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Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι της Αγίας Γαλήνης,
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, θεω ρ εί υποχρέωσή του, λόγω της λήξης της
θη τεία ς του, να αφιερώσει τον πρόλογο του περιοδικού μ α ς σ τον απολογισμό των π ε
πραγμένω ν του. Δ εν θα ασχοληθούμε εδώ μ ε τα οικονομικά, αφού ο οικονομικός απολογι
σμός π αρατίθεται σ ε ξεχωριστή στήλη, στην οποία έχ ετε την ευκαιρία να δ ε ίτε και να
κρ ίνετε το οικονομικά δ εδ ο μ ένα του Συλλόγου μας.
Π ιστεύουμε ότι η διετία Ιουνίου '90 - Μ αϊου '92 υπήρξε μια δημιουργική περίοδος για το
Σύλλογο. Το απερχόμενο Δ.Σ. κινήθηκε σ ε δυο κατευθύνσεις:
1. Στην πλήρη αξιοποίηση του ιδιόκτητου κτιρίου του Συλλόγου μας. Για το σκοπό αυτό
αποφασίσαμε και προβήκαμε στην ανακαίνιση των γραφείων μ ε αλλαγή του φωτισμού, κα
τασκευή β ερ ά ντα ς στο μπαλκόνι (μ ε απ οτέλεσ μα να γίνει δυνατή η χρησιμοποίησή του α 
κόμα και μ ε δυσ μενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και να αυξηθεί ο χώρος των γραφείων) και
αγορά πλήρους εξοπλισμού κουζίνας (καζάνια, κατσαρόλες, πιάτα, μαχαίρια, πηρούνια
κ.λπύ, απαραίτητου για την πραγματοποίηση εκδηλώ σεων στο στέκι του Συλλόγου μας.
2. Στην πραγματοποίηση όσο το δυνα τόν περισσοτέρω ν εκδηλώσεων, ε ίτε στο στέκι
του Συλλόγου ε ίτε σ ε διάφορες ά λ λ ες αίθουσες. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιή
θηκαν εκδηλώ σεις ποικίλου ενδιαφ έρ ο ντος (όχι μόνο κοινωνικού ή ψυχαγωγικού, αλλά και
εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα). Μια εκδήλωση που αξίζει να ανα φ ερ θεί είναι η
βραδιά κακαβιάς που την υποδέχτηκαν ευχάριστα φίλοι και χωριανοί. Για τις εκδηλώ σεις
που πραγματοποιήθηκαν θα δια β ά σ ετε στη συνέχεια.
Από τη στήλη αυτή, το απερχόμενο Δ.Σ. θ έλει να ευχαριστήσει όλα τα μέλη και τους φί
λους του Συλλόγου, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Αγ. Γαλήνη ή όπου αλλού βρίσκονται,
για την οικονομική και ηθική στήριξη που του έδω σαν σ ε όλη τη διάρκεια της θητείας του,
καθώς και όλους όσους τίμησαν μ ε την παρουσία τους τις εκδηλώ σεις που οργανώθηκαν.
Π ιστεύουμε ότι το έργο του απερχόμενου Δ.Σ. έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία των
μ ελώ ν και φίλων του Συλλόγου μας, κρίνοντας από τη μεγάλη συμμετοχή στις εκδηλώ σεις
μας.
Ευχόμαστε, τα μ έλη και οι φίλοι του Συλλόγου μ α ς να στηρίξουν το ίδιο θερμά το νέο
Δ.Σ. που θα εκλεγεί από τις εκλογές του Ιουνίου.
Αθήνα, Ιούνιος '92
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑ
ΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ
Από την ομιλία του κ. Γιόννη Μηναδάκη
στο Σύλλογό μ α ς στις 2 Φεβρουάριου 1992.

,

Η Κρήτη ζει, εμπνέει και αναδεικνύεται
ποικιλότροπα στο έργο πολλών και σπου
δαίων ανθρώπων του πνεύματος και λογο
τεχνών, από τα βάθη των αιώνων (Βιντζέντζος Κορνάρος κ,α.) μέχρι τις μ έρ ες μας.
Αν ο Νίκος Καζαντζάκης είναι ο επιφανέ

σ τερος λογοτέχνης που όχι μόνο είναι Κρη
τικός αλλά το νησί της λεβεντιάς α σ τρ ά 
φτει στα βιβλία του, εξίσου σημαντικός λ ο 
γοτέχνης είναι και ο Παντελής Πρεβελάκης,
Με θέμα "Η Κρήτη στο λογοτεχνικό έργο
του Παντελή Πρεβελάκη" μίλησε στο Σύλ
λογό μας ο ιε Γιάννης Μηναδάκης στις
2/2/92,
~
'
Ο Παντελής Πρεβελάκης γεννήθηκε στο
Ρέθυμνο - απόγονος· μιας γενιάς που κυ
ριάρχησε στην πολεμική και στην Πνευματι
κή ζωή της Κρήτης από το 1750 μέχρι σ ήμε
ρα, Πρόγονοί του Π ρεβέληδες [ή Πρεβελάκηδες) ήταν ο Μεθόδιος ιδρυτής του μονα1
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στροφή και τη μοίρα των προσφύγων α δ ε λ 
στηριού Π ρέβελης, ο θαυμαστός αγιογρά
φας Μιχαήλ ο εφ ρα ϊήμ (Πρέβελης) ηγού φών που προσάραξαν στο νησί του.
Από το 1939 ως το 1941 ο Π.Π. κυκλοφο
μενος του Πρέβελη και ένθερμος υποστηριχτής της επανάστασης του Δασκαλογιάν- ρεί τη Ύυμνή" και την πιο "Γυμνή Ποίηση".
Η Κρήτη κυρίως στα "Αναστάσιμα" της
νη το 1770. Ο οπλαρχηγός Κωνσταντίνος,
που σκοτώθηκε το 1866, στη Μεγάλη επα "Γυμνής ποίησης" υψώνεται και λάμπει σαν
νάσταση. Ο θείος του Παντελή, ΓΙώργης πολικό άστρο, προς το οποίο ατενίζει ο ποι
ένα εικοσάχρονο παλλικάρι που είχε πρό ητής όταν οι "ιδέες μαραίνονται και φυλλοσωπο όμορφο σαν τον ήλιο, κατά τον ποι ροούν ή συσκοτίζουν το πνεύμα του με την
ητή σφαγιάστηκε στην τράπεζα του Μ εγα ετερ ο γ έν εια και τις αντινομίες της".
Στην πιο "Γυμνή ποίηση", δεσπόζει η αγω
λώνυμου Αρκαδιού.
Ητανε χρόνια, που τα φλόγιζαν ακόμη οι νία από το προαίσθημα του πολέμου. Η
στοιχειοθέτηση της πιο "Γυμνής Ποίησης"
λάμψεις των Μ εγάλων Αγώνων.
Γράφει στο "Ηφαίστειό" του ο Π ρεβελά- άρχισε στις πρώτες η μ έρ ες του Οκτώβρη
του 1940. (Ο Π ρεβελά
κης: "Βλέπαμε κι εμ είς
κης περιορίζει τον αριθ
τους σ εμ νο ύ ς εκείνους
μό των αντιτύπων μόνο
ά ν τρ ες μ ε τα ρούφηγμά*·
σε εκατό γιατί νιώθει
να πρόσωπα, που είχαν
πως η φυλή βρίσκεται
απάνω σ τα κορμιά τους
πάλι στα πρόθυρα Μ ε
πληγές α γ ιά τρ ευ τες ακό
γάλων Αγώνων. Ο λυρι
μα. Τα μ έλ η τους ήταν
κός τόνος δεν ταιριάζει
κακοπαθιασμένα, και πολ
σ' επικές Περιστάσεις).
λ έ ς φ ο ρ ές κο υ τσ ο υ ρ εμ έ
Έτσι,
κυριευμένος
να. Το ήθο ς τους ήταν
από το καινούργιο εθνι
ήθος π ολεμι- κών αγίων:
κό έπος και κατόπιν α 
γιατί ο π ό λεμο ς είναι και
ποφασισμένος στις μαύ
α υτός έ ν α Καθαρτήριο,
ρ ες μ έρ ες της κατοχής
ό τα ν δ ε ν τον κάνεις σαν
να ζωντανέψει στο συ
επάγγελμα, α λλά εμψ υ
νειδητό και στο υποσυ
χω μένος από το υψηλό
νείδητο του λαού του
τερ ο ανθρώπινο ιδα νι
την πραγματική εικόνα
κό, που είναι η Λ ευτεριά.
του, την αυτοπροσωπία
Α ν οι αγω νιστές ή τα νε
Παντελής Πρεβελάκης, μια μεγάλη μορφή του
του, καταπιάνεται με
για τα μ ά τια μ α ς οι μυθι ελληνικού πνεύματος και της Λογοτεχνίας.
"κλέα ανδρών".
κοί ήρω ες, οι λίγοι που ε ί
χαν γλυτώ σει από τα
Από τέτοιο εθνικό ξεμπαρούτια του Α ρκαδιού ή τα ν οι ημίθεοι".
πήδησαν τ' αριστουργήματά του: το έργο
Έτσι, κυριευμένος από το ρίγος της ιστο του η "Παντέρμη Κρήτη", για το νησί που
ρίας, κινήθηκε στο χώρο της δημιουργίας ο θεληματικά στερήθηκε χρόνια για να διατη
Πρεβελάκης. Με τη δική του δύναμη, οι μυ ρήσει στη φαντασία του και στη μνήμη του
σταγωγικές έννο ιες της γης του αποκτούν αναλλοίω τη την επική μορφή της που γνώ
αιώνιο συμβολισμό. Κι όταν θα α τενίσ ει το ρισε σαν παιδί και η τριλογία του ο "Κρητι
αιώνιο πρόβλημα - την αγωνία του ανθρώ  κός" και είναι γεννήματα μιας τέτοιας
που απέναντι στο θάνατο, θα αναζητήσει προσωπικής βουλής, μιας τέτοια ς εθνικής
τη λύση στις ρίζες του λαού του και στις δοκιμασίας.
θυσίες του.
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Στα Ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε επί
Πριν όμως καταπιαστούμε μ' αυτά θα α 
σημα ο Π. Πρεβελάκης σ ε ηλικία 19 ετώ ν με
το επικολυρικό ποίημά του "Οι στρατιώ τες". ναφ ερθούμε σε μια άλλη μυθιστορία, νωρί
Θέμα του γύρω από τη Μικρασιατική κατα τερ α βγαλμένη, απαλλαγμένη από πο
2
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λεμικές α ρ ετές και δοκιμασίες. Πρόκειται παγκόσμια συνείδηση.
Ο Π. Πρεβελάκης χαρακτηρίζει την Πα
για το λιγοσέλιδο αριστούργημα του Πρεβελάκη "Το χρονικό της Πολιτείας" που κυ ντέρμη Κρήτη σα "μέθεξη σε ιστορικά γεγο 
νότα, μαρτυρημένα από πηγές αξιόπιστες".
κλοφόρησε το 1938.
Το "Χρονικό της Πολιτείας", είναι το χρο
Η μέθεξη αυτή στάθηκε βολετή, γιατί ο α 
νικό του Ρεθύμνου - μιας Πολιτείας καμω ντίλαλός από τα γεγονότα αυτά βόησε στα
μένης από ύλη αλλά και συγχρόνως εξου- παιδικά του χρόνια και βοά ακόμα στην α 
ρανισμένης, η ιστορία "της θνητής μοίρας κοή του.
Πρωταγωνιστής είναι ο επώνυμος Κρητι
των όντων και των πραγμάτων μετουσιω μένης σε αθανασία", κατά τον συγγραφέα. κός στη μεγάλη του ώρα,
Κατά το Γιώργο Μανουσάκη:
Από τη γλώσσα του Χρονικού βγαίνει ένα
"Ο συγγραφέας έχει το πάθος της λ α ϊ
μεγάλο δίδαγμα: πως δεν είναι ακόμα πολύ
αργά για ν' ανασκάψουμε τις πηγές μας, ν' κής λαλιάς. Αποθησαυρίζει λέξεις και τρ ό 
αναβρύσει η νερομάνα της ατόφιας γλώσ πους έκφρασης προπάντων του Κρητικού
σας. Η αγάπη του συγγραφέα για τη γ ε ν έ  μ α και γενικότερα του Ελληνικού δημοτικού
θλια πόλη εκδηλώ νεται με ελεγειακό θα λόγου, επ εξεργάζεται τη φράση του επίμο
να κι υπομονετικά γυρ εύοντα ς να συνται
'λεγε κανείς ύφος και πόνο:
"Θα τόλεγα (το Ρέθεμνος) ακατάλυτο κι ριάζει την αδρή, ρ ω μ αλέα επική γλώσσα
αμάραντο, για να πάει ενάντια στη μοίρα του ριζίτικου τραγουδιού μ ε τις ανάγκες ε 
του Ρεθύμνου και της κάθε πολιτείας που νός σύγχρονου οργάνου πεζής αφήγησης...
Το ύφος του λόγου έχει μια αντρίκεια σ ο 
'ναι καμωμένη από π έτρ ες και ξύλα, Θα 'θεβαρότητα.
Το χιούμορ σπανίζει μ α κι όταν
λα εδώ μ έσ α να ζήσει ο Ρέθεμνος. Να ζήσει μ έσ α από μένα, που 'μαι κλωνάρι δικό υπάρχει είν'αδρό κι αυστηρό - το χιούμορ
του. Κι ο λόγος μου, σ οθετό ς και κα λόδε- του βουνίσιου πολεμιστή...
Και κάτω από το απλό, σοβαρό ύφος, μ ε
τος σα ζωντανό κορμί, να π εράσει τη θύμη
σή του μ ε ς από τη θάλασσα του καιρού φράσεις που μοιάζουν ξεσηκω μένες από
καθώς π έρ α σ ε από το φουσκωμένο νερό ο παλιά λα ϊκά κείμενα - νιώθεις το σοφό μ ό 
χθο ενό ς αφηγητή συνεπ αρμένου από το
Άγιος Χριστόφορος το Θείο το Βρέφος".
Αλλά και η αγάπη του για τη Κρήτη, εκδη θέμα του, έτοιμο να αφήσει την πέννα και
να καταπιαστεί μ ε το έργο των προγόνων
λώ νεται ακόμη τρανότερη:
"Να κάτσω να αφηγηθώ τι έχουνε να του".
δούνε τα μάτια σου αν ίσως παραρμενίΕΠΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ
σ εις την Κρήτη, δ ε ν είναι τη ςδύναμής μου,
Ο "ΚΡΗΤΙΚΟΣ" είναι μια μεγαλόπνευστη ε 
γιατί τον όμορφο αυτό τόπο εγώ τον βλέπω πική τριλογία, συνέχεια χρονολογικά της
κατά πολύ ομορφ ότερο από τους άλλους, Παντέρμης Κρήτης. Απαρτίζεται από:
και μπ ορεί ομορφ ότερο απ ότι είναι. Όποια
♦ Το Δ έντρο
πατρίδα απόμεινε χρόνους στην σκλαβιά,
♦ Την Πρώτη Λ ευτεριά
ακόμα κι όταν τα παιδιά της λευ τερ ιά ς, αυ 
♦ Την Πολιτεία.
τή περσαγαπήθηκε κι αξιώθηκε θυσίες που
Ο καλόγερος Μανασής, ο καπετάνιος
δ ε ν τις γνώρισαν οι ά λ λες πατρίδες. Εδώ ■Κωνσταντής κι ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι
στην Κρήτη, δ εν μιλούνε στην ψυχή μας τα βασικά πρόσωπα της μυθιστορίας του
μονάχα αυτά που βλέπουνε τα μ ά τια μας. κρητικού.
Μια δ εύ τερ η πατρίδα, πες την Απάνω Κρή
Η Λ ευτεριά της Κρήτης, η πρώτη Λ ε υ τε 
τη, φεγγοβολά από μεγαλω σ ύνες κι ομοφά- ριά που κερδίζεται από τον Κωνσταντή δες".
λαό πρέπει να ολοκληρωθεί από τον ηγέτη
Η ΠΑΝΤΕΡΜΗ ΚΡΗΤΗ
- Βενιζέλο. Όπως σοφά έχει λεχθεί:
Η "ΠΑΝΤΕΡΜΗ ΚΡΗΤΗ", είναι το Χρονικό
"Ο Κρητικός" του Πρεβελάκη ξαναπορεύτου Σηκωμού του 1866 - που έλαμψε με το εται το δρόμο που έκαμε ο αρχαίος Έλλη
Αρκάδι και πρόβαλε το αίτημα της Κρήτης νας από τη βαρβαρότητα ως τη δημιουργία
μαζί με την πολυαίματη εμπειρία της, στην του άστεως".
3
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Η Λ ευ τερ ιά που θα διαδεχθεί την Πρώτη
Λ ευ τερ ιά θάχει όλα τα γνωρίσματα μιας
Μ εγάλης Λ ευτερ ιά ς. Η πολιτική ελευ θ ερ ία
θα πλαισιώνεται από την εσωτερική ατομική
ελευθ ερ ία .
Η θεοκρατία - που εκπροσωπεί ο λαοφι
λής και πολέμαρχος καλόγερος Μανασής ο φυχοπατέρας του Κωνσταντή θα νικηθεί
από τη λογική και το μένος της γήινης βί
ωσης.
Διαβάζοντας την Πολιτεία ο Καζαντζάκης
έγραφ ε στον Πρεβελάκη:
Αγαπητέ Αδελφέ:
"Έχω διαβάσει τρ εις φ ορές ως τώρα την
Πολιτεία... Τέλεψε λοιπόν μ ε το καλό, και μ ε
απόλυτη νίκη ο Κρητικός. Σας ευχαριστώ για
ό λ ε ς τις αντρίκιες χ α ρ ές που μου 'δωκε.
Κανένα άλλο κείμενο, κι όχι μονάχα Ελλή
νων δ ε ν θα μπ ορούσε να μου δώ σει τέ το ι
ας π οιότητας χαρά. Νόημα, ύφος, γλώσσα κα νένα ψεγάδι".
Γράφει ο Κ. Τσάτσος:
"Κάθε φορά που κλείνω ένα βιβλίο του
Πρεβελάκη, λέω μ έσ α μου Α υτό ς είναι ένα
Α ριστοκράτης!" Και επειδή διόλου δ ε ν ενδια φ έρομαι για τα οικογενειακά του ανθρώ 
που, σκέπτομαι πως είναι αριστοκράτης
γιατί είναι Έλληνας. Έλληνας εις βάθος. Και
επειδή δ ε ν είναι κανείς π οτέ μόνο Έλλη
νας, α λ λά κάτι πιο συγκεκριμένο, ο Π ρεβελάκης είναι έν α ς Κρητικός...
Τη γλώσσα του Πρεβελάκη, και έτσ ι που
είναι, μ ε το π εριττό κάποτε πλούτος των ι
διω ματισμώ ν της, την λέω τεφαρίκι. Είναι
μ α σ το ρ εμ ένη , δουλεμένη, μ ελ ετη μ έν η ως
τον τελ ευ τα ίο της απόηχο...
Α ν μπ ορούσα θα ή θ ελ α έτσι να κάνω
σ υνειδητό κάποιο άλλο στοιχείο ελληνικό
που ύψωσε ολοζώ ντανο στην ψυχή μου ο
"Κρητικός", το ηρωικό στοιχείο.
Ο ηρω ισμός είναι έν α ς από τους τρ ό 
πους μ ε τους οποίους καταφάσκει ο Έλλη
νας το ν εα υ τό του".
Κι ο Βασίλης Λ αούρδας (Διαγωνισμός
1966):
"Ό ταν έν α ς ξένο ς φιλόλογος μου ζήτησε
να του ειπώ ποια λογοτεχνικά έρ γα γρ ά
φτηκαν σ την Ελλάδα μ ε θέμα την ελληνική
συμμετοχή σ τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, του
είπα ότι τα κα λύ τερ α είναι η Παντέρμη Κρήτη

και ο Κρητικός του Π αντελή Πρεβελάκη. Και
ό τα ν μ ου αποκρίθηκε ότι αυτά τα δύο βιλία
ανα φ έρ ονται στα π ερ α σ μ ένα χρόνια, του
θύμισα ότι τον πόλεμο κατά του ξένου ε ι
σ βολέα τον είχε ήδη περιγράφει ο Αισχύ
λο ς σ τους "Πέρσες". Και ο λογοτέχνης, ή
καλύτερα, αν θ έ λ ε τε , ο εθνικός συγγραφέ
ας, δ ε ν είναι χρονογράφος...
Ο Π αντελής Π ρεβελάκης σ υ ν έθ εσ ε ένα
έργο ηθικής αυτογνωσίας, την παιδευτική
αξία του οποίου κανείς δ ε ν θα μπορούσε
να παραγνωρίσει ατιμώρητα, ιδίως τώρα
και στο μ έλλον, καθώς οι εξελίξεις στις
σ χέσ εις των λαώ ν και κρατώ ν και οι μ ε τ α 
τροπές στην οικονομία, σ την κοινωνία και
στην πολιτική, μ ε την προοπτική της δημι
ουργίας πολυεθνικών κρατικών ενοτήτων,
απομακρύνουν βαθμιαία την εικόνα του ε λ 
ληνισμού που σ υ ν έθ εσ ε μ ε τον "Κρητικό" ο
Πρεβελάκης".
Στα θεατρικά του έργα: "Το Ιερό Σφάγιο",
"Τα Χέρια του ζωντανού θεού" και "Ο Λάζα
ρος", ο συγγραφέας εγκαταλείπει προσω
ρινά την ενατένισ η προς γενέθ λιο τόπο,
αναλαμβάνοντας ν'αποκριθεί στα καίρια
προβλήματα της εποχής.
Οι αξίες της ζωής που πλάσανε τον Κρη
τικό έχουν διαλυθεί και ο άνθρωπος που
προβάλλεται τώρα είναι ο πονεμένος και
ταλαιπωρημένος άνθρωπος του εικοστού
αιώνα. Την απάντηση στα έσχατα ερω τή
ματα για την αρχή της δημιουργίας, για τον
προορισμό του ανθρώπου και για το αίνιγμα
του θανάτου - απάντηση που ο Κρητικός
την έπαιρνε από τη ζώσα μέσα στην κοινό
τητά του παράδοση - ο σημερινός άνθρω 
πος πρέπει να τη βρει μοναχός του, μέσο
στον ίδιο τον εα υ τό του, και να πάρει έτσι
την ευθύνη της ζωής στα χέρια του. Ο ανα 
γνώστης παρατηρεί ότι το δίδαγμα μιας α 
πόλυτης ελ ευ θ ερ ία ς κατά την οποία "όλα
επιτρέπονται", οδηγεί τελικά στην κατάλυ
ση των αξιών. "Η απόλυτη ελευ θ ερ ία είναι
βάρος ασήκωτο για τον κοινό άνθρωπο και
πρέπει να την αποθέσει σ ε μιαν αυθεντία".
ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ
Το "Ηφαίστειο" είναι το μόνο από τα δ ρ α 
ματικά έργα του Πρεβελάκη που εμπνέεται
από το γενέθ λιο τόπο, σε σύγκριση με τις
4
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μυθιστορίες του - που με μοναδική εξα ίρ ε
ση το θάνατο του Μεδίκου - άμεσα ή έμ μ ε
σα κινούνται γύρω από την Κρήτη κι από
την επίδρασή της.
Το Ηφαίστειο - αφιερω μένο στο θείο του
Γεώργιο Αλεβίζου Πρεβελάκη, που σκοτώ
θηκε στο Αρκάδι - είναι το Αρκάδι την ώρα
της εκπύρσωσης και κατά μεταφ ορά το μ έ
τρο των δυνατοτήτω ν , "το ανώ τατο κατόρ
θωμα ενό ς κόσμου με σ ταθερά θεμέλια κι
εσω τερική αυτάρκεια".
"Αποστολή του συγγραφέα - αλλά οφ εί
λω να τονίσω του Εθνικού συγγραφέα - ε ί
ναι να κάνει με τα έργα του αισθητό το
πνεύμα του λαού, να το προβάλλει στα τ ε 
λ ειό τερ α φανερώ ματά του και έτσι να ε 
γκαρδιώνει το Λαό και να τον οδηγεί στην
αυτογνωσία".
Την αποστολή αυτή του Εθνικού συγγρα
φέα ο Π.Π., πατώντας σ τέρ εα στη γη του,
την εκπληρώνει στο ακέραιο.
Και σήμερα που τα φυσικά, τα πνευματικά
και τα πολιτιστικά σύνορα της Ελλάδος δ ο 
κιμάζονται κάτω από επίβουλες σκέψεις και
συμφέροντα, τα έργα που σκιαγραφήσαμε
οδηγούν το λαό μας, τον εγκαρδιώνουν
πραγματικά, και γίνονται αγγωνάρια της Ε
θνικής μας επιβίωσης.
**********************
Για .ον αποκριάτικο χορό του Συλλόγου
μας στο Κέντρο Πολυχρονάκη στις 29-2-92
αναδημοσ ιεύουμε αυτά που έγραψ ε ο Μιχάλης Παπαδάκης στην Εφημερίδα του ΚΡΗ
ΤΙΚΑ ΝΕΑ,
ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΙ
ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΓΑΛΗΝΙΩΤΩΝ
Μια από τις πολλές και ω ραίες εκδηλώ 
σεις ήταν και η αποκριάτικη συνεστίαση
στις 29 Φεβρουάριου στην ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ, ό 
που τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου γέμι
σαν την αίθουσα,
Ο Π ρόεδρος κ. Γιώργος Νικηφοράκης μί
λησ ε σ ε συντομία για τις εκδηλώ σεις του
Συλλόγου και υπενθύμισε στα μέλη την η
μερήσια εκδρομή που θα γίνει στις 12 Απρι
λίου στο Μ εγάλο Σπήλαιο Καλαβρύτων.
Το κέφι διήρκησε αμείω το μέχρι αργά τις
π ρω ινές ώ ρες χάρις στις εξαιρετικές κοντυλιές του κ. Πολυχρονάκη και του κ, Χρι

στοδούλου.
Τα χρήματα που εισπράχθηκαν από την
πλούσια λαχειοφόρο αγορά θα διατεθούν
για τις ανάγκες του Συλλόγου.
Βέβαια και πάλι ξανασυναντήθηκαν οι Αγιογαληνιώτες στο δικό τους στέκι Διπύλου
5, στις 7 το Σάββατο των αποκρέω όπου με
τα φαγητά των διασκέδασ αν μέχρι το πρωί
και έπαιξαν λύρα ο Γ. Τυροκομάκης και λα
ούτο ο Βασ, Ντραμουντάκης.
Για τις συχνές και ω ραίες εκδηλώ σεις
που διοργανώ νουν το Δ.Σ. με τη συμμετοχή
και άλλων μελώ ν αξίζουν πολλά συγχαρη
τήρια.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ Μάρτιος 1992 Αρ.Φ 274.
*******************

ΧΑΣΑΤΕ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΗΛΘΑΤΕ
(Επιμ. Κώοτας Κ. Λινοξυλάκης),

Ο Σύλλογός μας στα πλαίσια του προ
γράμματος που ανακοίνωσε σ ε χωριανούς
και φίλους για το 1991-92 πραγματοποίησε
και φέτος την ετήσια αποκριάτικη εκδήλωσή
του, όπως πάντα, στο όμορφο στέκι μας, το
τελευτα ίο Σάββατο της Αποκριάς στις
7/3/92. Κρατώντας τα έθιμα και τις παραδό
σεις του χωριού μας, συγκεντρωθήκαμε
χωριανοί και φίλοι, φ έρνοντας μαζί και τα
φαγητά μας για να π εράσουμε όπως κάθε
χρόνο μια αξέχαστη βραδυά, σαν κι αυτές
που ζήσαμε τα παλιά χρόνια στο χωριό
μας. -Βέβαια οι συγκεντρώ σεις τό τε γίνο
νταν στα σπίτια και μετά από ένα γερ ό φα
γοπότι, είτε λόγω έλλειψ ης χώρου ή και
οργάνων, κατέβαιναν ομαδικά σ 'ένα από τα
καφενεία μας όπως του Βαρελά, του Μύ
ρου του Τυροκομάκη ή του Κοσμά για χορό
και γλέντι μέχρι το πρωί. Ό μορφες και α ξέ
χαστες ώρες που κυλούσαν με συντροφιά
το κρασί και τη ρακί, την ελιά, το στραγάλι,
και το φυστίκι το αράπικο για τους άντρες,
και το παραδοσιακό λουκουμάκι ή το υπο
βρύχιο (βανίλλια) για τις γυναίκές και τα κοριτσόπουλα. Ώ ρ ες που τις ζούσαμε και τις
απολαμβάναμε με χαρά, με αμείω το κέφι
και μια ξεγνοισιά που μας κάνουν νοσταλγούς εκείνων των χρόνων.
Κι επειδή όλα τα ωραία πρέπει να επα
ναλαμβάνονται γι' αυτό κι εμ είς εκείνη τη
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βραδυά προσπαθήσαμε, όχι στο κέντρο
του χωριού μας αλλά στην καρδιά της Αθή
νας, να γλεντήσ ου μ ε όπως τότε, αφού α υ 
τός άλλω σ τε είναι και ο σκοπός της
εκδήλω σής μας, και το πετύχαμε.
Θ έλα μ ε να γλεντήσ ουμ ε και γλεντήσ αμε
πραγματικά. Η ποικιλία των φαγητών το καλό
κρασί, οι οργανοπαίχτες, μας (Γιώργος Τυροκομάκης (του Φιλοκτήτη από της Μ έλαμπες) λύρα και Βασίλης Δραμουντάνης λα 
ούτο, και η καλή διάθεση όλων μας δημι
ούργησαν την κατάλληλη ατμόσφαιρα γι'
αυτό το ξεφάντωμα, που θα το θυμόμαστε
για πολλά χρόνια. Δ εν μας έλλειψ αν όμως
και οι μασκαράδες. Η Μάχη Μηναδάκη, η
Ελσα Καρτάλου και η Ρένα Καρτάλου ντυ
μ έν ες με αποκριάτικες σ τολές έδω σαν με
το δικό τους τρόπο μια νότα χαράς και γ έ 
λιου όση ώρα κρατούσε η προσπάθειά μας
να τις αναγνω ρήσουμε.
Επίσης μια φίλη του Συλλόγου μας η Καίτη Χ ατζηευστρατίου που παραβρέθηκε
στην εκδήλωσή μας για πρώτη φορά, πάνω
στον ενθουσιασμό της έγραψ ε αυτούς
τους στίχους.

Παίζαν οι λυρά ρηδ ες μπάλους και Χανιώτη
γέμιζε η πίστα λεβεντιά
και μ εζέδ ες σκόρπιζαν σ ολα τα τραπέζια
με ρετσίνα μα και τσικουδιά.
Λ έγαν ιστορίες τους οι παλιοί κι νέοι
από κάποιες ά λλες αποκριές
κι όλοι διασκεδάζανε όμορφοι κι ωραίοι
ως τις πρώτες ώ ρες τις μικρές.
Έλα που τελειώ νουνε όλα τα ωραία
κι έπρεπε να φύγουμε παιδιά.
Μα του χρόνου θάμαστε στη Διπύλου
όλοι
να το διασκεδάσ ουμε ξανά.
Έλσα Καρτάλου.
Θ ερμά ευχαριστούμε όλους όσους προ
τίμησαν την εκδήλωσή μας και π αρευρέθηκαν συμβάλλοντας στην επιτυχία του χο
ρού μας,
Επίσης ευχαριστούμε θερμά του αγιογράφο Μανώλη Νικ. Παπαγιαννάκη που προσ έφ ερ ε εκείνο το βράδυ για το γραφείο
του Συλλόγου μας μια εικόνα της Παναγίας
με την εξής αφιέρωση:

Απόψε μαζευτήκαμε
όλοι Αγιογαληνιώ τες
του Λιβυκού του Πέλαγους
λ εβ έν τες και ιππότες,
Σ ταυραετοί περήφανοι
βλαστοί τσ' άγιός Γαλήνης,
Καμάρια του ηρω ικού νησιού
και του νομού Ρεθύμνης,
Σας εύχομαι να είσ ασ τε
π άντοτε ενω μένοι
πιστοί στις π αραδόσεις σας
δ εμ ένο ι μονιασμένοι
Και π άντοτε να σμίγετε
μ'αγάπη και υγεία,
προστάτιδά σας πάντοτε
η μάνα Παναγία.
Και οι στίχοι της Έλσας γραμμένοι για το
γλέντι μας:
Σάββατο κι απόβραδο και Αγία Γαλήνη
κάτω στης Διπύλου τη φωλιά.
Στο ζεσ τό το στέκι τους είναι, μαζεμένα
της πατρίδας όλα τα παιδιά,
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Στο Σύλλογο του χωριού μας αγία Γαλή
νη, αφιερώνω την εικόνα (Παναγία Γλυκοφιλούσα βλέπε φωτογραφία) την απαναταχού
παρούσα σε ό λες τις κρίσιμες μεν αλλά και
ευχάρισ τες στιγμές της ζψής μας,
Μ ανώλης Παπαγιαννάκης
Ζωγράφος Αγιογράφος
Την παρέα απ οτελούσαν κατ' αλφαβητική
σειρά οι εξής:
Δημήτρης και Πλούσιό Βογιατζάκη
Στέλιος και Ρένα Βελουδάκη,
Μιχάλης και Νίκη Βελουδάκη,
6
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Σπήλιος και Ευαγγελία Δρουβέλη με τα
παιδά τους,
Γιάννης και Ευαγγελία Βουράκη με τον μι
κρό τους γιό,
Ελσα Κρτάλου,
Ρένα Καρτάλου,
Πολύδωρος και Ειρή
νη Καράλη, με τα παιδά
τους,
Μιχάλης και Μαρία
Κουλούρη,
Κώστας και Καίτη Λινοξυλάκη,
Γιάννης και Μάχη Μηνάδάκη,
Χρήστος και Ρούλα Μηναδάκη με τη κό
ρη τους,

παιδιά τους,
Μανούσος και Νίτσα Παπαδάκη,
Νίκος και Μανώλης Παπαγιαννάκης,
Μανώλης Πατεράκης,
Μαρίκα Σιμιγδαλά,
Γιώργης και Αλεξία Τρουλινού με
τα παιδιά τους και τους κουμπάρους
τους
και Καίτη Χατζηευστρατίου,
Η έκπληξη της βραδυάς, γι'αυτό
την άφησα και τελευταία, ήταν και
πάλι η ομιλία του Μανούσου Παπα
δάκη που μας γύρισε πολλά-πολλά
χρόνια πίσω για να βρεθούμε νοερ ά
σ'εκείνη την εποχή από τη ζωή του
χωριού μας, διαστάστε την.
Στη φωτογραφία τον βλέπουμε την ώρα
της ομιλίας του. Οι ά λλες φωτογραφίες ε ί
ναι από την αποκριάτικη βραδυά μας. ΟΙ
φωτογραφίες είναι της Δήμητρας Νικηφοράκη.

Αναστασία Μαρκάκη, Ηλίας Μαρκάκης,
Γιώργης και Δήμητρα Νικηφοράκη με τα

i
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ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΙΑ (1992)
ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Δεν με γεμίζει οι κοινός τύπος προσφώ
νησης: Φίλοι, Φίλες, αγαπητοί ή λοιπές προσφωνητικές λέξεις, που έχουν καταστεί
τόσο κοινές, που και τα μικρά παιδιά γνωρί
ζουν, πως αρχίζει μια ομιλία. .
ΓΓαυτό και 'γώ ας μου επιτραπεί να κάμω
μια πρωτότυπη προσφώνηση.
Όλοι που παρευρίσκεστε στο σπίτι μας,
μου είσ τε πάρα πολύ ευχάριστοι και γι'αυτό
με περισσή χαρά θα πω μερικά λόγια που
7
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ανα τρέχουν εις τις Αποκριές που κάναμε
στο αγαπημένο μας χωριό, την ΑΓΙΑ ΓΑΛΗ
ΝΗ.
Μου α ρ έ σ ε τε όλοι οι εκλεκτοί παρόντες
συνάνθρωποί μου, είτε βέροι Α ϊγαληνιώ τες
από τον σύζυγο ή την σύζυγο ή, εν πόση
περιπτώσει, συμπεθεροσυντεκνική ή φιλική
προσκόληση.
Ατενίζω με περισσή χαρά και ευχαρίστη
ση τα γελα σ τά πρόσωπα σας, τα γεμάτα
ευχαρίστηση και προπαντός γεμάτα από αι
σθήματα αγάπης για την ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ και
με δικαιολογημένη άλλω στε την αδημονία
σας για το τι θ'ακούσετε πάλι σήμερα από
μένα, που βάλθηκα πότε λίγο να σας κου
ράζω, πότε προφορικά και πότε με τα γρα
φτά μου στο περιοδικό μας "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ".
Μπαίνω λοιπόν στο θέμα, που είναι "ΟΙ Α
ΠΟΚΡΙΕΣ". Θα προσπαθήσω να σας πείσω
ότι δ εν ευρ ίσ κεσ θε στην Αθήνα, αλλά στην
αγαπητή μας ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, νοερ ά βέβαια,
Εμπήκε ο καινούργιος χρόνος, επ έρασ έν ε ο Γενάρης, νά το νε και το Φλεβάρη και οι
αποκρές εφτάξανε.
Να φαγιά, να μητζηθρόπιτες σ κέτες ή
γλυκιές, με βάλσαμο, με ψιλή ζάχαρη και
πασπαλισμένες με φιλοκοπανισμένη μυρω
δάτη κανέλλα, να λυχναράκια γλυκά ψημέ
να στο φούρνο, να αρνάκι ή ρίφι αυγολέμονο, να τυλιχτά ποδαράκια με τα κοιλιδάκια αυγολέμονο γή με ντομάτα, να αρνί ψη
τό φλουμάρι στο φούρνο, να σ αλάτες με
αγγούρια ντομ ά τες γη λάχανο και γλυστρίδα, να και το γλυκουδάκι, κι ας είναι χυλός
στο τηγάνι.
Μέσα όμως σ'όλα τα παραπάνω μπόλικα
φαγητά θα ήταν παράλειψη να μην α ναφ έ
ρω το περίφημο αποκριάτικο έδεσ μα που
το λ έν ε γκιουλαμά,
Ό λοι και ό λες θα τον έχ ετε ακούσει, λί
γες θα 'ναι που θα μπορούνε να κάμουνε
τέτο ιο έδεσμα.
Ήντα λ έτε, να σας σ ε πώ, απ οτι θυμού
μαι, πώς τον έσ αζε η Μάνα μου;
Ας σας τον πω, λοιπόν, κι θα προσπαθή
σω να είμαι σύντομος.
Αν αποφασίσει καμιά νοικοκυρά να σάξει
γκιουλαμά, ας πει τ'αντρούς της να 'ρθω
σπίτι της και μά τη μπίστη μου και καλός θα
γενεί και θα χαφτώ κι άλας.

Υλικά:
-μισό κιλό φύλλο ή ανοιγμένο στο σπίτι,
-ένα κοτόπουλο
-μισό κιλό ρίζι
-μισό κιλό συκωτάκια αρνίσια
-ένα τέτα ρ το καρδιές αρνίσιες
-ένα πιάτο σταφίδες (σουλτανίνες)
-ένα φλυτζάνι τσαγιού καρυδόψυχα
-ένα φλυτζάνι τσαγιού φουντούκια
χοντροκοπανισμένα.
-μισό φλυτζάνι τσαγιού κουκουνάρι
-μια γεμάτη κουταλιά ψιλοκοπανισμένη
κανέλλα
-και από λίγα, γαρίφαλο, μοσκοκάρυδο,
κύμινο, πιπέρι και αλάτι.
Αυτά τα υλικά χρειάζονται για να γίνει το
περίφημο αποκριάτικο φαγητό, που είναι και
το αποκορύφωμα του γιορτινού αποκριάτι
κου τραπεζιού.
Τώρα θ έτε να σας σε πω πως να τόνε
σ άξετε το γκιουλαμά γή να περιμένω να με
φουνάξετε να τόνε σάξωμε μαζί;
Ξάσας, ότι μου πείτε θα κάμω. Περιμένω
να μου πείτε ναι ή όχι, για να προχωρήσω
παρακάτω.
Βράζομε μια κότα οκαδιάρικη. Κρατάμε
δύο φλυτζάνια τσαγιού ζουμί και με το υπό
λοιπο κάνομε ωραίο σπυρωτό πιλάφι.
Μισοβράζομε τα συκωτάκια και τις καρδι
ές και τα φιλοκόβομε σε μέγεθος περίπου
μεγάλου φυστικού. Τα μεσοψήνομε και τωνε βάνομε δύο κουταλιές της σούπας στακοβούτυρο.
Κάνομε ένα μίγμα όλα τα υλικά, που προαναφέραμε. Στρώνομε στο ταψί το φύλλο
βουτυρωμένο και π ερασμένο με πλατύ πινέλλο με το κοτόζουμο που κρατήσαμε.
Μια στρώση φύλλο, μια υλικά, όχι όμως πα
ραπάνω απο δύο πατωσές,
Το βάνομε στο φούρνο για μια ώρα.
Πριν μπει το ταψί στο φούρνο χαράζεται
σε μ ερίδες μεγέθους ανάλογα με τ'ασκέρι
που θά 'χομε,.
Σερβίρεται μαζί μ έ ν α κομμάτι κοτόπουλο
και λίγο πιλαφάκι και
Καλή σας όρεξη.
Ας προχωρήσουμε όμως παρακάτω και
να πούμε, εκτός απά τα έθιμα φαγητού, και
για τα έθιμα που μας διασκέδαζαν και μας
ευχαριστούσαν αφάνταστα.
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Κανείς από μας τους παλιούς δ εν μπορεί του Μπογιατζογιώργη και αυτός τη δική του
να έχει ξεχάσει τσοι μασκάρες που ο καθέ χέρα στη μανίκα του σακακιού μου. Επίσης
νας έκα νε ό,τι του κατέβαινε για να γ ελ ο ύ  στη μια π οδαρέ του παντελονιού του Μπογιωτσογιώργη, έβαλα 'γω το πόδα μου κι
ν ε οι άλλοι.
Θυμούμαι μιαν αποκρέ που γινότανε ο αυτός πάλι το πόδα του στη π οδαρέ του
Ραισοφίλανδικός πόλεμος, το 1939 και ν τύ  πατελονιού μου, εξω στήκαμε όπως-όπως
θηκε ο Ιπ υριδομιχάλης Φιλανδός Μ ανερ- εβάλαμ ε στα δύο μας κεφάλια ένα σαρίκι
χάϊμ και ο Μιχάλης του Παπαδονικολή μαύρο και κρύψε ο καθ'ένας μας τη μια του
χέρα.
Ρώσος στρατηγός.
Ο Μιχελιός του Γρηγοράκη φ ορούσ ε μιαν
Παρουσιάζαμε ένα κωμικό θέαμα με μια
άσπρη προβέ και χωροφυλακίστικο καπέλλο κεφαλή, δυό χέρια και τέσ σ ερ α πόδια.
Δ εν περιγράφεται το τι έγινε. Κανείς δ ε
και ο Μιχάλης του Παπαδονικολή το αμπέχωνο και το κασκέτο του μακαρίτη τ'Αριστο μας γνώρισε, ώσπου βγάλαμε το μεγάλο
Νικοφηράκη που ήτανε λοχαγός στη Μικρά μαύρο μαντήλι από τα κεφάλια.
Είναι τόσανά πολλά που έχουνε γίνει, σε
Ασία. Ο Γιώργης του ΜΠογιατζή παρίστανε
το δημοσιογράφο, ντυμένος με κοστούμι γλέντια που το νάμι του χωριού είχε πάει
και σ αλλα χωριά για την ομορφιά τους και
γραβατα και ρεμπούπλικο.
Εκειά που χορεύαμε, στ'Αλμπατομύρο το την χωρίς ποτέ παραμικρή παρεξήγηση μ ε
καφ ενείο μπαίνει το Ζεογαμπράκι και φωνά ταξύ τους,
Σήμερο που βρισκόμαστε εδώ απ οτε
ζει δυνατά:
"Σ ταθείτε μια στιγμή γιατί 'ρθ α νε ξένοι λούμε μια "ΝΕΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ". Πατούμε χώ
από την Ευρώπη και θ ένε να μας ομιλήσου μα Αγιογαληνιώτικο, γιατί το κονάκι που
πατούμε είναι χωράφι Αγιογαληνιώτικο, σαν
νε".
Μπαίνουν κι τρεις κι αρχίσανε το χαλι- κτήμα των Αγιογαληνιωτών που ζούνε και
μπούρδισμα με α σ τείες χειρονομίες και α  πορεύονται στην Αθήνα.
κατάληπτα ασ τεία λόγια, που το γελά σ α μ ε
Πρέπει λοιπόν όλοι μας, όπως αγαπούμε
πάρα πολύ. Ηπιανε το ρακάκι-ν τω νε και φύ την Αγία Γαλήνη, να αγαπούμε κι αυτό το
γανε για το μαγέρικο του Λινόξυλου, που ή σπίτι που είναι η Αγία Γαλήνη των Αθηνών.
τα νε ο δ ε ύ τερ ο ς δημόσιος χορός.
Γυρίστε τα μάτια σας στους τοίχους και
Η μακαρίτισα η Μαρίκα Μαμαλάκη του δ έ σ τε στα υπάρχοντα κάδρα την όμορφη
Βαγγέλη εντύθηκε Γεροδημητράκης με το Αγία Γαλήνη σ ε παλιές και καινούργιες ε ι
τυρί στη ράχη κι η Ελπινίκη του Μηναδογι- κόνες με τους ανθρώπους της.
ώργη Τσεναντώνης, Πιάσανε στο χορό καιΌ λους εσάς, που κοιτάζω, με τόση ευχ α 
χοροπ ηδούσανε κι ήταν αφάνταστα ασ τείο ρίστηση, θυμούμαι έν α ν -έν α ν από τους
το θέαμα που παρουσίαζαν.
προγόνους μας και αναλογίζομαι με τι κό
Άλλη μια χρονιά πάλι ο Ηλίας του Χαρκιά, πους και μόχθους μας ανάθρεψαν. Αυτοί ό 
έβ α λε παλιοστίβανα παλιοβράκες, μια μα- μως απεδήμησαν εις Κύριον.
σκάρα με κέρατα κριγιού, πολλά μικρομέ
Θαρώ όμως, πως είναι δίπλα μας, μας
γαλα λέρια κρεμασμένα απάνω του και κοιτάζουν και μας λένε:
κρατούσε και μια στραβόβεργα.
- Μ εγάλες χάρες έχ ετε, που εμ είς δ εν
Το μεσημέρι τση Τυρινής πορίζει απ'το τ σ ί 'χαμέ. Οσο μπορείτε να τις χα ρ είτε να
σπίτι ντου και παίζει πήδους σαν το κριγιό τις μ ετο δ ό σ ετε στα παιδιά σας και στα παι
ό ν τε ζυγώνει τσοι προβατίνες. Εμπεμπέρι- διά των παιδιών σας.
ζεν ε και χτυπούσανε τα λέρια που ακουγό- Τη χαρά να τη χα ίρεσ τε και να την μα
ταν σα να π ερνούσε ολόκληρο το κοπάδι. κρ ο η μ ερ εύ ετε και την λύπη να βοηθάτε το
Ετσι, εγύ ρ ισ ενε ούλο το χωριό και σ ε καμιά χρόνο να τη γιατρεύει γρήγορα.
ώρα καταλάγιασενε στο σπίτι ντου.
Σ'αυτά τα τελευ τα ία λόγια θυμήθηκα του
Αλλη μια φορά εγώ κι ο Μπογιατζογιώρ- Μαμαλομανώλη ένα τραγούδι, που το 'λεγε
γης που εντυθήκαμε μασκαράδες, έβαλα μόνο κάθε αποκριές σ ε μ ο νο μ έρ ες των α 
εγώ τη χέρα μου στη μανίκα του σακακιού πογόνων του Μαμαλαναγνώστη. Αξίζει το
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κόπο δύο λεπτών να το ακούσ ετε, για να
κα τα λά β ετε, πως εκτιμούσαν τη ζωή οι
πρόγονοι μας προ 200 ετών:
Ξύπνα και μην κοιμάσαι
χρυσό μας καναρίνι,
σηκώσου από την κλίνη
να δ εις πως τραγουδώ.
Σηκώνομαι ο καύμένος
σα π αραπ ονεμένος
και τ'αρμ ατά μου βάζω
πάω να κυνηγώ,
Λαγούς, περδίκια νά ‘βρω
και σ ένα ν'ανταμώσω
κορμί μου αγγελικό.
Μακρυά βλέπω ένα πύργο
που 'λάμπε σαν τον ήλιο,
πουλί κάθεται απάνω,
και γλυκοκελαϊδεί,
Και ο κελα ϊδ ισ μ ό ς του
μου φαίνεται να λέει.
Χ α ίρ εσ τε σεις οι νέοι
που 'χ ετε τον καιρό.
Χαρά χαρών χα ρ είτε
καιρό μη κ α ρ τερ είτε
γιατί ο καιρός διαβαίνει
και πίσω δ ε γυρνά.
Έτσι είναι η νεότη ς
χρυσό μου καναρίνι
μ α ραίνεται και σβήνει
και χώμα θα γενεί.
Γενικώς οι αποκριές έχουν καθιερωθεί
ως η μ έρ ες χαράς και γλεντιού, με εκδηλώ 
σ εις που μοιάζουν πάρα-πολύ και έχουν
σχέση με τη μεταφυσική ζωή του ανθρώ 
που.
Οι αποκριές ταυτίζονται με την εορ τή
των μεγάλω ν Διονυσίων των Αρχαίων Ελλή
νων, κατά την οποία ε λ α τρ ε ύ ε το ο Θ εός
Διόνυσος.
Η γιορτή π εριελάμβανε χορούς, τρα γο ύ
δια, δια σ κεδ ά σ εις που έφ θαναν μέχρι χυδαιότητος.
Με τήν επικράτηση όμως της φιλοσοφη
μένης Χριστιανικής διδασκαλίας, τα Δ ιονυ
σιακά ατόνισ αν και τελικά έμ εινα ν στο
περιθώ ριο με ελάχιστα υπολείμματα.
Τραγουδούνται σ ήμερα στο χορό και στο
τραπέζι, δ ιά φ ο ρ ες μ αντινά δες του έρω τα,
του παράπονου, σατυρικές μα και αρσίζικες
(σόκιν). Παραθέτω ελά χισ τες ερω τικές:

Γίνου στο κάμπο λεμονιά
κι 'γω στα όρη χιόνι
να λυώ νουν να ποτίζονται
οι δ ρ ο σ ερ ο ί σου κλώνοι,
Τα μάθια σου 'ναι πέλαγος
τα φρύδια σου γα ϊτά νι
χαρά στο ναύτη που θα βρει
μέσα σ'αυτά λιμάνι.
Η αγάπη ά ντε πρωταρχινά
σφυρίζει πιπιρίζει
και σα ριζώσει στην καρδιά
σα το καλάμι τρίζει,
Ζωή κι αγάπη δυό μαζί
τι ταιριασ τό ζευγάρι
είν'η αγάπη λούλουδο
και η ζωή κλωνάρι.
Μάθια γλυκά, στόμα μικρό
πρόσωπο ζαχαρένιο
ξανθά μαλλιά στη κεφαλή
κορμί ζωγραφισμένο.
Τα μάθια σου με σφάζουνε
να τα π εριορίσεις
λόγο θα δώ σεις στο Θ εό
σκέψου μη μ'αδικήσεις.
Σταματώ όμως εδώ τις ερω τικές που 'ναι
α τέλ ειω τες, και σας παραθέτω δύο σ ατυρι
κές:
Μια φορά πήγε στο μύλο ένα ς ν'α λέσ ει
το καρπό, μα η σ ειρά του ήτο νε τουλάχιστο
μετά από τρ εις μ έρες.
Τη δ ε ύ τερ η μ έρα η γυναίκα του, λ έει στη
γειτόνισα:
Απο τα 'ψες την ταχυνή
πάει ο άντρα ς μου στο μύλο
να παντρευτώ γειτόνισα
γή χήρα ν'απομείνω;
Την τρίτη μέρα πού 'ρ θ εν ε ο ά ντρ α ς της,
τη βρήκε σ ε ξένη κοιμητέ. Εξέφρασε τα πα
ράπονά του στον καφ ενέ και γυρίζει ένας
και του λ έει
Α νάθεμα σ ε μούσκαρε
τζίγκρη και κακομοίρη
και σα δ ε ήβρες ξάλεσά
ας ήθ ελα γιαγύρεις.
Στο πλούτο και την πλεοναξιά α να φ έρο νται οι επ ό μ ενες δύο:
Ποιος πλούσιος απόθανε
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και 'πήρε-ν τα μαζί του
μόνο δύο πήχες σάβανο
και βάλαν-ν το κορμί-ν του.
Ι α θες να δεις τι γίνονται
τα πλούτη και τα κάλλη
πλάκα μνημάτων σήκωσε
να δ εις ανθρώπου χάλι.
Και στη φτώχεια οι παρακάτω:
Απάνω στο γδυμνοχοχλιό
το σπέρνω το κριθάρι
κι ας κάνει το λογαριασμό
κείνη που θα με πάρει.
Έχω 'γω το σπίτι μου
με γύρω-γύρω χώμα
η γης οι τοίχοι λείπουνε
και η σκεπή ακόμα.
Είναι και οι αρσίζικες μα γω δ ε τσι λέω.
Δ ιαβάσ ετε το τελευ τα ίο τεύχος του πε
ριοδικού ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. Α υτές μόνο ο Φραγκαρίστος τις έλεγε, ο λο φ ά νερ ες και καθα
ρά όπως πρέπει να λέγονται.
Και τελειώ νοντας εύχομαι χωριανοί - που
πάντα μου προκαλείτε ευχαρίστηση βλέποντάς σας - να δια σ κεδ ά σ ετε στο σπίτι μας,
αγιογαληνιώτικα και με κέφι, εμ ένα δ ε να με
σ υχω ρέσ ετε που σας κούρασα.
Σας αγαπώ πάρα πολύ όλους, μικρούς
και μεγάλους. Δ εν κάνω καμιά διάκριση, Η
αγάπη είναι ένα είδο ς μόνο. Την έχ ετε λοι
πόν πλούσια από μένα και κλείνοντας σας
εύχομαι και πάλι καλή διασκέδαση.
Ευχαριστώ
Μανούσος Φ. Παπαδάκης.
****************
ΕΚΔΡΟΜΗ
Στα πλαίσια του προγράμματος του Συλ
λόγου μας στις 12-4-92, πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη συμμετοχή η εκδορμή μας προς
τα Καλάβρυτα με επίσκεψη στα μοναστήρια
του Μ εγάλου Σπηλαίου και της Αγίας Λ αύ
ρας. Δυστυχώς ο καιρός δ εν μας ευνόησ ε
έστω και για μικρό χρονικό διάστημα αφού
η βροχή ήταν μόνιμη συντροφιά μας από το
πρωί που ξεκινήσαμε μέχρι και την επ ιστρο
φή μας. Τα Καλάβρυτα απέχουν 195 χιλ.
από την πρωτεύουσα που μεταφράζονται
σ έ ένα τρίω ρο μέσα στο πούλμαν. Οι
σ τροφ ές είναι α ρ κετές αλλά οι εικόνες του

τοπίου σ ε μαγεύουν. Το μοναστήρι του Μ ε
γάλου Σπηλαίου επιβλητικό, χτισμένο σ ε
βράχο απόκρημνο, εντυπωσιάζει. Διαβαίνο
ντας την πύλη του, μπαίνεις σ ε εποχές πε
ρ α σ μ ένες που ιστορούν τα δεινά του Μο
ναστηριού. Εξ' ίσου επιβλητική η Μονή της
Αγ, Λ αύρας (4 χλμ. από τα Καλάβρυτα), ό 
που φυλάσσεται το λάβαρο της Επανάστα
σης και άλλα ιστορικά κειμήλια. Η ξενάγηση
έγινε από κάποιο, μοναχό και η ιστορική α 
ναδρομή από τη Ρηνούλα Γιασαφάκη. Οι
μαντινάδες που ακολουθούν είναι του Νί
κου Παπαγιαννάκη για την εκδρομή μας.
12-4-92 ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.
Σήμερα στα Καλάβρυτα σ'ένα σ τενό σ ο
κάκι.
Όλοι συναντηθήκαμε με τον Καραϊσκάκη.
Εκεί που κουβεδιάζαμε, να τον Κολοκοτρώνη
Ό λους μας εχα ιρ έτη σ ε προπάντως τον
Αντώνη.
#
Κι αξάφνου νά τες με βροντές, Μαντώ και
Λασκαρίνα,
ξοπίσω τους με αστραπές, έρχετ'η
Μπουμπουλίνα.
#
Στον Ηρωικό τον πλάτανο, μας πήγαν για
να δούμε
εκεί που ορκιστήκανε, και μεις να ορκι
στούμε.
#
Ότι θα τα φυλάξωμε, με τόλμη και αν
δρ εία
αυτά που μας παρέδωσαν, πατρίδα και
θρησκεία.
Νικ. Παπαγιαννάκης.
*********
Στις 14-0-1992 πραγματοποιήθηκε και η
δ εύ τερ η προγραμματισμένη εκδρομή μας
προς ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ - Λεωνίδιο και Μονή
ΕΛΟΝΗΣ. Και αυτή η εκδρομή ήταν φαντα
στική. Ο α έρ α ς της Αθήνας δ εν φτάνει πια
για σω στές ανάσες. Πνιγηρός και βρώμικος
μας τυλίγει. Η μόνη λύση οι εκδρομές που
δυστυχώς πολλοί Αγιογαληνιώτες τις απο
φεύγουν ενώ τους δίνεται η ευκαιρία να
βλέπουν και να θαυμάζουν μακρινά μέρη
της Ελλάδας που δ εν μπορούν να πάνε
αυθημερόν με τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους,
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ΔΙΑΛΕΞΗ
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
(του Δρς, Ηλία Πάοχου ΙΜΒ ΕΛΛΑΣ Α,Ε.)

Στις 17 Μ α ϊο υ ο δρ. Ηλίας Πάσχος, τεχνι
κός σύμβουλος της IBM Ελλάς, Α.Ε., μίλησε
στο Σύλλογό μας με θέμα τις βασικές έ ν 
νο ιες γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπο
λογισ τές και επ ίκεντρο τη χρήση τους για
την ικανοποίηση αναγκών στον επιστημονι
κό, εκπαιδευτικό και εμπορικό τομέα.
Μ εταξύ των εφαρμογώ ν που α να φ έρ θ η 
καν, και που εκφ ράζουν τεχνολογικά και κοι
νωνικά την εποχή μας, είναι η χρήση των
Ηλ. υπολογιστών στην ιατρική και στην εκ
παίδευση. Στην περιοχή των ιατρικών εφ α ρ 
μογών π αραδειγματικά
αναφ έρθηκε ο
"Εγκέφαλος" με την αλυσίδα των διαγνω στι
κών του μονάδω ν ανα τήν επικράτεια και τη
δια σ ύνδεσ ή τους, μέσω γραμμών του ΟΤΕ
με Κεντρικό Ηλεκτ. υπολογιστή για την ά μ ε 
ση αποστολή από την π εριφέρεια, και προ
σπέλαση, από το επ ιτελείο του Κέντρου,
πληροφορικής (π.χ. ακτινογραφίες) που
λαμβάνονται στις π εριφ ερειακές μ ονά δ ες κ.λπ.
Με την πρωτοπορειακή αυτή πρωτοβου
λία ο διαπρεπής συγχωριανός μας ιατρός κ.
Ζαχ, Καμαλάκης, επιτυγχάνει την πληροφο
ρική δια σ ύνδεσ η και άμεση αξιοποίηση (π.χ.
διάγνωση) εν ό ς ολοκληρω μένου διαγνω 

στικού συμπλέγματος - μια πραγματική και
νοτομία στα Ελληνικά Ιατρικά Χρονικά.
Μια άλλη σημαντική περιοχή εφαρμογής
των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που α να 
πτύχθηκε από τον ομιλητή ήταν στην εκπαί
δευση. Εγινε μάλιστα ειδική μνεία στη
χρήση της τεχνολογίας - τεχνικής των πο
λυμέσω ν (M ultim edia) που α π οτελεί την
πρόσφατη εξέλιξη στο ευ ρ ύ φάσμα της επι
στήμης γνωστής σαν "πληροφορική".
Στα πολυμέσα, γίνεται χρήση των δ υ να 
τοτήτω ν ενός υπολογιστή σ ε συνδυασμό
με άλλα μέσα επικοινωνίας με τον άνθρω 
πο, όπως είναι π.χ. ο ήχος και η κινούμενη ή
στατική εικόνα, για την αποδοτική μ ετά δ ο 
ση και εκπαίδευση, όσ ον αφ ορά την εκπαί
δευσ η όλων των σύχρονων θεμάτω ν μόρ
φωσης και επιμόρφωσης,
Με την επίδειξη των ως άνω δ υνατοτή
των μέσω προσωπικού υπολογιστή της ε 
ταιρείας IBM και την ανταλλαγή ερω ταπ ο
κρίσεων ολοκληρώ θηκε η εποικοδομική αυ
τή εκδήλωση του Συλλόγου μας που δ υ
στυχώς, δ εν αξιοποιήθηκε όσο θα έπρεπε,
λόγω μικρής συμμετοχής κόσμου, που έ δ ε ι
ξε, ομολογουμένω ς α ρ κετό ενδιφέρον.
Αξίζει να σημειω θεί ότι εκτός από τον κύ
ριο εισηγητή, π αρευρέθηκαν και πήραν ε 
νερ γό μ έρος σ ε διαλογική συζήτηση, από
την ετα ιρ εία IBM οι κ.κ.: Νικήτας Σφακιανάκης, Αρης Καρτάλος, Δρ. Λάμπρος Κισουράς και Γιάννης Μηναδάκης.

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ (ΟΜΟΡΦΗ ΚΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ)
Ό τα ν σ ε φέρω στο νού μου, ξεχειλίζει η καρδιά μου από λαχτάρα να σ ε τυλίξουν οι κό
ρ ες των ματιών μου και να φοβούμαι ν'ανοιγοκλείσω τα μάτια μου, μή μπάς και χάσω 'κεί
νο π'αγαπώ, 'κείνο που λαχταρώ, 'κείνο που μόνο καθ' αντίς και λίγο που θά 'ρθω να
π ατήσουνε τα πόδια μου το χώμα που 'χεις θρονιασθεί από το 1884 αισθάνομαι.
Μ 'α ρ έσ ει να κατεβαίνω από το δρόμο των Μελάμπων και σα περάσω την Α β δ ελ α ρ έ και
ποκολέψω το Πόρο τ'Αλώνου και πιάσω τη νοτικάδα της Βουβάλας, σ ε αντικρύζω α ν ά μ ε
σα σ τους δύο λοφίσκους σου, να με θαμπώνει η φεγγοβολή σου.
Αναλογίζομαι και γρικώ τους γλυκοσκοπούς της λύρας τ'Αλμπατομανώλη, το μαντολίνο
τ'Αλμπατογιάννη, το σκοπό "τα στιατόρια" του Μ ηναδονικόλα, τη β ροντόλυρα με τα γερ ο κοκούδουνα του Μιχάλη του Μαραγκού και φουσκώνει ο μπέτης μου από περηφάνια για
το τόπο που με γέννη σ ε και που πρωτοπάτησαν τα πόδια μου, τ αγία χώματά σου,
Α τζοπ ατούν τα πόδια μου και γοργοχτυπά η καρδιά μου στη σκέψη μου ότι αν και οι
δ ο υ λ ειές μου με κρατούν σ ε απόσταση δ ε ν αντέχω να μην έρθω να πατήσω τα τίμια χώ
ματα σου, τουλάχισ τον τρ εις και τέσ σ ερ ις φ ορές το χρόνο.
Αποξεχνώ τις πίκρες και παλιές θύμισες που τυχόν πέρασαν από τη ζωή μου, κι αρχίζω
12
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να απολαμβάνω τα όμορφα σου κάλλη,
Τα γεύομαι και χαίρομαι, ν'αναπνέω βαθιά το μυρισμένο α έρ α σου και τη μοσκοβολιά
των φυκιών που σου χαρίζει τακτικά η ολογάλανη και πεντακάθαρη θάλασσα του Λιβυκού
πελάγους.
Ανοίγουν διάπλατα τα μάθια μου και δ ε χορταίνω να θαυμάζω τις π εντακάθρες ακρογι
αλιές σου από το μεσακό Βαρκοτόπι, το πέρα Βαρκοτόπι, τις αμμουδιές της ποταμίδας,
που επ εκτείνονται και πέρα από το Πόρο του Σκίνου φθάνοντας μέχρι το Κακόσκαλο.
Λ έν ε ο ύ λες οι Μ ανάδες στα μικροκοπελιδάκια τους: Όρου, χαρώ σ ε θυγατέρα μου!
Το ίδιο λέω κι εγώ, Όφου, χαρώ σ ε ωραία και φιλόξενή μου ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ!
Μα την πίστη μου, κουζουλένομαι και γίνομαι ούλος ένα τραγούδι αδιάκοπο και με γλυκόσκοπο, που λέω: Θ εέ μου, γιατί δ ε μου 'δω σες τη χάρι του ποιητή και με τη βοήθεια της
λύρα ς να ταιριάζω μαντινάδες για σ ένα Αγία Γαλήνη μου και να γεμίζει η ψυχή μου χαρά
κια αγαλίαση που μ'αξιώνει ο θεός και σε απολαμβάνω με πολύ χαρά, τακτικά.
Ό σο πατώ το χώμα σου, τους δρόμους σου, τη παραλία σου, νοιώθω να πλημμυρίζω, Α 
γία Γαλήνη,
Μια απ έραντη χαρά κι ευδαιμονία νοιώθω να με κρούβγει κι ψάχνω να βρω τόπο να κρυ
φτώ, για να μη με βρεις να μου πεις:
-Γιαντά'ρθες που καταλαβαίνω το νου σου πως συλλογάται πάλι το φευγιό:
-Ναι, απαντώ καλά το λες, Μπορεί να φύγει το κορμί μου, η ψυχή μου όμως και ο νούς
μου θάναι κοντά σου αγαπημένη Αγία Γαλήνη, γιατί τ'αξίζεις, γιατί έχεις ομορφιές που δ εν
φθείρονται, αλλ'απ εναντίας βελτιώ νονται ώ στε να γίνεται ακόμη μ εγα λύτερ η η ομορφιά
σου,
Πιστεύεις ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ στη ψυχή μου και βάνεις όλα σου τα θέλγητρα να την ευχαρι
στήσεις, αλλά στο»κορμί μου, που θ έλει να φύγει τ'απαντάς: Παίζεις το πήδο, καθίζεις στη
ράχη μου και μια το χ α ϊδ εύ εις και το παίρνεις με το σιργούλιο και την άλλη με νήματός και
γελά ς και χ α ίρ εσ ε που με βασανίζεις και γρικώ να λες:
-Κάτσε 'παέ επ άνε ο τόπος που σ'αγάπησε και τον αγαπάς, Λ έγε μ αντινάδες και γράφε
μου λόγια να τ’αγρικώ και να τα γρικούνε κι άλλοι ξένοι και ντόπιοι να χαίρουνται και ν'αναντρανίζουνε να σ ε θω ρούνε και να σου λένε:
Ξεκαλοκαίρεψ ε επ αέ και το χειμώνα ξάσου.
Μ ασέ κατέχεις και σ ε κατέχομε και πάλι ξάσαν.
Από τα λόγια αυτά έν.α μεγάλο ρήγμα γίνεται μέσα μου.
Ξεχειλίζει η αγάπη μου για σένα, χύνεται και πιάνει τσοι δρόμους, πιάνει φίλους και συγ
γενείς, μεγάλους και μικρούς και λένε:
Αυτή μω ρέ δ ε ν είναι αγάπη, είναι λα τρ εία που πλημμύρισε τα σοκάκια και μ ετατρέπ εται
σ ε γλυκοσκοπούς τ'Αλμπατομανώλη, που σ τέν ει μια στιγμή τη λύρα του, ανασηκώνει την
κεφαλή και λέει:
Αχι και νάταν μπορετό
νάμασ τε πάντα ομάδι
σαν ά ντε φαίνουν το πανί
τιμόνι με το φάδι,
Για μιά τάπηλογούμαι:
Εκάτεχα τα κάλλη σου
κι ήρθα να τα ξανοίξω
και δ ε μου δίδει ο νους μου μπλιο
να φύγω να τ'αφήσω.
Κι όλα 'κείνα που γίνανε πλημμύρα τσι λ α τρ ειά ς μου για σ ένα Αγία Γαλήνη και γυρίσανε
σ ε γλυκό μεταμεσ ονύκτιο σκοπό αντίς για να λυτρω θούν εσωσκλαβώθηκα και δ εν υπάρχει
ο ύ τε φίλος ο ύ τε συγγενής ο ύ τε και εχθρός σου αγαπημένη μου Αγία Γαλήνη να μου πλη
ρώσει τα λύτρα της σκλαβιάς και να μείνω ελεύ θ ερ ο ς,
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Ξεσκουργιένω όμως το νού μου και σκύβω, για να λύσω μόνος μου τις αλυσίδες κι αμ έ
σως συνέρχομαι. Αντί να τις λύσω σκύβω περισσότερο και γλυκοφιλώ τις αλυσίδες που με
δ έσ α ν ε για να μείνω πιστός σου φίλος κι ας είμαι και σκλάβος σου όμορφη κι αγαπημένη
Αγία Γαλήνη.
Μ 'αρέσει να θωρώ να βολοσέρνω τις αλυσίδες της σκλαβιάς και αντί να ντρέπομαι γι'α υ τές γεμίζω περηφάνια.
Η αγάπη που αισθάνομαι για σένα είναι μεγάλη αναστενάζω βαθιά και λέω από μέσα
μου. Γιατί να φ ύγετε εσ είς που απουσιάζετε για πάντα από την Αγία Γαλήνη; Να, π άρετε
μ έρος από την αγάπη μου, κι εγώ ν'αλαφρώσω αλλά κι εσ είς όλοι που οι ψυχές σας αιωρούνται εις το αιώνιο 'άπειρο, να γεμίσουν αγάπη κι ευχαρίστηση γι'αυτά που εγκαταλείψατε με την θεϊκή βούληση.
Σκύβω και πάλι, σφίγγω γερά τις αλυσίδες που 'μαι δεμένος, τις αγκαλιάζω, τις γεμίζω
δάκρυα και λέω:
Ευλογημένα τα χέρια που με δ έσ α ν ε μαζί σου Αγία Γαλήνη.
Με λαχτάρα φιλώ τις αλυσίδες μου και λέω, ποτέ σας μη λυθ είτε και να μ είνετε δ ε μ έ 
νες, για σ ένα αγαπημένη Αγία Γαλήνη,
Αν αποθάνω πριν σ ε δω
η γης δ ε με χωνεύει
το σώμα μου θα σηκωθεί
να'ρθεί να σε γυρεύει,
Μάρτης 1992 - ΜΑΝΟΥΣΟΣ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΤΟ ΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
.................................................... .......................

Τουτονά που θα σας σ ε ροζονάρω σακάτω δ εν είναι πολλά παλιό, είναι τση κατο
χής μα ασιλί θα τ'αναλιγαδιάσω, ετσ ά που
μου τ'αναλιγάδιασε ο άζουδος Μιχελιός.
Πριχού να πλακώσουνε οι Γερμανοί εις
τσοι τόπους μας, οι γ'Ιταλοί μας σ ε μουντά
ρ α νε απού την Αλβανία και το κουβέρνο έ 
καμε γενική μάζωξη των αντρώς.
Μας μπάρκαρε στο παμπόρο "ΦΡΙΝΤΩΝ"
και μας ξεμπάρκαρε στου Σκαραμαγκά κι
από κειά ντουγρού με τα κανιά μας για την
Αλβανία.
Τ'ασκέρι των Κρητικών έκαμε πέρα τσοι
σ ολντάτους μακαρουνάδε,ς που τσοι 'φταξε ίσαμε το Τεπελένι τσ'Αρβανιθιάς.
Το γαζέπι όμως του Χίτλερ και για την εχτομπάρι του ορτάκι-ν του Μουσουλίνι κουτεντά ρ ισ ε ντελιασ μ ένος και ξώπαρτος σα
τη-ν όχεντρα και μούνταρε των Γρεκώ α 
πού τη Βουλγαρία.
Το κουβέρνο μας εμπήκε σ ε μεγάλο
ντουσουρμέ, ήντα να διάξει. Δ εν επρόκαμε
όμως να το καλοντουσουντίσει, γιατί ο κου-

..................«

σουντάρης στην Ήπειρο Τσολάκογλου εμούντισε και 'θεκε τα τουφέκια του
ασκεριού του στα κανιά των μακαρονάδω,
μπαντονιάρουντας το πόλεμο,
Εσφίξαμενε, οθ-ν τη Ελλάδα μα ωστόσο
του Χίτλερ τ'ασκέρια επατήσανε την Ελλά
δα, και τσα ούλοι οι Κρητικοί επομείναμε
από νικητές στου γαβαθιού το πάτο, ρούνιδες, ξυπόλητοι και πεινασμένοι χωρίς να
μασε κατέχει άνθρωπος γη να κατέχομε-ν
εμείς κιανένα.
Οι Γερμανοί εμ οντά ρ α νε ξώπαρτοι και
στη Κρήτη,
Ομως οι Κρητικοί σταθήκανε με τσοι χουρχούδες κι απαντούσανε. Μα ήντα θα σου
κάμουνε οι χουρχούδες γή οι κατσούνες
και τα θρυνάκια ομπρός στ' αρματω μένα
στούκας και τα πολυβόλα; Ετσι τελικά την
πήρανε την Κρήτη μα την πληρώσανε πολ
λά ακριβά που τους άγγιζε στο ιμπατίκι.
Κ ουτεντάρανε το λοιπός οι Γερμανοί και
κάμανε τη Κρήτη ούλη ένα κάστρο,
Εντούρντίσανε σ τρ ά τες για τ'αυτοκίνητα
υπόγειες πολεμίστρες, μπλόκα, που δ εν ε14
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π ερνούσε μ ο υδ έ μύγα χωρίς παπιέρ. ΓΓαυ- σμένο τοίχο, κι απάνω μια ντράβα που τη-ν
εσηκώ νανε σαπάνω για να π ερνούνε ζω
τά να τι διηγείται ο Σπυριδομιχάλης.
"Μιά-ν αργαδανή με το Βαρελά, ροζονά- ντανά, αυτοκίνητα και ανθρώποι ούλα, ένα
ροντα ς που να πάνε το χοντρομίγαδόντο- γκερ εμ έ τα λαλιούσανε.
Ξ επ εζεύτομενε από τα χτήματα, π εριμέ
ν ε να τ'α λέσ ου νε, κουτεντά ρ α νε να πάνε
στην Αγία Τριάδα, που κράθιενε ο θ έ ντη ναμε. Ο Κουσαντάρης παίρνει τα παπιέρ τα
ξανοίγει και τα χώνει στη τσέπη-ν του.
Μ εσσαρέ.
Ξεφορτώ νομε το καρπό, ξεστρώ νομε τα
Ταχυνή-ταχυνή και πριχού να καλοπροβάλλει ο ήλιος, εφ ορτώ σ αμενε στα χτημα- χτήματα κι απός αρχινούνε και ξανοίγανε
τερά, δυό μιγομάκια τω δέκα οκαδώ ο ούλα μας τα πράματα με πλεια ζαβράκι και
πασαείς, εκάμαμε με το φόρτωμα σκάλες γαζέπι από τσοι Γερμανούς του Τυμπακιού,
Απής μας επασπατέψανε γύρω-γύρω και
για να π ατούμενε να μην κρέμονται τα κα
στη
μέση ως και τα στιβάνια μασέ βγάλανε,
νιά μας καβαλικέψαμε ενηματήσαμε τα
σιμώνει σ ε μένα ο Κουσαντάρης και σα βιχτήματα και πήραμε σα πέρα,
Δ ε-ν επ ήγαμενε απού το γυρογιάλι που 'ναι κοντά, μόνο σωϋ
® s i.
.....
χ·.
If"
πατήσαμε τη-ν ανηφόρα και
πήγαμενε απού τσ'εφτά πόρους
για να πιάσομε το Κόκκινο Πύργο,
γιατί στο γυρογιάλι είχανε βάλει
νάρκες,
Από 'κειά και πέρα ήταν σόδα
και τα κτήματα σ αλεύγα νε αντιπόδι.
Εφτάξαμενε στο Τυμπάκι και
μας σ τενο ύ ν οι Γερμανοί, ΞανοίΗ φωτογραφία είναι από τη γενική μάζωξη το 1940 που έφυγαν από
ξανε τα χαρτιά μας, αναχουμίσα- την Κρήτη για την Αλβανία, Είναι βγαλμένη οτα χανιά πριν αναχωρή
ν ε τσοι ντορμπ άδες πούχαμε-ν σουν για το μέτωπο της Αλβανίας, Από αριστερά είναι ο Νίκος Κράλτο γέμι τω χτημάτω, ξανοίξαμεν λης (Χασάπης) από τις Μελαμπές, ο Πώργιος Κ.Λινοξυλάκης και
Μανούσος Φ. παπαδάκης, από το χωριό μας και ο τελευταίος Κανακάκαι τα βουργιάλια μας που 'χαμέ κης από το Ρέθυμνο.
ν ε μια ουλιά ψωμί και δυο τρεις
νταγκολιές, αναχουμίσανε και τα μιγομάκια λάνος και με δρυμειά φωνή, που αναχέτζαμε το καρπό, επασπατέψανε και μας κι α- σα από το φόβο μου, ανα σ έρνει τη
ταυτότητα απού την τζέπη-ν του και μου
πός μας σ ε κάνουν ‘ ράους"...
Επορίσαμε όξω από το Τυμπάκι και ο Βα κάνει:
Νάμε σπρέχεν.
ρ ελ ά ς λέει: Μιχελιό, σα με παε τη βγάλαμε
Τονέ ξανοίγω μισογελαστός και τ'απηλοσαξελίμικη, α να δούμε κι από 'πα και πέρα,
-Γυρίζω και του κάνω, καερέτι Βαρελά γι- γούμαι:
Ιπυριδάκης, Δ ε μπροκάνω να το πω καιι
α τ'έχομ ε ακόμη ομπρός μας δρόμο.
Ξεκρεμώ από τα σκαρβέλια το βουργίδι μ'αστράφτει ένα μπάτσο από τη δεξιά μού
μου και βγάνω μια ουλιά μισομουχλιασμένο ρη κι ά λλο-ν ένα από τη ζερβή κι άστραψ εψωμί και λέω του Βαρελλά. Ήντα λες Μα ν ε η μούρη μου, Μιας κοπανιάς εντουσούνώλη, δ εν είν'ώ ρα μπλειό να κάμωμε κα- ντησα μη μπα να 'θ ε λ ε να του πω ομπρός
τ ονομα, ατζοπατώ μόνο-μόνο και του κά
βαλτί; Ο ρό 'ναι Μιχελιό, καλά λές.
Κόβγω του ένα φελί ψωμί, του δίδω και νω, Μιχαήλ,
Δ εν επρόκαμα να το πω και μου δίει μια
μια φουχτέ νταγκολιές κι ώστε να τ' απολαχτέ στο κόκκαλο και να τη μπουντάλα οχαυτούμε φτάξαμε στο Βοργιανό Δέτη.
λανάσκελα
χάμε.
Εκειά μέσα σ τένο υ νε οι Γερμανοί και μαΠάω να σηκωθώ, γυρίζω την κεφαλή μου
σ έ λ έν ε Παπιέρ,.,
ό
θ
ε-ν του Βαρελά και τό ν ε διανιρίζω που
Μπάντα κι άλλη του δρόμου είχανε χτι
15
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μισογέλαγε. Δ ε μαφ ηκε όμως ο Κουσαντάρης να σηκωθώ, μόνο μου θέτει μια λαχτέ
στην κουτάλα, που εντουσούντισα πως θα
τα κακαρώσω.,
Μου πετά τη ταυτότητα στα μούτρα και
στρίφνει και σιμώνει του Βαρελά.
Ό,τι έδια ξε σε μένα έδιαξε και του Βαρ ελλά μόνο πως εγώ όση ώρα με κοπανί
ζανε δ ε -ν έβγανα άχνα, ο Βαρελάς όμως
εφώναζε: Δ εν έχω μω ρέ νάκαρα, ένα τζ ε ϊρέκι μωρέ, γκούτ παπιέρ, ο Κουσαντάρης
όμως ταχαμπετέρι. Του πετά κι αφτουνού
τη ταυτότητα και με δρυμειά φωνή λέει
"ράους".
Σηκώνει τη ντράβα ο Γερμανός σ τρατι
ώτης και βγάνομε ακαλίκωτοι όξω τον καρ
πό τα σαμάρια, τα βουργϊδια, την καλίκωσή
μας και την υστεργιά τα χτήματα,
Εξαναφορτώσαμε το μιγομάκια, αναλέξαμε τα μουραγόσκοινα τω χτημάτω, τα σ έρ 
ναμε ίσαμε τη γάγλα που στρίφνει για την
Αγία Τριάδα κι απός εκαβαλικέψαμε πάλι και
λαλιούσαμε για το μύλο.
Μιας κοπανιάς βγάνω τη ταυτότητα απού
τη τσέπη μου και θωρώ πως ήτανε του Βαρ ελλά και του φωνιάζω: Βαρελά, στο νούρι
μου δ εν έπαθα τοσανά ρεζιλίκι. Κατές γιά
ντα μας εκοπάνισενε ο Γερμανός;
Δ ε γατέχω μωρέ Μιχελιό γιάντα, μόνο
κατέχω πως τση 'πιαμε. Μα λάλιε γερ ά -γερά να πάμε στο Μύλο να τσι λιάσομε να
μας σε παγουδιάνει μόνο-μόνο, Ό ϊ Βαρελά
ανάσ υρ ε τη ταυτότητα απού τη τσέπη και
ξάνοιξετηνε και ξεράθηκενε να γελά.
Λ άλιε δα Μιχελιό κι άλλο ντουσουρμέ να
μη-ν έχομε.
Καμπουλατίζω μια ουλιά Μιχελιό πως
τσηπιαμε, μα βάλε στο τσ ερβέλο σου πως

ειμαστονε ραγιάδες και πρέπει να σκύφτομενε,
Γιάε όμως Μιχελιό να μη πούμε πράμα
στο χωριό να μας σε πάρουνε στο μεζέ να
χάσομε και την εχτομπάρι μας.,
Εφτάξανε σαξελίμικοι στο μύλο. Είχανε
καλό νομπέτι και τ'απομεσήμερο εφορτώσανε τ'άλεσμα και πήρανε την ίδια στράτα
να γιαγύρουνε στο χωριό.
Ό ν τεν έ κοντοσιμώνανε στο Βοργιανό
δέτη, για πάσα ενδεχόμενο, εξεπεζέψανε
τσοι γα ϊδ ά ρου ς και τσοι σ έρ νου νε με το
μουραγόσκοινο.
Δε τω-ν επάντηξενε άλλη κακή ώρα και
φτάξανε τα βραδάκι σαξελίμικοι στο χωριό.
Μ άρτης 1992
Μ ανούσος Φ. Παπαδσκης
Ερμηνεία ιδιωματικών λέξεων
Ααιλί=το ίδιο απαράλλαχτα
Αναλιγαδιάζω=τα λέω ένα προς ένα
Άζουδος=ταλαΐπωρος
Βιλάνος=αγροΐκος
Γαζέπι=τυραννικό πάθος
Γκερεμέ=το ίδιο
Δρυμειά=δυνατη
Εχτομπάρι=υπόληψη
Ζαβράκι=επιμονή
ίμπαντΐκι—καίριο σημείο
Κουτεντάρισε=αποφάσισε
Κουσαντάρης=Επικεφαλής (διοικητής)
Καμπουλατίζω=παραδέχομαι
Μπαντονιάρω=εγκαταλείπω
ΝτουγροΟ^κατ’ευθείαν
Ντουσουρμέ=σκοτούρα
Νάκαρα=δύναμη
Νουρί μου=στη ζωή μου
Νομπέτι=σειρά
Ξώπαρτος=ασυγκράτητος
Ορτάκης=σύντροφος
Σαξελίμικοι=σώοι, γεροί
Τζεϊρέκι (ενα)=ένα λεπτό
Ταχαμπεντέρ=το ίδιο του

ΜΘΡΘΕΙ ΑΙΠΙΘ THK1ΑΓΙΑ ΓΑΑΜΝΗ
Όσο περνάνε τα χρόνια και ο Σύλλογός μας
εξακολουθεί να εκδίδει και να κυκλοφορεί το
περιοδικό "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" προσφέρουν ολοένα
και περισσότεροι παληές φωτογραφίες με δι
άφορες μορφές του χωριοιύ μας που εργάσθηκαν σκληρά για την ανάπτυξη και πρόοδό του
έτσι ώστε από τα παληά τα χρόνια η Αγία Γαλήνη να είναι πασίγνωστη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ)
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ (ΜΑΜΑΛΟΓΙΩΡΓΗΣ)
Γεννήθηκε στις Μελάμπες το 1862 και
πέθανε το 1948 στο Ηράκλειο Κρήτης.
Η πολυποίκιλη δράση ενός αγράμματου
ανθρώπου είναι αξιοθαύμαστη. Στην κοινω
νία έφθασε στο ύψιστο σκαλοπάτι και στον
εμπορικό τομέα υπήρξε σπάνιο φαινόμενο.
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Δ ιε τέ λ ε σ ε βουλευτής επί Κρητικής Π ολιτεί
ας στη Βουλευτική Π ερίοδο 1903 και προ
σωπικός φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Π αντρεύτηκε το 1900 με την Ευαγγελία Αθανασιάδη από το Ρέθυμνο. Με το γάμο
του αυτό απέκτησε
**ί*
οκτώ παιδιά, δακτυλοδεικτούμενα στην
Κοινωνία του Ηρα
g y j g Hal
WiJM f ■*P*1
κλείου.
Πριν τό 1940 ήταν
εκ των πρώτων κε
Κ ,
φαλαιούχων
της
■ Η ···
Κρήτης και δυσ τυ
χώς στα τέλη της
ζωής του πέθανε
φτωχός γιατί οι Γερμανοί καταχτητές του κατάσχεσαν ξυλεία,
σίδερα, κεραμίδια, πολλών εκατομμυρίων,
οι δ ε καταθέσεις του σ ο λ ε ς τις τράπεζες
Ηρακλείου εξανεμίσθηκαν με τον πληθορισμό.
Η φωτογραφία είναι του Νίκου Τσουτσουδάκη.
ΜΑΘΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ)
ΜΑΜΑΑΑΚΗΣ
Α δελφ ός του Μαμαλογιώργη με τη λ εβ έ
ντικη Κρητική φορεσιά που και αυτή είναι
πολύ αξιόλογη από κάθε πλευρά πληρότη
τας και τέχνης του κατασκευαστή της, που
όπως γράφουμε και
σ ε άλλη φωτογρα
φία έχουν πλέον ι
στορική
αξία
και
πρέπει να γνωρί
ζουν οι νεώ τεροι.
Γεννήθηκε
στις
Μέλαμπες το 1870
και πέθανε το 1949.
Παντρεύτηκε
το
1891 τη Ρεψιμία Mix.
Χριστοφοράκη από
τις Μέλαμπες και
από το γάμο τους αυτό απέκτησαν 13 παι
διά, από τα οποία τα εννέα έζησαν και εδημιούργησαν δικές τους οικογένειες.
**********

Η φωτογραφία είναι το 1925 βγαλμένη
στο Λογιστήριο του Εργοστασίου των α-

Α ρισ τερά είναι ο Βαγγέλης Ματθ. Μαμαλάκης γεννήθηκε το 1900 και πέθανε το
1985 δ εύ τερ ο ς ο Μιχάλης Ν. Χριστοφοράκης (Παπαδονικολή) γεννήθηκε το 1898 και
πέθανε το 1982. Λογιστής των αδελφώ ν
Μαμαλάκη. Ο τρίτος είναι άγνωστος αλλά
εργαζόταν κι αυτός στο εργοστάσιο.
************

Η Ακρόπολις στην φωτογραφία μας με ε 
πισκέπτες Αγιογαληνιώτες πραγματοποιόντας το μήνα του μέλιτος. Ας πάρουμε
τους επισκέπτες ένα ν -έν α ν από αριστερά.
Καθιστάς είναι ο Ιωάννης Καψαλάκης, ο ο 
ποίος γεννήθηκε το 1887 και πέθανε το
1933.
Παντρεύτηκε το 1926 την Ευτυχία, κόρη
του Μαθιό και Ραψιμίας Μαμαλάκη. Απά το
γάμο τους αυτά α 
πέκτησαν 4 παιδιά,
την Κατίνα, Ρεψιμία,
Ζαχαρία και Μαρίκα. Η Ευτυχία ζει και
κατοικεί στο Ηρά
κλειο Κρήτης κοντά
στις κόρες Γκαι τα
εγγόνια της.
Δεξιά όρθιος ε ί
ναι ο Κώστας Μαθ.
Μαμαλάκης, γεννή
θηκε το 1898 και
πέθανε το 1980.
Την ίδια μέρα με
τον Καψαλάκη, το 1926, παντρεύτηκε με τη
Μαρία, το γένος Πολιουδάκη, από τους Βώρους όπου και διαμένει. Τη βλέπουμε όρθια
δίπλα στο σύζυγό της. Από το γάμο τους
αυτό απέκτησαν τρία παιδιά, τον Μαθιό την
Ρεψιμία και τον Βαγγέλη.
Η φωτογραφία είναι από το γαμήλιο ταξίδι
τους και επειδή είναι λίγο τσακισμένη πιθα17
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νόν τα πρόσωπα να μην είναι καθαρά, στην
εκτύπωση.
##**##****
Στη φωτογραφία που βλέπουμε είναι ο
Νικόλαος Γεωρ. Βουλγαράκης (Γραμματι
κός) από τις Μ έλαμπες. Γεννήθηκε το 1884
και π έθανε το 1975.
Μαζί είναι η γυναί
κα του Μαρία, κόρη
λ
€ΌΓί?, . %.·''
του Μαθιό Μαμαλάκη,
που γεννήθηκε
το
1893 και π έθανε το
1981.
Πέρα από τη λ ε β ε 
ντιά των προσώπων,
που πρέπει να ήταν
στα πρώτα χρόνια
του γάμου τους, αξί
ζει να σ τα θ είτε λίγο και να δ ε ίτε σε πλήρη
σ ειρά το μ εγα λείο και την αρχοντιά των
παλιών Κρητικών ενδυμασιώ ν, που δυσ τυ
χώς σ ήμ ερα μόνο από τέτο ιες φωτογραφί
ες και ελάχιστα μουσεία μπορούν να
γνω ρίζουν οι νεώ τεροι.
Στο ημ ερ ο λόγιο 1984 του πολιτιστικού
Συλλόγου ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ με σκίτσα (από
το εργαστήρι του
Κυριάκου Πετράκη)
διαφόρων Αγιογαληνιωτών, αντιγρά
ψαμε
αυτά
που
α να φ έρει για τον
Γεώργιο Κοτζανάκη
του Ιωάννου και
της Μαρίας. Λιγό
ψυχος,
αδύνατος
και ασβέλτος, αφού
εγ έρ α σ ε και δ εν εμπ όριενε μπλιό, ο μακαρίτης ο Κουρέας, ο
Καντάνης κ.α. τον φώνιαζαν "Κράου", αλλά
εχώ νο υντανε στσί γω νιές γιατί εβάσ τα νε
μπαστούνα.
Ο Γεώ ργιος Κοτζανάκης (ΚΟΤΖΗΣ) που
τον βλέπουμε στη φωτογραφία γεννήθηκε
στις Μ έλαμπ ες το 1876 και π έθανε το 1971
έζησ ε και π αντρεύτηκε στην Αγία Γαλήνη
την Α νασ τασ ία που ήταν κόρη του Μαθιό
και Ρεψιμίας Μαμαλάκη. Η Αναστασία γ ε ν 
νήθηκε το 1902 και π έθανε το 1943,

Το μωρό που κρατά στην ποδιά της η Κοτζήνα είναι η Γεωργία γυναίκα του αποβιώσαντος Μιχάλη Ιωάν. Μηναδάκη (Μ ηναδογιάννη).
Η φωτογραφία βγαλμένη το 1928 περί
που.
Όλες οι παραπάνω φωτογραφίες προσφέρθηκαν για δη
μοσίευση από τον Μανοΰσο Παπαδάκη,

Α Ν Ο ΙΚ ΤΗ Π ΡΟ ΤΑ ΣΗ ΠΡΟΣ:
Τον Π ρ ό εδ ρ ο και ΔΣ της Κ οινότητας Αγ.
Γαλήνης,
τον Π ρ όεδρ ο και ΔΣ του Συλ. Ξενοδ. Αγ.
Γαλήνης,
το Σύλλογο Αγιογαληνιω τώ ν Αθήνας,
τον Γ.Π.Σ. Αγ. Γαλήνης,
τον Εκπολιτιστικό Σύλ. Αγ. Γαλήνης,
προς ό λου ς τους φορείς,
προς όλους του κατοίκους,
προς ό λου ς τους Αη Γαληνιώ τες σ οποίο
σημείο του κόσμου κι αν βρίσκονται,
προς όλους όσ ους αγαπουν την μ α γ ευ 
τική Αγ, Γαλήνη,
Το χωριό μας, η Αγ. Γαλήνη, ως γνωστόν,
εκτός από τα τουριστικά δ ια θ έτει και ιστο
ρικά ενδ ια φ έρο ντα , τα οποία όμως δυσ τυ
χώς δ ε ν τα έχουμε α να δ είξει ακόμα.
Και συγκεκριμένα, ο μύθος του Δαιδάλου
και του Ικάρου, ο οποίος είναι παγκοσμίως
γνωστός, και ο οποίος εκφράζει, τον πανάρχαιο πόθο του ανθρώπου να πετάξει,
δ εν έχει διαφημισθεί, όσο θα έπρεπε, εδώ.
Και λέω, εδώ στην Αγ. Γαλήνη, γιατί δ εν
ξέρω, πόσοι από σας, έχ ετε διαβάσει σ ε ε 
γκυκλοπαίδειες και Αγγλικά βιβλία, ότι, από
την Αγ. Γαλήνη πέταξε ο Ικαρος για να πάη
στην Αθήνα, αλλά ο ά νεμ ος και ο ήλιος τον
τσάκισαν σ 'ένα νησί που λέγετα ι τώρα,
προς τιμήν του, ΙΚΑΡΙΑ.
Σ'αυτό το νησί, υπάρχει τώρα ένα πανύ
ψηλο άγαλμα, του Ικάρου που πέφτει με
τσακισμένα τα φτερά.
Το έφτιαξαν οι κάτοικοι, δίνοντας από το
υστέρημά τους, για να τιμήσουν τον πρώτο
ΑΕΡΟΠΟΡΟ.
Το 1995 θα διοργανω θεί η πρώτη ΙΚΑΡΙΑΔΑ, θεσμός αντίστοιχος με την ΟΛΥΜΠΙΑ
ΔΑ, όπου θα γίνονται αεραθλήματα.
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Και κάθε 4 χρόνια θα γίνεται μετά η τ ε λ ε 
τή έναρξης, απ' όπου θα μ ετα φ έρ ετα ι η
φλόγα της ΙΚΑΡΙΑΔΑΣ.
Και για να επανέλθω με "εδώ".

Ο συμπαθής Αντώνης Κασυυτάκης, από
τους πρώτους μαγαζάτορες τουριστικών
ειδών, μου έδυυσε μια κάρτα της Αγ. Γαλή
νης του 1956, ίσως είναι από τις πρώτες,
που δείχνει ένα καΐκι με μαθητές, με καπε
τάνιο τον Γ. Μπαργιατάκη του Mix. και στο
βάθος, όπως α ναφ έρει πίσω η κάρτα, Ελλη
νικά και ξένα (βλέπε φωτογραφία):
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ, Απόψις προς σπήλαιον Ικάρου
και Δαιδάλου.
HAGHIA GALINI, Crete. Vue vers la grotte d ‘
Icare et Dedale.
HAGHIA GALINI Crete View to the grotto of
Icarus and Daedalus.
AJIA GALINI Ansicht zur Grotte des Ikaros
und Dadalos.
AGHIA GALINI Creta. Vista verso la grotta di
Icaro e Dedalo.
Βλέπουμε λοιπόν στις πρώτες κάρτες
της Αγ. Γαλήνης να α ναφ έρεται η σπηλιά
και μάλιστα σ ε 5 γλώσσες, ενώ οι σ ημερι
νές την έχουν ξεχάσει.
Υπάρχει μάλιστα βιβλίο στο οποίο είναι
χαρτογραφημένη η σπηλιά από κάποιο
σπηλαιολόγο (Ιδε στο βιβλιοπωλείο ΑΘ,
Τρουλινού).
Ο δ ε χρυσοχόος του χωριού μας "Άγγε
λος" έχει αγγλικά βιβλίο περί της Ελληνικής
μυθολογίας, που αναφ έρει πολύ καυστικές
ιστορίες για τον Μίνωα, την Πασιφάη, το Μι
νώ ταυρο, και γιατί εξορίσ ανε τον Δαίδαλο
και τον Ίκαρο στην Αγ. Γαλήνη, και από ποιο
σημείο του χωριού πέταξαν για Αθήνα, α λ 
λά έπ εσ ε ο Ίκαρος στην Ικαρία.
Και αφού υπάρχουν όλα αυτά, κάνω την

πρόταση, μήπως θα ήταν καλό να τιμήσουμε
κι ΕΜΕΙΣ τον ΙΚΑΡΟ και τον Δαίδαλο, σ τήνο
ντας τους ένα άγαλμα;
Αλλοι θα συμφωνήσουν κι άλλοι θα πού
νε, ωχ αδελφ έ, έχουμε τόσα προβλήματα
να λύσουμε, αγάλματα θα βλέπουμε τώρα;
Πιστεύω όμως ότι αν θυσιάσουμε μερικά
χρήματα, θα φτιάξουμε ένα ωραίο στολίδι
του χωριού μας, η δ ε διαφήμηση που θα γί
νει θάχει μεγάλη απήχηση, γιατί ο μύθος
του Ικάρου είναι παγκόσμια γνωστός.
Και ίσως ένα πιο φιλόδοξο ακόμα όραμα
είναι, αν φτιάξουε το άγαλμα αυτό, να έ λ 
θουμε σε επαφή με την Εθνική Α ερολέσχη
Ελλάδος και τον Διεθνή Οργανισμό α ε ρ α 
θλημάτων που απαριθμεί 75 χώρες, και να
προτείνουμε να ξεκινάει από δω, από την
Αγ. Γαλήνη, κάποιο ελικόπ τερο με αθλητές
και την ΦΛΟΓΑ, και να κάνει την ίδια δια 
δρομή που έκανε και ο ΙΚΑΡΟΣ, πετώντας
στην Ικαρία.
Πιστεύω θάναι πολλοί οι "ρομαντικοί" που
θα θέλουν, σαν τουρίστες, να κάνουν την
διαδρομή που έκανε ο πρώτος αεροπόρος.
Α υτές είναι οι προτάσεις μου και εάν δεν
υπάρχει αντίρηση, η σ υνέχεια στα επ όμε
να.
Ευχαριστώ πολύ
Φάνης Μαυρογιώργης
Κάτοικος Αγ. Γαλήνης
Καταγόμενος εξ Ικαρίας
Αγ. Γαλήνη 25/5/92.

Στη φωτογραφία βλέπουμε τον Δαίδαλο και Ίκαρο
στους αιθέρας πετώντας για το μακρινό τους ταξίδι
από Αγία Γαλήνη προς Αθήνα που ήταν το όνειρό
τους για να ξεφύγουν από τα δ ε
σμό τρς αιχμα-;:ν '
·' '
Jgffc
λωσίας τους απο
Jmr ^
"ή
το Μίνωα.
.
Η φωτογραφία εί- Μ
ναι του ουμπατριώτη μας Ζωγρά
φου Μανώλη Ν
Ϋ ν Λ Α
Παπαγιαννάκη που
φωτογράφησε απο m
ένα όμοιο πίνακα
του μεγάλων δια
στάσεων το 1989 για λογαριασμό των Αηόστρατων
Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας στο Ηράκλειο
Κρήτης Υια ΤΠ Λέσχη τους.
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Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΣΤΟΝ... ΑΕΡΑ!
Κι όμως η χώρα μας ανέλα β ε την Ολυμπιάδα! Όχι, βέβαια, τη γνωστή αθλητική γιορτή αλλά κάτι διαφορετικό, πιο θεαματικό
αν θ έλ ετε. Η διαφορά μεταξύ τους είναι ο ...
αθλητικός χώρος, και αυτό, αφού τα αγωνΐσματα της "Ικαριάδας" (αυτή είναι η ονομασία της) γίνονται στον αέρα!..
Ο λόγος λοιπόν για τον αεραθλητισμό,
που το 1995 θα έχει τη δική του γιορτή στην
Ελλάδα, αφού η Εθνική Α ερολέσ χη Ελλάδας α νέλα β ε τη διοργάνωση της πρώτης "Iκαριάδας" - κάτι αντίστοιχο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες (θα φιλοξενηθούν όλα τα
αγωνίσματα του αεραθλητισμού),
Η Εθνική Α ερολέσ χη Ελλάδας λειτουργεί
ως ομοσπονδία 53 αεραθλητικώ ν σωματείων και είναι, κατά νόμον, η ανώτατη α έρ α θλητική αρχή της χώρας από το 1928, με
αρμ οδ ιότητες μάλιστα που έχουν εγγρηθεί
από την πολιτεία. Ποιος είναι ο σκοπός της:
Απαντά ο π ρόεδρος της Εθνικής Α ερ ο λ έσχης Ελλάδας κ. Μιχάλης Ανθιμος: "Σκοπός
της Εθνικής Α ερολέσ χης είναι η διάδοση
του αεραθλητισ μού στην Ελλάδα, καθώς επίσης και η καλλιέργεια των αθλημάτων του
αέρα. Τον σκοπό αυτόν τον επιτυγχάνει με
δ ρ α ο τη ρ ιό τη τες όπως: οργανώσεις πανελληνίων και διεθνώ ν συνεδρίων, πανελληνίων και διεθνώ ν αεραθλητικώ ν αγώνων,
εκπονήσεις κανονισμών για την εκπαίδευση
των αερα θλητώ ν και τη διεξαγωγή των αγώνων στα διάφορα πρωταθλήματα. Επίσης, εκδόσ εις διαφόρων οδηγιών και
εντύπων και, τέλο ς, εκπροσώπηση της χώρας μας σ ε παγκόσμιους οργανισμούς".
Η Εθνική Α ερολέσ χη Ελλάδας είναι μέλος σ ε δύο παγκόσμιους οργανισμούς: τον
Διεθνή Οργανισμό Αεραθλημάτων, που απαρθιμούν 75 χώ ρες-μέλη και την ΙΑΟΡΑ,
και έχει σκοπό την ανάπτυξη ; ου α ερ ο το υ ρισμού (η χώρα μας έγινε πρόσφατα μέλος). Η απόφαση για την καθιέρωση της
"Ικαριάδας" ενεκρήθη από τον παγκόσμιο
οργανισμό αεραθλημάτω ν τον Οκτώβριο
του 1988, στο σ υνέδριο που έγινε στο Σίδ-

ν εϊ. Η πρώτη σκέψη όμως έγινε οκτώ χρόνια νωρίτερα.
Εξηγεί ο κ. Άνθιμος: "Είχαν γίνει στο παρελθόν προσπάθειες για την ένταξη των αεραθλημάτω ν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
και πράγματι, τρία από αυτά (ανεμοπορία,
αλεξίπτωτο, αεροπ τερισμός) εντάχθηκαν
στα ολυμπιακά αγωνίσματα, Όμως δ εν υπήρξε ποτέ παρουσία, με μοναδική εξαίρεση την τελευτα ία Ολυμπιάδα στη Σεούλ,
όπου είχαμε πτώση με αλεξίπτωτο υπό
μορφή επίδειξης.
Έτσι άρχισε να ωριμάζει η ιδέα μιας δικής
μας Ολυμπιάδας, η οποία θα γινόταν κάθε
τέσ σ ερ α χρόνια και θα φιλοξενούσε στον ίδιο τόπο όλα τα αεραθλήματα",
Γιατί αυτή η Ολυμπιάδα ονομάστηκε "Ικαριάδα"; "Η χώρα μας, διά της Εθνικής Α ερ ο 
λέσχης, προσπάθησε να δώσει στους
αγώνες αυτούς μια ελληνική ονομασία και,
χωρίς καμία διάθεση υπερβολής, ύστερα
από πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθείες, κατόρθω σε να τους βαπτίσει "Ικαριάδα" - κατά το: Ολυμπιάδα - δανειζόμενη
το θέμα του ονόματος από τον μυθικό Ίκαρο. Πιστεύουμε πως κάθε Έλληνας θα νιώσει εθνική υπερηφάνεια όταν ακούγεται
παγκοσμίως η ελληνική αυτή ονομασία, όπως ακριβώς ακούγεται το "Ολυμπιάδα",
Η Εθνική Α ερολέσ χη Ελλάδας προσπάθησ ε στη συνέχεια να είναι μια από τις πρώτες διοργανώ τριες αυτού του νέου θεσμού
και, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη
στο Σ ίδνεϊ το 1988, η Γαλλία θα οργανώσει
την πρώτη "Ικαριάδα" το 1991 και η Ελλάδα
τη δ εύ τερ η το 1995. Όμως, οι εξελίξεις ή
ταν πολύ ευ ν ο ϊκ ές για τη χώρα μας. Οι
Γάλλοι, λόγω καθαρά εσωτερικών προβλημάτων, δ εν κατάφεραν ως τον περασμένο
Οκτώβριο να προχωρήσουν στην προετοιμασία της διοργάνωσης, με απ οτέλεσμα ο
διεθνής οργανισμός να την ματαιώσει και
να αναθέσ ει την πρώτη "Ικαριάδα" στη χώρα μας, το 1995. Η πρώτη "Ικαριάδα, λοιπόν,
θα γίνει στον ελληνικό εν α έρ ιο χώρο.
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Ο κ. Άνθιμος έχει να προσθέσει επίσης
ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αφορά τη
διοργάνωση της "Ικαριάδας": Προσπαθήσα
με να καλλιεργήσουμε και άλλα σενάρια,
με αντικειμενικό σκοπό να δώσουμε στη δι
οργάνωση αυτή π ερισότερο ελληνικό χρώ
μα. Έτσι, μ εθοδεύσ αμ ε την οργάνωση ενός
παγκοσμίου συνεδρίου της διεθνούς ομο
σπονδίας, τον π ερασμένο Ιούνιο και μάλι
στα στην ευαίσθητη περιοχή του Αιγαίου,
στο τρίγωνο Ικαρίας, Σάμου και Πάτμου, κα
τά τη διάρκεια του οποίου προτείναμε τη
μόνιμη καθιέρωση της τελετή ς ενάρξεω ς
των "Ικαριάδων" στο νησί της Ικαρίας, με ά 
ναμμα της φλόγας, που θα μεταφ έρεται
στον εκάσ τοτε τόπο διεξαγωγής των. αγώ
νων. Με τη συμπαράσταση του υπουργείου
Αιγαίου, της Πολεμικής Αεροπορίας και του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έγινε μια
επίδειξη - πρόβα, που κυριολεκτικά κατέπληξε τους ξένους συνέδρους. Η επιτυχία
της οργάνωσης αυτής επιστεγάσθηκε από
την ψήφο που μας έδωσαν στη γενική συ
νέλευσ η τον π ερασμένο Οκτώβριο στη
Βουδαπέστη, όπου έγινε παμψηφεί απ οδε
κτή η ελληνική πρόταση για μόνιμη καθέρωση της τελετή ς ενάρξεω ς των "Ικαριάδων"
στην Ελλάδα".
Η Εθνική Α ερολέσχη Ελλάδας, λοιπόν,
κατάφ ερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των
ξένων και να αποσπάσει για λογαριασμό
της χώρας μας την πιο σημαντική διοργά
νωση που αφορά τον αεραθλητισμό.
Γ. Χούπης.

Παλάτι δεν του φτιάξαμε
στον κόσμο ξακουστό
μεγάλο και ολόλαμπρο
εδώ εις την Κνωσσό;
Αγνό παιδί μου Ίκαρε,
δ εν ξέρεις τους ανθρώπους
έχει πολλούς εγω ιστές
μα και με δίχως τρόπους.
Φοβάται ο Μίνωας λοιπόν,
μην κτίσωμε παλάτι
καλλίτερο απ'τούτο δω
σε άλλης γης τα πλάτη.
Πατέρα πια βαρέθηκα,
βρες τρόπο για να φύγω
εις την Αθήνα την γλυκιά
να ξαποστάσω λίγο.
Κοίτα παιδί μου τα πουλιά
κοίτα πως φτερουγίζουν
και δ εν μπορούν οι βασιλείς
για να τα φυλακίζουν.
Ετσι θα ΦΥΓΟΜΕ και εμείς,
με κέρινα φ τερά
μα μην πετάς π@λύ ψηλά
μήτε και χαμηλά.
Γιατί ο ήλιος ο καυτός
θα λιώσει το κερί
ή θα σε βρέξει η θάλασσα
και να πνιγείς μπορεί
Ω πόσο χαίρομαι πατέρα
που θα πετάμε στον αέρα
κι από τα σύνεφα ψηλά
θα βλέπωμε όλους χαμηλά

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ

Η Ολυμπιάδα στον.,, αέρα! εγράφπσαν στην εφημερίδα
ΒΗΜΑ της 18-11-1990 στην Αθλητική στήλη από τον Δη
μοσιογράφο Γ. ΧοΟπη και το έστειλε ο Φάνης Μαυρογιώργης για να καταχαιρηθεί στις στήλες του περιοδικού,
σα συνέχεια της πρότασης που κάνει ο'όλους τους α
πανταχού Αγιογαλη- νιώτες για το στήσιμο Αγάλματος
του Ίκαρου και του Δαίδαλου.

Ανεβήκαν λοιπόν στην κορυφή
με τα φτερά στους ώμους κολημένα
για την Αθήνα πήγαιναν
κι όλα ήταν μαγεμένα.

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

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΟΥ
ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ
Γιατί πατέρα μου σοφέ,
τεχνίτη εσύ μεγάλε
να μας κρατά ο Μίνωας
στην Κρήτη σαν τα κτήνη
και να μας έχει αιχμάλωτους,
εις την Αγία Γαλήνη;

Εις την αρχή ο άνεμος φύσαγε βολικά
μα γύρισε α ργότερα νοτιανατολικά
Κι ανέβηκε ο Ίκαρος στον ουρανό ψηλά
ο ήλιος λιώνει το κερί φύγανε τα φτερά.
Ω συμφορά γκρεμίστηκε πάνω σ'ένα νησί
τον έθαψε ο Δαίδαλος, με λύπη περισσή.
21

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

την βιάσει στην παραλία της αγίας Γαλήνης,
Περιγράφοντας τις συνθήκες του βια
σμού της η Γερμανίδα είπε ότι γύρω στις 4
Η γη πολύ τον θρήνησε, καυτά δάκρυα
το πρωί κατέληξε στο λιμανάκι της Αγίας
χύνει
Γαλήνης μετά από πολύωρη διασκέδαση
τρέχουν νερ ά τόσο ζεστά, εις την πλευ
με τη μικρότερη αδελφή τής σε ντίσκο της
ρά εκείνη.
περιοχής. Εκεί, και ενώ η αδελφή της είχε
φύγει με κάποιον φίλο, την πλησίασε άγνω
Ο μύθος κρύβει μια λαχτάρα
στο άτομο και μιλώντας της αγγλικά, της
τον πόθο του ανθρώπου να πετάξει
πρότεινε να κάνουν έρω τα απειλώντας την
και τις δυνάμεις της φύσης να υποτάξει.
ότι "αν αρνηθείς θα γίνω επικίνδυνος".
Έτσι η νεαρή Γερμανίδα υπέκυψε χωρίς,
,,.Μα όχι μονάχα πέταξε
σύμφωνα με πληροφορίες, να προβάλλει
μα πήγε στο φεγγάρι
αντίσταση ούτε να φωνάξει και στη σ υνέ
κι ο Αμστρονγκ επερπάτησε
χεια... πήγε και κοιμήθηκε στο ξενοδοχείο
σαν να μην είχε... βάρη.
της. Πολλές ώ ρες α ργότερα και συγκεκρι
μένα στις 12 το μεσημέρι απεφάσισε να
Αγ. Γαλήνη 2/2/92
καταγγείλει το βιασμό.
Χ ρήστος Μαυρογιώργης Δ ' Δημοτικού
Την προανάκριση για το περιστατικό ε 
Ο μικρός Χρήστος είναι γιος του Φάνη και Ελένης Μαυνεργεί το αστυνομικά τμήμα Σπηλιού από
ρογιώργη.
το οποίο δεν ανακοινώνονται λεπ τομέρει
ες, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες όταν οι
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 1 αστυνομικοί της πρότειναν να τους συνο
δεύσ ει προχθές το βράδυ στα μπαρ της
περιοχής μήπως και αναγνωρίσει τον δ ρ ά 
(Επιμ, Κώστα Κ. Λινοξυλάκη).
στη, αυτή αρνήθηκε δικαιολογούμενη ότι ή
ταν κουρασμένη και ψυχολογικά ανέτοιμη.
Πολλά είναι τα νέα στο χώρο της Αγίας
Δ εν απάντησε επίσης στο ερώτημα γιατί
Γαλήνης τα οποία και πληροφορούμεθα
δεν κάλεσε σε βοήθεια αφού η περιο- χή
από τον κρητικό ή τον Αθηναϊκό τύπο, αφού
παρουσιάζει ιδιαίτερη κίνηση εκείνη την ώ
δεν υπάρχει δυστυχώς προθυμία από κά
ρα, ούτε γιατί δ εν κατήγγειλε αμέσως το βι
ποιους χωριανούς μας για την αποστολή
ασμό στα αστυνομικά όργαναν που
των νέω ν αυτών του χωριού μας στο πε
βρίσκονται αυτήν την εποχή μονίμως στην
ριοδικό μας.
Αγία Γαλήνη. Ακόμη δ εν μπόρεσε να πει με
Έτσι στα ΡΕΘΕΜΝΙΟΤΚΑ ΝΕΑ της 7-5-92 σιγουριά αν ο άγνωστος που την κακοποί
που εκδίδονται στο Ρέθυμνο από τον ΓΙάν- ησε είναι Ελληνας ή αλλοδαπός. Οι αστυ
νη Χαλκιαδάκη διαβάσαμε τα εξής:
νομικοί πάντως, που όπως είναι φυσικό είναι
ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ κατήγγειλε περίεργο βιασμό προβληματισμένοι με την στάση της ν ε 
στην περιοχή της ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ.
αρής Γερμανίδας, επρόκειτο χθες το βρά
Βιασμό, που διαπράχθηκε όμως υπό πε δυ να επιχειρήσουν και πάλι να την πείσουν
ρ ίερ γες τουλάχιστον συνθήκες, κατήγγειλε να τους συνοδεύσ ει στα νυχτερινά κέντρα
σε βάρος της 27χρονη Γερμανίδα τουρί- της περιοχής μήπως και αναγνωρίσει τον
στρια που περνά τις διακοπές της στην Α δράστη.
γία Γαλήνη.
ΣΗΜ. Στο προηγούμενο τεύχος αναφ έ
Συγκεκριμένα προχθές στις 12 το μεση ραμε παρόμοιο περιστατικό που συνέβη σε
μέρι η Γερμανίδα υπήκοος m.D. (το πλήρες άλλο χώρο της Κρήτης και όπως διαπιστώ
όνομά της δ εν ανακοινώθηκε από την α  θηκε από την έρευνα, οι ξένες τουρίστριες
στυνομία) κατήγγειλε στο αστυνομικό τμή πριν αναχωρήσουν, για διακοπές ασφαλίζο
μα Σπηλιού ότι άγνωστος σ'αυτήν άνδρας νται για την περίπτωση βιασμού τους έναντι
με χρήση ψυχολογικής βίας κατάφερε να υψηλών αποζημιώσεων, γι'αυτό ενδεχόμεΙκάριο ονομάσθηκε το πέλαγος εκείνο
και Ικαρία το νησί που έθαψε τον κρίνο.
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να να σκηνοθετούν τον βιασμό τους για να
τύχουν της αποζημίωσής τους αυτής. Ας το
έχουν υπ' όψη τους οι νέοι μας που δημι
ουργούν εφ ήμ ερες σχέσεις με τις ξένες
τουρίστριες.
ΠΝΙΓΜΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ένα άλλο περιστατικό που συνέβη στην
Αγία Γαλήνη το Α' ΙΟήμερο Ιουνίου είναι ο
πνιγμός στη θάλασσα του Μανώλη Ιωάν.
Χαριτάκη 76 χρόνων.
ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Με κάθε άνεση δραπ έτευσαν οι βαρυ
ποινίτες Βαγγέλης Ρωχάμης και Παναγιώτης
Μηλιτσόπουλος, από τις φυλακές Αλικαρ
νασσό Ηρακλείου στις 14-5-92.
Από την ημέρα αυτή άρχισε τό ανθρω 
ποκυνηγητό από μεγάλη αστυνομική δύνα
μη με μπλόκα στους δρόμους, τα λιμάνια
και τα Α εροδρόμια σε ολόκληρη την Κρήτη.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων από τα
τηλεοπτικά κανάλια και τον ημερήσιο τύπο
βρέθηκε ξαφνικά η Αγία Γαλήνη, και μάλιστα
ύσ τερα από την ομολογία του ταξιτζή Λευτέρη Α νδρεαδάκη από τα Ανώγεια, ότι
τους παρέλαβε έξω από τις φυλακές και
τους μ ετέφ ερ ε στην περιοχή της Αγίας Γα
λήνης.
Από πληροφορίες μας, κάποιο βράδυ έ 
καναν την εμφάνισή τους σε κάποια ταβ έρ
να στις ποταμίδες για φαγητό. Διέμεναν δε
σε κάποιο σπιτάκι που βρίσκεται στην παρα
λία, μετά τον ποταμό προς Κόκκινο Πύργο.
Γρήγορα επισημάνθηκαν από την Αστυ
νομία, πιθανόν μετά από καταγγελία, και η
επιχείρηση για την σύλληψή τους έγινε τα
ξημερώματα της 18-5-92, από 270 ασ τυνο
μικούς που είχαν συγκεντρωθεί στο χωριό
μας από το προηγούμενο βράδυ. Ειπώθηκε
ότι πήγαν στην Αγία Γαλήνη για να διαφύ
γουν με κάποιο πλεούμενο στην Αφρική.
Δ εν έγινε γνωστό αν αυτό το πλεούμενο
θα ερχόταν από άλλο μέρος να τους παραλάβει ή αν θα έκλεβαν κάποιο από αυτά
που βρίσκονται στο χωριό μας.
Όμως κατά κακή τους τύχη - αν αυτός ή
ταν ο σκοπός τους - όλες αυτές τις μ έρες
της,., ελευ θ ερ ία ς τους είχε θαλασ σοταρα
χή.
Η σύλληψής τους έγινε χωρίς καμμιά α 

ντίσταση και έτσι έληξε η όλη επιχείρηση,
προς όφ ελος του χωριού μας, που προβλή
θηκαν για άλλη μια φορά η πρόσοψη και οι
παραλίες του από τα τηλεοπτικά κανάλια.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο πολιτιστικός Σύλλογος στην Αγία Γαλή
νη κυκλοφόρησε ένα ωραίο Ημερολόγιο για
το 1992 με πάρα πολύ ωραίες φωτογραφί
ες από την καθημερινή ζωή και κίνηση Αγιογαληνιωτών της εποχής 1970-1992.
Οι φωτογραφίες είναι του "LEONARD
ZUBLER και το επιμελήθηκε ο Γεώργιος Κοτζανάκης. Ένα τέτοιο ημερολόγιο αξίζει τον
κόπο να μπει ο ολα τα σπίτια των Αγιογαληνιωτών.
Συγχαίρουμε τους πρωταγωνιστές της ε 
πιμέλειας και έκδοσης αυτού του περίφη
μου Ημερολογίου. Όμως θα εκφράσουμε τη
λύπη μας που ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγί
ας Γαλήνης αδιαφορεί για την ύπαρξη του
δικού μας Συλλόγου στην Αθήνα.
Αποτέλεσμα αυτής τους της αδιαφορίας
ήταν και η άγνοιά μας, τόσο για την έκδοση
του ημερολογίου τους, όσο και άλλων δρ α 
στηριοτήτων και εκδηλώσεων τους, έτσι ώ
σ τε να μην καταχωρείται τίποτα στο Περιο
δικό μας.
Θα πιστέψετε ότι δ εν γνωρίζουμε ποιος
είναι ο πρόεδρός τους και τα υπόλοιπα μ έ
λη του Συμβουλίου; Η τελευτα ία αυτή πα
ράγραφος ισχύει και για άλλα σωματεία και
Συλλόγους του χωριού μας, που κανένας
τους δ εν ενημερώ νει την σύνταξη του πε
ριοδικού.
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ
Στις 20 προς 21
του Μάρτη
1992
ξαφνικά το οδ ό 
στρωμα του Αγι
οβασιλιάτικου
δρόμου έπαθε μ ε
γάλη καθίζηση σε
μήκος πάνω από
600 μέτρα μεταξύ
Η φωτογραφία είναι απο το των χωριών Κρύα
σημείο της κατολίσθησης.
Βρύση και Ακουμίων. Η εικόνα πα
ρουσίαζε βιβλική καταστροφή. Ευτυχώς
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χωρίς θύματα, επειδή εκείνη την ώρα άτυχε
να μην διέρ χεται κανένας με το αυτοκίνητό
του. Τα χωριά Αγία Γαλήνη, Μέλαμπες, Σαχτρύργια, Ο ρνέ, Κρύα Βρύση αποκόπηκαν
χωρίς καμμιά πρόσβαση προς το Σπήλι και
το Ρέθυμνο.
Οι επ αγγελματίες Ξενοδόχοι και κατα
στηματάρχες του χωριού μας επλήγησαν
και βρέθηκαν σ ε απόγνωση, καθώς η τουρι
στική κίνηση τους ζημίωσε ανεπανόρθωτα
ιδίως το τριήμερο του Ευαγγελισμού και ε 
ο ρ τές του Πάσχα. Εκτιμάται ότι τις κατολι
σθήσεις π ροκάλεσε τεράσ τιος όγκος ν ε 
ρού που υπάρχει κάτω από το βουνό.
Για τη θέση που συνέβη η κατολίσθηση
στο βιβλίο ΑΝΑΣΤΟΡΘΗΜΑΤΑ, που κυκλοφό
ρησ ε το 1983, ο συγγραφέας του Μανώλη
Πατεράκης και στη σ ελίδα 49 και 50 με τίτ
λο ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ γράφει τα εξής:
Μη μ π άτε αλάργο. Ξ ανοίξετε στο Κωλέθρι πού ναι μ νιό -ν α σ κελέ απόυ το χωργιό
μ α ς στο μ εσ ο σ τρ ό τι Ακούμια Κρύα Βρύση.
Ολόκληρο ντόπο θω ρείς να βουλά και να
τσουρά το κατήφορο, οθο ντο ποταμό. Χ α
λ ά και τον αμαξωτό.
Α φ ορούμε θά 'χει στα σώθηκα τση γής
ποταμό, για να τα παρασέρνει.
Στο βιβλίο του συνεχίζει ο Πατεράκης να
ανα φ έρει τους τόπους και τα χωριά που έ 
χουν πολλά τρεχούμενα νερ ά στην επιφά
νεια, και κάτω από αυτήν, να πνίξουνε τα
χωριά τ'Αϊβασίλη, που δυσκολεύονται το
καλοκαίρι να νεροπ οτισθούνε τόσο οι ά ν
θρωποι και τα ζώα, όσο και για τα σόχωρά
τους. Ετσά τα είπε από χρόνια στο βιβλίο
του, αλλά κανένα από τους αρμοδίους ή
δ εν τα διάβασανή δ εν τα έλαβαν υπ οψει
τους, έτσι ώστε να λάβουν τα αναγκαία μ έ
τρα για να μην φθάσουν εκεί που έφθασαν
να αποκοπούν ολόκληρα χωριά από τη χώ
ρα για τρ εις περίπου μήνες,
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Το αρχαιολογικό μουσείο Ρεθύμνης σ τε 
γάζεται σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο
κτίριο στην είσ οδο της φορτέτζα, το οποίο
ακόμη και σήμερα παραμένει ημιτελές.
Πολλά από τα αντικείμενα τα έχει φέρει
στο φώς η αρχαιολογική σκαπάνη μετά τον
πόλεμο και πολλά ακόμη παραμένουν σε

αποθήκες από έλλειψη χώρου. Αλλά και αν
ακόμη δ εν έχει καταστεί δυνατή μέχρι σή
μερα η έκθεση όλου αυτού του αρχαιολο
γικού θησαυρού, εν τούτοις το Μουσείο
Ρεθύμνης θεω ρείται από άποψη πλούτου
εκθεμάτων, αλλά και αρχαίο- λογικής αξίας
αυτών, ένα από τα καλύτερα της χώρας.
Μοναδική είναι η νομισματική συλλογή που
διαθέτει, η οποία δ εν βρίσκεται σε κανένα
άλλο μουσείο της Κρήτης. Τα πλέον σημα
ντικά εκθέματα ανάγονται στην Μινωϊκή και
Ρωμαϊκή περίοδο. Στα Μινωϊκά ανήκουν Πελέκεις από τα χωριά Ελένες, Ο ρνέ και Φουρφουρά, θ εές με υψωμένα χέρια που
ήρθαν στο φως από τα χωριά Σαχτούρια και
Παγκαλοχώρι, σφραγιδόλιθοι και αναθήματα
από το Ιερό της κορυφής του Βρύινα. Πολ
λά και πλούσια είναι τα χάλκινα, τα χρυσά
και επίχρυσα κοσμήματα, πήλινη σαρκοφά
γος, οδοντόφρακτη περικεφαλαία, χάλκινα
όπλα και ερ γαλεία και πολλά άλλα, που
προέρχονται από τα χωριά Ατσιπάδες, Μέση-Λούτρα, Σταυρωμένος, Παγκαλοχώρι,
Αργυρούπολη κ.α.
Αξιόλογα χαρακτηρίζονται και τα ευρ ή
ματα από ανέλκυση βυθισμένου πλοίου
στην ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, μεταξύ των οποίων χάλ
κινοι αμφορείς, μπρούτζινος γυμνός πολε
μιστής, χάλκινη προτομή γυναίκας, άγαλμα
του Θ εού Αρη και πτερωτού έρωτα.
Από ένθ ετο αφι
έρωμα "Οι άνγωστοι
/
θησαυροί του Μου
σείου Ρεθύμνης" της
εφημερίδας
Ρεθεμνιώτικα Νέα του
I
Μαρτίου 1992 που
εκδίδονται στο Ρέ
θυμνο από το Γιάννη
■ III
Χαλκιαδάκη
κατα
—
γράψαμε
αυτά
τα ο 
mm
λίγα για τον ανεκτί
μητο θησαυρό που
m
υπάρχει στο Μου
σείο Ρεθύμνης μ ετα 
Πολεμιστής Ρωμαϊκής περί-,
ξύ των οποίων ανα-

4

I

όδου 1ος-4ος π.Χ. αιώνας,
από την Αγ. Γαλήνη.
cpcpGI KOI τα

GUprp

ματα στη θαλάσσια
περιοχή της Αγίας Γαλήνης και η φωτογρα
φία είναι από το ένθ ετο αφιέρωμα.
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Κ Α ΙΜ Θ Υ Ρ Π Θ Ι ζ%ΜΕΜΘ2
(Επιμ. Κώστας Κ. Λινοξυλάκης)

Στο προηγούμενο τεύχος μέσα από τη
στήλη "ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ' αναφέρθηκα χάριν α 
σ τειότητας στην αναζήτηση προέδρου για
τη Λιμενική επιτροπή. Τώρα σας πληροφο
ρώ ότι Π ρόεδρος εξελέγη ο Κώστας Φουντιδάκης, ιδιοκτήτης του Κάμπινγκ της Αγίας
Γαλήνης.
Ο Κώστας, επιτυχημένος επιχειρηματίας,
α νέλα β ε την προεδρία της Λιμενικής Επι
τροπής για δύο χρόνια, με την υπόσχεση
στο χρόνο αυτό να αντιμετωπίσει, και να
λύσει, τα δύσκολα προβλήματα που έχει ο
χώρος της δικαιοδοσίας του και να προ
σφέρει έργο για το καλό του χωριού μας
και για το καλό του τουρισμού. Σαν πρώτο
έργο του με τη βοήθεια του προέδρου Κοι
νότητας Γεωργίου Κοτζανάκη και άλλων χω
ριανών φύτεψαν κατά μήκος του Λιμανιού
εν ν έα (9) φοίνικες μεγάλου μεγέθους, που
θυμίζουν εξωτικό τοπίο και προσδίδουν μια
ωραία εικόνα. Τα δ έντρ α αυτά πρέπει να
προστατευτούν για να μεγαλώσουν κι αυτό
ασφαλώς απ οτελεί υποχρέωση όλων μας.
Και θάθελα να τονίσω ιδιαίτερα αυτή μας
την υποχρέωση για ν'αποφύγουμε να επαναληφθεί αυτό που έγινε με τά δέντρ α που
υπήρχαν π αλαιότερα γύρω από συντριβάνι
(βλέπε φωτογραφία), τα οποία θυσιάστηκαν

ου. Φωτογραφία από την δεντροφύτευση,
βλέπε σε άλλη στήλη.
Πριν προχωρήσω στους επόμενους σ τό
χους του, οφείλω να σας πληροφορήσω όπως ο ίδιος μου εδήλω σε - ότι οι σχέσεις
του με τον Π ρόεδρο της Κοινότητας είναι
άρισ τες και ελπίζει με τη συνεργασία αυτή
να πραγματοποιήσει τα οράματά του,
Ευχόμαστε η αρμονία στις σχέσεις τους
να διατηρηθεί, και να βοηθηθούν και από
άλλους φορείς, Π ροέδρους σωματείων,
Συλλόγων, επαγγελματίες κ.λπ. για το καλό
του τόμου μας,
Κύριος στόχος του Π ροέδρου της Λιμενι
κή επιστροπής είναι να διατηρήσει καθαρό
το λιμάνι και τις παραλίες.
Με προσωπική του ευθύνη θα απομακρύνει τους καλοκαιρινούς μήνες από τον πα
ραλιακό χώρο - Αλικιές - τα φαλάγγια που
γίνονται αιτία συσσώρευσης σκουπιδιών και
το χειμώνα θα τα επ αναφέρει και πάλι στη
θέση τους, για να βγάζουν οι ψ αράδες μας
τα καΐκια τους στη στεριά. Αλλο ένα ό ν ει
ρο του Προέδρου είναι να φτιάξει δίπλα
στο Ζορμπά ένα παραδοσιακό καφέ-ουζερί
που θα είναι το στέκι των ψαράδων.
Αυτά και πολλά άλλα οραματίζεται ο ν έ 
ος Π ρόεδρος της Λιμενικής επιτροπής.
Λ έτε στο χώρο αυτό της αρμοδιότητάς
του (Βιτρίνα του χωριού μας) να φυσίξει και
νούργιος άνεμος;
Εμείς του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο
έργο του και τελειώ νοντας δεν π αραλεί
πουμε να εκφράσουμε το παράπονό μας
για την μή τήρηση της υπόσχεσής του, ως
προς την ενημέρω ση του Περιοδικού μας
για όλο το πρόγραμμά του.
**********
ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
(Επιμέλεια Φόνης Μαυρογιώργης)

όταν είχαν μεγαλώ σει για να μην εμποδί
ζουν την θέα από την αγορά προς τη θά
λασσα, Η φωτογραφία είναι της Τασούλας
Παπαδογιάννη,
Το κόστος όλης αυτής της δαπάνης είναι
μόλις 200.000, προς ενημέρωση εκείνων
που έσπευσαν να κατηγορήσουν την ε ν έ ρ 
γεια αυτή για το μεγάλο της κόστος, που το
ανέβαζαν στην τιμή του ενός εκατομμυρί

Άνοιξη του 1992. Η προέκταση της πλα
τείας έχει τελειώ σει και γίνεται η φύτευση
των φοινικών.
Οι φωτογραφίες μπορεί να έχουν ιστορι
κή αξία, αφού οι επ όμενες γενιές που θα α 
πολαμβάνουν καθισμένοι στα πέτρινα παγ
κάκια, την δροσιά του φοίνικα και την αλμύρα της θάλασσας, θα λ έν ε την καλή τους
κουβέντα, γΐαυτούς που πρωτοστάτησαν
και μόχθησαν στην φύτευση.
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Στις φ ω τογραφ ίες διακρίνονται ο π ρόε
δ ρ ο ς του λιμενικού ταμ είου Κωστής Φουντιδάκης με το καπέλο, ο π ρόεδρος του
Συλλόγου Ξενοδόχω ν Ευαγγ. Σκαρλάτος ο
αντιπ ρόεδρος
—^ τ η ς κοιν, Παύ...
"6>·λος Παπαδοι,...

γιάννης,
ο
Παναγ. Γιασαφάκης ο Γεωρ. Χριστοφάκης
ο
Κύπριος
Μ ου
στάκας κ.α.
Τα δ έ ν τρ α τα έβ γα λε ο Μανώλης Μανασάκης μ ε το ν εκσκαφέα του από τον Αγ.
Παύλο και τα μ ε τέ φ ε ρ ε ο Σπ. Ζαχαριουδάκης μ ε το φ ορτηγό του και ο Κ. Φουντιδάκης,
Οι κομματικές αντιπ αραθέσεις έχουν πά
ει στην άκρη, και έτσι πρέπει, και π ρυτανεύ
ει η αναβάθμιση του χωριού μας ο εξω ραϊσ μ ό ς, και καλοπισμός της ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ.
Μακάρι ο ενθουσ ιασ μός του ν ε ο ε κ λ εγ έντο ς π ροέδ ρου του λιμενικού ταμ είου να
συνεχιστεί.
Τις φ ω τογραφ ίες τράβηξε ο Φάνης Μαυρογιώργης.
***********

πανηγύρια κ.λπ. κ.λπ. Σήμερα; Έ!„.
Τί σήμερα; Ν'αφήσουμε το γάμο και να
πάμε για πουρνάρια; Μπρος στο χρήμα ξ ε 
χνούμε όχι μόνο τις απ ολαύσεις της ζωής
μας την ψυχαγωγία μας, α λλά και τα τοπικά
ήθη και έθιμα του τόπου μας. Η αδαφ ορία η
δική μας αντανακλά και στη ζωή των παιδι
ών μας.
Θα μου πήτε ύ σ τερ α από τέτο ια κούρα
ση, ποιος έχει ό ρ εξη να οργανώ σει τέτοιου
είδους εκδηλώ σεις; Συμφωνώ! Όμως πολ
λοί, ιδια ίτερα η ν εο λ α ία του χωριού μας,
μ ετά το π έρας της εργα σ ία ς τους τις μ ετα 
μεσ ονύκτιες ώ ρες καταλήγουν σ ε κάποια
καφ ετέρια ή Ντισκοτέκ και κάθονται μέχρι
πρωίας.
Η φωτογραφία είναι της Τασούλας Μ, Παπαδογιάννη.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
I
ΜΑΙΟΣ ΤΟΥ 1941______ '
Κοράκια, μαύρα, ατσάλινα,
στον ου ρ α νό π ετούνε,
α δ ειά ζο υ νε τις βόμβες τους,
το θάνατο σκορπούνε.
Μάιος του σ α ρ α ντα ένα ,
πάνω στης Κρήτης τον γαλάζιο ουρανό,
μα οι α ν τά ρ τες μας κανόναν δ ε ν θ'αφήσουν
από του Χ ίτλερ τους φ ασίστες ζωντανό.
Ό λη η Ελλάδα στην σκλαβιά,
μόνο η Κρήτη μ ένει
θ έλει ο "φύρερ" και αυτήν
κι ά λλο δ ε ν π εριμένει.

Ναυτική εβ δομ ά δ α - Κολυμβητικοί αγώ
ν ες στην Αγία Γαλήνη..Χρονολογία 1960!
Τότε που ο κόσμος ακόμη δ ε ν είχε θα

Απ'το Τάτοι έφ ευγαν, πλήθη αεροπ λάνα
για Μ α λέμε τραβούσ ανε, μα άλλαζα ν τα
πλάνα.
Π έφτανε αλεξιπ τοτιστές,
κοντά σ τον Ταυρωνίτη
μα τα καγόνια θέριζαν,
δ ε ν παίζουνε στην Κρήτη/.
Την πρώτη μ έρ α π έσανε
εκατόν εξήντα τρ εις
μα απ'αυτούς σωθήκανε,
αλήθεια μόνο,,, τρεις,

μπωθεί από τον πλούτο, και το χρήμα του
Τουρισμού. Τότε που σ υμμετείχαν όλοι οι
άνθρωποι μικροί - μεγάλοι και βοηθούσαν
για την διοργάνω ση Κολυμβητικών αγώνων,
εορτα σ τικώ ν και χορευτικώ ν εκδηλώ σεω ν

Τούτη τη μ έρ α θα θυμίζει,
αίμα-φρίκη μα και δόξα
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και σου λέω Χρήστο Μικρέ
... απ'τα βάθη πόθω της ψυχής μου
να μην γνωρίσης να μην ζήσης,
μάχες ΠΟΤΕ.

που την πήραμε στην μάχη,
πολεμόντας με τα "τόξα".
Σαν γραφτεί η "Ιστορία",
μ εχρ υ σ ό λο γα γραμμένη
εις την Κρήτη πολλοί τόμοι,
θάναι αφιερωμένοι.

Είναι αλήθεια τραγική
του πολέμου η ωδύνη
ειρηνικά ας ερχόμασ τε
εις την Αγία Γαλήνη".

Από τους τρεις που γλίτωσαν,
εγνώρισα τον ένα
τουρίστας ξαναγύρισε
εις το ενενή ντα ένα

Μου φάνηκε άλλος Ιμπραήμ
βαθειά στην σκέψη μέσα
που μετά την μάχη φίλησε
νεκρό τον Παπαφλέσσα.

"Θαυμάζω εσ άς τους Κρητικούς,
με τόλμη π ολεμάτε
η πίστη για την λευτερ ιά
αλήθεια δεν... τιμάται.

Ήταν αλεξιπτωτιστής κι αυτός
τό τε που ήταν νέος
μα τώρα νοιώθει σεβασμό
για το λαό μας τον γενναίο.

Είσασταν χρόνια σκλαβωμένοι,
στου Τούρκου την ολόμαυρη σκλαβιά
γι'αυτό και πάντα, αν χρειαστεί θ'αντισταθείτε
για την χιλιάκριβη την λευτερ ιά
Βίλι Έλμπερς είν' τ‘όνομα μου___________
μ ο ν α σ τ ή ρ ια της κρητης

Αγ. Γαλήνη, 10/4/1992
Χ ρησ τός Φάνη Μαυρογιώργης
Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γαλήνης,

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΛΗΑΝΗΣ
(Επιμ. Η λέκτρα Μιχελιδακη
από τα Μ οναστήρια της Κρήτης εκδ. Τράπεζας Κρήτης).

Δίπλα στον ποταμό Απόλλωνα, κοντά στο χωριό Βενεράτο, βρίσκεται μια από τις παλιές
κρητικές μονές, η ΠΑΛΗΑΝΗ. Αυτό ακριβώς φανερώ νει και το όνομά της. Σ'αυτό το ερημη
τήριο, η μοναχική ζωή ανθεί από τα χρονιά της πρώτης βυζαντινής περιόδου.
Το καθολικό είναι τρίκλιτο, αφιερω μένο στην Κοίμηση της Θ εοτόκου, στον άγιο Παντελεήμονα και στους τρεις Ιεράρχες.
Η μονή γιορτάζει στις 15 Αυγούστου, οπότε και γίνεται μεγάλο πανηγύρι με πολλούς
προσκυνητές. Στη διάρκεια δ ε του δεκαπεντάγουστου, προσκυνόμενοι μέσα στο γαλήνιο
και κατανυκτικό περιβάλλον της μονής και στο παρελθόν πολλοί από μας είχαμε τέτοια
χρήσιμη εμπειρία της κοινής ζωής μοναχών και κοσμικών.
Η μονή δ εν είναι πλούσια και οι καλόγριες για να ζήσουν εργάζονται φτιάχνοντας όμορ
φα πλεκτά και άλλα χειροτεχνήματα.
Μέσα στο ναό, αλλά και στους τοίχους του μοναστηριού, μπορεί να δει κανείς άπειρα
βυζαντινά οικοδομικά στοιχεία, κυρίως ανάγλυφα κιονόκρανα καλής τέχνηξ, τέσ σ ερ α δε
από αυτά στηρίζουν την Αγία Τράπεζα. Ό λα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν σε αφθονία
μαρτυρούν ότι η Παληανή ήταν αρχαίος τόπος χριστιανικής λατρείας.
Ο Gerola γράφει ότι η Παληανή αναφ έρεται από το 668 μ.Χ. Δ εν υπάρχουν στοιχεία από
την περίοδο της Αραβικής κατοχής της Κρήτης (824-961), ού τε και από τη δ εύ τερ η βυζα
ντινή περίοδο (961-1204). Είναι βέβαιο όμως, ότι εκείνη την εποχή το Μοναστήρι είχε στην
κατοχή του πολλές εκτάσεις και μετόχια και ανήκε στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα.
Μ ετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους Ενετούς (1211) η Μονή μπήκε σ ε περιπέτειες.
Λόγω των μεγάλων περιουσιακών στοιχείων που δ ιέθ ετε και της φήμης της, τράβηξε το
ενδ ια φ έρο ν της Παπικής εκκλησίας, που εκείνα τα χρόνια προσπαθούσε με κάθε μέσον
να επιβάλλει τον καθολικισμό στην Κρήτη. Έτσι η Κρητική Εκκλησία έμ ειν ε ακέφαλη, χωρίς
επισκόπους και διορίστηκαν στις πόλεις πρωτοπαπάδες, όργανα των Ενετών.
Το 1304 ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολης προσπάθησε να διατηρήσει την κυριαρχία
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του στη Μονή. Me απόφαση όμως του πάπα Κλήμη Δ' η μονή περιήλθε στη δικαιοδοσία
του λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης. Το γεγονός αυτό δημιούργησε έρ ιδ ες και αντεκδική
σεις μεταξύ της λατινικής εκκλησίας και της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου,
που θεώ ρησε ευθ α ίρ ετη την απόφαση του πάπα Κλήμη Δ'.
Στα αρχεία της Βενετίας υπάρχουν πλήθος εγγράφων και στοιχείων που αναφέρονται
σ 'α υτές τις διαφορές.
Μια συμφωνία του 1363, επικυρωμένη από τον νομικό Σύμβουλο της Βενετίας Σατρί, α 
να φ έρ ει ότι οι 130 Ο υνίτες παπάδες της Κρήτης, οι εκκλησίες, τα μοναστήρια και τα ν ο 
σοκομεία τους, είναι ανεξάρτητα από τον δούκα της Κρήτης, όχι όμως και από τη δικαιο
δοσία του δόγη της Βενετίας.
Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας η Μονή δ εν φαίνεται να αναπτύσσει σπουδαία δ ρ ά 
ση. Η ιστορία της τα τελευ τα ία χρόνια της ενετικής κυριαρχίας δ εν έχει ερ ευ νη θ εί αρ κε
τά. Πιθανότα οι απ έραντες εκτάσεις που είχε, να μην ήταν πια στην δικαιοδοσία της.
Στη Ν.Α, άκρη της εκκλησίας υπάρχει μια μεγάλη μυρτιά, που στον κορμό της, όπως λ έ 
ν ε οι καλόγριες, βρέθηκε μια εικόνα θαυματουργή της Παναγίας. Ό σ ες φ ορές επιχειρήθηκε να αφ αιρέθεί η εικόνα, αυτή ξαναβρισκόταν στον κορμό, όπου και σήμερα βρίσκεται
κλεισμένη. Από τό τε η Μυρτιά θεωρήθηκε ιερ ό δ έντρ ο και εορ τά ζετα ι στις 24 Σεπτεμβρί
ου, η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα. Ο ιστοριοδίφης Στέργιος Σπανάκης, τονίζει ότι η μυρτιά
παρουσιάζει "εκπληκτική επιβίωση λατρείας ιερού δένδρου της μινωϊκής θρησκείας.

(Έπιμ, Η λέκτρας Μιχελιδάκη)

Σήμερα που ο κόσμος μας και ιδιαίτερα η
περιοχή μας συγκλονίζεται από ποικίλες α 
νακατατάξεις, εθνικιστικά κινήματα, διεκδι
κήσεις και εμφύλιους πολέμους, σήμερα
που η χώρα μας επίσης απειλείται έμμεσα
ή άμεσ α από βορρά και ανατολή, που εχ
θροί καραδοκούν και "φίλοι-σύμμαχοι" παίρ
νουν τις αποστάσεις τους, και στην καλύτε
ρη περίπτωση σαν άλλοι Πιλάτοι νίπτουν τις
χείρ ες τους, που το πιο ζωντανό, πολύτιμο
και ιστορικό κομμάτι του κορμού μας, η Μα
κεδονία, υπονομεύεται με τον πιο αναίσχυ
ντο τρόπο, εμ είς με μεγάλη χαρά αναδη
μοσιεύουμε ένα κείμενο του εκλεκτού και
ακούραστου π ροέδρου της Κρητικής Εστί
ας, κ. Νίκου Αντωνακάκη, με τον τίτλο η “Ι
στορική μας Μνήμη".
Βρίσκουμε το κείμενο άκρως επίκαιρο,
ουσιώ δες και προφητικό θά λεγε κανείς, δ ε 
δομ ένου ότι γράφτηκε δύο χρόνια πριν.
Το κείμενο άρτιο καθ' όλα δ εν έχει α νά 
γκη σχολίων.
Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε
μόνο την ευχή να αφυπνισθούμε σαν λαός,
ν'αφήσομε στην άκρη κομματικές εντάξεις
και σκοπιμότητες, που άλλω στε ποτέ δε

μας ωφέλησαν, και από κοινού ενω μένοι ας
αγωνιστεί καθένας μας από το δικό του μ ε
τερίζι για το καλό και την επιβίωση του πολύποθου τούτου τόπου.
Ευχαριστούμε απ' αυτή την στήλη τον κ,
Αντωνακάκη.
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΜΝΗΜΗ
Του ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ
Π ρ οέδρ ου της "ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ"

Η ιστορική μνήμη ενός λαού είναι η ιδι
αίτερη ικανότητα, να διατηρεί αμείωτη και
αδιάσπαστη στο πέρασμα των καιρών την
συναίσθηση της φυλετικής και εθνικής του
ενότητας και της γενεαλογικής του σ υνέ
χειας. Λαοί, που δ εν άντεξαν το βάρος της
ευθύνης και δ εν διατήρησαν άγρυπνη την
Ιστορική τους μνήμη, εξαφανίστηκαν από το
προσκήνιο της Ιστορίας και το πέρασμά
τους πάνω στη γη, μνημονεύουν κάποια ε 
ρείπια και θρύλοι.
Αντίθετα, οι λαοί που κράτησαν ζωντανή
την παράδοση, που δ εν έχασαν τα προγο
νικά χνάρια, που δ ε λάθεψαν τα ορόσημα
και τους προσανατολισμούς, συνεχίζουν
μέσα στους αιώ νες την ιστορική τους πο
ρεία και τη ζωντανή δημιουργική τους πα
ρουσία στον Παγκόσμιο στίβο.
Ο λαός μας που με την εκρηκτική του
παρουσία, συγκλονίζει το γεωπολιτικό και
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πνευματικό τούτο χώρο, που λέγετα ι Κρήτη,
με εγκαρτέρησ η και πάθος, χιλιετηρίδες
τώρα, κρατά άγρυπνη την ιστορική του μνή
μη και δίνει τη γόνιμη και δημιουργική προ
σφορά του στο προσκήνιο της Ιστορίας,
Σπέρνει κόκκαλα και θερίζει κρίνα, πλάθει
απ'τις σ τάχτες οράματα και ιδέες.
Ό,τι δημιούργησε στο μακραίωνο π έρα
σμά του, έργα μόχθου ή χαράς, έργα τ έ 
χνης ή ανάγκης, ερ γα λεία ή όπλα,
Ναούς και βωμούς, παλάτια και κάστρα,
όλα τούτα, τα προγονικά έργα και βιώματα
συγκροτούν την ιστορική μας κληρονομιά,
Σα μακρυνή γραμμή πυγολαμπίδων, μες
απ' τα σκότη των αιώνων, σ ημαδεύουν την
ατέρμ ονη πορεία της φυλής, χαράζουν το
σ ήμερα και προβληματίζουν το αύριο,
Το πολύμορφο τούτο έργο, απέραντο,
εκπληκτικό και ανεπανάληπτο, είναι η γόνι
μη προσφορά του λαού μας στην παναν
θρώπινη πολιτιστική προσπάθεια που τείνει
να πλάσει από το χώμα, πνεύμα και ιδέες.
Με αυτό του το έργο, σμιλεύει πάνω στο
γρανίτη της αιω νιότητας τη μορφή του.
Εμείς, η παρούσα γενιά που απ οτελούμε
ένα κρίκο στην αένα η εναλλαγή των σκυλατοδρόμω ν, έχουμε το βαρύ χρέος και
την αμέριστη ευθύνη, να διαφυλάξουμε και
να αξιοποιήσουμε την προγονική ιστορική
κληρονομιά,
Σε συνέχεια, να την παραδώ σουμε αμόλυντη και πλουτισμένη με τη δική μας συ
νεισφορά στη γενιά που θάρθει. Έτσι όπως
έπραξαν και οι γονιοί μας. Έτσι θα ξεπ εράσ ουμε την φθορά, θ'αγγίξουμε τις πτυχές
της Αθανασίας,
Τούτο το έργο, αξιόλογο, αναγκαίο και ε 
πιτακτικό, πρέπει να γίνει με χαρά και συγκί
νηση, με συναίσθηση ευθύνης και με αγά
πη, Απ'άκρη σ'άκρη του νησιού μας σ ε κάθε
βουνοπλαγιά, σε κάθε πέτρα, είναι χαραγ
μένα τα βήματα της Ιστορίας μας.
Κατάλοιπα από πανάρχαιες χα μένες πο
λιτείες, παλάτια και τάφοι, κάστρα και βω
μοί, που σημαδεύουν αγώ νες και ολοκαυ
τώματα, Βυζαντινά ξωμονάστηρα κι εξωκκλήσια τοιχογραφίες και εικόνες, αρχοντικά
και κρήνες, υφαντά και ξυλόγλυπτα, έργα
λαϊκής τέχνης πλασμένα με την ψυχή του
ανώνυμου λαού.

Βιβλία, έγγραφα, όπλα, εικόνες, τραγού
δια, σκοποί και χοροί, έθιμα και παραδό
σεις, γνωμικά και θρύλοι.
Ό λα τούτα μαζί, που απ οτελούν ένα αδι
α ίρ ετο οργανικό σύνολο, είναι η πατρογονική κληρονομιά μας. Ιερή παρακαταθήκη
που πρέπει να τη διασώ σουμε, να τη δια
φυλάξουμε, ακέραιη και αμόλυντη, με λα
τρεία και πάθος, να τη διαφυλάξουμε όχι
μόνο σα Μ ουσειακό υλικό, αλλά και σαν κα
θημερινό βίωμα.
Το έργο τούτο είναι αποκλειστικά δικό
μας και η ευθύνη του καθ'ενός από μας, α 
μέριστη. Το έργο είναι τερ ά σ τιο σ ε σύλλη
ψη, εκτέλεσ η και σημασία. Απαιτεί προ
γραμματισμένη, μακρόπνοη, συντονισμένη
προσπάθεια, αγάπη και υπευθυνότητα.
Ευκαιριακές προσπάθειες δ ε ν επαρκούν.
Εμπορικές τυμβορυχίες καταλύουν. Γι'αυτό
επιβάλλεται να συσταθεί ειδικός φορέας,
Παγκρήτιο Ίδρυμα, που με επιστημονική υ
ποδομή και υπευθυνότητα θα μελετήσ ει,
θα προγραμματίσει και θα συντονίσει, κάθε
προσπάθεια για τη διάσωση, διαφύλαξη και
αξιοποίηση της προγονικής ιστορικής μας
κληρονομιάς,
Έργο ζωής που αξίζει την αγάπη και την
προσφορά μας.
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗ ΓΗ;
Με τον τίτλο αυτό πολλές έγκυρες εφη
μ ερ ίδ ες του εξω τερικού αναφ έρονται στην
παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τη διάσωση του
Περιβάλοντος που έγινε στο Ριο της Βραζι
λίας το πρώτο ΙΟήμερο του Ιουνίου. Τα θ έ
ματα σοβαρά και καταλυτικά για τη ζωή μας
και την παραπέρα πορεία μας σ'αυτό τον
πλανήτη: Τα μεγάλα προβλήματα των μ ετα 
βολών του κλίματος της εξαφάνισης των ει
δών, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η πε
ρίφημη τρύπα του όζοντος, τα χρέη του
τρίτου κόσμου, τεχνολογική εξάρτηση και
"απορρόφηση εγκεφάλων", ληστρική εκμ ε
τάλλευσ η των πλουτοπαραγωγικών πηγών.
Και για να πάρουμε μια μικρή ιδέα σ ε τι
μεταφ ράζεται ο μεγάλος κίνδυνος από τις
εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, ό 
πως υποστηρίζουν οι ειδικοί ερ ευ ν η τές , οι
οποίοι θεω ρούν ότι ως το 2.025 η θερμοκ
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ρασία της γήινης σφαίρας θ'αυξηθεί τουλά
χιστον κατά 3 βαθμούς.
Μια αύξηση λοιπόν της θερμοκρασίας
κατά 2 βαθμούς και μια μείωση των βροχών
κατά 10% μειώνει τη δυναμικότητα ενός
ποταμού σε νερ ό κατά 50% (χάνει τα μισά
του νερά).
Στο Σαχέλ το φαινόμενο αυτό (διαφορά
2 βαθμοί) οδήγησε 5 εκατομμύρια ανθρώ
πους στο θάνατο από πείνα δίψα, λόγω ξη
ρασίας. Η συνέχιση της κατάστασης αυτής
θα έχει ως απ οτέλεσμα να σκεπαστούν νη
σιά του Ειρηνικού, να αλλοιωθούν οι υδρο
φόροι ορίζοντες από την είσοδο του θα
λασσινού νερού, να χαθούν εκατομμύρια
εκτάρια καλλιεργήσιμων εκτάσεω ν και να
μεταβληθούν σε ερήμους πολλά μέρη του
κόσμου.
Και εδώ είναι το "κλειδί" της συνάντησης
του Ρίο. Φτωχοί και πλούσιοι δεν πληρώ
νουν με την ίδια "σκληρότητα" τις συνέπει
ες της αλλαγής του κλίματος. Οι πλούσιες
χώρες, χώ ρες της αλόγιστης κατανάλωσης
άρχισαν ήδη τα παζάρια, υπερασπίζοντας
το "βιοτικό τους επίπεδο" σαν τον άφρονα
πλούσιο του Ευαγγελίου, Και για να καταδεί
ξουμε τους συσχετισμούς σ'αυτό το τερ ά 
στιο πρόβλημα που λέγεται μόλυνση περι
βάλλοντος αναφέρουμε:
Οι ΗΠΑ "παράγουν" ανά κάτοικο 5 τόννους, διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο, οι
χώρες της Ε.Ο,Κ 2,4 τόνους, ενώ η Ινδία 0,4
τόννους.
Έτσι στον τομέα των αερίων που κατα
στρέφουν το όζον, οι ΗΠΑ καταναλώνουν
300.000 τόννους τον χρόνο, ενώ η Ινδία π.χ,
με τετραπ λάσιο σχεδόν πληθυσμό, μόνο
6.000 τόννους. Κι όμως η Αμερική είναι αυτή
που σήμερα φ έρνει τα περισσότερα εμπό
δια στη χάραξη ενός προγράμματος που
θα περιορίζει τους ρύπους και θα κάνει λ ε 
λογισμένη χρήση των ενεργειακώ ν πηγών.
Έτσι λοιπόν ο κίνδυνος να αφανιστεί, κυ
ριολεκτικά, ο πλανήτης μας είναι υπαρκτός,
κοντινός, εμ είς όλοι σαν έθνη, σαν πολίτες
κλεισμένοι στο καβούκι μας ασχολούμαστε
με μικροπολιτική με "συμφέροντα" στενά α 
τομικά (και πάντα εις βάρος κάποιων ασθενεσ τέρω ν μας) κλείνοντας τα μάτια και τα
αυτιά σε νηφάλιες φωνές που χρόνια τώρα

μας επισημαίνουν που βαδίζουμε,
Και φυσικά δεν είναι ανεξήγητο πώς και
γιατί η πολιτική διεθνώς και ειδικότερα στον
τόπο μας έχει πέσει σε τέτοια ανυποληψία.
Πολλές κουβέντες μπλά-μπλά και κανένα
σοβαρό πρόβλημα, όπως αυτό του περι
βάλλοντος, άμεσα σ υνδ εδεμ ένο με την ε 
πιβίωσή μας και την ποιότητα ζωής, δεν
τους απασχολεί σοβαρά.
Τελειώνοντας ας ευχηθούμε αυτή η Συν
διάσκεψη του Ρίο να κάνει, για νάμαστε και
ρεαλισ τές, ένα βήμα τουλάχιστον μπρος.
ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 6,93%
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στην χώρα των γερόντω ν όπως κινδυ
νεύει να χαρακτηρισθεί η Ελλάδα, υπάρ
χουν και "παρήγορα" πληθυσμιακά φαινόμε
να.
Συγκεκριμένα στην Κρήτη του '91 παρα
τηρήθηκε πληθυσμιακή αύξηση της τάξης
του 6,93%, με μεγαλύτερη αυτή στο Ηρά
κλειο που ήταν 8,31% και μικρότερη στο
Λασίθι με 1,01%.
ΚΡΗΤΗ 1971 456.642 1981 5002.165, 1991
536.980, +6,93%
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1971 209.670, 1981 243.622,
1991 263.868, +8,31%
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1971 66.226, 1981 70.053, 1991
70.762, +1,01%
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1971 60.946, 1981 62.634,
1991 69.290, +10,62%
ΧΑΝΙΩΝ 1971 119.797, 1981 125.856, 1991
133.060, +5,72%,
Αυτά εγράφησαν στην Κρήτική Εφημερί
δα ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ, που εκδίδεται στην Αθήνα
από τον Μιχάλη Παπαδάκη (Σολομού 34
10682 Αθήνα τηλ. 36.62.109), τον Νοέμβριο
του 1991,
Σε άλλη εφημερίδα, Αθηναϊκή, διαβάσα
με ότι και η Αγία Γαλήνη παρουσιάζει αύξη
ση πληθυσμού. Όμως, από λάθος, δ εν κρα
τήσαμε τα στοιχεία αυτά. Μήπως η Κοινότη
τα μπορεί να μας δώσει τα στοιχεία των απόγραφών 1971, 1981 και 1991;
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και στέλνω την παραγγελιά,
με την εφημερίδα.

^©ilHTIKM KDMMIM

Δ εν ξέρω τι σ ε έκανε,
να μου τηλεφω νήσεις
να μου μαγέψεις την καρδιά,
και να με συγκινήσεις

Ο Ηλίας Καιν. Αινοξυλάκης ασχολείται, ό 
πως και σ ε άλλο τεύχος αναφ έραμε, με το
ΧΑΝΤΜΠΟΛ (χειροσφαίρηση) και ανήκει
στην ομάδα ΔΟΥΚΑ.
Φέτος θριάμβευσαν και αναδείχθηκαν
πρω ταθλητές Ελλάδος στο σχολικό πρωτά
θλημα.
Στην τελική φάση του πανελλήνιου σχο
λικού πρωταθλήματος που έγινε στο Α ρ
γος, από 12-15 Μαρτίου 1992, έλαβαν
μ έρος τα Λύκεια Ιωαννίνων, Κιλκίς, Κατερί
νης, εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ, το Πολυκλαδικό
Νέας Φ ιλαδέλφειας, Αργους, και Λύκεια
από Κύπρο και Κρήτη.
Η ομάδα του ΔΟΥΚΑ (σαν πρωταθλητές)
εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο
σχολικό πρωτάθλημα που έγινε από 12-18
Απριλίου 1992, στην πόλη ΧΑΝΤΕΡΣΛΕΦ της
Δανίας.
Η εμφάνιση των εκπαιδευτηρίων ΔΟΥΚΑ
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ΧΑΝΤΜΠΟΛ
στη Δανία ξεπ έρασ ε τη πιο αισιόδοξη πρό
βλεψη και τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο
το όνομα του Ελληνικού ΧΑΝΤΜΠΟΛ. Η ο 
μάδα του ΔΟΥΚΑ κατέλαβε την 4η θέση και
αυτό απ οτελεί επιτυχία πρώτου μεγέθους,
αφού η Ελληνική ομάδα αντιμετώπισε ομά
δ ες που οι χώ ρες τους κατέχουν τα πρω
τεία στον παγκόσμιο χώρο.
Ο τύπος και η τηλεόρασ η της Δανίας α 
φιέρω σε εγκωμιαστικά σχόλια για την εμφά
νισή τους, και μετά το πέρας των αγώνων
έγινε ειδική εκδήλωση από τους διοργανω 
τές προς τιμήν τους.
Ο Ηλίας Κ. Αινοξυλάκης και όλη η ομάδα,
μετά τη διάκρισή τους αυτή, εισάγονται στο
Πανεπιστήμιο άνευ εξετάσεω ν.
#******«#

Μπορεί να σ 'έβαλε ο Χριστός,
κι 12 Αποστόλοι
αλλά μπορεί κι ο σατανάς,
κι χίλιοι δύο διάβολοι.
Μπορεί να είσ 'ελεύθ ερ η,
μπορεί και παντρεμένη,
να βρίσκεσαι σ ε διάσταση,
ή αραβωνιασμένη.
Μπορεί να τηλεφώ νησες
για να μου σπάσεις πλάκα,
γιατί με βλέπεις αγαθό,
και με νομίζεις βλάκα.
Μπορεί να τόχεις φυσικό,
τους ά ντρ ες να πειράζεις,
να σ α ϊτεύ εις τις καρδιές,
και να τις ξελογιάζεις.
Μπορεί μπορεί χίλια μπορεί,
που ποιος μπορεί να ξέρει,
αλλά εμ ένα κούκλα μου,
δ εν μ' ενδιαφέρει.
όποια κι αν είσαι δ ε ρωτώ,
ένα σου λέω μόνο
εκείνο που αισθάνομαι,
καί σου το φανερώνω.
Άφησε τα πειράγματα,
γύ ρ ευ ε τη δουλειά σου
Λήψε από μ ένα νε μη δεις,
πρησμένη τη κοιλιά σου.
Νικ. Παπαγιαννάκης,
***********
Τον όρκο που μου έδω σες
θυμήσου ένα βράδυ
που μου πες πως θα μ'αγαπάς
ακόμα και στον Αδη.

ΕΡΩΣ ΑΝΙΚΑΤΕ ΜΑΧΑΝ
Άγνωστη τηλεφώνησε,
έρω τα μού χει τάξει,
Ίσως το λ έει σοβαρά,
ίσως να με περιάξει.

Σκέψου και στην καρδούλα μου
μη κάνεις αδικία
γιατί στον Άδη θα κριθείς
και θά 'χεις άμαρτία.

Ίσως κάποιος την έβαλε
και μούστησε παγίδα,

Φεγγάρι μου ολοσ έληνο
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αγάπης ταχυδρόμος
πές του πως θα τον αγαπώ
ώσπου να στέκει ο κόσμος
Μη μ'αρνηθείς για θα χαθώ
λυπήσου τη ζωή μου
και συλλογίσου τι τραβά
για σένα το κορμί μου,
Εάν εσύ δ εν ήσουνα
εγώ δ ε θ'αγαπούσα
έρω τα δ ε θα γνώριζα
κι ευτυχής θα ζούσα.

τρεύτηκε τον Γεράσιμο Βικάτο, στον Ιερό
Ναό Ευαγγελιστρίας-Πειραιώς.
Ευχόμεθα σ τους Ν εόνυμφ ους νο ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
- Η Αμαλία Εμμ. Παπαδογιάννη πήρε το πτυ
χίο της Αρχαιολογίας-Ιστορίας της Φιλοσο
φικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τη βλέπουμε στη φωτογραφία κατά την
ημέρα της ορκομοσίας.

Στα δίκτυα Παπαγιαννάκη
επιάστηκα σαν ψάρι
και σπαρταρώ στα χέρια σου
και πρόσεξε μη με χάσεις
Παπαγιαννάκη σπάσε το δεσμό
που σε κρατεί μακριά μου
κι έλα να ζήσουμε μαζί
γλυκειά παρηγοριά μου.
Φλώρα

- Η Παγώνα Εμμ. Βασιλονικολιδάκη (το γ έ 
νος Ελλης Χαριλ, Λινοξυλάκη) πήρε το πτυ
χίο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη
μίου Αθηνών. Τη βλέπουμε στη φωτογραφία
κατά την ημέρα της ορκομοσίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
(Επιμ. Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Φρόσω συζ. Χαράλαμπου Σπυρ, Παπαδογιάνη γέννησ ε κοριτσάκι στις 5-3-1992,
- Η Γεωργία συζ. Ιωάννου Ν. Παπαγιαννάκη
γέννησ ε κοριτσάκι, τον Μάρτιο 1992.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
- Ο Θ ρασύβουλος και η Ιωάννα Μπάγιου
βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν
Αλέξανδρο,
- Στο Λος Α ντζελες των Ηνωμένων Πολιτει
ών Αμερικής, στις 19-1-1992 ο Μηχανολό
γος Μηχανικός Πώλ Ά ντερσ εν και η
σύζυγος του Μαίρη (το γένος Στρατή Αποστολάκη βάφτισαν την κόρη τους και της έ 
δωσαν το όνομα Ελένη-Μπριγκίτα. Ανάδοχοι το ζεύγος Τζώρτζ και Κούλα Σβάρτς.

ΓΑΜΟΙ
- Ο Γιάννης Μύρου Γιαννακάκης στις
30-4-1992 παντρεύτηκε την Τίτσα Χριστοπούλου στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου
Παλαιού Ψυχικού.
- Η Χρυσούλα Κουτσαυτάκη του Νικολάου
(Πρωτοπρεσβυτέρου) στις 27-6-1992 παν

Ο Γιάννης Ρηγόπουλος (το γένος Δόξας
Εμ. Νοδαράκη) πήρε το πτυχίο του Καθηγη
τή Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθη
νών τον Φεβρουάριο 1992,
Θ ερμά συγχαρητήριο σ ο λ ο υ ς και
καλή σταδιοδρομία.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
- Ο Γεώργιος Δασκαλάκης μετατέθηκε από
την Αγροτική τράπεζα της Αθήνας εις την
Αγροτική Τράπεζα Ηρακλείου Κρήτης.
- Η Μανωλία Γεωργ. Παπαδογιάννη μ ετα τέ
θηκε από την υπηρεσία Ο.Γ.Α. Ηρακλείου
Κρήτης εις τα Κεντρικά Γραφεία του Ο.Γ.Α.
Αθήνας.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Κλεονίκη Mix. Τρουλλινού (τελειόφοιτη
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των Τ.Ε.Ι Σχολή Νοσηλευτικής) διορίστηκε
των Μ ά ϊο 1992 στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης
στο Παθολογικό τμήμα.
Καλή σταδιοδρομία.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
- ΜΑΡΙΑ Γ. ΝΟΔΑΡΑΚΗ, Στις 8-3-1992 πέθανε και τάφηκε στις Μέλαμπες, η Μαρία
Γεωρ. Νοδαράκη (Ν οδάρενα) σε ηλικία 82
χρόνων. Η Μαρία Γεωρ. Νοδαράκη (Νοδά
ρενα) ήταν χωριανή μας, κόρη του Γιάννη
Δουκάκη (Ντουκογιάννη) αδελφή του Ηλία
Δουκάκη, Αδυσώπητη η μοίρα πάνω στα
σαράντα της π έθανε ο γιός της Κώστας Γ.
Νοδαράκης,
- ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ Πικρή η φετεινή ά 
νοιξη για τα χωριά μας που μέσα στην Πα
σχαλιάτικη ατμόσφαιρα και στη λουλουδιασμένη φύση θρήνησαν τον τόσο πρόωρο
θάνατο του ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡ. ΝΟΔΑΡΑΚΗ από
τις Μ έλαμπες γιού της χωριανής μας Μαρί
ας Νοδαράκη.
Ο Κώστας έφυγε για το μεγάλο ταξίδι το
β' ΙΟήμερο του Απριλίου σ ε ηλικία 53 χρό
νων. Ο θάνατός του σ τέρ ησ ε απ ολους μια
α σ τείρευτη πηγή ζωντάνιας, ένα πρόσωπο
με χαραγμένο πάντα το χαμόγελο, έναν
άνθρωπο έτοιμο πάντα να μοιραστεί κάθε
πικρή ή χαρούμενη ώρα.
Η κηδεία του έγινε στις Μέλαμπες σ ε α τ
μόσφαιρα βαρυτάτου πένθους και βαθύτα
της θλίψης. Σαν ύστατο χαιρετισμό μας του
απευθύνουμε τα εξής:
Αμε στην ώρα την καλή
ν'αγιάσει η ψυχή σου
και αναπαύσου ήσυχα
μαζί με τους γονείς σου
Κοιμήσου Κώστα ήσυχα
μέσα στο μαύρο χώμα
και ξ έρ ε το οι φίλοι σου
θα σ ε θυμούνται πάντα,
Στην οικογένειά του και συγγενείς εκ
φράζουμε τα θερμά μας συ?\λυπητήρια.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Στις εκλογές του Ιουνίου 1992, εκλέχτηκε
το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο, το ο 
ποίο στη συνεδρίαση της 30/6/92 συγκρο
τήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νικηφοράκης Γιώργος
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ:
Φωτάκης Γιάννης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ:

Τσακίρης Απόστολος
Τρουλλινός Γιώργος
Παπαδογιάννης Μανωλ.
Βασιλάκης Γιάννης
Βελουδάκης Στέλιος
Λινοξυλάκης Κώστας
Μηναθάκης Γιάννης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:Μηναθάκης Χρήστος
Μαρκάκης Ηλίας
Παπαδογιαννάκης Αντω
- Στις 29 του Μάρτη 1992 γίνανε αρχαιρεσ ί
ες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Πα
νελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων
"ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ" Στις εκλογές έλαβε
μέρος η συμπατριώτισά μας Ευαγγελία
Κουβίδιου και στη σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου εξελέγη Αντιπρόεδρος, με
π ρόεδρο τον Σταύρο Ζερβουδάκη (δικηγόρο-δημοσιογράφο), Ευχόμεθα κάθε επιτυ
χία στους σκοπούς του Σωματείου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ
(Επιμ. Κατερίνας Ταουπάκη, Γραμματ. Κοινότητας)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Στις 11/2/92 η κ. Μαρία σύζυγος του Γιάν
νη Μπαγιαρτάκη του Χαραλάμπους γέννη
σ ε το πρώτο τους παιδί, αγόρι.
- Στις 22/2/92 η κ. Αργυρώ σύζυγος του Ε
παμεινώνδα Ιερωνυμάκη του Νικολάου γ έν 
νησε το πρώτο τους παιδί, αγόρι.
- Στις 27/2/92 η κ. Φλώρα σύζυγος τουΑθανασίου Τρουλινού του Μιχάλη γέννησ ε το
τρίτο τους παιδί, αγόρι,
- Στις 14/3/92 η κ. Γεωργία σύζυγος του
Κων/νου Μπαντινάκη του Εμμανουήλ γέννη
σε το δ εύ τερ ό τους παιδί, αγόρι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
- Στις 20/6/92 βάπτισαν μαζί τα δυό τους αγοράκια ο Νικόλαος και ο Ιωάννης Μπαγιαρτάκης του Χαραλάμπους και τους έδωσαν
το όνομα Χαράλαμος, Η Βάπτιση έγινε στον
Ι.Ν. Τεσσάρων Μαρτύρων της Αγ. Γαλήνης,
και το τραπέζι και το γλέντι στην ταβέρνα
της Χαρίκλειας στην Λαγκούφα.

ΓΑΜΟΙ
- Στις 27/4/92 η Ιωάννα Ζουρούδη (το γ έ 
νος της Ελισάβετ Μπαντινάκη) παντρεύτηκε
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στις Μ οίρες με θρησκευτικό γάμο τον Αιγυ
πτιακής καταγωγής Ιωσήφ Γκερεκτλή.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
- Στις 4/3/92 πέθανε και τάφηκε στην Αγ.
Γαλήνη ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ του Θ εμι
στοκλή, σ ε ηλικία 79 χρόνων.
- Στις 15/5/92 πέθανε και τάφηκε στην Αγ.
γαλήνη η Αικατερίνη Mix. Μπαγιαρτάκη σε
ηλικία 92 χρόνων.
- Στις 3/5/92 πέθανε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης και τάφηκε στην Αγ. Γαλήνη ο Φώτιος
Παπαδάκης σ ε ηλικία 88 χρόνων.
►.
ή

ΜΙΚΡΑ......... & .

^

Κ

ΜΕΓΑΛΑ'

♦ Λ ειτουργεί φέτος αποτελεσματικά ο Βι
ολογικός Καθαρισμός των λυμάτων του χω
ριού ύσ τερα από την αποπεράτωση του
φρεατίου στο λιμάνι, το οποίο κρίθηκε απα
ραίτητο από τους αρμόδιους μηχανικούς
της Τ.Υ.Δ.Κ. Ρεθύμνης για την εύρυθμη λ ει
τουργία του Βιολογικού Καθαρισμού.
♦
Αποπερατώθηκε το έργο "ανάπλαση
παραλίας" (τοποθέτηση προστατευτικών
συρματοπλεγμάτω ν για τους λουσμένους
στο Μεσακό). Η υπέρβαση στον προϋπολο
γισμό του έργου έφ τασ ε τα 6.000.000 δρχ.
(αρχικός προϋπολογισμός 15.000.000 δρχ.).
♦ Το Κοινοτικό Γραφείο της Αγ. Γαλήνης
μεταφ έρθηκε στο ισόγειο του κτιρίου (εκεί
που ήταν το νηπιαγωγείο), γιατί παραχωρήθηκε, χωρίς ενοίκιο για δυο χρόνια, στην Α 
στυνομία ο πρώτος όροφος που κατελάμβανε η Κοινότητα, με την προϋπόθεση να
αυξηθεί η δύναμη της αστυνομίας στο χω
ριό μας για να γίνεται καλύτερη ασ τυνό
μευση που τόσο είναι απαραίτητη, ιδιαίτε
ρα τους καλοκαιρινούς μήνες.
♦ Από τις 22/6/92 λειτουργεί το λιμάνι της
Αγ. Γαλήνης σαν χώρος ελεγχόμενης
στάθμευσης (πάρκινγκ), με πρωτοβουλία
του Λιμενικού Ταμείου Αγίας Γαλήνης,
Από νωρίς το πρωί, ως αργά το βράδυ μπο
ρεί όποιος επιθυμεί, να παρκάρει το αυτοκί
νητό του στην πλατεία του λιμανιού, αρκεί
να πληρώσει 150 δρχ., ανεξάρτητα από το

χρόνο που αυτό θα παραμείνει εκεί.
♦ Για τον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομά
δας προγραμματίζονται εκδηλώ σεις με
μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα από
την Άρτα και την Κρήτη, Οι εκδηλώσεις
προγραμματίζονται, με πρωτοβουλία των
αρχών του χωριού, για τις 2 και 3 Ιουλίου
1992.
♦ Η μεταφορά του σκουπιδότοπου, που ή
ταν ακατάλληλος λόγω του οικολογικού
προβλήματος που θα δημιουργούσε στα υ
πόγεια νερά και της σ τενότητας χώρου,
βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ύ στε
ρα από ανακοίνωση της Κοινότητας παρου
σιάστηκαν επτά προσφορές για έκταση κα
τάλληλη για καινούργιο σκουπιδότοπο. Το
Κ.Σ., με απόφασή του, απευθύνθηκε στη Νο
μαρχία Ρεθύμνης και ζήτησε να έρθ ει η α ρ 
μόδια Επιτροπή Καταλληλότητας για να ε 
ξετάσει ό λες τις προσφορές και να αποφα
σίσει πια είναι η πιο κατάλληλη για το σκοπό
και μετά να προχωρήσει στην αγορά της.
♦ Ξεκίνησε με επίβλεψη της Νομαρχίας το
έργο "Επέκταση της αποχέτευσης" στην
παραλία της Αγ. Γαλήνης. Το έργο κρίθηκε
απαραίτητο για την προστασία της θάλασ
σας από την μόλυνση που θα δημιουργείτο
με τη διοχέτευση των λυμάτων σ' αυτή από
τα καταστήματα που βρίσκονται εκεί και συ
νεχώς αυξάνονται.
♦ Όπως πληροφορούμαστε, Η Εθνική Τρά
πεζα Ελλάδος, σύντομα θα ανοίξει υποκα
τάστημα στην Αγ. Γαλήνη, για την εξυπηρέ
τηση του χωριού μας.

3 Μαρτίου 1992
Προς
τον Σύλλογον "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"
Αγαπητέ μου κ. Π ρόεδρε,
Με χαρά έλαβα το τεύχος 23 του Ιανου
άριου 1992, του περιοδικού "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"
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που εκδίδει ο Σύλλογός σας κάμποσο χρό
νια.
Είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, ω
ραία και κατατοπιστική για τους απανταχού
Αγιογαληνιώτες, γιατί τους δίδεται η ευκαι
ρία, να μαθαίνουν τα νέα του χωριού τους,
όσο μακριά και αν βρίσκονται από αυτό,
Στο τελευτα ίο αυτό τεύχος υπάρχει ά 
φθονο φωτογραφικό υλικό, με παλιές φωτο
γραφίες Αγιογαληνιωτών, και με τα απαραί
τητα στοιχεία για τους εικονιζόμενους, πολ
λοί από τους οποίους δεν βρίσκονται πια
στη ζωή.
Τα κοινωνικά νέα του χωριού (γόμοι, γ εν 
νήσεις, βαπτίσεις, θάνατοι κ.λπ) είναι πολύ
ενδιαφ έροντα για κάθε Αγιογαληνιώτη, ο 
πουδήποτε και αν κατοικεί.
Οι διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου
σας, όπως περιγράφονται και στολίζονται
από τις ανάλογες φωτογραφίες, είναι πολύ
κατατοπιστικές για όλους και δίδουν το κα
λό παράδειγμα και στους τόσους άλλους
Κρητικούς Συλλόγους, που βρίσκονται στην
περιοχή της Αττικής.
Τέλος, οι παλιές, ωραίες ιστορίες του
χωριού, τα ανέκδοτα και τα άλλα λαογραφικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο
τεύχος αυτό, προκαλούν την ευχάριστη δι
άθεση του αναγνώστη, αλλά και φέρνουν
στη μνήμη του τον απλό τρόπο ζωής των
χωρικών, σε π ερασμένες εποχές, και μάλι
στα των πρώτων κατοίκων, των ιδρυτών,
του ωραίου αυτού χωριού που ακούει στο
γλυκύ και εύηχο όνομα "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ'.
Γενικά, το καθένα τεύχος του Περιοδικού
σας, που κυκλοφορεί, έστω και δύο φορές
το χρόνο προσφέρει πολλά, όχι μόνο
στους Αγιογαληνιώτες, αλλά και στην Κρή
τη γενικότερα.
Γνωρίζω βέβαια, από προσωπική μου πεί
ρα πόσος κόπος, και πόση προσπάθεια
χρειάζεται, για να συγκεντρώνεται κάθε φο
ρά, και να κατατάσσεται όλη αυτή η ύλη,
αλλά και πόσο υπολογίσημη δαπάνη απαι
τείται, για τη έκδοση του περιοδικού αυτού,
μάλιστα, σε τόσο εκλεκτό χαρτί, και με τό 
σο πολλές φωτογραφίες, που το στολίζουν,
Η προσωπική μου πείρα στο θέμα των
εκδόσεων, προέρχεται από το ότι από το
1977 έως το 1984, δηλαδή οκτώ ολόκληρα

χρόνια, εξέδιδα στην Αθήνα, το Κρητικό Πε
ριοδικό "ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Ο ΠΥΡΦΟΡΟΣ", σαν
συνέχεια του παλιού "ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΥΡΦΟΡΟΥ" που είχεν ιδρύσει και εξέδ ιδ ε στο Ρέθυμνον επί δέκα επτά (17) ολόκληρα χρό
νια, από το 1925 ως το 1941, ο αείμνηστος
πατέρας μου, Γεώργιος Φ. Δαφέρμος.
Μάλιστα, για την συμπλήρωση συνολικά
είκοσι πέντε (25) χρόνων έκδοσης του Πε
ριοδικού "ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΠΥΡΦΟΡΟΣ", η Ακα
δημία Αθηνών, το βράβευσε στην πανηγυ
ρική της Συνεδρίαση της 28ης Δεκεμβρίου
1984 διότι: .. "Επί μακρά έτη, επιμελεία πολ
λή εκδιδόμενον, ποικίλαις συγγραφαίς, την
γνώσιν της καθόλου ιστορίας και του βίου
της νήσου Κρήτης, μεγάλως προάγει..."
Αισθάνομαι την ανάγκην να συγχαρώ και
εσάς, αγαπητέ μου κ. Π ρόεδρε και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλ
λόγου σας, για την όλη δράση του, αλλά
και για την έκδοση του περιοδικού "ΑΓΙΑ ΓΑ
ΛΗΝΗ" που αποτελεί καμάρι και στολίδι του
Συλλόγου, του χωριού σας, αλλά και για
όλη την Κρήτη.
Με πολλές ευχές για συνεχή πρόοδο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΙ Γ. ΔΑΦΕΡΜΟΣ
Ιυνταξ. Εκπαιδευτικός
Ξενοφώντος 15
16343 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

******

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
Γειά σας,
ονομάζομαι Κατσάρας Ευάγγελος και δι
αμένω στην Καλλιθέα στην Αθήνα. Γνωρί
ζομαι με την οικογένεια της Κυρίας Μαρίας
Εμ. Μηναδάκη και τα παιδιά της, τα οποία ε ί
ναι ανεκτίμητα. Ό σο για την Κυρία Μαρία,
είναι μια καλωσυνάτη και δυναμική γυναίκα
που μόνο στην Αγ. Γαλήνη Κρήτης γεννιού
νται τέτοιοι άνθρωποι. Χάρη σε αυτούς
τους ανθρώπους που είναι και οι καλύτεροι
φίλοι μου, μου εδόθη η ευκαιρία να γνωρί
σω και εγώ αυτό το πανέμορφο και γραφικώτατο χωριουδάκι σας, την Αγία Γαλήνη.
Και είμαι πολύ χαρούμενος που με προτί
μησαν και βάφτισα το δεσέγγονο της Κυρί
ας Μαρίας το καλοκαίρι στα Χανιά
4-8-1991.
Έμαθα για τις δραστηριότητες του συλ
λόγου σας και την έκδοση του περιοδικού
σας, και αμέσως ζήτησα να γραφτώ συν35
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δρομητής. Γι'αυτό σας παρακαλώ δ εχτείτε
και από μένα ένα μικρό ποσόν για το μεγά
λο έργο που έχ ετε αναλάβει ως σύλλογος.
Μετά τιμής
Κατσάρας Ευάγγελος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
μ α ς ευχαρισ τέι θ ερ μ ό τα τα τους κ.κ. Λ ευ τέρη Δ αφ έρμο και Ευάγγελο Κατσάρα για τα
καλά τους λόγια, για την συμμετοχή τους
στις εκδηλώ σεις του Συλλόγου μ α ς και για
το ενδ ια φ έρ ο ν τους σ την έκδοση του π ερι
οδικού ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ
Με χαρά μας φροντίζουμε και στο μέτρο
του δυνατού (δηλ. άσα έρχονται εις γνώση
μας) να καταχωρούμε στο περιοδικό μας,
για την ενημέρω ση των αναγνωστών μας,
ό λες τις δρ ασ τη ριότητες επιτυχίες και προ
όδους συμπολιτών. Γι'αυτό παρακαλούμε,
για άλλη μια φορά, για κάθε επιτυχία και
πρόοδο γνωστών, φίλων και συγγενών σας
να μας ενη μ ερ ώ νετε για να τις καταχωρού
με στο Περιοδικό ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ.
Σήμερα βρισκόμεθα στην ευχάριστη θ έ
ση να σας πληροφορήσουμε για ένα και
νούργιο τα λέντο στην ζωγραφική και
Αγιογραφία τον Μανώλη Νικ. Παπαγιαννάκη.
Α λλά ας αφήσουμε να τα πούνε όπως τα
είδα ν και τον περιέγραψαν οι Κρητικές εφη
μ ερ ίδ ες που εκδίδονται στην Αθήνα: ΚΡΗΤΙ
ΚΑ ΝΕΑ: Ο εκδότης Μιχάλης Παπαδάκης
Σολομού 34 Αθήνα στο φύλλο Ιανουάριου
1992 γράφει για τον Μανώλη τα εξής:

του κατετάγη στην Αεροπορία για τη θητεία
του, όπου έλαβ ε επαίνους για τη συμμετο
χή του στις καλλιτεχνικές εκδηλώ σεις της
Αεροπορίας. Για πρώτη φορά έλαβ ε μέρος
σ ε ομαδική έκθεση το Μάρτιο 1988 με άριστη επιτυχία, στην γκαλερί EL GRECO. Επί
σης, κατόπιν προσκλήσεως του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας, ο Μανώλης έκανε
άλλη μια έκθεση ζωγραφικής με Αεροπορι
κά έργα για τις εορτασ τικές εκδηλώσεις
του προστάτη της Αεροπορίας Μιχαήλ Α ρ 
χαγγέλου στις 8-11-1988 και για 15 μ έρες
στα γραφεία της Αεροπορίας, γωνία πανε
πιστημίου και Αμερικής.
Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα 13
Μ αϊου 1989 έως 27 Μαίου 1989, έκανε την
πρώτη ατομική του έκθεση στις αίθουσες
του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α., Αγίου
Κωνσταντίνου 60, που σημείω σε μεγάλη ε 
πιτυχία,
Το 1992 έκανε τη δ εύ τερ η ατομική του
έκθεση Αγιογραφίας στο Κέντρο Λαϊκής
Τέχνης και Παράδοσης, Αγγ. Χατζημιχάλη 6,
στην Πλάκα, που σημείωσε επίσης μεγάλη
επιτυχία.
Τη ζωγραφική του Μανώλη Παπαγιαννάκη
χαρακτηρίζει η καθαρότητα των Μορφών
με σύγχρονα νατουραλιστικά στοιχεία, το
γερό στήσιμο της σύνθεσης μέσα στο χώ
ρο και η εξαΰλωση των Μορφών στην Αγιο
γραφία.
Η διεύθυνση της οικίας του είναι Σωσιγένους 13, Αγιος Α ρτέμιος, τηλ. 76.61.489,

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ: Ο εκδότης Γιώργος
Βαρβέρης Μ αυροκορδάτου 11 Αθήνα στο
φύλλο Φεβρουάριου 1992 γράφει για τον
Μανώλη τα εξής:

Ο Μανώλης Παπαγιαννάκης γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1961 από Κρητικούς γονείς.
Από μαθητής του δημοτικού σχολείου ε ί
χε το τα λέντο να ζωγραφίζει και ξεχώριζε
από τα άλλα παιδιά,
Το 1980 πέτυχε στις εισαγωγικές εξ ετά 
σεις στην Ανωτ. Σχολή Καλών τεχνών Ε.Μ.Π.,
παρακολούθησε τα εργαστήρια με επιτυ
χία, χωρίς να χάσει κανένα χρόνο και είχε,
στη ζωγραφική, καθηγητή του τον κ, Μώραλη και στην αγιογραφία τον κ. Ξυνόπουλο.
Μ ετά την αποπεράτωση των σπουδών

ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Μπαίνοντας στο γραφείο του αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας θα δεις
ένα μεγάλο πίνακα, με θέμα "Δαίδαλος και
ίκαρος". Είναι έργο του ζωγράφου Μανώλη
Παπαγιαννάκη, που κατοικεί στην Αθήνα,
αλλά κατάγεται από το όμορφο χωριό της
Αγίας Γαλήνης. Ο Μανώλης Παπαγιαννάκης
έχει ειδικευθεί στην αγιογραφία και το πε
ρασμένο μήνα παρουσίασε την δεύ τερ η α 
τομική του έκθεση στο Κέντρο Λαϊκής Τέ
χνης και Παράδοσης του Δήμου Αθηναίων.
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Η έκθεση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και
οι πολλοί επισκέπτες εντυπωσιάσθηκαν
από το εξαιρετικό ταλέντο του κρητικούκαλλιτέχνη. Λ έει ο Μανώλης: "Δεν μπορώ
να θυμάμαι ακριβώς πόσες εικόνες έχω
φτιάξει. Πάντως θα πρέπει να ξεπερνούν τις
200, Ασχολήθηκα με την αγιογραφία λόγω
I
πίστεως
ρώ να πω, ότι και
στις μ έρ ες μας
η αγιογραφία έ«ϋΓ
χει μεγάλη απή
χηση. Κι ο σύγ
χρονος άνθρω 
πος αρέσ κεται
νάχει μια εικόνα
στο σπίτι του", Κι
ο Μανώλης Παπαγιαννάκης,
που διακρίνεται
στη φωτογραφία
ανάμεσ α στα έργα του, προσθέτει: Τα θ έ
ματα της σύγχρονης αγιογραφίας είναι από
την παλαιό εποχή. Αυτό όμως, δ εν σημαίνει
και στατικότητα ή α δ ιέ- ξοδο για την τέχνη
της αγιογραφίας. Ο κάθε αγιογράφος, χωρίς
ν'αλλάξει τη μορφή μπορεί να βάλει μέσα
στην εικόνα τα δικά του στοιχεία".
Εμείς τι άλλο να προσθέσουμε. Μόνο να
του ευχηθούμε πάντα επιτυχίες.
f

------------------------------------------------------------------

—

>

Κρητικοί φύλαξαν 50 χρόνια
το ρολόι
ενός Νεοζηλανδού!
-

_________________________________________________

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
ΤΟΥ ΦΥΛΑΞΑΝ το ρ ολόι του επί 50 χρ ό
νια...
Απο τη μάχη της Κρήτης μέχρι σήμερα...
Η απίστευτη σχεδόν, ιστορία του β ετε
ράνου Νεοζηλανδού Κεν Λιτλ, προκάλεσε
ιδιαίτερη συγκίνηση στην κοινή γνώμη της
χώρας του και έδ ειξε - για άλλη μια φορά τη μοναδικότητα του χαρακτήρα των Ελλή
νων.
Ο κ. Λιτλ 72 χρόνων σήμερα, πήγε πρό

σφατα μαζί με εκα το ντά δ ες άλλους β ετε
ράνους να "προσκυνήσει" την Κρήτη με την
ευκαιρία των εορταστικώ ν εκδηλώσεων
που έγιναν εκεί για τη συμπλήρωση 50
χρόνων από την επ έτειο της ιστορικής μάχης.
Κατά την πρόσφατη παραμονή του στην
Κρήτη
και μπο
ο Λιτλ επισκέφθηκε και ένα χωριό της
μεγαλονήσου, όπου οι ντόπιοι του είχαν
σώσει τη ζωή.
Ο Ν εοζηλανδός στρατιώ της το 1941 είχε
τραυματιστεί στην μάχη της Κρήτης.
Οι ντόπιοι τον βρήκαν και τον έκρυψαν με
κίνδυνο της ζωής τους, για αρκετό καιρό και
στη συνέχεια τον φυγάδευσαν. Ο κ. Λιτλ εγκατέλειψ ε την Κρήτη με υποβρύχιο.
Πριν φύγει όμως οι ντόπιοι του σ υνέσ τη
σαν να απαλλαγεί από ο,τιδήποτε μπορεί
να δείχνει ότι είναι ξένος και μάλιστα σύμ
μαχος. Για να ξεγελάσ ουν δ ε τους Γερμα
νούς τον έντυσαν και... Κρητικό.
Μεταξύ των προσωπικών αντικειμένω ν
που άφησε ο κ. Λιτλ στην Κρήτη ήταν και το
ρολόι του.
"Το φυλάγαμε σαν φυλαχτό, του είπαν.
Είμασταν σίγουροι πως όσα χρονιά και αν
περνούσαν θα ερχόσουν ξανά εδώ".
Ο κ. Λιτλ είπε ότι η πράξη αυτή τον συγκίνησε και επαναβεβαίωσε την πεποίθησή
του ότι όντως "οι Ελληνες... οι Κρήτες είναι
ένας μοναδικός λαός.
"Δεν βρίσκω λόγια, τόνισε, ο ύ τε για να
τους περιγράφω, ο ύ τε να τους ευχαριστή
σω. Για τον αλτρουισμό τους, για την φιλο
ξενία τους, για την ζεστασιά τους και για
τον αυθορμητισμό τους.
Έχουν ένα τρόπο να εκπλήσσουν και να
σου προσφέρουν πρωτόγνωρες συγκινή
σεις. Να σε κάνουν να νιώσεις τι σημαίνει
άνθρωπος".
Το διαβάσαμε στην ημερ ήσ ια Αθηναϊκή
εφ ημερίδα ΝΕΑ της 22-6-1991 και το μ ε τ α 
φ έρ ο υ με σ τους αναγνώ σ τες του π εριοδι
κού μας. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε.
**********
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ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ...
♦ Η Σταματίνα Τρουλλινού
Εις μνήμη του συζύγου της Στρατή, προσέ
φ ερ ε το ποσό των δέκα χιλιάδων δρχ.
(10.000) για την ενίσχυση του Συλλόγου
μας.
♦ Ο Μιχάλης Θεμ. Βελουδάκης
Εις μνήμη των γονέω ν του, Θεμιστοκλή και
Αφροδίτης και των αδελφώ ν του Χρήστου
και Στρατή, π ροσέφ ερε το ποσό των δρχ.
Δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) για την εν ί
σχυση του Συλλόγου μας.
♦ Η Νίκη Κασωτάκη
Εις μνήμη του συζύγου της ΜΙΧΑΗλ προσέ
φ ερ ε το ποσό των είκοσι (20) χιλιάδων για
την ενίσχυση του Συλλόγου μας.
♦ Η Χριστίνα Μυρ, Γιαννακάκη

Αντί στεφάνου εις μνήμη Φώτη Παπαδάκη
π ροσέφερε το ποσό των πέντε (5.000) χιλι
άδων για την ενίσχυση του Συλλόγου.
♦ Η Μαρία Γεωρ. Καρατζή
Αντί στεφάνου εις μνήμη Φώτη Παπαγάκη
π ροσέφερε το ποσό των πέντε (5,000) χιλι
άδων για την ενίσχυση του Συλλόγου.
♦ Η Χριστίνα Μυρ. Γιαννακάκη
Εις μνήμη του Στρατή Τρουλλινού προσέ
φ ερε το ποσό των πέντε χιλιάδων δρχ.
(5.000) για την ενίσχυση του Συλλόγου μας,
_ _ _ _ _
Ευχαρίστως διορθώνουμε, και ζητούμε
συγνώμη γι'αυτό, ότι η από 12-1-92 προ
σφορά στο Σύλλογό μας της κας Ευαγγε
λίας Κουβίδου εκ. δρχ. δέκα χιλ. (10.000),
έγινε εις μνήμη της μητέρας της Όλγας.
♦ Το πρατήριο Ορυκτελαίων του κ. Βασιλεί-

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 27/9/1990 μέχρι 10/6/1992
ΕΣΟΔΑ:
- υπόλοιπο ταμείου που παραλάβαμε
- από εθελοντικές προσφορές
- από εκδηλώ σεις αποκριάτικων χορών και λαχειοφόρους αγορές
- από τόκους
- από εκδηλώ σεις κακαβιάς
ΣΥΝΟΛΟ :
ΕΞΟΔΑ:
- για εκτύπωση εξώφυλλων περιοδικού
- για έκδοση 21,22 και 23 τευχών περιοδικού
- για ταχυδρομικά
- για γραφική ύλη (φάκελλα κ,α.)
- για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και συνδρομή εφημερδία
- για ασφάλιστρα πυράς κτιρίου και εξοπλισμοί
- για κοινόχρηστα πολυκατοικίας
- για δ ω ρ εές σε άτομα ιδρύματα συλλόγους
- για αγορές πάγιου εξοπλισμού Συλλόγου
- για αλλαγή ηλεκτροφωτισμού Συλλόγου
- για κατασκευή βεράντας
- για αγορά αναλώσιμων υλικών για κακαβιές κ,α.
- για λοιπές ανάγκες λειτουργίας Συλλόγου
(δαπάνες αρτοκλασιών, ποτών κ,λπ. αναλωσίμων που απαιτούνται)
ΣΥΝΟΛΟ
Υπόλοιπο Ταμείου εις νέου
ΣΥΝΟΛΟ
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δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.

318.707
1,024,070
509.500
93,892
145.500
2.091.669

δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.

75.600
311.170
182.580
67.690
71.854
24.907
40.582
185.000
81.290
31.500
114.839
139.581

δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.

155,995
1.483.1 18
608.551
2.091.669
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Από 1/2/1992 μέχρι 30/6/1992
Μανωλία Εμμ, Παπαδογιάννη - Κουτσοθανάση, Κορυδαλλός δρχ. 5000
Παναγιώτης Κρητικός Κορυδαλλός δρχ. 3.000
Αντώνης Καρατζής Κορυδαλλός δρχ. 3.000
Σπύρος Μπιλίνης Κορυδαλλός δρχ. 3.000
Δέσποινα Κούνουπα (το γένος Μαρίας Καρατζή) Κορυδαλλός δρχ. 5.000
Νίκος Σπιθάκης Αθήνα δρχ. 5,000
Βαγγέλης Ν. Σπιθάκης Λέχαιο-Κορινθίας δρχ. 2.000
Ερυυφίλη Μπαριατάκη Ηράκλοιο-Κρήτης δρχ. 7.000
Αριστείδης Βουλγαράκης Αγία Γαλήνη δρχ. 3,000
Τασούλα Mix. παπαδογιάννη Αθήνα δρχ. 5.000
Γεώργιος Ιω. Παπαδογιάννης Αθήνα δρχ. 5,000
Ηλέκτρα Εμμ. Μαρκομανώλη (το γένος Εμμ. ΜΗναδάκη) δρχ. 5.000
Ευάγγελος Κατσάρας Αθήνα δρχ, 5,000
Γιάννης Γεωρ. Παπαδογιάννης Αγία Γαλήνη δρχ. 1,000
Κώστας Φουντεδάκης Αγ. Γαλήνη δρχ. 5.000
Ιωάννης Νικ. Νοδαράκης Αγ. Γαλήνη δρχ. 2.000
Ευαγγελία Βουράκη (το γένος Γεωρ. Λινοξυλάκης) Αθήνα δρχ. 3.000
Μαρία Καρατζή (το γένος Γιαννακάκη) Αθήνα δρχ, 5.000
Κώστας Κοσμ. Λινοξυλάκης Αθήνα δρχ. 5.000
Ηλίας Γαλεράκης Αθήνα δρχ. 20.000
Κλεονίκη Mix, Τρουλινού Αγία Γαλήνη δρχ. 2.000
Ιωάννης Σταματάκης του Ματθ. Αθήνα δρχ. 2.000
Επιμενίδης Κων. Φωτάκης Αθήνα δρχ. 5.000
Δόξα Κων. Φωτάκης Αθήνα δρχ. 5.000
Σοφία Στυλ. Σπανουδάκη Αθήνα δρχ. 5.000
Γιάννης Νικ. Παπαγιαννάκης Αθήνα δρχ. 3.000
Δέσποινα Νικ. Παπαγιαννάκη Αθήνα δρχ. 5.000
Μαρία Mix. Κουλούρη Αθήνα δρχ. 5.000
Ελευθερία Τσαουρδά (το γένος Mix. Μαρκάκη) Αθήνα δρχ. 3.000
Αναστασία Mix, Μαρκάκη Αθήνα δρχ. 5.000
Μαρία Μιχαλούδη (το γένος Εμμ. Μαρκάκη) Αθήνα δρχ. 2.000
Μίμα Γεωργίου Νικηφοράκη Αθήνα δρχ. 5.000
Γεώργιος Στεφ, Νικηφοράκης Αθήνα δρχ. 5,000
Ιωάννης Γεωρ. Μηναδάκης Αθήνα δρχ. 5.000

ΤΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ
ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ 29 2-1991
-

ου Σπανουδάκη στην Ηλιούπολη τηλ.
9914203 π ροσέφερε 24 λίτρα Ο ρυκτέλαιο
αυτοκινήτου SUPER 20/50.
♦ Ο κ. Ιωάννης Μορφοβασίλης Αντιπρόσω
πος Ειδών Γυμναστικής (Αρριανού 3, Περι
στέρι) π ροσέφερε 4 μπάλλες, 1 Φόρμα
Αδυνατίσματος, 1 Ζώνη Αδυνατίσματος,
♦ Ο κ. Ιωάννης Μήλας Βιοτεχνία οργάνων

Γυμναστικής π ροσέφερε 1 training πλήρες
σετ γυμναστικής.
♦ Η Ρεθυμνιακή ναυτιλιακή Εταιρεία Α.Ε. τηλ.
41,77.770 προσέφερε ένα εισιτήριο για ένα
άτομο Πειραιά-Ρέθυμνο με επιστροφή Α'
θέση με το πλοίο ΑΡΚΑΔΙ.
♦ Ο κ. Γεώργιος Αυγουστάκης, Βιοτεχνία
Ενδυμάτων π ροσέφερε δύο μπουφάν,
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♦ Ο κ. Ευάγγελλος Κατσάρας Βιοτεχνία Τα
πετσαρίας Επίπλυυν-Ιαλονιών (Γρυπαρή 50,
Καλλιθέα τηλ. 9521676) π ροσέφερε 10 σετ
από τρία μαξιλαράκια σαλονιού.
♦ Το Διαγνωστικό Κέντρο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.
(Ριζαρείου 3, Χαλάνδρι) τηλ. 6827791 προ
σ έφ ερ ε τα εξής:
1 συσκευή τηλεφώνου όνυχα
1 κάδρο χάλκινο
1 ξύλινο χειροποίητο σκαλιστό κανάτι
1 πήλινο ζωγραφιστό αμφορέα
1 αγαλματίδιο με παράσταση Παναγία
1 αγαλματίδιο κεφαλή
1 αγαλματίδιο παράσταση Παλαμά
1 χειροποίητο ξύλινο βάζο (Αγ. Ό ρος)
♦ Ο κ. Διονύσιος Πούλης, Εμπόρια Α νταλ
λακτικών Αυτοκινήτων OPEL (Θηβών 421,
Π εριστέρι) π ροσέφ ερε μια μπαταρία α υτο
κινήτου.
♦ Ο κ. Στέλιος Βελουδάκης π ροσέφερε
ένα διακοσμητικό πιάτο τοίχου.
♦ Η ετα ιρ εία ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ Α.Ε. Καλλυ
ντικά SOTHYS (Ζωοδ. Πηγής 3) π ροσέφερε
δύο τσαντάκια καλλυντικών.
♦ Οι Αφοί Γαλιφα Εισαγωγείς Γυαλικών
(Κρέμου 137, Καλλιθέα) π ροσέφεραν τα ε 
ξής:
1 Διακοσμητικό Πορσελάνη
1 Καλαθάκι κρυστάλλινο
2 Σταχτοδοχεία πορσελάνινα
1 Καλαθάκι ανοξείδω το
2 Κορνίζες μεταλλικές
3 Διακοσμητικό Αυτοκινητάκια γυάλινα
♦ Ο κ. Βασίλειος Μανουσάκης απά την Οι
νοποιία Καμπά π ροσέφερε 10 σετ των τρι
ών φιαλών κρασιά πολυτελείας.
♦ Το κατάστημα κουρτινών ΡΑΓΚΟΣ (Μ εσο
γείων 304) π ροσέφ ερε 4 μέτρα κεντημένη
κουρτίνα ραμμένη,
♦ Ο κ. Κώστας Λαμπάκης από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ π ροσέφ ερε 20 τόμους διάφο
ρα βιβλία λογοτεχνικά και μυθιστορήματα.
♦ Τα SUPER MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε. προ
σ έφ ερα ν μια κάρτα αξίας 3.000 δρχ. για α 
γορά από τα καταστήματά τους.
♦ Οι κ.κ. Γεώργιος Μ εϊντάνης και Μάνθος
Μαυρίδης Εισαγωγείς Οργάνων Γυμναστι
κής προσέφεραν δύο συσκευές μασάζ και
ένα παιδικά ποδήλατο.
♦ Με τη φροντίδα του κ. Στέλιου Τσέζου η

COLGATE - PALMOLIVE (HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.
π ροσέφερε τα κάτωθι είδη.
144 τεμ. GDC TO GEL 50 ml/66G Ο δοντό
κρεμες
144 τεμ. Σαπούνια
36 τεμ. Αφρόλουτρο
72 τεμ. Αφρό Ξυρίσματος
72 τεμ. Σαμπουάν
48 τεμ, PALMOLIVE για τα πιάτα
40 τεμ. Soflan
6 τεμ. Σαπούνι πλυντηρίων 5 κιλών.
♦ Η VENTOURS FERRIES (Πειραιώς & Κυθή
ρων 2) π ροσέφερε 1 εισιτήριο για δύο ά το
μα Ραφήνα-Μύκονο-Ραφήνα.
♦ Η εταιρεία καλλυντικών ΜΠΡΙΣΤΟΛ Α.Ε.
π ροσέφερε τα εξής:
24 τεμ. αποσμητικά
12 τεμ. αφρόλουτρα
12 τεμ, Λακ χτενίσματος.
♦ Η κ. Μαρία Κωστάκου π ροσέφ ερε ένα
βραχιόλι φω-μπιζού.
♦ Το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών Ι
ωάννη Ταουσιάνη (στοά Φέξη 13) προσέ
φ ερε ένα μαγνητόφωνο Walkman.
♦ Ο Δημοσιογράφος κ. Νίκος Δασκαλάκης
προσέφερε μια ετήσια συνδρομή στην Ε
φημερίδα ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ που εκδίδει στην Α
θήνα.
♦ Τα καταστήματα Βιομηχανικών Εργαλείων
Χρυσής Σπ. Καισσαράτου π ροσέφεραν ένα
BLACK 8( DECKER κρουστικό τρυπάνι.
♦ Ο Αρτέμης Πεντάρης π ροσέφ ερε δύο
δίσκους με κρητικά.
Τα π ροσφ ερθέντα δώρα από τις ετα ιρ ε ί
ες και τα διάφορα κατασ τήματα έγιναν μ ε
τη φροντίδα των κ.κ. Μιχάλη Βελουδάκη,
Στέλιου Βελουδάκη, Κώστα Λινοξυλάκη, Γι
άννη Βασιλάκη, Έλσας Καρτάλου, Χρήστου
Μηναδάκη, Μύρου Παπαδογιάννη, Ελευθε
ρ ίας Λαμπάκη, Ρούλας ΜΗναδάκη, Άννας
Τρουλινού-Μπιλίνη, Μανώλη Παπαδογιάννη,
Επιμενίδη Φωτάκη.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά,
τόσο εκείνους που τα π ροσέφεραν όσο και
εκείνους που φρόντισαν να προσφερθούν
τα παραπάνω δώρα, επίσης ευχαριστεί
τους φίλους της Αγίας Γαλήνης που κάθε
χρόνο δίνουν ένα εντυπωσιακό παρόν στις
εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.
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Εκδίδεται και διανέμεται δωρεάν χάρη του κοινωνικού σκοπού του Συλλόγου
Συνδρομές προαιρετικές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
Γιώργος Στεφ. Νικηφοράκης Π ρόεδρος τηλ. 3242953
Γιάννης Κωνστ. Φυυτάκης Α ντιπρόεδρος τηλ. 8071297
Απόστολος Νικ. Τσακίρης Γεν. Γραμματέας τηλ. 3631231
Γιώργος Mix. Τρουλινός Ειδ. Γραμματέας τηλ. 5017685
Μανώλης Χαρ. Παπαδογιάννης Ταμίας τηλ. 4954477
Γιάννης Εμμ. Βασιλάκης Σύμβουλος τηλ. 4967838
Στέλιος Μυρ. Βελουδάκης 5018590
Κώστας Κοσ. Λινοξυλάκης 3631 135
Γιάννης Γεωρ. Μηναδάκης 9330758

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

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Παρακαλούνται τα μέλη
να ενημερώ νουν εγκαίρως το Σύλλογο
για κάθε αλλαγή της διευθύνσεώ ς τους.
Εάν κάποιος από τους συμπολίτας μας
δεν παίρνει το περιοδικό,
ας μας ειδοποιήσει να του το στείλουμε δωρεάν.

