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Στις 19/6 /8 8 έγιναν, εκϋογές
για την ανάδειξη νέου 1.L
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη είναι:
Πρόεδρος
Ηλέκτρα Μιχελιδάκη
Αντιπρόεδρος
Γιάννης Γ. Μηναδάκης
Γεν. Γραμματέας
Τόλης Ν. Τσακίρης
Ειδ. Γραμματέας
Γιώργης Μ. Τρουλλινός
Ταμίας
Μιχάλης Ανδ. Γανιάρης
Σύμβουλος
Κώστας Κ. Λινοξυλάκης
Σύμβουλος
Γιώργης Αν. Μπαγουράκης
Σύμβουλος
Γιώργης Στ. Νικηφοράκης
Σύμβουλος
Μανωλία Ιωαν. Πετρακάκη

8233.172
9330.758
3631.231
5017.685
6824.764
3631.135
9719.301
3225.167
8817.131

Αγαπητοί μας φίήοι
Με μεγάλη καθυστέρηση ερχόμαστε, με τις ευχές μας
για τον Καινούργιο χρόνο 1990, να επικοινωνήσουμε ξα
νά από τις στήλες του περιοδικού μας.
Φέτος συμπληρώνονται 22χρόνια από την ίδρυση του
Συλλόγου μας. Πολλά έχουν επιτευχθεί στα χρόνια αυ
τά μ ε κύρια επιτεύγματα την απόκτηση στέγης και προ
πάντων, τη διατήρηση των δεσμών φιλίας κ ι αγάπης
μεταξύ των συγχωριανών και φίλω ν της Α γίας Γαλάνης.
Χωρίς να είναι αυτοσκοπός η απόκτηση στέγης που έγι
νε με την γενναιόδωρη συμβολή και υποστήριξη, εξακο
λ ο υ θ εί να απ οτελεί την ολοκλήρωση μιας παληάς μας
επιθυμίας και ανάγκης. Φιλοδοξούμε και ευχόμαστε ο χώ
ρος αυτός να γίνει ένα ζωντανό κύτταρο που θα μας συγ
κεντρώνει σε γλέντια για συζήτηση, για παρέα και
ποικίλες εκδηλώσεις, που, προπάντων, θα μας ενώνει.
Α λλά στην προσπάθειά μας, στην αγάπη και στο ενδια
φέρον μας για την Αγία Γαλήνη, επισημαίνουμε για μια
ακόμη φορά ότι η ζωντανή, αέναη παρουσία των ε κ ε ί
συγχωριανών μας, είναι αναντικατάστατη για την επίτευ
ξη των στόχων μας. Πιστεύουμε ότι όπως παληότερα στα
πλαίσια της αμοιβαίας συνεργασίας, η πληροφόρηση, τα
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Τα γενέθλια των είκοσι (20) χρόνων γιόρτασε ο Σύλ
λογός μας στο γραφείο του στις 28 Οκτωβρίου 1988.
Να! τί έγραψαν οι Κρητικές εφημερίδες γΓ αυτή την
εκδήλωση.
□ Η εφημερίδα «Κρητικά Επίκαιρα» που εκδίδεται
στην Αθήνα από τον Γιώργο Βαρβέρη.
20 χρόνια
Είκοσι χρόνια ζωής συμπλήρωσε φέτος ο Σύλλογος
Αγίας Γαλήνης. Κι οι Αγιογαληνιώτες της Αθήνας, ό
πως κάθε χρόνο, γιόρτασαν στις 28 Οκτωβρίου τους
4 Μάρτυρες. Μετά την εκκλησία οι Αγιογαληνιώ τες
συγκεντρώθηκαν στο κονάκι τους, στην ιδιόκτητη αίθουσά τους (Διπύλου 5, Πλατεία Κουμουνδούρου), ε ί

νέα του χωριού μας και οι ευοίωνες εξελίξεις μας παρέ
χονταν χωρίς φειδώ, έτσι και πάλι εντονότερα μάλιστα,
περιμένουμε, αποζητούμε τη συνεργασία αυτή.
Δεν λησμονούμε ποτέ π.χ. την προσφορά του Βαγγέ
λη Βεργαδή που μ ε προσωπικό μόχθο και χρόνο αποτε
λούσε χρόνια ολόκληρα το συνδετικό κρίκο ενημέρωσης
για την Αγία Γαλήνη.
Και όμως—χωρίς την πολύτιμη αυτή ενημέρωση, αδυ
νατούμε να θεωρήσουμε ολοκληρωμένη μια οποιαδήπο
τε έκδοσή μας.
Η έκδοση αυτή λόγω της καθυστέρησής της καλύπτει
ένα μεγάλο φάσμα χρονικά και μια πληθώρα γεγονότων
αντίστοιχα. Θεωρούμε, ότι πληροφορίες για το χωριό μας
για τους αγαπημένους φίλους και συγχωριανούς ξεπερ
νούν πάντα τα όρια του χρόνου και ενδιαφέρουν όλους
μας...
και τώρα, προχωρούμε μ ε το περιοδικό μας, που όπως
μαθαίνουμε αλλά και νοιώθουμε έλειμε π ο λύ—μαζύ με
τις εγκάρδιες ευχές μας για μια χρονιά ευτυχισμένη και
δημιουργική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

χαν φέρει μαζύ τους και διάφορα φαγητά, που
έφτιαξαν στα σπίτια τους κι άρχισε ένα αυθόρμητο
γλέντι, με λύρα και λαούτο, που κράτησε μέχρι το α
πόγευμα. Ο Σύλλογος έβαλε το κρασία και τη ρακή...
Πραγματικά οι Αγιογαληνιώτες έζησανλίγες ώρες, ό
πως παλιά στο χωριό τους. Τί πιο ωραίο...
□ Μηνιάτικη εφημερίδα «ΚΕΝΤΡΟΣ» που εκδίδεται
στο Ρέθεμνο από την Ένωση Εκπολιτιστικών Συλλό
γων Επαρχίας Αγίου Βασιλείου.
Ο Σύλλογος Αγίας Γαλήνης Αθήνας γιορτάζει τα
20χρον(ΤΊΎϊς-ίδρυσής του. Ευχόμαστε να τα εκατοστήσει με πολλές επιτυχίες^όπως πάντα.
Παραλείπω να γράψω τις εαχές χω ριανών μας της
Αθήνας και του χωριού μας (Προέδρου Κοινότητας,
Προέδρου Πολιτιστικών Συλλόγων, Προέδρου Ξενο
δόχων κ.λπ., κ.λπ.) όχι για τί σκέφθηκα μήπως παρα
λείψω ν’ αναφέρω κάποιον, αλλά για τί κανένας δεν
έστειλε μιά κάποια ευχή, εκτός από εκείνους τους χω
ριανούς και φίλους που ήλθαν και ετιμησαν με την πα
ρουσία τους (ήταν πάρα πολλοί) την εορταστική αυτή
εκδήλωση.
Αξίζει τον κόπο ν' αναφέρω (προς μίμηση) ότι στα
20 χρόνια ζωής του Συλλόγου μας και απ’ όλους τους
Προέδρους Κοινότητας που πέρασαν από το χωριό
μας, μόνο ο μπάρμπα Χαρίλαος Λινοξυλάκης όσο ήτο
Πρόεδρος Κοινότητας έστελνε κάθε χρόνο τις ευχές
του με τηλεγράφημα στις 28 Οκτώβρη, ημέρα εορτής
της ίδρυσής του, και εορτής των 4 μαρτύρων.
Κ.Κ.Λ.
1
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Ο Σύλλογός μας το 1989 πραγμ ατ'οποίησε τρεις εκ
δηλώσεις. Η μία έγινε στις 15 Ιανουάριου στο γραφείο
του Συλλόγου όπου κόπηκε η Πρωτοχρονιάτικη πίτ
τα. Σ’ αυτή την εκδήλωση είχαμε μεγάλη συμμετοχή
χωριανών και φίλων και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι.
Τυχερός της ημέρας αυτής ήτο η Βάσω Μιχ. Βεργαδή η οποία κέρδισε το νόμισμα που αντιστοιχούσε
σε δύο προσκλήσεις του Αποκριάτικου χορού.
Η δεύτερη εκδήλώση έγινε στις 24 Φλεβάρη στο
Κρητικό Κέντρο ΖΟΡΜΠΑΣ, επίσημος Αποκριάτικος
Χορός. Δυστυχώς η απουσία πολλών Αγιογαληνιωτών
ήτο αισθητή, σε σημείο οι φίλοι μας να είναι περισσό
τεροι από εμάς τους Αγιογαληνιώτες.
Σχόλιο κανένα, όμως οφείλω να ενημερώσω εκεί
νους που δεν... ήλθαν ότι έγινε ένα ωραίο γλέντι και
όλοι ευχαριστηθήκαμε.
Η τρίτη εκδήλωση έγινε στις 4 του Μάρτη στο γρα
φείο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην
προσπάθειά του να εκμεταλευθεί το χώρο και για να
αξιοποιήσει το γραφείο σκέφθηκε να οργανώση μια
χοροσπερίδα.
Αποκριές είναι, όλοι νοιώθουμε την ανάγκη κάπου
να πάμε, κάπου ν’ αλλάξουμε περιβάλλον, κάπου να
βρεθούμε με γνωστούς και φίλους, κάπου να διασκε
δάσουμε.
Μ1αυτό το σκεπτικό οργανώσαμε και τον δεύτερο
αποκριάτικο χορό, χωρίς τύπους κι αν θέλετε χωρίς
έξοδα. Η μόνη φροντίδα που είχατε να κάνετε ήτο το
φαγητό που θα τρώγατε στο σπίτι σας να το φέρνατε
εκεί (αυτό είναι ένα παλιό έθιμο του χωριού μας) και
όλοι σαν μια οικογένεια θα περνάγαμε μια ωραία και
ευχάριστη βραδυά, όπως και έγινε μ’ εκείνους που
ήλθαν.
Ό σοι βρεθήκαμε περάσαμε μια πάρα πολύ ωραία
βραδυά. Ως οργανοπαίκτες είχαμε τέσσερεις λυράρυδες, τους Σήφη Λεκάκη, Γιώργο Κόγκα, Νίκο Μιχ. Βεργαδή και Γιώργη Μπαγουράκη και λαούτο τον Μιχάλη
Βεργαδή και για εφεδρεία υπήρχε κασετόφωνο.
Ελπίζουμε και ευχόμεθα μελλοντικά να έχουμε με
γαλύτερη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Συλλόγου
μας.

νε σπιτικοί μεζέδες, ρακή, κρασί, έπαιξαν λαούτο Μιχάλης Βεργαδής και Χρ. Μηναδάκης. Η ατμόσφαιρα
ήταν ζεστή και όλοι νοιώσαμε κάποιες στιγμές να ξαναγυρίζουμε στο παρελθόν όπου πολλά πράγματα μας
έδεναν και η ζωή μέσα στην απλότητά της ήταν πιό
ουσιαστική. Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν
με την παρουσία τους και ευχόμαστε στο μέλλον να
τους έχομε συχνότερα κοντά μας.
Την ημέρα αυτή υλοποιήθηκε και μια παληά επιθυ
μία και στόχος του Συλλόγου μας να συστήσομε Τρά
πεζα αίματος για τις α νάγκες όλων των
Αγιογαληνιωτών, είτε εδώ ζουν, είτε στο χωριό, και
επίσης για δωρεές οργάνων σώματος.
Παρακάτω παραθέτομε τα ονόματα όσων εδήλωσαν
ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν: είναι περιττό να το
νίσομε πόσο σημαντική είναι η απόφαση όλων μας να
βοηθήσομε το συνάνθρωπό μας που πάσχει, δίνοντας
έτσι νόημα βαθύτερο και ουσιαστικότερο στην ύπαρ
ξη του Συλλόγου μας, εκτός από την προσπάθεια που
καταβάλλει να συνενώσει όλους τους χωριανούς μας
και να διατηρήσει παληούς δεσμούς, γνωριμίες και
ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Ακολουθούν τα ονόματα:
Αιμοδότες
Δωρητές οργάνων
1) Πετρακάκης Γιάννης
1) Ηλέκτρα Μιχελιδάκη
2) Αυγουστάκης Γιώργος 2) Μάχη Μηναδάκη
3) Βεργαδής Μιχαήλ
3) Αυγουστάκης Γιώργος
4) Μηναδάκης Μηνάς
4) Παπαδογιάννης Ηλίας
5) Νίκος Παπαδογιάννης 5) Δήμητρα Νικηφοράκη
6) Τρουλληνός Γιώργος 6) Βαγγέλια Βουράκη
7) Βασιλάκης Γιάννης
7) Κώστας Γιασαφάκης
8) Δασκαλάκης Γιώργος 8) Μαρία Παπουτσάκη
9) Ελευθερία Λαμπάκη
10) Στέλιος Μιχελιδάκης
11) Τόκα Αντιγόνη
12) Τσακίρη Αλημήνη
13) Βασιλάκη Αναστασία
14) Αποστολάκη Ελένη
15) Βασιλάκης Γιάννης
16) Βασιλάκη Ηλέκτρα
17) Λινοξυλάκη Καίτη
18) Καρτάλου Έλσα
19) Κουβίδου Βαγγέλια
20) Λινοξυλάκης Κώστας

Κ ό ρ ν ο θ α σ ιΐό π η τ α ς 1930
Στις 14/1/1990 έγινε μιά συγκέντρωση φίλων και χω
ριανών μας, που μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά και ικανο
ποίηση. Είχαμε την ευτυχή έμπνευση να κάνομε 10
βασιλόπητες και να καλέσομε όσους κατά καιρούς έ
γιναν Πρόεδροι ή αντιπρόεδροι και μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου, να κόψει ο καθένας από μία πήτα. Έτσι λοι
πόν αρχίσαμε με το Ζαχαρία Καψαλάκη, και ακολού
θησαν Φ ραγκίσκος Γιασαφάκης, Μανώλης Μ.
Αποστολάκης, Αναστασία Βασιλάκη, Γιάννης Εμ. Βασιλάκης, Μιχ. Γιασαφάκης, Μανώλης Μ. Μπαντινάκης,
Μανώλης X. Παπαδογιάννης, Γιάννης Μηναδάκης και
η νυν πρόεδρος Ηλέκτρα Μιχελιδάκη. Προσφερθήκα2
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παράκληση όσοι έχειε ιην καλοσύνη να στέλνετε χρή
ματα σιο Σύλλογό μας πρέπει απαραιτήτως σιην επιτα
γή να γράφετε το όνομα του ταμία και οτην Δ/νση που
αναφέρεται στο εξώφυλλο στη δεύτερη σελίδα του πε
ριοδικού. Για πληροφορίες στα τηλέφωνα που αναφέρονται επίσης στην δεύτερη σελίδα και όχι στο τηλέφωνο
του Συλλόγου γιατί το γραφείο παραμένει κλειστό τον
περισσότερο καιρό.
■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ενυπόγραφα δημοσιεύματα είναι γνώμες εκείνων οι οποίοι
μας τα ανάφεραν και όχι του περιοδικού.
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Στις 10 Δεκεμβρίου 1989 συμπληρώθηκαν 41 χρό
νια από την Οικουμενική Διακήρυξη ίω ν δικαιωμάτων
του ανθρώπου (10/12/1948) των Ηνωμένων Εθνών.
Επειδή δυστυχώς 41 χρόνια μετά οι άνθρωποι εξα
κολουθούν να συλλαμβάνονται, να βασανίζονται και
να δολοφονούνται πολλές φορές μόνο για τις ιδέες
τους και οι πληροφορίες λένε ότι τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα όχι μόνον δεν έχουν γίνει σεβαστά σε πλείστες
όσες χώρες, αλλά καταπατούνται κατά τόν πλέον βά
ναυσο και κατάφωρο τρόπο και στην προσπάθεια να
συμβάλλομε και μεις σαν Σύλλογος στην παγκόσμια
κινητοποίηση για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων, αποφασίσαμε μέσω του περιοδικού μας να
σας γνωρίσομε λίγα πράγματα γύρω από την πολυ
συζητημένη Οικουμενική Διακήρυξη.
Επίσης θεωρούμε υποχρέωση σαν ελάχιστο δείγμα
προσφοράς προς τον άνθρωπο να επισημάνομε εδώ
το τεράστιο και σημαντικό έργο που έχει γίνει από τη
Διεθνή Αμνηστία, Οργάνωση με 750000 και πλέον μέ
λη σ’ όλο τον Κόσμο, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρή
νης και πρόσφατα με το βραβείο Ωνάση.
Αφού ενημερωθείτε και πεισθειτε πως όλοι οι άν
θρωποι στη γη είμαστε τρωτοί, ευάλωτοι, και πολλοί
κατά διαφόρους τρόπους και κάτω από ποικίλες εξου
σίες καταπιέζονται, συλλαμβάνονται, φυλακίζονται και
δολοφονούνται σας καλούμε σε μια γενική σταυροφο
ρία. Ας γίνομε αλληλέγγυοι με τον πάσχοντα άνθρω
πο σ’ όποιο μήκος και πλάτος της γης βρίσκεται αυτός,
ας υψώσουμε και μεις τη φωνή μας ενάντια στην κα
ταπίεση, τη βαρβαρότητα στη περιφρόνηση των δι
καιωμάτων του ανθρώπου και τη ς έμφ υτης
αξιοπρέπειάς του. Γίνετε μέλη, της Διεθνούς Αμνη
στίας, βέβαια όντες πως με το ελάχιστο ετήσιο ποσόν
των 3.000 της εγγραφής βοηθάτε αποτελεσματικά τον
συνάνθρωπό σας.
Τί είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα
«Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το θεμέλιο της αν
θρώπινης φύσης- χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει
ανθρώπινο όν», η φράση ανήκει στα Ηνωμένα Έθνη.
Δικαίωμα είναι ένα αγαθό που όλοι οι άνθρωποι το
δικαιούνται, όπως το δικαίωμα της ζωής ή το δικαίω
μα της ψήφου, το δικαίωμα στη μόρφωση ή το δικαίω
μα της ελευθερίας της έκφρασης. Αυτά τα δικαιώματα
δεν αρκεί να προβλέπονται από τα Συντάγματα, τους
Νόμους ή τις Διεθνείς Συμβάσεις: πρέπει να τηρούν
ται στην πράξη για να μπορούμε να ζούμε με ελευθε
ρία, ασφάλεια και αξιοπρέπεια.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να διακριθούν
σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
1. Τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, όπως το δι
καίωμα για ισότητα απέναντι στο νόμο και για προστα
σία από αυθαίρετη σύλληψη, κράτηση ή εξορία, το
δικαίωμα για δικαιοσύνη και πολιτική ελευθερία, το δι
καίωμα ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης, της

έκφρασης και της θρησκείας, το δικαίωμα για αντικει
μενική δίκη και ανθρώπινη μεταχείριση, το δικαίωμα
των ειρηνικών συγκεντρώσεων και του συνεταιρισμού,
το δικαίωμα της προστασίας από καταχρήσεις της ε
ξουσίας κ.α., και
2. Τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώ
ματα, όπως το δικαίωμα για ικανοποιητικό βιοτικό ε
πίπεδο, το δικαίωμα της προστασίας από την πείνα,
το δικαίωμα για ιατρική περίθαλψη, για μόρφωση, για
εργασία και κοινωνική ασφάλιση, κ.α.
Οι δύο κατηγορές δικαιωμάτων είναι αλληλέν δετες
και αλληλοεξαρτημένες. Μπορεί τα ατομικά και πολι
τικά δικαιώματα να φαίνονται ασήμαντα γισ τους πεινασμένους και τους αναλφάβητους, και η πείνα μπορεί
να είναι κι αυτή μιά μορφή μαρτυρίου όπως τα βασα
νιστήρια. Αλλά πώς είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε
πρώτα την προστασία των πολιτών από την κατάχρη
ση της κρατικής εξουσίας; Κι από την άλλη μεριά, πως
είναι δυνατόν ο άρρωστος και ο πελασμένος να βρουν
τη δύναμη που τους χρειάζεται αν δεν είναι σε θέση
να διεκδικήσουν ή να διατηρήσουν το δικαίωμα για ι
σότητα απέναντι στο νόμο ή για συμμετοχή στην κυ
βέρνηση που ρυθμίζει την τύχη τους;
Τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα είναι συνήθως
αυτά που περιορίζουν τις εξουσίες του κράτους. Ενώ
η κατοχύρωση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιω
μάτων θεωρείται υποχρεώση του κράτους. Όπως η Οι
κουμενική Διακήρυξη μας δείχνει, η ανάληψη
πρωτοβουλίας εκ μέρους των κυβερνήσεων για την ε
ξασφάλιση υψηλοτέρων βιοτικών επιπέδων είναι άρ
ρηκτα συνδεδεμένη με το γενικό νόημα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ζωτικής σημασίας εγγύηση για την υπεράσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η εξασφάλιση του κρά
τους δικαίου. Το σύστημα των συνταγματικών και νο
μοθετικών εγγυήσεω ν μιας χώρας πρέπει να
εφαρμόζεται και οι πολίτες να το χρησιμοποιούν, α
κόμα και σε περιόδους ανωμαλίας. Ο νόμος είναι ίδιος
για όλους και κανείς δεν μπορεί να είναι πάνω απ’
αυτόν.

Τι είναι η Διεθνής Αμνηστία;
Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στις φυλακές εξαιτίας των πεποιθήσεών τους. Πολλοί κρατούνται χω
ρίς κατηγορία ή δίκη. Τα βασανιστήρια και η θανατική
ποινή είναι πολύ διαδεδομένα. Σε πολλές χώρες, άν
τρες, γυναίκες και παιδιά έχουν «εξαφανιστεί» μετά
τη σύλληψή τους. Ά λ λ ο ι θανατώθηκαν χωρίς ένα έ
στω πρόσχημα νομιμότητας: επιλέχτηκαν και εκτελέστηκαν από τις κυβερνήσεις και τους αντιπροσώπους
τους.
Αυτές οι παραβιάσεις — που συμβαίνουν σε χώρες
με βασικές ιδεολογικές διαφορές — απαιτούν μία διε
θνή αντίδραση. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων είναι μια παγκόσμια ευθύνη που ξεπερνάει τα
όρια των κρατών και των ιδεολογιών. Αυτό είναι το βα
σικό πιστεύω, πάνω στο οποίο βασίζεται η δουλειά της
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Διεθνούς Αμνηστίας που είναι ένα ανεξάρτητο παγκό
σμιο εθελοντικό κίνημα.
Η Διεθνής Αμνηστία έχει παγκοσμίως πάνω από
750.000 ενεργά μέλη, συνδρομητές και υποστηρικτές
σε περισσότερες από 160 χώρες και περιοχές. Το κί
νημα είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε υποστηρίζει τις
επιδιώξεις του.
Η δουλειά είναι αμερόληπτη. Μοναδική φροντίδα
της Διεθνούς Αμνηστάς είναι η προστασί ατών ανθρω
πίνων δικαιωμάτων, που έχουν σχέση με την κάθε πε
ρίπτωση, α νεξά ρ τητα από την ιδ εο λο γία της
κυβέρνησης ή τις πεποιθήσεις των θυμάτων.
Η Διεθνής Αμνηστία δίνει μεγάλη σημασία στην αν
τικειμενική και ακριβή αναφορά των γεγονότων. Το
Τμήμα Έρευνας συγκεντρώνει και αναλύει πληροφο
ρίες από μια μεγάλη ποικιλία πηγών. Αυτές περιλαμ
βάνουν εκατοντάδες εφημερίδων καί εντύπων,
κυβερνητικά δελτία, αναφορές από δικηγόρους και αν
θρωπιστικές οργανώσεις. Επίσης έρχονται πληροφο
ρίες από φυλακισμένους και τις οικογένειές τους, από
κέντρα προσφύγων, θρησκευτικά σωματεία, δημοσιο
γράφους και ανθρώπους με προσωπικές εμπειρίες. Ε
πιπλέον, η Διεθνής Αμνηστία στέλνει αποστολές για
επιτόπια εξέταση περιστατικών, για παρακολούθηση
δικών, συνάντηση με φυλακισμένους και συνεντεύξεις
με κυβερνητικούς εκπροσώπους.
Το κίνημα της Διεθνούς Αμνηστίας εργάζεται δημο
κρατικά. Οι πόροι του προέρχονται από δωρεές των
μελών και υποστηρικτών του σε όλο τον κόσμο. Το α
νώτατο κυβερνών σώμα είναι ένα Διεθνές Συμβούλιο
εκλεγμένων αντιπροσώπων των τμημάτων των διαφό
ρων χωρών. Το Καταστατικό της Διεθνούς Αμνηστίας
— το οποίο και ορίζει την εργασία και δομή της ορφάνωσης — μπορεί να αλλάζει μόνο μέ πλειοψηφία
των δύο τρίτων του συνόλου του Διεθνούς Συμβου
λίου. Το πρώτο άρθρο του Καταστατικού ορίζει τους
στόχους της Διεθνούς Αμνηστίας: η απελευθέρωση ό
λων των κρατουμένων συνείδησης, νόμιμες και άμε
σες δίκες για όλους τους πολιτικούς κρατούμενους,
τέλος των βασανιστηρίων και εκτελέσεων. Οι στόχοι
αυτοί προσδιορίζουν τη δουλειά της Διεθνούς Α
μνηστίας».
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Επίκαιρο και συναφές, ένα σημαντικό κείμενο για
την παγκόσμια Αφύπνιση των Αοών.
Το παραθέτομε αυτούσιο. Δημοσιεύθηκε στην «η
μερήσια εφημερίδα ΝΕΑ» (Επιμ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΙΧΕΑΙΔΑΚΗ).
Κω μεις από τη μεριά μας προσυπογράφομε ΝΑΙ λοι
πόν στα ΟΡΑΜΑΤΑ, στην ΕΛΠΙΔΑ, στου ΑΓΩΝΕΣ,
στους ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ, μέχρι να γίνουν κοινή συνεί
δηση στον κόσμο τα ανθρώπινα ιδεώδη. Ας συμπαρα
σταθούμε στον Πάσχοντα και κατατρεγμένο άνθρωπο
όπου και αν βρίσκεται και ζει αυτός!
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«Μαζί με το χιλιανό λαό, λέμε όχι. Λέμε όχι στον ύ
μνο του χρήματος και του θανάτου. Λέμε όχι σ ’ ένα
σύστημα που αποτιμά τα πράγματα και τους ανθρώ
πους, ένα σύστημα όπου αξίζει πιο πολλά αυτός που
έχει τα πιο πολλά. Και λέμε όχι σ' έναν κόσμο που δια
θέτει στα όπλα του πολέμου δύο εκατομμύρια δολά
ρια κάθε λεπτό, ενώ κάθε λεπτό σκοτώνει 30 παιδιά
από την πείνα ή από ασθένειες που θα μπορούσαν να
θεραπευτούν».
Ο Ουρουγουανς συγγραφέα, Εδουάρδο Γκαλεάν ο,
μίλησε στις 11 Ιουλίου στο Σαντιάγκο της Χιλής, στα
πλαίδια της Διεθνούς Συνάντησης Τέχνης, Επιστήμης
και Πολιτισμού για τη Δημοκρατία στη Χιλή, με τίτλο
«CHILE VIVE» (Η Χιλή ζει).
«Έχουμε έρθει από διάφορες χώρες και έχουμε
συγκεντρωθεί στη γενναιόδωρη σκιά του Πάμπλο Νερούδα, για να συντροφέψουμε το χιλιανό λαό, που λέει
«όχι», άρχισε την ομιλία του ο συγγραφέας του βιβλίου
Μνήμες φωτιάς».
«Η βόμβα νετρονίου, που εξοντώνει τους ανθρώ
πους αλλά δεν καταστρέφει τα πράγματα, αποτελεί
ένα εξαιρετικό σύμβολο της εποχής μας. Για το δολο
φονικό σύστημα, που μετατρέπει τα αστέρια της νύ
χτας σε στρατιωτικούς στόχους, ο άνθρωπος δεν είναι
τίποτα παραπάνω από ένας παράγοντας παραγωγής
και κατανάλωσης, ένας οικονομικός πόος, και ολόκλη
ρος ο πλανήτης μια πηγή εισοδημάτων που πρέπει να
τη στίψουν μέχρι την τελευταία στιγμή.
»Πολλαπλασιάζεται η φτώχεια για να πολλαπλασιάζεται ο πλούτος. Πολλαπλασιάζοντας τα όπλα που
τροφοδοτούν αυτόν τον πλούτο, πλούτο των λίγων και
που κρατούν υπό έλεγχο τη φτώχεια των υπολοίπων.
Κι ακόμα την ίδια στιγμή πολλαπλασιάζεται η μονα
ξιά. Εμείς λέμε όχι σ ’ ένα σύστημα που δεν προσφέ
ρει τροφή κ αι δεν προσφέρει αγάπη, που καταδικάζει
πολλούν να πεινάνε για τροφή κι ακόμα περισσότε
ρους να πεινάνε για αγάπη.
»Αέμε όχι στο ψέμα. Η κυρίαρχη κουλτούρα που εκπέμπεται σε παγκόσμια κλίμακα από τα μεγάλα μέσα
ενημέρωσης μας καλεί να δούμε τον κόσμο σαν ένα
σούπερ-μάρκετ, όπου ο γείτονας μπορεί να είναι ένα
εμπόρευμα ή ένας ανταγωνιστής, αλλά ποτέ ένας α
δελφός. Αυτή η κουλτούρα που υποκριτικά, προσποι
ητά, παίζει με τον έρωτα για να κερδίσει και απ’ αυτόν
υπεραξία, είναι στην πραγματικότητα μια κουλτούρα
του αποχωρισμού. Έχει για θεούς τους πετυχημένους
κυρίους του χρήματος και της εξουσίας και για ήρωες τους ένστολους ράμπο, που εφαρμόζουν το δόγμα
της εθνικής ασφάλειας.
»Μ' αυτά που λέει και μ ' αυτά που κρύβει, η κυρίαρ
χη κυλτούρα υποστηρίζει ψευδέστατα τι η φτώχεια
των φτωχών δεν είναι αποτέλεσμα του πλούτου των
πλουσίων, αλλά προέρχεται από το τίποτα, είναι θέ
ληση του Θεού, που έκανε τους φτωχούς τεμπέληδες
και βλάκες. Με την ίδια λογική, ο εξευτελισμός κά
ποιων από κάποιους άλλους δεν πρέπει να ξυπνά την
αλληλεγγύη, γ ια τί ανήκει δήθεν στη φυσική τάξη των
πραγμάτων.

»Οι λατινοαμερικανικές δικτατορίες, για παράδειγ
μα, αποτελούν μέρος του θαυμαστού φυσικού μας πε
ριβάλλοντος και όχι του ιμπεριαλιστικού συστήματος
εξουσίας. Η περιφρόνηση αυτή προδίδει την ιστορία
και παραμορφώνει τον κόσμο. Οι ισχυροί κατασκευα
στές γνώμης μας μεταχειρίζονται σαν να μην υπήρ
χαμε ή σαν να ήμασταν ηλίθιοι. Οι κληρονόμοι των
αποικιοκρατών υποχρεώνουν τον Τρίτο Κόσμο, που κατοικείται αό ανθρώπους τρίτης κατηγορίας, να δεχθεί
για δικές του τις μνήμες των κατακτητών του και να
αγοράσει το ξένο ψέμα, για να το χρησιμοποιήσει σαν
να ήταν δική του αλήθεια. Επιβραβεύουν την υποτα
γή, τιμωρούν την ευφυία και αποθαρρύνουν τη δη
μιουργική ενεργητικότητα. Έχουμε δικαίωμα στην
ηχώ, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα στην ηχώ, αλλά δεν
έχουμε δικαίωμα στη φωνή. Κι αυτοί που κυβερνούν
εξυμνούν το ταλέντο μας να παπαγαλίζουμε.
»Εμείς όμως, λέμε όχι. Αρνούμαστε να δεχτούμε για
μοίρα μας αυτή τη μετριότητα. Λέμε όχι στο φόβο. Όχι
στο φόβο να μιλήσουμε, στο φόβο να πράξουμε, στο
φόβο να υπάρξουμε. Η ορατή αποικιοκρατία μας απα
γορεύει να μιλάμε, να πράττουμε, να υπάρχουμε. Η α
όρατη αποικιοκρατία, πολύ πιο αποτελεσματική, μας
πείθει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε, δεν μπορούμε να
πράττουμε, δεν μπορούμε να υπάρχουμε. Ο φόβος με
ταμφιέζεται σε ρεαλισμό. Μπροστά στην ταπείνωση,
τη μιζέρια κα το ψέμα, δεν έχουμε άλλη λύση από την
παραίτηση. Σημαδεμένοι από τη μοίρα, γεννιόμαστε
τεμπέληδες, ανεύθυνοι, βίαιοι, βλάκες, γραφικοί και
καταδικασμένοι στη διαχείριση από στρατιωτικούς.
»Με λίγα λόγια, μπορούμε να ελπίζουμε να γίνου
με κρατούμενοι που επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά,
ικανοί να πληρώνουμε τακτικά τους τόκους ενός εξω
τερικού χρέους, το οποίο χρηματοδοτεί την πολυτέ
λεια που μας εξευτελίζει και τα γκλομπ που μας
χτυπάει.
»Αέμε όχι στην ουδετερότητα του ανθρώπινου λό
γου. Λέμε όχι σε όσους μας καλούν να νίπτουμε τας
χείρας μας μπροστά στις καθημερινές σταυρώσεις που

συμβαίνουν γύρω μας. Από την ανία μιας τέχνης ψυ
χρής και αδιάφορης προτιμάμε μια τέχνη θερμή, που
τιμά την ανθρώπινη περιπτέτεια στον κόσμο και συμ
μετέχει σ ’ αυτήν, μια τέχνη αθεράπευτα ερωτευμένη
και μαχητικ,ή. Εμείς λέμε όχι στο χωρισμό της ομορ
φιάς από τη δικαιοσύνη, για τί λέμε ναι στο δυνατό και
γόνιμο αγκάλιασμά τους. Λέγοντας όχι στις δικτατο
ρίες και στις δικτατορίες που έχουν μεταμφ ιεσ τεί σε
δημοκρατίες, εμείς λέμε και στη μάχη για την πραγ
ματική δημοκρατία, που δεν αρχνείται σε κανέναν το
ψωμί ούτε το λόγο και που είναι όμορφη σαν ένα ποί
ημα του Νερούδα ή ένα τραγούδι της Βιολέτα Πάρρα.
»Λέγοντας όχι στην ισοπεδωτική αυτοκρατορία της
απληστίας, που έχει κέντρο τη Βόρεια Αμερική, εμείς
λεμε ναι σε μια άλλη Αμερική, που θα γεννηθεί από
τις πιο παλιές αμερικανικές παραδόσεις, και πρώτη απ'
όλες την παράδοση της κοινότητας, που υπερασπίζον
ται με απόγνωση οι Ινδιάνοι, από ήττα σε ήττα, τους
τελευταίους πέντε αιώνες.
»Λέγοντας όχι στην ειρήνη χωρίς αξιοπρέπεια, εμείς
λέμε ναι στο ιερό δικαίωμα της εξέγερσης ενάντια
στην αδικία και στη μακρά της ιστορία, μακρά σαν την
ιστορία της λαϊκής αντίστασης στη Χιλή. Λέγοντας όχι
στην ελευθερία του χρήματος, λέμε ναι στην ελευθε
ρία των ανθρώπων, ελευθερία κακομεταχειρισμένη,
που χ ίλιες φορές έπεσε σαν τη Χιλή και σαν τη Χιλή
χίλιες φορές ξανασηκώθηκε. Λέγοντας όχι στον εγω
ισμό των ισχυρών που έχουν μετατρέψει τον κόσμο σ ’
ένα τεράστιο καρτέλ, λέμε ναι στην ανθρώπινη αλλη
λεγγύη που επιβεβαιώνει τη δύναμη της αδελφότητας,
μια δύναμη ισχυρότερη απ’ όλα τα σύνορα με όλους
τους φρουρούς τους, μια δύναμη που εισβάλλει μέσα
μας σαν τη μουσική της Χιλής και σαν το κρασί της Χι
λής μας αγκαλιάζει.
«Εμείς λέμε ναι στην ελπίδα», καταλήγει ο Γκαλεάνο, «σε μια ελπίδα πεινασμένη και τρελή, που αγαπά
ει και αγαπιέται, σαν τη Χιλή.
Μια ελπίδα πεισματάρα, σαν τους γιους της Χιλής,
που συντρίβουν τη νύχτα».

ΕΡΩΤΙΚΑ Δ ΙΣ Τ ΙΧ Α

Η ...Νότα απαντά στον Νίκο παπαγιαννάκη
Δεν τόξερα πως μ ’ αγαπάς τώρα που το μαθαίνω
πήρα μολύβι και χαρτί κι’ απάντηση σου στέλνω.

Μ' αρέσει ο χαρακτήρας σου κι' συμπεριφορά σου
μ' αρέσει που μου πρότεινες για να γινώ κυρά σου.

Με συγκινείς ειλικρινά με τα γραφόμενά σου
έχω χαρά που μ' αγαπάς και μ' έχεις στη καρδιά σου.

Χίλια πολλά ευχαριστώ για την καλή σου γνώμη
μα να σου πω το σ’ αγαπώ είναι νωρίς ακόμη.

Πολύ μου είσαι συμπαθής και σ’ εκτιμώ ιδιαιτέρως
δεν ξέρω η συμπάθεια αυτή αν γίνει έρως.

Πρωτού σου δώσω την καρδιά πρωτού να σ’ αγαπήσω
αν μ' αγαπάς ειλικρινά θέλω να ερευνήσω.

Όταν σε βλέπω χαίρομαι κι’ όταν μου κουβεντιάζεις
κι' όταν γροικώ να τραγουδείς πολύ μ ’ ενθουσιάζεις.

Αν μ' αγαπάς ειλικρινά στον έρωτα προχώρα
αν θέλεις περιπέτεια σταμάτα από τώρα.
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Από το τεύχος αυτό αποφασίσαμε ν’ αρχίσομε τη δη
μοσίευση έγκυρων κειμένων που θα μας επιτρέψουν
να γνωρίσουμε καλύτερα ιστορικούς τόπους του νη
σιού μας, χώρους που σημάδεψαν και τροφοδότησαν
με το πέρασμα του χρόνου την ιστορία της Κρήτης και
που πολλοί απ’ αυτούς είναι διεθνώς γνωστοί. Αρχί
ζομε από το κοντινό μας μοναστήρι του Πρέβελη.

Μ Θ Μ ΠΡΕΒΕΛΗ
Το 1865 ο Ά γγλο ς πλοίαρχος Τ.Α.Β. Spratt έγραψε:
Είναι ο Παράδεισος της Κρήτης και ένα από τα πιο δια
λεκτά μέρη για να ξεκουραστεί κανείς. Χτισμένη σε ά
γονη γη, γεμάτη πέτρες και θάμνους το σημαντικό
αυτό μοναστήρι συνδυάζει τη δροσιά της θάλασσας
και την απομόνωση που παρέχει το φυσικό περιβάλ
λον, αποτελείται από δύο κτίρια καί συγκροτήματα, το
Κάτω Μοναστήρι, έρημο σήμερα και το Πίσω Μοναστή
ρι με 2-3 μοναχούς. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην
Απονομή της Τιμίας Κάρας του Αγ. Ιωάννου Προδρό
μου, ενώ το πίσω μοναστήρι στον Αγ. Ιωάννη το Θεο
λόγο και τον Ευαγγελισμό. Και τα δύο είναι ρυθμού
βασιλικής. Το μοναστήρι γιορτάζει στ’ όνομα του Αγ.
Ιωάννου του Θεολόγου.
Η ονομασία του μαρτυρεί πως ο ιδρυτής του λεγό
ταν Πρέβελης, (Πρεβελάκης) επώνυμο συνηθισμένο α
κόμη και σήμερα στο νομό Ρεθύμνου. Δεν είναι γνωστό
το πότε ιδρύθηκε. Δεν υπάρχει καμμιά κτητορική επι
γραφή, ούτε και σ’ ενετικά έγγραφα το έχουν συναν
τήσει αυτοί που ασχολήθηκαν με την έρευνα του
σπουδαίου αυτού αρχειακού υλικού. Η αρχαιότερη
χρονολογία είναι αυτή που αναφέρεται στην καμπά
να του Προδρόμου στο Κάτω Μοναστήρι το 1594. Η
καμπάνα του πίσω Μοναστηριού είναι το 1629.
Ο καθηγητής Ν. Τωμαδάκης γράφει πως το μονα
στήρι υπήρχε επί ενετοκρατίας και καταστράφηκε το
1646, στο δεύτερο έτος του ενετοτουρκικού πολέμου,
και ανέλαβε πάλι λίγα χρόνια πριν το 1700. Φαίνεται
όμως πως εκείνα τα χρόνια λεγόταν Μοναστήρι του
Μεγάλου Ποταμού, όπως λέει η Παράδοση, αλλά και
μια σφραγίδα που σώζεται ακόμη στο αρχείο του
(ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΚΡΗΤΗ).
Το 1701 χτίστηκε η κεντρική κρήνη με την βυζαντι
νή επιγραφή που διαβάζεται και από δεξιά καί από α
ριστερά.
ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ και χρονο
λογία ΑΨΑ (1701)
Αναφορές της Μ. ΠΡΕΒΕΛΗΣ υπάρχουν:
α) Στον κώδικα Μητρόπολης Κρήτης, β) σε έγγρα
φα Τουρκικών αρχείων Ηρακλείου (1673) γ) Στο πα
τριαρχικό συγγίλιο και σε έγγραφα από το αρχείο του
Μοναστηριού (1813).
Την εποχή εκείνη (1813) ηγούμενος στη Μονή ήταν
ο ξακουστός Μελχισεδέκ Τσουδερός ή Τσουδερογούμενος, ηγετική φυσιογνωμία του ξεσηκωμού το 1821
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στην Κρήτη. Ή ταν μυημένος στη Φιλική Εταιρία. Το
βράδυ της 23.5.1821 πήγε στον Πρέβελη ο Ισμαήλ α
γάς Κουντούρης ή Ψηροσμα'ίλης με 200 αμπαδιώτες
Τούρκους με σκοπό να συλλάβουν τον Μελχισεδέκ αλ
λά προσποιήθηκαν πως θα μάζευαν τα όπλα των χρι
στιανών. Ο ηγούμενος πληροφορήθηκε από ένα στίζης
του Ψαροσμάίλη τον πραγματικό σκοπό τους. Τους
τάισε καλά και τους πότισε άφθονο καλό κρασί, αυτοί
έφαγαν ήπιαν και κοιμήθηκαν. Τότε ο Μελχισεδέκ μά
ζεψε ό,τι πολύτιμο υπήρχε, όπλισε 30 καλόγερους, μά
ζεψαν και τα όπλα πούχαν κρύψει στις σπηλιές κοντά
στη θάλασσα και εγκατέλειψαν το μοναστήρι με τους
Τούρκους να κοιμούνται αμέριμνοι. Πήραν από τους
ασώματους τους α/φούς Μελχισεδέκ και πήγαν στο
Ροδάκινο. Εκεί, σύμφωνα με την Παράδοση, ο Μελχισεδέκ ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης. Συνέχισε
να πολεμά με τους καλόγερους του μέχρι το Φεβρουά
ριο 1823, οπότε ο ηρωικός ηγούμενος σκοτώθηκε σε
μια σκληρή μάχη στο χωριό Πολεμάρκι Κισάμου.
Ο Ψαροσμαϊλης οργίστηκε όταν βρήκε έρημο το μο
ναστήρι. Βασάνισε και σούβλισε τους γέρους μονα
χούς που δέν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον
Μελχισεδέκ και έβαλε φωτιά στις αποθήκες και την
εκκλησία του Προδρόμου.
Επανάσταση 1866
Στα μέσα του 19ου αι. το μοναστήρι του Πρέβελη
ήταν ένας σπουδαίος οικονομικός παράγοντας με χι
λιάδες ελαιόδενδρα, ποίμνια και ανυπολόγιστα στρέμ
ματα καλλιεργήσιμης γης. Με την έναρξη της
Επανάστασης του 1866 άρχισαν να μαζεύονται εκεί ε
θελοντές και επαναστάτες. Το μοναστήρι πρόσφερε
ό,τι είχε για τη τροφοδοσία των αγωνιστών.Ο άγγλος
δημοσιογράφος Στήνερ, πολεμ ικός ανταποκριτής, έ
γραψε θερμά για τη φιλοξενία που βρήκε εκεί. Στη πε
ρίφημη για την ομορφιά της παραλία του Πρέβελη
άραζαν διάφορα πλοία που μετέφεραν εθελοντές, τρό
φιμα και πολεμοφόδια για τους επαναστάτες. Από κει
φόρτωναν και γυναικόπαιδο που έφευγαν μακρυά από
το επαναστατημένο νησί.
Γερμανική Κατοχή
Με τη κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς
άρχισαν να μαζεύονται στο Μοναστήρι Ά γγλο ι, Αυ
στραλοί, Νεοζηλανδοί και Κρητικοί μαχητές της θρυ
λικής μάχης της Κρήτης. Από κει επιβιβάστηκαν σε
υποβρύχια και αναχώρησαν για τη Μ. Ανατολή. Σ’ όλη
τη διάρκεια της Κατοχής το μοναστήρι του Πρέβελη
έγινε διάσημο για τη φιλοξενία και διευκολύνσεις προ
σφορά στον εθνικό αγώνα. Οι Γερμανοί λεηλάτησαν
για άλλη μια φορά το μοναστήρι και κατεδίωξαν τον
τότε ηγούμενο Αγαθάγγελο Λαγουβάρδο, ο οποίος
κατέφυγε στην Αίγυπτο. Πήραν μάλιστα και ένα
σταυρό-κειμήλιο, για τον οποίο η παράδοση λέει ότι
δεν μπορεί ν’ απομακρυνθεί από τη Μονή. Γ Γ αυτό συ
νεχίζει η παράδοση, όταν προσπάθησαν να πάρουν το
σταυρό στη Γερμανία, το αεροπλάνο που τον είχαν βά
λει δέν απογειωνόταν. Απογειώθηκε αφού κατέβασαν
το σταυρό.

To 1960 Αυστραλοί στρατιώτες που βρήκαν φιλοξε
νία και καταφύγιο στον Πρέβελη άρχισαν να κτίζουν
στη μακρινή ήπειρό τους ένα πρότυπο οικισμό στον
οποίον έδωσαν το όνομα του θρυλικού πια Πρέβελης.
ΣΗΜ.: Τα πιο πάνω στοιχεία πάρθηκαν από το βιβλίο
«ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» (έκδοση της Τράπεζας
Κρήτης).
Για την αντιγραφή
Ηλέκτρα Μιχελιδάκη

Γ Ρ Α Μ Μ Μ Μ =- Τ Ι Μ Ε Σ
Θάνατοι πνευματικών ανθρώπων που με τους αδιά
κοπους αγώνες τους, τη δουλειά τους και το ήθος τους
σημάδεψαν με το έργο που μας άφησαν τον τόπο μας.
Έλλη Αλεξίου, παπά Πυρουνάκης, Τάσος Αειβαδίτης, Δ. Φωτιάδης και Κίτσος Μακρής.
Στις σκληρές μέρες που ζούμε, κάθε φορά που φεύ
γει ένας άνθρωπος της λεγάμενης πρώτης μεταπολε
μικής γενηάς, πλημμυρίζουν το νου μας όλα τα
μεταπολεμικά δεινά, όπως μερικοί από μας τα ζήσαν
και άλλοι τ’ ακούσαν από διηγήσεις.
Κατοχή: (σωρός οι νεκροί — τους κουβαλούσαν με
κάρα), Βάρκιζα, Δεκεμβριανά, Μακρόνησος: (κάθε
πρωί μας μετράνε — κάθε βράδυ μετράνε τα πιάτα μας
και περισσεύουν — περισσεύει η πίκρα στα μάτια μας
(στίχος Τ. Λειβαδίτη). Εμφύλιος — συντριβή των ορα
μάτων ενός ολόκληρου λαού —- ανοιχτές πληγές. Η
ώρα της επιβίωσης. Θα μπορούσαν όλοι αυτοί, οι πιό
πάνω, να διαλέξουν τον εύκολο δρόμο του συμβιβα
σμού, της συναλλαγής, των κυκλωμάτων. Όμως όχι,
όρθιοι περήφανοι, ασυμβίβαστοι, μέσα από χίλιες δύο
αντιξοότητες, πραγματικοί φάροι στην παραπαίουσα
κοινωνία μας, δούλεψαν σκληρά καθένας στο πόστο
του, έτσι που να μας αφήσουν πλούσιο και αξιόλογο
έργο και την αίσθηση ότι δεν χάθηκαν όλα σ’ αυτό τον
κόσμο του ξεπουλήματος. Νομίζω είναι καιρός να προ
βάλουμε όταν και όπως μπορούμε τα παραδείγματα
τέτοιων ανθρώπων πνευματικών, με υπέροχο ήθος
κόντρα στα λογής λογής πρότυπα που μας σερβίρον
ται καθημερινά (ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, βεν
τέτες κάθε χώρου).
— Η Έλλη Αλεξίου γεννημένη και μεγαλωμένη στο
Ηράκλειο μέσα σε μια οικογένεια που αποτελούσε το
κύτταρο του τότε πνευματικού χώρου, αγωνίστρια, σε
μνή, κοντά στον άνθρωπο μέχρι τη τελευταία της πνοή,
πέθανε περίπου στην ένδεια παρά την μεγάλη πατρι
κή περιουσία της, αφήνοντας πλούσιο συγγραφικό
έργο.
— Ο παπά Γιώργης Πυρουνάκης, ο Σφακιανός, όπως
έλεγε με περηφάνεια, παπάς. Ο παπάς της ελπίδας,
του λαού, των απόκληρων, το ένα του πρόσωπο. Το
άλλο του πρόσωπο το ίδιο γνωστό στους εκάστοτε
κρατούντες. Επαναστάτης, πρωτοπόρος, ασυμβίβα
στος με εξουσίες, τυραννίες και αθλιότητες δεν δίστα
σε ποτέ να τις καταγγείλει ανοικτά, είτε αφορούσαν
την πολιτεία ή την ίδια την εκκλησία. Μπροστάρης

στους ωραίους αγώνες υπήρξε φίλος και σύντροφος
των παιδιών και είναι αυτός που έμπασε πάρα πολλούς
νέους μας στις εκκλησίες μέσα. Το έργο του: παιδικές
φωληές, νηπιαγωγείο, γηροκομείο, σπίτι του εργάτη
και πλείστα άλλα.
— Ο Τάσος Λειβαδίτης ο ποιητής των χαμηλόφωνων
τόνων, ο παλμογράφος των απελπισμένων όπως σω
στά χαρακτηρίστηκε άφησε μεγάλο ποιητικό έργοι και
κυρίως ένα υπόδειγμα ανθρώπου.
— Ο Δημήτρης Φωτιάδης, σπουδαίος ιστορικός, αρι
στερός αγωνιστής, παρά την καταγωγή του (ήταν γιός
τσιφλικά), πρότεινε την παρέμβαση του πνευματικού
ανθρώπου στα δημόσια πράγματα.
Πίστευε πως η τέχνη είναι μια κοινωνική λειτουρ
γία. Ό λο ι οι μεγάλοι από τον Όμηρο ως τώρα έκλει
σαν στα έργα τους την εποχή τους, τις αγωνίες, τα
έπη, τις τραγωδίες, τις αρετές και κακίες της. Τα έρ
γα τους είναι αθάνατα γιατί είναι βγαλμένα από τη ζωή
για τη ζωή έλεγε. Το έργο που άφησε τεράστιο και
γνωστό.
— Ο Κίτσος Μακρής, κατ’ εξοχήν πνευματικός άνθρω
πος, φίλος και συνεργάτης του Κόντογλου υπήρξε η
μεγαλύτερη ίσως μορφή στη λαογραφία μας.
Ακούραστος εργάτης και εραστής της δουλειάς του
κατέβαλε το μόχθο μιας ολόκληρης ζωής για να μας
δώσει πλούσιο και αξιόλογο έργο που σε ώρες κοινω
νικής αποσύνθεσης και διάλυσης σίγουρα θα μας βοη
θήσει να ξαναβρούμε το μπούσουλα.
ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΙΧΕΑΪΔΑΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ iP 0 ilP @ f
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓο ΓΑΛΗΝΗ
Αγία Γαλήνη
Δεκέμβρης *89
Φίλε Κώστα γειά σου.
Πολλά τα παράπονά σου (γραφτά και προφορικά)
από την Κοινότητα, για ενημέρωση του περιοδικού. Ελ
πίζω να σ’ αποζημιώσει ο Βαγγέλης. Εγώ προσωπικά
θα προτιμούσα, να δω προτάσεις. Να απαντήσω σε
συγκεκριμένα ερωτήματα ή σε κριτική.
Τέλος Πάντων θ’ αναφερθώ συνοπτικά στα του Χει
μώνα Κοινοτικά διαπραττόμενα και πιο αναλυτικά για
την μαρίνα.
Μαρίνα
Με βήματα χελώνας ξεκίνησαν οι δουλειές για την
κατασκευή της μαρίνας. Οι πρώτοι τεχνητοί ογκόλι
θοι «έπεσαν» στην πλατεία. Ανάδοχος «ΚΥΚΑΟΣΦΑίΡϊΚΗ Α.Ε.» — ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Χρόνος το
αργότερο μέχρι το ’92.
Η δημοπρασία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει έργα
για επέκταση (όχι ευθεία) του λιμενοβραχίονα 150 μέ
τρα. Μεγάλωμα (μπάζωμα) της υπάρχουσας πλατείας
μέσα στη θάλασσα. Από 15 μέχρι 20 μέτρα, μέχρι την
μικρή παραλία πρίν τις Αλικιές. Η παραλία αυτή θα μεί
νει σ’ αυτή την φάση όπως είναι σύμφωνα, με απαίτη
ση της Κοινότητας και την εκφρασμένη επιθυμία των
Αηγαληνιωτών.
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Οι προτάσεις της Κοινότητας, προς τον Ε.Ο.Τ.
Με αρκετή επιμονή μπορώ να πω. Με προσωπικές
παραστάσεις και χρησιμοποίηση κάθε μέσου.
Έχουν μεγάλο ποσοστό Υλοποίησης.
Η πρώτη πρόταση είναι η δημιουργία πλατείας μέ
σα στη θάλασσα, πίσω από τον λιμενοβραχίονα, μέ
χρι την σπηλιά. Αυτή θα χρησιμοποιηθεί βοηθητικός
χώρος εργοταξίου, για την κατασκευή της μαρίνας.
Αργότερα δε χώρος πάγκιγκ. Στο προσεχές μέλλον
δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κατασκευή 2ου
βιολογικού για κάλυψη των καινούργιων αναγκών.
Η δεύτερη πρόταση (με λιγότερο ποσοστό υλοποί
ησης) είναι η διάνοιξη και κατασκευή περιφερειακού
δρόμου. Με αυτόματη μονοδρόμηση (για 6 μήνες) του
Κεντρικού δρόμου για κυκλική κυκλοφορία.
Όσον αφορά την παρακολούθηση των εργασιών για
την κατασκευή της μαρίνας και ειδικά το καλοκαίρι
έχω προτείνει στο Συμβούλιο, να γίνει μια ολιγομελής
επιτροπή που θα συνεργάζεται με τον εργολάβο και
τους υπεύθυνους του Ε.Ο.Τ. Ώ σ τε το έργο να γίνει
όσο γίνεται γρηγορότερα και η ζημιά στο τουρισμό να
αποφευχθή όσο γίνεται. Δυστυχώς η επιτροπή αυτή
θα γίνει λίγο αργότερα λόγω απουσίας φορέων, του
ριστικών γραφείων, ξενοδοχείων κ.λπ. Εποχή διακο
πών βλέπεις.
Συνοπτικά τώρα μερικές δραστηριότητες μέχρι αρ
χές του Απρίλη.
Ξεκινά η τοποθέτηση κάδων και δοχείων απορριμ
μάτων — Ολοκληρώνεται η επισκευή δρόμων πλακο
στρώσεων κ.λπ. — Ξεκινά εκ νέου δενδροφύτευση
(δένδρων-φυτών αναρριχητικών κ.λπ.) με συνεργασία
του ΓΊολ. Συλλόγου. Ανατίθεται μελέτη για αισθητική
διαμόρφωση χώρων σε ιδιώτες μηχανικούς.
Και κάτι καλό εξωτουριστικό: Γίνεται προσπάθεια
αγοράς χώρου 10-20 στρεμμάτων για την κατασκευή
γηπέδου (ποδοσφαίρου-μπάσκετ-βόλεϋ) και γυμναστη
ρίου. Δημιουργία (συνεργασία με τους δασκάλους) μι
κρής παιδικής χαράς στο σχολείο.
Αυτά Κώστα, Χρόνια Πολλά, σε σάς και σε μας. Το
άλλο γράμμα που ήτανε, να σου δώσω, το πέταξα, ήτανε πολύ σκληρό και κριτικό. Πάρε λοιπόν ένα κομ
μάτι επιστημονικής φαντασίας να μάθεις να μη μου
ξαναζητήσεις.

Α ΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
Ο Ψ Ε ΙΕ Κ Α Ι M B O V l i l
Αγία Γαλήνη: ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ — Βάλτε τα
ρολόγια μιά ώρα μπροστά — Τουριστικά — MINI Μ άρκετ — Σούπερ Μάρκετ — Ρουφ Γκάρντεν — Κοκταίηλ Μπαρ — ΠΙΤΣΑ-ΛΑΖΑΝΙΑ — ΓΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ —
«Σπιταριστή μουσική για να τη βρούνε δικέ μου» —
Μαρσαρίσματα από χιλιάρα YAMAHA — Αγκομαχη
τό από σολεξάκι χωρίς εξάτμηση — Φανταστική θέα
από DATSUN, TOYOTA, W.W. και καμιά σπορ
MERCEDES — ΓΚΟΥΤ ΝΑΙΤ στην πόρτα των ξενοδο
χείων από τους καινούργιους εραστές. Ξημερώνει. Ο
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ήλιος ξεπετάχτηκε μισός κόκκινος. — Μικρή ’ναι η νύ
χτα που να πάρει... Οι μηχανές των καϊκιών επήρανε
μπρος. Ώ ρα για σαλπάρισμα.
Πέντε-έξι ντόπιοι (σπάνιο είδος) ξεκινήσανε τον πα
ραλιακό για τα σώχωρα.
— Καλημέρα...
Ξαφνιαστήκανε οι ξενύχτες. — Τί είναι πάλι τούτο,
για ύπνο πάμε.
Θερινή ώρα Ελάδας — Αγία Γαλήνη.
Η πλατεία ήταν γεμάτη... Ανθρωπομάνι.
ΕΒΡΥ-ΜΠΑΝΤΙ που λέμε στα Ελληνικά ΜΑΝΕΥ που
λέμε στα Ελληνικά, ΚΟΡΚΟΣ που θα λεγε ο δικηγό
ρος ο Βασιλάκης.
Κάμποσοι εξωγήινοι εξ Αθηνών γεννηθέντες εις Αγ.
Γαλήνη. Αναζητούν το καφεδάκι, Βανίλια, γλυκό κου
ταλιού, καφενεία γεμάτα ιθαγενείς και περασμένα με
γαλεία...
Αγία Γαλήνη — ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Βάλτε τα ρολόγια μια ώρα πίσω.
Παράξενη ησυχία — Έντονη μυρωδιά της θάλασσς
— NO μπαρ — NO Μιούζικ — NO Μάνεϋ. Ό λα τα NO
μαζί. Ό σοι απομείνανε μιλάνε μια παράξενη γλώσσα
την Ελληνική. Κάνουνε την περιστροφική κίνηση του
τετραγώνου που οδηγεί στο λιμάνι πολλές φορές. Σαν
το Διογένη με το φανάρι.
Οι τσιμεντένοι όγκοι βαρένουνε στους ώμους. Τα
χτίρια γίνανε πιό πολλά από τους Ανθρώπους.
Όμως Ρακί υπάρχει για τους τρεις που θα σμίξουνε.
Το βράδυ στο καφενείο η παρέα για το «ΜΠΡΙΤΖ»
δεν είναι σίγουρη. (Θέλει τέσσερις του κέρατά το παι
χνίδι) Καλή κι η πρέφα.
Καμιά φορά μην, ακούς μαζεύονται και περισσότε
ροι (έξω από τους συνηθισμένους). Τηγανιτή μαρίδα,
κρασί, ρακί. Καλώς!!!
Αλλ’ αυτό καμιά φορά. Γιατί υπάρχουνε και οι πλα
στικές τσάντες με τις ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΕΣ από το ΤΥΜΠΑΚΙ, εισερχομένες σε κάθε σπίτι.
Ποιος τόχε πει (θαρώ ο Δάσκαλος) το καφενείο εί
ναι το Πανεπιστήμιο του χωριού.
Ε... αποκάμανε τα Πανεπιστήμια.
Καληνύχτα...
Αγία Γαλήνη Η ΧΑΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Μη μελαγχολείτε, η σύγκριση με άλλους παρεμφε
ρείς Ελλαδικούς χώρους του σήμερα· δικαιώνει την έκ
πτωση Ρωσίδα Αυτοκράτειρα που άραξε εδώ πριν 900
τόσα χρόνια.
Η Αγία Γαλήνη άντεξε σε πολλούς εισβολείς. Ακό
μη και αρχιτεκτονικά εξ αιτίας του αμφιθεατρικού της,
(παρά τις αυτοσχέδιες ασχήμιες), υπάρχει.
Όμως καιρός είναι- δεν πάει παραπέρα. Η Αγία Γα
λήνη πρέπει να βρει την χαμένη της ταυτότητα. Την
«ταυτότητα που θα της δώσανε αυτοί που και σ’ άλ
λες εποχές ήταν πάντα εδώ και αυτοί που πρόσφατα
ήρθαν αλλά την αγαπούν και ευτυχώς είναι αρκετοί.
Είναι ώρα να αποφασίσουνε μέχρι που θα πάει η α
νάπτυξη. Είναι ώρα να μην χρειάζεται Νόμος για το
σκούπισμα, το άσπρισμα, το πράσινο. Είναι ώρα να
σταματήσει ο αθέμιτος και τυχοδιωκτικός ανταγωνι

σμός. Είναι ώρα να κλείσει ο δρόμος σε τυχόν μασκαράδες που θέλουν ή θα θελήσουν, να μετατρέψουν την
Αγ. Γαλήνη σε απρόσωπο και αδίστακτο σούπερ
μάρκετ.
Το ’92 στην Αγία Γαλήνη είναι τώρα. Ας μαζευτούνε λοιπόν αυτοί που πάντα ήταν εδώ και αυτοί που την
αγαπούν και την σέβονται. Από αυτά τα Χριστούγεν
να να βρουν την ρίζα του κακού.
Και η ρίζα του κακού είναι η αντικοινωνικότητα —
σταματήσαμε πια να συζητάμε.
Στην άλλη περίπτωση θα γίνουμε θεατές σ’ ένα συνάφι αδίστακτο και τυχωδιοκτικό.
ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ
Γ.Γ. ΚΟΤΖΑΝΑΚΗΣ

ΚΑΙ ΜΕΙΕ ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ
Γιώργη Κοτζανάκη, αφού σ’ ευχαριστήσομε (κάλλιο
αργά παρά ποτέ) για την συνεργασία σου.
Προτάσεις συγκεκριμένες λοιπόν ζητάς.
Και ιδού στάδιο λαμπρό, πεδίο δράσης και πρόκλη
σης για όλους μας.
Ας υποθέσουμε ότι ξεκινούμε ένα ζωτικό έργο για
τα παιδιά του χωριού μας. Ας τ’ ονομάσομε Κέντρο Νεότητος. Και επειδή πρέπει νάμ άστε ρεαλιστές, αν και
δεν μας λείπουν τα φιλόδοξα σχέδια, λόγω οικονομι
κής στενότητας, ας μετατρέψομε μια αίθουσα του παληού σχολείου μας σε τέτοια.
Να φωνάξομε τα παιδιά να τους εξηγήσομε τους λό
γους που ξεκινά μια τέτοια προσπάθεια, τί θα τους
προσφέρει και τί μπορούν να προσφέρουν αυτά μέχρι
ότου ολοκληρωθεί. Ας τους δώσουμε την ευκαιρία να
δουλέψουν τα ίδια, πολλές φορές και διάθεση και φαν
τασία διαθέτουν περισσότερη από μας. Σαν πρώτο βή
μα να στήσομε δανειστική βιβλιοθήκη, επιτραπέζια
παιχνίδια, ραδιομαγνητόφωνο για μουσική και ας αφήσομε πολλούς άλλους τομείς για αργότερα (π.χ. μα
θήματα χειροτεχνίας, κεραμικής, ζωγραφικής, πιγκ
πογκ), ίσως θα μας βοηθούσε σ’ αυτό η ΝΕΛΕ Ρεθύμνου).
Αν είναι δύσκολο για το παληό σχολείο, μήπως θα
μπορούσε να διαθέσει η Κοινότητα αίθουσα, ή ακόμη
προσωρινά και το νηπιαγωγείο Σαββατοκύριακα που
δεν λειτουργεί;
Ο σκοπός που προτείνομε αυτή τη κίνηση Γιώργη
είναι προφανής, και σύ νομίζω και λόγω πείρας και κα
τάρτισης αν θέλεις πρέπει να τον στηρίξεις.
Χωρίς καμμιά διάθεση να δώσομε μαθήματα, ξέρο
με πως το μέλλον του χωριού μας δεν διαγράφεται
λαμπρό μόνο και μόνο γιατί ευημερεί οικονομικά. Κον
τά σ’ αυτό που βέβαια και φυσικό και θεμιτό είναι υ
πάρχουν και κίνδυνοι σοβαροί και υπαρκτοί.
Ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών είναι ένα μεγάλο
πρόβλημα, όταν, όπως κυκλοφορούν φήμες, προσφέρονται περίπου ελεύθερα χασίς, και ίσως άλλα ναρ
κωτικά, τζόγος, μπαρ και το κυνήγι της επιτυχίας
μεταφράζεται σε εισπράξεις (ανάλογα με το μέγεθος
καταξιώνεσαι), τότε θεωρώ περίπου θαύμα το ότι βρί

σκονται ακόμη αρκετά παιδιά που ζήτησαν την βοήθειά μας να τους δώσομε απασχόληση και ψυχαγωγία
άλλου ήθους απ’ αυτή στην οποία κατευθύνονται εκ
των πραγμάτων σήμερα.
Τέλη του 1989 το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε ,
να εισαγάγει σ’ όλα τα σχολεία, την εκπαίδευση στα
ανθρώπινα δικαιώματα, εν ολίγοις την ανθρωπιστική
παιδεία. Ή ταν καιρός πια να υποκαταστήσομε την α
δηφάγα απληστία του ανθρώπου για χρήμα, δύναμη,
εξουσία, παντί τρόπω, με προσπάθεια για κατάκτηση
της γνώσης, της ανθρωπιάς, της συμπαράστασης προς
τον άνθρωπο. Υπήρξαμε και είμαστε κοινωνία εγκλη
ματικά αδιάφορη και ανεκτική σε πρακτικές και συμ
περιφορές που τ’ αποτελέσματα σήμερα πιο πολύ από
κάθε άλλη φορά, και μάλιστα με αυξανόμενους ρυθ
μούς μας οδηγούν σε δραματικά αδιέξοδα.
Ας δώσομε λοιπόν στα παιδιά μας σήμερα, μέσα από
ανάλογες δραστηριότητες, έναν άλλο μπούσουλα. Θα
αναφέρω ενδεικτικά ένα πείραμα που γίνεται στο γυ
μνάσιο Αγ. Φωτεινής στο Αμάρι από την κ. Ελένη Ανυφαντάκη, φιλόλογο, άνθρωπο ευαισθητοποιημένο
με πλούσια κοινωνική προσφορά σε σχολές γονέων,
επιτροπές αγώνα κατά των ναρκωτικών και σήμερα
στον αγώνα της ανθρωπιστικής παιδείας. Τα αποτε
λέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και αισιόδοξα. Τα
παιδιά ανταποκρίθηκαν με συγκινητική προθυμία, έ
καναν ομάδες συμπαράστασης και στήριξης σε παιδιά
που βασανίζονται και κακοποιούνται σ’ όλο τον κόσμο
με την βοήθεια της Διεθνούς αμνηστίας, σε παιδιά που
πεινούν με την UNISEF.
Ο ελληνικός τρόπος ζωής (ζεστασιά, φιλοξενία, μά
θηση, κατάκτηση υψηλών στόχων της επιστήμης με αι
ματηρές προσπάθειες, επιχειρηματικό δαιμόνιο) ήταν
παράδειγμα μίμησης και για άλλους λαούς και σήμε
ρα οι ίδιοι αυτοί λαοί περίπου μας καγχάζουν.
Ο κατήφορος πρέπει να σταματήσει, δεν πάει άλλω
στε βαθύτερα η κατάπτωση, ας δώσομε στα παιδιά
τουλάχιστον κατεύθυνση για άλλη πορεία.
Φυσικά το τεράστιο βάρος και ευθύνη πέφτει στους
ώμους των φυσικών τους δασκάλων και καθηγητών και
σ’ αυτούς υπολογίζομε και βασιζόμαστε. Η πρόκληση
είναι μεγάλη αλλά και υλοποιήσημη.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ λοιπόν και ΠΡΟΚΛΗΣΗ για τους δα
σκάλους, Κοινοτικό Συμβούλιο, Πολιτιστικό και δικό
μας εδώ Συλλόγους, και φυσικά για όλο το χωριό. Ας
κάνομε όλοι μαζί το πρώτο βήμα.
'Αλλες προτάσεις Γ.Κ. έχομε ας πούμε για Τράπε
ζα αίματος σε νοσοκομείο της Κρήτης για το χωριό (ε
μείς κάνομε για εδώ), δωρεές οργάνων σώματος μικρά
χρηματικά βραβεία, συμβολικά, για αριστεύοντες μα
θητές (καλύτερα σε βιβλία), δενδροφύτευση με τους
μαθητές σε κάθε ελεύθερη γωνιά του χωριού, κάποια
μαθήματα οικολογίας στα παιδιά. (Θα μπορούσε ας
πούμε η Κοινότητα να ανακυκλώνει το χαρτί, που το
καλοκαίρι ειδικά πετιούνται τόνοι, και να αποτελέσει
ένα έσοδό της υπολογίσιμο) και άλλες πολλές. Θέλο
με μόνο και περιμένομε μια δική σας πρόσκληση. Συ
ζητήσαμε στην εκδήλωση της πίτας (14-1 -90) όλα αυτά
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γλεντι για να m m m m

m m

il

( liM M U S )
Αράξουν οι καιροί περνάν τα χρόνια
του κόομου το ποτάμι είναι ΘοΡό
μα εγώ θα βγω στου ονείρου τα μπαλκόνια
για να οε ιόώ σκυμμένο οτον πηΡό
καράβια να κεντάς και χεΡιδόνια

Ν. Γκάτσου: τραγούδι του παληού Καιρού

Δεν ξέρω ποιος η ποιοι συνέλαβαν την έξοχη αυτή
ιδέα να μαζευτούν στο καφενείο του Γιάννη και του
Χριστόφορου στην Αγία Γαλήνη στις 14 του Νοέμβρη
πέρισυ να πρωταγωνιστήσουν στην παραγωγή του
Μάκη Διακουμάκη.

Γιατί οι πρεσβύτεροι της Αγίας Γαλήνης που απεθανάτισε το φιλμ αυτό ήταν «ολοι πρωταγωνιστές, κα
θένας έχει τη δική του, πολύχρονη ιστορία: Έζησαν
όλοι, ωρίμασαν, βίωσαν τα μικρά και τα μεγάλα του

χωριού μας, τα παληά και τα σύγχρονα, τα χρόνια της
ανέχειας και της αφθονίας, τη νοσταλγία του χθες, και
τη βεβαιότητα του σήμερα που μαρτυρεί ότι σωστά πο
ρεύτηκαν στο μικρό αυτό χώρο με τη μεγάλη πια φήμη.
Το σενάριο ήταν φυσικό απέριττο: Μέσα στο καφε
με τον Ζαχαρία Καψαλάκη, Μανώλη, Αποστολάκη, Φρ.
Γιασαφάκη και πολλά μέλη του ΣΥλλόγου μας, οι ο
ποίοι και μας βεβαίωσαν για δική τους συμπαράστα
ση όταν το ξεκινήσομε.
Φυσικά ένθερμος οπαδός όλων αυτών των δραστη
ριοτήτων και βοηθός, πολύτιμος ο Γιάννης Μηναδάκης.
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νείο, πότε καθισμένοι γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι
κι άλλοτε χορεύοντας, κοντά στη λύρα και το λαγού
το ξανάζησαν οι παληότεροί μας με συντροφιά από νεωτέρους τους, τα μεγάλα χρόνια. Ή ταν μια έντονη
αλληλουχία παραστάσεων, με χορό, μαντινάδες, λύ
ρα και συνοδεία λαγούτου. Κι η λύρα να αλλάζει χέ
ρια που την τίμησαν άλλοτε και την έφεραν ως τις
μέρες μας ολοζώντανη, ακμαία...
Παραστάσεις που θύμιζαν αλλοτινές εποχές και
που, κόντρα στους καιρούς που αλλάζουν, εξακολου
θούν να είναι αρμονικά δεμένες με το σήμερα.

Και ήταν πολλοί οι δικοί μας και φίλοι στη μεγάλη
αυτή εκδήλωση της χαράς:
Μανώλης Σταματάκης, Γιώργης Χριστοφάκης, Χα
ρίλαος Λινοξυλάκης, Φώτης Παπαδάκης, Στρατής
Τρουλινός, Μιλτιάδης Μπαντινάκης, Μανώλης Τυροκομάκης, Γιάννης Τυροκομάκης, Κώστας Τσαχάκης, Αρίσ τος Βουλγαράκης, Χαρίλαος Π ελαντάκης,
Στέφανος Νικηφοράκης, Νίκος Τσουτσουδάκης, Κωστής Φωτάκης Νίκος Εμ. Τρουλινός, Μανώλης Σαβάκης, Μιχάλης Νικηφοράκης, Νίκος Μ. Τρουλινός,
Γ ιάννης Αποστολάκης.
Κι ήταν ένα δυνατό ερέθισμα, ένα έναυσμα για να
θυμηθούμε την παρέα που έλειπε:
Αλλοτινά αγκωνάρια του χωριού σ’ όλες τις εκδη
λώσεις του. Δικούς μας, φίλους ανθρώπους δημιουρ
γικούς, γλεντζέδες αξεπέραστους που, αλίμονο,
χάθηκαν πρόωρα....
Υπολογίζομε βέβαια και στη βοήθεια και στήριξη
της Ιωάννας Ιωαννίδου και του άντρα της.

Ηλέκτρα Μιχελιδάκη
Πρόεδρος Συλλόγου

Μια τέτοια προσπάθεια αξίζει πολλά. Ό χι μόνο γιατί
απεθανάτισε την «Τρίτη ηλικία» της Αγίας Γαλήνης του
1988, όχι μόνο γιατί κατάγραψε έστω και μερικά τη ζώσα παράδοση μας γ ι’ αυτούς που θάρθουν, αλλά και
για τί δυναμώνει την πεποίθησή μας ότι μπορεί να αλ
λάζουν οι καιροί, μπορεί του κόσμου το ποτάμι να εί
ναι θολό, υπάρχει όμως κάτι ανάμεσά μας και μέσα μας
που δεν αλλάζει και που παραμένει πεντακάθαρο. Εί-.
ναι το μήνυμα που οι πρεσβύτεροί μας γελαστά, χα
ρούμενα και μπορεί κι άθελά τους, άφησαν να φτάσει
σ’ όλους μας: Ό τι τα βιώματά τους, η παράδοσή τους,
η αισιοδοξία τους είναι και δικά μας — δεν μπορεί κα
νείς να μας τα πάρει όπως θάλεγε κι ο ποιητής.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ

στο κα φ ενείο του Γιάννη Κ α τσ α νέβ α και Χ ρ ισ τόφ ορ ου Βουμβουρά-

ΣΗΜ ΕΙΩΣΗ:
Ας μου επ ιτρ α π εί να συμπληρώσω ό τι τη ν ιδ έα γ ια τη σ υ γκέντρ ω 
ση όλων των ηλικιω μ ένω ν χω ριανώ ν μας (Από 70 χρονώ ν και πάνω)

νο. Έ τσ ι ώ στε οι παληοί να θ υμ ο ύντα ι τα π ερασμένα και οι ν έο ι να
διδά σκω ντα ι. Το λό γο έ χ ε ι ο π ο λιτισ τικό Σ ύ λ λ ο γ ο ς και το Κ ο ινο τικό
Σ υμβούλιο με τον Π ρόεδρό του.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΕ Σ Τ Ο Υ Χ Ο Ρ ΙΟ Υ Μ Α Σ

Ο ΓΑ ΙΔ Α Ρ Ο Σ
Κάθε Σάββατο στη Μεσαρέ στσι Μοίρες και κάθε Κυ
ριακή στον Αη Γαλήνη γινότανε παζάρι κάι το κατέ
χανε από τα παληά χρόνια μικροί και μεγάλοι.
Ρεσπέρηδες, Κουραδόροι, Μπαξεβάνηδες, Μπακά
ληδες, Πανάδες, Σωμαράδες, Χαρκιάδες, Τερζήδες,
Ντενεκετσίδες, Γουρουνάδες κλπ. πηγαίνανε στο πα
ζάρι και ο πάσα εις εμόστραρε το πράμα του στην με
γάλη στράτα των Μοιρώ. Έβρισκες ότι ήθελες.
ΚΗΠΙΚΑ: Καρναμπίθια, Κοκκινογούλια, Κεντανέ, κρομύδια, φρύγια, κοκάρι, Μαζάνες, Μπάμιες, σκορδουλάκους, Μαρούλια, Κολοκάσα, Ντομάτες, Καούνια,
αγγούρια, Πεπόνια, καρπούζες, Πορτοκάλια, Μαντα
ρίνια, δέσπολα, τζανεριές, Μούσκλα κ.λπ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Στάρι, κριθάρι, ταγή, Ρόβι, Άχερα, Κου
κιά, Ροβύθια, φάβα, φασόλια, Μπιζέλια, Ψαρές, Ξενικόσταρα, τσιμούλια, Σπανάκι, Συνιάβρι, κ.λπ.
ΕΝΤΥΜΑΤΑ: Πανιά, Πουκάμισα, Φανέλες, μεσοφόρια,
κάτρσες, παντελόνια, τσουράπια, Μεϊντανογέλεκα,
βράκες καραμαντολένιες, Ζώνες, Μαντήλια κρουσάτα και σκέτα, παπούτσα στιβάνια, Παντούφλες, αρβύλες κ.λπ.
ΖΩΝΤΑΝΑ: Μουλάρια Γαϊδάρους, Μπεγίργια, Βούγια,
Μουσκάρια, Αίγες, Πρόβατα, αρνιά ρίφια, όρθες, κούβες, κουνέλια, κάπρους, σκρόφες, γουρούνια κ.λπ.
Πολλοί πραγματεφτάδες και γυρολόγοι πηγαίνανε
απού τη Παρασκευή - αργά - ξωμένανε εκειά και τά

κη την σκέψ θηκε και την π ραγματοπ οίησε ο δ εύ τερ ο ς τούτου Χ ρ ισ τό 
φορος. Τα έξο δα γ ι' αυτή τη συγκέντρω σ η σε φ α γη τά και πιοτά ήταν
όλα του Χριστόφορου, τ ις φ ω το γρ α φ ίες που β λέπ ετα ι τ ις έ σ τε ιλ ε ο
Θ ανάσης Μ. Τ ρουλινός. Οι ο ρ γα νο π α ίκτες τη ς φ ω το γρ α φ ία ς ε ίν α ι ο
Λ ευ τέρ η ς Π απ αδογιάννης (φούρναρης), λύρα, ο Ν ίκος Καρπιδάκης
(καφετζής). λα ούτο και Γρ η γόρ η ς Εμ. Σπ υριδάκης (εστιάτω ρ). λα ο ύ 
το. Λύρα επ ίσης έπ αιξαν από το υ ς π ρο σ κεκλη μένο υς τ ' α δ έλ φ ια Μ α
νώ λης και Γιάννης Τυροκομάκης που ασφαλώς θυμήθηκαν πολλά από
τα περασμένα. Επίσης γ ια την Ιστορία α ναφ έρω και του υπόλοιπους
η λικιω μ ένο υ ς που δ ικα ιο λο γη μ ένα ή α δ ικ α ιο λ ό γ η τα δεν π αρευρέθηκαν σ την συγκέντρω ση. Κοσμάς Λ ινο ξυ λά κη ς ή το σ την Αθήνα. Αντώ νης Κασω τάκης ή το εκδρομή σ την Τουρκία, ο Γ ιά ννη ς Βασιλάκης.
Γιάννης Παπαδογιάννης. Αντώ νης Μ παγουράκης. Μ ιχά λη ς Μπαγουράκης, Γ ιώ ρ γη ς Μ π αντινάκης και Μ ανώ λης Χ ρισ τοφ άκης.
Α υ τά ε ίν α ι τα ο νό μα τα των ηλικιω μένω ν χω ριανώ ν μας όπως μας
τα έδωσαν.
Ίσ ω ς τέ το ια εκδήλω ση θα έπρεπε να επ α να λα μ β ά νετα ι κάθε χ ρ ό 

χυνή - ταχυνή στένανε τσι πάγκους τόνε, κι ανημένανε τσι μουστερήδες.
Ούλη η γιαμπαδιά, ο πόδε Αη Βασίλης, τα κάτω αμαργιώτικα κι η μέσα Μεσαρέ μαζώνουντονε στο πα
ζάρι άλλος ν’ αγοράση κι άλλος να πουλήση.
Ήτανε Νοέμβρης, Παρασκευή αργά κι απής εχάφτηκενε ο Σταματογιωργάκης πήγαινε στο καφενέ του Βα
ρελά να πιή το γκαβέ του, να πη και κιαμιά κουβέντα
με τσαποδέλοιπους μουστερίδες του ντουκιανιού.
Εκειά που κάθουντονε και ξάνοιγε τσι πρεφαδόρους
συμώνει ο βαρελάς και του κάνει, Γιωργάκη να μπορέσης θές μπρέ ταύστέρου να μου φέρης ένα γομάρι
ξύλα για την παραθειά και να βάλης και κάνα αχινόποδα γιατί μου πόκαμε κεινοσάς που μου φερες. Αναντρανίζει σαπάνω ο Γιωργάκης και του λέει:
Δε θα μπορέσω Βαρελά για τα ύστερου, γιατίχω να
πάω στο παζάρι στσι Μοίρες. Κήντα θα κάνεις στο πα
ζάρι Γιωργάκη;
Να πάω θέλει Βαρελά να πουσουνίσω κι άνα γάιδα
ρο γιατί ντακάρανε οι Εληές και πέφτουνε και θένε μά
ζωμα και κουβάλημα, κι ο γεροντογάϊδαρος απούχω
δε κάνει μπλιό για βαρέ γομάρι. Εδά κιάς Γιωργάκη
από δευτέρας να μου φέρεις τα ξύλα.
Ναι Βαρελά τη δευτέρα το καλοτσιδάκη θάνε ξεφορ
τωμένα στην πόρτα σου.
Το Σάββατο αξημέρωτα ο Γιωργάκης έβαλενε στη
ματζανδούρα τον γέροντα γαϊδάρου-ν-του μουσκεμέ
νο κριθάρι κι απής το πάχνισε, τόνε στρώνει τον βγά
νει απου ταχίρι, τονέσερνε απου το μουραγόσχοινο
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σάμε νανέβη στα μνήματα που αρχίνανε σάδα κιαπώς
εκαβαλίκεψενε και λάλιενε γυρογιάλι-γυρογιάλι κέφταξενε στο παζάρι το κολατσό ποθές.
Σάν έφταξενε στσι Μοίρες πήγαινε κατ’ ευθείας
στου αδερφού του του Μαθιό, δένει το γάιδαρο στου
παραθυριού τα σίντερα βάνει του το ντορμπά με το
μουσκεμένο κριθάρι και πήρενε οθε-ν-τη-ν-αγορά να
μπεγεντίση κιάνα γάιδαρο να δώση το δικόν του κι α
κόμη κάτιτι να πάρη το γάιδαρο που θα μπεγεντίση.
Θωρεί απαλάργο ένα πούλαρο μικρόμπογο με και
νούργιο σαμάρι, καινούργιες γίγλες και μπροστελίνες.
Ξανόιγητονε καλά καλά θωρήτονε και χονδροπόδαρο,
άρεσέ-ν-του σημώνει πλειά κοντά, χαμηλώνει το σα
ρίκι του κίσα ίσα που βγορίζανε τα μάθία-ν-του και κά
νει κείνουνα που κράθιενε το γάιδαρο απου τη
μουράγια. Για πούλημάνε κουμπάρε το γαϊδουράκι; ΓC
αυτό το-ν-έφερα στο παζάρι. Έχω κι εγώ ένα κτήμα
μνία ουλιά μεγάλο και θέλω να κάμω τράμπα.
Ά μ ε κουμπάρε να το φέρης κι από κιάς θα ξανοί
ξουμε πιο κτήμανε καλλιά, να δίδουμε ο γείς τ’ αλλού,
γλακά ο Γιωργάκης γερά-γερά φτάνει στο παραθύρι
του Μαθιό λεί το γάϊδαρο και πέρνει σαπάνω. Θωρή
τονε ο Μαθιός και του λέει:
Ή ντα Γιωργάκη! Επέτυχα αδέρφι ένα καλό γαϊδου
ράκι και θαρρώ πως θα κάμωμα τράμπα να ξεμπλέξω
αποτούτονε που οφέτος έκλεισε είκοσι πέντε χρονώ.
Ά μ ε Γιωργάκη, μα νάχης το νούσου για τ’ επαέ οι
τσαμπάσηδες πεταλώνουνε και το φύλο.
Μη νοιάζεσε Μαθιό μα ξυγκάζω γω μόνο μόνο απου
κτήματα.
Θεωρεί ο άλλος το κακοποδομένο γεροντογάϊδαρο
και λέει του Γιωργάκη: Γιάντα μπρέ κουμπάρε δε-ντονε πήγες ποθές να τόνε τσουρίσης μονόκαμες τό
σο κόπο να τόνε φέρεις επαγέ. Έφεράτονε μπρέ κι ότι
πιάση: Για να πάρης κουμπάρε το πούλαρό μου θα μου
δώσεις πεχίνι τρία χιλιάρικα και το γάϊδαρό σου, θα
πάρης το χαρτί του Δημάρχου που λέει πως είναι δι
κός μου θα πάρω και το γάϊδαρό σου να πάει ο πάσα
ένας στο καλό. Λέω μπρέ να μου κόψεις κάτιτί. Δε σου
κόβγω τσεντέσιμο το πολύ πολύ να σου πάρω 5-6 ορ
γιές σκοινί να τόχεις για δεματαρέ.
Έτσα έκλεισε το παζάρι αλλάξανε τσι γαϊδάρους και
χασουρεφτήκανε.
Εντουσούντιζενε ο Γ ιωργάκης από μέσα του, μωρέ
καλή ώρα ξεκίνησα απου το χωριό και πέτυχα τέτοιο
κελεπούρι.
Μια και του περισέψανε μερικά ριάλια πάει στο καρποπάζαρο πέρνει μνια τριανταρέ οκάδες ψιλομίγαδο
το φορτώνει σε δύο μιγομάκια, αποχαιρετά το Μαθιό
και έσερνε το γάιδαρο με το καινούργιο μουραγόσκοινο και απής επόρησενε απου το παζάρι καθίζει στη μέ
ση και λέει: Σε. Οντενέφτανε μπλειά στο βοργιανό
δετή ο γάιδαρος μουδομπρός επήγαινε μουδοπίσω μό
νο θέτει χάμε μούσκεμα από τον απου τον ιδρώτα. Ξε
φορτώνει τα μιγομάκια, πολεμά να τόνε σηκώση μα
πράμα. Ωστόσο πέρνανε ένας άλλος που γιάγερνε κι
αυτός απου το παζάρι και σηκώσανε το γάϊδαρο και
του λέει: το κτήμασούνε κουμπάρε μνια ουλιά μεστό
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και δέ σηκώνει μουδέ το-ν-απατό του. Λέει ο Γιωργάκης ήντα λές μπρέ, δε θωρείς πως είναι κοτζάμου
πουλάρι;
Ή ντα πουλάρι μπρέ, κόπια να σου δείξω.
Ανοίγει τα χείλια του γαϊδάρου κι ανάθεματό να δόν
τι χενε. Δε βγάνει άχνα ο Γ ιωργάκης μόνο ξαναφορ
τώνει τα μιγομάκια τονέσερνε και σιγά-σιγά φτάνει στη
καμάρα κείτονε ακόμη νωρίς και σκέφτηκε, να κάτσω
επαέ στο χωράφι μου κι απής μοχριάση να μπω στο
χωριό να μην ιδούνε οι χωριανοί το κελεπούρι που
πουσούνισα να με παίζουνε:
Φτάνει στο χωριό, δένει το γάϊδαρο σταχίρι έβαλε
στη ματζαδούρα παχνί, νερό στο μαστέλο έκαμενε το
γιώμα, και πάη στου Βαρελά,το ντουκιάνι.
Ερωτούσαντονε ούλοι ήντα χαμπάρια απού το πα
ζάρι και τονέλεγενε πως ήτονε ούλα και φτηνά και κα
λά πράματα.
Εγόρασα ένα καλό γαϊδουράκι μικρόσωμο, χοντρο
πόδαρο, γερό και λέω πως και τη δουλειά μου θα κά
μω και λιγόφαγο θάναι.
Εκειά κοντάτονε ο Βαρελάς και γροίκανε και λέει:
Ετσά θέλω κι εγώ κάνα γαϊδουράκι να κουβαλήσω τσελές κιαπώς θα το πουλήσω.
Ξανοίγει το Βαρελά ο Γ ιωργάκης και του κάνει. Βα
ρελά, εγώ θα ξαναπάω στο παζάρι γιατέχω μνιά ουλιά δουλειά κιαθές σου δίδω τού το νέ που πήρα και
πέρνω γώ νανάλλο.
Και πόσο θές Γιωργάκη; Ό σο τόνε πήρα Βαρελά!
Δηλαδή; Έδωκα τριάμισυ χιλιάρικα κι αφαιρέσανε
ένα πεντακοσάρικο για το γάϊδαρό μου. Έ χει καινούρ
γιο σωμάρι, καινούργιες μπροστελίνες, και γίγλες ως
και σκάλες έχει.
Επήρατονε Γ ιωργάκη, να σου σκάσω το παραδάκι;
Λέει ο Γιωργάκης: άθωρα Βαρελά; άθωρα Γιωργάκι!
Φέρνει ο Βαρελάς τα τριάμισυ χιλιάρικα, τα πέρνει
ο Γ ιωργάκης και λέει: άθωρα Βαρελά; άθωρα Γ ιωργάκη! Καλορίζικος, να πά ναστονεφέρω.
Ό ϊ Γιωργάκη, ταχυστέρου. Ό σοι γροικούσανε το
παζάρι απής εξετέλεψενε φωνιάζουνε: Καλορίζικος
Βαρελά κέρασε. Βάνει ο Βαρελάς στο δίσκο ρακοπό
τηρα ρακές και κέρασενε ούλους τσι μουστερίδες. Τη
ταχυνή πρίχου να απολυτρουίσουνε βρίχνη ο βαρελάς
το Γιωργάκη και του λέει:
Σήκω Γιωργάκη να πάμε να πάρω το γάϊδαρο. Άντες Βαρελά. Πάνε από τη πίσω πάντα του σπιτιού πούτονε ταχίρι και μπαίνουνε μέσα.
Ταχίρί ήτονε μισοσκότεινο γιατίχενε μόνο μνια μι
κρή πόρτα. Στρώνει ο Γ ιωργάκης το γάϊδαρο τόνε λύ
νει απου τη δεματαρέ και κάνει του Βαρελά. Έβγαινε
όξου Βαρελά και στένου στην πόρτα. Αναλέσει ο Γιωργάκης το μουραγόσκοινο κι απής επρόβαλε στη πόρ
τα το δίδη του Βαρελά και του λέει: άθωρα Βαρελά,
άθωρα Γιωργάκη.
Ε! Καλορίζικο και σαλιώνει το δαχιύλι-ν-του.
Πάει ο Βαρελάς το γάϊδαρο και τόνε δένει απού κά
τω απου τη σκάλα πούχενε μνιά χτιστή γούρνα και έβαλενε μνια ουλιά θερισμένο χασίλλι.
Σε μνιά ουλιά γροικά τσι φωνές του Μπεργαδή και

πορίζει όξω ναδή ήνχα τρέχει.
Ετροζάθηκες μωρέ Βαρελά και αναμάζωξες τούτονε το γεροντογάϊδαρο; Αυτός μωρέ πρέπει να τόνε ση
κώνεις εσύ κι όϊ να σε σηκώνει αυτός.
Βάνει μνια βέργα στη μπούκα του γαϊδάρου και την-ανοίγη κι ανάθεματόνα αδόντι είχενε.
Σάλευγε Βαρελά να πας να τόνε τσουρίσης εδά που
μπορεί και σαλεύγη.
Πήρανε το Βαρελά στο μεζέ και τουλέγανε άθωρα
Βαρελά, άθωρα Γιωργάκι.
Οστόσο να το Γιωργάκη και μπαίνει στο ντουκιάνι
και παραγγέρνει γκαβέ.
Πάητονε ο Βαρελάς και του λέει χωρίς καμιά μάνιτα. Εστραβώθηκες μπρέ Γιωργάκη ουτενέ πουσούνιζες το γάιδαρο; Ή ντα θαπείς Βαρελά. Τουνούς
στραβού τη πουσουνιά άλλος στραβός τη κάνει.
Του Βαρελά του κόστιζενε πλιά, για τα πειράγματα
παρά για τη ζημιά.
Σε δύο τρεις μέρες περάσανε ατζικάνοι και τόνε λέει
ο Μπεργαδής πως έχει ένα καλό γάϊδαρο και τόνε πουλεί για δεν του χρειάζεται μπλιό.
Τον-ν-είδανε παχειό - παχυό με καινούργιο σωμάρι,
καινούργια καπουλόπιστα, καινούργιο φόρτωμα το-νάρεσε τόνε παζαρέψανε και δώκανε δυόμισυ χιλιάρι
κα και ξέμπλεξενε ο Βαρελάς.

Μάης 1988

Αθωρα Βαρελά
Άθωρα Γιωργάκη
Μανούσος. Παπαδάκης

Απού την εποχή του 20 ήμουνα μικιό κοπελάκι κι αναστορούμαι μπόλικους ψαράδες που πάσα ταχυνή
ήρχουντονε απου το ψάρεμα.
Ξεψαρίζανε τα λαχταριστά μουστακαλίδικα μπαρ
μπούνια μαύρα και κόκκινα σκορπίδια, σκάρους, λιθρίνια, σουπιές και λογιώ-λογιώ διχτόψαρα. Ή τανε και
τα παραγαδόψαρα, ροφοί στείρες, συναγρίδες, φαγ
κριά, σκυλόψαρα, σαλάχια σμύνερες κ.λπ.
Φέρνανε και δυναμιτόψαρα που τα ψαρεύανε με πασμό στσι γύρους, κέφαλοι, σαγρούς, λίτσες κ.λπ. Τα
πολλά ψάργια ήτανε τα περασάρικα βούπες, καλαμόβουπες, σάρπες, κυνηγούς κ.λπ.
Ψαρεύανε και με πετονιά και πιάνανε που και ψάρι
μεγαλούτσικο και τα πρωτοβρόχια με καλάμι βελονίδες.
Οι ψαράδες που αναστορούμαι ήτανε, ο Μπαντινοδημήτρης, ο Μπαντινοκωστής, ο Μπαντινιμανώλης και
οι τρεις κοπέλια του γέρο Μπαντίνη. Ο Γιώργος Νιάης
Γεραπετρίτης, ο Γερόνυμος απου τη Παλιόχωρα (μάλλου γαβιώτης), ο Χατζής, ένας ντυμπακιανός Αστρινο
τόνε λέγανε μαζύ με γυιότου το Δημήτρη.
Απου τον Πλακιά ο Σήφακας με τη βραχνοχοντροφωνάρα του, ο Μανώλης ο χοντρός, ο Μανώλακας ο
λιανός και τρία ξαδέρφια Δρυμίδες, ο βαγγέλης ο Γύπαρης κι άλλα δύο αδέλφια οι φουντούληδες ήτανε
πάντως Σελιανοί.

Ούλοι που λέω το ισαπάνω είχανε τα ψαροκάϊκάντονε και το καλοκαίρι πότε με δυχτοπαράγαδα, πότε
με δυναμίτες βγάνανε το ψωμί τω κοπελιώντοντε.
Πλιά ύστερα βγήκανε οι τράτες για πατόψαρα την
αρχή κάθε δυό καΐκια σέρνανε ένα δύχτι και μετά βρή
κανε τσι πόρτες και κάθα καΐκι έσερνε το δύχτι-ν-του.
Οι τράτες παστρέβγανε το πάτο και κατά που λέγα
νε οι ψαράδες εσκοτώνανε το γόνος και δεν εβρίχνανε μπλιό ψάρι στα δύχτιαντονε.
Ένα ζαμάνι έφερενε ο Πετρακογιώργης ένα μεγαλούτσικο καϊκάκι και τρία μικρά με λάμπες (Λούξ) και
τα λέγανε ΓΡΙ-ΓΡΙ και βγάνανε μόνο φρύσες και
σαρδέλες.
Είσανε ακόμη δύο-τρείς που δενείχανε καΐκια και πετούσανε μόνο δυναμίτες όπως ο Σπανός (Γιώργος Πολυχρονάκης) απου τα Ακούμια, το Στρατουλιό κι ο
Παμεινώντας και πότε λίγο κι ο Τσινιάρης με τα μεγά
λα και άκακα ψώματά-ν-του.
Ας αφίσουμε όμως τσι τρεις και να πούμε για το Παμεινώντα πούχενε ο κακομοίρης κακό τέλος.
Κάθε μέρα τονεθώριες απου το πέρα βαρκοτόπι ως
τη παπαδόπλακα καί με εξασκημένο αμάτι-ν-του εθώριε το ψάρι κι ανάξιζε το κόπο πέτανε μόνο δυάρι γη
τριάρι, αν ήτανε μουρμούρες πολλές, επέτανε
τορπίλα.
Εγδύνουντονε ύστερα και μάζωνε τα ψάργια τάφερνε χωστά-χωστά στο χοργιό και τα πουλούσενε.
Οντενεφύσανε ψιλό αεράκι που δε-ν-εμπορούσενεν
να θωρεί το ψάρι πήγαινενε στη κλειδώστρα στα βρά
χια κέκανενε πασμό με βρωμότυρα, Μπακαλιάρο και
φρύσες βρωμεσμένα τα πέτανε λίγα-λίγα κιαπής θελα μαζωχτή ψάρι κι ανάλογα με το ψάρι πέτανε και δυ
ναμίτες 2-3-5-θ.
Κιαμιά φορά ήτανε αθερίνα και πέτανε μόνο μισαδάκι.
Πάντως με τσι δυναμίτες, με που και μεροκάματο
όντε θελάρθουνε καΐκια των εμπόρων ανάθρεψενε τα
εφτά-ν-του κοπέλια.
Μια φορά εψαρεβγενε οθε τη Παπαδόπλακα μεσο
χείμωνο και φόριενε μια χακί γκιλότα Κρητικό γελέκι
και ζώνη Κρητικιά και μαύρο μεγάλο μαντήλι στη Κε
φαλή (εκειάβανενε και τα ψάρια).
Στη ζώνη είχενε τσι δυναμίτες έτοιμους με το κα
ψούλι και το φτύλι που ανείχε δεί το ψάρι να τόνε πετάξει γιαμιάς.
Στην ίδια Ζώνη είχενε και τη ταμπακέρα με το κα
πνό και τα τσιγαρόχαρτα, το πυρόβολο με το φτύλι
γιανανάφτη το τσιγάρο μα και να δίδη φωτιά του δυ
ναμίτη. Κατά που λέγανε έστριψενε πρέπως κιάνα τσι
γάρο, άψενε με το πυρόβολο ετύλιξενε το φτύλι χωρίς
να το σύρη να κρουφτή η κάφτρα και τονέ τρυπώνει
στη Ζώνη.
Η κακή ώρα όμως είχε-ν-έρθη και κούμπισενε πρέ
πως η κάφτρα στο φτιλι και πέρνη φωθιά και το-νέκαμε το κακομοίρη λειώμα.
Με τσι βούργιες το-ν-αναμαζώξανε και το-νεθάψανε.
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Ούλα που γράφω το ίσα πάνω το γράφω για να κατατοπισθούνε οι νεώτεροι ήντα γινούντανε προ 60-65
χρόνους στον τόπο μας στο ΑΗ ΓΑΛΗΝΗ.
Ας έρθουμε δα στο Μπαργιατομιχάλη γιό του Παμεινώντα. Δε-ν-είχενε μουδαφτός καϊκάκι και πέτανε
σαφί δυναμίτες χωστά βέβαια γιατί το κουβέρνο απαγόρεβγενε το ψάρεμα με δυναμίτες.
Ο τελώνης και χωροφύλακας εκάνανε τα στραβά μά
τια για να ζούνε οι ψαράδες και να βρίσκουνε κι οι χω
ριανοί μια ουλιά ψάρι.
Μια εποχή όμως ένας πρωτόφερτος παληολλαδίτης
χωροφύλακας έπιααε το Μιχάλη του φώρτοσε τα ψά
ρια και το-ν-επήγε στη χώρα.
Εξετάσανε τα ψάργια και βγάλανε πως τάχε σκωτώση με δυναμίτη.
Τονεδικάσανε 6 μήνες φυλακή και ένα χρόνο εξο
ρία, πρόστιμο και τα έξοδα της δίκης εις βάρος του
που μαζώνοντονε ένα μεγάλο ποσό για κείνα τα
ζαμάνια.
Έκαμενε τη φυλακή του στη Λεμονέ, την ξεορί-ν-του
στο Καστέλι Πεδιάδας.
Εκειά κάνε που και μεροκάματο στα χωράφια ίσαίσα για να τρώει.
Εγυάγυρε στον Ά η Γαλήνη χειμώνα καιρό κακοπο
δομένος χωρίς δουλειά και χωρίς δεκάρα στην τσέ
πη. Δε-ν-τονέφτανε ούλη ντου η κακομοιργιά και μια
ημέρα νάσου το Πανωμεριτάκη πούτανε δημόσιος εισπράχτορας με χωροφύλακες και εισπράτανε απούλους τσι χωριανούς που χρωστούσανε πάντα βέβαια
μικροποσά. Είχανε και το ένταλμα του Μιχάλη τσου
χτερό και τούπανε πως-α-δε πληρώση θα το-νεπάρουνε για τη Αεμονέ.
Εξάνοιξενε επαέ καικέ για να πάρη δανεικά, μα κεί
νοι να που μπορούσανε να του δώσουνε δε του δώκανε καιτσά ξαναπήγε στη Λεμονέ, και σένα μήνα
τό-ν-εβγάλανε, για τί ετσά το λέη ο νόμος. Εγυάγυρε
πεζός απού τη χώρα στον Αη Γ αλήνη. Σένα μήνα τόνε
ξαναπιάνουνε πάλι. Έτσα βάσταξενε τούτη να η δου
λειά εμπα-έβγα στη φυλακή πέντε-έξε μήνες. Ο κακο
μοίρης ο Μιχάλης εμπα'ίλντησενε απού τη ταλαιπωρία
και το αβγάτισμα του χρέους με τσι τόκους.
Ετσάχανε τα πράγματα και μια ημέρα αποφασίζει
και πάη και βρίχνει το Στέργιο. Και του λέει: Πε μου
μπρε Στέργιο να χαρής το στεφάνι σου ίντα θα γενώ,
εγράντισα και δε γατέχω μπλειό ίντα να διάξω για να
βρω μνια-ν-άκρα να ξανοίξω ίντα θα γεννούνε τα καπέλια μου κεγώ.
Ξανοίγητονε ο Στέργιος καλά-καλά. σκέφτεται μνια
ουλιά και του κάνει. Να σου κάμω Μιχάλη μνια-ναίτηση στο Ταμίο Ρεθέμνου να στα κάμη με δόσεις να
δίδης κιανά πεντακοσάρικο το μήνα καιτσά σε τρία
χρόνια να δουλέβγης να ζούνε τα κοπέλια σου και να
ξεχρεώνεις κιόλας.
Τούιονα μπρε Στέργιο μου τόπανε κι άλλοι να το κά
μω μα γω για νάρθω να σε βρω ήρθα για να μου γράψης ένα γράμμα στο Μεταξά να μου χαρίση το χρέος
σα να που τα χάρισενε στσιαγρότες.
Μιχάλη δε με νοιάζει να στο γράψω μα θα δούνε τα
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γράμματα πως τάγραψενε γραμματιζούμενος και δε
θα γεννή το πράμα.
Γράψετο μοναχός σου ετσά που κατέχεις και φέρε
μούτο να τοδώ να σου πω να το πέψης γη να μη το
πέψης.
Λέει του ο Μιχάλης:
Ή ντα λες μπρε Στέργιο δεν το κατέχεις μαθώς πως
επήγα στο σκολειό ίσαμε τη Δευτέρα τάξη και τα γράμ
ματά μου είναι αλετροκατσούνες. Λέει του ο Στέργιος
άμε που σου λέω να το γράψης και φέρεμούτο.
Πάει ο Μιχάλης απού του Πετρουλάκη πέρνη ένα
χαρτοφάκελο, καθίζει στου Χαρίδημου το ντουκιάνι σέ
να στρογγυλό τραπεζάκι και ντουρντίζει το γράμμα
του Μεταξά και τούγραψενε απάρθηνα πράγματα ού
λη του τη ταλαιπωρία, πως και γιατί τόνε μπενοβγάνανε απού τη φυλακή.
Μας έλεγε ο Στέργιος πως εξεκίνανε το γράμμα και
μέσα πέρα ήντα γράφενε. Τάγραψενε με τέτοια σει
ρά που αδέ νείχενε τσι λέξεις κολημένες τη μνιά στην-άλλη και ντίπι για ντίπι ανορθόγραφα θάλεγες πως
τάγραψενε κανείς γραμματιζούμενος.
Εγράφενε περίπου:
Αγαπητέ Γιάννη
Είμαι καλά το αυτό επιθυμώ και για σένα. Και το ίσα
κάτω τούγραφενε πως εμπενόβγαινε στη φυλακή για
το χρέος και τελείωνε:
Μα πέμου δα στο θεό σου αγαπητέ Γ ιάννη πλιά ευκολόνε να βρω 15 χιλιάρικα να πάρω καΐκι και σύνερ
γα τσι ψαρικής γη να δώσω ένα κατοστάρικο να πάρω
δυναμίτες;
Στο θεό και στα χέργια σου Αγαπητέ Γ ιάννη τα κο
πέλια μου και γώ. Χάρισέ μου το χρέος καιγώ θα κά
νω τη πάσα ημέρα προσευχή να σέχει καλά ο Θεός.
Πέρασε κάνας μήνας και μια μέρα του δίδη ο Γιαννίκος ένα γράμμα με τυπωμένα στο φάκελλο:
ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Μέσα είχανε μια κόλλα χαρτί με γράμματα γραφο
μηχανής και γράφει:
ΚΥΡΙΟΝ MIX. ΕΠΑΜΕΙΝ ΜΠΑΡΠΑΤΑΚΗ
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Κύριε,
Μ. ΜΠΑΡΠΑΤΑΚΗ
Έλαβεν γνώσιν της επιστολή σας ο κύριος Πρωθυ
πουργός και έδωσεν εντολήν εις το Γεν. Λογιστήριον
του Κράτους να διαγραφή το χρέος σας και να δώση
εντολήν εις το πλησιέστερον Δημόσιον ταμείον του
χωρίου σας να σας καταβάλη αχρεωστήτως 15.000
δρχ. δια την αγορά Λέμβου και εργαλείων ψαρικής με
την θερμήν παράκλησιν να μη χρησιμοποιήσετε εις το
μέλλον δυναμίτιδα προς Αλιείαν.
Εκ του Πολιτικού γραφείου
(σφραγίδα) και υπογραφή
δυσανάγνωστος
Απρίλιος 1988
Μανούσος Παπαδάκης

n m

i Β ο τ ο ρ ί ε c see* π ω ρ$ ο ύ

καφέ ϊ@¥ raiaap@¥
Μεσοκαλόκαιρο σα κι εδά. Μεόσπεζα τ ’ Αβγούστου
στο χωριό. Μεσούρανα ο ήλιος, λαβρουνταντούσε τον
τόπο σα τ ’ αναμμένο καμίνι. Ζεματούσαν ούλα. Αχνί
ζανε σα το βραστό νερό.
Οι αλογόμυγες τρυπώνανε στ’ αρθούνια των αλόγω, που γλακούσανε ντελιασμένα. Τρουπούσανε και
τσι πρόβες τω βουγιώ, π’ αλαφχιάζανε στο γλάκιο με
μουγγριτά, σαν τα τροζά.
Οι φορδακοί πηδούσανε απου τσι κολύμπες του πο
ταμού να τριπώσουνε στσ’ ακρογκρίδες και τσ’ επχιανε μουγγαμάρα.
Οι γ ι’ ορθές μαζωμένες στσ’ αβλές τω σπιθιώ, με κατεβασμένες τσοι φτερούγες, χάσκανε λιγομένες για
δροσερό νερό, να βγάλουνε την κόριζα ’που την κάψα.
Οι κούκληδες πετεινοί τσ’ αναμαζώνανε με καλω
σορίσματα στον κούμο να σταλίσουνε, σαν τ ’ αγαδικά τσι χανούμισες στο χαρέμι τους.
Μόνο οι τζίτζιροι χαλούσανε τον κόσμο, να ξελαρυγκιάζουνται στο τραγούδι: Τζιιιι, Τζιιιι, Τζιιιι, να σιγοντάρουνε τα συκοστάφυλα στο γίνωμα.
Στην υστεργιά καρβουνιάζανε στην καψα ’πάνω στα
δέντρα.
Οι γ ι’ αθρώποι καταφέβγανε σ’ όπου ασκιανό και
δροσοποτάδα γιατί δρώνανε σαν τα θραψανιώτικα πιθάργια, κι ο τζάρουκας στεγνοξέρενε στη δίψα. Βαρύπνοα πέρνανε ανάσα, κι αποζητούσανε νερό να
ξεδυψάσουνε και να δροσιστούνε στον ασκιανιό. Οι
Ντουκιατζήδες ακούραστοι κουβαλιούσανε νερό να
ξεδιψάσουνε τσοι μουστερήδες τωνε. Οι κοπελιές του
χωριού γοργοποδαρούσες σα περδικοπούλες. Σεμνο
πρεπές, χαμηλοβλεπούσες, ξαναμένες απ’ την κάψα,
με ροδοκόκινα μάγουλα σα τα τρίαντάφυλα. Με τα
σταμνιά στον όμω, εκάμανε πολλές στραθιές στη βρύ
ση του χωργιού, να τα γεμίσουνε κρυγιό νερό απου
τσι καταγάλανες μαρμάρινες κουτσουνάρες για το
κονάκι.
Από μέρες οι γιανθρώποι χάνε ξιαλωνεμένα τσι θεμωνιές με τα θερισμένα στάχια. Στ’ απολυχνίσματα
στερέψανε τα θρηνάκια. Σοδιάσανε τσι Ζαερέδες με
το μαξούλι στα κονάκια. Μ’ αϊνα οι δουλειές. Αφήσα
νε αμοναχά τ’ αλώνια να χάσκουν αδειανά. Καλά να
’μαστέ χωργιανοί και του χρόνου να ξαν’ αλωνέψουμενε.
Μόνο οι ξυπόλυτοι γοργοπόδαροι κι ακούραστοι μελιτάκοι, μάβροι σα του παπα το ράσο, πέρνανε σειρά,
να μπένουν λέφτερα δα στ’ αλώνια βγιαστικοί, ν’ αποσοδιάσουν τ ’ απομεινάργια, μαζί με τσοι σκουφιδάτους τρουλίτες, και τσοι πονηρούς σπουργίτες.
Ξαργοί κι ανέμελοι ’δα οι χωργιανοί, λουφάζανε ξεσαρίκωτοι στον ασκιανιό του γεροπλάτανου, στην πλα
τεία του χωργιού. με τσοι θεώρατους κλώνους και το
πυκνό φύλωμα να δροσιστούνε.
Στα γύρου τριγύρου καφοντούκιανα ήτονε γεμάτα
ανθρωπομάνι, σα τα καρπούλια στο ρόγδι, μ’ ανοιχτά
πόρτες παραθύργια, να χαρτοπαίζουνε σκαμπίλι, πρέ

φα. Κι άλλοι να χάσκογελούνε μ’ αλληγορικά ξεμπιμπικίσματα, να τουφεκούνε την ώρα να περάσει. Στο
κόντεμα του μεσημεργιού, το βάνανε στα πόδια για
το καβαρτή στο κονάκι, να φουσκόσουνε τη παραδαρ
μένη του που γούζετω.
Στον πόρο νους ντουκιανιού καθώντανε κι ο Στεφανογκώργης, μελαψός απ’ το λιοπύρι, μαζί μ’ άλλους.
Καθα τόσο ανατράνιζε τα γερακίσια σπιθίσα μάθια
του, να γυροφέρνει τσ’ αθρώπους, να βρει πατέ να πειράξη. Παιγνιδιάρης σα το κοπελάκι, το χωρατό το ’χενε σα το ψωμοτύρι, κι ας ήτονε πολυφαμελίτης.
Περιζήτητος στη παρέα να γλεντήσει με τσοι χωργιανούς του. Εμπελόνιαζε το χωρατό στο αψε σβύσε,
με το σπιθίσο νου που ’χενε. Το σφεντουρούσε ανα
πάντεχα δίχως να γελά, που σ’ έκανε να γελάς αν εί
χες και λείψανο. Οντεν εταίργιαζε όμως, ήτονε
σοβαρός, κι οι χωργιανοί τον αγκαλιάζανε με την α
γάπη τους. Ντόμπρος, τίμιος, μπεσαλής, δικαιοκρίτης,
τον ορίζανε στιμαδόρο στης διαφορές που λάχενε να
’χουνε. Εδά ’χενε ξαλωνεμένα, σοδιασμένα το μαξού
λι που ’βγανε. Ταχειά έδεσε το χελιό γάιδαρο που συν
τηρούσε στ’ αλονοχώραφο να βόσκη. Κι απόης
εδρόμοσε να κάτσει μια στάξη στο ντουκιάνι, να πχει
το καφέ του με τσ’ άλλους χωργιανούς του, να περά
σει την ώρα του. Δεν ήτον όμως καθισμένος πολιώρα
που γροικάνε να τόνε φωνιάζουνε:...
Χωριανός κι ο Στριφοκοίλης. Απής ενεροπότησε
στη βρύση το καψαλό του γάιδαρο να τόνε σταλίσει
ερώτανε τσοι καθισμένους ρέμπελους χωριανούς στην
πλατεία:
— Μήμπα νά δένε μπρε κιανείς σας επαδά το Στεφανογιώργη;
— Ξάνοιγέ τόνε που κάθεται στο μπόρο του ντουκιανιού με το ξηντάρι και το Λεφτεράκι και πεζογελούνε.
Του κάνει ένας.
Απης τον εκιάλαρε ο Στριφοκοίλης, εδρόμωσε το
χτηματσερό του για το κονάκι, κι εσήμοσε να του πει:
— Γιωργάκι... Γλάκα καψούρη ν’ αναμαζώξεις το
γάιδαρο σου. Είδα τόνε λυτό ν’ ανεμογυρίζει στο καψό που τον έχεις. Α μπει σε κιανένα πατατοχώραφο,
γη σ’ αμπέλι, θα σε ξεκάνει καημέχαρε, μόνο γλάκα...
Κεφάτος ο Στεφανογιώργης, εξηπάστηκε με το μαν
τάτο που γροικάνε. Κι απίς τον αφουκρστηκε, ανατράνησε το κορμί του εκεια που καθώντανε, κι εσηκώθηκε.
Σηκώνει το δαχτύλι τση χέρας του, σα το δάσκαλο στο
δασκάλι για να πει το μάθημα και με σουφρομένα φρίδια, τ ’ αποκρίνετε σα το μανησμένο, μπροστά στο κό
σμο που τον εξάνοιγε, και του λέει:
— Χμμ... Δε μου λες απατό σου Στριφοκοίλη, από
πότε έγινες μπαϊραχτάρης στσι δουλειές του γαϊδάρου μου; Δικολογείσαι μαθές και νιάζεσαι; Φαμέγιο μω
ρέ τον έχωμα καλομαθημένο... Δεν καταδέχεται αφτός
να μπαίνει σε ξένο χωράφι, μουδέ σε ξένη ματζαδούρα...
Εψιλογέλασε ο Στριφοκοίλης και τ ’ αποκρίνεται:
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— Είπα σου τω ’γω Γιωργάκη, και ξάσου...
Το μαντάτο εψύλιασε το Στεφανογιώργη. Απίς απο
κώλωσε ο Στριφοκοίλης το σοκάκι κι έφυγε, άφησε κι
αφτός το ντουκιάνι. Το ’βάλε στα πόδια γλακιχτός, να
πρεμαζώξει το γάιδαρο του, κι έδιδε συχωρεμό των
αποθαμένων του Στριφοκοίλη.
Λαχανιασμένος απου το γλάκιο, έφταξε στ1αλονοχώραφο που τον είχενε δεμένο να βοσκήσει εδά τον
εβρήκε να τρυγά τ’ αμπελόφυλα στο γειτονικό αμπέ
λι απού το ’ αμπελοκουρμούλες.
— Λώπης δε ο1αρέσουνε τ’ αλωνάχερα παντέρμε;
Δροσοποτάδα σου μύρισε; Του κάνει οργισμένος, χαζήρικος να τόνε χειροτονίση διάκο, μ’ ένα κοντοδάβλη
που ’χενε πχιασμένο.
— Για κόπχιασε ’παε να σου βάνω το ποκάμισό σου,
να σε μαντρώσω στ’ αχίρι να μάθεις...
Απής τον αναμάζοξε, του φόρεσε το σομάρι, τον εσίμωσε κοντά σ’ ένα αποδόμι, και του ’σερνε φωνή:
Μψουρρρουουϋί Ο γάιδαρος τρουλάφχιασε με το ’ αφτάρες του γυρισμένες οθε τη φωνή που γροικάνε τη
προσταγή, κι εκοκάλοσε. Ο Στεφανογιώργης ανέβη
κε στο ποδόμι, και μ’ ένα σάλτο καμπανιστό, έκατσε
στο σομάρι, κι απόης του ’σερνε φωνή στο γαλικό.
— Σεεεε! Σε διαλε το μιλέτι σου σεεεϋ!
Μ' ένα δυό κοπανίδια στα καπούλια του γαϊδάρου,
με το ξύλο που κράθιενε, ο γάιδαρος εδρόμοσε γλακιχτός το μονοπάτι για το χωργιό, με γιοργαλίδικο
ζάλο.
Στη βρύση του χωργιού ο Στεφανογιώργης επέζεψε. Τον ενεροπότισε με σφυρολογιό, και τον εδρόμο
σε για το κονάκι του.
ΊΗντα του κάπνισε ’δα; Την ώρα που περνούσε το
μπόρο του ντουκιανιού τ ’ Αλεξαντρομανώλη, χαμπιτώνη του γαϊδάρου δυό κοπανίδια στα πισινά με το

κοντοδάβλι που κράθιενε. Ο γάιδαρος εστριφοκόλιασε απου τον πόνο. Με μνιαν αμποξέ γερά γερά του
Στεφανογιώργη από πίσω, τον ανάγκασε να μπει στο
ντουκιάνι. Το ντουκιάνι γεμάτο χωριανούς, ξεταλαγιαστηκανε με το έμπα του γαϊδάρου, σα τζη σφήγγες που
πειράζεις τη φωλέ ντονε. Τον εποδεχτήκανε με γελοχάχαρα και φωνές σα να ’μπενε υποψήφιος να βγάνει
λόγο και να ζητήσει τη ψήφο τους.
Κακοσύνεψε του γαϊδάρου που γροικάνε το χαλαμπαλίκι, και τσοι ξάνειγε με γροιλωμένες ματάρες, ση
κωμένη την κεφαλή και τσ ’ αφτάρες, σα τον
απορημένο.
Ο ντουκιατζής Αλεξαντρομανώλης, που πέτανε τη
σκουφχιά του για τέθια χωρατά, εψιλογέλασε μιας κοπανές, κι απόης έσερνε φωνή:
— Απαντάτε μωρέ το γάιδαρο γιατί θα μασε βγά
λει οξ’ ο παντέρμος.
Σημώνει του Στεφανογιώργη και τον ερώτανε
σοβαρός:
— Μα γιάντα 'δα Γιωργάκη έβαλες μέσα το γάιδα
ρο σου;
— Να του κάνεις καφέ Μανωλάκη.... Βαρύ γλυκό τό
νε πίνει!...
— Του γαϊδάρου σου μπρε Γιωργάκη θα κάνω
καφέ!...
— Του γαϊδάρου μου Μανωλάκη, του γαϊδάρου μου,
μα βγαίνει του!... Κι ίντα σε τούτουσές κάνεις, που ξαργιούνε - κι έδειχνε ούλους απου ’τόνε μέσα με το δαχτύλι - και του γαϊδάρου μου π’ αλώνεβγε ισαμ’ οψές
δε θα κάνεις; Κι αργιλές του βγαίνει!...
Εσείστηκε το καφοντούκιανο απου τα γέλια των αθρώπω, που τον ακούσανε...
Μανώλης Πατεράκης
Αύγουστος 1989

iteipgwci που διαβάοαμ ε mu μας epcoow:
1) του δικηγόρου κ. Αντωνακάκη για το σημαντικό
έργο που μπορούν και προσφέρουν τα παροικιακά σω
ματεία.
(Εφη. Κρητικά Επίκαιρα)

Σημαντικό ίο έργο
των ηαροικιακών οωματείων
«Η Π αγκρήτια Ένωση, που εκπροσωπώ, έχ ει σα βασικό της
έρ γο , τη δια τή ρ η σ η και π ροαγω γή τη ς π α νάρ χα ιη ς και πο
λυ σ ήμ α ντη ς Κ ρ η τική ς π ο λ ιτισ τικ ή ς κληρονομιάς.
Η αναφ ορά μου σ την τεσ σ α ρ ο κ ο ν τα ετή δ ρ α σ τη ρ ιό τη τά
της, θ' απ αιτούσε χρόνο. Ε ν δ εικ τικ ά θα μπορούσα να ανα
φερθώ σε χ ιλ ιά δ ε ς π ο ικ ίλ ες εκδ η λώ σ εις, που τη ν κα θιέρ ω 
σαν σ την κορυφ ή τω ν ομοιόσ κοπ ω ν Σ ω μα τείω ν. Στη
συνάντησή μας, δεν συμμετέχουν άλλα εθνοτοπ ικά Σωματεία,
γΓ αυτό θεωρώ χ ρ έο ς μου να αναφ ερθώ γ ε ν ικ ά και σ' αυτά,
αφού οι σκοποί, οι δ ρ α σ τη ρ ιό τη τε ς και τα π ροβλήμ ατα είν α ι
κοινά.
Τα π α ρο ικια κά Σω ματεία, σ υ γ κ ρ ο το ύ ν τα ι από π ο λ ίτες με
κοινή κα τα γω γή , π ρ ο γο νικ ές ρ ίζες και π α ρ αδόσ εις και βα
σικό σκοπό το υ ς έχου ν τη δ ια φ ύ λ α ξη τη ς π ο λ ιτισ τικ ή ς κλη 
ρ ονομιάς και τη δια τή ρ η σ η τη ς π ρ ο γο νική ς π ράδοσ ης των
γεω π ο λιτισ τικώ ν χώρων που εκπροσωπούν.
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Επιτελούν σ ημαντικό Κοινω νικό, Εθνικό Π ανευρω παϊκό έρ 
γ ο και σ υμβάλουν στην εδραίω σ η και λ ε ιτο υ ρ γ ία τη ς Κ οινο
β ο υ λ ευ τικ ή ς Δ ημοκρ α τία ς.
Μ έσα σ τις κ α τα λ υ τικ έ ς σ υνθ ή κες διαβ ίω σ ης τω ν πόλεων
δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν εσ τίες, όπου α ν α θ ερ μ α ίν ο ν τα ι οι ανθρ ώ π ινες
σ χέσ εις και κα λλιερ γο ύ ντα ι η α λλη λεγγύη και η συνεργασίοα.
Σ το ιχ εία , που σ υντελο ύν σ την κοινω νική π ροσαρμογή και
προαγω γή, σ την π ο ιό τη τα ζωής.
Μ έσα σ’ α υ τές τις μ ή τρ ες επ ιζούν κι α ν α γ εν ιώ ν τα ι πατρογο νικά ήθη και έθιμα, η τοπική παράδοση και π ο λιτισ τική κλη
ρονομιά. Έ τσ ι ο ρ ό λο ς το υ ς στη δ ια φ ύλα ξη τη ς Ε θνικής
φ υσ ιο γνω μ ία ς είν α ι κα θο ρ ισ τικό ς.
Τούτη η εθ νική προσφορά, που μέχρ ι σήμερα δ εν επισημά νθηκε και δεν α ξιο λ ο γ ή θ η κ ε α νά λο γα , είν α ι μο να δική και
α ν εκ τίμ η τη . Ας μην ξεχ ν ά μ ε πως το ύ τη η π ο λ ιτισ τικ ή α λυ σ ί
δα κρ ά τη σ ε τη ν εθ νική μας εν ό τη τα και μας δ ια φ ύ λ α ξ ε απ’
τις σ υμπ λη γάδες και τ ις Σ ειρ ή ν ες των καιρών.
Στη μεγάλη λαοθάλασσα τη ς Ευρωπαϊκής Κ οινότητας, που
μπαίνουμε, εν ε δ ρ εύ ει κ ίν δ υ ν ο ς μ έγα ς ν ’ α λ λ ο τρ ιω θ ο ύ μ ε κά
τω απ’ το υ ς αδυσώπητους μηχανισμούς τη ς τεχ ν ο κ ρ α τία ς και

του ω φελισμού. Να χάσ ομε την εθνική μας τα υ τό τη τα . Μ ό
νη ελπ ίδα για σ ω τηρία απ ομένει η πνευματική και π ο λ ιτισ τι
κή μας κληρονομιά, που μπορεί και πρέπει να γ ίν ε ι ο μίτος
τη ς Α ριά δνης, που θα μας κρ α τή σ ει τη ν π ορεία να μη
χαθούμε.
Έ τσ ι, ο λα ός μας με σ ιγο υ ρ ιά , θα μπ ορέσει να π άρει μέ
ρος στη μεγάλη πρόκληση τω ν καιρών, α ν εμ ίζο ν τα ς λά β α 
ρο την ιδ ια ίτε ρ η και θαυμαστή π ο λ ιτισ τικ ή τα υ τό τη τα . Η
προσφορά τού τη ξεπ ερνά τ ις εθ ν ικ ές δ ια σ τά σ εις και γ ίν ε τα ι
πανευρωπαϊκή.
Η εισ φ ο ρ ά τη ς π ο λ ιτισ τικ ή ς μας κλη ρ ο νο μ ιά ς στη Κ ο ινό 
τη τα των Ευρωπαϊκών λαώ ν θα επ ηρεάσει και θα σ υμβάλει
σ ημ α ντικά στη διαμόρφ ω ση τη ς π ο λ ιτισ τικ ή ς και π ο λ ιτισ μ ι
κής π ορείας τη ς Ευρώπης. Το θαύμα τη ς Α να γέννη σ η ς μπο
ρεί να ξανα ζήσ ει.
Π έρα απ’ τα παραπάνω, η ύπαρξη και λ ε ιτο υ ρ γ ία των Σω
μα τείω ν α π ο τελεί σ ημαντικό π α ράγοντα σ την εδραίω σ η και
ομαλή λ ειτο υ ρ γ ία της Κ οινοβ ουλευτικής Δ ημοκρατίας. Γιατί:
Συμβάλουν στην ενεργοπ οίηση του π ολίτη με τη σ υμμ ετο
χή του σ τις δ η μ ο κρ α τικ ές δ ια δ ικ α σ ίες, στην α ν ά δ ειξη και α
ξιοπ οίηση των όποιων ικα νο τή τω ν και δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν του,
μέσα από τη λ ε ιτο υ ρ γ ία του δια λό γο υ , τη ς σ υ λ λ ο γ ικ ή ς σ κέ
ψης και σ υνεργασ ία ς.
Λ ειτο υ ρ γ ο ύ ν σαν κύ ττα ρ α δη μο κρ α τία ς, σαν β α σ ικές εκεπ α ιδ ευ τικ ές μονά δες στη Δ η μο κρ α τική π α ιδ εία και θητεία .
Στη χώρα μας η ύπαρξή το υ ς είν α ι ελεύ θ ερ η και σ υ ν τα γ 
ματικά κατοχυρωμένη. Ό μω ς τα τελευτα ία χρόνια διαφαίνοντα ι κίνδ υνο ι απ’ τ ις π α ρ εμβ ά σ εις τω ν κυβερνήσ εω ν και των
κομμάτων.
Η τα κ τικ ή τη ς επ ιλ εκ τικ ή ς ο ικο νο μ ική ς ενίσ χυσ ης, μεμο
νωμένων Σωματείων, που συνήθω ς επ ιλέγο ναι χω ρίς α ν τικ ει
μενικά κρ ιτή ρ ια ή γενικ ο ύ ς κανόνες ή δια φ ά νειες δ η μ ιο υρ γεί
α ν ισ ό τη τε ς και έμ μ εσ ες π αρεμβάσεις, που ο δ η γο ύ ν στην υποβάθμιση.

Φ ίϋ ο ι π ο υ

Π ερ ισ σ ότερ ο επ ικίνδυνη είν α ι η παρέμβαση των κο μ μ α τι
κών μηχανισμώ ν, που επ ιτυ γ χ ά ν ετα ι με τη σ τρ άτευσ η μελών
των κλα δικώ ν κομμα τικώ ν οργανώ σεω ν, που έχο υ ν τα τυπ ι
κά προσόντα γ ια τη ν εγ γ ρ α φ ή το υ ς στα σ ω ματεία, με μονα
δικό σκοπό την άλωση και το ν π ροσ α νατολισ μό το υ ς στην
κομμα τική γραμμή. Τ ούτο έ χ ε ι σαν άμεση σ υνέπ εια τη δ ιά 
σπαση, την αδρανοπ οίηση και τη ν υποβάθμιση.
Ακόμα σ η μ α ντικές α δυνα μίες του Σω ματειακού κινήματος
είν α ι η α ν εξέ λ εγ κ τη , περισ τασιακή, απ ρογραμμάτισ τη και ασ υν τό ν τισ τη δράση. Η α λληλο επ ικάλυ ψ η στόχω ν, η α ντιπ α 
ράθεσ η. Για να εκπ λη ρ ώ σ ει το ν ισ το ρ ικ ό του ρόλο.
Ε π ιβ άλλεται η δ η μ ιο υ ρ γ ία ευ ρ υτέρ ω ν ενώ σεω ν που με α ν
τα λ λ α γ ή πείρας, σ υ νερ γα σ ία και ευ θ ύνη θα συνενώ σουν τ ις
δυνάμεις τους και θα μεθοδεύσουν μακροχρόνιους προγραμ
μα τισ μούς γ ια δράση.
Έ τσ ι θα κ α τα σ τεί εφ ικ τό να ξεπ ερ ασ το ύν τα εθ ν ικ ά π λαί
σια και να επ ιτε υ χ θ ε ί σ υ νερ γα σ ία σε πανευρω παϊκό επίπε
δο με ευ ρ ύ τερ ες π ροοπ τικές. Σαν άμεσο, θ ετικ ό και εφ ικτό
βήμα, θα είν α ι δυ να τό και το προτείνω , να π ρ ο γρ α μ μ α τισ θ εί
σε πρώτη φάση μια π αναθηναϊκή συνάντησ η των εθνοτοπ ικών π αροικιακώ ν Σω ματείω ν. Εκεί θα επ ισ ημανθούν τα προ
β λήματα και θα προταθούν λύ σ εις και μορ φ ές σ υνεργασ ία ς.
Ετσι το σ ω ματειακό κίνημα αδέσ μευτο και δυναμικό με συ
ν ερ γ α σ ία και σ υντο νισ μ ένη δράση θα κ α τα σ τεί σ η μ α ντικό ς
π αράγοντας στην ομαλή λ ειτο υ ρ γ ία της π λουραλισ τικής Κοι
ν ο β ο υ λ ευ τικ ή ς Δ η μο κρ α τία ς.
• Το κ είμ εν ο α υ τό είναι η ε ισ ή γ η σ η , που έκ α ν ε ο Ν ίκο ς Αντω νακάκης σαν εκπρόσωπος της «Π α γ κ ρ η τ ίο υ » σ τ η ν δ η μό 
σια εκδήλω σ η μ ε θέμα: «Ο ρ ό λ ο ς των ιδιω τικώ ν σ ω μ ατείω ν
σ τη ν Κ ο ιν ο β ο υ λε υ τική Δημοκρατία». Η εκδ ή λω σ η αυτή ορ
γανώ θηκε σ τη ν Αθήνα, 9 και 10 Οκτωβρίου, μ ε π ρωτοβουλία
της Ε λληνικής Π ο λ ιτική ς Ε ταιρ είας σε συνεργασία μ ε το Συμ 
β ο ύ λ ιο τη ς Ευρώπης και σ υ μ μ ε τ ε ίχ α ν 40 σ ω μ α τ ε ια κ έ ς ο ρ γ α 
νώσεις.

ι ρ ε ΰ γ ο ι ί Μ __

Μ Ρ ΙΤ Ε Α Η Σ FDM2M@>MiSHS

Ο αγαπητός μας γιατρός Παντελής σε ηλικία 84 ε
τών, αλλά ψυχικά νέος ακόμη μας άφησε χρόνους.
Μας άφησε όχι μόνο χρόνους, αλλά και ένα υπέροχο
παράδειγμα ανθρώπου, σε όλες τις φάσεις της ζωής
του, για νέους και πρεσβύτες.
Μ’ ένα βουργιάλι στη πλάτη γεμάτο φάβα και παξι
μάδι ξεκίνησε με τις ευχές του πατέρα του, του ονο
μαστού για την πραότητά του Φραγκιό, από την Αγία
Παρασκευή για να πάει στο Ρέθεμνο να μάθει γράμ
ματα, να βγάλει το γυμνάσιο όπου και αρίστευσε και
στη συνέχεια στην Αθήνα όπου σπούδασε γιατρός και
πάλι με άριστα.
Ήμουν πιτσιρίκος όταν ήρθε στή Αγία Γαλήνη (γύ
ρω στο 1927) και θυμούμαι ένα σεμνό και βαθυστόχα
στο νέο, αλλά και εγκάρδια κοινωνικό επιστήμονα να

συμμετέχει στις ωραίες αγιογαληνιώτικες και Μελαμπιανές καντάδες με το μαντολίνο του. Δεν άργησε να
αιχμαλωτίσει την εκτίμηση ως γιατρός όλων των αγιογαληνιωτών και την συμπάθείά τους ως άνθρωπος μετριόφρων, ακούραστος και αφιλοκερδής, και δεν
άργησε επίσης να κάνει μια ωραία οικογένεια με την
αρχοντοπούλα Ευαγγελία του Μαθιό Μαμαλάκη και
να αναθρέψουν δύο θαυμάσια παιδιά την Έλσα και τον
Φραγκίσκο, που και αυτός ακολούθησε με το ίδιο ή
θος την πορεία του πατέρα του.
Περίλυπος ήταν η παροικία Αγιογαληνιωτών και Αμπαδιωτών όλων που ήλθαν να τον αποχαιρετίσουν στη
μεγαλοπρεπή κηδεία του στο νεκροταφείο Ζωγράφου
στις 24/11/88.
Καλό ταξίδι αγαπημένε γιατρέ και ας είναι ελαφρό
το χώμα που σε σκεπάζει, η δε μνήμη σου ας γίνει πα
ράδειγμα στην καθημερινή μας ζωή και παρηγοριά στη
γυναίκα σου και τα παιδιά σου.
Μιχάλης Μπεργαδής

Στα πιο πάνω λόγια του Μιχάλη θάθελα και εγώ να
προσθέσω λίγα σαν προσωπική κατάθεση στη μνήμη
ενός έξοχου ανθρώπου και πολύ καλού επιστήμονα.
Φορτισμένη συναισθηματικά (είμαι βαφτισιμιό του
και πολύ περήφανη γΓ αυτό) πιστεύω ότι δεν υπερβάλ
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λω καθόλου αν τον χαρακτηρίσω σαν τον άνθρωπο
στον οποίο συνυπήρξαν σε βαθμό θαυμαστό οι ανθρω
πιστικές αξίες, σφιχτοδεμένες με την επιστημονική κα
τάρτιση και το καθήκον, που το υπηρέτησε πιστά, σ’
όλη του τη ζωή διατηρώντας ανέπαφη εκείνη την ε
ξαίσια σεμνότητα και πραότητα που τόσο λίγο χαρα
κτηρίζουν τη σημερινή μας ζωή. Μέσα μου θα μείνει
η εικόνα ενός γλυκύτατου σκεπτόμενου, άδολου και
ζεστού ανθρώπου.
Δεν ξέρω αλλά πάντα με το θάνατο κάθε τέτοιου αν
θρώπου έχω την αίσθηση ότι φτωχαίνει πραγματικά
η ζωή μας, όταν μάλιστα σήμερα κυριολεκτικά μας πο
λιορκούν εντελώς αντίθετα πρότυπα.
Στη νονά μου, τον Φραγκίσκο και την Έλσα όλη μου
η συμπάθεια και η αγάπη.
Ηλεκτρα ΜιχεΑιδάκη

κιμασίες της ζωής και σκόρπιζε τη γαλήνη. ΚΓ οι δι
κοί του, η αγάπη τους, στάθηκαν γΓ αυτόν ζωοδότρα
πηγή και δύναμη στους δύσκολους μα ευγενείς του
αγώνες...
Συμμετέχουμε στη μεγάλη τους λύπη ολόψυχα.
Θυμούμαι, καθώς γράφω τούτες τις γραμμές, τους
επιτάφιους στίχους στο Γκρέκο στο Τολέδο της Ι
σπανίας.
Μια αυθαίρετη παραλλαγή θαρρώ, δίνει την εικόνα
του Ανθρώπου, του Φίλου, του συγχωριανού, του
Κρητικού:
Η ΚΡΗΤΗ ΤΟΥΔΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Η ΠΕΛΛΑ, ΜΙΑ ΕΞΙΣΟΥ ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ,
ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Ι.Γ.Μ.

ΣΤΡΑΤΗΣ θ . Β ! ϋ @ » Μ Κ Η Ι
Μ Μ Ά Ε Κ. K A N A H A A K M S
Αν το πρόσωπο είναι ο καθρέπτης της ψυχής, μια
απλόχερη ανθρωπιά, ένα αιώνιο χαμόγελο ήταν η ψυ
χή του αείμνηστου Ηλία Κανδηλάκη που πρόσφατα
τον στερηθήκαμε για πάντα.
Πέθανε στις 24 του περασμένου (1989) Νοέμβρη στα
Γιαννιτσά, Πέλλης Μακεδονίας — ένα τόπο που πο
λύ αγάπησε, αγαπήθηκε και ανάπτυξε την κοινωνική
προσφορά και επαγγελματική σταδιοδρομία του.
Αγιογαληνιώτης, γεννημένος στις Μέλαμπες, Αγίου
Βασιλείου Κρήτης, σπούδασε γιατρός — την επιστή
μη που υπηρέτησε με ευλάβεια ως το τέλος. Κι όπως
συχνά, αλίμονο συμβαίνει, «η Κρήτη είναι καλή μόνο
για να παίρνεις φόρα» κατά τον μεγάλο μας Ν. Καζαντζάκη, στένεψαν και για το νεαρό τότε γιατρό τα όρια
του νησιού μας και ξενιτεύτηκε για νέους ορίζοντες...»
Από τη Μαυροθάλασσα Σερρών, τον βρίσκουμε μετά
την απελευθέρωση, Διευθυντή του Δημοτικού Νοσο
κομείου Γιαννιτσών. Ή ταν στα Γιαννιτσά Πέλλης που
ήρθε για τον γιατρό Κανδηλάκη η πλέρια αναγνώρι
ση και επιτυχία.
Με πόσο πάθος κι αγάπη οι κάτοικοι της θετής του
πατρίδας τον αγκαλιάσαν. Με ποιά πηγαία προβολή
ο τύπος μιλούσε για τον κρητικό γιατρό που, όπως χα
ρακτηριστικά έγραψε «με μύριους χειρισμούς έσωνε
ζωές» αδιάκοπα! Και δικαιώνονταν καθημερινά και η
φήμη μεγάλωνε...
Και τί ειρωνία! Ο Ηλίας δεν μπόρεσε να ξεφύγει ού
τε ένα βήμα από τα αχνάρια του κάθε ξενιτεμένου Κρη
τικού. Ενώ αγαπούσε εγκάρδια τη γη και τους
ανθρώπους που τον αγκάλιασαν σαν δικό τους, η α
γάπη του για την Κρήτη τον εξούσιαζε. Αγαπούσε και
πολλές φορές θαύμαζε τους απλούς ανθρώπους της
Κρήτης και ιδιαίτερα τους αγιογαληνιώτες. Μέχρι τέ
λος, το θαλασσογέννητο χωριό, ήταν το επίκεντρο των
συναισθημάτων του και μιας αγιάτρευτης νοσταλγίας.
Εκεί, στην Αγία Γαλήνη, δεν ήταν μόνο οι συγχω
ριανοί του που αγαπούσε. Δεμένος άρηκτα με την α
γαπημένη του οικογένεια, στάθηκε κι από μακρυά και
από κοντά ο βράχος, που δέχτηκε ακλόνητος τις δο
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Ό ταν ο Αισχύλος συνόψισε επιγραμματικά τη ζωή
του, ξεχώρισε από όλες τις δόξες που γνώρισε πάνω
στη γη δύο: Τα όλκιμα νιάτα του και την τιμή που είχε
να αγωνιστεί στη μάχη του Μαραθώνα.
Ποιό δέος αλήθεια και ποιά δοκιμασία για την αν
θρώπινη μοίρα θα μπορούσε να νοιώσει ένας άνθρω
πος καθηλωμένος Μήνες στο κρεβάτι του πόνου, αν
ξαναγύριζε νοερά στη δόκιμη ζωή του; Γιατί η ζωή του
Στρατή Βελουδάκη ήταν δόκιμη κι η προσφορά του πο
λύπλευρη: Ά λκιμα νιάτα, αγώνες για τη λευτεριά της
πατρίδας του στα άγρια βουνά της Αλβανίας και της
Κρήτης, αποδέκτης, αντί ευγνωμοσύνης, του μίσους
του φθοροποιού που μας συνεπήρε στα δίσεκτα, αδελφοκτόνα χρόνια. Πείσμα και πάθος να υπηρετεί τα νιά
τα στο ξεκίνημά τους, ζηλωτής, αφοσιωμένος στο
χρέος δάσκαλος. Κι όλα αυτά σκεπασμένα κάτω από
τη σκέπη μιας απέραντης μετριοφροσύνης...
Η στερνή, «μεγάλη ώρα» ήρθε για το Στρατή Βελου
δάκη στις 16-1-1989.
Σαν φίλο και σαν Δάσκαλο τον είδαμε, τον ζήσαμε
και νοιώσαμε το χαμό του. Είχε στα 72 χρόνια του που
τον αγκάλιασε το χώμα της Αγίας Γαλήνης, ζήσει έν
τονα όσο λίγοι, τίς μεγάλες και πικρές στιγμές του λα
ού και του έθνους μας κι είχε προσφέρει απλόχερα και
δημιουργικά το μερίδιό του στην οικογένεια, την κοι
νωνία, το έθνος και τον άνθρωπο.
Η μνήμη του μένει μαζί μας για πάντα. Και οι σκέ
ψεις με τα θερμά μας συλληπητήρια στην οικογένεια
του που τοσο δοκιμάζεται από το χαμό του.
Ι.Γ.Μ.

Μ Α Ν Ω Λ Η Σ Τ Ζ ΙΤ Ζ ΙΚ Α Σ
Από τη στήλη του περιοδικού μας θάθελα από τη με
ριά μου και απ’ όλη την οικογένειά μου να πω ένα στερ
νό αντίο στο Μανώλη Τζίτζικα.
Μοναχογιός ενός πολύ ωραίου ανθρώπου μ’ όλα τα
στοιχεία της αρχοντιάς μέσα του, του μακαρίτη Νίκου
Τζίτζικα, ο Μανώλης πήρε πάρα πολλές ιδιότητες του
πατέρα του. Ευγενική φύση, φιλότιμος, εργατικός, γεν

ναιόδωρος. Υπήρξε γειτονάκι μας από τότε που η οικογένειά του ξεριζωμένη, μετά το κάψιμο του χωριού
τους από τους γερμανούς, ήρθε να εγκατασταθεί στο
χωριό.
Ο πατέρας με ξεχωριστό ήθος άνθρωπος, θαρραλέ
ος, υπομονετικός, εργατικός έστησε σπιτικό από το τί
ποτα μαζί με τη γυναίκα του Ευαγγελία και μεγάλωσαν
με αξιοπρέπεια τα παιδιά τους. Ο Μανώλης όμως φύ
ση ανήσυχη και σε καιρούς δύσκολους για το χωριό,
αναζητώντας καλύτερη τύχη, μπάρκαρε από πολύ μι
κρός και κατέληξε στην Αμερική.
Πολύ γρήγορα τα κατάφερε, έκανε δική του δου
λειά, οικογένεια και τρία θαυμάσια παιδιά.
Έζησα κοντά του λίγες μέρες στην Καλιφόρνια και
ένοιωσα ικανοποίηση αναλογιζόμενη ποιό ήταν το ξε
κίνημά του και που είχε φτάσει σήμερα.
Πάλεψε σκληρά σε μια ηλικία που πολλά παιδιά τα
βρίσκουν όλα έτοιμα και πέτυχε σ’ όλα.
Μίλια μακρυά, αλλά η νοσταλγία και οι δεσμοί του
με την οικογένειά του και το χωριό του ήσαν γεροί.
Συνδρομητής και φανατικός αναγνώστης του περιο
δικού μας μας ενίσχυσε γενναιόδωρα.
Έξη μήνες νωρίτερα έφυγε η μητέρα του Ευαγγε
λία, άξια σύντροφος του μακαρίτη του άντρα της και
αφοσιωμένη στα παιδιά της μητέρα.
Στα παιδιά του, τη γυναίκα του και τις αδελφές του
εύχομαι να 'χουν ζωή και κουράγιο να τους θυμούν
ται, για τί είναι σίγουρο ότι στα 42 του χρόνια πούφυγε ο Μανώλης άφησε δυσαναπλήρωτο κενό.
Ηλεκτρα Μιχελιδάκη
Η M i B p m w n W h itte n γ ρ ά φ ε ι α π ό τ η Ν έ α Υ ό ρ κ η ...
(Ε ίν α ι η κ ό ρ η τ ο ν Τ Ζ Α Κ κ α ι τ η ς Μ α ρ ία ς )

Στεκόμουνα με τσιμπλιασμένα μάτια στο μισόφωτο
ένα παγερό, γκρίζο ξημέρωμα. Είχα ξυπνήσει με την
έντονη αίσθηση πως βρισκόμουν σε κάποιο τόπο ζε
στό και ηλιόλουστο.
Εκεί που στεκόμουν και κοίταζα πίσω από τα θολά
τζάμια τους ραγισμένους τσιμεντόδρομους κατάλαβα
πως είχα ονειρευτεί την Κρήτη...
Η Κρήτη αιχμαλωτίζει τη φαντασία. Η Κρήτη παίζει
με τι αισθήσεις.
Τινάζει το κεφάλι καθώς ο άνεμος κυματίζει πάνω
στο σώμα της.
Είμαι από τη νότια Κρήτη όπου η γη είναι τραχιά και
βραχώδης, το χώμα σκληρό αλλά γόνιμο.
Είμαι από τα παράλια όπου οι άνδρες ψαρεύουν τη
μέρα με τον ήλιο και τη νύχτα με το πυροφάνι.
Μερικές φορές τριγυρίζω στους λόφους. Το θυμά
ρι και η ρίγανη αρωματίζουν το νησί. Τέτοιες στιγμές
μπορείς σχεδόν ν' ακούσεις τους θεούς να σε καλούν
με τ' όνομά σου. Το βλέμα μου πέφτει στα λιόδενδρα,
το δώρο της Αθηνάς.
Είναι κυρτά, ροζιασμένα από το χρόνο στριμμένα
και ανεμοδαρμένα.
Τα κυπαρίσια υψώνονται τόσο μεγαλόπρεπα, σπαθώνουν τον αέρα και ρίχνουν μακρυές, λιγνές σκιές
που διασχίζουν τη γη.

Στους λόφους μπορείς να αιστανθείς τις ντροπαλές
δρυάδες των δένδρων να παρακολουθούν τις κινήσεις
σου καθώς ο Παν φλερτάρει με τις νύμφες...
Με ζάλισε η σκέψη της Κρήτης και μετά τσακίστηκα.
Ήμουν πίσω στη Νέα Υόρκη, στη κρύα πραγματι
κότητα.
Θεέ μου, ήταν ψυχοπλακωτικό στις 6 τα χαράματα
να ’χω ν’ αντικρύσω τη Νέα Υόρκη. Θεέ μου, ήταν τό
σο ψυχοπλακωτικό.
μετάφραση Ι.Ιωαννίδου

© ΒΟΘΚώς Θ Κ α ίίό ς
Εγώ ειμί ο Βοσκός ο καλός
των προβάτων την ποίμνη με αγάπη οδηγώ
Την φωνή μου γνωρίζουν και με ακολουθούν
σε στάνες ζωής τα οδηγώ να τη βρουν.
Μπαίνουν βγαίνουν στην μάντρα και βρίσκουν τροφή
από την δύναμη του χεριού μου
δεν θα τα αρπάξει κανείς!
Συ Χριστέ μου θεέ μου είσαι ο βοσκός ο καλός,
τους ανθρώπους σαν πρόβατα οδηγείς εις το φως.
Μανώλης
Παπαγιαννάκης

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ Μ Ι ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ
Σε μια γωνιά στη φασαρία
κάθεται ένα κοριτσάκι, κίτρινο το προσωπακι.
Κουρασμένο το καημένο και πολύ ταλαιπωρημένο.
Και μονάχα ένα λέει:
Πάρτε ένα κουτάκι σπίρτα,
κοίτα πως ανάβει, κοίτα!
Μια πεντάρα το κουτάκι, κύριε εσείς με το
σακκάκι!!!
Λυπημένο, κουρασμένο μα κανείς δε το κοιτά.
Κόσμος τόσος που περνά και δε λέει τσιμουδιά!
Κρύωνε κάποια στιγμούλα και ζητούσε τη μανούλα.
Άναψε λοιπόν το σπίρτο και το όνειρό του αρχίζει:
Η γιαγιά του το κοιμίζει και γλυκά το νανουρίζει.
Το άλλο το πρωί είδαν όλοι το μικρό το κοριτσάκι
με γυρμένο κεφαλάκι.
Έφυγε μακρύ ταξίδι...
Κι όλοι έλεγαν. Τι κρίμα το κορίτσι να χαθεί και γιατί
να μην του δώσουν μια βοήθεια κι αυτοί;
Τύψεις είχανε μεγάλες κι όλοι κλαίγανε πικρά, μα
τα δάκρυα δεν το φέρνουν πίσω στη ζωή ξανά.
Ελπίδα
Μηναδάκη
Μαθήτρια ΣΤ' Δημοτικού
Δεκέμβριος 1989
19

Η ΖΩΗ ΜΟΥ

συγχωριανούς και φίλους μου. λατρεύω απ' τη ψυχή μου.

Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ Μ Π Α Γ ΙΑ Ρ Τ Α Κ Η Ι!

Αγαπητοί μου χωριανοί, φίλοι Αγιογαλινιώτες,
μελαμπιανοί σαχτουριανοί, και κριοβρυσανιώτες.

Ανέκαθεν ο κρητικός, το γέλοιο και το κλάμα,
το έκανε τραγούδι του ή γεγονός ή δράμα.

Σ' αυτό το περιοδικό, καλιά θα γνωριστούμε
Θάνε αφορμή ιστορίες μου, και θα ξεκαρδιστούμε.

ΓΤ αυτό με στίχους σήμερα, θα γράψω τη ζωή μου,
τά παιδικά τα εφηβικά, και δα στην εποχή μου.

Πιστεύω όλοι με ξέρετε, πλανόδιο ή ψάλτη,
πάντως είμαι ο Χαράλαμπος, του Αείμνηστου
Μπαργιάτη.

Σαν πήγα στο δημοτικό, και εις την πρώτη τάξη,
ο δάσκαλος με είχενε, μη βρέξει και μη στάξει.

Νομίζω ότι τούμασα, σ' ανέκδοτα ιστορίες,
γιαυτό και θα γελάσετε, κύριοι και κυρίες.
Έχω ταλέντο από μικρός, στους στίχους στα τρα
γούδια,
που αρέσουν στους μεγάλους μας, μα και στα παιδαρούδια.
Κάθε λογής συζήτηση, μελοποιώ με χάρη,
της δίνω άλλη έκφραση και τόνο άλλο να πάρει.

Θαλασσινό τον λέγανε, θυμάμαι το όνομά του,
μας αγαπούσε τα παιδια, σαν νάμαστε δικά του.
Σκαρφίστηκε και μούβγαλε, να πω ένα τραγούδι;
σαν το μπουμπούκι το κλειστό, σαν το μικρό
λουλούδι.
Σας εξηγώ την αφορμή, για την ιδέα εκείνη,
απου ήτανε αιτία για καιρό, αξέχαστο να μείνει.
Κάθε πρωί στην τσάντα μου, είχα ένα φρατζολάκι,
που το τρώγα και μ ’ έβλεπε, στο διαλειματάκι.

Έχω αυτό το χάρισμα απ' το Θεό, τη φύση,
οπού θάπρεπε καλύτερα νάχα καλλιεργήσει.

Τότε ήταν που πήραμε, με μηχανή καΐκι,
και βγάζαμε ψάρια πολλά, και είχα και χαρτζιλίκι.

Όμως ποτέ δεν είναι αργά, που λέει η παροιμία,
αρκεί νάναι προς όφελος, αυτό στην κοινωνία.

Με βάζανε τ' αδέρφια μου, στο τέλος να τη σβήνω,
και μούλεγαν μηχανικός, μια μέρα πως θα γίνω.

Εξάλλου ήταν δύσκολο, για μένα να σπουδάσω,
δεν είχα πλούσιους γονιούς, καριέρα για να
φθάσω.

Του έλεγα το καλύτερο φαί μου, είναι η μπριζόλα,
αλλά μ ' αρέσει πιό πολύ, σαν έχω και φρατζόλα.

Μια βάρκα είχε ο πατέρας μου, με δυό κουπιά
μονάχα,
μ ’ ένα γυαλί στην πρήμη της, και με νερό μια
στάμνα.

Έτσι λοιπόν το σκέφθηκα, κείνη την εποχή,
να βρω τραγούδι να το πω, στην εθνική γιορτή.
Για όσους το ξεχάσανε, και πια δεν το θυμούνται,
το λέω να το μάθουνε, και να τ ' αναστορούνται:

Αυτήτανε η συρμαγιά, και η περιουσία,
έπρεπε έξι στόματα, να θρέψει με θυσία.

«Ο Χαραλάμπης είμαι γω, ο φίλος της φρατζόλας,
ώστε να πείς το πει και φι, την έχω φάει κιόλας.

Με δυναμίτες ψάρευε, δεν ήταν εργαλεία,
γιαυτό και είμασταν φτωχοί, με δίχως μεγαλεία.

Εις το καΐκι είμαι σβυστής, μηχανικός μεγάλος,
και στο φαί παίζω βουτιά, που δεν τη παίζει άλλος.

Ελιές και γη δεν είχαμε, πατέ για να μας θάψουν,
και στην εντέσιμας δραχμή, δεν βρήχναν αν μας
ψάξουν.

Ο Χαραλάμπης είμαι γώ, ο φίλος της φρατζόλας,
και ολονών το φαγητό, και της καλής μπριτζόλας.

Τότε λίγοι σπουδάζανε, την εποχή εκείνη,
τέθια ζωή ποτέ μη ρθεί, ο Θιός να μην αφήνει.
Σαν πρόλογο τα γράφω αυτά, και να με συγχωρείτε,
μα είμαι σίγουρος γιαυτό, πως όλοι θα χαρείτε.
Ευθύς αμέσως προχωρώ, με λίγα απ' τη ζωή μου,
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Δεν ημπορώ να σας ειπώ, το γέλοιο πούχαν κάνει,
είχανε βγει από τα ρούχα τους, δεν είχαν ανασάνει.
Εκείνο ήτανε αφορμή, να βγάζω χαρτζιλίκι,
φαντάζεστε πόση χαρά, που είχα πιτσιρίκι.
Τον Σοφοκλή, τον Τάταρη, τον Δήμο, τον κουρέα,
θυμάμαι που τους τόλεγα σαν ήτανε παρέα.

Με βάζανε και τόλεγα, απάνω στο τεζάκι,
κι ύστερα μου δίνανε, γερό χαρτζιλικάκι.

Μόλις άκουσε την απόφαση ο Γρυλιός, ρώτησε:

Πάντα είχα κέφι να το πω, με ποιό πολύ μεράκι,
αν στην παρέα έβλεπα, το Μίμη Βασιλάκη.

Στο σκαμνί του κατηγορουμένου κάθεται ο Ανωγειανός και δα
σκαλεμένος από το δικηγόρο κάνει τον κουφό.
—Σήκω κατηγορούμενε, του λέει ο πρόεδρος όταν τέλειωσε η
ακροαματική διαδικασία. Ακίνητος αυτός.
—Σήκω κατηγορούμενε, ξαναφωνάζει πιό δυνατά ο πρόεδρος.
Τίποτα ο κατηγορούμενος.
— Μα κουφός είσαι; ρωτά ο πρόεδρος.
Κι ο Ανωγειανός:

Αυτός φράγκο μου έδινε, και όχι πενηνταράκι,
γιαυτό διπλοκαμάρωνα, με γέλιο στο χειλάκι.
Στην παιδική στην μνήμη μου, πάντα θα τις
θυμάμαι.
τις αναμνήσεις τις παλιές, όσο χρόνο κι αν θάμαι.

Κύριε Αγρονόμε, εγώ α τηνέ κάμω την κράτηση ή ο γάιδαρος μου;
ΚΟΥΦΟΣ ΜΑΘΩΣ

κουφώς μαθώςϋ!
0 ΔΑΒΛΟΣ

Στο άλλο τεύχος φίλοι μου, πάλι, θα συνεχίσω,
αφού σας πω* το για χαρά, κι αφού σας χαιρετήσω.

ΘΥΜΟΣΟΦΙΕΣ
(Εττιμ. Ηλέκτρας Μιχελιδάκη)

• Υγεία στα προχωρημένα χρόνια σημαίνει να πονάς κάθε μέρα
σε διαφορετικό μέρος του σώματος.
• Απ' όσα αξίζει ν' απολαύσει κανένας στη ζωή, τα μισά απαγο
ρεύει η θρησκεία και τα άλλα μισά οι γιατροί (από τη Γαλλία)
• Για να νοιώσει ένας άνθρωπος ελεύθερος πραγματικά, πρέπει
ν' αποδεσμευθεί από τα δεσμά του γάμου, από το αυτοκίνητό του
και από το ρολόι του.
ο Είναι εύκολο ν' αλλάξεις τη θέση των βουνών και των ποταμών
αλλά περίπου αδύνατο ν' αλλάξεις την ανθρώπινη φύση (Κίνα).
• Μην επιχειρήσεις να γίνει λαοφιλής αν δεν είσαι βέβαιος πως
έχει την ικανότητα ν’ αντιμετώπισης την οργή του πλήθους.
β πολιτική είναι μία σκηνή, στην οποία πολλές φορές οι υποβο
λείς παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από τους πρωταγωνιστές.
®Γιατί όταν διοικούν στρατιωτικοί διαλύουν το στρατό και όταν
διοικούν οικονομολόγοι καταστρέφουν την Οικονομία; (Κίνα)
Σύνθημα από τους τοίχους των σχολείων:
• Μη περιμένεις να χιονίσει για να δεις άσπρη μέρα
0 Αν θες να πας μπροστά, γύρνα πίσω
0 Νεκροί όλου του κόσμου ενωθείτε
0 Οδηγοί μη πατάτε τα παιδιά, περιμένετε να περάσουν οι δά
σκαλοι.
Ανέκδοτο (κυκλοφορεί)
Ξέρετε τί σημαίνει κοινωνική ανατροπή; Να παντρευτείς οιλιππινέζα και να πάρεις μια Ελληνίόα για υπηρεσία.
Και μερικά ανέκδοτα από το πολύ ωραίο βιβλίο του Γ. Βίτώρου
«της Κρήτης μας τα σόρόινα».
0 ΒΕΡΕΣΕΣ
Ένας κρητικός πήγε στην Αθήνα κι όταν του τέλειωσαν τα τσιγά
ρα πήγε σ' ένα περίπτερο να πάρει καινούργια.
—Κουμπάρε, λέει του περίπτερά, δώσε μου ένα «Έθνος» και γράμε το:
— Εμείς εδώ δε γράφουμε, του είπε ο περίπτερός.
Κι ο άλλος:
— Ω ανάθεμάτο μπρε κουμπάρε θυμητικό που τόχειε εσείς οι Πρω
τευουσιάνοι!!!»

ΓΡΥΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ
Εξετζένωσε κάποτε ο γάιδαρος του Γρυλιού και πήγε σ' ένα σπαρ
μένο. Τον κατάγγειλαν, τον πήγαν στο δικαστήριο και ο αγρονό
μος έρριξε στο Γρυλιό 4 μέρες κράτηση.

Ετρουλάφθιανε κάθε φορά που εγροίκα νεκρίκια την καμπάνα.
Λένε πως οι γέροι φορούνται το θάνατο, μα τούτος εδώ έκανε
ξερό καερέτι.
— Μάρμπα, επόθανε ο Μανόλας!
— Δαβλός στο κώλο ντουϋ!
— Παππού, επόθαν ομές ο Στιβανομανόληςϋ!
— Δαβλός στο κώλο ντουϋ!
Πέρασαν χρόνια κι οι δαβλοί φόρτωναν τριαξονικό. Μα ήρθε κι
ο καιρός του. Στους συγγενείς, μέσα στο σπίτι, πλάι στο κρεββάτι του ο γιατρός προδικάζει:
— Δε θωρώ να τηνέ βγάλει τη βραδιά
Μάζεμε τη δύναμή του και μέλισε έτσι που όλοι άκουσαν.
— Δαβλός στο κώλο ντου που θα πομείνει...
0 ...ΥΙΟΣ

Μια φορά κάποιος δεσπότης, ήθελε να κάμει ένα δικό του άν
θρωπο, παπά. Αγράμματος όμως ο τελευταίος δε δεχότανε την
ευεργεσία του συγγενή του, από καθαρούς λόγους αυτογνωσίας.
—Ίντα λογάται που δεν κατέχω καθόλου να διαβάζω και θα
γενώ παπάς; Πώς θα λέω το ευαγγέλιο;
— Να χαλικουτίζεις θες ευλογημένε και στο τέλος για να θο
λώνεις τα νερά θα λες: «πατέραν, υιόν και άγιον πνεύμα». Για πες
το;
— πατέραν και άγιον πνεύμα
«—πατέραν, υιόν και άγιον πνεύμα», ευλογημένε, είπε νευρια
σμένος ο δεσπότης.
— Πατέραν και άγιον πνεύμα, ξανά ο υπομήφιος παπάς.
—πρόσεξε, του 'ηε ο δεσπότης, κάτσε να το μάθεις και τό έλα
στο σπίτι μου να σου δώσω ένα γομάρι πατάτες.
Προσπάθησε ο άνθρωπος και κάποια μέρα που τα κατάφερε
πήρε το κοπέλι ντου και το γάιδαρο και πήγε στου δεσπότη.
— Δέσποτα, έμαθά το.
— Μπράβο. Για πες το.
— Πατέραν και άγιον πνεύμα.
— Και ο υιός; του 'πε ο δεσπότης δυνατά.
— Όξω περιμένει με το γάιδαρο να φορτώσουμε τσι πατάτες.

ένα γομάρι: ένα φορτίο
ΠΑΑΛΗΚΑΡΙΕΣ

— Όσους έχουνε προσπαθήσει, βρε παιδιά να περάσουνε ετονέ
το ποταμό, όλους τσοι 'χει πάρει. Μόνο εμένα δεν μπορεί να πά
ρει, καυχιέται ένας γέρος.
— Γιάντα, μπάρμπα; ρωτά ένας νέος γεμάτος απορία.
Γιατί δε περνώ!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Π α Ι

ό

Τ

ρ ΑΦΕΙΟ

ΤΟΥ

Ο Γιώργης Σ ιεφ . Ν ίκηφ οράκης ηροσέφ ερε για χο
στέκι του Συλλόγου ένα γρ α φ είο και μια βι
βλιοθήκη.
Τον ευχαριστούμε
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ΧΡΟΝΙΑ

Συλλόγου. Ψάχνοντας τα πρακτικά βλέπουμε:

i f ΑΛΟ ΓΟ Ι

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1
Κατόπιν των αρχαιρεσιών της 28-6-1964 το εκλεγέν
Διοικητικόν Συμβούλων του Συλλόγου «Οι τέσσερεις
Μάρτυρες» συνελθόν σήμερον την 9-7-1964 εις την οι
κίαν του κ. Ζαχ. Καψαλάκη, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ
19 και ώρα 6.30 μ.μ. αποφάσισεν την εκλογήν του Προ
εδρείου.
Διαπιστωθείσης της απαρτίας εκλέγονται ως:
1) Κλέαρχος Νοδαράκης, Πρόεδρος
2) Μιχ. κ. Χριστοφάκης, Αντιπρόεδρος
3) Πέτρος Πετρουλάκης, Γενικός Γραμματέας
4) Γεώργιος Μαμαλάκης, ταμίας
Μέλη οι κ.κ.
Ζαχαρίας Καψαλάκης
Νικόλαος Αντ. Ζεάκης
Κ. Αποστολάκης
Χρ. Καλ. Σημαντηράκης
Ιωαν. Αντ. Κουτσαυτάκης
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν είναι γεγο
νός. Η εφημερίδα συνεχίζει να γράφει άλλες αποφά
σεις και εκδηλώ σεις του πρώτου Διοικητικού
Συμβουλίου.
Ο Σύλλογός μας για τους αναγνώστες του περιοδι
κού μας ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ θα αναφέρει τα ονόματα των
Αγιογαληνιωτών που συμπεριελήφθησαν στα ιδρυτι
κά μέλη και στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ
λόγου «ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ».

Ο Σύλλογος των Μελαμπιανών της Αθήνας.
«ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ» στις 28 Μα'ίου, ημέρα Κυ
ριακή και ώρα 11, γιόρτασε τα 25 χρόνια της ίδρυσης
του Συλλόγου στα γραφεία του (Σαπφούς 18). Έ γινε
τιμητική εκδήλωση για τα ιδρυτικά μέλη και γ ι’ αυτούς
που διατέλεσαν μέλη στα προηγούμενα Διοικητικά
συμβούλια.
Τον Σύλλογό μας Αγία Γαλήνη εκπροσώπησε ο Κώ
στας Κ. Λινοξυλάκης, η Χριστίνα Γιαννακάκη και ο Χά
ρης Μ. Γιαννακάκης.
Ας διαβάσουμε τί έγραψε η εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΩΝ».
Ή τανε στις 25 του Φλεβάρη του 1964 όπου 22 άτο
μα από τα χωριά μας (ΜΕΛΑΜΠΕΣ, ΣΑΧΤΟΥΡΙΑ, ΚΡΥΑ
ΒΡΥΣΗ, ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ και ΟΡΝΕ) κατέθεσαν αίτηση
στο Πρωτοδικείο με τις υπογραφές τους για την ίδρυ
ση ΣωματειΟυ με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ
ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΡΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΟΙ
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ».
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η αλληλούποστήριξη και ανάπτυξη στενότερη φι
λικών δεσμών μεταξύτ ων μελών του, η ομαδική επι
κοινωνία αυτών, η διατήρηση παραδοσιακών ηθών και
εθίμων καθώς και η προαγωγή των γενικότερων ζη
τημάτων των Κοινοτήτων Μελάμπων, Σαχτουρίων,
κρίας Βρύσης, Αγίας Γαλήνης, Ορνές. Η πραγματοποί
ηση των σκοπών επιτυγχάνεται με διαλέξεις, εκδρο
μές, χοροεσπερίδες και ό,τι άλλο μέσο κρίνει το
Διοικητικό Συμβούλιο.
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

• Κων. I. Αποστολάκης
0 Μιχ. Θ. Βελουδάκης
® Αντών. I. Βεργαδής
® Μυρ. I. Βεργαδής
0 Θεοφ. Ν. Γρηγοράκης
0 Μυρ. X. Γιαννακάκης
• Νικ. Α. Ζειάκης
® Γιώρ. Μ. Καράλης
0 Χαριλ. I. Κανδυλάκης
° Κων. Ν. Κοτζανάκης

® Ιωαν. Ν. Κοτζανάκης
0 Ιωαν. Α. Κουτσαντάκης
0 Κ. Εμμ. Λαγουδάκης
0 Αρ. Ν. Μιχελακάκης
0 Νικ. I. Νοδαράκης
0 Μ. Φ. Παπαδάκης
0 Ευαγ. Ε. Περικλάκης
0 Μιχ. Α. Περογιαννάκης
0 Πετρ. Π. Πετρουλάκης
0 Μ. Σ. Σαββάκης
0 Κοσμάς Ηλ. Φωτάκης
Νομίζουμε ότι αξίζει τ· ' κόπο να κάνουμε μια αναδρομή στα παλιά και να >ύμε τα πρώτα βήματα του

Αναδημοσιεύεται από το προηγούμενο τεύχος
Θέλουμε απ' αυτή τη στήλη να ευχαριστήσουμε ό
λους όσους δείχνουν με κάθε τρόπο το ενδιαφέρον
τους, μας βοηθούν και στηρίζουν ηθικά και υλικά την
εκδοτική προσπάθεια του Συλλόγου.
Όπως είναι γνωστό το περιοδικό μας διανέμεται
δωρεάν και στηρίζεται στις φιλικές οικονομικές ενι
σχύσεις αναγνωστών και φίλων.
Από όλους πάντως - και όπως πάντα - περιμένουμε
γνώμες, υποδείξεις, συνεργασίες, επιστολές και κά
θε είδους οικογενειακές και επαγγελματικές δημο
σιεύσεις. Το περιοδικό μας δεν έχει μόνιμους
συντάκτες.
Όμως θα θέλαμε να γράφεται απ' όλους τους Αγιο22

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Θ. Βελουδάκης
Μύρος X. Γιαννακάκης
Γεώργιος Μ. Καράλης
Χαρίλαος I. Κανδυλάκης
Μανούσος Φ. Παπαδάκης
Α! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μιχάλης Κ. Χριστοφάκης Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Μαμαλάκης Ταμίας
Ζαχαρίας Καψαλάκης Μέλος
Ο Σύλλογός μας ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ εύχεται στο Σύλλο
γο των Μελάμπων ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ με την ευκαι
ρία της εορτής των 25 χρόνων από την ίδρυσή του
κάθε επιτυχία και πρόοδο στους στόχους του.
γαληνιώτες και φίλους, τότε μόνο θα είναι πάντα ζων
τανό και ενδιαφέρον και θα αποτελέσει ένα βήμα
διαλόγου και έκφρασης ιδεών. Το παράπονό μας εί
ναι ότι ενώ υπάρχουν αντιρρήσεις, ενώ εκφράζονται
διαφορετικές απόψεις, αυτές δεν φτάνουν για δημο
σίευση στο περιοδικό μας.
Ο καθένας που έχει διαφορετική γνώμη αρκείται να
τη συζητά στο καφενείο, να τη σχολιάζει με την πα
ρέα του ή να την κουβεντιάζει απλά μέσα στο σπίτι
του.
Ελπίζουμε πάντως, από δω και πέρα το περιοδικό
μας ν' αποτελέσει αφορμή γόνιμου και εποικοδομητι
κού διαλόγου γύρω από τα πολυποίκιλα προβλήματά
μας.

m m m m παπαγιαννακηε
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καινούργιο τα λέντο ζω γραφικής
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Ο Μανώλης Παπαγιαννάκης γεννήθηκε στην αθήνα το 1961 από Κρητικούς γονείς. Από Μαθητής του
Δημοτικού σχολείου είχε το ταλέντο να ζωγραφίζει και
ξεχώριζε από τα άλλα παιδιά.
Στο Γυμνάσιο και Λύκειο κατάλαβε ότι είχε την ικα
νότητα και να αγιογραφεί πράγμα που έκανε εντύπω
ση στους Καθηγητές του για το ταλέντο του να
ζωγραφίζει και να αγιογραφεί.
Το 1980 πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις στην Ανωτάτη Σχολή καλών Τεχνών Ε.Μ.Π.
Παρακολούθησε τα εργαστήρια με επιτυχία χωρίς
να χάσει κανένα χρόνο και είχε στη ζωγραφικήκαθηγητή τον κύριο Μώραλη και στην αγιογραφία τον κύ
ριο Ξυνόπουλο.
Μετά την αποπεράτωση των Σπουδών του κατετάγη στην Αεροπορία για την θητεία του όπου έλαβε ε
παινούν για την συμμετοχή του στις Καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις της Αεροπορίας.
Για πρώτη φορά έλαβε μέρος σε ομαδική έκθεση τον
Μάρτιο 1988 με άριστη επιτυχία, στην γκαλερί EL
GRECO. Επίσης κατόπιν παρακλήσεως του Γενικού Ε
πιτελείου Αεροπορίας, ο Μανώλης έκανε άλλη μία έκ
θεση ζωγραφικής με Αεροπορικά έργα για τις
εορταστικές εκδηλώσεις του Προστάτη της Αεροπο
ρίας Μιχαήλ Αρχαγγέλου στις 8-11-1988 και για 15 μέ
ρες στα γρ α φ εία της Αεροπ ορίας γω νία
Πανεπιστημίου και Αμερικής.
Στη φωτογραφία που βλέπουμε ο Μανώλης Παπαγιαννάκης ποζάρει μπροστά από ορισμένα έργα στην
πρώτη έκθεσή του.
Ό σοι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι και συγγενείς επισκέφθηκαν και τη μία και την άλλη έκθεση θαύμα
σαν από κοντά τα ωραία έργα του και όλοι
εντυπωσιάσθηκαν για το ταλέντο του Μανώλη.
Ένας φίλος

Οι Κινέζοι λένε ότι όσο αξίζει μια φωτογραφία δεν α
ξίζουν χίλιες λέξεις.
Την φωτογραφία που βλέπουμε την έστειλε στο πε
ριοδικό για να δημοσιευθεί η Πλούσια Βογιατζάκη.
Είναι βγαλμένη την ημέρα της πρωτοχρονιάς του
1950 στην ταράτσα του Κοσμά Λινοξυλάκη.
Στην παρέα είναι όρθιοι: Γιώργης Σφακιανάκης.
Γιάννης Παπαδογιάννης, Στέφανος Νικηφοράκης, Χα
ράλαμπος Μπαγιαρτάκης, Αρίστος Φραγκάκης, Νίκος
Τυροκομάκης (Αλμπάτης), Μανώλης Νοδαράκης, όρ
θιες κοπελιές τότε Πλούσια Λινοξυλάκη - Βογιατζάκη.
Αλκμήνη Βασιλάκη - Τσακίρη, δεύτερη σειρά Δημήτρης
Γιασαφάκης, Μαρία Λινοξυλάκη - Σιμιδγαλά μόλις που
φαίνεται το κεφάλι της, Λύρα Μιχάλης Μπαγουράκης,
Μαντολίνο Δήμος Λινοξυλάκης, Κατίνα Λινοξυλάκη.
πρώτη σειρά Γιώργης Βεργαδής με ανοικτό το στόμα,
ο διπλανός του που καπνίζει δεν τον γνωρίζουμε, κα
θιστάς Γιάννης Κανδυλάκης και η Βαγγέλιό Λινοξυλάκη - Σπυριδάκη και Κλεάνθη Βουλγαράκη Μηναδάκη αγκαλιασμένες. Στην παρέα ήταν και άλ
λοι Αγιογαληνιώτες που δεν φωτογραφήθηκαν.
Σκοπός μας για την δημοσίευση παλαιών φωτογρα
φιών είναι να θυμούνται οι παληοί (όσοι ζουν ακόμη)
τις ωραίες εκείνες μέρες που πέρασαν και έζησαν α
γαπημένοι και ενωμένοι στις δουλιές στις παρέες στα
γλέντια αλλά και για να μαθαίνουν οι νεώτεροι για τη
ζωή των παπουδογιαγιάδων τους. Μην ξεχνάτε λοι
πόν να στέλνετε παλαιές φωτογραφίες για την έκδο
ση του περιοδικού.

ΕΥΧΑΡΙ ΣΤΗΡΙ Ο

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ό λ ο υ ς ό σ ο ι σ υ μ μ ε ρ ίσ τη κ α ν το π ένθ ο ς μ α ς κ α ι
μ α ς σ υ λ λ υ π ή θ η κ α ν για το θ ά ν α το τη ς αγα π ημ ένη ς
μ α ς σ υ ζύ γ ο υ Μ η τέρ α ς κ α ι γ ια γ ιά ς
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ
το υ ς ε υ χ α ρ ισ το ύ μ ε θ ε ρ μ ό τα τα ο σ ύ ζυ γ ο ς Μ ανώ 
λ η ς τα π α ιδ ιά κ α ι εγγό νια .

Παρακαλούμε τα μέλη να ενημερώνουν εγκαίρως τον
σύλλογο για κάθε αλλαγή της διευθύνσεώς τους.
Εάν κάποιος από τους συμπολίτες μας δεν παίρνει
το περιοδικό ας μας ειδοποιήσει να του το στείλουμε
δωρεάν.
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θεομηνία οτην Αγία Γαλήνη
Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ ΣΤΗ Ν T O P M 1 I
Κ Α Ι ΣΕ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α

ΘΕΟΜΗΝΙΑ τη νύχτα του Σαββάτου (10-12-1988) στην
Αγία Γαλήνη. Αέρας, τρικυμία, θαλασοταραχή, δη
μιούργησαν ένα σκηνικό που οι παλιοί Αγιογαληνιώτες «μόνο τη χρονιά που βούλιαξε το ΗΡΑΚΛΕΙΟ»
θυμούνται...
Η θάλασσα φούσκωσε, τα κύματα έβγαλαν σωρούς
τις πέτρες και τα βότσαλα στην παραλία, και ο αέρας
δεν άφηνε τους καραβοκύρηδες, όχι τα καΐκια τους να
προφυλάξουν αλλά ούτε από τα σπίτια τους να βγούν.
Το μέγεθος της καταστροφής φάνηκε τα ξημε
ρώματα.
Δύο καταστήματα, του προέδρου κ. Γιώργη Κοτζανάκη, και του κ. Γιάννη Ζαχαριουδάκη έχουν υποστεί
τις μεγαλύτερες ζημιές απ’ όλα τ’ άλλα.
Τρία καΐκια επίσης ρούφηξε η θάλασσα από τα οποία
μόνο το ένα είχε βρεθεί μέχρι χθές (12-12-88)
Συγκεκριμένα:
Στην Αγία Γαλήνη τα κύματα ρούφηξαν τα α
λιευτικά:

• «ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.» ιδιοκτησίας του Εμμ. Χατζηδοσπυριδάκη από το Τυμπάκι. Αυτό είναι και το μοναδικό που
κατάφεραν οι Αγιογαληνιώτες να βγάλουν από τη θά
λασσα κατεστραμμένο όμως.
©«ΤΟΛΜΗΡΟΣ» ιδιοκτησίας του Σήφη Φασομυτάκη κα
τοίκου Τυμπακίου.
Ά λλα τρία αλιευτικά σκάφη κατάπιε η θάλασσα
στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου. Είναι τα σκάφη:
• «ΑΝΝΑ» ιδιοκτησίας του κ. Μιχ. Στυλιανάκη.
• «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ» ιδιοκτησίας του Πολ. Μηλολιδάκη.
• «ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ» ιδιοκτησίας των Α. Σβιρινάκη, Εμμ. Σοφουλάκη και Κ. Κυδωνάκη.
Αυτά που διαβάσατε για τη θεομηνία στο χωριό μας
και τις φωτογραφίες που βλέπετε δημοσίεύθηκαν στην
Εφημερίδα «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» που εκδίδεται στο
Ρέθεμνο από τον Γιάννη Χαλκιαδάκη.
Το δημοσιεύουμε στο Περιοδικό για την Ιστορία
Κ.Κ.Λ.

ΒουΑευτικές Εκλογές ■Ευρωεκλογές

Βουλγαράκης του Απόστολου από τις Μέλαμπες εξελέγη Βουλευτής στην Α ’ περιφέρεια Αθηνών και μά
λιστα ήλθε τρίτος κατά σειρά επιτυχίας. Ο Γεώργιος
Βουλγαράκης πριν από τις εκλογές ήτο πρόεδρος της
Νεολαίας ΟΝΝΕΔ της Νέας Δημοκρατίας. Οι ψήφοι
στο χωριό μας κατανεμήθησαν ως εξής: ΠΑΣΟΚ 176.
Ν.Δ. 151 καί Συνασπισμός Αριστεράς και προόδου 46.
Από τις εκλογές αυτές δεν προέκυψε αυτοδύναμη
Κυβέρνηση κι έτσι επαναλήφθησαν οι βουλευτικές ε
κλογές στις 5 Νοέμβρη.
Οι ψήφοι του χωριού μας κατενεμήθησαν στα τρία
μεγάλα κόμματα ως εξής:
Νέα Δημοκρατία 158 ΠΑΣΟΚ 196 και Συνασπισμός
της Αριστερός και Προόδου 43.

Βουλευτικές εκλογές και Ευρωεκλογές όπως γνω
ρίζουμε έγιναν στι 18 Ιουνίου.
Στις εκλογές αυτές πήραν μέρος ως υποψήφιοι οι
εξής χωριανοί μας:
1) Ο Ιατρός Γεώργιος Κ. Κουβίδης (το γένος Ευαγ
γελίας Δ. Βασιλάκη) ως αρχηγός νέου κόμματος - ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ2) Η Αντιγόνη Στ. Τόκκα (το γένος Μιχαήλ I. Βασιλάκη) ήτο υποψήφια στην Α' εκλογική περιφέρεια Α
θηνών και στην Ευρωβουλή στο νέο κόμμα του Αντώνη
Τρίτση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ και
3) Ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος
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(επιμ. Κώστα K. Λινοξυλάκη)
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
Η κ. Φρόσω Ευαγ. Βογιατζάκη γέννησε στην Αθήνα τον
Ιούνιο (1988) και έκανε τη δεύερη κόρη.
Η κ. Θεοδοσία Δεμερτζή (20 γένος Δημητρίου Βογιατζάκη γέννησε στήν Αλεξανδρούπολη τόν Σ/βριο (1988) και έ
κανε το πρώτο της παιδί κόρη.
Τ' Η Πόπη Εμμαν. Μαμαλάκη (το γένος Εμ. Γιαμαλάκη) γέν
νησε στην Αθήνα και έκανε το πρώτο της παιδί αγοράκι.
Η Ελένη γυναίκα του Χάρη Μύρ. Γιαννακάκη γέννησε
στην Αθήνα και έκανε το πρώτο της παιδί αγοράκι.
Η Αννα γυναίκα του Μηνά Γ. Μηναδάκη γέννησε στην
Αθήνα κοριτσάκι (το δεύτερο)
“ Η Πολΐνα σύζ. Μανώλη Παπαδογιάννη γέννησε στην Α
θήνα κοριτσάκι.
Γ Η Αλεξία σύζ. Γιώργ. Τρουλινού γέννησε στην Αθήνα
τον Μάη 1989 και έκανε την κόρη.
Γ Η Μαρία σύζ. Νικολ. Σιάννη (κόρη του Σπύρου Ζαχαριουδάκη) γέννησε στήν Αθήνα αγοράκι.
Ευχόμεθα σ’ όλους να τους ζήσουν τα νεογέννητα
παιδάκια.

Ο Μανώλης Μιχ. Παπαδογιάννης έκανε το γάμο του στην
Αθήνα στις 6 Νοέμβρη 1988 με την Πολίνα Ακτίπη.
Η Μανωλία Εμ. Παπαδογιάννη έκανε το γάμο της στην Α
θήνα τον Σ/βριο 1988 με τον Θανάση Κουτσοθανάση.
Η Ιωάννα Αντ. Καρατζή (το γένος Μαρίας Ευστρ. Τρουλινού πανδρεύτηκε στην Αθήνα στις 4-2-89 με τον Θρασύβου
λο Μπάγιο.
' Η Βασιλεία Ηλ. Παπαδογιάννη πανδρεύτηκε στην Αθή
να στις 25-2-89 με τον Αντώνη Θανέλη.
: Η Καίτη Δήμ. Λινοξυλάκη πανδρεύτηκε στα Μάλια Η
ρακλείου Κρήτης στις 18-11-89 με τον Δαβίδ Ζαχαριάδη.
: Η Ευδοκία Σιμ. Σιμιγδαλά (το γένος Μαρίκας Λινοξυλάκη) πανδρεύτηκε στην Αθήνα με τον καινούργιο χρόνο (1-1-90)
με τον Γιάννη Χαρδαλούπα.
Στους νιόπαντρους ευχόμεθα να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ:
" Ο φίλος και χωριανός μας, Μανώλης Μιχ. Αποστολάκης από πρόεδρος Εφετών προήχθη σε Αεροπαγίτη, τον συγ
χαίρουμε θερμά και του ευχόμεθα πάντα επιτυχίες προωπικές
και υπηρεσιακές.
Ο Λοχαγός Μανώλης Κωσ. Μαμαλάκης προήχθη στο βαθ
μό του Ταγματάρχου ευχόμεθα και εις ανώτερα.
Ο Μύρος Εμμ. Παπαδογιάννης προήχθη στο βαθμό του Αρχιφύλακα στην Αστυνομία. Και εις ανώτερα.
Ο Ευτύχιος Χριστοφάκης προήχθη στο βαθμό του Αστυ
νόμου Α' τον Μάϊο 1989. Και εις ανώτερα.

ΒΑΦΤΙΣΙΑ:
Γ Ο Βαγγέλης και η Φρόσω Βογιατζάκη βάφτισαν την κό
ρη τους στη Αθήνα (τον Ιούνιο 89) και της έδωσαν το όνομα
Δήμητρα.
Γ Ο Παναγιώτης και η Θεοδοσία Δεμερτζή βάφτισαν την
κόρη τους στην Αλεξανδρούπολη (τον Μάη 1989) και της έ
δωσαν το όνομα Ευαγγελία.
Γ! Ο Μιχάλης και η Νίκη Βεργαδή βάφτισαν στην Αθήνα
την κόρη τους και την ονόμασαν Παρασκευούλα.
Γ Ο Μηνάς και η Άννα Μηναδάκη βάφτισαν στην Αθήνα
την κόρη τους (τον Μάη 1989) και την ονόμασαν Ελπινίκη.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ:
Ο Μιχάλης Γεωργ. Μαρκάκης Καθηγητής τεχνικών Λυ
κείων μετετέθη από το Τεχνικό Λύκειο Ρεθύμνης σε τεχνικό
Λύκειο Αθήνας Σ/βριο 1988.
Ο Αστυφύλακας Χρήστος Εμμ. Χριστοφάκης μετετέθη από
τη Γεν. Ασφάλεια Αθηνών στο Αστυνομικό τμήμα Τροχαίας
Ρεθύμνης (Σ/βριος 1989)
Η Αστυφύλακας Χριστίνα σύζ. Χρ. Χριστοφάκη μετετέθη
από Αστυνομικό τμήμα Αθηνών στό τμήμα Ασφαλείας Ρεθύμνου (Σ/βριο 1989)

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ:
r Η Μανωλία Ηλ. Παπαδογιάννη αρραβωνιάστηκε στην
Αθήνα με τον Παναγιώτη Κάνδηλα.
Η Μαρία Εμ. Μαρκομανώλη (το γένος Ηλέκτρας Εμ. Μη
ναδάκη) αρραβωνιάστικε με τον Στέλιο Μπαγουράκη.
□ Η Στυλιανή Μίχα Βεργαδή στις 23 του περασμένου 0κτώβρη αρραβωνιάστικε στην Αθήνα με τον Βενέρη Αλέ
ξανδρο.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Η Ιωάννα Ιωαννίδου διορίσθηκε ως Καθηγήτρια Αγγλικής
Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνης (Σ/βριο) 1988)
Ο Καθηγητής Βαγγέλης Νικ. Σπιθάκης (το γένος Φωτεινής
Χαρ. Γιαννακάκη) διορίσθηκε στά τεχνικά Λύκεια Χίου στη
καινούργια σχολική περίοδο 1989.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (ΕΤΟΣ 1988):
ΓΑΛΛΟΙ:
Γ Η Βάνα Σταμ. Παπουτσάκη Ιατρός το γένος Μαρία Α
ρια. Νικηφοράκη) έκανε το γάμο της στην Αθήνα, με το Νίκο
Κασιμάτη από τα Κήθυρα Επίκουρο καθηγητή Πανεπιστημίου
Πατρών, στις 11-6-1988.

Ο Γιάννης Ζαχαρ. Καψαλάκης κατόπιν εξετάσεων πέ
τυχε στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιταλίας.
Ο Ανδρέας Στυλ. Ψαρουδάκης (το γένος Πόπης Μαν.
Παπαδάκη) πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Πάτρας ως Ηλεκτρο
λόγος Μηχανικός.
Ο Γιώργος Ευστ. Κοσσιώνης (το γένος Μαρίκας Ευαγ.
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Παπαδογιάννη) κατόπιν εξετάσεων πέτυχε στην Ιατρική Σχο
λή Πανεπιστημίου Ιταλίας.
Η Μαρία Μαν. Μαρκομανώλη (το γένος Ηλέκτρας Εμ.
Μηναδάκη) πέτυχε στη Χημεία του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Χρυσούλα Εμ. Γιαννακάκη (το γένος Καλλιόπης Γεωρ. Φωτάκη) πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Νομική σχο
λή τμήμα οικονομικό

γου της ΜΑΝΩΛΗ προσέφερε το ποσό των Έ ξι χιλιά
δων (6.000) δραχμών για την ενίσχυση του Συλλόγου.
* Η Αναστασία συζ. Μι. Παπαδογιάννη προσέφερε
στο Σύλλογο το ποσό των Πέντε χιλιάδων (5.000) δραχ
μών για ενίσχυση εις μνήμη των γονιών της Μιχάλη
και Διαμάντως Σπυριδάκη και του αδελφού της
Μανώλη.

E im 1 9 8 9
Σ’ αυτή τη σχολική περίοδο μπήκαν στο Πανεπιστήμιο 1)
Η Ελπίδα Κωσ. Λαμπάκη (το γένος Ελευθερίας Ν. Παπαδάκη) στη Γαλλική φιλολογία στην Αθήνα. 2) Η Διαμάντω Αντ.
Μπαγουράκη στη φιλοσοφική σχολή στο Ρέθυμνο. 3) Η Τα
τιάνα Κώστα Λινοξυλάκη στην Αγγλική φιλολογία στην Θεσ
σαλονίκη.

ΝΕΟ! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ:
Ο Μανώλης Αριστ. Χριστέας (το γένος Άννας Εμ. Νοδαράκη). Έλαβε πτυχίο από την Ανωτάτη Εμπορική Σχολή το
1987. Συγχαρητήρια.
Ο Κυριάκος Αριστ. Χριστέας (το γένος Άννας Εμ. Νοδαράκη) πήρε το πτυχιό του από Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο
της Ουάσιγκτον στα Κομπιούτερ το χρόνο που μας πέρασε
(1988). Συγχαρητήρια.
Ο Νίκος Ζ. Μαυρογιάννης (το γένος Ευαγγελία Ν. Βασιλάκη) έλαβε το πτυχίο του ως Καθηγητής Μαθηματικών από
το Πανεπιστήμιο Ηρακλείου Κρήτης τον περασμένο χρόνο
1988. Συγχαρητήρια.
Η Παγώνα Γεωρ. Παπαδογιάννη έλαβε (Ιούνιο 1989) το
πτυχίο της από την οδοντοιατρική Σχολή Αθηνών. Συγχα
ρητήρια.
Η Ευαγγελία Αγγ. Καρτάλου έλαβε (Ιούνιο 1989) το πτυ
χίο της από την Παιδαγωγική Ακαδημία Πατρών. Συγχα
ρητήρια.
Ο Γιώργης Ιωαν. Σταματάκης τον περασμένο χρόνο 1988
έλαβε το πτυχίο του ως καθηγητής Μαθηματικών από το Πα
νεπιστήμιο Πάτρας. Συγχαρητήρια.
Η Μαρία Ιωαν. Βασιλάκη τον Σ/βριο 1988 τέλειωσε τη
φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνης και πήρε το πτυχίο της. Συγχα
ρητήρια.
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* Στη μνήμη της πολυαγαπημένης συζύγου, Μητέ
ρας και Γιαγιάς ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ MIX. ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗ προσέφεραν το ποσό των Δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000)
στο Σύλλογό μας για την ενίσχυσή του, ο σύζυγός της
Μιχάλης, τα παιδιά της Αντώνης, Μαρία Τρουλινού,
Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Κατίνα Μπαγιαρτάκη, Πόπη
Αλεβιζάκη και εγγόνια.
* Ο Μανώλης Πατεράκης εις μνήμη της συζύγου του
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΣ προσέφερε το ποσό των τριών χι
λιάδων (3.000) δραχμών για την ενίσχυση του
Συλλόγου.
* Η Ευαγγελία Μ. Σπυριδάκη εις μνήμη του Συζύ
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* Η Ευτυχία Βεργαδή εις μνήμη του συζύγου της ΓΕ
ΩΡΓΙΟΥ προσέφερε το ποσό των χιλίων (1.000) δραχ
μών για την ενίσχυση του Συλλόγου.
* Η Αγαπούλα Βελουδάκη εις μνήμη του Πατέρα της
ΣΤΡΑΤΗ προσέφερε το ποσό των πέντε (5.000) χιλιά
δων για την ενίσχυση του Συλλόγου.
* Ο Νίκος Εμμ. Νοδαράκης προσέφερε το ποσό των
πέντε (5.000) χιλιάδων δραχμών για την ενίσχυση του
Συλλόγου μας εις μνήμη του αδελφού του Γιάννη Νοδαράκη.
Ο Γιάννης Νοδαράκης από το 1971 έως το 1979 προ
σέφερε τις υπηρεσίες - με αγάπη και ζήλο - στο Σύλ
λογό μας ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ σαν Γενικός Γραμματέας,
ειδικός Γραμματέας και σύμβουλος, όπου το 1979 πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή, αφήνοντας έ
τσι ένα μεγάλο κενό τόσο στο Σύλλογο όσο και σ’
ολόκληρη την παροικία των Αγιογαλληνιωτών στην Α
θήνα. Ό σοι τον γνώρισαν δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ.
* Μία πολύ γενναιόδωρη καί από καρδιάς χειρονο
μία του Φραγκίσκου Γιασαφάκη προς το Σύλλογο Α
γίας Γαλήνης μας έδωσε εξαιρετική συγκίνηση και για
το λόγο που προσφέρθηκε. Στη μνήμη του αξέχαστου
φίλου μας και πατέρα του ο Φραγκίσκος προσέφερε
το ποσόν των εκατό χιλιάδων 100.000 δρχ. για τις α
νάγκες του Συλλόγου.
Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Κάποιες φορές, μπρο
στά σε τέτοιες χειρονομίες τα λόγια περιττεύουν.
* Η Μανωλία Ιωαν. Πετρακάκη εις μνήμη του αδελ
φού της ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ προσέφερε το ποσό των
Πέντε χιλιάδων (5.000 δραχμών για την ενίσχυση του
Συλλόγου.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ:
* Στις 21-6-1988 στην Αθήνα έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 78 χρόνων η ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ σύζ. ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ.
Η Παρασκευούλα από το έτος 1968 και για πολλά
χρόνια έκανε τις καλοκαιρινές διακοπές τηης μιαζί με
τον άνδρα της στο χωριό μας γΓ αυτό δέθηκε με τους
ανθρώπους και τον τόπο και δεν έπαψε ποτέ νάναι λά
τρης και νοσταλγός της ζωής του μικρού αυτού χω
ριού μας.
Πέρα όμως απ' όλα αυτά υπήρξε άνθρωπος με ευ
γενικά αισθήματα, υψηλά ιδανικά και αξιόλογα προ

τερήματα. Στην κηδεία της παραυρέθηκαν πολλοί
γνωστοί φίλοι και συγγενείς. Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά της.
* Στις 23 Νοέμβρη στην Αθήνα έφυγε για πάντα από
τη ζωή σε ηλικία 84 χρόνων ο ιατρός ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑΣΑΦΑΚΗΣ. Στην κηδεία του παραβρέθηκαν πολλοί
γνωστοί φίλοι και συγγενείς και τον συνόδεψαν στην
τελευταία του κατοικία. Θερμά συλλυπητήρια στην οι
κογένεια του, περισσότερα θα διαβάσετε σ’ άλλη
στήλη.
* Η θλιβερή είδηση από τη μακρυνή Αμερική το
Δ/βριο του 1988.
Ο Μανώλης Ν. Τζίτζικας εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Αμερική πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 46
χρόνων από καρδιακή προσβολή. Στην οικογένειά του
και στις αδελφές του στην Αγία Γαλήνη εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια. Περισσότερα σε άλλη
στήλη.
* Στις 16-1-1989 μετά από πολύμηνη αρρώστεια πέ
θανε στο Ηράκλειο σε ηλικία 72 χρόνων ο Στρατής
Θεμ. Βελουδάκης. Η κηδεία του έγινε στην Αγία Γα
λήνη και παραβρέθηκε πλήθος κόσμου από συγγενείς
φίλους και χωριανούς. Θερμά συλληπητήρια στην οικογένειά του.
Περισσότερα θα διαβάσετε σε άλλη στήλη.
* Σε ηλικία 44 χρόνων η Ρένα σύζ. Κώστα Βελουδάκη πέθανε στην Αθήνα μετά από μακροχρόνια αρρώ
στια. Στην Εφημερίδα Φωνή Μελαμπιανών ο Μιχάλης
Μιχ. Βεργαδής από τις Μέλαμπες έγραψε για τη Ρέ
να τα εξής:
ΡΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ - ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ.
Ύστερα απο σκληρή πάλη με τον καρκίνο, έχασε τε
λικά τη μάχη η Ρένα Χριστοφάκη - Βελουδάκη και στις
21 του Μάρτη άφησε τον κόσμο σε ηλικία μόλις 44 χρό
νων. Είχε γεννηθεί το έτος 1945 και ήταν η δεύτερη
κόρη του μακαρίτη Παπά-Χρήστου.
Παντρεμένη με τον αγαπητότατο ΚΩΣΤΑ Θεμ. ΒΕΑΟΥΔΑΚΗ από την Αγία Γαλήνη είχε φτιάξει μαζί του
μια υποδειγματική οικογένεια που όμως δεν είχε την
τύχη να την χαρεί. Την κόρη της ΕΛΕΝΗ φοιτήτρια στο
Πανεπιστήμιο, δεν πρόλαβε να τη στολίσει νυφούλα
και τον γιό της ΘΕΜΗ που μόλις τέλειωσε το Λύκειο,
δεν θα τον γνωρίσει σαν φοιτητή. Είχε μπροστά της
τόση ζωή κι είχε να ζήσει τόσες χαρές κι όμως έφυγε.
Και να σκεφτεί κανείς ότι ζει ακόμα η γιαγιά της η δασκάλισσα. Τι να πείς, τα λόγια σ’ αυτή την περίπτωση
είναι φτωχά για ν' αποδώσουν την πρααγματικότητα.
Εμείς από την πλευρά μας σαν Σύλλογος Αγία Γα
λήνη εκφράζουμε στην οικογένειά της τα θερμά μας
συλλυπητήρια.
* Ο Μιχάλης Ιωαν. Καράλης φοιτητής Αρχιτεκτονι
κής ηλικίας 21 χρόνων χάθηκε σε τροχαίο ατύχημα
στις 31-10-89 στην Αθήνα.
Την κηδεία του που έγινε στο Α' νεκροταφείο Αθη

νών παρηκολούθησε πλήθος κόσμου από συγγνείς
γνωστούς και φίλους.
Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα θερμά μας συλ
λυπητήρια.
* Με τον καινούργιο χρόνο (1-1-1990) πέθανε σε η
λικία 78 χρόνων στην Αγία Γαλήνη η Μαρία σύζ. Νικ.
Τσουτσουδάκη. Η Τσουτσούδενα ήταν υπόδειγμα κα
λής συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και καλής νοικοκυράς
και η καρδιά της ήταν γεμάτη με αισθήματα χριστια
νικής αγάπης και καλοσύνης.
Στην οικογένειά της εκφράζουμε τα θερμά μας συλ
λυπητήρια.
* Στις 24 του περασμένου Νοέμβρη, ο χωριανός μας
Ιατρός Ηλίας Κανδηλάκης εγκατεστημένος από πολ
λά χρόνια στα Γιαννιτσά Πέλλης, έφυγε για πάντα από
τη ζωή σε ηλικία 85 χρόνων.
Η κηδεία του έγινε στα Γιαννιτσά.
Στην οικογένειά του εκφράζουμε θερμά συλλυπη
τήρια. Περισσότερα σε άλλη στήλη.
* Στις 11 του περασμένου Δεκέμβρη ο χωριανός μας
Νίκος Ιωαν. Πετρακάκης έφυγε για πάντα από τη ζωή
μετά από πολύμηνη αρρώστια σε ηλικία 71 χρόνων.
Η κηδεία του έγινε στο Κερατσίνι Πειραιώς παρου
σία πολλών συγγενών και φίλων του.
Ας είναι ελαφρό το χώμα που τον σκέπασε.
Στην οικογένειά του εκφράζουμε θερμά συλλυ
πητήρια.
* Βαθειά θλίψη προκάλεσε στους Αγιογαληνιώτες
ο ξαφνικός θάνατος εδώ στην Αθήνα του μόλις 10 χρό
νων Χρήστου - στις 27 του Δεκέμβρη - υιού του Γεωρ
γίου και Ρένας Μοσχονά εγγονού του Χρήστου Κ.
Χριστοφάκη. Για τον απροσδόκητο θάνατο του μικρού
Χρήστου εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια.

mo κατάστημα
Ο Χαράλαμπος Σάλιών γιος του Ανδρέα και της Μαργαρί
τας άνοιξε πρατήριο υγρών καυσίμων και λιπαντικών (Βεν
ζινάδικο) Ε.Κ.Ο. στον Κορυδαλλό και στη γωνία των δρόμων
Δερβενακίων και Πέλας Καραγιάννη. Ας το γνωρίζουν χω
ριανοί και φίλοι ιδιαίτερα όσοι μένουν σ' εκείνη την περιο
χή. θα εξυπηρετηθούν αμέσως είτε από τον Μπαμπά είτε από
τον γιό.
Ευχόμεθα καλές δουλιές.
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ΓΑΜΟΙ:
Εμμανουήλ Χαραλ. Αλεξανδράκης και η Κωνσ/να Ευστ.
Ανανέρη έκαναν το γάμο τους (1988).
Νικόλαος Εμμ. Λεκάκης και η Αναστασία Γεωρ. Σφακιανάκη έκαναν το γάμο τους (1988).
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Γιάννης Εμ. Ζεάκης και η Αγγελική Μιχ. Λουκάκη έκα
ναν το γάμο τους (1989).

ΘΑΝΑΤΟΙ:
* Η Ευαγγελία Νικ. Τζίτζικα πέθανε στην Αγία Γαλήνη
(1988).
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* Ο Γεώργιος Μιχ. Σφακιανάκης πέθανε στην Αγία Γαλή
νη (1988).
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* Ο Γεώργιος Μύρ. Τυροκομάκης πέθανε στην Αγία Γαλή
νη (1988).
I-

Τα κοινωνικά αυτά της Αγίας Γαλήνης που σας παραθέτου
με δεν μπορέσαμε δυστυχώς παρά τις επανειλημμένες μας
αιτήσεις προς την Κοινότητα να τα έχουμε ενωρίτερα και λε
πτομερέστερα, γΓ αυτό παρακαλέσαμε την Ευαγγελία Αγ.
Καρτάλου που βρισκόταν στο χωρίο να μας τα στείλει συνο
πτικά την οποία και ευχαριστούμε. Φυσικά ελπίζουμε πάντα
σε αναθεώρηση της στάσης της Κοινότητας προκειμένου να
ενημερώνονται δια του Περιοδικού μας όλοι οι χωριανοί μέ
σα και έξω από την Ελλάδα.
Το ενδιαφέρον των χωριανών μας άλλα και άλλων φίλων
του χωριού είναι πάντα ζωηρό για ότι συμβαίνει στο χωριό
μας και σην περιοχή γενικότερα και νομίζουμε ότι πρέπει ν’
ανταποκριθούμε όλοι και οι Σύλλογοι ακόμα περισσότερο.

ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ ΣΤΟ ΡΕ©¥ΜΝΟ
Στις 3 Δεκέμβρη 1989 το Φέρρυ-Μπωτ Αρκάδι έκα
νε το παρθενικό του ταξίδι Πειραιάς - Ρέθυμνο.
Για τους Ρεθυμνιώτες η σύνδεση Πειραιά Ρέθυμνο
με φέρρυ μπωτ ήταν το όνειρο της ζωής τους.
Η ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
είναι εταιρεία Λαϊκής Βάσης που ιδρύθηκε στο Ρέθυ
μνο από μετόχους Ρεθυμνιώτες που μένουν στην Κρή
τη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πάρα πολλοί
Αγιογαληνιώτες αγόρασαν μετοχές απ’ αυτήν την Ε
ταιρεία, στο Διοιητικό δε Συμβούλιο της είναι μέλος
ο χωριανός μας οδοντίατρος Γιώργης Μιχ. Νικηφοράκης.
Είναι υπερπολυτέλειας όπως δήλωσαν εκείνοι που
ταξίδεψαν, άψογη καθαριότητα και οι περισσότερες
τουριστικές καμπίνες είναι δίκλινες, με μεταφορική ι
κανότητα επιβατών 1.500 άτομα, 60 φορτηγά και 120
επιβατηγό αυτοκίνητα.
Ευχόμεθα καλές δουλιές και καλοτάξιδο.

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Μια ιδιαίτερη ομορφιά έχουν πάντα οι εκδηλώσεις
του Συλλόγου Αγίας Γαλήνης. Στην ιδιόκτητη αίθουσά τους, στην Πλατεία Κουμουνδούρου, οι Α γιογαλη
νιώτες έκοψαν και φέτος την πίττα τους, είχαν φέρει
και φαγητά από τα σπίτια τους και το γλέντησαν για
καλά την Κυριακή 15 του Γενάρη, όπως φαίνεται και
στην φωτογραφία. Από αριστερά: Μιχάλης Βεργάδης
(λαούτο), Γιώργης Μπαγουράκης (λύρα), Νίκος Παπαδγιάννης, Χρήστος Μηναδάκης (μαντολίνο), Ηλίας Μαρκάκης, Ηλέκτρα Μιχελιδάκη (πρόεδρος), Χρήστος
Χριστοφάκης, Κώστας Αινοξυλάκης (σύμβουλος), Πο
λύδωρος Καράλης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Όπως όλοι γνωρίζετε το περιοδικό μας έχει σκοπό να ενη
μερώνει τα μέλη του γύρω από δέματα που αφορούν το χω
ριό. τους χωριανούς και τους φίλους του χωριού. Στα πλαίσια
λοιπόν αυτά μπορεί κάδε μέλος του συλλόγου μας να στέλνει
οποιαδήποτε ανακοίνωση δέλει να δημοσιευδεί μέσα στο πε
ριοδικό μας υπό μορφή ενημέρωσης των μελών όπως π.χ. λει
τουργία καταστημάτων, γραφείων, ιατρείων, αλλαγές
διευθύνσεων, κοινωνικές δραστηριότητες κλπ. ώστε τα μέλη
μας να είναι ενημερωμένα γύρω από αυτά τα δέματα.
Επίσης αν κάποιο μέλος δέλει μια κάποια ιδιαίτερη προ
βολή μέσω του περιοδικού μας δα πρέπει να έλδει σε συνεν
νόηση με την διεύθυνση του περιοδικού, στα γνωστά τηλέφωνα
του Συλλόγου μας.
ΤΟ Δ ΙΟ ΙΚ ΗΤΙΚΟ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ
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Αγαπητέ Κώστα
Σου στέλνω ένα άρθρο για το περιοδικό.
Αν ήξερα πως θα το εκδίδετε κατά τακτά χρονικά
διαστήματα θα μπορούσα ν’ αναλάβω μια στήλη π.χ.
χρονογράφημα ή κάτι άλλο.
Χαιρετισμούς εγκάρδιους στους φίλους και χω
ριανούς.
Καλή Χρονιά!
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Γιώργο
Η προσφορά σου ν’ αναλάβης στο περιοδικό στή
λη, μας συγκινεί ιδιαίρετα και σ’ ευχαριστούμε.
Όμως η καθυστέρηση της έκδοσης του περιοδικού
όπως θα διαβάσεις σ’ άλλη στήλη ωφείλεται στο ότι
δεν μας συμπαραστέκονται και δεν μας βοηθούν διά
φοροι (παράγοντες) από το χωριό μας.
Μέχρι το προηγούμενο τουλάχιστον τεύχος, είχα
με τη βοήθεια -τη μεγάλη θα έλεγα- από τον Βαγγέλη
Βεργαδή. Η ενημέρωση που εγίνετο από τον Βαγγέ
λη ήτο τέτοια, ώστε όσοι διάβαζαν το περιοδικό μας
νόμιζαν ότι ευρίσκοντο και ζούσαν κοντά στο χωριό
μας.
Αυτό το γνωρίζει και ο ίδιος, γιατί χωριανοί μας που
βρίσκονται εκτός Ελλάδας, αλλά και εκτός Αγίας Γα
λήνης τον ευχαρίστησαν προσωπικά για το έργο που
προσέφερε στο Περιοδικό.
Ό λως ξαφνικά σήμερα δεν θέλει να ενημερώνει τις
σελίδες του περιοδικού με τα νέα του χωριού.
Γι’ αυτό καθυστέρησε η έκδοση του παρόντο τεύ
χους και θα κυκλοφορήσει χωρίς τα τρέχοντα νέα και
πρόοδο του χωριού μας.
Ελπίζουμε όμως -το Διοικητικό Συμβούλιο- ότι ο
Βαγγέλης θα αναθεωρήσει τη στάση του και θα μας
παρέχει τις χρήσιμες πληροφορίες για τις σελίδες του
Περιοδικού. Είναι άλλωστε ο μόνος αρμόδιος σαν
γραμματέας Κοινότητας να μας ενημερώνει στα Κοι
νοτικά. Επίσης ελπίζουμε Γιώργο με τη δική σου προ
σφορά να ακολουθήσουν και άλλοι χωριανοί, αλλά και
φίλοι, το παράδειγμά σου.
Κ.Κ.Λ.
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Καθισμένος στο θαλασσόβρεχτο βράχο, πέρα κει
στο ακρομόλιο, ο Καπτα-Γιάννης, παλιός θαλασσόλυκος κοιτάζει εκστατικά τη γαλαζοφορεμένη θέα.
Η μέρα είναι πανέμορφη. Ησυχία απλώνεται γύρω.
Γαλήνη παντού. Σαν ασημένια πλάκα απλώνεται μπρο
στά του ολόκληρος ο κόλπος της Μεσαράς. Η ματιά
του φτάνει ως τον Κόκκινο Πύργο, τα Μάταλα και αγ
καλιάζει τ' ακρωτήρι Λίθινο.
Βγάζει προσεχτικά τα σύνεργά του και αρχίζει το
έργο του. Με ιώβια υπομονή δολώνει και ξαναδολώνει, κατεβάζει και ανεβάζει το καλάμι του και περιμέ
νει. Κάθε τόσο ρουφά λαίμαργα το τσιμπούκι του και
χαίρεται που βλέπει τον καπνό να δαχτυλιδώνει στον
αέρα.
Το μυρωμένο θαλασσινό αεράκι τον χαϊδεύει απα
λά κι αυτός το δέχεται με ανακούφιση. Χαίρεται που
βλέπει τη μεγάλη ξελογιάστρα ν’ απλώνεται μπροστά
του και να ασπρίζει τις δαντελένιες ακρογιαλιές. Νοιώ
θει τον ανασαμό της, αισθάνεται το χάδι της, ακούει
το φλοίσβο των κυμάτων της μ' ευχαρίστηση. Κοντά
της ξεχνά κάθε πίκρα και στενοχώρια της ζωής.
Ό ταν είναι εκεί είναι συνέχεια βυθισμένος σε ανα
μνήσεις, το άλλο από θαλασσινές; Θυμάται σαράντα
ολόκληρα χρόνια που έζησε στην αγκαλιά της, τις χώ
ρες που γύρισε, τους ανθρώπους που γνώρισε. Ό λα
αυτά πεταλουδίζουν στο μυαλό του εκείνες τις ώρες.
Η όψη του είναι χαρούμενη, όταν οι αναμνήσεις ξετυλίζονται μπροστά του.
Το μεσημέρι βγάζει το τυρόψωμο και τη ρακή του
από το καλάθι του και απολαμβάνει το τιλό γεύμα του
στη λιακάδα.
Αμέσως μετά συνεχίζει τη δουλειά του. Η ώρα περ
νά κι αυτός μένει ακίνητος στη θέση του. Ο πύρινος
δύσκος του ήλιου χάνεται σιγά-σιγά πίσω απ' τα βου
νά. Η δύση παίρνει το μενεξεδένιο της χρώμα. Η θά
λασσα αρχίζει να ρυτιδώνεται. Φάνηκαν κιόλας τ'
ουρανού γίνονται πιο πολλές και σε λίγο αρχίζουν να
πέφτουν οι πρώτες ψιχάλες.
Ο γέρο-ψαράς βγάζει βγάζει τη νάυλος σακούλα απ’
το καλάθι του -έχουν γνώσιν οι φύλακες- και τη ρίζνει
απάνω του. Παίρνει τα σύνεργά του και με αργά βή
ματα περνά από την αγορά, χαιρετά τους βιαστικούς
χωριανούς και φτάνει στο σπίτι του στα «Γαυγιώτικα».
Η γυναίκα του τον περιμένει. Του ανοίγει γρήγορα
την πόρτα και είναι έτοιμη για την επίθεση... Μα σα
βλέπει τα ψάρια να λαμποκοπούν σπαρταριστά μέσα
στο καλάθι, αφήνει ένα χαμόγελο και τον καλωσορί
ζει. Ετοιμάζει το τηγάνι και σε λίγο το τραπέζι είναι
έτοιμο με ψάρια φρέσκα, νόστιμα και λαχταριστά.
Μετά το δείπνο βεγγερίζουν λίγη ώρα και παραδίδονται στις αγκάλες του Μορφέα. Μια μέρα έχει τε
λειώσει....
Γ. Κουκλινός
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Από 1η Μαρτίτου 1988 έως 31 Ιανουάριου 1990.
Στέλιος Ψαρουδάκης Αθήνα
Αντωνία Κουκουριτάκη Αθήνα
Μανούσος Παπαδάκης Αθήνα
Νίκη σύζ. Μ. Κασωτάκη Αθήνα
Μ. Ν. Τζίτζικας Αμερική πρίν πεθάνει
Σπήλιος Δρουβέλης Αθήνα
Γ. Ν. Τυροκομάκης Αγία Γαλήνη
Γ. Λ. Μπαγιαρτάκης Αμερική
Αντώνης Πατεντελάκης Αγ. Γαλήνη
Μανώλης Ιωαν. Πετρακάκης Τυμπάτη
Κυριάκος Πετρακάκης Αγία Γαλήνη
Μ.
Μ αρκουλάκη
(το
γένο ς
Μ.
Μηναδάκη)
Αντώνης Μαυροκούκουλος Αγ. Γαλήνη
Αντώνης Κασωτάκης Αγία Γαλήνη
Ρ. Μαχίνη (το γένος Ευαγ. Παπαδογ.) Αθήνα
Μανωλία Πετρακάκη Αθήνα
Ε. Δημ. Βογιατζάκης Αθήνα
Γεώργιος Κοτζάκης Αγ. Γαλήνη
Νικόλαος Εμμ. Τυροκομάκης Αγ. Γαλήνη
Ευστράτιος Αποστολάκης Αθήνα
Χρυσάνθη Ελευθ. Σημαντήρα Αγ. Γαλήνη
Δήμητρα Γ. Νικηγοράκη Αθήνα
Βασίλης I. Παπαδογιάννης Αμερική
Γιάννης Γ. Μπαγιαρτάκης Αμερική
Γιάννης Εμ. Βασιλάκης Αθήνα
Ρένα Αγγ. Καρτάλου Αθήνα
Στέλιος Βελουδάκης Αθήνα
Γιάννης Γ. Μηναδάκης Αθήνα
Αλεξία Γ. Τρουλινού Αθήνα
Γιάννης Ν. Παπαγιαννάκης Αθήνα
Μιχάλης Γ. Γρηγοράκης Αθήνα
Εμμανουήλ Βασιλονικολιδάκης Αθήνα
Χάρης Μυρ. Γιαννακάκης Αθήνα
Ευαγγελία Κουβίδου Αθήνα
Ηλέκτρα Μαρκομανώλη Αθήνα
Γεωργία Καράλη Αθήνα
Μ. Παπαδογιάννη-Δασκαλάκη Αθήνα
Νίκος Τρουλινός Αθήνα
Θεόδωρος Τρουλινός Αθήνα
Ελένη Συροπούλου (το γένος Θεοδώρου Τρουλινού) Αθήνα
Μαρία Παπουστάκη (το γένος Αρισ. Νικηφοράκη) Αθήνα
Ηλίας Μαρκάκης Αθήνα
Μανώλης Νικ. Τσακίρης Αθήνα
Χρήστος Ε. Μηναδάκης Αθήνα
Γεώργιος I. Παπαδογιάννης Αθήνα
Δήμητρα Γ. Νικηφοράκη Αθήνα
Καρατζή Α. Μαρία (το γένος Ε. Τρουλινού) Αθήνα
Δέσποινα Κούνουπα (το γένος Μ. Καρατζή) Αθήνα
Παναγιώτης Μαραλέτος Αθήνα
Μαρία Συμιγδαλά Αθήνα
Ηλέκτρα Μιχαλιδάκη Αθήνα
Χρήστος Ε. Χριστοφάκης Αθήνα
Μιχάλης Ν. Βεργαδής Αθήνα
Νίκος Παπαγιαννάκης Αθήνα
Αλεξία Κουτσαυτάκη-Τρουλινού Αθήνα
Ανώνυμος (ΓΠ) Αθήνα
Νίκος Ε. Παπαδογιάννης Αθήνα
Δήμητρα Γ. Νικηφοράκη Αθήνα
Ά γγελο ς Καρτάλος Αθήνα
Α. Αρ. Χριστέα (το γένος Ε. Νοδαράκη) Αθήνα
Κ. Νικ. Παπαδάκης Πάρος
Κατίνα Αθανασέλη Αθήνα
Πελαγία Παπαδάκη Αθήνα
Ιωάννης Ν. Παπαδάκης Αθήνα
Ευάγγελος Γκίκας Αθήνα
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Κώστας Λαμπάκης Αθήνα
1.000
Λ. Φ. Παπαδογιάννης Αυστραλία
3.000
Ευστράτιος Τρουλινός Αγ. Γαλήνη
3.000
Αντώνης Καρατζής Αθήνα
2.000
Παναγιώτης Κρητικός Αθήνα
2.000
Σπάρος Μπιλίνης Αθήνα
2.000
Τζάκ-Μαρία Αμερική
2.000
Αντώνης Μ. Μπαγουράκης Αθήνα
3.000
Γιάννης Μ. Σταματάκης Αθήνα
2.000
Ηλεκτρα Μιχελιδάκη Αθήνα
5.000
Φωτεινή Σπιθάκη (το γένος Χαρ. Γιαννακάκη) Αθήνα
5.000
Ηλίας X. Παπαδογιάννης Αθήνα
3.000
Ανδρέας Σάλιών Αθήνα
5.000
Μηνάς Γ. Μηναδάκης Αθήνα
2.000
Σπήλιος Δρουβέλης Αθήνα
5.000
Μανώλης X. Παπαδογιάννης Αθήνα
3.000
Γιάννης Σ. Πετρακάκης Αθήνα
5.000
Έλσα Καρτάλου Αθήνα
5.000
Βαγγέλιό Κουβίδου (το γένος Δ. Βασιλάκη) Αθήνα
5.000
Βαγγέλιό Βουράκη (το γένος Γ. Λινοξυλάκη) Αθήνα
2.000
Χρήστος Ε. Μηναδάκης Αθήνα
2.000
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους για τις παραπάνω προσφορές.
Εάν κάποιος(α) έδωσε χρήματα στο χρονικό διάστημα που αναφέρουμε και δεν δει το όνομά του (της) παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

ΠΡ0ΣΤΑΤΕΨΤΕ Τ ΙΣ ΑΚΤΕΣ ΜΑΣ
ΠΡ0ΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ Κ Γ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ.
ΠΡ0ΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ Α Γ ΙΑ ΓΑ
ΛΗΝΗ. Ε ΙΝ Α Ι
ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΗ.
ΑΣ Μ ΕΙΝΕΙ ΤΟ ΙΔ ΙΟ ΚΑΘΑΡΗ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

— ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ

1

— ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ Ν.Δ.

1

— ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ

1

— ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΚΟΨΙΜΟ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

2

— ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3

— ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ

4

— ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

5

— ΓΡΑΜΜΑΤΑΤΕΧΝΕΣ

7

— ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗΣ

7

— ΓΛΕΝΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΛΙΑ

10

— ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

11

— ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΡΕΣΑΝ

16

— ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
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17

— ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

19

— Η ΖΩΗ ΜΟΥ

20

— ΘΥΜΟΣΟΦΙΕΣ

21

— 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

22

— ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

23

— ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

24

— ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

24

— ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

25

— ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

27

— ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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