
ΑΓΙΑ
ΓΑΑΗΝΗ

ΤΕΥΧΟΣ 33 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1996
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ΧΡΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

y  yκυκλοφορία του 33ον τεύχους του περιοδικού μας συμπίπτει 
Κ ί μ ε  τψ  συμπλήρωση 16 χρόνων από τψ  πρώτη έκδοση του 
περιοδικού μας, τον Δεκέμβριο του 1980.

Ο σκοπός του περιοδικού μας παραμένει ο ίδιος, να λειτουργεί 
σαν μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης όλων των χωριανών μας, 
όπου και αν ενρίσκονται, καθώς και των ψιλών του χωριού μας και 
πιστεύουμε ότι έχει συντελέσει αρκετά στην σύσψιξη των σχέσεων 
μεταξύ των μελών και την ενημέρωση όλων μας γύρω από πολλά 
θέματα.

Στον μικρό αυτό απολογισμό-αφιέρωμα για την συμπλήρωσή 
16 χρόνων από την έκδοση του περιοδικού μας, θέλουμε να ευχα
ριστήσουμε όλους εσάς που σταθήκατε πλάι μας και μας βοηθή
σατε. Είτε οικονομικά, είτε ηθικά, γιατί χωρίς τη δική σας βοή
θεια, δεν θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε το δύσκολο αυτό έργο.

Την συμπαράστασή σας αυτή τη χρειαζόμαστε και στο μέλλον, 
γιατί πιστεύουμε στη συλλογική εργασία για ένα καλύτερο απο
τέλεσμα. Μη διστάσετε λοιπόν να μας στείλετε ότι κατά τη γνώ
μη σας είναι χρήσιμο για δημοσίευση στο περιοδικό.

Μ ε αυτές λοιπόν τις σκέψεις μπαίνουμε στον 17ο χρόνο της έκ
δοσής μας. Ζητούμε την επιείκειά σας για τυχόν παραλήψεις ή 
και εκδοτικές ελλείψεις τιου άθελά μας παρουσιάζονται. Η  πρό
θεση και η θέληση για βελτίωση, υπάρχουν πάντα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Emj.iA\uu I ενικόν Γρνμμσιέα ΤΣΛΚίΡΠ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ana lovXto 1996 ήυκ Δεκέμβριο 1996

11 Αύγουστου 1996 (Γιορτή Νεολαίας)
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έγινε η Γιορτή 
Νεολαίας στο χωριό μας. Σκοπός της εκδήλωσης 
αυτής παραμένει πάντα, εκτός από τη διασκέδα
ση, να φέρουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας τους 
νέους μας. Παραβρέθηκαν πολλοί νέοι του χω
ρίου μας, οι οποίοι διασκέδασαν αρκετά.

15 Αυγοΰστου 1996 (Εκδήλωση αφιερωμένη 
στην 3η ηλικία)
Η καθιερωμένη εδώ και χρόνια εκδήλωση του 
Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε στο χωριό 
μας, όπου γλέντησαν και χόρεψαν όλοι οι συγχω
ριανοί και φίλοι.

28η Οκτωβρίου 1996 (Εορτασμοί)
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέ
τος όπως και κάθε χρόνο, η καθιερωμένη εκδή
λωση στη μνήμη των 4 μαρτύρων.
Ακολούθησε η συνεστίαση σε ένα όμορφο και οι
κογενειακό περιβάλλον, στην ταβέρνα “ΓΛΑ
ΡΟΣ” στην Παιανία. Το καλό κρασί, τα νόστιμα 
φαγητά, καθώς και ο Γιώργος Τυροκομάκης και 
Βασίλης Δραμουντάνης που έπαιξαν λύρα και 
λαούτο, αποτέλεσαν το ιδανικότερο ξεκίνημα 
για ένα καλό γλέντι.

30 Νοεμβρίου 1996 (Βραδιά Αγιογαληνιώτι
κης κακκαβιάς)
Οι Αγιογαληνιώτες και οι φίλοι μας στην Αθήνα 
γλέντησαν στο στέκι του Συλλόγου μας, όπου α
πόλαυσαν την παραδοσιακή κακκαβιά.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 
Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο, έβαλαν τα 
δυνατά τους για να καθαριστεί το ψάρι, να κο
πούν οι πατάτες, τα κρεμμύδια και ότι άλλο 
χρειαζόταν.

Μουσική μας έπαιξαν οι φίλοι μας Γιώργος Τυ
ροκομάκης και ο Βασίλης Δραμουντάνης.
Στην πρώτη φωτογραφία βλέπετε την Π αγώνα Γ. 
Παπαδογιάννη, τον Κώστα Γιασαφάκη και τη 
Χαρούλα Δουκάκη-Μπλέτσα να καθαρίζουν τα 
ψάρια.

Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπετε τους μαγεί
ρους της κακκαβιάς Γ. Νικηφοράκη, Κ. Βελου- 
δάκη, Γ. Τρουλλινό και τον αντιπρόεδρο X. Μη- 
ναδάκη.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν με τις οικογένειές 
τους οι εξής: Καρτάλος Άγγελος, Καρτάλου Έλσα, 
Πατιαδάκης Μανούσος, Νικηψοράκης Γιώργος, Κα~ 
τσάρας Ευάγγελος, Τρουλλινός Ιωσήφ, Μηναδάκης 
Ιωάννας, Μηναδάκης Μψάς, Ραμουτσάκη Χρυσού- 
λα, Καρηουζάκης Ιωσήφ, Βελουδάκης Κώστας, Τσα- 
κίρης Απόστολος, Τσακίρης Νίκος, Σμπώκος Γιάν
νης, Γιαννακάκης Χάρης, Τυροκομάκης Φιλοκτήτης, 
Βασιλάκης Ιωάννης, Βασιλάκη Αναστασία, Μπαγου- 
ράκης Γιώργος, Αινοξυλάκης Κώστας, Μαρκομανώ- 
λης Μανώλης, Μπλέτσας Ιωάννης, Βασιλονικολιδάκη 
Έλλη, Παπαδογιάννη Παγώνα, Τρουλλινός Δήμος, 
Μηναδάκης Χρήσιος, Καράλης Κώστας, Τρουλλινός 
Γιώργος, Σγουράκτις Γιώργος (Πρόεδρος Παγκρητί- 
ου), Κουβίδου Ευαγγελία, Παηαγιαννάκης Νίκος, 
Γιασαφάκης Κώστας, Φωτάκης Γιάννης, Ζεάκη Ελέ
νη, Ζεάκη Ρούλα, Παηαδομιχελάκης Αντώνης, Με- 
λάκης Γιώργος.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ‘96

Στις 3 Ιουλίου έγιναν στην Αγ. Γαλήνη εκδη
λώσεις για τη Ναυτική Εβδομάδα. Είχαν 

προσκληθεί όλες οι Αρχές με επικεφαλής το 
Νομάρχη Ρεθύμνης τον κο Λίτινα.
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Νίκος Τρονλλινός Ίον Μιχ. Μίλτυς Μιιανιινάκψ τον Γεωργ. 
Χορεύουν rno λιμάνι (nq Ναυτική Εβδομάδα ‘96

Νίκος Τρονλιννός τον Μιχ. Μίλτος Μπαντινάκι/ς νον Γεωργ. 
Χορεύουν στο λιμάνι αιη Ναυτική Εβδομάδα ‘96

Η κοινότητα σαν οικοδεσπότης προσέφερε 
άρτο (μετά φαγητού και πιοτού) οι δε φιλοξε
νούμενοι προσέφεραν θέαμα ^> εραν και χό
ρεψε ένα ρωσικό μπαλέτο με 30 κοριτσάκια).

Τα καραφάκια έκαναν δωρεάν κρουαζιέρες 
σ’ όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων απενεμή- 
θησαν μετάλλια, σ’ όλους τους εν ζωή διατελέ- 
σαντες προέδρους της Αγ. Γαλήνης.

Ή τοι:
1) στον σχεδόν αιωνόβιο μα αειθαλή Χαρίλαο 
Λινοξυλάκη,
2) στον αεικίνητο κο Μιχάλη Νικηφοράκη,
3) στον κο Μανώλη Μπαντινάκη,
4) στον κο Γιώργη Κοτζανάκη και
5) στον κο Ευάγγελο Βεργαδή για την 
προσφορά του σαν γραμματικός επί 35 έτη 
στην κοινότητα.

ΔΑΙΔΑΛΟΣ & ΙΚΑΡΟΣ
Αξίζουν

στον Λιμενάρχη

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

συγχαρητήρια 
κο

Γιώργο Βαρουχά, στον 
πλωτάρχη του Λιμενικού 
Σώματος κο Δανδουλάκη 
Κων/νο που σαν πρόεδρος 
της επιτροπής Ναυτικής Ε
βδομάδας 96, μα και στην 
Φιλοτελική Εταιρεία Ηρα
κλείου που κατά τη διάρ- 

f κεια της Ναυτικής Εβδομά
δας τίμησαν τους πρωτοπόρους των Αιθέρων 
Δαίδαλο & "Ικαρο, οι οποίοι ξεκίνησαν το μεγα
λειώδες ταξίδι τους από την Αγία Γαλήνη πριν α
πό 4 χιλιάδες χρόνια.

Η τιμή έγινε με το να εκδοθεί ειδικό γραμμα
τόσημο που παριστά τον "Ικαρο με τον πατέρα 
του τον Δαίδαλο να συναρμολογεί τα φτερά που 
τους χάρισαν την ελευθερία και που έκαναν την 
πρώτη αεροπορική γραμμή στον κόσμο, την 
γραμμή ΚΡΗΤΗ - ΙΚΑΡΙΑ.

Μπράβο στους λιμενικούς που τίμησαν τους α
εροπόρους.

Στο γραμματόσημο, κάτω, αναγράφεται ΑΓΙΑ 
ΓΑΛΗΝΗ ΚΡΗΤΗΣ.

Φιλοτελική εταιρεία Ηρακλείου.
Η ΦΕΗ έφερε σπάνιες συλλογές γραμματοσή

μων και έγινε έκθεσή τους στην αίθουσα του κου 
Νοδαράκη, εφυλάσσοντο δε από λιμενικούς διό
τι η αξία τους είναι ανυπολόγιστη.

Ό πως ανυπολόγιστη θα είναι και η αξία, μετά 
από μερικά χρόνια του ειδικού αυτού γραμματο
σήμου, με τον Δαίδαλο και τον "Ικαρο: Καλό θα 
είναι λοιπόν οι φιλοτελιστές μα και οι Αγιογαλη- 
νιώτες να το προμηθευτούν έγκαιρα, αφού είναι 
ένα κομμάτι της ιστορίας του χωριού τους.

ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟ ΓΙΩΡΓΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ■

Τον περασμένο μήνα, μια ομάδα επάγγελμά- 
τιών (μαγείρων, μπάρμαν) μαζί με τον λυρά

ρη Ψαραντώνη πήγαν στην Ελβετία. 1 
Πήγαν σ’ ένα μεγάλο μαγαζί και πρόσφεραν 

δείγματα της δουλειάς τους. Μαγείρεψαν, σέρβι
ραν, έπαιξαν, τραγούδησαν Κρητικά. Και φυσι
κά μοίρασαν κάρτες της Αγίας Γαλήνης στους 
θαμώνες Ελβετούς.
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Αξίζει συγχαρητήρια αυτή τους η προσπάθεια, 
και ήσαν οι: Ηλίας Πολομαρκάκης (Μάγειρας), 
Κ τοστ ας Γιαννακάκης (Βοηθάς Μάγειρα), Στέλιος 
Μπερκάκης (Γκαρσόν), Γρηγόρης Σπυριδάκης (Στο 
Μπαρ), Ιωάννης Η. Νικάκης (Στο Μπαρ), Αντώνης 
(Γκαρσόν), Μύρων Τυροκομάκης (Παγωτό), Ψαρα- 
ντώνης με την ορχήστρα του

ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996
Ο Μ ΙΛ ΙΑ : ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΑΑΑΚΗ

Αγαπητοί Αγιογαληνιώτες,

Η  τέχνη να μεταβάλλονται εις νόστιμα, χορ
ταστικά και χωνευτικά φαγητά που παρέχει 

η φύσις για να τρεφόμεθα αφενός και να μεγα
λώνουμε αφετέρου ονομάσθηκε μαγειρική.

Κατέστη επιβεβλημένη ανάγκη τόσο δια την α
νάγκη να ζήσουμε όσο και για την ικανοποίηση 
μιας των αισθήσεων μας.

Η πρόοδος της μαγειρικής συμβαδίζει με την 
πρόοδο του πολιτισμού, ο οποίος πολιτισμός ε- 
πιβοηθεΐ για την εφεύρεση τρόπων προς βελτίω
ση των φαγητών.

Ομιλώ εφεύρεση καθότι οι προϊστορικοί άν
θρωποι τρώγανε ή ωμά ή τοποθετούσαν πάνω 
στα κάρβουνα το φαγητό και συνοδεύοντο με ω
μά χόρτα. Αργότερα και πάντως προ Χριστού, ε
πινόησαν τη σούβλα και διευκόλυναν την απλή 
μαγειρική.

Από του σημείου αυτού η εξέλιξη της μαγειρι
κής είναι γοργή. Η Μαγειρική προσαρμόζεται 
πάντοτε με την κλιματολογική κατάσταση εκά- 
στης χώρας, όπως και τα φαγώσιμα προϊόντα, ο
μοίως εξαρτώνται πάντοτε από τις κλιματολογι- 
κές συνθήκες εκάστου τόπου. Θεωρώ περιττό να 
σας κουράσω με τη μαγειρική της εποχής Ομή

ρου ή των αρχαίων Ελλήνων. Χρειάζεται πολύς 
χρόνος και θα σας κούραζα. Το μοναδικό που 
θα αναφέρω είναι τα συμπόσια των αρχαίων οί- 
τινες έφερον μαγείρους από τη Σικελία ονομα
στοί και μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή.

Παρέμεινε δε και αναφέρεται η ρήσις του Σω
κράτη μεταφρασμένη “Τρώγω το μεσημέρι τόσο 
ώστε να μην αισθάνομαι την ημέρα το στομάχι 
μου ούτε κενό ούτε παραφορτωμένο”.

Η μαγειρική εις όλους τους λαούς της γης εξε- 
λίχθη και εβελτιώθη αρκετά μετά την Αναγέννη
ση.

Εις την Ελλάδα η κουζίνα εμπλουτίσθη τόσο σε 
ποιότητα όσο και σε ποικιλία και γευστικότητα.

Η παρουσία δε του αλατιού εβελτίωσε αισθητά 
τόσο τη γεύση όσο και τη συντήρηση.

Οι Έλληνες έτρωγαν πολλά ελληνικών θαλασ
σών ψάρια, και χορταρικά τα οποία εισήγαγαν 
από ξένες αγορές και ψητά της Σούβλας.

Οι Γάλλοι φημίζονται για την ποικιλία των εδε
σμάτων και δια τις μεγάλες ποσότητες που κατα
νάλωναν σε επίσημα γεύματα.

Σε γαμήλιο γεύμα που δεν αριθμούσε πλέον 
των 500 ανθρώπων καταναλώθηκαν (κρατηθεί
τε) 9 βόδια, 18 μοσχάρια, 8 αρνιά, 80 χοίροι, 
100 δορκάδες, 150 πετεινοί, 200 πουλάδες, 120 
κότες και κοτόπουλα, 80 χήνες, 60 πέρδικες, 70 
μπεκάτσες, 200 διάφορα κυνήγια και αγοράσθη
καν εκτός των αυγών του κτήματος 3000 ακόμη.

Αφήνω τους Γάλλους να τρώνε ακόμη και έρ
χομαι στους Γερμανούς. Διακρίνονται δια την α
φοσίωσή τους στην πατάτα, που συνοδεύει σχε
δόν όλα τα κρέατα. Το κρέας γίνεται βραστό ή 
σνίτσελ στο τηγάνι. Είναι αφάνταστη η κατανά
λωση στα λουκάνικα και όλα από χοιρινό κρέας.

Η Ισπανική μαγειρική υπέστη επιδράσεις από 
μαγειρικές άλλων λαών. Τα κατ’ εξοχήν φαγητά 
τους είναι κρέας, ψάρια όλα βραστά με ρύζι και 
λαχανικά.

Η μαγειρική της Ουγγαρίας στηρίζει τη γεύση
της σε χρήση μπαχαρικών και ιδίως κόκκινη πι
περιά.

Η Αγγλική νερόβραστα και άνοστα φαγητά.
Η Ιταλική η κατ’ εξοχήν νόστιμη κουζίνα στη- 

ριζόμενη κυρίως εις τη χρήση τυριού παρμεζά
νας ακόμη και σε χορταρικά.

Οι βαλκανικοί λαοί κάνουν μεγάλη χρήση ζυ
μαρικών που φτιάχνονται στα σπίτια με χρήση 
γάλακτος, αυγών κ.λ.π.

Μεγάλη χρήση επίσης γίνεται σε πίτες, χορτό
πιτες, κρεατόπιτες, τυρόπιτες και κοτόπιτες.

Χαρακτηριστικό της ρώσικης κουζίνας είναι η 
πάπρικα (κόκκινο πιπέρι) και τούτο προς εξου-
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δετέρωση των λιπών που λόγω του ψύχους συσ
σωρεύονται εις το σώμα.

Οι Αμερικανοί απλοποίησαν την Μαγειρική, 
χρησιμοποιώντας κατά κανόνα κονσέρβες πα
ντός φαγητού και τούτο διότι εκεί εργάζονται και 
οι γυναίκες. Συμπληρώνουν όμως τα γεύματά 
τους με γάλα, χυμούς, ξηρούς καρπούς και 
φρούτα. Σε επίσημα γεύματα όμως ακολουθούν 
τη Γαλλική κουζίνα.

Θα σας πω τώρα ένα πολύ σύντομο Κρητικό 
τραγουδάκι και λυπούμαι που δεν μπορώ και 
δεν ξέρω να το τραγουδήσω:
Πάντως λέγει ότι βγήκεν ένας βασιλιάς περιοδεία σας 
Σφακιανές Μαδάρες και θωρεί μια παρέα και τρωγο
πίνανε, όπου είχανε τραπεζομάνδηλα κλαδιά, τρα
πέζι πέτρες και καρέκλα κατάχαμα και λέει. 

Άπου την άκρη των ακρών ως τε να πας την άλλη

Έχουσι τάβλες αργυρές στρωμιά μαλαματένια 
ποτήργια με τις ερωθιές και άπου τα δη πλανάται

Επέρασε ένας βασιλιάς κι είδε τα και πλανέθη
Τνταναι τούτα τάργανα και τούτα τα παιγνίδια

Χριστέ, μην ήμουν βασιλιάς, Χριστέ μην ήμουν ρήγας 
να πέζευα να χόρευα και να τρωγα μεζέδες.

Ευχαριστώ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1996 

ΚΩ ΣΤΗ  ΠΑΛΑΜ Α 16, 111 41 ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 1996 
ΣΤΟ ΑΡΚΑΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ.

Πιάνω μολύβι και χαρτί να γράψω λίγα λόγια 
όλες τις εντυπώσεις μου γι’ Αρκάδι και Ανώγεια.

Το πούλμαν εξεκίνησε από Αγιά Γαλήνη και κάναμε 
πρώτο σταθμό στ' Αρκάδι της Ρεθύμνης.

Μετά τ’ ανώγεια πήγαμε εκεί ψηλά στην Τδα
και απολαύσαμε κρασί με το μεζέ της γίδας.

Όταν κατηφορίσαμε καθίσαμε στ’ Ανώγεια 
και λέγαμε ανέκδοτα καθείς με λίγα λόγια.

Ζεστό γαλακτομπούρικο έφαε όποιος θέλει 
μα γω το εδοκίμασα με την κυρία Έλλη.

Είχαμε δυνατό οδηγό πού’ χε το νου καρύδι 
γι’ αυτό και κάναμε καλό και άνετο ταξίδι.

Ο οδηγός λεγότανε Ιάκωβος Χριστοφάκης 
με την ποικίλη μουσική μας τρέλανε λιγάκι.

Είχαμε στο μικρόφωνο Φωτάκη και Τσακίρη
και ότι τους ζητάγαμε δεν χάλαγαν χατίρι.

Ν ΙΚ Ο Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, 9/9/96
Αξιοθαύμαστη είναι η προσπάθεια που κάνει 

εδώ και δύο χρόνια ο σύλλογος Αθηναίων - 
Αγιογαληνιωτών να φέρει πιο κοντά τη νεολαία 
της Αγίας Γαλήνης. Η προσπάθεια αυτή, ξεκίνη
σε το καλοκαίρι του 1995 και ελπίζουμε ότι θα 
συνεχιστεί και τα επόμενα καλοκαίρια. Η βρα
διά της νεολαίας είναι πράγματι ξεχωριστή, α
φού μας δίνεται η δυνατότητα, όχι μόνο να βρε
θούμε όλοι οι νέοι μαζί και να διασκεδάσουμε, 
αλλά επίσης μας δίνεται η ευκαιρία να εκφρά- 
σουμε στα μέλη του συλλόγου κάποιες επιθυμίες 
μας, με την ελπίδα ότι κάποιες απ’ αυτές θα 
πραγματοποιηθούν.

Τη μουσική ψυχαγωγία της βραδιάς ανέλαβε 
και τα δύο χρόνια το μουσικό Κρητικό - Λαϊκό 
συγκρότημα Ή  ΜΕΣΣΑΡΙΤΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ”. 
Ελπίζουμε να μας διασκεδάσει και τα επόμενα 
καλοκαίρια, μια που η συμμετοχή του αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της 
βραδιάς. Παράλειψη θα ήταν να μην αναφέρω 
και τη συμμετοχή των αδελφών Μανώλη και Α- 
ντώνη Ρυακιωτάκη, οι οποίοι μας διασκέδασαν 
τόσο με δικές τους μουσικές δημιουργίες, όσο 
και με μουσικά κομμάτια άλλων καλλιτεχνών.

Κύριε Γ. Φωτάκη - πρόεδρε του συλλόγου, Κύ
ριε X. Μηναδάκη - αντιπρόεδρε του συλλόγου, 
εκ μέρους της νεολαίας του χωριού μας, θα ήθε
λα να σας ευχαριστήσω για την αξιέπαινη αυτή 
προσπάθεια που κάνετε. Να σας υπενθυμίσω ό
τι θα είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να συνδράμου
με στην προσπάθειά σας για την επιτυχία ο- 
ποιουδήποτε έργου σας. Η συνεργασία ανάμεσα 
στο σύλλογο σας και τη νεολαία του χωριού μας, 
σίγουρα μπορεί να φέρει ένα δημιουργικό απο
τέλεσμα.

Με εκτίμηση 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΕΠΙΙ
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ΆΓ* ΓΑΛΗΝΗ 11/8/96

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι του συλλό
γου Ay. Γαλήνης της Αθήνας.

Εμείς, η νεολαία του χωριού μας θα θέλαμε να 
σας ευχαριστήσουμε, γιατί σπαταλάτε από τον 
πολύτιμο χρόνο σας για να διοργανωθεί η απο
ψινή βραδιά. Πράγματι, τη χρειαζόμαστε αυτή 
τη γιορτή της νεολαίας, αφού μας δίνεται η ευ
καιρία να δεθούμε μεταξύ μας.

Κύριε Πρόεδρε, θαυμάζουμε το σύλλογό σας, 
εξασφαλίσατε αίθουσα συγκεντρώσεως για τους 
Αθηναίους Αγιογαληνιώτες στην Αθήνα, αγορά
σατε σκεύη, αγοράσατε μουσικά όργανα, διορ- 
γανώσατε βραδιά νεολαίας και σε λίγες μέρες θα 
τιμήσετε και την Τρίτη ηλικία. Πράγματι, φέρ
νετε τους Αγιογαληνιώτες πιο κοντά μεταξύ τους.

Σα νεολαία, θα θέλαμε τη στήριξή σας και 
στον οργανωτικό τομέα. Πολλά πράγματα τα 
στερούμαστε, μα πολλά θα μπορούσαμε να κά
νουμε, αν οργανωνόμαστε. Από το πιο απλό, ό
πως μια μπασκέτα στο λιμάνι για τους χειμερι
νούς μήνες, μέχρι το πιο σύνθετο, όπως τη δη
μιουργία αθλητικού κέντρου για τα παιδιά του 
χωριού μας. Θα μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε 
το στέκι μας, να διασκεδάζουμε χορεύοντας, 
τραγουδώντας ή να διαβάζουμε αν πραγματο
ποιηθεί η δημιουργία μιας πλούσιας βιβλιοθή- 
κης.

Όλα αυτά είναι δύσκολα. Ό χι όμως και ακα
τόρθωτα. Φτάνει να υπάρχει η θέληση απ' όλους 
τους αρμόδιους. Ας γίνει αυτός ο σύντομος χαι
ρετισμός, ο σπόρος που μπορεί να καρπίσει.

Και πάλι σας ευχαριστούμε.

' ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 
ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Ω ς γνωστόν στην Αγ. Γαλήνη, τον Αύγουστο 

γίνονται δύο γιορτές.
Η πρώτη γίνεται για να τιμηθεί η νεολαία και 

η δεύτερη για να τιμηθεί η Τρίτη ηλικία. Και οι 
δύο είχαν μεγάλη επιτυχία.

Επειδή ακούστηκε από ελάχιστους ότι στην 
πρώτη πάνε μόνο οι νέοι ενώ στη δεύτερη μόνο 
οι γερόντοι, διευκρινίζουμε ότι είναι λάθος. Και 
στις δύο πάνε ΟΛΟΙ.

Δεν θα είχε νόημα άλλωστε, οι γερόντοι π.χ. να 
τιμούν τους εαυτούς τους. Τους τιμούν οι νέοι οι 
οποίοι διδάσκονται από αυτούς, υποσχόμενοι 
μάλιστα, ότι θα γίνουν πολύ καλύτεροί τους.

Οι δε γερόντοι, αντλούν αισιοδοξία, βλέποντας 
τη ζωντάνια των νέων.

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ 
ΧΑΫΝΗΔΩΝ

Στα τέλη του Σεπτέμβρη, η Κοινότητά μας, θέ
λοντας να διασκεδάσει τον κόσμο, έφερε και 

έπαιξε στην πλατεία το συγκρότημα των Χαΰνη- 
δων. Χόρεψαν με τις τοπικές ενδυμασίες κοπε- 
λούδια του χωριού μας.

ι.

Στο πάλκο ανέβηκε και μας διασκέδασε με το 
μαντολίνο και ο πρόεδρος κος Γιάννης Βεργα- 
δής. Διακρίνεται στην φωτογραφία μαζί με τον 
Αλέξη Μιχελιδάκη.

Στην άλλη φωτογραφία οι νεαρές χορεύτριες 
Τρουλινού Γεωργία του Εμμ. - Μπαντινάκη Ιω
άννα του Γ. - Κοτζανάκη Αναστ. του Γεωργ. - 
Χωρλιαφάκη του Ζαχ. και Θεοδωράκη, ξεκου
ράζονται στο παγκάκι στο σιντριβάνι.

ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 30/9/96
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΜΑΝΩΛΗ & ΑΝΤΩΝΗ 

ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗ

Στην καθιερωμένη πια βραδιά νεολαίας που έ
γινε στις 11/8/96 στο “ΠΕΡΙΒΟΛΙ” του Μα

νώλη Τσουπάκη και που είχε μεγάλη επιτυχία, έ
παιξαν και τραγούδησαν δικές τους συνθέσεις, 
τα παιδιά του Μύρωνος Ρυακιωτάκη.

Τα λόγια μα και οι μελωδίες των τραγουδιών 
τους χάιδεψαν γλυκά τ’ αυτιά μας και συγκίνη
σαν την ψυχή μας.

Έχουν δημιουργήσει ένα πλούσιο ρεπερτόριο. 
Είμαστε σίγουροι πως το ταλέντο τους θα ανα- 

γνωρισθεί και εάν συνεχίσουν την προσπάθειά 
τους, μια μέρα θα τους δούμε πολύ ψηλά στο λα
ϊκό πεντάγραμμο.

Το περιοδικό μας θα ήθελε να συγχαρεί διπλά 
το Μανώλη, που εκτός από καλός μουσικός είναι 
καλός αθλητής (ποδοσφαιριστής) μα και καλός 
μαθητής, έτσι πέρασε και είναι τώρα φοιτητής 
στη Γυμναστική Ακαδημία. Έτσι κάνει πράξη το 
“νους υγιείς εν σώματι υγιή”.

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 29/10/96

Η  νεολαία του χωριού μας νιώθει έντονη την 
υποχρέωση να ευχαριστήσει το σύλλογο Α

θηναίων - Αγιογαληνιωτών που πραγματοποίησε 
την επιθυμία που είχαν εδώ και πολύ καιρό οι 
νέοι της Αγίας Γαλήνης, την τοποθέτηση μπα- 
σκέτας στο λιμάνι του χωριού μας.

Η μπασκέτα έφθασε σήμερα 24/10/96 και σύ
ντομα θα γίνει και η εγκατάστασή της.

Ευχαριστούμε θερμά το σύλλογο για την πολύ
τιμη αυτή βοήθεια που μας προσέφερε και ευχό
μαστε η ενέργεια αυτή να είναι η αρχή της συ
νεργασίας μας.

Σας ευχαριστώ 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΕΠΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η  νεολαία της Αγ. Γαλήνης ευχαριστεί τον 
πρόεδρο του Συλλόγου “Αγιογαληνιωτών” 

Αθήνας κο Γιάννη Φωτάκη μα και όλο το Συμ
βούλιο και τα μέλη, διότι είχαν την ευγενή καλο
σύνη και ευχαρίστηση να δωρίσουν και να μας 
στείλουν μια καλή επαγγελματική μπασκέτα.

Θα στερεωθεί στο λιμάνι κι έτσι δεν θα υπάρ
χει κίνδυνος δυστυχήματος, όπως συνέβαινε με 
την άλλη που ήταν κινητή.

Μ’ αυτή τους τη χειρονομία, τους νοιώθουμε 
πιο κοντά μας και σε κάθε μας τρίποντο, θα κερ
δίζουν ένα κομμάτι της ψυχής μας.

Ή ταν πραγματικά, ένα δώρο που θα στολίζει 
την πλατεία και θα μπορούν ακόμα και οι επι
σκέπτες μας να ξεμουδιάζουν, να αθλούνται και 
να ψυχαγωγούνται μ’ αυτό.

Και πάλι τους ευχαριστούμε.
ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ 22/11/96

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ
*  T? νας ταλαντούχος έφηβος, πολλά υποσχόμε- 

Χλ^νος. Σχεδόν κάθε βδομάδα οι εφημερίδες
του Ρεθύμνου, έχουν φωτογραφία και μιλούν με 
κολακευτικά λόγια για τον μπασκετμπολίστα του 
Πανιωνίου και τώρα με υποσχετική, παίκτη του 
Αρκαδίου Ρεθύμνης, το συγχωριανό μας Σωτήρη 
Πετρακάκη του Ιωάννου.
Τρεις τέσσερις νέοι παίκτες μαζί με το Σωτήρη 
έχουν φέρει νέο αέρα στην ομάδα, η οποία αυτή 
τη στιγμή (Νοέμβριος) βρίσκεται στην κορυφή 
του τοπικού πρωταθλήματος και διεκδικεί άνοδο 
σε μεγαλύτερη κατηγορία.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Από τις 7 έως τις 29 του Νοέμβρη του 1996 έ
γινε ατομική έκθεση ζωγραφικής στη 

Gallerie “BELL ETASCH” του αυτοδίδακτου 
Κρητικού ζωγράφου Γρήγορή.

Η έκθεση είχε επιτυχία. Παρευρέθηκαν ο δή
μαρχος του Αιχτενμπεργκ Βερολίνου και η γενι
κή πρόξενος της Ελλάδας στο Βερολίνο κυρία 
Μαρία Μαρινάκη.

Τηλεγραφήματα απέστειλαν, ο πρόξενος στο 
Μόναχο κος Σωτηρίου. Και ο Πρόεδρος της Αγ. 
Γαλήνης κος Βεργαδής, που του ευχήθηκε καλές
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Ο Γρήγορης με τον Δήμαρχο Βερολίνου και νψ  πρόξενό μας κα 
Μαρία Μαρινάκη. Βερολίνο 7/11/96

επιτυχίες. Τις οποίες πράγματι και είχε.
Κατά τη διάρκεια της εκθέσεως, γινόταν και 

προβολή βιντεοταινίας με αξιοθέατα της Κρήτης 
και περισσότερο της Αγ. Γαλήνης.

Ο Γρήγορης έβγαλε και καρτ ποστάλ των πινά
κων του, που τα πουλούσε και θα πωλουνται 3 
μάρκα.

Το “Κρητικός Ζωγράφος” του το “κόλλησε” η 
δημοσιογράφος της Καθημερινής κα Ντόρα II- 
λιοποΰλου - Ρόγκαν, για να τον ξεχωρίσει από έ
ναν άλλο ζωγράφο που τον λένε κι αυτόν Γρηγό- 
ρη.

Το περιοδικό μας του εύχεται κι άλλες επιτυχί
ες σε παρόμοιες εκθέσεις και να’ ναι πάντα ένας 
καλός διαφημιστής του τόπου μας.

8/12/96

4 ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΜΕΝΟΣ 
(ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ)

Γιατί άραγε αυτό το χωριουδάκι της επαρχίας 
μας να ονομάζεται έτσι; Αιτία είναι μια βο

σκόπουλα που κάθε βράδυ έβλεπε σε μια ερημιά 
από το βάτο μια φωτεινή φλογίτσα, ένα γλυκό 
φως. Το έδειχνε στους άλλους, μα αυτοί δεν έ
βλεπαν τίποτα. Πεισμάτωσαν “οι μη βλέποντες” 
κι έβαλαν φωτιά στο βάτο. Σε λίγο η φωτιά αιφ
νίδια έσβησε κι ένα αποκαΐδι λαμποκοπούσε στη 
στάχτη. Το πήραν κι είδαν έκπληκτοι πως ήταν 
ένα μικρό ξύλινο - σεμνό εικόνισμα του Αη Γιάν
νη του Θεολόγου. Είχε καεί στη μια του γωνιά. 
Το πήραν με ευλάβεια και στην περιοχή του έ
κτισαν το χωριό που γι’ αυτό φέρει το όνομα Αη 
Γιάννης ο Καμένος.

Το εικόνισμα φυλάσσουν σήμερα οι χωριανοί 
σαν κόρη oq)θαλμoύ.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο 
ΑΑΜΠΑΑΤΣΤΗΣ (ΚΥΠΡΟΥ)

S T J x a  ορεινό χωριουδάκι 37 χλμ. από τη Λε- 
Α^μεσό. Φέρει κι αυτό το όνομά του από τον

Αγ. Γιάννη τον Λαμπαδιστή.

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ
Τα δύο αυτά χωριά απεφάσισαν την αδελφο

ποίησή τους. Η τελετή έγινε στις 27/7/96 πα
ρουσία του Δεσπότη Σπηλιού, του Νομάρχη, του 
Γεν. Γραμμ. Δασών κου Σμπώκου και του υπουρ
γού κου Λουκάκη. Την αντιπροσωπεία από την 
Κύπρο αποτελούσαν 13 άτομα. Κάθισαν 5 μέ
ρες, φιλοξενήθηκαν και ξεναγήθηκαν σε διάφο
ρα μέρη.

Ψυχή της όλης οργάνωσης ήταν ο πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου κος Μανώλης Σαρι- 
δάκης,που εκτός από καλός λογιστής, τα κατα
φέρνει αρκετά καλά και στον στίχο. Είπε στο τέ
λος της ομιλίας του καλωσορίζοντας τους Κύ
πριους.

“Χίλια καλώς ορίσατε αδέλφια μας και φίλοι 
κι εύχομαι τούτη η στιγμή αιώνια να μείνει.

Η Κρήτη με τη λεβεντιά πηγαίνουν ταίρι ταίρι 
γι’ αυτό φορούν οι Κρητικοί στη μέση το μαχαίρι.

Κι η Κύπρος μας δεν υστερεί σε τόλμη και σε θάρρος 
γι’ αυτό’ ναι της Μεσόγειου ο πιο λαμπρός της φάρος.

Του Βενιζέλου η λεβεντιά, του Μακαρίου η τόλμη 
μας κάνουνε και νοιώθουμε περήφανοι μας όλοι.

Εύχομαι να’ ρθει γρήγορα μέρα ευλογημένη 
να δούμενε την Κύπρο μας πάλι λευτερωμένη.

Χίλια καλώς ορίσατε στα μέρη τα δικά μας κι αν δεν 
χωρεί το σπίτι μας χωρεί σας η καρδιά μας.”

Κάθε δεύτερο χρόνο θα γίνονται επισκέψεις α
ντιπροσωπειών, εναλλάξ στην Κρήτη και στην 
Κύπρο.

Αυτές οι πρωτοβουλίες, παράγουν την αλλη
λεγγύη μα και ανοίγουν νέους πνευματικούς ορί
ζοντες.

Οι άνθρωποι που προσέφεραν ανιδιοτελώς σ’ 
αυτήν την αδελφοποίηση ή που προσφέρουν γε
νικώς στο καλό του κοινωνικού συνόλου, αξίζουν 
την αναγνώρισή μας και την εκτίμησή μας.
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Το λέγω αυτό με έμφαση, αφοΰ οι άνθρωποι 
λιθοβόλησαν κι αυτόν τον ίδιο τον Χριστό, ή εξό
ρισαν τον Δίκαιο Αριστείδη, επειδή κουράστη
καν να ακούνε ότι είναι δίκαιος.

28/11/96

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Για Τρίτη συνεχή χρονιά έγινε η συνάντηση ό
σων γεννήθηκαν στην Αγία Γαλήνη στην πε

ρίοδο 1946-1947.
Η συνάντηση έγινε και πάλι στην ταβέρνα του 

Μαθιού και της Χαρίκλειας Καράλη στην Λα- 
γκοΰφα. Φάγαμε, ήπιαμε και διασκεδάσαμε μέ
χρι αργά, χορέψαμε και τραγουδήσαμε με τους 
σκοπούς που μας έπαιξαν στη λύρα ο Χαράλα
μπος Α\εξανδράκης και στα λαγούτα ο Γιώργος 
Τσαχάκης και ο Μύρων Ρυακιωτάκης. Από την 
παρέα μας αργότερα πέρασε ακόμα κι ο Μανώ
λης Μαργαρίτης, ο Κώστας Κυριακάκης κι ο Μι- 
χάλης Στυλιανάκης που έπαιξαν κι αυτοί μερικές 
κοντυλιές.

Με πρωτοβουλία της κ. Ρίτσας Νοδαράκη - 
Μαραλέτου τη φετεινή βραδιά προσκλήθηκαν 
και παραβρέθηκαν δύο από τους δασκάλους που 
είχαμε στο Δημοτικό Σχολείο ο κ. Γιάννης 
Τρουλλινός με τη σύζυγό του Αλέκα και ο κ. Κώ
στας Φραγκάκης. Όλοι μαζί θυμηθήκαμε πα
λιές ιστορίες του σχολείου και η βραδιά κύλησε 
ωραία.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από τις τάξεις 
1946-1947: Ρίτσα Νοδαράκη - Μαραλέτου, Άννα 
Τρουλλινού - Μπιλίνη, Γεώργιος Κ. Νικηφορά- 
κης με τη σύζυγό του Μαρίκα, Πόπη Μηναδάκη 
- Μιζεράκη με το σύζυγό της Νίκο, Μύρων Πα- 
παδογιάννης με τη σύζυγό του Ελένη και τα παι
διά τους, Γιώργος Τσαχάκης με τη σύζυγό του 
Μαρία, Μύρων Ρυακιωτάκης με τη σύζυγό του 
Μαρία, Χρυσούλα Παγουράκη - Αλεξανδράκη 
με το σύζυγό της Χαράλαμπο, Μαθιός Καράλης 
με τη σύζυγό του Χαρίκλεια, Γιώργος Σ. Νικηφο- 
ράκης με τη σύζυγό του Μίμα.

Επίσης παραβρέθηκαν φίλοι των παραπάνω 
Αντώνης Μπαγουράκης με τη σύζυγό του Ιωάν
να, Κώστας Λινοξυλάκης με τη σύζυγό του Καί- 
τη, Χρυσούλα σύζυγος Δήμου Λινοξυλάκη και 
Γιώργος Μ. Παπαδογιάννης.

Αγία Γαλήνη, 9 Αυγοΰστου 1996 
MIMA ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ

ΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 
ΤΟ 1946-1947

Εντύπωση μου προκαλεί το γεγονός, γιατί κά
θε χρόνο συγκεντρώνονται και συντρώγουν 

στης Χαρίκλειας οι γεννηθέντες το 46-47.
Γιατί είναι πιο δεμένοι αυτοί μεταξύ τους εν 

σχέσει με άλλες γενιές;
Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί, εγώ ανίχνευ- 

σα 2-3.
Αυτά τα παιδιά, όταν πήγαιναν στο δημοτικό, 

είχαν οργανωθεί σε προσκόπους. Κάποιος λιμε- 
νάρχης ονόματι Καλαϊτζάκης, τα είχε οργανώ
σει. Μάθαιναν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες, 
μάθαιναν την αλληλεγγύη, μάθαιναν να προσέ
χουν και να σέβονται τη φύση.

Ή ταν αυτά τα παιδιά, γύρω στο 1956-57, που 
φύτεψαν στην πλατεία της Αγ. Γαλήνης αλμυρί
κια. Το κάθε ένα φύτεψε το δικό του και το πε
ριποιούνταν μέχρι που ήταν ικανό να μεγαλώνει 
μόνο του.

Το πρώτο κατά σειρά ήταν π.χ. του Μανώλη 
Μιλ. Μπαντινάκη, του Μύρου Ρυακιωτάκη, του 
Μιχ. Κ. Φωτάκη, του Γιώργη Τσαχάκη, του 
Γιάννη Μπαντικάκη κλπ. Τώρα 40 χρόνια μετά, 
τα δέντρα μεγάλωσαν και μαζί τους μεγάλωσε 
και η αλληλεγγύη αυτών που τα φύτεψαν. Αλή
θεια πόσος κόσμος δεν ξεκουράζεται και ρεμβά
ζει στα παγκάκια κάτω από τα αλμυρίκια στο λι
μάνι. Κάποτε επισκέφθηκα την Σόφια, ο ξεναγός 
μας πήγε σ’ ένα δέντρο. “Είναι του Καραμανλή, 
το φύτεψε όταν επισκέφθηκε τον Ζίφκοφ και έ
σπασε ο πάγος μεταξύ των δύο κρατών. Είναι 
σύμβολο φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς”. Έ 
τσι και στα παιδιά, τα αλμυρίκια που φύτεψαν 
είναι ένας ακόμη συνδετικός κρίκος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥΣ 
ΚΡΗΤΙΚΟΥΣ

Παντέρμη Κρήτη κι άδειασες ίντα καμες τσοι γιους σου 
που ήταν οα μελιτακιά σισοι φλέβες του κορμιού σου.

Ξενιτεμένοι Κρητικοί πουλιά μου σκορπισμένα 
ζείτε και κτίζετε φωλιές σε περιβόλια ξένα.

Ξενιτεμένοι Κρητικοί ποτέ να μην ξεχνάτε 
Μινωικό πολιτισμό στο αίμα σας κρατάτε.



Ο Κρητικός στην ξενιτειά κτίζει μιαν άλλη Κρήτη 
γιατί μαζί του τα βαστά τα έθιμα τα ήθη.

Ό που κι αν ζήσει ο Κρητικός δεν ζει αμοναχός του 
στο ξένο χώμα έσπειρε απ’ τον πολιτισμό του.

Ο Κρητικός στην ξενιτειά όσο και αν πεις αξίζει 
όπου περάσει και σταθεί το ζάλο του μυρίζει.

Το μεγαλείο της ψυχής μόνο στην Κρήτη βγαίνει 
και το βαστά ο Κρητικός όπου και να πηγαίνει.

Όπου κι αν ζοΰνε Κρητικοί μοσχοβολά ο τόπος 
στους ξένους γίνονται σχολειό και μάθημα και τρόπος.

Όπου κι αν είν ο Κρητικός ο νους του είναι στην Κρήτη 
και σαν τ αγρίμι πεθυμά να βγει στον Ψηλορείτη.

Καλιά στε σεις στην ξενιτειά παρά εμείς στην Κρήτη 
γιατί τιμάτε δυο φορές τα έθιμα τα ήθη.

Στείλε μου χώμα Κρητικό αποΰναι τιμημένο 
να το’ χω για παρηγοριά στην ξενιτειά που μένω.

Με τη φωνή της λύρας μας Κρήτες ξενιτεμένοι 
στέλνουμε χαιρετίσματα σ’ όλη την οικουμένη.

Ο Κρητικός στην ξενιτειά πόσα λεπτά δεν δίνει 
να βρει μπουμπουριστοΰς χοχλιούς να φάει με το ξύδι.

Ό νειρο κάθε Κρητικού που ζει ξενιτεμένος 
είναι να’ ρθεί στον τόπο του έστω και πεθαμένος.

Γιάντα Χριστέ δεν έκανες μια Κρήτη παραπάνω 
στην μια να βρίσκομαι όταν ζω στην άλλη όταν πεθάνω.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΛΑΜΠΑΚΗ

νειρο του πετάγματος προς την ελευθερία μπορεί 
να γίνει πραγματικότητα και στην Κρήτη, στην α
ερολέσχη Ηρακλείου χηλ.: (081) 245592.

Η βασική εκπαίδευση απαιτεί 10 ώρες παρακο
λούθηση και το κόστος είναι από 5.000 έως 8.000 
δρχ. Μην φανταστεί κάποιος ότι με το πρώτο μά
θημα θα μεταβληθεί σε... όσα παίρνει ο άνεμος. Ο 
αρχάριος περπατά με το δελταπλάνο σε κάποια 
πλαγιά. Το ύψος το κερδίζει και το ζητά από μό
νος του. Η ενδεδειγμένη ηλικία είναι μετά τα 17. 
Η πτήση μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά μέ
χρι και 4 ώρες και να δει κανείς τον κόσμο από τα 
50 μέτρα ή και από τα 3 χιλιόμετρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια ασφαλή πτή
ση είναι τα πολλά σύννεφα.

Κατά την εκπαίδευση όλο τον εξοπλισμό προ
σφέρουν οι σχολές. Το κόστος ενός δελταπλάνου 
μαζί με τον εξοπλισμό και το αλεξίπτωτο κυμαίνε
ται από 400.000 έως ένα εκατομμύριο...

Για τους τολμηρούς νέους της περιοχής μας α
νοίγεται ένα πεδίο για να αποδείξουν την παλικα- 
ριά τους.

Η νότια Κρήτη από τον Ψηλορείτη μέχρι τον 
κάμπο της Μεσαράς και το Λιβυκό πέλαγος είναι 
ιδανικός τόπος για αεραθλητισμό, το φθινόπωρο 
και τον χειμώνα που υπάρχουν τα σύννεφα.

Στην Ικαρία πέρσι ένας νέος, ο Μπάμπης Καρι- 
μάλης, πέταξε από τον Αθέρα (βουνό) και προ
σγειώθηκε στην πλατεία του Αγίου Κηρύκου κα
θώς και σε βόρειες παραλίες του νησιού.

Οι διάφοροι σύλλογοι της περιοχής θα μπορού
σαν να θεσπίσουν και έπαθλα για νικητές αν διε- 
ξήγοντο αγώνες. Οι αγώνες εκτός από αθλητισμός 
θα γινόταν αυτόματα και μια τουριστική ατρα
ξιόν, επιμηκύνοντας την τουριστική σαιζόν.

Ας ελπίσουμε πως κάποιοι θα ενδιαφερθούν και 
δε θα μείνουν λόγια... πτερόεντα.

ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 21/10/96 
ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

ΝΕΟΙ ΙΚΑΡΟΙ
Το όνειρο του Ίκαρον γίνεται πραγματνκότψα με το δελταηλά- 
ΐ’ο. Τα χριερά είναι... ιιλαιηικό και δεν καίγονται από τον ήλιο.

Κάνουν βόλτες στα 
σύννεφα, έχοντας 

την αίσθηση της ελευθε
ρίας στο στερέωμα του 
ουρανού. Διαθέτουν 
φτερά που όσο ψηλά κι 
αν βρεθούν δεν κινδυ
νεύουν να λιώσουν. Είναι 
τα φτερά του δελταπλά- 
Δέλτα. Ένα όνειρο, το ό-

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ 
ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Δεν θα πρέπει να αμφιβάλει κανείς ότι η πτώ
ση του Τουρισμού που παρατηρείται σήμερα 

σε διεθνή κλίμακα είναι αποτέλεσμα της παγκό
σμιας οικονομικής κρίσης και της πολιτικής α



στάθειας και ρευστότητας που υπάρχει σε πολλά 
σημεία του Πλανήτη μας.

Τα γεγονότα αυτά είναι αναστρέψιμα και δεν 
θα περάσουν πολλά χρόνια που θα παρατηρηθεί 
ανάκαμψη και αύξηση της τουριστικής κίνησης.

Το κομμάτι, όμως, της Τουριστικής πίττας που 
ανήκει στην Ελλάδα πιθανόν να μικρύνει για 
πολλούς λόγους που άλλοι είναι λίγο - πολύ αλη
θινοί και άλλοι είναι καθαρά ανταγωνιστικοί και 
ελάχιστα ανταποκρίνονται στην πραγματικότη
τα.

Χωρίς αμφισβήτηση πέρα από τις κλασσικές 
τουριστικές χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, 
πολλές Μεσογειακές, με τις ίδιες με τις δικές μας 
κλιματολογικές συνθήκες αναπτύσσονται τελευ
ταία ραγδαία τουριστικά, όπως η Τουρκία, η Αί
γυπτος, η Αλγερία και το Μαρόκο και αυτό σε 
συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές των ειδών 
διαβίωσης που επικρατούν σ' αυτές ασφαλώς α~ 
νακόβει μέρος του Τουριστικού ρεύματος προς 
την Ελλάδα.

Ακόμα η φήμη, που σε όλους μας είναι λίγο πο
λύ γνωστή και τη συζητούμε, ότι οι προσφερόμε- 
νες στη χώρα μας τουριστικές Υπηρεσίες δεν εί
ναι υπηρεσίες ποιότητας και δεν πλησιάζουν το 
ύψος της δαπάνης που καταβάλλουν οι Τουρί
στες, επιδρά αρνητικά.

Οι ευκαιριακές, αλόγιστα, διεκδικήσεις των 
συνδικαλιστικών Οργανώσεων των εργαζομένων 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πλοία, αυτοκίνη
τα, αεροπλάνα, που στην αιχμή της Τουριστικής 
κίνησης θεωρούν ότι βρίσκουν την ευκαιρία να 
εκβιάσουν την Πολιτεία και να επιτύχουν τη βελ
τίωση της θέσης των μελών τους αρκετά κόστι
σαν στον Ελληνικό Τουρισμό και πολύ περισσό
τερο θα ζημιωθεί στο μέλλον αν συνεχιστεί η ί
δια τακτική.

Εξωπραγματικές και ανταγωνιστικές είναι οι 
διαδόσεις και οδηγίες πολλών χωρών στους υπη
κόους τους ότι στην Ελλάδα τα αεροδρόμια και 
τα λιμάνια δεν παρέχουν ασφάλεια και ότι οι 
Τουρίστες βρίσκονται στη διάθεση των τρομο
κρατών. Καμία χώρα δεν παρέχει μεγαλύτερη α
σφάλεια από την Ελλάδα και καμία δεν μπορεί 
να προβλέψει, να προλάβει και να ανατρέψει τυ
χόν τρομοκρατικά κτυπήματα. Εκμεταλλεύο
νται, όμως, τις διαδόσεις αυτές για δικό τους ό
φελος - οι ανταγωνίστριες τουριστικές χώρες ή 
και άλλες μεγάλες όπως η Αμερική και η Γερμα
νία οι οποίες έχουν επενδύσει τεράστια κεφά
λαια σε τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα, στα 
Μεσογειακά παράλια της Τουρκίας.

Με το γραπτό μου αυτό δεν έχω την πρόθεση

να αποδείξω τη θέση και τις προϋποθέσεις του 
Ελληνικού Τουρισμού, θέμα που απασχολεί και 
αντιμετωπίζει η Κρατική εξουσία, αλλά θέλω να 
επισημάνω ότι ενώ από το έτσι κι αλλιώς κου
τσουρεμένο ελληνικό κομμάτι της Τουριστικής 
πίτας ανήκει ένα μερτικό και στο χωριό μας αυ
τό πριονίζεται όχι μόνο από άλλα Τουριστικά 
κέντρα που αναπτύχθηκαν μετά την Αγία Γαλή
νη όπως, τα Μάταλλα, τα Πιτσίδια, το Καλαμά
κι, ο Κόκκινος Πύργος και ο Πλακιάς αλλά και 
από ενδογενείς παράγοντες και κινδυνεύει να μι
κραίνει από χρόνο σε χρόνο και τελικά να εξανε- 
μισθεί και το χωριό μας να σβήσει τουριστικά.

Αυτούς τους αρνητικούς εσωτερικούς παράγο
ντες, που θα απαριθμήσω αμέσως πιο κάτω, θα 
πρέπει να αναλάβουμε την πρωτοβουλία και την 
ευθύνη να τους εξαλείψουμε για να μη κατηγο- 
ρηθούμε για τη στάση από τους νεότερους και 
τις επόμενες γενιές και για να μη μεμψιμοιρού- 
με εμείς οι ίδιοι κάθε καλοκαίρι για τη μείωση, 
από χρόνο σε χρόνο, του αριθμού των επισκε
πτών.

α) Η επί πληρωμή στάθμευση των αυτοκινή
των. Από τη νέα τουριστική περίοδο θα πρέπει 
να καταργηθεί η επί πληρωμή στάθμευση των 
αυτοκινήτων στην Προκυμαία. Η εφαρμογή του 
μέτρου είχε για όλους μας προοπτικές και ελπί
δες για πολλά και μεγάλα έργα. Με τα έσοδα ή
ταν δυνατό να αγοραστεί οικόπεδο για πάρκινγκ 
αυτοκινήτων και να αφεθεί ελεύθερη αργότερα 
η Προκυμαία ακόμα και να ενισχυθεί σημαντικά 
το έργο του Πάρκου Δαιδάλου και Ικάρου.

Σήμερα, δυστυχώς, η επιχείρηση αυτή έχει με
τατραπεί σε μια πλούσια γαλακτοφόρα αγελάδα 
για το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου και την οικο
γένεια του καθαριστή της Προκυμαίας και ει- 
σπράκτορα των τιμών, ενώ αντίθετα το χωριό 
μας εισπράττει την αντίδραση και τις διαμαρτυ
ρίες των επισκεπτών, οι οποίοι δεν μπορούν να 
χωνέψουν ότι στις πολυάνθρωπες μεγάλες πόλεις 
βρίσκεται χώρος για στάθμευση και στην Αγία 
Γαλήνη θα πρέπει να πληρώσουν τέλη σταθμεύ- 
σεως.

Με τους μετριότερους υπολογισμούς η οικογέ
νεια του καθαριστή εισπράττει για πάρτη της το 
χρόνο πάνω από 7.000.000 (επτά εκατομμύρια) 
δραχμές αφορολόγητα και το Λιμενικό Ταμείο 
Ρεθύμνης λίγο περισσότερα από τα μισά του 
πρώτου!

Ακόμα ο τρόπος είσπραξης είναι απαράδε
κτος. Ενώ ο επισκέπτης έρχεται από μακρινό τα
ξίδι κουρασμένος και καταϊδρωμένος μέσα στο 
καλοκαιρινό λιοπύρι κι έχει σκοπό να σταματή
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σει για λίγο στο χωριό για ένα ποτό ή λίγο φαγη
τό ή ακόμα για μια βόλτα να ψωνίσει κάποιο 
τουριστικό ενθύμιο για να έχει να πει ότι πέρασε 
και από την Αγία Γαλήνη όταν φθάνει στην προ
κυμαία πέφτει σ’ ένα τύπο... Γερμανικού Μπλοκ. 
Δεν τον αφήνουν να προχωρήσει αν δεν κατα
βάλλει το τέλος.

Η σωστή ενέργεια θα ήταν να τον ρωτήσουν αν 
είναι περαστικός και πρόκειται να παραμείνει 
λίγες ώρες και σε μια τέτοια περίπτωση να του 
ευχηθούν καλή παραμονή και να τον αφήσουν 
να περάσει και να σταθμεύσει ελεύθερα. Αν α
ντίθετα δήλωνε ότι θα παραμείνει λίγες μέρες να 
του εξηγήσουν ότι για την καθαριότητα του χώ
ρου, την τάξη και τη σχετική ασφάλεια των αυ
τοκινήτων εισπράττεται ένα ασήμαντο τέλος. Έ 
τσι δεν θα παρουσιάζονταν περιπτώσεις επισκε
πτών οι οποίοι αγανακτισμένοι χωρίς να προλά
βουν να συνειδητοποιήσουν πόσο ευτελιστικό εί
ναι το ποσόν που τους ζητούν, να κάνουν όπι
σθεν και να φεύγουν χωρίς να σταματούν στο χω
ριό.

Για μια μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του θέ
ματος της στάθμευσης η κοινότητα θα πρέπει να 
επιδιώξει να αγοράσει, έστω και με δανεισμό, το 
γιαπί του κ. Καπαρού, να διαμορφώσει σε γκα- 
ράζ δυο τρεις ορόφους και στο υπόλοιπο να δη
μιουργήσει την υποδομή να ζητήσει την έδρα 
του Νέου Δήμου που θα δημιουργηθεί, αργά ή 
γρήγορα, από την ένωση των γειτονικών κοινο
τήτων και να στεγάσει σ’ αυτό τις Υπηρεσίες του.

β) Οι υπερβολικές τιμές και αισχροκέρδεια. 
Συχνά διατυπώνονται παράπονα από επισκέπτες 
του χωριού μας για υπερβολικές τιμές και αι
σχροκέρδεια. Δεν μπορούν να δικαιολογήσουν 
π.χ. την τιμή του σουβλακιού στο χωριό 350 ή 
400 δραχμές ενώ στο Ηράκλειο, στη Πλατεία 
Λιονταριών, με ενοίκια καταστημάτων άνω των 
300.000 δραχμών, την ίδια εποχή, να πωλούνται 
250 δραχμές. Δεν μπορούν να δικαιολογήσουν 
την πληρωμή της χωριάτικης σαλάτας στο χωριό 
μας 1.500 (χίλιες πεντακόσιες) δραχμές ή για 
γεύμα δύο ατόμων, χωρίς να φάνε αστακό ή κα
ραβίδα να πληρώνουν 14.500 δραχμές.

Για τέτοιες περιπτώσεις και παλαιότερα είχα 
συζητήσει με φίλους επιχειρηματίες και τελευ
ταία με γραπτό μου στο περιοδικό είχα επισημά- 
νει την ανάγκη να συσταθεί μια επιτροπή από Υ
πηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωπο της Κοι
νότητας και εκπροσώπους των Συλλόγων Εστια- 
τόρων και ξενοδόχων και να επεμβαίνει με συ
στάσεις ή και πρόστιμα σ’ αυτούς που αισχρο- 
κερδούν.

Υ) Κακή συμπεριφορά Επιχειρηματιών. Δεν
είναι το μοναδικό περιστατικό αυτό που θα ιστο
ρίσω, είναι όμως χαρακτηριστικό και πολλά ό
μοια ή παρεμφερή καταγγέλλονται κατά και
ρούς.

Ένας γνωστός μου Ηρακλειώτης βλαστημούσε 
την ώρα και τη στιγμή που βρέθηκε με την κόρη 
του καλοκαίρι στο χωριό μας. Μπήκαν σε κά
ποιο μαγαζί τουριστικών ειδών και όπως κοίτα
ζαν τα εκτεθειμένα αντικείμενα, από δικό του 
λάθος, έπεσε κάποιο κάτω χωρίς όμως να πάθει 
και ζημιά. Ενώ είχε την πρόθεση να ζητήσει συ
γνώμη δεν πρόλαβε να το κάνει. Ο καταστημα- 
τάρχης εκνευρίστηκε, παραφέρθηκε, τον έβρισε 
και μόνο που δεν χειροδίκησε σε βάρος του. Την 
αχαρακτήριστη αυτή συμπεριφορά του κατα
στηματάρχη την κατήγγειλε στην Αστυνομία χω
ρίς να γνωρίζει την παραπέρα πορεία της καταγ
γελίας του. Δεν γνώριζε και δεν μου έδωσε το ό
νομα του καταστηματάρχη, μου προσδιόρισε ό
μως την τοποθεσία του μαγαζιού. Για να απο
φεύγονται και να μην επαναλαμβάνονται περι
στατικά συμπεριφοράς που προσβάλλουν την 
προσωπικότητα του ανθρώπου η παραπάνω επι
τροπή θα μπορούσε να επεμβαίνει και να κάνει 
συστάσεις. Ακόμα θα μπορούσε με δυο τρεις πι
νακίδες σε εμφανή σημεία να ζητά από τους 
Τουρίστες να καταφεύγουν σ’ αυτήν για κάθε 
παράπονό τους. Η επιτροπή σε εύλογο χρόνο να 
επιλαμβάνεται και να τους δίνει μια λογική εξή
γηση ή και να ζητά τη συγνώμη και την κατανό
ησή τους πέρα από τα μέτρα που θα πάρει για 
τους παραβάτες.

δ) Υπονόμευση και παραπληροφόρηση. Δυο
νεαροί μηχανόβιοι, ο Γιάννης Τεγόπουλος, γιος 
του εκδότη της “Ελευθεροτυπίας” και ο Στέφα
νος Ψημένος πραγματοποίησαν ένα από τα τε
λευταία καλοκαίρια τις διακοπές τους στην Κρή
τη. Συνδυάζοντας το τερπνό με το ωφέλιμο σκέ- 
φθηκαν να αποτυπώσουν τις εντυπώσεις τους σε 
βιβλίο και με τον τίτλο “Η ανεξερεύνητη Κρήτη” 
να αποκαλύψουν τα μυστικά και τις ομορφιές 
της Κρήτης. Με την προχειρότητα που διακρίνει 
την εργασία τους, τις ανακρίβειες και τις δια
στρεβλώσεις τους πετυχαίνουν αποτελέσματα α
ντίθετα από εκείνα που πιθανόν επεδίωκαν. Σε 
κάποιο σημείο γράφουν π.χ.: “Όμως η πιο εντυ
πωσιακή παραλία της Κρήτης, ένα πραγματικό 
αριστούργημα της φύσης είναι η παραλία του Α
γίου Παύλου. Ο παραλιακός δρόμος από την Α
γία Παρασκευή (η οποία βρίσκεται δυτικότερα 
από τις Λίγκρες και στην οποία φαίνεται βρίσκο
νταν οι νεαροί) προς τον Άγιο Παύλο έχει εγκα-
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ταλειφθεί και είναι απροσπέλαστος οπότε για να 
πάτε στον Άγιο Παύλο πρέπει να βγείτε στον κε
ντρικό δρόμο... Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης στο 
χωριό Κάμπος - Κισσού να συνεχίοετε νότια και 
στο χωριό Νέα Κρύα Βρύση να στρίψετε δεξιά... 
’’Τώρα πως οι εξερευνητές αυτοί ανακάλυψαν το 
δρόμο Αγίας Γαλήνης στου Κισσού τον Κάμπο 
είναι δική τους υπόθεση.

Αυτά, όμως, που πραγματικά είναι εμπαθή και 
έχω τη γνώμη και θα τη δικαιολογήσω, καθ’ υπό
δειξη είναι αυτά που γράφουν για το χωριό ό
πως: “Μέρος προς αποφυγή η Αγία Γαλήνη. Στις 
αρχές αυτού του αιώνα η Οικογένεια Μαμαλάκη 
και δυο τρεις άλλες οικογένειες από τις Μέλα- 
μπες ήρθαν στον ερημικό και γαλήνιο όρμο της 
Αγίας Γαλήνης και έχτισαν ένα καφενείο και με
ρικές παράγκες για να εξυπηρετούν τους Σφα- 
κιανούς εμπόρους που ξεφόρτωναν εδώ ξυλεία 
(η οποία στη συνέχεια φορτωνόταν σε γαϊδούρια 
και πήγαινε στο Ηράκλειο). Μετά χτίστηκαν πέ
ντε έξι σπιτάκια ,μια αποθήκη και ένα εστιατό
ριο. Σήμερα είναι εδώ, περίπου 50 πολυτελή ξε
νοδοχεία το ένα κολλημένο στο άλλο και τα ανά
λογα εστιατόρια, Rent a car, τουριστικά κατα
στήματα, μπαρ και πάσης φύσεως τουριστικές ε
πιχειρήσεις. Έχει αλλάξει τόσο δραματικά η ει
κόνα του οικισμού που κανονικά θα έπρεπε να 
αλλάξει και το όνομά του και από Αγία Γαλήνη 
να λέγεται πλέον Δαιμονισμένη Αναστάτωση. Η 
παραλία μπροστά στην ξενοδοχειοθύελλα είναι 
πολύ μικρή και άχαρη με ένα απαίσιο συρματό
πλεγμα να ντύνει την απότομη πλαγιά πίσω της 
για να προστατεύσει τους λουσμένους από τις 
κατολισθήσεις, Υπάρχει μια καλύτερη παραλία 
λίγο πιο ανατολικά καθώς και ένα κάμπινγκ. Ό 
μως δεν υπάρχει κανένας λόγος να μείνετε ούτε 
καν να περάσετε από την Αγία Γαλήνη”.

Έχω την γνώμη ότι όλα αυτά είναι γραμμένα 
όχι μόνο με κακή πρόθεση αλλά και καθ’ υπόδει
ξη γιατί υποστηρίζουν τα όσα γράφουν δημο
σιεύουν, στην ίδια σελίδα, και μια φωτογραφία 
του χωριού μας που δεν μπορεί να υπάρξει πιο 
αντιτουριστική φωτογραφία. Την έχουν πάρει 
λοξά από το γραφείο του ΟΤΕ στην προκυμαία 
προς το Σχολείο και δεν διακρίνεται ούτε ίχνος 
δρόμου ή διεξόδου από την προκυμαία προς το 
εσωτερικό του χωριού. Πραγματικά φαίνεται έ
νας σωρός από κτίρια το ένα πάνω στο άλλο από 
τη θάλασσα μέχρι το ξενοδοχείο του Γιάννη Μα
μαλάκη.

Τελειώνοντας θα ήθελα να επαναλάβω και να 
τονίσω αυτό που υποστηρίζω και στην αρχή. Η 
αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι έργο

μόνο της Κοινότητας ή μόνο της Αστυνομίας αλ
λά χρειάζεται συνεργασία και συλλογική ευθύνη. 
Οι Σύλλογοι Ξενοδόχων και Εστιατόρων δεν υ
πάρχουν για λόγους διακόσμησης ούτε τα γρα
φεία τους για το ποιος θα πάρει την καρέκλα του 
Προέδρου και του Γραμματέα. Έχουν αρμοδιό
τητες και εξουσία την οποία οφείλουν και να α
σκούν. Έχουν υποχρέωση να ενισχύουν, να υπο
δεικνύουν και να συμβουλεύουν το Κοινοτικό 
Συμβούλιο για τη λήψη των σωστών αποφάσεων 
και να επιβάλλονται στα μέλη τους, να συμμορ
φώνονται σ’ αυτές. Ακόμα ιδιαίτερη βαρύτητα 
θα πρέπει να έχει και να λαμβάνεται υπόψη η 
γνώμη των ξενοδόχων που υποφέρουν για τη ση
μερινή κατάσταση περισσότερο και από πολ
λούς χωριανούς γιατί επένδυσαν τα κεφάλαιά 
τους, τα οποία δεν κέρδισαν στην Αγία Γαλήνη, 
αλλά αποτελούν τις οικονομίες της ζωής τους ή 
προέρχονται από δανεισμό ή και από πωλήσεις 
περιουσιακών τους στοιχείων άλλων περιοχών 
για να χαρεί η δική μας περιοχή τη σημερινή υ
περαξία της.

ΝΙΚΟΣ ΝΟΛΑΡΑΚΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ; 
13/9/96

ΕΝΩ ΘΑ ΕΜΙΣΧΥΘΕΙ Η 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

• ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 
Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Τον Ιανουάριο αναμένεται να δημοπρατηθεί η 
Μαρίνα στην Αγία Γαλήνη σύμφωνα με τις ε

κτιμήσεις των υπεύθυνων του EOT που μετείχαν 
στην προχθεσινή συνάντηση του Γενικού Γραμ
ματέα του EOT κ. Κουρτέση με το Νομάρχη Μα
νώλη Λίτινα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας στην 
προχθεσινή αυτή σύσκεψη αποφασίσθηκε να επι- 
σκεφθεί σύντομα την περιοχή που θα κατασκευα- 
σθείτο έργο κλιμάκιο του EOT προκειμένου να ε
ξετάσει τις τεχνικές λεπτομέρειές του. Όπως εκτι
μούν ωστόσο οι υπεύθυνοι του EOT το έργο μπο
ρεί να δημοπρατηθεί τον Ιανουάριο. Ο προϋπο
λογισμός του έργου είναι 800 εκατομμύρια δραχ
μές. Όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση του 
Προγράμματος Τουριστικής Προβολής ο κ. 
Κουρτέσης έδωσε το πράσινο φως για τη συγκρό
τηση Επιτροπής που θα προτείνει νέο πρόγραμ
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μα για φέτος στο νομό, ενώ όσον αφορά τα περ
σινά κονδύλια ο κ. Κουρτέσης τόνισε ότι δεν ε- 
γκρίθηκε καμία δαπάνη για Ν.Ε. τουριστικής 
προβολής επειδή δεν υπήρχε συγχρηματοδότηση 
από το αρμόδιο Υπουργείο, και πρόσθεσε ότι φέ
τος δεν υφίσταται ανάλογο πρόβλημα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΑΚΟ

Ο  Εργολάβος κος Σκουλοΰδης ανέλαβε το έρ
γο της διαμόρφωσης του Μεσακου. Οι ερ

γασίες άρχισαν ήδη. Ελπίζουμε σύντομα να δού
με το έργο τελειωμένο.

Τα χρήματα είχε βγάλει ως γνωστόν ο κος Λου- 
κάκης όταν ήταν υφ/ργός ΥΠΕΧΩΔΕ.

6/12/96
ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 
ΣΤΑ ΒΟΡΙΖΑ

Π ριν λίγο καιρό είδα παιδιά στα Βορίζα να 
φυτεύουν δεντράκια στις άκρες του δρόμου 

του χωριού τους. Μετά από 30-40 χρόνια, ώριμοι 
άντρες και γυναίκες πια, θα συγκεντρώνονται 
και θα υπερηφανεύονται, ότι αυτά τα δέντρα, 
αυτήν την ομορφιά, αυτό το πράσινο, εμείς το 
φτιάξαμε.

4/12/96
ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓ. ΓΑΑΗΝΗ

Ανατέθηκε σε Ηρακλειώτη μηχανικό και 
στον τοπογράφο Γιάννη Μπαντινάκη η με

λέτη περιφερειακού δρόμου. Και συγκεκριμέ
να θα ξεκινάει από τη στροφή πριν το ξενοδο
χείο ΑΡΕΤΗ, από το γεφυράκι, θα περνάει το 
ρυάκι προς τα Σώπατα, θα τέμνει τον αγροτικό 
δρόμο που οδηγεί στο σπίτι του Γ. Κυριακάκη 
και θα καταλήγει μέσω Βιολογικού στο ρυάκι έ
ξω από το ξενοδοχείο Νέος Τκαρος. Στην τομή 
με τον άλλο αγροτικό θα κατέβει σε βάθος γύ
ρω στα 6 μέτρα, για να μην υπάρχει μεγάλη α
νηφόρα.

4/12/96
ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓ. ΓΑΑΗΝΗ 
ΣΤΟ ΚΟΑΩΝΑΚΙ

Το γνωστό “Τζαζ ιν Τζαζ” του Κώστα Σπα
νού πιο γνωστού σαν “ξάδελφος”, μεταφέρ

θηκε από την Αγ. Γαλήνη στο Κολωνάκι, πάνω 
από τη “δεξαμενή”.

Πολλοί Αγιογαληνιώτες όταν βρίσκονται στην 
Αθήνα το επισκέπτονται. Ο Κωστής τους υπο
δέχεται με ιδιαίτερη χαρά.

Είναι ένα ωραίο μαγαζί και αποτελεί ένα δεύ
τερο στέκι ή έναν τόπο συνάντησης για τους φ ί
λους της Αγ. Γαλήνης στην Αθήνα.

Το περιοδικό μας του εύχεται καλές δουλειές 
και πάντα να μας θυμάται. Έ να ωραίο κομμά
τι της ζωής του το πέρασε στην Αγ. Γαλήνη. Α
ξέχαστη θα μείνει μια “διαφήμιση” που έγρα
φε:

“Παρακαλώ μην μπαίνετε στο μαγαζί μου, ε
άν δεν σας αρέσει η Τζαζ μουσική”. Έγραψε κι 
αυτός τη δική του ιστορία εδώ.

Ασφαλώς ένα τέτοιο μαγαζί λείπει, αφού ήταν 
κάτι σαν μπαρ και σαν μουσείο. Περιείχε σχε
δόν τα πάντα που αφορούσαν τη τζαζ μουσική.

2/12/96
ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

ΝΕΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ 
ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΑΗ

Εντός μικρού χρονικού διαστήματος θα το
ποθετηθεί νέος ηγούμενος στη Μονή Πρέ- 

βελη με δύο άλλους καλόγερους.
Είναι μόλις 22 ετών, φοιτητής θεολογίας, Α- 

ντωνάκης στο επίθετο, από το Φουρφουρά. Στα 
είκοσι λεπτά που τον γνώρισα, συντρώγοντας 
στο Πνευματικό κέντρο Σπηλιού, κέρδισε το 
σεβασμό μου προς το πρόσωπό του. Πράος, 
καλοσυνάτος, έξυπνος με ξεκαθαρισμένες θέ
σεις και απόψεις μου εξήγησε πως ο μοναχι
σμός είναι στάση ζωής.

Από μικρός είχε κλίση προς την εκκλησία, ό
ταν πριν λίγα χρόνια, τον είδε ο Δεσπότης να 
βοηθά στο Ιερό, μάντεψε πως είχε μπροστά 
του έναν νέο “μοναχό”. Εγώ στο πρόσωπό του 
βλέπω έναν μελλοντικό ποιμενάρχη.

2/12/96
ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ
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Η ΤΙΜΙΑ ΚΑΡΆ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ

Στις 3/11/96, πλήθος πιστών του χωρίου μας, 
υποδέχθηκαν το Δεσπότη μας, που έφερε 

την τίμια κάρα της Αγ. Παρασκευής.
Έγινε δοξολογία και μετά προσκύνησης. 
Ό ταν γνωρίζεις το βίο της Αγίας και πότε έ

δρασε σε πιάνει δέος, αφού έχεις την τύχη να 
αγγίξεις την τίμια κάρα μιας Αγίας που γεννή
θηκε στη Ρώμη γύρω στο 130 μ.Χ.

Ή ταν πολύ όμορφη και από πλούσια οικογέ
νεια. Σε ηλικία 20 ετών χάνει και τους δύο γο
νείς της. Είχε διδαχθεί τη χριστιανική θρησκεί
α και είχε φιλοσοφικές αναζητήσεις.

Πουλάει την περιουσία της, τη μοιράζει 
στους φτωχούς και ένα μέρος το καταθέτει σε 
κοινό ταμείο, όπου ζούσαν μαζί ευσεβείς παρ
θένες και χήρες που ήσαν αφιερωμένες στα έρ
γα της χριστιανικής αγάπης.

Στη Ρώμη κήρυττε το χριστιανισμό. Σε ηλικί
α 30 ετών, ξεκινά την πρώτη μεγάλη ιεραπο
στολική περιοδεία της.

Οι ειδολολάτρες πίστευαν ότι για κάθε σει
σμό ή θεομηνία έφταιγαν οι χριστιανοί, έτσι 
τους ελυτζάριζαν και τους βασάνιζαν. Έτσι και 
η Αγ. Παρασκευή οδηγήθηκε στον ίδιο τον αυ~ 
τοκράτορα τον Αντώνιο ή πιο γνωστό σαν Τίτο 
Αυρήλιο (138 - 161 μ.Χ.). Μόλις την είδε είπε: 
Μα το Θεό τον Απόλλωνα, τέτοια όμορφη κο
πέλα δεν ξαναείδα έως τώρα. Προσπάθησε να 
την μεταπείσει.

Αν μ’ ακούσεις, θα βάλλω στέμμα στο κεφάλι 
σου και θα σε κάνω γυναίκα μου και θα είσαι 
βασίλισσα στο παλάτι. Διαφορετικά θα’ χεις 
φρικτά βασανιστήρια. Βασιλιά μου καμιά τι
μωρία δεν θα με χωρίσει από την αγάπη του 
Χριστού.

Για το καλό σου έλα να θυσιάσεις στον μεγά
λο Θεό Απόλλωνα και στην αδελφή του Άρτε- 
μη.

Μάταια όμως. Έτσι της φόρεσαν μια πυρα
κτωμένη σιδερένια περικεφαλαία.

Ό μως ούτε μια τρίχα από την κεφαλή της έ- 
παθε κάτι.

Οι παρευρισκόμενοι πίστεψαν.
Ή ταν μεσάνυκτα, όταν μέσα στη φυλακή που 

την έβαλαν, ένα ουράνιο φως πλημμύρισε το 
κελί της. Βλέπει έναν άγγελο να κρατά στο χέ
ρι του φωτεινό σταυρό. Μη φοβάσαι της λέει.

Το πρωί ήταν ελεύθερη από τις αλυσίδες 
που ήταν σωριασμένες στα πόδια της.

Ο βασιλιάς της ξαναλέει: Έβαλες μυαλό;
Ευκολότερο είναι να μαλακώσεις το σίδερο, 

παρά να μου αλλάξεις την πίστη.
ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

Ο βασιλιάς έχασε την υπομονή του και διέτα
ξε να την βάλουν μέσα σε μεγάλο καζάνι με λά
δι και πίσσα που να βράζει.

Προς μεγάλη έκπληξη, η Παρασκευή δεν έ- 
παθε τίποτε, στέκεται σαν να δροσίζεται.

Την πλησιάζει και της λέγει: “Τόση μεγάλη ε
πίδραση έχουν οι μαγείες σου ώστε να μην ζε
σταθούν το λάδι και η πίσσα με μια τόσο δυνα
τή φωτιά; Ράντισέ με να δω, αν πράγματι το υ
γρό καίει.”

Τότε η Αγία του έριξε υγρό στο πρόσωπο. Μα 
αυτό του’ κάψε τα μάτια και τον τύφλωσε. Το 
ξαφνικό αυτό πάθημα κατατάραξε τον Τίτο 
Αυρήλιο. Τι να κάνει τώρα πλέον τυφλός;

Η ψυχή του μαλάκωσε και ικέτευσε. Λυπήσου 
με Παρασκευή. Παρακάλεσε τον Θεό σου να 
με σώσει.

Η Αγία βγαίνει από το καζάνι τον πλησιάζει 
και του λέει: Βασιλιά μου, ο Θεός των Χριστια
νών σε απαλλάσσει από το φοβερό σου πάθη
μα. Πραγματικά, αυτός ξαναβρήκε το φως του!

Διέταξε τότε, να σταματήσουν οι διωγμοί των 
χριστιανών στην απέραντη αυτοκρατορία του. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
Μετά το θάνατο του Τίτου, όταν ανέλαβε ο 

Μάρκος Αυρήλιος (161 - 180 μ.Χ.) άρχισαν πά
λι οι διωγμοί. Η Παρασκευή όμως άφοβα, συ
νέχιζε την προπαγάνδα της. Τη συλλαμβάνουν 
και απολογείται:
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“Ο Θεός μου δεν είναι νέος 160 χρόνων, όπως 
λέτε, αλλά προαιώνιος. Αυτός δημιούργησε τον 
ουρανό, τη Γη, τους ανθρώπους. Έστειλε το Γιο 
του να σώσει τον κόσμο. Θυσιάστηκε πάνω στο 
Σταυρό και την Τρίτη ημέρα ανεστήθη. Θα ξα- 
νάρθει για να ανταμείψει ή να τιμωρήσει τον 
καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Οι δικοί σας 
θεοί είναι ψεύτικοι και η λατρεία τους θα σβή
σει κάποια μέρα.”

Έτσι την έριξαν σε θηριοτροφείο, με φίδια. 
Ό ταν ένα την πλησίασε αυτή ατάραχη έριξε το 
βλέμμα της επάνω του. Αυτό κόπηκε στα δύο. 
Οι παρευρισκόμενοι πίστεψαν και την άφησαν 
ελεύθερη.

Σε μια άλλη πόλη ο Ταράσιος την βασάνισε 
φρικτά.

Το σώμα της υπέφερε, η ψυχή της όμως ήταν 
ελεύθερη.

Το φρόνημά της ήταν αδούλωτο. Πάλι με μια 
λάμψη, ήρθε ο Χριστός λέγοντάς της: Κάμε λί
γη ακόμα υπομονή και γρήγορα θα έρθεις για 
να βασιλεύσεις μαζί μου αιώνια. Την πήγαν με 
το ζόρι να κάνει θυσία στα αγάλματα. Ό μως εί
πε παρουσία πλήθους:

Θέλετε άψυχα είδωλα να πάρετε θυσία από 
μένα σαν να είσθε Θεοί;

Αυτά αμέσως κομματιάστηκαν. Η ψυχή όμως 
του Ταρασίου ήταν πορωμένη, διέταξε να την 
αποκεφαλίσουν. Δεν της αρνήθηκαν όμως την 
τελευταία χάρη που τους ζήτησε. Γονάτισε, σή
κωσε τα χέρια στον ουρανό και είπε: “Σ’ ευχα
ριστώ Κύριε που μου έδωσες τόση δύναμη και 
υπέφερα τα μαρτύρια. Πάρε τη ψυχή μου και 
ανάπαυσέ την στην αιώνια βασιλεία σου”.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΣΠΙΣΤΟΥΣ
Μερικοί ίσως πούνε: Πώς είναι δυνατόν να υ

πάρχει ακόμα η κάρα της Αγίας, πώς μπορού
με να πιστέψουμε πως πράγματι είναι αυτή και 
γιατί να φυλάσσεται στην Αθήνα και όχι στη 
Ρώμη όπου γεννήθηκε.

Δεν είμαι ειδικός. Τσως κάποιος θεολόγος, 
μέσω του περιοδικού μας, θα μπορούσε να δια
λύσει κάθε απορία.

Εγώ το μόνο που θα’ θελα, ήταν να αποτίσω 
φόρο τιμής στην μνήμη του ιερέα του Ευδήλου 
Ικαρίας του παπά Νικολάου Μαζάρη.

Ακόμα αντηχούν στ’ αυτιά μου, τα ωραία του 
λόγια για την Αγ. Παρασκευή. Καθήλωνε εμάς

τους μαθητές μα και το ποίμνιό του και ζούσα- 
με τα μαρτύριά της, όταν από τον άμβωνα, έλε
γε για το βίο της.

Τον ευχαριστώ, γιατί χθες που φίλησα την 
κάρα της Αγίας Παρασκευής, η φαντασία μου 
φτερούγισε κι έβλεπα με κάθε λεπτομέρεια τη 
δράση και τα μαρτύρια της όμορφης εκείνης 
κοπελιάς και που τώρα έχει ηλικία πάνω από 
18 αιώνες.

ΜΙΑ ΤΡΟΜΕΡΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Πριν από 18 αιώνες, οι χριστιανοί ήταν ελά

χιστοι, μια μικρή καταδιωκόμενη ομάδα που 
πίστευαν στην ισότητα, στην αλληλεγγύη, στον 
αλτρουισμό.

Η άρχουσα τάξη, οι ειδωλολάτρες τους χλεύ
αζαν και απέδιδαν σ’ αυτούς κάθε τι το κακό. 
Τους είχε πει η Παρασκευή: “Ο Θεός μου είναι 
αιώνιος, τα αγάλματα είναι ψεύτικοι θεοί και η 
λατρεία τους θα σβήσει μια μέρα”.

Και πράγματι, σήμερα στο κατώφλι του 21ου 
αιώνα, η πρόβλεψή της βγήκε αληθινή. Δυο 
τρεις μόνο κολώνες θυμίζουν το ναό της θεάς 
Άρτεμης που ήταν στην Αγ. Γαλήνη.

Απεναντίας, η χριστιανική πίστη είναι καλά 
ριζωμένη στις ψυχές κι ας υπάρχει κάποιο φαι
νόμενο ωχαδελφισμού^

ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ

Γνωρίζω την ταπεινοφροσύνη του κου Ιωάννη 
Βασιλάκη του Εμμ. και της συζύγου του Ευαγ
γελίας. Γνωρίζω ότι δεν τους αρέσει η προβολή 
και τα πολλά λόγια.

Δεν τα έχουν άλλωστε ανάγκη. Άνθρωποι καλ
λιεργημένοι, πρόσφεραν το οικόπεδό τους κι έ
κτισαν τον ναό της Αγ. Παρασκευής στην θέση 
Σώπατα. Για την ιστορία, τον έκτισαν στις αρ
χές της δεκαετίας του 1990.

Εκεί κάθε χρόνο τιμούμε τη μνήμη της Αγίας.
Χθες, βλέποντας, το ρίγος που σκορπούσε η 

Άγια κάρα στους πιστούς άκουσα κάποιους να 
λένε, κάτι, κάτι βαθύ υπάρχει, κι ας προσπα
θούνε μερικοί και υψηλά ιπτάμενοι με τα κα
μώματά τους να μας απογοητεύουν, κι ας λένε 
μερικοί άλλοι “ότι δεν υπάρχει τίποτε όρθιο 
στον κόσμο”.

ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 4/11/96 
ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Αν ο Σύλλογος της Αθήνας έστειλε μπασκέτα, 
ο Παναγιώτης Γιασαφάκης πήρε την πρω

τοβουλία να σκάψει και να ανοίξει βάση και 
μαζί με τον Κυριακάκη (τσαπάς) να ρίξουν 
μπετόν, για να είναι στέρεα η μπασκέτα.

Το περιοδικό μας εκφράζει τα συγχαρητήρια 
του γι’ αυτήν την πρωτοβουλία. Μόνο όταν οι α
πλοί πολίτες παίρνουν πρωτοβουλίες και δεν τα 
περιμένουν όλα από τον “πρωθυπουργό”, μόνο 
τότε ο τόπος θα πάει μπροστά.

4/12/96
ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τ ο δεύτερο εξάμηνο του 96, μια μέρα μετά το 
θάνατο του Ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Πα~ 

πανδρέου, άρχισε το Συνέδριο για την ανάδειξη 
νέου προέδρου. Υποψήφιοι ήταν ο πρωθυπουρ
γός Κώστας Σημίτης και ο Άκης Τσοχατζόπου- 
λος. Κέρδισε ο πρώτος, ο οποίος και οδήγησε το 
κόμμα του νικηφόρα στις εκλογές του Σεπτέμ
βρη του 96.

Ο αρχηγός της ΝΔ κος Έβερτ, όταν ηττήθηκε 
στις εκλογές για την ανάδειξή του σε πρωθυ
πουργό, παραιτήθηκε προς στιγμήν, από την η
γεσία της ΝΔ. Άλλαξε όμως γνώμη και επανήλθε, 
νικώντας τον κο Σουφλιά. Δυστυχώς ή ευτυχώς η 
γκρίνια από την φτώχεια δε σταμάτησε.

Και σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν προς το Συ
νέδριό τους που θα αναδείξει και τον αρχηγό, αν 
δεν επέλθει κάποια διάσπαση.

Ο Σαμαράς δεν έπιασε το 3% μένοντας εκτός 
Βουλής.

Το έπιασε όμως ο Τσοβόλας βγάζοντας 9 βου
λευτές.

Το ΚΚΕ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.
Ο μεγάλος κερδισμένος ήταν ο Συνασπισμός, 

που διπλάσιασε τη δύναμή του βγάζοντας 10 
βουλευτές. Για πρώτη φορά μετά το 1958, όταν 
είχε βγει ο Λεωνίδας Κύρκος, το Ηράκλειο ξανά- 
στειλε Αριστερό βουλευτή στην ελληνική Βουλή. 
Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, φαίνεται σοβαρός 
πολιτικός και κερδίζει συνεχώς την εκτίμηση ε
χθρών και φίλων.

4/12/96

ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΙΣ 22/9/96 
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

ΠΑΣΟΚ 195 
Ν.Δ. 132 

ΠΟΛΑΝ 15 
Κ.Κ.Ε. 18 
ΣΥΝ. 23 

ΔΗΚΚΙ 36

ΕΛΑΒΑΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ 125 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΠΩΚΟΣ 42 
X. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ 18

ΑΠΟ ΤΗΝ Ν.Δ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 121 
ΝΙΝΟΣ 7 
ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ1

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΨΥΑΑΆΚΗΣ
... Μελαμπιανός απόγονος .ίου.. 

Πρωτομάστορα της Κρητης
(Μέρος 3ο)

Με μπλε τραγιάσκα, άσπρο πουκάμισο και 
γκρι χρωματισμένο παντελόνι, φαντάζει σα 

θαλασσοπούλι. Στα ψηλά κανιά του περιφέρεται 
στις ακρολιθιές πάνω από το κρυφοκόρφι του λι
μανιού της Αγίας Γαλήνης.

Στου ήλιου το φωτεινό καμίνι ο Βαγγέλης Ψυλ- 
λάκης ετοιμάζει το μνημείο της Αγίας Γαλήνης. 
Οι φωτογραφίες της μακέτας του μνημείου και η 
περιγραφή του δημιουργού στην έντυπη Πρότα
ση - Παρουσίαση του Έργου, “Πάρκο Δαιδάλου 
και Ικάρου” δείχνουν: το λαβύρινθο, το θέατρο, 
το μουσείο και προπαντός τα αγάλματα του Δαι
δάλου και του Ικάρου με τα φτερά της ελευθερί
ας.

Εκεί που η βοή της θάλασσας σμίγει με την α
νάσα της ζωής του χωριού, τον ρώτησα ένα πρω
ινό του Ιουνίου:

-Τι σημαίνει τ όνομά σου;
- Καλός αγγελιοφόρος...
Τότε δεν υπήρχε χρόνος για να του πάρω μια 

συνέντευξη για το περιοδικό. Όμως είδα τα
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πρώτα του καλά μαντάτα: το μικρό μουσείο με 
λίγα μαρμάρινα κειμήλια της Αγ. Γαλήνης και 
ευδιάκριτα ίχνη της διαμόρφωσης του χώρου για 
το Πάρκο Δαιδάλου και Ικάρου. Από τότε, ψη
λά, μπροστά στο βράχο, πάνω από τη θάλασσα, 
εκεί που θα τοποθετηθούν τα αγάλματα του Δαι
δάλου και του Ικάρου, κυματίζουν δύο σημαίες, 
προαναγγέλλοντας το έργο που όλοι ευχόμαστε 
να δούμε ολοκληρωμένο μέσα στον 20ο αιώνα. 
Τότε πια θα έχει κι η Αγία Γαλήνη να παραδώ- 
σει στις γενιές που θα' ρθουν ένα “χειροποίητο” 
αξιοθέατο που θα εκφράζει τη μυθική, ιστορική, 
πολιτιστική και πνευματική υπόστασή της.

Η συνέχεια της συζήτησης καταγράφηκε στις 
Μέλαμπες, στο τόπο του Βαγγέλη, στις αρχές 
του Οκτώβρη. Περάσαμε αιιό την κρήνη που α-

ψωτογραψία τον βράχον όηον θα ολοκλψιυθεί ιο μνημείο.

ναστήλωσε ο ίδιος, το Ηρώο των Μελάμπων που 
κατασκεύασε το 1983 και τον βρήκαμε στη στέ
γη του Καθεδρικού Ναού να σμιλεύει το γείσο. 
Εδώ και δύο χρόνια, τέτοια εποχή, ασχολείται με 
την αναστήλωση του ναού. Περιμένοντας να τε
λειώσει τις εργασίες της ημέρας, περιεργαστή
καμε το ναό. Η αναστήλωση καταδείχνει όχι μό
νο το μεγαλείο της οντότητας του ναού αλλά και 
την ευαισθησία των Μελαμπιανών για την πολι
τιστική τους κληρονομιά.

Συνεχίσαμε τη συζήτηση στο εργαστήρι του 
γλύπτη. Ένας χώρος που θυμίζει παζλ με διάφο
ρα στοιχεία από τη φύση, την τεχνολογία, σίγου
ρα όμως ένα παζλ για μοναχικό, πολυμήχανο 
παίχτη, το δημιουργό του. Τον ρωτώ:

- Από πότε ασχολείσαι με τη γλυπτική;
- Από τ ψ  αρχή.
- Με την πέτρα;
- Δεν είναι μόνο η πέτρα. Η γλυπτική αρχικά 

γίνεται με πηλό. Το βασικό είναι το πλάσιμο και 
η ιστορία του πρώτου γλυπτού ξεκινά από τα 
προϊστορικά χρόνια... Όπως είναι γνωστό, οι 
πρώτοι άνθρωποι ήταν χορτοφάγοι. Όταν άρχι
σαν να κυνηγούν ζώα για τροφή, σφάζαν το ζώο, 
καθαρίζανε τη προβιά του, πλάθανε πηλό και τη

τρζύτογραψία τον καθεδρικού ναού mv Μελάμηων.



γεμίζανε με αυτόν, κάνοντας έτσι ένα ομοίωμα 
του. Τότε ο κυνηγός που είχε σκοτώσει το ζώο 
κρεμούσε κάτι από το ίδιο του το σώμα στο ξέ- 
φωτο του τόπου όπου ζοΰσανε. Με την τελετουρ
γία αυτή προσπαθούσαν να εξευμενίσουν τη “θε
ά φύση” δίνοντας κάποιο αντάλλαγμα για το κα
κό που κάμνανε.

- Πότε το’ μαθές αυτό;
- Όταν σπούδαζα, στα ψαξίματά μου.
- Στο δημοτικό ασχολήθηκες; Μάζευες πέ

τρες...
- Έκαμνα κάτι άλλο. Έσιαζα με κερί κεφάλια, 

τέτοια πράγματα, από 10, 11 χρονώ.
- Από το κερί της εκκλησίας;
- Της μέλισσας. Λίγο αργότερα ανακάλυψα 

πώς γίνεται το κερί μέταλλο.
- Πώς;
- Έφτιαχνα λοιπόν κεφάλια από το κερί της 

μέλισσας, μετά έβαζα το κερί στο γύψο, έλιωνα 
το γύψο στο φούρνο, και το γύριζα μετά σε μολύ
βι. Αυτό γινόταν πολύ γρήγορα, αφού μπορούσα 
να το λιώσω στη φωτιά του πετρογκάζ...

- Συνέχισες τα καλλιτεχνικά σου πειράματα και 
στο γυμνάσιο;

- Ναι... Και μετά οι δικοί μου μού τα χάλασαν 
όλα αυτά που έφτιαχνα... θέλανε να γίνω δάσκα
λος, να παίρνω μισθό. Εγώ τους βγήκα ανάπο
δος... και από αντίδραση, όταν τελείωσα το γυ
μνάσιο, έφυγα στο εξωτερικό για το δικό μου τα
ξίδι...

Στην πορεία σπούδασα γλυπτική στη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Ζυρίχης και μαθήτευσα στον 
γνωστό Ελβετό γλύπτη Metzler. Η γλυπτική έγι
νε τρόπος ζωής για μένα. Θα μπορούσα να ακο
λουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα. Δεν το επιδίωξα. 
Άλλο γνώσεις και άλλο δημιουργία. Π.χ. υπάρ
χουν σπουδαγμένοι μουσικοί που είναι μόνο ε
κτελεστές. Υπάρχουν και άλλοι μουσικοί αυτοδί- 
δακτοι που είναι δημιουργοί. Εγώ θέλω να παίρ
νω και από την επιστήμη και από τα βιώματά 
μου.

- Κι αυτό φαίνεται στη πρότασή μου για το 
Πάρκο Δαιδάλου και Ικάρου που υποδηλώνει 
πολλαπλές γνώσεις.

- Πολλαπλές γνώσεις, ανοιχτές, ανοιχτοί ορίζο
ντες... ιδέες.

- Δηλαδή φιλοσοφική άποψη, γνώσεις μυθολο
γίας, λογοτεχνίας, χειροτεχνικές πρακτικές, αρ
χιτεκτονικές γνώσεις...

- Χρειάζεται όμως και πολυμερή γνώση του τό
που, των κατοίκων της περιοχής... η προβολή 
του τόπου διεθνώς. Αλλιώς δε μπορείς να πιάσεις 
τη συνολική εικόνα και να υλοποιήσεις το έργο.

- Τι σημαίνει η λέξη αρχιτέκτονας για σένα;
- Ο πρώτος τέκτονας, ο αρχι-τέκτονας... Αλλά ο 

γλύπτης δεν είναι πάντα και αρχιτέκτων.
- Όμως η γλυπτική σου έχει και αρχιτεκτονική.
- Ναι έχει και αρχιτεκτονική.

-Στο Μνημείο των Μελάμπων έχεις την ασπί
δα, από την ιστορία μας... την πολιτιστική μας 
κληρονομιά...

- Ναι, η ασπίδα είναι η αδυναμία μου, άλλο ό
μως ο μύθος κι άλλο η ιστορία και η πολιτιστική 
κληρονομιά.

Ο μύθος δεν είναι ιστορία, είναι διαχρονικός, 
δεν είναι παραμυθάκι, ούτε ιστοριούλες. Ο μύ
θος εκφράζει μια πρωταρχική ανάγκη του αν
θρώπου να εξηγεί τη φύση των πραγμάτων. Η ι
στορία περιορίζεται από το χρόνο, τον τόπο και 
τα συμβάντα. Η καταγραφή αυτών των γεγονό
των και τα μνημεία τους είναι η πολιτιστική κλη
ρονομιά ενός λαού.

- Τα σημερινά μνημεία είναι αναμνηστικά κυ
ρίως πολεμικών γεγονότων ή ανδριάντες θρη
σκευτικών ή πολιτικών ηγετών. Αντίθετα με την 
πολιτιστική μας κληρονομιά από την αρχαιότη
τα και από το Βυζάντιο, ειδικά στα νεώτερα τσι- 
μεντόκτιστα κοινόχρηστα οικοδομήματα, εκπαι
δευτικά και μη, η τέχνη είναι ο μεγάλος απών... 
Που νομίζεις να οφείλεται αυτό; Δυστυχώς ο μέ
σος νεοέλληνας δεν αισθάνεται ακόμα την πείνα 
την πολιτιστική, την ανάγκη της αισθητικής και 
πνευματικής ευχαρίστησης που του προσφέρει η 
τέχνη, βοηθώντας τον να ξεφεύγει από τις καθη
μερινές υλιστικές έγνοιες του...

Όμως άλλο το τι κάνει ο Έλληνας κι άλλο το τι 
κάνει το κράτος.

Το κράτος, ειδικά στα εικαστικά είναι πολύ πί
σω, όσο αφορά και τη μόρφωση στα σχολεία και 
τα έξοδα σε οποιοδήποτε δημόσιο κτίριο. Στην 
Ελβετία το 1% είναι για διαμόρφωση χώρων, α
γορά πινάκων, για διακόσμηση σε νοσοκομεία, 
δημόσια κτίρια. Ένα ποσοστό από τη μελέτη 
πρέπει να δαπανηθεί για την τέχνη, είναι θε
σμός. Εδώ στη γενέτειρα των καλών τεχνών, οι ε- 
κάστοτε υπεύθυνοι των νεοελληνικών κυβερνή
σεων δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εφαρμό
σουν κάτι τέτοιο...

- Πώς καταφέρνεις και μέσα σ’ ένα μνημείο 
συνδυάζεις πάρα πολλά στοιχεία;

- Προσπαθώ να βάλω πολλά στοιχεία γιατί η 
ζωή η ίδια είναι πολύπλοκη.

Αντιθέσεις, συνθέσεις, φυσικά στοιχεία, για 
παράδειγμα, εδώ στις Μέλαμπες στο Μνημείο οι 
ελιές φυτεύτηκαν για να συμβολίζουν την ειρή- 
νη.
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Οι ελιές είναι στοιχείο του συνολικού έργου ό
πως και το νερό που έχω να τρέχει μέσα είναι 
βασικό στοιχείο για μένα, είναι η ανακύκλωση 
της φύσης, της ζωής...

Ο Βαγγέλης αρχίζει να δουλεύει σ’ ένα από τα 
παζλ του στο πάτωμα για να δείξει την ομοιότη
τα και το συσχετισμό των πραγμάτων που μας 
περιβάλλουν: π.χ. μια κερήθρα, μια φωλιά και 
φαγωμένο σύρμα κατσαρόλας...

- Να τρεις διαφορετικές... φωλιές, λέει και συ
νεχίζει,

- μπαλίτσα από πορτοκάλι, πλαστική, μπαλί- 
τσα από πέτρα...

μας δείχνει, τα βάζει τρία τρία στη σειρά στο 
πάτωμα,

- για συσχετισμούς δεν πρέπει να έχεις κάτω α
πό 3 και πάντα μονούς αριθμούς

- Τι είναι τέχνη; διακόπτω άκομψα.
Ο Βαγγέλης συνεχίζει τον ειρμό της σκέψης 

του...
- εξέλιξη, ποιητική του χώρου των πραγμάτων, 

μίμηση της φύσης από απλά πράγματα, καθημε
ρινά...

- ένα σύνολο,
- ένα δέσιμο των πραγμάτων, στοιχείων που με 

τη φυσική εξέλιξή τους, με ή χωρίς την ανθρώπι
νη παρέμβαση, αλλάζουν, μεταμορφώνονται.

Να ένα απολίθωμα πεταλίδας που βρέθηκε σε 
βουνό. Ο βράχος ο θαλασσινός γίνεται βράχος 
βουνίσιος και ο βουνίσιος, θαλασσινός, δεν υ
πάρχει διαφορά, αυτό που είναι βουνό ήταν πα
λιά θάλασσα.

Δεν μπορούμε να βάλουμε σύνορα στη φύση 
και να σταματήσουμε την εξέλιξή της, τις αλλα
γές. Ο χρόνος είναι κάτι το σχετικό, το εφηύρε η 
ανθρώπινη ανάγκη για να βάλει σε τάξη τον κό
σμο που μας περιβάλει - πόσο πίσω πάει η ιστο
ρία του ανθρώπινου γένους; Και πόσο πίσω πάει 
η ιστορία του κόσμου;

Πόσο προγνωστικά μπορούμε να δουλέψουμε;
Ο μεγάλος νικητής σ’ αυτή την πρόκληση πα

ραμένει η φύση που συνέχεια εξελίσσεται, μετα
βάλλεται...

- Το Μνημείο στις Μέλαμπες προηγήθηκε του 
μνημείου στο τρίστρατο Μονή-Κουστογέρακο- 
λειβαδάς. Ποια η διαφορά ανάμεσα στα δύο 
μνημεία στη σύλληψη και την εκτέλεση;

- Το Μνημείο των Μελάμπων, συνέχισε ο Βαγ
γέλης, είναι διαχρονικό.

Δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο γεγονός ή 
χρονική περίοδο.

Παρουσιάζει το μη υποτασσόμενο πνεύμα από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

ψΐύΐογραψία ίου μνημείου

Είναι 7 μέτρα, αριθμός συμβολικός.
Έχει δύο όψεις, την πολεμική μεριά και τη με

ριά με την ειρήνη, το νερό...
Αντίθετα το μνημείο στο Κουστογέρακο μνη

μονεύει ένα συγκεκριμένο γεγονός. Αναφέρεται 
στο κάψιμο των τριών χωριο>ν από τους Γερμα
νούς και στήθηκε για τους ανθρώπους που κά
ψανε οι Γερμανοί. Τα ανάγλυφα είναι πολλά, 
180 στο σύνολό τους, ενωμένα μεταξύ τους. Τα 
έχω δέσει μαζί και δημιουργούν ένα ανάγλυφο 
στο τέλος. Τα av0yy\oq>o αυτό έχει 3 σκέλη:

Το πρώτο, η βάση δείχνει τα “υπό της γης, εί
ναι “ο Άδης”. Αποτελείται από “κεφάλια” καμέ
νων αγοινιστών... αυτή η πέτρα “κεφάλι” είναι 
μάρτυρας παρμένος από τα ερείπια όπου έγιναν 
οι εκτελέσεις. Δούλεψα ελαφρά το καμένο πρό
σωπο. Αυτά τα “αποκαΐδια” αποτελούν το πρώτο 
σύνολο του ανάγλυφου.

Το δεύτερο σύνολο δείχνει τα “επί της γης”. Α- 
ποτελείται από 80 σύμβολα, προϊστορικά, αρχα
ϊκή γραφή, σύμβολα ιστορικά, φυσικά που ερε
θίζουν τη σκέψη φωτίζοντας στιγμές από το πο
λιτιστικό μας χάος, από την αναρχία μέχρι... το 
σημερινό “πολιτισμό”.

Το τρίτο, είναι το επουράνιο, τα-καμένα κεφά
λια εξαϋλωμένα.
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Και η φλόγα, η μαρμάρινη, ΐ] λευκή συνδέει τα 
τρία στοιχεία.

- Γιατί είναι μαρμάρινη;
- Γιατί έχει διαφάνεια, μία αγνότητα, είναι από 

πεντελικό μάρμαρο καθαρό, το καθαρό πνεύμα.
Είναι τρία ανάγλυφα, 3 μέτρα ύψος και ανάμε- 

σά τους στο κέντρο του χώρου που περιβάλλουν, 
αναβλύζει πάλι νερό, το νερό μέσα στο χώρο τηζ~ 
ιστορίας, το νερό που είναι η ανακύκλωση, πηγή 
ζωής, ροή, η ροή των πάντων τίποτε δε μένει...

- κι όμως μένει... το μνημείο.
Τώρα ασχολείσαι εδώ κυρίως με την αναστή- 

λωση του Καθεδρικού Ναού των Μελάμπων μια 
και σταμάτησαν, προσωρινά ελπίζω, οι εργασίες 
στο Πάρκο του Δαιδάλου. Είναι δημιουργικό έρ
γο ΐ] αναστήλωση;

- Ό χι, ορθολογικό, γιατί ορίζεται από καθορι
σμένο χώρο, αναλογίες, όλα κανονισμένα με το 
χιλιοστό του μέτρου-συγκεκριμένα ξόμπλια, άν
θη, μαίανδροι.

- Ό πως στο παραδοσιακό κέντημα-
Τι είναι η εκκλησία;
- Η εκκλησία είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, ση

μείο κοινωνικής αναφοράς, άσχετο αν πιστεύουμε ή ό
χι - ο καθένας με τον τρόπο του. Απ’ αυτί] την άποψη 
έχει πολύ ενδιαφέρον η εκκλησία...

ψύΐογραψία του μνψιείον τον Κονστογέρακου

- Θα προτιμούσες να ασχολείσαι με το Πάρκο 
Δαιδάλου και Ικάρου;

- Στην τέχνη μου δεν κάνω τίποτε χωρίς να δί
νω την ψυχή μου. Για ότι κάνω δίνω τη ψυχή 
μου. Πάντως το έργο αυτό, από τη στιγμή που 
μου προτάθηκε το 1983 να κατασκευάσω ένα 
μνημείο για την Αγία Γαλήνη, αποτελεί για εμέ
να πρόκληση. Με ενδιαφέρει η υλοποίηση της 
πρότασής μου για την κατασκευή του Πάρκου α
κόμη περισσότερο γιατί θεωρώ ότι το χρειάζεται 
η Αγία Γαλήνη και η ευρύτερη περιοχή μας. Επι
βεβαιώνει μνημειακά και λειτουργικά την ταυτό
τητα της παράδοσης και της πνευματικής κλη
ρονομιάς του τόπου και γίνεται πόλος έλξης. Μ’ 
ευχαριστεί που την ανάγκη αυτή την ένιωσαν οι 
ίδιοι οι κάτοικοι του τόπου και γι’ αυτό συστάθη- 
κε η επιτροπή για το μνημείο.

- Γιατί σταμάτησαν οι εργασίες στο Πάρκο;
- Δυστυχώς όταν μου έγινε η πρόταση δεν είχε 

ακόμα προετοιμαστεί κάποια υποδομή, ούτε η 
υπόθεση της κυριότητας του χωραφιού δεν ήταν 
ξεκαθαρισμένη. Στη διαδικασία των προκαταρ
κτικών εργασιών, εμπλέχτηκαν διάφοροι παρά
γοντες και κάπου μπλοκαρίστηκε η εκτέλεση του 
έργου. Πολύς κόσμος πλήρωσε και πληρώνει και 
περιμένει να δει το έργο. Ελπίζω να ξεπεράσου- 
με τις συμπληγάδες και να γίνει το έργο. Δεν 
μπορεί να αιωρείται μια κατασκευή στο άπειρο.

- Στο έντυπο, Πρόταση - Παρουσίαση του Έ ρ 
γου “Πάρκο Δαιδάλου και Ικάρου” γράφεις: “Ο 
βράχος αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από αυ
τόν που χρησιμοποίησαν σαν ορμητήριο για να 
πετάξουν προς την ελευθερία τους ο Δαίδαλος 
και ο Τκαρος”. Κι από τότε που κυματίζουν οι 2 
σημαίες βλέπουμε τον βράχο αυτό πράγματι σαν 
ορμητήριο... Αλλά για τι;

Τι μήνυμα μεταδίδεις στη νέα γενιά της Αγίας 
Γαλήνης με το μνημείο αναφοράς στον Δαίδαλο 
και Τκαρο;

- Το μήνυμα θα το μεταδώσει το έργο αυτό 
καθ' αυτό. Εγώ δεν μπορώ να δώσω το μήνυμά 
μου αλλιώς. Εγώ είμαι το έργο μου και η πράξη 
η ίδια είναι η ουσία του μηνύματος... Εγώ στα 
παιδιά δεν ξέρω τι να πω γιατί είμαι μέσα μου α
κόμα παιδί!

- Μία φράση, κάτι για τώρα, μια και δυστυχώς 
το έργο αργεί...

- Να έχουν εμπιστοσύνη στα αισθήματά τους, 
στη δική τους την αίσθηση, όχι των άλλων,..

- Βαγγέλη, ελπίζουμε γρήγορα να σε ξαναδού-
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με στην Αγία Γαλήνη με χη σμίλη στο χέρι να ο
λοκληρώνεις το Πάρκο Δαιδάλου και Ικάρου για 
τα παιδιά της Αγίας Γαλήνης κι όλου του κό
σμου.

συνέντευξη - Ιωάννα Ιωαννίδου 
φωτογραφίες - Raphael Zubler

Υποσημ.: στο Μέρος 2ο θα μιλήσουμε για το 
Πάρκο Δαιδάλου και Ικάρου, εφόσον ξαναρχί
σουν οι εργασίες και έχουμε νεώτερα.

ΠΑΡΚΟ ΔΑΙΔΑΛΟΥ 
& ΙΚΑΡΟΥ

ΠΑΡΚΟ ΔΑΙΔΑΛΟΥ & ΙΚΑΡΟΥ 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΧΩΔΕ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ..
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΓΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Π ΟΛΕ ΟΔΟ ΜIΚΟ Υ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΘΗΝΑ 29/1/96 ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ/1887/241/96 
TAX. Δ/ΝΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17 
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ 11523 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6431461/145

ΠΡΟΣ:
1) ΤΠ και ΠΕ 
Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ
2) ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ 
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 
Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΘΕΜΑ: Επεμβάσεις επί του βράχου της Αγ. Γα
λήνης Ρέθυμνου Κρήτης

Σας γνωρίζουμε ότι υπέπεσε στην αντίληψη της Υ
πηρεσίας μας το γεγονός ότι προγραμματίζεται α
πό την Κοινότητα Αγ. Γαλήνης Ρέθυμνου Κρήτης 
επέμβαση επί του βράχου που βρίσκεται στην είσο
δο του λιμανιού του οικισμού, για την κατασκευή 
έργου που χαρακτηρίζεται ως “Πάρκο Δαιδάλου & 
Ικάρου” και περιγράφεται σε σχετικό φυλλάδιο 
που κυκλοφορεί.
Η επέμβαση αυτή αφορά διαμόρφωση του βράχου

με ανάλογες χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές) 
για τη δημιουργία πλατωμάτων, χώρων εκθέσεων, 
κλιμάκων, αμφιθεάτρου.
Επειδή:
1) Τα προγραμματιζόμενα έργα αποτελούν μεγά
λης κλίμακας επέμβαση, λαμβάνοντας υπόψη το ί
διο το μέγεθος του οικισμού καθώς και την θέση ό
που πρόκειται αυτά να χωροθετηθούν και
2) η περιοχή της Αγ. Γαλήνης έχει χαρακτηρισθεί 
ως “αρχαιολογικός χώρος και τόπος ιστορικός και 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους χρήζων κρατικής προ
στασίας” με την υπ’ αριθμ. ΥΑ/31/36852/2942/12- 
10-73 Απόφαση ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 1242/Β/16-10-73), 
άποψή μας είναι ότι προκειμένου να διασφαλιστεί 
η προστασία της ευαίσθητης αυτής ζώνης του οικι
σμού απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και πριν από 
οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να προηγηθεί 
τοπογραφική αποτύπωση του χώρου (με υψομετρι
κές καμπύλες), δημιουργία στερεού ψηφιακού μο
ντέλου (DTM) σύμφωνα με την αποτύπωση και τη 
μελέτη της παρέμβασης και φωτορεαλιστική ανα
παράσταση της μελέτης και του περιβάλλοντος χώ
ρου - τυπωμένες απόψεις από διάφορες οπτικές 
γωνίες.
Παράλληλα επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις ι- 
σχύουσες διατάξεις (ΠΔ 161 άρθρο 1 - ΦΕΚ 
54Δ//30-4-84) προκειμένου για την εκτέλεση ο- 
ποιουδήποτε έργου στον οικισμό απαιτείται γνω
μοδότηση του ΥΠΠΟ και έγκριση της ΕΠΑΕ. 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Φ/φα εκ του τεύχους

ΕΔ
Χρονολογικό αρχείο 

Τμήμα Π.Ο.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Π. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ - ΚΑΝΑΚΙ!

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ 978
ΠΡΟΣ: ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΧΑΝΙΑ 
ΘΕΜΑ: Κατασκευή Μνημείου με την επωνυμία 
Πάρκο Δαιδάλου & Ικάρου, στην Αγία Γαλήνη.

Σας κάνουμε γνωστό ότι από το 1994 ξεκίνησαν ε
νέργειες για να δημιουργηθεί στο χωριό μας ένα 
μνημείο για το Δαίδαλο και για τον Ίκαρο όπου η 
μυθολογία θέλει να έχουν ξεκινήσει για το πέταγμά 
τους προς την ελευθερία. Για το σκοπό αυτό έχουν 
προσφέρει ορισμένοι φορείς και ιδιώτες χρήματα 
και συστάθηκε ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑ
ΡΟΥ η οποία σε συνεργασία με την Κοινότητα συ
ντονίζει τις ενέργειες για την εκτέλεση του έργου. 
Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τους:
1. Γεώργιο Κοτζανάκη Πρόεδρο, ο τότε Πρόεδρος
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της Κοινότητας
2. Νοδαράκη Νικόλαο Ταμία
3. Μπαντινάκη Ιάκωβο Γραμματέα, εκπρόσωπο 
του Πολ. Συλλόγου
4. Φουντιδάκη Κων/νο, εκπρόσωπο της Κοινότη
τας
5. Σκαρλάτο Ευάγγελο, εκπρόσωπο του Συλ. Ξενο
δόχων
6. Παπαδογιάννη Παύλο, εκπρόσωπο της Κοινό
τητας
7. Ιωάννη Φωτάκη, Πρόεδρο του Συλ. Αγία Γαλή
νη Αθηνών.
Η κατασκευή του έργου είναι απόλυτα προσαρμο
σμένη με το φυσικό περιβάλλον, όλες οι εργασίες 
είναι αποκλειστικά χειρωνακτικός, δεν θα χρησι
μοποιηθούν μηχανήματα, ούτε μπετό. Το μόνο ξέ
νο σώμα θα είναι ο χαλκός, το μικρό αμφιθέατρο 
που προβλεπεται θα γίνει με σκάλισμα στο βράχο 
και ο λαβύρινθος θα κατασκευαστεί με πέτρες από 
το φυσικό περιβάλλον. Ο γλύπτης που έχει αναλά- 
βει το έργο, σέβεται απόλυτα το περιβάλλον και γι’ 
αυτό επιλέχτηκε.
Στο χώρο του μνημείου και σε σπηλιά που έχει κα
τασκευαστεί κατά την γερμανική κατοχή, θα μα
ζευτούν και θα φυλακτούν όλα τα παλιά - αρχαία 
αντικείμενα που έχουν βρεθεί και έχουν καταγρά
φει από εσάς. Προσβλέπουμε στην συνεργασία και 
την συνδρομή σας και δεχόμαστε την επίβλεψή 
σας και τις οποιεσδήποτε προτάσεις σας που τυχόν 
θα μας υποβάλλετε.
Επειδή λόγω δασικής περιοχής η Δ/νση δασών Ρε- 
θύμνης προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει ορισμέ
νες εργασίες διαμόρφωσης του αναφερόμενου χώ
ρου, παρακαλούμε να δώσετε την έγκρισή σας για 
την εκτέλεση του έργου.
Σας επισυνάπτουμε το ενημερωτικό έντυπο που έ
χουμε εκδώσει για το μνημείο αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΑΙΔΑΛΟΥ & ΙΚΑΡΟΥ 

Γ. ΚΟΤΖΑΝΑΚΗΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
I. ΒΕΡΓΑΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Απαντώντας στην από 7-11-96 αίτησή σας και έχο
ντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 50 και 52 του Κ.Ν. 5351/32 “Περί Αρ
χαιοτήτων”
2. Το ΓΙΔ 16/1980 “Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτή
των εις τας Περιφερειακός Υπηρεσίας αρμοδιότη

τας ΓΔΑΑτου ΥΠΠΕ”.
3. Την Υ.Α. 21220/10-8-67 (ΦΕΚ 527/24-8-67) με 
την οποία χαρακτηρίστηκαν ως αρχαιολογικός χώ
ρος και ιστορικό διατηρητέο μνημείο “τα ερείπια 
της αρχαίας πόλεως Σουλίας παρά την Κοινότητα 
Αγ. Γαλήνης, Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης”.
4. Την Υ.Α. Φ31/36852/2942/12-10-73 (ΦΕΚ 
1242/τ.Β" /16-10-73), με την οποία η περιοχή Αγ. 
Γαλήνης χαρακτηρίστηκε ως αρχαιολογικός χώ
ρος, τόπος ιστορικός και ιδιαίτερου φυσικού κάλ
λους.
5. Την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65155/2865/21-12-93 
για τον καθορισμό Ζωνών προστασίας Α και Β και 
καθορισμό χρήσεων γης στη Ζώνη Α στην περιοχή 
αρχαιολογικού χώρου κοινότητας Αγίας Γαλήνης, 
στί) θέση “Ελληνικά”.
6. Την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65156/2864/21-12/93 
για τον καθορισμό Ζώνης Β προστασίας στην πε
ριοχή αρχαιολογικού χώρου Κοινότητας Αγίας Γα
λήνης.
7. Την αυτοψία υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας. 
Σας πληροφορούμε ότι ο χώρος στον οποίο προτεί- 
νεται η δημιουργία του “Πάρκου Δαιδάλου & Ικά
ρου” δεν εμπίπτει στη ζώνη προστασίας του αρ
χαιολογικού χώρου Αγ. Γαλήνης όπως αυτή έχει 
καθοριστεί και δεν παρουσιάζει αρχαιολογικά κα
τάλοιπα.

Σας γνωρίζουμε όμως ότι για το προτεινόμενο έργο 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στις διαμορ
φώσεις καθόλου αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη ή άλ
λα αντικείμενα ούτε να περιλαμβάνονται στο έργο 
αρχαιολογικής έκθεσης.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας 
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΒΛΑΖΑΚΗ 

Αρχαιολόγος με βαθμό Α'

Όμως ηρέηεί να προσθέσω ότι εκτός από τψ  Κοινότψα, 
το Σύλλογο Αγία Γαλήνη Αθήνας, τη μεγαλύτερη 
προσπάθεια καταβάλλει η επιτροπή Πάρκου Δαιδάλου 
& Ικάρου για την εξεύρεση χρημάτων και τψ  εκτέλεση 
του έργου.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Φ ΩΤΑΚΗΣ

Ο ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ.

Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ Τ Α  ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ” 

ΤΗΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996.
Ευχαριστούμε τη Δημοσιογράφο Εύα Λαδιά για τον 

σχολιασμό και τη προβολή τον έργου.
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ΜΕ ΤΙΣ ΑΟΚΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΑΑΟΓΟΥ 

ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το Πάρκο Δαι
δάλου και Ικάρου. Έργο πνοής που προβάλ

λει και την ιστορία του τόπου.
Το πάρκο Δαιδάλου και Ικάρου αποτελεί τον 

μεγάλο στόχο περαιτέρω ανάπτυξης της κοινό
τητας Αγίας Γαλήνης. Ενώ το θέμα φαινόταν ότι 
είχε παγώσει με τις συντονισμένες κινήσεις του 
κοινοτάρχη κ. Βεργαδή και του συλλόγου Αγιο- 
γαληνιωτών της Αθήνας, παίρνει πάλι τον δρόμο 
του και οι εξελίξεις ακολουθούν γοργότερο ρυθ- 
μό.

Ή δη  η Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει αποσύρει 
τις αντιρρήσεις της μετά από διεξοδικό έλεγχο 
και αυτές τις μέρες πρόκειται να γίνει η τελευ
ταία αυτοψία από αρχαιολόγο που όρισε η εν λό
γω υπηρεσία.

“Πιστεύω - μας είπε ο πρόεδρος κ. Ιωάννης 
Βεργαδής - ότι έχουμε φθάσει πλέον στο στάδιο 
της υλοποίησης, δεδομένου ότι έχουμε ολοκλη
ρώσει επιτυχώς όλη τη γραφειοκρατική διαδικα
σία. Ή ταν βέβαια αρκετά χρονοβόρα αλλά με 
την πολύτιμη συμπαράσταση του συλλόγου, ξε- 
περάσαμε όλες τις δυσκολίες”.

Το πάρκο Δαιδάλου και Ικάρου, πρόταση του 
γλύπτη κ. Βαγγέλη Ψυλλάκη, θ’ αποτελέσει α
ναμφισβήτητα ένα σημαντικό αξιοθέατο και θα 
προβάλλει με τρόπο μοναδικό την ιστορία της 
περιοχής που είναι σημαντική.

Ο χώρος που έχει επιλεγεί για τη δημιουργία 
του πάρκου είναι το Ακρωτήρι. Ο επιβλητικός 
βράχος που βρίσκεται στην περιοχή θα διαμορ
φωθεί για τις ανάγκες του έργου, με τέτοιο τρό
πο ώστε να διατηρήσει τη φυσική του όψη και ο
ντότητα.

Από το χώρο του λιμανιού, σύμφωνα πάντα με 
την πρόταση του κ. Ψυλλάκη, θα κατασκευαστεί 
κλίμακα που θα οδηγεί στον βράχο, θα είναι 
πλατειά (3-5 μέτρα) και θ’ ανεβαίνει κατ’ ευθεί
αν πάνω με τρόπο που να προκαλεί τον επισκέ
πτη να την ανεβεί και να φθάοει στο μνημείο.

Εκεί οι πλάκες μαρμάρου που θα είναι κτισμέ
νες μέσα σε τοίχο (ξερολιθιά) θ’ αναγραφεί σκα
λιστά ο μύθος του Δαιδάλου και του Ικάρου σε 
διάφορες γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερμανι
κά, γαλλικά).

Η σπηλιά που υπάρχει πάνω στον βράχο, απο- 
μεινάρι της γερμανικής κατοχής, θα διαμορφω
θεί ανάλογα και μέσα θα τοποθετηθούν και θα 
προστατευθούν διάφορα αρχαία μάρμαρα που 
βρίσκονται σήμερα στους δρόμους της Αγίας Γα

λήνης (κιονόκρανα, σπασμένες κολώνες, πίθοι 
κλπ,). Ακόμα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
σαν χώρος έκθεσης έργων ζωγραφικής.

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

Ο λαβύρινθος θα είναι ένα ακόμα στοιχείο που 
θα εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. Θα έχει διάμε
τρο 12 μέτρα περίπου και οι διάδρομοι του θα 
κατασκευαστούν με σχιστόλιθους διαδοχικά υ
περυψωμένους.

Οι διάδρομοι θα οδηγούν στο κέντρο όπου θα 
υπάρχει ανάγλυφη παράσταση του Μινώταυρου.

Ο επισκέπτης θα έχει την ευχέρεια να τον δια
βεί, να φθάσει στο κέντρο του και να επιστρέφει 
χωρίς προβλήματα.

Ό πως είναι γνωστό, στη Μινωική εποχή ήταν 
κατασκευασμένος στο πάτωμα και τον χρησιμο
ποιούσαν ως τόπο λατρείας. Πάνω στους δια
δρόμους του χόρευαν τον χορό της Αριάδνης, 
κόρης του Μίνωα, χορό που σύμφωνα με τις πα
ραδόσεις αποτελεί προγονική ρίζα του συρτού 
που χορερουν και σήμερα οι Κρητικοί.

Ο λαβύρινθος συμβολίζει την αναγέννηση, την 
παραπλάνηση, τον δρόμο που οδηγεί στα άδυτα 
της ψυχής και με την έξοδο στη λύτρωση.

Επιβλητικό προβλέπεται να είναι και το αμφι
θέατρο που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Τα κλιμακωτά καθίσματα του αμφιθεάτρου θα 
σκαφτούν κατ’ ευθείαν πάνω στον βράχο. Ο χώ
ρος που θα γίνει προσφέρεται γι’ αυτό και όπου 
χρειαστεί θα συμπληρωθούν με χτίσιμο πέτρας. 
Το αμφιθέατρο τοποθετημένο στο γενικό έργο 
θα συμβολίζει την τραγωδία που πρόκειται να 
παιχτεί (πτώση και θάνατος του Ικάρου). Εξάλ
λου, θα έχει χωρητικότητα 150 έως 200 ατόμων 
και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ομιλίες, 
διαλέξεις, συναυλίες κ.α.

Από τη μελέτη του κ. Ψυλλάκη δεν θα μπορού
σαν να λείψουν και οι εμπνευστές της ιδέας του 
πάρκου ο Δαίδαλος και ο Τκαρος.

Τα γλυπτά τους θα τοποθετηθούν ψηλά μπρο
στά στον βράχο πάνω από τη θάλασσα, η παρου
σία τους θα είναι βασισμένη στις ιδέες που έχουν 
κατατεθεί για τους δύο ήρωες πρότυπα. Γύρω α
πό τα γλυπτά θα υπάρχουν εργαλεία προετοιμα
σίας μιας μυθικής εποχής όπως φτερά, σχοινιά 
και κερί σε ειδικό δοχείο, το οποίο με τη ζέστη 
του ήλιου θα λιώνει την ημέρα. Η φόρμα των 
γλυπτών θ’ απεικονίζει τον Δαίδαλο και τον Τκα- 
ρο στην κατάσταση λίγο πριν την απογείωση. Ο 
Τκαρος θα έχει φορέσει ήδη το ένα φτερό και το
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υπόλοιπο κορμί του θα υποδηλώνει γλυπτικά την 
ποιητική του διάθεση και το δράμα του. Το γλυ
πτό του Δαιδάλου θα παρουσιάζει τη μετουσίω
ση, την εξάπλωση και τη διαχρονικότητα της 
σκέψης του. Γλυπτικές φλόγες που θ’ ανεβαίνουν 
ψηλά θα υποδηλώνουν την άπειρη και απέραντη 
κοσμική κίνηση. Τα πουλιά που θα βγαίνουν α
πό το κεφάλι του θ’ απεικονίζουν τις ιδέες. Τ ’ α
γάλματα θα κατασκευαστούν χυτά σε μπρούτζο.

“Δώσαμε βάρος σ’ αυτό το έργο - μας λέει ο 
πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βεργαδής - γιατί 
πρέπει να προσφέρουμε κάτι περισσότερο στους 
επισκέπτες μας. Κάθε μας κίνηση εξάλλου γίνε
ται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον. Η 
πρόθεσή μας αυτή εκτιμήθηκε δεόντως από τον 
πρώην γενικό γραμματέα Δασών κ. Γιάννη 
Σμπώκο, που με συγκινητικό ενδιαφέρον από 
πλευράς του πίεσε για την ολοκλήρωση της με
λέτης διαμόρφωσης του χώρου και την εξασφά
λιση των σχετικών πιστώσεων”.

Όλα έτοιμα επομένως για την εκτέλεση ενός 
έργου πνοής που θα δικαιώσει και τις άοκνες 
προσπάθειες των αποδήμων της Αγίας Γαλήνης 
που πασχίζουν να διατηρηθεί η περιοχή τους 
στις πρώτες θέσεις του τουριστικού ενδιαφέρο
ντος. Κάτι που το αξίζει άλλωστε...

ΕΥΑ ΛΑΔΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Μια χούτρτα Αγιογαληνιζότες προσπαθούν, αλλά...
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΙΚΑΡΟΥ

Η αδιαφορία είναι εγκληματική.
Η κρατική αδιαφορία, ασφαλώς.

Π οιο άλλο Κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα είχε αυτό τον καταπληκτικό μύθο του 

Δαίδαλου και του Τκαρου και δεν θα τον είχε α- 
ξιοποιήσει και τουριστικά; Σύμφωνα με το μύθο, 
ο Δαίδαλος κι ο Τκαρος, κυνηγημένοι από τον 
Μίνωα, κατέφυγαν σ’ ένα σπήλαιο στην αρχαία 
πόλη Σούλια, την σημερινή Αγία Γαλήνη. Εκεί μέ
σα κρύφτηκε ο Δαίδαλος, έφτιαξε τα φτερά και 
πέταξε μαζί με το γιο του Τκαρο προς την Ελευ
θερία.

Σήμερα μια χούφτα Αγιογαληνιώτες προσπα
θούν σ’ αυτό τον χώρο με το περίφημο σπήλαιο 
του Δαίδαλου να δημιουργήσουν “Πάρκο Δαίδα
λου και Τκαρου”, που ασφαλώς θα λειτουργούσε 
και σαν μνημείο - πόλος έλξης για τον τουρισμό.

Τι συμβαίνει;
Οι Αγιογαληνιώτες προχωρούν, με τις μικρές 

δυνάμεις τους, που όμως, δεν αρκούν. Το Κράτος 
αδιαφορεί στην κυριολεξία, την στιγμή που θα’ 
πρεπε “να κινήσει γη και ουρανό”, για να δη- 
μιουργηθεί αυτό το σημαντικό πολιτιστικό, έργο.

Ο συνεργάτης των “Κρητικών Επίκαιρων” Μιιάμπης Δερμιτζά- 
κης με τη γνωστή συγγραφέα Μάριο Βαμβουνάκη. Δύο άξιοι εκ

πρόσωποι τον πνεύματος της σύγχρονης Κρήτης,,.

ΠΑΡΚΟ ΔΑΙΔΑΛΟΥ & ΙΚΑΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ

Ο Θάνατος τον Ίκαρον το πρώτο 
αεροπορικό δνστνχημα...

Ο  Δαίδαλος και ο Τκαρος πάνω στο βράχο έ
τοιμοι για απογείωση. Ο Τκαρος έχει φορέ

σει ήδη το φτερό... Γύρω τους εργαλεία προετοι
μασίας, φτερά, σχοινιά και κερί σε ειδικό δοχεί
ο, που με τη ζέστη του ήλιου λιώνει...

Ό λα αυτά ψηλά στο βράχο που βρίσκεται δε
ξιά στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, κοιτάζοντας 
προς το Λιβυκό Πέλαγος. Από δω, σύμφωνα με 
το μύθο, ο Δαίδαλος κι ο Τκαρος πέταξαν προς 
την ελευθερία, όταν ο Μίνωας απαγόρευσε στον 
Δαίδαλο να φύγει από την Κρήτη, επειδή βοήθη
σε την Πασιφάη, γυναίκα του Μίνωα, με την κα
τασκευή τεχνητής αγελάδας να ενωθεί με τον ιε
ρό ταύρο του Ποσειδώνα και να γεννήσει τον 
Μινώταυρο...

Δαίδαλος και Τκαρος... Αν είχαν οι Γάλλοι, οι 
Βέλγοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί αυτό τον μύθο, τι 
θα’ καναν στο χώρο του τουρισμού; Θαύματα... 
Η Κρήτη, η Ελλάδα που έχει αυτό το μύθο τι κά
νει; Σχεδόν τίποτα... Μια χούφτα Αγιογαληνιώ
τες προσπαθούν να ταράξουν τα νερά της κρατι
κής πολιτιστικής και τουριστικής αδιαφορίας 
και ανέθεσαν στον μελαμπιανό γλύπτη Βαγγέλη 
Ψυλλάκη να φτιάξει μια γύψινη μακέτα του έρ
γου “Πάρκο Δαιδάλου και Ικάρου”. Ο Δαίδαλος 
και ο Τκαρος πάνω στο βράχο έτοιμοι για απο
γείωση... - “Πέρα από την μακέτα του Βαγγέλη 
Ψυλλάκη και την διαπλάτυνση του δρόμου από
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το Κοινοτικό Γραφείο προς το Πάρκο, έχει κα
θαριστεί και η “πούγκα” που χρησιμοποιούσαν 
οι γερμανοί σαν αποθήκη πυρομαχικών”, λέει ο 
πρόεδρος του Συλλόγου “Αγία Γαλήνη” Γιάννης 
Φωτάκης. Προσθέτει: “Η πουγκα τσιμεντοστρώ- 
θηκε, τοποθετήθηκε καγκελόπορτα και μετα
φέρθηκαν εκεί και διασφαλίσθηκαν διάφορα 
αρχαιολογικά ευρήματα, που βρίσκονταν δια
σκορπισμένα σε διάφορα σημεία του χωρίου”.

- Από πλευράς χρημάτων τί γίνεται;
- “Η Επιτροπή Πάρκου, που συγκροτήθηκε α

πό το 1994 συγκέντρωσε πέρυσι κάπου 5 εκα
τομμύρια, που δόθηκαν από τους επαγγελματιες 
της Αγίας Γαλήνης με την συνεργασία της Κοινό
τητας, που τους απήλλαξε από τον γνωστό δημο
τικό φόρο του 5%. Από τα 5 εκατομμύρια έχουν 
ήδη δαπανηθεί τα 3 εκατομμύρια για τις εργασί
ες, που ανέφερα παραπάνω. Έχει βγάλει επίσης 
για το έργο 20 εκατομμύρια ο πρώην Γενικός 
Γραμματέας Δασών Γιάννης Σμπώκος, αλλά υ
πάρχει κάποιο μπλέξιμο με την αρχαιολογική υ
πηρεσία. Τα χρήματα αυτά, όπως πληροφορού
μαι, θα χρησιμοποιηθούν μέσω του Δασαρχείου 
Ρεθύμνης, για να γίνει η διαμόρφωση του χώ
ρου, όπου θα στηθεί το Πάρκο Δαιδάλου και Ι
κάρου”.

Ο Δαίδαλος κι ο Ίκαρος... Ένας από τους πιο 
γνωστούς μύθους της αρχαίας Ελληνικής μυθο
λογίας. Ο Δαίδαλος που ήταν γιος του Ευπάλα- 
μου και της Αλκίπης, έγινε ο πιο μεγάλος αρχιτέ
κτονας, καλλιτέχνης και εφευρέτης όλων των ε
ποχών. Κατασκεύαζε γλυπτά με κινούμενα μέλη 
που νόμιζε κανείς ότι ήταν αληθινά. Ακόμα και ο 
Ηρακλής αναγκάστηκε να αποκεφαλίσει ένα 
που το θεώρησε πραγματικό. Στις αναρίθμητες 
εφευρέσεις του ανήκουν: ο τρόπος και η τεχνική 
που γίνονται ακόμα και σήμερα τα χυτά αγάλμα
τα από μπρούτζο, το πριόνι, ο διαβήτης, το αλ
φάδι, ο κεραμικός τροχός, ο πέλεκυς και άλλα 
τεχνικά όργανα.

Ο Δαίδαλος έχαιρε μεγάλης εκτίμησης στην Α
θήνα, κατηγορήθηκε, όμως, για το φόνο του α- 
νηψιού του Πέρδικα, γιου της αδελφής του Πο- 
λυκάστης, και αναγκάστηκε να καταφύγει στην 
Κρήτη όπου και τον υποδέχτηκε ο βασιλιάς Μί- 
νωας.

Στην Κρήτη ο Δαίδαλος συνέχισε τη δημιουρ
γική του εργασία. Στην υπηρεσία του Μίνωα κα
τασκευάζει παλάτια, τον λαβύρινθο και άλλα αρ
χιτεκτονικά οικοδομήματα. Όταν, όμως, βοήθη
σε την Πασιφάη, γυναίκα του Μίνωα, με την κα
τασκευή μιας τεχνητής αγελάδας, να ενωθεί με

τον ιερό ταύρο του Ποσειδώνα και να γεννήσει 
τον Μινώταυρο, ο Μΐνωας τον φυλακίζει και του 
απαγορεύει να φύγει από την Κρήτη.

Επειδή οι θάλασσες φυλάσσονταν από τα κα
ράβια του Μίνωα, ο Δαίδαλος κατασκευάζει φτε
ρά κολλημένα με κερί και μαζί με το γιο του Ί 
καρο καταφέρνει να φύγει από την Κρήτη πετώ- 
ντας. Ο Ίκαρος, όμως, πετάει πολύ ψηλά, παρά 
τις συμβουλές του πατέρα του, η ζέστη του ηλίου 
λιώνει το κερί από τα φτερά του και πέφτει στη 
θάλασσα όπου βρίσκει το θάνατο. Η θάλασσα 
που έπεσε ονομάζεται σήμερα Ικάριο πέλαγος 
και το νησί που τον έθαψε ο Δαίδαλος πριν συνε
χίσει το ταξίδι του Ικαρία. Στη Σικελία που φτά
νει ο Δαίδαλος συνεχίζει να δημιουργεί στη χώ
ρα του βασιλιά Κόκαλου. Μετά από τη Σικελία 
τον συναντάμε στην Σαρδηνία.

Στο χώρο που είναι χτισμένη σήμερα η Αγία 
Γαλήνη υπήρχε η αρχαία πόλη Σούλια, μία από 
τις εκατό πόλεις της Κρήτης που περιγράφει ο 
Όμηρος. Ή ταν τόπος λατρείας και είχε μεγαλο
πρεπή ναό της θεάς Αθηνάς ή της θεάς Αρτέμι- 
δος. Η ιστορία της Σούλιας συνεχίζεται μέχρι 
και τον 7ο αιώνα οπότε και καταστρέφεται από 
πειρατές.

Στην Αγία Γαλήνη, λοιπόν, βρίσκεται και το 
σπήλαιο του Δαιδάλου, όπου κατά την παράδο
ση, κρύφτηκε καταδιωκόμενος από τον Μίνωα ο 
Δαίδαλος και απ’ όπου κατάφερε, μαζί με το γιο 
του τον Ίκαρο, να πετάξει προς την ελευθερία 
χρησιμοποιώντας φτερά κατασκευασμένα από 
τον ίδιο.

Ποια, όμως, είναι η συμβολική έννοια του μύ
θου και τι λέει γι’ αυτό ο Βαγγέλης Ψυλλάκης; 
Στο φυλλάδιο με τίτλο “Πρόταση - Παρουσίαση 
του έργου Πάρκο Δαίδαλου και Ίκαρου”, γρά
φει:

- “Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος είναι οι πρώτοι 
άνθρωποι στην ιστορία που πετούν στον αέρα 
σαν τα πουλιά, ο δε θάνατος του Ικάρου το πρώ
το αεροπορικό δυστύχημα. Η αλληγορική και 
συμβολική έννοια του μύθου έχει γίνει από την 
αρχαία μέχρι και τη σύγχρονη εποχή αντικείμε
νο μελέτης και πηγή έμπνευσης για διανοούμε
νους, ποιητές και καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο.

Έχουν γραφεί βιβλία, μελέτες, μυθιστορήμα
τα, ποιητικές συλλογές και έχουν κατασκευαστεί 
πολλά καλλιτεχνικά έργα ζωγραφικής, γλυπτι
κής κ.α. που έχουν σαν κεντρική ιδέα το μύθο 
του Δαίδαλου. Στην αλληγορία και διαχρονικό- 
τητα του μύθου ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος εκφρά
ζουν και αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικά και 
αντίθετα πρότυπα ανθρώπινης δημιουργίας. Ο 
Δαίδαλος είναι ταυτόχρονα εφευρέτης, μηχανο-
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ποιος, σιδηρουργός, καλλιτέχνης και κατα
σκευαστής, είναι το συμβολικό πρόσωπο με το 
χάρισμα της εφευρετικότητας, τη δύναμη της 
φαντασίας και τις τεχνικές ικανότητες. Αντιπρο
σωπεύει το πνεύμα της επιστημονικής και τεχνι
κής διαδοχικής εξέλιξης. Το πνεύμα αυτό δεν 
δέχεται περιορισμούς, περνά από γενιά σε γενιά, 
από πολιτισμό σε πολιτισμό και καταξιώνεται 
στο χρόνο. Είναι αυθεντικό και διαχρονικό. Εί
ναι η λογική γνώση που ζει και υπάρχει μέσα σε 
κάθε άνθρωπο. Με το Δαιδαλικό πνεύμα ο άν
θρωπος έχει καταφέρει να αναπτύξει τις επιστή
μες και τις τέχνες, να πετά στο διάστημα και να 
ζει σήμερα στην εποχή των κομπιούτερ. Αντίθε
τα με το Δαίδαλο που δημιουργεί με τη λογική, ο 
Τκαρος δέχεται τα κατασκευασμένα φτερά 
(προϊόν τεχνικής). Η νεανική δύναμη και αυτο
πεποίθηση που έχει δεν τον αφήνουν να ακολου
θήσει την συμβουλή του πατέρα του (μάθηση - 
πολιτιστική παράδοση) και μάλλον την απορρί
πτει. Απογειώνεται με ενθουσιασμό, στο πέταγ
μά του παρασύρεται από την ομορφιά της ελευ
θερίας και την απεριόριστη έκταση των Ουρα
νών. Στην έξαρση της αδράνειάς του στον αέρα, 
θέλει να κυριαρχήσει τον ουρανό, να γνωρίσει 
την αντοχή του, τον εαυτό του σε βάθος, να σπά
σει τα σύνορα της ανθρώπινης αντοχής, να φθά- 
σει στο Θεϊκό. Η πτήση του αυτή καθ’ αυτή είναι 
το έργο του, η ολοκλήρωσή του. Σ’ αυτό το ση
μείο βρίσκεται η τραγικότητα και η ποιητική 
διάσταση του Ικάρου ως πνευματικού πρότυπου. 
Το πέταγμα (ζωή) και η πτώση (θάνατος) του Ι
κάρου συμβολίζουν ακόμη τα τέσσερα στοιχεία 
της φύσης; το χώμα (απογειώνεται από τη γη), 
τον αέρα (πετάει στον ουρανό), τη φωτιά (ο ή
λιος λιώνει το κερί) και το νερό (βρίσκει το θάνα
το στη θάλασσα. Ο Τκαρος στην ποιητική του 
διάθεση γίνεται ένα με αυτά, συμπληρώνει τη 
διαδρομή του τον κύκλο των φυσικών στοιχείων 
και απελευθερώνεται ολοκληρωμένος”.

Και ο Βαγγέλης Ψυλλάκης συνεχίζει:
“Η αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός έργου 

μνημείου προς τιμή του Δαίδαλου και του "Ικα
ρου, βάσει των δεδομένων στοιχείων είναι εμφα
νής, η διατήρηση της παράδοσης και της πνευ
ματικής κληρονομιάς καθήκον. Εκτός αυτού με 
ένα τέτοιο έργο η Αγία Γαλήνη θα προβληθεί και 
θα γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Δίπλα στην οι
κονομική, κοινωνική, εμπορική και τουριστική 
ανάπτυξη, η Αγία Γαλήνη έχει τη δυνατότητα να 
δώσει το παράδειγμα και στην πολιτιστική πλευ
ρά. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνο
νταν στις αρχές της δεκαετίας του 70 από την 
κοινότητα και τον πολιτιστικό σύλλογο της Αγίας 
Γαλήνης, καθώς και τους Αγιογαληνιώτες της Α
θήνας που περιελάμβαναν ποιητικά συνέδρια, 
συναυλίες, χοροεσπερίδες κ.α. έγιναν αφορμή η 
Αγία Γαλήνη να γίνει γνωστή στην Ελλάδα και το

εξωτερικό όχι μόνο σαν χώρος παραθερισμού 
αλλά και πνευματικής προσφοράς. Δυστυχώς έ
χουν σταματήσει οι τέτοιου είδους εκδηλώσεις. 
Η ιδέα για την κατασκευή ενός έργου μνημείου 
για το Δαίδαλο και τον "Ικαρο γεννήθηκε το 
1983 σε συνάρτηση με την αποδεδειγμένη στους 
αιώνες τάση, ορμή και θέληση του κρητικού λα
ού προς την ελευθερία. Ο υπάρχων προτεινόμε- 
νος χώρος κατασκευής είναι ιδανικός γι' αυτό 
τον σκοπό. Είναι ο βράχος που βρίσκεται δεξιά 
στο λιμάνι, κοιτάζοντας προς τη θάλασσα, βρέ
χεται από το Λιβυκό πέλαγος και είναι εμφανής 
απ’ όλο το χωριό, τις παραλίες και τη θάλασσα. 
Δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν που χρησι
μοποίησαν σαν ορμητήριο για να πετάξουν προς 
την Ελευθερία ο Δαίδαλος και ο "Ικαρος”.

Η γύψινη μακέτα του χώρου από τον Βαγγέλη Ψνλλάκη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Ο βράχος θα διαμορφωθεί για τις ανάγκες του 
έργου με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρήσει τη 
φυσική του όψη και προσωπικότητα.
% ΕΙΣΟΔΟΣ - ΚΛΙΜΑΚΑ
Από το χώρο του λιμανιού θα κατασκευαστεί
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κλίμακα που θα οδηγεί στο βράχο, θα είναι 
πλατεία (3-5 μέτρα ) και θα αναβαίνει κατ’ ευ
θείαν πάνω με τρόπο που να προκαλεί τον επι
σκέπτη να την ανεβεί και να φτάσει στο μνημεί
ο.
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Σε πλάκες μαρμάρου που θα είναι κτισμένες 
μέσα σε τοίχο (ξερολιθιά) θα αναγραφεί σκαλι
στά ο μύθος του Δαιδάλου και του Ικάρου σε 
διάφορες γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμα
νικά, Γαλλικά).
4. ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Η σπηλιά που υπάρχει πάνω στο βράχο, απο- 
μεινάρι της Γερμανικής κατοχής, θα διαμορφω
θεί ανάλογα και μέσα θα τοποθετηθούν και θα 
προστατευτούν διάφορα αρχαία μάρμαρα που 
βρίσκονται σήμερα στους δρόμους της Αγ. Γα
λήνης (κιονόκρανα, σπασμένες κολώνες, πίθοι 
κλπ.). Ακόμα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
σαν χώρος 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 τυπικός τΐ}ς 
Μινωικής εποχής (υπάρχουν και άλλοι τύποι) 
και θα έχει διάμετρο 12 μέτρα περίπου. Οι διά
δρομοι του θα κατασκευαστούν με σχιστόλι
θους διαδοχικά υπερυψωμένους. Θα οδηγούν 
στο κέντρο όπου θα υπάρχει ανάγλυφη παρά
σταση του Μινώταυρου. Ο επισκέπτης θα μπο
ρεί να περπατήσει, να φτάσει στο κέντρο του 
και να επιστρέφει. Στη Μινωική εποχή ήταν κα
τασκευασμένος στο πάτωμα και τον χρησιμο
ποιούσαν ως τόπο λατρείας. Πάνω στους δια
δρόμους του χόρευαν το χορό της Αριάδνης, κό
ρης του Μίνωα, και λένε ότι απ’ αυτόν προέρχε
ται και ο συρτός που χορεύουν και σήμερα οι 
Κρητικοί. Ο λαβύρινθος συμβολίζει την αναγέν
νηση, την παραπλάνηση, το δρόμο που οδηγεί 
στα άδυτα της ψυχής και, με την έξοδο, στην λύ
τρωση.
7. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Τα κλιμακωτά καθίσματα του αμφιθέατρου θα 
σκαφτούν κατ’ ευθείαν πάνω στο βράχο, ο χώ

ρος που θα γίνει προσφέρεται γι’ αυτό, και όπου 
χρειαστεί θα συμπληρωθούν με χτίσιμο πέτρας. 
Το αμφιθέατρο τοποθετημένο στο γενικό έργο 
θα συμβολίζει την τραγωδία που πρόκειται να 
παιχτεί (πτώση και θάνατος του Ικάρου). Εξάλ
λου θα έχει χωρητικότητα 150 έως 200 ατόμων 
και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ομιλίες, 
διαλέξεις, συναυλίες κ.α.
8. ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΟΥ 
Τα γλυπτά θα τοποθετηθούν ψηλά στο βράχο, 
πάνω από τη θάλασσα. Γύρω από τα γλυπτά θα 
υπάρχουν εργαλεία προετοιμασίας, φτερά, 
σχοινιά και κερί σε ειδικό δοχείο, το οποίο με 
τη ζέστη του ήλιου θα λιώνει την ημέρα. Ο Δαί
δαλος και ο Τκαρος θα βρίσκονται στην κατά
σταση λίγο πριν την απογείωση. Ο Τκαρος θα 
έχει φορέσει ήδη το ένα φτερό και το υπόλοιπο 
κόρμί του θα υποδηλώνει γλυπτικά την ποιητι
κή του διάθεση και το δράμα του. Το γλυπτό 
του Δαιδάλου θα παρουσιάζει την μετουσίωση, 
την εξαΰλωση και τη διαχρονικότητα της σκέ
ψης του. Γλυπτικές φόρμες που θα ανεβαίνουν 
ψηλά θα υποδηλώνουν την άπειρη και απέρα
ντη κοσμική κίνηση, από το ανοικτό του κεφά
λι θα φεύγουν πουλιά (ιδέες).
9. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥ
Το σπήλαιο θα διαμορφωθεί στην πρόσοψη και 
θα τοποθετηθεί έργο αναφοράς (μαρμάρινη 
πλάκα) ή κάτι άλλο. Ό λα αυτά τα καλλιτεχνικά 
στοιχεία του μνημείου θα συντελούν ώστε ο επι
σκέπτης να εισέρχεται σε ένα χώρο μυθικό, ι
στορικό, πολιτιστικό και πνευματικό και να 
φεύγει με την εμπειρία ενός ταξιδιού στο πα
ρελθόν και το μέλλον.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο  Πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμβούλιο της 
Αγίας Γαλήνης θεωρεί υποχρέωσή του να 

ευχαριστήσει δημόσια τους κληρονόμους Ευαγ
γέλου Ματθ. Μαμαλάκη, για τη δωρεάν προσφο
ρά τους προς την Κοινότητα, χώρου εκατόν τε
τραγωνικών μέτρων περίπου, έναντι της οικίας 
τους, καθώς επίσης και τους κληρονόμους Μα
μαλάκη και Μιχ. Αποστολάκη για την δωρεάν 
προσφορά χώρου στη θέση ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΝΑΡΙ, 
προκειμένου να κατασκευαστεί το ΠΑΡΚΟ ΔΑΙ
ΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΟΥ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΑΔΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ Ο ΙΝ Ο ΤΙΚ Ο Υ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ A T  ΓΑΛΗΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ 1/96 ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ
ΑΡΙΘ ΑΠΟΦ 1/1996
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περί εκτέλεσης επειγουσών εργασιών στην 
Κοινότητα Αγίας Γαλήνης

Στην Αγια Γαλήνη και στο Κοινοτικό κατάστη
μα σήμερα την 4η του μήνα Φεβρουάριου του 
έτους 1996 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 συ
νήλθε δημόσια σε συνεδρίαση το Κοινοτικό 
συμβούλιο της Αγίας Γαλήνης υστέρα από την 
από 31/1/96 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέ
δρου της Κοινότητας που επιδόθηκε νόμιμα σε 
κάθε ένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 81 του ΔΚΚ (ΠΔ 323/89). 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρ
τία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 7 ήτοι 
Παρόντες
1 I. Βεργαδής
2 Κων. Φουντιδάκης
3 I. Τυροκομάκης
4 Ζαχ. Χορλιαφάκης
5 Πολ. Καράλης
6 Αγ. Λουκάκη
7 Σπυρ. Ζαχαριουδάκης 
Απόντες: -
Ο Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριά- 
σεως και κάνοντας εισήγηση στο 1 θέμα είπε ό
τι μετά την μεγάλη κατολίσθηση τον Οκτώβριο 
του 1995 στη θέση ΜΕΣΑΚΟ της παραλίας της 
Κοινότητάς μας, η οποία προκάλεσε και θανα
τηφόρο ατύχημα, είναι ανάγκη να γίνουν επεί
γουσες θαλάσσιες εργασίες για αποκατάσταση 
του δρόμου πρόσβασης από το χωριό στην πα
ραλία. "Υστερα από επανειλημμένες επισκέ
ψεις αρμοδίων υπηρεσιών, ο Πολ. Μηχανικός 
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτ/σης Ρεθύμνης συνέταξε μία Τεχνική έκθε
ση με ένα ενδεικτικό προϋ/σμό 20.000.000 δρχ. 
την οποία μας έστειλε με το υπ αριθ ΤΥ 
196/15-1-96, έγγραφο. Το θέμα συζητήθηκε 
και στην πρόσφατη επίσκεψη του κ. Νομάρχη 
Ρεθύμνης κ. Λίτινα, (2/2/96), ο οποίος υπεσχέ- 
θη ότι θα βρει τρόπους χρηματοδότησης του 
έργου, ώστε να αποπερατωθεί έως την 10/4/96,

αρχάς της τουριστικής σαιζόν. Κάλεσε λοιπόν ο 
Πρόεδρος το ΚΣ να αποφασίσει για την εκτέλε
ση του έργου.
Το ΚΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
να κάνουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώ
στε να εκτελεστεί επειγόντως το έργο στην πα
ραλία του ΜΕΣΑΚΟΥ, σύμφωνα με τη μελέτη 
που συνέταξε ο Νικ. Κομηνάτος Πολ. Μηχανι
κός των Τεχν. Υπηρεσιών της Νομαρ/κής 
Αυτ/σης Ρεθύμνης, ώστε να αποπερατωθεί έως 
την 10/4/96 σύμφωνα με την υπόσχεση του κ. 
Νομάρχη Ρεθύμνης κ. Λίτινα.
Γνώμη μειοψηφίας:
Ο Κοινοτικός Σύμβουλος Ζαχ. Χορλιαφάκης 
λέει να μπουν προσωρινά πλωτοί διάδρομοι 
στη θάλασσα και για οριστική λύση να γίνει αρ
γότερα μετά από σκέψη, όχι με μπάζωμα, αλλά 
με τσιμεντοκολώνες για να είναι δυνατή η κυ
κλοφορία του νερού και εάν είναι δυνατόν να 
γίνει γέφυρα ξύλινη να συνδέσει τις Αλικές με 
την απέναντι παραλία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/96 
Ο Πρόεδρος 
I. ΒΕΡΓΑΔΗΣ 
Τα μέλη
Κ. ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ 
ΖΑΧ. ΧΟΡΛΙΑΦΑΚΗΣ 
ΑΓ. ΛΟΥΚΑΚΗ 
I. ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ 
ΠΟΛ. ΚΑΡΑΛΗΣ 
ΣΠ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 
Η γραμματέας 
ΑΙΚ. ΤΣΟΥΠΑΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ 2/96 ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ
ΑΡΙΘ ΑΠΟΦ 7/1996
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περί διαμόρφωσης του δαπέδου στον 
πεζόδρομο από το περίπτερο στην αγορά.

Στην Αγία Γαλήνη και στο Κοινοτικό κατάστη
μα σήμερα την 18η του μήνα Φεβρουάριου του 
έτους 1996 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 συ
νήλθε δημόσια σε συνεδρίαση το Κοινοτικό 
συμβούλιο της Αγίας Γαλήνης ύστερα από
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14/2/96 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου 
της Κοινότητας που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε 
ένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις δια
τάξεις του άρθρου 94 του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95). 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρ
τία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 5 ήτοι 
Παρόντες
1 I. Βεργαδής
2 Κων. Φουντιδάκης
3 I. Τυροκομάκης
4 Ζαχ. Χορλιαφάκης
5 Ay. Λουκάκη 
Απόντες
1 Πολ. Καράλης
2 Σπυρ. Ζαχαριουδάκης
Ο Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριά- 
σεως και κάνοντας εισήγηση στο 1 θέμα είπε ό
τι τώρα με την ευκαιρία του έργου που γίνεται 
στην ΑΓΟΡΑ, για αντικατάσταση του αποχετευ
τικού αγωγού, θα ήταν σκόπιμο να διαμορφώ
σουμε το δάπεδο του πεζόδρομου από το περί
πτερο προς την Αγορά.
Να γίνει δηλαδή κλιμάκωση του δαπέδου για 
να μη περνούν αυτοκίνητα, προς εξυπηρέτηση 
των πεζών.
Το ΚΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
Να προβούμε στην εκτέλεση του ανωτέρου έρ
γου, σύμφωνα με μελέτη την οποία θα μας 
φτιάξει ο μηχανικός της ΤΥΔΚ κ. Κυδωνάκης 
τον οποίο θα καλέσουμε αμέσως για το σκοπό 
αυτό. Η ψήφιση της πίστωσης θα γίνει αμέσως 
μετά την επικύρωση του προϋ/σμού του νέου 
οικονομικού έτους.
Γνώμη μειοψηφίας
Ο Κοινοτικός Σύμβουλος Κων/νος Φουντιδάκης 
δεν συμφωνεί να γίνει το έργο αυτό, γιατί δεν 
θα μπορεί να περάσει όταν θα χρειαστεί πυρο
σβεστικό όχημα ή ασθενοφόρο ή αναπηρικό 
καροτσάκι καθώς και αυτοκίνητα για την τρο
φοδοσία των καταστημάτων της αγοράς και για 
τυχόν ανακαίνιση κατά τους θερινούς μήνες. 
Πιστεύει ότι πρέπει να καλεστούν οι περίοικοι 
να πουν οι ίδιοι τη γνώμη τους στην Κοινότητα. 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/96 
Ο Πρόεδρος
I. ΒΕΡΓΑΔΗΣ 
Τα μέλη
Κ. ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ 
ΖΑΧ. ΧΟΡΛΙΑΦΑΚΗΣ 
ΑΓ. ΛΟΥΚΑΚΗ

I. ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ 
Η γραμματέας 
ΑΙΚ. ΤΣΟΥΠΑΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ 2/96 ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ
ΑΡΙΘ ΑΠΟΦ 8/1996
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περί αντικατάστασης του πλακόστρωτου 
τμήματος δρόμου

Στην Αγία Γαλήνη και στο Κοινοτικό κατάστη
μα σήμερα την 18η του μήνα Φεβρουάριου του 
έτους 1996 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 συ
νήλθε δημόσια σε συνεδρίαση το Κοινοτικό 
συμβούλιο της Αγίας Γαλήνης ύστερα από την 
από 14/2/96 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέ
δρου της Κοινότητας που επιδόθηκε νόμιμα σε 
κάθε ένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 94 του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95). 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρ
τία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 5 ήτοι 
Παρόντες
1 I. Βεργαδής
2 Κων. Φουντιδάκης
3 I. Τυροκομάκης
4 Ζαχ. Χορλιαφάκης
5 Ay. Λουκάκη 
Απόντες
1 Πολ. Καράλης
2 Σπυρ. Ζαχαριουδάκης
Ο Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριά- 
σεως και κάνοντας εισήγηση στο 2 θέμα είπε ό
τι είναι ανάγκη να αντικαταστήσουμε το πλα
κόστρωτο του δρόμου που είναι μπροστά από 
την οικία του Μανώλη Μπαντινάκη, διότι έχει 
μεγάλη κλίση ο δρόμος και οι πλάκες που έχει, 
γλιστράνε με αποτέλεσμα να έχουμε κάθε χρό
νο ατυχήματα στους πεζούς που περνούν από 
κει.
Το ΚΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Να προβούμε στην εκτέλεση του ανωτέρου έρ
γου, σύμφωνα με μελέτη την οποία θα μας 
φτιάξει ο μηχανικός της ΤΥΔΚ κ. Κυδωνάκης 
τον οποίο θα καλέσουμε αμέσως για τον σκοπό 
αυτό. Η ψήφιση της πίστωσης θα γίνει αμέσως 
μετά την επικύρωση του προϋ/σμού του νέου 
οικονομικού έτους.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/96 
Ο Πρόεδρος 
I. ΒΕΡΓΑΔΗΣ 
Τα μέλη
Κ. ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ 
ΖΑΧ. ΧΟΡΛΙΑΦΑΚΗΣ 
ΑΓ. ΛΟΥΚΑΚΗ 
I. ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ 
Η γραμματέας 
ΑΙΚ. ΤΣΟΥΠΑΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ 2/96 ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ
ΑΡΙΘ ΑΠΟΦ 9/1996
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περί αποχέτευσης κεντρικού δρόμου

Στην Αγία Γαλήνη και στο Κοινοτικό κατάστη
μα σήμερα την 18η του μήνα Φεβρουάριου του 
έτους 1996 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 συ
νήλθε δημόσια σε συνεδρίαση το Κοινοτικό 
συμβούλιο της Αγίας Γαλήνης υστέρα από 
14/2/96 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου 
της Κοινότητας που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε 
ένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις δια
τάξεις του άρθρου 94 του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95). 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρ
τία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 5 ήτοι 
Παρόντες
1 I. Βεργαδής
2 Κων. Φουντιδάκης
3 I. Τυροκομάκης
4 Ζαχ. Χορλιαφάκης
5 Αγ. Λουκάκη 
Απόντες
1 Πολ. Καράλης
2 Σπυρ. Ζαχαριουδάκης
Ο Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριά- 
σεως και κάνοντας εισήγηση στο 3 θέμα είπε ό
τι είναι ανάγκη να αντικαταστήσουμε τον αγω
γό της αποχέτευσης στον κεντρικό δρόμο και 
συγκεκριμένα από το κατάστημα του Μιχαήλ 
Σφακιανάκη έως το γραφείο του Γ. Μηλολιδά- 
κη διότι παρουσιάζει προβλήματα την καλο
καιρινή περίοδο.
Το ΚΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Να προβούμε στην εκτέλεση του ανωτέρω έρ
γου, σύμφωνα με μελέτη την οποία θα μας

φτιάξει ο μηχανικός της ΤΥΔΚ κ. Κυδωνάκης 
τον οποίο θα καλέσουμε αμέσως για τον σκοπό 
αυτό. Η ψήφιση της πίστωσης θα γίνει αμέσως 
μετά την επικύρωση του προϋ/σμού του νέου 
οικονομικού έτους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/96 
Ο Πρόεδρος 
I. ΒΕΡΓΑΔΗΣ 
Τα μέλη
Κ. ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ 
ΖΑΧ. ΧΟΡΛΙΑΦΑΚΗΣ 
ΑΓ. ΛΟΥΚΑΚΗ 
I. ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ 
Η γραμματέας 
ΑΙΚ. ΤΣΟΥΠΑΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ 3/96 ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ
ΑΡΙΘ ΑΠΟΦ 12/1996
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περί αναβολής του έργου “διαμόρφωση του 
δαπέδου στον πεζόδρομο από το περίπτερο 
στην αγορά”

Στην Αγία Γαλήνη και στο Κοινοτικό κατάστη
μα σήμερα την 19η του μήνα Φεβρουάριου του 
έτους 1996 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συ
νήλθε δημόσια σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕ
ΔΡΙΑΣΗ το Κοινοτικό συμβούλιο της Αγίας Γα
λήνης ύστερα από 19/2/96 έγγραφη πρόσκληση 
του κ. Προέδρου της Κοινότητας που επιδόθη- 
κε νόμιμα σε κάθε ένα από τους Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του 
ΔΚΚ (ΠΔ 410/95), παραγρ. 3.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρ
τία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 5 ήτοι 
Παρόντες
1 I. Βεργαδής
2 Πολ. Καράλης
3 I. Τυροκομάκης
4 Ζαχ. Χορλιαφάκης
5 Αγ. Λουκάκη 
Απόντες
1 Κων. Φουντιδάκης
2 Σπυρ. Ζαχαριουδάκης
Ο Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριά- 
σεως και κάνοντας εισήγηση στο 1 θέμα είπε ό 
τι κάλεσε το Κοινοτικό Συμβούλιο σε κατεπεί- 
γουσα συνεδρίαση, καθόσον ενώ κατά την συ-
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νεδρίαση της 18/2/96 πάρθηκε απόφαση από 
το ΚΣ να προβεί στην εκτέλεση του έργου ΔΙΑ
ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΖΟ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ Α
ΓΟΡΑ σήμερα παρουσιάστηκαν έντονες αντι
δράσεις από τους περίοικους καταστηματάρ
χες οι οποίοι δεν δέχονται τη διαμόρφωση του 
δαπέδου του πεζόδρομου αυτού σε σκαλοπάτια 
και κάλεσε το Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφα
σίσει σχετικά.
Το ΚΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Να αναβάλλουμε το ανωτέρω έργο, εφόσον υ
πάρχουν τόσες αντιδράσεις και γιατί μας πιέζει 
και ο χρόνος (επίκειται η έναρξη της τουριστι
κής σαιζόν). Να καλέσουμε όμως αρμόδιο αρ
χιτέκτονα προσεχώς για γίνει μια ολοκληρωμέ
νη αρχιτεκτονική μελέτη για όλο το λεγόμενο ε
μπορικό τετράγωνο της Αγίας Γαλήνης (δια
μόρφωση πεζοδρόμων - κατάλληλη . πλακό
στρωση - κλιμάκωση δαπέδων κλπ.), την οποία 
θα υλοποιούμε τμηματικά ανάλογα την οικονο
μική μας δυνατότητα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/96 
Ο Πρόεδρος 
I. ΒΕΡΓΑΔΗΣ 
Τα μέλη
ΠΟΑ. ΚΑΡΑΛΗΣ 
ΖΑΧ. ΧΟΡΛΙΑΦΑΚΗΣ 
ΑΓ. ΛΟΥΚΑΚΗ 
I. ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ 
Η γραμματέας 
ΑΙΚ. ΤΣΟΥΠΑΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ 7/96 ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ
ΑΡΙΘ ΑΠΟΦ 19/1996
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περί της εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ 
ΓΑΛΗΝΗ

Στην Αγία Γαλήνη και στο Κοινοτικό κατάστη
μα σήμερα την 31η του μήνα Μαρτίου του έ
τους 1996 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 συ
νήλθε δημόσια σε συνεδρίαση το Κοινοτικό 
συμβούλιο της Αγίας Γαλήνης ύστερα από 
27/3/96 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου 
της Κοινότητας που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε 
ένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις δια

τάξεις του άρθρου 94 του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95). 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρ
τία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 6 ήτοι 
Παρόντες
1 I. Βεργαδής
2 Κων. Φουντιδάκης
3 I. Τυροκομάκης
4 Ζαχ. Χορλιαφάκης
5 Αγ. Λουκάκη
6 Πολ. Καράλης 
Απόντες
1 Σπυρ. Ζαχαριουδάκης
Ο Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριά- 
σεως και κάνοντας εισήγηση στο 1 θέμα είπε ό
τι ως γνωστόν πρόκειται να εκτελεστούν επεί
γουσες θαλάσσιες εργασίες στη θέση ΜΕΣΑΚΟ 
της Κοινότητάς μας, λόγω των κατολισθήσεων. 
Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε την 12/3/96 από 
την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τελικά ανε- 
τέθη στον Γ. Παπαδάκη και θα το κατασκευά
σει η εταιρεία ΕΡΓΟ ΑΕ. Ό μω ς επειδή είναι 
φανερό ότι η έναρξη των εργασιών αυτών, αυ
τή την εποχή μόνο ενόχληση και ζημιά στον 
τουρισμό της Αγίας Γαλήνης θα προκαλέοουν, 
κάλεσε το ΚΣ να αποφασίσει σχετικά.
Το ΚΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Να ανασταλούν οι θαλάσσιες εργασίες έως το 
τέλος του Οκτωβρίου του 1996, πλην εκείνων 
των εργασιών που αφορούν τη διαμόρφωση - 
ανάπλαση της παραλίας. Παρακαλούμε δε το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο, η διαμόρφωση της 
παραλίας να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα 
λόγω της επικείμενης έναρξης της τουριστικής 
σαιζόν.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/96 
Ο Πρόεδρος 
I. ΒΕΡΓΑΔΗΣ 
Τα μέλη
Κ. ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ 
ΖΑΧ. ΧΟΡΛΙΑΦΑΚΗΣ 
ΑΓ. ΛΟΥΚΑΚΗ 
I. ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ 
ΠΟΛ. ΚΑΡΑΛΗΣ 
Η γραμματέας 
ΑΙΚ. ΤΣΟΥΠΑΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ 7/96 ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΓΑΛΗΝΗΣ
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ΑΡΙΘ ΑΠΟΦ 27/1996 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Π ερί ρύθμισης θέματος κυκλοφορίας και 
στάθμευσης οχημάτω ν στο τοπικό οδικό 
δίκτυο

Στην Αγία Γαλήνη και στο Κοινοτικό κατάστη
μα σήμερα την 31η του μήνα Μαρτίου του έ
τους 1996 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 συ
νήλθε δημόσια σε συνεδρίαση το Κοινοτικό 
συμβούλιο της Αγίας Γαλήνης ύστερα από 
27/3/96 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου 
της Κοινότητας που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε 
ένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις δια
τάξεις του άρθρου 94 του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95). 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρ
τία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 6 ήτοι 
Παρόντες
1 I. Βεργαδής
2 Κων. Φουντιδάκης
3 I. Τυροκομάκης
4 Ζαχ. Χορλιαφάκης
5 Ay. Λουκάκη
6 Πολ. Καράλης 
Απόντες
1 Σπυρ. Ζαχαριουδάκης
Ο Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριά- 
σεως και κάνοντας εισήγηση στο 8 θέμα είπε ό
τι λόγω της διέλευσης και στάθμευσης για φορ
τοεκφόρτωση εμπορευμάτων, των μεγάλων ο
χημάτων που τροφοδοτούν τα διάφορα κατα
στήματα του κεντρικού τμήματος του χωριού, 
έχουμε κάθε χρόνο πολλά προβλήματα και πα
ράπονα από τους διάφορους επιχειρηματίες 
του σημείου εκείνου. Πρέπει λοιπόν να ρυθμί
σουμε την κυκλοφορία και τη στάθμευση των 
οχημάτων, στο σημείο αυτό και κάλεσε το Συμ
βούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση 
του Προέδρου και τα άρθρα 24 και 37 του 
ΠΔ/τος 410/95 ΔΚΚ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Στους κεντρικούς Κοινοτικούς δρόμους από το 
γραφείο του Γ. Μηλολιδάκη προς το καφενείο 
του Μ. Τσαχάκη και από το σπίτι της Ανθούλας 
Βασιλάκη προς το σπίτι του Εμμ. Μπαντινάκη, 
στα σημεία εισόδου τους, να μπουν σίδερα στα
θερά που θα αφαιρούνται μόνο με κλειδί που 
θα έχει η Κοινότητα, τα οποία θα επιτρέπουν 
τη διέλευση μόνο στα μικρού κυβισμού αυτοκί

νητα από το πρωί έως τις 7 η ώρα το βράδυ. 
Κάθε μεγάλο αυτοκίνητο θα μπαίνει μόνο με 
ειδική άδεια από την Κοινότητα Αγίας Γαλή
νης. Επίσης το βυτίο που τροφοδοτεί το βενζι
νάδικο καύσιμα θα μπορεί να μπαίνει αφού ζη
τήσει το κλειδί από την Κοινότητα.
Μετά τις 7 η ώρα το βράδυ θα κλείνουν εντελώς 
οι δύο δρόμοι και θα γίνονται πεζόδρομοι. Α
παγορεύεται δε η στάση και η στάθμευση των 
αυτοκινήτων στους δρόμους αυτούς καθ’ όλο το 
24ώρο. Τα εμπορικά αυτοκίνητα που τροφοδο
τούν τα καταστήματα θα σταθμεύουν στην πλα
τεία του λιμανιού και από εκεί θα γίνεται η τρο
φοδοσία με καροτσάκια.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/96 
Ο Πρόεδρος 
I. ΒΕΡΓΑΔΗΣ 
Τα μέλη
Κ. ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ 
ΖΑΧ. ΧΟΡΛΙΑΦΑΚΗΣ 
ΑΓ. ΛΟΥΚΑΚΗ 
ΠΟΛ. ΚΑΡΑΛΗΣ 
I. ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ 
Η γραμματέας 
ΑΙΚ. ΤΣΟΥΠΑΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ 8/96 ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ
ΑΡΙΘ ΑΠΟΦ 29/1996
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Π ερ ί της έναρξης των εργασιώ ν στη θέση  
ΜΕΣΑΚΟ

Στην Αγία Γαλήνη και στο Κοινοτικό κατάστη
μα σήμερα την 9η του μήνα Απριλίου του έτους 
1996 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε δη
μόσια σε έκτακτη συνεδρίαση το Κοινοτικό 
συμβούλιο της Αγίας Γαλήνης ύστερα από 
8/4/96 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου 
της Κοινότητας που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε 
ένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις δια
τάξεις του άρθρου 94 του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95). 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρ
τία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 6 ήτοι 
Παρόντες
1 I. Βεργαδής
2 Κων. Φουντιδάκης
3 I. Τυροκομάκης
4 Ζαχ. Χορλιαφάκης
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5 Αγ. Λουκάκη
6 Πολ. Καράλης 
Απόντες
1 Σπυρ. Ζαχαριουδάκης
Ο Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριά- 
σεως και κάνοντας εισήγηση στο 1 θέμα είπε ό
τι για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΠΕ
ΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, το οποίο δη- 
μοπρατήθηκε από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Ρε- 
θύμνης την 12/3/96, το Κοινοτικό μας Συμβού
λιο με την 19/96 ομόφωνη απόφασή του, απο
φάσισε να ανασταλούν οι θαλάσσιες εργασίες 
έως το τέλος του μηνός Οκτωβρίου διότι θα 
προκαλέσουν σοβαρή ενόχληση στον τουρισμό 
του χωριού μας. Ό μως σήμερα πρέπει να ξανα- 
συζητήσουμε το ίδιο θέμα, κατόπιν της επισκέ- 
ψεως του κ. Τζανουδάκη προϊσταμένου των Τε- 
χν. Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτ/σης ο ο
ποίος μας έστειλε και το υπ αριθ. ΤΥ 1623/9-4- 
96 έγγραφο σήμερα. Τώρα θα πρέπει να απο
φασίσουμε για το αν θα αρχίσουν οι εργασίες 
του ανωτέρω έργου αμέσως και κάλεσε το Κοι
νοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το ΤΥ 
1623/9-4-96 έγγραφο των Τεχν. Υπηρεσιών, τις 
αντιδράσεις των φορέων του χωριού μας, (Σύλ
λογος Επαγγελματιών - Σύλλογος Ξενοδόχων - 
Πολιτιστικός Σύλλογος) και το γεγονός ότι ήδη 
άρχισε η τουριστική σαιζόν 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Να ανασταλούν οπωσδήποτε οι θαλάσσιες ερ
γασίες, έως το τέλος του Οκτωβρίου του 1996, 
πλην εκείνων που αφορούν τη διαμόρφωση - α
νάπλαση της παραλίας, όπως ακριβώς είχαμε 
αποφασίσει με την 19/96 απόφασή μας, εφό
σον υπάρχουν τόσες αντιδράσεις από όλους 
τους φορείς του χωριού.
Παρακαλούμε δε τις Τεχνικές Υπηρεσίες, η 
διαμόρφωση της παραλίας να γίνει όσο το δυ
νατό συντομότερα, λόγω της έναρξης της τουρι
στικής σαιζόν.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 29/96 
Ο Πρόεδρος 
I. ΒΕΡΓΑΔΗΣ 
Τα μέλη
Κ. ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ 
ΖΑΧ. ΧΟΡΛΙΑΦΑΚΗΣ 
ΑΓ. ΛΟΥΚΑΚΗ 
ΠΟΛ. ΚΑΡΑΛΗΣ 
I. ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ 
Η γραμματέας 
ΑΙΚ. ΤΣΟΥΠΑΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ 13/96 ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ
ΑΡΙΘ ΑΠΟΦ 60/1996
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Π ερί τροποποίησης της μελέτης της 
ΜΑΡΙΝΑΣ της Αγίας Γαλήνης

Στην Αγία Γαλήνη και στο Κοινοτικό κατάστη
μα σήμερα την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 
1996 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλ
θε δημόσια σε συνεδρίαση το Κοινοτικό συμ
βούλιο της Αγίας Γαλήνης ύστερα από 10/6/96 
έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου της Κοι
νότητας που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα α
πό τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 94 του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρ
τία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 6 ήτοι 
Παρόντες
1 I. Βεργαδής
2 Κων. Φουντιδάκης
3 I. Τυροκομάκης
4 Ζαχ. Χορλιαφάκης
5 Πολ. Καράλης
6 Σπυρ. Ζαχαριουδάκης 
Απόντες
1 Αγ. Λουκάκη
Ο Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριά- 
σεως και κάνοντας εισήγηση στο 3 θέμα είπε ό
τι ύστερα από επί τόπου επίσκεψη της αρμοδί
ας εκπροσώπου του EOT και της προφορικής 
συνεννόησης που είχαμε μαζί της, πρέπει το 
ΚΣ της Αγίας Γαλήνης να πει τις προτάσεις του 
για ορισμένα θέματα, οι οποίες θα ληφθούν υ
πόψη στην τροποποίηση της μελέτης της ΜΑ
ΡΙΝΑΣ της Αγίας Γαλήνης. Το ΚΣ ύστερα από 
διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 
την εισήγηση του Προέδρου, την συζήτηση που 
είχε με τους αρμόδιους φορείς (ψαράδες) 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Απαραίτητο και πρώτιστης σημασίας έργο 
είναι, στα πλαίσια της μελέτης της ΜΑΡΙΝΑΣ, 
να ενισχυθεί ο παλαιός λιμενοβραχίονας, διότι 
μόνο έτσι εξασφαλίζεται η ασφάλεια των σκα
φών.
2. Το ΠΡΩΤΟ λιμανάκι πρέπει οπωσδήποτε 
να μπαζωθεί διότι διαφορετικά, λόγω μη κυ
κλοφορίας των υδάτων, θα αποτελέσει εστία 
μόλυνσης και συσσώρευσης απορριμμάτων
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3, Για την ανέλκυση των σκαφών να μην γίνει 
ΤΡΑΒΕΛΙΣΤ, αλλά πλύστρα και αυτή να έχει 
κατεύθυνση προς το ποτάμι. Δίπλα στην πλύ
στρα να τοποθετηθεί μηχάνημα ΒΑΡΟΥΛΚΟ 
για την ανέλκυση των σκαφών των ψαράδων.
4. Το κτίριο διοικητήριο που προβλέπεται να 
γίνει, να τοποθετηθεί στο ΠΡΩΤΟ που θα μπα
ζωθεί, και συγκεκριμένα στον ανηφορικό δρό
μο που θα γίνει και προς τη μεριά της θάλασ
σας (ανατολική πλευρά).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/96 
Ο Πρόεδρος 
I. ΒΕΡΓΑΔΗΣ 
Τα μέλη
Κ. ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ 
ΖΑΧ. ΧΟΡΛΙΑΦΑΚΗΣ 
ΠΟΑ. ΚΑΡΑΛΗΣ 
I. ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ 
ΣΠ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 
Η γραμματέας 
ΑΙΚ. ΤΣΟΥΠΑΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ 17/96 ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ
ΑΡΙΘ ΑΠΟΦ 80/1996
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Π ερί της χορήγησης άδειας λειτουργίας 
καταστήματος γ ια  ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ  
μέσα στην Αγία Γαλήνη

Στην Αγία Γαλήνη και στο Κοινοτικό κατάστη
μα σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου του έ
τους 1996 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλ
θε δημόσια σε συνεδρίαση το Κοινοτικό συμ
βούλιο της Αγίας Γαλήνης ύστερα από την από 
28/7/96 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου 
της Κοινότητας που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε 
ένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις δια
τάξεις του άρθρου 81* του ΔΚΚ (ΠΔ 323/89). 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρ
τία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 4 ήτοι 
Παρόντες
1 I. Βεργαδής
2 I. Τυροκομάκης
3 Ζαχ. Χορλιαφάκης
4 Πολ. Καράλης 
Απόντες
1 Αγ. Λουκάκη
2 Κων. Φουντιδάκης

3 Σπυρ. Ζαχαριουδάκης
Ο Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριά-
σεως και κάνοντας εισήγηση στο θέμα είπε ότι 
κατά τους θερινούς μήνες παρατηρείται μεγά
λο πρόβλημα ηχορύπανσης στο χωριό μας το ο
ποίο κατά μεγάλο μέρος οφείλεται στη δυνατή 
μουσική που παίζουν ακόμη και τις ώρες κοι
νής ησυχίας τα διάφορα καταστήματα (μπαρ- 
καφέ-κέντρα διασκέδασης κλπ.). Επειδή ούτως 
ή άλλως η παράταση της μουσικής πέρα του ω
ραρίου κοινής ησυχίας δεν επιτρέπεται στα 
μπαρ, σύμφωνα με την ΑΙΒ/8577/83 Υγειονομι
κή διάταξη και ο περιορισμός της ηχορύπαν
σης σε αυτή την περίπτωση εναπόκειται στην 
σωστή αστυνόμευση που πρέπει να επιδιώξου
με, περιορισμός της ηχορύπανσης σε αυτή την 
περίπτωση θα επιτευχθεί αν δεν δίνουμε άδειες 
λειτουργίας καταστήματος ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ
ΣΚΕΔΑΣΗΣ μέσα στο χωριό ούτε όπου υπάρ
χουν ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστική α
νάπτυξη.
Το ΚΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Να μην δοθεί καμία άδεια για λειτουργία ΚΕ
ΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ μέσα στο χωριό ούτε 
όπου υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες και 
τουριστική ανάπτυξη, αλλά μόνο σε απόσταση
4 (τεσσάρων) χιλιομέτρων και πλέον από την Α
γία Γαλήνη, όπου δεν θα δημιουργούν όχληση 
και ηχορύπανση στους επισκέπτες του χωριού 
που θέλουν να ησυχάσουν και να ξεκουραστούν 
τις νυχτερινές ώρες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80/96 
Ο Πρόεδρος 
I. ΒΕΡΓΑΔΗΣ 
Τα μέλη
ΖΑΧ. ΧΟΡΛΙΑΦΑΚΗΣ 
ΠΟΛ. ΚΑΡΑΛΗΣ 
I. ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ 
Η γραμματέας 
ΑΙΚ. ΤΣΟΥΠΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 
ΧΡΟΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/1996 

ΜΕΧΡΙ 31/12/96

ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 842.774 
ΑΠΟ ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ 179.000 
ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 119.200
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ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 89.884 

ΣΥΝΟΛΟ 1.230.858

ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΝΟ ΥΠ Ο ΛΟ ΙΠ Ο  ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ 1.586.545

ΣΥΝΟΛΟ 2.817.403

ΕΞΟΔΑ

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 376.570
ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 25.000
ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 123.780
ΓΙΑ ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
189.982
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 36.144 
ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ 35.400 
ΓΙΑ ΠΑΓΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 566.936 
ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
207.031

ΣΥΝΟΛΟ 1.560.843

ΥΠ Ο ΛΟ ΙΠ Ο  ΠΡΟ Σ ΕΞΙΣΩΣΗ 1.256.560
(ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ)

ΣΥΝΟΛΟ 2.817.403

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Μ. ΓΕΩΡΓ. ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Μ. ΕΜΜ. ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΒΕΡΓΑΔΙ4Σ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛ. ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ ΚΑΙΤΗ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΜΑΡΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜ. ΑΘΗΝΑ 2.000 
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 10.000 
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 20.000 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΚΑΡΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 5.000

ΕΥΑΓ. ΒΟΥΡΑΚΗτο^όοςΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΑΘΗΝA 5.000 
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗ Ε. ΕΡ. ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 10.000 
ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 15.000 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 3.000 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ I. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 3.000 
ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 15.000 
ΧΡΗΣΤΕΑ ΑΝΝΑ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΑΝΑΣΓ. Μ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ & ΤΌΥΛΑΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ 
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000
ΜΑΡΑΛΕΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓ ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΠΕΤΡΑΚΑΚΓΙ ΣΩΤ. ΕΛΕΝΗ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΧΗΣΙΟΜΚΓΕΚΩΝΝΟΧΓΗΣΙΌΣΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 3.000 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 2.000 
ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 20.000 
ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣI. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΠΈΛΟΣΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 10.000 
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΓΙΑΣΑΦΑΚΗΣ Δ. ΚΩΣΤΑΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
JACK ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΛΟΥΚΑΚΗ ΠΟΠΗ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΒΕΡΓΑΔΓΙ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 2.000 
ΓΙΑΣΑΦΑΚΗΣ Κ. ΔΗΜΓΙΤΡΗΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΚΑΡΑΛΛΗΣ ΠΟΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΔΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠ. ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 7.000 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΙΡ. ΓΕΩΡΠΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 10.000 
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΠΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ I. ΓΕΩΡΠΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ Ν. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ I. ΕΜΜ. ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 6.000 
ΠΑΣΑΦΑΚΗΣΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΦΟΥΝΤΊΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 10.000 
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 5.000 
ΚΑΚΕΠΗ ΑΘΗΝΑ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΣΠΙΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΚΑΝΔΗΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΘΑΝΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 10.000 
ΚΑΡΤΑΛΛΟΥ ΕΛΣΑ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΚΑΡΤΑΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑ 5.000 
ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 5.000 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 2.500
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ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ
ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 1996

Αφοί Νικολιδάκη 2 μπλούζες 
Μαραγκάκης Μιχάλης 2 κομμώσεις 
Τσέκα Ελένη 1 βάζο 
Βλαχάκης Σταύρος 1 τσαντάκι 
Μπαντινάκης Ιάκωβος 1 ασημένια εικόνα 
Καδιανάκης Γιώργος 1 δερμάτινη τσάντα 
Τριανταφυλλίδης Κώστας 1 ασημένια εικόνα 
Κασσωτάκης Αντώνης 1 ζευγάρι παπούτσια 
και 2 σαμπουάν
Μαμαλάκης Μιχάλης 1 γεύμα για 2 άτομα 
Ανώνυμος 1 φούστα
Μαργαρίτη Ελένη 1 ζευγάρι γυαλιά και 1 
κολιέ
Μπαρ Cactus 1 μπουκάλι Whisky (στο Cactus) 
Εστιατόριο ΖΕΦΥΡΟΣ 1 γεύμα για 2 άτομα 
Στοματάκη Βάσω “Midas” 1 χρυσό δακτυλίδι 
14 καρατίων
Mr Karamouzos 1 τραπέζι για 4 άτομα 
Λινοξυλάκης Κοσμάς 1 γεύμα για 2 άτομα 
Κουρτάκη Αλεξάνδρα Μπουτίκ Risko 1 
βερμούδα
Charlies Place 1 γεύμα για 4 άτομα 
Σφακιανάκης Μπάμπης “ONAR” γεύμα για 4 
άτομα
Ζεάκης Γιάννης “BOZOS” γεύμα για 2 άτομα 
Φωτάκης Γιώργος “ΤΟ ΣΤΕΚΙ” 2 μπουκάλια 
κρασί ΜΑΝΤΙΚΟ
Παπαδάκης Ιωάννης “TATSO ΜΟΝΤΟ”
γεύμα για 2 άτομα
Αυγουστάκη Γ, Ιωάννα 1 κούτα τσιγάρα 
COOPER
Κοτζάκης Γιώργος 2 ποτά σαμπάνιες 
Κοτζανάκης Χρηστός (ΑΛΥΚΕΣ) 2 σαμπάνιες 
Πετρακάκης Κυριάκος 1 γεύμα για 2 άτομα 
Φουντιδάκης Κώστας (Camping) 2 γεύματα 
για 2 άτομα
Τρουλλινός Κώστας 1 γεύμα για 2 άτομα
Χαριτάκης Γιώργος 1 βάζο από φυσητό γυαλί

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΩΡΟΝ

Βελουδάκης Γιώργος 2 πιάτα διακοσμητικά 
Βοσκάκης Νίκος 1 κεραμεικό 
Δανδουλάκη Μαρία 1 μπουκάλι Whisky 
Σιρακιανάκης Μιχάλης 1 τσάντα θαλάσσης 
Γζανάκης Γιώργος 100 κιλά καρπούζι 
Μανωλά Βούλα 1 πιάτο τοίχου 
Καμπουράκης Μανώλης 1 φουσκωτό βαρκάκι

Πατενχελάκης Λευτέρης 1 τελάρο γερμάδες, 1
τελάρο νεκταρίνια
Λουκάκη Πόπη 1 φαναράκι
Παπαδάκης Δημήτρης 1 παρεό
Καβάζης Θεόδωρος 1 παιχνίδι (φαντασκόπιο)
Μπιμπίρη Μαρία 1 εικόνα ασημένια
Σπυριδάκης Μιχάλης 1 τραπέζι για 2 άτομα
Ανδρεαδάκη Καλλιόπη 1 δερμάτινη τσάντα
Παπαδογιάννης Παύλος 1 ποτό
Bar Flora 1 Whisky
Candia Tours water sea για 2 άτομα
Τρουλλινός Ευθύμης 4 κιλά Μπριζόλες
Εμμανουήλ Κλεμβρότου Τρουλλινός 2 βάζα
μέλι 2,5 κιλά το ένα
Μπιμπιράκης Μιχάλης 1 επιτραπέζιο ρολόι 
Αφοί Μπριλάκη 1 ποτό λικέρ 
Alibi Bar 1 Vodka 
Ζαχαριουδάκης Γιάννης 1 Whisky 
Ξηρουδάκης Αντώνης 1 Whisky 
Pantheon 1 κρασί
Κύριλλος Στεφανάκης 1 βάζο και 2 τασάκια 
Χαριτάκης Πολύχρονης 2 κιβώτια κρασί 
Μανώλης και Αντώνης Ιερωνυμάκης 1 γεύμα 
για 2 άτομα

ΜΙΑ ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΙΔΕΑ

Η  λέξη τετραπέρατος σημαίνει έξυπνος. Η ε
τυμολογία της λέξεως όμως είναι άλλη. Ση

μαίνει αυτόν που έχει πάει στα 4 σημεία του ορί
ζοντα. Αυτόν που έχει ταξιδέψει στα τέσσερα πέ- 
ρατα της γης. Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο. Και 
μονόφθαλμος να’ ναι κάτι θα δει, κάποια ιδέα 
θα κλέψει. Οι πρωτοπόροι επιχειρηματίες επεν
δύουν λεφτά στο να ταξιδεύουν και να παίρνουν 
ιδέες.

Ο φίλος λοιπόν Παναγιώτης Γιασαφάκης, τα
ξιδεύοντας στο Γαλαξίδι, είδε ένα παλιό πετρό- 
κτιστο κτίριο. Του είχαν βγάλει τους σοβάδες 
και φαίνονταν οι πέτρες. Το είχαν δε ζώσει με 
γαλβανιζέ πλέγμα. Προφανώς να το σοβάτιζαν, 
έτσι θα’ ταν και πάλι γερό.

Θα χρησιμοποιούνταν για πολιτιστικές εκδη
λώσεις, για χορούς και για Συνεδριακό κέντρο. 
Δεν ξέρω, αν η ιδέα χρήζει περαιτέρω βελτιώσε- 
ως, κι αν θα μπορούσε κάτι παρόμοιο να γίνει 
και στο δικό μας παλιό σχολείο που είναι πετρό- 
κτιστο.

4/12/96
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 22/12/96 

ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΗΝ

Κα ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΖΟΠΑΝΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

οι κάτοικοι της Ay. Γαλήνης, τρέφουν
V-^βαθιά εκτίμηση και ευχαριστούν δημόσια 

τη Διευθύντρια Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων 
Κρήτης, την αρχαιολόγο και συγγραφέα κα Χρυ- 
σουλα Τζοπανάκη.

Ο ζήλος και το ενδιαφέρον που επέδειξε για 
την αναπαλαίωση του δημοτικού σχολείου είναι 
άξιος θαυμασμού.

Ως γνωστόν, το πετρόκτιστο κτίριο με τους 
φαρδιούς τοίχους θεμελιώθηκε, όπως γράφει και 
το σχετικό μάρμαρο, το 1928.

Μαρτυρίες μαθητών, γεννημένων το 1923 ανα
φέρουν ότι στις πρώτες τάξεις πήγαιναν σε ένα 
μικρό σχολείο και αργότερα μεταφέρθηκαν στο 
μεγάλο που στα μάτια τους φάνταζε θεόρατο. 
Μα και με τα σημερινά δεδομένα ακόμα, είναι έ
να μεγάλο κτίριο, που ήθελε πάρα πολύ κόπο 
και χρόνο για να κατασκευαστεί, αφού έπρεπε 
να κουβαληθούν και να κτιστούν μια μια και 
προσεκτικά η κάθε πέτρα.

Οι εργολάβοι της εποχής εκείνης, Τρουλλινός, 
Ευστ. Βεργαδής και Αρ. Βουλγαράκης, συνεργά- 
σθηκαν και οι τρεις για να ρίξουν την τσιμεντό- 
πλακα.

Πόσοι γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές, μηχανι
κοί, επαγγελματίες, δάσκαλοι, δεν έμαθαν εδώ 
τα πρώτα τους γράμματα. Και πόσες αναμνήσεις 
δεν ξυπνούν από τα μαθητικά χρόνια, όταν αντι
κρίζουν, τον πρώτο ναό της γνώσης.

Εκεί μέσα φυλάσσονταν τα όνειρα κι οι ελπί
δες τόσων γενιών, για να κατακτήσουν ένα κό
σμο καλύτερο. Ο πανδαμάτορας όμως χρόνος, 
που τρώει ακόμα και σίδερα, οι γερμανικές οβί
δες του 2ου παγκόσμιου πολέμου του τρύπησαν 
τη στέγη και μερικοί σεισμοί, δημιούργησαν ρα- 
γίσματα. Ευτυχώς όμως, ήταν μόνο στους σοβά
δες. Πριν λίγα χρόνια, η χρήση του σχολείου ε- 
γκαταλείφθηκε και μεταφέρθηκε, σε διπλανά 
λυόμενα κτίρια.

Έτσι το παλιό κτίριο, έμενε παραπονούμενο. 
Πονούσε η ψυχή του, που δεν το φροντίζαμε. Αν 
είχε φωνή θα έλεγε: “Πόσο σας πρόσεχα, από τη 
βροχή και το κρύο, σαν είσαστε παιδιά για να 
μάθετε γράμματα. Μην με εγκαταλείπετε τώρα”.

Και πράγματι, βρέθηκε μια εξαίρετη γυναίκα

και επιστήμονας, με βαθιά καλλιέργεια και 
κουλτούρα και άκουσε τη φωνή του σχολείου και 
τη συγκίνησε και έδειξε το πραγματικό ενδιαφέ
ρον και τη στοργή της.

Αυτή είναι η κα Χρυσούλα Τζοπανάκη, που α
πό τη θέση της Διευθύντριας έβγαλε ένα σημα
ντικό χρηματικό κονδύλι. Και ήδη έχει γίνει πά
νω από την τσιμεντόπλακα, κεραμοσκεπή. Και 
τα έργα συνεχίζουν.

Να γιατί η κα Τζοπανάκη αξίζει δίκαια να α
πολαμβάνει την αγάπη μας.

ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 22/12/96 
ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΪΩΡΓΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 

ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ 
ΜΕΙΩΣΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ 

ΝΑΥΛΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΠΛΟΙΑ Τ Η Σ  
ΚΡΗΤΗΣ

Τ α ντοκουμέντα για τη τιμή των ακριβών ει
σιτηρίων. Οι Ναυτιλιακές εταιρείες Κρή

της (λαϊκής βάσης) μονοπωλιακά λειτουργούν 
στις γραμμές Πειραιά - Κρήτης και έχουν δια
μορφώσει τιμοκαταλόγους για τα εισιτήρια επι
βατών και για τα αυτοκίνητα, που είναι δυσβά
στακτες για τον πολύ κόσμο (τους οικογενειάρ
χες, συνταξιούχους, χαμηλόμισθους κλπ.). 
Αντίθετα στις γραμμές της Ιταλίας όπου έχουν 
και τα πολυετή πλοία (που έγιναν από το υστέ
ρημα του λαού της Κρήτης - μια και έχουν το 
μονοπώλιο στη Κρήτη) παρουσιάζεται το φαι
νόμενο, να είναι φτηνότερα στην ουσία τα εισι
τήρια επιβατών και των αυτοκινήτων.
Τρεις φορές μεγαλύτερη είναι η απόσταση 
στην Ιταλία και φυσικά το κόστος του κάθε τα
ξιδιού θα έπρεπε να είναι τρεις φορές μεγαλύ
τερο σε σχέση με αυτό της Κρήτης. Ό μως εκεί 
που υφίσταται ανταγωνισμός κάνουν προσφο
ρές - εκπτώσεις στις τιμές 30% στα εισιτήρια ε
πιστροφής και ακόμα 10% στα εισιτήρια της 
Κρήτης για να δελεάσουν τον κόσμο. Άρα ό
ποιος ταξιδεύει για Ιταλία έχει μόνο αυτός έκ
πτωση στα εισιτήρια της Κρήτης και για το αυ
τοκίνητο.
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ - 
ΠΟΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟ ΓΝΩ ΡΙΖΕΙ;

^ Τ 7 να στοιχείο ακόμα που είναι απαραίτητο 
1  jvα προσεχθεί από όλους, αφορά την απί

στευτη μορφή που έχουν διαμορφώσει οι Ναυτι
λιακές Εταιρείες σε ότι αφορά τις θέσεις - κα
μπίνες κ.λ.π. Έχουν λοιπόν δημιουργήσει θέσεις 
(παγκόσμια πρωτοτυπία είναι αυτό): 
α. V.I.P. και Lux
β. Α" εξωτερική 2 (δίκλινη) - Α" εξωτερική 3 
(τρίκλινη)
γ. Α" εξωτερική 4 (τετράκλινη) - Α" εσωτερική 2 
(δίκλινη) - Α" εσωτερική 3 (τρίκλινη) 
δ. Α' εσωτερική 4 (τετράκλινη) 
ε. Β" 2 - Β" 3 - Β" 4 
ζ. Οικονομική θέση - F  θέση 
Ποιος στ’ αλήθεια Κρητικός γνωρίζει όλο αυτό 
το σταυρόλεξο το οποίο τα τελευταία χρόνια δη
μιούργησαν οι Ναυτιλιακές εταιρείες Κρήτης 
και μάλιστα ως εταιρείες Λαϊκής Βάσης;
Ένα ακόμα ερώτημα υπάρχει κι αυτό αφορά και 
το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, αφού πολ
λοί Κρητικοί διερωτώνται αν πράγματι σε ορι
σμένα πλοία ο μικρός χώρος της λεγόμενης Α" 
θέσης ανταποκρίνεται στην αναγκαία ποιότητα 
υπηρεσιών για τον τουρισμό και αν μπορεί να 
θεωρείται (η πανάκριβη Α" θέση - δίκλινη) ικα
νοποιητική, αφού ο χώρος είναι τόσο μικρός και 
το ένα κρεβάτι είναι πάνω στο άλλο, που θα πρέ
πει να είσαι νέος ή αθλητής για να μπορέσεις να 
ανέβεις και παράλληλα αυτό έχει και κινδύνους.

ANEK LINES
1. Ρέθυμνο 2. Κάντια 3. Κρήτη 4. Άπτερα 5. Λισ- 
σός 6. Λατώ 7. Βενιζέλος 8. Τάλως 9+10 Δύο νέ
α πλοία το Κρήτη I & Κρήτη II

ΜΙΝΟΑΝ LINES
1. Δαίδαλος 2. Φαιστός 3. Κνωσός 4. Ερωτόκρι- 
τος 5. Κινγκ Μίνως 6. Αριάδνη 7. Ελ Γκρέκο 8. 
Φαίδρα 9. Αρετούσα 10. Καζαντζάκης 11. Ro/Ro 
Αγία Γαλήνη 12. Νέο πλοίο "Ικαρος (High Speed 
Ferry)
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ
1. Catamaran Νέαρχος 2. Αρκάδι 3. Πρέβελη

Για τη L.A.N.E. (Λασιθιώτικη Ανώνυμη Εταιρεί
α) που έχει το πλοίο Βιτσέντζος Κορνάρος, που 
εκτελεί δρομολόγια Πειραιά - Μήλο - Άγιο Νικό
λαο - Σητεΐα, δεν έχουμε αναλυτικά στοιχεία.

ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΑΪΚΗΣ
Β Α Σ Η Σ - Σ Υ Ν Ο Λ ΙΚ Α  ΕΣΟ ΔΑ

1993
ΑΝΕΚ................... ...19.923.000.000
ΜΙΝΩΙΚΕΣ.......
1994

....25.387.000.000

ΑΝΕΚ................... ...21.403.000.000
ΜΙΝΩΙΚΕΣ....... ....28.814.000.000
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ
1995

......1.996.000.000

ΑΝΕΚ................... ...19.609.000.000
ΜΙΝΩΙΚΕΣ....... ....25.585.000.000
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ......2.743.000.000

Τ Α  Κ Ε Ρ Δ Η  Τ Ω Ν  Ν Α Υ Τ ΙΛ ΙΑ Κ Ω Ν  
Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΩ Ν

Κ Ρ Η Τ Η Σ  Λ Α ΪΚ Η Σ  Β Α ΣΗ Σ

1993
ΑΝΕΚ................... ....4.048.000.000
ΜΙΝΩΙΚΕΣ.............6.769.000.000
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ.
1994

.......290.000.000

ΑΝΕΚ................... ....4.523.000.000
ΜΙΝΩΙΚΕΣ........ .... 8.076.000.000
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ.
1994

.......356.000.000

ΑΝΕΚ................... ....2.831.000.000
ΜΙΝΩΙΚΕΣ........ .... 5.106.000.000
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ. ....... 177.000.000

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 1993=1995: 
32.100.000.000 ΔΡΧ.!!!

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
Τα στοιχεία του λειτουργικού κόστους των κα

ραβιών (έτους 1993) όπου παρουσιάζεται - απο- 
τυπώνεται ανάγλυφα η εικόνα της πραγματικό
τητας:
Γραμμή Ηράκλειο - Πειραιά - Ηράκλειο, κό
στος λειτουργικό.... ......................7.896.000 δρχ.
Γραμμή Πάτρα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Α
γκώνα - Πάτρα, κόστος........ .....24.760.000 δρχ.

Τρεις φορές και κάτι είναι μεγαλύτερο το λει
τουργικό κόστος για Ιταλία, άρα θα έπρεπε να 
είναι και τρεις φορές μεγαλύτερη η τιμή, σε σχέ
ση με τις τιμές των εισιτηρίων επιβατών - αυτο
κινήτων της Κρήτης.
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Τ ΙΜ Η  Ε ΙΣ ΙΤ Η Ρ ΙΩ Ν  Ε Π ΙΒ Α Τ Ω Ν  
(Η ΡΑ Κ Λ ΕΙΟ  - Π Ε ΙΡΑ ΙΑ )

LUX
Α Ν Ε Κ .............................17.988
Μ ΙΝ Ω ΙΚ Ε Σ ................. 19.900

Αεξ2-Αεξ3
Α Ν Ε Κ .............................14.982
Μ ΙΝ Ω ΙΚ Ε Σ ................. 15.400
Αεξ4-Αεσ2-Αεσ3
Α Ν Ε Κ .............................10.968
Μ ΙΝ Ω ΙΚ Ε Σ ................. 11.400

Αεσ4
Α Ν Ε Κ ...............................9.870
Μ ΙΝ Ω ΙΚ Ε Σ ................... 9.900

Β2-Β3-Β4
Α Ν Ε Κ ...............................8.373
Μ ΙΝ Ω ΙΚ Ε Σ ................... 8.400

Οικονομ.
Α Ν Ε Κ ...............................5.879
Μ ΙΝ Ω ΙΚ Ε Σ ................... 5.850

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ ΙΜ Η Σ  Ε ΙΣ ΙΤ Η Ρ ΙΩ Ν  
ΓΙΑ Τ Α  Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Α  

(Η ΡΑ Κ Λ Ε ΙΟ  - Π Ε ΙΡΑ ΙΑ )

Μέχρι 4,25 μέτρα...........17.900
Πάνω από 4,25 μέτρα...23.650 
Φορτηγάκι επ α γγε\μ .... 33.500-37.500

Οι τιμές ατις γραμμές που έχουν για την Ιταλία 
η ΑΝΕΚ και οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ παρουσιάζουν τα ε
ξής καταπληκτικά και απίστευτα: 
α. Μόνο για την Ιταλία παρέχουν έκπτωση επι
στροφής 30% και επί πλέον ειδική έκπτωση στα 
δρομολόγια εσωτερικού 10%. 
β. Το αυτοκίνητο για να πάει στην Ιταλία - Α
γκώνα (που η απόσταση είναι 3 φορές μεγαλύτε
ρη από την Κρήτη) στοιχίζει 15.700 δρχ. και η ε
πιστροφή του, Αγκώνα - Πάτρα κάνει μόνο
11.000 δρχ.Π!
γ. Το εντυπωσιακό, η τιμή του αυτοκινήτου Η 
γουμενίτσα - Κέρκυρα - Μπρΐντεζι είναι 7.000 
δρχ. και η επιστροφή του 4.900δρχ.Π! 
δ. Συνολικά κέρδη των Ναυτιλιακών Εταιρειών 
Κρήτης (λαϊκής βάσης) ανήλθαν για τα έτη 
1993-1994-1995 στο ποσό των 32,1 δισεκατομ
μυρίων! !!

Τ ΙΜ Η  Ε ΙΣ ΙΤ Η Ρ ΙΩ Ν  Ε Π ΙΒ Α Τ Ω Ν  
(Χ Α Ν ΙΑ  - Π Ε ΙΡΑ ΙΑ )

Α Ν Ε Κ
LU X..................................16.789
Αεξ2-Αεξ3.......................14.009
Αεξ4-Αεσ2-Αεσ3........... 10.465
Αεσ4................................... 8.805
Β2-Β3-Β4.......................... 7.501
Οικονομ............................ 5.112

Τ ΙΜ Η  Ε ΙΣ ΙΤ Η Ρ ΙΩ Ν  Ε Π ΙΒ Α Τ Ω Ν  
(ΡΕΘ Υ Μ Ν Ο  - Π Ε ΙΡΑ ΙΑ )

ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ
V.I.P..................................24.000
LUX.................................. 20.000
ΕξΑ2................................. 15.000
Εξ Α4-ΕσΑΑ2 -ΑΑ3........ 11.200
ΕσΑΑ4............................... 9.500
ΕσΒ4(Αρκάδι)................. 8.200
Γ' θέση...............................5.900

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

Τ ο καλοκαίρι δούλευε στο φαρμακείο της Αγ.
Γαλήνης μια υπάλληλος ονόματι Βούλα Κα- 

τσαφαρέα. Είχε κάνει 6 χρόνια φυλακή, γιατί με 
μια καραμπίνα και ένα περίστροφο είχε σκοτώ
σει τους γονείς της. Μάταια φώναζε πώς είναι α
θώα. Οι δικαστές με τα στοιχεία που είχαν απε- 
φάνθησαν ότι είναι ένοχη. Χθες όμως συνελή- 
φθη μια εταιρεία δολοφόνων, οι οποίοι ομολό
γησαν ότι μεταξύ των άλλων θυμάτων είχαν σκο
τώσει και τους γονείς της ανωτέρω κοπελιάς.

Ο υπουργός δικαιοσύνης κος Γιαννόπουλος, 
βγήκε στην τηλεόραση και ζήτησε δημόσια συ
γνώμη. Είπε μάλιστα ότι η κοπέλα μπορεί να κά
νει και μήνυση εναντίον του δημοσίου, για ηθική 
βλάβη.

Άραγε θα έχει τύψεις συνειδήσεως, ο δικαστής 
που την καταδίκασε; Μέσα στον πόνο της δολο
φονίας των γονιών της, είχε και τον μεγαλύτερο
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να πλανηθεί το δικαστήριο ότι αυτή ήταν ο φο
νιάς.

Στα δικαστικά χρονικά, έχουν καταδικασθεί 
άνθρωποι σε θάνατο και εκ των υστέρων, όταν 
είναι πλέον αργά αποδείχθηκε ότι ήταν αθώοι.

Πράγματι το έργο του δικαστή είναι δύσκολο, 
απαιτεί γερά αντανακλαστικά, σκληρό βασάνι
σμά της σκέψης.

Η απόφασή του κρίνει μια ζωή. Κι όταν υπάρ
χει, έστω και κάποια αμφιβολία, είναι προτιμό
τερο να αθωώνονται 99 ένοχοι, παρά να δικάζε
ται ένας αθώος. Γι’ αυτό πολλές φορές ακούμε 
στα δικαστήρια “αθώος λόγω αμφιβολιών”.

ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ 5/12/96

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΑΡ„ ΓΑΛΗΝΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Π ριν 3 ημέρες, κάποιοι γνωστοί μου, με πή
ραν τηλέφωνο από την τουριστική Κέρκυ

ρα. Με ρωτούσαν αν πράγματι η θερμοκρασία 
είναι υψηλή αυτή την εποχή (χειμώνας). Τους α
πάντησα καταφατικά. Είχαν ακούσει στο ραδιό
φωνο ανταπόκριση του προέδρου κου Βεργαδή, 
ο οποίος λέγοντας την αλήθεια, είπε ότι η Αγία 
Γαλήνη, έχει το καλύτερο κλίμα όχι μόνο της Ελ
λάδας μα και αυτής της Κρήτης.

Και πράγματι, ενώ πολλές φορές τα βόρεια και 
τα ορεινά έχουν βροχές και χιόνια, εδώ επικρα
τεί λιακάδα. Στα 15 χρόνια που βρίσκομαι εδώ, 
μια μόνο φορά είδα τουφίτσες χιονιού, οι οποίες 
όμως έλιωναν γρήγορα. Εκτός από χειμερινό 
τουρισμό ή Συνεδριακό τουρισμό, αν υπήρχε μια 
κατάλληλα οργανωμένη αίθουσα, θα’ ταν και ι
δανικός τόπος για κάποιο γηροκομείο, όπως μου 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.

Άλλωστε υπάρχουν ήδη Ευρωπαίοι συνταξιού
χοι που ξεχειμωνιάζουν στην Αγ. Γαλήνη.

ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ 6/12/96

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Την πρώτη του Δεκέμβρη στο Πνευματικό 
Κέντρο Σπηλιού, ο σεβασμιότατος είχε προ

σκεκλημένο τον Αστυνομικό Διευθυντή Ρεθύ- 
μνης κο Καραβιώτη.

Θέμα της ομιλίας του ήταν η απειλή της αφα- 
νίσεως της κοινωνίας μας από τα ναρκωτικά. Ό 
λα ξεκινούν από την περιέργεια.

Ό ταν γίνει η αρχή, έρχεται η εξάρτηση, έρχε
ται το μαρτύριο και μπορεί να έλθει ο αργός θά
νατος ή ο θάνατος.

Η σκάλα του μαρτυρίου αρχινά από το όπιο, το 
χασίς, την κοκαΐνη, το LSD μέχρι το νεοφερμέ- 
νο, έκσταση.

Τα σωματικά προβλήματα, με την χρήση των 
ναρκωτικών ξεκινούν από απλές ζαλάδες, βρογ
χίτιδες, εμφυσήματα μέχρι καρκίνο.

Τα ψυχολογικά ξεκινούν από απλή μείωση της 
μνήμης, άγχος, κατάθλιψη μέχρι αντιδράσεις 
πανικού, καχυποψίας, φυγοπονίας.

Η σωματική απεξάρτηση δεν μπορεί να φέρει 
οριστικά αποτελέσματα αν δεν συνοδεύεται από 
την ψυχολογική υποστήριξη.

Σ’ αυτό το σημείο ο άξιος ποιμενάρχης μας πα
ρατήρησε ότι η εκκλησία, μπορεί και θέλει να 
προσφέρει την ψυχολογική υποστήριξη στους 
πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Οι στατιστικές δείχνουν, ότι παιδιά που βρί
σκονται κοντά στην εκκλησία, έχουν μηδαμινές 
πιθανότητες να προσβληθούν από τη μάστιγα 
των ναρκωτικών.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ
Η μεγάλη μάχη θα πρέπει να δοθεί στην πρό- 

ληψη, άρα στην ενημέρωση των παιδιών. Γιατί 
οι έμποροι ναρκωτικών χτυπούν εκεί, χτυπούν 
στο ζυμάρι της ζωής. Όταν χαθούν αξίες και ι
δανικά, τότε η μάχη της ζωής χάνεται. Οι φορείς 
κοινωνικοποίησης θα πρέπει να δυναμώνουν α
φού αποτελούν πηγή εξανθρωπισμού.

Ο σεβασμιότατος έκανε έκκληση στους παρευ- 
ρισκόμενους, να γίνουν ιεραπόστολοι. Ιεραπό
στολοι υπέρ της ζωής και κατά των ναρκωτικών. 
Ο κάθε γονιός έχει ιερή υποχρέωση να εξηγήσει 
στα παιδιά του, τα επακόλουθα των “ψεύτικων 
παράδεισων” και που τα οδηγούνε στη μαύρη 
κόλαση του στερητικού συνδρόμου.

Ας γίνει αγώνας να μην περάσει η λαθεμένη α
ντίληψη ότι:

“το χασίς είναι χορταράκι του Θεού”. Ο Δε
σπότης ζητά τη συνδρομή όλων μας. Είναι δικό 
μας καλό, καλό των παιδιών μας να μην του την 
αρνηθούμε. Ας αποτελέσουν οι γραμμές αυτές, 
αφετηρία αφύπνισης και αγώνα στο χωριό μας 
κατά των ναρκωτικών. Σίγουρα κάποια ωφέλεια 
θα υπάρξει.

1/12/96
ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ
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ΑΣ ΤΟΥΣ ΜΙΜΗΘΟΥΜΕ
Στην Λοχριά σταμάτησαν το τσιγάρο. Φέτος 

τον Αύγουστο, έγινε μεγάλος ντόρος στις ε
φημερίδες, για τη γειτονική μας Λοχριά. Ολοσέ
λιδα ρεπορτάζ έκαναν πανελλήνια γνωστό το ο
ρεινό αυτό χωριουδάκι του Ψηλορείτη.

Ο λόγος ήταν πολύ απλός μα και επίσης πολύ 
σημαντικός.

Απλά η πλειοψηφία των χωριανών απεφάσι- 
σαν να ΚΟΨΟΥΝ το τσιγάρο.

Η δική μας ευχή είναι όχι να το κόψουν, αλλά 
να μην το ξαναρχίσουν. Αυτή τους η ενέργεια ας 
ελπίσουμε να βρει και άλλους μιμητές.

“Επιλέξαμε την υγεία παρά το θάνατο” δήλω
σαν στο “Έθνος”.

Εμείς στο επόμενο τεύχος θα σας πούμε αν λέ
νε αλήθεια.

14/11/96
ΦΑΝΙ-ΙΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

ΦΟΥΡΤΟΥΝΙΑΣΜΕΝΗ 
ΑΓ. Γ Α Λ Η Ν Η

■

ν
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Όχι δεν είναι ψωτιά ούτε καπνός, ούτε θεριό
που κείτονταν στη θάλασσα.

Είναι τ’ αφρισμένα κύματα σε μια φουρτούνα

Η Αγία Γαλήνη και τις 2 φορές το χρόνο που 
έχει φουρτούνα πάλι είναι όμορφη.

Τα πελώρια κύματα χτυπούν τον λιμενοβραχί
ονα και τα αφρισμένα νερά πετιούνται μεσού
ρανα, συνθέτοντας έτσι έναν υπέροχο πίνακα 
ζωγραφικής. Και η φουρτούνα ακόμα είναι κα
λή και ωφέλιμη αφού καθαρίζει τα λιμνάζοντα 
ύδατα, μα και τον πάτο της θάλασσας από τα 
κάθε είδους φυτά και φύκια, πού τόσο δυσκο
λεύουν τους ψαράδες.

Μέσα στο λιμάνι με τον καινούργιο μόλο δεν 
υπάρχει πια πρόβλημα σοβαρό. Βλέποντας την
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φουρτούνα, η φαντασία σου σε οδηγεί σ’ ένα 
μακρινό χειμωνιάτικο απόγευμα του 450 μ.Χ. 
όταν ένα πλοιάριο κινδύνευε να πνιγεί σ’ αυτό ε
δώ το μέρος.

Είχε μέσα την Αυτοκράτειρα Ευδοκία του Βυ
ζαντίου, η οποία πήγαινε για το Ισραήλ. Με την 
προσευχή της η θάλασσα γαλήνεψε, έτσι βγήκε 
έξω και για να ευχαριστήσει τον Θεό έκτισε την 
Παναγία (Αγ. Γαλήνη) όπου σήμερα είναι το νε
κροταφείο.

Έ χει παρατηρηθεί ότι όταν επικρατούν μερι
κοί ισχυροί βοριάδες στη Βόρειο Κρήτη, τότε έ
χουμε νότιους ανέμους στο Λιβυκό που δη
μιουργούν τις ολιγοήμερες μα μεγάλες φουρ- 
τούνες^Ο φακός του Μιχάλη Μιχελιδάκη απο
θανάτισε μια τέτοια φουρτούνα το 1995, δεν εί
ναι όμως η μεγαλύτερη που εγώ προσωπικά έ
χω δει.

Αγ. Γαλήνη 22/11/96 
ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

A Τ Λ Α Ν Τ A 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96

Η  Ελλάδα δεν μπόρεσε να πάρει την Ολυ
μπιάδα του 1996, οι Έλληνες αθλητές ό

μως, έφεραν από την Ατλάντα τόσα πολλά με
τάλλια, που δεν τα έχομε πάρει, σ’ όλα αυτά τα 
100 χρόνια, δηλ. από το 1896 όταν πρωτοέγι- 
ναν οι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Α
θήνα.

Σήμερα θυμόμαστε τον πρώτο Ολυμπιονίκη 
στο Μαραθώνιο του 1896. Ή ταν ο Σπύρος Λού- 
ης. Είναι ακριβώς 100 χρόνια από τότε. Μετά 
από 100 χρόνια πόσοι θα θυμούνται άραγε κά
ποιον Πύρο Δήμα, Ακάκιο Καχιασβίλι που σή



κωσαν τα περισσότερα χαλά στον κόσμο και 
πήραν χρυσά μετάλλια; Πόσοι θα θυμούνται 
κάποιον νέο με λαστιχένιο σώμα που νικούσε 
τη βαρύτητα και μάγευε τα μάτια με την ακρί
βεια των ασκήσεων γυμναστικής; Γιάννης Με- 
λισανίδης, το όνομά του, χρυσός ολυμπιονίκης 
κι αυτός. Ό πω ς και ο Νίκος Κακλαμανάκης 
πρώτος στην ιστιοπλοΐα. “Νόμιζα ότι οι ιστιο
πλόοι είναι μόνοι τους. Ακούνε μόνο τον άνεμο 
και τα κύματα. Η καρδιά μου κτυπά δυνατά”. 
Άκουγε όμως τα χιλιάδες χειροκροτήματα Ελ
λήνων στο Καλλιμάρμαρο. Η Νίκη Μπακο- 
γιάννη δεύτερη στο ύψος σ’ όλο τον κόσμο.

Πήραμε κι άλλα, αργυρά στην άρση βαρών, 
με τους Βαλέριο Λεωνίδη και Λεωνίδα Σαμπά- 
νη. Διακριθήκαμε και στα ομαδικά Βόλεϋ - 
Μπάσκετ (ο Π. Γιαννάκης ευτύχησε να παίξει 
και να διακριθεί σ’ όλους τους θεσμούς).

Έτσι στις 6 Αυγούστου 1996 έγινε η υποδοχή 
των ηρώων. Από το αεροδρόμιο έως το Καλλι
μάρμαρο ο κόσμος επεφυμούσε. Ανεπανάλη
πτες στιγμές. Στιγμές που ο κάθε άνθρωπος θα 
ήθελε να είχε την τύχη να ζήσει. Στιγμές που 
δεν αλλάζονται με κανένα χρηματικό αντίτιμο.

Το Παναθηναϊκό Στάδιο γέμισε ασφυκτικά
10.000 κόσμο. Έδωσαν το βροντερό “παρών” 
τιμώντας τα παιδιά που τον έκαναν να δακρύ
σει από χαρά και υπερηφάνεια. Οι Ολυμπιονί- 
κες μας μπήκαν στο στάδιο κρατώντας την γα
λανόλευκη, ενώ κοίταζαν δακρυσμένοι. Κατευ- 
θύνθηκαν προς την ειδική εξέδρα, όπου πήραν 
τη θέση τους. Λόγους εκφώνησαν ο πρωθυ
πουργός κος Σημίτης, ο Δήμαρχος Αθήνας κος 
Αβραμόπουλος, ο σεβ. Ιάκωβος και άλλοι.

Ο κόσμος χειροκρότησε και τη Βούλα Πα- 
τουλίδου. Τέσσερα χρόνια πριν “τα τείχη είχαν 
πέσει” για εκείνη, όταν γύρισε από τη Βαρκε
λώνη με ένα χρυσό μετάλλιο (στα 100 μέτρα ή
ταν ολυμπιονίκης).

Η ολυμπιάδα του 1996 δεν ξεχνιέται με τίπο
τε. Έ να ολόκληρο έθνος, το ελληνικό, ένοιωσε 
υπερηφάνεια. Το “για την Ελλάδα ρε γαμώτο” 
της Βούλας, ξύπνησε την αδάμαστη ελληνική 
ψυχή, κι έφερε τόσα μετάλλια.

Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα μετάλλια θα φέρουν 
κι άλλα στο μέλλον. Έτσι θα ξαναζήσουμε τέ
τοιες ανεπανάληπτες στιγμές.

28/11/96
ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

ΜΙΑ ΕΞΕΧΟΥΣΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Η  Διεύθυνση τον Περιοδικού αποφάσισε σε κάθε 
τεύχος, να παρουσιάζει κατόπιν συνεντεύξεις μια ε- 
ξέχουσα προσωπικότητα του χωριού μας. Μ ε τη βο
ήθεια τον Θεού το χωριό μας έχει πάρα πολλά παι
διά που διέπρεψαν σε πολλές και ανώτερες επιστή
μες.
Σήμερα παρουσιάζουμε τον Πρύτανη της Σχολής 
Καλών Τεχνών της Αθήνας, Γιάννη Παπαδάκη του 
Νικολάου.

ΛΙΓΑ ΛΟΠΑ ΠΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ 

ΙΊΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Γεννήθηκε στις 27 Αυγούστου 1934 στην Αγί
α Γαλήνη Κρήτης.

Πρώτος επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις 
για το εργαστήριο της Χαρακτικής της Ανωτά- 
της Σχολής Καλών Τεχνών, σπουδάζει 5 χρόνια 
με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υπο
τροφιών με δασκάλους τους Μόραλη, Κεφαλ- 
ληνό και Γραμματόπουλο.

Παίρνει το Δίπλωμά του με διακρίσεις. 
Πρώτος στις εξετάσεις του Ιδρύματος Κρατι

κών Υποτροφιών για μετεκπαίδευση στο εξωτε
ρικό. Παρακολουθεί μαθήματα στην Ecole des 
Beaux-Arts στο Παρίσι με Καθηγητή τον R. 
Cami.

Τον Νοέμβριο του 1961 εξελέγη βοηθός στο 
Εργαστήριο της Καλλιτεχνικής Τυπογραφίας 
και Τέχνης του βιβλίου της Σχολής Καλών Τ ε
χνών της Αθήνας και συγχρόνως ασκούσε κα
θήκοντα επιμελητή στο Εργαστήριο της Χαρα
κτικής. Το Μάρτιο του 1967 εκλέγετο Έ φορος 
για τη διδασκαλία της Καλλιτεχνικής Τυπογρα
φίας και Τέχνης του βιβλίου - που μέχρι τότε 
δίδασκε ο Καθηγητής Γραμματόπουλος - και 
διδάσκει σ’ αυτό μέχρι το 1982.

Το 1982 εκλέγεται από τη Σύγκλητο της Σχο
λής Λέκτορας στον Τομέα της Χαρακτικής και 
το 1983 μονιμοποιείται από τη Γενική Συνέλευ
ση του Ιδρύματος. Το 1984 εκλέγεται Επΐκου-
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ρος Καθηγητής και τον Ιούνιο του 1987 Ανα
πληρωτής Καθηγητής.

Το 1991 εκλέγεται τακτικός Καθηγητής. Από 
το 1991 είναι Διευθυντής του Τομέα της Χαρα
κτικής και Διευθυντής του Α' Εργαστηρίου Χα
ρακτικής. Επίσης από το 1991 εκλέγεται Αντι- 
πρΰτανης της Σχολής και από τον Σεπτέμβριο 
του 1995 είναι εκλεγμένος Πρύτανης του Ιδρύ
ματος.

Η καλλιτεχνική δραστηριότητα του έχει αρχί
σει από τα φοιτητικά χρόνια. Μέχρι σήμερα 
πραγματοποίησε ατομικές εκθέσεις και συμμε
τείχε σε πολλές επίσημες Διεθνείς Biennale και 
ομαδικές εκθέτοντας έργα του Ζωγραφικής, 
Χαρακτικής και Σχεδίου.

Κυριότερες εκθέσεις είναι: Ατομική στη Ρώ
μη, ατομική στη Μαζεράτα, στη Θεσσαλονίκη 
και 3 ατομικές στην Αθήνα.

Συμμετοχή σε εκθέσεις στην Αθήνα στις Γκα- 
λερί Σαρλά, Ζυγός, Νέες Μορφές, Αργώ, Καρα- 
τζά, Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων, Ελ- 
ληνοαμερικανική Ένωση, Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Αθηναίων, Κολέγιο Αθηνών και σε επτά 
Πανελλήνιες στο Ζάπ-πειο Μέγαρο Αθηνών.

Επίσης σε εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη, Ηρά
κλειο, Χανιά, Καστέλλι Ροδοπου, Ρόδο, Μυτι
λήνη, Λευκάδα, Ιωάννινα κ.κ.

Έχει παρουσιάσει δουλειά του: Στο Παρίσι, 
στις Βρυξέλλες, στο Βουκουρέστι, στην Αμβέρ
σα, στις ΗΠΑ, στο Μπουένος Άϊρες, στη Γενεύ
η, στο Αρέτζο, στο Παλέρμο, στο Λονδίνο, στη 
Λισσαβώνα, στο Εδιμβούργο, στη Λευκωσία, 
στο Χαρτούμ, στο Βελιγράδι, στη Μπρατισλά- 
βα, Βαρσοβία κλπ.

Έ χει επίσης λάβει μέρος σε μεγάλες Διεθνείς 
και Biennale όπως στην V Διεθνή της Λου- 
μπλιάνας, VI Διεθνή στο Μουσείο Καλών Τε
χνών και Ιστορίας Τέχνης στη Γενεύη, στην IX 
Διεθνή του Λουγκάνο, στην V III Διεθνή 
Biennale του Sao Paolo, στην VI Μεσογειακών 
χωρών στην Αλεξάνδρεια, στην V Διεθνή 
Biennale του Τόκιο, στην I και II Διεθνή 
Biennale του Μπουένος Άϊρες, στην I και IX 
Διεθνή Biennale της Λιέγης, στην III Διεθνή 
Biennale της Φλωρεντίας, V Διεθνή Biennale 
Κρακοβίας, VI Διεθνή Biennale Χαρακτικής 
στη Βάρνα και στην 35η Διεθνή Biennale της 
Βενετίας αντιπροσώπευσε την Ελλάδα με έργα 
του Χαρακτικής.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών

Τεχνών Ελλάδας και εκλεγμένος Αντιπρόεδρος 
από το 1984-1988.

Έ χει διατελέσει μέλος και Πρόεδρος της Επι
τροπής Εικαστικών του Υπουργείου Πολιτι
σμού και πολλών επιτροπών αγοράς έργων, ε
πιλογής και βράβευσης καλλιτεχνικών έργων.

Από το 1967 μέχρι και σήμερα μέλος επιτρο
πών στο Τδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τις 
υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πνευ
ματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων και 
Πρόεδρος της εικαστικής επιτροπής του Δή
μου.

Επίσης επί 4 έτη - μέχρι το 1991 - Πρόεδρος 
της Ελεγκτικής Επιτροπής για την αναγνώριση 
τίτλων του εξωτερικού στο ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Είναι 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του “Κέ
ντρου Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας Ρε- 
θύμνου” και μέλος της καλλιτεχνικής επιτρο
πής της Βουλής των Ελλήνων.

Έ χει τιμηθεί με Κ  Βραβείο Πανελλήνιων 
Διαγωνισμών Χαρακτικής και Σχεδίου και 3 
μεταλλίων από τις εκθέσεις του εξωτερικού.

Έ ργα του βρίσκονται σε διάφορες Πινακοθή
κες και Μουσεία όπως: Στο Μουσείο Μοντέρ
νας Τέχνης του Σάο Πάολο, του Πανεπιστημί
ου Καίμπριτζ, Όρεγκον, Ντητρόιτ και Σικάγου. 
Στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων, Εθνι
κή Πινακοθήκη Ρώμης, Εθνική Πινακοθήκη 
Ελλάδας, Δημοτική Πινακοθήκη Αθηναίων, 
Ρόδου, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, στις Συλλογές 
των Υπουργών Παιδείας, Πολιτισμού, Ιδρύμα
τος Εθνικής Τραπέζης, Ιονικής και σε πολλές ι
διωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτε
ρικό.

Για το έργο του έχουν γίνει πολλές επαινετές 
κρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναφο
ρές και παρουσίαση του έργου σε πολλά καλλι
τεχνικά λευκώματα, εκδόσεις, εγκυκλοπαίδειες 
και καλλιτεχνικά βιβλία.

Για το Σεπτέμβριο του 1997 έχει προγραμμα
τίσει ατομική έκθεση με έργα του στη Διεθνή 
Γκαλερί NAVIGLIO της Βενετίας και μετέπει- 
τα στο Μιλάνο.

9/12/96
ΓΙΑΝΝΗΣ Κ, ΦΩΤΑΚΗΣ
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
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To ποιητικό έργο του Μανώ-
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λη Αναγνωστάκη μεταφρά
στηκε στα ισπανικά. Εδώ και 
μερικές μέρες κυκλοφορεί στην 
Ισπανία σε δίγλωσση έκδοση 
(ελληνικά, ισπανικά) το βιβλίο 
με τίτλο “Μανώλης Αναγνωστά- 
κης. Τα ποιήματα 1941-1971”, 

/ από τις “Κλασικές Εκδόσεις”. 
Επί δώδεκα χρόνια εργάστηκε πάνω στο έργο 
του Έλληνα ποιητή ο Ισπανός Αλφόνσο Σιλβάν, 
καθηγητής αρχαίων ελληνικών και με θητεία 
παλαιότερα και στη χώρα μας. Στο παρελθόν 
είχε μεταφράσει Ελΰτη και Καβάφη. Η ποίηση 
του Αναγνωστάκη, κατά τον Σολβάν, υπερβαίνει 
τα όρια της λογοτεχνίας. “Η λειτουργία της εί
ναι άμεση, είναι η ζωή σε όλες της τις διαστά
σεις”.

ΟΡΘΙΟΣ και μόνος “μέσ’ στη φοβερή ερημιά 
του πλήθους” ο ποιητής. Επιμένει: “σαν πρόκες 
να καρφώνονται οι λέξεις, να μην τις παίρνει ο 
άνεμος”.

Αναρωτιέται: “πώς τόσα πρόσωπα να γίνουν 
αριθμοί / και τόσα γεγονότα απλά βιβλία;” Αντι
στέκεται: “κι ήθελε ακόμα πολύ φως να ξημε
ρώσει / όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα”. 
Ο Μ. Αναγνωστάκης, τιμάται απόψε στις 8:30 
από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Η βίλα Μπότση, 
στην Πολιτεία, περιμένει τους προσκεκλημέ
νους της μεγάλης βραδιάς. Ομιλητής θα είναι ο 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
κ. Π. Μουλλάς, ενώ ποίηση θα διαβάσει ο Δημ. 
Καταλειφός.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 
Ο ΚΡΗΤΟΜΑΚΕΔΩΝΑΣ 
ΓΙΑΤΡΟΣ, ΠΟΙΗΤΗΣ.

της δεκαετίας του 1950, που μακριά από τη 
λάμψη της δημοσιότητας μα μέσα στην σκοτει
νιά των φυλακών του Γεντί Κουλέ, υπέμενε τα ό
σα μαρτυρία.

Δεν πήγε φυλακή, γιατί ήταν κλέφτης ή μιζα
δόρος ή κομπιναδόρος ή εγκληματίας.

Πήγε φυλακή διότι είχε το θάρρος να πει ότι 
πιστεύει, “στην εθνική ανεξαρτησία, στην ισό
τητα λαών και ανθρώπων στην κοινωνική δι
καιοσύνη, στην πλουραλιστική δημοκρατία”.

Αυτές οι ιδέες είναι σήμερα καταξιωμένες α
πό τη συντριπτική πλειοψηφία. Τότε όμως πριν 
από μισό αιώνα, ήταν ικανές να σε στείλουν 
στην φυλακή και στην εξορία.

Ό μως η φυλακή, δεν μπορεί να στερήσει την 
ελευθερία της σκέψης που σαν πεταλούδα, φεύ
γει εδώ κι εκεί. Τη σκέψη δεν την πιάνουν σίδε
ρα και νόμοι. Εκεί στο διώροφο κρεβάτι της φυ
λακής, έγραφε τα ποιητικά αριστουργήματα τις 
νύχτες. Το πρωί αντάλλαζαν και διάβαζαν τα 
ποιήματά τους, ο Μανώλης Αναγνωστάκης με 
τον Χρήστο Π. Μαυρογιώργη: Τι αντίθεση αλή
θεια.

Τα ίδια ποιήματα να διαβάζονται πριν από 
μισό σχεδόν αιώνα, με κάθε προφύλαξη στα α
νήλιαγα κελιά της φυλακής από δύο άτομα και 
να θεωρούνται μιάσματα, από τους κρατούντες.

Και τα ίδια ποιήματα να διαβάζονται στις λα
μπρές αίθουσες των παν/μιων παρουσία μεγά
λου ακροατήριου, να θεωρούνται έργα τέχνης, 
να μεταφράζονται σε διάφορες γλώσσες σήμε
ρα.

Πράγματι, τι ευτυχία, όταν έρχεται η δικαίω
ση.

ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 22/10/96 
ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΉΣ

ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΡΗΤΙΚΕΣ 
ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

Φ έτος το 1996, πολλά παν/κά ιδρύματα, με
ταξύ των οποίων και το παν/μιο Κρήτης τί

μησαν τον ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Ή 
ταν η 70στη επέτειος των γενεθλίων του.

Για την ζωή του και το έργο του έχουν γράψει 
° 1 εφημερίδες κατά κόρον. Η ποίηση του έχει 
περάσει σε σχολικά βιβλία.

Εγώ θάθελα να σταθώ και να τιμήσω, όχι τον 
ποιητή, μα τον νεαρό τότε γιατρό, στις αρχές

Πέρασε ξαναπέρασε με πήρανε χαμπάρι πως 
κουβαλιώ στη ράχη μου τσ’ αγάπης το γομάρι

Μέσα στο μόχθο τση ζωής το μόνο που κερδίζεις 
ειν οι στιγμές που χαίρεσαι στιγμές απού γλεντίζεις

Δεν κάθομαι δε μ’ περπατώ δε τρώγω δε κοιμούμαι 
δε παίρνω μια αναπνοή να μη σε συλλογούμαι
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Μένα σου ναι παίρνω ζωή μένα σου όχι σβήνω 
και μ’ ένα σου χαμόγελο χαρές παίρνω και δίδω

Μη μου ξυπνάς το παρελθόν άσετο να κοιμάται 
γιατί πολλά πονεί η καρδιά σαν τα παλιά θυμάται

Το άχι μιας παλιάς φιλιάς εις την καρδιά πομένει 
εκειά τη κάνει τη φωλέ ποτέ τζη μπλιό δε βγαίνει

Η περασμένη μου ζωή είναι γεμάτη λάθη 
μετανειωμό δεν έχει μπλιό γιατ ο καιρός εχάθη

Δεν είναι ψεΰτης ο ντουνιάς γιατί εδώ θα μείνει 
μονό’ ναι ψεΰτρα η ζωή που χάνεται και σβήνει

Ένα σεφέρι ζει αθός το ίδιο και η βιόλα 
το ίδιο και ο άνθρωπος κ’ υστέρα σβήνουν όλα

Ώστε να ζω θα σ’ αγαπώ ξεδιαλεχτό μου ρόδο τση 
ρίζες σου’ χεις στην καρδιά πονώ μα δε σε κόβγω

Απόντενε χωρίσαμε είμαι κερί σβησμένο 
είμαι άνθρωπος χωρίς πνοή στον πόνο βουτημένος

Οι επόμενες είναι από το Βιβλίο 
ΑΚΠΛΑΨΙΑΕΣ Κανκαλά

Γίνου νερό στη δίψα μου στη μοναξιά μου ταίρι 
το γιατρικό στο πόνο μου και στο σκοτίδι αστέρι

Νύχτα σκοτίδι κι έβρεχε κι εγώ νυχτοπερπάτου 
κι αστραπές μου φέγγανε χάμε στη γη κι επάτου

Λυπούμαι πάσχω καίγομαι κλαίω φυρώ και λιώνω 
χάνομαι σβήνω ξεψυχώ στον εδικό σου πόνο

ΑΘΗΝΑ 1996 - MAN. Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 16 111 41 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 2284 975

Ο ΜΙΧΕΑΙΟΣ ΣΤΑ ΪΙΜΑΑ
ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΗ ΡΑΚΙ

Ι ντάνε μωρέ Μιχελιό το χάλι σου, που κυλί
στηκες μωρέ διάλε διάλε τη σόρτε σου; Α- 

τζούμπαλε, κακομοίρη, αχαΐρευτε.
Πλειά λυγδιασμένος είσαι μωρέ θεοκατάρατε 

παρά τη σκρόφα μας, όντε θα κυλιστεί στα πη
λό που’ νε μερονυχτοΰς στα ποπλύματα των 
ντουκιανιών.

Διάλε τη πέψη σου α δεν εμπέζαρα μπλιό να 
γαρχιώνεσαι ετσά λοής να σε κοιναλάσσω αργά 
ταχυά και να σε πλυναναραΰτω και για μιας να 
ξαναγαργιώνεσαι.

Ίντα  χαντάς μωρέ διαόλου σπάρμα πως δεν 
έχω άλλες αμπασάδες η μαυροκακομοίρα πα
ρά να’ χω ουλή την ώρα τ’ αμέντες σου;

Έ μπα μωρέ άδικο να μη σου λάχει ζευζέκικο 
στη γούρνα να σε παστρέψω κι απόκιας να σου 
βάλω αμάλαγα.

Μάνα μουρμού κι άλλη ντουσουρμέ να μην έ- 
εις, γιατί μα τον αφέη Χριστό, έκαμές μου με 
τη ματσουρέ σου, το κάφκαλο τσι κεφαλής μου 
να το γροικώ ν’ ανοίξει.

Δικά μπλιό μανάκι, δεν εμαΐναρες ακόμη, με 
τόσα που βαταλαλείς;

Ό ϊ μωρέ δεν εμπαντόνιαρα μόνο θ’ αρπάξω 
το θρομύλι να κάμω τη ράχη σου να γενεί σα 
τσ’ αυλακιές του μπαξέ.

Παίζει ένα βίτσισμα το γλάνι και δεν εφάνη- 
κενε μουδό πάσπαρός του.

Που θα πας μωρέ δε θα γιαγίρεις σαπόδε: και 
τοτεσάς θα κάμω τη ράχη σου να σαλαβαντίσει 
και να σκληρίζεις από το τσιβίδισμα.

Μπρε συ Ζάμπιά που’ σαι μπρε, ποθές δε θω- 
ρώ να νασφαλάσεις. Επαέ με μπρε Βαγγέλιά 
που να’ χε μην είμαι. Ιντάεις μπρε μα το Σταυ
ρό σου Κυριακάτικα, δε σε πιάνουνε μπλιό 
μουδέ σκόλες μουδέ καματερές, δεν το κατές 
μαθώς που η πολύ αμπασάδα, τρώει τ’ αφεντι
κό;

Ή θελα και να κάτεχα μαθώς ιντάνε η τραβά- 
για σου και γροικάσαι απού τη μέσα ρούγα.

Γροικώ και βαταλαλείς. Βαταλαλείς και πο- 
βαταλισμό δεν έεις. Ίντα  δαιμόνους (οξαποπά) 
έχεις.

Ιντάχω με το Δαιμονόσπαρμα, το Μιχελιό τα’ 
χω, μπρε Βαγγέλιά γιατί ολημερνήσεως τσι μέ
ρας βολοκολιέται στα πηλά και πρέπει να τόνε 
κοιναλάσω αργά ταχιά.

Ενοιασέ σε μπρε μα ετσάνε ούλα ντα πλεια 
γλάνια τη σήμερο ημέρα.

Ετσά τόνε οπραθάλεις και τσ’ Αφροδίτης ο 
Νικολής μα δεν ακουστηκενε κιαουλιάς αυτή, 
μαετουλόγου σου δε γατώ ίντα καλλιμέντο θω- 
ρεΐς με το να’ σαι ντιλμπάζα: Δε βάνει μαθώς ο 
νους σου πως θα μεγαλώσει θα γενεί αντράκι 
σαν τον αφέντη του φουντοΰλης.

Ε κιάμε ε, η φουντουλιά τον εμάρανε το πα- 
ντέξερο το Στρατή.

Οπροθάλεις γιατί που λες να σου ροζονάρω 
για το φουντούλη το Στρατή, εκόπιασενε στο
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κονάκι μας και αναθεμάτο στεμό του κάνανε τα 
πόδια μόνο ατζοπάθιε από πα κι αποκιέ.

Έπαιζε ένα καπάντισμα την ώρα που μπήκε- 
νε στην αυλή και χτυπά στην ακονόπετρα και 
κάνει μια γαρεφαλιά στο κούτελο.

Ε γλάκουνε κ α ι το ν  εσ ή κ ω σ α  κ α ι το ν  έθ εκ α  
στη π εζούλα  γ ια  δεν  τον  εσ τένα νε τα  π ό δ ια  του.

Ιντάνε μπρε τα ροσφαηλίκια σου του κάνω.
Αυτός εγέλασενε και ροζόναρε. Έ να δυο ρα- 

κές ήπιαμε μπρε εκιέ στ ου q)τήvoυ το ντουκιά- 
νι.

Νά’ σου σε μιαουλιά το γείτονα το Κωσταδιό 
κι ήτανε κι αυτός ένα κερεμέ κεφισμένος.

Ίντα  γίνηκε μπρε Κωσταδιό λόπης ήπιατε τη
περίσα σας.

Ό ϊ μπρε Ζάμπιά πέντε νομάτοι είμαστονε, κι
ήπιαμε 100 ρακές με χλωροκούκια κι οφτές πα
τάτες εκέρασε και ο καφετζής το ζαρίφικο και 
γκάψαμε.

Και δεν ετρωζαθήκετε μωρέ με τοσεσάς ρα
κές;

Μα ντα τρωζένουνται μωρέ οι τρωζοί.
Κόπιασε να μαειδάρεις να τόνε πάω στη μέ

σα πεζούλα για δεν έει ανάκαρα να σταθεί για
τί λέει γυρίζει ούλο ντο σπίτι γύρου γύρου.

Ε που να μου ταξώσει ο γιαραμπής να πάει ο 
θε γκειά που δε χρειγιαζουνται πόδια.
. Άμε δα στο καλό Κωσταδιό να δεις πως θα σε 
πορέψει και σένα η Αννέτα γιατί μα τον άφεη 
το Χριστό δεν είσαι καλλιά που το βιόλο μου.

Μπαίνει μέσα η Ζάμπιά με το μπουκάλι τη 
Ρακί και μ’ ένα παστρικό πανάκι και του καθα
ρίζει τη γαρεφαλιά απού το κούτελο, του βάνει 
μια ουλιά κιρίκη και τόνε δένει.

Επολέμησα ζόρε ζόρε και του ξεφουκάρωσα 
τα στιβάνια και για μιας με πήρενε η μπόχα τω 
ποδιώ και τω στιβανιώ, ανακερώθηκα κι αρχι- 
νώ το ξεραθιό που είπα πως θα πεταχτούνε όξω 
οι χοχλοί των αμαθιώ μου.

Για μιά αρχινά κι αυτός τα ξερατά και τα’ βά
λε με τα μένα, μ’ ένα σαματά που’ τόνε ο μισός 
περισσός.

Τα δικά μου ξερατά λέει φταίγανε και ξέρα- 
σενε γιατί βρωμούσανε λέει ρακιδέ.

Γροικάς Βαγγέλιά κομέδια, γροικάς;
Γροικώ μπρε καλά και ούλα τα βάνω αμέντες.

Μα όϊ όϊ Ζάμπιά ετσά ροσφαηλίκια δεν μου ξα- 
ναπαντήξανε εις τον απάνω κόσμο.

Ξάνοιξε κακορίζικη Ζάμπιά πως θα τον βά
λεις στη ντρέτα στράτα γιατί ετσά που λαλεί και 
πάει φοβούμαι τόνε πως γερά γερά θα ξεπου
λήσει.

Ό φου όφου κίντα σου γροικώ Βαγγέλιά. Ε 
και νά’ χα γατές ίντα πατέρνω με όνομίς του, μ’ 
αυτός κακομάζαλη Βαγγέλιά μου δε φέγγει μου 
δε γροικά.

Μα τον Αη Γιώργη το Φοινοκαλιώτη εμαλιά- 
ρωσενε η γλώσσα μου να του ροζονάρω μα α- 
ναφιλέ.

Από ντα τον εβλοήθηκα χαέρι και καλλιμέντο 
δεν είδα απόνομίς του, δεν το μπατέρνω κιαου- 
λιάς πως τον εκουκλώθηκα.

Ο Θεός το κατέει πως στανιός μου τον επήρα 
μα έπρεπε να μη χαλάσω τη βουλή του μακαρί
τη του κυρού μου.

Μπρε συ Ζάμπιά, μη μπανα του αποστερείς
πράμα τσα και γι’ αυτό διάχνει ετσαλοής.

Ό ϊ  μα το τίμιο Σταυρό που μας εβλέπει Βαγ
γέλιά διάοτσο ποτέ μου του κάνω διασάκι παρά 
σαββοτοκύριακα και σκολάδες.

Λογιάζω μπρε Ζάμπιά πως είναι μια ουλιά 
πληθιερές οι σκολάδες.

Ξάσου όμως, άλλαξε του λόγου σου μόνο μό
νο και πιάστονε με το σιργούλιο.

Ε και να κάτεχες Βαγγέλιά ίντα σιργούλια του 
κάνω.

Ποτέ μου δεν εξαγκριγεύτηκα που θα’ πρεπε.
Αδιαφόρετα όμως.

ΑΘΗΝΑ 1996 - MAN. Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 16 111 41 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 2284 975

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΡΤΑΚΙΔΕΣ
ΆΚΆΝΤΆΣΗΔΕΣ 

ΓΙΩΡΓΗΣ - ΚΩΣΤΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ - ΜΙΧΕΛΙΟΣ

Τ έσσερις ορτάκιδες ακαντάσηδες ο Γιώρ- 
γης, ο Κωστής, ο Μανώλης κι ο Μιχελιός.

Ο Γιώργης ήτανε ρεσπέρης, ο Κωστής ψαράς 
των χαρακιών, ο Μανώλης μεροκαμαθιάρης κι 
ο Μιχελιός έσαζενε μαχαιράκια με πιάστρα α
πό κέρατα των ζωντανών.

Κιανείς δε τζήθελε για μεροκάματο γιατί η 
δουλειάντονε δε αβγάτιζενε.

Ετσά λάλιενε ο καιρός, οι γυναίκες τόνε στις 
δουλειές στο μπαξέ, στα χαρούπια, στο ελές και 
κάθα ομπανέ ένα ξανοίγουνε να στέσουνε τσι- 
κάλι με πράμα λάχανα με κιαμιά μπατάτα, γη 
φάβα, γη κουκιά για να δειπνήσουνε και ότι θε-
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λα πομείνει, να χάφτουνε τη ταχυνή και να πο- 
ρίσουνε για τα χωράφια να τζενώαουνε τα ζω
ντανά να βόσκουνται κι απώς να πιάσουνε τη 
σκαλίδα.

Ετσά δέρνανε ολημερνήσεως τσι μέρας και 
πριν να βραδυάσει αναμαζώνουντανε για να συ- 
νεχίσουνε τη τυραννία στο σπίτι.

Οι γιάντρες σηκωνούντονε τη ταχυνή θελα ξε~ 
τσικαλιάσουνε ταπομεινάρικο φαητό και πορί
ζανε για τη βόλτα τση ταχυνής για να καταστα
λάξουνε στο κρασοπουλιό του Κωσταδιό,

Επίνανε πότε ξεροσφύρι, πότε με κιανένα με
ζέ που τόνε πετούσανε οι ψαράδες.

Όντε δεν επίνανε πολύ πιάνανε το λακριντί, ό- 
ντεν είχανε όμως μεζέδες επίνανε τη περίσαντο- 
νε και το ρίχνανε στο τραγούδι. Θέλα πει ο Κω- 
στής:

Διάλετσ3 αποθαμένους απού χρωστεί και δώ- * 
σει και που3 χει γάιδαρο κακό και δεν τόνε σκο
τώσει.

Κι απαντά ο Γιώργης:
Να’ χαμέ αρνιά να τρώγαμε και ρούχα να φο

ρούμε, δουλειά να μην εκάναμε μόνο να τρα
γουδούμε.

Και λέει ο Μανώλης:
Να’ τανε η θάλασσα κρασί και τα καράβια 

κούπες και τάλμπουρα των καραβιών τηγανι
σμένες Βούπες.

Πετιέται και ο Μιχελιός με δριμιά φωνή:
Χίλια καληνωρίσματα στην αμπελοκορμούλα 

απού τσι κάνει τσι φτωχούς και τα ξεχνούνε ού
λα.

Ετσα ποθές το ξεσταλιστό επαίρνανε οθέ τη 
θάλασσα και το ρίχνανε στον ύπνο, από κειά 
τσαναμαζώνανε οι γυναίκες των και απού τη θά
λασσα ίσαμε το κονάκι ντονε η ματσουρέ έ
παιρνε καί διδενε.

"Ισαμε να τσι πάρει ο ύπνος στη σπηλιάρα το 
κουτσομπολιό έβραζενε: Δεν ήτανε πομονάρικη 
μαγαρισά για μαγαρισά γη σκατοδουλειά να 
μην ήτανε ανακατωμένοι πότ3 ο γεις πότε ο άλ
λος, γη και ούλοι μαζί όσο σμπατσάρουτονε ο 
πάσα εις.

Κι όχι άλλο δα μόνο χάνει ο πάσα εις τόνε μια 
σωρέ κοπέλια ανακατερά.

Εβαταλαλιούσανε οι κεράδες κι αγιουτάρανε 
και τα γλάνια μικιά και μεγάλα.

Μια μέρα το πολιόκαμενε, απού τη ταχυνή ί
σαμε το πρόσαργο ήτανε καζικομένο, στο μα- 
γατζέ του Κωσταδιό και χάφτουντονε και πίνα
νε τον αγλέωρα. "Ενας ψαράς Γεραπετρίτης των 
έδωκενε ένα γδαρμένο σκυλόψαρο κιας 5 οκά

δες θαρώ και ίντα ονόστιμο που3 τανε τηγανιστό 
κ3 ίντα πως εκατέβαινε το σκυοπιοτί.

Αποφασίσανε επιτέλους να σηκωθούνε να 
πιαίνουνε, μα δεν εστελιώνανε κιαουλιάς στα 
πόδια τόνε κουτσά στραβά και γαγλωτά εποσώ- 
σανέ στα κονάκια και δεν επροκάμανε να μπού
νε και τσαρχινούνε γυναίκες και γλάνια ένα γκε- 
ρεμέ.

"Ιντα ικιμέθια είναι μωρέ που θωρώ γη γελού- 
σιμε μαθώς τα μάθια μου.

Ιντάνε μπρε το χάλι σου διάλε τη γης απού θα 
σε χώσουνε αδένε μπέζαρα μπλιό να κοπιάζεις 
στο κονάκι μας με τσά ποδώματα.

Γιάε γιάε έπιασέ ντονε ο λούξυγκας, όπου κι 
όπου θα ντρακάρεις να ξερνοβολάς.

Σάλευγε όξω γερά γερά, να βγάλεις τάτζιγέρια 
σου αδικοθάνατε και κακής ώρας γέννημα.

Βάστα από τού γιαμιάς γιατί έμου τη κρασέ 
δε μπατσάρομαι να γροικώ, έμου θέλω δυο λα- 
ΐνες νερό να ξεπλύνω τα ξεραθιά σου.

Κοντομουρέ στη κοντομουρέ εσηκώθη κενε 
και παρλακούτευγε όθε ντη αυλή.

Δεν επρόκαμε να κάμει δέκα ζάλα και του 
φεύγει μια λαρουγγιά και κάνει σύχριστη τη πε~ 
ζούλα.

Εκούστηκενε μια βρώμα κι ένας θυμός που 
δεν εμπόριενε άνθρωπος να σταθεί μέσα.

Γλακώ η παντέρμη να τόνε σύρω το ίσα όξω 
και του φεύγει άλλη μια λαρουγγιά και τη παίρ
νω ούλη στο μπέτη μου.

Όφου όφου κ3 ίντα θα γενώ και πως να διάξω 
μα τη πίστη που πιστεύγω εμπαΐλντισα μπλιό 
και δεν γατώ ίντα να κάμω.

Ετσά μου3 ρχεται να πάω να φουρκιστώ μα 
ντουσουντίζω τα γλάνια ίντα θα γενούνε.

Ξανοίγω πέρα πόδε και θωρώ τα κοπέλια και 
ετρίβγανε τα μάθια ντονε κι αναστουλουχούσα- 
νε ένα γκερεμέ.

Δεν έω καερέτι μπλιό απόκαμα η παντέξερη 
που να’ χε μη σώσω να φανερωθώ εις τον απά
νω κόσμο.

Εδά εδά παίζει μια γλιστριματέ και σωριάζε
ται απάνω στα ξεραθιά.

Θωρώ τη καταδιάν του και μαΐναρα σέρνω 
φωνή τω κοπελιώ. Μωρέ σεις Γιάννη, Νικολή, 
Γιώργη, Χρυσή Μαρία Βασιλική, που’ ναι μωρέ 
το μικιό και δεν το βάνω αμέντες;

Εκέναι μάνα κι αναστουλουχά με ξεκουρού- 
νιασμα τ αφεντάκη μας από το κρασί.

Άμε μωρή να φέρεις το μικιό να πάμε στ3 αφε
ντάκη μου να ξεμαγαρίσομενε από τουτονέ το 
ζαράρι που μαναργιάστηκενε.
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Θωρεί ο γεροντής τα παιδόγγονα και ρουβά- 
ρουνε ξετρουμισμένα στο γεροντικό και ξαπο- 
πίσω τη θυγατέρα ντου σε κακό χάλι.

Ίντα μωρή ο αντρομαχισμός σου (λαχανια- 
σμόσου) ανεμίζομαι πως πράμα τρέχει με το 
Μιχελιό.

Αν τρέχει λέει, τρέχει και ξεχειλίζει.
Γροικώ κάνει ο γεροντής.
Ετσέ, ετοέ αφεντάκη και δεν τόνε βαστώ 

μπλιό.
Γροικά ο γεροντής, τα ντουσουντίζει μια ουλιά 

και γυρίζει και κάνει, επά δεν έχετε διάοσο α- 
μπασάδα.

Γλακάτε το γιαμιάς να πάτε στο κονάκι σας 
πριχου το χαμπαρίσουνε οι χωριανοί και σας σε 
βγει η σούρα.

"Ιντα να κάμει η Ελενιά παίρνει τα γλάνια και 
γυρίζει τα μπρος τα πίσω.

Ξανοίγει πέρα πόδε φανιά του Μιχελιό, κατα- 
στένει τα κοπέλια να κοιμηθούνε κιαπός αρχί- 
νηξε το πασπάτεμα να δει όθε που κρατεί ο Μι- 
χελιός. Πάει στο κρέβατο και γροικά τη ανα- 
πνιά του και κοιμούντανε του καλού καιρού.

Άφτει το λύχνο κ’ ίντα να δει;
σύχριστος ο κρέβατος και η σκουλάτη πατανί- 

α ένα μοναχό ξερατό.
Για το Θεό που5 ναι μεγάλος κ’ ίντα θα γενώ, 

εγράντισα και ξεγραντισμό δεν έω.
Ας πάω η κακομάζαλη να θέσω στη πεζοΰλα 

και ταχυνή ταχυνή να σηκωθώ να δω ίντα δαι- 
μόνους θα κάμω, και πως θα διάξω τούτηνά την 
καταδιά.

Αξημέρωτα εξεταλαγιάστηκε και πάει στο 
κρέβατο και τον έγνωσε.

Βάστα μωρέ αχαΐρευτε αποτού να δεις το χά
λι σου και τη καταδιά τσι κοιμητές. Αναγκουχι- 
σμένα του κάνει: Σάλευγε μωρέ που νάτονε 
μαύρη η γιώρα που5 βαλα το αμανέτι οου όντε 
νευλοηθήκαμε, να σύρεις απού τη πηγάϊδα νε
ρό, να ξεπλύνω τα ξερατά σου: Άνοιξε τη γλώσ
σα τζη η γ’ Ελενιά και δεν άφηκεν αϊπλήκι γι’ α- 
ϊπλήκι αναλιγάδιαστο.

Μια ώρα τού5 ψελνε κι ο Μιχελιός εγροίκανε, 
μα5 νάθεμα τ’ άχνα την έβγανε.

Την υστεργιά του κάνει. Σάλευγε να αλλάξεις 
από κλωστής και να φέρεις τα ξερασμένα σου 
να τα βάλω στη γούρνα.

Η ίδια αναμπουμπούλα ήτανε και στων απο- 
δέλοιπω τα κονάκια.

Κοντά ενιάμιση ποθές τη ταχυνή ένας ένας ε- 
πόριζενε απού το κονάκι του και πηγαίνανε στη 
θάλασσα να τόνε χτυπήσει θαλασσινό αέρι και

ναναντρανίσουνε μότσα μότσα και να συνεκρέ- 
ρουνε απού τη ψεσινή φαοπιοτούρα.

Εροζονάρανε πώς ετοσονά μάχιασμα των εγί- 
νηκε από τσι νοικοκεράδες τόνε και τόσο να 
πολλά κουσούρια τον αραδιάσανε που το ηρχέ- 
ντονε να πάνε από το φενέρι να παίξουνε το πή
δο σα ντο αλλοτεσινό που πήδηξενε απού τα 
μνήματα και έδωκενε στο μεσακό.

Πετιέται ο Μανώλης και κάνει, εμένα μωρέ 
μαγγίξενε στο ιμπαντίκι κι ούλη την ώρα έχω 
στο νου μου και ντουσουντΐζω πως ετσά ματσου- 
ρέ δεν έχει ξαναγενεί.

Λέει κι ο Κωστής:
Ό χ ι άλλο δα μωρέ η ματσουρέ μόνο μου κο- 

πάνηοενε και ας τρεις φορές πως δε γ κάνω 
μπλιό για κιαμιά δουλειά και ξαναλέει μα κια- 
μιά για κιαμιά.

Με το πολυώρι εβγήκενε κουτεντάρισμα πως 
είχανε μια ουλιά δίκιο οι κεράδες τόνε.

Και κάνει ο Γιώργης:
Μα τον αφέη το Χριστό θαρώ πως επολυπερί- 

σεψε το πράμα και πρέπει να κάμωμενε ρεμέ- 
διο, να κόψομενε το σκυλοπιοτό.

Είπανε πολλά για να καταλήξουνε πως πρέπει 
να βρούνε ένα τρόπο να κοπεί αυτό το αντέτι, 
χωρίς να τον απανωδιώξει να το ντακάρουνε 
πάλι. Εκάμανε σ’ ένα μαγληνό χαλίκι μ’ ένα 
κάρβουνο ένα σταυρό κι ορκιστήκανε να μη ξα- 
ναπούνε μπλιό μουδέ τόνομάντου.

Πήρανε σαπέρα όθε ντα ντουκιάνια για γκα
βέ. Να όμως το ψαράδικο του Γερώνυμου και 
τονέ’ σερνε φωνή και σιμώνουνε και τόνε πετά 
ένα σαλάχι 6-7 οκάδες και τόνε λέει, πάρετέ το 
να πιείτε ένα κρασί.

Γλακιά ο Μιχελιός τ’ αρπά, πάνε στη σπηλιά- 
ρα το γδάρανε και γέμισε ένα παραγαδένιο κο- 
φινάκι.

Παίρνουνε το κοφινάκι και παίρνουνε σαπέ
ρα. Ξανοίγουνε ο ένας το άλλο και κάνουνε, να 
μη ντο πάμε στου Κωσταδιό για τ’ έχει απ’ αυ
τό, μόνο να το πάμε στο ντουκιάνι του Γιάννη 
που δεν έει απ’ αυτό.

Τηγανίζει ο Γιαννιός το σαλάχι και φέρνει τη 
μοσώρα ανατρουαρίκι ροδοκόκκινο ξυδάτο σα
λάχι.

Αρχινίξανε και τρώγανε μα δεν επήγαινε κά
τω. Ξανοίγουνε ο ένας το άλλο, άχνα όμως. Μια 
κοπανιά κάνει ο Μανώλης, μωρέ μεζεκλίκι του- 
τονέ. Λέει ο Κωστής, ε μωρέ ε. Και λέει ο Γιώρ
γης, ναι μωρέ, ναι. Καλός κι ογλήγορος ο Μιχε
λιός λέει, δώστε μου τα φράγκα και γω θα πα το 
φέρω.
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Κι’ ετσά χωρίς να πατήσουνε τον όρκον τόνε 
εντακάρανε το πιοτί σά κι οψές.

Ο πάσα εις ας λογιάσει ίντα γίνηκε ομπανέ 
στα κονάκιαν τόνε.

ΑΘΗΝΑ - ΜΑΗΣ ΤΟΥ 1996 
MAN. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΧΗΡΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗ 

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ

Κοπιάστε μωρέ Νεολέρα να σας αναλιγα- 
διάσω στην αποσπερίδα τα ροσφαηλίκια 

του Μυλωνά με τση χήρας.
Τουτονά χίνουντονε πάσα άρχα στην αποσπε

ρίδα στο ντουκιάνι του Βαρελά.
Παρέα ο Γιάννης του αλού, ο Μιχάλης το 

Τζαγκαρούλιο, ο Γιάννης ο Σκοπός κι’ απατός 
μου.

Μπορεί να’ τόνε και κιανείς άλλος μα δεν τον 
αναστορουμαι.

Επίναμε τη βυσινάδα μας με κρυγιό νερό α~ 
πού κουβάλιενε η Γευταλΐα απού τη πηγάϊδα.

Ο μπάρμπα Γιάννης εβάστα το ποτήρι του με 
τη δική του βυσινάδα... χωρίς βερβελίδες. Λέγε 
μας εδά μπάρμπα Γιάννη και μεις θα γροικού- 
μενε.

Έ να σεφέρι επόμεινενε χήρα μια 35ρέ χρονώ 
αντρογυναίκα με καλά σουσούμια.

Ούλατζη είσανε πληθιερά μα και καλά. Ούλοι 
οι χωριανοί τζη ελέγανε.

Διάλε διάλε τη μάνα που τη σκάρυσενε, δεν έ- 
ει μωρέ κοπέλια κιανένα ψεγάδι γη αϊπλήκι.

Ο μοναχοκανακάρης τση 18-19 χρονώ την α- 
σίδαρενε, σε ούλες τσ’ αμπασάδες.

Από μικιό ήτονε αφουκραστερό κοπέλι αγνά- 
ντιζενε σε ούλα.

Εδά, εδά όμως τον εκαλέσανε να πηρετείσει 
την πατρίδα και δεν είχε πως το κάμει και σά
λεψε οθέ τη χώρα. Η μάνα ντου το επολυαβίζα- 
ρε να’ χει τα μέντες του και να σέβεται τσαπο- 
δέλοιπους ανθρώπους, να’ χει το νου του να μη 
μπλεχτεί σε μακρέ μαλλιά και να του λείπει η 
κακή ώρα.

Επόμεινε η άζουδη η χήρα ολομόναχη και ε- 
λόγιαζε την ατσιποδιά τζη και βάϊ χαλινάτζη.

Είχενε μεγάλο ντουσουντισμό πως θα τα βγάλει πέ
ρα. Πολλές φορές ανουργιούντανε χωρίς να το θέλει, 
εσκούπιζενε όμως ταμάθια τζη και η αγκούσα εσά-

λεογενε στα όρια οθέ τσι ψηλάδες.
Εντουχιούντιζενε πως να δρομώσει τσ αμπα

σάδες τση εδα που τση λείπε το κοπέλι.
Αναστορούντανε πως πάντα ν’ αιώνιός του ο 

κανακάρης τση, πρώτος στσ’ αμπασάδες και 
ποτέ ντου δεν αγκομάχησενε, μα και γω ποτέ 
μου δεν τον αγκάναρα, μόνο μόνο αμοναχόν 
του το κοπέλι μου μαγιούταρενε.

Έκατσενε κιαναλυγάδιασενε ούλες τση τσα 
μπασάδες και τση φανήκανε μια ουλιά πληθιε- 
ρές το σόχωρο, τα χαρούπια, τσ ελές, τσ ορθές, 
τα έχνη, τα κουνέλια, ταλωνικά ούλα πομείνανε 
στη ράχη τση χήρας. Εντουσούντιζενε και τη 
σκρόφα πού’ τανε. Έθετε πάσα άργα και μερ- 
μηδίζανε τα μέλη τζη τιμόγενης από τη κούρα
ση.

Εμπόργιενε να πάρει ένα φαμέγιο μηνάτωρα, 
μα δεν το κουτεντάριζενε, γιατί εντουχιούτιζε- 
νε, έμου τα έξοδα τσι φαοπιοτούρας, έμου η 
φαμεγική, έμου τα τσουτσουρίσματα τω κακο- 
λυτάδω του χωριού.

Για να βγατίζει τσ’ αμπασάδες τσ’ αϊτερινές 
πάσ’ αργά αποσπερδόνιαζενε ότι είχενε για τη 
ταχυνή και τσά ταχυνή ταχυνή εσάλευγε όθεν 
τα μούλκια τζη.

Ετσά δέρνουντονε τη πάσα ημέρα απού τη 
ταχυνή ίσαμε πέρα που την αποσπερίδα την υ- 
στεργιά ήτονε η μαυροκακομοίρα μπαντονια- 
ρισμένη και κοιτούντονε στο κρέβατο σερσε- 
μιασμένη και μαϊναρισμένη.

Μια αργαδινή κουτεντάρισενε καί κάμε Άρ- 
ντζι του γιου τζη και του λέγενε ούλο το λοϊσμό 
τζη. Απηλοήθηκε ο γιος τση και τση γράφει: - 
Εγώ μάνα περνώ καλά, δεν κουράζομαι κιαου- 
λιάς και μ’ αγαπά κι ο δεκανέας.

Καϊναντίζω το και γω μάνα να μη πάρεις φα
μέγιο. γιατί έμου πολλά θα σου στοιχίζει έμου 
άντε να σφαλίσεις τσι γλώσσες των κοκολυτά- 
δων του χωριού μας. Ξάνοιξε όμως να λιγολαΐ- 
νεις τα έχνη και να κρατήξεις μόνο τη γαϊδάρα 
και κιαμιά μαρταρέ. Ξάσου μάνα, ότι σε φωτί
σει ο γιαραμπής κάμε, μα καλλιά γατέεις ελό- 
γου σου παρά μένα.

Μια ταχυνή ταχυνή μικροσκολάδα στου (Άη 
Νικήτα) η χήρα εκατάστεσενε το σπιτικό τζη, ε- 
τάϊσενε τσόρθες επέταξε του κουνελιού χόρτα, 
έπλυνε το κλουβί που’ χενε τσι κακαρίστρες και 
τον έβαλενε νερό και στάρι. Ετοιμάζει και τα- 
πόδελοιπα έχνη, στρώνει τη γαϊδάρα δένει στα 
σκαρβέλια του σωμαριού τσ’ αίγες και τσι προ- 
βάτες. Βάνει τα ζευτικά στην ομπρός πάντα και 
απόκιας το κουλούκι και ξεκινά όθε ντ’ αλώνι
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που’ χενε αμάλαγη βοσκαρέ.
Ετζένωσενε τσ αίγες, έδεσενε και τη γαϊδάρα 

σε μια χαρουπέ τσίβγαλε το σωμάρι μη μπα να 
κυλιστεί και το σπάσει, τό βαλενε απάνω στη 
χαρουπέ δένει και τα ζευτικά απου το μπροστι
νό πόδα τα τζένωσε κι αυτά και ξεκινά για τα 
γύρωπόταμα οθέ τζαγκουράδες που τσι μηνΰτε- 
ψενε μια γειτόνισα τζη, πως έεις πολλά λαχανι
κά ίσαμε να στραφοεδεΐς θα βρεις μια ποδιδέ.

Φτάνει και ξανοίγει επαέ κι εκειέ και κάνει, ί- 
ντανε μωρέ παέ, τσόχοι, απορόχια, σταφυλινά- 
κοι, χερομουρίδες, κουτσουνάδες, λάπαθα, α- 
γογλώσσοι, χατζήκοι, τσιλιμιγκόνια και σκορ- 
δουλάκοι και σιταρίδες.

"Ισαμε να στραφοειδείς, εγέμιοε το κάλαθο, 
πάει στο ποταμό, τάπλυνε καλά καλά, ξεχωρί
ζει τα τσιτσιρόλια από τα πιταρόχορτα και τα 
βραστά και πάει κατά το καβαλτί στο κονάκι.

Έδωκενε τα αποκαθάριδα τω κουνελιώ. Έβα- 
λενε τα τσιτσιρόλια σ’ ένα τσικάλι, τα πιταρό- 
χορτα σ’ ένα ν άλλο, στένει και το τεσσαραύτι- 
κο τσικάλι με νερό για τα βραστά.

Πάει στο μαγατζέ του κονακιού τζη να βάλει 
λάδι στο λαδικό, παίρνει κι απου τη σκατζιά έ
να κατσοχιράκι και σκυφτεί στη κουρούπα που’ 
βανε το παξιμάδι και παίρνει μερικά νταγκού- 
λια.

Είδενε πως δεν είχε μπλιό ψωμί κι απής εχαύ- 
τηκενε το καβαλτί γιαγέρνει στο μαγατζέ και 
παίρνει απου τη καοόνα πέντε κοσκινές ψιλό- 
μίγαδο και ντάκαρε να το αλεσματίζει ναναι 
χαζίρη για το μύλο.

Ως τόσο εχοχλάκηξενε το νερό του τεσσαραύ- 
τικου εξεδιάλεξενε τα λάπαθα για να κάμει με
ρικές χαζιρομπουκιές να φάει το μεσημέρι και 
τα ποδέλοιπα έβρασενε.

Εκειά που αλεομάτιζενε το καρπό εντουχιού- 
ντιζενε ποιος θα το πάει στο νερόμυλο γιατί α- 
πατή τζη, δε τσή παντίδει απου τη μια μπάντα 
κι απου την άλλη έχει κακό όνομα ο μυλωνάς.

Ό φου όφου κακορίζικα κίντα θα γενώ και 
πως θα διάξω. Εγράντισα η κακομοίρα και δε 
γατώ ίντα δαιμόνους να χαζιρέψω και πως να 
διάξω.

Εθάρεψέντο στη γειτόνισα και τσαπηλοήθη- 
κενε πως τη Γιωργολοπαντελοΰδενα έβαλενε α- 
μέντες πως αλεομάτιζενε ο προθές και σάϊκα θα 
πάει ο βιόλος τση στη ουμπάλουσα ν’ αλέσει.

Άμε να του το πεις μα λέω πως θα πάρει και 
τη χτηματσερή σου ν’ αλέσει και το δικό σου ά
λεσμα. Είπεν του το με αρτζηχάλι, μα δε το δέ- 
χτηκενε κιαουλιάς γιατ’ έχει λέει πολλές αμπα-

οάδες και θέλει να γιαγείρει γερά γερά τα 
μπρος τα πίσω.

Εθάρεψενε τοι γειτόνισας το φόβο τζη για το 
μυλωνά και τσι πενε: Σάλευγε μπρε να πάς το 
καρπό στο μύλο μοναχή σου μα και να θέλει 
πράμα ο μυλωνάς σα δε θες του λόγου σου πρά
μα δε γίνεται.

Εκάντησέντηνε η γειτόνισα και μια ταχυνή ό- 
ντεν εποδιαφώτανε μπλιό φορτώνει τη χτημα
τσερή και λάλιενε για το μύλο.

Όντε έφτανε στο Ντυμπάκι ότι καίδιδενε ο ή
λιος κι αποκειά η ουμπάλουσα είναι μια πετρέ 
κομμάτι.

Ό σο κοντοσίμωνενε μπλιό στο μύλο εντάκαρε 
και ντουχιοΰντιζενε πως να διάξει.

Έφταξενε στο νερόμυλο και στένει τη χτημα
τσερή πριν αρχινΐξει να βγαίνει το ανηφοράκι 
για να πάει στην πόρτα του μΰλου.

Ταναβολεματάκι του μύλου ήτανε δεν ήτανε 
κιαμιά τριαντάρα ασκελές.

Αρχίνιξενε να φωνιάζει: Μυλωνά, Μυλωνά, 
Μυλωνά. Κιαμιά φορά προβέρνει τη ξανοίγει 
και τσι κάνει: "Ιντα θες μαθώς και γκανίζεις 
πλεια παρά τη χτηματερή όντε γυρεΰγει.

Σάλευγε να πάρεις τον καρπό. Και γιάντα δεν 
τον ε φέρνεις με τη χτηματερή σου μόνο θες να 
τόνε κουβαλιώ με τη ράχη μου; Ξανοίγει ο κα
κομοίρης ο μυλωνάς με λόγια να τη τιμαρέψει 
μα αναφιλέ.

Δεν έρχομαι όθε ντα γιατί έεις οοΰρα πως πει
ράζεις ουλές τσι πελάτισες. "Ιντα να κάμει ο μυ
λωνάς κατεβαίνει, λέει τση αναβάστα.

Παίρνει τόνα μιγόμι κι απώς γιαγιέρνει α- 
ντρομαχισμένος να πάρει και τ’ άλλο.

Ετσά που πήγαινε ο μυλωνάς να πάρει το δεύ
τερο μιγόμι, τάχατες κατά λάθος άγγιξενε με 
τον αγκώνα του τα βυζά τοή χήρας.

Ξανοίγειτονε και θωρεί τη μούρη τζη και γίνη- 
κε σαν το ρούτζινο μύλο κιαπώς απομπλάβισε- 
νε.

Βάνει το μιγόμι στη μέση του οωμαριού και 
γυρίζει και τσή κάνει. Γιάντα μπρέ δε ντο πόσο- 
οες με τη χτηματσερή σαμε τη πόρτα μόνο με 
ανάγκασες να το κουβαλΐσω με τη ράχη μου οα 
ντο γάιδαρο δε με λυπάσαι πρέπως κιαουλιάς.

Ε κιάμε εδά θα στο σιμώσω στη πόρτα που 
γροικώ πως δεν αφήνεις κιαμιά γυναίκα να μη 
τζη κάμεις ατιμωξιά.

Εγώ μπρε, ανάθεματο μιας αγγίζω όξα θέλει.
Δε γατώ δα μαθώς πως ξυγκάζεις α θέλει η 

πάσα μια για δε θέλει.
Μυρίζομαι τσι μπρε.
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Για μυρίσουμε και μένα να μου πεις.
Σκυφτεί ο μυλωνάς τη μυρίζεται και αναση- 

κώνει τη κεφαλήν του και τσή κάνει.
Ε κακορίζικη μα δε θες.
Κρίμας τη βγανιά κακορίζικε γη πλαντεμένος 

είσαι. Από κεια και πέρα η χήρα επήγαινε ντά- 
κα ντάκα και μικρά μιγομάκια στο μύλο.

Νεολέρα αυργιαργά πάλι, και δα καλό ξημέ- 
ρωμα.

ΑΘΗΝΑ 1996 
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ο ΓΑΜΟΣ
Τ  ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΑΟΥ

Μιαν αρχαδινή ξανά εκόπιασενε στο κονάκι 
του Φώτη, η φαμελιά του Αποστολογιώρ- 

γη.
Για μιας αναργηστήκαμενε τη Μαροΰλη και 

ροζονάραμενε φωναχτά πως θέμενε να μας πει 
το αποδέλοιπο παραμύθι του αρχοντόπουλου.

Ίντα θέλα κάμει η καψερή η Μαρούλη τ’ Α- 
γιού κερί μη τάξεις και του κουζουλού κουλού
ρι.

Γιάε κοπέλια α δε γκάμετε κουρτουλούσι δεν 
αρχινώ. Και ντακαίρνει, που λέτε κοπέλια μου 
απείς έφερενε το φαμεγιούρι του Άρχοντα το 
άρντσι τσι κοπελιάς εκάλεσενε ο Άρχοντας τσοι 
συμβουλατόρους του.

Ροζανάρανε και λεγενε ο πάσα εις συμβουλά- 
τορας κεινονά που θάριενε καλλιά.

Με το πολυώρι κουτεντάρανε να πέψουνε 
προξενητή στο κύρη τση κοπελιάς.

Εκάμανε κρίση πως μόνο ο Δεμενέας θα τα 
βγάλει πέρα, γιατί κατέει και ροζανάρει και έ
χει ξανακάμει τέτοιες αμπασάδες.

Ορδινιάστηκενε ο Δεμενέας έβαλενε δυο λο- 
γιώ στιβάνια, έβαλενε μια μαύρη και μια καφέ- 
τή γάμπα και ξαναστρόφισενε τη μπλεχτή φα
νέλα.

Ξεκρεμά τη στραβοκατσούναν του και παίρ
νει σαπέρα, να παντήξουνε με το κύρη τση κο
πελιάς να του ροζανάρει τη προξενιά.

Ως έφταξενε στο κονάκι του μπάρμπα Γιαν- 
νιό, του κύρη τσή λεγάμενης, τον εποδεχτήκανε 
πως κι αλλιώς.

Ε με το καλό του κάνει, καλώς και καλώς εκό- 
πιασες στο φτωχικό μου, ίντα αέρι σέφερενε 
μαθώς όθενε μπαέ.

Χαμήωσενε ο Δεμενέας σταρτικόσκαμνο και 
αρχινά το κουβεντολόι.

Είπανε τα χαμπέργια τσι μέρας κι άλλα πολ
λά, ήπιανε και μερικές ρακές μ’ αστραγάλια.

Στην υστεργιά όντε δεν είχανε μπλιό ίντα να 
αναλιγαδιάσουνε, σηκώνεται ο Δεμενέας και 
ροζονάρει στο μπάρμπα Γιάννη.

Κόπιασε μπρε ένα τζεϊρέκι επαέ απόξω στο 
αυλιδάκι να μάθεις το μαντάτο που μού’ πάνε 
να σου πω.

Πορίζουνε όξω σταυλιδάκι και κάνει ο Μπαρ- 
μπαγιάννης, καλό και ευλογημένο Δεμενέα, 
γροικώ

(Εδώ αντιγράφω από τον Ερωτόκριτο πως ο 
Πεζόστρατος εζήτηξενε την Αρετούσα από τον 
Άρχοντα για τον υιγιό ντου)
Λέγει τσι παλαιούς καιρούς πούσαν μεγάλοι άνθρωποι 
τα πλούτη τα βασίλεια εκράζουντο ναι κόποι 
Πειδή τιμούσανε πολλά της αρετής τη χάρη 
παρά τζι χώρες τζαφεδιές τα πλούτη το λογάρι 
Εσμίγανε τα τέκνα τους οι αφέντες οι μεγάλοι 
με τοι μικρούς απούχασι γνώση αντρειά και κάλη 
ούλα τα πλούτη κι αφεντιές σβήνουνε και χαλούσι 
κι όντες αλλάσουνε οι καιροί συχνά τα καταλούσι 
Μα η γνώση εκειά που βρίσκεται και το αρετής τα 
δώρα ξάζουν παρά βασίλεια παρά χωριά και χώρα. 
Με τούτες τσι παραβολές αγάλια αγάλια σώνει 
και το σημάδι το μακρύ αρχίζει να ξαμώνει 
Αποκοτά δυο τρεις φορές και το ξεφανερώνει.

Έ πεψέ με ο Άρχοντας να ζητήξω τη κοπελιά 
σου τη Κλεονίκη για τον υιγιό του.

Απανωπρούκια δε γυρεύει, μόνο απής κατα- 
στέσεις ούλα σου τα κοπέλια τοτεσάς να πάρει 
κι Κλεονίκη τη πάρτε τζη.

Το αρχοντόπουλο είναι καλό κοπέλι κι αφού- 
κράζεται του κυρού του, αγαπά ούλους το' αν
θρώπους και δεν είναι κανείς χαζούλης.

Λέω πως η Κλεονίκη θα περάσει απού τα 
πρωτινά ως τα υστερινά καλά. Ξάσου μπάρμπα 
Γιάννη διάξε όπως σε φωτίσει ο Γιαραμπής.

Του μπάρμπα Γιάννη τάρεσενε ο Γιώργης τ’ 
αρχοντόπουλο γιατί το’ χενε μπεγεντίσει απ’ ό
ταν τοτεσάς απού χάσε τη στράτα.

Λέει στο Δεμενέα, άμε στο καλό και πάρα ύ
στερα θα σου πω.

Απής κάμω μάζωξη του σογιού μέσα σε δέκα 
μέρες ότι κουτεντάρομενε θα σα πηλοηθώ.

Απής έγκαψενε ο Δεμενέας και ποκώλεψενε 
στη γάγλα του σοκκακιού, προβέρνει ο μπάρ
μπα Γιάννης στο παραθύρι και σέρνει φωνή τσή 
κεράς του.

Μπρε συ Παρασκιό, πού’ σαι μπρε Παρασκιό.
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Επαέ με μπρε σ’ ένα τζεϊρέκι είμαι ατά.
Μος εκόπιασε το Παρασκιό, τόνε ξανοίγει κα

λά καλά και του κάνει, καλό κι ευλογημένο 
μπρε γροικώ. Ζητά μας μπρε τη Κλεονίκη, του 
άρχοντα το Γιωργιό, ίντα λες ετουλόγου σου; Ό 
τι πεις Γιαννιό το ίδιο θα πω κι εγώ, μόνο λέω 
μπρε να ρωτήξουμε πλια ομπρός τη Κλεονίκη 
γιατ’ αυτή θα τόνε κουκλωθεί.

Αναστοράσαι Γιαννιό τη μαντινάδα που λέει:
Δεν είν ο γάμος μπάλωμα να το ξεπαραλύσεις
μάναι παντοτεινή ζωή και πρέπει να ρωτή- 

ξεις.
Εκάντησέ ντο ο Γιαννιός και λέει, Παρασκιό 

φώνιαξε τση να κοπιάσει οθέ παγέ.
Έρχεται η Κλεονίκη και μος τσή τόπενε ο α- 

φεντάκης τση, ελιγομαργιάστηκενε απού τη χα
ρά τζη.

Επετάξα τζη μια τσιρέ νερό και γιαμιά ανα- 
χουρχούδισενε και ξανοίγει τον αφεντάκη τζη 
και του κάνει: Ό τι κουτεντάρεις αφεντάκη κει- 
νονά θα κάμω.

Ντελόγο ο μπάρμπα Γιάννης πέμπει το φαμε- 
γιοΰρι ούλο ντο δικολόϊ με παραγγελιά, όμπανε 
να κοπιάσουνε στο κονάκι του να πιούνε μια 
ρακί.

Λέει και τση Παρασκιάς να σφάξει το χοχλι- 
δάτο κούκλη, να ετοιμάσει και δυο τρία απάκια, 
να κάμει και κανα σύγλινο με τα αυγά να πιού
νε μια κρασέ. Αν μπορείς κάμε κι ένα δυο καλι- 
τσούνια.

Ένας ένας του σογιού ηρχούτονε και ντΐγκα- 
ρενε το κονάκι. Είπεν τόνε ο μπάρμπα Γιάννης 
ίντα τσι θέλεις ν αφήσωμονε δα το σόι να ροζα- 
νάρει τη προξενιά και να πάμε να δούμε τ’ αρ- 
χοντόπουλο.

Είπενε ο Δεμενέας ίντα τούπενε ο κύρης τσι 
Κλεονίκης μα δε ντάρεσε το παραύστερα πού’ 
πενε ο μπάρμπα Γιάννης.

Εντουσούντιζενε πως δε του δίδουνε τη Κλεο
νίκη και γροικάνε τη κεφαλήν του ν ανοίξει.

Σαφί σεκλέτι και γρίνια ήτανε. Αργά ταχειά ή- 
τονε μπροσάφορμος μου δέ τρωε, μουδέ πίνε 
μουδέ μίλιενε μουδέ λάλιενε. Αράθυμος έθετενε 
αράθυμος εσηκώνουντονε: Εκειά πού’ τόνε θε~ 
σμένος εντουσούντιζενε μα γιάντα μωρέ να μη 
μου δώσουνε τη Κλεονίκη ίντα μου λείπει μα- 
θώς. Αποφανισμένος ντελικανής είμαι, το σόι 
μου είναι σαφί αρχοντολόι.

Εκαταστάλαξενε με το ντοχιούτισμα πως μόνο 
αν είμαι ατσιποδιάρης δε μου τη δίδουνε.

Πάσα ταχυνή είτανε αμολαρισμένος και πολ
λές φορές ήτονε ανουργισμένος, ταποδώματα

του ήτανε αγκουχισμένα.
Ας γιαγύρωμε πάλι στη φαμελομάζωξη του 

μπάρμπα Γιάννη που ο πάσα εις είπενε τη γνω- 
στικάδα του και στην υστεργιά δεν εβρήκανε 
κιανένα αϊπλήκι του Γιωργιού.

Έπεψενε ο μπάρμπα Γιάννης ένα φαμεγιούρι 
να πει του Δεμενέα να κοπιάσει να πάρει την α- 
πηλογιά.

Ο Δεμενέας έσφιξενε γερά γερά και ρουβάρη- 
σενε ξεταλαγιασμένος στην αυλή του μπάρμπα 
Γιάννη. Κάτσε Δεμενέα να τα ροζονάρωμενε. 
Ξανοίγει τόνε και του κάνει στο Θεό και στα χέ
ρια του Γιωργιού αφήνω την κοπελιά.

Κάτσε όμως να πιούμε μια κι απώς να πεις 
του Γιωργιού τη Κυργιακή που μας έρχεται να 
πάρει ούλο το συμπεθεργιό και να κοπιάσουνε 
στο φτωχικό μου να κάμωμενε τη δαχτυλΐδωση.

Ροζονάρει ο Δεμενέας τα χαμπέργια του Γιωρ
γιού και πέταξενε απού τη χαράν του και εσω- 
κουζουλάθηκενε ο ριζικάρης.

Ντελόγο φωνιάζει τω μαστόρω του χρυσαφιού 
και τόνε λέει να ορδινιάσουνε τα εργαλείαντονε 
να ντουρντίσουνε μαλαματικά να τα πέψει τσή 
κοπελιάς για σημάδι. Πεντόλιρες κρεμαστές, 
παντατίφια, καρδιές, κολαΐνες, μανέλια, σκου
λαρίκια, κι αν πήτε για δαχτυλίδια μην τα ρω
τάτε, λογιών τω λογιώ και πολλά.

Τα παίρνει ο Δεμενέας και μια και δυο μαζί 
με συγγενολόι του γαμπρού και πάνε στο κονά
κι του μπάρμπα Γιάννη. Ξεφορτώνουνε τα 
πλούσια κανίσκια του γαμπρού χρυσώνουνε τη 
Κλεονίκη κι από κιας βγάνει ο Δεμενέας μια 
κλωστή από τη τσέπη του γιλεκιού του την τε
ντώνει και μένα τριτσετάκι ο μπάρμπα Γιάννης 
τη κόβγει και σέρνουνε φωνή δρυμιά “να μας σε 
ζήσουνε και καλορίζικα».

Εχαφτήκανε το γιόμα, πολύ κέφι και λιανο
τράγουδα και κάθα κρασέ που πίνανε και άλλης 
λοής ευκή. Εντακάρανε οι χαιρετούρες για το 
μισεμό, εδώκανε μπαξίσα μια ξομπλιαστή πα- 
τανία του Δεμενέα και τσοί παραφατόρους, πε
τσέτες φαντές βουργίδια γη κρουσάτα μαντή
λια. Έπεψενε η Κλεονίκη του Γιώργη ένα φαντό 
σιρικό ποκάμισο με βελονιές στο μπέτη.

Εγκάψανε για να πούνε τα μαντάτα στο Γιώρ
γη του δόκανε το ποκάμισο και γιαμιάς το φου- 
κάροσενε και πάει στο καρφίχτη και το ξάνοι- 
γενε και κάνει να τα χαρώ τα χέρια που το ξο
μπλιάσανε, γιάε γιάε μωρέ πως μου πάει, ε το 
παντέρμο α δε τάξε πως μου πήρανε ξαμάρι.

Ή ρθε με το σελαμέτι η Κυριακή που θα γι- 
νούντονε η δαχτυλΐδωση.

53



Ξεκινήσανε συνάμενοι κουνάμενοι οι γονέοι 
του γαμπρού με χίλια δυο όρδινα για τη νύφη 
και τοοι συμπεθέρους.

Εσέρνανε και το δικολόι αδερφό πρωτοξά- 
δερφα και για κουμπάρο το Δεμενέα. Χαρές 
χειρομαγουλοφιλήματα και μΐ] τα ρωτάτε νά
ζια, πίκλια και κανάκια στσοί γαμπρονιφάδες. 
Εχαιρετιχτήκανε νύφη και γαμπρός σκυφτοί α- 
ναψοκοκκινισμένοι και ντροπαλοί.

Εφωνιάξανε του παπά και διάβασε τσαραβώ- 
νες που γράφανε τα φκολογιάντου.

Επεράοανε το αρραβώνες οι συμπεθέρες στα 
κοπέλια ντονε κατά το αντέτι που κρατειενε κεί- 
νανά τα οεφέρια. Τρεις ημέρες εγλεντοκοπού- 
σανέ με πλούσια φαοπιοτούρια και νοικοκερα- 
δίστικα καταστεμένα.

Κιαμιά φορά λέει κειανείς λέω μπρε πως είναι 
καιρός μας να πχένωμενε.

Αρχινοίξανε οι χαιρετούρες και γροικούντανε 
μια σαούδα χαράς και φωνές που ξεχώριζενε 
κειανείς. Με το καλό και στο γάμο.

Το δε ταχυά βάνει ομπρός η Κλεονίκη να δώ
σει μια αματέ στα προυκιά ίντα θα πάρει κι ί- 
ντα θα φήκει για το' αποδέλοιπες κοπελιές.

Η γεβδομάδα που πόμεινε ίσαμε το γάμο ήτο- 
νε πολλές αμπασάδες.

Απού τη δευτέρα ταχυνή ταχυνή μαζοχτήκανε 
πολλές κοπελιές ξένες και δικολογιές.

Η μια κάνε τόνα η γι’ άλλη τ’ άλλο και τη τρί
τη εκοπιάσιανε η ζυμώτρες κι κουλουροκάμου
σες άλλες εζυμώνανε, άλλες επλάσανε, άλλες ε- 
ξομπλιάζανε τα κουλούργια που’ τανε καλοζυ- 
μωμένα στη σκάφη μαζί με τα μυρωδικά.

Οι γιάντρες ετοιμάζανε τα αιγοπρόβατα που 
θα καταλυούσανε οι γαμηλιώτες και πολλές κο
πελιές ορδινιάζανε να σακιάσουν τα προυκιά.

Αρχινούνε τοι μαντινάδες και κάθα πράμα 
που φουκαρώνανε στο σακκί του λέγανε και τη 
μαντινάδα του.

Ένα ανέφαλο περνά πάει στη Γερμανία 
Ας είναι καλορίζικη και τούτη η πατανία

Εις το μπαξέ μας πήγαμε και φάγαμε πεπόνια 
ας είναι καλορίζικα τοι νύφης τα σεντόνια

Επαέ απού κάθομαι δε μου καλοπαντίδι 
ας είναι καλορίζικο και τούτο το κεντίδι

Χέρια και πόδια φίλησε νύφη μου τη μαμά σου
που σου βοήθησε κι αυτή κι έκαμες τα προικιά σου

Μπροκάρια μου τ αγόραζε ο κύρης τ’ αρνομάλλια 
καί καμα τοσανά προυκιά που μπήκαν στα τσουβάλια
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Επήρενε τη χέραν του να του την ε φιλήσει 
που τσί διδενε το παρά να τον ευχαριστήσει

Ανημένανε τοι προικοκουβαλητάδες κι απα- 
λάργω εγρικούντανε τα μπαντουρολυρίδια.

Εμοντάρανε γερά γερά και γεμίζουνε τοι δί
σκους διαλεμένα μεζεκλίκια, παίρνουνε οι κερα- 
στάδες τοι κανάτες και τα πηλοπότηρα και φρά- 
σουνε τη στράτα να μη περάσει κιανείς ακέρα
στος.

Φωνές, κέφι, γέλια, χαρές και δυσκολοξεχώρι- 
ζες ίντα λέγανε. Εγροίκα μόνο “καλώς τα συμπε- 
θεράκια, καλώς τα συμπεθεράκια».

Σιμώνουνε οι προυκοκουβαλητάδες εκειά που 
σακκιάζανε τα προυκιά και λένε μαντινάδες.

Αφορδακός στο ποταμό που κάνει τράκα τράκα 
ας είναι καλορίζικη τοι νύφης μας η βράκα.

Ας είναι καλορίζικα τοι νύφης τα βουργίδια που θα 
χρειγιάζουν του γαμπρού να βάνει τα χρυσίδια.

Θωρείτε πούρι κοπελιές πούρι καλά θωρείτε 
πως α δεν έχετε προυκιά διάοσο παντρευτείτε.

Έχω τα γω και τα προυκιά σαομένα και ραμένα 
μα ο παντέρμος ο γαμπρός εχάθηκε για μένα.

Τα χέρια που κεντήσανε νύφη μου τα προυκιά σου 
δεν είδανε τα μάθια μου ποτέ σαν τα δικά σου.

Καλάνε ούλα τα προυκιά και περιποιημένα 
με τέχνη και με πομονή ειν ούλα δουλεμένα.

Ήρθενε ο Αφέντης του σπιτιού και λέει:

Σήμερα δεν επάτησα απ'τη χαρά μου χώμα 
ας είναι καλορίζικο τσή νύφης μας το στρώμα.

Κόρη μου έκανες προυκιά το σπίτι να γεμίσεις
να ναι καλά κι ο άντρας σου για να τα καιαλύσεις.

Οι προυκολόοι είναι χαζίρη να πάρουνε τα 
προυκιά και να γκάψουνε μα περιμένουνε τη νύ
φη να κοπιάσει να τοι κεράσει και να ξεκινήσου
νε για μιας για το σπίτι του γαμπρού.

Εγκάψανε οι προυκολόοι και στράτα στράτα 
τοι ρένανε ρύζι και ροδόφυλλα.

Σ’ ένα γάιδαρο ήτονε φορτωμένο το αργαστή- 
ρι κυπαρισένιο και ξομπλιαστό σ’ άλλο ο κανα-



πες, σ’ άλλο ΐ] σκάφη του ζυμωτού, τσι μπουγά- 
δας, το μπουγαδοχσίκαλο ούλα τα χρειγιασίδια 
τσι κουζίνας μπακιρικά κ.λ.π.

Ο κάθα προυκολόγος εβάστανε άλλοι πατανί- 
ες, άλλοι πετσετικά, άλλοι κεντίδια και ούλοι μα
ζί ο πασαείς από κάτι τι για να ντουρντίσουνε το 
νοικοκυριόντονε.

Ένας με μια γαλανή φοράδα είχενε μια ξο
μπλιαστή πατανία στον ώμο του και στην αγκα
λιάν του το κόνισμα τ’ Άη Γιώργη.

Μια κοπανιά στέκει η Μαρούλη και ροζονά- 
ρει. Μωρέ σεις κοπελιά θωρώσας και καμνύτε 
και λογιάζω πως θα καλλιά να πα να θέσετε και 
μιαν άλλη αργαδυνή να το ξετελέψω.

Για μιας ξεσηκωθήκαμενε ούλα τα κοπέλια και 
φωνιάζαμενε πως απόψε θέμε ν’ ακούσωμε ούλο 
το παραμύθι.

Φέρνει το Κάλλιο συκοστάφιδα και φουρνι
σμένα χαρούπια. Εντακάραμενε το μασουλητό 
και ξενυστάξαμενε.

Αγανάκτισε η Μαρούλη πως δε ξεμπλέκει και 
ξαναρχινά.

Σαν εφτάξανε οι προυκολόγοι στο ολοκαίνουρ
γιο κονάκι του γαμπρού εβάλανε ούλα τα πρου- 
κιά σε μια μεγάλη κάμερα τη κλειδώσανε και 
δόκανε το κλειδί του γαμπρού.

Ορδινάσανε τη συνεπαρσά, για το Σαββάτο 
και κανονίσανε να φτάξουνε στο χωριό τσι νύ
φης κατά τα σπερνουλάκια.

Μεγάλο ασκέρι στη συνεπαρσά γιατί προσκα- 
λέσανε σίβιο το χωριό.

Φτάνουνε οι γαμηλιώτες στο χωριό τσι νύφης 
με λύρες και μπαντούρες και ντογρού για το σπί
τι τσι νύφης.

Σιμώνουνε στη πόρτα του κονακιού ήτανε ό
μως σφαλισμένο κι αρχινούνε τσι μαντινάδες οι 
γαμηλιώτες.

Ανοίξετε την πόρτα σας τη σιδεροδεμένη 
να ιδούμενε τη νύφη σας αν είναι στολισμένη

Εμείς την εστολίσαμε κ’ είναι σα μιαν Αγία και 
σαν το κάδιο ολογλυκειά και σαν την Παναγία

Μα κι ο γαμπρός είναι καλός κ είναι και κοπελιάρης 
χαλάλι στονε κάνουμε άντρα σου να τον πάρεις

Θωρείτε σας τη δίδομε ρόδο να ξεφουντώσει 
μη μας στηνεμαλώνετε για θα κακοτελειώσει

Δε σας τηνεμαλώνουμε δε σας τηνεχολιούμε 
γιατ’ είν’ το σόι μας καλό και θα την αγαπούμε

Για δες κορμί πεντάμορφο που το’ χει η νύφη τούτη 
και ξεχειλούνε από παντού τα ψυχικά τζη πλούτη

Για το μεγαλοδύναμο που κυβερνά τα πλούτη 
ανοίξετε την πόρτα μπλιό να δούμενε τη νύφη

Εμείς δεν την ανοίγομε όξω και μας σε πείτε 
πως θα την έχετε μπαξέ να την περιποιήστε

Εμείς θα τηνε κάμωμε αφέντρα και κερά μας 
κια μας την εμπιστεύγεστε αφήστε μας και ξάμας

Ανοίγει η πόρτα μονομιάς μια καλονή μπροστάρης κι 
ούλοι φωνιάζουν του γαμπρού γλάκα γαμπρέ να πάρεις

Ρόδο και τριαντάφυλλο και του μαγιού λουλούδι 
και σου την παραδίδουμε χωρίς κιανά κουσούρι

Γλάκα συ μάνα του γαμπρού και πεθερά τσι νύφης 
να διείς τον ακριβό σου γιο και τη χρυσή σου νύφη

Και βάστα εις τα χέρια σου μέλι να τσι ταΐσεις να’ 
ναι γλυκειά τα χείλια τους όντε θα τσι φιλήσεις

Παίρνουνε οι γαμηλιώτες τη νύφη και δρομό- 
σανε για την εκκλησσιά για να γενεί η βλόγα. 
Στράτα στράτα τα λυρομπάντουρα και τραγουδι
στά, δες εκάμανε τα καλύτερό τόνε.

Βροχή η πενετικές μαντινάδες τσι νύφης και 
του γαμπρού, ίσαμε την πόρτα τσ εκκλησιάς, ε
κεί καταλαγιάσανε και γίνηκενε η βλόγα.

Εσταθήκανε η νύφη κι ο γαμπρός και οι γονέ
οι. Ήντονε στη πόρτα τσ εκκλησσάς και τσι χαι
ρετούσανε οι γαμηλιώτες και πάσα εις έδιδενε ό
μορφες ευκές. Ένας γεροντής σκυφτός σκυφτός 
και με τρεμουλιάρικη φωνή φωνιάζει δρυμιά: 
Να ζήσετε κοπέλια μου και να γεροντοκλωνιάσε- 
τε.

Εποκάμανε οι χαιρετούρες και σιμώνουνε οι 
γαμπρονυφάδες εκειά που κάθουντονε ο λυρα- 
ντζής (στη μέση του πέργιαυλου) ξεκινά το σκο
πό του χορού του καινούργιου αντρόϋνου.

Ο γαμπρός πρέπει να πει τη μαντινάδα τσι νύ
φης κι νύφη του γαμπρού.

Λέει ο γαμπρός
Ετράβηξα ξυπόλυτος με πόδια ματωμένα 

κι έφταξα πάνω στη κορφή και διάλεξα εσένα 
Α παντάει η νύφη

Ψύγομαι και μαραίνομαι όντε σε ιδεί η μαθιά μου 
και σα ντο τραγοκούδουνο καταχτυπά η καρδιά μου
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Ετραγουδίξανε κι γονέοι ντονε 
και λέει ο αφεντάκης χου γαμπρού

Σήμερο δεν επάχησα χώμα απού χη χαρά μου 
γιατί δανε χα μάθια μου χα πεθυμά η καρδιά μου

Λέει κι ο κύρης χσι νύφης 
Σήμερο λάμπει ουρανός σήμερο λάμπει η μέρα 

σήμερο σχεφανώθηκε αϊτός χην περιστέρα

Είπανε κι άλλες και πληθιερές μανχινάδες κι 
απόϊς ούλη η συνεπαρσά ήχονε χαζιρεμένοι και 
γκάψανε. Μπροστάρης ήχονε ένας βεργολυγε
ρός ομορφοβγαρμένος ντεληκανής καβαλάρης 
σ’ ένα γυαλιστερό μπεγίρη ολόμαυρο. Εβάστα- 
νε χο κοντάρι με χη σημαία και στη χρούλα του 
κονταργιού απάνω στο σταυρό ένα ξομπλιαστό 
κουλούρι. Στην ομπρός πάντα οι τζεβρετζήδες 
και των δώκανε μπαξίσι μαντήλια. Εφχάξανε 
στο σπίτι χου γαμπρού κι μάνα χου γαμπρού τό
νε τάϊσε το μελοκάρυδο.

Ούλη νύχτα γλέντι και χαροκόπι και χα απο- 
διαφωτίσματα καληνυχχΐσανε η νύφη κι ο γα
μπρός και πήγανε στο καινούργιο ντου κονάκι.

Ταχυά χη ταχυνή ο άρχοντας πήγαινε στο 
ντουκιάνι και γίνηκενε συνοριοό ποιος να χονε 
τρατάρει. Αναρωτούσανε τον άρχοντα αναγυρι- 
στικά για το ζευγαράκι και κείνος τόνε ροζονά- 
ρει

(τα αναφερόμενα παρακάτω είναι από τον Ερωχόκριχο)

Αργά’ μείνε τ’ αντρόϋνο στη κάμερα εκείνη 
που την αρχή εμπήκανε στιέ αγάπης την οδύνη

Εδά ας το λογιάσουνε όσοι κι αν έχουν γνώση 
εκείνα που γενήκανε ώστε να ξημερώσει

Εγώ δε θέλω να δειλιώ να σα σε πω με γράμμα 
τη νύχτα πως εδιάξανε ιντάπα κίντα κάμα

Μπορείτε που τα παραμπρός που’ χετε γροικη- 
μένα εσείς να τα λογιάσετε και μη ρωτάτε μένα

Τάπασι χα μιλήσασι και όχι κι αν εγίνει κια- 
νείς δε ξέρει να τα πει μόνο οι δυο χου κείνοι.

Εζήσανε αυτοί καλά και μεις καλύτερα

ΜΑΝΟΥΣΟΣ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΚΩΣΊΉ ΠΑΑΑΜΑ 16 - ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΑ: 2284 275
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΑΧΑΚΗΣ

Στις αρχές του Δεκέμβρη έπαθε καρδιακό 
έμφραγμα και νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο 

ο επί σειρά ετών λογιστής στην Αγία Γαλήνη 
κος Δημήχρης Βλαχάκης. "Ισως το στρες, ίσως 
λίγα κιλά παραπάνω, δημιούργησαν στον φίλο 
και καλό συνάδελφα αυτό το πρόβλημα.

Οι χωριανοί κι εγώ προσωπικά, χου ευχόμα
στε εκ βάθους καρδίας να ξεπεράσει ανώδυνα 
αυτή τη δύσκολη κατάσταση.

ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ 9/12/96

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 
Εις μνήμη της συζύγου του Ελένης 10.000

ΣΤΕΛΙΟΣ & ΛΙΛΙΚΑ ΝΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
Εις μνήμη του Γιάννη Γιαννακάκη αντί στεφά
νου 10.000

ΑΝΝΑ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΑΘΗΝΑ Εις μνήμη των γονέων της Αρίστου & 
Ευαγγ. Νικηφοράκη 10.000

ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 
Εις μνήμη των νεκρών 10.000

ΒΕΡΓΑΔΗ Γ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 
Εις μνήμη του συζύγου της 5.000

ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 
Εις μνήμη των νεκρών 5.000

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 
Εις μνήμη του συζύγου της, των γονιών & πε
θερικών της. 5.000

ΝΟΔΑΡΑΚΗ I. ΖΑΜΠΙΑ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 
Εις μνήμη του συζύγου της 5.000

ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
Εις μνήμη της εξαδέλφης του Μαρίας 10.000

ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ EMM. Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Εις μνήμη Ελπινίκης Μηναδάκη 5.000



ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓ. 
ΓΑΛΗΝΗ Εις μνήμη των γονέων & πεθερικών, 
των ανηψιών Μιχάλη & Μ αρίας 10.000

ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΚΑΣΤΡΙ
Εις μνήμη του συζύγου της Μιχάλη 10.000

ΤΖΕΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ) ΚΗ
ΦΙΣΙΑ Εις μνήμη του πατέρα της Μιχάλη Βε- 
λουδάκη 10.000

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝ Η ΑΘΗΝΑ 
Εις μνήμη του συζύγου της Λευτέρη 10.000

ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡ. ΑΘΗΝΑ 
Εις μνήμη του συζύγου της 5.000

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΘΗΝΑ Εις μνήμη 
των πεθερικών του Χρυσής (Μαστρογιώργη) & 
Γιώργη Φωτάκη 8.000

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 
Εις μνήμη των γονιών του 5.000

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΕΛΟΒΙΤΗ εις μνήμην των γο
νέων της Χρήστου & Αθηνάς Λινοξυλάκη
15.000

Εις μνήμη της θανούσης Ελένης Σταύρου 
Μ αμαλάκη αντί στεφάνου οι κάτωθι 
καταθέτουν τα εξής ποσά:
1) Τα παιδιά της Ροδάνθη & Ευαγγελία 50.000
2) Μαμαλάκης Γιάννης 10.000
3) Παπαδάκης 5.000
4) Σταυρακάκης 5.000
5) Οικογένεια Μαλλιαρού Μιχαήλ 5.000
6) Οικογένεια Βαρδαλαχάκη 5.000
7) Ευάγγελος Μαυράκης 25.000

Ευχαριστούμε θερμά όλους 
που με την παρουσία τους ετίμησαν την μνήμη 
του Χρήστου Λινοξυλάκη στο ετήσιο μνημόσυνο 

π,ου τελέστηκε την 24/11/96.

ΛΑΜΠΡΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΕΛΟΒΙΤΗ

ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ
ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

Στις 14 Δεκεμβρίου 1996 πέθανε στο Πανεπι
στημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και σε ηλικία 68 
ετών, ο συγχωριανός μας Γιάννης Βασιλάκης, δικη
γόρος και η κηδεία του έγινε στην Αγία Γαλήνη.

Στην κηδεία εκφωνήθηκε επικήδειος από τον Νο
μάρχη Ηρακλείου, τον οποίο δημοσιεύουμε.

ΟΜ ΙΛΙΑ Ν Ο Μ Α ΡΧ Η  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
κ» ΓΙΑ Ν Ν Η  ΓΑΡΥΦΑΑΑΑΚΗ

Αγαπημένε μου Φίλε,

Λ/'~Χταν από δω και πέρα οι άνθρωποι θα μι-
V^/λοΰν για ανθρωπιά, φιλότιμο, αξιοπρέ

πεια, ευγένεια, αγάπη, η σκέψη τους σε σένα 
θα έρχεται.

Ό ταν οι άνθρωποι θα μιλούν για εκείνους 
που μόχθησαν, αγωνίστηκαν, πάλεψαν τη μοί
ρα τους, εσένα θα σκέπτονται.

Ό ταν στο διάβα της ζωής οι κοινωνιολόγοι, οι 
ψυχολόγοι και οι αναλυτές θα ερευνούν πώς γί
νεται να συνδυάζονται η προσφορά χωρίς α
ντάλλαγμα, η θυσία χωρίς γόγγισμα, η πίκρα 
και το παράπονο χωρίς κλάμα, εσένα θα έχουν 
στο μυαλό τους.

Ό ταν κάποιος θα διερωτηθεί ποια δύναμη 
μπορεί να εκπέμψει τόση λάμψη, ώστε να με
ταδίδει τη χαρά με απαράμιλλη ταχύτητα σ’ ό
λους τους άλλους, εσύ θα είσαι το φωτεινό και 
μοναδικό παράδειγμα.

Κι όταν όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με 
μια βαθιά γνώση και κατάρτιση στην επιστήμη 
που διάλεξες, τότε, αγαπημένε μου φίλε, δεν 
μένει αμφιβολία πως ήσουν μια σπάνια μορφή, 
μια εκπληκτική και ταυτόχρονα πληθωρική 
προσωπικότητα που το ταίρι της θα αργήσει 
πολύ να φανεί.

Μεγάλε φίλε,
Δεν έχω τη δύναμη στη ψυχή για να περιγρά

φω λεπτομερώς το μεγαλείο σου, όπως το έζη- 
σα στην κοινή μας πορεία. Μη σκεφθείς όμως 
ποτέ πως θα αφήσω τον εαυτό μου να ξεχάσει.

Γιάννη,
Είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Και υπογράφουμε
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συμβόλαιο τιμής και χρέους να μη σε αφήσου- 
με να πεθάνεις. Θα ζεις για πάντα στην καρδιά 
μας...

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπημένε μας φίλε Γιάννη,

Ν οιώθω την ανάγκη να σου πω δυο λόγια, 
με την καρδιά και το νου της Αγίας Γαλή

νης και των ανθρώπων της την ώρα αυτή του α
ποχωρισμού. Την ύστατη αυτή ώρα όμως είναι 
πολΰ δύσκολο να εκφράσει κανείς με λέξεις τις 
σκέψεις του, τα αισθήματά του καθώς τον εξου
σιάζει η μεγάλη φόρτιση της οδύνης από το χα
μό σου. Γιατί εμείς που αξιωθήκαμε να σε γνω
ρίσουμε από κοντά, εμείς που σταθήκαμε τυχε
ροί που σε ζήσαμε - και είναι πολλοί οι φίλοι 
και γνωστοί που χάρισες τη φιλία και την αγά
πη σου με απλοχεριά - νοιώθουμε ότι αφήνεις 
ένα κενό που μόνο προσωπικότητες σαν τη δι
κή σου μπορούν να πληρώσουν κι αυτές είναι 
δυσεύρετες.

Προικισμένος με μια σπάνια οξυδέρκεια, 
πλαισιωμένη, ολοκληρωμένη αρμονικά με τη 
σοφία της επιστήμης σου, δικηγόρος που 
σφράγισες με μια σπάνια αποδοχή τα χρονικά 
των νομικών του τόπου - δόθηκες συγχρόνως με 
όλη τη δύναμη της μεγάλης σου καρδιάς στον 
άνθρωπο, στη χαρά του, στη λύπη του, στις με
γάλες στιγμές του, επιεικής πάντα στις αδυνα
μίες του. Πράγματι ο Γιάννης ακολούθησε κα
τά γράμμα από την ιδιοσυγκρασία του και μό
νο κινούμενος, τη βιβλική ρήση: “Γίγνεσθαι τέ
λειοι, ώσπερ ο πατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος 
εστίν”.

Σήμερα, η Αγία Γαλήνη σου που λάτρεψες με 
τόσο πάθος και σε αποχαιρετά, ένας κόσμος ο
λόκληρος περνά από μπροστά σου: Είναι η 
“Κάτω Αγία Γαλήνη”, η καμωμένη από πέτρες 
και χώμα, με τους ανθρώπους της, με τη γραφι
κότητά της και την παγκόσμια ακτινοβολία της. 
Περνά όμως και η “Απάνω Αγία Γαλήνη”, ο τό
πος των γονιών μας που δεν υπάρχουν πια, οι 
αναμνήσεις αυτών που ζήσαμε, οι μνήμες των 
δίσεκτων χρόνων αλλά και της αδελφοσύνης, ο 
παλιός και ο σύγχρονος άνθρωπος που τόσο ε
πάξια εκπροσώπησες κι ακουμπά την ώρα αυ
τή ευλαβικά πάνω σου.

Η φωνή σου, εμάς που γνωρίσαμε τη ζεστα
σιά της και χαρήκαμε τον ευφρόσυνο λόγο σου,

νοιώθουμε πως ακούγεται και θα ακούγεται 
στα σοκάκια και στά στέκια της Αγίας Γαλήνης, 
εύθυμη, ανθρώπινη, γεμάτη αυθορμητισμό και 
πνεύμα.

Η λεβεντιά σου θα μας λείψει. Η οδύνη της 
οικογένειάς σου είναι πόνος μεγάλος για μας. 
Σε κλαίει ο λαός”..A

Το πέρασμά σου στην αιωνιότητα έχει αφή
σει μια ανεξίτηλη σφραγίδα ευγενικής ανάμνη
σης στον άχαρο, δικό μας κόσμο...

Ποιος ήταν ο Γιάννης Δήμου Βασιλάκης που 
μας φεύγει; Επιτρέψτε μου να παραφράσω ένα 
στίχο του Σικελιανού, που του αρμόζει θαρρώ 
τέλεια: “Αυτός που αγάπησε τον άνθρωπο όσο 
λίγοι, που τραγούδησε την καρδιά του ανθρώ
που, την καρδιά του!”**

Ή ταν τέλος ότι καλύτερο υπήρχε ανάμεσά 
μας κι αυτό δεν μπορεί να πεθάνει ποτέ!

Γι ‘ αυτό σήμερα που σε αποχαιρετούμε, εί
ναι, όπως έλεγε ο Εθνικός μας ποιητής “Απο
χαιρετισμός τρανού καλού που φεύγει”.

Αιώνια σου η μνήμη φίλε μας, αγαπημένε!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ 
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 15/12/96

* Ήταν λαός πολύς πραγματικά που τον έκλαψε: Ήταν 
π,αρόντες άνθρωποι απλοί τον μόχθου της θάλασσας και 
της γης, εκπρόσωποι της επιστήμης. Ήταν τέλος εργά
τες, λειτουργοί της τέχνης, της Κρητικής μουσικής, που 
τόσο λάτρεψε και μας σννέπαιρνε με τον ενθουσιασμό 
τον!
** Οι λέξεις αυτές δεν ακούστηκαν λόγω ψόρτισης.

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

Ο  Ιωάννης Δήμου Βασιλάκης, γόνος της 
γνωστής οικογένειας των Βασιλάκηδων, ο

λοκλήρωσε ενωρίς τον κύκλο της ζωής και ε- 
νταφιάσθηκε το περασμένο Σάββατο στην γε
νέτειρά του.

Ο Γιάννης ανήκει στη γενεά εκείνη, η οποία 
ανδρώθηκε στην κατοχική και μετακατοχική 
δύσκολη περίοδο και είναι μεταξύ εκείνων που 
με την αγωνιστικότητα, εργατικότητα και το 
ζήλο τους ανεδείχθησαν ηγετικά στελέχη στους 
διάφορους τομείς της Ελληνικής κοινωνίας.

Υπήρξε ταλαντούχος μαθητής και φοιτητής 
και διεκρίθη και στο επάγγελμά του σαν γνω
στός χαρισματικός δικηγόρος και σε άλλες κοι
νωφελείς θέσεις.

Ό μω ς στον απολογισμό της ζωής ενός αν
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θρώπου επαγγελματικά επιτυχούς, μετρά πε
ρισσότερο το κατά πόσον τα έργα του και η 
προσωπικότητά του επέδρασαν θετικά ή αρνη
τικά στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον του. 
Πάνω σ’ αυτό μπορεί μετά βεβαιότητος να λε
χθεί ότι ο Γιάννης υπήρξε χαρισματική προσω- 
πικότης.

Στο Γιάννη υπήρχαν τα παραδοσιακά εκείνα 
χαρίσματα που όλοι επιζητούν. Έντιμος, σε
μνός και αξιοπρεπής, με το απροσδιόριστο ε
κείνο χάρισμα που έκανε όσους τον γνώρισαν 
να τον αγαπήσουν. Είναι σίγουρο ότι πολύ λίγοι 
είναι οι άνθρωποι που αριθμούν τόσους φίλους 
όσους ο “Βασιλογιάννης”.

Ο Γιάννης αγάπησε τη ζωή, αγάπησε την 
Κρήτη που φεύγει (ή ελπίζω δεν φεύγει), τη φύ
ση της, τα τραγούδια της, τη μουσική της και 
προπάντων τους ανθρώπους.

Πληθωρική προσωπικότης, διέθετε εκείνη 
την ομηρική ικανότητα διήγησης και συμπερι
φοράς, που ακόμα συναντά κανείς σε λίγους 
και που ξυπνούν στον καθένα μας μνήμες της 
φυλής, πατρογονικές.

Αντιμετώπισε τις δυσκολίες και τις πικρίες 
της ζωής με κείνη την πηγαία υπερηφάνεια και 
ανεμελιά του γνώστη, χάρηκε τη ζωή με τη ψυ
χή του παιδιού, και διάβηκε το κατώφλι του θα
νάτου όρθιος.

Αν θέλει κάποιος να συνοψίσει την προσωπι
κότητα του Γιάννη του Βασιλάκη με μια λέξη, 
αυτό που έρχεται στο μυαλό αυθόρμητα, είναι 
η γενικά αόριστη αλλά στην Κρητική παράδο
ση καλώς ορισμένη και επιθυμητή λέξη “Λεβε
ντιά”.

Έ νας λεβέντης έφυγε. Η Κρήτη και το χωριό 
που αγάπησε, οι συγγενείς και οι φίλοι έγιναν 
φτωχότεροι.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΕΜΟ ΣΟΥ

Λίγες ώρες πριν το τέλος τα λέγαμε ξάδελφε.
Με τόση κατανόηση, με απέραντη αγάπη, ό

πως πάντα. Και μου’ λεγες; “Ξάδελφε, δεν με 
πειράζει πως πονώ, αλλά που δεν μπορώ να βγω 
έξω να δω, να αναπνεύσω, να ζήσω την ομορφιά 
του φθινοπώρου. Δεν με χωρά ο τόπος εδώ μέσα, 
θέλω το έξω, τη δυνατή, την όμορφη Κρητική ε- 
βγοράδα”. Κουράγιο Γιάννη, γρήγορα θα ξανα- 
πάμε στη Μελιχιά για πότισμα και ακουρναπό- 
δους σούπα. “Ταχιά, ξάδελφε” η απάντησή σου,

σιβυλλική και δηλωτική ότι ήξερες, ότι περίμε- 
νες το τέλος, αλλά όπως πάντα η περήφανη ψυ
χή σου ξεπερνούσε την αμηχανία όλων μας, πή
γαινες πιο κάτω, άλλαζες κουβέντα να μη μας 
στενοχωρήσεις, να μη μας δεις κλαμένους, πι
κραμένους. Έτσι, όπως σ’ όλη τη μακρόχρονη 
σχέση μας ποτέ δε λύγισες, δεν παραπονύθηκες, 
δεν σχολίαζες, δεν κακολογούσες κανέναν. Απο
χαιρετιστήκαμε, σφιχταγκαλιαστήκαμε και, 
πριν προλάβω να φτάσω στο σπίτι μου, ήρθε το 
πικρό και τελεσίδικο μαντάτο.

Και τώρα Γιάννη, πως να περιγράφω, πως να 
ανιστορήσω την ορφάνια; Πως θα καλυφθεί αυ
τό το κενό, ποιο αηδόνι θα αναπληρώσει τη γλυ- 
κολαλιά σου Γιάννη; Ποτέ πια οι παρέες, τα γλέ- 
ντια, δεν θα είναι τα ίδια. Μαζί σου έφυγε μια ο
λόκληρη εποχή.

Πώς τα κατάφεραν οι αγαπημένοι σου λυρά
ρηδες και σύντροφοι στα αμέτρητα γλέντια, που 
βρέθηκαν στο ξόδι σου να μην πιάσουν τις λύρες 
τους και να σ’ αποχαιρετήσουν μ’ ένα σκοπουλά- 
κι, όπως εσύ το έλεγες; Εσένα που ήσουν πάντα 
παρών και η ψυχή σε κάθε γλέντι. Όλος ο πλού
τος, τα αισθήματα, η άπλα της καρδιάς σου, έ
βρισκαν διέξοδο και έκφραση στα γλέντια με 
τους φίλους σου και στις παρέες. Τα ανέκδοτά 
σου, οι ανιστορήσεις, οι χαρακτηρισμοί σου 
“παίχτης”, “τεμάχια”, χαράκτηκαν στη μνήμη 
μας. Άφησες τα ίχνη σε κάθε γωνιά σχεδόν της 
Κρητικής γης, έτσι όπως ελάχιστοι αξιώθηκαν 
να κάνουν. Πήρες μια μεγάλη περιουσίη μαζί 
σου Γιάννη, ενώ όλοι φεύγουμε γυμνοί και μόνοι, 
την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου. Και δεν 
θα ξεχαστείς, ξάδελφε, γιατί δεν ξεχνιούνται η 
ανδρειοσύνη, η εντιμότητα, το πνεύμα, η καλο
σύνη, η ανιδιοτέλεια, το δόσιμο που σε χαρακτή
ριζαν. Πέταξες περήφανα σαν ελεύθερο πουλί, 
έτσι όπως πετάνε οι αετοί που αλαργένουν και 
ποιος τους φτάνει;

Καλό ταξίδι χρίλε αγαπημένε...

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Η 6Ό Ψ ΙΣ” ΑΕ

Π ριν δέκα χρόνια, ένα νέο παιδί από την 
Πελ/σο ήρθε να βρει την τύχη του στο χω

ριό μας. Πανέξυπνος και εργατικός, έφερε τα 
πρώτα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στην Αγ. Γα
λήνη.

Δημιούργησε την “ΟΨΙΣ” ΑΕ που εκτός από 
αυτοκίνητα και μηχανές άλλαζε και συνάλλαγ-
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μα. "Ισως λόγω της οικονομικής κρίσης, η ίσως 
λόγω του ότι με τον νέο νόμο έπρεπε να έχεις 
τουλάχιστον 25 αυτοκίνητα για να έχεις άδεια ε- 
νοικιάσεως αυτοκινήτων, πούλησε την επιχείρη
ση.

Άνοιξε όμως κάποια άλλη στη Χερσόνησο. Ό 
μως στις 18/7/96 ερχόμενος προς το Ηράκλειο, 
σε μετωπική σύγκρουση έμεινε ακαριαία.

Ή ταν και καλός οδηγός και καλός μηχανικός. 
Όμως αυτά δεν απεσόβησαν το μοιραίο. Φίλε 
Κώστα, ήσουν νέος, γεμάτος όνειρα για τη ζωή. 
Όλοι όσοι σε γνωρίσαμε στην Αγ. Γαλήνη, θαυ
μάσαμε το αυτοδημιουργητο παιδί που άνοιγε 
νέους ορίζοντες στον τουρισμό. Τώρα αναπαύε
σαι ήσυχος χωρίς άλλες σκοτούρες στο κοιμητή
ριο του χωριού μας, έτσι είσαι κοντά στο παιδί 
σου. Στους χαροκαμένους γονείς σου, στ’ αδέλ
φια σου και στην Νίκη, ευχόμαστε ο χρόνος να 
απαλύνει όσο γίνεται την πληγή.

Aiwvia σον μνήμη.

ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ19/7/96

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΜΗΝΑΔΑΚΗ

Την Κυριακή 7 του Ιούλη του 96, όλοι οι χω
ριανοί συνοδέψαμε στην τελευταία της κα

τοικία τη σεβάσμια γερόντισσα την κυρά Ελπι
νίκη.

Ίσω ς ι\ ζέστη, να ανέβασε την πίεση στο 25 
και η καρδιά δυστυχώς δεν άντεξε.

Έφυγε στην αγκαλιά των παιδιών της ήρεμη 
και ευτυχισμένη για το μεγάλο ταξίδι. Μια ακό
μα πόρτα έκλεισε. Δεν θα την ξανακούσουμε 
πια, να μας λέει, ελάτε για καφέ ή ελάτε να κό
ψετε σταφύλια από την κρεβατίνα μου. Ή ταν 
ένας ζωντανός άνθρωπος, που ήθελε να μαθαί
νει όλα τα κοινωνικά πράγματα του χωριού της.

Δεν ήταν και δεν ένιωθε στο περιθώριο της 
ζωής. Ενδιαφερόταν για την περιουσία της και 
έβαζε ανθρώπους να την καλλιεργήσουν. Ποτέ 
δεν ήθελε να τους αδικήσει. Με εμπιστευόταν 
στους λογαριασμούς της, λέγοντάς μου πάντα, 
θέλω δίκαια μοιρασιά γι’ αυτούς που φροντί
ζουν τις ελιές μου.

Ευτύχησε να έχει δύο παιδιά δακτυλοδεικτού- 
μένα, τόσο για την επιστημονική τους κατάρτι
ση, όσο και για το ήθος του χαρακτήρα τους. 
(Ανώτατος) Ηλεκτρονικός ο ένας, Δικαστικός ο 
άλλος.

Έφυγες κυρά Ελπινίκη, με την μεγαλύτερη ι
κανοποίηση για κάθε γονιό, να δεις τα παιδιά

σου αποκατεστημένα με θαυμάσιες οικογένειες 
και κοινωνικά καταξιωμένα. Υπόδειγμα και 
καμάρι όλων μας.

Καλό ταξίδι...
Αγ. Γαλήνη 7/7/96 

ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

ΔΕΝΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

^ΤΓΊΓταν Κυριακή 8
ΑΑ·του Σεπτέμβρη 

του 1996. Το ρολόι της 
ζωής της Δέσποινας 
Μαλλιαρού σταμάτησε 
απότομα, αναπάντεχα, 
άδικα. Είναι δυνατόν ο 
Πανάγαθος Θεός να εί
ναι τόσο σκληρός; Γιατί 
να θέλει να παίρνει νέα 

παιδιά και να γεμίζει τους γονείς, τους συγγε
νείς, τους φίλους με τόση θλίψη;

Προς στιγμή, μπορεί να κλονιστεί η πίστη και 
να πει κάποιος, δεν υπάρχει Θεός, διότι δεν 
μπορεί να είναι συγχρόνως και πολυεύσπλα- 
χνος και σκληρός.

Αλίμονο όμως και χαθεί η πίστη. Αλίμονο και 
χαθεί ο Θεός που ο καθένας κουβαλάει μέσα 
του. Ο Θεός δίνει τη ζωή, αυτός και την παίρ
νει. Και στην περίπτωση της Δέσποινας, που ή
ταν στην ακμή της νιότης της και της δημιουρ
γίας της, φαίνεται ήταν κάλεσμα Θεού.

Της είχε δείξει τόσα σημάδια, ήταν τόσες 
πολλές οι συμπτώσεις που οδηγούν στο συμπέ
ρασμα, ότι πράγματι την ήθελε κοντά του, να 
κάθεται ήρεμη και γελαστή στην παρέα των αγ
γέλων.

Έ να όραμα, με έναν φωτεινό σταυρό και τον 
Άγιο Ραφαήλ, που είχε δει, ενώ οδηγούσε νύ
χτα, το είχε εξομολογηθεί στους δικούς της και 
στον πνευματικό της. Λίγες μέρες αργότερα, 
στον ίδιο δρόμο από Χανιά προς Ρέθυμνο, μέ
σα σε μια σωρεία συμπτώσεων της συνέβη το 
τρομερό δυστύχημα.

Η θλιβερή είδηση ακούστηκε σαν αστραπή. 
Ό λες οι αρχές, με τον Νομάρχη Ρεθύμνης, οι 
βουλευτές όλων των κομμάτων, χιλιάδες κό
σμου, τη συνόδεψαν ως την τελευταία της κα
τοικία, που τιμής ένεκεν της χάρισε ο δήμαρ- 
Χ °9·
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Ρωμαίος 8c Ιουλιέτα - Δ έσποινα & Γιάννης
Την Κυριακή χο βράδυ κι ενώ όλοι μοιράζο

νταν την οδύνη από το χαμό της Δέσποινας, ο 
33χρονος φίλος της Γιάννης Μαρουλής είπε: 
“Μην στενοχωριέστε, δεν θα’ ναι μόνη, θα της 
κρατώ συνέχεια συντροφιά”. Την άλλη μέρα, 
τον βρήκαν νεκρό πάνω από τον τάφο της. Εί
χε αυτοπυρποληθεί με περίστροφο. Είχε θάψει 
προηγουμένως και πατέρα και μάνα, δεν άντε- 
ξε φαίνεται και στο τρίτο κτύπημα της μοίρας, 
έτσι προτίμησε τη λύτρωση από το Γολγοθά της 
ζωής.

Μέσω του περιοδικού, όλοι οι Αγιογαληνιώ- 
τες εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη και συμπα
ράσταση στους γονείς της Δέσποινας και στον 
παππού και στην γιαγιά Μιχάλη και Αγγελικού- 
λα Νικηφοράκη.

ΦΑΝΗΣ X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΙΟΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ  ΔΕΝΑ

Μου είναι ανήμπορο να κάνω συνείδηση πως 
τούτη τη στιγμή χαράζω αυτές τις γραμμές 

για να αποχαιρετήσω τη Δέσποινα Μαλλιαρού. 
Την αγαπημένη μου φίλη.

Περάσανε κιόλας “σαράντα μέρες” κι ακόμη 
πολύ δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Βλέπω 
μπροστά μου τις αβάστακτες πένθιμες φιγούρες 
των δικών της στον αποχαιρετισμό τους.

Οι μνήμες ξανάρχονται έντονες για να κάνουν 
τόσο πικρή τη σκέψη πως η Δένα δεν είναι πια 
ανάμεσά μας. Η Δένα που έφυγε τόσο πρόωρα... 
πάνω στην ακμή της δημιουργικότητας.

Πιστεύω Δένα να βλέπεις ακόμα το κλάμα μας 
και όλους τους προβληματισμούς μας για τον ά
δικο χαμό σου. Φτωχάναμε Δένα χωρίς εσένα, 
χωρίς το χαμόγελό σου, χωρίς τον χαρισματικό 
χαρακτήρα σου.

Όσοι σε ζήσαμε, γενήκαμε πιο πλούσιοι, γιατί 
είχαμε την τύχη να μοιραστούμε κάποιες στιγμές 
της ζωής μας, με έναν άνθρωπο που σπάνια συ
ναντάς.

Δεν υπάρχουν φράσεις που να μπορούν να ζω
ντανέψουν σ' ένα άψυχο χαρτί το μεγαλείο της 
ψυχής, αλλά και τη ζεστασιά της Δένας που την 
είχε ξοδέψει ολόκληρη σ’ όσους γνωστούς αντι
λαμβάνονταν ότι την είχαν ανάγκη.

Ειλικρινής και ανθρώπινη, καθρεπτιζόταν στο 
βλέμμα της τα πολύχρωμα συναισθήματα που έ
κρυβε μέσα της και όταν χάνεις μια δική σου φί

λη και πρέπει να γράψεις γι’ αυτήν την απώλεια, 
τότε νιώθεις πως η πένα αδυνατεί να σηκώσει το 
βάρος των συναισθημάτων σου.

Μας γέμιζες πάντα κουράγιο Δένα και γινό
σουν μέτοχος των προβλημάτων μας.

Η Δένα θα μείνει για πάντα στη σκέψη μας! Έ 
τσι, όπως τη γνωρίσαμε, έτσι όπως τη ζήσαμε, έ
τσι όπως στενά συνεργαστήκαμε μέσα στον “Σο- 
ροπτιμιστικό Όμιλο” σαν αντάξια Σοροπτιμί- 
στρια, πάντα κεφάτη, πάντα πρόθυμη, πάντα 
χαμογελαστή, πάντα ακούραστη, πάντα ιδανική 
φίλη, να μας μιλά για τα “προβλήματα του Ομί
λου μας”.

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ Δένα, γιατί τα ορά- 
ματά σου θα ζουν και θα μας εμπνέουν για πά
ντα. Όλες εμείς οι “Σοροπτιμίστριες” σε ραίνο
με με φθινοπωρινά χρυσάνθεμα και θα κρατή
σουμε στη σκέψη μας για πάντα τη μνήμη Σου.

Καλό ταξίδι καλή μου φίλη.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΚΑΡΒΕΛΗ 
Πρόεδρος Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ρέθυμνου

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ...

Δ ένα,.
*  Τ71 μαθα πως έφυγες. Και τώρα ποιος θα μας

J_ j βοηθήσει να παίξουμε “το Μίτο της Α
ριάδνης” όταν κτιστεί το θέατρο στο Πάρκο 
του Δαιδάλου και Ικάρου στην Αγία Γαλήνη;...

Ό ταν γιορτάσαμε τα 100 χρόνια της Αγίας 
Γαλήνης, μου πρότεινε ο πρόεδρος να παρου
σιάσω κάτι με τα παιδιά του χωριού.

Η ιδέα να παίξουμε την “Ειρήνη” του Αριστο
φάνη ήρθε αβασάνιστα.

Ο ενθουσιασμός των παιδιών, όταν τους μίλη
σα για το έργο, ήταν μεγάλος.

Ο Μύρων Ρυακιωτάκης προσφέρθηκε να μας 
συνοδέψει με το μαντολίνο του στις πρόβες, στο 
τραγούδι, στην παράσταση, ο Γιάννης στα 
σκηνικά... δεν είχα όμως συμπαράσταση στην 
εύρεση λύσεων στα προβλήματα σκηνοθεσίας, 
κοστουμιών, δραματοποίησης... πειθαρχίας.

Χρειαζόμουν στις πρόβες έναν άνθρωπο δρα
στήριο, με γνώσεις, φαντασία, ευρηματικότη- 
τα, αγάπη για τα παιδιά και χιούμορ.

Σκεφτόμουν να τα παρατήσω όταν πήγα να 
πιω λίγο κρύο νερό στης κυρίας Αγγελικής.

Εκεί βρήκα εσένα, Δένα.
Έγινες ο από μηχανής θεός. Βρήκες λύσεις 

για τα κουστούμια, για την οργάνωση.
Ή σουν πανταχού παρούσα στις πρόβες. Θυ
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μάμαι πως πειθαρχούσες με χιούμορ τα παιδιά 
κι έπαιρνες πάνω σου την ευθύνη όταν κουρα
ζόμουνα... χωρίς να το περιμένω, έτσι απλά, 
αυθόρμητα.

Σίγουρα η προσφορά σου συνέτεινε ώστε “η 
Ειρήνη” να γίνει μια όμορφη ανάμνηση για ό
σους τη ζήσαμε εκείνη την Αυγουστιάτικη βρα
διά.

... Δένα, έφυγες τόσο νωρίς, τόσο απρόσμε
να...

πριν πέσει η αυλαία για την πρώτη πράξη της 
ζωής σου.

ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θ λιβερό καθήκον με αναγκάζει να δώσω τον 
τελευταίο χαιρετισμό στην άμοιρη Δέ

σποινα.
Μαύρο σύννεφο έπεσε σήμερα το πρωί στην 

κοινωνία του Ρεθύμνου.
Ο άδικος και αναπάντεχος χαμός σου Δέσποι

να μάς γέμισε θλίψη μεγάλη.
Έ νας νέος άνθρωπος - δυναμικός επιστήμο

νας - με ταλέντο και αξιοπρέπεια, με σωφροσύ
νη και αγάπη επάνω στην προσφορά για το Ρέ
θυμνο, έφυγε παντοτινά.

Τ ι να πρωτοπεί κανείς για σένα Δέσποινα; Να 
περιγράφουμε την καλοσύνη σου - την καλοδε- 
κτικότητά σου - την άγια ψυχή σου - την αγωνι- 
στικότητά σου στη ζωή, όλα είναι γνωστά στην 
κοινωνία μας.

Τελείωσες το Πανεπιστήμιο - αριστούχα και 
η περηφάνια των γονιών σου, του αδελφού σου, 
των συγγενών και φίλων, ήταν μεγάλη.

Μπήκες στο στίβο της ζωής με τόλμη - αγάπη 
για τους συνανθρώπους σου, με αποφασιστικό
τητα και στο λίγο διάστημα της δραστηριότη- 
τάς σου διακρίθηκες, αγαπήθηκες, προοδέυσες 
και ήσουν το καμάρι του πατέρα σου και της 
μητέρας σου. Ό λοι πάντοτε έλεγαν και λένε έ
να καλό λόγο για τη Γεωπόνο Δέσποινα Μαλ
λιαρού.

Κατέκτησες τις καρδιές των συμπολιτών μας 
γιατί ήσουν πάντοτε έτοιμη να προσφέρεις τις 
πολύτιμες γνώσεις στα γεωργικά και κτηνοτρο- 
φικά θέματα.

Ο κλάδος των γεωπόνων χάνει μια εξαίρετο 
και πολύτιμο γεωπόνο.

Η κοινωνία του Ρεθύμνου μια προσωπικότη
τα με ήθος και πολύτιμη προσφορά στα κοινά.

Οι συγγενείς και οι φίλοι χάνουν την ευγενική 
ψυχή με την ακατάπαυστη γενναιοδωρία σου 
για την ανάπτυξη και την ευημερία των συναν
θρώπων σου.

Στους πονεμένους και απαρηγόρητους γονείς 
σου, τον αδελφό σου, εύχομαι κουράγιο και δύ
ναμη υπομονής.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Ρεθύμνου που 
θα σε σκεπάζει, αξέχαστη και αδικοχαμένη Δέ
σποινα - Αιώνια σου η μνήμη.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ

Α. ΘΑΝΑΤΟΙ
1) Η Ελπινίκη Μηναδάκη πέθανε την 6/7/96 σε 
ηλικία 81 ετών.

2) Ο Κων/νος Πολιτικός, επιχειρηματίας και κά
τοικος επί χρόνια της Αγίας Γαλήνης, σκοτώθη
κε σε τροχαίο δυστύχημα την 18/7/96

3) Δημήτριος Κολατσιδάκης, πέθανε στις Μοί
ρες 4/9/96 ηλικίας 97 ετών, σύζυγος Δέσποινας 
Φώτιου Παπαδάκη.

4) Στην Αθήνα πέθανε στις 19/12/96 η Στυλιανή 
Νικ. Βεργαδή, ετών 86.

5) Στις 29/12/96 πέθανε η Ελένη Σταύρου 
Μαμαλάκη ετών 78.

Β. ΓΑΜΟΙ
1) Στην Κοινότητά μας τελέστηκαν μόνο Πολιτι
κοί Γάμοι μεταξύ αλλοδαπών υπηκόων σύνολον 
44 (σαράντα τέσσερις).
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2) Ο Εμμανουήλ Νικάκης του Ηλ. παντρεύτηκε 
στις Μοίρες την 27/10/96 την Μαρία Χαλκιαδά- 
κη.

3) Αριστείδης Κων/νου Φραγκάκης, ετέλεσε τους 
γάρους του 31/8/96.

Γ. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ <
Ο Παναγιώτης Π. Γιασαφάκης αρραβωνιάστηκε 
την Ίριδα  Βολανάκη.

Δ. ΓΕΝ Ν Η ΣΕΙΣ
1) Ο Αλέξανδρος και η Διαμάντω Τσαφαντάκη 
το γένος Γεωργίου Μπαγιαρτάκη απέκτησαν 
στις 8/11/96 το τρίτο τους παιδί αγόρι.

2) Ο Ιωάννης Καράλης του Γεωργίου και η Ανα
στασία Φουντιδάκη του Κων/νου την 13/10/96 α
πέκτησαν το πρώτο τους παιδί κορίτσι.

Στο Γιοχάνεσμηονργκ
3) Η Μαρία Γερώνυμου Καπάτου (κόρη Νικ. Φ. 
Παπαδάκη) εγέννησε γιο.

Ε. Β Α Π Ώ Σ Ε ΙΣ
1) Ο Νικηφοράκης Γεώργιος (βενζινάς) βάπτισε 
την 29/6/96 τα δυο παιδιά του και τους έδωσε τα 
ονόματα Βασίλειος και Ευαγγελία.

2) Ο Αντώνης Μπαγιαρτάκης του Γεωργίου βά- 
πτισε την 19/10/96 το δεύτερο παιδί του και του 
έδωσε το όνομα Εμμανουήλ.

3) Ο Αποστολάκης Παναγιώτης, κάτοικος Αγίας 
Γαλήνης, βάπτισε την 26/7/96 την κόρη του και 
έδωσε το όνομα Αναστασία.

4) Ο Γιάννης Μπαγιαρτάκης και η Διαμαντουλα 
Μπαγουράκη την 6/9/96 βάπτισαν το γιο τους 
και του έδωσαν το όνομα Ιωάννης.

5) Ο Θανάσης Οικονόμου και η γυναίκα του 
Ντόρα, κόρη της Βαρβάρας Γρηγοριάδου (το γέ
νος Παπαδάκη), βάπτισαν στην Κω το πρώτο 
τους παιδί στις 27/10/96 και του έδωσαν το όνο
μα Άννα.

ΣΤ. Ε Π ΙΤΥ Χ ΙΕ Σ ΣΤΑ AJEX 
Ο Παναγιώτης Δρουβέλης του Σπήλιου και της 
Ευαγγελίας το γένος Παπαδογιάννη πέτυχε στο 
φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Θερμά συγχαρητήρια.

Συγχαρητήρια και στη Ρένα Παπαμιχελάκη 
του Βασίλη που πέρασε στην αστυνομία πόλε
ων.

Η Αρετή Μηναδάκη του Γιάννη και της Φιλί-
τσας, πέτυχε στην Παιδαγωγική Ακαδημία του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Τμήμα Φλώρινας).
Θερμά Συγχαρητήρια.

/

Α Π Ο ΣΠ Α ΣΕ ΙΣ
Ο χωριανός μας, Οικονομολόγος κος Κώστας 
Μ. Γιασαφάκης αποσπάστηκε από την 
Στατιστική υπηρεσία όπου υπηρετούσε, και τώ
ρα υπηρετεί στο γραφείο του Υφ/ργοΰ Μεταφο
ρών κ. Λουκάκη και είναι αρμόδιος στα κο- 
μπιοΰτερ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η  τράπεζα αίματος Αγίας Γαλήνης διοργά- 
νωσε στις 23 Οκτώβρη 1996 ημέρα Τε

τάρτη, εθελοντική αιμοδοσία στο Κοινοτικό Ια
τρείο Αγίας Γαλήνης.

Και αυτή τη φορά η προσέλευση των χωρια
νών ήταν ικανοποιητική, με αποτέλεσμα να συ
γκεντρωθούν 34 φιάλες.

Το καλύτερο βέβαια θα ήταν όλοι οι χωριανοί 
να συνεισφέρουν για να μην παρατηρείται το 
φαινόμενο να δίνουν συνήθως τα ίδια άτομα.

Η Τράπεζα Αίματος για να ευχαριστήσει τους 
εθελοντές αιμοδότες γι’ αυτή την κοινωνική 
προσφορά τους στο χωριό και γενικά στο Νομό 
Ρεθύμνης που τον κατατάσει από τους πρώτους 
αναλογικά νομούς στην Ελλάδα στην προσφο
ρά αίματος, δημοσιεύει τα ονόματά τους που 
είναι τα εξής:
1) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
2) Τσεγρένης Ανδρέας
3) Τρουλλινού Ούτε
4) Τρουλλινού Μυρσίνη
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5) Τσαχάκης Ηλίας
6) Ραπτάκη Μαρίνα
7) Μπιμπίρη Μαρία
8) Μπαγιαρτάκης Μιχάλης
9) Τρουλλινός Μιχαήλ του Νικ. & Παγ.
10) Αλεξανδράκης Εμμανουήλ
11) Τρουλλινός Μιχαήλ του Νικ. & Ελ.
12) Βουλγαράκης Αριστείδης
13) Γιασαφάκη Ασημίνα
14) Βλατάκης Νικόλαος
15) Ιερωνυμάκης Μιχαήλ
16) Γιασαφάκης Παναγιώτης
17) Μπιμπίρης Μιχαήλ
18) Ιερωνυμάκης Αντώνιος του Εμμ.
19) Σφακιανάκης Αντώνιος
20) Σφακιανάκης Μιχαήλ
21) Καράλης Ιωάννης
22) Τσαχάκης Δημήτριος
23) Παπαδογιάννης Παύλος
24) Φουντιδάκης Εμμ.
25) Ιερωνυμάκης Εμμ.
26) Χαριτάκης Πολύχρονης
27) Μπαντινάκης Ιάκωβος
28) Χαριτάκης Γεώργιος
29) Κούνουπας Παναγιώτης
30) Κούνουπα Δέσποινα
31) Βλατάκης Σταύρος
32) Τρουλλινός Γεώργιος
33) Παπανικολάου Γεώργιος
34) Σπυριδάκης Μιχαήλ

Επίσης ευχαριστεί όσους προσήλθαν, αλλά 
για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να δώσουν 
αίμα. Συνολικά από όλες τις αιμοδοσίες έχουν 
συγκεντρωθεί 118 φιάλες αίμα και έχουν διατε
θεί 61 φιάλες σε χωριανούς που το χρειάστη
καν. Το υπόλοιπο της Τράπεζας Αίματος Αγίας 
Γαλήνης είναι 57 φιάλες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ τους εθελοντές αιμοδότες της Αγίας Γα
λήνης για την προαγορά τους από την τράπεζα αί
ματος που έχουν δημιουργήσει, 4 γιαλών αίματος 
για την υγεία του πατέρα μου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Ο Μανώλης Παπαγιαννάκης εύχεται σ’ όλους τους 
Αγιογαλψΐώτες “ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος”

X .

©ΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ
DTX-21A1
DTX-20A1
DTX-14A1

ΑΘΗΝΑ'· ^
ΛΕΟΦ. ΑΘΗΝΩΝ 169, 10447 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 347 9700, FAX: 347 4359 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 177-179, 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
ΤΗΛ.: 251 930
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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΛ ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ" 

ΑΡΙΘΜΟΣ 33 - ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996
Ε κ δ ίδ ε τα ι κ α ι δ ια ν έ μ ε τ α ι  δ ω ρ ε ά ν  χά ρ η  το υ  κ ο ινω νικού  σ κο π ο ύ  του  Σ υλλόγου

Σ υ ν δ ρ ο μ ές  π ρ ο α ιρ ε τ ικ έ ς

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 
Γιάννης Κωνστ. Φωτάκης Πρόεδρος τηλ.: 8071 297 Fax: 8079 264 

Χρηστός Εμμ. Μηναδάκης Αντιπρόεδρος τηλ.: 6533 377 
Απόοτολος Νικ. Τσακίρης Γεν. Γραμματέας τηλ.: 6915 114 Fax: 6493 781 

Γιώργος Μιχ. Τρουλινός Ειδ. Γραμματέας τηλ.: 5017 685 
Κώστας Μιχ. Γιασαφάκης Ταμίας τηλ.: 3467 063 

Κώστας Θέμ. Βελουδάκης Σύμβουλος τηλ.: 4965 813 
Χαρουλα I. Δουκάκη - Μπλέτσα Σύμβουλος τηλ.: 5019 462 

Ελένη Ιωάν. Ζεάκη Υπ. Δημ. Σχέσεων τηλ.: 8657 119 
Μηνάς Γεωργ. Μηναδάκης Σύμβουλος τηλ. 9934 808

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Γιώργος Εμμ. Μπανχινάκης τηλ.: 9755 809 

Αντώνης Νικ. Παπαγιαννάκης τηλ.: 2656 688 
Παγώνα Γεωργ. Παπαδογιάννη τηλ.: 2651 967 Ιατρείο, 5015 381 σπίτι

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γιάννης Φωτάκης - Δειράδων 6, 145 64 Ν. Κηφισιά 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: Διπυλου 5, 105 53 Αθήνα - τηλ.: 3252 841 
ΛΓ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Αντώνης Νικ. Παπαγιαννάκης - Μακρυγιάννη 63, 132 31 Πετρούπολη

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Παρακαλουνται τα μέλη 

να ενημερώνουν εγκαίρως το Σύλλογο 
για κάθε αλλαγή της διευθυνσεώς τους.
Εάν κάποιος από τους συμπολίτας μας 

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