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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣ

’Αγαπητοί φίλοι,

Είναι άλήθεια πώς η άμεση επικοινωνία μεταξύ^τών^μελών ένός συλ
λόγου σάν τό δικό μας, είναι ό πιό δυνατός, ό πιό άποδοτικός τρό
πος πού ύπάρχει γιά την εκπλήρωση τής αποστολής του : Τή διατήρηση 
καί τή συνέχιση τών παραδόσεών μας, τήν άμοιβαία αλληλεγγύη, τήν 
νοερή έστω επιστροφή στις ρίζες μας, κοντά σέ τόπο αγαπημένο 
καί πρόσωπα προσφιλή, τήν άνάμνηση χρόνων γενναιόδωρων πού μάς 
γαλούχησαν καί, συνειδητά ή όχι έξουσιάζουν τόν άληθινό έαυτό 
μας.

Παρά τις προσπάθειες πού καταβάλλει ό Σύλλογος Άγιογαληνιωτών 
πού ιδρύθηκε στήν ’Αθήνα τό 196’8 , μέ τις κοινωνικές κυρίως 
έκδηλώσεις του γιά τήν έπίτευξη αύτής τής έπικοινωνίας καί συνο
χής, ούτε οί καιροί, ούτε οί καταστάσεις έπιτρέπουν τήν ούσιαστι- 
κή έπίτευξή τους.

Οί καιροί άλήθεια, έγιναν "χαλεποί” , γιά Συλλόγους σάν τόν δικό 
μας κ ι ’άς πιστεύουμε όλοι στήν άναγκαιότητα τής ύπάρξεώς του. Κι 
αύτό λόγψ τών κοινωνικών συνθηκών, τών βιοποριστικών/άναγκών 
καί κυρίως τών καινούργιων προσανατολισμών στά ήθη καί στά έθιμα 
τής έποχής μας.

Ή  έκδοσή μας αύτή, φιλοδοξεί νά γίνει κοινός φορέας καί μέσο έπι- 
κοινωνίας μεταξύ συγχωριανών καί φίλων καί πού θά μάς έπιτρέψει 
νά ξεπεράσουμε πολλούς άπό τούς παραπάνω περιορισμούς.

Μιά τέτοια προσπάθεια, βγαλμένη άπό τό ύστέρημά μας - χρονικά 
καί ύλικά ^ άντλεί τή δύναμή του άπό τήν πεποίθησή μας ότι όσο 
πενιχρή κ ι ’αν παρουσιάζεται, μπορεί νά συμβάλει ούσιαστικά στό 
κοινό σκοπό πού προαναφέραμε μέ τή δική σας συμπαράσταση καί μέ 
κοινό ύπόβαθροχ, έπίκεντρο αν θέλετε, τό χωριό μας - τήν 'Αγία 
Γαλήνη : Θά ξαναθύμηθοϋμε μαζύ τά παληά, θά προβληματισθοΰμε
δημιουργικά όπου καί όταν πρέπει, θά μπορέσουμε τέλος νά μιλή
σουμε στούς νεώτερους γ ι ’αύτά πού ύπήρξαν καί πού πρέπει νά ζή- 
σουν.

Τήν πρώτη μας έκδοση, πού ξεκινάμε μέ περιωρισμένες συνεργασίες 
καί θέματα, φιλοδοξούμε νά άκολουθήσουν βελτιωμένες έκδόσεις μέ 
ποικιλία ύλης άπό μάς κ ι ’άπό σάς τούς άναγνώστες μας γιά τή ζωή 
τού τόπου μας καί γιά όλους έκείνους πού, όπου κ ι ’άν βρίσκονται 
δέν παύουν νά άποτελοϋν ζωτικά κύτταρα τής Ά γ ι α ς  Γαλήνης.

Ξεκινόντας μέ μιά τέτοια πρόθεση, συνεργασίες καί ύποδείξείς 
άπό όλους, είναι εύπρόσδεκτες. Θά ήταν ούσιαστική παράλειψη
νά μήν τονίσουμε πώς άπό τις οικονομικές προσφορές τών φίλων μας 
θά έξαρτηθή σέ μεγάλο βαθμό ή συνέχιση ή όχι τής έκδοσής μας. Δέν 
μπορούμε δυστυχώς νά άγνοήσουμε ότι στούς δύσκολους καιρούς πού 
ζοϋμε, ό σκοπός μόνος δέν φτάνει. Χρειάζονται καί τά μέσα γιά νά 
τόν "άγιάσουν".

Αθήνα, Δεκέμβρης 1980

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

"Γεννηθήτω γαλήνη! Καί. έγένετο ή....ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"

'Η 'Ιστορία πέρασε πρώτη κ ε ’άφησε έπεβλητεκά τά σημάδεα της στό 
μεκρό χωρεό τού Λεβυκοΰ πελάγους πού λέγεταε σήμερα Ά γ ι α  Γαλήνη.
Ό  θρύλος άκολούθησε, σμίγοντας άρμονεκά μέ τή δύναμη τής φαντασίας, 
τήν εστορεκή άλήθεεα, την παράδοση, τό θαυμασμό, τή νοσταλγία.

Τό θρύλο αύτό, έτσε δπως βγήκε άπό τήν άχλύ τής θάλασσας καί ταξί
δεψε ζωντανός μέσα στό χρόνο, στούς αιώνες, θά παραθέσουμε πρώτα. 
’Ακολουθούν εστορεκές πληροφορίες γεά τά βασεκά πρόσωπα πού πρωτα- 
γωνεστοΰν στήν εστορίη μας, μέ περεστατεκά καί ημερομηνίες πού 
άποκαθεστοϋν ή προσεγγίζουν τήν εστορεκή άκρίβεεα.

***** *

Α. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ *

Ά π ό  τά τρία πάεδία’ τού Αθηναίου φελόσοφου Αεόντεου, ή μοναχοκόρη του
Άθηνάίς ήταν γραφτό νά γνωρίσεε άπλερα τή δόξα σάν αύτοκράτεερα τοϋ 
Βυζαντίου καί έντονα τήν άπογοήτευση, πρός τό τέλος τής ζωής της. Ή  
ιστορία τής Ά γ ι α ς  Γαλήνης, συνδέεταε μέ τ ’δνομά της. Χρονεκά ή παρά
δοση άναφέρεταε στό τέλος τοϋ 6ου μ.Χ. αιώνα ('Ιστορεκά μελάμε γεά τις 
άρχές τοϋ 5ου μ. X. αιώνα).

Κρατούσε τότε τό έθεμο, συνήθεεα καί νόμος μαζύ, τά άγόρεα νά κλη
ρονομούν δλη τήν άκενητη περεουσεα καί οε κόρες τά ύπάρχοντα μετρητά.
’Έτσε, γεά τήν άποκατάσταση τής κόρης του, δ Λεόντεος, έδωσε στήν Ά θ η -  
ναίδα μέ τήν συμπλήρωση τών ε ’ίκοσε χρόνων της, έκατό χρυσά νομίσματα.

Έλληνίζουσα ή Κωνσταντενούπολη τήν έποχή έκείνη, θύμεζε μεά προέκτα
ση τής Έλληνεκής γής. ’Εκεί, στήν "Έλληνεκή" Κωνσταντ ενούπολη, 
ζοΰσε μεά άδελφή τοϋ Λεοντεου, θεία τής Άθηναίδος, πού τήν προσκά- 
λεσε νά μείνεε κοντά της. Ή  Άθηναίς, άποδέχτηκε τήν πρόταση καί, 
παίρνοντας μαζύ της τήν περεουσεα της, πήγε έκεϊ.

Κυβερνούσε τότε τό θρόνο μεά γυναίκα μέ τ'δνομα Πουλχερία, πού πήρε 
τόν τίτλο τής Αύγούστας σέ νεαρή ήλεκεα, σάν επίτροπος τού άνήλεκου 
άδελφοΰ της.

Ή  θεία τής Άθηναίδος, πού άνήκε στήν "υψηλή κοενωνία" καί είχε σχέ- 
σεες μέ τό παλάτε, συνέστησε τήν άνηψεά, της στόν κύκλο της. Νέα, 
σπάνεας όμορφεάς καί μέ άξεόλογη Έλληνεκή Παεδεία καθώς ήταν γοήτευ
σε τόν άδελφό τής Πουλχερίας, νεαρό Θεοδόσεο πού τήγ.πήρε γυναίκα του 
Ό  Θεοδόσεος, μέ τήν ένηλεκεωσή του, άνέλαβε τό θρόνο καί κυβερνούσε 
(σάν Θεοδόσεος Β'). >

Βασίζεταε σέ πληροφορίες πού μάς έδωσε ό κ. Άρίστος Βουλγαράκης. 
Τόν εύχαρεστοϋμε.
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Βλέποντας ή Πουλχερία δτι έχασε τό θρόνο, άρχισε νά φθονεί τόν 
αδελφό της καί τό’γυναίκα του. Σιγά-σιγά μάλιστα δηλητήριαζε τήν 
άμοίβαία έμπιστοσύνη_τού ζευγαριού μέ φθονερά βέλη γεμάτα ύποψίες 
ώς πρός τήν αξιοπιστία καί τήν πίστη τής Ά θ η ν α ί δ ο ς  .πρός τόν άνδρα 
της.

*0 Αύγουστος γίά πολύ καιρό άρνιόταν νά πιστέψει, δέν μπορούσε, δέν 
είχε χειροπιαστές άποδείξεις,βάσιμες πού νά ένοχοποιούν τήν συμβία 
του, πού τή -θαύμαζε καί τήν αγαπούσε πολύ. Κάποτε όμως ή άπόδειξη 
ήλθε καί, βρίσκοντας ανοχύρωτη τή θέλησή του, έξουσίασε τήν καρδιά
καί τή σκέψη του......  Ή τ α ν  ένα περίεργο, ασήμαντο, συμπτωματικό
ίσως γεγονός πού τόν έκανε νά πιστέψει ότι ή Άθηναίς δέν τοΰ ήταν 
τόσο πιστή, όσο αύτός μέχρι τότε ύποστήριζε : Στήν Κωνσταντινού
πολη ένας αγρότης είχε μηλιές καί μιά ά π ’αύτές έκανε ένα τέτοιο 
εντυπωσιακά μεγάλο μήλο πού σκέφτηκε νά τό χαρίσει στόν ’Ανώτατο

’'Αρχοντα. '0 Βασιληάς πάλι, τόσο εντυπωσιάστηκε μ ’αύτό τό άφύσικο 
θαυμαστό δώρο, πού τό χάρισε στή γυναίκα του Άθηναίδα. ’Από τήν
Άθηναίδα τό μήλο βρέθηκε στά χέρια τού άρχιμουσικού τού παλατιού
.Παυλίνου. '0 Παυλίνος, μέ τή σειρά του τό δώρησε στόν Βασιληά.

Τότε, οί ύποψίες του, πού τόσο γενναιόδωρα τις είχε θαλπωρήσει ή 
άδελφή του Πουλχερία, ένισχύθηκαν άπέναντι στήν Άθηναίδα. Ή  Ά θ η -  
ναΐς, άρνήθηκε κάθε ένοχή. Άρνήθηκε άκόμη νά παραδεχτεί ότι τό 
μήλο βρέθηκε στά χέρια τού Παυλίνου μέ τή δική της βούληση. Ή  
οργή τού Θεοδόσιου φούντωσε, καθώς έβλεπε νά σωριάζεται μπρος τά 
μάτια του, μέσα στή φαντασία καί τήν καρδιά του ό μύθος τής τέλειας 
γυναίκας, τής Άθηναίδος. Καί πήρες άμέσως τή σκληρή άλλά άμετά- 
κλητη άπόφαση γιά τήν τύχη της : ’Εξορία στήν Α φ ρ ι κ ή  I

******

Καθώς τό ιστιοφόρο πού πήγαινε τήν καταφρονεμένη Άθηναίδα στήν 
έξορία της, περνούσε άπό τά νότια παράλια τής Κρήτης καί ένώ βρι
σκόταν άπέναντι κ ι ’όχι πολύ μακρυά άπό μιά παράλια πόλη, τή Σουλία 
καί πού στά χνάρια της βρίσκεται σήμερα ή Ά γ ι α  Γαλήνη, μιά καινούρ
για άπειλή φάνηκε νά τήν καταδιώκει" Ή τ α ν  μιά άγρια θαλασσοταραχή 
πού ξέσπασε άπότσμα καί έφερε άκόμη καί τούς τολμηρούς θαλασσοπόρους 
σέ άδιέξοδο. Ή  Άθηναίς, πού στή Βασιλεύουσα είχε βαπτισθεί Χριστια 
νή καί μέ τ ’όνομα Εύδοκία, τιμούσε τή νέα της πίστη, στράφηκε τότε 
πρός τήν " Ύ π έ ρ μ α χ ο  Στρατηγό". 'Υποδείχνοντας ατό πλήρωμα νά πλησιά 
σουν κοντότερα πρός τή στεριά καί νά κάνουν δέηση, έκανε τάμα νά γα
ληνέψει ή θάλασσα καί νά χτίσει έκκλησιά, άφιερωμένη στήν "Παναγία. 
Ά γ ι α  Γαλήνη". Τό θαύμα έγινε. Μέσα σέ λίγη ώρα ή φουρτουνιασμένη 
θάλασσα ύποτάχθηκε στή θεία βούληση.

Τό ιστιοφόρο κατευθύνθηκε άπέναντι στήν πόλη Σουλία, πού τά χρόνια 
έκείνα γνώριζε μεγάλη άκμή^ Α φ ο ύ  πάτησαν στερηά κι Εξιστόρησαν στόν 

Ά ρ χ ο ν τ α  τό θαυμαστό γεγονός, ζήτησαν καί πήραν τήν έγκρισή του νά 
χτίσουν τήν έκκλησιά,.στήν περιοχή του έκπληρώνοντας τό τάμα. ’Έτσι, 
ή ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ-, άρχισε νά χτίζεται βόρρεια άπό τή σημερινή 
Ά γ ι α  Γαλήνη. Ή  ίδια ή βασίλισσα έμενε εκεί γιά νά έπιτηρεί τό
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θεάρεστο έργο. Κόντευε νά τελειώσει ή έκκλησία, όταν έφτασε άπό 
την Κωνσταντινούπολη μήνυμα π-ού τήν καλούσε νά έπιστρέψει στην 
Βασιλεύουσα καί νά άναλάβει τό θρόνο της, γιατί ό Βασιληάς είχε 
πεθάνει. ’Αναγκασμένη έτσι νά άλλάξει σχέδια καί πορεία, άνάχώ- 
ρησε βιαστικά, άφήνοντας τά άπαραίτητα χρήματα γιά τήν περάτωση 
τοΰ ναού......

Πέρασαν Χρόνια. Τό 640 μ. X., πειρατές άπό τήν Αίγυπτο, ονομα
ζόμενοι Σαρακηνοί, έκαναν έπιδρομή στή Σουλία καί τήν άφάνισαν 
κυριολεκτικά. Τά βέβηλα χέρια τους δέν φείσθηκαν ούτε τήν Πανα
γία ’Αγία Γαλήνη. Εύτυχώς, σώθηκε τό Ιερό μέ τις θαυμαστές άγιο- 
γραφίες. Ή  περιοχή τότε έρημώθηκε καί πέρασε στή λήθη.....

******

Τό 1 88 7 κάττοιος, μέ τ ’όνομα Χαλκεδάκης, κάτοικος Μελάμπων πού ζοϋσε 
στή Σμύρνη έπέστρεψε. ’Επειδή υπήρχε ή άνάγκη νά χτιστεί καινούρ
γιο χωριό, έπρότεινε νά διαλλέξουν τόν τόπο πού είχε ήδη τή δική 
του ιστορία, κοντά στήν Παναγία 'Αγία Γαλήνη. Τ ’όνομά του : ΑΓΙΑ 
ΓΑΛΗΝΗ.

Ή  περιοχή αήτή άνήκε άκόμη στήν έκκλησία Μελάμπων. Γιά νά δημιουρ- 
γηθοΰν οικιστικά κίνητρα, χαράκτηκαν δρόμοι. "Οποιος έδήλωνε πρό
θεσή νά χτίσει στό καινούργιο χωριό, έξασφάλιζε τή συμμετοχή του 
μέ τούρκικα χρήματα : "Ενα μεντζίνι, πού ίσοδυναμοΰσε μέ 5 δρχ.
"Αν δέν οικοδομούσε μέσα σέ δυό χρόνια, έχανε τά χρήματά του χωρίς 
άποζημίωση.....

Δέν ξέρουμε βέβαια, άν άλλαξε κανείς γνώμη καί έχασε τήν προκατα
βολή του. Μπορούμε όμως νά πούμε ότι άν τό έκανε, σίγουρα θά τό 
μετάνοιωσε άργότερα.......

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέ τις άκόλουθες σύντομες βιογραφικές πληροφορίες* γιά τήν Ά θ η ν α  
δα καί τήν Πουλχερία, μπορεί ό άναννώστης, άν τό θελήσει, νά συγκρί
νει παραδοσιακά καί ιστορικά περιστατικά γιά πληρέστερη ιστορική 
τοποθέτηση καί ένημέρωση.

Ή  Ά θ η ν α ί ς  : "Γεννήθηκε στήν ’Αθήνα περί τό 402 μ. X. καί πέθανε
σ τ ά 'Ιεροσόλυμα τό 460 μ.Χ. Κόρη τού ’Αθηναίου φιλοσόφου Λεοντίου,

Ά π ό  τήν ’Εγκυκλοπαίδεια "ΔΟΜΗ".
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μορφωμένη καί. εύφυής, πήγε μετά τό θάνατο τοϋ πατέρα της στην 
Κων/πολη, γιά περουσιακά ζητήματα. Τότε ή Πουλχερία τή διάλεξε 
γιά σύζυγο τοΰ άδελφοϋ της Θεοδοσίου Β, τοϋ οποίου ήταν επίτρο
πος καί ή Άθηναις έγινε Χριστιανή μέ τ ’όνομα Ευδοκία.

Προερχομένη έξ " ’Αθηνών των περιλαλουμέγων" κάνει έντονα αισθητή 
τήν παρουσία της στή Βασιλεύουσα μέ τήν πνευματική κίνηση πού δη
μιουργεί. ’Εξαιρετική προσωπικότης, άσκεΐ σοβαρή επίδραση στά 
άνάκτορα, συντελεί στήν ίδρυση τοϋ Πανεπιστημίου τής Κων/λεως (425).

Τό 437 πηγαίνοντας στά 'Ιεροσόλυμα νά προσκυνήση μίλεί στό λαό τής 
’Αντιόχειας καί καυχάται γιά τήν 'Ελληνικότητά της.

’Επιστρέφει μετά δύο χρόνια στή Κων/πολι, άλλά ή κατάσταση τής Αύλής- 
δπου κυριαρχεί ό εύνοϋχος Χρυσάφιος - τήν άναγκάζει νά επιστρέφει 
στά 'Ιεροσόλυμα, όπου θά μείνει ώς τό θάνατό της (460), άφοσιωμένη 
σέ έργα φιλανθρωπίας, στά όποια διέθετε τά είσοδήματά της.

Οί λόγιοι τοϋ Βυζαντίου, εκφράζονται μέ θαυμασμό γιά τό λογοτεχνι
κό της έργο....... "

'Η Πουλχερία : " Αύτοκράτειρα τοϋ Βυζαντίου, άδελφή τοϋ αύτοκρά-
τορος Θεοδοσίου Β ’ (408-450). Πρωτότοκος κόρη τοϋ Άρκαδίου, παίρ
νει σέ ηλικία 16 έτών, κατά τήν άνηλικιότητα τοϋ άδελφοϋ της τόν 
τίτλο τής Αύγούστας καί παίζει σπουδαίο ρόλο στή διακυβέρνηση τής 
χώρας.

Σ ’αύτήν οφείλεται ή έκλογή, τό 421, τής γυναίκας τοϋ Θεοδοσίου, 
Άθηναιδος (Εύδοκίας).

'Ωστόσο, ή άνακήρυξη τής Εύδοκίας ώς Αύγούστας άπό τόν Θεοδόσιο, 
τό 423, καί ή αύξανόμενη έπιρροή της πάνω στόν άνδρα της έχει 
δυσμενή άπήχηση στήν Πουλχερία. ’Ενώ άργότερα ή σχέση Εύδοκίας - 
Πουλχερίας, όξύνεται περισσότερο έξ αιτίας τών δολοπλοκιών τοϋ 
εύνούχου Χρυσαφιού, πού επιδιώκει νά μονοπωλήσει τήν έπίδρασή 
του στόν αύτοκράτορα, μέ άποτέλεσμα πρώτα νά άποσυρθή ή Πουλχερία 
σέ άλλο άνάκτορο, καί άργότερα νά φύγει άπό τήν Κων/λη ή Εύδοκία 
ύστερα άπό κατηγορία εις βάρος της - καί νά έγκατασταθή στά 'Ιερό 
σόλυμα, όπου θά μείνει ώς τό θάνατό της (460).

'Η έλλειψη άρρενος διαδόχου άναγκάζει τό Θεοδόσιο νά άσχοληθή, πριν 
άπό τό θάνατό του, μέ τό θέμα τής διαδοχής του καί ύστερα άπό συνεν
νόηση μέ τήν Πουλχερία, καταλήγει στήν έκλογή τοϋ άξιωματικοΰ Μαρκια 
νοϋ, τόν όποιον ή Πουλχερία δέχεται νά παντρευτή σέ προχωρημένη 
ηλικία, τό 450, παρά τόν νεανικό της όρκο (νά μήν παντρευτή)".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ; Τόν Μαρκιανό διαδέχτηκε ό ισχυρός Άλανός φίλος
του , Πατρίκιος ’Ά σπαρ (Λέων ό Α ’).

Ι.Μ.



ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΕΟΥ ΜΑΣ

Τ ί _ £ γ υ ν ε ][3ν _ ΧΡο ν ^ά πού_ψεύ'(ει

Τόν χρόνο, πού μόλις τελειώνει,ό Σύλλογος ε£χε π ρ ο γ ρ α μ μ α 
τίσει Αρκετές έκδηλώσεις. θλιβερό όμφς γεγονότα ,’έκαναν Αναγκαία 
τήν Αναβολή των.

Φέτος πραγματο π ο ι ήθ η κ ε  μόνο ό καθιερωμένος άπό χρόνια,έορ- 
τασμός τής μνήμης των Τεσσάρων Μαρτύρων, προστατών τοϋ χωρίου 
μας , καί τής έπετείου τής ίδρύσεως τοϋ Συλλόγου μας. Τήν η μ έ 
ρα τής ’Εθνικής Ειορτής, μετά άπό τήν Θεία Λειτουργία στόν 'Ι
ερό Ναό τοΰ 'Αγίου Νικολάου Πευκακίων, πραγματοποιήθηκε σ υ ν ε σ τ ί α 
ση των συγχωριανών καί των φίλών τοϋ Συλλόγου μας σέ όμορφη έξο- 
χική Ταβέρνα στήν Παιανία τής ’Αττικής.

'Η κριτική μουσική καί τά όμορφα τραγούδια τοϋ Κρητικοϋ 
συγκροτήματος, τό καλό φαί καί τό κέφι των συγχωριανών μας,μας 
’έδωσαν τήν ευκαιρία νά θυμηθοϋμε όμορφα γλέντια στό Αγαπημένο 
μας χωριό καί νά ζήσωμε γιά λίγο σέ 'Αγιαγαληνιώτικη Ατμόσφαιρα. 
Οί συγχωριανοί μας χόρεψαν μέ κέφι τούς τοπικούς χορούς, μά καί 
οί φίλοι μας δέν έφυγαν π α ρ α π ο ν ο ύ μ ε ν ο ι . Χάρηκαν τά "ριζίτικα " 
καί χόρεψαν καί έκεΐνοι τούς δικούς τους χορούς.

Στήν έκδήλωση μοιράστηκαν λαχνοί, καί οί τυχεροί ,πού ήταν 
Αρκετοί κέρδισαν χρήσιμα δώρα,πού εύγενικά πρόσφεραν οί σ υ ν τ ο 
πίτες μας.
Χαιρετισμό άπηύθυνε άπό μέρους τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
Συλλόγου ό Πρόεδρος κ. Κων/νο^ Λινοξυλάκης.

Φεύγοντας Από τήν έκδήλωση μείναμε μέ τήν έντύπωση ότι ήταν 
άπό τίς ωραιότερες καί πιό κεφάτες διοργανώσεις τοϋ Συλλόγου μας.

Ε.Δ.Β.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΣ «ΧΏΡΑΣ»

- Στη Χώρα> πάς καί σύ σύντεκνε; Ρωτούσε ό ένας άγωγιάτης τόν 
άλλο, μέ φορτωμένα τά ζωντανά του πραμάτεια, καθώς έβλεπε 
πώς έσμιγαν οί στράτες τους.

Στη Χώρα πάω σύντεκνε! τού άπαντοϋσε.

Καί λέγοντας "Χώρα", ό απλοϊκός αύτός πραματευτής, πού ξεκινούσε 
τά χαράματα άπό τό χωριό του γιά νά κουβαλήσει τή σοδιά τού 
κόπου του στή μεγάλη άγορά τού καιρού του, τήν 'Αγία Γαλήνη, 
έννοιωθε πώς πορεύονταν σέ τόπο άξιόλογο, χωριό πού δέν ήταν 
σάν καί τ ’άλλα, μά κάτι σημαντικώτερο, εκεί πού τό πάρε-δώσε, 
ή εμπορική συναλλαγή άλλαζε χέρια σέ ρυθμό άσυνήθιστα γρήγορα, 
πού, τέλος, τά έλέη τού θεού ήτανε σοφά στοιβαγμένα χάρη στά 
δυνατά μυαλά καί τις δημιουργικές προσωπικότητες πού διάθεταν 
ορισμένοι παράγοντες τού έμπορίου ύπολογίσιμοι στήν έπαρχία 
καί πάρα πέρα...

Κ ι ’είχεν ό κόσμος εύμάρεια, άλλος πολύ άλλος λιγώτερο καί ή 
εύμάρεια τούς έβγαινε σέ καλό, πράγμα πού δέ συμβαίνει πάντα.

Μπορούμε νά πούμε παραφράζοντας τόν Πρεβελάκη, πώς οί άνθρωποι 
πού θεμελίωναν τή φήμη τού χωριού "πράγμα πού μπορείς νά τό 
βεβαιώσεις καί στά κατοπινά χρόνια, ήταν άνθρωποι άγαθοι, 
σεμνοί καί συνάμα περήφανοι καί καλότροποι, κοντολογίς είδος, 
ποθητό, μέσα στό φιλοτάραχο νησί".

Γερμένο εκεί πού ένας μεγάλος κάβος άγκαλιάζει ένα μεγάλο 
μέρος τής θάλασσας καί σχηματίζει τόν κόλπο τής Μεσσαράς, 
άγκαλιασμένο στοργικά γύρω-γύρω άπό μικρά βουνά μέ ζωτική 
του διέξοδο τή θάλασσα, τό μικρό χωριό άπό νωρίς δέχτηκε 
μοίρα δική του τή θάλασσα καί μέ τή γενναιόδωρη προσφορά 
της νίκησε τή θνητή μοίρα τόσων καί τόσων τόπων, πού, ύστερα 
άπό τήν όποιαδήποτε άνοδική τους πορεία φθείρονται καί σβήνουν.

Δέν είναιύπερβολή άν πούμε ότι, πές άπό ένστιχτο, πές άπό 
σοφή προδιάθεση, ή κοινωνία τής 'Αγίας Γαλήνης ήτανε τόσο 
καλά οργανωμένη στόν καιρό της, πού μπορούσε άνετα νά ικα
νοποιεί τις βασικές άνάγκες των μελών της. καί, γιατί όχι, 
όλη τήν "ιεραρχία των άναγκών", αύτάρκης μέ τά δικά της μέσα, 
τέχνες, κ ι ’άνθρώπους. Γιατί τό χωριό δέν φημίζονταν μόνο 
γιά τό έμπόριο του- ξυλεία, τσιμέντα, γενικά είδη. Είχε 
τις φάμπρικές του γιά τά λάδια του, τούς γεωργούς του, τούς 
ψαράδες καί ναυτικούς του, τούς φουρνάρηδές του, τόν ξακουστό 
βαρελά του, τόν καλό πεταλωτή του, τή μαμμή του, τό γιατρό του, 
τό δασκαλό του, τό παπά του πού λειτουργούσε στούς Τέσσερις 
Μάρτυρες καί στήν Παναγία καί διαλλεχτά καφενεία - θαυμά
σια κέντρα πληροφόρησης καί ψυχαγωγίας γιά τήν έποχή εκείνη.
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’Οδοντίατρο δέν είχε. 01 μάστοροι όμως τής τανάλιας ήτανε άσσοι 
στό βγάλσιμο τοΰ δοντιού μέ άριστο άπολυμαντικό την υικουδιά.

Θάτανε βέβαια παράληψη άσυγχώρητη νά μή θυμηθούμε καί τούς μα- 
στόρους τής άφήγησης καί τούς δεινούς χωρατατζήδες.^ Μερικοί 
ά π ’αύτούς ήτανε προικισμένοι αφηγητές μέ φαντασία άστέρευτη 
καί δεινή, πού μπορούσαν νά κρατούν συναρπαστικά τό ένδιαφέρον 
τού ακροατή τους μέρες ή νύχτες ολόκληρες σέ μυθυπλαστικές ̂ 
συνέχειες. Οί χωρατατζήδες ήτανε άλλης πάστας άνθρωποι. Τά 
λόγια τους λιγώτερα, γεμάτα άλληγορία καί πονηριά, πάντρευαν 
άνετα τό ψέμμα μέ τό πνεύμα καί τά πουλούσαν ... δωρεάν γιά 
νά περνά ό καιρός εύχάριστα. Καί περνούσε.. Τέτοιοι άνθρωπ:οι 
εύτυχώς δέ λείπουν ούτε σήμερα. Δυστυχώς όμως δέν υπάρχει 
πιά χρόνος διαθέσιμος γιά νά τόν περάσει κανείς όπως θέλει..

Καθένας ανάλογα μέ τό πόστο του, μέ τήν άμεση συγγένεια, τή 
συντεκνιά κ ι ’άλλους τέτοιους δυνατούς δεσμούς, δημιουργούσε 
τόν κύκλο του, τήν κοινωνική του ομάδα γιά τις καθημερινές 
του κοινωνικές συναλλαγές καί συναναστροφές. ’Αλλά οί μικρές 
αύτές ομάδες δέν ήταν στεγανές, ή έπικοινωνία μεταξύ τους 
ήτανε αισθητή καί αναγκαία καί τό αναμεταξύ τους ένδιαφέρον 
έντονο τις δύσκολες τις ώρες. 'Ύστερα, ήτανε κ ι ’ένας δυό 
μερακλήδες λυράρηδες πού δέν άφηναν κανένα ασυγκίνητο κ ι ’άμέ- 
τοχο στά κοινά γλέντια, στις μεγάλες χαρές - πού ήταν συχνές 
καί έντονες.

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ

Τό βαρύ μαντάτο τής ’Ιταλικής εισβολής καί τής Γενικής ’Επι
στράτευσης τ ’άκουσαν οί άγιογαληνιώτες άπό τό ράδιο στό κα
φενείο τού Βαρελά. ’Άφησαν τότε οί στρατεύσιμοι τά έργα τά 
ειρηνικά, πήγαν στόν παπά-Γιάννη καί τούς εύλόγησε, τούς έ
δωσε κ ι ’άπό ένα κομματάκι κερί ’Αναστάσιμο γιά φυλλαχτό καί 
τράβηξαν στά άγρια βουνά τής ’Αλβανίας...

Μούδιασε ή ζωή τοΰ χωριού μά δέν τδβαζε κάτω. Καί σάν νά 
μήν έφτανε τό κακό αύτό, πλάκωσε σέ λίγο καί ό βαρύς βραχνάς 
τού Γερμανού. 'Ενωμένο τό χωριό δοκιμάστηκε καί πέρασε κ ι ’ 
αύτή τήν οδυνηρή έμπειρία. ’Αξίζει μάλιστα νά μνημονέψει 
κανείς, πώς καί στή μαύρη αύτή έποχή οί λυράρηδες έκαναν 
σωστά τό χρέος τους. Μόνο πού τά γλέντια γίνονταν πιά 
σέ κλειστούς χώρους...

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ
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Χρόνια άργότερα, θυμήθηκε επιτέλους καί τό κράτος τήν 'Αγία 
Γαλήνη. "Ηταν ένα άξέχαστο καλοκαιρινό άπόγευμα. Στην προ
κυμαία, έφτανε μιά λαμπρή κουστωδία: 'Ένας ναύαρχος τού Ε λ λ η 
νικού Στόλου, γιά νά έπιθεωρήση μιά μοίρα πολεμικών πλοίων 
πού έκτελοΰσαν άσκήσεις στό Λυβικό Πέλαγος. '0 ύψηλός έπι- 
σκέπτης έμοιαζε νά ένδιαφέρεται, έκτος άπό τ ’άλλα, καί γιά 
τό καλό τού τόπου :

τ Τί προτιμάτε νά σάς φτιάζει τό κράτος* τό λιμάνι ή τό 
δρόμο; Ρώτησε τήν περίεργη άνθρώπινη ομήγυρη πού ήλθε 
νά τόν καλοσωρίσει.

Τό λιμάνι I Τό λιμάνι ΙΙΙΙ

Πού σήμαινε : Τό χωριό μέ τούς φτωχούς γιά τ ’αύτοκίνητο δρόμους
ζούσε. Χωρίς λιμάνι θά πέθαινε.

'0 τσιμεντένιος λιμενοβραχίονας έγινε άργότερα καί δικαίωσε 
παμπάλαιες προσδοκίες, έπιθυμίες καί εύχές. Τώρα, αν ήταν 
ό ναύαρχος αύτός πού είπε τόν καλό τό λόγο στήν κυβέρνηση 
ή κάποιος δυνατός πολιτευτής τού τόπου, ή κάποιος έπιτελικός 
έγκέφαλος των ένοπλων δυνάμεων πού πίστευε στήν έπιχειρησιακή 
άναγκαιόχητα καί σημασία τού λιμανιού, δέν μπορούμε νά πούμε 
μέ βεβαιότητα. Σημασία όμως έχει ότι έγινε. ’Έτσι, ό ταλαι
πωρημένος καί θαλασσοδαρμένος ναυτικός εύρισκε πιά μόνιμο 
καταφύγιο στό σπίτι του κοντά, ό έμπορος έβλεπε μέ πίστη τό 
μέλλον του καί γενικά' όλοι όσοι άμεσα ή έμμεσα είχαν συνδέσει 
τό βιοποριστικό τους προσανατολισμό - κ ι ’ήταν πολλοί καί γίνονταν 
περισσότεροι - μέ τή θάλασσα. Θά πείτε, δέν έχασε τό χωριό 
άπό τή γραφικότητά του ; Ναι, άλλά κέρδισε ζωή!

Μιά άλλη όμορφη καλοκαιρινή βραδυά, στά 1969, ή 'Αγία Γαλήνη 
γνώρισε μιά καινούργια εύνοια τής τύχης της. "Ηρθε τό ήλεκ- 
τρίκό ρεύμα I 'Η άνακάλυψη τού Έ ν τ ι σ ο ν  μπήκε ορμητικά καί 
θριαμβευτικά στή ζωή όλων. Λύχνοι πού "φέγγανε" μέ τό λαδάκε 
τής έληάς, λάμπες πετρελαίου, λούξ μέ τά φωτερά άλλά εύθραυστα 
άμίαντά τους - παληοί κ ι ’άχώριστοι σύντροφοι στις νύχτες καί 
τις βεγγέρες, έξαφανίστηκαν, περάσαν στό περιθώριο σάν νά μήν 
ύπήρξαν ποτέ I Τό ρεύμα έφερε τόν "πολιΐισμό” γοργά: Τό φως,
τήν ήλεκτρική κουζίνα, τό ψυγείο, τά πλυντήρια, τά έλέη τού θεού..

*******

'Η γή μας στό μεταξύ είχε σμικρύνει πολύ μέ τά σύγχρονα καί 
τά πάμφθηνα ταξιδιωτικά μέσα. Οί πρώτοι ξένοι, άρχιζαν νά 
κάνουν δειλά-δειλά τήν άνιχνευτική τους έμφάνιση. Δέν πέ
ρασε πολύς καιρός καί οί κλητοί έγιναν πολλοί. ’Ή ρ θ α ν  πρώτα 
καί καλύτερα τά αύτοκαλούμενα "Παιδιά τής Ειρήνης". Οί μακρο- 
μάλληδες καί γενειοφόροι τουρίστες με τά νέα πρόσωπα καί τις 
μεγάλες άμφιβολίες. Ή ρ θ α ν  καί οί "εύπρεπείς"Έύρωπαϊοι πού
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άφηναν τις κρύες πατρίδες τους γιά νά χαροΰν με ξεγνοισιά χή 
γαλήνη,τόν ήλιο καί τη θάλασσα. "Αρχισαν νά καταφθάνουν καί οί 

"Έλλαδίτες" γιατί στό μεταξύ οί τουριστικοί καί περιηγητικοί όδη 
γοί, πού χρόνια άγνοοΰσαν άκόμη καί αύτή τήν ύπαρξη τού χωριού 
μας, άρχισαν νά εκφράζονται κολακευτικά γιά τήν 'Αγία Γαλήνη. 
Μιά ολοσέλιδη διαφήμιση πού δημοσιεύτηκε άπό Νεοϋορκέζο επι
σκέπτη στούς "ΤάΙμς" τής Νέας 'Υόρκης, τήν πιό έγκυρη ίσως 
έφημερίδα στον κόσμο, μιλούσε γιά τό μακρυνό αν>τό καταφύγιο 
τής λησμονιάς καί τού Νιρβάνα μ ’ένθουσιασμό.

"Ετσι, ό μεγάλος Νυμφίος τού καιρού μας, ό τουρίστας, μπήκε 
θριαμβευτής καί δικαιούχος στή ζωή τής μικρής μας "Χώρας", 
τής πασίγνωστης πιά 'Αγίας Γαλήνης. Τά περιορισμένα φυσικά 
σύνορα τού χωριού πού άπλώνονταν άπό τά Μνήματα καί τό Μπιζάνι 
μέχρι τά Γαβγιώτικα κ ι ’άγκάλιαζαν ένα μικρό κόσμο όλόκληρο, 
άνοιγαν γιά πάντα γιά νά μπει ό μεγάλος κόσμος πού είχε σμι
κρύνει πολύ.

’Αλλά ή ζωή πάει μπροστά, μέ ρυθμό γρήγορο καί φιλόδοξο. Οί 
ανάγκες, ή μάλλον ή "ιεραρχία των αναγκών", όπως λένε οί σύγ
χρονοι ψυχολόγοι άλλαξαν οί καιροί άλλαξαν, τά παληά έμπόρια 
έγιναν μοντέρνες έπιχειρήσεις, ξενοδοχειακές έγκαταστάσεις, 
ντισκοτέκ ξεπετάχτηκαν στις ακρογιαλιές, καινούργιες πηγές 
εύμάρειας καί άφθονίας έκαναν τήν έμφάνισή τους. Καί όπως 
κάθε τόπος, έτσι καί ό δικός μας, έχει τό δικαίωμα νά ζητά 
τό μερίδιό του στόν καινούργιο τρόπο ζωής καί άνεσης ....

*  *  Λ *  *  Λ *

Μιά τέτοια ριζική αλλαγή στόν τρόπο ζωής τού τόπου, είναι 
φυσικό νά δημιούργησε πολλές σκέψεις καί νά άκούστηκαν ή 
ν ’άκούγονται πολλές άπόψεις, νά πάρθηκαν πολλές θέσεις. 
Είναι παραδείγματος χάρη αύτοί πού απογοητεύτηκαν, άρκετοί 
πού ένθουσιάστηκαν καί πολλοί πού προβληματίζονται.γιά τό 
ρυθμό καί τό μέγεθος τής ’Αλλαγής. Οί πρώτοι, άγιάτρευτοι 
νοσταλγοί τής παληάς, χαρισάμενης έποχής, πού τήν ανάμνησή 
της δυναμώνει συχνά τό σαράκι τού ξενιτεμού, νοιώθουν πώς 
χάνουν γιά πάντα ένα τρόπο ζωής πού τούς ανήκει άποκλει- 
στικά πού πρέπει νά ζήσει κ ι ’όχι νά σβήσει. Σκέφτονται μέ 
δέος, πώς όσο ζεί άκόμη ή παληά φρουρά, τά λίγα κ ι ’ 
άξιαγάπητα πρόσωπα πού κουβαλούν άκόμη άτόφιες μαζί τους 
τις παληές ζεστές συνήθειες, τις παραδόσεις μας έχει καλώς! 
Γιατί’μέτά άλίμονο! 'Η 'Αγία Γαλήνη φυσιολογικά θ ’άκολου- 
θήσει τή γραμμή τής έποχής : Θέρετρο άξιόλογο,^πού όμως 
δέν θά διαφέρει ούσιαστικά άπό τά τόσα άλλα πού έχει νά 
προσφέρει ή προνομιούχος έλληνική φύση.
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’Αλλά υπάρχουν καί. οε ένθουσεώδεες ζηλωτές της προόδου..
Πολλοί ά π ’αύτούς έχουν δεθεί τόσο πολύ φυσεκά μέ τή γή 
αύτή, πού ακόμη καί τά πεό δύσκολα χρόνεα, όταν πολλά παεδεά 
της έκαναν φύλλα φτερά γεά νά δουν καλύτερες μέρες, αύτοί 
ύπόμεναν τά πάντα καρτερεκά, μέ πίστη άκλόνητη γεά τες 
καλύτερες μέρες πού θά έρχόταν. Κ ε ’οε μέρες αύτές ήρθαν 
άπότομα. Κ ε ’έκαναν τά δυνατά τους νά άξεοποεήσουν τες 
εύκαερεες πόύ τούς πρόσφεραν. Καί δέν ύστέρησαν ούτε σέ 
χρόνο, ούτε σέ έπετεύξεες.

Τό μερεδεο τους στήν "Κοενωνεα της ’Αφθονίας" ήταν καί εεναε 
πλούσεο... Καλό καί άγεο αύτό μέ μεάν έπεφύλαξη : Στες ξένες 
πατρίδες πού γεννήθηκε ό όρος "Κοενωνεα τής ’Αφθονίας" καί 
υεοθετήθηκε έμπραχτα μέ ζήλο σέ βαθμό φανατεσμοΰ, ύπάρχεε 
μόνον παρόν καί μέλλον. Ή ,  γεά νά μελήσουμε σωστότερα, 
ό χρόνος δέ φτάνεε καί τά κίνητρα εεναε τέτοεα ώστε δέν τού 
έπετρέπουν νά γυρίσεε κανείς πίσω , νά θυμηθεί τό παρελθόν, 
τες παραδόσεες του. Στό κάτω-κάτω τής γραφής τε νά τά κάνεε 
αύτά κανείς σ ’ένα κόσμο πού τό έπεκεντρο τού κόσμου του εεναε 
το έγώ τοΰ καί μονο; ’Έ τ σ ε  έκεε,τό παρελθόν ύπάρχεε μόνον σάν 
ορόσημο άφετηρεας, ά π ’δπου μετράεε κανείς βασεκά τήν οίκονομεκή 
του πρόοδο. Έπεκίνδυνος σκόπελος γεά μάς, πού τά βεώματά μας, 
τό παρελθόν μας εεναε αύτοπροσωπία μας, τό άνθρώπενο έγώ μας, 
καί δυνατό τό κάλεσμα νά τόν άποφύγουμε.

Τέλος, αυτοί πού προβληματίζονταε χωρίς νά παίρνουν άκραίες 
θέσεες, εεναε πεό συγκαταβατεκοί, κάπου άνάμεσα στούς ζηλωτές 
καί τούς άρνητές τής άνεξέλεκτης άλλαγής : Καμάρε τοΰ 'Ελλη-
νεκοϋ ήθους, καί σκέψης, βάση τής ζωής, ύπήρξε πάντα ή άρχή 
τοΰ "μηδέν άγαν", τοΰ μέτρου, τής εσορροπίας μεταξύ άκραίων 
καταστάσεων καί τάσεων. Κ ε ’έρωτοϋν καί προβληματίζονταε, πώς 
θά μπορέσουμε νά κρατήσουμε τήν εσορροπία αύτή; Πώς θά κατα
φέρουμε νά μή σπάσεε τό σχοενί πού τεντώνεε έπεκίνδυνα άπό τή 
δεελκυνστεδα τών δύο δυνατών άλλά άντεθετων δυνάμεων - τοΰ - 
συντηρητεκοΰ στοεχείου πού λέγεταε παράδοση καί τοΰ προοδευ- 
τεκοΰ πού λέγεταε λησμονεά ; ’Απάντηση σ ’ένα τέτοεο μεγάλο 
καί ζωτεκής σημασίας γεά μάς έρώτημα, μόνο μέ συλλογεκή 
σκέψη καί προσπάθεεα μπορεί νά δοθεί. Κ ε ’άξεζεε τόν κόπο.

Νά γεατί στή σύντομη αύτή άναδρομή στό παρελθόν καί στούς 
καερεους προβληματεσμούς πού μάς άπασχολοΰν σήμερα, νοεώθουμε 
νά μάς έξουσεάζεε ή δεπλή ύπόσταση τής μεκρής μας^"Χώρας": 
Ά π ύ  τή μεά τό χωρεό τών άναμνήσεων, ή " ’Απάνω 'Αγία Γαλήνη” , 
πού μάς χάρεσε χρόνεα γενναεόδωρα, χρόνεα πόύ πέρασαν κε όμως 
δέ μάς άφήνουν νά τ ’άφήσουμε* κ ε ’άπό τήν άλλη ή χεεροπεαστή, 
ή σημερενή, ή "Κάτω 'Αγία Γαλήνη", αύτή πού τό όνομά της 
ξεπέρασε τά στενά όρεα τών πατρίδων καί τών ηπείρων.^
’Ανάγκη καί χρέος μας εεναε νά τής συμπαρασταθούμε νεά νά 
σταθεί κ ε ’αύτή μέ τή σεεοά της δυνατή ένάντεα στό χρόνο, 
συνετή στό κάλεσμα τών καερών.

Ι.Γ.Μ.
-11-



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

Μέ τά φτερά του Πήγασου

Μέ τό τραγούδι ό Νομος πρωτοβλάστησε

Μέ τό τραγούδι ύψώσαμε τής Πολιτείας τά Κάστρα.'

Κ. Παλαμας

ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ ΚΙ’ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ

Του ’Ακαδημαϊκού Γ. Άθανασιάδη - Νόβα

Μικρό μου κι’ όμορφο χωριό, δέξου τήυ προσευχή μου, 

στή ζέστα τής Αγκάλης σου μεγάλωσε ή ψυχή μου.

ΕΕμαι ένας Μάγος : Κάθε τί δικό σου όταν Αγγίζω 

δίκρουνης βρύσης δύναμη, πηγή χαρας θ ’ άνοίξω.

Μηιρός στοϋ σπιτιού μου Ανοίγονται τό ίσο σταυροδρόμι, 

τής Αρετής οΕ Ανήφοροι, τής εύτυχίας οί δρόμοι.

Δέ λησμονώ τί σου χρωστω κι’ εΕμαι όλο εύχές νά σώσω, 

χίλιες φορές, Αν γίνεται, νά σου τό ξεπληρώσω.

Μά ή πιό μεγάλη πληρωμή πού θέλω νά σου κάνω, 

εΕναι νΑρθω στό χώμα σου μιά μέρα νά πεθάνω.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ

Έδω τελειώνουν τά έργα τής θάλασσας τά ’έργα τής Αγάπης. 

’Εκείνοι πού κάποτε θά ζήσουν έδω πού τελειώνουμε 

Αν τύχει καί μαυρίσει στή μνήμη τό αΕμα τους καί

ξεχειλίσει

Ας μή μδς ξεχάσουν, τίς Αδύναμες ψυχές μέσα στ’

Ασφοδίλια,

Ας γυρίζουν πρός τό έρεβος τά κεφάλια των θυμάτων:

’Εμείς πού τίποτε δέν είχάμε θά τούς διδάξουμε τή γαλήνη.
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’ Ηθογραφικό

ΧΡΟΝΙΑΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ......

Τού Μητροπολίτου k.k. Είρηναίου Γαλανάκη+

Τούτες οί μέρες τδχουνε τοΟτες οί γ ’έβδομάδες 
κ ι ’άπούχει φίλο τόν καλεϊ δικό τόν πρεμαζώνέι 
κ ι ’άπούχει Αγάπη στά μακρυά γράφει γραφή καί μ π έ μ π ε ι ...

Οί μεγάλες γιορτές τής Χριστιανοσύνης περνούσαν στήν Κρήτη 
πάντα μ ’ένα βαθύ θρησκευτικό αίσθημα καί μέ μιά ξέχωρη Ανθρώπινη 
χαρά. Τά Χριστούγεννα, ή Πρωτοχρονιά, τά Θεοφάνεια, ή Μεγάλη Β δ ο 
μάδα, τό Πάσχα , δ Δεκαπενταύγουστος, ήταν μεγάλες ιερές μέρες, 
πού τίς περνούσαν οί παππούδες μας μ ’εύλάβεια καί ίερή χαρά. Γύ
ρω άπό τά γεγονότα αύτά τής Θείας ίστορίας κυλούσε ή τροχιά τού 
χρόνου καί^ή ζωή έπαιρνε φως καί νόημα άπό τόν πανηγυρισμό των.

'Όλη ή κοσμοθεωρία τής ζωής στά εύλογημένα έκεινα χρόνια 
ήταν θρησκευτική κι ή Απάντηση στά μεγάλα έρωτήματά της δινόταν 
μόνο άπό τήν πίστη, μόνον άπό τήν ’Εκκλησία. 'Η Αρχή τού κόσμου 
καί τού Ανθρώπου, δ πόνος καί ό θάνατος ή σωτηρία καί ή αίωνιότη- 
τα , δλα αύτά τά αίώνια προβλήματα τού Ανθρώπου περνούσαν βέβαια 
άπό τήν καρδιά των παππούδων μας, μά εύρισκαν ’έτοιμη τή λύση καί 
τήν Απάντησή των στήν Παραδοσιακή πίστη πού τή θέρμαινε ή ’Εκκλη
σία μέ τίς γιορτές, μέ τά σύμβολα καί τά ’έθιμά της. *Η κατήχηση 
καί ή δογματική διδασκαλία ’έλλειπαν τότε, δλα δμως τά άναπληροϋσε 
τό αίσθημα πού τδχαν καλλιεργήσει οί περασμένες θρησκευτικές γ ε 
νεές καί δέν τδχε ύποσκάψει Ακόμη ή ήμιμάθεια καί ή νοησιαρχία 
των ίδικων μας καιρών. Κρατούσε Ακόμη στά χρόνια έκεινα ή μεγάλη 
κληρονομιά τού Βυζαντινού μας Χριστιανισμού, πού έδω στήν Κρήτη 
φαίνεται πώς είχε βαθειές τίς ρίζες του καί τίς ’έκανε Ακόμη πειό 
βαθειές ή σκλαβιά των Βενετσιάνων καί των Τούρκων. Βαστούσε Ακόμη 
ή πολυθρύλητη χριστιανοσύνη τού Μεσαίωνα πού μ ’δλες τίς ύπερβολές 
της είχε ένα γνήσιο πολιτισμό κ ι ’ώς χθές Ακόμη έτρεφε πνευματικά 
δλη τήν Ανθρωπότητα. *Η ζωή είχε καί τότε τά έμπόδια καί τά προβλή 
ματά της,ή πίστη δμως έχυνε περίσσιο φως καί τή γέμιζε μέ γαλήνη 
καί μακαριότητα. 'Η ζωή κυλούσε καί τότε σκληρή κ ι ’Αδυσώπητη,δμως 
ή ’Εκκλησία έμπαινε στή μέση, σπούσε τή μονοτονία της κ ι ’άνέβαζε 
τήν πνοή της.

Πότε τιέφτουν τά Χριστούγεννα ; ρωτούσαν οί παππούδες μας. 
Πού θά λειτουργήση ό παπας ; Πού θά ξαγορευτοΰμε ; Πότε θά ζυμώ- 
σης, γυναίκα τό πρόσφορο ; Πότε θά σφάξωμε, πατέρα τό γουρούνι ; 
Πού θά παραγγείλωμε τά καινούργια στιβάνια; Ποιός θά πάη τό κανί
σκι τού συντέκνου ; Πότε θά βαφτίσομε τό κοπέλλι ;

+ Ά π ό  τό βιβλίο του Ό  Χριστός Σημάδεψε τήν Κ ρ ή τ η "  , 

’Αθήνα 1969.
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Μικρά πράγματα θά λέγαμε μεΐς σήμερο .' Κ ι ’δμως αύτά 
ξυπνούσαν τή ζωή, τήν άνασήκωναν άπό τά χώμα πού ήταν σ κ υ μ 
μένη καί τήν ’έκαναν γιορτή καί πανηγύρι. '0 άνθρωπος τρι
γύριζε σ τ ’’Αρχοντικό τής πίστης κ ι ’δ Νοικοκύρης δ Θεός τόν 
άποζημίωνε μέ γλυκάδα καί είρήνη.

'Ύστερα άπό τήν ’Εκκλησία καί τήν πίστη, οι χρονιάρες 
μέρες ήταν γιά τό σπίτι, γιά τήν οικογένεια. Οί παππούδες 
μας δέν είχαν πάντα μεγάλα άρχοντόσπιτα γιατί τά καίγανε συχνά 
οί κουρσάροι κ ι ’οί κατακτητές του Νησιού. Κ ι ’δμως στίς μ ε γ ά 
λες σκολάδες, οί γιαγιάδες μας άναπιάνανε τά φτωχικά των, 
τ ’άσπρίζανε, τά θυμιατίζανε, άνάβανε τδ καντήλι δίπλα στό κό- 
νισμα καί τά κάνανε ζεστά καί χαρούμενα. Κ ι ’οί παππούδες μας 
βοσκοί καί ζευγολάτες σκολνούσανε άπό τά ζευγάρια, γυρίζανε 
άπό τά χειμαδιά, σταματούσαν άπό τίς στρατειές των καί μ α 
ζευότανε στό σπίτι νά περάσουν τίς μεγάλες μέρες. Τά μ α σ τ ο 
ρόπουλα πού μαθαίνανε τέχνες στίς πολιτείες καί τά λιγοστά 
σκολιαρούδια πού πήγαιναν στά γράμματα, γυρίζαν καί κείνα 
κ ι ’άνταμώνανε στό σπίτι.

"Ελλειπαν δμως οί ξενητεμένοι . "Ελλειπαν οί ταξειδιά- 
ρηδες, έλλειπαν οί έξόριστοι των ΐίκατακτητων, οί φυλακισμένοι, 
οί βαρυποινίτες.... Ή  Κρήτη είναι ένα Νησί πού λίγο νά τό 
διασκελίσομε βρισκόμαστε σέ ξένους τόπους καί τά τραγούδια 
μας είναι γεματα άπό καϋμό,.καί πόνο γιά τήν παντέρημη ξε- 
νητειά. Καί στίς χρονιάρες μέρες ή ξενητειά γέμιζε φαρμάκια 
τούς ξενητεμένους καί θλίψη τά σπίτια τής Κρήτης.

Κόρη σιμώνουν οί γιορτές, σιμώνει καί τό Πάσχα 
κ ι ’άμε νά βρής τήν Παναγιά νά τήν παρακαλέσης 
νά σιγανέψσυν οί καιροί νά ταξιδέψουν πλοία 
νάρθοΰν άπό τήν ξενητειά ο υ λ ’οί ξενητεμένοι 
νάρθή καί σένα δ άντρας σου...

’Ωστόσο τά σπίτια σιμαζεύανε τούς άνθρώπους των γύρω 
άπό τό Πασχαλινό Τραπέζι καί κάνανε τήν οικογενειακή μ υ σ τ α γ ω 
γία : '0 παππούς, ή γιαγιά, τό άντρΰγυνο, τά έγγονάκια,δισέγ
γονο πολλές φορές, κι ’υστέρα οί Άλλοι : Οί συμπεθέροι,οί 
κουνιάδοι,οί συντέκνοι, οί φαμέγοι,οί φίλοι κ ι ’οί άδερφοχτοί, 
δλοι γύρω άπό τό τραπέζι τής γιορτής καί τής χ α ρ α ς .” Ετρωγαν 
τό. φαγητό μέ τή άρχοντιά των Κρητικών έθίμων κ ι ’έπιναν τό 
κρασί μ ’εύχές καί έγκάρδιες συγκινήσεις: χρόνια πολλά πατέρα. 
Νά χαρήτε τό στεφάνι σας παιδιά μου. Μέ τό καλό νάρθουνε κ ι ’ 
οί ξενητεμένοι μας. '0 Θεός νά συχωρέση των άποθαμένων μας...

Συχνά μαζί μέ τό κρασί πίνανε καί τά δάκρυα πού κυλού
σαν κρύφά άπό τά μάτια των γιά κείνους πουλειπαν στόν κάτω 
κόσμο καί στήυ ξενητειά. Οί γεροντότεροι λέγανε στά τραπέζια 
ιστορίες γιά τά θαύματα του Χριστού καί γιά τά βάσανα των
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χριστιανών Η ΐ ’’έκαναν 'έτσι τήν θρησκευτική καί έθνική κατήχηση 
σέ παιδιά κ ι ’έγγόνια κι Ά λ λ ο ι  ψάλλανε τό τροπάρι τής ήμέρας κ ι ’ 
Αρχίζανε ένα παληό ριζίτικο τραγούδι. Πανάρχαια ιερά καί ζεστά 
Ανθρώπινα αίσθήματα ξυπνούσαν μέσα στίς καρδιές, Αγκάλιαζαν 
τή συντροφιά κι -έκαναν ίερή μυσταγωγία τήν οικογενειακή σύναξη. 
Τό.σπίτι ήταν Ακόμη τό κέντρο τής γής, ή ίερά έστία τής ζωής 
κ ι ’ό Ανθρωπος μπορούσε νά χαρή σ ’αύτό καί νά γιορτάση. Σήμερο 
γιορτάζομε τίς μεγάλες γιορτές στό δρόμο. Στό ταξειδι, στά ξε
νοδοχεία, στίς κρουαζιέρες καί στίς λ έ σ χ ε ς .” Ετσι γεμίζομε τόν 
χρόνο μας μέ κίνηση καί θόρυβο, μδς λείπει όμως ή βαθειά Α γ α λ 
λίαση πούρχεται Από τή θεία φεγγοβολή τής ψυχής μας.

Χρονιάρες μέρες στήν Κρήτη: Στό Κρητικό σπίτι. Οί φαμε- 
λιές γεννούσαν πολλά παιδιά. "Επαιρνε ό χάρος, ’έπαιρναν οί 
πόλεμοι κ ι ’οί κουρσάροι, έ π α ι ρ ν ’ή ξενητειά μά μέναμε κι Ά λ λ α  
καί γέμιζε τό σπίτι. Κ ι ’οί καρδιές τό ίδιο γεννούσαν πρωτόγονα, 
παρθενικά καί ζεστά ίερά αίσθήματα. Τή θεοσέβεια, τήν Ανθρωπιά, 
τή λευτεριά, τήν Αγάπη , τό φιλότιμο, τήν ύποχρέωση, τή ντρο
πή, τήν τιμιότητα καί τή χουβαρντωσύνη. Καί τά αίσθήματα αύτά 
μένανε βαθειά φυλαγμένα σάν ίεροί θησαυροί στίς καρδιές των 
παππούδων μας.

Τά ψηλά βουνά , τά γκρεμνά καί τά φαράγγια του Νησιού 
κάνανε περήφανες κ ι ’Αγριωπές καμμιά φορά τίς φυσιογνωμίες 
των Ανθρώπων. Οί Αντρες μιλούσαν λίγο κ ι ’οί γυναίκες σωπαίνανε. 
Κ ι ’δμως οί καρδιές μαζεύανε καί στερνιάζανε μέσα των τά ίερά 
αίσθήματα, κ ι ’δταν έρχόταν οί στιγμές καί τό καλουσε ή ωρα , 
Ανοίγανε οί θείοι κρουνοί καί.τρέχανε τά ρυάκια τής ψυχής. 
Γνωστικές κουβέντες, θερμοί χαιρετισμοί, έγκάρδια χαμόγελα, 
γλυκιές ματιές, τραγούδια καί μαιρολόγια, πού κερνούσανε σά 
διάφανο ποτήρι τά μυστικά βάθη τής Κρητικής ψυχής.
Καί μέσα, στό ιερό αύτό Αδυτο τής Κρητικής ψυχής φυλαγμένη π ά ν 
τα ή αίώνια εικόνα: '0 Θεός κ ι ’ή σεμνότητα τής ζωής.
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ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΑΣ 

Ό ρ ι ζ ο ν τ ί ω ς

1. Παλαιά όνομαζόταν Σαυλία

2. Τήν -προσέχομε πολύ ατά ζωα- 

......  αέ φυγή (ρήμα άντίστρ.).

3. 'Αρχαία θεά - "Επειτα

4. 'Ιταλι,κή κατάφαση-Τόπι κό - 

’Αποτέλεσμα π ο δ ο σ φ .ά γ ώ ν α .

3. Μόριο - Τό μικρό όνομα ξένου 

ήθοποιού-Δικά σου (καθαρ.).

6. 'Αρχαίος ευθυμος θεός -Νησί

Φημισμένο γιά τό κρασί του.

7. Καί ’έτσι λέγεται τό τζάκι 

(κ α θ .).

1 * 3 4 5  β » β 3 10 11

Φ.Β.

8. Αύτό τό ψάρι κάνει ώραία σούπα 

-Γάλλος φίλος.

9. Μάγευε μέ τή λύρα του ΜΜονάδα άντιστάσεως στή Φυσική.

10. 'Υπάρχει στό αίμα - ’Απαραίτητο σκεύος νοικοκυράς.

11. "Ενας άπό τούς 'Αποστόλους.

12. Αίγύπτιος θεός - Κράτος τού Περσικού κόλπου-Μουσική Νότα.

13. "Ομοια φωνήεντα - Προδικάζει άριστη ποιότητα - Ποσοτικό

Κ α θ έ τ ω ς

1. ’Ανδρικό δνομα - 'Υπάρχει καί κόκκινος στήν Κρήτη

2. Είναι νηστίσιμη - Γράμμα στό ’Αλφάβητο

3. Καί έτσι λέγεται τό άλογο (άντίστρ)- Μας κουράζει στό 

π ε ρ π ά τ η μ α .

4. Προτρέπει - Μερικές φορές δυστυχώς τά ξεπερνάμε

3. Μικρό νησί Ν. τής Κρήτης - Φημισμένη πόλη στόν Ν. Χανίων

6. Δ έν έχουν οί "Αγγελοι - "Εχει 60 λεπτά.

7. ’Αναφέρεται στήν Π. Διαθήκη - "Οχι έμμεσα -Συνεχόμενα γράμματα

ά ν τ ί σ τ ρ ο φ α .

8. Περιοχή τής 'Ελλάδας-Πρέπει νά έχουν όλα τά μαγαζιά.

9. Είναι άπαραίτητο γιά τή ζωή-Είς τά - τό ίδιο μέ τό 4α καθ.

10. Τό ίδιο μέ τό 3α όριζ.-Τό χωριάτικο είναι πιό νόστιμο(άντίστρ) 

-'Όμοια σύμφωνα.

11. Μίσή μαμά - Γυναικείο δνομα

ΦΡΟΣΩ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ




