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Αγαπητοί μας φίλοι,
Πρώτα θα ζητήσουμε την κατανόησή σας γιατί καθυστερήσαμε 

λίγο περισσότερο την έκδοση του περιοδικού μας. Αυτό έγινε πρώτα γιατί 
αποφασίσαμε για κάποιο διάστημα , ωσότου αγοράσουμε τη στέγη μας, να 
περιορίσουμε τα έξοδά μας και που τελικά είναι αυτό κυρίως του περιο
δικού ( κάθε περιοδικό στοιχίζει από 60-80.000 δρχ. ) και γιατί έ
πρεπε να είχαμε και όλες τις δραστηριότητες της Κοινότητας της Αγίας 
Γαλήνης ώστε να ενημερωθούν^ οι μετανάστες μας και εμείς εδώ.

Μετά gn& αυτά^ευχόμαστε σε όλους σας μία Καλή χρονιά γενικά 
Καλό Πάσχα και κυρία υγεία για όλους μας.

Νομίζουμε είναι ευκαιρία εδώ να πούμε ότι τώρα είμαστε πε
ρίπου σε θέση να κάνουμε την αγορά, συνυπολογίζοντας φυσικά τη βοήθεια 
της κοινότητας και ήδη ψάχνουμε για ακίνητο, το οποίο θα αγοραστεί στο 
όνομα της κοινότητας του χωριού και θα έχουμε σσ σύλλογος τη νομή, μέ
χρι βέβαια να υπάρχει σύλλογος * Βέβαια θα μας λείψουνε ορισμένα
χρήματα, αλλά οι προσπάθειες μας, πάντα συνεχίζονται και είναι ευκαιρία 
εδώ επίσης να ευχαριστήσουμε όλο αυτό το κόσμο, εσάς και άλλους απέξω 
που άλλος λίγος j άλλ<$ς πολύ και άλλοι γενναιόδωροι μας βοήθησαν. Αυτό 
για μίαν ακόμα;Φσραιαποδεικνύει ότι όταν μία προσπάθεια είναι συλλογική 
κατά κανόνά φέρνει αποτέλεσμα. Ας ευχηθούμε λοιπόν ν'έρθουνε ̂ όλα καλά 
και μετά από αυτό τοστόχο που δεν ήτανε καθόλου μα καθόλου εύκολος,δε
δομένου ότι ξεκινήσαμε δουλεύοντας από μηδενική οικονομική βάση, θα θέ
σουμε και άλλους στόχους, ελπίζοντας πάντα να τους πετύχουμε με την βοή
θεια όλων μας.

Ευχαριστούμε 

το Δ.Σ.

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ

, Ο καθιερωμένος πια,για τόσα χρόνια^γιορτασμός της 28ης 
Οκτωβρίου ( 4 Μαρτύρων ) δεν εγινε φέτος γιατί ήταν πολύ τιροσφοτος, 
και κοντινός ο θάνατος του Μανώλη Σήυοιδάκη που άγγιξε βαθειό όλους 
μας και ας είμσσταν μακριά. 'Ολοι μας σα χωριανοί και εμείς σαν σύλ
λογος του οφείλουμε πολλές βραδιές και ώρεςευχάριστες, ξενοιασιάς 
και γλεντιού. 0 πληθωρικός Μανώλης με το γελαστό καλωσυνάτο πρόσωπο, 
το καλαμπούρι , τη συμμετοχή του σ'όλσ τα κοινά του χωριού, Θα λεί- 
ψει σ'όλους μας^άφησε κενό στο χωριό και σίγουρα πολύ μεγαλύτερο στην 
οικογένειά του.Το θετικό του πέρασμα από τη ζωή άφησε σ'όλο το χωριό 
τις πιο χαλίς αναμνήσεις.

# Εκδρομές και (3σσιλόπι.τα φέτος δεν κάνουμε για τον ίδιο
λογο που αναφέρσμε στη πρώτη σελίδα, δηλ. για λόγους οικομομισς μέ
χρι να κάνουμε την αγορά.

Τ© περασμένο καλοκαίρι κάποιος μας έριξε την ιδέα για
μία βραδιά ρακής στην προκυμαία του χωριού , Λαό τη ρακή περάσαμε για coaU 
. Η ιδέα θεωρητικά πραγματοποιήσημη, στην πράξη έμοιαζε ουτοπική.
Μόνο η αφέλεια της άγνοιας μας έσωσε. 'Απειροιεντελώς από τέτοια πρά
γματα^ μόνοι μας, ελάχιστα άτομα πέσαμε με τα μούτρα σε μία προσπά
θεια δεν ξέραμε που θα μας οδηγούσε. Το να βγαίναμε ασπροπρόσωποι 
πούλέει ο λόγος ήτανε η μικρότερη πιθανότητα.
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Εκείνο που φοβόμαστε μη μείνει ο κόσμος νηστικός, ή το 
φοι να ήτσνε για πέταμα, καθυστερήσεις στο σερβίρισμα , οικονομικό 
μπάσιμο του συλλόγου ν̂ οι αγανάκτηση του κόσμου ήταν ίσως και αυτό 
που μας έδωσε δύναμη και πείσμα να δουλέψουμε μ'ένα τρόπο άγνωστο 
μέχρι τότε σε μας. Και έγινε τελικά το θαύμα. Να δουλέψουνε . τα πά
ντα σα ρολόϊ ώστε να πετύχουμε ένα γλέντι περίπου τέλεια οργανωμέ
νο . Εκεί επί τόπου έγινε και το πείραμα για πρώτη φορά του σέλφ- 
σέρβις . Το φαϊ,το κέφι, τα όργανα, ο κόσμος σε μία θαυμαστή αρμονία.

Το ότι προς το τέλος της βραδιάς χρειαζότανε ένα μικρό 
φύσημα για να πέσουμε όλοιξεροί από τπν κούοαση είναι μία άλ
λη ιστορία. Τέλεια κατάρρευση. Και το χειρότερο - την επομένη το 
πρωί η προκυμαία έμοιαζε με τοπίο που το έπληξε άγριος τυφώνας. 'Α- 
ρκεσε ένας δυνατός βοριάς . , , για να κάνει ένα αξεδιά
λυτο σύμπλεγμα τραπέζια, καρέκλες , μπουκάλια, πιάτα, κόκαλα. 'Ενα 
βουνό από μσχαιροπήρουνα δίσκους, πιατέλες λαμαρίνες με πηγμένα λά
δια μας περέμενε για καλημέρα. Και έτσι ο αγώνας συνεχίστηκε και την 
επομένη σκόμαπιο σκληρός και άχαρος , αλλά τέλος καλό, όλα καλά που

Ευχαριστούμε ja παιδιά , ντόπιους και ξένους που μας βοή
θησαν προθυμότατακαι ιδιαίτερα φίλους έκτος Δ.Σ.

Και φτάσαμε στο φετινό αποκριάτικο γλέντι στο κέντρο 
ΚΡΗΤΗ με το συγκρότημα ΣΩΠΑΣΗ . Εδώ δεν έχουμε να πούμε τίποτα ιδιαί
τερο . Το φαγητό και φέτος, καλό,ο κόσμος χόρεψε, είδαμε ικανοποιη
τική συμμετοχή, συνηθισμένη , όχι όσους θέλαμε και θα :ποεπε να έ
χουμε . Δεν θέλουμε να καταλήξουμε στά συμπεράσματα ότι ορισμένοι 
χωριανοί μας που πάντα λείπούνε σνομπάρουνε το Σύλλογο. Θα ήτσνε ά
δικο τουλάχιστον να συμβαίνει κάτι τέτοιο πάντα ελπίζουμε να τους 
δούμε και αυτούς στη συντροφιά μας. Ο λαχνός πήγε καλά και ευχαρι
στούμε θερμά όλους που μας έδωσαν και αυτούς που αγόρασαν λαχνούς.

Τα ονόματα όλων που ευγενικά και πρόθυμα μας προσέφεραν 
πολλά και ωραία δώρα γράφτηκαν στις σχετικές καταστάσεις.

Τ Α  Ν Ε Α  Τ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ι Ο Υ  Μ Α Σ ( ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ) 
( ΕυάγγελέΓ. Βεργαδή - Γραμματέα της Κοινότητας)

Γ Α Μ Ο I
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

- Το έτος 1984 έγινε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας ο γάμος του Λεωνί
δα Μπαγιαρτάκη του Επαμεινώνδα και της Θάλειας με την VALMA LEGGE του 
ARNOLD υπήκοο Αυστραλίας.
- Την 27.7.1986 έγινε στις βρύσέ ,ς Αγίου Βασιλείου ο γάμος του Αντω
νίου Πετρουλάκη του Μιχαήλ και της Χρυσής με την Χρυσή Πσυλάκη του 
Φιλίππου , κάτοικο' ' Βρυσών.
- Την 16.8.1986 έγινε στις Μέλσμπες εγάμος της Κλεονίκης Τρουλίινοό 
του Μιχαήλ και της Αλίκης με τον από τις Μπελάμπες καταγόμενο Μιχαήλ 
Βεργαδή του Μιχαήλ.
- Την 18.8.1986 έγινε στις Μοίρες ο γάμος του Νικολάου Σφακιανάκη του 
Μιχαήλ με την *Ελσα Τραχαλάκη του Στυλιανού από τα Χανιά.
- Την 30.8.1986 έγινε στο Θρόνο Αμαρίου ο γάμος του Ιωάννη Μαμαλάκη 
του Κων/νου και της Θεανώ' με την από εκεί καταγόμενη Αργυρή Σφακια- 
νάκη του Σταύρου.
- Την 1.11.1986 έγινε στην Αγία- Γαλήνη ο γάμος της Παγώνας Μηναδάκη 
ταυ Νικολάου και της Κλεάνθης με τον HERBBERT MENSH0RN υπήκοο Αυστρίας 
0 γάμος αυτός εκτός από τον θρησκευτικό τύπο, έγινε και με πολιτικό
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τύπο στο κοινοτικό γραφείο την 13.11.1986
- Την 14.12.1986 έγινε στο κοινοτικό γράφε ίφμε τύπο πολιτικού γάμου,
ο γάμος του Γεωργίου Βοσκάκη του Ιωάννη με την KAREN SOOU του W I L 
LIAM υπήκοο Μ. βρετανίας .
- Την 20.12.1986 έγινε στην Δάφνη Αττικής ο γάμος της Κλεονίκης Τυρο- 
κομάκη του Γεωργίου και της Ελένης με τον Κουλουβάκη Ιωάννη στου Αθα
νασίου απδ την Ιστιαία Ευβοίας.
- Την 9.11.1986 έγινε στον Κόκκινο Πύργο ο γάμος του Γεωργίου Θεοδω- 
ρόκη του Μάρκου και της Χρυσής με την SIMLU VERUEMBOS υπήκοο Ολλαν
δίας .

Θ Α Ν Α Τ Ο Ι :
- Την 12.10.1986 πέθανε στην Αγία Γαλήνη ο Εμμανουήλ Σπυριδάκης του 
Μιχαήλ, ετών 58 και η κηδεία του έγινε στην Αγία Γαλήνη την 13.10.
1986.
- Την 8.12.1986 πέθανε στην Αγία Γαλήνη η Κατίνα, σύζ. Κοσμά Λίνοξυ- 
λάκη, ετών 83 και, η κηδεία έγι,νε στην Αγία Γαλήνη την 9.12.1986.
- Την 7.1.1986 πέθανε στην Αγία Γαλήνη η Παρασκευή Χσ. Αντωνίου Ιε- 
ρωνυμάκη , ετών 92 και η κηδείατης έγι,νε την 8.1.1987 στην Αγία Γα
λήνη.
Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ι Σ  :
- Την 28.9.1986 η Σοφία συζ. Γεωργίου Μικηφοράκη ,το γένος Κων.Ανωμε— 
ρισνακη γίννησε στο Ηράκλειο το πρώτο τους παιδί,κορίτσι.

- Την 25.11.1986 η Μανωλία. σύζ. Γεωργίου Δ9σκαλάκη,,το γένος Ιωάννη 
και Ειρηνης Παπαδογιάννη , γέννησε στην Αθήνα το δεύτερο παιδί τους,
αγόρι.
- Την 2.7.1986 η Ελένη συζ. Εμμανουήλ Ιερωνυμάκη,το γένος Ανδρέα και 
'Αννας Σταυρουλάκη, γέννησε στο Ηράκλειο το πρώτο τους παιδί, κορί
τσι.
- Την 16.1.1987 η Μαρία συζ. Γεωργίου Κυριακάκη , το γένος Ιωάννη και 
Ευγενίας Κορνάρου, γέννησε στο Ηράκλειο το δεύτερο παιδί τους, κορίτσι,
- Την 19.1.1987,η Μαρία σύζ. Αντωνίου Τσισκάκη γέννησε στα Χανιά το 
τρίτο τους παιδί, κορίτσι.
- Την 20.1.1987 η 'Ελσα συζ. Νικολάου Σφακιανάκη , γ/εννησε στο Ηράκ
λειο το πρώτο παιδί τους,κορίτσι.
- Την 19.10.86 η Εύα. συζ. Κωστή Βασιλάκη το γένοςΣΤ. Μιχελιδάκη γέννη
σε στο Ηράκλειο το δεύτερο παίδι τους,αγόρι.
- Την 22.1.1987 η Ελένη συζ.,Χριστοφδρσυ Βουμβουράκη, γέννησε στο Ρέ
θυμνο το δεύτερο τους παιδί αγόρι.
- Η Χρυσή συζ. Αντωνίου Πετρουλάκη, το γένος Φιλίπου και Σωτηρίας Παυ- 
λάκη , γέννησε στο Ηράκλειο το πρώτο παιδί τους , κορίτσι.
- Η Μαρία, συζ. Χριστόφορου Χριστοφοράκη, το γένος Στυλιανού Λουκάκη, 
γέννησε στο Ρέθυμνο το τρίτο τους παιδί, αγόρι.

Β Α Π Τ Ι Σ Ε Ι Σ  :

- Το κορίτσι του Ιωάννη και Αικατερίνης Μπαντινάκη, εγγονή του Αντ. 
Μπαντινάκη, βαπτίστηκε και έλαβε το όνομα Γ ε ω ρ γ ία.
- Το κορίτσι του Βασιλείου και Φυλακτής Παπαμιχελάκη, που γεννήθηκε 
την 8.1.1986 στο Ηράκλειο , βαπτίστηκε και έλαβε το όνομα Ε λ ι σ ά 
β ε τ .
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Το αγόρι τον Ιωάννη κοίτης Δέσποινας Χαχλάκη , που γεννήθηκε την 8.
3.1986 στο Ηράκλειο , βαπτίστηκε και έλαβε το όνομα Κ ω ν σ τ σ ν τ  ι~ 
ν ο ς.
- ̂ Το κορίτσι του Εμμανουήλ ,̂και Αικατερίνης Τσουπάχη, εγγονή των Ευαγ 
γέλου Ν. Βασιλάχη και Ζαχαρία Τσου1 πάχη βαπτίστηκε την 9.5.1986 και 
έλαβε το όνομα Ε υ τ έ ρ π η  , με ανάδοχο την 'Αννα καρόλη από τtς Με 
λάμπες.
- Το αγόρι, του Ανδρέα και Αργυρής Μελαμπιανάκη, εγγονός του υδραυλι
κού Χαράλαμπου Αλεξανδράκη, που γεννήθηκε την 17.3.1986 στο Ηράκλειο, 
βαπτίστηκε την 12.7.1986 και έλαβε το όνομα Ι ω ά ν ν η ς ,  με σνάδο- 
χο τον Μαρίνο Μπαμπουνάκη από το Ηράκλειο.
- Τα αγόρι του Ζαχαρία και i^apivac Παπουτσάκη , που γεννήθηκε την
16.3.1986 στο Ηράκλειο,“βαπτίστηκε την 21.8.1986 και ελαβέ το ονομα
Ν ι κ'ό λ α ο ς , με ανάδοχο την 'Αννα Λαλιώτη από την Αθήνα.
- Το κορίτσι, του Λεωνίδα και, VAAMAS Μπαγιαρτάχη, εγγονή του Επαμει- 
νώνδα. Μπαγιαρτάχη, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο την 29.4.1986 , βσπτί
στηκε την 5.9.1986 και έλαβε το όνομα 0 ά λ ε ι a , με ανάδοχο τον 
Ιωάννη Κ. Μαμαλάκη από την Αγία Γαλήνη.
- Το αγόρι του Μιχαήλ και Ελένης Μπαγιαρτάχη, εγγονός του Επαμεινώ
νδα Μπαγιαρτάχη, βαπτίστηκε την 5.9.1986 και έλαβε το όνομα Κ ω ν 
σ τ α ν τ ί ν ο ς ,  με ανάδοχο τον Αντώνη Μαυροχουχ ουλάχη από την Α
γία Γαλήνη.
- Το κορίτσι του Δημητρίου και Ασημίνας Γισσαφάχη, εγγονή του Γιασα- 
φοδημήτρη, βαπτίστηκε την 25.10.1986 και- έλαβε το όνομα Α θ η ν ά, 
με ανάδοχο τον Γεώργιον Ν. Τρουλλινό από την Αγία Γαλήνη.
-Το κορίτσι του Γεωργίου και SINLU Θεοδωράχη , που γεννήθηκε την 4.
6.1986 στην Ολλανδία , βαπτίστηκε την 9.11.1986 και έλαβε το όνομα
Π ε λ σ γ ί α, με ανάδοχο την Ειρήνη ovQf Μυλωλιδάχη.

Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν Ε Σ :
- Την 15.11.1986 αρραβωνιάστηκε ο Νικόλαος Καραπιδάκης του Κων/νου με 
την Παρασκευή Βεργαδή του Βασιλείου από τις Μελάμπες.
- Την 14.12.1986 αρραβωνιάστηχε.η Μαρία Ζαχαριουδάχη του Σπόρου και
της Ευθυμίας με τον Νικόλαο Σιάνη από την Αθήνα.
- Την 16.12.1986 αρραβωνιάστηχε ο Γεώργιος Τρουλλινός του Μιχαήλ και 
της Αλίκης με την Αλεξία Κουτσαυτάκη του Γεωργίου από τον 'Αγιο Γεώ
ργιο Γραμβοΰσας.
- την 10.1.1987 αρραβωνιάστηχε η Μαρία Φωτάχη του Γεωργίου και Γεωρ
γίας με τον Κων/νο Τζανάκη από το Οροπέδιο Λασηθίου.
-- Την 17.1.1987 αρραβωνιάστηχε ο Κων/νος Μπαντινακης του Εμμανουήλ 
και Βαρβάρας με την Γερωγίσ Παναγιωτάκη του Αντωνίου από τα Αχούμια.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

- Το χρόνο που πέρασε ο Ζαχαρίας Παπουτσάχης, λιμενάρχης Αγίας Γαλή
νης, πήρε τον βαθμό του ανθυπασπιστή.
- Την 24.10.1986 μετατέθηκε από το αστυν. φυλάκιο ΑγίαςΓαλήνης στον 
αστυν. σταθμό Κρουσσώνα ο αρχιψύλσκας Ζωράκης Περικλής.
- Την 1.12.1986 μετατέθηκε από το αστυν. φυλάκιο Αγίας Γαλήνης
ϋτο ΚΗ αστυν. τμήμα τάξης Ελληνικού ο αστυφύλακας Παπαδάχης Παναγιώ
της.
- Την 25.12.1986 μετατέθηκε στο αστυν. ^φυλάκιο Αγίας Γαλήνης από το 
ΚΗ αστυν. τμήμα, τάξης Ελληνικού ο αστυφύλακάς Ιωάννης Αλεξανδράκης
- Τελειώνοντας την υπηρεσία του στο αγροτικό Ιατρείο Αγίας Γαλήνης ο 
ιατρός Ιωάννης Βαβουρανάχης πήγε στο νοσοκομείο Ρεθύμνης και ήλθε ο
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ιατρός Εμμανουήλ Αλεξσνδράκης καταγόμενος από Ακσύμια .
- Σ η ς  γενικές εξετάσεις, το χρόνο που πέρασε, η Ιωάννα Ραμουτσάκη του 
Αγγέλου και Χρυσής ( εγγονή του Ιωάννη Ν. Τυροκομάκη ) μπήκε στη φιλο
σοφική σχολή Ρεθύμνης και ο Αριστείδης Φραγκδκης του Κων/νου και Παγώ- 
νας στην σχολή χημικών Ιωαννίνων.

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΕΙΣ
- Την 14.5.1986 η Ελένη Σταυρουλάκη σύζ. Εμμανουήλ Ιερωνυμάκη απόκτη
σε την δημοτικότητα της κοινότητάς μας , διαγραφομένη από την κοινό
τητα Γέργερης Ηρακλείου.
- Την 19.1.1987 η Καλλιπέτη Δέσποινα συζ. Ηρακλή Μπαγουράκη απόκτησε 
την δημοτικότητα της κοινότητάς μας, διαγραφομένη από τον δήμο Χίου.
-·,Την 20.1.1987 ο Ευάγγελος Βασιλάκης του Νικολάου απόκτησε την δημο- 
τικότητα της κοινότητάς μας, διαγραφόμενος από την κοινότητα Μελάμπων.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΈΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

- Στις δημοτικές και κοινοτικές , εκλογές της 12 Οκτώβρη 1986 , έλαβαν 
μέρος στην κοινότητά μας οι πιο κάτω δύο συνδυασμοί, οι οποίου έλαβαν:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ φήψου 231
ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΌΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ψήφους 118

Σήμερα το κοινοτικό συμβούλιο Αγίας Γαλήνης αποτελείτσι:
Γεώργιος Κοτζσνάκης Πρόεδρος
Μιχαήλ Τρουλινδς Αντιπρόεδρος
Μιχαήλ Σπυριδάκης_ Μέλος
Ματθαίος Μαμαλάκης Μέλος
Αρετή Ζαχαροπούλου- Pt/ακιωτάκη Μέλος 
Γεώργιος Μπαγιαρτάκης , Μέλος
Ιωάννης Μηναδάκης Μέλος

Η εκλογή του αντιπροέδρου της κοινότητας έγινε την 4.1.1987 μεταξύ 
των συμβούλων του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και. με διετήθητεία .

- 01 εκλογές νομαρχιακών συμβούλων έγιναν την 11.1.1987. Υποψήφιοι 
για την επαρχία Αγίου Βασιλείου ήταν οι : Γ.Χατζηδάκης - Ν. Βαβουρά- 
κης - Γ. Ξεζωνάκης. Εξελέγη ο Γ. Χατζηδάκης με - 81 - ψήφους.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
- Ο βιολογικός καθαρισμός ετελείωσε και τον Οκτώβρη 1986 έγινε δοκιμα
στική λειτουργία. Η Αγία Γαλήνη με το έργο αυτό απαλλάχτηκε από την 
δυσοσμία των αποβλήτων που έπεφταν στην θάλσσα, αλλά και από τον κί
νδυνο μόλυνσης της θάλασσας που θα είχε σαν αποτέλεσμα την ολοκλήρω- 
τική καταστροφή του τόπου , από κάθε άποψη. Βέβαια η δαπάνη λειτουρ
γίας και συντήρησής τους θα είναι σημαντική και θα βαρύνει όλους που 
κάνουνε χρήση του κοινοτικού αποχετευτικού δικτύου*

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
- Το χρόνο που πέρασε η κοινότητα Αγίας Γαλήνης επραγματοποίησε, εκτός 
απο'τα μεγάλα έργα ( βιολογικός καθαρισμός , αποχετευτικό δίκτυο ) , 
διάφορα 'μικρά έργα από τα δικά της έσοδα. 'Εγινε η πλακόστρωση των 
δρόμων X. Τρικούπη και Σουλίας. Ολοκληρώθηκε το σκέπασμα του ρυακιού 
με την κάλυψη ενός τμήματος από τον λιμενικό σταθμό μέχρι τη θάλασσα. 
Εσύναψεδάνειο 1.500.000 από το υπουργείο εσωτερικών ,για την εκτέλε
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ση του έργου Διάνοιξη παραλιακού δρόμου στα πλαίσια του οποίου έγι- 
νε επισκευή του παραλιακού δρόμου από λιμάνι μέχρι, λσζάρου ρυάκι και, 
η κατασκευή σιδερένιας γέφυρας στην εκβολή του -ποταμού ΠΛΑΤΥ ( πόρο 
σκίνου) για την εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων του χωριού μας, όσο και, 
των τουριστών.
- Το κοινοτικό συμβούλιο με απόφασή του κατάρτισε το τεχνικό πρόγραμ
μα της κοινότητας για το έτος 1987, στο οποίο περιλαμβάνονται τα πιο 
κάτω έργα, που θα εκτελεστσύνε από κοινοτικά μόνο έσοδα:

Αγροτική οδοποιία 
Επέκταση Κοινοτικών δρόμων

Δρχ. 300.000 
300.000

Διαμόρφωση πλατείας 300.000
Επισκευή αποχέτευσης 200.000
Επισκευή ύδρευσης 200.000
Δενδροφύτευση 100.000
Αποπεράτωση οστεοφυλακίου 100.000
Κοινοτικοί τάφοι 200.000
Κοινοτική Οδοποιία 300.000
Κοινοτικός φωτισμός 500.000
'Εργα εντός κοινότητας 300.000
Γέφυρα ποταμού Πλατύ 200.000
Επέκταση ύδρευσης 100.000
Επέκταση αποχέτευσης 100.000
Κοινοτικά αποχωρητήρια 500.000
Παιδική χαρά 300.000
Ανέγερση κοινοτικού οικήματος 500.000
Παιδικός σταθμός 100.000

ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ( Σχ. A )
- Στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, δυτικά του οικισμού και αμέσως έξω 
από τον σημερινό λιμενίσκο, έχει προγραμματιστεί η κατασκευή ενός λι
μανιού που θα αποτελέσει το μεγάλο λιμάνι των νοτίων ακτών της Κρήτης. 
Το μέγεθος του λιμανιού , η έκταση , οι διαστάσεις και τα άλλα στοι
χεία σχεδιασμού των λιμενικών έργων προέκυψσν από την ανάγκη εξυπηρέ
τησης μεγάλων πσντοπόρων σκαφών που θα διέρχονται από την θαλάσσια 
αρτηρία ΣΟΥΕΖ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, την καταφυγή και εξυπηρέτηση μεγάλων πολε
μικών σκαφών κλπ. Από την μελέτη του λιμανιού έχουν ήδη συνταχθεί και 
εγκριθεί τα δύο πρώτα στάδια της προκαταρτικής έκθεσης και της μελέ
της και έχει ανασταλεί προς το παρόν η ολοκλήρωση τουτρίτου και τε
λευταίου σταδίου της οριστικής μελέτης.
ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ( Σχ. Β )
- Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν προέκυψε ότι η 
Αγία Γαλήνη έχει όλες τις προϋποθέσεις και προσφέρεται για την ανά
πτυξη ενός μικρού σταθμού λιμενισμού σκαφών αναχυχής ( σκάλάς ), στη 
θέση αυτή της νότιας Κρήτης. 0 αριθμός των σκαφών που προβλέπεται ότι 
θα εξυπηρετούνται κατά τους θερινούς μήνες αιχμής από τις εγκαταστά
σεις αυτής της Μαρίνας θα είναι περίπου 100 μικρά και μεγάλα σκάφη.

Προβλέπεται η επέκταση του υπάρχοντος προσήνεμου μώλου 
κατά 170 περίπου μέτρα, με τεθλασμένα τμήματα, ώστε να δημιουργείται 
μία λιμενολεκάνη 2ο περίπου στρε^μ^των απόλυτα προστατευμένη από τους 
νότιους και νοτισνατολικούς ισχυρούς κυματισμούς του Λιβυκού πελάγους.

Επίσης θα γίνουνε έργα για τη διαμόρφωση της Χερσαίας έ
κτασης και των προβλητών που χρειάζονται για την εξυπηρέτηση των σκα
φών.

0 προϋπολογισμδς του έργου ανέρχεται,, σύμφωνα με την μελέ
τη, 500.000.000 δρχ. Από τα μεσογισκά ολοκληρωμένα προγράμματα της Ευ-
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ρωμαϊκής κοινότητας για την Κρήτη θ̂α διατεθούνε 340.000.000 δρχ. Η 
δημοπράτηση του έργου θα γίνει μέσα στο 1987 και, ίσως αρχίσουν φέ
τος και οι εργασίες.
Οι περιοχές noy χρησιμοποιούνται για θαλάσσια λουτρό ( κολύμβηση ) 
μένουν όπως είναι :

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- Από τον Ιωάννη Κ. Νικηιροράκη, στην πλατεία τεσσάρων Μαρτύρων και 
δίπλα στο πρακτορείο λεωφορείων εστιατόριο - ταβέρνα.
- Από τον Εμμανουήλ Φ. Παπαδόκη στην οδό Χαρ. Τρικούπη, οβελιστήριο.
- Από τον Μιχαήλ Γ, Σφακιανάκη ,στην γωνία των οδών Χαρ. Τρι,κούπη και 
Ελευθ. Βενιζελου, παντοπωλείο.
- Στην οδό Χαριλ. Τρικούπη, κατάστημα πωλήσεως κασσετών.
- Από τον Νικόλαο. I. Χαριτάκη στην οδό τεσσάρων Μαρτύρων, κατάστημα 
επεξεργασίας υάλου.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
- Σημαντικό για το χω>ριδ μας ήταν η λειτουργία ενός φαρμακείου . Ο φα
ρμακοποιός Νικόλαος Μαυρδπουλος από την Κέρκυρα ήλθε στην Αγία Γαλήνη 
και άνοιξε φαρμακείο στην οδό Ελευθ. Βενιζέλου, κοντά στην πλατεία 
του λιμανιού και απέναντι στο αγροτικό ιατρείο. Αυτό τόσο για τους κα
τοίκους και τους τουρίστες Αγίας Γαλήνης, όσο και για τους κατοίκους ■ 
των γύρω χωριών είναι σημαντικό από άποψη εξυπηρέτησης.
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
- Την 6.7.1986 τελευτοία ημέρα της ναυτικής εβδομάδας έγιναν διάφορες 
εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και κολυμβητικοί αγώνες που εσημείωσαν 
μεγάλη επιτυχία, και το βράδυ έγινε γλέντι στην πλατεία του λιμανιού 
με τα συγκροτήματα του Μιχαήλ Στυλιανάκη και Γεωργίαί/Στεφσνάκη.
- Επίσης κατά την διάρκεια του καλοκαιριού έγινε συναυλία Πόπης Αστε- 
ριάδη. Με την οργάνωση του συλλόγου ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ της Αθήνας και την 
συμμετοχή του πολιτιστικού συλλόγου Αγίας Γαλήνης έπ«ίξαντα κρητικά 
συγκροτήμτα κλάδου ,και Μανουρά.-
Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α
- Το χρόνο που πέρασε οι βροχοπτώσεις μέσα στην Αγία Γαλήνη έφτασαν 
τα 282 χιλιοστά. Φέτος μέχρι σήμερα έχουνε πέσει 382 χιλιοστό.
- Η κοινότητα διαθέτει μία αίθουσα στο οίκημα του Κοινοτικού γραφείου 
για να στεγαστούνε δύο τάξεις στου δημοτικού σχολείου, ώστε να λειτουρ
γήσει σαν τριθέσιο. Τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στο δημοτικό σχολείο 
είναι 41 και εκτός από τους δασκάλους Θεανώ Αποστολάκη και Εμμανουήλ
Κ. Τρουλλινό ( γαμβρό του γραμματικού ), ήλθε με απόσταση από τον Πλά
τανο Αμαρίου ο Εμμανουήλ Θεοδωράκης. Η αυτή αίθουσα χρησιμοποιείται 
από την ΝΕΛΕ Ρεθύμνης για την διδασκαλία γραφομηχανής και ίσως αργότε
ρα λογιστικών.
Στο νηπιαγωγείο Αγία Γαλήνης φοιτούνε φέτος 17 παιδιά.
- Πέρασαν χρόνια πολλά. Το τάμα εκπληρώνεται. Η Ευαγγελία σύζ. Παντε
λή Γιαφασάκη, το γένος Μάτθ. Μαμαλάκη, φτιάχνει στην Αγία Γαλήνη και 
στην θέση λαγκούΦα ( Σπήλιους Μαθιού ) μία εκκλησία ' Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος 7 * -υ. Είναι ένα μικρό όμορφο εκκλησάκι ,το οποίο
θα τελειώσει σε ένα μήνα περίπου και τα εγκαίνιά του θα γίνουνε την 
ημέρα- της εορτής Μεταμόρφωση του Σωτήρος την 6 Αυγούστου.
- Μέσα, σε λίγο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε λειτουργία το νέο πρατή
ριο υγρών καυσίμων, στη θέση λαγκούφα και στην διακλ,άδωση προς ΚΑΜΠΙ- 
ΓΚ, από τον Γεώργιο Νικηφοράκη του Σπύρου από τις Μέλσμπες.
- Στην Λαγκούφα άρχισαν οι εργασίες κατασκευής επιχείρησης ΜΠΑΓ’ΚΑΛΟΟΥΣ 
από τον Βασίλειο Μανουσάκη ( γαμβρό του Μανώλη I. Χριστοφάκη. )
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- H τουριστική κίνηση τον χρόνο που πέρασε ήτανε ικανοποιητική σε α
ριθμό και ποιότητα τουριστών, σε σχέση μ'άλλα διαμερίσματα της χώρας.
- 'Αρχισαν οι εργασίες προετοιμασίας καταστημάτων και ξενοδοχείων για 
την νέα τουριστική περίοδο. Φέτος προβλέπεται να λειτουργήσουνε τα 
νέα ξενοδοχεία του Μυρ. Τυροκομάκη και Ματθαίου Μαμαλάκη. Το χρόνο 
πουπέρασεελειτούργησαν για πρώτη φορά τα ξενοδοχεία Ε. Μαρκάκη - I. 
Μαράκη,Ιωάννη Κ. Μαμαλάκη, Γεωργίου Πατεράκη και των αφών Πετρουλάκη. 
Επίσης ελειτούργησαν τα νεά ενοικιαζόμενα δωμάτια Βουμβουράκη , Κων.
Δ. Γιασαφάκη και Δημητρ. Δ. Γιαφασάκη.
- Το χρόνο που πέρασε κατασκευάστηκαν τέσσερα νέα αλιευτικά σκάφη, 
από τα οποία τρία πλαστικά και ένα ξύλινο, με Iδάνειο και προδιαγρα
φές της ΕΟΚ. Τα. σκάφη αυτά ανήκουνε στους. Ιωάννην Κ. Μπαντινάκη, 
Μιχαήλ Επαμειν. Μπαγίαρτάκη, Γεώργιον Μ. Λουκάκη και Γεώργιον Μιλτ. 
Μπαντινάκη.
- Πολλά ερωτήματα μου κάνουνε σχετικά με το σχέδιο πόλεως Αγίας Γαλή
νης. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε τίποτα νεώτερο και δεν γνωρίζουμε η υπό
θεση αυτή που φτάνει και πότε θα τελειώσει.
- Το 1986 στους εκλογικούς καταλόγους της κοινότητάς μας γράφτηκαν 
17 νέοι εκλογείς και διαγράφτηκαν τρείς άνδρες και μία γυναίκα. Από 
αυτούς ft ου γράφτηκαν οι 8 απόκτησαν για πρώτη φορά, το δικαιώμα να 
ψηφίζουνε ( άνδρες 4 και 4 γυναίκες ), ενώ οι 9 μεταγράφτηκαν από
του εκλογικούς καταλόγους άλλων κοινοτήτων ( άνδρες 5 και γυναίκες 4).
- Η γύρω περιοχή της Αγίας Γαλήνης και σε αρκετή απόσταση, αναπτύσσε
ται με την κατασκευή νέων κατοικιών. Στην θέση κύρ. Μανώλη ( πλσκούρα ) 
κατασκευάζει οικία ο Γεώργιος Βοσκόκης του Ιωάννη, ξυλογλύπτης, από
το Βιζάρι Αμαρίου. Ο Γεώργιος Τυροκομάκης του Μύρωνος κατασκευάζει 
οικία στη θέση Βλσθιανά. 0 Εμμανουήλ Τρουλινός του Νικολάου κατασκευ
άζει οικία στο χωράφι τους κοντό στη γέφυρα του ποταμού Πλατύ. Η Ελέ
νη Δσσκαλάκη , το γένοςΓεωργίου και Ευφροσύνης Βουλγαράκη, καταγόμενη 
από τις Μέλαμπες ( κόρη του Ψυμακιού ), κατασκευάζει οικία στη θέση 
όωπατα.
- Στης 6 Ιανουαρίου 1987 , όπως και ^άθε χρόνο , έγινε μεγάλη αρχιε
ρατική λειτουργία στην εκκλησία των τεσσάρων μαρτύρων του χωριού μας 
από τον επίσκοπο Λάμπης και Σφακίων κκ. Θεόδωρο και 18 ιερείς. Μετά 
την λειτουργία και την τελέτή του Αγιασμού, η πομπή στην οποία συμ
μετείχαν οι Αρχές του χωριού και πολύς κόσμος , πήγε στο λιμάνι , ό
που έγινε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και οΑχιασμός των υδότων.-
- Κατά την ελαιοσοδεία 1986δεν είχαμε παραγωγή λαδιού και τούτο γιατί 

λίγες βροχές ίου έπεσαν τον χειμώνα 1985-1986. Το ελαιουργείο Γεωργίου
Τσαχάκη το μόνο στην Αγία Γαλήνη, δεν ελειτούργησε καθόλου, Εάν φέτος 
οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές , πρέπει να έχουμε παραγωγή.
- Το μεγάλο αρδευτικό έργο Μελάμπων - Αγίας Γαλήνης άρχισε να κατα
σκευάζεται από τον Γεώργιο Τζεδάκη κάτοικο 1 Ρεθύμνης, στον οποίο ύ - 
στερα από διαγωνισμό ανετέθη ■η κατασκευή του.

- Οι Αγίογαληνιώτες δεν ξεχνούνε ποτέ την Αγίά Γαλήνη. Από πολύ μα
κρινά μέρη , από την Αμερική ήλθαν εποχή χειμώνα, ο Εμμανουήλ Τζίτζι
κας με την γυναίκα του και η Νίκη ίου Γιάννη Παπαδογιάννη με τα παι
διά της , για να δούνε τους συγγενείς τους γνωστούς , τους χωριανούς 
τους, έστω για λίγες ημέρες. Επίσης ήλθε από'την Αυστραλία το καλο
καίρι η Καλλιόπη του Γιάννη Μπαγίαρτάκη με την οικογένειά της και πα- 
ρέμεινε αρκετές ημέρες. 'Ολοι κατά την αναχώρησή τους είναι συγκινη- 
μένοι αφήνοντας τον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και μέσα τους 
δημιουργέίται ένα ερωτηματικό πότε θα ξσνσγυρίσουμε;

Ε μ ε ίς  τους ευχόμαστε να -είναι καλά όλοι τους και καλή αντάμωση.
Αγία Γαλήνη 25 Ιανουαρίου 1987
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΔΑΚΗΣ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΝΆΔΆΚΗ ( Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος ) 

01 Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Δ Η Μ Ι Ο Ρ Γ Ι Ε Σ

Η παντέρμη Κρήτη, είναι το χρονικό τον Σηκωμού του 1866 
που έλαμΦεμε το Αρχάδι και πρόβαλε το αίτημα της Κρήτης μαζί με 
την πολυαίματη"' εμπειρία της, οτην παγκόσμια συνείδηση.

Ο Σηχωμόο άρχισε περίπου έτσι.: Ασχύφου, Αυγουστου 21, 1866
Η Επαναστατική σύνταξη 

Αποφασίσαμε
'Ενωση ή Θάνατο

Και την απόκρασήμας αυτή θα την χάνουμε ν'αληθέψει, η 
δύναμη του Κρητικού λαού, ο πατριωτισμός των αδελφών μας Ελλήνων,
Η Φιλελευθερία των Φιλλελήνων χαι η προστασία του Παντοδύναμου του 
Θεού.

Η φωνή γράφει ο Προβελάχης, πέρασε τη θάλασσα,ξεσήκω- 
σε τη σχορπισμενη Ρωμιοσύνη .

Οι μσχροξενιτεμένοισυνάξανε τα κόπια τους χαι τα παρσ- 
δίνσνε στους σταλμένους του Κοινού. 'Αλλοι χαρίζσν όπλα, άλλοι ζω- 
θροφές.

Οι Έλληνες από το Τσιγάνιβάλσνε τις θυγατέρεςτους χαι 
κεντήσανε μία σημαία χαι την εστείλανε προικισμένη με πεντακόσια 
ρούμπλια, να τα πάρει κείνος που θα την κάρφωνε στα μπετένια του 
μεγάλου κάστρου. Ο πρώτος μας Βασιλέας, ο'Οθωνας, που ζούσε τότεΓ 
ξεθρονιασμένος στον τόπο του, παρόδωσε το Σπυρίδο τον Καρσϊσχάχη 
εκατό χιλιάδες φιορίνια να τα φέρει στους Κρητικούς, ^Οποιοι πα
τριώτες δεν είχανε φλουριά πέμπαν ευχές κι ευλογίες και προφητείες 
ξεσηκωμένες από τον Αγαθάγγελο. Το μοναστήρι του Σινά που το κυβε
ρνούσαν Κρητικοί χάρισε δέκα πουγγιά νσπολεόνια κι έστειλε έναν 
πρωτοσύγχελο με τους κόρφους παραγεμισμένους τραγούδια να το μοι
ράσει στα χωριά.

Οι χρυφοχριστιανοί, χαράκια αχούνιστσ στη πίστης τους, 
καρτερούσαν από χρόνους τούτη την ανάσταση για ν'αψήσουνε την ψυχή 
τους να λαλήσει. Μερικοί από τούτους τους λινιμπάμπακους - καθώς 
τους λέγαν οι ντόπιοι πήγανε μια νύχτα και ξεπετσώσανε τη μολυβέ- 
νισ σκεπή ενός τζαμιού και την κουβαλήσανε στους βουνήσιους να την 
χύσουνε βόλια. Νσταν το νησί μια μπαροταποθηκη - ντουφέκι

Στις πρώτες σπίθες___καινούργιες. ’

0 Π. Προβελάχης χαρακτηρίζει τηνΠαντέρμη Κρήτη σα μέθε
ξη στα ιστορικό γεγονότα - μσρτυρημένα από πηγές εξιόπιστες.

# Η,μεθ§ξη αυτή στάθηκε βολετή,: ,γιατί ο ςτντί^αλος από τα, 
γεγονότα αυτσ βοησε στα πσιδιχα του χρονιά και βοα ακόμα στην ακοή
του.

Πρωταγωνιστής είναι ο επώνυμος Κρητικός στη Μεγάλη του 
ωρα* Kata το Γιώργο Μανουσάκη:

Ο συγγραφέας έχει το πάθος της λαϊκής λαλιάς.Αποθησσμρί- 
ζει λέξεις κ. .αι τρόπους έκφρασης προπάντων του Κρητικού >μα γενικό
τερα του Ελληνικού δημοτικού λόγου, επεξεργάζεται τη φράση του επί
μονα κι υπομονετικά, γυρεύοντας να συνταιριάξει την αδρή, ρωμαλέα 
επική γλώσσα του ριζίτικου τραγουδιού με τις ανάγκες ενός σύγχρονου 
οργάνου πεζής αφήγησης-.

Το ύφοςτου λόγου έχει μία σντρίκεισ σοβαρότητα.Το χιού
μορ σπανίζει μ£* κι όταν υπάρχει είναι αδρό κι αυστηρό - το χιού



12

μορ του βουνήσιου πολεμιστή»
Και κάτω από το απλό, σοβαρό ύψος με φράσεις που μοιά

ζουνε ξεσηκωμένες από παλιά λαϊκά κείμενα - νιώθεις σαν το σοφό 
μόχθο ενός αφηγητή συνεπαρμένου'· από το θέμα του έτοιμο ν'αφήσει 
την πέννα και να καταπιαστή με το έργο των προγόνων του.

Εν τω μεταξύ η Κρήτη συνεπαρμένη από τον λυτρωτικόν ά
νεμο ετοιμάζεσαι 
Κατά τον Πρεβελάκη:

Η κρήτη κτεέστηκεν απ'όκρη; ο'άκρη ~α νάκουγε τη σαλπιγ 
γα του αρχαγγέλου.

'Αλλα και^ο Τούρκος δεν μένει με σταυρωμένα χέρια.
Ο Μουσταψάς πασάςστρατηλάτησε δίχως ανακοπή ...έκαφε και 

διαγούμησε ότι βρήκε μπροστά του..
# Κρπνιζε^η Παντέρμη Κρήτη, γράφει ο Πρεβελάκης, χωριά και

Φυτιες χωνεύανε τη στάχτη τους. Ο Αρβανίτης πουβσνε τη φωτιά έβλε
πε το κολασμένο έργο του και μαδούσε τα γέννια του από το ντέρτι. 
Την είχε κι αυτός αγαπημένη την παντέρμη γης τριάντα χρόνους που 
τηνε πάλεψε. 'Εσπειρε κι αυτός στο χώμα της δένδρα κι έφαγε τον 
καρπό της. 'Οταν στενευτήκε από τα γερατειά να ξεκουράσει το κορμί 
του , ποιόν άφησε στο ποδάρι του παρά το γυιό του, τον καλύτερό 
του; Οι Κρητικοί τον είχανε δι Vuevo, με το τουφέκι που σηκώσανε 
στα 58___

'Οταν είδε τους αχλαδόκαμπους στα Κεραμιάνα καίγονται- 
πούταν οι ομορφότεροι της Ανατολής - η φυχή του έλπιζεν ακόμα πως 
ο Χαίνης θα μουτίσει. Δε θα το λυπηθεί ο πεζεβέγκης τέτοιο πράμα;
Δε θα τσακίσει το γινάτι, του;

, 0 Χαξνης,όμφς που,ούτ§ τη ζωή του σε στέργει να σώσει
βρησκει προσωρινό καταφύγιο στ Αρκαδι.

Το ολοκαύτωμα του Αρκαδιού που ακολούθησε φώτισε την 
Κρήτη και ολόκληρη την Ρωμιοσύνη.

Από §δώ και ύστερα ο σηκωμός θα γνωρίσει δόξες καινού
ργιες και γκρεμούς απροσπέραστους Μέχρι που η ελπίδα των ανύμπορων
προσωρινά ελυγισε. Μα έμεινε η φλόγα. Γράφει ο Π.Π.

Τα λείφσνά τους, τα πήρανε τα όρνια στα νύχια τους και 
τα πήγανε ψηλά στις φωλιές τους, στα γδυμνά κράκουρα όπου η γης δε 
δίνει χώμα για τάφο αμ'όπου τα σύννεφα δροσοποτίζουνε την πέτρα.

Αυτό τανε το τέλος των άντρων. Τα πράματα όπου είχε τυ
πωθεί η φηχή του Σηκωμού, σκορπίσανε κι αυτό του ανέμου ; . Τα χα
ρτιά , ψηφίσματα, γραφές, ξορκισμοί οι βούλες, τα καλέμια πούχσνε 
κρατήσει κείνα τα τίμια δάχτυλα, όλα γενήκσνε καπνός και στάχτη.

Αμή είχε προλάβει να πεταχτεί η μεγάλη φωτιά που κατα
καίει το Γέν ος ως σήμερα· και πέμπει σα σβιλάδες τις φλόγες και 
μας αγκαλιάζει!

, , Το τέλος του έργου είναι πλούσιο σε επικολυρικό και ελε
γειακό τονο.

Ο Κρητικός είναι μια με γ αλόπνευστ η επική τριλογία: απαρ
τίζεται από :

Το Δέντρο Την Πρώτη Λευτεριά Την Πολιτεία.
Έγραφε τον Απρίλιο του 48 ο Νίκος Καζαντζάκης στον Πρε

βελάκη από το Παρίσι:
Αγαπημένε αδελφέ!
Περιτριγύριζα κόμποαεςμέρες. ;.τον Κρητικό ( Το Δέντρο 

τον περιχαιρόμουν με συγκίνηση κι'όλο ανέβαλα, κατά τη συνήθειά
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μου, τη στιγμή νσ χαρώ. Μα χτες πια δεν κρατήθηκα, και, βγαίνω τώρα 
σπό το έργο αυτό , όπως ύστερα από μία επικίνδυνη μάχη βγαίνει, δ 
νικητής . Θάμα είναι η απλή του συναξαρική πλοκή κι η επική στόρη- 
ση, όπου μονάχα τα θεμελιακά της ζωής και του θανάτου σημαδεύονται,, 
χωρίς κανένα μάταιο ξόμπλι.

Θάμα ο πλούτος , η αδρότητα και, σμνάμα η αρμονία κι, η 
γλυκά της γλώσσας. Τέλεια. Κι εξαίσιες ot σύντομες στην ακρότητα 
συμπυκνωμένες περιγραφές του τοπίου - σαν όπως πίσω από τους ώμους 
των αγίων τα τοπία των ζωγράφων της Αναγέννησης.

Αληθινά το βιβλίο αυτό μοιάζει, με μάχη, και βγαίνεις 
από αυτό πιο αντρειωμένος ή αν είσαι κιοτής συντριμμένος. Είναι 
σα μιά γενναία πράξη.
Ποτέ δεν διάβασα βιβλίο να μοιάζει τόσο πολύ με πράξη.

Κα^ ποτέ δεν θα μπορέσω ν'ανταποδώσω την ^αρσ και την 
τιμή που μου κανατε αφιερώνοντάς μου τον Κρητικό. Πολέμησα,είναι
αλήθεια σ'όλη μουντή ζωή , πολεμώ ακόμα να μην αφήσω την φυχή μου 
να πεθάνει. Ξέρω πως γίνεται ο θνητός αθάνατος; Κι' αυτό ίσα - ί
σα είναι το μέγα μαρτύριο της ζωής μου, γιατί δεν αρκεί να ξέρεις, 
πρέπει να γίνεις.

0 Θεός να δώσει να γίνεται εσείς.
Ο Κρητικός,συνεχεία χρονολογικά της Παντέρμης Κρήτης, αναφέρετσι
στα Μεγάλα Χρόνια που ακολούθησαν το σηκωμό του 1866 μέχρι το 1910.

0 Κωνσταντής ο Βενιζέλος, ο Καλόγερος Μανασής, πρωταγω
νιστές μέσα στο πλήθος των επωνύμων κι 'ανωνύμων συνοδοιπόρων.

Ο Κωνσταντής βλαστός μίας αγροτικής οικογένειας και 
συνομήλικος του Βενιζέλου, εκπροσωπεί τον απλοϊκό, τον αγωνιζόμενο
λαό.

Ο Παραλλη λ ι σμός τον- ήρωα , - λαού και του ή pox? ηγέτη, 
βασίζεται στη προσήλωση στις ίδιες αξίες, στην ίδια γη και συνει
δητοποιούνε σε διφορετικό βαθμό τη Μοίρα του Γένους.

Βασικά απαυγάσματα: Οι υπόδουλοι για να νοιώσουνε το 
νοήμα της ελευθερίας να τους εξουσιάζει πρέπει να ζήσουν μία ζωή
υπέροχης . -

Η ελευθερία δεν είναι αποτέλεσμα μόνο ενός σοφού πολι
τικού κηρύγματος, αλλά προπάντων αποτέλεσμα ενός βιώματος.

Η λευτεριά της Κρήτης, η πρώτη λευτεριά που κερδίζεται 
από τον Κωνσταντή - λαό πρέπει να ολοκληρωθεί από τον ηγέτη - Βε- 
νιζέλο. 'Οπως σοφά έχει λεχθεί :

Ο Κρητικός του Πρεβελάκη ξαναπορεύεται το δοόμο που έ
καμε ο αρχαίος 'Ελληνας από τη βαρβαρδτητα ίσαμε τηδημίουργία του 
άστεως.

Η λευτεριά που θα διαδεχθεί την Πρώτη λευτεριά θάχει
όλα τα γνωρίσματα μιας Μεγάλης Λευτεριάς. Η πολιτική ελευθερία θα 
πλαισιώνεται από την εσωτερική ατομική ελευθερία.

Η Θεοκρατία που εκπροσωπεί ο λαοφιλής και πολέμαρχος 
καλόγερος Μανασής - ο ψυχοπατέρας του Κωνσταντή, θα νικηθεί.από τή 
λογική και το Μένος της γήινης βίωσης..

Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί εδώ πως η ψυχοσύνθεση του 
Καλόγερου Νσνασή είναι πολύπλευρη.Η λαοφιλής αγωνιστική και σχεδόν 
προφητική πλευρά, η δύναμή του να σταθεί ενάντια στον Δεσπότη για 
τα δίκια του ποιμνίου του - είναι η ψυχοσύνθεση, του ίδιου του Νί-
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χου Καζστζάκη *
Διαβάζοντας την Πολιτεία, έγραψε στον Π. Πρεβελάχη:

Αγαπημένε αδελφέ:
'Εχω διαβάσει τρείς ψορές ως τώρα την ΠΟλιτείσ και θαυ

μάζω πως μπορέσατε να υπερνικήσετε τις μεγάλες δυσκολίες πούχε ο 
τόμος τούτος. Τέλεια καταλαβαίνω πόσο ήταν άθλος το έργο αυτό, 
περισσότερο από τα προηγούμενα του. Κι υπάρχουνε σκηνές που με κά
νουνε ν'ανατριχιάζω από συγκίνηση - όταν πηγαίνει ο Μανασής στο Δεσπότη 
Κεψ. IX. γυρίζει ο Κωσταντής σπίτι του, ο έρωτας του Κωνσταντή και 
της χήρας; και το κεφάλαιο XIV -

Ο Μανασής ανέβήκε σ' ένα #αθάνατο /αγέρα ιαυθολογικό, τ̂ ι η 
καρδιά μου πηδάει γιατί θυμούμαι τί μου γραψατε μια φορά. ( Είχε 
εμπνευστεί το Μανάση από τον ίδιο το Καζαντζάκη. )

ΈχαΓσχόμα λίγη ζωή, θα κάμω ότι μπορώ όσο ζω, όμως δε 
θα γίνω ποτέ άξιος ν'αγγίξω το Μανασή...

ΤέλεΦε λοιπόν με το καλό, και με απόλυτη νίκη ο Κρη
τικός. Σας ευχαριστώ για όλες τις σντρίκειες χαρές που μου 'ίδωκε. 
Κανένα άλλο κείμενο, κι'όχι μονάχα Ελλήνων δε θα μπορούσε να μου 
δώσει τέτοιας ποιότητας χαρά. Νόημα , ύφος, γλώσσα - κανένα Φεγά-

„ Στης 12 του Νοέμβρη του 1926, σε ηλικία μόλις δέκα - 
εφτά χρόνων γνώρισε ο Πρεβελάχης τον Καζσντζακη. Μία δυνατή φι
λία - που βασίστηκε στο ιδανικό της δημιουργίας και που τους συνε- 
πήρε πάντα η ίδια μούσα έμπνευσης - η Κρήτη - βλάστηκε από αυτή τη 
γνωριμία.

Τα 400 γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάχη μαρτυ
ρούνε τις νίκες κι 'απογοητεύσεις που μοιράστηκαν στα 31 χρόνια 
της φιλίας τους.

Η αφιέρωση *|ης ασκητικής - χαιρετισμός στον Παντελή Πρε
βελάχη-μαρτυρα την εκτίμηση του Καζ. στο νεοτερο συναγωνιστή του.

Το θέμα στις πρώτες μας κουβέντες, γράφει ο Π. Πρεβελά
χης στο έργοτου 0 ποιητής και το ποίημα της Οδύσσειας, δεν υπήρξε 
το πρόσφατο ταξίδι του στην Ισπανία, όπως θα μπορούσε να υποθέσει 
κανείς. Ακόμα ολιγότερο η Οδύσσεια. Ο Καζ. σαν γνήσιος αλιεύς ψυ
χών, ήθελε πριν απ' όλα να μάθει ποιος ήμουν. Πολλές φορές, υστερό- 
τερα, τον άκουσα να βάνει όλόϊσα στον άγνωστο επισκέπτη τα ίδια 
ερωτήματα: Ποιος ήταν"ο σκοπός της ζωής του, με ποιά θυσία ήταν., 
έτοιμος να τον υπερασπίσει; Η καρδιά του δεν γινότανε παρά στους 
ανθρώπους που έχουνε ένα ευγενικό πάθος. Οι ιδέες τους αυτές τον 
τραβούσανε λιγότερο, Κριτήριο της’αρετής ήταν η ένταση, η τόλμη 
να επιχειρείς πάνω από τη δύναμή σου. Εκείνος ό,ίδιος - είχε για 
επάγγελμα το πά Όος του, για να μεταχειριστώ ένα λόγο του Νίτσε.
Δίδασκε την ανεξαρτησία από κάθε δεσμρ, τη θυσία κάθε ανθρώπινης 
ευτυχίας .

Η ζωή όφειλε να είναιμία ολοκληρωτική αφιέρωση. Ευτυ
χία θα πη να παραδώσης την ψυ^ή σου σ'ένα μεγάλο θεριό να τη φάει!

Περιττό να προσθέσω πως μία τέτοια θεωρία ήταν με το πα
ραπάνω ικανή να ξελογιάσει ένα νέο. Ο Κσζσντζάκης μου φάνηκε, από 
την πρώτη στιγμή, σαν ο μόνος ζωντανός μέσα σ'ένα κόσμο από ίσκιους.
Η παρουσία η δική του ηχούσε για την ακοή μου σαν πανοπλία

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο 0 Ποιητής και το ποιή- 
μα της Οδύσσειας δεν είναι μία απλώς εξ ιστόρηση, απομνημονεύματα 
σποό τη ζωή του Μεγάλου Δασκάλου, αλλά ένας παραστατικός τρόπος , 
για να εκθέσει ο Πρεβελάχης την προσωπική του αγωνία και ν'αγγίξει
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όλα τα μεγάλα προβλήματα που βασανίζουνε την σύγχρονη συνείδηση. 
Συγχρόνως ένα μνημείο για το Μεγάλο Βλαστό της Κρητικής Γης, τον 
αγώνα του και το Δογο που Ευαγέλίστηκε στον Κόσμο.

Η αμοιβαία συνεργασία και, επιρροή μεταξύ Καζσντζάκη και» 
Πρεβελάκη στο έργο της δημιουργίας γίνεται, φανερή στα 
Τετρακόσια γράμματα του Καζντζάκη στον Πρεβελάκη.

Αξίζει, να λεχθεί πως τα έργα του Πρεβελάκη - η Πσντέ- 
ρμη Κρήτη, ο πρώτος και δεύτερος τόμος του Κρητικού , προηγήθηκαν 
του Κοπετόν Μιχάλη του Καζσντζάκη.

Οι, εμπειρίες του Πρεβελάκη an'αυτά τα έργα είναι πολύ
τιμες στο μελετητή.Καζσντζάκη. 'Εγραφε το 49 στον Πρεβελάκη:

Αγαπητέ μου αδελφέ,
Είμαι, βυθισμένος στον Καπετάν Μιχάλη, Μάχουμαιν'σνσστή- 

σω το Ηράκλειο της παιδικής μου ηλικίας,...
Πριν αρχίσω να γράφω, ξαναδιάβασα τα τρία βιβλία Σας 

για την κρήτη, με ολοένα μεγαλύτερη χαρά και με θαυμασμό · Τί γλώσ
σα, τί στερεό ύφος, τί χτίσιμο χωρίς - χωρίς πσρσγεμίσμστα - σαν 
τον τοίχο του Απόλλωνα στους Δελφούς!

Μπορούμε μάλιστα να συγκρίνουμε τον Καπετάν Μιχάλη Κό
ρακα της Πσντέρμης Κρήτης, με τον Καπετάν Μιχάλη του Καζσντζάκη.

, Τα λόγια(ο Κόρακας) τάχε μετρημένα^ τα χείλια,αγέλαστα.
Η ψυχή του ητανε σκληρη για τον οχτρο, συστηρη και τροχιά για το
φίλο.

Τα παληκάρια του τόνε λέγανε καλοπίχερο και πιστεύανε 
πως όπου άνοιγε πρώτος το|ντουφέκι, ο Σταυρός έβγαινε πάντα κερδι
σμένος.

Επίσης μπορούμε να συγκρίνουμε την μαντάμ Ορτανς, στο 
Ζορμπά, που ο Κ. άρχισε να γράφει το 41 , με χρονικό μιας Πο

λιτείας που εκδόθηκε το 38.Τις αγωνίες αυτές ο Πρεβελάκης παρουσιά
ζει στα Θεατρικά του έργα:
Το ιερό Σφάγιο, Τα χέρια του ζωντανού Θεού, Ο Λάζαρος.

Εδώ ο συγγραφέας εγκαταλείπει, προσωρινά την ενατένιση 
προς το γενεθλιο τοπο, αναλαμβάνοντας ν αποκριθει στα καίρια προ
βλήματα της εποχής.

Το ιερό σφάγιο, η απιστία του αιώνα που την εκπροσωπεί 
ο Τζουλιάνο, κάνει να παραλύουν τακίνητρα της δράσης.

'Οπως γράφει ένας κριτικός του, στο έργο αυτό ο Τραγικός 
άνθρωπος, καθώς το απαιτεί η συνθήκη της τραγικότητας αδυνατεί να 
βρει αίσια λύση στα θανάσιμα προβλήματα που του προβάλλονται ( εν
νοεί τα αιώνια προβλήματα όπως το γεγονός πως η αρχή της δημιουρ
γίας παραμένει ανεξιχνίαστη, πως ο προορισμός του ανθρώπου είναι 
άδηλος κ.λ.π. ), επειδή δεν τον στηρίζει ο νόμος της φυλής. . Η εκ
λογή του σημαίνει την συτοκατσστροφή του. 'Ομως το τέλος του δεν 
αποθαρρύνει το θεατή, αλλά ενισχύει μέσα του το αίσθημα της αξίας 
του ως σνθ ρώπου και εξάπτει την ελευθερία της βούλησης.

Στα χέρια του ζωντανή Θεού η σύγκρουση επιτελείται α
νάμεσα στον ένοχο και το ζωντανό Θεό - που είναι η συνείδηση, η
Ερινΰσ.'

Στην τραγωδία ο Λάζαρος ο Πρεβελάκης εκθέτει την ελπί
δα μιας νέας ζωής, την ελπίδα της σωτηρίας του, υπό τον όρον ότι 
Π ζωή ίου θ'Λντικατασταθεί, όπως η ζωή του Αναστημένου Λαζάρου.
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Ο αναγνώστης πρστηρεί ότι το δίδαγμα μιας απόλυτης ελε
υθερίας, κστσ την οποίαν όλα επιτρέπονται οδηγεί τελικό στην κατά
λυση των αξιών. Η απόλυτη ελευθερία είναι βάρος ασήκωτο για τον 
κοινό άνθρωπο και πρέπει να την αποθέσει σε μια αυθεντία.

Το ηφαίστειο είναι το μόνο από τα δραματικό έργα του Πρε- 
βελάκη που εμπνέεται από το γενέθλιο τόπο, σε σύγκριση με τις μυ
θιστορίες του - που με μοναδική εξαίρεση το θόνατοτου Μεδίκου - 
άμεσα ή έμμεσα κινούνται γύρω από την Κρήτη και την επίδρασή 
της.

Το ηφαίστειο αφιερωμένο στο θείο τον Γεώργιο Αλεβί ζου'πρεβε- 
λάκη - που σκοτώθηκε στο Αρκόδι, είναι το Αρκόδη τηνώρα της εκπύρ- 
σωσης και κατό Μεταφοράν το μέτρο των δυνατοτήτων , το ανώτατο κα
τόρθωμα ενός κόσμου με σταθερό θεμέλια κι εσωτερική συτάρκεια.

Στερούμαι την Κρήτη εδώ και τριάντα πέντε χρόνια - έγρα
φε ο Πρεβελάκης το 1961. Από τη νοσταλγία μου τρέφεται η ιδναική 
εικόνα της που προσπάθησα να κάμω ορατή στα έργα μου.

'Οταν όμως ο Οδυσσέας §α yvpCgei στη γή τςυ - μία,απογοή
τευση θα τον συνεπαρει που πηγάζει απο την οδυνηρη εμπειρία.

Το ιδανικό ύφος που βρίσκονται οι αγωνιστές„της Παντέ
ρμης Κρήτης - έχει ξεπέσει. Το επικό κλίμα που συνέπερνε παλιότε- 
ρα τα χαμαντράκια και τα μεταμόρφωνε σε επικές μορφές έχει αντί- 
κατοστάρι από την πιο ρεαλιστική την πιο γνώριμη, μία πιο χαμηλή 
συνθήκη βίωσης.

, Η καλφσύνη και απλοχεριό , γράφει ένας Κρητικός του,
παραμερίζονται απο την δίφα του κέρδους, η παλληκαριά κι η λεβε
ντιό θεωρούνται άχρηστες, η αγραμματωσύνη, που ενώ κάποτε έδινε 
μία απλότητα αγνότητα και ταπεινός σύνη, γίενται τώρα άγνοια και 
στενοκεραλιά.

Κι ενώ οι χρονικές διαστάσεις από τον Κρητικό μέχρι 
τον 'Ηλιο του Θανάτου, είναι ασήμαντες, η διαφορά του ήθους των
ανθρώπων της Κρήτης είναι εντυπωσιακή.

Είναι λοιπόν ο Θάνατος των Θεών , δηλαδή των πολεμι
κών ηρώων, ένα θανατηφόρο πλήγμα και η ποθητή Κρήτη - όποια χώρα 
που γνώρισε την ίδια μοίρα - ένα απόμακρο όνειρο, χωρίς σημασία 
και συνέπειες ;

Στους τρεις τόμους, ή δρόμους της Δημιουργίας, όπως 
αποκαλεί ο Πρεβελάκης,

Τον ήλιο του Θανάτου ( 1959 )
Την κεφαλή της Μέδουσας ( 1963 )
Τον 'Αρτο των Αγγέλων ( 1966 )

ο συγγραφέας αναγνωρίζει μία νέα αποτίμηση της ζωής κάτω από τη 
συνείδηση της μοίρας μας ως θνητών.

Και ενώ κοπετόν Μιχάληδες σαν τον Κόρακα, ή Κριγιόρη- 
δες ζούνε στην Απάνω Κρήτη, σε τόπο άγριο και ευφρόσυνο, ο πόλε- 
μοςρ λέει η θεία Ρουσάκη στον ήλιο του Θανάτου. Τον νεκρό του Α- 
ρκαδιού δεν τον κλαίνε, του ταιριάζουνε τραγούδι γιά. να τον 
θυμούνται πάντα. Μα ποιος ο σκοπός τόσων θανάτων"πέρα, σε μίαν 
άγνωστη γη;

0 νεαρός Γιωργάκης , στον 'Ηλιο του Θανάτου, που αργό
τερα στη Κεφαλή της Μέδουσας και στον 'Αρτο : των Αγγέλων θ'συτοσυ- 
στηθεί σαν ο ίδιος ο συγγραφέας, μεγαλώνει και γαλουχείται στην
Κρήτη μέσα σ'ένα κόσμο γεμάτο έξαρση και μυσταγωγία για τη ζωή.

Η θεία Ρουσάκη, που ,κοντά της μεγαλώνει ο Γιωργάκης
F Καταδικάζεται έμμεσα. Το Αρκόδι , παιδί μου ήτανε δίκαιος πό
λεμος .
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που κοντό |ης μεγαλώνει ο Γι,^ργάκης είναι μζα μορφή που αγαπήθηκε πολύ από τον Πρεβελακη. Αν θες μπορείς να πεις πως είναι η ίδια η Κρήτη, κατά τον ί
διο τρόπο , η Ορθοδοξία προσωποιημέμη με τα χαρακτηριστικό μιας τρυφερής , 
φιλάνθρωπης μητέρας. Κατά τον συγγραφέα, η χωρική αυτή της Κρήτης κάτω από 
το προσωπείο της συνήθειας, της πρακτικής φιλοσοφίας, ακόμα και της δεισι
δαιμονίας , μου- μεταβίβασε την πείρα των προγόνων και μου υπαγόρευσε τους 
κανόνες της προσαρμογής, μέσα στη φύση. Με ποδηγέτησε στη διαβίωση μέσα στην 
κοινωνία και μου ενίσχυσε κληρονομημένες δεξιότητες.

0 πολιτικός εξόριστος Λοϊζος Νταμολίνος , είναι μια ουσιωγνω- 
μία που εξέχει ■ σ'όλη την τριλογία.

Ο Λοΐζος - που διακρίνει σα διδάχος ^τον Γιωργάκη τον μελλούμε
νο , άξιο γραμματικό και προσπαθεί να ξυπνήσει στην ψυχή του την ποιητική 
δημιουργία , δίνει την εντύπωση στον αναγνώστη πως είναι ο ίδιος ο Κσζσντζά- 
κης.

h υπόστασή του όμως ξεπερνάει μία οποιαδήποτε προσωπική ψυχοσύ
νθεση κι'αγκαλίαζειένα ολόκληρο πολιτισμό- - τον _υρωπαϊκδ - με τις δοκιμα
σίες του.
Το όνομα είναι Βενετσιάνικο.
Είμαι εκπρόσωπος,του αστικού πολιτισμού tjou αριθμεί,μίση χιλιετία ζωής λέει 
στη κεφαλή της Μέδουσας ένας απόλυτα ελεύθερος που εχει φτάσει σε αδιέξοδο
'Οπως πατατηρεί ο Γιώργος Μσνουσόκης:

Τούτος ο απελπισμένος , ο ριγμένος σ'ένα κόσμο παράλογο και δί
χως νόημα, κρατά ψηλά τη σημασία της ανθρωπιάς.Στο■ βάθος είναι ένας ιδεαλι
στής που θυσιάζει το Κρέας για τον ίσκιοχου.

, Η Λεντερι,ό είναι η,ανώτατη αξία στο βασίλειο τςυ θανάτου που κα
τοικεί : Λευτεριά απο φοβο, από τον δυνάστη, από το πάρε δώσε.

Κι'όμως αυτός ο απελπισμένος, ο μηδενιστής,θα έλεγε, υποκλίνε
ται μπροστά στον Παπά Γιάννη για την καλωσύνη του.

0 άνθρωπος που έχει ανρικρύσει την Κεφαλή,της Μέδουσας , δηλαδή 
το απυθεμνο χάος του μηδενος, δείχνει ευαισθησία κι ανθρωπισμό που ξεπερ
νούνε τον πιο θεοφοβούμενο αστό.

'Οταν βλέπω μία μάννα να κλαίει το παιδί της μου (ραίνεται πως 
ξεχωρίζω το νόημα του κόσμου. Στο κάθε παιδί που χάνεται, η Δημιουργία κά
νει ένα πάτημα πίσω...Τα μάτια της μάννας, έπρεπε να μην ξέρουνε δάκρυα —

Ο Γιωργάκης , που φλέγεται από τον πόθο ν'αφιερωθεί σε κάτι που 
να τον υπερβάλλει είναι, όπως σωστό παρατηρήθηκε όπως ο Κωσταντής στη Τρι
λογία του Κρητικού , δυνατός, όλος ζωή ικανός_ναδεχτεί δίχως κίνδυνο τον 
Ευρωπαϊκό πολιτισμό, να εκσυγχρονιστεί και συγχρόνως να πατεί στέρεα στη γη 
του.

( Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος )
ΤΟ.ΓΑΕΝΤΙ ... 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1986

Στην Αθήνα είχαμε συμφωνήσει όπως ανακοινώσαμε από το περιοδιμό 
τεύχος 17 να κάνουμε ένα γλέντι με ρακί στην Αγία Γαλήνη στις 10 Αυγούστου.

0 αντικειμενικός σκοπός πέρα από την επίυθμία μας να χαρούμε όλοι 
μαζί ένα γνήσιο Κρητικό γλέντι, κάτι βέβαια που δεν λείπει από τους Αγιο- 
γαληνιώτ^ς μα που ποτέ δεν βλάφτει ένα ακόμα, ήταν' να συγκεντρώσουμε λίγα 
χρήματα.για την πολυπόθητη και πολυσυζητημένη στέγη στην Αθήνα.

Σαν ιδέα μας φάνηκε πολύ απλή και δεν μας προβλημάτισε καθό
λου. Και μία καιΜε τσλόγια όλα είναι εύκολα, συνεπαρμένοι από το κέφι μας, 
σκεφτήκαμε πως θα ήταν πολύ πιο ωραίο να προσφέρουμε φαγητό.

Η αλήθεια είναιπως ο Κρητικός δεν ευχαριστιέται γλέντι δίχως 
φαί και πιοτό.
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Αίγες μέρες Λοιπόν πριν και αφού είχαμε κλείσει τους δύο Θαυμσ6 
σιους λυράρηδες Κλάδο και Μανουρά - με προσωπική φορντίδα του Πολύδωρου Κα- 
ράλη - ξεκινήσαμε με χαρτί και μολύβι να βάζουμε το σχέδιο σ'εφαρμογή. 'Εδώ 
άρχισαν να ζορίζουν, τα πράγματα. Αν δεν είχαμε τηνπολύτιμη βοήθεια του πρ 
προέδρου Γιώργου Κοτζσνάκη που μας προσγείωνε μονίμως δεν ξέρω σε τί αδιέ
ξοδα θα βρισκόμασταν.

Δύο μέρες πριν, άρχισαν οι προετοιμασίες. Η αστυνομία,και^το λι
μεναρχείο έκαναν τα πάντα για να σταματήσουν τα αυτοκίνητα μακρυά από το λι
μάνι. Τα κρέατα τα τυριά , τα φρούτα παραγγέλθηκσν. Τα νειάτα όλα του χωριού 
βοήθησαν στονα επισκευασθούν και να μεταφερθούν, καρέκλες και τραπέζια.

Ο Γιφργος Μαργαρίτης, ρ Γιώργος Φωτρκης και ο Μρνόλης Αποστολά- 
κης πρόσφεραν πρόθυμα τα αυτοκίνητα τους. Ο Αντωνης Γερονυμακης άφησε τις
δουλειές του και μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής πάλευε με φώτα και μπαλα- 
ντέζες.

Το Σάββατρ το βράδυ είπαμε να κάνουμε μία βόλτα στα ̂ μαγαζιά ε··- 
λπίζοντας να συγκεντρώσουμε λίγα δωράκισ για τη λσχειοφόρο αγορά. Η αντιμε
τώπιση όλων ανεξαιρέτως των επσγγελματιών μας άωησε κατάπληκτους. 'Οχι μόνο 
δέχτηκαν πρόθυμα να μας προσφέρουνε δώρο αλλά μας παρότρυναν να διαλέξουμε 
ότι θέλουμε.Αυτή ήτσνε η πρώτη και μεγάλη χαρά που πήραμε και μας έδωσε 
φτερά να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας.

'Ολη μέρα την Κυριακή τα νέα κορίτσια άφησαν το σπίτι τους και 
τις τόσες ευθύνες που έχουν μέσα στην πιο κουραστική σαιζόν και πρόθυμα βοή
θησαν σ'όλες τις δουλειές από πλύσιμο μέχρι καθάρισμα πατάτας.

Στης 4.30 μ.μ.τολιμάνι θύμιζε εργατική κυψέλη 60 κιλά τομάτες και 
αγγούρια , 50 κιλά ψωμί ετοιμάστηκαν μέσα σε δύο ώρες.

Συγχρόνωςετοιμάζονταν τα κρέατα ανά μισόκιλα από τον τεχνίτη του 
είδους Γιώργο Μαργαρίτη, 'οσοι έφαγαν το χοιρινό εκείνο το βράδυ είπαν πως 
δεν - έχουν δοκιμάσει νοστιμότερο, /ννλά και ποιος θα ξεχάσει τις λαδερές ριγα
νάτες πατάτες, που κανείς δεν πίστεψε ότι-δεν ψήθηκαν σε κρέας εκλεκτό;
Ποιος θα πιστέψει πως τα χρυσά χέρια της Γεωργίας Φωτάκη ήταν το μόνο μυστι
κό; Θερμά ευχαριστούμε τους Φωτάκηδες που οικογενειακός βοήθησαν παρ'όλο που 
είναι πολυάσχολοι επαγγελμστίες.

Αλλά ας έρθουμε τώρα στο βράδυ της Κυριακής.
Μοναδική μας επιθυμία ένα αξέχαστο γλέντι . Πρώτος εχθρός μας, 

ο αέρας που σηκώθηκε αναπάντεχα το απόγευμα της Κυριακής. Δεύτερος η απει
ρία μας.

Από τις 7 μ.μ. άρχισαν να καταφθάνουνε παρέες και να κλείνουν. · 
τα τραπέζια . Στις 8.30 δεν εύρίσκες ούτε μία ελεύθερη καρέκλα από τις 700
που υπήρχανε.

Η απόφρση πάρθηκε ομόφωνα. Θα,κάναμε SELF - SERVICE. Τα,παιδιά ό
λα που αφιλοκερδώς προσφερθηκαν να βοηθήσουνε στο σερβίρισμα, Αντώνης Πσπα-
γιαννάκης, Μπάμπης Σφακιανάκης, Κώστας Εμ. Μπαντινάκης, δεν μπορούσαν να έρ- 
θουνν ενωρίτερα από τις 9.30.

Ευτυχώς που από νωρίς έπιασε δουλειά ο Μιχάλης Γανιάρης . Με την 
πληθωρική του παρουσία κάλυψε ένα μεγάλο μέρος του σερβιρίσματος.

0 κόσμος μας συμπαραστάθηκε περιμένοντσς καρτερικά στην ουρά τη 
σειρά του. Τα ταψιά κστέφθαναν ένα ένα από το φούρνο και από το μαγαζί του 
ΜιχάληΣπυριδάκη, που προσφέρηκε να μας ψήσει δύο ταψιά με πατάτες. Ούτε που 
πρόφταιναν νάκουμπήσουν· στο πάγκο, και άδειαζαν.

Με την βοήθεια του καλού’ φαγητού και του πιοτού και με τόσο εκ
λεκτούς λυράρηδες επόμενο ήταν να γίνει ένα αξέχαστο γλέντι που κράτησε ως 
τις πρωϊνές ώρες.

Θερμό ευχαριστούμε όλους ανεξαιρέτως που βοήθησαν μιας κι είναι 
αδύνατο ν'αναφέρουμε όλα τα ονόματα Λ τον κόσμο όλο της Αγίας Γαλήνης και 
ίων γύρω χωριών που κατέφθασε έστω κι αν.πολλοί δεν βρήκαν τραπέζι , τους
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φίλους και φίλες που αδιαμαρτύρητα δέχτηκαν τα πιάτα με τα κρέατα και. τα πιο· 
χά κάνω τους ,λόγω του σέρα και κου η μόνη τους αντίδραση ήταν ν' αλλάξουν 

ρούχα και να επιστρέψουνε στο γλέντι> τους πολυμήχανους κρητικούς απογό
νους του Οδυσσέα που με πινέζες κάρφωσαν τα πλαστικά πιάτα τους πάνω στο 
τραπέζι , την μαρίδα όλη της Αγίας Γαλήνης που ως τις 4 το πρωί βοήθησε μα
ζεύοντας μπουκάλια και δίσκους, το Γιάννη X. Μπαγιαρτάκη που από την πρώτη 
στιγμή ως την τελευταία ακούραστα φωτογράφιζε το γλέντι και προ πάντων ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στους εξαίσιους λυράρηδες Κλάδο και Μσνουρά που έδωσαν,, 
ρεσιτάλ εκείνο το βράδυ.

Τείνοντας ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλα τα μαγσζιάτουριστικών
ειδών που προθυμότατα και γενσιάδωρα πλούτισαν τους λαχνούς μας, τους 
'Αγγελο και Ρένσ Κσρτάλου που από το ξεκίνημα της προετοιμασίας μέχρι το 
τελευταίο συγύρισμα δέν έλειψσν ούτε στιγμή βοηθώντας μας αποτελεσματικά σε 
κάθε στάδιο. 'Επίσης την Δέσποινα Πσπσγισννάκη, Μαρίκσ Συμιγδαλά ," Γιάννη 
και Ηλέκτρα Βασιλάκη, Ανθούλσ Κυρσκσκη, Αλκμήνη Τσακίρη και όσους άλλους 
βοήθησαν. Δεν ανσφέρομε τα μέλη τον Δ.Σ. και τις οικογενειές τους που 
κουράστηκαν βέβαια αλλά ήταν και χοέος του$.

'Ελσσ κσρτάλου.

ΣΤΟ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Αξ μου επιτραπεί από τις στήλες αυτού του περιοδικού , που ένας
από τους στοχους του;,είναι" να προβάλλει και επιβραβεύει προσπάθειες και 
αγώνες κάθε Αγιωγαληνιώτη να γράψω λίγες αράδες για ένα απ'αυτούς με ;
ευακαιρία τη κατάληψη· έδρας χειρουργικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υπήρξες Σοφοκλή, από , τότε που εγώ σε γνώρισα τουλάχιστον 
στο ξεκίνημα της καριέρας σου, σεμνός μετρημένος, ακούραστος εργάτης _, λει
τουργός της επιστήμης σου. Μου δόθηκε η ευκαιρία ζώντας από κοντά πολλά δύ
σκολα 'περ ιστατ ικά να δω· και να ακούσω από αρμοδιότερους και όχι λίγους- > 
για την υπευθυνότητα καιδεξιοτεχνίσ που τ'σντιμετώπιζες τόσον εδώ, όσο και 
στην Αγγλίσπου θήτευσες υποδειγματικά κοντά σε διακεκριμένο καθηγητή . Σε 
τόσους επαίνους, επιβραβεύσεις ..και φιλοφρονήσεις από ασθενείς σου και προϊ
σταμένους σου, ,μόνη αντίδραση είχες πάντα ένατοιλικό, ζεστό και αμήχανο 
χαμόγελο.

Σ'εποχές που η έπαρση , ο ατομισμός, οι δημόσιες σχέσεις ορί
ζουν και καθορίζουν τη ζωή μας, που ο άνθρωπος εύκολα καβαλά καλάμι , η δι
κή σου σεμνότητα και ήθος σημαδεύει μία άλλη πορεία, που για μένα τουλάχι
στον αποτελεί φωτεινό παράδειγμα μίμησης.

Το ίδιο αθόρυβα και σεμνά.δέχτηκες την παμψηωεί εκλογή σου 
σ'ένα δυσκολότατο αγώνα επιλογής στο πανεπιστήμιο. Κρήτης, ανάμεσα σε σ-
ξιόλογότατους συναδέλφους σου.

Σε μας όλους τους δικούς σου φίλους δεν απομένει παρά να ευχη
θούμε ν 'ακόλουθη σειf την ίδια δύσκολη αλλά και σημαντική πορεία στο νέο σου
λειτούργημα.

Στέλιος Μιχελιδάκης 
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗ ΚΗΔΕΙΑ

- Η κ. Μαρίκα Σιμυγδαλά με την^οικογένειά^της αντί Στεφάνου στην κη
δεία του Μανώλη Σπυριδάκη προσέφερε στο Σύλλογό μας για την ενίσχυση 
του το ποσά των δύο χιλιάδων δρχ. ( 2,000 ).
- 0 Κώστας Λινοξυλάκης με την οικογένειά του αντί Στεφάνου στην κη
δεία του Μανώλη Σπυριδάκη προσέφερε στο Σύλλογό μας για την είοχυσή 
του το ποσό των τριών χιλιάδων δρχ. ( 3.000 ).
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ TOY ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΨΑΑΑΚΗ

( του Κώστα Κ. Atvoξυλάκη )

Στις 4 Φεβρουάριου και ώρα 11.15'περί- 
που βραδινή, ο χωριανός μας νευροχει- 
ρούργος ζαχαρίας Καφαλάκης δέχθηκε 
δολοφονική επίθεση από δύο άνδρες νεα
ρός ηλικίας , έξω από το διαγνωστικό 
κέντρο Εγκέωαλος , ιδιοκτησίας του , 
που βρίσκεται στο δρόμο Κηφισίας και 
Ριζαρη 5 στο Χαλάνδρι. Την ώρα αυτή 
ο Ζαχαρίας με την γυναίκα του έφευγαν 
όταν τους πλησίασαν οι δύο νεαροί που 
ανήκαν στητρομοκρατικη οργάνωση 17 
ΝΟΕΜΒΡΗ και ρώτησαν στ'αγγλικά αν εί
ναι ο κ. Καφαλάκης-
Στην καταφατική του απάντηση ο ένας α
πό τους δύο έβγαλε περίστροφο και τον 
σημάδεψε, 'Ομως ο Ζαχαρίας θαρραλέος 
και ψύχραιμος σντέδρασε αστραπιαία 
και με την βοήθεια και της γυναίκας 
του γλύτωσε από βέβαιο θάνατρ , δεχό
μενος τρεις σφαίρες στο μηρό και στα 
πόδια.
Η εναντίον του δολοφονική απόπειρα

— -----μεταδόθηκε λίγο αργότερα από τα δύο
κανάλια της ΕΡΤ στο δελτίο ειδήσεων των 12.00'.

'Οσοι παρακολουθούσαμε τους δέκτεςμας, συγγενείς γνωστοί καΐφίλοι, στην
κυριολεξία παγώσαμε , γιατί η είδηση-, ανέφερε ότι ο Ζαχαρίας είχε δεχθεί 
τις σφαίρες στο στήθος και στην κοιλιά και σοβαρά τραυματισμένος νοσηλευόταν 

στο θεραπευτήριο Υγεία. Με κομμένη την ανάσα όλοι προσπαθούσαμε να πληροφο- 
ρηθούμε την ποαγματικότητα κυρίως της κατοστάρης της υγείας του. πράγμσ- 

βέβαια αδύνατο αοού τατηλέφωνα στον Εγκέφαλο και στο Υγεία μιλούσαν" 
αδιάκοπα, κι έτσι μονή λύση ήταν να πάμε στο θεραπευτήριο που νοσηλευόταν' .
„ Και πράγματι φανήκαμε τυχεροί όλοι όσοι είμαστε εκεί συγκεντρω

μένοι, γιατί, ο επίσης χωριανός μας χειρουργός Σοφοκλής Βασιλάκης - ο μόνος
που είχε κατορθώσει να του επιτραπεί )\ είσοδος- μας πεοιέγραψε την πρα
γματική του κατάσταση που- ήτ-σνε ο ελαφρύς τραυματισμός στα πόδια. Ανεξάρτη
τα πάντως από το τί είπε η τηλεόραση και το τί έγραφε ο τύπος. ένα είναι 
βέβαιο > και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία, ότι ο ζαχαρίας σώθηκε από την 
δολοφονική απόπειρα της 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ όπως αναφέρουν στην προκήρυξη που βρέ
θηκε στον τόπο της επίθεσης.

Και τώρα μερικές πληροφορίες για το ευρύτερο κοινό που μας δια
βάζει πέρα από τους χωριανούς μας.

Ο Ζαχαρίας είναι γέννημα - θρέμα της Αγίας Γαλήνης . Γεννήθηκε 
το 1930 0 πατέρας του Γιάννης Καφαλάκης ήταν έμπορος στο χωριό και η μητέ
ρα του Ευτυχία κόρη του Μαθιού Μαμαλάκη, Από το γάμο τους έχουνε άλλα 
τρία κορίτσια , την Κατίνα, την Ρεψημία, που κατοικούν στο Ηράκλειο 
και την -.Μαρία που είναι στην Αθήνα . Δυστυχώς όμως είχαν την ατυχία πολύ 
μικρά ακόμη να χάσουνε τον πατέρα τους από αιφνίδιο θάνατο. Η χήρα μητέρα 
που επωμίσθηκε πια τις μεγάλες ευθύνες τα σκληρά και δύσκολα χρονιά του πο
λέμου και της κατοχής που ακολούθησαν, δημιουργοντας σε όλους μας στερήσεις 
και φτώχεια.
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'Ομως η πίστη· , και, η αγάπη της για τα παιδιά της$της έδιναν 
τη δύναμη και το θάρρος που χρειαζόταν για να ξεπερσσει τις δύσκολες στιγμές 
πετυχαίνοντας το σκοπό της και εκπληρώνοντας το προορισμό της. Επάξια σήμερα 
η κ. Ευτυχία Καφαλάκη καμαρώνει τα παιδά της που έκανε χρήσιμους ανθρώπους 
στην κοινωνία. Μέσα απ'αυτή λοιπόν την οικογένεια , τα δύσκολα αυτά χρόνια , 
απο' το μικρό όμορφο χωριό μας, ξεκίνησε ο Ζαχαρίας με μόνα εφόδια τις πνευ
ματικές του ισκνότητες και τη θέληση να φθάσει στην κορυφή της επιστήμης.

'Ετρι κατάφερε σήμερα να είνρι ένας καταξιωμένος χευροχειρουργοο
με ξεχωριστή θέση οχι μονο στον Ελλαδικο χώρο, αλλά και πέρα απ'αυτόν. Καί
τούτο χάρη στην άρτια επιστημονική τοο κατάρτιση , αλλά και >την κσλωσύνη 
του, την ευγενειά του και γενικά τ'ανώτερα ανθρωπιστικό του αισθήματα. Δεν 
πρέπει να παραλείφω διερμηνεύοντας την γνώμη ειδικών αλλα και πολλών άλλων ότι 
επαξίως κρατά . τα σκήπτρα της νευροχειρουργικής σαν μία εξαιρετική προσωπι
κότητα κοι αυθεντία στο είδος τούτο της ιατρικής επιστήμης. Η Αγία Γαλήνη 
τον παρακολουθεί στο συνεχές σνάβασμά τουκαι τον καμαρώνει.

Σήμερα ο Ζαχαρίας με την γυναίκα του Ντέμη έχουνε τέσσερα παι
διά , την'Εφη 20 χρονών, την Χριστίνα 18, τον Γιάννη 17 και την Μιμίκα 15 
χρονών, και είναι μία ευτυχισμένη οικογένεια.

Εμείς του ευχόμαστε πάντα πρόοδο , ευημερία , και ποτέ πια στη 
ζωή του να μη περάσει τέτοια δοκιμασία.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
( Επιμ. Πολύδωρος Καράλης )

0 κ. Νικόλαος Τσουτσουδάκης μας περιέγραφε δύο γεγονότα 
με χιούμορ που δημιουργήθηκαν από δύο ανθρώπους της εποχής του, που 
τους ευχαριστούσε να δημιουργούνε ευχάριστη ατμόσφαιρα είτε στο χώ
ρο της δουλειάς τους, είτε στο χώρο της ξεκούρασης.

Πρόκειται για τον Μανώλη^τον Σαβ|3άκη και τον Αρίστο τον 
Φραγκσκη . 0 Μανώλης ο Σαββάκης λοιπόν βρισκότανε στο χωράφι του 
στο Πλατανόριμο και ο Αρίστος κουβαλούσε χερόβολα και περνούσε από 
εκεί. Του φωνάζει λοιπόν ο Σαββάκης, Αρίστοοο© - Αρίστοοοο - Αρίστο- 
οο , σταματά ο Αρίστος και του λέει ο Σαββάκης:

- Στο Βελεστίνο βρέχει, στο Δομοκό βροντή και ο ήρωας ο Α
ρίστος τους Τούρκους πολεμά.

- Ε! και γι'αυτό με σταμάτησες του λέει. Και ο Αρίστος. Αλ,- 
λά εν τω μεταξύ αρπούνται οι γαϊδάροι στο καυγά ξεσελούνται και ά
ντε φόρτονε - από την αρχή.

,Μίσ πάλι cpopg γύριζε ο ̂ Αρίστος ο Φραγκάκης από την εξο
χή στο χωριό και τόνε παίρνει χαμπάρι το μάτι του Σαββάκη από μακριά. 
Βάνει τις φωνές ο Σαββάκης αμέσως, Αρίστοοοο - Αρίστο^οΰ* τρέχα - τρέ- 
χα γρήγορα, έλα - έλα γρήγορα.

Σου λέει ο Αρίστος σίγουρα πράμα ■ παθε ο Σαββάκης και
γυρίζει τα μπρος τα πίσω τρέχοντος.

Φτάνει στο Σα(3βάκη και του λέει: 'Ηντα παθες μωρέ
Εγώ του λέει ο Σαββάκης ! πράμα!

- 'Ενα γυαλιστερό λιτράκυ εβρήκα να κονίζειςτο Μαχαίρι σου.
- Και γί/άυτόμωρέ διόλε τ© φιλότιμο σου με γύρισες τόσο

δρόμο πίσω του λέει ο Αρίστος.
- Ε! Δεν πειράζει επέρασε ή ώρα.
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Τρείς Φίλοι. Γέροντες στην Αγία Γαλήνη
του Μανώλη Γ. Σταματάκη.

- 'Ησανε κάποτε - Μία φορά καί ένα καιρό όπως λέγαμε στα παραμυθία - 
δύο φίλοι, καλοί σαν αδέλφια.

- Ο ένας ήτανε ft Χρίστοφογίόννης καί ο άλλος ο Σταματογίωργάκης. -
- 'ίΐσανε κί δυο‘το ίδιο εργατικοί καί κουβαλητάδες! -
- Κουβαλούσανε ξύλα στα σπίτια για να μαγερεύουνε οί χωριανοί.
- Φέρνανε μαζί λεπίδα για να λεπίδίάζουρε τα δώματα, πέτρες για να 
yifCoLwe καί όσες άλλες δουλειές βάριες η ελαφριές χρειαζότανε το 
χωριό.-

- 'Αμα προχώρησε η ηλικία καί δεν μπορούσανε να κάνουνε βαργμές δου
λειές ο Χρίστοφογίόννης είχενε προβατίνες για να πίνουνε λέει τα κο- 
πέλία το γάλα.-
- Αγάπανε όμως το κρασί καί γέμιζε ένα μπουκάλι γάλα καί τόδίνε καί 
έπερνε το μπουκάλι πίσω γεμάτο κρασί.-
- Μέχρι εδώ καλά !! Αλλά μετά πούπίασε έλλειψη στο ψωμί, λέει ο Γίσν- 
νίδς του Γίωργάκη!! ήντα θα γενούμενε Γίωργάκη από ψωμί; που θα βρού- 
μενε αλεύρι να ζημώσουμε w v  κοπελλίώ;
- Ο Γίωργάκης πάντα αισιόδοξος καί χωρατατζής λέει: Δεν λογιάζω γω 
Γίαννίδ τό αλεύρι μόνο σκέφτομαι, πίό$Όα φέρει τα φουρνόξυλα;
- Ο τρίτος Γέρος ήτανε ο Κσμηλαρίσνδς ( Μιχαήλ Γ. Βεργαδής ) 
από τις Μέλαμπες, πατέρας της Βουλγαράκενας της Καλίόπης.-
- Μία μέρα που καθότανε στο καφενείο του γαμπρού τορ Βρυλγαράκη φτά
νει καί ο Σταματογίωργάκης, με δυο κοπέλλία που τόνε σέρνανε γιατί
δεν εθωρίένεφεξη-. Ί να πιει καί αυτός το καφεδάκι ντου να περάσει καί 
την ώρα ντου.-
- Χωρίς να βλέπει πίοί ήσσνε στο καφενείο λέει: 'Ορα καλή σ'όλους!!
- Καλώς το Γίωργάκη του απαντά ο Κσμηλαρίανός, ήντα κάνεις; κάλο? σε;
- Δεν σε κολοθωρώ μπρέ, πίδς είσε;
- Ο Καμηλαρίανδς είμαι!!
- Καλά νάσε Μ;|χελίδ, καλώς ώρίσες ! ήντα κάνεις καλά σε; ήντα κάνου
νε Οί Μέλαμπες;
- Δόξα . τω θεώ καλά νε , μόνο κάνει κρυγίώτη καί κατηφδρησσ παέ
ιιούνε χειμαδιό. - Δεν μου καλοβοηθούνε μπλίδ καί τα μάτια μου Γίωργά
κη, εγέρασα καϋμένε.-
- Ο πάντα πρόσχαρος Γίωργάκης , που πράγματι δεν έβλεπε καθόλου , του
«πανιά.. -
- Δεν έχω γω Μεχελίδ παράπονο στα μάτια μου ,μόνο στα πόδια μου που 
με πονούνε.-
- Για ξάνοιξε μπρε Μίχελίδ εκεί απέναντι στη τζούρα, θωρείς μία μαύρη 
αίγα μένα άσπρο ρίφάκί;
- Ξανανοίγεί ο Καμηλαρίανδς, μα τί να δει; αφού δεν υπήρχε τίποτα καί 
του κάνει.-
- Δίάλε τί δροσά που θωρώ γω Γίωργάκη! Εσύ όμως πάς καλά !! αφού θω- 
ρείς αλλάργο.-
- 'Ετσι πάντα με το κουράγιο καί τα χωρατά των περνούσανε τις μέρες 
των.- αίωνία των η μνήμηί-
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ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΙΌΝΙΑ

( Επιμ. Πολύδωρος Γ. Καράλης

Επειδή πιστεύω ότι oy άνθρωποι που δίνουνε χρήματα για 
την ενίσχυση του συλλόγου μας θέλουνε να ξερουνε την οικονομική κα
τάσταση, γιο πληροφόρηση τους θα περιγράφω όσο γίνεται ποιό κατανοη
τά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου μας τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια που είμαι Ταμίας.

Παρέλαβα τον Ιούνιο του 1§83 τσιιείο 140.394 
Το Δεκέμβριο του 1983 ο Σύλλογος είχε:
Γενικά έσοδα 1983 320.926
Γενικά έξοδα 1983 - 162.486

ΤΑΜΕΙΟ: 158.440

Το Δεκέμβριο του 1984 ο Σύλλογος είχε:
Γενικά έσοδα 1984 693.045
Γενικά έξοδα 1984 - 522.520

ΤΑΜΕΙΟ: 170.525

Το Δεκέμβριο του 1985 ο Σύλλογος είχε:
Γενικό έσοδα 1985
Γενικά έξοδα 1985

ΤΑΜΕΙΟ:

1.017.458 
- 382.084 

635.374

Το Δεκέμβριο του 1986 ο Σύλλογος είχε:
Γενικό έσοδα 1986 1.993.694
Γενικά έξοδα 1986 - 540.752

ΤΑΜΕΙΟ: ' 1.452“942
Στους δύο μήνες του 1987 που πέρασαν ο σύλλογος είχε 

και άλλα έσοδα και έξοδα και σήμερα έχει ΤΑΜΕΙΟ: 1.729.562 δρχ.
"'Οπως θα παρατηρήσουν·' οι αναγνώστες μας πιστεύω με ευχα

ρίστηση από 140.394 δρχ, που είχε ο σύλλογος ταμείο τ© 1983 σή
μερα έχει 1.729,562 δρχ.

Τα έσοδα του συλλόγου μας πραγματοποιήθηκαν από την με
γάλη βοήθεια όλων των συγχωριανών μας και φίλων για την ενίσχυση 
το© συλλόγου μας. Και από τα γλέντια που πραγματοποίησε ο σύλλογος 
τα οποία είχανε όλα έσοδα.

Τα δε έξοδα έγιναν για την έκδοση του περιοδικού την διο
ργάνωση των γλεντιών και τις κοινωνικές υποχρεώσεις του Συλλόγου.

Τέλος θέλω και προσωπικά σαν Ταμίας του Συλλόγου αλλά 
και εκ μέρους όλου του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου να ευχα
ριστήσω πάρα πολύ όλους τους συγχωριανούς και φίλους για την με
γάλη ενίσχυση που προσέφεραν στο σύλλογο και να τους ανακοινώσω με 
ευχαρίστηση ότι το διαμέρισμα που θέλει ν'αγοράσει ο σύλλογος για 
να στεγαστεί και το οποίο, το τονίζω θα γίνει συμβόλαιο στην κοινό
τητα του χωριού μας., θα έχει αγορασθεί σε δύο το πολύ τρεις μήνες.

Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την βοήθεια 
που μας προσφέρατε.
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TO ΣΤ" ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΔΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

( Χανιά, 24 - 30 Αύγουστου 1986 )
Του Στέλιο Ααμπσκη. , δ.Φ.

Το 1961, μετά από πρόταση του ομοτίμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Α
θηνών κ. Νικολάου Τωμαδάκη,διοργανώθηκε στο Ηράκλειο το ο' Διεθνές Κρητολο- 
γικό Συνέδριο. Ο θεσμός καθιερώθηκε έκτοτε να επαναλαμβάνεται κάθε πέντε 
χρόνια . Σκοπός των Συνεδρίωνείναι η συγκέντρωση των ει.δικών στην ιστορία 
της Κρήτης - αρχαία , μεσαιωνική , νεώτερη και η παρουσίαση των πόρισμά- 
των της έρευνας τους και των νέων στοιχείων για την Κρητική ιστορία. Το 
Β'Διεθνές συνέδριο διοργανώθηκε στα Χανιά το 1966*Το Γ. στ© Ρέθυμνο το 
1971 , το Δ' στο Ηράκλειο to 1976 και το Ε'στον 'Αγιο Νικόλαο το 1981.
Τα πρακτικά όλων αυτών των συνέδριων έχουνε εκδοθεί σε 17 συνολικά ογκώ
δεις τόμους ( 3 το Α' 4 το Β', 3 το Γ,' 4 το Δ' 3 το Ε'), που αποτελούν . 
πολύτιμο οδηγό για εκείνον που θέλεινα παροσανατολι στ ε ί στα τελευταία πο
ρίσματα της ιστορίας για την Κρήτη.

Για το 1986, σειρά για την διοργάνωση του Συνεδρίου είχαν το 
Χανιά. Συγκεντρώθηκαν γύρω στους 350 ειδικοί- στην ιστορία, σρχαιλογία, 
λογοτεχνία , τέχνη , λαογραφία της Κρήτης, από τα πανάρχαια χρόνια ως 
τις μέρες-μας , για να παρουσιάσυον τα νέα ευρήματά τους, να συζητήσουν 
και να προβληματιστούν; . Το συνέδριο - όπως και τα προηγούμενα - διαιρέ
θηκε σε τρία τμήματα: Αρχαιότητα-·" Μέσοι χρόνοι ( Βυζαντινή εποχή και βε- 
νετοκροτ ία ) - Νεώτεροι χρόνοι ( Τουρκοκρατία και εικοστός αιώνας ). Το 
Α'τμήμα ( Αρχαιότητα ) συνεδρίασε στην αίθουσα του Εμπορικού και βιομη
χανικού Επιμελητήριου, ενώ τα δύο άλλα φιλοξενήθηκαν στις αίθουσες του 
Φιλοφογικού Συλλόγου 0 Χρυσόστομος ( που συνεργάστηκε στην όλη διοργά
νωση.

ΟΙ εργασίες διήρκεσσν μία εβδομάδα και το συνέδριο αφιερώθη
κε στη μνήμη του Ελευθερίου Βενιζέλου,για τα 50 χρόνια από το θάνατό του 
( 1936 - 1986 ). Ακούστηκαν ηολύ'ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, αναφερόμενες 
σε ποικίλα θέματα. Στο Αρχαιολογικό τμήμα επικράτησαν ανακοινώσεις σχε
τικές με την αρχαιολογία> τουν Μινωικών χρόνων. Στο Μεσαιωνικό τμήμα η πλει
ονότητα των ανακοινώσεων αφορούσε θέματα της εποχής της ενετοκρατίας. Στο 
Νεολλενικό τμήμα , ακούστηκαν ανακοινώσεις σχετικά με την κοητική διάλε
κτο , με την Κρητική Λαογραφία, με την κρητική ιστορία, με τους κορυφαίους 
Κρητικούς λογοτέχνες Καζσντζάκη, και Πρεβελάκη. Την τελευταία ημέρα του 
Συνεδρίου ακούστηκε εκτενής ομιλία της καθηγητρίσς κ. Λίλης Μακράκη με 
θέμα Η δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Κρήτη , που διαφώτισε πολλά 
σημεία της δράσης του μεγάλου πολιτικού πριν από την έλευσή του στην Ελ
λάδα. Στο πλαίσια τον συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη στο σπί
τι που γεννήθηκε ο Βενιζέλος στις Μουρνιές, και στο Μουσείο της Επανάστα
σης του 1905 στο Θέρισο, όπου και κατατέθηκε στεφάνι. Στεφάνι κατατέθηκε 
και στο Ακρωτήρι, στους τάφους των Βενιζέλων . Οι τοπικές αρχές, αλλά και 
η Εκκλησία , περιποιήθηκαντους Συνέδρους με φροντισμένες δεξιώσεις και 
σ'όλους δόθηκε η ευκαιρία να επαινέσουν την κρητική φιλοξενία. Ιδιαίτερα 
τονίστηκε η παρουσία πολλών νέων επιστημόνων - στην πλειοψηφία τους Κρητι
κών - που έδειξαν την αγάπη τους για τον τόπο τους και αποτελούνε την κα
λύτερη εγγύηση για τη συνέχεια των ιστορικών μελετών γύρω από την Κρήτη 
που θα διαφωτίσουν πολλές πλευρές της ιστορίας της, που παραμένουν; ακό
μα άγνωστες. Ευχομάστε σύντομα να εκδοθούν και τα Πρακτικά του Συνεδρίου 
ώστε να εκτιμηθούν καλύτερα τα στοιχεία που παρουσιάστηκσν στις ανακοινώ
σεις.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

( Επιμέλεια Πολύδωρος Γ. Κσρσλης )

Γ Α Μ 0 I :

Στις 6.9.86 έγινε στην Αθήνα ο γάμος τη§ Φαχρώς, Αθαν. Καλσ-
μηόκη ( Το γένος Μαρίας Φώτη Παπαδάκη ) με τον Γιώργο Λαφη.

Στις 13.5.86 έγινε στην Αλεξανδρούπολη ο γόμος της Θεοδο
σίας Δημ. Βογιατζάκη ( το γένος Πλουσίας Λινοξυλάκη ) με τον Παναγιώ
τη Δεμερτζή.

Στις 27.5.86 έγινε στην Αθήνα ο, γάμος του Χάρη Μυρ. Γιαν- 
νακάκη με την Ελένη Γ. Φωτάκη από τα Χανιά*.

Στις 30.12.86 έγινε στην Αθήνα ο γόμος του Νίκου Χρ. Κανε-
λόπουλου ( το γένος 'Αννας Νικηροράκη ) με την Ανδρομάχη Σηύρου.

Γ Ε Ν Η Σ Ε Ι Σ :
Στην Αθήναγέννησε η Κλεονίκη Mux. Βεργούδη ( το γένος Μιχ. 

Τρουλινού ) κοριτσάκι, .
Γέννησε στην Αθήνα η Ελένη Χαλαμπσλάκη ( το γένος Αριστείδη 

Χριστέα ) σγοράκι.
Γέννησε στην Αθήνα η Βαρβάρα Mux. Κόππα ( το γένος Mux. Κα- 

σωτάκη ) αγοράκu.
Β Α Π Τ Ι Σ Ε Ι Σ :

0 Χαρίδημος xau η Μαρία Σηιθάκη βάπτισσν στην Αθήνα την 
κόρη τους Kau την ονόμασαν Φuλuώ.

0 Muχάλης και η Βαρβάρα Κόππα βάφτισαν στην Αθήνα τ© γιο 
τους και τον ονόμασαν Κώστα ( εγγονάκι του Κασωτομίχάλη ).

Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν Ε Σ  :

Η Ιωάννα Αντ. Καρατζή ( το γένος Μαρίας Στρ. Τρουλινού) 
αρραβωνuάστηκε στην Αθήνα με τον Θρασύβουλο Mπάγuo.

0 Τόλης Τσακίρης appaβωvuάστηκε στην Αθήνα με την Χρυσού- 
λα Μυρ. Γισννακάκη.
Μ Ε Τ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ  :

0 Γεώpγuoς Mux. Αποστολάκης μετατέθηκε από το Δημ. Ταμείο 
Ρεθύμνης στο πρώτο Δημ. Ταμείο Χανίων.

Ο XoxgyoQ Μανώλης Κων. Μομαλάκης μετατέθηκε από το Βόλο 
στο Γ.Ε.Σ.στην Αθήνα.

Η Πόπη Εμμανουήλ Μαμσλάκη ( το γένος Εμμ. Γιαμαλάκη ) με
τατέθηκε από υπηρεσία του υπουργείου Εθν. 'Αμυνας στην Λάρισα στο υ
πουργείο Εθν. Αμυνας στην Αθήνα.
Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ε Σ :

0 Ερέτης Εμμ. Mux. Αποστολάκης προήχθε σε πρόεδρο Ερετών* 
Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  : ;

Ο Μιχαήλ Γεωρ. Μαρκάκης διορίστηκε ως καθηγητής στα Τε
χνικά λύκεια Ρεθύμνης.

0 Σοφοκλής Μιχ. Βασιλάκης εξελέγη Παμφηφεί και διορίστηκε
ως καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης.
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H Καί τη' Δήμου ΛινοΕ,υλάκη διορίστηκε στην Εθνική Ασφαλι
στική Εταιρεία Ηράκλειου Κρήτης.

Α Ν Ω Τ Ε Ρ Ε Σ  Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ :

Η Ευδοκία Σημ. Σιμιγδαλσ το γένος-Μαρίας Λινοξυλόκη αωού 
έλαβε το πρυχίο της από τη Σχολή Νηπιαγωγών της Αθήνας , βρίσκεται 
ήδη στο Λονδίνο για ανώτερες σπουδές.
Μ Ε Τ Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ :

Η Ευτυχία Ζσχας?· Καφαλάκη μετεγράφΛ από Ιατρική Σχολή 
Ιταλίας στην Ιατρική σχολή Αθηνών.

ΝΊΈΛΙΚΑΝΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η φωτογραφία έχειχρο- 
νολογία 1922. οι εικο- 
νιζόμενοι πρέπει ν'α- 
ποτελούσσνε ένα μέρος 
της νεολαίας του χω
ριού την εποχή εκείνη.
'Ορθιοι: Από αριστερά 
προς δεξιά Κωστής Φω- 
τάκης, Μανώλης Βασι- 
λσκης , Σίρατής Τραα
λί νός,
Καθιστοί: Νίκος Α. 
Ζ^άκης, Ηλίας Κανδυ- 
λάκης.
Σημερα όλοι βρίσκονται 
στη ζωή και πάντα ο Θε
ός να τους δίνει χρόνια 
καλά. Η φωτογραφία είναι 
του Στρατή Τρουλινσύ , 
Αναμνηστική.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

'Οπως διαβάσατε σ'άλλες στήλες του περιοδικού μας, για 
την Κρητική βραδιά που έδωσε ο Αγιογαληνιώτικο^ σύλλογος μας της Α- 
θήναςστις 10 Αυγούστου του περασμένου χρόνου, δημοσιεύουμε μερικές 
φωτογραφίες την ώρα του σερβιρίσματος με το σύστημα SELF SEPVICE.
Τις φωτογραφίες αυτές μας έδωσε ο Γιάννης Χαρ.Μπάγιαρτάκης. Στο σε
ρβίρισμα βοήθησαν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν πήρε ο φακός. Στην 
τελευταία φωτογραφία ο Γιώργος Μπαγι&ρτάκης με την αδελφή του Ανα
στασία Μσυρο1ξού«0υλ©υ και την κόρη του, είναι από τους τυχερούς της 
Λαχειοφόρους αγοράς .



Στις 8 f του περασμένου 
Δεκεμβρίου έφυγε από τον 
κόσμο αυτόν η παλιό αρχό
ντισσα της Αγίας Γαλήνης 
η Κατίνα Κοσμά - Λινοξυ- 
λσκη. Η Κοσμόδαινα , ό
πως την έλεγε ο πολύς 
κόσμος, που _την ήξερε, 
δεν υπήρξε μόνο καλό σό*> 
ζυγός,πονετική και



28

υπέροχη Μάνα, αλλά και. ένας αγωνιστής γενναίος στα μαύρα χρονιά της 
πατοχής. Και από την άλλη μεριά, δεν ξεχνούσε ποτέ να βοηθήσει, οποίον 
είχε κόποta ανάγκη είτε συγγενής, είτε δLκoς , γνωστός ή ακόμη και 
ξένος στρατοκόπος. 'Ητανε πάντα η Καλή Σαμαρείτισσα .

'Εσβησε γσλήvLa η Κοσμάδαινα γιατί ευτύχησε να δει σωστά 
αποκαταστημένα τα πέντε παιδά της, να δει εγγόνϋα και δισέγγονο,να 
δει γύρω της όλον αυτό το κόσμο που την αγαπούσε kol που
τόσο πολύ και εκείνη είχε αγαπήσει.

'Εφυγε για πάντα η Κοσμόδαινα από την Αγία Γαλήνη τραβώντας 
το δρόμο της αιωνιότητας. Μα εγώ πιστεύω πως κανείς δεν θα την ξεχύ
σει και πάντα θα έχουνε κάτι καλό να πούνε, κάτι σαν και αυτό που εί
πε ο Μεγάλος ποιητής:

Πού να'σαι άγγελε γλυκέ 
μουλείπει η συντροφιά σου.

Ας είναι ελαφρό το χώμα που τη σκέπασε.
'Ενας φίλος.

Αλέξανδρος Ταμπουράκης

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Του Γιάννη Νικ. Τυροκομάκη για τον Γιώργο Μουζουράκη.

Ως μπεγεντό ο βασιλιάς 
στη γλάστρα το διατσέντο 
έτσι .σε μπεγιεντ ήσσμε 
Μουζούρη. κάτεχέτο .

Παίξε Μουζούρη μερακλή 
κι εγώ κρασί θα πίνω 
και τ' αλμπατάκι,το Γιαννιό 
παίζει το μαντολίνο.
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

- 'Ολσυέ τους αγαπητούς φίλους και συγγενείς που συμμερίσθηκαν στο 
πένθος μας και με τηλεγραφήματα , τηλεφωνήματα κ.λ.π. , μας συλλυπή- 
θηκσν για το θάνατο του αγαπημένου μας

^ΜΑΝΩΛΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ 
τους ευχαριστούμε θερμότατα.

Η γυναίκα του Ευαγγελία , τα παιδιά του Μιχάλης και Γρή
γορης, ο πατέρας του Μιχάλης, τ'αδέλφια του Αναστασία και Μιχάλης 
Παπαδογιάννης και λοιποί συγγενείς.

- 'Ολους τους αγαπητούς φίλους και συγγενείς που συμμετείχανε στο 
πένθος μας και με τηλεγραφήματα , τηλεφωνήματα κ.λ.π. ρας συλλυπήθη- 
κσν για τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου - μητέρας - γιαγιάς

ΚΑΤΙΝΑΣ ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ
θερμό ευχαριστούμε.

0 σύζυγος Κοσμάς τα παιδιά Δήμος - Χρυσούλα Λινοξυλάκη,
Πλούσια - Δημήτρης Βογιατζάκης, Κώστας Καίτη Λινοξυλάκη, Μαρίκα - Σι
μός Σιμυγδαλάς, Ευαγγελία Σπυριδάκη, τα εγγδνισ , λοιποί συγγενείς.
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Ο Τ Σ Α Γ Κ Α Ρ Η Σ
Δεν έκανε μόνο το Τζαγκάρη μα έσφαζε -που κι οζό για νσ βγάνει, 

κστι τι και να κάνει, το σπλινογάρδουμο να το φήση στα κάρβουνα ο Λι- 
νόξυλος Kat να πιούνε κανένα κρασάκι. Ποτέ του δεν έκατσε αμοναχός του 
όλο και φώναζε κανενούς φίλου· του . Απής θελα φάνε το μεζέ, ήτανε πλάι* 
το ντουκιάνι του Κοσμά καϋ παραγγέλνσνε τον καϊμακλή κσβέ των-ν-επίνανε 
ρουφιχτό κι από σιγά-σιγά με το κομπολόι* να κατακυπά, να στρίφνουνε και 
το μουστάκι τόνε να γίνεται τσενκελωτό.
Με καιρό όμως εβρδντηξε την πόρτα του Ο χάροντας και, τ^άρπαξε το Μανώλη 
του, πάντοτε ένας λεβέντης ντελικανής.

Χορευτήςιο καλύτερος του χωριού.
Τραγουδιστής1έσφαζε με το τραγούδι του,
Δουλευτής;μέρα νύχτα στους δρόμους για σφαγάρια.
Καλωσΰνη ; ποτέ του δεν εκακομίλησε αθρώπου.
Χουβαρντάς; τούλεγενε ο πατέρας του εσένα αίφνης δεν θα πιάσει πο
τέ τσι η παραθιάσου άθο.
Νοικύρης; ολομόναχος του έχτισε στα μνήματα το σπίτι του.
Καθημερινοστόλιστος με φουσκωτή γκυλότα χακί κασμιρένια με αδιάβρο

χα καλογιαλισμένα στιβάνια που τάσαζενε αμοναχός του. Πολλές φορές εγρύ- 
κουνε το τζαγκάρη κι ελέγενε: Δεν εμπόριενε αίφνης δηλαδή νσ τον σφίσει 
ο Θεός να πατή τη γής, μόνο το-ν-ήθελε στον ουρανό να καμαρώνει τσιχάρες 
του^

Δεν θα αραδιάσω πολλά γιατί δε θέλω για ναναθιβάνω πράματα που θα 
φέρουνε λύπη στσι ζωντανούς γιεδικούς του. Πέντε χρόνια περάσανε για νσ 
σηκώση κεφαλή ο τζαγκάρης και ούλο το χωριό το-ν-ελυπούντανε που δε-ν-του 
περνούσε ο καϋμός. Μιά αποκρέ όμως το-ν-έπιασε ο Παπαγιάννης πούτανε δι- 
κολογιά και του λέει: Ξάδερφε Γιώργη πολύ κάνης το και πρέπει να συλοϊστής 
πως έχεις κι'άλλα κοπελιά. Και να σου πω και ένα πράμα; Την αρχή οι χωρια
νοί ελυπούντανε μόνο το Μανώλη · μαδάμε τα τσάπχισ σου εντακάρανε και λυπού- 
ντε τ'άλλο σου κοπέλια.

Μσνδε σε χορούς τ'αφίνής να πατήσουνε μουδέ καλά-καλά να κάνουνε 
μνια γειτονική! *Ηντα θελα-κανει ο τζαγκάρης , ακούσε το Παπα. Μια κειτα- 
νε κοντά η Τυρινή Αποκρέ πήρε τσι κοπελιές του και πήγαινε βτο χορό που 
γίνουντονε στ'σλμπατομύρο το καφενέ!

Τ'αλμπατάκια πέζανε λύρα και^Μαντολίνο πεντοζάλι σιγανό και χιάσανε 
στο χορό θυλικοί κι αρσενικοί. Αρχίσανε τσι μαντινάδες κ ελεγε ο πασα είς
τον πόνο του γη τη χαρά του.

Σε μιά ουλιά σηκώνεται ο τζαγκάρης κι αρχινά τσι μαντινάδες κι ήτο- 
νε τόσονά λυπητερές που γύρου-γύρου στο χορό εγροίκας πολλούς κι αναστου- 
λουχούσανε, κι αναγκστήκανε τ'αλμπατάκια και στέσανε το παίξιμο. Δεν μπο
ρώ ν^αναστορούμε ούλες τσι μαντινάδες μα λίγες που αναστορούμε θα τσι γρά
φω, κι ας με συμπαθήσουνε κείνοι να πούσανε στο χορό κείνονά τοτεσάς. Αλ
λά αν θυμούντε κι όλλες^σς τσι γράφουνε στο περιοδικό μας Αγία Γαλήνη μ' 
αξίζει τον κόπο.

Τραγουδά λοιπόν ο τζαγκάρης και λέει:
Από τα τόσα τύρανα, που τάχουμε οι καϋμένοι, 
καλιέ(ϋανε μα το θιό, νάμαστε πεθαμένοι.
Βλαστέ μου δεν θα ξαναδείς , το φως και τη-ν-ημέρα, 
τσ-ν^ήλιο απού τσ'ουρανούς,, το δροσερό-ν-αέρα.
Ορη βουνά επέρασες, κι άγρια λαγκάδια,
και ποταμούς ολδθουλους, με τα νερά κρυστάλια.
0 κάτω κόσμος είν κακός, γιατί δεν ξημερώνει,
γιατί δεν κράζει πετεινός Λ δε κελαιδεί τ'αηδόνι.



Κι ο Κοτζής τούηενε δυό-τρείς μαντινάδες, μα θυμούμε μονο μνι,ά.
Ο πάνω κόσμος είν' καλός γιατέχει πρασινάδες,
0 ήλιος κάθε ταχυνή, λιάζει τσι κομινάδες.

Φεβρουάριος 1987.
Μσνούσος Φ. Παπαδάκης

0 Χ Α Τ Ζ Η Σ

Μπόλικοι από τσι παληούς θ'αναστορούντε το Χατζή και, λιγοστοί θα 
κατένε τη στόρησήν-του

 ̂ρ  Χατζής ήτονε Σψακιανός, και κατά^που λέγανε εκαφουρεύοντονε πρέπως 
καμία κοπελιά, τονενοιώσανε οι δικολογιές τσι, που τον εκοντομουρισανε 
κ'έδωκε των αμαθιώντου. Ε πούλησε στα Σφακιά φιρί-φίρί το πράμα ντου κ ι έ- 
γκαφε χωρίς να κατέχη κανείς . Οθε μπού πήρε. Δεν επήγε πρέπως κ α ι πολλ' 
α,Λλάργω γιατί τ'άσπρα ντου ητονε λιγοστά. Δε νεμπορενε όμως να ξσναγια$ύρ6ΐ 
στα Σφακιά γιατίΐανε και μιά ουλιά κουρκοι^άνης και τσάρθε στον Άη Γαλή
νη που κάτεχε δυο - τρεις φαράδες. Το ήνταχε διάξη ο Χατζής στα Σφακιά 
τόπανε οι ψάραδες μαδέ τσινιαζε γιατί δεν ητονε καμία βρωμοδουλιά.

0 Μπαντινομανώλης έλεγενε πως τον εσφίξσνε φιου τα Σφακιά γιατί επο- 
λυξάνοιγε μνιά κοπελιά οντενε πήγαινενε με το πλουμιστό μπροσόμι k c u  το 
γιγούμι στη βρύση να το γιομίση κρυγιό νερό. Γιαυχό τον εσφίξανε τσι κο- 
πελιά^το δίκολδϊ και σα δεν είχε πως το κόμη έφυγε και δεν εξαναπήτησε 
μπλιό σε κείνουσάς τσι τόπους. Οντε ήρ·Λ·ε λοιπό στον Αη Γαλήνη κείνηνά 
που τόνε-κατέχανε τον ερωτήξανε.

#Ηντα &ά Μανώλη «, δε-Κ-έκανες Οθε pttia που πήγες; Οι λέει ο Χατζής 
καλούτσικα τόνε μπρε μόνο μου . ποκάμανε τα ριάλια κι ίσα - ίσα πούχα το
κηρά μου και πήρα τη στράτα για νάρθω επαέ. Καλά το ,χαμες μωρέ Μανώ
λη , όμως πέμας εδά οθε μπου πήγες; γιατί χαντούμε πως έλειφες κάνα χρό
νο . Επήγα μωρέ κοπέλια οθεγκιά που γεννήθηνε ο Χριστός. Δηλαδή Μανώλη 
επήγες στ6 Χαχζηλίκη; Ναι μωρέ, Μανώλης επήγα καχ Χατζής εγιάγυρσ. Από 
τότεσάς του κόλησε Χατζής

Αυτός βέβαια δεν επήγαινε πλιά πέρα από το Κάστρο και του ράγανε 
στη πρέφα τσυ παράδες του. 'Εδωκε λέει κάτι τί σένα Ντυμπακιανό Κυρατζή 
και τον έφερε σάμε το Πύργο κιαποκιά εσάλεφενε άμμο άμμο κι εκόπισσε 
στον Αη Γαλήνη. Από παέ κι επέρα δα ξεκινά του Χατζή η ιστόρηση που τό- 
νομά του ήτονε Μανώλης Μαλανδράκης που δε θα ξσνακουοτή μηλιά παρά μόνο 
οντενεπόθανε, το γράφανε στο ξύλινο σταυρό και το μάθανε ούλοι.

„ Αρχήνοιξε στον Αη Γαλήνη κέκανε το φαρά με μερτικό στ "'άλλα φαροκάΐ- 
κα. Οτι μερϊΐκό έπερνε τη ταχυνη ομπανέ δεν είχε τσεντέσιμο γιατί τά-
πινε 6του Κανδηλάκη το μαγέρικο πούχενε καλό μαρουβά. 'Υστερα του πήρενε 
ο Φώτης μια φαρόβαρκα και διό τζίμες δύχτια μα δεν είχενε ορτάκι και δεν 
έκανε καλιμέντο. Ετσά παντόνιαρε τη ψαρική κέκανε το βαρκάρη γη και τον 
εργάτη στη θάλασσα οντε-ν-ήρχοντονε κιανένα κα'ίκη με τσι πραμάθειες τω 
μαγατζατόρω τ'Αη Γαλήνη.

Τότεσάς εμπήτησενε ο πόλεμος στη Μικρασία και γιαγύρσνε ούλοι οι 
Στρατιώτες κοπιάσανε ξανά ο πάσα εις trj δουλιάντου. Ετσά και ο καφαλά- 
κης πούτονε από του Κσυσέ μα· γραματιζούμενος εξαναντάκαρε πάλι τη-yopxa- 
κιά με το Μσμαλογιώργη.Σα καλός έμπορος και^για συμφέρο του μαγαζιού ε- 
σκέφθηκενε να φέρη μνιά βάρκα απου το Πειραιά να φωρτοξεφοοτώνει τσι δι- 
κιέ^ πρφαθιές .

Εουλογούντονε όμως, πιος θα τη-ν-έχει^έγνοια και να τη δουλέφη κΐδ- 
λας#Εσκεφτηκενε to Χατζή του φωνιάζει και του λέει, Χατζή , ντουοοΟνχί-
ζω να φέρω μία βάρκοι-απαυ του Πειραίσ να τη-^ν-έχω μόνο για ίοκόικδ μόο 
μαγαζί ·και θέλω να μου πεις α μπατσάρεσε να τη κατααχένεις και να φο- 
ρτοξεφωρτώνης κάθ3 που βάρχετε καίκι.
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Να μου ιχης κήντα λογιό^το βάνεις ετουλόγου σου αμέντες, ̂ γίν ν α .τχην
σάξσυμε πράμα που να μεταϊδούμενε ύστερα . Asst ο Χατζής: Γιάννη καλά το
ντουσούντισες μόνο να μη πάρης καμιά παληόβαρκα που νακάνειτζερεμέ στα 
πράματα. Νάναι του κονΐθισύ και μαϊτζέβελη και να κρατήξη και καιρό.
Και πόσο λες Χατζή να'παραγγείλουμε να χωρεί; Μα λέω Γιάννη να μην είναι 
πάνω απο 40 καντάρια για να μπορούμε το χειμώνα να τη σέρνουμε με τα ξυ
γκομένα φαλάγγια πεντέξε νομάτοι όξω. Κι οντε θανσι πατημένη με πράματα 
να την προκαθίζω στην αμούτσα να μπορούνε οι γιεργάτες γη βαρένε, γη α- 
λαφράνε τα πράματα να τα βάνουνε στη ράχητονε. Ετσσ που μου Λες Χατζή 
θα διάξω μαποκιά και πέρα ξάσου.

Τα λαμπρόσκολα έφτάξε το κάτεργο του Σιαμπολή Τρικάταρτο και με 
6Ταυρούς κιέσερνε ντη βάρκα. πάη ο Χατζής μένα βοηθό τηπήρανε, τη φορτώ
σανε γιαμιάς και ντράκαρε το ξεφρρτω μα του καϊκιού κήντα δεν ήχε τ'αμπα- 
ριντου. Φασούλες, ρυβύθια, φρύσες, ρύζι, ζάχαρη, φτωχογιάννη, στάρι, αλεύ
ρι , τσιμπρα£λα5. πούκανε Ψωμί σαν το χασέ, κεραμύδια, σίντερα τω χαρκιάδω, 
πίταλσ/ μηαγιάδες και πολλά, άλλα. Απής εφόρτωσε το κάτεργο λάδια στσ-ξυ- 
λοβόρελα και χαρούπια εσήκωσε άγκυρα άπλωσε πανιά και σταυρούς , ετα- 
ράξενε ο καπετάνιος μια γαλανή πετσέτα για χερετούρα κι έβαλε ρότα για το
Πειραιά

Ερωνιάξενε ο Καψαλάκης του Χατζή και του λέει: Χατζήπως σου φαίνεται 
η βάρκα; Πρώτοπρόμα Γιάννη μόνο να πάρης μπαρούμες να τη δένω αρόδο να 
μην μπαίνουνε τα κοπέλισ να τη χτυπούνε στσί πέτρες, Καλά Χατζή τούτανά 
που γυρεύεις θα στα δώσω, μόνο σε θέλω να σου πω, πως είπενε ο τελώνης 
να τσι δόσουμενε ένα όνομα για να μας-ε-δώση νούμερο.

0 Καψαλάκης ήθελε να πειράξει το χατζή να του κόμη κασκαρίκα και του 
λέει. Χατζή λέω να γενής εσύ σάντουλος. Οι Γιάννη κσλιάχω να μου λείπει. 
Οί, Οί Χατζή σ'αφήνω στην ε?.ά σου. Σχριφογυρίζητο ο Χατςής απού παέ στρι- 
γορυγίζητο από κε, μπήκε σε μεγάλη συλοή, μα δεν αποφάσιζενε ήντα όνομα 
να βγάχη· πάη και λέει του Καψαλάκη· Γιάννη δεν βρίσκω ζάβαλε όνομα να 
βγάλω τη βάρκα μόνο πέμουτο σύ να γράψω.

Λέ,ει κιας ο Καψαλάκης: Εγώ θα σου πω Χατζή πως να τη βγάλης και 
θα σου. ηώ γιάντα θέλω το όνομα αυτό, μα δεν πρέπει να άνοιξης τη μπού
κα σου να το μολοήσεις, γιατί θα με ρεζιλέψης- Οι Γιάννη ποτέ στον αιώ
να μου δε θα βγάλω άχνα. Οντε ήμουνα Χατζή/ στη Μικρασία^μαμσ μνια αγα- 
πητικιά και τη λέγανε ΒΑΝΗ και για να τη θυμούμε πότε, λίγο, λέω'να βγάλ- 
λουμε τη βάρκα ετσά.

Εγρόψανε τόνομα στη Πλώρη καιπολλοί που κατέχανε τη κασκαρίκα που- 
ξσμώνσνε του Χατζή το ναρωτούσανε, Μα ίυτα όνομανε μπρε Χατζή τούτονα^ 
ματοθώ δε γκατέχω να σα σε ξέκαθαρίσω.Αναμάζωξε πάλι τα δύχτια και πριν 
να βροίΛήξη ο ήλιος επι'γενε βτσάσπες τάριχνε και έβγσνε που κοι ψαράκι 
για χαρτζιλίκι.

0 Καψαλάκης όμως που Ιαργουτού όπως είπαμε, είπενε του Χατζή να 
τη βγάλη ΒΑΝΗ , πιάνει τα κοΉέλια που πέζανε στην άμμο και τονελέει. Πά- 
ρτε μωρέ ένα δίφραγκο κι αμέτε να πάρετε 40 καραμέλες και θα βλέπετε ότι 
ώρα ξεπροβόλη ο Χατζής σπου τα δύχτια θα πιαστείτε απου τα χέρια θα γυ
ρίζετε γύρου-γύρου χορευτά και θα λέτε τραγουδιστά του χατζή τη Βάνη ... 
του Χατζή τη Βάνη... .και άμα δείτε το Χατζή να πηδά qrtou τη βάρκα στην 
άμμο θα σφίςετε γερό-γερά να χω; στείτε. Πάη γιαμια. ο Χατζής στο μαγα
ζί και λέει Γιά...Γιάννη ναλάξουμε τόνομα τσι βάρκας.

Γιάντα ̂ Χατζή εμένα μαρέσει,μα πέμου το λόγο κισνείνε σωστός να 
τ'αλλάξουμε, \ Οϊ , Οι Γιάννη να τάλάξουμε γιατί τα κοπέλια εφωνάζσνε
τραγουδιστά. του Χατζή τη Βάνη, του Χατζή τη Βάνη.

'Εχεις δίκιο Χατζή βγάλετηνε συ αλλιώς.
Τοτεσάς τη βγάλανε ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ.

Δεκέμβρης 1986 Ί1κ'-6 θο ^ π ο ό μ ε  m x 6 a c > i ̂ τ. παπαδ&,πς
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ TOY · ΜΑΝΏΛΗ ΣΠΥΡΙΔΆΚΗ
Αχ, αυτό το περιοδικό Άγια Γαλήνη___! Από την μία μέρια μας

δίνει χορό με τις διάφορες, χαρμόσυνες ειδήσεις από τη ζωή του χωριού 
μας, σηο την άλλη μας γεμίζει θλίψη με την αναγγελία του μισεμού για 
τον κά-τω κόσμο τόσων και τόσων Αγιογαληνίωτών που η παρουσία τους έδινε 
ομορφιά στην ΑΓιογαληνιώτικη ζωή. 'Ετσι σ'αυτό το τεύχος διαβάζουμε με 
θλίψη ανάμεσα στ 'άλλα και ..για το ταξίδι στ'ανήλια μέρη του ΜΑΝΩΛΗ ΣΠΥΡΙ- 
ΔΑΚΗ

Βαρύ το τίμημα και πικρόχολη η στιγμή για ν'αποχαιρετά κανείς 
ένα δικό τον άνθρωπο . 'Ομως αισθάνομαι χρέος τούτη τη σγιγμή και στερνή 
ώρα να του γράψω ‘δύο λόγια' σ'αυτή τη στήλη του περιοδικού ιον Συλλόγου 
μας Αγία Γαλήνη. 'Εφυγε ξαφνικά και γρήγορα ώστε το μικρό χωριό μας συ
νταράχθηκε με το χαμό του. 'Ετσι ο ψάλτης , ο τσαγκάρης , ο λυράρης, ο 
τραγουδιστής , ο γλεντιστής και ο χορευτής Μανώλης δεν υπάρχει πια στη ζωή 
Η Αγία Γαλήνη θα τον αναζητά πάντα.

Κυριακή ήτανε πρωί, στις Δώδεκα Οχτώβρη, 
που αποφάσισε ο Θεός, Μανώλη να σε πάρει.

Ο χάρος φάνηκε σκληρός, εφέτος στο χόριό μας,
Κι αχόρταγος εκτύπησε την πόρτα τη δική μας.
'Ητανε τόσο ξαφνικό , ούτε στα όνειρά μας, 
κι όλοι μας πιστεύουμε , πως θα βρεθείς μπροστά μας.

Κανένα^δεν εκούρασες, ούτε και λέξη είπες, 
όφν.οείόμως ανοιχτές , μέσ’ στην καρδιά μας τρύπες.

'Ησουνα λεβεντσθοωπρς , της ' γειτονιάς καμάρι, 
γιάυτό ο χάρος βιάστηκε, γρήγορα για να σε πάρεί.

Σπυριδάκη,θα σε θυμόμαστε , εμείς ενόσο ζούμε, 
γιατί κανένα σαν κι εσέ, δεν πρόκειται να βρούμε.

'Οσπσυ να ζούμε Θάχρυμε, Σπυριδάκη τ .'όνομά σου,
Οι φίλοι η γυναίκα σου; μαζί και τα παιδιά σου.

Και οι γλεντζέδες κλάψανε , Μανώλη το χαμό σου, 
που χάσανε τη λύρα σου, μαζί το χορατό σου.
Και το χόριό σου ολόκληρο , ήτανε στην κηδεία, 
ας είναι το χώμα σου ελαφρύ , κι η μνήμη σου αιωνία.

m i
.mm
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Πρώτη φωτογραφία 1980 βλέπουμε τον Σπυριδάκη ενώ τιαίζεϋ τη λύρα του - όπως 
πάντα - με το χαμόγελο.
Δεύτερη φωτογραφία 1981, Πατέρας και γιός απολαμβάνουνε το καφεδάκι τους 
στο καφενείο. Ο πατέρας 85 περίπου χρονών τότε και ο γιος 53. 0 Μανώλης 
με ελαφρύ μειδιάσμα καμαρώνει το γέροντα πατέρα του. Αλλα μήπως καμαρώνο
ντας τον σκεφτότανε, άραγε θα φθάσω και εγώ στα χρόνια του; Ο γέρος πατέ
ρας του σαν κάτι να συλλογίζεται. Τι άραγε; Πιστεύω οτιδήποτε άλλο εκτός 
χουότι μετά από πέντε χρόνια, και σε ηλικία 90 χρονών καιπλέον θα ζούσε 
για να θάψει τον γιο του , την μόνη του παρηγοριό , την μόνη του ελπίδα. 
Γι'συτό στο θάνατο του γιού του θυμάμαι που έλεγε δεν περίμενα να ζήσω 
για να θάψω τα παιδιά μου.

, ©g ήτο δε παράλειψη να μην,αναφέρω ότι ο,Μανώλης,πρόσφερε,έ
να κομμάτι απο το εαυτό του στο σύλλογό μας στην Αθήνα. Θυμαμαι οτι όσες
φορές ο Σύλλογος μας τον κάλεσε στην Αθήνα για να παίζει τη λύρα του, στα 
γλέντια μας ήρχετο αφιλοκερδώς για να μας διασκεδάσει και πάντα ρωτούσε 
με ενδιαφέρον να μάθει τα νέα του Συλλόγου. κώστας Κ. Λινοξυλάκης.

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ  Ε Ι Σ  Μ Ν Η Μ Η

- Η Ευτυχία Βεργαδή εις μνήμη του συζύγου της ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΑΔΗ προ- 
σέφερε το ποσό των δύο χιλιάδων ( 2.000 ) δρχ. στο Σύλλογο μας για 
την ενίσχυσή του.
- Η Μαρία Μιχαλούδη ( το γένος Μανώλη Μαρκάκη - Χαρκιά ) εις μνήμη 
του συζύγου της ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ προσέφερε το ποσό των δύο χιλιά
δων ( 2.000 ) δρχ. στο Σύλλογό μας για την ενίσχυσή του.
- Η Γεωργία Γεωρ. Φωτάκη εις μνήμη του πατέρα της Ευστρατίου Βεργα
δή ( Ζογσμπράκη ) προσέφερε το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ( 1.500 ) 
δρχ. στο Σύλλογό μας για την ενίσχυσήτου.
- Τα παιδιά του Κώστα Λινοξυλάκη - Τατιάνα και Ηλίας εις μνήμη της 
γιαγιάς των Κατίνας Λινοξυλάκη ' προσέφερσν το ποσό των τριών χιλιά
δων ( 3.000 ) δρχ. στο Σύλλογό μας για την ενίσχυσή του.
- Η Ευαγγελία Εμ. Σπυριδάκη και τα παιδιά της Μιχάλης και Γρηγόρης 
εις μνήμη του Συζύγου και πατέρα ΜΑΝΏΛΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ προσέφερσν το πο
σό των Δέκα χιλιάδων ( 10.000 ) δρχ. στο Σύλλογό μας για την ενίσχυ
σή του.
- Ο Κοσμάς κ. Αινοξυλάκης εις μνήμη της γυναίκας του Κατίνας προσέ
φερε το ποσό των δύο χιλιάδων ( 2.000 ) δρχ. στο Σύλλογό μας για την 
ενίσχυσή του.

Βιβλιοκριτική.
Μανώλη Γ. Πατεράκη: Τα ΠΙΤΕΡΑ ΤΣ" ΕΛΕΝΙΑΣ ( Κρητικά Διηγήματα ).
Αθήνα 1986. Σελίδες 196.

0 Μανώλης Πστεράκης από τα Ακούμια Αγίου Βασιλείου Ρεθύ- 
μνου μετά το πρώτο βιβλίο ΑΝΑΣΤΡΗΜΑΤΑ που εξέδωσε το 1985, προχώρη
σε φέτος , στην έκδοση του δεύτερου βιβλίου τον / με τίτλο: ΤΑ ΠΙ-
ΤΕΡΑ ΤΣ'ΕΛΕΝΙΑΣ ( Κρητικά διηγήματα ).

Σκοπός του συγγραφέα, είναι και πάλι, να ξαναθυμήσει τα 
παλιά και να χαρίσει λίγο γέλιο στον αναγνώστη, που ζει στο άγχος 
του σήμερα και την αγωνία του αβέβαιου αύριο- .

Με το δεύτερο αυτό βιβλίο του, ο Μαν. Πστεράκης, αν και 
ολιγογράμματος, και μαραγκός το επάγγελμα, κατάφερε να διασώσει και 
να καταγράψει πλούσιο λαογραωικό υλικό του Νησιού μας, μα προ πάντων 
να αποτυπώσει το κρητικο ιδιώμα, με την παλιά κρητική προφορά των 
κατοίκων του χωριού του και της γύρω περιοχής.
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To κρητικό γλωσσάριο nou παραθέτει στο τέλος του βιβλί
ου ̂ είναι πολύ βοηθητικό για τους μη Κρητικούς αναγνώστες.

Γενικό το βιβλίο αποτελεί ευχάριστο ανάγνωσμα για τον 
πολύ λαό, αλλά και σπουδαίο βοήθημα για το σοβαρό μελετητή του Κρη
τικού ιδιώματος, της λαογραφίας και των παλιών ηθών και εθίμων της 
Μεγαλονήσου , που σιγά.'-σιγό δυστυχώς, ξεχνιούνται και χάνονται με 
την πάροδο του χρόνου.

Πουλιέται στα βιβλιοπωλεία της Κρήτης, της Αθήνας και αλ
λού, και από το συγγραφέα: Μεσογείων 162 - Χολαργός ( 15561 ) - Τηλ. 
6510209. Ελευθέριος Γ .Δαφέρμος Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός.

Ν Ε Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Τ Ι Τ Λ Ο  
( Επιμέλεια Κώστα Λινοξυλάκη )

- ΖωΓ}ρή υπήρξε η προεκλογική κίνηση των Δημοτικών και 
κοινοτικών εκλογών σ'όλη την Ελλάδα, αλλά και στο χωριό μας στις 
12.10.86. ΟΙ χωριανοί μας παρηκολούθησσν με πάρα πολύ ενδιαφέρον και 
παρσδειγμστική τάξη την πορεία των εκλογών.Γενική είναι πάντως η 
γνώμη πως ο εκλογικός αυτός αγώνας ( μεταξύ των δύο συνδιασμών ) 
στις κύριες γραμμές και στους στόχους των κρατήθηκε μακριά από κομ
ματικές εμπάθειες.

Υποψήφιοι πρόεδροι στη. κοινότητά μας ήσσν ο Γιάννης Ν. 
Βεργσδής και Γιώργης Γεωρ. Κοτζσνάκης, Τα αποτελέσματα των εκλογών 
δημοσιεύονται σ'άλλη στήλη.

Η ευθύνη και τα προβλήματα που επωμίζεται το νέο κοινο
τικό συμβούλιο είναι τεράστια γι'αυτό πρέπει ν'σγωνισθούνε σκληρά 
γι'ένα καλύτερο αύριο για την κοινότητά μας. Δεν έχουμε λοιπόν παρά 
να τους ευχηθούμε πρόοδο και καλή επιτυχία στο έργο τους με τη συ
νεργασία και βοήθεια όλων μας.

- Με τις διατάξεις του Ν. 1262 εγκρίθηκε δάνειο για και
νούργια ξενοδοχειακή μονάδα [“'κατηγορίας με 76 κρεβάτια στους αδελ
φούς Αντώνη - Νίκο και Μανώλη Ιερωνυμάκη κόστους 82.000.000 δρχ.

- Επίσης στο Γιώργη Σφοκιανάκη εγκρίθηκε δάνειο για και
νούργια ξενοδοχειακή μονάδα Γ'κατηγορίας με 29 κρεβάτια κόστους 36. 
000.000 δρχ. Οι παραπάνω έχουνε ιδιόκτητα οικόπεδα,οι μεν πρώτοι μέ
σα στα γαυγιώτικα στου Βασιλογιάννη το λάκο, ο δε δεύτερος όπισθε.. 
της εκκλησίας τέσσερεις Μάρτυρες.

- Το τηλεφωνικό κέντρο ( Ο.Τ.Ε. ) του χωριού μας μεταφέ
ρθηκε στο καινούργιο ιδιόκτητο οίκημα τον περασμένο Αύγουστο και 
ύστερα απ'αυτό τοποθετήθηκαν αρκετά καινούργια τηλέφωνα σε σπίτια 
και επιχειρήσεις.

- Πρόεδρε Κοτζανόκη στα τέσσερα προηγούμενα χρόνια σαν πρό
εδρος της Κοινότητας ουδέποτε έκανες χρήση τον περιοδικού μας για 
προβλήματα της κοινότητας, όπουθα ήθελαν' συζήτηση - διάλογο, εκτός 
αν παραδεχθούμε ότι η κοινότητά μας δεν έχει προβλήματα, δηλαδή τα 
έχει λύσει όλα, οπότε δεν έχουμε παρά να εμφανιστούμε στην τηλεόραση 
στην εβδομαδιαία εκπομπή Απίστευτα και όμως αληθινά, σαν μία κοινό
τητα με λυμένα όλα της τα προβλήματα.

- Μεγάλη τιμή για την Αγία Γαλήνη , η Ναυτιλιακή εταιρεία 
Ηρακλείου ΟΙ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ τον περασμένο χρόνο απόκτησε ένα ακόμα 
νέο - Οχηματαγωγό και δρομολογήθηκε την άνοιξη τον ίδιο χρόνο στην 
γραμμή Ηράκλειο - Πειραιά - Ηράκλειο. Μεταφέρει άνετα περίπου 100 
τριαξονικά φορτηγά και 180 Ι.Χ. αυτοκίνητα.
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Ot Ηρακλειώτες το ονόμασαν ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΉ. Αξίζειένα μεγάλο 
ευχαριστώ στους Ηρακλειώτες για την προτίμησή τους, νσ βαφτίσουν το 
νέο τους απόχτημα με το όνομα του χωριού μας ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ.

- Το περασμένο καλοκαίρι ο Δημήτρης Μαυροχύστας με την οι
κογένεια του εγκατέλειψε την Αθήνα και εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο 
Κρήτης. Στο Ηράκλειο άνοιξε Σχολή Κρητικών χορών.

- 'Οποιος δεν άκουσε ποτέ την ιστορία μετ'Αρσπάχη του Ναυ
άρχου μας Μανώλη Σταματάκη, αλλά και άλλες ιστορίες που αναψέρονται 
σε κατοίκους του χωριού μας, μπορείτε ν'αγοράσετε το βιβλίο Κρητικά 
Διηγήματα ΤΑ ΠΙΤΕΡΑ ΣΤ'ΕΛΕΝΙΑΣ Του Μανώλη Πατεράκη, Θα το βρείτε στο 
γραψείο του Συλλόγου μας1από τον ίδιο στο τηλέφωνό του 6510209.

Χ Ο Ρ Ο Α Π Ο Σ Π Ε Ρ Ι Δ Ε Σ
Του Μανώλη Πατεράκη

Αξιέπαινη η προσπάθεια που γίνετομ κάθε χρόνο τέτοιο 
καιρό από δραστήριους ουμπατρώτες μας , που κάνουνε τις χρονιάτικες 
χοροεσπερίδες των Κρητικών Συλλόγων, κάθε χωριού και τόπου κι είναι 
προς τιμή τους , γιατί θέλει κόπο και χρόνο.

Σκοπός κάθε Συλλόγου είναι ν'ανταμώσει τους χωριανούς , 
που κάποιες ανάγκες τους αποξένωσε. Και ανάμεσα σ'ένα μεζέ και μία 
κούπα κρασί, να ιδωθούνε , να πούνε δύο κουβέντες. Νάναστωρηθούνε τη 
ρίζα τους , τ" σναθρωχρίκια τους, τα περασμένα του χωριού, που ζούσαν 
κι εγλεντούσανε οι πατερόμανάδες τους σε παλιούς καιρούς, να
ψυχαγωγηθούν και νσ κάνουν ένα τσαμπί χορό. Κι ο κόσμος πάει για
τί διψά μία τεθ'αντάμωση. Πετυχαίνει όμως ο σκοπός του Συλλόγου ; 
ας το δούμε με πνεύμα συνεργασίας.

Οι περισσότεροι σύλλογοι κατά την φτωχή μου γνώμη ά..
. .στημάρω σωστά έχουν σαν αυτοσκοπό! Να φάει ο κόσμος να πχεί, να 
χορέψει κι ο σύλλογος ν'αυξήσει τα οικονομικά του ποικιλοτρόπως. 
Τότείθεωρούν;, πως έχουνε επιτυχία. Από μία πάντα σωστό και πρό
σβαρο' ναι μα δε φτάνει. 'Οταν λείπ'η πνευματική τροφή, γίνεται 
Φτωχό το περιεχόμενο. 'Οταν δεν πετυχαίνουμε να πούμε λίγα λόγια 
για την ιστορία του χωριού μας, της Κοήτης γενικότερα που'ναι η-πλου
σιότερη του κόσμου.

'Οταν λείπει το σπιθίσιο χωρατό που κάναν στα γλέντια 
του παλιού καιρού στα χωριά, να μάθουν οι νεότεροι και να θυμι- 
θούν οι γεροντότεροι, να ευθυμίσει ο κόσμος, λίγα πράματα πετυ
χαίνουμε, όσους καράδες, . και αν εισπράξουμε. Δεν φτάνει να 
γεμώσει το κέντρο ., που έρχονται με προθυμιά και δίψα α
κόμη και μή κρητικοί να δούνε να μάθουν' . Μα κάθονται σ'ένα τρα
πέζι , τρωγοπίνουν, ακούνπτοι, αμίλητοι, ν'σκούν μόνο οι περισσό
τεροι δίχως να συμμετοχή στο γλέντι.

Αποτέλεσμα να έρχεται γρήγορα η κούραση , ο βσριεστι- 
σμός κι η νύστα. Να μπαίνουμε σα ξένοι στην ταβέρνα και σα ξέ
νοι νσ φεύγουμε. Την επιτυχία ύστερα ακόλουθά η αποτυχία. Κοντά- 
κοντά συμπερπατούνε αυτά τα δύο, Γι'συτό βλέπουμε συνελεύσεις συλ
λόγων που δεν υπερβαίνουνε τους,20 ή 30, από τους 300 - 500 και 
700 που κατοικούνε στην Αθήνα - Πειραιά.

Μια προσεγμένη οργάνωση δεν βλάφτει. Πρώτα - πρώτα να 
μην βιαστούμε στις χοροεσπερίδες το σερβίρισμα. 'Ενα θερμό κι ευχά
ριστο καλωσόρισμα στην αρχή, μ'ένα λιγόλογο ακούραστο ιστορικό στα 
παλια,κι ύστερα ν'σνοίξει ο χορός, η, .σι το σερβίρισμα για φαγοπό
τι.

Στις διακοπές του χορού, ένα σπιθίσιο κρητικό σύντομο
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χωρατό και, πάλι χορός. Και. στο χορό , να μην αφήνουμε τη 
φροντίδα στους λυράρηδες, ούτε στο κάθε σκορποχέρι, που θέλει, να 
έχει» το προβάδισμα. 'Ενα καλά.οργανωμένο γλέντι, που να συμμετέ
χει, Ht ο τελευταίος α'__μπορούμε, θα κάνει, ευχάριστα και επιτυχε-
μένσ τα γλέντια.

Πλούσια είναικσι η ιστορία, η Λαογραφία, η Λογοτεχνία 
της Κρήτης σε βιβλία. Μι'ανακοίνωση, μία σύσταση, ακόμη κοι παρό
τρυνση αν θέλετε για την διάδοσή τους, ω ρελεί στη μάθηση κι είναι 
το καλύτερο δώρο.Με τη τηλεόραση μάθαμε να βλέπουμε και ν'σκούμε 
το πλείστον ξενόγλωσσα που μας σερβίρουν λες κι είμαστε στο Τέξας 
και ξεχνούμε τα δικό μας και τη γλώσσα μας ακόμα

Ας προσθέσω ακόμη το ενδιαφέρον πουπρέπει να έχει για 
τα μέλη του κάθε σύλλογος. Να'χειίπδανειστική βιβλιοθήκη. Να κάνει 
κατά καιρούς ομιλίες. Να είν'ενήμερος και να συμπαρσστέκεται σε 
μνιάν ανημπόριό του, έστω ηθικά αν δε μπορ'υλικά, σ'αρρώστια, γάμο, 
βάφτιση με την παρουσία του. Τότε οι Σύλλογοι θα γίνουν μαζικό με 
την συμμετοχή τωνπεοισσοτέρων . Μέχρι τώρα λίγοι τα καταφέρνουνε.

Ο ΣΚΥΛΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗ

Εύθυμο διήγημα του Μανώλη Πατεράκη.

- 0 Τοπάρχης βορές είχενε παραχωρήσει,τη θέση του μουσαφίρη τον Λύβα σα , 
νάτονε πρωτοξάδερφα γη μερωτικοίσυντεκνοι. Είχενε ςοφτάξει απο την αραπχια
και έκαιγε το τόπο σα το καμίνι στη βράση του , πουλυώνει τη πέτρα. Ανά
σα "όενέπαιρνες.
- Τ'αποσπάσματα βρήκαν αφορμή να δροσιστούνε στσ'ακρογιαλιές, με πρόφαση
νό πχιάσουνε κείνους που ρίχναν δυναμίτες, Και .... στο πέρασμά τους από
τα χωργιά, πενθοφορούσανε τα ορνιθοκούνελα, κι αναστέναζαν οι γ'άθρωποι.
- 0 Γερονυμος , ένας θαλασσόλυκος που' ’χεν αφήσει νάμι στη περιφέρεια 
τσ'Αγίας Γαλήνης για τη πονοψυχιά και συμπαράσταση στη Φτί.ιχολογιά.Στα 
γλέντια και τα χουβαρταλικιο του. Που.δεν τον σήκωνε *j ξέρα όξσ η υγρασία 
τοιθάλίσσας^ΐονε θώργιες μόνο στη στεριά , όντα ήθελε να δώσει ψάρι να 
πουσουνίσει, γη να γλεντήσει, και να πάρει δυναμίτη.
- Εδό 'χενε μέρες δεμένη τη βάρκα του στο μουράγιο τ'ακρολίμανο τσ'Αγίσς 
Γαλήνης και μουσαφίρης το γλεντούσε με τσι φίλουέ του στα ντουκιάνια κι
και από σπίτι σε σπίτι. Μωρέ σύγτ£κνε Γερόνυμε, του κάνει μια μέρα παρα- 
ξενεμένος ο Μαμαλοστοα/ρος, που εχτός τη συντεκνια ήτανε και φίλοι καρδια- 
κόί, 'Ηντα 'παθες κι είσαι ξαργός επαδό στο γούπατο με τη κάψα και λυώ- 
νεις σα το κερί, αντις νάσαι στο δροσό. Βαρέθηκες, τη θάλασσα και την ά
φησες μαθές ;
- Μνιά ιστορία σαν παραμύθι θα σου πω σύντεκνε Μαμαλόστσυρο και θα κατα
λάβεις.
- Για πέτο...
- Evajj, είχενεμνια βολά μουσαφίρη το μακρινό μερωτικό ντου σύντεκνο. Κι 
απής έφαγαν κι ήπιανε από απέρας, τσο'στρωσε η συντέκνισα να κοιμηθεί 
στη πεζούλα μνιάς κάμερας, που κοιμότανε και το μεγαλούτσικο κοπέλι του 
αντικριστό σε μνιάν άλλη.
- Χαμήλωσε το φυτιλι του λύχνου, τόνε καληνύχτισε και πήγε να κοιμηθεί με 
τον άντρα τζη , σ'άλλη κάμαρά.
- Το πρώτο πράμα, εκειό που κονέβει ο άνθρωπος είναι να ξανοίξει αν έχει 
τόπο να φύγει σ'ώρα ανάγκης και τόπο για την ανάγκη του. Κι'η κάμερα 'χεν: 
παραθύρι και πόρτα να δώση οξ'όντε θέλει.

- Τη νύχτα λοιπόν τούρθενε του σύντεκνου να κάνει το χοντρό του. Πάει στη 
πόρτα Μάτσα κότσο.Τη ξεμανταλώνει από το περότι για να πορίσει. Μα ως την 
άνοιγε θωρεί το σκύλο του συντέκνου του δεμένο στο παραστάτη να του δεί-
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χνει τσι δοντάρες αγγριγιεμένος! Γρρρρ... .Και σοραλίζει γέρα - γέρα, να
μην χυθεί στα πόδια*
- Ξανανοίγειτο παραθύρι για να πηδήσει-Ψήλα 'ναι θα σβολοθώ είπε. Να ξεπο
ρτίσει δε μπορούσε.
- Εσφύχτικε όσο μπορούσε ...Ζωρε θώργιενε. 0 ιδρώτας ρεβιθάτος τον έλουζε 
στη μούρη, μου δ'αναβόλεμα να γκλάκανε στη κάψα. 'Άλλο δε βαστούσε. Να 
τα χωνέψει δεν μπορούσε ... .Κι απής το ντουσούντισενισνι - μανι λύνει τα 
τσικουροβαστσγσ τσι βράκας του ξεσκεπάζει το κοπέλι, ξαλαφρώνει στο πλάϊ 
του, κι 'απόης το ξανασκεπαζει κι £-πήγε κι'έθεκε.
- Ταχεία - ταχεία 'γνωσε η συντέκνισα κι έπχιασε να σκηκώσει το κοπέλι
και να καταστέσειτα ρούχα. Μα όπως το ξεσκέπαζε απόμεινε ανάβδη για κεί
νο που 'δε..Σβουριχτή γλάκισε στον άντρα τσι και τον έγνωσε τρομαργιασ- 
μένη ο
- όόόόφου κακορίμαλε μα δεν είναι καλό πράμα τούτονα....Μαι εβακτιρίσανε 
σάϊτχα...
- 'Ηντα ,παθ§£μπρε γι/υαίκα και,κάνεις σα την παραλοησμένη;
- Ηντα να παθω καψουρι; το γλανι μας... Το γλανι μας εχεστικε απόψε, κι
έκαμε μια σκατ..οσά το χαβανόχερο.
- Ε'και γι'αυτό κάνεις ετσά,; Κοπέλι,είναι θα πολιόφαγε κι εστούμπωσε και
στον ύπνο του δεν θα το κατάλαβε, μόνο σώπα.
- Παναγία μου βοήθηξε μα δεν είναι από δικού ντου. Ετέθια σκατ.., δε ξα- 
νόδανε τ'αμάθια μου όσο χρονώ μαι, για σήκω κι απατό σου να ιδής.
- Επ§ίγανε μαζί και εζδε ο άντρ9ΐτση ® έγνωσε και ο μουσαφίρης σύντεκνος
που εκανε το κοιμησμενο μα γροίκα νε---
- 'Ηντα λες κι απατό σου σύντεκνε ; τον ερώτησε ο νοικοκύρης . 0^σκύλος σου 
φταίει σύντεκνε ! I κι 'οι τοκοπέλιυ ... 'Ηντα δουλειά χει ο σκύλος στη
μέση μπρέ;
- 'Οσο νά εζναι σύντεκνε δεμένος ο σκύλος στο παραστάτη,ετέθια σκατά θα 
κάνει το κοπέλι...
- Εδά κι Εδά σύντεκνε Μαμαλοσταύρο. 'Οσο 'ναι τ' αποσπάσματα 'παδά ξεπό
ρτισμα στη θάλσσσ δεν_έχει...ξυκάζεις εδά;
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΖΕΝΕΊΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ
ΓΑΛΗΝΗ
Μια πρόταση του 1966

Ε.Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

Ο Τόκης Ζενετός ( 1926 - 1977 ) υπήρξε πρωτοπόρος στην πολεοδομία 
και την αρχιτεκτονική .Σπούδασε στο Παρίσι όπου και πήρε το δίπλωμα από 
την ECQLE DES BEAUX ARTS , το 1954. Από τασπουδαστικα του χρόνια έδειξε
ιδιαίτερες συνθετικές ικανότητες και πηγαίο ταλέντο. 'Οταν επέστρεφε στην
Ελλάδα ( 1957 ) με τις πρώτες του κατοικίες δημιούργησε αίσθηση στην μετα
πολεμική Ελληνική αρχιτεκτονική σχολή,το έργο του, δεν περιλάμβανε μόνο

ίΜελέτη τουριστικής όνστττυξης Πλακια* Κρήτης: Τουριστική n o /ο> 
ί'σ ττού άποτίΑιϊται άπό εγκαταο xvGprqpKwc ατό ίοάχα,

v u  'Jrh/ άλ-Ιο^.ί re r-~7 tc: -ο·*
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συγκεκριμένες μελέτες συγκεκριμενωνέργων ( θέατρο Λυκαβηττού , κτίριο Φιξ, 
κτίριο ΑΠΚΟ , πολυκατοικίες Ηρώδου Αττικού κ.λ.π. ) , αλλά πρδτεινε και 
ηολεοδομικές λύσεις που πλησιάζουνε την σφαίρα της ουτοπίας.Αυτό φαίνεται 
καθαρά στα ρυθμιστικά σχέδια που ανέλαβε να εκπονήσει σε τέσσερεις περιο
χές της Κρήτης το 1966 ( Αγία Γαλήνη , Πλακιάς, Φαράγγι της Σαμαριάς , Βέ- 
γλα, Μάταλα ) καιστη μελέτη του για την Πόλη και κατοικία του Μέλλοντος.

Στηνμελέτη του για την Κρήτη διαφαίνεται το ζωηρό του ενδια
φέρον να εντοπίσει το ειδικά χαρακτηριστικά ( φυσικά και ανθρωπογενή ) της
περιοχής και να βασίσει πάνω σ'αυτά τις λύσεις. Σεβόταν την φύση και ερευ
νούσε μεφαντασία τις δυνατότητες που πρόσφερε η κάθε περίπτωση. Σεβότανε 
τον πολιτισμό τόσο τον παραδοσιακό όσο και τις σύγχρονες αξίες, που τις απο
μόνωνε. από τις επιφανειακές ή τις δευτερεύοσες που τείνουν να καταλήγουν 
σε μόδες. Η δουλειά του ήταν σύγχρονη τεχνολογικό και παράλληλα δενόταν 
με την παράδοση. Μ'αυτό το πνεύμα αντιμετώπισε ο Ζενετός την ένταξη των 
νέων οικισμών και των κτιρίων μεγάλης κλίμακας ( Ξενοδοχείων ) στο Κρη
τικό τοπίο.

Πρδτεινε αναρτημένες από τα βράχια κατασκευές ( βλέπε σχέδια )
και 'τεράστιους τεχνητούς αναβαθμούς - πεζούλες , που εξυπηρετούνται από 
ήπιες μορφές ενέργειας ( αιολική , ηλιακή ). Πιο συγεκριμένα . Για την Α
νία Γαλήνη είχε προτείνει -την δημιουργία σκαλιών στην πλαγιά , πάνω από 
cov παλιό οικισμό ( Βλέπε σχέδιο ), πάνω στα οποία θα κτιζόταν οι μονάδες 
κτιρίων , ώστε η επέκταση του οικισμού να προσαρμόζεται έτσι, με το τοπίο, 
να δένεται με τον παλιό οικισμό και να εξυπηρετεί λειτουργικά τις νέες α
νάγκες .

Αυτοί ήτανε οι πολεοδομικοί οραματισμοί του Τάκη Ζενέτου το 
1966 για την Αγία Γαλήνη. Δεν είμαι ειδικός για να έχω γνώμη αν η σημε
ρινή κατάσταση , 20 χρόνια αργότερα έχει κάτι το κοινό με τα σχέδια του. 
Λεπτομέρειες υπάρχουν σε περιοδικά της εποχής. ( Αρχιτεκτονικά χρονικά 
κ.λ.π. ) καιπιστεύω ότι θα άξιζε τον κόπο κάποιος ειδικός να ασχοληθεί με 
το θέμα και να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες από τις στήλες του 
περιοδικού

Υ Γ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η  
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ

Αφορμή^για το άρθρο αυτό^αποτέλεσε το συχνό ερώτημα του τί είναι το 
πνευμονικό οίδημα , που ξαφνικά μας χώρισε τα τελευταία χρόνια από αγαπη
μένους συγγενείς και συγχωριανούς.

Στα επιστημονικά ιατρικά συγγράμματα αναφέρεται ότι οξύ πνευμονικό 
οίδημα καλείται η αιφνίδια συσσώρευση ορώδους ή οροαιματηρ^ού υγρού στο 
διάμεσο πενυμονικό ιστό και στις κυψελίδες.

0 οοισμός αυτός , αν ανσλυθεζ , σημαίνει ότι στο εξύ πενυμονικό οίδη
μα τα πνευμονία γεμίζουνε ξσφνικσ από υγρά και ο άνθρωπος δεν μπορεί να
αναπνεύσει και σκάει.Αυτό συμβαίνειπιο συχνά σε άτομα που έχουν προβλήματα 
με την καρδιά του^ γιατί όπως όλοι μας ξέρουμε, η καρδιά λειτουργεί σαν α
ντλία , που παίρνει αίμα από τα πνευμόνια και το στέλνει στα διάφορα όργα
να ( νεφρά, εγκέφαλο, συκώτι κ.λ.π.)

Είναι όμως δυνατόν ν'εμφανιστεί και ξαφνικά, χωρίς να έχει προηγηθεί 
καμία προειδοποίηση , αν για κάποιολόγο, η καρδιά φορτωθεί απότομα με παρα
πάνω δουλειά όπως π.χ. από βσρειά σωματική προσπάθεια", από πολύ φαγητό ή 
οινόπνευμα , από ψηλή αρτηριακή πίεση, από έντονη συγκίνηση κ.λ.π.
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Αμέσως θα γεννηθεί το ερώτημα: Και πως έτσι.· στα καλό καθούμενα; 
Εδώ θα πρέπει, να πούμε ότι, τις περισσότερες φορές υπάρχει κάποια αλλησιτία 
που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε δώσει κανένα σημάδι , για την ύπαρξή 
της. Ο οργανισμός κατάφερνε να διατηρεί κάποια ισοροπία και ο άνθρωπος δεν 
είχε κανένα ενόχλημα ή είχε μικροενοχλήματα τα οποία δεν είχανε αξιολογη
θεί ούτε από τον ίδιο ( *ώχ αδερφέ , δεν είναι τίποτα ), ούτε και από τον 
γιατρό , τον οποίο πιθανόν να επισκέφτηκε. Το περίεργο είναι ότι?αρκετές 
φορές ούτε οι εξετάσεις δείχνουνε τίποτα ( αίμα . ηλεκτοκαρδιογραφημα , 
ακτίνες κ.λ.π. )

Κάποιο δε πρωί ή πιο συχνά νύκτα, κάποιος παράγοντας, σωματικός ή 
ψυχικός , ανατρέπει την ισορροπία του οργανισμού και η καρδιά ( αντλία 
δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και τα πνευμόνια πλημμυρίζουν με υγρά. Ο άρ
ρωστος τότε, ξυπνά τρομαγμένος, έχει το αίσθημα ότι του λείπει αέρας και 
παραπονείται για πόνο ή σφίξιμο στο στήθος. Βήχει έντονα και συχνά βγάζει 
από το στόμα σάλια , σαν αψρό, που μπορεί να έχουν και αίμα. Η κσδριά του 
κτυπά γρήγορα ,η αναπνοή του είναι δυνατή , το δέρμα του είναικρύο ,γεμάτο 
ιδρώτα , και οι φλέβες του λαιμού· του διογκωμένες. Το πρόσωπό του είναι 
χλωμό ή μελανιασμένο και έχει χαρακτηριστική αγωνιώδη έκφραση.

Η κατάληξη μιας τέτοιας κατάστασης μπορεί να είναι διαφορετική, ανά
λογα με το ποιά ήταν η αιτία ( π.χ. αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια , δηλη
τηρίαση, με φάρμακα , πνευμονική -εμβολή, αναπνοή ψυχοφαρμάκων ραντίσματος, 
κ.λ.π. ) ποιά ήτανε η αφορμή ( μεγάλη κούραση, έντονη συγκίνηση, υπέρταση, 
μεγάλη οινοποσία, πολύ φαγητό κ.λ.π. ) και κυρίως από τη γρήγορη και κατάλ
ληλη θεραπευτική αγωγή. μερικές φορές υποχωρεί σε μικρό χρονικό διάστημα 
( οι ελαφριές μορφές με ακαθόριστη κλινική εικόνα ) με την αποβολή μεγά
λης ποσότητας πτυέλων ,σαν αφρό. Στις πιο βαρείεςπεριπτώσεις οι ασθενείς 
πνίγονται κυριολεκτικά στα εκκρίματά τους ή πεθαίνουν πολύ γρήγορα από πε- 
ρεφερική κυκλοφορική ανεπάρκεια ( SHOCK ).

Με όσα είπαμε μέχρι τώρα , γίνεται αντιληπτό , ότι το οξύ πνευμονικό 
οίδημα , εμφανίζεται με διάωορες μορφές, μια φορά ή επαναλαμβάνεται σε α
ραιά ή συχνό χρονικό διαστήματα. Συνήθως δε η υποχώρησή του γίνεταιμετά 
από ιατρική παρέμβαση που περιλαμβάνει την τοποθέτηση του αρρώστου σε κα- 
θιστή θέση, την ένεση μορφίνης την χορήγηση διάφορων άλλων φαρμάκων όπως 
ώκτυλιτίδα, διουρητικά, κ.λ.π. Σπάνια κατά την πρώτη του εμφάνιση κατα
λήγει σε θάνατο, εκτός εάν το αίτιο που το προκάλεσε δεν ήτανε συμβατό με 
την ζωή.

^εν,§α ήθ§λα ν 'επεκταθώ ngpan0pg στο τί θα πρέπει να κάνει uqποιος 
μπροστά σ ενα τέτοιο περιστατικό . Η άμεση επικοινωνία με τον γιατρό και
η αξιολόγηση τωνσυμπτωμάτων του συγκεκριμένου αρρώστου την συγκεκριμένη 
στιγμή, πιθανόν να δώσει λύση. Δεν θα πρέπει όμως να παραλείψουμε να ανα
φέρουμε ότι η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών απαιτεί πολύ μεγάλη ταχύ
τητα που πολλές φορές ούτε μέσα στα νοσοκομεία δεν είναι δυνατή. Εκείνο 
όμως που μπορεί να κάνει ο καθένας μας και μάλιστα μετά από κάποια ηλικία 
είναι να πηγαίνει περιοδικά στο γιατρό για έλεγχο και να μη υποτιμά τις 
διάφορες ενοχλήσεις που πιθανό θα του παρουσιασθούν κάποια μέρα. Είναι προ
τιμότερο να προλαμβάνει κανείς τις διάφορες καταστάσεις, παρά να προσπα
θεί να τις θεραπεύσει..

Ευάγγελος Δημ. Βογιατζάκης



Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ

Γράφτηκαν τόσο πολλά εγκώμια εκτιμήσεις, περιστατικά για τον Κά
ρολο Κούν που η δική μου αναφορά δεν έρχεται να καλύψει ή αν συμπληρώσει 
τίποτα γύρω από την μοναδική ίσωςπροσωπικότητσ του, γιατί τίποτα απ'όσα 
γράφτηκαν ή θα γραφούν <5εν μπορούν να καλύψουν αυτό που ήτανε στην πραγμα
τικότητα ο Κάρολος Κούν σαν άνθρωπος ή σαν καλλιτέχνης. Πολύ αργότερα θα 
μπορέσουν ίσως κάποιοι αφού σκύψουν με μεγάλο σεβασμό σ'αυτό που υπήρξε 
η ζωή του να εκτιμήσουν και αποτιμήσουν την τεράστια συμβουλή του στο 
πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου μας.

Προσωπικά νοιώθω χρέος να γράψω για το περιοδικό μας λίγες γραμμές 
σα φόρο τιμής ενός ανώνυμου 'Ελληνα στο μεγάλο δάσκαλο του ήθους και της 
τέχνης.

Το 'Εθνος κήδευσε το Κάρολο Κούν , ένα άνθρωπο που εβίωσε το ελληνι
κό ήθος ,όχι ως συνήθεια , σλλα ως ανάγκη καθημερινής πείνας και δίψας.
0 δάσκαλος , ο ασκητής , ο πρωτοπόρος , ο εμπνευστής , ο απόλυτος σε σχέ
ση με τη δουλειά έφυγε. Πόσοι άραγε του ήθουςκαι του μεγαλείου του μας έ
μειναν ακόμη;

Στην,εποχή μας που,ξέφτι σαν οι ιδιεολογίες ,, που το κάλπικο κυριαρ
χεί , που έχουμε προσωπεία και όχι πρόσωπα , πόσοι πια διαθέτουν τις α
ντιστάσεις εκείνες , το αποφασιστικό όχι σε μύριες σειρήνες του πολιτι
σμού μας , όπως ο Κάρολος Κούν; 0 άνθρωποί που μπορούσε άνετα να είχε όσο 
χρήμα ήθελε , τους κρατούντες και τα μεγάλα ονόματα στα πόδια του, τη δόξα 
το χρήμα διάλεξε τον ανηφορικό μοναχικό δρόμο Του ασκητή και του αυτοτί- 
μωρούμενου στο όνοματου οράματος του.

Μόν9 όσο από εμάς τους χιλιάδες βέβαια θεατές του μικρού υπόγειου 
θεάτρου ζησαμε στιγμές^ ώρες μαγικές , ώρες ανατασης , γεμάτη θα μπορέ
σουν να καταλάβουν το μέγεθος της απώλειας.

Κάθε παράσταση του Κούν ήτανε μία σπονδή στη Τέχνη , Η φαντασία , 
ο Οίστρος , η γνώση , η ασκητική αφοσίωση στο έργο του έφερνε σε κάθε 
παράσταση του μία μεθυστική , μαγευτική μέθεξη ηθοποιών και κοινού ,
Είχε τη δύναμη και τέχνη ν'απογειώνει κοινό και ηθοποιούς .

Και ας μη νομισθεί ότι η τεράστια συμβολή τουσταπολιτιστικά μας 
εξαντλήθηκε μονο στα θεατρικά μς πράγματα * Τό μικρό υπογειάκι υπήρξε 
το φυτώριο , το κρυφό σχολειό, από όπου ξεπήδησαν νέοι συγγραφείς, ηθο
ποιοί , σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ζωγράφοι, διανοούμενοι. Ότι καλύτερο 
διαθέτει σήμερα ο τρόπος μαςστις τέχνες, έχει τη ρίζα του το ξεκίνημά 
του σ'αυτό χϋ εργαστήρι που δίδασκε ο μεγάλος μύστης.

Αυτός μας έφερε σ'επαφή με το πνεύμα των κλασικών μας, με τα πιο 
σύγχρονο ρεύματα της διεθνούς δραματουργίας, με το νεοελληνικό έργο (α
γάπησε με πάθος τη ρωμιοσύνη ). Αυτός ο ταπεινός που δίδασκε στους μαθητές 
του ότι καλλιτέχνης είναι αυτός που ζει σαν καλλιτέχνης και όχι όποιος 
δηλώνει καλλιτέχνης.

Πάνω απ'όλα όμως που κουβαλούσε αυτός ο χαρισματικός άνθρωπος πι
στεύω ότι ο μύθος Κούν θεμελιώθηκε στη μαγεία της προσωπικότητάς του και 
στο ανυποχώρητο κριτήριό του.

'Αφησε ευτυχώς άξιους , πανάξιους μαθητές αλλά σε μας όλους θα λείψει 
αυτή η μαγεία και ακτινοβολία της δικής του ξεχωριστής προσωπικότητάς , 
τ ο  ήθος και αληθινό πάθος για ότιγνήσιο και αιώνιο που π,ερνούσε στις
παραστάσεις του .

Αυτά σαν ύστατο χαίρε σ'ένα μεγάλο δημιουργό και άνθρωπο από μία φω-
Μή δχι επώνυμη, αλλά ανώνυμου - πλήθους που τον λάτρεψε τον ίδιο ίσως και
m o  πολύ ο
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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 10/8/86

Έπιμ. Πολύδωρος Γ. Καράλης

Στην Αθήνα μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του συλ
λόγου μας πέρασε η πρόταση να γίνει τον Αύγουστο ένα γλέντι στην πλα
τεία του χωριού μας. Που σκοπό θα έχει» να διασκεδάσουμε όλοι μαζί οι 
Αγιογαληνιώτες και να μαζευτούνε χρήματα για την αγορά κάποιου δια
μερίσματος που θα ανήκει στην κοινότητα και θα στεγαστεί ο σύλλογος 
μας.

'Αρχισε λοιπόν αμέσως τοτρέξιμο να βρούμε λυρατζήδες και 
να οργανωθεί γενικά το γλέντι.

Πετύχαμε να κλείσουμε δύο κορυφές της κρητικής μουσικής 
τον Λεωνίδα Κλάδο και τον Μανώλη Μσνουρά, συνεργάστηκαν μαζί αρμονι
κά και έγινε ένα ωραίο γλέντι που διασκέδασε ο κόσμος και ο σύλλο
γος μάζεψε τα αναμενόμενα έσοδα.

Το γλέντι αυτό είχε:Γενικά έσοδα 456.450
Γενικά έξοδα - 228.980 

Κέρδη 227.470

Τα έξοδα της βραδιάς αναλυτικά για πληροφόρηση των ανα
γνωστών μας έχουνε ως εξής:

1- Αγορά χρυσού δακτυλιδιού για λαχειοφόρο 5.000
2- Πληρωμή Λυρατζήδων και ορχήστρα 31.000
3- Αγορά Πάγου 1.800
4- Πληρωμή Φούρνου 8.000
5- Πληρωμή Λατζούρη 4.600
6- Μπάρες από Χριστόφορο Βαμβουράκη 4.000
7- Αγγούρια 2.850
8- Καρπούζες - Πατάτες - Ντομάτες 17.000
9- Κρέας 73.700
10- Μπλοκ Κλήρων 800
11- 'Εξοδα κινήσεως ( Μεταφορές - βενζίνα κλπ,) 5.000
12- Ηλεκτρικά Αντώνη Ιερωνυμάκη 5.000
13- Σπυριδάκη για τραπέζι ορχήστρας Λυρά/δων 2.500
14- Παγωτά - Καφέδες Ορχήστρας 1.500
15- Παπαδογιάννη για σκεύη 23.000
16- Αφίσες Μσνουρά 5.000
17- Χαριτάκη για πιοτά 35.000
18- Σπασμένα μπουκάλια 300
19- Φεϊβολάντ Χορού 2.280
20- Αγορά Σχοινιού 150

Σ'ύ ν ο λ ο ε ξ ό δ ω ν 228.980
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ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

Στη φωτογραφία μας , που 
την έστελε για το περιο
δικό' Ο LEONARD ZHBLER, 
βλέπουμε την δραστηριότη
τα της κοινότητάς μας κα
τά την εποχή (1986) που 
έκανε την πλακόστρωση του 
δρόμου στο σταυροδρόμι, 
του Βαρελό και, έξω από 
το καφενείο του 
Μόρο Τσαχάκη.
0 εικονιζόμενος 
είναι ο Δημήτρης Τσα-
χάκης πατέρας του Μύρο 
που ασφαλώς και γιατί 
όχι θαυμάζει το έργο.

ΚΑΤΆΛΟΓΌΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΌ 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

Από 1ης Ιουλίου 1986 έως 31 Ιανουάριου 1987 φίλοι και 
χωριανοί που σνταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου μας για την 
κατά δύναμη οικονομική σας βοήθεια , στην προσπάθειά μας ν'αποκτή
σουμε στέγη ( γραφείο ) στην Αθήνα σας ευχαριστούμε θερμά.

Ιωάννης Λουλουδάκης 
Νίκος.και Φωτεινή Σπιθάκη
Αντώνιος Μιχ. Χριστοψοράκης 
Νικόλαος Μιχ. Χριστοψοράκης 
Νικόλαος Προβατάς
Μαίρη Δοξαστάκη το γένος Πετρακάκη 
Μαρία Φωτίου γο γένος Πετρακάκη I. 
Ευαγγελία Πετοόκη 
Χρυσάνθη Βασιλάκη 
Ανθούλα Κυριακάκη 
Γεώργιος Μυρ. Τυροκομάκη 
Χρήστος Κων. Χριστοφόκης 
Κων/νος Γεωρ. Λινοξυλάκης & Αφοί 
Γεώργιος Αποστολάκης 
Οικ.Μύρου I. Κασωτάκη

Ρέθυμνο 1.000
Αθήνα 2.000
Μοίρες 20.000
Μοίρες 10.000
Αυστραλία 3.000

Σ. Αθήνα 5.000
Αθήνα 5.000
Αθήνα 2.000
Αγία Γαλήνη 1.000
Αγία Γαλήνη 1.000
Αθήνα 2.000
Αθήνα 2.000
Ρέθυμνο 10.000
Ρέθυμνο 5.000
Αθήνα 5,000
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Χαράλαμπος ΆλεΕ,σνδράκης Αγία Γαλήνη 1.000
Τζάκα Μαρία Αμερική 2.000
'Αγγελος Ραμουτσάκτκ Ηρακλει,ο 10.000
«Μανώλης Ερυμβουράκηζ Ρέθυμνο 1.000
Γεώργιος Στεφ. Ν^κηφοράκης
Μαρία Κουλούρη το γένος Στεφ. Νικη-

Αθήνα 1.000

φοράκη Αθήνα 1.000
Ιωάννης Nut. βεργαδής Αγία Γαλήνη 1.000
Αρίστος Βουλγαράκης ' AyCa Γαλήνη 1.000
Σταύρος Δανδουλάκης Αγία Γαλήνη 1.000
Γεώργιος Κων. Γιαπαφάκης Αγία Γαλήνη 1.000
Νικόλαος Αντ. ιερωνυμάκης Αγία Γαλήνη 1.000
Ιωάννα Ιωοννίδου Αγία Γαλήνη 1.000
Νικόλαος Καραηιδάκης Αγία Γαλήνη 1.000
Αντώνιος Κασωτάκης Αγία Γαλήνη 2.000
Γεώργιος Κοτζάκης Αγία Γαλήνη 1.500
Αθηνά Κακέπη (το γένος Α. Μαμσλάκη) Αγία Γαλήνη 2.500
Γεώργιος Λουκάκης Αγία Γαλήνη 1.000
Γεώργιος Λατζουράκης Αγία Γαλήνη 1.000
Γεωργία Μαμσλάκη Αγία Γαλήνη 1.000
Κων/νο^ Εμμ. Μαμσλάκης Αγία Γαλήνη 2.000
Μαρούλη Μαρκουλάκη Αγία Γαλήνη 1.000
Μιχαήλ Μκαγουράκης Αγία Γαλήνη 1.000
Εμμανουήλ Γ. Μπαντινάκης Αγία Γαλήνη 500
Κοσμάς Κων. Αινοξυλάκη Αγία Γαλήνη 1.000
Βιργινία Μεταξά Αγία Γαλήνη 1.000
Αντώνης Πατεντελάκης Αγία Γαλήνη 1.500
Ιωάννης Χαρ. Παπαδογιάννης Αγία Γαλήνη 2.000
Μιχαήλ Φιλ. Παπαδογιάννης Αγία Γαλήνη 1.000
Βαγγέλης Σκαρλάτος Αγία Γαλήνη 2.000
Γεώργιος Μιχ. Σφσκιανάκης Αγία Γαλήνη 1.000
Εμμανουήλ Νικ. Τρουλινός Αγία Γαλήνη 1.500
Εμμανουήλ Νικ. Τυροκομάκης Αγία Γαλήνη 1.000
Ιωάννης Νικ. Τυροκομάκης Αγία Γαλήνη 1.000
Τουριστικό γραφείο (ΚΡΕΤΑ HOLIDAYS) Αγία Γαλήνη 1.000
Θανάσης Μιχ. Τρουλινός Αγία Γαλήνη 2.000
Ιωάννης Α. Φρσγκάκης Αγι,α Γαλήνη 1.000
Κων/νος Φωτάκης Αγία Γαλήνη 1.000
Μαρούλη "Φραγκάκη Αγία Γαλήνη 1.000
Εμμανουήλ I. Χριστοφάκης 
Μαγδσλινή Χριστοφάκη ( το γένος Νικ.

Αγία Γαλήνη 1.000

Τζίτζικα ) Αγία Γαλήνη 1.500
Μανώλης Μιχ. Αποστολάκης Αθήνα 5.000
Νίκος Ανδρεδάκης Αγία Γαλήνη 2.000
Νίκος Χαριτάκης ( ΤΟΥΡ. ΕΙΔΗ ) 
Ζαχαρίας Χωρλαφάκης ( γαμπρός Εμ. Μαρ

Αγία Γαλήνη 500

γαρίτη ) Αγία Γαλήνη 500
Χρηστός Κωνστσντινίδης ( καφετέρια ) Αγία Γαλήνη 500
Γεώργιος Τζσνάκης ( καφετέρια ) Αγία Γαλήνη 500
Γεώργιος Αυγουστάκης του Αβραάμ Αθήνα 1.500
Γεώργιος Λουκά Μπαγιαρτάκης
Μαρία Ρουσσάκη ( το γένος Λ. Μπαγια-

Αμερυκή 4.000

ρτάκη ) Ηράκλευο 2.000
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Ιωάννης & Ευαγγελία Βασιλάχη Αγία Γαλήνη 3.000
Εμμανουήλ Γ. Σταματάκης
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Ά,Ε, ( Ζαχαρίας Ιων. Κόφα-

Αγία Γαλήνη 1.000

λάκης )
ΦΟΙΝΪΞ ΑΣΦΑΑΕΙΆΙ Α.Ε. (με φροντίδα

Αθήνα 150.000

Κου Τόχα ) Αθήνα 60.000
Ιωάννα Αντ. Μτισγουράκη Αθήνα 3.000
Κώστας Λαμπάχης Αθήνα 1.000
Ευάγγελος Γκίχας Αθήνα 1.000
Ιωάννης Παπαδάχης του Νικολάου Αθήνα 3.000
Στέλιος Ασμπάκης Αθήνα 1.000
Αθανάσιος Αθσνασέλης Αθήνα 1.000
Ηλίας & Γιάννης Κανδυλάχης Γιαννιτσό 5.000
Μσνωλία Πετροκόπο Αθήνα 1.000

'Αγνωστος ( Μ.Σ. )
'Αννα Χρ. Κσνελοηούλου ( το γένος Αρ.

Αγία Γαλήνη 3.000

Νικηφοράχη ) Αθήνα 1.500
Σταμότης Μαρκόκης
Βαρβάρα Γρηγοριάδου ( το γένος Νιχ.

Αθήνα 2.000

Πατιαδακη ) Αθήνα 1.000
Γιάννης Ματ. Σταματάκης Αθήνα 1.000
Λευτέρης Φιλ. Παπαδογιάννης Αυστραλία 3.500
Αγγελική Ανυψαντάκη Αθήνα 3.000
Στρατής και Σταματίνα Τρρυλινού Αγία Γαλήνη 2.000
Αντώνης και Μαρία Καρατζή Αθήνα 2.000
Παναγιώτης και Χρυσούλα κρητικού Αθήνα 2.000
Σπόρος και 'Αννα Μτιιλίνη
Μαρία Καρατζή ( το γένος Χαριδ. Γιον-

Αθήνα 2.000

νακάκη ) Αγία Γαλήνη 2.000
Παναγιώτης και Δέσποινα Κούνουπα Πειραιάς 2.000
Στέφανος και Ζάμπιά Στεφανάκη Αθήνα 2.000

, Εάν KomoLoc που έδωσε χρήματα στο χρονικό διάστημα που δεν 
δειτο όνομά,του πσρακαλσύμε να μας ενημερώσει ελεύθερα. 0 Μιχάλης Φ. Πα
παδογ ιάννης που προσέφερε παλιότερσ χρήματα στο Σύλλογό μας έχει γρα
φεί το όνομά του στο No 12 τεύχος του περιοδικού στη σελίδα 31 και 
κάτω από το όνομα του Γεωργίου Γιασαφάκη.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

0Ρ92_ΟΛΑ_ΤΑ_ΜΕΛΗ_ΚΑΙ_ΦΙ/\ΟΥΣ_ΤΟΥ_ΣΥΛ/\ΟΓΟΥ_ΜΑΣ

"Οπως δλοι γνωρίζετε τό περιοδικό μας έχει σκοπό νά ένημερώνει 
τά μέλη του γύρω άπό θέματα πού άφοροϋν τό χωριό, τούς χωριανούς 
καί τούς φίλους του χωριού. Στά πλαίσια λοιπόν αΰτά μπορεί κάθε 
μέλος του συλλόγου μας νά στέλνει όποιαδήποτε ανακοίνωση θέλει 
νά δημοσιευτεί μέσα στό περιοδικό μας υπό μορφή ένημέρωσης των 
μελώνδπως π.χ. λειτουργία καταστημάτων, γραφείων, ιατρείων, 
άλλαγές διευθύνσεων, κοινωνικές δραστηριότητες κλπ. ώστε τά 
μέλη μας νά είναι ένημερωμένα γύρω άπό αΰτά τά θ έ μ α τ α .

’Επίσης άν κάποιο μέλος θέλει μ ιά κάποια ιδιαίτερη προβολή μ έσω 
τού περιοδικού μας θά πρέπει νά έλθει σέ συννενόηση μέ τή διεύ
θυνση τού περιοδικού, στά γνωστά τηλέφωνα τού Συλλόγου μ α ς .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Γυα το ολοκαύτωμα Αρκαδίου που εορτά
ζεται, ,υδθε χρόνο στυς 8 Νοέμβρη στη 
μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο έγραφε στο 
μηνιαίο ReptoStKO Αστυνομεκη Επι,θεώ- 
ρηοη του Υ.Δ.Τ. τεύχος 35/1986 ο α
γαπητός φίλος μας Βασίλης Αποστολάκπς 
από τον Πρυνέ Μυλόποταμου.

Στη σεπτή χορεία των ολοκαυ- 
τωθέντων ηρώων του Αρκά- 
δίου και ιδιαίτερα στους αγγε- 
λόσχημους της ιστορικής Μο
νής Πατέρες, τους ακοίμητους 
θεματοφύλακες και συνεχι
στές του ορθόδοξου μοναχι
κού βιώματος της Πίστης και 
της ευσέβειας, τιμητικά αφιε
ρώνεται.

Ας το δΐ-αβόσοομε όπως δημοσιεύτηκε 
στο κερι,οδικό .

(Κώστα Κ.Λινοξυλάκη)
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Επιμέλεια:
Βασίλη Κ. ΑποστοΑάκη 

αστυνόμου Β\

«Βράχε θυσίας ιερέ, στα 
σκόρπια απομεινάρια 
ακόμη δεν ξεθώριασαν του 
αίματος τ ’ αχνάρια...»

Σε απόσταση 23 χιλιομέτρων 
από το Ρέθυμνο στη βορειοδυτική 
πλευρά του Ψηλορείτη και σε υψό
μετρο 500 μέτρων από τη θάλασσα, 
βρίσκεται η ιστορική Μονή Αρκα- 
δίου, το ιερότερο σύμβολο της 
Κρητικής λευτεριάς.. Είναι κτισμένη 
σε οροπέδιο εκεί που ενώνονται οι 
επαρχίος Ρεθύμνης, Αμαρίου και 
Μυλοποτάμου. Το τοπίο συναρπά
ζει, γοητεύει και ξεκουράζει κάθε 
προσκυνητή, τον οποίο και υποδέ
χεται καλωσυνάτα η Μονή.

Για την ίδρυση του Μοναστη
ριού δεν υπάρχουν ακριβείς πλη
ροφορίες. Η παράδοση λέει πως 
θεμελιώθηκε από τον Ηράκλειο και 
ανοικοδομήθηκε από το Βυζαντινό 
αυτοκράτορα Αρκάδιο τον 5ο. μ.Χ. 
αιώνα από τον οποίο πήρε και το 
όνομά του. Κατ’ άλλη εκδοχή ιδρύ
θηκε από κάποιο Μοναχό Αρκάδιο 
γι’ αυτό και ονομάστηκε Μονή Αρ- 
καδίου.

Ο μεγαλόπρεπος δίκλυτος Ναός 
είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρ
φωση του Σωτήρα Χριστού και στον 
Άγιο Κωνσταντίνο.

Τη χρονιά του 1866 το Αρκάδι 
θα γίνει, ένας θρύλος, μια ολοζώ
ντανη ιστορία, ένας φάρος άσβε
στος, που θα φέγγει σ’ όλους τους 
αιώνες και θα διδάσκει τους Λαούς 
πόσο αξίζει, αλλά και πόσο στοιχί
ζει η Ελευθεοία.

Διακόσια πενήντα χρόνια βρί
σκονταν οι Τούρκοι στο μαρτυρικό 
και πολύπαθο νησί της Κρήτης.

Οι επαναστάσεις των Κρητικών, 
πνίγονταν στο αίμα, όπως του 
1770, 1811, 1821, 1822, 1828 και 
κάθε φορά η Κρήτη ντυνόταν στα 
μαύρα και φορούσε το μαύρο κε
φαλομάντηλο.

Σ’ όλους αυτούς τους ιερούς 
αγώνες, πόθος του Κρητικού Λαού 
ήταν η Ένωση με τη μητέρα πατρί
δα.

1η Μαίου 1866. Χίλιοι πεντακό
σιοι Κρητικοί επαναστάτες συγκε
ντρώνονται στο ιστορικό μοναστήρι 
με αρχηγό τον Χατζή Μιχάλη Γιάν- 
ναρη και αποφασίζουν να χτυπή
σουν τον τούρκο δυνάστη. Πρόε
δρος της επιτροπής Ρεθύμνης ε
κλέγεται ο Ηγούμενος της Μονής 
Χατζή Γαβριήλ Μαρινάκης, από το 
χωριό Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. 
Ο Ισμαήλ πασάς παραγγέλει στον 
Ηγούμενο να διώξει την Επιτροπή 
γιατί θα καταστρέψει το μοναστήρι.

Ο Γαβριήλ, γνήσιος απόγονος 
των πολέμαρχων της Κρήτης αρ- 
νείται.

Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου 
G Πασάς ξαναμηνά, να φύγει η Επι
τροπή, αλλά οι αγωνιστές, γαλου- 
χημένοι από τα νάματα του «Κρυ
φού Σχολειού» και τραγουδώντας 
το τιμημένο τραγούδι «Πότε θα 
κάμει ξαστεριά...» περιφρονούν και 
πάλι το βάρβαρο καταχτητή.
24 Σεπτεμβρίου 1866.

Ο συνταγματάρχης 
Πυροβολικού Πάνος Κορωναίος 
μαζί με τον ανθυπολοχαγό Πεζικού 
Ιωάννη Δημακόπουλο από τη Βυτί- 
να της Αρκαδίας, αποβιβάζονται 
στο Μπαλί και αμέσως πηγαίνουν 
στο Αρκάδι για να βοηθήσουν τον 
αγώνα.

7 Νοεμβρίου 1866. Μέσα στο 
Μοναστήρι βρίσκονται 964 ψυχές,
325 άνδρες από τους οποίους 259 
με όπλα και τα υπόλοιπα γυναικό
παιδα.

Ο Μουσταφά Πασάς, που στο 
μεταξύ έχει αντικαταστήσει τον Ι
σμαήλ, ξεκινά από το Ρέθυμνο με 
15.000 ταχτικό στρατό και 30 κανό
νια.

Το πρώί της 8 Νοεμβρίου, οι 
τουρκικές ορδές βρίσκονται στο 
Αρκάδι και ορίζεται αρχηγός τους ο 
Σουλεϊμάν Βέης (γαμβρός του 
Μουσταφά), ενώ ο ίδιος παραμένει 
στο χωριό Μέση.

Οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 
κάνουν το σημείο του Σταυρού και 
ετοιμάζονται για τον άνισο αγώνα

με τους άπιστους.
Ο Ηγούμενος Γαβριήλ ιερουργεί 

τιμώντας τους αρχάγγελους Μι
χαήλ και Γ αβριήλ και σαν θεματο- 
φύλακας των ιερών και οσίων της 
Φυλής μας, εμψυχώνει το εκκλη
σίασμα ν’ αντισταθεί μέχρι θανάτου 
στους «σκύλους» που περιφέρο
νται λυσσασμένοι έξω από το Άγιο 
Μοναστήρι.

Σε λίγο ο Σουλεϊμάν Βέης καλεί 
από το λόφο Κορέ τους χριστια
νούς να παραδοθούν. Την απάντη
ση δίδουν τα τουφέκια των Επανα
στατών.

Το ιερό Λάβαρο της Μονής κυ
ματίζει περήφανα μαζί με τή γαλα
νόλευκη.

Οι Τούρκοι με τα κανόνια τους 
χτυπούν αδιάκοπα τη Δυτική πόρ
τα. Το πολύπρακτο Αρκαδικό δρά
μα έχει αρχίσει.

Οι γυναίκες που ήταν μέσα στο 
Μοναστήρι παίρνουν μέρος στον 
αγώνα και προσφέρουν ανεκτίμη
τες υπηρεσίες. «Διακόσιοι πενήντα 
εννιά Κρήτες επολεμούσαν, γέροι, 
γυναίκες και παιδιά φουσέκια κου
βαλούσαν...». Οι πολιορκημένοι δεν 
αστοχούν με τα βόλια τους κι έτσι 
οι τούρκοι δεν μπαίνουν στο Αρκά
δι. Η σκληρή μάχη συνεχίζεται όλη 
την ημέρα με πολλούς τούρκους 
νεκρούς. Η σκοτεινή και βροχερή 
νύχτα που φτάνει σωπαίνει τα ό
πλα. Η θέση των πολιορκημένων 
χειροτερεύει, γιατί οι τούρκοι 
φέρνουν από το Ρέθυμνο δυο 8α- 
ρειά κανόνια και τα τοποθετούν 
στους σταύλους δίπλα στη Μονή. 
Την ίδια νύχτα οι χριστιανοί στέλ
νουν τον Παπά Κρανιώτη, από την 
Κράνα Μυλοποτάμου και τον Αδάμ 
Παπαδάκη από το Πίκρι Ρέθυμνου 
στο Κλησίδι Αμαρίου, όπου βρισκό
ταν ο Πάνος Κορωναίος για να ζη
τήσουν βοήθεια.

Το βράδυ της 8 Νοεμβρίου η 
καμπάνα καλεί τους πιστούς, για 
τελευταία φορά, στο θυσιαστήριο 
του Θεού και καταλαμβάνουν των 
αχρόντων μυστηρίων.

Ξημερώνει 9 Νοεμβρίου. Η μάχη 
αρχίζει με πολλή λύσσα. Τα κανόνια 
σφυροκοπούν τη Δυτική (Χανιώτι
κη) πόρτα, ασταμάτητα και τραντά
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ζει συθέμελα το Μοναστήρι μέχρι 
που η πόρτα υποχωρεί. Οι άπιστοι 
ρίχνονται σαν τίγρεις να κατασπα
ράξουν το αθώο θήραμα.

«Γιο υ ρ ού σ ι κά νει η Τουρκία , 
απάνω  στα τε ιχ ε ιά  του  
και μ ε τα θ έ το υ ν  τα θ ρο νιά  κ Γ  
α ν ο ίγ ο υ ν  τα κελ ιά  του...».

Οι τούρκοι μπαίνουν στον περί
βολο της εκκλησίας και αρχίζει η 
γιγαντομαχία ανάμεσα στους αγγε- 
λόσχημους υπερασπιστές της Λευ
τεριάς και στα ανθρωπόμορφα τέ
ρατα που δε σέβονται τον ιερό και 
καθαγιασμένο τόπο του Μοναστη
ριού.

Ο Γαβριήλ, ο τιμημένος αυτός 
ρασοφόρος, συνεχιστής της δόξας 
και των μεγαλείων του ιερού μας 
κλήρου δίνει θάρρος και με βρο
ντερή φωνή καλεί τους χριστια
νούς, να πολεμήσουν μέχρι θανά
του, για του Χριστού την πίστη την 
αγία και της πατρίδας την Ελευθε
ρία, όσοι δε επιζήσουν, να τρέξουν 
στην Μπαρουταποθήκη στην Κα- 
στρινή πόρτα για να δώσουν φωτιά 
στο μπαρούτι, να καούν ζωντανοί 
και να μη πιαστούν αιχμάλωτοι.

Σκηνές αλλοφροσύνης εκτυλίσ
σονται στο Μοναστήρι. Δύσκολο 
πράγμα να περιγράφει κανείς τον 
ηρωισμό που έδειξαν οι «Ελεύθε
ροι Πολιορκημένοι» της Μονής Αρ- 
καδίου. Είχαν νικήσει το θάνατο και 
αγωνίζονταν για την πίστη τους, τη 
θρησκεία τους, την πατρίδα τους.

Βραδυάζει και τα περισσότερα 
γυναικόπαιδα είναι συγκεντρωμένα 
στο (λαγούμι) Μπαρουταποθήκη. Ο 
Κων/νος Δημ. Γιαμπουδάκης από 
το Άδελε Ρεθύμνης με την πιστόλα 
στο χέρι είναι έτοιμος. Περιμένει 
να ευλογήσει ο Ηγούμενος, αλλά 
και να μαζειίτούν πολλοί τούρκοι 
για να τους πάρει κι’ αυτούς ο χά
ρος. Ο ηρωικός Ηγούμενος ευλογεί 
και τότε ο μάρτυρας της λευτεριάς 
κάνει το σταυρό του και ανάφτει τη 
«λαμπάδα» που θα συμβολίζει αιώ
νια τη δόξα του Αρκαδίου.

Μια θεόρατη λάμψη φάνηκε κι 
ένας τεράστιος κρότος ακούστηκε. 
Η λάμψη αυτή θα φωτίσει από τη

μια ως την άλλη της άκρη τη μαρ
τυρική Μεγαλόνησο και ο κρότος 
θα ξυπνήσει όλους όσους κοιμού
νται ακόμη.

Το δράμα είχε συντελεστεί. Πέ
τρες, κορμιά, κεφάλια, βαρέλια και 
χώματα βρέθηκαν σ’ ένα παράξενο 
ανακάτωμα, όπως μας λέει η λαϊκή 
μούσα.

«Σφ α γή  μ ε γ ά λ η  α ρ χ ιν ά , π ε 
ρ ίσ σ ια  φ ω ν ο κ λ ή σ ι  
ετο ύτ’ η ώ ρα θ' α κ ο υ σ τ ε ί σ' 
Α ν α το λ ή  και Δ ύ σ η .
Και μ έ σ α  σ το ν  α να β ρ α σ μ ό , 
π ο υ  ο χ ά ρ ο ς  ε β ρ ο υ χ ά τ ο  
β ρ ο ν τή , σ ε ισ μ ό ς  ε γ ίν η κ ε  κ ι' ο 
Κ ό σ μ ο ς  άνω - κάτω  
φωθιά, κ α π ν ό ς  και κτίρια , 
κ ο ρ μ ιά  κ ο μ μ α τια σ μ έ ν α  
ά ν τρ ε ς  και γυ να ικό π α ιδ α , στα  
ν έ φ ε λ α  α νε β α ίνο υ ν .
Τ ρ ό χ α λ ο ς  έ γ ιν ε  η Μ ονή κι' 
ε σ ε ίσ τη  ο Ψ η λ ο ρ ε ίτη ς  
κι' α ν τ ιλ α λ ο ύ ν ε  τα β ο υ νά  κ Γ  
α π' ά κ ρ ο υ  ω ς ά κ ρ ο  η Κ ρή τη ».

Οι τούρκοι, που στο μεταξύ έ
χουν εξαγριωθεί σφάζουν όποιο 
βρίσκουν μπροστά τους. Το Μονα
στήρι είναι γεμάτο από σκοτωμέ
νους χριστιανούς και τούρκους.

Μετά το ολοκαύτωμα, την κα
ταστροφή και την ερήμωση του 
Αρκαδίου το «Κρητικό ζήτημα» αντί 
να κλείσει, άνοιξε τις κλειστές πύ
λες της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. 
Η πύρινη φλόγα του ξεσήκωνε τα 
πνεύματα της Ευρώπης, άλλαξε τη 
νοοτροπία και την ταχτική τους, 
απέναντι στην Κρήτη και έγινε το 
μεγάλο ξεκίνημα για την απελευ
θέρωσή της.

Σε μια εποχή, που οι ισχυροί της 
γης φρόντιζαν, όχι πως να μας ε
λευθερώσουν, αλλά πώς να απο- 
χτήσουν ο καθένας τους περισσό
τερα, η Μονή Αρκαδίου ύψωσε το 
αίτημα της Κρητικής Λευτεριάς, 
πάνω σε μια πύρινη βάση με αν
θρώπινες λαμπάδες.

Το μεγάλο και μοναδικό αυτό 
εγχείρημα έκαμε τους «πολιτισμέ
νους» λαούς να ανατριχιάσουν και 
τις κυβερνήσεις τους να φοβηθούν 
την οργή του Θεού και να επιτρέ

ψουν, να γλυκοφέξει, η μέρα που 
θα ’ρχόταν και στην Κρήτη η χιλιά
κριβη η λευτεριά.

Ανεξάντλητοι οι αγώνες του 
Κρητικού Λαού, για λευτεριά και 
ανεξαρτησία, πλημμυρίζουν την ι
στό ρία του νησιού, μα πάνω απ’ 
όλους στέκεται η μεγάλη θυσία του 
Αρκαδίου.

Το Αρκάδι είναι ένα φαινόμενο 
που λάμπει και διδάσκει όχι μόνο 
με την έκταση, αλλά και με το ύψος 
του μεγαλείου του.

Το Αρκάδι παρέδωσε στις νεό
τερες γενιές ένα ολόφωτο στεφά
νι, μια δόξα κι’ έναν έπαινο, αλλά 
και ένα χρέος, βαρύ και δισβάστα- 
χτο: Τούτο τον ιερό τόπο, που κα
θαγιάστηκε με το αίμα των υπερα
σπιστών της Μονής, να τον φυλά
ξομε «σαν τα μάτια μας» και να φα
νούμε αντάξιοι, αν χρειαστεί και 
γνήσιοι απόγονοι των πολέμαρχων 
εκείνων.

Το Ηρωϊκό Αρκάδι με τον Ηγού
μενο Γαβριήλ, τους άγιους Μονα
χούς, τον Ιωάννη Δημακόπουλο, 
τους γενναίους οπλαρχηγούς, τον 
Κωστή Γιαμπουδάκη και τόσους 
άλλους αγωνιστές της Λευτεριάς, 
έγινε το ωραιότερο σύμβολο όλων 
των αιώνων, για κείνους που μάχο
νται για λευτεριά και ανεξαρτησία.

Χαρακτηριστική είναι η επιγρα
φή που διαβάζει ο ευλαβικός προσ
κυνητής του Αρκαδίου στην μπα
ρουταποθήκη, η οποία δείχνει πε
ρίτρανα την αδούλωτη ψυχή του 
Κρητικού Λαού.

«Αυτή η φλόγα π’ άναψε μέσα 
εδώ στην κρύπτη 
Κ! απάκρου σ’ άκρο φώτισε τη 
δοξασμένη Κρήτη, 
ήτανε φλόγα του Θεού μέσα 
εις την οποία
Κρήτες ολοκαυτώθηκαν για 
την Ελευθερία».

(Τιμόθεος Βενέρης -
Μητροπολίτης Ρεθύμνης και 

Αυλοποτάμου 1930)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»: 
Θεοχάρη Μιχαήλ ΓΊροβατάκη.




