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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΝ 25 ΧΡΟΝΟΝ

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι της Αγίας Γαλήνης

Το Δ.Σ του Συλλόγου μ ε  ευχαρίστησή του υπενθυμίζει, τόσο στα π αλα ιότερα  όσο και στα  
νεό τερ α  μέλη  και φ ίλους αυτού, ότι φ έτος τον Οκτώβριο συμπλήρωσε 25 χρόνια ζωής. Γι
ορτάζει λοιπόν γενέθλ ια  εν ό ς  τετάρτου  αιώνα που σ ' αυτόν είναι φυσικό, αναπολώ ντας το 
παρελθόν, να έρχοντα ι στον καθένα και οι καλές, αλλά  και οι κακές μνήμες  που αναπόφευ
κτα και α υ τές  συμβαίνουν στην ατομική και συλλογική ζωή ενό ς  εκάστου. Είναι δ ε  ευ τυχές  
γεγονός για το Σύλλογό μας, που μέχρι τώρα έχε ι κατορθώσει να ξεπ ερνά  τις τρέχουσ ες  
φυσικές άλλω σ τε δυσκολίες, και να συνεχίζει τις καθόλου ευκαταφρόνητες, αλλά  απενα
ντίας αξιοζήλευτες δρασ τηρ ιότητές  του προς επ ίτευξην των ιδρυτικών του στόχων. Σ ' αυτό  
αναμφισβήτητα έχ ε ι μ ερ ίδ ιο  η σύμπνοια, η ενό τητα  και η καλή συνεργασ ία που έχουν τα 
μέλη  όλω ν των κατά καιρούς Διοικητικών Συμβουλίων για την επίτευξη των στόχων του Συλ
λόγου.

Συλλογικά δ ε  δ εν  θα μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει τα έργα  των Δ.Σ. μ εταξύ  τους μ ε  
την έννο ια  της αξιολόγησης, γιατί νομίζουμε ότι όλα είνα ι εξίσου σημαντικά και ωφέλιμα, 
καθώς το καθένα  συνεχίζει και συμπληρώνει το έργο  του άλλου. Ατομικά όμως νομίζουμε 
ότι θα ήταν παράλειψη να μην εξάρουμε την μοναδικότητα του οραματιστή και ιδρυτή του 
Συλλόγου Κώστα Λινοξυλάκη που ακούραστα όλα  αυτά τα χρόνια της ζωής του Συλλόγου, 
συνεχίζει μ έσ α  πάντα από τα Δ.Σ. να προσφέρει το καλύτερο.

Η συνεχής παρουσία του σ ' αυτόν έχε ι ταυτισθεί νομίζουμε μ ε  τη ζωή και την ύπαρξη του 
Συλλόγου, ώ στε τυχόν επιθυμία του να αποχωρήσει, το ολ ιγότερο  θα δυσκολέψει τη λε ι- 
τουργικότητά του.

Μ ε την ευκαιρία λοιπόν της 25ης επ ετε ίου  της ιδρύσεω ς του Συλλόγου, το Δ.Σ θα προ
σπαθήσει να π αραθέσει πολύ συνοπτικά ολόκληρο το έργο  του, από την αρχή μέχρ ι σ ήμε
ρα, έργο  το οποίο κατά κατηγορίες έχε ι ως εξής:

1. Για την ανάπτυξη της γνωριμίας, συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μ ετα ξύ  των μελώ ν  
καθώς επίσης και της συνέχισης των παραδόσεων και εθίμων της Αγίας Γ αλήνης και της 
Κρήτης γενικότερα: a) Η επί ετήσ ιας βάσεω ς δημιουργία των παρακάτω εκδηλώσεων, του 
εκκλησιασμού του Δ.Σ. μ ε τ ' αρτοκλασίας στην τριμόρτυρη εκκλησία του Αγ. Ν ικολάου Πευ- 
κακίων κατά την 28η Οκτωβρίου και στη συνέχεια τη συνεστίαση των μελώ ν του σ ε εξοχική 
ταβέρ να της Α τ τικής.

- Της δημιουργίας βραδ ιάς κακαβιάς στα τέλη Νοεμβρίου (τρίτη χρονιά φ έτος) μ ε  Κρητι
κό συγκρότημα για το γλέντι που επακολουθεί στη συνέχεια,

- Της κοπής της πίτας στις αρχές κάθε χρόνου, μ ε  επακόλουθο πλούσιο φαγοπότι και 
γλέντι μ ε  τα φαγητά, κρασιά και γλυκά που φ έρνει ο καθένας.

- Περιοδικών δ ιαλέξεω ν στο στέκι του Συλλόγου από ειδικό επιστήμονα, για διάφορα θ έ 
ματα  του σύγχρονου και π αλα ιότερου πολιτισμού μας,

- Η έκδοση του περιοδικού "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ", που είνα ι το ελεύ θ ερ ο  βήμα όλω ν των Αγι- 
ογαληνιωτών οπουδήποτε κι αν βρίσκονται και απ οτελεί τον συνδετικό κρίκο του καθενός  
μας μ ε  την γ εννέτε ιρ ά  μας, την Αγία Γαλήνη.

- Η έμπρακτη εκδήλωση της φιλάνθρωπης αλληλεγγύης μας σε συγχωριανούς μας  και 
μή ανάλογα μ ε  τις δυνα τό τη τές  μας, σ ε  περιπτώσεις που η μοίρα, π ολλές φ ορές τους χτυ
πά ανελέητα , πέρα φυσικά από την ηθική υποστήριξη, και την έκφραση συλλυπητηρίων του 
Δ.Σ σ ε ό λ ες  τις περιπτώσεις οδύνης των συγχωριανών μας.

2. Για εξω ρα ϊσ μό - αναπτυξιακά έργα  για την Τουριστική Ανάπτυξη του χωριού μας όπως 
είναι:

- Η συνδρομή μας  στην δενδροφύτευση του χωριού μας αρχικά, όπως και την τσ ιμεντό- 
στρωση των πρώτων δρόμω ν αυτού,

- Η κατασκευή ξυλόγλυπτου εικονοστασίου για την θαυματουργό εικόνα  της Παναγίας 
της προστάτιδας του χωριού μας.
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- Η ανάληψη εξ  ολοκλήρου της δαπάνης για την δημιουργία πολυτελούς εντύπου 
(PROSPECTUS) με όλα τα στοιχεία του έργου του καλλιτέχνη Ευάγγελου Ψυλλάκη "ΠΑΡΚΟ 
ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΟΥ", μ ε σύντομη ιστορία της Αγ. Γαλήνης, περίληψη του μύθου του 
Δαίδαλου και του Ίκαρου και συμβολική έννοια του μύθου, συνολικής αξίας 290,000 δραχ
μών, Το πολύ κατατοπιστικό αυτό φυλλάδιο θα καταστεί νομίζουμε το πρώτο και απαραί
τητο μέσο (εργαλείο) που θα στηρίζει τις προσπάθειες εξεύρεσης πηγών χρηματοδότη
σης του φορέα της συντονιστικής επιτροπής που θ' αναλάβει την υλοποίησή του, και τέ 
λος

3. Στην ανάπτυξη της όσο γίνεται συχνότερης επικοινωνίας όλων μας μ ε  το χωριό μας 
εντάσσονται οι δύο παρακάτω εκδηλώσεις που ενδυναμώνουν και αυτές τους δεσμούς 
των Αγιογαληνιωτών παρεπιδημούντων και μή:

- Η συνεστίαση όλων των χωριανών στις 15 Αυγούστου, μ ε  χορό και γλέντι όλο κέφι, 
προς τιμή της τρίτης ηλικίας, όπως τα παλιά χρόνια.

- Η διοργάνωση μιας εκδρομής σε κάποια περιοχή από τις τόσες πολλές και ωραίες 
περιοχές που δ ιαθέτει η Κρήτη μας.

Ειδικότερα θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης 
του Συλλόγου μας, στην Αθήνα το 1987, μ ε την οικονομική συμπαράσταση όλων ανεξαρ
τήτως των χωριανών και φίλων, όπου μας δίδεται η δυνατότητα να πραγματοποιούμε 
πολλές από τις εκδηλώσεις μας που διενεργούνται κάθε χρόνο. Πέρα από όσα αναφέ
ραμε παρά πάνω υπάρχουν και άλλα, και όχι λιγότερης σημασίας (όπως η αιμοδοσία), αλ
λά για οικονομία χώρου στην έκδοση του περιοδικού μας, δεν τα παραθέτουμε.

Κλείνοντας τον παραπάνω συνοπτικό απολογισμό του έργου του Συλλόγου μας, κατά 
την προηγούμενη 25ετία, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει ένα  πολύ θερμό ευχαριστώ  
προς όλους τους συγχωριανούς και φίλους του Συλλόγου μας για την τόσο μεγάλη και 
θερμή συμπαράσταση υλική και ηθική, που χωρίς αυτήν το έργο όλων ανεξαιρέτω ς των 
Διοικητικών Συμβουλίων θα ήταν πολύ φτωχό,

ΑΘΗΝΑ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ, του Συλλόγου "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" της 
Αθήνας οργάνωσε στις 15/8/93 όπως και 
πέρισυ, κρητική βραδυά αφιερωμένη στην 
τρίτη ηλικία.

ΤΟ γλέντι έγινε στην εξοχική ταβέρνα 
"ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΗΝΗ" με οργανοπαίκτες τους: 

Μαργαρίτη Μανώλη, Τσαχάκη Γιώργη 
και Τσουρδαλάκη Γιώργη 
Οι χωριανοί της τρίτης ηλικίας που τίμη-

j σαν την εκδήλωση με την παρουσία τους 
| ήταν:

Μανώλης και Αργυρώ Σαββάκη 
Στέφανος και Χρυσή Νικηφοράκη 
Αντώνης και Ευαγγελία Κασωτάκη 
Στρατής και Ελένη Αποστολάκη 
Δημήτρης και Πλούσια Βογιατζάκη 
Γεώργιος και Δημητρούλα Γιασαφάκη 
Ελπινίκη Μηναδάκη 
Αναστασία Βασιλάκη 
Σταματίνα Τρουλινού 
Πετρουλάκη Χρυσή 
Νικόλαος Εμμαν. Τρουλινός,
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΩΡΓΗ ΝίΚΗΦΟΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Εκ μέρους του Δ.Σ, του Συλλόγου Αγιογαληνιωτών της 
Αθήνας σας εύχομαι καλή διασκέδαση.

Λυπούμεθα για την ταλαιπωρία που υποστήκατε με την \ 

διακοπή του ρεύματος αλλά δεν είμαστε εμείς υπαίτιοι. Πι- | 
στεύουμε ότι η Κρήτη πρέπει νάχει καλύτερη μεταχείρηση ί 
στο θέμα της ενέργειας, (αυτό είναι εκτός προγράμματος) ί 
και όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο θέμα αυτό j 
ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα λυθούνε.

Ο Σύλλογός μας για δεύτερη συνεχή χρονιά οργανώνει.. 
πολιτιστική εκδήλωση στην Αγ. Γαλήνη που σκοπό έχει να j 
διατηρήσει τα έθιμα και τις παραδόσεις που τον τελευταίο 
καιρό, μάλλον τα τελευταία χρόνια, τείνουν να εκλείψουν 
απ' όλη την περιοχή,

Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθούν κι αυτή η 
εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία η οποία έχει 
προσφέρει πάρα πολλά στη δημιουργία, την ανάπτυξη και ! 
την εν γένει πορεία της Αγ. Γαλήνης.

Η Αγία Γαλήνη είναι σπάνιο όνομα, έχει σπάνιους ανθρώ- ί 
πους, θα πάει πάρα πολύ μπροστά.

θέλω να ευχαριστήσω τον Μανώλη τον Μαργαρίτη μαζί 
με το συγκρότημά του, τον Γιώργη τον Τσαχάκη και τον Γι- 
ώργη τον Τσουρδαλάκη που μας κρατεί συντροφιά και θα 
μας διασκεδάσει όλο το βράδυ.

Ευχαριστούμε και την υπεύθυνη του κέντρου που κάνει 
ότι είναι δυνατόν να μας εξυπηρετήσει κι έτυχε το απρόο
πτο αλλά δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα.

Όλα καλά.
. Έχουμε πάρα πολλά κατά καιρούς πει σαν σύλλογος της ί 

Αγ. Γαλήνης, δεν θέλουμε να κουράσουμε με προγράμματα, ! 
με ιδέες, με διάφορα πράγματα. Θέλω να πω μόνο ότι ο σύλ- ; 
λογος των Αγιογαληνιωτών από την Αθήνα αγωνίζεται για ; 
να σμίξει όλους τους χωριανούς για να μπορέσει να φέρει ί 
κοντά όλους τους ανθρώπους που πολλές φορές δεν είναι 
δυνατόν να βρεθούνε μαζί. Έχει πολλές προτάσεις τόσο για 
την Αθήνα όσο περισσότερο για την Αγ. Γαλήνη.

Μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους η ιδέα της ανάπτυξης 
του πάρκου του Δαιδάλου, συμμετέχουμε σαν σύλλογος με 
εκπροσώπους μας. θα έχουμε και μια ελάχιστη αν θέλετε 
οικονομική συνεισφορά για το ξεκίνημα του έργου αυτού.

Όσοι δεν έχετε ενημερωθεί πάνω στο θέμα αυτό είναι

εδώ και ο Πρόεδρος της Αγ. Γαλήνης και θα μας πει δύο 
κουβέντες αλλά είναι επιτέλους καιρός να αξιοποιήσουμε 
αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε όλοι έχουμε μάθει από παπ
πού σε πατέρα και όλες τις επόμενες γενιές ότι από δώ πέ- 
ταξε ο Δαίδαλος και πήγε στην Ικαρία και έπεσε.

Πράγματι θα είναι αντάξιο της ιστορίας του. Δεν έχω να 
πω τίποτε άλλο.

Ευχαριστώ όλη την τρίτη ηλικία η οποία παραβρέθηκε α
πόψε κι αυτοί οι οποίοι δεν μπόρεσαν να έρθουνε νάναι κα
λά και του χρόνου να μας επισκεφθούνε.

Εμείς σαν σύλλογος και του χρόνου θα κάνουμε εκδήλω
ση, πιστεύω και κάθε χρόνο μέχρι να αναλάβουνε οι εδώ αρ
χές να οργανώνουν αυτοί τα γλέντια, να συνεχιστεί η παρά
δοση η οποία εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει ποτέ να λεί- 
ψει.

Ευχαριστώ και πάλι. Καλή διασκέδαση.
Μια μικρή λαχειοφόρο αγορά θα πραγματοποιήσει ο σύλ

λογός μας. Ευχαριστούμε όλα τα καταστήματα, όλους τους 
Αγιογαληνιώτες οι οποίοι προσέφεραν δώρα για τον σκοπό 
αυτό.

Καλή σας διασκέδαση και του χρόνου να είστε καλά,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ, ΠΩΡΓΗ ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ

Συγνώμη αλλά το θεωρώ βαρετό να φάμε την ώρα σε ο
μιλίες και ....απλώς ένα χαιρετισμό ολοκλήρου του Κοινοτι
κού Συμβουλίου, ολόκληρης της Αγ. Γαλήνης και δύναμη 
στην προσπάθεια του Συλλόγου Αγιογαληνιωτών της Αθή
νας. Έχετε κάνει τεράστια προσπάθεια απλώς θέλουμε πα
ραπάνω κριτική στο περιοδικό όσον αφορά την Κοινότητα, 
γιατί είναι λίγη.

Ευχαριστώ καλή Διασκέδαση..
Όσο για το Δαίδαλο και τον Ίκαρο πιστεύω ότι μια ευνο

ούμενη κοινωνία, αναπτυγμένη οικονομικά από αρχαίων 
| χρόνων χρειάζεται να κάνει ένα πολιτιστικό κέντρο ή κάτι τι 
: που να εκφράζει πνευματικά έστω σαν άλλοθι όπως το κά

νανε και παλιά.
Ευχαριστώ και Καλή Διασκέδαση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ 
ΣΤΟΝ Γ. ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ

Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο.
Πρόεδρε η κριτική μας είναι και σκληρή και σωστή πολ

λές φορές.
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Γ Α Υ Δ Ο Σ  - Γ Α Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Α
Υπό Μανούοου Φ. Παπαδάκη

Για τα δύο αυτά μικρονησάκια, που σε λί- j 
γο θα αποβιβασθούμε και θα έχομε την τύ- | 
χη να περιπατήσωμε, τα ίδια βήματα που 
επερπάτησε ο Μέγας Απόστολος των Ε
θνών ΠΑΥΛΟΣ.

Υπάρχουν δύο πτυχές της ιστορίας της 
Γαύδου. Η μια πτυχή είναι ο θρύλος και η 
άλλη η ωμή πραγματικότητα. Θα καταβάλω 
προσπάθεια, να σας αναφέρω όσο μπορώ 
περιληπτικά και τις δύο πτυχές, πρώτον για j 
να μη σας κουράσω και δεύτερο να αφήσω 
την προσοχή σας ελεύθερη να απολαύσει 
το ταξείδι και εν συνεχεία, την πραγματικό
τητα.

Την ώρα που γράφω αυτά που θα ακού
σετε, είναι ημέρα Δευτέρα 9 Αυγούστου, ο 
καιρός είναι υπέροχος και ελπίζω να βοη
θήσει η χάρη της Παναγίας που σε λίγες η
μέρες εορτάζουμε, να είναι η θάλασσα 
ήσυχη και να γίνει ένα ωραίο ταξείδι.

Ή  Γαύδος ευρίσκεται απέναντι από τα j 
Σφακιά, σε απόσταση 20 ναυτικών μιλιών | 
και από Αγ. Γαλήνη, 36 μιλιά αντιστοίχως. Ei- ! 
ναι το τελευτα ίο  άκρο της Ελλάδας, πρός | 
νότον, ομοίως και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. 1 
Η Ευρώπη διαχωρίζεται από το Λυβικό Πέ- ί 
λαγός και συνέχεια, νοτίως η Αφρικανική Ή
πειρος, με τα κράτη, Λιβύη, Αίγυπτος, Μα
ρόκο, Αλγερία, Τύνιδα, που μαζί με τα βαλ
κανικά κράτη και την νότια Ευρώπη, σχημα
τίζουν την Μεσόγειο θάλασσα.

Η Γαύδος, όπως την βλέπομε ταξιδεύο- j 
ντας, είναι στην αγκαλιά του Λυβικού πελά- \ 
γους. Το νησί, το καλοκαίρι είναι πολύ ζε- j 
στό και επηρρεάζει με τη ζέστη, όλη τη νό- j 
τια πλευρά της Κρήτης. Το χειμώνα έχει ά- j 
γριά θάλασσα, με πολλά μποφόρ. Με το j 
ευεργέτημα ότι, τα κύμματα του Λυβικού j 
πελάγους, ξεπλένουν τις αμμουδιές και j 
φρεσκάρουν την ολογάλανη θάλασσα, δί
νουν στους ντόπιους και ξένους τουρίστες 
τη χαρά αφ' ενός να την απολαύσουν και 
αφ' ετέρου να γνωρίσουν την ιστορία του 
νησιού, Η Γαύδος έχει έκταση 32 τ. χιλιόμε
τρα και αποτελείται από τα χωριά: Μεδιανά, 
Ξενάκη, Γαλαχία, Καστρί, Βατσιανά, Αμπε- ί 
λος, Φραγκιαδιανά και Μετόχια. Τα παραπά- I 
νω χωριά, πριν το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, j 
αποτελούσαν την κοινότητα Γαύδου, με ;

400 περίπου κατοίκους. Με σταθμό χωρο
φυλακής, σχολείο, εκκλησίες και παπάδες. 
Το επίσημο Κράτος, από το 1910 έως το 
1936, νοίκιαζε σκάφος, με υποχρέωση να 
προσεγγίζει, μια φορά την εβδομάδα και το 
ελάχιστο των προσεγγίσεων να μην είναι 
κάτω των 48 ετησίως. Διοικητικώς υπάγεται 
στην επαρχία Σέλινου (παλαιάχωρα) του 
νομού Χανιών. Πολλές φορές η Γαύδος, φι
λοξενούσε, επαναστάτες, καταδιωκόμε- 
νους από την Κρήτη, που ως γνωστό ήταν 
συνεχώς επαναστατημένη, με σκοπό την 
απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό. 
Επί Μεταξά επίσης, εκρίθη κατάλληλος τό
πος εξορίας των αντιφρονούντων, με το 
τότε καθεστώς, Οι εξόριστοι, ίδρυσαν συ
νοικισμόν, με αίθουσα διαλέξεων, καφενείο, 
μαγειρείο, φούρνο, γυμναστήριο, κοιτώνες 
και βατούς δρόμους, Από την Γαύδο, παρή- 
λασαν, διακεκριμένοι άνθρωποι των γραμ
μάτων και των τεχνών, Αναφέρω ελάχι
στους και γνωστούς: Πορφυρογέννης δικη
γόρος, Μαμαλάκης δικηγόρος, Σβώλος κα
θηγητής Πανεπιστημίου, Καλόγερός καθηγ. 
Παν/μίου, Ζαχαριάδης Αρχηγός Κ.Κ.Ε, Παρ- 
τσαλίδης Δήμαρχος Καβάλας, Μενύχτας 
Δήμαρχος Σερρών, Θέος της Γ.Σ.Ε.Ε., Καλο
μοίρης Καλλιτέχνης, Τσαρούχης Ζωγράφος 
και άλλοι που μου διαφεύγουν, Ο αριθμός 
των εξόριστων, κατά τη διάρκεια 1936- 
-1941, υπερέβαινε τους χιλίους επί μονίμου 
βάσεως.

Όπως προανέφερα για τον Απόστολο 
Παύλο, λόγω θαλασσοταραχής προσήγγισε 
το μικρό ιστιοφόρο πλοιάριο που επέβαινε, 
με προορισμό τη Ρώμη, Ο μεγάλος συγγρα
φέας Πλήνιος ρωμαίος που συνέγραψε 
πλέον από 100 έργα, ιστορικά, γεωγραφικά, 
βοτανολογικά, το νησί το αναφέρει, ως 
Γαύδον, Ομοίως ο Στράβων το αναφέρει 
Γαύδον. Οι πράξεις των Αγ. Αποστόλων, το 
αναφέρουν ως νήσον ΚΛΑΥΔΟΝ, από το ό 
νομα προφανώς του Αυτοκράτορα Κλαύδι- 
ου. Επί Ενετοκρατίας το ονόμαζαν ΓΚΟΤΖΟ. 
Δεν γνωρίζω από πού και πως πήρε αυτό το 
όνομα. Επί τουρκοκρατίας το ονόμαζαν 
ΓΑΥΔΟΝΗΣ, Το μεγαλύτερο υψόμετρο του 
νησιού, είναι περίπου 320 μέτρα. Εκεί υπάρ
χει μεγάλος φάρος που κατασκευάσθηκε
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υπό Γαλλικής Εταιρείας τυυν οθωμανικών 
φάρων, για να έχει μεγάλη ακτινοβολία. Εί
ναι χρήσιμος στους ναυτικούς. Το καλοκαίρι 
είναι φωτεινός, ενώ το χειμώνα η ακτινοβο- j 
λία του ελαττώνεται κατά 80%, λόγω των ί 
κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν 
στο νησί. Οι θρύλοι καί παραδόσεις, πα
ρουσιάζουν το νησί, ως γη της επαγγελίας.
Η πραγματικότητα όμως όπως θα δούμε 
στην επίσκεψή μας, είναι ένα ξερονήσι, ά- 
νυδρο, χωρίς πηγαία νερά. Τα αιγοπρόβα
τα, έχουν μάθει να πίνουν θάλασσα και για 
το λόγο αυτό είναι μικρόσωμα και αδύνατα. 
Είναι όμως, τόσο το κρέας και το γάλα, όσο 
και το τυρί πολύ νόστιμα. Αν πούμε για το 
στακοβούτυρο, η ποιότητα, η ουσία και το | 
άρωμα είναι ανεπανάληπτα. Το κρέας έχει ] 
το χρώμα του λαγού και όσο παλιό και νά- ί 
ναι το ζώο, είναι μαλακό και νόστιμο, Που j 
και που, στην αγορά των Χανιών, παρουσι- ί 
άζεται γαυγιώτικο κρέας, με τριπλάσια τιμή j 
από το ντόπιο. Η ύδρευση γίνεται με όμβρια j 
νερά που μαζεύονται στα σαρνίτσια (τεπό- j 
ζιτα). Γεωργικά προϊόντα μόνο κριθάρι που ί 
το ποτίζει ο χειμώνας, Οι βροχοπτώσεις εί- | 
ναι συχνές και παρατεταμένες και τα χει- j 
μυυνιάτικα προϊόντα είναι πολλά και νό- ; 
στιμα. Λιπάσματα δεν κυκλοφορούν και οι j 
κάτοικοι εφαρμόζουν την ετήσια αγρανά- I 
παύση (ένα χρόνο σπέρνουν και ένα χρόνο j 
αφήνουν το κτήμα να αναζωογονηθεί από | 
τη φύση). Το κριθάρι το κάνουν χοντρό α- j 
λεύρι και τα υπολείμματα θρέφουν τα ζω- j 
ντανά τους. Το κριθάρι το αλέθουν ως j 
εξής: Ενα μικρό καΐκι 30 τόνων περίπου, α- j 
πομονώνει την έλικά του και με ιμάντα | 
(λουρί), ενώνεται με κανονικό αλευρόμυλο ί 
και έτσι αλέθει θαυμάσια το κριθάρι. Προ- ί 
πολεμικώς, ιδιοκτήτης του καϊ κιού λεγότανε j 
Σακελλάρης, Στο νησί, προ του πολέμου, υ- ; 
πήρχε σταθμός Χωρ/κής, κοινοτ. γραφείο, j 
σχολείο με 35-40 μαθητές και τεχνίτες δι- ί 
αφόρων επαγγελμάτων που εξυπηρετού- j 
σαν κυρίως τους γεωργούς. Είχε τρεις πα- ί 
πάδες που λειτουργούσαν σε ισάριθμες | 
εκκλησίες. Το ψάρι αφθονεί στη Γαύδο και ί 
οι Γαυγιώτες ασχολούνται κυρίως με το ψά- j 
ρέμα, Σήμερα το ψάρι φεύγει με γρήγορα j 
πλοιάρια, για τα Σφακιά και από εκεί για την j 
αγορά των Χανιών ή του Πειραιά. Σήμερα | 
έχει ένα  σχολείο ένα δάσκαλο και ένα μα- | 
θητή. Παπάς δεν υπάρχει. Οι κάτοικοι λει- I 
τουργούνται με την τηλεόραση και παλαιό- j

τέρα με πλάκες γραμμοφώνου. Στο νησί, ε ί
ναι πληθώρα οι κέδροι και τα μυρωδάτα κε- 
δροκούκουδα, είναι το ξαρέσκι (λιχουδιά) 
των κατοίκων.

Αυτά που αναφέρω ανήκουν στο απώτε
ρο παρελθόν.

Σήμερα υπάρχει μεγάλη .βελτίωση, χωρίς 
βεβαίως να παύσει η απομόνωση των κα
τοίκων του νησιού, που δεν υπερβαίνουν 
τους 40,

Πριν μπω στο θέμα των θρύλων και πα
ραδόσεων, θεωρώ σκόπιμο να σας πω και 
ένα δύο φαιδρά για να ξεφύγετε από την 
μονοτονία του ταξειδιού,

"Μια χρονιά μεταξύ 38-39 δεν θυμούμαι 
καλά, απεφάσισαν οι Αγιογαληνιώτες, Βερ- 
γαδής, του Μιχαλάκη ο πατέρας, ο Βαρε
λάς, ο Καραλονικολής, ο Γιώργης του Πα- 
παδονικολή, ίσως ο Χριστοφογιώργης, ίσως 
κι άλλοι δεν θυμούμαι καλά (θα πρέπει να 
θυμάται ο Χριστοφογιώργης), να πάνε εκ
δρομή στη Γαύδο, με το υπερντρέτον του 
ναυάρχου Σταματάκη.,.. Εκουμπανιάρανε, 
κατά την έκφραση των ναυτικών, από νερό 
μέχρι αλάτι, που λέει ο λόγος και φύγανε 
μια πρωϊνή, Φτάσανε με καλό καιρό και α 
ποβιβάστηκαν στο Σαρακίνη, σε μιά όμορφη 
αμμουδιά και μόνο στις άκρες του κολπί
σκου, υπήρχαν βράχια (σαν το μεσακό πριν 
πυρποληθή). Το βραδάκι είπανε να βγούνε 
στο χωριό Αμπελος. Ρωτήσανε αν έχει κα
φενείο, τους το έδειξαν και πήγανε. Μετά 
από τυπικές κουβέντες, ο Γιώργης του Πα- 
παδονικολή, λέε ι του καφετζή, να κεράσει 
τους ντόπιους που ήσανε όχι πάνω από 
12-15. Ο καφετζής τους ερώτησε τι θα πά
ρουν και καθ' ένας παράγγειλε το ποτό του. 
Ένας από αυτούς παράγγειλε ένα  κουτί 
σπίρτα, Ο καφετζής έφ ερ ε τα ποτά σ' ένα 
δίσκο και τα σπίρτα σ' ένα πιατέλο. Ευγενι
κά, ο πελάτης με τα σπίρτα, παίρνει το πι
ατέλο, σηκώνεται και με υπόκλιση λέει: εις 
υγεία σας. Απαντά ο Γιώργης του Παπαδο-
νικολή: Σ' υγεία σου διάλε τσαπ.... σου,
σπίρτα σου χρειάζανε;

2) Μια φορά οι Γαυγιώτες, αποφασίσανε 
να κάμουνε αρχιερατική λειτουργία στην ε 
ορτή του Αγίου Χαραλάμπους. Το πάνε 
στον Επίσκοπο Λάμπης και Σφακίων και τους 
είπε ευχαρίστως, αλλά να μεριμνήσετε για 
την μετακίνησή μου και σαν αμοιβή να κα
ταβάλλετε για την Ιερά Μητρόπολη 500 
δραχμές, Οι Γαυγιώτες, αμέσως κάνανε έ 

5



ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

ρανο και μαζεύτηκε το ποσό. Κατά τη λε ι
τουργία, ο Δεσπότης, κρατά στα χέρια του, 
τρία κεριά και ψάλλει από το Αγιο Βήμα του 
Ιερού τρεις φορές, σταυρώνων συγχρόνως 
τα κεριά; "Και ευλόγησον την Αμπελον τού
την, ην εφύτευσεν η δεξιά σου κ,λ.π, Αυτό 
το επανέλαβε τρεις φορές. Την τρίτη φορά, 
ακούστηκε μια φωνή από το εκκλησίασμα, 
μεγαλοφώνως και λέει: "Μακαριώτατε, πές 
και για τα Βατσιανά, μα επλερώσαμε και 
μείς". Τρίτο ανέκδοτο: Η Γαυδοπούλα είναι 
ιδιοκτησία κτηνοτροφών, όπου το χειμώνα 
τρέφει το νησάκι περί τα 300 αιγοπρόβατα, 
Ο πατέρας των κτηνοτροφών, ήτανε άρρω
στος και οι γιατροί είπαν στα παιδιά του, ότι 
δεν πρέπει ούτε να μυρίζεται το κρασί. Α
ποφασίσανε λοιπόν να τόνε πάνε μαζί με 
τα γιδοπρόβατα, στη Γαυδοπούλα. Εκείνος 
όπως ήτανε φυσικό, αρνήθηκε, εκτός, αν 
του βάλουν στα τρόφιμα και κρασί (τόπινε 
φαίνεται). Τα παιδιά του δέχτηκαν και πήραν 
μια νταμιτζάνα κρασί και του είπαν ότι, άμα 
τελειώσει ν' ανάψει φωθιά και θάρθωμε να 
σου φέρωμε ότι σου χρειάζεται, Περάσανε 
καμιά δεκαριά μέρες και να τη φωθιά. Τα 
παιδιά του είπανε; "καλά είσαι γέροντα, 
τρόφιμα έχεις, πράμα δε σου χρειάζεται 
παρά μόνο κρασάκι, Η φωθιά όμως συνεχι
ζότανε. Κατά τις 10 του Δεκέμβρη έκανε 
μια τρομερή φουρτούνα και κράτησε μια 
βδομάδα. H φωθιά συνέχιζε. Μετά το καλ- 
μάρισμα τσι φουρτούνας, δεν ξαναφάνηκε 
φωθιά, Τα παιδιά του, περιμένανε 4-5 μέ
ρες, μα φωθιά πράμα. Είπανε λοιπόν, αντέ- 
στε να πάμε να δούμε, ίντα κάνει ο γε- 
ροντής, μη ποθάνει και μασέ κατηγορήσει 
ούλο το χωριό. Πήγανε και ψάξανε όλο το 
νησί, μα φανιά του γέρο. Πάνε στη σπηλιά 
που κοιμότανε και είχανε τα τρόφιμα και 
θωρούνε το γεροντή και είχε βαθύ ύπνο και 
μια μεγάλη κρασίλα κυριαρχούσε στη σπη
λιά. Ξυπνάνε το γέρο και μόλις τους είδε, 
ξεράθηκε στα γέλια και τοσέ λέει: "Επαέ 
μωρέ με φ έρετε να κόψω το κρασί, μα ο 
θεός δε θέλει να το κόψω". Ακλουθάτε μου 
τονέ λέει και τσι πάει στην παραλία και τό
νε δείχνει μια μπόμπα κρασί, 500 οκάδες, 
στελιωμένη με πέτρες. Φαίνεται ότι με τη 
φουρτούνα, έκανε αβαρία κανένα κρασάδι
κο καΐκι και τα κύμματα πήγανε τη μπόμπα 
το κρασί, πεσκέσι (δώρο), του γεροντή.

Σταματώ τα ανέκδοτα και παρακαλώ 
τους Γαυγιώτες και τους Σφακιανούς να μη

; με παραξηγήσουνε, γιατί εγώ δεν αναφέ- 
I ρομαι σε ονόματα. Πάντως, έστω και γενι- 
; κώς που αναφέρω, ζητώ να με συγχωρέ- 
ί σουνε.

Θα συνεχίσω τώρα με θρύλους και πα- 
I ραδόσεις που αναφέρει στο βιβλίο του ο κ. 
; Χαρωνίτης, συγγραφέας, Θα αναφέρω όσο 
; γίνεται περιληπτικά, χωρίς να χαθεί ή να 
| μειωθεί η σημασία τους.

"Σε κείνους τους παλιούς καιρούς, νησιά 
j δεν υπήρχανε. Λέει όμως ο θρύλος, ότι υ- 
I πήρχανε, δύο μεγάλα θεριά, που ζούσανε 
ί χώρια το ένα από τ' άλλο. Περιδιαβαίνανε 
; τα πέλαγα και τους γιαλούς και ήτανε ο φό- 
! βος και ο τρόμος σε ζωντανά και πλεούμε- 
: να. Κάποτε ανταμωθήκανε στα νερά του 
i Λυβικού και το μεγάλο, χύμηξε να κατασπα- 
ί ράξει το μικρό. Έτσι επειδή δεν είχε τη δύ- 
! ναμη το μικρό να τα βάλει με το μεγάλο, τό 
; 'ρίξε στη φυγή. Άρχισε άγριο κυνηγητό, Το 
; μικρό έφευγε σαν αστραπή, μα το μεγάλο,
, δυνατότερο, όλο και πλησίαζε το μικρό, Το 
; μουγκρητό ακουγόταν μιλιά μακριά. Τα ζω- 
, ντανά της στεριάς, του αέρα και της θά- 
| λασσας, παρακολουθούσανε τρομαγμένα 
: τον αγώνα. Κάποτε τα δύο θεριά, βρεθήκα- 
; νε απέναντι από τα Σφακιά, πολύ κοντά το 
i ένα με το άλλο, που νόμιζες και πίστευες,
! ότι το μικρό χάνεται. Η αγωνία ήτανε τόση 
ί που όλα τα ζωντανά, κλείσανε τα μάθια 
| τους, να μη δούνε το τέλος του άνισου α- 
; γώνα. Από δευτερόλεπτα σε δευτερόλε- 
\ πτα, περιμένανε να ακούσουνε την τελευ- 
! ταία κραυγή του μικρού θεριού. Ανοίγουνε 
: τα μάθια τους και θωρούνε δύο νησάκια 
ί που με θεϊκή επέμβαση, απολιθώθηκαν εκεί 
; που βρισκότανε. Έτσι έγινε η Γαύδος και η 
I Γαυδοπούλα. Τα χρόνια περάσανε και η 
ί Γαύδος έγινε ένα ωραίο νησί. Ή τανε το ξα- 
! κουστό νησί που το διάλεξε να κατοικήσει η 
: νύμφη Καλυψώ. Ύστερα από την ήττα της 
| Τροίας, έφτασε στο νησί, καραβοτσακισμέ- 
: νος, ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Η Καλυψώ 
| τον καλοδέχτηκε. Του 'κάνε λαμπρή σποδο
ί χή, που κατάφερε και τον κράτησε εφτά 
ί χρονιά. Λένε πως εκάνανε και παιδιά. Οι 
; σημερινοί κάτοικοι, λένε με καμάρι, πως εί- 
; ναι απόγονοι του όμορφου αυτού ζευγαρι- 
I ού, Ποιος ξέρει; Ο Οδυσσέας όμως είχενε 
ί πάντα στο νού του την Πηνελόπη, μα και η 
; Καλυψώ ήτανε καθημερινή πρόκληση, Το α- 
I σύγκριτο τοπίο, το θερμό κλίμα, το θυμαρί- 
ί σιο μέλι, τα κεδρόκουκα, ζωογόνα και μυ-
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ρυυδάτα, μπήκανε στην υπηρεσία της πε- ( 
ντάμορφης Καλυψώς, που υποσχότανε ; 
στον Οδυσσέα, να τόνε κάνει αθάνατο και ί 
να του χαρίσει την αιώνια ζωή και νεότητα, '[

Ο συγγραφέας, συνεχίζει στο βιβλίο του, ί 
πως η Καλυψώ, με ωραίες προσφορές, σε : 
συνδυασμό με την ανθηρά νεότητά της, πι- , 
θανόν, αλλά αβέβαιο, να τον κράτησε ό- ; 
ντως εφτά χρόνια. Μια μέρα ο Οδυσσέας j 
εξαφανίστηκε και μετά παρέλευση καιρού : 
χάθηκε και η Καλυψώ, για να αποδειχθεί έ- ; 
τσι, ότι, κανείς δεν είναι αθάνατος επί της j 
γης. Να πως αναφέρει ο ίδιος ο Οδυσσέας, I 
εις το νησί των Φαιάκων, που ναυαγισμένο, , 
τον έσωσε η Βασιλοπούλα του Αλκίνοου, | 
Ναυσικά. Και συνεχίζει ο κ. Χαρωνίτης στο ■ 
βιβλίο του, κατά τον Όμηρο, "Της Ογυγίας . 
το νησί στα πέλαγα μακρυά 'ναι και κει μιά ί 
φοβερή θεά, την κατοικιά της έχει. Δόλου : 
γεμάτη Ατλαντα, κόρη που το κατέχει, Η Κα- : 
λυψώ που τα μαλλιά πλέκει όμορφα κι αφή- ; 
νει ουδ' άνθρωπος ουδέ θεός, πικοινωνά I 
με κείνη και μένα πήγεν ο Θ εός τη δύστυχη j 
του κόσμου κ,λπ,",

Φημολογείται δε, ότι, ένα πελώριο άγαλ- ί 
μα, στολίζει το μουσείο της Αγγλίας, με πα- ί 
ραστάσεις από τη σπηλιά της Καλυψώς, Η ι 
σπηλιά, ήτανε μεγαλοπρεπής, με μια μαρ- j 
μαρένια κολώνα στη μέση που τη στόλιζαν ; 
με παραστάσεις από άνθη, σταφύλια, κ,λπ, ι 
Η ζωή του ζευγαριού ήταν παραμυθένια | 
στη σπηλιά, Παλιότερα οι Γαυγιώτες βρί- : 
σκανε στη σπηλιά ζεστασά το χειμώνα και ί 
δροσιά το καλοκαίρι. Σήμερα δεν υπάρχει : 
αυτή η σπηλιά και συμπεραίνεται ότι δεν υ- i 
πήρξε ποτέ. Ίσως ανεμοθύελλες την σκέ- ' 
πασαν και εξηφανίσθη, Αναφέρει όμως ο : 
Γεώργ, Ψυχουντάκης στο βιβλίο του Χαρω- 
νίτη, ότι ο Ερμής, επεσκέφθη την Καλυψώ ; 
σταλμένος από τους Θεούς, Από μετάφρα- : 
ση του Ομήρου εξηγείται παρακάτω: "Κι ως : 
έφτασεν εις το νησί, τ' αλαργοκοιμισμένο, ί 
απ' το γαλάζιο πέλαγος, το κύμα τ' αφρι- j 
σμένο, βγήκε και πάτησε τη γή, μές στη j 
σπηλιά εμπήκε, της πλεξουδάτης της καλής ί 
της Νύμφης και τη βρήκε κ,λπ." Στη συνέ- : 
χεια, στιχουργικά, συνεχίζων τη μετάφραση . 
ο Γ, Ψυχουντάκης, αναφέρει: "μυρωδάτη 
φωθιά από κυπαρίσσια και κέδρους, την Κα- , 
λυψώ να υφαίνει πανί στον αργαλειό, με ! 
χρυσή σαΐτα κ,λπ. Και καταλήγει λέγει: "Σ' ■ 
αυτό τον τόπο να τα δούν, τα μάθια τα δικά ; 
μου, θάχαιρε και θα θαύμαζε και θ' άνοιγε η ;

καρδιά μου". Τώρα εξαφανίστηκαν όλα. 
Πριν από κάμποσο χρόνια, μια Λυβική α νε
μοθύελλα, έθαψε τη σπηλιά, μέσα στην άμ
μο και δε γνωρίζει κανείς που βρίσκεται. Ο I, 
Τζίβης, σ' ένα δημοσίευμά του, αναφέρει ό 
τι, ένας εβδομηντάχρονος Γαυγιώτης, του 
διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό: Όταν 
ήμουνα κοπέλι, Ί5 χρονών (γύρω στα 
19003, έβοσκα στον Ερικιά τα πρόβατα. Μι
ας κοπανιάς πιάνει μπάρα και πήγα και στά
λιζα, κάτω απόνα δεντρό, Εκειάρθανε και 
δυό γέροι σφακιανοί, βοσκοί, κι είπανε μ ε
ταξύ τους, Θυμάσαι σύντεκνε Μανούσο το 
σπήλιο τσι Καλυψώς; Ίντα διάολο γίνηκε; 
Θυμούμαι σύντεκνε Πολιό, μα είναι κάμπο
σο χρόνια που το κουκούλωσε η Αμμούτσα 
και χάθηκε ο παντέρμος ο Σπήλιος. Οι Γαυ
γιώτες λένε, πως πολλές φορές, έχουνε 
την αίσθηση ότι ευρίσκονται ανάμεσα σε 
πνεύματα, στη περιοχή που έμενε η Καλυ
ψώ, Οι Γαυγιώτες έχουνε πολλές ιστορίες 
πνευμάτων. Μια παράδοση όπως διεσώθη, 
από το Μανώλη Τσιγωνάκη, λέει: "Μιά φορά 
ο παπά Μαθιός, λειτούργησε σ' ένα ξένο 
χωριό, Στο γυρισμό, όταν περνούσε από 
Βαθύ Σελί (τοποθεσία), ε ίδε ένα γάιδαρο, 
στη μέση του δρόμου, Κουρασμένος όπως 
ήτανε ο παπάς, ένοιωσε την ευχαρίστηση 
να τον καβαλήσει. Μόλις όμως έκατσε στη 
ράχη του γαϊδάρου, όρμησε εκείνος (ο 
γά ιδαρος) με μεγάλη ταχύτητα προς το 
γκρεμό και με περίεργες κινήσεις, που ο 
παπά Μαθιός κατάλαβε πως έχει να κάνει 
με κακό και πονηρό πνεύμα. Χωρίς να χάσει 
καιρό, ο παπάς έδ εσ ε μ' ένα σπάγγο ένα 
σταυρόκομπο και τόνε πέρασε στο λαιμό 
του γαϊδάρου, μουρμουρίζοντας και μερ ι
κές ευχές, Μονομιάς ο δαιμονογάϊδαρος 
εμπράγινε και έγινε υπάκουος. Τον οδήγη
σε στο χωριό του Βατσιανά, τον έστρωσε 
στη δουλειά και κουβάλησε όλα τα υλικά, 
για το χτίσιμο της εκκλησίας του Αγ, Χαρα- 
λάμπους. Τον φόρτωνε 4-5 σακιά γεμάτα 
άμμο, τεράστιους ογκόλιθους δηλαδή ασή
κωτα βάρη. Σαν τέλειωσαν οι δουλειές κι ο 
Άγιος Χαράλαμπος λειτούργησε, πήγε το 
γά ιδαρο στο σταύλο, Η παπαδιά ε ίδ ενε το 
σταυρόκομπο και θάρρεψε πως κιανείς έ 
κανε αστείο και τον έβγαλε, Αμέσως ο δαι- 
μονογάϊδαρος εξαφανίστηκε". Στην ίδια 
τοποθεσία (Βαθύ Σελί) πριν μερικά χρόνια, 
ένας χωροφύλακας κυνηγούσε, Μέρα μ ε
σημέρι, ε ίδε μπροστά του, ένα λαγό και το-
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νε σημάδεψε. Όπως ήταν έτοιμος να πυρο
βολήσει, θωρεί μπροστά του μια γελάδα 
και τόνε κοίταζε με απάθεια. Τρομαγμένος 
πάτησε τη σκανδάλη, μα τίποτα, πατεί και 
δεύτερη, πάλι τίποτα. Μόλις απομακρύνθη
κε, ξαναδοκίμασε και ακούστηκαν δύο πυ
ροβολισμοί. Στην τοποθεσία αυτή ο χωρο
φύλακας έχτισε εικονοστάσι και έκτοτε δεν 
ξαναπαρουσιάστηκε κακό πνεύμα. Οι Γαυγι- 
ώτες είναι καλοί και πιστοί χριστιανοί και έ 
χουνε χτίσει πολλές εκκλησές και δυό εικο- 
νοστάσα. Στη βυζαντινή εποχή, λένε οι Γαυ- 
γιώτες, άτι είχανε έδρα επισκοπής. Στη δυ
τική άκρη του νησιού, στην τοποθεσία Κα- 
ραβέ, οι 99 Άγιοι Πατέρες, έμειναν πολύ 
καιρό ναυαγισμένοι, Λ ένε δε πως στην α 
κροθαλασσιά, με δεήσεις και ευλογίες, 
βγάλανε νερό. Από το σημείο εκείνο φύγα
νε για την Κρήτη με πλοιάριο, χωρίς τον Α
γιο Ιωάννη τον ερημίτη, που έκανε το ράσο 
του βάρκα και ακολούθησε το πλοιάριο". Οι 
θρύλοι δεν τελειώνουν είναι πολλοί και 
σταματώ με μια ευχή: καλή επίσκεψη στη 
Γαύδο και καλοτάξειδη η επιστροφή.

Παρέλειψα να σημειώσω ότι, στα 1800 οι 
Σφακιανοί θαλασοοκαπετάνιοι και καραβο
κύρηδες εχτίσανε πολλούς φούρνους στη 
Γαύδο και έφτιαχναν παξιμάδια για τα καρά
βια τα δικά τους και των κουρσάρων. Οι 
κουρσάροι, βοηθούσαν τους ρωμιούς και 
λεηλατούσαν τους πλούσιους αγάδες της 
Νότιας Κρήτης. Στην επανάσταση οι Σφακι- 
ανοί, με αρχηγό τον ήρωα Δασκαλογιάννη, 
όλοι οι καπεταναίοι (δεν τους ονομάζω γι
ατί δεν είναι στο θέμα μου, αλλά οι βιβλι
όφιλοι, μπορούν να πάρουν το βιβλίο του κ. 
Αγγελή που γράφει, τόσα ωραία πράγματα, 
σε απλούστατη και κατανοητή γλώσσα], 
στείλανε τις οικογένειές τους στη Γαύδο, 
για να γλυτώσουνε τη σφαγή.

Ψ ηλορείτης - Γαύδος

I Αισθάνθηκα την ανάγκη να περιγράφω 
; τις εμπειρίες μου από τις δύο εκδρομές 
I του Συλλόγου μας στον Ψηλορείτη το 1992 
! και στην Γαύδο το 1993 που κατά την γνώ- 
| μη μου, ήταν και οι δύο κάτι το ξεχωριστό.
| Κατ' αρχήν, πιστεύω ότι αξίζουν θερμά 

συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία όλου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγίας 
Γαλήνης Αθηνών και ιδιαίτερα στον Πρόε
δρο του Συλλόγου της Κο Γιώργη Νικηφο- 
ράκη για την οργάνωση των δύο αυτών 
εκδηλώσεων και για όλες τις άλλες που έ 
χομε πραγματοποιήσει και που φροντίζομε 
να συμμετέχομε, κατά το δυνατόν, σ' αυ
τές,

Η ανάβαση στον Ψηλορείτη και το ταξίδι 
για την Γαύδο ήταν λίγο κουραστικές, σω
ματικά, υποθέσεις, αλλά δεν συμφωνείτε 
ότι για όλα τα όμορφα πράγματα απαιτείται 
προσπάθεια και αγωνιστικότητα για να τα ε 
πιτύχεις; Πάντως νομίζω ότι όλη η ωραία 
συντροφιά μας ευχαριστήθηκε πολύ και έ 
χομε να διηγούμαστε και τις δύο αυτές εκ
δηλώσεις του Συλλόγου μας και εκτός 
Κρήτης.

Η πορεία προς την κορυφή του Ψηλορεί
τη είναι νομίζω το τάμα κάθε γνήσιου Κρητι
κού για να προσκυνήσει τον τίμιο Σταυρό 
και για να αγγίξει την ψηλότερη κορυφή της 
Κρήτης. Από την χιλιοτραγουδισμένη με τις 
μαντινάδες μας κορυφή του Ψηλορείτη, 
νομίζεις ότι βρίσκεσαι στον έβδομο ουρανό 
και ότι όλη η Κρήτη είναι δική σου. Στην 
καρδιά του καλοκαιριού ευρισκόμενοι στην 
κορυφή του Ψηλορείτη, μόνο η ρακί θα 
μπορούσε να βοηθήσει με το κρύο που υ
πήρχε. Και εμείς είχαμε πάρει τα μέτρα

13 Αυγούστου 1993 
Μανούσος Φ. Παπαδάκης

Υ.Γ Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να ε 
πιβώ του εκδρομικού πλοιαρίου και να πω ο 
ίδιος προφορικά τα όσα αναφέρω. Οι θ έ
σεις ήτανε κατηλειμμένες λόγω αργοπορί
ας μου, να δηλώσω ότι θέλω να πάω 
εκδρομή στο νησί,

! μας...
; Ο απόπλους μας για την Γαύδο, το νοτι- 
| ότερο μέρος της Ελλάδας, και κατ' επέκτα

ση της Ευρώπης ήταν επίσης ενδ ιαφέρου
σα, Το δυνατό μελτέμι που αντιμετωπίσαμε 
στο ταξίδι μας αυτό ταλαιπώρησε τους πε
ρισσότερους σωματικά, Η δύσκολη αυτή ε 
μπειρία μας θεωρώ, ότι μας ωρίμασε 

I ακόμα περισσότερο ψυχικά όλους μας. Τα 
; ψάρια, τα αγριοκάτσικα, η βόλτα στο νησί 
! με το TAXI (Μ ερτσέντες) του νησιού (βλέπε 
I φωτογραφία) και οι μετεω ρίτες που είδαμε 
; το βράδυ εκείνο μας αντάμειψαν κατά κά-
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ποιο τρόπο! Η επάνοδος ήταν εύκολη.
Με τα μάτια του σώματός μας από τον 

Ψηλορείτη και με τα μάτια της ψυχής μας 
από την Γαύδο, η Αγία Γαλήνη φαίνεται ό 
μορφη. Είναι το σημείο αναφοράς μας και η 
μικρή μας Ιθάκη, όπου και να βρισκόμαστε.

Με ρώτησε ένας φίλος μου, αν είμαι γέν
νημα θρέμμα από την Αγία Γαλήνη και συ
μπλήρωσε την ερώτηση ένας άλλος φίλος 
μου αν είναι και Αγία και Γαλήνη. Απήντησα 
και στους δύο - ναι! - με καμάρι. Δεν είμαι 
εγωΐστρια, Την αλήθεια είπα.

Αθήνα 23/11/93 
Μανωλία Γεωργίου Παπαδογιάννη

Δημοσιεύουμε τρεις άλλες φωτογραφί
ες:

1) Οι εκδρομές μέσα στο σκάφος,
2) Το ξενοδοχείο πολλών αστέρων που 

διανυκτέρευσαν οι εκδρομείς και
3) Μια άποψη από το νησί της Γαύδου

| ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΛΙΒΥΚΟ
| Ελευθερίας Παπαδάκη - Λαμπάκη
\ '---------------------------------------------------------------------------------------
| Στις αρχές του. καλοκαιριού, ο πάντα 
ί δραστήριος σύλλογος της Αγ, Γαλήνης α- 
j νακοίνωσε ότι θα πραγματοποιούσε μια εκ- 
I δρομή στη Γαύδο, με διανυκτέρευση στην 

παραλία. Η ιδέα άρεσε πολύ και πολλοί Α
θηναίοι και Αγιογαληνιώτες χωριανοί, που 
κυνηγούν τις περιπέτειες, έτρεξαν να δη
λώσουν συμμετοχή. Τις τελευτα ίες μέρες 
δε πριν την εκδρομή μια αστεία εικόνα πα- 

! ρουσιαζόταν στους δρόμους της Αγ, Γαλή- 
ΐ νης: πολλοί που άργησαν να το
| πληροφορηθούν έτρεχαν πίσω απ' τους υ- 
; πεύθυνους της διοργάνωσης και τους πα- 
| ρακαλούσαν για μια θέση στο,,, πλοίο. Που 
J στην προκειμένη περίπτωση ήταν ένα μικρό 
j καΐκι, ονόματι Σαχτούρης, το οποίο είχε θέ- 
! σεις 50 ατόμων.

Οι κακές γλώσσες οργίαζαν το προηγού
μενο βράδυ: "Που θα πάτε εκεί στο ξερο 
νήσι, θα σας φάνε οι σκόρπιοι, τα φίδια, θα 

: πάθετε πνευμονία στην παραλία το βράδυ" 
και άλλα παρόμοια τραγικά. Τα νέα  ότι το 
καΐκι χώραγε λιγότερους απ' όσους είχαν 
δηλώσει πανικόβαλαν τους εκδρομείς, οι ο 
ποίοι, σε πείσμα προς τις κακές γλώσσες, 
θέλανε πως και πως να πάνε στη Γαύδο, 
Τελικά, μετά την αυτοθυσία ορισμένων, οι 
οποίοι προσεφέρθησαν να μην πάνε (προ
αίσθημα άραγε;) η εκδρομή ξεκίνησε κανο
νικά.

Στις 11 του μήνα, στις 12:00 το μεσημέρι,
; οι εκδρομείς με τις κουβέρτες τους, τα 
1 στρώματα, τα σλήπινγκ μπαγκ, τα τάπερ με 

τα κεφτεδάκια και τις ντομάτες, βρίσκονταν 
μπροστά στο καΐκι,

Στον ορίζοντα ξεχώριζαν λίγα άσπρα κυ- 
ματάκια, αλλά ο λιμενάρχης διαβεβαίωνε
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ότι ο καιρός ήταν θαυμάσιος και οι καπετά
νιοι ότι το καΐκι ήταν μικρό αλλά θαυματου- 
ργό!

Το ταξίδι προβλεπόταν ότι θα κρατούσε 
3 ώρες περίπου, Η πρώτη ώρα πέρασε πο
λύ ωραία, Νησιώτικα και κρητικά ακούγο- 
νταν απ' το μεγάφωνο του καϊκιού, το οποίο 
είχε και μπαρ και πρόσφερε και ποτά! Οι εκ
δρομείς είχαν πολύ κέφι, τραγουδούσαν 
και γελούσαν ξέγνοιαστοι, Βέβαια κούναγε 
λίγο, αλλά κανείς δεν έδ ινε σημασία. Η Αγ, 
Γαλήνη χάθηκε στον ορίζοντα, χάθηκαν και 
τα Παξιμάδια και ο μικρός Σαχτούρης βρέ
θηκε στο ανοιχτό πέλαγος.

Τότε άρχισε η συμφορά, Μια νεαρή που 
έκανε το θαλασσόλυκο άρχισε να μην αι
σθάνεται καλά. Κρεμάστηκε στην κουπαστή 
και έβγαλε ότι υπήρχε και δεν υπήρχε στο 
στομάχι της, Έτσι παρέσυρε και πολλούς 
άλλους ταξιδιώτες που κρεμάστηκαν στην 
κουπαστή και έκα
ναν το ίδιο, Τα κύ
ματα μεγάλωναν ό 
λο και πιο πολύ και 
σε λίγο, πάνω στο 
μικρό και ανυπερά
σπιστο Σαχτούρη ε 
κτυλίσσονταν σκη
νές απείρου κάλ
λους. Οι μισοί επι
βάτες εξαντλειμέ- 
νοι άδειαζαν το 
στομάχι τους που 
ήταν αφάνταστα βαρύ, οι άλλοι μισοί καθό
ριζαν με κουβάδες νερό το πάτωμα και 
προσπαθούσαν να τους εμψυχώσουν. Αγ- 
γουράκια, ντομάτες και αυγά είχαν ξεφύγει 
απ' τους κατόχους τους και περιφέρονταν 
πάνω στο κατάστρωμα, Τα κύματα μεγάλω
σαν τόσο, ιώστε άρχισαν να λούζουν τις κυ
ρίες της δεξιάς πλευράς, οι οποίες λίγο 
πριν είχαν πάει στο κομμωτήριο,

Μεσοπέλαγα, στεριά δε βρισκόταν που
θενά, τα κύματα έφτασαν σε ύψος 5 μ έ
τρων. Όλοι ήταν βρεγμένοι και προσπαθού
σαν να καλυφθούν όπως-όπως. Οι κουβέρ
τες και οι ζακέτες είχαν μείνει στα σακίδια 
κάτω στο αμπάρι, αλλά ήταν αδύνατη η μ ε
τακίνηση για να τα πάρουν και να καλύψουν 
τα έξωμα και τα τιραντέ φουστάνια. Οι κα
πετάνιοι, οι οποίοι πρέπει να παραδεχτού
με ήταν άψογοι και θαρραλέοι, προσπα
θούσαν να διατηρήσουν την ψυχραιμία

τους και να κουμαντάρουν το καΐκι όσο το 
δυνατό καλύτερα, Και μέσα στην τόση ανα
ταραχή, μια ξένη τουρίστρια που συμμετεί
χε στην εκδρομή τραγουδίστρια της όπε
ρας όπως δήλωσε, σηκώθηκε όρθια και 
προσπαθώντας να κρατήσει την ισορροπία 
της άρχισε να τραγουδά άριες για να τους 
εμψυχώσει, Κάποιοι είχαν το κουράγιο να 
την χειροκροτήσουν. Οι υπόλοιποι κρέμο
νταν μισοαναίσθητοι στην κουπαστή,

Παρόλ αυτά οι εκδρομείς μας αποδεί
χτηκαν πολύ θαρραλέοι, αφού παρά τα βά
σανά τους, δεν έβγαλαν ούτε μια κραυγή 
απελπισίας.

Τέρατα ψυχραιμίας τα δύο μικρά παιδιά 
του Προέδρου και η κυρά Σταματίνα, που 
όχι μόνο δε χάλασε το στομάχι τους, αλλά 
και κάθονταν άνετα στις θέσεις τους και α 
τένιζαν το τρικυμισμένο πέλαγος, σα να 
βρίσκονταν στο σαλόνι τους και να έβ λε

παν ταινία καταστρο
φής στην τηλεόραση.

Τελικά, έπειτα από 
5 ώρες ταξίδι, ο Σα
χτούρης αποδείχτηκε 
θαυματουργός (ας 
είναι καλά οι καπετά
νιοι του] και έφτασε 
στη Γαύδο. Οι θα
λασσοδαρμένοι μό
νο που δε φίλησαν 
το χώμα, Ξαπλώθη
καν καταγής ή έτρ ε - 

ξαν για λεμονάδες και τσάι. Αλλοι έλεγαν 
ότι μεγαλύτερη τρέλλα δεν είχαν ξανακά
νει στη ζωή τους και άλλοι ότι φαντάζονταν 
τα ονόματά τους στις εφημερίδες της επο
μένης, κάτω απ' τον τίτλο "Τραγωδία στο 
Λιβυκό", Συνήλθαν όμως πολύ γρήγορα. Έ
τσι άλλοι έτρεξαν για μπάνιο κι άλλοι έκα
ναν το γύρο του νησιού πάνω στις καρό- 
τσες κάποιων τρακτέρ, Και όταν γύρισαν, 
ενώ όλοι είχαν μαζί τους φαγητά, αποφάσι
σαν να παραγγείλουν κατσίκια, Μάλιστα, 
κατσίκια: έπρεπε να κάνουν ένα  δώρο στο 
ταλαιπωρημένο στομάχι τους,

Και αφού φάγανε και ήπιανε, νέοι, μανά
δες, γέροι και παιδιά, πέρασαν βράχους και 
λαγκάδια προκειμένου να φτάσουν στη μα
γευτική παραλία με αμμουδιά, όπου θα 
πέρναγαν το βράδυ, Μόνο που το σκοτάδι 
ήταν πυκνό και με τη βοήθεια μερικών φα
κών, άλλος έψαχνε να βρει τις παντόφλες
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του, άλλος το νυχτικό του, άλλος την κου- ί 
βέρτα του και άλλος αναρωτιόταν πως κοι- | 
μούνται μέσα σ' αυτό το σλήπινγκ μπαγκ ί 
βρε παιδάκι μου; Τελικά αποφάσισαν ν' α- | 
νάψουν φωτιά, για να μην πατήσουν και κα- ! 
νένα και να βλέπουν ποιος έχει ξαπλώσει ; 
που, να μην γίνει και καμιά παρεξήγηση! ;

Κρίμα τα σχέδια και τα όνειρα που έκα- ; 
ναν για ολονύκτιο γλέντι στην παραλία. Σε ί 
λίγο οι περισσότεροι είχαν αρχίσει να ρο- | 
χαλίζουν. Δεν τους συγκίνησε ούτε ο ξά- | 
στερος ουρανός με τ' αστέρια που έπε- j 
φταν, ούτε και οι προσπάθειες μερικών να j 
τους ξεσηκώσουν με την Άντζελα Δημητρί- j 
ου στο κασσετόφυυνο και μερακλίδικα κρη- ; 
τικά. Μετά από λίγο, το μόνο που ακουγό- ; 
ταν ήταν τα ροχαλητά και η φωνή γνωστού | 
γλεντζέ Αγιογαληνιώτη (του Παπαγιαννάκη]; j 
"Είμαστε στο νοτιότερο άκρο της Ευρώ- ί 
πης", "Είμαστε οι κουρσάροι του Λιβυκού ; 
πελάγους" και πολλά άλλα αστεία. Τώρα, ί 
εις απάντησιν των κινδυνολόγων, όχι δεν ! 
είχε ούτε ποντίκια, ούτε σκορπιούς, ούτε | 
φίδια και κανείς δεν έπαθε πνευμονία! Μό- ; 
νο που το πρωί οι κουβέρτες ήταν μούσκε- ί 
μα απ' την υγρασία! ;

Αν υπήρχε συγκοινωνία έστω και την ε- : 
πομένη από τα Σφακιά, οι περισσότεροι δε ι 
θα ξανάμπαιναν στο Σαχτούρη για το γυρι- ; 
σμό, Κάτι τέτοιο όμως ήταν αδύνατο, Έτσι ί 
ενώ η αναχώρηση προβλεπόταν για το με- ; 
σημέρι, αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω το : 
πρωί για να μην ξαναπάθουν τα ίδια, Στην ί 
αρχή ήταν όλοι κουμπωμένοι. Όμως, αυτή j 
τη φορά η θάλασσα ήταν θαυμάσια. Και ό- j 
ταν πλησίασαν στα Παξιμάδια, βγήκαν οι ; 
ρακές και τα βασανισμένα αγγουράκια και j 
τυράκια και το κέφι μεγάλωσε. Όλοι απο- 
λάμβαναν το ωραίο τοπίο και τον ήλιο, Οι j 
καπετάνιοι για αποζημίωση έκαναν μια βόλ- j 
τα γύρω απ' τα Παξιμάδια κι έτσι όσοι δεν j 
τα ήξεραν ικανοποιήθηκαν, ί

Και όταν πια έφτασαν, όλοι αισθάνονταν ! 
τόσο ωραία που είχαν ξεχάσει τη χθεσινή ; 
τους ταλαιπωρία, Όσοι είχαν μείνει στο χω- I 
ριό είχαν μάθει τα νέα απ' το λιμεναρχείο, ί 
Το μόνο όμως που αντίκρυσαν όταν τους j 
είδαν, ήταν χαρούμενα και ηλιοκαμμένα I 
πρόσωπα. Και όλοι οι θαλασσόλυκοι της Αγ. j 
Γαλήνης δήλωσαν ότι θα ξαναπάνε στη ί 
Γαύδο οπωσδήποτε! ;

Ας σοβαρευτούμε όμως. Η αλήθεια είναι ■ 
ότι κινδυνεύσαμε πραγματικά, αλλά η Αγι- ί

ογαληνιώτισσα Παναγία έκανε για άλλη μια 
φορά το θαύμα της.

Εκδρομή στη Γαύδο 1 2 /8 /9 3

Αφού τ' αποφασίσαμε, στη Γαύδο για να πάμε, 
μπαίνομε στον "ΣΑΚΤΟΥΡΗ" και νότια κινάμε.

Έχομε για αρχηγό, Γιώργο Νικηφοράκη 
μαντιναδολόγο δε καλό, Νίκο Παπαγιαννάκη.

Εις την αρχή πηγαίναμε ρόδινα και ωραία 
μα σε λιγάκι μούσκεψε ολόκληρη η παρέα.

0 καπετάν ο Νικολής, κοίταγε ίσα πάνω...
και τις “κραυγές” της έβγαζε η Ινγκριτ, η σοπράνο.

Μα σαν το κύμα θέριεψε μέσ' του ήλιου την δάδα 
την Μανωλία έπιασε θαρρώ πολύ ζαλάδα.

Εύγε πολλά θα πρέπουνε στην νέα "μπουμπουλίνα” 
που την Παγώνα κράταγε η κυρά Σταματίνα.

Τέσσερις ώρες κράτησε ετούτο το ταξίδι, 
είχε μανίσει η θάλασσα και είχε γίνει ξύδι.

Σαν πάτησα τον πόδα μου, στης Γαύδου το "λιμάνι" 
κάτι με πιάνει ξαφνικά, κι ο νους μου σκέψεις κάνει,

“Είναι η Γαύδος Αφρική; ή ανήκει στην... Ευρώπη;... 
γιατί εδώ ξορίστηκαν τόσοι πολλοί ανθρώποι;

Δύο ταβέρνες μοναχά για για... ταξί... τρακτέρια 
η παραλία άστραφτε... την βγάλαμε στ' αστέρια.

Και το σχολειό τους έκλεισε πούχε έναν μαθητή... 
μα είχαν χωροφύλακα... να τους επιτηρεί.

Κι ο Οδυσσέας απ' εδώ, περνώντας για Ιθάκη 
σαν και τα μας κοιμήθηκε, σε τούτο το νησάκι.

Πρωί πρωί'εφύγαμε, πριν η φουρτούνα πιάσει 
και το πολύ το κούνημα, μπορεί να μας χαλάσει.

Στα Παξιμάδια φθάσαμε στα θαλασσοδαρμένα 
φωτογραφίες βγάζουμε τα μάτια είναι στραμένα.

Στα πεντακάθαρα νερά, "τουρς" ο Βασίλης κάνει 
και το “Ελίζαμπεθ" θαρρώ, τρέχει και δεν προκάνει.

Η εκδρομούλα μας αυτή αξέχαστη θα μείνει 
χαρούμενοι γυρίσαμε εις την Αγία Γαλήνη.

Εν πλώ από Γ αύδο προς Αγ. Γ αλήνη  
Φάνης Μαυρογιώργης 12/8/93

ΦΦΦφ ΦΦΦ

Εκδρομή Αγ. Γαληνιωτών-Μελαμπιανών 
“Γύρος Ελλάδος μέχρι Μακεδονία".

Διοργανώθηκε και φέτος από το τουρι-
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στικό γραφείο του Νίκου Χιεμιλάκη 9ήμερη 
εκδρομή, από τις 6-15/11/93, Είχε μεγάλη 
επιτυχία, με άφθονο κέφι,

ΕΚΔΡΟΜΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 1993

Η ιδέα ειπώθηκε τη δεύτερη μέρα του 
Πάσχα.

Το καλοκαίρι πάμε Ψηλορείτη;
Και να που η ιδέα πραγματοποιείται, Στις 

5/8/93 μαζευτήκαμε 10 άτομα (όλοι νέοι) ο 
μικρότερος 15 ο μεγαλύτερος 30. Ξεκινή
σαμε στις 14.00 μ.μ. για τον Ψηλορείτη. Με
τά από στάση για καφέ στην Λοχριά ξε
κινήσαμε για την κορυφή,

Η ανάβαση χαρακτηρίστηκε από την επι
θυμία όλων μας να φθάσουμε το συντομό
τερο στον Τίμιο Σταυρό, και διήρκησε 3 ώ
ρες.

Φθάνοντας στην κορυφή αλλάξαμε ρού
χα λόγω του τσουχτερού κρύου που επι
κρατούσε εκεί.

ΓΓ αρκετή ώρα θαυμάσαμε την ονειρική 
θέα, μια θέα η οποία δεν περιγράφεται πα
ρά μόνο όσοι την δουν από την κορυφή θα 
καταλάβουν τι σημαίνει ανάβαση στον Ψη
λορείτη.

Μετά επιδωθήκαμε σ' ένα μεγάλο φαγο
πότι. Τα φαγητά λίγο-πολύ γνωστά: κονσέρ
βες λογιών-λογιών, κεφτεδάκια, πίτες κ.λπ. 
Τα ποτά κρασί και ρακί, Είχαμε όλοι μεγάλο 
κέφι. Φυσικό επόμενο ήταν να επακολουθή
σει μαντιναδολογία και κάθε είδος ελληνικό 
τραγούδι από τους παρευρισκόμενους, Κα
τά τις 1.00 π.μ. οι πιο ορεξάτοι Βαλάντης 
Βεργαδής, Μανώλης Παπαδογιάννης, Νίκος 
Μανουσάκης, Κώστας Νικηφοράκης και Α- 
ντώνης Παπαγιαννάκης επιδωθήκανε στη 
σύνθεση μαντινάδων όπως:

Επήρα την απόφαση να βγω στον Ψηλορείτη 
για να θωρώ από ψηλά την ομορφιά σου Κρήτη

Βεργαδής Βαλάντης

Πονώ μα δάκρυ δε θα δεις στο μάγουλο να τρέχει 
έμαθε φως μου η καρδιά το χωρισμό ν' αντέχει

Βεργαδής Βαλάντης

Όταν σε βλέπω αγάπη μου ο νους μου εθολώνει 
γιατί η λάμψη τσι ομορφάδας σου και τους τυφλούς τυ

φλώνει
Παπαγιαννάκης Αντώνης

Στις 7,30 το πρωί πήραμε το δρόμο της 
επιστροφής συνεπαρμένοι από την εμπει-

| ρία μας και τις αναμνήσεις που θα είναι χα-
ί ραγμένες μια ζωή στο νού μας.

Μερικοί απο μας χωρίσαμε με την υπό- 
ί σχέση να ξαναβρεθούμε στο απότερο ση

μείο της Κρήτης και νοητή ανώτερη κορυφή 
του κόσμου,
Έλαβαν μέρος:

Αλυσανδράκης Δημήτριος 
| Αυγουστάκης Χαράλαμπος (Μπάμπης)
| Βεργαδής Χρυσοβαλάντης(Βαλάντης)
! Κουτσούκος Χρήστος (φίλος του Παπαγιαννά- 
ί κη Αντώνη)
: Κυπριανός Νίκος
j Μανουσάκης Νίκος
| Νικηφοράκης Κώστας
| Πετρακάκης Σωτήρης
• Παπαγιαννάκης Αντώνης

Παπαδογιάνης Μανώλης 
ΟΙ ΓΑΛΗΝΙΟΙ ΕΝ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

ί t | | j  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

28 η  Οκτωβρίου 19 93
Τη διπλή γιορτή της εθνικής επετείου της 

ί 28ης Οκτωβρίου και τη μνήμη των Αγίων 
I Τεσσάρων Μαρτύρων γιόρτασε ο σύλλο- 
, γός μας και φέτος.

Ακολουθώντας την παράδοση έγινε η 
καθιερωμένη λειτουργία και αρτοκλασία 
στον Άγιο Νικόλαο στα Πευκάκια με την α 
πουσία όμως των Αγιογαληνιωτών, 

j Ακολούθησε η μεσημεριανή συνεστίαση 
| στην ταβέρνα Παρνασσός στους πρόπο- 
; δες της Πάρνηθας,
ί Απολαύσαμε το φαγητό μας με την συ- 
ί ντροφιά των οργανοπαικτών Βασίλη Δρα- 
j μουντάνη λαούτο και λύρα. Μια όμορφη 
| φθινοπωρινή εκδρομή, ένα ωραίο Κρητικό 
j γλέντι που έχασαν όσοι για κάποιους λό- 
j γους δεν μπόρεσαν να έρθουν, 
ί Και του χρόνου.ι
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ΟΙ 4 ΜΑΡΤΥΡΕΣ |
Του Μαν. Παπαδόκη \

Αγαπητοί φίλοι και χωριανοί, θέλω να σας πω λίγα λόγια j 
για τους Μελαμπιανούς 4 Νεομάρτυρες, οι οποίοι εσφάγη- | 
σαν στο Ρέθυμνο, στη μεγάλη πόρτα, στις 28 Οκτωβρίου j 
1824. Πριν μπούμε όμως στα όσα μου διηγήθηκε ο Νικόλαος j 
Παν. Κατεργαράκης που γεννήθηκε το 1850, πατέρας του j 
ήτο ο Παναγιώτης Κατεργαράκης του Εμμανουήλ που γεν- | 
νήθηκε το 1804. Δηλαδή κατά τη σύλληψη των τεσσάρων | 
Νεομαρτύρων, ο Παναγιώτης Κατεργαράκης, ήταν 20 χρό- ! 
νων και ήτο σε θέση να παρακολουθήσει και να διηγηθεί στα ί 
παιδιά του Μανωλιό, Μιχάλη, Παρασκιώ και Νικολή, τα δια- j 
τρέξαντα. Σταματώ εδώ για να συνεχίσω την διήγησιν του ί 
Κατεργαρονικολή παρακάτω: j

Η οικογένεια των Βλατάκηδων, χρονολογείται από το j 
1430 μ,Χ, όπου έφυγαν δύο ή τρεις και πήγαν στη θεσσαλο- j 
νίκη. Ήσαν φιλόχρηστοι και θεοσεβείς και απεφάσισαν να ί 
γίνουν μοναχοί. Πήγαν έξω από τη Θεσσαλονίκη κοντά σ' J 
ένα μεγάλο και πλούσιο Αγά στο κτήμα του οποίου έχτισαν I 
την Μονή και την αφιέρωσαν εις την Μεταμόρφωσιν του Κυ- j 
ρίου Ημών Ιησού Χριστού. Υπάρχει δε εντοιχισμένη πλάκα, | 
με επιγραφή στη Νότια πλευρά της Εκκλησίας, που αναγρά- j 
φει ότι κτήτορες της Μονής είναι οι εκ Κρήτης Βλατάκηδες. | 
Κατά προφορικός διηγήσεις οι Βλατάκηδες αναφέρονται για | 
την κτίση αυτής της Μονής στον 15ον αιώνα, δηλαδή γύρω j 
στα 1430 και κακώς τους αναφέρουν ως ανακαινιοτάς της ' 
Μονής. Δεν υπάρχει καμμιά παράδοση που να αναφέρει ότι j 
άλλοι πολύ - πολύ παλαιότερα, είχαν ιδρύσει Μονή και οι j 
Βλατάκηδες βρήκαν καταφύγιο σ' αυτή. Επομένως, αναμφι- ; 
σβήτητα οι θεοσεβείς Βλατάκηδες, εθεμελίωσαν και αποπε- j 
ράτωσαν αυτήν. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η οικογένεια ί 
Βλατάκη, δεν υπάρχει σε κανένα μέρος της Ελλάδος. Η ρίζα ί 
των Βλατάκηδων είναι η Κρήτη και μάλιστα Μελαμπιανοί. Υ- ! 
πάρχει στο Κορωπί μια οικογένεια Βλατάκηδων και σε σχετι- ! 
κή για την καταγωγή των συζήτηση, με ένα εξ αυτών, δεν ί 
γνωρίζει παρά μόνον ότι κατάγονται από χωριό της Ρεθύ- j 
μνης και ότι καταδιώχθησαν υπό των Τούρκων από το χωριό I 
των, για λόγους που δεν γνωρίζει. Ομοίως ένας Γιάννης ! 
Βλατάκης, έλαβε μέρος ως οπλαρχηγός εις την Επανάστα- ί 
σιν του 1821 και επολέμησεν εις πολλάς νικηφόρους μάχας. j 

Μπαίνω τώρα εις τα λεγάμενα του Κατεργαρονικολή: |
Οι εκ των μαρτύρων Γεώργιος και Νικόλαος, ήτο παιδιά i 

του Βαγγέλη Βλατάκη, ο οποίος ζούσε κατά την σύλληψιν j 
υπό των Τούρκων το 1824. Εξ αντιθέτου ο πατέρας των δύο j 
άλλων Μαρτύρων, των Αγγελή και Νικολάου, είχε πεθάνει. ; 
Και οι τέσσερις ήσαν πιστοί Χριστιανοί, αλλά παρίσταναν \ 

τους τουρκόφιλους, γιατί είχαν παιδιά να θρέψουν. Οι τούρ- ; 
κοι δεν τους ήθελαν να φέρουν το όνομα Βλατάκη και τους ; 
έδωσαν το όνομα Ρετζέπη. j

Ο πασάς του Ρεθύμνου τους είχε διορίσει εισπράκτορες I

του κεφαλικού φόρου και συνοδευόμενοι από ζαυτιέδες 
(χωροφύλακες), περιήρχοντο τα χωριά Αγ. Βασιλείου και Α- 
μπαδιάς προς είσπραξη. Προ μιάς ή δύο ημερών, ήξεραν σε 
ποιά χωριά θα πήγαιναν για εισπράξεις και στέλνανε μαντα
τοφόρους και ειδοποιούσαν τους χωριανούς να φύγουν. Αυ
τοί φεύγανε και ερήμωνε το κάθε χωριό. Ο πασάς του 
Ρεθύμνου, υποψιάστηκε ότι κάτι συμβαίνει με τους Ρετζέ- 
πηδες και έβαλε σπιούνους να τους παρακολουθήσουν. Έ
τσι απεκάλυψε ότι, όχι μόνο αμελούσαν την είσπραξη των 
φόρων, αλλά ότι ήσαν κρυπτοχρισπανοί και εβάπτιζαν και 
παιδιά, (κατά την έκφραση του Κατεργαρονικολή, έκαναν 
συντεκνιές).

Μετά την έναρξη της Επαναστάσεως του 1821, όλοι οι 
Έλληνες ανεθάρρησαν, μαζί και ο Κρητικός Λαός. Οι 4 μάρ
τυρες Βλατάκηδες, κατόπιν συννενοήσεως με τους Κουρ- 
μούληδες του Κουσέ, απεφάσισαν να φανερώσουν τα 
πραγματικά τους αισθήματα, έναντι των Τούρκων, αλλά και 
την πίστην των εις τον Χριστιανισμόν. Επί δύο χρόνια, από 
το 1821-1823, έδρασαν Χριστιανικά και προσπαθούσαν να 
ξεσηκώσουν τους Χριστιανούς, ενάντια των απίστων.

Ο πασάς έστειλε ισχυρή δύναμη χωροφυλάκων στις Μέ- 
λαμπες και την νύχτα, παραμονή Αγ. Νικολάου, τους συνέ
λαβε εις τα σπίτια τους. Ετρομοκράτησαν τις Μέλαμπες και 
ιδιαιτέρως τις οικογένειες των Βλατάκηδων. Όλο το Βλατα- 
κέϊκο, εξηφανίσθη από το χωριό και διεσκορπίσθη εκτός της 
Κρήτης.

Οι τέσσερις Μάρτυρες, οδηγήθησαν στο Ρέθυμνο, πεζοί 
και δεμένοι και στην αδυναμία του πολύωρου περπατήματος 
τους, τους κτυπούσαν αλύπητα με μαστίγια (κριμπάτσια). 
Σαν εφθάσανε στο Ρέθυμνο ήταν ανθρώπινα ράκη. Εκεί ε- 
κλείσθηκαν στις φυλακές της Φορτέτζας, όπου και παρέμει- 
ναν για 10 μέρες ξεχασμένοι. Μετά 10 μέρες τους πήγαν 
νερό και φαγητό και ρούχα. Τούς είπαν να ντυθούν, γιατί θα 
παρουσιαστούν στον Πασά. (Κάνω μια παρένθεση, γιατί πρέ
πει να πω, πως ο Κατεργαροπαναγιώτης τα έμαθε όλα αυτά 
και όσα ακόμη θα αναφέρω παρακάτω),

Όπως ξέρουμε, στις Μέλαμπες υπάρχει Εκκλησία, αφι
ερωμένη στη θαυματουργό ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, που εορτάζε
ται στις 26 Ιουλίου. Ένα απόγευμα ο Αγάς των Μελάμπων, 
αγνώστου ονόματος, γύριζε σπίτι του από τα χωράφια, καβα
λάρης στο μουλάρι και φορτωμένο με γεννήματα. Ακριβώς 
στην Εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, το μουλάρι ξαφνιάστη
κε (ξιπάστηκε) και έπεσε στο γκρεμό ύψους 10-12 μέτρα στο 
ρυάκι. Το μουλάρι και ο Αγάς δεν έπαθαν τίποτα και ούτε 
γονάτισε το μουλάρι και συνέχισε το δρόμο μέχρι το σπίτι.

Ο Αγάς αν και Τούρκος, πίστεψε στο θαύμα της Ay. Πα
ρασκευής και αμέσως γέμισε δύο τραγάσκια λάδι, τα φόρτω
σε στο μουλάρι, τα πήγε στην Αγ. Παρασκευή. Από τότε και 
σε κάθε επέτειο, έκανε δωρεές και αρτοπλασίες και δεν πα- 
ρέλειπε να εκδηλώνεται υπέρ της θαυματουργού Αγ. Παρα
σκευής,
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Ο ίδιος ο Αγάς, μετά την σύλληψη των Βλατάκηδων φόρ
τωσε το μουλάρι με τρόφιμα και καλολοΐδια και τα πήγε πε
σκέσι στον Πασά του Ρεθύμνου, με σκοπό να τον 
καλοπιάσει, να συγχωρέσει τους Βλατάκηδες. Ο πασάς του 
είπε πως θα κάνει ανακρίσεις να κρίνει αυτά που θα του 
πούνε και ανάλογα θα πράξει. Οι ανακρίσεις έγιναν, με φο
βερά βασανιστήρια, καθημερινώς. Οι μάρτυρες δεν επτοού- 
ντο, αλλά εχαίροντο που εξενεύριζαν τον Πασά. Αυτός 
διέταξε να τους κλείσουν σε σκοτεινά κελιά της φυλακής 
και να τους δίδουν ελάχιστη τροφή και νερό, Για τις σωματι
κές τους ανάγκες ο πασάς διέταξε να τους δώσουν ένα 
βρασκί (μισοπίθαρο) και να το αδειάζουν μια φορά τη βδομά
δα. Ο πασάς πήρε την απόφαση να τους αποκεφαλίσει, αλλά 
θυμήθηκε τον Αγά και του έστειλε μήνυμα να πάει στη Χώρα 
που τόνε θέλει. Όντως ο Αγάς, πήγε στη Χώρα και του είπε 
ο πασάς, ότι οι Βλατάκηδες είναι αμετανόητοι και πήρε την 
απόφαση να τους αποκεφαλίσει. Τον παρακάλεσε ο Αγάς, να 
κάμει μια τελευταία προσπάθεια, παρουσία του και ίσως 
μπορέσει και αυτός (ο αγάς), να τους μεταπείθει να αρνη- 
θούν τον Χριστιανισμό και να γίνουν φίλοι των Τούρκων. 
Την επομένη ο πασάς διέταξε να του φέρουν τον πιό πει
σματάρη Μάρτυρα, τον Γεώργιο, Του λέει ο πασάς ότι θα 
σας χαρίσω τη ζωή, αν πάρετε την απόφαση να αλλαξοπιστή- 
σετε. Ο Γεώργιος εδήλωσε κατηγορηματικά, ότι, τόσο αυ
τός, όσο και τ' αδέλφια του, θέλουν να πεθάνουν 
Χριστιανοί. Του απαντά ο πασάς: Μα δεν είναι κρίμα Γεώργιε 
να πεθάνετε τόσο νέοι; Ο μάρτυρας απαντά: Ο θάνατος εί
ναι γλυκός για την πίστη και την Πατρίδα μας και συνεχίζει: 
δεν διαπράξαμε κανένα κακό, εκτός αν θεωρείται κακό να 
αγωνίζεται κανείς για την Πίστη του και την Πατρίδα. Ε
κνευρισμένος ο πασάς του λέει θυμωμένος: Μου έχουν πει 
πολλά εναντίον σας και τα πιστεύω. Το ξέρεις ότι έχω το δι
καίωμα να πάρω τα κεφάλια σας; Απαντά ο μάρτυρας Γεώρ
γιος: "Καλιά πασά μου είναι αυτά που θωρείς με τα μάθια 
σου, παρά αυτά που γροικάς με τ' αυτιά σου", Μέρεψε λίγο 
ο πασάς και λέει: Τεώργιε να γίνεις εσύ και τ' αδέλφια σου, 
δικοί μας, εισπράκτορες των φόρων και καταδότες των αλ
λόπιστων εχθρών μας. 0α σας πληρώνουμε γενναιόδωρα και 
θα σας προστατεύομε από τους ραγιάδες, που θα θελήσουν 
να σας βλάψουν. 0α έχετε καλή ενδυμασία και αφθονία 
χρυσού και πολλά δικαιώματα να αναγκάζετε τους ραγιάδες 
να σκύβουν το κεφάλι στο πέρασμά σας". Με μεγάλη πρα
ότητα ο Γεώργιος λέει στον πασά: "Η πίστη μας εδίδαξε ότι 
οι προδότες της Πατρίδος ή φονεύονται από τους απίστους, 
ή ακολουθούν το παράδειγμα του Ιούδα. Δεν μας δελεάζει 
ούτε το χρυσάφι, ούτε οι πολυτέλειες, ούτε οι κύψεις των 
αυχένων των ομοθρήσκων και πατριωτών μας”. Και συνεχί
ζει: Το πνεύμα του Χριστιανισμού, έχει ριζώσει στον κόσμο 
και περιμένει να δει πολλά και καλύτερα από κείνα που ε
σείς μας προσφέρετε, για να προδόσωμε". Λέει ο πασάς πά
λι: "Και ποιά είναι ωρέ γκιαούρη τα πολλά και καλύτερα;

Απαντά ο Μάρτυρας: "Να μιμηθούμε τους αδελφούς μας, 
που ορκίστηκαν στη Σημαία της Αγίας Λαύρας, ότι θα δώ
σουν το αίμα τους για την Πίστη και την Πατρίδα, για να α- 
ποτινάξουν το ζυγό και να διώξουν τους Τούρκους, που 
μολύνουν τον Άγιο τόπο μας". Ο πασάς θυμωμένος του λέει: 
"θα σας αποκεφαλίσω πολύ σύντομα με πολλά βασανιστήρι
α". Ο Γεώργιος απάντησε με τόση γλυκύτηταπου συνεκίνη- 
σε τους παρευρισκομένους: "Δεν είναι σιδερένιο το σώμα 
μου και θα υποφέρω πολύ την πείνα τη δίψα και τους βασα- 
νισμούς. Είναι όμως σιδερένια η ψυχή μου, που μόνο με το 
βίαιο θάνατο που μου φυλλάσετε θα καμφθεί. Μετά θάνατο 
η ψυχή μου θα είναι ισχυροτέρα της σήμερον". Ο πασάς, 
έξω φρενών, διατάσσει να τον πάνε πίσω στη φυλακή και να 
περιμένουν διαταγές του. Οι κανόνες της μεγάλης πύλης 
πρέπει να εφαρμόζονται και θα τους εφαρμόσομε με όλη 
την αυστηρότητα.

Φεύγοντας ο νεομάρτυρας Γεώργιος, γύρισε ένα λεπτό 
στον πασά και του λέει με ευγένεια ως αρμόζει σ' έναν άν
θρωπο παλληκάρι, που χαρίζει τη ζωή του βασανιζόμενος, 
για την πίστη και την πατρίδα του: "Δεν υπάρχουν κανόνες 
σε κατακτητή, όλα εξαρτώνται από τον διοικητή, από το ή
θος και τον χαρακτήρα των προτερημάτων ή ελαττωμάτων 
που εκληρονόμησε απ' αυτούς που τον ανέθρεψαν". Εκμα- 
νής ο πασάς, ετράβηξε την πιστόλα του, αλλά τον συνεκρά- 
τησε ο Αγάς των Μελάμπων. Την επομένη ο πασάς έβγαλε 
τελάλη και εφώναξε στους δρόμους του Ρεθύμνου, ότι, με
θαύριο το μεσημέρι, θα αποκεφαλίσει 4 προδότες και να 
κλείσουν τα μαγαζιά τους να πάνε να κάμουν σεΐρι. 0α έχει 
δε και άλλα νούμερα, σαλτιμπάγκους, παλαιστάδες και πολ
λά άλλα για να διασκεδάσει ο κόσμος.

Αυτή είναι η διήγηση του παπού μου Κατεργαρονικολή.
Παρέστη ανάγκη, για τη συνοχή της ομιλίας αυτής, αλ

λού να παραλείψω και αλλού να προσθέσω. Παρέλειψα π.χ. 
να γράψω, ότι, ο Γεώργιος είπε στον Πασά, ότι, δεν υπάρχει 
δικαίωμα από σας να μας αποκεφαλίσετε, αλλά καθήκον και 
υπακοή, εις τους τυράννους που σας διατάσσουν.

Δεν μπορούσε ο παπούς μου, λόγω του φτωχού λεξιλογί
ου του, να μου δώσει να καταλάβω πολλά πράγματα και τα 
οποία ούτε η φαντασία μου, μπορεί να περιγράψει.

Όπως προανέφερα ο παπούς μου Νικ. Κατεργαράκης ε- 
γεννήθη το 1850, τέταρτο παιδί του πατέρα του Παναγιώτη 
και πέθανε το 1949. Όλα τα υπόλοιπα που αφορούν το σφά
ξιμο, το θάψιμο και λοιπά, tu περιγράφει ο πρωτοπρεσβύτε
ρος Παπα Νικόλαος Κουτσαυτάκης, στο βιβλίο του, το τόσο 
φροντισμένο και καλογραμμένο, με όλους τους ψαλμούς, τα 
τροπάρια και τα απολυτίκια που ψάλλονται εις την λειτουρ
γία της 28ης Οκτωβρίου εκάστου έτους, στη μνήμη των τεσ
σάρων εκ Μελάμπων Νεομαρτύρων,

Αθήνα 28-10-1993 
Μανούαος Φ. Παπαδάκης
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Βραδιά Κακαβιάς
WfP) 27 Νοέμβρη 1993

Μαζευτήκαμε μερικοί χωριανοί στο στέκι ! 
του Συλλόγου μας τη βραδιά εκείνη.

Στο μπαλκόνι στο στέκι καθαρίστηκαν και \ 
στην οργανωμένη κουζίνα του μαγειρευτή- j 
καν 50 κιλά ψάρια, j

Στην αρχή το Δ,Σ. έβγαλε το πρώτο πιάτο ' 
με αγγουράκια, ελιές, ντάκο κρίθινο και α- ; 
ντζούγιες δηλ. μεζεδάκια για ρακί. ;

Η όρεξη μεγάλη, η κακαβιά νοστιμότατη ! 
και όλα πήγαν καλά. ;

Μετά το φαγητό ακολούθησε πραγματικά ί 
Αγιογαληνιώτικο γλέντι μέχρι τις πρώτες | 
πρωινές ώρες με τη μουσική από τους Βα- ; 
σίλη Δραμουντάκη (λαούτο} και Γιώργη Τυ- ί

ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ Ο Ν Ο Μ Α ΤΟΥΣ

Γ Ε Ν Ι Κ Α
Συμπληρώνεται ήδη 35ετία από τότε που 

άρχισε σιγά-σιγά να αναπτύσσεται τουρι
στικά το χωριό μας.

Η αρχή έγινε τα τελευτα ία χρόνια της δ ε 
καετίας του '50, Στο χρονικό διάστημα που 
πέρασε και μέχρι τη σημερινή μορφή της Α
γίας Γαλήνης έγιναν πολλά, μπορούσαν να 
γίνουν περισσότερα κι ακόμα υπάρχει χρό
νος να γίνουν αρκετά για ένα καλύτερο 
μέλλον του τόπου μας.

Θα επιχειρήσω έναν απολογισμό του 
χρόνου που πέρασε και θα κατονομάσω 
αυτούς που θετικά ή αρνητικά συντέλεσαν 
και συντελούν στην αναμόρφωση, εξέλιξη 
και προβολή του χωριού μας. Στους πρώ
τους εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου, ενώ 
στους δεύτερους καταλογίζω ολιγωρία ή 
τελεία  αδιαφορία και τους αφήνω στη δική 
σας κρίση. Ακόμα θα επισημάνω τα άμεσα 
προβλήματα που πρέπει να λυθούν αλλά κι 
εκείνα που στο μέλλον θα πρέπει ν' αντιμε
τωπιστούν, Φυσικά εκφράζω προσωπικές α
πόψεις και ασφαλώς θα υπάρξουν αντιρρή
σεις σε πολλά σημεία. Ακόμα και για πρό
σωπα που μνημονεύω ή και για άλλα που ά 
θελα μου παραλείπω.

Πιστεύω όμως, ότι με την δημοσιοποίηση 
και αντιθέτων απόψεων και την πλατιά συ

ροκομάκη (λύρα) που τους ευχαριστούμε 
πολύ για τις ωραίες στιγμές που μας χάρι
σαν.

ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Παρακαλώ όλους τους καλούς φίλους 

και συμπατριώτες αντί να μου εκφράζουν 
απόψεις ή σχόλια που αφορούν το χωριό 
μας με σκοπό να τα δημοσιεύσων να τα 
στέλνουν απ' ευθείας στο περιοδικό μας ό 
που και θα δημοσιεύονται επώνυμα. Σε 
καμμιά περίπτωση δεν υιοθετώ ή σχολιάζω 
θέματα που δεν  έχω προσωπική αντίληψη. 
Μια καλή αρχή έκανε ο Νίκος Εμ. Νοδαρά- 
κης. Θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Λ έτε  να 
μιμηθούν το παράδειγμά του ώστε να α 
κούσουμε γνώμες κι άλλων για τα καυτά 
προβλήματα του χωριού μας;

Κ.Κ.Α.

ζήτησή τους μπορεί να προκύψει κάτι θετικό 
που θα αποτελέσει ενισχυτικό παράγοντα 
στις προσπάθειες και στόχους των αρμοδί
ων.

Α υ τ ο ί  π ο υ  σ υ ν τ έ λ ε σ α ν  κ α ι  
σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  
κ α ι  π ρ ο β ο λ ή  τ ο υ  χ ω ρ ι ο ύ  
μ α ς .

Κατά την άποψή μου πρωτεργάτης της 
τουριστικής ανάπτυξης του χωριού είναι ο 
συγχωρεμένος Αρίστος Βουλγαράκης, με 
τα πρώτα αποκλειστικά και φιλόξενα δωμά
τιά του για τους χειμερινούς, τότε, τουρί
στες αλλά και με τις γνωριμίες του και τις 
δημόσιες σχέσεις του, της εποχής εκείνης, 
γίνεται ο άτυπος και "αδιόριστος" ανταπο
κριτής πολλών πρακτόρων. Κάθε χρόνο γύ
ρω στις γιορτές των Χριστουγέννων, του 
ζητούν να τους πληροφορήσει πόσα δολ- 
λάρια στοιχίζει στην Αγία Γαλήνη η ημερή
σια διαμονή [φαγητό και ύπνο! του τουρί
στα. Οι πράκτορες ανάλογα, κανονίζουν και 
κατευθύνουν τους πελάτες τους. Οι επίσης, 
μακαρίτες Μανώλης Ρυακιωτάκης και Γιάν
νης Μπαντινάκης διέβλεψαν την προοπτική 
του τουρισμού και έγκαιρα βελτίωσαν τις ε 
πιχειρήσεις τους, από παραδοσιακά πανδο
χεία, σε μικρά αλλά με αρκετή ποικιλία 
φαγητών εστιατόρια και ανακαίνισαν και 
συγχρόνισαν για την εποχή βέβαια, τα λίγα 
δωμάτια που διέθεταν, για τον ύπνο των 
πελατών τους.
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Στη συνέχεια τις επιχειρήσεις πήραν τα ! 
παιδιά τους Βαγγέλης Σκαρλάτος και Αντώ- I 
νης Μπαντινάκης, που νέοι με αντοχή, θέ- I 
ληση και σύγχρονες αντιλήψεις τις βελτίω- [ 
σαν ακόμα περισσότερο, Τα χρόνια εκείνα I 
ανοίγουν νέα εστιατόρια, η Κλεάνθη Μήνα- ί 
δάκη, Γιώργης Φωτάκης, Γιυϋργης Βουλγα- j 
ράκης και σουβλατζίδικο ο αξέχαστος φίλος \ 
Μανώλης Σπυριδάκης για να φθάσουμε στα | 
σημερινά σύγχρονα εστιατόρια και ταβέρ- | 
νες που πλημμυρίζουν την Αγία Γαλήνη,

Στον τομέα εξυπηρέτησης των τουρι- | 
ατών από την άποψη του ύπνου, ανοίγουν j 
ξενοδοχεία ο επίσης αξέχαστος φίλος, που ' 
τόσο πρόωρα έφυγε, Μανώλης Τυροκομά- j 
κης [κουρέας] που γι' αυτόν πιστεύω, με βε- j 
βαιότητα, ότι αν ζούσε μέχρι σήμερα θα | 
είχε συντελέσει σε μια περισσότερο βελτι- ; 
ωμένη από την σημερινή, μορφή του χωρι- | 
ού μας, Επίσης ξενοδοχεία ύπνου ανοίγουν ! 
ο Δήμος Λινοξυλάκης, ο Μανώλης Μπαντι- 
νάκης, ο Μιχάλης Πετρουλάκης, ο Δημή- 
τρης Γιασαφάκης, ο Γιώργης Χριστοφάκης 
και άλλοι για να συνεχιστεί η δημιουργία 
νέων μέχρι τα σημερινά σύγχρονα, με πισί
νες  και άλλους ευρύχωρους βοηθητικούς 
χώρους, ξενοδοχεία ύπνου,

Σημαντικά βοήθησε ένα αγαπητό και σή
μερα ζευγάρι, ο Άγγελος και η κυρία Σοφία, 
πρώτοι και σωστοί επιχειρηματίες τουριοτι- ί 
κών ειδών [για το ζευγάρι αυτό θα μιλήσω ί 
παρακάτω]. Ακόμα ο συγχωρεμένος και ! 
πρόωρα χαμένος Μιχάλης Τρουλινός Θετι-Ί 
κά συντέλεσ ε στην ανάπτυξη του τουρι- ! 
σμού. Με το να έχει την έμπνευση να φέρει ι 
τον ξένο τύπο στο χωριό και τα ξενόγλωσ- ί 
σα ενημερωτικά των αρχαιολογικών χώρων | 
της Κρήτης βιβλία, έδωσε διέξοδο στους ί 
τουρίστες για ενημέρωση και μελέτη σε ; 
μια εποχή που άλλοι τρόποι ψυχαγωγίας ό- j 
πως νάιτ-κλάμπ, ντίσκο κ.λπ, δεν υπήρχαν j 
στην περιοχή.

Σήμερα αθόρυβα αλλά συνετά δουλεύει 
για την αναμόρφωση και την προβολή του 
χωριού, ο φίλος Κώστας Φουντιδάκης. Από 
τη θέση του προέδρου της Λιμενικής επι- j 
τροπής δούλεψε με ζήλο και επιμονή και \ 
πέτυχε απόλυτα τους στόχους του. Όταν | 
επέβαλε το τέλος της στάθμευσης των α- j 
τοκινήτων στην προκυμαία βαρυγκόμησα j 
και σε συζήτηση μαζί του αμφισβήτησα - όχι I 
την πρόθεσή του - μα τη δυνατότητα να 
πετύχει αυτά που οραματιζόταν.

Σήμερα που βλέπω να έχει μετατρέψει 
τη προκυμαία σ' ένα στολίδι του χωριού και 
σ' ένα τόπο τόσο καθαρό που χαίρεσαι να 
περπατάς έχει φτιάξει τα σύγχρονα αποχω
ρητήρια που τόσο έλειπαν απ' το χωριό κι 
ακόμα τώρα τελευτα ία να έχει καθαρίσει 
την πλάζ του Μεσακού από τις βροχοπτώ
σεις και τα απορρίματα ώστε να έχει δ ι
πλασιαστεί ο χώρος για τους λουσμένους, 
έχω αλλάξει ριζικά γνώμη και του ζητώ συ
γνώμη για τις τότε αμφιβολίες μου, Ό ταν θα 
δούν την δημοσιότητα τα γραπτά μου αυτά 
- αν την δουν - πολύ φοβάμαι και πολύ λυ
πάμαι ότι, λόγω αλλαγής της πολιτικής κα
τάστασης, ο φίλος Κώστας δε θα βρίσκεται 
στη θέση του προέδρου της Λιμενικής Επι
τροπής, Βεβαιώνω, όμως ότι θα είναι ατύχη
μα για το χωριό να φύγει από το πόστο 
αυτό γιατί έχει σχέδια και θέληση να κάνει 
ακόμα πολλά πράγματα,

Όπως και παραπάνω αναφέρω ο Άγγε
λος και η κυρία Σοφία έχουν προσφέρει και 
προσφέρουν πολλά στον τόπο μας, Είναι 
ένα ζευγάρι ηθικό, ευγενικό και πολύ καλλι
εργημένο. Αποτελούν υπόδειγμα για μίμη
ση ευσυνείδητων επιχειρηματικών έχουν 
αφομοιωθεί κοινωνικά με το χωριό μας κι έ 
χουν δημιουργήσει φιλικές σχέσεις με ό 
λους τους χωριανούς. Ο Αγγελος είναι 
ένας καταξιωμένος σε πανελλήνια κλίμακα 
ζωγράφος και έργα του έχουν εκτεθεί σε 
πολλές εκθέσεις.

Με τα έργα του που πολλά απεικονίζουν 
σκηνές του χωριού μας και άλλα αποτε
λούν προσωπογραφίες χωριανών, αλλά και 
με την δήλωσή του σαν μόνιμη κατοικία και 
επαγγελματική στέγη την Αγία Γαλήνη, την 
προβάλλουν σε πανελλήνια και διεθνή κλί
μακα. Με λύπη μου υποστηρίζω, αλλά είμαι 
σχεδόν βέβαιος, ότι ελάχιστοι χωριανοί έ 
χουν μπει στο μαγαζί αυτών των ανθρώ
πων, Όταν όμως το κάνουν θα νοιώσουν 
πόσο ξένοι και αδιάφοροι ζουν στον ίδιο 
τον τόπο τους,

Ο φίλος Φάνης Μαυρογιώργης δουλεύει 
με όλες του τις δυνάμεις να γίνει όσο ε- 
ξαρτάται από αυτόν περισσότερο γνωστό 
το χωριό μας μέσα στην Ελλάδα αλλά και 
σ' ολόκληρο τον κόσμο.

Επιδιώκει συστηματικά να συνδέσει με ι
δ ιαίτερους ιστορικούς δεσμούς την Αγία 
Γαλήνη με την ιδιαίτερη πατρίδα του την Ι
καρία, γεγονός που θα αποβεί σημαντικό
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στο μέλλον. Me ένα  πολυόροφο γκαράζ θα μπορού-
Τελειυϋνοντας θέλω να κλείσω το κερά- ; σε να λυθεί το πρόβλημα για αρκετά χρό- 

λαιο αυτό με τη θετική συμμετοχή στη δ ιε- | νια, Οι αρμόδιοι της εποχής εκείνης δεν  
θνή προβολή του χωριού μας, του I τόλμησαν να αποφασίσουν και οι ευκαιρίες 
μοναχικού και ιδιόρρυθμου ζωγράφου Γρη- j χάθηκαν. Σήμερα, ούτε η προκυμαία, με ο- 
γόρη που αρκετά χρόνια εργάζετα ι αθόρυ- | ποιαδήποτε διαρρύθμιση, ούτε το προβλε- 
βα κοντά μας. Ενώ ούτε το περιοδικό μας I πόμενο από το πολεοδομικό σχέδιο του 
ούτε άλλο γνωστό Κρητικό έντυπο έχουν α- | χωριού, πάρκινγκ μπορούν να δώσουν λύ- 
σχοληθεί μαζί του, πολλά ξένα περιοδικά έ- j ση, Κατά την άποψή μου η μοναδική λύση 
χουν δημοσιεύσει στοιχεία από τη ζωή του j που υπάρχει είναι το μπάζωμα της θάλασ- 
και έχουν εκφραστεί με πολύ καλά λόγια ί σας, έξω από το λιμάνι και κάτω από το πα- 
για τα έργα του. ! λιό φανάρι. Ό ταν άρχιζε η κατασκευή της

α. Το πρόβλημα της καθαριότητας σήμε- j T° Te' θα ήταν ευχής έργο κάτι τέτοιο, 
ρα αντιμετωπίζεται με ικανοποιητικό τρόπο. ; , ® α έμ εν ε  μετά το τέλος  του έργου σαν

Σε παλαιότερη όμως εποχή και όταν λέω I τόπος στάθμευσης των αυτοκινήτων. Δεν 
παλαιότερη εννοώ  την περίοδο 1985-89 η · γν^Ρίζτυ ποιοι αντέδρασαν ή γιατί δ εν  επι- 
κοινότητα έδ ε ιξε  ολιγωρία στην αντιμετώπι- ί κρότησε η αρχική σκέψη. Σήμερα υποστηρί- 
ση του θέματος δηλαδή κάθε χρόνο καθυ- ί ζω ότι θα πρέπει την εκτέλεσ η  του έργου 
σ τερούσε να ανανεώ σει ή να υπογράψει : να αν°λά βει η κοινότητα. Ισως ορισμένοι 
ν έα  σύμβαση συγκέντρωσης και απομά- j αντ|δράσουν για το μπάζωμα της θάλασ- 
κρυνσης των απορριμάτων με αποτέλεσμα, j σαί’ ' ^ εν ν°Μίζω, όμως, ότι θα έχουν δίκιο 
στο νεκρό χρονικό διάστημα οι χωριανοί και | όταν σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας έ - 
οι ξένοι επ ιχειρηματίες να βρίσκουν την εύ- ' Υ|ναν Π γίνονται όμοια έργα, Στο Ηράκλειο, 
κολη λύση, πηγαίνοντας στην εξοχή να pi- I Υ|α παΡ0δειγμα, για την κατασκευή της 
χνουν τα σκουπίδια τους στην άκρη των ! προκυμαίας προσάραξης των επιβατηγών 
δρόμων. Σήμερα ολόκληρη η περιοχή γύρω ; πλοίων και την κατασκευή της ελεύθερης 
από το χωριό, σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου ί ζώνης του λιμανιού, μπαζώθηκαν εκατοντά- 
και ιδ ια ίτερα πλάι στους δρόμους έχει με- | όε 9 στρέμματα από το παλιό λιμάνι μέχρι 
ταβληθεί σε απέραντο σκουπιδότοπο, γε- j T|TV Αλικαρνασό, Επίσης μπαζώθηκαν δεκά- 
γονός που προδιαθέτει άσχημα τον ξένο ; όερ στρέμματα και από τη μεριά της παλι- 
τουρίστα αλλά και τον Έλληνα επισκέπτη j °9  Ηλεκτρικής Εταιρείας. Στη Μυτιλήνη έχει 
απο την πρώτη στιγμή που φτάνει στο χυυ- ! Μεταφερθεί το Εμπορικό κέντρο της πόλης 
ριό, Η κοινότητα θα πρέπει να αντιμετώπι- j σε επιχωματωμένη περιοχή κι ακόμα σήμε- 
σει το θέμα ε ίτε  με ειδικό συνεργείο κα- ; Ρα συζητούν και ίσως έχουν αρχίσει το ίδιο 
θαριότητας ε ίτε  με συστράτευση όλων των ί πρόγμα στη Θεσ/νίκη μπροστά  ̂ από το 
χωριανών μικρών και μεγάλων λίγες μέρες  | Λευκό Πύργο. Αλλοι, ίσως, αντιδράσουν α- 
πριν αρχίσει η τουριστική περίοδος, ί πό το φόβο ότι θα μπαζωθεί και θα απομο-

Με δύο τρεις  εξορμήσεις να συγκεντρώ- ! νω®ε ' Π γραφική Σπηλιάρα. 
σουμε τα σκουπίδια σε σάκκους κοντά ί . ^  αυτ°  μπορεί να αποφευχθεί με τον κα- 
στους δρόμους και να τα απομακρύνει το I τόλληλο σχεδίασμά του έργου, 
ειδικό αυτοκίνητο. ! Υ· Τεράστιο σημερινό πρόβλημα αποτε-

β. Μεγάλο πρόβλημα για το χωριό και θα ! ^ ε ' Π Πχ°Ρύπανση. Την δημιουργούν η έ- 
μεγαλώ νει καθημερινά είναι αυτό της ί ντονΠ μουσική, η απείθαρχη και α νεξέλεγ - 
στάθμευσης των αυτοκινήτων. Στο παρελ- ι χτΠ κυκλοφορία κάθε δίκυκλου οχήματος και 
θόν παρουσιάστηκαν δύο ευκα ιρ ίες η κοι- I θ ανεξέλεγκτη  λειτουργία μοτέρς επαγγελ- 
νότητα να αποκτήσει το οικόπεδο του I Ματικών απορροφητήρων και ψυγείων. Τους

Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α  Κ Α Ι  Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Α  
Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α

μαρίνας έγινε σκέψη να μπαζωθεί το μέρος 
που αναφέρω και να γίνει εκεί το εργοτάξιο 
του έργου. Για μένα και το υποστήριξα και

Παρατηρούνται πάρα πολλές περιπτώ
σεις τουριστών μετά  από διαμονή μιας νύ-
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χτας να απομακρύνονται ακόμα και από την 
ευρύτερη  περιοχή του χωριού προκειμένου 
να βρουν την ησυχία τους. Αυτό, φυσικά, σε 
βάρος του κοινού συμφέροντος.

Το μεγαλύτερο  ποσοστό συμμετοχής 
στο πρόβλημα έχει η μουσική των κέντρων 
διασκεδάσεως. Το πράγμα ξεκινά από το 
σημείο να προκαλεί γέλιο, όταν αρχίζει από 
νωρίς το απόγευμα η μουσική, στη διαπα
σών, σε όλα τα κέντρα και φτάνει σε ση
μείο αγανάκτησης των περίοικων και α 
διαφορών στη μουσική παραθεριστών όταν 
αυτό συνεχίζεται με την ίδια ένταση, μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες, Στους καταστη
ματάρχες ίσως να δημιουργείται η εντύπω
ση ότι οι π ελάτες τους απολαμβάνουν τη 
μουσική που τους προσφέρουν, ενώ αυτοί 
που ανάλογα με το σημείο που κάθονται 
στο κέντρο ακούν καλύτερα την μουσική 
του διπλανού, του αποκάτω ή του αποπάνω 
μαγαζιού. Ολόκληρη η περιοχή μετα τρέπ ε- 
ται σε λα ϊκό πανηγύρι ή γύφτικο παζάρι με 
ανακατεμένους ήχους από κρητική και λ α ϊ
κή μουσική μέχρι ρόκ και χέβ ι-μέταλ μουσι
κή.

Θα φανταστείτε, ίσως, ότι μετά τις τρεις 
ο θόρυβος σταματάει και βασιλεύει ησυχία. 
Δυστυχώς όχι!! Τότε που οι πελάτες α δε ιά 
ζουν τα μαγαζιά ή αραιώνουν, οι καταστη
ματάρχες ή οι υπάλληλοί τους θα ασχολη
θούν με τον καθαρισμό του μαγαζιού για 
την επομένη μέρα, ανεξάρτητα  αν την η
μέρα αυτή οι πρώτοι π ελάτες που θα τους 
επισκευτούν θα είναι μετά  τις 10 ή τις 12 το 
μεσημέρι ή ακόμα και το απόγευμα, Κατά 
τις ώ ρες του καθαρισμού θεωρούν ότι έ 
χουν και αυτοί το δικαίωμα να απολαύσουν 
τη μουσική που τους αντιπροσωπεύει - 
στην ίδια απογευματινή ένταση ή τουλάχι
στον έτσ ι ακούγεται, λόγω της μειώσεως 
άλλων θορύβων - την οποία στερήθηκαν 
χάρη των πελατών τους.

Ακόμα νοιώθουν ικανοποίηση να τρα 
βούν, με την άνεσή τους, στο δάπεδο, στο 
πεζοδρόμιο ή στα πλατύσκαλα τα στριμωγ- 
μένα μέχρι τό τε  τραπέζια και να ανεβοκα
τεβάζουν σ' αυτά τις καρέκλες για να καθα
ρίσουν τον χώρο. Αυτή η θορυβώδικη διαδι
κασία θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρω
ιν ές  ώρες.

Ποιοι φταίνε για την απαράδεκτη αυτή 
κατάσταση που αν συνεχιστεί για πολύ θα 
έχει ολέθρ ια  απ οτελέσματα για όλη την

ι περιοχή; Φταίνε πολλοί! Βασικά φταίει η κοι- 
! νότητα που δεν  προστατεύει τα μέλη της. 
j Φταίει ακόμα γιατί δεν εγκρίνει να παίζεται 
ί μουσική - πέρα από μια ορ ισμένη ώρα - 
| μόνο στα μαγαζιά που έχουν την κατάλλη- 
ί λη και αναγκαία υποδομή, Ό ταν λέω  αυτό 
I εννοώ  ότι το μαγαζί πρέπει να έχει ηχομό- 
| νωση και κλιματισμό, Χωρίς κλιματισμό δεν  
! θα πρέπει να δ ιανοηθούμε ότι π ελάτες 

τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες και μ ε 
τά από λίγα ή πολλά σφηνάκια που θα έ - 

i χουν καταναλώσει θα έχουν τη διάθεση να 
j περιοριστούν σε κλειστή μη κλιματιζόμενη 
| αίθουσα για να ακούσουν μουσική.
I Φταίει η αστυνομία με την ελαστική μέχρι 
| αδιάφορη στάση της σε όλη αυτή την κα
ί τάσταση ενώ  αυτεπάγγελτα θα έπρεπε να 
| προστατεύει την κοινή ησυχία, 
ί Φταίμε όλοι οι χωριανοί που δεν  κάνουμε 
ί συλλογικά, συντονισμένες προσπάθειες να 
! περιοριστεί το κακό, Φταίμε διπλά εμ ε ίς  οι 
ί καλοκαιρινοί επισκέπτες που με τη σκέψη 
j ότι εμε ίς  ήλθαμε για λίγες μ έρ ες  και γιατί 
| να δείξουμε την κακία μας, αφήνουμε τους 
| ντόπιους - που καθημερινά ολόκληρο τον 
; χρόνο διασταυρώνονται με τους υπεύθυ- 
| νους καταστηματάρχες - να βγάλουν τα 
I κάστανα από την φωτιά,
! δ. Η κοινότητα είναι αρμόδια και αποκλει- 
| στικά υπεύθυνη να προστατεύσει από την 
| μόλυνση τη θάλασσα, από το βαρκοτόπι 
j μέχρι τον ποταμό. Ο κίνδυνος μόλυνσης 
j συνεχώς μεγαλώ νει όσο πολλαπλασιάζο- 
! νται τα καταστήματα και ξενοδοχεία  στην 
I ευρύτερη περιοχή της Ποταμίδας και Λα- 
ί γκούφας. Είναι γεγονός ότι σήμερα η περι

οχή δεν εξυπηρετείτα ι από τον βιολογικό 
καθαρισμό του χωριού, όπως είναι γνωστό 
ότι εδώ  δεν  υπάρχουν στεγανοί βόθροι ώ- 

! σ τε να αδειάζουν κατά χρονικά δ ιαστήματα 
j και να απομακρύνονται τα λύματα σε ακίν- 
j δυνη περιοχή. Ύ στερα από αυτά πιστεύω 
j ότι οι περισσότεροι θα συμφωνούν, με την 
j άποψή μου ότι τα λύματα των επ ιχειρήσε
ι ων δεν πηγαίνουν προς την γέφυρα του 
| Πλατύ.
! Αν ό μη γένο ιτο παρουσιαστεί κάποιο 
I κρούσμα δερματικής πάθησης ή πάθησης 
! ματιών - α σ θένειες  που είναι εύκολο να 
| προέλθουν από μολυσμένα νερά  - οι κα
ί λοθελητές  ανταγωνιστές του χωριού θα 
ί δώσουν στο γεγονός τεράστια  δημοσιότη- 
| τα, για ευνόητους λόγους, κι αν αυτή συνο-
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δεύετα ι με επ ιστημονική μαρτυρ ία  για την 
αιτία π ροέλευσ ης του κρούσματος οι συ
νέπ ειες θα είνα ι ο λ έθ ρ ιες  για ολόκληρη 
την Αγία Γαλήνη.

ε. Έχω την άποψη ότι στο μ έλλο ν  θα α 
ναπτυχθεί, σ ε μ εγά λο  βαθμό, Συνεδρ ιακός 
τουρισμός, Δηλαδή ο τουρ ισμός που θα γί
νετα ι σ ε συνδυασμό με σ υνέδρ ια  μελώ ν ή 
μετόχων ή συσκέψεις σ τελεχώ ν και α ν τα 
ποκριτών πολυεθνικών ή άλλω ν επ ιχειρήσε
ων και οργανώσεων. Τα πρόσωπα που θα 
συμμετέχουν στις ιδ ιόρρυθμες α υ τές  ε ρ 
γασίες, σ υνοδευόμενα  από μέλη του σ τ ε 
νού π εριβάλλοντος των, θα συνδυάζουν 
την εργασ ία  με τις δ ιακοπές τους, Θα ανα 
πτυχθεί σε μέρη που υπάρχει η κατάλληλη 
υποδομή.

Λ έγοντας αυτό εννοώ  ξενοδο χε ία  με ε υ 
ρύχω ρες - κλ ιματιζόμενες - α ίθουσ ες συ
νεδρ ιάσεω ν, θ ερ μ εν ό μ εν ες  κλε ισ τές  πι
σ ίνες, ευρύχω ρους και ποικιλόμορφους χώ

σ υνδ εό μ α σ τε μόνο εμ ε ίς  συναισθηματικά 
[και γιατί όχι και οικονομικά] μ ε το χωριό μας 
αλλά  και τα παιδιά μας τα οποία νοιώ θουν 
ικανοποίηση να ζουν κοντά του μερ ικούς 
μήνες το χρόνο και θα εξακολουθήσουν για 
πολλά χρόνια να το επ ισκέπτονται. Δ ε ύ τε 
ρο δ εν  θα πρέπει στους χω ριανούς μας, 
τουλάχιστον, να επ ικρατεί η κουτοπόνηρη 
σκέψη, "ας βγάλω εγώ σ ήμερα  όσα μπορώ 
π ερ ισσ ότερα  χρήματα, με οπ οιοδήποτε 
τρόπο, κι έχε ι ο θ εό ς  για αύριο", Είναι αυτοί 
που επ ενδύοντα ς τερά σ τια  κεφάλαια  επ ιδι
ώκουν να δημιουργήσουν επαγγελματική υ
ποδομή για τα παιδιά τους και ίσως και για 
τα παιδιά των παιδιών τους και με τέτο ια  
νοοτροπ ία στηρίζουν την προσπάθειά τους 
σε σαθρά θεμέλ ια  και αμφ ίβολες προοπτι
κές.

Με τα γραπτά μου αυτά κτυπώ την κα
μπάνα του κινδύνου και καλώ όλους να α 
ναλάβουμε τις ευ θ ύ νες  μας, σ το  βαθμό

ρους αθλοπαιδιών, τηλεφ ω νεία  για άμεση j που ο καθένας έχει, Σήμερα υπάρχει ακόμα 
και ά νετη  επικοινωνία με άλα τα σημεία  της ; χρόνος να γίνουν και να δ ιορθω θούν πολ- 
γης, γραφεία τραπεζικών συναλλαγώ ν ή | λά, αύριο ίσως είνα ι αργά και σ ε πάρα πολ- 
τουλάχιστον αλλαγής συναλλάγματος, j λούς θα γεννιώ ντα ι τα ερω τήματα  γιατί 
γραφείο  οργανώ σεω ς και συντονισμού εκ- j κάθε χρόνο έρχοντα ι και λ ιγότερο ι τουρί- 
δρομώ ν και επ ισκέψεων στους κοντινούς | σ τες  στο χωριό; Γιατί η Αγία Γαλήνη σιγά— 
αρχαιολογικούς χώρους και στα άλλα  αξι- j σιγά σβήνει;
ο θ έα τα  μέρη της περιοχής. Οι απαντήσεις, όμω ς γι' αυτούς που έ -

Στο χωριό μας ένα  τουριστικό συγΛρότη- | χουν ζήσει λίγο τα του χωριού θα είνα ι και 
μα με τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί | εύ κο λες  και κατανοητές, 
να δημιουργηθεί πέρα από τον ποταμό στα | Νικ. £ Νοδαράκης
εξ αδ ια ιρέτου  οικόπεδά μας. j

Το μεγάλο, όμως, ύψος της δαπάνης του | 
έργου  και η ιδιομορφία της ιδιοκτησίας των { 
οικοπέδων επ ιβάλλουν, για την πραγματο- j 
ποίησή του, να συσταθεί μια ετα ιρ ε ία  λ α ϊ-  | 
κής βάσης, Την πρωτοβουλία θα πρέπει να . Με το πέρασμα του Οκτώβρη η Αγία Γα- 
πάρει κάποιος φ ορέας και σαν τέ το ιο  θε- j λήνη άδε ιασ ε, λ ες  και μια σκούπα σάρω σε 
ωρώ κα ταλληλότερο  το Σύλλογο -ε ν ο δ ό -  j το πολυπληθές πλήθος και βρήκε πάλι η
χων· ! ζωή τους γνώ ριμους ρυθμούς της. Ό λοι οι

Σε πρώτη φάση να α να τεθ ε ί σ ε γραφείο  j ενα π ο μείνα ντες  μπορούν και θέλουν να 
να κάνει μια ο ικονομοτεχνική μ ελέτη , να \ χαρούν ό σ ες  απ ολαύσεις τους σ τέρ η σ ε το 
προϋπολογίσει το έρ γο  και να εκτιμήσει την ί καλοκαίρι.
αξία των οικοπέδων. Στους ιδ ιοκτήτες θα j ο  Ιούνιος και ο Αύγουστος π έρασ ε με 
δοθεί, ανάλογα  με την αξία της μετοχής, έ -  | μειω μένη κίνηση παραθερ ιστώ ν και ο αριθ- 
νας αριθμός μετοχώ ν και τις υπόλοιπες θα j μάς δ εν  ήταν ο α να μ ενό μ ενο ς  σ ε σχέση 
πάρουν οι ίδιοι οικοπεδούχοι με επ ένδυση | με  τα προηγούμενα,
κεφαλαίων τους ή άλλο ι ενδ ια φ ερ όμ ενο ι ε -  | Απογοήτευση κατε ίχε τους ξενοδόχους 
π ενδυτές. j ΠΟυ είχαν κάποια δω μάτια ά δε ια  την περί-

Τελειώ νοντας θέλω  να επισημάνω δύο j 0δο  αυτή που θεω ρείτα ι πάντα π ερ ίοδος 
πράγματα: πρώτο εμ ε ίς  οι παλιοί Αγιογαλη- j αιχμής με την μ εγα λύ τερ η  δυνατή κίνηση, 
ν ιώ τες δ εν  θα πρέπει να ξεχνούμε ότι δ εν  j

ΕΝΑ Α Κ Ο Μ Α  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΕΡΑΣΕ
Επιμ. Κώστας Κ. Λινοξυλάκης

19



ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Φαίνεται όμως ότι και τα τουριστικά μαγαζιά 
είχαν και αυτά το πρόβλημά τους με το μ ε ι
ω μένο αγοραστικό κοινό, Ο Σεπτέμβριος 
απ' ότι πληροφορηθήκαμε υπήρξε καλύτε
ρος σε κίνηση και σε ποιότητα τουριστών,

Ο Οκτώβριος τελευ τα ίος  μήνας της θ ερ ι
νής τουριστικής περιόδου δ εν  υστέρησε 
του Σ/βρίου αφού οι καιρικές συνθήκες ή
ταν τέτο ιες  που θύμιζαν καλοκαίρι με 30 και 
32 βαθμούς θερμοκρασία χωρίς ίχνη βρο
χής ή ψύχρας. Είχα επισημάνει και παλαι- 
ό τερα  σε προηγούμενα τεύχη ότι η πλειο- 
ψηφία των τουριστών ενθουσ ιάζοντο με 
την όμορφη παραλία του ΜΕΣΑΚΟ της ΠΟ- 
ΤΑΜΙΔΑΣ κ.λπ. αλλά και από το ανθρώπινο 
περιβάλλον και δ εν  είναι λίγοι εκείνο ι που 
έχουν γίνει μόνιμοι παραθεριστές, γεγονός 
ιδ ια ίτερα θετικό για το χωριό μας.

Εδώ χρειάζετα ι η συμβολή όλων μας και 
ειδικά όσων ασχολούνται επαγγελματικά με 
τον τουρισμό για να μπορέσουμε να κρα
τήσουμε αυτόν τον κόσμο για να πετύχου- 
με όχι αριθμό αλλά ποιότητα τουριστών, 

Πρέπει να καταλάβουν, κυρίως όσοι ε 
πενδύουν στον τουρισμό ότι ο ανταγωνι
σμός της αγοράς είναι σκληρός και πρέπει 
να οικοδομούν όχι μόνο στο κοντινό αύριο, 
αλλά και στο απώτερο μέλλον,

Ο τουρίστας δεν  ζητά πάρα πολλά αλλά 
αξιοπρεπή ανθρώπινη συμπεριφορά και 
σωστό επαγγελματισμό,

Επισημαίνω αυτά τα σημεία γιατί ακούσα
με κάποια παράπονα - ευτυχώς λίγα - για 
κακές υπηρεσίες, εκμετάλλευσ η  και κερδο
σκοπία,

Ακόμη αν δεν  καταπολεμήσουμε τη ρύ
πανση του περιβάλλοντος, τη μόλυνση των 
θαλασσών και την ηχορύπανση, τό τε  κάθε 
χρόνο θ' αντιμετωπίζουμε έκπληκτοι μεγα 
λύτερη μείωση των τουριστών.

Η εποχή μας έχει πια δ ιαφορετικές απαι
τήσεις, τα χρόνια που έρχοντα ι δεν μπορεί 
να είναι όπως τα προηγούμενα, δηλ. ένα  
δωματιάκι και μια πρόχειρη ταβερνούλα· 
αυτά δ εν  φτάνουν πιά για την προσέλευση 
τουριστών για την άσκηση και ανάπτυξη 
τουριστικής πολιτικής.

Εμείς στο χωριό μας έχουμε δείξει πως 
μπορούμε να αρθούμε στο ύψος των ανα 
γκών της εποχής, αφήνοντας κατά μέρος 
μικροψυχίες και κόντρες. Σ' αυτό μπορούν 
να παίξουν σπουδαίο ρόλο όλοι οι φορείς, 
Κοινοτικό Συμβούλιο, Πρόεδροι Σωματείων-

■ -Συλλόγων, Ξενοδόχων, Ενοικιαζομένων 
ί δωματίων, Εστιατορίων, Λιμενικής Επιτρο- 
; πής, Πολιτιστικών Συλλόγων και άλλων κλά- 
| δων, συμπεριλαμβανομένης και της αντι- 
: πολίτευσης ώστε να εμπνέουν και να κινη- 
: τοποιούν όλους τους πολίτες με σαφείς ο 
ι ρατούς και υλοποιήσιμους στόχους,

Σήμερα στην εποχή μας τα πάντα είναι 
I δυνατά. Και η τοπική αυτοδιοίκηση με τις 
! δυνατότητες  που της παρέχονται μπορεί 
) να κατευθύνει την οικονομική ζωή και πρό- 
I οδο του τόπου της.
i Γι' αυτό κι εμε ίς  θέλοντας να συμβάλ-
■ λουμε σ' αυτήν την πρόοδο επισημαίνουμε, 
ί την αγάπη μας για το χωριό μας και πάντα 
: με καλή πρόθεση τα μη θετικά που μπορεί 
; να τορπιλήσουν τις όποιες προσπάθειες γί- 
; νονται από τους τοπικούς παράγοντες,
; Το σπουδαιότερο και σοβαρότερο  πρό- 
! βλήμα το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν η 
I απογοητευτική εικόνα που παρουσίαζε η 
I θάλασσα στο Λιμάνι και από το Μεσακό μέ- 
: χρι το τέλο ς  της μεγάλης παραλίας, Ήταν 

θολή, κιτρινωπή και α ρ κετές  φορές με 
σκουπίδια να επιπλέουν, Μια τέτο ια  θάλασ- 

: σα μόνο να την αγαπήσεις δ εν  μπορείς και 
ί πολλοί τουρίστες έφυγαν απογοητευμένοι 
: απ' αυτή την κατάσταση και όχι μόνο δ ε  θα 
ί επανέλθουν για διακοπές, αλλά θα επηρ- 
: ρεόσουν δυστυχώς και άλλους, 
ί Δεν θα αναφερθώ στην αιτία που προκά- 
; λ εσ ε αυτή την κατάσταση γιατί σ ε προη- 
| γούμενο τεύχος έχει γίνει σκληρή κριτική 
; για το θέμα αυτό η οποία και ενόχλησε,
I (εννοώ  την Μαρίνα),

Θα σταθώ στο ότι από την πλευρά των 
ί αρμοδίων πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε 
: κάποιες ενέρ γε ιες , στην περίπτωση που οι 
; καιρικές συνθήκες τον χειμώνα (θαλασσο- 
; ταραχή) δ εν  δώσουν τη λύση, ώστε οι ό- 
I μορφές αυτές παραλίες να γίνουν όπως 
| και παλιά με καθαρά και αμόλυντα νερά,
; Αλλο θέμα είναι η κυκλοφορία του ημε- 
I ρήσιου Αθηναϊκού τύπου και περιοδικών. Ο 
! τουρίστας και γιατί όχι κι οι ντόποιοι που θέ- 
| λουν να αγοράσουν μια εφημερ ίδα ή περι- 
ΐ οδικό, είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν 
| την απόσταση από το χωριό μέχρι του Λα- 
| ζάρου το ρυάκι για να τα προμηθευτούν,
; Επειδή η διαδρομή αυτή (μεγάλη) κάτω 
ί από τον καυτό ήλιο είναι μια ταλαιπωρία 
; πρέπει να βρεθεί τρόπος οι εφ ημερ ίδες να 
; πωλούνται μέσα στο χωριό,
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Δείγματα της έλλειψ ης του απαιτούμε- | 
νου σεβασμού προς το περιβάλλον και της ; 
άγνοιας ότι η καθαριότητα είναι επ ιτέλους 
υπόθεση όλων μας. Έτσι και το καλοκαίρι 
που μας πέρασε η παραλία της Ποταμίδας 
ήταν γεμάτη από χ ιλιάδες αποτσίγαρα, που 
δεν προήρχοντο όπως πιστεύω από τους ; 
λουσμένους. Καινούργιο.., φρούτο παρουσι- 
άσθηκε φέτος στο λιμάνι το ψημένο καλα
μπόκι.

Όμως όσοι, μικροί ή μεγάλοι, έτρωγαν το ; 
καλαμπόκι το κοτσάνι του κατέληγε και αυ- : 
τό στην παραλία, ακόμη διάφορα μπουκά
λια, χαρτιά και σακκούλες, συνέθεταν ένα 
ωραίο μωσαϊκό, ενώ θα μπορούσαν να ε ί
χαν τοποθετηθεί στους υπάρχοντες κά
δους. Εκτός όμως των σκουπιδιών είχαμε 
και αυξημένο αριθμό σκύλων, οι ιδιοκτήτες ; 
των οποίων είχαν την απαίτηση να κολυ- , 
μπούν τα σκυλιά τους μαζί με τους λουομέ- ■ 
νους. Καθημερινοί οι διαπληκτισμοί με τους ! 
φιλόζωους ιδιοκτήτες που αναφέρονταν ; 
στην έλλειψη απαγορευτικών πινακίδων κα- ; 
θώς και αρμοδίου οργάνου, Ενημερώθηκε | 
το λιμεναρχείο γι' αυτή την κατάσταση και η ; 
απάντηση Ct o u  οργάνου) ήταν: όταν ξανα- | 
δ ε ίτε  τα σκυλιά ελ ά τε  να μας ειδοποιήσε- | 
τε.

Η απάντηση απογοητευτική και μη ανα με
νόμενη κ. Λιμενάρχα, Η κυκλοφορία μοτο
ποδηλάτων από ανήλικα παιδιά καθημερινή 
και ανεξέλεγκτη  πιστεύω.

Και του χρόνου.

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

Περνώντας από την Πάρο, επισκέφθηκα 
ένα  μικρό ξωκλήσι πάνω σ' ένα  βουνό.

Στον τρούλο της εκκλησίας ήταν ένας 
εργάτης με μπλέ μπογιά.

Προεκλογική περίοδος ίσως μου πείτε.
Μα όχι! Δεν έγραφε σύνθημα της ΝΔ.
Απλώς μπογιάτιζε, φρεσκάριζε καλύτερα, 

κι έδ ινε το περίφημο Κυκλαδίτικο χρώμα.
Και λίγο μετά είδα, τουρ ίστες να τρ α 

βούν φωτογραφίες το άσπρο και γαλάζιο 
εκκλησάκι,

Μετά είδα κάρτες με τον μπλέ τρούλο, 
να αγοράζονται και να στέλοντα ι από τους 
ξένους, στα πέρατα του κόσμου,

Γυρνώντας στην Αγ. Γαλήνη μας, και 
περπατώντας μετά  το "Μεσακό", που προς

τιμήν του, καθάρισε ο π ρόεδρος του Λ ιμε
νικού Ταμείου κ. Φουντιδάκης είδα την γνω
στή "Πούγκα",

Σκουριασμένη μισάνοιχτη πόρτα και μ έ 
σα γεμάτη σκουπίδια και ακαθαρσίες, [βλέ
πε φωτογραφία 1),

Και είδα πάλι τουρίστες να προσπερνούν 
βιαστικά γυρνώντας αλλού το βλέμμα τους 
και μερικοί να κρατούν και τη "μύτη" τους.

Έκανα τό τε αυτόματα την σκέψη, που θα 
κάνατε και σεις. ΓΙΑΤΙ; ένα  πελώριο γιατί,

Είναι εξυπνότεροι οι άλλοι από μας; Δεν 
το δέχομαι! Είναι εργατικότεροι; Ασφαλώς 
όχι!

ΤΟΤΕ;
Έμαθα, από την Μαρία, του Αρίστου του 

Βουλγαράκη ήταν 12 χρόνων στην "κατοχή" 
1941, ότι δούλευαν χωριανοί με αναγκαστι
κή εργασία με κομπρεσέρ.

Ο δ ε Μάρκος Περακάκης από τις Μ έλα- 
μπες, με ξενάγησε, με φακούς βλέπε φωτο
γραφία στα ενδότερα , τρία γερά δωμάτια, 
με δ ιαδρόμους και μια σκάλα με 100 σκα
λοπάτια να βγαίνει στον επάνω δρόμο. (Ιδε 
φωτογραφία). Έχουν πέσει χώματα, πάνω 
πάνω, αλλά σκυφτός περνάς.

Αν αυτήν την πουγκα και την σκάλα δεν  
την έχει κανείς ιδιοκτήτης τότε, η Κοινότη
τα, ας την καθαρίσει και ηλεκτροφωτίσει. Σε 
μια δ εύτερη  φάση, αυτά τα δωμάτια θα 
μπορούσαν να γίνουν, "Εθνολογικό" ή Ιστο
ρικό Μουσείο Κρήτης και Αγ. Γαλήνης,
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Και από "Πούγκα" με πολεμοφόδια και κα
νόνια θα μπορεί να γίνει μουσείο, τόπος 
συναδέλφωσης και συνένωσης των ανθρώ 
πων και των λαών που πολεμούσαν κάποτε. 

Υπάρχουν πολλά που θά 'θελα να γρά
ψω, πώς η κοινότητα θα μπορούσε να έχει 
και έσοδα, Υπάρχουν ανθρώπινες δυνάμεις 
και μέσα στο χωριό που θα μπορούσαν να 
προσφέρουν για το Μουσείο, Ο πρόεδρος, 
ο κάθε π ρόεδρος θα πρέπει να είναι ο μά- 
νατζερ, που θα αξιοποιεί όλες  τις οικονομι
κές, πνευματικές και πολιτιστικές δυνάμεις, 

Εάν η Κοινότητα τα θεωρήσει ουτοπία, υ
πάρχουν τό τε  και οι Σύλλογοι και τέλος οι 
απλοί ευαισθητοποιημένοι πολίτες,

Κλείνοντας θά 'θελα  να τονίσω, ότι για 
την καθαριότητα και την ηλεκτροδότηση 
της Πούγκας θά 'ταν ντροπή μας να τη 
δούμε στα τωρινά της χάλια και το 1094,

Αγ.Γαλήνη 77/71/93 
Φάνης Μαυρογιώργης,

ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ 
ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ

Πιστεύω αξίζει να συγχαρούμε δημόσια, 
το λιμενικό Ταμείο'Αγ, Γαλήνης και ιδ ια ίτερα 
τον πρόεδρό του, για τον ζήλο που επ έδει- 
ξαν, προκειμένου να αναβαθμισθεί το λιμά
νι του χωριού μας.

Έφτιαξαν τα παρτέρια και φύτεψαν λου
λούδια με αυτόματο πότισμα,

Έγιναν πολύ καλές τουαλέτες,
Ανάμεσα στις φοινικές στο λιμάνι, μπή

καν έτο ιμα  τσ ιμεντέν ια  παγκάκια, Τα δε 
παρτέρια πάνω στο τειχίο καλύφθηκαν με

ί ξύλο, Έτσι άνετα, μπορούν να καθίζουν και 
να απολαμβάνουν την πρασινάδα και τη 
θάλασσα όλοι οι άνθρωποι,

! Στην φωτογραφία βλέπωμε τους Εμμα- 
I νουήλ και Χαραλ, Αλεξανδράκη να τοποθε- 
j τούν τα ξύλα,
| Μπήκε επίσης ο φωτισμός, μέχρι την ά- 
! κρη στο λιμάνι, Μια άλλη επίσης αξιέπαινη 
I ενέρ γε ια  του προέδρου του λιμενικού τα- 
| μείου, είναι ότι κινήθηκε και πέραν των ορ ί

ων της αρμοδιότητάς του, και συγκεκριμένα 
στο "Μεσακό", που είναι κοινοτικός χώρος, 

ί Έβαλε έναν φορτωτή και το καθάρισε, 
| πήρε τους μεγάλους βράχους, και έτσ ι δι- 
! πλασιάστηκε ο τόπος για τους λουσμένους, 
ί Τον φορτωτή τον μ ετέφ ερ ε ο γερανός που 
ί δούλευε ακόμα στο λιμάνι.
! Στην άλλη φωτογραφία φαίνεται το παρ- 
ί τέρ ι τελειω μένο, Σεπτέμβριος 93, Για την ι- 
I στορία, ας αναφέρουμε τα ονόματα  των 
| μελών του λιμενικού Ταμείου, 
j Π ρόεδρος: Κώστας Φουντιδάκης. 
ι Μέλη: Γιώργος Καράλης, Γιώργος Μπαρ- 
| γιατάκης, Εμ, Αλεξανδράκης ο Λ ιμενάρχης 
; Γιάννης Συγκελάκης και ο Τελώνης,
\ Γραμματέας  ως γνωστόν η Ερωφ, Τυρο
ί κομάκη.

Ό ταν τέλος του Οκτώβρη έφυγε ο ει- 
σπράκτορας του πάρκιγκ Γιώργος Σαριδά- 
κης από τον Ζαρό ο οποίος εφ ρόντιζε και 
για την καθαριότητα και για τα λουλούδια 
είπε κάπου την εξής φράση: "Ποτίζετέ τα, 
είναι αμαρτία να ξεραθούν", Αυτή η φράση 
τον τιμά αφάνταστα. Διότι δείχνει ότι τα α ι
σθάνετα ι σαν δικά του.

Έτσι πρέπει να σκεπτόμαστε όλοι για το 
χωριό μας είναι το μεγαλύτερο σπίτι μας.

13-11-93
Φ.Μ.

22



ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

ΕΝΑ ΔΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ

Εκείνο το πρωινό, παραμονή της 28 Οκτω
βρίου 1993 φάνηκαν τα πρώτα σύννεφα, ί 
στον γαλανό ουρανό της Αγ, Γαλήνης, | 
Μ ετά από πολλούς μήνες ξηρασίας, ελ - j 

πίζαμε ότι, επί τέλους θα βρέξει, για να α- j 
νασάνουν τα δέντρα , η φύση, οι άνθρωποι, ! 

Μα δυστυχώς.
Τα σύννεφα, αντί 

βροχή έσ τε ιλα ν  το μ ε 
σημέρι κεραυνό.

Και τι κεραυνό!
Ένας 35χρονος νέος 

του χωριού μας, ο Α- 
ντώνης Γαλερός του 
Μάρκου βρέθηκε στο 
σπίτι του, από το κορι
τσάκι του νεκρός.

Πριν μία ώρα τον ε ί
δαν στο αυτοκίνητό 
του, είχε ξεφορτώ σει 
πράγματα στο περιβόλι 
του.

Κανείς δ εν  μπορούσε να πιστέψει ότι η ; 
μοίρα του είχε παίξει αυτό το παιχνίδι. !

Έγινε νεκροψία στο Ρέθυμνο. Η ρακί δ εν  ί 
του είχε πειράξει το συκώτι διότι συνήθιζε κι | 
έπ ινε και νερό. I

Μα ο μεγάλος πόνος για το άρρωστο κο- j 
ριτσάκι του είχε τρυπήσει την καρδιά του.

Η γυναίκα του και το παιδί του ένα  χρόνο | 
τώρα, στα νοσοκομεία της Αμερικής, κι αυ- ί 
τός με τα 2 άλλα παιδιά εδώ  να υποφέρει ; 
χωρίς να το δείχνει.

Μα το άγχος, το σ τρές  και η αγωνία οι 3 ί 
μεγάλοι εχθροί της καρδιάς άρχισαν να | 
σ τέλνουν μικρά μηνύματα (πίεση, μικρά πο- | 
ναλάκια) που όλοι μας τα αψηφούμε, μα j 
που είναι τόσο επικίνδυνα.

Και που δυστυχώς για τον Αντώνη απέβη- ϊ 
σαν μοιραία.

Αγαπητέ Αντώνη, στο σύντομο πέρασμά | 
σου, από την πρόσκαιρη ζωή, έβαλες και i 
συ τα χέρια σου, στο κτίσιμο αυτού του χω- ί 
ριού, |

Κτίστες να κτίζουν θα υπάρχουν πολλοί, j 
μα κτίστες να κτίζουν γερά  και ίσια, όπως j 
εσύ θα είναι λίγοι. ί

Τα έργα σου, θα σε κρατούν στην μνήμη j 
μας, κι εγώ κάθε φορά που θα κοιτώ τους j

τοίχους του σπιτιού μου (διότι εσύ τους έ 
κτισες) θα σε θυμάμαι,

Πλήθος κόσμου, από πολλά χωριά, ήρ
θαν να σε αποχαιρετήσουν και σ ε σ υνό δε
ψαν με τα πόδια, σιγά σιγά, για να δ εις  και 
να χορτάσεις για τελευ τα ία  φορά, το σπίτι 
σου το χωριό σου, τους φίλους σου τον πα
τέρα  σου, τ' αδέλφ ια  σου, τα παιδιά σου και 
κείνην την χαροκαμένη ηρωίδα του δράμα
τος, την γυναίκα σου που σηκώνει, τον βα
ρύ σταυρό του μαρτυρίου.

Αλήθεια εσύ έφ υγες νωρίς, σε τόπο, ό 
που δ εν  υπάρχει θλίψη, πόνος ή σ τεναγ
μός, αλλά ζωή α τελεύτη τος.

Εσύ από κει ψηλά, δ ίνε της κουράγιο και 
δύναμη.

Δύναμη για να μπορέσει να παλαίψει όλα 
τα κύματα και τις φ ουρτούνες της ζωής. Και 
να σαι βέβαιος, ότι οι χωριανοί, θα συμπα
ρασταθούν στην φαμελιά σου.

Και συ Ελένη, μια ζωντανή ηρωίδα, ενό ς  
αρχαίου δραματικού συγγραφέα, σφίξε την 
καρδιά σου, ατσάλω σε την ψυχή σου, χα- 
λύβδωσε την πίστη σου, για να μπορέσεις 
να περάσεις τις μαύρες μπάρες του χειμώ
να.

Ίσως δ ιά λεξε εσ ένα  ο Θ εός, κι έσ τε ιλ ε  
τόσ ες πίκρες και φαρμάκια, όχι για να σε τι
μωρήσει, μα για να δοκιμάσει την αντοχή 
της πίστης σου για να δει, αν τον απαρνη- 
θής, (Έχει γίνει πολλές φ ορές στην ιστορία, 
και στην Παλαιό Διαθήκη μπορείς να διαβά
σεις).

Αν μπορέσεις και περάσεις τις δοκιμασί
ες  να είσαι βέβαιη ότι μ ετά  τις συμφορές 
θα σ τε ίλει τις χαρές, Κανείς δ εν  μπορεί να 
δώσει παρηγοριές, γιατί είναι τόσο λίγες, 
ένα  μόνο να ξέρεις: Η ΠΙΣΤΗ και ο ΧΡΟΝΟΣ 
είναι το καλύτερο φάρμακο.

Και συ Αντώνη Αιώνια σου η μνήμη, στο 
μεγάλο ταξίδι,

10/ 11/93
Φ.Χ.Μ.

Ευχαριστήριο
Η γυναίκα τα παιδιά ο πατέρας τ' α δ έλ 

φια του Αντώνη του Γαλερού ευχαρ ισ τού
με τον Σύλλογο Αγ, Γαλήνης Αθήνας, ό 
λους: τους χωριανούς και όλους όσους, 
μας συμπαραστάθηκαν υλικά και ψυχικά, σ' 
α υτές  τις δύσκολες στιγμές μας, στον θά
νατο του αγαπημένου μας Αντώνη.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
C30/7/93 - 13 ΝΕΚΡΟΙ)

ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ 
20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ '93

Τα φτερά του Ικάρου κάηκαν για δ εύτερη  
φορά.

Οι πύρινες λόγχες που έζωσαν το νησί 
του ήρωα της μυθολογίας άφησαν πίσω 
τους 13 νεκρούς.

Όλοι τους κάτοικοι της Ικαρίας, ανάμεσά 
τους και παιδιά, βρήκαν τον θάνατο, άλλοι 
μέσα στα αποκλεισμένα από την φωτιά σπί
τια τους και άλλοι στην προσπάθειά τους 
να διαφύγουν.

“Πύρινος μεσαίωνας, στην πάλαι ποτέ 
δέκατη έβδομη αιγαιοπελαγίτικη επαρχία 
της βυζαντινής αυτοκρατορίας, που παρα
δόθηκε σαν αιρετική στην μαύρη κόλαση".

Ελευθ. 2/8/93,
Οι κάτοικοι του χωριού απ' όπου πέταξε ο 

Ίκαρος. Η Αγ. Γαλήνη Κρήτης, νοιώσαμε βα
θιά οδύνη για την φοβερή καταστροφή, από 
την λαίλαπα της φωτιάς.

Οι υλικές ζημιές μετά  από πάροδο ορ ι
σμένου χρόνου μπορούν να αποκαταστα
θούν.

Μα, τις 13 ζωές που χάθηκαν κανείς δεν  
μπορεί να τις ξαναφέρει πίσω.

Έγιναν θυσία και απ οτεφρω μένες ταξι
δεύουν στις “δα ιδαλώ δεις στοές",

Η αναφορά των ονομάτω ν τους, ας θ ε 
ωρηθεί ένα  μνημόσυνο και μια ηθική συ
μπαράσταση για τους οικείους τους.

"Γιώργος, Αικ, Πεσκέση,
Ισιδ, και Καλιόπη Λιάρη,

Αικ. Ξύλα,
Στράτος, Κούλα και Σταματούλα Πούλου 

Κων, Μπράτση,
Γ, Κηρύκου,

Ελευθ. Φυσίδα,
Δημ. Τσαγανού 
Γεωργία Κυράνη.

Θ άρρος κουράγιο και αισιοδοξία.
Από την τέφρα  θα βλαστήσει νέα  ζωή,
Τα φτερά  του Ίκαρου έλειω σαν την πρώ

τη φορά, μα αυτό δ εν  εμπόδισε τον ά ν
θρωπο να κατακτήσει το φεγγάρι 1969.

Το 1986 φ λέγετα ι επ ανδρω μένο διαστη- ■ 
μόπλοιο, η προσπάθεια όμως του ανθρώ- ; 
που συνεχίζεται. '

Είμαστε υπερήφανοι που αυτό το νησάκι ί

ι του Αιγαίου, κατόρθωσε να αναλάβει την 
; 1η Παγκόσμια Ικαριάδα το 1995.
: Μην σκεφθείτε ούτε για μια στιγμή να την
I εγκαταλείψ ετε λόγω της καταστροφής που 
j σας βρήκε.

Η Αγ. Γαλήνη, ένα  μήνα αργότερα , ζώ- 
ί στηκε κι αυτή στις φλόγες. Λ ες  και ο Θ εός 

Ήφαιστος, ήθελε να κάψει, τις δύο α δελφ ές  
"πόλεις".

Ευτυχώς σταθήκαμε πιο τυχεροί και δ εν  
θρηνήσαμε θύματα. Πράγματι, νοιώ θουμε 
αδελφοποιημένοι, κι ας μην έχε ι γίνει αυτό 
επίσημα.

Η Κρήτη ζει στον παλμό της Ικαριάδας,
Η φωτιά που έλε ιω σ ε το κερί με τα φ τε

ρά η φωτιά που έκαψε την Ικαρία και την 
Κρήτη το 1993 δεν  θα πτοήσει, τους ο ν ε ι
ροπαρμένους νέους Ίκαρους, να πραγμα
τοποιήσουν το ταξίδι της Αιώνιας Αναζήτη
σης.

Αγ. Γαλήνη 14/11/93 
Φ.Χ.Μ.

[ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
[Αίγυπτου) ένα απο τα 7 θαύματα του κόσμου 

ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΑΡΟ ΤΗς ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ 
[τελευταίο θαύμα της τεχνολογίας)

Από τις 3/11/93, λειτουργεί ν έο ς  φάρος 
στην άκρη του λιμενοβραχίονα.

Μια νέα  εποχή για την Αγ. Γαλήνη.
Στην εποχή που το χωριό ονομαζόταν 

Σουλία, μα και αργότερα  ακόμα μετά  το 
450 μ.Χ. όταν ονομαζόταν Αγ. Γαλήνη, για 
φάρο, χρησιμοποιούσαν την φωτιά. Κι αυτό 
όταν οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν.

Α ργότερα  το χωριό ερήμω σε, γιατί οι 
πειρατές το λεηλατούσαν, Έτσι για πολ
λούς α ιώ νες σκοτάδι βαθύ απλώνεται πα
ντού. Ο κόσμος κατοίκησε στα ψηλά χωριά, 
και έξω από τα σπίτια έκτιζαν μαντρότο ι- 
χους, για να μην βλέπουν οι π ειρατές από 
μακριά, ότι κατοικούσαν άνθρωποι.

Τον περασμένο αιώνα 1885 το μέρος ξα- 
νακατοικήθηκε, Στις αρχές λοιπόν του 20 
αιώνα, στην θέση όπου υπάρχει τώρα το 
"παλιό φανάρι", εγκατέστησαν ένα ν  σ ιδ ε
ρένιο  πύργο 4 μέτρω ν και με μια τροχαλία 
ανέβαζαν και κατέβαζαν μια λάμπα π ετρ ε
λαίου.

Ένας δυνατός αέρας όμως στην δ εκα 
ετία  του 30 με 40 (οι παλιότεροι θα πρέπει
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να ξέρουν ακριβώς) τον έρ ιξε κάτω,
Ο Γιώργης ο Χριστοφάκης ήταν ο φαρο

φύλακας (προσελήφθη το 1933), Αυτός λοι
πόν, (προκειμένου να μην χάσει την θέση 
του) έκτισε δΓ εξόδω ν του όπως μας είπε 
το "παλιό φανάρι" και ανέβα ινε πάνω πρωί 
βράδυ, με μια σ ιδερέν ια  σκάλα,

Αργότερα όταν έγ ινε ο λιμενοβραχίονας ; 
το 1953, το φανάρι μεταφέρθηκε στην άκρη 
και πάλι με πετρέλαιο, όταν ήρθε το "ηλε- ι 
κτρικό ρεύμα 1969“ το 196... άλλαξε η τ ε 
χνολογία του.

Δεν χρειαζόταν φαροφύλακα, κατανάλω- ■ 
νε ρεύμα C1973),

Τώρα το 1993, 20 χρόνια μετά, δεν ξο
δεύει ρεύμα της ΔΕΗ, Έχει μπαταρία που 
φορτίζει με τον ήλιο, αντέχει για 15 μέρες 
καταχνιάς και αυτόματα, μόλις σκοτεινιάσει 
αναβοσβύνει κόκκινο φώς.

Βλέποντας τον φάρο μας, η φαντασία ξ ε 
χύνεται, 23 αιώνες πριν. Ποιος δεν γνωρίζει : 
τον περίφημο φάρο της Α λεξάνδρειας ένα  : 
από τα 7 θαύματα του κόσμου, κτισμένο σ' ί 
ένα  νησάκι (λεγόταν Φάρος) εξ ου και η ο 
νομασία στην είσοδο της Α λεξάνδρειας, 

Ένας πανήψυλος πύργος με τετράγωνη 
βάση, πλευράς 30 μέτρων, Το νησάκι ένω - ; 
σε με την στεριά ο Μ. Αλέξανδρος.

Ά ντεξε 16 αιώνες και καταστράφηκε με 
σεισμό το 1300 μ.Χ. Αραγε ο της Αγ. Γαλή- ; 
νης, πόσες δ εκαετίες  ή α ιώνες θα ζήσει; 
Πότε η τεχνολογία του θα ξεπεραστεί; Την ; 
απάντηση κανείς απ' όσους ζούμε σήμερα, ; 
πιστεύω δεν  μπορεί να δώσει.

Υπάρχουν βέβαια και οι ραδιοφάροι, που 
αντί για φωτεινές δέσμες, εκπέμπουν ραδι- 
οσήματα,

Θέλω να ελπίζω ότι ο φάρος αυτός, θα ; 
φωτίζει τις ψυχές των ανθρώπων, και θα 
βλέπουν την Αγ, Γαλήνη, σαν ένα  μεγάλο 
καράβι λα ϊκής βάσης, με όλους τους μ ετό 
χους, να ταξιδεύουν μαζί,.

Κι αν το καράβι αυτό, το προσέχουν και 
το αγαπούν να είναι σίγουροι, οτι σ' όλες  ; 
τις τρικυμίες που θα βρεθούν αυτό, δεν θα : 
τους προδώσει,

Ας το φροντίζουμε από τα νύχια ως την ί 
κορφή.

Αν δεν το θεω ρούμε δικό μας και αδ ι
αφορούμε να ξ έρ ε τε  ότι όταν πνίγεται ένα  ; 
καράβι, λίγοι επ ιβάτες σώνονται,

Ο φάρος αυτός, πυξίδα των ψαράδων και : 
των ναυτικών μας σύμβολο μιας νέας σκέ-

1

ψης, περισσότερο αλτρουϊστικής, ας γίνει 
ορόσημο μιας νέας ζωής που θάχει επ ίκε
ντρο τον άνθρωπο, Μια νέα  εποχή λοιπόν, 
από το 93, "η μετά ηλιοφάρον εποχή".

Αγ. Γαλήνη Μ /11/93 
Φ.Χ.Μ.

ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ

Στις 14/11/92 δηλ, πέρσι, είχαμε την 
πρώτη βροχή στην Αγ. Γαλήνη,

Στις 15/11/93 δηλ, φέτος είχαμε πάλι την 
πρώτη βροχή.,, μέχρι τό τε  οι υψηλές θ ερ 
μοκρασίες θύμιζαν κατακαλόκαιρο.

Βλέπομε δηλ, μια διαφορά ενός έτους 
και μιας μέρας,

Τ Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Α  Κ Α Λ Α Ν Τ Α
Γράψει ο Μανούσος Παπαδάκης

Το 1924, πιτσιρικάς τότε, έφ ερ νε την πό
στα από το Τυμπάκι, κάθε απόγευμα, ένας 
Καραγιωργάκης, νεα ρ ός  18-20 χρονώ, Ήτα- 
νε παραμονές Χριστουγέννων και τούπα αν 
ξέρει κάλαντα να μου τα γράψει, γιατί δε 
μου αρέσ ανε αυτά που γράφανε τα βιβλι
αράκια, Μούπε ότι ο πατέρας του ξέρει 
Κρητικά κάλαντα και το βράδυ θα κάτσει να 
του τα πει να τα γράψει,

"Ταχιά ταχιά ν' αρχιμενιά, ταχιά ν' αρχή 
του χρόνου, πρώτα που βγήκεν ο Χριστός 
στη γη να περπατήσει και βγήκε και δ ιαλάλ- 
λησε σούλους τσι ζευγολάτες, Ο πρώτος 
που ταπάντησε ήτον Αγιος Βασίλης, Άγιε 
Βασίλη Δέσποτα, καλό ζευγάρι ν' έχεις. Κα
λό το λέω Αφέντη μου καλό και βλοημένο, 
απού το βλόησε ο Χριστός με το δεξί ντου 
χέρι. Με το δεξί με το ζερβό με το μαλαμα
τένιο, το μαύρο και το μελισό πούναι σ τε- 
φανοκέρι (βόδι με κέρατα σα στεφάνι, γυ-
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ριστά). Να σε ρωτήσω Δέσποτα, πόσα μου- 
ζούρια σπέρνεις; Μ ετά χαράς αφέντη μου 
να σου τα μολογήσω, Σπέρνω σταράκι δώ
δεκα, κριθάρι δέκα πέντε, ψαρές και ρόβι 
δεκοχτώ  κι από νωρίς στο σταύλο. Μ' αλή
θεια κάτω στο γιαλό κάτω στο περιγιάλι 
μουζούρι στάρι ν' έσπειρα και 'να πλατύ πι- 
νάκι (μέτρο  βάρους μισό μουζούρι 12 κιλά]. 
Κι εκειά  τ' αναργιαστήκανε (το πήρανε μυ
ρωδιά] λαγούδια και περδίκια, Στένω πλακιά 
στένω  βροχιά, να πιάσω τα περδίκια. Μου- 
δ έ λαγούδια ν' έπιασα, μουδέ περδίκια ν' 
είδα, Μα θέρισα κ' αλώνεψα, χίλια μουζού- 
ρια κάμαν, με τ' αποσκιβαλίδια μου χίλια και 
πεντακόσα, Μ αλήθεια ά ντε ναλώ νευγα και 
ο Χριστός επ έρνα  και κειά που στάθηκε ο 
Χριστός χρυσό δεντρ ί ν' εβγήκε, κι απάνω η 
κορ.φούλα ντου, χρυσή κι ολόχρυσή 'ναι και 
κάτω η ριζίτσα του, όλο ασήμι είναι, κι απά
νω στη κορφουλα του πέρδικα κακαρίζει, 
Κακάριζε-κακάριζε, κι αν κελα ϊδής κ ελά ϊδ ε  
και γω θα χτίσω εκκλησιά με δεκοχτώ καμά
ρες, κάθε καμάρα το  κερί και κάθε δυό λα 
μπάδες και κάθε τρεις  και τέσσερ ις, ώρια 
πανώρια βρύση, κι όσοι δ ιαβάτες κι αν δ ια 
βούν, π εράτες (περαστικοί), και περάσουν, 
να πίνουν το κρυγιό νερό  τον Κύριο να δο 
ξάζουν, Ο σάστρα είναι στον ουρανό και 
φύλλα ε ις  τα δέντρα , τόσα ψιλά πουκάμισα 
να καταλύσει αφέντης, Θωρείς εκείνη τη 
κορφή, την άλλη και παρέκει, εκειά  κοιμάτ' 
αφέντης μας μαζί με τη κερά ντου, Και ποι
ος θα μπει και ποιος θα βγει να μας τόνε 
ξυπνήσει, Βάλε πανέρι κάστανα, πανέρι μο
σκοκάρυα και γω θα μπω και γω θα βγώ να 
σας τονέ ξυπνήσω, Ξύπνησ' αφέντη ξύπνη
σε, να φάμε και να πιούμε, να φας από λα
γού μερ ί κι από περδίκι μέση, Τάπαμε δά 
Αφέντη μας, ας πούμε τσι κεράς μας. Κερά 
μαρμαροτράχηλη (λευκή σα μάρμαρο), 
φεγγαρομαγουλούσα και κρουσταλένια του 
Μαγιού και πάχνη απού τα χιόνια, απού το 
νάχεις το υγιό το λευκοκανακάρη, Λούεις 
τον και χτεν ίζεις  τον κι ε ις  το σχολειό τον 
πέμπεις, κι ο Δάσκαλος τονέ  βάλε να του 
καλαναρχίσει, κι εξέπ εσ έν  του το κερί καί 
κάψε το χαρτίν του, κι έκαψε και την κάρτσα 
ντου (βράκα κρητική), τη πολυξομπλιασμέ- 
νη, απού τη του ξομπλιάσανε οι τρ εις  βασι
λοπούλες, πούβανε η μια το πόθο τζη, η 
γιάλλη τη δουλειά  τζη, κι η τρίτη η καλύτερη 
βάνει την ομορφιά τζη. Κι ο δάσκαλος τονέ 
δ ε ίρ ε  μ' ένα  χρυσό βεργάλι και η κερά δα-

! σκάλισσα με το μαργαριτάρι. Παίρνει, τον 
! παραπόνεση το φόρος - φόρος (φ ανερά— 
j φανερά) πάει και γι' Ά ρχοντες του λέγανε 
| μωρέ μοσκοδαρμένε και τα μικρά αρχοντό- 
| πουλά, μωρέ μαγκλαβισμένε (βασανισμέ- 
I νε). Είπαμε δά και τσι κεράς, ας πούμε και 
■: τσί βάγιας, Άψε βαγίτσα το κερί και βάγια 
| (ο ικονόμος του σπιτιού) το λυχνάρι, για δ ε 
I και για συντήρηξε ι'ντα θα μασεδώσης, α- 
| πάκια γή λουκάνικα, γή από μερί κομμάτι, κι 
| από τη μαύρη όρνιθα κιανένα αυγουλάκι, κι 
ί ας είν' κιαπό τη γαλανή κιανένα ζευγαράκι,
I Κι από το κασελάκι σου κιανένα τσικινάκι 
j (χρυσό νόμισμα), κι από το κρασοπίθαρο κι- 
j ανένα  αραγάκι (μικρό σοκάκι), κι από το λα- 
; δοπίθαρο κιανένα μιστατάκι, Μ' ακόμη δ εν  
I το ηύρηκες το μάνταλο ν' ανο ίξεις να μας 
: σε δώσεις τάπαμε κι ύστερα να σφαλίξεις.
! Κι αν είναι με το θέλημα χρυσή μου περι- 
: στέρα, άνοιξε την αυλόπορτα να πούμε κα
ί λησπέρα. Κι επά που καλαντίσαμε καλά μας 
; σεπληρώσα, καλά νάναι τα έχη των και α- 
| ποδόματά των, κι αν έχουν θηλυκό παιδί, 
j καλή μοίρα να κάμει, πάλι κι αν είναι αρσ ε- 
; νικό, στη σέλα  καβαλάρης, να σ ιέτα ι να λυ- 
ί γίζεται να πέφτει το λογάρι (χρυσάφι) να το 
ί μαζώνουν γι άρχοντες, να κάνουν δαχτυλί- 
; δια και τα μικρά αρχοντόπουλα μικρά πα- 
; ρανυχίδια. Τέσσερα πέντε γράμματα που 
: τάχει η γι' άλφαβήτα, όσοι ξο μ ε ίν ετε  παδά, 
i νά χετε καλή νύχτα".

Αυτό το δημώδες ποίημα, πρωτοειπώθη- 
ί κε εις του Μαμαλομαθιό το σπίτι, νομίζω το 
; 1924, Αν καλώς θυμούμαι, ε ίμαστε ο Για- 
! γκούλας, ο Αλμπατογιάννης, το τζαγκαρού- 
ί λιο, ο Χρήστος του Μαμαλοηλία και ο 
! Μιχάλης ο Αντρουλέας, Η συγκίνηση του 
I μπάρμπα Μαθιό, ήτο καταφανής και παρ' ό- 
ι λον το μικρό της ηλικίας μας, δ εν  μας άφη- 
ί νε να φύγωμε, Συνέχεια η Μαρούλη του 
: Ξαθού μας εκέρναγε γλυκολοΐδ ια, Δ εν πα- 
: ραλείπω να σας πω ότι τα ζ'ιλια, τάπαιζε ο 
; Αλμπατογιάννης.

Γ ενάρης 1993 
Μανούσος Παπαδάκης

ΤΟ ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΙ

Τα παλιά τα χρόνια, όλες  οι μ εταφ ορές 
γ ινότανε με ζώα. Ένα μεσσαριτάκι λοιπόν, 
ε ίχ ενε  δύο μουλάρια και εσκεύτηκε να πάει 
στο Λασήθι να πάρει πατάτες να σπείρει
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και να πάρει και περίσες να πουλήσει να | 
βγάλει τα έξοδά του. Εκαβάλησε τόνα μου- ί 
λάρι και τ' άλλο τά δεσ ε από πίσω. Μια και | 
δυό πήγε στο Λασήθι, Επήγε σ' ένα  καφέ- | 
νείο  κείπε πως θέλει πατάτες για σπορί και I 
τούπε ένα ς πως έχει να του πουλήσει, Το- | 
νε πήρε και πήγανε στο σπίτι ντου, πήρε τα : 
μουλάρια και τα τακτοποίησε και μετά  είπε ; 
στη γυναίκα ντου να τοσε φ έρει μια ρακή | 
να τη πιούνε. Είδε το μεσσαριτάκι τη γυναί- | 
κα ντου πως εκρατούσε ένα  μωρό κοπέλι | 
και ερώ τησ ενε το μεσσαριτάκι αν είναι βα- j 
φτισμένο και τούπανε όϊ. Λ έε ι τό τε  σας το | 
μεσσαριτάκι: άμα θ έτε  να μου το δώ σετε I 
να το βαφτίσω να γενούμε συντέκνοι. Την i- j 
δια ώρα ειδοποιήσανε τον παπά και το βα- ■ 
φτίσανε, εσφάξανε μια όρθα κι ήπιανε και : 
κρασί, Το πρωί το μεσσαριτάκι, εφόρτω σε j 
τα μουλάρια ντου πατάτες εποχαιρέτησε ; 
και φύγε. Απάνω στο χρόνο εσκέφτηκενε ί 
πάλι να ξαναπάει, να πάρει πατάτες να δει j 
και το φιλιότσο ντου, αλλά ε ίπ ενε να πάει ! 
πλιά μπρος στο λιβάδι, να πιάσει μερικούς j 
καβρούς, να πιούνε με το σύντεκνο ντου j 
ένα  κρασί. Πήγε στο Λασήθι γραμμή στο j 
σπίτι του συντέκνου, αλλά ο σύντεκνος έ- ' 
λείπε, ήτανε λέε ι στην εξοχή να φέρει τα : 
ζά του.

Η συντέκνισσα τονεποδέχτηκε, τούδωσε ; 
το φιλιότσο ντου στη ποδιά ντου και τόνε ; 
χά ϊδ ευε. Της έδω σε και κείνος τσι καβρούς 
πούχε μέσα στο σακούλι. Οι καβροί ήτανε j 
αζωντανοί και εκουκούβισε (έσκυψε) η συ- : 
ντέκνισσα να λύσει το σακούλι, Μόλις ελυ - ί 
σ ένε το σακούλι οι καβροί ε τρ έχα νε  ο ένας ι 
δεξά κι άλλος ζερβά, Ίσαμε να δει η συντέ- ί 
κνισσα τσι καβρούς, λ έε ι του συντέκνου τσι: ; 
Για το θεό σύντεκνε κίντα ζούμπερα είναι | 
τούτανα. Η συντέκνισσα ήτανε σωματώδης ; 
(χοντρή) και όπως ζεσ τενό τα νε δεν εφο- ; 
ρούσε βρακί, Ετσά που κουκούβισε, πήγε έ - ; 
νας καβρός και με τη μια χαχάλα ντου ; 
εδάγκω σένε απού το καλό τόπο τόνα χείλι, ; 
Η συντέκνισα εφ ώ ναζένε και τσι λ έε ι ο σύ- ; 
ντεκνος: Αγαπημένη συντέκνισσα και γόνα- I 
τίζει ο σύντεκνος να δαγκάσει τη χαχάλα j 
του καβρού, να τη παραιτήσει, αλλά ο κα- | 
βρός πάει με την άλλη χαχάλα ντου και πι- j 
άνει το σύντεκνο απού την άκρη τσί μύτης j 
του. Άνε σύρει θα πάρει το κομμάτι τσι μύ- j 
της ντου. Με πολλή ώρα ο καβρός τους ε- j 
μόλαρε και ε ίπ ενε η συντέκνισσα στο ; 
σύντεκνο: Όφου σύντεκνε φόβους και τρό- ΐ

μους που πήρα. Είπε κι ο σύντεκνος: Κι εγώ 
συντέκνισσα επήρα βρώμους γιατί σούφευ- 
γε ο α έρ α ς σου και δ εν  μπορούσα να πά
ρω την αναπνοή μου,

Αλμπατομανώλης
Σημείωση:
Στο Λασήθι δεν υπάρχουνε τρεχάμενα νερά 

και δεν υπάρχουνε και καβροί.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια των αν
θρώπων του Συλλόγου "Αγ, Γαλήνη" της 
Αθήνας, για να βγει αυτό το περιοδικό,

Δεν υπάρχουν επ αγγελματίες, ή ειδικοί 
ανταποκριτές.

Υπάρχουν μόνο άνθρωποι με μεράκι και 
αγάπη. Δεν υπάρχει λογοκρισία ή κομματι
κή γραμμή.

I Το περιοδικό είναι το δημόσιο βήμα, για 
I να εκφράσει κανείς, ευθαρσώ ς τις από- 
I ψεις του,
I Μέσα από τις "δημόσιες απόψεις" θα 
I μπορούν να αξιολογούνται και να ιερ α ρ 
χούνται οι ανάγκες και τα έργα,|χ<

Ευχαριστήριον Χαρίλαου Λινοξυλάκη

Προς τον Σύλλογον 
Αγίας Γαλήνης Αθήνας 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρό
σκληση που εσ τε ίλ ετε , όπως συμμετάσχω 
και 'γω ε ις  το Αγιογαληνιώτικο γλέντι· αλλά 
δυστυχώς λόγοι κοινωνικοί -δηλαδή λόγω 
πένθους- δεν μου επ έτρεψ αν να συμμετά 
σχω,

Η εκτίμηση όμως την οποία εδώ σ ατε εις 
την τρίτη ηλικία, σας εξυψώνει. Και τούτο γι
ατί προωθείτε την κοινωνική ανάπτυξη, η ο 
ποία ανάπτυξη παρουσιάζει δύο τομείς, τον 
θρησκευτικόν και τον κοινωνικόν. Για τον 
μεν θρησκευτικόν εκτελούντα ι οι δέκα ε 
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ντολές, το αγαπάτε αλλήλους, με άλλα λό 
για αγάπη προς τον συνάνθρωπον, Το τρι- 
λαμπές πνεύμα παρουσιάζεται όλο δ ιαύ
γεια μέσω της κοινωνικής αναπτύξεως, της 
αγάπης, και του σεβασμού προς τον πλησί
ον. Αυτό το Αηγαληνιώτικο Πνεύμα ακτινο
βολεί παντού και πάντοτε, Αυτό το Πνεύμα, 
έχει ρ ίζες κληρονομικές, Σ' αυτό το σημείο 
θα μου επ ιτρέψ ετε να αναφέρω περιστατι
κά του παρελθόντος, για να έλθομεν  εις  το 
παρόν και διά να ατεν ίσομεν εις το μέλλον.

Σε όλους μας είναι γνωστό, ότι προ εκα 
τό χρόνια, ο τόπος που λέγετα ι σήμερον Α
γία Γαλήνη ήτο έρημος, μάλλον βοσκότο
πος, Οι πρώτοι κάτοικοι, προβλέψανε ότι το 
μέρος έχει μέλλον, και ήλθανε από το πλη
σίον χωρίον Μ έλαμπες και εκτίσανε μερικά 
σπίτια, τα οποία εχρησιμοποιούντο ως κα
τοικία καθώς απόδημοι ήταν αυτοί οι άν
θρωποι, Α υτές οι ο ικογένειες που 'φτιαξαν 
αυτοί οι κάτοικοι, που εγώ τους θυμούμαι ό 
λους, είχαν αρχοντιά, λεβεντοσύνη, α ν 
θρωπισμόν, εργατικότητα και αγάπη προς 
αλλήλους.

Θα ήτο παράλειψη, εάν δεν αναφέρω τα 
ονόματα προς τιμήν και μνήμην αυτών των 
ανθρώπων.

Ήταν οι Αδελφοί Μαμαλάκη με πατέρα 
και μητέρα με αρχοντιά και ανθρωπισμόν, 
με μεγάλη εργατικότητα εις  το εμπόριον 
και τη γεωργία, Οι αδελφοί Σηφάκη και αυτοί 
έμποροι με μεγάλες  ικανότητες, Ο Βασιλο- 
γιάννης και αυτός έμπορος με συνεχιστές 
τους γιούς του το Μιχάλη, το Δήμο και το 
Μανώλη με μεγάλες  ικανότητες εις  το ε 
μπόριο και εις  την γεωργία. Ο γέρο-Μ ηνα- 
δάκης, ο γέρο-Μ αθιουδάκης μεγάλος κτη
ματίας, και ε ίχε και καλή οικογένεια- τον κα
θηγητήν Γεώργιον Μαθιουδάκη και άλλα 
παιδιά, Ο γέρος Νικηφορομανώλης, με άρι- 
στη οικογένεια, Ο γέρος Βεργαδονικολής, 
με γιό το Μιχάλη με πολλά προσόντα και 
ανθρωπισμό, Ο γέρο  Παπαδογιάννης, με ά~ 
ριστη πολυμελή οικογένεια με γιούς το Γι- 
ώργη, το Νικολή το Μανώλη και το Χαράλα
μπο και τρεις κόρες,

Αυτοί που ανέφ ερα  παραπάνω ήταν οι 
πρώτοι κάτοικοι της τό τε  ερημιάς. Μετά σι- 
γά-σιγά, κάθε χρόνο, έρχονται από τα πέριξ 
χωριά, και κάθε χρόνο αυξάνονται και πλη- 
θύνονται. Και έφ τασε σήμερο να είναι το 
μεγαλύτερο  σε πληθυσμό από όλα τα πέ
ριξ χωριά, Τα προγνωστικά των πρώτων κα

τοίκων επραγματοποιήθηκαν, και έχει σήμε
ρον η Αγία Γαλήνη αυτήν την αλματώδη 
πρόοδον και κοινωνικώς και κοινοτικώς, Αυ
τοί οι πρώτοι κάτοικοι, εθεμελ ίω σαν αυτήν 
την Αγία Γαλήνη, όχι με πέτρες φυσικές 
αλλά με γρανίτη που δε θα φθαρεί εις ά- 
παντας τους αιώνας.

Αφήσαν και απογόνους άξιους να συνεχί- 
σουν την πρόοδον και ανάπτυξιν κοινωνι- 
κώς και κοινοτικώς, Και συνεχιστές της προ- 

\ όδου, εις  όλους τους τομείς, αυτού του 
Λαμπερού Άστρους της Αγίας Γαλήνης που 
φωτίζει όχι μόνον το Λυβικόν Πέλαγος, α λ 
λά όλην την Μ εσόγειον Θάλασσα, αλλά και 
ολόκληρην την Υδρόγειον.

Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει τον 
πρώτο ρόλο για την πρόοδο και την ανά- 
πτυξιν της κάθε περιοχής. Και ο κάθε Αγι- 
ογαληνιώτης είναι πλήρως προικισμένος με 
όλα τα προσόντα που απαιτεί σήμερο η ε - 
ξέλιξις. Απόδειξις- χωρίς καμμιά διαφήμιση η 
Αγία Γαλήνη αυτοδιαφημίσθηκε μόνη της, 
με τον έμψυχο παράγοντα του ανθρώπου, 
Και ο τρόπος για την αυτοδιαφήμισιν, ήτο 
τόσο απλός για τον κάτοικον, γιατί ήτο μ έ 
σα του, εις την ψυχήν του το να σέβετα ι 
την αξιοπρέπεια του συνανθρώπου του, και 
να φαίνεται χρήσιμος παντού και πάντοτε, 
και να πάσχει δια να μένει πολύ ευχαριστη
μένος ο επισκέπτης δηλαδή ο τουρίστας. 
Και φεύγοντας από την Αγία Γαλήνη, να μ έ 
νει τόσο ευχαριστημένος, που όχι μόνο θα 
ξαναέλθει, αλλά θα πει και εις  το Μ έρος 
του εις τον τουρίστα, ότι εις την Αγία Γαλή
νη να πας, που έμεινα  πολύ ευχαρ ιστημέ
νος για τους καλούς τρόπους των κατοίκων 
της Αγίας Γαλήνης, Και ασφαλώς αποδεί
χτηκε ότι παίζει μεγάλο ρόλο αυτή η διαφή- 
μισις, διότι κατ' επανάληψιν έρχονται, διότι 
ασφαλώς μένουν πολύ ευχαριστημένοι 
από την συμπαράσταση του κάθε επαγγελ- 
ματία, ε ίτε  ξενοδόχος, ε ίτε  άλλος επαγγελ- 
ματίας.

Με αυτά τα προσόντα που ασφαλώς υ
πάρχουν, η Αγία Γαλήνη έγ ινε - όπως και 
παραπάνω ανέφ ερα  - το Λαμπερόν άστρο 
της Υδρογείου, Διότι όπως εδιαπιστώθη, 
δ εν  υπάρχει γωνιά, ή μάλλον κράτος, που 
οι κάτοικοί του να μην έχουν επισκεπτεί αυ
τά τα άγια χώματα που λέγοντα ι Αγία Γαλή- 

I νη,
Η Αγία Γαλήνη δ ιαθέτει, όχι μόνον άρι- 

στον έμψυχον υλικόν, τον ανθρώπινον πα
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ράγοντα που μ εσ ουρανεί ε ις  άπαντας τους 
α ιθέρας με όλα  τα ανθρώπινα προσόντα: 
την αρχοντιά, τη λεβεντιά , την νο ικοκυρο
σύνη και την ανθρωπιά προς άπαντας τους 
τομείς, έχε ι και πολύ ωραίον περιβάλλον,

Έχει ήμερον τοπίον, έχε ι πεντακάθαρη 
θάλασσα, έχε ι ωραίο λιμάνι. Με τον ακού- 
ραστον και π ροοδευμένον Π ρόεδρον του 
Λιμενικού Ταμείου τον κύριον Κωνσταντίνο 
Φουντεδάκη, έχε ι αξιοποιηθεί ο Λ ιμενικός 
χώρος σε αφάνταστον βαθμόν, με κήπους 
με πολύ πράσινο, και ω ρα ιότατους χώρους 
κοινής ω φελείας,

Τέτοιους ανθρώπους θέλουν οι κάτοικοι 
για να φαίνετα ι ε ις  τον κάθε επισκέπτη η 
πρόοδος και η αρχοντιά. Του δίδω τα θ ερ 
μά μου συγχαρητήρια, που του ανήκουνε, 
γιατί συνέβαλε για την ανάπτυξιν και τον ε- 
ξω ραϊσμόν της περιοχής του Λ ιμένος και 
για την καθαριότητάν του, Και του εύχομαι 
υγείαν, πάσαν ευδα ιμονίαν, και καλή πρό
οδον ε ις  τα παιδιά του.

Επίσης θέλω  να συγχαρώ τον πρώτον 
Π ρόεδρον του Συλλόγου Αγίας Γαλήνης 
τον κύριον Κώστα Λινοξυλάκη, που εδημι- 
ούργησε την σύσμιξιν των Αθηναίων Αγι- 
ογαληνιωτών, δια του ιδρυθέντος σ υλλό
γου, και του περιοδικού, που ενημερώ νει 
τους χωριανούς, όπου και αν βρίσκονται, 
για όλα τα προκύψαντα θέματα. Σου εύ χο 
μαι Κώστα χαρά, υγείαν, προκοπή και καλή 
πρόοδον ε ις  τα παιδιά σου.

Επίσης εύχομαι σε όλους τους Π ροέ
δρους και συμβούλους που δ ιε τέλ εσ α ν  και 
υπηρέτησαν ε ις  τον Σύλλογον, διότι ο κάθε 
ένα ς  έβ α λεν  το λιθαράκι του για την ανύ- 
ψωσιν του Συλλόγου και του περιοδικού, για 
την ένωσιν όλων των Αγιογαληνιωτών, τον 
αλληλέγγυον σεβασμόν και την αγάπη 
προς αλλήλους, Τους εύχομαι γι' αυ τές  
τους τις προσπάθειες υγεία, χαρά και προ
κοπή και καλή πρόοδο ε ις  τα παιδιά τους 
και τα εγγόνια  τους.

Επίσης για όλους τους σ υνδρ ομητές  τ-ου 
Συλλόγου εύχομαι πάσαν χαράν και υγείαν. 
Επίσης σε όλους τους Αγιογαληνιώ τες, ό 
που και αν κατοικεί ο κάθε ένας,

Θεωρώ καλό να αναφερθώ  και εις τον ε 
πιστημονικόν τομέα , και για να μην θεω ρη
θώ υπερβολικός θα αναφέρω  τα ονόματα  
του επιστημονικού δυναμικού, του Λαμπε
ρού Α σ τέρος που λάμπει και φωτίζει ανά 
την Υδρόγειον, της Αγίας Γαλήνης. Θα α ρ 

χίσω από τους εκπαιδευτικούς που είνα ι τα 
πρώτα σκαλοπάτια του κάθε ανθρώπου για 
να αφομοιωθεί ε ις  το κοινωνικόν του περι
βάλλον. Δασκάλους που εκπαίδευσαν και 
συνεχίζουν να διδάσκουν και σήμερον. Δεν 
αναφέρω  τους Δασκάλους μου, ας είνα ι α ι
ώνια η Μνήμη των- θα αναφέρω  αυτούς 
που γνώρισαν οι π ερ ισσότερο ι χωριανοί, 
Τον αείμνηστο Στέργιο Παπαδάκη, επίσης 
την αείμνηστη Ό λγα Χριστοφοράκη· αιώνια 
αυτών η Μνήμη.

Δε θα μπορέσω να αναφερθώ, στου κά
θε ενό ς  ξεχωριστά τας α ρ ετά ς , που τους 
διέπουν όλους ανεξα ιρέτω ς.

Διότι χρειάζοντα ι ολόκληροι τόμοι για να 
γράψω χωριστά του καθενός τον τύπο και 
δια την άρτια  κατάρτισίν των, Τον Κώστα και 
την σύζυγόν του Παγώνα Φραγκάκη, την 
Θ εανώ  Μαμαλάκη, τον Χριστόφορον Χρι- 
στοφοράκη, τον Νίκο Ε. Τυροκομάκη, τον 
Μανώλη Ν. Τρουλλινόν, τον Μανώλη Κλ. 
Τρουλλινόν. Επίσης καθηγητές αρ ίστους και 
ως επ ιστήμονας και ως ανθρώπους. Τον Μι- 
χάλη και Μανώλη Μαμαλάκη, τον Γεώργιο 
Ν, Τρουλλινόν, τον Ηρακλή και την αδελφή 
του Αμαλία Αντ, Μπαγουράκη, τον Γεώργιον 
Στρατή Αποστολάκη καθηγητή φυσικόν ε ις  
τα Πανεπιστήμια Αμερικής, τον Γιάννην 
Στέργιου Παπαδάκη καθηγητή Πανεπιστημί
ου Κρήτης, τον Μαθιόν Στ, Παπαδάκη, όπως 
επίσης και του Σταύρου του Μαμαλάκη την 
κόρη. Δ ικηγόρους τον Γιάννη Βασιλάκη, τον 
Μανώλη Μπαντινάκη. Δικαστικούς τον Α ρ ε 
οπαγίτην Μανώλη Αποστολάκη, τον Μηνά 
Μηναδάκη, την Μανωλία I. Παπαδογιάννη. 
Τον Στρατή Αποστολάκη και Στέλ ιο  Μιχελι- 
δάκη και Ηλέκτρα Βασιλάκη επ ιθεω ρητές 
Τραπεζών. Επιθεωρητές ταμείω ν το Νίκο το 
Νοδαράκη και το Γεώργιο Αποστολάκη, τον 
Γιώργη Μιχαήλ Καράλη δ ιευθυντή του ΟΤΕ, 
Γιατρούς άξιους παντός θαυμασμού, και ως 
επ ιστήμονες με άριστην κατάρτισίν, αλλά  
και ως ανθρωπιστές. Ο παντού φήμης Ζα
χαρίας Καψαλάκης δ ιακεκρ ιμένος παγκο- 
σμίως, Επίσης εξίσου ο Μίμης ο Βασιλάκης, 
ο Σοφοκλής ο Βασιλάκης, ο Φραγκίσκος ο 
Γιασαφάκης. Ο δοντιά τρους τον Γεώργιο Μ. 
Νικηφοράκη και την Παγώνα Παπαδογιάννη, 

j Τους αείμνηστους Ηλίαν Κανδυλάκη και Πα- 
; ν τελή  Γιασαφάκη δ ιακεκρ ιμένους επ ιστήμο- 
: ν ες  και ανθρωπιστές, αιώνια αυτών η μνή

μη,
Ό λες  α υ τές  οι δ ιάνο ιες  είνα ι γεννήματα
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των αγίων αυτών χωμάτων που λέγοντα ι Α
γία Γαλήνη και καυχάται σήμερον αυτός ο 
τόπος για το τρ ιλαμπές και την διαύγεια 
του Πνεύματος.

Θεωρώ σκόπιμον να αναφερθώ λίγο εις  
την βιογραφία μου όχι για να εισπράξω ε υ 
χές και συγχαρητήρια, αλλά για να μου δ ο 
θεί ο τρόπος να ευχαριστήσω όλους τους 
κατοίκους της Αγίας Γαλήνης, διότι μου δώ- 
σαν την τιμήν να έλθω  εις την πυραμίδα 
του Προέδρου. Έξι φ ορές μου εμπιστεύθη- 
καν την Διοίκησιν του Συνεταιρισμού, Ως ε 
πιτεύγματα πάντως, εκατόρθω σα να δώσω 
εις  τον Συνετα ιρ ισμόν όλα τα εφόδια. Εδη- 
μιούργησα το Ελαιουργείον. Εγοράσαμε τα 
Μοναστηρικά και τα εμο ιράσαμε σε τρ ιά
ντα οκτώ άτομα, Και μόνον η θαλάσσια πε
ριοχή που ανήκει εις τρ ιάντα οκτώ Αγιογα- 
ληνιώτες, κάπου χίλια μέτρα  αξίζει πολλά ε 
κατομμύρια. Ό λα  εις όφ ελος του συνόλου· 
χωρίς τα πενήντα σ τρέμματα  που επήρε ο 
κάθε κλήρος.

Ως Π ρόεδρος της Κοινότητας, εκα τόρ 
θωσα τό τε ε ις  την αρχήν του Τουρισμού να 
θεωρηθεί η Κοινότητα ως τόπος έλξεω ς για 
την ανάπτυξιν της Κοινότητας, Και ανέλαβε 
την μ ελέτην  ένα ς  Μηχανικός Πολεοδόμος, 
αλλά δ εν  επραγματοποιήθηκε, λόγω του ό 
τι, έπρεπε να ψηφιστεί ειδ ικός νόμος. Αλλά 
όμως, ανεγνωρίσθη ως τουριστική περιοχή, 
και αμέσω ς εδόθηκαν τα πρώτα δάνεια, για 
την ανοικοδόμησιν ξενοδοχειακώ ν μονά
δων. Και με τη δική μου πρωτοβουλία και 
συμβολή εφ θάσ αμεν εις το σημερινό επί
πεδον, Εκατόρθωσα και απέκτησα την ευ 
φημίαν των προϊσταμένω ν. Έτσι επί εποχής 
μου έγ ινε η πρώτη τσ ιμεντόστρω σις των ο 
δών, η αποχέτευσ ις, ήρθε το φως και η ύ- 
δρευσις της Κοινότητας, Από το Μελισ- 
σουργάκι δ ε  μας αρκούσε, και αγοράσαμεν 
και ανο ίξαμεν πηγάδι και εκάμαμε την Δ ε 
ξαμενή σ ε ψηλό σημείον και έχομεν φυσική 
ροή για όλη την περιφέρεια.

Χάρη σ ε αυτά τα βασικά έργα  η Αγία Γα
λήνη εθαυματούργησε εις  την μεγάλην α- 
νάπτυξιν και κοινωνικώς και κοινοτικώς. Τα 
χρήματα για την δεξαμενήν και τις σωληνώ
σεις, μας τα έδω σ εν ο Παπαδόπουλος Χα
ράλαμπος, αδελφ ός του Γεωργίου, γενικός 
γραμματέας της επαναστάσεω ς, τον οποί
ον επισκέφτηκα δύο φ ορές ε ις  την Βουλήν 
που ήταν γραμματέας, Τη μια φορά με τον 
παπά Νικόλαον Κουτσαφτάκη και τη δ εύ τε -

ί ρη φορά με τον Κυριάκον Πετρακάκην πρό- 
; εδρον του Συλλόγου Αγίας Γαλήνης και 
| πάντοτε πρόθυμον για δουλε ιές  της κοινό- 
; τητας. Τα χρήματα που επήραμε τό τε  για 
I την Κοινότητα ήταν για την αποχέτευσ ιν 
| 150 χιλ ιάδες και για την Δ εξαμενήν και τις 
! σωληνώσεις 500 χιλιάδες. Το πηγάδι και το 
ί οικόπεδον το εκάμαμεν από κοινοτικούς 
| πόρους,
I Θα ήθελα  να γράψω πολλά για όλους 
ί τους Αγιογαληνιώτες, αλλά χρειάζοντα ι ο 

λόκληροι τόμοι και από θέσεω ς είνα ι αδύ
νατον. Μαζί με τον επιστημονικό παράγο- 

I ντα της Αγίας Γαλήνης, έχομεν  τους εξέχο - 
! ν τες  Στρατιωτικούς, τους Στρατηγούς Γιάν- 
ί νην Κονσολάκη και Στέλιον Μαμαλάκη και 
I εν  εν ερ γε ία  το Μανώλη Μαμαλάκη του Κω- 
! στή της Σχολής Ευελπίδων με μεγάλην 
| στρατιωτική επίδοσιν αλλά και καλή κοινω- 
I νική μόρφωση. Επίσης τον Γιάννη Μ ηναδά- 
| κην άριστον επιστήμονα αλλά και ανθολό- 
! γον. Τους εύχομαι υγείαν και καλή πρόοδο 
ί ε ις  τα παιδιά τους,
ί Κλείνω αυτό το σημείωμά μου και ότι 
| γράφω είναι δική μου γνώμη. Παρακαλώ να 
\ με συγχω ρήσετε για τις α τέλ ε ιες  και τις α- 
; νορθογραφ ίες γιατί συγχωρούμαι γιατί οι 
| γραμματικές μου γνώσεις είναι του Δημοτι- 
I κού,
! Me τιμή
' Χαρίλαος Λ ινοξυλάκης

Με αφορμή την μεγάλη πυρκαϊά που ξέ- 
I σπάσε στην περιοχή Αγ. Γαλήνης και Μ ελά- 
| μπων Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης, εν ερ γ ο 
ί ποιήθηκε πρόσφατα κανονισμός που προ- 
! βλέπει επιδότηση για το ξερρίζωμα ελα ι- 
| οδέντρω ν της ποικιλίας χονδρολιάς και α- 
! ντικατάστασή τους με δενδρύλια  της ποικι- 
! λίας κορωνέϊκη,
! Το βασικό επιχείρημα για την αντικατά- 
j  στάση αυτή είναι η καλύτερη ποιότητα του 
! παραγόμενου λαδιού και η αναμενόμενη  
| αύξηση του εισοδήματος των καλλιεργη- 
! τών,
| Είναι αλήθεια ότι το λάδι της χοντρολιάς 
ί είναι κατά κανόνα υψηλής οξύτητας. 
ί Όμως ο βασικός παράγων που προκαλεί 
I αύξηση της οξύτητας του λαδιού της χο- 
| ντρολιάς είναι ο τρόπος συγκομιδής, Συ- 
! γκεκριμένα ο καρπός της χοντρολιάς μα
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ζεύετα ι από το έδαφ ος όπου έχει παραμεί- 
νει συνήθως αρκετό  δ ιάστημα με α π οτέλε
σμα να έχε ι υποστεί μια σειρά από α λ 
λοιώσεις που αυξάνουν μεταξύ άλλων την 
οξύτητά του. Όμως με την εισαγωγή καλλι
εργητικών τεχνικών όπως το κλάδεμα , το 
όργωμα, η λίπανση, η άρδευσ η είναι δυνα 
τόν η συγκομιδή να γ ίνετα ι με τρόπο όμοιο 
με εκε ίνο  που εφ αρμόζετα ι για την κορω- 
νέ ϊκη  και να παράγεται από την χοντρολιά 
λάδι χαμηλής οξύτητας. Έτσι το συγκριτικό 
πλεονέκτημα στο οποίο στηρίζετα ι η επ ιχει
ρηματολογία  της αντικατάστασης εξο υ δ ε 
τερώ νετα ι.

Από την άλλη υπάρχουν ορ ισμένα  σοβα
ρά επ ιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της 
δ ιατήρησης της χοντρολιάς στις περιοχές 
που αυτή καλλιεργείτα ι:

1. Η ποικιλία χονδρολιά  είνα ι διπλής από
δοσης: παράγει λάδι αλλά και εκλεκτές  επι
τραπέζιες ελ ιέ ς  γνω στές σαν ψαρολιές. Με 
την εφαρμογή των παραπάνω α ναφ ερομέ- 
νων καλλιεργητικών τεχνικών είναι δυνατόν 
να προσανατολιστεί η καλλ ιέργεια  της χον- 
δρολιάς στην παραγωγή κυρίως επ ιτραπέ
ζιων ελιών που η τιμή τους είναι πολύ 
συμφ ερότερη από την τιμή του αντίστοιχου 
λαδιού, πράγμα που δ εν  μπορεί να γίνει με 
την ποικιλία κορωνέϊκη.

2. Η γη των ελαιώ νων της χοντρολιάς 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βοσκή προ
βάτων επειδή τα δ έντρ α  είνα ι υψηλόκορφα 
και δ εν  υφίστανται τον κίνδυνο καταστρο
φής που υφίστανται τα δενδρύλια . Η βόσκη 
ση της γης στους ελα ιώ νες  έχει διπλή χρη
σιμότητα, Προσφέρει τροφή για τα ζώα και 
εξαφανίζει τα ανταγωνιστικά για την ελ ιά  ζι
ζάνια παρέχοντας ταυτόχρονα και φυσικό 
λίπασμα από την κοπριά των προβάτων,

3. Τα εδάφη στις περιοχές που καλλ ιερ 
γείτα ι η χονδρολιά είναι κατά κανόνα άγο
να, επικλινή και μη αρδευόμενο , Στις συν
θήκες α υ τές  είναι εξα ιρετικά  αμφίβολη η 
ευδοκίμηση των δενδρυλίω ν της κορω νέϊ- 
κης. Συνέπεια θα είνα ι η εξαφάνιση των ε 
λαιώνων με ό λες  τις καταστροφ ικές για το 
περιβάλλον επιπτώσεις, που αυτή συνεπά
γετα ι (μείωση της απόδοσης οξυγόνου, πα- 
ράσυρση του εδάφ ους από τα νερά  των 
βροχών, πλημμύρες και πτώση του υ δ ρ ο 
φόρου ορίζοντα - υποβάθμιση του υδάτι
νου δυναμ ικού!

Με βάση τα παραπάνω είναι απορίας ά-

! ξιο να επ ιδοτείτα ι το ξερρίζω μα δέντρω ν 
| αιωνόβιων προς ό.ΟΟΟ δρχ. περίπου το δ ε 
ι ντρο, όταν καθημερινά προπαγανδίζεται 
j από το κρατικά ραδιόφω νο ότι η αξία ενό ς  
! δέντρου  ξεπερνά τα 40.000,000 δρχ,
| Παράλληλα η αποτυχία της ευδοκίμησης 
| οδηγεί στην εξαφάνιση κάθε υποτιθέμενου 
| οικονομικού π λεονεκτήματος και τον κίνδυ- 
| νο καταστροφής της αγροτικής οικονομίας 
| των περιοχών αυτών,
I 4. Τέλος ακόμη και σε π εδ ινές περιοχές 
j όπου η ευδοκίμηση δενδρυλίω ν κορω νέϊ- 
! κης είναι δυνατή, μισ τέτο ια  αντικατάσταση 
; δ εν  θα ήταν ενδ εδε ιγμένη  και για ένα  άλλο 
i λόγο: οι ελα ιώ νες της χοντρολιάς αποτε- 
! λούμενο ι από αιωνόβια και μεγαλοπρεπή 
ί δένδρα, συνιστούν μνημεία  φυσικής ομορ- 
I φιάς άξια φροντίδας και ανάδειξης. Εάν έ -  
! πρεπε να υπάρχει επ ιδότηση αυτή θα 
I έπρεπε να δοθεί για τη διατήρηση και όχι 
| για την καταστροφή τους. Από τα παραπά- 
ί νω γίνεται φανερό ότι η συγκεκριμένη επι- 
; δότηση δ ίδετα ι με βασικό σκοπό την απο- 
I φυγή της αποζημίωσης των ελα ιοκαλλ ιερ - 
: γητών που η πυρκαϊά κατέσ τρεψ ε την πα- 
I ραγωγή τους και η οποία έπ ρεπε να δοθεί 
ί ανεξάρτητα  πιθανής επ ιδότησης αντικατά- 
| στάσης. Γι' αυτό και ο σχετικός κανονισμός 
j ενεργοποιήθηκε στην περιοχή Αγίας Γαλή- 
ί νης και Μελάμπων ιδ ια ίτερα, 
ί Είναι σωστό και δίκαιο να αποζημιώνονται 
j οι α γρό τες  που η παραγωγή τους χτυπήθη- 
| κε από φυσική καταστροφή. Όμως δ εν  είναι 
| καθόλου σωστό να επ ιδοτείτα ι η καταστρο- 
| φή της αγροτικής οικονομίας και του φυσι- 
I κού περιβάλλοντος από το ίδιο το κράτος 
ι και την ΕΟΚ,
! Αγία Γαλήνη 12-11-93
'■ Χαρίδημος Παπαδημητρόπουλος
\ Τελώνης Αγίας Γαλήνης
ι

ί ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

; Επιμ. Ηλέκτρας Μιχελιδάκη
\
\ Με την ευκαιρία της έκθεσης Βυζαντινών 
| εικόνων της Κρητικής σχολής που γίνεται 
| στην Εθνική Πινακοθήκη κατά τους μήνες 
• Δεκέμβριο - Ιανουάριο και η οποία έκθεση 
I έχει προκαλέσει το θαυμασμό εν τό ς  και ε -  
I κτός Ελλάδος, θεω ρούμε σκόπιμο να ανα- 
ί φ έρουμε κάποιες πληροφορίες ως προς το
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έργο  αυτό και γεν ικότερα  για την Κρητική 
Αγιογραφία, η οποία θεω ρείτα ι από τις μ ε 
γα λύτερ ες  και α ξ ιολογότερες  Σχολές Αγιο
γραφίας του κόσμου.

Ανοίγοντας μια παρένθεση στο οδοιπο
ρικό μας στις μονές της Κρήτης, θα α να 
φ ερθούμε στο τεύχος αυτό στην Κρητική 
αγιογραφία, που δημιούργησε την πολύ αξι
όλογη Κρητική Σχολή ζωγραφικής.

Η Σχολή αυτή α νέδ ε ιξε  σημαντικούς αγι- 
ογράφους, έργα  των οποίων κοσμούν μο
ν ές  σε δ ιάφορα μέρη της Ελλάδος αλλά 
και στο εξωτερικό. Οι πιό γνωστοί και δ ιάση
μοι είναι ο Θ εοφάνης και Μιχαήλ Δαμασκη
νός των οποίων τα έργα  είναι ανεκτίμητης 
αξίας. Οι πληροφορίες αυτές θα μας βοη
θήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τον 
τεράστιο  ρόλο που έπαιξαν τα μοναστήρια 
της Κρήτης και της Ελλάδος γεν ικότερα  
στην επιβίωση του έθνους, στην πολιτιστική 
μας κληρονομιά και παράδοση.

Κρητική σχολή.
Χαρακτηρίζεται έτσ ι η "σχολή" ζωγραφι

κής που α π ετέλεσ αν γ εν ε ές  Κρητικών ζω
γράφων, αρχίζοντας από τη δεύτερη  
πενηνταετία  του 15ου αιώνα ως το τέλος 
του 17ου αιώνα. Η Κρητική σχολή υπήρξε η 
κυριότερη και δ ιαρκέστερη καλλιτεχνική εκ 
δήλωση του Ελληνισμού στην εποχή της 
τουρκοκρατίας, δ ιατηρώ ντας τον ηγετικό 
ρόλο που ε ίχε παίξει η βυζαντινή ζωγραφική 
για την τέχνη του ορθόδοξου κόσμου .

Η εποχή της δράσεω ς της σχολής μπο
ρεί να χωριστεί σ ε τέσ σ ερ ις  περιόδους: 1) 
από το 1453 έω ς το 1525 περίπου- 21 από 
το 152ό έω ς το 1570 περίπου- 31 από το 
1571 έω ς το 1630- και 41 από το 1630 έως 
το 1700.

Η πρώτη περίοδος (1453-15261 είναι η ε 
ποχή που δ ιαμορφώ νεται η Κρητική σχολή 
και αποκτά τα κύρια χαρακτηριστικά της. Για 
να γίνει κατανοητό το φαινόμενο αυτό, να 
αποκτήσει δηλαδή μιά απόμακρη επαρχία 
κεντρική καλλιτεχνική σημασία, πρέπει να 
θυμίσωμε ότι στην Κρήτη είχαν καταφύγει 
πριν και μετά  την άλωση της Κωνσταντινου
πόλεως καλλ ιτέχνες από την πρωτεύουσα 
και από ά λλες  περιοχές που περιέρχονταν 
στον οθωμανικό ζυγό, γιατί εκεί η βενετική 
κυριαρχία εξασφάλιζε αφ' ενός μεν ορ ισ μέ
νους όρους ανοχής, επαγγελματικής και 
θρησκευτικής, και αφ' ετέρ ο υ  ελευθερ ία  
μετακινήσεω ς, καθώς και τις πνευματικές

i και υλικές ω φέλειες μιας άμεσης ή έμμε- 
! σης επαφής με τη Βενετία την ίδια.

Στις μ εγάλες  πόλεις της Κρήτης και πρό 
; πάντων στο Ηράκλειο συγκεντρώ νετα ι έτσι 
! στην δ εύ τερη  πενηνταετία  του 15ου αιώνα 
ί ένα ς  σχετικά μεγάλος αριθμός ζωγράφων - 
I γνωρίζομε περί τα 70 ονόματα - από τους 
: οποίους λίγοι ασχολούνται με την τοίχο
ι γραφία μικρών ναών της υπαίθρου και οι 
: περ ισσότεροι με την κατασκευή φορητών 
I εικόνων, Οι αστοί αυτοί καλλ ιτέχνες εργά- 
ι ζονται εντατικά για δ ιάφορες κατηγορίες 
I πελατών: τόσο για ορθόδοξους - αστούς 
; και μοναχούς - Έλληνες, όρο και για καθο- 
j λικούς, που βρίσκονται στην Κρήτη, στη 
• Δαλματία, στη Βενετία καθώς και στην υπό- 
; λοιπή Ιταλία. Η ποικιλία αυτή των καλαισθη- 
; τικών κριτηρίων της π ελατείας καθώς και η 
ι προέλευση πολλών καλλιτεχνών από δι- 
: αφ ορετικές περιοχές - οι π ερ ισσότεροι ε ί- 
: ναι πάντως Κρητικοί - αποτελούν αποφασι- 
: στικούς παράγοντες για να χαρακτηριστεί η 
: πρώτη αυτή περίοδος της ζωγραφικής στην 

Κρήτη απο κάποια εκλεκτική πολυμορφία, 
όχι μόνο στο σύνολο της παραγωγής, αλλά 

: και στο έργο του κάθε καλλιτέχνη - τουλά 
χιστον των λίγων που γνωρίζομε έργα  τους, 

ί Δεν μπορούμε ακόμη να παρακολουθή- 
; σουμε τα στάδια διαμορφώσεως της αχο
ί λής εν  τούτοις, γύρω στα 1500 πρέπει να 
: έχουν πια αποκρυσταλλωθεί ορ ισμένο ι τε - 
: χνικοί τρόποι και τεχνοτροπ ικές κατευθύν- 
I σεις, καθώς και νέο ι εικονογραφικοί τύποι 
j που θα κυριαρχήσουν στα έργα  των Κρητι- 
i κών ζωγράφων τον 16ο και 17ο αιώνα, ά- 
; σχετα αν εργάζοντα ι στην Κρήτη ή έξω από 
ί αυτήν,
ί Δεν γνωρίζομε τους πρω τεργάτες αυτής 
ί της θαυμαστής ανθήσεως της ζωγραφικής 
ί της Κρητικής σχολής που απ οτελούσε στο 
: τέλος  του 15ου αιώνα, μέσα σ' ολόκληρο 
ί τον βαλκανικό χώρο, τη μόνη άξια του ονό- 
j ματος ζωγραφική "σχολή". Ο Α νδρ έα ς  Ρί- 
j τζος, ο Α νδρέας Παβίας, ο Νικόλαος Ζα- 
I φούρης και ο Νικόλαος Ρίτζος, ο Άγγελος 
' Π ιτζαμάνος είναι ζωγράφοι εικόνων που ξέ- 
: ρουν να ζωγραφίζουν κατά δύο τρόπους,
; δηλαδή και κατά τη βυζαντινή και ε ιδ ικότε- 
ί ρα παλαιολόγεια παράδοση στην κλασική 
: της τάση, και κατά την ιταλική τέχνη στην 
ί τεχνοτροπία του 14ου αιώνα. Είναι φυσικό 
I να συγκερνούν συχνά τις δύο τέχνες, σε α- 
! ναλογίες όμως δ ιάφορες κάθε φορά. Πά
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ντα, στο όνομά τους δίπλα προσθέτουν με 
υπερηφάνεια "ο Κρής",

Στη δ εύ τερ η  περίοδο (1525-1570) κυρι
αρχεί η μεγάλη μορφή του Θ εοφάνη Στρε- 
λίτζα, του λεγάμενου Μπαθά, μοναχού, που 
πρέπει να μεγάλω σε και να μορφώθηκε σ' 
αυτό το καλλιτεχνικό περιβάλλον του Ηρα
κλείου όπου και πέθανε (1559). Έργα του 
στην Κρήτη δ εν  ξέρομε, αλλά το 1527 ε- 
κτελε ί την πρώτη γνωστή τοιχογραφική δι- 
ακόσμηση στα Μ ετέω ρα, στο μικρό 
μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, 
σ ε μια ψ ιλοδουλεμένη τεχνική, η οποία φα
νερώ νει τη μαθητεία  του στη ζωγραφική 
των φορητών εικόνων. Το 1535 τον καλούν 
για την διακόσμηση του μεγάλου καθολικού 
της Μεγίστης Λαύρας και το 153ό τον βρί
σκομε αδελφ ό της μονής αυτής εγκατεστη- 
μένον εκεί, και αργότερα  στις Καρυές (ως 
το 1558) με τα δύο του παιδιά, που γίνονται 
κι αυτοί μοναχοί και ζωγράφοι; τον Συμεών 
και τον Νεόφυτο. Στο διάστημα αυτό το μό
νο μαρτυρημένο έργο  είνα ι αυτό που εκ τε - 
λεί μαζί με τον γιό του Συμεών στη μονή 
Σταυρονικήτα (1545-1540). Του αποδίδονται 
ακόμη, η Μολυβοκκλησιά στο Αγιο Ό ρος 
(153ό) και η διακόσμηση του καθολικού της 
Μονής Μ εταμορφώσεω ς των Μ ετεώρων 
(1552) καθώς και δύο σ ε ιρ ές  λαμπρών φο
ρητών εικόνων.

Στον Θ εοφάνη πρέπει να αποδοθεί η τι
μή της δημιουργίας έργω ν που απέκτησαν 
την αξία προτύπων για τους μ ε τα γ εν έσ τε 
ρους.

Με αυτήν τη δυτική τέχνη έχει και ά λλες  
ε ιδ ικό τερ ες  επαφές ο Θ εοφάνης και ύ σ τε
ρα όλη η σχολή, Το μέγιστο μέρος των θ ε 
μάτων παραμένει πιστό στη βυζαντινή 
παράδοση, όπως την έμ α θ ε από τους Κρη
τικούς δασκάλους του, και όπως την επλού- 
τισε με την εμπειρία του από την επαφή 
του με τα άλλα μνημεία του Αγίου Ό ρους 
του 14ου αιώνα. Από τους δασκάλους του 
όμως κληρονόμησε και τη συνήθεια, αν όχι 
την ευ χέρ ε ια  να χρησιμοποιεί συνθέσεις 
και μοτίβα ιταλικά, να τα αφομοιώνει και να 
τα παρεμβάλλει διακριτικά σ ε ά λλες  συν
θέσεις. Έτσι, στη Λαύρα, χρησιμοποιεί μια 
χαλκογραφία του Μ αρκαντόνιο Ραϊμόντι για 
να δημιουργήσει μια νέα  σύνθεση της Βρε
φοκτονίας στο Δείπνο ε ις  Εμμαούς έχει ως 
πρότυπο έναν, καμένον τώρα, πίνακα του 
Μπελλίνι, για να ζωγραφίσει τον Αγιο Χρι-

s στόφορο με τον μικρό Χριστό στον ώμο, ή 
; τον Άγιο Σεβαστιανό, γυμνό ν έο  τοξευόμε- 
: νο, έχει βενετσ ιάνικα πρότυπα, καθώς και 
: για την Ακρα Ταπείνωση. Ακόμη, δημιουρ- 
ί γούνται ν έ ες  συνθέσεις λ ιγότερο κοινές, ο 
ι πως είνα ι η Κυριακή της Ο ρθοδοξίας η 
j Ύψωσις του Τίμιου Σταυρού. Και οι ν έ ε ς  αυ- 
! τές  δημιουργίες με π ερ ιεχόμενο δογματικό 
ί και συμβολικό, χωρίς ιταλικές επ ιδράσεις 
I συνήθως θα βρουν μεγάλη απήχηση στην 
ί ορθόδοξη εικονογραφία των μ ετα γενεσ τέ - 
| ρων χρόνων.
• Στην Κρητική σχολή αποδίδονται ακόμη 

στο Αγιο Ό ρος οι τοιχογραφίες των καθολι
κών των μονών Κουτλουμουσίου (1540), Δι- 

I ονυσίου (1547), έργο  του ζωγράφου 
ί Τζώρτζη του Κρητός, Δοχειαρ ίου (1568), I- 
‘ βήρων (τέλος 16ου αιώνα), καθώς και οι 

Τράπεζες της Λαύρας και της Μονής Δι
ονυσίου. Στα Μ ετέω ρα, η μονή Ρουσσάνου 
(1561), ά λλες  εκκλησίες στην Καλαμπάκα, 
στην Καστοριά, στην Κύπρο, και αλλού. Στα 
τελευ τα ία  μετά  το 1560, τοιχογραφικά σύ
νολα, είνα ι αισθητή η απουσία του άξιου 
καλλιτέχνη. Ένας ακαδημαϊσμός είναι έκδη- 
λος, γιατί σε κάποιο μέτρο  έχε ι χαθεί η α ί
σθηση του μνημειακού, οι φυσιογνωμίες 
έχασαν τη βαθύτερη εκφραστική τους υπό
σταση, ενώ  η τεχνική π αραμένει άψογη.

Οι ίδιοι ταξιδεμένο ι Κρητικοί ζωγράφοι ε - 
κτελούν και φορητές εικόνες, όμο ιες μ' αυ 
τές  που εκτελούν οι καλλιτέχνες, που 
μένουν στον τόπο τους ή ταδ ιξεύουν στη 
Βενετία και ξέρομε τα ονόματα  τουλάχι
στον πενήντα ζωγράφων από τους οποίους 
ξεχωρίζει ο Ευφρόσυνος ιερ εύ ς  (1542).

Στην τρίτη περίοδο (1571-1630) κυριαρ
χεί η ζωγραφική των εικόνων, καθώς στην 
Κρήτη την ίδια, για δ ιάφορους λόγους, το ι
χογραφίες δ εν  εκτελούντα ι πια. Ο κυριότε- 
ρος ζωγράφος είναι ο Μιχαήλ Δαμασκηνός 
που αντιπροσωπεύει με τον δεξιοτεχνικό 
του εκλεκτισμό όλη την κλίμακα των επι
δράσεω ν από τη σύγχρονή του ιταλική ζω
γραφική - μανιερ ισμός - μπαρόκ - από την 
πλήρη απουσία ως την ολοκληρωτική απο
δοχή. Εν τούτοις ορ ισμένο ι τρόποι συγκε
ρασμού που εισάγει ο Μιχαήλ Δαμασκηνός 
γίνονται καθολικότερα αποδεκτοί, καθώς 
και δ ικές του ν έες  συνθέσεις  που επ ανα
λαμβάνονται από τους ζωγράφους της ε 
πόμενης περιόδου. Αξιόλογος ζωγράφος 
που επ ηρ ρέαοε και τους μ ετα γενέσ τερ ο υ ς
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ήταν και ο Γεώργιος Κλότζας.
Στην τέταρτη  περίοδο C1630-1700) ξεχω

ρίζουν οι ζωγράφοι εικόνων Εμμανουήλ 
Τζάνες (1610-1690), Θεόδωρος Πουλάκης 
(1622-1692) Βίκτωρ (έργα του 1660-1694), 
Φιλόθεος Σκούφος, Ηλίας Μόσκος και πολ
λοί άλλοι. Οι περισσότεροι εξακολουθούν 
την επίδειξη δεξιοτεχνίας, στην επανάληψη 
παλαιοτέρων εικόνων, Ο Εμμανουήλ Τζάνες 
παραμένει αρχα ϊκότερος, ακόμη και στις 
πιο ιταλίζουσες συνθέσεις του- ο Πουλάκης 
επ ηρρεασμένος σε πολλά από τον Κλότζα 
και από φλαμανδικά τυπώματα, τε ίνει προς 
το μπαρόκ, ενώ  ο Βίκτωρ περιορίζεται σε 
σχολαστικές αντιγραφές.

Η τελευτα ία  αυτή γενεά  των Κρητικών 
ζωγράφων που επέζησαν από την κατα
στροφή της Κρήτης ως κέντρου ελληνικού 
πολιτισμού (1669), διακρίνεται προ πάντων 
για την τεχνική τελειό τη τα  στην εκτέλεση, 
που προσδίδει στα καλύτερα έργα την αξία 
ενός έξοχου χειροτεχνήματος, Συνάμα 
προδίδει τη θερμή πίστη σε μια τέχνη που 
ήταν ξεπερασμένη στον καιρό της, αλλά ε 
ξέφραζε, ό,τι ιερώ τερο είχαν οι ορθόδοξοι 
Έλληνες της εποχής: τον καημό του Γέ
νους,

Ι Α  
οτην
ΙΑ ΓΑΑΜΜΜ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΔΗ
ΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η κ, Αναστασία Βασιλάκη είναι η πρώτη 
ελληνοαμερ ικανίδα που δηλώνει υποψηφι
ότητα για θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της Νέας Υόρκης, Η κ. Βασιλάκη σπούδασε 
νομικά στο Brooklyn Law School και ερ γά ζε
ται σαν δικηγόρος στην δικηγορική εταιρία 
Shapiro, Shift, Beilly, Rosenberg & Fox.

Η κ, Βασιλάκη έχει ασχοληθεί με τις πολι
τικές καμπάνιες του κ, Δουκάκη, κ, Τσόγκα 
και Κλίντον. Στο 28ο έτος  της ηλικίας, η ελ- 
ληνοαμερικανίδα πολιτικός φαίνεται πανέ
τοιμη να συμμετάσχει στο Δημοτικό Συμ

βούλιο αντιπροσωπεύοντας το Μπρούκλιν 
και το Στάτεν Α ΐλαντ. Σε δηλώσεις της είπε 
τα εξής: "Πολλοί Νεοϋορκέζοι εγκαταλεί
πουν την πόλη επειδή υπάρχει πληθώρα 
από οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα,., 

Εγώ δεν θέλω να φύγω. Θ έλω  να μείνω 
και να βοηθήσω στην αναγέννηση της Ν έ
ας Υόρκης, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής 
για μας αλλά και τα παιδιά των παιδιών 
μας",

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ (Ν. ΥΟΡΚΗ).

Παραθέτουμε δημοσίευμα σ ε εφημερ ί
δα της ελληνικής ομογένειας το οποίο α- 
ναφέρετα ι στην Αναστασία Βασιλάκη 
κόρη του Μιχαήλ Βασιλάκη, εγγονή της Α 
ναστασίας,

(Η Αναστασία Βασιλάκη συμμετείχε πέ
ρυσι στην προεκλογική εκστρατεία  των 
Κλίντον - Γκορ, αφού προηγουμένως είχε 
εκλεγεί αντιπρόσωπος 
(εκλέκτορας) του Πολ 
Τσόγκα στο συνέδριο 
του Δημοκρατικού κόμ
ματος από τις προκρι
ματικές. Επίσης, σημει
ώνουμε ότι το 1988, 
είχε συμμετάσχει . .
στην προσπάθεια του / H
Μάικ Δουκάκη να εκλεγεί στην προεδρία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ
Ο Ιωάννης Βουράκης εξελέγη  μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου των εργαζομένω ν 
στο χρηματιστήριο Αθηνών,

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Αναπαράσταση παραδοσιακού Κρητικού 
γάμου έγ ινε στο Ρέθυμνο στις 8 Αυγούστου 
1993,

Η αξιέπαινη αυτή εκδήλωση οργανώθηκε 
από το Δήμο και το Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύ- 
μνης. Συμμετείχαν δε ενεργά  οι κοινότητες: 
Μελάμπων, Ασή Γωνιάς, Μαλακίου, Καλονύ- 
χτη, Σκεπαστής, Μελιδονίου και Παλαίλυ- 
μνου. Στο ρόλο του γαμπρού ο Δημήτρης 
Γιορνταμάκης (γαμπρός του Γεωργίου Φω-
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τάκη) και της νύφης η Γΐτσα Σοφιανού,

Ο Γαμπρός (Δημηιρης . κ ;ρν ΐαμακης) και η νύφη 
(Πτσα Σοφιανού) πάνω στ' αλόγα πηγαίνουν 

στην εκκλησία.

Πλήθος κόσμου προσήλθε για να παρα
κολουθήσει τη σοβαρή αυτή προσπάθεια 
της επιστροφής στις ρ ίζες μας.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Δημήτρης Αρχοντακης με ΐυ  
γαμπρό και τη νύφη α ε  μια αναμνηστική φωτογραφία.

Την καθορισμένη ώρα στο Δημοτικό Κήπο ί 
συγκεντρώθηκαν οι καλεσμένο ι του γα- | 
μηρού και νύφης. Από εκεί ξεκίνησε η πο- j 
μπή με τη συνοδεία  λύρας και λαγούτων , 
για το σπίτι του γαμπρού, από όπου στη συ- ; 
νέχεια  όλοι μαζί καβάλα σ ε άλογα κατευ- 
θύνθηκαν προς το σπίτι της Νύφης. ;

Μπροστά στην πόρτα της την οποία φυ- ; 
σικά βρήκαν κλειστή κατά το έθιμο, αφού ί 
είπαν τις κατάλληλες μαντινάδες που περί- ; 
είχαν παινέματα για το Γαμπρό και τη Νύφη, 
άνοιξε η πόρτα και η Νύφη κέρασε όλους 
τους καλεσμένους. Ο Γαμπρός, η Νύφη, οι : 
καλεσμένοι και πλήθος κόσμου ξεκίνησαν ι 
για την εκκλησία όπου έγ ινε και η στέψη, 
Μετά το τέλος της τελ ετή ς  οι νιόπαντροι 
στο προαύλιο της εκκλησίας άνοιξαν το χο
ρό ενώ  ο λυράρης τραγουδούσε.

Έπιασε η νύφη στο χορό και κάμετέ της : 
τόπο σαν περιστέρα φαίνεται στη μέση των ; 
ανθρώπων,

Το φαγοπότι και το μοίρασμα του γαμο-

κούλουρου στη συνέχεια  τόνωσαν και δημι
ούργησαν μια πανηγυρική ατμόσφαιρα και 
το γλέντι συνεχίστηκε για πολλές ώρες.

Ο yuh. ., . s κ>J: η νωψπ χωνεύουν fov πρώτο ουρτο μετά  
την τελετή  του μυστηρίου.

Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω 
τα θερμά μου συγχαρητήρια προς όλους, 
όσοι σ υνετέλεσ α ν  στην πραγματοποίηση 
και επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.

Τέτο ιες εκδηλώ σεις τις έχει ανάγκη ο τό 
πος μας. Καιρός πια είναι να αρχίσει μια 
προσπάθεια επιστροφής ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ, γι
ατί λαός χωρίς ρ ίζες είναι ένα  τίποτα,

Γιά ν ν η ς  Κ, Φ ω τά κη ς

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ "TRAFFIC"
Ο Κώστας Σπυρ. Βαρδάκης [το γένος Μα

ρίας Εμ, Εργινουσάκη) δ ιατηρεί Σχολή οδη
γών στον Υμηττό επί της οδού Σμύρνης 39 
τηλ. 7053388 και αναλαμβάνει την εκμάθη
ση για μια ολοκληρω μένη σύγχρονη και α 
σφαλή οδήγηση.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

► Χαράλαμπος 
Ε. Αλεξανδράκης 
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 
τηλ, 0832 9132ό

► ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΑΘΗΝΑ τηλ. 01 5727774
(τον βλέπουμε στη φωτογραφία)

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
Από τις Βουλευτικές εκλογές  που έγιναν 

στις 10-10-93 εξελέγησ αν Βουλευτές στο 
Νομό Ρεθύμνης οι Γ ιάννης Κεφαλογιάννης 
από την Νέα Δημοκρατία και ο Μανώλης 
Λουκάκης από το ΠΑΣΟΚ.
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Στην Αγία Γαλήνη οι ψηφοφόροι ψήφισαν 
τα κόμματα ως εξής:

ΠΑΣΟΚ 212,
Ν.Δ 166,
ΣΥΝΑΣΠ. 11,
Κ.Κ.Ε. 14,
ΠΟΛ.Α. 10,

ενώ στις εκλογές του 1990 ψήφισαν ως ε 
ξής:

ΠΑΣΟΚ 169,
ΝΔ 171,
ΣΥΝ 45

Αυτά για την ιστορία,

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΩΝ
Η εφημερίδα Ή  ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΑΜΠΙ- 

ΑΝΩΝ" που εκδ ίδετα ι στην Αθήνα κάθε δί- j 
μηνο από το Σύλλογο των Μελαμπιανών Ό Ι 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ" συμπλήρωσε 15 χρό
νια δημιουργικής πορείας,

Άλλη μια εφημερ ίδα τραβά την αναφορά 
με προόδους και επιτυχίες που μπήκε ήδη 
στο δέκατο έκτο χρόνο της,

Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην υψηλή 
αποστολή της για ενημέρωση των κατοίκων 
και φίλων των Μελαμπιανών καθώς και την 
προάσπιση των δίκαιων αιτημάτων όλων 
των Μελαμπιανών,

Κώστας Κ. Λ ινοξυλάκης

ΝΕΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ 
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ το όνομα του τρίτου 

καινούργιου τουριστικού σκάφους (το βλέ
πουμε στη φωτογραφία) που προσετέθη 
στον θαλάσσιο στόλο της Αγίας Γαλήνης 
κατά την φετεινή θερινή περίοδο 1993.

Ιδιοκτήτες του οι Αφοί Επαμεινώνδας και j 
Γεώργιος Μπαγιαρτάκης, Τα δύο άλλα είναι I 
το ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ιδιοκτησία Βασίλη Παπαμιχε- j 
λάκη και το ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ιδιοκτησία των Α-

I φων Βασίλη και Νίκου Παπαμιχελάκη. Τα 
: τουριστικά αυτά σκάφη μεταφ έρουν καθ' 
ί όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου 
| εκδρομείς τουρίστες προς τις παραλίες Α- 
| γιου Γεωργίου, Ανίου Παύλου, Πρέβελη, Πα- 
; ξιμαδιών και Γαύδου.
| Όμως στο όνομα της εξέλιξης και της 
ί προόδου με τη δρομολόγηση των καινούρ- 
; γιων ταχύπλοων αυτών σκαφών καταργήθη- 
I καν τα παραδοσιακά καϊκάκια.

Με την κατάργησή τους όμως οι ρομα 
ντικοί, οι ερω τευμένο ι και οι μικρές παρέες 
στερούντα ι της απόλαυσης μιας βαρκάδας 
και μιας επίσκεψης στο όμορφο φυσικό πε
ριβάλλον που προσφέρουν οι σπηλιές και 
οι παραλίες πίσω από το λιμάνι (βλέπε φω
τογραφία) καθώς επίσης και μιας μικρής 
βόλτας στ' ανοιχτά κάτω από το φως του 
φεγγαριού.

Μικρές χαρές, μικρές απολαύσεις που 
δυστυχώς με τα χρόνια χάνονται,

Ας το ξανασκεφτούν οι αρμόδιοι, πρέπει, 
να αναθεω ρήσουν την απόφασή τους για 
τα μικρά αυτά πλεούμενα.

Κ.Κ,Λ,

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Πάλι "ο δαίμονας του τυπογραφείου" έ 

δωσε το παρόν στο προηγούμενο τεύχος: 
ΙΟΥΝΙΟΥ 1993. Ζητάμε συγγνώμη και επα
νορθώνουμε.

α) Στη σελίδα 36 και στη στήλη ΠΕΝΘΗ: 
ο αποθανών Αντώνιος Μαμαλάκης είναι 
του Γεωργίου και όχι του Ιωάννου.

β) Το τεύχος του Ιουνίου 1993 είναι το : 
2όο και όχι το  25ο όπως αναγράφ ετα ι 
στην τελευτα ία  σελίδα,
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ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ 
Α Π Ο  ΤΗΝ ΑΓ. ΓΑΛΗ Ν Η

Ο ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ j
Ο Μ αμαλομαθιός, ε ίχ εν ε  μεγάλη ντου- ί 

σουρμέ (σκοτούρα), ήντα θα κάμει το ξύλο- I 
μάνι πούχενε τρουλιάσει στο χωράφι ντου ; 
στα κάρνια. Απού τη μιά κρατούσ ανε το ; 
χωράφι κι από την άλλη πάσα μέρα  σαθρα- | 
κιούσανε και πηγαίνανε απανέμου. ί 
Ή θελένε  όμως να σπείρει και κριθάρι και ί 
λόγιαζε πως θα κάμει ρ εμ εδ ιό  (κατάστε- ί 
μα-τρόπος), στα ξύλα για να σπείρει. Πάσα ί 
αργά έ λ ε γ εν ε  στα ντουκιάνια, όποιος θέλει ! 
να πάει να πάρει όσα ξύλα θ έλε ι μα αναφι- ί 
λές  (ματαίως), δ ια λετο ένα ς  επήγαινε να ί 
φορτώσει το γά ιδαρο ντου, ούλα ντου τα j 
λόγια ήτανε μπιρμανί (πηγαίνανε άδικα), 
Μια τζι μιάς τούτυχε μια αμπασάδα (δου- ; 
λειά), στη χώρα και λ έε ι τσι Ρεψιμίας: Μπρε- ί 
σύ Ρεψιμία, ντουσουντίζω  (σκέφτομαι) να ; 
πεταχτώ ταχυτέρου ίσαμε τη χώρα, γιατί ί 
μού πεψενε γραφή ο Μπαγκέρης, πως δί- I 
νουνε π αράδες για ρ εσ π ερ οδο υ λε ιές  και ; 
κουτεντάρω  (αποφασίζω), να πάω να δώ ή- ; 
ντα  λογιώ τσι δ ίνουνε κι ήντα δ ιάφορο (κέρ- ; 
δος), θα θέλει, Αν τοδώ  μιαουλιά ί 
συφερτικό, κουτεντάρω  να βάλω χρέος για ; 
να δώ, ήντα θα κάμω τα ξύλα τσι καλουργι- I 
άς, να καθαρίσω μπλιό το χωράφι για να- 
σπείρω πράμα, πούναι αμάλαγο και θα | 
πρέπει να κάμει καλό και μπόλικο ζαερέ. - ί 
Καλά ν' αλιγαδ ιάσεις Μαθιό το χαρτί που θα ι 
σου δώσει ο Μπαγκέρης, για να το τζιφρά- ; 
ρεις  (υπογράψεις), και να σουκάμει λιανά ί- ; 
ντα  λ έε ι κάθα σειρά του νοδάρο  (το ; 
συμβόλαιο), για να κατές εκειανά  που τζι- ; 
φράρεις, πως δ εν  είνα ι κιαμιά αναπάτηση ; 
(εξαπάτηση). Αν την υστερ ιά  κουτεντάρεις  ί 
να πάρεις ριάλια (λεφτά), νάχεις το νού ; 
σου εκειά  που θα τζιφράρεις (υπογράψεις), ι 
πως σου τάχει ούλα αναγνώ σει (διαβάσει), ί 
μη μπά να σου δώσει κιανά χαρτί, που να : 
σούχει αμανάτι ούλα σου τα έχη,

- Σώπα μπρέ για δ ε  γα τές  ίντα λές, Δε το ί 
κατέχεις τάξε πως απατός μου είμαι απού ! 
τσι καλούς μουσ τερ ήδες  τσι μπάγκας; Δεν ί 
έχει συφέρνο να μου ντουρντίσει κατσου- ! 
κανιά (άλλα των αλλών), γιατί έχε ι πολλά ί 
δ ιάφορα και θα τα χάσει, Ταχυτέρου ταχύ- ι 
νή-ταχυνή, σηκώθηκε έσ α ξε  τη φοράδα, κι ! 
ο ν τενή τα νε μπλιό οι πήχες στσί σάνταλες, ; 
καβαλικεύγει τη φοράδα κι εξεκ ίνησενε. Ο- : 
ν τε ν ε  ποδιαφώτα μπλιό επ έρ να νε τα ναβο- ! 
λέματα  στην Καρέ, κι αποκειά ή τονε δ εν  j  
ήτονε δυό ώ ρες η χώρα, Έ φ ταξενε στη με- j 
γάλη πόρτα και κάνει δόξασι ο Γιαραμπής | 
πούφταξα σαξελίμ ικος (σώος) και χωρίς κι- j 
ανένα  κακό συναπάντημα, ^επ έζεψ ε τη φο- ί 
ράδα, την έσ ερ ν ε  απου το χαλινάρι και ί 
ντουγρού (κατ' ευθεία ) για του Μπιζιργιάννη ί

το χάνι, την έδ εσ ε  στη ματζαδούρα, τη ξ έ 
στρωσε, τη πάχνιασε (μερ ίδα  φαγητού), και 
παίρνει τη σ υντζαντέ (τη πατανία) και τη δ ί
νει του Μπιζιργιάννη για να  μη γαργιωθεί 
(να μη λερω θεί), στ' αχίρι (αχούρι). Παραγ
γέλνε ι μια γκαζόζα να δροσ ερέψ ει μόνο— 
μόνο μα εγανάχτησε να δώσει τσι μπίλιας 
να πάει κάτω. Παίρνει σαπέρα και πάει στη 
Μπάγκα Αθηνών και βρίσκει το Κουσαντάρη 
(Διευθυντή), κατασ τένει γερά  γερ ά  (γρήγο- 
ρα-γρήγορα) τσι αμπ ασάδες του, χωρίς νο 
δάρο (συμβόλαια) και υπογραφές, μόνο 
θάχε τρ εχά μενο  λογαριασμό, Παίρνει σα- 
πέρα και σ άλευγε τα καρσά και καταλήγει 
στου Χαμαράκη και π ιάνουνε το λακιρντί 
(τη κουβέντα), γ ιαούλες τσι εμπορικές α 
μπασάδες και την υστερ ιά  του λ έε ι ο Μαθι- 
ός; "Έχω μπρέ Γιώργη μια ντουσουρμέ 
(σκουτούρα), που γροικώ το κάυκαλό μου 
να νοίξεΓ. Πέμου Μαθιό τη ντουσουρμέ 
σου και μά τη γής απού πατώ θα σου πώ ότι 
κατέω, μόνο α νήμενε ένα  τζε ϊρ έκ ι (ένα  λ ε 
πτό), να ξανοίξω ίντα γυρεύγει κεινοσ ές ο 
μουστερής που κόπιασε, Απής έσ α ξε το 
μουστερή (πελάτης), του λ έε ι καλά δ ιάφο
ρα αφεντικό και φεύγει. Λ έγε  μου δά Μαθιό 
τη ντουσουρμέ σου, να τη ροζονάρουμε, 
να βγάλουμε μαζί ιν τερ εμ έδ ιο  (τρόπος), να 
σου_φύγει η ντουσουρμέ-π ου σαναριάστη- 
κε, -α νο ίγε ι ο Μαθιός καλά καλά το Χαμα- 
ρογιώργη και του κάνει: "Έχω να μεγάλο 
μουρκί (χωράφι μεγάλο), και το ξεχέρσω σα 
και αναμάζωξα ένα  θινό (σωρός μεγάλος) 
ξύλα και τα δίνω τζάμπα τσοι χωριανούς, 
μαναθεμάτο  ένα ς  απού πάει να πάρει, γιατί 
λ έε ι είνα ι α ναδερά  και καπνίζουνε, Είπασί 
μου πως νάχε βρώ κιανένα να πιτιδεύγεται 
σε κάρβουνα και να τα πέψω στο Πειραιά 
με το κάτεργο του Τζαρδή, θελά  πιάσουμε 
καλά παραδάκια, γιατί εκειά  ούλος ο κό
σμος μαγειρεύγει με φουφούδες", - Να σου 
πω Μαθιό, κι από παγέ τα Αμοργιανά καΐκια, 
φορτώ νουνε καθα ντίς και λίγο κάρβουνα 
για τον Πειραιά και τα ιρ ιάζει μ' αυτά που 
σου ροζονάρανε (είπανε), Έπαε στο Πρινέ 
και στ' Ατσιπόπουλο, κάνουνε πάσα μέρα  
καρβουνοκάμινα και να παταχτείς να πάς, 
και κειά θα σου μηνυτέψ ουνε κιανένα καρ- 
βουνιάρη, Πετάξου να πας μα μια π ετρέ κο- 
μάτι είνα ι από παγέ, Απ' ότι γροικώ είνα ι 
πολλοί καρβουνιάρηδες από την Ικαρία και 
θα κάμεις την αμπασάδα σου μια χαρά,

- Δ ε μπορώ Γιώργη να πάω, γιατί έχω 
πολλές αμπασάδες, μόνο κάνεμου αγιούτο 
(βοήθεια), κι απής βρεις κιανένα, πέψε μού- 
το νε  στο Αη Γαλήνη και πάρε κι ένα  χιλιάρι
κο να του το δώ σεις για τα έξοδά  του, - Δε 
θα μπω σε πλιά λ επ το μ έρ ε ιες  να μη κου
ράσω αυτούς που θα δ ιαβάσουνε ότι γρά 
φω για το Φρατζέσκο,

Μιά αργαδινή που ετο ιμά ζα νε να χα- 
φ τούνε ( να φάνε), γρο ικούνε αλαφροκουρ- 
κουνέ (ελαφροκτύπημα) στη πόρτα. Ποιος
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είναι άμποξε τη πόρτα και έμπα.
Ανοίγει η πόρτα και ξανοίγουνε καλά κα

λά το μουσαφίρη και του λένε, ποιος είσαι 
απατός σου; κοπιάστε. Εμένα με λ ένε Φρα
τζέσκο κι είμαι καρβουνιάρης απού την Ικα
ρία και μέπεψε ο Χαμαράκης νάρθω να 
σας σε βρώ, Ό τι κι έφταξα και γιαμνιάς ήρ
θα στο κονάκι σας. Κάτσε Φρατζέσκο να 
χαφτούμε πράμα το βρισκούμενο και για α- 
μπασάδες θα τα πούμε ταχυτέρου τη ταχυ- 
νή, Ήπιανε και δυό τρεις κούπες Βιδιανό 
(είδος κρασιού) , ο πάσα εις, κι απώς του 
δείξανε τη κοιμητέ ντου. Ταχυνή-ταχυνή, 
πεταχτήκανε στα κάρνια εξάνο ιξένε ο Φρα- 
τζέσκος καλά καλά τα κουτσούργια, ετόπο- 
σε και το ντόπο που θα ντουρντίζει (θα 
κάνει), τα καμίνια και λέε ι του Μαθιό: "Του- 
τανέ τα κουτσούργια αφεντικό, κάνουνε τα 
πιό αμπολιάρικα (καλλίτερα) κάρβουνα και 
οι κατεχάρηδες καρβουνέμποροι, θα τα κά- 
μουσι γιουρούσι, ποιος θα τα πρωτοπάρει". 
Ούλα καλά Φρατζέσκο, ετουλόγουμου δε 
σκαμπάζω από τσα αμπασάδες, μονό πέ- 
μου ίντα θα κοστίσει αυτή η αμπασάδα για 
να δω ανε συφέρνει γη να τα αφήσω να γί
νουνε κοπρέ (κοπριά). Του λέε ι ο Φρατζέ- 
σκος; "Εμένα αφεντικό μούπενε ο 
Χαμαρογιώργης, πως έχεις επαέ μεγάλη ε- 
χτομπάρι (υπόληψη) και δ ε βάνει ο νούς 
μου πως θα αναγκουχιστώ (στενοχωρηθώ), 
μονό ά θές να βάλουμε ομπρός γιαμνιάς 
την αμπασάδα και σε δέκα πέντε μέρες, να 
πέψουμε το πρώτο φορτίο στο Πειραιά και 
τό τε σάς ότι θωρείς πως είναι καλά μου δί
νεις". - Γροίκα παέ Φρατζέσκο, με τα λόγια 
σου με βγάνεις από μεγάλο γαζέπι (βάρος) 
και μου ζύγωξες (έδιωξες), το μεγάλο κανα- 
έτι (ταραχή), πούχα. Βάλε ομπρός γιαμνιά 
τη δουλειά, στο σπίτι μου θα τρώς και θα 
θέτε ις  (κοιμάσαι) και ούλα τα καλά θα τα 
βρούμε πολύ τσελεπίδικα (ωραία)," Η αμπα
σάδα εβάσταξένε ένα  σεφέρι (ένα χρόνο), 
κι ούλα πήγανε μιά χαρά και κιανείς δεν εί- 
χενε κιαμνιά αγκούσα (στενοχώρια). Εστί- 
μαρε ο Φρατζέσκος (υπολόγισε), τα πρά
ματα και τσαθρώπους και κουτένταρε να 
γενε ί στεκάμενος (μόνιμος) χωριανός. Έπι- 
ασε το σπίτι του κουτσού (εκεί πούνε τώρα 
του Κοσμά το σπίτι) και κιαμνιά μέρα δεν α- 
πόμεινε χωρίς αμπασάδα (δουλειά), πότε 
στα καΐκια, πότε σε κλαδερά, πότε κιανά 
καμινάκι, Εκαλογνωρίστηκε με τσι χωργια- 
νούς, εκάνανε που και που παρέα και πάσα 
μέρα  ταρέσ ανε και πλιά πολύ. Μιά βολά 
πάει στο τσαγκάρικο τω Σταματακιώ και βρί
σκει το Γιάννη και του λέει: “Γιάννη,, δε νοι
ώθω καλά, μα δ ε  γκατέχω ίντα δαιμόνους 
έπαθα και είναι δα κειάς δέκα μ έρ ες  και 
δεν  το νοεί να μου περάσει".

Κατέω γω ίντα χω μα δ έ περισεύουνε, 
χειμώνας καιρός, παραδάκια, να πεταχτώ ί
σαμε τη χώρα, στο γιατρό. Θα σου μπι- 
στευτώ το πόνο μου, μα να μή με μολο-

ήσεις, γ ια τί είναι το χωριό μικιό και δ ε θέλω 
να μαθευτεί.

"Οντε ν' ήμουνα στη χώρα, επήγαινα στσί 
κακές σ τράτες (οίκους ανοχής) και μ' αναρ- 
γιάστηκε μαλαφράσα (αφροδίσιο νόσημα— 
Γαλλικό κακό) και ο γιατρός μέκανε καλά, 
Εδά θαρρώ και μι ανακύλησε και πρίστηκέ- 
νε η ζουβαχαρέ μου, που δ έ ντή βάνει 
μπλιό το παντελόνι και πονώ κιόλας και γΐ 
αυτό θωρείς και πάω αναχαλωτά σα το χε- 
σμένο. Εντουσούντισα πως ίσαμε οπροθές, 
ήσουνα στο Κάστρο, μη μπα να κατέχεις 
πράμα να κάμω, να μου περάσει ώς ταχιά, 
που θα σάξει ο καιρός, να πεταχτώ στη χώ
ρα, να ξανοιχτώ, να μπορέσω να γιάνω και 
να δώ χαέρι και ησυχία, μόνο-μόνο".

Εντουσούντισένε μιά ουλιά ο Γιάννης, κια 
πώς του κάνει: "Εγώ Φρατζέσκο από τσα 
πράματα δε σκαμπάζω, έχω όμως στο Κά
στρο ένα  καλό φίλο και μούλεγε, πως ένας 
φίλος του, εγίνηκε καλά, με πραχτικά που 
ταρμινέψανε, Κάνε μιά ουλιά υπομονή, να 
δούμε ίντα θα μας σεπεί και γ ΐ καλό γη κα
κό σου κάνει, εγώ δέ γκατέχω, Γιαμνιάς τό 
νε πήρανε τηλέφωνο και τους είπ ενε ότι 
είναι μια αλοιφή και θα πάει να τη βρει να 
τη πέψει γιαμνιάς και σε τρεις μέρες , δι- 
άοοο κακό θα σα πομείνει. "Πάσα μέρα  ο 
Φρατζέ- σκος, αναρώ τανε το Γιάννη, ίντα 
γίνηκε με την αλοιφή. Πάνω στσί τρεις  μ έ 
ρ ες  του φωνάζει: "Φρατζέσκο, ήρθενε το 
φάρμακο με τη ρετσ έτα  (τη συνταγή), "Εγώ 
Γιάννη δε γκατέχω να διαβάζω, μόνο αρμή- 
νεψέ μου και πέ μου πώς ταναλιγαδιάζει το 

; χαρτάκι να το κάμω. Επαέ λέε ι Φρατζέσκο, 
ί πώς θ' ανακατέψεις τη σκόνη με νερό, να 
; γενεί σα τη σφιχτή ζύμη, κι απώς θα μπλα- 

στρακώσεις όπου έχεις τρίχες, γύρω από 
: τη ζουβαχαρέ κι από πάνω κι από κάτω κι- 
; απού τσί πάντες να μη λυπηθείς μόνο να τη 
: μπλαστρακώσεις ούλη, καλά-καλά, Απίς 
; μπλαστρακωθείς, θα θέσεις ανάσκελα και 
: θα βάλεις ένα  πετρελαιοκάσονο, στη κάτω 
! μπάντα του κρεβαθιού, να βάλεις τα πόδια 
; πάνω, για να πηγαίνουνε ψηλά. Τη δεύτερη  
| μέρα θα ντακάρει να σε πονούνε οι τρ ίχες 
' και τη τέταρτη μέρα θα βγάλεις την αλοιφή, 

που θάνε ξεραμένη και δε θάχεις κακό,
Ο πάσα εις, ας βάλει με το νού ντου με 

ίντα πόνους έβγαλε την αλοιφή πούτανε 
τσιρίση (τζακορόκολλα). Σά ντο βούϊ εμού- 
γκριζε και τον νε γροικάνε ούλη η γειτονιά, 
Πάει στου Γιάννη και του κάνει: "Καλό μού- 
κανε η αλοιφή, μα δε μου πόμεινε δ ιάλετο  
τρίχα και ουρά και του κόσμου τα βάσανα, 
ήσαμε να καθαριστώ". Έκατσενε ακόμα κι- 

ι ανά δυό χρόνους στον Αη Γαλήνη, παν
ί τρεύτηκε τη χοντρομαριγώ, μα μιά πρωινή 
! εχάθηκε και δεν  εξαναφάνηκενε μπλιό, Έ- 
\ γραψενε η κοινότητα στο χωριό ντου στην 
: Ικαρία και απαντήσανε πως λείπει 20 χρό- 
; νους και δ ε κατέχουνε που κρατά.

Τούτηνα την ιστορία του Φρατζέσκου,
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πολλοί τσι τρ ίτης ηλικίας θα τη θυμούνται 
και μπορεί και να τόνε γνω ρίζανε κιόλας,

Απρίλιος 1993 
Μ ανούσος Φ. Παπαδάκης

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΙΜ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΤΣΟΥΠΑΚΗ 
ΚΩΣΤΑ Κ. ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ

ΓΑΜΟΙ

► Ο Αντώνιος Γερμανάκης του Ηλία πα
ντρεύτηκε την Ολυμπία Τρούλη από το Τυ- 
μπάκι την 30-10-93,

► Η Γιώτα Mix. Κασυυτάκη τον Ιούλιο 1993 
παντρεύτηκε στην Νάξο με τον Δημήτρη 
Σέργη.

► Η Μιμικά Ζαχ, Καψαλάκη στις 11-9-93 
παντρεύτηκε με τον γιατρό Σωκράτη Μητσι- 
άδη,

► Ο Αντώνης Χρησ, Μαμαλάκης στις 
18-9-93 παντρεύτηκε στην Αθήνα με την Ε- ί 
ριφίλη Μαρωνίτη,

Σ' όλους τους νεονύμψους 
ευχόμασ τε κάθε ευτυχία  και χαρά. :

ΕΝΩΣΑΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ
Ο Μαθιός και η Τοσούλα Μαμαλάκη πά- | 

ντρεψ αν τον γιό τους Μιχάλη με την Γεωρ- | 
για Τζανακάκη στις 28-8-93.

Η τελ ετή  του γάμου έγ ινε  στα Σαχτούρια 
παρουσία μεγάλου αριθμού συγγενών και 
φίλων των δύο οικογενιών.

Μ ετά το μυστήριο ακολούθησε ω ραιότα
το ολονύχτιο γλέντι στο Σπήλι στο κέντρο 
Καψαλέ με πολλούς και εκλεκτούς μεζέδες.

Στους νεόνυμφους ευχόμεθα ο γάμος 
τους να είνα ι ισοβίως ευτυχής. Επίσης 
στους γονείς των νέω ν ευχόμεθα να είναι 
υγιείς και να χαίρονται τα παιδιά τους,

Μ ανούσος και Ν ίτσα Παπαδάκη.

Ο Ζαχαρίας και η Δήμητρα Καψαλάκη στις 
11-9-93 στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Εκά- 
λης πάντρεψαν την κόρη τους Μιμικά με 
τον εκλεκτό γιατρό Ακτινοθεραπευτή Ογκο- 
λόγο Σωκράτη Μητσιάδη εκ Τρικάλων,

Τρισευτυχισμένοι οι δύο νέο ι - που ένω 
σαν ζωή και όνειρα  - δέχτηκαν στην σ υνέ

χεια τις ευχές των συγγενών και φίλων τους 
στην έπαυλη του πατέρα της νύφης στην Ε- 
κάλη. Επακολούθησε ολονύχτιο φαγοπότι 
με μεγάλο κέφι και χορούς απ' όλη την Ελ
λάδα. Στο εκλεκτό  ζευγάρι ευχόμεθα  κάθε 
χαρά και ευτυχία στη ζωή τους, επίσης 
στους γονείς τους με υγεία και χαρά να κα
μαρώνουν τα παιδιά τους,

Μ ανούσος και Νίτσα Παπαδάκη.

Ο Αντώνης Χρησ. Μαμαλάκης στην Αθήνα 
στις 18-9-93 παντρεύτηκε την Εριφίλη Μα
ρωνίτη, Μ ετά τον γάμο εδόθη δεξίωση 
στους προσκεκλημένους συγγενείς και φί
λους των δύο ο ικογενειώ ν τους και ακο
λούθησε ολονύχτιο γλέντι.

Τους ευχόμασ τε να ευτυχίσουν, 
Νίτσα και Μ ανούσος Παπαδάκης.

Η Διαμάντω Μπαγουράκη παντρεύτηκε τον 
Γιάννη Μπαγιαρτάκη από τις Μ έλαμπες,

Ο γάμος τους έγ ινε στις 31-7-93 στον ι
ερό  ναό τεσσάρω ν Μ αρτύρων Μελάμπων,

Οι καλεσμένο ι αφού ευχήθηκαν στους 
νεονύμφους παρακάθησαν σ ε γεύμα όπου 
επακολούθησε γλέντι μέχρι πρω ίας,

Τους ευχόμασ τε από καρδιάς να βαδί
ζουν πάντα γεροί, αγαπημένοι και χαρού
μενοι,

Οι γονείς  τους, 
Αντώ νης και Ιωάννα Μπαγουράκη

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

► Ο Άκης Αγγ, Καρτάλος (το γένος Ρένας 
Γεωρ. Χριστοφάκη) αρραβω νιάστηκε με την 
Α λεξάνδρα  Καραγιάννη.

► Ο Αρης Ιάσ, Καρτάλος (το γένο ς  Έλ- 
σας Λαγουδιανάκη) αρραβω νιάστηκε με τη 
Τζίνα Τζίμα,

► Ο Φώτης Μανουσ. Παπαδάκης έδω σε
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αμοιβαία υπόσχεση γάμου με την Έφη Πα- 
παϊυυάννου,

► Ο Αντώνης Νικ, Παπαγιαννάκης έδω σε 
αμοιβαία υπόσχεση γάμου με την Κατερίνα 
Κυριοπούλου.

► Η Μαρία Κωσ. Φραγκάκη στις 15-8-93 
στην Αθήνα έδω σ ε αμοιβαία υπόσχεση γά 
μου με τον Σωτήρη Κυριάκου.

► Ο Κωστής Ματθ. Μαμαλάκης την 
1-1-93 αρραβωνιάστηκε στο Ηράκλειο Κρή
της με την Έλενα Πετρ. Βασιλάκη.

Καλά στέφανο,

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

► Ο Κώστας και η Μαξίμ Χριστοφάκη την 
16-10-93 βάπτισαν την δ εύ τερ η  κόρη τους 

,και της έδω σαν το όνομα Κατερίνα,
► Ο Θανάσης και η Φλώρα Τρουλινού 

την 23-10-93 βάπτισαν το τρ ίτο τους παιδί 
και του έδω σαν το όνομα Νίκος.

► Ο Κώστας και η Κατερίνα Βεργαδή την 
6-11-93 βάπτισαν το πρώτο τους παιδί αγό
ρι και τοϋ έδω σαν το όνομα Μιχάλης.

► Στο Ρέθυμνο στις 20-8-1993 ο Χρήστος 
και η Χριστίνα Χριστοφάκη βάφτισαν τον γιό 
τους και του έδω σαν το όνομα Παναγιώτης. 
Νονό του η κυρία Ράνια Ευαγ. Μουρτζανού,

► Στην Αθήνα ο Γιάννης και η Γεωργία 
Παπαγιαννάκη στις 19-12-93 βάφτισαν την 
κόρης τους και της έδω σαν το όνομα Μα
ρία, Νονός ο Κώστας Δημ. Γιασαφάκης.

'SC  ► Ο Θανάσης και η Φλώρα Τρουλινού 
L βάφτισαν στις 23-10-93 το 3ο παιδί τους α- 

γοράκι και του έδω σαν το όνομα Νικόλαος,

Θ ΑΝ ΑΤΟ Ι

► Την 13-9-93 πέθανε ο Χαράλαμπος 
Μπαγιαρτάκης του Ιωάννη σε ηλικία 66 ε 
τών.

► Την 9-10-93 πέθανε η Άννα Σταματάκη 
σε ηλικία 82 χρονών.

► Την 27-10-93 πέθανε ο Αντώνιος Γαλε- 
ράκης του Μάρκο σε ηλικία 36 ετών.

► Την 28-11-93 πέθανε και τάφηκε στις 
Μ έλαμπες ο Μανώλης Σταματάκης του Γε
ωργίου σ ε ηλικία 86 ετών.

► ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
Σε ηλικία 72 χρόνων πέθανε ξαφνικά από 

εγκεφαλικό επεισόδιο στην Αθήνα στις 
5-12-1993, Η κηδεία του έγ ινε στην Αθήνα 
παρουσία πολλών συγγενών φίλων και χω
ριανών.

Θ ερμά συλλυπητήρια  
στις ο ικογένε ιές  τους.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

► Στην Αθήνα η Αναστασία Δημ. Μανου- 
σάκη (το γένος Ιωάννου Εμ, Βασιλάκη) γ έν 
νησε κοριτσάκι στις 24-9-1993.

► Η Κατερίνα Σπυρ, Σαρέλα (το γένος 
Δόξας Φωτάκη) γέννησε στην Αθήνα στις 
15-10-1993 αγοράκι.

► Η Βανέσα σύζυγος Mix. Ιωαν. Κασσωτά- 
κη γέννησ ε στην Αθήνα δίδυμα, αγόρι και 
κορίτσι, στις 10-10-93,

► Η Μαργαρίτα Ευαγγέλου Σπιθάκη γ έν 
νησε στην Αθήνα το πρώτο της παιδί που 
είναι γιός,

► Η Μαρία συζ, Γεωρ, Στεφάνου (το γ έ 
νος Νίκου Σπιθάκη) γέννησ ε στην Αθήνα το 
πρώτο της παιδί στις 6-12-93 και είνα ι αγό
ρι.

Να σας ζήσουν.

► Την 22-7-93 πέθανε η Σοφία Μπαγου- 
ράκη σ ε ηλικία 77 ετών.

► Την 29-7-93 πέθανε ο Γεώργιος Μπα- 
ντινάκης του Δημητρίου σε ηλικία 78 ετών.

► Την 29-7-93 πέθανε στην Αθήνα και 
τάφηκε στο χωριό ο Αριστείδης Λ ινοξυλά- 
κης του Γεωργίου σ ε ηλικία 39 χρονών.

► Την 6-9-93 πέθανε και τάφηκε στην Α 
θήνα ο Ευάγγελος Παπαδογιάννης του Ι
ωάννη σ ε ηλικία 55 ετών.

► Την 1-10-93 πέθανε μέσα σε δωμάτιο 
ξενοδοχείου ένα ς  αλλοδαπός από την 
Γερμανία σ ε ηλικία 40 ετών, από καρδιά.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Τ.Ε.Ι

Αφού εκφράσουμε σ ε όλα  τα παιδιά των 
χωριανών και φίλων τα συγχαρητήριά μ α ς  
για την επιτυχία τους στα Α νώ τατα Εκπαι
δευτικά  Ιδρύματα μαζί μ ε  τις θ ερ μ ό τερ ες  
ευ χές  μ α ς  για καλή πρόοδο δημοσ ιεύουμε  
μερ ικά  ονόματα  που μ α ς  έγ ιναν γνωστά,

► Χαράλαμπος Γευυρ. Αυγουστάκης στην 
Μαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Ηρακλεί
ου Κρήτης.
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► Αρίστος Ιωαν. Βουράκης (το γένος  Ευ
αγγελίας Γεωρ. Λινοξυλάκη) στη χρηματο
οικονομική και Τραπεζική Διοίκηση του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

► Δημήτρης Λαμ. Πελοβίτης (το γένος  Α 
φροδίτης Χρ. Λινοξυλάκη) στη Νομική Σχολή 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Π αρακαλούμε τους αναγνώ στες μ α ς  ε 
πειδή μπ ορεί να έχουμε π αραλείψ ει ο νό 
ματα  και άλλω ν επ ιτυχόντων να μας  
ενημερώ σουν ώ στε να συμπληρώσουμε 
τον κατάλογο στο επ όμενο  φύλλο μας.

Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά που πήραν 
πτυχία από τα πανεπιστήμια.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Σ υ γχα ρ ητή ρ ια
Στην Δ ιαμάντω Αντ. Μπαγουράκη που 

πήρε το πτυχίο της από την Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (τμήμα 
φ ιλολογίας) απευθύνουμε θερμά συγχα
ρητήρια και της ευχόμασ τε καλή σ ταδ ιο 
δρομία. Τη βλέπουμε στη φωτογραφία 
κατά την απονομή του πτυχίου της στις 
26-7-93.

Οι γονείς  της: Αντώνης και Ιωάννα Μπα- 
γουράκη τα αδέλφ ια  της Μιχάλης, Μαρία.

► Έστω και με καθυστέρηση πληροφορη- 
θήκαμε ότι η Έφη Ζαχ. Καψαλάκη προ τρ ιε τ ί
ας περίπου έλα β ε το πτυχίο της από την 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

► Ο Γεώργιος Ευστ. Κοσιώνης (το γένος 
Μαρίκας Ευαγ. Παπαδογιάννη) έλα β ε το 
πτυχίο ακτινολόγου - Ραδιολόγου.

► Η Ελπίδα Κωσ. Λαμπάκη (το γένος  Ε
λευ θερ ία ς  Νικ. Παπαδάκη) το Σεπτέμβριο έ 
λαβε το πτυχίο της Γαλλικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θ ερμά  συγχαρητήρια  
και καλή σταδιοδρομία.

ΠΕΝΘΗ

Γεώργιος Δ. Μπαντινάκης

Έφυγε αθόρυβα, ένα ς  άνθρωπος, που η 
παρουσία του, ήταν άρρηκτα σ υ νδ εδ εμ έ- 
νη, με το Ψαροχώρι της Αγ. Γαλήνης.

Ψ αράς στο επ άγγελμα, όργω νε τις θά
λασσες μέχρι τα Παξιμάδια και την Γαύδο.

Ήταν ναυπηγός ο ίδιος των καϊκιών του, 
κι έπ λεκε σαν άρ ιστος τεχνίτης τα δίκτυα 
που έπ ιαναν τα νοσ τιμό τερ α  μπαρμπούνια 
της Ευρώπης. Γιατί μεγάλω ναν στα καθαρό
τερ α  νερά  της Μ εσογείου, στο Λιβυκό πέ
λαγος.

Σκληροτράχηλος ναυτικός, μα που αν ή
ξερ ες  ν' ανο ίξεις την πόρτα της ψυχής του, 
εύρ ισκες ένα ν  άλλον άνθρωπο.

Την μια μέρα, να μην δ έχετα ι κουβέντα 
να περάσεις απ' το χωράφι του, και την ά λ 
λη όχι μόνο να σ ε αφήνει αλλά και να προ
σφ έρει τσικουδιά, σ' όλους τους ερ γά τες  
που δ ούλευα ν εκεί. Αυτό λ έε ι πολλά.

Η πολιτεία, του φέρθηκε άδικα, δ ιότι ενώ  
ήταν πραγματικά "κουτσός" και θάπρεπε να 
παίρνει 100% αναπηρική σύνταξη, δ εν  έ 
παιρνε,., ίσως δ εν  ε ίχ ε "Μπάρμπα στους 
Βρωντάδες".

Πολλοί έχουν μάθει την ψαρική απ' αυτόν 
όταν ήταν παιδιά και η μνήμη του θα παρα- 
μείνε ι ανεξίτηλη αφού πολλές φ ορές εξ ι
στορούν θαλασσ ινές ισ τορ ίες  γι' αυτόν,

Βαγγέλης Ιωαν. Παπαδογιάννης

Ένας άνθρωπος 55χρονών μα που έ δ ε ι
χνε 10 χρόνια νεώ τερος , αθλητικός, έφυγε 
ξαφνικά από καρδιά, μέσα στο καλοκαίρι.

Έφυγε και γέμ ισ ε α γ ιά τρευ το  πόνο, τους 
δύο γ έρ ο ν τες  γονείς  του, τον Καπετάν Γι
άννη και την μάνα του Ελένη, την γυναίκα 
τα παιδιά και τ' αδέλφ ια  του, που ήρθαν απ' 
την Αμερική να τον αποχεραιτήσουν.

Θα ήθελα  έστω  κι εκε ί που βρίσκεται τώ 
ρα, να του πω, ένα  ευχαριστώ, καθώς επί
σης και στον Γιώργη τον Μπαντινάκη για την 
εξυπηρέτηση που μου έκαναν, αφού και οι 
δύο ήταν γ ε ίτο νές  μου.

Αιώνια σας η μνήμη.
Φ.Χ.Μ.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αποσπάσματα από 

τον επικήδειο που εξε- 
φώνησε ο Mix. Μπεργα- 
δής εις  την κηδεία του 
Ευαγγέλου I. Παπαδογι- 
άννη, γενομένη  την 6 
Σεπτεμβρίου 93 εις  τον 
Ιερόν Ναόν Αγ. Αντωνί
ου Αμφιάλης.

Σημειω τέον ότι την 
κηδεία παρηκολούθησε 
πλήθος κόσμου όχι μόνον από την παροικία 
μας αλλά και από Αθηναίους και Πειραι
ώ τες μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές 
Πειραιώς κ.κ. Τραγάκης και Βουγιουκλάκης, ο 
οποίος μάλιστα του εξεφώ νησε μακροσκε
λή λόγο, εξάρας το ήθος του μεσταστά- 
ντος.

Αγαπητέ μας Βαγγέλη,
Με ανείπωτη οδύνη και συντετρ ιμένοι 

παριστάμεθα γύρω σου, πρώτη απ' όλους η 
στοργική σου σύζυγος, τα παιδιά σου, η α 
δελφή σου και οι αδελφοί σου που ήρθαν 
από τα πέρατα της γης και οι γονείς της 
συζύγου σου οι οποίοι μάλιστα παρίστανται 
με διπλή οδύνη καθότι αντιπροσωπεύουν 
και τους δικούς σου υπέργηρους γονείς, α 
φού εστάθη αδύνατον να συνέλθουν από 
τον ανεπάντεχο χαμό σου για να μπορέ
σουν να έλθουν από την Κρήτη.

Περίλυποι και εμ ε ίς  οι υπόλοιποι συγγε
νε ίς  και φίλοι τους συμπαριστάμεθα εις  τις 
οδυνηρές στιγμές που διέρχονται.

Αγαπητοί φίλοι
Μ πορείτε να είσ θε υπέρ βέβαιοι ότι ο α 

γαπητός μας Βαγγέλης ήτο φαινόμενον κα- ! 
λωσύνης καθότι ουδέπ οτε ελύπησε ως | 
παιδί τους γονείς του, τ' αδέλφ ια του τους | 
φίλους του, δασκάλους ή καθηγητάς του, | 
και ακόμη περισσότερο ως όργανο της τά- I 
ξεως ε ίτ ε  ως αξιωματικός ε ίτε  ως απλούς j 
χωροφύλαξ ουδέπ οτε ελύπησε τους συνα
δέλφους του ή προ ϊσταμένους ή υφιστα
μένους και κυρίως τους απλούς πολίτες 
που με θαυμαστή αγάπη τους νουθετούσε.

Η δ ε  σύζυγός του και τα παιδιά του θα 
ενθυμούντα ι εφ ’ όρου ζωής το χαμόγελο 
και την καλωσύνη που τους εξέφ ραζε στην j 
καθημερινή ζωή. !

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ και ας είναι ελα - | 
φρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. I

Ο Θ είος  j 
Mix. Μ ηεργαδής  I

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Νάχεν ο χάρος δυό παιδιά, να τούπαιρνα το ένα 
να κάψω τη καρδούλα ντου, ως έκαψε και μένα.

Είχα και έναν άνθρωπο, και ποκαμάρωνά τον 
και γίνηκε ο πόλεμος και πήγε κι έχασάτον.

Κι οντέ μ1 αποχαιρέτανε, έσβησε το φεγγάρι 
και νόμιζα στο γυρισμό, πως θα ξανάψει πάλι.

Όμως το γράφει η μοίρα στο χαρτί, γράφει μα δε ξεγρά
φει

κι άμα το γράψει το χαρτί, θέλεις δε θέλεις θάρθει.

ΚΙ εγέρασα μωρέ παιδιά, και γιάντα να γεράσω 
επήρα βάσανα πολλά, και δε θα τα ξεχάσω.

Δοξάζωτονε το θεό, που δεν έκαμα λάθος 
μα τρέμω πως θα κατεβώ, ογλήγορα στο τάφο.

Δύο στιχάκια έδωκα, εις το χαρτί γραμμένα 
να ξέρουν πως τα πέρασα, τα χρόνια πικραμένα.

Λένε πως όλοι οι άγγελοι, στον ουρανό πετούνε 
μα γω τους βλέπω ταχτικά, στη γη και περπατούνε.

Μαρκουλάκη Μαρούλη  
(το γένος Μηνά Μηναδάκη)

Υ.Γ. Δίνω 15.000 χιλιάδες στη μνήμη του 
άντρα μου Γεωργίου που σκοτώθηκε στον 
πόλεμο 1941.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού 

j Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίας Γαλήνης 
j ευχαριστεί θερμά τους συγγενείς της Άν- 
! νας Σταματάκη οι οποίοι προσέφεραν στη 
| μνήμη της αντί στεφάνων το ποσόν των

100.000 δρχ.
Αιώνια η μνήμη της.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
Μια κοπελιά πολύ γλυκειά ένα καυτό μανούλι, 
έχει φανταστική ομορφιά και το θαυμάζουν ούλοι.

Έχει κορμί λαχταριστό ματάκια πω πω θεέ μου, 
καθημερινά να τόβλεπα δεν χώρτενα ποτέ μου.

Γελά γελά πάντα γελά και είναι όλο νάζια, 
την καμαρώνουν συνεχώς την τρυφερή Ναστάζια.

Με μάγεψες ειλικρινά ναζιάρικο πουλί μου, 
γ ϊ αυτό και ξεσηκώνεται ο νους στη κεφαλή μου.

Σου ζωγραφίζω το  κορμί ας μη κρατώ μολύβι, 
φαντάζομαι τα όμορφα που το φουστάνι κρύβει..
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Δώσε μου το  δικαίωμα να σου ίο  πω ομπρός σου, 
μέχρι να υπάρχω στη ζωή θα είμαι στο πλευρό σου.

Αυτά τα λόγια κούκλα μου γράφω από την καρδιά μου, 
και νάναι η αγάπη μας χαρά σου και χαρά μου.

Νίκος Παπαγιαννάκης. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με μάγεψες ειλικρινά με τα γραφώμενά σου 
αν τα πιστεύεις σοβαρά θάμε πάντα κοντά σου.

Ξέρω τον χαρακτήρα σου την συμπεριφορά σου 
κι όλοι που σε γνωρίζουνε θένε την συντροφιά σου.

Όπου βρεθώ κι όπου σταθώ πάντοτε στο μυαλό μου 
κι επιθυμώ παρακαλώ να γίνεις σύντροφός μου.

Όταν με πιάσουν στο χορό τα δυό ζεστά σου χέρια 
νιώθω ότι πετώ ψηλά πάνω από τ ι αστέρια.

Τα μάτια μου τα μάτια σου όταν συναντηθούνε 
γλυκές που είναι οι στιγμές μα γρήγορα περνούνε.

Ναστάζια |

Η "Ύζένη", δεν υπάρχει πιά

Πόση μεγάλη θλίψη ένοιωσα όταν είδα, 
χθες το πρωί, έξω από τη πόρτα της γιαγιάς ί 
μου, την αγαπημένη μας "Τζένη", ξαπλωμέ- j 
νη κατά γης με τα μάτια κλειστά και την ου- I 
ρά ακίνητη!

Δεν ήρθε να με καλημερίσει και να παίξει 
μαζί μου, γιατί δυστυχώς ήταν ΝΕΚΡΗ,

Ήταν 12 χρόνων, λίγο μεγαλύτερη από 
μένα, Μαζί της είχα κάνει τα πρώτα μου βή
ματα, γιατί ήθ ελε να την πιάσω, όταν αυτή 
μου χοροπηδούσε για να δείξει την αγάπη- | 
της, Η γιαγιά μου την φρόντιζε και την χά ϊ- 
δ ευ ε  και η Τζένη της έδ ε ιχνε την ευγνο- 
μωσύνη της, Όπου και να πήγαινε, στην Πο- 
ταμίδα ή στα Σώπατα, την ακολουθούσε,

Ό ταν κάποιος πελάτης του ξενοδοχείου, 
ερχόταν για δεύ τερη  φορά, τον αναγνώρι
ζε ίσως από την μυρωδιά και του συμπερι- 
φερόταν φιλικά,

Τώρα τελευτα ία  όμως, ζοριζόταν να βγει 
την ανηφόρα κι ας ήταν μόλις 12 χρόνων.

Μα ένα ς χρόνος της ισοδυναμεί με 7 α ν 
θρώπινα, άρα πέθανε με φυσικό θάνατο 
από γεράματα.

Είχε γεννήσει πολλές φορές, ε ίχε ίσως 
50 παιδιά και πολλά εγγόνια.

Τις τελευ τα ίες  μ έρ ες  λες  και είχε κάποιο

προαίσθημα,
Ξάπλωνε στην εξώπορτα, περιμένοντας 

τον θείο μου από το Ρέθυμνο,

Αναλογίστηκα τό τε  ένα  άλλο διάσημο 
σκυλί την "Αργό"* που π ερ ίμενε το αφεντι
κό της τον πολυμήχανο Οδυσσέα.

Και όταν αυτός γύρισε μετά  από χρόνια 
γέρος και αλλαγμένος και κανείς ού τε και η 
γυναίκα του η πιστή του Πηνελόπη τον ανα- 

j γνώρισε μόνο το σκυλί η "ΑΡΓΟ" του κούνη
σε την ουρά της του γαύγισε και σωριάστη
κε νεκρό.

Αλήθεια τα ζώα και ιδ ια ίτερα τα σκυλιά, 
γίνονται οι καλίτερο ι φίλοι με τους ανθρώ 
πους, δείχνουν την ευγνομωσύνη τους, ό 
ταν τα προσέχωμε πράγμα που πολλές 
φορές δεν  κάνουν οι άνθρωποι,

Πράγματι αξίζουν την αγάπη μας,

Αγ, Γαλήνη 13/11/93 
Χρηστός Φ, Μαυρογιώργης

* Άργος στα αρχαία σημαίνει γρήγορος ενώ 
αργός σημαίνει βραδύς.

ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ 1993

Βρισκόμαστε στις τελ ευ τα ίες  μ έρ ες  του 
! παλιού χρόνου, Σε λ ίγες μ έρ ες  θ'ακτινοβο- 
I λήσει μπροστά στα μάτια μας ο καινούργι- 
| ος χρόνος,
] Καλό θάναι πριν δώσουμε το χέρι στον 

νέο, να αποχαιρετήσουμε με σοβαρότητα 
και περίσκεψη τον παλιό.

Φτιάξαμε καλύτερα την πνευματική και 
τουριστική μας υποδομή;

| Μ είναμε ικανοποιημένοι από την πρόοδο
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και την προκοπή του χωριού μας;
Ξεπουλήσαμε λ ιγότερη Αγιογαληνιώτικη 

γη και περιουσία στους άγνωστους;
Σταθήκαμε σαν άνθρωποι μπροστά 

στους συμπατριώτες μας;
Δ ιατηρήσαμε όσο πρέπει την ταυτότητα  

και την παράδοσή μας;
Είπαμε κάποια ώρα, κάποια μ έρ α  Δόξα 

σοι ο Θ εός;
Τη φ ετε ινή  χρονιά χάσαμε τόσα και τόσα 

προσφιλή και αγαπημένα μας πρόσωπο.
Άλλα γηρασμένα  που εκπλήρωσαν τον 

προορισμό τους, κι άλλα  νεα ρ ά  που έφ υ
γαν πρόωρα και βιαστικά δίχως προειδοποί
ηση και περιθώρια. Θα τους θυμόμαστε ά 
ραγε κάπου κάπου;

Και μέσα στα τόσα και τόσα η ζωή σ υ νε
χίζεται και θα συνεχίζεται.

Κ.Κ.Λ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ  ΜΑΣ

► Ο Χαράλαμπος Αλεξανδράκης προσέφε- 
ρ ε  στο Σύλλογό μας μια ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΥΡΑ

► Ο Jack WHITTEN π ροσέφ ερε στο Σύλ
λογό μας 25 σ λ ά ϊτς  με πρόσωπα Αγιογαλη- 
νιωτών που έχουν φύγει από τη ζωή πριν 
από πολλά χρόνια και π ιστεύουμε μ ελ λ ο 
ντικά να τους δούμε μέσα από τις σ τήλες  
του περιοδικού.

► Ο Μανούσος Παπαδάκης π ροσέφ ερε 
στο Σύλλογό μας τα κάτωθι αξιόλογα βιβλία: 
Τόμοι 11 έγχρωμη Μ οντέρνα  Μονοτονική Ε
γκυκλοπαίδεια Τ ΙΑ  ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ", Τόμοι 2 εκ 
θέσ εις  της πολεμικής Ιστορίας των Ελλή
νων, Τόμος 1 Συνάντηση με την Ιστορία της 
ΟΡΙΑΝΑ ΦΑΛΛΑΤΣΙ, Τόμοι 2 Η μεγάλη Εκ
κλησία εν  Αιχμαλωσία Εκδόσεις Μπεργαδή 
και από έν α  τόμο: ΡΟΜΜΕΛ, Εισαγωγή εις  το 
Μάρκετιγκ, ο έλεγχος  των πωλήσεων, η 
προώθηση των πωλήσεων, η επ ιτυχημένη 
Διαφήμηση, Αποχαιρετισμός στα όπλα, Κα
λά Ξ έτελα , Το χαμένο αγόρι, Συλλογή, Το 
θω ρακισμένο τραίνο, Η καταστροφή μιας 
καρδιάς, Δ άφ νες Ελπίδες όνειρα, Γλαρο
φωλιές στη φύμαινα, Το πορτρταίτο του 
ΝΤΟΡΙΑΝ ΓΚΡΕΫ, Ηδονή, Αισθητική και Μ ετα 
φυσική, ΘΕΟΛΕΚΤΗ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΙΚΟ
ΝΕΣ 1941-1945.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου  
θερμά  ευχαρ ισ τεί όλους  
για τις π ροσφορές τους.

Δ Ω Ρ Α  ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδι
κού μας, αναφερθήκαμε στην εξαφάνιση 
της νεαρής Δώρας Συροπούλου, εγγονής 
των συμπατριωτών μας Θ εόδω ρου και 
Βασιλικής Τρουλινού, με την ελπ ίδα ότι σε 
κάποιο από τα επ όμενα  τεύχη μας θα βρι
σκόμασταν στην ευχάριστη θέση ν' α να 
κοινώσουμε την ανεύρεσ ή  της, αφού 
γνω ρίζαμε την εμμονή και την ψυχική δύ
ναμη της μητέρας της Ελένης α λλά  και 
των συγγενών της για την εξιχνίαση αυτής 
της υπόθεσης,

Το θαύμα όμως που όλοι π ερ ιμέναμε 
δ εν  έγ ινε και το θλιβερό μαντάτο  για τον 
τραγικό χαμό της (θύμα της μαύρης μα
γείας και σατανισμού) που μεταδόθηκε - 
Χριστουγεννιάτικα - αστραπιαία απ' όλα  
τα μέσα μαζικής ενημέρω σης, μας άφησε 
άφωνους και συγκλονισμένους όπως και 
όλο  το πανελλήνιο.

Από όποια πλευρά και αν ζητήσουμε να 
το εξετά σ ου με δ εν  είνα ι δυνατόν να πα
ραμερ ισ τε ί η κατάπληξη και να μετρ ιασ τε ί 
ο πόνος.

Με θλίψη βουβή σ υμμετέχουμε όλοι 
μας στο βαθύτατο πόνο της ο ικογένειάς 
της,

Θ ερμά  Συλληπητήρια

ΔΙΟΡΘ Ω ΣΗ
Στο παρόν τεύχος και στην τελευ τα ία  

I σελ ίδα  του εξωφύλλου έχε ι αναγραφεί λά- 
! θος ο αριθμός του τεύχους και ο μήνας το 
j σωστό είνα ι Αριθμός 27 τεύχος, Δ εκέμβρ ι

ος 1993, και το τηλέφωνο του Απόστολου 
Τσακίρη Γενικού Γραμματέα  έχε ι αλλάξει 
και το καινούργιο είνα ι 69.15.114.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΝΤΩΝ Δ Ω Ρ Ω Ν
στην Αγιογαληνιώτικη βραδυά στις 15-8-93 προς τιμή της τρ ίτης ηλικίας

1. Τσάντα γυναικεία προσφορά Νικάκη Εμμανουήλ..
2. Εισιτήρια ημερήσιας κρουαζιέρας για Πρέβελη 2 ατόμων προ

σφορά συνπλοιοκτησίας Αφοί Παπαμιχελάκη.
3. Γεύμα αξίας 5.000 δρχ. προσφορά ταβέρνα ’’Αλυκές" Χρήστος 

Κοτζανάκης.
4. Γεύμα για δύο άτομα πλήρες, προσφορά ταβέρνα "Μπάζος" 

Ζεάκης Ιωάννης.
5. Γεύμα στην παραλιακή πιτσαρία προσφορά πιτσαρίας "Tatso 

Monto" Παπαδάκης Ζαχαρίας αξίας 8.000 δρχ.
6. Πίνακας ζωγραφικής, προσφορά Λουκάκης Ματθαίος τουρι

στικά είδη.
7. Ξυλόγλυπτο (Χριστός) προσφορά Βοσκάκης Γεώργιος.
8. Προσφορά ειδών 4000δρχ. από το καφεζαχαροπλαστείο (λου

κουμάδες) Χριστόπουλος Στυλιανός.
9. Βάζο κεραμικής, προσφορά Θεοδωράκης Γεωρ. τουριστικά εί

δη.
10. Γυάλινο μπώλ, από φυσιτό γυαλί. Προσφορά Χαριτάκης Νίκος.
11. Ηλεκτρική καφετιέρα προσφορά Μπιμπιράκης Μιχ. ηλεκτρικά 

είδη.
12. Εκδρομή για δύο άτομα από το "KRETAN HOLIDAYS" (επιλογή 

από το πρόγραμμα εκδρομών),
13. Σετ ρακής, προσφορά Στεφανάκης Κύριλλος τουριστικά είδη.
14. Ένα ζεύγος βατραχοπέδιλα προσφορά Μπαγιαρτάκης Ιωάν

νης Supermarket.
15. Είδη μαναβικής αξίας 5.000 δρχ. προσφορά οπωροπωλείο (χω- 

ριάτης) Γερμανάκης Αντώνης.
16. Είδη οπωροπωλείου αξίας 4.000 δρχ. Προσφορά οπωροπωλείο 

Πατεντελάκης Λευτέρης.
17. Μια φυάλη ουΐσκυ προσφορά P-G Market Καμπουράκης Εμμ.
18. Διακοσμητικό πιάτο προσφορά Μανωλά Βούλα τουριστικά εί

δη.
19. Κολλιέ από τουρκουάζ προσφορά Καδιανάκης Γεώργιος του

ριστικά είδη.
20. Δύο (2) κιβώτια μπύρες "AMSTEL" ταβέρνα “Μεγαλόνησος" 

προσφορά Νικηφοράκης Γιάννης.
21. Γυναικείο άρωμα προσφορά Ιερωνυμάκης Αντώνιος τουριστι

κά είδη.
22. Σεμαίν προσφορά ανώνυμος.
23. Μια φυάλη ουΐσκυ Grant’s προσφορά Παπαδογιάννης Παύλος 

Supermarket.
24. Πλήρες γεύμα δύο ατόμων στο εστιατόριο "Madame Ortans" 

προσφορά Κοτζανάκης Γεώργιος.
25. Πλήρες γεύμα δύο ατόμων στην πιτσαρία "La strada" προσφο

ρά Σπυριδάκης Μιχ.
26. Διακοσμητικό πήλινο καδράκι προσφορά Βελουδάκης Γεώργι

ος. τουριστικά είδη.
27. Ημερήσια κρουαζιέρα δύο ατόμων στα Παξιμάδια προσφορά 

Αφοί Μπαγιαρτάκη.
28. Μια φυάλη ουΐσκυ J.W προσφορά Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

Bar.
29. Γεύμα τεσσάρων ατόμων προσφορά ταβέρνα "ROMANTICA" 

Πετρακάκης Κυριάκος.
30. Γεύμα δύο ατόμων προσφορά ταβέρνα "ΖΕΦΥΡΟΣ" Καμπου

ράκης Σταύρος.

31. Ένα βάζο προσφορά Βοσκάκη - Κακαρίκου τουριστικά είδη.
32. Μια φυάλη BRANDY CAMBAS προσφορά κάβα ποτών Ροδου- 

σάκη..
33. Δύο κοκτέϊλς σπέσιαλ στο Bar "PARADISO" Αφοί Μπριλλάκη.
34. Ποτά αξίας 5.000 δρχ. στην disco "Juke Box" προσφορά Παπα- 

ματθαιάκης Χαράλ.
35. Έξη (6) φυάλες κρασί Tsantali προσφορά ταβέρνα "ΟΝΑΡ" Σφα- 

κιανάκης Χαραλ.
36. Δύο φυάλες βότκα προσφορά Σπανός Κώστας "Jazz in Jazz" 

Bar.
37. Δύο φυάλες (2) κονιάκ “REMY MARTIN" εστιατόριο μπάρ 

"Pallas".
38. Δώδεκα (12) φυάλες κρασί CAVALIERE προσφορά Παπαδόπου- 

λος Χρήστος Ζαχαροπλαστείο και εστιατόριο.
39. Δύο φυάλες (2) κρασί Elotia προσφορά Ζαχαριουδάκης Χρή

στος πιτσαρία.
40. Εικόνα (αγιογραφία) προσφορά Άγγελος και Σοφία Κυριαζή 

τουριστικά είδη.
41. Γεύμα δύο ατόμων προσφορά Κλεάνθης Μηναδάκη.
42. Έξη (6) φυάλες κρασί MINOS PALLAS προσφορά Βουλγαράκης 

Αρίστος εστιατόριο.
43. Μια (1) φυάλη κονιάκ ΜΕΤΑΧΑ 5 αστέρων και τρεις (3) φυάλες 

κρασί ΜΑΝΔΙΚΟ προσφορά Λατζουράκης Γεωρ. Supermarket.
44. Ένα βραχιόλι μεταλλικό χειροποίητο και δύο (2) δερμάτινα 

πορτοφόλια προσφορά Κασωτάκης Αντώνιος τουριστικά είδη.
45. Γεύμα δύο (2) ατόμων προσφορά Φωτάκης Γεωρ. ταβέρνα το 

“ΣΤΕΚΙ".
46. Πέντε (5) κιλά χοιρινές μπριζόλες προσφορά Τρουλλινός Ευ

θύμιος κρεοπωλείο.
47. Ένα ρολόι* σπόρ προσφορά Μπαντινάκης Ιακ. τουριστικά είδη.
48. Δύο (2) φυάλες κρασί και μια φυάλη κονιάκ τριών αστέρων 

προσφορά Ζαχαριουδάκης Αντ. εστιατόριο.
49. Ένα δερμάτινο γυναικείο τσαντάκι προσφορά Βλατάκης Σταύ

ρος τουριστικά είδη.
50. Μια μπλούζα προσφορά Αλεβιζάκης Χαραλ. τουριστικά είδη.
51. Ένα βάζο πήλινο προσφορά Τσέκα Ελένη τουριστικά είδη.
52. Ένα φαναράκι κεραμικό προσφορά Παχάκης Εμμ. τουριστικά 

είδη.
53. Μια φυάλη λικέρ EOLIKI προσφορά Τζανάκης Γεωρ. "SWEET 

CORNER".
54. Μια μπλούζα προσφορά Παπαδάκης Δημ. Ελένη Σιγαλού.
55. Πλήρες γεύμα δύο ατόμων προσφορά Σπυριδάκης Γρηγ. εστι

ατόριο.
56. Πλήρες γεύμα τεσσάρων ατόμων προσφορά Γερμανάκης Χα

ραλ. ταβέρνα Χωριάτης.
57. Ένα ζεύγος υποδημάτων προσφορά Γερμανάκης Χαραλ. κα

τάστημα "VENINI".
58. Δύο εισιτήρια Α1 θέσης Ρέθυμνο-Πειραιά με το πλοίο "ΑΡΚΑ- 

ΔΓ προσφορά Ρεθυμνιακή ναυτιλιακή εταιρία
59. Ένα εισιτήριο για ένα άτομο ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Α1 θέση προσφορά "ΜΙΝΩΙΚΕΣ γραμμές".
60. Εισιτήριο δύο ατόμων με επιστροφή ΠΑΤΡΑ-ΜΠΑΡΙ Ιταλίας - 

ΠΑΤΡΑ αξίας 70.000 δρχ. προσφορά "VENTOURIS FERRIES".
61. Εικόνα της Παναγίας προσφ. Παπαγιαννάκης Εμμ. ζωγράφος.
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62. Είκοσι (20) βιβλία Επιλογή από Μαντινάδες της Κρήτης" προ
σφορά Ελευθερίας Παπαδάκη Λαμπάκη.

63. Δύο βιβλία με κρητικά διηγήματα. Ο Σεβντάς της Κατερίνας 
και τα Πίτερα τσι Ελενιάς, προσφορά Πατεράκης Μανώλης.

64. Μια φυάλη τζιν LARIOS και μια φυάλη ουΐσκυ JAMESON προ
σφορά Χριστοφάκης Κώστας "WISPERS".

65. Τρεις φυάλες ουΐσκυ προσφορά Φουντεδάκης Κώστας 
CAMPING.

66. Ηλεκτρονικός μεταφραστής όλων των γλωσσών της ΕΟΚ προ
σφορά της εταιρείας Π. Πετρουλάκης Α.Ε. ΑΘΗΝΑ.

67. Ένα τάβλι προσφορά Αθαν. Τρουλλινός βιβλιοπωλείο.
68. Δύο μύλοι κοπής καφέ, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, και ένα βάζο 

προσφορά Αντ. Χριστοφοράκη Μοίρες.
69. Ένα βάζο πήλινο προσφορά Βοσκάκης Νίκος τουριστικά είδη.
70. Τρεις φυάλες σαμπάνια CAIR προσφορά Λινοξυλάκης Κοσμάς 

ξενοδοχείο ASTORIA.
71. Δύο φυάλες κονιάκ ΜΕΤΑΧΑ 7 αστέρων AMPHORA προσφορά 

Αντ. Πετρουλάκης Ξενοδοχείο ADONIS.
72. Εκδρομή δύο ατόμων κατ' εκλογή από το πρόγραμμα εκδρο

μών CANDIA TOURS.

ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ ΓΟ Υ 1 9 9 3 -1 9 9 4

Αγαπητοί Συγχωριανοί και Φίλοι: Καλό Χειμώνα σε όλους.
Θ εω ρούμε σκόπιμο να σας ενημερώ σουμε έγκαιρα για τις εκδηλώσεις ποικίλου ενδ ι- 

αφέρρντος που προγραμματίστηκαν να γίνουν για την περίοδο Χειμώνας '93 - Καλοκαί
ρι '94 και στις οποίες σας καλούμε να π αρευρεθείτε, Αναλυτικά οι εκδηλώ σεις που 
αποφασίστηκαν είνα ι οι παρακάτω:

1. Σάββατο 5 Μαρτίου 1994:
Ο ετήσ ιος αποκριάτικος χορός του Συλλόγου μας που θα γίνει φέτος στο Στέκι μας, 

στα γραφεία του Συλλόγου μας και θα υπάρχει κρητικό συγκρότημα και στερεοφωνική 
μουσική για όλα τα γούστα, Θα σταλεί ιδ ια ίτερη πρόσκληση αργότερα  με π ερ ισσότε
ρ ες  λεπ τομέρειες,

2. Κυριακή 10 Απριλίου 1994:
Την Κυριακή 10 Απριλίου 1994 θα γίνει ημερήσια εκδρομή του Συλλόγου μας στο 

"Σπήλαιο των Λιμνών" Καστριά Καλαβρύτων Αχαΐας. Ώ ρα συγκέντρωσης 07.30 στην 
πλατεία Λαυρίου,

3. Κυριακή 29 Μα'ί'ου 1994:
Την Κυριακή 29 Μα'ί'ου και ώρα 10,00 π,μ, θα γίνουν οι αρχαιρεσ ίες για την ανάδειξη 

καινούργιου Διοικητικού Συμβουλίου, Ώ ρ ες  ψηφοφορίας 10,00 - 14,00, Δηλώσεις υποψη
φίων μέχρι 30/4/1993 στα μέλη του Δ,Σ,

4. Δευτέρα 8 Αυγούστου 1994:
Μ ονοήμερη εκδρομή απο την Αγία Γαλήνη σε περιοχή της Κρήτης, Π ερ ισσότερες 

λεπ τομέρειες  σε μ ετα γενέσ τερη  ανακοίνωση,

5. Δευτέρα 15 Αυγούστου 1994: Κρητικό Γλέντι στην Αγία Γαλήνη,
Τη Δ ευτέρα  15 Αυγούστου 1994 ημέρα εορτής της Παναγίας, το Διοικητικό Συμβού

λιο του Συλλόγου μας θα οργανώσει Κρητικό Παραδοσιακό Γλέντι στο χωριό μας προς 
τιμή της τρίτης ηλικίας και καλεί όλους να συμμετάσχουν στο γλέντι.

Επίσης, υπάρχει περίπτωση να γίνουν και άλλες εκδηλώσεις για τις οποίες θα ενη μ ε
ρω θείτε έγκαιρα,

Το Δ,Σ, του Συλλόγου μας σας καλεί να στηρίζετε όλες  τις εκδηλώσεις με τη συμμε
τοχή σας,

Αθήνα 8-11-1993, 
Για το Δ,Σ. 

Ο Π ρόεδρος  
Γεώργιος Νικηφοράκης
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ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ Μ Ν Η Μ Η Ν

► Ο Γεράσιμος Νικ. Τσουτσουδάκης εις  
μνήμην των γονέω ν του Νικολάου και Μαρί
ας και της αδελφής του Ελένης, προσέφε- 
pe το ποσόν των δέκα χιλιάδων Π 0,000) 
δρχ. για την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

> Η Μαροϋλη Μαρκουλάκη ε ις  μνήμην 
του συζύγου της Γεωργίου, π ροσέφερε το 
ποσό των δέκα π έντε χιλιάδων (15.000) 
δρχ. για την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

δρχ, για την ενίσχυση του Συλλόγου μας,

► Η Ειρήνη Μαμαλάκη Ηράκλειον - Κρή
της ε ις  μνήμην του συζύγου της Αντωνίου 
π ροσέφερε το ποσόν των τρ ιάντα  χιλιάδων 
(30.000) δρχ. για την ενίσχυση του Συλλό
γου μας.

► Ο Κώστας Φώτη Παπαδάκης Γιοχάνε- 
σμπουργκ εις μνήμην του Αντωνίου Γ. Μα
μαλάκη π ροσέφερε το ποσόν των δέκα 
χιλιάδων (10.000) δρχ. για την ενίσχυση του 
Συλλόγου μας.

► Η Πόπη Λουκάκη εις μνήμην του πατέ
ρα της Γεωργίου Δημ. Μπαντινάκη, προσέ
φ ερε το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) 
δρχ. για την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

► Η Ελένη Γ. Λινοξυλάκη εις μνήμην του 
συζύγου της Γεωργίου και του γιού της Αρι
στείδη π ροσέφερε το ποσό των δέκα χιλι
άδων (10.000) δρχ. για την ενίσχυση του 
Συλλόγου.

► Ο Νίκος Φώτη Παπαδάκης Γιοχάνε- 
! σμπουρκ ε ις  μνήμην του Αντωνίου Γ, Μαμα- 
I λάκη π ροσέφερε το ποσό των δέκα 
I χιλιάδων (10.000) δρχ. για την ενίσχυση του 
ί Συλλόγου μας,ι
I ► Ο Μανούσος Φώτη Παπαδάκης Αθήνα 
! εις  μνήμην του Αντωνίου Γ. Μαμαλάκη προ- 
; σ έφ ερ ε το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) 

δρχ. για την ενίσχυση του Συλλόγου μας,
► Ο Χαρίλαος Λ ινοξυλάκης εις  μνήμην 

της συζύγου του Παγώνας, π ροσέφ ερε το 
ποσό των πέντε χιλιάδων (5,000) δρχ. για 
την ενίσχυση του Συλλόγου.

► Η Νίκη Γ, Σφακιανάκη εις μνήμην του 
συζύγου της Γεωργίου και της κόρης της 
Τασούλας π ροσέφερε το ποσόν των πέντε 
χιλιάδων (5.000) δρχ. για την ενίσχυση του 
Συλλόγου μας.

► Η Χρυσούλα X. Αλεξανδράκη (το γένος 
Mix. Μπαγουράκη) ε ις  μνήμην των γονέων 
της Μιχάλη και Δ ιαμάντης Μπαγου- ράκη και 
των πεθερικών της Μανώλη και Αργυρώς 
π ροσέφερε το ποσό των π έντε χιλιάδων 
(5.000) δρχ. για την ενίσχυση του Συλλόγου.

► Η Μαρία Δοξαστάκη (το γένος Σωτήρη 
Πετρακάκη) ε ις  μνήμην του πατέρα της Σω
τήρη Πετρακάκη για τη συμπλήρωση 13 
χρόνων από το θάνατό του, π ροσ έφ ερε το 
ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. για 
την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

► Η Ευτυχία Γ. Βεργαδή ε ις  μνήμην του 
j συζύγου της Γεωργίου, π ροσέφ ερε το πο- 
| σόν των δύο χιλιάδων (2,000) δρχ. για την 
! ενίσχυση του Συλλόγου μας,

| ► Η Μαρία Τρουλλινού (το γένο ς  Mix.
ί Μπαγουράκη) εις  μνήμην των γονέω ν της 

Μιχάλη και Διαμάντως π ροσέφ ερε το  ποσό 
των τριών χιλιάδων (3,000) δρχ. για την εν ί
σχυση του Συλλόγου μας.

►  Η Βασιλική Ευστ. Βελουδάκη εις μνήμην I
του συζύγου της Ευστρατίου π ροσέφερε το j Το Δ.Σ, του Συλλόγου θερμά  ευ χα ρ ισ τε ί 
ποσό των πέντε χιλιάδων (5,000) δρχ. για ί
την ενίσχυση του Συλλόγου μας, ! _____________________________________________

► Η ο ικογένεια Κώστα Κ. Λινοξυλάκη αντί 
στεφάνου για τον θάνατο του πατέρα και 
παππού Κοσμά Λινοξυλάκη π ροσέφερε το 
ποσόν των δέκα χιλιάδων (10,000) δρχ. για 
την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

I
► Ο Γιάννης και η Ελένη Παπαδογιάννη 

Αγια Γαλήνη αντί στεφάνου στην κηδεία 
του αγαπημένου τους γιού Βαγγέλη προσέ- 
φεραν το ποσό των δέκα χιλιάδων (10,000)

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩ Ν  Μ ΕΛΩ Ν

Παρακαλούνται τα μέλη να ενη μ ερ ώ 
νουν εγκαίρως τον σύλλογο για κάθε α λ
λαγή της δ ιευθύνσεώ ς τούς,

Εάν κάποιος από τους συμπολίτες! μας 
δ εν  παίρνει το περιοδικό, ας μας ειδοπ οι
ήσει να του το στείλω με δ ω ρ εά ν ,:
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Κ α τά λο γο ς  Χ ρηματικώ ν Π ροσ φ ορώ ν
του Συλλόγου μας μέχρι 30/12/93

0  Ερυυφίλη Εμμ. Τυροκομάκη Αγ. Γαλήνη 
δρχ. 5.000

0  Ιωάννης I. Τυροκομάκης Αγ. Γαλήνη δρχ.
5.000

0  Γεώργιος Κοτζάκης Αγ, Γαλήνη δρχ. 3.000 
0  Γεώργιος Mix. Μπαγιαρτάκης Αγ. Γαλήνη 

Δρχ. 5.000
0  Γεώργιος Πολ. Καράλης Αγ. Γαλήνη δρχ.

5.000
0  Επαμεινώντας Νικ. Ιερονυμάκης Αγ, Γαλή

νη 2.000.
0  Ευθύμιος Ιω. Τρουλλινός Αγ. Γαλήνη δρχ,

5.000
0  Εμμ. I. Μπαντινάκης Αγ. Γαλήνη δρχ. 5,000 
0  Ιω. Εμμ. Μπαντινάκης Αγ. Γαλήνη δρχ,

5.000
0  Κώστας Εμμ. Μαμαλάκης Αγ. Γαλήνη δρχ.

5.000
0  Μύρος Βεργαδής Αγ. Γαλήνη δρχ. 5.000 
0  Γιάννης Ανυφαντάκης Αγ. Γαλήνη δρχ.

2.000
0  Βασίλης Παπαμιχελάκης Αγ. Γ αλήνη 5.000 
0  Γιάννης Ζαχαριουδάκης Αγ. Γαλήνη 5.000 
0  Γεώργιος Κ. Γιασαφάκης Αγ. Γαλήνη 5.000 
0  Παπα-Πανάγος Γιασαφάκης Αγ. Γαλήνη

5.000
0  Αντώνιος Γεωρ. Μπαγιαρτάκης Αγ. Γαλή

νη 5.000
0  Μ αγδαληνή Εμμ. Χριστοφάκη (το γένος Ν.

Τζίτζικα) Αγ. Γαλήνη 5.000 
0  Κώστας Αρ. Φραγκάκης Αγ. Γαλήνη 5.000 
0  Ιωάννης Κων. Μπαντινάκης Αγ. Γαλήνη

5.000
0  Χρήστος Ζαχαριουδάκης Αγ. Γαλήνη

2.000
0  Εμμ. Νικ. Τρουλλινός Αγ. Γαλήνη 3.000 
0  Γιάννης Νικ. Τυροκομάκης Αγ. Γαλήνη 

2.000
0  Παύλος Ιω. Παπαδογιάννης Αγ. Γαλήνη

5.000
0  Γεώργιος Μ υλολιδάκης Αγ, Γαλήνη

20.000
0  Κώστας Αλυσανδράκης Αγ. Γαλήνη 5.000 
0  Δημήτριος Κων. Γιασαφάκης Αγ. Γαλήνη

5.000
0  Κυριάκος Πετρακάκης Αγ. Γαλήνη 10.000 
0  Αντώνης Ηλ. Γερμανάκης Αγ. Γαλήνη

3.000
0  Κακαρίκος - Βοσκάκης Αγ. Γαλήνη 5.000 
0  Κώστας Δημ. Γιασαφάκης Αγ. Γαλήνη

5.000
0  Ιωάννα Ιωαννίδου Αγ. Γαλήνη 5,000 
0  Ιωάννης Ματθ, Σταματάκης Αθήνα 3,000

0  Χαραλ, Ιω. Μπαγιαρτάκης Αγ. Γαλήνη (α- 
πεβίωσε) 1.000

0  Ελένη Πρινιανάκη Ηράκλειο-Κρήτης
30.000

0  Ρίτσα Παν. Μ αραλέτου (το γ ένο ς  Νοδα- 
ράκη) Αθήνα 5.000

0  Γ ιάννης Κατσανέβας Αγ. Γ αλήνη 5.000 
0  Μύρος Εμμ. Παπαδογιάννης Αθήνα 5.000 
0  Μιχάλης Λουκάκης Αγ. Γαλήνη 5.000 
0  Μανώλης Αλεξανδράκης Αγ. Γαλήνη

5.000
0  Νίκος Παπαγιαννάκης Αθήνα 5.000 
0  Αντώνης Mix. Μπαγουράκης Αγ. Γαλήνη

5.000
0  Σπύρος Ζαχαριουδάκης Αγ. Γαλήνη 5,000 
0  Μιχάλης Εμμ. Σπυριδάκης Αγ. Γαλήνη

10.000
0  Μαριό Σπ. Βαρδάκη (το γένος Εργινουσά- 

κη) Αθήνα 5.000
0  Σταύρος Βλατάκης Αγ. Γαλήνη 5.000 
0  Γεώργιος Ιω. Παπαδογιάννης Αθήνα

5.000
0  Ελένη Δ. Μαυρόκωστα (το γένο ς  Εμμ.

Μπαντινάκη) Αγ, Γαλήνη 5,000 
0  Σπήλιος Δρουβέλης Αθήνα 5,000 
0  Αλέκος Τσαφαντάκης Μ οίρες 5.000 
0  Ηλίας Πολομαρκάκης Αγ. Γαλήνη 10.000 

I 0  Κοσμάς Δημ. Λινοξυλάκης Αγ. Γαλήνη 
I 5.000

0  Ευάγγελος Κατσάρας Αθήνα 5.000 
0  Ηλέκτρα Εμμ. Μαρκομανώλη (το γένος 

Εμμ, Μηναδάκη) Αθήνα 5.000 
0  Ιάκωβος Εμμ. Μπαντινάκης Αγ, Γαλήνη

5.000
0  Γιάννης Εμμ. Μπαντινάκης Αγ. Γαλήνη

10.000
0  Επιμενίδης Κ. Φωτάκης Αθήνα 5.000 
0  Εμμ. Εμμ. Σαββάκης Αγ. Γαλήνη 5.000 
0  Μανώλης Τιτ, Γιαννακάκης Αθήνα 5.000 
0  Μανωλία Γεωρ. Παπαδογιάννη Αθήνα 

ό.ΟΟΟ
0  Γεώργιος Γεωργίου Αθήνα 5.000 
0  Χαρίδημος Μ. Γιαννακάκης Αθήνα 5.000 
0  Έλσα Καρτάλου Αθήνα 5,000 
0  Ρένα Καρτάλου Αθήνα 5,000 
0  Σταύρος Καμπουράκης εσ τια τόρ ιο  ΖΕΦΥ

ΡΟΣ Αγ. Γ αλήνη 5.000 
0  Αντώνης Κασωτάκης Αγ. Γαλήνη 10,000 
0  Αννα συζ. Χρησ. Κανελλόπουλου (το γ έ 

νος Αριστ. Νικηφοράκη) Αθήνα 10.000

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Θ ερμά Ευχαριστεί.
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ΑΡΙΘΜΟΣ 25 - ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993
Εκδΐδεται και δ ιανέμετα ι δω ρεάν χάρη του κοινωνικού σκοπού του Συλλόγου

Συνδρομές προαιρετικές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 
Γιώργος Στεφ. Νικηφοράκης Πρόεδρος τηλ. 3242953 
Γιάννης Κωνστ, Φωτάκης Αντιπρόεδρος τηλ. 8071297 

Απόστολος Νικ. Τσακίρης Γεν. Γραμματέας τηλ. 3031231 
Γιώργος Mix. Τρουλινός Ειδ. Γραμματέας τηλ. 5017085'
Μανώλης Χαρ. Παπαδογιάννης Ταμίας τηλ. 4954477 

Γιάννης Εμμ. Βασιλάκης Σύμβουλος τηλ. 4907838 
Στέλιος Μυρ. Βελουδάκης 5018590 
Κώστας Κοσ. Λινοξυλάκης 3631 135 
Γιάννης Γεωρ. Μηναδάκης 9330758

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Ηλίας Μαρκάκης 

Χρηστός Μηναδάκης 
Αντώνης Παπαγιαννάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γιώργος Στεφ. Νικηφοράκης - Αμφικράτους 23, Αγιος Αρτέμιος 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: Διπύλου 5, 10553 Αθήνα - τηλ. 3252841 

ΔΓ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Μανώλης Χαρ. Παπαδογιάννης - Γ. Αβέρωφ 50, 18120 Κορυδαλλός

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Παρακαλούνται τα μέλη 

να ενημερώνουν εγκαίρως το Σύλλογο 
για κάθε αλλαγή της διευθύνσής τους.
Εάν κάποιος από τους συμπολίτες μας 

δεν  παίρνει το περιοδικό, 
ας μας ειδοποιήσει να του το σ τείλουμε δωρεάν,




