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Αγαπητοί μας φίλοι,

Με την έκδοσή μας αυτή ολοκληρώνουμε μια γόνιμη και συλλογικά πλούσια περίοδο του
1991. Φέτος, όπως όλοι αναγνωρίζουμε, μας δόθηκε η δυνατότητα έντονης κοινωνικής συ
ναλλαγής και επικοινωνίας, με ποικιλόμορφες εκδηλώσεις: Η αξέχαστη βραδυά της κακαβι
άς, η τόσο επιτυχής έκθεση ζωγραφικής στο χώρο του Συλλόγου μας από δικούς μας
ζωγράφους, το κόψιμο της πίττας, οι εκδρομές μας, που εντυπώσιασαν τους φίλους μας για
τη ζεστασιά και την αγάπη όσων πήραν μέρος σ’ αυτή, ο αποκρηάτικος χορός μας και, απο
κορύφωμα όλων, το Μνημόσυνο του Συλλόγου μας για όλους τους δικούς μας.
Η τελευταία εκδήλωση, που πραγματικά συγκίνησε, ήταν μια όμορφη πράξη αγάπης και ευ
γνωμοσύνης για τους δικούς μας που υπήρξαν - γενιές ολόκληρες - και που το δημιουργικό
τους έργο η ίδια η Αγία Γαλήνη - πορεύεται σήμερα ολοζώντανη ενάντια στο χρόνο και τη
θνητή μοίρα μας. Αξιέπαινοι πραγματικά οι εμπνευστές και συντελεστές αυτής της
εκδήλωσης και τους ευχαριστούμε όλοι μας.
Νοιώθουμε χαρά μεγάλη καθώς, οι περισσότεροι από μας, θα βρεθούμε σύντομα στην Αγία
Γαλήνη και θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε άμεσα, με πρόσωπα αγαπημένα, δι
κούς και φίλους. Να ζήσουμε άμεσα τους προβληματισμούς του χωριού μας και να προγραμ
ματίσουμε καινούργιες δραστηριότητες.
Φέτος, που ο τόπος μας, η Ελλάδα ολόκληρη, δοκιμάζεται οικονομικά από τον ανεπαρκή
τουρισμό, ευχόμαστε η Αγία Γαλήνη να νοιώσει λιγότερο έντονα τη σκληρή αυτή πραγματι
κότητα και να σταθεί πιο τυχερή στις επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Οι προϋποθέ
σεις άλλωστε υπάρχουν και το όνομά της, ζωντανή διαφήμιση, έχει ξεπεράσει τα στενά
γεωγραφικά όρια της Ευρώπης, προ πολλού.
Με τις σκέψεις αυτές, ευχόμαστε μια, όσο το δυνατό δόκιμη επαγγελματική σαιζόν για αυ
τό το καλοκαίρι στους Αγιογαληνιώτες και ένα ευχάριστο καλοκαίρι σε όλους. Θέλουμε επί
σης να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που πήρατε μέρος στις εκδηλώσεις μας και που χάρη
στον ενθουσιασμό και την αγάπη σας, η περίοδος αυτή κλείνει με τόση επιτυχία.
Καλή αντάμωση!
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
Μετά από ανακοίνωση που έστειλε στους
χωριανούς και φίλους της Αγίας Γαλήνης το
Δ.Σ. του Συλλόγου, είχαν αποφασισθεί ορισμέ
νες εκδηλώσεις για το χειμώνα που μας πέ
ρασε.
Το Σάββατο 1/12/90 με μια μικρή χρηματική
συμβολή απολαύσαμε ένα όμορφο αγιογαληνιώτικο παραδοσιακό γλέντι με τη νόστιμη
κακαβιά που έφτιαξε το Δ.Σ. του Συλλόγου. Ο
κόσμος που ήταν αρκετός, έφαγε, χόρεψε,
τραγούδησε κι έφυγε αργά το βράδυ πολύ
ευχαριστημένος. Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά
γεμάτη. Στις φωτογραφίες βλέπουμε τα κα
ζάνια να μεταφέρονται στο στέκι μας, το
σερβίρισμα της κακαβιάς και το γλέντι που
επακολούθησε. Οι φωτογραφίες είναι της Δή
μητρας Νικηφοράκη.

ΑΓΙΟΓΑΛΗΝΙΩΤΕΣ: ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΚΑΒΙΑΣ...

ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ που εκδίδονται στην
Αθήνα από το Γιώργο Βαρβέρη (Μαυροκορδάτου 11) έγραψαν για τη βραδυά κακαβιάς τα
εξής:

Κατάμεστη η ιδιόκτητη αίθουσα του Συλλό
γου Αγίας Γαλήνης.
Αγιογαληνιώτες είναι
αυτοί, θαλασσινοί εί
ναι... Φυσικό είναι, λοι
πόν,
τώρα,
που
κατοικούν στην Αθήνα,
νάχουν
νοσταλγήσει
τα παραδοσιακά τους
φαγητά. Παράδειγμα: Η
κακαβιά.
Ομως
και
στην Αττική υπάρχουν
ψάρια, όχι τόσο φρέ
σκα, βέβαια, όσο στην
Αγία Γαλήνη, αλλά υ- __ ___ _
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πάρχουν. Υπήρχε και η όρεξη για κακαβιά
από τους διοικούντες τον "Σύλλογο Αγία Γα
λήνη". Και η "βραδιά κακαβιάς" έγινε... Πού; Μα
βέβαια, στην ιδιόκτητη αίθουσα του Συλλό
γου, στην Πλατεία Κουμουνδούρου.
Αγόρασαν κάπου 25 κιλά ψάρια (βακαλάους,
σκορπίδια, στείρες) οι Αγιογαληνιώτες, πήγαν
σ’ ένα διπλανό ξενοδοχείο και μέσα σε δύο
καζάνια έφτιαξαν την κακαβιά τους. Ποιοί έ

καναν τους μαγείρους; Ο πρόεδρος Γιώργος
Νικηφοράκης και ο σύμβουλος Κώστας Λινοξυλάκης, ενώ βοήθησε και ο Τόλης Τσακίρης.
Και φυσικά, όταν έγινε η κακαβιά πήραν τα
καζάνια και τα μετέφεραν στην ιδιόκτητη αίθουσά τους. Και ζεστή - ζεστή πλέον σερβιρί
στηκε στους Αγιογαληνιώτες, που είχαν
γεμίσει την αίθουσα. Είχαν και ωραίο κρασί
και βέβαια η βραδιά ήταν αξέχαστη. Οταν έ
φευγαν οι Αγιογαληνιώτες όλοι ρωτούσαν
και ξαναρωτούσαν για το πότε ο Σύλλογος
Αγίας Γαλήνης θα οργανώσει και πάλι "Βρα
διά κακαβιάς". Για να κλείσουν γρήγορα τρα
πέζι...
Την Κυριακή 9/12/90 από νωρίς το πρωί ξεκί
νησε μια πολύ όμορφη έκθεση ζωγραφικής με
αξιόλογα έργα των ζωγράφων του χωριού
μας κ.κ. Γιάννη Γ.απαδάκη, Εμμ. Παπαγιαννάκη,
Ευαγ. Κουβίδου, Στέλιο Βελουδάκη, Γιώργο
Δασκαλάκη, Σπύρο Κρητικό. Ο κόσμος που επισκέφθηκε την έκθεση καμάρωσε την δου
λειά των χωριανών μας και κεράστηκε με τη
ρακί που υπήρχε εκεί. Αρκετοί ήταν και οι φί
λοι του Συλλόγου που επισκέφθηκαν την έκ
θεση
καθώς
και
αντιπροσωπεία
του
Συλλόγου των Μελαμπιανών "ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡ
ΤΥΡΕΣ" με επικεφαλής το Μανώλη Αντ. Ζεάκη. Φωτογραφίες από την εκδήλωση αυτή
δυστυχώς δεν έχουμε να σας παρουσιάσου
με.
Το πρωί της Κυριακής στις 13/1/91 κόψαμε
την βασιλόπιτα για τον καινούργιο χρόνο.
Οι βασιλόπιτες ήταν αρκετές και τις έκοψαν
τιμής ένεκεν οι κ.κ. Γιώργος Νικηφοράκης
πρόεδρος, Ηλέκτρα Μιχελιδάκη επίτιμος πρό
εδρος, Μανούσος Παπαδάκης, Γιάννης Παπαδάκης, Φραγκίσκος Γιασαφάκης, Χρήστος
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Μηναδάκης, Δέσποινα
Παπαγιαννάκη, Μαρία
Καρατζή, Γιάννης Βα
σιλάκης, Χαρίλαος Κο
καράκης. Το φλουρί
όμως ήταν μόνο ένα
και το κέρδισε ο κ
Χρήστος
Ασημακόπουλος πεθερός του
προέδρου του Συλλό
γου μας και ήταν 2 εισητήρια
για
τον
αποκριάτικο χορό. Α
κολούθησε μεσημερι
ανό γλέντι με τα
φαγητά που είχε φέ—
ρει ο καθένας και χορός μέχρι αργά το από
γευμα. Η συμμετοχή των χωριανών και φίλων
μας ήταν αρκετά μεγάλη.
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Στις φωτογραφίες βλέπουμε κάποια από τα
πρόσωπα που έκοψαν τις βασιλόπιτες. Η δεύ
τερη φωτογραφία είναι από τους παρευρισκόμενους.
Ο καθένας που έκοβε την πίτα έκανε και κά
ποια ευχή για τον καινούργιο χρόνο. Οι φωτο
γραφίες είναι της Δήμητρας Νικηφοράκη.
Στο κρητικό ανανεωμένο περιβάλλον του κέ
ντρου "ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ" έγινε ο φετινός αποκρηάτικος χορός του Συλλόγου μας.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη. Το
φαγητό πολύ καλομαγειρεμένο και αρκετό. Η
κρητική μουσική από το συγκρότημα του Πολυχρονάκη μας διασκέδασε μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες. Επίσης έγινε λαχειοφόρος α
γορά για τις ανάγκες του συλλόγου μας με
πλούσια δώρα.
Στις 24 Μάρτη πήγαμε στον Παρνασσό μια
χειμωνιάτικη εκδρομή που θα κάνουμε καιρό
να ξεχάσουμε. Η συμμε- τοχή του κόσμου με
γάλη (καμμιά 90α- ι----------------------------------- 1
ριά άτομα) γεμίσα
με 2 πούλμαν. Παί
ξαμε χιονοπόλεμο,
ανεβήκαμε στις χι
ονοδρομικές πίστες
με το τελεφερίκ,
_
...
__

φάγαμε στην Αγόριαντ
τραγουδήσαμε με τι
λαγούτο του Μιχάλη
Βεργαδή και γενικά τ.ι
περάσαμε τόσο ωραί<
που αποφασίσαμε να ε
παναλάβουμε σύντομ-:
άλλη μια εκδρομή. Οι
φωτογραφίες που βλέ- ί
πούμε είναι από την εκ- Ε1............. ________
δρομή στα χιόνια του
Παρνασσού, βγαλμένες από το Νίκο Παπαγιαννάκη.
0000000000000000000000

τσαυτάκης, ο Γιάννης Μηναδάκης και ο Στέλι
ος Μιχελιδάκης θα τους δείτε
στις
φωτογραφίες.
Μνημονεύτηκαν δε και άλλα συγγενικά πρό
σωπα που το ζήτησαν οι παρευρισκόυενοι. Ο
Παπά-Νικολής Κουτσαυτάκης που ποτέ δεν
αρνείται το κάλεσμά μας, προθυμοποιήθηκε
και πάλι αφιλοκερδώς όπως πάντα να ψάλλει το τρισάγιο.
Τον ευχαριστούμε θερμά.
Θα παρακαλούσαμε τους αναγνώστες του
περιοδικού μας, νέους και μεγάλους, να δι
αβάσουν τα ονόματα αυτών που δημιούργη
σαν την Αγία Γαλήνη και που έθισαν
γράφοντας ο καθένας την δική του ιστορία.

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ
(Επιμ. Κώστας Κ. Λινοξυλάκης)
Ο Σύλλογός μας στο πρόγραμμα των εκδη
λώσεων για την περίοδο 1990-1991 συμπερι
έλαβε και μια εκδήλωση διαφορετική από τις
άλλες που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
του συλλόγου μας στις 24-2-1991. Ηταν μια ε

πιμνημόσυνος δέηση για τους Αγιογαληνιώ τες και φίλους του Συλλόγου που πέθαναν
μετά από την ίδρυσή του το 1968. Αλλά πέρα
απ’ αυτά τα πρόσωπα μνημονεύτηκαν και τα
πρόσωπα που ήταν πρωτεργάτες στην ίδρυ
ση του χωριού μας, όπως σωστά πρότεινε και
ανέφερε στην ομιλία του, που πρηγήθηκε της
επιμνημοσύνου δέησης ο Μανούσος Παπαδάκης ο οποίος έδωσε και τη λίστα των ονομά
των αυτών. Επίσης μίλησαν ο πρόεδρος
Γιώργος Νικηφοράκης, ο Παπά-Νικολής Κου-

Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από την
επιμνημόρυνο δέηση και τις προσέφερε δωρε
άν στο Σύλλογό μας ο παρευρισκόμενος Πα
ντελής Κονσολάκης γιός του Γιάννη και της
Χρυσούλας και τον ευχαριστούμε για την
προσφορά του.
Επίσης ευχαριστούμε τις κ.κ. Μαρία Μηναδάκη, Ρένα Βελουδάκη, Φωτεινή Σπιθάκη και Μίμα Νικηφοράκη που έφερεαν σε δίσκους τα
κόλυβα. Η τελετή αυτή ήταν κατά γενική ο
μολογία η ωραιότερη ίσως από τις εκδηλώ
σεις που έχει προγραμματίσει ο Σύλλογός
μας και η συμμετοχή του κόσμου πολύ μεγά
λη.
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Ακολουθεί η ομιλία του Μανούσου Πο’ ίΓ-^'-'η
και μετά την ομιλία ακολουθούν το.
■"— r·.,
που μνημονεύτηκαν.
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ΜΝΗΜΕΣ ΠΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Δεν νομίζω, ή μάλλον δεν ξέρω να υπάρχει
δεύτερο χωριό στην Ελλάδα που να υπάρ
χουν ακόμη επιζόντες να μπορούν να θυμού
νται και να συνεζήτησαν με κάποιον από
τους ιδρυτάς.
Δεν συμβαίνει όμως αυτό δια την ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, διότι ιδρύθηκε και χτίστηκε το πρώτο σπί
τι το 1884 και ο εκ των ιδρυτών Μαμαλογιώργης πέθανε νομίζω το 1947 οι υπόλοιποι
4 πέθαναν πολύ νωρίτερα και μάλλον δεν εί
χαν τη χαρά όλοι να δουν την Κρήτη απελευ
θερωμένη από τους Τούρκους.
Θυμάμαι το θάνατο του Νικηφορομανώλη,
του Μπεργαδονικολή του Μπαργιατονικολή,
δεν θυμάμαι όμως τίποτα για το θάνατο του
Μηναδογηώργη.
Το 1931 ήμουν υπάλληλος του Μαμαλογηώργη στη ξυλαποθήκη στο Ηράκλειο κι όταν ή
ταν στις καλές του το χειμώνα που τα οικο
δομικά είχαν υποκατανάλωση έκανε διηγή
σεις το πώς και γιατί πήγαν στον Αγιο Γαλήνη (όπως τον αποκαλούσε) και τα οποία φύ
λαγα στη μνήμη μου και θα τα διηγηθώ πολύ
περιληπτικά καθ’ ότι η εν εκτάσει διήγηση θα
καταστεί πολύ κουραστική τόσον δια τους
ακροατάς όσον και δια τον αφηγήτη.
Αν δε κατά την αφήγησή μου διαφύγει όνο
μα ή οικογένεια παρακαλώ τους ακροατάς
λόγω του έτους γεννήσεώς μου να με συγ
χωρήσουν.
Ξεκινώ λοιπόν από τους πρώτους αποίκους
του χωριού μας.
1) Μαμαλογηώργη
2) Μπεργαδονικολή του Μιχαλάκη παππούς
3) Νικηφορομανώλη του Μιχάλη ο παππούς
4) Μηναδογηώργη του Αγαπητού ο παππούς
5) Μπαργιατονικολή του Μαζανά ο πατέρας
Μόνο οι ανωτέρω πέντε επί σειρά ετών (5 ή
10 δεν έχει σημασία) ίσως και πέραν του 1890,
απλοί και αγράμματοι πρωτοπόροι μιας ιδέ
ας, που μόνο οραματιστές και με οντότητα
μπορούσαν να πραγματοποιήσουν. Πάλαιψαν
ενάντια στη μοναξιά επέμειναν στη παραμο
νή ρίζωσαν και τελικά νίκησαν προσελκύοντες και άλλους.
Το μεγάλο εύγε στους πέντε πρώτους δεν
είναι αν πρωτοπόρισαν ή όχι, αλλά η πρωτοπορεία που είχε ως ελλατήριο, όχι μόνο ίδιον
συμφέρον, αλλ’ εξυπηρέτηση και ευκολία διαθέσεως της παραργωγής προϊόντων των
γύρω επαρχιών και κυρίως των χωριών Μέλαμπες Κρύα Βρύση Ορνε και Σαχτούρια.
Εδώ θα χρειαζόταν να αναφερθώ πως εγένετο η αποθήκευση, πώς ήρχισαν οι φορτώ
σεις για Πειραιά ή φορτώσεις εκ Πειραιώς με
είδη γενικού εμπορίου, τί προσπάθειες κατέ
βαλαν για να πείθουν τους καραβοκύρηδες
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να έρχονται στην Αγία Γαλήνη και ένα σωρό
άλλες λεπτομέρειες που αν αναφερθούν θα
κουραστεί πολύ το ακροατήριο και εγώ.
Μέχρι το 1990 όπως αφηγήθηκε ο Μαμαλογηώργης είχαν επανδρώσει τον Αγιον Γαλήνιον
με κτίστες, μαραγκούς τσαγκάρηδες πεταλάδες καφετζήδες, τερζίδες σαμαράδες μαγέρους φουρνάρηδες κασάπηδες ψαράδες
σουβατζίδες μπογιατζήδες βαρελάδες.
Ολα αυτά τα επαγγέλματα τα επεδίωξαν οι
πέντε πρώτοι ούτως ώστε όταν θαρχόταν ο
παραγωγός να βρει να πάρει το ζαερέ(ν) του
και να γυρίσει στο χωριό του να πει στσαποδέλοιπους επήγα μωρέ στη χώρα και βρήκα
και αγόρασα και του πουλιού το γάλα που
λέει ο λόγος και καλό πράγμα και συφερτικό.

Το 1920 ο Αη Γαλήνης είχε πλέον οργανωθεί
με κατοίκους γύρω στους 350 με μεγάλες
φορτώσεις λαδιών για Πειραιά, με φορτώσεις
χαρουπιών απ’ ευθείας στο εξωτερικό παρα
λαβές ξυλείας βαρελιών (ξύλινων) δαμιζάνες
κ.λπ. από την Ιταλία.
Από τον Πειραιά πάσης φύσεως αγαθά, α
λεύρια, όσπρια, βακαλάους, ρέγγες, γυαλικά,
υφάσματα κ.λπ. της ανάγκης.
Σε παλαιότερο περιοδικό ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ανα
φέραμε επαγγέλματα και επαγγελματίες και
έτσι δεν θα αναφερθώ τώρα ονομαστικώς.
Θα κάνω όμως ιδιαιτέραν κατάστασιν των
κατά σειρά πρώτων αποίκων και θα παρακαλούσα θερμώς να μνημονευθούν για να μας
ακούσουν στο μεταγήινον κόσμο να αναγαλιάσει η ψυχή τους που τους θυμούνται έπειτα
από τόσα χρόνια οι απόγονοί τους.
Είμαστε περιστοιχισμένοι από τους προγό
νους μας νεκρούς που περιύπτανται γύρω
μας και παρακολουθούν με τεντομένες τις
αυλές αισθήσεις τους πως σκεπτόμεθα, πως
δρούμε τι θα κάνουμε και πως θα το κάνουμε
για να μη χαλάσουν τα δικά τους θεμέλια
που παραδόθηκαν φτωχά αλλά υγιεί με μια
συμβουλή ΛΙΓΑ ΣΑΣ ΔΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ν’ απο
κτήσετε αρκεί να είναι ΤΙΜΙΑ.
Μέχρι το 1912 οι κάτοικοι δεν υπερβαίνανε
τους 150. Μέχρι το 1920 γύρω στους 400 και
στην απογραφή του 1940 γύρω στους 450,
αυτός ήτο ο ντόπιος πληθυσμός του χωριού
μας.

Μετά το 1920 λόγω των πολέμων που μεσο
λάβησαν και της Μικρασιατικής δίωξης των
Ελλήνων, από τα παράλια της ετράπησαν
προς φυγήν και όσοι κατόρθωσαν να επιζήσουν, η τό τε κυβέρνηση τους ετακτοποίησε
καλά κακά σε όλη την Ελλάδα.
Παρ’ όλα τα ανωτέρω εις την Αγία Γαλήνη
ήρθαν μόνο 2, ο Μιχάλης Μηναδάκης (αδελ
φός του Μηναδογιάννη) και ο Παπαδογιάννης,
φούρναρης, νομίζω αδελφός του Χαράλα
μπου Παπαδογιάννη.
Δεν εστέργιωσαν όμως και φύγανε για Ρέθυ
μνο ή Πειραιά. Η Αγία Γαλήνη ήτο κατ’ εξοχήν
εμπορικό κέντρο, από της ιδρύσεώς της.
Υπήρχε ένα 10% γεωργοί και 10% εργάτες
και ψαράδες.
Σημειωτέον ότι όλοι οι έμποροι και επαγγελματίες εκ παραλλήλου είχαν κτηματική περι
ουσία. Μέχρι το 1960 η Αγία Γαλήνη ήτο
γνωστή ανά το πανελλήνιο ως εμποροβιομηχανικό κέντρο και με καλά σχετικώς προϊό
ντα.
Η εξυπηρέτηση εγίνετο δια θαλάσσης στην
αρχή με ιστιοφόρα έπειτα με πετρελαιοκίνητα ιστιοφόρα και αργότερα με M/S.
Είχε κριθεί δε άγονος γραμμή και ενοικιάζετο
με υποχρέωση προσεγγίσεως ανά δεκαπεν
θήμερον.
Μετά τη δημιουργία όμως των FERRY-BOAT,
η Κρήτη ενώθηκε πλέον σχεδόν οδικώς με
την Στερεάν Ελλάδα όπουη εξυπηρέτησις
ήτο θαυμάσια χωρίς κλοπές και χωρίς ζημιές
στα εμπορεύματα.
Αυτό έγινε αιτία να ατονίσει η Αγία Γαλήνη
ως λιμάνι εκφορτώσεως και ως εμπορικό κέ
ντρο.
Η εμπορία προϊόντων παραγωγής και προμή
θειας εμπορευμάτων προς κατανάλωσιν κα
τέσ τη εμπόριον αυτοκινητιστών όπου οι
παλαιοί έμποροι και πάσης φύσεως επαγγελματίες κατεδικάσθησαν εις πλήρη αδράνειαν.
Ως εκ των ανωτέρω λοιπόν το μικρόβιον του
Αγιογαληνιώτικου δαιμόνιου προσανατολίσθηκε με στροφήν 180 μοιρών προς άλλου πε
δίου δράσεως.
Ο τουρισμός, επάγγελμα της μόδας και του
κέρδους, τους ώθησε και έριξαν όλο το βάρος
και τη δραστηριότητα τους στην περιποίηση
των τουριστών που κατέφθαναν το ένα
γρούπ πίσω από το άλλο και οι οποίοι κατέ
στησαν η ζωντανή διαφήμισης της ωραίας,
φιλόξενης Αγίας Γαλήνης.
Διαφήμιζαν ο ένας με τον άλλον την ωραία
Αγία Γαλήνη την πεντακάθαρη αμμουδιά τα
πολύ ωραία ψάρια και την ανεκμετάλλευτον
φιλοξενία και να φθάσει η Αγία Γαλήνη από
ενοικιαζόμενα δωμάτια, σε ξενοδοχειακές μο
νάδες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφε
νεία, σούπερ μάρκετ μανάβικα, καθαριστήρια,
κέντρα διασκεδάσεως πολλά καταστήματα
τουριστικών ειδών και πάσης φύσεως μαγα

ζιά εξυπηρετήσεως των πολυάριθμων τουρι
στών.
Ολα είναι εφάμιλλα των πόλεων της Κρήτης
και καλύτερα άλλων νήσων ή μικροπόλεων
της κεντρικής Ελλάδος.
Εγινε γνωστή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και
πολύ σύντομα θα ξεπεράσει τον Ατλαντικό
θα διέλθει τον Ινδικό και τελειώ νοντας ο πό
λεμος στο Κόλπο, διόλου απίθανον με νέες
μονάδες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να φι
λοξενήσει η Αγία μας Γαλήνη Αμερικανούς,
Ασιάτες, Αφρικανούς, ίσως ίσως και Αυστρα
λούς ακόμη.
Μη σας παραξενεύουν αυτά, μπορούν και
πρέπει να γίνουν, η δυνατότης υπάρχει η ικανότης υπάρχει οι κατάλληλοι άνθρωποι θα
πρέπει να δημιουργηθούν να σπουδάσουν ει
δικά ξενοδόχοι με τη βοήθεια των σημερινών
(ας μου επιτραπεί η έκφραση) μικροεπιχειρηματιών με γερά θεμέλια να χτίσουν γερούς
οίκους επιχειρήσεων με σπουδαγμένα στην
ειδικότητα αγιογαληνιώτικα παιδιά.
Η Αγία Γαλήνη να περιέλθει σε αγιογαληνιώτικα χέρια και η τυχόν ξένοι επιχειρηματίες
να είναι βοηθοί των Αγιογαληνιωτών και όχι
αφεντικά.
Αγιογαλινιώτες δεν διστάζω να βροντοφωνήσω. ΜΗ ΣΑΣ ΦΥΓΕΙ Η ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΑΠΟ ΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΡΑ
ΤΗΣΕΤΕ.
Οι πρόγονοί μας που πολύ πάλεψαν με τους
εαυτούς τους να τελειώσουν το χωριό, πολύ
θα χαρεί η ψυχή τους να βλέπουν τους απευ
θείας απογόνους των αφεντικά σε εκείνα
που τους άφησαν.
Τελειώνοντας ας μου επιτραπεί, προσοχή σε
αυτό που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Αύριο
να είναι περισσότερο και ομορφότερο και
πλέον εξελιγμένο. Αυτό θα επιτευχθεί (και
πρέπει) με επιμόρφωσιν των παιδιών των ση
μερινών επιχειρηματιών.
Κλείνοντας την φτώχειά από λόγια ομιλία
μου προτείνω ένα θερμό θερμότατο χειρο
κρότημα στους εμπνευστάς του μνημοσύνου
αυτού.
Φλεβάρης 1991
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Ακολουθούν τα ονόματα που μνημονεύτηκαν
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΡΓΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
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ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΡΓΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΠΑΣΑΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝίΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ ΜΥΡΟΣ
ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΕΡΓΑΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΕΡΓΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΕΡΓΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΕΡΓΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΕΡΓΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΟΥΛΗ
ΒΕΡΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ ΡΕΝΑ
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΓΙΑΣΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΣΑΦΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΑΛΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ
Γ1ΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΡΠΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΙΝΟΥΣΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΑΛΗΣΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΗΛ1ΑΣ
ΚΑΝΔΗΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ
ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΜΑΛΑΚΗΧΑΡΟΥΛΑ
ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΝΤ1ΝΑΚΗ ΜΑΡΟΥΛΗ
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Στις 23 λοιπόν του Ιούνη καμμιά 50αριά άτο
μα ξεκινήσαμε μια εκδομή προς Πελοπόννησο.
Περάσαμε τον Ισθμό και πρώτη μας στάση οι
Μυκήνες. Εκεί μας έγινε μια σημαντική ξενά
γηση από την κ. Ρηνούλα σύζυγο του Φραγκί
σκου Γιασαφάκη. Ό ταν αργότερα φθάσαμε
στο Ναύπλιο ανεβήκαμε στο Παλαμίδι. Είδαμε
τη φυλακή του Κολοκοτρώνη και το πολύ ό
μορφο κάστρο, αλλά και την φαντασμαγορι
κή θέα του Ναυπλίου με τον Μπούρτζι.
Οσοι ήθελαν κατέβηκαν στο Ναύπλιο από τα
999 σκαλιά του κάστρου. Το μεσημέρι φθάσα

με στο Τολό όπου άλλοι απόλαυσαν τη θά
λασσα και οι υπόλοιποι απόλαυσαν σε
παραθαλάσσια ταβέρνα μπυρίτσες και ουζάκια. Νωρίς το απόγευμα επιστρέψαμε στο
Ναύπλιο για καφέ και βολτίτσα μέσα στην
πόλη. Τα στενά καθαρά δρομάκια, τα όμορφα
τουριστικά μαγαζιά, τα γραφικά καφενεδάκια
καθώς και η επίσκεψή μας στην εκκλησία που
στην είσοδό της σκοτώθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας και το σημάδι απ’ τη σφαίρα που υ
πάρχει ακόμα στον τοίχο δίπλα στην πόρτα,
νομίζω θα μας μείνουν αξέχαστα.
Τέτοιες δραστηριότητες θα ήταν καλό να
επαναληφθούν.
Ιωάνντισ Καπ οδίστοιας (1776-1831) Ευρωπαίος διπλωμάτης, γιατρός. Πρώτος εκλεγμέ
νος Κυβερνήτης της Ελλάδας από την
Εθνοσυνέλευση της Τροιζηνίας το 1827 κα
τόπιν προτάσεως του Κολοκορτώνη και του
Καραϊσκάκη. Το 1828 συγκρότησε προσωρινή
Κυβέρνηση και κατόρθωσε να συγκεντρώσει
όλες τις εξουσίες στα χέρια του.
Η αυταρχική διακυβέρνηση του κράτους ό
μως δυσαρέστησε πολλούς αγωνιστές. Η
αντίδραση ήταν η δολοφονία του στις
27/9/31 καθώς έμπαινε στην εκκλησία, από
τους Κων/νο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη. Ο
πρώτος σκοτώθηκε επί τόπου από το εξορ
γισμένο πλήθος και ο δεύτερος συνελήφθει
και αργότερα εκτελέστηκε. Ο I. Καποδίστριας ίδρυσε το Εθνικό Νομισματοκοπείο, την
Σχολή Ευελπίδων, τη Γεωργική Σχολή και
εισήγαγε την καλλιέργεια της πατάτας.
-ΑΠΟΚΡΙΕΣ
Λιγοσοί χωριανοί τανε που δεν είχανε κάμει
το ρεμέδιοντόνε για να έχουν τσι καλές μέ
ρες το κάτι τι ντονε.
Ετσά και τσαποκρές, άλλος είχε το μαρτί
ντου άλλος φλουμάρι ριφάκι γη αρνί άλλως
τυριά μυζήθρες τσ ορθε’ς ταβγά ντους, κάνα
νε καλιτσούνια αντις για γλυκά κιότι άλλο
χρειαζόντουνε για να περνούνε καλιά τσι
σκολάδες όπου τσι καματερές.
Την ύστερη αποκρέ τη τυρινή ούλες οι δικολογίες φαμελιές, φαμελιές εμονομερίζανε
στο πλειά μεγάλο σπίτι εχάυτουτονε καλά,
πίνανε και μαρουβά και λέγανε ευχές και του
χρόνου νάμαστονε καλά και να ξαναποκριγιόσομε με το καλό.
Απής είχε τελειώσει η φαοπιοτούρα και εί
χανε βγει στο κέφι ορδινιάζουντονε για το
δημόσιο χώρο που γίνουντον στο πλειά μεγά
λο ντουκιάνι.
Από σιγά-σιγά αναμαζόνουντονε στο ντουκι
άνι φαμέλιες φαμέλιες γη παρέες παρέες και
εντιγκερνε το ντουκιάνι.
Σε μια ουλιά να και τσι λυρατζίδες και πασαδόρους και καθίζουνε για μιας στην μέση του
ντουκιανού.
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Εκουρντίσανε λύρα και μαντολίνο για να μην
παρατονιάζουν την ώρα του χορού, και ντακέρνη ο χορός.
Πρώτος χορός συρτός χανιώτικος και από
κιας πεντοζάλης σιγανός πεντοζάλης πηδη
χτός που στο πηδηχτό συνορίζουνται ποιος
θα βαστάξει πολυώρα και ποιος θα κάμη τα
μεγαλύτερα ταλίμια, και ποιος θα πομείνη
την υστεργιά μοναχός του.
Ξεκουραζούντονε οι λυρατζίδες μια ουλιά κ’
απώς ξαναρχινούσανε με σιγανό για αρχινίξουνε τσι μαντινάδες για να πη ο πάσα εις
τον πόνο του.
-Έλεγενε ο Κοτζής
Ν ύχτα σκοτίδι κέβρεχε
κ ί εγώ νυχτοπερπάτου
κι γιαστραπές μου φέγγανε
χάμε στη γης και πάτου
-Κι έλεγενε ο Ργινούσης
Ενα μεράκι μ ε κρ α τεί και τίγομαι όλη μέρα
θέ μου μεγαλοδύναμε δός τσ ι καρδιάς μου
αέρα.
-Κι έλεγενε Αλμπατομύρος
Βασιλικούς και τα ρ τα λιές
και δάφνη και Μυρσίνη
ένα φιλάκι σου ζητώ
κάμε ελεημοσύνη.
-Κι έλεγενε ο Αλμπάτης
Σ α ν αποβλασταράκι μου
ναι κεμαράνθηκες μου
ίντα χ ει το πουλάκι μου
ναι και ψυχρόν θήκες μου
-Κι έλεγενε ο Καψαλάκης
πονείς εσύ πονώ και γώ
τα δυο μας ένα -μ-πόνο
έλα να πάμε στου γιατρού
να γιάνομε ντελόγο
-Κι έλεγε ο Χαρίλαος
Χ ίλια καλλινορίσματα
σ την αμπελοκουρμούλα
απού τσ ι κάνει τσ ι φτωχούς
και τα ξεχνούνε ούλα
-Κι έλεγε ο Τζαγκάρης
Ούλα μου τα παρέτησε
σουβλιά και καλαπόδια
και κάθομαι και συντηρώ
τω ν γυναικών τα πόδια.
Στένομαι σαμε παέ, γιατί νε τόσο πολλές οι
μαντινάδες, τσι χαράς, του σεβντά, του πό
νου κι αντικρυστές και οι γιάντρες που τσί
τραγουδούσανε που θα χρειαζόντουσαν πολ
λές κόλλες χαρτί για να γραφούνε.
Ο σιαγανός εκράθιενε ποληώρα για να προκάμουμε ούλοι να πούνε τσί μαντινάδες τόνε.
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Απής θελα στιμάρη ο λυρατζής πως ήτονε
καλά άλλάζε το σιγανό σε πηδηχτό και ξεθεωνούντονε οι χορευταράδες εστενούντονε
πίνανε καμμιά ρακί σκουπίζανε τον ιδρώτα
και ξεκουραζόντονε για λίγο.
Αρχινούσανε πάλι τη λύρα με Μαλεβιζότη
κατσιπαδιανό Σούστα και το κολητό (Φοξ
Τροτ).
Ο ύστερος χορός ήτονε ομαδικός στο τρα
γούδι κουτσός. Παίζοντας η λύρα το κουτσό
ουλοι οι χορευτές γυναίκες και άνδρες τρα
γουδούσανε με κέφι και γέλια για τις περίπου
αστείες μαντινάδες με το ρυθμό του χορού.
Κάμεμε κυρά γαμπρό μα καλό παιδί μαι γω
τα παπούτσια που φορώ στου τσαγκάρη τα
χρωστώ κάνεμε κυρά γαμπρό μα καλό παιδί
μαι γω και τα ρούχα που φορώ εις το ράφτη
τα χρωστώ.
Ολη μέρα παίζω ζάρια
κι όλη νύχτα κάνω χάδια
κάνεμε κυρά γαμπρό μα καλό παιδί και γω
θα φιλώ τη χέρα σου
και τη θυγατέρα σου
Δες με μια στιγμή κερά μου
για να νοιώσης το σεβντά μου
κάνε με κυρά γαμπρό μα καλό παιδί μαι γω
θα πηγαίνεις στο χωράφι και γω να μη σακολουθώ
τελειώνανε το κουτσό με το στίχο
Εδαιμονίστηκαν πάλι
και παπάδες και δασκάλοι
το θωρώ απαραίτητο να πω πως εντούρωτισε το κουτσό χορό ένας λυράρης οθε (ν) τα
αμπαδιότικα.
Σένα αρχοντοχώρι ο προεστός του χωριού
ήτονε κουτσός και τόχενε μεγάλο μαράζι
που δε(ν) εμπατσάροντονε να χορεύγη. Ο λυ
ρατζής του χωριού τόνε λυπούντανε και
ντουσούντιζενε.
Ντελικανής μωρές και να μή χορεύγη;
Πρέπει να ντουρντίσω ένα σκοπό που να
μπορεί κι αυτός να ποιάνη στο χορό. Ο σκο
πός νάναι ετσά λοής που οντε θα μπατή τον
κουτσόποδα να πατώ και γω τη κοντυλέ που
να μη διακρίνεται κιαουλιάς η κουτσαμάραν
του.
Με επιμονή και με κόπο τα κατάφερνε και
μια αργάδινή όντε φεύγανε από το ντουκιάνι
για να πάνε να θέσουνε του κάνει ο λυρα
τζής. Ναρθής αφέη σύντεκνε να πεταχτούμε
σάμε το σπίτι, να πιούμενε μια μουρνιδιά που
θέλω να σου δείξω κάτι τι;
Αργάνε μπρε σύντεκνε κέχω και ταχυτέρου
τη ταχυνή μια ουλιά δουλειά μα κιασένε θάρθρω να μη σου χαλάσω το χατήρι.
Ανήμενε όμως μια στιγμή να πάω στο Αχίρι
γιατί τσιριούμαι και θα γιαγίρω γαμιά.
Απής εκοπιάσανε στο σπίτι αψενε το δίφτυλο λύχνο, ξανίγη και βρίχνη το ρακομπούκαλο
μάτονε το παντέρμο άδειο. Βρίχνη τη μπύργια και γλακά γερά γερά στο μαγατζέντουνε

το ντιγκάρη και πάη και το βάνη στο τραπέζι
με τέσσερα παστρικά γαλατοκούτια.
Λέει του σύντεκνε πιες καμμιά και σάμε να
πης τρία θα γιαγίρω. Στο μενούτο ξαναγιαγέρνη με δυο φίλους του ντελικανίδες και
ντακέρνουν και κουτσοπίνανε την αφριστή
μουρνόρακι με σκοπό να βγη στο κέφι ο κου
τσός. Σε μια ουλιά ο κουτσός δεν εμαϊνάρου
ντονε από το κέφι.
Τότε σάς σηκώνετε ο λυρατζής αρπά τη λύ
ρα με το δοξάρι γεμάτο γερά κουκούδουνα
κιαρχινά το σκοπό που είχε πολλές φορές
προβάρει με τσί φίλους του.
Μιας κοπανιάς λέει ο προεστός αργάνε μω
ρέ κοπελιά και χαντώ πως πρέπει να γκάψω.
Οϊ αφέντι σύντεκνε δε πας ποθές κάτσε να
σου πω κα τιτί κιαπώς ξάσου.
Το λοιπό αφέη σύντεκνε η αποκρές κοντέβουνε κι όπως κατές πόσα χρόνια ντουρντίζομενε χορό και μαζώνοντε ούλοι χωριανοί
και περνούμε την αργαδινή με χαροκόπι και
χορό. Ετουλόγουσου όμως που δεν μπορείς
να χορεύγης κάθεσε στο πυρόμαχο του κονακιού σου και ποστιφακάς ολομόναχος.
Κατέχει το ο Γιαραμπής και τουτηνε οι δυο
ντελικανίδες πως αστειευόμαστε και το κουβεδιάζαμε αφέη σύντεκνε.
Γι’ αυτό ντουρντιστίσαμε τουτονά το σκοπό
για να σου ταιριάζει μόνο σήκω. Ιντα θέλα κάμη ο προεστός σηκώνεται και τοσονά τάρεσενε που στο πί και φί έκανε φιγουράτα
τσαλίμια.
Ετάξε του λυρατζή πως ας είναι φτωχαδάκι
θα του βρη μια καλή κοπελιά καινάχη και το
κ α τιτί να τόνε παντρέψη.
Πολλά πάμενε για το κουτσοχόρο και να ξανάρθομε στο καφενέ πουχει ντουμανιάση ο
χορός και το μαντιναδολόη.
Κεράσματα, ρακές για τσάντρες λουκούμια
για το γυναικολόι. Απής επεράσαμε τα μεσά
νυχτα στις τρεις ποθές θελά πη κιανείς μωρέ
σείς! να παναθέσουμε γιατί ταχύτερου θα
πάμε όθε τσι Λαγκούφες νανοίξομε τη σαρακοστή.
Τα αϊτέρου τη ταχυνή τσι καθοροδευτέρας
πηγαίναμε στα τουκιάνια πίναμε κανα ρακάκι
απόης ξεκινούσαμε οθέ τσι Λαγκούφας.
Η πάσα φαμελιά εβάστανε στο καλάθι τζη
και του πουλιού το γάλα από σαρακοθιανά
μα και ούλα τα περισσεύματα τσι αποκρές.
Ταραμά, χαλβά, καλαμάρια, γαρίδες, ελιές,
φρέσκα κρεμμύδια, σκόρδα, λεμόνια και λάδι
για ταραμοσαλάτα μαρούλια, ψωμιά, κρασί,
ρακές.
Η καθαρή Δευτέρα τ ’ Αη Γαλήνη ήτανε ονομαστή για το όμορφο και ήσυχο γλέντι και γι’
αυτό ήρχουνταν αρκετοί ξενοχωριανοί.
Δεν είχαμε καλοντακάρη το φαγοπότι και
θωρούμε μια παρέα και ξεπεζεύνανε από τσι
γαιδάρους. Ο Μηνιαδάκης από το Σπήλι με
συνοδεία τον Ειρηνοδίκη Θεοδωρακόπουλο με

την γυναίκα(ν) του και μωρό, το διοικητή υπο
διοίκησης χωροφυλακής κ. Στραβοσκιάδη με
τη γυναίκα του. Ο Γραμματικός άπου τσί Μελάμπες και αρκετοί άλλοι που γέμισε ταλώνι
του Μαθιό.
Ενας καλός λυράρης ο Μουζούρης έπαιζε με
πασαδόρο τον Αλμπατογιάννη. Πολλές μαντι
νάδες πολύ κέφι πολύς χορός που κανείς δεν
ήλεγε να πάμε να φύγουμε.
- Μια στιγμή λέει ο Αλμπατογιάννης
εις τα Χανιά νε ο Χάρχαλης
Σταμάρι ο Μουζούρης
και σταποδελοιπο νησί
σφάκελοι ναχουν ούλοι
- Απαντά ο Μουζούρης
Α θες εσύ νά σ’αγαπώ
Βάνε κρασί να πίνω
και ταλμπατάκι το Γιαννιό
να παίζη μαντολίνο
Δίπλα σταλώνι ήτονε η στέρνα του νςρού
και δίπλα το πηγάδι και θωρεί ο Κοτζής το
γραμματικό και ξερνοβόλαγε και γυρνά να
πάει να τον βοηθήση. Θωρήτονε ο Μουζούρης
και λέει.
Οσο μπορείς το σίδερο στο τοίχο το κουρκούνα
μας έφυγε ο Κοτζής
και πήγε στη λουχούνα
Το κέφι ήτανε μεγάλο κι όμορφο, αλλά ο ήλι
ος εχαμήλωσε και ο καιρός εδροσέρεψε και
ναμαζώξαμε τα πράγματα, γιαγίραμε και να
συνεχίσομε στο Αη Γαλήνη.
Αλλοι πεζοί κι άλλοι καβαλάρηδες επερνούσαμε το ποταμό που έτρεχενε ακόμη. Οι πε
ζοί σηκώνανε τα ρούχα ντοντε ίσαμε τα
γόνατα και περνούσανε μια χαρά οι καβαλά
ρηδες οι πλειά πολλοί ηλικιωμένοι και γυναί
κες ακόμα πλειά καλά. Στσί καβαλάρηδες
ήτονε κι ο γραμματικός και καπάντησε ο γάι
δαρος του και ετσά πούτανε στουμπουρας
απού το μεθύσι δεν ενταβράντησε και πέφτη
στη μέση του ποταμού, έγρανε το μεϊντανογέλεκο τη καραμαντολένια'βράκα και του πή
ρε κιοποταμός το κρουσάτο μαντίλι.
Εμοντάραμε και τον εσηκώσαμε και λέει: Αφήστεμε μωρέ μα μοναχός μου θα πορήσω.
Ξανοίγει δεξά ζερβά και θωρεί το κρουσάτο μαντήλι και το γλάκανε ο ποταμός ισακάτω.
Οτι ώρα είδενε ο Μουζούρης ίντα γίνηκενε
παίζει δύο λυρίδια και λέει:
Επεσε νε ο Γραμματικός
στου ποταμού τη μέση
έγρανε και τη βράκα ντου
κι έχασ ε και το φέσι.
Φθάσαμε τραγουδώντας στον Αη Γαλήνη,
και λέει ο Μαμαλοβαγγέλης άντεσ τε ούλοι
στο σπίτι μου.
Συνεχίσαμε το γλέντι εκειά, μια κοπανιά να
το γραμματικό με τα κορδοκόλια και γελάσα
με ούλοι γιατί πρώτη φορά έβαλε στενά.
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Γροικούμε βρούχος στη σκάλα και τραγούδι
κι ήτανε ο Ντουκογιάννης κι ήρχουντο και έ
λεγε.
Ε νας παπάς από του Φρε
χά νει το γάιδαρο του
και γύριζε και ρώ τανε
το πάσα χω ριανό(ν) του.
Ευλογημένοι χριστιανοί
το γάιδαρο να βρήτε
για τα δε το νε βρήτε
δεν θα ξαναλυτρουηθείτε
Ξανοίγη γύρου-γύρου ο Ντουκογιάννης και
θωρεί το γραμματικό με τα κορδοκόλια και
του κάνει γελαστά ίντα απόψε Νικόλα θα κάμης ετουλόγουσου τσι μασκάρες;
Ούλοι είμαστονε κουρασμένοι και βραχνια
σμένοι από τα χοροτράγουδα και δεν είχαμε
νεφέσι να συνεχίσουμε. Ετσα κατά τσι δέκα
το διαλύσαμε με ευχές και του χρόνου με το
καλό.
Μάρτης 1991
ΜΑΝΟΥΣΟΙ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
'k-k^rk'k’kit'^^^ck'k'k-k-k-k-k-k-k'k'k-k-k-k-k-k’k-k-k-k-k-k-k-k-kii-k’k -k-kic-k’k-k-k

***********************
ΤΟΠΙΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

ΤΟΥ ΛΕΝΙΚΟΥ Ο ΧΑΡΑΚΑΣ
Μια Κυριακή πρωί πριν καλοξημερώσει ανηφόρησα από το σπίτι μας, περνώ στρίβοντας
του Βουλγαυρίστου το σπίτι περνώ του Φλίππου, του Μπελάντάκη του γιατρού, του Τσουτσούδη, του Τσαχόκωστα και Χριστοφοράκη,
τα προσπερνάω και στρίβω αριστερά ξανά
ανηφόρα, φτάνω στο χριστοφάκιδω τα σπί
τια, το σχολείο και σωπατίζω την ισάδα.
Δεξιά μου ο Μπίστης αριστερά τα Βλαθιανά
και Περδικομάλλη, τα προσπερνώ φτάνω στα
σώπατα, και σε λίγα μέτρα καινούργια ανη
φόρα μέχρι τη πλατυβόλα.
Από κει στρίβω αριστερά περπατούσα π λ ά ϊπλάϊ και έφθασα στη ρίζα του Λενικού από
τη νοτική πλευρά.
0 ήλιος άρχισε να προβέρνη από το Κόφινα,
Λοφάκι, του Κάβο Λίτινα. Ήταν μέρα τ ’ Απρί
λη κι ο καιρός είχε μαλακώσει αρκετά που
περπατούσα χωρίς να κρυώσω ή να ζεσταί
νομαι, αλλά να λούζομαι το δροσερό αεράκι
τ ’ Απρίλη και να μου προξενεί μια αφάνταστη
εαρινή ευεξία που να με κάνει να αισθάνομαι
αλλόκοσμος και ευτυχής.
Υπήρχαν ομορφιές πουη αγριάδα των πε
σμένων μικροβράχων του λενικού χάνονταν
μέσα στις ανοιχτοπράσινες ελιές. Ανάμεσα
στα γκριζοπράσινα βραχάκια στο λιγοστό λεπιδόχωμα φύτρωναν κοματάκια λαμπερού και
τρυφερού πράσινου.
Ολ’ αυτά μολογούσαν την άνοιξη και τα
πρώτα αγριολούλουδα άρχισαν να φαίνονται
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για να σκλαβώνουν τον άνθρωπο και να τον
κάνουν να ξυπνάει μέσα του μια παράξενη
αγάπη για τη φύση και ιδιαίτερα για το τοπίο
αυτό.,
Μαγεμένος από το σύνολο πούχα στα μάτια
μου, από τη προτοκαλιά φωτοπλυμήρα της
ανατολής του ανοιξιάτικου ήλιου. Οι τελευ
τα ίες αντιλαψίδες έσβησαν με το σήκωμα
του ήλιου κι' άρχισαν να ξεχωρίζουν, να πέρνουν σχήμα ο βράχος και τα γύρω βουνά και
μικρομέγαλοι λόφοι, να πέρνουν σχήμα και
χρώμα, σονάταν πριν από λίγο άϋλα και τώ 
ρα με το γλυκοχάραμα αποκτούσαν σιγά-σιγά και σταθερά στερεότητα.
Σε μια στιγμή ακούστηκε μια γνωστή στριγλιά του κυρ Μεντιου για να τη πάρει αμέ
σως το ελαφρό φύσημα του αέρα και να
επέλθει απόλυτος σιγή.
Γυρίζω από τη πίσω μεριά του ΛΕΝΙΚΟΥ, πούχει φάτσα προς το βουνό ΒΟΥΒΑΛΑ που υ
πάρχει πρόσβαση κι άρχισα ν’ ανεβαίνω το
βράχο σιγά-σιγά και με προσοχή.
Στο ανέβασμα του βράχου τα αγριοπερίστε
ρα ξαφνιάζονται και πετούσαν τρομαγμένα
εγκαταλείποντας το πύρωμα των αυγών
τους ή των μικρών πουλιών τους.
Εφθασα στην κορυφή γύρω στα 100-120 μέ
τρα από τη ρίζα του βράχου και αντικρύζω
ένα εξαίσιο θέαμα που μόνο πρωινοί μπότες
μπορούν ν' απολαύσουν.
Στέκομαι με έκσταση και αγναντεύω προς
όλα τα σημεία του ορίζοντα για να απολαύ
σω με τη ψυχή και να χορτάσουν τα μάτια
μου με την ομορφιά που αντίκρυσα.
Ο ουρανός προς την Ανατολή είχε ντυθεί με
χρυσοκόκκινα χρώματα. Από το γκρίζο θά
μπωμα εφάνηκαν οι κορυφογραμμές και στις
ρίζες σπίτια με κεραμιδωτές και χωμάτινες
σκεπές.
Αριστερά πέρα οι κορυφές το Γέρο Ψηλορίτη
χιονισμένες ακόμη εροδοχρύσιζαν σαν νυχτε
ρινές πυγολαμπίδες. Το τριανταφυλλί φως
του ήλιου άρχισε να κατεβαίνει απ’ τα βουνά
κατρακυλώντας προς τη θάλασσα για να δώ
σει το ξημέρωμα και το σύνθημα του ξεκινή
ματος για δουλειά.
Σ’ αυτή τη θέα αναγαλιάζεις και δεν χορταί
νουν τα μάθια σου ν’ απολαμβάνεις τα πάντα
με πρωτόγονη θρησκευτική αγάπη.
Ολα ήταν ορατά και καθάρια εκτός απο ένα
χαμηλό πυκνό σύννεφο που έκρυβε τον ορίζο
ντα και την ανοιχτή θάλασσα του Λιβυκού
πελάγους που έμοιαζε σαν προπέτασμα κα
πνού.
Με το ψήλωμα του ήλιου διελύθη το σύννε
φο και τα πάντα ξεκαθάρισαν. Η θάλασσα αλαφροταραγμένη, αφρισμένη και άσπρη, με
μικρά κυματάκια πασχίζοντας ν’ ανασηκω
θούν, για ν’ αδειάσουν εξαντλημένα στις πα
ραλίες, αφήνοντας ανακατεμένα άμμο και τα
γεμάτα ιώδιο μυρωδάτα φύκια.

Οι ψαρόβαρκες πούχαν σύρει τα δίχτυα της
πρωινής λιακάδας σκαμπανεβάζοντας χωρίς
όμως φόβο να πάθουν ζημιά. Οι κωπηλάτες
κατέβαλαν μεγαλύτερη προσπάθεια να φθάσουν στο όρμο Αγίας Γαλήνης να δώσουν τα
φρέσκα και λαχταριστά ωραία μπαρμπούνια,
λιθρίνια στους καλοφαγάδες Αγιογαληνιώτες.
Στο βάθος αντίκρυσα τη γήινη συνέχεια του
κόλπου της Μεσσαρά, να φαίνεται ολοπράσινος ο κάμπος από τα ξεπροβαρμένα μποστα
νοκηπευτικά από το χώμα, που κάθε μέρα
μεγαλώνοντας πυκνώνουν για να καρπίσουν.
Αριστερά, στο βάθος, η Μελιχιά, η Λαγκούφα,
ο Αη Αντώνης με τα υπέροχα κλαδερά, θά
μνους, σχοίνα, αγριοχαρουπίδες, αγρουλίδες,
ασπαλάθους ολοκίτρινους από τον ανθό που
είναι το ξαρέσκι της βοσκής των αιγών.
Νοερά βλέπω τις αίγες να πετσοτανίζουν
τις τρούλες των φυτών και να παίζουν τα
χέρια τους το καθένα με άλλο ήχο, να παρασύρεσαι τόσο, που να νομίζεις πως βρίσκεσαι
σε αίθουσα αρμονικής συναυλίας.
Θυμήθηκα τη μαντινάδα που λέει:
Σαντασπαλάθου τον ανθό που τόνε τρώνε οι
αίγες
ετσά με φάγανε καίμε οι εδικέ σου έγνοιες.
Βόρεια από τη Λαγκούφα και τα κλαδερά,
αρχίζουν οι πρόποδες του Ψηλορείτη, και σωπατίζουν τα μάτια σου μέχρι τις κάτασπρες
παχοχιονισμένες κορυφές του που στη ψηλό
τερη που τη λένε ΜΠΡΑΣΚΟ είναι το εκκλησά
κι ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
Συνέχεια ευρισκόμενος κατακόρυφα του ΛΕΝΙΚΟΥ, αριστερά μου και λοξά εμπρός φαίνε
τα ι καθώς ένα πιάτο, η κατηφόρα του Αη
Γιώργη στο φοινοκάλι, οι κορυφές του ασπών,
τα κάρνια το φανάρι, ο κολπίσκος της ΑΓΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ με την ολοκάθαρη αμμουδιά, με τις
ψαρόβαρκες να λικνίζουν στην αστραφτερή
μπλε θάλασσα, τις αλυκές και συνέχεια στο
μεστό βαρκοτόπι.
Ποιό πέρα φαίνεται ένα μικρό μέρος του νε
κροταφείου και χαμηλότερα οι υλοπράσινες
ποταμίδες με τα νόστιμα περβολικά. Παραπλεύρως ο ποταμός ΠΛΑΤΥΣ που γαργαρίζει
νερό κρυσταλένιο από το λιωμένο χιόνι των
βουνών ΚΕΝΤΡΟΣ και ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ.

Στο τέρμα του ποταμού ο πόρος του σκοίνου με προέκταση ψιλή άμμο που συνεχίζεται
παρθένα και ολοκάθαρη μέχρι το τέρμα του
κόλπου της ΜΕΣΣΑΡΑΣ. Απέναντι φαίνεται ο
κολπίσκος ΜΑΤΑΛΛΑ με τις προϊστορικές
τρώγλες και την ολοκάθαρη άμμο.
Απέναντι δεξιότερα ο κάβος Λίτινας με φα
νάρι στον άκρον ν’ αναβοσβύνει σε τακτά
χρονικά διαστήματα για να οδηγούνται τα
πλεούμενα τις σκοτεινές νύχτες.
Γυρίζω τη πλάτη μου προς τα ΝΟΤΙΑ και
μπροστά στα μάτια μου έχω μια πετυχημένη
καλλιτεχνική φωτογραφία του όρους ΒΟΥΒΑΛΑ, χωματερό και κατάφυτο με ελιές χαρου
πιές και άλλα δένδρα οπωροφόρα, άρχισαν
να φυτρώνουν τα πάσης φύσεως δημητριακά
και να πρασινίζει ο τόπος, να σχηματίζει ένα
ζωγραφικό πίνακα που μόνο ένας ζωγράφος
θα μπορούσε ν’ απεικονίσει με το πινέλο του.
Πέρα μακρυά αριστερά η Σαχτουριανή Γιαλιά
με το νησάκι ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ολοπράσινο απ’ ταγριόπρασα, που σε αντίθεση με την ασπρογάλανη θάλασσα σχηματίζει την εντύπωση
ότι κάποιο θεϊκό χέρι έσπειρε ηρεμιστικό χορ
τάρι για να συμβολίζει την ηρεμία και γαλήνη
της θάλασσας.
Στρέφομαι δεξιότερα που το λοφάκι λαβρασό κατάφυτο από ελιές και χαρουπιές και ολοπράσινο από τα σπαρτά των ρεσπέριδων
που συμπληρώνουν την εικόνα του όλου το
πίου που περιέγραψα πιο πάνω.
Γυρίζοντας για το χωριό ακολούθησα τη κα
τηφόρα και με τη φορά του ρυακιού έφθασα
στην είσοδο του χωριού από τη μεριά Γαβγιώτικα.
Κάθησα στου Ντουκογιάννη το καφενείο για
καφέ, αλλά στο μυαλό μου και στα μάτια δι
ατηρούνταν επίμονα οι θαυμαστές εικόνες
που είχα απολαύσει στη τετράωρη περίπου
επίσκεψή μου στη φύση, φύση που οι σημερι
νοί άνθρωποι των πόλεων δεν γνωρίζουν ή
την αγνοούν.
Φλεβάρης 1991
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΑΠΟ ΚΑΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ
Αντιγράφω γράμμα καλού και αγαπητού μου φίλου (οικογενειακού) Πελοποννησιακής κατα
γωγής υπερετήσας επί 20 χρόνια και ζήσας εις Κρήτην ως δικαστικός εξαντλήσας την ι
εραρχίαν του κλάδου του ζει με την άριστης οικογένειας συζύγου του με παιδιά και εγγόνια
καλώς εγκατεστημένοι εις Αθήνας.
Αγαπητέ μας Μανούσο
Διαβάσαμε με πολλή ευχαρίστηση και ενδιαφέρον τα τεύχη της "Αγίας Γαλήνης" που ε ί
χες τη καλωσύνη να μας στείλεις.
Κυρίως διαβάσαμε τις ιστορίες σου και δεν βρίσκομε λόγια να σε ευχαριστήσουμε που
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έδω σες την ευκαιρία με πολλή συγκίνηση να ξαναθυμηθούμε και εμείς τη ν παλιά μας
ζωή που επί τόσα χρονιά ζήσαμε στην όμορφη περιφέρεια σας.
Α υτές η τόσο ωραία γραμμένες πραγματικές ιστορίες στη ντόμπρα και γνήσια παλιά
κρητική γλώσσα ιστορίες σου και τ ι δεν μας θύμισαν...
Είδαμε σ’ α υ τές μ ε τα δικά μας μ άτια εικό νες παλιές, όμορφες, χαρούμενες και νοσταλ
γήσαμε εποχές που ζήσαμε μ ε μεγάλες ομολογουμέ νως προσπάθειες αλλά, νέοι γεμάτοι
όνειρα και ελπίδες...
Και τ ι δε θυμηθήκαμε από όσα ευχάριστα και δυσάρεστα ζήσαμε επί δέκα χρόνια στο
όμορφο χωριουδάκι Σπήλι...
Εγώ προσωπικά σ τις Μ έλαμπες στα Σαχτούρια και όλα τα χωριά που έδιναν εκείνη την
εποχή κ ά τι ιδιαίτερο και ξεχωριστό στην Αγία Γαλήνη μ ε το ωραίο κλίμα της, τα όμορφα
και περιποιημένα σπίτια τη ς τους καλούς και φιλόξενους κατοίκους της τους γλετζέδ ες
νέους της, τους πάντα γελαστούς και χαρούμενους και πρόθυμους να χαρίζουν μ ε τη λ ε 
β εν τιά τους και τη καλωσύνη τους τη χαρά σε ντόπιους και ξένους...
Και που δεν πήγε το μυαλό μας και τ ι δεν θυμηθήκαμε με βουρκωμένα μάτια από τη νο
σ ταλγία και συγκίνηση.
Παντού γύριζε το μυαλό μας, με όλα αυτά και πολλά άλλα δεν γράφονται σε μια κόλλα
χαρτί, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν ξεχνιούνται όσα χρόνια και αν περάσουν.
Έχω και άλλα γράμματα συγχαρητηρίων γνωστώ ν και αγνώ στων που εξάρουν τη ν Αγία
Γαλήνη αλλά ξεχώρησα αυτό που σας στέλνω γ ια τί απεικονίζει με μεγάλη συγκίνηση
την ΑΠΑ ΓΑΛΗΝΗ.

Η Σπηλιά της Γαλήνης
υπό κ. Ανδρ. Παναγιωτόπουλου
Εχει η Ελλάδα το Κάπρι της, έχει και η Πα
τρίδα μας μια *γροτ αντούρα) μια γαλανή
Σπηλιά. Εχει την σπηλιά της Γαλήνης. Το υπέ
ροχο αυτό δημιούργημα των κυμμάτων, που
δούλεψαν αιώνες ολόκληρους για να ευρύ
νουν ένα φυσικό ίσως κύλωμα, που θα έχει
ασφαλώς την γέννεσιν του πριν από εκατομ
μύρια χρόνια.
Εκεί αγνάντια στο Λυβικόν πέλαγος, λίγες
δεκάδες μέτρα από το λιμάνι της Αγίας Γα
λήνη,ς βρίσκεται η σπηλιά της Γαλήνης. Σπη
λιά τη ς Γαλήνης πρέπει να λέγεται γιατί
Γαλήνη πλημμυρίζει την ψυχή του επισκέπτη.
Μια μεθυσμένη από χρώματα και παράξενα
φωτισμένη γαλήνη. Συμπτωματικώς πληροφορήθηκα την ύπαρξη του θείου αυτού φυσι
κού δώρου, που χάρισε ο δημουργός στην
πατρίδα μας. Για άλλο λόγο βρέθηκα στην Α
γία Γαλήνη και άκουσα να μιλάνε για την
σπηλιά, την πλημμυρισμένη από γαλαζοπρά
σινο νερό, την σπηλιά την φυλαγμένη από ε
κατοντάδες περιστέρια που φωλιάζουν στις
σχισμές των βράχων της. Πόσοι άραγε Ελλη
νες μα και Κρητικοί ακόμη γνωρίζουν την ύ
παρξη της σπηλιάς αυτής. Πόσοι έχουν
επισκεφθεί το γραφικό χωριουδάκη της Αγίας
Γαλήνης. Να πω μονάχα ότι αξίζει τον κόπο;
είναι λίγο. Για τί η Αγία Γαλήνη είναι μια σύν
θεση από κάθε φυσική ομορφιά. Ο άγριος και
απόκρυμνος βράχος, η γαλάζια απεραντωσύνη της θάλασσας. Τα πράσινα νερά της πο
ταμιάς
και
μια
όμορφη
βλάστηση,
στριμώχνωνται όπως και τα άσπρα σπιτάκια
του χωριού μέσα σε δύο χαράδρες που σχη
ματίζονται από τους πρόποδες του Ψηλορίτη. Τεράστιος γκριζογάλανος ο όγκος της
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Υδης, φθάνει με τους απόκρυμνους λόφους
του μέχρι και τ' ακροθαλάσσι, για να προσφέ
ρει, δυό θερμά κλεισμένες αγκάλες που γίνο
νται φωλιά των σπιτιών και των περιβολιών
της Αγίας Γαλήνης. Παράξενη πρωτότυπη η
εικόνα του μικρού χωριού σου δίνεται κομμα
τιασ τά καθώς πλησιάζεις με το αυτοκίνητο.
Τα λίγα σπίτια πάνω στην κορυφή των λό
φων, το πράσινο της μιας ρεματιάς και το
ποτάμι που φιλειέται με τη θάλασσα, είναι το
πρώτο χρωματιστό μοτίβο που αγκαλιάζει η
οπτική αίσθηση, μα και που γράφεται συγχρό
νως στον αισθηματικό κόσμο του θεατή. Βρί
σκεται όμως αμέσως μπροστά σ’ ένα
δεύτερο πίνακα, βλέποντας το γκρίζο μουρά
γιο να αγκαλιάζει το τόσο γραφικό λιμανάκι
της. Πριν ακόμη να φθάσεις να καλοσκεφθείς,
πριν ταξινομήσεις στην σκέψη σου την εναλ
λαγή των πρώτων εικόνων βρίσκεσαι δίχως
να το καταλάβεις, στη μέση στη δεύτερη α
γκαλιά μέσα στο ίδιο το χωριό, που σε καλο
δέχεται με την παράξενη σύνθεση του. Μια
σύνθεση που θα γινότανε δημιουργία κάτω
από τον χρωστήρα του ζωγράφου, ενώ εγνώριζαν το τ ι μπορεί να προσφέρει στο πι
νέλο τους η Αγία Γαλήνη. Εκατοντάδες
συρρέουν κάθε χρόνο οι ζωγράφοι στην Υ
δρα. Η Αγία Γαλήνη είναι μικρογραφία της,
που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από το Ι
στορικό και ξακουσμένο για την πλουτισμένη
ομορφιά του νησί του Αργολικού.
Μικρή είναι η Αγία Γαλήνη αλλά απέραντη
γίνεται η εικόνα της όπως σου προσφέρεται
με την πολλαπλή και πολυσύνθετη ομορφιά
της. Αυτός ο δρομάκος ο δεντροφυτεμένος,
τόπος δροσιάς για τους θαμώνες των καφε
νείων, τα καρτερίμνια που σε ανεβάζουν ψη
λά, για να σου χαρίσουν πλούσιο το
αγνάντεμα του Λιβικού πελάγους, ή σε κατε

βάζουν στο λιμάνι, ο περίπατος στο μουράγιο
με συντροφιά τα φλύσματα της θάλασσας.
Ενας περίπατος που θα σε οδηγήσει στο ακρομόλιο που σου προσφέρεται μια καινούρ
για εικόνα. Το σκαρφάλωμα του χωριού που
έχει κτίσει σαν πραγματικές αετοφωλιές τα
σπίτια του πάνω στους γκρεμούς των βρά
χων. Και σαν νυκτώσει, τό τε σου χαρίζονται
άλλες εικόνες γιομάτες παράξενη ποίηση, ως
φωτίζονται οι δύο κεντρικοί δρομίσκοι που
φθάνουν στο λιμάνι, από απλά πετρελαιοφάναρα. Το κορύφωμα όμως της ομορφιάς κάτι
το απόλυτα ξεχωριστό, μοναδικό μπορεί να
πει κανείς, είναι η σπηλιά της Γαλήνης. Ηταν
απόγευμα σαν πρωτοπήγα, χρώματα γαλά
ζια και πράσινα σε χίλιους τόνους. Κρυστάλ
λινες αποχρώσεις που αντανακλούσαν τα
φυλακισμένα μέσα στα πετρώματα νερά. Μια
ζωντάνια μας τρυγυρίζει αμέσως. Εκατοντά
δες κτυπήματα φτερών από άγρια περιστέ
ρια. Και ήταν η ζωντάνια αυτή ένας
πρόσθετος τόνος στην χρωματιστή ομορφιά
που πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. Μια ζωή
που υπάρχει σε μια σπηλιά μέσα στα σπλά
χνα της γης, είναι κάτι το σπάνιο και ξεχωρι
στό. Κάτι που πολλαπλασιάζει όχι μόνον
τους αισθητικούς ερεθισμούς αλλά και τα συ
ναισθήματα του ψυχικού μας κόσμου. Φως
χρώματα γύρω μας παιχνίδισμα των ηλιακτίδων στα νερά όπως κατάφεραν να τρυπώ
σουν από χαμηλά την ώρα τούτη, το
αντιφέγγισμά τους πάνω στα υγρά βράχια,
συνέθεταν ένα υπερκόσμιο φωτιστικό όργιο.
Φως δεξιά μας φως απέναντι μας, ένα τρισ
διάστατο λες φως που όπως μπαίνει από τα
τρία ανοίγματα της σπηλιάς, σμίγει στο κέ
ντρο της και γίνεται ένα στροβίλισμα μια ο
πτική μουσική δοσμένη αρμονικά από την
μπαριέτα των ηλιακτίδων. Ενγχορδα τα κρυστάλινα νερά, πνευστό το απαλό των κυμμάτων κτύπημα, μαέστρος το υπέροχο αυτό
δημιούργημα των φυσικών δυνάμεων. Ξεχνι
έσαι μπροστά στο παραμυθένιο όραμα. Νομί

ζεις ότι βρίσκεσαι σ’ ένα υπερφυσικό Νιρβάνα.
Θάλεγες να μην έχει η βάρκα κουπιά για να
σε πάρει απο εκεί. Θάλεγες να σταματήσει ο
χρόνος να μην υπάρχει το παρελθόν ούτε το
μέλλον. Ξαναγύρισα το πρωινό και βρήκα τα
νερά πίοτερο γαλάζια. Το παραμύθι της ο
μορφιάς των χρωματιστών ιστορημένο τούτη
τη φορά με δυνατώτερη φωνή.
Το μουσικό μουρμούρισμα έχει γίνει ένα με
λωδικό τραγούδι που τραγουδούσε μια ζωηρώτερη φωτισμένη ομορφιά. Η γαλήνη της
όμως ήτανε και πάλι η ίδια πάλι απόλυτη.
Χάδι απαλό στη ζωή οδηγεί σε νοητικούς κό
σμους πιο όμορφους και πιο καλούς. Αντλώ
ντας ότι μπορώ την ώρα τούτη από τη
θύμηση, πασχίζω με ότι δύναμη μπορεί να έ
χει η φτωχή μου πέννα να αποδώσω την ο
μορφιά που αντίκρυσα εκεί κάτω. Μα
συγχρόνως νοιώθω μια πίκρα και ένα παρά
πονο, που δεν είμαι από τους δυνατούς που
κρατούν τις θέσεις εκείνες που δίνουν την
δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ομορφιές
της πατρίδος. Να κάνουν σε όλα τον κόσμο
γνωστό ότι εκεί κάτω στην αγία Γαλήνη υ
πάρχει μία (γροτ’ ατζούρα) ένα άλλο Κάπρι
όμοιο με το ιταλικό που δέχεται 11/2 εκατ. ε
πισκέπτες κάθε χρόνο. Η αγία Γαλήνη θα
μπορούσε να γίνει με την σπηλιά της ένα
τουριστικό κέντρο, φθάνει να διαφημιστεί και
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις της εκεί
διαμονής.
Η αγία Γαλήνη είναι ένα δώρο του καλού
Θεού, σε μας εναπόκειται να το αξιοποιήσουμε.
Σημ. Αυτό το κείμενο γράφτηκε από το ν Δη
μοσιογράφο Παναγιωτόπουλο και δημοσιεύθηκε σ ε τοπική εφημερίδα Ηρακλείου
Κρήτης πριν περίπου το χρονικό διάστημα
1959 έως 1962. Το μεταφέρουμε σ τις σ τή
λες του περιοδικού για τη ν ιστορία.

*********·******

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟ ΤΖΑΝΑΚΗΣ
Για τρίτη τετρ α ετία ο Γιώργος Κοτζανάκης εκλέχθηκε Πρόεδρος Κοινότητας Αγίας Γαλή
νης και ανέλαβε καθήκοντα από 1-1-1991 και για τέσσερα χρόνια.
Το υπόλοιπο Κοινοτικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Παύλο Ιωαν. Παπαδογιάννη αντι
πρόεδρο Μιχάλη Νικ. Τρουλινό, Μιχάλη Εμ. Σπυριδάκη και Ιάκωβο Εμ. Μπαντινάκη ο οποίος
μετά την πρώτη διετία θα παραχωρήσει τη θέση του στον ισοψηφίσαντα Στέλιο Εμ. Σαβάκη. Από τους άλλους δε συνδυασμούς εκλέχθηκαν οι Γιάννης Κονσυλάκης και Βαγγέλης
Σκαρλάτος ως αντιπολίτευση.
Ολοι δε οι συνδιασμοί όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας
ανακοίνωσαν εγγράφως το πρόγραμμά τους στους ψηφοφόρους.
Επειδή όμως κατά καιρούς έχουν ακουστεί και διατυπωθεί διάφορες απόψεις γύρω από τα
καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει το χωριό μας, θα ήθελα μέσ’ απ’ αυτή τη στήλη του
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περιοδικού μας να θέσω ορισμένα ερωτήματα στον επανεκλεγέντα πρόεδρο για τα προβλή
ματα που αφορούν το χωριό μας και ποιές πιθανότητες έχουν για να ξεπεραστούν.
Η ανάγκη ανάπτυξης μιας οργανωμένης πληροφόρησης για το παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον της Αγίας Γαλήνης είναι απόλυτα και επιβεβλημένη καθώς επίσης και η σωστή προταιρεότητα των στόχων όπως: της καλύτερης δυνατής απόδοσης για τους κατοίκους του
χωριού μας, της καλής πλουτοπαραγωγικής πηγής που είναι ο τουρισμός, της διατήρησης και
προβολής ορισμένων τοπίων όπως οι σπηλιές και οι ακρογιαλιές, της αύξησης των κινήτρων
ντόπιων και ξένων επισκεπτών που τους οδηγούν στο να διαλέγουν την Αγία Γαλήνη από
τόσα άλλα αξιόλογα τουριστικά μέρη.
Μετά απ’ αυτές τις λίγες σκέψεις θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα στον πρόεδρό
μας, με την παράκληση να μου απαντήση το συντομώτερο, για να συμπεριληφθούν και οι α
παντήσεις του στο υπό έκδοση τεύχος του περιοδικού μας.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1) Πρόεδρε μεγάλο το πρόγραμμά σας, πολλές οι υποσχέσεις, αλλά ποιά είναι τα
έργα που ο κόσμος της κοινότητάς μας περιμένει;
2) Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα.. και ποιά η πρόοδος των έργων;
3) Υπάρχει κάποια σκέψη γι’ ανοικτές συγκεντρώσεις προς ενημέρωση των κατοίκων πάνω
σε συγκεκριμένα προβλήματα της κοινότητας;
4) Αναφέρεστε στο πρόγραμμα σας για απορρίματα, σκουπιδότοπο, καθαριότητα, αγροτικούς
δρόμους, ύδρευση, πράσινο, ηχορύπανση κ.λπ. υπάρχει απόφαση για εφαρμογή κάποιας λύσης
στο καυτό πρόβλημα της ηχορύπανσης για τη νέα τουριστική περίοδο;
5) Πως θ’ αντιμετωπισθεί το θέμα της καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους, λιμάνι και
παραλίες; Τοποθετήθηκαν βαρέλια για τα σκουπίδια στις παραλίες που η έλλειψή τους δημι
ούργησε το περασμένο καλοκαίρι μια απαράδεκτη εικόνα και ποικίλα δυσμενή σχόλια;
6) Μπορείς να αναφερθείς ποιό συγκεκριμένα σ’ αυτό που ονομάζουμε Μαρίνα;
7) Πρόεδρε υπάρχει καμμιά σκέψη για τη δημιουργία στο χωριό μας εταιρείας Λαϊκής ή Κοινο
τικής επιχείρησης;
8) Τι άλλο θα ήθελες να προσθέσεις για να κλείσει αυτή η συζήτηση;
Εχω γράψει και στο παρελθόν για το θέμα της ηχορύπανσης από μηχανές μεγάλου ή μικρού
κυβισμού και επανέρχομαι και πάλι με μια καινούργια πρόταση που εφαρμόζεται αποδοτικά σε
πολλά τουριστικά μέρη. Και’ αναφέρομαι στη δημιουργία μικρών υπερυψωμένων οριζοντίων
τμημάτων (σαμαράκια) κατά διαστήματα (20 ή 25 μέτρων) σε όλο το μήκος του δρόμου από
το λιμάνι μέχρι τη διακλάδωση, που θα εμποδίζουν την ανάπτυξη μεγάλης τα χύτητα ς απο
τις μηχανές μεγάλου ή μικρού κυβισμού. Οσο για τις καφετέριες και τις ντισκοτέκ η ρύθμηση
της έντασης του ήχου σε χαμηλότερα επίπεδα είναι νομίζω και η χρυσή τομή που θα ικανο
ποιήσει όλους, με την προϋπόθεση ότι και η βοήθεια της Αστυνομίας θα συμβάλλει στην επι
τυχία του μέτρου αυτού.
Πριν τελειώσω θα ήθελα ν’ αναφερθώ σε κάτι πολύ σημαντικό. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορήθηκα, την αγορά κάποιας έκτασης στην Καμάρα, με σκοπό την διαμόρφωση του χώρου
σε τόπο γύμνασης και άθλησης για τα παιδιά και τους νέους του χωριού μας - που έτσι κι αλλοιώς - δεν έχει άλλο αθλητικό χώρο για την άθληση των νέων της Αγίας Γαλήνης.
Μια σωστή κίνηση που θα πρέπει ν’ αξιοποιηθεί με σωστή οργάνωση και δημιουργία κινήτρων
ούτως ώστε, για τί όχι, το απώτερο μέλλον να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ακόμα και
αγώνες όπως παλαιότερα είχαμε τους κολυμβητικούς, που δυστυχώς σταμάτησαν μαζί με
άλλες εορταστικές καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα επαναληφθούν και πάλι αν
και δεν γνωρίζουμε τους πραγματικούς λόγους της κατάργησής τους.
Τέλος εκφράζω τις θερμές μου ευχές στο νέο Κοινοτικό Συμβούλιο και ελπίζω να διαθέσετε
κέφι και όρεξη για να πραγματοποιήσετε το πρόγραμμά σας που εξα γγείλατε προεκλογικά.
Θάθελα να κλείσω αυτές τι γραμμές με μια αρχαία σοφία.
Τρία πράγματα πρέπει να θυμάται κάθε άρχοντας.
Πρώτον ότι είναι επικεφαλής ανθρώπων - και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δεύτερο ότι πρέπει
να κυβερνά σύμφωνα με το νόμο και τρίτο ότι δεν θα είναι παντοτινός άρχοντας. Θάρθει δηλ.
κάποια μέρα που θα παραδώσει σε κάποιον άλλο τη θέση του. Και μακάρι την ώρα αυτή να
φύγει με ήσυχη την συνείδηση ότι εκπλήρωσε το χρέος του.
Καλό καλοκαίρι λοιπόν, με κάθε δυνατή προσπάθεια απ’ όλους μας για χαρούμενες ξέγνοια
σ τες και όμορφες διακοπές.
Απάντηση μέχρι 30-6-91 δεν πήραμε από τον Πρόεδρο Κοινότητας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κώστας Κ. Λινοξυλάκης
Αθήνα 30-5-1991
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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(Επιμ. Μανώλη Πατεράκη)
Με τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από τη
μάχη της Κρήτης έγιναν στα Χανιά, Ρέθυμνο
και Ηράκλειο στα πεδία των μαχών εορταστι
κές εκδηλώσεις από 19-27 Μαϊου.
Στις εκδηλώσεις έλαβαν μέρος βετεράνοι
πολεμιστές της εποχής εκείνης από.την Ελ
λάδα, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και την
Μ. Βρετανία.
Ο εορτασμός της Μάχης της Κρήτης ήταν
πανηγυρικός και εκτός των βετεράνων πολε
μιστών παρευρέθηκαν πολλές προσωπικότη
τες και ανάμεσά τους ο Καγκεκλάριος της
Γερμανίας Χέλμοντ Κολ, ο Δούκας του Κέντ
και το επίσημο κράτος.
Για το ισοτρικό της Μάχης της Κρήτης ο Μα
νώλης Πατεράκης γράφει:
Φέτος γιορτάσαμε την ξακουστή μάχη της
Κρήτης που έγινε το Μάη 1941, πριν 50 χρό
νους, κατά του την επιδρομέα του φασισμού,
καταλυτή της Ειρήνης, της Δημοκρατίας και
ελευθερίας.
Αυτό το ξεσήκωμα του λαού της Κρήτης, έ
δωσε το ανάστημα και το θάρος για το ξεσή
κωμα ολόκληρου του Ελληνικού λαού
αργότερα, να τσακίσει τα κόκαλα των ξένων
Ιταλολυκοφασιστών στα Αλβανικά βουνά που
επέδραμαν ξαφνικά προκλητικά στο χάραμα
της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Κι αυτό για να
κατακτήσουν και να υποδουλώσουν την πα
τρίδα μας.
Το ξεσήκωμα αυτό, έδιχνε ταυτόχρονα σ’
όλο το κόσμο, πως καταχτιέται η λευτεριά
και η Δημοκρατία, σε εποχή, ΠΟΥ ΤΑ ΣΚΕΠΑΖΕ
Η ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΚΩΝΕ Η ΣΚΛΑΒΙΑ".
Τι είχε προηγηθεί;
Ο ματοβαμένος ναζιστικός φασισμός, επετέθηκε προκλητικά στην Ευρώπη στα 1939, κι
άρχιζε το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Λίγες μέρες μόνο χρειάστηκαν για κάθε
κράτος στην Ευρώπη με πολλά εκατομύρια
πληθυσμό, να ποδοπατηθεί, να υποδουλοεθί
απ’ τη ματοβαμένη του μπότα, και να καταρ
γήσει κάθε ίχνος ελευθερίας και δημοκρατίας
σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.
Λίγες μέρες μόνο χρειάστηκαν να ποδοπατηθούν, να υποδουλωθούν και τα κράτη των
Βαλκανίων
Στη μικρή μα ηρωική Ελλάδα μας, που τσάκι
ζε σ τ’ Αλβανικά βουνά τα κόκαλα της Ιταλοφασιστικής
αυτοκρατορίας,
επετέθηκε
πισόπλατα κι η σιδερόφρακτη δύναμη του
Χιτλερικού φασισμού η μεγαλύτερη στρατι
ωτική δύναμη που γνώρισε ως τό τε η Ευρώ
πη.
Η επίσημη Ελλάδα λύγισε στρατιωτικά, συν
θηκολόγησε κι έφυγε. Μα ο Ελληνικός λαός
δεν τόβαλε κάτω.

Απτόητος συνέχισε να πολεμά στα βουνά,
στις πόλεις, στα χωριά, δημιουργώντας την
Εθνική του αντίσταση παρ’ όλες τις στερή
σεις του.
Στο ξημέρωμα της 21ης Μαϊου 1941 πριν 50
χρόνους, επετέθηκε και στη Μεγαλόνησο
Κρήτη. Ανοχύρωτη τη βρήκε. Η δικατορία του
Μεταξά, είχε πάρει τον οπλισμό μετά στρατευμένα παιδιά της και πολεμούσαν στα Αλ
βανικά βουνά μαζί με όλα τα Ελληνόπουλα, κι
έλειπαν.
Ελάχιστα μόνο συμαχικά και Ελληνικά στρα
τεύματα βρέθηκαν εκεί εκ των υποχωρούντων, και με ελιπή οπλισμό.
Εκείνο το πρωινό 600 αεροπλάνα και 100 α
νεμόπτερα του χιτλερικού φασισμού, εσκέπασαν το γαλανό ουρανό της Κρήτης.
Μούντοσε ο τόπος. Περνούσαν θανατερό μο
λύβι.
Επίσης στοιχεία αναφέρουν, πως μετέφεραν
από ξηράς και θαλάσσης, μια Μεραρχία Αλε
ξιπτωτιστών. Μια μεραρχία Ορεινή πεζικού.
Ενα σύνταγμα Ορεινής Ταξιαρχίας, με όλο το
σύγχρονο οπλισμό του. Συνολικά 35.000 δι
αλεχτούς εκπαιδευμένους φασίστες, για να
την υποδουλώσουν, να την κατασπαράξουν.
Με τους πρώτους αλεξιπτω τιστές που έπε
φταν εσείστηκε η Κρητική γης, που από αι
ώνες γέννησε και γαλούχισε στα Σφακιά, τον
προμαχώνα της λευτεριάς, που γέννησε το
Δασκαλογιάννη, που τον γδάραν ζωντανό οι
Τούρκοι σε καθρέπτη, δίχως να λυγίσει, που
γέννησε σ τ’ Αρκάδι τον Ηγούμενο Γαβριήλ,
τον Γιαμπουδάκη, το Δημακόπουλο, που γέν
νησε τόσους και τόσους επαναστάτες της
λευτεριάς;, που γέννησε τον Μυθικό Δία. Ανα
ταράχτηκαν οι Κρητικές γενιές. Πήρε φωτιά ο
τόπος απ’ άκρη σ’ άκρη. Μια βροντερή φωνή
εγροίκας στα πέρατα, οσάν του Διγενή από
τον Ψηλορείτη:
Στα όπλα παιδιά! Απου ’χει άρματα ας βα
στά, κια απού δεν έχει ας βρίσκει!... Απάνω
τους μωρέ!!! Αρθούνι να μη μείνει του ξενοπατητή...
Γέροι γράδες ξανάνιωσαν, τα κοπέλια κι οι
Κοπελιές μεγάλωσαν. Κι’ ούλα τούτα σε μια
στιγμή μόνο. Κι’ ενωμένος σύσωμος ο Κρητι
κός λαός, άρπαξε ότι βρήκε: Μαχαίρια και τσιφτέδες, τσεκούρια και δραπάνια, κατσούνες
και στελιάρια. Και χύμιξε σα μελισσομάνι κα
τά του εισβολέα, σώμα με σώμα, να υπερα
σπίσει τον τόπο του, την τιμή του, τη
λευτεριά του, τη δημοκρατία.
Ακούστε τι έγραψε ο Γερμανός Αξ/κός που
πήρε μέρος στη μεγάλη μάχη και γλύτωσε:
"Σ’ άλλα Ευρωπαϊκά κράτη στην τρομερή
μας πολεμική δύναμη έτρεχαν οι Στρατιω τι
κοί να παραδοθούν κι ο πληθυσμός έφευγε.
Στην Κρήτη κανείς δε φοβόνταν. Κανείς δε
παραδιδόνταν. Οσοι πατούσαμε το χώμα ζω
ντανοί βλέπαμε ένα μαινόμενο πλήθος να
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μας επιτίθεται, δίχως να φοβάται τα επανα
ληπτικά μας όπλα, και τις χειροβομβίδες μας.
Στην Κρήτη, μόνο οι πέτρες δεν σηκώνονταν
να μας κτυπούν, ως την τελευταία στιγμή".
Μια Ιαπωνική εφημερίδα "Ο ΧΡΟΝΟΣ", έγραφε
τότες:
"Οι άνδρες, οι γυναίκες, τα παιδιά, που έλα
βαν μέρος σ’ αυτή τη θρυλική μάχη, δίχως αρ
χηγούς
και
πολεμικά
εφόδια,
δίχως
ανεφοδιασμούς τροφής και ανάπαυσης, με
κατακόκκινα μάτια απ’ την αγρύπνια, δίχως
να μπορούν να δένουν τις πληγές των, με
τους σκοτωμένους στο πλάι τους άταφοι,
βομβαρδιζόμενοι συνεχώς, εμάχοντο σώμα με
σώμα αψηφούντες το θάνατο. Αυτοί πρέπει
να καταγραφούν ονομαστικά ένας ένας όλοι
σαν υπεράνθρωποι".
Δέκα επτά μερόνυχτα κράτησε η φονική μα
θρυλική μάχη. Πάλεψε σα θεριό ο Κρητικός
Λαός. Σ’ όλο τον κόσμο κρατούσαν την ανά
σα τους, για κείνο που γροικούσαν. Τ’ ΑΡΚΑΔΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΞΑΝΑΓΕΝΝΙΩΝΤΟΥΣΑΝ.
Δέκα επτά χιλιάδες Γερμανοφασίστες εισβο
λείς ήταν οι απώλειες του εχθρού. Τους μισούς εσκέπασαν οι ταφόπετρες της Κρήτης.
Ο ματοβαμμένος Χιτλερικός φασισμός, εκδι
κήθηκε την ή ττα του, με το καθαγιασμένο
αίμα του Κρητικού λαού, να ζει λέφτερος: Με
ομαδικές συλλήψεις και τουφεκισμούς. Με τ ’
ολοκάφτωμα και της ερημώσεις εκατοντά
δων χωριών και κωμοπόλεων: Την Κάντανο,
το Σκινέ, τη Κοξαρέ, Τ’ Ανώγεια. τη Κρύα Βρύ
ση, τα Σαχτούρια, τή Βιάννο, τα Κεραμιά, τη
Παναγιά Λούρου, τον Αη Γιώργη. Τσ' Αχλάδες,
το Κουστογέρακο και τόσα άλλα.... Μα ο Κρη
τικός λαός συνέχισε την αντίστασή του ως
το τέλος.
Η πολύνεκρη μάχη του λαού της Κρήτης,
που τιμήθηκε φέτος επίσημα πρόσφερε τερά
στιες υπηρεσίες στην ή ττα του φασισμού σε
παγκόσμια κλίμακα.
Αναπτέρωσε τις ελπίδες και την αντίσταση
των λαών, στη κατεχόμενη Ευρώπη και τον
κόσμο ολόκληρο.
Ταυτόχρονα έδειχνε με φωτεράδα το δρόμο,
πώς κα τα χ τιέτα ι η λευτεριά και η Δημοκρα
τία. Παράδειγμα για τις παρούσες και μέλλουσες γενιές. Για κείνους που θέλουν να ζουν
λεύτεροι κι όχι δούλοι.
Χαιρετίζουμε και ενισχύουμε τις ειρηνικές
πρωτοβουλίες για το σταμάτημα των εξο
πλισμών απ’ τις μεγάλες δυνάμεις και την ε
ξάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων που θ’
αφανίσουν κάθε ίχνος ζωής απ’ τον πλανήτη
που ζούμε.
Ακόμα σαν κράτος συμμετέχουμε στον αγώ
να όλων των λαών για μια μόνιμη Ειρήνη. Για
ένα Ειρηνικό κόσμο δίχως πολέμους.
Αιώνια τιμή και δόξα για κείνους που πολέ
μησαν κι έζησαν. Για κείνους που πέσαν στη
μεγάλη μάχη της Κρήτης. Στην Ελλάδα. Και
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σ' όλο τον κόσμο. Για τη λευτερικά,την ειρήνη
την δημοκρατία. Ποτέ πια φασισμός.
Ποτέ πια πόλεμος.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
(Επιμ. Ηλέκτρα Βασιλάκη Μιχελιδάκη)
Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας στα ιστορι
κά μοναστήρια της Κρήτης, αναφερόμαστε σ’
αυτό το τεύχος σ’ ένα γνωστό σε όλους μας
μοναστήρι.
ΜΟΝΗ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ
Κοντά στις Μοίρες στη Μεσσαρά είναι κτι
σμένη η Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής,
που έχει εξελιχθεί σε μια πολυάνθρωπη γει
τονιά με μεγάλα κτίρια, δρόμους, εργαστήρια
κ.λπ. Το μοναστήρι είναι πρόσφατο, αναγνω
ρίστηκε μόλις το 1961 με βασιλικό διάταγμα.
Παρ’ όλα αυτά όμως σήμερα είναι το μεγαλύ
τερο, από πλευράς αριθμού μοναχών στην
κρήτη. Είναι γυναικείο και έχει 65 μοναχές με
ηγουμένη τη θαυμάσια και πολύ δραστήρια
Νεκταρία Βασιλάκη.
Στα σύγχρονα κτίρια της Καλυβιανής λειτου
ργούν αρκετά ιδρύματα, όπως ορφανοτρο
φείο, σχολείο για επαγγελματική ειδίκευση,
μέχρι και τυπογραφείο για εκπαίδευση κοριτσιών και εκτύπωση εκκλησιαστικών βιβλίων.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα αυτά
τα ιδρύματα δεν έχουν καμμιά σχέση με το
γνωστό είδος των ιδρυμάτων που γνωρίζαμε
μέχρι τώρα. Ολα είναι
σύγχρονα, με τη
σφραγίδα του γούστου και της καλαισθησίας
και όσοι έχομε δει τα δωμάτια των παιδιών
συμπεράναμε ότι όλα αυτά γίνανε από μερά
κι, αγάπη και έννοια για τα παιδιά και υπερή
λικους το ίδιο.
Τα ιδρύματα άρχισαν να χτίζονται με πρω
τοβουλία του τό τε επισκόπου Γορτύνης και
Αρκαδίας Τιμοθέου Παπουτσάκη (σημερινού
αρχιεπισκόπου Κρήτης) ο οποίος έδειξε μεγά
λο ενδιαφέρον και με πραγματική αυταπάρ
νηση έφερε σε πέρας το μεγάλο αυτό έργο.
Το ίδιο ενδιαφέρον δείχνει και ο σημερινός
μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας, ωστό
σο το μεγάλο βάρος σηκώνει η καθ’ όλα άξια
και σεμνή Ηγουμένη.
Παλιότερα στη θέση αυτή υπήρχαν δυό εκ
κλησίες της Παναγίας, η παληά και η καινού
ρια.
Οπως αποδεικνύεται από τις τοιχογραφίες
που αποκαλύφθηκαν η παληά εκκλησία υπήρ
χε και στο εσωτερικό της μάλλον βρέθηκε η
εικόνα της Παναγίας το 1873. Σύμφωνα με
την παράδοση ο ναός είχε μετατραπεί από
τους Τούρκους σε στάβλο. Το 1873 ιδιοκτήτης
της περιοχής ήταν ο Χουσεϊν Βραζερζεδές
από το κοντινό χωριό Καλύβια.
Το όλο ιστορικό της ανεύρεσης αλλά και
των διενέξεων μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνωνν που ακολούθησαν διέσωσε ο Γε-

ώργιος Οικονομίδης, ιστοριοδίφης και για με
γάλο χρονικό διάστημα διευθυντής του μετα
φραστικού
αρχείου
(Τουρκικό
Αρχείο
Ηρακλείου).
Οταν βρέθηκε λοιπόν η εικόνα αυτή, διαστά
σεων 0,55χ0,20 οι χριστιανοί του χωριού Κα
λύβια έδειξαν μια δικαιολογημένη ευαισθησία
και αποφάσισαν να αφοράσουν ένα τμήμα
από το χωράφι του Τούρκου, εκείνο που περι
είχε τη παληά εκκλησία. Οσα χρήματα όμως
και αν πρόσφεραν στον φανατισμένο Χουσεϊν, εκείνος δεν δεχόταν να το πουλήσει.
Τότε οι πρόκριτοι χριστιανοί συνέταξαν ανα
φορά και την έστειλαν στον τό τε μητροπο
λίτη Κρήτης Μελέτιο Καλύμνιο. Την εποχή
εκείνη στρατιωτικός και πολιτικός διοικητής
Κρήτης ήταν ο Ρεούφ Πασάς, με μεγάλη μόρ
φωση και κατάρτιση στατιωτική, Κιρκάσιος
την καταγωγή.
Εγκαταστάθηκε στα Χανιά, οργάνωσε υπο
δειγματικά τη διοίκηση της περιοχής και έφε
ρε από τα παράλια της Αφρικής Βεγκαζίους
Αραβες για να ενισχύσουν τον Τουρκικό πλη
θυσμό Χανιών.
Την ίδια εποχή στο Ηράκλειο ήταν Διοικητής
Ηρακλείου ο Μουσταφά Νουρή Βλώρα Πασάς ,
τιμαριούχος, βαθύπλουτος και πολύ φανατι
κός Τούρκος. Αυτός εμπιστεύθηκε τη μόρφω
ση του πρωτότοκου γιού του Φερήτ Βέη εις
τον Αντώνιο Μιχελιδάκη μέχρι την τελευταία
τάξη του Γυμνασίου. Στο διάστημα αυτό προέκυψε το σκάνδαλο της Καλυβιανής.
Τότε οι κάτοικοι των γύρω χωριών με πρω
τοβουλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής 0δηγητρίας Αγαθαγγέλου αποτάθηκαν στον
Χουσεϊν Βραζερζαδε, ιδιοκτήτη της περιοχής
προτείνοντας του να αγοράσουν με αδρό τ ί
μημα μέρος της περιοχής για να κτίσουν την
εκκλησία. Ο Χουσεϊν όχι μόνο δεν δέχτηκε
αλλά τους απέπεμψε προσβλητικότατα. Οι
Χριστιανοί συνέταξαν αναφορά την οποία έ
στειλαν στον μητροπολίτη Μελέτιο.
Ο Μητροπολίτης διεβίβασε αυτή στο Μου
σταφά Νουρή Πασά, ο οποίος με οργή αντέκρουσε το μητροπολίτη. Κατόπιν αυτού ο
Μητροπολίτης και Δημογέροντες έκαναν δι
αβήματα εις τους προξένους των μεγάλων
Δυνάμεων στα Χανιά, διαμαρτυρόμενοι για
την ύβρι και προσβολή στο πρόσωπο του Μη
τροπολίτη εκ μέρους του Πασά.
Πράγματι οι πρόξενοι επισκέφθηκαν τον Ραούφ Πασά, του εξέθεσαν τα γεγονότα και αξί
ωσαν την απομάκρυνση του Διοικητού
θεωρώντας τον πρόξενο του σοβαρού αυτού
σκανδάλου. Ο Ραούφ Πασά υπεσχέθη να εξε
τάσει αυτοπροσώπως τα γεγονότα. Μετέβη
στα Καλύβια και ζήτησε από τον Μουσταφά
Πασά να παρουσιασθεί ενώπιον του προς α
πολογία. Εκεί ερωτήθηκε εάν είναι αλήθεια
ότι αποκάλεσε τους Χριστιανούς ταβλόπιστους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου

λίου. Αυτός με περηφάνεια απάντησε
καταφατικά. Ο Ραούφ Πασάς άνευ άλλων
σχολίων είπε ότι ασέβησε προς το χριστιανι
κό στοιχείο, εις το οποίο ο Πορθητής Σλουτάν
Μεχμέτ ο β εχορήγησε ευρύτατα προνόμια
στον Πατριάρχη και πολιτική ακόμη εξουσία
και προκάλεσε τη μετάθεση του δια Σουλτανικής διαταγής. Ετσι αγοράστηκε ο αγρός
από την κοινότητα Καλυβιών κατά διαταγή
του Ρεούφ Πασά.
Οι Τούρκοι Ηρακλείου θεώρησαν προσβολή
και μείωση του γοήτρου τους την μετάθεση
του Μουσταφά Πασά και με συνεργασία των
Ρεθυμνιωτών αρχηγών ικετεύονταν τον Σου
λτάνο να ανακληθεί ταυτόχρονα και ο μη
τροπολίτης. Ο Σουλτάνος κάλεσε στα
ανάκτορα τον Πατριάρχη Ιωακείμ, και του ζή
τησε να μεταθέσει εις άλλη Μητρόπολη το
Μελέτιο, πράγμα που έγινε.
Ομως ο Ρεούφ Πασάς εθεώρησε άδικη τη με
τάθεση του Μελετίου και μετά πάροδο 6 μη
νών τον απενέφερε στη θέση του.
Η Μονή πήρε το όνομα Καλυβιανή, επειδή η
εικόνα της Παναγίας (Ευαγγελισμός) βρέθηκε
κοντά στο χωριό Καλύβια.
Η μικρή παληά εκκλησία απέκτησε τόση φή
μη ώστε άρχισε να συγκεντρώνει χιλιάδες
προσκυνητές. Οι χριστιανοί της περιοχής θε
ώρησαν σκόπιμο να χτίσουν καινούρια. Ετσι
στο 1911 άρχισε να οικοδομείται τρίκλιτος βυ
ζαντινός ναός, αφιερωμένος στη Γέννηση, Ευ
αγγελισμό, και Κοίμηση της Θεοτόκου.
Αποπερατώθηκε το 1924.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
(Επιμέλεια Ηλέκτρας Βασιλάκη-Μιχελιδάκη)
Συμμετέχοντας με τα πενιχρά μέσα που δι
αθέτομε στις προσπάθειες ομάδων ανθρώ
πων που νοιάζονται πραγματικά για να
καλυτερέψουν οι συνθήκες διαβίωσης εκατομ
μυρίων συνανθρώπων μας σ’ όλα τα μήκη και
πλάτη της γης δημοσιεύομε σήμερα μηνύμα
τα σημαντικά για προβληματισμό όλων μας:
(Κείμενο 1) Εφημ. ΝΕΑ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ "ΠΑΓΚΟ
ΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"
Για την "Παγκόσμια Ημέρα της Υγείας" την
Κυριακή του Πάσχα 7 Απριλίου, η UNISEF ζήτη
σε από τον Αντώνη Σαμαράκη ένα μήνυμα.
Θα δημοσιευθεί στο περιοδικό "UNISEF και κό
σμος", έκδοση της Ελληνικής Επιτροπής Συ
νεργασίας με τη "UNISEF και κόσμος".
"ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ!'
7 Απριλίου 1991 - μια ακόμη Παγκόσμια Ημέ
ρα της Υγείας". Τι νόημα μπορεί να έχει σή
μερα;
Οταν αρνείσαι τη λογική και τη σκοπιμότητα
της οποιοσδήποτε "Παγκόσμιας Ημέρας" γιατί
τη θεωρείς ως ένα 24ωρο άλλοθι για τη συ
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Οταν με δύο λόγια, για τη σωτηρία από το
νείδησή μας, ενώ όλα τ ’ άλλα 24 ωρα του
χρόνου παραμένουμε σιωπηλοί απαθείς θε θάνατο και την κατάρρευση από τον υποσιτι
α τές της τραγωδίας εκείνης που έχει σήμε σμό ενός και πλέον δισεκατομμυρίου ανθρώ
ρα... την ονομαστική της εορτή.
πινων πλασμάτων φτάνει λιγότερο από 2
Οταν πάντως, μιλάς με την πλαστή έστω τοις εκατό των δαπανών για εξοπλισμούς
ευκαιρία της "Παγκόσμιας Ημέρας της Υγεί των αναπτυσσόμενων χωρών.
ας", απλώς και μόνο γιατί θέλεις να επισημάΟταν βαριά προβλήματα υγείας δεν υπάρ
νεις
μερικές
αιχμηρές
γωνιές
του χουν μόνο στις αναπτυσσόμενες αλλά και
προβλήματος τόσο διεθνώς όσο και στην Ελ στις αναπτυμγένες χώρες και στην Ελλάδα
λάδα.
επίσης, όπου με την αθλιότητα της περίθαλ
Οταν περισσότερα από 100 εκατομμύρια παι ψης σημειώνουν επικίνδυνη έξαρση τα νοσή
διά προβλέπεται να πεθάνουν από τις ασθέ ματα
Κυκλοφοριακού,
οι
κακοήθεις
νειες και τον υποσιτισμό μέσα στη δεκαετία νεοπλασίες, η φυματίωση και το AIDS και μά
του’90, αν η κατάσταση εξακολουθήσει να εί λιστα στη νέα γενιά.
ναι όπως σήμερα.
Οταν, κατά γενική διαπίστωση, για πολλές
Οταν την ίδια ώρα πάνω από 1.000 δισεκα ασθένειες τα πρωταρχικά αίτια είναι κοινωνι
τομμύρια δολάρια ξοδεύονται το χρόνο για κά, το άγχος από την ανεργία και τη σκληρή
όπλα μαζικού αφανισμού ζωής, δηλαδή 3 του βασανισμένη ζωή και την ανασφάλεια, τη μό
λάχιστον δισεκατομμύρια κάθε 24ωρο, ενώ με λυνση του περιβάλλοντος.
μόνο 5 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο
Οταν μέσα σε τόσο σκοτεινά χρώματα "εορ
μπορούν σίγουρα να σωθούν τα εκατοντάδες τάζεται" η "Παγκόσμια Ημέρα της Υγείας" και
εκατομμύρια παιδιά που με μαθηματική ακρί στην Ελλάδα, όπου ο απλός άνθρωπος, ο λα
βεια κατρακυλούν προς το θάνατο, φτάνει ός μας, τιμούν βαθιά το πολυτιμότερο αγαθό
δηλαδή να διατεθεί εδώ η δαπάνη για εξο της υγείας και το εκφράζουν και στην καθη
μερινή επικοινωνία: "γεια χαρά", "νά ’χουμε
πλισμούς δύο μόνο 24ωρων.
Οταν μερικά ακόμη στοιχεία αποκαλύπτουν την υγειά μας".
σε τι απάνθρωπο και παρανοϊκό κόσμο ζούμε:
Οταν συλλογιστεί κανείς όλα αυτά τα μεΕνας πύραυλος Έξοσέτ" κοστίζει 160 εκατομ λαγχολικά, καταλήγει να πει ότι "Παγκόσμια
μύρια δραχμές, με το ποσόν αυτό ένα μικρό Νύχτα της Υγείας" διασχίζουμε και στις 7 Α
νοσοκομείο θα μπορούσε να λειτουργήσει έ πριλίου 1991 αλλά και τις υπόλοιπες 7.736 ώ
ναν ολόκληρο χρόνο. Ενας πύραυλο "Πάτριοτ" ρες του χρόνου.
σκέτος, δηλαδή χωρίς πολλά εξολοθρευτικά
Οταν η "ονομαστική εορτή" της υγείας συ
στολίδια, 300 εκατομμύρια δραχμές - και με μπίπτει όπως συμβαίνει φέτος στην Ελλάδα
διάφορες άλλα αξεσουάρ, 1 δισ., κάτι που με την ημέρα του Πάσχα, ημέρα της Ανάστα
φτάνει και περισσεύει για να χτιστούν και να σης.
λειτουργήσουν τέσσερα δημοτικά σχολεία.
Τότε, ας ανοίξουμε την καρδιά μας να μπει
Ενα άρμα μάχης ΑΜΧ30, σκέτο και τούτο, 600 ένα χνούδι φως, μια πνοή αισιοδοξίας, μια ε
εκατομμύρια, αν υπήρχε φιλότιμο θα στηνό πιτέλους ελπίδα, και ας αγωνιζόμαστε να
ταν με το χρήμα αυτό ένα γυμνάσιο. Κόστος βλέπουμε πάντα καθαρά, πρόσωπο με πρό
για τις ΗΠΑ του πολέμου στον Περσικό Κόλπο σωπο την πραγματικότητα, όσο πικρή και
122 δισεκατομμύρια δολάρια, αν τα είχαν ό σκληρή κι αν είναι. Ας μην μας γοητεύουν η
λες μαζί οι χειμαζόμενες χώρες της Αφρικής, δολερή επιφάνεια και η πλανερή επίφαση
θα έλυναν τα φοβερά οικονομικά και κοινωνι των διαφόρων συμβατικών "εορτασμών". Ας
κά τους προβλήματα.
ανατέμνουμε το βάθος των προβλημάτων ,
Οταν η δήθεν πολιτισμένη ανθρωπότητά για να μπορέσουμε να συμβάλουμε ο καθένας
μας υστερεί απελπιστικά και στο μέγα θέμα στο μέτρο της δικής του δύναμης, ώστε η
της έγκαιρης και ολοκληρωμένης πληροφόρη πληγή στο σώμα της Υγείας να γιάνει αλλά
σης για ό,τι αναφέρεται στην υγεία, σήμερα και να επουλωθούν και οι πολλές αιμάσσουπου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν πρω σες πληγές του κόσμου μας.
τοφανή εμβέλεια, αλλά προπαντών υστερού
με στην πρόληψη της ασθένειας, που έχει
τεράστια σημασία.
Σ τη ν υπηρεσία της ανθρωπιάς
Οταν το βασικό στοιχείο πρόληψης ασθενει
(Εφημ. Καθημερινή)
ών είναι τα εμβόλια και το κόστος δεν φ τά
Η Διεθνής Αμνηστία επί 30 χρόνια δίδει τη
νει καν το 1,5 δολάριο για κάθε παιδί για μάχη της υπέρ του δικαιώματος των ανθρώ
πλήρη εμβολιακή κάλυψη, και τα φακελάκια πων να σκέφονται ελεύθερα.
με τα άλατα ενυδάτωσης από το στόμα
Ανεξάρτητη και αμερόληπτη
(SRO) δεν κοστίζουν ούτε 10 σεντς το τεμά
Τα τριάντα χρόνια ζωής μιας παγκόσμιας
χιο, ενώ για μια θεραπεία με αντιβιοτικά ένα οργάνωσης, όπως η Διεθνής Αμνηστία, δηλώ
δολάριο είναι υπεραρκετό.
νουν, αν μη τι άλλο, την ωριμότητα ενός κι
νήματος για την προστασία τω ν ανθρωπίνων
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δικαιωμάτων, που έχει καταξιωθεί στη συνεί
δηση των πολιτών όλου του κόσμου.
Σήμερα η ΔΑ αριθμεί περισσότερα απο
1.100.000 μέλη, συνδρομητές και τακτικούς δω
ρητές σε περισσότερες από 150 χώρες και
στο δυναμικό της ανήκουν 6.000 ομάδες εθε
λοντών. Υπάρχουν εθνικά οργανωμένα τμή
ματα σε 45 χώρες, εκ των οποίων τα 23
εκτός Ευρώπης και Β. Αμερικής. Το κέντρο
της οργάνωσης είναι η Διεθνής Γραμματεία
στο Λονδίνο με προσωπικό άνω των 260 ατό
μων, που κατάγονται από 40 και πλέον χώ
ρες. Γενικός γραμματέας της ΔΑ είναι
σήμερα ο κ. Ιαν ϊνίάρτιν.
Η Διεθνής Αμνηστία διευθύνεται από την εννεαμελή Διεθνή Εκτελεστική Επιτροπή. Αποτελ είτα ι από 8 μέλη - εθελοντές, που
εκλέγονται κάθε δύο χρόνια απο τους αντι
προσώπους του παγκόσμιου κινήματος και
ένα μέλος, που εκλέγεται από τη Διεθνή
Γραμματεία.
Η παγκόσμια οργάνωση, ακολουθώντας το
γενικό πλαίσιο αρχών της εργάζεται για:
- την άμεση απελευθέρωση όλων των "κρα
τουμένων συνείδησης", όσων, δηλαδή κρατού
νται για τις πεποιθήσεις ή την καταγωγή
τους και δεν έχουν χρησιμοποιήσει βία.
- την άμεση προσαγωγή σε έντιμη δίκη όλων
των πολιτικών κρατουμένων και αντιτίθεται.
- στα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις για ό
λες τις περιπτώσεις των κρατουμένων.
Βασικός πυρήνας της Διεθνούς Αμνηστίας
είναι η "ομάδα", η οποία συνήθως αποτελείται
από περισσότερους των πέντε εθελοντές.
Κύρια δουλειά της
ομάδας, και τ ’ ουσίαν του ίδιου του κινήμα
τος, είναι η "υιοθεσία" ενός κρατουμένου συ
νείδησης.
Υπεύθυνο για την διεξαγωγή της έρευνας
σχετικά με τον συγκεκριμένο κρατούμενο εί
ναι το Τμήμα Ερευνας, που βρίσκεται στο
Λονδίνο. Εφ’ όσον συλλάξει το απαραίτητο
υλικό και το διασταυρώσει πλήρως, αναθέτει
το φάκελο του κρατουμένου σε μια από τις
ομάδες της Διεθνούς Αμνηστίας.
Αναλόγως με τις οδηγίες, που συνοδεύουν
την κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά, η ομάδα
αναλαμβάνει την αποστολή γραμμάτων στις
αρχές για την απελευθέρωσή του και προ
σπαθεί να δώσει δημοσιότητα ή να διοργανώσει εκδηλώσεις για να ευαισθητοποιήσει
την κοινή γνώμη υπέρ του "υιοθετημένου"
κρατουμένου.
Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η ΔΑ έχει
αναλάβει ή ερευνήσει περισσότερες από
42.000 περιπτώσεις, εκ των οποίων πάνω από
38.000 έχουν κλείσει.
Εκτός από την υιοθεσία υπάρχουν και άλλες
μέθοδοι δράσης της οργάνωσης, όπως οι εκ
στρατείες (κινητοποίηση για μαζικές παραβι
άσεις ή για μεγάλα θέματα, όπως τα

βασανιστήρια ή η κατάργηση της θανατικής
ποινής), οι επείγουσες ενέργειες (επιστολές
που στέλνονται ταχύτα τα σε περιπτώσεις,
που ο κρατούμενος αντιμετωπίζει άμεσα την
απειλή του βασανισμού ή της θανατικής ποι
νής) κ.α.
Η Διεθνής Αμνηστία για να διατηρήσει την
ανεξαρτησία και την αμεροληψία της, βασίζε
ται, κυρίως στις εισφορές και τις δωρεές των
μελών και φίλων της. Δεν χρηματοδοτείται
από κυβερνήσεις ή κόμματα. Για την εξεύρε
ση πόρων, τα μέλη της ΔΑ διοργανώνουν εκ
δηλώσεις σε τοπικό ή και υπερεθνικό επίπεδο,
προβάλλοντας ταυτόχρονα το έργο της ορ
γάνωσης και ευαισθητοποιώντας την κοινή
γνώμη.
Τα κεντρικά γραφεία οργάνωσης βρίσκονται
στην οδό 1 EASTON STREET, LONDON
WC1X8DJ, ενώ το ελληνικό τμήμα της οργά
νωσης βρίσκεται στην οδό Σίνα 30 στην Αθή
να.
ΧΡΟ ΝΗΣ Μ ΙΣΣΙΟ Σ, συγγραφέας. Καταδικά
στηκε σε δεκαοχτώ χρονιά φυλακή για ανα
τροπή του καθεστώτος. Εξέτισε τα έξι
χρόνια της ποινής του από το Νοέμβριο του
67 έως το 74 οπότε δόθηκε γενική αμνηστία.
Πέρασε από τις Φυλακές Αβέρωφ, Κορυδαλ
λού και Κέρκυρας. Γράφει:
Ή ΔΑ είναι μια καταξιωμένη οργάνωση, η
πλέον αξιόπιστη και αντικειμενική με λόγο
πολιτικό και ιδεολογικό, ο οποίος καλύπτει
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμά
των, τις γενοκτονίες, τα εγκλήματα, τα πά
ντα. Η παγκόσμια αυτή οργάνωση έχει
αποδείξει ότι η εξουσία δεν είναι άτρωτη και
ανεξέλεγκτη, αρκεί οι άνθρωποι να ευαισθη
τοποιηθούν. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύ
εις για τη Διεθνή Αμνηστία. Γιατί πρόκειται
για μια πράξη και μια δράση, που σε γεμίζει
με τρυφερότητα, αγάπη, με πλούσια συναι
σθήματα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς
να αφουγκράζεσαι έναν άνθρωπο στην άλλη
άκρη της γης, που βρίσκεται απελπισμένος
στα χέρια της εξουσίας, να μπορείς να τα υτι
στείς συναισθηματικά μαζί του και μέσα από
την καταγγελία της συγκεκριμένης εξουσίας
να τον βοηθήσεις να υπερασπίσει την αξιοπρέπειά του και τη ζωή του. Ταυτόχρονα εί
ναι πολύ σημαντικό γι’ αυτόν τον άνθρωπο,
που βρίσκεται στα χέρια της εξουσίας, να
του περάσεις κάποια στιγμή την πληροφορία
ότι κάποιοι άνθρωποι από την άλλη άκρη της
γης του συμπαραστέκονται και προσπαθούν
να τον σώσουν.
Αυτή η διεθνής, η βαθύτατα ανθρώπινη αλ
ληλεγγύη είναι όχι μόνο η πιο συναρπαστική
ανθρώπινη εμπειρία, όχι μόνο μια συγκεκριμέ
νη ελπίδα για να πάψει επιτέλους αυτή η
βαρβαρότητα πάνω στον πλανήτη μας, αλλά
ταυτόχρονα έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα,
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στα 30 χρόνια ύπαρξης της Διεθνούς Αμνη
στίας, ότι αποτελεί και την πιο αποτελεσμα
τική μέθοδο για την περιστολή της
βαρβαρότητας της εξουσίας και για την υπε
ράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
"Και ολίγα οικολογικά, αλλά άκρως ανησυ
χητικά: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ"
Ο κόσμος ήξερε μέχρι σήμερα τους κοινούς
εγκληματίες ή τους "εγκληματίες πολέμου".
Τώρα γνωρίζει και τους "εγκληματίες του
κλίματος ή του περιβάλλοντος", που είναι εξί
σου κακοποιοί με τους άλλους, είτε ξεσπάσει
ένας αληθινός πόλεμος είτε όχι!
Πρόκειται για τις χώρες εκείνες που αδιαφο
ρούν εγκληματικά για την επιδείνωση των
παγκόσμιων κλιματικών συνθηκών, η οποία
οφ είλεται στη δράση των ανθρώπων, ατομι
κά ή ως οργανωμένα σύνολα. Ιδιαίτερα σήμε
ρα, η ανθρωπότητα κινδυνεύει κυριολεκτικά,
έστω και αν δεν το έχουν συνειδητοποιήσει
όλοι, από την άνοδο της θερμοκρασίας, το
φαινόμενο που έγινε γνωστό ως "φαινόμενο
του θερμοκηπίου" και απειλεί ολόκληρο τον
πλανήτη μας με ανυπολόγιστες συνέπειες!
ΑΦΟΡΜΗ ΚΑ! ΕΥΚΑΙΡΙΑ να ευαισθητοποιηθεί η
διεθνής κοινή γνώμη αποτέλεσε η 2η Παγκό
σμια Διάσκεψη για το Κλίμα, που πραγματο
ποιήθηκε πριν από λίγες μέρες τη Γενεύη
(από τις 29 Οκτωβρίου μέχρι τις 7 Νοεμβρίου)
με οργανωτές το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το
Περιβάλλον (UNEP) και την Παγκόσμια Μετε
ωρολογική Οργάνωση (WMO), στο πλαίσιο
προετοιμασίας για τη μεγάλη διάσκεψη του
ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
(UNCED) που θα γίνει στη Βραζιλία τον Ιούνιο
του 1992.
Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ της Γενεύης έδωσε την ευκαι
ρία:
να εκφραστούν ανάγλυφα οι προβληματι
σμοί που διατυπώνονται σε όλο τον κόσμο,
να φανούν ποιοι πράγματι ενδιαφέρονται
για το περιβάλλον και ποιοι όχι,
να επισημανθούν οι προσπάθειες που κατα
βάλλει ο ΟΗΕ κι άλλες διεθνείς οργανώσεις
για να σωθεί η γη - και ποιοι καταστρέψουν
με μανία τα πάντα, αδιαφορώντας για το αύ
ριο.
ΕΚΕΙ φάνηκε ότι η Ευρώπη δείχνει περισσό
τερη ευαισθησία απ’ ό,τι άλλες περιοχές της
γης, αλλά μια ξαφνική παρέμβαση του βασι
λιά Χουσεϊν της Ιορδανίας "έκλεψε την παρά
σταση". Ο ιορδανός μονάρχης συνέδεσε το
ενδιαφέρον για το κλίμα της γης με το ενδε
χόμενο έκρηξης ενός πολέμου στον Κόλπο
και τάραξε τις κοιμισμένες συνειδήσεις.
ΤΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ την κλιματική ισορροπία της
γης και τις μπορεί μα εμποδίσει το φαινόμενο
του θερμοκηπίου; Οι ειδικοί πιστέυουν ότι υ
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πάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην αποψίλω
ση των τροπικών δασών και στην αύξηση
της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, η
οποία προκαλεί και τη μεταστροφή του κλί
ματος της υφηλίου.
ΠΕΡΙΠΟΥ πέντε εκατομμύρια εκτάρια δασών
κόβονταν κάθε χρόνο στη Λατινική Αμερική,
από το 1970 μέχρι το 1985, σύμφωνα με τα
στατιστικά στοιχεία, των Ηνωμένων Εθνών.
Από τό τε η καταστροφή έχει αυξηθεί ετησίως σε έξι ή επτά εκατομμύρια εκτάρια. Σύμ
φωνα με άλλα στοιχεία σε περισσότερα από
δέκα εκατομμύρια εκτάρια το χρόνο.
ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ξυλείας καθώς και οι κτηνοτρόφοι ψάχνουν συνεχώς για νέες περιοχές, από
την καταστροφή των οποίων κερδίζουν τερά
στια ποσά. Μεγάλα τμήματα δασών έχουν
καλλιεργηθεί η χρησιμοποιούνται για βοσκο
τόπια. Ωστόσο, συχνά αποδεικνύονται ακα
τάλληλα γι’ αυτή τη χρήση γεωργικής
εκμετάλλευσης και η αποδοτικότητα του ε
δάφους μειώνεται μέσα σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα.
ΜΟΛΙΣ πριν από ένα μήνα αποδείχηκε και ε
πιστημονικά ότι το δάσος του Αμαζόνιου λει
τουργεί σαν ένα τεράστιο φίλτρο του
διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνε
ται στην ατμόσφαιρα και παίζει μαζί με του ς
ωκεανούς το ρόλο του φυσικού εργαλείου
για τη ρύθμιση του φαινομένου του θερμοκη
πίου.
ΦΑΙΝΕΤΑΙ, δηλαδή, ότι το δάσος του Αμαζόνι
ου μπορεί να απορροφήσει πολύ περισσότερο
διοξείδιο του άνθρακα από όσο απελευθερώ
νεται στην ατμόσφαιρα. Στην πραγματικότη
τα, η Αμαζονία, για την οποία έχουν γίνει
τόσες και τόσες κινητοποιήσεις, ελέγχει το
φαινόμενο του θερμοκηπίου, απορροφώντας
τη ρύπανση που δημιουργεί σ ολόκληρο τον
κόσμο!
Ενας λόγος παραπάνω, λοιπόν, να προστα
τευ τεί το δάσος του Αμαζόνιου και όλα τα
δάση της γης, τα οποία καταστρέφοντια με
ρυθμό 16-20 εκατομμυρίων εκταρίων το χρό
νο!
ΜΑΖΙ με την προστασία των δασών, όμως,
ιδιαίτερα οι χώρες του Τρίτου Κόσμου χρει
άζονται οικονομική βοήθεια και προχωρημένη
τεχνολογία, ώστε να προχωρήσουν σε καλύ
τερη καύση των φυσικών τους καυσίμων ή
στην ανάπτυξη και αξιοποίηση εναλλακτικών
πηγών ενέργεια που μολύνουν και ρυπαίνουν
λιγότερο.
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, όμως, με τους εγκληματίες του
κλίματος και του περιβάλλοντος; Οι ΗΠΑ, σύμ
φωνα με τις ίδιες τις κυβερνητικές προβλέ
ψεις, τείνουν να αυξήσουν τις εκπομπές του
διοξειδίου του άνθρακα κατά 15% μέχρι το
2.000. Οσο για την Ιαπωνία, που κατέβασε κι
ένα φιλόδοξο σχέδιο με τίτλ ο "Νέα Γη 21", που
θα "αφιερώσει τα επόμενα 100 χρόνια στην

αποκατάσταση του πλανήτη", οι υποσχέσεις
της για πάγωμα των εκπομπών του διοξειδί
ου στη βάση του "κατά κεφαλήν" αποδείχνο
νται σκέτη απάτη. Γιατί, αφού τα 123
εκατομμύρια των Γαιπωνέζων θα αυξάνονται
κατά 6% μέχρι το 2.000, δεν θα πρόκειται ου
σιαστικά για κανένα πάγωμα...
ΦΑΙΝΕΤΑΙ, λοιπόν, ότι δεν αρκούν οι εκκλή
σεις των επιστημόνων, όπως αυτή που διατύ
πωσαν στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα,
για τον περιορισμό των εκπομπών του διοξει
δίου του άνθρακα κατά 20% μέχρι το 2005.
Χρειάζεται και κάποια δράση για να αναγκα
στούν οι 21 χώρες της "λέσχης του άνθρακα"
(οι 12 της ΕΟΚ και 9 άλλες βιομηχανικές χώ
ρες) να συμμορφωθούν. Θα υπάρξει όμως;
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
' Μακάριοι οι με την συνεί
δησή τους συμφιλιωμένοι.
Μακάριοι οι έχοντες ύπνο
δικαίου, τόσο εν ζωή, όσο
και κατά την αναχώρησή
τους προς τον Θεόν.
, Αυτός ήταν ο Εμμανουήλ
; Βασιλάκης όπου καθόλον
τον μακραιώνα βίο του,
δεν ένιωσε το σκληρό νυ
στέρι της συνειδήσεώς
του να τον πίπτει, καθότι ήταν δίκαιος και ει
λικρινής στους συνανθρώπους του.
Ηταν ένας "Ντόμπρο Κριστιάν" ως θα έλεγαν
οι Λατίνοι.
Ο Ε.Β. γεννήθηκε στις Μέλαμπες το 1898 και
από επτά ετών ήταν δίπλα στον πατέρα
του, στο εμπορικό του κατάστημα στην Αγία
Γαλήνη και ήταν τόσο αφοσιωμένος που μό
λις μπήκε στα δεκάξι του, ο πατέρας του τον
έστειλε στο υποκατάστημά του στον Κόκκινο
Πύργο.
Το 1919 κατετάγη στη Χωροφυλακή και λόγω
ήθους του, απεστάλη στην τό τε απελευθερωθείσα Σμύρνη, αλλά λόγω του ότι εν των
μεταξύ άρχισαν δράση οι τρομεροί Τσέτες
τον απέσαπσαν στη δύναμη του Τουρκοφά
γου ανθιπομοίραχου τότε, Αναστασίου Χομπίτη, όπου ως μου έλεγε προ ετών
απόστρατος πλέον ο Στρατηγός τον ενεθυμείτο λόγω της ψυχραιμίας του και του ανε
πανάληπτου ήθους του.
Οταν το 1923 απελύθησαν όλοι οι έφεδροι,
βρέθηκαν και τα τρία αδέφλια Μιχαήλ, Δημο
σθένης και Εμμανουήλ στην Αγία Γαλήνη, ό
που ο μεν πρώτος ανεχώρησε δια την
Αιθιοπία, ο δε Δήμος και Μανώλης άνοιξαν δι
κό τους εμπορικό κατάστημα με μοναδικό κε
φάλαιο την εντιμότητά τους, όπου ο
πατέρας τους μαζί με την ευχή του, τους χά

ρισε ως πελάτες όλους εκείνους που του
χρωστούσαν και αδυνατούσαν να τον εξωφλήσουν.
Αμέσως ο Δημοσθένης που κρατούσε τα βι
βλία, διευθέτησε τους λογαριασμούς με τους
οφειλέτες, διόρισε ανταποκριτή στον Πειραιά
και κάθε πρωί είχαν τηλεγράφημα, γεγονός
πρωτοφανές, για την τό τε ήρεμη εμπορική
ζωή της Αγίας Γαλήνης, για τις τιμές του λα
διού και των άλλων εμπορευμάτων,
Οσοι εκ των παλαιών εμπόρων εκσυγχρονίσθηκαν, ανεπτύχθησαν ομοίως και μαζί μ’ αυ
τούς ανεπτύχθηκε εμπορικώς και η Αγία
Γαλήνη, ώστε από το τελευταίο Τελωνείο
της Κρήτης προήχθη σε πρώτο της Νοτίου
Κρήτης, όχι μόνο στις εξαγωγές λαδιού και
χαρουπιού, αλλά και στις εισαγωγές: ξυλεία
πό την Τεργέστη, στάρια από τη Ρουμανία,
κεραμίδια από τον Πειραιά, υφάσματα από
την Αθήνα.
Εκείνο όμως που δεν έκαναν οι άλλοι έμπο
ροι σ’ όλη τη Κρήτη, ήταν η πρωτοτυπία του
Μανώλη Βασιλάκη να χαρίζει εκατό περίπου
δράμια λαδιού στον πελάτη, τόσο στην πα
ραλαβή, όσο και κατά το ζύγισμα των ασκιών.
Το γεγονός διεδόθη σ’ όλα τα χωριά, τόσο
στους αγρότες όσο και στους Κυρατζήδες
και έτρεχαν σαν μελλίσι στους Βασιλάκηδες.
Από τον Γέργερη μέχρι το Βυζάρι, όλη η Αμπαδιά και ο μισός Αη-Βασίλης.
Ετσι ο εμπορικός οίκος των Αδελφών Βασιλάκη, συνεπικουρούντος και του επανακάμψαντος, το 1930 εκ της Αιθιοπίας πρωτότοκου
αδελφού Μιχάλη, κατετάγη μεταξύ των πρώ
των δέκα εμπορικών οίκων της Κρήτης.
Βάσκανος μοίρα η περίοδος της κατοχής, ό
που εκτός των άλλων αντιεμπορικών, δια
τους κανονικούς εμπόρους, συνθηκών, οι Γερμανοί λόγω των δεσμών των Αδελφών Βασιλάκη με τον Πετρακογιώργη της μεσαράς,
τον Παπαδογιάννη της Αμπαδιάς, τους επίταξαν προληπτικώς (διάβαζε: ληστρικώς) δέκα
εννέα χιλιάδες οκάδες ελαίου, αλλά παρά
ταύτα δεν έπαψαν να βοηθούν με τρόφιμα
όλες τις πέριξ ομάδες των ανταρτών.
Αλλά ο αποδημήσας, εκτός της πρωτοτυπί
ας του στις εμπορικές του σχέσεις, ήταν και
πρωτοπόρος ως κτηματίας ελαιοδένδρων.
Πρώτος εισήγαγε το κλάδεμα των ελαιοδένδρων και πρώτος στην λίπανση αυτών, πλη
ρώνοντας και τα λιπάσματα και τα
ημερομίσθια για την όλη καλλιέργεια των ελαιοδένδρων, που τα ήθελε περιποιημένα ως
"βασιλικούς στη γλάστρα".
Το γεγονός εσχολιάζετο ειρωνικούς τον πρώ
το καιρό στα καφενεία και όταν τον ενημερώσα ότι όπως λένε: "όποιος έχει πολύ
πιπέρι, βάζει και στα λάχανα", μου είπε χαμο
γελαστός ένα ποίημα που θυμόταν από το
δημοτικό σχολείο της εποχής του:
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"Ευλογημένο νάνοι εληά το χώμα
που σε τρέφ ει
κι ευλογημένο το νερό που
πίνεις απ’ τα νέφη
Κι ευλογημένος τρ εις φορές
αυτός που σ’ έχ ει σ τείλει
για το λυχνάρι του φτωχού για
τ ’ αγιού το καντήλι".
Το 1928 προτάσει του πατέρα του και του α
δελφού του Δημοσθένη παντρεύτηκε την
-16έτιδα τότε, Αναστασία του Μπεργαδή, κόρη
με εξαίρετο ήθος και έζησαν με πολύ αγάπη
και στοργή 62 και μισό χρόνια. Μαζί απέκτη
σαν δύο αγόρια, εις τα οποία προεξετάθη η
αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους για την
ηθική ανατροφή αυτών, που πράγματι υπήρξε
επιτυχής καθότι και οι δύο βγήκαν εξαίρετοι.
Ετσι ο μεν πρώτος Μιχαλάκης, κατέκτησε
την συμπάθεια και την εκτίμηση, ως χρηματι
στής και Δ/ντής Γραφείου Ταξιδίων, όλης της
πολυπληθούς Ελληνικής Παροικίας της Νέας
Υόρκης, ο δε μικρότερος Γιάννης, όχι μόνο
της Παροικίας των Κρητών της Αθήνας, αλλά
και των συναδέλφων του στη ΔΕΗ, που εργά
στηκε 30 ολόκληρα χρόνια και άφησε όνομα
για την θετικότητά του και τη καλοσύνη του.
Ας είναι ελαφρό το χώμα της αγαπημένης
σου Αγίας Γαλήνης, που σε σκεπάζει, Αγαπη
τ έ Μανώλη και η ωραία σου ανάμνηση, ας εί
ναι παρηγοριά στη περίλυπη συζυγό σου και
στους αγαπητούς γιούς σου, που τόσο αγωνιούσαν και συμπαραστάθηκαν στην μητέρα
τους, για να σου επιμηκύνουν τη ζωή, όσο γί
νεται ανώδυνα, τα τελευταία σου επτά χρό
νια.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
Μιχάλης
Βεργαδής-Μπεργαδής

ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΣΘ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΣΑ
ΗΡΩΙΔΑ
και
ΜΑΝΑ
Ετσι ήταν η Ολγα
Δημοσθένους Βασιλάκη.,
Η μεταστάσα εγενήθη το 1903 από
την συνένωση δύο
αρχοντικών οικογενιεών της Μ έσα-----------------------------------ράς του ιατρού και δημάρχου του Τυμπακίου
Δημητρίου Φραγκούλη και της Ευαγγελίας
Κονιωτάκη.
Πρωτότοκος κόρη πολυμελούς οικογένειας,
έλαβε παρά των γονέων της την παραδοσι
ακή αγωγή τους την προσήνεια, την ευγένεια
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και εκείνη την μετριοφροσύνη που συνοδεύ
εται με την απόλυτη αξιοπρέπεια.
Ηταν περιώνυμη νύμφη και μόνο δια τον Δη
μοσθένη Βασιλάκη συγκατένευσε καθό ενυμφεύετο τον μοναδικό και ανεπανάληπτο
άνδρα της Κρήτης, εις την λεβεντιά, οξύνοια
και εμπορική δραστηριότητα.
Εις την νέαν της ζωή προικισμένη όπως ή
ταν με τόσα προσόντα κατέκτησε αμέσως
την αγάπη και την εκτίμηση όλης της Αγίας
Γαλήνης ως και και την λατρεία του αλησμό
νητου Δημοσθένη που με τα προσόντα του,
της προσέφερε τόση ευτυχία που θα την ζή
λευε κι αυτή ακόμη η Ρεβέκα της Γραφής.
Η ευτυχία τους ξεχείλιζε ανά διετία από πα
λίρροιες ευδαιμονίας: Η Ελένη, ο Γιάννης, η
Ευαγγελία, η Αλκμήνη και ο Μίμης, και οι πα
λίρροιες της χαράς που θα συνεχιζόταν αλ
λά...
Ποιά βάσκανος μοίρα; Ποιές και πόσες φθονε
ρές κακούργιες μάγισσες συνομότισαν όλες
μαζί για να σβήσουν το πιο λαμπρό άστρο
της και μάλιστα με τρόπο τραγικό και επι
πλέον μακρυά της;
Ηταν 14 Δεκεμβρίου του 1939 όταν ο Αυγερι
νός και ο Αποσπερίτης της, εχάθη δια πα
ντός. Ο ουρανός σκοτείνιασε η Μεσαρά, η
Αμπαδιά και ο Αη Βασίλης συνεκλονίσθησαν
όταν έφερε ο ταχυδρόμος το τηλεγράφημα
από την Αθήνα. Πνιγμένη στο πόνο, πνιγμένη
στα ερωτηματικά. Γιατί; Γιατί αναίτια και α
νεξιχνίαστα έγινε αυτό; Πνιγμένη στην οδύνη
της τρυγιρισμένη από τα παιδιά της που την
κυττούσαν με μάτια διάπλατα, προς χάριν
τους έκανε τον πόνο της βουβό κι ας ήξερε
ότι ο βουβός πόνος είναι οδυνηρότερος, εξελίσετε σε όστρακο που κολάει στην ψυχή και
δεν ξανά βγαίνει παρά μόνο μαζί της.
Ετσι η αρχόντισα έγινε συνάμα και ηρωϊδα.
Ηλθαν και τα δύσεχτα χρόνια της κατοχής,
κατατροφικά για την εμπορική σκάλα της Α
γίας Γαλήνης.
Ομως μόρφωσε, προίκισε και αποκατάστησε
τις κόρες της με τους πλέον αξιόλογους γα
μπρούς, τα δε αγόρια προικισμένα με την
σφραγίδα δωρεάς του πατέρα τους, ο μεν Γι
άννης εγένετο ένας εκ των πλέον κορυφαί
ων
και
εντιμοτέρων
δικηγόρων
του
Ηρακλείου, ο δε Μίμης βοηθούμενος από τον
τό τε νεαρόν δικηγόρο Γιάννη, εξελίχθη και
έφθασε να είναι ο καλύτερος νευροχειρούργος της Βορείου Ελλάδος εις την Θεσσαλονί
κηΗ 50ετής χηρεία της είχε υπερκερασθεί και
παρά την λατρεία και τον σεβασμό, τόσο
των παιδιών της, όσο και των εγγονιών της
που την περιεβάλον, οι αμαμνήσεις για τον
αετό της ήτο το συμπλήρωμα της καθημερι
νής ζωής της.
Το φετινό Μέγα Σάββατο την βρήκε κλινήρη,
ψάλουσα με βαθιά πίστη επίκαιρα εκκλησια

στικά τροπάριά μέχρι των ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, όπου ανοίγουν οι παραδείσιες πύ
λες και η ψυχή της έφυγε προς αυτές και
προς συνάντηση του αετού της, όπου την α
νέμενε, για να εισέλθουν μαζί εκεί όπου "ου
λύπη πλέον ου στεναγμός, αλλά αγαλλίασις
ατελείωτος".
Η σορός της, μεταφέρθηκε εξ αθηνών, στην
Αγία Γαλήνη και ετέθη στο πλευρό του συζύ
γου της την Τρίτη του Πάσχα υπό την συνο
δεία όλων κατοίκων της Αγίας Γαλήνης και
των γύρω χωριών, όπου προσήλθαν μετά
των ιερέων των δια την νεκρόσιμον ακολου
θίαν.
Ας είναι ελαφρό το χώρα που την σκεπάζει,
η δε μνήμη της αιώνια, για να παραδειγματί
ζει όσους κτυπιούνται αναίτια και ανηλέητα
στην παρούσα ζωή.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟ Υ Η ΜΝΗΜΗ
MIX. ΜΠΕΡΓΔΗΣ

ΣΤΗΝ ΤΑΣΟΥΛΑ

Θα σε θυμόμαστε όλοι με αγάπη.
Θα δίνομε το κουράγιο στην μάνα σου, που
δεν ήθελες να μάθη την αρρώστεια σου και
να την πικράνης.,
Μας εκφράζουν και θα μας εκφράζουν πάντα
οι στίχοι του ποιητή
Σαν όπως τα τρεχούμενα μοιράζομε νερά
και τα σπάρτα ποτίζομε καθείς με την αρά
δα, έτσι την μοιραζόμαστε και θλίψη και χαρά
για βρέχει σ’ όλο το χωριό για σόλο είναι λι
ακάδα.
Εμείς όλοι οι Αγιογαληνιώτες, που μετέχομε
στην χαρά του άλλου για να του την κάνωμε
μεγαλύτερη.
Συμμετέχομε στην θλίψη και τον πόνο αυτής
της οικογένειας και της συντετριμένης μά
νας, που της στέρεψε το δάκρυ, για να μετρι
άσουμε την οδύνη.
Ο πανδαμάτορας χρόνος ας επουλώσει τις
πληγές.
Αιώνια της η μνήμη
Φάνης Μαυρογιώργης
Αγία Γαλήνη

Αγ. Γαλήνη 25/1/91
Αγαπημένη μας Τοσού
λα
Αν μπορούσες να δης γύ
ρω σου,θα έβλεπες την
συγκίνηση και τον βαρύ
πόνο όλων μας.
Θα μπορούσες να δης, _. _
τον πόνο και την οδύνητης χαροκαμένης μάνας σου, που πριν 2 χρό
νια έχασε τον άντρα της και τώρα την
μονάκρηβη κόρη της.
Δεν μπορείς να τα δης, γιατί αναπαύεσαι γα
λήνια στο κρεβάτι της αιωνιότητας.
Είναι σκληρό τα παιδιά να χάνουν τους γο
νείς.
Μα είναι συνταρακτικό, εξουθενωτικό οι γο
νείς να θάβουν τα παιδία.
Αντικείται στον φυσικό νόμο της ζωής.
Ερχόμαστε από μια άβυσο και καταλήγομε σε
μια άβυσο.Το μεταξύ των φωτεινό διάστημα
το λέμε ζωή.
Μα η δική σου, το δικό σου πέρασμα, η μοίρα
το θέλησενα είναι σύντομο. Ησουν δεν ήσουν
30 χρόνων.
Αφησες νωρίς την εγκόσμια ζωή για να περάσης στην ουράνια βασιλεία
Και να ξέρεις, ότι εκεί κάποια καλή θέση θάχης,γιατί εδώ ήσουν πάντα με το χαμόγελο.
Και η ψυχή σου ήταν αγνή και αθώα σαν του
μικρού σου παιδιού, που αφήνεις πίσω σου,
για να συνεχίσητο δικό σου μονοπάτι της ζω
ής και της ελπίδας.
Ετρεφες όνειρα, να γίνεις καλά και να βγά
ζεις το αγγελούδι σου βόλτα στο λιμάνι.
Δυστυχώς όμως. Της τύχης το γραμμένο.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

Από το Ντύσελντορφ της Γερμανίας η Αιμι
λία Λαζαρίδου έστειλε για τις στήλες του Πε
ριοδικού "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" αυτά που έγραψε ο
Μανώλης I. Φιλιππάκης για το Δάσκαλο της
Κρητικής μουσικής ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΝΤΑΚΗ που έ
φυγε ξαφνικά από τη ζωή.
Ας διαβάσουμε τι έγραψε ο Μανώλης Φιλιππάκης.
ΣΤΟΥ ΜΕΡΑΚΛΗ ΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ
Η ΚΡΗΤΗ ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ
Κ Ω Σ ΤΑ ΜΟΥΝΤΑΚΗ είμαι μικρός εγώ νά σε υ
μνήσω,
γι’ αυτό συγνώμη σου ζητώ πρωτού να ξεκι
νήσω.
Δεν ψάχνω λέξεις όμορφες στους στίχους
μου να βάλω,
να γράψω για το έργο σου ΔΑΣΚΑΛΕ το με
γάλο.
Δυο λόγια πρέπει να ειπωθούν ΜΟΥΝΤΑΚΗ
εδώ στα ξένα,
γιατί και εμάς εγλέντιζες ζαμάνια περασμέ
να.
Εσύ ’σαι αυτός που εγλέντιζες τον Κρητικό
στα ξένα,
με τα πολλά τραγούδια σου που ήταν διαλεμένα.
Εσύ πολλά επρόσφερες στην Κρητικιά μας
φλέβα,
μα εμείς θα το τιμήσουμε το έργο σου το μέγα.
Στη λύρα θα το τιμήσουμε το έργο σου το
μέγα.
Στη λύρα ήσουν άρχοντας και στη φωνή αη
δόνι,
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δάσκαλος και ερμηνευτής στο κρητικό στιμόνι.
Εσύ 'σαι αυτός που σκόρπιζες σε τούτο τον
πλανήτη,
την εδική σου ποίηση κι εδόξαζες την Κρήτη,
Σε κάθε κρητική καρδιά έχτιζες ένα σπίτι,
και τώρα μέσα κάθεσαι α ϊτέ του Ψηλορείτη.
Στης λύρας σου το γύρισμα και οι νεκροί
σκιρτούσαν,
και μέσα από τον τάφο τους ΜΟΥΝΤΑΚΗ σε
ζητούσαν.
Μέσα στα έγκατα της γης εμπήκε το κορμί
σου,
μα η μορφή σου είναι εδώ μαζί με τη φωνή
σου.
ΔΑΣΚΑΛΕ όποιον μερακλή και Κρητικό αντα
μώσεις,
να μην ξεχνάς απ’ όλους μας χαιρετισμούς
να δώσεις.
Θεέ μου που είσαι δίκαιος να δαφνοστεφανώσεις,
τον Κρητικό μας ποιητή και σύ να δικαιώσεις
Στου μερακλή το φέρετρο η Κρήτη γονατίζει,
και ασπόζεται το τέκνο της που δεν ξαναγυρίζει.
Η πλάκα που εσκέπασε ΜΟΥΝΤΑΚΗ το κορμί
σου,
εύχομαι να’ ναι ανάλαφρη όπως και η φωνή
σου/
Μανόλης I. Φιλιππάκης
άνγκερ στράσσε 47
4000 Ντύσσελντορφ 1
Τηλ. 0211-7336296
ΑΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΦΟΡΑ
Για πάντα μαυροφορέθηκες Κρήτη λεβεντογέννα
μήπως ξανά επατήσανε τα αιματοβαμένα,
τα χώματα σου οι εχθροί κι εμείς δεν το κατέμε,
ή μήπως κάτι προμηνάς γι’ αυτά που θα συμ
βούνε;
Αν τρέχει τέτο ια συμφορά πες μας ν’ αρμα
τωθούμε,
να πιάσουμε τα διάσελα πρωτού χαράξει η
μέρα!
Παιδιά μου μη ξαφνιάζεστε αφήστε τ ’ άρματα
σας,
για ένα γιό μου θα σας πώ που άλλαξε λημέ
ρι
και σήμερα πρωί-πρωί μου φέρανε χαμπέρι.
Αφού ’ναι γιός σου μάνα μας σε μας είν’ α
δελφός μας.
κι ότι ορίζεις κάνουμε κι ότι μας πεις θα πού
με.
Πηγαίνετε φω νάξετε όλους τους μερακλίδες
να έρθουν οι λυράριδες, λαούτα, βιολιτζίδες,
ν’ αρχίσουνε να παίζουνε και στο χορό να
μπείτε
να κατεβώ σιγά-σιγά και εγώ να ’ρθω στη πί
στα,
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για να σας πως ποιος έφυγε κι εντύθηκε στα
μαύρα.
Κάμαν τση Κρήτης τα παιδιά όπως αυτή ορί
ζει
μα ο μεγάλος ΔΑΣΚΑΛΟΣ της Κρήτης το δο
ξάρι,
δεν έρχεται, δεν φαίνεται σ’ αυτό το συναξά
ρι,
κι άλλος λυράρης δίσταζε τη θέση σου να
πάρη.
Σ’ αυτή την δύσκολη στιγμή που ήταν λυπη
μένη
η Κρήτη εμφανίζεται στα μαύρα τυλιγμένη,
κι είπε παιδιά μου εμάθατε τώρα τ ι μου συμ
βαίνει;
και με θωρείτε σκεφτική και μαυροφορεμένη.
Και τό τε σύρανε φωνή:
Ναι μάνα Κρήτη εμάθαμε, ο ΚΩΣΤΑΣ ο ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
δεν έρχεται επόθ...
Παιδιά μου, να μη κλάψετε τραγούδια να του
πούμε,
και τ ’ όνομα του πάντοτε ψηλά θα το κρα
τούμε
Ετσι κι αυτός τραγούδαγε στα πέρατα τους
κόσμους,
κι ένα φορτίο εσήκωνε εξηνταπέντε χρόνους.
Πιάστε τση λύρες, τα βιολιά, λαούτα και δο
ξάρι,
φόρος τιμής στο ΔΑΣΚΑΛΟ που μπήκενε
στον Αδη,
να το αποφανήσουμε και τούτο το παιδί μας,
και άλλος να μπει στη θέση του να πάρει την
ευχή μας.
Μανόλης I. Φιλιππίδης
Δάνγκερ στράσσε 47
4000 Ντύσσελντορφ 1
Τηλ. 0211-7336296

I_____________________ Στη φωτογραφία διακρίνουμε από αριστερά
δεύτερο τον Μιχάλη Νικ. βεργαδή και δίπλα
του τρίτο το Μανώλη Σπυριδάκη. Επάνω
στην εξέδρα διακρι’νουμε δεύτερο από αρι
στερά τον Μύρο Εμμ. Παπαδογιάννη και ο λυρατζής δεν είναι άλλος από τον Κώστα
Μουντάκη.
Η φωτογραφία είναι βγαλμένη το 1966 στο
Μανχάϊμ της Δυτ. Γερμανίας.

I

Δεύτερη φωτογραφία βγαλμένη στις Μέλαμπες στις 6-8-1962 με το συγκρότημα Κώστας
Μουντάκης λύρα και Μανιαδάκης Λαούτο. Οι
άλλοι της παρέας; Από αριστερά ο Γιώργος
Αβρ. Αυγουστάκης ανηφορίζοντας... το βλέμ
μα μας είναι ο Νίκος Μιχ. Χριστοφοράκης, ο
Χρηστός Εμμ. Μηναδάκης και στην κορφή ο
Μύρος Εμμ. Παπαδογιάννης που είναι και οι
δύο φωτογραφίες δικές του.

Σ υνα π α ντήμ α τα στην Κρήτη
(Επιμ. Σπύρου Κουκίδη)
[Κ είμ εν ο ενός νεαρού Γερμανού, που δημο
σ ιεύ τη κε στη Suddeutsche Z e itu n g της
4ης Ιουνίου 1991]
Γέρνουμε τις δύο πρώτες μέρες κάνοντας
μπάνιο και τεμπελιάζοντας.
Προσπαθούμε να εγκλιματιστούμε. Την τρίτη
μέρα αποφασίζουμε να κάνουμε μια ημερήσια
εκδρομή με τα πόδια στην ορεινή ενδοχώρα.
Το απογευματάκι φθάνουμε στη Γδόχια, ένα
μικρό ορεινό χωριό, όπου δεν φαίνεται να κα
τοικούν πάνω από 120 άνθρωποι. Καθόμαστε
πρώτα σε μια πηγή και σβήνουμε τη δίψα
μας. Μια ηλικιωμένη γυναίκα περνά και μας
χαιρετά πρόσχαρα. Λίγο αργότερα ακούμε να
μας φωνάζει κάποιος. Μοιάζει με τους τρε
λούς του χωριού στα βιβλία του Καζαντζάκη.
Μας κουβαλά μαζί του στο καφενείο. Ενας μι
κρός χώρος, που θυμίζει περισσότερο καθιστι
κό δωμάτιο παρά κέντρο.
Ξένοι σίγουρα σπάνια φθάνουν μέχρι εδώ.
Τρεις ή τέσσερις άνδρες - συνταξιούχοι μάλ
λον - κάθονται και καπνίζουν. Καθώς μπαίνου
με, ανοίγουν έκπληκτοι τα μάτια τους μας
μετρούν με το βλέμμα τους. Αφού συνήθισαν
την παρουσία μας, με ρωτάει ο ένας αν οι
τρεις κοπέλλες που με συνοδεύουν ...να, αν
είναι... δεν ξέρει πως να ρωτήσει και σταματά
αμήχανος. Τον καθησυχάζω γρήγορα. Οχι, μό
νο η μια μου ανήκει. Γυναίκες που κυκλοφο
ρούν μόνες τους χωρίς άντρα είναι εδώ
ακόμα κάτι ασυνήθιστο. Αφού επί μια ώρα τα
ήπιαμε κουβαν'ΐιάζοντας σπαστά, ετοιμαζό
μαστε να συνεχίσουμε το δρόμο μας, μολονό
τι ο ασυνήθιστος οικοδεσπότης μας δεν
παύει να μας δείχνει ένα μάτσο χαρτονομί
σματα που έχει σκοπό να χαλάσει κενρώντας
μας.
Αγκαλιαζόμαστε
για
τον

αποχαιρετισμό και υποσχόμαστε να ξαναπεράσουμε κάποτε από το χωριό. Δεν είναι ν’
απορεί κανείς που οι Ελληνες έχουν μια μόνη
λέξη για τον άγνωστο από άλλο μέρος και
για τον επισκέπτη που γίνεται δεκτός με χα
ρά: "Ξένος".
Με το σχολικό
Με τα πολλά καταφέρνουμε να ξεκινήσουμε
πάλι. Στην άκρη του χωριού περνάμε μπρο
στά από μαι τσιμεντένια στήλη. Μοιάζει με
τα μνημεία πεσόντων που συναντάς και στη
Γερμανία. Οι άλλοι θέλουν να συνεχίσουν, ό
μως εγώ προσπαθώ να καταλάβω τ ι σημαίνει
η επιγραφή. Διακρίνω τα ονόματα 15 Ελλή
νων από τρεις ή τέσσερις οικογένειες, την
ονομασία ενός γερμανικού συντάγματος και
μια ημερομηνία της δεκαετίας του 40. Τώρα
καταλαβαίνω: Οι άνθρωποι που πριν λίγο με
κέρναγαν έζησαν, όταν ήταν παιδιά, τη μέρα
που Γερμανοί στρατιώ τες σκότωσαν μονομι
άς όλους τους άνδρες από κάμποσες οικογέ
νειες του χωριού. Οση ώρα βαδίζουμε ακόμα
η ιδέα αυτή δεν μου βγαίνει από το μυαλό.
Αναρωτιέμαι πως θα είχα συμπεριφερθεί εγώ
στη θέση τους. Ομως εγώ δεν είμαι από τη
Γδόχια, δεν είμαι Ελληνας και έχω στη γλώσ
σα μου δυο λέξεις για το "ξένος".
Το άλλο πρωί αφήνουμε τα Χανιά και πηγαί
νουμε με το λεωφορείο της γραμμής στο καστέλλι, που βρίσκεται στη βορειοδυτική
πλευρά του νησιού. Εκεί είμαστε αναγκασμέ
νοι ν’ αλλάξουεμ λεωφορείο, για τί στο μέρος
που θέλουμε να πάμε - μια μικρή ορεινή φω
λιά με τ ’ όνομα Κάμπος - πηγαίνει μόνο σχο
λικό λεωφορείο. Μέχρι να τελειώσει το
σχολείο, περιμένουμε στο καφενείο του σταθ
μού των λεωφορείων, όπου - όπως τόσο συ
χνά - πιάνουμε κουβέντα με τους ντόπιους,
που με χαρά μας βάζουν στη συζήτηση. Τελι
κά φθάνει το λεωφορείο, ένα παμπάλαιο όχη
μα με 20 θέσεις, που υπόσχεται μια
περιπετειώδη διαδρομή. Η Αντρέα κι εγώ εί
μαστε οι μοναδικοί τουρίστες. Εκτός από τα
χολιαρόπαιδα ταξιδεύουν μαζί μας μόνο κά
τι ηλικιωμένοι άνθρωποι, που είχαν έρθει
στην πόλη για ψώνια και τώρα στοιβάζουν
σακιά με πατάτες, τσιμέντο και κλούβες για
κοτόπουλα πάνω στα σακίδιά μας. Στο λε
ωφορείο δεν μας απευθύνει κανείς το λόγο,
κλεφτές ματιές και χαχανητά των παδιών
φανερώνουν γενική αμηχανία. Οι τουρίστες
είναι στα μάτια τους άνθρωποι που κάνουν
διακοπές στην πλαζ. Εμείς που αναζητώντας
το αυθεντικό και άφθαρτο επισκεπτόμαστε
την ενδοχώρα, για να γνωρίσουμε τους αν
θρώπους της, είμαστε σίγουρα η εξαίρεση.
Και η αλήθεια είναι πως οι ίδιοι νοιώθουμε κά
ποια αναστολή, για τί με τη φράση "Πήγαμε
εκεί, όπου δεν είχε πάει κανείς" αρχίζει η
φθορά του αυθεντικού που τόσο αποζητούμε.
Ξέρω όμως ότι στον Κάμπο με τα 20 σπίτια
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Επιτέλους αφού περιμένα επί ώρες επιστρέ
του υπάρχει ήδη μια ταβέρνα που προσφέρει
και δωμάτια για διανυκτέρευση. Αυτό ησυχά φει η γυναίκα του Λευτέρη, η Μαρία, από το
μάζεμα της ελιάς. Αμέσως μας δίνει ένα δωζει τη συνείδησή μου.
Εν τω μεταξύ το λεωφορείο έχει αδειάσει ματιάκι. Χαιρόμαστε που δεν είμαστε ανα
σιγά-σιγά σαν ένα τρύπιο βαρέλι από επιβά γκασμένοι να διανυκτερεύσουμε έξω, γιατί σε
τες. Μέχρι τον Κάμπο θέλουμε νά πάμε σήμε τέτοιο υψόμετρο οι νύχτες είναι αρκετά κρύ
ρα μόνο εμείς και ένας γέρος. Το χωριό ες. Το βράδυ ο Λευτέρης και η γυναίκα τους
περιβάλλεται από απότομες, καταπράσινες μας περιποιούνται βασιλικά. Τρώμε σουβλάκια
χαράδρες, τα σπίτια μοιράζονται στα αριστε στα κάρβουνα και φρέσκα κρεμμυδάκια. Ο
ρά και δεξιά του δρόμου, σε μια πλαγιά φυτε Λευτέρης μας διηγείται για τη δουλειά του,
μένη με σκιερά ελιόδεντρα. Οι κάτοικοι ζουν την οικογένειά του, τα παιδικά του χρόνια. Ο
από την καλλιέργεια της ελιάς και τα ξύλα αδελφός του , ο Δημήτρης είχε φάει ξύλο
που κόβουν και πουλάνε. Το λεωφορείο φεύ από Γερμανούς στρατιώτες. Ο Λευτέρης δεν
γει κι εμείς στεκόμαστε αμήχανοι στη μικρή είχε γεννηθεί ακόμη, κι όμως όλα μένουν στη
πλατεία του χωριού. Αισθανόμαστε σαν ει μνήμη της οικογένειας.
σβολείς. Τουρίστες δεν έχουν τίποτε και κα Πραγματικοί τουρίστες;
νένα να τους περιμένει εδώ, για τί ο Κάμπος
Το επόμενο πρωινό ξεκινάμε για μια ημερή
δεν εξαρτάται απ’ αυτούς. Κι όμως, σε λίγο σια εκδρομή στο μοναστήρι της Παναγίας
βγαίνει ένας γέρος από ένα σπίτι και μας της Χρυσοσκαλίτισσας. μετά από πολλές δο
κιμές καταφέρνουμε να προφέρουμε υποφερ
γνέψει.
Καταλαβαίνουμε πως μας ρωτά αν θέλουμε τά το όνομα της μονής.
Κατηφορίζοντας δασώδεις πλαγιές κατευθυνα φάμε. Φυσικά λέμε αμέσως ναι, για τί έτσι
γνωρίζεσαι με τους ανθρώπους και μαθαίνεις νόμαστε προς την ακτή και φθάνουμε το α
ένα σωρό ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλωστε πόγευμα στο μοναστήρι. Στον ταξιδιωτικό
πεινάμε πράγματι πολύ, αφού τα στομάχια οδηγό μας είχαμε διαβάσει πως ο καλόγερος
μας συνήλθαν από το ταρακούνημα στις παρέχει κατάλυμα σε περιηγητές. Οταν ό
στροφές. Εχει μαγειρέψει η γυναίκα του. Τρώ μως τον συναντήσαμε ύστερα από μιας ώ
με γενναίες μερίδες από κάτι νόστιμο που ρας αναμονής μας αγνοεί παντελώς. Μη
μοιάζει με γκούλας και πίνουμε τόση ρακή, θέλοντας να γίνουμε φορτικοί, καθόμαστε
που κοντεύουμε να πέσουμε από τις καρέ στα σκαλιά της εκκλησίας και επιμένουμε να
κλες μας. Δεν είμαστε σίγουροι αν είμαστε δούμε τι θα γίνει. Σύντομα δεν είμαστε πια
φιλοξενούμενοι της οικογένειας ή μήπως βρι μόνοι. Από ένα τα ξί κατεβαίνει ένα ζευγάρι
σκόμαστε σε ένας είδος ανεπείσημου εστι ηλικιωμένων. Μας λένε πως είναι από το Ολατορίου. Αν τολμήσω να βγάλω το ντενμπουργκ και θέλουν να διανυκτερεύσουν
προτοφολι μου, θα μπορούσε να είναι αγενές. εδώ. Προφανώς έχουν τον ίδιο ταξιδιωτικό ο
Αν δεν το κάνω, θα μπορούσαν να με πάρουν δηγό!... Και σιγά-σιγά καταλαβαίνω από τη
για παράσιτο. Αυτό είναι ένα δίλημμα μπρο συμπεριφορά του μοναχού τι πρέπει να συνέ
στά στο οποίο θα βρεθούμε συχνά και τις ε βη εδώ από τό τε που κυκλοφόρησε το βιβλίο:
πόμενες μέρες.
Εν πάση περιπτώσει, Κάθε χρόνο έφθαναν εδώ όλο και περισσότε
μαθαίνουμε τι κάνουν τα παιδιά και τα εγγό- ροι "εναλλακτικοί" επισκέπτες της Κρήτης με
νια, ότι στη Γερμανία πρέπει να είναι πολύ το σύνθημα "Ας ταξιδέψουμε διαφορετικά!".
ωραία, και πως ο Λευτέρης, ο ταβερνιάρης, Ετσι αυτό που ήταν μυστικό για λίγους δημι
είναι σε μια δουελιά κι όπου νά’ ναι θα επι ούργησε ένα τουριστικό ρεύμα με συνέπειες.
στρέφει.
Οι δυο μας αισθανόμαστε βέβαια κάπως πιο
Ετσι περιμένουμε να γυρίσει ο Λευτέρης. Κα άνετα, μια και έχουμε έρθει με τα πόδια εδώ.
νείς δε μας δίνει σημασία. Περνάμε την ώρα Ομως μέσα μας πρέει να παραδεχτούμε πως
μας κάνοντας μικρούς περιπάτους. Ανακαλύ δεν είμαστε πολύ καλύτεροι.
πτω ένα εγκαταλελειμμένο σχολείο, που α- Συνάντηση με το Δημήτρη
π οτελείται
από
μια
μικρή
αίθουσα
Η πιο ενδιαφέρουσα εμπειρία μας περιμένει
διδασκαλίας κι ένα δωμάτιο για το δάσκαλο. στο δρόμο της επιστροφής προς τον κάμπο.
Τα παιδιά του χωριού πηγαίνουν τώρα σχο Αφού έχουμε κάνει τα δύο τρ ίτα του δρόμου
λείο στο Καστέλλι, μια ώρα δρόμος με το συναντάμε έναν Ελληνα, που οδηγεί ένα χιλιλεψφορείο. Δεν υπάρχουν πια πολλά παιδιά οχτυπημένο αγροτικό αυτοκίνητο. Μας ρωτά
στον Κάμπο, για τί όσοι παντρεύονται προτι ει αν θέλουμε να μας πάρει μαζί του.
μούν να εγκατασταθούν στην πόλη.
Αρνούμαστε ευγενικά και του εξηγούμε πως
Συναντώ μια υπέργηρη γυναίκα, ντυμένη μας αρέσει να περπατάμε, πράγμα που τον
σχεδόν με κουρέλια, που κάθεται κάτω από κάνει ν κουνήσει μ’ απορία το κεφάλι του. Εί
ένα δέντρο και βόσκει κατσίκες. Τη χαιρετώ ναι έτοιμος να συνεχίσει, όταν νοιώθω την
φιλικά και γι’ απάντηση μου πετά μια πέτρα. Αντρέα να με σκουντά: Στην πόρτα του οδη
Αρχίζω ν’ αναρωτιέμαι αν η ιδέα να έρθουμε γού είναι γραμμένο το όνομά του. Τον ρω
εδώ ήταν σωστή.
τάω αν είναι πράγματι ο Δημήτρης, ο
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αδελφός του Λεύτερη. Αυτό που συμβαίνει
τότε, δύσκολα περιγράφεται. Σαν ελατήρι πε
τά γετα ι ο ηλικιωμένος άνδρας από το αυτο
κίνητό του, μας αγκαλιάζει, χοροπηδάει από
τη χαρά του που τον γνωρίζουμε και έχουμε
διανυκτερεύσει στου αδελφού του. Τώρα εί
μαστε βέβαια αναγκασμένοι να συνταξιδέ
ψουμε. Η περιποίηση στο σπίτι του Δημήτρη
είναι πάλι εξαιρετική. Μετά το φαγητό ο Δημήτρης καλεί μερικούς φίλους του και αρχί
ζουμε πάλι τη ρακή. Ρωτάω το Δημήτρη για
τη λύρα που κρέμεται στον τοίχο, και μαθαί
νω πως είναι ένας ονομαστός κρητικός μου
σικός που για πολλά χρόνια γύριζε σ' όλη την
Ελλάδα με το συγκρότημά του. Αρχίζει να
παίζει τη λύρα του. Οι άντρες τραγουδούν
κρητικά τραγούδια και και χορεύουν. Νοιώθω
να με κυριεύει ένα δυσπερίγραπτο συναίσθη
μα νοσταλγίας και ικανοποίησης. Για πολλή
ώρα καθόμαστε μπροστά στο σπίτι αγναντεύοντας τη θάλασσα, τα σύννεφα, τα βου
νά και τις ακτές της Κρήτης. Τελικά πρέπει
όμως να φύγουμε, γιατί σήμερα το βράδυ
πρέπει να είμαστε στον Κάμπο, για να πά
ρουμε μεθαύριο το αεροπλάνο της επιστρο
φής. Ο Δημήτρης κουνά περιφρονητικά το
χέρι του: Τι σημασία έχει ένα παλιοαεροπλά
νο. Εχει δίκιο, το ξέρω. Κι όμως φεύγουμε.
Alexander Logemann.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Σύλλογος των Μελαμπιανών της Αθήνας
"ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ" από τις εκλογές που
έκαναν στις 27 Ιανουάριου 1991 εξελέγη το
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:
Κώστας Μιχ. Καράλλης Πρόεδρος
Πέτρος Χαρ. Κατεργαράκης Αντιπρόεδρος
Κώστας Μαν. Τσουρδαλάκης Γεν. Γραμματέ
ας
Πολύδωρος Νικ. Κυριακάκης Αναπλ. Γραμματέας
Γιάννης Μαν. Βλατάκης Ταμίας
Μύρος Μαν. Γιαννακάκης Αναπ. Ταμίας
Γιάννης Σπυρ. Μαρκάκης Μέλος
Γιώργης Φιλ. Τυροκομάκης Μέλος
Γιώργης Πολ. Φραντζεσκάκης Μέλος
Τους ευχόμεθα επιτυχίες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΒΟΤΑΝΑ

βάλσαμα τις ματζουράνες και σ’ όλα τα αφε
ψήματα της παλιάς εποχής.
Μεταφέρω λοιπόν ένα άρθρο που αναφέρεται στις ιδιότητες ενός από τα πολύ ωραία
και δροσιστικά φρούτα του καλοκαιριού του
καρπουζιού.
ΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑ ΓΕΥΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟ
ΚΑΙΡΙΝΟ... ΦΑΡΜΑΚΟ.
Πριν αναφερθούμε στις ιδιότητές του ας
γράψουμε την καταγωγή του που είναι η
τροπική Αφρική. Απ' εκεί μεταφέρθηκε στη Μ.
Ανατολή και Ασία και σ’ εμάς δηλ. στην Κρή
τη λέγεται ότι το μετέφεραν οι Κρήτες θα
λασσοπόροι.
Οι Αραβες της Παλαιστίνης από την πείρα
τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όταν
το καρπούζι ωριμάζει δεν χρειάζεται να μα
γειρεύει κανένας. Εχει διαπιστωθεί ότι όταν
τρώνε μόνο Καρπούζι χωρίς άλλη μαγειρεμέ
νη τροφή δεν ταλαιπωρούνται από δυσπεψία,
δεν νοιώθουν δίψα, ούτε βάρος στο στομάχι.
Θεραπευτικές ιδιότητες: Το καρπούζι δεν εί
ναι μόνο ένα γευστικό φρούτο αλλά είναι
ένα εξαιρετικό φάρμακο. Ο χυμός του προκαλεί διούρηση, καθαρίζει το αίμα από δηλητή
ρια και από τα νεφρά τ α άλατα και το πύον.
Επίσης όσοι πάσχουν από χρόνιες^ φλεγμο
νές στα νεφρά και στην ουροδόχο κύστη βοηθούνται με τη συστηματική καρπουζοφαγία,
αλλά και παρασύρει τους μικρούς λίθους.
Ακόμη θεραπευτική επίδραση έχει σ’ όσους
πάσχουν από αρθρίτιδα από παθήσεις του ήπατος (χρόνιες φλεγμονές) στον ίκτερο αλλά
και στους ασθενείς που πάσχουν από ζαχα
ρώδη διαβήτη.
Είναι όμως αναγκαίο ο άρρωστος να εφαρ
μόσει την καρπουζοφαγία μετά από μια προπαρασκευή και πάντως αφού συμβουλευτεί
το γιατρό του.
Πως τρώ γεται το καρούζι; Απαραίτητο είναι
να τρώ γεται όταν το στομάχι είναι άδειο γι
α τί άλλως αν είναι γεμάτο προκαλεί φού
σκωμα.
Οταν κόψετε το καρπούζι πρέπει να το κα
ταναλώ σετε μέσα σε 24 ώρες το αργότερο.
Οταν μείνει παραπάνω χάνει τη γεύση του,
τη φρεσκάδα του και αφυδατώνεται.
Τα συστατικά που περιέχει το καρπούζι είναι
σε lOOgr. χιλ. σίδηρο, 0,05 Β1 και ακαθόριστη
ποσότητα από βιταμίνη Β2 και Ρ.Ρ.
Καλή σας όρεξη.

(Επιμ. Κώ στας Κ. Αινοξυλάκης)
Η άγνοιά μας δυστυχώς απέναντι στα πιο
κοινά προϊόντα της φύσης είναι τεράστια. Α
κόμη και οι αγρότες έγιναν σκλάβοι των φαρ
μακείων και ξέχασαν τα θαυματουργά
βότανα των πατεροπαπουδογιαγιάδων τους.
Οι κάτοικοι των βιομηχανικών χωρών απο
γοητευμένοι από τα χημικά φάρμακα και τις
παρενέργειες, επιστρέφουν στα φρούτα τα

ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΙ
Για όσους έχουν πρόβλημα πάχους παραθέ
τουμε το κάτωθι διαιτολόγιο μιας εβδομάδας
που μπορείτε να το επαναλάβετε και την ε
πόμενη εβδομάδα για να χάσετε περίπου 9
κιλά μέσα σε 15 μέρες. Πρόκειται για διαιτολό
γιο αποτελεσματικό και αβλαβές και που έχει
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συσταθεί από ομάδα διακεκριμένων διαιτολό
γων:
ΔΕΥΤ. Πρωινό'. Χυμός πορτοκαλιού, 1-2 αυγά,
καφέ ή τσάι
Γεύμα: Μπριζόλα σχάρας, ντομάτες αγ
γούρι, μαρούλι, σέλινο καφέ ή τσάι
Δείπνο·. Φρουτοσαλάτα
ΤΡΙΤΗ Πρωινό'. Χυμός πορτοκαλιού, 1-2 αυγά,
καφέ ή τσάι
Γεύμα: Κρύο κοτόπουλο σχάρας, ντομά
τε ς γκρέηπ φρούτ
Δείπνο: 2 αυγά, σαλάτα μικτή, 1 φρυγα
νιά, γρέηπ φρου
ΤΕΤ. Πρωινό: Χυμός πορτοκαλιού, 1-2 αυγά,
καφέ ή τσάι
Γεύμα: 2 αυγά, ντομάτες, καφέ ή τσάι
Δείπνο: 2 μπριζόλες αρνίσιες, σέλινο, αγ
γούρι ντομάτα, καφέ ή τσάι
ΠΕΜ. Πρωινό: Χυμός πορτοκαλιού, 1-2 αυγά,
καφέ ή τσάι
Γεύμα: Φρουτοσαλάτα
Δείπνο: Μπριζόλα σχάρας, ντομάτες, αγ
γούρι μαρούλι, σέλινο, καφέ ή τσάι
ΠΑΡ. Πρωινό: Χυμός πορτοκαλιού, 1-2 αυγά,
καφέ ή τσάι
Γεύμα: 2 αυγά, σπανάκι, καφέ ή τσάι
Δείπνο: Ψάρι σχάρας, σαλάτα μικρή, 1
φρυγανιά
ΣΑΒ. Πρωινό: Χυμός πορτοκαλιού, 1-2 αυγά,
καφέ ή τσάι
Γεύμα: Φρουτοσαλάτα
Δείπνο: Κρύο κοτόπουλο σχάρας, ντομά
τες, καρότα, βραστό λάχανο, γκρέηπ φρούτ,
καφέ ή τσάι
ΚΥΡ. Πρωινό: Χυμός πορτοκαλιού, 1-2 αυγά,
καφέ ή τσάι
Γεύμα: Φρουτοσαλάτα
Δείπνο: Κρύο κοτόπουλο σχάρας, ντομά
τες, καρότα, βραστό λάχανο, γκρέηπ φρουτ,
καφέ ή τσάι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

( Επιμ. Κώ στας Λινοξυλάκης)
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Μαρία σύζ. Μύρου Κασωτάκη γέννησε τον
Νοέμβριο του 1990 στην Αθήνα κοριτσάκι.
- Η Μαρία Στυλ. Μπαγουράκη (το γένος Μα
νώλη και Ηλέκτρας Μαρκομανώλη) γέννησε
κοριτσάκι στις 10-1-1991.
- Η Αλεξία Γεωργ. Τρουλινού γέννησε στην
Αθήνα αγοράκι στις 25-2-1991.
- Η Διαμάντω Αλεκ. Τσαφαντάκη (το γένος
Γεωργίου και Κατίνας Μπαγιαρτάκη) γέννησε
στην Κρήτη αγοράκι στις 17-9-1990.
- Η Ιωάννα θρασ. Μπάγιου (το γένος Αντώνη
και Μαρίας Παρατζή) γέννησε στην Αθήνα α
γοράκι στις 2 Μαϊου 1991.
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ΒΑΦΤΙΣΙΑ
- Ο Γιώργος και η Μαρία Βαμβακά στις 11-5-91
στην Αθήνα βάφτισαν το αγοράκι τους (εγγονάκι του Γιάννη Φωτάκη) και του έδωσαν το
όνομα Κώστας).
- Ο Θανάσης και η Μανωλία Κουτσοθανάση
στις 2-6-91 βάφτισαν το κοριτσάκι τους (εγγονή του Μανώλη Χαρ. Παπαδογιάννη) και το
ονόμασαν Μαργαρίτα.
- Ο Τόλης και η Χρυσούλα Τσακίρη στις
9-6-1991 βάφτισαν το κοριτσάκι τους και το
ονόμασαν Αλκμήνη.
- Ο Νίκος και Βάνα Κασσιμάτη βάφτισαν την
κόρη τους την ονόμασαν Μαρία-Χριστίνα.
- Ο Γιάννης και η Γεωργία Παπαγιαννάκη βά
φτισαν το αγοράκι τους και το κοριτσάκι
τους και τους έδωσαν τα ονόματα Νίκος και
Δέσποινα.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
- Η Διαμάντω Χαρ. Αλεξανδράκη (το γένος
Χρυσούλας Μιχ. Μπαγουράκη) αρραβωνιάστηκε με το Θεόδωρο Μαρκάκη τον Οκτώβριο
του 1990.
- Ο Μιχάλης Ιωαν. Κασωτάκης αρραβωνιάστηκε στην Αγία Γαλήνη με τη Βαρβάρα Μαραβελάκη από τις Καρίνες.
ΓΑΜΟΙ
- Ο Μιχάλης Ανδρ. Γιανιάρης παντρεύτηκε
στην Αθήνα στις 16-12-90 με την Ευδοξία Μα
ραγκού.
- Ο Νίκος Εμμ. Ιερωνυμάκης παντρεύτηκε
στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1990.
- Ο Γιάννης Εμμ. Μπαντινάκης παντρεύτηκε
στην Αθήνα στις 16-12-90 με την Ελένη Καραγιάννη.
- Η Διαμάντω Γεωρ. Μπαγιαρτάκη παντρεύτη
κε στην Αγία Γαλήνη στις 2-6-1990 με τον Αλέκο Τσαφαντάκη.
- Η Ισμήνη Εμ. Βασιλονικολιδάκη (το γένος Ελ
λης Χαριλ. Λινοξυλάκη) παντρεύτηκε στην Α
θήνα
στις
26-1-1991
με
τον
Νίκο
Μαυρογιαννάκη (το γένος Ευαγγελίας Ν. Βασιλάκη).
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο Αλέκος Τσαφαντάκης (γαμπρός του Γιώργη Μιχ. Μπαγιαρτάκη) διορίσθηκε στην Εφορία
Μοιρών κατόπιν εξετάσεων.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Αρκετά παιδιά Αγιογαληνιωτών και φίλων
έδωσαν εξετάσεις στα Πανεπιστήμια και
τους^ παρακαλούμε να μας ενημερώσουν την
επιτύχια των παιδιών τους για την ενημέρω
ση του περιοδικού.
Οι εξετάσεις έγιναν 21,22,24 και 25 Ιουνίου
1991.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
Σε διάστημα ενός χρόνου περίπου το χωριό
μας έγινε φτωχότερο σε πληθυσμό από χωρι
ανούς και φίλους. Εφυγαν για πάντα απο τη
ζωή προσφιλή μας πρόσωπα. Ομως αυτές τις
ώρες του μεγάλου πόνου είναι δύσκολο να
περιμαζέψεις το νου, να σφίξεις την καρδιά
και να βρεις τα κατάλληλα λόγια, τα λόγια
του αποχωρισμού.
Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού
γράφτηκαν αρκετοί θάνατοι χωριανών και φί
λων. Στο παρόν τεύχος γράφουμε αυτούς
που έφυγαν και που είναι:
ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Στην αθήνα ένας ακόμη της παληάς φρου
ράς της Αγίας Γαλήνης ο Μανώλης Βασιλάκης έφυγε για πάντα από τη ζωή σε ηλικία
93 χρόνων στις 28-12-1990. Η σορός του μετα
φέρθηκε και ενταφιάστηκε στο χωριό μας πα
ρουσία
πολλών
χωριανών
φίλων
και
συγγενών. Λεπτομέρειες σ' άλλες στήλες
του περιοδικού.
Στην οικογένεια του απευθύνουμε τα θερμά
μας συλληπητήρια.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΚΚΑ
Πέθανε στην Αθήνα στις 6-1-1991 η Παρα
σκευή (μητέρα του Στέλιου Τόκκα) σε ηλικία
75 χρόνων. Μια ευγενική και καλοσυνάτη φυ
σιογνωμία που ακτινοβοούσε ανωτερότητα
και ψυχική αρχοντιά, με την καλή της καρδιά
είχε κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση ό
λων.
Ας είναι αιώνια η μνήμη της. Στην οικογένειά
της ιδιαίτερα στους αγαπητούς Στέλιο και
Αντιγόνη Τόκκα τα θερμά μας συλληπητήρια.
ΟΛΓΑ ΔΗ Μ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Στα μέσα περίπου της άνοιξης (6-4-1991) πέ
θανε στην Αθήνα η Ολγα Δημ. Βασιλάκη σε
ηλικία 88 χρόνων. Ετσι η Αγία Γαλήνη απο
χαιρέτησε μια αξιαγάπητη μορφή από τις ε
λάχιστες εκπροσώπους της παληάς γεννιάς
του χωριού μας.
Ηταν γνήσια Αγιογαληνιώτισα, πιστή στις
παραδόσεις με ανυπόκριτη ευγένεια και καλωνύνη. Αθόρυβη υπήρξε η μακροχρόνια ζωή
της όπως όλων των απλών, ταπεινών και τ ι
μών ανθρώπων. Με τη φροντίδα των παιδιών
της η σορός της μεταφέρθηκε και ενταφιάσθηκε στην Αγία Γαλήνη παρουσία πολλών
χωριανών φίλων και συγγενών. Λεπτομέρειες
σ’ άλλες στήλες. Στα παιδιά και εγγόνια της
εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπητήρια.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Στην καρδιά του χειμώνα 26-1-1991 η Αγία Γα
λήνη θρήνησε το βίαιο τσάκισμα μιας νεανι
κής καρδιάς, το ξερίζωμα από τη ζωή της
Τοσούλας Γεωρ. Σφακιανάκη.
Η Τοσούλα έφυγε για το μεγάλο αγύριστο
ταξίδι σε ηλικία 29 χρόνων. Ο θάνατό ςτης
στέρησε απ’ όλους μια αστεύρευτη πηγή ζω
ντάνιας, ένα φωτεινό πρόσωπο με χαραγμέ

νο πάντα το χαμόγελο μια καρδιά γεμάτη
καλοσύνη, απλότητα και προσήνεια, έναν άν
θρωπο έτοιμο πάντα να μοιραστεί κάθε πικρή
ή χαρούμενη ώρα. Ολοι όσοι την γνώρισαν
και την έζησαν θρηνούν τον απροσδόκητο
χαμό της, θρηνούν το θύμα μιας αναπόδρα
στης μοίρας, κλαίνε το χαμό μια ζωής που
συμπύκνωνε τη ζωή.
Στη μητέρα της Νίκη και αδέλφια της ο Σύλ
λογός μας εκφράζει την ολόθερμη συμμετοχή
του στο πένθος τους.
Λεπτομέρειες σ’ άλλες στήλες.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΡΟΥΑΙΝΟΣ
Μπραγιός ο Στρατής, πλια παρά τ' αρνί, μ'
από γεροσύνη στα νειάτα του...!
Γυτσικό λουρί, κι ας ήτονε λιανοκάμωτος
από γεννησιμνιά-ν-του, που μνοιαζε λυγοδέτη
από ελυγιά, που πλέκουνε τα καλαθοκόφινα,
δένουνε και τ ’ αστάχυα και δε σπά. στη μα
ραγκοσύνη που χενε μαθωμένα, πράγμα δε
του ξέφεβγε, από πορτοπαράθυρα τραπέζια
κι αργαστήρια, ίσαμε οικοδομές και γιοφύρια
ακόμη.
Αυτά και πολλά άλλα έγραψε για το Στρατή
στο βιβλίο Κρητικά Διηγήματα "ΤΑ ΠΙΤΕΡΑ τσ’
ΕΛΕΝΙΑΣ" ο καλός φίλος και λάτρης της Αγί
ας Γαλήνης Μανώλης Πατεράκης.
Στις 29-4-1991 και σε ηλικίας 92 χρόνων πέθα
νε ο Στρατής Τρουλινός στην Αγία Γαλήνη.
Ο Στρατής υπήρξε ένας τίμιος αγνός και
δουλευτής άνθρωπος, ένας καλός σύζυγος
καλός πατέρας και παππούς για τις τρεις ε
γκατεστημένες στην Αθήνα κόρες του τη
Μαρία, τη Χρυσούλα την Αννα και τα εγγόνια
του.
Η μοίρα της ζωής του όμως είχε και το τρα
γικό γεγονός του χαμού του μονάκριβου γιου
του Μύρου, σε ηλικία 20 χρόνων το έτος 1963
και ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική του θη
τεία, από εκπυρσοκρότηση όπλου συναδέλ
φου του.
Ενας άξιος δουλευτής που διέθετε όλη την
αντοχή και τη δυναμικότητά του για να δου
λεύει τη μαραγκοσύνη, ηα σκάβει και να θερί
ζει τον ευλογημένο καρπό που θα του
εξασφάλιζε το ψωμί της οικογένειας του.
Δύσκολα τα χρόνια εκείνη την εποχή, μα το
χαμόγελο δεν τού λειψε ποτέ.
Κρίμα που δεν πρόλαβε να χαρεί το μαντά
το της γέννησης - τρεις μέρες μετά το θάνα
τό του - του πρώτου δισέγγονου από την
εγγονή του Ιωάννα Μπάγιου κόρη της Μαρίας
και του Αντώνη Καρατζή.
Τη νεκρώσιμη ακολουθία και ταφή του παρακολουθήσε με αληθινή συγκίνηση πλήθος κό
σμου. Στη γυναίκα του Σταματίνα, στα παιδιά
του και στα εγγόνια του θερμά συλλυπητή
ρια.
ΦΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
Ενας ακόμη φίλος της Αγίας Γαλήνης σύζυ
γος της Δανάης Ματθ. Σταματάκη ο Γλύπτης
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ΦΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΑΚΗΣ πέθανε στις 28-5-91 - Η Αναστασία Μιχ. Μαρκάκη εις μνήμη των
σε ηλικία 74 χρόνων. Η κηδεία του που έγινε γονέων της ΜΙΧΑΛΗ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ, αδελφού
στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας παρακολού της ΓΙΩΡΓΗ Μαρκάκη και θείου της ΓΙΑΝΝΗ
θησε πλήθος κόσμου από συγγενείς και φί Βουλγαράκη προσέφερε το ποσό των πέντε
λους. Στην οικογένειά του εκφράζουμε θερμά χιλιάδων (5.000) δρχ. για ενίσχυση του Συλλό
γου μας.
συλληπητήρια.
Ν/ΚΟΛΗΣ MIX. ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ
- Ο Μ ιχάλης Μιχ. Βεργαδής εις μνήμη της
Τις πρώτες μέρες του Μάη ένας ακόμη γρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΚΚΑ προσέφερε το ποσό
φικός τύπος της Αγίας Γαλήνης έφυγε για των δύο χιλιάδων (2.000) δρχ. για την ενίσχυ
πάντα για το τελευταίο αγύριστο ταξίδι ο ση του Συλλόγου.
Νικολής Μιχ. Τρουλινός (Μπικίλιος) σε ηλικία - Η Νάνσια Μέργηγκα (το γένος Μιχ. Βεργαδή) εις μνήμη του θείου της ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΑ68 χρόνων περίπου.
Ο Νικολής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Α ΚΗ προσέφερ το ποσό των τεσσάρων
γία Γαλήνη γεωργός στα πρώτα του χρόνια χιλιάδων (4.000) δρχ. για την ενίσχυση του
στο επάγγελμα. Αργότερα ακολουθώντας Συλλόγου.
την εξέλιξη και τα καινούργια επαγγέλματα - Η Αναστασία Βασιλάκη εις μνήμη του συζύ
που επέβαλε η ανάπτυξη του τουρισμού δημι γου της ΜΑΝΩΛΗ προσέφερ το ποσό των πέ
ούργησε νομίζω το πρώτο σουβλατζίδικο ντε χιλιάδων (5.000) δρχ. για την ενίσχυση
του Συλλόγου μας.
στην παραλία του χωριού μας.
Περήφανα δούλεψε κι αγωνίστηκε στη ζωή
του και πρόσφερε στην οικογένειά του ό,τι
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
(Επιμ. Ηλέκτρας Βασιλάκη Μιχελιδάκη)
καλύτερο μπορούσε. Εφυγε αφήνοντας πίσω
του καλούς απογόνους. Η κηδεία του που έγι
νε στο χωριό μας παρακολούθησε πλήθος κό
Αίγα ακόμη ανέκδοτα από το απολαυστικό
βιβλίο του Γιώργη Βιτώρου "της Κρήτης μας
σμου από συγγενείς και φίλους.
τα Σόρδινα".
Θερμά συλληπητήρια στην οικογένειά του.
ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
- Η Μαρία Δοξαστάκη (το γένος Σωτήρη Πετρακάκη) εις μνήμη του πατέρα της ΣΩΤΗΡΗ
προσέφερε το ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) δραχμών για την ενίσχυση του Συλλό
γου μας.
- Ο Φραγκίσκος Παντ. Γιασαφάκης εις μνήμη
του πατέρα του ΠΑΝΤΕΛΗ προσέφερε το πο
σό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (50.000) δραχμών
για την ενίσχυση του Συλλόγου μας.
- Η Ε υαγγελία Σπυριδάκη εις μνήμη του συ
ζύγου της ΜΑΝΩΛΗ προσέφερε το ποσό των
τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών για ενίσχυση
του Συλλόγου μας.
- Οι αδελφοί Μιχάλης, Χαράλαμπος και Αντώ νης Σφακιανάκη εις μνήμη της αδελφής
των ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ προσέφεραν το ποσό των
πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. για την ενίσχυση
του Συλλόγου μας
- Η Αννα Χ ρ ισ τέα και η Ρίτσα Μαραλέτου
(το γένος Εμμ. Νοδαράκη) εις μνήμη του πα
τέρα τους ΜΑΝΩΛΗ και αδελφού τους ΓΙΑΝ
ΝΗ ΝΟΔΑΡΑΚΗ προσέφεραν το ποσό των
τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. για την ενίσχυ
ση του Συλλόγου μας.
- Η Χ ρ ισ τίνα Γιαννακάκη εις μνήμη του συ
ζύγου της ΜΥΡΩΝΑ προσέφερε το ποσό των
δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. για την ενίσχυση
του Συλλόγου μας.
- Η Μαρία Καρατζή (το γένος Χαρίδ. Γιαννακάκη) εις μνήμη των θανόντων της οικογένειάς της προσέφερε το ποσό των δύο χιλιάδων
(2.000) δρχ. για ενίσχυση του Συλλόγου μας.
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ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
- Εγώ, καλά το θωρείς, Ανεζίνη πως ποθαίνω
λέει ο άντρας στη γυναίκα του. Ηθελα όμως
μπρε γυναίκα να με ξεγνοιάσεις από μια φο
βερή υποψία. Πες μου, που να δεις καλό, Ανε
ζίνη, δικά μου είναι τα κοπέλια;
- Ε κακομοίρη, Ζαχάρη κι αν δε ποθάνεις;
ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ
Τη γυναίκα του τραβούσε κάποιος χωριάτης
να τη πάει στο Ρέθυμνος στον οδοντίατρο.
- Πού τηνέ πας τη γυναίκα Μανόλη; τον ρώ
τησε φίλος του που τυχαία συνάντησε.
- Στο γιατρό να τση βάλω μάσκες
- Ανάθεμά σε παράουρε, του λέει ο άλλος. Ε
μένα η δική μου έχει δυο και μου τα τρίζει και
συ ξανοίγεις να τση τα βάλης όλα.
ΑΠΟΡΙΑ
Εκατό δέκα (110) χρονώ ήτονε μια γρα, σ’ ένα
χωριό του Λασιθίου. Με 28 από τα 32 δόντια,
με ακοή οξύτατη, με όραση να περνά την
κλωστή στον κώλο της βελόντας. Κάποτε
την επισκέφτηκε μια ομάδα δημοσιογράφων.
Τους κέρασε.
- Στην υγειά σου γιαγιά, της ευχήθηκε ένας ο
πιο νέος, και συνέχισε. Εύχομαι, και στα 150
να ξαναβρεθούμε να τα πούμε!
Κι η κοτσονάτη που δεν υπολόγιζε το χάρο.
- Ντα να ζείτε θέλει, παιδί μου!!
ΜΥΛΟΣ
Ο Λουτρογιάννης λίγο καιρό αφού παντρεύ
τηκε είπε στη γυναίκα του.

- Από πα και περά θα ’ρχεσαι όξω να με βοη
θάς στσι δουλειές, γιατί δεν τα καταφέρνω
μοναχός. Καλά το κατέχεις πως οι δυο πέ
τρες το βγάζουνε το αλεύρι!
- Ναι Γιάννη, του λέει κι αυτή, μα η από κάτω
δεν κουνά!!!
ΤΟ... ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ
Τη βραδιά της Ανάστασης στην Παναγιά
των Ανωγείων, ο Γρυλιός στέκεται με το κερί
στο χέρι δίπλα σε μια παρέα. Καθώς όμως λι
ώνει το κερί, πέφτει και του καίει τα δάχτυ
λα. Ευκαιρία ακόμα και τό τε για καλαμπούρι.
Στράφηκε στους άλλους:
- Ας εκάτεχα γιάντα δεν έκαμε ο Θεός ανά
ποδα τη μύτη μας, να βάζομε το μέσα να μη
μας καίει τα δάχτυλα.
ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ
Στο Ανωγειανό σκολειό η δασκάλα ρωτά
στην Αριθμητική τον μεσαίο μαθητή του πρώ
του θρανίου.
- Μανολιό, το μεσημέρι που θα πας σπίτι η
μάνα σου θα τηγανίσει τέσσερα αυγά. Η Μα
ρία σας θα φάει δύο κι ο Γιώργης σας άλλα
δύο. Εσύ τι θα φας
- Εμα κυρία!! Ενα ντάκο θα βρέξω στο τηγανόλαδο.
* ντάκος (ο): το παξιμάδι.
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
- Παιδιά, όταν χιονίζει και φυσά και πέφτουνε
τα δόντια μας από το κρύο κι οι άνθρωποι
μαζεύονται στα τζάκι και οι ατσελέγοι
(=σπουργίτες) τρέχουνε να κρυφτούνε, ίντα
καιρός είναι τότε; ρωτά ο δάσκαλος τα παι
διά του σκολειού.
- Κωλόκαιρος, κύριε είπε ένας μικρός που
πρώτος σήκωσε το χέρι του.
(Να γιατί οι γονείς θα πρέπει να μην κακοχα
ρακτηρίζουν το καιρό. Χάθηκαν εκείνο το τη 
λεοπτικό
"σήμερα
έχουμε
βαρομετικό
χαμηλό"!!).
ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
- Ε, θειά, επέρασε στο Λύκειο ο Στεφάνής ρώ
τησε κάποιος τη Δαμιανοστεφανίνα.
Κι αυτή, ολόχαρη για την επιτυχία του εγγονού:
- Επέρασε παιδί μου διαμπερές.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΟΝ
ΦΕΤΕΙΝΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΧΟΡΟ
- Με τη φροντίδα του κ. Μιχάλη θ. Βελουδάκη
η GOLGATE-PALMOLICE (HELLAS) Α.Β.Ε.Ε;;. προσέφερε τα κάτωθι είδη.
96 τεμ. Σαπούνια ΡΟΖ 200 γρ.
24 τεμ. Αφρόλουτρο NATURAL 500 ml.
24 τεμ. Αφρός Ντους SENSITIVE 250ml

96 τεμ. OULODENT MINT 50ml/806
96 τεμ. GDC MFP 50ml/756
36 τεμ. PALM R.SHAVE REG 200ml
48 τεμ. ΠΡΣΦ. P.O. ΣΑΜΠ. JOJOBA 300ml
20 τεμ. GLED HAIRSPRAY 200ml
- 24 τεμ. λίτρα Ορυκτέλαιο αυτοκινήτου
SUPER SA 15N/50 προσφορά Εμπορίας Ορυ
κτελαίων Βασίλης Σπανουδάκη.
- 3 Μπάλες ποδοσφαίρου προσφορά Γιάννη
Μορφοβασίλη ΒΙοτεχνία Οργ. Γυμναστικής.
- 1 Ελατήριο γυμναστικής προσφορά Γιάννη
μήλ.
- 1 Κουρτίνα ραμμένη αξίας 15.000 δρχ. προ
σφορά κατάστημα Κουρτινών ΡΑΓΚΟΥ Μεσο
γείων 304 Χολαργός με φροντίδα Ρούλας
Μηναδάκη.
- 1 RADIO WALKMAN προσφορά Ιωάννη Ζαουσιάνη Στοά Φέξη 13 με φροντίδα Εμμανου
ήλ X. Παπαδογιάννη
- 3 κάρτες αγοράς Αλλαντικών αξίας 2.000
δρχ. η κάθε μια προσοφρά Βιοτεχνίας Αλλα
ντικών Αφών Βασιλείου με φροντίδα Μύρου
Παπαδογιάννη.
- 12 Κουτιά ελιές πολυτελείας προσφορά κα
τάστημα ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ με φροντίδα Μύρου Παπαδογιάννη.
- 1 Διακοσμητικό πιάτο τοίχου προσφορά Στέ
λιου Βελουδάκη.
- 12 τόμοι διάφορα βιβλία προσφορά Κώστα
Λαμπάκη.
- Με τη φροντίδα της κ. Ελευθερίας Κ. Λαμπά
κη προσεφέρθησαν τα κάτωθι είδη και διάφο
ρα καταστήματα.
3 καλσόν
1 σέτ Λικέρ
1 παιγνίδι
1 παγοθήκη
2 παδικά μπλουζάκια
1 ξύλινο μπιμπελό
1 σουβέρ
1 γυναικεία φούστα
1 ποτό
1 ανθοδοχείο
1 παιδική φούστα
1 κουτί γλυκό
1 μπιμπελό και
1 επιστολή από SUPER MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΤΙΤΗ
για την αγορά τροφίμων αξίας 3.000 δρχ. (α
πό τον κ. Κανταηφάκη).
- 1 καδράκι χειροποίητο ασημένιο (μεταξοτυ
πία) προσφορά Μίμας Γ. Νικηφοράκη, με τη
φροντίδα της οποίας προσφέρθηκαν από το
κατάστημα Εισαγωγών Κρυστάλλων της κας
Ειρήνης ΛΙάκου τα εξής:
4 φλυτζάνια τσαγιού
1 MURANO παπάκι διακοσμητικό
1 MOYRANO δελφίνι διακοσμητικό
4 Δασομετρητές για κοκτέηλ και
4 πετσετοθήκες μπάνιου προσφορά καταστή
ματος κ. Νικολάου Μαμώντ Αγ. Φωτεινής 47
Νέα Σμύρνη.
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- Η Ρένα Στ. Βελουδάκη προσέφερε τα εξής:
1 σετ πιάτων φαγητού
2 ποδιές κρητικές
1 σετ π ετσέτες μπάνιου
1 πετσέτα μπάνιου
- 7 φιλμ φωτογραφικής μηχανής προσφορά
Γιάννη Ασημακόπουλου
- 1 Κωπηλασία προσφορά Κώστα Κ. Λινοξυλάκη
- Με τη φροντίδα του κ. Επιμενίδη Φωτάκη η
εταιρεία καλλυντικών BRISTOL Α.Ε. προσέφε
ρε τα εξής:
12 σαμπουάν
12 MUM αποσμητικό
12 κρέμες μαλλιών
12 Spray χτενίσματος
- 2 τετράκιλα λάδια αυτοκινήτου προσέφερε
ο κ. Ανδρέας Σάλιών.
Αλλες προσφορές στο Σύλλογό μας,
Σημαντική προσφορά είναι των αδελφών
Μανώλη και Τόλη Τσακίρη με το έντυπο υλικό
που προσφέρουν αφιλοκερδώς στο Σύλλογό
(φωτοτυπίες και δακτυλογραφήσεις).

Αλλη προσφορά του Χρήστου Ασημακόπου
λου (πεθερός του Γ. Νικηφοράκη) η τοποθέτη
ση του καινούργιου φωτισμού στο γραφείο
του Συλλόγου και αυτή αφιλοκερδώς, επίσης
ο γιός του Γιάννης Ασημακόπουλος προσέφε
ρε σε μεγένθυση τη φωτογραφία της παληάς
Αγίας Γαλήνης που δημοσιεύτηκε στο προη
γούμενο τεύχος του περιοδικού.
Από τη φίλη του Συλλόγου μας Ευγενία Ανδρουλάκη προσφέρθηκαν κρητικά κεντήματα
για διακόσμηση του γραφείου μας.
Μεγάλη και σημαντική επίσης η προσφορά
των Αφών Χατζηαθανασίου ιδιοκτητών του
Ξενοδοχείου "ΑΛΚΗΣΤΗΣ" πλατεία θεάτρου 18
ν’ ανοίξουν και να λειτουργήσουν αφιλοκερ
δώς την κουζίνας τους ειδικά για το Σύλλογό
μας για το ψήσιμο της κακαβιάς.
Και τέλος ο Παντελής Ιωαν. Κονσυλάκης την
ημέρα της επιμνημόσυνης δέησης αποθανάτι
σε με τη φωτογραφική του μηχανή την εκδή
λωση και πρόσφερε τις φωτογραφίες που θα
δείτε σε άλλη στήλη του περιοδικού και μια
σε μεγένθυση για το γραφείο μας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Περιόδου από 27-6-1991 μέχρι 30-5-1991

ΕΣΟΔΑ:
- Διαθέσιμα που παραλάβαμε δρχ.
- Από εθελοντικές προσφορές μελών δρχ.
- Από εισπράξεις βραδιάς κακαβιάς 4/12/90 δρχ.
- Από αποκριάτικο Χορό δρχ.
- Από τόκους μ. 31-12-90 δρχ.
- Πιστωτικό υπόλοιπο από εισπράξεις Εκδρομής δρχ.
Σύνολο εσόδων δρχ.

318.707
399.500
66.000
228.000
23.826
400
1.036.422.

ΕΞΟΔΑ:
- για 5.000 αντίτυπα εξώφυλλα περιοδικού μας δρχ.
75.600
- για έκδοση 21 τεύχους του περιοδικού μας δρχ.
110.000
- για έξοδα οργάνωσης βραδιάς κακαβιάς δρχ.
66.219
- για ταχρυδρομικά δρχ.
65.440
- για ΔΕΗ ΟΤΕ δρχ.
25.782
- για εκσυγχρονισμό ηλεκτρ. φωτισμού δρχ.
31.500
- για γραφική ύλη (φάκελλοι) δρχ.
17.657
- για ασφάλιστρα πυρός δρχ.
12.407
- για προσφορές Συλλόγου σε τρίτους (σε άτομα εις μνήμη θανόντων,
σε συλλόγους, Ιδρύματα) δρχ.
60.000
- για διάφορα άλλα έξοδα λειτουργικότητας Συλλόγου δρχ.
51.655
Σύνολο εξόδων δρχ.

Πιστωτικό υπόλοιπο (ταμείο Συλλόγου)
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516.260

ΔθΥ.520.173

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Από 1η Δεκεμβρίου 1990 έως 30 Ιουνίου 1991
Δέσποινα Κούνουπα (το γένος Γεωργ. Κατατζή) Αθήνα δρχ. 5.000
Μαρία Καρατζή (το γένος Χαρ. Γιαννακάκη) Αθήνα δρχ. 3.000
Μαρία σύζ. Ευαγ. Δοξαστάκη (το γένος Σωτ. Πετρακάκη) Αθήνα δρχ. 5.000
Γιώργος Αβραάμ Αυγουστάκης Αθήνα δρχ. 5.000
Ανδρέας Σάλιών Πειραιάς δρχ. 5.000
Μιχάλης Μηναδάκης Παναγιά Μονοφατσίου δρχ. 5.000
Νίκος Σπιθάκης Αθήνα δρχ. 3.000
Βαγγέλης Νκ. Σπιθάκης Χίος δρχ. 2.000
Χρυσούλα συζ. Τόλη τσακίρη Αθήνα δρχ. 5.000
Χάρης Μυρ. Γιαννακάκης Αθήνα δρχ. 5.000
Χαράλαμπος Γεωργ. Παπαδογιάννης Πειραιά δρχ. 2.000
Παγώνα Γεωργ. Παπαδοιγιάννη Πειραιά δρχ. 2.000
Ευαγγελία Κουβίδου Αθήνα δρχ. 3.000
Χρήστος Κ. Λινοξυλάκης Αθήνα δρχ. 3.000
Νίκη συζ. Μιχ. Κασωτάκη Αθήνα δρχ. 2.000
Μιχάλης Νικ. Βεργαδής Αθήνα δρχ. 5.000
Βασίλης Στ. Σπανουδάκης Αθήνα δρχ. 5.000
Γιώργης Ιωαν. Παπαδογιάννης Αθήνα δρχ.5.000
Κώστας Φωτ. Παπαδάκης Αφρική δρχ. 4.500
Μανούσος Φ. Παπαδάκης Αθήνα δρχ. 2.000
Αντώνης Μιχ. Μπαγουράκης Αθήνα δρχ. 5.000
Γιώργης Μιχ. Μπαγιαρτάκης Αγ. Γαλήνη δρχ. 2.000
Ελευθερία Ανδ. Τυαουρδά (το γένος Μιχ. Μαρκάκη) Αθήνα δρχ. 2.000
Γιωργία Κωσ. Καράλη (το γένος Εμμ. Μηναδάκη) Αθήνα δρχ. 5.000
Γιώργος Μιχ. Καράλης Αθήνα δρχ. 15.000
Αντώνης Καρατζής Αθήνα δρχ. 2.000
Παναγιώτης Κρητικός Αθήνα δρχ. 2.000
Ευστράτιος Τρουλινός (απεβίωσε 29-4-91) Αγία Γαλήνη δρχ. 2.000
Γιάννης Γεωργ. Βεργαδής Κατερίνη δρχ. 3.000
Ελένη Γεωρ. Τυροκομάκη Αθήνα δρχ. 5.000
Γεώργιος Χαρ. Παπαδογιάννης Αγία Γαλήνη δρχ. 5.000
Ευλαβία παπαδογιάννη Αθήνα 10.000
Μαρίκα Κοσιώνη (το γένος Ευαγγ. Παπαδογιάννη) Αθήνα δρχ. 5.000
Ρέμη Μαχίνη (το γένος Ευαγγ. Παπαδογιάννη) Αθήνα δρχ. 5.000
Μέσα από τη στήλη του περιοδικού μας ζητούμε συγνώμη από την κ. Μαρία Δοξαστάτη γι
α τί εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στο προηγούμενο τεύχος η προσφορά της εις μνήμη
του Πατέρα της Σωτήρη Πετρακάκη.
Επίσης κάνουμε γνωστό στη κ. Ευαγγελία Σπυριδάκη ότι όταν έστειλε τα χρήματα στο
Σύλλογό μας στις 10-12-1990 το προηγούμενο τεύχος είχε τυπωθεί γι’ αυτό δεν δημοσιεύθηκε το όνομά της. Οι προσφορές που δημοσιεύθηκαν προηγουμένως ήταν μέχρι 30-11-1990.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί όλους για όλες τις προσφορές σας.,
Αν εκ παραδρομής δεν έχει αναφερθεί κάποια χρηματική προσφορά παρακαλείσθε να μας
ενημερώσετε.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: Λόγω καθυστερημένης παραλαβής από υπαιτιότητα του ταχυδρο
μείου της επιστολής μου από τον πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Γαλήνης κ. Γεωργίου
Κοτζανάκη (κατά ομολογία του τηλεφωνικώς στις 13-7-91), η απάντησή του θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας.
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