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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του χωριού μας,

Me την ευκαιρία του νέου έτους σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά με υγεία, χαρά και 
ευτυχία.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί όλους τους συγχωριανούς και φίλους που συμμετέ
χουν στις εκδηλώσεις του χωριού μας.

Αισθανόμαστε για άλλη μια φορά την ανάγκη να επισημάνουμε τη συμμετοχή περισ
σοτέρων εθελοντών στην ύλη του περιοδικού μας, που μπορεί να συμπεριλάβει ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από το χωριό μας.

Αυτό βέβαια το λέμε γιατί ενδέχεται να "κουράσουν" οι επανειλημμένες αρθρογρα- 
φήσεις από τους ίδιους και τους ίδιους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιοδικό μας έχει λάβει ευνοϊκά σχόλια, τόσο από μεμο
νωμένους αναγνώστες, όσο και από εκπροσώπους φορέων.

Ας μην ξεχνάμε δε ότι το περιοδικό αυτό συμβάλλει σ' ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ 
των συγχωριανών και φίλων μας και αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί.

Αξίζει λοιπόν τον κόπο περισσότεροι άνθρωποι να ασχοληθούν γι' αυτό.

ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
L . — — , — _ „

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ■ ΙΚΑΡΟΥ
Ασφαλώς λίγο πολύ όλοι οι χωριανοί έ 

χουν ενημερωθεί για την προσπάθεια κα
τασκευής ενός έργου - μνημείου για το 
Δαίδαλο και τον Ίκαρο, Η ιδέα αυτή γεννή
θηκε το 1983, αλλά στην τελική απόφαση 
για την κατασκευή του συνετέλεσαν ο Φά- 
νης Μαυρογιώργης και ο Νίκος Νοδαράκης 
που επανέφεραν το θέμα το 1992. Για το 
σκοπό αυτό εξελέγει επιτροπή που αποτε- 
λείται από τους
1. Γιώργο Κοτζανάκη
2. Παύλο Παπαδογιάννη
3. Ιάκωβο Μπαντινάκη
4. Βαγγέλη Σκαρλάτο
5. Μανώλη Τρουλλινό 
ό. Νίκο Νοδαράκη .
7. Κώστα Φουντιδάκη
8, Γιάννη Φωτάκη ή Γ, Νικηφοράκη 

Ανατέθηκε δε η κατασκευή της μακέττας
και η όλη μελέτη στο Βαγγέλη Ψυλλάκη.

Ο προτεινόμενος χώρος εγκατάστασης 
του έργου δεν μπορούσε να είναι κανέ
νας άλλος παρά αυτός απ' όπου πέταξαν 
προς την ελευθερία ο Δαίδαλος και ο Ίκα
ρος, είναι ο βράχος που βρίσκεται δεξιά 
στο λιμάνι κοιτάζοντας προς τη θάλασσα 
και είναι εμφανής από όλο το χωριό και τις, 
παραλίες.

Αγ. Γαλήνη κατά την εκδήλωση

Ο χώρος προσφέρθηκε από την οικογέ
νεια ΜΑΜΑΛΑΚΗ και την ευχαριστούμε 
θερμότατα. Η χειρονομία αυτή την τιμά ιδι
αίτερα.

Η επιτροπή θέλοντας να κάνει γνωστή 
την προσπάθεια της στο ευρύτερο κοινό 
και να ευαισθητοποιήσει και την πολιτική η
γεσία οργάνωσε πολιτιστική εκδήλωση στις 
29 Ιουλίου στο χωριό μας, για την οποία 
εργάστηκε όσο κανείς άλλος ο Βαγγέλης 
Ψυλλάκης και τον ευχαριστούμε πάρα πο
λύ.

Μια από τις ποικίλες μορφές της εκδή
λωσης ήταν και η πραγματοποίηση έκθε
σης ζωγραφικής, στην οποία πήραν μέρος 
με έργα τους η Ευαγγελία Κουβίδου, η Γκα- 
λερή Ηλιάκη, Γρηγόρης, ο Μανώλης Παπα- 
γιαννάκης, ο Jack, ο Άγγελος Κυριαζής και 
ο Βλατάκης.

Παράλληλα οργανώθηκε και βραδιά α
παγγελίας έργων μεγάλων Ελλήνων ποι
ητών. Ακούστηκαν μεταξύ άλλων σε υπέ
ροχη εκτέλεση έργα Σεφέρη και Ελύτη από 
το Νίκο Μαργαρίτη, διευθυντή του γυμνα
σίου Μελάμπων και από άλλους καλλιτέ
χνες, Κατά τη διάρκεια της ίδιας βραδιάς έ 
παιξε λύρα με το συγκρότημά του ο Ψαρα- 
ντώνης και χόρεψε Κρητικούς χορούς ο 
Δημ. Μαυρόκωστας με το συγκρότημά του. 
Επίσης η βραδιά πλαισιώθηκε και με την πα
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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

ρουσίαση κλασικού χορού από την Αλεξάν
δρα,

Στη φωτογραφία βλέπ ετε την Ε. Κουβίδου, το Μανώλη 
Παπαφαννάκη και τη Σ. Κυριαζή να συνομιλούν μ ε  τον 
Κώστα και την Καΐτη Λινοξυλάκη στο χώρο της έκθε- 
σης,

Η προσέλευση του κόσμου ήταν αθρόα 
και δείχνει ότι ο κόσμος διψά για εκδηλώ
σεις αυτού του περιεχομένου,

Η επιτροπή πιστεύει ότι πέτυχε το σκοπό 
της και ελπίζει στην συμπαράσταση του κό
σμου για την πραγματοποίηση του πολιτι
στικού αυτού μνημείου,

Γιάννης Κ. Φωτάκης

Επειδή έγινε προηγουμένως λόγος για 
έργο - μνημείο του Δαίδαλου και Ίκαρου η 
επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να παραθέσει 
τα βασικά στοιχεία του έργου όπως τα δίνει 
ο Ευάγγελος Ψυλλάκης.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
όπως μας τα δίνει ο γλύπτης Ευάγγελος Ψυλλάκης

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ο βράχος θα διαμορφωθεί για τις ανά

γκες του έργου με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διατηρήσει τη φυσική του όψη και προσωπι
κότητα.
2. ΕΙΣΟΔΟΣ - ΚΛΙΜΑΚΑ

Από το χώρο του λιμανιού θα κατασκευ
αστεί κλίμακα που θα οδηγεί στο βράχο, θα 
είναι πλατιά C3-5 μέτρα) και θα ανεβαίνει 
κατ' ευθείαν πάνω με τρόπο που να προκα- 
λεί τον επισκέπτη να την ανεβεί και να φτά
σει στο μνημείο,
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σε πλάκες μαρμάρου που θα είναι κτι
σμένες μέσα σε τοίχο (ξερολιθιά) θα ανα
γράφει σκαλιστά ο μύθος του Δαιδάλου και 
του Ικάρου σε διάφορες γλώσσες (Ελληνι
κά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά).
4. ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Η σπηλιά που υπάρχει πάνω στο βράχο, 
απομεινάρι της Γερμανικής κατοχής, θα δι
αμορφωθεί ανάλογα και μέσα θα τοποθε
τηθούν και θα προστατευτούν διάφορα 
αρχαία μάρμαρα που βρίσκονται σήμερα

στους δρόμους της Αγ. Γαλήνης (κιονόκρα
να, σπασμένες κολόνες, πίθοι κ,λπ.), Ακόμα 
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν χώ
ρος έκθεσης έργων ζωγραφικής.
5. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Στη δεξιά μεριά του διαδρόμου που θα 
οδηγεί στον λαβύρινθο θα τοποθετηθούν 
μέσα στο βράχο γλυπτά και σύμβολα με 
θέμα το μύθο, την ιστορία και το Μινωικό 
πολιτισμό.
6. Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Ο λαβύρινθος θα είναι στο σχήμα ο τυπι
κός της Μινωικής εποχής (υπάρχουν και άλ
λοι τύποι) και θα έχει διάμετρο 12 μέτρα 
περίπου, Οι διάδρομοί του θα κατασκευα
στούν με σχιστόλιθους διαδοχικά υπερυ
ψωμένους, Θα οδηγούν στο κέντρο όπου 
θα υπάρχει ανάγλυφη παράσταση του Μι
νώταυρου, Ο επισκέπτης θα μπορεί να τον 
περπατήσει, να φτάσει στο κέντρο του και 
να επιστρέψει, Ο λαβύρινθος συμβολίζει 
την αναγέννηση, την παραπλάνηση, το 
δρόμο που οδηγεί στα άδυτα της ψυχής, 
και με την έξοδο, στην λύτρωση.
7. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Τα κλιμακωτά καθίσματα του αμφιθεά
τρου θα σκαφτούν κατ’ ευθείαν πάνω στο 
βράχο ο χώρος που θα γίνει προσφέρεται 
γι' αυτό. Το αμφιθέατρο τοποθετημένο στο 
γενικό έργο θα συμβολίζει την τραγωδία 
που πρόκειται να παιχτεί (πτώση και θάνα
τος του Ικάρου). Εξάλλου θα έχει χωρητικό
τητα 150 έως 200 ατόμων και θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για ομιλίες, διαλέξεις, συ
ναυλίες κ.ά,
8. ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΟΥ

Τα γλυπτά θα τοποθετηθούν ψηλά μπρο
στά στο βράχο, πάνω από τη θάλασσα. Γύ
ρω από τα γλυπτά θα υπάρχουν εργαλεία 
προετοιμασίας, φτερά, σχοινιά και κερί σε 
ειδικό δοχείο, το οποίο με τη ζέστη του ήλι
ου θα λειώνει την ημέρα. Ο Δαίδαλος και ο 
Ίκαρος θα βρίσκονται στην κατάσταση λίγο 
πριν την απογείωση. Τα αγάλματα θα κατα
σκευαστούν χυτά σε μπρούντζο λόγω του 
ύψους τους και της θάλασσας (σκουριά) 
και εξάλλου θα χρησιμοποιηθεί η ίδια τεχνι
κή που επινόησε ο Δαίδαλος.
9. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥ

Το σπήλαιο θα διαμορφωθεί στην πρό
σοψη και θα τοποθετηθεί έργο αναφοράς 
(μαρμάρινη πλάκα) ή κάτι άλλο, Όλα αυτά 
τα καλλιτεχνικά στοιχεία του μνημείου θα 
συντελούν ώστε ο επισκέπτης να εισέρχε
ται σε ένα χώρο μυθικό, ιστορικό, πολιτιστι
κό και πνευματικό και να φεύγει με την 
εμπειρία ενός ταξιδιού στο παρελθόν και 
μέλλον,

Οι προτάσεις και οι ιδέες για το έργο εί
ναι μεγαλόπνοες και ολοκληρωμένες. Στην 
τελική μελέτη, όμως, που θα γίνει (αν προ
χωρήσει η πρόταση αυτή) θα υπάρξουν
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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

προσαρμοστικές αλλαγές βασισμένες πά
ντα στα πλαίσια της γενικής ιδέας,

Πιστεύω ότι ένα τέτοιο έργο-μνημείο και 
εφικτό είναι, και η Αγ, Γαλήνη με την ευρύ
τερη περιοχή το χρειάζονται,

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ - ΑΓΙΟ 
ΠΑΥΛΟ (και τα παραλειπόμενά της)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Απόστολου Τσακίρη 
Γ. Γ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στις 13 Αυγούστου 1994 έγινε μια εκδρο
μή από την Αγία Γαλήνη στα Παξιμάδια - Ά 
γιο Παύλο με το καράβι "Αγία Γαλήνη" του 
Γιώργου Μπαριατάκη,

Δεν θα αναφερθούμε τόσο στο ταξίδι, 
το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ καλό, και 
για το οποίο είχε βοηθήσει όλο το πλήρω
μα του καραβιού, αλλά περισσότερο σε 
κάτι που μάλλον μας ξένισε για την πρωτο
τυπία του,

Και εννοούμε βέβαια την "προβλήτα", αν 
μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, που 
υπάρχει στο όμορφο λιμάνι του Αγίου Παύ
λου,

Το να κατέβεις από το καράβι που προ
σεγγίζει το λιμάνι είναι μια αληθινή περιπέ
τεια που, ενώ για τους νέους είναι ίσως 
ευχάριστη, για τους ηλικιωμένους αποτελεί 
βάσανο,

Ας το αναλύσουμε όμως καλύτερα, Το 
καράβι προσεγγίζοντας στο λιμάνι για να 
κατεβάσει τους επιβάτες του χρησιμοποιεί 
σιδερένια εξέδρα με μια σανίδα περίπου 
3m, η οποία καταλήγει σε κάποια σακιά με 
άμμο που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα. 
Αυτό όμως σημαίνει ότι για να βγει κάποιος 
στη στεριά, πρέπει να μπει μέσα στη θά
λασσα, να βραχεί και μετά να βγει.

Όπως βέβαια είναι αντιληπτό, το όλο 
"εγχείρημα" απαιτεί μυϊκή προσπάθεια, 
πράγμα βέβαια -που δεν περιμένει κανείς 
να έχουν όλοι οι επιβάτες και πολύ περισ
σότερο οι ηλικιωμένοι, που ταλαιπωρούνται 
"τα μέγιστα", χώρια βέβαια το μεγάλο χρο
νικό διάστημα που απαιτείται για να γίνει 
αυτή η "επιχείρηση".

Στη δική μας δε περίπτωση οι επιβάτες 
ήταν 68 μεγάλοι και μαζί με τα παιδιά 85 ά
τομα,

Θα ήταν περιττό να αναφέρουμε τη θυ
μηδία που προκάλεσε η όλη αποβίβαση 
στους λουσμένους στην παραλία και ιδι
αίτερα φανταζόμαστε τους ξένους τουρί
στες, οι οποίοι θα έχουν κάτι ευχάριστο να 
διηγούνται όταν επιστρέφουν στην πατρίδα 
τους,

Σκοπός του άρθρου αυτού δεν είναι να 
κατηγορήσει κάποιους συγκεκριμένα, αλλά 
να συμβάλλει στη λύση του προβλήματος 
αυτού που ταλαιπωρεί και τους επιβάτες 
αλλά και το πλήρωμα, το οποίο στο συγκε
κριμένο ταξίδι βοήθησε κατά το μέγιστο 
δυνατό για την αποβίβαση και την επιβίβα
ση στο καράβι.

Ειλικρινά μέσα από τις στήλες αυτού του 
περιοδικού θα θέλαμε να γνωρίζουμε κά
ποιες ενέργειες που τυχόν έγιναν μετά τον 
Αύγουστο του 1994, που γράφτηκε αυτό το 
άρθρο, και αν λύθηκε αυτό το πρόβλημα 
στο λιμανάκι του Αγίου Παύλου,

Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Για μια ακόμη χρονιά ο Σύλλογός μας δι- 

οργάνωσε στις 15 Αυγούστου 1994 στην 
Αγία Γαλήνη την καθιερωμένη πια κρητική 
βραδιά προς τιμήν των Αγιογαληνιωτών της 
τρίτης ηλικίας,

Η εκδήλωση αυτή έγινε φέτος στην τα
βέρνα "ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΗΝΗ" του Νικολάου I- 
ερωνυμάκη και μας διασκέδασε το κρητικό 
συγκρότημα του Γεράσιμου Σταματογιαν- 
νάκη, Αναμφίβολα σημείωσε εξαιρετική επι
τυχία και μπορώ να πω ότι'ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία, τόσο από άποψη αριθμού συμ
μετοχής όσο και από άποψη κεφιού,
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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Αντώνης Κασσωτάκης - Γιάννης Τυροκομάκης - Μιχά- 
λης Νικηψοράκης - Δημήτρης Βογιατζάκης - Γιώργος 
Φυυτάκης

Από την εκδήλωση για την Τρίτη Ηλικία: Γιάννης Τυρο
κομάκης - Μιχάλης Νικηφοράκης - Νίκος Τσακίρης

Οι μικρές ελλείψεις που παρουσιάστηκαν 
λόγω της μεγάλης προσέλευσης δεν επί
σκιασαν τη γενικότερη άριστη εικόνα,

Το συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για

μια εκδήλωση που αγκαλιάστηκε με θέρμη 
από τους συγχωριανούς μας και ιδιαίτερα 
από τα τιμώμενα πρόσωπα και ελπίζομε ότι 
θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, 
Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν για την επι
τυχία της γιορτής αυτής και ιδίως τους κα
ταστηματάρχες και επαγγελματίες της 
Αγίας Γαλήνης για την οικονομική τους βοή
θεια, που εκδηλώθηκε με την προσφορά 
ειδών στη λαχειοφόρο αγορά.

Μ .Μ

Εκδρομή στη Μονή Κουδουμά 
3-4 /9 /94  με το “ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ"

Στην νότια Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου 
μετά τους Καλούς Λιμένες και τον Λέντα, 4 
ώρες από την Αγ, Γαλήνη, με το καραβάκι, 
στην άκρη μιας χαράδρας ανάμεσα στους 
βράχους και δίπλα στην ακρογιαλιά με μια 
μικρή λωρίδα αμμουδιά είναι το Μοναστήρι 
του Κουδουμά, που φαίνεται από μακριά 
σαν κάτασπρο πουλί καθισμένο στο βράχο 
κατά την έκφραση του Αρχιεπ, Κρήτης Τιμό
θεου και ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλι
αράκι για την ιστορία αυτής της Μονής.

Η Χρυσούλα Πετρουλάκη αποβιβάζεται υπό το βλέμμα 
του καπετάνιου.

Την ιδέα την έριξε ο αεικίνητος Μιχάλης

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Ο συμπολίτης μας ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αντιπρύτανης στην 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας πραγματοποίησε ατομική έκθεση Ζωγραφικής 
με μεγάλη επιτυχία στον εκθεσιακό χώρο ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΡΓΩ στην οδό ΜΕΡΛΙΝ 8 ΚΟΛΩΝΑΚΙ 
από τις 24 Οκτωβρίου - 12 Νοεμβρίου 1994.

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό του Καλλιτέχνη:
Σπουδές στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και το Παρίσι.
Από το 1962 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ρώμη και Μαζεράτα.
Συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις στην Αμβέρσα, Αρέτζο, Παλέρμο, Παρίσι, Η.Π.Α. Στις εκθέσεις 
Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης στο Βουκουρέστι, Μπουένος Άϊρες, Γενεύη, Λονδίνο, Εδιμβούργο, 
Βρυξέλες, Χαρτούμ, Κατάνια και σε επτά Πανελλήνιες στο Ζάππειο Μέγαρο.
Συμμετοχή στις Διεθνείς εκθέσεις Αουμπλιάνας, Σάο Πάολο, στο Μουσείο Καλών Τεχνών και Ι
στορίας της Τέχνης στη Γενεύη, Λίντς και Λουγκάνο. Επίσης στις Διεθνείς Μπιεννάλε Αλεξάν
δρειας, Σάο Πάολο, Τόκιο, Μπουένος Άϊρες, Λιέγης, Φλωρεντίας, Κρακοβίας, Βάρνας, 
Μπρατισλάβας και στη Μπιεννάλε της Βενετίας.
Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη Ελλάδας, στην Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων, στο 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σάο Πάολο, στις Πινακοθήκες των πανεπιστημίων Κέμπριτζ, 
Όρεγκον, Ντιτρόιτ, Σικάγου, Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, Ρόδου, Ιδρύματος Εθνικής Τράπε
ζας και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.
Είναι Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Από το 1991 μέχρι σήμερα εί
ναι Αντιπρύτανης της Σχολής.
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Νικηφοράκης, την ασπάστηκε η Κλεάνθη 
Μηναδάκη και ο Μήτσος Βογιατζάκης και για 
την υλοποίηση συνέβαλε ο γαμπρός του 
Βαγγέλη Βεργαδή, ο Μανώλης Τρουλλινός. 
Η θάλασσα τον Σεπτέμβρη είναι γαλήνια, 
γιατί να μην πάμε μια επίσκεψη στη Μονή 
Κουδουμά, Το καΐκι του Μπαργιατογιώργη 
ήταν διαθέσιμο και ότι έπρεπε γι' αυτήν την 
δουλειά. Ο καπετάνιος του γνώστης της δι
αδρομής συνετέλεσε κι αυτός στην επιτυ
χία.

Όλα λοιπόν ήταν έτοιμα και το ξεκίνημα 
έγινε. Οι προσκηνητές, ευδιάθετοι και χα
ρούμενοι, ύστερα από διαδρομή 4 ωρών 
αντίκρυσαν το αγιασμένο Μοναστήρι, Σας 
παραθέτω φωτογραφία από την αποβίβα
ση των προσκηνητών. Κανείς δεν μπόρεσε 
να αντισταθεί στα πεντακάθαρα νερά της 
θάλασσας κι αυτό το μπάνιο θα μείνει αξέ
χαστο. Εθύμισε στους παλιότερους άλλες 
εποχές της παραλίας της Αγ. Γαλήνης. Η 
ώρα του εσπερινού δεν άργησε, Μετά οι 
προσκηνητές σαν άλλοι "Ζορμπάδες" 
στρώθηκαν στην αμμουδιά μέχρι τα μεσά
νυχτα, με αρχηγό τον Παπαγιαννάκη. Ιστο
ρίες, φαγοπότι και χορός. Το νόημα της 
ζωής. Στρώμα είχανε την αμμουδιά, προ
σκέφαλο λιθάρι και για πανωσκεπάσματα 
του φεγγαριού τη λάμψη. Το πρωί πάνε 
στην εκκλησία και όλοι προσκηνάνε, και 
παίρνουνε το αντίδωρο απ' του ηγούμενου 
τα χέρια.

Ο Μπαργιατογιιϋργης κτυπά παλαμάκια κι ο Παπαγιαν- 
νάκης σέρνει το χορό. Διακρΐνονται; Τοσούλα Παπα- 
δογιάννη, Χρυσοΰλα Αινοξυλάκη. Ευτυχία Βεργαδή, 
Ελένη Μαυρογιώργη, Βασιλάκη.

Ο δρόμος της επιστροφής αξέχαστος θα 
μείνει, με το καλόεφθάσανε εις την Αγ. Γα
λήνη.

Αγ. Γαλήνη 6/11/94 - ΦΧΜ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1994_______
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Απόστολου Τσακίρη

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 1994
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κάνα

με την καθιερωμένη γιορτή μας προς τιμή 
των 4 Μαρτύρων, με αρτοκλασία στην εκ
κλησία Αγίου Νικολάου Πευκακίων και στη 
συνέχεια στο εξοχικό κέντρο "ΓΛΑΡΟΣ", ό
που διασκεδάσαμε με τις παρέες μας και 
με τη μουσική που μας έπαιξαν οι Γιώργος 
Τυροκομάκης και Βασίλης Δραμουντάνης.

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 1994
Η Βραδιά Αγιογαληνιώτικης Κακαβιάς. Το Δ.Σ. 

του Συλλόγου μας αγόρασε νοστιμότατες 
σφυρίδες και αφού προμηθεύτηκε όλα τα 
απαραίτητα (πατάτες, κρεμμύδια και τα 
λοιπά), ετοίμασε την παραδοσιακή Αγιογα- 
ληνιώτικη Κακαβιά στο Στέκι του Συλλόγου 
μας, όπου και ακολούθησε όμορφο εορτα
στικό γλέντι με τους φίλους μας Γιώργο Τυ- 
ροκομάκη και Βασίλη Δραμουντάνη, που 
μας διασκέδασαν με τη μουσική τους, 

Βέβαια η Κακαβιά μας ήταν νοστιμότατη, 
όπως παραδέχτηκαν και οι καλεσμένοι μας, 
αλλά αυτό σίγουρα οφείλεται και στο "Μά
γειρά" μας, τον πρώην Πρόεδρο του Συλ
λόγου μας, το Γιώργο Νικηφοράκη, που έ 
βαλε όλη την τέχνη του για να φτάσει στο 
πιάτο μας η τόσο ωραία κακαβιά.

Οι συντροφιές πάντως χόρεψαν και πέ
ρασαν καλά. Μεταξύ των καλεσμένων μας 
παρευρέθησαν και οι κ. Αντρέας Αναγνω- 
στάκης, ο Πρόεδρος της Παγκρητίου και ο 
Αντιπρόεδρός της, ο Αντώνης Παπαδομι- 
χελάκης, που είναι από τις Μέλαμπες.

Θερμά συγχαρητήρια σε όσους βοήθη
σαν στο να επιτύχει και εφέτος η ξεχωρι
στή αυτή Αγιογαληνιώτικη βραδιά,

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΟΥ

Συγχωριανοί όπως και φίλοι του χωριού 
μας, μας ρωτούν συχνά σε ποιό στάδιο 
βρίσκεται το έργο κατασκευής του Πάρκου 
Δαιδάλου και Ίκαρου που από καιρό συζητι
έται, Τους πληροφορούμε ότι η διαδικασία 
κατασκευής του έργου προχωρεί λίγο αρ
γά αλλά με σωστές κινήσεις.

Από κοινού η κοινοτική Αρχή και ο Εκπολι-
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τιστικός Σύλλογος του χωριού συγκρότη
σαν επιτροπή, από τα πιο κάτω άτομα που 
εκπροσωπούν πολλούς φορείς και τάξεις 
επαγγελματιών, αρμόδια να προγραμματί
σει και να επιβλέψει την κατασκευή του έρ
γου. Αυτά είναι οι:

Γεώργιος Γ, Κοτζανάκης 
Παύλος I. Παπαδογιάννης 
Γεωργ. Στ, Νικηφοράκης 
Ιωάννης Κ. Φωτάκης 
Ιάκωβος Ε, Μπαντινάκης 
Κων/νος Ε, Φουντιδάκης 
Βαγγέλης Ε. Σκαρλάτος 
Εμμαν, Ν. Τρουλλινός και 
Νίκος Ε. Νοδαράκης

Οι πιο πάνω συνήλθαν στο κοινοτικό 
Γραφείο στις 24/4/1994 κι έκαναν κατανομή 
των βασικών αρμοδιοτήτων.

Πρόεδρος ανέλαβε ο Γ. Κοτζανάκης, 
γραμματέας ο Ιακ. Μπαντινάκης και Ταμίας 
ο Ν, Νοδαράκης. Επίσης καθόρισαν τον 
τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής και προ
γραμμάτισαν τις παραπέρα ενέργειές της,

Σε νέα συνεδρίαση η Επιτροπή, εξέτασε 
με προσοχή και ενέκρινε μια αξιόλογη με
λέτη και σκαρίφημα του έργου του Μελα- 
μπιανού πολύ γνωστού καλλιτέχνη Βαγγέλη 
I, Ψυλλάκη,

Ακόμα έχει προσδιοριστεί ο χώρος κατα
σκευής του Πάρκου κι αυτός είναι η περι
οχή του παλιού Φαναριού από τη Γερμανική 
Πούγκα μέχρι τον γκρεμό,

Το οικόπεδο είναι συνιδιοκτησία των κλη
ρονόμων των Αδελφών Μαμαλάκη και των 
κληρονόμων Μιχαήλ Αποστολάκη,

Οι πρώτοι, οι οποίοι και παλαιότερα έ 
χουν δείξει τη γενναιοδωρία τους και την 
αγάπη τους για το χωριό μας προσφέρο- 
ντας δωρεάν και άλλο οικόπεδο στο οποίο 
έχει κατασκευαστεί το αλσήλιο μπροστά 
στο σπίτι του αείμνηστου Βαγγέλη Μαμα
λάκη, παραχωρούν τον αναγκαίο χώρο για 
την κατασκευή του πάρκου,

Και οι κληρονόμοι Μιχαήλ Αποστολάκη 
δεν έχουν καμιά απαίτηση για τα ιδιοκτησι
ακά τους δικαιώματα στο χώρο που θα κα
ταλάβει το έργο.

Σαν περιοδικό εκφράζουμε τις ευχαριστί
ες μας σε όλους τους συνιδιοκτήτες αλλά 
πιστεύουμε ότι εκπροσωπούμε και όλους 
που αγαπούν και θέλουν την πρόοδο του 
χωριού,

Ήδη έχει γίνει η τοπογράφηση του χώ
ρου και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η 
χωροταξική μελέτη και να συναχθεί ο προ
ϋπολογισμός δαπάνης, Η ολοκλήρωση του 
έργου όπως τουλάχιστον προκύπτει απ' το 
σκαρίφημα θα απαιτήσει πολλά χρήματα. Η 
επιτροπή, βέβαια, και όσοι άλλοι εργα
στούν μαζί της θα κινηθούν να επιτύχουν 
οικονομικές ενισχύσεις από διάφορους φο
ρείς αλλά θα χρειαστούν και τις συνδρο
μές όλων μας όπως και την αμέριστη συμ

μετοχή στις εκδηλώσεις που θα γίνονται 
κατά διαστήματα για την εξεύρεση πόρων, 
Αυτά πέρα από την εξαιραγισμένη ηθική 
συμπαράστασή μας,

Όσοι θέλουν να ενισχύσουν το έργο 
μπορούν να στέλνουν τη συνδρομή τους 
στο περιοδικό μας ή στον Ταμία της Επι
τροπής Νίκο Νοδαράκη (Κριτοβουλίδου 19 
Ηράκλειο Κρήτης Τ,Κ. 71201), Με οποιοδή- 
ποτε τρόπο στέλνουν χρήματα, θα παίρ
νουν αποδείξεις ισόποσες υπογεγραμμέ
νες από αυτόν που εισέπραξε τα χρήματα 
για την επιτροπή, Αυτά προς το παρόν ελ
πίζουμε στο επόμενο τεύχος να έχουμε 
περισσότερα νέα.

ΛΕΣΧΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στην Αγ. Γαλήνη

Στις αρχές του Οκτώβρη 94, 8/10/94 έγι
ναν τα εγκαίνια της λέσχης Ολυμπιακού Π. 
Παρευρέθηκαν οι πρόεδροι από τις Λέ
σχες Χανιών, Ρεθύμνου, Ηρακλείου Αγ. Νι
κολάου,

Διοργανωτής της Λέσχης είναι ο Ελευθ, 
Παπαδογιάννης και ο Μύρως Τυροκομάκης. 
Στεγάζεται κάτω από της Ερωφίλης απένα
ντι από το Ξεν, Σέλενα,

δή από το Σπήλι, το,ν Φάνη και τον Μύρω.
Όλα σχεδόν τα παιδιά του χωριού, περ

νάνε την ώρα τους, παίζοντας ποδοσφαι- 
ράκι ή ηλεκτρονικά, κοιτάζοντας τηλεόρα
ση, ή συζητώντας ή πίνοντας αναψυκτικά, 

Ένα πραγματικό στέκι της νεολαίας,

Στην φωτογραφία από τα εγκαίνια διακρί- 
νονται οι Κ, Βλατάκης, Εύη Ζευγαδάκη, X, 
Μαυρογιώργης, Μανώλης Βογιατζάκης, Τζι- 
σκάκης, X, Ανδρεαδάκης, Γ. Κοτζανάκης,

Τον αγιασμό έκανε ο παπα Πανάγος Γι- 
ασαφάκης, που διακρίνεται με τον Λουλου-
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Μουρτζάνος και φυσικά ο πρόεδρος Λεύ
τερης Παπαδογιάννης μαζί με τους άλλους 
προέδρους, Επιθυμία είναι, αυτή η Λέσχη 
να εξελιχθεί και σε αθλητικό Σωματείο. Με 
την συνδρομή και της Κοινότητας θα μπο
ρούσαν να αγορασθούν και 2 μπασκέτες 
για να αθλούνται τα παιδιά, σε ένα μέρος 
στο λιμάνι,

4- / 1-94

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ 350 μ.

Στις αρχές του καλοκαιριού τοποθετήθη
κε μέσα στη θάλασσα αγωγός λυμάτων 
μήκους 350μ. Κατά την συζήτηση με χωρια
νούς ψαροτουφεκάδες, τα νερά έξω από 
το λιμάνι καθάρισαν, Ας ελπίσουμε ότι το 
έργο πέτυχε και δεν θα πάθει ζημιά (σπά
σει) από κάποια δυνατή φουρτούνα,

ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙΑ

Ενώ το '92 και '93 είχαμε πρωτοβρόχι στις 
15 Νοέμβρη, φέτος το '94 είχαμε στις 10 
του Οκτώβρη.

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Εκτός από το Αγρ. Ιατρείο (υπηρετεί μια 
γιατρός από την Λάρισα) από το ιατρείο 
του κ, Λεωνίδα Μπαλάσκα, άνοιξαν και δεύ
τερο ιατρείο 3 γιατροί από την Κεφαλληνία, 
Τα ονόματά τους είναι Ραλλάτος Γεράσι
μος, Ραλλάτος Χαράλαμπος, Ζαφειράκης 
Παναγιώτης. Ευχόμαστε να έχει τόσο κό
σμο, ώστε όλοι να μείνουν ευχαριστημένοι.

ΓΙΟΡΤΗ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΙΚΑΡΟΥ

Στις 29/7/94, έγιναν εκδηλώσεις στην 
πλατεία για τον Δαίδαλο και Ίκαρο. Απηγ- 
γέλθησαν ποιήματα, έπαιξε μουσική ο Ψα- 
ραντώνης, χόρεψε το συγκρότημα του 
Μαυρόκωστα, τις εκδηλώσεις κάλυψε η 
"ΚΡΗΤΗ TV",

Έτσι προβάλλεται η Αγ, Γαλήνη σαν ο τό
πος απ' όπου πέταξε ο Δαίδαλος και Ίκα
ρος,

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ, ΑΘΗΝΑΣ

Στις 15 Αυγ. έγινε η καθιερωμένη πια γιορτή της 3ης η
λικίας στο κέντρο "Πάρκο Γαλήνη". 0  κόσμος ξεπέρασε τις 
προβλέψεις και ο νέος πρόεδρος Γιάννης Φωτάκης έμεινε 
απόλυτα ικανοποιημένος από την τόσο μεγάλη προσέλευση 
και από το κέφι του κόσμου. Εκ μέρους της τρίτης ηλικίας, 
ευχαρίστησε ο Χαρ. Λινοξυλάκης.

ΕΝΑ ΘΑΥΜ Α ΣΤΙΣ ΚΑΡΙΝΕΣ

Στο φετεινό εορτασμό της Ύψωσις του 
Τίμιου Σταυρού στον καθεδρικό ναό του Τί
μιου Σταυρού της ενορίας Καρινών τη μέ
ρα της πανηγυρικής τελετής το ακάνθινο 
στεφάνι που βρισκόταν πάνω στο Σταυρό 
βλάστησε. Είχε τοποθετηθεί εις αυτήν την 
θέση την 28/4/94, δηλ. το βράδυ της Μεγά
λης Πέμπτης. Ξαφνικά και μετά πάροδο πε
ρίπου 5 μηνών, το πρωί της 14/9/94 άρχισε 
να βλαστάνει βγάζοντας πράσινο φύλλω
μα,

Από βραδύς όταν εκαθαρίζετο ο ναός, 
τίποτε δεν παρετηρήθη, όπως μαρτυρούν 
αυτόπτες μάρτυρες,

0 ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΜΑΣ
Οι πιστοί της I. Μητροπόλεως Λάμπης και Σφακίων θα πρέπει να είναι πολύ τυχεροί, διότι έχουν έναν πραγματικά άξιο 

πνευματικό πατέρα, τον επίσκοπο Ειρηναίο, Με το γαλήνιο βλέμμα του, και με τα λόγια της καρδιάς του, έχει την δύναμη 
να εμφυσήσει την ηρεμία στις ταραγμένες ψυχές. Απλός και προσηνής, πλησιάζει το λαό, Ζει και κατανοεί τα προβλήματά 
του. Δεν μένει όμως εδώ. Τα έργα του μιλούν μόνα τους. Μια επίσκεψη στο Σπήλι πείθει όλους. Το Πατριαρχικό πνευματι
κό Κέντρο ”0 Άγιος Ραφαήλ" εκτός από στολίδι είναι και μια κυψέλη, μια πνευματική όαση, που τόσο πολύ λείπει στις μέ
ρες μας. Οι επιτακτικές ανάγκες, τροφή, νερό, ένδυση, υπόδυση σχεδόν έχουν λυθεί. Μα οι πνευματικές ανάγκες, οι 
ανάγκες επικοινωνίας, δημιουργούν πολλές φορές μια κακή ποιότητα στην ψυχική ζωή και περιμένουν την λύση τους. 
Μπορεί κάποιος να είναι τέλειος γιατρός, τέλειος τεχνοκράτης μα να μην ξέρει να είναι σωστός γονιός. Να μην ξέρει να 
διαπαιδαγωγήσει το παιδί του. Σ' αυτά και σε άλλα ζητήματα το "Πνευματικό Κέντρο" διοργανώνει ομιλίες, λύνει προβλημα
τισμούς και φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους. Στις 13/11/94 η αίθουσα ήταν γεμάτη από γονείς στο "Πνευματικό Κέντρο" 
στο Σπήλι. Μίλησε ο διευθυντής κος Μαρκαντωνάκης, ο σχολ. σύμβουλος κος Περπυράκης και της 2βαθμιας κος Φωτάκης. 
Όλοι τους υπέροχοι ομιλητές, 0 σεβασμιότατος έλειπε και αργούσε. Όταν ήρθε μας απολογήθηκε το εξής συγκλονιστικό. 
Αιφνιδίως τον κάλεσαν στην Μονή Καλυμβιανής, έλειπε ο δεσπότης Μοιρών. Στο μικρό εκκλησάκι 600 χρόνων,.από το μάτι 
στην τοιχογραφία του Χριστού έτρεχαν δάκρια. Ποτέ δεν το είχε πιάσει υγρασία. Το γεγονός αυτό τον προβλημάτισε, μα 
καθησύχασε τους φόβους μας, 0  καθένας μπορεί να δώσει όποια εξήγηση θέλει. Μια πρόχειρη που μπορεί να ειπωθεί είναι 
ότι: οι άνθρωποι που ανέβηκαν απότομα οικονομικά, χωρίς να έχουν ανέβει πνευματικά δεν λογαριάζουν παναθρώπινες α
ξίες. Το "ΕΓΩ* μύρια κακά φέρνει.
Αυτό το κλάμα ίσως νάναι γι' αυτούς.

Αγ. Γαλήνη 13/11/94 
Φ.Χ.Μ.
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Πλήθος κόσμου συρρέει για να δει αυτό 
το εκπληκτικό γεγονός. Τα κανάλια μετέδω
σαν την "είδηση". Φυλλαράκια εστάλησαν 
στο χημείο του κράτους, αλλά δεν διεπι- 
στώθη η ύπαρξης νερού, παρόλο που ήταν 
πράσινα. Οι πιστοί το αποκαλούν θαύμα, οι 
άπιστοι δεν ξέρω πως.

Γεγονός όμως είναι ότι από την στιγμή 
που η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει εξη
γήσεις για κάποιο φαινόμενο, τότε αυτό εί
ναι θαύμα,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ No A
Σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρα

σκευή και ώρα 18.30' συγκεντρώθηκαν 
όλα τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβου
λίου σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία 
του Συλλόγου μας, με μοναδικό θέμα η
μερήσιας διάταξης την ίδρυση Τράπεζας 
Αίματος στο νοσοκομείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥ
ΡΟΣ,
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:

Βελουδάκης Στέλιος, Βεργαδής Μιχά- 
λης, Μαρκάκης Ηλίας, Μηναδάκης Μηνάς, 
Μηναδάκης Χρήστος, Παπαγιαννάκης Α- 
ντώνης, Τρουλλινός Γιώργος, Τσακίρης Α
πόστολος, Φωτάκης Γιάννης, Γιασαφάκης 
Κώστας, Νικηφοράκης Γιώργος και Παπα- 
δογιάννης Νίκος.
ΑΠΟΝΤΑΜΕΛΗ: Κανείς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, 
μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε 
ομόφωνα να ιδρυθεί από το Σύλλογο Αγί
ας Γαλήνης στην Αθήνα Τράπεζα Αίματος 
στο Νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός" για 
την εξυπηρέτηση των μελών του Συλλό
γου μας.

Η παραχώρηση θα γίνεται σε ασθενείς 
που θα υποδεικνύονται από το Σύλλογο 
με εντολή του Προέδρου, του Αντιπροέ
δρου και του Γενικού Γραμματέα ενερ- 
γούντες είτε από κοινού είτε ατομικά ο 
κάθε ένας, προς το Νοσοκομείο "Ερυθρός 
Σταυρός".

Αφού συζητήθηκε το θέμα, έληξε η συ
νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
20.30',

Ο ΠΡΟΕΔΡ,ΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 8,30: 1.30μμ πρωί, 

και 5μμ - 8 απόγευμα, 
ΑΡΓΙΕΣ-ΕΟΡΤΕΣ: 9-1,30μμ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ".

Το απερχόμενο Κοινοτικό Συμβούλιο θέλει να ευχαρι
στήσει όλους εσάς που τιμήσατε με την ψήφο σας τον κα
θένα από μας ξεχωριστά 12 χρόνια τώρα και όλους τους 
Αγιογαληνιώτες για την συνεργασία τους.

Εύχεται σ' ολόκληρο το νέο συμβούλιο καλή δύναμη και 
επιτυχία.

Σαν πρόεδρος θέλω να ευχαριστήσω για πρώτη φορά με 
λίγα λόγια:

Όλους τους συνεργάτες που είχα την τιμή αλλά και τη 
μεγάλη τύχη να δουλέψουμε μαζί στην Κοινότητα και να 
τους συγχαρώ δημόσια για το έργο τους.

Τους εκπροσώπους των άλλων συνδυασμών με τους ο
ποίους είχαμε άριστη συνεργασία. Τον παλιό και την νέα 
γραμματέα για την βοήθειά τους.

Τα παιδιά που σε κάθε εκδήλωση ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙ
ΣΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΣΧΟΛΙΚΗ ανιδιοτελώς και αυθόρμητα 
προσπάθησαν, κουράστηκαν, χλευάστηκαν, πολλές φορές 
κόντρα οτο ρεύμα για να τη φέρουν σε πέρας.

Αυτούς που επώνυμα και με πάθος υποστήριξαν δημό
σια ή διακριτικά την προσπάθειά μας, χωρίς κανένα συμφέ
ρον.

Αυτούς που με την κριτική, την γκρίνια τους, τις προτά
σεις τους, βοήθησαν την προσπάθεια για την Αγία Γαλήνη. 
(Αυτό που δεν κατάλαβα ποτέ είναι οι χυδαίες συκοφαντί
ες).

Το απερχόμενο συμβούλιο αισθάνεται την υποχρέωση 
να εξηγήσει τον λόγο που σε αυτές τις εκλογές κανείς δεν 
έθεσε υποψηφιότητα.

Η θέση μας πολύ πριν τελειώσει η θητεία μας, εκφρα
σμένη δημόσια με συζητήσεις, γραμμένη στο περιοδικό Α
ΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ και σε ανακοινώσεις, ήταν να γίνει ένας 
συνδυασμός για λόγους που εξηγούσαμε, (συναίνεση για να 
λυθούν τα προβλήματα - νέες αρμοδιότητες - συμβούλια 
περιοχής - προστασία επαγγελματιών κ.λπ.).

Γι' αυτό το σκοπό προσπαθήσαμε, χωρίς καμιά ηγετική 
απαίτηση.

Τελικά αφού αυτό δεν έγινε, ομόφωνα και καθαρά για 
λόγους αρχής, αποφασίσαμε να απέχουμε από αυτές τις ε
κλογές.

Βέβαια και φυσικά συμμετέχουμε στα κοινά εκτός συμ
βουλίου σε μια ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 
για ανάπτυξη - τουρισμό - ποιότητα ζωής - περιβάλλον.

Βοηθώντας την προσπάθεια της Κοινότητας ή διαφωνώ
ντας και κάνοντας γνωστές τις απόψεις μας δημόσια.

Η Αγία Γ αλήνη μας ενώνει και θα μας ενώνει όλους.
Με τιμή και εκτίμηση σε όλους εσάς

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΑΝΑΚΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Αγία Γ αλήνη 31 Δεκεμβρίου 1994 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Γ. ΚΟΤΖΑΝΑΚΗΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΟΣ ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ

Έτσι χαρακτήρησε ο τέως Πρόεδρός 
μας Γεώργιος Κοτζανάκης τις διάφορες α
νακοινώσεις μας που έχουν καταχωρηθεί 
στο Περιοδικό μας ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,

Όλες αυτές τις ανακοινώσεις που συνή
θως αναφέρονταν στην γενική καθαριότη
τα, στην έλλειψη κάδων, στις ακάθαρτες 
παραλίες, στην ηχορύπανση, στη μη καθα
ρή θάλασσα, Σταθήκαμε επανειλλημένα σ' 
αυτά τα απλά πλην όμως σοβαρά και ουσι
αστικά για τα οποία εσείς δύσπιστοι πάντα 
για τις προθέσεις μας, τα χαρακτηρήσατε 
κακόβουλα σχόλια γραμμένα σε γλώσσα ε 
παναστατικού στρατοδικείου, αγγίζοντας 
τα όρια κακίας, γραμμένα για ανταγωνιστι
κούς λόγους.

Πομπώδεις εκφράσεις που δεν αγγίζουν 
και τις προθέσεις μας, γιατί η ένταση και η 
διένεξη εμποδίζουν την ανάπτυξη μιας 
καρποφόρου συνεργασίας που θ' αποδώ
σει μελλοντικά τα αναμενόμενα από ό
λους μας αποτελέσματα. Εμείς δεν γνω
ρίζαμε ότι λέγοντας αλήθειες με αποδεί
ξεις ΣΚΟΤΩΝΟΥΜΕ.

Αν διαβάζατε λοιπόν τα περιοδικά μας 
και μάλλον για να φρεσκάρουμε λίγο την 
μνήμη μας, θα αναφερθώ ενδεικτικά σε ο
ρισμένες παρατηρήσεις μου ανατρέχο- 
ντας στα τεύχη No 23 Ιανουάριος 1992 
σελίδα 2ό που έγραψα ότι στο Μεσακό μέ
χρι τον μήνα Αύγουστο 1991 δεν υπήρχε 
κάδος απορρημάτων και ότι πεσμένοι αθά
νατοι κατελάμβαναν ένα μέρος της ίδιας 
παραλίας. Τεύχος No 19 Φεβρουάριος 1988 
σελίδα 25 ερώτημά μου που αφορούσε 
την αναμνηστική πλάκα των 100 χρόνων 
C1884-1984) της Αγίας Γαλήνης η οποία το
ποθετήθηκε τελικά από τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου μας Γεωργίου Νικηφοράκη και ε 
μένα - έξω από το κοινοτικό γραφείο - μετά 
παρέλευση Οκτώ C8) χρόνων ήτοι το 1992.

Τεύχος No 26 Ιούνιος 1993, το μήνα Αύ
γουστο 1992 για 10 περίπου μέρες δεν ά
ναβαν τα Κοινοτικά φώτα στους δρόμους 
και κανείς δεν ενόχλησε τη ΔΕΗ για την δι
ακοπή αυτή, Άναψαν μετά από παρέμβαση 
δική μας, Στο ίδιο τεύχος μετέφερα από
σπασμα από την ημερήσια εφημερίδα ΡΕ- 
ΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ που αφορούσε την ά
ναρχη δόμηση στην Αγία Γαλήνη, την έλ
λειψη βιολογικού καθαρισμού και την αμφι
βόλου αποδόσεως ΜΑΡΙΝΑ,

Μην αρνείστε κύριοι ν' αναγνωρίσετε ότι 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός να 
εκθέτει τις απόψεις του και μάλιστα όταν 
είναι ενυπόγραφες αρνητικές ή θετικές, γι
ατί υπήρξαν και τέτοιες άσχετα αν τις α
γνοήσατε,

Αν διαβάζατε τα περιοδικά μας αγαπητοί 
φίλοι Γιώργη και Παύλο θα βλέπατε τα χα

μόγελα των παιδιών του Δημοτικού Σχολεί
ου στις σελίδες του περιοδικού από 8 έως 
και 16 στο τεύχος 15-16 Δεκεμβρίου 1985,

Έχει γίνει μεταφορά των κειμένων των 
παιδιών από το περιοδικό τους της Αγίας 
Γαλήνης Σεπτέμβριος 1985.

Επίσης αναφορά γίνεται και στο τεύχος 
17 Ιούνιος 1986 στις σελίδες 12, 13 και 14 
με τον τίτλο:· ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΜΑΣ, έργο και προσπάθεια της ακούρα
στης κ. Ιωάννας Ιωαννίδου, Καθηγήτριας 
Πανεπιστημίου Ρεθύμνης, που κύριο μέλη- 
μά της πάντα είναι να δώσει μόρφωση και 
χαρά στα παιδιά του χωριού μας.

Η κ. Ιωάννα Ιωαννίδου με διάφορα δημο
σιεύματα της στο περιοδικό μας έχει εκ- 
φράσει τις ανησυχίες της και έχει κάνει 
πολλές αξιόλογες προτάσεις τόσο για τα 
παιδιά όσο και για το ίδιο το χωριό μας.

Θα μπορούσαν και οι δάσκαλοι του χω
ριού μας αν ήθελαν να συνεχίσουν την 
προβολή των παιδιών μέσα από τις στήλες 
του περιοδικού μας. Ας πάμε τώρα και 
στον Αθλητισμό. Καθιερώσαμε ανάλογη 
στήλη, αλλά δυστυχώς και εδώ καμμιά α
νταπόκριση, παρ' όλο που παρακινήσαμε 
επανειλλημένα εγγράφως τους γονείς των 
παιδιών που ασχολούνταν με τον Αθλητι
σμό να μας ενημερώσουν για τις επιδόσεις 
τους.

Δεν υποστηρίξαμε ότι τίποτα δεν άλλαξε 
και ότι τα πράγματα δεν ήταν πολύ χειρό
τερα στο παρελθόν από ότι σήμερα (αλοί- 
μονο) ή ότι δεν υπήρξε προγραμματισμός 
αναπτυξιακών έργων. Αντιθέτως σ' αυτό 
τον προγραμματισμό δώσαμε κι εμείς στο 
μέτρο του δυνατού ορισμένες πρακτικές 
προτάσεις για καλύτερη λειτουργία και επι
τάχυνση της ανάπτυξης του χωριού μας. 
Χωρίς να είμαστε συντάκτες, ανταποκρι
τές, ρεπόρτερς, όπως επιμένετε κατ' επα
νάληψη ΕΙΡΩΝΙΚΑ να μας αποκαλείτε, ορ- 
μώμενοι πάντα μόνο από πραγματικό ενδι
αφέρον για τον τόπο που γεννηθήκαμε, α
σκήσαμε κάποια κριτική κάνοντας παρέμ
βαση για την αποφυγή κάποιων κακών κατα
στάσεων που διαπιστώθηκαν και που προ- 
καλούσαν ανησυχίες.

Και για να γίνω σαφέστερος, δεν είχαμε 
αναλάβει ουδεμία υποχρέωση προβολής 
των προγραμμάτων σας, των αποφάσεων 
και των έργων σας, αφού άλλωστε ουδέ
ποτε μπήκατε στον κόπο να μας ενημερώ
σετε όχι μόνο γι' αυτά, αλλά ούτε και για τα 
κοινωνικά ακόμα που σταματήσατε την α
ποστολή τους για μεγάλο χρονικό διάστη
μα (δύο χρόνων) παρ' όλες τις παρακλή
σεις μας - τηλεφωνικές και γραπτές, Βεβαί
ως η μέχρι τότε συμβολή του Βαγγέλη Βερ- 
γαδή Γραμματέα Κοινότητας ήταν πολύτιμη
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και πλήρης στον τομέα αυτό. Εκλεγήκατε 
για να προχωρήσετε σ' ένα πλαίσιο λειτου
ργίας βασισμένο στην πρόοδο και όχι στην 
στασιμότητα. Άλλωστε εσείς μαζί με όλους 
τους άλλους επιχειρηματίες και όχι εμείς, 
είσαστε αυτοί που έχετε δρέψει τους καρ
πούς αυτής της προόδου και που πρέπει 
να γίνει μόνιμη κατεύθυνσή σας για να α
ποδώσει ένα μέλλον που θα διαγράφεται ι
διαίτερα επιτυχές,

Εμείς απλοί τουρίστες, μαζί με χιλιάδες 
άλλους ξένους και μη, επισκέπτες κάθε 
χρόνο, για λίγες μέρες, φεύγουμε έχοντας 
μια εικόνα του χωριού που αφήνουμε με τα 
όποια θετικά και αρνητικά συμπεράσματά 
μας. Κι αυτή η εικόνα που θα μεταφερθεί 
από τους ξένους επισκέπτες στις χώρες 
τους για να είναι θετική θα πρέπει να συνο
δεύεται από τις χαρακτηριστικές λέξεις ΚΑ
ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - ΗΣΥΧΙΑ και 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.

Δεν θ' ασχοληθεί ο τουρίστας με το βιο
λογικό της Αγίας Γαλήνης, με το σκέπασμα 
του ρυακιού, με το μελλοντικό κέντρο νε
ότητας, την πλακόστρωση και τ' απορρη- 
ματοφόρα. Άλλωστε για όλα αυτά γράψα
με στο περιοδικό που εσείς δεν τα διαβά
σατε.

Αδιαμφισβήτητη βέβαια η αξία όλων αυ
τών των έργων, αλλά, κατά την ταπεινή 
μου γνώμη, αυτά δεν αφορούν τους περα
στικούς τουρίστες, αλλά εσάς τους ίδιους 
που σαν μόνιμοι κάτοικοι θα πρέπει να ε 
στιάζετε πάντα το ενδιαφέρον σας στη 
βελτίωση και αναβάθμιση αυτού του τόπου 
για να έλθουν και τα προσδοκώμενα απο
τελέσματα, γιατί η δυσφήμιση από τους 
τουρίστες είναι αυτή που θα σας ΣΚΟΤΩΣΕΙ 
και όχι οι δικές μας επισημάνσεις.

Κώστας Κ. Λινοξυλόκης.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
199 4

► "ΑΓ, ΓΑΛΗΝΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ": 195
► “ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 192
Πρόεδρος εκλέγεται ο Ιωάννης Βεργαδής. 
Σύμβουλοι εκλέγονται:
Από toV πλειοψηφίσαντα Συνδυασμό του Ι
ωάννη Βεργαδή οι:

Φουντιδάκης Κων/νος 
Λουκάκη Αγγελική 
Χορλιαφάκης Ζαχαρίας 

και ένας από τους ισοψηφίσαντες: 
Ιερωνυμάκης Αντώνιος ή 
Ζαχαριουδάκης Σπύρος 

Από τον επιλαχόντα Συνδυασμό οι: 
Βασιλάκης Ιωάννης και 
Τυροκομάκης Ιωάννης

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Στις εκλογές που έγιναν στις 16 Οκτω

βρίου 1994 στην Αγία Γαλήνη για την ανά
δειξη Νομάρχη και μελών του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου του Νομού Ρεθύμνης είχαμε τα 
εξής αποτελέσματα:
Ψήφισαν: 399 Άκυρα-Λευκά: 8

Έγκυρα: 391
Έλαβαν:
α) Ο Συνδυασμός "ΡΕΘΥΜΝΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ" με υποψήφιο Νομάρχη 
τον Παρασύρη Νικόλαο: 187 ψήφους, 
β) Ο Συνδυασμός "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΑΝΑ
ΠΤΥΞΗ" με υποψήφιο Νομάρχη τον Λίτινα 
Μανώλη: 126 ψήφους,
γ) Ο Συνδυασμός "ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ" με υ
ποψήφιο Νομάρχη τον Κλάδο Γεώργιο: 40 
ψήφους.
δ) Ο Συνδυασμός "ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙ
ΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ" με υποψήφιο Νο
μάρχη τον Γρηγοράκη Μιχαήλ; 38 ψήφους.

Τελικά, Νομάρχης Ρεθύμνης εκλέχθηκε ο 
Μανώλης Λίτινας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

(το υ  Κώστα Κ. Λ ινοξυλάκη)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Στις εκλογές που έγιναν στις 16 Οκτω

βρίου 1994 για την ανάδειξη νέας Κοινοτι
κής Αρχής στην Αγιά Γαλήνη, έλαβαν 
μέρος δύο Συνδυασμοί:

α) Ο συνδυασμός "ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ - ΣΥΝΕ
ΠΕΙΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" με υποψήφιο πρόεδρο 
τον Ιωάννη Βεργαδή του Νικολάου και 

β) Ο Συνδυασμός "ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΗΜΙΟΥΡ
ΓΙΑ" με υποψήφιο Πρόεδρο τον Ιωάννη Βα- 
σιλάκη του Δημοσθένους και είχαμε τα 
εξής αποτελέσματα:
Ψήφισαν: 398 Ακυρα-Λευκά: 11

Έγκυρα: 387
Έλαβαν:

Στις πρόσφατες Δημοτικές και Κοινοτικές 
εκλογές της 16-10-1994 υπερψηφίσθηκε 
ως γνωστόν το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Ν. 
Βεργαδή, Λεπτομέρειες για τις εκλογές θα 
διαβάσετε σε άλλη στήλη,

Ο Γιάννης Βεργαδής είναι ένας έμπειρος 
Πρόεδρος γιατί διετέλεσε και πάλι για μια 
τετραετία την περίοδο 1978-1982 αν θυμά
μαι καλά,

Θέλω να πιστεύω ότι είναι γνώστης των 
προβλημάτων της Αγίας Γαλήνης και η ευ
θύνη που επωμίζεται με το νέο συμβούλιο 
είναι τεράστια και ελπίζω άτι θ' αγωνισθούν 
σκληρά για ένα καλύτερο αύριο.

Δεν έχουμε λοιπόν παρά να τους ευχη-
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θούμε πρόοδο και καλή επιτυχία στο έργο 
τους.

ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι εκλογές τελείωσαν, ο λαός απεφάνθη 
και τώρα όλα τα κόμματα στέλνουν τα α
ποτελέσματα στο χημείο του κράτους για 
να προβεϊ στις ενδεδειγμένες αναλύσεις, 
Όλοι οι Έλληνες διαμορφώθηκαν σε ανα
λυτές και σχολιαστές των αποτελεσμάτων 
και όλοι οι κομματικοί χώροι είναι πανευτυ
χείς και χαρούμενοι γιατί όπως λένε σύμ
φωνα με το εκλογικό αποτέλεσμα είναι οι 
νικητές και οι κερδισμένοι των εκλογών, 
Άλλος γιατί κέρδισε μερικές δημαρχίες και 
νομαρχίες παραπάνω και άλλος θριαμβο
λογεί γιατί δεν έχασε και πολλές και η υπο
χώρηση των ποσοστών του δεν ήταν και 
τόσο μεγάλη και συνεπώς κράτησε τις δυ
νάμεις σε ικανοποιητικά επίπεδα, Και άθελα 
αναρωτιέται κανείς, ποιος είναι ο ηττημέ- 
νος αυτών των εκλογικών αναμετρήσεων 
και μπορείς εύκολα να δώσεις μια κοινότυ
πη απάντηση, μα φυσικά ο λαός, Και αφού 
έχουμε τη λογική των αριθμών που δεν επι
δέχονται παρερμηνειών, ωστόσο αυτοί οι 
αριθμοί αριθμίζονται με τέτοιο τρόπο που 
επιτρέπει παρερμηνείες και σκόπιμες λα
θροχειρίες με μοναδικό σκοπό να εξαγά- 
γεις τα επιθυμητά αποτελέσματα, Αυτό πια 
είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελληνι
κή συλλογιστική αφού στις κάθε τόσο φοι
τητικές εκλογές η κάθε παράταξη έβγαζε 
και διαφορετικά αποτελέσματα και όλοι δι- 
ετείνοντο ότι ήσαν οι νικητές στο εκλογικό 
φοιτητικό σώμα, Λυπηρό το γεγονός όταν 
σκεφθεί κανείς ότι τα ανώτατα πανεπιστη
μιακά μας ιδρύματα βγάζουν ή πρέπει να 
βγάζουν διανοούμενους με ορθή και αντι
κειμενική κρίση και καλλιεργούν τέτοιες δη
μοκρατικές ευαισθησίες.

Οι εκλογές λοιπόν πρέπει να γίνονται πιο 
συχνά και όχι κάθε 4 χρόνια αφού και ο λα
ός χαίρεται που γίνεται κυρίαρχος και η η
μέρα αυτή είναι γιορτερή ξεδίνοντας από 
το άγχος των καθημερινών προβλημάτων 
και τα κόμματα επίσης αισθάνονται χαρά 
και αυτοπεποίθηση αφού είναι κερδισμένοι 
και τους ανοίγει η όρεξη και η επιθυμία να 
προσφέρουν περισσότερα στον τόπο.

Ας μην ξεχνάμε ότι βασικό συστατικό της 
δημοκρατίας είναι η απρόσκοπτη λειτουρ
γία των κομμάτων, Άλλωστε γι' αυτό το 
σκοπό και η συντεταγμένη πολιτεία θέσπι
σε τη γενναιόδωρη χρηματοδότηση των 
κομμάτων τα οποία είναι ή, ακριβέστερα, 
πρέπει να είναι υπέρμαχοι της διαφάνειας 
και της χρηστής διαχείρησης, Αυτό συνάδει 
με το αιώνιο σύνθημα του πόθεν έσχες το 
αιωνίως προβαλλόμενο και ουδέποτε υλο
ποιούμενο γιατί φαίνεται προσκρούει στους

ύφαλους των κομματικών κατεστημένων, 
Και όταν ακούς τον Οίστρο της νίκης, τη 
σκληρή πάλη και τον αγώνα σώμα προς 
σώμα τότε αντιλαμβάνεσαι ότι ανήκεις σε 
μια χώρα ηρώων που και ο Τσώρτσιλ ανα
γκάσθηκε να το ομολογήσει και τα μορφώ
ματα του Γκλιγκόροφ και του Μπερίσα δεν 
είναι παρά μονάχα απλές οδοντόπαστες 
όπως κατά Παγκάλου ο Αβραμόπουλος. Και 
είναι το μεγάλο θέμα της αποχής των απο- 
δημησάντων εις Κύριον που είναι ακόμα 
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλό
γους και τα λευκά και τα άκυρα τα οποία δι- 
εκδικεί η 1,7 του Νοέμβρη αόρατη σαν τον 
θεό αλλά πανταχού παρούσα. Εκλογές λοι
πόν πιο συχνά για να αισθανόμαστε ότι εί
μαστε ενεργοί πολίτες όσο για το οικονο
μικό κόστος και επιβάρυνση, τέτοια θα λέ
με τώρα,

Κόμπος Ικαρίας 25 /10/94 
Χρήστος Π. Μαυρογιώργης

ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Στα τελευταία 20 χρόνια το χωριό μας έ 

γινε χώρος έλξης στα τουριστικά γραφεία, 
που βλέποντας ένα τουριστικό παράδεισο 
να αναπτύσσεται στην Αγία Γαλήνη προ- 
σέλκυσαν, μέσα από διάφορα τουριστικά 
πακέτα, χιλιάδες τουρίστες από όλο τον 
κόσμο κάνοντας έτσι διάσημο ένα μικρό 
τόπο.

Η πελατειακή σχέση που αποκτήθηκε με 
την πάροδο του χρόνου με τους επισκέ
πτες της συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας, 
αυξανόμενη διαχρονικά, προκαλώντας μια 
μορφή οικονομικής εξάρτησης σχεδόν, α
ποκλειστικά από τον τουρισμό. Εξετάζοντας 
τις οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού 
μπορούμε να τις διακρίνουμε σε αρνητικές, 
όπως ξένα τουριστικά κυκλώματα, χωροτα
ξική και οικιστική αναρχία, κυκλοφοριακή και 
ηχητική επιβάρυνση, πολιτιστική και πολιτι
σμική υποβάθμιση, καταστροφή του περι
βάλλοντος, εγκατάλειψη της γεωργίας, 
αλιείας κ,λπ, και σε θετικές όπως αύξηση 
του εισοδήματος, καινούργιες θέσεις ερ
γασίας, ανάπτυξη της συγκοινωνίας και των 
τηλεπικοινωνιών,

Η διάρθρωση των παραπάνω επιπτώσε
ων του τουρισμού για τον καθένα μας, υ- 
πόκειται στα προσωπικά βιώματα, στις 
σκέψεις, στις ασχολίες, στις πολιτικές ιδέες 
και η αξιολόγησή τους μπορεί να είναι δι
αφορετική.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο κόσμος, 
σαγηνευμένος από την προσδοκία για ευ
μάρεια και υλική απόλαυση που φαίνετάι 
ότι εξασφαλίζει ο τουρισμός, δεν προσέχει 
τη βαθμιαία χειροτέρευση του φυσικού πε-
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ριβάλλοντος, Και όταν ακόμα γίνεται αντι
ληπτό, δεν κάνει κάτι να το αλλάξει αλλά 
ψάχνει αμέσυυς για το ποιος και πότε φταίει, 
ώστε να ρίξει τις ευθύνες του και μετά να 
εφησυχάσει. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό 
συμβαίνει στους περισσότερους από εμάς.

Εξετάζοντας τώρα γενικά την διαδικασία 
επιλογής ενός τόπου προορισμού- για δι
ακοπές, πολλοί παράγοντες διαμορφώ
νουν την τελική απόφαση. Σημαντικό ρόλο 
στην τελική απόφαση των τουριστικών τό
πων παίζουν οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις και 
η όλη εν γένει οργάνωση των μηχανισμών 
προσφοράς και ζήτησης. Ακόμα η σωστή 
παροχή υπηρεσιών σε συνδυασμό με την 
κατάλληλη υποδομή συντελεί κατά ένα με
γάλο ποσοστό στη λήψη της απόφασης, Η 
Αγία Γαλήνη με την χαρισματική ομορφιά 
που διαθέτει κατόρθωσε και έγινε χώρος 
έλξης και επιλογής πολλών ξένων τουριστι
κών πρακτόρων. Τα φθηνά πακέτα διακο
πών που προσφέρουν, ανάδειξαν το χωριό 
μας στο πιο τουριστικό χωριό της Νότιας 
Κρήτης. Σαν αποτέλεσμα αυτών των γεγο
νότων βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, αύ
ξηση της υλικής ευμάρειας και του 
ελεύθερου χρόνου, με ανάλογη αύξηση 
των ανθρώπινων αναγκών για φυσικό περι
βάλλον, για αθλητισμό, για ψυχαγωγία, για 
κοινωνικές εκδηλώσεις. Ξαφνικά νοιώθουμε 
ότι κάτι λείπει, κάτι δεν έχουμε προγραμ
ματίσει σωστά.

ΡΥΠΑΝΣΗ. Με τον καιρό συνειδητοποι
ούμε ότι τα νερά της περιοχής έχουν για 
μας καταστεί σχεδόν ακατάλληλα για κο
λύμπι. Ευελπιστούντες ότι οι φιλοξενούμε
νοι μας δε θα το καταλάβουν ή ότι μέχρι 
να το καταλάβουν εμείς θα έχουμε εξαφα
νιστεί.

Όλοι θυμόμαστε πού πρωτομάθαμε κο
λύμπι και βουτιές αλλά τώρα κανείς δεν α
φήνει το παιδί του να κολυμπήσει στο 
λιμάνι. Και όταν πηγαίνει στην Ποταμίδα κοι-_ 
τάει πρώτα αν φυσάν Βοριάδες ειδάλλως 
ούτε που το σκέφτεται γιατί ξέρει ανάμεσα 
σε τι θα κολυμπάει,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 
ή μπάσκετ είναι πλέον αναγκαίο όσο κι αν 
έντεχνα το παραβλέπουμε. Τα παιδιά δεν 
έχουν πλέον μέρος να παίξουν να τρέ- 
ξουν, να αθληθούν αφού εμποδίζονται από 
το κυκλοφοριακό χάος που για επτά μήνες 
επικρατεί στο χωριό μας, Κάποτε γινόντου- 
σαν κολυμβητικοί αγώνες με μεγάλη επιτυ
χία, κλωτσούσαμε καμιά μπάλλα που και 
που, παίζαμε τ' απογεύματα βόλλεϋ. Τώρα 
τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Τα 12 στρέμματα 
κοντά στην Ποταμίδα περιμένουν αναξιο
ποίητα χρόνια τώρα προσδοκώντας τη δη
μιουργία ενός αθλητικού συλλόγου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Η προσπάθεια 
να κτιστεί το μνημείο του Δαίδαλου και Ίκα
ρου με το μικρό θέατρο μας βρίσκει όλους

σύμφωνους, Ο χώρος έχει βρεθεί όπως και 
τα λεφτά. Περισσότερο ενδιαφέρον χρει
άζεται ώστε να υλοποιηθούν επιτέλους τα 
σχέδια.

Ας δούμε όμως λίγο το μέλλον. Μεσό-1 
γειος - Λυβικό Πέλαγος - Κόλπος Μεσσα- 
ράς -Αγία Γαλήνη. Διαβάζουμε και ακούμε 
τακτικά για τους κινδύνους που διατρέχει η 
θάλασσα από τα ατυχήματα των πετρελαι
οφόρων, από τα φυτοφάρμακα και τα τοξι- 
κά που χύνονται με τους ποταμούς, και από 
την φετινή, τελευταία ανακάλυψη των Μέ
σων Μαζικής Ενημέρωσης τα θαμμένα ή 
καταποντισμένα βαρέλια με επικίνδυνες 
χημικές ουσίες Cn.x. Σούδα). Τα σοβαρά 
προβλήματα ρύπανσης (απόβλητα), κυκλο
φορίας (παρκάρισμα σ' όλους τους δρό
μους μέχρι το λιμάνι) καταστροφής πρασί
νου και δασών (καμένες ελιές, περιουσίες, 
από τη φωτιά στη χωματερή) και υδρότο- 
πων (απομάκρυνση των ψαριών μπροστά 
από το λιμάνι ή εμείς δεν τα βλέπουμε απο 
την θολούρα), που δημιούργησε η αλόγι
στη ανάπτυξη έκαναν πολλούς από εμάς, 
ν' αναρωτηθούν αν πρέπει ν' αλλάξει η νο
οτροπία μας σχετικά με τους νόμους της 
οικονομικής ανάπτυξης, Φανταστείτε σε με
ρικά χρόνια στην απογευματινή βόλτα στο 
μώλο να βρεθείτε μπροστά σε μεγάλα κα
ράβια που θα ξεφορτώνουν εμπορεύματα, 
στις αλικές διοχετεύοντάς τα κατά μήκος 
της παραλίας από το Μεσσακό και την Πο
ταμίδα, εκεί που όλοι θα περιμέναμε να 
δούμε ιστιοπλοϊκά και κότερα. Και αυτό θα 
είναι μόνο η αρχή. Τα υπόλοιπα ο καθένας 
τα φαντάζεται μόνος του.

ΠΑΣΑΦΑΚΗΣΜ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΕΜΑΤΟ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΠΙΚΡΑ

Χρόνια έλειπε ο θείος μου στην Αμερική,
Τους είχα πεθυμήσει, μα πιο πολύ τις ξα- 

δελφούλες μου. Όταν έμαθα ότι θα έρ
θουν και πως θα μπορούσαμε να περά
σουμε όλοι μαζί, τις καλοκαιρινές διακοπές, 
στο σπίτι του παππού μου στην Ικαρία, η 
χαρά μου δεν περιγράφεται.

Όταν με πήγε ο πατέρας μου στο χωριό, 
το σπίτι ήταν γεμάτο από δικούς μου αν
θρώπους,

Η χαρά ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσω
πα όλων.

Βαφτίσαμε τα δύο μικρότερα ξαδελφάκια 
των δύο θείων μου, Πηγαίναμε κάθε μέρα 
για μπάνιο, στα κατακάθαρα νερά του "Κά
μπου". Η γιαγιά στο μαύρο τσουκάλι μαγεί
ρευε στα ξύλα, το νοστιμότατο "μαγειριό", 
Ο παππούς άρμεγε απο τις κατσίκες, και πί
ναμε το φρέσκο γάλα. Οι θείοι μου δού
λευαν σκληρά, να φτιάξουν το σπίτι. Κι ε 
μείς τα παιδιά, να παίζουμε και να τρώμε
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τα σταφύλια, τα σύκα ή την συκομαρμελά- 
δα που έφτιαχναν οι θείες μου. Ιούλιος και 
Αύγουστος, ένας παράδεισος κάτω από 
την σκιά της συκαμινιάς, μια μικρή βουλή 
απ' όλα τα κόμματα έως πολύ αργά τη νύ
κτα.

Όμως ήρθε και ο Σεπτέμβρης,,, ο μαύρος 
Σεπτέμβρης.

Οι μέρες του αποχωρισμού πλησίαζαν. 
Είναι δύσκολο να σας περιγράφω τον πόνο 
του παππού και της γιαγιάς.

Πρώτη φορά ένοιωσα, μάτια βουρκωμέ
να. Είδα τον παππού μου να γράφει ένα 
ποίημα, για τον Μίμη τον μικρότερο θείο 
μου που θα έφευγε κι αυτός πρώτη φορά 
για την Αμερική,

Έτσι θα έμεναν τελείως μόνοι, να φυλά
νε το σπίτι και να περιμένουν το γυρισμό 
των παιδιών τους.

Τη μέρα του χωρισμού, δεν θα ξεχάσω 
τα δάκρυα των συγγενών και φίλων στο 
σπίτι μας. Οι περισσότεροι μας συνόδεψαν 
στο καράβι.

Στο λιμάνι επικρατούσε μεγάλη κίνηση. 
Ήταν έτοιμο να αποπλεύσει, Οι τελευταίοι 
επιβάτες ανέβαιναν βιαστικά. Από το μεγά
φωνο ακούστηκε η ανακοίνωση του καπε
τάνιου: "Παρακαλούνται οι κύριοι επισκέ
πτες, όπως εξέλθουν. Το πλοίο εντός ολί
γου αναχωρεί". Εκατοντάδες μάτια καρφώ
θηκαν επάνω του, άλλα τόσα πλημμύρισαν 
δάκρυα, καθώς οι πονεμένες μάνες, γυναί
κες ή αδελφές έσφιγγαν στην αγκαλιά τους 
τους αγαπημένους τους, Σε λίγο άρχισε σι
γά σιγά να ξεκολλά από το μουράγιο.

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες, είχαν πιάσει 
θέση στα κάγκελα του πλοίου, Φαίνονταν 
όλοι τόσο λυπημένοι,

Καθώς το πλοίο άρχισε να απομακρύνε
ται, είδα τη γιαγιά μου να κουνάει το χέρι 
της και μου φάνηκε σαν να λέει:

"Μισεύεις για την ξενιτειά και μένω μονα
χή μου, σύρε παιδί μου στο καλό και σύρε 
στην ευχή μου".

Εκατοντάδες καθρεπτάκια, έστελναν σι- 
νιάλο, καθώς το πλοίο προχωρούσε ξυστά 
στο ακρογιάλι. Είναι μια συνήθεια των Ικαρι- 
ωτών, που έχουν πολλούς ξενιτεμένους και 
πολλούς ναυτικούς. Τώρα που τα γράφω, 
νοιώθω την ίδια εκείνη συγκίνηση.

Ας μην είναι θεέ μου μακρύς ο δρόμος 
της ξενιτειάς, Κάποια μέρα, όσο'πιο σύντο
μα γίνεται ένα άλλο καράβι, ας φέρει πάλι 
πίσω στο μικρό μας λιμάνι, στο λιμάνι της 
χαράς, όλους αυτούς που έφυγαν,

Τότε δεν θα υπάρχουν δάκρυα, δεν θα 
ακούονται αναστεναγμοί. Θα αντηχούν γύ
ρω τραγούδια και χαρές και γέλια θα γεμί
ζουν το λιμάνι.

Αγ, Γαλήνη 15/9/1994 
Χρηστός Φ. Μαυρογιώργης.

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ME TON JACK WHITTEN:

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ TOY JACK

Ένα αυγουστιάτικο πρωινό βρήκα την ευ
καιρία να πάρω την παρακάτω συνέντευξη 
από τον Jack που είχαμε προγραμματίσει 
για το περιοδικό, Μαζί του, πάντα και η Μα
ρία,

-Jack, πότε συνάντησες για πρώτη φορά 
το Ελληνικό στοιχείο;

-Όταν γνώρισα τη Μαρία.
-Εννοείς, δεν είχες ποτέ πριν σκεφτεί 

την Ελλάδα;
-Και βέβαια, κατά την διάρκεια των σπου

δών μου, μελετώντας φιλοσοφία, ιστορία 
και ιστορία τέχνης και επειδή είμαι καλλιτέ
χνης. Αλλά η προσωπική γνωριμία με την 
Μαρία Στάικου στην Σχολή Καλών Τεχνών 
το 1963 ήταν αυτό που θα χαρακτήριζα ως 
το κύριο Ελληνικό στοιχείο που με έφερε 
ουσιαστικά στην Ελλάδα, Η Μαρία είναι Ελ- 
ληνοαμερικανίδα και οι γονείς της είναι 
από το χωριό Κοσμάς στην Πελοπόννησο.

-Τι ήταν όμως αυτό που σας έφερε στην 
Αγία Γαλήνη;

-Ένα όνειρο τρεις μέρες πριν από το 
πρώτο μας ταξίδι στην Ελλάδα, το καλοκαί
ρι του 1969. Ήταν ένα δέντρο, τα κλαδιά 
του ήταν κομμένα, κι όμως ήταν καλά ριζω
μένο στη γή„, και το όνειρο μου έλεγε ότι 
κάπου στην Ελλάδα θα έβρισκα αυτό το 
δέντρο και τότε θα έπρεπε να μείνω εκεί 
και να το σκαλίσω, να το κάνω γλυπτό έργο 
τέχνης. Ένα δυνατό όνειρο, απ' αυτά που 
σε κάνουν να ιδρώνεις, Έτσι ξύπνησα τη 
Μαρία το πρωί, της είπα το όνειρο και ότι 
θα έπαιρνα τα σύνεργά μου στην Ελλάδα 
για να σκαλίσω το δέντρο όταν το βρω.

Πήγαμε στην Αθήνα και μείναμε σ' ένα 
ξενοδοχείο στην Πλάκα μερικές εβδομά
δες. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να δούμε ό
λους τους γνωστούς αρχαιολογικούς χώ
ρους και τα μουσεία, Ταξιδέψαμε και στην 
Πελοπόννησο και στους Δελφούς. Ήθελα 
πολύ να πάω στους Δελφούς, είχα διαβά; 
σει πολλά για τον ιερό αυτό χώρο των Αρ
χαίων Ελλήνων, το μαντείο των Δελφών και 
τον Ηνίοχο, το πιό πολύτιμο για μένα γλυ
πτό έργο. Παντού έψαχνα το γυμνό κορμό 
αυτού του δέντρου. Οπωσδήποτε θέλαμε 
να επισκευτούμε και ένα νησί. Το νησί έτυ- 
χε να είναι η Κρήτη. Όταν φτάσαμε στο Η
ράκλειο, πήγαμε στην Τουριστική Αστυνο
μία και ρωτήσαμε που μπορούσαμε να 
βρούμε ένα ήσυχο παραθαλάσσιο χωρι- 
ουδάκι. Μας έστειλαν στην Αγία Γαλήνη.

Όταν το λεωφορείο άρχισε να παίρνει 
τις στροφές σε χωματόδρομους, να ανε
βαίνει η σκόνη και να φυσά βοριάς, δυσκο
λεύοντας ακόμη περισσότερο τη διαδρο
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μή, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι αυτή η ε 
πιλογή μας ήταν ένα τρομερό λάθος - νο
μίζαμε ότι πλησιάζαμε "στην άκρη του 
κόσμου", Ο αέρας ήταν άγριος εκείνη την 
ημέρα. Πάντως, το τοπίο ήταν φανταστικό. 
Ποτέ πριν στη ζωή μου δεν είχα δει τέτοια 
συγκλονιστικά μέρη σαν εκείνα, καθώς δια
σχίζαμε τη Μεσσαρά, κι ο Ψηλορείτης στο 
βάθος με τη σπηλιά όπου γαλουχήθηκε ο 
Δίας,

Στο λεωφορείο ήταν κι ένας Μελαμπι- 
ανός, ο Ιωάννης Μιχελακάκης (Βρακάκης). 
Μιλούσε Ελληνικά με τη Μαρία και μας σύ
στησε ένα καλό μέρος να μείνουμε, "δεν 
είναι ακριβό", μας είπε, κι όταν φτάσαμε 
στο χωριό, επιτέλους, μας πήγε στο ξενο
δοχείο Λιβύη. Εκείνη την εποχή βρήκαμε 
δωμάτιο με 25 δραχμές τη νύχτα. Τότε το 
δολλάριο ήταν 30 δραχμές, Απίστευτο!

Κατεβήκαμε, λοιπόν από το λεωφορείο 
στην πλατεία του χωριού στο λιμάνι, και - 
να το δέντρο μπροστά μου, ακριβώς όπως 
το είδα στο όνειρό μου. Ήταν η πιο συγκι
νητική εμπειρία,,, να ονειρευτώ το δέντρο 
στην Νέα Υόρκη, να ταξιδέψω σε διάφορα 
μέρη στην Ελλάδα, να βρεθώ στην Κρήτη, 
να κάνω αυτό το απερίγραπτο ταξίδι με το 
λεωφορείο, να κατέβω στην πλατεία και να 
δω το δέντρο, Τώρα ήξερα ότι φτάσαμε 
στον προορισμό μας,

(Μαρία), Αν θυμάμαι καλά, το πρώτο άτο
μο που μιλήσαμε ήταν ο ψηλός ψαράς, ο 
Γιώργος, ο αδελφός του Μιλτιάδη που ήταν 
πολύ ήσυχος άνθρωπος, Αυτός μας πήγε 
στο καφενείο Μαρίνος, που τώρα ονομάζε
ται Tatso Mondo, Στην παραλία, την επόμε
νη μέρα, συναντήσαμε το Γιάννη και την 
Κατίνα - τον παππού και τη γιαγιά του Γιάν
νη Μπαγιαρτάκη - ήταν θαυμάσιοι άνθρω
ποι, Μας χαλούσαν για φαγητό κάθε φορά 
και,.,

(Jack) - ο Χαράλαμπος και η Λουκία, Αυ
τό που μου φαινόταν παράξενο ήταν ότι 
αυτοί οι άνθρωποι μας χαλούσαν να φάμε, 
να πιούμε μαζί τους, μας δίνανε αυγά, χόρ
τα - ήταν πολύ φιλόξενοι,

- Πότε άρχισες να σκαλίζεις τον κορμό;
-Έπρεπε πρώτα να εξηγήσω σε κάποιον 

ότι ήθελα να αρχίσω να σκαλίζω το δέντρο, 
Υπήρχε ένας τέτοιος άνθρωπος, ο Στρα- 
τής. Αν ήθελα να πω ότι έχω ένα παππού 
εδώ στην Αγία Γαλήνη, αυτός ήταν η προ
σωποποίησή του, Ήταν ένας άνθρωπος, 
που ότι έφτιαχνε ήθελε να είναι τέλειο. 
Ήταν ο ίδιος τεχνίτης, ήταν χειροτέχνης, Ο 
Στρατής δούλευε το ξύλο, έφτιαχνε ντου
λάπια, έπιπλα, αυτό ήταν το επάγγελμά 
του,

(Μαρία) - Έφτιαχνε άψογα έπιπλα.
(Jack) - Έτσι προσπαθήσαμε να εξηγή

σουμε στο Στρατή ότι ήθελα να σκαλίσω 
το δέντρο. Στην αρχή δυσκολεύτηκα, Νόμι
σε ότι ήθελα να κόψω το δέντρο, Γι' αυτό,

για να του δείξω τι θέλω να κάνω, ανέβηκα 
στο βουνό και βρήκα ένα κλαδί ελιάς, Κά- 
θησα κάτω από ένα δέντρο και άρχισα να 
φτιάχνω το πρώτο ξυλόγλυπτο μου. Τότε ό
ταν οι άνθρωποι είδαν τι έφτιαχνα,

(Μαρία) - άρχισαν να ρωτούν "τι είναι αυ
τό; τι φτιάχνεις; γιατί το κάνεις αυτό;"

(Jack) - Ο Στρατής κατάλαβε τι ήθελα και 
αμέσως προσφέρθηκε να με βοηθήσει όσο 
μπορούσε να πραγματοποιήσω το στόχο 
μου, Τότε έβγαλα τα σύνεργά μου και 
στρώθηκα στη δουλειά. Κάθε πρωί που πή
γαινα στη δουλειά μου, μαζεύονταν κό
σμος και μου έκανε ένα σωρό ερωτήσεις.

(Μαρία) - Το καφενείο σέρβιρε ρακή και 
αναψυκτικά όλη μέρα,

(Jack) - Μπορείς εύκολα να φανταστείς 
τι γινόταν εκεί κάτω, Ήταν η πρώτη φορά 
που πίναμε ρακή και συνάμα προσπαθούσα 
να δουλέψω, που οι ρακές παίρναν και δί- 
ναν, καθώς χρησιμοποιούσα αιχμηρά εργα
λεία, Σίγουρα δεν ήταν ο κατάλληλος τρό
πος εργασίας, αλλά είχε γούστο. Και είχα 
πάντα παιδιά γύρω μου. Ήταν μια πρωτό
γνωρη εμπειρία,

Προσδιόρισα το θέμα στο δέντρο: ένα 
ψαροχώρι, Τα κύματα συμβολίζουν τη θά
λασσα, Το κεφάλι είναι ενός ψαρά, στραμ
μένο προς τη θάλασσα, 'υπάρχει και ένα 
χταπόδι σκαλισμένο και στη κορυφή ένα 
ψάρι με την ουρά του προς τα πάνω, ένα 
είδος θαλάσσιας θεότητας, ο τρόπος που 
εγώ τη φαντάζομαι και κάπου στο πλάι, 
σκάλισα κάτι που τότε κανείς δε μπορούσε 
να καταλάβει. Μόνο ένας γέρος με πλησί
ασε και είπε ότι ήξερε τι έκανα αλλά μου 
ζήτησε και να του εξηγήσω για να σιγου
ρευτεί. Ήταν ένα σκαλισμένο χέρι που έκα- 
μνε τη χειρονομία με το σύμβολο V της 
νίκης - θα πρέπει να θυμάσαι ότι τότε ήταν 
η περίοδος της Χούντας, κι έτσι τοποθέτη
σα εκεί το σύμβολο αυτό της ελευθερίας. 
Τότε ο ασπρομάλλης γέρος είπε, "καταλα
βαίνω",

Βέβαια ήξερα τι συνέβαινε στην Ελλάδα 
εκείνη την εποχή και ανησυχούσα.

Έτσι ο συμβολισμός μέσα από το γλυπτό 
ήταν ένα δώρο για το χωριό. Θυμάμαι που 
ο Στρατής με πείραζε λέγοντάς μου να βά
λω την υπογραφή μου.

Σκάλισα τ' όνομά μου κάπου. Αυτό που μ' 
ενδιέφερε ήταν ο συμβολισμός, το μήνυμα 
που ήθελα να αφήσω. Ο Στρατής έκτισε 
γύρω γύρω ένα τοιχάκι με τσιμέντο και από 
τότε λάδωνε το ξύλο κάθε χρόνο, το φρό
ντιζε πάντα. Πέρσι τα παιδιά που έπαιζαν 
ποδόσφαιρο έριξαν ένα κομμάτι από το 
πάνω μέρος αλλά κατάφερα να το διορ
θώσω, Νομίζω ότι είναι κάτι που οι άνθρω
ποι εκτιμούν, ένα κομμάτι ιστορία. Το βλέ
πω σαν ένα κομμάτι του χωριού, ένα παρα
δοσιακό στοιχείο. Το γλυπτό αυτό φαίνεται 
να σημάδεψε την αρχή του τουρισμού,
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(Μαρία) - Τότε βέβαια δεν περιμέναμε να 
ζήσουμε τόσα χρόνια εδώ,

- Έχοντας ζήσα την εμπειρία της Κρήτης 
όλα αυτά τα χρόνια, θα μπορούσατε να 
πείτε τι σημαίνει η Κρήτη για σας;

(Jack) - Η ερώτηση είναι περίπλοκη. Ο 
μόνος λόγος που επιστρέφουμε στην Κρή
τη είναι οι άνθρωποι, Οι άνθρωποι που 
πρωτογνωρίσαμε στην Γαλήνη.

Ανθρωποι όπως η Λουκία, ο Χαράλα
μπος, ο Στρατής, η Σταματίνα, ο Γιάννης κι 
η Κατερίνα, αλλά και οι νεώτεροι φίλοι μας. 
Έτσι το κλειδί για την επιστροφή ήταν ο κό
σμος της Αγίας Γαλήνης. Και οι δύο μας εί
χαμε εντυπωσιαστεί που βρήκαμε τέτοιους 
ανθρώπους. Πρέπει να παραδεχτώ, ως 
μαύρος Αμερικανός, πως μου έκανε εντύ
πωση ότι το χρώμα του ανθρώπου δεν σή- 
μαινε διαφορά. Ήταν ένα ζωογόνο 
συναίσθημα να βρίσκομαι σε ένα τόπο ό
που δεν αντιμετώπιζα φυλετικές διαφορές. 
Ακόμη και σήμερα μου κάνει εντύπωση - αν 
και εδώ οι άνθρωποι δεν ήταν εξοικιωμένοι 
με τους μαύρους.

(Μαρία) - Κάποιος μου είπε, "Ξέρεις, ανα
ρωτηθήκαμε γιατί μια καλή και όμορφη κο
πέλα σαν του λόγου σου πήρε ένα μαύρο", 
αλλά όταν γνώρισαν καλύτερα τον Jack 
κατάλαβαν. Έτσι ο Jack είχε τη δυνατότητα 
να θέσει τα δικά του όρια εδώ όπου δεν υ
πήρχε τόση προκατάληψη όπως σε άλλα 
μέρη,

Αλλά ας επιστρέφουμε στην ερώτηση, τι 
σημαίνει η Κρήτη για μένα. Η ερώτηση δεν 
είναι απλή.

Είμαι 25 χρόνια καθηγητής Καλών Τε
χνών. Επομένως, έχω μεγάλη εμπειρία στις 
τέχνες. Η τέχνη έρχεται από παντού, οποι
αδήποτε ώρα, από τα πιο απίθανα μέρη.,.

- Και από τη Γαλήνη.
-Από ανθρώπους που δεν περιμένεις, 

από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Γνώρισα 
ανθρώπους που ασχολήθηκαν με την τέ
χνη γιατί ήταν παιδιά καλλιτεχνών, άλλους 
που ήταν πάρα πολύ πλούσιοι - δεν είναι 
τα λεφτά. Άνθρωποι που προέρχονται από 
φτωχές οικογένειες, μικροαστοί, αστοί, άλ
λοι γεννιούνται καλλιτέχνες, άλλοι βρί
σκουν την τέχνη σε μεγαλύτερη ηλικία, 
άλλοι την ανακαλύπτουν, είναι κι αυτοί που 
λένε "θα θέλαμε να λέγαμε ότι γεννηθήκα
με καλλιτέχνες".

Το να είσαι καλλιτέχνης είναι το πιό πα
ράξενο πράγμα. Μερικοί λένε, ότι γίνεσαι 
καλλιτέχνης από μια (εσωτερική) ανάγκη. 
Το άτομο νοιώθει την ανάγκη να φτιάξει 
πράγματα, αναζητεί το νόημα της ψυχής, ή 
το νόημα της ύπαρξής του. Λέω στους φοι
τητές και στους γονείς που πληρώνουν τα 
δίδακτρα, "αν το .παιδί δεν αισθάνεται την 
ανάγκη να εκφραστεί καλλιτεχνικά, ας κάνει 
κάτι άλλο, ας γίνει δικηγόρος, μαθηματικός, 
γιατρός, μόδιστρος... όλα αυτά είναι αξι

όλογα επαγγέλματα.
- Ξέρεις τι σημαίνει η λέξη artist στα Ελ

ληνικά;
- Το έμαθα την πρώτη χρονιά που ήρθα, 

πιθανόν να ήταν μια από τις πρώτες λέξεις 
που έμαθα στα Ελληνικά από την εμπειρία 
μου με το δέντρο. Η λέξη ζωγράφος ήταν 
μια λέξη που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι 
όταν παρακολουθούσαν τι έκαμνα, και κά
ποιος μου είπε ότι αυτό που κάνω είναι ζω
γραφική, δηλαδή γράφω πάνω σ' αυτό το 
πράγμα (το ξύλο) ζωή, έτσι δεν είναι;

- Ναι.
- Αυτή η λέξη μου έκανε μεγάλη εντύ

πωση.
- Αλλά είναι και η λέξη καλλιτέχνης με 

ευρύτερη έννοια,
- Αυτή τη λέξη μου την έμαθε ο Στρατής. 

Και κάτι άλλο που έμαθα πολύ γρήγορα 
εδώ είναι ότι αν μπορείς να κάνεις κάτι με 
τα χέρια σου, αν είσαι κάποιος που μπορεί 
να φτιάξει κάτι, τότε είσαι άξιος σεβασμού,..

Ξέρεις τι αποκάλυψη ήταν για μένα να 
καταλαβαίνω τις λέξεις που χρησιμοποι
ούμε, αναγνωρίζοντας την προέλευσή 
τους. Είναι πάντα μια εμπειρία. Θα αναφέ
ρω μια εμπειρία που είχα με τη λέξη αισθη
τική, αυτή την εμπειρία την αναφέρω όταν 
μου παίρνουν συνέντευξη στην Αμερική. .

Την πρώτη φορά που πήγαμε στον Ψη
λορείτη. Φύγαμε από την Αγία Γαλήνη, πή
γαμε στη Νίθαυρη όπου μας περίμενε ο 
οδηγός με δύο γαϊδουράκια για να μας α
νεβάσει στην κορυφή. Η ανάβαση άρχισε 
τα χαράματα. Φτάσαμε στην περιοχή, κο
ντά στην κορυφή, όπου τελειώνουν τα δέ
ντρα και αρχίζουν τα βράχια, αργά το 
απόγευμα.

Απ' εκεί μπορούσες να δεις σχεδόν ολό
κληρη την Κρήτη. Ο ήλιος έδυε, τα χρώμα
τα στον ουρανό ήταν πολύ έντονα, Ο 
οδηγός που είχαμε, είχε πολεμήσει στην α
ντίσταση πάνω σέ κείνα τα βουνά και ήταν 
βοσκός σε κείνα τα μέρη, γνώριζε κάθε 
βράχο, μας έδειχνε τοποθεσίες όπου κρυ
βόταν όταν ήταν νέος στις ενέδρες. Έδει
χνε ένα βράχο και έλεγε: Ακριβώς εκεί! Εκεί 
τους τσακώσαμε, Έδειχνε μέρη στους γύ
ρω λόφους όπου σκοτώθηκαν σύντροφοί 
του στον αγώνα. Ήταν σκληρά και βίαια ε 
κεί πάνω. Οι βοσκοί μού έκαναν φοβερή ε 
ντύπωση. Το σώμα μου με δυσκολία άντεχε 
την ταλαιπωρία αυτής της ανάβασης. 
Ήμουν εξουθενωμένος. Αντάμωνα αυτούς 
τους βοσκούς που με τη μεγαλύτερη άνε
ση πηδούσαν από βράχο σε βράχο σαν α
γριοκάτσικα, ενώ εγώ ανάσαινα με δυ
σκολία πασχίζοντας να ακολουθήσω το γέ
ρο οδηγό μας.

Όλοι ήμασταν συγκινημένοι, εγώ, οι φίλοι 
μου ακόμη και ο γέρο-οδηγός μας. Ήταν η 
ώρα του λυκόφωτου, ακριβώς πριν πέσει η 
νύχτα, και έβλεπε ότι ήμασταν συνεπαρμέ-
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νοι από το θέαμα. Ήταν δραματικό. Οι απο
χρώσεις ήταν σαν τυρκουάζ, και ρόδινες, 
μαντζέντα και έντονα μπλέ. Αυτός ο Κρητι
κός, τον θυμάμαι ν' απλώνει το χέρι του και 
να κραυγάζει - δεν καταλάβαινα όλα αυτά 
που έλεγε, αλλά η Μαρία με βοηθούσε να 
καταλάβω-.

Έλεγε "ωραία, ωραία, πολύ ωραία, αυτό 
το τοπίο, αυτή η γη, αυτή είναι η Κρήτη. 
Ήταν τόσο ενθουσιασμένος με τα χέρια 
του απλωμένα. Κατάλαβα ότι ο άνθρωπος 
αυτός ζούσε εκείνη τη στιγμή μια αισθητική 
εμπειρία. Αμέσως μετά, όταν ξαναπήρε α
νάσα, άλλαξε η έκφρασή του και είπε, 
"μπορώ να σκοτώσω γι' αυτό", Τότε κατά
λαβα ότι η πολιτική πηγάζει από την αισθη
τική. Αν κάποιος αγαπά κάτι, αν κάποιος 
έχει την αίσθηση της ανακάλυψης της ο
μορφιάς, τότε αμέσως την προστατεύει και 
ετοιμάζεται να κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για 
να την κρατήσει και λέει, "θα σκοτώσω γι' 
αυτό", Ήταν μια πραγματικά όμορφη εμπει
ρία, μού έδωσε να καταλάβω ότι η αισθητι
κή γεννιέται από το συναίσθημα, απλά από 
το πως αισθάνεσαι κάτι.,.

- Γνωρίζας τι σημαίνει η λέξη light στα 
Ελληνικά;

- Φως, μια ακόμη καταπληκτική λέξη,
- Φωτοτυπία μπορεί να σημαίνει, τυπώνω 

το φως.
- Ακριβώς αυτή η περιγραφή της λέξης 

είναι μια ωραία εξήγηση για το τι κάνω ως 
καλλιτέχνης. Η τέχνη μου είναι αφηρημένη. 
Φως είναι το κλειδί στην τέχνη μου. Μπορώ 
να αποτυπώσω το φως... Μπορώ να κόψω 
το φως, Μπορώ να διαπλάσω το φως. Μπο
ρώ να κάνω το φως ανάγλυφο, μπορώ να 
χωρίσω σε φύλλα/ελασματοποιήσω το 
φως. Στη μέση της σφαίρας του, το φως γί
νεται κάτι που μπορεί να το επεξεργαστεί 
κανείς ως υλικό, μπορώ να το συμπιέσω. Α
κόμη και επιστήμονες έχουν ανακαλύψει 
σήμερα ότι συγκεντρώνοντας και συμπι
έζοντας το φως αποκτούμε μια δέσμη λέι
ζερ, γίνεται ένα από τα πιο ισχυρά μέσα 
για ποικίλες χρήσεις. Δυστυχώς τώρα χρη
σιμοποιείται και για καταστροφικούς σκο
πούς, για τον πόλεμο των άστρων, και 
γενικά για κανούργια όπλα,

Αλλά υπάρχει και η πνευματική όψη του 
φωτός, Κι εγώ εργάζομαι με τη δύναμη που 
εκπέμπει αυτό το φως. Τώρα έχεις μια γεύ
ση από το πόσο πολύπλοκη είναι η ερώτη
σή σου. Αν ρωτούσες οποιοδήποτε ξένο 
καλλιτέχνη που έχει επισκευτεί την Ελλάδα 
για την εμπειρία του εδώ, και την συγκέ
ντρωνε σε μια λέξη. Θα έλεγε Φως,..

- Ποιά θα ήταν η συμβουλή σου στη νεο
λαία της Αγίας Γαλήνης;

Δώσε τους ένα σύνθημα.
- Έφτιαξα ένα γλυπτό για τα Ελληνόπαιδα 

και ειδικά για τα παιδιά της Αγίας Γαλήνης. 
Στη μέση του γλυπτού έχω σκαλίσει μια

κόγχη, Εκεί έχω τοποθετήσει ένα χειρόγρα
φο που προστατεύεται πίσω απ' ένα φινι
στρίνι,

Γ ράφει:
"Χρησιμοποιώντας τα κόκκαλα από το 

παρελθόν μπορούμε να καταλάβουμε το 
παρόν και να προβλέψουμε το μέλλον".

Αντλείς από το παρελθόν. Το κατανοείς 
αλλά δεν θέλεις να παγιδευτείς στο πα
ρελθόν. Μαθαίνεις απ' αυτό και το αξιοποι- 
είς, Είναι μια πρώτη ύλη. Κληρονομούμε, 
διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τη μνήμη, 
την ιστορία μας. Δεν τη λησμονούμε, δεν 
παγιδευόμαστε σ' αυτή, αλλά τη μετουσιώ- 
νσυμε σε νέες δημιουργίες.

Ιωάννα Ιωαννίδου
συνέντευξη, μετάφραση και διασκευή,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (Αγ, Γαλήνη) 
ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ (Αγ. Κήρυκος) & 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Δύο πορείες, δύο μεγάλοι σταθμοί του 
ανθρώπου.

Δαίδαλος και Ίκαρος οι πρώτοι κατακτη- 
τές των αιθέρων.

Αρμστρονγκ, Ολντριν, οι πρώτοι καταχτη
τές της Σελήνης.

Τέσσερις χιλιάδες χρόνια πριν, η πρώτη 
πορεία,

Είκοσι πέντε ΜΟΝΟ χρόνια, η δεύτερη.
Στις 20/7/94 έκλεισαν 25 χρόνια από την 

κατάχτηση της Σελήνης,

Από την Κρήτη στην Ικαρία

Ήταν Κυριακή 20/7/1909, όλος ο κόσμος, 
είτε από το ραδιόφωνο, είτε από, τις τηλε
οράσεις (δεν υπήρχαν πολλές τότε) παρα
κολουθούσε λεπτό προς λεπτό, με 
κομμένη την ανάσα, την πορεία της Σελη
νακάτου να προσεληνωθεί, με τους δύο α
στροναύτες, Ο τρίτος αστροναύτης Κολινς 
είχε μείνει στο διαστημόπλοιο "APOLLO 11" 
κι έκανε περιφορές γύρω από το φεγγάρι. 
Ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο, και δεν χορ
ταίναμε ν' ακούμε τον καθηγητή· της φυσι
κής να μας εξηγεί, πόση ταχύτητα χρειά
ζεται ο άνθρωπος για να σπάσει το φράγμα
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της βαρύτητας, με πόση περισσότερη θέ
λει για να ξεφύγει από την έλξη της γης. Ο 
εκφωνητής μας έλεγε ότι το διαστημόπλοιο 
ανέπτυσσε ταχύτητα 40 χιλιόμ. το δευτε
ρόλεπτο.

Τόσο ήταν το μήκος του νησιού μου (Ικα
ρία), Δεν μπορούσαμε να συλλάβουμε τέ
τοια τρομακτική ταχύτητα.

Η γενιά μου ήταν 
τυχερή, διότι ζήσα- 
με, όπως θα ζούσε 
κάποιος την εθνική 
Ελλάδας στον τελι
κό με την Βραζιλία, κι 
ακόμα παραπάνω τη 
μεγάλη αγωνία της 
προσεδάφισης. Τώ
ρα όταν βλέπεις 
στο βίντεο, τον Αρμ- 
στρονγκ να κατεβαί
νει, με κείνη τη βα- 

| ριά στολή, ένα ένα
Νιηλ Αρμοτρονγκ τα σκαλοπάτια και

στο φεγγάρι να κάνει το ΠΡΩΤΟ
ΒΗΜΑ δε νοιώθεις

σχεδόν τίποτα. Ξέρεις το αποτέλεσμα. Θα 
κάνει και το δεύτερο βήμα,

Εκείνη όμως την ημέρα 20/7/09, όταν 
πατούσε το πόδι του στο φεγγάρι, αργά 
αργά, είχαμε την αγωνία άραγε θα βουλι
άξει στην έρημο της Σελήνης;

Κι όταν σταθεροποιήθηκε, πάτησε και το 
δεύτερο πόδι, η συγκίνηση ήταν ΜΟΝΑΔΙ
ΚΗ, η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ της ανθρωπότητας σ' 
όλο της το μεγαλείο.

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΝΑ 
ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΛΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, 

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα αντη
χούν στ' αυτιά μου, αυτά τα λόγια, του Νηλ 
Αρμοτρονγκ, που το όνομά του θα μείνει 
για πάντα στην ιστορία.

Σ' αυτόν έπεσε ο κλήρος να πατήσει 
πρώτος στην επιφάνεια ενός πλανήτη που 
για χιλιάδες χρόνια λατρευόταν σε ναούς, 
υμνούνταν σε ποιήματα και τραγούδια και 
απεικονιζόταν σε ζωγραφιές ως η πιο ω
ραία και η πιο φιλική στον άνθρωπο "σημα
δούρα" του ουρανίου θόλου,

Στη γενιά μου έλαχε, να ζήσει αυτήν την 
συναρπαστική εβδομάδα. Και από τις 18 Ι
ουλίου, όταν η τηλεόραση έδειξε την εκτό
ξευση των 3 αστροναυτών μέσα στο "APO
LLO 11" με τον κατάλευκο τεράστιο πύραυ
λο να πυροδοτείται μέχρι την προσελήνω- 
ση και μετά την προσθαλάσσωση, αν θυ
μάμαι καλά στον Ειρηνικό ωκεανό. Πρόε
δρος της Αμερικής ήταν ο Νίξον και πατέ
ρας των πυραύλων εθεωρείτο ο φον 
Μπράουν,

Ο Ιούλιος Βερν 100 χρόνια πριν απ' αυτό 
το επίτευγμα είχε προβλέψει αυτό το ταξί
δι, και έπεσε λίγες ώρες έξω, για τον χρό
νο της διαδρομής, όταν έγραφε το περίφη

μο μυθιστόρημα "Από τη Γη στη Σελήνη".
Παρά την κατάχτησή της θα βρίσκεται 

πάντα εκεί που ξέρουμε με τις φάσεις, τη 
γοητεία και τη λάμψη της να φωτίζει τις επι
θυμίες, τους φόβους και τα όνειρά μας,

Αγ. Γαλήνη 5/11/994 
Φάνης X. Μαυρογιώργης

* ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ *
Είχα μεγάλη όρεξη νάρθω στο σύλλογό σας 
Μέρες αξέχαστες καλές, πέρασα στο χωριό σας.

Που τότεσας τον τουρισμό πολλοί δεν τον γνώριζαν 
το ξένο απού το χωριανό, δεν τόνε ξεχώριζαν

Ήταν η φιλοξένια θρησκεία στους ανθρώπους 
πάντα συνοδευότανε με τσευγενείς τους τρόπους.

Σαν έβλεπαν περαστικό, για μας τονέ ρωτούσαν 
Άξιζεν, γή, δεν άξιζε, τονέ φιλοξενούσαν

Τα σάρωσεν ο τουρισμός, πόφελος πάντα δίδει 
Μα τα παλειά μας έθιμα, μείναν εις το σκοτίδι

Εγώ δίδω μια συμβουλή, γυρίστε στα ωραία 
Να σμίγετε οι χωριανοί να κάνετε παρέα.

Να λέτε τσί ιστορίες σας τα νάκλια του χωριού σας 
οι τόποι των παππούδω σας νάναι πάντα στο νού σας

Εγώ μια γνώμ' εξέφρασα και όποιος θέλει ας κρίνει 
Αγάλματα παλιών θεών, θα κάμ' αγία Γαλήνη

0 Δαίδαλος κι ο Ίκαρος, αν γίνει στο χωριό σας 
πολύ θάναι το όφελος στον τόπο, το δικό σας

Σκεφτείτε πως δεν έγινε, ποτέ σ' όλη τη Κρήτη 
θα τους θαυμάζ' από ψηλά, κι ο γέρο Ψηλορείτης

Ένας μαγνήτης θα γενεί, σ' όλην την οικουμένη 
και θάρχονται να τους θωρούν και Έλληνες και ξένοι

Όσα και να ξοδέψετε, πίσω θαρθούνε πάλι 
η πόλις σας η ξακουστή, πρώτη θάναι στα κάλλη,

Εύχομ' υγεία και χαρά, στα μέλη τα δικά σας 
πολλά συγχαρητήρια δίδω στην κακαβιά σας.

Σε λίγες μέρες μπαίνουμε εις τον καινούργιο χρόνο 
υγεία κέφι και χαρά, είν' η ευχή μου μόνο,

Γιώργης Μουζουράκης 
3/12/94

k k k
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Κύριε Αινοξυλάκη
Στην προσπάθεια σας να διατηρήσετε την πο

λιτιστική κληρονομιά,, τα ήθη και έθιμα του τό
που μας και στην προσδοκία του Συλλόγου σας 
να κρατήσουν οι νεώτεροι ζωντανή τη μνήμη 
κάποιων ανθρώπων από το χωριό της Αγ. Γα
λήνης θα ήθελα και γω να συμβάλλω, στέλνο
ντας μια φωτογραφία και δυο λόγια βιογραφικά 
για τον παππού μου που έζησε ένα μεγάλο μέ
ρος της ζωής του στην Αγ. Γαλήνη και θεωρεί
ται Αγιογαληνιώτης.

Έμεινε στη μνήμη των ανθρώπων της ευρύτε
ρης περιοχής των νοτίων παραλίων ως "ο Γέρο 
- Γερώνυμος".

Γεννήθηκε το έτος 1875 στον Κάλαμο Σέλι
νου και καταγόταν από ψαράδικη οικογένεια. 
Από μικρός ακολούθησε το επάγγελμα του ψα
ρά και πολύ γρήγορα αναγνωρίσθηκε ως ο πρώ
τος από την Παλαιόχωρα μέχρι την Ιεράπετρα. 
Από την Παλαιόχωρα που κατοικούσε μονίμως, 
το έτος 1925 μετώκησε στην Αγ. Γαλήνη.

Όλοι όσοι τον γνώρισαν έχουν κάτι καλό να 
λένε γι' αυτόν, που σ' όλη τη ζωή του διέθεσε 
τα πάντα για τους άλλους. Είχε τη δυνατότητα 
να αφήσει μεγάλη περιουσία στα παιδιά του και 
το μόνο που κληρονομήσαμε είναι ένα "καλό ό
νομα" πράγμα βέβαια που μας κάνει υπερήφα
νους. Επειδή τον γνώρισα πολύ καλά και έζησα 
μαζί του αρκετά,, βοηθώντας τον στο ψάρεμα 
στα Γυμνασιακά μου χρόνια μπορώ να πω ότι 
αυτό που τον χαρακτήριζε, ήταν το φιλότιμο και 
η καλωσύνη.

Το περισσότερο ψά
ρι το χάριζε και το λι
γότερο πουλούσε, για 
να ζήσει την οικογέ- 
νειά του. Ήταν σεβα
στός και αγαπητός και 
δεν είχε εχθρούς, μόνο 
φίλους.

Στη σωματική διά
πλαση διέφερε από 
τους άλλους και ο θε
ός τον είχε προικίσει 
με μεγάλη δύνα
μη."Ήταν λιοντάρι με 
καρδιά αρνιού".

Ήταν μια δωρική μορφή και το μελαμψό του 
μέτωπο, αυλάκωναν βαθιές ρυτίδες. Μπορούσε 
να τραβά κουπί στη βάρκα του από το πρωί ως

το βράδυ με τον ίδιο ρυθμό, χωρίς να κουράζε
ται και να κολυμπά με το γυαλί και δυο μιλιά 
την ημέρα.

Με το μικρό βαρκάκι του - με το πανί και τα 
κουπιά - και με παρέα το "Στρατιό" πήγαινε στη 
Γαύδο για ψάρεμα με την ίδια ευκολία που πη
γαίνουν τα σημερινά σύγχρονα μηχανοκάικα και 
κρις κράφ. Ήταν μεγαλόψυχος, άκακος και ό
ταν η πληρωμή της καλωσύνης του ήταν η αχα
ριστία, στο πρόσωπό του απλωνόταν ένα 
χαμόγελο γλυκιάς μελαγχολίας. Στην Αγ. Γαλή
νη θυμούνται ακόμα οι γεροντότεροι το περιστα
τικό με ένα κουμπάρο του που τον είχε 
ευεργετήσει πολλές φορές και όταν βρέθηκε μια 
φορά σε ανάγκη και του ζήτησε δανεικά χρήμα
τα και δεν του έδωσε του είπε; "Αεν πειράζει 
κουμπάρε■ όταν είχα εγώ είχες και σύ· εδά που 
1χεις εσύ δεν έχω εγώ■ ετσιδά ναι αυτά κουμπά
ρε".

Θα αδικούσαμε το "Γέρο" αν δεν λέγαμε δύο 
λόγια για την προσφορά του στους αγώνες της 
πατρίδας μας. Στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο βρέ
θηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα μπαίνοντας 
στη μυστική υπηρεσία της Αντάντ.

Μετά την υποδούλωση της πατρίδας μας από 
τις χώρες του άξονα, προσέφερε πολύτιμες υπη
ρεσίες στην εθνική αντίσταση, μπαίνοντας και 
πάλι στη μυστική υπηρεσία της Αγγλίας, βοη
θώντας να φυγαδευτούν με υποβρύχια από τα 
νότια παράλια της Κρήτης αντάρτες για την Αί
γυπτο. Για τη δραστηριότητά του αυτή συνελή- 
φθη από τους Γερμανούς και καταδικάστηκε σε 
θάνατο, χωρίς όμως να εκτελεσθεί η ποινή με 
την μεσολάβηση φίλων του που είχαν επιρροή 
στους Γερμανούς.

Αυτός με λίγα λόγια ήταν ο "Γέρο Γερώνυ
μος" που φεύγοντας για το αιώνιο ταξίδι, άφηκε 
υποθήκη στα παιδιά του αγάπη στην πατρίδα, α
γάπη στον άνθρωπο.

Ο Εγγονός του 
Ιερωνυμάκης Μανώλης 

Μοίρες Ηρακλείου

φΦφ

Αγία Γαλήνη 28-11-94
Αγαπητέ Κώστα,
Εκτιμώ πάρα πολύ το εκπολιτιστικό και κοι

νωνικό έργο το οποίο επιτελείτε εδώ και χρόνια 
όλοι σας ως Συμβούλιο του Συλλόγου "ΑΓΙΑ 
ΓΑΛΉΝΗ".

Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε κάθε φορά 
το καινούργιο τεύχος του περιοδικού κι ελπίζω 
σύντομα να το λάβουμε.

Με την ευκαιρία σας στέλνω 25.000 δραχ. 
για ενίσχυση του Συλλόγου, εις μνήμην των γο
νέων μου; ΜΙΧΑΉΛ και ΟΛΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟ- 
ΡΑΚΗ. Επίσης 5.000 δρχ. εις μνήμην Ιωάννη 
Κονσολάκη.

Σας ευχαριστώ επίσης για την αναδημοσί
ευση, που κάνατε με δική σας πρωτοβουλία 
από την εφημερίδα "ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ"

Ο Γερώνυμος στο μέσον με 
τους δύο γιους του Γιάννη 
και Γιώργη.
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εις μνήμην της μητέρας μου Όλγας σε παλαιότε- 
ρο τεύχος του περιοδικού.

Καλές γιορτές σε όλους 
Χρ. Χριστοφοράκης

Ηράκλειο 20-9-94.

Δημοσίευμά μου σε προηγούμενο τεύχος του 
Περιοδικού μας σχολιάζουν στο τελευταίο οι φί
λοι Κώστας Φουντιδάκης, Παύλος Παπαδογιάν- 
νης και Γιώργης Κοτζανάκης.

Με απόλυτα φιλική διάθεση και με τη διαβε
βαίωση ότι θεωρώ και τους τρεις καταξιωμέ
νους κοινωνικούς εργάτες θα απαντήσω με λίγα 
λόγια στα σχόλιά τους.

Στον Κώστα έχω να πω ότι είναι υπερβολι
κός στις φιλοφρονήσεις του για το άτομό μου α
φού εγώ απλά παίνεσα το έργο του στην 
Λιμενική επιτροπή κρϊνοντάς το μακρυά από 
κομματικά κριτήρια και πολιτικές σκοπιμότη
τες. Στον Παύλο να υπενθυμίσω ότι στο δημο
σίευμά μου γράφω ότι στην περίοδο που πέρασε 
"έγιναν πολλά" και ασφαλώς σ ’ αυτά που έγιναν 
συμπεριλαμβάνονται και τα έργα που μνημονεύει 
στο σχόλιό του, ανεξάρτητα αν αυτά ανάγονται 
μόνο στην τελευταία οκταετία - και βέβαια κα- 
ταχωρούνται στο ενεργητικό αυτών που τα ε- 
κτέλεσαν και οι χωριανοί μας τους έχουν 
αξιολογήσει.

Αντίθετα με όσα γράφει ο Γιώργης Κοτζανά
κης το άρθρο μου δεν έχει το "βαρύγδουπο τίτ
λο” "35 χρόνια προσφοράς τουρισμού” ούτε 
προέρχεται από υπεύθυνη και εμπεριστατωμένη 
έρευνα που θα αξιολογούσε και θα βαθμολογού
σε την προσφορά του καθένα στον τομέα τουρι
σμού, έργο που ανήκει στην αρμοδιότητα του 
Ιστορικού του μέλλοντος.

Βασικά μ ' αυτό επισήμανα τα προβλήματα 
του χωριού μας και έκανα μερικές προτάσεις 
για την επίλυσή τους.

Επειδή και ο Γιώργης και ο Παύλος παραπο- 
νούνται για την αρνητική κριτική που τους κά
νουμε όλοι και για τη στάση του Περιοδικού 
απέναντι τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όσοι 
ασχολούνται με τα κοινά οφείλουν να ανέχονται 
οποιαδήποτε κριτική όσο αυστηρή και αν είναι 
κι ακόμα πιο ανεκτικοί σ’ αυτήν θα πρέπει να 
είναι αυτοί που κατέχουν θέσεις ή πόστα για 
την κατάληψη των οποίων συχνά γίνεται σκλη
ρός συναγωνισμός (άλλη κριτική θα πρέπει να 
ανεχθεί ο πρόεδρος της κοινότητας και άλλη ο 
επίτροπος της εκκλησίας).

Τελειώνοντας, ας μη πετροβολούμε το περι
οδικό μας το οποίο, με τις όποιες ελλείψεις 
του, όχι παραλείψεις, αφού μέχρι σήμερα δεν α
κόυσα να του στάλθηκαν γεγονότα, συμβάντα, 
προγράμματα εκδηλώσεων ή έργων ή ακόμα 
και φωτογραφίες από οποιοδήποτε κοινωνικό ή 
άλλο φορέα του χωριού και αρνήθηκαν να τα 
δημοσιεύσουν - αποτελεί θεσμό ο οποίος στον 
κοινωνικό, εκπολιτιστικό και τουριστικό τομέα 
της μικρής κοινωνίας έχει μια τεράστια θετική 
προσφορά.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Νίκος Ε. Νοδαράκης

Κύριοι
Ξενομπάτης αλλά μέλος λίγο-πολύ τούτης 

της κοινωνίας, συμμέτοχος και συνένοχος για 
την ακμή και παρακμή του τόπου, συμμέτοχος 
και συνέχος και υπεύθυνος και υπόλογος.

Νομίζω πως όλοι μας θάπρεπε εκτός από το 
να κάνουμε υποδείξεις συγχρόνως να απολο- 
γούμεθα κιόλας για τα σφάλματά μας, για το τε
ράστιο αυτό σφάλμα που λέγεται αδιαφορία και 
που προέρχεται από την έλλειψη σεβασμού 
στον τόπο που τρώμε ψωμί.

Είμαστε όλοι του άρπα-κόλα, δεν θα αναφερ
θώ σε λεπτομέρειες αλλά εάν ο καθένας μας βά
λει τον εαυτό του κάτω και κάνει την 
αυτοκριτική του θα πρέπει να ντραπεί για τον 
τρόπο που δίνει και παίρνει, που ελίσσεται και 
συναλλάσεται, υπάρχει μια επιθετικότητα εις 
βάρος όλων μας φυσικά που την διαπιστώνει το 
αποτέλεσμα και το γεγονός ότι δεν πάμε 
ΜΠΡΟΣΤΑ, ξέρουμε μόνο να εκφράζουμε τις 
σκέψεις μας με τις λέξεις που έχουμε πρόχειρες 
χωρίς να έχουμε συνείδηση τι λέμε, μας λείπει 
αυτή η αυστηρή συνείδηση για ότι είναι αληθινό 
και πραγματικό.

Παραπάνω λέω ότι δεν θα αναφερθώ σε λε
πτομέρειες όμως κάθε καλό ή κακό ξεκινάει 
από την λεπτομέρεια και εδώ έχουμε να κάνου
με με ένα θέμα πολύ λεπτό και σοβαρό, ακούω 
βλέπω διαβάζω ευθύνες που καταλογίζονται 
στον Α ή Β, από τους μεν για τους δε και αντι- 
στρόφως.

Ο ΝΙΤΣΕ λέει ότι άλλοι κυβερνούν για να 
νοιώσουν την απόλαυση της εξουσίας και άλλοι 
για να μην τους κυβερνούν άλλοι.

Εγώ επειδή έχω ένα δικτακτορίσκο μέσα μου 
προσευχηθήτε να μην πάρω στα χέρια μου εξου
σία, οι παραβάτες θα υποχρεώνονται να... αυτο- 
κτονούν (από τύψεις συνειδήσεων) ξέρετε ότι 
πολλοί εδώ πέρα δεν ξέρουν τι δουλειά κάνω, 
αν είναι δυνατόν σε μια σταλιά κοινωνία να α
γνοούμε το διπλανό μας, μαζευτήκαμε εδώ πέρα 
κάθε καρυδιάς καρύδι, πόσοι απ’ εμάς ψηφίζου
με εδώ, για πόσων από εμάς γνωρίζετε από που 
κρατά η σκούφια μας, τι κάνετε για να πειθαρ
χήσουμε για να πάμε όλοι μαζί μπροστά.

Πως θα διεκδικήσετε παροχές από το κρά
τος χωρίς ψήφους, χωρίς τη φωνή του λαού 
πως θα εκτιμήσει ο άλλος το ψωμί που τρώει 
εάν δε του δώσεις ένα σκαπέτι να δει πως βγαί
νει το καρβέλι. Βάλαμε εσάς μέσω τον περιοδι
κού, τον πρόεδρο και κάποιους αρμόδιους να 
βγάλουνε το φίδι από την τρύπα και δεν πήρατε 
χαμπάρι ότι τρώγεστε και φταίει η έλλειψη συ
μπαράστασης εκ μέρους όλων μας. Όταν εγώ 
βγάζω τα σκουπίδια μου στην πόρτα του διπλα
νού, όταν εγώ δεν σέβομαι απαγορευτικές πινα
κίδες κ.λπ. και εσείς κάνετε στραβά μάτια πως 
θα πάμε μπροστά;

Μοιάζουμε σαν τις αράχνες στον ιστό μας 
στήνουμε την παγίδα και ότι αρπάξουμε, έλλει
ψη αυτοσεβασμού... και τι με νοιάζει εμένα.

Γιαχαραντάν 
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

Υ.Γ. Καλό θα ήταν να γνώριζα ορθογραφία, αλ
λά ακούστε τώρα τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
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Κάποιος βασανιζόταν όλη την ημέρα από το 
άτακτο και κακό παιδ’ι του σε τέτοιο σημείο ώ
στε το σκότωσε το βράδυ και είπε στα άλλα μέ
λη της οικογένειάς του αναστενάζοντας με 
ανακούφιση: επιτέλους θα κοιμηθούμε ήσυχα.

Γνωρίζουμε άραγε που μπορούν να μας οδη
γησουν οι περιστάσεις;

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

Τις τελευταίες μέρες έτυχε να διαβάσω 
ένα από τα πιο αξιόλογα βιβλία της αξέχα
στης Έλλης Αλεξίου.

Το έργο είναι μια συλλογή διηγημάτων 
με τον τίτλο “ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ", 
Στη κριτική του έργου ο Μάρκος Αυγέρης 
γράφει "... και μόνο αυτά τα διηγήματα αν 
είχε δώσει θα μπορούσε να κερδίσει μια 
ξεχωριστή θέση στην Ελληνική πεζογραφία 
με τη δική της χαρακτηριστική φυσιογνω
μία...".

Από τη συλλογή ξεχώρισα ένα χρονικό 
στο οποίο η Αλεξίου εξιστορεί ένα επεισό
διο που έγινε στο χωριό μας στην περίοδο 
της γερμανικής κατοχής, σε μια περίοδο 
θλιβερή και δραματική μαζί, για το χωριό 
μας και ολόκληρη την πατρίδα μας σε μια 
περίοδο που η καταπίεση του κατακτητή, οι 
μεγάλες στερήσεις, η αβεβαιότητα για το 
αύριο και ο καθημερινός κίνδυνος για τη δι
κή μας και των δικών μας τη ζωή αποτελού
σαν τη μόνιμη συντροφιά μας.

Το χρονικό θα παραθέσω πιο κάτω αυ
τούσιο - για να το διαβάσουν και όσοι μέχρι 
σήμερα δεν έτυχε - γιατί πέρα από το γε
γονός ότι αποτελεί ένα μικρό λογοτεχνικό 
αριστούργημα, στους συνομήλικούς μου 
και στους μεγαλύτερους θα φέρει στη μνή
μη μια εποχή που παρά τη δραματικότητα 
και -τους κινδύνους της, νοσταλγικά τη θυ
μόμαστε σήμερα γιατί αντιπροσωπεύει τα 
παιδικά χρόνια για τους πρώτους και τα 
χρόνια της νιότης για τους δεύτερους.

Δεν μπορώ να βεβαιώσω αν το επεισό
διο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 
γιατί εγώ και η οικογένειά μου δεν ζήσαμε 
ολόκληρη τη γερμανική κατοχή στο χωριό.

Μπορώ, όμως, να ισχυριστώ με βεβαι
ότητα ότι ενώ η συγγραφέας μιλά στο 
πρώτο ενικό πρόσωπο και παρουσιάζει την 
εαυτήν της ως ηρυυίδα του επεισοδίου η η
λικία της την εποχή εκείνη δεν ταιριάζει με 
αυτή της Ελενίτσας. Θα είχε’ ιστορική αξία 
αν κάποιος χωριανός που να έζησε ή το α- 
ντιλήφθηκε το βεβαίωνε γιατί σε μια τέτοια 
περίπτωση προκύπτει νέο είδος γερμανι
κής βαρβαρότητας.

Πέρα από το σωματικό βασάνισμά με τις 
αγγαρείες και τους ξυλοδαρμούς, τις ομη- 
ρείες και τις εκτελέσεις προκύπτει κάι ο 
ψυχικός βασανισμός.

Οι προσωπικές μου αναμνήσεις και οι 
πληροφορίες που έτυχε να πάρω τα χρό

νια που πέρασαν θα βοηθήσουν τον ανα
γνώστη να αντιληφθεί τη σχέση της Έλλης 
Αλεξίου με το χωριό μας και την πραγματι
κή ηρυυίδα του χρονικού.

Αμέσως μετά την κατάληψη της Κρήτης 
από τους Γερμανούς και τον ερχομό τους 
στο χωριό μας, έφεραν κοντά τους Έλλη
νες τεχνικούς για να επιβλέπουν τα τεχνικά 
έργα που είχαν σκοπό να εκτελέσουν, Ειδι
κότερα για την κατασκευή του αμαξωτού 
δρόμου Μέλαμπες - Αγία Γαλήνη και Αγία 
Γαλήνη - Τυμπάκι. Έφεραν τους Ηρακλει
ώτες τοπογράφους μηχανικούς, Ρόδο Αλε
ξίου και Άγγελο Σαράντο και το Λασιθιώτη 
πολιτικό μηχανικό Γιώργο Καληωράκη,

Ο Ρόδος Αλεξίου πέθανε το 1956, ο Άγ
γελος Σαράντος, αρκετά νέος το 1978 και 
ο Γιώργος Καληωράκης φέτος στις 23 Ι
ουλίου σε ηλικία 84 χρόνων,

Ο Σαράντος και ο Καληωράκης, νεαροί 
και ανύπαντροι την εποχή εκείνη, δεν θυ
μάμαι σε ποιο σπίτι του χωριού έμεναν, Την 
οικογένεια Αλεξίου οι Γερμανοί εγκατέστη- 
σαν στο επιταγμένο από τους ίδιους πατρι
κό σπίτι του Ζαχαρία Καψαλάκη, ιδιοκτησία 
σήμερα και κατοικία του Γιώργη Μιλ. Μπα- 
ντινάκη. Το σπίτι αυτό αν και ανακαινίσθηκε 
από το Γιώργη διατηρεί βασικά την ίδια δι
αρρύθμιση αν εξαιρέσει κανείς το δεύτερο 
όροφο που δεν υπήρχε στο παλιό και το ότι 
η σκάλα ανόδου ξεκινούσε από το βάθος 
ενός μικρού δωματίου σαν είδος χώλ, Το 
μαγαζί του συγχωρεμένου Γιάννη Καψαλά
κη υπερυψωμένο όπως και το σημερινό 
στο δεξιό της σκάλας όπως κοιτάζουμε την 
είσοδο.

Την οικογένεια του Αλεξίου, εκτός από 
τον ίδιο αποτελούσαν η γυναίκα η κ. Στάσα, 
η θυγατέρα του, μια ωραία ξανθιά κοπέλα 
ηλικίας 17-18 χρόνων η Τζένη και ο μικρός 
γιος του ένα επίσης ξανθό αγοράκι, ηλικίας 
6-8 χρόνων, ο Στέλιος.

Με το Στέλιο συνδέθηκα με φιλία, φιά- 
χναμε πεταχτάρια - ορμίδια τα λέγαμε τό
τε - και ψαρεύαμε τους γύλους στον παλιό 
όμορφο μώλο του χωριού ή παίζαμε στην 
αμμουδιά μπροστά στο παλιό βαρελάδικο 
ή μπροστά στα σπίτια Μιχάλη Πετρουλάκη, 
Κώστα Φωτάκη και Νίκου Καράλη, εκεί που 
σήμερα απλώνονται τα καθίσματα του Κα
φέ - Αλεξάντερ, του Μπόζου, του Καφέ - Α- 
λίμπι και του Ζέφυρου, κέντρων διασκεδά- 
σεως με πολύ καλή φήμη.

Μετά την κατοχή έχασα τα ίχνη του φί
λου μου. Πολύ αργότερα έμαθα ότι έπιασε 
δουλειά στην Αμερικάνικη βάση Γουρνών 
Ηρακλείου, δημιούργησε οικογένεια και τα 
τελευταία χρόνια μετατέθηκε στη βάση Ελ
ληνικού και από εκεί πήρε σύνταξη και ζεί 
στην Αθήνα. Επίσης η αδελφή του Τζένη 
παντρεύτηκε στην Αθήνα και είναι μητέρα 
ενός γιού πολύ γνωστού τραγουδιστή. Δυ
στυχώς τα τελευταία χρόνια είναι κατάκοι
τη σοβαρά άρρωστη.

Μέσα σ' αυτήν την περίοδο έμαθα ότι ο 
Ρόδος Αλεξίου ήταν αδελφός της Έλλης
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και της Γαλάτειας της πρώτης γυναίκας του 
μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη.

Μετά τα όσα αναφέρω πιο πάνω, διαβά
ζοντας το λογοτεχνικό κομμάτι που σχολι
άζω, σχημάτισα, σχεδόν, την πεποίθηση ότι 
το επεισόδιο που εξιστορεί η Αλεξίου είναι 
δυνατό να συνέβηκε στην πραγματικότητα 
γιατί δεν έχει καμιά υπερβολή. Το πληρο- 
φορήθηκε από πρώτο χέρι, από την ανηψιά 
της Τζένη και αυτή είναι η ηρωίδα του. Την 
αναφέρει μάλιστα με το υποκοριστικό του 
πραγματικού Ελληνικού ονόματος της, Ελέ
νη και όχι με το ξενόφερτο Τζένη που η Έλ
λη σαν γνήσια Ρωμιό και Κρητικιά δεν θα 
δεχόταν ποτέ να την προσφωνεί.

Νίκος Νοδαράκης,
"ΜΗΜΕΞΕΧΑΣΕΤΕ"

£  Αλεξίου.
Μόλις ήρθαν οι γερμανοί, μας ξεσήκωσαν από την πατρί

δα μου το Ηράκλειο της Κρήτης και μας μετέφεραν σ' ένα 
λιμανάκι της Νότιας Κρήτης στην Αγία Γαλήνη - ο πατέρας 
μου είναι παλιός υπάλληλος του υπουργείου Συγκοινωνίας, 
μηχανικός - όπου μαζί με άλλους υπαλλήλους θα φτιάχνανε 
το δρόμο από Αγιά Γαλήνη σε Τυμπάκι.

Αφήσαμε τα σκολειά μας ο αδερφός μου ο μικρός κι εγώ 
που ήμουνα δεκαέξι χρονώ και πήγαινα στην Πέμπτη Γυμνα- 
σίου και ζήσαμε τα χρόνια της σκλαβιάς απομονωμένοι στο 
έρημο ακρογιάλι. Δε βλέπαμε παρά τους λιγοστούς ψαρά
δες, τους υπαλλήλους και πολλούς Γερμανούς. Ακούαμε 
πως σ' άλλα μέρη οι Έλληνες ξεσηκώνονταν. Πως τα Ελλη
νόπουλα πολεμούσαν κοντά στους μεγάλους. Εμείς δεν κά
ναμε τίποτα. Το αδερφάκι μου από κει που είχε όνειρα να 
σπουδάσει και να γίνει μηχανικός καθότανε όλη μέρα δίπλα 
στους ψαράδες και μάθαινε την ψαρική. "Από μηχανικός 
ψαράς" του έλεγα και τον πείραζα. Κι εγώ, που είχα αρρω- 
στήσει από πλευρίτιδα και είχα δέκατα, αδρανούσα όλη. μέ
ρα, και κοίταζα να γιατρευτώ. Γύρω μας ο κόσμος πάλευε 
δούλος των Γερμανών. Η ψυχή μας μόνο έμενε ασκλάβωτη, 
μα δεν εκδηλωνόταν κι αυτή, παρά μόνο άμα νύχτωνε και 
κλείναμε την οξώπορτα για να κοιμηθούμε. Τότες ο πατέ
ρας μπορούσε να φέρει κανένα νέο, ψιθυριστά. Η μητέρα 
μου σταυροκοπιόταν κ' ευχότανε:

- 0  θεός να δώσει! να φύγει από πάνω μας η ταφόπετρα.
- Είπε, λέει το Λονδίνο, πως ο Τσουδερός μίλησε, κι είπε 

για τους Κρητικούς, υπομονή λίγον καιρό! Τα σταφύλια θα 
τα φάμε μαζί...

0  θεός να δώσει! ξανάλεγε η μητέρα μου και βουρκώνα
με όλοι. Την άλλη μέρα ξανά δούλοι των Γερμανών. Άμα 
τους κάπνιζε, άμα τους μύριζε συντροφιά, δε μας ρωτού
σαν. Μπαίναν στα σπίτια μας, βάζαν το γραμμόφωνο, αν ή
μασταν κοιμισμένοι, έπρεπε να σηκωθούμε. 0  πατέρας είν' 
ηλικιωμένος. Γύριζε από τους δρόμους ξεθεωμένος. Έπε
φτε στον καναπέ να ξεκουραστεί. Ερχότανε ο Γερμανός.

- Σκάκι! auf!
- Είναι κουρασμένος! του έλεγε η μητέρα μου. Αυτός 

στο μεταξύ έστρωνε τα πιόνια, τον τραβούσε απ' το χέρι, 
και τον κάθιζε απέναντι του. Βλέπαμε τον πατέρα μας, να 
κάθεται εξαντλημένος δυό και τρεις ώρες πάνω από το σκά
κι και πονούσε η καρδιά μας. Εγώ με την πλευρίτιδα δεν έ
πρεπε να κουράζομαι. Έκανα κούρα. 0  Γερμανός έβαζε το 
γραμμόφωνο, και με σήκωνε, από κει που ήμουν ξαπλωμένη 
για να χορέψω. Έπρεπε ν' αρχίσουμε να κλαίμε εγώ κι η μη

τέρα μου, για να μ' αφήσει ήσυχη.
Μια νύχτα είχαμε κλειδώσει κι είχαμε αποκοιμηθεί. Χτυ

πά η πόρτα κι ακούμε απέξω Γερμανούς με Ρωμιούς να φω
νάζουν:

- Ο κ. Διευθυντής θέλει να πάει εκδρομή απέναντι στο 
νησί - ένα ξερόνησο ακατοίκητο - με καΐκι και ζητάει να 
'ρθείτε και σεις...

Η μητέρα μου είπε, δεν μπορούμε μέσα στη νύχτα, στην 
υγρασία, το κορίτσι μου είναι άρρωστο, ο άντρας μου είναι 
πτώμα από την κούραση...

- Το διατάσσει ο κ. Διευθυντής. Σε ένα τέταρτο να είστε 
έτοιμοι!

- Το διατάσσει ο Μέναρτ, είπε ένας δικός μας, κι έχει 
κατεβάσει και μια οκά ρακή...

0 Μέναρτ, ο διευθυντής των έργων, ήταν ανισόρροπος· 
μα με το να' ναι μέθυσος, απογινότανε με το πιοτό.

Μπήκαμε στο καΐκι, λιγοστοί Ρωμιοί και πολλοί Γερμανοί. 
Εμείς, τα παιδιά κι οι γονείς μαζευτήκαμε κολλητά ο ένας 
στον άλλο, με μένα στη μέση, για να με φυλάγουν από την 
υγρασία, στην άκρη του καϊκού. Οι Γ ερμανοί με τα βρακά- 
κια, μπαίνανε, βγαίνανε στο νερό, και τραγουδούσαν, Κοιτά
ζοντας πέρα προς το Νότο, όπου η Αφρική, φώναζαν:

- Afrika! Afrika!
- Du wirst unsere! Unsere Afrika!
- Αφρική! Αφρική!
- θα γίνεις δική μας! Αφρική μας!
Ακούαμε και μεις και μαύριζε η καρδιά μας...
0  Μέναρτ όντας κιόλας μεθυσμένος, δεν έπαυε ωστόσο 

ούτε λεπτό από του να πίνει, παρέα με τους άλλους, που 
τους υποχρέωνε με το ζόρι να κατεβάζουν τη ρακή, όπως 
αυτός μια και κάτω. Μόλις φτάσαμε στο νησί, η μητέρα μου 
φρόντισε για μένα. Είχε πάρει μαζί της ένα ράντζο. Μου το 
'στήσε και μ1 έβαλε να πέσω. Όλοι οι άλλοι κυκλοφορούσαν. 
Έτρωγαν, έπιναν, κολυμπούσαν. Σε μια στιγμή βλέπω τον ο- 
λομέθυστο Μέναρτ να 'ρχεται να καθίζει στο ράντζο. Του 
λέω Γερμανικά:

- Σας παρακαλώ, καθήστε αλλού, επειδή είμαι άρρωστη 
και πρέπει να κοιμηθώ...

- Και γω θα κοιμηθώ εδώ μαζί σας! μου λέει σε τόνο ά
γριο κι έκαμε να γείρει. Τον έσπρωξα και φώναξα την μητέ
ρα μου και δε θα ξεχάσω ποτέ το ύφος της, την αγωνία της, 
και την παλληκαριά της. Ανοίχτηκε μεταξύ τους ένας διάλο
γος. Γίνηκε μια σκηνή, που άμα την ξαναθυμάμαι, κόβεται 
το αίμα μου. Στην αρχή τον έπιασε με το καλό, τον πήρε 
από το χέρι και τον τραβούσε να τον σηκώσει. Αυτός αντι
στεκόταν πάντα, λέγοντας.

-Εγώ εντό!
- Λοιπόν δεν θα κοιμηθείς αυτού!. Του λέει τέλος οργι

σμένη, κι άρχισε πια η μητέρα μου να παλεύει μαζί του σαν 
τίγρις. Είχαν όλοι μαζευτεί ένα γύρο, Γερμανοί και Ρωμιοί, 
και παρακολουθούσαν την πάλη βουβοί. Κανείς δεν έμπαινε 
στη μέση να τους χωρίσει, Δέρνονταν, σπρώχνονταν, ο πα
τέρας μου, μισοπεθαμένος, κοίταζε με λόγια να συγκροτή
σει τη μητέρα μου. Τότε ο Μέναρτ "θα σε πυροβολήσω" της 
είπε κι έκαμε να τραβήξει το πιστόλι του, η μητέρα μου άρ
παξε αμέσως από χάμου μια πέτρα.

- "Εγώ θα σκοτώσω εσένα" του λέει. Το πιστόλι δεν το 
κρατούσε απάνω του. Ο πατέρας μπήκε στη μέση. Είχα σκε
παστεί με το σεντόνι κι έφραξα τ' αφτιά μου, για να μην α
κούσω, για να μη δω το σκοτωμό της μητέρας μου, που τον 
είχα σίγουρο...

Ο Μέναρτ ύστερα διέταξε αμέσως να γυρίσουμε πίσω. 
Ζεματισμένοι, νεκροί, μαζεύαμε όλοι τα πράγματά μας και
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ξαναμπαίναμε στο καΐκι. Καθώς έκαμε να μπει η μητέρα 
μου,

- Εσύ εντό! και συνέχισε γερμανικά, θα μείνεις στο νησί 
και θα πεθάνεις από την πείνα και τη δίψα. Είχαμε ένα κα
νάτι γλυκό νερό, το πήρε μονάχος του, το άδειασε από το 
γλυκό νερό, το γέμισε θάλασσα, και το άφησε κοντά της... 
Ήτανε κατασκότεινα καθώς φεύγαμε και βουβαμάρα. Μό
νος ο ήχος της βενζίνας ακουότανε, και η μητέρα μου, που 
μας φώναζε από την ακτή:

- Μη με ξεχάσετε!
- Ελενίτσα μου, μη με ξεχάσεις! Ακούς, Ελενίτσα μου!
- 0α γυρίσω μαμά, εγώ, να σε πάρω...
Μα είχα την πεποίθηση, πως αυτά τα λόγια ήσανε τα τε

λευταία, που άκουα από της μητέρας μου το στόμα.
Σαν ήτανε κοντά να φτάσουμε στην Αγιά Γαλήνη, - εγώ 

και τ' αδερφάκι μου κλαίαμε φωναχτά σ' όλη τη διαδρομή - 
διάταξε ο Μέναρττον καπετάνιο να γυρίσει στο ξερόνησο. 
Είδαμε από μακρυά τη μητέρα μου, που καθόταν σε μια πέ
τρα κι έκλαιγε. Διάταξε ο Μέναρτ να σηκωθεί και να μπει 
στο καΐκι. Καθήσαμε πάλι όπως πριν, κολλητά οι τέσσερις. 
Τα παιδιά από μέσα, οι γονείς απέξω, και δεν επάψαμε να 
κλαίμε. Ακουμπούσα στη μητέρα μου, και δεν μπορούσα να 
πιστέψω πως την ξαναείχα κοντά μου... Έτσι ζήσαμε μεις 
κοντά στους Γερμανούς. Όπως έλεγε η μητέρα μου, "με 
την ταφόπετρα απάνω στο στήθος".

Αθήνα 1945

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΟ 1944
ΔΙΗΓΗΣΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ ΜΠΑΠΑΡΤΑΚΗ 

Αγία Γαλήνη 14.8.94
Παραμονή της Παναγίας, σήμερα μεγάλη η χάρη 

ίση, η Αγία Γαλήνη έχει βοηθό την Παναγία που είναι 
θαυματουργή και την έχει σώσει πολλές φορές από ε
πικίνδυνα περιστατικά όπως π.χ. την έκρηξη των πυρο- 
μαχικών προ 5 0  χρόνων ακριβώς. Το 1 9 4 4  που 
έφυγαν οι Γερμανοί από την Αγία Γαλήνη και την 
Κρήτη γενικώς, οι Γερμανοί είχαν αφήσει οβίδες, νάρ
κες, σφαίρες, χειροβομβίδες και ότι άλλο μπορεί να 
βάλει το μυαλό του ανθρώπου.

Τότες για να αρχινίξουμε με την Ιστορία του Παμει- 
νώντα εμένα δηλαδή ήμουνα 12 χρονών και θυμάμαι, 
βέβαια τι θυμάμαι τώρα που έχει περάσει μισός αιώνας, 
ότι 15 μέρες οι Γερμανοί είχαν επιστρατεύσει γυναί
κες, άντρες και κοπέλια και πετούσανε τα πυρομαχικά 
στη θάλασσα

Μπόμπες, οβίδες, νάρκες, χειροβομβίδες, σφαίρες 
και τι δεν είχαμε ρίξει στο Μεσακό.

Επήγαινε λοιπόν πολύς κόσμος και βέβαια και εμείς 
τα κοπέλια και μαζεύαμε το μπαρούτι που το βγάναμε 
από τα αντιαεροπορικά βλήματα

Θυμάμαι, λοιπόν την ημέρα που έγινε η έκρηξη 
μουδέ πώς έγινε καλά καλά δεν καταλάβαμε, αλλά εν 
πάσει περιπτώσει είχαμε πάει και βγάζαμε το μπαρούτι 
από τα βλήματα και το πουλούσαμε ένα πενηνταράκι 
την οκά. Εβγάναμε λοιπόν το βλήμα από μπροστά και 
μέσα ο κάλικας είχε ένα σακουλάκι που είχε το μπα
ρούτι Μας είχε δώσει ένας από τη Μεσσαρά και συ
γκεκριμένα από το Ηράκλειο ορισμένα δοχεία και 
βάναμε το μπαρούτι. Για κάθε δοχείο μας έδινε λοιπόν 
ένα πενηνταράκι.

Σε κάποια στιγμή εκειά που κοίταζα είδα ένα βλήμα 
διαφορετικό από τα άλλα, το περιεργάστηκα και μετά 
το άνοιξα και είδα και είχε στη πίσω μπάντα κάτι σαν

ζελατίνη και είπα ιντάνε τουτονέ λες να βρούμε χρυ
σάφι και έπιασα μια σφαίρα και το ξεγαργάλιζα. Εκειά 
όμως που αρχινώ και το ξεγαργαλίζω επήρε φωτιά και 
μη ρωτάς εδά το τι έγινε.

Ήτανε εκειά κιάς 3 0  άτομα Αγιογαληνιώτες, Μελα- 
μπιανοί και από διάφορα άλλα χωριά και κολυμπούσα
νε, μόλις είδανε τη φωτιά απού φύγει-φύγει ούτε 
ρούχα πήρανε ούτε τίποτα. Ήτανε εκειά και ο αδερφός 
μου ο Γιώργης που έβλεπε τσ ' άλλους να φεύγουν και 
μου φώναζε άιντε-άιντε να φύγουμε. Εγώ είχα το ζόρι 
μου και προσπαθούσα με τα χέρια μου να σβήσω τη 
φωτιά λοιπόν εβγήκα τοτεσάς που δεν άντεχα μηλιό 
τη ζέστη πέρασα σ τ ' αλικές και από εκεί επήρα ίσα 
πάνω στους σκοίνους και φτάνω στου Χριστοφοράκη 
και θυμάμαι που συνάντησα το μακαρίτη το Γαυγιοτα- 
ντώνη που ερχότανε από το σόχωρο και κρατούσε ένα 
καλάθι με χόρτα Λοιπόν αρχινά η έκρηξη τι να γίνει 
τώρα ο μακαρίτης ο Γαυγιοταντώνης είχε διαβάσει ότι 
θα γίνει δευτέρα παρουσία και θα βρέξει μαύρα νερά 
και μούλεγε λοιπόν κάμε παιδί μου το σταυρό σου, 
εγώ βέβαια εκάτεχα ίντα δευτέρα παρουσία είχε γίνει, 
αυτός έκανε το σταυρό του και βάνει το καλάθι με τα 
χόρτα στην κεφαλή του και άρχισαν να πέφτουν πέ
τρες, βλήματα, μπαρούτια, είναι άλλο πράμα να το λέμε 
και άλλο πράμα να βλέπεις. Όλη τη θάλασσα άδειασε 
και επήγανε τα νερά στου Αενικού το Χάρακα. Στις 
Μάντρες πήγανε βλήματα ήτανε λέει η δεύτερη έκρηξη 
στην Ελλάδα. Λοιπόν ησύχασε τώρα το χόριό και δεν 
είχε ανοίξει ούτε μύτη και να φαντασθείτε πως ο Μι- 
χάλης ο Χριστοφοράκης με τα κοπέλια του τον Αντώ- 
νη και το Χριστόφορο είχαν ανέβει στη σκεπή του 
σπιτιού τους για να φτιάξουν τα κεραμίδια με αποτέλε
σμα να διαλυθούν όλα και να μην πάθει κανείς τίποτα. 
Πήγα δα κι εγώ στο σπίτι μου όπου λέγανε στη μάνα 
μου ότι εγώ έβαλα φωτιά και ότι είχα σκοτωθεί και η 
μάνα μου με ρωτούσε εσύ μωρέ έβαλες τη φωτιά και 
λέω όι μάνα μου Μελαμπιανοί την έβαλαν.

Αντε να σε πάρω να σε πάω στο χωριό γιατί οι χω
ριανοί φωνάζουνε -  φωνάζουνε, και με πήρε και με 
πήγε εκειά στη πλατεία στην αγορά και λέει νάτο το 
κοπέλι μου και λέει πως δεν έδωκε τη φωτιά.

Ο Χριστοφοράκης ήτανε νευριασμένος και έπιασε 
ένα κουτσούρι και μου το πέταξε τέλος πάντων. Επετά- 
χτηκε τοτεσάς ο μακαρίτης ο Παναγιώτης Μηναδάκης 
και του λέει μωρεσείς τούτονα το κοπέλι πρέπει μωρέ 
να τ ' αγαπούμε, να το σεβόμαστε και να του στήσουμε 
αδριάντα που έσωσε το χωριό μας γιατί αν δεν γινό
τανε αυτό το πράγμα ύστερα από 20  με 30  χρόνια θα 
είχε τους μισούς στραβούς, κουτσούς, κουτσοχέρηδες, 
χωρίς αυτούς που θα είχανε σκοτωθεί, τέλος πάντων, 
εγώ βέβαια όταν άκουσα αυτό είπα να και ένας άν
θρωπος που μ ' αγαπά.

Τέλος πάντων αυτό το πράγμα είναι θαύμα και η 
Παναγία προστατεύει το χωριό μας και είναι πραγματι
κή βοηθός.

Τέλος πάντων όπως σας λέω και γράφω εδώ είναι 
η παραμονή της Παναγίας μεγάλη η χάρη τση και πρέ
πει όλο το χωριό μας ούλοι οι Αγιογαληνιώτες και αυ
τοί που είναι εδώ και αυτοί που είναι στην Αθήνα να 
προσευχόμαστε γιατί αυτή μας έχει σώσει και μας σώ
ζει κάθε φορά.

Αυτή είναι η Ιστορία η δίκιά μου, αλλά βέβαια έ
χουν περάσει και πενήντα χρόνια και μπορεί να έχω 
ξεχάσει και ορισμένα πράγματα.

Γειά σας.
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MIA ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΜΟΙΡΕΣ
ΣΤΙΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1955

Επιμέλεια Γιάννης Φωτάκης
Νύχτα Θεοφανείων και ενώ το γλέντι εί

χε ανάψει στο Καφενείο του μακαρίτη Κο
σμά Λινοξυλάκη, σε κάποια στιγμή ο Γιώρ- 
γης Βεργαδής (Αμερικάνος) έριξε την ιδέα 
να πάμε με έξοδά του το πρωί εκδρομή 
στις Μοίρες (μη με ρωτάτε το λόγο. Όσοι 
ήταν εκεί θα θυμούνται). Από την εκδρομή 
αυτή είναι οι φωτογραφίες που παραχώρη
σε στο Περιοδικό μας η Μαγδαληνή Χρι- 
στοφάκη (Τζίτζικα),

Στην πρώτη φωτογραφία που είναι όλο 
κοπελιές εκτός από το Γιώργη Βεργαδή 
που ζήτησε να φωτογραφηθεί μόνος μαζί 
τους καθιστές από αριστερά η Μαρία Νικη- 
φοράκη, Αντιγόνη Βασιλάκη, Μαγδαληνή 
Τζίτζικα μια κοπελιά από τις Μοίρες και τέ
λος η Βαγγελιώ Βεργαδή.

Όρθιες πάλι από αριστερά Νίτσα Νικηφο- 
ράκη, Ελένη Τζίτζικα, Γιώργης Βεργαδής, 
Μαρία Λινοξυλάκη, Βαγγελιώ Λινοξυλάκη 
και Ελένη Φραγκάκη,

Πίσω βλέπετε το Μιχάλη Βεργαδή, Μύρο 
Βεργαδή, Μανώλη Σπυριδάκη και Γιάννη 
Φραγκάκη,

Παρότι ο Γιώργης Βεργαδής είχε ρητά α
παιτήσει την απομάκρυνση όλων των αν- 
δρών για να μη φαίνονται στη φωτογραφία.

Στη δεύτερη φωτογραφία καθιστοί από 
αριστερά Γιώργης Τυροκομάκης, Νίκος Μη- 
ναδάκης, Κώστας Φραγκάκης, Γιάννης Φω
τάκης, Γιάννης Φραγκάκης, Αρίστος 
Νικηφοράκης, οι κοπελιές που κάθονται εί
ναι η Μαγδαληνή η κοπελιά από τις Μοίρες

και η Βαγγελιώ,
Όρθιοι είναι ο Λαγουτιέρης που δεν θυ

μάμαι πως λεγότανε, ο Μανώλης Σπυριδά- 
κης, ο Γιάννης Σταματάκης, η Νίτσα Νικη- 
φοράκη, η Αντιγόνη Βασιλάκη, ο Γιάννης 
Βασιλάκης, ο Γιώργης Βεργαδής, η Μαρία 
Νικηφοράκη, η Βαγγελιώ Λινοξυλάκη, η Ελέ
νη Φραγκάκη και πολλοί άλλοι που δεν 
μπορώ να τους θυμηθώ και ας με συγχω
ρήσουν γι' αυτό.

ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ 1940-1944

Φέτος συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από 
τότε που έφυγαν οι Γερμανοί από την Κρή
τη και έγιναν σχετικές εκδηλώσεις σε δι
άφορα μέρη. Έγινε μια και στις Μέλαμπες 
στις 12 Αυγούστου, Θεωρώ όμως σωστό 
να γράψω και για τα θύματα και τους αγω
νιστές του παλαιού δήμου Μελάμπων, γιατί, 
απ' ό,τι ξέρω δεν υπάρχει συγκεντρωτικός 
πίνακας. Τον πίνακα αυτό νομίζω ότι αξίζει 
να δημοσιεύσει και το περιοδικό Αγία Γαλή
νη, μια που στο ομώνυμο χωριό κατοικούν 
αρκετοί από τα γύρω μέρη ή έχουν εκεί 
συγγενείς. Θα ενδιαφέρονται λοιπόν για ό
λους αυτούς. Για ευκολία, τα χωριά μπαί
νουν με αλφαβητική σειρά,

Ένα θέμα που προκύπτει ακόμη, εξαιτίας 
της μετεγκατάστασης ορισμένων, είναι ότι 
υπάρχουν κάποια θύματα ή και αγωνιστές 
κοινοί, Διευκρινίζεται όμως, για όσα άτομα 
ξέρω,

Από την Αγία Γαλήνη
Πληροφορίες για τους αγωνιστές και τα 

θύματα της Αγίας Γαλήνης πήρα από:
► Το αρχείο του σεμνού, μετριοπαθούς και 
γενναίου πατριώτη Στρατή Βελουδάκη,
► Το 11ο τεύχος της Αγίας Γαλήνης (1984).
► Το βιβλίο του Μανώλη Αυγουστάκη, Η Α
γία Γαλήνη, Αθήνα 1983 και
► Τους Δημήτρη Γιασαφάκη, Κώστα Ηλία 
Μαμαλάκη, Θεόδωρο Ν. Τρουλλινό (γα
μπρό του Μύρο του Τυροκομάκη) και τους 
Μελαμπιανούς Mix, Κοτζανάκη, Μαρκήσιο 
Μαμαλάκη και Χαρ. I, Φρατζεσκάκη,

Είναι αναπόφευκτο ίσως να έχουν γίνει 
κάποιες αθέλητες οπωσδήποτε παραλεί
ψεις ή και λάθη, Κι αυτό γιατί τα πενήντα 
χρόνια που έχουν περάσει για ορισμένα 
γεγονότα και περισσότερα για άλλα δεν εί
ναι δυνατό να μην επηρρεάζουν τη μνήμη 
μας, Και το αρχείο του Βελουδάκη πάντως 
έχει κάποιες ελλείψεις όπως φαίνεται από 
μια τουλάχιστον μαρτυρία, επειδή υποθέ
τω, πως γράφτηκε αργότερα. Δίδοντας λοι
πόν τα παρακάτω στοιχεία καλώ καθένα 
που ξέρει να τα συμπληρώσει ή και να δι
ορθώσει ό,τι είναι λάθος με γράμμα στο
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περιοδικό ή σ' εμένα. Αναλαμβάνω και την 
υποχρέωση να δω καλύτερα το αρχείο Βε- 
λουδάκη, όταν μου δοθεί η ευκαιρία. Διευ
κρινίζω τέλος, ότι λέγοντας αγωνιστές 

ννοώ οσους πήραν μέρος σε αιματηρά ε 
πεισόδια με τους Γερμανούς, με εξαίρεση 
αυτό των Μαργαριτών που δε χρειάστηκε 
να πολεμήσουν. Έπιασαν όμως τέσσερις 
(Γερμανούς) αιχμάλωτους,1

1. ΘΥΜΑΤΑ
Αλβανίας

1. Ανδρουλάκης Mix. Γεωργ.
2. Καρατζής Νικ. (γαμπρός του παπα-Γιάν- 

νη)
3. Μιχελαράκης Αντ. (γαμπρός του Χαρ. Γι- 

αννακάκη).
Τnc Κατοχής

1. Μπαγιαρτάκης Εμμ. Σκοτώθηκε στο Γε- 
ρακάρι, (Αγία Γαλήνη τεύχος 11σελ. 74).

2. Σταματάκης Γιάννης. Είχε παντρευτεί 
από τα Σακτούρια και έμενε εκεί, Πιά
στηκε μαζί με πολλούς Σακτουριανούς 
και εκτελέστηκε στην Αγυιά (Δες τα 
σχετικά με το χωριό αυτό).

3. Τρουλλινός Εμμ. πατέρας του Γιώργη 
Τρουλλινού διοικητή του 44ου συντάγ
ματος του ΕΛΑΣ (Νομού Ρεθύμνης). Σκο
τώθηκε στου Γερακάρι το 1944.

4. Τυροκομάκης Μύρος, Πήγαινε το ψωμί 
στους εργάτες και ξεκίνησε, για τον ίδιο 
σκοπό πολύ πρωί. Είχε αλλάξει όμως η 
ώρα και δεν το ήξερε κι αυτό έγινε α
φορμή να τον σκοτώσει ένας Γερμανός 
στην πόρτα του.

Tnc κατοχής από νάοκεε2.
1. Μπαγιαρτάκης Γιάννης του Λ.
2. Τσινιάρης Παύλος Γ.

2. ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Στη υάχη me Κρήτης

1. Βεργαδής Γιώργης (Κορωνογιώργης), Α- 
ναφέρεται και στις Μέλαμπες, γιατί ήταν 
απ' εκεί.

2. Τρουλλινός Γιώργης. Δες τα σχετικά με 
τις Μέλαμπες.

Στη Μπαλέ - Φακουλά (9-2-1944)
1. Βελουδάκης Στρατής.

Ήταν επικεφαλής της επιχείρησης, που 
είχε σκοπό την απελευθέρωση Κοξαριανών 
αιχμαλώτων. Σ' αυτή σκοτώθηκαν Γερμανοί, 
αλλά δεν απελευθερώθηκαν οι κρατούμε
νοι,

Στουε Ποταυούε (11-9-1944)
1. Βελουδάκης Στρατής αξιωματικός
2. Βελουδάκης Γιώργης (αδερ. του Στρατή)
3. Γιασαφάκης Δημήτρης
4. Μαμαλάκης Κώστας του Ηλία

5. Μαρκάκης Ηλίας
6. Πετρακάκης Νίκος του I. (παπα-Γιάννη)
7. Τρουλλινός Mix. του Εμμ. (αναφέρεται 

και στις Μέλαμπες).
Στην Παναγία (κλεοτοπέοαυα θερίσου).

1. Βελουδάκης Στρατής αξιωματικός
2. Βελουδάκης Γιώργης (αδερ. του Στρατή)
3. Γιασαφάκης Δημ,
4. Τρουλλινός Mix. του Εμμ.

Για τα παραπάνω γεγονότα αναφορές γίνο
νται και στην ομιλία μου (Η Φωνή των Μελαμπι- 
.ανών, φύλλο 25), αλλά και αλλού.

Στιε Μαογαοίτεε (29 ή 30/7/1944).
Εκεί, σε μια στροφή του δρόμου, έβαλαν 

ένα δοκάρι, γιατί θα περνούσε μια γερμα
νική μοτοσυκλέτα. Ο αιφνιδιασμός πέτυχε 
και πιάστηκαν τέσσερις Γερμανοί αιχμάλω
τοι, όπως μου είπε ο Mix. Ν. Κοτζανάκης 
που ήταν εκεί.

Στην ενέδρα μετείχε, ως αρχηγός, ο 
Στρατής Βελουδάκης.

Από tnv Κρύα Βρύση
Τα στοιχεία μου έδωσε ο Ανδρέας Κα- 

νακάκης, τ. γραμματέας του χωριού, και τον 
ευχαριστώ πολύ.

1. Θύματα
Στην Αλβανία

1. Μανουσάκης Γιάννης Ν. (στρατιώτης)
2. Πετρακάκης Τίτος Πέτρου (λοχίας),

Στη υάχη τηε Κρήτης
1. Βαβουράκης Ηρακλ. Μ. (ανθυπολοχαγός) 
Στην καταστροφή τηε Κρύαε Βούσηε (22-8-44) 

σ' εκδίκηση για την απαγωγή του ΚΡΑΪΠΕ
1. Ανυφαντάκης Γιάνν. (από τα Σακτούρια)
2. Ασουμανάκης Γεώργιος Mix.
3. Ασουμανάκης Mix, του Κωνστ,
4. Βαβουράκης Γεώργιος Γιάννη
5. Βαβουράκης Εμμ. Γιάννη
6. Βαβουράκης Ευαγγ. Πέτρου
7. Βαβουράκης Ιωσήφ Ηλία
8. Βαβουράκης Μιχαήλ Ηλία
9. Κανακάκης Γεώργιος Ηλία 
10-Κανακάκης Ηλίας Γεωργίου
11. Κανακάκης Εμμ. Κωνστ,
12. Κανακάκης Ιωσήφ Κωνστ.
13. Λαγουδάκης Γεώργιος Παντ.
14. Λαγουδάκης Μανούσος Παντ,
15. Λαμπάκης Νικόλαος Γεωργ. 
16-Λεβεντάκης Γεώργιος Mix,
17. Λεβεντάκης Εμμ. Mix,
18. Λεβεντάκης Εμμ. Νικ.
19. Μανουσάκης Γεώργιος Νικ,
20. Μανουσάκης Ελευθ. Οδυσσέα
21. Μανουσάκης Οδυσσέας Νικολάου
22. Μανουσάκης Χαράλ, Νικ,
23. Μαυροτσουπάκης Εμμ, Mix.

1 Το περιοδικό Αγία Γαλήνη, τεύχος 11 σελ. 74 αναφέρει το Γ, Τρουλλινό ως θύμα της Αντίστασης, Το σω
στό είναι ότι σκοτώθηκε σε μια ενέδρα εθνικιστών το Γενάρη του 1945 στον Αποκόρωνα, όταν είχαν φύγει οι Γερ
μανοί. Ήταν λοιπόν θύμα του εμφυλίου,
2 Αγία Γαλήνη τ. 11 σελ. 74
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24. Πετρακάκης Γεώργιος Νικ.
25. Πετρακάκης Εμμ, Πέτρου
26. Πετρακάκης Ευαγγ. Πέτρου.
27. Πετρακάκης Κωστ. Πέτρου.
28. Πετρακάκης Mix, Γεωργίου,
29. Πιτσιδιανάκης Αντ. Μιχαήλ,
30. Πιτσιδιανάκης Κωντ. Γευυργ,
31. Σαρτζετάκης Γεώργιος Νικ.
32. Φωτάκης Εμμ, Κωνστ,
33. Φωτάκης Γιάννης Κωνστ,
34. Ψυχαράκης Βασίλης Στυλ.
35. Ψυχαράκης Γεώργ. Γιάννη.

2. Αγωνιστές
Στη μάχη της Κρήτης

1. Ασουμανάκης Γεώργιος Εμμ,
2. Ασουμανάκης Ζαχαρίας Ηρακλή
3. Βαβουράκης Γ, (Κατωγιώργης) στρ/της
4. Βαβουράκης Γ, Στυλ, (Στελιανογιώργης)
5. Βαβουράκης Mix, Γεωργίου (λοχίας)
6. Βαβουράκης Mix. Ηλία
7. Γαβριλάκης Mix. Γεωργίου
8. Κανακάκης Ανδρ, Γεωρ. (δόκ, χωρ/κας)
9. Κορναράκης Κωνστ, Γεωργίου
10. Μαυροτσουπάκης Νικ. Εμμ.
11. Πετρακάκης Κωνστ. Πέτρου
12. Πιτσιδιανάκης Εμμ, Mix.
13. Ροδαμνάκης Γεώργ, Επιμενίδη (λοχίας]
14. Φωτάκης Εμμ. Κωνστ.

Στη ϋάχη των ποταυών
1. Βαβουράκης Ηλ. Γεωργ, (ο παπα-Ηλίας) 

Εκτός από τους παραπάνω οι οποίοι αφορούν 
απόλυτα το άρθρο, ο Ανδρώας Κανακάκης με 
πληροφόρησε ότι:
α) Έδρασαν ως αντάρτες εκτός από τον παπα- 
-Ηλία Βαβουράκη και οι Ασουμανάκης Κωνστ. 
του Μ. και Σαρτζετάκης Νικόλαος του Γ. Ο τε
λευταίος μάλιστα σκοτώθηκε στον Ψηλορείτη, 
β) Σκοτώθηκαν σε διάφορους πολέμους οι:

1. Βαβουράκης Γεώργιος
2. Βαβουράκης Κωνστ.
3. Μανουσάκης Εμμ.
4. Ρακουνάκης Τίτος.

Από τις ΜέΩαμπες
1. Θύματα.

Tnc ΑλΒανίας
1. Παπαδοδημητράκης Γιάννης, έφεδρος 

ανθυπολοχαγός
2. Βουλγαράκης Γιώργ. (του Γραμματικού)
3. Μαμαλάκης Mix, (του Προεστού)
4. Μπαγιαρτάκης Γιώργης Ηρ. (Ηρακλάκι)
5. Περογιαννάκης Πέτρος Ν,
6. Πετρουλάκης Γιάννης Π, (του Πετράκη)
7. Τρουλλινός Γιάννης (αδ, του Παρμενίο)
8. Φωτάκης Βαγγ. Μ. (του Φουτομιχελιό)

Της μάχης της Κρήτης
1. Μυρτάκης
2. Τρουλλινός Γιώργης Αλέξης (του Τρουλ- 

λινομανώλη),
Του ΒουΒαοδισυού

1. Κατεργαράκης Mix, Χαρ,

2. Λαζαρίμος Βασ. (του Μαστραντώνη)
3. Μαργαρίτης Γιώργης
4. Τρουλλινού Αθηνά (του Ρυακιώτη)
5. Ψιλάκη Αργυρή Στεφ,
6. Ψιλάκη Αρετή Στ,
7. Ψιλάκη Ευελπία

Tnc Κατοχήε
1. ΕκτελεσμένοΜ

Μαθιός Βεργαδής, Γιώργης Τσιράκης
2. Από ομηρεία στη Γερμανία:

Γ ιώργης Παν. Περάκης
3. Από πυρομαχικά των Γερμανών=

Ευτύχιος Βασιλάκης

2. Τραυματίες
Βαοιά

1. Παπαδάκης Μανώλης ανθυπίατρος,
2. Βεργαδής Γιάννης του Χαρ. (ψαρομού- 

στακος)
3. Ζεάκης Κώστας του Μαν.
4. Μαργαρίτης Χαράλ. του Μαν,
5. Νικηφοράκης Πέτρος
6. Νικηφοράκης Σπύρος
7. Τζανακάκης Κώστας του Μαν,
8. Τρουλλινός Χαρ, (του Κοκόλη)

Ελαοοά
1. Τρουλλινός Γιώργης (ο διοικητής του 

44ου συντάγματος του ΕΛΑΣ)
2. Δουκάκης Γ, (κουρέας)
3. Νικάκης Γ. (Νικογιώργης)
4. Νικηφοράκης Λευτ,

3. Αγωνιστές
Στη υάχη τηε Κοητηε (Ρέθυμνο)

1. Βεργαδής Γιώργης (τότε έμενε στην Α
γία Γ αλήνη)

2. Βεργαδής Δημοσθένης (Κορώνης)
3. Μιχελακάκης Γιάννης (μιχελακογιαννης)
4. Μυρτάκης Γιώργης
5. Μυρτάκης Μανώλης
6. Χριστοφοράκης Φιλήμος 
Συμμετείχαν ακόμη οι:
1. Τρουλλινός Γιώργης του Εμμ. που είχε 

γυρίσει από την Αλβανία ως τραυματίας 
και τέθηκε επικεφαλής γιατί ήταν αξι

ωματικός
2. Τρουλλινός Αλέξης (στρατιώτης ο οποί

ος σκοτώθηκε)
3. Στο Ηράκλειο πολέμησε και ο Μαθιός 

Βεργαδής,
Ας σημειωθεί πως και άλλοι ενδιαφέρθηκαν 

να πολεμήσουν και μάλιστα πήγαν, αλλά δε 
βρήκαν όπλα. Γι' αυτό και δεν πήραν μέρος.

Ο απόστρατος αντισυνταγματάρχης Χαρίλα
ος Κανδηλάκης, τέλος, ήταν πολύτιμος συνερ
γάτης του επικεφαλής της επαρχίας Νικ. 
Αποστολάκη (Βελτώνη) όπως γράφει ο ίδιος (ο 
Αποστολάκης) σε έκθεσή του.

Στο χτύπημα των Γεουανών στου Μπαντουοάκη 
(Σαχτουοιανά Τέουα)

1. Βεργαδής Γιάννης (Ψαρομούστακος)
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2. Βεργαδής Χρηστός του Μαθιό
3. ΚουτσαυτάκηςΌθωνας
4. Νικηφοράκης Λεύτερης
5. Νικηφοράκης Νικολής
6. Τσιράκης Μύρος του Mix,
7. Χριστοφοράκης Mix. (γιατρός)
Στον πάνω Χάοακα (Βοωυονεοά - Κουουπάδο)
1. Βεργαδής Μαθιός, που σκοτώθηκε
2. Κοτζανάκης Γιάννης του Ν.
3. Κοτζανάκης Μιχάλης
4. Νικηφοράκης Λεύτερης
5. Νικηφοράκης Νικολής
6. Περικλάκης Βαγγέλης

Στους ποταυούε
Πεθαμένοι
1. Αυγουστάκης Μανώλης (του παπά)
2. Κουτσαυτάκης Κώστας του Αρ,
3. Μαργαρίτης Κώστας του Γ.
4. Μαρκάκης Mix. του Γ, (το Μαρκάκι)
5. Νικηφοράκης Κανάκης
6. Νοδαράκης Γιώργης
7. Περάκης Μανωλ. του Γ. (Περομανώλης)
8. Τρουλλινός Κ. (του Σταυρουλαντώνη)
9. Τρουλλινός Mix. του Μαν. (έμενε στην 

Αγία Γαλήνη)
10. Φασατάκης Γιάννης του Βαγγ.
11. Φασατάκης Μιχάλης του Βαγγ.
12. Χατζηδάκης Βαγγέλης (ο Λυρατζής)
13. Χριστοφοράκης Μύρος του Γ,
Ζωντανοί
1. Γιαννακάκης Χρηστός του Μ.
2. Ζεάκης Γιάννης του Μαν,
3. Κυριακάκης Γιώργης του Στρ,
4. Μαμαλάκης Μαρκήσιος
5. Μελιδονιώτης Μιχάλης (Μιχαηλάκι)
6. Νικηφοράκης Νικ.
7. Πετρογιαννάκης Mix. του Γιάννη
8. Τρουλλινός Γιώργης του Ν. (παιζάκι)
9. Τρουλλινός Κλεόμβροτος
10. Φραντζεσκάκης Χαράλ. του Γιάννη 

Στην Παναγία (Κλεοτοπέοαυα θεοίσσου)
Για το ποιοι συμμετείχαν στη μάχη αυτή

δυστυχώς δε συμφωνούν ο κατάλογος του 
Στρ. Βελουδάκη, που ήταν επικεφαλής ενός 
λόχου, με όσα θυμούνται αγωνιστές οι ο
ποίοι πήραν μέρος και μερικοί που έζησαν 
τα γεγονότα. Ωστόσο φάνηκε ότι συμμετεί
χαν οι:
1. Κουτσαυτάκης Κώστας του Αρίστου
2. Κυριακάκης Γιώργης του Στρατή
3. Νικηφοράκης Κανάκης
4. Σημαντηράκης Αρίστος (κασαπάκι)
5. Τρουλλινός Γιώργης του Αρίστου (του 

Σταυρουλαρίστο)
6. Τρουλλινός Κώστας του Αντ. (του Σταυ

ρουλαντώνη)
7. Φασατάκης Γιάννης του Βαγγ.
8. Χριστοφοράκης Μύρος του Γ.

Στην ενέδοα των Μαοναοιτών 
(29 ή 30/7/1944)

Ομάδα αντιστασιακών με επικεφαλής το 
Στρατή Βελουδάκη έπιασαν εκεί αιχμαλώ

τους τέσσερις Γερμανούς (Δες όσα γράφω 
στην Αγία Γαλήνη). Στην ομάδα αυτή ήταν και 
ο Μιχάλης Κοτζανάκης.

Από την Ορνέ
Η Ορνέ δεν είχε κανένα θύμα κατά το 

διάστημα 1940-44, Πολέμησαν πάντως στις 
παρακάτω μάχες οι αντίστοιχοι αγωνιστές 
της:

Στη υάχη τηε Κοήτηε 
1. Θεόδ. Mix. Πρινιωτάκης

Στη υάχη των Ποταυών
1. Νικόλαος Κυριακάκης
2. Ηλίας Πρινιωτάκης
3. Θεόδωρος Ν,Τρουλλινός
4. Αδάμης Φωτάκης

Τις πληροφορίες μου έδωσαν οι: Ηλίας 
Πρινιωτάκης, Θεόδωρος Ν. Τρουλλινός και 
Αδάμης Φωτάκης, Ο τελευταίος θυμάται και 
τον Στυλ. Παπαδομιχελάκη στη μάχη των 
Ποταμών, κάτι που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Από τα Σακτούρια
1. Θύματα

Στην Αλβανία
Στο μέτωπο σκοτώθηκε ο:
1. Δασκαλάκης Δημ. Ηρακλή 
και τραυματίστηκαν βαριά οι:
1. Δελιδάκης Κωνστ.
2. Κοτσυφάκης Θεόδ.
3. ΤαβερναράκηςΑποστ.

Κατά τη διάρκεια τηε κατοχήε
1. Μακρυμανωλάκης Γεώργιος Γρ. Πέθανε 

από βασανιστήρια στο στρατόπεδο της 
Λάρισας

2. Μακρυμανωλάκης Ηρακλής Εμμ. Σκοτώ
θηκε στα γερμανικά έργα της Αγίας Γα
λήνης από έκρηξη φουρνέλου

3. Μακρυμανωλάκης Ιωάννης Νικ. έφεδρος 
λοχαγός. Χάθηκε όταν γύριζε από την 
Αλβανία επειδή το πλοίο τους βούλιαξε 
από βομβαρδισμό ή υποβρύχιο

4. Μελισσινάκης Νικ. Αντ, χωροφύλακας. Ε- 
κτελέστηκε από τους Γερμανούς στο 
Βόλο, ως αντιστασιακός
Τον Απρίλη του 1944 ένα αγγλικό υπο

βρύχιο έφερε οπλισμό στην παραλία του 
Αγίου Παύλου και τον παρέλαβαν αντιστα
σιακοί, Το γεγονός μαθεύτηκε από τους κα- 
τακτητές και θέλησαν να εκδικηθούν με 
μεγάλη σκληρότητα όπως συνήθιζαν.

Στις 3 Μαΐου 1944 λοιπόν νύχτα ακόμη 
περικύκλωσαν το χωριό, έπιασαν όλους 
σχεδόν τους άνδρες, τους πήγαν στις φυ
λακές Ρεθύμνης και έδιωξαν τις γυναίκες σ' 
άλλα χωριά. Στη συνέχεια ανατίναξαν με 
δυναμίτες ορισμένα σπίτια που τους είχαν 
υποδειχτεί καθώς και την εκκλησία και το 
σχολείο.

Από τους φυλακισμένους απέλυσαν με
τά ορισμένους και τους άλλους μετέφεραν 
στην Αγυιά. Απ' αυτούς εκτέλεσαν τους
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παρακάτω, σ' αντίποινα για τους Γερμα
νούς που είχαν σκοτωθεί στη μάχη των Πο
ταμών Π 1-9-1944).
1. Αδριανάκης Γεώργιος Σπ.
2. Ανυφαντάκης Γεώργιος Εμμ,
3. Ανυφαντάκης Γεώργιος Ιωάννου
4. Ανυφαντάκης Μύρος
5. Αποστολάκης Ηρακλής Κωνστ.
6. Βλαχάκης Απόστ.
7. Γρηγοράκης Γρηγ. Εμμ,
8. Δαμβακάκης Ιωάννης Εμμ.
9. Δασκαλάκης Στυλ. Ηρ.
10. Δεληδάκης Εμμ. Γεωργ,
11. Κοτσυφάκης Δημ. Στυλ,
12. Μελισσινάκης Κωνστ. Αντ.
13. Μιχελουδάκης Γεωργ. Αλεξ.
14. Νικολακάκης Ιωάννης Νικ.
15. Σταματάκης Ιωάννης από την Αγία Γα

λήνη γαμπρός των Σακτουριών, που έ 
μενε πάντως εκεί τότε.
Όπως έγραψα στα σχετικά με την Κρύα 

Βρύση οι Γερμανοί εκτέλεσαν 35 σ' αντί
ποινα για τη βοήθεια την οποία θεωρήθηκε 
ότι είχαν δώσει στους απαγωγείς του 
στρατηγού Κράιπε.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Σαχτουριανός 
Γιάννης Εμμ Ανυφαντάκης. Για τον ίδιο λό
γο εκτελέστηκε στου Γερακάρι ο Αλέξ. Φυ- 
ντίκης Σακτουριανός γαμπρός, ο οποίος 
βρέθηκε εκεί. Έμενε πάντως μόνιμα στα 
Σακτούρια.

Στην καταστροφή των Σακτουριών τέ
λος πέθανε από το φόβο της η Μαρία Ν. 
Πατεράκη.

2. Αγωνιστές
Στη μάχη της Κρήτης ο έφεδρος λοχα

γός πεζικού Νικ. Εμμ. Αποστολάκης οργά
νωσε λόχο 95 ατόμων από διάφορα χωριά 
της επαρχίας για να προφυλάξει τα νότια 
παράλια αν γινόταν απόβαση. Όταν όμως 
διαπίστωσε ότι αυτό δε θα γινόταν έστειλε 
το λόχο στο Ρέθυμνο από τη δεύτερη μέ
ρα με δική του πρωτοβουλία. Γι' αυτό τιμή
θηκε με το μετάλλιο εξαιρέτων πράξεων.

Στη μάχη των Ποταμών πήρε μέρος ο 
Ζαχαρίας Στ. Σαββάκης και σ' αυτήν της 
Μπαλές C9-2-1944) ο Εμμ. Νικ. Μακρυμανω- 
λάκης (Καπετάνιος). Επικεφαλής του ΕΛΑΣ, 
στη δεύτερη μάχη ήταν όπως είπαμε ο 
Στρατής Βελουδάκης από την Αγία Γαλήνη.

Τα παραπάνω μου είπε ο Γιάννης Νικ. Α
ποστολάκης στηριγμένος στις δικές του α
ναμνήσεις, τις αναμνήσεις χωριανών του 
και το αρχείο του πατέρα του.

Σε εργασία του τέλος με τίτλο "Τα Σα- 
χτούρια11 (Κρητική Εστία τεύχος 258,259/ 
/1980) ο Μιχάλης Παπαδάκης, δικηγόρος α- 
ναφέρεται και στην καταστροφή των Σα
κτουριών. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να 
μάθει περισσότερα. Έχει γράψει και στο Κέ- 
ντρος ο δάσκαλος Νίκος Κοτσυφάκης, 

Τελειώνοντας το άρθρο ως ένα μνημό

συνο των θυμάτων και των πεθαμένων α
γωνιστών θέλω να δηλώσω και πάλι ότι τα 
παραπάνω ίσως πρέπει να συμπληρωθούν, 
σε κάποιο σημείο ή και να διορθωθούν. Κι 
αυτό γιατί τα λάθη είναι ανθρώπινα.

Περιμένω λοιπόν και με χαρά θα έβλεπα 
και άλλα ονόματα τα οποία έδωσαν το πα
ρόν στον αγώνα.

Νίκος Φασατάκης 
γ, σχολικός σύμβουλος

0 ΞΕΧΑΣΑΡΗΣ ΑΝΑΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
Ξέχασα μωρέ στην προηγούμενη δημο

σίευση να σας πω για τον Γιώργη Χριστο- 
φοράκη του Παπαδονικολή, που έλεγε την 
μαντινάδα "Ψεύτικη είναι η αγάπη σου σαν 
τ' Απριλιού το χιόνι" ότι δεν μάθαμε ποτέ 
για ποιά κοπελιά την έλεγε, γιατί ήτανε πο
λύ αξιοπρεπής και περήφανος τόσο που 
δεν θα εξέθετε την κοπελιά που για λίγο 
θα είχε ανταποκριθεί στο φλέρτ του.

Τα χρόνια εκείνα, τα γράφω για τους ση
μερινούς νέους, η κοπελιά που ανταποκρι- 
νόταν στα φλέρτ, έχανε πόντους από την 
υπόληψη που είχε στο χωριό, Αλλά πριν 
αρχίσουμε το σημερινό διήγημα σας παρα
καλώ να διορθώσετε δύο τυπογραφικά λά
θη. Στη σελίδα πέντε στην 7η αράδα μπήκε 
λάθος τελεία στα Γαυγιώτικα και να διαβα
στεί γαυγιώτικα έξω από το σπίτι του παπά 
Γιάννη, Επίσης στην 20η αράδα το του να 
γίνει που.
Και τώρα το διήγημα.

Φύσηξε εκείνη την καλοκαιρινή νύκτα ο 
βοριάς σαν δαιμονισμένος που βούηζε η 
λαγκάδα του χωριού μας και δεν άφησε 
τους Αγιογαληνιώτες να κοιμηθούνε.

Κοτέτσια με λαμαρίνα ξεσκέπασε και 
τρόμαζε τις κότες και κακάριζαν οι πετεινοί 
κουκουρούκου για να τις ενθαρρύνουνε, οι 
σκύλοι γαυγίζανε, οι γάιδαροι γκανίζανε και 
τα άδεια λαδοβάρελα των Βασιλάκηδων 
όσα βρέθηκαν όρθια τα πήρε ο αέρας για 
το λιμάνι, η καμπάνα της εκκλησίας αραιά 
κτυπούσε κανένα κτύπο, η μάνα μου τρό
μαξε πως θάναι τα ύστερα του κόσμου.

Κι άρχιζε να θυμιάζει, ο πατέρας μου 
νευρικός βλαστημούσε κι έτσι ξύπνησα κι 
εγώ ο πιτσιρίκος από περιέργεια να δω το 
τέλος του κόσμου για να έχω μετά να διη
γούμαι,

Κατέβηκα κι εγώ στην αγορά, αλλά πριν 
προχωρήσω θα μου επιτρέψετε έτσι ως ει
σαγωγή να σας περιγράψω μερικούς χα
ρακτηριστικούς τύπους του χωριού μας 
ανεξάρτητα αν αναφέρονται στο παρόν δι
ήγημα ή όχι,

Είδα λοιπόν τον γέρο Καράλη να σκουπί
ζει την αυλή του μαγαζιού από τα χώματα 
που έφορε ο βοριάς, τα καφενεία είχανε α-
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νοϊξει όλα και σε λίγο γέμισαν από αγγου- 
ροξυπνημένους Αγιογαληνιώτες που 
τρίβανε τα μάτια τους για να ξεχωρίσουν ο 
ένας τον άλλο γιατί βαρέθηκαν οι καφε- 
τζήδες να ανάψουν τα Λούξ τους.

Ακόμη και ο Γιώργης Χριστοφοράκης που 
ξύπναγε κάθε μέρα στις 10 για να καπνίζει 
λέει λιγότερα τσιγάρα, ξύπνησε και αυτός 
και κάθησε στο καφενείο του Χριστοφομα- 
νώλη όχι μόνο γιατί είχανε μια αυλή, αλλά 
ήτανε και από παιδιά αδελφικοί φίλοι.

Εν τω μεταξύ ο γέρο Καράλης αφού τε
λείωσε το σκούπισμα πήγε στο καφενείο ό
που είχε μαζευτεί κόσμος ακόμη και από τα 
γαυγιώτικα.

Στην ομήγυρη του καφενείου πήγε και ο 
Σομαράς όπου εκείνη τη στιγμή διηγόταν ο 
καθένας το πώς δεν κατάφερε να ενθαρ
ρύνει την γυναίκα του από τους φόβους 
της ότι ο αέρας θα ξεπατώσει τις ελιές, θα 
χαλάσει τ' αλώνια και ο Καράλης τους είπε: 
όσο κάθε άντρας μπορεί..., η γυναίκα του 
τον προσέχει τί της λέει, όταν δεν μπορεί 
αφοσιώνεται στα παιδιά της και μόνο αυτά 
αναγνωρίζει.

Όλοι συμφώνησαν με τον Χριστοφογιάν- 
νη πρώτο, λέγοντας “Κιά, κιά" (συγκεκομμέ- 
νο το κιαμέ κιαμέ δηλαδή το βεβαίως 
βεβαίως ή μάλιστα μάλιστα],

Ο δε Χριστοφοκωνσταντής, ο αρχαιότε
ρος της παρέας χαμογελούσε με ικανοποί
ηση καθ' ότι διαπίστωνε ότι κρατούσανε 
ακόμη τα κότσια του, Εν τω μεταξύ είχε κα
λά ξημερώσει κι ο Καράλης έφυγε ικανο
ποιημένος για να συναντήσει τον 
Θεμιστοκλή που συμφωνούσαν στα κομμα
τικά - κοινωνικά, επί πλέον ήτανε άκρως 
συντηρητικοί και οι δυό τους και κορυφαίοι 
παράγοντες στην πάνω αγορά. Κείνες τις 
μέρες μάλιστα είχε περάσει ένα θεατρικό 
μπουλούκι από το χωριό κι έδινε παραστά
σεις κάθε βράδυ στο καφενείο του Βαρελά 
κι είχαν ανησυχίσει οι δυό τους μήπως ε- 
πηρρεάσουν τους νέους του χωριού τους 
και τα παιδιά τους προς τη διαφθορά.

Ο Βασιλογιάννης είχε ανοίξει κι αυτός το 
μαγαζί του και παράγγελνε τον δεύτερο 
καφέ του με τον άργιλέ του, ο δε Μαθιός 
Μαμαλάκης είχε κάνει την καθημερινή 
πρωινή επίσκεψή του στον Βελουδομύρο 
όπου κουβεντιάζανε τρέχοντα ελαφρά θέ
ματα.

CH συνέχεια στο επόμενο)

ΑΝΑΒΑΣΤΑ ΓΡΕ ΤΟ ΓΕΡΟ!
Οι νοικοκύρηδες Παυλοκωσταντής με τη 

γυναίκα του απού τσι Βρύσες, απίς εμεγα- 
λώσανε τα κοπέλια ντωνε και τ' αποπα
ντρέψανε ούλα, αποφασίσανε ντελόγο, να 
μοιράσουνε την περιουσία πού 'χάνε, Να 
πάρει πάσα κοπέλι το χάκι του, να πορεύ

εται να ζει. Να βαστήξουνε κι αυτοί το δικό 
ντωνε γεροντομοίρι. Να είναι αυτεξούσιοι, 
μ' εδικό τωνε παραγώνι, καμινάδα, παρα- 
σθιά και τσικάλι, να μην έχουνε τη μουρ
μούρα του πάσα νούς,

Μνιά μέρα επήρανε το στιμαδώρο Στε- 
φανογιώργη, και την εχωρίσανε σε ίσα 
μερτικά, Τόμπρα πράματα, Ερίξανε σκραφ- 
νιά. Κί επήρε κάθε κοπέλι το μερτικό που 
του 'πεσε, μαζί και την ευκή των γονέων 
του, κι αυτοί το εδικό ντωνε.,.

Από χρόνους, γερόντοι μπλιό, Μνιά μέρα 
άνοιξη καιρού, με το' αναδοσάδες του 
Μαρτ' Απρίλη, Που ξεπορτίζουνε οι χοχλιοί 
απού τσι τροχάλους τη νύχτα και βόσκου
νε. Η γρε Παυλοκωσταντίνα, στιμονερή α
κόμη, - λουρί γιτσικό - κι ακατίταγη. Εκρέ- 
μασε ταχιά ταχιά στο μπράτσο το καλαμο
κάλαθο, και μαζί μ' άλλες χωριανές επχι
άσανε τ' ανάπλαγα, να κουκομαζώνουνε 
χοχλιούς, πάσα μνιά για πάρτη τζη...

'Ενα ξαφνικό ψιλοβράχι έπχιασε, σπηλιάρι 
δεν είχε γύρω, έκαμε τη Παυλοκωσταντίνα 
σα τη κλωσσού που βουτούνε στο νερό να 
ξεκλωσίσει. Κι ίσαμε να γιαήρει στο κονάκι 
τζη τηνε τύλισε ξεφανερωτός ρίγος, που 
την έθεκε στη κοιμητέ με θέρμη...

Ο γέρο Παυλοκωσταντής τση κάνει ένα 
βραστάρι, τση κάνει δεύτερο. Τηνε ποτίζει 
ρακί, Τηνε τρίβει πάνω κάτω ομπρός και ο- 
πίσω να δράσει μπέλικη και τση περάσει μα 
καλητέρεψη δε θωρεί, Πολεμά τηνε μνια 
μέρα μνιά βδομάδα, μα δε λέει να μαϊνάρ' 
η θέρμη, Ισαμε π' αρρώστησε κι αυτός, πέ
φτει στο πλάϊτζη στη κοιμητέ και τση λέει:

- Έκαμά σου ότι μπορούνε κακορίμαλη, 
Δε μπορώ να σου κάμω άλλο μπράμα. 
Σάϊκα την άρπαξα κι εγώ, γιατί δε με στε- 
λειώνουνε τα πόδια μου, μόνο να παραγ- 
γείλουμε των κοπελιώ μας..,

Ξεμηγηστήκανε τα κοπέλια σα το μάθα
νε, και φέρνουνε το παπά του χωργιού, να 
τωνε κάμει ένα διαβαστικό. Μα με ούλα τα 
διαβαστικά, τσ' ευκές, το' αγιασμούς και τα 
ευκέλαια δεν εθωρούσανε αναβάσταξη.

- Ενα γιατρό κακορίζικα να φέρουμε, εί
πανε μερικοί.,,

Από λίγες ώρες έφταξε κι ο γιατρός α
πού το Σπήλι, σαρικοφορεμένος, με βρά
κες καβάλα στο φαλό μουλάρι του, κι 
επέζεψενε. Μπαίνει μέσα στο κονάκι με τσ' 
αρρωστάρηδες, Τσ' εξετάζει στη κοιμητέ 
και γράφει στα κοπέλια ντωνε, ήντα θα παί
ρνουνε για να γιάνουνε,

Στο ξεπόρτισμα του γιατρού απού το κο
νάκι, τον επεριτριγυρίσανε, σα τσι σφήγκες 
στο μέλι, εδικολόγοι και χωργιανοί, γυναί
κες κι άντρες,

Να τωνε συμπαρασταθούνε. Ετότε σάς 
οι γι' ανθρώποι επαραστέκανε ακόμη ο γείς 
τ' αλλού, - Κι ερωτούσανε το γιατρό:

- Πές μας εδά γιατρέ,,, Πως στιμάρεις τη 
κατάσταση τω γερόντω; κι ο γιατρός:
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- Ηντα θέτε να σασε πώ;... Κατα που το' 
είδα, η γρε θα ζοριστεί, Μα θα τηνε πηδή- 
ξει ο γέρος!!,,

Ηντά τόνε να πει έτσα λοής κουβέντα ο 
γιατρός; Εσήστηκε ο τόπος απού τα γελο- 
χάχαρα των ανθρώπωϋ! Ακόμη τ' αναστυυ- 
ρούνται οι παλαιηνοί που ζούνε.

Μανώλης Πατεράκης 
Αθήνα Δεκέμβριος 1994

Οργανώνονται οι φίλοι του Ολυμπιακού 
στην Αγία Γαλήνη στην Κρήτη. Η τοπική λέ
σχη φίλων του Ολυμπιακού (παράρτημα 
του συνδέσμου Ρέθυμνου) στεγάζεται σ' 
ένα όμορφο μέρος στο λιμάνι της περι
οχής και οι "ερυθρόλευκοι" εκεί απολαμβά
νουν το ποτό τους, βλέποντας τηλεόραση 
ή ακούγοντας μουσική, Εκεί πωλούνται και 
αναμνηστικά (λάβαρα, μπλούζες, μπρελόκ) 
του συλλόγου, ενώ οι εγγραφές νέων με
λών πραγματοποιούνται καθημερινά τ' α
πόγευμα (τηλ. 7405ό),

ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Π.Κ.
Τα χαμηλότερα ποσοστά της βιταμίνης D 

στους Κρητικούς
Εντυπωσιακή έρευνα σε 19 Ευρωπαϊκές 

χώρες που αποδεικνύει ότι οι Κρητικοί έ 
χουν τα χαμηλότερα ποσοστά της βιταμί
νης D στον οργανισμό τους με αποτέλε
σμα να προσβάλλονται από οστεοπόρωση 
η οποία είναι και η πρώτη αιτία θανάτου για 
τους ηλικιωμένους, ανακοινώθηκε σε σεμι
νάριο στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημί
ου Κρήτης.

Η επιστημονική ανακοίνωση έγινε στα 
πλαίσια σεμιναρίου του Ευρωπαϊκού προ
γράμματος MED CAMPUS με την συνεργα
σία του Πανεπιστημίου Κρήτης και των 
υπουργείων Υγείας της Κύπρου, της Ολ
λανδίας και της Βρετανίας, .

Η έρευνα για τα επίπεδα της βιταμίνης D, 
έγινε σε 19 πληθυσμούς της Ευρώπης με
ταξύ των οποίων και της Κρήτης,

Όπως επεσήμανε ο υπεύθυνος του Τμή
ματος Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημί
ου Κρήτης καθηγητής κ. Αντώνης Καφάτος, 
η διαπίστωση αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπω

σιακή, καθώς η χώρα μας είναι πλούσια σε 
ηλιακό φώς,

Η βιταμίνη D παράγεται κυρίως στο δέρ
μα με την επίδραση των υπεριωδών ακτι
νών του ήλιου. Σύμφωνα με τον καθηγητή, 
η έλλειψη της βιταμίνης έχει σχέση με την 
οστεοπόρωση που "χτυπά" τους ηλικιωμέ
νους και είναι η πρώτη αιτία θανάτου τους.

"Μετά από ένα κάταγμα του ισχύου, ση
μειώνει ο κ. Καφάτος, ο ηλικιωμένος συνή
θως μένει για πολύ καιρό στο κρεβάτι κι 
αυτό είναι το πιο συχνό αίτιο θανάτου".

Ο καθηγητής επισημαίνει ότι η αντιμετώ
πιση αυτού του προβλήματος μπορεί να γί
νει μόνο με τη σωστή ενημέρωση και την 
αλλαγή της συνήθειας του πληθυσμού, Δη
λαδή να εκτίθεται στον ήλιο αλλά με προ
σοχή γιατί στην αντίθετη περίπτωση μπορεί 
κάποιος να προσβληθεί από καρκίνο του 
δέρματος,

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
Στο σεμινάριο έγιναν ανακοινώσεις για 

τις διατροφικές συνήθειες των Κρητικών, 
Σύμφωνα με τον κ. Καφάτο τα τελευταία 
χρόνια έχει αυξηθεί κατά 30% η κατανάλω
ση κρέατος και κατά 40% η κατανάλωση 
τυριών,

Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση των 
λιπιδίων, την αύξηση της χοληστερόλης και 
την αύξηση των χρόνιων νοσημάτων, όπως 
είναι τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος κ.α.

Ρεθεμνιώτικα Νέα

ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεννήθηκε το 1939 στην Αγ, Παρασκευή 

Αμαρίου, Σπούδασε Γεωπονία στο Αριστο- 
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και α
ποφοίτησε το 19ό4, Φοιτητής, υπήρξε ιδρυ
τικό μέλος του συλλόγου "ΚΡΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗ
ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" το 1959 στο οποίο δι- 
ετέλεσε σύμβουλος και γενικός γραμματέ
ας. Προσελήφθη το 19όό στην Υπηρεσία 
Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης του Υ
πουργείου Συντονισμού και συμμετείχε 
στην εκπόνηση και εφαρμογή της μελέτης 
Agridev για την αξιοποίηση του αρδευτικού 
έργου Κουρταλιώτη. Το 1968 προσλαμβά
νεται στο Υπουργείο Γεωργίας και παραμέ
νει στην ίδια περιοχή για την αξιοποίηση 
του αρδευτικού έργου,

Το 1972 μετατίθεται στην Δ/νση Γεωργί
ας Ρεθύμνης στην οποία ήταν Δ/ντης από 
το 1991 έως το 1994. Είναι ιδρυτικό μέλο- 
ςτου Γεωπονικού Συλλόγου Ρεθύμνης στον 
οποίο διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. και Γενικός 
Γραμματέας, Έχει μετεκπαιδεύσεις σε ειδι
κά προγράμματα σε θέματα επαγγελματι
κά, θέματα κοινοτικής ανάπτυξης και 
διοικητικά θέματα,

Η συμβολή του στα θέματα γεωργικής έ 
ρευνας και ανάπτυξης είναι σημαντική, Είναι

29



Α Ι ΙΑ  I ΑΛΙ-ΙΙΝΙ-!

παντρεμένος με την Μαριάννα Mix, Νικηφο- 
ράκη από την Αγ. Γαλήνη Αγ. Βασιλείου.

Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά την Λένα 
και τον Νίκο με θετική συμβολή στην Ρεθε- 
μνιώτικη κοινωνία,

"ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ"
Υ.Γ. Ο συμπολίτης μας Μιχάλης Μαλλιαρός 

ήλθε πρώτος σε ψήφους (984) ως Νομαρχιακός 
Σύμβουλος νομού Ρεθύμνης στο συνδυασμό ΡΕ
ΘΥΜΝΟ - ΑΝ Α Π ΤΥΞΗ  -ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΗ  ΠΟ
ΡΕΙΑ στο ψηφοδέλτιο ΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΗ  
υποψήφιου Νομάρχη.

Με έργα ειρήνης οι Μελαμπιανοί τιμούν 
τους Αγίους Τέσσερις Μάρτυρες 

Μικρό αφιέρωμα στη θρησκευτική γιορτή της 
28ης Οκτωβρίου

Οι Μέλαμπες το χωριό που είναι κτισμέ
νο στις βόρειες πλαγιές του βουνού Βου- 
βάλα, δεν έχει μόνο το προνόμιο της 
καταγωγής των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύ
ρων, την μνήμη των οποίων τιμούμε σήμε
ρα, αλλά έχει να παρουσιάσει και μια 
λαμπρή ιστορία γεμάτη ηρωικά κατορθώ
ματα των κατοίκων, που θα πρέπει να ση
μειωθεί ότι πέρασαν πολλά δεινά από τους 
Τούρκους κατακτητές.

Αυτά στάθηκαν και η αφορμή του ξεση
κωμού τους. Από τα σημαντικότερα κατορ- 
θώματά τους μόλις ξεκίνησε η επανάσταση 
του 1821 ήταν ο αποδεκατισμός του στρα
τού του Χανιαλή το Πάσχα του 1822. Από 
τότε το σημείο πανωλεθρίας των Τούρκων 
ονομάστηκε "Κακό Ρυάκι",

Και πριν από αυτό όμως οι Μελαμπιανοί 
ήρθαν στο προσκήνιο της ιστορίας όταν 
θέλησαν να εκδικηθούν τον γενίτσαρο 
Μπραήμ Αγακάκη, όταν επιχείρησε να προ
σβάλλει τη γυναίκα του Δημάρχου τους Πε- 
ροδιακουμή, Αυτή την αποκοτιά τους οι 
Μελαμπιανοί να υπερασπίζονται την αξιο
πρέπεια τους, όταν "όλα τα 'σκιαζε η φοβέ
ρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά", πλήρωσαν 
με το κάψιμο του χωριού τους και με εβδο
μήντα δύο νεκρούς, Σύμφωνα πάντως με 
τις παραδόσεις οι Μέλαμπες κάηκαν ακόμα 
επτά φορές.

Οι Μελαμπιανοί συνέχισαν να προσφέ
ρουν τις υπηρεσίες τους στο έθνος και 
στην επανάσταση του 1866, όπου αρκετοί 
ανέβηκαν στο βωμό της Αρκαδικής Εθελο
θυσίας, Σε μια σπηλιά στη θέση Άγιος Ευ
στράτιος λέγεται ότι είναι θαμμένα τα 
γυναικόπαιδα των Μελαμπιανών,

Σημαντική ήταν η παρουσία και στους 
Βαλκανικούς πολέμους και στη Μάχη της 
Κρήτης. Για την αντιστασιακή τους δράση 
εξάλλου στη διάρκεια της Γερμανικής κα
τοχής το χωριό υπέστη σημαντικές ζημιές.

ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Γεμάτο θρύλους και παραδόσεις είναι οι 

Μέλαμπες που αποτελούν και ένα από τα 
πολυπληθέστερα χωριά της επαρχίας Αγί
ου Βασιλείου, αφού αριθμούν περίπου χίλι- 
ους τριακόσιους κατοίκους. Μια από τις 
παραδόσεις αυτές αφορά την εκκλησία 
της Αγίας Παρασκευής. Κάτω από το ιερό 
του ναού υπάρχουν πηγές νερού και δίπλα 
από τις πηγές αυτές υπάρχει ελάχιστη πο
σότητα νερού, που θεωρείται θαυματουρ
γή για τα μάτια των πιστών. Λέγεται ότι το 
παιδί ενός Τούρκου που ήταν τυφλό ανέ- 
βλεψε μόλις πλησίασε στην εκκλησία.

Από τις Μέλαμπες κατάγονται και πολ
λές προσωπικότητες της πολιτικής κοινωνι
κής και πολιτιστικής μας ζωής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Ευστράτιο 
Φωτάκη και Νίκο Τρουλλινό, που πριν αρχί
σουν τη δράση τους στο Ελληνικό Κοινο
βούλιο σήκωσαν το νταϊφά της Ένωσης, 
ενώ ο Νίκος Τρουλλινός ήταν και ο αρχη
γός εθελοντικού σώματος στον Ηπειρωτικό 
αγώνα, τους Γιώργο Βουλγαράκη, θείο του 
νυν βουλευτή και το Γιώργο Τρουλλινό, επί
σης πρώτο θείο του πολιτευτή κ, Νίκου 
Τρουλλινού.

Αξίζει αναφοράς επίσης ο γλύπτης Βαγ
γέλης Ψιλλάκης που αν και μένει μόνιμα 
στην Ελβετία δεν ξεχνά το χωριό του.

Δικό του έργο είναι το ηρώον και τώρα 
ασχολείται με τον εξωραϊσμό παραδοσι
ακών μνημείων.

Για το Νίκο Φασατάκη, που έχει πάρει και 
βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, τι να προ
σθέσει κανείς περισσότερο όταν ακούσα
με τόσα το περασμένο καλοκαίρι στην 
τιμητική εκδήλωση που έκανε προς τιμήν 
του η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία στο 
Ξενοδοχείο ΘΕΑΡΤΕΜΙΣ,

ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Ιδιαίτερα περήφανος για το χωριό του ο 

Διοικητήςτης Σχολής Αστυνομίας κ. Αντώ- 
νης Μπαγιαρτάκης μας είπε;

"Είναι φτωχό το χωριό, μα ξέρει να κρατά 
τις παραδόσεις. Όταν ληφθεί κάποια από
φαση γίνεται απ' όλους σεβαστή. Το Πάσχα 
που μας πέρασε πήραμε απόφαση να μην 
πέσει ούτε ένα βεγγαλικό. Κι αυτό έγινείί

Κάθε μας εκδήλωση γίνεται χωρίς εκδη
λώσεις ανεπιθύμητες στους πολλούς, ό
πως οι άσκοποι πυροβολισμοί κι ότι άλλο 
αμαυρώνει μια στιγμή χαράς".

Κι όμως οι Μελαμπιανοί ξέρουν να γλε
ντούν λένε πολλοί, Είναι το μόνο χωριό που 
η καντάδα ακούγεται σε καθημερινή σχε
δόν βάση, με αποκορύφωμα τους καλοκαι
ρινούς μήνες που έρχονται και οι απόδημοι 
Μελαμπιανοί στο χωριό για διακοπές. Το 
πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
των Μελάμπων είναι πάντα γεμάτο χάρις 
στον φιλοπρόοδο Σύλλογο που έχει κατα-
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φέρει μάλιστα να έχει αίθουσα χωρητικότη
τας χιλίων ατόμων, να έχει δημιουργήσει 
βιβλιοθήκη και να λειτουργεί αρκετά τμήμα
τα καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηρι
οτήτων.

Να ήθελαν άραγε καλύτερη αναφορά οι 
Άγιοι Τέσσερις Μάρτυρες από την προβο
λή του τρόπου ζωής των Μελαμπιανών σή
μερα, οι οποίοι αφού έδειξαν πως είχαν 
πάντα τα λύτρα της λευτεριάς όποτε αυτά 
χρειάστηκαν, τώρα διδάσκουν πόσο όμορ
φα μπορεί να ζει κανείς με έργα ειρηνικά 
και πως μπορεί να χαίρεται με τις Κρητικές 
παραδόσεις χωρίς άσκοπους πυροβολι
σμούς και άλλες δραστηριότητες που 
ντροπιάζουν μονάχα την Κρητική Λεβεντιά,

Σημ. Το αφιέρωμα αυτό έγραψε και δημοσί
ευσε στην Ημερήσια εφημερίδα "ΡΕΘΕΜΝΙ- 
ΩΤΙΚΑ ΝΕΑ" της 28ης Οκτωβρίου 1994 η κ. 
ΕΥΑ ΛΑΔΙΑ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο συμπολίτης μας Μιχαλης Μαλλιαρός ε

κλεγείς Νομαρχιακός Σύμβουλος στις εκλογές 
της 16-10-1994 γράφει:

Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστή
σω τις Ρεθεμνιώτισσες και τους Ρεθεμνι- 
ώτες που ετίμησαν, με την ψήφο τους τον 
συνδυασμό μας και ταυτόχρονα μ' εξέλε
ξαν με σημαντική πλειοφηφία στη θέση 
του Νομαρχιακού Συμβούλου.

Ανταποκρινόμενος στην μεγάλη και συ
γκινητική τιμή που μου έγινε υπόσχομαι ει- 
λικρινά ότι θα προσπαθήσω και θα 
βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις στο 
ξεπέρασμα των τεραστίων προβλημάτων 
του νομού μας,

ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ ΜΝΗΜΗΣ

Ύστερα από τις επιστολές των Γεωργίου Κοτζανάκη 
Προέδρου Κοινότητας και Παύλου Παπαδογιάννη Αντιπροέ
δρου που δημοσιεύθηκαν στο προηγούμενο τεύχος νοιώ
θουμε την ανάγκη σαν Δ,Σ, του Συλλόγου να αναδημοσιεύ
σουμε ένα κείμενο που εγράφη από τον Κώστα Κ. Λινοξυλά- 
κη και δημοσιεύθηκε στο τεύχος 14 Απριλίου 1985 και στη 
σελίδα 10 ή 11 αντιπροσωπευτικό για την καλύτερη έκδοση 
και βελτίωση του περιοδικού. Το κείμενο αυτό δημοσιεύεται 
και πάλι αφ’ ενός για να φρεσκάρουμε την μνήμη των παρα
πάνω αλλά και για τους νεώτερους συνδρομητές και να 
τους καλέσουμε να μας προσφέρουν τις ειδικές γνώσεις 
τους.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

Δέκα ολόκληρες μέρες 15-25 Αυγού- 
στου 1984 γιόρταζε τα γενέθλιά της η Αγία 
Γαλήνη για τα εκατό της χρόνια. Στο δε
καήμερο αυτό των εκδηλώσεων αμέτρη

τες φωτογραφίες έβγαλαν ντόπιοι και ξένοι 
τουρίστες, αλλά δυστυχώς ούτε μια δεν έ 
στειλαν για το περιοδικό μας, παρόλο που 
το ζήτησα από τις στήλες του περιοδικού 
στο 12 τεύχος Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 1984 
στη 13 σελίδα. Τι να πεις; Λέω μόνο ότι μας 
στενοχωρεί πολύ τέτοια γεγονότα ή αν θέ
λετε καλύτερα τέτοιες εκδηλώσεις που α
φορούν τους Αγιογαληνιώτες και την Αγία 
Γαλήνη να περνούν απαρατήρητες. Αν 
σκεφθεί κανείς τι αγώνα κάνουμε σήμερα 
για να βρούμε μια παλιά φωτογραφία, που 
θα μας δείξει το παλιό πρόσωπο, την παλιά 
ζωή της Αγίας Γαλήνης δεν θ' αφήναμε σή
μερα να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες, Είτε το 
θέλουμε είτε όχι, οτιδήποτε γράφεται σή
μερα στο περιοδικό για τους μετέπειτα, θα 
είναι η ιστορία της Αγίας Γαλήνης και θ' α
ποτελόσουν ιστορικά ντοκουμέντα, κι αυτό 
γιατί το περιοδικό φυλάσσεται από πάρα 
πολύ κόσμο στις βιβλιοθήκες τους, αλλά και 
το στέλνουμε στην εθνική βιβλιοθήκη του 
Κράτους, στη Δημόσια βιβλιοθήκη Ρεθύμνης 
και στο ιστορικό αρχείο Κρήτηςστα Χανιά, 

Έτσι θέλω να σας πω ότι σήμερα γρά
φουμε την ιστορία του χωριού μας γι' αυτό 
σας καλούμε να βοηθήσετε αυτή μας την 
προσπάθεια. Να σημειώσω και κάτι με την 
ευκαιρία αυτή που είναι απογοητευτική αλ
λά χρειάζεται να το τονίσω μια που τόφερε 
η κουβέντα. Εκτός από ένα μικρό αριθμό 
συγχωριανών και αναφέρω ενδεικτικά τους 
Βαγγέλη Βογιατζάκη, Στέλιο Λαμπάκη, Γιώρ- 
γη Καράλη, Μανούσο Παπαδάκη και Γιάννη 
Μηναδάκη, οι περισσότεροι Αγιογαληνι- 
ώτες δεν έδωσαν καθόλου στοιχεία για την 
ιστορία του χωριού μας για να καταχωρη- 
θεί στο περιοδικό, όταν σκαφθούμε ότι δεν 
υπάρχει σπίτι να μην έχει μορφωμένο,

Ο Δικηγόρος Στέργιος Μανουράς έχει 
χωριστό φάκελο με στοιχεία της Αγίας Γα
λήνης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, 
τα οποία οικειοθελώς τα έδωσε στο περι
οδικό μας και έχουν δημοσιευθεί, ντοκου
μέντα που για πρώτη φορά τα ακούσαμε ή 
τα διαβάσαμε με χάρτες, σφραγίδες και 
πολλά άλλα. Ο Ζαχαρίας Καλαϊτζάκης έχει 
αρχείο για την Αγία Γαλήνη με ιστορίες, 
φώτογραφίες και άλλα γεγονότα που δημο
σιεύθηκαν σε προηγούμενα τεύχη, Ο Μα
νώλης Αυγουστάκης έγραφε ολόκληρο 
βιβλίο για την Αγία Γαλήνη, Ο Μανώλης Πα- 
τεράκης κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα βι
βλίο "ΑΝΑΣΤΟΡΗΜΑΤΑ" και γράφει μέσα 
αρκετά για την Αγία Γαλήνη, ο ίδιος δε πέ
ρυσι μέσω του περιοδικού έκανε προτά
σεις για τις εορταστικές εκδηλώσεις των 
100 χρόνων Αγίας Γαλήνης. Ο Γιώργης Κου- 
κλινός έγραψε στο περιοδικό για την Αγία 
Γαλήνη. Να σημειωθεί ότι όλοι οι παραπά
νω δεν είναι κανένας τους Αγιογαληνιώτης. 
Ας ευχηθούμε από δω και πέρα να έχουμε 
εντονότερη συμμετοχή από όλους για ό,τι
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αφορά το χωριό μας και την ιστορία του.
Περισσότερες ανταποκρίσεις στο θέμα 

αυτό περιμένουμε και από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο. Εκτός από μια φορά δεν θυμάμαι 
ποιά εποχή και τι έγραψε δεν έστειλε ποτέ 
τίποτα, δηλ. δεν καλύπτει ούτε το δικό της 
χώρο.Παράδειγμα τις εορτές των Χριστου
γέννων φέτος έκανε εκδηλώσεις, αργότε
ρα έκανε αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου και δυστυχώς δεν 
ασχολήθηκε καθόλου να μας γράψει δύο 
λόγια για το περιοδικό για να λάβουν γνώ
ση οι χωριανοί εκείνοι που βρίσκονται ε 
κτός Αγίας Γαλήνης. Σήμερα που γράφω 
αυτές τις αράδες ο Σύλλογός μας στην Α
θήνα αλλά και πολλοί άλλοι χωριανοί δεν 
γνωρίζουνε ποιος είναι πρόεδρός τους και 
αν το καλοκαίρι κάνουν ή όχι εκδηλώσεις.

Κι ενώ καμαρώνουμε για τον πολιτιστικό 
μας Σύλλογο, όταν πολλοί, πάρα πολλοί 
μας ερωτούν ποιος είναι ο Πρόεδρος και 
αν κάνουν εκδηλώσεις αυτό το καλοκαίρι, 
δεν είμαστε ενημερωμένοι να τους ενημε
ρώσουμε με τη σειρά μας. Όλα αυτά κ. 
Πρόεδρε, είναι γεγονότα, είναι ειδήσεις και 
ο κόσμος θέλει να τα μάθει να τα διαβά
σει ιδιαίτερα όσοι ζούνε εκτός Αγίας Γαλή- 
νης. Σαν πολιτιστικός Σύλλογος κάνατε 
αρκετά στα λίγα χρόνια που είσαστε. Λεί
πει όμως η ενημέρωση και προβολή του 
πολιτιστικού Συλλόγου και σας πληροφορώ 
υπεύθυνα ότι πολλοί λίγοι γνωρίζουν το μέ
γεθος της προσφοράς σας μέχρι σήμερα. 
Βοηθήστε μας λοιπόν με την ανάλογη ενη
μέρωση -οι στόχοι μας είναι κοινοί- στην 
προβολή του Συλλόγου μέσω του Περιοδι
κού.

Ο Βαγγέλης Βεργαδής όσα γράφει για το 
χωριό μας είναι ειδήσεις και πληροφορίες 
σήμερα, αλλά ανεκτίμητος θησαυρός για 
το μέλλον. Εμπρός λοιπόν όλοι μας, ας α- 
φήσουμε κατά μέρος την αδιαφορία, τον 
ωχαδερφισμό, κι ας γράψουμε όλοι για το 
καλό του τόπου που κληρονομήσαμε, που 
λέγεται Αγία Γαλήνη και υπερηφανευόμα- 
στε όλοι για το χωριό μας. Αξίζει τον κόπο.

Η φωτογραφία μας που ήταν αφορμή να 
γράψω τα παραπάνω είναι βγαλμένη στις 
15 Αυγούστου 1984 από τον Λεονάρδο και 
την έστειλε στον Πατέρα μου, τον βλέπου
με στο μέσον να χορεύει στα 88 του χρό
νια, Όλοι οι γέροντες του χωριού μας 
ένοιωθαν ιδιαίτερη χαρά όλες αυτές τις 
μέρες των εκδηλώσεων. Θυμήθηκαν και τι 
δεν θυμήθηκαν από τα περασμένα. Πως 
παρέλαβαν την Αγία Γαλήνη και πως μας 
την παραδίδουν σήμερα. Αγώνες και στε
ρήσεις ήταν η ζωή τους εκείνα τα χρόνια, 
στόχοςτους η ανάπτυξη, η πρόοδος του 
χωριού και η βελτίωση συνθηκών ζωής. Οι 
προσπάθειές τους καρποφόρησαν, γι αυτό 
δικαιολογημένα υπερηφανεύονται και νοιώ
θουν ευτυχισμένοι που εξεπλήρωσαν τον

προορισμό τους, Εμείς οι απόγονοί τους τι 
θα κάνουμε για το μέλλον της Αγίας Γαλή
νης; Πρέπει ή δεν πρέπει να κρατήσουμε 
την Αγία Γαλήνη στο ύψος της; Ασφαλώς 
όλοι λέμε ναι! Πρέπει, επιβάλλεται. Ας προ
σπαθήσουμε λοιπόν όλοι να κάνουμε κάτι 
κατά δύναμη - που είναι αρκετά μεγάλη.

Σημείωση. Τα ενυπόγραφα δημοσιεύματα α- 
πηχούν γνώμες εκείνων οι οποίοι μας τα ανάφε- 
ραν και όχι του Περιοδικού,

Προς ιούς Σεβαστούς μου Συγχωριανούς
Ως υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος 

Αγ, Γαλήνης στις εκλογές της 16-10-94, 
του μη εκλεγέντος συνδυασμού ΕΝΟΤΗΤΑ
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ευχαριστώ τους Συγχωρια
νούς, συγγενείς και φίλους που με ετίμη- 
σαν με την ψήφο τους.

Επίσης εύχομαι και σ' αυτούς που μας 
υπεσχέθησαν αλλά ετίμησαν άλλους, να 
δικαιωθούν.

Ως κοινοτικός Σύμβουλος από 1/1/95 
του μειοψηφήσαντος συνδυασμού υπό
σχομαι με προτάσεις μου, όσον είναι βέ
βαια δυνατόν να εισακουστούν από την 
πλειοψηφία, να βοηθήσω με κάθε τρόπο 
στην καλυτέρευση ορισμένων σοβαρών 
καταστάσεων για το χωριό μας (θάλασσα
- δρόμοι - καθαριότητα - τάξις).

Επίσης μεγάλη θα είναι η προσπάθειά 
μου για την δίκαιη κατανομή των υποχρε
ώσεων και απολαβών εις όλουςτους χω
ριανούς.

Τελειώνοντας σας ευχαριστώ πάλι και 
εύχομαι υγεία, αγάπη, και κατανόηση ώ
στε να εργασθούμε όλοι μαζί για την 
πρόοδο του χωριού μας,

Με εκτίμηση και Σεβασμό 
Πολύδωρος Γ. Καράλης

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΕΛΙΑ

Η ελιά αυτή της φωτογραφίας είναι η αρ
χαιότερη στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης 
ίσως και των γύρω χωριών.

Η περίμετρόςτης (στο μέσον} είναι 7 μέ
τρα και 80 πόντους ενώ στη βάση της θα
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φθάνει τα 10 μέτρα.
Η ηλικία της λένε ότι είναι 800 και πλέον 

χρόνων. Δεν γνωρίζω αν θα μπορούσαν οι 
συμπολίτες μας Γεωπόνοι Μιχάλης Μαλλι
αρός και Μόσχος Αλεξανδράκης να επιβε
βαιώσουν ή να διαψεύσουν του λόγου το 
αληθές.

Πάντως γεγονός είναι ότι κατά δεκάδες 
οι τουρίστες τα καλοκαίρια φωτογραφίζουν 
την αιωνόβια ΕΛΙΑ σαν ιστορικό Μνημείο.

Η ελιά ιδιοκτησίας μου βρίσκεται στη Λα- 
γκούφα στην είσοδο δεξιά του εξοχικού Κέ
ντρου του Μαθιού και της Χαρίκλειας Κα- 
ράλη.

Κώστας Κ. Λινοξυλάκης

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
Επιμέλεια; Κώστας Αινιξυλόκης

Κατερίνα Βασιλσκη -  Τσουπάκη

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
□ Ο Γεώργιος και η Αθηνά Σταματάκη απέ
κτησαν το πρώτο τους παιδί που είναι κορι
τσάκι.
□ Την 4-9-94 η Ολυμπία και ο Αντώνιος 
Γερμανάκης απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδί κορίτσι.
□ Την 4-9-94 η Ιωάννα Ζουρούδη και ο Ι
ωσήφ Γκερετλής απέκτησαν το δεύτερό 
τους παιδί κορίτσι.
□ Την 24-10-94 η Δέσποινα και ο Ηρακλής 
Μπαγουράκης, απέκτησαν το δεύτερό 
τους παιδί κορίτσι.

Να τους ζήσουν!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
□ Ο Αντώνιος και η Ευθαλία Μπαγιαρτάκη 
βάπτισαν το αγόρι τους, την 17-9-1994 και 
του έδωσαν το όνομα Γεώργιος.
□ Η Ιωάννα Ζουρούδη και ο Ιωσήφ Γκερετ
λής βάπτισαν την 12-11-94 τα δυό τους 
παιδιά (αγόρι - κορίτσι) και τα ονομάτισαν 
Σωτήρη και Αικατερίνη.
□ Η Ελένη Τυροκομάκη και ο Ελευθέριος 
Παπαδογιάννης, την 19-11-94 βάπτισαν το 
γιό τους και του έδωσαν το όνομα Μύρων- 
-Εμμανουήλ.

ΓΑΜΟΙ
□ Ο Άκης Αγ. Καρτάλου και η Αλεξάνδρα 
Καραγιάννη στις 24-9-1994 ετέλεσαν το 
γάμο τους στην Αθήνα στην εκκλησία Άγιος 
Σώστης.

□ Ο Κωστής Ματθ. Μαμαλάκης και η Έλενα 
Βασιλάκη τον Οκτώβριο 1994 ετέλεσαν τον 
γάμο τους στο Ηράκλειο Κρήτης
□ Ο Γεώργιος Τρουλλινός του Νικολάου και 
της Ελένης και η Δέσποινα Τσιγγένη, πα
ντρεύτηκαν την 10-7-94 στην Αγία Γαλήνη.
□ Ο Γεώργιος Μαργαρίτης του Εμμανουήλ 
και η Ελεάνα Λεντιδάκη παντρεύτηκαν την 
30-7-94 στο Σπήλι,
□  Στις 20/8/94 ετέλεσαν τους γόμους τους 
στην Αγία Γαλήνη, ο Γιάννης Χριστοφάκης 
(γιος του Χριστοφοηλία) και η Μαρία Δου- 
κάκη (αδελφή του ταξιτζή) από τις Μέλα- 
μπες. Τους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.

Ευχόμεθα ευτυχία - υγεία και χαρά! 

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
□ Η Μαρία Καρτάλου κόρη του Ιάσωνα και 
της Έλσας τον Αύγουστο 1994 πήρε το 
πτυχίο της από το τμήμα χημείας του πανε
πιστημίου Ηρακλείου Κρήτης. Η Μαρία Καρ
τάλου ως αριστούχος στις πτυχιακές 
εξετάσεις εξασφάλισε υποτροφία σε πανε
πιστήμιο της Αμερικής.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
□  Ο Γιάννης Mix. Κουλούρης (γιός της Μα
ρίας Στεφ. Νικηφοράκη) εισήχθη στο Πανε
πιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Οικονομικό 
τμήμα.
□  Η Καλοτίνα Γεωρ. Μαχίνη (το γένος Ρέ- 
μης Ευαγ, Παπαδογιάννη) πέτυχε στην Ια
τρική Σχολή Πανεπιστημίου ΛΙΛΙ της 
Γ αλλίας.
□  Πέρασε για λιμενοφύλακας ο γιος του Γι- 
άννη και της Ελένης, Ανυφαντάκης Μανώ
λης.

Τα θερμά μας συγχαρητήρια 
και καλή πρόοδο!

ΘΑΝΑΤΟΙ
□ Ένας καλός φίλος και λάτρης του χωριού 
μας ο Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος πέθανε 
στην Αθήνα στις 3-9-94 σε μεγάλη ηλικία 
και κηδεύθηκε στην ιδιαίτερή του πατρίδα, 
τα Καλάβρυτα.
□  Ένας άγουρος θάνατος συγκλόνισε τη 
μικρή μας κοινωνία. Έσβησε στην Αθήνα 
στις 8-11-1994 στα 36 της χρόνια η Μαίρη 
Ευαγ. Δοξαστάκη (το γένος Σωτήρη Πετρα- 
κάκη) ύστερα από σκληρή μάχη με την ε 
πάρατη ασθένεια, πριν καλά καλά να χαρεί 
την τρυφερή παρουσία των δύο ανήλικων 
παιδιών της και την αγάπη του καλού της 
συντρόφου. Περισσότερα θα διαβάσετε σε 
άλλη στήλη.
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□  Η Χριστοφάκη Ευαγγελία συζ, Γευυργίου πέ- 
θανε την 8-8-94, σε ηλικία 84 ετών,
□ Ο Ιωάννης Κονσολάκης του Παντελή πέθα- 
νε την 23-10-94 σε ηλικία 64 ετών.

Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θερμότατα ευχαριστούμε όλους όσοι 

με κάθε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο 
βαρύ πένθος μας για την απώλεια της πο- 
λυαγαπημένης μας Συζύγου Μητέρας κό
ρης και Αδελφής.

ΜΑΡΙΑΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 
Ευάγγελος, Λυγερή, Γιώργος Ελένη Πετρα- 
κάκη, Ιωάννης και Ελένη Πετρακάκη.

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
□ Η Οικογένεια Μανούσου Παπαδάκη εις 

μνήμη του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ προσέφεραν το ποσό των πέντε χι
λιάδων (5.000) για την ενίσχυση του 
Συλλόγου μας.

□ Η Ελένη Σωτ. Πετρακάκη εις μνήμη της
κόρης της ΜΑΙΡΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓ. ΔΟΞΑΣΤΑ
ΚΗ προσέφερε το ποσό των πέντε χιλι
άδων (5.000) γα την ενίσχυση του 
Συλλόγου μας.

□ Η Ευλαβία Παπαδογιάννη εις μνήμη του 
συζύγου της ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΚΟΣΜΑ και 
ΚΑΤΙΝΑΣ ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ προσέφερε το 
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20,000) για 
την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

□ Η οικογένεια Μανούσου Παπαδάκη εις
μνήμη του ανεψιού τους ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝ- 
ΣΟΛΑΚΗ προσέφεραν το ποσό των δέκα 
χιλιάδων (10.000) για την ενίσχυση του 
Συλλόγου μας.

□  Ο Χριστόφορος Χριστοφοράκης εις μνή
μη του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ προσέφερε 
το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) για 
την ενίσχυση του Συλλόγου μας,

□ Ο Χριστόφορος Χριστοφοράκης εις μνή
μη των γονέων του ΜΙΧΑΛΗ και ΟΛΓΑΣ 
προσέφερε το ποσό των είκοσι πέντε χι
λιάδων (25.000) για την ενίσχυση του 
Συλλόγου μας.

□ Η Δανάη Φραγκουδάκη (το γένος Σταμα-
τάκη) προσέφερε το ποσό των πέντε χι
λιάδων (5.000) εις μνήμη του συζύγου 
της Φάνη, για την ενίσχυση του Συλλό
γου μας.

□ Η Κ. Χρυσούλα Κονσολάκη εις μνημη του 
συζύγου της προσέφερε το ποσό των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000), για την ενί
σχυση του Συλλόγου μας.

□ Η κ. Πρινιανάκη - Μαρκουλάκη Ελένη,
προσέφερε εις μνήμην του πατέρα της, 
το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ, 
για την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

□ Η κ. Σπυριδάκη Ευαγγελία τ. Εμμ., προσέ
φερε εις μνήμην του Εμμανουήλ Σπυρι- 
δάκη, το ποσό των πέντε χιλιάδων 
(5.000) δρχ., για την ενίσχυση του Συλ
λόγου μας.

□ Ο κ. Νικόλαος Α. Ζεάκης, προσέφερε εις 
- μνήμην της συζύγου του Φωφώς, το πο

σό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ. 
για την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

Βραβείο από in  Γαλλική Ακαδημία
Μεγάλη τιμητική διάκριση έλαβε η 

18χρονη Ζέφη Μπιλίνη, κόρη της Αννας και 
εγγονή της κυράς Σταματίνας Τρουλλινού,

Η εργασία φυσικά ήταν στη Γαλλική 
γλώσσα, Ήταν ένα παραμυθάκι με τον τίτλο 
"Σεβαστιανός". Ήταν ένα σκατζοχοιράκι 
χωρίς αγκάθια, το προστάτευε η μάνα του 
και οι φίλοι του. Ο κίνδυνος όμως από τ' άλ
λα ζώα υπήρχε. Έτσι το σκέπασαν με λου
λούδια... από τη μέρα εκείνη και μετά ο 
Σεβαστιανός μπορεί να πολεμά κάθε κίν
δυνο.

Γίνεται μια ολοστρόγγυλη μπάλλα από 
λουλούδια και κρύβεται ανάμεσά τους,

Αξίζουν συγχαρητήρια στην Ζέφη αφού 
με το πρωτότυπο αυτό παραμυθάκι, που δί
νει τόσο υψηλά νοήματα, επήρε το βρα
βείο από την Γαλλική Ακαδημία. Η κυρά 
Σταματίνα πρέπει να καμαρώνει.

Να ευχώμαστε στην εγγονή της κι άλλες 
διακρίσεις. Και στην ίδια, παρά τα κάποια 
χρόνια της, νάχει την όρεξη να ξαναπάει 
κρουαζιέρα όπως πήγε φέτος στην Τήνο 
και στη Μήλο.

23/11/94
Φ.Χ.Μ.

Βαφτίσια Μύρωνος Παπαδογιάννη
Στις 19-11-94 στην Αγ, Γαλήνη, ο Λευτέ- 

ρης και η Ελένη Παπαδογιάννη (Τυροκομά- 
κη) βάφτισαν το παιδάκι τους (25 μηνών) 
και του έδωσαν δύο ονόματα Μύρων και 
Μανώλης,
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Τη βάφτιση έκανε 
ο αδελφός του Λεύ
τερη ο παπα Παπα- 
δογιάννης.

Ο δικός μας παπα 
Παναγιώτης ήταν 

ΐβ '  ^  άρρωστος στο Ηρά- 
'■'* ]  κλειο, ευχή όλων ή- 
jg ·  ταν να γυρίσει 

κοντά μας γερός. 
Πολύς κόσμος κα

ί  λεσμένος,επηκο- 
λούθησε φαγοπότι 
στην ταβέρνα του 
"Δεσπότη", Νικ, Ιε- 

.:~5d ρωνυμάκη.

Οι Α  νονοί: Ιάκωβος Μπαντινάκης, Πώργης Χαριτά- 
κης, Μανώλης Σημαντηράκης και ο Γρηγόρης Σπυρι- 
δάκης.

Πολύς κόσμος καλεσμένος επηκολούθη- 
σε φαγοπότι στην ταβέρνα του "Δεσπότη", 
Νικ, Ιερωνυμάκη,

Ο καλός μεζές το καλό κρασί και η λα ϊ
κή ορχήστρα, έφεραν άφθονο κέφι στον 
κόσμο, στο τέλος ο πατέρας του παιδιού 
Λευτέρης και ο θείος του Μύρων Τυροκο- 
μάκης έπαιξαν ωραιότατα κρητικά τραγού
δια,

Ηταν μια υπέροχη βραδιά, και αυτό που 
ευχόμαστε στους γονείς είναι να τους ζή- 
σει και να το καμαρώνουν.

Αγ. Γαλήνη 19/11/94

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

Νεκρολογία στη μνήμη Μαίρης Ευαγγ. 
Δοξαστάκη;
Αντί λουλούδια στον τάφο σου Μαιρούλα

Θολώνει ο νους, σφίγγεται η καρδιά στα
ματά η σκέψη, το χέρι τρέμει, όταν θελήσει 
στ' άψυχο χαρτί να χαράξει λίγες γραμμές 
για ένα πρόσωπο πολυαγαπημένο που ά
φησε το μάταιο τούτο κόσμο τόσο νωρίς.

Συγκλονιστικό το χτύπημα, αβάσταχτος ο 
πόνος, πολλά τα δάκρυα, μεγάλη η συμφο

ρά όταν το νήμα της ζωής κόβεται στα 36 
χρόνια. Στην ηλικία εκείνη που γκρεμίζονται 
τα όνειρα που πλάθει κανείς για τη ζωή, 
Όταν αφήνει πίσω παιδιά και μάνα, άντρα 
και αδελφό. Όταν αφήνει αγαπητούς συγ
γενείς και προσφιλή πρόσωπα.

Γραφτό της μάνας ήτανε μαζί με τις άλ
λες συμφορές που η άσπλαχνη μοίρα της 
φόρτωσε να ζήσει κι αυτή. Να χάσει τη Μαι- 
ρούλα της. Να στερηθεί το καμάρι της, τη 
μοναχοκόρη της.

Δυνατό το χτύπημα όταν χάνει το βλα
στάρι της, το γελαστό παιδί της με την ό
μορφη θωριά, το δυνατό μυαλό, την ωραία 
ψυχή, τη μαλαματένια καρδιά, Κλαίει και 
μοιρολογάται η μάνα και ραΐζουν οι πέ
τρες.

Κλαίνε και τα παιδιά.
Απαρηγόρητα, γιατί χάνουν για πάντα 

της μάνας το γλυκό φιλί και τ' απαλό το χά
δι. Ατέλειωτος ο πόνος για όλους, τον ά
ντρα και τον αδελφό και τους άλλους 
συγγενείς και φίλους που ραίνουν με νε
κρολούλουδα κι αποχαιρετούν την κόρη με 
τη λεβεντιά, την αρχοντιά, το θάρρος, την 
καλωσύνη,

Μαιρούλα πολυαγαπημένη,
Μαιρούλα αξέχαστη,
Μαιρούλα γλυκειά μου.
Λευκή σαν περιστέρι πέρασες από την 

ψεύτρα τούτη τη ζωή. Αστέρι φωτεινό ή
σουν και έσβησες, αστραπή και χάθηκες, 
λουλούδι και μαράθηκες.

Έφυγες από κοντά μας. Πήγες μακριά. Σ' 
άλλους κόσμους άγνωστους, Δεν πέθανες 
όμως, Έμεινες ζωντανή παντοτινά στη σκέ
ψη και στην καρδιά μας, Ζεις και θα μας 
φωτίζεις με την ακτινοβολία σου.

Εκεί που πας δε θάσαι μόνη. Κοντά στον 
αγαπημένο σου πατέρα, που σε λάτρευε 
σε τούτη τη ζωή, θα βρεθείς. Ίσως ο μισε
μός, που για μας ήταν συγκλονιστικός, νά
νοι γι' αυτόν χαρά που σ' έχει δίπλα του.

Ώρα καλή σου στο στερνό σου ταξίδι 
που γυρισμό δεν έχει. Άσβηστο θα κρατή
σουμε το καντήλι της θύμησής σου.

Γ. Κουκλινός

35



ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Στο θάνατο του Γιάννη Κονσολάκη 

(24-10-1994)
Υπό Πρωτ/ρου του Οικουμ. Θρόνου 

π. Ευαγ. Κοπανάκη
"Όντως φοβερότατον το του θανάτου 

μυστήριον,.,'1
Ο θάνατος υπήρξε ανέκαθεν για τον άν

θρωπο άλυτο πρόβλημα, ανεξιχνίαστο μυ
στήριο. Μπροστά στο θάνατο στάθηκε, 
στέκεται και θα στέκεται η ανθρωπότητα 
βουβή, αδύναμη, φοβισμένη.

Γι' αυτό και σε ώρες δύσκολες, όταν ο 
θάνατος χτυπά την πόρτα κάποιου συναν
θρώπου μας, οι δυνάμεις μηδενίζονται ο 
νους σταματά, τα γόνατα τρέμουν, η 
γλώσσα μπερδεύει.

Κι αν είναι τόσο δύσκολο να αποχαιρετή- 
σουμε οριστικά κάποιον μεγάλης ηλικίας, 
κάποιον που πρόλαβε να κλείσει τον κύκλο 
της επίγειας ζωής, να γευτεί τη ζωή, τη δη
μιουργία και τους καρπούς των κόπων του, 
πως να μιλήσεις και ν' αποχαιρετήσεις ένα 
αξιόλογο άνθρωπο, ένα φίλο, ένα αγωνιστή 
της ζωής, που φεύγει τότε ακριβώς που θα 
άρχιζε τη συγκομιδή και θα χαιρόταν τους 
καρπούς των κόπων του;

Βαρύ το χρέος, μεγάλη η ευθύνη, δύ
σκολος ο ρόλος. Κι όμως έπεσε σε μένα ο 
κλήρος ν' αποχαιρετήσω εκ μέρους της 
Τοπικής Εκκλησίας, εκ μέρους ειδικότερα 
της Ενορίας Σπηλιού, εκ μέρους των συγ
χωριανών του μεταστάντος, τον φίλο Γ ιάν
νη Κονσολάκη.

Παιδί φτωχής, πολυμελούς οικογένειας, 
ξεκίνησε με μόνο εφόδιο την ανησυχία και 
την τάση για πρόοδο για να φτάσει μετά 
από αγώνα σκληρό, μετά από ξεπέρασμα 
πολλών εμποδίων στο βαθμό του Στρατη
γού του ενδόξου Ελληνικού Στρατού. Κατά- 
φερε να τιμηθεί ο ίδιοςκαι να τιμήσει την 
οικογένεια του και το χωριό του. Δείγμα τι
μής του αείμνηστου Γιάννη Κονσολάκη το 
γεγονός ότι αυτή την ώρα η γαλανόλευκη 
σκεπάζει το σκήνωμά του, τα μετάλλια, που 
η πατρίδα του απένειμε, στολίζουν το φέ
ρετρό του και τον περιστοιχίζουν εκπρόσω
ποι των στρατευμένων παδιών της Ελλά
δος.

Συνδέοντας τη ζωή του με μια υπέροχη 
γυναίκα, που είναι κι εκείνη κατά το ήμισυ 
Σπηλιανή, δημιούργησε μαζί της μια υπέρο
χη οικογένεια. Κι ενώ μαζί με τη σύζυγό 
του, τα παιδιά και τα εγγόνια τους χαιρό- 
ντουσαν τη ζωή και όσα με κόπους απέκτη
σαν, ο μαύρος καβαλάρης, χτύπησε την 
πόρτα του χαρούμενου σπιτιού τους.

Όπως ο Διγενής πάλαιψε με τον χάρο
ντα στα μαρμαρένια αλώνια, έτσι κι ο μα
καριστός Γιάννης πάλαιψε με την φοβερή 
ασθένεια. Μα ήταν άνισοι οι όροι κι ο Γιάν
νης δεν άντεξε. Έπεσε σαν πολεμιστής με

το κεφάλι όρθιο, αν και οι λιγοστές δυνά
μεις που του έμειναν δεν ήταν αρκετές, 

Έφυγες, αγαπητέ Γιάννη, κι άφησες πίσω 
σου, στη σύζυγό σου, στα παιδιά και τα εγ- 
γόνια σας, στους συγγενείς και στους φί
λους σου την πίκρα και τον πόνο.

Ποιά λόγια ν' ανακουφίσουν ένα τέτοιο 
πόνο; Και τώρα τι γίνεται; Έσβησε, χάθηκε η 
ελπίδα;

Ευτυχώς εμείς δεν είμαστε "ώσπερ οι 
λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα". Γιατί γνωρί
ζουμε, δεχόμαστε και πιστεύουμε ότι "ουκ 
έχομεν ώδε μένουσαν πάλιν, αλλά την 
μέλλουσαν επιζητούμεν". "Ημών το πολί
τευμα εν ουρανοίς υπάρχει". Ο θάνατος, 
για όσους πιστεύουν, είναι η θύρα της αι- 
ωνιότητος, η είσοδος στην υπέρβαση του 
χρόνου, Πεθαίνουμε για να ζήσουμε, Έχομε 
την ακλόνητη πίστη, και αλλοίμονο αν δεν 
την είχαμε, ότι όλοι μεταβαίνουμε από το 
θάνατο και δια του θανάτου στη ζωή.

Ο άνθρωπος ξεκίνησε από το Θεό, ήλθε 
περαστικός ταξιδιώτης στη γη για ένα ταξί
δι, ένα αγώνα και είναι φυσικό να επιζητά 
την επιστροφή του κοντά στο Θεό.

Όλη η επίγεια ζωή, η δραστηριότητα, οι 
προσπάθειες και οι αγώνες, σ' αυτό στο
χεύουν σ' αυτό πρέπει να στοχεύουν,

Ο Γιάννης Κονσολάκης έφυγε από κοντά 
μας. Γλύτωσε από τα βάσανα αυτού του 
κόσμου, λυτρώθηκε από τους πόνους της 
επάρατης αρρώστιας,

Πέρασε από την πρόσκαιρη ζωή, στην 
αιώνια μακαριότητα "εν ή απάτη ου πολι
τεύεται, διαβολή ου πιστεύεται, κολακεία 
χώρου ουκ έχει, ψεύδος ου καταμίγνυται, 
ηδονή το και λύπη και φόβος και θάρσος 
και πενία και πλούτος και δουλεία και κυρι- 
ότης και πάσα η τοιαύτη του βίου ανωμαλία 
ως πορρωτάτω της ζωής εκείνης εξώρι- 
σται. Απέδρα εκείθεν, καθώς φησίν ο Προ
φήτης, οδύνη, λύπη και στεναγμός, Αντί δε 
τούτων, τι; Απάθεια, μακαριστής, κακού πα
ντός αλλοτρίωσις. Αγγέλων ομιλία, των α
οράτων θεωρία, Θεού μετουσία, 
εφροσύνη τέλος ουκ έχουσα" όπως γράφει 
ο Γρηγόριος Νύσσης,

Εμείς δε οι "παραλειπόμενοι" ας μην υ
στερήσομε σε ελπίδα και πίστη. Ας παρα- 
καλέσομε τον Κύριο της ζωής και του 
θανάτου να κατατάξει την ψυχή τού μετα
στάντος στις τάξεις των δικαίων. Να ρίξει 
βάλσαμο παρηγοριάς κουράγιου και δύνα
μης στις καρδιές της χαροκαμένης συζύ
γου του,των παιδιών και εγγονιών τους, 
στις καρδιές των λοιπών συγγενών και φί
λων του.

Καλό ταξίδι, αγαπητέ φίλε Γιάννη. 
Πορεύσου το δρόμο σου έχοντας τη βε

βαιότητα πως σε αγαπήσαμε όσο ζούσες, 
θα σ' αγαπούμε και θα σε θυμόμαστε πά
ντα.

Αιώνια σου η μνήμη
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ
Παραμονές της εθνικής μας εορτής, της 

28 Οκτωβρίου έφυγε από κοντά μας, ένας 
άνθρωπος που είχε ανέβει στα πιο ψηλά 
σκαλοπάτια του στρατεύματος, Το κράτος 
του είχε εμπιστευθεί την αρχηγία στο "Σώ
ματος Υλικού Πολέμου". Μεγάλη τιμή και 
ευθύνη, μα που τα κατάφερε, αφού παράλ
ληλα με τις στρατιωτικές γνώσεις και την 
πανεπιστημιακή μόρφωση ήταν και κάτοχος 
ξένων γλωσσών, απαραίτητες σε στρατι
ωτικά συμβούλια στην Ευρώπη, όπου εκ
προσωπούσε την χώρα μας. Σεμνός, με
τρημένος, δεν ξέχασε ποτέ τη "μάνα γη" 
που την ανάγκαζε με την φροντίδα του, να 
γενοβολεί.

Έτσι όταν πήρε την σύνταξη, έκανε τα 
δεντρύλιά του σαν βασιλικούς, Είμαι μικρός 
για να επαινέσω, αλλά αυτό που θα ήθελα 
να επισημάνω ήταν η τελευταία του επιθυ
μία, Η οποία δεικνύει σεμνότητα μα και 
πρακτικό νου. Είπε: "Αν κάποιος θέλει να 
φέρει στεφάνι στην κηδεία μου (γνώριζε 
την αρρώστια του), αντί αυτού ας καταθέ
σει χρήματα για τον εξωραϊσμό της Πανα
γίας του Σπηλιού (γενέτειράς του) και της 
Παναγίας της Αγ. Γαλήνης (τόπος τελευταί
ας του κατοικίας). Αυτή σου η ενέργεια 
στρατηγέ Γιάννη Κονσολάκη, να θέλεις να 
εξωραΐσεις την εκκλησία που θα την ατενί
ζεις για πάντα, την τελευταία εκκλησία που 
έκτισε η μεγάλη Ελληνίδα Αυτοκράτειρα 
του Βυζαντίου Ευδοκία το 450 μ.Χ, την Πα
ναγία, η Αγ. Γαλήνη (θα) σου χαρίζει την αι
ώνια μνήμη.

Οι μνήμες τους θα είναι παράλληλες, α
φού Στρατηγός και Αυτοκράτειρα τίμησαν 
την Ελλάδα και την Ορθοδοξία.

Αγ, Γαλήνη ΦΧΜ,

Χαράλαμπος Πελανιάκπς
Στις 6 Δεκεμβρίου 1994 σε ηλικία 85 ε 

τών, πέθανε ο Χαράλαμπος Πελαντάκης. 
Γεννήθηκε στην Κρύα Βρύση και ήταν το 
πρώτο από τα οκτώ αδέλφια της οικογένει- 
άς του. Όντας εργατικός, από μικρός έφυ
γε από το χωριό του και πήγε στις Μοίρες, 
όπου έμαθε την τέχνη του σαμαρά, η ο
ποία ήταν τότε σε μεγάλη άνθηση.

Παντρεύτηκε την Αναστασία Χριστοφο- 
ράκη, από τις Μέλαμπες και εγκαταστάθη
κε στην Αγία Γαλήνη, δημιουργώντας 
άριστη οικογένεια. Απέκτησαν τρεις κόρες 
και ευτύχησαν να τις παντρέψουν στο ίδιο 
χωριό και να τις έχουν κοντά τους. Δού
λευε στο σωμαράδικο που άνοιξε και με 
την εργατικότητά του κατάφερε να αποκτή
σει αξιόλογη περιουσία,

Στα χρόνια της Κατοχής πέρασε πολλές 
κακουχίες, Μετέφερε όλα τα υπάρχοντά 
του στην Κρύα Βρύση, όπου κάηκαν και έτσι 
ξεκίνησε πάλι από το μηδέν. Πολέμησε 
στην Αλβανία, απ' όπου γύρισε με κρυοπα
γήματα και κρύο στα πνευμόνια, που τον 
συνόδευαν σ' όλη τη μετέπειτα ζωή του.

Γενικά, ο εκλιπών ήταν άνθρωπος με κα- 
λωσύνη τίμιος, φιλαλήθης, προικισμένος με 
πολλές αρετές και θα τον θυμόμαστε με 
τις καλύτερες αναμνήσεις.

Κηδεύτηκε στο χωριό που γεννήθηκε, κα
τά την επιθυμία του.

Ας είναι αιώνια η μνήμη σου, αγαπητέ 
μας Χαράλαμπε, και ελαφρύ το χώμα της 
γενέτειρας γης που σε σκέπασε.

Μ.Μ.
Θανάσης Κανελλόπουλος

Στις 18/12/94, στα 71 χρόνια του, έφυγε από την ζωή, ο 
πολιτικός και δάσκαλος Θανάσης Κανελλόπουλος.

Όλοι οι πολιτικοί του φίλοι και αντίπαλοι είπαν γι' αυτόν 
τα καλύτερα λόγια. Σε τέτοιες στιγμές, θα μου πείτε συνη
θίζονται τέτοιες αβρότητες. Διετέλεσε υπουργός οικονομι
κών και αντιπρόεδρος κυβερνήσεως.

0 πρόεδρος της Βουλής Κακλαμάνης παρότι του άλλου 
κόμματος, είπε γι' αυτόν "Σου άξιζε και το ύπατο αξίωμα"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Όπως όλοι γνωρίζετε το περιοδικό μας έχει σκοπό να ενημερώνει γύρω 
από θέματα που αφορούν το χωριό, τους χωριανούς και τους φίλους του χω
ριού. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά μπορεί κάθε χωριανός ή φίλοςνα στέλνει ο 
ποιαδήποτε ανακοίνωση θέλει να δημοσιευτεί μέσα στο περιοδικό μας υπό 
μορφή ενημέρωσης όλων όπως π.χ. λειτουργία καταστημάτων, γραφείων, ια
τρείων, κοινοτικών έργων, αλλαγές διευθύνσεων, κοινωνικές δραστηριότη
τες κ,λπ. ώστε χωριανοί και φίλοι οπουδήποτε και να κατοικούν να είναι 
ενημερωμένοι γύρω από αυτά τα θέματα,

Επίσης αν κάποιος θέλει μια κάποια ιδιαίτερη προβολή μέσα από τις στή
λες του περιοδικού μας θα πρέπει να έλθει σε συννενόηση με τη διεύθυνση 
του περιοδικού, στα γνωστά τηλέφωνα του Συλλόγου μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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δηλ. πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Αυτόν τον άνθρωπο είχα την τύχη να τον έχω καθηγητή, 

στην πολιτική οικονομία. Αυτό που μας τόνιζε ήταν “Δεν εί
ναι κακό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αρκεί να είναι 
τεκμηριωμένες, αυτή είναι η γοητεία της δημοκρατίας. Σε 
κάθε εξαγγελία ωραίων λόγων και έργων από τους πολιτι
κούς να σας έρχονται στο νου δύο λέξεις, το ΠΩΣ και ΠΟ
ΤΕ”.

Στο καλό μεγάλε δάσκαλε, με σεβασμό και εκτίμηση ο 
μαθητής σου Φάνης Μαυρογιώργης,

Ευχαριστήριο για ιο ν  Ευστράτιο 
Αποστολάκη του Εμμ.

Ο Εμμ. Ιερωνυμάκης (τέως αγροφύλα
κας), εκφράζει δημόσια την ευχαριστία του 
στον καρδιοχειρούργο ιατρό που υπηρετεί 
στο "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ", κύριο Αποστολάκη, για 
την επιτυχή εγχείρηση καρδιάς (3 μπαϊ πας 
και καρωτίδας) που του έκανε στις 6/6/94., 
Ο εξαίρετος αυτός ιατρός και ΑΝΘΡΩΠΟΣ, 
κατάγεται από την κοντινή μας ΟΡΝΕ. Είναι 
παράδειγμα προς μίμησιν. Σπούδασε με 
στερήσεις αυτός και τ' άλλα του αδέλφια. 
Ανέβηκε ψηλά, μα παραμένει πάντα, το α
γνό παιδί, που συμπονεί τους συνανθρώ
πους του και τους βοηθά με την επιστήμη 
του και την ανθρωπιά του.

Του ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στο δύ
σκολο έργο του.

Συνεχιστής του διάσημου Μπάρναρντ, ε 
μείς οι Αγ. Γαληνιώτες θα νοιώθουμε υπε
ρηφάνεια γι' αυτόν και θα τον θεωρούμε 
συγχωριανό μας.

ΦΜ.

ΝΕΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στις εκλογές του Οκτωβρίου '94 για την 
ανάδειξη των αρχόντων της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας τοπικής Αυτοδιοίκη
σης, εξελέγησαν ο κος Ιωάννης Βεργαδής 
πρόεδρος Αγ. Γαλήνης και ο κος Εμμ, Αϊτι
νός Νομάρχης Ρεθύμνου.

Το συμβούλιο απαρτίζεται από τους: I. 
Βεργαδής πρόεδρος, Κων/νος Φουντιδά- 
κης, Ζαχαρίας Χωρλιαφάκης, Κική Ζεάκη, Α. 
Ιερωνυμάκης, Ιωαν. Βασιλάκης, Ίωαν. Τυρο- 
κομάκης.

Τους εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας 
για την εκλογή τους, Όλοι τους, εκτός του 
προέδρου είναι καινούργιοι στο Κοιν, Συμ
βούλιο. Άρα η όρεξη για κοινωνική προσφο
ρά θεωρείται δεδομένη, Ήδη είδα τον νέο 
πρόεδρο να ενδιαφέρεται στο ξεμπάζωμα 
του ρυακιού κοντά στου Γερμανοηλία. Ε
νέργεια άκρως απαραίτητη μα και χρήσιμη 
αφού όλοι είδαμε τις καταστροφές από τα 
νερά της βροχής στη Ρόδο μα και τους 
πνιγμούς στην Αθήνα.

Ευχή μας να συνεχίσουν με ζήλο, με αί
σθημα δικαιοσύνης, και με πάθος για την ε
πίλυση των προβλημάτων.

Το βήμα του περιοδικού, θα είναι πάντα 
στη διάθεσή τους. Γιατί οι ενημερωμένοι 
πολίτες, είναι οι σωστοί πολίτες. Όπως έ 
λεγε και ο Κύρκος. Και έτσι πιο εύκολα θα 
μπορούν να συνδράμουν κι αυτοί στους ο- 
ραματισμούς του Συμβουλίου.

Αγ. Γαλήνη 15/11/94

Βαγγελιώ Μανουοάκπ

Σήμερα αυτό το όνομα, σας θυμίζει ίσως 
την κόρη του Χριστοφομανώλη Εμ.-Χριστο- 
φάκη. Υπάρχει όμως κι ένα κοριτσάκι, συγ
γενής της Βαγγελιώς με το ίδιο ονοματε
πώνυμο. Σήμερα δεν σας λέει τίποτα.

Αύριο όμως; Το βλέπω να καλπάζει ολο
ταχώς προς την κορυφή της λογοτεχνίας. 
Και για να εξηγούμαι στα 12 της χρόνια έχει 
βγάλει 2 βιβλία την "Μαριάννα" και τώρα 
"Το σπίτι στο Λόφο",

Γλαφυρό γράψιμο, σου κεντρίζει από την 
πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον, απλό, κατα
νοητό, χωρισμένο σε ενότητες,

Αξίζει τον κόπο να το αγοράσουν τα παι
διά. Δεν κάνω διαφήμηση, Σε κάθε κεφά
λαιο βγάζει τα συμπεράσματα και τα 
διδάγματα σε έμμετρο λόγο, Σε δύο στί
χους ζωντανεύει τόσες εικόνες και δημι
ουργεί μια συναισθηματική φόρτιση π.χ.

Ξενιτειά
Σάλπαρε το καράβι απ' το γιαλό 
άφησε το σταθμό το τρένο 
δύο μάτια βούρκωσαν 
ράγισαν οι καρδιές

...βυθίστηκε στο πέλαγο η χαρά
έσβησε μες στις ράγες
φύγαν για την ξενιτειά τα παλληκάρια.

Της εύχομαι να συνεχίσει το γράψιμο, 
την γνώρισα κι ας μην την έχω δει,

Αργά ή γρήγορα το ταλέντο της θα ανα- 
γνωρισθεί,

Αγ. Γαλήνη 5/11/94 
Φάνης Μαυρογιώργης

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

1. Σαββάκης Εμμανουήλ 5.000
2. Κασσωτάκης Αντώνιος 10.000
3. Φωτάκης Γεώργιος 5,000
4. Ευθύμιος Τρουλλινός 5.000
5. Ζεάκης Ιωάννης 5.000
6. Τσέκα Ελένη 5.000
7. Τυροκομάκης Ιωάννης 3,000
8. Νοδαράκης Ιωάννης 2.000
9. Μαμαλάκης Κων/νος 5.000
10. Φραγκάκης Ιωάννης 5.000
11. Λουκάκη Πόπη 5.000
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΟΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 /6 /94  μέχρι 31/12/94

ΕΣΟΔΑ:
-από εθελοντικές προσφορές δρχ. 063.500
-από λαχειοφόρο αγορά δρχ. 200.000
-από εκδηλώσεις Συλλόγου δρχ. 62.000
-από Τόκους δρχ, 48,912

Σύνολο δρχ. 974.412
Προηγούμενο υπόλοιπο ταμείου που παραλάβαμε δρχ. 717.109

ΣΥΝΟΛΟ 1.691.521
ΕΞΟΔΑ:
-για έκδοση περιοδικού δρχ. 156.000
-για γραφική ύλη δρχ. 17.656
-για ταχ/κά δρχ. 58.400
-για ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ δρχ, 64.165
-για Δωρεές και φιλανθρωπίες δρχ. 174.000
-για πάγιο εξοπλισμό δρχ. 10.000
-για διάφορες λειτουργικές δαπάνες δρχ, 125,247

Σύνολο δρχ. 605.468
Υπόλοιπο προς εξίσωση
(διαθέσιμα Ταμείου) δρχ. 1,086.053

ΣΥΝΟΛΟ δρχ. 1.691521

12. Χριστοφάκης Μανώλης 2.500 49.Αφοί Μπαργιατάκη -
13. Χριστοφάκης Γιάννης 2,500 Αφοί Παπαμιχελλάκη
14. Παπαδάκης Ιωάννης 20.000 (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ) 8,000
15. Βεργαδής Μύρως 5.000- 50. Γιασαφάκης Κων/νος 5.000
16. Χριστοφάκης Κώστας 10.000 51. Ανώνυμος φίλος του συλλόγου 5,000
17. Μπριλάκης Γεώργιος 5.000 52. Γιορταμάκης Δημήτρης 6.000
18. Βεργαδής Γ. του Γεωργίου 5.000 53. Παπουτσάκη Μαρία 10.000
19. Ευτυχία Μπαλούκα του Νικ. 54. Μαθιουδάκης Γ ιάννης 5,000

(το ένος Ιωάννου Γ.Βεργαδή) 5.000 55. Βασιλάκης Ηλίας 5.000
20. Μπαντινάκης Εμμανουήλ. 5,000 56. Σπυριδάκης Μιχάλης 10.000
21. Φωτάκης Κων/νος 5.000 57. Ζευγαδάκη Ευαγγελία 10.000
22. Μηναδάκη Κλεάνθη 5,000 58. Ζαχαριουδάκης Σπύρος 10.000
23. Παπαδογιάννης Παύλος 10,000 59. Φουντιδάκης Κων/νος 15.000
24. Σπανός Κων/νος 5.000 60. Γιασαφάκης Δημήτριος 5.000
25. Μπαντινάκης Ιάκωβος 5.000 61. Ευαγγελία Βασιλάκη 5.000
26. Χριστοφάκη Μαγδαληνή 62. Τυροκομάκη Ελένη τ. Γ εωργίου 5,000

τ, Εμμανουήλ 5.000 63. Μαυροκουκουλάκης Αντώνης 5.000
27. Μπαγιαρτάκης Επαμ. 5.000 64. Μηναδάκη Ελπινίκη 5.000
28. Μπαντινάκης Ιωάννης τ. Κ. 5.000 65. Παπαδογιάννη Τασούλα 5.000
29. Τσαχάκης Μύρως 5.000 66. Σάλιών Ανδρέας 7.000
30. Νικηφοράκης Μιχάλης 5.000 67. Μηναδάκης Μηνάς 5.000
31. Βεργαδής Γιάννης τ, Ν. 2,000 68. Γαλεράκης Ηλίας 10,000
32. Χριστοφάκης Γιώργος 5.000 69. Τρουλλινός Ιωσήφ 1,000
33. Νοδαράκης Νίκος 5.000 70. Καρτάλου Ρένα 5.000
34. Μαραλάτου Ρίτσα 5.000 71. Καστάρας Ευάγγελος 5.000
35. Αποστολάκης Γιώργος 5.000 72. Ζυνουδάκης Μανώλης 2.000
36. Εμμ. Αποστολάκης 5.000 73. Μπαγουράκης Γιώργος 1,000
37. Γαλεράκης Μάρκος 2.000 74. Γιαννακάκης Χαρίδημος 5.000
38. Μπαγουράκη Ιωάννα 4.000 75. Ιωαννίδου Ιωάννα 5,000
39. Μπαγουράκης Διαμάντης 3.000 76. Γεώργιος Πολ. Καράλης 5,000
40. Τζάκ Γουΐτεν 5,000 77. Ψέμμας Στυλλιανός 10.000
41. Νικάκης Εμμ. 10.000 78. Γιαννακάκης Μανώλης 2,500
42. Μηξιράκη Πόπη 5.000 79. Οικογ, Γρηγοριάδη Κώστα 10.000
43. Σταματάκης Ιωάννης .3.000 80. Αλεξανδράκης Μόσχος 5.000
44. Ζεάκης Εμμ. 2.000 81. Νικηφοράκη Πελαγία
45. Βεργαδής Βαγγ, τ. Γ εωργίου 5.000 συζ. Κων/νου 5.000
46. Δημοτάκης Γεώργιος 3.000 82. Παπαδογιάννη Αναστ. του Mix, 2.000
47. Τρουλλινός Μιχαήλ τ. Νικολάου 5,000
48. Μαρκουλάκη Μαρούλη 10.000 Φ φ Φ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΔΩΡΑ ΣΤΙΣ 15/8/1994
Τρουλλινός Εμμανουήλ του Κλοομβρότου 5 Kg θυμαρίσιο μέλι.

> TAXI ΖΑΧΑΡΙΑ 1 Κούρσα ΡΕΟΥΜΝΟ ή ΗΡΑΚΛΕΙΟ,
> Μπαργιατάκης Γιάννης 1 Μάσκα & 1 αναπνευστήρα.
> Καμπουράκης Μανώλης 1 φουσκωτή βάρκα (παιχνίδι).
> Γερμανάκης Αντώνης Φρούτα 5,000 δρχ,
> Καζάκης Ευάγγελος του Νικ. "Δερμάτινα είδη" 1 Γυναικεία τσάντα.
> Καβάζης Θεόδωρος "BUS STOP" 1 φόρεμα,
> Παπαδάκης Δημήτρης 1 μενταγιόν,
> Σπυριδάκης Μιχάλης 1 πλήρες γεύμα για 2 άτομα.
> Ιερωνυμάκης Αντώνης 1 γεύμα για 2 άτομα.
> Πυυλομαρκάκης Ηλίας CROKAS) 1 γεύμα για 4 άτομα.
> Ανώνυμος 1 ανδρικό τσαντάκι.
> Ελένη SHOP 1 καρρέ υφαντό,
> Ελένη Τσέκα 1 στεφάνι.
> Βλατάκης Σταύρος "Δερμάτινα είδη" 1 τσαντάκι δερμάτινο.
> Μπαντινάκης Ιάκωβος 1 Σετ κρασιού.
> Κασσωτάκης Αντώνης 1 κούτα τσιγάρα Malboro,
> Ταβέρνα "ΤΟ ΣΤΕΚΙ" Γεωργίου Φωτάκη 1 δείπνο για 2 άτομα.
> Λαντζουράκης Γιώργος 1 Σερβίτσιο
> Μηναδάκη Κλεάνθη 1 γεύμα για 2 άτομα
> Μπιμπιράκης Μιχάλης 1 πιστολάκι για μαλλιά,
> Άγγελος και Σοφία 1 Δακτυλίδι &

1 βραχιόλι ασημένια.
> Ανδρεαδάκη Πόπη 1 γυναικεία τσάντα.
> Παντενταλάκης Λευτέρης οπωροπωλείο 9Kg Γιαρμάδες 

9Kg νεκταρίνια &
1 τελάρο σταφύλια.

> Σφακιανάκης Κύριλλος 1 σερβίτσιο κρασιού.
> Βοσκάκης Νίκος 1 βάζο για λουλούδια
> Παπαδογιάννης Παύλος 2 μπουκάλια whisky.
> Σπυριδάκης Γρηγόρης 1 γεύμα για 2 άτομα,
> Μαρκάκη Αναστασία 2 υφαντές τσάντες & 

1 δερμάτινη.
> Ζεάκης Γ ιάννης Εστιατόριο “BOZOS" 1 γεύμα για 2 άτομα.
> Εστιατόριο Ζέφυρος. Σταύρος Καμπουράκης 1 γεύμα για 2 άτομα.
> Ζαχαριουδάκης Γιάννης 1 μπουκάλι whisky.
> Χαρούλης Νίκος "Πάνθεον" 1 μπουκάλι Κονιάκ,
> Τρουλλινός Οανάοης 1 μπουκάλι Ρούμι,
> Τρουλλινός Ευθύμης 5Kg μπριζόλες.
> Λουκάκης Μαθιός 1 μπλούζα.
> Boutique Bubbles 1 μπλούζα,
> Χαριτάκης Νίκος 1 βάζο από φυσικό γυαλί,
> Παχάκη Φρόσω 1 βάζο και 1 σταχτοδοχείο,
> DISKO "JUKE BOX" Παπαματθαιάκη Χαράλαμπου 2 μπουκάλια whisky.
> Αφοί Μπριλλάκη BAR PARADISO 1 μπουκάλι whisky.
> Ο Σύλλογος Αγίας Γαλήνης της Αθήνας 1 ζευγάρι βατραχοπέδιλα

1 πιατέλλα 
1 διακοσμητικό 
1 μπουκάλι λικέρ 
4 βιβλία 
1 βάζο
1 μπουκάλι κονιάκ και κρασί
2 μπουκάλια κρασί 
1 μύλο καφέ
1 μπλουζάκι.

Ευχαριστούμε όλους τους συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας για την προσφορά τους.
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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ"

Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ  29 - ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝ Ο ΥΑΡ ΙΟ Υ  1995
Εκδΐδεται και διανέμεται δωρεάν χάρη του κοινωνικού σκοπού του Συλλόγου

Συνδρομές προαιρετικές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 
Γιάννης Κυυνστ. Φυυτάκης Πρόεδρος τηλ. 8071297 Fax 8079264 

Μηνάς Γεώργιος Μηναδάκης Αντιπρόεδρος τηλ. 9934808 
Απόστολος Νικ. Τσακίρης Γεν. Γραμματέας τηλ. 6915114 Fax 6493781 

Γιώργος Mix, Τρουλινός Ειδ, Γραμματέας τηλ. 5017685 
Αντώνης Νικ, Παπαγιαννάκης Ταμίας τηλ. 2651689 - 2656688 

Στέλιος Μυρ. Βελουδάκης Σύμβουλος τηλ, 5018590 
Μιχάλης Νικ. Βεργαδής Σύμβουλος τηλ. 2517748 
Ηλίας Εμμ, Μαρκάκης Σύμβουλος τηλ. 2610942 

Χρηστός Εμμ. Μηναδάκης Σύμβουλος τηλ, 6533377

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Κώστας Mix, Γιασαφάκης τηλ, 3467063 

Γεώργιος Στεφ. Νικηφοράκης τηλ, 3225167 Fax. 3242953 
Νίκος Εμμ, Παπαδογιάννης τηλ. 9754841

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γιάννης Φυυτάκης - Δειράδυυν 6, 14564, Ν. Κηφισιά 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: Διπύλου 5, 10553, Αθήνα - τηλ, 3252841 

ΔΓ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Αντώνης Νικ. Παπαγιαννάκης - Μακρυγιάννη 63, 13231, Πετρούπολη

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1995

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Παρακαλούνται τα μέλη 

να ενημερώνουν εγκαίρως το Σύλλογο 
για κάθε αλλαγή της διευθύνσεώς τους,
Εάν κάποιος από τους συμπολίτας μας 

δεν παίρνει το περιοδικό, 
ας μας ειδοποιήσει να του το στείλουμε δωρεάν.




