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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι της Αγίας Γαλήνης,

Μ ε την ευκαιρία της πρώτης επικοινωνίας μας στον καινούργιο χρόνο που μόλις αρχίσα
με να διανύομε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εύχετα ι προς όλους σας:

- Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία και
- Κάθε επιτυχία και πρόοδο στους στόχους που έχ ε ι θέσει ο καθένας χωριστά και όλοι 

μαζί, για το ατομικό τους καλό και του χωριού μας.
Πέραν όμως από τ ις  πιο πάνω ευχές επιθυμούμε να εκφράσουμε άλλη μια που είναι:
Η συμμετοχή περισσότερων εθελοντών στην ύλη του περιοδικού μας που μπορεί να συ- 

μπεριλάβει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από το χωριό μας, για να μην επωμίζονται το βά
ρος αυτό πάντα οι ίδιοι και ίδιοι, οι οποίοι είναι φυσικό κάποια στιγμή να κουραστούν και να 
τα  εγκαταλείψουν.

Ε νδεικτικά  αναφέρουμε τ  ακόλουθα:
- Κοινωνικού χαρακτήρα: γόμοι, αρραβώνες, βαφτίσεις, διορισμοί, προαγωγές, μεταθέσεις, 

επ ιτυχ ίες των απανταχού Αγιογαληνιωτών σε όλους τους χώρους και τομείς δραστηριότη
τας του ανθρώπου, κοινωνικές, φεστιβαλικές εκδηλώσεις που γίνονται στους χώρους μας 
κ.α.

- Τοπικού χαρακτήρα: προβλήματα κάθε είδους, σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά 
τουριστικά, αγροτικά κ,λπ. της Αγίας Γαλήνης και της γύρω περιοχής της.

- Λαογραφικού χαρακτήρα: ήθη, έθιμα, μύθοι παροιμίες, μαντινάδες-τραγούδια, χοροί κλπ.
- Βιογραφικού χαρακτήρα: για παλιούς χαρακτηριστικούς τύπους του χωριού μας, που δι- 

ακρίνονται για το πηγαίο χιούμορ τους κ.α.
- Επίκαιρων προβλημάτων της κοινωνίας μας και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα  

παιδιά μας από αυτά και
- Κάθε είδους προτάσεις που θα αποβλέπουν στη συνεχή βελτίωση του περιοδικού μας.
Είναι αλήθεια πλέον ότι το περιοδικό μας, παρά τα τόσα λάθη και παραλείψεις του, αρέ

σει πολύ σε όλους. Πολλοί μάλιστα από αυτούς δεν παραλείπουν να εκφράζουν και γρα- 
πτώς αυτόν τους τον θαυμασμό.

Αξίζει λοιπόν τον κόπο περισσότεροι άνθρωποι να ασχοληθούν γι αυτό. Καί δόξα το Θεό η 
Αγία Γαλήνη δεν υστερεί σε ανθρώπινο υλικό που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά σε αυτό. 
Αντίθετα μάλιστα νομίζομε ότι πλεονεκτεί κι άλας.

Οι εκπαιδευτικοί δε του χωριού μας με τους μαθητές τους, προκειμένου να ενδυναμώ
σουν και την ευγενή άμιλα μεταξύ των, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τ ις  σελίδες του 
περιοδικού, για δημοσίευση διακριθέντων σχολικών εργασιών μαθητών, με διάφορα θέματα.

Αναμένουμε.... πολλά.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/10/91
Ο εορτασμός της επετείου ίδρυσης του 

Συλλόγου μας και Μνήμης των 4ων Μαρτύ
ρων, πολιούχων του χωριού μας.

Η εκδήλωση άρχισε το πρωί με την λειτου
ργία στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στα Πευκά
κια.

Η απουσία των μελών του Συλλόγου μας 
ήταν εμφανής πράγμα το οποίο δεν πρέπει 
να επαναληφθεί.
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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στην εξο
χική ταβέρνα "Παρνασσός" στους πρόποδες 
της Πάρνηθας η καθιερωμένη συνεστίαση.

Παρευρέθηκαν αρκετά μέλη και φίλοι του 
συλλόγου μας και μοιράστηκε ο άρτος.

Ακολούθησε κρητικό γλέντι στο οποίο πα
ρευρέθηκαν και έπαιξαν ο λυράρης Αλέκος 
Πολυχρονάκης και ο λαουτιέρης, Αρτέμης Πε- 
ντάρης οι οποίοι μας διασκέδασαν αφιλοκερ
δώς με γνωστούς Κρητικούς σκοπούς μέχρι 
αργά το απόγευμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί 
για την ευγενή προσφορά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11/91
Βραδιά Αγιογαληνιώτικης Κακαβιάς.

Μαζευτήκαμε αρκετοί χωριανοί στο στέκι 
του Συλλόγου μας τη βραδιά εκείνη.

Το Δ.Σ. αγόρασε πετρογκάζ, καζάνια, πιάτα, 
κουτάλες, σουπιέρες, π ιατέλες και γενικά ότι 
χρειάζεται για να οργανώσει το μαγειρείο 
του στεκιού. Επίσης το Δ.Σ. ευχαριστεί τους

Αφούς Χατζηαθανασίου ιδιοκτήτες του ξενο
δοχείου "ΑΛΚΗΣΤΙΣ" που, επειδή σταμάτησαν 
τη λειτουργία του, δώρισαν στο σύλλογό μας 
75 πιάτα βαθειά.

30 κιλά ψάρια έκαναν μια πολύ νόστιμη κα
καβιά, που και αυτή τη φορά μαγειρεύτηκε 
από το Δ.Σ. στο στέκι. Τα μέλη του Δ.Σ. αγό
ρασαν τα  χρειαζούμενα για το μαγείρεμα της

καθιερωμένης κακαβιάς αλλά και για το πρώ
το πιάτο που παρουσίασαν στην αρχή.

Καθάρισαν τα  ψάρια, τ ις  πατάτες, τα  κρεμ
μύδια και μαγείρεψαν την κακαβιά στο μπαλ

κόνι του στεκιού. Στο πρώτο πιάτο που 
συνοδευόταν από ρακί σερβιρίστηκαν αγγού
ρια, ελιές, ραπανάκια, σαλάμι και ντάκος κρί
θινος.

Η όρεξη των παρευρισκομένων αρκετά με
γάλη και η κακαβιά φαγώθηκε όλη. Είμαστε 
περίπου 70 άτομα μεταξύ των οποίων ο Πο
λύδωρος Καράλης και οι Χρήστος και Χριστί
να Χριστοφάκη με την παρέα τους, που είχαν 
έρθει από την Αγ. Γαλήνη ειδικά για τη βρα
διά κακαβιάς.

Μετά το φαγητό ακολούθησε πραγματικά

ΑγιοΓαληνιώτικο γλέντι μέχρι τις  πρώτες 
πρωινές ώρες με τους Μελαμπιανούς καλλι
τέχνες Γιώργο Τυροκομάκη (λύρα) και Γιώργη 
Μπαγιαρτάκη (λαούτο και τραγούδι), που 
τους ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή 
τους και τ ις  ωραίες στιγμές που μας χάρισαν. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
οι κ.κ. Γιώργος Βαρβέρης, δημοσιογράφος εφη
μερίδας "Κρητικά Επίκαιρα" και Μανώλης Κα- 
λυβιανάκης, εκδότης εφημερίδας "Κρητικό 
Βήμα".

Εκτός των φωτογραφιών που τραβήχτη
καν, η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε (δωρεά 
Γιάννη Ασημακόπουλου), κι αν κάποιος θέλει
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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

να τη δεί, μπορεί να τη ζητήσει από τον Γιώρ- 
γο Νικηφοράκη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12/91
Κρητική βραδιά στο στέκι του Συλλόγου 

μας.

Η προγραμματισμένη βραδιά, δυστυχώς, α
κυρώθηκε λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας 
που επικρατούσε στο λεκανοπέδιο της Α ττ ι
κής.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/1/92
Κόψιμο Βασιλόπιτας.

Στα γραφεία του συλλόγου μας έγινε το 
κόψιμο της βασιλόπιτας.

Τις ευχές για το Νέο Ετος και την ευλογία

στις πίτες έκανε ο παπα-Νικολής Κουτσαυτά- 
κης από τ ις  Μέλαμπες.

Παρευρέθηκαν πολλά μέλη και φίλοι του 
Συλλόγου μας. Σύντομο χαιρετισμό στους πα- 
ρευρισκομένους και ευχές για το Νέο Ετος α- 
πηύθυνε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος 
Νικηφοράκης, ενώ για τη σημασία της ημέρας 
από τα  παλιά χρόνια μέχρι σήμερα μας μίλη
σε ο Μανούσος Παπαδάκης.

Στη συνέχεια έγινε το κόψιμο της βασιλόπι
τας από τον Πρόεδρο, παρουσία των μέλων 
και φίλων του Συλλόγου.

Τις πίτες έκοψαν εκτός από τον Πρόεδρο 
Γιώργο Νικηφοράκη οι παρακάτω:

Μανούσος Παπαδάκης 
Φραγκίσκος Γιασαφάκης 
Νίκος Τσακίρης 
Ελσα Καρτάλου 
Ευαγγελία Κουβίδου 
Στέλιος Τόκας 
Στέλιος Μιχελιδάκης 
Δημήτριος Βογιατζάκης 
Μιχάλης Βεργαδής

Από την εφημερίδα "Κρητικά Νεα" παρευρέ- 
θηκε ο δημοσιογράφος Νίκος Δασκαλάκης.

Το νόμισμα κέρδισε η Χρυσή Νικηφοράκη 
κόρη του Προέδρου.

Στη συνέχεια ακολούθησε φαγοπότι μεση
μεριανό με τα  φαγητά που είχε φέρει ο καθέ
νας μας και κρητικό γλέντι μέχρι το από
γευμα.

ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΟ 
ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ 
ΓΑΛΗΝΗ" ΤΗΝ 12η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992

Αγαπητοί φίλοι, συγχωριανοί,
Πρίν αναφερθώ στις Αγιες εορτές της Χρι

στιανοσύνης νομίζω σκόπιμον, να ανατρέξω 
στο απότερο παρελθόν και να αναπτύξω πο
λύ περιληπτικά πως υπολογίζονταν ο χρόνος, 
οι γιορτές και άλλα στοιχεία που ισορροπού
σαν τη ζωή των πολύ μακράν προγενεστέ
ρων μας - δηλαδή πριν καθορισθούν οι 
χιλιετηρίδες από εκείνους - και να φθάσω με 
πολύ συντομία ως εκεί και μετά από την Γέν- 
νηση του Θεανθρώπου να συνεχίσω για να 
φθάσω, και πάλι εν συντομία, στο σκοπό της 
σημερινής αγαπημένης μας συνάντησης. Που 
δεν είναι άλλος από την έκφραση της αγά
πης μεταξύ μας και στα πατροπαράδοτα έθι
μα του χωριού μας που όλοι λατρεύομε. Γιατί 
αυτό μας γέννησε μας ανάθρεψε και μας γα- 
λούχισε με τέτο ιο τρόπο, που μπορούμε σήμε
ρα να εκφραζόμαστε με περισσή αγάπη, 
αλληλεγγύη και διαφήμιση για όλους τους φι
λοπρόοδους ανθρώπους και ιδιαίτερα αυτούς 
που προέρχονται από το αγαπημένο μας χω
ριό, την ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ.

Ο χρόνος λοιπόν στους πρωτόγονους αν
θρώπους υπολογίζονταν με βάση διάφορα φυ
σικά φαινόμενα που συνέβαιναν περιοδικά 
όπως: πτώση χιόνος, θερισμός, φιλορροές, 
φουσκοδενδριές και φάσεις της Σελήνης.
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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Ο συνηθέστερος όμως και σοβαρότερος 
τρόπος υπολογισμού του χρόνου ήταν εκεί
νος που υπολογίζονταν με βάση τα  άστρα, 
από ειδικούς ανθρώπους που ασχολούνταν 
μόνο με αυτά.

Πολλές φορές όμως ακόμη και βοσκοί ή α
πλοί υπερήλικες έμπειροι άνθρωποι εκαθόρι- 
ζαν την ζωήν των με βάση τις  τακτές 
εναλλαγές των φυσικών φαινομένων. Την η
λικία την καθόριζαν ανάλογα με την εποχή 
που είχε γεννηθεί ο κάθε ένας. Ετσι για κεί
νον που είχε γεννηθεί το θέρος έλεγαν ότι 
είναι τόσων θερισμών ή τόσων βροχών αν εί
χε γεννηθεί σε περίοδο βροχών.

Για να σημαδεύουν την ποσότητα των χρό
νων ελάμβαναν υπόψη ένα εξαιρετικό γεγο
νός π.χ. ένα λοιμό, μιά πλημμύρα ή και φάσεις 
της Σελήνης.

Από την Γέννηση όμως του Θεανθρώπου, 
Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού και Σωτήρα των 
ανθρώπων τα  πράγματα για όλα τα  ουράνια 
φαινόμενα άλλαξαν ριζικά.

Τα πάντα βασίζονται σήμερα σε επιστημο
νικές μελέτες και παρατηρήσεις που στον υ
πολογισμό του χρόνου και τον καθορισμό ό
λων των ουρανίων φαινομένων οι ειδικοί επι
στήμονες δεν ξεφεύγουν ούτε δέκατο του 
δευτερολέπτου.

Σημαντική αισθητά βελτίωση, στον ακριβή 
καθορισμό του χρόνου, των ουρανίων φαινο
μένων, των στρωμάτων της ατμόσφαιρας 
στο πού υπάρχει αέρας και πού δεν υπάρχει, 
επήλθε με τα  τεράστια επιστημονικά επιτεύ
γματα που είδαν το φως με την εμφάνιση 
του Μεγάλου μαθηματικού ΑΪΝΣΤΑΪΝ.

Και πριν από αυτόν όμως υπήρξαν πολλοί 
Αρχαίοι Ελληνες, σοφοί που μπορούσαν και 
καθόριζαν τις  συνεχείς κινήσεις της γης, τις  
τακτές εναλλαγές των καιρικών φαινομένων 
και συνθηκών, για να καθορίζουν οι άνθρωποι 
τ ι έπρεπε και τ ι δεν έπρεπε να κάνουν σε κά
θε εποχή: σπορά, θερισμός, συγκομιδή προϊό
ντων, εφοδιασμός με τροφές ζώων και 
ανθρώπων κ.λπ. Υπήρχαν όμως τό τε και οι Ιε
ροεξεταστές που με περισσό πείσμα αντι- 
δρούσαν στη θεωρία ότι η γη κινείται. Μάλι
στα στους σοφούς της εποχής, εκείνης που 
έλεγαν ότι η γη κινείται, καταλογιζόταν με
γάλο θεϊκό αμάρτημα.

Θα παραμείνει εις τους αιώνας, η φράση 
του ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ, που ενώ τυρανιόταν και κακο- 
ποιόταν με κάθε μέσον ενώπιο των Ιεροεξε

ταστών για να τον κάνουν να δηλώσει ότι η 
γη δεν κινείται, εκείνος είχε το θάρρος να πει: 
Και όμως, η γη κινείται.

Από τη σθεναρά δε στάση του Γ ΑΛΙΛΑΙΟΥ 
και μετά, αναθάρρησαν όλοι, οι ανά τον κό
σμον, αστρονόμοι, αστρολόγοι και σοφοί που 
ασχολούνταν με τη θεωρία αυτή, ώστε τελ ι
κά να δικαιωθεί ο αγώνας τους και να γίνει 
δεκτόν πλέον απ όλους ότι η γη κινείται γύ
ρω από τον άξονά της. Είναι δε αναμφισβήτη
το το γεγονός ότι τόσον η ανακάλυψη και 
γενική παραδοχή της κίνησης της γης περί 
τον άξονά της, όσον και οι μέθοδοι υπολογι
σμού του χρόνου που επικράτησαν με απόλυ
τη και τεκμηριωμένη πλέον ακρίβεια και 
μάλιστα σε όλα τα  μεγέθη αυτού: ώρα, μέρα, 
νύχτα, 24ωρο, εβδομάδα, μήνας, εποχές, έτος, 
οφείλονται κατά 80 ή 90% τουλάχιστον 
στους Αρχαίους Ελληνες προγόνους μας.

Τα όσα ανέφερα παραπάνω σχετικά με το 
θέμα αυτό είναι τόσα λίγα, που δεν αποτε
λούν, ούτε το ένα χιλιοστό αυτών που θάπρε- 
πε τελικά να λεχθούν για να είμαι διεξοδι- 
κότερος, σαφέστερος και δικαιότερος, έναντι 
των πολλών δεκάδων ή και εκατοντάδων α
κόμη Αρχαίων Ελλήνων σοφών και πολύ λιγό- 
τερων ξένων, που αγωνίστηκαν, για να έχου
με εμείς σήμερα τη κατάκτηση του καθορι
σμού του χρόνου, της ώρας, των εποχών... και 
τόσων άλλων πολύ χρησίμων για τη ζωή των 
ανθρώπων.

Σε μας σήμερα όλα που ελέχθηκαν παρα
πάνω με πολύ μεγάλη συντομία, μας φαίνο
νται τόσο απλά... Αλλά βλέπω και παρα- 
σύρομαι και σταματώ ως εδώ, αισθανόμενος 
την ανάγκη να σας ζητήσω συγγνώμη αν 
σας κούρασα με πράγματα που είναι μεν σχε
τικά με τη σημερινή συνάντησή μας, αλλά 
μπορούσαν και να παραλειφθούν.

Μπαίνω λοιπόν αμέσως στο νόημα της ση
μερινής αγαπημένης μας συνάντησης και πα
ρακαλώ πολύ να μου επιτρέψετε προτού 
μιλήσω για τη βασιλόπιτα, να πω λίγα λόγια 
για την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, 
που εορτάζεται την 25η Δεκεμβρίου κάθε έ
τους, χωρίς καμιά αλλαγή τώρα και 2000 χρό
νια περίπου. Δεν θα αναφερθώ στα της γεν- 
νήσεως του Θεανθρώπου, γ ιατί είναι σε ό
λους γνωστά.

Θέλω όμως να πω λίγα λόγια και να φέρω 
στη μνήμη όλων μας, ήθη και έθιμα που δεν 
θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ.
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Ενα από αυτά: το σφάξιμο των χοίρων την 
παραμονή των Χριστουγέννων, με τ ις  μου- 
γκριές των που ακούγονταν περιοδικά από 
πρωί-πρωί μέχρι το μεσημέρι από όλο το χω
ριό. Μπορούσες δε να ακούσεις συνολικά στο 
χωριό πέντε με δέκα σποραδικές μουγκριές 
από τ ις  διάφορες γειτονιές του χωριού.

Η συνέχεια μετά το σφάξιμο του χοίρου ή
ταν το βράσιμο του νερού για το μάδημα του 
χοίρου, το ξύρισμα του, από τυχόν εναπομεί- 
ναντα σποραδικά τριχαλάκια, το ξεκοίλιασμά 
του, που όπως ήταν κρεμασμένος κάπου δι
ευκόλυνε την διαδικασία της επεξεργασίας 
του όπως: το βγάλσιμο με πολύ μεγάλη προ
σοχή της κοιλιάς και των εντέρων για να μη 
κοπούν ή να σπάσουν, του συκωτιού και τ έ 
λος ο τεμαχισμός του.

Φ ανταστείτε τώρα τ ι μεζέδες μπορούν να 
βγουν από ένα χοίρο που κατ' ελάχιστο όριο 
το βάρος του είναι εκατό κιλά:

1. Το κεφάλι, που κάνει τη περίφημη τσιλα- 
διά που λίγο πολύ όλοι μας έχομε γευθεί.

2. Οι οματές από τα  έντερα, που οι νοικο
κυρές τα  έκαναν να αστράφτουν από καθα
ριότητα, παραγεμισμένα με σιτάρι ροβάκι, α
λεσμένο στο χειρόμυλο, αρκετές σταφίδες 
χωρίς κουκούτσια, κοπανισμένα καρυδαμύ- 
γδαλα μισοκαβουρντισμένα και διάφορα μο- 
σχομυρίζοντα μπαχαρικά.

Γίνονται βραστές στο μπουγαδοτσούκαλο 
και παρακολουθούνται πολύ από τις  νοικοκυ
ρές στο ψήσιμο τους για να μή σκάσουν και 
χυθεί το υλικό τους.

Βγαίνοντας το πρωί των Χριστουγέννων 
από την εκκλησία η νοικοκυρά τσίτωνε με το 
πιρούνι την οματέ, που φαινόταν κατάλευκη 
και τη μοίραζε στα πιάτα της φαμίλιας αχνι
στή που τρώγοντας την ο καθένας δικαίως 
τη θεωρεί έδεσμα Θεού δώρον.

3. Από τα  μπούτια του χοίρου, τα  περίφημα 
απάκια. κομμάτια μόνο κόκκινου κρέατος μα
κρουλά έως 20 πόντους και πάχος χονδρού 
καλαμιού, περασμένα σε γερό σπάγγο, μπρου- 
λιασταρές - μπρουλιασταρές, τα  κρεμούσαν 
στη παραθιά και έκαιγαν μυρωδάτα φυτά και 
θύμους χωρίς φλόγα, αλλά μόνο να καπνί
ζουν. Ποτέ δεν άφηναν τη φωτιά να κάμει 
φλόγα, γ ια τί εκαίγονταν και γινόντουσαν έ
τσι ακατάλληλα για φάγωμα. Η κάπνα και η 
ζεστασιά με τα  μπαχαρικά που τα  πασπάλι
ζαν τα  έκαναν μυρωδάτα, μαλακά και νόστι
μα που έτρωγες και δεν έδινες σε κανέναν.

4. Η γλίνα. Ενας καλός χοίρος βγάζει 20-25 
κιλά κατάλευκης γλίνας, από το ξύγκι, που ό
πως όλοι ξέρομε, ο χοίρος διαθέτει πάρα πο
λύ.

Επιτυγχάνεται δε, το βγάλσιμο της γλίνας, 
με τσιγάρισμα σιγανής φωθιάς. Διαχωρίζεται 
έτσι το λίπος και μένουν οι περίφημες και νο
στιμότατες τραγανιστές τσιγαρίδες χωρίς 
υπολείμματα λίπους. Εκλεκτός μεζές για κα
λή παρέα και καλό κρασί. Η χρήση της γλίνας 
είναι για πασχαλινά κουλούρια, τσουρέκια ή 
για αντικατάσταση βουτύρου και για πολλές 
άλλες περιπτώσεις.

5. Σύγλινα. Ξεξυγκίζεις τα  πλευρά του χοί
ρου με προσοχή, να μη βγάλεις κόκκινο κρέας, 
τα  κόβεις σε μικρά τεμάχια συγκόκκαλα, τα  
βράζεις και τα  βάνεις πιεστά σε κιούπι, που 
το απογεμίζεις γλίνα. Εκεί μέσα μπαίνει το 
δέρμα, βρασμένο καλά. Ανά πάσα στιγμή δε, 
κάνεις άμεση χρήση για τυχόν μουσαφίρη ή 
για φαί της φαμίλιας και προπαντός με βρα
στά τσιμούλια.

Καλή όρεξη για μας τους Αθηναίους, πού 
τέτο ια  χάρη όμως.

6. Το συκώτι τηγανιτό που είναι ο καλύτε
ρος μεζές των Χριστουγέννων για τσι παρέ
ες που γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι 
τραγουδάντας και λιανοπίνοντας.

Το βράδυ δημόσιος χορός για να πει κάθε 
ντελικανής το πόνο του με τ ις  ωραίες φιλο
σοφημένες μαντινάδες του τόπου μας.

Πρωτοχρονιά το βράδυ.
Λίγο πολύ, κάθε σπίτι έχει τη βασιλίπιτά 

του.
Μπαίνοντας ο καινούργιος χρόνος, με συ

γκεντρωμένο το συγγενολόι, ο σπιτονοικοκύ
ρης με τη βασιλόπιτα στη μέση του τρα
πεζιού, την τεμαχίζει σε μικρά κομμάτια και 
μελετώντας τίνος είναι το κάθε κομμάτι, το 
ψάχνει για να βρει το τυχερό νόμισμα. Σε ό
ποιου δε το κομμάτι βρεθεί, αυτός θεωρείται 
ο τυχερός της χρονιάς. Αρχίζουν τα  κάλαντα, 
σβύνουν το φώς, το ξανανάβουν και αρχίζουν 
τις  ευχές ανταλλάσοντας μεταξύ τους χαι- 
ρετούρες και φιλιά, για την αποπομπή του γέ
ρου χρόνου και την υποδοχή του νέου.

Θα μου επιτρέψετε όμως να κάμω μια ανα
δρομή στο παρελθόν, ειδικά για τη βασιλόπι
τα:

Η πίτα που κόβουν τα  σπίτια το βράδυ της 
πρωτοχρονιάς είναι φτιαγμένη από εκλεκτό 
αλεύρι κυρίως, από ζάχαρη, αυγά, μυρωδικά
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και φουσκωτικά. Στο επάνω μέρος, με λευκα- 
μένα αμύγδαλα σχηματίζονται ένας σταυρός, 
οι λέξεις "Χρόνια Πολλά" και τέλος ο αριθμός 
του καινούργιου έτους που θα υποδεχθούμε. 
Η νοικοκυρά δε, την παρακολουθεί στο ψήσιμο 
να γίνει ροδοκόκκινη, φουσκωτή που να ευχα
ριστεί όλες τ ις  αισθήσεις μας.

Παλαιότερα, σε πολλές Ελληνικές επαρχί
ες, αντί για νόμισμα έβαζαν ένα λιόφυλλο ή 
ένα κομματάκι κλήμα ή ένα άχυρο και κατά 
το κόψιμο, σέ όποιον ετύχαινε το αντικείμενο 
αυτό, εθεωρείτο ο τυχερός της σοδειάς γε
ωργικών προϊόντων.

Ο νοικοκύρης κάνει το σημείο του Σταυρού, 
κόβει την πίτα και ονομάζει κάθε κομμάτι: το 
1ο του Αϊ Βασίλη, το 2ο του Χριστού, το 3ο 
του σπιτιού, και στη συνέχεια του νοικοκύρη, 
νοικοκυράς, των παιδιών κατά ηλικία, των πα- 
πουδογιαγιάδων και μετά των συγγενών και 
παρευρισκομένων, πάντοτε κατά σειρά ηλικί
ας για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Πά
ντοτε ο νοικοκύρης παρακολουθεί τους πα- 
ρευρισκομένους και την υπόλοιπη πίτα, για να 
κανονίσει να πάρουν όλοι και στο τέλος να 
μείνει και ένα κομμάτι για το διακονιάρη.

Ολοι ψάχνουν για το νόμισμα και ο τυχε
ρός φωνάζει: "εγώ το βρήκα" οπότε πέφτουν 
βροχή οι ευχές των άλλων.

Το έθιμον της πίτας είναι γνωστόν σε ό
λους και προέρχεται από την Ρωμαϊκή εποχή 
της ειδωλολατρίας. Ηταν όμως, χωρίς νόμι
σμα.

Αργότερα οι Φράγκοι έβαζαν χρυσό νόμι
σμα και ανεκήρυσαν βασιλιά της βραδυάς τον 
τυχερό.

Υπάρχει όμως και η θρησκευτική παράδοση, 
που για μένα δεν είναι παράδοση, αλλά 
πραγματική θρησκευτική και Χριστιανική συ
νήθεια και τηρείται με θεοσέβαστη και χριστι
ανική λατρεία.

Η τοποθέτηση του νομίσματος οποιοσδή
ποτε αξίας, είναι καθιερωμένη εξ α ιτίας ενός 
θαύματος που συνέβει στον, τό τε επίσκοπο 
Καισαρείας, Αγιο Βασίλειο και χρονολογείται 
από το έτος 379 μ.Χ. (όχι βεβαιωμένο).

Αρχιεπισκοπεύοντος λοιπόν του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
(Καισαριανού πολίτη), επρόκειτο να περάσει ο 
Επαρχος Καπαδοκίας, φημισμένος σκληρός 
και άρπαγας, με την πρόθεση να παραδώσει 
εις στους στρατιώτες την πόλη της Καισα
ρείας προς λεηλασία και καταστροφή. Ο Επί
σκοπος όμως θέλοντας να προλάβει την

καταστροφή και λεηλασία, έδρασε αστραπιαί
α και δραστήρια. Επισκέφθηκε πρώτα όλους 
τους εύπορούς κατοίκους και στη συνέχεια 
τους υπόλοιπους λέγοντάς τους ότι ελπίζει 
να μην λεηλατηθεί και καταστραφεί η πόλη 
αν προλάβουν και προσφέρουν χρυσά δώρα 
εις τον Επαρχο.

Ολοι οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν εις τα ζη
τούμενα παρά του Βασιλείου και παρέδωσαν 
γρήγορα και με χαρά τους χρυσά νομίσματα 
και διάφορα χρυσαφικά.

Ο Επαρχος όμως, πληροφορηθείς ίσως τις  
ενέργειες του επισκόπου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ τον 
ντράπηκε, μετάγνωσε και δεν θέλησε να πά
ρει ούτε τα  δώρα που του προσφέρθηκαν, α- 
παλλάσοντας δε τελικά την πόλη από κα
ταστροφή και λεηλασία. Αυτό, από τους τό τε 
πιστούς χριστιανούς, θεωρήθηκε θαύμα και 
γονυκλινείς, άνδρες, γυναίκες και παιδιά εδό- 
ξαζαν τον Κύριον και Θεόν Ιησού Χριστόν.

Ο Επίσκοπος Βασίλειος, θέλοντας να επι
στρέφει στο λαό της Καισαρείας, τις  προσφο
ρές του και μην γνωρίζοντας την προσφοράν 
ενός εκάστου, διέταξε την Επισκοπική υπηρε
σία του και εζύμωσαν μικρά αρτίδια και στο 
κάθε ένα από αυτά έβανε τα  νομίσματα και 
τιμαλφή που είχε συγκεντρώσει, μέχρι που 
τέλειωσαν.

Την επομένη 1η του έτους, μετά την εκκλη
σία έδωσε στο εκκλησίασμα από ένα αρτίδιο 
και ο καθένας βρήκε σ αυτό ότι του έδωσε η 
τύχη.

Ετσι καθιερώθηκε το νόμισμα στην πίτα 
από τότε, σε όλους τους χριστιανικούς λαούς 
του κόσμου και εξακολουθεί να τηρείται μέχρι 
και σήμερον με θρησκευτική ευλάβεια και πί
στη.

Γι αυτό κι εμείς σήμερον, Αγαπητοί μου, τι- 
μώντες την ιερά μνήμη του Αγίου Βασιλείου, 
την παγκόσμια εορτή αλλαγής του χρόνου, 
συγκεντρωθήκαμε στη δική μας στέγη, να α
ναδείξομε τον τυχερό του χρόνου με το τυ
χερό κομμάτι της πίτας αφ ενός, και αφ’ 
ετέρου να ανταλλάξομε τ ις  ευχές μας και 
την αγάπη προς τον πλησίον μας, με την κα
λή ευχή, να υπάρχει απόλυτος υγεία και χαρά 
και για τ ις  366 ημέρες που έχει ο δίσεκτος 
αυτός χρόνος.

Συγνώμη αν σας κούρασα λίγο και αν σας 
καθυστέρησα λίγο ακόμη από τη γεύση των 
ωραίων εδεσμάτων που βλέπω να υπάρχουν 
εις το υπέροχο κατάλυμα μας.
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Εύχομαι καλή χρονιά και υγεία για όλο το 
νέο έτος. Τον ίδιο χαιρετισμό και απείρους ευ- 
χάς σε όλους τους απανταχού ευρισκομένους 
Αγιογαληνιώτες και φίλους

Καλή σας όρεξη και του χρόνου με υγεία.
Μαντύσος Φ. Παπαδάκης.

Υ.Γ. Τα αναφερόμενα εις την αρχή της ομι
λίας είναι μελέτες μου από διάφορες βιβλιο
γραφίες και παγκόσμιες εγκυκλοπαίδιες που 
πλουτίζουν την βιβλιοθήκη μου και τούτο για 
να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις από τυχόν 
φιλόδοξους.

Μ.Φ.Π.

Το Δ.Σ. σας παρακαλεί να συμμετάσχετε 
στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας γιατί έ
τσι, αφ’ ενός μεν συμβάλετε στην ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων μας, αφ ετέρου δε, 
σας δίνετε η ευκαιρία να βρεθήτε με χωρια
νούς και φίλους και να ζήσετε παλιές καλές 
στιγμές του χωριού μας.

Για το Δ.Σ.
Γ.Ν.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΚΡΗΤΙΚΑ 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ" που εκδίδονται στην Αθήνα από 
τον κ. Γιώργο Βαρβέρη στο τεύχος 227, Νοεμ
βρίου 1991.

Και φέτος "Βραδιά Αγιογαληνιώτικης κακα
βιάς"

Αν υπήρχε "βραβείο νοικοκυρωσύνης" για 
τα  κρητικά σωματεία της Αττικής, ίσως θά- 
πρεπε να δοθεί στον Σύλλογο Ή  Αγία Γαλή
νη". Πρώτα-πρώτα να πούμε, ότι ο σύλλογος 
αυτός είναι από τους πρώτους, που απόκτη- 
σαν ιδιόκτητη αίθουσα στο κέντρο της Αθή
νας. Βρίσκεται στην οδό Διπύλου 5, στην 
Πλατεία Κουμουνδούρου, κι εκεί κάνει όλες τις  
εκδηλώσεις του.

Δεν είναι, ωστόσο, μόνο η ιδόκτητη αίθου
σα. Οπως τα  περασμένα χρόνια έτσι και φέ
τος ο Σύλλογος "Η Αγια Γαλήνη" ενημέρωσε 
από τώρα τα  μέλη του για όλες τις  εκδηλώ

σεις, που θα πραγματοποιήσει αυτή τη χρο
νιά, μέχρι τον Αύγουστο του 1992. Ετσι κάθε 
Αγιογαληνιώτης της Αττικής έχει μπροστά 
του αυτό το πρόγραμμα και φυσικά προγραμ
ματίζει κι εκείνος από τώρα σε ποιές εκδηλώ
σεις θα συμμετάσχει.

Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου "Η Αγία Γ αλή
νη" άρχισαν και φέτος, όπως και πέρυσι, στις 
28 του Οκτώβρη, μέρα, που γιορτάζουν οι Τέσ
σερις Μάρτυρες, πολιούχοι του χωριού, αλλά 
εκείνη τη μέρα είναι κι η επέτειος της ίδρυ
σης του συλλόγου.

Υστερα από την καθιερωμένη λειτουργία 
στον Αγιο Νικόλαο Πευκακίων, οι Αγιογαληνι- 
ώτες γλέντησαν στην εξοχική, ταβέρνα "Παρ- 
νασός".

Να τώρα οι υπόλοιπες εκδηλώσεις του 
Συλλόγου Ή  Αγία Γ αλήνη" μέχρι τον Αύγου
στο του 1992. Το Δ.Σ. καλεί τα  μέλη του:

Σάββατο (30.11.91): Βραδιά Αγιογαληνιώτι- 
κης Κακαβιάς. Το Δ.Σ. θα μαγειρέψει και φέτας 
την παραδοσιακή αγιογαληνιώτικη κακαβιά 
και θα ακολουθήσει όμορφο κρητικό γλέντι 
στην αίθουσα του Συλλόγου.

Ωρα έναρξης: 8 το βράδυ.
Σάββατο (14.12.91): Κρητική βραδιά στο Α- 

γιογαληνιώτικο Στέκι. Ελάτε να πιούμε μερι
κές ρακές ή τσάι για τις  γυναίκες, να 
παίξουμε πρέφα ή τάβλι και να θυμηθούμε τις 
παλιές καλές μέρες του χωριού μας.

Ωρα έναρξης: 5.30 το απόγευμα.
Κυριακή (12.01.92): Κόψιμο Βασιλόπιττας 

1992. θα γίνει αγιασμός και θα κόψουμε την 
πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιττα. Θα ακολουθή
σει μεσημεριανό γλέντι με τα  φαγητά μας.

Ωρα έναρξης: 11 το πρωί.
Κυριακή (02.02.92): Πολιτιστική εκδήλωση. 

Θα μιλήσει ο συγχωριανός μας και μέλος του 
Δ.Σ. Γιάννης Μηναδάκης με θέμα Ή  Κρήτη στο 
λογοτεχνικό έργο του Παντελή Πρεβελάκη".

Ωρα έναρξης: 11 το πρωί.
Σάββατο (29.02.92): Αποκριάτικος χορός. 

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας θα γίνει 
και φέτος στο κρητικό κέντρο "Αποσπερίδα" 
του Αλέκου Πολυχρονάκη.

Σάββατο (07.03.92): Αποκριάτικη εκδήλω
ση. Το τελευταίο Σάββατο των Αποκρεών να 
έρθετε με τα  φαγητά σας στο Στέκι του Συλ
λόγου να περάσουμε μια όμορφη κρητική βρα
διά. Ωρα έναρξης: 8 το βράδυ.

Κυριακή (05.04.92): Ημερήσια εκδρομή. 
Την Κυριακή 5 Απριλίου 1992 θα γίνει ημερή
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σια χειμωνιάτικη εκδρομή του Συλλόγου μας. 
Λεπτομέρειες για την εκδήλωση αυτή θα δο
θούν με την πρόσκληση του αποκριάτικου χο
ρού.

Κυριακή (17.05.92)·. Πολιτιστική εκδήλωση. 
Το Δ.Σ. οργανώνει ομιλία με θέμα: Ή Τεχνολο
γία των Κομπιούτερ στη ζωή μας" με ομιλη
τές  τον δόκτορα Ηλία Πάσχο και συνεργάτες 
του. Ωρα έναρξης: 11 το πρωί.

Κυριακή (14.06.92)·. Ημερήσια εκδρομή. Η 
καλοκαιρινή μας εκδρομή θα πραγματοποιηθεί 
σε κάποια όμορφη παραλία της χώρας μας.

Κυριακή (16.08.92)·. Κρητικό γλέντι στην 
Αγία Γαλήνη. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα δι- 
οργανώσει κρητικό γλέντι στο χωριό μας και 
καλεί από τώρα όλους όσους θα παραθερί
ζουν εκείνη την εποχή στην Αγ. Γαλήνη να 
παραβρεθούν και να διασκεδάσουν όλοι μαζί.

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της εφημερίδας "ΚΡΗΤΙΚΟ 
ΒΗΜΑ" που εκδίδεται στην Αθήνα από τον κ. 
Εμμανουήλ Καλυβιανάκη (οδό Κλεισθένους 17) 
αριθ. φύλλου 203 Δεκέμβριος 1991.

ΟΙ ΑΗ-ΓΑΛΗΝΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Θα πρέπει πρώτα με λίγα λόγια να περι

γράφουμε από που ξεκινήσαν, σαν όλους μας 
και βρεθήκανε στην Αθήνα, ιδρύσανε το Σύλ
λογό τους και εγκαταστήσανε τα  αρχεία και 
κειμήλιά του σε ιδιόκτητα γραφεία που βρί
σκονται σε πάροδο της Πλατείας Κουμουν- 
δούρου στην καρδιά της Αθήνας.

Η Αγία Γ αλήνη καταστάλαξε τελευτα ία με 
αυτό το όνομα, γιατί παλαιότερα λεγότανε 
Αη-Γαλήνης. Αυτό βέβαια έχει τη σημασία 
του, για τους ιστορικούς και τους γλωσσολό
γους και γι αυτό το γράφουμε. Οπως όμως 
και να έχει το πράμα, οι λέξεις ταιριάζουνε 
απόλυτα στον τόπο.

Ο απάνεμος όρμος, το φυσικό λιμάνι της 
Αγίας Γ αλήνης, καταφύγιο σωτηρίας στα 
πλεούμενα στο άγριο κονταροκτύπημα των 
αέρηδων Βοριά και Νότου σε τούτα τ ’ ακρο
γιάλια του νησιού. Εκεί που το Λυβικό Πέλα
γος, πότε ήρεμο, ζεστό, φιλόξενο, ρομαντικό 
καί πότε παράξενο, άγριο, χαϊδολογάται ερω
τιάρικα, σε τούτες τις  πανέμορφες παραλίες 
της Κρήτης, που αναπτύχθηκε τελευταία ένα 
από τα  ωραιότερα τουριστικά θέρετρα της 
περιοχής.

Παλαιότερα τόπος εμπορίου και επικοινωνί
ας, την εποχή που η διακίνηση επιβατών και

εμπορευμάτων προς τα αστικά κέντρα της 
Κρήτης και προς το εξωτερικό, γινότανε δια 
θαλάσσης, η Αγία Γ αλήνη ήτανε το επίνειο 
της περιοχής. Οι κάτοικοί της, άνθρωποι με 
την ευγένεια που τους διακρίνει, την καλλιέρ
γεια στη συμπεριφορά τους και τη συνέπεια, 
ξεχωρίζουνε σε πολιτισμό, σε εξέλιξη, με βά
ση πάντα την πατροπαράδοτη παράδοση, 
την ανθρωπιά και τη μεγαλοσύνη.

Στις 30 του Νοέμβρη, ο Σύλλογος τους της 
Αθήνας, έδωσε μια από τις  εκδηλώσεις του, 
όπως τις  προγραμμτίζει το άξιο Δ.Σ. που έχει 
Πρόεδρό του τον κ. Γιώργο Νικηφοράκη και μέ
λη τους κ.κ. Σ. Βελουδάκη, Κ. Λινοξυλάκη, Γ. 
Μηναδάκη, Μ. Παπαδογιάννη, Α. Τσακίρη και Γ. 
Φωτάκη, Γιάννη Βασιλάκη, Γιώργο Τρουλινό.

Παραβρέθηκα καλεσμένος από τον κ. Μιχά- 
λη Μπεργαδή, το γνωστό μεγαλοεκδότη της 
Αθήνας, που προέρχεται από οικογένεια γνω
στή από το έτος 1645 όπως αναφέρει ο Μπου- 
λιανής περιγράφοντας την κατάληψη από 
τους Τούρκους της ιστορικής τούτης περι
οχής του άλλοτε Δήμου Μελάμπων.

Φτάσαμε στην ώρα μας. Το τραπέζι με τον 
φίλο Μιχάλη μας περίμενε. Οι συστάσεις, οι 
συγγενείς, οι φίλοι του και χωριανοί του, δια
λεκτοί. Ανθρωποι που στα πρόσωπά τους ή
τανε ζωγραφισμένη η καλοσύνη, το χαμόγελο 
και το ύφος εκείνο που σε κάνει να νοιώθεις, 
ότι βρίσκεσαι σε δικό σου σπίτι, σε δικούς σου 
ανθρώπους. Η ρακή, το κρασί, το παξιμάδι με 
ό,τι τους πάει και στη συνέχεια η κακαβιά, 
φτιαγμένη από χέρια αντρών όπως συνηθίζε
ται, μας φέρανε στο κέφι. Ο νεαρός λυράρης, 
με τον άξιο λαουτιέρη άρχισαν να παίζουνε. 
Οι καρ- διές μας, τα  στήθια μας ανοίξανε κι 
άρχισε ο χορός.

Εδώ ταιριάζει ο στίχος του αξέχαστου Ρε- 
θεμνιώτη Γ. Καλομενόπουλου, που αξίζει να 
μνημονεύσουμε: "Φτερά χουνε τα  πόδια μου κι 
είναι η ψυχή μου αγρίμι, στ’ αγιοκλημάτου τον 
ανθό επέτυχα να ζυγιαστώ κι αερολυγώντας 
το κορμί, να κάμω το τσαλίμι".

Ο παραλληλισμός σε τούτο το γλέντι τα ι
ριάζει. Φτερά στα πόδια των χορευτών που 
πετούσανε. Τσαλίμια, κινήσεις μιας πανάρχαι- 
ας παράδοσης όπου κάθε μια έχει το νόημά 
της.

Συνταιριασμός σπάνιος σώμα, ψυχή, πνεύ
μα, γίνονται ένα. Ο χορευτής αισθάνεται εκεί
νο που μόνο ο ίδιος νοιώθει, τούτες τ ις  ώρες, 
τούτες τ ις  στιγμές.
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Οι ώρες περνούσανε γρήγορα. Περάσανε 
μεσάνυχτα και βάλε. Ο τελευτα ίος μήνας του 
χρόνου 1991 άρχιζε, και το γλέντι ήτανε στη 
βράση του. Χαιρετήσαμε φίλους αγαπητούς, 
σφίξαμε χέρια, συγκινηθήκαμε. Αποχαιρετήσα- 
με πρόσωπα αγαπημένα, που μαζί τους περά
σαμε μια από τις  ωραιότερες ώρες της ζωής 
μας, εδώ στον τόπο που μας έριξε η μοίρα 
μας. Χίλια ευχαριστώ.

MX.

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της εφημερίδας "ΚΡΗΤΙΚΑ 
ΝΕΑ" που εκδίδονται στην Αθήνα από τον κ. 
Μιχάλη Παπαδάκη, οδόν Σολομού 34 τ.κ. 10682, 
αριθ. φύλλου 269, Οκτωβρίου 1991.

"ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"
Οι Αγιογαλιώτες της Αθήνας μας εξέπλη- 

ξαν με το πολυτελέστατο και καλαίσθητο πε
ριοδικό του Συλλόγου τους, με τον τ ίτλο  
"Αγία Γαλήνη", και με το γεμάτο Κρήτη και Α
γία Γαλήνη περιεχόμενό του. Και μάλιστα... 
"διανέμεται δωρεάν χάρη του κοινωνικού σκο
πού του Συλλόγου με συνδρομές προαιρετι
κές", όπως γράφει ο υπεύθυνος της έκδοσης 
και πρόεδρός του Δ.Σ. Γιώργος Νικηφοράκης.

Το περιοδικό "Αγία Γαλήνη" μπορεί να γίνει 
λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση από άλλα 
κρητικά σωματεία και μάλιστα... μεγάλα. Συγ
χαίρουμε θερμά όλους τους παράγοντες και 
τους συγγραφείς του περιοδικού και όπως ή
ταν επόμενο, ιδιαίτερα το φίλο Μανούσο Πα
παδάκη για ένα ωραιότατο διήγημά του στην 
καθαρή κρητική γλώσσα.

4. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ από ένα εκλεκτό φίλο και 
λάτρη της Αγίας Γαλήνης κ. Θεόδωρο Θεοδω- 
ρακόπουλο επ. Εφέτη:

Αγαπητέ κ. Νικηφοράκη,
Σας ευχαριστούμε θερμά για την καλοσύνη 

σας να μας θυμάσθε ακόμη και να μας υπολο
γ ίζετε μεταξύ των μελών του Συλλόγου σας 
ΑΓΙΑ Γ ΑΛΗΝΗ στην Αθήνα. Με συγκίνηση πή
ραμε το τεύχος του Ιουνίου 1991, για την έκδο
ση του οποίου συγχαίρουμε και σας και 
ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. Σας παρα- 
καλούμε να δεχθήτε σαν ελάχιστη προσφορά 
για τους σκοπούς του Συλλόγου το ασήμαντο 
ποσό των 5.000 δραχμών και τα  θερμότατα 
συγχαρητήριά μας για τις  αξιόλογες πρωτο
βουλίες σας και τη δράση σας για την όμορ

φη Αγία Γ αλήνη που θυμούμεθα πάντοτε με 
νοσταλγία.

Θεόδωρος Θεοδωρακόπουλος

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της εφημερίδας "ΚΡΗΤΙΚΑ 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ1 στο τεύχος 228, Δεκεμβρίου 1992, 
και η φωτογραφία είναι του ιδιοκτήτη της ε
φημερίδας Γεωργίου Βαρβέρη.

Δύο καζάνια μ’ αγιογαληνιώ τικη κακα
βιά...

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος η 
"Βραδυά Αγιογαληνιώτικης Κακαβιάς" που ορ
γάνωσε στην αίθουσά του ο Σύλλογος "Αγία 
Γαλήνη". Κάπου 100 Αγιογαληνιώτες και φίλοι 
τους δοκίμασαν την νόστιμη κακαβιά, που τό
σο καλά γνωρίζουν να φτιάχνουν οι καταγό
μενοι από την πανέμορφη Αγία Γ αλήνη. 
Περίπου 30 κιλά ψάρια έβαλαν στα δύο καζά
νια, που αγόρασε φέτος ειδικά γι αυτόν τον 
σκοπό ο Σύλλογος, και μόνοι τους οι διοικού- 
ντες έφτιαξαν την κακαβιά.

Στη φωτογραφία μπροστά στα δύο καζά
νια, εκείνη τη βραδιά από αριστερά: Ρένα Βε- 
λουδάκη, Γ ιώργος Νικηφοράκης (πρόεδρος), 
Δήμητρα Νικηφοράκη, Κώστας Λινοξυλάκης, 
Νίκος Παπαγιαννάκης, Αντώνης Παπαγιαννά- 
κης. Στο γλέντι που ακολούθησε λύρα έπαιξε 
ο ΓΙώργος Τυροκομάκης και λαούτο ο Γιώργης 
Μπαγιαρτάκης - κι οι δύο Μελαμπιανοί...

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Επιμέλεια (Κώ στας Κ. Λινοξυλάκης).

Η χρονολογία αυτής της φωτογραφίας εί
ναι το 1913.

Η πιο παλιά από τις  μέχρι σήμερα δημοσι- 
ευθείσες και τα  πρόσωπα που διακρίνουμε 
από αριστερά είναι τα  εξής: όρθιος Παναγιώ-
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της Κατεργαράκης Γεώργιος Κατεργαράκης 
και Αναστασία Τζανακάκη (Τζανακογιάννη). 
Δεύτερη σειρά: Ο Κωστής του Φώτη που ζεί 
στην Ν. Αφρική και οι γονείς του στη συνέ
χεια Καλλιόπη και Φώτης Παπαδάκης. Γιάννης 
Δουκάκης (Ντουκογιάννης) την εποχή εκείνη 
ήταν τελωνοφύλακας, και δίπλα η γυναίκα 
του Ελένη αδελφή της Καλλιόπης.

Τρίτη σειρά: το μωρό που κρατά στην πο
διά της η Καλλιόπη είναι ο Μανούσος Παπα- 
ύακης, και οι κόρες τους Αννα και Δέσποινα.

I

Ο Ντουκογιάννης κρατά την κόρη του Μα
ρία και τελευταίος (μικρούλης) ο Σταύρος Μα- 
μαλάκης.

*****
Ο Τσαγκάρης. Ποιος δεν τον θυμάται; Μερα-

κλής, σβέλτος, νοι
κοκύρης, γλεντζές 

πρωτομάρτυρας 
στο χασάπικο, στο 

τσαγκαριλίκι του 
και σε ούλα του. Ο 
Τσαγκάρης λοιπόν, 

το όνομά του; Γε- 
ώργιος Νικηφορά- 
κης. Στα γλέντια 

αυτοσχεδιάζε μα
ντινάδες που μι

λούσαν για αγάπη, 
για έρωτα, για πό

νο, για χαρά, για 
λύπη για δουλειά 

κ.α. Καταγράφουμε 
μερικές απ αυτές που τραγουδούσε πάντα 
όπως μας τ ις  είπε ο Μανούσος Παπαδάκης.

Ερωντα άθλιε σκληρέ 
καταλυτή τσι νιότης 
Μεσίτη της απανθρωπιάς

και της τιμής προδότης.

Ούλα μου τα  παρέτησα 
σουβλιά και καλαπόδια, 
και κάθομαι και συντηρώ 
των γυναικών τα  πόδια

Ο κάτω κόσμος είναι κακός 
γιατί δεν ξημερώνει, 
γιατί δέν κράζει πετεινός 
δεν κελαϊδεί τ  αηδόνι.

Ιστορικές είναι οι μαντινάδες του που τρα
γουδούσε από το ένα έως το Εκατό. Θα προ
σπαθήσω να τις  συγκεντρώσω αν με βοη
θήσουν όσοι τις  θυμούνται από την παλιά 
φρουρά του χωριού μας. Ηδη ο Μανούσος Πα
παδάκης μας δήλωσε ότι θυμάται από το ένα 
έως το εικοσιπέντε για τις  υπόλοιπες ελπίζω 
να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας κι άλλοι 
χωριανοί μας.

Ο Γ ιάννης Ν. Τυροκομάκης όπως μου είπε 
γνωρίζει μερικές γι αυτό τον παρακαλώ να 
τις  γράψει και να μας τις  στείλει.

Η φωτογραφία είναι του Μιχάλη Γ. Νικηφο- 
ράκη.

*****

Ευθύμιον 1931 γράφει η φωτογραφία που 
βλέπουμε. Είναι το ανδρόγυνο Γ εώργιος και 
Μαρία Αποστολάκη.
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Ηταν κι εκείνοι από τους πρώτους κατοί
κους του χωριού μας που έβαλαν κάποιο λι
θαράκι στην ανάπτυξη και την πρόοδό του.

Από το γάμο αυτό απέκτησαν 6 παιδιά την 
Αντωνία Φ. Κουκουριτάκη, τον Μανώλη, τον 
Δημήτρη (έχουν πεθάνει και οι τρεις) και στη 
ζωή βρίσκονται ο Στρατής, η Ελευθερία Στεφ. 
Μουρτζανού στο Ρέθυμνο και η Αγγελική Μιχ.
Νικηφοράκη στην Αγία Γαλήνη.

*****

Χρονολογία 1938 είναι η φωτογραφία από 
αριστερά Αρίστος Φαγκάκης, Νικόλαος Τσου- 
τσουδάκης, Χαράλαμπος Σάλιών και Γιώργος 
Βεργαδής (Κορονογιώργης) σε κάποιο διάλειμ
μα της δουλειάς τους. Η φωτογραφία είναι
του Μανούσου Παπαδάκη.

***
Μια ωραία ανάμνηση

21 Φεβρουάριου 1937 
εις Αγιο Αντώνιο

Αυτά γράφει η φωτογραφία που βλέπουμε. 
Μήπως κι άλας δεν είναι μια ωραία ανάμνηση, 
όχι, μόνο για την παρέα που είναι έξω από το 
εξωκλήσι του Αγίου Αντωνίου, που ξεκίνησε 
από την Αγ. Γ αλήνη να πάει στο καταχείμω
νο να προσκυνήσει στη χάρη του, αλλά και 
για όλους όσους συγκεντρώνονται στην εορ
τή του Αγίου, από τα  γύρω χωριά. Από Μέλα- 
μπες, Κρύα Βρύση, Ορνέ, Κλίμα, Τυμπάκη κ.λπ. 
κάθε χρόνο προσκυνητές έδιναν το παρόν καί

έπαιρναν μέρος στα ωραία τρικούβερτα καί
ανεπανάληπτα γλέντια.

* ** **

Στή φωτογραφία βλέπουμε μια παρέα Αγι- 
ογαληνιωτών και ξένων από το προσωπικό 
που εργαζόταν το 1962 στο ελαιουργείο του 
χωριού μας και είναι από αριστερά ο Γεράσι- 
μος Ν. Τσουτσουδάκης, Μαστροχρήστος Κα- 
ρανικόλας ελαιουργός (ξένος), πίσω του 
Μελαμπιανός αγνώστων στοιχείων, μπροστά 
Ρούσος ελαιουργός (ξένος), Σταύρος Μαμαλά- 
κης, ο πιτσιρικάς Μανώλης Ν. Τρουλινός (Δά
σκαλος σήμερα) ο Λευτέρης Σημαντήρας που 
δυστυχώς σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θήβα 
στίς 17-9-91 βλέπε σέ άλλη στήλη και ο Νίκος 
Ιερωνυμάκης.

Η φωτογραφία είναι του Νίκου Τσουτσου- 
δάκη.

*****

Μια ευχάριστη παρέα νεολαίας Αγιογαλη- 
νιωτών στο καφενείο του Κοσμά Λινοξυλάκη 
την ημέρα του Αγίου Νικολάου 1959. Ας τους 
αναφέρουμε με τη σειρά αρχίζοντας από αρι
στερά.

Στο βάθος όρθιοι, Κοσμάς Λινοξυλάκης με 
το δίσκο σερβιρίσματος στα χέρια του, ο μι-
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κρούλης Λάκης Ν. Καράλης και ο Γιώργος Ιω
άν. Σταματάκης.

Καθιστοί με το τσιγάρο να ανάβει ο Ηλίας 
Περάκης από τις  Μέλαμπες, οι ναύτες είναι 
άγνωστοι, ήταν πλήρωμα ενός ναρκαλιευτι- 
κού που βρίσκονταν εκείνες τις  ημέρες στο 
χωριό μας. Συνεχίζοντας βλέπουμε τον Γιώρ- 
γη Λατζουράκη με το μουστακάκι, ο Μαθιός 
Ευαγ. Μαμαλάκης, ο Νίκος Ιερωνυμάκης με 
τον καφέ στο χέρι, ο Βασίλης Παπαδογιάννης, 
ο ναύτης του Ναρκαλιευτικού και τέλος ο Γι
ώργος Αυγουστάκης.

*** **
Χρόνια δύσκολα για τη Σοφία Ιερωνυμάκη 

(τη βλέπουμε καθήμενη στη φωτογραφία) αλ
λά και για πολ

λούς χωριανούς 
μας (Πόλεμος-Κα- 
τοχή) όμως επιβί

ωσε και εκείνη 
χάρις στο θάρρος 

; της - για τη ζωή - 
και την εργατικό- 

τητά  της. 
Ποιος δεν θυμά- 

ται τη Γαυγιοτο- 
σοφία ή Σοφιάκη; 

Πολλοί ήταν οι Α- 
γιογαληνιώτες 

που δοκίμασαν τα
φρέσκα, τρυφερά και νόστιμα λαχανικά της 

που καλλιεργούσε στην ποταμίδα. Από τα 
πολλά ωραία που έλεγε ήταν κι αυτό: Υγεία 

δίχως χρήματα κι αυτή αρρώστεια είναι.
Με χριστιανικές αρχές καλοσυνάτη και 

γλυκομίλητη όπως ήταν ήθελε πάντα να μα
θαίνει το καλό για όλους τους χωριανούς. Η 
φωτογραφία είναι του Νίκου Ιερωνυμάκη (Δε
σπότη) βγαλμένη το 1950. Τον βλέπουμε δεξιά 
και στα αριστερά είναι η Χαρίκλεια Ιερονυ- 
μάκ-Τρουλινού ανήψια της Σοφίας.

*****

Ρέθυμνο, 6 Ιανουάριου 1927.
Η παρούσα μου φωτογραφία δωρείται 

στην αγαπημένη μου οικογένεια.
Κορνιζώστε την.

Εμμανουήλ Γ. Νικηφοράκης

Αυτά γράφει στη φωτογραφία που βλέπου
με και από τό τε  πέρασαν 64 χρόνια που έφυ
γαν οι εικονιζόμενοι στρατιώτες Μανώλης Γ.

Νικηφοράκης - από 
αριστερά Μιχάλης 
Ν. Παπαδογιάννης 

όρθιος και ο χωρο
φύλακας Γ ιώργος 

Χριστοφοράκης 
καθιστάς. 

Ομως η φωτο
γραφία μένει α

ναλλοίωτη, σε 
κάποια κορνίζα, τη 
δημοισεύουμε στο 

περιοδικό για να 
θυμίσουμε κάποια 
ωραία χρόνια του

..... ' χωριού μας στους
ανθρώπους που τους γνώρισαν και έζησαν

μαζί τους.
Στο 18ο τεύχος του περιοδικού μας ο Μα- 

νούσος Παπαδάκης έγραψε για τον Μανώλη 
Γ. Νικηφοράκη τα  εξής:

Χορευτής: Ο καλύτερος του χωριού.
Τραγουδιστής: Εσφαζε με το τραγούδι του.
Δουλευτής: Μέρα νύχτα στους δρόμους για 

σφαχτάρια.
Καλοσύνη: Ποτέ του δεν εκακομίλησε αν

θρώπου.
Χουβαρντάς: Τόσο ώστε ο πατέρας του 

τούλεγε, εσένα αίφνης δε θα πιάσει ποτέτσι 
η παραθιά σου άθο.

Τα ίδια χαρίσματα είχανε και οι δύο άλλοι 
της φωτογραφίας. Οι παλαιότεροι χωριανοί 
μας ασφαλώς τους θυμούνται. Η φωτογραφία 
είναι του Μιχάλη Γ. Νικηφοράκη.

*****

Οί κοπέλλες της φωτογραφίας είναι ντυμέ
νες νυφικά όχι για να πάνε στην εκκλησία 
αλλά για να γιορτάσουν τις ημέρες της απο
κριάς το 1940. Η φωτογραφία είναι βγαλμένη 
σε κάποιο αρχοντικό σπίτι του χωριού μας.
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Η πρώτη από αριστερά είναι η Αννα Τσου- 
ρδαλάκη από τις Μέλαμπες και η άλλη είναι 
χωριανή μας η Βαγγελιώ Ιωαν. Βουλγαράκη.

Η παρέα της φωτογραφίας απολαμβάνει 
τον πετροσκιανιό το καλοκαίρι του 1985 έξω 
από το καφενείο του χωριού μας.

Είναι ο Χαράλαμπος Αλεξανδράκης από α
ριστερά, ο Γιώργης Βεργαδής (Μπογιατζογι- 
ώργης), ο Στέφανος Νικηφοράκης και ο 
Νικολής Μ. Τρουλινός (Μπιγκίλιος).

Ο Γ ιώργης πέθανε το 1986 και ο Νικολής το 
1991. Στον Χαράλαμπο και Στέφανο ευχόμεθα 
μακροζωία. Η φωτογραφία είναι της ....γυναί
κας του τελευταίου.

Ο ΦΡΑΓΚΑΡΙΣΤΟΣ
Στσι Μέλαμπες γεννήθηκε κι εκειά τον εγα- 

λοφλούμισενε η Μάνα ντου καιτ αποδέλοιπα 
τζη γλάνια.

Το Ρεσπέρη έκανενε σα και τα άλλους χω
ριανούς του.

Ο Αφεντάκης του έκαμενε έξε κοπέλια: το 
Μανώλη (Βαρελά), την Αναστασά, τη Κατερί
νη, τον Αρίστο και άλλο-ν ένα γιό που κατα- 
λίστηκενε στη Μικρ Ασία και την πλειά μικρή, 
τη Μαρούλη.

Ητανε καλού σκαργιού άντρας, μακρύς, 
μαυρομάτης, με κατράμι το μουστάκι, με το 
σταρένιο χρώμα ντου και με λίγα λόγια καθ 
εαυτού τσελεπής.

Μια-ν αργαδυνή, εκειά που χάφτουτονε φα- 
βόσταρο με μπόλικο γιαλίτικο λάδι, μιά φρύσα 
κι ένα γκρόμμυδο τσι γραμέλας, κάνει τση μά
νας του:

- Μάνα κουτεντάρομαι την ταχυνή να κα- 
τεβώ στη χώρα, να φορτώσω τη χτημοτσερή 
πυρήνα, να την πάω του Αντρουλέα να πάρω 
μια ουλιά λογάδι, γιατί θωρώ κι έστεσενε, η 
Μαρούλη μας φασίδι και θα τση χρειαστεί.

- Ματσαείς κοπέλι μου, καλά το ντουσού- 
ντισες, και καλά κάνεις που χεις την έγνοια 
τσ αμπλά σου. Φαίνεται μου όμο^ς κοπέλι μου, 
πως έχεις κι άλλα σικιρμάκια, γιατί θωρώ σε 
πότε-λίγο καί στένεις τ  αμάτι και σου ροζα- 
νάρω γω, μα συ μου δέ φέγγεις, μου δε γροι
κάς.

- Πέμου, αντράκι μου, ήντα ντουσουντίζεις, 
κ ήντα κατές, μπορεί νάμαι χρονώ, μα σκιάς 
μια ουλιά βουιδοξιγκάζω μόνο-μόνο.

- Γροίκα Μανάκι, καλά τό νοιωσες πως εί
μαι ντουσουντισμένος και σεκλετισμένος, μα 
ματσαείς και, μα τη γης απού πατώ, δε το κά
νω ξαργουτού.

- Δε ντο καίλίζομαι όμως Μανάκι να θωρώ 
τσοι σοκαιρούς μου καθ ομπανέ, απής χα- 
φτούνε, ντουγρού για το ντουκιάνι, να παί
ζουνε την πάστρα με τσ αποδέλοιπους, κι 
εγώ να κάθομαι πέρα-πέρα, γιατί δεν έχω 
τσεντέσιμο, μου δέ για μια ρακί.

- Μα δε μου λες μπρε Μάνα, τοσονά τσι- 
φτελής είμαι γω; Δείξε μου Μανάκι, σκιάς ένα,

f *

/

που να κάτσενε επαέ, νάχει τα καλλιμέντα 
κεινονά που γκάψανε.

- Σα θες κοπέλι μου να γκάψεις, δε θα σε 
ντοσταλίσω. Αναλοϊσου όμως την αμπλά σου, 
πούναι τνιλμπάζα, και δε γατώ πώς θα την 
κάνω ζάφτι, πούμαι γρέ και δε θα μου γροικά 
κιαουλιάς.
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- Κατσ ορνική Μάνα και μη σου κάνει ο 
νους σου σουχλικά, μα γώ δε θα πάω αλάργο. 
Γη στη μια χώρα θα πάω, γη στην άλλη κι ό,τι 
ώρα μου μηνάς, γιαμιάς θα γλακώ νάρχομαι.

Ταχυνή-ταχυνή σηκώνετια ο Αρίστος πάει 
στ αχύρι, στρώνει τη χτυματσερή, φορτώνει- 
τενε δύο μεγάλα μιγόμια πυρήνα και ξεκινά 
για τον Αη-Γαλήνη. Δεν έβρεχενε, μάχενε α- 
πόϊ κι έργανε ένα γκερεμέ, σα με που κατη- 
φόρησενε από την Αβδελαρέ.

Εφταξενε στο μαγαζί του Αντρουλέα, εξε- 
φόρτωσενε τη πυρήνα, τη καμπανίσανε και 
τη φκαιρέσανε στο σωρό.

Εκαμε το λογαριασμό, επήρε τέσσερις 
ντουράδες όργο και πομείνανε και λίγα λιανά 
για γκαβέ και καπνό.

Εσιγούρεψενε τη χτηματσερή αλάργο α- 
πού τ  αποδέλοιπα χτήματα και πάει στο 
ντουκιάνι του Χαρίδημου, για γκαβέ.

Απής ήπιε το γκαβέ με το τσιγάρο, σηκώ
νεται και μια ουλιά πλειά πέρα - όθε τσ αλυ
κές ήτανε το βαρελιτζίδικο τ  αδέρφουλά 
ντου - και ντρέτοσενε οθεκειά.

Πιάνουνε λακιρντί με τον αδερφό ντου, εί
παν τα  διάφορα και για τη σπιτέ ντονε, και 
δα-εδά του κάνει ο Αρίστος.

- Μανώλη, εγώ δε μπατσάρομαι μπλειό να 
κάνω το Ρεσπέρη, γιατί καλά το κατέχεις, 
πως τα  μούλκια μας είναι λιγοστά και χαντώ 
πως είναι καλλιά, νάρθω επαγέ να μ’ αρμηνέ- 
ψεις να γενώ βαρελιτζής.

Πάλι, κια δε θες Μανώλη να μου μάθεις την 
τέχνη, κουτεντούρομαι να πάω στη μεγάλη 
χώρα, που γροικού πως εκειά, έχουνε πολύ 
νταλαβέρι οι βαρελιτζήδες, γιατί ετσά που 
λένε, λάδια, κρασιά και κίτρα, τα  βάνουνε σα- 
φί στοι ξυλοβάρελα.

Οπροθές πήγα μια ουλιά λάδι στου μπάρ
μπα μας του Εγγλέζου (Σηφονικολής) και τον 
ερώτηξα α μπορεί να με μηνυτέψει σε κανέ
να βαρελτζή να μου μάθει να μαστορεύγω τα 
βαρέλια και μου κάνει: Αμε Αρίστο στον Αη 
Γ αλήνη να κάμεις λακιρντί με τον αδέρφουλά 
σου το Μανώλη να σε μάθει, που ναι καλός 
μάστορας κια δε θέλει, γιάγειρε παέ και γιαμι- 
άς θα σε βάλω στο βαρελιτζίδικο, που μου σά- 
ζει τα  βαρέλια τω κιτρώ.

Ο Βαρελάς το-ν εγροίκανε κι όσο έλεγενε 
ο Αρίστος, τόσο μερμίδιζε το αίμα του. Εξεμυ- 
γίστηκε μιας κοπανιάς, σηκώνει τη ποδιά και 
τη καρφώνει στη ζώνη ντου, στρείφνει, το

μουστάκι ντου, κι αρχίνηξε αγκριγιεμένος και 
τόνε κοντομούριζε.

- Γιάντας μωρέ δεν ήρθες επαέ να μου το 
πείς εμένα, μόνο πήγες στη χώρα, στον 
Μπάρμα μας; Γη είχες και πράμα δουλειδάκι 
όθε ντη φορτέτσα;

Εγώ μωρέ επαγέ χρειάζομαι κιάς πέντε μα- 
στόρους για να βγάνω πέρα τη δουλειά. Εχω 
το Γιώργη του Παμεινώντα μόνο και δουλεύ- 
γομε κι οι δύο καθημερινή και σκόλη και πάλι 
δεν προκάνομε τη δουλειά.

Να γιαγείρεις το χτήμα στο χωριό κι από 
ταχυτέρου θα πιάσεις δουλειά. Στο σπίτι μου 
θα χάφτεσαι και θα θέτεις και θα σου δίδω 
χαρτζηλίκι για γκαβέ και καπνό. Α σου χρεια
στεί πράμα, καλίκωση, γη, εντυμασά, θα στοι 
κάνω εγώ.

Για καλό και για κακό βάστα καμιά σεντό- 
να, γιατί είναι ακόμη κρυγιώτη, να μη μαργώ
νεις τη νύχτα.

Ετσά λοιπός εκόπιασενε ο Αρισταγάς στον 
Αη Γ αλήνη, κι απάνω στο χρόνο εγίνηκενε 
πρώτο πράμα κάλφας και ντράκαρε και δού- 
λευγενε αποκοπής.

Εβγανενε μπόλικο παραδάκι και κουτεντά- 
ρισε να ντουρντίσει φαμελιά.

Τόπενε του Μανώλη και τούπενε, καιρός 
σου ναι μπλειό, μα να ξανοίξεις ομπρός να 
κάμεις κονάκι.

Επουλιούντανε τοτεσάς του Πατατοστρα- 
τή το σπίτι, κι ήταν δίπλα στο βαρελάδικο και 
ψηλά-χαμηλά τά  σάξανε και ταγόρασενε.

Εκάμασή ντου προξενιά τη Μαρούλη του 
Μπογιατζή, τα  σάξανε και ξετέλεψενε το 
προξενείο.

Επήγενε στον Φώτη, του πήρενε ξαμάρι κι 
έσαξενε το γαμπριάτικο τακίμι: μεϊντανογέ- 
λεκο, σαλβάρι, ζιπόνι, καπότο, μεταξωτή ζώνη, 
κρουσάτο μαντήλι κι έξε ζευγάρια γάμπες.

Επήγε στσι Μοίρες στον Κοιλιαράκη, έσαξε
νε τα δακτυλίδια, πήρε κι ένα παντατίφι τση 
νύφης, κι ήτανε έτοιμος για τη βλόγα.

Ενα Σάββατ’ αργά εγίνηκενε η βλόγα, με 
κουμπάρο το Γιάννη Καψαλάκη.

Εφάγανε κι ήπιανε οι καλεσμένοι και γλε
ντούσανε ίσαμε την Κυριακή-ν αργά και τη 
Δευτέρα ταχυνή-ταχυνή στη δουλειά.

Ούλα τουτανά που αλιγάδιασα δέν ήτανε 
ο σκοπός τση γραφής, ήθελα μόνο να δώσω 
μια φωτογραφία του Φραγκαρίστο, κι αν μου 
ξέφυγε πράμα, ας μου το συχωρέσουνε κει- 
νοινά που κατέχουνε πλειά πολλά.
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Για τ ’ αποδέλοιπα που θα γράψω σακάτω 
ταναθυβάνω μόνο, για να τ  αναστορηθούνε οι 
παλιοί και να τα  μάθουνε οι ντελικανήδες.

Ετσά το-ν εγρονίσαμε ούλοι μας το Φρα- 
γκαρίστο. Χωρίς αγκούσα (οργή), μετρημένο, 
λίγες μα σωστές κουβέντες, μεγάλο καλα- 
μπουριτζή κι ετοιμόλογο.

ΟΙ καθαροδευτεριάτικες μαντινάδες που 
ξελάμιζε θα μείνουνε ανεπανάληπτες και θα 
μείνουνε στη μνήμη μας σάμε να ζούμε. Ητα- 
νε βέβαια αρσίζηκες (σόκιν) αλλά ξεφεύγανε 
από το κατεστημένο και γιαυτό είχανε μεγά
λο γούστο.

Θ’ αναφέρω μερικές απού τσι πάρα πολλές 
πούλεγενε, που από πριν να τσι ντακάρει τον 
εγνωρίζαμε, γιατί έβανε ντη γλώσσα ντου 
στή μπάντα του μάγουλου και τάξε πως είχε- 
νε καμιά μεγάλη καραμέλα χοντρή στη μπού
κα ντου.

Γιαμιά άφηνε το γυναικολόι το χορό κι ο Α- 
ρίστος εντάκερνε τσι μαντινάδες που ξελάμι- 
ζενε. Οσοι χορεύγανε κάνανε κουρτουλούσι 
για να γροικούνε καλά.

Απής θέλ’ αποπεί τη μαντινάδα ασκιαρέ ε- 
γινούντονε μεγάλο χαλαμπαλίκι απού τά  γέ
λια και τσι φωνές. Κι άλλες κι άλλες Αρίστο.

Μια φορά έπιασε το Τσαγκάρη κιαμέτι και 
λέει μπηκαρισμένος. Αίφνης δηλαδή αυτά δεν 
είναι σοβαρά πράματα, πρέπει να μοτσάρομε 
τον Αρίστο.

Επετάχτηκενε ο Αγαπητός και του κάνει. 
Τσαγκάρη, μη γούζεσαι δε γροικάς που γε
λούνε ούλοι; Πάει να πει πως μας αρέσουνε
ουλωνώ.

Ετσά ο Τσαγκάρης δε ξαναμίλησε, μόνο 
ντάκαρε κι αυτός τα  γέλια κι είπενε, χαλάλι 
σου μπρε Αρίστο που μας εκάνεις και γελού
με.

Κι αρχίνηξενε ο Αρίστος:

Ενας λεβέντης και ψηλός 
διάλε την κεφαλή ντου 
για πείσμα τση γυναίκας του 
έκοψε την ....ψυχή ντου.

Εχεις το και κατέχω το 
μα δε μου λες και νάτο 
αύριο θα μισέψω γω 
καί ψήσε το και φάτο.

Θέμου και βρέξε κάστανα 
και χιόνι στα καρύδια

και στσι ποδιές των γυναικών 
βρέξε..γουλιές κι απίδια.

Κοιμούμαι κι ονειρεύγομαι 
ξυπνώ και πασπατεύγω 
μα δε το βρίχν η χέρα μου 

' το πράγμα που γυρεύγω.

Τση χήρας το ψιλό νερό 
ούλες τσ αρώσθινες γαίνει 
προ πάντων να το πιεί κιανείς 
από κειδά που βγαίνει

' Θα μου το δώσεις κοπελιά 
γη να σου το γυρέψω, 
το μαντολίνο δηλαδή 
που θέλω να το παίξω.

Πάω αργά να κοιμηθώ 
μα που να κλείσω μάτι 
ούλος μου είμαι μια φωτιά 
απάνω στο κρεββάτι.

Ενα κλαδί βασιλικό 
εφύτεψα στ Αρνίδια 
και γύρισε και πλάκωσε 
του Τσούρδαλη τ... απίδια.

Στά όρη πήγα και χωριά 
και σε μεγάλα κάστρα 
και βρήκα τση μπιστόλας μου 
μια ν ασημένια πιάστρα.

Το σείσμα και το λύγισμα 
που κάνεις στο κορμί σου 
είναι απ το γαργάλισμα 
απούχει τ ο ..χαρτί σου.

Απής γεράσει η ... ψυχή 
το ίσα κάτω πάει 
θέλει όμως το κοκό 
μα δε μπορ’ ά το φάει.

Δύο κοπελιές εις την Ορνέ 
τρεις εις την Κρύα Βρύση 
το σταμαρίξανε πολλοί 
κάποιος να τσι φιλίσει.

Δεν μπορώ να τα γράψω, ετσά που τάλε- 
γενε ο Φραγκαρίστος, μόνο ο πασαείς ας κα
ταλάβει.
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Χώρια αττού τσι αρσίζικες μαντινάδες έλε
γε και πολλά καλαμπούρια με νόημα και ση
μασία γη χιουμποριστικά:

1. Μια φορά, λέει, τη μεγάλη σαρακοστή 
του Μεγάλου Κανόνος, εδούλευγενε ούλη μέ
ρα στα χωράφια και ομπανέ εγιάγειρε απο- 
στεμένος και πεινασμένος και κάνει τση 
Μάνας του.

- Ηντά ψησες Μάνα, βάλε μου να φάω για 
δε φέγγω από την πείνα.

Απολογάται η Μάνα του.
- Σήμερα κοπέλι μου είναι του Μεγάλου Κα

νόνος και δεν χαύτουνται οι Χριθιανοί μουδέ 
λάδι.

- Εγώ Μάνα θα φάω και δε με νοιάζει αν εί
ναι και τση μεγάλης μπουρμπάδας.

2. Τη παλαιϊνή Βαλεντούζα, που ρχόντανε 
οι Γιαγαρηνοί κουρσάροι για κούρσεμα στση 
Γαλιάς τα  γυρογιάλια, επιάνανε τα  χωριά, 
προπαντός τσι Μέλαμπες, και τωνέ πέρνανε 
ούλους τσι ζαερέδες τωνε.

Εσυλοϊστήκανε οι Μελαμπιανοί και κουτε- 
ντάρανε ούλοι οι χωριανοί, πως πρέπει να δι- 
άξουνε πράμα, να φοβερίσουνε τσ’ 
Αγαρηνούς και μπορεί να λιγοστέψει το κακό.

Ενας γεροντής και στάμμενος χωριανός 
είπε.

- Ναι!! Μωρέ σεις, να βάλομε ένα βιγλάτορα 
σ ένα εβγοράδικο τόπο που να του βγορίζει κι 
η θάλασσα και το χωριό και μας παίζει το 
κοργιαλό, που θα λογάται, πως έρχονται οι 
Γ ιαγαρηνοί.

Θα βρούμε μια γαϊδάρα να τη δέσομε στον 
πόρο τ  Αλώνου, θα βρούμε κι ένα αρσίζη γά ι
δαρο να τόνε κλείσομε σ’ ένα-ν αχύρι, να 
τρώει, να πίνει και να μη δουλεύγει.

Ο,τι ώρα παίξει ο βιγλάτορας το κοργιαλό, 
θα βλέπομε πότες θα κοντασιμώνουνε οι κου
ρσάροι στον πόρο τ ’ Αλώνου, θ’ αμολάρομε 
το γάιδαρο κι αυτός θ’ ακούσει τη μυρωδιά 
τση γαϊδάρας και θα πάρει οθεκειά.

Οι Γιαγαρηνοί θα φοβηθούνε και λέω πως 
θα πάρουνε τα  μπρος τα  πίσω.

Ορδινιαστήκανε λοιπόν ούλα κι ανημένανε 
το κοργιαλό του βιγλάτορα.

Μιας κοπανιάς παίζει ο κοργιαλός και γιαμι- 
άς, πάνε τη γαϊδάρα, που γύρευγενε και τη 
δένουνε στον πόρο τ ’ Αλώνου. Απολέρνουνε 
το γάϊδαρο, ξεκούραστο και παχεμένο που ε- 
πήδανε, ετσίνανε και γλάκανε, αντιπόδι οθέ 
τη γαϊδούρα.

Θωρουνε το γάιδαρο ξαγκριγεμένο, με το 
σπαθί στα πισινά ντου πόδια οι Γ ιαγαρηνοί 
και σφίγγουνε σα πέρα και φωνιάζανε. Ηντα 
θεριόνε μωρέ τουτονά.

Ενας Αγαρηνός, κακουρές όμως, δεν επα- 
τσάρουντονε να γλακά και χώστηκε στο σκή- 
νο, που ’τανε δεμένη η γαϊδάρα.

Απής εξεθύμανε ο γάιδαρος, έθεκενε χάμε 
και κοιλιούντανε.

Σαν είδενε ο κακουρές Αγαρηνός πως το 
θεργιό εκαταλάγιασενε, χωστά-χωστά γλακι- 
χτά όσο-ν εμπόριενε έφταξε τσ ’ αποδέλοι
πους ορτάκιδές του, και τσοι θωρεί, έμου 
ξετρουμισμένους, έμου συκλετισμένους, γιατί 
χαντούσανε πως τον έφαγε το θεργιό.

- Ηντα γίνηκες μωρέ του λένε.
- Σωπάτε μωρέ μα δεν έπαθα διάλε τη 

δροσιά, μα τά  'δα όμως ούλα, ό ,τ ι' πε κι ό,τι
κάμε.
- Κι ήντά 'κάμε μωρέ, πέμας γερά-γερά, για 

να μη χάσομε την υπομονή μας, να πατήρεις 
ό,τι δεν επάτηρες από τα  θεργιά.

- Σιμώνει το θηλυκό θεργιό και γύριζε γύ
ρου γύρου και στένουντονε ορθός στα πισινά 
ντου πόδια και δα-εδά βάνει τη μεσακή του 
χέρα στη κοιλιά του θηλυκού θεργιού, γιατί 
θάριενε πως εμπήκα κειά μέσα για να χωστώ.

Επολέμανε κι επήλωθενε να πάει πλειά βα- 
θέ για να με βρει, μαναφιλέ.

Σα δε μ’ ηύρενε, βγάνει τη χερούκλα ντου 
κι αποκιάς εμυρίζουντονε την ογρασά, εσήκω- 
νε τη κεφαλή ντου στον ουρανό, με τα  χείλια 
ντου ανοιμένα που φαινόντανε τα δόδια του 
κι έλεγενε:

Μα της γης και μα τον ουρανό, α’ ξαναπα- 
τήσετε όθεν επά, θα σασε φάω με τα  δόδια 
που θωρείτε, μα πλειά μπρος όμως θα σασε 
κοπανίσω με την χέρα που ’δετε και νοιώθετε 
ήντα κοπάνισμα κάνει η χέρα μου. Ξάσας, αν 
αποκοτήσετε και ξανάρθετε βάϊχάλινα σας 
(ουαι και αλλοίμονο σας).

Και τελειώνει ο κακουρές Αγαρηνός.
- Ξάσας ορτάκιδές, εγώ μια φορά σε του- 

ντουσές τσοι τόπους δε ξανά πατώ.
Αυτά και άλλα πολλά έλεγενε ο Φραγκάρι- 

στος και ίσως άλλη φορά επανέλθω.

Δεκέμβρης 1991 
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
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ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ (η Λιιώας)
Τα δύο αυτά νησάκια - απόσταση 6 μίλια νότια από ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ - και άλλο ένα στις ακτές 

της Σακτουριανής γυαλίας, το Πρασονήσι, είναι τα  μοναδικά νησιά που ανήκουν γεωγραφικά 
στον νομό Ρεθύμνης. Η έκταση τους είναι 1,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ηταν παραμονές της Παναγίας του δεκαπενταύγουστου έτους 1938 ή 1939 και έπεφτε η γι
ορτή Δευτέρα μέρα. Το Σάββατο 13 Αυγούστου βρήκα ευκαιρία να πάω στα νησάκια με το μα
καρίτη το Μπαντινόκωστα.

Κάμαμε τ ις  αναγκαίες προμήθειες ψαρικής και φαοπιοτούρας, φάγαμε το μεσημέρι και φύ
γαμε με τα  κουπιά μέχρι το Φοινοκάλι.

Από κεί σηκώσαμε το πανάκι του καϊκακιού. Είχαμε τ ’ αεράκι στη μπάντα και σκίζαμε τη 
θάλασσα σιγά-σιγά, ξεκούραστα, ελπίζοντας να φθάσομε στα παξιμάδια άνετα και πολύ νω
ρίς.

Στη διάρκεια του ταξιδιού και όσο πελαγώναμε και ξεφεύγαμε από το απάγκιο του κάβο- 
Μέλισσα, το αεράκι δυνάμωνε και σήκωνε στην αρχή κυματάκια που όσο πήγαινε μεγάλωναν.

Το καϊκάκι πήγαινε σκαμπανεβάζοντας και όπως έσκιζε τη θάλασσα πάφλαζε, χτυπούσε 
δεξιά τη μπάντα και μας έβρεχαν οι αφροί με πιτσιλιές. Σ’ όλο το ταξίδι το καϊκάκι χόρευε 
θαρρείς, πάνω στην αφρισμένη θάλασσα.

Είχα την ελπίδα ότι φθάνοντας στα νησάκια, θα σταματούσε το κούνημα γιατί οφείλω να 
ομολογήσω ότι είχα ζαλιστεί ελαφρά.

Πράγματι μόλις παγκιάσαμε στην ανατολική πλευρά του μικρού νησιού, ρεμετζάραμε το 
καϊκάκι, χωρίς να κουνιέται αισθητά.

Φθάσαμε σε λιγότερο από μία ώρα και αμέσως ετοιμάσαμε και δολώσαμε το παραγάδι, να 
το καλάρομε με το πέσιμο του ήλιου.

Συννεφάκια άρχισαν να ελαφροκινούνται στον ουρανό και λέει ο Κώστας, με την εμπειρία 
που είχε: Θαρρώ πως θάχομε βροχή.

Πραγματικά σε λίγο ερχόντανε κι όλας χοντρές σταγόνες κι ο αέρας δυνάμωνε.
Ρεματζάραμε επιμελημένα το καϊκάκι και βγήκαμε έξω. Βρήκαμε μια εσοχή σ’ ένα μεγάλο 

βράχο και κάτσαμε, να ησυχάσει το μελτέμι και με το πέσιμο του ήλιου να καλάρομε το 
παραγάδι.

Από την εσοχή μπορούσα να παρατηρήσω τον ουρανό και τη θάλασσα και τον ορίζοντα 
του κόλπου της Μεσσαράς. Η θάλασσα κι ο ουρανός είχαν ένα χρώμα μουντό, σκουροπράσιμο 
με λευκές κοντινές πινελιές πάνω στο υπέροχο λυβικό πέλαγος.

Τα νησιά παρουσιάζονταν γκρίζα απρόσωπα κι αφιλόξενα. Για μια στιγμή με κυρίευσε κάτι 
σαν κακή προαίσθηση και σκέφτηκα μήπως ήταν λάθος μου που είχα έρθει σ’ αυτά τα μικρά 
νησάκια σε εποχή που επικρατούν τα  γαϊδουρομέλτεμια.

Γρήγορα όμως ανέκτησα την ψυχραιμία μου και ο Κώστας δεν κατάλαβε τίποτα για την 
ψυχοσύνθεση που είχα.

Βράδυασε, κι ο αέρας δυνάμωνε. Η γαύδος, ο κάβος Μέλισσα δεν φαίνονταν καθόλου. Μόνο 
η σπίθα τον κάβο Λίτινα (Λίθινον) αναβόσβηνε σε τακτά διαστήματα, για να μου θυμίζει τη με
γάλη στεριά.

Σε λίγο βλέπω ένα φως ανατολικά στο πέλαγος που συνεχώς επλησίαζε προς τα  παξιμά
δια.

Ητανε ένα μεγάλο βαπόρι. Πέρασε νότια των παξιμαδιών σε απόσταση μικρότερη του μιλί
ου κι εθαύμασα τον πλούσιο φωτισμό του κομοντέσιου, που παρομοίασα με εκκλησία με αναμ
μένους όλους τους πολυελαίους σε κάποια εορταστική εκδήλωση. Τράβηξε δυτικά και σε λίγο 
το υπέροχο αυτό νυχτερινό θέαμα έπαυσε να με ευχαριστεί, γιατί το έφαγε η απόσταση.

Με πήρε ο ύπνος και τα μεσάνυχτα περίπου, ξύπνησα και αφουγκράστηκα μια ελαφρά βοή.
Αμέσως συνήλθα. Δυνατός θόρυβος ακουγόταν και μάλιστα ερχόταν από κάπου εκεί κοντά. 

Κατάλαβα! ήταν η θάλασσα που ελαφρόσκαγε πάνω στα βράχια.
Η θάλασσα είχε κοπάσει, δεν ήταν όπως χτές.
Ξύπνησα τον Κώστα. Κοίταξε τον ουρανό και λέει: Σάμε τ ις  τρείς θάναι, να κατεβούμε στο
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καϊκάκι να το ετοιμάσομε, να ρίξομε το παραγάδι.
Ο ουρανός παρ’ όλα τα  συννεφάκια δεν ήταν τόσο βαρύς.
Κατηφρορίσαμε την ώρα που ποδιαφώτιζε σχεδόν τρέχοντας ανάμεσα από κακοτράχα

λους και γρατζουνερούς βράχους.
Φθάνοντας στο καϊκάκι ανοιχτήκαμε με κυμάτισμά ελαφρό και δυσκολοκυβέρνητο όπως 

ήταν, ερίξαμε το παραγάδι χωρίς μεγάλες ελπίδες για καλή ψαρική.
Ξημέρωσε για καλά και σηκώθηκε ολόχρυσος ο ήλιος από το βάθος του κόλπου της Μεσ- 

σαράς.
Αμέσως ημέρεψε η ατμόσφαιρα, η θάλασσα επανεύρε το γαλάζιο της χρώμα και το χρώ

μα του βρεγμένου χώματος, που έδενε με το γαλάζιο της θάλασσας. Λευκές πινελιές οι γλά
ροι, φτεροκοπούσαν πάνω της και μ’ ένα κοφτό κράξιμο χάνοντας στο βάθος του θαυμάσιου 
και απέραντου Λυβικού πελάγους.

Η ακτή του μικρού νησιού σχημάτιζε ένα πολύ στενό κολπίσκο, νοτικό, που από τη μια με
ριά έσβηνε απαλά στην πολύ λίγη λευκή άμμο, ενώ από την άλλη είχε ένα απότομο γκρεμό 
άγριο και επικίνδυνο εντελώς ακατάλληλο για εξερεύνηση.

Εκανα σύγκριση με τ ις  ακρογιαλιές της Αγίας Γαλήνης, με τα  βαρκοτόπια της, με τ ις  καλ
λιτεχνικά σκαλισμένες, με ξετρύπια, σπηλιάρες, με τη λεπτή άμμο, θαρρείς κοσκινησμένη, έ
τοιμη να δεχτεί τους καλοκαιριάτικους κολυμβητές, του ονειρικού καλοκαιριού των νοτίων 
παραλιών της Κρήτης.

Τραβήξαμε το παραγάδι και όπως είχαμε προβλέψει, βγάλαμε ίσα-ίσα για να φάμε.
Εκείνο το Κυριακάτικο πρωινό δεν φυσούσε καθόλου αέρας, μόνο μια αύρα σιγομουρμούρι- 

ζε στη θάλασσα, που μ’ ένα ανεπαίσθητο πάφλασμα σαν μουσική εψιλόσκαγε στα βραχάκια.
Ξενετάρουμε το παραγάδι. Βάλαμε τ ις  σουπιές σε χαραμάδα του βράχου (που δεν λιαζό

ταν ποτέ) πολύ δροσερή για να μη χαλάσουνε από τη μεγάλη αυγουστιάτικη ζέστη.
Ο Κώστας βρήκε ένα παχυό πετροσκιανιό και τον πήρε ο ύπνος.
Εγώ βάλθηκα να εξερευνήσω το νησάκι, σε όσα σημεία ήταν το μέρος βατό.
Βρήκα μια αγριοσυκιά θεριεμένο χαμόδενδρο, απάνω σ’ ένα βράχο, φορτωμένη με μικρά α- 

γριόσυκα, που μόλις είχαν αρχίσει να μαλακώνουν, όχι όμως γλυκαμένα για να τρώγονται 
ευχάριστα.

Βγήκα στο πιο ψηλό σημείο του νησιού, κάθησα σ’ ένα ομαλό σχετικά βραχάκι και με γυ
μνό μάτι άρχισα ν’ αγναντεύω, ξεκινώντας τη ματιά μου από τον κάβο-Λίτινα, προχωρούσα 
σιγά-σιγά το βλέμα μου και αντικρίζω την είσοδο του κόλπου των Ματάλων, φθάνοντας 
στην Καταλυκή στη νότια γωνιά του κόλπου της Μεσσαράς. Προχωρώ πάντοντε με το βλέμ
μα και θαυμάζω τις  υπέροχες αμμουδιές από την Καταλυκή μέχρι το τέλος του Κόκκινου 
Πύργου, προς την Αγ. Γαλήνη, προχωρούσε ακόμη το μάτι μου μέχρι τον Κλιμαθιανό ποταμό 
που δεν υπάρχει άμμος, μετά αρχίζει αμμουδιά μέχρι το κακόσκαλο, μια μικρή απόσταση από 
το κακόσκαλο προς την Αγ. Γ αλήνη είχε χαμηλόβραχα (πεσιμιά) και πάλι ξαναρχίζει ολόχρυ
ση, παρθένα και πεντακάθαρη αμμουδιά και συνεχίζει πέρα από τον πλατύ ποταμό, μέχρι το 
βαρκοδόπι.

Τόσο πολύ με παρέσυρε η ωραιότης του τοπίου - μόνο τα  θαύματα της φύσης δημιουρ
γούν τέτο ιες  τοποθεσίες - που ξεχάσθηκα, και χωρίς να το καταλάβω, πέρασε φαίνεται αρ
κετή ώρα, όπου άκουσα δυνατές φωνές του Κώστα, πως έβρασε το ψάρι, να πάω να φάμε. 
Πραγματικά, φάγαμε το ψάρι φρέσκο και χορταστικό, καλοαλατισμένο με το διαμαντένιο α
λάτι των παξιμαδιών, μαζεμένο από τις  μικρολακουβίτσες των βράχων.

Αμέσως μετά το φαγητό βαλθήκαμε να δολώσομε το παραγάδι, πήγα να φέρω τις  σουπι
ές, πλην όμως είχανε βρωμίσει και τ ις  πετάξαμε. Λέω του Κώστα: Αφού δεν ψαρεύομε δεν 
πάμε να φύγομε; Μη βιάζεσαι, μου απαντά, κάμε τη βόλτα σου και θα σε φωνάξω.

Σηκώνεται, πάει στο καϊκάκι, κάτι πήρε και τόνε χάνω.
Εγώ ξαναβγήκα πάλι σε άλλο υψωματάκι του νησιού για ν’ απολαύσω, δυτικά της Αγ. Γ α

λήνης τ ις  ακτές, από τις  Σπηλιάρες μέχρι το κάβο Μέλισσα.
Κι ενώ απολάμβανα το υπέροχο θέαμα των ακτών, άρχισε πάλι το μελτέμι, σιγανό στην 

αρχή, που δυνάμωνε συν το χρόνο, τόσο που η θάλασσα έπαυσε να είναι γαλάζια και ένας
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παχύς αφρός άσπρος τη σκέπαζε, λες και ήταν ένα τεράστιο κοπάδι πρόβατα φρεσκο- 
πλυμμένα στο μεσακό βαρκοτόπι. Τα κύματα έδερναν αλύπητα τα  βράχια και τα  θαλασσο
πούλια αγριεμένα πετούσαν, πότε ίσια, πότε λοξά πότε χαμηλά πότε ψηλά πότε αραιά και 
πότε όλα μαζί.

Ο ουρανός ολοκάθαρος και η θάλασσα κάτασπρη, που σκονίζοντας τις  αλμυρές πιτσιλιές 
έφθαναν μέχρι εμένα.

Το θέαμα μου άρεσε, μια στιγμή όμως αναλογιζόμενος την επιστροφή μας ανατρίχιασα, 
καθώς έβλεπα τον αγριεμό της θάλασσας, τα μεγάλα σχετικώς κύματα να σκάζουν με ανα- 
τριχιαστικό θόρυβο απάνω στο νησί, σα να ’θελαν να το διαλύσουν και να το καταπιούν.

Αναλογίσθηκα τους κακόμοιρους ναυτικούς, που ταξιδεύουν στους ωκεανούς αντιμετωπί
ζοντας τρικυμίες και θαλασσοταραχές με πανύψηλα κύματα και ν’ αναλογίζονται τον πνιγμό 
και το θάνατο σ’ όλη τη διάρκεια της τρικυμίας.

Χωρίς να χάσω καιρό έτρεξα προς το μέρος του καϊκακιού οπότε ακούω ένα υπόκωφο 
κρότο, όχι πολύ δυνατό και κατάλαβα ότι ο Κώστας είχε πετάξει δυναμίτη για δολώματα.

Πραγματικά είχε πετάξει ένα μισαδάκι σε ψιλό γοπάκι για δόλωμα, ήτανε τόσο, που δολώ
θηκε το παραγάδι κι έμειναν και αρκετά που τα  κάναμε οφτά και τρώγαμε χωρίς χορτασμό.

Ο Κώστας με καθησύχασε ότι το μελτέμι με το πέσιμο του ήλιου θα σταματήσει, και θα ρί
ξομε το παραγάδι κανονικά.

Μετά το φαί κάτσαμε σε ίσκιο, το μελτέμι πράγματι με το γέρσιμο του ήλιου έσπασε τε 
λείως.

Η θάλασσα άρχισε να ησυχάζει να ηρεμεί και να μου κολλά και μένα την ηρεμία της.
Σκεπτόμουν τα  δύο αυτά νησάκια όπου ζούσαν μόνιμα μόνο θαλασσοπούλια απειράριθμα 

που πετούσαν και στροβίλιζαν στον αέρα σχηματίζοντας κολιέ, πότε πυκνό και πότε αραιό, 
ανάλογα με το πέταγμα που έκαναν.

Στο μεγάλο νησί δε πήγα τότε, πήγα σε άλλη επίσκεψή μου, είναι δύσβατο και κακοτράχα
λο και μόνο εκατοντάδες γλαροφωλιές σε κάθε μικροεσοχή βραχακιού ή εσοχή μικροβραχα- 
λάκουδου υπάρχουν.

Με το βούτημα του ήλιου ανοίξαμε απ’ τό νησί με πολύ ήρεμη θάλασσα. Τραβούσα εγώ 
κουπιά και ο Κώστας έριχνε το δολωμένο με γοπάκι παραγάδι και με κατηύθυνε κατά ποιά 
μεριά να τραβώ τα  κουπιά για να πέσει το παραγάδι στα σημεία που ήθελε, λόγω της εμπει
ρίας του.

Με το ξημέρωμα της Παναγίας αρχίσαμε το τράβηγμα του παραγαδιού, για ένα ψαρά και 
μάλιστα ερασιτέχνη το θέαμα των ψαριών μικρομέγαλων σαν αλυσίδα στα ορμίδια του πα
ραγαδιού είναι τόσο συγκινητικό που δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα και με καμιά μα κα
μιά άλλη απόλαυση.

Ξεγκιστρώνοντας τα  ψάρια σπαρταρούσαν, τα μεγάλα τα βάναμε στη κουπαστή του καϊ
κιού και τα  μικρά τα  πετούσαμε στη θάλασσα.

Παντζουρλισμός γινόταν από τις  μυριάδες γλάρους και άλλα θαλασσοπούλια, που κράζο
ντας πετούσαν πάνω από το καϊκάκι έτοιμα ν' αρπάξουν τα  μικρόψαρα που πετούσαμε.

Μόλις κατάφερναν να τσιμπήσουν κάποιο ψαράκι, αμέσως ξανανέβαιναν ψηλά καταπίνο
ντας το νόστιμο μεζέ με μια φοβερή λαιμαργία και ξαναγύριζαν για καινούργια λεία.

Τελειώνοντας το ξεψάρισμα, μέχρι να τακτοποιήσει ο Κώστας το καϊκάκι, βγήκα έξω για ν’ 
απολαύσω την ηρεμία της θάλασσας. Σήμερα είναι της Παναγίας, λειτουργία στην πέρα εκ
κλησία, σκέφθηκα.

Ηταν τόσο γαλήνια που νόμιζες πως μπορούσες να την κόψεις με το μαχαίρι.
Μπροστά μου έβλεπα ένα τεράστιο καθρέπτη, να τον χτυπά, ο ήλιος της Παναγίας, ν’ αντι- 

λαψίζει και ν’ ακτινοβολεί σαν την δυνατή αστραπή στο πυκνό σκοτάδι του χειμώνα.
Ηταν τόσο λαμπερή μέρα που έκανε όλη τη φύση να δείχνει αστραφτερή καθαρή, ολοζώ

ντανη.
Το γαλάζιο τ ’ ουρανού ολοφώτεινο, γλυκό, σαν σμαράγδι, ένοιωθα πολύ όμορφα και γαλή

νια. Περιπλανήθηκα για λίγο στα γκρίζα παραθαλάσσια βραχάκια ψάχνοντας για τίποτα περί
εργο.
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Γύρισα στο καϊκάκι, ήταν έτοιμος ο Κώστας, βάλαμε τα  κουπιά και ξεκινήσαμε για την επι
στροφή σκίζοντας τη λαδερή θάλασσα και κοντά τις  9.30 το πρωί φθάσαμε με τα  ωραία και 
φρέσκα πρωινά ψάρια στη σκάλα της Αγίας Γαλήνης.

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1991 
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Για ία  παξιμάδια, 
ία  θαλασσοπούλια 
και τους ψαράδες 

της παλιάς Αγ. Γ αλήνης.

Αυτό που με ενθουσίαζε κοπέλλι εκεί στα 
τέλη της δεκαετίας του 1960, ήταν η ατμό
σφαιρα του καφενείου της θείας μου της 
Σταματίνας. Χωρίς ηλεκτρισμό τότε, ένας γα
λάζιος ξύλινος μπουφές με τα  τετζερεδικά 
και το αχνιστό τσάϊ στα νεροπότηρα όπου 
πεινασμένος βουτούσα το ντάγκο.

Μόνιμοι πελάτες οι ψαράδες χωριανοί, που 
καπνίζοντας βαριά τσιγάρα έπιναν τον καφέ 
τους μπροστά στα κοφίνια τα  ξεχειλισμένα 
από τα  δίχτυα. Τα μπάλωναν αργά - υπομο
νετικά, μιλούσαν για τις  ψαριές τους κοντά 
στα Παξιμάδια, και εγώ δεν χόρταινα να τους 
ακούω.

Από τό τε είχα σφοδρή την επιθυμία να επι- 
σκεφτώ τα  Παξιμάδια. Καθόμουν ώρα κι αγνά- 
ντευα τις  κορυφογραμμές τους που μου 
φαίνονταν σαν ξαπλωμένες γάτες από τον 
μώλο της Αγ. Γαλήνης και κουλουριασμένες 
γάτες από τα βράχια των Ματάλων.

Πώς να ήταν άραγε εκεί πάνω; Νάχε αμ
μουδιές, φίδια, αγριουκούνελα, γλάρους;

Φανταζόμουν τον εαυτό μου σαν μικρό Ρο- 
βινσώνα Κρούσο ναυαγό, να προσπαθεί να ε- 
πιζήσει στα μικρά αυτά ερημονήσια.

Ντρεπόμουν ωστόσο να ζητήσω από τους 
ψαράδες να με πάρουν μια φορά μαζί τους 
για τα  Παξιμάδια. Βέβαια ο θειος μου ο Στρα- 
τής είχε δική του βάρκα, τον "Αγιο Γεώργιο" 
που ήταν όμως μικρή χωρίς μηχανή. Μόνο με 
τα  κουπιά πήγαινε τό τε  ο θείος για ψάρεμα 
στην σπηλιά. Ετσι δεν κατάφερα τελικά να 
πάω στα Παξιμάδια και η μόνη εικόνα που 
έχω γι’ αυτά είναι αυτή που έπλασε η παιδική 
μου φαντασία.

Ολα αυτά τα  θυμήθηκα τελευταία, διαβάζο
ντας ότι η κυβέρνηση αποφάσισε λέει να που
λήσει κάποιες βραχονησίδες. Το μυαλό μου 
πήγε αμέσως στα Παξιμάδια.

Τα τελευταία χρόνια δεν κατεβαίνω συχνά 
στην Κρήτη. Στην Αγ. Γαλήνη έρχομαι μόνο 
για να δω τους θειούς και τις  θειάδες μου. Ε
χουν άλλωστε αλλάξει τόσα πολλά! Το καφε
νείο δεν υπάρχει, έγινε πιτσαρία και δεν 
βλέπεις πια ψαράδες. Τα καφενεία της αγο
ράς έγιναν εστιατόρια πνιγμένα στις καρέ
κλες και δεν μπορώ πια να θυμηθώ σε ποιό 
σημείο προβάλλονταν οι ελληνικές ταινίες τα 
καλοκαιρινά βράδυα. Το λιμάνι που κοπέλια 
το τρέχαμε πόντο-πόντο έγινε πάρκινγκ. Το 
μόνο που δεν άλλαξε είναι εκείνο το κομμα
τάκι γης στο βάθος, που μόλις διακρίνεται μέ
σα στην πρωινή υγρασία. Τα Παξιμάδια! 
Μήπως άραγε την επόμενη φορά δω ξενοδο
χεία και προκυμαίες κι’ εκεί πάνω; Συναισθη
ματισμοί της παιδικής ηλικίας θα μου πείτε! 
Ομως όχι, τα  Παξιμάδια όπως και άλλοι αμέ
τρητοι ξερόβραχοι της ελληνικής Πολυνησίας 
είναι από τα  τελευταία καταφύγια άγριας 
ζωής. Τα Παξιμάδια είναι από τους σημαντικό
τερους βιότοπους της νότιας Κρήτης για που
λιά που απειλούνται από όλο τον πλανήτη.

Πρόκειται για το αποδημητικό μαύρο γεράκι 
που στη Κρήτη το ονομάζουν βαρβάκι ή θα- 
λασσογέρακο και έρχεται στο Αιγαίο και το 
Κρητικό πέλαγος από την μακρυνή Μαγαδα- 
σκάρη για να φωλιάσει αποκλειστικά σε ερη
μονήσια σαν τα  Παξιμάδια. Εχουν απομείνει 
μόνο 4.000 ζευγάρια σε όλο τον κόσμο τα πε
ρισσότερα από τα οποία φωλιάζουν στην Ελ
λάδα.

Επίσης ο αρτέμης, ένα θαλασσοπούλι μι
κρότερο από γλάρο γνωστό στους ψαράδες 
και σε κάθε προσεκτικό παρατηρητή για την 
συνήθειά του να ακολουθεί τα  πλοία πετώ- 
νας 1 μ. μόνο πάνω από το κύμα χωρίς να α
νεβοκατεβάζει τα  φτερά του. Τα πουλιά αυτά 
χρειάζονται ησυχία και απομόνωση για να 
φωλιάσουν και η επιβίωσή τους εξαρτάται α
ποκλειστικά από την προστασία των βραχο
νησίδων. Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος μοιάζει 
του Μίδα που μετέτρεπε με κάθε του άγγιγμα 
κάθε ζωντανό πλάσμα σε λαμπερό αλλά ά
ψυχο χρυσό.
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Είναι όμως τόσο σημαντικό να συζητάμε 
για το πως θα σωθούν μερικά πουλιά παρα
πάνω; Είναι όμως σημαντικό όσο η επιβίωση 
του ίδιου του πλανήτη. Είναι σημαντικό του
λάχιστον για ένα όλο και μεγαλύτερο αριθμό 
ανθρώπων που αντιμετωπίζουν όλα τα  πλά
σματα της φύσης με αγάπη και σεβασμό ως 
πλάσματα της θείας δημιουργίας. Που έχουν 
κατανοήσει ότι η εξαφάνιση των υπολοίπων 
πλασμάτων από τη γή σπρώχνει στον όλε
θρο την ίδια την υπερφίαλη ανθρωπότητα.

Η κρητική γη επιβίωσε πολλών ξένων κα- 
τακτητών. Θα επιβιώσει άραγε από ανθρώ
πους που δεν την σέβονται και δεν είναι άξιοι 
της; Γιατί η κρητική γη δεν μας ανήκει, την 
έχουμε δανειστεί από τα εγγόνια μας! Πως 
λοιπόν θα τους την παραδόσουμε;

Η παλιά Κρήτη επιβιώνει ακόμη στις λίγες 
γωνιές που η φάση είναι ζωντανή. Επιβιώνει 
ακόμη στα μάτια των παλιών της ανθρώπων, 
των ζυμωμένων με το χώμα και την αρμύρα! 
Η φύση βρίσκεται υπό συνεχή διωγμό. Οι γέ
ροντες φεύγουν ένας-ένας.

ΚΡΗΤΗ, ποιό θα είναι άραγε το πρόσωπό 
σου σε λίγα χρόνια;

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1991

* * * * *

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟΝΗ ΚΟΥΔΟΥΜΑ
Επιμ. Ηλέκτρα Μετελιδάκη Βακιλάκη, 

Εκδοση Τράπεζα Κρήτης.

Εκεί που τα  αγριόμορφα Αστερούσια κατα
λήγουν ορμητικά στη νότια θάλασσα της 
Κρήτης, νότια της κορυφής Κοφινάς, είναι χτι
σμένη η μονή Κουδουμά. Ανατολικά βρίσκεται 
το ακρωτήριο Μέρτελος και δυτικά ο γνω
στός όρμος Καλοί Λιμένες. Το μοναστήρι βρί
σκεται εκεί που σκάει το κύμα του Λυβικου 40 
μόνο μέτρα από τον αιγιαλό.

Για τη σημερινή πολύβουη εποχή μας ο 
Κουδουμάς είναι πραγματικό ερημητήριο, ό,τι 
ακριβώς χρειάζεται η μοναστική ζωή. Είναι κυ- 
ριλεκτικά αποκομμένη από την υπόλοιπη Κρή
τη αυτή η κρητική γωνιά. Κανένας βατός 
δρόμος μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον δεν έ
φτανε εδώ. Κανένα αυτοκίνητο δεν ταράζει

ΠΑΛΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ-ΑΝΕΚΔΟΤA

Η Μαρούλη Μαρκουλάκη μας έστειλε τις 
παρακάτω ιστορίες για το περιοδικό.

- Μια φορά ένας κτηματίας είχενε μαζώ- 
χηρες και κάθε βράδυ άναβαν μαγγάλι για 
να ζεσταθούνε. Είχενε κι ένα κουβαλέ για 
το ’ εληές και εβάζανε τα  πόδια τους κάτω 
από το μαγγάλι για να ζεσταθούνε. Μια 
στιγμή λέει το αφεντικό του Κουβαλέ, βγάλε 
μωρέ Μανώλη τα  πόδια σου από το μαγγάλι 
και απαντά ο Μανώλης ντα δε γατέχω αφε
ντικό πιά είναι τα  δικά μου.

- Αλλη μια φορά επήγε τσι μαζώχτρες να 
μαζεύουν εληές και τους είπε πως το μεση
μέρι θα τους πάη φαί. Αργησα καύμένες να 
σας φέρω το φαί γιατί άργησα να τελει
ώσω τη δουλειά.

Ντα ήντα δουλειά είχες αφεντικό τον ρω
τάνε. Ενα τάφο έσαξα και επόσαξέστονε 
του λένε οι μαζώχτρες; Ναί λέει τ ’ αφεντικό. 
Με την υγειά σας να μπενοβγαίνετε του α
παντούν.

- Μια φορά πάλι μια γιαγιά εγέννησε η κό
ρη της κι έκαμε ένα κοριτσάκι. Ερωτήσανε 
τη γιαγιά τ ι έκαμε η κόρη της, εκείνη φαίνε
ται δεν της άρεσε το κορίτσι και λέει η γι
αγιά έκαμε μια βρομερίδα.

την ηρεμία του Κουδουμά. Αυτός που θέλει 
να επισκεφθεί το μοναστήρι πρέπει να περ
πατήσει μερικές ώρες από τα  ορεινά χωριά 
των Αστερουσίων (Παρανύμφους) ή να πάει 
με καράβι από την παραλία Τρεις Εκκλησιές ή 
από τον όρμο Καλοί Λιμένες.

Ο Κουδουμάς χτισμένος σ’ αυτή τη δυ- 
σπρόσυτη και μοναχική περιοχή προσφέρει 
σπάνιες συγκινήσεις στον επισκέπτη. Παλιό- 
τερα οι καλόγεροι έμεναν μέσα σε σπηλιές 
πραγματικοί αναχωρητές, ερημίτες. Σήμερα ο 
Κουδουμάς έχει αρκετά κελιά Kat ξενώνα. Το 
καθολικό είναι ιδιόρρυθμο. Το ιερό βήμα του 
είναι μέσα σ’ ένα από τα  πολλά σπήλαια της 
περιοχής. Εξω απ’ αυτό είναι ο υπόλοιπος να
ός που είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της 
Παναγίας και γιορτάζει στις 15 Αυγούστου. 
Παρά το ότι είναι ξεκομένος ο τόπος αυτός 
από το υπόλοιπο νησί συγκεντρώνει πλήθος 
κόσμου, ειδικά το δεκαπενταύγουστο όπου 
και γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Η μονή είναι αν
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δρική, είχε μέχρι πρό τίνος 6 μοναχούς και η
γούμενο. Υπάγεται στην Κοινότητα Στερνών.

Είναι από τα  πιο παληά της Κρήτης όπως 
αποδεικνύεται από επιγραφή αρχαία πάνω 
στην οποία γράφτηκε νεώτερη και χρονολο
γείτα ι γύρω στα 1360. Το παληά αυτό μονα
στήρι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον από τη 
δεύτερη βυζαντινή περίοδο, γιατί στα πρώτα 
χρόνια της Ενετοκρατίας (1211-1669) ήταν πο
λύ δύσκολο να ιδρυθεί ορθόδοξη μονή στην 
Κρήτη, λόγω της δραστηριότητας της παπι
κής εκκλησίας.

Είναι εκδεικτικό ότι οι Ενετοί είχαν αφήσει 
αποίμαντη, χωρίς ιεράρχες δηλαδή, την ορθό
δοξη Εκκλησία της Κρήτης. Οι τοιχογραφίες 
που διασώζονται μαρτυρούν και την παλαι- 
ότητα της μονής Κουδουμά. Το όνομά της 
προέρχεται πιθανότατα από το όνομα του 
πρώτου της ιδρυτή, ή κάποιου ανακαινιστή 
της μονής. Το οικογενειακό όνομα Κουδουμά 
υπάρχει και σήμερα στην Κρήτη.

Η περιοχή των Αστερουσίων απρόσιτη γε
νικά και ξεκομμένη από τον άλλο κόσμο, χρη
σιμοποιήθηκε από πολλούς ασκητές του 
παλιού καιρού, που μέσα στη γαλήνη και μο
ναξιά του άγριου τοπίου ασχολούνταν με την 
προσευχή και τη  σωτηρία της ψυχής τους. 
Στην περιοχή αυτή σήμερα υπάρχουν τρία 
μοναστήρια, η Οδηγήτρια, οι Απεζανές και ο 
Κουδουμάς. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας υ
πήρχαν ακόμη ο Αγιος Αντώνιος στο Αγιο- 
φάραγγο, οι Τρείς Ιεράρχες στον Κόφινα και 
άλλαπολλά. Την εποχή μάλιστα αυτή που ο 
μοναχισμός γνώρισε λαμπρές ημέρες, τα  πιό 
πάνω μοναστήρια διέθεταν οργανωμένα σχο
λεία στα οποία διδάσκονταν τα  αρχαία ελλη
νικά γράμματα. Ενας από τους πιό σημα
ντικούς λόγιους εκκλησιαστικούς άνδρες της 
Ενετοκρατίας, αγωνιστής της Ορθοδοξίας, ή
ταν ο Ιωσήφ Φιλάγρης ή Φιλάγριος, μοναχός 
των μονών του Κόφηνα και πιθα- νότατα του 
Κουδουμά. Γεννήθηκε στον Χάνδακα τον 14ο 
αιώνα, διδάχτηκε φιλοσοφία, ρητορική τέχνη, 
ηθική, δογματική, λογική. Υ- πήρξε από τις πιό 
φωτισμένες φυσιογνωμίες της εποχής του, 
εποχή που η παπική Εκκλησία έκανε το πάν 
για να αλλοτριώσει την ορθόδοξη πίστη των 
Κρητικών. Ο Φιλάγρης διεδραμάτισε όχι μόνο 
θρησκευτικό αλλά και εθνικό πολιτικό ρόλο, 
βοηθώντας τον Κρητικό να διασώσει την εθνι
κή του συνείδηση και ταυτότητα.

Στα αρχεία της βιβλιοθήκης Angelika της 
Ρώμης υπάρχει επιστολή δική του, από την 
οποία προκύπτει η ύπαρξη σχολείου τότε 
στον Κουδουμά και η πληροφορία είναι σημα
ντική γιατί μας δείχνει το στίγμα της ιστορι
κής μονής.

Στα κατοπινά χρόνια.
Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλες 

πληροφορίες για τον Κουδουμά. Η μονή εγκα- 
ταλείφθηκε, άγνωστο όμως πότε. Η παράδο
ση μιλά για τις  πειρατικές επιδρομές που 
μάστιζαν τα  παράλια της Κρήτης. Οι πειρα
τές, λένε, κατέστρεψαν το παλιό μοναστήρι. 
Το πότε και πως δεν το ξέρουμε.

Το 1870 δύο μοναχοί οι Παρθένιος και Ευμέ- 
νιος από την οικογένεια των Χαριτάκηδων 
του χωριού Πιτσίδια της Μεσσαράς βρήκαν τα 
ερείπια της παλιάς μονής. Με υπομονή και θέ
ληση οικοδόμησαν τη σημερινή εκκλησία και 
οργάνωσαν το μοναστήρι που από τό τε  δι
ατηρεί τον κοινοβιακό χαρακτήρα του. Ο Κου
δουμάς απέκτησε γρήγορα μεγάλη φήμη. 
Πολλοί προσκυνητές άρχισαν να φτάνουν ως 
την απόκρημνη πλαγιά του Κόφινα, στην ά
κρη του Λιβυκού. Και πολλοί κανούργιοι καλό
γεροι άρχισαν να καταφεύγουν στο ερημη
τήριο του Κουδουμά. Τόσοι πολλοί πού το 
1905 είχε γύρω στους 40 μοναχούς. Το 1900 
κρίθηκε διαλυτέα, ενώ το 1935 διατηρητέα μο
νή. Κατά την περίοδο της γερμανικής κατο
χής δημιουργήθηκε εκεί γερμανικό φυλάκιο, 
αλλά δεν διατηρήθηκε για πολύ, πράγμα που 
οι καλόγεροι αποδίδουν σε θαύμα της Παναγί
ας του Κουδουμά. Κατά την ίδια περίοδο 
στην μονή βρήκαν άσυλο πολλοί αντάρτες 
και αρκετοί φυγαδεύτηκαν από κει ή τις  γει
τονικές παραλίες στην Μέση Ανατολή.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Επιστολή της Ιωάννας Ιωαννίδου 

Αγία Γαλήνη

26 Νοεμβρίου, 1991
Προς τη Σύνταξη του Περιοδικού Αγία Γα

λήνη

Επειδή πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και 
το 1992 θα ήθελα να μοιραστώ ένα κείμενο 
με τους γονείς της Αγίας Γαλήνης.

Το κείμενο αυτό το χρησιμοποίησα φέτος 
στις διδασκαλίες μου στο Τμήμα Νηπιαγω
γών στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
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Το κείμενο που είναι γραμμένο στα Αγγλι
κά το μεταφράσαμε και το επονομάσαμε:

Οι 11 Εντολές Για Γονείς Εκπαιδευτικού ο 
και Ενδιαωεοόυενους

αλλά ο τίτλος του κειμένου είναι:
Τα παιδιά Μαθαίνουν από τ ις  Εμπειρίες 

τους
Οταν κατηγορούμε τα παιδιά, μαθαίνουν 

να καταδικάζουν.
Οταν δείχνουμε εχθρότητα, μαθαίνουν να 

μισούν.
Οταν τα γελιοποιούμε, μαθαίνουν να ντρέ

πονται.
Οταν δείχνουμε ανεκτικότητα, μαθαίνουν 

να έχουν υπομονή.
Οταν τα ενθαρύνουμε, μαθαίνουν να έ 

χουν αυτοπεποίθηση.
Οταν τα επαινούμε, μαθαίνουν να εκ τ ι

μούν.
Οταν είμαστε αμερόληπτοι, μαθαίνουν την 

δικαιοσύνη.
Οταν προσφέρουμε ασφάλεια, αποκτούν 

εμπιστοσύνη.
Οταν τα παραδεχόμαστε, μαθαίνουν την 

αυτοεκτίμηση.
Οταν τα δεχόμαστε όπως είναι και γινό

μαστε φίλοι τους, μαθαίνουν να βρίσκουν 
την αγάπη στον κόσμο, για τον κόσμο.

Ελεύθερη μετάφραση από το κείμενο της 
Doroth Law Nolte τον τίτλο: Children Learn 
what they Live,

Με την ευκαιρία, αισθάνομαι την ανάγκη 
να ξαναμιλήσω δημόσια, μετά μια μακρόχρο
νη σιωπή μου, και να εκφράσω τη γνώμη, 
που γνωρίζω καλά ότι την μοιράζομαι με αρ
κετούς Αγιο-Γαληνιώτες.

ΠΡΕΠΕΙ σύντομα να γίνει κάτι αξιόλογο 
και για τους Αγιο-Γαληνιώτες στην Αγία Γα- 
λήνη.

Ειδικά, να επισκευαστεί και να αναπαλαι- 
ωθεί το παλιό σχολείο, και να διαμορφωθούν 
χώροι για αναγνωστήριο, βιβλιοθήκη και αί
θουσα ψυχαγωγίας για τη νεολαία ( κατάλ
ληλη και για διαλέξεις, θεατρικές 
παραστάσεις και προβολές ταινιών).

Πρέπει να πάψουμε να περιμένουμε από 
τους εκάστοτε σύντεκνους και κουμπάρους 
βουλευτές να κάνουν κάτι για όλους μας.

Πρέπει επιτέλους να πάρουμε την τύχη 
των παιδιών μας στα χέρια μας με σοβαρό

τητα, υπευθυνότητα και με το νου μας στο 
μέλλον τους.

Δεν είναι λύση τα καταναλωτικά αγαθά, 
τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα, τα Video, τα 
αεροβόλα. Το βλέπετε καθαρά. Φαίνεται ότι 
χρήματα υπάρχουν, και ο χώρος υπάρχει 
και καταστρέφεται.

Καιρός να ενεργοποιηθούμε εμείς που 
ζούμε στο χωριό.

Να μας βοηθήσουν και οι Αθηναίοι Αγιο- 
Γαληνιώτες που ήδη εξασφάλησαν, και 
μπράβο τους, το πολιτιστικό τους περιβάλ
λον στην Μεγάλη Πόλη που δεν στερείται 
βιβλιοθήκες, θέατρα, πολιτιστικά και εκπαι
δευτικά κέντρα, στάδια, κ,λπ.

Γ ι’ αυτό ΟΦΕΙΑΕΙ το Κοινοτικό Συμβούλιο 
να ορίσει ημερομηνία για:

Συζήτηση για το Μέλλον του Χωριού, 
των Παιδιών μας, το γρηγορότερο.

Και να δουλέψουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, για ένα 
αύριο που, όπως, λέε ι και ο Καζαντζάκης, 
δεν θα ντροπιάσει τον τόπο που ανάθρεψε 
με ιδρώτα και αίμα τόσες γενεές Κρητικών.

Καλή Χρονιά 
Ιωάννα Ιωαννίδου 

Αγία Γαλήνη

* ■ * * * * * * * * * ■ * * * * * * · * ★ * * *

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟ
ΧΕΙΩΝ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε έκτακτη γενική συνέλευση του συλλό
γου Ξενοδόχων που συνήλθε στις 3 Αυγού- 
στου εξετάσθηκε η όλη κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί από την τελμάτωση των τοπι
κών προβλημάτων και εξεδόθη η ακόλουθη 
ανακοίνωση απόφαση.

Η Γ ενική συνέλευση
1) Εξουσιοδότησε το Δ.Σ. του Συλλόγου να 

συνέχιση τον αγώνα εκθέτοντας τα  προβλή
ματα του κλάδου σε όλες τις  αρμόδιες υπη
ρεσίες.

2) Οι Ξενοδόχοι να παραδώσουν τα  κλειδιά 
των ξενοδοχείων τους την 24-8-91 στον Νο- 
υάρχπ Ρεθύυνης σαν ένδειξη διαμαρτυρίας 
για την αδιαφορία των τοπικών υπηρεσιών 
(Αστυνομικών - Λιμενικών - Υγειονομικών - 
Κοινοτικών) στα αιτήματα του κλάδου. Αιτή
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ματα που επανειλημένα προφορικά και γρα
πτά έχουν επισυμανθεί στις αρμόδιες υπηρε
σίες και είναι:

α) Εφαρμογή του Π.Δ. 180/79 όπως τροπο
ποιήθηκε με την 1011/1/68/22-3-91 απόφαση 
της Δ/νσης Αστυνομίας και αφορά την ηγοού- 
πανση από τα  μπαρ.

β) Την εφαρπονή της αστυνομικής διάτα
ξης περί απανορεύσεως της κυκλοφορίας 
των μηχανακίων από 23.00 ώρας καθ’ εκάστη 
νυκτερινή,

γ) Να ληφθούν μέτρα από τις  υγιειονομικές 
και λιμενικές υπηρεσίες, για τους υπεύθυνους 
που ρυπαίνουν την θάλασσα και την έχουν 
μεταβάλει σε βούρκο (Βλέπε περιοδικό ΕΝΑ 
και εφημερίδα ΠΟΝΤΙΚΙ).

δ) Την άμεση λειτουονία του βιολογικού κα
θαρισμού διαφορετικά οι επιχειρήσεις μας δεν 
είναι διατεθειμένες να πληρώσουν τέλη βι
ολογικού καθαρισμού προς την Κοινότητα.

ε) Τον καθαρισμό της πλατείας του λιμανι
ού, των παραλιών και λοιπών κοινοτικών χώ
ρων.

3) Η γενική Συνέλευση των ξενοδόχων κα- 
ταννέλει τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ σαν 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ και ΥΠΟΛΟΓΟ της όλης διαμορ- 
φωθείσης κατάστασης.

4) Εάν δεν βρεθεί λύση στα παραπάνω δί
καια αιτήματά μας είμαστε υποχρεωμένοι εκ 
των πραγμάτων να κλείσουμε τις  τουριστικές 
μας επιχειρήσεις στις 23-8-91.

Οδηγούμεθα στην παοαπάνω απόφαση με 
συναίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελά
τες  μας και τον τόπο μας διότι δεν είναι δυ
νατόν 5 με 6 άτομα (κακοί επιχειρηματίες του 
τουρισμού) να ταλαιπωρούν 100 επιχειρηματί
ες μικρών και μεγάλων τουριστικών μονάδων 
και να καταστρέφουν ότι με πολύ κόπο έχου
με δημιουργήσει. Οι συνέπειες της απόφασής 
μας θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυ
τούς που έχουν την δυνατότητα να δώσουν 
και την δίκαιη λύση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ε. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Γ.

ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ Κ.
ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ I.
ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ Μ.
ΧΡΥΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ X.

* * * * * * * * * * * * * * *

ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ
του κ. Γιάννη Στεργιάκη  
από την Αοχριά Αμαρίου

Πυρήνας της κοινωνικής συγκρότσης κάθε 
οργανωμένης κοινωνίας είναι, σε πρώτο επί
πεδο, η οικογένεια. Και σε ένα δεύτερο επίπε
δο, η τοπική κοινωνία. Δηλαδή το χωριό -μικρό 
ή μεγάλο δεν έχει σημασία- η κωμόπολη και 
στα αστικά κέντρα οι γειτονιές, όσες απέμει- 
ναν ακόμα.

Οι τοπικές κοινωνίες, όσο διατηρούν την 
ενότητά τους, όσο σέβονται τις ρίζες και τις 
αξίες ζωής που οι ίδιες δημιούργησαν, έζησαν 
και διδάχτηκαν, τόσο πιο στέρεα υφαίνουν 
τον καμβά της ευρύτερης εθνικής μας ενότη
τας. Μαζί, όμως, με το σεβασμό στις ρίζες, οι 
μικρές τοπικές κοινωνίες πρέπει να παρακο
λουθούν την εξέλιξη και την πρόοδο. Και ό,τι 
νέο και σωστό φέρνει η εξέλιξη να το σμί
γουν με τις δικές τους συνήθειες.

Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να ξεφορτώνο
νται εκείνες τις  συνήθειες που γίνονται αιτία 
να μένουν τα  χωριά μας καθηλωμένα στην 
υποβάθμιση. Αυτό το τελευταίο, δυστυχώς, 
δεν γίνεται σχεδόν ποτέ στις τοπικές κοινω
νίες της πατρίδας μας, που μένουν με πείσμα 
"γατζωμένες" σε πολλές κακές συνήθειες.

Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα ανα
φέρω ένα και μόνο παράδειγμα. Από τα  πρώ
τα  χρόνια που η πατρίδα μας κέρδισε με το 
σπαθί των αγωνιστών του ’21 τη λευτεριά 
της, οι καφενέδες σ’ ολόκληρη την επικράτεια 
-παραδοσιακός τόπος συνάντησης, ψυχαγω
γίας και πολιτικής κουβέντας- χωρίστηκαν 
στα τρία. Είχαμε, τα  πρώτα χρόνια της απε
λευθέρωσης από τους Τούρκους, τα "εγγκλέ- 
ζικα", τα  "ρούσικα", και τα  "γαλλικά" καφενεία, 
ανάλογα με το ποιό κόμμα υποστήριζε ο κα- 
φετζής του χωριού.

Μερικές δεκάδες χρόνια αργότερα η κατά
σταση ...βελτιώθηκε. Αφού έπαψαν να είναι 
τρία τα μεγάλα κόμματα, περάσαμε στο διπο
λισμό. Στο καφενείο του Μήτσου οι φίλοι του 
Τρικούπη, στου Νικόλα οι φίλοι του Δεληγιάν- 
νη. και λίγο αργότερα, στον έναν πλάτανο το 
καφενείο των Βενιζελικών και στον άλλο το 
καφενείο των λαϊκών ή των Βασιλικών.

Ετσι εξακολουθεί να επιβιώνει, δυστυχώς, 
μέχρι και τ ις  μέρες μας, αυτή η καταστροφική 
παράδοση. Το μόνο που άλλαξε είναι το όνο
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μα των καφενέδων της ελληνικής επικράτει
ας, που σήμερα χωρίζονται σε γαλάζιους και 
πράσινους.

Σαράκι πραγματικό αυτή η διαρκής ανα
τροφοδότηση της διχόνοιας, έχει προκαλέσει 
μεγάλες συμφορές στις μικρές τοπικές κοινω
νίες, αλλά και γενικότερα στον τόπο μας. Για 
παράδειγμα θα πω τούτο μόνο.

Δημιουργεί ένα έργο προόδου για το χω
ριό του ο τοπικός "γαλάζιος" κοινοτάρχης, 
τον βρίζουν όλοι στο "πράσινο" καφενείο και 
κατά βάθος στενοχωριούνται. Παίρνει μια σω
στή πρωτοβουλία ο "πράσινος" πρόεδρος στο 
διπλανό χωριό για το καλό του τόπου και 
προσπαθούν να τον σταματήσουν οι φίλοι 
του "γαλάζιου" καφενείου. Και ο χορός καλά 
κρατεί.

Ετσι όμως, βυθισμένοι στην άγνοια για το 
τ ι σημαίνει σύγχρονη δημοκρατική πολιτική 
αντιπαράθεση, χωρισμένοι με πάθος στα δύο, 
λες και είμαστε εχθροί και όχι συγχωριανοί 
με κοινά συμφέροντα διατηρούμε την πιο σο
βαρή αιτία που μας έχει βουτηγμένους στα 
νερά του βάλτου.

Και το κακό συνεχίζεται. Η συνήθεια περνά 
από τους άντρες στις γυναίκες, ενώ και οι 
δύο μαζί ποτίζουν, με το ίδιο δηλητήριο της 
διχόνοιας, τ ις  ψυχές των νέων παιδιών.

Νομίζω, όμως, ότι έφτασε πια ο καιρός αυ
τό το δράμα του τόπου μας να τελειώσει.

Από τις  στήλες αυτές, απευθύνω σε όλους 
κάλεσμα ομοψυχίας και ενότητας. Είναι στο 
δικό μας χέρι να πολεμήσουμε και να εξο
στρακίσουμε αυτή την εθνική κατάρα. Είναι, 
επιτέλους, απαραίτητο να κατανοήσουμε ό
λοι ότι είμαστε πρώτα Ελληνες, συμπατριώ
τες, συγχωριανοί και δευτερεύοντος "γαλάζι
οι", "πράσινοι" ή "κόκκινοι". Βεβαίως έχουμε πο
λίτευμα δημοκρατικό και ο καθένας μας δικαι
ούται να έχει τ ις  πολιτικές του επιλογές και 
τ ις  κομματικές του προτιμήσεις. Ομως, η δη
μοκρατία αντέχει και προοδεύει ως πολίτευ
μα μόνον εκεί που υπάρχει η ηρεμία στη σκέ
ψη και υπευθυνότητα στη δράση. Είναι πολί
τευμα που αγκαλιάζει, με την ίδια στοργή, ό
λους τους πολίτες, αναπτύσσει τ ις  αξίες ζω
ής και τ ις  αρετές του κάθε ανθρώπου. Δεν α
νάβει τη φωτιά της διχόνοιας. Οπλο της δη
μοκρατίας είναι ο διάλογος και το επιχείρημα 
και όχι το μίσος.

Επειδή μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρι
νής, θέλω να επισημάνω ότι αυτήν την απα

ράδεκτη κατάσταση τη συντηρούν κυρίως 
δύο δεδομένα.

Το πρώτο είναι η ανεπαρκής πολιτική παι
δεία του λαού μας, η οποία, κυρίως στα χω
ριά, βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αφού 
ακόμα και η ανάγνωση εφημερίδας θεωρείται 
πολυτέλεια.

Το δεύτερο είναι το παράδειγμα που δί
νουν τα  θεσμοθετημένα όργανα που λειτουρ
γούν σε κάθε χωριό, σε κάθε μικρή ή μεγάλη 
τοπική κοινωνία.

Οταν, για παράδειγμα, στις εκλογές του 
συνεταιρισμού του χωριού ή για την εκλογή 
του συμβουλίου της κοινότητας έχουμε "γα
λάζιο" "πράσινο" και "κόκκινο" ψηφοδέλτιο, τό
τε  ποιο μήνυμα παίρνει ο απλός λαός; 
Ασφαλώς το μήνυμα ότι πρέπει να ζει με τη 
διαρκή αντιπαράθεση και όχι με την αλληλεγ
γύη.

Είμαι πραγματικά ευτυχής, γιατί, σύμφωνα 
με την πληροφόρηση που έχω, το αγροτικό 
συνεταιριστικό κίνημα σύντομα θα απαλλαγεί 
από την γάγγραινα του κομματισμού και της 
διχόνοιας. Το υπουργείο Γεωργίας προωθεί 
νομοχέδιο για την καθιέρωση "ενιαίου ψηφο
δελτίου" στις εκλογές των συνεταιρισμών.

Το ίδιο νομίζω δε ότι πρέπει να γίνει και 
για τ ις  εκλογές στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον σε επίπεδο Κοι
νοτήτων.

Ελπίζω πως την ίδια άποψη θα έχει ο υπου
ργός των Εσωτερικών, που με την αποφασι
στικότητα η οποία τον διακρίνει θα προχω
ρήσει στη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, 
για να σώσει τις  τοπικές κοινωνίες από το 
σαράκι της διχόνοιας και να μπορέσουν, επι
τέλους, ενωμένες να δημιουργήσουν τα  απα
ραίτητα έργα υποδομής και ανάπτυξης.

Είναι στην κυριολεξία ανόητο, αγρότες με 
κοινά συμφέροντα, αντί να παλεύουν ενωμέ
νοι στο κοινό τους σπίτι που είναι ο συνεται
ρισμός, να σπαταλούν πολύτιμες δυνάμεις με 
άγονες αντιπαραθέσεις για το ποιο κόμμα θα 
εκλέξει περισσότερους υποψηφίους!

Περίεργη πράγματι λογική, που κάποτε 
πρέπει να πάρει τέλος.

Ας βοηθήσουμε όλοι σε μια τέτο ια  εξέλιξη 
και να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε πράξει 
το καθήκον μας, θα έχουμε βοηθήσει τον τόπο 
μας και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο.

Σημ. Μήπως έχει δίκιο;
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ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Σε όλα τα  καφενεία του χωριού μας τοιχο- 

κολλήθηκε τον περασμένο Αύγουστο μια ανα
κοίνωση του Συλλόγου των ξενοδόχων της 
Αγ. Γαλήνης και ο Πρόεδρός τους Βαγ, Σκαρ
λάτος, μας την έστειλε με την παράκληση να 
δημοσιευθεί στο Περιοδικό μας (Βλέπε άλλη 
στήλη).

Με αφορμή αυτή την ανακοίνωση, θ’ ανα
φερθώ σε ορισμένα παράξενα που συνέβησαν 
στο χωριό μας και που υπέπεσαν στην αντί
ληψή μου το καλοκαίρι που βρισκόμουν εκεί 
για διακοπές.

1) Στις 23 Αυγούστου αν θυμάμαι καλά τα 
μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, συναντήθη
καν για να συζητήσουν το περιεχόμενο αυτής 
της ανακοίνωσης, η οποία εύλογα προκάλεσε 
αντιδράσεις και σχόλια και στην οποία όμως 
δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος των ξενοδόχων 
κατά πληροφορίες μου, που είναι και μέλος 
του Κοινοτικού Συμβουλίου, για να ανατρέψει 
τ ις  τυχόν κατηγορίες και να πείσει για τις 
προθέσεις του.

Η απουσία του άφησε πολλά ερωτηματικά.
2) Με ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλί

ου ορίστηκε σαν ημέρα καθαριότητας του 
χωριού μια Κυριακή του Μαη (19-5-1991) με τη 
συμμετοχή του Συμβουλίου και όλων των ε- 
παγγελματιών, που είχε σαν στόχο με την έ
ναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, το χωριό 
να παρουσιάζει μια εικόνα ενός τόπου καθα
ρού, ενός τόπου που οι επαγγελματίες κάτοι
κοί του, (ξενοδόχοι, εστιάτορες, μαγαζάτορες 
κ.λπ) σεβόμενοι το τουριστικό κοινό τους, εί
χαν κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα καλύ- 
πτωντας έτσι την βασικότερη απαίτηση κάθε 
ντόπιου και ξένου παραθεριστή. Εμειναν τα 
λόγια, έλλειψε η πράξη. Ουδείς προσεφέρθει. 
Βρήκα την ανακοίνωση σε μια κολώνα της 
ΔΕΗ και σας μεταφέρω το περιεχόμενο της 
που είναι:

ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19-5-1991.

Καλούνται όλοι οι φορείς - επαγγελματίες 
και κάτοικοι Αγίας Γ αλήνης την Κυριακή 
19-5-1991 όπως όλοι μαζί εργασθούμε για την 
γενική καθαριότητα του χωριού μας.

Αγία Γαλήνη 15-5-1991.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

3) Επίσης με πληροφόρησαν ότι για την κα
θαριότητα του λιμανιού, αρμόδια για το χώρο 
αυτό είναι η λιμενική επιτροπή. Εδώ το πρό
βλημα όμως είναι διαφορετικό. Ζητείται ΠΡΟΕ
ΔΡΟΣ. Δεν υπάρχει εκλεγμένος πρόεδρος 
παρόλο που οι υποψήφιοι είναι δύο, ανήκο- 
ντες στην ίδια πολιτική παράταξη, πλην ό
μως ανυποχώρητοι ως προς την εκλογή του 
ενός στο αξίωμα. Αποτέλεσμα; Ολόκληρο κα
λοκαίρι η λιμενική επιτροπή ήταν ακέφαλη.

4) Στο Μεσακό μέχρι τον μήνα Αύγουστο 
δεν υπήρχε ούτε ένας σκουπιδοτενεκές. Η το
ποθέτησή του έγινε μετά από δική μας σύ
σταση.

5) Κραυγαλέο δείγμα της αδιαφορίας των 
αρμοδίων ήταν όλο το καλοκαίρι, το αντιαι
σθητικό και απαράδεκτο θέαμα που παρουσί
αζαν οι αθάνατοι που είχαν πέσει στην 
παραλία στο Μεσακό.

Ακοίμητοι φρουροί για τρεις περίπου μήνες 
έδιναν την εντύπωση σε περαστικούς και 
λουσμένους ότι κανείς δυστυχώς δεν ενδι- 
αφέρεται πραγματικά γι’ αυτό τον τόπο. Το 
δυσμενές σχόλιο τουρίστα έγινε το κίνητρο 
μιας προσπάθειας για την ανακάλυψη του 
προσώπου που θα μπορούσε ν’ απαλλάξει 
τον περιορισμένο σε έκταση χώρο αυτής της 
παραλίας από τους αθάνατους.

Δήλωση άγνοιας της ύπαρξης των Αθανά
των, ήταν η απάντηση ενός οργάνου κάποιας 
εξουσίας που· ήρθα σ’ επαφή για το θέμα αυ
τό. Με παρέπεμψε στον Πρόεδρο της Κοινότη
τας, ο οποίος οφείλω να ομολογήσω, είδε με 
συμπάθεια το πρόβλημά μου, τελικά έγινε α- 
ποκλειστεικά δικό μου το πρόβλημα αφού κα
νένας δεν ενοχλείτο όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα και μου υποσχέθηκε ότι την επόμε
νη μέρα θα τακτοποιηθεί το θέμα. Δυστυχώς 
όμως οι μέρες περνούσαν χωρίς καμμία ενέρ
γεια. Αποτάνθηκα στον Λιμενάρχη και τελικά 
μόνο από την άμεση ενέργεια του νεοφερμέ- 
νου στη θέση του αυτή έμελλε να τελειώσει 
η όλη προσπάθεια.

Την επόμενη της συνάντησής μας όπως 
πληροφορήθηκα πήγε με δύο καΐκια και καθά
ρισε την περιοχή. Τον συγχαίρω δημόσια και 
τον ευχαριστώ.

Αυτά και πολλά άλλα συμβαίνουν στο χω
ριό μας.

ΚΩΣΤΑΣ Κ. Λ/ΝΟΞΥΛΑΚΗΣ
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ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Σφοδρή κακοκαιρία ενέσκυψε το 2ο δεκαή
μερο Δεκεμβρίου 1991 και στην Κρήτη.

Κύρια χαρακτηριστικά καταρρακτώδεις 
βροχές στα πεδινά, χιόνια στα ορεινά και 
τσουχτερό κρύο.

Η κακοκαιρία αυτή έπληξε και το χωριό 
μας με τ ις  συνεχείς βροχές και την σφοδρή 
θαλασσοταραχή.

Ιδιαίτερες λεπτομέρειες δεν έχουμε γιατί 
δυστυχώς δεν προσφέρεται κανένας από 
τους χωριανούς μας να ενημερώσει μέσα από 
τ ις  στήλες του Περιοδικού μας τους αναγνώ
στες του.

Λυπηρό...!
Ετσι δανειστήκαμε αυτά που καταγράφη- 

σαν στην Εφημερίδα "ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ" της 
10-12-1991 που εκδίδονται στο Ρέθυμνο από 
τον κ. Γιάννη Χαλκιαδάκη για όσα συνέβησαν 
τις  μέρες της σφοδρής κακοκαιρίας στον Κόκ
κινο Πύργο και στο χωριό μας.

Ας τα  διαβάσουμε:
BYΘΙΣΤ!ΚΑΝ ΣΚΑΦΗ

Ε κτεταμένες ζημιές σημειώθηκαν στα 
νότια παράλια στα όρια των νομών Ρεθύ- 
μνου και Ηρακλείου από την σφοδρή θαλασ
σοταραχή.

Τρία επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και 
δύο επιβατηγά-τουριστικά που ήταν ελλιμε
νισμένα στο υπό κατασκευή λιμάνι του Κόκ
κινου Πύργου βυθίστηκαν και 
καταστράφηκα ν.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφο
ρ ίες του Λιμεναρχείου Αγίας Γλαήνης στο 
οποίο υπάγεται η περιοχή διοικητικά τα σκά
φη που βυθίστηκαν είναι:

Το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος "Σα- 
ντόκα" Νηολογίου Ηρακλείου αρ. 33 ιδιοκτη
σίας ΚωνΙνου Κυδωνάκη κατοίκου 
Τυμπακίου.

Το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος 'Άγι
ος Γεώργιος" Νηολογίου Αγίας Γαλήνης αρ. 
175 ιδιοκτησίας Χαράλαμπου Σταυριανάκη 
κατοίκου Τυμπακίου.

Το επαγγελματικό αλιευτικό "Ευαγγελί- 
στρια" Νηολογίου Ρεθύμνου αρ. 6 ιδιοκτησί
ας Αντωνίου Χρηστάκη κατοίκου Τυμπακίου.

Επίσης βυθίστηκαν και καταστράφηκαν:
Το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος "Βιργινία 

1" Νηολογίου Αγίου Νικολάου αρ. 6 ιδιοκτησί
ας Εμμανουήλ Ματθαιάκη. Το σκάιρος αυτό

εκτελουσε τους καλοκαιρινούς μήνες δρο
μολόγια από την Αγία Γαλήνη προς Μάταλα 
και Καλούς Λιμένες, και τέλος το επιβατη- 
γό-τουριστικό "Ε υαγγελίστρια" Νηολογίου 
Ρεθύμνου αρ. 6 ιδιοκτησίας Αντωνίου Χρη
στάκη κατοίκου Τυμπακίου. Το σκάφος αυτό 
εκτελούσε το καλοκαίρι δρομολόγια από Α
γία Γαλήνη στον Πρέβελη.

Για την διάσωση των παραπάνω σκαφών 
καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες από 
τους Λιμενικούς και τους ψαράδες της περι
οχής χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σύμφωνα με 
μαρτυρίες η καταστροφή και βύθιση προκλή- 
θηκε από τα πλωτά μηχανήματα τα οποία 
βρίσκονταν μέσα στο λιμάνι και τα οποία α
ποκόπηκαν από τα ακγυροβόλια τους και ε 
πέπεσαν πάνω στα αλιευτικά.

Σοβαρές ζημιές υπέστη και ο υπό κατα
σκευή μώλος. Χαρακτηριστικό της έντασης 
και της σφοδρότητας των κυμάτων είναι το 
γεγονός ότι ακόμη και τεράστιοι ογκόλιθοι 
βάρους 30 τόννων μετακινήθηκαν από την 
θέση τους.

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
Δύο ακόμη σκάφη κινδύνεψαν αλλά τελ ι

κά η βύθιση τους αποφεύψθηκε από τ ις  προ- 
σπάθεις ψαράδων και Λιμενικών μέσα στο 
λιμόνt της Αγίας Γαλήνης. Πρόκειται για τα 
αλιευτικά "Ποσειδών" και "Κατερίνα" νηολο
γίου Χανιών.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΕΡΔΟΣ

Η Εφημερίδα "ΚΕΡΔΟΣ" που εκδίδεται στην 
Αθήνα στο φύλλο της Κυριακής της 5-1-1992 
γράφει:

Επιμένει η "Ρεθυμνιακή" στο αίτημα για 
δεύτερη άδεια σκοπιμότητας

Νέο αίτημα - για έκτη φορά - επέβαλε η 
"Ρεθυμνιακή ΝΤΑΕ" στο υπουργείο Εμπορι- 
κής Ναυτιλίας για "χροήγηση δεύτερης ά
δειας σκοπιμότητας στην ακτοπλοϊκή 
γραμμή Ρεθύμνου - Πειραιά".

Με επιστολή τους ο πρόεδρος και ο δι- 
ευθύνων σύμβουλος της Ρεθυμνιακής Γιάν- 
νης Χαλκιαδάκης και Γιώργος Πορτάλιος, 
αντίστοιχα, προς το YEN τονίζουν ότι με τη 
δρομολόγηση του δεύτερου πλοίου στη 
γραμμή Ρεθύμνου - Πειραιά θα "εξυπηρετη
θούν οι μεταφορικές ανάγκες του νομού Ρε-
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θύμνης - επιβάτες και εμπορεύματα - σε κα
θημερινή βάση".

Οι κ.κ. Χαλκιαδάκης και Πορτάλιος αναφέ
ρουν στην επιστολή τους ότι είναι "απαραί
τητο να σημειωθεί ότι στην εν λόγω 
ακτοπλοϊκή γραμμή, δεν υπάρχει δρομολογη
μένο άλλο σκά(ρος - πλην του Ε /Γ 0 /Γ  Αρκά- 
δι της ετα ιρείας μας - η δε χορήγηση της 
απαιτούμενης άδειας σκοπιμότητας, δεν α
ποτελεί μόνο αναφαίρετο δικαίωμα της τοπι
κής ναυτιλιακής εταιρείας λαϊκής βάσης - 
στην οποίας μ ετέχε ι το σύνολο των Ρεθυ- 
μνίων - αλλά δεν προσκρούει στα συμφέρο
ντα ή τ ις  επιδιώξεις άλλης εταιρείας.

Υστερα από τα παραπάνω γίνεται ακατα
νόητη η επιμονή άρνησης του YEN να ικα
νοποιήσει το ανώδυνο για τη διοίκηση 
αίτημα της δεύτερης άδειας που ζητά η ε 
ταιρεία μας για να εξυπηρετήσει το λιμάνι 
και τους κατοίκους του νομού Ρεθύμνης. Επ' 
αυτού έχουμε τη γνώμη ότι μια ευνομούμε
νη πολιτεία θα προωθούσε και θα υποβηθού- 
σε τέ το ιες  πρωτοβουλίες - σαν της 
Ρεθυμνιακής - οι οποίες υπηρετούν την απο
κέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη , 
με μηδενικό κόστος για το κράτος".

Επίσης, στην επιστολή οι κ.κ. Χαλκιαδά
κης και Πορτάλιος κάνουν αναδρομή στο 
χρονικό των αιτήσεων για απόκτηση της 
δεύτερης άδειας σκοπιμότητας.

25-5-1989. Η Ρεθυμνιακή υποβάλλει στον 
YEN αίτηση και ζητά την χορήγηση άδειας 
σκοπιμότητας για τη δρομολόγηση δεύτερου 
πλοίου.

31-5-1989. To YEN διαβιβάζει την αίτηση 
της "Ρ" στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ρεθύ
μνης, προκειμένου να γνωματεύσει 7-6-1989. 
Ο νομάρχης Ρεθύμνης συγκαλει εκτάκτως 
το Νομαρχιακό Συμβούλιο για να τοποθετη
θεί στο αίτημα της "Ρεθυμνιακής".

9-6-1989. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ρεθύ
μνης στη συνεδρίαση το αποφάσισε ομόφω
να ότι "είναι αναγκαία η έγκριση 2ης άδειας 
δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Ρεθύ- 
μνου-Πειραιά προκειμένου να εξυπηρετήσει 
τ ις  μεταφορικές ανάγκες του Νομού Ρεθύ
μνης".

Το παραπάνω πρακτικό του Ν.Σ. διαβιβά
σθηκε στο YEN από τη Νομαρχία Ρεθύμνης 
την 13-6-1985.

27-1-1990. Με δεύτερη αίτησή της η "Ρ" 
επαναφέρι ‘το αίτημα χορήγησης δεύτερης

άδειας σκοπιμότητας στο Νομαρχιακό Συμ
βούλιο Ρεθύμνης. Το Ν.Σ. με νέα απόφασή 
του ( αριθ. 2H990) γνωμοδοτεί θετικά "για 
τη χορήγηση νέας άδειας σκοπιμότητας στη 
Ρεθυμνιακή προκειμένου να δρομολογήσει 
δεύτερο Ε !Γ 01Γ  πλοίου στη γραμμή Ρεθύ- 
μνου-Πεψαιά. To YEN απαξιεί να δώσει οποι
αδήποτε απάντηση. 27-6-1990. Με νέα 
αναφορά της προς το YEN Διεύθυνση Ακτ. 
Συγκοινωνιών, η Ρεθυμνιακή υπενθυμίζει τα 
προγενέστερα έγγραφα και επανέρχεται 
στο αίτημα της χορήγησης δεύτερης άδειας 
σκοπιμότητας.

28-9-1990. To YEN επιμένει στην ύποπτη 
σιωπή του. Νέο έγγραφο της Ρεθυμνιακής 
προς το YEN γνωστοποιεί ότι ευρίσκεται 
στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσε
ων για την αγορά δεύτερου σκάφους από 
την Ιαπωνία και ζητά την επιτάχυνση της 
έκδοσης άδειας σκοπιμότητας που είναι α
παραίτητη στις διάφορες υπηρεσίες και ορ
γανισμούς που εμπλέκονται στην 
αγορά-εισαγωγή πλοίων στη χώρα μας.

12-10-1990. Στα  πλαίσια της παρελκυστι
κής τακτικής που ακολουθεί το YEN έναντι 
της Ρεθυμνιακής ζητά ( νέο αίτημα) τη σύ
νταξη και υποβολή "οικο νομοτεχ νικής μελέ
της" από την οποία να προκύπτει η 
βιωσιμότητα της γραμμής.

6-11-1990. Η Ρεθυμνιακή τάσσει και υπο
βάλλει στο YEN τη ζητηθείσα οικονομοτε
χνική μελέτη.

4-1-1991. Με νέο telex της η Ρεθυμνιακή 
ενημερώνει το YEN ότι έχε ι υπογράψει προ
σύμφωνο αγοράς του δεύτερου σκάφους και 
επισημαίνει ότι δ ιατρέχει τον κίνδυνο οικο
νομικών ζημιών η εταιρεία εφόσον δεν χο
ρηγηθεί αμέσως η δεύτερη άδεια 
σκοπιμότητας.

10-1-1991. Με ανεπίτρεπτο ύφος και αδι
αφορώντας παντελώς για τα συμφέροντα 
της Ρεθυμνιακής και τα νόμιμα δικαιώματά 
της, το YEN απαντά με telex ότι "η υποβολή 
αίτησης ουδεμία υποχρέωση δημιουργεί στο 
YEN".

26-3-1991. Η Ρεθυμνιακή απαντά με telex 
στο YEN αναφέροντας: "Μας προκάλεσε έκ 
πληξη το περιεχόμενο του Τί,Χσας 
ΩΠ100927Ι1Ι91 το οποίο απευθύνατε στην 
εταιρεία μας, σε απάντηση του αιτήματος 
που έχουμε υποβάλει στο YEN από 20μήνου 
χωρίς να έχε ι ενεργηθεί".
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19-4-1991. Με την παραπάνω απάντηση 
που έδωσε το YEN (στο έγγραφο της Ρεθυ- 
μνιακής) επιβεβαιώνει την εχθρική κατά 
του Ρεθύμνου διάθεσή του.

* ** ** * * * * * * * * * *

Χορήγηση μερίσματος 150 δρχ. 
και δωρεάν μετοχές στους μετόχους

Το διοικητικό συμβούλιο της ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗΣ 
Α.Ε. στην συνεδρίασή του της 4/12/91 αφού με
λέτησε τα  οικονομικά στοιχεία από την εκμε
τάλλευση των πλοίων της εταιρείας και τα 
στοιχεία του ισοζυγίου του μηνός Νομεβρίου 
’91 ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του προέ
δρου του κ. Γ. Χαλκιαδάκη να χορηγήσει προ- 
μέρισμα δραχμών 150 ανά μετοχή.

Η διάθεση του παραπάνω μερίσματος θα 
αρχίσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουάριου 
και τούτο διότι η επιταγή του εμπορικού νό
μου 2190 υπαγορεύει την παρέλευση εικοσαη- 
μέρου από την ημέρα δημοσίευσης της 
σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ και τ ις  τοπικές 
εφημερίδες.

Στην ίδια συνεδρίασή του το διοικητικό 
συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην επό
μενη Γ.Σ. την κεφαλαιοποίηση μέρους των α- 
ποθεματικών ύψους ογδόντα εκατομμυρίων 
(80.000.000) δρχ. και τη δωρεάν διάθεση του 
σε μετοχές στους μετόχους της εταιρείας σε 
αναλογίας μία (1) νέα μετοχή ανά δέκα (10) 
παλαιές.

ΣΗΜ. Αυτά διαβάσαμε στην εφημερίδα ΡΕΘΥ- 
ΜΝ1ΑΚ.Α ΝΕΑ της 6-12-1991 που εκδίδονται στο 
Ρέθυμνο από τον Γιάννη Χαλκιαδάκη για  ενημέ
ρωση των χωριανών και φίλων μας που είναι κά
τοχοι Μετοχών της Ρεθυμνιακής Εταιρίας.

ΑΛΑΛΟΥΜ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Να τι έγραψε η Αθηναϊκή Εφημερίδα τα 
Νέα στις 8-10-1983 όπως είδε τους Ελληνες ο 
συμπαθείς σ’ όλους ΧΑΡΡΥ ΚΛΥΝ και τα μετα
φέρουμε στο περιοδικό μας, όχι επειδή μας 
άρεσαν, αλλά μήπως είναι έτσι η πραγματικό
τητα;

Ελληνας είνα ι το άτομο πουω 
- Φοράει αγγλικό κοστούμι, ιταλικά παπού

τσια, αγοράζει γαλλικές κολόνιες, περσικά 
χαλιά, κινέζικα βάζα, έχει σπίτι του δανέζι

κα έπιπλα, μαθαίνει στα παιδιά του δύο ξέ
νες γλώσσες, τρώει πίτσα κι ελβετικά  
τυριά, οδηγεί γερμανικό αυτοκίνητο, βλέπει 
αμερικάνικες ταινίες, πίνει μόνο σκωτσέζικο 
ουίσκι... και μόλις έρθει σε κέφι τραγουδάει 
"Του Κίτσου η μάνα κάθονταν".

- Μόλις εξοικονομήσει χρήματα για ένα 
FIAT 128, αγοράζει αμέσως μια BMW 2.000.

- Απαιτεί καλύτερους δρόμους, καλύτερα 
σχολεία, καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, 
καλύτερους όρους εργασίας, καλύτερο μ ι
σθό, καλύτερη σύνταξη και χαμηλότερη ε 
φορία.

- Καλεί τους φίλους του στο σπίτι, κι αφού 
φάνε και πιούνε του πουλιού το γάλα συζη
τάνε για τ ις  κρίσιμες στιγμές που διέρχεται 
η οικονομία.

- Δε διστάζει να βρίσει και τον Πρωθυπου
ργό ακόμη, αλλά είναι πάντα ευγενικός με 
τους τροχονόμους.

- Ξοδεύει του κόσμου τα λεφτά για να 
χτίσει γκαράζ στο σπίτι του κι αφού το τ ε 
λειώσει εξακολουθεί να παρκάρει το αυτοκί
νητό του στο δρόμο.

- Μαλώνει με τους γείτονες ξεφωνίζει 
στους υπαλλήλους του, απειλεί τη γυναίκα 
του και τα παιδιά του, διαφωνεί με τους συγ
γενείς του και απορεί γ ιατί δεν τα βρίσκουν 
μεταξύ τους και συνεχώς φαγώνονται Ισ- 
ραηλινοί και Αραβες.

...ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ...
ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ στο τεύχος Οκτωβρί

ου 1991 δημοσίευσε το παρακάτω κείμενο που 
επιμελήθηκε η Μαρία Παυλοπούλου για ένα 
βιασμό τουρίστριας.

Ας το γνωρίζουν οι νέοι μας τι μπορεί να 
πάθουν από ένα εφήμερο δεσμό με μια ξένη 
τουρίστρια.

Μήνυση για βιασμό 
εναντίον τεσσάρων νεαρών...

Είναι αγγλίδα, 21 ετών... Είχε έρθει σαν του- 
ρίστρια στην Κρήτη. Της άρεσε η Κρήτη. Της 
άρεσαν ακόμη περισσότερο, οι Κρητικοί. Ετσι, 
αποφάσισε να μείνει όσο περισσότερο μπο
ρούσε, νόμιμα ή παράνομα. Επιασε δουλειά 
στα μπαρ του λιμανιού των Χανίων. Σύναπτε 
σχέσεις αδιάκριτα με πολλούς.

Κάποια στιγμή γνωρίστηκε μ’ ένα ποδο
σφαιριστή Χανιώτικης ομάδας όμορφο, αθλη
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τικό και καλής οικογένειας. Πήγαινε στο σπίτι 
του μεθυσμένη μετά τ ις  3 το πρωί. Τόσο με
θυσμένη, που δεν θυμόταν, όταν ξυπνούσε, 
πως ήρθε και που κοιμήθηκε. Κάποια φορά εί
δε ένα φίλο του φίλου της όμορφο και αθλη
τικό επίσης. Πρότεινε στο φίλο της να φέρει 
και το φίλο του στο κρεββάτι να γίνουν τρεις 
και να απολαμβάνουν τον έρωτα τριπλά...

Κάποια στιγμή, που στο μοναδικό κρεββάτι 
του μικρού σπιτιού του φίλους της, κοιμόνταν 
δύο νεαροί φιλοξενούμενοι, κάλεσε τους φί
λους της να ξαπλώσουν στις φλοκάτες, στο 
πάτωμα του δωματίου. Σε κάποια στιγμή από 
τ ις  ερωτικές φωνές της, ξύπνησε ο ένας από 
τους δύο κοιμώμενους νεαρούς, που ήταν επί
σης πιωμένοι, και ρωτούσε τ ι γίνεται στο πά
τωμα. Οπότε η αλλοδαπή, προφανώς χορτα- 
σμένη και πληρωμένη από τον έρωτα, άρχισε 
να φωνάζει, ότι την βιάζουν.

Πήγε στην αστυνομία με μώλωπες στο 
πρόσωπο και αίματα στα ρούχα και υπέβαλλε 
μήνυση για βιασμό και κατά των τεσσάρων 
νεαρών, που βρίσκονταν στο σπίτι ξύπνιων 
και κοιμόμενων. Οι νεαροί προφυλακίστηκαν 
για βιασμό, που διαπράχτηκε από πολλούς, 
που είναι κακούργημα με κατώτερο όριο ποι
νών 10 ετών κάθειρξη. Παράμειναν προφυλακι
σμένοι ένα χρόνο ακριβώς.

Την 20 Σεπτεμβρίου δικάζονταν η υπόθεση 
ενώπιο του Μεικτού Ορκωτού (Κακουργοδικεί- 
ου) Νεάπολης Λασηθίου Κρήτης. Η μηνύτρια 
ήταν απούσα. Δεν ήλθε να υποστηρίξει την 
κατηγορία και ν’ αποδείξει τους ισχυρισμούς 
της, που ταλαιπώρησαν και ξεφτέλισαν τέσ
σερα παιδιά των καλύτερων και ηθικώτερων 
οικογενειών του νομού Χανιών.

Κατά τη διαδικασία αποδείχτηκε πως τα 
αίματα, που εμφάνισε στα ρούχα της ήταν 
αίματα αδιαθεσίας. Ακόμη αποδείχτηκε πως 
πολλές τουρίστριες που μπαίνουν στον τόπο 
μας και δουλεύουν στα μπαρ ασφαλίζονται 
σε ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού 
και για βιασμό. Και όταν "βιαστούν" παίρνουν 
υψηλές αποζημιώσεις.

Το δικαστήριο ύστερα από διαδικασία 6 ω
ρών διαπίστωσε πως ήταν απαραίτητη η πα
ρουσία της μηνύτριας. Και για να την δει με 
τα  μάτια του και για να δοθούν εξηγήσεις 
στις γραπτές καταγγελίες. Ετσι, ανέβαλε α- 
όρτιστα, για να κληθεί. Ταυτόχρονα αποφάσι
σε με πλειοψηφία 4 ψήφων έναντι 3 την απο- 
φυλάκιση των παιδιών. Οι 4 ψήφοι, που απο

φυλάκιζαν τα  παιδιά, προφανώς ήταν των ε
νόρκων των λαϊκών δικαστών, των απλών 
ανθρώπων.

Η υπόθεση βέβαια, δεν ξεκαθάρισε ακόμη. 
Ωστόσο το πόσο συμφώνησε ο κόσμος με 
τους ενόρκους φάνηκε από τις  αντιδράσεις 
τους, όταν άδειαζαν την αίθουσα του δικα
στηρίου.

"Ζήτω οι ένορκοι" φώναξαν πολλοί... Και κα
νείς δεν αντιμίλησε...

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
το No 1 ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Μαζί με τους λογαριασμούς τηλεφώνου 
της Αθήνας έστειλαν το παρακάτω διαφημι
στικό για την προώθηση και κατανάλωση του 
ελαιολάδου και το μεταφέρουμε στο περιοδι
κό μας για να διαβάσουν εκείνοι που δεν έ
χουν τηλέφωνο ή εκείνοι που δεν το έλαβαν.
■ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ πηγή υγείας και ζωής.

Υπομονετικά και ακατάπαυστα η ελιά μας 
έδωσε και μας δίνει ό,τι καλύτερο υπάρχει 
για την υγεία μας: το Ελαιόλαδο.

Από την αρχαιότητα κιόλας ο Ιπποκράτης 
αναφέρθηκε στις θεραπευτικές του ιδιότητες.

Σήμερα γιατροί και διαιτολόγοι υποστηρί
ζουν ομόφωνα ότι το ελαιόλαδο είναι πηγή 
υγείας και ζωής για μικρούς και μεγάλους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ στην πρόληψη πολλών παθή
σεων.

Οσο περνάνε τα  χρόνια η υγεία μας γίνε
ται ολοένα και πιο ευάλωτη σε μια σειρά από 
παθήσεις όπως: καρδιαγγειακά προβλήματα, 
έλκος του δωδεκαδακτύλου, αλλοιώσεις των 
κυτταρικών μεμβρανών κ.λπ. Η κατανάλωση 
ελαιολάδου σε αντίθεση με την κατανάλωση 
ζωικών λιπών, μειώνει σημαντικά τις  πιθανό
τητες  να προσβληθούμε από αυτές τις  παθή
σεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ στη μαγειρική.
Η σωστή γεύση του φαγητού ξυπνάει την 

αίσθηση της όρεξης και όταν συνδυάζεται με 
τη σωστή διατροφή μας προσφέρει μακροζω
ία. Βάλτε λοιπόν το ελαιόλαδο στη ζωή σας 
που είναι το No 1 όχι μόνο για τη μαγειρική 
αλλά και για την υγεία.

Για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνω
στών μας σημειώνουμε τα  εξής: το ελαιόλα
δο περιέχει δέκα· σημεία που πρέπει όλοι να 
ξέρουμε και να το χρησιμοποιούμε σε καθημε
ρινή βάση. Μας βοηθούν όχι μόνο να το γνωρί
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σουμε καλύτερα αλλά και να εκμεταλλευτού
με όλες του τ ις  εκπληκτικές ιδιότητες για 
την υγιεινή διατροφή που είναι απαραίτητη 
στον σύγχρονο άνθρωπο.

1) Μπορεί να αντικαθιστά το βούτηρο στη 
μαγειρική.

2) Είναι από τη φύση του το καλύτερο λάδι 
για τηγάνισμα.

3) Για ακόμη πιο υγιεινό φαγητό, μπορεί να 
προστεθεί στο τέλος του μαγειρέματος.

4) Ανακατεμένο με διάφορα αρωματικά 
(σκόρδο, πιπεριά, γαρύφαλο, ρίγανη, βασιλικό, 
δυόσμο κ.α) μπορεί να αντικαταστήσει στις 
σαλάτες, στο ψάρι ή στο κρέας τ ις  έτοιμες 
σάλτσες.

5) Οχι μόνο δεν είναι βαρύ, αλλά είναι και 
ευκολοχώνευτο από το πεπτικό σύστημα.

6) Δεν παχαίνει περισσότερο από τα  άλλα 
λάδια γιατί δίνει τον ίδιο ακριβώς αριθμό θερ
μίδων.

7) Βοηθάει στη σωστή ανάπτυξη του νευρι
κού συστήματος.

8) Βοηθάει στην αποφυγή καρδιακών παθή
σεων.

9) Ελαιόλαδο σημαίνει σωματική και ψυχική 
υγεία μαζί.

10) Το ελαιόλαδο παίζει σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση μιας ισορροπημένης διατρο
φής για τον άνθρωπο.

Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ελαι
όλαδο χάρη στη σύνθεσή του έχει μεγάλη α
ντοχή στη θέρμανση. Ετσι μπορεί να φτάσει 
στους 210° C χωρίς να διασπαστεί, σε αντίθε
ση με άλλα φυτικά έλαια ή βούτυρα που δεν 
αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες. Ξέρο
ντας ότι η θερμοκρασία του τηγανίσματος 
είναι 180° C από τον παρακάτω πίνακα που 
απεικονίζει τ ις  θερμοκρασίες διάσπασης δι
αφόρων λιπαρών ουσιών, συμπεραίνουμε ότι 
πρέπει να προτιμάμε το ελαιόλαδο στο τηγά
νισμα.

Θερμοκρασίες διάσπασης διαφόρων λιπα
ρών ουσιών:

Ελαιόλαδο 210° χοιρινό λίπος 180°, Σογιέ- 
λαιο, Ηλιέλαιο 170°, Αραβοσιτέλαιο 160°, Μαρ
γαρίνη 150° και βούτυρο 110° Οι θερμίδες που 
έχει 1 γραμμάριο λάδι είναι 9 και μάλιστα υγι
εινές, όσες θερμίδες περιέχουν και τα  άλλα 
φυτικά έλαια.

Κατά πληροφορίες μας μεγάλη φέτος η 
παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη και οι τ ι
μές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με σχετική α

νακοίνωση της ελαιουργικής σε 670 δρχ. για 
το λάδι 0,3 γραμμών ενώ πέρυσι η αντίστοιχη 
τιμή είχε περίπου 1.100 δρχ. Αλλες τιμές για 
το λάδι 0,4 βαθμών 660 δρχ. τιμή πέρυσι 1000 
δρχ. και για το λάδι 1 βαθμού η τιμή καθορί
σθηκε 600 δρχ. ενώ πέρυσι ήταν 760 δρχ.

Κ.Κ.Λ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΒΟΤΑΝΑ

Επιμ. Κώστας Κ. Λινοξυλάκης 
ΤΟ ΣΚΟΡΔΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΘΑΥΜΑΤΑ

Οι άνθρωποι που ασχολούνταν με τα  βότα
να ήταν ελάχιστοι παλαιότερα, σήμερα όμως 
ολοένα αυξάνονται και γίνονται περισσότερο 
γνωστοί μιας και οι άνθρωποι επιστρέφουν 
στην χρήση των βοτάνων.

Τα βότανα κατακτούν σιγά-σιγά όσους έ
χουν απογοητευθεί από τους γιατρούς και τα 
χημικά φάρμακα και όσους έχουν τρομοκρα
τηθεί από τις παρενέργειες που αναγράφο
νται στις οδηγίες χρήσης ενός αντιβιωτικού, 
ενώ τα  βότανα φαίνονται να είναι καθησυχα- 
στικά και αβλαβή.

Γιατί να φοβηθεί κάποιος ένα ρόφημα από 
γλυκάνισμο με λίγη μέντα ή λεβάντα που θα 
του διώξη τις  ξυνίλες από το στομάχι;

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το σκόρδο που 
είναι σπουδαίο φάρμακο για την καρδιά.

Πάντα ακούγαμε ότι το σκόρδο δίδει υγεία 
και προστατεύει τον άνθρωπο από διάφορες 
αρρώστιες.

Τελευταία όμως, η καλή φήμη αυτού του 
παρεξηγημένου, φυσικού καρπού, λόγω μυρω
διάς αποκαταστάθηκε και επιβεβαιώθηκε επι
στημονικά με κάθε επισημότητα.

Το σκόρδο επιδρά σαν μια φυσική ασφά
λεια ζωής.

Το σκόρδο το είχαν σε μεγάλη υπόληψη οι 
καλύτεροι γιατροί του Μεσαίωνα και της Α
ναγέννησης.

θεραπεύει τους Ιλίγγους καταπολεμά τη 
δυσκοιλιότητα και την υπέρταση, καταστρέ
φει επικίνδυνα βακτηρίδια, επίσης μπορεί να 
διαλύσει λύπη από τα  τοιχώματα των αγγεί
ων.

Αυτό σημαίνει ότι δεν ωφελεί μόνο προλη
πτικά αλλά και θεραπευτικά αφού καθαρίζει 
τα ήδη υπερφορτωμένα αγγεία και μας προ
στατεύει από νοσήματα όπως η αρτηριο-
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σκλήρωση και το έμφραγμα του μυοκαρδίου. 
Τι γίνεται όμως με την έντονη μυρωδιά; Η μυ
ρωδιά δεν κρύβεται γι’ αυτό οι βοτανολόγοι 
συμβουλεύουν να τρώει κανείς αργά ένα μή
λο και ένα κουταλάκι μέλι. Αλλοι προτιμούν 
τους κόκους του καφέ. Αυτή είναι μια λύση 
για την αντιμετώπιση της έντονης μυρωδιάς. 
Η άλλη λύση είναι ότι κυκλοφορούν ευρύτατα 
κάψουλες από σκόρδο που παράγουν φαρμα
κευτικές εταιρίες.

Δεν μυρίζουν καθόλου γιατί διαλύονται οι 
κάψουλες μόνο όταν φτάσουν στο λεπτό έ
ντερο.

* * * * * * * * * *

******

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

(Πεζογράφημα του Erwin Koch, δημοσιευμένο στο έν
θετο περιοδικό της Suddeutsche Zeitung τον Οκτώβριο 
του ’91.

Η Ευρώπη ταξίδευε τρίτη θέση. Τα μαύρα 
βράχια της Κρήτης άρχισαν να ξεχωρίζουν 
στο βάθος. Στα ανατολικά κικκίνιζε μια λεπτή 
φέτα ουρανού. Νέα παιδια με χλωμά πρόσω
πα αέριζαν τα  σλήπινγκ-μπαγκ τους.

Ηταν 6 η ώρα το πρωί μεσοκαλόκαιρο, το 
πλοίο απ’ τον Πειραιά έμπαινε στο λιμάνι. Ο 
Χρήστος Ξενάκης ξύπνησε το γιό του, που εί
χε τραβήξει το σακκάκι πάνω από το κεφάλι 
του και κοιμόταν πάνω στον πλαστικό πάγκο. 
Τα βράχια στον κόλπο της Σούδας πήραν κί
τρινο χρώμα, και τα αμερικάνικα πολεμικά 
πλοία έτοιμα να υπερασπίσουν και της Ελλά
δας την ελευθερία, φάνηκαν να κρέμονται ει
ρηνικά σε μακριά παλαμάρια. Κοιμήσου ήσυχη 
Ευρώπη.

Το λεωφορείο προσπέρασε τον πλάτανο, 
όπου πριν 170 χρόνια είχαν κρεμάσει οι Τούρ
κοι τον επίσκοπο Κρήτης Μελχισεδέκ, κι άρχι
σε να ανεβαίνει στα βουνά. Κατά το μεσημέρι 
έφθασαν πατέρας και γιός στο χωριό. Τα 
πουκάμισα κολλούσαν πάνω τους. Ο Χρήστος 
Ξενάκης που κυνηγημένος από τη φτώχια εί
χε φύγει πριν 24 χρόνια από το χωριό του, τα 
Ανώγεια, για να βρει καλύτερη τύχη στη Γερ- 
μανία, είχε επιστρέφει μαζί με το μεγαλύτερο

[
! ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΔΕΝ ΑΠΗΝΤΗΣΕ...

Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού 
είχε δημοσιευτεί μια επιστολή μου με ερω
τήματα που απευθύνονταν στον Πρόεδρο 
της Κοινότητας του χωριού μας Γεώργιο 
Κοτζανάκη με την παράκληση ν’ απαντήσει 
σ' αυτά για να πληροφορηθούμε για τους 
καινούργιους στόχους και τις  ενέργειές του 
που θ’ αναφέρονταν στην επίλυση των καυ
τών προβλημάτων της Κοινότητας.

Ενθυμείσθε ότι λόγω καθυστερημένης πα
ραλαβής της επιστολής μου, όπως μου δή
λωσε ήταν αδύνατη στα χρονικά περιθώρια 
που υπήρχαν μέχρι της έκδοσης του περι
οδικού, να δοθούν οι σχετικές απαντήσεις. 

| Δόθηκε υπόσχεση για το επόμενο τεύχος η 
| οποία δυστυχώς δεν τηρήθηκε παρ’ όλο ότι 
ί το καλοκαίρι του έγινε εκ νέου υπενθύμιση 
για το θέμα αυτό.

Τα συμπεράσματα δικά σας και από μένα 
κανένα σχόλιο.

Κώστας Κ. Λινοξυλάκης 
Ιανουάριος 1992.

γιό του στον τόπο του, για να μεταβιβάσει ότι 
του ανήκε στον πρωτότοκο, προτού τον βρει 
ο θάνατος, που υπέθετε πως δεν ήταν πια 
μακριά.

Σκόνη σηκωνότανε πάνω από την Πλατεία 
Ελευθερίας. Κανένας δεν αναγνώρισε τους 
δυό άντρες, όταν κατέβηκαν από το λεωφο
ρείο μπροστά στο Δημαρχείο. Ομοιοι παχιές, 
τεμπέλικος κουρούνες κάθονταν οι άντρες 
του χωριού στη σκιά των δέντρων και των 
σπιτιών, τα  πόδια τους σε ψηλές μαύρες μπό
τες, τα  στήθια τους σε μαύρες πουκαμίσες, οι 
σκέψεις τους κρυμμένες πίσω από μαύρα μά
τια. Μερικοί είχαν ένα μαντήλι δεμένο γύρω 
στο κεφάλι. Επιναν σκούρο καφέ και κρύο νε
ρό, φώναζαν, μίλαγαν με στριγγή φωνή και 
έπαιζαν τα κομπολόγια τους.

Αυτοί είναι οι Ανωγειανοί, που ο βασιλιάς 
της Ελλάδας τους απάνειμε την 3η Μαϊου 
του 1946 το δικαίωμα να αποτελούν δήμο, σε 
αναγνώριση του ηρωισμού τους στη διάρκεια 
του τελευταίου πολέμου, όπου ανδραγάθη- 
σαν στην αντίσταση κατά των γερμανικών 
στρατευμάτων κατοχής. Τα Ανώγεια, με πλυ- 
θησμό 2.500 κατοίκων, χτισμένα πάνω σ' ένα 
λόφο, ένα άσπρο χωριό ανάμεσα σε πέτρες κι
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αγκαθωτούς θάμνους, ήταν ένα από τα  κέ
ντρα της κρητικής αντίστασης. Γι’ αυτό στις 
13 Αυγούστου του 1944 ο Γερμανός διοικητής 
της Κρήτης, στρατηγός Μύλλερ, έδωσε δια
ταγή να κάψουν το χωριό και να θανατώσουν 
όλους τους αρσενικούς κατοίκους. Κι έτσι έγι
νε. Αυτό έκανε τα  Ανώγεια πασίγνωστα και 
τους Ανωγειανούς περιφανούς. Ο τόπος τους 
αναφέρεται σ’ όλους τους τουριστικούς οδη
γούς. Το χωριό έχει σήμερα ξαναχτιστεί, το 
δημαρχείο είναι μάλιστα δυσανάλογα μεγά
λο, και τη διαταγή του Γερμανού στρατηγού 
οι ντόπιοι τη μετάφρασαν και τη σκάλισαν σε 
μάρμαρο.

Ο Χρήστος Ξενάκης κι ο γιος του Δημήτρης 
κατέβηκαν από το λεωφορείο. Οκτώ χρόνια 
είχε να έρθει στο χωριό του ο γέρος. Πριν 
από οκτώ χρόνια είχε θάψει εδώ τη γυναίκα 
του, που είχε γυρίσει μόνη κι άρρωστη από τη 
Στουτγάρδη στα Ανώγεια, για να πεθάνει 
στον τόπο της. Βδομάδες ολόκληρες καρτε
ρούσε τον άνδρα της. Ομως ο Χρήστος Ξενά
κης, που δούλευε συνοδηγός σε μια εταιρεία 
διανομής κατεψυγμένων προϊόντων, δεν είχε 
καταφέρει, όπως ήταν μέσα καλοκαιριού, να 
πάρει ούτε μια μέρα άδεια, για να πάει στην 
Κρήτη. Ετσι πέθανε η άρρωστη είκοσι ώρες 
nptv από τον ερχομό του στα Ανώγεια. Την 
έθαψε χωρίς δάκρυα. Ηταν Τετάρτη.

Οι δύο Ξενάκηδες διέσχισαν το χωριό κρα
τώντας τ ις  βαλίτσες τους. Δεν μίλαγαν, δεν 
κοίταγαν σε πόρτες και παράθυρα. Ο Δημή
τρης Ξενάκης, ο γιός, φορούσε χρυσά δαχτυ- 
λίδια στα δάχτυλά του. Αγαπούσε τον πατέ
ρα του, και τον μισούσε.

Ο Δημήτρης Ξενάκης ήταν 18 χρονώ, όταν 
το 1966 ακολούθησε μαζί με τη μητέρα και τα 
έξι αδέλφια του τον πατέρα του κι έφυγε απ’ 
το νησί. Ενάμισυ εκατομμύριο Ελληνες έφυ
γαν την εποχή εκείνη στα ξένα, κυνηγημένοι 
από την ανεργία και τη φτώχεια, οι περισσό
τεροι από αυτούς στη Δυτική Γερμανία. Ο α
ριθμός αυτών που έζησαν στη Γερμανία και 
τώρα, αφού κέρδισαν χρήματα κι έκαναν οικο
νομίες, γύριζαν στην πατρίδα τους, έφθανε 
τις  700.000. Σε λιγότερο από 10 χρόνια ο ένας 
στους δέκα Ελληνες θα είναι πρώην μετανά
στης, που θα έχει ζήσει πάνω από 10 χρόνια 
στη Γερμανία.

Ο γιός φορούσε γιαλιά, τα  'χε σηκωμένα 
στα σγουρά μαλλιά του. Το δέρμα του μύριζε 
σαπούνι. Ο Χρήστος Ξενάκης σταμάτησε

μπροστά στο σπίτι, όπου είχε ξεψυχίσει πριν 
οκτώ χρόνια η γυναίκα του, έβγαλε ένα μα
κρύ κλειδί απο’ την τσέπη του σακακιού του 
και προσπάθησε να ξεκλειδώσει την πόρτα. Ο 
γιός τον παρατηρούσε, αμίλητος, ανυπόμο
νος. Κάπνιζε ένα γερμανικό τσιγάρο.

Η κλειδαριά είχε σκουριάσει. Ο γέρος άνοι
ξε τη βαλίτσα, έβγαλε μια μπλε ποδιά της 
δουλειάς και τη φόρεσε, για να μη λερωθεί. Η 
ποδιά έγραφε μπροστά: "Φρεσκάδα από τον 
καταψύκτη. Κατεψυγμένα Προϊόντα ΑΕ". Ε
στριβε το κλειδί, το κοπάναγε κι έβριζε, η πόρ
τα όμως έμενε κλειστή. Ο γιός έδωσε μια 
κλωτσιά στο ξύλο.

"Εσύ δεν είσαι ο Χρήστος ο Ξενάκης, το α
γριοκάτσικο;" Ο Χρήστος Ξενάκης γύρισε κι 
είδε την παλιά γειτόνισσα, τα  χέρια της 
σταυρωμένα πάνω στο μεγάλο στήθος, μαυ
ροντυμένη, θα’ χε χηρέψει.

"Εγώ είμαι. Τι κάνεις; Δώσε μου μια τανά
λια".

Το κλειδί έσπασε. Ο Χρήστος Ξενάκης ζή
τησε ένα σφυρί, έκανε κομμάτια την κλειδα
ριά κι έσπρωξε την πόρτα με τον ώμο του. 
Μπαίνοντας έκανε το σταυρό του. Το μεγάλο 
κρεβάτι ήταν καλυμμένο με χράμια, αράχνες 
κρέμονταν απ’ το ταβάνι, σκόνη κάλυπτε κα
ρέκλες και τραπέζι. Στον τοίχο ήταν ακουμπι
σμένο το όπλο. Ενα κάδρο έδειχνε τον 
Κωνσταντίνο Γιαμπουδάκη, που είχε ανδρα- 
γαθήσει στην εξέγερση κατά των Τούρκων 
το 1866. Κάτω από την κορνίζα ήταν σφηνω
μένη μια φωτογραφία: η οικογένεια Ξενάκη 
στο ζωολογικό κήπο της Στουτγάρδης. Στην 
άκρη ήταν σημειωμένη η χρονολογία: 1979. Η 
μεγαλύτερη κόρη, η Μαρία, ήταν τό τε αρρα- 
βωνιασμένη μ’ ένα Γερμανό, που μετά όμως 
παντρεύτηκε άλλη. Εκεί όπου ήταν το πρό
σωπό του, η φωτογραφία ήταν καλυμμένη με 
ένα κομμάτι μαύρη ταινία.

Ο Χρήστος κι ο Δημήτρης Ξενάκης κοιμήθη
καν στο μεγάλο κρεβάτι, όπου είχε πεθάνει 
πριν οκτώ χρόνια η γυναίκα του ενός, η μάνα 
του άλλου. Ο γέρος είδε στο όνειρό του ένα 
αγριοκάτσικο, που είχε χάσει στο βουνό το 
Νοέμβρη του 1956, όταν τον είχε βρει εκεί το 
χιόνι.

Το άλλο πρωί πήραν το πρώτο λεωφορείο 
και κατέβηκαν στο Πέραμα, για να αναθέσουν 
την υπόθεσή τους σ’ ένα συμβολαιογράφο, ότι 
δηλαδή σπίτι και στάβλος, κήπος, πηγάδι και 
το δικαίωμα βοσκής έπρεπε να μεταβιβα
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στούν στο μεγαλύτερο γιό. Η διαδρομή κρά
τησε μισή ώρα. Το Πέραμα είναι μακριά. Φθά- 
νοντας στην ξένη πόλη ρώτησαν: "Πού είναι ο 
συμβολαιογράφος;" Ο Δημήτρης, ο γιός, είχε 
γράψει τη δύσκολη αυτή ελληνική λέξη - 
"συμβολαιογράφος" - στην παλάμη του, για να 
μην την ξεχάσει. Οι άνθρωποι τούς απάντη
σαν: "Συμβολαιογράφος είναι μια γυναίκα. Εχει 
ένα φίλο στο Ηράκλειο. Κανείς δεν ξέρει πότε 
έρχεται". Το λέγανε και γελούσαν. Ετσι πατέ
ρας και γιός πήραν το δρόμο της επιστροφής 
στα Ανώγεια. Τα πουκάμισα κολλούσαν πάνω 
τους.

Οι γυναίκες των Ανωγειανών είχαν μετα
δώσει από στόμα σε στόμα την είδηση, πως ο 
Χρήστος Ξενάκης, που όλοι τον φώναζαν α
γριοκάτσικο, ήταν πάλι στο χωριό. Τον έλε
γαν έτσι, γιατί κανένας, βοσκός δεν ήταν 
γρήγορος σαν αυτόν, τό τε που οι βοσκοί δεν 
είχαν γιαπωνέζικα αυτοκίνητα για τις μετα
φορές. Οταν ο Χρήστος Ξενάκης κατέβηκε 
από το λεωφορείο μπροστά στο δημαρχείο, 
τον περίμεναν είκοσι άντρες, μαυροντυμένοι 
και καμαρωτοί. Φώναζαν και έφτυναν, τον φί
λαγαν στο πρόσωπο. Τον τράβηξαν μαζί τους 
στη σκιά, τον κάθησαν σε μια καρέκλα και δι
έταξαν μια γυναίκα να κάνει καφέ. Τον ρώτη
σαν: "Θα μείνεις για πάντα;" Αυτός απάντησε: 
"Ξέρω ’γω;" Τον ρώτησαν ακόμη: "Τι έγινε η 
μουστάκα σου;" και "Είχες πολλές γκόμενες 
στην Γερμανία;" Ο Χρήστος Ξενάκης απάντη
σε: "Δούλευα". Οι μπότες γυάλιζαν.

Ο πρώτος υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκός 
πολιτισμός άνθισε εδώ, στην Κρήτη. Το νησί 
αυτό ήταν η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη 
στη Μεσόγειο, καθώς βρισκόταν στο σημείο 
τομής της Αφρικής της Ασίας και της Δύσης. 
Στη μινωϊκή περίοδο οι κάτοικοι του νησιού 
είχαν αναπτύξει μια ανώτερη κοινωνική δομή. 
Η Θεότητα που τιμούσαν περισσότερο ήταν η 
θεά μητέρα των θεών, θεά της ζωής και της 
γονιμότητας, προστάτιδα των ζώων. Στην ε
ποχή του Μίνωα χτίστηκαν τα  περίφημα ανά
κτορα της Κνωσσού και της Φαιστού. Ο 
μινωϊκός πολιτισμός άκμασε από το 2.600 μέ
χρι το 1.150 π.Χ. και καταλύθηκε, όταν οι Ελλη
νες κατέλαβαν το νησί. Ακολούθησαν, στο 
πέρασμα των αιώνων, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντι
νοί, οι Αραβες, ύστερα πάλι οι Βυζαντινοί, αρ
γότερα οι Βενετοί, τέλος από το 1669 μέ%ρι 
το 1898 οι Τούρκοι, από το 1941 μέχρι το 1945

οι Γερμανοί και Ιταλοί, κι από το 1950 και μετά 
οι τουρίστες. Η Κρήτη βρισκόταν πάντα υπό 
κατοχή.

Ο γερο-Ξενάκης καθόταν μαζί με τους άλ
λους γέρους, που πριν 25 χρόνια φύλαγαν μα
ζί του γιδοπρόβατα στα ριζά του Ψηλορείτη, 
έπινε καφέ, διηγιόταν, άκουγε ποιοι είχαν πε- 
θάνει τον καιρό που έλειπε. "Πού έχει άσπρη 
μπογιά ν’ αγοράσω;" ρώτησε.

Οταν σηκώθηκε το βραδινό αεράκι, ο Χρή
στος Ξενάκης ανηφόρισε προς το νεκροτα
φείο. Σε μια πλαστική σακούλα είχε μπογιά 
και πινέλο. Ο δρόμος ήταν απότομος. Αντρες 
και γυναίκες τον χαιρετούσαν. Τους έδινε το 
χέρι κι έλεγε: "Δεν ξέρω πόσο θα μείνω".

Στο νεκροταφείο έψαξε να βρει το τάφο 
της γυναίκας του. Θυμόταν πως ήταν κοντά 
στο μεγάλο τοίχο. Γιατί την ώρα που έσβηνε 
η γυναίκα του είχε παρακαλέσει την ξαδέλφη 
της, που τη φρόντιζε, να τη βάλουν σ’ ένα τά 
φο δίπλα στον τοίχο του κοιμητηρίου, για να 
μπορεί - όπως έλεγε - να βλέπει το δρόμο για 
το Ηράκλειο, απ’ όπου περίμενε εδώ και βδο
μάδες να’ ρθεί ο άντρας της. Ετσι είχαν εκ
πληρώσει την επιθυμία της, έβγαλαν από τον 
τάφο τα οστά ενός άγνωστου νεκρού, τα ’ρι- 
ξαν σ’ ένα σάκο και τα απόθεσαν στο οστεο
φυλάκιο, για να κάνουν χώρο για την Πολυξέ
νη Ξενάκη, το γένος Βρέντζου. Είχαν σφραγί
σει τον τάφο με τέσσερις τσιμεντόπλακες. Ο 
γέρος κάθησε πάνω του, κοίταξε το  δρόμο 
για το Ηράκλειο και τους λόφους. Ο αέρας έ
φερνε στ’ αυτιά του τα  βελάσματα των προ
βάτων.

Ο Χρήστος Ξενάκης καθόταν πάνω στον 
τάφο της γυναίκας του, που του την είχε δια
λέξει ο πατέρας του, γιατί μπορούσε λέει να 
σηκώνει πάνω από τριάντα κιλά φορτίο στις 
πλάτες της. Οσο ζούσε η γυναίκα του, της μί
λαγε σαν να ήταν ένα ζώο, τη χτύπαγε, όταν 
δεν ήταν κανένα από τα  αδέλφια της κοντά, 
βδομάδες ολόκληρες δεν της έλεγε κουβέντα, 
όταν ήθελε να την τιμωρήσει. Ο Χρήστος Ξε
νάκης καθόταν πάνω στον τάφο της γυναί
κας του, που κάθε νύχτα, όταν αυτός γυρ- 
νούσε από το έρημο από ανθρώπους βουνό, 
κούρνιαζε κάτω του. Εφτά παιδιά του ’χε γεν
νήσει, και δύο πεθαμένα. Οι αναμνήσεις έρχο
νταν κι έφευγαν. Υφαινε χαλιά η μακαρίτισσα 
και τα πούλαγε, μα τα  λεφτά δεν έφθαναν, κι 
όμως αυτή ήταν δυνατή κι όλο ελπίδα, κι αυ
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τός δεν μπορούσε να το αντέξει που γέλαγε 
μεσ’ στη μιζέρια, αυτή η γυναίκα από το σόι 
των Βρεντζαίων, που πάντα πίστευαν πως ή
ταν καλύτεροι απ’ τους Ξενάκηδες, κι έτσι έ
φυγε τελικά στην Ευρώπη. Το 1965 ήταν α
πλός βοηθός, μετά έγινε οικοδόμος, βοηθός 
μηχανικός, παραμάστορας, συνοδηγός. Είχε 
κουβαλήσει ολάκερη τη φαμελιά του στη Γερ- 
μανία, για να μην είναι μόνος στον πλούσιο, 
πράσινο Βορρά, και τα  παιδιά είχαν μεγαλώ
σει κι είχαν γίνει Γερμανάκια σωστά, κι η γυ
ναίκα του μαγείρευε και καθάριζε και γέλαγε, 
μέχρι που αρρώστησε και πέθανε.

Ο Χρήστος Ξενάκης καθόταν πάνω στον 
τάφο της γυναίκας του και ανάσαινε βαθιά 
τον αέρα.

Το άλλο πρωί πολλοί στο χωριό ξέρανε 
πως ο γέρο-Ξενάκης, που είχε έρθει πριν δύο 
μέρες από την Γερμανία είχε βάψει το μνήμα 
της γυναίκας του άσπρο, το χρώμα της αγνό
τητας.

Ηταν Παρασκευή. Ο Χρήστος κι ο Δημήτρης 
Ξενάκης πήγαν πάλι στο Πέραμα και βρήκαν 
τη συμβαολαιογράφο στο γραφείο της. Ο γέ
ρος φορούσε ένα καθαρό, σκούρο κοστούμι. 
Ενοιωθε μέσα του φόβο. Η γυναίκα με τα  βαμ
μένα ξανθά μαλλιά μασούσε ένα κουλούρι και 
καθόταν σταυροπόδι απέναντι τους. Στον 
τοίχο κρεμόταν το εικόνισμα του Αη-Γιάννη 
του Βαπτιστή δίπλα στην εικόνα του Ελευθέ
ριου Βενιζέλου, στον οποίο η Κρήτη όφειλε 
την ένωσή της με την Ελλάδα το 1913. Η συμ
βολαιογράφος προσπαθούσε, ίδια άντρας, 
σπρώχνοντας με τη γλώσσα και ρουφώντας 
να ξεκολλήσει το κουλούρι που είχε πιαστεί 
στα δόντια της. "Τι θέλετε;" ρώτησε. Ο Χρή
στος Ξενάκης έβγαλε ένα πάκο χαρτιά από 
μια πλαστική σακούλα, που είχε απ’ έξω τον 
πανύψηλο πύργο τηλεπικοινωνιών της Στουτ
γάρδης. Μίλησε για λίγο σιγά, ύστερα σταμά
τησε αμήχανος, δεν ήξερε πως να συνεχίσει. 
Η συμβολαιογράφος έπαιζε μ’ ένα χρυσό 
σταυρό που κρεμόταν από το λαιμό της. Του 
είπε εκνευρισμένη: "Τελικά, τι θέλετε;" Τώρα 
πήρε το λόγο ο γιος. Η συμβολαιογράφος δεν 
τον άφησε να τελειώσει: Έ χετε αντίγραφο 
οικογενειακής μερίδος; Εχετε ληξιαρχική πρά
ξη θανάτου της μητέρας σας; Εχετε τη δήλω
ση αποδοχής κληρονομιάς από τη χρονιά που 
πέθανε; Ελάτε πάλι, όταν τα  μαζέψετε. Μπο
ρείτε να αποδείξετε ότι το λιβαδάκι στα Μά- 
ταλα σας ανήκει πράγματι; Ολοι εκεί βόσκουν

τα κοπάδια τους το χειμώνα. Να πάτε στο 
δημαρχείο στα Ανώγεια και να πάρετε τα 
χαρτιά. Να πάτε στα Ανώγεια".

Σηκώθηκε και βγήκε απ’ το δωμάτιο. Ο Χρή
στος κι ο Δημήτρης Ξενάκης έμειναν στις θέ
σεις τους, κοιτάζονταν. Μια γραμματέας, που 
όσο κράταγε η συζήτηση καθόταν μπροστά 
στη μηχανή της και έφτιαχνε τα  νύχια της, 
τους ψιθύρισε: "Θέλει λεφτά. Οταν ξανάρθετε 
με τα  χαρτιά, δώστε της δέκα χιλιάδες. Τόσα 
χρόνια ήσαστε στο εξωτερικό, ξεχάσατε; Ο
λοι θέλουν πρώτα να δουν λεφτά. Ακόμα κα
λύτερα αν έχετε κανένα φίλο να σας βοη
θήσει. Χρειάζεστε κάποιον που να ξέρει κά
ποιον που γνωρίζει κάποιον, που είναι γνω
στός κάποιου".

Εξήντα οκτώ τοις εκατό των νέων στην 
Ελλάδα θέλουν, σύμφωνα με μια έρευνα της 
ΕΟΚ, να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Οι δημό
σιοι υπάλληλοι είναι μόνιμοι.

Ομοιοι παχιές τεμπέλικες κουρούνες κάθο
νταν οι Ανωγειανοί στη σκιά, όταν ο Χρήστος 
κι ο Δημήτρης Ξενάκης κατέβηκαν από το λε
ωφορείο. Οι άντρες τούς κάλεσαν στο καφε
νείο. Ενας διηγήθηκε ένα ανέκδοτο για κάποιο 
πολιτικό. Ο Χρήστος Ξενάκης δεν το κατάλα
βε, μα γέλασε. Ολοι γέλασαν.

Ο Δημήτρης Ξενάκης, ο γιός, πήγε στο δη
μαρχείο να πάρει τα  απαραίτητα χαρτιά. Πέ
ντε υπάλληλοι καθόταν σ’ ένα δωμάτιο, τα 
γραφεία τους κολλητά, μα κανείς δε δούλευε. 
Ενας του είπε τελικά πως το αντίγραφο της 
οικογενειακής μερίδας δεν είναι πρόβλημα, 
ούτε η ληξιαρχική πράξη θανάτου, όμως δή
λωση αποδοχής της κληρονομιάς της Πολυξέ
νης Ξενάκη δεν είχαν υποβάλει ποτέ ούτε ο 
άντρας ούτε τα  παιδιά της, συνεπώς όλη η 
προίκα που είχε πάρει η γυναίκα πριν από σα
ράντα δύο χρόνια, όταν παντρεύτηκε, ήταν 
θεωρητικά ακόμα δική της. "Κατάλαβες;" ρώ
τησε ο υπάλληλος. "Πρώτα πρέπει να έρθουν 
εδώ όλα τ ’ αδέρφια σου και να υπογράψουν 
ότι αποδέχονται την κληρονομιά της μητέρας 
σας. Κατάλαβες; Και με την ευκαιρία που θα 
είναι εδώ, να υπογράψουν πως συμφωνούν 
να σου μεταβιβάσει ο πατέρας σας την περι
ουσία του. Αν όμως τ ’ αδέλφια σου δεν μπο
ρούν να έρθουν στα Ανώγεια, το πράγμα 
δυσκολεύει. Τότε πρέπει να πάνε στη Γ ερμα
νία στο προξενείο και να υπογράψουν εκεί. 
Κατάλαβες; Γ Γ αυτό είναι πιο απλό, να έρθουν 
όλοι εδώ".
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Ο Δημήτρης Ξενάκης ρώτησε: "Και πώς θ' 
αποδείξουμε πως το λιβαδάκι στα Μάταλα 
ανήκει σε μας;" "Ξέρω ’γω" είπε ο υπάλληλος, 
"φέρε μάρτυρες. Κατάλαβες; Να πας στα Μά
ταλα, ακούς; Να πας στα Μάταλα".

Ο Δημήτρης Ξενάκης ήταν θυμωμένος με 
τον πατέρα του, που ήθελε τόσο να του με
ταβιβάσει την περιουσία του, γιατί έλπιζε 
πως τό τε  ο πρωτότοκός του θα γύρναγε από 
τη Γερμανία στην Κρήτη, για να γίνει βοσκός. 
Οταν ο πατέρας του δεν μπορούσε να τον 
ακούσει, τον έβριζε: "Ανάθεμα το διάβολο που 
σε πέταγε". Αγαπούσε τον πατέρα του, όσο 
τον μισούσε.

Το Σάββατο το πρωί ο Χρήστος κι ο Δημή
τρης Ξενάκης πήγαν στο Ηράκλειο, την πρω
τεύουσα, όπου ζουν εκατό χιλιάδες άνθρωποι. 
Στο Ηράκλειο πήραν το λεωφορείο για τα 
Μάταλα. Τα Μάταλα είναι ένα μικρό μέρος 
στη νότια ακτή του νησιού. Νεαροί Ευρωπαίοι 
φορτωμένοι με τεράστια σακίδια και τσάντες 
γέμιζαν το λεωφορείο. Ο Χρήστος κι ο Δημή
τρης Ξενάκης κάθονταν δίπλα-δίπλα σχεδόν 
αμίλητοι. Ετσι πέρασε όλη η διαδρομή πάνω 
από τα βουνά, δύο ώρες δρόμος. Τα παιδιά 
της Ευρώπης άκουγαν δυνατά μουσική, φιλιό
ντανε, κοιμόντανε, έκαναν φασαρία. Κατά το 
μεσημεράκι έφθασαν στα Μάταλα.

Η Ευρώπη, κόρη του βασιλιά Αγήνορα στη 
χώρα της Τύρου και της Σιδώνας, το σημερι
νό Λίβανο, έπαιζε - όπως λέει ο μύθος - κάπο
τε με τις  φίλες της στην ακρογιαλιά.

Η Ευρώπη φορούσε ένα λεπτό ρούχο και 
τα λιβάδια ήταν γεμάτα πολύχρωμα λουλού
δια. Τόσο πολύ άρεσε του Δία, πατέρα των 
θεών, η κόρη του βασιλιά, που δεν μπόραγε 
να κρατηθεί. Επειδή όμως φοβόταν το θυμό 
της ζηλιάρας γυναίκας του, της Ηρας, σκέ- 
φθηκε μια πονηριά. Μεταμορφώθηκε σ' ένα 
τόσο όμορφο ταύρο, που η Ευρώπη άρχισε να 
τον χαϊδεύει και να παίζει μαζί του. Η ανάσα 
του ζώου μοσχοβόλαγε ζαφορά. Η φωνή του 
χαρούμενη, όχι απειλητική, θύμιζζε λυδική 
φλογέρα που αντηχεί σε κοιλάδα. Και ξάφνου 
πήδηξε ο ταύρος και με την Ευρώπη στην 
πλάτη του όρμησε στη θάλασσα. Ολημερίς 
κολύμπαγαν διασχίζοντας το ατέλειωτο πέ
λαγος. Κατά το σούρουπο έφθασαν σε μια ά
γνωστη, όμορφη ακρογιαλιά, τα Μάταλα. Θ 
ταύρος βγήκε στη στεριά, απόθεσε την κόρη 
απαλά χάμω και χάθηκε. Στη θέση του εμφα

νίστηκε ένας άντρας με θεϊκό παράστημα, 
που δήλωσε πως ήταν ο ηγεμόνας της Κρή
της, πρόθυμος να προστατέψει την Ευρώπη, 
αν αυτή του δινόταν. Ερημη και μόνη η Ευρώ
πη δεν είχε άλλη επιλογή και δόθηκε του ξέ
νου.

Ετσι, αν πιστεύψουμε το μύθο, η ιστορία 
της Κρήτης άρχισε μ’ ένα βιασμό. Μετά ο ά
ντρας εξαφανίστηκε όπως είχε έρθει. Η Ευρώ
πη όμως, που ’χε χάσει πια την τιμή της, 
ξέσπασε σε λυγμούς: "Η πατρίδα μου η Ασία 
είναι τόσο μακριά, τ ι άλλο μου μένει από το 
να πεθάνω;" Ξαφνικά όμως εμφανίστηκε η θεά 
Αφροδίτη μπροστά της και χαμογελώντας 
της είπε: "Παρηγορήσου, Ευρώπη. Ο Δίας ήταν 
αυτός που σε απήγαγε. Το όνομά σου θα μεί
νει αθάνατο, γιατί η άγνωστη αυτή ήπειρος 
όπου έφθασες θα ονομάζεται στο εξής Ευρώ
πη".

Η Ευρώπη μαύριζε στην ακρογιαλιά των 
Ματάλων. Λαδωμένες, κοκκινισμένες κοιλιές 
ήταν αραγμένες τεμπέλικα στην άμμο. Ο ή
λιος ήταν σκαρφαλωμένος ψηλά στον ουρα
νό και κάθε τ ι ζωντανό έψαχνε να χωθεί στη 
σκιά. Ο Χρήστος κι ο Δημήτρης Ξενάκης κατέ
βηκαν από το λεωφορείο. Ο γέρος δυσκολεύ
τηκε να αναγνωρίσει το μέρος. Πάνω από την 
αμμουδιά που είχαν τώρα στην κατοχή τους 
οι τουρίστες είχε βοσκήσει πριν 26 χρόνια για 
τελευταία φορά τα πρόβατά του. Τα Μάταλα 
ήταν τότε ένα ψαροχώρι, μερικά σπίτια και 
τίποτε άλλο. Στην είσοδο του χωριού βρισκό
ταν τώρα ένα μεγάλο εστιατόρια με γερμανι
κό όνομα: "Die zwei Bruder von Matala" "Τα δύο 
αδέλφια από τα  Μάταλα". Ο γέρο-Ξενάκης τά 
’χε χαμένα. Με αργά βήματα προχώρησε 
μπροστά από μαγαζιά με ρούχα, κάρτες, εφη
μερίδες και περιοδικά, κρέμες και λοσιόν για 
το μαύρισμα. Μαυροντυμένες γριές ψέλιζαν 
"very cheap, very cheap" εξυπηρετώντας τους 
ξεδιάντροπους Ευρωπαίους. Στο κατάστημα 
με είδη δώρων δίπλα στο "Maliboo Disco Bar" 
ήταν αραδιασμένα βιομηχνικά έργα τέχνης, 
βάζα, κούπες, μάσκες και φθηνές μινιατούρες 
ελληνικών θεών.

Τον καιρό που τα  Μάταλα ήταν ακόμα ψα
ροχώρι, στη δεκαετία του ’60, τα  είχαν ανα
καλύψει και καταλάβει περιπλανώμενοι χίπη
δες απ’ όλη την Ευρώπη. Για κατοικίες και 
τουαλέτες χρησιμοποιούσαν τις  παλαιολιθι
κές σπηλιές που είχαν ανοιχθεί σε πολλές 
σειρές στο μαλακό βράχο. Εκεί γεννούσαν α
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κόμα και τα  παιδιά τους. Τα Μάταλα έγιναν 
γνωστά σ' όλο τον κόσμο. Οι εφημερίδες έ
γραφαν γι’ αυτή την ανέμελη γωνιά της γης, 
μέχρι που οι αρχές θεώρησαν τις  σπηλιές 
προστατευόμενο τοπίο και τ ις  περιφράξανε 
με ψηλό συρματόπλεγμα. Τότε άλλοι από 
τους χίπηδες γύρισαν στα σπίτια τους και 
άλλοι σκόρπισαν στα γύρω χωριά, όπου ζουν 
ακόμα και σήμερα, παρίες της Κρητικής κοινω
νίας, κάνοντας που και που κανένα κακοπλη- 
ρωμένο μεροκάματο στους αγγουροντοματο- 
παραγωγούς. Ετσι έκλεισε ο κύκλος της πα
νευρωπαϊκής εκμετάλλευσης.

Ο Χρήστος κι ο Δημήτρης Ξενάκης στέκο
νταν στο κέντρο του χωριού και σκέπτονταν 
τ ι να κάνουν. Ζήτησαν πρώτα στα ξενοδο
χεία ένα δωμάτιο για τη νύχτα. Ομως κανείς 
δεν είχε διάθεση να τους δεχτεί για τόσο λί
γο. Ετσι κατέληξαν σε μια γριά που πουλούσε 
κεντήματα στους τουρίστες. Η γριά υποσχέ- 
θηκε να τους παραχωρήσει το δωμάτιό της, 
σ’ ένα σπιτάκι πάνω από το χωριό. Αυτή θα 
πήγαινε για μια νύχτα σ’ ένα ανήψι της. Οχι, 
για το δωμάτιο δεν ήθελε τίποτα.

Ο Χρήστος Ξενάκης περπάτησε και βγήκε 
από το χωριό. Βαριανασαίνοντας ανέβηκε την 
πλαγιά, κι όταν έφθασε στο κυπαρίσι που κά
τω του είχε περάσει χειμώνες ολόκληρους 
βόσκοντας τα  ζωντανά του, έβαλε τα  κλάμα
τα. Κάθησε στη σκιά, κοίταξε τους λόφους 
του. Κάποτε μπορούσε, αυτός που μέχρι το 
φευγιό του στη Γερμανία φορούσε μόνο μπό
τες  και στην ξένη χώρα χρειάστηκε να μάθει 
να φορά παπούτσια, να διακρίνει τα  δέντρα 
και τους θάμνους στο λιβάδι του από το δια
φορετικό θόρυβο που έκανε ο αέρας στο φύλ
λωμα του καθενός. Τώρα όμως, είκοσι πέντε 
χρόνια μετά, το κυπαρίσι δεν θρόιζε διαφορε
τικά από τον πλάτανο, τη βαλανιδιά ή τη χα
ρουπιά. Ο γιός του ο Δημήτρης, 21 ετών, 
πωλητής σε κατάστημα υποδημάτων κοντά 
στον πύργο τηλεπικοινωνιών στη Στουτγάρ
δη, φορούσε χοντρά χρυσά δαχτυλίδια στα 
δάχτυλά του. Ξάπλωσε στην πλαζ δίπλα στις 
τουρίστριες, το τριχωτό σώμα του έλαμπε 
από το αντηλιακό. Στο σημείο όπου θα ακου- 
μπούσε το υπογάστριό του στην άμμο, άνοιξε 
μια μικρή λακούβα κι έχωσε τη δύναμή του 
μπρούμητα στη ζεστή τρύπα. Ο Δημήτρης Ξε
νάκης, που καμάρωνε, όταν στη Γερμανία του 
έλεγαν πως μοιάζει με τον Αλέξη Ζορμπά φο

ρούσε και χρυσή καδένα. Ποτέ δεν θα γινόταν 
βοσκός. Η γλυκερή μυρουδιά από τα αντηλια
κά γέμιζε τον κόλπο.

Κοντά 9 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθη- 
καν το 1990 την Ελλάδα, για να περάσουν 
εδώ τις διακοπές τους. Μαζί τους έφεραν συ
νάλλαγμα ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολλα- 
ρίων. Από το 1970 μέχρι σήμερα εικοσιπεντα- 
πλασιάστηκαν οι αφίξεις ξένων επισκεπτών 
στην Κρήτη, φθάνοντας το ένα εκατομμύριο. 
Σχεδόν εκατό χιλιάδες κλίνες, 16% του συνό
λου, βρίσκονται σε κρητικό έδαφος.

Ο γέρο-Ξενάκης είδε στο όνειρό του το πιο 
καλό του κριάρι, που είχε αναγκαστεί να ε- 
γκαταλείψει στα χιόνια το Νοέμβρη του ’56. 
Δύο μέρες πάσχιζε να σώσει το ζωντανό. Το 
χιόνι όμως έπεφτε ασταμάτητο. Την τρίτη 
μέρα έσφαξε το κριάρι και κατέβηκε στα πεδι
νά. Στο μέτωπο το κριάρι είχε μια μεγάλη 
μαύρη βούλα.

Οταν ο Χρήστος Ξενάκης ξύπνησε, κατέβη
κε στο χωριό και ρώτησε τη γριά που τους 
είχε διαθέσει το δωμάτιό της: "Ξέρεις τον Α- 
λέκο Γασπαράκη, τον ψαρά;" Η γυναίκα απά
ντησε: "Εχει πεθάνει. Εδώ και καιρό." "Ξέρεις 
τον Πετρομιχάλη, τον τσομπάνη;" "Κι αυτός 
έχει πεθάνει" "Ξερεις τέλος πάντων κάποιον 
που να ξέρει σε ποιόν ανήκουν τα λιβάδια 
εδώ γύρω;" "Οχι", αποκρίθηκε η γριά, "να πας 
στη χώρα, στην Αγροτική, αυτοί τα ξέρουν 
όλα. Στο Ηράκλειο, να πας στο Ηράκλειο".

Ο Χρήστος Ξενάκης, κάθησε σε μια ταβέρ
να και παράγγειλε μια Φιξ. Ο κάπελας γέλα
σε: "δεν υπάρχει πια Φιξ. Τώρα έχει
Χέννιγκερ".

Οταν οι Ελληνες αποτίναξαν γύρω στα 
1830 τον τουρκικό ζυγό ύστερα από 400 χρό
νια σκλαβιάς κι έδειχναν έτοιμοι να αρχίσουν 
ένα αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, οι ευρωπαϊκές 
υπερδυνάμεις επέβαλαν στο νεοσύστατο 
κράτος τη μοναρχία. Η Μεγάλη Βρετανία, η 
Γαλλία και η Ρωσία θεώρησαν πως ο δεκαε- 
πτάχρονος, βαρήκοος και όχι ιδιαίτερα έξυ
πνος Οθων, γιός του βασιλιά της Βαυαρίας, 
θα ήταν η κατάλληλη μαριονέτα. Ετσι τον α
νακήρυξαν, το έτος 1831, σε βασιλέα Οθωνα Α’ 
της Ελλάδος. Γνήσιος γόνος της δυναστείας 
των Βίτελσμπαχ ο Οθων δεν μπορούσε να ζή- 
σει χωρίς το αγαπημένο του ποτό και κουβά
λησε μαζί του από το Μόναχο στην Αθήνα 
ένα ζυθοποιό ονόματι Φουξ. Το προϊόν του
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Φουξ ενθουσίασε τους Ελληνες, μόνο που το 
όνομά του ήταν κάπως δυσκολοπρόφερτο και 
το μετέτρεψαν σε Φιξ. Η μπάρα Φιξ ήταν η 
δημοφιλέστερη μάρκα στην Ελλάδα, μέχρι 
που ήρθε η Χέννιγκερ. Στον Οθωνα όμως δεν 
έφερε γούρι, ο άτυχος έχασε το θρόνο του. Οι 
υπερδυνάμεις δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν 
αντικαταστάτη στο πρόσωπο του δευτερότο
κου γιου του βασιλιά της Δανίας, ο οποίος α
νέβηκε στο θρόνο ως Γεώργιος Α’. Ο τελευ
ταίος μονάρχης, Κωνσταντίνος Β’, έφυγε με
τά  το πραξικόπημα των συνταγματαρχών το 
1967 στο εξωτερικό, όπου περνά την ώρα του 
παίζοντας γκολφ παρέα με γαλαζοαίματους 
συγγενείς του από την Ισπανία, τη Μεγάλη 
Βρετανία και τη Δανία.

Το βράδυ τσίκνα από ψητό πλανιόταν 
στους βράχους των Ματάλων. Φρεσκολου- 
σμένοι τουρίστες διέσχιζαν το μοναδικό δρό
μο πηγαίνοντας για βραδινό φαγητό, οι 
γυναίκες φορούσαν κομψά αμάνικα ρούχα.

Δίπλα στο μπαρ "Οδυσσέας" βρίσκονταν το 
"Rock Pub", το "Lions Pub", το "Narcisus Pub". Στο 
"Marinero Pub" μπορούσε όποιος ήθελε να απο
λαύσει ένα κυριολεκτικά σπιθνηροβόλο κο- 
κταίηλ Μαρινέρο Παραντάιζ.

Ο Χρήστος Ξενάκης δεν έφαγε τίποτε, μό
νο ξάπλω , μόλις σκοτείνιασε, στο κρεβάτι 
της άγνωστης γυναίκας. Ο γιός του ο Δημή- 
τρης κάθησε στον κήπο του ξενοδοχείου 
"Bamboo Sands". Δύο μουσικοί ανεβασμένοι σε 
μια εξέδρα έπαιζαν λύρα και βιολί: "κρητική 
βραδιά" για τους τουρίστες. Τρεις άντρες και 
τρεις γυναίκες με τοπικές φορεσιές χόρευαν 
γύρω απο ένα συντριβάνι. Το ουίσκι αραιωνό
ταν με κόκα-κόλα. Οι ξένοι, παρακινημένοι να 
χορέψουν, τρέκλιζαν και χαζογελούσαν. Κατά 
τ ις  έντεκα οι σερβιτόροι έφεραν στοίβες ολό
κληρες από φθηνά γύψινα πιάτα σ' ένα τρα
πέζι, και όποιος πλήρωνε μπορούσε να σπάσει 
μερικά, όπως έκαναν παλαιότερα οι Ελληνες 
για να εκφράσουν τη λύπη, το θυμό, τη χαρά 
τους. Χιλιάδες θρυψαλάκια τινάζονταν ψηλά. 
Τα μεγάφωνα στρίγγλιζαν.

Ο Χρήστος Ξενάκης πού 'χε γυρίσει στο νη
σί για να χαρίσει το βιος του στον πρωτότο
κο γιό του, ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, μα 
δεν κοιμόταν. Ο γιός του, που τόσο ήθελε ο 
γέρος να γίνει βοσκός σαν αυτόν έπινε στο 
ξενοδοχείο "Bamboo Sands" φθηνό ουίσκι κι έ
σπαζε φθηνά πιάτα. Ο γέρος σκέφθηκε το

χωριό του. Ηταν Σαββατόβραδο λέει, και στα 
Ανώγεια είχαν πίσω από την εκκλησία του 
Αη-Γιώργη γαμήλιο γλέντι. Το απόγευμα οι α
δερφάδες κι οι φίλοι του γαμπρού είχαν κου
βαλήσει από το σπίτι της νύφης τα προικιά, 
και οι γυναίκες του χωριού στέκονταν δεξιά 
και ζερβά του δρόμου και χάζευαν την πρα
μάτεια. Το γλέντι είχε τώρα ανάψει, όλοι χό
ρευαν χωρίς διακοπή.

Οι άντρες τεμάχιζαν με τα  κοφτερά μαχαί
ρια τους σαράντα ψητά αρνιά και τρακόσια 
καρπούζια. Επιναν κρασί και ρακή από το 
μπουκάλι, τράβαγαν τις  πιστόλες απ’ το ζω
νάρι τους και πυροβολούσαν στον αέρα. Οταν 
ήρθε το πρωί και το γλέντι τέλειωσε έσκισαν, 
θες ίσως από χαρά θες από λύπη, τα  μαύρα 
τους πουκάμισα.

Ομοιοι παχιές τεμπέλικες κουρούνες κάθο
νταν οι άντρες στην σκιά, όταν ο Χρήστος 
Ξενάκης κι ο γιός του Δημήτρης κατέβηκαν 
την Κυριακή το μεσημέρι από το λεωφορείο 
μπροστά στο δημαρχείο των Ανωγείων. Τα 
πουκάμισα κολλούσα’ ' · ■ τους. Ενα τσο- 
μ νόσκυλο .. ' ·■ μυαλό που νόμιζε
πως ο κύριός το σκόταν μέσα σε κάθε 
κόκκινο αγροτικό αυτοκίνητο που διέσχιζε το 
χωριό έτρεχε το δρόμο πάνω-κάτω κυνηγώ
ντας τα  αυτοκίνητα. Οι γυναίκες μαγείρευαν. 
Ο Χρήστος Ξενάκης κάθησε μαζί με τους ά
ντρες, άκουγε τις κουβέντες τους. Πέντε από 
τις επτά λάμπες γύρω από το δημαρχείο ή
ταν καταστραμμένες. Ρώτησε γιατί δεν έβα
ζαν καινούργιες. Οι άντρες γέλασαν.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας ο Δημήτης 
Ξενάκης, ο γιός, πήγε στο μαγαζάκι της Σο
φίας Καφετζάκη, που διέθετε τηλέφωνο. Τη
λεφώνησε στην Αγροτική Τράπεζα στο Ηρά
κλειο, ζήτησε πληροφορίες, αναγκάστηκε να 
βάλει τ ις  φωνές. Για να ξεκαθαρίσει ποιος έ
χει το δικαίωμα βοσκής στα Μάταλα, πρέπει 
να περάσει ο ίδιος, του είπαν, όμως όχι σήμε
ρα.

Ο γέρος-Χρήστος Ξενάκης αποφάσισε τότε 
να πάει στο Ρέθυμνο κι από κει στο Αρκάδι, 
δύο ώρες διαδρομή, για να επισκεφθεί το μο
ναστήρι, όπως έκανε πάντα όταν ερχόταν 
στην Κρήτη. Στο λεωφορείο καθόταν μόνος.

Ο ηγούμενος Γαβριήλ είχε βοηθήσει το 1866 
να συγκεντρωθεί μια ομάδα Κρητών που α
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γωνίζονταν για την απελευθέρωση από τον 
οθωμανικό ζυγό. Τότε ο Τούρκος πασάς περι
κύκλωσε το μοναστήρι με δεκαπέντε χιλιάδες 
στρατιώτες και τριάντα κανόνια. Οι πολιορκη- 
μένοι, 325 άντρες και 650 γυναικόπαιδα, είχαν 
να διαλέξουν ανάμεσα στο θάνατο και την 
αιχμαλωσία. Στις 8 Νοεμβρίου του 1866, όταν 
οι Τούρκοι είχαν ήδη καταστρέψει μεγάλο 
τμήμα του τείχους και πολλοί υπερασπιστές 
του μοναστηριού είχαν σκοτωθεί, οι Ελληνες 
μαζεύτηκαν στην πυριτιδαποθήκη, την αμπά- 
ρωσαν, προσευχήθηκαν και περίμεναν να 
φθάσουν οι Τούρκοι στρατιώτες. Τότε ο Κων
σταντίνος Γιαμπουδάκης, που η προτομή του 
βρίσκεται σήμερα στην κεντρική πλατεία του 
Ρεθύμνου, έβα ε φωτιά στο μπαρούτι. Οι λαοί 
της Ευρώπης σείστηκαν από τον κρότο.

"Λέγεται πως ο σουλτάνος στην Κωνστα
ντινούπολη είναι πολύ θυμωμένος, ειδικά με 
τον Αλή-Πασά του Ρεθύμνου, που κατά τη 
γνώμη του αρκείται σε ημίμετρα φοβούμενος 
τις  επικρίσεις των Ευρωπαίων", έγραφε στις 
16 Δεκεμβρίου 1866 η "Νέα Εφημερίς" της Ζυρί
χης-

Ο Χρήστος -ενάκης έκανε το σταυρό του 
μπαίνοντας στην εκκλησία στο Αρκάδι. Φίλη
σε τις  εικόνες των αγίων κι άναψε εννιά λα
μπάδες, μια για τον ίδιο, επτά για τα  επτά 
παιδιά του και μια τάμα να γίνει ο πρωτότο
κος γιος του βοσκός στα Ανώγεια. Χλωμοί άν
θρωποι περιφέρονταν μέσα στο μοναστήρι 
φορώντας όλοι τα  ζωηρόχρωμα ρούχα των 
τουριστών. Οι πάγκοι μποστρά στην εκκλησία 
ήταν γεμάτοι κουτσουλιές. Κατόπιν ο Χρή
στος Ξενάκης πήγε στο μουσείο της μονής 
και στάθηκε ώρα πολλή μπροστά στα τουφέ
κια και τα  σπαθιά, που ήταν εκθεμένα μαζί με 
εκκλησιαστικά σκεύη.

Ακόμα και σήμερα οι Ελληνες θεωρούν πως 
μ γαλύτεροι εχθροί τους είναι οι Τούρκοι, που 
πάνω από 400 χρόνια ήταν οι δυνάστες τους. 
7% του ελληνικού προϋπολογισμού διατίθεται 
για στρατιωτικές δαπάνες, μολονότι και οι 
δύο χώρες είναι από το 1952 μέλη του ΝΑΤΟ. 
Οι Τούρκοι προσπαθούν από καιρό να γίνουν 
μέλος της ΕΟΚ, οι Ελληνες όμως - που είναι 
πλήρες μέλος της Κοινότητας - τους το αρ- 
νούνται το ίδιο επίμονα, ίσως όχι από αίσθη
μα αντιπαλότητας, αλλά επειδή έτσι δεί
χνουν στο μεγάλο και αντιπαθητικό τους γεί
τονα πόσο μεγάλο οικονομικοπολιτικό χάσμα 
τους χωρίζει.

Ο Χρήστος Ξενάκης βγήκε από το μουσείο 
και στάθηκε στην αυλή του μοναστηριού 
μπορστά στο γέρικο κυπαρίσσι, π[ου στον 
κορμό του είναι ακόμα χωμένα θραύσματα 
από τις  οβίδες των τούρκικων κανονιών. Στα 
25 χρόνια που δούλευε στη Στουτγάρδη μόνο 
μια φορά, για τρεις μήνες, είχε τύχει να δου
λέψει στην ίδια δουλειά μ’ ένα Τούρκο. Δεν 
του’ χε πει κουβέντα. Γιατί οι Τούρκοι, είχαν 
κάψει δύο φορές το χωριό του, το 1821 και το 
1866.

Υστερα ο Χρήστος Ξενάκης επέστρεψε 
στα Ανώγεια. Την Τρίτη το πρωί στις εννιά η 
ώρα ο Χρήστος κι ο Δημήτρης Ξενάκης μπή
καν στην Αγροτική Τράπεζα του Ηρακλείου. 
Είχαν έρθει με το ταξί από τ ’ Ανώγεια στην 
πόλη. Ο γέρος φορούσε σκούρο, καθαρό κο
στούμι. Μια υπάλληλος τους είπε πως ο αρ
μόδιος, ο κύριος Σαρακάκης, θα φρότνιζε 
αμέσως το θέμα τους. Πατέρας και γιός περί
μεναν στην αίθουσα με τις ψηλές μαρμάρινες 
κολώνες, μισή ώρα, μια ώρα. Οταν ο γιός ξα- 
ναρώτησε την υπάλληλο, αυτή του είπε: "Ο 
κύριος Σαρακάκης χρειάστηκε δυστυχώς να 
λε'ψει επειγόντως. Μου είπε όμως να σας 
πως ότι μάλλον θά εξυπηρετηθείτε καλύτερα 
στην Αγροτική του Ρεθύμνου, μια και τα  A' j  - 
γεια, απ’ όπου κατάγεστε, ανήκουν στο - r 
Ρεθύμνης. Να πάτε λοιπόν στο Ρέθυμν ο 
Ρέθυμνο".

Οι δύο άντρες έφυγαν από την τράπεζα. 
Εκανε ζέστη στο Ηράκλειο. Πήραν το πρώτο 
λεωφορείο που έφευγε για το βουνό. Ο γιός 
κάθησε τώρα πίσω από τον πατέρα. Ο Δημή
τρης ..ενάκης σκεπτόταν τη Γερμανία. Μισού
σε τον πατέρα του.

Ομοιοι παχιές τεμπέλικες κουρούνες κάθο
νταν οι άντρες στην σκιά, όταν οι δύο Ξενά- 
κηδες έφθασαν κατά το μεσημέρι στο χωριό. 
Ο Δημήτρης, ο γιός, δεν μίλησε με κανένα, μό
νο κατηφόρισε το δρόμο και μπήκε στο σπίτι, 
που - αν γινόταν το θέλημα του πατέρα του - 
σύντομα θα’ ταν δικό του. Ο Χρήστος Ξενά- 
ης στεκόταν μόνος στην πλατεία Ελευθερί

ας. Φύσαγε ένα δροσερό αεράκι. Ενα αγροτι
κό σταμάτησε δίπλα του και ο άντρας που 
καθόταν στο τιμόνι του φώναξε: "Τι κάθεσαι 
μονάχος, γέρο; Ελα, ανέβα! Πάμε στην Πετρα- 
δολακιά." Ο Χρήστος Ξενάκης δεν απάντησε.
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"Πόσο καιρό θα μείνεις;" ρώτησε ο Γιάννης Ξυ- 
λόρης, αυτός που οδηγούσε.

"Ξέρω ’γω" αποκρίθηκε ο Χρηστός Ξενάκης.
Το αυτοκίνητο με τους δύο γέρους ανηφό- 

ριζε αργά τον καινούργιο δρόμο, σε λίγο το 
χωριό φαινόταν κάτω τους, όλο και πιο ψηλά, 
πέρασαν το ξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας, προ- 
στάτιδας του χωριού, τόσο ψηλά, που είδαν 
πίσω από τα  βουνά να λαμπυρίζει η θάλασσα. 
Εφτασαν σ’ ένα μικρό οροπέδιο, την Πετραδο- 
λακιά, βγήκαν από το δρόμο και σταμάτησαν.

"26 χρόνια έχω να βρεθώ εδώ", είπε ο Χρή- 
στος Ξενάκης. "Κατέβα", πρόσταξε ο Γιάννης 
Ξυλούρης, που όλοι στο χωριό φώναζαν ταύ
ρο, γιατί στα νιάτα του μπορούσε και κουβά
λαγε μέχρι δώδεκα κεφάλια τυρί στην πλάτη 
του.

Ο Χρήστος Ξενάκης κι ο Γιάννης Ξυλούρης 
ήταν δεκαοκτώ χρονών, όταν το Μαη του 
1941 γερμανικά και ιταλικά στρατεύματα κα
τέλαβαν το νησί τους, για να διώξουν τους 
Αγγλους. Δύο τσομπανόπουλα ήταν τότε, νέ
οι, γρήγοροι, τολμηροί και θαρραλέοι, με μάτια 
γάτας κι αυτιά λαγωνικού. Μαζί με τους άλ
λους άντρες των Ανωγείων έφυγαν από το 
χωριό και ανέβηκαν στο βουνό, απ’ όπου ξεκί
νησαν ένα αιματηρό ανταρτοπόλεμο κατά 
των Γερμανών.

Δύο Ανωγειανοί και τρεις πράκτορες των 
βρετανικών μυστικών υπηρεσιών απήγαγαν 
στις 26 Απριλίου 1944 κοντά στην Κνωσσό 
τον γερμανό στρατηγό Καρλ φον Κράιπε. Με
ταμφιεσμένοι σε γερμανούς στρατιώτες κα- 
τάφεραν να περάσουν από αρκετά μπλόκα 
και να μεταφέρουν τον αιχμάλωτό τους σ’ 
ένα χωριό κάτω από τα Ανώγεια.

Εκεί περίμεναν 56 Ανωγειανοί χωρισμένοι 
σε 9 ομάδες. Φόρτωσαν τον στρατηγό σ' ένα 
γάιδαρο και τον μετέφεραν στα Ανώγεια, ό
που πέρασε τη νύχτα κρυμμένος στο σπίτι 
του παπά. Το άλλο πρωί τον φόρτωσαν πάλι 
σ’ ένα γάιδαρο και κατά το βραδάκι έφθασαν 
στο οροπέδιο της Πετραδολακιάς.

Ο Χρήστος κι ο Γ ιάννης κάθονταν στη σκιά 
ενός βράχου. Ο αέρας φυσούσε στο πρόσωπό 
τους, πρόβατα βέλαζαν. Δίπλα τους ήταν ένα 
πηγάδι. Παίζαν με τις  χάντρες των κομπολο- 
γιών τους και με τις  αναμνήσεις.

"Εδώ πέρασε ο φον Κράιπε τη δεύτερη νύ
χτα", είπε ο Γιάννης "ξαπλωμένος πίσω απ’

αυτές τις πέτρες. Κουβέντα δεν είπε, μήτε έ
βαλε μπουκιά στο στόμα του".

Ο Χρήστος κούνησε το κεφάλι. "Τι μου τα 
λές;" είπε μόνο. "Αφού ήμουν κι εγώ εκεί". Με
τά  σώπασε, κοίταγε τις  πέτρες της Πετραδο
λακιάς, απ’ όπου περνούσε παλιά με το 
κοπάδι. "Τίποτε δεν έχω ξεχάσει. Πως θάταν 
δυνατόν; Να, από εκεί πέρα ήρθε το γερμανι
κό αεροπλάνο κι έριξε τις  προκηρύξεις με την 
απειλή να καταστραφούν τα  Ανώγεια, αν δεν 
επιστραφεί ο στρατηγός αμέσως στο Ηρά
κλειο".

"Θυμάσαι που στρίβαμε τσιγάρα με τις 
προκηρύξεις;" είπε ο Γιάννης. Οι δυο άντρες 
έβαλαν τα  γέλια.

Αφού οι Ανωγειανοί - ύστερα από εντολή 
των Αγγλων - κράτησαν τον αιχμάλωτό τους 
άλλα δύο μερόνυχτα κρυμμένο στις πέτρινες 
καλύβες τους, οδήγησαν το στρατηγό φον 
Κράιπε από ένα πέρασμα στη νότια ακτή του 
νησιού, κοντά στα Σακτούρια, και τον παρέ
δωσαν στους συμμάχους, που τον μετέφεραν 
μ’ ένα βρετανικό υποβρύχιο στο Κάιρο. Στο 
Κάιρο ο στρατηγός, που ήταν μορφωμένος 
και φιλέλληνας, έκανε ραδιοφωνική δήλωση 
ότι η απαγωγή του δεν ήταν τόσο έργο Ανω- 
γειανών ανταρτών όσο βρετανών πρακτό
ρων. Συνεπώς δεν ήταν σκόπιμο να τιμωρη
θούν τα Ανώγεια. Οι Ανωγειανοί όμως, ατίθα
ση βουνίσια ράτσα, συνέχισαν να επιτίθενται 
και να πυροβολούν σε ό,τιδήποτε ήταν γερ
μανικό, με αποτέλεσμα να διατάξει στις 13 
Αυγούστου 1944 ο γερμανός διοικητής της 
Κρήτης στρατηγός Μύλλερ την καταστροφή 
των Ανωγείων.

Πέντε χιλιάδες στρατιωτών περικύκλωσαν 
το χωριό και διέταξαν τους γέρους και τα γυ
ναικόπαιδα να πάρουν τα  πράγματά τους και 
να πάνε σε άλλα χωριά. Από τ ις  15 ως τις 29 
Αυγούστου 1944 οι στρατιώτες γκρέμιζαν το 
χωριό. Δεν έμεινε ούτε πέτρα όρθια. Ο ουρα
νός είχε βαφτεί κόκκινος και μαύρος. Οκτώ 
μήνες αργότερα τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκό
σμιος Πόλεμος.

Οι δύο γέροι κάθονταν δίπλα στο πηγάδι 
και κάπνιζαν.

"Πόσους καθάρισες εσύ;" ρώτησε ο Γιάννης 
-"Τι;" -"Γερμανούς". -"Τι σου ’ρθε και ρωτάς. Που 
να θυμάμαι;" απάντησε ο Χρήστος. "Πόλεμος 
ήταν".

Σιώπησαν πάλι.
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"Σκότωσα πολλούς", είπε έπειτα ο Χρηστός, 
"πρώτα σκότωνα τους Γερμανούς, μετά από 
είκοσι χρόνια πήγα στη χώρα τους, για να 
βρω δουλειά, και τώρα, είκοσι χρόνια αργότε
ρα, γυρνώ πίσω, και οι Γερμανοί είναι πάλι ε
δώ, παντού τουρίστες, που θέλουν να μας 
μάθουν να τρώμε πρωινό".

"Δεν λες, καλά που ’φυγές", είπε ο Γιάννης. 
"Δεν είναι ζωή εδώ. Μόνο πρόβατα και χο
ντρές γυναίκες. Εσύ τουλάχιστον είδες άλλα 
πράγματα".

"Και που θαρρείς πως ζούνε καλύτερα; 
Στην Ευρώπη; Στη Στουτγάρδη; Ολο δουλειά 
και βροχή, τίποτε άλλο".

"Λοιπόν, θα μείνεις τελικά;" ρώτησε ο Γιάν
νης. -"Δεν ξέρω".

Οι άντρες κοίταζαν τα  γκρίζα χώματα. 
Τσομπανόσκυλα έτρεχαν μέσα από τους θά
μνους οδηγώντας τα  κοπάδια. "Δεν είναι ά
σχημη χώρα η Γερμανία", είπε μετά ο 
Χρήστος Ξενάκης. "Και η Ελλάδα καλή είναι. 
Που είναι όμως καλύτερα;"

Μια ψύχρα άρχισε να ανεβαίνει από τους 
βράχους, η πανσέληνος έλαμπε πάνω από 
τον Ψηλορείτη. Οι δύο άντρες σηκώθηκαν, 
σκαρφάλωσαν μέχρι το δρόμο και γύρισαν 
στο χωριό. Στα Ανώγεια είχαν ανάψει τα  φώ
τα.

Ηταν Τετάρτη 19 Ιουλίου 1991. Η γειτόνισσα 
του Χρήστου Ξενάκη διέδωσε την άλλη μέρα 
στις γυναίκες του χωριού πως την περασμέ
νη νύχτα ο Δημήτρης Ξενάκης είχε λογομα
χήσει με τον πατέρα του. Ο γιός λέει φώναζε: 
"Πανάθεμα και το σπίτι, και τα  πρόβατα και 
τα  λιβάδια σου. Κάλλιο να πεθάνω, παρά να 
γίνω εδώ βοσκός Ακούς;"

Σκόνη σηκωνόταν πάνω από την πλατεία 
Ελευθερίας στα Ανώγεια. Ο οδηγός του λεω
φορείου γυρνώντας από το Ηράκλειο επιβε
βαίωσε την είδηση πως ο Χρήστος Ξενάκης, 
που όλοι φώναζαν αγριοκάτσικο, και ο γιός 
του, που φορούσε μεγάλα χρυσά δαχτυλίδια 
και μύριζε σαπούνι, είχαν φύγει από το χωριό 
νωρίς το πρωί.

Ομοιοι παχιές τεμπέλικες κουρούνες συνέ
χισαν να κάθονται οι άντρες στην σκιά των 
δέντρων.

Μετάφραση του Σπάρου Κουκίδη 
Συγγραφέα Καθηγητού Γερμανικών 

Αθήνα ΔΙβριος 1991.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ...

Θα ήταν παράλλειψή μας να μην αναφέ
ρουμε μέσα από τ ις  στήλες του περιοδικού 
μας τους ανθρώπους που προσφέρουν τις  υ
πηρεσίες τους αφιλοκερδώς στο Σύλλογό 
μας. Παρά την θέλησή τους να μην αναφερ
θούν θεωρούμε, υποχρέωσή μας να τους ευ
χαριστήσουμε, όταν μάλιστα πρόκειται για 
ανθρώπους που έχουν μεν συγγενικούς δε
σμούς αλλά δεν είναι Αγιογαληνιώτες.

Πρόκειται για την απόφαση που έλαβε το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να σκεπα
στεί η βεράντα του γραφείου μας που καλύ
πτει περίπου 30 τμ. Αγοράστηκαν τ ’ 
απαραίτητα υλικά και προσφέρθηκαν για την 
εκτέλεση του έργου ο Χρήστος Ασημακόπου- 
λος, πεθερός του Προέδρου μας Γεωργίου Νι- 
κηφοράκη, ο Κώστας Ανδρουλάκης από τη 
Μίλανο Λασηθίου και ο χωριανός μας Ηλίας 
Μαρκάκης.

Τρεις μέρες χρειάσθηκαν για να τελειώσει 
το έργο και το αποτέλεσμα μας ικανοποίησε 
πλήρως, γιατί αποκτήσαμε άλλον ένα αρκετά 
μεγάλο χώρο για τις ανάγκες του Συλλόγου 
μας.

Επίσης είχαμε άλλη μια προσφορά από τον 
Μανούσο Παπαδάκη. Προσέφερε στο Σύλλογο 
για τις  ανάγκες του μια συσκευή Πέτρογκάζ 
τριών εστιών μαζί με τη φιάλη της.

Τους ευχαριστούμε για την προσφορά 
τους.

ΚΧΛ.
επιμ. Κώστας Κ. Αινοξυλάκης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Ισμήνη Νικ. Μαυρογιαννάκη γέννησε α- 

γοράκι του Οκτώβριο στην Αθήνα.
Να της ζήση.
ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
- Ο Κώστας και η Μαξίν Χριστοφάκη βάφτι

σαν την κόρη τους το Μάιοτου 1991 στην Αγία 
Γαλήνη και της έδωσαν το όνομα Ευαγγελία.

41



ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

- Ο Στέλιος και η Μαρία Μπαγουράκη βά
φτισαν την κόρη τους στα Χανιά στις 4-8-1991 
και την ονόμασαν Στέλλα.

- Ο Θανάσης και η Φλώρα Τρουλινού ήλθαν 
στην Αθήνα από την Αγία Γαλήνη για να βα
φτίσουν την κόρη τους στίς 4-12-1991 και της 
έδωσαν το όνομα Βαρβάρα.

- Ο Χαράλαμπος και η Κατερίνα Παπαδογι- 
άννη τον Αύγουστο 1991 βάφτισαν στο Ηρά
κλειο Κρήτης το αγοράκι τους και το 
ονόμασαν Σπύρο.

- Ο Παναγιώτης και η Μανωλία Κάνδυλα 
στις 9-11-1991 βάφτισαν το κοριτσάκι τους (εγ- 
γονή του Ηλία Χαρ. Παπαδογιάννη και το ονό
μασαν Μαρία).

Να τους ζήσουν.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
- Η Νάνση Ιωαν. Βασιλάκη στις 27-7-1991 αρ- 

ραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Νικ. Μανουσά- 
κη από τα  περβόλια Ρεθύμνης.

- Ο Παντελής Ιωάν. Κονσολάκης αρραβω- 
νιάστηκε στην Αθήνα με την Αννα Αντ. Πλα- 
τύραχου.

- Η Γιώτα Μιχ. Κασωτάκη αρραβωνιάστηκε 
με τον Δημήτρη Σέργη από την Νάξο.

- Ο Γιώργης Ιωαν. Σταματάκης αρραβωνιά- 
στηκε στην Αθήνα με την Αθηνά Κάρδαρη.

- Ο Αντώνης Γεωργ. Μπαγιαρτάκης αρρα- 
βωνιάστηκε στην Αγία Γαλήνη με τη Θάλεια 
Εμμ. Βουλγαράκη από τις  Μέλαμπες.

- Ο Γιάννης Γεωργ. Καράλης και η Αναστα
σία Κωσ. Φουντιδάκη αρραβωνιάστηκαν τον 
Αύγουστο 1991 στην Αγία Γ αλήνη.

Ευχόμεθα σ’ όλους καλά στέφανα.
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ

ΔΕΥΣΗ
- Η Μαρία Αντ. Μπαγουράκη πέτυχε στα 

Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης (Κοινωνική Εργασία).
- Η Ελένη Ιωαν. Ζεάκη πέτυχε στην Πάντειο 

Σχολή της Αθήνας.
- Η Κατερίνα Λαμ. Λελοβίτη (το γένος Α

φροδίτης Χρ. Λινοξυλάκη) πέτυχε στο Πολυ
τεχνείο Θεσσαλονίκης (Σχολή Αρχιτεκτώνων).

- Η Ελένη Γεωρ. Παπαδογιάννη πέτυχε στα 
Τ.Ε.Ι. Πατρών.

- Η Ελένη Ευαγ. Παπαδογιάννη πέτυχε στα 
Τ.Ε.Ι. Αθηνών.

Τους ευχόμεθα προόδους.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Ο ζωγράφος Μανώλης Νικ. Παπαγιαννάκης 

πραγματοποίησε με επιτυχία ατομική έκθεση 
Αγιογραφίας από 3 έως 15 Ιανουάριου 1992

στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων στην 
οδό Αγγ. Χατζημιχάλη 6 στην Πλάκα.

Ευχόμεθα πάντα επιτυχίες.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
- Η Ντάρα Κωνσ. Γρηγοριάδου (το γένος 

Βαρβάρας Νικ. Παπαδάκη) έλαβε το πτυχίο 
της Αρχαιολόγου.

Συγχαρητήρια.
ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
Με χαρά πληροφορηθήκαμε την εκλογή 

του εκλεκτού συμπολίτου μας Γιάννη Νικ. Πα
παδάκη ως Αντιπρύτανη στη Σχολή Καλών 
Τεχνών του Πολυτεχνείου Αθηνών. Του ευχό
μεθα πάντα πρόοδο στην επιστημονική του 
πορεία.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο καθηγητής Ευάγγελος Νικ. Σπιθάκης (το 

γένος Φωτεινής Χαρ. ΓΙαννακάκη) μετετέθη 
από τα  τεχνικά Λύκεια Χίου στο Λέχαιο Κο
ρινθίας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στα εγγόνια μας Κώστα και Μανώλη Μιχ. 

Φωτάκη που αποφοίτησαν και πήραν τα  πτυ
χία τους ο πρώτος, Χημικού Μηχανικού και ο 
δεύτερος Παιδαγωγικής Ακαδημίας συγχαί
ρουμε θερμότατα και τοάς ευχόμεθα κάθε 
πρόοδο.

Ο παπούς και η γιαγιά
Μανώλης και Χρυσή Τυροκομάκη.
ΑΦΙΞΕΙΣ
- Από το Λός Αντζελες των Ηνωμένων Πο

λιτειών ήρθε στην Αγία Γ αλήνη για διακοπές 
το φετεινό καλοκαίρι όπως και πέρυσι ο δια
πρεπής πυρηνικός Επιστήμων Γεώργιος Ευ- 
στρ. Αποστολάκης με την σύζυγό του 
Βικτώρια και τις  κόρες του Ελένη, Αλεξάνδρα 
και Χριστίνα, κοντά στους γονείς τους Στρα- 
τή και Ελένη.

- Επίσης από την Αμερική ήρθαν για διακο
πές τον Αύγουστο στην Αγία Γ αλήνη ο Βασί
λης και η Αργυρούλα Παπαδογιάννη.

- Τον ίδιο μήνα βρέθηκε κοντά στους γο
νείς του ο Λεωνίδας Επαμ. Μπαγιαρτάκης με 
την οικογένειά του που ήρθε από την Αυ
στραλία.

- Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε 
ότι έμεινε για λίγες μέρες στην Αγία Γ αλήνη 
ο Νίκος <%)τ. Παπαδάκης με την γυναίκα του 
Ανδρούλα και την κόρη τους Μαρία. Μένουν 
στη Ν. Αφρική.

- Από την Αμερική ήρθε στην Αγία Γ αλήνη 
η Νίκη Γιαννουλάτου (το γένος Γ ιάννη Παπα-
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δογιάννη) για να περάσει τ ις  ημέρες των χρι
στουγεννών κοντά στους γονείς της και στο 
γιό της Χάρη που σπουδάζει στην Ιατρική 
Σχολή Αθηνών.

Τους ευχόμεθα πάντα να έρχονται για δι
ακοπές στο χωριό μας και να μην το ξεχνούν.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
- Η καθηγήτρια φιλόλογος Μαρία Ιωαν. Βα- 

σιλάκη διορίσθηκε αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
στο Γυμνάσιο Σφακίων για τη σχολική χρονιά 
1991-1992.

- Η Νάνση Ιωαν. Βασιλάκη μετατίθεται από 
το γραφείο της ναυτιλιακής εταιρείας "Ρεθυ- 
μνιακή" του Πειραιά στα γραφεία της ίδιας ε
ταιρίας στο Ρέθυμνο και αναλαμβάνει 
υπηρεσία από 1ης Φεβρουάριου 1992.

- Ο Ιωάννης Μπαγιαρτάκης (γαμπρός του 
Αντώνη Μιχ. Μπαγουράκη) κατόπιν εξετάσε
ων διορίσθηκε στη ΔΕΗ Ηρακλείου Κρήτης.

- Ο Μανώλης Λευτ. Σημαντήρας κατόπιν 
εξετάσεων διορίζεται με τον Καινούργιο Χρό
νο 1992 ως δικαστικός κλητήρας στη Θήβα.

- Η αρχαιολόγος. Αννη Κωνσ. Γρηγοριάδου 
(το γένος Βαρβάρας Νικ. Παπαδάκη) διορίσθη
κε στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ρόδου.

Ευχόμεθα καλή σταδιοδρομία.
ΘΑΝΑΤΟΙ
Ο Λευτέρης Σημαντήρας δεν θα υπάρχη 

πια ανάμεσά μας γιατί στις 17-9-1991 ενώ επέ
στρεψε από εκδρομή με την οικογένειά του, 
περνώντας κεντρικό δρόμο της Θήβας τον 
παρέσυρε διερχόμενο φορτηγό αυτοκίνητο 
και τον σκότωσε σε ηλικία 67 χρόνων.

Ο τόσο βίαιος και πρόωρος χαμός του έθλι
ψε και συγκλόνισε χωριανούς, φίλους και συγ
γενείς.

Ο Λευτέρης μια καλοσυνάτη μορφή υπήρξε 
καλός οικογενειάρχης και στοργικός σύζυγος 
και πατέρας.

Ο Λευτέρης που θα τον δήτε στη φωτο
γραφία σε άλλη στήλη του περιοδικού γεννή
θηκε και μεγάλωσε στο Φουρφουρά Αμαρίου. 
Στην Αγία Γαλήνη ήρθε το 1956 περίπου και 
εργαζόταν ως μηχανικός στο εργοστάσιο 
των Μαμαλάκιδων-Κουφάκιδων.

Το 1962 ή 1963 παντρέφτηκε με την χωρι
ανή μας Βαγγελιώ Νικ. Βεργαδή. Από το γάμο 
τους απέκτησαν δύο παιδιά τη Χρυσάνθη και 
το Μανώλη. Πριν από είκοσι χρόνια περίπου 
εγκαταστάθηκε στη Θήβα μόνιμα εργαζόμε
νος και πάλι σε εργοστάσιο των Κουφάκιων 
απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Η κόρη του

Χρυσάνθη σπούδασε στη Νομική σχολή Αθη
νών και τώρα εργάζεται στην εισαγγελία Θη- 
βών ως προϊσταμένη, και ο γιός του Μανώλης 
κατόπιν εξετάεων διορίζεται με τον καινούρ
γιο χρόνο 1992 ως δικαστικός κλητήρας ©η
βών.

Τη γυναίκα του τα  παιδιά του και τους 
συγγενείς του θερμά συλλυπούμεθα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝ. ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ
Είχε προχωρήσει η έκδοση του περιοδικού 

αυτού όταν πληροφορηθήκαμε τον ξαφνικό 
θάνατο του αγαπητού συμπατριώτη μας Μι- 
χάλη Παν. Κασωτάκη.

Η θλιβερή είδηση μας συνετάραξε γιατί ο 
Μιχάλης υπήρξε καλός οικογενειάρχης, καλός 
σύζυγος, πατέρας και παπούς.

Σε ηλικία 72 χρόνων στις 31-1-1992 έφυγε 
για πάντα από τη ζωή.

Ας είναι οι λίγες αυτές γραμμές ένας μι
κρός αποχαιρετισμός στον ευγενικό φίλο και 
μια συμμετοχή στο βαρύ πένθος των δικών 
του.

Η κηδεία του έγινε στην Αθήνα και πολλοί 
συγγενείς, φίλοι και συμπολίτες μας τον συ
νοδέυσαν στην τελευτα ία  του κατοικία.

Συλλυπούμεθα θερμά την οικογένειά του.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Στο, μέτρο του δυνατού, φροντίζουμε με 

χαρά μας να καταχωρούμε στο περιοδικό 
μας, τ ις  δραστηριότητες επιτυχίες και προό
δους συμπολιτών μας προς ενημέρωση του 
αναγνωστικού μας κοινού.

Ετσι βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να 
σας πληροφορήσουμε ότι ο ιδρυτής του Δια
γνωστικού Κέντρου ο "Εγκέφαλος Α.Ε." Νευρο- 
χειρουργός Ζαχαρίας Καψαλάκης επεκτείνει 
τ ις  δραστηριότητές του και σε άλλα μέρη 
της Ελλάδας, ιδρύοντας καινούρια Διαγνωστι
κά Κέντρα στις πόλεις των Χανίων, Ρέθυμνο, 
Ηρακλείου, Μυτιλήνης Καλαμάτας κ.α.

Ευχές για συνεχή άνοδο με επιτυχίες.
Κ.ΚΛ.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Ο Κώστας Σπ. Βαρδάκης (το γένος Μαρίας 

Εργινουσάκη) έχει δικό του πρατήριο Βενζί
νης, Ορυκτελαίων AVIN, στην Παιανία, Λεωφό
ρος Λαυρίου 108. Ας το γνωρίζουν και να τον 
προτιμούν όσοι μένουν ή περνάνε από εκεί.

Καλές δουλειές.
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Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου "Α

ΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" αισθάνεται την ανάγκη με την 
συνταξιοδότηση του Βαγγέλη Γεωρ. Βεργαδή 
και την ως εκ τούτου αποχώρηση του από τα 
καθήκοντα του Γραμματέα της Κοινότητας 
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ, να τον ευχαρίστηση θερμά για 
την μεγάλη του προσφορά στην ενημέρωση 
του περιοδικού μας σχετικά με όλα γενικά τα 
θέματα, που αφορούν το χωριό μας (κοινωνι
κά, εκτελούμενα έργα, μεταθέσεις υπαλλή
λων, εορταστικές εκδηλώσεις κ.λπ.) και να 
του ευχηθεί υγεία, ευτυχία και χαρά προσωπι
κή και οικογειακή στην ιδιωτική του, από δώ 
και πέρα, ζωή.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου "Α

ΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" με τον διορισμό της νέας Γραμ
ματέας της Κοινότητας ΑΠΑΣ Γ ΑΛΗΝΗΣ κας 
Κατερίνας Εμμ. Τσουπάκη-Βασιλάκη επιθυμεί 
να της εκφράσει τα  θερμά του συγχαρητήρια, 
και να της ευχηθεί συνάμα κάθε επιτυχία στα 
καθήκοντα της θέσης που καταλαμβάνει, για 
το καλό του χωριού μας.

Επίσης με την ευκαιρία αυτή να την παρα- 
καλέσει, να συνεχίσει με το ίδιο ενδιαφέρον 
του προκατόχου της κ. Βαγγέλη Βεργαδή τη 
συνεργασία της στην ενημέρωση του περιοδι
κού που εκδίδει ο Σύλλογος μας, σε όλα γενι
κά τα  θέματα που αφορούν το χωριό μας π.χ. 
κοινωνικά θέματα (Γάμοι, Βαφτίσεις, Αρραβώ
νες, θάνατοι), εκτελούμενα έργα στην κοινό
τητα  και την ευρύτερη περιοχή, εορταστικές 
εκδηλώσεις, λειτουργία νέων ξενοδοχειακών 
μονάδων, ενοικιαζομένων δωματίων και άλ
λων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, μετα
θέσεις - διορισμοί υπαλλήλων, επιτυχίες των 
παιδιών του χωριού στα Ανώτατα εκπαιδευτι
κά Ιδρύματα και άλλα.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Το καλοκαίρι του 1991 στο Ολυμπιακό Στά

διο της Αθήνας έγιναν οι Πανελλήνιοι αγώνες 
κολύμβησης, για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
διάρκειας τεσσάρων ημερών. Στους αγώνες 
αυτούς έλαβε μέρος ο Στέλιος Σπανουδάκης 
ο οποίος διακρίθηκε με την ομάδα του (Α.Ν.Ο. 
Γλυφάδας) και πήραν τη δεύτερη και τρίτη 
θέση Πανελλαδικά στα 4x100 μ. ελεύθερο και 
4x200 μ. ελεύθερο αντίστοιχα.

Στα ατομικά του αγωνίσματα ο Στέλιος 
Σπανουδάκης στα 100 και 50 μ. ελεύθερο κα-

τέκτησε την τέταρτη θέ
ση τον βλέπουμε στη φω
τογραφία με κάποιο από 
τα  μετάλλια που έχει πά
ρει.

Του ευχόμεθα πάντα ε
πιτυχίες.

Ενα νέο ταλέντο ξεπη- 
δά στο χώρο της άθλησης. 
Είναι η Γεωργία κόρη του 
Γιάννη Μιχ. Μηναδάκη.

Η Γ εωργία ηλικίας σήμε
ρα 18 χρόνων, εκπαιδεύ
εται στο άθλημα της το
ξοβολίας με άριστες επι

δόσεις και ανήκει στην ομάδα Ν.Α.Ο. Πόρτο 
Ράφτη. (Ναυτικός Αθ- λητικός Ομιλος).

Σε αγώνες τοξοβολίας που έγιναν στην Α
θήνα στις 2-11-1991 κατέλαβε την τρίτη θέση 
και πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Η Γ εωργία φιλοδοξεί να κατακτήσει την 
πρώτη θέση και της το ευχόμεθα ολόψυχα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
Αναφέρουμε τα  Κοινωνικά της Αγίας Γαλή- 

νης όπως τα  επιμελήθηκε και κατέγραψε ο 
Φάνης Μαυρογιώργης για την ενημέρωση 
των αναγνωστών μας.

Γ ΑΜΟΙ.
- Στις 6-4-1991 ο Νίκος Χαρ. Μπαγιαρτάκης 

παντρέφτηκε με την Μαρία Ραπτάκη.
- Στις 27-7-1991 η Αδαμαντία Χαρ. Αλεξαν- 

δράκη παντρέφτηκε τον Θεόδωρο Μαρκάκη 
από τον Πλατανέ.

- Στις 19-10-1991 ο Γιάννης Χαρ. Μπαγιαρτά- 
κης παντρεύτηκε με τη Μαρία Προβιδάκη. Κου
μπάρος ήτο ο Ιάκωβος Εμ. Μπαντινάκης.

- Στις 2-11-1991 έκανε το γάμο της η Ελένη 
Τυροκομάκη με τον Λευτέρη Παπαδογιάννη. 
Κουμπάρος ήτο ο Παύλος Παπαδογιάννης.

- Στις 9-11-1991 ο Επαμεινώνδας Ιερωνυμά- 
κης παντρέφτηκε με την Αργυρώ Λουλούδη.

- Στις 25-12-1991 η Μαίρη Γεωρ. Βουλγαράκη 
παντρέφτηκε με τον Βαγγέλη Χάλαρη.

- Στις 28-12-1991 ο Μιχάλης Ιωάν. Κασσωτά- 
κης ήλθε στην Αθήνα και έκανε το γάμο του 
με την Βανέσα Μαραβελάκη.

ΒΑΦΤΙΣΙΑ
- Στις 20-2-1991 ο Αντώνης Μιχ. Πετρουλά- 

κης βάφτισε την κόρη του και της έδωσαν το 
όνομα Αικατερίνη.
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- Στις 11-4-1991 ο Σταύρος Καμπουράκης βά
φτισε τα  δύο παιδιά του και τους έδωσε το 
όνομα Μιχάλη και Ευαγγελία.

- Στις 17-7-91 ο Κώστας Δ. Γιασαφάκης βά
φτισε την κόρη του και της έδωσαν το όνομα 
Αθηνά.

- Στις 26-8-1991 ο Λεωνίδας Επαμ. Μπαγιαρ- 
τάκης ήλθε από την Αυστραλία και βάφτισε 
τα  δύο παιδιά του και τους έδωσαν το όνομα 
Αικατερίνη και Χριστίνα.

- Στις 4-9-1991 ο Νικόλαος Μουρτζανός Χα
σάπης από το Φουρφουρά Αμαρίου βάφτισε

την κόρη του και της έδωσαν το όνομα Χρυ- 
σούλα. Κουμπάροι ήταν 19 ναι! καλά διαβάζε
τε  Δέκα εννέα άτομα από Αγία Γαλήνη - 
Μέλαμπες - Τιμπάκη - Νίθαυρη - Ηράκλειο Βο- 
ρίζια Λειβάδια κ.λπ. Επακολούθησε τρικούβερ
το γλέντι στης Χαρίκλειας. Η φωτογραφία 
είναι από τη βάφτιση.

- Στις 21-9-91 ο Μιχάλης Ν. Τρουλινός βάφτι
σε τα  δύο παιδιά του και τους έδωσαν τα ο
νόματα Νικόλαος και Ελένη.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Στις 22-9-1991 πέθανε στην Αγία Γ αλήνη η 

Αφροδίτη Σπυριδάκη σε μεγάλη ηλικία.
- Στις 14-12-1991 πέθανε στην Αγία Γ αλήνη ο 

Πέτρος Δημ. Μπαντινάκης.
Ευχαριστούμε τον Φάνη Μαυρογιώργη που 

είχε την καλωσύνη μ’ αυτά τα κοινωνικά να 
ενημερώση το περιοδικό μας. Ας μας επιτρέ- 
ψη ο καθ’ όλα συμπαθής Φάνης να συμπλη
ρώσουμε ακόμη μερικά σημαντικά γεγονότα 
που συνέβησαν στο χωριό μας.

- Το σημαντικώτερο ότι η Αγία Γ αλήνη με 
τον κανούργιο χρόνο 1992 απέκτησε καινούρ
γιο Γραμματέα μετά την συνταξιοδότηση του 
προηγούμενου Βαγγέλη Γ. Βεργαδή. Στα μέσα 
στου Νοέμβρη προκυρήχθηκε διαγωνσιμός για 
τη συμπλήρωση της θέσης του γραμματέα. 
Υποψήφιοι ήσαν ο Γιώργης Αντ. Μπαντινάκης, 
η Κατερίνα Εμ. Τσουπάκη και ένας από το

Σπήλι. Από το διαγωνισμό αυτό πέτυχε και 
διορίσθηκε η Κατερίνα Εμ. Τσουπάκη (κόρη 
του Βαγγέλη Βασιλάκη από τα σόπατα).

- Το Πανεπιστήμιο Κρήτης οργάνωσε σεμι
νάρια στα χωριά της για την ενημέρωση των 
επιχειρηματιών στην καινούργια τεχνολογία 
των Κομπιούτερς.

- Για τους ενδιαφερομένους του χωριού 
μας το πανεπιστήμιο κρήτης ανέθεσε την ε
νημέρωσή τους στον καθηγητή Μαθηματικό 
χωριανό μας Ηρακλή Αντωνίου Μπαγουράκη.

- Καινούργιος αναμεταδότης τηλεόρασης 
τοποθετήθηκε στο υψηλότερο σημείο της κο
ρυφής του χωριού μας που βρίσκεται πάνω 
από το εργοστάσιο κι έτσι εκτός από την ΕΡΤ 
1 και 2 οι Αγιογαληνιώτες πιάνουν κι άλλα ελ
ληνικά κανάλια.

- Από την εφημερίδα Ρεθυμνιώτικα Νέα που 
εκδίδονται στο Ρέθυμνο από τον Γιάννη Χαλ- 
κιαδάκη πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη ποδο
σφαιρικής ομάδας Μελάμπων που συμετέχουν 
και παιδιά της Αγίας Γαλήνης.

Με αφορμή τη δημοσίευση αυτή ρωτήσαμε 
και μάθαμε τα  παιδιά της Αγίας Γ αλήνης που 
πέρνουν μέρος στους ποδοσφαιρικούς αγώ
νες που είναι: Μανώλης Φουντιδάκης, Κοσμάς 
Λινοξυλάκης Γεώργιος Στρ. Κυριακάκης, Γιάν
νης Ηλ. Χριστοφάκης Αντώνης Γερμανάκης, 
Μπάμπης Γ ερμανάκης, Γ εώργιος Εμ. Μαργαρί
της.

- Επίσης από τα ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ μάθα
με ότι: τα  Θεοφάνεια εορτάσθηκαν και στην 
Αγία Γ αλήνη προεξάρχοντος του Μητροπολί
τη Λάμπης κ.κ. Ειρηναίου και με τη συμμετοχή 
των τοπικών αρχών και κοινού από τα  γύρω 
χωριά. Τον τίμιο Σταυρό ανέσυρε.ο Μανώλης 
Φουντιδάκης.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Τό έθνος πένθησε τον Πατριάρχη του
Ηλέκτρα Βασιλάκη Μιχελιδάκη

Ο θάνατος του πατριάρχη Δημήτριου συ- 
γκίνησε βαθύτατα όχι μόνο τους απανταχού 
Ελληνες αλλά και την παγκόσμια ορθοδοξία. 
Υπήρξε ο ποιμενάρχης που έδωσε νόημα στη 
λέξη. Ο άνθρωπος που με τη σιωπή του δίδα
ξε το ήθος την αυταπάρνηση την αγιοσύνη 
το μεγαλείο του ανθρώπου. Ποτέ σιωπή και 
παρουσία δεν υπήρξε τόσο εύγλωτη όσο η 
δική του. θυμάμαι στην ενθρόνισή του πόσα 
σχόλια για την προσωπικότητά του, που θε-
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ωρήθηκε μέτριο, κατώτερη του ρόλου που ε- 
πρόκειτο να πήξει.

Η πραγματικότητα ήρθε να διαψεύσει τις 
Κασάνδρες και ο Δημήτριος μέσα στην άκρα 
ταπεινοσύνη του επετέλεσε σημαντικότατο 
έργο για την ορθοδοξία και η ακτινοβολία 
του, με θεία οικονομία όπως πίστευε, έφτασε 
στα πέρατα της γης. Υπήρξε ένας ακόμη ερ
γάτης ακούραστος που βάδισε σταθερά στο 
δρόμο της αγάπης, της πεμπτουσίας του χρι
στιανισμού. Ετσι είναι ευκολότερο και στον 
σημερινό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, επίσης αξι- 
ολογότατο ιεράρχη να συνεχίσει τον δρόμο 
του Θεού.

Ο νυν Πατριάρχης ξεκινά με τις  πιο θετικές 
προϋποθέσεις, αφού έχει πίσω του σημαντικό 
έργο για το οποίο και αυτός δούλεψε πολύ. 
Επί πλέον έχει άριστη πνευματική κατάρτιση, 
τρία διδακτορικά, ομιλεί άπτεστα 7 γλώσσες 
έχει διοικητική πείρα, νεαρή ηλικία και έτσι ό
λες οι προοπτικές είναι ενθαρρυντικές για το 
δύσκολο και μεγάλο έργο που έχει να επιτε- 
λέσει. Οι ευχές όλων μας μαζί του.

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

- Τα παιδιά του Μιχάλη και της Μαρίας Α- 
ποστολάκη εις μνήμη των γονέων τους προ- 
σέφεραν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) 
δραχμών για την ενίσχυση του Συλλόγου 
μας.

- Ο Σταύρος Στ. Βλατάκης εις μνήμη του 
πατέρα του Στέφανου προσέφερε το ποσό 
των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, για την 
ενίσχυση του Συλλόγου μας.

- Η Μαρία Κων. Κανδυλάκη εις μνήμη του 
αδελφού της Ηλία της αδελφής της Ευαγγε
λίας, των γονέων της Κωνσταντίνου και Ελέ
νης και του θείου της Χαρίλαου προσέφερε 
το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχ
μών, για την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

- Ο Γιάννης Κων. Κανδυλάκης εις μνήμη 
του αδελφού του Ηλία της αδελφής του Ευ
αγγελίας και των γονέων του Κωνσταντίνου 
και Ελένης προσέφερε το ποσό των πενήντα 
χιλιάδων (50.000) δραχμών για την ενίσχυση 
του Συλλόγου μας.

- Η Μαρούλη Γεωρ. Μαρκουλάκη εις μνήμη 
του συζύγου της Γεωργίου προσέφερε το πο
σό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών 
για την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

- Η Ελευθερία Κοτζάκη εις μνήμη του αδελ
φού της Μιχάλη και του συζύγου της Μιχάλη, 
προσέφερε το ποσό των δρχ. δύο χιλιάδων 
(2.000) για την ενίσχυση του Συλλόγου.

- Ο Γέωργιος Στρατή Αποστολάκης με τη 
γυναίκα του Βικτώρια και τις  κόρες τους Ελέ
νη, Αλεξάνδρα και Χριστίνα εις μνήμη της γι
αγιάς τους Ολγας Δήμου Βασιλάκη, προσέφε- 
ραν το ποσό των δραχμών δέκα τριών χιλιά
δων πεντακοσίων εβδομήντα (13.570) αντίτιμο 
US DOLLARS 75, για την ενίσχυση του Συλλό
γου μας.

- Η Μαρία Δοξαστάκη (το γένος Σωτήρη 
Πετρακάκη) εις μνήμη Του πατέρα της προσέ
φερε το ποσό των δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) 
για την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

- Ο Φραγκίσκος Γιασαφάκης εις μνήμη του 
Πατέρα του Παντελή προσέφερε το ποσό των 
πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ, για την ενί
σχυση του Συλλόγου μας.

Η ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ

Κατέβαζε μονορούφι με νεροπότηρα, το 
κόκκινο κρασί κι έπαιζε, χωρίς σταματημό, το 
λαγούτο του.

Επαιζε και τραγουδούσε και κάθε τόσο αυ
τοσχέδιαζε μια μαντινάδα για το σπιτονοικοι- 
κύρη, για την κυρά του, για τη μεγάλη τους 
θυγατέρα, για την ωραία Αποκορωνιώτικη συ
ντροφιά, που γλεντούσε στα Χανιά.

Ξαφνικά μια πανέμορφη κοπέλα, με άσπρο 
πανταλόνι, νεοφερμένη στο γλέντι, πήγε και 
κάθισε απέναντι του. Σάλεψε το μαυλό του 
Γιαγκουλή! Και πριν η κοπέλα προλάβει να 
πάρει ανάσα, της συνταίριαζε τη μαντινάδα 
και της τη σέρβιρε: "Εκειά π’ αγγίζει η χέρα 
σου ν’ άγγιζε κι η δική μου και τ ’ αποξημερώ- 
ματα, ας έβγαινε η ψυχή μου...".

Η κοπέλα που όση ώρα τραγουδούσε ο Για- 
γκουλής τη μαντινάδα του, είχε τα  χέρια της 
σταυρωτά, πάνω στα στήθη της κοκκίνισε, 
από ντροπή τα ξεσταύρωσε και τα  κατέβασε, 
στα πόδια της. Υστερα, γέμισε κρασί το πο
τήρι του λαουτιέρη, τον κέρασε και τον πα- 
ρακάλεσε: "θα μου παίξεις ένα συρτό, να σου 
τραγουδήσω κι εγώ;"
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Ο Γιαγκούλης, άλλο που δεν ήθελε. Το γύ
ρισε, αμέσως στο συρτό, ενώ τα  μάτια του, 
λάμπανε από χαρά. "Για σκέφου", έκανε με το 
νου του, "να ’σαι εξήντα χρονών και χάρη σ' 
αυτό το διαολεμένο το όργανο, το λαγούτο, 
να σ’ ερωτεύονται εικοσάχρονα κοριτσόπου- 
λα, σαν τα  κρύα νερά...".

Δεν πρόφτασε ν’ αποτελειώσει τη  σκέψη 
του και το κορίτσι έπιασε να τραγουδά: "Λα
μποκοπούν τα  μάτια μου ως σε γλυκοθωρού- 
νε...". Ο Γιαγκουλής, ένοιωσε ν’ ανοίγει ο 
ουρανός στο άκουσμα αυτών των στίχων. Ε
σκυψε με περίσσιο πάθος, πάνω στο λαγούτο, 
περιμένοντας τη συνέχεια της μαντινάδας,

ενώ η καρδιά του χτυπούσε τρελά. Κι η συνέ
χει ήρθε.

Κι ήταν αυτή:
"Εχεις ένα μονόκαννο, μα το μπαρούτι πού- 

ναι;"
Η Αποκορωνιώτικη συντροφιά, έπιασε να 

γελάει, με χίλια στόματα. Οσο για τον Για- 
γκουλή έριξε τα  μάτια κάτω και της ριμάρισε, 
όλος οδύνη: "Που πήγαινα γυρεύοντας καλά 
μου να τα  πάθω. Μια μαντινάδα μούφτιαξες 
και μ' έστειλες στον Τάφο...".

Σημ. Από την Αθηναϊκή εφημερίδα τα ΝΕΑ 
της 4-5-1984, από τ ις  "ΜΑΤΙΕΣ" του Αευτέρη 
Παπαδόπουλου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

Από 1-7-1991 μέχρι 31-1-1992.

Νίκος Φώτη Παπαδάκης Αφρική δρχ. 10.000 
Ερωφίλη Εμμ. Τυροκομάκη Αγ. Γαλήνη δρχ. 5.000 
Γ ιάννης Νικ. Μηναδάκης Αγ. Γ αλήνη 5.000 
Γ εώργιος Κων. Χριστοφάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 3.000 
Γεώργιος Λαντζουράκης Αγ. Γαλήνη δρχ. 5.000 
ΣΤΕΤΤΜΠΕΡΓΚΕΡ ΒΕΡΝΕΡ Αγ. Γαλήνη δρχ. 3.000 
Γ ιάννης Νικ. Τυροκομάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 2.000 
Αντώνης Κασωτάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 5.000 
Γ ιάννης Σταματάκης Αθήνα δρχ. 2.000 
Καλλιόπη Νικ. Ανδρεαδάκη Αγ. Γ αλήνη δρχ. 5.000 
Γεράσιμος Ν. Τσουτσουδάκης Αθήνα δρχ. 3.000 
Γ ιάννης Χαρ. Παπαδογιάννης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 2.000 
Κλεάνθη Ν. Μηναδάκη Αγ. Γ αλήνη δρχ. 2.000 
Μαγδαληνή Εμμ. Χριστοφάκη Αγ. Γ αλήνη δρχ. 3.000 
Μύρος Τσαχάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 5.000 
Κώστας Αρ. Φραγκάκης Ρέθυμνο δρχ. 2.000 
Γ εώργιος Θεμ. Βελουδάκης Ηράκλειο δρχ. 2.000 
Παγώνα Νικ. Τρουλλινού Αγ. Γ αλήνη δρχ. 5.000 
Μανώλης Ιω. Χριστοφάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 2.000
Κατίνα Γεωρ. Μπαγιαρτάκη (Το γένος Μιχ. Μπαγουράκη) Αγ. Γ αλήνη δρχ. 3.000
Επαμεινώντας Μιχ. Μπαγιαρτάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 2.000
Ιάκωβος Εμμ. Μπαντινάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 5.000
Γ εώργιος Μιχ. Νικηφοράκης Σπήλι δρχ. 10.000
Μιχάλης Γ εωρ. Νικηφοράκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 3.000
Εμμ. Αντ. Ζεάκης Αθήνα δρχ. 500
Γ ιάννης Αριστ. Φραγκάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 3.000
Μαρία Εμμ. Σταματάκη Αγ. Γ αλήνη δρχ. 2.000
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Γιάννης Κονσολάκης Αγ. Γαλήνη δρχ. 5.000
Μιχάλης Μαμαλάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 2.000
Μάρκος Γ αλερός Αγ. Γ αλήνη δρχ. 3.000
Κώστας Εμμ. Μαμαλάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 2.000
Χαράλαμπος Αλεξανδράκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 2.000
Καίτη Δαβ. Ζαχαριάδη (το γένος Δημ. Λινοξυλάκη) Ηράκλειο δρχ. 10.000
Γ εώργιος Κοτζάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 3.000
Θοδοσία Δεμερτζή (το γένος Δημ. Βογιατζάκη) Αλεξανδρούπολη δρχ. 5.000
Χρήστος Κων. Χριστοφάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 3.000
Γ εώργιος Κων. Φωτάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 5.000
Ηλίας Δουκάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 5.000
Δήμος Κοσ. Λινοξυλάκης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 10.000
Μανώλης Κλεόβρ. Τρουλλινός Αγ. Γαλήνη δρχ. 3.000
Βασίλης και Αργυρούλα Παπαδογιάννη Αμερική δρχ. 5.000
Ανδρέας Τσαουρδάς Αθήνα δρχ. 5.000
Λευτέρης Φιλ. Παπαδογιάννης Αυστραλία δρχ. 5.000
Νίκη Μιχ. Κασωτάκη Αθήνα δρχ. 2.000
Θεόδωρος Θεοδωρακόπουλος Αθήνα δρχ. 5.000
Χάρης Μυρ. Γιαννακάκης Αθήνα δρχ. 5.000
Στρατής Μιχ. Αποστολάκης Αθήνα δρχ. 5.000
Χρήστος Εμμ. Χριστοφάκης Ρέθυμνο δρχ. 2.000
Στέλιος Μυρ. Βελουδάκης Αθήνα δρχ. 1.000
Πολύδωρος Καράλης Αγ. Γ αλήνη δρχ. 5.000
Φιλοκτήτης Τυροκομάκης Αθήνα δρχ. 1.000
Ιωάννα Ιωαννίδου Αγ. Γ αλήνη δρχ. 3.000
Ευαγγελία Βασιλάκη (το γένος Ιω. Βουλγαράκη) Αγ. Γ αλήνη δρχ. 4.000
Γ ιάννης Εμμ. Βασιλάκης Κορυδαλλός δρχ. 2.500
Αλκμήνη Νικ. Τσακίρη Αθήνα δρχ. 5.000
Ελσα Ιασ. Καρτάλου Αθήνα δρχ. 5.000
Ρένα Α. Καρτάλλου Αθήνα δρχ. 5.000
Μαρία Σταμάτη Παπουτσάκη (το γένος Αρισ. Νικηφοράκη) Αθήνα δρχ. 5.000
Ευαγγελία Κουβίδου Αθήνα δρχ. 10.000
Χρυσούλα Γιαννακάκη-Τσακίρη Αθήνα δρχ. 5.000
Μαρία Μιχ. Κουλούρη (το γένος Στεφ. Νηκηφοράκη) Αθήνα δρχ. 5.000
Δημήτρης Βογιατζάκης Αθήνα δρχ. 1.000
Χρήστος Εμμ. Μηναδάκης Αθήνα δρχ. 3.000
Νίκος Παπαγιαννάκης Αθήνα δρχ. 3.000
Γ εώργιος Στ. Νικηφοράκης Αθήνα δρχ. 5.000
Στέλιος Τόκας Αθήνα δρχ. 5.000
Μιχαήλ Μυρ. Βελουδάκης Αθήνα δρχ. 5.000
Κατερίνα ΤΡΑΟΥΤΜΑΝ Αγ. Γ αλήνη δρχ. 3.000
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ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ"

ΑΡΙΘΜΟΣ 23 - ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992
Εκδίδεται και διανέμεται δωρεάν χάρη του κοινωνικού σκοπού του Συλλόγου

Συνδρομές προαιρετικές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 
Γιώργος Στεφ. Νικηφοράκης Πρόεδρος τηλ. 3242953 

Γιάννης Κωνστ. Φωτάκης Αντιπρόεδρος τηλ. 8071297 
Απόστολος Νικ. Τσακίρης Γεν. Γραμματέας τηλ. 3631231 
Γιώργος Μιχ. Τρουλινός Ειδ. Γραμματέας τηλ. 5017685 
Μανώλης Χαρ. Παπαδογιάννης Ταμίας τηλ. 4954477 

Γιάννης Εμμ. Βασιλάκης Σύμβουλος τηλ. 4967838 
Στέλιος Μυρ. Βέλουδάκης 5018590 
Κώστας Κοσ. Λινοξυλάκης 3631135 
Γιάννης Γεωρ. Μηναδάκης 9330758 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Ηλέκτρα Μιχελιδάκη τηλ. 8233172

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γιώργος Στεφ. Νικηφοράκης - Αμφικράτους 23 Αγιος Αρτέμιος 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: Διπύλου 5, 10553 Αθήνα - τηλ. 3252841 
ΔΓ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Μανώλης Χαρ. Παπαδογιάννης - Γ. Αβέρωψ 50, 18120 Κορυδαλλός

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
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