρέψει τάς άστικάς καί άγροτικάς περι
ουσίας των Χριστιανών άπ’ άκρου εις άκρον τής νήσου καί ή επιτό
πιος παραγωγή ήτο άνεπαρκής διά τήν διατροφήν των κατοίκων. Ή 
σπάνις τοΰ χρήματος καί ή παντελής έλλειψις δικαιοσύνης είχον αφή
σει έλευθέρους τούς τοκογλύφους, οί όποιοι έτόκιζον πρός 30 καί 
40 %. Ή Κρήτη ούδεμίαν έπικοινωνίαν είχε μέ τήν Ευρώπην.

Εις τοιοΰτον περιβάλλον φυσικόν ήτο νά προοδεύση άμέσως μία 
διάνοια έπιχειρηματική, ώς τοΰ Καλοκαιρινού. Οδτος διά τοΰ γάμου 
του μετά τής πλούσιας Κρητικοπούλας Κρασάκη έθεσε τάς βάσεις τής 
άστικής καί άγροτικής του περιουσίας καί διά τοΰ συνεταιρισμοΰ του 
μέ παλαιούς καί άνεγνωρισμένους έμπορους καί βιομηχάνους, τον Φραγ
κολεβαντίνον Ίωάν. Τττάρ καί τον Τοΰρκον Ναζίφ, έθεσε τάς βάσεις 
των έμπορικών, βιομηχανικών, ναυτικών καί τραπεζιτικών του έπιχει- 
ρήσεων. Οδτω άνεδείχθη ώς ό κύριος έκπρόσωπος τοΰ κρητικοΰ έμπο- 
ρίου είς τό έξωτερικόν. Συνδυάσας τήν άγγλικήν του προστασίαν, ώς 
Τόνιος, μέ τήν προσωπικήν φιλίαν τοΰ Μουσεαφά Ναϊλή ΙΊασά, ήδυ- 
νήθη νά προστατεύση τά δικαιώματα καί τά διεθνή προνόμια τής άτε- 
λείας του άπέναντι τής τουρκικής κακοδιοικήσεως. Ηύξησε τήν άστι- 
κήν καί άγροτικήν περιουσίαν του διά νέων αγορών, έχων ώς αρχήν 
νά μετατρέπη κατ’ έτος ώρισμένον ποσοστόν τών κερδών του είς άκί- 
νητον περιουσίαν. Έφήρμοσεν είς τά κτήματά του τήν μεγάλην καλ
λιέργειαν καί φυτοκομίαν καταστήσας αύτά γεωργικάς σχολάς καί φυ
τώρια τής νήσου. Είσήγαγε τον τύπον τών γαλλικών έλαιοτριβείων είς 
Κρήτην καί άνέπτυξε τήν μόνην τότε βιομηχανίαν τοΰ τόπου, τήν σα
πωνοποιίαν. Έφώπλισεν έμπορικόν στόλον καί ήνοιξε τούς λιμένας τής 
Εύρώπης είς τό κρητικόν έμπόριον. Τό γραφεΐον, τέλος, τών έπιχει- 9

9) Πότε ακριβώς ήλθεν δ Καλοκαιρινός εις Κρήτην είναι άγνωστον. Πάντως 
φαίνεται δτι ήλθε διαρκοόσης τής έπαναστάσεως.

,0) “Ορμος τοΰ Μυλοποτάμοο.
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ρήσεών του ύπήρξε σχολή διά τους δπαλλήλους του, οί'τινες φεύγοντες, 
κατελάμβανον σπουδαίας θέσεις είς τήν οικονομικήν ζωήν τής χώρας 
καί τοΰ έξωτερικοΰ. Ούδείς έξήρχετο τής υπηρεσίας τοϋ Καλοκαιρινοί» 
άνευ περιουσίας ".

Άρχικώς, τδ 1830, συνειργάσθη μετά τοΟ Ίωάννου Ίττάρ. Επει
δή δμως οδτος έπτώχευσεν ‘2, δ Καλοκαιρινός ΐδρυσεν Ιταιρείαν μετά 
τίνος Εβραίου έκ Κερκύρας, μετερχομένου τον ιατρόν, δνόματι Μορ· 
δών18. 'Η έταιρία «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ - ΜΟΡΔΩΝ» άνήκεν είς ’Άγγλους υπη. 
κόους, ώς ήσαν δ Καλοκαιρινός καί δ Μορδών, ώς καταγόμενοι έξ 
Επτάνησου, τήν όποιαν κατεΐχον τότε οΕ ’Άγγλοι. ’Έχουσα δθεν τήν 
άγγλικήν προστασίαν ήνοιξε τάς πόλας τής Κρήτης είς τους εδρω- 
παίους έμπόρους, καί έχρησίμευσεν είς αύτούς ώς παραγγελιοδόχος, 
άποκομίσασα άμύθητα κέρδη. Άποθανόντος τοΰ Μορδών δ Καλοκαίρι, 
νός ί'δρυσεν τό 1848 νέαν εταιρίαν δπό τήν επωνυμίαν «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑ

ΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ», προσλαβών ώς συνεταίρον τον μέχρι τότε γραμ
ματέα του Γεώργιον Κρασάκην Τήν έπωνυμίαν ταύτην διετήρησεν 
καί μετά τήν άποχώρησιν τοΰ Κρασάκη τά 1851, μέχρι τέλους τής 
εμπορικής του σταδιοδρομίας.

'Ο Άνδρέας Δ. Καλοκαιρινός δεν είχε μεγάλην μόρφωσιν, άλλά, 
χάρις είς τό εμπορικόν καί Ιπιχειρηματικόν του πνεΰμα, ώργάνωσε 
τίν μεγαλύτερον έμποροβιομηχανικόν - ναυτικόν - τραπεζιτικόν οίκον 
έν Κρήτη, δστις, κατά τά μέσα τής 19ης έκατονταετηρίδος, κατέστη 
ή καρδία τής οικονομικής ζωής τής Κρήτης, τής όποιας οί παλμοί 
ήσαν αισθητοί δχι μόνον είς τήν νήσον άλλά καί είς τό Ιξωτερικόν, * 19

“) 'Ο πρώτος γραμματεύς καί ακολούθως συνεταίρος του Γεώργ. Κρασάκης 
άπεκόμισεν έκ της έργασίας του 300.000 φράγκα καί μετηνάστευσεν είς ’Αθήνας. 
Ό διάδοχός του Λέων. Κωνσταντινίδης έκλήθη καί ύπηρέτησεν ώς γραμματεύς 
τοϋ μεγάλου οίκου Πέτρου Ράλλη καί άκολούθως πρώτος λογιστής τής Τραπέζης 
Θεσσαλίας. Καί δ διάδοχος τούτου Κωνστ. Ε. Μοάτσος άνέλαβε τήν διεύθυνσιν 
χιεωγράφων τοϋ οίκου Ζερβουδάκη εν ’Αλεξανδρείφ.

19) 'Ο Ίττάρ έφόρτωσε πλοϊον έκ διαφόρων έμπορευμάτων προοριζομένων διά 
Τεργέστην. Είς συνεταίρος του δμως δ όποιος συνώδευε τό φορτίον διηύθυνε τό 
πλοίον πρός τήν Μαύρην Θάλασσαν, καταχρασθείς τήν αξίαν των έμπορευμάτων. 
Οΰτω δ Ίττάρ έπτώχευσε καί έμεινε χρεώστης είς τον Καλοκαιρινόν 90.000 
γρόσια.

1Β) Οδτος, έπαγγελόμενος τάν ιατρόν είς Θεσσαλονίκην, ένυμφεύθη τήν χήραν 
Φανή Κα»ταντζόγλου. Κατελθών δέ είς τά ‘Ηράκλειον διωρίσθη ιατρός είς τήν 
στρατιωτικήν δπηρεσίαν τοΰ κατέχοντος τότε τήν Κρήτην Μωχάμετ ”Αλη τής 
Αίγυπτου. 'Ο υιός του Θεμιστοκλής ύπηρέτησεν έπίσης ώς φαρμακοποιός.

'*) 'Ο Κρασάκης οδτος ήτο Χίος τήν καταγωγήν, θετός υίός τοΰ Τζελεπή 
’Αντωνάκη Κρασάκη καί τής συζύγου του Φρόσως, άγορασθείς παρ’ αύτών είς 
Κωνσταντινούπολή τό 1822, οτε έπέστρεφον έκ Ρωσίας, όπου είχον έγκατασταθή.
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άπδ Μασσαλίας μέχρις ’Οδησσού καί άπδ Τεργέστης μέχρις ’Αλεξάν
δρειάς, δπου ησαν εγκατεστημένα τά γραφεία των ανταποκριτών καί 
αντιπροσώπων του “.

'Ο Καλοκαιρινές δεν περιώρισε τήν δρασίν του μόνον είς τδ έμπό- 
ριον. ’Ανέπτυξε καί εβελτίωσε σοβαρώς τήν νεαράν τότε έν Κρήτη βιο
μηχανίαν τοΟ σάπωνος16, εισαγαγών πρώτος τήν χρήσιν τής αγγλικής 
σόδας διά τήν κατασκευήν του. Έδημιούργησεν έμπορικόν στόλον, ό 
όποιος ηυλάκωνε τήν Μεσόγειον, μεταφέρων τά κρητικά προϊόντα μέ. 
χρι των μεγάλων λιμένων τής Εδρώπης, άπδ Μασσαλίας μέχρις ’Οδησ
σού ”.

Έτερος κλάδος Ιπιχειρήσεως είς τον όποιον έπεδίδετο ό Καλοκαι
ρινός ήτο δ τραπεζιτικός. Τήν έποχήν εκείνην δεν ύπήρχεν έν Κρήτη 
τράπεζα καί τδ γραφειον τής έταιρίας «Καλοκαιρινός & Σία» έξετέλει * *

*5) Οί σπουδαιότεροι τών άνταποκριτών καί των αντιπροσώπων του έν τφ 
εξωτερικψ ήσαν κατά το πλεϊστον έπτανήσιοι. Εις τό Ταϊγάνιον 'ήτο ό Μαρίνος 
Βαλλιανος, είς τό Λονδϊνον οί Αδελφοί Βαλλιάνοι, είς τήν Μασσαλίαν δ Άνδρέας 
Βαλλιανος, είς Μάνχεστερ δ Παΰλος Ταμβάκης, είς Τεργέστην δ Δημήτριος Το- 
πάλης, είς Βραΐλαν ό Παναγ. Τσάκωνας, είς 'Οδησσόν δ Γεώργ. Βουτσινας, είς 
Κωνσταντινούπολή οί Γρηγ. Κούπας καί Θωμάς Σβορώνος, είς Σμύρνην δ Χατζή 
Ίωάν. Περόντης, είς Αλεξάνδρειαν δ Νικήτ. Τζάνες.

*6) Ό Καλοκαιρινός συνέστησεν έταιρείαν Σαπωνοποιίας μετά του Ναζίφ 
’Αγά Γπά τά δνομα τούτου: Ναζίφ, δ κρητικός σάπων έν ταϊς άγοραίς τής 
’Ανατολής άπέκτησεν άρίστην φήμην. Μετά τάν θάνατον τοΰ Ναζίφ δ Καλοκαι
ρινός συνέστησεν νέαν έταιρείαν Σαπωνοποιίας μετά τοΰ γαμβρού τοΰ Ναζίφ, 
τοΰ Τεφήκ βέη Καλουπζουζάκη, τής δποίας διώρισε διευθυντήν τάν Φραγκίσκον 
Ψαρουδάκην. Άργότερον Εδρυσεν ίδιον σαπωνοποιείον, έκεί δπου δ έγγονός του 
Άνδρέας ψκοδόμησε τό οίκημα τοΰ Οικονομικού Συσσιτίου είς τήν δδόν Μονής 
Άγκαράθου παρά τάν Άγιον Δημήτριον. Έμίσθωσε δέ καί τά σαπωνοποιείον τοΰ 
Ζαφέρ βέη Βραζεράκη, ώστε νά είναι είς θεσιν νά κατασκευάζη μηνιαίως 40 - 50 
τόνους σάπωνος.

Τά δλικά τά δποϊα έχρησιμοποίει διά τήν κατασκευήν τοΰ σάπωνος ήσαν, κα
τά τάς πληροφορίας τοΰ ’Ιακώβου Καλοκαιρινού : 1) έλαιόλαδον καθαρόν καλού- 
μενον «μερκαντύλιον», 2) άσβεστος, 3) νατρόνιον, είσαγόμενον έξ Αίγύπτου, 4) 
τσουράκι, είσαγόμενον επίσης έξ Αίγύπτου. Άργότερον είσήγαγεν δ Καλοκαιρινός 
τήν χρήσιν τής αγγλικής σόδας αντί νατρονίου. (Σχετικώς μέ τήν βιομηχανίαν 
καί έμπορίαν τοΰ σάπωνος έν Κρήτη βλ. Στέργ. Γ. Σ π α ν ά κ η, Ή Διαθήκη τοΰ 
Άνδρέα Κορνάρου είς «Κρητικά Χρονικά» τ. Θ' σ. 474 καί Στέφ. Ξανθουδίδη 
Χριστιανικά! έπιγραφαί Κρήτης έν ΕΕΒΣ, τ. Δ', Άθήναι 1927, σ. 108).

”) Είχε δύο γολέτας ύπά δθωμανικήν σημαίαν καί Τούρκους πλοιάρχους, χά- 
ριν άσφαλείας. Μίαν βομβάρδαν, μετά τοΰ δδραίου Ποτλή. "Ενα τροχαντήριον, 
μετά τοΰ Παπαφραγκίσκου. Μίαν γαλλικήν γολέταν ιδιόκτητον καί έτέραν μετά 
τοΰ κασίου πλοιάρχου Μιχαήλ Χατζή Νικολάου καί Ινα βρίκιον. Είχεν έπίσης 
συνεταιρικούς μετά πλοιάρχων μωαμεθανών τρία πλοιάρια μικρας χωρητικότητος, 
διά τήν άκτοπλοίαν τής Νήσο .
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άπάσας τάς τραπεζιτικάς έργασίας ,β. “Εν δλίγοις δ Καλοκαιρινός έπ’ 
άρκετόν χρονικόν διάστημα έμονοπώλησε σχεδόν τό έξαγωγικόν καί 
εισαγωγικόν έμπόριον τοΰ Ηρακλείου, παραμερίσας τούς άλλους έμπο
ρους συναδέλφους του ,9. Ή ύπογραφή του, γνωστή είς τούς περισσο
τέρους οίκους των λιμένων τής Μεσογείου καί τής “Αγγλίας, ένέπνεεν 
έμπιστοσύνην.

Β. ΜΟΡΦΩΣ1Σ

'Ο Ά. Δ. Καλοκαιρινός είχε διδαχθή είς τα Κύθηρα να άναγιγνώ- 
σκη καί νά γράφη την κοινήν έλληνικήν γλώσσαν. Άνωτέραν παιδείαν 
δεν είχε. 'Ωμίλει δμως εύχερώς, αν όχι όρθώς τήν ίταλικήν γλώσσαν 
καί έγνώριζε λέξεις γαλλικάς, τάς όποιας άνεμείγνυε μετά τών ίταλι- 
κών, κατασκευάζων οίίτω ίδιαν διάλεκτον, τήν όποιαν μόνον αύτός καί 
ό ίδιαίτερός του γραμματεύς Βικέντιος Μοράρης ήννόουν. Τό σπουδαι- 
ότερον προσόν τό όποιον τόν έβοήθησε νά άναδειχθή τόσον ήτο ή διαύ
γεια καί ή διορατικότης τοΰ πνεύματός του καί τό έμφυτον έπιχειρη- 
ματικόν του δαιμόνιον. Διετήρει πάντοτε στενάς σχέσεις μετά τοΰ άγ- 
γλικοΰ προξενείου ως Ίόνιος, μετά τοΰ έλληνικοΰ ώς 'Έλλην, μετά τοΰ 
ρωσικοΰ ώς όρθόδοξος χριστιανός καί μετά τοΰ αύστριακοΰ ώς άντι- 
πρόσωπος τών Δύο Σικελιών. “Αναμφισβήτητα τόν έβοήθησε καί ή 
γνωριμία του καί αί φιλικαί σχέσεις του μετά τοΰ Μουσταφά Ναϊλή 
Πασά.

Γ· Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ

Ό Ά. Δ. Καλοκαιρινός διωρίσθη έν Ήρακλείφ ύποπρόξενος 
τών Δύο Σικελιών τοΰ βασιλέως Φερδινάνδου τοΰ II, τοΰ έπονομαζο- 
μένου Μπόμπα * 19 20, καί οίίτω άπέκτησε καί τό προνόμιον τής διεθνοΰς 
άσυλίας καί έτεροδικίας. Προνοών πάντοτε διά τήν άσφάλειαν τών 
συμφερόντων τοΰ οίκου του έξηγόρασε διά τόν υίόν του Λυσίμαχον τό 
“Αγγλικόν Τποπροξενεΐον έν Ήρακλείφ τό 1859, μετά τόν θάνατον 
τοΰ μέχρι τότε υποπροξένου τής “Αγγλίας έν Ήρακλείφ Ίωάννου 
Ίττάρ, τοΰ πρώην συνεταίρου του. Ή άπόκτησίς τοΰ τίτλου τούτου όχι

,8) "Ο Καλοκαιρινός έχορήγει δάνεια κοινά είς φερέγγυους όφειλετας πρός 12 
καί 1Β ο)ο. Ό ίδιος έδανείζετο μέ μετριώτερον τόκον. Σπουδαία κεφάλαια διέθετεν 
έπίσης είς ναυτοδάνεια πρός 30 ο)ο, έκ των όποιων άπεκόμιοεν αμύθητα κέρδη.

19) Έν 'Ηρακλείφ δπήρχον τότε τρία άλλα έμπορικά καταστήματα μέ χρη
ματικά κεφάλαια έκαστον ούχί κατώτερα τών κεφαλαίων τοΰ Καλοκαιρινού. Τοΰ 
Γεωργ. Καστρινογιαννάκη, τοΰ Μιχαήλ Διαμαντίδη καί τοΰ Δημητρ. Βολονάκη, 
αυγγενοΰς τοΰ Μουσταφα Να'ίλή Πασα.

J0) Ferdinando II, detto re Bomba, 1830- 1859. (βλ. Melzi Diziona- 
nario, Milano).
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μόνον Ιξησφάλισεν τά συμφέροντα του άλλά καί τά επεξέτεινεν. Έάν, 
μετά την Ένωσιν της ‘Επτάνησου μετά της Ελλάδος (1863) δεν έκα- 
λύπτετο ό οίκός του υπό της άγγλικης σημαίας, θά κατεστρέφετο. Του
ναντίον αί κρητικαί Επαναστάσεις τοΰ 1866, 1878 κλπ. ηυξησαν την 
περιουσίαν των Καλοκαιρινών.

Ό Καλοκαιρινός διετήρει πάντοτε άρίστας σχέσεις μέ τους ξένους 
καί δη μέ τούς 'Άγγλους, τούς όποιους πολλαπλώς εξυπηρέτει2Ι.

Δ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

‘Ο Ά. Δ. Καλοκαιρινός ένυμφεύθη τό 1835* 22 την νεωτάτην, 15 
μόλις έτών2", Μαρίαν Κρασάκη, δρφανήν πατρός, θυγατέρα της χήρας

*·) "Οταν δ Captain Τ. A. Β. Spratt εύρίσκετο, επί δλόκληρον δεκαετίαν, 
εις Κρήτην (1851 - 1860) διά τήν σύνταξιν τοΰ περίφημου χάρτου τής νήσου, δχι 
μόνον έφιλοξενήθη δπό τοΰ Καλοκαιρινού άλλά καί έβοηθήθη παρ’ αΰτοΰ διά τήν 
παραλαβήν τών περιφήμων σαρκοφάγων τής Ιεραπέτρας. 'Ο Σπράτ, εΰγνωμονών 
τούτον αναφέρει εις τό βιβλίον του τά έπόμενα: 1 was particularly indebted 
to the father of our respected Vice - Consul at Candia, Signor Calocherino, 
for his influence on the occasion — a loyal Ionian who highly appreciated 
the British protectorate, and took every opportunity of showing that he did 
so; (’Ίδ., Captain T. A. B. Spratt, Travels and Researches in Crete, 
London 1865, vol. I, pp. 287).

Έδώ νομίζω δτι έπιβάλλεται, χάριν τής ιστορίας, νά παραθέσω δ,τι σχετικώς 
αναφέρει δ ’Ιάκωβος Καλοκαιρινός δ όποιος είναι σύγχρονος τών γεγονότων (1860), 
περί τών σαρκοφάγων αύτων. «...Ό εν Ίεραπέτρφ Έμμαν. Χλουβεράκης ά- 
νεϋρεν εν τφ κτήματι αΰτοΰ δύο ελληνικός σαρκοφάγους μετά καλυμμάτων και έξω- 
&εν αναγλύφων (βλ. άπεικόνισιν εϊς 2 π ρ ά τ τ, Ι,.σσ. 279 καί 281). Ό ευφυέστα
τος Ιδιοκτήιης έκήρυξεν ένεκα φιλοδοξίας δτι δεν Οά πωλήαη το εύρημά του εις 
οίανδήποτε τιμήν, ΐνα άναγκάζωνται οί Ευρωπαίοι αρχαιολόγοι νά έπιακέπτωνται 
αυτόν. Άλλ’ ό παντοκράτωρ τότε τής ’Ανατολής Βοΰλβερ, πρεσβευτής τής ’Αγ
γλίας, έφράντισε και έφωδιάσ&η δι ’ ενός σουλτανικοϋ φιρμανίου, δυνάμει τοΰ ό
ποιου εις οΰδενα άλλον έπετρέπετο νά έξαγάγη τάς δύο σαρκοφάγους εκ τής Κρή
της, πλήν τής ’Αγγλικής Κυβερνήαεως. Άποΰανόντος τοΰ Χλουβεράκη ή Αγγλική 
Πρεσβεία ήρώτηαε τούς κληρονόμους αΰτοΰ διά τοΰ εν Ήρακλείφ ΰποπροξένου 
αυτής (δηλαδή τοΰ Λυσ. Καλοκαιρινού), έάν δέλωαι νά πωλήαωσι τάς σαρκοφάγοι ς 
Άποκριδέντων δε καταφατικώς κατέπλευαεν ό Σπράττ με τήν κΜεδίναν» του εις 
τήν παραλίαν τής 'Ιεραπέτρας και παρέλαβε τό άγορασΰέν εμπόρευμα».

22) Τά έτος των γάμων του δέν άναφέρεται είς τά βιογραφικά σημειώματα 
τοΰ ’Ιακώβου Καλοκαιρινού. Είς σημειωματάριον δμως τής ’Αργυρής Κρασάκη, ώς 
μέ πληροφορεί δ κ. Λέων Καλοκαιρινός, άναφέρεται, δτι ή κόρη της ιΜαργιόρ ι 
Κ ράσο πούλα έ νυμφεύει) η τήν 3 Φεβρουάριου 1835 τον κ. Άνδρέαν Καλοκαιρινόν».

30) *Η Μαρία άπέθανε τήν 21 Μαίου 1852, είς ήλικίαν 32 μόλις έτών. Θά 
έγεννήθη δθεν τό 1820. Συνεπώς κατά τό έτος των γάμων της ήτο 15 έτών. 'Ο 
γάμος έγινε τή συστάσει τοΰ προξένου τής Αύστρίας πράς τήν χήρα Κρασάκη, 
τήν δποίαν έπροστάτευεν οδτος.

Ή Μαρία Άνδρ. Καλοκαιρινού, τό γένος Κρασάκη, έτάφη έντός τοΰ περιβόλου
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’Αργυρής Κρασάκη “. Διά τοΰ γάμου τούτου άπέκτησεν ικανήν αστι
κήν καί άγροτικήν περιουσίαν—τό Σκαλάνί ήτο φέουδον τής Κρασάκη 
—ή'τις όπήρξεν ή βάσις τής κολοσσιαίας κτηματικής του ιδιοκτησίας, 
τήν όποιαν έπολλαπλασίαζε κατ’ Ιτος δι’ άγορών. Άπαράβατον έτή- 
ρει τήν άρχήν καθ’ δλον τον βίον του να διαθέτη έτησίως δι’ αγοράς 
άκινήτων τό ή'μισυ τών κερδών του. ΕΕς τήν πόλιν τοΰ Ηρακλείου ά- 
πέκτησε τόσας οικοδομάς, ώστε νά διατηρή ώς τακτικόν του υπάλλη
λον ειδικόν μηχανικόν. ‘Η άγροτική περιουσία του δπήρξεν έπίσης 
κολοσσιαία. ’Εκτός τοΰ οικογενειακού μετοχιού εις τό χωρίον Σκαλά- 
νι, τοΰ μετοχιού Δρακουλιάρη, τοΰ μετοχιού παρά τό δρος Γιουκτάκι, 
ήγόρασε καί τό μέγιστον των κτημάτων τοΰ Μουσταφά Ναϊλή πασά S5.

τοΰ Σιναϊτικοδ ναοδ τοΰ "Αγίου Ματθαίου. Μετά τήν άνέγερσιν τοΰ οικογενειακού 
τάφου των Καλοκαιρινών εις τό νέον Νεκροταφείου τοΰ Άγ. Κωνσταντίνου, άνε- 
κομίσθησαν τά όστα της καί άπετέθησαν εκεί. "Επί τής έπιτυμβίου πλακάς δπάρ" 
χει τά ακόλουθον έπίγραμμα:

Έπιτνμβιον Μαρίας αυζύγον Άνδρέου Καλοκαιρινού, άποβ ιωσάοης την 21 
Μαΐον 1852 sis ηλικίαν 32 ετών,

Παρία λίθος λάρνα'ξ άψυχον ήδη 
χρηστής συζύγου εγκλείει σώμα 
δλης * * οδοιπόρος ας μην παρίδη 
τό μαϋρον μνήμα με κρνον ομμα 
πεντάδος τέκνων κρουνοί δακρύων 
θλίψεις καί πόνοι πατρός άθλιου 
πρόξενοι πένθους καί κλαυθμών μαυρίων** 
έγιναν όλου τοΰ Ηρακλείου.

*) 'Η λέξις δλ.ης είναι σφάλμα τοΰ γλύπτου άντί τοΰ άρθοΰ πλήν.
**) Δεύτερον σφάλμα τοΰ γλύπτου δ όποιος έγραψε μαυρίων άντί μυρίων.
*0 Μ. Γ. Παρλαμας, δημοσιεύων «τά "Ημερολόγιου τοΰ Κωνσταντίνου Κοζύρη» 

άναφέρει δτι «δ Άνδρέας Καλοκαιρινός (1804 - 1864) συνεζεύχθη τήν Μαρίαν Δια- 
μαντίδου», συγχέων προφανίδς τήν Μαρίαν Κρασάκη μέ τήν Άριστέαν Δ ι α- 
μαντίδου, σύζυγον τοΰ Λυσιμάχου Καλοκαιρινού (βλ. Μ. Γ. Παρλαμα, τά 
Ήμερολόγιον τοΰ Κωνστ. Κοζύρη, Κρητικά Χρονικά, Α' σ. 358, δποσ. 9).

24) 'Η χήρα ’Αργυρή Κρασάκη άνήκεν εις μεγάλην φραγκοκρητικήν οικογέ
νειαν. Οί Τοΰρκοι είχον φονεύσει τάν σύζυγόν της καί οκτώ αδελφούς του. Ήτο 
έξοχος οικοδέσποινα. Έκοσμεϊτο διά μεγάλων φυσικών καί έπικτήτων προσόντων: 
εύγενής, φιλάνθρωπος, έλεήμων, φΗλόφρων, εύσεβής πράς τά θειον καί ανεξίθρη
σκος. Έξετέλει καθήκοντα «πρεσβευτοΰ» παρά τψ γαμβρψ της, διά λογαριασμόν 
Χριστιανών καί Μωαμεθανών μητέρων, πράς προσταιίαν τών συζύγων ή των τέ
κνων αύτών. Είχε τεραστίαν αστικήν καί άγροτικήν περιουσίαν, τήν δποίαν άξιο- 
ποίησεν δ μοναδικός κληρονόμος γαμβρός της. Διετήρει μεγάλην καί πλουσίαν πΓ 
νακοθήκην έξ Ιερών εικόνων, άνηκουσών ιδίως εις τάν θείόν της μητροπολίτην 
Κνωσοδ. Άπέθανε εις ήλικίαν 117 έτών, τά 1871, δοκιμάσασα τήν πικρίαν τοΰ 
θανάτου, έκτάς τών ώς άνω καί τής θυγατρός της, τοΰ γαμβροΰ της καί τριών 
έγγονών της. "Γπήρξεν δ θεμέλιος λίθος τοΰ οίκου τών Καλοκαιρινών.

*5) 'Ο άλβανάς Μουσταφα Ναϊλή Πασας, τής αΰτής περίπου ήλικίας μέ τάν
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ιό γνωστόν μέ τό όνομα Γιοφυράκια 2β, άποτελούμενον εκ μεγάλης ε- 
κτάσεως άγρών, πολλών χιλιάδων έλαιοδένδρων, εκτεταμένων άμπελο- 
φυτειών, μελισσουργείου κλπ.

Ό Καλοκαιρινός, ως πρώτος έν τη κοινωνία Ηρακλείου, ήγεΐτο 
είς τάς πράξεις της άγαθοεργίας καί της φιλανθρωπίας. Υπέρ τών θυ
μάτων τοΰ μεγάλου σεισμοΟ της 30 Σεπτεμβρίου 1856 27 διεθεσεν έκ 
τών άποθηκών του μεγάλην ποσότητα ένδυμάτων, άλεύρων, έλαίου καί

Άνδρ. Δ. Καλοκαιρινόν, (έγεννήθη τό 1795) εζησε σχεδόν δλον τόν βίον του έν 
Κρήτη, κατ’ Αρχάς μέν ως αξιωματικός τοΰ τουρκικού στρατού, ακολούθως δέ ώς 
πασάς, δικαίως λαβών τήν έπωνυμίαν «Γκιριτλής», (Σχετικώς μέ τήν βιογραφίαν 
του ϊδε Τ. Β ε ν έ ρ η, τό Άρκάδι διά των αιώνων, Άθήναι 1938, σ. 159 κ. έξ.)·
*0 Μουσταφά πασάς είχε συλλάβει τήν Ιδέαν νά καταστήση τήν Κρήτην οικογε
νειακόν του τιμάριον, ώς δ διδάσκαλός του Μεχμέτ Άλή κατέστησε τήν Αίγυπτον- 
'Η ιδέα αύτή τοΰ Μουσταφά πασά άπεκαλύφθη κατά τήν κάθοδον τοΰ Σουλτάνου 
Μετζίτ είς Κρήτην. 'Ο Μουσταφά πασάς ήγόρασε τά έπιπλα τοΰ έξωσθέντος βασι- 
λέως τής Γαλλίας Φιλίππου καί δι’ αύτών έκόσμησε τά δωμάτια, είς τά όποια 
έφιλοξένησε τόν Σουλτάνον. * *0 Σουλτάνος, κατευχαριστηθείς έκ τής λαμπράς δπο- 
δοχής καί θαυμάσας τήν βασιλικήν έπίπλωσιν τήν όποιαν οΰδ’ αυτός είχεν είς τά 
ανάκτορά του έν Κωνσταντινουπόλει, έξεφρασε τόν θαυμασμόν του πράς τόν Ακο- 
λουθοϋντα αυτόν Αντιβασιλέα τής Αίγυπτου Άμπάς πασά, είπών : τ'Γοιοϋτον πα-
αάν δεν έχομεν είς τήν Αυτοκρατορίαν*. ‘Ο Άμπάς, συνεννοημένος ών μετά τοΰ 
Μουσταφά άπήντησεν είς τόν Σουλτάνον: *Ναί, άλλ' ή Ύμε τέρα Μεγαλειότηςι 
πιστεύω, δτι θέλει εύδοκήοη νά χορηγήση αύτφ τήν Κρήτην ώς οικογενειακόν του 
τιμάριον*. "Ο Σουλτάνος, όργιαθείς, άνταπήντησεν : «έχεις οΰ τήν Αίγυπτον, όταν 
δώσω είς τον Μουσταφά τήν Κρήτην τι μένει είς εμέ;* Καίτοι δέ είχε δηλώσει 
δτι θά έμενεν άκόμη δύο ήμέρας έν Έρακλείψ, Απήλθε τήν πρωίαν τής έπιούσης 
άνευ οΰδεμιάς προειδοποιήσεως, ώστε ο£ ακόλουθοί του έσπευδον είς τόν λιμένα 
μέ τά σανδάλια, άνευ υποδημάτων. Έξ αίτιας τούτου δ Μουσταφάς άνεκλήθη τά 
1850, διά νά σταλή καί πάλιν τά 1866, πράς καταστολήν τής τότε έπαναστά- 
σεως (βλ. σχετικώς καί Τ. Β ε ν ε ρ η, Τά Άρκάδι κλπ. σ. 172, 173). 'Ο Μου
σταφάς είχε δημιουργήσει έν Κρήτη τεραστίαν περιουσίαν. Τό μέγαρόν του, δπου 
έφιλοξένησε τόν Σουλτάν Μετζίτ κατελάμβανε τά τετράγωνον πράς Δ τοΰ ναοΰ τοΰ 
Άγ. Δημητρίου. Είχε πολλά καταστήματα καί οικίας έν "Ηρακλείψ, καί μεγάλην 
έπίσης Αγροτικήν περιουσίαν. Έκτάς τών άλλων ήτο ίδιοκτήιης καί τοΰ μετοχιού 
«Γιοφυράκια», τά δποϊον, μετά τήν Αναχώρησιν τοΰ Μουσταφά έκ Κρήτης, ήγορά- 
σθη δπά τοΰ Άνδρ. Δ. Καλοκαιρινού.

>β) Είς τά Γιοφυράκια δπήρχεν άθωμανικάν Τέμενος τά δποϊον μετέτρεψεν δ 
Καλοκαιρινός είς ναόν τοΰ Αγίου Γεωργίου, δ δποϊος κατεστράφη κατά τάν τε
λευταίου πόλεμον δπά τών Γερμανών. Τήν σημερινήν έκκλησίαν τοΰ Αγίου Νικο
λάου έκτισε, έπί τών ερειπίων παλαιοτέρας έκκλησίας, δ Μίνως Καλοκαιρινός, 
δταν έχώρισαν τήν κληρονομιάν μέ τάν Αδελφόν του Λυσίμαχον (1871).

*7) *7656, Σεπτέμβριος 30, Κυριακή ξημερώματα, έκαμε τρομερόν σεισμόν και 
έβάσταξε έως τρία λεπτά,., ατό Κάστρο τό Μεγάλο δεν έμειναν παρά 30 απίδια γε
ρά. Έχάθηοαν 1500 άνθρωποι*. (Βλ. Έλευθ. Κ. Π λ α τ ά κ η, οί σεισμοί τής 
Κρήτης, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Δ' σ. 494).
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οίνου, έκτός των χρημάτων τά όποια διένειμε αυτοπροσώπως. Έκά- 
λεσε τά πληρώματα των έν τφ λιμένι έλληνικών πλοίων καί είργάσθη- 
σαν δλην την ήμέραν δπέρ των παθόντων. Έχορήγησεν οικόπεδα καί 
οίκοδομήσιμον ξυλείαν διά την κατασκευήν παραπηγμάτων. Διενήργη- 
σεν έρανον μεταξύ των άνταποκριτων του, συλλέξας καί άλλα χρήματα 
διά τούς σεισμοπαθείς. Δεν διέφυγε την δξυδέρκειάν του ούτε τό ζή
τημα τής ρυμοτομίας τής πόλεως, έπ’ εύκαιρία των καταστροφών τοΰ 
σεισμού. Συνέστησε είς τδν τότε Νομάρχην Βελή πασάν καί έκάλεσε 
τον άγγλον άρχιτέκτονα Αιονέρ, πρδς έκπόνησιν νέου ρυμοτομικού σχε
δίου τής πόλεως, τό όποιον δμως δέν άφήκαν νά Ιφαρμοσθή οί μωαμε
θανοί κάτοικοιss. Πάντοτε είσέφερε τά μεγαλύτερα ποσά δπέρ τών 
έκπαιδευτικών ιδρυμάτων τοΰ 'Ηρακλείου. «Ήγόρασε και περιειοίχι- 
σεν οΐκόπεδον προς δυσμάς της πόλεως 19 όιά νά χρησιμοποίηση ώς

") Τά πρώτον ρυμοτομικόν σχέδιον τής πόλεως "Ηρακλείου έγινε τό 1900 
δπό τοΰ μηχανικού Λημοαθ. Πρωτοπαπαδάκη.

2·) Πρόκειται περί τοΰ ύφισταμένου καί σήμερον αλλά μή εν χρήσει νεκροτα
φείου, τοΰ κειμένου πράς Δ τοΰ έργοστασίου «Τάλως». Ή πληροφορία τοΰ ’Ιακώβου 
Καλοκαιρινοΰ σχετικώς μέ τήν αγοράν τοΰ παλαιοΰ χριστιανικοΰ νεκροταφείου 
έλέγχεται άνακριβής, καθότι «ιό 1671 οί Χριστιανοί έλαβον φιρμάνιον, βάσει τοΰ 
όποιον παρεχωρή&η είς αυτούς δι' άποφάαεως τοΰ Ιεροδικείου ’Ηρακλείου χώρος 
2 στρεμμάτων (ντονουμίων] Δυτικά τής Κιζ'ιλ Τάμπιας, διά νά χρησιμεύσω προς 
ταφήν τών Χριστιανών, επί τόπου δε μετέβη, κατ’ εντολήν τοΰ 'Ιεροδικείου δ Με- 
βλάνα Άβδούλ Τζελ'ιλ Έφένδης καί διεχώρισε καί καιεμέτρησε εκτααιν γης 2 
στρεμμάτων, άέαας πέριξ αυτής διακριτικά ορόσημα*. (Βλ. Τ.Α.Η. τόμ. 3ος, σ. 7ι 
άριθ. μεταφρ. 430). Α£ πληροφορίαι αδται όφείλονται είς τόν Διευθυντήν τοΰ Τουρ- 
κικοΰ ’Αρχείου Ηρακλείου Νικόλαον Σταυρινίδην, τόν όποιον εΰχαριστώ καί έν" 
τεΰθεν.

Τά ίδιον έτος 1671 καί κατόπιν αίτήσεως τών ’Αρμενίων τοΰ Ηρακλείου «πα- 
ρεχωρήάησαν καί είς αυτούς 4 στρέμματα γής, τά όποια κατεμέτρηαεν κ ιί καύιο- 
ριοεν ό ίδιος Μεβλάνα Άβδούλ Τζελίλ Έφένδης εις τήν αυτήν περιοχήν πρός το 
μέρος τής θαλάσσης, συνορευόμενα άφ ’ ενός μέ τόν τόπον ταφής τών νεκρών τών 
άπιστων [τόν παραχωρηθέντα ώς ανωτέρω) καί άφ' έτερον μέ τον τόπον ταφής 
τών νεκρών τών άπιστων ’Ιουδαίων*. (Βλ. Τ.Α.Η. τόμ. 3ος, σ. 16, άριθ. μεταφρά- 
σεως 438).

Άρα τά Χριστιανικόν Νεκροταφεϊον τοΰτο δφίατατο άπό τοΰ έτους 1671, 
ήτοι πολύ πρίν έγκατασταθή έν 'Ηρακλείψ δ Άνδρ. Δ. Καλοκαιρινός. Τά νεκροτα. 
φεΐον δμως τών ’Ορθοδόξων ήτο μικροτέρας έκτάσεως τοΰ τών ’Αρμενίων. Διότι 
είς μέν τούς ’Αρμενίους παρεχωρήθησαν 4 στρέμματα γής, είς δέ τούς ’Ορθοδόξους 
2 στρέμματα μόνον, ένώ σήμερον συμβαίνει τά άντίθετον : Τό Νεκροταφεϊον τών 
’Ορθοδόξων είναι διπλάσιον είς έκτασιν τοΰ νεκροταφείου τών ’Αρμενίων. Πιθανόν 
θεωρώ δθεν, δτι κατά τήν έποχήν τοΰ Καλοκαιρινού έπεξετάθη τό νεκροταφεϊον 
τών ’Ορθοδόξων, άγορααθέντος, ίσως, τμήματος έκ τοΰ νεκροταφείου τών ’Αρμενίων 
καί περιτειχισθέντος τότε, δπότε θά συνέβαλεν οίκονομικώς δ Άνδρ. Δ. Καλοκαι
ρινός.
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νεκροταφεΐον, έξαηφαλίοας οντω τάς αιωνίους μονός των όμο&ρήακων 
ανμπολπών τον, οΐητες μέχρι τότε έϋάητοντο εις άιείχιστον οίκόπεδον 
h ifj περιφερεία τής τότε Μεοκηνιας» 80. Διά την άνοικοδόμησιν τοΟ 
μητροπολιτικοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Μηνά προσέφερε τδ μεγαλύτερον πο- 
σόν, άλλα καί έδάνειζεν άτόκως την έπί της άνεγέρσεως έπιτροπήν, 
όσάκις αΰτη είχεν άνάγκην χρημάτων. ’Επί πολλά έτη έφορολόγει τά 
τιμολόγια καί τάς έκκαθαρίσεις των λογαριασμών τών πελατών του μέ 
1/2 °/0 όπέρ της Χριστιανικής Κοινότητος 'Ηρακλείου, κατά τό σύ
στημα της έν Τεργέστη Ελληνικής Κοινότητος.

Ό Άνδρ. Δ. Καλοκαιρινός άπέκτησεν έκ τοΰ γάμου του μετά τής 
Μαρίας Κρασάκη πέντε τέκνα: Τόν Λυσίμαχον, τδν Θρασύβουλον, τάν 
Μύρωνα, τήν Πηνελόπην καί τδνΜίνωα". Ό Ά. Δ. Καλοκαιρινός 
είχε τήν άτυχίαν νά χάση, έκτδς τής συζύγου του, τήν όποιαν ήγάπα 
καί έτίμα, καί τά τρία έκ τών άνωτέρω τέκνων του, τόν Μύρωνα, τδν 
Θρασύβουλον καί τήν Πηνελόπην. Ό Μύρων έσπούδαζεν είς ’Αθήνας. 
Κατέστη δμως φυματικός, λόγφ τής ύπερβολικής μελέτης καί τής ά- 
σθενικής του κράσεως καί έπιστρέψας είς τδ Ηράκλειον άπεβίωσεν. 
Ό Θρασύβουλος, άσθενήσας έπίσης, άπέθανεν είς ΙΙαρισίους, ή δέ Πη
νελόπη, έννεαετής μόλις ούσα, άπέθανεν ένεκα κακής διαγνώσεως τοΰ 
ίατροΟ. Οΰτω άπέμειναν οΕ δύο υίοί, ό Λυσίμαχος καί δ Μίνως, περί 
τών όποιων θά όμιλήσωμεν κατωτέρω, ίδιαιτέρως δι’ ένα έκαστον.

Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡ. Δ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

Ό Άνδρέας Δ. Καλοκαιρινός δέν υστέρησεν είς πατριωτισμόν. 
Κατά τήν έπανάστασιν, τήν γνωστήν είς τήν Δυτικήν Κρήτην έπανά- 
στασιν Χαιρέτη—είς τήν ’Ανατολικήν είναι γνωστή ώς έπανάστασις Βα- 
σιλογιώργη (1841)—άγγλοι πράκτορες, έποφθαλμιοΰντες τήν μεγαλόνη- 
σον, προέτρεπον τούς χριστιανούς Κρήτας νά ζητήσουν τήν προστασίαν 
τής ’Αγγλίας. ’Αρκετοί Κρήτες παρεσύρθησαν άπδ τούς παραπλανητι
κούς λόγους τών πρακτόρων τούτων καί υπέγραψαν άναφοράν ζητοΰν- 
τες τήν προστασίαν τής ’Αγγλίας. ’Επιτροπή Κρητών τών ’Ανατολι
κών ’Επαρχιών, παρουσιασθεΐσα νύκτα τινά είς τήν οικίαν τοΰ Καλο- **)

**) Τό χριστιανικόν νεκροταφεϊον τής «Μεσκηνιάς», γνωστόν είς τούς παλαιο- 
τίρους κατοίκους τοΰ 'Ηρακλείου 6πό τήν δνομασίαν «Ρωμαίικα Μνήματα» εύρί- 
σκετο είς τήν γνωστήν τοποθεσίαν «Τρυπητή». Τούτο διανεμηθέν εις οικόπεδα 
ύπά τής Ένοριακής ’Επιτροπείας τοΰ Άγ. Μηνά έπωλήθη εις διαφόρους τό 1927 
καί είναι σήμερον έν έκ τών ώραιοτέρων καί πλέον δγιεινών προαατείων τού 
Ηρακλείου.

β1) Ό ’Ιάκωβος αναφέρει ώς πρωτότοκον τάν Λυσίμαχον. Άντιθέτως ό κ. Λέων 
Καλοκαιρινός μέ έπληροφόρησεν ότι πρωτότοκος ήτο ό Θρασύβουλος.
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καιρινοΰενεχείρησεν είς αύτόν τήν ύπογραφεΐσαν άναφοράν πρός τήν 
’Αγγλίαν, έκλαβοΰσα τούτον ώς άγγλον πρόξενον. 'Ο Καλοκαιρινός έ- 
πέπληξε τήν επιτροπήν, είπών χαρακτηριστικώς τούς κάτωθι πράγμα
τι σοφούς και προφητικούς λόγους : «Ποιος προδότης σας συνεβούλευ- 
σε νά υπογράψετε αυτά καί νά προδώαετε την πατρίδα μας; Τον τουρ
κικόν ζυγόν δυνάμε&α νά τον σπάσωμεν, ώς έσπασαν αυτόν καί οί 
°Ελληνες, άλλ’ ό αγγλικός είναι σιδερένιος καί δεν μπορούμε νά τον 
σπάσωμεν. Παρατηρήσετε τους 'Επτανησίους πώς αγωνίζονται κατά 
τής αγγλικής «προστασίας» καί ήμεϊς ΰά έπικαλεο&ώμεν αυτή'·;» Καί 
άφοΰ έσχισε τήν άναφοράν παρέθεσε μυστικόν δεϊπνον εις τήν έπιτρο- 
πήν, τήν όποιαν άκολούθως προέπεμψεν, δώσας τάς προσηκούσας συμ· 
βουλάς καί τούς χαιρετισμούς του πρός τόν προσωπικόν του φίλον Βα- 
σιλακογιώργην. Έ τύχη τής Κρήτης, άν περιήρχετο τότε εις τούς 
δνυχας τοΰ ΒρεταννικοΟ Λέοντος δεν θά ήτο διαφορετική άπό τήν ση
μερινήν τύχην τής άδελφής της Κύπρου. 'Ο Καλοκαιρινός είχε δοκι
μάσει, έστω καί εις νεαράν ήλικίαν, τήν άγγλικήν «προστασίαν» 
είς τήν ιδιαιτέραν πατρίδα του, τα Κύθηρα, καί ήτο είς θέσιν συνε
πώς νά δώση τοιαύτας συμβουλάς ώς γνήσιος Έλλην, χωρίς νά λάβη 
6π’ δψει του δτι είναι άγγλος υπήκοος, καθότι Κυθήριος, καί δτι προ
στατεύονται υπό τής άγγλικής σημαίας αί Ιπιχειρήσεις του. “Ολα αύ- 
τά τά εθεσεν έν δευτέρα μοίρα άπέναντι τής έλευθερίας τής Κρήτης, 
τήν όποιαν πάντοτε ήγάπησεν ώς δευτέραν πατρίδα του.

ΣΤ. ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡ. Δ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

«'Αλλά τό ϋεΐυν είναι φθονερόν», άναφέρει ό βιογράφος του. «Ή 
εκδικητική Νέμεσις, φ&ονήσασα τό μεγαλεΐον τού ήρωος, τόν όποιον 
εϊχεν ήδη στερήσει έναρέτου συζύγου καί τριών φιλιάτων τέκνων, άπε- 
φάσισε τά κόψη τό νήμα τής ζωής τον». Καθ’ 8ν χρόνον εύρίσκετο είς 
τό ζενίθ τής δραστηριότητός του καί τής οικονομικής του άναπτύξεως 
«έφνει είς τόν γλωσσοδέτην του μικρότατον σπιράκι, αποτέλεσμα, ώς 
φαίνεται, τής νικοτίνης τής καπνοαύριγγος. Έκλήάηααν οι έπαγγελλό- 
μενοι τήν τέχνην τον ’Ασκληπιού άλλ’ ούδείς ήδυνήβη νά ποιήση διά- 
γνωσιν άληϋή. Τό νόσημα, προϊόντος τού χρόνου άνεπτνσσετο μετά τής 
κακοη&εστάτης αυτού φΰσεως καί επί τέλους έβεβαιώ9η ότι ήτο καρ
κίνος». Μετέβη είς Παρισίοις δπου ό ιατρός Πανάς καί οί ειδικοί 
συνάδελφοί του άπεφάνθησαν δτι «ή τέχνη των δέν ήδύνατο πλέον νά 
χρησιμεύση είς τόν άσθενή». Μετ’ όλίγους μήνας άπό τής επανόδου του 
είς Ηράκλειον έξέπνευσεν είς ήλικίαν 60 έτών, τό έτος 1864. Οΰτω έ- 
ξέλιπε μία των σπουδαιοτέρων μορφών τής έμπορικής καί οικονομικής 
δραστηριότητός, τάς όποιας έγνώρισεν ή Κρήτη κατά τόν 19. αίώνα.
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Έτάφη είς τδν περίβολον του ναοΰ των Σιναϊτών Άγιου Ματθαίου, 
δπου οί υιοί του ήγόρασαν τδ έδαφος καί ήγειραν όπόγειον τάφον. 
"Οταν καθιερώθη τδ σημερινδν νεκροταφεΐον τοΰ 'Αγ. Κωνσταντίνου, 
έκτίσθη 6πδ τοΰ Άνδρ. Α. Καλοκαιρινού, μαρμάρινος πολυτελής, οίκο- 
γενειακδς τάφος των Καλοκαιρινών, είς τδν οποίον έναπετέθησαν καί 
τά δστά τοΰ Άνδρέου Δημ. Καλοκαιρινοΰ, έπί τής Β πλευράς τοΰ ό
ποιου ύπάρχει τδ άκόλουθον έπίγραμμα :

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ 
1804— 1864

II. - ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Άρχηγδς τής Δ' γενεάς των Καλοκαιρινών είναι ό Λυσίμαχος, 
πρωτότοκος υίδς τοΰ Άνδρ. Δημητρ. Καλοκαιρινοΰ, κατά τάς πληρο
φορίας τοΰ ’Ιακώβου Καλοκαιρινοΰ, ό όποιος έγεννήθη τδ 1838 είς τδ 
'Ηράκλειον. Τά πρώτα γράμματα έμαθε άπδ τδν θειον του Γεράσιμον, 
τδν μετέπειτα μητροπολίτην Αϊτωλοακαρνίας. ’Ακολούθως μετέβη είς 
’Αθήνας μετά τοΰ άδελφοΰ του Θρασυβούλου, πάντοτε δπδ την έπίβλε- 
ψιν τοΰ θείου του Γερασίμου 8ί, δπου έξηκολούθησε τάς έγκυκλοπαιδι- 
κάς του σπουδάς. Τδ 1855 έστάλη μετά τοΰ άδελφοΰ του Μύρωνος είς 
τά Κύθηρα, διά νά πολιτογραφηθοΰν καί νά λάβουν διαβατήριον ώς 
πολίται Ίόνιοι. ’Ακολούθως μετέβησαν είς ’Αθήνας πρδς συνέχισιν 
τών σπουδών των. Ό Μύρων δμως, άσθενής τήν κρασιν, ήσθένησε καί, 
έπιστρέψας εις 'Ηράκλειον άπέθανε. Τούτου ένεκα άνεκλήθη καί ό 
Λυσίμαχος, πριν τελειώση τάς γυμνασιακάς του σπουδάς, μέ σκοπδν 
νά σταλή είς Εύρώπην πρδς άπόκτησιν έμπορικών γνώσεων καί άνω- 
τέρας μορφώσεως. Πράγματι έπεσκέφθη τήν Τεργέστην, τήν Βενετίαν, 
τήν Μασσαλίαν καί τδ Αονδΐνον. Πριν δμως άναχωρήση είς τδ έξωτε- 
ρικδν ό πατήρ του τδν έμνήστευσε είς ήλικίαν 23 Ιτών μετά τής θυ- 
γατρδς τοΰ ήρακλειώτου μεγαλεμπόρου Μιχαήλ Διαμαντίδου Άριστέας, 
δρφανής μητρός.

Ό Λυσίμαχος Ιπανελθών έξ Εδρώπης άνέλαβεν υπηρεσίαν είς τδ 
γραφεί ον τοΰ πατρός του, καί εξέλεξε τήν θέσιν τοΰ ταμίου 38. Δέν 
είχεν δμως θεωρητικήν ή πρακτικήν γνώσιν άπδ οιονδήποτε κλάδον 
τών έπιχειρήσεων τοΰ πατρός του, δέν έγνώριζε δέ τήν διπλογραφίαν

*’) Φίλος τοΰ Άνδρ. Δ. Καλοκαιρινοΰ ήτο δ Μισαήλ Άποστολίδης, διδάσκα
λος τοΰ "Οθωνος, δστις, διορισθείς επίσκοπος ΙΙατρων, Ιχειροτόνησε τόν Γεράσιμον 
Πρωτοσύγγελόν του.

8Β) *Νομίζων δτι δ κρατών τάς κλείδας τοΰ χρηματοκιβωτίου εξασφάλιζει 
δλην την περιουσίαν τοΰ οίκου του» άναφερει δ Ιάκωβος.
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καί καταστιχογραφίαν καθ’ ήν έτηροΰντο τά βιβλία τοΰ πατρικού γρα
φείου καί μετά δυσκολίας καί τη βοήθεια τοΰ ειδικευμένου προσωπι
κού του καταστήματος, κατώρθωνε νά κλείι^ είς τδ τέλος έκαστου μη- 
νδς τδ ταμεΐόν του. Κατά τδν βιογράφον του έξάδελφόν του ’Ιάκωβον, 
δ όποιος πιθανόν νά ύπερβάλλη, λόγφ των ψυχρών σχέσεων του μετά 
τοΰ Λυσιμάχου, ήτο φιλάργυρος Δέν είχεν ούδεμίαν όμοιότητα προς 
τδν πατέρα του ούτε κατά φύσιν ούτε κατά τδ πνεύμα καί τδ ήθος. 
Ήτο βραχύς τδ σώμα, μέ λαιμόν Επίσης βραχύν. «Κοντολαίμη» τδν ά- 
ναφέρει ό βιογράφος του. Δύσπιστος πρδς πάντας δέν συμφωνούσε ποτέ 
μέ τούς υπαλλήλους τοΰ πατρός του. Δέν είχε φίλους καί έζη είς τήν 
κοινωνίαν τοΰ 'Ηρακλείου είς ίδιον κόσμον. Ήτο δμως συντηρητικός, 
οίκονόμος, έντιμότατος καί δίκαιος, φιλόπονος, διήγε βίον λιτόν καί 
άπέριττον, επόπτευε μόνος του τά πάντα καί άπελάμβανε τής υπολή- 
ψεως δλων.

Τδ 1859 άπέθανεν ό πρώην συνεταίρος τοΰ πατρός του ’Ιωάννης 
Ίττάρ, ό όποιος ήτο ύποπρόξενος τής ’Αγγλίας είς Ηράκλειον. 'Ο 
Καλοκαιρινός ήγόρασε τδ προξενεΐον τοΰτο παρά τοΰ έν Χανίοις άγ- 
γλου Προξένου Βάρβερ διά τδν Λυσίμαχον, δαπανήσας 300 καί πλέον 
άγγλικάς λίρας, τδ όποιον καί άνέλαβεν ούτος τδ ίδιον έτος 1859 ,5. 9

9‘) Ήνάγκασε τόν γραμματέα τοΰ καταστήματος Φραγκίσκον Φαρουδάκην νά 
συντάξη δι’ έκαστον έπισφαλή οφειλέτην τοϋ πατρός τον λογαριασμόν έντόκως 
πρός 12 °/0 μετ’ άναχοκισμοΰ καχ’ έτος, ούτως ώστε άνά πάσαν έξαετίαν τό χρέος 
άνήρχετο είς 97 1/2 °/0· Τούς λογαριασμούς τούτους πχρέδωκεν είς χόν προξενι- 
κόν του καβάσην Χασάν Άγά διά νά τούς είσπράςη ’Αλλά δταν έπληροφορήθη 
τούτο 6 πατήρ του διέταζε τόν ανεψιόν του Ίχκωβσν νά έπχνορθώση τό σφάλμα 
τοΰ υιού του. Ό ’Ιάκωβος έσχισε τούς λογαριασμούς, τοΰτο δμως ύπήρξεν ή ά. 
φορμή νά ψυχρανθοΰν αί μεταξύ των σχέσεις.

ί5) Φερμάνι τοΰ έτους έγίρας 1276 (=1859), απευθυνόμενου πρός τόν Γενικόν 
Διοικητήν Κρήτης ’Ισμαήλ Ραχμή ΙΙασϊ καί τόν κχΐμακάμην τοΰ Ηρακλείου Χα
σάν Πασα, αναφέρει: «προ; διεκπεραίωση τών υποθέσεων ιών εμπορευόμενων έν 
τή πόλει Ηρακλείου υπηκόων τη; ’Αγγλία; καί τών διερχομένων έκ τής πόλεως 
τούτης πλοιάρχων καί ναυτικών τών αγγλικών πλοίων, διωρίσ&η δ "I ο μ α κ ο ς 
(Λυσίμαχος) Καλοκαιρινός αντιπρόσωπος τοΰ προξένου». (Βλ. Τουρκ. ’Αρχείου Ή' 
ρακλείου κώδ. 95, σ. 132).

Ό Λυσ. Καλοκαιρινός ώς πρόξενος τής ’Αγγλίας ήγόρασε τό 1860, δ.ά λογα
ριασμόν τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως, κατόπιν έντολής τής ’Αγγλικής Πρεσβείας 
τής Κωνσταντινουπόλεως, «ιό ήκρωτηριασμένον άγαλμα τοΰ Μινώταυρου, τό όποιον 
είχεν άνεΰρει είς τό κτήμα του ό έξ Άμπελούζου τής Μεσαρ&ς τοϋρκος \4ρίφ ά
γος, άντί 22 τουρκικών λιρών. Ίό άγαλμα τοΰτο παρέλαβεν αγγλικόν πλοΐον έκ τής 
λυβικής παραλίας, τό όποιον κατέπλευαεν επί τούτου έκ Μάλτας». Τάς πληροφορίας 
χαύτας άναφέρει είς τάς βιογραφικάς του σημειώσεις σ. 71 δ ’Ιάκωβος Καλοκαι
ρινός, τάς δποίας έθεώρησα σκόπιμου, χάριν τής ιστορίας, νά μεταφέρω ένταδθα.
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'Η ίδιότης του αΰτη τοΰ έξησφάλισε τήν περιουσίαν του άπδ τήν διαρ- 
παγήν καί τήν καταστροφήν κατά τάς διαφόρους κρητικάς Επανα
στάσεις. 'έές πρόξενος τής ’Αγγλίας ό Λυσίμαχος Καλοκαιρινός, άπδ 
τοΰ έτους 1859 μέχρι τοΰ τραγικοΰ θανάτου του τδ 1898, έπροστάτευ- 
σε, κατά τάς διαφόρους έπαναστάσεις, τούς Χριστιανούς τής Κρήτης. 
Είς κάθε έπανάστασιν ή οίκία του μετεβάλλετο εϊς άποθήκην των πο
λυτίμων πραγμάτων των μονών, τών έκκλησιών καί των Χριστιανών, 
δπου καί οί ίδιοι κατέφευγον, διά νά προστατευθοΰν άπδ τήν μανίαν 
τοΰ τουρκικοΰ δχλου.

Μετά τδν θάνατον τοΰ πατρός του (1864) ό Λυσίμαχος άνέλαβε 
μετά τοΰ άδελφοΰ του Μίνωος τήν διαχείρισιν τής κολοσσιαίας περι
ουσίας τήν όποιαν έκληρονόμησαν. Ήθέλησαν νά συνεχίσουν τάς έργα- 
σίας τοΰ πατρικοΰ καταστήματος διατηροΰντες τήν αυτήν έμπορικήν 
έπωνυμίαν Α ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ. Δεν έπέτρεψεν δμως τοΟτο ό τότε 
Γενικός Πρόξενος τής ’Αγγλίας έν Χανίοις Σάνδουιθ καί ήναγκάσθη- 
σαν νά τήν άντικαταστήσουν μέ τήν έπωνυμίαν ΓΙΟΙ Α. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ".

Κατά τδ αύτδ έτος 1864 έπήλθε καί ή ένωσις τής Επτάνησου με
τά τοΰ Έλληνικοΰ Βασιλείου καί οΰτω οί δύο άδελφοί άπέβαλον τήν 
άγγλικήν υπηκοότητα καί άπέκτησαν τήν έλληνικήν ιθαγένειαν, δυνά
μει τής σχετικής συνθήκης. 'Ο Ίόνιος δμως άστικδς Κώδιξ έξηκολού- 
θει νά ίσχύη είς Επτάνησον καί νά διέπη τάς οίκογενειακάς καί κλη- 
ρονομικάς σχέσεις των Ίονίων. 'Ο Λυσίμαχος, λόγφ τής προξενικής 
του ιδιότητος, έξηκολούθει νά άπολαμβάνη τής άγγλικής προστασίας, 
ό δέ Μίνως άνεγνωρίσθη διά σουλτανικοΰ διατάγματος διερμηνεύς τοΰ 
έν Ήρακλείψ Άγγλικοΰ Υποπροξενείου, καί οΰτω έπροστατεύετο καί 
αύτδς υπό τοΰ Βρεταννικοΰ Κράτους. 'Ο Λυσίμαχος, ώς υποπρόξενος, 
είχε τδ δικαίωμα νά άποκτήση τήν άγγλικήν ύπηκοότητα μετά πεντα
ετή δπηρεσίαν, μετά τήν παρέλευσιν τής όποιας, τδ 1870, ύπέβαλεν 
αΐτησιν είς τδν υπουργόν των έξωτερικών Γκράνβιλ καί έδωκε τδν δρ- 
κον του άγγλου πολίτου, γεγονός δπερ τοΰ έξησφάλισε, έκτδς τών άλ
λων, καί τήν άκίνητον περιουσίαν του.

Ή όμόρρυθμος εταιρεία τών Γίών Α. Καλοκαιρινοΰ έξηκολούθησε 
τάς έργασίας τοΰ πατρός, σύν τψ χρόνφ δμως περκθρισε τήν δραστη- 
ριότητά της, διαλύσασα καί τδν έμπορικδν στόλον της.

Κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ 1866 δλοι οί έμποροι τοΰ Ηρακλείου 
ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψουν τάς έργασίας των, καί νά φύγουν είς 
τήν έλευθεραν Ελλάδα διά νά σωθοΰν, άφίνοντες οΰτω τδ πεδίον έν- 
τελώς έλεύθερον είς τδν οίκον τών Καλοκαιρινών, δστις, άσφαλής άπδ 
κάθε τουρκικήν έπιβουλήν λόγιμ τής άγγλικής προστασίας, έμονοπώ- 
λησεν όλόκληρον τδ έμπόριον τής ’Ανατολικής Κρήτης. Επίσης οί
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Μωαμεθανοί χωρικοί ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψουν τά υπάρχοντά 
των εις τάς έπαρχίας καί νά συναθροισθοΰν εις τά φρούρια. Τοΰτο ηδ- 
ξησε τήν προσφοράν έργατικών χειρών εις τρόπον ώστε νά μειωθούν 
σημαντικά τά ήμερομίσθια, Ινώ άντιθετως ηύξήθησαν αί τιμαί των 
γεωργικών προϊόντων καί των άλλων εμπορευμάτων. Τά γεγονότα ταΰ- 
τα προσεπόρισαν σπουδαία κέρδη εις τόν οίκον των ’Αδελφών Καλο
καιρινών. Εις 12.000 λίρας, χρυσάς βέβαια, άναβιβάζει ό ’Ιάκωβος Κ. 
τά έκτακτα ταΰτα κέρδη. Καί όχι μόνον τοΰτο. Τό ’Οθωμανικόν Δη 
μ,όσιον ήναγκάσθη νά καταβάλη εις τόν οίκον Καλοκαιρινών 600 λί
ρας ώς άποζημίωσιν διά τάς βλάβας ά'ς υπέστη ή είς 'Αγ. Μύρωνα 
οϊναποθήκη των.

Ή συνεργασία τών δύο άδελφών συνεχίσθη έπί έπταετίαν έν όμο- 
νοία καί άγάπη. Κατά τό διάστημα δμως τοΰτο ενυμφεύθησαν καί 
έσχημάτισεν έκαστος ιδίαν οικογένειαν, άπέθανε δέ καί ή μάμμη των 
’Αργυρή Κρασάκη, ισχυρότατος συνδετικός κρίκος μεταξύ των. Οδτω 
κατέληξαν είς τήν διάλυσιν τής έταιρείας των καί εις τήν διανομήν τής 
έταιρικής καί γενικώς τής πατρικής περιουσίας.

Έπί έτος καί πλέον διετέλει έκκρεμής ή πρότασις τής διανομής. 
Παρενέβησαν φίλοι οικογενειακοί, ό Γεώργ. Καλοκαιρινός, ό πενθε- 
ρός τοϋ Λυσιμάχου Μ. Διαμαντίδης, ό ’Ερρίκος Μοάτσος, ό πρόξενος 
τής ’Αγγλίας Σάνδουιθ καί ιδίως ό ’Ιάκωβος Καλοκαιρινός, ό όποιος 
συνέστησε τήν μή διάλυσιν τής έταιρείας καί τήν διαΕρεσιν τής περι
ουσίας, ή’τις θά ήτο μέν επιζήμιος καί διά τόν Λυσίμαχον, άλλά κα
ταστρεπτική διά τον Μίνωα. ’Αλλά συμφωνία δέν Ιπήλθε καί τέλος τά 
1871 άπεφασίσθη ή διάλυσις καί διωρίσθησαν διαιτηταί, έκκαθαρι- 
σταί καί πραγματογνώμονες έκ μέρους μέν τοΰ Λυσιμάχου ό Σπυρ. 
Βρυσιμιτζάκης καί ό γραμματεύς τοΰ Διαμαντίδη, έκ μέρους δέ τοΰ 
Μίνωος δ Νικόλαος Σταυράκης 38 καί ό Ίωάν. Ξενουδάκης, καί συνε" 
τάχθη όποσχετικόν, δυνάμει τοΰ όποιου οί άνωτέρω διαιτηταί θά ώρι- 
ζον τάς μερίδας, μέ δικαίωμα τοΰ πρεσβυτέρου, δηλαδή τοΰ Λυσιμά
χου, νά έκλέξη. Οΰτω ό οίκος Α. Δ. Καλοκαιρινός διηρέθη είς δύο. Ό 
Λυσίμαχος δμως, πολίτης καί υποπρόξενος ’Άγγλος, έφαίνετο ό κυ
ρίως διάδοχος, ό όποιος καί συνέχισε τάς έργασίας τοΰ πατρός του.

se) 'Ο Νικολ. Σταυράκης έχρημάτισε Γενικός Γραμματεύς τής Γεν. Διοικήσεως 
Κρήτης καί ’Επόπτης των Κρητικών Τελωνείων, έςέδωκε δέ τό 1890 τό πολύτι
μον βιβλίον του: Στατιστική τοϋ πληθυσμού τής Κρήτης κλπ. Πατήρ τοϋ πρό ο
λίγου άποθανόντος λογοτέχνου Θρασυβούλου Σταυράκη. Σχετικά μέ τήν οικογένεια 
Σταυράκη βλ. Ν. Σ τ α υ ρ ι ν ί δ η, 'Η Οικογένεια Σταυράκη στήν Κρήτη καί ή 
κατωγωγή της, έφημερίδα «Πατρίς» Ηρακλείου, 8 Δεκεμβρίου 1960.
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1η γενεά

·2α γενεά

3η γενεά

4η γενεά

δη γενεά

6η γενεά

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

I
ίερεύς ΛΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Κατήγετο εκ Βυζαντίου, μετηνάστευσε πιθανόν έκ Κρήτης εις Κύθηρα τόν 18ον αιώνα. 
Πρώτος οικιστής τοϋ δπ’ αύτοϋ ίδρυθέντος χωρίου Λεονταρακιάνικα.

’Αναγνώστης, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, παρονομαζόμενος «Κολλησομέρης» 
ένυμφεύθη δίς καί άπέκτηαε 16 υιούς καί 2 θυγατέρας. Ή μία έκ των συζύγων του 

όνομάζετο Ελένη Στρατηγού. Άπέθανε 78 έτών.

I
1 1 1 1 1 1 1 1 ι 1

Παναγιώτης 
άπέθανε τό 
1832 έκ πα- 

νώλους.

Νικόλαος 
πρεσβύτερος 
τού Άνδρέου 
άπεθανε 75 

ετών.

Αντώνιος
μετέπειτα Γεράσιμος 
μητροπολίτης Μεσο
λογγίου, άπέθανε 78 
ετών έν Μεσολογγίψ.

1 1

ΑΝΔΡΕΑΣ 
έγεννήθη τό 1804 εις Στα- 
θιάνικα Κυθήρων. Άπέθανε 
εν Ήρακλείψ έκ καρκίνου 
τό 1864, ένυμφεύθη τήν 3 
Φεβρουάριου 1835 τήν Μαρ" 
γιόρα Κρασάκη, ήτις άπεβί- 

ωσε 32 ετών τώ 1852.

I I
Γεώργιος 1

νεώτερος τοϋ Άνδρέα 
Προξεν. πράκτωρ ’Αγ
γλίας, ’Ιταλίας, 'Ελ
λάδος έν Ρεθύμνη. 
Άπέθανε 92 έτών.

Θεόδωρος 
άπέθανε 67 

έτών.

“Π”
Μάρκος

Ί Γ
Εύφροσύνη 

σύζυγος Γεωρ. 
Κεντρωτή a

ΙΑΚΩΒΟΣ Δημήτριος Γεράσιμος

Θρασύβουλος
πρωτότοκος, Άπεβίωσε εις 

Παρισίους άγαμος.

---------------,--------- ------
Μύρων

τριτότοκος, άσθεν.κής κρά- 
σεως. Άπεβίωσε φυματικός 

άγαμος.

i----------- 1---------i---------i----------i
Κων)νος "Ελένη Δημήτριος Σωκράτης Ειΐάγγελος Μιχαήλ Κεν- 

τρωτής έμπο
ρος·

ΛΓΣΙΜΑΧΟΣ
Δευτερότοκος έγεννήθη τό 1838 

ένυμφεύθη τήν Άριστέα Μ. Δια- 
μαντίδου τό 1859.

Πηνελόπη 
άπέθανε 9 έτών.

I
Βικτωρία 1η

σύζυγος Γεωργίου Καπετα- 
νάκη, άτεκνος. Άπεβίωσε τό 

1938.

I
ΜΙΝΩΣ

δστερότοκος, έγεννήθη τό 
1843. Άπέθανε τό 1907. Έ
νυμφεύθη τήν Σκεύω Κριεζή 

ίξ "Γδρας.

Στυλιανή 3η
σύζυγος Μίνωος Ήσυχάκη. 
Άπεβίωσε έκ τύφου είς ή- 

λικίαν 38 έτών.

Σκεύω 5η
σύζυγος Ν. Τσαγκάκη. Πι
στεύεται δτι έσφάγη μετά 

τοϋ τέκνου της τό 1898.

ΑΝΔΡΕΑΣ
2ος έγεννήθη τό 1862. Άπέ
θανε άτεκνος τό 1930. Ένυμ- 
φεύθη τό 1891 τήν Μαρίαν 

Α. Σταματάκη.

Καλλιόπη 4η 
σύζυγος Γεωργ. Μητσοτάκη.

I I ί
Όδυσσεύς Λέων Άνδρέας Μαρία Σφακιανάκη

I
’Αντώνιος

------i------
Άριστέα 

σύζυγος Κριμπα

I
Λυσίμαχος

Γ“
Σκεύω Λυσίμαχος

I
’Ιωάννης Βικτωρία

Π
Στέλιος

I
Κώστας Σφακιανάκης 

μουσικός

2) Τελειόφοιτος τής έν Κερκύρφ θεολογικής Σχολής. Καθηγητής καί ίεροκήρυξ Μητροπόλεοις Κρήτης.1) *0 Γεώργιος Δ. Καλοκαιρινός έλαβε σύζυγον τήν θυγατέρα τοϋ διδασκάλου Βλαστοϋ.
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Είς τον κλήρον άνελογίσθησαν είς αύτόν 9000 λίραι έκ των καθυ- 
στερημάτων των δφειλών, τάς όποιας είσέπραξε μέχρι πέννας.

Οί έν Ρεθύμνχ] σύγγαμβροί του Νικόλαος ’Αετός και ’Αριστείδης 
ΙΙαπαδάκης, οί όποιοι είχον νυμφευθή τάς δύο άλλας θυγατέρας τοΰ 
πενθεροΰ του Χαρίκλειαν καί ’Αμαλίαν, επαθον οίκονομικώς, λόγφ των 
έπαναστάσεων, καί ήναγκάσθησαν νά πωλήσουν τήν έν Ήρακλείφ ά- 
κίνητον περιουσίαν των, τήν όποιαν ήγόρασεν ό Λυσίμαχος καί οΰτω 
όλόκληρος ή περιουσία τοΰ Διαμαντίδου περιήλθεν εις χεΐράς του.

Τέλος, διοικών τάς επιχειρήσεις του μετά συνέσεως, βοηθούσης καί 
τής γενικής καταστάσεως έν Κρήτη, λόγω των έπαναστάσεων καί άνα- 
στατώσεων, ηύξησε τήν περιουσίαν του σημαντικώς. Είς τάς έπιχειρή- 
σεις του προσέλαβεν ώς συνεταίρον τον μονογενή υίόν του Άνδρέαν, 
μέ τήν έπωνυμίαν ΛΓΣΙΜΑΧΟΣ Α. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ & ΓΙΟΣ.

Α. Ο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΝΔΡ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

"Οπως άναφέρομεν άνωτέρω87, ό Λυσίμαχος, πριν άναχωρήση δι’ 
Εύρώπην τό 1855, έμνηστεύθη τήν πρωτότοκον θυγατέρα τοΰ μεγα- 
λεμπόρου Ηρακλείου Μιχαήλ Διαμαντίδου38 Άρισιέαν. ’Αλλά, κατά 
τήν διάρκειαν τής μνηστείας, ήτις διήρκεσε πλέον των 4 έτών, ό Δια- 
μαντίδης ήτύχησεν είς τάς έπιχειρήσεις του καί άπώλεσε μέγα μέρος 
τής περιουσίας του, είς βαθμόν ώστε νά μή δύναται νά καταβάλη τήν 
ύποσχεθεΐσαν προίκα. Τό γεγονός τοΰτο έψύχρανε τδν μέλλοντα γαμ
βρόν, δστις έπέμενεν είς τά δπεσχημένα. Ή μελλόνυμφος Άριστέα, 
ήτις ήτο μία έκ των πλέον μορφωμένων Έλληνίδων τής έποχής, άντι- 
ληφθεΐσα τοΰτο, τοΰ είπε: «Πληροφορούμαι οι ι δεν θέλετε Άριστά αν 
άλλα χρήματα. Τούτω τφ λόγφ παρακαλώ υμάς τά μην ελάλετε πλέον 
είς τήν οικίαν μας». Έν τέλει δμως έπήλθε συμβιβασμός καί ό γάμος 
έγινε. Τά πρώτα έτη δεν όπήρξαν άνθόσπαρτα διά τούς νεόνυμφους. 
Χάρις δμως είς τά άνώτερα φυσικά καί έπίκτητα προτερήματα τής 
Άριστέας, ήτις ήτο καί κατά τήν ήλικίαν μεγαλυτέρα τοΰ συζύγου 
της, τά έπικίνδυνα έτη παρήλθον καί ή οίκιακή γαλήνη καί άλληλο- 
εκτίμησις ήρχισαν νά βασιλεύουν είς τον νεοπαγή οίκον τοΰ Λυσιμά

8Ι) Βλ. άνωτέρω σελ. 285.
8Β) "Ο Μιχ. Αιαμαντίδης ήτο υιός τοΰ επισκόπου Πέτρας Δωροθέου Διαμαντί- 

δου 1825 - 1855. (Βλ. Μ. Γ. Π α ρ λ α μ α, ένθ’ άνωτ. σ. 358 5ποσ. 9 καί 335 6- 
ποσ. 9). Ή οικία του αρχικούς ήτο είς τήν συνοικίαν Καρά Καντί Μεϊντάνι (σημε
ρινή Πλατεία Ρήγα Φεραίου). ’Ακολούθως ήγόρασε τό κονάκι τοΰ Μουσταφά Ναϊ. 
λή Πασά, έναντι τής έκκλησίας των Δυτικών, παρά τό μέγαρον θειακάκη (Ακο
λούθως Κατεχάκη), τά όποιον έπίσης φκοδομήθη έπΐ παλαιοτέρων κτισμάτων τοΰ 
ίδίου Μουσταφά Ναϊλή Πασά.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔ' 19
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χου. Έν τώ μεταξύ έγεννήθησαν τά πρώτα τέκνα, ή Βικτωρία καί ό 
Άνδρέας, τά όποια συνέδεσαν, άρρήκτως πλέον, τούς συζύγους". Ό 
Λυσίμαχος άπέκτησε, Ιν τφ προσώπψ τής συζύγου του, τόν πλέον πι
στόν φίλον καί σύμβουλον καθ’ δλον τόν βίον του. Εις δλας τάς ύπο- 
θέσεις του ή συμβουλή τής συζύγου του ήτο ή βαρύνουσα καί πάντοτε 
συνωδεύετο 6π’ αδτής εϊς τά ταξίδια του. Άπέκτησε μετ’ χύτης πέντε 
τέκνα: Τήν Βικτωρίαν* 40, τόν Άνδρέαν41 * 43, την Στυλιανήν4ί, τήν Καλ- 
λιόπην48 καί τήν Σκεύω44 * * *, κατά τήν σειράν τής γεννήσεώς των.

®9) Ή Άριστέα έμεινε δρφανή μητρός, πρίν ή νυμφευθή καί άνέλαβε τήν δια
κυβέρνησή χοΰ πατρικού οίκου καί τήν προστασίαν των δύο μικροχέρων άδελφών 
τη», τής Χαρίκλειας (συζύγου ακολούθως χοΰ Νικολάου Άεχοΰ έκ Ρεθύμνης) καί 
τής ’Αμαλίας (συζύγου μετέπειτα χοΰ Άριστείδου Παπαδάκη έκ Ρεθύμνης έπίσης). 
Μολονότι δέν συνεκέντρωνε τά προσόντα τής «θαυμασίας» ’Αργυρής Κρασάκη, ήτο 
σοβαρά, σώφρων, σεμνή, εΰγενεστάτη τό ήθος, πιστή σύζυγος, φιλόστοργος μήτηρ, 
εύχαρις αδελφή, καλή φίλη, άρίστη παιδαγωγός τών τέκνων της, πρόθυμος καί 
περιποιητική πρός οικείους καί ξένους. Αί δούκισσαι τής Ευρώπης, αί ξενιζόμεναι 
εϊς τόν ξενώνα του δποπροξένου τής ’Αγγλίας έλάτρευον κυριολεκτικώς τήν οικο
δέσποιναν καί οί εύπατρίδαι συμπεριεφέροντο πρός αύτήν μετ’ εύλαβείας.

’Εκτός τών πέντε έπιζησάντων τέκνων της είχε καί πολλάς άποβολάς καί 
τέλος άπέθανε συνεπείφ τοκετού διδύμων, άπό έπιλόχιον πυρετόν. "Η ’Αριστέα έ- 
γεννήθη τά 1836 καί άπέθανε τό 1877, ταφείσα είς τόν οικογενειακόν τάφον τών 
Καλοκαιρινών, είς Άγ. Ματθαίον.

40) Ή Βικτωρία ύπήρξεν άνταξία τής μητρός της. Έξεπαιδεύθη έν τψ Λυκείψ 
τής Αασκαρίδου ή Χρηστομάνου. 'Γπανδρεύθη τόν ’Αντώνιον Γ. Καπετανάκην, 
διαπρεπή ιατρόν, δ δποίος είχεν έκπαιδευθή είς τό Λύκειον τοΰ Μπάρθ (Barth) 
έν Σμύρνη, ακολούθως δέ είς ’Αθήνας καί Παρισίους. ’Απεβίωσε τό 1909,άνευ κλη
ρονόμων καί άνέθεσεν είς τήν σύζυγόν του τήν φροντίδα νά Εδρύση Ιν Ήρακλείψ 
φιλανθρωπικόν κατάστημα έκ τής περιουσίας του, άνερχομένης είς 200.000 φράγ- 
κχ. Πράγματι ή Βικτωρία φκοδόμησε τό «Καπετανάκειον» ίδρυμα, προοριζόμε- 
νον διά γηροκομεϊον, τά δποίον όμως στεγάζει σήμερον έπαρκώς καί εύπρεπώς τά 
δύο Γυμνάσια ’Αρρένων. Ή Βικτωρία άπέθανε τά 1938 καί έτάφη είς τόν οικογε
νειακόν τάφον τών Καλοκαιρινών. Έπί τής Ιπιτυμβίου πλακάς είναι γεγραμμέ- 
να: Βικτωρία Α. Καπετανάκη, τά γένος Λ. Καλοκαιρινού 1862 - 1938.

41) Περί τοΰ ’Ανδρέα, κυρίου έκπροσώπου τής οικογένειας Καλοκαιρινών τής 
5ης γενεάς, θά άσχοληθώμεν κατωτέρω είς τό ειδικόν κεφάλαιον IV.

12) Ή Στυλιανή έξεπαιδεύθη εις τό Λύκειον Χίλλ. 'Γπανδρεύθη τόν Μίνωα 
Ήσυχάκην έκ Χανίων, δικηγόρον καί πολιτευτήν άπό τό 1879. Ή Στυλιανή άπέ- 
θανεν έκ τύφου είς ήλικίαν 38 έτών, καταλιποΰσα τρία τέκνα: Τόν ’Αντώνιον, τόν 
Λυσίμαχον καί τήν ’Αριστέαν, σύζυγον Βασιλ. Κριμπα.

43) Ή Καλλιόπη, ή δποία έσπούδασεν έπίσης είς τό Λύκειον Χίλλ, συνεζεύχθη
μετά τού έκ Χανίων καί έν Ήρακλείψ έγκατεστημένου νομομαθούς καί ύποπροξέ-
νου τής Ρωσίας έν Ήρακλείψ Γεωργίου Μητσοτάκη. Άπέκτησε πέντε τέκνα: Τήν
Σκεύω, τόν Λυσίμαχον, τόν Ίωάννην, τήν Βικτωρίαν καί τόν Στέλιον.

41) Ή Σκεύω έξεπαιδεύθη έπίσης είς τά Λύκειον Χίλλ καί συνεζεύχθη μετά
τοΰ Ν. Τσαγκάκη, τόν δποίον διώρισεν δ πενθερός του διερμηνέα τοΰ ’Αγγλικού
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Ό Λυσίμαχος, όπως καί δ πατήρ του, νέος είσέτι άπώλεσε τήν σύ
ζυγόν του πολύ ένωρίς. Άπέθανεν, ώς άναφέραμεν άνωτέρω (βλ. ύποσ. 
39), συνεπεία έπιλοχίου πυρετού. Δεν συνήψε δεύτερον γάμον, άλλ’ 
έφρόντισε διά τήν άνατροφήν των τέκνων του, προσλαβών μάλιστα 
διά τούτο έλβετίδα οικοδιδάσκαλον “.

Β. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ TOY 180S ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ

Αί έπιχειρήσεις τού Λυσιμάχου Καλοκαιρινού προώδευον καί ή 
οικογενειακή ζωή του συνεχίζετο ήρεμος μέχρι τού θέρους τού 1898.

δποπροξενείου, τοΰ δποίου προΐστατο δ Βιος, διά νά τόν περιβάλη μέ τήν άγγλι. 
κήν προστασίαν. Άλλ’ ή τύχη τής Σκεύως δέν ήτο εύνοϊκή δι’ αυτήν. Κατά τήν 
έπανάστασιν τοΰ 1898, δπότε έφονεύθη καί δ πατήρ της, ή Σκεύω έσφάγη μετά 
τοΰ μικροΰ τέκνου της, τοΰ πενθεροΰ καί τής πενθεράς της καί δύο υπηρετριών 
εντός τής οικίας των, τήν δποίαν ενέπρησαν ακολούθως οί Τούρκοι. 'Η οικία των 
εδρίσκετο εις τήν δδόν 25 Αύγουστου, δπου σήμερον τά γραφεία τοΰ τουριστικού 
Γραφείου Κρέτα.

"Η Κρητική Μοϋσα έθρήνησε τά γεγονός :

,,,.Ε ι ό Ταάγκας έφονεΰ&ηκε κι δΧη η φαμελιά τον 
ό γνιός του μόνο αώδηκε κι ή υπηρέτρια του.
Ή νύφη ντού ’τόνε εκεί, τοΰ Λυσιμάχου ή κόρη' 
τη σχίσανε άζωντανή, οι Ίοΰρκοι, οί αίμοβόροι.
έαφάξανε τ’ αγόρι τζης, δέκα μηνώ παιδάκι___

(Βλ. Κωνστ. Ζ έ ρ β α (Ζερβουδάκη), Αί έν Ήρακλείψ Σφαγαί τής 25 Αύγουστου 
1898, α. 5 καί 6).

Τελευταίως όμως έπληροφορήθην παρά τοΰ κ. Γεώργ. Μαστοράκη, έμπόρου εξ 
Ηρακλείου, δτι κατά τήν έποχήν των Βαλκανικών Πολέμων, δτε ήτο στρατιώτης, 
κατελήφθη αλβανικόν χωρίον, δπου γυνή τις άγνωστη, ήρώτησε τούς στρατιώτας 
πόθεν κατάγονται. Πληροφορηθεϊσα δέ δτι είναι έξ Ηρακλείου τούς ήρώτησε άν 
γνωρίζουν τόν Άνδρέαν Καλοκαιρινόν, δατις είναι αδελφός της. Τήν πληροφορίαν 
ταύτην μετέδωσαν εις 'Ηράκλειον, δ δέ Άνδρέας Καλοκαιρινός άπέστειλε τόν Κα- 
πετάν Πολυξίγκη εις άναζήτησίν της, άλλά δέν κατώρθωσε νά τήν άνευρη. 'Η 
πληροφορία αύτη άγει είς τήν άκόλουθον σκέψιν : Είναι πιθανόν κατά τήν σφα- 
γήν νά συνελήφθη ή Σκεύω ύπό Τουρκαλβανοϋ τινός, δ δποΐος νά τήν παρέλαβε 
μεθ’ έαυτοΰ εις "Αλβανίαν καί νά τήν συνεζεύχθη, δπου έπεζησε, δίχως νά δυνηθή, 
φυσικά, νά δώση σημεία ζωής. Έθεωρήθη δέ ώς σφαγεΐσα, δίχως νά είναι δυνατόν 
νά διαπιστωθή τοϋτο, έπειδή έκάη ή οικία της καί δέν ήτο δυνατόν νά εύρεθή τά 
πτώμά της, δπότε μόνον δ θάνατός της θά έθεωρείτο βέβαιος. Αέν αποκλείεται 
συνεπώς νά ζή εϊσέτι, άφοΰ μάλιστα ήτο ή ύστερότοκος θυγάτηρ τοΰ Λυσιμάχου· 
Δέον νά σημειωθή δτι μεταξύ τών παλαιοτέρων ’Ηρακλειωτών τής εποχής τών γε
γονότων, δπήρξεν ή διάδοσις δτι ή Σκεύω δέν έσφάγη, άλλ’ άπήχθη ύπό τών 
Τούρκων είς "Ιωάννινα. Ό Ν. Σταυρινίδης, δστις διατείνεται δτι έχει στοιχεία 
έπί του θέματος, ήρνήθη νά τά παραχωρήση, προκειμένου νά άσχοληθή έπ’ αύτοϋ 
είδικώς.

*5) Ό Λυσίμαχος συνήψε σχέσεις μετά τίνος γυναικός, έξ ής άπέκτησεν υίόν,
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Τήν 25 Αύγουστου τοΰ έτους τούτου, απόσπασμα ’Αγγλικού στρατού, 
έκτελοΰν άπόφασιν των Ναυάρχων των Μεγάλων Δυνάμεων, κατέλαβε 
τά φορολογικά γραφεία τοΰ τελωνείου 'Ηρακλείου, διά νά Ιγκαταστή- 
ση είς αυτά χριστιανούς υπαλλήλους, μεταξύ των όποιων ήτο ό Στυ
λιανός ’Αλεξίου, ό μετέπειτα εκδότης τοΰ Έρωτοκρίτου, πατήρ τοΰ 
Λεύτερη ’Αλεξίου. Οί Τοΰρκοι, Ινώ είς τά Χανιά καί τό Ρέθυμνον 
είχον ήδη έγκατασταθή οί Χριστιανοί ύπάλληλοι είς τά τελωνεία, χω
ρίς νά σημειωθούν έπεισόδια, ήθέλησαν νά έμποδίσουν διά τής βίας 
τήν έγκατάστασιν αύτήν καί έπήλθεν ή σύγκρουσις καί αί σφαγαί τοΰ 
'Ηρακλείου, γνωσταί άπδ τήν πολυπαθή ιστορίαν τής πόλεως.

Μεταξύ τών πρώτων τούς οποίους έσφαξαν οί Τοΰρκοι ήτο καί ό 
Λυσίμαχος Καλοκαιρινός, μή λαβόντες υπ’ δψει ούτε τήν άγγλικήν 
δπηκοότητά του, ούτε τήν προξενικήν του ιδιότητα. Τούς είλκυσεν έκεί 
περισσότερον ή γενική μανία τής καταστροφής καί ή Ιλπίς τής πλου' 
αίας λείας, καθότι, έκτός τοΰ άφθόνου χρήματος καί των πλήρων άπο- 
θηκών τοΰ Λυσιμάχου, είχον συγκεντρωθή είς τόν οίκόν του, διά νά 
προστατευθοΰν δπό τήν άγγλικήν σημαίαν, δπως συνέβαινε συνήθως 
καθ’ δλας τάς προηγουμένας έπαναστάσεις'°, δλα τά τιμαλφή καί τά * 4

τόν δποίον καί άνέλαβε νά σπουδάσω, δπό τήν προυπόθεσιν νά άκολουθήση τόν 
ιερατικόν β£ον.

”0 έξώγαμος οδτος υιός τοΰ Λυσιμάχου, τόν δποϊον σημερινοί Ήρακλειώται 
συνομήλικοί του, μετά τών όποιων έφοίτα είς τά σχολείον, ένθυμοΰνται, καί δ ό
ποιος διεμενε μετά τής μητρδς του εις οικίαν παρά τό Μποδοσάκειον (δδάς Γορ- 
γολαίνη), έσπούδασε πράγματι θεολογίαν καί σήμερον είναι Επίσκοπος είς τήν μο
νήν Μπαλουκτσή έν Κωνσταντινουπόλει, ήλικίας 65 περίπου έτών, λαβών μάλιστα 
τά δνομα του μητροπολίτου Αιτωλοακαρνανίας Γερασίμου, θείου τοΰ Λυσιμάχου 
(βλ. δποσ. 5).

Ό Ίω. Μουρέλλος αναφέρει είς τήν ιστορίαν του δτι μεταξύ των φονευθέν- 
των κατά τήν σφαγήν τοΰ "Ηρακλείου τοΰ 1898 ήτο καί «ή σύζυγος τοΰ ύποπρο- 
ξενου Λυσ. Καλοκαιρινού, άνομαζομένη Αικατερίνη μετά 4 τέκνων της. Αδτη δέν 
ήτο νόμιμος σύζυγός του. Ήτο δέ έγκυος», (βλ. I. Δ. Μ ο υ ρ έ λ λ ο υ, "Ιστορία τής 
Κρήτης, Β' έκδοσις, τόμ. Γ', "Ηράκλειον Κρήτης, σ. 1654). Δέν γνωρίζω άν πρό
κειται περί τής μητράς τοΰ έπισκόπου Γερασίμου. Πιθανόν είναι δτι πρόκειται 
περί τοΰ αϋτοΰ προσώπου, περί τοΰ δποίου άναφέρει καί τά ποίημα τής σφαγής: 

Σφάξαν την παραμάνα ντον μαζί με τά παιδιά της, 
άζωντανής ταη κόβανε της άμοιρης τ’ αυτιά της.

4S) Κατά τάς έπαναστάσεις τοΰ 1866 - 69, 1878, 1896 - 97 τρείς έως τέσσα" 
ρες χιλιάδες Χριστιανών πάσης ήλικίας, φεύγοντες τήν βαρβαρότητα των Τούρκων, 
κατέφευγον, ώς είς άσυλον, είς τήν οικίαν και τά έργοστάσια τοΰ Καλοκαιρινού, 
κομίζοντες μεθ’ έαυτών παν δ,τι πολύτιμον είχον, διά νά προστατεύσουν έαυτούς 
καί τά πράγματά των, δπό τήν σκιάν τής άγγλικής σημαίας. Καί δχι μόνον προ
στασίαν καί ασφάλειαν εδρισκον, άλλά καί περίθαλψιν.
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πράγματα όχι μόνον των περισσοτέρων Χριστιανών, άλλά καί τών Ικ- 
κλησιών καί τών Μονών 47.

Ό βιογράφος του Ιάκωβος έπιρρίπτει ευθύνην εις τδν Λυσίμαχον, 
διά τήν καταστροφήν διότι: «έπρεπε νά λάβη ϋπ' διρει του τον προ- 
ηγούμενον εμπρησμόν τών Χανιών (’Ιανουάριος 1897), κατά διαταγήν 
τον απολυταρχικού Σουλτάν Χαμίτ, τήν αυμμαχίαν τού φεσοφόρου συν
ταγματάρχου Τσερμπαΐι, φρουράρχου Ηρακλείου μετά τών Τούρκων 
και τήν βρασύτητα τούτων, τούς όποιους, ή εύνοια τής Ευρώπης, δ 
φανατισμός, ή βαρβαρότης είχον άπο&ρασύνει προς τό κακούργεΐν, και 
νά φροντίση νά άσφαλίση τήν ζωήν του καί τών τέκνων τον καί τήν 
κινητήν περιουσίαν, εγκαταλείπων τό 'Ηράκλειον, καί οντω και οί άλ
λοι Χριστιανοί &ά ίφρόντιζον εγκαίρως νά προστατευτούν, έχοντες 
τούτον ώς παράδειγμα».

Ή Κρητική Λαϊκή Μοΰσα θρηνεί τα θλιβερά γεγονότα τής σφαγής 
τοΟ Λυσιμάχου:

Ό φόνος τού Λυσιμάχου

"Ετρεζεν όλη ή Τουρκιά, ατού Λυσιμάχου φ&άνει" 
ή λυσσασμένη ή Τουρκιά δ λα τά πόστα πιάνει. 
Φωνάζανε αδύνατά, αφεντικό, τί κάνεις;
”Αν δεν μας δώσεις τό χρυσό, τήν κεφαλή σου χάνεις. 
Λυσίμαχος τούς έδωσε τις λίρες με σακκέτα, 
μά ή Τουρκιά τον έπιασε και δέν τον έπαρέτα.
'Ο Λυσίμαχος τούς έκαμε τήν κάσα τότε φόρα, 
εκεί συνάγ^ηκ’ ή Τουρκιά δλη από τή Χώρα.
Έράξανε στά λάφυρα, τούς υπαλλήλους σφάζουν.
Τά παλληκάργια τσή Τουρκίας τά χρήματα μοιράζουν. 
Λυσίμαχος έφώνιαξε πώς ήτονε έγγλέζος.
'Η κεφαλή σου <5ά κοπεί αν είσαι και κινέζος.
Τή φόρμα του πετάξανε, κόβουν τήν κεφαλήν του, 
οί Τούρκοι τον έσφάξανε, πού ’χε στήν προσταγήν του.

4Ι) ”0 Άνδρ. Λυσ. Καλοκαιριάς αναφέρει εις τό χειρόγραφον ήμερολόγιόν xou 
σ. 38, δχι «είχε προτείνει εις τον ’Άγγλον στρατηγόν Cherwside τήν φρούρηαιν 
τον λαμπρόν ναοΰ τον πολιούχον Άγ. Μήνα υπό αγγλικής φρουράς, τοϋ σεμνώ
ματος τούτον τής Κρήτης, δπερ και έκραξε και εκεΐ συνεκέντρωσαν δλα τά πρά
γματα τών Χριστιανών, ατινα, ευτυχώς εκτός ελάχιστων τινών, διεαώόηααν, δπερ 
προφανώς οφείλεται εις ύαΰμα τοϋ προστάτου Άγ. Μηνά, διότι κατά τήν ώραν 
τής σφαγής ούτε αγγλική φρουρά υπήρχε και εν τούτοις έμεινεν άίίικτος ο ’Ιερός 
Ναός».
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Ό Λυοίμαχος στηρίζετο πώς είχε δυο πατέντες, 
μά ή Τουρκία τοοί πάτησε καί τσοί ’κάμε άρέντες. 
Σφάξαν την παραμάνα ντου μαζί μέ τα παιδιά της, 
άζωντανής τσή κόβανε τής άμοιρης τ’ αυτιά της. 
Κρυμμένοι ’σανέ κάμποσοι Χριστιανοί στη στέρνα, 
οΐ Τούρκοι τής έρρίχνανε τα ξύλα αναμμένα.

Τά σπίτια του Λυσίμαχου τα είχαν άποϋήκες, 
γι' αυτό έμαζωχτήκανε οί Τούρκοι σαν τσοί σφήκες.
Τά πράγματα τώ Χριστιανώ πού ’σαν στην άποϋήκη 
οί Τούρκοι τώς τ’ αρπάξανε, σαν πεινααμένοι λύκοι.
Εκεί ’χεν ό Λυσίμαχος έγγλέζικη παντιέρα, 
κανένας δέν τό ήλπιζε, πώς #α γ^α&ούν μια μέρα.
’Ήτονε χρήμα μπόλικο σε τούτη την οικία, 
καί σκεύη των εκκλησιών από πολλά χωρία.
Μ’ ακόμα και των πλούσιων, δλα τά πράγματά των. 
και των Μονών τ’ Ασημικά κι δλα τά ιερά των.
ΤΗοαν εκεί καί χρήματα τής Δημογεροντίας, 
τών χωρικών τό στήριγμα κι δλης τσή πολιτείας.
Και τών Μονών τά χρήματα πού ’σαν γιά τά σχολεία, 
κι δλα τ<5 εμπορεύματα, πού ’χεν ή πολιτεία.
’Ήτονε φρίκη τό ποσόν, πού ’το ατού Λυσιμάχου.
‘Ως καί τ’ αρχιερατικά Κρήτης τού 'Ιεράρχου.
Λάδι οκάδες είχανε εξήκοντα χιλιάδες, 
δλα αυτά τ’ αρπάξανε οί άτιμοι αγάδες.
“Επειτα δώκανε φωύλιά σ’ δλη τη συνοικία.
Πολλοί Ρωμιοί καήκανε εις τήν πολιορκία.
Παμπόνηρος δ διοικηιής ήκανε πώς θυμώνει, 
και τήν Τονρκιά εζύγωνε, κι ήκανε πώς μαλώνει,
···■·» ......................................................................................................................................................

(Βλ. Κωνσχ. Ζέρβα (Ζερβουδάκη), Αί έν Ήρακλείψ σφαγαί της 25 
Αύγουστου 1898, σ. 7 κ. έξ.).

Αυτό ύπηρξε τό τραγικόν τέλος τοΰ Αυσιμάχου Καλοκαιρινού είς 
ήλικίαν 60 έτων*8. 49

49) ”0 Λυσίμαχος Καλοκαιρινός έφονεύθη &πά τοΰ Τουρκικοΰ όχλου διά σφαί
ρας είς χήν οικίαν χου, ή δποία εΰρίσκεχο δποο σήμερον χό έλαιουργεΐον Μηχσο- 
χάκη, έναντι, πρός Ν, τοΰ ναοΰ τοΰ "Αγ. ΙΙέτροο (τέμενος Σουλχάν Ίμπραΐμ) παρά 
χό Μπενχενάκι. Καί οδχος έτάφη εις χάν περίβολον τοΰ 'Αγ. Ματθαίου. ‘0 υίός 
του άνήγειρεν άργόχερον χάν καλλιμάρμαρον τάφον είς χό σημερινόν νεκροχαφεΐον, 
όπου καί ή προτομή χου, κάτωθεν τής όποιας υπάρχει χό άκόλουθον έπίγραμμα:
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III.— ΜΙΝΩΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

*0 Μίνως ήτο ό υστερότοκος υιός τοϋ Άνδρέου Δ. Καλοκαιρινού, 
γεννηθείς τό 1843 <9. Ήτο μόλις δκτώ Ετών δταν άπέθανε τό 1850 ή 
μητέρα του. Ιδίως μετά τόν θάνατον των άδελφών του Θρασυβούλου, 
Μύρωνος καί Πηνελόπης έμεινε τό χαϊδεμένο παιδί τού τόσον τρωθέν- 
τος διά τού θανάτου τεσσάρων μελών της οικογένειας του Άνδρ. Δ. 
Καλοκαιρινού. Διά τήν άνατροφήν του προσελήφθη ή χήρα ’Αργυρή 
Γεωργ. Στεργιάδου, συγγενής τής μάμμης του ’Αργυρής Κρασάκη.

Ό Μίνως έκοσμεΐτο μέ δλα τά προτερήματα τού πατρός του. ΕΓχεν 
άνάστημα άνδρικόν καί κανονικόν, ήθος προσηνές, ήτο φιλότιμος καί 
κατά τάς σπουδάς του διεκρίθη έπί φιλοτιμία, φιλομουσία καί άρίστη 
διαγωγή. Ήτο έπίσης οίκονόμος, ευσεβής προς τό θειον, έλεήμων, κα
λοκάγαθος, ηθικός καί φιλοδίκαιος.

Μετά τό τέλος τών γυμνασιακών σπουδών του είς Σύρον ένεγράφη 
είς τήν Νομικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, δπου έφοίτησεν 
έπί Εν Ετος. Άλλ’ άσθενήσαντος τού πατρός του έγκατέλειψε τάς 
σπουδάς του, καί συνώδευσε τόν πατέρα του είς Παρισίους. Μετά τήν 
Επάνοδόν του καί τόν θάνατον τού πατρός του άνέλαβεν δπηρεσίαν κα- 
ταστιχογράφου καί διαχειριστοΰ τών κτημάτων των, έπιδείξας φιλο- 
πονίαν καί ικανότητα.

Μετά τού άδελφοΰ του Λυσιμάχου συνειργάσθη μέχρι τού 1871

ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΟΓ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ 
γεννηθείς §ν Ιτει 1838 

θύμα τών έν ‘Ηρακλείψ σφαγών 
25 Αύγουστου 1898

Ό υιός του Άνδρέας άναφέρει είς τά χειρόγραφα άπομνημονεύματά του (σ. 4 - 5) 
τά ακόλουθα: «'Εκ τοϋ αίματός μας εθνοιάσθησαν ό πατήρ μου, τιερί ον ό Μιχε- 
λιδάκης (’Αντώνιος) χθες (30 Σεπτεμβρίου 1901) 'έπλεξε εγκώμια διά τάς ταλαιπω
ρίας τον νπέρ τών Χριστιανών κατά τάς έπαναατάαεις καί πάντοτε υπέρ τών εθνι
κών συμφερόντων.... ή αδελφή μου Σκεΰω καί το τέκνον της Γεώργιος καί δ ρη· 
ί)είς έξάδελφάς μου Άνδρέας (υίάς τοΰ Μίνωος). Άλλα βεβαίως δεν άπόλλυται μά- 
την ζωή θναιαζομένων πρός απελεύθερα: ο ιν τής γλ.υκυτάτης πατρίδας.... Το νά 
χρησιμεύση δ θάνατος τινός υπέρ τών συμφερόντων τής πατρίδος του είναι κέρδος, 
ήμείφθη δε πλονσιοπαρόχως υπό τον εϋγνώμονος Κρητικού Λαόν μετά βαθεο; 
αισθήματος ευγνωμοσύνης, άναπολονντες καί μακαρίζοντες τούς κατά τήν σφαγήν 
θυαιααθέντας καί Ιδία, τον αείμνηστον πατέρα μον, δν διακρίνοναι πάντων τών άλ
λων, διότι έκ καθήκοντος ώς Πρόξενος έμεινε καί εθυσιάσθη».

48) Πολλά έκ τών άναφερομένων ενταύθα περί τοΰ Μίνωος Καλοκαιρινού ό- 
φείλω είς πληροφορίας τοΰ υίοΰ του κ. Λέοντος Καλοκαιρινού, τόν όποιον ευχα
ριστώ καί έντεϋθεν διά τήν προθυμίαν μεθ’ ής προσεφέρθη νά μέ βοηθήση πρός 
τοΰτο. Είς τόν ίδιον όφείλω έπίσης καί τήν ένταΰθα δημοσιευομένην φωτογραφίαν 
τοϋ πατρός του.
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μετ’ άμοιβαίας άγάπης καί Ικτιμήσεως καί άπολύτου έμπιστοσύνης. 
’Εντός έπταετίας, άπό τοΰ θανάτου τοΟ πατρός των, ηύξήθη σημαντι- 
κως ή κοινή πατρική κληρονομιά. Άλλ8 <5 μεσολαβήσας έν τώ μεταξύ 
γάμος τοΟ Μίνωος, ή δημιουργία χωριστής οικογένειας καί δ χωρισμός 
των συμφερόντων των δύο άδελφών, ώς καί άλλα περιστατικά, έδημι- 
ούργησαν άφορμάς διαλύσεως τής συνεργασίας των καί διανομής τής 
κοινής περιουσίας, ώς άναφέραμεν άνωτέρω50.

Ό Μίνως ί'δρυσεν άτομικόν Ιμπορικόν οίκον 6πό τήν έπωνυμίαν 
Μ. A. CALOCHERINOS. Ήγόρασε τό σαπωνοποιεΐον τοΰ Ζαφέρ Βέη 
καί έβελτίωσε τήν ποιότητα τοΰ σάπωνος είς τοιοΰτον βαθμόν ώστε νά 
λαμβάνη τά πρώτα βραβεία είς τάς διαφόρους παγκοσμίους έκθέσεις, 
καί νά γίνη προμηθευτής των βασιλικών αύλών τών ’Αθηνών καί τής 
Κωνσταντινουπόλεως.

Μολονότι ό Μίνως είχε τό επιχειρηματικόν πνεΰμα τοΰ πατρός του 
καί ήτο φιλόπονος καί δημοφιλέστερος τοΰ άδελφοΰ του άπετύγχανεν 
είς τάς έπιχειρήσεις του. "Οταν κατεστράφησαν οί άμπελώνες τής 
Γαλλίας ύπό τής φυλλοξήρας καί αί τιμαί τοΰ οίνου άνήλθον, έκαμεν 
έκτεταμένας άμπελοφυτείας, δαπανήσας πρός τοΰτο πλέον τών 300.000 
φράγκων, μέγα μέρος τών όποιων προήρχετο έκ δανείων, χρησιμοποι- 
ήσας έπίσης πρός τοΰτο μίαν μεγάλην κατάθεσιν χρημάτων, τήν όποιαν 
είχε κάμει κάποιος έτοιμοθάνατος οικογενειάρχης πρός έξασφάλισιν 
τών άνηλίκων τέκνων του51. Δυστυχώς δι8 εκείνον ή Γαλλία έπέβαλεν 
ύψηλούς εισαγωγικούς δασμούς είς τον οίνον καί οί οίνοπαραγωγοί 
τής 'Ισπανίας καί ’Ιταλίας έκαμαν μεγάλας προσφοράς, ώστε νά μειω
θούν άντί νά αυξηθοΰν αί τιμαί. Τοΰτο όπήρξεν ή άρχή τής οικονομι
κής του καταρρεύσεως, διότι ήναγκάσθη νά δανείζεται άπό άσυνειδή- 
τους τοκογλύφους μέ ύπερόγκους τόκους μέχρι 18,5 %, ύποθηκεύων 
τό ένα μετά τό άλλο τά κτήματά του. Τό 1887 έβαρύνετο μέ χρέη το- 
κογλυφικά πλέον τών 10.000 λιρών. Τέλος, τό 1895, έκηρύχθη είς 
κατάστασιν πτωχεύσεως, έστερήθη τό δικαίωμα έξασκήσεως τοΰ επαγ
γέλματος τοΰ Ιμπόρου καί τά κτήματά του έμειναν είς τάς χεΐρας τών 
έπί ύποθήκη δανειστών του είς άσημάντους τιμάς, έλλείψει άγοραστών.

«») Βλ. σ. 288.
δ1) Είς τά ’Αρχεία της Δημογεροντίας 'Ηρακλείου δπάρχει έγγραφόν του δπό 

χρονολ. 2 Ίανουαρίου 1885, διά τοΰ δποίου ζητεί νά διατάξη ή Δημογεροντία τήν 
Χριστιανικήν ’Ορφανικήν Τράπεζαν νά τφ μετρήση τάς καταθέσεις έκ γροσίων 
19.846,52, τδν όρφανων Κυριακής καί Παρασκευής, τέκνων τοΰ άποθανόντος Ίω- 
άννου Κ. Σφακιανάκη έκ Ποτάμιων Πεδιάδος, των δποίων ήτο έπίτροπος. Τό έγ
γραφον τοΰτο έθεσεν δπ’ δψιν μου δ ταξινομήσας τό Άρχεΐον τοΰτο αείμνηστος 
φίλος καθηγητής Σπ. Πλατάκης.
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Ή Ιλλειψ^ς δέ αΰτη των άγοραστών άντί νά σταματήσω τούς πλειστη- 
ριασμούς, ώς συνήθως έγένετο, επέσπευσε τούτους καί έξεπλειστηριά- 
σθησαν κτήματα, χωρίς ποτέ νά καταβληθή τό έκπλειστηρίασμα ή νά 
συμψηφισθή πρός μεταγραφήν τοΰ κτήματος.

'Ο Μίνως εις προκεχωρημένην ήλικίαν έπανέλαβε τάς σπουδάς του 
εις τήν νομικήν, τής οποίας άνηγορεύθη διδάκτωρ, θέλων νά έξασκήση 
τό έπάγγελμα τού δικηγόρου52 πρός βιοπορισμόν καί πρός διεξαγωγήν 
τοΰ κατά των κατεχόντων τά κτήματά του δικαστικού άγώνος, τον ό
ποιον διέκοψεν ό θάνατός του τό 1907.

Τό 1881 διεξεδίκησε τό Ικ 300.000 φράγκων βραβεΐον τής Γαλλι
κής Κυβερνήσεως διά φάρμακον κατά τής φυλλοξήρας, το όποιον ανα
φέρει ό Στράβων καί πρώτος έκεΐνος προέτεινε. Αί γενόμεναι δμως δόκι
μα! έδωσαν μερικήν μόνον έπιτυχίαν καί τό βραβεΐον δεν άπενεμήθη.

Εκείνο δμως τό όποιον θά τιμοί έσαεί τήν μνήμην τοΰ Μίνωος, 
ήτο ό έρως του πρός τήν ’Αρχαιολογίαν. Αί προσφιλείς είς αύτόν με- 
λέται των αρχαίων συγγραφέων καί ό πόθος του νά άποδείξη, δτι τά 
γραφόμενα παρ’ αύτών σχετικως μέ τον Μίνωα καί τήν Κνωσόν δεν 
ήσαν μΰθοι, τόν ήγαγον είς τήν άπόφασιν νά έπιχειρήση τό 1878, ίδια 
δαπάνη, τήν πρώτην συστηματικήν άρχαιολογικήν άνασκαφήν έν Κρή
τη, είς τήν θέσιν τής άρχαίας Κνωσοΰ, άποκαλύψας, πρώτος αύτός, τμή
μα τοΰ άνακτόρου τοΰ Μίνωος καί μάλιστα είς ανεκδότους σημειώσεις 
του, μετά σχεδιαγραμμάτων, περιγράφει τάς άνασκαφάς αύτάς. Αί πρώ- 
ται αΰται άνασκαφαί έν Κνωσφ έδωσαν 12 μεγάλους πίθους καί 365 
διάφορα άλλα άντικείμενα, έκ τών όποιων άνά ένα πίθον καί τινα άντι- 
κείμενα έδώρησεν είς τά μουσεία Λονδίνου, Παρισίων καί Ρώμης καί 
3 πίθους είς τήν τότε ίδρυθεΐσαν δπ’ αύτοΰ καί άλλων άρχαιοφίλων, 
’Ιωσήφ Χατζηδάκη, Στ. Ξανθουδίδου κλπ.,’Αρχαιολογικήν Συλλογήν 
τοΰ Φιλεκπαιδευτικοΰ Συλλόγου Ηρακλείου, ή'τις άπετέλεσε τόν άρ- 
χικόν πυρήνα τοΰ σημερινοΰ Μουσείου. Ό είς τό Μουσεΐον τών ’Αθη
νών εύρισκόμενος πίθος είχε δωρηθή άρχικώς είς τόν τότε διάδοχον 
Κωνσταντίνον. Τά ύπόλοιπα τών ευρημάτων του άπετέλεσαν τήν ιδιω
τικήν αύτοΰ συλλογήν53, ή όποια κατεστράφη κατά τήν πυρπόλησιν 62

62) Είς τά δπ’ άριθ. 3 φύλλον της 26 ’Ιανουάριου 1903 τής έφημερίδος «Φω
νή τοΰ Λαού», τής έκδιδομένης έν "Ηρακλείψ υπό τοΰ δικηγάρου καί πολιτευτοΰ 
Γεωργίου Κ. Κοκκινάκη, άναφέρεται: «Ό κ. Μίνως Καλοκαιρινός ώμωσε προχθές 
ενώπιον τοΰ Πρωτοδικείου δημοσία συνεδριάζοντος, τόν δρκον τής υπηρεσίας του, 
διορισθείς δικηγόρος παρ’ άπασι τοΐς έν Κρήτη Αικαστηρίοις».

δ3) Τήν Συλλογήν τοΰ Μίνωος Καλοκαιρινού έπεσκέφθη δ ’Αρθούρος “Εβανς 
τήν 19 Μαρτίου 1894, πριν ή άρχίση τάς άνασκαφάς είς Κνωσόν. (Βλ. Richard 
Hutchinson, Νεκρολογία Arthur Evans Κρητικά Χρονικά, Α', σ. 454).
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τής οικίας του τό 1898 *4. Ή άρχαιολογική αΰτη Ιργασία τοΟ ΜΕνωος 
Καλοκαιρινοΰ πρό ένός σχεδόν αίώνος ύπήρξεν ή άπαρχή τών άνασκα· 
φών, τάς όποιας ένήργησαν Ικτοτε ξένοι καί Έλληνες αρχαιολόγοι. 
Τόσος ήτο ό ερως του πρός την άρχαιολογίαν, ώστε έξέδιδε καί Ιφη- 
μερίδα όπό τδν τίτλον «’Αρχαιολογική ΈφημερΕς», δανειζόμενος τόν 
τίτλον της άπό τήν έν Άθήναις έκδιδομένην όμώνυμον.

Κατά σύστασιν τοΰ Εατροΰ Άμάμπιλε Ίττάρ καί μεσολαβήσει τοΰ 
πλοιάρχου Άνδρέα Έργαστηριάρη, ό ΜΕνως Καλοκαιρινός ένυμφεύθη 
τδ 1869, είς ήλικίαν 27 έτών, τήν όρφανήν μητρός πολύφερνον κόρην 
τοΟ ΤδραΕου Έμμαννουήλ Κριεζή Σκεύω, δισεγγονήν τοΰ θεοδώρου 
Γκίκα. ΟΕ δύο άδελφοί Καλοκαιρινοί είχον οικοδομήσει μεγαλοπρεπή 
οικίαν, όμοια τής όποιας δέν όπήρχεν είς Κρήτην, έντός τοΰ χώρου 
των οικιών καί έργοστασίων των καί συγκεκριμένως εις τήν θέσιν ά- 
κριβώς τοΰ σημερινού 'Ιστορικού Μουσείου, ή όποια προωρΕζετο διά 
κατοικίαν τοΰ ΜΕνωος. Τό σχέδιον Ιξεπόνησεν ό Λυσίμαχος Καυταν 
τζόγλου, ειδικός δέ μηχανικός έκλήθη έκ Σμύρνης διά τήν έφαρμογήν 
του. Έστοίχισε 2000 λίρας".

Μ) Τάς άνωτέρω πληροφορίας δφείλω είς τόν υίόν του Λέοντα.
ί5) Ή οικία αδτη, ή όποια περιήλθε μετά τήν πτώχευσιν τοΰ Μίνωος είς τόν 

άνεψιάν του Άνδρέαν, κατεστράφη κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1898 καί άνψκοδο- 
μήθη τό 1903 όπό τοΰ Άνδρέου Λ. Καλοκαιρινού, χρησιμεόσασα μέχρι τοΰ θανά
του του ώς κατοικία του.

Πρωτοβουλία καί φροντίδαις τοΰ Προέδρου των Φιλανθρωπικών ‘Ιδρυμάτων 
Άνδρέα Γ. Καλοκαιρινοΰ (Κατεχάκη) δ οίκος Καλοκαιρινού διεσκευάοθη τό 1951 
καταλλήλως καί στεγάζει Ικτοτε έπαξίως τό 'Ιστορικόν Μουσεΐον Κρήτης.

Περί τής οικίας ταύτης μεταφέρω ένταΰθα τάς ιδιογράφους σημειώσεις τοΰ 
οίκοδομήσαντος αότήν Άνδρέου Λυσ. Καλοκαιρινού, χάριν τής ιστορίας, έκ τοΰ 
ήμερολογίου του :

(σελ. 17) ...11 Δεκεμβρίου 1904... Πρώτη εσπέρα ευτυχούς διαμονής επ’ αί· 
αίοις οίωνοΐς έν τφ νέφ οΐκφ, προηγηθέντος του Άγιου Σπυρίδωνος καί τών άρ
των του....

12 Δεκεμβρίου 1904. Διήλθομεν ώραίαν νύκτα είς τόν νέον οίκον μας. Τό 
ποδαρικό εκαμεν ό Σταύρος Βαοιλογαμβράκης.

...Είς τόν ”Αγιον Κρήτης, δατις εκαμε τόν αγιασμόν καί τάς εύχάς εγκαινιά- 
σεως τής οικίας μου και εφώτιαεν δ/.ην τήν οικίαν από υπογείου εως τών υπε
ρώων καί αποθήκην, εδειξα εκ τοΰ βορείου εξώστου τό παρεκκλήαιον, δπερ δ πα. 
τήρ μου ήθελε νά γίνη εκκλησία καί έξηγόρασε άπό τόν Μουαταφα βέη Παπουτσα- 
λή καί άφίααμεν άμοίραστον επί τούτα). Τφ είπα διι είμαι διατεθειμένος νά εξο- 
δεύσω νά τήν ανοικοδομήσω καί δττ θά αυνεννοηθώμεν νά μοί ατείλη τοιαύτην ε
πιστολήν, όπως, λαβών αφορμήν, ζητήσω άπό τούς αυγκληρονόμους τήν κατοχήν 
καί άποκτήαη οϋτω ή συνοικία ναόν πλησίον. Σκοπεύω νά τήν όνομάαω είτε Ά·
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Ό Μίνως άπέκτησεν έκ του γάμου του μετά της Σκεύως Κριεζή 
πέντε τέκνα, τά έξης:

1) Τήν Μαρίαν, ή οποία ένυμφευθη τόν ’Ιωάν. Κ. Σφακιανάκην έκ 
Βραχασίου μετά του όποιου άπέκτησε τόν μουσικόν Κωνσταντίνον 
Σφακιανάκην καί μίαν κόρην, Έλλην, άποβιώσασαν είς νεαράν ήλικίαν.

2) ϊόν Άνδρέαν, ό όποιος, πολέμων κατά τήν έπανάστασιν του 
1898, έφονεύθη έντός του Ελληνικού Προξενείου :

Το Κονσολάτο τώ Ρωμιώ άμέοως εχαλοϋσαν,

γιον Λυσίμαχον ή * * Αγίους Τεσσαράκοντα, εις μνήμην %οϋ πατρός μου...
17 Δεχεμβρ. Μετά ουγκινήσεως ϋά άναμιμνήσκομαι πάντοτε τά εγκαίνια του 

νέου οίκου μου, συνδυασθέντα προς θρησκευτικήν παλαιόν οικογενειακήν εορτήν, 
καθιερωθεΐσαν εν τη ήμετέρα οικογενείοι προ 140 ετών υπό των προγόνων μου, οι 
τινες ηύνοήθησαν διά θαύματος υπό του εφεστίου προστάτου *Αγίου Σπυρίδωνος 
του θαυματουργού.

. .Σήμερον 19 9Ιανουάριου 1905 συνέταξα τό πρώτον έγγραφον του 'Αγγλικού 
Προξενείου εν if] νέα οικία μου,...

...εις τόν νέον οίκον μου, οίκοδομηθέντα έπϊ τών αυτών θεμελίων του υπό 
τον θείου μου Μίνωος οικοδομηθέντος τό 1870, δστις επυρπολήθη κατά τήν σφα
γήν., μετά αγώνα πολύωρον, εξ ου μόνον ή σύζυγός μου, πενθερά μου, γυναικα
δέλφη μου, υπηρέτριαί τινες και ό Μιχ. Βαλτζής έσώθησαν, επολέμησαν δε φονευ- 
θέντες οί Ν. Μ. Μεϊμαράκης, Σπ. Σακαλάκης, Μ. Καπνιστός, θυσιαοθείς εις τό 
υπόγειον τών πατητηρίων, Άντών. Ζωγραφάκης και τόσοι άλλοι. Και ό οίκος δε 
ουτος ήτο εκτισμένος επί τών θεμελίων τοϋ αρχαίου οίκου του πάππου μου 9Αν- 
δρέα, τής οικογενειακής εστίας του επισκόπου Κνωσού τών Κρασαδάκηδων και τοϋ 
άρχοντος Μανωλιοϋ, τής διασημοτέρας οικογένειας τοϋ 'Ηρακλείου, καί δστις επαθε 
κατά τόν μεγάλον σεισμόν τοϋ 1856 καί έμεινεν ερείπια καί τόν ενθυμούμαι έως 
τό 1870..,.

*0 νέος οίκος μου φκοδομήθη μέ στήλους δωρικού ρυθμοϋ μονολίθους Πεν- 
τέλης (μαρμαρογλύπτης Κ. Περιβολιώτης) μέ μαρμάρινον καφασωτόν έξώστην ώς 
τής εν όδφ Σταδίου ’Αθηνών οικίας Κ. Καραπάνου, μέ τοιχογραφίας έκ τής Ίλι- 
άδος καί 'Οδύσσειας τοϋ *Ομήρου εις τούς διαδρόμους υπό καλών 'Αθηναίων τε
χνιτών (Άντ. Στεφανόπουλος διακοσμητής τής εν 9Αθήναις οικίας Κελλενέκ, ήν 
έπειτα ήγόρασεν ή κ. Ρώτα) μέ λουτρά εντελώς αγγλικά, μέ εύρεΐς διαδρόμους, μέ 
οροφήν μέ φατνία Παρθενώνας καί χρυσούς αστέρας, μέ αίθουσαν δείπνου λίαν 
επιτυχή καί αίθουσαν υποδοχής, μέ σ πάτου λα ρι στον ελαιοχρωματισμένον τοίχον καί 
έξοχου διακοσμήσεως, δλα τά πατώματα έξ αμερικανικής ξυλείας pitch - pine* 
προσηρμοσμένα άνευ καταφανών ήλων δι9 αϋλακος καί έξοχής, γραφεΐον χωριστής 
εισόδου προς τήν θάλασσαν καί τό τείχος, δι9 ής άμαξα βαίνει εύχερώς. Οι έλαιο- 
χρωματισμοί τών θυρών σπατουλαριστοί μέ βερνίκι. Τό δωμάτιον τοϋ ύπνου καί 
τό γραφεΐον μέ ξυλινήν οροφήν διά μείζονα ασφάλειαν, προπύλαια μέ πελέκια με
γάλα, βόλια ένειικών κανονιών εις τάς στήλας καί κιγκλίδας καί θύρας έξ 9Αθηνών 
σιδηράς (Θωμά Τσοκοπούλου) λίαν έπιτυχεΐς. Τήν οικίαν έπεσκέφθη <5 κ. R. 
Mowbray Howard αδελφός τοϋ άγγλου εν Χανίοις Γεν. Προξένου μετά τής κυρίας 
του Lady Eleonora καί έπήνεσε τόν ελληνικόν ρυθμόν confortable καί στερεό
τητα αυτής....
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κα'ι το πυροβολούσανε και το περιγελούσαν.
ΈκεΤ μέσα εύρέϋηκε τοΰ Μίνωα Άνδρέας

κι έπαιζε των Ό&ωμανών πραγματικούς στο κρέας.
Μά κάηκε δ άτυχης στο Προξενείο μέσαίβ.

3) Τόν Λέοντα, δ όποιος έσπούδασεν ήλεκτρομηχανικός είς Λωζά- 
νην καί Λιέγην, καί είργάσθη ώς τοιοΰτος εϊς τήν μεγάλην άμερικα- 
νικήν έταιρίαν General Electric. «’Έξοχος έπιστήμων καί εύγενέστα- 
τος χαρακτήρ», κατά τόν χαρακτηρισμόν τοΰ βιογράφου των Καλοκαι
ρινών ’Ιακώβου, εύρίσκεται έν ζωή, άγαμος.

4) Τόν Όδυσσέα, 6 όποιος έσπούδασε νομικά εις Λωζάνην καί ά- 
πεβίωσεν άγαμος τό 1951. Ούτος ήσχολήθη μέ κοινωνικά ζητήματα 
καί έξέδωσε τό περιοδικόν «Βιοπάλη».

IV.-ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

'Ο μονογενής υιός τοΰ Λυσιμάχου Άνδρέας είναι τό κυριώτερον 
μέλος τής 5ης γενεάς τών Καλοκαιρινών, φέρων τό αυτό δνομα τοΰ 
πάππου του, ίδρυτοΰ τοΰ οίκου των Καλοκαιρινών τοΰ 'Ηρακλείου. Ό 
Άνδρέας συνεκέντρωσεν εις χεΐράς του τό πλεΐστον μέρος τής κολοσ
σιαίας περιουσίας τών Καλοκαιρινών καί ηύξησε ταύτην. Είναι ό με
γαλύτερος ευεργέτης τοΰ Ηρακλείου, ίδρύσας τά Φιλανθρωπικά 'Ιδρύ
ματα, τά φέροντα τό όνομά του, τά όποια έπροικοδοτήθησαν δι’ όλο- 
κλήρου τής άτομικής του περιουσίας καί μέρους τής περιουσίας τής 
συζύγου του Μαρίας τό γένος Άνδρέου Σταματάκη.

Ό Άνδρέας, δευτερότοκον τέκνον τοΰ Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 
καί τής Άριστέας τό γένος Διαμαντίδου, έγεννήθη έν Ήρακλείφ τό 
1862 καί άνετράφη έλληνοπρεπώς ύπό τής έναρέτου καί πολύ μορφω
μένης μητρός του. Είχε παιδικάς τινας ιδιοτροπίας καί ιδίως έπιμο- 
νήν (πείσμα), άλλ’ ήτο ζωηρός καί έξυπνος, διεκρίνετο δέ πάντοτε με
ταξύ τών συμμαθητών του διά τήν φιλοτιμίαν, τό φιλόμουσον καί 
τήν καλήν διαγωγήν του. Έν 'Ηρακλείφ έδιδάχθη τά γράμματα τοΰ 
δημοτικού Σχολείου καί έφοίτησεν μέχρι τής δευτέρας τάξεως τοΰ γυ
μνασίου, έκ τής όποιας άπεφοίτησεν έγγραφείς εις τό Β' γυμνάσιον 
Αθηνών, τοΰ όποιου γυμνασιάρχης ήτο ό γνωστός ποιητής τής «Κρη- 
τηίδος» Άντών. Άντωνιάδης. Άποπερατώσας τάς γυμνασιακάς σπου- 
δάς του ένεγράφη εις τήν Νομικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών.

»6) Βλ. Κ. Ζ ί ρ β α, Ινθ- άν. σ. 6. "Ο Άνδρέας τότε έκατοικοϋσε εντός του 
Προξενείου.
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Μετά τήν διάλυσιν της έταιρείας ΓΙΟΙ Α. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ό’Ανδρέας 
προσελήφθη εις τάς έπιχειρήσεις τοΰ πατρός του, ώς συνεταίρος, μετά 
τοΰ όποιου συνειργάσθη μέχρι τοΰ θανάτου του υπό τήν Ιπωνυμίαν 
ΛΓΣΙΜΑΧΟΣ Α. καλοκαιρινός & ΠΟΣ51. “Ύστερα άπό τόν τραγικόν θά
νατον τοΰ πατρός του καί τήν διανομήν τής πατρικής περιουσίας ό 
Άνδρέας έξηκολούθησε τάς έργασίας του δι’ ίδιον λογαριασμόν καί 
ηύξησε τήν άτομικήν περιουσίαν, κυρίως είς ακίνητα 5β. Τό πλεΐστον 
τής κτηματικής περιουσίας τών Καλοκαιρινών περιήλθεν είς χεϊρας 
του, έκτος τιδν άλλων άγροτικών καί άστικών κτημάτων ξένων, τά ό
ποια ήγόραζε. Οΰτω έγινε ό μεγαλύτερος κτηματίας τής Κρήτης, συγ- 
κεντρώσας χιλιάδας στρέμματα αγρών καλλιεργησίμων, 500 στρέμμα
τα ποικίλων αμπελώνων, έλαιόφυτα περιέχοντα 20.000 έλαιόδενδρα,
6.000 στρέμματα βοσκοτόπους καί έκατοντάδας αστικά άκίνητα έντός 
τής πόλεως Ηρακλείου.

Α. Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΥΣ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

Ό Άνδρ. Λ. Καλοκαιρινός, παρά τόν φόρτον τής έργασίας του, 
δεδομένου δτι προσωπικώς παρηκολούθει τήν καλλιέργειαν καί λοιπάς 
έργασίας των άπεράντων κτημάτων του, τήν συγκομιδήν καί τήν διά- 
θεσιν τών προϊόντων του καί τήν έν γένει διαχείρισιν τής κολοσσι
αίας περιουσίας του, είχε τόν χρόνον καί τήν έπιθυμίαν να διαθέτη 
τόν έαυτόν του καί διά τήν έξυπηρέτησιν τών Κοινών.

“Αμα τή συστάσει τών Δήμων τής Κρήτης, μετά τήν άνακήρυξιν 
τής νήσου αύτονόμου 6πό τών εύρωπαϊκών Δυνάμεων, δ Καλοκαιρινός 
άπετέλεσε μέλος έπίλεκτον τοΰ πρώτου Δημοτικοΰ Συμβουλίου ‘Ηρα
κλείου άπό τδ έτος 1901 69 μέχρι τόν ’Οκτώβριον τοΰ 190580, δτε, δι- 
ωρισθείς δποπρόξενος τής Μεγάλης Βρεταννίας έν ‘Ηρακλείφ, παρη- 
τήθη, διά τό άσυμβίβαστον, τοΰ δημοτικοΰ άξιώματός του61. * 58

8Τ) Βλ. άνωτέρω σ. 289.
58) Μετά τήν άποκατάστασιν τής τάξεως τό 1898 ό Άνδρ. Λ. Καλοκαιρινός, 

ώς άγγλος δπήκοος, ΰπέβαλε τήν 26 Νοεμβρίου 1898 αϊτησιν διά τοΰ έν Χανίοις 
Άγγλου Προξένου, αϊτών άποζημίωσιν 26.819 λίρας Αγγλίας, διά τάς ζημίας άς 
ΰπέστη έκ τής έπαναστάσεως. Έκ τοΰ ποσοΰ τούτου ένεκρίθησαν λίραι Αγγλίας 
4581 (= 114536,66 χρυσαΐ δραχμαί), τάς δποίας είσέπραξε τήν 18 Σεπτεμβρίου 
1906, συμφώνως πρός ιδιόχειρόν του έγγραφήν είς τό βιβλίον τής διαχειρίσεως, 

δα) Βλ. Πρακτικά Δημοτικοΰ Συμβουλίου 'Ηρακλείου, τόμος 1, 1900 - 1903, 
σελ. 196.

β0) Βλ. ιδιόγραφον ήμερολόγιόν του τής εποχής έκείνης, σ. 114. 
β1) Τήν 21 ’Οκτωβρίου 1905, πρόεδρος ών τοΰ Δημοτ. Συμβουλίου, συνεκάλεσε 

τοΰτο είς έκτακτον συνεδρίασιν, καθ’ ήν δπέβαλε τήν παραίτησίν του έπισήμως, 
έκφράζων πρός ποίντας ανεξαιρέτως «τάς ΰερμοτέρας και μάλλον εγκαρδίους ενχα-
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Κατά τήν διάρκειαν της υπηρεσίας του ώς δημοτικός σύμβουλος έ- 
ξελέγη δίς παμψηφεί 6πό των μελών τοΰ Δημοτ. Συμβουλίου, Χρι
στιανών καί Τούρκων, Πρόεδρος αύτοΟ, τιμηθείς οΰτω δεόντως ύπό της 
πόλεως, διαδεχθείς εις τό άξίωμα τοΰτο τόν Έμμαν. Λογιάδην, δστις 
διωρίσθη σύμβουλος έπί των Οικονομικών της Κρητικής Πολιτείας.

'Ως Πρόεδρος τοΟ Δημοτ. Συμβουλίου, είς τά πρώτα βήματα τοΟ 
πρώτου Δήμου τής Κρήτης, έκλεγείς την 4 ’Οκτωβρίου 1904 ®2, έξε- 
δήλωσε ποικιλοτρόπως τό θερμόν καί άδιάπτωτον ενδιαφέρον του υπέρ 
τής προόδου τής πόλεως, ή όποια τόν έγέννησε καί τον έτίμησε, άνα- 
δείξασα τούτον είς τό ύπατον άξίωμα. Κατά την δλιγοχρόνιον υπηρε
σίαν του : 1) Έφρόντισε καί κατηδαφίσθησαν τόν Δεκέμβριον 1904 τά 
καταστήματα τοΟ μικρού τριγώνου, είς τό κέντρον τής σημερινής πλα
τείας Νικηφ. Φωκά. Πρώτον έργον ρυμοτομίας τοΰ Δήμου. 2) Ένδιε* 
φέρθη καί ένήργησεν ώς πρόεδρος τοΰ Δημοτ. Συμβουλίου, διά την 
παραχώρησιν ύπό τής Κρητικής Κυβερνήσεως είς τόν Δήμον Ηρα
κλείου τής Ένετικής Λέσχης (Λότζας), διά νά οίκοδομήση έκεΐ ίδιον 
εύπρεπές Δημοτικόν Κατάστημα ®*. 3) Τή Ινεργεία του έσχηματίσθη 
ειδική έξ έπιστημόνων, άρχαιολόγων κλπ. Ιπιτροπή, έκ τών Άντ. 
Μιχελιδάκη, Ίωάν. Περδικάρη, ’Ιωσήφ Χατζηδάκη, Στέφ. Ξάνθου- 
δίδη καί Άριστ. Ζαφειρίδη, διά τήν μετονομασίαν τών όδών τής πό
λεως Ηρακλείου, «όπως απαλλαγή πλέον τών τουρκοβαρβαρικών ονο
μασιών, αΐτινες ίπι τριακόσια ετη τήν μολύνουν» β4. 4) Πρώτος έσκέ-

ριατία; διά τήν έπιδειχβεϊααν αντφ όμόβνμον εκτίμηοιν, ήτι; ίξεδηλώ&η δί; κατ' 
έπανάληψιν διά τή; παμψηφεί εκλογή; του ώ; προέδρου τοΰ οπονδαιοτάτου εκείνου 
σωματείου*. (Βλ. Πρακτικά Δημοτ. Συμβουλίου Ηρακλείου, τάμ. 4, 1901 - 6, σ. 263). 

βί) Βλ. Πρακτικά Λημοτ. Συμβουλίου ”Ηρ. τ. 4, 1904 - 6, σ. 125. 
β3) Βλ. Πρακτικά Δ. 2. τ. 4, 1901-6, έκτακτος σύνοδος της 23 Νοεμβρίου 

1904. Ό Καλοκαιρινός σημειώνει εις τό 'Ημερολόγιόν του (α. 38, 39): «"Εγραψα 
σημείωμα εί; τον υποδήμαρχον Ν. Α. Ξενάκην, νά υπόδειξη εί; τόν φίλον τον 
σύμβουλον επί τή; Δικαιοσύνη; και Παιδεία; Δαβίδ Ξανβονδίδην, τόν υπάρχοντα 
εν ισχύει νόμον καβ’ δν τό Ηγεμονικόν Συμβούλιον δικαιούται νά παραχώρηση 
μέρη άνήκοντα εί; τό Δημόσιον Κρήτη; προ; Δήμου; και Κοινότητα;, ΐνα πειαβεί; 
ΰποβάλη καί υποστήριξή εί; τό Ηγεμονικόν Συμβούλιον τήν εί; τόν Δήμον ’Ηρα
κλείου παραχώρησιν τής Ένετικής Λέσχη; Ίαεπανέ, δι’ άνοικοδάμησιν Δημαρχείου 
καί Δημοτική; ’Αγοράς*.

Σχετικώς μέ τάς περιπετείας της ώραιοτέρας ένετικής οικοδομής της Κρήτης 
βλ. λεπτομερώς Στέργ. Γ. Σ π α ν ά κ η, Ή Λόάζα τοΰ 'Ηρακλείου, 'Ηράκλειο 1939.

β4) Βλ. Ίδιόγρ. "Ημερολόγιόν του σ. 40, 53, 82 καί έφημερίδα «Νέα ’Ελευθε
ρία» τής 30 Ίανουαρίου 1905. Ή ’Επιτροπή Ιδωσεν αρχαία Κρητικά καί ιστορικά 
ονόματα είς τάς δδούς καί πλατείας, άλλά τά Δημοτ. Συμβούλιον έπροτίμηαε, άντί 
πολλών έξ αυτών, όνάματα τής βααιλ. οικογένειας καί γνωστών πολεμιστών των 
Κρητικών άγώνων. (Ήμερολ. σ. 77, 78, 82).
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φθη τήν άντικατάστασιν τοΰ κτιστού άγωγοΰ του ύδραγωγείου Μορο- 
ζίνι διά σιδηροσωλήνων, άπδ τάς πηγάς μέχρι της πόλεως, «διότι ά- 
δίκως γίνονται δαπάναι δι’ επισκευάς και τδ ύδωρ μολννεται» “5. 5) Δεν 
διέφυγε τοΰ ένδιαφέροντός του διά τήν πόλιν καί ή κατασκευή πλή
ρους δικτύου ύπονόμων «πρώτης ανάγκης πράγμα διά την δημοσίαν υ
γείαν» 6β.

Δέν ύστέρησεν δμως καί εις ένδιαφέρον πρός τούς δεινοπαθοΰντας 
συνδημότας του, λόγψ τοΰ βαρύτατου χειμώνος τοΰ 1904—1905. 'Ο 
ίδιος αυτοπροσώπως περιήρχετο τάς έργατικάς συνοικίας τής πόλεως, 
διανέμων βοηθήματα εις τούς πτωχούς έργατικούς άνθρώπους, ψηφι- 
σθέντα δπό τοΰ Δημοτ. Συμβουλίου87.

Κατά τήν περίοδον καθ’ ήν ό Καλοκαιρινός ήτο δημοτικός σύμ
βουλος ή Λιμενική Επιτροπή Ηρακλείου άπετέλει ιδιαίτερον δργα- 
νον τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίουβ8, συγκείμενον Ικ μελών τοΰ ίδιου 
Συμβουλίου, μεταξύ των όποιων ήτο καί ό Άνδρέας Καλοκαιρινός. 'Γ* 
πό τήν ιδιότητά του ταύτην ένδιεφέρθη διά τδ σπουδαιότατον ζήτημα 
τής κατασκευής τοΰ λιμένος Ηρακλείου. Τότε προσεκλήθη ό γάλλος 
Λιμενολόγος Κελενέκ, δστις κατήρτισε πλήρες λεπτομερειακόν σχέδιον 
κυματοθραύστου, βάσει τοΰ όποιου, τροποποιηθέντος άργότερον, ήρχι- 
σαν έκτελούμενα τά λιμενικά έργα Ηρακλείου τό 1921 "9. Ό Καλο
καιρινός άναφέρει έν τίρ Ήμερολογίψ του 70 τά άκόλουθα, τά όποια 
μεταφέρω ένταΰθα, διά τήν ιστορίαν τοΰ έργου :

«2 Δεκεμβρίου 1904. Φαίνεται orι είς τά Χανιά θέλουν νά συνδέ
σουν το ζήτημα τής κατασκευής των λιμένων μέ μεγάλο δάνειον 30 
εκατομμυρίων, όπως, ώς λέγουν, καταακευασθώσι σιδηρόδρομοι κλπ. * 66 * * * 70

β5) Βλ. "Ημερολόγιον σ. 40, 41 καί 83. Ή δλική δαπάνη προϋπελογίσθη είς 
500.000 φράγκα καί άπεφασίσθη νά καταρτισθή σχέδιον καί νά δποβληθή είς τόν 
καθηγητήν Σούλην διά νά τό έγκρίνη. "Ο Α. Σοόλης, έπιθεωρητής των Δημοσίων 
"Έργων τής έλευθερας "Ελλάδος, είχε συντάξει έκθεσιν περί τοΰ Υδραγωγείου 
"Ηρακλείου τήν 10 "Οκτωβρίου 1887, τήν όποιαν έχω.

66) Βλ. "Ημερολόγιον του σ. 41.
6Ι) "Ενδιαφέρον έχει σχετικόν σημείωμά του είς τά 'Ημερολόγιον του : *Διί· 

νειμα από 1 έως 20 δραχμάς είς πλείονα των W00 προσώπων. Μοϋ έκαμε βα- 
Οεΐαν ένιΰπωσιν ο γνήσιος τύπος ελληνικόν κάλλους, δν άνευρον εις τάς λαϊκός πε
νομίνας τάξεις. ’Αληθείς πλασιικαι καλλοναΐ, ώς αγάλματα τον εργαστηρίου τοϋ 
Φειδίου... Όμολογονμένως τά °Ηράκλ.ειον δνναται νά επίδειξη έξοχα πρότυπα ώ- 
ραιότητος είς τάς λαϊκός τάξεις. (Βλ. 'Ημερολ. σ. 60 καί 61).

°8) Βλ. "Ημερολόγιόν του σ. 6 καί 7.
β9) Βλ. Στ. Κατεχάκη, Ό Λιμήν 'Ηρακλείου καί αί άνάγκαι του, έφημερίς 

«Μεσόγειος» άριθ. 2151/8 Όκτωβρ. 1957.
70) Βλ. "Ημερολόγιόν του σ. 6 καί 7.
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Οντω δμως το μετ’ αυτών συνδυαζόμενον ζήτημα των άποζηαιώσεων 
κινδυνεύει νά αποτελμάτωσή διά τής τόσον αμφιβόλου επιτυχίας μεγά
λου δανείου καί ή κατασκευή του αναγκαιότατου λιμένος Ηρακλείου 
δυσχεραίνεται. Ώς μέλος τής Λιμενικής ’Επιτροπής ’Ηρακλείου έδέ- 
χΰην την έπίσκεψιν τοΰ διάσημου μηχανικού γάλλου κ. Κελλενέκ, τοΰ 
άρχηγοϋ τής εν Έλλάδι Γαλλικής ’Αποστολής έπ'ι τοΰ αειμνήστου 
Χαριλ. Τρικούπη, τοΰ διαμείναντος έπ'ι Ιδετίαν εν Έλλάδι. Ούτος σα
φώς μοϊ έξέφρασε την πεποίδησιν δτι δ εύκολώτερος νά κατασκευαστή 
λιμήν τής Κρήτης είναι δ τοΰ ’Ηρακλείου, ένεκα τοΰ είδους τοΰ πυ$- 
μένος τής έλαλάσσης, καταλληλοτάιου προς ΰεμελίωσιν τών αμέσως 
πλησίον κειμένων λίΰων καί τοΰ μεγάλου έξαγωγικοΰ έμπορίου τής 
πόλεώς μας, δυναμένου νά άνταποκρι&ή είς τά έξοδα, διά τοΰ λιμενι
κού φόρου. Φρονώ δτι πρακτικώτερον είναι νά έχωμεν χωριστήν οικο
νομικήν διαχείρισιν οικονομικών».

ΟΕ Καλοκαιρινοί ένδιεφέρθησαν άνέκαθεν νά άντιπροσωπεύουν έν 
Ήρακλείφ ξένας δυνάμεις, διότι οΰτω έπροστατεύοντο καλύτερον τά 
σπουδαία έμπορικά καί κτηματικά των συμφέροντα. Ό Άνδρέας Δ. 
Καλοκαιρινός ήτο άντιπρόσωπος έν 'Ηρακλείφ τοΟ βασιλέως τών Δύο 
Σικελιών71, άποκτήσας οΰτω τό προνόμιον τής διεθνούς άσυλίας καί 
δοσιδικίας. Διετήρει πάντοτε σχέσεις μετά τοΟ Αγγλικού Προξενείου 
ώς Ίόνιος, μετά τοΰ Έλληνικοΰ ώς Έλλην καί μετά τοΰ Ρωσικού ώς 
’Ορθόδοξος. Έκαμε τό παν καί έδαπάνησε πολλάς λίρας, διά νά έξα- 
γοράση τό ’Αγγλικόν ΙΙροξενεΐον διά τον υιόν του Λυσίμαχον ”, ό ό
ποιος έξεπροσώπει τά άγγλικά συμφέροντα έν ‘Ηρακλείφ άπό τό 1859 
μέχρι τοΰ θανάτου του τό 1898.

Ό Άνδρέας Λ. Καλοκαιρινός κατ’ άρχάς έχρημάτισε Πρόξενος 
τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής έπί δύο έτη, άπό τό 1896 
μέχρι τό 1898, 8τε κατηργήθη ή θέσις αΰτη ,Β. Έχρημάτισεν έπίσης 
Γραμματεύς τής έλληνικής, τοΰ ’Άγγλου Στρατηγοΰ Sir Herbert 
Cherwside71 καί τέλος διωρίσθη την 7 Σεπτεμβρίου 190575 British **)

**) Βλ. άνωτέρω σ. 3.
’*) Βλ. άνωτέρω σ. 7.
7Β) Βλ. "Ημερολόγιών του σ. 31.
,4) Βλ. 'Ημερολόγιών τοο σ. 33, 34,
,ι) Μετά τόν θάνατον τοο πατρός τοο κάποιος Σαϊντοο κατώρθωαε «καιόπιν 

φραγκολεβαντινικών ραδιουργιών», όπως άναφέρει δ ίδιος είς τό Ημερολόγιών τοο 
ο. 114, νά διορισθη δποπρόξενος της Μεγάλης Βρεταννίας έν 'Ηρακλείφ άλλά τήν 
«7 Σεπτεμβρίου 1905, χάριτι τοΰ ϋ·αυ ματου ργοϋ Άγ. Σπυρίδωνος, έλαβα τον <5ίο- 
ρισμόν μου ώς υποπρόξενος τής Μεγάλης Βρεταννίας έν Ήρακλείφ, είς τήν άέοιν
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Pro Consul at Candia δπηρεσίαν ήν διετήρησε μέχρι τό 1917, δτε, 
θεωρηθείς ύπό τών ’Άγγλων ώς τροφοδότης γερμανικών υποβρυχίων, 
συνελήφθη όπ’ αυτών, ώς’Άγγλος ύπήκοος, καί έξωρίσθη είς Μάλταν !β·

Β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡ. Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

'Ο Α. Λ. Καλοκαιρινός ένυμφεύθη έν Ηράκλειο) την 3 Μαρτίου 
1891, είς ήλικίαν 29 έτών, την Μαρίαν τό γένος ’Ανδρέου Σταματά- 
κη”. Έ Μαρία είχε σπάνια ψυχικά καί πνευματικά προτερήματα. 
Έθος, ευγένειαν, καλωσύνην, εργατικότητα, φιλανθρωπίαν. Μίτο άρ· 
κετά μορφωμένη καί είχε μνήμην άπέραντον, ακόμη καί είς προκεχω- 
ρημένην ήλικίαν.

Οί νεόνυμφοι έγκατεστάθησαν είς τό μέγαρον τοΰ Μίνωος Καλο
καιρινού, τό όποιον, μετά την πτώχευσίν του, είχεν αγοράσει ό Α. Α- 
Καλοκαιρινός,8·

Κατά την Έπανάστασιν τοΰ 1898 ή Μαρία Α. Καλοκαιρινού εύ- 
ρέθη μετ’ άλλων συγγενών καί φίλων της είς τό μέγαρόν της, τό ση
μερινόν 'Ιστορικόν Μουσεΐον τής Κρήτης. Ό σύζυγός της εύρίσκετο είς

τοΰ μακαρίτου πατρός μου».
Ό "Αγ. Σπυρίδων ήτο δ προστάτη; "Αγιο; τή; οικογένεια; των Καλοκαιρι

νών, κατόπιν θαύματο; γενομένου τό 1750. "Εκτοτε Ιωρτάζετο τήν 12 Δεκεμβρίου 
8ι’ άρτοκλασία; καί έλεημοσύνη; πρό; τού; πτωχού;. (Βλ. 'Ημερολόγιον Α. Λ· 
Καλοκαιρινού σ. 15).

,6) Ό ’Α. Λ. Καλοκαιρινό; ήτο θαυμαστή; τού Πρίγκηπο; Γεωργίου καί συνε- 
πώ; άντιβενιζελικό;.

?7) ”0 'Ανδρέα; Σταμαιάκη; κατήγετο άπά τόν Άΐμονα Μυλοποτάμου. Εί; μι- 
κράν ήλικίαν ήλθεν εΐ; Ηράκλειον, δπου, αύν τφ χρόνψ, απέκτησε εμπορευόμενο; 
κολοσιαίαν περιουσίαν, αστικήν καί αγροτικήν. Τό κατάστημά του, ειδών κιγκα- 
λαρία; καί υαλικών, ήτο εί; τήν σημερινήν λεωφόρον Καλοκαιρινού, τετράγωνον 
180. Ίν,ιτά; τού μεριδίου τη; έκ τή; αστική; καί αγροτική; περιουσία; του έδω- 
σεν εΐ; τήν Μαρίαν ώ; προίκα εί; μετρητά 3921 χρυσά εικοσάδραχμα, 854 χρυ
σά; λίρα; ’Αγγλία; καί 1.181.307 γρόσια Τουρκία; τά δποΐα αντιστοιχούν πρό; 
330.000 προπολεμικά; δραχμά;.

'Η Μαρία ύπήρξεν εξαιρετική φυσιογνωμία. Τήν έχαρακτήριζεν ή καλωσύνη, 
καί δ άλτρουϊσμό; καί άσφαλώ; ή φιλανθρωπία τη; έπέδρασεν έπί τού συζύγου 
τη; διά τήν ϊδρυσιν των Φιλανθρωπικών 'Ιδρυμάτων. Μετά τόν θάνατον τού συ
ζύγου τη; είργάσθη δραστηρίω; διά τήν πραγματοποίησιν των σκοπών τή; διαθή
κη; του, μετά τού πρώτου έκτελεστού αυτή; ανεψιού τη; στρατηγού Γεωργίου 
Κατεχάκη.

'Η Μαρία Α. Καλοκαιρινού έγεννήθη τό 1869 καί άπερίωσε τήν 4 Μαΐου 1917 
έν 'ΙΙρακλείφ εί; ήλικίαν 78 έτών, έκ βρογχοπνευμονία;. Τά λείψανά τη; έναπε- 
τέθησαν έντό; τή; ιδία; μαρμαρίνη; οστεοθήκη;, δπου εναπετέθησαν καί τά λεί
ψανα τού συζύγου τη;.

,s) Βλ. άνωτέρω ύποσ. 55.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔ’ 20
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τόν λιμένα καί διέφυγε χόν κίνδυνον. Τούρκικος δχλος περιέζωσε χό 
μέγαρον καί ήρχισε νά ρίπχη ένχός αύχοΰ, κατά χήν άφήγησιν χής ί
διας, πανία έμπεποχισμένα διά πεχρελαίου, χά όποια ήναπχον προη
γουμένως. Πολλοί, καχαφυγόνχες έκεΐ δΓ άσφάλειαν, έσφάγησαν υπό 
χών χουρκικών όρδών. Την ίδιαν χύχην θά είχε καί ή Μαρία Καλοκαι
ρινού, άν δεν παρουσιάζεχο κάποιος ΤοΟρκος, ό όποιος είχε χρημαχί- 
σει καβάσης χοΰ Αγγλικού Προξενείου. Ουχος, άφοΰ έδωροδόκησε, διά 
χρημάχων φυσικά χοΰ Καλοκαιρινού, χούς έξηγριωμένους Τούρκους, 
παρέλαβε χήν Μαρίαν μεχά χινων άλλων καί ώδήγησεν αύχάς είς χόν 
λιμένα, δπου έσώθησαν.

Ό Άνδρέας Λ. Καλοκαιρινός δέν άπέκχησε χέκνα. Διά χόν λόγον 
χοΰχον, θέλων νά διαιώνιση χό δνομά χου, υίοθέχησε έπισήμως έν χη 
διαθήκη χου χόν «φιλιόχσον» χου Άνδρέαν Γεωργ. Καχεχάκην, άφήσας 
είς αύχόν χά κχήμαχά χου είς χά Γιοφυράκια, όπό χό δρον «δπως νο- 
μίμως άναγνωρισθη υπό χό δνομα Άνδρέας Καλοκαιρινός, αύχός καί οί 
απόγονοί χου».

Ό A. Α. Καλοκαιρινός ένδιεφέρθη καί διά χήν προαγωγήν χών 
γραμμάχων. Άφήκε χό Καλοκαιρίνειον κληροδόχημα είς χόν Φιλολογι
κόν Σύλλογον «ΓΙαρνασός», ζων δέ είχε καθιερώσει σχολικά βραβεία 
πρός χούς μαθηχάς χών Γυμνασίων καί χης Εμπορικής Σχολής, ως καί 
άθλοθέχημα διά χήν περισυλλογήν καί χήν εκδοσιν χών λαογραφικών 
καί ίσχορικών Μνημείων χης Κρήχης. Έ πλουσιωχάχη δέ ίδιωχική 
Βιβλιοθήκη χου έδωρήθη, μεχά χόν θάναχόν χου, είς χήν Βικελαίαν 
Δημοχικήν Βιβλιοθήκην.

Τόν μεγάλον πλοΰχον, χόν όποιον άπέκχησεν ό A. Α. Καλοκαιρινός, 
δέν χόν έσπαχάλησεν. Έζησεν λιχώς καί διεφύλαξε χοΰχον έπιμελώς 
διά νά χόν διαθέση έξ όλοκλήρου είς χήν ύπηρεσίαν χης κοινωνίας έν 
μέσω χης όποιας έζησε, παρεξηγημένος πολλάκις παρ’ αύχής. "Εξ μή
νας άκριβώς πρό χοΰ θανάχου χου, χήν 25 ’Ιουνίου 1930, συνέχαξεν ί- 
διοχείρως χήν διαθήκην χου. Τήν 5ην πρωινήν χής 25 Δεκεμβρίου 1930 
ό Άνδρέας Λ. Καλοκαιρινός έξέπνευσεν είς ήλικίαν 68 Ιχών υποκύψας 
είς άνίαχον νόσημα ,9. Τό Συμβούλιον χών έν Έρακλείφ ΓΙρωχοδικών, 
συνελθόν έκχάκχως, έδημοσίευσε χήν ιδιόχειρον διαθήκην χου, διά χής 
όποιας διέθεσε χό μέγισχον μέρος χής περιουσίας χου διά χήν ί'δρυσιν 
χών Φιλανθρωπικών Ηδρυμάχων χου. Έ διαθήκη έδημοσιεύθη αύχού- 
σιος είς χό φύλλον χής 28 ’Ιανουάριου 1930 χής έν Ήρακλείιρ έκδιδο- 
μένης έφημερίδος «Έλευθέρα Σκέψις». Συμφώνως πρός χόν δρον χής

,8) Είς χήν ληξιαρχικήν πραξιν τοΰ θανάτου του άναγράφεται δτι άπέθανεν 
έξ Ιλκους τοϋ στομάχου καί ούραιμίας.
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διαθήκης του τά όστά αύτού καί τής συζύγου του έναπετέθησαν εις ει
δικήν μαρμαρίνην όστεοθήκην.

Αύτή ύπήρξεν ή οικογένεια τών Καλοκαιρινών τής Κρήτης. Έπί 
ενα άκριβώς αιώνα, άπδ τό 1830 - 1930, άνέπτυξε την μεγαλυτέραν 
δυνατήν δραστηριότητα εις δλους τούς τομείς, τον εμπορικόν, τον βιο
μηχανικόν, τδν έφοπλιστικόν, τόν τραπεζιτικόν, τον γεωργικόν. Συνε- 
κέντρωσε, βοηθουσών καί τών έκάστοτε τοπικών καταστάσεων, μέγαν 
πλούτον, τόν όποΐον διεφύλαξεν ώς θέματοφύλαξ καί άπέδωσε όλόκλη- 
ρον είς τήν Κοινωνίαν τού Ηρακλείου, τήν όποιαν έπλούτισε καί θά 
έξακολουθή να πλουτίζη μέ ιδρύματα κοινωνικής ώφελείας καί προό
δου.
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