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Αγαπητοί- μας φίλοι

Με την ευκαιρία της έκδοσής μας αυτής θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους 

σας καλό καλοκαίρι.

Λυπούμεθα που για διάφορους, πρακτικούς λόγους καθυστερήσαμε να ε - 

τίικοινωνήσουμε μαζί σας. Από τις διάφορες δραστηριότητες του Συλλόγου μας, 

η κύρια προσπάθειά μας συγκεντρώθηκε στην εξεύρεση-συλλογή πόρων για την 

απόκτηση στέγης.

Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται, ο δρόμος είναι ανηφορικός -μας φαί

νεται απόμακρος φορές-φορές και η συμμετοχή όλων μας απαραίτητη.

Τον καιρό αυτό το χωριό μας, πολυσύχναστο, κοσμοπολίτικο, ζωντανό, 

γίνεται πάλι το επίκεντρο όπου θα συναντηθούμε όλοι μας -όσοι τουλάχιστο α

πό μας θ'αξιωθούν αυτή τη χαρά- να τα πούμε από κοντά, να ξαναθερμάνουμε 

τις παληές φιλίες μας, να ξαναζωντανέψουμε νοσταλγικά βιώματα. Με τέτοια πρό

θεση ο Σύλλογός μας, με τη συμπαράσταση τοπικών φορέων, οργανώνει στις 10 

Αυγούστου ΒΡΑΔΪΑ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ στην παραλία του χωριού και μας περιμένει.

Κι όπως πάντα μιά θερμή παράκληση: θέλουμε και καλοσωρίζουμε τη δι

κή σας συνεργασία στο περιοδικό μας- που τελευταία έχει, κάπως χαλαρώσει. Τα 

νέα σας, νέα συγχωριανών και φίλων ενδιαφέρουν όλους μας. Μην το ξεχνάτεί

Καλή αντάμωση για ένα ευχάριστο καλοκαίρι Στην Αγία Γαλήνηί

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Από τις στήλες του περιοδικού μας ο Σύλλογος εκφράζει τις θερμές του 

ευχαριστίες στον Βαγγέλη Βεργαδή, γραμματέα της Κοινότητας Αγ. Γαλήνης για το 

πολύ κατατοπιστικό και ενημερωτικό υλικό πούμας στέλνει και που αφορά σε όλες 

της δραστηριότητες και τα συμβάντα του χωριού μας. Η πρωτοβουλία αυτή, εκτός α

πό του ότι ενημερώνει όλους μας εδώ για θέματα που ενδιαφέρουν όλο το χωριό 

αποτελεί και ένα παράδειγμα για μίμηση. Θάταν πληρέστερο το περιοδικό μας άν, 

μέσα στην ύλη του, είχαμε και απόψεις του πολιτιστικού συλλόγου και γενικότε

ρα συνεργασίες και άλλων συγχωριανών μας και είναι κάτι που ευχόμαστε να γίνει 

σύντομα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά την "Α.Ε. ΦΟΙΝΙΞ" και τον Γενικό 

Δ/ντή αυτής κ. Στέλιο Τόκα γιατί επανειλημμένα έχουν ενισχύσει το Σύλλογό μας 

με αξιόλογα ποσά προκειμένου να φέρουμε σε πέρας τους στόχους του Συλλόγου 

μας, Πολιτιστικούς και Στέγασης.
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΔΑΚΗΣ ~

, Παιδευτης ενός Νησιού

του Γιάννη Μηναδάκη

Εισαγωγή - Τα πρώτα έργα

"Το Ρέθμενος, γράφει ο Π. Πρε- 

βελάκης στο Χρονικό μιας Πολιτείας", 

είναι μιά μικρή πολιτεία, μ'εφτά ί

σαμε οχτώ χιλιάδες ψυχές, χτισμένη 

γιαλό-γιαλό στη Βορινή στεριά της 

Κρήτης, απάνω στο μεσοστράτι από Χα

νιά σε Μεγαλόκαστρο. Λέγεται πως τον 

παλιό καιρό ακούστηκε στον κόσμο για 

το εμπόριο της, πως πρόκοψε στην ναυ- 

τωσύνη, γέννησε κιόλας δύο-τρεις κα

λούς ποιητάδες και ζωγράφους, πούναι 

πάντα χρειαστοί για να βαστιέται τό- 

νομα ενός τόπου ακατάλυτο, όταν βου- 

βαθούν τα παζάρια του κι οι ταοσανά-

"0 Συγγραφέας το έχει από φυ- \  
σικού του ν^αναπολεί: πότε την ατο

μική του ζωή, πότε τη ζωή της φυλής 

του. Ανιστορώντας τα περασμένα, πα

σκίζει να λαγαρίσει το χρόνο του 

κοινού ανθρώπινου βίου και ν'αποστά- 

ξει την ουσία του. Αυτό είναι το 

προνόμιο και το μαρτύριο του μυθο- 

ποιού συγγραφέα. 'Αν μάλιστα φιλο

δοξήσει να γίνει ο παιδευτης του λα

ού που τον γέννησε, η αποστολή του 

αποβαίνει κρισιμώτερη: γιατί παίρνει 

απάνω του το χρέος να ξυπνήσει τους 

νεκρούς για να διδάξουν τους ζωντα

νούς .

0 συγγραφέας αυτός λέει 

Αρκάδι και τρέμει με όλα του τα μέλη,

Π.Π

δες του ρημάξουν και τα καλύτερα του παιδιά κάμουν φύλλα φτερά. Κοντά σ'αυτά

λέγεται ακόμα, πράμα που μπορείς να το βεβαιώσης και σήμερα, πως οι πολίτες 

του Ρεθέμνου είταν άνθρωποι αγαθοί, σεμνοί και συνάμα περήφανοι, διαβασμένοι

και καλότροποι, κοντολογίς είδος -ποθητό μέσα στο φιλοτάραχο νησί.

Σε μιά τέτοια πολιτεία, γεννήθηκε το 1909 ο Π. Πρεβελάκης -απόγονος 

μιάς γεννιάς που κυριάρχησε στη Πολεμική και στη Πνευματική ζωή της Κρήτης 

από το 1750 μέχρι σήμερα.

Πρόγονοί του Πρεβέληδες (ή Πρεβελάκηδες ήταν ο Μεθόδιος ιδρυτής του 

μοναστηριού Πρέβελη, ο θαυμαστός αγιογραήος Μιχαήλ ο εφραιήμ (Πρέβελης) η

γούμενος του Πρέβελη και ένθερμος υποστηριχτής της του Δασκαλογιάννη το 1770.

0 οπλαρχηγός Κωνσταντίνος που σκοτώθηκε το 1866, στην Μεγάλη επανά

σταση. 0 θείος του Παντελή Γιώργης, ένα εικοσάχρονο παλληκάρι που'χε πρόσω

πο όμορφο σαν το ήλιο, κατά τον ποιητή, σφαγιάστηκε στη τράπεζα του Μεγα

λώνυμου Αρκαδιού.

Πέθανε πρόσφατα στην Αθήνα. Η μελέτη αφιερώνεται στη μνήμη του.



'Ηταυε χρόνια, που τα φλόγιζαν ακόμη οι λάμψεις των Μεγάλων Αγώνων. 

Γράφει ο Π. στο "Ηφαίστειό" του.

Έτσι, κυριευμένος από το ρίγος της ιστορίας, κινήθηκε στο χώρο της 

δημιουργίας ο Πρεβελάκης.

Με τη δίκη του δύναμη, οι μυσταγωγικές έννοιες της γης του αποκτούν 

αιώνιο συμβολισμό.

Κι όταν θα ατενίσει το αιώνιο πρόβλημα - την αγωνία του ανθρώπου α

πέναντι στο θάνατο, θα αναζητήσει τη λύση στις ρίζες του λαού του και στις 

θυσίες του. Στα Ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε επίσημα ο Π. Πρεβελάκης σε η

λικία 19 ετών με το επικολυρικό ποίημά του "Οι Στρατιώτες". Θέμα του, γύρω 

από τη Μικρασιατική καταστροφή και τη μοίρα των Προσφύγων αδελφών που προ - 

σάραξαν στο νησί του.

Χαρακτηριστικό του γνώρισμα: Το ηρωϊκό στοιχείο υποχωρεί στο λυρικό 

και τελικά στον ελεγειακό τόνο. Οι ελεγειακοί τόνοι κυριαρχούν καθώς αρμόζει 

στη περίσταση.

Η ικανότητα του Πρεβελάκη να λαγαρίζει την πραγματικότητα με μύθους 

και να την προβάλει με τα διαιώνια χαρακτηριστικά της άρχισε με το πρώϊμο έρ

γο του.

Το ήθος του ποιήματος λαϊκό, όμως μιά συνήδειση πλουσιώτερη από του 

λαϊκού τραγουδιστή φέρει τον αναγνώστη από το συναίσθημα στις αιτίες των 

πραγμάτων.

Βασικό απαύγασμα, Η καταδίκη του πολέμου - Μια "Ζωή εν Τάφω" - του 

νεαρού τότε δημιουργού.

Από το 1939 ως το 1941 ο Π. Π. κυκλοφορεί τη "Γυμνή" και την πιο 

"Γυμνή Ποίηση".

Τέσσερεις συλλογές ποιημάτων γραμμένες από το 1933 ως το 1939 περι

λαμβάνονται στον τόμο της Γυμνής Ποίηση(ς):

Η λυρική αγάπη

Τ' αναστάσιμα

Το Μαντήλι της Αγίας Βερονίκης

Μελαγχολία.

0 ποιητής, στη Γυμνή ποίηση προσφέρει βιώματα από τη νεανική ζωή του 

στην Κρήτη, γεμάτες λυρικές διαχύσεις, ενώ συγχρόνως ερμηνεύει πνευματικές εμ

πειρίες μιάς πλατύτερης συνείδησης.

Κατά το Κ.Δ. Δαφέρμο___  "Τα συναισθήματα που εκφράζονται συχνότερα

είναι η νοσταλγία του γενέθλιου τόπου ως "κόσμου" τέλειου και αρμονικού.
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Η Κρήτη, κυρίως στ'"Αναστάσιμα" υψώνεται και λάμπει σαν πολικό άστρο,

προς το οποίον ατενίζει ο ποιητής όταν οι "ιδέες" μαραίνονται και 

φυλλορροούν ή συσκοτίζουν το πνεύμα του με την ετερογέυεια και τις αντινομίες 

της.
0 ποιητής αποζητά την πατρίδα όπου εκπυρώθηκε η ποιητική του αισθαντι- 

κότητα -ο όρος και η δικαίωση της ύπαρξής του- κι όπου παρέλαβε τον πατροπα

ράδοτο, το δοκιμασμένο ηθικό νόμο, που του έγινε- πυξίδα στην τρικυμία της 

πνευματικής του ζωής.

Στη πιο Γυμνή ποίηση "δεσπόζει η αγωνία από το προαίσθημα του πολέμου.

Το ακόλουθο ποίημα παρμένο από τη Γυμνή Ποίηση - Το Μαντήλι της Αγίας 

Βερονίκης, είναι η βάση μιας κοσμοθεωρίας - πως σωτηρία υπάρχει μόνο στην 

Δημιουργία:

Η ποίηση, η Χήρα του Δάντη 

περιμένει έξι αιώνες 

κάτω από τα στέφανα 

τον άη Γιώργη αρματωμένο 

που δε φοβάται το θάνατο.

Σύντροφοι που γράφετε στίχους 

αλέσταί για τα έργα τ'αθάνατα 

τι άλλος τρόπος δε βρίσκεται 

να νικήσεις το Χάροί

Το δεύτερο ποίημα, παρμένο από τη Γυμνή ποίηση - Η Λυρική αγάπη, είναι 

"μιά ομολογία της "λυρικής αγάπης" διετασλμένης ως το πανθειστικό συναίσθημα 

του σύμπαντος" (Δαφέρμος).

Σ'αγαπώ όσο τη μάννα μου 

σ'αγαπώ όσο την Ελλάδα 

πράσινο άστρο

κρεμασμένο πάνω απ'τις νύχτες μουί

Οι στοχασμοί μου'ξεκινούν απ'τόνομά σου,

Οι στοχασμοί μου τελειώνουν στ'όνομά σου,

πώρινο ζωνάρι της σκέψης μου,

στενό σα χρυσός αρραβώνας,

αμέτρητο σαν το δαχτυλίδι του Χρόνου

φτερωτέ σύντροφε

Καθάριε καθρέφτηί
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Το τρίτο, παρμένο από την "πιο Γυμνή Ποίηση" είναι μιά ερωτική κραυ

γή και συνάμα μιά διακήρυξή της αφομοίωσης του ποιητή με την πατρίδα του:

0 Τίτλος του: Γράμμα απ'το νησί

Έ λ α  κοντά μουί

Θα φορέσουμε κατάσαρκα τον ήλιο 

μας καλεί τ'ομηρικό ακρογιάλι 

Κι είναι οι μέρες μεγάλες.

Έ χ ω  κι όλας την Ελλάδα 

σαν ανάσταση μέσα στο αίμα μου 

Κι είναι οι κάρπιμες ώρες μου 

πολεμίστρα αιωνιότητας.

Τα πέπλα που θα σου παίρνει ο αγέρας 

θα τα μετρώ με τα φύλλα, 

το χαρτί που θα στοιβάζω μπροστά μου 

μελετώντας την αγάπη μου.

'Ενα φύλλο κιόλας σου ανήκει 

και προσμένω να υπογράψεις τ'όνομά σου 

χλωρό και φαρδύ σαν καρυδόφυλλο 

πάνω σε πληγή φλογισμένη.

Και μιά προσφώνηση σ'ένα πρόσωπο σεβαστό κι αγαπημένο, συνοδοιπόρο και 

πρωτοπόρο:

'Αχ αδελφέ και πατέραί

Το τρανό σου παράδειγμα 

πόσο δύσκολος ο δρόμος που μ'έμπλεξεί 

Το πίσω για μας δεν υπάρχει 

και το μπρος, με ποιά τείχη κλεισμένοί 

Ένας δρόμος μόνο ανοίγει: του αψήλουί 

Μα ούτε αητόν έχω εγώ να προσμένω, 

ούτε η ψυχή να διαβεί λυτρωμένη ...

Φτερά μόνο άν φυτρώσουν στις πλάτες, 

μιάς αέτινης ζήσης κλωνάρια ...

0 αδελφός και πατέρας είναι ο Νίκος Καζαντζάκης. Τη φιλία και συνοδοί- 

πορία Καζαντζάκη - Πρεβελάκη θα σκιαγραφήσουμε αργότερα - θέμα που αυτό καθαυ

τό θα μπορούσε να προβληθεί σε μιά ιδική μελέτη.
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Η στοιχειοθέτηση της τ τ ι ο  Γυμνής Ποίησης, άρχισε στις πρώτες ημέρες 

του Οκτώβρη του 1940.

0 Πρεβελάκης, περιορίζει τον αριθμό των αντιτύπων μόνο σε εκατό για

τί νοιώθει πως η φυλή βρίσκεται πάλι στα πρόθυρα Μεγάλων Αγώνων. 0 λυρικός 

τόνος δεν ταιριάζει σ'επικές Περιστάσεις.

'Ετσι, κυριευμένος από το καινούργιο εθνικό έπος και κατόπιν αποφα

σισμένος στις μαύρες μέρες της κατοχής να ζωντανέψει στο συνειδητό και στο 

υποσυνείδητο του Λαού του την πραγματική εικόνα του, την αυτοπροσωπία του, 

καταπιάνεται με "κλέα ανδρώνί" Από τέτοιο εθνικό κίνητρο ξεπήδησαν τ'αριστουρ- 

γηματά του: το έργο του η Παντέρμη Κρήτη για το νησί που θεληματικά το στε

ρήθηκε· χρόνια, μέχρι σήμερα θάλεγα, για να διατηρήσει στην φαντασία του και 

στη μνήμη του αναλλοίωτη την επική μορφή της που γνώρισε σαν παιδί και η 

τριλογία του ο "Κρητικός" - είναι γεννήματα μιάς τέτοιας προσωπικής βουλής, 

μιάς τέτοιας εθνικής δοκιμασίας.

Πριν όμως καταπιαστούμε μ'αυτά θα αναφερθώ σε μιά άλλη μυθιστορία, 

νωρίτερα βγαλμένη , απαλλαγμένη από πολεμικές αρετές και δοκιμασίες.

Πρόκειται για το λιγοσέλιδο αριστούργημα του Πρεβελάκη "Το Χρονικό 

μιάς Πολιτείας" που κυκλοφόρηες το 1938.

Το ακόλουθο ποίημα, αφιερωμένο στο έργο αυτό είναι χαρακτηριστικό 

της ένθερμης υποδοχής που γνώρισε το Χρονικό. 0 πρώτος είναι ο 'Αγγελος Σι- 

κελιανός- ο δεύτερος, ο Σπύρος Αίτινας που μιλεί στη γλώσσα του τόπου.

Το Χρονικό μιάς Πολιτείας

του Παντελή Πρεβελάκη

Σαν ασκητής οπού κρατάει ολάργυρη χυμένη 

του ξακουστού μοναστηριού που κάηκε τη θωριά, 

μιά χωροπούλα ολάκερη στη φούχτα του στημένη, 

με το καστρί, με τα κελλιά, με τα καμπαναριά, 

όμοια βαθιά μου σήμερα μιάν πολιτεία χαμένη 

μ'από λογάρι καθαρό σκληρά πελεκητή 

Κι από τον ίδιο πόνο Σου γαλήνια φωτισμένη, 

το Ρέθεμνος, η σκέψη μου χάρη σε Σε κρατεί.

Α. Σικελιανός 1939
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ΤΟ ΡΕΘΕΜΝΟ ΜΑΣ

στον Π. Πρεβελάκη

Αμάν, μωρέί Είντα θάμασμα είναι τούτοί 

Μα το Ραμπή, τάξε πως είναι ψόμα.

Το Ρέθεμνος, καλέ, -πιστεύγεις μου το,- 

γρίκα λαλεί με το δικό σου στόμαί

Με λύρα πλουμισμένη, με λαγούτο 

εσάλταρες, έτ'άξαφνα, στο δώμα 

Κι εβούιξαν τ'ανάπλαγα απ'τον πλούτο 

οπού κρατεί το έρημο το χώμαί

Τα λόγια σου -αμάνιί- γλυκιά'απού'ναιί 

Στα χέρια Σου ως κι οι πέτρες του μιλούνε.

Τσι λάβρες του, τα ντέρτια του μεγάλα 

τ'ανάστησες. Εμείς, ούλα του τ'άλλα 

κοπέλια, εβουβαθήκαμε μπροστά σου.

- Στα χέρια σου τ'αφήνομε, και ξά σουί

Σπύρος Αΐτινας

Το "Χρονικό μιάς Πολιτείας" είναι λοιπόν το Χρονικό του Ρεθέμνου -μιάς 

Πολιτείας καμωμένης από(ύλη αλλά και συγχρόνως εξουρανισμένης, η ιστορία "της 

θνητής μοίρας των όντων και των πραγμάτων μετουσιωμένης σε αθανασία" κατά 

τον συγγραφέα.

Το Ρέθμενος, παρουσιάζεται σαν μιά πολιτεία που θα "ήταν προσφιλής 

στον Πλάτωνα" όπως αναφέρει ένας Κριτικός του. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Γ= 

Μάνουσάκης.

"Αυτή η πολιτεία είναι σαν ένα ζωντανό πρόσωπο. Έχει τη μνήμη της 

και τα όνειρά της, τους πόθους της και τους μεταυιωμούς της. Μπορεί να υποφέ

ρει, μπορεί να είναι ευτυχισμένη. Υπάρχει.

Μια πολιτεία δίχως χρονολογικά όρια, παρ'όλο που τα περιστατικά μιλλούχ) 

για τις δυό πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Θυμίζει πόλη αρχαιότητας που κα- 

τοικείται από υπεύθυνους κι ανεύθυνους πολίτες, Ανατολίτες και εγχώριους- 

ανθρώπους που συμμετέχουν αυθόρμητα στγς εκδηλώσεις της ζωής από εσωτερική 

ανάγκη.

Οι Χριστιανοί μαγαζάτορες της παληάς οδού Τσάρου περνούν ώρες κουβεν

τιάζοντας με τους αντικρυνούς των κι οι Τούρκοι Αγάδες ρουφούνε το ναργιλέ
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κι'αφουκράζοντε μέσα σε μιά σιωπηλή μακαριότητα τους Τεχνίτες του Παραμυθιού 

να στήνουνε στον αέρα τον φανταστικό τους κόσμο, κεντώντας την ψευτιά πάνω 

στον καμβά της αλήθειας. Γιαυτό υπάρχει πάντα ο καιρός κι η διάθεση για την 

καλλιέργεια κάποιου μερακιού, από τη σπονδή των άστρων ως τη μανία των μικρο- 

εφευρέσεων. Η ράθυμη τούτη ζωή, που την ήρεμη ομοιομορφία των ημερών της σπά

νια έρχεται να την ταράξει το ασυνήθιστο και το σπουδαίο, δεν είναι μιά ζωή 

άδεια ούτε πληχτική, Οι χίλιες μικρές χαρές για τα κοινά, οι απλές ταπεινές 

ομορφιές της την γεμίζουν νόημα.

0 Τούρκος ζει με τη φαντασία του. Η φαντασία θ'αντίκαταστήσει στα γρα- 

φόμενά του την απουσία της άμεσης γνώσης κι η πραγματικότητα, θα σμίξει αδε- 

διάλυτά με το παραμύθι ...

Στο Ρέθεμνος ό περιπατητής-αναγνώστης σε κάθε βήμα του συναντά πλάϊ- 

πλάϊ στα λείψανα της περασμένης δόξας και τα σημάδια του τωρινού ξεπεσμού.

Η φορτέτσα, κάστρο που φέρνει στην μνήμη πολιορκίες και ηρωισμούς επικών επο

χών, υψώνεται άχρηστος πέτρινος όγκος, πάνω απ'τις στέγες των σπιτιών."

Οι Ρεθεμιώτες της μυθιστορίας του Πρεβελάκη μέρα με τη μέρα γνωρίζου

νε την τραγική αλήθεια: η φθορά είναι η μοίρα τουανθρώπου και των έργων του. 

Και την γνωρίζουνε ζώντας την οι ίδιοι.

... Το οδυνηρό όμως τούτο βίωμα δεν τους σπρώχνει στο δείλιασμα,στο 

θρήνο στην παραίτηση από τη ζωή... νιώθουν αντίθετα ν'αυξάνει μέσα τους ο έ

ρωτας για κάθε απλό και "ταπεινό και διαβατάρικο στον κόσμο."

(Συνεχίζεται)

Ποίημα

Αφιερωμένο στην Αγ. Γαλήνη και τους κατοίκους της

του Γ ιώργου Μουζουράκη'’'

1) Τσαγιάς Γαλήνης ήθελα να γράψω λίγους στίχους 

γιατί και εκεί τσακούσανε τσι λύρας μου τους ήχους

2) Κάνω μια περιδιάβαση εις τα ογδόντα ένα

στα χρόνια που βαρένουνε τσι πλάτες μου και μένα

3) Να ειδώ ποιοι μένουν στη ζωή και ποιοίχουνε πεθάνει 

γιατί ο χάρος που περνά διάκριση δε κάνει

U) Ενείχα φίλο εκλεχτό το Νίκο το Καράλη

που ύστερα η μοίρα τόφερε στεφάνη να μου βάλη
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5) Είχευ ακόμη δυό αδελφούς το Γιώργη και το Γιάννη 

που τω Καράληδω η γενιά τέτοιους δεν ξαναβγάνει

6) Το Χριστοφάκι το Γιωργιό απούβλεπε το φάρο 

φίλο καλό τον θεωρώ να ξέρη δίχως άλλο.

7) Το Γιασαφάκη το Γιατρό είχα σαν αδελφό μου 

γιατί εκαταγότανε απ το τόπο το δικό μου.

8) Θυμούμαι το Δινόξυλο πούχε το μαγειρείο 

και το Μιχάλη Βεργαδή πούκανε το κουρείο

9) Το Βαρελά δε το ξεχνώ με το καφενεδάκι

σ'εκείνο με τσι φίλους μου πίναμε καφεδάκι

10) Και το Ργηνούση δε ξεχνώ εκείνο το λεβέντη 

που πάντα διακρίνετο σαν τύχενε στο γλέντι

11) Το Μαμαλάκη δε ξεχνώ πούβγαζε τα σαπούνια

και το Μπατίνι το ψαρά πούφερνε τα παρπούνια

12) και το Τσουτσουδονικολη πούταν απ'τα Σαχτούρια 

Εκεί φαγα τσι ψαρολές με κριθαροκουλούρια

13) Και Ταλπατάκια δεν ξεχνώ το Γιάνη και Μανώλη 

οπού γλεντίζα το χωριό καθημερινή και σκόλη

Η )  Και με τσι βασιλάκηδες είχα φιλιά μεγάλη 

Με το Μανώλη προπαντώς αλλά και το Μιχάλη

15) Το Δήμο δε τόνε ξεχνώ κι άς έχει φύγει χρόνια 

Ετέ'θιο φίλο εκλεχτό θα τον θυμούμαι αιώνια.

16) Το Γιαννακάκη δε ξεχνώ Μύρωταν τόνομά του 

παραπολύ συμπάθεια μούχε οικογένειά του

17) Στο τέλος εθυμήθηκα το Ράφτη το Μαρκάκη 

πούχενε το Ραφείο του σένα στενό σοκάκι

18) Είχε ένα γιό που στόνομα είχενε το δικό μου 

τον είχα φίλο εκλεχτό σαν νάταν αδελφός μου

19) Τώρα θα κλείσω το χαρτί τη πένα θα πετάξω 

ετέθιο όμορφο χωριό ποτέ δε θα ξεχάσω

20) τα γλένδια του τα όμορφα τα ψάρια τα ωραία 

κι όταν εσμίγχμε πολλοί και κάναμε παρέα

21) 'Αχ και νάταν μπορετό ναρχόμουνα μιά μέρα 

να θυμηθώ το γλέντι μας μια καθαρή δευτέρα

22) Τάφαε όλα ο τουρισμός που όφελος πάντα δίδει 

μα τα παληά μας έθιμα μείνανε στο σκοτείδι



2/ 3/86
10 Γιώργος Μουζουράκης

Ν. Πλαστήρα 153 
Αγ. Ανάργυροι 
Τηλ.: 26.19.316

* Δυο λόγια από, τον ποιητή στον Αποκριάτικο , Χορό

'Οσοι δε με γνωρίζετε κι όσοι δεν με κατέτε 

Ποιος είμαι και πως λέγομαι να μάθετε θα θέτε

Γιώργης Μουζούρης λέγομαι κ είμαι Παντανασσώτης 

και λυρατζής και ποιητής απ'τον αθό τσι νιότης

'Ενα θερμό χαιρετισμό εις την Αγιά Γαλήνη 

Καλή σας διασκέδαση και διεθνή ειρήνη

01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Πρώτη εκδήλωση μετά το καινούργιο χρόνο από το Σύλλογο μας έγινε στις 

25.1.86, στο κόψιμο της βασιλόπητας. Η συγκέντρωση μας έγινε στα γραφεία του 

Συλλόγου Γυναικών Κρήτης, και τα μέλη μας, όσα τουλάχιστον ήλθαν, έφεραν με

ζέδες, ποτά, και το κέφι τους. Περάσαμε ένα ευχάριστο απόγευμα, με κουβεν- 

τούλα, ρακί, μεζεδάκια και στο τέλος έγινε το κόψιμο της βασιλόπητας χωρίς να 

βρεθεί ο τυχερός του νομίσματος. Την ίδια βραδυά ο Σύλλογός μας έστειλε μιά 

βασιλόπητα σ'ένα ορφανοτροφείο Νέας Σμύρνης. Σαν ξεκίνημα υπήρξε καλό, αλλά 

η συμμετοχή δεν υπήρξε ικανοποιητική, όσο τουλάχιστον θα θέλαμε.

Αντίθετα στη δεύτερη εκδήλωση του Συλλόγου μας, στον αποκριάτικο χορό 

μας, στις 7.3·86, η επιτυχία ήταν μεγάλη από κάθε άποψη. Πλήθος κόσμου, καλό 

φαι, κέφι μπόλικο, λυράρη και λαουτιέρη λεβέντες. Η αίθουσα κατάμεστη, και η 

διάθεση όλων να βοηθήσουν το Σύλλογο με τα λαχεία υπήρξε συγκινητική. Εξαντλή

θηκαν όλα, με το ξεκίνημα των κοριτσιών που τα διέθεταν.

Απ'αυτές τις στήλες λοιπόν ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν με 

τη παρουσία τους το σκοπό μας, που πέρα από ψυχαγωγικός είναι και η στέγασή 

μας και κάνομε ακόμη μιά έκκληση να δώσουμε όλοι μαζί ένα παρόν, μιά συνεισφο

ρά μικρή ή μεγάλη, όση μπορούμε για να φτάσομε στο τέλος.

Εδώ θα σημειώσομεότι η παρουσία στο χορό μας του Παντανασιώτη λυράρη 

Γιώργη Μουζουράκη μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Στα 81 του τόσα χρόνια παραμένει 

πάντα λεβέντης και ζεστός Κρητικός. Τον ευχαριστούμε.

Ποίημα του αφιερωμένο στο χωριό μας δημοσιεύεται σ'άλλη στήλη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΧΟΡΟ

Πλούσια ήταν και φέτος η προσφορά των δώρων στον Αποκριάτικο χορό του 

Συλλόγου μας στις 7.3.1986 χάρις στο ενδιαφέρον και την προσπάθεια των φίλων 

και χωριανών μας. Για την προσφορά σας αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ

λόγου θεωρεί υποχρέωση να σας ευχαριστήσει από τις στήλες του περιοδικού μας.

- 0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ προσέφερε: 'Ενα (1) χρυσό δακτυλίδι, ένα (1) Γυναι-
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κείο ρολόι και ένα (1) κομπιουτεράκι.

- Με τη φροντίδα του κ. ΜΙΙΑΑΗ ΘΕΜ. ΒΕΛΟΙΔΑΚΗ η GOLGATE PALMOLIVE. HEL

LAS προσέφερε: εβδομήντα δύο (72) σαπούνια, εβδομήντα δύο (72) οδοντόκρεμες, 

είκοσι τέσσερα (24.) σαμπουάν, εκατόν σαράντα τέσσερις (14-4-) κρέμες ξυρίσματος, 

δέκα οκτώ (18) αφρούς ξυρίσματος, είκοσι τέσσερις (24.) οδοντόβουρτσες, εβδο
μήντα δύο (72) οδοντόκρεμες GOLGATE.

- Το πρατήριο ορυκτελαίων κ. ΒΑΣΙΛΗ ΣΤ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ Ηλιούπολη τηλ. 99. 

14-.203 προσέφερε: 'Εξ (6) δοχεία 4- κιλών το καθένα ορυκτέλαιον αυτοκίνητου SU

PER.

- 0 κ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΥΡ. ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ προσέφερε: 'Ενα (1) διακοσμητικό πιάτο 

τοίχου (το ζωγράφισε ο ίδιος).

- Με φροντίδα κ. ΜΥΡΟΥ ΕΠ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ·διάφορα καταστήματα προσέφεραν: 

Είκοσι τέσσερα (24.) κουτιά ελιές μισού κιλού Αφοί ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ, δύο (2) γυναικείες 

τσάντες Κίμων Παπαδογιάννης τέσσερα (4) ζεύγη κηροπήγια Αφοί Χατζάτογλου, δύο 

(2) ανδρικές ζώνες.

- Δια της κ. ΡΟΥΛΑΣ ΧΡ. ΜΗΜΔΑΚΗ το κατάστημα κουρτινών Αφων ΡΑΓΚΟΥ προ

σέφερε: Δύο (2) βελούδινα μαξιλαράκια.

- Με τη φροντίδα του κ. ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ η Οινοποιία ΜΠΟΥΤΑΡΗ προσέφερε: 

Δέκα πέντε (15) σετ δύο φυαλών κρασιά πολυτελείας.

- Η κ. ΜΑΡΙΑ ΣΤ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ προσέφερε: Δύο (2) υφάσματα για γυναικεία 

φορέματα.

- Η κ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΏΡΓ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ προσέφερε: Έ ν α  (1) κρυστάλινο βάζο και 

με φροντίδα της προσέφεραν Δύο (2) κηροπήγια από κρύσταλο Βοημίας το κατάστημα 

Δεσύπρη-Λιάκου.
- Με τη φροντίδα κ. ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ η βιομηχανία Μπισκότων Παπαδοπού- 

λου προσέφερε: Δώδεκα (12) τεμάχιά μπισκότα RONDO και έξι (6) τεμάχια (κουτιά 

μεταλλικά) μπισκότα BUTTER COOK

- Με τη φροντίδα κ. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΦΩΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ προσφέρθηκαν: Έ ν α  (1) ειση- 

τήριο κρουαζιέρας για δύο άτομα ΑΙΓΙΝΑ-ΠΟΡΟ-ΥΔΡΑ Τουριστικού Γραφείου ταξιδίων 

PETERS TOURS Μάρτιο Τζανακάκη, Σταδίου 61 τηλ. 32.49*411, Μία (1) θήκη τουαλέ

τας για βαμβάκι, κατάστημα Ειδών υγιεινής ΠΕΙΡΑ Φιλολάου 111.

- Με τη φροντίδα κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ το κατάστημα Αφων ΤΖΑΝΝΕΣ Πανεπι

στημίου 9 προσέφερε, 'Ενα (1) ηλεκτρονικό Ρολόι.

- Η κ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΙΧΕΑΙΔΑΚΗ προσέφερε: Έ ν α  (1) επιτραπέζιο Ρολόϊ.

- Η κ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΤ. ΤΟΚΑ προσέφερε: Έ ν α  (1) σερβίτσιο Πάστας.

- 0 κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΟΥΚΑΡΕΑΣ προσέφερε: Δύο (2) λάστιχα ποτίσματος μισής ίν- 

τσας από 50 μέτρα.
- Η κ. ΜΑΝΩΑΙΑ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ προσέφερε: Ένα. (1) εργόχειρο (χαλάκι), ένα (1) 

σετ λαδόξυδου και αλατοπίπερου.
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- Ο κ .  ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ προσέφερε: Δυο (2) βιβλία του "Αναστορήματος" 

(Κρητικά λαογραφικά κείμενα).

- 0 κ. ΚΟΣΤΑΣ ΝΙΚΑΚΗΣ προσέφερε: τρία (3) γυάλινα διακοσμητικά χειροποίη 

τα.

- Με φροντίδα κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΑΜΠΑΚΗ διάφορα καταστήματα προσέφεραν: 'Ενα 

(1) σερβίτσιο καφέ, μία (1) καζάκα πλεκτή, τέσσερα (4.) ζεύγη παιδικά καλτσάκια, 

δύο (2) μπλούζες γυναικείες, ένα (1) μαξιλαράκι σαλονιού, ένα (1) ύφασμα για παι 

δικό παλτό, ένα (1) ύφασμα για παιδική φούστα, ένα (1) SKIP απορυπαντικό πλυντη

ρίου, ένα (1) αποσμητικό χώρου και ένα (1) κονιάκ 5 αστέρων.

- 0 κ. ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ προσέφερε; Δέκα εννέα (19) τόμους διάφορα βιβλία.

- Με φροντίδα κ. ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔ. ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ προσέφεραν:Έ ν α  (1) σετ σουβέρ 

και Δίσκο μεταλλικό Κατάστημα ΦΡΥΝΗ Παπαδιαμαντοπούλου 14-6 Γουδί, ένα (1) ταπέ- 

το μπάνιου Είδη υγιεινής Ιωάν. Μητροπούλου, Παπαδιαμαντοπούλου 14-6, ένα (1) φό

ρεμα Ιρ. Μενελιάδη Παν. Τσαλδάρη 65 Περιστέρι.

- Η εταιρία της NUTRICIA προσέφερε; Σαράντα οκτώ (4-8) κουτιά φρουτόκρεμα

- Η κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ προσέφερε; τέσσερα (4-) φορέματα και τρεις (3)

φούστες.

- Το εργοστάσιο Π0Τ0Π0ΙΪΑΣ ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ προσέφερε; έξι (6) Μπουκάλια διά 

φορά ποτά.

- 0 κ. ΚΩΣΤΑΣ Κ. ΛΙΝΟΞΥΑΑΚΗΣ προσέφερε; τρία (3) Κομπιουτεράκια.

- 0 κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ προσέφερε; ένα (1) κιλό Ρακί.

- 0 κ. ΜΠΟΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ προσέφερε; Μία (1) Λιθογραφία.

- Η κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΒΙΔΟΥ προσέφερε; Μία (1) Ακουαρέλα.

- 0 κ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ προσέφερε; Έ ν α  (1) πίνακα λαδιού

- 0 κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ προσέφερε ένα (1) στυλό Πάρκερ.

- 'Αλλες προσφορές που ζήτησαν ανωνυμία:

Έ ν α  (1) ανθοδοχείο ΟΠΑΛΙΝΑ, Δύο (2) Μπουκάλια ποτά, 'Ενα (1) κραγιόν, 

'Ενα (1) γαλάκτωμα, δύο (2) μπώλ γυάλινα για ξηρούς καρπούς και δύο γλάστρες 

με λουλούδια.

Ευχόμεθα και του χρόνου με υγεία.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Μια επίσκεψη στην Αγροτική Παιδική Βιβλιοθήκη Πύργου με παιδάκια 

από την Αγία Γαλήνη

Σε ένα διαγωνισμό, που κάναμε στο σχολείο των αγγλικών είχα την τύχη 

να κερδίσω και να πάω μιά εκδρομή με την καθηγήτριας μας στον Πύργο Μονοφατσίου.

Ξεκινήσαμε ένα Σαββάτο στις τρεις η ώρα. Η διαδρομή ήταν πολύ μεγάλη 

αλλά άξιζε τον κόπο. Μετά από μιά ώρα φτάσαμε σε μία μεγάλη πολιτεία, που ήταν 

ο Πύργος. Κι όπως είχε αποφασιστεί θα πηγαίναμε να επισκεφτούμε μία μεγάλη βι
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βλιοθήκη που υπήρχε εκεί. Το αυτοκίνητο σταμάτησε έξω από τη Βιβλιοθήκη,

Στην αρχή μου φάνηκε πως είχε δύο ορόφους, όταν μπήκα όμως μέσα κατάλα

βα, πως είχε μόνο ένα όροφο. Η καθηγήτρια μας, Ιωάννα Ιωαννίδου, μας σύστησε 

στην γυναίκα που είχε τη Βιβλιοθήκη. Εκπλήκτηκα από τα ωραία βιβλία που είχε η 

βιβλιοθήκη αυτή.

Προτίμησα όμως να διαλέξω στο τέλος το βιβλίο που θα πάρω. Κι έτσι κα- 

θήσαμε σ'ένα τραπεζάκι και η γυναίκα που ήταν υπεύθυνη για τα βιβλία μαςείπε μια 

ιστορία.

Όταν την τελείωσε πήραμε ένα παιχνίδι να το παίξουμε. Η καθηγήτρια μας 

με το άντρα της είχαν πάει για μιά δουλειά. 'Οταν γύρισαν μας είπαν πως έπρεπε 

να φύγουμε. Τότε εγώ έτρεξα στα βιβλία και διάλεξα ένα βιβλίο το Όλιβερ Τουίστ. 

Όταν γυρνούσαμε σκεφτόμουν: " Να είχαμε και εμείς μιά βιβλιοθήκη στην Αγία Γα

λήνη "ί
Αργυρω Ζεακη

Η Αγροτική Παιδική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε μέσα στο 1983 από το Υ

πουργείο Γεωργίας. Είναι μιά από τις 10 πρώτες βιβλιοθήκες που ίδρυσε το Υπουρ

γείο σε αγροτικές πεοιογές.

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι να κάνει το παιδί ν'αγαπήσει από νωρίς 

το βιβλίο. Μέσα στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο το παιδί αισθάνεται ελεύθε

ρο να κάνει ότι θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί τους άλλους. Διαβάζει το βιβλίο, 

που του αρέσει χωρίς να του το επιβάλει κανείς.

(Αυτό το διάβασμα διαφέρει από το υποχρεωτικό διάβασμα του σχολείου). 

Αποκτά γνώσεις, μαθαίνει να συνυπάρχει και να σέβεται τους αλλοους και ορι

σμένες αξίες. Μαθαίνει να σκέπτεται ελεύθερα και κριτικά. Αποκτά δική του γνώ

μη, δική του προσωπικότητα. Γίνεται κοινωνικός άνθρωπος.

0 χώρος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για να αρέ-Οει στο παιδί. Χωρί

ζεται σε 2 τμήματα, (α) Το παιδικό τμήμα με καναπέδες, χαλιά, μαξιλάρια. Εκεί 

βρίσκονται τα παραμύθια·και αρκετές εικονογραφημένες ιστορίες, (β) Το αναγνω

στήριο με τα τραπέζια, τα καθίσματα και τα βιβλία μας που αναφέρονται σ'όλους 

τους τομείς.
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Εκτός αυτών υπάρχει πικ-απ με αρκετούς δίσκους, σλάιτς που αναφέρον- 

ται σε διάφορα θέματα Ιστορίας, Γεωγραφίας, Φυσικής και άλλα που αναφέρον- 

ται σε παραμύθια.

Ακόμα υπάρχουν διάφορα παιχνίδια (ΠΑΖΛ), σκάκι, ντάμα κλτί.

Η Βιβλιοθήκη μας λειτουργεί κάθε μέρα από τις 3 μέχρι τις-'8 το βράδυ, 

εκτός Κυριακής και Δευτέρας.

Τι παραπάνω πληροφορίες μας έδωσε η Ελένη Αντωνογιαννάκη, υπεύθυνη 

βιβλιοθηκάριος.
ΕΙΡΗΝΗ

Ειρήνη Ειρήνηί Να πάψουν 

οι πόλεμοι -να νικήσει η ζωήί 

Τα παιδιά να γεράσουν στη 

χαρά της ζωήςί 

Οι' μανάδες να μην κλαίνε 

τα χαμένα παιδιά τους.... ,.

Ειρήνη, άσπρο περιστέρι, 

παντού να πετάςί 

Ειρήνη, τη χαρά της ζωής 

παντού να σκορπάςί

Την Ειρήνη παιδιά να τραγουδάμε 

με χαρά.

Ειρήνηί Ειρήνη, παιδιάί παντού 

χαρά και νίκηί

Γιορτάστε παιδιά αυτήν την 

καλή μας Ειρήνηί Ό λ α  τα 

παιδιά ναναι ευτυχισμένα 

και χαρούμενα παντούί

Ελπίδα Γιάν. Μηναδάκη

U ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ

("Πότες θα κάμει ξεστεριά..."

του κ. Ελευθερίου Γ= Λαφέρμου 

συντ. Εκπαιδευτικού

"Ριζίτικα" λέγονται στην Κρήτη, τα τραγούδια που ακούγονται στα πανη

γύρια, στους γάμους, στις βαπτίσεις και σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.

Μετά από το πλούσιο, συνήθως, φαγητό και πιοτό, ρίχνονται με πράγματι-
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κό πάθος, στο χορό και στο τραγούδι.

Ιδιαίτερα στην επαρχία Σφακίων, τραγουδούνται τα "ριζίτικα" τραγούδια 

που αναφέρονται συνήθως, σε θρυλικές μάγες κατά των Τούρκων, σε ηρωικές πράξει 

πολεμιστών, σε τοπικά ιστορικά γεγονότα κλπ. Είναι τραγούδια, συνήθως σύντο- 

ια σε έκταση, αλλά πολύ περιεκτικά σε νοήματα. Πολλές φορές μάλιστα, δίδουν 

την εντύπωση πως έμειναν μεσοτελειωμένα.

Τα "ριζίτικα" τραγούδια χωρίζονται σε δυό μεγάλες κατηγορίες: Στα τρα

γούδια "τση στράτας", που τα τραγουδούν όταν περπατούν στο δρόμο (στράτα), και

στα τραγούδια "τση τάβλας", που τα τραγουδούν όταν κάθονται στο τραπέζι, στην
ύ

ώρα του φαγητού και του πιοτού.

Έ ν α  τέτοιο "ριζίτικο" τραγούδι, είναι το γνωστότατο με τον τίτλο: 

"Πότες θα κάμει ξεστεριά", που τραγουδιέται απ'άκρη σ'άκρη της Κρήτης και παν

τού σ'όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν Κρητικοί.

Όπως υπάρχει η πληροφορία, το "ριζίτικο" αυτό εψάλλετο από την εποχή 

της Ενετοκρατίας στην Κρήτη και πιθανότατα κατά τον 16ο αιώνα. Έκτοτε τρα

γουδιόταν από τους Κρητικούς, σε κάθε επανάσταση, που γινόταν για την αποτί

ναξη της Τουρκικής τυραννίας.

Είναι τραγούδι "τση στράτας". Τραγουδιέται σε επιβλητικό τόνο, και με 

πατριωτικό ενθουσιασμό. Τραγουδιέται στην αρχή από ένα, τον πιο καλλίφωνο και 

επαναλαμβάνεται κατά τμήματα, από τους υπολοίπους.

Στην τελευταία δικτατορική περίοδο (1967-1974-)» το τραγούδι αυτό είχε 

απαγορευθεί να τραγουδιέται, γιατί θεωρήθηκε (όπως και είναι) επαναστατικό, 

και στρεφόταν κατά της Χούντας.

Οι Κρητικοί όμως, όπως και όλοι οι- Έλληνες, σε κάθε ευκαιρία που τους 

παρουσιαζόταν, το τραγουδούσαν με ενθουσιασμό, για την "αλληγορική" σημασία 

του. Έδιδε θάρρος, ελπίδα και πίστη στους καταπιεζόμενους, πως γρήγορα θάπε- 

φτε η Δικτατορία, και θα επανερχόταν η πραγματική ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη χώρα μας.

Στη συνέχεια ακολουθεί το "ριζίτικο" αυτό τραγούδι, κατ'αντιγραφήν από 

το βιβλίο του Αριστείδου Κριάρη: "Πλήρης Συλλογή Κρητικών Δημωδών Ασμάτων"

(εν Αθήναις 1920), σελίδα 199» με τίτλο: "0 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ".

Πότες θα κάμη ξεστεριά πότες θα φλεβαρίσηί 

να πάρω το τουφέκι μου την όμορφη πατρώνα.

Και ν'ανεβώ στον Ομαλό στη στράτα τω Μουσούρω 

να κάμω μάναις δίχως γυιούς γυναίκες δίχως άντρες 

να κάμω και μωρά παιδιά να ίνε δίχως μανάδες 

να κλαιν τη νύχτα για βυζί και την αυγή για γάλα 

και τ'αποδιαφωτίσματα για την καύμένη μάνα".
Ε.Γ.Δ.



ΑΝΑΠΝΟΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

του Γ.Π. Καράλη

- Προ καιρού ένα Σάββατο που είχα πάει στη Λαϊκή, πουλούσανε και Καρπούζεςίί

- 0 Θεός να τση κάμει. Καρπούζες λέω στον εαυτό μου.

- 'Ησανε δεν ησανε ένα το πολύ δυό κιλά η μιά με την άλλη και μέσα μεσοκόκκι- 

νες και ανούσιες.

- Κατέχετε δα πόσο έγραφε το νταμπελάκι πούχανε απάνω; Μόνο 150 δραχμές το
Λ >’ ✓ '

ΚΙ ΛΟ, *

- Πρωτοφανή σι μες σου λέει ο άλλος..

- Μονομιάς εθυμηθηκα και γω τον Καρπουζότοπο του Μιχάλη στις Μάντρες και υπο

λόγισα πως άν ζούσε να φέρνει την παραγωγή του εδώ -τέτοιο μέγεθος και τέ

τοια ποιότητα- θάπιανε πάνω από τρακόσες το κιλό.

- Να δούμε όμως πως ανακάλυψε ότι ευδοκιμούν και πως πρωτοκαλλιέργησε τα μπο

στάνι κά του αυτά.

Αυγουστιάτικη ήσυχη Δροσουλιάρικη βραδιά, ύστερα από τον απογευματινό πονέν 

τε κολλούσανε τα ποκάμισα στις καρέκλες και δεν μπορούσες να κάτσεις.

- Μέσα στα σπίθια η κουφόβραση ητανε αβάσταχτη, γιαυτό ανακούφιση βρίχναμε 

μόνο στο γιαλό μέχρι να μικρύνουνε οι ώρες ν'αλλάξει η νύχτα να δροσερέψει, 

για να μπορέσωμε να πάμε να κοιμηθούμε.

- Εκεί λοιπόν ξαπλωμένοι με τα πόδια στη Θάλασσα, κάποια βραδιά -κι αφού είχα 

νε φύγει αυτοί που δεν ησαν ταχτικοί τση παρέας- αποφάσισε ο Μιχάλης να μας 

πει αυτό που μας είχε υποσχεθεί- Και αρχηνάίίί

- Έπαδα μωρέ κοπέλια εκαθουμέστανε οπρώϊμας και κάποιος είχενε μιά καρπού- 

ζα 6-7 κιλά -μένα τσουβαλάκι μέσα στη θάλασσα να δροσερεύγει- και την έσυρε 

και την έκοψε και την φάγαμε, Είί την ευλοημένη την ονοστιμιά τζηίίί

- Εύρηκα και γω την αφορμή και τωνελέω για τη παραγωγή μου.

- 'Οπως κατέχετε δα έχω και γω ένα κλήρο στα κλαδερά, στση Μάντρες, εκειδά 

μπρε στου Μαμτρατζή κοντά.

- Εδούλεψα σκληρά για να ξεχερχώσω το χωράφι, εκαθάρισα τσ'αργουλίδες και τση 

χαρουπίδες και την άνοιξη που τση κεντρίζουνε ησανε έτοιμες να τση μερέψω.

- Εύρηκα το λοιπός αφράτο για δεματικά και μπόλια από καλές κεντράδες, ψαρο- 

λιές, και πήγα πρωί-πρωτ ν'αρχήξω.

- Κατά το κολατσό -ψηλά τόνε ο ήλιος ανεβασμένος- εδτψασα και πήγα στο βουρ- 

γίδι μου να πιω μιά γουλέ νερό.

- Με την πρώτην ασατέ, μου φάνηκενε μεγάλο το βουργίδι.
- Το πρωϊ τδχ&.νε κρεμάσει η Κατερίνη μου, στα σκαρβέλια του γαιδουρακιού μου

και γω άμα έφταξα στο χωράφι τόβαλα γερά-γερά σ'ένα γύρω στο σκιανιό και δεν 
το πρόσεξα.
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- Εδά όμως μούκαμενε εντύπωση, τ'ανοίγω βιαστικά, κι ήντα να δω; 'Ενα καρπού- 

ζάκι κι ανάμισυ κιλό.

- Που βρέθηκενε μωρέ τούτονα επ,αδά;

- Θεόψυχα μου κιανεΐς τόδωκενε τση Κατερίνης μου, και μουδέ δε μου τόπενε.

Καλή τζη ώραίί Γιαυτό θα τση κρατώ και γω το βράδι το μισό ν,α την ευχαριστηθώ 

κιόλας.

- Εκατέβασα που λέ^ε κιανά δυό τζαγκάδες νερό, έκοψα κι ένα φετάλι καρπούζα και 

τότρωγα εκιά που κέντριζα.

- Την κράτουνε ξαργούτου (επίτηδες) πολλή ώρα στη μπούκα μου για να με δρόσε- 

ρεύγει.

- Μέχρι τ'απόγεμα πούφυγα είχα φαομένα τρία-τέσσερα φεταλάκια και τα κρά

τουνε στη μπούκα μου όσο μπορούνε πιο πολύ για να γροικώ τη δροσεράδα τζη 

και τη γλύκα τζη.

-'Ας είναι καλά και κείνοσας που μας την έδωκενε.

- Να κέντριζα θέλει τρεις-τέσσερις μέρες και τα τελείωσα ούλα και τα χαρουπί- 

δια μαζί.

- Ύστερα από κάμποσο καιρό -υπολόγισα γω πως θα φαίνονται άν πιάνουνε- επήγα 

και δεν μπορείτε να καταλάβετε τη χαρά μου που τα θώρουνε και σφάλανε λίγα.

- 'Οταν θέλανε λασκάρισμα τα δεμάτικά πήγα πάλι και τα λάσκαρα κι αυτά.

- Όταν επήγα να τα λύσω τελείως, εποσκοτινιάστηκα.

- Δίπλα από τα κέντρουλα από τη σχισμάδα τσ'αργουλίδας σε μερικές βέβαια όχι 

σούλες, επρόβερνενε κι άλλο ένα πράσινο πράμα.

- Κάνω το σταυρό μου, τρίβγω τα μάθια μου, καθαρίζω τα γυαλιά μου, ξανοίγω τα 

καλά-καλά, σκέφτομαι ξανασκέφτομαι ηντα μπορεί νάναι τούτανα τ·>α φύτρα; Μοιά

ζουνε με κολοκυθές, με αγκουρές, με καρπουζές, μα ήντα κιαολιάς (ακριβώς) εί

ναι και πως ευρεθήκανε κειδά;

- Με το πολυώρι κάτι άρχισενε να ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου.

-. Εθυμήθηκα που λέτε τα μπουκώματα μου με την καρπούζα οντένεκέντρίζα.

- Την καρπούζα βέβαια την έλειωνα σιγά-σιγά, στη μπούκα μου και την κατάπινα, 

αλλά τση καρπούς τσήφτουνε.

- Τσήφτουνε ασυναίσθητα βέβαια, την ώρα πούβανα το μπόλι, την ώρα πούδενα 

το δεματικόίί

- Φαίνεται λοιπόν πως την στιγμή πούβανα τα μπόλια έκανα και φτού. Με τα πολ

λά φτού και φτού μερικοί σπόροι μπήκανε στη σχισμάδα τσ'αργουλίδας την ώρα 

που την άνοιγα για να βάλω το μπόλι. Με τη βιάση μου να το βάλω γερά-γερά

να μην στεγνώσει, δεν επρόσεχα και έδεσα μέσα εκειδά και μερικούς σπόρους.

Αυτό βέβαια γίνηκενε σε μερικές αργούλίδες κατά τύχη.
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- Φαντάζομαι το λοιπός, πως από την υγρασία που περνάνε τα μπόλια από τση ρί

ζες των αργουλιδώ επέρνανε κι οι σπόροι και μόλις ελάσκαρα τα δεματικά κι 

ευρηκανε κι αυτοί λασκάδα επετάξανε τα βλασταράκιαντονε..

- Εμεγαλώσανε που λέτε κι αγκίζανε χάμε και γέμισευε ο τόπος καρπυυζρς γύρω 

από τση ρίζες των δεντρώ.

- Να μη σας τα πολυλογώ εκάμανε αθούς και δέσανε μπόλικες καρπούζες. Ε '.'.'. 

τσ'ευλοημένες καρπούζεςίίί

- Μ'ετσά χέρσο χωράφι πούχενε δύναμη, γινηκ&νε μερικές σαν τα βρασκιά, κι ονό- 

στιμεςίί που θεόψυχα μου δεν έφαγα ονοστιμώτερες.

- Μιά μέρα εκειδά που πολέμουνε να βάλω μιά -λέω πως θάτανε η μεγαλύτερη- 

σ'ένα τσουβάλι για να τηνε φορτώσω να την πάρω στο χωριό, μου ξεγλυστρά και 

πέρνει σ'ακάτω τση τσούρες κι έβγανε βρούχους εκειδά που τσουροβόλανε στση 

χωματσούρες. Σαν έφταξενε στο ρυάκι χτυπά σ'ένα χαράκι κι ητανε τόσονα δυνατό 

το μπαφ πούκαμενε κι' εικάσανε που ζεσταθήκανε οι Γεωργοί πούσανε στα γύρω 

χωράφια. Είί την ευλοημένη πως την ελυπηθηκενε η ψυχή μουίίί

- Τις υπόλοιπες τση φάγαμενε ουλές με τα κοπέλια.

- Έδωκενε η Κατερίνη μου κι ανά δυό στση γειτόνισσες....

- Εμάς όμως Μιχάλη δεν μας έφερες καμιά να τη φάμε.

- Σας έφερα, σας έφερα, και προ λίγη ώρα τη φάγαμε.

- Σ'ευχαριστούμε πολύ Μιχάλη ητανε πράγματι πολύ νόστιμη, δεν μας τόπες όμως 

αμέσως.

- Δεν σας τόπα αμέσως γιατί ήθελα να σασέ κάμω έκπληξη.

- Τσιμουδιά αυτός που την είχενε βάλει στη θάλασσα...

- Τούτανα που λες Καραλάκι έλεγα κείνηνα ττμ αργαδυνη και τάκουσενε ο καπετά 

Μαθιός ο Βαφείδης πούχετε φερμένα τσιμέντα με το καΐκι ντου και πρωΐ-πρωΐ σηκώ- 

θηκενε και πήρε το λεωφορείο του Ηρακλείου και κατέβηκενε στις Μάντρες που 

γνώριζενε τον Μανώλη τον Μανραντζη γιατί δούλευενε στο εργοστάσιο και την γυ

ναίκα ντου την κ. 'Αννα και την ρώτησενε να του δείξει το χωράφι του Μπαργια- 

τομιχάλη πούχει τση Καρπούζες.

- Αυτή όμως με όμορφο τρόπο τον έπισενε ότι τσήχα ούλες κομένες και δεν ησαν 

άλλες και τον εκατάφερε να γυρίσει πίσω χωρίς να του δείξει το χωράφι. 'Οπως 

σούπενε και σένα γύρισε στο χωριό με τα πόδια και τούκαμε και καλό το πθρ- 

πάτημα.

- Δόξα τω θεώ εδροσέρεψενε, μωρέ παιδιά, μόνο να παμενεδά να κοιμηθούμενε 

και λιγάκι.

- Καλημέρα το λοιπόν κι άλλη βολά με το καλό.
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Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ
'Οπως θα έχετε διαπιστώσει έχω μεράκι και με τις παλιές φωτογραφίες. 

έτσι και σήμερα θα σας δείξω μερικές.

1) Στο παρακάτω φωτογραφιάκι δύο παλέμαχοι ψαράδες και τι ψαράδες 

πάντα κόντρα στις φουρτούνες.

α) Κώστας Δ. Μπαντινάκης, ο δυναμικός Μπαντι- 

νόκωστας, ανήσυχος σωστός φουρτούνας.

- Ήθελε μεγάλο καίκι πολλά εργαλεία. Πρώτος 

στην πορεία, πρώτος στην καλάδα.

- Δυστυχώς πέθανε πριν πολλά χρόνια, άν θυ

μούμαι καλά γύρω στα 1970.

- Θα πρέπει να ητανε περίπου 60-65 χρονών. 

άς αναπαύεται αιώνια.

- 'Αξιος διάδοχός του στο χωριό, ο Γιάννης

 ̂ 9Γ ' του.

β) Γιώργος Δ. Μπαντινάκης, αδελφός του Κώστα.

-------— ...- ."::ϊ' Καλός ψαράς κι αυτός με ψάρια πάντα στις

καλάδες του. Περίφημος στη σύρτη -έχει βγάλει πολλά και μεγάλα Ψάρια. Παρά

την ηλικία του και τώρα έχει το καϊκάκι του για ψυχαγωγία και δε πομένει χω-
♦

ρίς μεζεδάκι. Διάδοχος του ο γαμπρός του Μιχάλης Πα Αουκάκης. Καλός ψαράς Ή  

μα και κουμ-κανατζής, μόνο πως το πολυκουβεδιάζει.

- 'Ας είναι καλά τ'ανηψο μου να μπορεί να τση· κάνει'ούλες τση.δουλειές.

. . 2) Πόσοι έχουνε απομείνει που να θυμούνται καλά το τοπίο της παρα

κάτω φωτογραφίας; Τι ομορφιά; Τι γαλήνη;

- Το σπηλιαράκι στο βάθος φαίνεται ολοκάθαρα. Πόσοι δεν έχομε περάσει από 

μέσα και με βαρκάκι ακόμα από την μιά μεριά στην άλλη. Η Καβούσα μόλις που
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δεν φαίνεται. Τα Χαρακάκια το μεγάλο Χαράκι, όλα έχουν χαθεί. 'Ολα έχουν γε- 

μώσει τσιμέντα και ογκόλιθους του Λιμανιού.

2 Μικρές η βαρκούλες τότε, λίγες οι αρματωσιές τους. Πολλά και καλά όμως τα 

ψάρια τους.

- 'Ετσι και στη φωτογραφία μας- Ψαράδες με τα διχτο-παράγαδα των ο Γιώργης 

Μπαργιατάκης του Παμεινώντα και ο Χαοάλαμπος Κασωτάκης το Χαραλαμπακι.
- 'Οσους ερώτησα για τον πρώτο μου είπαν ότι ζει · στην Αθήνα και του εύχομαι 

να τα εκατοστήσει με υγεία και να θυμάται το τοπίο της φωτογραφίας μας.

Το Χαραλαμπάκι μας άφησε χρόνια -κάπως πρόωρα- άς είναι αιωνία η μνήμη του.

- Οι άλλοι δυό είναι κι αυτοί από τους μερακλήδες και καλοφαγάδες της εποχής 

εκείνης. Προπολεμικά.

- 0 Νίκος Μ. Καράλης δίπλα στο άλμπουρο και το παραγαδοκόφινο με τα ψάρια, 

ίσως να σκέφτεται πιο απ'όλα να διαλέξει; Μας έφυγε κι-αυτός νέος σχετικά, 

αιωνία του η μνήμη.

- 0 Χριστοφογιώργης είναι ο άλλος που μας δείχνει τη συναγρίδα που πρόκειται 

να ξεκοκαλίσει σε λίγο.

- Εύχομαι του υγεία. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ την κόρη του Ρένα για την 

τόσο σπάνια φωτογραφία που μας χάρισε.

3) Νιάτα, Πολλά Νιάταίίί Κοπελάκια και Κοπελιδάκια, Νεαρούς και Νεα

ρές του 1935 βλέπομε στην παρακάτω ωραία φωτογαρφία.

- Δάσκαλος τότε στο χωριό ο Στέργιος I. Παπαδάκης, δραστήριος, προοδευτικός, 

φρόντιζε εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα να πλουτίζει τις γνώσεις των μαθητών 

του και με την πράξη.

- Σε εκπαιδευτική λοιπόν εκδρομή, στη Γεωργική Σχολή Μεσσαράς , είχε πάει τα 

παιδιά για ενημέρωση τρόπου καλλιεργειών ποικιλιών σπόρων, μοσχευμάτων κλπ. 

σχετικά με την πρόοδο ττς Γεωργίας.

- Πάντα όμως στις μικρές κοινωνίες, οι ευκαιρίες αυτές, δεν μένουν ανεκμετάλ

λευτες και από τα υπόλοιπα μέλη των, ειδικά την εποχή εκείνη που ήταν ελά

χιστες οι ευκαιρίες αναψυχής. 'Ετσι και στη φωτογραφία μας εκτός από τους μαθη 

τές και τις μαθήτριες, βλέπομε αρκετούς χωριανούς που συμμετέχουν στην εκδρομή

- Αυτοκίνητο βέβαια αυτή την εποχή μέσα στο Χωριό είχε του Σαββάκη το ταξί 

-αλλά για υπεραστικά ταξίδια και εκδρομές ο δρόμος ακόμη- είχε λάκους και πα- 

πούργια, δεν υπήρχε κάθόλου.

- Όλοι αυτοί πήγαν στον Κόκκινο Πύργο με τη Βενζίνα, έτσι έλεγαν τα καΐκια - 

Παναγία θαρρώ ήταν τόνομα της. Από κει και πέρα με αυτοκίνητο της εποχής.

- Στην επιστροφή σταμάτησαν στις Μοίρες.

- Του Στέφανου Κατεργαράκη ήταν το υφασματεμπορικό που γράφει ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΚΑΠΑΡ- 

ΔΙΝΕΣ. Σεβαστός όχι μόνο στους Μοιριανούς αλλά και σ'όλους που έτυχε να τον 

γνωρίσουν.
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- Χωριανός κι αυτός για όσους δεν τον ήξεραν.
Αδελφός της Φώτενας, της Ντουκογιάννενας και Τζανακογιάννενας από τις Μέ- 

λαμπες , του Κατεργαρονικολάκι κοπέλι. Η Μάνα του ήταν αδελφή των Μαμαλάκη- 

δων. Μαθιό, Ηλία, Μανωλιό, Αντώνη και Γιωργάκι.

Οι πληροφορίες μου λένε πως οι μικρότεροι μαθητές ητανε από τον Μαθιό 

Κ. Μαμαλάκη και πάνω και οι μεγαλύτεροι μέχρι τον Κώστα Μαμαλάκη του Ηλία, 

τον Γιώργη Βελουδάκη του Θεμιστοκλή, τον Ηλία Μαρκάκη του Χαρκιά κλπ.

- Κάτι μικρά κοπελάκια που κάθονται χάμε, άλλα πηγαίνανε και άλλα δεν πηγαί

νανε, ακόμη στο σκολειό. Αυτά που μπόρεσα να μάθω είναι ο Γιώργης Μαμαλάκης 

του Μανωλιό,ο Ανδρέας Σαλιόν, ο Ζαχαρίας Καψαλάκης, ο Μαθιός και ο Βαγγέλης 

Μαμαλάκης του Κωστη.

-Οι δεσποινιδουλες στην πίσω σειρά της φωτογραφίας είναι Παπαδοπούλες του 

Φώτη, Ντουκογιαννοπουλές, Μαμαλοπούλες και Βουλγαροπούλες.

- Δεξιά στην φωτογαρφία είναι ο Κωστης Μαμαλάκης του Μαθιό, ο Σαπουνάς του ερ

γοστασίου και ο Αντώνης Κασωτάκης με το ψαθάκι, ο μόνος που ζει από τους άν

τρες της φωτογραφίας.

- Αριστερά είναι ο Δάσκαλος Στέργιος Παπαδάκης ο Χρίστος Μαμαλάκης του Ηλία, 

με τα ψαθάκια κι δυό, ο Χαράλαμπος Σαλιόν, ο Στέφανος Κατεργαράκης και ο 

Σταύρος Μαμαλάκης. 0 τελευταίος μέσα στην πόρτα δεν ξέω ποιος είναι.

- Μπροστά κάθονται η Βουλγαράκενα η Καλιόπη με την μπολίδα, η Αγγελικό Φραγ- 

κάκη του Βαρελά, η Αμαλία Σαλιόν, με την Ελένη της στην ποδιά της, η Ουρα

νία αδελφή της Μαριγώς Κ. Μαμαλάκη από τους Βώρους, η Μαριγώ με την Ρεψημία της 

από την μιά μεριά και την Κατίνα Καψαλάκη από την άλλη, η Ελπινίκη I. Βουλ- 

γαράκη είναι με τ'άσπρα, δίπλα της η 'Αννα I. Παπαδάκη αδελφή του Δασκάλου.
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Επειδή μπορεί μερικοί να μην καταλάβουν ποια είναι, διευκρινίζω οτι σήμερα 

είναι η "Αννα χήρα I .Σταματάκη και η τελευταία είναι η γυναίκα του Σαπουνά με 

τα παιδιά της.

Από τις γυναίκες ζούν, η Μαριγώ, η Ελπινίκη και η "Αννα.

-"Οσοι και όσες αναγνωρίζουν τους εαυτούς των και θέλουν να τους αναφέρωμε 

ή θέλουν να προσθέσουν τίποτα σχετικό με την φωτογραφία αυτή, άς*μας το γρά

ψουν.

Την πάρα πολύ ωραία αυτή φωτογραφία είχε την καλωσύνη να μας προ

σφέρει μιά άλλη αδελφή του Δασκάλου, η Ελισάββετ Φρ. Παπαδάκη και την ευχα

ριστούμε πάρα πολύ.

4.) Στη τέταρτη και τελευταία για σήμερα παρακάτω φωτογραφία 

βλέπομε, άλλα ενδιαφέροντα, άλλες ομορφιές, άλλα χαρακτηριστικά τοπία που 

θαποτυπωθούν και θα μείνουν- για πάντα στη μνήμη μας (όσων δεν τα έζησαν) και στα 

σπίτια rV'-'v μας από το 1937.

Βρισκόμαστε στην παλιά παραλία, δίπλα στο μικρό μώλο που δεν 

φαίνεται όμως στη φωτογραφία. Δεν φαίνονται ούτε οι αποθήκες των Μαμαλάκηδων. 

Φαίνεται όμως το ένα φανάρι που ήταν στη γωνιά του Μαμαλογιώργη την αποθήκη 

απέναντι στου Ιαρίδημου, στην αριστερή γωνία της Χαριλάου Τρικούπη όπως την 

κατεβαίνω με τώρα.
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Φαίνεται καθαρά πάνω από το κεφάλι του μουλαριού.

- 'Αλλο ένα τέτοιο Φανάρι ήτανε στην άλλη γωνία εκεί που είναι τώρα τα σκαλά

κια, άν δεν κάνω λάθος στου Καράλη τη γωνία.

- Τ'ανάβανε με λάμπες πετρελαίου και δείχνανε τη μέση του λιμανιού. Ανάμεσα 

των περίπου ήταν ο μικρός λιμενοβραχίονας.

- Στο αριστερό άκρο της φωτογραφίας αυτό που φαίνεται πρέπει να είναι η Καβούσα

- Στο βάθος το εργοστάσιο με το μικρό φουγάρο.

- Πολύαργότερα το ψίλωσαν στο ύψος που είναι σήμερα.

- 'Οπως ανέφερα και παραπάνω δεν υπήρχε αμαξωτός που να συνδέει το χωριό με τον- 

υπόλοιπο κόσμο. Μέσα όμως στο χωριό είχε και μηχανοκίνητα οχήματα και ιππή- 

λατα και ποδήλατα διάφορα. Με το ιππήλατο της φωτογραφίας μας (Κάρρο το λέγα

νε) έκαναν διάφορες μεταφορές. Στην προκειμένη περίπτωση κουβαλούσανε πυρήνες 

από το Λιμάνι στο εργοστάσιο. Την πυρήνα (ελαιοπυρήνες)την φέρνανε' με την βεν- 

ζίνα από τα διάφορα χωριά της Γιαλιάς (Νότιας Κρήτης) Σακτούρια -Αγ. Μάρκο,. 

Ακούμια-Τριόπετρα, Κεραμέ-Γλύμμα, Πρέβελι, πλακιά, Ροδάκινο κλπ.

- Φορτώνανε το κάρρο από το Λιμάνι και κάνανε το μουλάρι σαπάνω. Αυτό ήτανε 

γυμνασμένο και πήγαινε στο εργοστάσιο'και σταματούσε. Το ξεφορτώνανε άλλοι ερ

γάτες και το μουλάρι πάλι μόνο του γύριζε στο λιμάνι για να το ξαναφορτώσουνε 

και στη συνέχεια πάλι τα ίδια.

- Γιαυτούς που είναι στη φωτογραφία μου γράφει ο Ηλίας I. Δουκάκης.

- Από αριστερά -κάτω- 1) Μαμαλάκης Χρίστος του Ηλία, απάνω στο Κάρρο, 2) Κου- 

κλινός Ιωάννης, έχει πεθάνει από το 19ά7, σύζυγος της Ελένης Νικηφοράκη από 

τις Μέλάμπες. Η Ελένη και η Αμαλία Σαλιόν ήταν αδελφές. 3) Γιαννουλάκης Αντώ- 

νης, πατέρας του Μανώλη ή Βρυσανού. φ) Γιαννουλάκης Εμμανουήλ παντρεμένος

με την Χρυσούλα Παπαδομιχελάκη από τις Μέλαμπες υιός του Αντώνη Γιαννουλάκη 

5) Μιχάλης Εμμ. Τρουλινός 6) Αρίστος Φραγκήκης 7) κάτω από το κάρρο Δουκάκης 

Ηλίας και 8) Παπαδογιάννης Ιωάννης ή Γιαγκούλας ή Καπετάν Γιάννης. Όλοι πλην 

των δυο τελευταίων έχουν πεθάνει.

- Η φωτογραφία είναι του Καπετάν Γιάννη και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

- Παρακλώ όσους έχουν παλιές φωτογραφίες και θέλουν να τις δημοσιεύσουμε άς 

μας τις στείλουν μαζί με ένα σύντομο σημείωμα, τοποθεσίας, χρονολογίας και 

πρόσωπα που περιέχει. Επίσης μικρό ή μεγάλο ιστορικό σχετικό με την φωτογρα

φία.

- Πιστεύω πως αξίζει τον κόπο και περιμένω.

- Εύχομαι σ'όλους καλές διακοπές.

Γ.Π. Καράλης



ΟΙ ΠΑΛΗΟΙ .....ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ (επιμελ. Κώστας Κ. Λινοξυλάκης)

Φωτογραφίες από την Προπολεμική και μεταπολεμική Αγία Γαληνη

I

0 πρώτος από τις φωτογραφίες είναι ο Τιωργης Μηδανάκης γιός του Μη

νά, και της Ελένης. Σκοτώθηκε στο Μακεδονικό Μέτωπο, το 1918 στην ηρωϊκη μάχη 

του Σκρα οε ηλικία περίπου 20 η 22 χρόνων. 0 δεύτερος είναι ο Παναγιώτης Μηνα- 

δάκης γιός του Μηναδογιάννη σε νεαρή ηλικία με κρητικη φορεσιά,την ηλικία του 

δεν γνωρίζουμε.

Αξέχαστες μορφές για όσους τους γνώρισαν.. Τις φωτογραφίες έδωσε για 

το περιοδικό μας η Μαρούλη Μαρκουλάκη αδελφή του πρώτου με την πληροφορία ότι



ήταν κι αυτός τσαγκάρης που από άγνοια μας δεν αναφέραμε σε προηγούμενο τεύχος 

του περιοδικού και στη στήλη επαγγέλματα που χάθηκαν,

Η τρίτη φωτογραφία είναι από κολυμβητικούς αγώνες 23 Ιούλη -χρονολογία 

δεν γράφει και στην πρώτη σειρά βλέπουμε τους μαγείρους και τα γκαρσόνια που 

πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς.

Η τέταρτη φωτογραφία είναι βγαλμένη σ'ένα γάμο και σε κάποιο διάλειμ

μα τα γκαρσόνια τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν; Να απολαύσουν κι αυτά -δικαιω

ματικά- μία μπύρα η λίγο κρασί,

Πέμπτη φωτογραφία: Η νεολαία του χωριού μας σε κάποιο γλέντι. Οι τρεις 

αυτές φωτογραφίες είναι προσφορά του Χρήστου Εμ. Μηναδάκη.

'Εκτη φωτογραφία: Δική μου, βγαλμένη στις 8.11.1959, στο χορό του Μι

χαήλ Αρχαγγέλου στο καφενείο του Δήμου, πουτον βλέπουμε στην προσπάθεια του 

να δωση περισσότερό.....φως με το Λουξ - το μοναδικό μέσο φωτισμού εκείνη την 

εποχή στα καφενεία-
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Του κ. Μανώλη X. Αυγουστάκτ Γυμνασιάρχου - ΤΥΜΠΑΚΙ)

"Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος", δηλ. ζωή χωρίς εορτή, γλέντι, χαρά 

είναι μακρύς δρόμρς χωρίς αποδοχές, έλεγαν οι σοφοί πρόγονοί μας.

Σ'αυτή τη γιορτή, - πανδαισία καλεί όλους τους Αγιογαληνιώτες και τους φίλους 

ο γράφων.

Θα ήτο βέβαια πολύ ευχάριστο και ωφέλιμο να συνευρεθούμε όλοι στη Θεόχτιστη 

Πόλη, την Αγία Γαλήνη, τη Σουλία μας. Να πάρομε μέρος σε κοινό υλικό συμπόσιο, 

να ανταλλάξουμε απόψεις, να συσφίξομε και να ανακαινίσουμε τις γνωριμίες και 

τις φιλίες μας. Να συνευρεθούν οι ρίζες με τους νεαρούς βλαστούς - τα γηρατειά 

με τα νειάτα. η πείρα με την ελπίδα.

Επειδή όμως είναι αδύνατη μιά τέτοια πανδαισία, καλούμε όλους να πυκνώσουν 

τις σελίδες του περιοδικού με τις πνευματικές προσφορές των, ανεξαρτήτως 

επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγέλματος.

Κάθε άνθρωπος είναι φορέας (φέρει μέσα του) γνώσεων και αξιών αναλογών με 

το λειτούργημα ή το επάγγελμα και τα διαφέροντά του. Πολλοί έχουν γνώσεις, 

τις οποίες θεωρούν ασήμαντες, ίσως και άχρηστες.

Είναι όμως δυνατόν, για παράδειγμα, ένας τελείως αγράμματος να γνωρίζει ένα 

ανέκδοτο, ένα παραμύθι, ένα οικογενειακό κειμήλιο, ένα αντικείμενο που κιν

δυνεύει από τον παμφάγο χρόνο να αλλοιωθεί, να καταστραφεί ή και να χαθεί.

'Αν όμως το δωρήσει ή το δανείσει στο Περιοδικό μας, θα γίνει η περιγραφή 

του, ή θα φωτογραφηθεί, θα καταχωρηθεί στο περιοδικό και θα σωθεί. Θα ανα

φερθεί και το ονοματεπώνυμο του δωρητή ή δανειστή κι έτσι θα περαστεί κι αυτός 

στην αιωνιότητα δια της τυπογραφίας.

Δεν πειράζει άν το σημείωμα, που θα μας στείλει είναι ανορθόγραφο ή κακοσυν- 

ταγμένο. Ενδιαφέρει η γνησιότητα του περιεχομένου, ο αποστολέας, ο χρόνος
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και ο τόπος του περιστατικού που περιγράφει. Εμείς θα το ορθογραφήουμ^ και 

θα το συντάξομε, άυ το θεωρήσομε ωφέλιμο.

Και οι μαθητές από το Δημοτικό μέχρι και τους αποφοίτους του Λυκείου μπορούν 

να μας στέλνουν μιά οποιαδήποτε εργασία τους: Έ ν α  λυμένο η άλυτο πρόβλημα 

στα Μαθηματικά; στη Φυσική και στη Χημεία. Μιά ιστοριούλα, ένα ποιηματάκι, 

ένα αστείο, ένα επεισόδιο της ζωής τους, ένα αίνιγμα, μιά απορία τους και οτι

δήποτε άλλο.

Είναι τόσες πολλές οι πηγές και οι δυνατότητες εμπλουτίσεως του περιεχομένου 

του περιοδικού μας, ανεκμετάλλευτες όμως, αλλά και ντροπή για όλους μας να 

παρουσιάζεται με τόσο φτωχό περιεχόμενο το περιοδικό που ανήκει σε όλουςμας 

και που μας οφελεί.

'Ας δώσουμε λοιπόν όλοι το παρόν στο κοινό αγαθό - το Περιοδικό μας.

Σ'αυτή την κοινή γιορτή μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Επιμέλεια Πολύδωρου Γ. Καράλη

Όσο και να προσπαθούμε να κάνουμε σωστή ενημέρωση στους αναγνώστες 

μας για τα Κοινωνικά των φίλων και χωριανών μας δεν τα καταφέραμε από την 

αδιαφορία θα έλεγα των ενδιαφερομένων. Για όσους παραλείψαμε ν'αναφέρουμε παρα- 

καλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:

- Η Μαίρη ANDERSEN (κόρη του Στρατη και της Ελένης Αποστολάκη) εγέννησε στις 

28.6.1985 αγοράκι στο Λος Άντζελες ΗΠΑ που είναι εγκαταστημένη.

- Η Αργυρώ συζ. Ανδρέα Μελαμπιανάκη (το γένος ΧαράλαμπουΑλεξανδράκη) γέννησε 

στην Αγία Γαλήνη αγοράκι.

- Η Φρόσω συζ. Ευθύμιου Τρουλινού (το γένος Πυραμου Τσαχάκη) γέννησε στην Αγία 

Γαληνη αγοράκι.
- Η Μαρία γυναίκα του Χάρη Νικ. Σπιθάκη γέννησε, στην Αθήνα τον περασμένο 

Νοέμβριο, κοριτσάκι.

- ΣτηνΑθήνα η Μόνικα γυναίκα του Γιάννη Μύρου Χριστοφοράκη γέννησε κοριτσάκι.

- Στη Θεσσαλονίκη η Μαίρη γυναίκα του Γιάννη Εμ. Αυγουστάκη γέννησε κοριτσάκι.

- Στην Αθήνα η Ελένη γυναίκα του Μαθιού Χρισ. Χριστοφάκη γέννησε δίδυμα (αγοράκι- 

κοριτσάκι)

ευχόμαθε να τους ζήσουν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ:

- ·Η Νίκη Μιχ. Τρουλινού αρραβωνιάστηκε από τις Μέλαμπες τον Μιχαήλ Μιχ. Βεργαδή

- 0 Γιάννης Κωσ. Μαμαλάκης αρραβωνιάστηκε από το Θρόνο_Αίωρίου με χην Αργυρώ 

Σφακιανάκη.

- 0 Θανάσης Μιχ. Τρουλινός αρραβωνιάστηκε από την Αθήνα με τη Φλώρα Ευθυμίου.

- 0 Αντώνης Μιχ. Πετρουλάκης αρραβωνιάστηκε από τις Βρύσες Αγίου Βασιλείου με
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την Χρυσούλα Παυλάκη,
- 0 Τάσος Σταυρ. Δανδουλάκης αρραβωνιάστηκεαπό σ Ηράκλειο 

τους ευχόμαστε καλά στέφανα.

ΓΑΜΟΙ:

- Στις 14--3-1986 ο Μανώλης Εμ. Ιερωνυμάκης και η Ελένη Σταυρουλάκη από τη Γέρ- 

γερη Ηρακλείου έκαναν το γάμο τους στην Αγ. Γαλήνη.

0 Ηρακλής Αντων. Μπαγουράκης και η Δέσποινα Καλιπέτη από τη 

Χίο πανδρέφθηκαν στις 5.5.86 και έκαναντο γάμο τους στη Χίο.

- Η Πόπη Αθαν. Αθανασέλη (το γένος Κατίνας Νικ. Παπαδάκη) και ο Γιάννης ΓεωΡ- 

γιάδης πανδρέφθηκαν στις 28.6.1986 στην εκκλησία Κοίμηση Θεοτόκου στηνΗλιού- 

πολη.

- 0 Κώστας Χρ. Χριστοφάκης πανορέφθηκε στην Αθήνα.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:

- 0 Γιώργος και η Κλεονίκη Μπαγουράκη, βάφτισαν το αγοράκι τους στις 14.12. 

1985 και του έδωσαν το, όνομα Κώστας.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ:

- Η Πόπη Γιαμαλάκη-Μαμαλάκη (κόρη του Μανώλη και της Νίτσας Γιαμαλάκη) και γυ

ναίκα τουΜανώλη Κώστ.-Μαμαλάκη διορίσθηκε μετά από εξετάσεις στο Υπουργείο 

Εθνικής ''Αμυνας.

- 0 οδοντίατρος Χάρης Μόρου Γιαννακάκης στις 24.1.1986 διορίσθηκε με το Εθνι

κό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) σαν επιμελητής στο Κρατικό Θεραπευτήριο Ψυχικών 

Παθήσεων Αθηνών

Σας ευχόμεθα καλή πρόοδο στις νέες σας θέσεις.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ:

- 0 Βασίλης Γεωργάκης Σμηναγός (γαμπρός του Μιχάλη Αρισ. Νικηφοράκη) πέτυχε 

στο 4ο έτος του Πολυτεχνείου στις κατατακτήριες εξετάσειςστο Τμήμα Χημικών 

Μηχανικών.

- Στη φωτογραφία μας διακρίνουμε την 

Χρυσούλα Μύρου Γιαννακάκη η οποία 

είναι δεύτερη στη σειρά επιτυχίας 

μεταξύ των τριών πρώτων επιτυχόν

των στο Σύλλογο εγκεκριμένων Λο

γιστών Ελεγκτών Ελλάδας (ΣΕΔΕ).

Σε ειδική τελετή που έγινε τέλος 

Μαΐου 1986 τους τρεις πρώτους ε

πί τυχόντες στις επαγγελματικές ε

ξετάσεις του Νοεμβρίου 1985 τα - ______

βραβεία απένειμε ο καθηγητής Πα- Η φωτογραφία είναι από Αθηναϊκή

νεπιστημίου Αθηνών Γ. Κασιμάτης. εφημερίσα ΚΕΡΔΟΣ.
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- Ο χειρουργός ιατρδς Σοφοκλής Μιχ. Βασιλάκης επελέγει επίκουρος καθηγητής 

Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερμά συγχαρητήρια σ'όλους για τις επιτυχίες τους και ευχόμεθα εις ανώτερα 

ΝΕΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Η οδοντίατρος Καίτη Βογιατζάκη (κόρη του Δημήτρη και της Πλούσιας 

Βογιατζάκη) στις 19.3.1986 έκανε εγκαίνια στο καινούργιο δικό της οδοντοϊα- 

τρείο στην Κάτω Κηφισιά επί της οδού Μαρίνου Αντύπα αρ.19 τηλ. 80.1Λ·815. 

Ευχόμεθα καλές δουλειές.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

- Στην Αθήνα στις 5.3*1986 νέος ακόμη στα 62 του χρόνια πέθανε ο Θεόδωρος 

Μιχαλούδης (άνδρας της Μαρίας του Χαρκιά). Υπήρξε καλός σύζυγος και στοργι

κός πατέρας. 0 Σύλλογος μας στην κηδεία του έστειλε στεφάνι.

- 'Ενας ακόμη της παληάς φρουράς του χωριού μας σε ηλικία περίπου 80 χρόνων 

πέθανε περί το τέλος Απριλίου 1986 ,ο Γιώργης Ιωάν. Βεργαδής (Μπογιατζο- 

γιώργης). Ευτυχισμένος έζησε μέσα στη ζεστασιά της οικογένειας του, στο

πλευρό του πάντα η εκλεκτή γυναίκα του -η Ευτυχία- και τα εξαίρετα παιδιά 

του. Την κηδεία του που έγινε στο χωριό μας παρακολούθησαν συγγενείς και φί

λοι της οικογένειας του και πλήθος άλλου κόσμου από τα γύρω χωριά.

- Η Ελπίδα Αλεξ. Μιχελιδάκη (μητέρα του αγαπητού μας φίλου Στέλιου Μιχελιδάκη) 

πέθανε στα Σαχτούρια σε ηλικία 86 χρόνων στις 1.6.1986. 'Ηταν υπόδειγμα 

καλής συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και νοικοκυράς και η καρδιά της ήταν γεμάτη 

με αισθήματα χριστιανικής αγάπης και καλωσύνης. Ευτύχισε να δει γύρω της 

εγγόνια και δισέγγονα. Η κηδεία της έγινε στα Σαχτούρια και την παρηκολού- 

θησε πλήθος κόσμου από συγγενείς και φίλου ς*

Συλληπούμεθα θερμά όλες τις οικογένειες των παραπάνω.

ΛηΒασιλιώτικες.........Κοντυλες (Κώστας Κ. Λινοξυλάκης)

Στη μηνιαία εφημερίδα της Ένωσης Κοινωνικών Εκπολιτιστικών Συλλόγων 

Επαρχίας Αγίου Βασιλείου "ΚΕΝΤΡΟΣ" του μήνα ΜΑΗ 1986 και στη σελίδα 5 με επι

κεφαλίδα ,ΓΛηβασι Χιώτικες Κοντυλές" διάβασα τα εξής: Η ταυτότητα μιας βάφτισης, 

διαφορετικής από τις άλλες: ΠΑΤΕΡΑΣ: 0 Γιώργης Ανωγιανάκης απ'τον Προφήτη 

Ηλία Τεμένους.

ΜΗΤΕΡΑ: Η Χάρουλα Γ. Ανωγιανάκη, το γένος Φιλ. Παυλάκη, καταγόμενη απ'τσι 

βρύσες Αγ. Βασιλείου.

ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΑ: Τα δύο χαριτωμένα κοριτσάκια τους (όχι δίδυμα) που το ένα πήρε 

το όνομα ΣΩΤΗΡΙΑ και το άλλο ΓΕΩΡΓΙΑ.
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NONA ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ: Η κοσμική και χαριτωμένη κυρία Νόη συζ„ Δημ. Ζαχαριουδάκη, 

απ''το Ηράκλειο.

NONA ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Η επίσης χαριτωμένη κυρία Ρέα συζ. Γιάννη Τυροκομάκη απ'την 

Αγία Γαλήνη.

Τόπος και χρόνος Βάφτισης: Προφήτης Ηλίας Τεμένους, στις 10 τ,ου Μάη.

Λυράρηδες: 0 Βασίλης Γρηγοράκης και Αντώνης Παυλάκης απ'τσι Βρύσες. Λαγουτιέρη- 

δες: 0 Μαθιός και Γιάννης Φραγκεδάκης απ'τσι Βρύσες.

ΚΑΛΕΣΜΣΝΟΙΑμέτρητοι. Μεταξύ τους, ο Ηρακλής πετρακογιώργης, (γιός του Καπετά 

Πετρακογιώργη), ο Δικηγόρος Βασιλογιάννης (ερωτευμένος πάντα στο φουλ με την 

κρητική μουσική, το μαντολινάκι του και ...... μ'ούλα τα θηλυκά τση Γης), ο Νι-

κομιχάλης (άλλο γλεντζές κι ......  ερωτιάρης κι αυτός), ο λαϊκός ζωγράφος Παν

τελής Τζαγκαράκης, κυρίες και κύριοι της κοσμικής και επιχειρηματικής ζωής του 

Ηρακλείου και της Αγίας Γαλήνης και πάρα πολλοί άλλοι. Μεζέδες σωρός, μπαλωτές, 

καντάδεςτο πρω’ί με μαντολίνο και -μέρα πλατέ- έκλεισε το γλέντι με βραστούς 

πετεινούς και χοντροζούμι.

Αυτά από την εύθυμη πλευρά, όπως τα έγραψε η εφημερίδα Κέντρος. Μα θα πρέπει 

να τα πούμε κι από τη σοβαρή. Θα ξεκινήσω με το εξής δίστιχο:

το έθιμο της καντάδας μας 

να μην αλησμονείτε 

όλοι μικροί μεγάλοι 

να το ακολουθείτε.

Πρέπει όλοι εμείς να το καταλάβουμε ότι είμαστε κληρονόμοι ενός θαυμά

σιου θησαυρού και πρέπει να το προστατέψουμε με ακατάλυτη φλόγα πίστη και 

αγάπη στην υπέροχη αξία του.

'Ας τονώσουμε το έθιμο (της καντάδας) και μην το αφήσουμε να σβύσει 

με πρωτοπόρο τον Βασιλογιάννη(δυνατός ...... παίκτης). Ακολουθείστε οι νέοι

και μην αφήνετε την παράδοση να άτονεί και να αδυνατούν οι διάφορες μορφές της 

από την επίδραση άλλων μοντέρνων ρευμάτων και θελγήτρων και ότι άλλο υιοθετεί 

η εποχή μας. Οι μεγάλοι και οι πιο ηλικιωμένοι που ξέρουν άς δώσουν το παρά

δειγμα.
Τα ήθη και τα έθιμα Και ο Βασιλογιάννης ο ακούραστος

να διατηρηθούνε θα μας ευχαριστήσει

σα θησαυρό Αγιογαληνιώτικο, μα είναι και το χόμπυ του (Μανδολινάκι)

όλοι να τ'αγαπούνε. όλους να μας μεθύσει.

Με αγάπη και ομόνοια 

ελάτε να χαρούμε 

και καλή μας διασκέδαση 

όλοι μαζί να πούμε.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ (Κώστας Κ. Λινοξυλακης)

Στο προηγούμενο τεύχος χτύπησε και πάλι ο κακός δαίμονας του τυπογρα

φείου. "Ετσι για την τάξη η για την ιστορία θα έλεγα, πρέπει να κάνουμε τις 

διορθώσεις και να συμπληρώσουμε τις παραλήψεις.

Στη σελίδα 18 ο εξ Αμερικής Χάρης Μιχ. Γιαννουλάτος (το γένος Νίκης 

Ιωάν. Παπαδογιάννη) ενεγράφη στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και όχι στην Ιωαννίνων.

Στη σελίδα 26 (ΔΩΡΕΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) είχα γράψει ότι ο συγγραφέας Νίκος Φασα- 

τάκης του βιβλίου "Η Λαογραφία των Μελάμπων-Κοινωνική Ζωή προσέφερε στο σύλλο

γό μας το βιβλίο του αυτό, ενώ το αληθές είναι όπως με πληροφόρησε ο ίδιος το 

προσέφερε ο Σύλλογος Μελάμπων ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ. Ευχαριστούμε και τους δύο.

Στις σελίδες 3Λ και 35 οι φωτογραφίες τοποθετή'θηκαν λάθος δηλ. η φωτο

γραφία της σελίδας 35 έπρεπε νας παη στη σελίδα 34· και το αντίθετο της σελίδας 

34- στη σελίδα 35 =

Στη σελίδα 36, οι φωτογραφίες της πρώτης σειράς τοποθετήθηκαν λάθος, 

η πρώτη έπρεπε να πάη δεύτερη και η δεύτερη πρώτη.

ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κώστας Κ. Λινοξυλακης

Για την εξυπηρέτηση των αναγνωστών του περιοδικού μας που θέλουν να 

ταξιδέψουν, θεώρησα καλό να καταχωρήσω τις ώρες των θερινών δρομολογίων (ΑΕΡ0- 

Π0ΡΙΚΑ-ΑΤΜ0ΠΛ0ΪΚΑ-ΛΕΩΦ0ΡΕΙΑ) από Αθήνα-Ηράκλειο-Αγία Γαλήνη και αντίθετα. 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ: Από Αθήνα προς Ηράκλειο έχει καθημερινά δρομολόγια στις ώρες 

05·4-0( 09.30", 17.30", 18.4-5", 21.50", 22.4-5", Τρίτη και Σάββατο 14.15^.

Από Ηράκλειο προς Αθήνα καθημερινά: 07.30", 11.20", 19.20", 22.55% 23-4-0",

00.15" Τρίτη και Σάββατο 19-35".

Τηλέφωνο Ολυμπιακής για κρατήσεις θέσεων στην Αθήνα 96.16.161, Ηράκλειο 081/ 

28.88.66/7. Οι ώρες των δρομολογίων ισχύουν μέχρι 27 Σ/βρίου 1986.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ: Καθημερινά αναχωρούν 2 βαπόρια από Πειραιά και από Ηράκλειο 

αντίστοιχα.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΠό Ηράκλειο για την Αγία Γαλήνη έχει τακτι

κά δρομολόγια για όλο το καλοκαίρι στις ώρες 06.30", 07·30'08.4-5", 10.00"

11.00", 12.15", 14.00, 16.00, 17.30. Από Αγία Γαλήνη για Ηράκλειο στις ώρες 

0.8.00, 09-30, 10.30, 12.15, 13-15, 15-00, 16.30, 18.30, 20.00 Γιορτές και 

Κυριακές έχει άλλες ώρες ως εξής: Από Ηράκλειο προς Αγία Γαλήνη: 07.30, 08.30,

10.30, 12.15, 15-00, 17.00. Από Αγία Γαλήνη προς Ηράκλειο: 08.00, 10.30,

12.30, 15.00, 17.30 και 19.30. Για τα εισητήρια σας Ακτοπλοϊκά και Αεροπορι

κά αποτανθείτε στην Αγία Γαλήνη στους κ.κ. Γιώργο Λατζουράκη τηλ. 91-261

και Στέλιο Καπαρό τηλ. 91-300 και στην Αθήνα στο Ταξιδιωτικό γραφείο του συμ- 

πατιρώτη μας από το Σπήλι κ. Μάρκου Τζανακάκη PETERS TOURS Σταδίου 61 στην Ο

μόνοια τηλ.: 32.49-411-
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΣΤΕΓΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ) ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Από 1ης Δεκεμβρίου 1985 έως 30 Ιουνίου 1986

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θέλει να ευχαριστήσει φίλους και χωριανούς 

που ανταποκρΐθηκαν στο κάλεσμά μας για την κατά δύναμη οικονομική τους βοή

θεια στην προσπάθεια μας ν'αποκτησει και ο Σύλλογός μας· στέγη (γραφείο) στην 

Αθήνα.

Χρηστός Κωστ. Λινοξυλάκης Αθήνα δρχ. 1.000

Μαρία Εμ. Μηναδάκη Τ! I I 1 .000

Μανώλης Τιτ. Γιαννακάκης Μ II 2.000

Λευτέρης Φιλ. Παπαδογιάννης Αυστραλία I I 3.500

Στρατης Αποστολάκης Αθήνα I I 5.000

Ηλέκτρα Μιχελιδάκης I I I I 10.000

Εμμανουήλ Κωστ. Μαμαλάκης ϊ ! I I 2.000

Νίτσα Εμ. Γιαμαλάκη Π II 2.000

Νικόλαος Παπαγιαννάκης Η II 3.000

Τόλης Νικ. Τσακίρης ί ! I I 2.000

Χάρης Μυρ. Γιαννακάκης I I Μ 1.000

Χρυσούλα Μυρ. Γιαννακάκη I I I I 2.000

Χρηστός Εμ. Χριστοφάκης I I I I 1 .000

Ευαγγελία Κουβίδου (το γένος ΔημaΒασιλάκη) Αθήνα I ! 2.000

Ιωάννης Εμ. Βασιλάκης I I I I 1 .000

Εμμανουήλ Ιωάν. Βασιλάκης I I I I 1 .000

Ελευθερία Παπαδάκη (το γένος Γεωργ.Τυροκομάκη) Χανιά I I 3.000

Μαρία Στ.Παπουτσάκη (το γένος; Αρ.Νικηφοράκη) Αθήνα I I 2.000

Μηνάς Γεωργ. Μηναδάκης Αθήνα Π 1 .000

Μαρία Ιωάν. Μπιμπιράκη Αγία Γαλήνη I I 2.000

Ιωάννα Μπιμπιράκη Π ί! 1 .000

Χρυσάνθη Μιχ. Βασιλάκης Μ II 1 .000

Ιωάννης Γερονυμάκη Ηράκλειο I I 1 .000

Γεωργία Μιχ. Μηναδάκη Αθήνα Π 2.000

Ηλίας Κανδυλάκης Γιαννιτσά I I 3.000

Γεώργιος Δημ. Μπαντινάκης Αγία Γαλήνη I I 1 .000

Εμμανουήλ Γ. Σταματάκης I I Π 1 .000

Νίκη Γεωργ. Τυροκομάκη Αθήνα I I ■2.000

Νίκος Θεοδ. Τρουλινός I I I I 1 .000
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Θεόδωρος Τρουλινός " "

Ελένη Συροπούλου (το γένος Θεοδ. Τρουλινού) "

Στρατης και Ελένη Αποστολάκη " "

Σταμάτης Μαρκάκης " "

Μαρία Καρατζή (το γένος Χαρι δ . Γ ιαννακάκη) Αγία Γαλήνη "

Αντώνης και Μαρία Καρατζη Αθήνα "

Σπόρος και 'Αννα Μπιλίνη " "

Παναγιώτης και Χρυσούλα Κρητικού " "

Στρατης και Σταματίνα Τρουλινού Αγία Γαληνη Δρχ.

Δέσποινα Κούνουπα (το γένος Μαρίας Καρατζη) Αθήνα "

Ζαμπία Στεφ. Σταματάκη (το γένος Φωτ.Παπαδάκη) Αθήνα "

Νίκος και Φωτεινή Σπιθάκη Αθήνα · "

Βαγγέλης Νικ. Σπιθάκης " "

Χαρίδήμος Νικ. Σπιθάκης " "

Μαρία Νικ. Σπ ιθάκη ■’ "

Ευλαβϊα Ευαγ. Παπαδογιάννη " "

Ρέμη Γεωργ. Μαχίνη (το γόος Ευαγ.Παπαδογιάννη) Αθήνα "

Γεώργιος Μιχ. Καράλης " "

Νικόλαος Γεωργ. Μαμαλάκης " "

Ρεψιμία Εμ.Κουλεντάκη (το γένος Κώστα Ματ.Μαμαλάκη) Ηράκλειο

Μιχάλης Εμ. Σπυρίδάκης Αγία Γαληνη "

Μαρούλη Μάρκουλάκη (το γένος Μηνά Μηναδάκη) Αγία Γαληνη ,! . 

Κώστας Κοσ. Λινοξυλάκης Αθήνα "

Γεώργιος Μιχ. Καράλης " "

Σοφοκλής Μιχ. Βασιλάκης " "

Χρηστός Εμ. Μηναδάκης " "

1 .000 

1.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

1.500

3.000  

2.000  

2.000  

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

5.000 

5.000 

2.000 

1.500 

5.000 

1.500 

1.000 

2.000 

15.000 

6.000 

2.000

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

0 Οδυσσέας Κωνστ. Πλατύρραχος από την Αυστραλία προσέφερε το ποσό των πέν- 

ντε (5) χιλιάδων δραχμών για την ενίσχυση του Συλλόγου μας στη μνήμη του 

αδελφού του Νικολάου και του ξαδέλφου του Στέλιου Χριστονάκη.

- Η Δανάη Φραγκουδάκη (το γένος Ματθ. Σταματάκη) προσέφερε το ποσό των 

χιλίων (1.000) δραχμών για την ενίσχυση του Συλλόγου μας στην μνήμη των 

γονιών της Ματθαίου και Μαρίας.



Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Κώστας Κ. Λιυοξυλάκης)

Επίκαιρο θέμα, η μάχη της Κρήτης που εορτάζεται κάθε χρόνο, όμως κανένας 

από τους....... μορφωμένουςτου χωρίου μας δεν έτυχε να γράψη δυο λόγια στο

Περιοδικό μας για τους αναγνώστες, ειδικότερα για τους νέους που ακούνε 

μάχη της Κρήτης και μάχη της Κρήτης δεν γνωρίζουν.

Στο μηνιαίο περιοδικό ?!Αστυνομική Επιθεώρηση11 του Υ.Δ.Τ® τεύχος 29 ο 

Βασίλης Αποστολάκης από τον Πρίνε Μυλοποτάμου γράφει για τη ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

πάρα πολύ ωραία πράγματα και παρουιάζει τα γεγονότα της Μάχης όπως τα έζησε

ο Κρητικός λαός την περίοδο 

θηκαν στο περιοδικό.

«Από φλόγες η Κρήτη ζωσμέ
νη...».

20 Μαϊου 1941, ημέρα Τρίτη. Πα
ραμονή των Αγιων Ισαποστόλων 
Κωνσαταντίνου και Ελένης, σημα
διακή ημερομηνία για το  μαρτυρικό 
και πολύπαθο νησί του Εθνάρχη Ε
λευθερίου Κυρ. Βενιζέλου, Πάλι η 
Κρήτη θα ζωστεί από φλόγες, πάλι η 
Κρήτη θα φορέσει το  μαύρο κεφα
λομάντηλο. Η φασιστική Γερμανία, 
αρχίζει από τον αέρα τις επιχειρή
σεις της, για την κατάληψη του νη
σιού καταπατώντας κάθε έννοια 
ηθικής και δικαίου. Είναι το  μόνο 
μέρος της Πατρίδας μας που ανα
πνέει ακόμη ελεύθερο αέρα και φαί
νεται βιαστικός ο παρανοϊκός και αι- 
μοβόρος Αδόλφος Χίτλερ, ο στυ
γνός αυτός δικτάτορας, να κατα
σπαράξει το νησί.

Η μοιραία μέρα έφθασε. Ώ ρα  8 
το πρωί της 20 Μαίου 1941, ο κατα
γάλανος ουρανός της Μεγαλονή- 
σου σκοτεινιάζει, εκατοντάδες 
βομβαρδιστικά αεροπλάνα σκεπά
ζουν το ν  Ήλιο, αρχίζουν έναν α
διάκοπο βομβαρδισμό, η γη τρέμει 
ολόκληρη και ο ορίζοντας δονείται. 
Χιλιάδες βόμβες πέφτουν και πλη
γώνουν βαρειά το  κορμί του νη
σιού, ακολουθούν τα καταδιωκτικά 
και τα  κάθετης εφόρμησης Στού- 
κας. Σπιθαμή της αιματοβαμένης 
αυτής γης δε μένει, που να μη δέ
χεται χαλάζι από σφαίρες και βόμ
βες, σκορπίζοντας παντού την κα
ταστροφή και παραλύοντας τα 
νεύρα.

Κι ύστερα... ύστερα φάνηκαν 
άλλα σιδερένια τέρατα, τα  μεταγω-

αυτη του 194-1- Ας το

γικά αεροπλάνα. Κατέβαιναν χαμη
λά κι άφηναν να πέφτουν οι οπλι
σμένοι μέχρι τα  δόντια αλεξιπτωτι
στές, η πιο επίλεκτη αυτή μονάδα 
και αρτιότερα εξοπλισμένη του 
Γερμανικού Στρατού.

Σωστή κόλαση, που κι ο μεγαλύ
τερος ζωγράφος δύσκολα θα μπο
ρούσε να την απεικονίσει γιατί από 
την ταραχή του δε θα τον  βοηθού
σαν τα χέρια του να αποδώσει με 
τον χρωστήρα του ό,τι έβλεπαν τα 
μάτια του .

Να όμως, πώς μας δίνει με τον 
δικό του τρόπο και τη δική του τοπο- 
λαλιά, ο Κρητικός μαχητής της Λευ
τεριάς τη φοβερή εκείνη εικόνα της 
εισβολής.

«Βροντά κι αστράφτει ο Ουρανός
και σειέται ούλη η πλάση
και χοχλακά η θάλασσα και ντου-
μανιούν τα δάση
και τέτοια μέρα του Μαγιού να
μην ξαναπεράσει.
Σίδερο, ατσάλι και φωτιά βρέχουν 
στη γη τα ουράνια 
κι από τα ύψη πέφτουσι κοπαδια
στοί κουρσάροι.
Και μέσα στην οχλοβοή ξένη 
κραυγή γροικάται
-  Παραδοθείτε Κρητικοί σκύψε 
προσκύνα Κρήτη
Γοοικάτο και συθέμελα κουνιέται 
ο Ψηλορείτης.
Και με φωνή λεονταριού καρδιά 
παλληκαρίσια
τη δίδει την απάντηση περήφανα 
κι αντρίκεια.
-  Ποιος είσαι συ που την καλείς τη 
Κρήτη να κιοδέψει
εδώ θρησκεία το σπαθί και πίστη

ασουμε όπως δημοσιεύ-

Επιμέλεια: Βασιλείου ΑποστοΑάκη 
υπαστυνόϋου

το μαχαίρι
και ΐ  άρματα απαράδοτα κι απά
τητα τα κάστρα
επά 'ναι ο πόλεμος γιορτή και το 
τουφέκι γλέντι
και πανηγύρι ο θάνατος κι ο χά
ρος συντοπίτης
εδά τη σέρνω τη φωνή ν' ακούσει 
όλη η Κρήτη
Θα κροταλίσω t  άρματα που θα 
σειστεί ο τόπος
ν ’ αντιλαλήσει η Σάμιτος και να
βουίξει ο Γιούχτας
και θα τραντάξει ο Βρύσινας και
Θα σειστούν t  Ανώγεια,
τα Λασηθιώτικα βουνά κι οι Σφα-
κιανές Μαδάρες
I s Αρκάδι το Ιστορικό μαζί κι" οι 
Αρραβάνες
Θα βγούνε κόκκινες φωτιές από 
τον Ταυρωνίτη
κι από της Βιάννου τα χωριά θα 
πεταχτούνε φλόγες 
στο Μάλεμε, στου Αατζιμά Θα 
βγούνε μαύρα νέφη 
κι ο τάφος του Ακρωτήριού Θα 
στράψει και θα λάμψει 
να δείτε σκύλοι άπιστοι πώς πο
λεμά η Κρήτη».
Έ τσ ι λοιπόν είδε ο Κρητικός πο

λέμαρχος, μέσα από την αντάρα της 
μάχης την ακάλεστη εκείνη επίσκε
ψη των φασιστάδων Γερμανών, στα 
Ιερά χώματα της ιδιαίτερής του πα
τρίδας, της πολυβασανισμένης 
Κρήτης.

Και τό τε  έγινε κάτι πρωτάκου
στο, κάτι που ο ερευνητής της πα
γκόσμιας Ιστορίας, κάτω από τις ί
διες συνθήκες, ουδέποτε ή σπάνια 
συναντά τέτο ια  γεγονότα.

Ο  θρυλικός άρχοντας του νη
σιού, Ο Διγενής, ο « α η τ ό ς »  αυτός,
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θα βγει στο Γέρο Ψηλορείτη και θα 
βροντοφωνάξει, για ν’ ακούσει όλο 
το νησί «απού ’χει άρματα ας βαστά 
κι απού δεν έχει ας βρίσκει».

Και τό τες  επικράτησε πολεμική 
ατμόσφαιρα από τη Γραμβούσα μέ
χρι τη Σητεία.

Στο κάλεσμα αυτό του Διγενή 
δεν έμεινε κανείς ασυγκίνητος. 'Η
ταν συγκινητικές οι στιγμές να 
βλέπεις όλους, όσους είχαν μείνει 
στη Κρήτη, με λογής λογής όπλα να 
κατηφορίζουν στα πεδινά μέρη, για 
να «υποδεχθούν» με τον τρόπο που 
ταιριάζει σε τέτο ιες περιπτώσεις, 
τον ακάλεστο «μουσαφίρη» μας 
διηγείται ο ασπρομάλλης Γέρο - 
Κρητικός, που πήρε κι εκείνος, μέ
ρος στη «ξεφάντωση» αυτή του 
Μάη.

Αδελφωμένοι και πιασμένοι χέρι 
- χέρι, με θαυμαστή ομοψυχία που 
προ καλέ ίσ ε  μας τους νεότερους ρί
γη συγκίνησης και τούτο  είναι το  μέ- 
γα δίδαγμα και μήνυμα, της Μάχης 
της Κρήτης, παίρνουν μέρος στο 
μεγάλο μακελειό, όσοι άνδρες δεν 
έχουν επιστρατευθεί.

Στον τιτάνιο αγώνα στέκονται 
πλάί στους άνδρες, οι γυναίκες, οι 
γέροι, τα  παιδιά, οι καλόγεροι και με 
τους αποφασιστικούς στρατιώτες, 
Έλληνες και Σύμμαχους, Χωροφύ
λακες και Ευέλπιδες, προτάσσουν 
τα  στήθια τους στη Ναζιστική βαρ
βαρότητα.

Οι Γερμανοί ξαφνιάζονται από 
την απρόσμενη τούτη αντίσταση 
του Κρητικού λαού, γιατί φαίνεται 
δεν είχαν ακούσει οι αφελείς τίποτε 
για τη Ρήγισσα της Λευτεριάς.

«Γέροντες, παιδιά, γυναίκες, 
πολέμησαν με μαχαίρια, σανίδια και
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πανάρχαια όπλα, τα οποία πρέπει 
νά ’χαν χρησιμοποιήσει οι πρόγονοί 
τους κατά των Τούρκων» γράψει ο 
Άγγλος δημοσιογράφος Κρίστο- 
φερ ΜπάκΑεϋ.

Ο επικεφαλής της άμυνας Νεο- 
ζηλανδός στρατηγός Φράύμπεργκ, 
αναφέρει στην έκθεσή του: «Ολό
κληρος ο πληθυσμός της Κρήτης 
ήθελε να πολεμήσει. Ουδεμιαν αμ
φιβολίαν έχω ότι, αν είχομεν καιρόν, 
θα ηδυνάμεθα να συγκεντρώσομεν 
και εκπαιδεύσομεν δύο πλήρεις Με
ραρχίας».

Και ο Ηλίας Βενέζης, μας άφησε 
σ’ ένα γραπτό του κείμενο:

«Ή το  υπέροχον θέαμα να βλέπει 
κανείς τους χωρικούς, όλων των 
ηλικιών να εκλιπαρούν, όπως τους 
δοθούν όπλα».

Και πράγματι, σ’ όλες τις μάχες, 
που δόθηκαν με τα ναζιστικά στρα
τεύματα, ήταν ολόψυχη η συμμετο
χή του Κρητικού Λαού, πρόδρομος, 
κατά κάποιο τρόπο της εθνικής α
ντίστασης.

Σ’ όλους τους τόπους, που ανα
μετρήθηκε η βία με το δίκαιο, οι σι- 
δερόφρακτες ορδές με την ψυχική 
δύναμη, οι αγριεμένοι αλεξιπτωτι
στές με τους σεμνούς αγωνιστές, 
που πριν από τη μάχη έκαναν το ση
μείο του Σταυρού, οι αλαφιασμένοι 
εισβολείς με τις αγγελικές μορφές 
των αγωνιστών μας, οι άνανδροι και 
ύπουλοι Γερμανοί με τους γενναί
ους μαχητές μας, παντού η αδάμα
στη Κρητική ψυχή αναδείχθηκε υ
πέρτερη από την τέλεια εξοπλισμέ
νη πολεμική μηχανή.

Τα σιδερένια τέρατα του Χίτλερ 
ξερνούν τον Θάνατο, αλλά σύσσω
μος ο Κρητικός Λαός αντιστέκεται, 
πιστός στις παραδόσεις του, πιστός 
στις επιταγές της πανάρχαιας Ιστο
ρίας μας και της βαρειάς μας κληρο
νομιάς.

Λαίμαργος για Πατρίδα και ελευ
θερία ο Κρητικός, δίνει τη ζωή του, 
και σ’ αυτές τις δύσκολες μέρες της 
εισβολής, τραγουδώντας με τη λύ ρα 
του τη μαντινάδα: «Για μας ζωή και 
θάνατος>συμπορπατούν ο μόδι κι ε- 
τσά, θα το  λαλούμενε, κι ας γίνει η 
Κρήτη Αρκάδι».

Ό σο περνούν οι μέρες, η αντί
σταση του Κρητικού λαού φουντώ
νει περισσότερο, με αποτέλεσμα να 
πάρει ο αγώνας πρωτοφανή απερί

γραπτη αγριότητα και να συνδεθεί 
το όνομα της Κρήτης «με πικρός α
ναμνήσεις», για το  Μέραρχο Στού- 
ντεντ, όπως γράφει ο ίδιος.

Είναι τόση η παγκόσμια απήχηση 
από τη γιγαντομαχία αυτή, που ανα
γκάζονται να το παραδεχθούν και 
αυτοί ακόμα του άξονα, όπως η ε
φημερίδα «Χρόνος» (Τά(μς) της Ια
πωνίας , που προτείνει τη δημιουρ
γία τάγματος Ιπποτών Κρήτης και 
ειδικό παράσημο σ’ όλους εκείνους 
που έλαβαν μέρος στην παραδοξό- 
τερη αυτή Μάχη.

Μάχονται λοιπόν, για τα  ιδανικά 
της Φυλής μονιασμένοι και υπερα
σπιστές του νησιού, αλλά η ανδρεία, 
χωρίς τα απαραίτητα μέσα δε φθά
νει, για να αποκρουσθούν οι βαρειά 
εξοπλισμένες Μεραρχίες του πιο 
τρομερού Στρατού της εποχής.

Μια ολόκληρη βδομάδα, η Κρήτη 
καίγεται από τη μια ως την άλλη της 
άκρη. Οι γενναίοι λυγούν... Τα τιμη- 
μένα τους σώματα σκεπάζει μαζί με 
τόσα άλλα η ματωμένη γη της Κρή
της.

31 Μαίου 1941. Οι Γερμανοί κα
τορθώνουν , με πολλές απώλειες, να 
κυριαρχήσουν φαινομενικά στη Με- 
γαλόνησο.

Οι Χιτλερικοί εκδικούνται τον 
Κρητικό λαό, για την αντίστασή του 
και εκτελούν ομαδικά δεκάδες πολί
τες. Μα και πάλι το φρόνημα στέ
κεται ψηλά.

Η βία πέρασε και δούλωσε τον 
τόπο, μα ποτέ το πνεύμα και τις ψυ
χές των υπερήφανων ανθρώπων που 
τον κατοικούν.

Η Κρήτη θα δοκιμασθεί σκληρά, 
θα πεινάσει, θα υποφέρει τα πάνδει- 
να, θα υπομείνει τη μαύρη σκλαβιά, 
θα θάψει πολλά από τα παιδιά της 
στο αγιασμένο της χώμα, θα μαύρο- 
φορεθεί, θα βάλει πένθιμα το μαύρο 
κεφαλομάντηλο, αλλά δε θα λυγί
σει, δε θα σκύψει την κεφαλή, δε θα 
βαρυγκομήσει, όσο κι αν οι χρόνοι 
είναι δίσεχτοι και δε θα αφομοιωθεί 
από τους βάρβαρους καταχτητές, 
όπως δεν αφομοιώθηκε χρόνια πριν, 
όταν ζούσε μέσα στην άχαρη και πι
κρή σκλαβιά.

Θα τραγουδήσει το τιμημένο 
τραγούδι «Πότε θα κάνει ξαστε
ριά...» και θα πολεμήσει, όσο μπο
ρεί, τους ψυχρούς βόρειους Ναζί, σ ’ 
όλη τη μαύρη νύχτα της κατοχής.

Από την 1η Ιουνίου 1941, θα αρ
χίσει η αντίσταση του Κρητικού 
Λαού ενάντια στον ξένο δυνάστη.

Τα βουνά της Κρήτης, θα δουν 
πάλι στις πλαγιές τους, να ξανάζω- 
ντανεύει τ ’ αρματολίκι. Και δε μπο
ρούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί ο 
Κρητικός Λαός γαλουχημένος με τα 
νάματα του Αρκαδιού, του Ακρωτή
ριού και του Θερίσσου, θεώρησε 
πως θά ’τριζαν τα κόκκαλα των προ
γόνων του, αν συνεργαζόταν με το 
Στρατό κατοχής.

Στα τέσσερα μαύρα χρόνια της 
κατοχής, ο Βενιζελισμός, η μεγάλη 
αυτή ιδέα, είχε ενώσει τους Κρητι
κούς, αλλά και μετέπειτα, με τα 
γνωστά ευεργετικά αποτελέσματα 
της ενότητας και της ομοψυχίας.

ΤαΛευκά Όρη, ο Ψηλορείτης και 
τα Λασηθιώτικα βουνά, θα φιλοξε
νήσουν χιλιάδες αντάρτες, που με' 
μια φωνή θα βροντοφωνάξουν και 
θα τραγουδήσουν:

«Δ ε  μας τρομάζουν των Γερμα
νών τα βόλια
των φασιστάδων f  άδοξα σπαθιά 
τό 3χομε γράψει βαθειά μεσ' τη 
καρδιά μας
θάνατος -  Θάνατος ή ελευθερ ίά». 
Η αντίσταση, παρά τις δύσκολες 

συνθήκες, θα θεριεύει και θα χτυπά 
ο Κρητικός Λαός, αλύπητα το φασι
σμό, ώσπου τον Μάιο του 1945 έρχε
ται η χιλιάκριβη η Λευτεριά και εξα
φανίζεται ο καταραμένος αγκυλω
τός Σταυρός.

Η «Νίκη» του Χίτλερ, το 1941, 
ποτέ δεν αναγνωρίστηκε από την 
παγκόσμια Ιστορία.

Η μαυροφορεμένη Κρήτη, έκλα- 
ψε τ ’ αδικοσκοτωμένα της παιδιά κι 
έκατσε στους τάφους τους και τρα
γούδησε μ’ ένα ριζίτικο τραγούδι τη 
μεγάλη εποποίία'του Λαού της, δί
νοντας ταυτόχρονα απάντηση στο 
Χίτλερ για τη «Νίκη» του στο Νησί 
των Γενναίων.

«Χίτλερ να μη το καυχηθείς πως
πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την εύρηκες και λεί-
παν τα παιδιά της
στα ξένα επολεμούσανε πάνω
στην Αλβανία
να διώξουνε τον τύραννο απ' τη 
γ λύκειά Πατρίδα 
μα πάλι επολεμήσανε».

□
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ

συνέχεια από Της Ευδοκίας Σ. Σιμιγδαλά
προηγούμενο τεύχος

(τελευταίο)

Η χρήση της 3ίας από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, για να μπορούν να εξουδετε

ρώνουν κάθε αντίδραση και να διατηρούνται στην εξουσία, είναι κανόνας απαράβατος.

Τρομοκρατία και ολοκληρωτισμός είναι το ίδιο πράγμα.

Εκείνος που σκοτώνει στο δρόμο έναν περαστικό για να επιβληθεί, ακολουθεί 

- έστω και ασυνείδητα - την ιδεολογία του ολοκληρωτισμού.

Οι τυραννίες στην Αρχαία Ελλάδα, ο Μέγας Ναπολέων, ο Ναπολέων ο Γ ' και τόσοι 

άλλοι χρησιμοποίησαν τη βία για να μην ανατραπούν. Η χρήση, λοιπόν, της βίας από 

τέτοιου είδους καθεστώτα δεν είναι τίποτα καινούργιο στον 20ο αιώνα. Οι μέθοδοι 

όμως που . μεταχειρίζονται οι δικτατορίες της εποχής μας, με την τελειότητα της 

τεχνικής, την επιστημονική τους θεμελίωση και την ασύγκριτη αποτελεσματικότητά 

τους υπερέχουν κατά πολύ από τις ερασιτεχνικές - αν επιτρέπεται η έκφραση - προσπά

θειες των προκατόχων τους.

Σήμερα, οι δικτατορίες του καιρού μας έχουν στη διάθεσή τους άπειρα μέσα 

συνδυασμού σωματικής και ψυχολογικής βίας, καθώς και τεχνικά μέσα (εφημερίδες, 

κινηματογράφος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κρατικές μυστικές υπηρεσίες,δάκρυγόνα,μη

χανοκίνητες αστυνομικές μονάδες, ειδικές αστυνομικές μονάδες καταστολής κ.λπ.), 

προκειμένου να προβάλλουν μέχρι κορεσμού τις δικές τους θέσεις, αστυνομεύοντας 

ταυτόχρονα τον πολίτη, ώστε να φοβάται να εκδηλωθεί εναντίον του καθεστώτος ακό

μα και σε ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος.

Είναι γεγονός ότι σήμερα η άσκηση ψυχολογικής βίας είναι ευκολότερη απ’ ότι 

ήταν πριν (ειδικά για παρόμοιες περιπτώσεις), γιατί στην εποχή μας το άτομο έχει 

πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από το κράτος κι έτσι για διάφορους λόγους φοβάται νάρ- 

θει σε αντίθεση με την εξουσία.

Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ

Είναι η πιο γενικευμένη μορφή βίας. Σ ’αυτόν συναντάμε όλες τις μορφές βίας 

με μεγαλύτερη βαρβαρότητα. Οι καταστάσεις που οδηγούν στον πόλεμο είναι τόσο πο

λύπλοκες που είναι δύσκολο να δώσει κάποιος μια συγκεκριμένη άποψη που να μπορεί 

να καλύψει όλο το φάσμα τους. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι για να επιτευχθεί μια 

παγκόσμια σταθερότητα αξίζει να εξεταστεί η ψυχολογική σκοπιά ταυτόχρονα με την 

πολιτική, την οικονομική και τις άλλες.
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Ο πόλεμος είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού» της ανθρώπινης επιθετικότητας 

του πάθους και του παράλογου εθνικισμού.

Είναι δύσκολο να υπάρξει μια κοινωνία χωρίς αγώνα και ανταγωνισμό, Αυτό όμως 

δεν σημαίνει ότι η πάλη πρέπει να παίρνει τη μορφή του πολέμου και της ολοκληρω

τικής καταστροφής. Μετά την εφεύρεση των πυρηνικών όπλων,επείγει περισσότερο παρά 

ποτέ η ανάγκη να βρεθούν τρόποι που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο ν’ανταγωνίζεται και 

ν’ αντιπαλεύει χωρίς να εξοντώνει. Και πρέπει να προσέξουμε πολύ εδώ,γιατί η ίδια 

επιθετική ορμή που μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο και που διακρίνει την ανθρώπινη 

φυσιογνωμία, καθοδηγεί και την τάση του ανθρώπου για ανεξαρτησία και ολοκλήρωση.

Εκείνο που πρέπει να προέχει είναι η συνειδητοποίηση όλων των λαών του πλα

νήτη μας, ότι είναι αναγκαία η συνεργασία, η συνύπαρξη, η συντροφικότητα και η 

αλληλοϋποστπριξη.

0 πλούτος της νιότης και η ηρωική αυταπάρνηση καταστρέφονται όταν ο άκρατος 

εθνικισμός οπλίζει τους νέους με το μίσος της αλληλοεξόντωσης. Εδώ αποκτά σημα

σία η φράση του Ρομαίν Ρολλάν. "... η αληθινή αγάπη προς την πατρίδα ανθίζει με

το μίσος για τις ξένες πατρίδες".

(5) Σύμφωνα με τον Άντονυ Στορ ο πόλεμος είναι και αποτέλεσμα του υπερπλη

θυσμού, στον οποίο ο άνθρωπος, όπως και όλα τα ζώα» αντιδρά πολύ άσκημα,καθώς'και 

της ικανότητας του ανθρώπου για "αφαίρεση". Η αστυφιλία και η συσσώρευση ανθρώ

πινων μαζών στις μεγάλες πόλεις δημιουργεί την αγανάκτηση» τον εκνευρισμό και 

την εξάντληση και συντελούν στην επιθετικότητα του ανθρώπου.

Όποιοι και αν είναι οι λόγοι που οδηγούν σε πόλεμο, το αποτέλεσμα είναι το 

ίδιο φρικτό. Αρκεί μόνο να αναφέρουμε την υλοποίηση της βόμβας νετρονίου, που έ

χει τη δυνατότητα να σκοτώνει ανθρώπους αφήνοντας τα κτίρια απείρακταϋ

Είναι γεγονός ότι ο πόλεμος είναι καταλύτης όλων των υλικών και πνευματικών 

αξιών. 0 εξευτελισμός των ανθρώπινων αξιών και η ηθική κατάπτωση είναι από τα με

γαλύτερα δεινά του πολέμου.

Εκτός από τους σωρούς των ερειπίων και των νεκρών ο άνθρωπος γίνεται εγκλη

ματίας της ίδιας της δημιουργίας.

Όλοι έχουμε χρέος να παλέψουμε και να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους που αγω

νίζονται για την ειρήνη.

Η ανθρωπότητα είναι κοινή πατρίδα όλων μας και οφείλουμε ν’αγωνιζόμαστε για 

μια πολιτεία, όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν ελεύθεροι μέσα σε πνεύμα δικαιοσύνης 

και αλληλοσεβασμού, χωρίς το άγχος ενός πυρηνικού πολέμου.

^); Άντονυ Στορ, Ανθρώπινη επιθετικότητα, εκδόσεις Γλάρος, σελίδες 58 και 166.
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ΒΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αν υπάρχει μια κατάσταση απ’όπου λείπει - ή θα έπρεπε να λείπει - η βία, αυτή 

είναι αναμφίβολα η ψυχαναλυτική κατάσταση· Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις παρατη

ρούμε στον ψυχαναλυτή, κάποια έκδηλη ή συγκαλυμμένη βιαιότητα. Ακόμα και αν έχει 

επίγνωση της βιαιότητας αυτής - παρακινούμενος από την επιθυμία να διατηρεί την 

κυριαρχία του - προσπαθεί να την κρύψει.

Υπάρχει πάντα βία από τη μια μεριά του ψυχαναλυτή, όταν προσπαθεί να βάλει 

φραγμό στο λόγο του ψυχαναλυομένου, όχι μονάχα σε συνάρτηση με θεωρητικές αναφο

ρές, αλλά και "εν αγνοία του", με βάση ασύνειδες θέσεις που μεταλλάζουν τον τόνο 

της αντι-μεταβίβασης του και συνακόλουθα της τεχνικής του.

Η ψυχαναλυτική τεχνική, όπως πηγάζει από τη θεωρία του Φρόϋντ, αναφορικά με 

το "άκουσμα" του υποκειμένου, βρίσκεται στους αντίποδες της βίας ξεκινώντας από 

τα στοιχεία που συγκροτούν την ψυχαναλυτική τεχνική - τη δυνατότητα ομιλίας του 

υποκειμένου' γιατί αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη βία κάθε ιδεολογίας, που προο

ρισμός της είναι να επιβάλει σιωπή.

'Ετσι, ακούοντας το υποκείμενο να μιλά, η ψυχαναλυτική τεχνική αποδεικνύει 

την αντίθεσή της στη βία που έχει σαν στόχο να επιβάλει τη σιωπή, καθώς και στο 

βασανιστήριο που στόχος είναι να επιβάλει την ομιλία.

Το ζήτημα της βίας στην πιο πρωτόγονη μορφή προβάλλεται με διαφορετικό τρό

πο,χωρίς να σημαίνει ότι σχετίζεται με κάποια θεωρία των ενστίκτων.

Πάντως οι ψυχαναλυτές κατέληξαν ότι πρέπει να προσπαθήσουν να καταλάβουν με 

ποιό τρόπο, κάτω από ποιές συνθήκες, κάτω από την πίεση (κάτω από την απειλή,λέ

ει ο Αακάν) ποτών σημαινόντων εκδηλώνεται η βία.

. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ

0 υπερπληθυσμός, η υπερβολική δυνατότητα σύναψης κοινωνικών επαφών,που έχει 

σαν συνέπεια την αυτοαπομόνωση, η ανταγωνιστική κοινωνία του σήμερα,η ανεργία, ο 

φόβος του σύγχρονου ανθρώπου για 4να μελλοντικό πυρηνικό πόλεμο και η αναζήτηση 

της ευτυχίας στις υλικές απολαύσεις, είναι μερικές από τις κυριότερες αιτίες δη

μιουργίας και αύξησης της επιθετικότητας στη σημερινή κοινωνία.

Επίσης τα καθεστώτα που συγκεντρώνουν την εξουσία σ ’ ένα άτομο, δημιουργούν 

στους ανθρώπους έντονα αισθήματα καταπίεσης από τα οποία προσπαθώντας μάταια να 

ξεφύγουν, οδηγούνται σε πράξεις έντονης επιθετικότητας και βίας.
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Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι, ζώντας σε σχετικά μικρές κοινότητες,στις οποί

ες νοιώθουν πως έχουν κάποιο προσωπικό κύρος και ισχύ πάνω στην εξουσία, ώστε να 

επηρεάζουν τον καθορισμό των συνθηκών της ζωής τους, ζουν αρμονικότερη κοινωνική 
ζωή, με λιγότερα ξεσπάσματα επιθετικότητας, γιατί έχουν ικανοποιήσει, έστω και 

έμμεσα, την ανάγκη της αποδοχής και της αναγνώρισης.

Η μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού η, η ανακοπή του ρεύματος αύξησης του εί

ναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα, κατά τη γνώμη μας, που μπορούν να γίνουν για 

ΙΠ μείωση της εχθρικής έντασης που επικρατεί στο ανθρώπινο γένος.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι σε καμιά περίπτωση (παρά μόνο σε υπερβολικά εξε

ζητημένες) δεν πρέπει ν’αντιμετωπίζεται η βία με τη βία.

Σήμερα υπάρχει έντονη επιδοκιμασία σε συνθήματα τύπου "Βία στη βία","τα ό

πλα αντικρούονται με όπλα" κ.λπ.

Κοινωνική πείρα και ιστορική επισκόπηση μας διδάσκουν, ότι σε περιπτώσεις 

"πρακτικής εφαρμογής" τέτοιων συνθημάτων - είτε σε μεμονωμένα άτομα, είτε σε ομά

δες - τα αποτελέσματα ήταν ολέθρια, οδηγώντας ταυτόχρονα και τις δυο "παρατάξεις" 

σε ηθική κατάπτωση, πνευματικό αδιέξοδο και υλικές απώλειες, βραχυπρόθεσμα, ανά

λογα με την περίπτωση.

Αξίζει εδώ ν ’αναφέρουμε ένα κομμάτι από την αυτοβιογραφία ενός βίαιου ε.γ- 

κληματία "Το θάρρος της γνώμης του", που μας δίνει να καταλάβουμε ότι η σωματική 

τιμωρία, όχι μόνο δεν διορθώνει τον άνθρωπο, αλλά αντίθετα οξύνει το θυμό ίου,που 

δεν αποδιώχνει αλλά οδηγεί στη βία.

Να τι έχει να μας πει: “θάλεγα πως αυτό που είμαι εγώ σήμερα αποδεικνΰει πως 

ο ξυλοδαρμός δεν έχει καμιά αξία και προκαλεί μόνο αντιδράσεις εκδικίτηκότητας 

και βίας. Μου έρχεται να γελάσω, όταν διαβάζω για τις γυναίκες Τόρυ και Μπορνμά- 

ουθ, που ζητούν να ξαναεφαρμοσθεί η ποινή του μαστινώματος. Ακόμη και πάνω σ ’αυ- 

τό που θα λέγαμε απλή οικονομική βάση, τόσο εγώ, όσο και όλοι οι άνθρωποι που 

γνωρίζω θα προτιμούσαν το μαστίγιο από μια μακριά φυλάκιση.Ύστερα από τρεις μέ

ρες δεν πονάς πια και οι ουλές κλείνουν γρήγορα, εκτός από αυτές που είναι μέσα 

στο μυαλό σου. Αυτό που νοιώθεις είναι θυμός, μνησικακία και πάνω απόλα μια ακρά

δαντη απόφαση να πάρεις το αίμα σου πίσω. Αλλά να σε αποτρέψει; Η ιδέα αυτή ποτέ 

δεν σου περνά από το μυαλό".

Δεν ξέρουμε τι μέτρα θα πάρουν, και αν θα πάρουν οι άλλες χώρες για τον πε

ριορισμό της βίας και του εγκλήματος. Στην Ελλάδα η ηθική υγεία ' του λαού της 

πρέπει να προστατευθεί με κάθε μέσο. Να χτυπηθεί κάθε προσπάθεια του οργανωμένου 

εγκλήματος να διεισδύσει στη χώρα μας. Να ακαταπολεμπθεί η διάδοση των ναρκωτι

κών με ενημέρωση, κυρίως στα σχολεία, για τα καταστροφικά τους αποτελέσματα,

Η οικογένεια, η εκκλησία ν ’αποκτήσουν νέα προβληματική, να υιοθετήσουν νέες 

μεθόδους καθοδήγησης των νέων. Η πολιτεία να εξασφαλίσει μέλλον



Η πολιτεία να εξασφαλίσει μέλλον για όλους* η κοινωνία* που αποτελείται από 

τον καθένα μας να πάψει ν ’αδιαφορεί και να δέχεται παθητικά τις αντικοινωνικές 

εκδηλώσεις. Ακόμα να εκσυγχρονιστεί το σωφρωνιστικό μας σύστημα και τα διάφορα 

ιδρύματα να στελεχωθούν από έμπειρο και υπεύθυνο προσωπικό, που ν’σνταποκρίνεται 
στις σημερινές ανάγκες. Πρέπει όμως και η νεολαία να μάθει ν ’ αυτοπροστατεύεται 

από κάθε είδους κίνδυνο, κριτικάροντας αντικειμενικά κάθε παλιά ή νέα ιδέα, θεω

ρία ή τρόπο ζωής.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1 Άντλερ Α., Τι θάπρεπε να σημαίνει για σένα η ζωή, μετ. Ε. Γραμμένος, Αθήνα 
1974.

2. - Βερτιγκλιόνε Α., Διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής και Ψυχανάλυσης, μετ. I. Ράλ-
λη - Α. Χατζηδήμου, Μιλάνο 1977.

3. - Γιαννικόπουλος A. Β., Ψυχολογία προσαρμογής του παιδιού και του ενήλικου, Α
θήνα 1982.

4. - Θηβαίος, Νέο Δίκαιο, Αθήνα 1947.

5. - Καμάρα X., 0 φαύλος κύκλος της βίας, μετ. Παπαθεμελής Σ., Αθήνα.

6. - Λόρεντζ Κ., Τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα του πολιτισμού μας, μετ. Α. Κοντοσιάνος,
Αθήνα, 1979.

7. - Μορρίς Δ., 0 ανθρώπινος ζωολογικός κήπος, μετ. Μ. Γονδολίνος, Αθήνα 1977.

8. - Ντε Μπωβουάρ Σιμόν, Το δεύτερο φύλο, μετ. Κ. Σιμόπουλος, Αθήνα 1979.

9. - Ράττνερ Γ ., 0 νευρικός άνθρωπος, μετ. Γ. Βαμβαλής, Αθήνα 1969.

10. - Στορ Α., Ανθρώπινη επιθετικότητα, μετ. Μ. Λώμη, Αθήνα 1979.

11. - Σω Μπερνάρ, Τα κοινωνικά συστήματα, απόδοση Α.Σ., Αθήνα.

12. - Τομασίδη X., Εισαγωγή στην ψυχολογία, Αθήνα 1982.

ΞΕΝΗ

1. - Dreikurs R., Fundamentals of Adlerian Psycholgy, Chicago.
2. - Russel, Science, Puissance, Violence, Bruxelles 1954.
3. - Sorel, Reflezions sur la Violence, Paris 1912.
4. - Tolstoi L ., La Pensee de 1' humanite, Paris 1912.
5. - ' Vinoba, La Revolution de la non Violence, Paris 1958.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την παράγραφο (Α) στη σελίδα την έχουμε πάρει από το περιοδικό "Τα
χυδρόμος" , τεύχος Φεβρουάριου 1984, σελίδα 16.



* Η  Φ 9 Τ ΙΑ  Κ Α Τ Β ΪΤ Ρ Β Ψ 6  ΤΟ Μ ΕΓΑ Λ ΥΤ ΕΡΟ  M C P O t  ΤΟΥ ΤΤΑΤϋΜΑΤΟί. Ζ χ Ε Δ Ο Ν  ο α α  ΤΑ Ε Π ΙΠ Λ Α  κ α ι  Ο! ΤΟ ΙΧΟ Ι ΗΤΑ Η  ΚΑΤΑ Μ ΑΎ ΡΟ!

...Λ ΙΓΟ  ΚΑ ΙΡΟ  ΓΓΡΙΚΙ Τ 0Δ 2Μ Α Τ 10  
ΑΥΤΟ Η Π ΙΑΣΕ  Φ 2Τ ΙΑ ” Η  Φ2ΤΟΓΡΑ- 
Φ ΙΑ Δ Ε ΙΧ Μ ε ί TO Δ 5 Μ Α Τ Ι0  Μ Ε Τ Α  
T H N  ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  TQM ΖΗΜΙ2Μ.

Βλέποντας την φωτογραφία του 
γυμνού δωματίου και διαβάζοντας 
το σχόλιο που την συνοδεύει, 
σκεφτόμαστε όπ δύο μπορεί να είναι 
οι λογικές εξηγήσεις για τα 
πράγματα που λείπουν.

-  Μπορεί' η περιουσία που έπαθε 
ζημιές από την φωτιά να ήταν 
ανασφάλιστη. Οπότε ο ιδιοκτήτης 
έπρεπε μόνος του να αντιμετωπίσει το 
αναπάντεχο και βαρύ έξοδο. Έτσι 
αποκατέστησε μέρος των ζημιών 
-πάτωμα και τοίχους. Αργότερα θα 
προσπαθήσει, σιγά - σιγά, να 
αντικαταστήσει ή επισκευάσει και τα 
καταστραμμένα έπιπλα.

Η δεύτερη, εξίσου λογική εξήγηση

είναι όπ η περιουσία ήταν μεν 
ασφαλισμένη αλλά όχι στην 
πραγματική της αξία. Έτσι ο 
ιδιοκτήτης έπρεπε να συμμετέχει κι 
αυτός στην αποζημίωση.
Εισέπραξε από την ασφαλιστική 
εταιρία την συμμετοχή της στην ζημία 
και έτσι μπόρεσε να επισκευάσει 
μέρος των ζημιών - πάτωμα και 
τοίχους. Για τα υπόλοιπα ^έπιπλα - θα 
πρέπει να πληρώσει ο ίδιος?’ν ;:

Προσέξτε! Δεν  αρκεί μόνο να 
ασφαλιστείτε. Πρέπει να ασφαλιστείτε 
σωστά. ΓΓ αυτό μην ξεχνάτε ότι εκείνο 
που μετράει στις Ασφάλειες Πυρός 
- όπως και σ ’ όλες πς Γενικές 
Ασφάλειες - είναι η πραγματική ή 
αντικειμενική αξία της περιουσίάς που 
ασφαλίζεται. Δηλαδή, το ποσό που 
χρειάζεται για να ανηκατασταθεί ή 
αποκατασταθεί το περιουσιακό 
στοιχείο στην κατάσταση που ήταν πριν 
καεί.

Οι Ασφάλειες Πυρός είναι γενικός 
όρος και συμπεριλαμβάνει μια

πληθώρα κινδύνων, τύπων 
ασφαλιστηρίων και κατηγοριών 
κάλυψης. Ο Φοίνικας έχει λύση για 
όλες ης περιπτώσεις - πυρκογιά από 
δάσος, απώλεια εισοδήματος, 
μεταβλητή αξία εμπορευμάτων, ζημιές 
τρίτων και ότι άλλο μπορεί να σας 
προβληματίζει. Εσείς το μόνο που 
πρέπει να κάνετε είναι να 
περιγράφετε σωστά το περιουσιακό 
σας στοιχείο ή στοιχεία.

Μην περιμένετε. Επικοινωνήστε με το 
• κεντρικό μας ή κάποιο από τα 22 
υποκαταστήματά μας ή ένα από τα 700 
πρακτορεία μας σ' όλη την Ελλάδα. Θα 
σας επισκεφθεί ένας ασφαλιστής μας 
για να κουβεντιάσετε το δικό σας 
πρόβλημα. Χωρίς καμμιά δική σας 
υποχρέωση.

ΦΟΙΝΙΞ
η ασφάλεια που ζητάτε

Κλάδος Πυρός: Σεισμός. Κλοπή, Πλημμύρα, Έκρηξη, Πολιηκές Ταραχές, 
Τρομοκρατικές και Κακόβουλες Ενέργειες κλπ.

ΦΟΙΝΙΞ - ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A Ε. Ομηρου 2 και Σταδίου. Αθήνα 105 64. Τηλέφωνο 3295111.
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...Α,ΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΠΡΙΜ Τ Ο Α 2ΛΛΑΤΙΟ 
ΑΥΤΟ ΕΠΙΑΣΒ Φ 3ΤΙΑ! Η ΦΥΤΟΓΡΑ
ΦΙΑ AElXhle I TO AQMATIO Μ Ε  ΤΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TQN ΖΗΜΙ2Ν.

Στην φωτογραφία του δωματίου 
βλέπουμε όη όλες οι ζημιές έχουν 
αλήρως αηοκατασταθεί. Η λογική 
εξήγηση είναι μία.

Η περιουσία ήταν ασφαλισμένη 
στην πραγματική της αξία κι έτσι μόνο 
η ασφαλιστική εταιρία είχε ιην 
υποχρέωση για αποζημίωση. Ο 
ασφαλισμένος δεν είχε καμμιά 
συμμετοχή και δεν ανιιμετώπισε 
κανένα πρόβλημα μπρος στο 
αναπάντεχο και βαρύ έξοδο.

Προσέξτε! Δ εν  αρκεί μόνο να 
ασφαλιστείτε. Πρέπει να ασφαλιστείτε 
σωστά. ΓΓ αυτό μην ξεχνάτε ότι εκείνο 
που μετράει στις Ασφάλειες Πυρός 
- όπως και σ ’ όλες τις Γενικές 
Ασφάλειες - είναι η πραγματική ή 
αντικειμενική αξία της περιουσίας που 
ασφαλίζεται. Δηλαδή, το ποσό που 
χρειάζεται για να ανηκατασταθεί ή 
αποκατασταθεί το περιουσιακό 
στοιχείο στην κατάσταση που ήταν πριν 
καεί.

Οι Ασφάλειες Πυρός είναι γενικός 
όρος και συμπεριλαμβάνει μια 
πληθώρα κινδύνων, τύπων 
ασφαλιστηρίων και κατηγοριών 
κάλυψης. Ο Φοίνικας έχει λύση για 
όλες τις περιπτώσεις - πυρκαγιά από 
δάσος, απώλεια εισοδήματος, 
μεταβλητή αξία εμπορευμάτων, ζημιές

τρίτων και όη άλλο μπορεί να σας 
προβληματίζει. Εσείς το μόνο που 
πρέπει να κάνετε είναι να 
περιγράφετε σωστά το περιουσιακό 
σας στοιχείο.
Μην περιμένετε. Επικοινωνήστε με το 
κεντρικό μας ή κάποιο από τα 22 
υποκαταστήματά μας ή ένα από τα 700 
πρακτορεία μας σ’ όλη την Ελλάδα. Θα 
σας επισκεφθεί ένας ασφαλιστής μας 
για να κουβεντιάσετε το δικό σας 
πρόβλημα. Χωρίς καμμιά δική σας 
υποχρέωση.

ΨΟΙΝΙΞ
η ασφάλεια που ζητάτε

Κλάδος Πυρός: Σεισμός, Κλοπή, Πλημμύρα, Έκρηξη, Πολιτικές Ταραχές, 
Τρομοκρατικές και Κακόβουλες Ενέργειες κλπ.
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