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Αγαπητοί μας φίλοι,

μας καθώς βλέπουμε τη πρόκληση του 1992 να πλησιά

Όπως με κάθε έκδοσή μας έτσι και τώρα νιώθουμε κα
θώς ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας, πως ζοΰμε πιο

έντονα την Αγία Γαλήνη, τα προβλήματα της και τη ζων
τανή μας παράδοση.
Τώρα που τέλειωσαν οι δημοτικές εκλογές και κατα
λάγιασαν οι οποιεσδήποτε πολιτικές αντιθέσεις και το
χωριό μας παίρνει πάλι τη γνώριμη ήρεμη όμη του, τώ
ρα που και οι τελευταίοι σχεδόν τουρίστες λένε το «έχε
γειά» στο χώρο της ξεγνοιασιάς και της χαράς, νιώθου
με πως είναι καιρός και πάλι να συσπειρωθούμε όλοι μαζί
για να ατενίσουμε δυνατά τις προκλήσεις που έχουμε
μπροστά μας.
Δύσκολη είναι η χρονιά που πάει προς το τέλος της για
τη χώρα μας, δυσκολότερη για ορισμένους φίλους και
δικούς μας που δοκιμάστηκαν από το χαμό προσώπων
δικών τους και φίλων αγαπημένων. Κι είναι ευτυχώς οι
ρίζες μας δυνατές και μας κρατούν όρθιους και ηθικά α
κμαίους και η ευημερία που γνωρίζει ο τόπος μας γίνε
ται εγγύηση αισιοδοξίας για το μέλλον.
Την Αγία Γαλήνη τη βλέπουμε, όπως έβλεπε τη μητέ
ρα Γή ο μυθικός Ανταίος: Πηγή ανανεωτικής δύναμης,
που εξυμώνει το ηθικό μας καθώς την αγγίζουν τα φτε
ρά της μνήμης μας και πατάμε το χώμας τη ς Τη νιώθου
με τέλος αναπόσπαστο μέρος κάθε προοδευτικής πορεία

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ»

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 1990
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εύχε
ται σε όλα τα μέλη του «Καλό Χειμώνα» και με την α
νακοίνωσή του αυτή σας γνω ρ ίζει ορισμένες
δραστηριότητες τις οποίες αποφάσισε να πραγματο
ποιήσει για την περίοδο Χειμώνας ’90 - Ά νοιξη ’91 και
στις οποίες σας καλεί να παρευρεθείτε.
Κατ’ αρχήν θεωρούμε σκόπιμο να σας ανακοινώσου
με τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. που προήλθε από τις εκλο
γές του Ιουνίου 1990, καθώς και τα τηλέφωνα των
μελών του, στα οποία μπορείτε να απευθύνεσθε για
οποιοδήποτε θέμα:
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ζει - τότε που θα πέσουν τα όρια των πατρίδων της Ευ
ρώπης και οι δυνατοί θα νιώσουν δυνατότεροι και οι
αδύναμοι θα πρέπει να κρατηθούν δυνατά από κάπου,
να μη λυγίσουν και να προκόμουν.
Οικονομικά η Αγία Γαλήνη, ιδιαίτερα στο τομέα των «υ
πηρεσιών» μπορεί με οργάνωση και σωστή επιχειρημα
τική στρατηγική να πατήσει με σιγουριά και αισιοδοξία
τα σκαλοπάτια της ενωμένης Ευρώπης και, γιατί όχι, ε
νός σύγχρονου και απαιτητικού 2.000. Ηθικά η Αγία Γα
λήνη κουβαλάει μαζί της μια υγιά παράδοση, δυναμική
και ακμαία.
Αυτή η πίστη και η αισιοδοξία μ α ς ηθική και υλική για
το μέλλον του χωριού μ α ς συνδέεται άμεσα με τη yuxoσύνθεσή μ α ς με τα γεναιόδωρα χρόνια που περάσαμε
και περνάμε με γνώμονα πάντα την Αγία Γαλήνη.
Έλεγε χαρακτηριστικά ο αείμνηστος Τζών ®. κένεντυ:
«Ενωμένοι όλοι, λίγα είναι αυτά που δεν
μπορούμε να πετύχουμε. Διχασμένοι, λίγα είναι
αυτά που μπορούμε να καταφέρουμε».
Αλήθεια θα μπορούσε ποτέ η Αγία Γαλήνη να μην πά
ει μπροστά;
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ»

Οι εκδηλώσεις που προγραμματίστηκαν είναι οι
εξής:
1. Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 1990: Βραδιά Αγιογαληνιώτικης Κακαβιάς. Σε συνδυασμό μ’ ένα όμορφο Κρη
τικό γλέντι στο Στέκι του Συλλόγου (Διπύλου 5,
Πλατεία Κουμουνδούρου) και ώρα 8 το βράδυ το
Δ.Σ. του Συλλόγου θα μαγειρέψει για να φάμε την
παραδοσιακή Αγιογαληνιώτικη κακαβιά και τα έξο
δα θα μοιρασθούν ανάλογα με τα άτομα που θα
προσέλθουν. Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετο
χή μέχρι την 27.11.90 ημέρα Τρίτη σε οποιοδήποτε
μέλος του Δ.Σ., λόγω του ότι χρειάζεται αρκετή
προετοιμασία σε σχέση με τα άτομα που θα παρα
βρεθούν.
2. Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 1990: Έκθεση Ζωγραφικής.
Οι ζωγράφοι του χωριού μας με αλφαβητική σειρά
Στέλιος Βελουδάκης, Ευαγγελία Κουβίδου. Σπύρος
Κρητικός, Νίκος Καλαμπόκης, Μανώλης Παπαγιαννάκης, Ιωάννης Παπαδάκης και Κυριάκος Πετρακάκης θα εκθέσουν μερικά απ’ τα έργα τους την
Κυριακή 09.12.90 από τις 10 το πρωί έως τις 8 το
βράδυ στο Στέκι του Συλλόγου. Η είσοδος είναι ε
λεύθερη και θα προσφερθεί ρακί. Η έκθεση θα διαρ
κέσει μόνο μια ημέρα λόγω του ότι η αίθουσα δεν
παρέχει ασφάλεια φύλαξης των έργων. Πιστεύου
με ότι θα πρέπει να τιμήσουμε όλοι με την παρου
σία μας του χωριανούς μας καλλιτέχνες.
3. Κυριακή 13 Ιανουάριου 1991: Κόψιμο Βασιλόπιτας
1991. Στις 11 το πρωί στο Στέκι του Συλλόγου θα
Συνέχεια στη σελ. 2
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γίνει αγιασμός με την ευκαιρία ίο υ Νέου Έτους και
θα κόψουμε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα του
Συλλόγου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μεσημε
ριανό γλέντι με τα φαγητά μας. Δε θα σταλεί άλλη
ανακοίνωση.
4. Σάββατο 9 Φεβρουάριου 1991: Αποκριάτικος χορός.
Ο ετήσιος αποκριάτικος χορός του Συλλόγου μας
θα γίνει στο κρητικό κέντρο ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ του λυ
ράρη Αλέκου Πολυχρονάκη και θα σας σταλεί ιδιαί
τερη πρόσκληση αργότερα.
5. Κυριακή 24 Φεβρουάριου 1991. Στο Στέκι του Συλ
λόγου στις 11 το πρωί θα ψαλλεί τρισάγιο στη μνή
μη των αποβιωσάντων Αγιογαληνιωτών, φίλων και
μελών του Συλλόγου μας από την ίδρυσή του μέ
χρι σήμερα και σας καλούμε να παραβρεθείτε. Δε
θα σταλεί άλλη ανακοίνωση.
6. Χειμερινή Εκδρομή. Στα μέσα του Μαρτίου 1991 έ
χει προγραμματισθεί μια χειμωνιάτικη εκδρομή σε
κάποια ορεινή περιοχή, πλην όμως δεν έχει καθορισθεί η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος που θα
γίνει και θα ενημερωθείτε έγκαιρα με ιδιαίτερη α
νακοίνωση.
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ελπίζει ότι θα στηρί
ξετε τις εκδηλώσεις του με την συμμετοχή σας και σας
ευχαριστεί εκ των προτέρων.
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(υπό Ηλέκτρα Βασιλάκη Μιχελιδάκη)
Στα πλαίσια μιας προσπάθειας που κάνει το περιο
δικό μας για να μας φέρει πιο κοντά στα προβλήματα
που καταταλαιπωρούν και προσβάλλουν βάναυσα την
ανθρώπινη υπόσταση (ανθρώπινα δικαιώματα, βασανισμοί, συλλήψεις, φυλακές, πείνα) θα καταπιαστού
με σ’ αυτό το τεύχος με ένα τεράστιο θέμα που επί
τέλους συγκίνησε τη διεθνή κοινότητα, ώστε τον πε
ρασμένο Σεπτέμβριο να συγκεντρωθούν στη Νέα Υόρκη 80 ηγέτες κρατών για να συζητήσουν για τα
παιδιά όλου του κόσμου. Για τα εκατομμύρια παιδιά
του πλανήτη μας που όλους αναφέρει ο Ο.Η.Ε κινδυ
νεύουν και το μέλλον τους περιγράφεται ως εφ ιαλτι
κό. Ακόμη για τα 40.000 παιδιά που πεθαίνουν κάθε
μέρα από πείνα, αθλιότητα και αρρώστιες. Δύσκολα
μπορούμε να περιγράφουμε με λόγια την κατάσταση
αυτών των παιδιών, τα περισσότερα από τα οποία δεν
ξέρουν τι σημαίνει φαγητό, στέγη, υγεία.
Τρία εκατομμύρια νήπια κινδυνεύουν να γίνουν δια
νοητικά ανάπηρα γιατί από την διατροφή των μητέρων
τους λείπει η ιωδίνη (η οποία στοιχίζει μόλις 8 δραχ
μές για κάθε παιδί), 1,5 εκατομ. πεθαίνουν από παρω
τίτιδα, τρία εκατομμύρια από διάρροια και 250.000
προσβάλλονται από πολιομυελίτιδα ή τυφλώνονται. Τα
στοιχεία απολύτως επίσημα, είναι συγκλονιστικά.
Εάν σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς στην επόμε
νη 10ετία δεν αλλάξουν οι συνθήκες διαβίωσή τους θα
πεθάνουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια παιδιά.
Ο αριθμός προκαλεί ίλιγγο σε κάθε σκεπτόμενο
άνθρωπο.
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Γι’ άλλη μια φορά φέτος ο Σύλλογος και οι φίλοι του
γιορτάσαμε στις 28 του Οκτώβρη τη γιορτή των 4
Μαρτύρων.
Όπως κάθε χρόνο το πρωί έγινε η λειτουργία στην
εκκλησία του Αγ. Νικολάου στα Πευκάκια με την κα
θιερωμένη πια αρτοκλασία.
Η προσέλευση των χωριανών στη λειτουργία, εκτός
του Διοικ. Συμβουλίου βέβαια, δεν ήταν σημαντική εν
αντιθέσει με τους άλλους Κρητικούς Συλλόγους που
παρεβρίσκονταν. Οι Μελαμπιανοί κέρασαν ρακί τον κό
σμο. Στη συνέχεια χωριανοί και φίλοι στις 12 περίπου
το μεσημέρι βρεθήκαμε στο κέντρο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ στο
20ο χλμ. της Λεωφ. Πάρνηθας. Ο καιρός ευνόησε τη
συμμετοχή και συναντηθήκαμε με πολλούς που άλλες
φορές δεν είχαν έρθει.
Μέσα σε ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον φάγαμε τους πολύ ωραίους μεζέδες, το κρασί και το νόστι
μο φαγητό και απολαύσαμε την παρέα. Ακολούθησε
χορός και το γλέντι κράτησε μέχρι αργά το απόγευ
μα. Φεύγοντας απ’ την εκδήλωση μας έμεινε η εντύ
πωση ότι ήταν απ’ τις ωραιότερες και γεμάτες κέφι
διοργανώσεις του Συλλόγου μας.
Ελπίζουμε άλλες φορές η συμμετοχή να είναι μεγα
λύτερη.
Μ.Γ.Ν

Το αναγκαίο ποσό, σύμφωνα πάντα με τις μελέτες
των άσχολουμένων με το πρόβλημα, είναι τόσο ευτε
λές, ώστε εμείς δεν θα καταδεχόμαστε να το μαζέψου
με από το δρόμο.
Τι μπορεί όμως να πετύχει μια διάσκεψη κορυφής
όπως αυτή που έγινε στη Ν. Υόρκη;
Κατά πρώτο λόγο η διάσκεψη θα μπορούσε να αν
τλήσει νέες ιδέες και συμπεράσματα από το παρελθόν,
τότε που η φτώχεια παρουσίαζε κάμψη, όπως συνέβη
στην 20ετία από το 1960-1980. Τότε που ο μέσος όρος
ζωής στις υπανάπτυκτες χώρες ανέβηκε από το 41ο
έτος ηλικίας στο 57ο.
Η παιδική θνησιμότητα μειώθηκε κατά 40% και ση
μειώθηκε σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση του
αναλφαβητισμού.
Εάν αυτοί οι ρυθμοί είχαν παραμείνει σταθεροί θα
βρισκόμασταν πολύ κοντά στην εκπλήρωση του αρχι
κού στόχου και δεν θα χρειαζόμασταν άλλα 20 χρό
νια για να εξισορροπήσουμε τις διαφορές μεταξύ
πλουσίων και φτωχών.
Πριν από 10 χρόνια ο πλούσιος Βορράς εφόδιαζε
το φτωχό Νότο με 40 δισεκατομμύρια δολλάρια το
χρόνο. Σήμερα αντιστράφηκαν οι όροι και είναι ο Νό
τος που στέλνει στο Βορρά 20 δισεκ. δολλάρια το χρό
νο. Αυτό οφείλεται στο ότι οι οικονομίες των φτωχών
χωρών επιβαρύνθηκαν με κακομελετημένο δάνειο με
αποτέλεσμα οι δανειζόμενες χώρες να είναι τώρα φτω
χότερες απ’ ότι πριν τη χορήγηση δανείων.
Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες να εφοδιά
ζουν οι άθλιες από κάθε άποψη φτωχοσυνοικίες του
τρίτου κόσμου με πόσιμο νερό τουλάχιστον. Να συνε
χιστεί η προσπάθεια στον τομέα του εμβολιασμού που

θάχει σαν συνέπεια να σώζονται από βέβαιο θάνατο
2,6 εκατομ. παιδιά. Να συνεχιστεί η καταπολέμηση του
αναλφαβητισμού, οι διακρίσεις εις βάρος των μειονο
τήτων και η άμβληση των ρατσιστικών αντιλήψεων.
Ένας σημαντικός παράγοντας και μια ακτίνα φωτός
είναι αυτή η ίδια η διάσκεψη που αποτελεί μοναδική
μαρτυρία για την ύπαρξη μιας παγκόσμιας συνείδη
σης, και ίσως εκφράζει το κοινό σε όλους μας αίσθη
μα της ΝΤΡΟΠΗΣ. Γιατί στην πραγματικότητα δεν
είναι τα χρήματα που λείπουν, αλλά η θέληση. Στο συμ
πέρασμα αυτό καταλήγει ο Ο.Η.Ε, αφού για να κατα
πολεμηθεί η φτώχεια χρειάζονται μόνον 50 δισεκ.
δολλάρια το χρόνο. Το 50% αυτού του ποσού μπορούν
να εξοικονομήσουν οι φτωχές χώρες προχωρώντας
στη σωστή ανακατανομή του προϋπολογισμού τους,
και το άλλο 50% μπορούν να καταβάλλουν οι πλού
σιες χώρες εάν αυξήσουν τις επιχορηγήσεις τους μό
νον κατά 0,6 του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος τους,
(επίσημο στοιχείο Ο.Η.Ε).
Και κλείνοντας το θέμα πρέπει ακόμη να αναφέρου
με ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς αμνη
στίας, τα παιδιά γίνονται στόχος παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τί θεωρούνται ότι απο
τελούν κοινωνικό ή πολιτικό κίνδυνο. Στο Ιράκ, εκα
το ντά δ ες παιδιά υφ ίσ τα ντα ι βασανισ τήρια, ή
εξαφανίζονται για να αναγκαστούν οι γονείς τους που
κρατούνται να «ομολογήσουν». Στη Βραζιλία, Γουατεμάλα, Μεξικό χιλιάδες παιδιά μένουν στους δρόμους.
Ο μικρός Μιγκέλ 7 μέρες την εβδομάδα πλένει παρμπρίζ των αυτοκινήτων όλη μέρα, το βράδυ μακιγιά
ρεται και κάνει το ζογκλέρ μέχρι τα χαράματα, οπότε
ψόφιος πέφτει σ’ ένα πεζοδρόμιο και κοιμάται. Βγά
ζω λεφτά ίσα ίσα για να φάω, δηλώνει, εργάζομαι
σκληρά και κάνει κρύο τα βράδυα, αλλά είμαι τόσο ψό
φιος από την κούραση που κοιμάμαι καλά στο πεζο
δρόμιο δήλωσε στο πρακτορείο Ρώϋτερ.
Χιλιάδες παιδιά σ’ αυτές τις χώρες αλλά και σε άλ
λες πολλές γυρνούν από 10 χρονών στους δρόμους,
πλένοντας τζάμια, πουλώντας εφημερίδες, ή βγάζον
τας φλόγες από το στόμα τους στην ατραξιόν, για λ ί
γες πενταροδεκάρες. Χιλιάδες άλλα παιδιά ψάχνουν
στα σκουπίδια παρέα με τους αρουραίους για τροφή
και όλα κοιμούνται στους δρόμους. Μόνο στο Μεξικό
υπάρχουν 15 εκατομμύρια άστεγα παιδιά.
Εδώ μπορώ να προσθέσω ότι μου δόθηκε η ευκαι
ρία σε κάποιο ταξίδι μας στη Λατινική Αμερική και Με
ξικό να διαπιστώσω τη θλιβερή αυτή πραγματικότητα,
όπως περιγράφεται πιο πάνω ίσως λιγότερο τραγική
απ’ ότι όντως είναι. Οι εικόνες που αντικρύζαμε καθη
μερινά στους δρόμους, από πιτσιρικάδες σκελετωμέ
νους να προσπαθούν να σου αρπάξουν ό,τι μπορούν,
και ωστόσο όταν σε κοιτάζουν μ’ εκείνα τα πελώρια
μάτια τους, έβλεπες σε αυτά μόνο την απόγνωση - α
πορία και ταυτόχρονα μια αθωότητα. Έκλεβαν γιατί
δεν είχαν άλλη διέξοδο.
Στην Παγκόσμια Συνάντηση Ν. Υόρκης συζητήθη
καν οι 6 προτεραιότητες της ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ. Ο εμβολια
σμός, η εκπαίδευση το καθαρό νερό, ο μητρικός
θηλασμός, η διατροφή, το περιβάλλον. Συμμετείχαν
80 αρχηγοί κρατών (Μπούς, Γκορμπατσώφ, Μιτεράν,
Θάτσερ, κ.λπ) για να δώσουν βαρύτητα στο θέμα ω
στόσο λιγότερες χώρες υπέγραψαν τη συνθήκη για τα
δικαιώματα των παιδιών.

Δεν ξέρω αν η εποχή μας μπορεί να καυχηθεί για
κατακτήσεις στην επιστήμη - τεχνολογία - πολιτισμό,
όταν δίπλα μας ξεδιπλώνεται μια τέτοια αθλιότητα ένας τέτοιος εφιάλτης. Δεν νομίζω ότι μπορύμε να
κλείνομε πια το πρόβλημα έξω από το σπίτι μας τον
εαυτό μας και να κοιμόμαστε ήσυχοι και επαναπαυμέ
νοι. Για ότι συμβαίνει στον πλανήτη μας, όλες οι κοι
νωνίες έχουν τις ευθύνες τους, αν ευαισθητο
ποιηθούμε όλοι μας μπορούμε μέ πολλούς, τρόπους
νά βάλουμε τό μικρό μας λιθαράκι στό νά εξαλειφθεί
από τόν κόσμο αυτή η ντροπή και γινόμαστε πιό συγ
κεκριμένοι:
Η ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ πού έχει αναλάβει τό τεράστιο αυτό
έργο νά σώσει τά παιδιά, πουλά σχολικά τετράδια, παι
χνίδια, μπλουζάκια σέ πολύ προσιτές τιμές.
Μπορούν τά μέλη του Συλλόγου μας άν θέλουν νά
προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια καί οι χωριανοί
μας, (ακόμη 8 με 100 δρχ. αγοράζονται 2-3 εμβόλια) να
στέλνουν είτε στόν ταμία του Συλλόγου μας κ. Μανώ
λη Παπαδογιάννη, Γ. ΑΒΕΡΩΦ 50 - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
181 20 είτε απ’ ευθείας στην ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ, Ξενίας 3 - τ.τ.
115 27 ΑΘΗΝΑ όποιο ποσόν θέλουν, παίρνοντας και
αποδείξεις για την Εφορία.
Επίσης κάνομε έκκληση στα παιδιά του χωριού μας
και εδώ να γοράζουν τα τετράδια και παιχνίδια τους,
και στους δασκάλους ξέροντας έτσι πως βοηθούμε εί
τε από το υστέρημα, είτε από περίσσευμα χιλιάδες παι
δικές ψυχούλες να ανακουφιστούν από τη δική μας
προσφορά αγάπης.
Ό τα ν στέλνονται τα χρήματα στο Σύλλογο για δω
ρεές στην ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ παρακαλείσθε να γράφετε στην
επιταγή ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ.
Σημειώνομε ότι και ο δικός μας Σύλλογος θα βοη
θήσει όσο μπορεί αυτή τη προσπάθεια.

μ ο ν α ιτ η ρ ια ι ι ρ ι τ ηζ

ΜΟΝΉ &PKJUID
(Επιμ. Ηλέκτρας Βασιλάκη Μιχελιδάκη)
Ένα από τα πιο σημαντικά, τα πιο φημισμένα μονα
στήρια της Κρήτης. Το μοναστήρι που συνέδεσε το ό
νομά του με την υπόθεση της κρητικής ελευθερίας και
πέρασε στην ιστορία σαν σύμβολο αγώνα και θυσίας
για το συγκλονιστικό δράμα της 8ης Νομεβρίου 1866.
Είναι χτισμένο σ’ ένα μικρό οροπέδιο και δεσπόζει
στη γύρω περιοχή. Είναι ανδρικό μοναστήρι με 10 πε
ρίπου μοναχούς. Έ χει φρουριακή μορφή με εμβαδόν
5200 τμ. και οι εξωτερικοί του τοίχοι πάχους 1.20 μ.
Η κατασκευή του θυμίζει μοναστήρι καθολικών με στο
ές. Τα άφθονα κτίσματα (αποθήκες, φούρνος, βορδυνα ρ είο, π υριτιδαπ οθήκες, ξενώ νας, τράπεζα,
μαγειρείο, κρασαποθήκη κ.λπ) μαρτυρούν τη μεγάλη
ακμή που βρισκόταν παλαιότερα το ιστορικό μο
ναστήρι.
Το καθολικό της μονής είναι δίκλιτη βασιλική, αφιε
ρωμένο στον Ά γ ιο Κωνσταντίνο και τη Μεταμόρφω
ση του Σωτήρα.
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Η ίδρυση της Μονής
Συμπεραίνεται όχι πήρε το όνομά της από κάποιο
μοναχό Αρκάδιο πριν πολλούς αιώνες. Πότε όμως, δεν
ξέρει κανείς ακριβώς. Ά λλο ι ιστορικοί έχουν το όνο
μά της με τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Αρκάδιο στα τέ
λη του 4ου ή αρχές 5ου αιώνα, αλλά η υπόθεση αυτή
απορρίπτεται σήμερα.
Οι αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες για το Αρκάδι
μας δίδονται από τον 16ο αιώνα. Στη βάση του καμ
παναριού υπάρχει η επιγραφή: ΑΦ ΚΛΜΧΤΖ ΠΖ Δηλα
δή: 1587 Κλήμης Χορτάτζης.
Ο Κλήμης Χορτάτζης ήταν ένας από τους πιο γνω
στούς και mo δραστήριους παλιότερους ηγούμενους
του Ακραδίου, που αναφέρεται σε πολλά έγγραφα. Επί
των ημερών του το ιστορικό μοναστήρι μετατράπηκε
σε κοινόβιο. (Νοταριακό έγγραφο 16.5.1572).
Σε νοταριακά έγγραφα του Χάνδακα που βρίσκοναι
στα αρχεία της Βενετίας υπάρχουν προφανώς και άλ
λες μαρτυρίες για τον Κλήμη. Σε κάποιο απ’ αυτά τα
έγγραφα η μονή αναφέρεται ως Μονή του Σωτήρος
Χριστού, αλλά είναι γεγονός ότι αρχικά είχε αφιερω
θεί στους αγίους Κων/νο και Ελένη.
Ο Κλήμης λοιπόν σύμφωνα με στοιχεία είναι ο ανα
καινιστής του Μοναστηριού. Έφτιαξε πολλά έργα και
προσπάθησε να δώσει άλλη αίγλη και κύρος στο Αρ
κάδι. Δεν πρόλαβε όμως, όπως αναφέρει ο καθηγητής
Μανούσακας να εγκαινιάσει το ναό. Αυτό προκύπτει
από έγγραφο του σοφού εκκλησιαστικού άνδρα (από
Κρητική καταγωγή) Μελετίου Πηγά. Οι Βενετσιάνοι εί
χαν καταργήσει τις ορθόδοξες επισκοπές Κρήτης και
γ ι’ αυτό οι κρητικοί κατέφευγαν στον πατριάρχη Αλε
ξανδρείας που ασκούσε πνευματική εποπτεία στην εκ
κλησία Κρήτης τέλη 16ου αι. Το 1600 ο πατριάρχης
αναθέτει στον τότε ηγούμενο Νικηφόρο, άνθρωπο
μορφωμένο και γνωστό, να εγκαινιάσει το μοναστή
ρι. Το Αρκάδι λέγεται ότι τα χρόνια εκείνα ήταν σπου
δαίο κέντρο αντιγραφής ελληνικών χειρογράφων. Η
παράδοση συνεχίστηκε μέχρι τα τελευταία χρόνια της
Ενετοκρατίας. Και φτάνομε στην τουρκική επίθεση κα
τά της Κρήτης (1645-1669). Η περιγραφή του ποιητή
Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή είναι τραγική. Λέει ότι έ
κοψαν τα κεφάλια δύο γερόντων καλογέρων, έρριξαν
τα εικονίσματα, άνοιξαν κελιά. Οι υπόλοιποι καλόγε
ροι με τον ηγούμενο Συμεών Χαλκιόπουλο κατέφυγαν
στη Μονή Βροντισίου. Η λεηλασία κατά το Μ. Μανούσακα ήταν καθολική. Καταστράφηκαν ή διασκορπίστη
καν πολύτιμα χειρόγραφα και σπάνια βιβλία και η
λαμπρή παράδοση της καλλιγραφίας έσβησε για πάν
τα. Ένα λείψανο της βιβλιοθήκης αυτής διατηρείται
σήμερα στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Ο Μπουνιαλής
μας πληροφορεί ότι ο ηγούμενος του Αρκαδίου προ
σκύνησε τους Τούρκους και έτσι κατάφερε να ξαναγυρίσει στο μοναστήρι και μάλιστα με το προνόμιο να
διατηρεί καμπάνα αντί για σημαντήρι, πράγμα απαγο
ρευμένο από τους Τούρκους. Αργότερα βέβαια ήρθε
νέα διαταγή να απαγορευτεί η καμπάνα.
Μετά την Τουρική κατάκτηση έγιναν διάφορα έργα
στο Αρκάδι. Το 1651 χτίστηκε η κρήνη (σήμερα δεν υ
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πάρχει). Αργότερα η αποθήκη συτηρών (ηγούμενος Γεράσιμος Βλαστός 1670) η Τράπεζα επί ηγουμενίας
Νεοφύτου Δρονά (1687).
Αναφορές από περιηγητές
Ό λοι σχεδόν οι περιηγητές του 18ου και 19ου αι.
που ήρθαν στην Κρήτη επισκέφτηκαν το Αρκάδι και
έγραψαν αρκετές πληροφορίες ο Tournefort το χαρα
κτηρίζει ως πλουσιώτερο και σπουδιαότερο μοναστήρι
της Κρήτης. Θαύμαζε τα κτίρια τους και έγραψε ότι
έχει 300 καλόγερους και 200 πιθάρια κρασί. Για τους
ηγούμενους αναφέρει ότι ήσαν άνθρωποι σοβαροί και
μορφωμένοι. Ά λλος περιηγητής ο R. Pocecke μιλά με
θαυμασμό για την αρχιτεκτονική (1734-35). Το 1871 πέ
ρασε από το Αρκάδι ο Αυστριακός Gr. Sieber και κα
τέγραψε τη παρουσία μόνον 20 μοναχών - μείωση που
οφειλόταν στην επιδημία χολέρας, αν και η πληροφο
ρία αυτή συγκρούεται με όσα αναφέρει η «Χωρογρα
φία της Κρήτης του 1818» για την ύπαρξη 250
καλόγερων.
Η επανάσταση του 1821
Λίγους μήνες μετά την έναρξη της επανάστασης του
1821 ένας φοβερός Τούρκος ο Γετιμαλής από την Κυριάνα Ρεθύμνου με αρκετούς πολεμιστές κατέλαβε το
Αρκάδι. Κλείδωσε τους καλόγέρους στο Ηγουμενείο
και τοποθέτησε φρουρούς. Ένας νέος καλόγερος ό
μως έφυγε από το υπόγειο πέρασμα και ειδοποίησε
επαναστάστες από τα γύρω χωριά. Εκείνοι πήγαν νύ
χτα, αιφνιδίασαν τον Γετιμελή και τους τούρκους που
φρουρούσαν το μοναστήρι. Τους εξόντωσαν γρήγορα
και ακολούθησε σωστό μακελειό. Ελάχιστοι τούρκοι
κατάφεραν να ξεφύγουν.
1822 - 1866
Το 1836 το πλούσιο μοναστήρι του Αρκαδίου ανέ
λαβε να συνεισφέρει για τη συντήρηση των ελληνικών
σχολείων του Ρεθύμνου. Το 1864 ηγούμενος ήταν ο Γα
βριήλ Μαρινάκης, ο γνωστός εθνομάρτυρας που σκο
τώθηκε στα φοβερά γεγονότα του Νοεμβρίου 1866.
Τότε έφτασε στη Κρήτη ο άγγλος τοπογράφος Έντουαρτ Αήρ ο οποίος και γνώρισε τον Γαβριήλ και ση
μείωνε στο ημερολόγιό του εντελώς αντικειμενικά και
έξω από συναισθηματισμούς για τον Γ αβριήλ. Τον χα
ρακτηρίζει σαν άνθρωπο κοινωνικό, ευδιάθετο και πο
λύ φιλόξενο. Βρήκε ενδιαφέρουσα και εγκάρδια τη
συζήτηση μαζί του.
Τα γεγονότα του 1866
Τα γεγονότα του 1866 έκαναν τη Μονή Αρκαδίου ονομαστή. Σ’ ολόκληρο το κόμσο το ολοκαύτωμα του
Αρκαδίου έγινε γνωστό και σχολιάστηκε με εκτεταμέ
νες περιγραφές. Ο μητροπολίτης Κρήτης Τιμόθεος Βενέρης τύπωσε το 1940 ένα ογκώδες έργο όπου
περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα του 1866 αναφέροντας μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν την τρομε
ρή πολιορκία του μοναστηριού. Ά ς δώσουμε εδώ μια
μικρή περίληψη των γεγονότων.
Στις 24 Σεπτεμβρίου 1866 αποβιβάζεται στο Μπαλί
ο Πάνος Κορωναίος και καταφεύγει αμέσως στο Αρ-

κάδί. Εκεί ανακηρύσσεται γενικός αρχηγός Ρεθύμνου.
Έμπειρος γνώστης της στρατιωτικής τέχνης υποστή
ριξε αμέσως ότι δεν προσφέρεται το Αρκάδι για απο
τελεσματική άμυνα στην όποια τουρκική επίθεση.
Μέσα στο μοναστήρι βρίσκονταν 700 γυναικόπαιδα
και 287 οπλοφόροι από τους οποίους οι 20 ήταν εθε
λοντές από την ελεύθερη Ελλάδα και οι 45 καλόγεροι
του Αρκαδίου. Ο Γαβριήλ διεφώνησε και πάρθηκε α
πόφαση να παραμείνουν στη μονή και να αποκρούσουν
τους Τούρκους. Έ τσι ο Κορωναίος έφυγε αφόυ συνέ
στησε να χαλάσουν τους σταύλους έξω από τον περί
βολο της μονής για να μην χρησιμοποιηθούν από τους
τούρκους. Φρούραρχος του αρκαδίου ορίστηκε ο υπολοχαγός Γιάννης Δημακόπουλος από τη Γορτυνία της
Πελοποννήσου.
Στις 7 Νοεμβρίου ξεκίνησε ο Μουσταφά Πασάς με
1500 στρατό από το Ρέθυμνο καί 30 κανόνια. Την επο
μένη το πρωί άρχισε η σκληρή μάχη. Κανείς δεν έμει
νε αμέτοχος οπλοφόροι και άοπλοι, γυναίκες, παιδιά,
γέροι έκαναν ότι μπορούσαν για να αποκρούσουν τους
Τούρκους. Τελικά στις 9 Νοεμβρίου έσπασε η πόρτα,
μπήκαν μέσα οι τούρκοι και άρχισαν να σφάζουν ό
ποιον έβρισκαν μπροστά τους. Μια σφαίρα βρήκε στην
κοιλιά τον Γαβριήλ. Οι τούρκοι έκοψαν το κεφάλι του
και το περιέφεραν πάνω σ’ ένα καλάμι στα κοντινά χω
ριά. Τότε κάποιο ηρωικό χέρι (ίσως του Γιαμπουδάκη)
ανατίναξε την πυριτιδαποθήκη. Κάτω από τα συντρίμια καταπλακώθηκαν δικοί μας αλλά και τούρκοι. Το
Αρκάδι καταστράφηκε, αλλά συγχρόνως έδωσε αφορ
μή στη διεθνή κοινή γνώμη να θαυμάσει την αυτοθυ
σία των πολεμιστών και να εκφραστεί υπέρ των
μαχομένων Κρητικών. Μεταξύ αυτών και ο Γάλλος δια
νοούμενος και συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ.
Μέχρι το 1869 υπήρχαν στο Αρκάδι άταφα πτώμα
τα αρκετών από τους 864 Κρητικούς αγωνιστές. Από
τότε η Μονή απέκτησε φήμη και έγινε σύμβολο απε
λευθερωτικών αγώνων. Κρίθηκε διατηρητέα το 1900
και 1935. Σήμερα, χιλιάδες επισκέπτες ντόπιοι και ξέ
νοι επισκέπτονται το μοναστήρι, για να δούν τα απομεινάρια της θυσίας, κειμήλια, θυμιτάρια και
θαυμάζουν την αυταπάρνηση εκείνων των αγωνιστών
που με το αίμα τους έγραψαν μια ολόκληρη σελίδα στη
νεότερη ελληνική ιστορία.
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Ευχαρίστως σας κάνουμε γνωστό
ό τι ο οικονομολόγος Φάνης Μαυρογιώργης (γαμπρός του Μ ιχά λη Πε-

τρουλάκη) έχει στην Αγία Γαλήνη
φ ο ρ ο λο γικό γραφείο και αναλαμβά
νει πόσης φύσεως εργασίες που έ
χουν σχέσει με τις οικονομικές
εφορίες.
Πληροφορίες στο τηλ. 0832 91273

η ο ϋ ΐΉ ο α κ ά
(υττό Ηλέκτρας ΒασιλάκψΜιχελιδάκη)
Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο το πε
ρασμένο Σεπτέμβρη είχαμε μια πολιτιστική εκδήλω
ση μεγάλου μεγέθους, και διεθνούς απήχησης.
Ή ταν η οργάνωση από τον Δήμο Ηρακλείου μιας
έκθεσης - συνεδρίου για το μεγάλο Κρητικό δημιουρ
γό τον EL GRECO. (Έ λ Γκρέκο). Η σύλληψη της ιδέας
υπήρξε εξαιρετικά ευτυχής, όχι μόνο για τί πέτυχε α
πόλυτα τους στόχους της, να καταδείξει την προέλευ
ση του μεγάλου Καλιτέχνη, το μέγεθος του έργου του,
την αμφισβήτηση κάποιας παραπληροφόρησης ότι τά
χα υπήρξε καλλιτέχνης της Δύσης στην Αναγέννηση,
δημιούργημα της Ιταλικής και Ισπανικής ζωγραφικής,
ενώ ξεκίνησε ζωγράφος από την Κρήτη, άσχετα βέ
βαια από το ότι δέχτηκε αναμφισβήτητα μετέπειτα τις
επιρροές των δασκάλων του. Αλλά και για ένα πρό
σθετο λόγο, ότι έκανε γνωστό το όνομά του και τα έρ
γα του σε πολλούς Κρητικούς που μέσα από πληθώρα
στοιχείων που αφορούσαν τη ζωή του και τα έργα του
γνώρισαν μια ιδιοφυία στον τομέα του, ένα όνομα που
ενώ λάμπει στο διεθνές στερέωμα σε μας πολλούς από
τους Κρητικούς μπορεί να ήταν από άγνωστο μέχρι ε
λάχιστα γνωστό.
Ο Ελ Γ κρέκο λοιπόν ήταν ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, που γεννήθηκε στο Φόδελε (1541), κατ’ άλλους
στο Ηράκλειο και πέθανε στο Τολέδο το 1641. Σπού
δασε με τον παραδοσιακό τρόπο αγιογραφία, με χα
ρακτηριστικά βυζαντινής τέχνης και κρητικής
αγιογραφικής Σχολής, χαρακτηριστηκά που τα διατή
ρησε σ’ όλη την διαδρομή και ιδιαίτερα της ιταλικής
σχολής και είχε πρώτο του δάσκαλο τον Τισιανό στη
Βενετία, αργότερα μελέτησε τον Τιντορέτο κ.α. Ωστό
σο μέσα του σιγόκαιε το προσωπικό του όραμα για τη
ζωγραφική και θέλοντας να ελευθερωθεί από τις επι
δράσεις της καθιερωμένης ιταλικής ζωγραφικής φτά
νει στην Ισπανία και εγκαθίσταται τελικά στο Τολέδο,
όπου και αρχίζει η πιο παραγωγική περίοδος της ζω
ής του. Εκεί γεννιούνται τα αριστουργήματά του, κο
ρυφαίο των οποίων είναι η «Ταφή του κόμητος
Οργκάθ» από τα πιο διάσημα της διεθνούς ζωγραφι
κής. Στα έργα του το φως γίνεται εκτυφλωτικό, οι αν
τιθέσεις με τη σκιά δημιουργούν παραμορφώσεις,
δίδει μέγεθος στις μορφές, ελευθερώνεται από την υ
λική πραγματικότητα και διανύει ένα στάδιο ισχυρής
πνευματικής αγάπης. Υπήρξε ουμανιστής και οι σύγ
χρονες πηγές αναφέρουν ότι ήταν γλύπτης, αρχιτέκτων, συγγραφέας και φιλόσοφος. Ωστόσο κανένα
αρχιτεκτονικό ή γλυπτικό έργο δεν ανακαλύφτηκε, ε
κτός από εικονοστάσι© στην Ισπανία.
Ό τι υπήρξε βαθειά καλλιεργημένος άνθρωπος, στο
χαστής και ουμανιστής βεβαιώνεται από την απογραΦή (μετά θάνατο) της βιβλιοθήκης του, από τον κύκλο
των φίλων του ποιητών, φιλοσόφων και καλλιτεχνών.
Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, καταναλώθηκε στην
προσπάθεια να οραματιστεί και να αποδώσει το υπε
ραισθητό, και αυτό υπήρξε ένας από τους λόγους που
5

συγκρούαθηκε με την Ιερά Εξέταση και κινδύνεψε η
ζωή τους.
Δεν είναι τυχαίο που ο Νίκος Καζανιζάκης σ’ αυτόν
αφιέρωσε το τελευταίο του βιβλίο «Αναφορά στον
Γκρέκο», σαν κύκνειο άσμα, σε μια προσπάθεια να αποτίσει τιμή και ευγνωμοσύνη στο πιο ελεύθερο και
ανυπότακτο πνεύμα που αψήφισε γνωστούς δρόμους
υποταγμένες συνειδήσεις και βάδισε θαρετά το δύσκο
λο και μοναχικό του δρόμο, αντίθετος σε επιταγές ι
σχυρών και σε συμβιβασμούς, ενσάρκωσε δηλαδή
απόλυτα τη κρητική ψυχή.
Η έκθεση είχε τέτοια επιτυχία, που θεωρήθηκε πε
ρ ίπ ο υ θαύμα για τα ελληνικά δεδομένα.
Χαρακτηριστικό το απόσπασμα της συμπατριώτισσάς μας Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα, καθηγήτριας ιστο
ρίας της τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών μέρος του
οποίου παραθέτομε αυτούσιο, δημοσιευμένο στην Ε
φημερίδα «ΒΗΜΑ».

ο Γ κρ έκο
PSE© ·2© κ ΐρ ό κ ίε ι®
Της Μαρίνας Λ Α Μ Π Ρ Α Κ Η -Π Λ Α Κ Α
«Να είστε ρεαλιστές, να επιδιώκετε το αδύνατο». Το
ωραίο σύνθημα του παρισινού Μάη πολιορκεί συνειρ
μικά τη σκέψη μου καθώς αναλογίζομαι το κατορθω
μένο άθλο του επετειακού αφιερώματος στον
Δομήνικο Θετοκόπουλο από τη γενέτειρά του. «Θέλει
αρετή και τόλμη», φαντασία και μεγαλοφροσύνη η σύλ
ληψη και μόνο ανάλογου εγχειρήματος. Η τιμή ανή
κει στο Μανόλη Καρέλλη, τέως δήμαρχο Ηρακλείου,
που οραματίστηκε το εορταστικό δίπτυχο - έκθεση και
συνέδριο Γκρέκο - και έβαλε τα θεμέλια για τη πραγ
μάτωσή του. Με συντονισμένο και διάπτωτο ενθουσια
σμό το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε και αναπρο
σάρμοσε τα δεινά κονδύλια, ενώ ο νέος δήμαρχος κ.
Κώστας Κληρονόμος αντιμετώπισε με αταλάντευτη
γενναιότητα τα άπειρα πρακτικά προβλήματα που α
πείλησαν συχνά να οδηγήσουν σε ναυάγιο την εύ
θραυστη επιχείρηση.
Στο ενεργητικό του Μανόλη Καρέλλη εγγράφεται
και η εύστοχη επιλογή των ειδικών, που ανέλαβαν να
δώσουν μορφή και υπόσταση στο τολμηρό σχέδιο. Ευ
τυχής συγκυρία: ο επιστημονικός υπεύθυνος και γ ε
νικό ς σ υ ντο νισ τή ς τη ς οργάνω σης κ. Νίκος
Χατζηνικολάου, καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και η γραμματέας του συ
νέδριου δρ. Έφη Φουντουλάκη - Αναστασάκη είναι κι
οι δυο ειδικοί μελετητές του Γ κρέκο. Ο Νίκος Γ ιανναδάκης, ο παντεπόπτης έφορος της Βικελαίας Βιβλιο
θήκης - γενικού στρατηγείου της επιχείρησης συμπλήρωσε τη δραστική τριάδα του οργανωτικού
πρωταθλήματος. Οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου,
υπό την εποπτεία της αρχιτέκτονος Ειρήνης Σχιζάκης,
μετέτρεψαν άξενους και δυσήνιους χώρους σε υπο
δειγματικές αίθουσες εκθέσεων.
Σπάνια, απ’ όσο γνωρίζω, πνευματικό γεγονός στη
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χώρα μας προετοιμάστηκε με τόση επιστημονική μέ
ριμνα, ευθύνη και συνέπεια. Οι μνημειώδεις εκδόσεις
που συνόδεψαν την επέτειο θα σημαδεύουν ιστορικά
τη μνήμη του γεγονότος: παραδειγματικοί είναι οι δύο
επιστημονικοί κατάλογοι με κείμενα ελλήνων και ξέ
νων μελετητών (τεκμήρια και βιβλία γύρω από τον
Γ κρέκο, έργα της κρητικής και ιταλικής περιόδου και
πίνακες από την ισπανική δημιουργία του ζωγράφου).
Χώρια απ’ τους καταλόγους ο οργανωτικός υπεύθυ
νος του εορτασμού κ. Νίκος Χατζηνικολάου συνήγαγε σε τρεις επιβλητικούς τόμους και εξέδωσε, με
φωτογραφική αναπαραγωγή στις πανεπ. εκδόσεις
Κρήτης, το κύριο σώμα των κειμένων, που συναποτελούν αυτό που ονομάζουμε κριτική τύχη και ερμηνευ
τική υποδοχή του έργου ενός καλλιτέχνη. Οι
μελλοντικοί μελετητές του Γ κρέκο θα έχουν έναν α
νεκτίμητο θησαυρό από δυσεύρετα κείμενα στη διά
θεσή τους χάρη σ’ αυτή την προνοητική πρωτοβουλία.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟ ΓΟ Υ
Olεκλογές του Συλλόγου μας που έγιναν στις
17 του Ιούνη για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού
Συμβουλίου βγήκε το Συμβούλιο ως εξής, (με ψηφοφορία):
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ειδ. Γραμματέας
Ταμίας
Σύμβουλος

Γιώργης Στεφ. Νικοφοράκης
Γιάννης Κωσ. Φωτάκης
Απόστολος Νικ. Τσακίρης
Γιώργης Μιχ. Τρουλινός
Μανώλης X. Παπαδογιάννης
Στέλιος Μύρ. Βελουδάκης

»
»
»

Γιάννης Εμ. βασιλάκης
Κώστας Κ. Λινοξυλάκης
Γιάννης Γ. Μηναδάκης

Αναπληρωματικοί (χωρίς ψήφος)
Χρήστος Εμ. Μηναδάκης
Ηλίας Εμ. Μαρκάκης
Γιάννης Σωτ. Πετρακάκης
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 6Γ αποφάσεώς του ανακήρυ
ξε επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου την Ηλέκτρα ΒασιλάκηΜιχελιδάκη για τις υπηρεσίες της που προσέφερε στο Σύλλογο σαν Πρόεδρος.
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ΚΑΙ ΦΙΜΟΥΕ TOY S I M i r W WIE
Όπως όλοι γνωρίζετε το περιοδικό μας έχει σκοπό να ενημερώνει
γύρω από θέματα που αφορούν το χωριό, τους χωριανούς και τους
φίλους του χωριού. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά μπορεί κάθε χωριανός
ή φίλος να στέλνει οποιαδήποτε ανακοίνωση θέλει να δημοσιευτεί
μέσα στο περιοδικό μας υπό μορφή ενημέρωσης όλων όπως π.χ. λει
τουργία καταστημάτων, γραφείων, ιατρείων, κοινοτικά έργα, αλλα
γές διευθύνσεων, κοινωνικές δραστηριότητες κλπ. ώστε χωριανοί και
φίλοι οπουδήποτε και αν κατοικούν να είναι ενημερωμένοι γύρω από
τα θέματα.
Επίσης άν κάποιος θέλει μια κάποια ιδιαίτερη προβολή μέσα από
τις στήλες του περιοδικού μας θα πρέπει να έλθει σε συννενόηση με
τη διεύθυνση του περιοδικού, στα γνωστά τηλέφωνα του Συλλόγου
μας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

: :θ ιϋ β ¥ ΙΚ Β Σ ΕΚΛΟΓΕΣ
Α Γ ΙΑ Ε ΓΑ Λ Η Ν Η Ε
(Επιμ. Κώστας Κ. Λίνοξυλάκης)
Για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία της Αγίας Γαλήνης και ιδιαίτερα από την έκδοση και κυκλοφορία του
περιοδικού ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ (1979) βρισκόμεθαστην ευ
χάριστη θέση να ενημερώσουμε αναλυτικά, το ανα
γνω σ τικό κοινό του π εριοδικού μας, γ ια τα
προγράμματα και τα αποτελέσματα των τριών συνδιασμών που διεκδίκησαν τους ψήφους των χωριανών
μας στις κοινοτικές εκλογές της 14 Οκτωβρίου, φέτος.
Νομίζω και για πρώτη φορά οι συνδιασμοί κυκλο
φόρησαν γραπτά το πρόγραμμά τους στους κατοί
κους, και έτσι είχαμε κι εμείς τη δυνατότητα να τα
ζητήσουμε να σας τα παρουσιάσουμε μέσα από τις
στήλες του περιοδικού με την ευχή και τη επιθυμία οι
υποσχέσεις τους να υλοποιηθούν στο ακέραιο για το
καλό του χωριού, των κατοίκων και των τουριστών.
Γ ια να μην υπάρξει παρεξήγηση, δημοσιεύουμε τα
προγράμματα των υποψηφίων προέδρων με τη σειρά
επιτυχίας τους και στο τέλος κάθε προγράμματος θα
καταγράψουμε τους υποψηφίους συμβούλους με τους
ψήφους που έλαβαν ο κάθενας χωριστά.
Το σύνολο των ψηφισάντων ήταν 364. Ο πρώτος
Γιώργης Κοτζανάκης έλαβε 141 ψήφους, ο δεύτερος
Γιάννης Κοσνολάκης έλαβε 111 ψήφους για όσους δεν
γνωρίζουν ο Γ ιάννης είναι γαμπρός του Μαμαλοβαγγέλη Στρατηγός ε.α. και ο τρίτος Ευάγγελος Σκαρλά
τος έλαβε 106 ψήφους. Επίσης βρέθηκαν 5 λευκά και
1 άκυρο.

Πρόγραμμα: Ευνόιασμού
Γεωργίου κοτζανάκη
m m Tm w M M ■π ν ικ η άπο ψ η κ α ι θεεη

2.
Το ποιοτικό στοιχείο. Η ποιοτική αναβάθμιση του
τουρισμού συνιστά πλέον αναγκαία προϋπόθεση για
την βελτίωση των εισοδημάτων του χωριού.
Δηλαδή: Σημασία στη λεπτομέρεια. Σημασία στα με
ρικά προβλήματα. Σημασία στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Μελέτη και πρόνοια για να μην υπάρξουν στο μέλ
λον αδιέξοδα.

Κ Θ ίΜ Ο τικ ® E v m m m w m o
ΤΡΟΠΟΕ Δ Ο Υ Λ Ε ΙΑ Ε
Ό σο αφορά το κοινοτικό Συμβούλιο και την αποτε
λεσματική λειτουργία του, σταθμίζοντας την μέχρι τώ
ρα εμπειρία μας, δεσμευόμαστε για ομαδικό τρόπο
δουλειάς, για ενεργοποίηση του κάθε μέλους - πέρα
από τον τομέα ευθύνης του - σε κάθε μικρό ή μεγάλο
πρόβλημα. Επίσης δεσμευόμαστε ότι το κοινοτικό συμ
βούλιο, εκτός από τις τακτικές και έκτακτες συνεδριά
σεις, θα συνέρχεται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα για
ανοιχτή συζήτηση και έλεγχο της πορείας του συμ
βουλίου.

© μ swr 3b p f m s o j i
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ε η μ α ε ια

Οι φορείς της κοινότητας μπορούν και πρέπει να
παίξουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινω
νική ζωή του τόπου. Όμως πρέπει να αναβαθμιστεί η
λειτουργία τους και να δημιουργηθούν νέοι επαγγελ
ματικοί φορείς όπου δεν υπάρχουν.
Θεωρούμε απολύτως αναγκαία για τη λύση βασικών
προβλημάτων, την συνεργασία με αναβαθμισμένους
φορείς και συλλόγους.
ί..Ι ί ' . : ...■,...,......i S S I C T m

Η Αγία Γαλήνη τα τελευταία χρόνια με τη συμβολή
Με κάθε ειλικρίνεια αναφέρουμε συγκεκριμένα το
κοινότητας και ιδιωτών, αναπτύχθηκε σημαντικά. Ακο τι είναι δυνατό να γίνει.
λούθησε πολύ γοργό ρυθμό ανάπτυξης αφού σε βρα
μαρίνα: Πέρα των τόσων προβλημάτων (αλεπάλλη
χύ σχετικά χρονικό διάστημα διπλάσιασε ή και
λες δημοπρατήσεις - τρεις εκλογικές αναμετρήσεις
τριπλασίασε τον αριθμό των κλινών, εστιατορίων, και
πρόβλημα εργολάβου). Πιστεύουμε ότι ο κεντρικός ά
τουριστικών μαγαζιών. Σήμερα το χωριό μας από ά ξονας χρηματοδότησης για μια σειρά έργα είναι η κα
ποψη τουριστικής υποδομής, συνιστά μια ολοκληρω τασκευή της μαρίνας.
μένη τουριστική περιοχή. Και ήδη στον τουριστικό
Τι μπορεί να γίνει σε συνεργασία με την Ε.Ο.Κ. - η
χάρτη της χώρα μας καταλαμβάνει περίοπτη θέση.
οποία υπάρχει - σε συνεργασία υπουργείου τουρισμού
Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι ο χαρακτήρας
- η οποία υπάρχει - και εφόσον βέβαια λυθεί το εργο
της ραγδαίους αυτής ανάπτυξης του χωριού, ήταν κύ λαβικό πρόβλημα:
ρια ποσοτικός. Ό λο ι μας, κοινότητα και ιδιώτες, πολ
1) Μώλος 90Μ που θα λύσει το πρόβλημα των
λές φορές στην προσπάθειά μας για δημιουργία,
καϊκιών.
θυσιάσαμε την ποιότητα για χάρη της ποσότητας.
2) Δημιουργία μικρής πλατείας στη θέση Αλικιές.
Εμείς πιστεύουμε ότι η σημερινή προσπάθεια κοι
3) Κατασκευή εγκατάστασης τρόπου ανέλκυσης
νοτική και ιδιωτική, πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα
καϊκιών.
παρακάτω στοιχεία:
4) Κατασκευή και δημιουργία πλατείας πριν τη «σπη
1.
Το σταθεροποιητικό. Να διασφαλισθεί.διαχρονιλιά» η οποία δημιουργεί:
κά η σταθερότητα του τουριστικού ρεύματος στο χω
α) χώρο πάρκινγ
ριό μας, σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με την σημερινή
β) προϋποθέσεις για κατασκευή ΕΓ βιολογι
δυναμικότητα του χωριού.
κού καθαρισμού λυμάτων
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γ) επέκταση αγωγού πέρα της πλατείας
δ) κατασκευή του περιφερειακού δρόμου
Χαρακτηριστικό: 1) δεν υπάρχουν βασικές αντιρρή
σεις υλοποίησης από τους αρμόδιους φορείς και,
ε) με την ελληνική οικονομική πραγματικότητα δεν υ
πάρχουν περιθώρια άλλης χρηματοδότησης.

* E iim m m m n m

συμμετοχή και η συναίνεση των ενδιαφερομένων θε
ωρείται εντελώς απαραίτητη.

3) Παραλία μέχρι Xctpiict
Χρειάζεται μερική διαμόρφωση και καθαριότητα (ε
πιγραφές - καλαθάκια απορριμμάτων κ.λπ).
Τουριστικός χαρακτηρισμός
Μοναχική - καθαρή παραλία που θα προσελκύει ένα
ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό λουσμένων.

K M m m m m
Α π ορρίμμα τα · τ ι υπ άρχει:
1) Σαράντα καλάθια απορριμμάτων για δρόμους και
πλατείες. Τοποθέτηση - αρχή τουριστικής περιόδου.
2) Κάδοι απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών επαρ
κείς για να καλύψουν τις ανάγκες του χωριού.
3) Χρηματοδότηση 15 εκατομμυρίων για απορριμμα
τοφόρο, σε τρεις φάσεις, που αρχίζει το 1991 με συμ
μετοχή: 1) 80% Ε.Ο.Κ 2) 20% κοινότητα.
Σ κουπ ιδότοπ ο ς
1) Προβληματικός λόγω μικρού χώρου
2) Ακατάλληλος λόγω του τεράστιου οικολογικού
προβλήματος που θα δημιουργίσει στα υπόγεια νερά.
Μοναδική λύση είναι η μεταφορά του.

Αλλά πού;;;
Εμείς δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την προσπά
θεια για να υλοποιηθεί η απόφαση της νομαρχίας που
είναι: Υγειονομική ταφή απορριμμάτων της επαρχίας
σε χώρο μεταξύ Σπηλίου και Ακουμίων. Οποιαδήποτε
άλλη λύση προσωρινό μόνο χαρακτήρα έχει και μετα
τόπιση του προβλήματος.

ΜΓΡ@Ϊ0Κ@ 1 ΑΡΟΜΟΙ
Η κοινότητα θα συνεχίσει την υπάρχουσα πολιτική
δηλ: χρηματοδότηση σε κάθε πρόταση νέας διάνοιξης
που εξυπηρετεί ομάδα ατόμων, εφ’ όσον υπάρχει κοι
νή θέληση των ενδιαφερομένων.
Πέραν αυτού η κοινότητα θα προσπαθήσει μέσω των
Μ.Ο.Π για βελτίωση και τελειοποίηση των υπαρχόν
των αγροτικών δρόμων.

WMPBWSH
Τι έχει γίνει
α) Επαρκής παροχή από κεντρική γεώτρηση
β) Εφεδρική παροχή από πηγάδι (παλιό υδραγωγείο)
γ) Εφεδρική παροχή από αρδευτικό δίκτυο.
Τι ηροβλέπεται:
Κατασκευή δεξαμενής 500 κυβικών μέτρων και επίσης
κατασκευή ξεχωριστού δικτύου για το πάνω χωριό.
Πρέπει βέβαια να ομολογήσουμε ότι παρ’ όλα τα
προβλήματα υδροδότησης, η έλλειψη νερού (παρά την
τεράστια κατανάλωση) δεν έχει θέση στην Αγία
Γαλήνη.

Καθαριότητα - δέαρευση
Απολύτως δεσμευόμαστε ότι χωρίς επιπλέον επιβά
ρυνση, η κοινότητα (με εποχιακό προσωπικό) θα κα
ταστήσει την Αγία Γαλήνη πρότυπο καθαριότητος.
Η φετεινή κατάσταση δεν δικαιολογεί καμία πλέον
αναστολή.

Ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο η προ
σπάθεια φυτέματος δέντρων, φυτών, λουλουδιών, σ’
όλο το χωριό και σε χώρους κοινής αποδοχής.
Η πρωτοβουλία των φορέων θεωρείται αναγκαία.

HJlPJlJtlBI
1) M t m m - διαμορφώσεις - κατολισθήσεις
Θεωρούμε χρήσιμη τη διαμόρφωση όλου του χώρου
ίο υ Μεσακού σε δημιουργία μικρής ΠΛΑΖ.
Συνδιασμένη η προσπάθεια των μηχανημάτων που
θα χρησιμοποιηθούν στη μαρίνα για εκβραχισμό και
τοποθέτηση άμμου.
Πρώτιστα βέβαια θα λυθεί το πρόβλημα των κατο
λισθήσεων, δηλαδή επέκταση του συρματοπλέγματος.

2) Κεντρική παραλία
Οικονομικές δυνατότητες: δημοπρατημένου έργου:
Χρηματοδότηση 15 εκατομμυρίων για δημιουργία μό
νιμης πλαζ με συμμετοχή 80% ΕΟΚ - 20% κοινότητα.
Στα μερικά - ειδικά προβλήματα της παραλίας, η
8

ΗΧΟΡΥΠΑΝΖΗ
α) Μηχανών ■ οχημάτων
Πέρα των αστυνομικών μέτρων πιστεύουμε ότι το
πρόβλημα θα λυθεί σε μεγάλο ποσοστό με την κατα
σκευή του περιφερειακού δρόμου.

β) Μττάρ
Η μουσική είναι μέρος του τουρισμού αρκεί να μην
γίνεται ενοχλητική.
Πιστεύουμε ότι με κατάλληλα μονωμένα καταστή
ματα - με απόλυτη ευθύνη των ιδιοκτητών τους και ε
λεγχόμενα από την κοινότητα και τις αστυνομικές
αρχές - θα λυθεί σε μεγάλο βαθμό το υπάρχον έντο
νο πρόβλημα.

Συγκεκριμένη αναλυτική πρόταση προς τους ιδιο
κτήτες υπάρχει και είναι εύκολα εφαρμόσιμη.

r n iA m a m

λ ιμ α ν ιο ύ

Αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χώρου της Πλα
τείας του λιμανιού.
Χώρος πεζών - πράσινου - διαμόρφωση πάρκινγ αυ
τοκινήτου - με βάση μελέτη η οποία θα γίνει, για σω
στή αντιμετώπιση του χώρου.

m m

γα λη ν η

- mMmmmmiimm © βρει

Αγία Γαλήνη δεν είναι μόνο καλοκαίρι
Πέρα από τη τουριστική Αγία Γαλήνη υπάρχει και
ο κόσμος της. Υπάρχουμε εμείς και τα παιδιά μας.

Παιδιά - Σχολείο
Χωρίς ενδοιασμούς θέλουμε να πιστεύουμε ότι η συ
νεργασία κοινότητας και σχολείου υπήρξε αρμονική
όσο αφορά τις ανάγκες του:
Κτηριακός εξοπλισμός - παιδική χαρά - αθλοπαιδείες - ενεργητική συμμετοχή.
Η προσπάθεια θα συνεχισθεί.

Γυμναστήριο
Οι διαδικασίες αγοράς χώρου (15 στρεμμάτων, για
κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου - βόλεϋ - μπάσκετ
- αθλητικού κέντρου - βρίσκονται στην τελική φάση.
Η δημιουργία των εγκαταστάσεων, ασφαλώς, απαι
τεί περισσότερο χρόνο και προσπάθεια.

Βρεφονηπιακός σταθμός
Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες δημιουργίας
του πάνω στις προτάσεις γονέων του χωριού μας.
Πιστεύουμε δε ότι στην τελική του μορφή θα έχει
δικές του εγκαταστάσεις.

Τηλεόραση
Τοποθέτηση κεραίας ευρείας δυναμικότητας και εμ
βέλειας για οριστικό λύσιμο του προβλήματος.
Χρηματοδότηση - ανάθεση μελέτης υπάρχει.

Ο Λ Ο Ι Μ Λ Ζ Ι - Α Γ ΙΑ ΓΑ Λ Η Ν Η
Εμείς πιστεύουμε
Ό τ ι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για να ευημερήσει το χωριό μας ακόμη περισσότερο.
Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί πρέπει να επικεντρώσου
με την προσπάθειά μας στην ποιότητα.

β ία ν
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ΠΟΔΗΛΑΤΑ και ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΑ
ΝΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ και ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ πωλούνται στο κατάστημα του Κώστα Κ. Λινοξυλάκη που
βρίσκεται στην Αθήνα οδός Χαριλάου Τρικούπη 83
τηλ. 3631135 και 3645291.

Ας επιδιώξουμε την ποιοτική αναβάθμιση προς όλες
τις κατευθύνσεις:
στο σπίτι - στη δουλειά
■ στις διάφορες εκδηλώσεις της ζωής μας
για να καλυτερεύσουμε έτσι τελικά την εικόνα του χω
ριού μας.

Είμαστε αισιόδοξοι
Όλοι Μαζί
ας προσπαθήσουμε για περισσότερη ποιότητα
Ζωής
για μια Αγία Γαλήνη
πιο όμορφη
Ε Υ Ν Δ ΙΑ Ε Μ Ο Ε

«0301 ρβξί JIFia FMaC-L'iH»
ΚΟΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΕΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ

12

ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒ του Εμμανουήλ

16

ΠΑΠΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΥΛΟΣ του Ιωάννη

29

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Εμμανουήλ

16

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΗΛ του Εμμανουήλ

25

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Εμμανουήλ

15

ΤΡΟΥΛΛΪΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου

27

ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ Α
ΣυνδίίΐσμΘύ Iw m w ou ΚονσοΆοκη
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ:
Η καλλιτέρευση της ζωής των κατοίκων του χωριού
μας, και η προσέλκυση στο χωριό περισσότερου και
καλύτερης ποιότητας τουρισμού, που ενδιαφέρει ό
λους (Ξενοδοχεία - εστιατόρια - μπαρ - κάθε είδους κα
ταστήματα - αλιεία κ.λπ). Αυτό θα επιτευχθεί με τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής, που θα επιδιωχθεί σε
δύο φάσεις,
δηλαδή:
ΑΤ ΦΑΣΗ
Έργα που μπορούν να γίνουν σε ελάχιστο χρόνο
και με τις υπάρχουσες οικονομικές δυνατότηετς όπως:
1. Εξάλειψη των πηγών ρύπανσης της θάλασσας και
καθαριότητα της παραλίας και ολόκληρου του χωριού
(Ό χ ι απόβλητα στη θάλασσα - τοποθέτηση κάδων απορριμάτων - μίσθωση προσωπικού καθαριότητας για
τη τουριστική περίοδο κ.λπ).
2. Εξασφάλιση συνεχούς και κανονικής λειτουργίας
του βιολογικού, και του συστήματος αποχετεύσεως.
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3. Επέκταση του σωλήνα αποχετεύσεως σε ικανή α
πόσταση μέσα στη θάλασσα.
4. Περιορισμό στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της
ηχορύπανσης, που προκαλείταί από τροχοφόρα - μπαρ
- ταβέρνες κ.λπ., ύστερα από ευρεία συζήτηση των εν
διαφερομένων πλευρών, ώστε να εξασφαλίζεται η κοι
νή ησυχία στις καθορισμένες ώρες, που αποτελεί κατά
τη γνώμη μας καθολικό αίτημα των κατοίκων.
5. Εξασφάλιση της καθαρότητας του νερού υδρεύσεως (Καθαρισμός και ασφάλεια δεξαμενής) και αντι
μετώπιση της ανεπάρκειας που παρατηρείται στους
μήνες τουριστικής αιχμής, κυρίως στο επάνω χωριό
και θα γίνεται συνεχώς οξύτερη (Πιθανόν απατείται
δεύτερη δεξαμενή και δεύτερη γεώτρηση ή λήψη νε
ρού από το αρδευτικό.
6. Διαγράμμιση μέρους της πλατείας του λιμανιού,
για δημιουργία χώρων σταθμεύσεως (μερική επίλυση
του προβλήματος) και διαμόρφωση του υπολοίπου μέ
ρους με πράσινο - παγκάκια - φωτισμό, για την ευχά
ριστη και άνετη κυκλοφορία των πεζών.
7. Επιδίωξη ταχύτερης κατά το δυνατόν αποπερά
τωσης των εκτελούμενων στο λιμάνι έργων. (Προβλή
τα - Λιμενοβραχίονας κ.λπ).
8. Επέκταση του σιδερένιου πλέγματος στα γκρε
μνό της παραλίας, για την αποφυγή ατυχημάτων.
9. Απαγόρευση σταθμεύσεως σε ορισμένα σημεία
των δρόμων, για άνετη διασταύρωση των οχημάτων.
10. Βελτίωση και επέτκαση της παραλίας.
11. Βελτίωση συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου, σε
συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή, τη Κοινοτική Ε
πιτροπή Παιδείας και τη Νομαρχία, για θέματα συν
τήρησης διδακτηρίου, θερμάνσεως, καθαριότητας,
αθλοπαιδειών, εποπτικών μέσων, βιβλιοθήκης.
12. Συνεργασία με πολιτιστικό σύλλογο «Η ΑΓΙΑ ΓΑ
ΛΗΝΗ» για θέματα ανάπτυξης του μορφωτικού και βιο
τικού επιπέδου των κατοίκων της Κοινότητας.
ΕΓ ΦΑΣΗ
Έ ργα που η υλοποίησή τους απαιτεί και χρόνο αρ
κετό και χρήματα πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν και
θα καταβληθεί γΓ αυτά κάθε δυνατή προσπάθεια
όπως:
1. Δημιουργία χώρου σταθμεύσεως οχημάτων που να
καλύπτει τις υπάρχουσες αλλά και με πρόβλεψη
μελλοντικές ανάγκες.
2. Μεταφορά του βιολογικού σε άλλη θέση, επειδή, α)
Βρίσκεται πολύ κοντά σε ξενοδοχεία και σπίτια, β)
λόγω θέσεως παρασύρονται ot οσμές από το βο
ριά και λούζουν το χωριό, γ) έχει σημαντικό κόστος
λειτουργίας, δ) αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυ
ξη της γύρω περιοχής. Εκτιμάται ότι θα αποτελέσει μια σωστή λύση, ο συνδιασμός χώρου
σταθμεύσεως οχημάτων και βιολογικού στη θέση
Σπηλιά πίσω από τον λιμενοβραχίονα.
3. Κυκλοφορειακό: θα μελετηθεί η δυνατότητα μονοδρομίσεως και κατασκευής δρόμου εξόδου των ο
χημάτων.
4. Κατασκευή αγροτικών δρόμων προς διάφορες κα
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τευθύνσεις, που εκτιμάται ότι σε κάποιο βαθμό, θα
εξυπηρετούν και τουριστικές ανάγκες.
5. Κάθε ιδέα ή πρόταση τόσο για βραχυπρόθεσμα όσο
και μακροπρόθεσμα έργα .θα είναι ευπρόσδεκτη, θα
συζητιέται και θα επιδιώκεται η υλοποίησή της.

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Θα συνεδριάζει μια φορά το μήνα κανονικά, και ε
κτάκτως οποτεδήποτε προκύψει θέμα.
2. Οι συνεδριάσεις θα είναι ανοικτές για όποιον θα ή
θελε να τις παρακολουθήσει. Πλέον τούτου θα κα
λούνται εγγράφως και εκ περιτροπής εκπρόσωποι
όλων των τάξεων, ανάλογα με τα εξεταζόμενα
θέματα.
3. Οι σύμβουλοι θα αναλάβουν από ένα τομέα ευθύ
νης (π.χ. καθαριότητα - βιολογικός - ηχορύπανση
- αγροτικά - πολιτιστικά κ.λπ) για να παρακολου
θούν την υλοποίηση των αποφάσεων, και να δέχον
ται τα μηνύματα της κοινής γνώμης για πιθανές
βελτιώσεις ή τροποποιήσεις.
4. Θα επιδιωχθεί η στενή συνεργασία με τις τοπικές
και άλλες αρχές (Υγειονομικές Υπηρεσίες - Λιμενι
κό - Αστυνομία - Συλλόγους - Νομαρχία κ.λπ) για
την επιβοήθησή τους στην υλοποίηση των στόχων
που τέθηκαν πιο πάνω.
5. Ο πρόεδρος θα βρίσκεται καθορισμένη ώρα καθη
μερινά στο Κοινοτικό γραφείο, για να: α) Λαμβάνει
γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, β) Συνερ
γάζεται με τον γραμματέα, για τυχόν ενέργειες που
πρέπει να γίνουν, γ) Εξυπηρετεί τους κατοίκους του
χωριού σε κάθε αίτημά τους.
6. Σε περίπτωση απουσίας του, ο πρόεδρος θα αναπλη
ρώνεται από τον αντιπρόεδρο ο οποίος, καθώς και
ο Γραμματέας θα γνωρίζουν που θα τον βρουν αν
παραστεί ανάγκη.
7. Στο τέλος κάθε χρόνου θα γίνεται οικονομικός α
πολογισμός εσόδων - εξόδων, παρουσία εκπροσώ
πων όλων των κατηγοριών επαγγελμάτων.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παντελή
ΒΕΡΓΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

26

ΔΟΥΚΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του Χαριλάου

16

ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μύρωνα

18

ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ματθαίου

21

ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου

16

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωρ.

10

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Μιχ.

4
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19. Διάνοιξη νέων αγροτικών όρόμων και συντήρηση
των υπαρχόντων.
Το αναπτυξιακό έργο μας σκοπό έχει να
συμβάλει στην ανάπτυξη όλων των τομέων της
οικονομίας του τόπου μας (Τουρισμός, Αλιεία,
Γεωργία, κ.λπ). Υπάρχουν όμως και άλλες
προτάσεις για τα τόσα άλλα Θέματα
που μας απασχολούν.
Ο Ανεξάρτητος υπερκομματικός συνδυασμός
« Α Γ Ι Α Γ Α Λ Η Ν Η ¥© ¥ 2Θ®8»
είναι πρόθυμος να συμπεριλάβει στο πρό
γραμμα
του οποιαδήποτε σωστή πρόταση για να λύσομε
το κάθε πρόβλημα του χωριού μας να ζήσουμε
αύριο όλοι μαζί χωρίς προβλήματα στην
« Α Γ Ι Α r j y t i l i l H ¥© ¥ 2 « § »

Ο υποψήφιος Πρόεδρος και οι κοινοτικοί σύμβου
λοι με το φυλλάδιο αυτό θέλουν να σας παρουσιάσουν
το πρόγραμμά τους και φιλοξοδούν, ο καθένας χωρι
στά και όλοι μαζί να το πραγματοποιήσουν για το κα
λό του τόπου μας. Οι προσπάθειές τους συνοψίζονται
στα εξής:
1. Οριοθέτηση αιγιαλίτιδας ζώνης & επαναφοράς ό
λων των κτισμάτων στους χώρους ιδιοκτησίας.
2. Βελτίωση & διαμόρφωση κατά πλάτος & κατά μή
κος της παραλίας.
3. Καθαριότητα κοινοτικών & κοινόχρηστων χώρων
• Δεντροφύτευση - Πράσινο.
Φίλη & Φίλε Αγιογαληνιώτη,
4. Επιδιόρθωση κεντρικής εγκατάστασης δικτύου α
ποχέτευσης (σωστή Λειτουργία βιολογικού καθα Ή λθε η ώρα να διαλέξεις τι θέλεις:
—* Τον αποκλεισμό σου από τα κοινά του χωριού ή τη
ρισμού & εξάλειψη αναθυμιάσεων δικτύου).
δική σου ενεργό συμμετοχή;
5. Στεγανοποίηση βόθρων παραλίας - Συχνή υγειο
— Την μη ενημέρωσή σου για τα τρέχοντα & μελλον
νομική παρακολούθηση λειτουργίας των.
τικά ζητήματα ή την τακτική πληροφόρησή σου;
6. Κατασκευή συμπληρωματικής δεξαμενής & τοπο —- Την συνέχιση της γνωστής, απελπιστικής, κατάστα
θέτηση δεύτερης παροχής νερού.
σης του χωριού ή την πρόοδο & αναμόρφωση;
7. Καταπολέμηση της ηχορρύπανσης απ’ ©που κι αν
— Την περαιτέρω καταπάτηση του αιγιαλού που σου
ανήκει ή τον τερματισμό αυτής της αυθαιρεσίας;
προέρχεται (Μπαρ - Μηχανάκια κ,λπ). Τήρηση του
νόμου περί κοινής ησυχίας & αυστηρής αστυνο — Την ανυπαρξία της παραλίας ή την καλυτέρευσή
της ποιοτικά & ποσοτικά;
μικής επιτήρησης για την εφαρμογή του.
—■Τη συνέχιση της ρύπανσης της Αγίας Γαλήνης &
8. Ανεύρεση χώρου πάρκιγκ (πλατφόρμα στο πίσω
των
παραλιών ή την καθημερινή καθαριότητά τους;
μέρος του λιμανιού για την εξυπηρέτηση όλων
— Το λιμάνι, εργοτάξιο & χώρο πάρκινγκ για φορτη
των τροχοφόρων).
γά & κλούβες ή το λιμάνι χώρο περιπάτου & πρασίνου;
9. Άμεση διάνοιξη & ασφαλτόστρωση περιφερειακού
— Την άνιση μεταχείριση ή την ίση αντιμετώπιση από
δρόμου για αποσυμφόρηση του κέντρου του χω την κοινότητα;
ριού & σύγχρονη κατασκευή πλατείας & χώρων
— Τη γνωστή ηχορύπανση από μηχανάκια & μπαρ ή
πάρκινγκ.
την υσηχία που ταιριάζει στο χωριό μας;
10. Εξεύρεση χώρου χωματερής & σωστή καύση απορ- — Τους προβληματικούς υπονόμους ή τη βελτίωση
του δικτύου;
ριμάτων Άμεση αγορά απορριματοφόρου.
11- Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων & αθλοπαι — Την έλειψη πράσινου ή τη δεντροφύτευση & τοπο
θέτηση κοινοτικών αλητανών;
διών Κατασκευή κέντρου νεότητας.
— Την εικόνα αναρχούμενου χωριού ή την σωστή α
12. Έ λεγχος έργου μαρίνας (αποπεράτωση έργου σε
στυνόμευσή του;
σύντομο χρονικό διάστημα - Μεταφορά εργοτα
— Κόμματα ή Άγια Γαλήνη;
ξίου εκτός χωριού).
13. Αξιοποίηση αξιοθέατων του χωριού. (Σπήλαιο Δαι
δάλου - Γερμανικές Πούγες - Σπηλιάρες κ.α).
Διάλεξε λοιπόν
14. Ενεργή συμμετοχή όλων των φορέων του χωριού
Πάρε την ευθύνη πάνω σου για το μέλλον του
για σημαντικά προβλήματα & αποφάσεις που α
χωριού σου
φορούν την κοινότητα.
Σκέψου άλλη μια τετραετία σαν την προη
15. Πλήρης ετήσια ενημέρωση για τα οικονομικά στοι
γούμενη
χεία της κοινότηας. (Ισολογισμός - Έσοδα - Έξο
και αποφάσισε...
δα - Ανάθεση έργων κ.λπ).
Ο ανεξάρτητος υπερκομματικός συνδυασμός
16. Διάθεση μισθού προέδρου για κοινοτικές ανάγκες.
μας
17. Έλεγχος ρύπανσης ποταμού & οριοθέτηση της κοί
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΟΥ 2000
της του.
και θέλει και μπορεί να λύσει τα προβλήματα
18. Άμεση λύσης για πάρκιγκ ενοικιαζόμενων αυτο
____________ _ _ ι ι ο ι ΐ · —
κινήτων και μηχανών.
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Α Π Ο ΤΗ Ν ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Τ Ο Υ Χ Ω Ρ ΙΟ Υ Μ Α Σ
«Α ΓΙΑ ΓΑΛΗ ΜΗ τ ο υ 2000»
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Α Γ ΙΑ ΓΑΛΗΝΗΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Σκαρλάτος Ευάγγελος του Γεωργίου
(Υποψήφιος Πρόεδρος)
Γιασαφάκης Παναγιώτης του Παναγιώτη

15

Λινοξυλάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

9

Λουκάκης Γεώργιος του Ματθαίου

19

Μπαντινάκης Γεώργιος του Μιλτιάδη

23

Ρυακιωτάκης Μύρων του Εμμανουήλ

31

Τρουλλινός Αθανάσιος του Μιχαήλ

9

Αποτελέσματα
Β Ο ΥΛΕΥΤΙΚΟ Ν € K i@ f §#W
Απριλίου *90
@ mi iie p io p e c
Κόμμα
Ν.Δ.
ΠΑΣΟΚ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
ΛΟΙΠΟ!
ΑΚΥΡΑ
ΛΕΥΚΑ

Μ ΕΛΑΜΠΕΣ
Νοέμ 89
Απρ. 90
346
324
298
296
233
228
. 8
18
10
16
4
5

Κόμμα
Ν.Δ
ΠΑΣΟΚ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ

ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ
Νοέμ. 89
Απρ. 90
158
171
196
169
43
45

Κόμμα
Ν.Δ
ΠΑΣΟ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ

ΣΑΧΤΟΥΡΙΑ
Νοέμ. 89
Απρ. 90
231
221
123
115
15
13

Κόμμα
Ν.Δ.
ΠΑΣΟΚ
ΣΥΝ/ΣΝΟΣ

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
Νοέμ. 89
Απρ. 90
143
141
136
137
10
14

Κόμμα
Ν.Δ
ΠΑΣΟΚ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ

ΟΡΝΕ
Απρ.
Νοέμ. 89
65
41
1

90
60
37
7

Αυτά τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών
καταγράφησαν στην εφημερίδα: «Η Φωνή των Μελάμπων»
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Πριχού να βρή η Κρήτη τη λευτεριά τζη, δεν επερνούσενε καλά ο Κρητικός λαός, για τί οι τύρρανοι του
Σουλτάνου δε του αφήνανε σάλιο στη μπούκα. Από τη
μια το χαράτσι απού την άλλη οι μουκατάδες στ’ αλώ
νια, το χαράτσι για τα ζωντανά και πολλές άλλες α
παιτήσεις των ντόπιων ν’ αγάδων, που η ζήση ήτονε
αβάσταχτη.
Αν είχες καλό χτήμα, καλούτσικο σπίτι, καλό μπα
ξέ, καλό λιόφυτο, γή όμορφη κοπελιά, ηρχούντανε οι
τζανταλμάδες και σου λέγανε: χαιρετίσματα από τον
αγά και θέλει να καβαλικέψει η κοπελιά σου το χελιό
γάιδαρο να φορτώσεις και το μπεγίρι καρυδαμύγδαλα, μέλι και ρακί, να κοπιάσης στο κονάκι του αγά, που
θέλει να ροζονάρετε μια ουλιά.
Πάσα ένας, εκάτεχένε πως ά δέ ντόκανε θεληματι
κά, θα τόκανε με το στανιό. Μα τη γραφή τούτηνε που
κάνω, δεν είναι για να κάμω στόρηση, για τί τάχουνε
άλλοι, πολλοί γραμματιζούμενοι, εδά καί πολούς χρό
νους γραμμένα, σε χοντρά καί πολλά ντεφτέρια. Στένομαι λοιπός επαγέ για να πώ τα ίσα κάτω, πως ο
κόσμος δεν εμπόριενε μπλιό να τα βγάνη πέρα. Οι νιοί
κείνουνα του ζαμανιού έπρεπε να ντουσουντίσουνε άλ
λο ρεμεδιό για να ζήσουνε.
Οι στράτες ήτονε δυό, γή να βγούνε στα όρη, γη να
πάνε στη ξενηθιά. Η ξενηθιά όμως ήτονε μια ουλιά ζόρικη, για τί οι τούρκοι δεν αφήνανε τσι νιούς να μισέ
ψουνε, μόνο τσι θέλανε στο νησί να δουλεύγουνε, να
τους πέρνουνε χαράτσι. Πολλοί καταφέρνανε και φεύ
γανε χωστά για το Πειραιά, κι αποκιά άνοιγενη στρά
τα για τη ξενηθιά.
Το ζαμάνι αυτό η Αμερική εγύρευγενε εργάτες για
να μπούνε να δουλεύγουνε τα εργοστάσιάτονε.
Το 95 όμως η Κρήτη εγίνηκε αυτόνομη και τότε σας
ήτανε πλιά εύκολο να ξενιτευτή κιανείς. Ετσά πολλοί,
ορδινιάζανε τα χαρθιά που χρειαζούντοντε, τα πέμπανε στο πραχτορείο ΦΑΡΟΣ στο Πειραιά και μετά από
κανά δύο μήνες, πέρναγε χαμπέρι πως ο κόνσολας ε ί
πε το ναι και νά ετοιμαστούνε για τί θα φύγουνε με το
ΕΔΙΣΟΝ τη τάδε ημερομηνία.
Φύγανε πολλοί Μελαμπιανοί και Αγιογαληνιώτες
και γράφανε ύστερα πως εκειά είναι καλά και γυρεύγουνε ακόμη πολλούς αθρώπους για'δουλιά.
Το 13 εγινηκένε η Κρήτη Ελλάδα και τσάτανε πλειά
εύκολα ακόμη για όποιοι θέλανε να πάνε στην Αμέρικα.
Πολλοί θέλανε να φύγουνε μα έπρεπε να πουλήσου
νε κιανά κομμάτι χωράφι, γη νά πάρουνε δανεικά με
διάφορο, κιαπής θελά ξεχαρτζίσουνε μερικά ντόλαρς,
να τα πέψουνε να βγάλουνε το χρέος τόνε.
Ετσά αποφασίσανε τρεις Αηγαλινιώτες, ο Κωστής
ο Λυνόξυλος, ο Βελουδομύρος και ο Σταματογρηγόρης, να γράψουνε στην Αμέρικα σε δικολογιές τόνε,
να τόνε γράψουνε, ανέ μπορούνε να κάμουνε κειά καλιμέντο να χρεωθούνε και να πάνε. Πήρανε απάντη
ση και τόνε γράφουνε πως α μπορέσουνε να πάνε,
είναι εκατό βολές καλιά εκειά παρά στη Κρήτη, στο
χωριό προπαντός. Μέσα στο φάκελλο τονείχανε και
φωτογραφίες τόνε, με τα κορδοκόλια, με ρεμπούπλικα, γραβάτες, με καδένες στο τσεπάκι του γελέκου για

ρολόι, με κοντυλοφόρο στο τσεπάκι του σακακιού, με
όμορφα και γιαλισμένα σκαρπίνια και μπαστούνι με α
σημένια λαβή.
Ξανοίγουνε οι Αηγαλινιώτες τη λουσάτη εντυμασά
και λέγανε: εκειάνε μωρέ η ζωή όι παέ, σά τζατζικάνους και με χιλιομπαλωμένα ρούχα, με πεδούλια στα
στιβάνια, ανύπλητοι και κακομοίρηδες.
Επουλήσανε μιάουλιά χωράφι ο πάσαείστονε, ορδινιάσανε τα χαρθιά τόνε, τα πέψανε με το καπάρο στο
πραχτορείο ΦΑΡΟΣ κι ανημένανε γραφή πότες θα πει
ο κόνσολας το ναί και ίντα μέρα θα φύγει το παμπόρι,
για να γράψουνε στσί δικολογιές τους στην Αμέρικα
να πάνε στο Παμπόρι να τσι παραλάβουνε.
Πήρανε γραφή απού το ΦΑΡΟ πως σε δύο μήνες θα
μισέψουνε με το ΕΔΙΣΟΝ, μα να πάνε μιανεβδομάδα
πλειά μπρός στο Πειραιά, για να τονέ πούνε τσι λ ε
πτομέρειες του ταξειδιού, που θα βαστάξει 32 μέρες.
Γράψανε γιαμνιάς στο δικολόϊ στην Αμέρικα ό,τι τονέγραψένε ο ΦΑΡΟΣ και νάναι στο λιμάνι να τσι πα
ραλάβουνε.
Πήρανε απάντηση από το Αμέρικα και τοσε γράφου
νε πως την ημέρα που θα φτάξη το ΕΔΙΣΟΝ θα δουλεύγουνε και δε θατονε παντίδι να πάνε στο Λιμάνι,
μονό τονέ γράψανε σένα χαρτάκι, τη σύστασή ντονε,
στράτα, νούμερο, περιοχή, που θα πάνε να τσί βρού
νε. Θα πάρουνε ένα ταξί θα δώσουνε το χαρτάκι στο
σωφέρι και θα τσι πάει κατευθεία. Ορδινιαστήκανε για
ούλα και με τα ρέστα πούπρεπε να δώσουνε στο
ΦΑΡΟ.
Επήγανε στη χώρα, επουσουνίσανε φτηνά τσουρά
πια, βακετένια παπούτσα για να τα βάλουνε να φύγου
νε, να μη φορούνε τσί βράκες στο Πειραιά και πάθουνε
ότι επαθένε ο Στρατής ο Παπαδογιάννης, που του κό
ψανε οι μάγες του Πειραιά, χωρίς να το πάρει χαμπά
ρι, τη φουφούλα τσι βράκας του.
Εφταξένε η μέρα για το μεγάλο ταξίδι, σηκώνουνται αξημέρωτα μ5ένα βουργίδι, με δυό αλαξές ρούχα,
σώρουχα, μια δεκάρε ντάκους παξιμάδι, ένα κατσοχιράκι κελιές.
Ξεκινούνε πεζοί για το Κάστρο, κι ίσα ίσα που προφτάξανε το παμπόρι για το Πειραιά. Μπήκανε μέσα κατακουρασμένοι και πήγανε και κάτσανε κοντά στο
φουγάρο, πούτονε μια ουλία ζεστασά. Σε μιά ουλιά,
επαιξένε η ντουντούρα του παποριού, τρεις βολές, έ
συρε την άγκυρα κέβαλε ρότα για το Πειραιά.
Ταχυνή ταχυνή εφταξένε το παμπόρι στο Πειραιά,
κι απής αγκρυροβόλησενε, ήρθανε οι βάρκες, πέρνανε επιβάτες και τα πραματάτονε και τσί βγάνανε στο
μουράγιο.
Ό τ ι ώρα πατήσανε τα πόδιαντονε στο χώμα, τα χά
σανε. Θωρούνε τα καΐκια πούτονε τα κατάρθια ντονε
σα το καλαμιώνα, το τράμ που σάλευγιενε απάνω στα
σίδερα, σπίθια δίπατα και τρίπατα, που πομείνανε με
τη μπούκα ανοιχτή. Πήγανε στο προχτορείο Φάρος,
είπανε ποιοίνε. Τονείπανε πως σε 5 μέρες θα φύγει το
ΕΔΙΣΟΝ και να ορδινιαστούνε.
Πήγανε στο ξενοδοχείο ΑΝΑΤΟΛΗ πληθήκανε
μόνο-μόνο, ξαπλώσανε στα σουσταλίδικα κρεβάθια και
βουλήσανε μέσα και λέγανε: έ τή μπαντέρμη απαλάδα.
Πρίχου να βουτήξει ο ήλιος ξαναπήγανε στο πρα
χτορείο, πλερώσανε τα ρέστα για τα εισιτήρια και τη
φαοπιοτούρα, ίσαμε να φτάξουνε στην Αμερική. Επο-

μείνανέντονε λιγοστοί παράδες για να τάχουνε στο
παπόρι.
Ρωτήξανε πούνε το ΕΔΙΣΟΝ και πήγανε να το ιδούνε. Τόδανε και τα χάσανε. Ψηλό με πολλά στρογγυλά
παραθυράκια και με τρία φουγάρα.
Ή ρθενε η μέρα που θα μισεύγανε και τσί πήρενε
ένα κοπέλι του πραχτορείου και τσί πήγενε στο πα
πόρι. Εκειά τονέ δείξανε πού θά κοιμούνται πού θά
τρώνε και πού θα κάθονται.
Κιαμιά βολά αρχίνηξε το παμπόρι τσι σφυρές, εσυρένε τσάγκυρες, το σέρνανε δύο μικρά παποράκια με
χοντρά σκοινιά, κι απής επόρισένε από το λιμάνι, ταπολάρανε, εσφυρίξανε και το παπόρι και τά παπορά
κια τρεις φορές και βάλανε ρότα για το Γαβλαρτάρ
κατά που λέγανε.
Απής εβράδυασένε, ένα κοπέλι, εχτύπανε μένα ξύ
λο κοντόχοντρο με γρόμπο στη μια άκρα, ένα μεγάλο
δίσκο που γιάλιζε σα ντό μάλαμα.
Ρωτήξαμένε γιάντα καταχτυπά το κοπέλι και μας εί
πανε πως αυτό θα καταχτυπά πρωί μεσημέρι βράδυ
και σημαίνει πως είναι ώρα να πάμενε στη τραπεζα
ρία να χαφτούμενε. Ακουλουθήσαμε τσάλλους επιβά
τες και μπήκαμε σε μια μεγάλη κάμερα γεμάτη
τραπέζα και πολυθρονάκια. Τραπεζομαντήλες και πε
τσέτες κάτασπρες, ομορφοδιπλωμένες, πιάτα όμορφα
και μπάντα κι άλλη πηρουνομαχαιροκούταλα και μικιό
κουταλάκι.
Εκατσαμένε και ξανοίγαμενε κ’ εδά-εδά κοπιάζει έ
νας καλοντυμένος με φιόγκο στο λαιμό και βάσταγιε
χαρθιά και τα πόλερνε σούλα τα τραπέζα. Πέρνει ο Βε
λουδομύρος, το ξανοίγει και λέει:
Επαέ μωρέ γράφει ιντάχουνε μαγερεμένα και θ’ ανημένωμε να δούμε πως θα διάξουνε οι γιαποδέλοιποι να διάξωμε και μείς το γίδιο.
Σε μια ουλιά έρχεται ένα κοπέλι και βάνει στο τρα
πέζι ένα πανιέρι με χάσικο ψωμί, ένα νταρμεντζανάτο γυιαλί με κρυιγό νερό. Νά τό-γ-καλοντυμένο
κέρχετε από πάνω μας με μια ξύλινη δισκάρα και ντακέρνει, κιέβανένε στο τραπέζι μας κρέας με τσί πατά
τες, μακαρούνια, τυριά και ντοματοσαλάτες. Μας
ερωτά α θέμενε να πιούμε πράμα. Τουπαμένε κρασάκι.
Μας σεφέρνει ένα μισοκαδιάρικο μπουκάλι, τανοίξαμένε μένα εργαλείο πούβγαλενε το σούρο αγκίνιο
και μασεσάζει τα ποτήρια κι απώς τ5αφήνει στο τρα
πέζι. Ετσα το τάκαμένε σε ούλα τα τραπέζα κι ότι θωρούσαμενε και κάνανε οι γιάλλοι, διάχναμε και εμείς.
Οντενεποτρώγαμε μπλειό, μασεφέρνει ένα σκουτελάκι, κιχενε μέσα γλυκό που τολέγανε λέει κρέμα, κι
είχε κι απάνω πάνω μια καφετί σκόνη μυρωδάτη (κα
νέλα). Επληρώσαμενε το κρασί γιατί δεν ήταν στο ναύ
λος μέσα.
Λέει ο Σταματογληγόρης: μωρέ καλά μας σε σάζουνε, μαγάρι νάναι ετσά πάσαν ημέρα. Και του λέει ο Λυνόξυλος: κι αμέ, ζωντάρι θα μας σε κάμουνε; Ετσά
γινούντανε πάσα μέρα, πρωί μεσημέρι βράδυ. Εκαταχτυπούσανε οι μηχανές του παποριού μέρα νύχτα και
δενεθωρούσαμε παρά μόνο ουρανό και θάλασσα. Ούλη μέρα ανεμογυρίζαμενε στο παπόρι και παίζαμε τ ’
αλυσιδάκια μας και πιάσαμε και γνώρα μετσάλους ε
πιβάτες, έλεγενε δε ο πάσα είς τα δικά του για να περ
νούνε μια μια οι μέρες του ταξιδιού.
Μιά αργαδινή μας είπενε ο πρωτοναύτης πως
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ταχινη-ταχινή θα φτάξωμε στο Πόρτο Αισαβώνα τσί
Πορτογαλίας, θα κατσωμένε 24 ώρες να πάρει το πα
πόρι κι άλλους επιβάτες, τρόφιμα, κάρβουνα και νε
ρό. Ίσαμενεκιά εκάμαμένε 10 μέρες ταξίδι και
θέλεμένε ακόμη 21 μέρες να φτάξωμε στην Αμέρικα.
Σε κανά δυό μέρες ντακέρνει το παπόρι και νταλαπόδερνε μπάντα κι άλλη και πότε λίγο εστένουντόνε ορ
θό κι απώς έπαιζε τη βουτακιά και γροικάς ένα
βρούχος που τάξε πως εχάλανε ο κόσμος. Εβαστάξένε τούτονα το κακό κιάς τρεις μέρες. Ούλοι μπλειά εξερνοβολούσανε, χωρίς το Βελουδομύρο που επήγενε
στη τραπεζαρία και τη νέκανε κόπανο. Απίς εκαταλάγιασένε η θάλασσα και δένε πολυκούνενε το παπόρι,
εξεπορδαλιάσανε οι γ Τεπιβάτες ένας ένας σα τζί χο
χλιούς από τσί τρύπες.
Μιά αργαδινήν στο κουβεντολόι έλεγενε ένας ναύ
της, να χωμε τό νού μας φυντίκι για τί στη Αμέρικα εί
ναι ληστές που τσι λένε, γκάκστερους και γδύνουνε
τσαθρώπους. Ακροφοβηθήκαμένε μα κιασένε είπαμένε να χωμε το νού μας να μη τη παθωμένε. Με το κου
βεντολόι* με απαρθηνές και ψεύτικες ιστορίες,
επεράσανε οι μέρες και μιάναργαδινή μας είπανε πως
ταχυτέρου ταχυνή θα φτάξωμε στο λιμάνι πουτο λέ
γανε Ν. ΥΟΡΚΗ.
Αξημέρωτα πορίσαμένε απού τη καμπίνα κίμαστονέξω απού το λιμάνι.
Το παπόρι εσταθηκένε κειάς μιά ώρα, ως ταπούρθενε ένα μικρό παποράκι του πετάξενε ένα χοντρό
σχοινί καί τόσερνε και το κουμπησένε στο μώλο. Επορίσαμενε μεμιά σκάλα και μας επήγανε σε μιαν αυλή
με κάγκελα, κι επόριζενε ένας ένας και βάστανε στη
χέρα ντου τα χαρθιάντου. Τα ξανοίγανε καλά καλά μας
τα ξαναδίνανε και λέγανε γκούτι.
Ό τ ι ώρα ξετρυπώξαμένε απού τα κάγκελα τα χάσαμενε, δεν εκατεχαμένε ίντα να καμωμένε. Από μπαγιόκο δεν ειχαμένε τσεντέσιμο, για τί τα λίγα
πούχαμενε τα ξοδεψαμένε στο παμπόρι με πού και λε
μονάδα που πίναμενε.
Βγάνουνε από το βουργίδι το χαρτάκι με τη σύστα
ση πούχανε πέψει οι χωριανοί Vsτόνε. Το παίρνει ο Βε
λουδομύρος και το κράθιενε. Του σιμώνει ένας και του
μίλιενε μα δεν ν5 εκαταλάβενε γρι.
Του δείχνει το χαρτί και του κάνει: Γκρέκο ρεστωράν. Διαβάζει αυτός το χαρτάκι και τονελέει: Κόμ-κόμ.
Μπαίνουνε σ’ ένα αυτοκίνητο, από παέ πάει, από κειγέ στρίφνει δεξά, στρίφνει ζερβά, επέρασένε κιάς μια
ώρα και χάσανε την υπομονή ντονε.
Ο Σταματογληγόρης εστριφοκόλιανε ο ύλη την ώρα
και εδά-εδά κάνει: Μωρέ διάολε μή μας σεγδύσουνε;
Καλός κι ογλήγορος ο Λυνόξυλος του κάνει «Οι να μας
σε γα....ντα έχομενε μωρέ πεντάρα να βγάλωμε τα μάθια μας;
Απρίλης 1990
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Φ. ΠΑΠΆΔΑΚΗΣ
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Από κεί που ήταν κάποτε το φανάρι (για νυχτε
ρινό οδηγό των πλοίων) ίσα πάνω, μόλις πιάσωμε την ισάδα και λίγο πιό πάνω από του Μαθιό
τ’ αλώνι, είναι η είσοδος της Κλειδώστρας. Το μο
νοπάτι είναι στενό και πολλοί λίγοι θα ξέρουν
την είσοδο.
Σημειώνω ότι το 1922 που εκυνηγούσανε τους
λιποτάκτες για να πάνε στο μέτωπο της Μ. Ασίας,
δεν κατόρθωσε το απόσπασμα να πιάσει κανένα
γιατί με έμπειρους οδηγούς, τρυπώξανε στη
κλειδώστρα και μέχρι να σωπατήσουνε οι χωρο
φύλακες, τους καταδιωκομένους τους κατάπιε η
Γη. Σπουδαίο ρόλο το να προλάβουν οι καταδιωκόμενοι να μπουν στη Κλειδώστρα, έπαιξενε μια
μάνα γιατί έτρ εξέν ε και πήγε στο μονοπάτι του
φαναριού και εμπόδισε τους χωροφύλακες με τα
χέρια τσι και μάλιστα άρπαξενε το τουφέκι του
πρώτου χω ροφ ύλακα και το π έτα ξε στη
θάλασσα.
Κλείνω τη σημείωση.
Ε«ιναι πολύ στενό και επικίνδυνο μονοπάτι, με
πολλές δυσκολοπέραστες διαβάσεις που χρειά
ζεται απόλυτος προσοχή και αυτοσυγκέντρωση
για να το διαβείς και να φτάσεις μέχρι το γιαλό.
Το ύψος του γκρεμού είναι πάνω από τα διακόσα μέτρα, αλλά το μονοπάτι θα πρέπει να εί
ναι γύρω στα πεντακόσα μέτρα λόγω των
στροφών.
Μόλις πιάσεις την παραλία, αριστερά είναι όλο
βράχια και δεξιά ένα μικρό μέρος με αμμοχάλικα, συνέχεια δε μια μικροσπηλιά που για να πας
εκεί, πας μόνο κολυμπητός.
Στο εσωτερικό της σπηλιάς που είναι χαμηλή
και χωρίς πολύ βάθος, έχει ολοκάθαρη άμμο που
μπορεί άνετα να κάτσουν 10-15 άτομα.
Πολλές φορές με τον Αγαπητό, στσι μεγάλες
κάψες του καλοκαιριού πηγαίναμε εκεί για να
δροσιστούμενε.
Μια Κυριακή πρωί του Νοέμβρη με σποραδι
κή ηλιοφάνεια, εσκέφθηκα να πάω στη Κλειδώστρα να ψαρέψω βελονίδες με το καλάμι. Ο
καιρός ήτανε μουντός και η μέρα πρόσφορη και
τα βράχια κατάλληλα για στεριανό ψάρεμα. Εί
χε ελαφρή βουβοθάλασσα και τα μικρά κύμματα χτυπούσανε στα βράχια με μικροβοή και
αφρό.
Έκατσα στο βράχο, ετοίμασα το καλάμι με το
δόλωμα, επέταξα μαλαμένο ψωμότυρο κι άρχι
σα να πηγαινοφέρνω το καλάμι με το ορμίδι και
αγκίστρι πέρα δώθε. Οι βελονίδες θένε ειδική τα
χτική για να κρατείς τ’ αγκίστρι στην επιφάνεια
της θάλασσας και να τραβάς με το καλάμι σιγάσιγά προς μια κατεύθυνση και μόλις ακούσεις
τσίμπημα, να γυρίσεις πολύ γρήγορα το καλάμι
αντίθετα, αλλοιώς δεν πιάνεται η βελονίδα που
τσιμπάει.

Σ ε μια ώρα περίπου έπιασα κα μιά π ενηντά ρ ια
β ελ ο ν ίδ ες (μια μισή οκά περίπου) κα ι λέω, φ τά 
νουνε. Σηκώνω τα μάθια μου και ξανίγω το πέ
λα γο ς, αυτό το ωραίο πανόραμα του Λ υβικού
πελάγους με τα π α ξιμάδ ια λοξά απέναντι, κον
τά έ ξε μίλια, σα ζωγραφιά μέσα στη λυβική θά
λασσα. Πολύ δεξά η Γαύδος και Γαυδοπούλα,
στα 36 μίλια που τη ξεχω ρίζεις θαμπά λόγω αποστάσεως. Με τη φαντασία μου, έβλεπα τους
Γαυγιώτες, νάναι από κάτω από τσί κέδρους, να
τρώνε κεδρόκουκα και να θωρούνε τσί μικρές αί
γες, ίσαμε να βραδυάσει, να τσί κατεβάζουν στα
χαμηλά να πιούνε θάλασσα. Οπίσω μου δεξά λο
ξά στο ύψωμα εφαινότανε το ξύλο που πατούσε
ο Σπυριδογληγόρης (Γερογρηγοράκης), για να
κατεβαίνει στο σπηλιαράκι απού κρυβότανε, οντέ τον κυνηγούσανε οι Τούρκοι, που τόχανε μα
ράζι να τονεπιάσουνε.
Μια απαλή νοτική αύρα φυσούσε στο γιαλό και
στον αέρα πλανιότανε μια πικάντικη μυρωδιά
από το θαλασσόχορτο των βράχων (ατίταμος). Ο
λιγοστός πότε-πότε ήλιος, εχρύσωνε τη θάλασ
σα και τα κύμματα γλίφανε τσι βράχους. Ξαπλω
μ ένο ς ν ω χ ελ ικ ά απάνω σ τσ ί βρ άχους,
απολάμβανα το τοπίο και την ομορφιά της ελαφροκινούμενης θάλασσας. Ή τα νε ένα πρωινό
κατάλληλο για ονειροπολήματα. Οι αναμνήσεις
ερχόντουσαν και εφεύγαν από το νού, σα τα γυα
λιστερά ψαράκια που παρασέρνει το κύμμα και
τα κρύβει κάτω από τα βράχια.
Τ’ ακρογιάλι ήταν μεγάλο, αριστερά - δεξιά
σκόρπια βράχια και δεξά μέχρι το κάβο μέλισσα
(αλλά όχι πλατύ), χώνονταν σε μικρούς ορμί
σκους από βράχια ψηλά-χαμηλά.
Απέναντι ο κάβος Λιτινας. Αυτοί οι δύο κάβοι
σχηματίζουνε τον κόλπο τσί Μεσσαράς.
Οι γλάροι κούρνιαζαν στα βράχια σαν γκριζόλευκες οπτασίες και ξανά πετούσανε, ψάχνοντας
ακούραστα για την τροφή τους.
Ανάσανα με απόλαυση πρωτόγονα τις ευωδίες
από το Λυβικό Πέλαγος, την καθαρή, άμμο που
την έλουζε ο λιγοστός ήλιος και την όμορφη μυ
ρωδιά του φρέσκου φυκιού.
Ο χρόνος είχε σταματήσει πίσω από τους ψη
λούς βράχους, λές και το μέρος αυτό και την συγ
κ εκ ρ ιμ έν η εκ είν η σ τιγμ ή ε ίχ ε το μόνο
ενδιαφέρον στο κόσμο.
Ο αφρός τιναζότανε ψηλά στσί μυτερές κορ
φές των βράχων και τ’ απαλό μουρμούρισμα των
κυμμάτων, γινότανε ένα με το ζωηρό κράξιμο
των γλάρων.
Απολάμβανα τη μαγευτική θέα και τους εξα ί
σιους ήχους που βγάζουν τα κύμματα στις αναμεσάδες των βράχων.
Έπρεπε όμως να πάω τσί βελονίδες στο σπίτι
να μη μου χαλάσουνε.

Μάης 1990
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΓΕ.
ΣΤΗ ΝΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Οι παληοί θα θυμούνται ένα προϊστάμενο του Ταχυδρο
μείου στον Αη Γαλήνη. Το 1940 σκοτώθηκε μέσα στο γραφείο
του, με το τουφέκι του Νοματάρχη, που τόχενε ακουμπισμέ
νο προσωρινά. Ήτανε Ακουμιανός λεγόταν Παπαδάκης. Υ
πηρετούσε στις Σέρρες και εκεί παντρεύτηκε κ’ έκανε κ’ ένα
Υιό, πήρε μετάθεση κι ήρθενε στον Αη Γαλήνη και νοίκιασε
το σπίτι του Κοσμά (δίπλα στου Φώτη το σπίτι) και έκατσενε.
Τη γυναίκα του τη λέγανε Κυριακή (Κυριακίτσα-Κίτσα), μια
ψηλή μελαχροινή ωραία, βεργολυγερή γυναίκα, αξιοπρεπής
και καταδεχτικιά κι όλο με το γέλιο στο στόμα. Σά-νεσκοτωθήκενε ο άντρας τσι τονέ πήρανε τ’ αδέρφια του και
τονεθάψανε στ’ Ακούμια κι αυτή έφυγενε για κάτω Πορό'ια
Σερρών με τσί γονιούς τσι. Διετήρησε ένα διάστημα αλλη
λογραφία με τσί γειτόνισσες και ρωτούσε τα νέα του χωριού.
Έτσα έμαθε τη Μονάδα πούμουνα και μια νύχτα του Γενάρη
πέρνω ένα γράμμα και μούγραφενε πως μου πέμπει ένα δέ
μα με γάντια, κασκώλ, μια κουκούλα, 1 σαπούνι, 2 πλακάκια
καμφορά και ευχές για τη νίκη και καλή επιστροφή στη Κρή
τη. Τη επομένη μου φέρανε το δέμα και θεώρησα υποχρέσωσή μου να την ευχαριστήσω μ’ ένα τραγουδάκι και ποτέ δεν
έμαθα αν τόλαβε ή όχι:
Ήταν η νύχτα ξάστερη
μ’ ολόγιομο φεγγάρι
κ’ από μεγάλη κούραση
ο ύπνος μ’ είχε πάρει.
Το γράμμα σου απερίμενα
μού τόφερε φαντάρος
και το φεγγάρι ολόφωτο
χρησιμέυσε για φάρος.
Το διάβασα και χάρηκα
που βρίσκεσαι εν υγεία
γι’ αυτό δοξάζω το Θεό
Αγιούς και Παναγία. .
Γύρω τριγύρω μου βουνά
κάτασπρα σάν σεντόνια
στίς κορυφές των βρίσκονται
Ελληνικά κανόνια.
Πού στέλνουνε το θάνατο
και φέρνουνε τη Νίκη
καί στον εχθρό μας το δειλό
σκορπούμενε τη φρίκη.
22-1-1941

Με ευχαριστίες και εκτίμηση
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ο Στέλιος Μαρκάκης Γεωπόνος συνταξιούχος του
Υπουργείου Γεωργίας εξέδωσε και κυκλοφόρησε δύο
βιβλία.
Το πρώτο βιβλίο, το Σαλιγκάρι στην Ελληνική και
Ευρωπαϊκή Κουζίνα (με 80 συνταγές) αξίας 1.000 δρχ.
και το δεύτερο το Σαλιγκάρι και η εκτροφή του αξίας
1500 δρχ. Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να τ’ απο
κτήσει ας του τηλεφωνήση στο τηλέφωνο 6471-094 ή
να του γράψει στη Δ/νση Ζ. Πηγής 44 Χαλάνδρι τ.κ
152 31. Τα βιβλία αυτά έστειλε για τη βιβλιοθήκη του
Συλλόγου μας γ ι’ αυτό και τον ευχαριστούμε.
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Μια παροιμία των Κινέζων λ έει ότι όσο α
ξίζει μια φωτογραφία δεν αξίζουν 1000 λ έ
ξεις κι αυτό θα το διαπιστώσεται βλέποντας
τις παρακάτω φωτογραφίες που έδωσε ο Μιχάλης Κ. Χριστοφάκης. Θα ήθελα όμως να
παρακαλέσω για άλλη μια φορά κάθε χωρια
νό ή φίλο της Αγίας Γαλήνης που έχ ει τ έ 
τοιες παλιές φωτογραφίες να τις στείλει στο
Σύλλογό μας για να καταχωρηθούν στο πε
ριοδικό σαν μια ανάμνηση για την εξέλιξη και
την πρόοδο της Αγίας Γ αλήνης. Σας υπενθυ
μίζω μόνο, για οτιδήποτε θέλ ετε να στείλε
τε στο Σύλλογο να μην χρησιμοποιείται τη
Δ/νση του Γ ραφείου που είναι Διπύλου 5 για
τί δεν πηγαίνουμε τακτικά κι έτσι υπάρχει φό
βος να χαθούν. Να τα στέλνετε ή να τα
δίδεται σ’ όποιο χωριανό της Αθήνας ή σύμ
βουλο του Συλλόγου, έτσι σίγουρα θα φθά
νουν στα χέρια μας.
Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε είναι
οι πιο παλιές που έχουν δημοσιευθεί μέχρι
σήμερα στο περιοδικό και ο Μιχάλης Χριστοφάκης θυμάται και λέει:
Πρώτη φωτογραφία: Είναι τα παιδιά του
Δημοτικού σχολείου της Αγίας Γ αλήνης με
δάσκαλο τον Ανδρέα Παπαδάκη από τα Σελιά (στο μέσο). Τα παιδά που φοιτούσαν τό
τε στο Δημοτικό ήταν 82 και η φωτογραφία
χρονολογείται περίπου 1926 ή 1928. Οι νέοι
μας σήμερα ας δούν πως σπούδαζαν τα παι
διά τότε ξυπόλυτα και όμως απ’ αυτά τα παι
διά κάποιοι ξεπήδησαν κι έγιναν μεγάλοι
επιστήμονες.
Δεύτερη: Ας πάρουμε τα πρόσωπα με τ ’ ό
νομά τους από τα αριστερά προς τα δεξιά:
Καθιστάς Γιώργης Χριστοφοράκης (του Παπαδονικολή), Μανώλης Κ. Χριστοφάκης (καφετζής), όρθιος Χριστοφής Χριστοφάκης από
τις Μέλαμπες (χασάπης, κρατά στα χέρια του
τσιγκέλια με κρέατα), καθιστάς Κωνσταντί
νος Χριστοφάκης, όρθιος Γιώργος Τσαχάκης
(σομαράς) τρώει σταφίλι, το κοπελάκι είναι
ο Μιχαλάκης του Μπεργαδή και δίπλα ο Πα
τέρας του Μ ιχάλης Βεργαδής, Γιώργος
Κωνσ. Χριστοφάκης με τις βράκες και τελευ
ταίο το κοπελάκι είναι ο Μιχάλης Χριστοφάκης που έδωσε τις φωτογραφίες.
Η φωτογραφία είναι βγαλμένη περίπου το
1925 έξω από το καφενείο του Μανώλη Χριστοφάκη.
Τρίτη φωτογραφία: Είναι μια άποψη της Α
γίας Γ αλήνης της δεκαετίας 1920 η πιο πα
λιά που είδαμε μέχρι σήμερα. Στο μέσο και
στο ύψωμα δικαρίνουμε κατάλευκο το πα
λαιό Δημοτικό Σχολείο (που σήμερα δεν υ
πάρχει), δεξιά δεσπόζει το σπίτι του Μιχάλη
Χριστοφάκη, κάτω απ’ αυτό διακρίνεται μέ
ρος από τις αλικιές και στο βάθος της φωτο
γ ρ α φ ία ς β λέπ ο υμ ε τη π α ραλία σ τις
ποταμίδες και τη λαγκούφα..

Κ.Κ.Λ.
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του Γιώργη Κουκλινού, Δασκάλου
Όποιος θέλει να γνωρίσει την Κρήτη, να τη γευτεί,
να την αγκαλιάσει ψυχικά και ν’ αγκαλιαστεί απ’ τον
αγέρα της, πρέπει να επισκεφτεί όλα τα μέρη της, κά
θε γωνιά της και ιδιαίτερα τις πανέμορφες ακρογια
λιές της και τα παραλιακά χωριά της.
Ένα τέτοιο χωριό, στα νότια παράλια, είναι η νυφούλα του Λυβικού, η Αγία Γαλήνη. Ό ταν την αντικρύσεις
ντυμένη στα ροδαλά πέπλα της πρωινής ομίχλης, την
ώρα που ο ήλιος δίδει την μάχη με τ ’ αστέρια για την
επικράτησή του στο ουράνιο στερέωμα, την ώρα που
η ανατολή βάφεται με πύρινα χρώματα απ’ το αόρατο
χέρι κάποιου υπερκόσμιου ζωγράφου, νοιώθεις μέσα
σου κάτι το ασυνήθιστο, κάτι το παράξενο.
Πουλί γίνεται η ψυχή σου εκείνη την ώρα και πετά
με της φαντασίας τα φτερά σε κόσμους παραμυθέ
νιους. Μια συγκίνηση πρωτόγνωρη πλημμυρίζει το εί
ναι σου, την ύπαρξή σου ολόκληρη.
Από τη μια μεριά αγκαλιάζεις με τη ματιά σου την
απεραντωσύνη του Λυβικού κι από την άλλη τον επι
βλητικό όγκο του Ψηλορείτη που αγέρωχος λογχίζει
τον ουρανό καταμεσίς στη Κρήτη.
Σε μαγεύει το επιβλητικό μεγαλείο της φύσης, το
πέλαγος των ασημόφυλλων ελιών και άλλων δέντρων
από τη μια, το λουλακί χρώμα του κόλπου της Μεσσαράς από την άλλη.
Τα ξέγνοιαστα καλοκαιριάτικα πρωινά, που το χω
ριό βρίσκεται στις μεγάλες του δόξες και σ’ όλο του
το μεγαλείο από τους επισκέπτες ντόπιους και ξένους,
ένας περίπατος στην αγορά που είναι όλο ζωή και κί
νηση, επιβάλλεται.
Ό ταν ο πύρινος δίσκος του ήλιου ανέβει ψηλά, τό
τε και η γαλάζια θάλασσα δέχεται στην αγκαλιά της,
στα πεντακάθαρα, νερά της, τους λουσμένους στο πάν
τα καθαρό λιμανάκι, στο «Μεσακό», στο «Ύστερο» και
πέρα στη χρυσαφένια αμμουδιά.

Ένας περίπατος με βάρκα μέχρι τη μαγευτική σπη
λιά, πίσω από το ακρομώλιο, σε γεμίζει με δέος. Εκ
στατικός μένεις στο θέαμα που αντικρύζει στο στόμιό
της. Η θάλασσα γλυκοφιλεί και αφροστεφανώνει τα
βράχια γύρω. Η μεγάλη έκπληξη περιμένει τον επισκέ
πτη στην τεράστια ιριδίζουσα κουφάλα της. Απομένει
κανείς κοιτάζοντας και θαυμάζοντας την άγρια ομορ
φιά που της χαρίζουν οι γρανιτώδεις και θεοκρέμαστοι
βράχοι με τις σχισμές τους που είναι φωλιές και κα
ταφύγια περιστεριών άγριων. Αν με κάποιο σύστημα
και κάποια φαντασία είχε αυτή προβληθεί δε θα ’χε
να ζηλέψει σε τίποτα τη φημισμένη Γκρόττα Ατζούρα
του Κάπρι της Ιταλίας.
Στην επιστροφή καμαρώνεις στη μέση του κόλπου
της Μεσσαράς δυο νησάκια, τα «Παξιμάδια», που εί
ναι δίπλα το ένα με τ ’ άλλο σαν αγαπημένα αδελφάκια και τ’ αγκαλιάζει μ’ αγάπη η θάλασσα και τα
χαϊδεύει το κύμα.
Από τη βάρκα μακριά η Αγία Γαλήνη καμαρωτή, χα
ρούμενη αρχόντισσα, ασπροστολισμένη, ντυμένη στα
γιορτινά της, καθρεφτίζεται στα ήρεμα και καθαρά
νερά.
Το βράδυ κάτω στην πλατεία του λιμανιού ζωηρή
κίνηση παντού, στις ταβέρνες, στις καφετέριες και στα
νυχτερινά κέντρα. Μαζί με τις άλλες μουσικές, τις μον
τέρνες, ντόπιες καςι ξένες ακούγεται κι ο γλυκόλαλος
ήχος της λύρας και του λαγούτου. Παρήγορο κι αυτό,
πως συνεχίζεται η παράδοση.
Ό σοι πάλι θέλουν την ησυχία τους μένουν στις βε
ράντες των σπιτιών τους μακριά από το θόρυβο και
το ανθρωποβουϊτό. Εκεί αρχίζουν οι διηγήσεις του κα
λού παλιού καιρού. Μάτσο οι νοσταγλικές ιστορίες
που τελειωμό δεν έχουν.
Ό ταν περάσουν τα μεσάνυχτα το χωριό ησυχάζει
περιμένοντας τον ήλιο να πυρπολήσει τη γη για ν’ αρ
χίσει, η κίνηση της ημέρας ξανά.
Ο επισκέπτης δύσκολα θα ξεχάσει το θέρετρο αυ
τό της Κρήτης και θα φέρνει πάντα στη μνήμη του τη
γοητευτική ομορφιά του.

Μια άποψη από την επέκταση του Λιμα
νιού της Αγίας Γαλήνης.
Στη φωτογραφία βλέπουμε το μπάζωμα
που έγινε το καλοκαίρι για την επέκταση
του Λιμανιού της Αγίας Γαλήνης.
Η κατασκευή του δυστυχώς προχωρά
με βήματα χελώνας και αν μέχρι σήμερα
δεν έπεσε η πλάκα από μπετό πάνω από
τα χώματα, σε πρώτη φουρτούνα θα φύ
γουν όλα τα μπάζα.
Η φωτογραφία είναι του Γ ιώργη Στ. Νικηφοράκη. Φωτογραφία δεύτερη: Παρα
λία Αγίας Γαλήνης στη θέση Ποταμίδα
προς Κόκκινο Πύργο. Φωτογραφία Photo
Maurice Subervie. Φωτογραφία τρίτη: το
πέρασμα με γεφυράκι που συνδέει τις ποταμίδες με τον πόρο του σκίνου. Φωτογρα
φία F. LAPPAS.
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S¥H ESMPMSM ¥@Ψ XEDMONA
(Έπ/μ. Κώστας K. Λινοξυλάκης)
Ξεφυλλίζοντας το αρχείο μου βρήκα ένα φύλλο απόκομ
μα από το περιοδικό ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ της 27-2-1972 και μεταφέ
ρω στις στήλες του περιοδικού μας εκείνα όσα αναφέρει, ο
δημοσιογράφος Αλέκος Τράκας με τον παραπάνω τίτλο, την
τουριστική κίνηση της Αγίας Γαλήνης την εποχή εκείνη. Ε
πίσης και η φωτογραφία που βλέπουμε με τον μανώλη Τυροκομάκη (Αλμπατομανώλη) να καμαρώνει δύο καλονές
τουρίστριες που απολαμβάνουν τον χειμωνιάτικο ήλιο στο
λιμάνι του χωριού μας, είναι και αυτή του παραπάνω Δημο
σιογράφου.
Η σημερινή μας εκδρομή είναι γι’ αυτούς που έχουν χρό
νο στην διάθεσή τους, γι' αυτούς που θέλουν να κάνουν... κα
λοκαιρινές διακοπές στην καρδιά του χειμώνα. Ο τόπος μας
ή τουλάχιστον πολλές περιοχές του, προσφέρονται για του
ρισμό αυτή την εποχή. Η Κρήτη, ο τουριστικός αυτός γίγας
που δεν «ξύπνησε» ακόμη
παρά την τουριστική προκοπή
του — είναι από τα κομμάτια του ελληνικού χώρου που μπο
ρούν να δώσουν τις καλοκαιρινές χαρές, τώρα στο μεσο
χείμωνο.
Αν αυτή την εποχή βρεθήτε στην Κρήτη κι έχετε την ευ
καιρία να ζήσετε στα νότια ακρογιάλια της, θα χαρητε από
τώρα την γλυκειά ζεστασιά του Μαίου και δεν θα είναι λίγες
οι φορές που θα αισθανθήτε την ανάγκη της θάλασσας... Κι
ακόμη, θα χαρήτε τη γοητεία της γαλήνης που συγκινεί και
ξεκουράζει.
Την μεγαλύτερη κίνηση ξένων τουριστών στη Κρήτη, έχει
αυτή την εποχή, η Αγία Γαλήνη. Τα δύο μικρά ξενοδοχεία,
οι ξενώνες και τα πιο πολλά σπίτια του χωριού, έχουν «καταληφθή» από τους ξένους, κυρίως Καναδούς και Αμερικάνους. Υπολογίζεται ότι 500 τουρίστες μένουν στα σπίτια, ενώ
πολλοί άλλοι προτιμούν τις σκηνές ή τ’ αυτοκίνητά τους. Η
μικρή παραλία της Αγίας Γαλήνης μοιάζει σαν «στρατόπεδο».
Όλοι την ημέρα οι ξένοι απολαμβάνουν την θάλασσα και την
γαλήνη και το απόγευμα αρχίζουν οι... αθλοπαιδιές, στο πρό
χειρο παραλιακό τερραίν, ενώ πολλοί καταλαμβάνουν τον λι
μενοβραχίονα και τον μετατρέπουν σε υπαίθριο...
αναγνωστήριο.
Για την Αγία Γαλήνη, υπάρχουν δρομολόγια λεωφορείων
από το Ηράκλειο (χλμ. 72). Θα φθάσετε στις Μοίρες, στην Φαι18

στό, θα γνωρίσετε τον κάμπο της Μεσσαράς, θα εκπλαγήτε
από την έκταση της καλλιέργειας πρώιμων κηπευτικών στο
Τυμπάκι κι ύστερα από τον Κόκκινο Πύργο, θα βρεθήτε στην
Αγία Γαλήνη. Αν έχετε δικό σας αυτοκίνητο μπορείτε να συνεχίσετε προς Ρέθυμνο (χλμ. 60). Στο 31 χλμ. θα συναντήσε
τε το ορεινό θέρετρο του Ρεθύμνου, Σπήλι, από τα
ομορφότερα χωριά της Κρήτης. Στο 29 χλμ. ο δρόμος δια
σταυρώνεται με την διαδρομή που οδηγεί στα φαράγγια του
Κουρταλιώτη - Κοτσυφού κι ύστερα από την παραλία του Πλακιά σε μια σειρά χωριών της νοτίας πλευράς της Μεγαλονήσου, για να σταματήση στο Φραγκοκάστελο και να βρεθή
στον δρόμο Χώρας Σφακιών, που οδηγεί στο οροπέδιο του
Ασκύφου για να κατηφορίσει τελικά στις Βρύσες και στα
Χανιά.
Αξίζει να φθάσετε στην Αγία Γαλήνη. Θα ξεκουραστήτε και
θα ενθουσιαστήτε μ5ένα κομμάτι του τόπου μας που δεν φαντασθήκατε πως είναι δυνατόν, να είναι τόσο καλοκαιρινό,
Φλεβάρη μήνα.

ΚΑΠΕΤΑΝ «ΜΑΟΙΟΣΚ
mm Μ εη ά μ π ω ν

Μψίββ Β β βιΙεΙοβ
Ο Καπετάν Μαθιός εγεννήθηκε εις Μέλαμπες της
Επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ρεθΰμνης τω 1806.
Το εγερτήριον σάλπισμα της Εθνικής ανεξαρτησίας
τον εύρεν εις ηλικίας 15 ετών. Ή κούε παρά του πατερός του τα μαρτύρια και τας καταπιέσεις τας οποίας
υφίσταντο οι χριστιανοί από τον κατακτητήν, και η συνείδησις και το αίσθημά του το πατριωτικόν εξηγείροντο όσον μικρός κι αν ήτο ακόμη.
Βοσκός το επάγγελμα, αλλ5έτοιμος να εγκατάλει
ψη τα πρόβατά του εις πρώτην δοθησομένην ευκαιρίαν
προς χάριν της Πατρίδος. Δρομεύς άριστος δΓ ο και
οι χωριανοί του τον απεκάλουν: (ο ξακουστός γλακηχτής).
Μιαν των ημερών ενώ έβοσκε τα πρόβατα του πατρός του εις θέσιν Πλατυβόλα της περιψερείας του χω
ριού του, είδε να διέρχεται εκείθεν μια ομάς χωριανών
του. Που πηγαίνετε χωριανοί; τους ερωτά ο μικρός βο
σκός. Θα πάμε στη Στεία γιατί έχομεν λογαριασμούς
με τους αγάδες (τούρκους). Θα έλθω και εγώ, τους λέ
γει το παιδί, και εγκατέλειψε τα πρόβατα και τους ηκολούθησε. Τινές εκ της ομάδος συνεβούλευον τον
μικρόν βοσκό να μείνη, αλλ* άλλοι επεδοκίμασαν την
απόφασίν του και είπον: άστε τον καλόν μας γλακηχτήν να έλθη, και έτσι τους ηκολούθησε.
Σένα χωριό της Σητείας που εφιλοξενήθησαν εις το
σπίτι ενός παπά ο 1δετής νέος δεν ήθελεν επ’ ουδενί
λόγω να κοιμηθή την νύκτα, διότι λέγει το πάπλωμα
τον οποίον του έδωκαν δια σκέπασμα έβγαζε τουρκιά.
Το πρωί οι σύντροφοί του από περιέργειαν ηρώτησαν
τον παπά περί τούτου και διεβεβαίωσε πράγματι ότι
το πάπλωμα προήρχετο από τουρκικό σπίτι ενός τουρκοχωριού ονομαζομένου Σελί.
Όσον η ηλικία του επροχωρούσε τόσον και τα αισθήματά ίο υ προς την πατρίδα εγιγαντούντο. Συνειργάζετο δια την από κοινού δράσιν μετά των εξεχόντων
αρχηγών των διαφόρων Επαρχιών ήτοι Μιχ. Κόρακα
γενικού αρχηγού Μεσσαράς, Χαραλάμπου Αγγελιδάκη Μονοφατσίου, Αδαμάκη της Πυργιωτίσης, Μαρογιώργη και Μαρίνου εκ του χωριού Ακούμια Αγίου
Βασιλείου.
Πάντας τούτους ο Καπετάν Μαθιός απεκάλει με την
διάλεκτόν του «αδερφοκτούς».
Οι χωριανοί του δεν εβράδυναν να αναγνωρίσουν
την αξία και το επιβάλον αυτού, δΓ ο και τον ανεκήρυξαν Καπετάνιον του χωριού.
Επί Μαυρογένη τω 1856 έλαβε χώραν η εις αίμα
πρώτη του εισφορά δια την Πατρίδα.
Ο περίφημος δια την ανδρείαν και τόλμη υιός του
Γεώργης, μετά τεσσάρων άλλων ομοχωριών του, ενεδρεύσας εφόνευσεν εις θέσιν Γιαλίτη έξωθε του χω
ριού Μέλαμπες τον Αρναούτην Μπουλούμπασην
Αρχάνην μετά του σωματοφύλακός του, διότι εξύβρι
ζε και κατεπίεζε ποικιλοτρόπως τους χωριανούς του.
Μετά τον φόνον τούτον ο Γεώργης ηναγκάσθη να
φυγοδικήση. Κατά τον χρόνον της φυγοδικίας του, ε
πειδή ο πατήρ του Καπετάν Μαθός συνεδέετο μετά
του Γενικού Αρχηγού Μιχ. Κόρακα, επεσκέπτετο τού
τον πολλάκις εις Πόμπηαν.
Μια μέρα ο γυιός του Καπετάν Μαθιό Γεώργης, λέ

γει εις τον Αρχηγόν Μιχ. Κόρακαν: Καπετάνιο, έμαθα
πως ο Νουρής από το Μονόχωρο έχει δυό ξακουστές
μπιστόλες και θα πάω να του τις πάρω. Έ καϋμένε Γεώργη του απαντά ο Κόρακας, οι μπιστόλες του Νουρή είναι κακόπαρτες. Ό χ ι του απαντά ο Γεώργης και
θα δεις καπετάνιο.
Μια Παρασκευή λοιπόν που ο Νουρής απουσίαζεν
εις τα Καλύβια δια να προσκηνήσει εις το Τζαμί, ο Γε
ώργης πήγε στο Μονόχωρο με ένα σύντροφόν του. Και
ο μεν σύντροφός του εκάθησεν έξω από το χωριό, αυ
τό δε μόνος επάτησε (εισήλθεν) το σπίτι του Νουρή,
έσπασε μια κασέλα μέσα εις την οποίαν ευρίσκοντο
οι μπιστόλες τις πήρε και έφυγεν. Εξερχόμενος μάλι
στα της οικίας του Νουρή συνήντησε την χανούμην
του ήτις επεχείρησε να βάλει τις φωνές, την ηπείλησεν όμως ο Γεώργης ότι θα την φονεύσει και έτσι έ
φυγεν ανενόχλητος.
Το βράδυ της αυτής ημέρας παρουσιάσθη ενώπιον
του Αρχηγού Κόρακα εις Πόμπηαν φέρων μεθ’ εαυτού
τις ξακουστές μπιστόλες. Ο αρχηγός μόλις τον είδε
του λέγει: «Για σου μάνας γυιέ εσύ φαίνεται πως δεν
ξέρεις τι θα πει φόβος» και τον εφίλησεν εις το
μέτωπον.
Η φυγοδικία του Γεώργη εσυνεχίσθη. Κατά την
διάρκειαν δε ταύτης μίαν των ημερών ο ζηλότυπος
σύντροφός του, δια να του αφαιρέσει τις ξακουστές
μπιστόλες τον εφόνευσε δολίως ενώ εκοιμάτο με μιαν
πλάκαν δια της οποίας του έθραυσε την κεφαλήν.
Υπό την αρχηγίαν του Καπετάν Μαθιό, οι Μελαμπιανοί κατά τήν επανάστασιν του 1866 έλαβον μέρος εις
τας διαφόρους μάχας αι οποίαι έγιναν έξωθι της Ρεθύμνης και μάλιστα εις την κοινώς λεγομένην περίφημον και φονικωτάτην μάχην της Πέφτης.
Επίσης ηγήθη ετέρας εκστρατείας εις ’Αγιον Μύρω
να, έξωθι δε του χωριού Αγία Βαρβάρα εις μίαν μά
χην επληγώθει θανασίμως και ο δεύτερος υιός του
Αντωνίος, ο οποίος μετά 13 ημέρας υπέκυψεν εις τα
τραύματά του εις την Μονήν του Βροντησίου όπου ενοσηλεύετο.
Ο αείμνηστος Καπετάν Μαθιός είχε λάβει από τας
διαφόρους προσωρινός επαναστατικός Κυβερνήσεις
διορισμούς, εκατοντάρχου, πεντακοσιάρχου και χιλιάρχου, επί χάρτου φέροντος την σφραγίδα των εκάστοτε επαναστατικών Κυβερνήσεων. Ο τελευταίος
διορισμός ήτο από την προσωρινήν Κυβέρνησιν του
1878. Απέθανε τω 1891 χωρίς να ίδη πραγατοποιούμενον, το γλυκό του όνειρον της Εθνικής αποκαταστάσεως.
Ο τελευταίος των υιών του Μιχαήλ ζεί ακόμη και δια
νύει το 79ον έτος της ηλικίας του.
Κωνστ. Μ. ΜαΘιουδάκης
Ηράκλειον 1930
Σημ: Μια ιστορική αναδρομή για τον Καπετάν Μαθιό. Το
πρωτότυπο βρέθηκε στα χέρια της Νίτσας Εμμ. Γιαμαλάκη (το γένος Αρ. Νικηφοράκη) και το παραχώρησε στην
σύνταξη του περιοδικού για να καταγραφεί μέσα στις σε
λίδες του.
Κ.Κ.Λ
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(Επιμ. Ηλέκτρας Βασιλάκη-Μιχελιδάκη)
Από τον πρόεδρο της «Κρητικής Εστίας» κ. Ν. Αντωνακάκη λάβαμε το παρακάτω κείμενο που αναφέρεται στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν και παίζουν
τα Κρητικά Σωματεία όσον αφορά τη διαφύλαξη και
διάσωση της παράδοσής μας.
Στο κείμενο, αρκετά εύγλωτο και εύστοχο καταγρά
φεται η προσωπική αγωνία και έννοια του κ. Αντωνακάκη, γ ια το που βρισκόμαστε σήμερα πολύ
περισσότερο ποιό θάναι το αύριο για όλους εμάς τους
Κρητικούς. Προσυπογράφομε το θαυμάσιο αυτό δη
μοσίευμα, συμμεριζόμενοι τη βαρειά ευθύνη που έχο
με όλοι μας πάνω στο θέμα «ΠΑΡΑΔΟΣΗ» και τον
ευχαριστούμε πολύ.
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THS ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΟΕΗΕ»
Του ΝΙΚΟΥ ΛΝΤΩΝΚΆΗ
Δικηγόρου,
Προέδρου του Ιδρύματος
«ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»
Ο Κρητικός δεν είναι Οδυσσέας. Ριζωμένος στον τό
που του αντιπαλεύει τη φύση και τον επιδρομέα.
Με ιδρώτα καρπίζει τη γη του.
Με την πολιτιστική του παράδοση, αφομοιώνει τους
καταχτητές.
Ο ξενητεμός, όταν έρχεται, επιβάλλεται πάντα κά
τω από μίαν ανάγκη. Στους τελευταίους αιώνες η α
ποδημία παίρνει έκταση και γίνεται αιμοροούσα πληγή
στο κορμί της Κρήτης.
Αλλεπάλληλες επαναστάσεις και διωγμοί και ξεση
κωμοί. Σφαγές και βεντέτες, εξαναγκάζουν τους πλη
θυσμούς να παίρνουν τον μαρτυρικό δρόμο της
ξενηχιάς.
Κάθε λογής πλεούμενα φέρνουν κατατρεγμένα γυ
ναικόπαιδα στις κοντινές ακτές.
Εκεί στους ξένους τόπους σαν τα φθινοπωρινά κιτρινόφυλλα συμμαζώνονται και στήνουν το κεραμίδι
της ελπίδα, με την πίκρα της προσφυγιάς και τη νο
σταλγία της πατρίδας.
Έ τσι δημιουργούνται οι πρώτες παροικίες στη Μή
λο, τη Νάξο, στη Σύρα, στον Πειραιά, Αθήνα κι αλλού.
Χρόνο με το χρόνο, τα κύματα της αποδημίας κάτω
από τις σύγχρονες ανάκγες επιβίωσης και μόρφωσης,
δυναμώνουν κι απλώνουν τις παροικίες στα πέρατα
του κόσμου.
Σήμερα, ο αριθμός των απόδημων, φτάνει το μόνι
μο πληθυσμό του νησιού μας.
Ο Κρητικός της αποδημίας δεν σύρεται απ’ το όνει
ρο της φυγής ή τη συγκίνηση της περιπέτειας.
20

Δεν αποκόπτει, ποτέ, τον ομφάλιο λώρο, με τη
Πατρίδα.
Ζει κι αγωνίζεται να δημιουργεί έχοντας την Κρή
τη, που του προσδιορίζει τη βίωση, την έκφραση και
την πορεία του.
Στους δρόμους της ξενητιάς αναζητά τους συν
τοπίτες.
Αδελφώνεται σε συντροφιές, ομάδες και γειτονιές.
Δημιουργεί μικρές πατρίδες, εστίες ανθρώπινης ζε
στασιάς και συμπατριωτικής αλληλεγγύης.
Κι εκεί διατηρεί τα ήθη και τα έθιμα, την προγονική
παράδοση, την ιστορική πολιτιστική και πνευματική
κληρονομιά της Κρήτης.
Βιώνει τις παραδόσεις και γλεντά την πίκρα της νο
σταλγίας και τους καημούς της ξενητιάς στις κοντηλιές της λύρας.
Συνεχίζει να ζει στον παλμό της Κρήτης.
Δένει το χτές με το σήμερα, την παράδοση με τη
σύγχρονη ανάγκη και πραγματικότητα...
Μέσα στις παροικίες γεννιέται το Κρητικό Σωματεια
κό Κίνημα σαν έκφραση αγάπης και αλληλεγγύης, σαν
ανάγκη συλλογική προσπάθεια και δράσης.
Στα τέλη του περασμένου αιώνα, τα πρώτα σωμα
τεία, στην Ερμούπολη, στον Πειραιά, στην Αθήνα.
Χρόνο με το χρόνο δυναμώνουν και πληθαίνουν και
απλώνονται σε πόλεις και χώρες έτσι που ν5 αποτε
λούν μια δυναμική, πολυδιάστατη παρουσία σε Εθνι
κό και παγκόσμιο επίπεδο, με άπειρες δυνατότητες και
προοπτικές.
Σήμερα, στην περιφέρεια της Αττικής, λειτουργούν
300 περίπου Κρητικά Σωματεία. Στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο, άλλα 221.
Στον Παγκόσμιο χώρο θα επισημάνω την εκπληκτι
κή δραστηριότητα της Παγκρητικής Αμερικής που
πραγματοποίησε πρόσφατα το συνέδριό της στη
Βοστώνη.
Τις Ομοσπονδίες Αυστραλίας, Αφρικής, Γερμανίας
κι άλλες με σημαντική προσφορά.
Ακόμα θα αναφερθώ στην ύπαρξη και δράση του
Πνευματικού Ιδρύματος ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ που διαθέτει
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και έχει σαν σκοπό
του την ενίσχυση Κρητών σπουδαστών και νέων επι
στημόνων και την διατήρηση και προβολή της πνευ
ματικής, πολιτιστικής μας παράδοσης.
Είναι κι αυτό έργο θέλησης, αγάπης και ευθύνης των
συμπατριωτών.
Τα Κρητικά Σωματεία, όπου εδρεύουν διατηρούν
γραφεία - Εστίες.
Εκεί συναθροίζονται τα μέλη τους κι αναπτύσσον
ται οι συμπατριωτικές σχέσεις, η ευγενική άμιλα, η δη
μιουργική συνεργασία και προσφορά. Ακόμα, έμμεσα
ή άμεσα, συντηρούν δεκάδες Κρητικών κέντρων δια
σκέδασης, σχολές εκμάθησης Κρητικών χορών.
Σχολές εκμάθησης κρητικής λύρας. Κρητικά χορευ
τικά συγκροτήματα και 25 έντυπα που καταγράφουν
τους ρυθμούς της ζωής και της δράσης της Κρητικής
παροικίας.
Τα ριζίτικα τραγούδια κι οι σκοποί της Κρήτης, πέ

ρασαν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στα κυκλώμα
τα της δισκογραφίας και καθιερώθηκαν Πανελλήνια.
Το πότε θα κάμει ξαστεριά, έγινε ο θούριος του αντιδικτατορικού αγώνα. Κάθε χρόνο συνεδριάσεις και
συναντήσεις. Οι εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης,
το Αρκάδι, το Βενιζέλο, τον Καζαντάκη, κ.α., παίρνουν
πανελλήνιο χαρακτήρα και σημειώνουν σημαντικές ε
πιτυχίες που εντυπωσιάζουν τους συνέλληνες.
Πρόσθετα, τα Κρητικά Σωματεία, αποτελούν κύττα
ρα και εκπαιδευτήρια δημοκρατίας.
Με τη λειτουργία και τη δράση τους, θητεύουν στη
δημοκρατική παράδοση του λαού μας και μεταπλά
θουν το ιδανικό της δημοκρατίας σε καθημερινό βίω
μα και τρόπο ζωής.
Με τη δυναμική τους παρουσία, καθίστανται σημεία
αναφοράς και επηρεάζουν το ευρύτερο κοινωνικό πε
ριβάλλον, ακόμα και πολιτικές εξελίξεις.
Από το παραπάνω, επισημαίνεται η σημασία και η
προσφορά του σωματειακού κινήματος στη διατήρη
ση της πολιτιστικής παράδοσης.
Στην ενότητα και συνεργοποίηση των συμπατριω
τών μας.
Στην αξιοποίηση του δυναμισμού του κρητικού στοι
χείου σε πανεθνικό και παγκόσμιο επίπεδο που θα συμ
β ά λλει στην αντιμετώ π ιση των πολλαπλών
προβλημάτων της Κρήτης και των παροικιών.
Η μέχρι σήμερα προσφορά είναι σημαντική και μπο
ρεί ν’ αποδειχθεί σημαντικότατη με απίθανες προοπτι
κές και δυνατότητες.
Βασική προϋπόθεση βέβαια, είναι το ξεπέρασμα κά
ποιων αδυναμιών.
Σαν πρωταρχική καταλυτική αδυναμία επισημαίνω
την έλλειψη συντονιστικού οργάνου γενικής παράδο
σης που θα έχει σαν σκοπό να προγραμματίσει μακρο
πρόθεσμα και να συντονίσει υπεύθυνα τη δράση των
Σωματείων.
Η ουσιαστική λειτουργία αυτού του οργάνου, πάνω
σε αδιάβλητες καταστατικές αρχές και διαδικασίες,
πέρα από τα άμεσα θετικά οργανωτικά αποτελέσμα
τα, θα μπορέσει να αποτρέψει κάθε προσπάθεια κοματικοποίησης και εκτροπής.
Την ανάγκη αυτή, επιχειρεί να καλύψει η Παγκρητική Ομοσπονδία που ξεκινά την δραστηριότητά της,
με τούτη την εκδήλωση.
Υψηλοί οι στόχοι μεγάλο το έργο, βαρειά η ευθύνη.
Χρέος να συμπαρασταθούμε στην προσπάθειά της.
Φίλοι συμπατριώτες,
Θέλομε να πιστεύομε, πως εμείς οι απόδημοι, λυ
τρωμένοι από συμφέροντα και βιωτικούς υπολογι
σμούς, αντικρύζομε την Κρήτη, από μια ευρύτερη
φιλοσοφική - συναισθηματική γωνία.
Για μας, η Κρήτη πέρα απ’ το τοπίο, είναι ένας γεω
πολιτικός, γεωπολιτιστικός, πνευματικός χώρος που
έθρεψε πολιτισμούς, ιδέες, παραδόσεις και θρύλους.
Είναι η μητρική γη. Η γη των προγόνων και κάθε
πρόσβασή της μας φορτίζει συναισθηματικά, ζωντα
νεύει τις μνήμες και τα όνειρα.
Ανοιχτές πληγές στα τοπία και στις ψυχές.

Ό λα πουλιούνται. Ό λα νοικιάζονται. Ντίσκο και καφετέριες. Πανσεξουαλισμός. Πανευδαιμονισμός.
Η ψυχή της Κρήτης κυνηγημένη κρύβεται στα ορει
νά χωριά και στις παροικίες.
Αισθανόμαστε τον κίνδυνο να βρεθεί και πάλι η Κρή
τη ανοχύρωτη στο σταυροδρόμι των κοσμογονικών ε
ξελίξεων.
Στα παλιά τα χρόνια οι οχτροί είχαν ένα όνομα, ένα
πρόσωπο.Ρήμαζαν τους τόπους, διαγούμιζαν τις γ ε 
νιές. Μα την ψυχή της Κρήτης, φυλακισμένη στις ρί
ζες της παράδοσης και τις προγονικές ιστορικές κατα
βολές, δεν ήξεραν να την βρούν και να τη χτυπήσουν.
Σαν περνούσε η συμφορά, τα χωράφια κάρπιζαν. Τα
χωριά ξαναχτίζονταν, οι μήτρες αφομοίωναν κι η Κρή
τη σαν το κλαδεμένο δέντρο, κάρπιζε πολιτισμούς.
Σήμερα οι οχτροί δεν έχουν μια μορφή για να τους
πολεμήσεις. Έρχονται με τα πολύχρωμα φουσάτα των
τουριστών, καβάλα στα ερτζιανά κύματα, με χάλκινες
σάλπιγγες και πλαστικές σημαίες.
Δεν γκρεμίζουν τις πολιτείες και τα χωριά, μα αφιονίζουν τις ψυχές των ανθρώπων.
Έ τσι ανεπαίσθητα καταλύονται αιώνιες αξίες.
Μολύνονται οι νερομάνες της παράδοσης. Αλλο
τριώνεται κι αφοπλίζεται ο Λαός μας και τούτος είναι
ο έσχατος κίνδυνος. Να μένει η Κρήτη των θερμοκη
πίων και των ξενοδοχείων και των τουριστικών ρεμά
των... Μα να χαθεί η Κρήτη της ανθρωπιάς και της
λεβεντιάς, η Κρήτη των παραδόσεων, των πολιτισμών
και των ολοκαυτωμάτων.
Όμως υπάρχουν τώρα καστροφύλακες. Το πνεύμα
της Αντίστασης, που μορφοποιήθηκε μέσα στην προ
γονική μας παράδοση και χαλκεύθηκε με αιώνων αγώ
νες, φέρνει την ελπίδα πως οι εχθροί δεν θα περάσουν.
Μη θεωρηθεί πως εμείς που αγωνιζόμαστε για την πα
ράδοση είμαστε οι ρομαντικοί εραστές του παρελθόν
τος. Αντίθετα, ζούμε έντονα τους σύγχρονους
προβληματισμούς και δεχόμαστε τα μηνύματα των κοσμογονικών μεταβολών και εξελίξεων. Όμως, πιστεύ
ομε πως η παράδοση, είναι ο μίτος της Αριάδνης που
θα μας βοηθήσει να μη χαθούμε σαν Έθνος στη με
γάλη πορεία των Λαών που νομοτελειακά καλούμαστε
ν’ ακολουθήσουμε.
Να πρωτοπορήσομε κρατώντας με περηφάνεια και
ευθύνη την ιδιαίτερη ατίμητη πολιτιστική μας ταυτό
τητα που την κέντησαν αιώνων καταβολές.
Τώρα οι αγωνιστές μας, δεν θα κρατούν όπλα. Θάναι οι νέοι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες, οι νέοι της σκέ
ψης και της μόρφωσης που θα πορεύονται στο παλμό
και τα δράματα της Κρητικής ψυχής.
Σ’ αυτό τον υπέρτατο και υπέροχο αγώνα, το Κρη
τικό Σωματειακό κίνημα σε σμνεργασία με τις τοπικές
λαϊκές σύννομες οργανώσεις, μπορεί και πρέπει να
παίξει καθοριστικό ρόλο.
Ο αγώνας αυτός, είναι το ανθρώπινο, το εθνικό μας
χρέος και η αντίστοιχη προσφορά βαρειά ευθύνη.
Η ευθύνη που γεννηθήκαμε Κρητικοί.
Και τούτη η ευθύνη, ούτε μερίζεται, ούτε μεταβι
βάζεται.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
28η Οκτωβρίου
Μεγάλη μέρα για την πατρίδα, γεμάτη δόξα, γεμά
τη θύμηση, γεμάτη ελπίδα Στα εχθρικά, γεμάτα μίσος
και φόβο χρόνια, οι Ιταλοί μπήκα στα σύνορα με πολ
λά κανόνια, θέλοντας την Ελλάδα να καταλάβουν. Γεμάτοι αυτοπεποίθηση μας είπαν με φόρα: Δώστε τη
χώρα πριν σας βρει μεγάλη μπόρα.
Οι Έ λληνες θύμωσαν κι αρνήθηκαν τη χώρα τους
να δώσουν. Κι από το στόμα των Ελλήνων «Οχι» φώ
ναζαν σαν το «Μολών λαβέ» του Λεωνίδα. Στις 28 του
Οκτώβρη η γη τραντάχτηκε ολόκληρη. Οι Ιταλοί πυ
ροβολούσαν και οι Έλληνες πάλευαν κι αυτοί να τους
νικήσουν για να κρατήσουν τη λευτριά τους και την
Ειρήνη.
Γενναίοι Έλληνες και παλικάρια αγωνίστηκαν σκλη
ρά και σκοτώθηκαν για την πατρίδα. Απ’ τα βουνά που
πολεμούσαν μέχρι το τέλος τραγουδούσαν: Κορόϊδο
Μουσολίνι εφιάλτης σου ’χουμε γίνει. Κορόϊδο Μουσολίνι κανείς δε θα σου μείνει.
Ό τα ν ο πόλεμος είχε πάρει τέλος η γη ήταν κόκκι
νη κι απ’ τα δάκρυα βρεγμένη. Παιδιά στους δρόμους
στις αγκάλες των γονιών τους, γριές κρατούσαν το χέ
ρι των εγγονιών τους. Και όλα αυτά για λευτεριά κι
ειρήνη. Γ Γ αυτό κι εμείς τιμούμε κι ευχαριστούμε, αυ
τούς που θυσιάστηκαν για μας. Ζήτω και πάλι η 28η
Οκτώβρη!!
Ελπίδα Μηναδάκη
11 ετών
6ο Δημοτικό Σχολείο
Ν. Σμύρνης
Αυτό που διαβάσαμε στην τοπική εφημερίδα «ΝΕ
ΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» που εκδίδεται στη Νέα Σμύρνη Αθή
να τα μεταφέρουμε στο περιοδικό μια και γράφτηκαν
από την κόρη του Γιάννη και Μάχης Μηναδάκη. Συγ
χαρητήρια και στην κόρη και στους γονείς.

ΕΑΛΑΛΑ
Κι όλα θολώσανε στη δύστυχη Ελλάδα όταν το ξέ
νο πόδι πάτησε στη γη της.
Άνθρωποι ψεύτικοι με σίδερα στο χέρι και παγερό
χαμόγελο. Τότε όλα αλλάξανε στο Ελληνικό το χώμα
και οι δρόμοι γέμισαν νεκρούς.
Γερμανικά κανόνια την πατρίδα μας χτυπήσαν και
χάθηκε, έσβησε η ελπίδα.
Τα σπίτια κάηκαν και η πείνα έζωσε τη χώρα όλη.
Και τα παιδιά στο κρύο περπατούν κλαμένα και χωρίς
συμπόνια απ’ τον απάνθρωπο εχθρό που ξέρει μόνο
να σκοτώνει...
Χάνουν οι μάνες τα παιδιά και τα παιδιά τις μάνες.
Και σαν τα πάντα να σκοτείνιασαν σαν να ’ρθε η νύ
χτα χωρίς το φωτεινό φεγγάρι, χωρίς τ ’ αστέρια τα
λαμπερά.
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Μα όσο κι αν γδέρνεται και βάσανα παθαίνει το Ελ
ληνικό κορμί, όσο κι αν τρέχουν τα αίματα ποτάμι, δεν
σκύβει το κεφάλι, δεν βασανίζεται η ψυχή του.
Γιατί ποτέ η ψυχή δεν δίνεται στους ξένους και δεν
τον νοιάζει αν η καρδιά του σταματήσει να χτυπά.
Μόνομια λέξη γράφουμε:
«Η Ψυχή για ένα σκοπό μονάχα στην Ελλάδα
τυραννιέται:
το Πάθος για Πατρίδα και για Λευτεριά»
Ελπίδα Μηναδάκη
Μαθήτρια 1ης Γυμνασίου
Οκτώβριος 1990
Επίσης δημοσιεύουμε την εργασία του Ηλία Μύρου
Τσαχάκη με θέμα «Η ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ» το χωριό μου που
δημοσιεύθηκε στην Μηνιαία έκδοση ΜΑΘΗΤ. ΚΟΙΝΟ
ΤΗΤΩΝ ΓΥΜΝ. ΜΕΛΑΜΠΩΝ «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ» τον
Φεβρουάριο 1990. Εμείς τι να πούμε;
Να συγχαρούμε τον μικρό Ηλία και να παρακαλέσουμε τους Δασκάλους του χωριού μας να μας στέλ
νουν τέτοιες εργασίες των μικρών μαθητών του
χωριού μας για να καταχωρούνται στις στήλες του πε
ριοδικού μας.

Η ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, το χωριό μου.
Το χωριό μου το λένε «Αγία Γαλήνη». Το όνομα αυ
τό προήλθε από τα παρακάτω γεγονότα.
Μια παλιά βασίλισσα ξεκίνησε για να ταξιδέψει σε
διάφορα μέρη. Ό ταν έφτασε κοντά στη Κρήτη έπιασε ξαφνικά μεγάλη φουρτούνα. Η βασίλισσα και οι
ναύτες κινδύνεψαν να πνιγούν, για τί την εποχή εκεί
νη δεν υπήρχαν στα πλοία μηχανές αλλά μόνο πανιά.
Η βασίλισσα καταλάβαινε ότι το πλοίο της θα βούλιαζε. Γονάτισε λοιπόν, προσευχήθηκε και είπε: «Πα
ναγία μου, σε παρακαλώ, κάνε να γαληνέψει η
θάλασσα, να σωθεί το πλοίο, το πλήρωμά μου και εγώ.
Και μετά, στο πρώτο μέρος που θα φτάσω θα χτίσω
μια εκκλησία που θα την ονομάσω «ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ».
Προσευχόταν πολλά ημερόνυχτα μέχρι που ξαφνικά
- σαν θαύμα - η θάλασσα γαλήνεψε.
Πήρε μερικούς ναύτες σε μια βάρκα και βγήκαν έξω
στη στεριά. Εκεί έψαξε να βρει το κατάλληλο μέρος
για να χτίσει την εκκλησία. ΤΟ ΒΡΗΚΕ. Τότε η βασί
λισσα και οι ναύτες γύρισαν στο πλοίο και πήγαν στο
Ηράκλειο. Βρήκαν αρχιτέκτονες και ήρθαν να τους δεί
ξουν το μέρος που ήθελε η βασίλισσα να χτίσει την
εκκλησία.
Ό τα ν η βασίλισσα έχτισε την εκκλησία και ονόμα
σε το μέρος Αγία Γαλήνη, τότε μερικοί έμποροι έχτι
σαν σπίτια και εμπορεύονταν χαρούπια και λάδι.
Έρχονταν λοιπόν τα καράβια και έπαιρναν το λάδι και
τα χαρούπια και έφερναν ξυλεία και κεραμίδια για να
φτιάξουν σπίτια. Μετά από πολλά χρόνια χτίστηκε ένα
εργοστάσιο που έβγαζε σαπούνια και άλεθε τις ελιές
των κατοίκων. Από τον ένα χρόνο στον άλλο το χω
ριό μεγάλωνε...

Έρχονταν άνθρωποι από τα γύρα) χωριά και κατοι
κούσαν μόνιμα. Κτίστηκαν τα πρώτα καφενεία, μπακά
λικα, εστιατόρια και άλλα μαγαζιά. Έχτισαν και το
σχολείο για να πηγαίνουν τα παιδιά του χωριού.
Σιγά σιγά άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους και
οι πρώτοι τουρίστες. Μικρά δωμάτια στην αρχή τους
φιλοξενούσαν. Αργότερα άρχισαν να φτιάχνουν και
μεγάλα ξενοδοχεία.
Το χωριό μας έχει και αστυνομία και λιμεναρχείο.
Πολλοί κάτοικοι είναι ψαράδες. Σήμερα υπάρχουν πολ
λά ξενοδοχεία, μπάρ, τουριστικά μαγαζιά, ντίσκο και
εστιατόρια. Το χωριό μας έχει γίνει ένα από τα πιο του
ριστικά μέρη του νομού μας... και φυσικά το πιο
ΟΜΟΡΦΟ.
ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Σε πάρτυ. Ο Κώστας πήγαινε για πέμ
πτη φορά στον μπουφέ για να γεμίσει το πιάτο του.
Η γυναίκα του τον παρατηρεί: - Μην είσαι αχόρταγος,
τι θα λέει ο κόσμος για σένα! - Τι για μένα; Εγώ λέω
ότι το παίρνω ΓΙΑ ΣΕΝΑ!!!

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ ΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ
Καλημέρα σας.
Είμαι ένα μικρό κιτρινωπό πουλί και έρχομαι για
πρώτη φορά στο νησί σας. Γεννήθηκα πριν λίγους μή
νες σε ένα καταπράσινο τόπο πολύ μακρυά από εδώ.
Μου άρεσε αυτός ο τόπος για τί είχε πολλά νερά και
πολλά δάση. Η φωλιά των γονιών μου βρισκόταν σε
ένα πανύψηλο δέντρο. Εκεί μεγάλωσα εγώ και τα α
δέλφια μου.
Θυμάμαι με πόση λαχτάρα περίμενα, νεοσσός εγώ,
τους γονείς μου να φέρουν φαγητό. Μόλις τους έβλε
πα να έρχονται από μακρυά, ξετρελενόμουν από τη χα
ρά μου.
Ά νοιγα το ράμφος μου όσο πιο πολύ μπορούσα και
οι γονείς μου άφηναν μέσα πολλά πεντανόστιμα έν
τομα. Αργότερα όταν τα φτερά μου μεγάλωσαν, οι γο
νείς μου με ενθάρρυναν να πετάω από κλαδί σε κλαδί
κοντά στη φωλιά στην αρχή. Ύστερα πιο μακρυά, δείχνοντάς μου συνάμα πως και που θα βρίσκω κι εγώ
τα δικά μου έντομα.
Ό ταν έγινα και εγώ μεγάλος διαπίστωσα ότι τα έν
τομα όλο και λιγόστευαν ενώ το φως της μέρας όλο
και μίκραινε.
Ρώτησα τους γονείς μου και έμαθα ότι έτσι γίνεται
κάθε χρόνο. Ό λα λοιπόν τα αδέλφια της φυλής μου
τέτοια εποχή ξεκινούν για ένα πολύ μακρινό ταξίδι.
Για τόπους όπου υπάρχουν άφθονα έντομα και το
φως της μέρας κρατά πολύ.
Μου αρέσουν τα ταξίδια και χάρηκα πολύ που θα
γνώριζα νέους τόπους, με προειδοποίησαν όμως ότι
δεν θα δω και πολλά πράγματα για τί συνήθως ταξι

δεύουμε μόνο βράδυ. Για λόγους ασφαλείας μου
είπαν!
Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα σούρουπο αφού πρώτα ορ
γανώσαμε ο κάθενας τις παρέες του για το ταξίδι.
Πράγματι δεν ήταν τόσο ευχάριστο όσο νόμιζα. Ξέρε
τε τι σημαίνει να πετάς συνέχεια 10 ώρες κάθε νύχτα
χωρίς νερό και φαγητό;
Και να πεις ότι τη μέρα βρίσκαμε να φάμε και να
πιούμε... Οι τόποι που κάναμε στάσεις δεν είχαν δά
ση αλλά μικρούς θάμνους και φυτά και δυστυχώς πο
λύ λίγα έντομα! Δυσκολευόμασταν και νερό να
βρούμε! Κι όταν βρίσκαμε ήταν λιγοστό και εμείς τό
σο διψασμένοιϋ
Ύστερα μια φορά που φύγαμε όταν ο ήλιος ήταν α
κόμα ψηλά, συναντήσαμε κάτι πελώρια πουλιά. Γεράκια τα έλεγαν οι μεγαλύτεροι. Έπεφταν πάνω μας και
άρπαζαν όποιον προλάβαιναν. Εγώ τη γλύτωσα γιατί
πετάω γρήγορα. Ο πατέρας μου όμως δεν τα κατάφερε. Ή ταν βλέπεις πολύ γέρος, για τί είχε κάνει αυτό
το ταξίδι άλλες δύο φορές.
Τον άρπαξε το γεράκι. Δεν γύρισα να κοιτάξω τι απέγινε. Φοβόμουν τόσο πολύ...
Το ίδιο βράδυ ήταν γραφτό να χάσω την μητέρα
μου. Ή ταν τόσο κουρασμένη η καημένη ώστε όταν συ
ναντήσαμε ένα πολύ δυνατό φως καταμεσής στη θά
λασσα (φάρο το λένε οι άνθρωποι) τυφλώθηκε και
πήγε και έπεσε πάνω μαζί με άλλα πολλά αδέρφια μου.
Εμείς δεν είχαμε καιρό για θρήνους.
Έπρεπε να φτάσουμε το συντομότερο στον προο
ρισμό μας, και όλο πετούσαμε, όλο πετούσαμε.
Παρακάτω άρχισε να βρέχει και να φυσά τόσο, που
ήταν αδύνατο να συνεχίσουμε. Αναγκαστήκαμε να κά
νουμε στάση δύο μερόνυχτα μέχρι να βγεί πάλι ο ή
λιος και να στεγνώσουν οι φτερούγες μας. Ευτυχώς
τώρα μετά από οκτώ μέρες ταξίδι ο καιρός είναι κα
λός και ζεστός και από ότι μου λένε οι μεγαλύτεροι
τα πιο δύσκολα πέρασαν. Βέβαια απομείναμε μόνο οι
μισοί από όσους ξεκινήσαμε μετά από τόσες ταλαι
πωρίες.
Αλλά σημασία έχει ότι είμαστε γεροί και αποφασι
σμένοι να φτάσουμε εκεί που πάνε οι πρόγονοί μας
για χιλιάδες χρόνια τώρα.
Λοιπόν πως είπατε το νησί σας; Χίο; Δεν βλέπω πολ
λά δέντρα. Από έντομα πως πάτε; Μην στενοχωριέστε,
δεν θα κάτσουμε πολύ. Ίσα να φάμε λίγο, να πάρου
με έναν υπνάκο στο πόδι και φεύγουμε.
Τώρα πρέπει να πηγαίνω, για τί βλέπω παρακάτω
ένα φουντωτό δέντρο και πολλά αδέρφια μου. Θάχει
φαίνεται πολλά έντομα, κι έχω μια πείνα...
Μα... τι δέντρο είναι αυτό;
Πως είναι έτσι τα κλαδιά του;
ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ, τα πόδια μου κολλήσανε!!!
Προσπαθώ να πετάξω μακρυά. Τα φτερά μου κολ
λήσανε κι αυτά...! Θέλω να φωνάξω, να τσιρίξω, αλλά
δεν έχω καθόλου δύναμη...
Μα τι συμβαίνει; Γιατί ποτέ κανείς μεγαλύτερος δεν
μου μίλησε γ ι’ αυτό το δέντρο;
... Είμαι ώρες κρεμασμένος έτσι ανάποδα και γύρω γύ
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ρω όλα τα αδέρφια μου κρεμασμένα κι αυτά... Έ χει
μουδιάσει όλο μου το σώμα, τα πόδια μου πονάνε
φρικτά...!
Έχω απελπιστεί πια!!! Μανούλα μου τι μαρτύριο εί
ναι αυτό...
Μα να ένα τεράστιο ζώο να πλησιάζει...
Είναι πολύ άσχημο και αργοκίνητο...
Μόνο που το βλέπω μου κόβεται η ανάσα. Έ ρχεται
καταπάνω μου... Με πιάνει... Εεε... σιγά, πρόσεχε τα
πόδια μου... Ευτυχώς με ξεκολλάει... Τι καλά, θα είναι
φίλος των πουλιών... Και γω που τον παρεξήγησα...

Μα τι κάνει;; ΜΟΥ ΣΤΡΙΒΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ. ΠΟΝΑΟ ΠΟΝΑΟ - ΠΟΝΑΟ - ΑΑΑΑΑ.
ΚΡΑΚ!
Το γράμμα αυτό γράφτηκε από τον συμπολίτη μας
Βαγγέλη Σπιθάκη γιός του Νίκου και της Φωτεινής.
Δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο της Χίου, σε Αθη
ναϊκές εφημερίδες και έγινε αφορμή να κινητοποιη
θούν «Οικολόγοι» και η Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία της οποίας ο Βαγγέλης είναι μέλος.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
Τ Μ Α Μ Ι1 Τ @ ¥ ™ ΠΜ 1Μ 1Μ

ETON Μ Θ Μ Η ΪΙΪΜ Ο
Μέσα από τις στήλες του περιοδικού μας θέλουμε
να προβάλουμε παιδιά Αγιογαληνιωτών που διακρίνονται στον Αθλητισμό με άρισστες επιδόσεις και με
προοπτική να συμμετάσχουν σε Ολυμπιακούς αγώνες.
Στην Αθήνα ο Στέλιος Σπανουδάκης γιός του Βασί
λη και της Γεωργίας ηλικίας 12 χρόνων επιδίδεται
στην κολύμβηση και ανήκει στην Ομάδα Αθλητικού
Ναυτικού Ομίλου Γλυφάδας. Είναι αθλητής με αγωνιστηκότητα και ταλέντο όπως λένε οι προπονητές του
και όπως ο ίδιος το αποδεικνύει με τις διακρίσεις του
κάθε φορά σε κολυμβητικούς αγώνες. Ανήκει και αυ
τός όπως και άλλα παιδιά στη γενιά των αθλητών που
προετοιμάζονται, αν φυσικά έχουν μέχρι τότε διακριθεί και υπάρχει υγεία, για να λάβουν μέρος στους Ο
λυμπιακούς αγώνες το 1996 (θα είναι τότε 18 χρόνων).
Επίσης ο μικρότερος αδελφός του Στέλιου ο Βαγγέ
λης 9 χρόνων σήμερα ασχολείται κι αυτός με την κο
λύμβηση στον ίδιο όμιλο με πολύ καλά σημάδια
προόδου για το μέλλον. Στη φωτογραφία βλέπουμε το
Στέλιο να βραβεύεται με χρυσό μετάλιο για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στα 100 μέτρα ελεύθερο σε
αγώνες πρωταθλήματος.
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Στην Αθήνα και πάλι, άλλο ένα ταλέντο ξεπηδά στο
ανερχόμενο άθλημα ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ και ανήκει στην ο
μάδα ΔΟΥΚΑ είναι ο Ηλίας Λινοξυλάκης γιος του Κώ
στα και της Καίτης 16 χρόνων σήμερα. Αθλητής
ταλαντούχος με μεγάλη αγωνιστικότητα, επελέγει με
ταξύ των πρώτων και προπονείται και στην Εθνική Ο
μάδα. Στη φωτογραφία τον βλέπουμε τρίτο από τα
δεξιά προς τα αριστερά με την ομάδα του πρίν από
διεθνείς αγώνες ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ που έγιναν στην Αθή
να το καλοκαίρι.
'Αλλα ταλαντούχα παιδιά Αγιογαληνιωτών της Α
θήνας στην κολύμβηση είναι ο γιός του Γιάννη Σωτ.
Πετρακάκη και ο γιός του Γιώργου ;;; Αυγουστάκη. Ζη
τήσαμε φωτογραφίες και πληροφορίες από τους γο
νείς τους για τις επιδόσεις τους για να τους
συμπεριλάβουμε στην καινούργια στήλη Αθλητισμού
που εγκαινιάζουμε στο περιοδικό αλλά δεν λάβαμε
τίποτα.
Επίσης από πληροφορίες μάθαμε ότι ο γιός του Μύ
ρου Ρυακιωτάκη στην Αγία Γαλήνη και ο γιός του Γιώργη Κωνσ. Νικηφοράκη που μένει στο Ηράκλειο είναι
ταλαντούχοι αθλητές με άριστες επιδόσεις.
Ζητήσαμε κι απ’ αυτούς όλα τα σχετικά αλλά και από
εδώ δεν λάβαμε τίποτα. Ας ελπίσουμε στο επόμενο πε
ριοδικό να μας στείλουν φωτογραφίες και άλλες σχε
τικές πληροφορίες. Αυτά ισχύουν και για οποιαδήποτε
άλλα παιδιά έχουν καλές επιδόσεις στον Αθλητισμό.
Ας το έχουν υπ’ όψει τους όλοι οι γονείς, οι δάσκαλοι
του χωριού μας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Γα
λήνης, ο Πρόεδρος Κοινότητας κ.α.
Κ.Κ.Α
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* Ο ελεών πτωχό δανείζει
Θεό.
* Μακάριοι οι ελεήμονές ότι
αυτοί ελεηθήσονται.
* Το ιλαρόν δότην ευλογεί ο
Θεός.
* Έτσι ήτο η Χρυσάνθη Μ. Βασιλάκη,
προικισμένη με όλες αυτές τις
αρετές και ειδικότερα την τε
λευταία του ιλαρού δότου.
Η αποδημήσασα ήταν της
οικογενείας των Πετράκηδων,
του Νομού Ηρακλείου, γνωστή για την καλωσύνη της
και την συμπόνια στο συνάνθρωπο και τον εργαζόμε
νο κοντά της, ο οποίος ένοιωθε σαν να ήταν σπίτι του.
Αυτή την παράδοση συνέχισε και μάλιστα με ηυξημένη γενναιοδωρία και στο νέο αρχοντικό της, στην
Αγία Γαλήνη δίπλα στο φιλόστοργο, ήρεμο και στο
χαστικό συζυγό της Μιχαήλ Βασιλάκη.
Μαζί του θα ήτο, η τρισμακάριστη σύζυγος και μη
τέρα των δύο κοριτσιών της, Ηλέκτρας και Αντιγόνης
ως και του γιού της Σοφοκλή, εάν ο χάρος δεν επενέβαινε κατά διαστήματα, αρχής γενομένης από τον νε
ότατο αδελφό της Νίκο, τον ανδραδελφό της, αετό της
Νοτίου Κρήτης, τον Δημοσθένη Βασιλάκη, την αδελ
φή της Αργυρώ Κονιωτάκη, τους γονείς της, τον αδελ
φός της ιατρό Μιχάλη και τέλος τον Μεγάλο Δρυ τον
Καπετάν Πετρακογιώργη.
Κοντά στην ωραιότατη οικογένειά της, θα τα ξεπερνούσε όλα αυτά, αλλά το καίριο πλήγμα για την ζωή
της, ήτο ο θάνατος του συζύγου της, που έκτοτε πλέ
ον προτιμούσε να πήγαινε κοντά του παρά να ζεί.
Ο Αρχάγγελος είχε την καταδικαστική απόφαση και
για την ίδια (λόγω της επάρατου), αλλά δίσταζε 40 ο
λόκληρα χρόνια να εκτελέσει, για να μην διακόψει το
θεάρεστο έργο της, όχι μόνο στους ενδεείς, αλλά και
σε όλους όσους τις ζητούσαν να τους μισθώσει κτή
ματα ή αποθήκες που της περίσσευαν σε ευτελή τιμή
ή ακόμη και οικόπεδα δωρίζοντας τους, μέρος αυτών.
Ολοκληρώνοντας το έργο της, ανοικοδόμησε ένα
εγκαταλελειμένο ξωκλήσι, προς χάριν του Μιχαήλ Αρ
χαγγέλου και εις μνήμη του λατρευτού συζύγου της
Μιχαήλ.
Ο θάνατός της, στην Αθήνα την 16-4-90 συνεκλόνισε, — καίτοι ανεμενόταν, καθόσον ήταν 86 ετών — ο
λόκληρη την Αγία Γαλήνη και την Μεσαρά, η οπόια
συνέρευσε στην Αγία Γαλήνη και προσέδωσε μαζί με
τον κλήρο στην κηδεία της, την μεγαλοπρέπεια που
της άξιζε και την οποία απέφευγε σε όλη τη ζωή της.
’Ας είναι ελαφρό το χώμα που την σκεπάζει, στις δε
κόρες της κ. Μιχελιδάκη και κ. Τόκα, που αρκετά δείγ
ματα προστασίας των αδυνάτων έχουν στο ενεργητι
κό τους, και στους γαμπρούς της Στέλιο και Στέλιο και,
τέλος Toy διαπρεπή καθηγητή ιατρικής στο Πανεπι
στήμιο Κρήτης γιο της Σοφοκλή, ευχόμεθα κάθε μα-

©dμ

ζθ ο

m m

Li©·::

ΚΑΎΜΑ ΠΆΠΑΔΑΚΗ
Ό σο κι αν προσπαθήσεις,
τις δύσκολες ώρες, να σκεφτείς ψύχραιμα τη σκληρή αν
θρώπινη μοίρα, δεν θα
μπορέσεις ποτέ να σταθείς
γαλήνια μπροστά στο πρόωρο
και άδικο χαμό προσώπου α
γαπημένου.
Γιατί τέτοιος ήταν και ο χα
μός της Κατίνας, καθώς το
πράο, το πάντα ειρηνικό πρό
σωπό της, έκλεινε για πάντα
τα μάτια στις 5 Μαρτίου, φέτος, αφήνοντας πίσω παι
διά αγαπημένα, δικούς και φίλους.
Γεννημένη στην Αγία Γαλήνη και μεγαλωμένη μέ
σα στην οικογενειακή θαλπωρή που κράτησαν πάντα
ζωντανή οι ευγενικές παρουσίες των γονιών της του
αείμνηστου Νίκου Παπαδάκη και της Πελαγίας, το γέ
νος Κασσωτάκη και πλαισιωμένη από αδέλφια αγαπήμένα, η Κατίνα κράτησε ζωντανή τη φλόγα της αγάπής
για τον άνθρωπο μέχρις εσχάτων. Έ τσι μεγάλωσε τα
παιδιά της - προσφορά ανεκτίμητη για την ίδια τη ζωή
και τη κοινωνία μας - έτσι πάλεψε τον αγώνα το καλό
κι έτσι υπέκυψε στη φθοροποιό δοκιμασία της υγείας
της.
Ένοιωθες, χωρίς να σου μιλάει, την ευγένεια του
λόγου που είχε να πει και της προσωπικότητάς της κα
θώς σε αντίκρυζε κατά πρόσωπο, τη γαλήνη και την
υπομονή να τιθασεύουν τη κάθε δυσκολία, τη πίστη
της στο κόσμο.
Ο Σύλλογός μας, που είχε πάντα τη τιμή και τη χα
ρά να είναι αποδέκτης της αμέριστης συμπαράστασης
της οικογένειάς της ολόκληρης, εκφράζει την οδύνη
του για το μεγάλο της χαμό και συμμερίζεται με τα παι
διά της και τους δικούς της το βαρύ πένθος.
Ας είναι η μνήμη της αιώνια.
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κροημέρευση, ενθυμούμενοι πάντοτε την γενναι
οδωρία της, ως παράδειγμα στη ζωή τους,

Εί θε
Μιχ. Μπεργαδής
25

Y P M m 1 Χ β Ρ ΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

-*

ν>

Στο πόλεμο της Αλβανίας το 1940 πολλοί ήταν εκείνοι που
εγκατέλειψαν σπίτια, γονείς γυναίκες και παιδιά για να πο
λεμήσουν με τους Ιταλούς που ξημερώματα της 28ης Οκτω
βρίου επετέθησαν εναντίον της Πατρίδας μας με σκοπό να
την υποδουλώσουν. Όμως απ’ αυτόν τον πόλεμο άλλοι επέ
στρεψαν υγιείς, άλλοι ανάπηροι, αλλά και άλλοι δεν γύρισαν
ποτέ. Στην φωτογραφία που βλέπουμε διακρίνουμε (όρθιος
εξ αριστερών) τους Γιώργη Μαρκουλάκη (Ακούμια), Κωστή
Φωτάκη (Αγία Γαλήνη), Βαγγέλη Μελιδονιώτη (Μέλαμπες πα
τέρας της Παπαδιάς του χωριού μας) και καθήμενος Βασί
λης Μαραγκάκης (Ακούμια).
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Ο χάρος πάλι χτύπησε και πήρε τον Μιχάλη
γυναίκα εγγόνια και παιδιά σε θλίψη τους εβάλει.
Η καρδιά δεν άντεξε
στην πίεση την τόση
η αρτηρία τρύπησε
κι είχαν όλα ματώσει.
Στο Ρέθυμνο τον πήγανε
μα ήρθε το μοιραίο
ήτανε τόσο ξαφνικό
σαν νάτανε τροχαίο.
Στο πένθος όλο το χωριό, 4 του Νοέβρη
εις το στερνό ταξίδι του, φίλους, γνωστούς θα έβρη
Δυό μέτρα κάτω απο’ τη γη
η σάρκα αναπαύει
στο τάφο που συ έφτιαξες
την λύτρωση θε νάβρη
Στο σπίτι το αιώνιο, το μαρμαροφτιαγμένο
το σώμα ξεκουράζεται, απ’ τον καιρό γερμένο.
Φεύγουν οι αντίκες του χωριού,
απ’ την Αγία Γαλήνη
ερμή, θλιμένη, μοναχή
το ταίρι σου θα μείνη.
Ο χρόνος θάναι ο γιατρός
το τραύμα θ' απαλύνη
αυτός μονάχα ημπορεί
να λιάνη την ωδύνη
Ay. Γαλήνη 5/11/1990
Φάνης Μαυρογιώργης
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Ο Κωστής Φωτάκης θυμάται και λέει ότι η φωτογραφία αυ
τή είναι βγαλμένη στη Φλώρινα πηγαίνοντας προς το Μέτω
πο. Απ’ αυτούς δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι του στη γυναίκα
του τα παιδιά του ο Γιώργης Μαρκουλάκης. Ο Γιώργης Μαρκουλάκης ήτο παντρεμένος με την χωριανή μας Μαρούλη Μη
νά Μηναδάκη (εν ζωή σήμερα) και από το γάμο τους είχαν
αποκτήσει δύο παιδιά την Ελένη και το Γιάννη και κατοικού
σαν μόνιμα στις Μοίρες.
Για το ταξίδι χωρίς επιστροφή του Γιώργη Μαρκουλάκη
διαβάστε παρακάτω τις λεπτομέρειες που δημοσιεύθηκαν
στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 10 Σ/βρίου 1980 ήμερα
Τετάρτη:

Επιστροφή στις Μοίρες...
Ήταν των Μοιρών γραφτό να ζήσουν ώρες, γεμάτες συγ
κίνηση, την Κυριακή που μας πέρασε. Μετά τη λειτουργία,
ρίγος, διαπέρασε το πυκνό εκκλησίασμα στη Μητρόπολη των
Μοιρών Ηρακλείου, τον Ά γιο Νεκτάριο. Γιατί μαζί με το σή
μαντρο, σήμανε και το τέλος ενός ταξιδιού στον χρόνο και
στον θάνατο. Ύστερα από 39 χρόνια εύρισκαν την ύστατη
ανάπαυση κάτω από τον κρητικό ουρανό συντοπίτες πολε
μιστές του *40. Το 1941 στο ύψος των Κυθήρων, το πλοίο με
τη γερμανική σημαία, που μετέφερε 132 Κρήτες και 5 Γερ
μανούς, τορπιλλίσθηκε από συμμαχικό υποβρύχιο. Μόνον 3
Έλληνες και 3 Γερμανοί σώθηκαν και τα πτώματα περισυνελέγησαν και τάφηκαν στα Κύθηρα. Και τούτη την Κυριακή μα
ζεύτηκαν συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί για την ώρα του
«επαναπατρισμού». Έγινε μνημόσυνο, μίλησε για το γεγο
νός και την σημασία του ο δήμαρχος των Μοιρών κ. Μιχάλης Μπριλλάκης μπορστά στους επισήμους εκπροσώπους τον Νομάρχη Ηρακλείου κ. Καλογείτονα, τον βουλετυή ΕΔΗΚ
Ηρακλείου κ. Κώστα Μπαντουβά, τον εκπρόσωπο των Ενό
πλων Δυνάμεων, τους δημάρχους και προέδρους των τόπων
καταγωγής των πνιγέντων και τον εκπρόσωπο των Κυθήρων
που συνώδευε τα οστά. Πολύς ο κόσμος, μαυροφορεμένες
φιγούρες στο κοιμητήρι όπου κατέληξε η πομπή. Κι’ όπου έ
γινε το προσκλητήριο των νεκρών. Δάφνινα στεφάνια σκέ
πασαν το Ηρώο που έκλεισε μέσα του ό,τι έμεινε από νέα,
γενναία πολληκάρια. Μια ακόμη σελίδα έκλεινε, κοντά σα
ράντα χρόνια, αφ’ ότου γράφτηκε.

Κ.Κ.Λ

©1 Μ ΕΓΑ Α Ο Ι HOW ΕΦΨΤΛΜ
(υπό Ηλέκτρας ΒασιΑάκη

-

Μιχελιδά)

Τελευταίες ώρες που κλείναμε το τεύχος μας ήρθε
διπλή είδηση.
Αλέξης Μινωτής γέννημα θρέμμα της Κρήτης μεγά
λος - μέγιστος ηθοποιός - σκηνοθέτης - δάσκαλος ά
φησε την τελευταία του πνοή και μαζί του έσβησε και
ο τελευταίος μεγάλος μύθος του θεάτρου - μετά το θά
νατο του Καρόλου Κούν. Η Κρήτη λοιπόν ιδιαίτερα μα
ζί με την υπόλοιπη Ελλάδα πενθεί ακόμη ένα από τα
δοξασμένα παιδιά της.
Ο άλλος θάνατος του Γιάννη Ρίτσου συγκλόνισε όλη
την Ελλάδα. Ο ποιητής της Ρωμιοσύνης, του Επιτά
φιου, ο συγγραφέας, ο καλλιτέχνης που σφράγισε την
εποχή μας μ5 ότι καλύτερο είχε να επιδείξει ο πνευ
ματικός μας κόσμος άφησε το κόσμο τούτο ήσυχο, α
νάμεσα στην αγαπημένη του σύντροφο και στη κόρη
του.
Το έργο και των δύο δημιουργών ογκώδες, σημαν
τικότατο και διεθνούς αναγνώρισης.
Ο ποιητής Ρίτσος και ο Οιδίποδας-Μινωτής ήσαν
δύο όχθες του ποταμού.
Περήφανοι, αμετανόητοι, αμετάπιστοι, πείσμονες
και προωτοπόροι βάδισαν τον μοναχικό δρόμο της
πνευματικής ανάτασης και έγιναν παρανάλωμα της πί
στης τους.
Ταπεινά σκύβομε το κεφάλι όλοι εμείς που γευτή
καμε τη μετάληψη του μεγάλου σας έργου σ’ ένα ύ
στατο χαίρε, Σεβαστοί Γέροντες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΕΝΝΝΗΕΕΚ
— Η Καίτη Ζαχαριάδη (το γένος Δήμου Λινοξυλάκη)
γέννησε στο Ηράκλειο Κρήτης και έκανε γιό.
— Η Μανωλία Κουτσοθανάση (το γένος Μανώλη Χαρ.
Παπαδογιάννη γέννησε στην αθήνα στις 23-4-90 κο
ριτσάκι.
— Η Βάνα Κασιμάτη (το γένος Σταμάτη Παπουτσάκη)
γέννησε στην Αθήνα στις 18-6-90 κοριτσάκι.
— Η Χρυσούλα Αποσ. Τσακίρη γέννησε στην Αθήνα
στις 2-7-90 κι έκανε κοριτσάκι.
— Η Μάρω Γεωρ. Βαμβακά (το γένος Ιωάννου Κωσ.
Φωτάκη) γέννησε τον Αύγουστο στην Αθήνα κι έκανε
γιό.
— Η Γ εωργία Ιωαν. Παπαγιαννάκη γέννησε στην Α
θήνα κοριτσάκι στις 9 Ιουλίου.
— Η Ά ρ ια Γκατζάρου (το γένος Εμμ. Γιαμαλάκη) γέν
νησε στην Αθήνα κοριτσάκι στις 25-Ιουνίου.
Να τους ζήσουν.

ΒΑΦΤΙΕΙΑ
—- Ο Γιώργος και η Αλεξία τον περασμένο Μάρτιο Βά
φτισαν την κόρη τους στην Αθήνα και το όνομασαν
Αλίκη.
— Ο Μανώλης και η Παυλίνα Παπαδογιάννη στις 17

Μαρτίοτυ βάφτισαν την κόρη τους στην Αθήνα και το
ονόμασαν Ειρήνη. Νονάη Τασούλα Μ. Παπαδογιάννη.
— Ο Πολύδωρος και Ειρήνη Καράλη βάφτισαν την κό
ρη τους στην Αθήνα τον Ιούνιο και την ονόμασαν
Χρυσούλα.
Μ Ρ Ρ Μ Β Μ ΙΙΕ
Η Διαμάντω Αντ. Μπαγουράκη στις 18 Αυγούστου
αρραβωνιάστικε τον Γιάννη Μπαγιαρτάκη από τις Μέ
λαμπες.
Ο Μιχάλης Ανδ. Γανιάρης αρραβωνιάστικε με την
Ευδοξία Μαραγκού.
Καλά στέφανο τους ευχόμεθα

ΓΑΜΟΙ
— Η Μάρω Ιωαν. Φωτάκη πανδρεύθηκε στην Αθήνα
στις 21-1-1990 με τον Γεώργιο Βαμβακά.
—■ Η Ελένη Κώστ. Βελουδάκη πανδρεύθηκε τον Ια
νουάριο 90 με τον Νίκο Ντουκάκη.
— Η Μανωλία Ηλ. Παπαδιγιάννη πανδρεύθηκε στην
Αθήνα στις 21-1-90 με τον Παναγιώτη Κάνδηλα.
— Ο Αναστάσιος Φαν. Φραγκουδάκης (το γένος Δα
νάης Ματθ. Σταματάκη) παντρεύτηκε με την Αγαπούλα Ευστρ. Βελουδάκη στην Αθήνα στις 17-2-1990.
— Η Μαρία Ηλία Μαρκάκη πανδρεύθηκε στην Αθήνα
στις 24-6-90 με τον Διονύσιο Γραμματικάκη.
— Η Μαρία Εμ. Μαρκομανώλη (το γένος Ηλέκτρας Εμ.
Μηναδάκη) πανδρεύθηκε στην Κρήτη (Άνω Μέρος)
στις 21-Ιουλίου με τον Στέλιο Μπαγουράκη
Να ζήσουν ευτυχισμένοι
Η ΡΟ Μ ΓβΓΒΕ
Ο Μηνάς Γεωρ. Μηναδάκης προήχθε στο δικαστι
κό κλάδο και έγινε Πρόεδρος Πρωτοδικών.
Ο ιατρός χειρουργός Σοφοκλής Μιχ. Βασιλάκης εξελέγη Αντιπρύτανης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (έδρα
στο Ηράκλειο).
Τους ευχόμεθα πάντα προόδους

ΑΙΟΡΙΕΜΟΙ
—- Ο Γ ιώργος Μύρ. Χριστοφοράκης (το γένος Μαρίας
Καψαλάκη) Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος διορίσθη
κε στην Πανεπιστημιακή κλινική Ηρακλείου Κρήτης.
— Η Αθηνά Ιασ. Καρτάλου κατόπιν εξετάσεων διορί
σθηκε στο Υπουργείο Περιβάλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων.
Τους ευχόμεθα επιτυχίες στα νέα τους καθήκοντα.

Μ ΕΤΑΘ ΒΕΙΕ
— Ο Μανώλης Χαλαμπαλάκης τον Ιανουάριο 1990 μετετέθη από τη Κτηματική Τράπεζα της Αθήνας στην
ίδια του Ηρακλείου Κρήτης
-— Η Ελένη συζ. Μαν. Χαλαμπαλάκη (το γένος Αριστ.
Χριστέα) μετετέθη τον Ιανουάριο 1990 από το Υπουρ
γείο Γεωργίας της Αθήνας στην Διεύθυνση του ίδιου
Υπουργείου Ηρακλείου Κρήτης
— Ο Πολύδωρος Γεωρ. Καράλης μετατέθη τον Σ/βριο
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από το Τ.Ε.Β.Ε της Αθήνας στο ΤΕΒΕ Ηρακλείου
Κρήτης.
— Ο Καθηγητής Γιάννης Κουλουβάκης μετετέθη από
το Γυμνάσιο Σφακίων στο Γυμνάσιο Ταύρου της
Αθήνας.

■ΠΙΤΥΧΗΚ
— Η Μαρία Ιάσ. Καρτάλου πέτυχε στο Πανεπιστήμιο
Ηρακλείου Κρήτης στο τμήμα της Χημείας.
— Η Τατιάνα Κωσ. Αινοξυλάκη πέτυχε στο Πανεπιστή
μιο της Αθήνας, τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας.
— Η Ειρήνη Σπυρ. Μπιλίνη (το γένος Ά ννα ς Ευστρ.
Τρουλινού) πέτυχε στα Τ.Ε.Ι Λάρισας τμήμα Πολιτικών
έργων υποδομής.
— Η Εύα Γεωρ. Μαχίνη (το γένος Ρέμη, Ευαγ. Παπαδογιάννη) πέτυχε στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
ΛΙΜ της Γαλλίας.
— Ο Ιωάννης Ζαχαρ. Καψαλάκης Φοιτητής Ιατρικής
Σχολής Ιταλίας μετεγράφη στην Ιατρική Σχολή της
Αθήνας.
Τα θερμά μας συγχαρητήρια.
π τ υ χ ιο υ χ ο ι

— Η Ντάρα Κωσ. Γρηγοριάδου (το γένος Βαρβάρας
Νικ. Παπαδάκη) πήρε το Πτυχίο της από το Πανεπιστή
μιο Αρχαιολογίας της Αθήνας.
Η Τίνα Παν. Κρητικού (το γένος Χρυσούλας Ευστρ.
Τρουλινού) πήρε το πτυχίο της Γραφιστικών Τεχνών
από τα Τ.Ε.Ι Αθηνών.
—- Η Χριστίνα Σοφοκ. Βασιλάκη, πήρε το πτυχίο της
από τη Φιλοσοφική Αθηνών και έγινε δεκτή από τη Φι
λοσοφική Ρεθύμνου στο τμήμα γλωσολογίας για δι
δακτορικό.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

ΙΑ7P E iif

Η Παγώνα Γεωρ. Παπαδογιάννη, χειρ. Οδοντίατρος
άνοιξε δικό της Οδοντιατρείο στον Πειραιά στην οδό
Βασ. Γεωργίου Β’4 (άγαλμα Μητέρας) και έκανε εγκαίνι στις 9-6-1990 παρουσία πολλών Αγιογαληνιωτών
συγγενών και φίλων. Εμείς τί να πούμε;
Ευχές, πολλές ευχές απ’ όλους καλές δουλειές και
ας το γνωρίζουν όλοι να την προτιμούν ιδιαίτερα ό
σοι μένουν κοντά σ* αυτή την περιοχή.
Καλές δουλειές.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ Φ Ε Υ ΓΟ Υ Ν
ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΙΑ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ
Η σεβαστή συμπατριώτιοά μας Αντωνία Φ. Κουκουριτάκη συζύγος του αλησμονήτου Φίλιππου Κουκουριτάκη απο τις Μοίρες δεν υπάρχει πια ανάμεσά μας.
Έφυγε απο τη ζωή στις αρχές του Ιουνίου σε ηλικία
77 ετών, και κηδεύτηκε σε νεκροταφείο της Αθήνας
απο τα προσφιλή παιδιά της, που ως τη ς τελευταία
στιγμή στάθηκαν κοντά της με αφοσίωση και αγάπη.
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Η Αντωνία παντού και πάντα έδειχνε τ’ ανώτερα αι
σθήματα, τη χριστιανική της πίστη και βιώματα, την
καλοσύνη και την αρχοντιά της, τις αρετές και τα πλού
σια ηθικά χαρίσματα.
Έφυγε απο το μάταιο τούτο κόσμο για τον αιώνιο,
αφού έπραξε στο ακέραιο το καθήκον της, αφού χάρηκε και θέρισε ό,τι καλό κι ωραίο στο διάβα της ζω
ής της έσπειρε.
Πλήθος συμπολιτών φίλων και συγγενών παραβρέ
θηκαν στη κηδεία της και με αληθινή συγκίνηση και
αγάπη τη ουνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία.
Στα παιδιά της αδέλφια και εγγόνια απευθύνουμε τα
θερμά μας συλλυπητήρια.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Η κυρά Χρυσάνθη, η γλυκογέλαστη παραδοσιακή
αρχόντισα της Αγίας Γαλήνης ίσως και η πιο παληά
απ’ όλες τις συγχωριανές μας πορεύτηκε στην αιώνιότητα.
Αγιογαληνιώτισα με όλες τις γνήσιες καταβολές, υπέμεινε με θαυμαστή καρτερία την δοκιμασία της ασθένειάς της που την ταλαιπώρησε τα τελευταία
χρόνια, έκλεισε τα μαίια της για πάντα την μεθεπομένη του Πάσχα (17-4-90) στην Αθήνα σε ηλικία 86
χρόνων.
Ολόκληρη η ζωή της ήταν μια ακούραστη προσφορά
στους πονεμένους συνανθρώπους της, και έδινε κου
ράγιο λέγοντας κάνετε υπομονή αυτές οι πίκρες θα
φέρουν και τις χαρές.
Υπήρξε ιδανική σύζυγος, στοργική μάνα, με βαθιά α
γάπη και πίστη στη θρησκεία.
Ποιός πέρασε απο το σπιτικό της και δεν τον υπο
δέχθηκε μ5ένα γλυκό χαμόγελο με πλούσια περιποί
ηση και με πολλά αγάπη;
Με τη φροντίδα των παιδιών της μεταφέρθηκε και ενταφιάσθηκε στο χωριό μας παρουσία πολλών χωρια
νών φίλων και συγγενών. Λεπτομέρειες σ’ άλλες
στήλες.
Στα παιδιά της απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυ
πητήρια.

ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ — ΑΘΑΝΑΣΕΑΗ
Μια πολύ συμπαθητική μορφή της παροικίας μας,
ευγενική και γλυκομίλητη η Κατίνα Παπαδάκη - Άθανασέλη έφυγε απο τον κόσμο αυτό σε ηλικία 60 χρό
νων ύστερα απο εξαντλητική ασθένεια.
Με αληθινή λύπη πληροφορηθήκαμε τον πρόορο θά
νατό της στις 5 του περασμένου Μάρτη και πλήθος
συγγενών και φίλων την αποχαιρετήσαμε με συγκίνη
ση εκείνο το απόγευμα στο νεκροταφείο του Βύρωνα
και την αφήσαμε να ξεκουραστεί στην αγκαλιά της ατ
τικής γής.
Στην μητέρα της τα αδέλφια της και στα εκλεκτά
παιδιά της που στάθηκαν όλοι κοντά της με στοργή
και αφοσίωση στη διάρκεια της ασθένειάς της, απευ
θύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. Περισσότερα σ’
άλλες στήλες.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Αγιογαληνιώτης καθαρόαιμος δεν είναι μονάχα αυ
τοί που ζούνε στην Αγία Γαλήνη ή εκείνοι που’χουνε
την τύχη να την επισκέπτονται κάθε λίγο και λιγάκι.
Υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων - φίλων - που
ζούν μακρυά της, που έχουν στην ψυχή τους την παληά Αγία Γαλήνη όπως τη γνωρίσανε.
Ένας απ’ αυτούς ήταν και ο Ζαχαρίας Παπουτσάκης σύζυγος της ουμπολίτισσάς μας Μαρίας Κωνσ.
Χριστοφάκη.
Ο Ζαχαρίας πέθανε την 1η Αυγούστου στην Αθήνα
σε ηλικία 89 χρόνων και με τη φροντίδα της γυναίκας
του μεταφέρθηκε η σορός του και ενταφιάσθηκε στην
ιδιαιτέρα του Πατρίδα την Κρήτη και στο χωριό Ρογδιά Χανίων όπου παραυρέθηκαν πολλοί συγγενείς
και φίλοι και τον αποχαιρέτησαν με συγκίνηση και
αγάπη.
Στη σύζυγό του Μαρία και λοιπούς συγγενείς απευ
θύνουμε τα θερμά μας συλληπητήρια.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ
Ένας καλοσυνάτος Αγιογαληνιώτης της παλιάς «κα
λής» εποχής και ανοιχτόκαρδος ο Μιχάλης Μπαγουράκης έφυγε ξαφνικά για πάντα σε ηλικία 76 χρόνων
στις 17 του Οκτωβρίου. Η ευγενική και καλοκάγαθη
φυσιογνωμία του, που ήταν το καθρέπτισμα της ω
ραίας ψυχής του ενέπνεε σ’ όλους την εκτίμηση και
την αγάπη.
Ο Μιχάλης είχε δημιουργήσει μια ευτυχισμένη Χρι
στιανική οικογένεια κι έζησε ως τις τελευταίες στιγ
μές του μέσα στη στοργή και την αγάπη των παιδιών
του. Ήταν απλός και καλοσυνάτος κι έφυγε ήρεμα απο
τη ζωή με την ικανοποίηση ότι εξεπλήρωσε την απο
στολή του. Όσοι τον γνώρισαν θα τον θυμούνται
πάντα.
Βαθύτατα λυπημένοι οι δικοί του μα και όλοι οι συγ
χωριανοί για τον απροσδόκητο χαμό του παραυρέθη
καν στην κηδεία του καιν τον αποχαιρέτησαν με
συγκίνηση και αγάπη.
Στα παιδιά του απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυ
πητήρια.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΙΛ. Π ΑΠΑΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πέθανε στην Αγία Γαλήνη σε ηλικία 74 χρόνων ο κα
λός και αγαπητός συμπατριώτης μας ο Μιχάλης του
Φιλίππου ή Φιλιππάκη όπως τον ξέραμε όλοι.
Δεν θα τον δούμε πιά και δεν θα ξανακούσουμε τη
βροντόδη φωνή του όταν περπατούσε στα σοκάκια του
χωριού ούτε στην εκκλησία (σαν επίτροπος) ν’ ανάβει
τα καντήλια και να σβήνει τα κεριά.
Υπηρέτησε ευλαβικά ως επίτροπος της εκκλησίας
μας και ήταν στενός συνεργάτης του Παππά Πανάγο
τις Κυριακές και άλλες εορτές. Πρωί της Κυριακής στις
3 Νοεμβρίου ενώ ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία
για ν’ αναλάβει τα καθιερωμένα καθήκοντά του ένας
ξαφνικός δυνατός πόνος στο στήθος τον ανάγκασε να
παραμείνει στο σπίτι του έως ότου ήλθε ο Κοινοτικός

γιατρός για να διατάξη τη μεταφορά του στο Νοσο
κομείο Ρεθύμνης. Στο Νοσοκομείο παρά τις προσπά
θειες των γιατρών δεν τον κράτησαν στη ζωή κι έτσι
μας αποχαιρέτησε για πάντα το βράδυ της ίδιας
μέρας.
Ο Μιχάλης Παπαδογιάννης ήταν ένα σπινθηροβόλο πνεύμα ως τεχνίτης υποδηματοποιός, ήταν άριστος
και στις επαγγελματικές και κοινωνικές του συναλλα
γές. Με την τεχνική του κατάρτιση, που πολλές φο
ρές έφτανε και ξεπερνούσε κι αυτούς ακόμα τους
έχοντας διπλώματα, επεβληθη και προόδευσε σ’ ό
λους τους τομείς της εργασίας του.
Υπήρξε τίμιος καλός και αγαθός, στοργικός πατέ
ρας, πράος και ταπεινός, είχε δε αγαπήσει τον πλη
σίον του ως τον εαυτόν του.
Πολύς κόσμος παρευρέθηκε στην κηδεία του και τον
αποχαιρέτησαν με συγκίνηση και αγάπη.
Στην γυναίκα του Αναστασία και παιδιά του απευ
θύνουμε τα θερμά μας συλληπητήρια.

(ΧΘΜΜΙΚΑ ΑΓΙΑ1 ΓΜ Ι 1 ΗΕ
Τα Κοινωνικά της Αγίας Γαλήνης που παραθέτου
με παρακάτω γράφτηκαν συλλογικά απο πληροφορίες
των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργατών
του Συλλόγου «ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ» και πιθανόν να υπάρ
χουν ελλείψεις και παραλείψεις, αλλά δεν ήτο δυνα
τόν να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες
γ ι αυτό.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η συ
νεργασία της Κοινότητας είναι απαραίτητη και πιθα
νόν θα πρέπει να ληφθεί απόφαση, του Νεοεκλεγέντος
Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία να δίδει οδηγίες στον
Γραμματέα της Κοινότητας να μας παρέχει τις σχετι
κές πληροφορίες γύρω απο τα θέματα που αφορούν
το χωριό μας, (κοινωνικά έργα - καινούργια καταστή
ματα - ξενοδοχεία και ότι έχει σχέσει με την πρόοδο
του χωριού) γιατί τα παραπάνω θέματα αφορούν και
τα ζητούν το σύνολο των απανταχού Αγιογαληνιωτών
και φίλων του χωριού μας.
Γ Β ΙΝ Κ Ε Ε
— Ο Γιάννης και η Ρούλα Μαμαλάκη απέκτησαν κορι
τσάκι τον μήνα Μάϊο.
— Ο Αντώνης και η Χρυσούλα Πετρουλάκη απέκτησαν
το τρίτο κοριτσάκι.
— Ο Κώστας και η Μαξίν Χριστοφάκη απέκτησαν κο
ριτσάκι τον μήνα Αύγουστο.
— Η Νίκη σύζ. Μιχ. Βεργαδή (το γένος Μιχαήλ Τρουλινού) που μένουν στο Ρέθυμνο απέκτησε τον γιό.
Η Ευαγγελία συζ. Νικ. Περογιαννάκη (το γένος
Ευαγγέλου Βεργαδή) που μένουν στο Ηράκλειο απέ
κτησαν την κόρη του Αύγουστο.
Η Κατίνα σύζ. Γιαν. Κοτσαμπασάκη (το γένος Στε
φάνου Νικηφοράκη) που μένουν στα Χανιά απέκτησαν
κοριτσάκι.
Να τους ζήσουν.
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Ο Γιάννης Στ. Παπαδάκης βάφτισε την κόρη του στο
Ηράκλειο στις 9 Ιουλίου και της έδωσε το όνομα
Γεωργία.

Ο Γεράσιμος Νικ. Τσουτσουδάκης εις μνήμη της Μη
τέρας του ΜΑΡΙΑΣ προσέφερε το ποσό των πέντε χι
λιάδων (5.000) δραχμών για την ενίσχυση του
Συλλόγου.

ΜΡΡΛΒΒΜΕΣ
Ο Νίκος Χαρ. Μπαγιαρτάκης αρραβωνιάστηκε με τη
Μαρίνα Ραπτάκη.
Ο Γ ιάννης Χαρ. Μπαγιαρτάκης αρραβωνιάστηκε με
τη Μαρία Προβιδάκη.
Η Μανωλία Γεωρ. Παπαδογιάννη αρραβωνιάστηκε
στο Ηράκλειο με τον Νικήτα Μαυρομανωλάκη.
Τους ευχόμεθα καλά στέφανα

ΙΤΑΜΟΙ

Ο Στέλιος και Ηλέκτρα Μιχελιδάκη με τα παιδιά
τους εις μνήμη της Μητέρας - γιαγιάς, ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ προσέφεραν το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) δραχμών για την ενίσχυση του Συλλόγου.

Η Ευτυχία Γ. Βεργαδή (Αγία Γαλήνη) εις μνήμη του
συζύγου της ΓΕΩΡΓΙΟΥ προσέφερε το ποσό των χιλίων δραχ. (1.000) για την ενίσχυση του Συλλόγου.

Ο Κώστας Γ. Χριστοφάκης στην Αγία Γαλήνη παντρέφθηκε με την Μαξίν Μανίτα στις 23 - Φεβρουάριου.

Κ Η Δ Ε ΙΕ Σ
Αρχές Αυγούστου στην Αγία Γαλήνη πέθανε η Ανα
στασία Γεωρ. Κοτζανάκη (Μητέρατου Προέδρου Κοι
νότητας) σε μεγάλη ηλικία και κηδεύθηκε παρουσία
πολλών Αγιογαληνιωτών συγγενών και φίλων της οι
κογένειας της.

Η Ελευθερία Μιχ. Κοτζάκη (τιμπάκι) εις μνήμη του
συζύγου της ΜΙΧΑΛΗ πρεσέφερε το ποσό των χιλίων
δρχμών (1.000) για την ενίσχυση του Συλλόγου.

Ο Γιώργος Μ. Τρουλινός εις μνήμη του πατέρα του
ΜΙΧΑΛΗ προσέφερε το ποσό των τριών χιλιάδων
(3.000) δρχμών για την ενίσχυση του Συλλόγου.

Κ Α Φ Ε Ν Ε ΙΟ
Ένα νέο (παραδοσιακό;) καφενείο άνοιξε στην Αγία
Γ αλήνη απο τους Στέλιο Εμ. Σαβάκη και Μιχάλη Ν.
Τρουλινού στην αίθουσα του Ξενοδοχείου Αδελφών
Σαβακη.
Τους ευχόμεθα καλές δουλειές.

Στη μνήμη της αγαπημένης μας μητέρας Αντωνίας
Φιλίππου Κουκουριτάκη προσφέρουμε τα παιδιά της
Μανώλης - Μαρίκα Αποστολάκη, Γ ιάννης - Μαίρη Κουκουριτάκη, Γιώργος - Μάρω Κουκουριτάκη, Ροδάναμθος - Πέπη Κουκουριτάκη το ποσό των 20.000 δραχ.
για ενίσχυση του συλλόγου μαζί με τις ευχαριστίες για
τη συμμετοχή των Αγιογαλληνιωτών στο βαρύ πένθος
μας και ιδιαιτέρως του Συλλόγου.

Η Μαρούλη Μαρκουλάκη (Αγία Γαλήνη) στην μνή
μη του συζύγου της ΓΕΩΡΓΙΟΥ προσέφερε το ποσό
των Δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών για την ενίσχυση
του Συλλόγου.

Στη μνήμη της αγαπημένης τους κόρης και αδελφής
Κατίνας Παπαδάκη - Αθανασέλη προσέφεραν, η Μη
τέρα της Πελαγία και αδέλφια της Γιάννης - Μάρθα
Παπαδάκη, Κώστας - Ελευθερία Λαμπάκη, Ευάγγελος
- Αγαπία Γκίκα, Κώστας - Χρυσούλα Παπαδάκη, Κώ
στας - Βαρβάρα Γρηγοριάδη, το ποσό των Πενήντα Χι
λιάδων (50.000) για ενίσχυση του Συλλόγου.
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Στη μνήμη του πολυαγαπημένου μας πατέρα ΜΙΧΑ
ΛΗ ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗ προσφέρουμε τα παιδιά του Αντώνης Μπαγουράκης, Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Κατίνα
Μπαγαρτάκη, Μαρία Τρουλινού, Πόπη Αλεβιζάκη το
ποσό των Δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών για
την ενίσχυση του Συλλόγου.

Στη μνήμη του συζύγου, Πατέρα και παππού ΜΙΧΑ
ΛΗ Φ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ προσφέρουμε το ποσό των
Δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών για την ενίσχυση του
Συλλόγου.
Η σύζυγος Αναστασία τα παιδιά Ευαγγελία - Σπήλιος
Δρουβέλης Διαμαντούλα Γ ιάννης Μαρκουλάκης, τα
εγγόνια.

S @ S H 0 p O @ 3 ip @
Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους συμπαραστάθη
καν στο βαρύτατο πένθος μας, για το θάνατο του α
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού.
ΜΙΧΑΛΗ Φ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συγχωρια
νούς μας, οι οποίοι βοήθησαν, πρόσφεραν και συμπα
ραστάθηκαν υλικά και ψυχικά στην πρόσφατη
δοκιμασία μας.
Η Συζυγος Αναστ. Μ. Παπαδογιάννη τα παιδιά Ευαγ
γελία - Σπήλιος Δρουβέλης Διαμαντούλα - Γ ιάννης
Μαρκουλάκης.

MPuIil'-iMH
Απο τις στήλες του περιοδικού μας θέλομε να πληροφορήσομε τους φίλους και χωριανούς μας γενικά
τους ρεθεμνιώτες ότι δρομολογήθηκε στις γραμμές
ΠΕΙΡΑΙΑ — ΚΡΗΤΗ το επιβατηγό οχηματαγωγό «ΑΡΚΑΔΙ» της ναυτιλιακής εταιρίας ΡΕΘΕΜΝΥΑΚΗ.
Είχαμε την ευκαιρία και να ταξιδέψομε αλλά και να
το δούμε σ’ όλες του τις λεπτομέρειες με μια πρόσκλη
ση σε δεξίωση (29-1-90) που έκανε η δ/νση στους προ
έδρους όλων των συλλόγων του νομού Ρεθύμνου. Σ’
αυτή παρεβρέθηκε πλήθος κόσμου, και το ζεστό κα
λωσόρισμα του προέδρου και πληρώματος με το πλού
σιο θαυμάσιο μπουφέ του και η λεπτομερειακή
αναφορά απο τον πρόεδρο στους στόλους της εται
ρίας, που είναι λαϊκής βάσης έδωσαν το στίγμα της
ελπιδοφόρας εξέλιξης της.
Πρόκειται πραγματικά για ένα έξοχο απόκτημα της
ναυσιπλοοίας μας το νεώτερο σε ηλικία οχηματαγω
γό και το πολυτελέστερο.
Η τουριστική του θέση είναι στο επίπεδο της α' θέ
σης άλλων πλοίων καθαριότητα αστραφτερή, σέρβις
πλούσιο, χώρος υποδοχής σαλόνια, τραπεζαρίες, ισά
ξια πολυτελών ξενοδοχείων. Αλλά αυτό που μας συγκήνησε περισσότερο είναι η διαβεβαίωση του
προέδρου για την πρόθεση εταιρίας και πληρώματος
να μας υποδέχωνται στο καράβι τους όχι σαν κοινό
απρόσωπο κι άγνωστο, αλλλά σα φίλους συντοπίτες
και δικούς τους ανθρώπους. Και αυτό είναι εύλογο για
τί το καράβι αυτό είναι καρπός μόχθου και προσπά
θειας των Ρεθεμνιωτών και πρέπει να πάει μπροστά.
γΑς συντρέξουμε λοιπόν και εμείς όλοι το έργο τους.
Ά ς προτιμούμε το ΑΡΚΑΔΙ σε κάθε μετακίνησή μας,
εξασφαλίζοντας έτσι και σ’ αυτό επιτυχία στους σκο
πούς του αλλά και σε μας άνεση και ζεστή ατμόσφαι
ρα στα ταξίδια μας.’ Επί τέλους είναι και θέμα
φοιλοτιμου για το Ρεθεμνιότη μας και εμάς όλους να
αποδείξομε ότι εκτιμούμε στη πράξη σωστές επιλογές
και τις προσπάθειες που έγιναν απο τους υπεύθυνους
έτσι ώστε η αρχοντιά και η καλαισθησία του καραβιού
έρχοντται σε απόλυτη αρμονία με την αρχοντιά και πα
ραδόσεις του νομού μας.
Ηλέκτρα Μιχαλιδάκη

im m K m m isse
Η τουριστική κίνηση άργησε φέτος να ξεκινήσει στην
Αγία Γαλήνη, αιτία ίσως η καθυστέρηση των Πανελλήνιων
εξετάσεων στα Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα λόγω της
παρατεταμένης απεργίας των καθηγητών.
Ό λοι όμως λίγο πολύ δούλεψαν καλά κι έτσι έμειναν
αρκετά ικανοποιημένοι.
Οι εντυπώσεις των τουριστών μας; κατά κανόνα καλές,
χωρίς όμως να λήψουν και τα παράπονα.
Οι σελίδες του περιοδικού μας είναι πάντα ανοικτές για
όποιον θέλει να επισημάνει τα αρνητικά στοιχεία και πα
ράπονα, ώστε να τα βελτιώσουν και να μην επαναλειφθούν τον ερχόμενο χρόνο.
Κ.Κ.Λ
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Και όμως είναι γεγονός. Στις Μέλαμπες εκπέμπει
ραδιοφωνικός σταθμός. Πού; Πότε; Ποιός; Υπάρχουν
εφεδρείες, σου λέει ο άλλος. Ποιές εφεδρείες μωρέ;
Η νεολαία είναι ο δράστης. Ναι. Η νεολαία των Μελάμπων. Του χωριού μας. Τα Μελαμπανάκια. Φαίνεται ότι
η νεολαία θα ξεπεράσει τους παλιούς. Δεν εξηγείται
αλλιώς. Η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα που έδει
ξαν είναι εγγύηση. Χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρου
σίες μάζεψε λεφτά αγόρασε μηχανήματα, έστησε το
σταθμό και μετά το ανακοίνωσε επίσημα. Βέβαια υπάρ
χουν ακόμη πολλές ελλείψ εις που σιγά σιγά πιστεύ
ουν να ταχτοποιηθούν.
Ο Σταθμός εδρεύει στην αίθουσα πάνω από τον Εκ
πολιτιστικό Σύλλογο «ΤΟ ΣΑΝΤΑΛΙ». Προς το παρόν
βέβαια είναι ανεπίσημος αλλά σιγά - σιγά θα επιση
μοποιηθεί. Την ομάδα πρωτοβουλίας αποτελούν οι: Αντώνής Ευαγ. Τσουρδαλάκης (του παπά), Πολύδωρος
Γ. Δουκάκης, Μιχάλης ευθ. Γιαννακάκης, Μανώλης και
Κώσστας Νικ. Τζανακάκης, Παρασκευάς Εμμ. Ζεάκης.
Βέβαια αγκαλιάστηκε απο όλη τη νεολαία και γενικό
τερα απο όλο το χωριό.
Ο Σύλλογος Μελαμπιανών της Αθήνας συγχαίρει τη
νεολαία Μελάμπων και την ομάδα πρωτοβουλίας καιδηλώνει ότι υποστηρίζει τη προσπάθεια για οτιδήπο
τε χρειαστούν. Καλούμε όλους τους Μελαμπιανούς
της Αθήνας να βοηθήσουν.
Διαβάστε την επιστολή που έστειλαν προς όλους
τους Μελαμπιανούς, όπου κια βρίσκονται
Αγαπητοί χωριανοί, γειά σας,
Η νεολαία Μελάμπων βρίσκεται στην ευχάριστη θέ
ση να σας ανακοινώσει ότι με δική της πρωτοβουλία
έχει αρχίσει ήδη τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθ
μού στο χωριό μας. Ή ταν κάτι το οποίο σκεφτόμαστε
και προγραμματίζαμε εδώ και αρκετούς μήνες. ΤΡ;σι
πριν λίγο καιρό αρχίσαμε τις πρώτες ενέργειες υλο
ποίησής του.
Κάναμε λαχειοφόρο αγορά, κάποιο χορό και με προ
σωπικές μας συνεισφορές κατορθώσαμε τελικά να α
γοράσουμε τον πομπό και την κεραία του σταθμού
καθώς και να διαμορφώσουμε κατάλληλα το χώρο ό
που θα στεγαστεί. Τα μηχανήματα αυτά τα οποία εί
ναι και τα βασικά έχουν ήδη τοποθετηθεί σε δωμάτιο
το οποίο μας παραχώρησε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Μελάμπων και τον οποίο ευχαριστούμε δημοσίως.
Ή δη γίνονται καθημερινές δοκιμαστικές εκμπομπές
τις οποίες έχουν αναλάβει νέοι του χωριού. Σκοπός
μας είναι να εμπλουτίσομε το πρόγραμμα του σταθ
μού μας με διάφορα θέματα και να δώσουμε ένα ξε
χωριστό τόνο στην καθημερινή ζωή του χωριού μας,
να γίνει τόπος απασχόλησης για μας αλλά και να α
κουστεί η φωνή των Μελάμπων έξω από τα όρια του
χωριού μας.
Όμως για την πραγματοποίηση αυτών των επιδιώ
ξεων χρειζόμαστε ακόμα αρκετά.
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Αγορά πικ - απ, δίσκων κλπ. Για το λόγο αυτό σκεφτήκαμε την παραγωγή και εκμετάλευση μιας βιντεοκασσέτας με θέμα το χωριό. Υπάρχουν ήδη διάφορα
θέματα και συλλέγουμε και νέα. Τα θέματα αυτά είναι:
Μεγάλη Εβδομάδα (Επιτάφιος, Ανάσταση), οι Μέλαμπες χιονισμένες, γέροντες, γερόντισσες του χωριού
μας, πανηγύρι της Παναγίας, καντάδες, παρέες στο
χωριό, τοποθεσίες (Αη - Γιώργη, Αη - Γιάννη, Βούγαρη κλπ.), γειτονιές του χωριού, αθλητική κίνηση κλπ.
Η νεολαία Μελάμπων ελπίζει στη συμπαράσταση
σας και περισσότερο στα Μελαμπιανάκια εκτός Με
λάμπων που σαν χωριανάκια καλούμε να μας βοηθή
σουν σ’ αυτή μας την προσπάθεια. Στην προσπάθεια
δημιουργίας, το «ΡΑΔΙΟ ΜΕΛΑΜΠΕΣ».
Τιμές βιντεοκασέτας 12.000 δρχ. για το εξωτερικό
7.000 για το εσωτερικό. (Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδρομικά) και 6.000 δρχ. με άμεση παραλα
βή από τον υπεύθυνο του χωριού.

Αποστολή χρημάτων για την αγορά της βιντεοκα
σέτας μπορείτε να κάνετε στη διεύθυνση:
Μιχάλη Ευθ. Γιαννακάκη
Μέλαμπες
Ρέθυμνο - Τ.Κ. 74053
Κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας
είναι: 41.245, 91.248, 41.210.
Νεολαία Μελάμπων
ΤΟ ΣΗΜΑ ΣΑΣ ΕΛΗΦΘΗ — ΟΒΕΡ
Σημ: Ο Σύλλογος μας «ΑΓΙΑ ΓΑΛΛΗΝΗ» της Αθήνας
συγχαίρει τους πρωτεργάτες για την πρωτοβουλιά
τους να στήσουν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην περιο
χή μας.
Τους ευχόμεθα πάντα επιτυχίες

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Από 1η Φεβρουάριου έως 30 Νοεμβρίου
Ρηγοπούλου Δόξα (το γένος Εμ. Νοδαράκη Αθήνα
Τασούλα Μιχ. Παπαδογιάννη
Γιώργος Μιχ. Παπαδογιάννη
Ευαγγελία συζ. I. Βασιλάκη (το γένος Βουλγαράκη)
Γεωργία Μιχ. Μηναδάκη
Γιάννης Μιχ. Μηναδάκης
Ευστράτιου Τρουλινός
Αντώνης Καρατζής
Παναγιώτης Κρητικός
Σπύρος Μπιλίνης
Δέσποινα Κούνουπα (το γένος Γεωργίου Καρατζή)
Μαρία Γεωρ. Καρατζή
Μαρία Σταμ. Παπουτσάκη (το γένος Αρ. Νικηφοράκη)
Γιάννη Σωτ. Πατρακάκης
Γιάννης Ματθ. Σταματάκης
Θεανώ συζ. Ιωάν. Φωτάκη
Δόξα Κωνσ. Φωτάκη
Νίκος Παπαγιαννάκης
Μύρος Εμμ. Παπαδογιαννάκης
Μανώλης Χαρ. Παπαδογιάννης
Γιάννης Γεωρ. Μηναδάκης
Πολύδωρος Γ. Καράλης
Γιώργος Πολ. Καράλης
Μαρία Μιχαλούδη
Κωνσ/νος Μιχαλούδης (το γένος Εμ. Μαρκάκη)
Καίτη Κωνσ. Λινοξυλάκη
Στρατής Γεωρ. Αποστολάκης
Αλεξία συζ. Γεωρ. Τρουλινού
Χάρης Μυρ. Γιαννακάκης
Μαρούλη Μαρκουλάκη
Μανώλης Γεωρ. Σταματάκη
Τζάκι και Μαρία WHITTEN
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1990
Αθήνα
Αθήνα
Αγ.Γ αλήνη
Αθήνα
Αθήνα
Αγ. Γαλήνη
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αγ. Γαληνη
Αγ. Γαλήνη
Αμερική

Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.
Δρχ.

5000
5000
5000
2000
2000
2000
5000
2000
2000
2000
5000
5000
2000
2000
3000
2000
3000
2000
2000
2000
5000
1000
2000
2000
2000
10000
5000
5000
5000
1000
2000
3000

Μανώλης Ιωαν. Χριστοφάκης
Γιάννης Σχερ. Παπαδάκης
Γιάννη Δημ. Βασιλάκη
Λευτέρη Φιλ. Παπαδογιάννη
Χρυσούλα Σπ. Καισαράτου (το γένος Φ. Παπαδάκη)
Πάνος Σκούτας
Γιάννης Εμμ. Βασιλάκης
Δημήτρης Βυγιατζάκης
Αντώνης Κασωτάκης

Αγ. Γαλήνη
Ηρ. Κρήτης
Ηρ. Κρήτης
Αυστραλία
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αγ. Γαλήνη

Δρχ. 2000
Δρχ. 5000
Δρχ. 5000
Δρχ. 5000
Δρχ. 5000
Δρχ. 5000
Δρχ. 2000
Δρχ. 1000
Δρχ. 2000

Το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί όλους για τις παραπάνω προσφορές σας.
Εάν κάποιος που έδωσε χρήματα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται και δεν δει το όνομά του παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.
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—
—
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ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΟΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Μ ΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΟΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΤΟΠΙΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ (ΚΛΕΙΔΩΣΤΡΑ)
ΣΑΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ
ΡΕΜΒΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜ ΑΝΙΟΥ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΘΙΟΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑ Σ ’ ΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Α Π Α Σ ΓΑΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
ΕΔΩ ΡΑΔΙΟ Μ ΕΛΑΜΠΕΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

