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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι της Αγίας Γαλήνης,
Με την αποχώρηση του παλιού χρόνου 1992 και τον ερχομό του καινούργιου 1993, το 

Δ.Σ, επιθυμεί να εκφράσει:
Θ ερμές ευχές, υγεία, χαρά και ευτυχία προς όλους σας για τον Καινούργιο Χρόνο.
♦ Ένα θερμό ευχαριστώ προς όλους όσους στήριξαν μ ε  την παρουσία τους όλες τις 

εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, τόσον εδώ όσο και στην Αγία Γαλήνη, που και πάλι φέτος 
σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.

♦ Για δε τους υπόλοιπους συγχωριανούς και φίλους, που για διάφορους λόγους ο καθέ
νας χωριστά δεν  συμμετείχαν, εκφράζουμε την ευχή και την επιθυμία κατά το δυνατόν 
στο μέλλον, να μην λείπουν και αυτοί.

Σημειωτέον ότι, η όσον το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκδηλώσεις αυτές α
ντανακλά στην καλή εικόνα και διαφήμιση του χωριού μας, που όλοι αγαπάμε.

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 1992
12 & 13 Αυγούστου

Του Τσακίρη Απόστολου 
Η ιδέα ρίχθηκε σε κάποιο Διοικητικό Συμ

βούλιο του χειμώνα στην Αθήνα "Θ έλετε 
να πάμε το καλοκαίρι στο Ψηλορείτη όταν, 
θα είμαστε στην Αγία Γαλήνη τον Αύγου
στο", είπαν, Και νότο από ιδέα που έγινε 
πράξη,

Η ομάδα ετοιμαζόταν παραμονή στις 11 
Αυγούστου, άλλος έψαχνε υπνοσάκκους, 
άλλος κουβέρτες, άλλος τσάντες κ,ο,κ.

Να 'μαστέ λοιπόν μεσημέρι στις 2 μ,μ, 
στις 12 Αυγούστου έτοιμοι για αναχώρηση, 

Το πρόγραμμα ήταν:

Αθήνα, Ιανουάριος '93 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ - ΛΟΧΡΗΑ (με τα δικά μας 
αυτοκίνητα).

ΛΟΧΡΗΑ - ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, υψό
μετρο περίπου 1300μ„ με ανοικτά αυτοκί
νητα (αγροτικά),

ΠΡΟΠΟΔΕΣ - ΚΟΡΥΦΗ με τα πόδια και επι
στροφή την επόμενη μέρα,

ΠΑΡΕΑ: Καταπληκτική.
Ήσαν πολλοί μικροί και μεγάλοι, Ό λες  οι 

ηλικίες. Σύνολο 26 άτομα,
•Λινοξυλάκης Κώστας,
• Νικηφοράκης Γιώργος και Μίμα, η αδελ

φή του Ελένη και η μητέρα του,
• Φυυτάκη Θεανώ, με το γιό της τον Κώστα 

και την φίλη του Φούλη Καλοξύλου,
• Τσακίρης Απόστολος,
• Παπαγιαννάκης Αντώνης.
• Καλλιόπη, του Αγαπητού Μηναδάκη,
• Βασιλάκης Γιάννης.
• Σπιθάκης Βαγγέλης, με τη γυναίκα του 

Μαργαρίτα και τον φίλο τους Σωτήρη.
• Παπαδογιάννης Γιώργος και η κόρη του 

Μανωλία,
• Μανουσάκη Βαγγελιώ,
• Βελουδάκης Στέλιος, Ρένα και ο Σβυρι- 

νάκης Γεώργιος.
• Καρτάλου Ρένα - Έλσα Καρτάλου και 

Χρυσούλα Λινοξυλάκη,
• Ηλίας Παπαδογιάννης.
• Μύρος Παπαδογιάννης,
Οδηγό είχαμε τον ΓΙώργη Κρυοβρυσανά- 

κη από τη Λοχρηά.
Φύγαμε λοιπόν στις 2μ.μ. με 5 αυτοκίνητα 

και μετά 40' είμασταν στην Λοχρηά,
Εκεί καθήσαμε στο καφενείο για κάποιο 

καφεδάκι, όπου είπαμε τα αστειάκια μας και 
μετά ξεκινήσαμε με τα φορτηγά για τους
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πρόποδες του Ψηλορείτη,
Δρόμος χωμάτινος, βέβαια, ανηφορικός, 

γεμάτος στροφές και λακκούβες, που και 
που μυτάτα, βοσκοί και αιγοπρόβατα, Μετά 
από 45' διαδρομή φθάσαμε στους πρόπο
δες, Κατεβήκαμε και κοιτάζαμε με δέος το 
βουνό, "Κοίτα πόσο ψηλά θα ανέβουμε", λ έ
γαμε με κέφι. Ξεφορτώσαμε τα πράγματα, 
χαιρετήσαμε τους οδηγούς, ανανεώνοντας 
το ραντεβού για την επόμενη μέρα στις 10 
το πρωί, και αφού τα φορτώσαμε στους ώ
μους μας αρχίσαμε την ανάβαση, ώρα 
15.45 Η ανάβαση διήρκεσε 4 ώρες, στις 
20,00 είμαστε στην κορυφή, στο εκκλησάκι 
του Τίμιου Σταυρού,

Κατά την ανάβαση απολαύσαμε την εκ
πληκτική θέα μπροστά μας, όλο τον κάμπο 
της Μεσσαράς και τα παράλια, τα Παξιμά
δια και πολλά άλλα, Βέβαια κάναμε και πολ
λές στάσεις, Μόλις φθάσαμε, προλάβαμε 
ευτυχώς τη δύση του ήλιου, βρεθήκαμε στο

μοναδικό θέαμα να είμαστε σε μια κορυφή 
(υψόμετρο 2.45όμ.) και να βλέπουμε τον 
βορρά και τον νότο της Κρήτης. Εκπληκτικό 
πράγματι θέαμα. Ηράκλειο - Ρέθυμνο, από 
τη μια, και Μοίρες έως Κοξαρές, από την 
άλλη.

Αεροφωτογραφία!
Αφού ανάψαμε κεριά στο εκκλησάκι, α 

πολαύσαμε το θέαμα τραβώντας τις φωτο
γραφίες μας, καθήσαμε και φάγαμε, καλα
μπουρίζοντας και πίνοντας ρακί, που ορι
σμένοι προνοητικοί έφεραν μαζί τους.

Μετά το φαγοπότι ήρθε η ώρα να πάμε 
για ύπνο, Στρώσαμε λοιπόν τους υπνόσα- 
κούς μας ή τις κουβέρτες μας και πλαγιά
σαμε μέσα στην εκκλησία. Για φως είχαμε 
τα κεριά τα αναμμένα.

Κοιμηθήκαμε, ο τρόπος του λέγειν, μέχρι 
τις 5.45 και μετά σηκωθήκαμε για να κάνου
με λειτουργία, να ευλογήσουμε τους άρ
τους που έφ ερε η Καλλιόπη του Αγαπητού.
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Ελλείψει παπά, που δεν βρήκαμε, χρέη ε- 
κτελούσε ο Γιάννης ο Βασιλάκης, με ψάλτη 
τον Αντώνη τον Παπαγιαννάκη. Αφού φάγα
με τους άρτους και ώρα 7.00 άρχισε η επι
στροφή,

Η επιστροφή θα έλεγα ήταν λιγότερο 
κουραστική με 2-3 μόνο στάσεις, γι' αυτό 
βέβαια κάναμε μόνο 2 με 2.30 ώρες μέχρι 
το σημείο που μας περίμεναν τα φορτηγά.

Κατόπιν αφού σταματήσαμε για το καθιε
ρωμένο καφεδάκι στην Λοχρηά, επιστρέ- 
ψαμε στο χωριό μας στις 12 η ώρα το με
σημέρι. Αμέσως άρχισαν οι ερωτήσεις 
"πώς σας φάνηκε;", "τι καιρό έκανε εκεί πά
νω;" και άλλα πολλά.

Οι εντυπώσεις μας ανάμεικτες, Ήταν 
κουραστική η διαδρομή, αλλά και η θέα 
από την κορυφή του Ψηλορείτη εκπληκτική,
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Όσοι πιστοί προσέλθετε λοιπόν για κάποια 
μελλοντική ανάβαση.

Υ.Γ, Η εκδρομή των Αγιογαληνιωτών στο 
Ψηλορείτη, βιντεοσκοπήθηκε από την κυρία 
Ρένα Καρτάλου, η οποία είχε την αντοχή και 
το κουράγιο να κουβαλήσει μαζί της την κά
μερα, Επίσης, η κυρία Ρένα Καρτάλου, κά
λυψε με την βιντεοκάμερά της την εκδή
λωση του Συλλόγου μας στις 10/8/92 στο 
κέντρο "ΠΕΡΙΒΟΛΙ", που έγινε προς τιμήν της 
3ης ηλικίας του χωριού μας.

Η κυρία Ρένα Καρτάλου παραχώρισέ αφι
λοκερδώς την κασσέτα των παραπάνω εκ
δηλώσεων σε άτομα που συμμετείχαν, κυ-
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ρίως, στην εκδρομή του Ψηλορείτη, Και με 
δική τους ευθύνη και δικά τους έξοδα έβγα
λαν αντίγραφα της κασσέτας, για να έχουν 
ενθύμιο από την παραπάνω εκδρομή και 
την ευχαριστούμε πολύ. Οι φωτογραφίες 
είναι από την ανάβαση στον Ψηλορείτη, η 
αρτοκλασία, η παρέα που ανέβηκε στην 
κορυφή του έξω από το εκκλησάκι του Τίμι
ου Σταυρού και το Ιερό του, Οι φωτογραφί
ες είναι της Έλιας Καρτάλου.

ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΙόΑυγούστου 1992,

του Mix. Βεργαδή 
Η δεκάτη έκτη Αυγούστου ήταν μια ξεχω

ριστή μέρα για την Αγία Γαλήνη, Ο Πρόε
δρος, το Διοικητικό Συμβούλιο της παροι
κίας των Αθηνών και ο Κώστας Λινοξυλά- 
κης, είχαν τη φαεινή ιδέα να οργανώσουν 
μια τιμητική βραδιά στην Τρίτη Ηλικία.

Ήταν συγκινητικό να βλέπεις αιωνόβιους, 
όπως τον Τσαχόκωστα, 101 ετών, και τους 
κάπως νεώτερους Κοσμά, Χαρίλαο και άλ
λους πολλούς ογδοντάρηδες και άνω, που 
πολλά πρόσφεραν για την ανάπτυξη της Α
γίας Γαλήνης, όπως π,χ, ο Κοσμάς, ετών 95, 
χρόνια πολλά κοινοτικός, αλλά και Λιμενι
κός, Σύμβουλος όταν έγινε με δαπάνες του 
Λιμενικού Ταμείου η πρώτη προβλήτα, ο 
Χαρίλαος, επί οκταετία Κοινοτάρχης, όλοι 
ακμαίοι και ειδικότερα ο Χαρίλαος που με 
βροντώδη φωνή εξεφώνισε λόγο, με πλήρη 
διαύγεια παρά τα 88 του χρόνια.

Πέραν από τη λεβεντιά όλων που παρέ
στησαν, και ιδιαίτερα εκείνων της τρίτης η
λικίας, αξιοσημείωτη ήταν η προσφορά των 
Γιάννη Τυροκομάκη και Μανώλη Χριστοφάκη 
όταν έπιασαν τα όργανα και έπαιξαν παλιο
ύς νοσταλγικούς σκοπούς του χωριού μας.

Πριν τελειώσω θα πρέπει να εκφράσω 
τον θαυμασμό μου στον Πρόεδρο Γ. Νικη- 
φοράκη στο Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμα 
και στον εστιάτορα Βασιλάκη για την όλη 
οργάνωση, που καμιά ανωμαλία δεν υπήρ
ξε να χαλάσει τη συγκίνησή μας και τον εν 
θουσιασμό, τόσο των τιμηθέντων πρεσβη- 
τών όσο και όλων των καλοπροαίρετων Α
γιο Γ αληνιωτών,

Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους.

Φωτογραφία της Κρητικής Βραδιάς, 16 Αυγούστου 
1992. Στην Αγία Γαλήνη με τα τρία αδέλφια: Από δε
ξιά ο Κοσμάς 95 ετών, ο Χαρίλαος 88 ετών και τε
λευταία η Μαρία Μηναδάκη 77 ετών. Δυστυχώς δεν 
υπάρχουν άλλες φωτογραφίες από την εκδήλωση 
για τη δημοσίευσή τους.

Παραθέτουμε τα ονόματα των ατόμων 
της τρίτης ηλικίας που τίμησαν την εκδήλω
ση:

Κυυστής Τσαχάκης (Τσαχόκυυστας).
Στρατής Αποστολάκης 
Κοσμάς Λινοξυλάκης 
Χαρίλαος Λινοξυλάκης 
Στέφανος Νικηψοράκης 
Μανώλης Σταματάκης 
Μανούσος Παπαδάκης 
Γιώργης Χριστοφάκης 
Αντώνης Κασωτάκης ■
Γιάννης ΤυροκομάΚης 
Μανώλης Χριστοφάκης 
Γιάννης Βασιλάκης 
Μιχάλπς Νικηροράκης 
Μιχάλης Βεργαδής 

Από τις γυναίκες:
Αναστασία Βασιλάκη 
Χταματίνα Τρουλινού 
Μαρία Καρατζή 
Μαρία Σταματάκη 
Χρυσή Νικηφοράκη 
Πελαγία Νικηφοράκη 
Μαρία Μηναδάκη 
Αγγελική Νικηφοράκη 
Ευαγγελία Κασωτάκη 
Βαγγελιώ Βασιλάκη 
Φρόσω Τυροκομάκη 
Κατίνα Χριστοφάκη 
Νίτσα Παπαδάκη 
Ελένη Αποστολάκη 
Βασιλεία Αχιλοπούλου
Από τις παραπάνω κυρίες, αρκετές δεν 

ανήκουν στην τρίτη ηλικία, απλώς συνοδέυ
σαν τους συζύγους τους γι' αυτό και τις συ- 
μπεριλάβαμε στην ίδια κατάσταση.

φ Φ  ❖
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΑΣ κ. Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του χωριού 
μας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου μας, "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΑΘΗΝΑΣ", σας κα
λωσορίζω στην αποψινή μας εκδήλωση και σας 
εύχομαι καλή διασκέδαση.

Ο Σύλλογός μας θεώρησε υποχρέωσή του 
να οργανώσει τη σημερινή βραδιά για να τιμήσει 
την τρίτη ηλικία του χωριού μας, όλους εκείνους 
οι οποίοι αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους για 
την ανάπτυξη και την πρόοδο του χωριού μας 
και έδωσαν σε όλες τις νεώτερες γενιές τα α
παραίτητα εφόδια για να συνεχίσουμε το έργο 
που εκείνοι άρχισαν. Η εκδήλωση αυτή έχει ακό
μη σκοπό να μας θυμίσει παλιούς καλούς και
ρούς, τότε που η διασκέδαση δεν είχε τη σημε
ρινή μορφή, αλλά τη μορφή της παρέας από 
σπίτι σε σπίτι και το βράδυ χορό στο καφενείο 
του χωριού, όπου διασκέδαζαν όλοι μαζί νέοι και 
γέροι χωρίς διακρίσεις ηλικίας πράγμα που σή
μερα έχει εντελώς εκλείψει και ίσως θα έπρεπε 
να επανεξεταστεί και να γίνεται έστω τους χει
μωνιάτικους μήνες, τότε που στο χωριό δεν υ
πάρχει ο τουρισμός και υπάρχει περισσότερος 
ελεύθερος χρόνος σε όλους.

Ο Σύλλογός μας έχει την πρόθεση να καθι
ερώσει μια παρόμοια βραδιά κάθε χρόνο τέτοια 
εποχή, ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη επικοι
νωνία, μεταξύ των κατοίκων του χωριού και των 
κατοίκων της Αθήνας. Επίσης θεωρεί σκόπιμο ότι 
πρέπει να ανα- βιώσει τη βραδιά κακαβιάς, που 
γινόταν παλαιότερα στο χωριό μας, και σα σύλ
λογος είμεθα πρόθυμοι να βοηθήσουμε.

Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε το συ
γκρότημα του Μανώλη Μαργαρίτη, που θα μας 
κρατήσει συντροφιά όλο το βράδι και που απο- 
τελείται από τους Μανώλη Μαργαρίτη Λύρα- 
Τραγούδι, Γιώργο Τσαχάκη και Κώστα Κυριακάκη 
Λαούτο. Επίσης να ευχαριστήσουμε τη διεύθυν
ση του κέντρου "ΠΕΡΙΒΟΛΙ" που έχει αναλάβει τη 
φροντίδα της κουζίνας για την αποψινή βραδιά.

Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη α
ναφορά στο Ιστορικό του συλλόγου μας. Ο Σύλ
λογός μας ιδρύθηκε το 1968 στην Αθήνα, με 
σκοπό να ενώσει όλους τους Αγιογαληνιώτες 
που κατοικούσαν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, 
αλλά και να αποτελέσει συνδετικό κρίκο μεταξύ 
του χωριού μας και των κατοίκων εκτός Αγίας 
Γαλήνης. Πιστεύουμε ότι μέχρι σήμερα έχει α- 
νταποκριθεί πλήρως στους παραπάνω σκοπούς 
και έχει να δείξει ένα αξιόλογο έργο σε πάρα 
πολλούς τομείς της ζωής. Συνεργάζεται άψογα 
με όλες τις αρχές του χωριού μας και προσφέ
ρει ηθική και υλική βοήθεια σε συγχωριανούς 
που κατά καιρούς είχαν ανάγκη. Έργα του συλ
λόγου μας, που ίσως θα πρέπει να αναφερθούν,

είναι η δεντροφύτευση της Αγίας Γαλήνης, πρω
τοποριακή ιδέα της εποχής εκείνης, η συντήρη- 
ση-αναπαλαίωση των εικόνων της Παναγίας του 
χωριού μας, καθώς και η οργάνωση εορταστι
κών εκδηλώσεων για τα εκατό χρόνια ίδρυσης 
του χωριού μας και η έκδοση πανηγυρικού τεύ
χους για την παραπάνω επέτειο.

Κορυφαίες στιγμές του συλλόγου μας:
□  Η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης στην Αθήνα, με 
τη βοήθεια όλων των χωριανών και φίλων του 
συλλόγου, πλήρως εξοπλισμένης, κατάλληλης 
για διενέργεια ποικίλων εκδηλώσεων, από τις 
μεγαλύτερες αίθουσες που διαθέτουν παρόμοι
οι σύλλογοι.
□  Η έκδοση του περιοδικού ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, μια 
έκδοση που αγκαλιάστηκε και στηρίζεται οικονο
μικά από όλους εσάς. Έντυπο που φτάνει σε ό
λους τους Αγιογαληνιώτες και φίλους του χω
ριού μας, για κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα, 
καθώς και θέματα της εποχής. Χωρίς να θελή- 
σουμε να υπερηφανευθούμε, είναι το καλύτερο 
έντυπο που κυκλοφορεί από παρόμοιους συλλό
γους, ίσως σ’ όλη την Ελλάδα.

Σήμερα ο σύλλογός μας διοργανώνει στην 
Αθήνα αρκετές εκδηλώσεις, παρόμοιες με τη 
σημερινή που έχουν σκοπό τη σύσφιξη των σχέ
σεων των συγχωριανών μας, πράγμα που έχου
με όλοι μας ανάγκη και για τον λόγο αυτό 
καλούμε όλους τους Αγιογαληνιώτες του Λεκα
νοπεδίου να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας. 
Οι παραπάνω εκδηλώσεις είναι αυτοχρηματο- 
δοτούμενες και το κόστος της κάθε εκδήλωσης 
πληρώνεται από τα άτομα που συμμετέχουν, 
χωρίς να επιβαρύνεται ο σύλλογος, μια και οι 
προσφορές των μελών του διατίθενται για τους 
σκοπούς του συλλόγου και για την έκδοση του 
περιοδικού. Κατά καιρούς δημοσιεύεται στο πε
ριοδικό οικονομικός απολογισμός, ώστε να γνω
ρίζουν τα μέλη πως διατίθενται οι εισφορές 
προς το σύλλογο.

Τελειώνοντας θα ήθελα και πάλι να ευχαρι
στήσω όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία 
σας τη σημερινή μας εκδήλωση, να ευχαριστή
σω όλους τους χωριανούς της τρίτης ηλικίας 
που μίας τίμησαν με το να παραβρεθούν στην 
εκδήλωση, αλλά και όλους που για λόγους ανω- 
τέρας βίας δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν. Επί
σης για τις ανάγκες του Συλλόγου θα γίνει μια 
μικρή λαχειοφόρος αγορά με δώρα που προσέ- 
φεραν αποκλειστικά οι επαγγελματίες της Αγίας 
Γαλήνης και τους ευχαριστούμε θερμά.

Με την έναρξη της λαχειοφόρου αγοράς θα 
κυκλοφορήσει αναλυτική κατάσταση με τα ονό
ματα εκείνων που προσέφεραν τα παραπάνω 
δώρα. Παρακαλώ, αν κάποιος από τους παρευ- 
ρισκομένους θέλει να προσθέσει ή να χαιρετή
σει την εκδήλωση, το μικρόφωνο στη διάθεσή 
του.

Καλή διασκέδαση!
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Χαιρετισμό επίσης απήυθηναν οι Μανούσος 
Παπαδάκης, Γιάννπς Βασιλάκης Δικηγόρος και 
Χαρίλαος Λινοξυλάκης.

Όλοι πάρα πολύ καλοί και πάρα πολύ ω
ραίοι που ήρθατε απόψε στην εκδήλωση. 
Ό λους σας αγαπώ, όλους σας εκτιμώ, σας 
σέβομαι και μια επιθυμία έχω, να βλέπω 
τους μεγάλους να μεγαλώσουν ακόμη πε
ρισσότερο,

Είμαι κι εγώ μεγάλος, το έτος γεννήσεως 
τα δηλώνει όλα αυτά.

Θα ήθελα να μιλήσω πολύ ώρα, να πω 
για τους παλιούς, οι οποίοι έφυγαν απ' τον 
κόσμο αυτό, θ' αναγκάσω όμως το γλέντι 
να σταματήσει και γι' αυτό το λόγο θα επι
φυλαχθώ αυτά τα οποία έχω για να πω, να 
τα γράψω στο περιοδικό, που ελπίζω να δι
αβάζετε και τα άλλα πράγματα που γράφω 
πότε-πότε.

Εύχομαι καλή διασκέδαση, εύχομαι καλή 
αντάμωση να έχουμε όλοι, εύχομαι η αγά
πη σας να είναι παντοτεινή των Αγιογαληνι- 
ωτών ο ένας προς τον άλλον.

Γειά και χαρά σας και ευχαριστώ που με 
ακούσατε έστω και λίγο.

Επιθυμώ ένα θερμότατο χειροκρότημα 
στους οργανωτάς της αποψινής εορτής, γι
ατί περί εορτής πρόκειται, περί εορτής κα
λής και ωραίας.

Γειά σας και χαρά σας.
Καλή διασκέδαση.

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι. Όλοι. Είναι 
βέβαια πραγματικό πολύ συγκινητική βραδιά 
απόψε. Είναι μια πρωτοβουλία του συλλό
γου της Αθήνας "η Αγία Γαλήνη" και είναι α 
ξιέπαινη και πραγματικά τη χειροκροτούμε 
απεριόριστα. Δεν είναι ώρα για λόγια. Τα 
λόγια είναι περίσσεια, Χρειάζεται διασκέ
δαση ομόψυχα όπως πραγματικά βλέπουμε 
όλοι,

Ο Σύλλογος της Αγίας Γαλήνης της Αθή
νας πραγματικά έχει αναπτύξει αρκετές 
πρωτοβουλίες και είναι πολύ αξιέπαινο κι 
αυτό.

Μακάρι να υπήρχε αντίστοιχη ανταπόκρι
ση απ' την Αγία Γαλήνη. Δυστυχώς δεν υ
πάρχει όμως. Το λέω ευθαρσώς και κατη
γορηματικά εναντίον της Αγ, Γαλήνης διότι 
οι χωριανοί εδώ πέρα τόχουν ρίξει μόνο 
στα λεφτά και δεν τους ευχαριστεί τίποτε

άλλο. Κακώς, χείριστο αυτό. Είχαμε αναλά- 
βει και αναπτύξει ορ ισμένες πρωτοβουλίες 
εμείς, οι εκτός Αγίας Γαλήνης διαμένοντες, 
τις οποίες δυστυχώς τις διέλυσαν. Βραδιά 
κακαβιάς, δεν ήταν δική τους, αλλονών ή- 
τανε, κολυμβητικοί αγώνες επίσης, και τόσα 
άλλα τα καθιερώσαμε και εσταματήσανε, 
δυστυχώς επαναλαμβάνω, και είναι ντροπή 
για την Αγία Γαλήνη αυτό, το επαναλαμβά
νω κατηγορηματικά, Λυπούμαι πάρα πολύ 
που το λέω αλλά έτσι είναι.

Σας ευχαριστώ. Διασκέδαση καλή εύχο
μαι σε όλους, Γειά σας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΑΑΚΗΣ

Θεωρώ υποχρέωσή μου εγώ, λόγω της 
ηλικίας μου να ευχαριστήσω το σύλλογό 
σας για τα τόσα που έχει κάνει για τον τόπο 
μας και είμαστε περήφανοι εμείς οι γέροι 
που αφήκαμε τέτοιους απογόνους, οι οποί
οι μας δοξάζουνε, μας τιμούνε δια της πα
ρουσίας τους. Και είμαστε εμείς που 
βγάλαμε τέτοιους καντάνηδες απογόνους 
που μας δοξάζουνε παντού και πάντοτε.

Νάχετε την υγειά σας, εσείς και τα παι
διά σας. Καλή πρόοδο σε όλους.

Μόνο οι Αγιογαληνιώτες μπορούν να κά
νουν τέτοια γλέντια και τέτο ιες  παρέες μα
ζί αγαπημένοι και ενωμένοι.

Μπράβο και καλή πρόοδο σε όλους, ευ 
χαριστώ παρά πολύ,

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ

Οι ομιλίες είναι από τη βιντεοκασέτα της 
Ρένας Καρτάλου.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να απευ
θυνθώ στους συγχωριανούς μου Αγιογαλη- 
νιώτες, που ομολογώ ότι μου είναι πολύ 
πολύ ευχάριστοι, συμπαθείς και αγαπητοί. 
Με όλη μου την αγάπη για σας, προχωρώ:

Δεν θα μακρυγορήσω, δεδομένου ότι, 
σκοπός της σημερινής συγκεντρώσεως, ε ί
ναι να δούμε ο ένας τον άλλο και εν  συνε
χεία, καλό φαγοπότι, χορός και τραγούδι, 
με τη βοήθεια του λυράρη Μαργαρίτη Μα
νώλη και των πασαδόρων Γ, Τσαχάκη και Κ. 
Κυριακάκη.

Πάντα κρατούσα μέσα μου, φυσιογνωμί
ες, που πέρασαν και στάθηκαν στην Αγ, Γα
λήνη, άλλοι περισσότερο, κι άλλοι λιγώτε-
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ρο, Τους άκουγα από παιδί, τους άκουγα 
από τους γονείς μου και έζησα και ο ίδιος 
από νέος μέχρι που γεράσανε. Ό λα που έ 
βλεπα ή άκουγα, τα φύλαγα μέσα μου, σαν 
πολύτιμο θησαυρό και χαίρομαι, περίσα σή- 
μερο, που θα σας το αναφέρω, για να μά
θουν οι νέοι μας και να θυμηθούν οι άλλοι 
της τρίτης ηλικίας, που προς τιμήν τους έγι
νε η σημερινή ωραία συγκέντρωση. Η συ
γκέντρωση αυτή, πρέπει να λάβει χαρακτή
ρα γιορτής και να επαναλαμβάνεται, κάθε 
χρόνο, Πιθανόν κάποιος να μου διαφύγει και 
να μην τον αναφέρω, θα παρακαλέσω θερ 
μώς να μου δοθούν σημειώματα και θα δη- 
μοσιευθούν στο περιοδικό μας. Θέλω δε 
να με πιστέψετε ότι, δεν υπάρχει ούτε υ
στεροβουλία ούτε σκοπιμότητα.

Όταν χθές ο αγαπητός μου πρόεδρος 
και μερικοί εκ του Συμβουλίου του Συλλό
γου "ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ", που εδρεύει στην Αθή
να, μου ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν να 
κάνουν συγκέντρωση για να τιμήσουν τους 
ηλικιωμένους της τρίτης ηλικίας Αγιογαληνι- 
ώτες, αμέσως μου ήρθαν στο νου αυτοί 
που έχουν φύγει. Σκέφθηκα ότι δεν έχω το 
δικαίωμά, αυτά που ξέρω, αυτά που επί σει
ρά ετών παρακολουθούσα, να τα κρατήσω 
για τον εαυτό μου. Μου δίνεται η ευκαιρία 
να τα πω, να τα ακούσουν kch να τα διαβά
σουν οι νέοι και να τα κρατήσουν για να τα 
μεταδιηγηθούν εις τους επερχομένους. Οι 
ηλικιωμένοι του χωριού μας, να ξεθάψουν 
από τη μνήμη τους, τυχόν κάτι που θα μου 
διαφύγει.

Οι γέροι λοιπόν της Αγ. Γαλήνης, που δεν 
είναι σήμερο μεταξύ μας αλλά ευρίσκονται 
εις τους ουρανούς, θα αναφέρω περιστατι
κά, σοφιστείες, λόγια, που άφησαν εποχή 
και τα οποία πρέπει να μεταφερθούν, από 
γονείς στα παιδιά και συνεχώς μεταφερό- 
μενα, από γενιά σε γενιά, να ζήσουν εκα
τοντάδες χρόνια και έτσι οι απόγονοί μας 
θα θυμούνται για αιώνες, Το πιστεύω αυτό 
χωρίς να το θεωρώ υπερβολή, Για να μην 
υπάρχουν παρεξηγήσεις, ποιόν ανέφερα 
πρώτον και ποιόν τελευτα ίο  θα ξεκινήσω 
από τη μέσα μπάντα του χωριού, μέχρι να 
φτάσω στα τελευτα ία  σπίτια, προς τα μνή
ματα, Παρακαλώ να με παρακολουθείτε και 
αν παραλείψω κανένα, να μας δώσετε ση
μείωμά σας, να δημοσιευθούν στην επόμε
νη έκδοση του περιοδικού.

Ποιος από τους παλιούς δεν θυμάται το 
Μπαργιατονικολή του μαζανά  τον πατέρα, 
πούκανε αρεά και που τον κτίστη, Το γέρο 
Μπαντΐνη με τόνα μάτι πάντα κρυμμένο με

το κεφαλομάντηλο που τόβαζε χαμηλά-χα- 
μηλά, για να μη φαίνεται το βλαμένο μάτι, 
τη γριά Γαυγιώτισσα με τό μόνιμο φασκιόλι 
στη κεφαλή. Το Σπανομιχελιό, όλο με το χα
μόγελο. Το Γιώργη Παπαδογιάννη, του Για- 
γκούλα τον πατέρα. Ως επί το πλείστο πιω
μένο και να τραγουδά: Όποιος φορεί γρα
βάτα είναι μπερμπάντα κι όποιος φορεί κο
λάρο μοιάζει των γαϊδάρω. Το γέρο Κώστα 
Λινόξυλο  μάγερα με το λεπτό χιούμορ και 
τις ετοιμολογίες του. Μια φορά ήτανε δη
μόσιος χορός στο μαγαζί του και πιάνει στο 
χορό δίπλα σε κοπελιές και λέε ι ο Κοτζής: 
Ως και το γεροντόβουϊδο στην πρασινάδα 
αράσει, μα να μασήσει δεν μπορεί, μα σκι
άς αναχαράσει. Αμέσως απαντά ο Λινόξυ- 
λος: Τα βούγια τα Μελαμπιανά που δεν 
αναχαράσουν, γιατί δε βρίσκουν βοσκαρέ 
να φάνε να χορτάσουν. Το Μπαντινοδημήτρη  
και Μπαντινομανώλη, ψαράδες και λιγόψυχοι. 
Τον Κωστή Γιασαφάκη οντέ δεν έκανε το κα- 
φετζή ήτανε άδουλος, Το σω μαρά Γιώργη 
Τσαχάκη, λιγομίλητος και με το γέλιο απά- 
νω-απάνω, άξιος άνθρωπος (σοφός) ότι 
βλέπανε τα μάθια ντου, κάνανε τα χέρια 
ντου. Το μαστροΧαρόλαμπο, προσωποποιη- 
μένη καλωσύνη. Ιστορικό θα μείνει τούτο: 
Στην αγγαρεία τονέ δέρνανε οι Γερμανοί, 
και κείνος έλεγε: ΤΙ ΒΑΡΑΣ ΡΕ... Το Νικηφορο- 
μανώλη πατέρας του Τσαγκάρη, με τη ρα- 
σόβρακα και με ψηλή κατσούνα, που τού- 
φτανε σάμε το λαιμό, Το Μαμαλοηλϊα, που 
πρώτη του μαντινάδα στο χορό ήτανε: "Α
ντε διαόλου θηλυκό στο ποταμό να μπού
με, γι πέρα να περάσωμε, γι μέσα να πνι
γούμε". Το Νικηφοραρίστο, που γίνηκε λοχα
γός στη Μικρά Ασία, τσαγκάρης. Μια φορά 
ήθελε να σάξη την αυλόπορτα του σπιθιού 
ντου, κι ο Νικολάκης ο μαραγκός, λόγω 
φόρτου εργασίας, τον ανέβανε από βδο
μάδα σε βδομάδα. Απελπίστηκε ο Αρίστος 
και πάει στο μαραγκούδικο και του λέει: "Σε 
διατάσσω να μου σάξεις την αυλόπορτα" 
και απαντά ο Νικολάκης: "Έχεις δίκιο Αρίστο, 
μα λέω δα, πως δεν είσαι στη Μ. Ασία να 
διατάσεις". Τον τσαγκάρη με το λεπτό στρι
φτό μουστάκι, το κομπολόι στο χέρι και να 
λέει το αμίμητο "Αίφνης δηλαδή", στις συ
ζητήσεις του, σχεδόν σε κάθε φράση. Στο 
χορό οι μαντινάδες του θα μείνουν ανεπα
νάληπτες. Το Μ εσονισανό  τον καθ’ εαυτού 
ρεσπέρη, το καφενείο δε το γνώρισε πο- 
τές. Τον καπετάνιο και αγωνιστή γέρο  Γρη- 
γοράκη που έπαιζε στον καφενέ κολτσίνα 
και έλεγε ότι τα χαρθιά έχουνε δύο μούρες 
και κοροϊδεύουν και ότι τα χαρθιά τα παί-
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ζουν όσοι τα ξέρουν κι όσοι δ ε τα ξέρουν. 
Τον αναφέρει η Ιστορία τσι Κρήτης (Πολύ
τομος) του Γιάννη Μουρέλου, σε πολλές 
παληκαρίστικες περιπτώσεις. Μια παληκα- 
ριά του ήτανε με την ομάδα του που σκο
τώσανε το Τζιβιτζή Αγά, στο Κλήμα, γιατί 
ήτανε μεγάλος τύρρανος στα γύρω χωριά. 
Αναφέρει δε ο Μ ουρέλος και τη μαντινάδα: 
"Εβίβα του μελαμπιανού του Σπυριδογληγό- 
ρη, που σκότωσε το Τζιβιτζή εις το Κλημα- 
τοχώρι". Το γέρ ο  Κατσόμπο (Γεωργ. Χριστοφο- 
ράκης), με μεγάλη φαμέλια, ήσυχος και 
πράος τύπος, που αδιαφορούσε για τα 
συμβαίνοντα στο χωριό. Το Γρήγορή Σταμα- 
τάκη, κτίστη, πούλεγε στον πουργό του και 
μαθητή του Χαρίλαο: "Μωρέ συ Χαρίλαε, 
φ έρε μωρέ κείνηνε την πέτρα και του πέ- 
ταγε απού τη σκαλωσά 2-3 πέτρες για να 
του δείξει μιά. Το γ έρ ο  Παπαΰογιάννη  (πα- 
πού του Γιαγκούλα), σαπουνάς, του κλέ- 
φταμε τα ξύλα κάθε Μεγάλη Παρασκή για 
τον Ιούδα, Έκανε και τον ψάλτη και πάντα έ 
λεγε "Ο άγγελος εβόα την Κεχαριτωμένη 
κ.λπ." Το Βασιλαλέξη πάντα μεθυσμένο, πού- 
λεγε του Γιάννη του Βουλγαράκη "Θα που
λήσω το μαύρο μου βούϊ να σε ξεχρεώσω". 
Τον περίφημο Βασιλογιάννη, πούχει τόσα 
πολλά να πει κανείς που θα πρέπει να γρα
φτεί ειδικό κεφάλαιο. Ο γέρ ο  Μπιμπϊρης, πα
τέρ α ς  του Γιάννη, που σε διαλόγους είχε στη 
γλώσσα ντου συνεχώς "λόγου χάριν" και 
"χάριν λόγου". Ο Μ αμαλαντώ νης, αυστηρός 
οκογενειάρχης, λιγόψυχος στη δουλειά. Νε- 
ώτατος τον έπ ιασε από τη φουφούλα τσι 
βράκας ντου, το λουρί του Ντυμπακιανού 
εργοστασίου και τόνε σκότωσε. Το Ντουκο- 
γιάννη, παλιός τελωνοφύλακας και μετά  κα- 
φετζής. Ά φ ησε το τσιγάρο και τόρ ιξε στον 
πασατέμπο, ξαναρχίζει το τσιγάρο και τού- 
μεινε κι ο πασατέμπος να ξεκουκουνίζει συ
νεχώς. Το βιομήχανο και μεγαλοκτηματία 
Μ α θιό  Μαμαλάκη, αξιόλογο μυαλό που θα α 
ναφερθούμε για την εν  γένει πολιτεία ντου, 
σε ειδικό κεφάλαιο. Τον Τρουλινομανώλη  
που περιφερότανε από καφενείο σε καφε
νείο, να φι- λοσοφεί, να διηγήται τα της Α
μερικής πούχε πάει και να πίνει τα ρακάκια 
ντου με κέφι που ίσαμε το βράδυ αριθμού
σανε αρκετά. Τον σκοτώσανε οι Γερμανοί 
στο Γερακάρι. Το Χαρϊδημο, καφετζή και 
φούρναρη, νευρόσπαστος αλλά εργατικός 
τίμιος και βροντερός κλανιάρης. Μια φορά 
καβάλα στο μελί ντου γά ιδαρο, πήγαινε για 
φουρνόξυλα. Περνώντας όξω από το Αλμα
ντάδικο ο αλμπάτης, έκοβε τα νύχια ενός 
μουλαριού ενώ ο ιδιοκτήτης του μουλαρι

ού, εκράθιε τον πόδα του σηκωμένο, Αφή
νει ο Χαρίδημος ένα  βροντερό.,, πόδρο 
(κλανιά), που ο χωριάτης ξαφνιασμένος α 
φήνει τον πόδα του μουλαριού ντου και λ έ 
ει στον Αλμπάτη: "Μωρεσύ Νικολάκη, ο 
γά ιδαρος ήτανε, γι' ο άνθρωπος;" Ο αλ
μπάτης γρήγορα-γρήγορα με δυνατή φωνή 
λέει: Ο γά ιδα ρ ος ο γά ιδα ρ ος ήτανε". Ο  Γι
ά ννης Ζαχαρία  Καφαλάκης, πατέρας του δι
άσημου νευροχειρούργου Ζαχαρία Καψα- 
λάκη. Γεννημένος έμπορος, τίμιος, αρωγός 
και φιλέσπλαχνος της εργατιάς, στις ανα
δουλειές  του χειμώνα, Στρατής Παπαδογιάν- 
νης, άνθρωπος με μεγαλεπήβολα σχέδια 
που δεν έβρισκε συμπαράσταση να τα 
πραγματοποιεί. Έμεινε και θα μείνει ότι "Εγώ 
μαι χορτοφάγος μόνο νάχω και δυό μπαρ
μπούνια μισή οκά", Ο Αλμπατομύρος, χορευ
τής τραγουδιστής, έκανε τον καφετζή και 
ανέθρεψ ε καλή φαμελιά. Τονέ σκοτώσανε 
οι Γερμανοί άδικα. Το Χαράλαμπ ο Παπαδογι- 
άννη, φούρναρης και τίμιος, πράος τύπος, 
λογικός, η φαμελιά ντου ένα ς-ένα ς  δ ια λε
κτοί και με καλή σειρά, Ο Σταματογιωργάκης, 
ο  μεγάλος διηγητής σε φανταστικές ιστορί
ες, άλλες παραβολικές κι άλλες καυστικές. 
Θα γράψωμε σε ειδικό κεφάλαιο, Ο γέρο  
Δημητράκης, ο  ισόβιος επίτροπος στην εκ- 
κλησά, με το παρατσούκλι "τυρέμπορος", 
λόγω της κυρτώσεώς του (καμπούρα). Ως 
κοπέλια μασέ κυνηγούσε να μη κάνωμε φα
σαρία στην εκκλησά και που και που έπεφτε 
και κανένα σκαμπίλι, Ο Γιωργάκης ο  Μ η ν α δ ά - 
κης, υφασματέμπορος (αποδουλιανός), που 
για λόγους υγείας ήτανε πάντα καθηλωμέ
νος στο μαγαζί ντου, Ο Θ οδω ρογιάννης, κτη
ματίας και έμπορας. Έκανε τον πολυμαθέ
στατο, αλλά όλα μισά. Θα μείνει ιστορικό 
που αρρώστησε από ορχίτιδα και καθηλώ
θηκε στο κρεβάτι. Πηγαίνανε χωριανοί να 
τονέ δούνε. Πήγε κι ο Μαμαλομαθιός και 
του λέει: Ξεσκεπάσου Γιάννη να σε δώ ή- 
ντα χεις". Τόνε βλέπει πρισμένο και λέει: 
Πυρώσετε ένα  σ ίδερο να κάψωμε το βου- 
ϊδόπαχο", Βάζει τσι φωνές ο Γιάννης και λ έ 
ει: "Μη Μαθιό μα εγώ κατέχω ήντα χω", Ο 
μπάρμπα Γιάννης Μπογιατζής, με τις α τέλ ε ι
ω τες φιλοσοφικές του ιστορίες, που θα τις 
γράψωμε σε ειδικό κεφάλαιο, και θ' αφή- 
σουν εποχή. Ο Μ ηναδογιάννης, καθ' εαυτού 
ρεσπιέρης και κτηνοτρόφος, με όλο γιούς κι 
όλοι με καλή σειρά. Ο Μ αμαλομανώ λης, ε- 
μποροβιομήχανος, αυστηρός οικογενειάρ
χης και νευρικός, όλα του τα παιδιά σε 
καλή τάξη στην κοινωνία, Ο α ξέχασ το ς Β α ρ ε
λάς, που χρειάζονται πολλές σ ελ ίδες να
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γράψει κανείς, για όλες τις εκδηλώσεις της 
ζωής του, σε έργα και λόγια, πότε χιουμορι
στικά και πότε καυστικά, Ο Μπεργαδονικολής. 
Μόνο γέρο τονέ θυμούμαι. Έκανε δ ιανομέ
ας στο ταχυδρομείο και όλο τραγουδούσε 
την τρίγωνα, πούχε γράψει ο ίδιος, Ο γέρο  
Μ ιχάλης Καράλης, παλιός δάσκαλος, παρά
τησε τη δασκαλική κι ήρθε στον Α ϊ Γαλήνη 
και έκανε τον έμπορο, πάντα αφηρημένος. 
Όπου χε χωράφι, είχε και μια τραγιάσκα 
κρεμασμένη σ' ένα δέντρο, πότε λυτά τα 
παπούτσα ντου, πότε το παντελόνι ντου ξε 
κούμπωτο. Ήτανε όμως σωστός στις κου
βέντες του, ολοκληρωμένος και με τη 
σειρά ντου εδημιούργησε άριστη οικογέ
νεια, Ο Χριστοφοκωνσταντής, γεωργός, λιγο- 
μίλητος, εκαθόντανε στον καφενέ και 
παρακολουθούσε τα πάντα, χωρίς να κάνει 
κρίσεις και επικρίσεις. Ούλα τα κοπέλια 
ντου, κατασταθήκανε άριστα. Ο Αλμπάτης, 
κανένα δεν  άφηνε να μη τονέ πειράξει, βέ
βαια πάντα καλοπροαίρετα και χωρίς κακία, 
Θα μείνει ιστορικός ο διάλογος του με το 
Σπυριδομιχάλη και ακούτε τον: "Μπρεσύ 
φτύνε, ηντάνε φτύνε, φτύνοντας μπρέ στο 
φτίνο, να φτίνονται δυό φτίνες και πάνε 
ατού φτίνου και λένε φτίνε, φτίνοντας μπρε 
δύο φτίνες, μα βάλε και μπόλικα φτίνα, Φτί
νοντας τσι φτύνες, λέει ο Αλμπάτης, καλά 
φτίνοντας Μιχελιό και καλά φτύνο, πάμε δα 
σαπέρα να φτίνονται κιόλας, Δ ημοσ θένης  
Βασιλάκης. Εμπορική φυσιογνωμία, αλλά πο
λύ πρώιμα μας άφησε χρόνους, Μ ιχάλης Βα- 
σιλάκης. Το ενδιαφέρον του ήτανε τα παιδιά 
ντου και τα ορφανά του Δημοσθένη, Τα κα- 
τάφερε σε αίσιο πέρας και όλα κατέλαβαν 
αξιό- λογες θέσεις στην κοινωνία, τόσο 
στην επιστημονική όσο και στην κοινωνική. 
Εμμ. Βασιλάκης, όλα τάπαιρνε στο καλα
μπούρι. Οι δύο ντου γιοι, με αρίστη θέση 
στην κοινωνία, Γεώ ργιος Αναγν. Μαμαλάκης, 
εκ των πρώτων κατοίκων και ιδρυτών του 
χωριού μας. Μεγάλη εμπορική φυσιογνωμία. 
Η δράση ντου έφτανε και πέραν της Ευρω
παϊκής Αγοράς. Βουλευτής και προσωπικός 
φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου, Α δελφ οί 
Σηφάκη. Έμποροι, αλλά το στενό περιβάλ
λον τότε του Α ϊ Γαλήνη, τους ασφυκτιούσε 
και μεταπήδησαν στο Ρέθεμνος, όπου με 
ανοιχτό κιτρεμπόριο, χάσανε ούλα τους τα 
υπάρχοντα, Ένας εκ των αδελφών ο Γεώρ
γιος, πέθανε στο χωριό μας και υπάρχει σή- 
μερο το καλλιτεχνικό και καλλιμάρμαρο 
μνημείο, με την προτομή του και με αφι
έρωμα των αδελφών: "Σφρίγος ζωής, σφρί
γος ψυχής, κορμί καμαρωμένο, νύφη 17

μερώ, ζευγάρι ταιριασμένο κ.λπ," Κωστής 
Κανδυλάκης. Ο πρώτος με πολυτελές εστι
ατόριο στου Παπαδονικολή το σπίτι. Τα κα- 
τάφερε στη ζωή και σπούδασε τον Ηλία 
γιατρό και ο γιατρός εν συνεχεία, υποστή
ριξε τα υπόλοιπα παιδιά ντου και κατέλαβαν 
καλή θέση στην κοινωνία και στη Βόρειο Ελ
λάδα. Γιάννης Βουλγαράκης, ο  καθαρός κα- 
φετζής και ποτοπώλης, Ως και τα μπουκάλια 
τω πελατώ έπλυνε, για να μη αλλοιώνεται 
το κρασί αλλά άφηνε και λίγο νερό μέσα, Ο 
Τερζής και ο αδελφ ός του Χαρκιάς, Ανθρωποι 
που τους ένοιαζε μόνο το σπίτι τωνε. Ου
δέποτε ανεμίχθησαν σε κοινά κουτσομπο
λιά, το μόνο ενδιαφέρον η εργασία για το 
μεγάλωμα των παιδιώ τόνε, Ο Γιώργης του 
Τερζή, αξιώθηκε να εξαντλήσει την ιεραρ
χία, ως εφοριακός υπάλληλος, κανείς δεν 
πέρασε την πόρτα της εφορίας και να φύ
γει παραπονούμενος, Θυμούμαι το γέρο 
πατέρα τους, ένα αγαθό γεροντάκι, με την 
κατσούνα του να περπατεί στους ίσους 
δρόμους του χωριού, με το γέλιο και με 
τρεμάμενη φωνή να χαιρετά και να λέει: "Ε 
πολλά τα έτη σας". Το γέρο  Μ αμαλαναγνώ - 
στη, τον καλοκάγαθο για ούλους και για ό 
λα. Μουστακαλής και φιλομειδέστατος, 
Πέθανε το 1921 σε ηλικία 102 χρονώ. Το 
γέρο  Μαθιουδάκη, νευρικός και κακότροπος 
φωνακλάς και χωρίς περιεχόμενο οι φωνές 
ντου, Ξένους δεν αδίκησε ποτές, Απόθανε 
σε βαθύ γήρας το 1930 σε ηλικία 96 χρονώ. 
Τον Παπαδονικολή. Ποτές δε δούλεψε, μονό 
έσ τενε παγίδες για ζουρίδες και με αυτές 
βόλευε καλά το σπίτι ντου, Γεώ ργιος Απο- 
στολάκης. Έμπορος ομορφάνθρωπος και το 
αντίθετο του κουβαρντά, Τα παιδιά του άρι
στα κατεστημένα. Ο Στρατής κατείχε στη 
Τράπεζα Ελλάδος τη θέση του Υποδιοικη- 
τού, Μ ιχάλης Αποστολάκης, έμπορος, τύπος 
κοσμοπολίτη. Σπούδασε τα παιδιά ντου, ο 
Μανώ- λης έγινε Αρεοπαγίτης και ο Γιώρ
γης, διευθυντής ταμείου Ρεθύμνης, επί σει
ρά ετών, Φίλιππος Παπαδογιάννης, μικρέμπο
ρος, χωρίς μεγάλη δράση, Θα μείνη ιστορι
κό τούτο: Ο ντενέ παίζε χαρθιά στο καφενέ, 
α δε ντου πήγαινε το_ χαρτί, άλλαζε καρέ
κλα, γιατί λέε ι τούφταιγε. Την οικογένειά 
ντου την κατάστεσε καλά. Γιεώργιος Κοτζα- 
νάκης, μικρέμπορος, μέχρι πούκλεισε το μι- 
κρομάγαζό ντου, Με την υποστήριξη του 
πεθερού ντου, κάτι πήγε να κάμει αλλά τ ε 
λικά και πάλι έμε ινε άδουλος. Παντρεύτηκε 
δεύτερη φορά και είναι γιός του ο σημερι
νός Πρόεδρος Κοινότητος του χωριού μας. 
Χαρακτηριστικό θα μείνει που κοιμούντονε
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στα καφενεία, στην καρέκλα, έστρ ιβε το 
μουστάκι ντου προς τα κάτω και έτρω γε τσι 
τρίχες, αναμασώντας με ευχαρίστηση, Φώ
της Τερζής, με μεγάλη φαμελιά, μεγάλα ζό
ρια, μέχρι να τη μεγαλώσει, Αποκατεστάθη- 
καν όλοι άριστα και με υπόληψη στην κοι
νωνία όπου ζούνε σήμερο και τα οκτώ παι
διά ντου, Α ντρουλέας, μικρέμπορος, έμε ινε 
στην ιστορία με τσι λέξεις πάνω στο πιοτό, 
αντί για εις υγεία, έλ εγ ε  "Φυυθιά τσι πυρή
νας". Φουρψουλάκης άδουλος άνθρωπος. Έ
μεινε ιστορικό που γύριζε όλα τα καφενεία 
και έπινε μόνο μια ρακή, σε κάθε επίσκεψη 
καφενείου. Βαγγέλης Μ αμαλόκης του Μαθιό. 
Εμποροβιομήχανος και μεγαλοκτηματίας, 
αυταρχικός και τόμπρος άθρωπος, Επί σε ι
ρά ετών, Πρόεδρος Κοινότητος του χωριού 
μας. Υπουργοί, Πρωθυπουργοί, συνέφαγαν 
στο σπίτι ντου. Έκανε τα παιδιά ντου επι
στήμονες και με τιμή στην κοινωνία που 
ζούνε. Κωστής Μ αμαλόκης του Μ αθιό, εμπο- 
ροβιομήχανος, κοσμοπολίτης, επί κεφαλής 
της ετα ιρ ίας Πυρηνάδικο και ο επί των Δη
μοσίων σχέσεων. Ταχτικά απούσιαζε από 
Αγ, Γαλήνη, σε υποθέσεις της Εταιρείας, Α
ποκατέστησε άριστα τα 4 παιδιά του. Σταύ
ρ ο ς  Μ αμαλόκης του Ηλία, δυνατό μυαλό, κα
λός έμπορος, αλλά σε περιστάσεις αντίξο
ες που κατέστησαν επιζήμιες, Χρήστος Μ α - 
μαλάκης του Ηλία, ο άνθρωπος που δ εν  είχε 
οχτρούς, μόνο καλούς φίλους που τον αγα
πούσαν και τον εκτιμούσαν. Αξιωματικός 
στην Αλβανία και έχα ιρε μεγάλης τιμής στο 
43ο Σύνταγμα Πεζικού, Αξ/κοί, Υποξ/κοί και 
οπλίτες, κυριολεκτικά τον λάτρευαν. Στην 
επίθεση, 9 Μαρτίου 1941, ανδραγάθησε και 
έσωσε την 5η Μεραρχία με τη μεταφορά 
διαταγής εις το 3ο Τάγμα, για να πάρει την 
κατάλληλο θέση, εις τον προδημιουργηθέ- 
ντα θύλακα εις το όρος Πούντα. Καίτοι αν- 
θυπολοχαγός, ήτονε διοικητής του όου 
Λόχου του 43 συντάγματος, Η κακή του μοί
ρα όμως, τον είχε καταδικάσει και σε ηλικία 
42 χρονώ, τονέ βρήκε η επάρατος νόσος. 
Αφησε δύο γιούς μικρούς ορφανούς, Σήμε
ρο τα παιδιά ντου, επ ιστήμονες είναι άρ ι
στα εγκατεστημένοι στην Αθήνα. Θ εμ ισ το 
κλής Βελουδόκης, κτηματίας και μικρέμπο
ρας, η οικογένειά ντου υπολογίσιμη στην 
κοινωνία Αγ,Γαλήνης. Τα παιδιά του εγκα τε
στημένα και όλοι επιστήμονες. Μ ύρω ν Βε- 
λουδάκης, επ ιτηδευματίας ειδών σαγματο- 
ποιΐας με το μουστάκι ντου και πάντοτε με 
τη στραβοκατσούνα ντου, Εδημιούργησε 
οικογένεια καλώς εγκατεστημένη στην Α
θήνα. Χριστοφογιάννης, πράος και καλοκάγα

θος, με τα λίγα προβατάκια και με το 
γά ϊδαρό ντου. Εμεγάλωσε τα παιδιά ντου 
και ζούνε σήμερο πολύ καλά, Μια φορά ένα 
χειμώνα, ήτανε στην εξοχή και μια στάλα 
τσι βροχής τούσβυσε το τσιγάρο ντου και 
γιαμνιάς παρέτησε τη δουλειά ντου και γύ
ρισε στο χωριό νάψη άλλο τσιγάρο. ΠΑΠΑ— 
Γιάννης Πετρακάκης, μεγάλη φαμελιά ακτή- 
μονας καίτοι ήτανε Παπάς. Έκανε και άλλες 
δουλειές να θρέψει τα κοπέλια ντου. Μ π αρ- 
γιατομιχάλης. Κρίμα πούτονε αγράμματος, 
θα μπορούσε νάτανε άριστος συγγραφέ
ας, φανταστικών μυθιστορημάτων. Πολλοί 
τονέ λέγανε ψεύτη, κακώς όμως, Τα ψώμ- 
ματά του δεν  έβλαψαν ποτές κιανένα. Π α
ντελής Γιασαφάκιης, γιατρός, δραστήριος και 
άριστος επιστήμονας, δ ιέβλεψε τη χωρική 
στενότητα και πήγε στο Ηράκλειο όπου δ ιε- 
κρίθη επιστημονικά και κοινωνικά. Πέθανε 
στην Αθήνα σε βαθύ γήρας, Έκανε τα παι
διά ντου επιστήμονες. Εμμανουήλ Παπαδογι- 
άννης Φούρναρης. Ζούσε χωρίς να φαίνεται, 
για κανένα ποτές δεν  είπε κακό, αλλά και 
κανένας δεν είπε ποτέ εναντίον του. Κω
στής Νικοφοράκης (μεσονησ ανός). Εργατικός 
δια πόσης φύσεως εργασίες, ποτέ χωρίς 
δουλειά, πάντοτε με κάτι καταπιανότανε. 
Κοινωνικός και στα καφενεία και στα γλέντια 
πάντα παρών. Εμμ. Νοδαράκης, έμπορος. 
Μετά το 2ο παγκόσμιο Πόλεμο ασχολήθηκε 
ως γεωργός. Αποκατέστησε άριστα τα παι
διά ντου, Μιχαήλ Βεργαδής, του Μιχαλάκη 
πατέρας, Καίτοι φτωχός, κατάφερε και τα
κτοποίησε τα παιδιά του άριστα, Ο γιός του 
Μιχάλης είναι εκδότης διευθυντής και ιδιο
κτήτης εκδοτικού οίκου στην Αθήνα. Εμμ. Ερ- 
γινουσόκης τερζής για πολλά χρόνια, Νέος 
ακόμα, λόγω πτώσεως του επαγγέλματος, 
έφυγε στην Αθήνα, όπου επέζησε άριστα 
ως δημοτικός υπάλληλος και αποκατέστη
σε πολύ καλά τα παιδιά του. Π ανάγος Κασ- 
σωτάκης, χωρίς κτηματική περιουσία. Η 
γυναίκα του Βαρβάρα, ήτανε πολύ ικανή για 
οποιαδήποτε δουλειά. Δραστήρια και αεικί
νητη, μεγάλωσε και αποκατέστησε τα παι
διά της άριστα, Τόσο δεμένη ήτανε η 
Βαρβάρα με τα παιδιά της, που όταν ήθε
λαν να πούνε γι' αυτά (τα παιδιά της δηλα
δή), ελέγανε: "Ο Αντώνης της Βαρβάρας", 
"ο Μιχάλης της Βαρβάρας" κ.λπ. Λουκάς  
Μπαργιατάκης, πάμπτωχος, αλλά τα παιδιά 
του εργάσθηκαν και κατέχουν αξιόλογη θέ
ση στην κοινωνία. Γιάννης Μπαργιατάκης. Το 
ίδιο με το Λουκά, Γιώργης Μπαργιατάκης. Πά
ντοτε λιγομίλητος και σοβαρός, τίμιος και 
εργατικός, Πήγε στο χωριό Πιτσίδια όπου
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και έμεινε, Δεν γνωρίζω αν έχει παιδιά και 
που ευρίσκονται. Μ ιχάλης Νικ. Χριστοφοράκης 
(Παπαδονικολήλ Πέθανε σε βαθύ γήρας. 
Τους τρεις γιους που άφησε, είναι άριστα 
τακτοποιημένοι, με εμπορικές επιχειρήσεις 
και ξενοδοχεία. Αυστηρός στα παιδιά του 
και περισσότερο στη γυναίκα του, που τον 
εβοήθησε ποικιλοτρόπως να δημιουργηθεί, 
Είδε όμως και από τον υποφαινόμενο, μ ε
γάλης ακτίνας ηθική βοήθεια, για να εξακο
λουθεί να στέκετα ι εμπορικώς. Θα μείνει 
ιστορικό, που σε Αποκριές παρίστανε τον 
ρώσο Στρατηγό, Γεώ ργιος Μ ηναδάκης (του 
Μ ηναδογιάννη). Σοβαρός, μετρημένος, α 
εικίνητος, εργατικός. Όταν μια δουλειά δεν 
τον ικανοποιούσε, ελισόταν άμεσα και απο
τελεσματικά και ως επί το πλείστον επικερ
δέστερα, Έτσι κατόρθωσε να σπουδάσει 
τους δύο γιούς του και είναι άριστα τακτο
ποιημένοι, Εμμ. Χριστοφόκης (του Χριστοφο- 
κω νσταντήΐ Απολύθηκε από τη Χωροφυ
λακή και έκαμε καφενείο, Μετά το 2ο Πα
γκόσμιο Πόλεμο, ασχολήθηκε με τη γεω ρ
γία. Πέθανε σχετικά νέος, άφησε δε καλούς 
απογόνους, Ν ικόλαος Mix. Καράλης. Δεν ε- 
δημιούργησε περιουσία, διατήρησε όμως 
την πατρική του, κάνοντας τον εκτελωνιστή, 
Αρϊστος Φραγκάκης (Φραγκαρΐστος). Δε θα 
γράψω άλλα, γιατί πιο παλιά έχει δημοσι- 
ευθεί στο περιοδικό αυτό, όλη η σταδιο
δρομία του. Θα ζει όμως για πάρα πολλά 
χρόνια στις μνήμες νέων και ηλικιωμένων 
του χωριού μας, Μ ιχάλης Νικολ. Παπαδογιάν- 
νης (Μαραγκού), Τεχνίτης επιπλοποιός, έ 
πειτα ψαρέμπορος και τέλος αγροτικός 
διανομέας, όπου καί είχε αιφνίδιο θάνατο, 
κατά την εκτέλεση του επαγγέλματος του, 
Ως νέος έπαιζε λύρα με τα γερακοκούδου- 
να και τραγουδούσε συγχρόνως, Βαγγέλης  
Ν. κ. Παπαδογιάννης (του Μαραγκού), Ποτέ 
μα ποτέ δεν  εκακολόγησε η εσούρεψε άν
θρωπο, ήτανε προσωποποιημένη καλωσύ- 
νη. Καταδεκτικότατος, γελαστός και πάντα 
αισιόδοξος, Πόθανε σε βαθύ γήρας στην Α
θήνα και άφηαε πίσω του δύο κόρες, επι
στήμονες, άριστα εγκατεστημένες στην 
πρωτεύουσα, Γιάννης του Σταματογιωργάκη. 
Μεγάλος καλαμπουριτζής και κασκαρίκας, 
εφημεριδοφάγος όσο κανείς άλλος. Τον 
σκοτώσανε οι Γερμανοί στην Αγυιά Χανιών 
με την απαγωγή του Κράϊμπε, Μ ηνάς Μ ηνα- 
δάκης. Πόθανε σε μεγάλο γήρας, άφησε 
αρκετούς απογόνους, που επέζησαν όλοι, 
Στάθηκαν στη κοινωνία άριστα και με τιμή, 
Θα μείνει ιστορικό το εξής: Μια μέρα σε μια 
συζήτηση στο καφενείο του Μύρο, ότι η ν ε 

ολαία το παρακάνει στα γλέντια και δεν 
παραδειγματίζονται από άλλους με ήσυχη 
ζωή, ο Μηνάς άκουε άκουε, στο τέλος ό
μως δεν ά ντεξε και λέει: "Εχω μωρέ να γ ά ι
δαρο και μουδε κρασί πίνει, μούδε χορεύει, 
μούδε καντάδες κάνει", Μπογιατζογιώργης. 
Πάντοτε με το χαρακτηριστικό του μειδ ί
αμα. Κάποτε παρουσιάστηκε στο χωριό νά 
‘χει βάλει στο γά ϊδαρό ντου τη σέλα τσι 
φοράδας του γιατρού Διογένη Πατακκού. 
Καβαλλάρης και με το χαλινάρι, έκανε βόλ
τες στους δρόμους του χωριού και προκά- 
λεσ ε πολλά γέλια, Στρατής Τρουλλινός (Π α- 
τατάς), επιπλοποιός, εργατικός, τίμιος και 
καλός οικογενειάρχης. Μας σ υνέδεε επί 
σειρά ετών αγνή και ανιδιοτελής φιλία, Γι- 
ώργης του Τρουλινομανώλη. Αγωνίστηκε κατά 
των Γερμανών το 40-45. Μετά την απελευ
θέρωση τον σκότωσαν (κατά τη γνώμη μου 
δολίως), οι αντίθετοί του, Πηγαίνοντας στα 
Χανιά για να εκδιώξουν τους εναπομείνα- 
ντες Γερμανούς, έξω από το Ατσιπόπου- 
λος, τούχανε στήσει ενέδρα  με στόχο 
μόνο αυτόν και ο δολοφόνος είχε κρυφτεί 
πάνω σε μια ελιά, Κορωνονικολής. Εργατικός 
και τίμιος, ποτές δεν έδωκε δικαίωμα να 
τον θίξουν.

Πρέπει όμως να αναφέρω και τα γερο- 
ντοπαλήκαρα του χωριού,

Κοτζανόκωστας. Όλο έριχνε πασιέντζες 
στο καφενείο. Γιάννης Βαβούρης, κάλφας του 
Φώτη Τερζή, ως επί το πλείστον σουρωμέ
νος, Γιάννης Βουλγαράκης, κάλφας του Mix. 
Τερζή, Γιώργης Παπαδονικολής, Ποτές δε τον 
ενδ ιέφ ερε τι κάνανε οι άλλοι, μουδέ σχολί
αζε. Παρών σε ούλες τις εκδηλώσεις του 
χωριού. Πέθανε από διάτρηση στομάχου 
στο Ρέθεμνος, σχετικά νέος 45 -50 χρονώ, 
Θ οδω ρής Νοδαράκης. Με, αρκετή κτηματική 
περιουσία ανεκμετάλευτη όμως, Περιεφέ- 
ρετο  από πόλη σε πόλη, χωρίς να δίνει ση
μασία για την εμφάνισή του.

Τελειώνοντας, ίσως κάποιον ή κάποιους 
να παρέλειψα, ζητώ εκ των προτέρων συ
γνώμη, Με υπόδειξη θα επανορθώσομε δια 
του περιοδικού "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ".

Κάνω και μια θερμή παράκληση εις τους 
αγαπητούς μου παρευρισκομένους, μι
κρούς και μεγάλους: Για τους διοργανωτές 
της παρα πολύ σημαντικής και ωραίας συ
γκέντρωσης και εκδήλωσης, σε ανταμοιβή 
των κόπων τους, να τους χαρίσετε ένα 
θερμό χειροκρότημα, Τους αξίζει,

Απο μένα, γειά σας, καλή φαοπιοτούρα, 
καλό χορό και ωραίες μαντινάδες,

Αύγουστος 1992 
Μ α ν ο ύ σ ο ς  Π α π α δ ά κ η ς
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΔΟΡΑ 

οτην Κρητική Βραδυά (16-8-19923 
στην Αγ. Γαλήνη προς τιμήν της 3ης ηλι

κίας.

1. Μπιμπίρης Mix, - Moulinex Blender
2. Βοσκάκης Γιυϋρ. - Κάδρο ξύλινο
3. Γαλιός Νικ. - Αμφορέας
4. Χαριτάκης Νικ. - Φυσητό γιαλί
5. Θεοδωράκης Γεωρ. - Αντίγραφο Μηνω- 

ϊκής εποχής
ό. Στεφανάκης Κύριλλος - Σέρβις κρασιού
7. Μπαγιαρτάκης Ιωαν. - Βατραχοπέδιλα
8. Τσατάλης Γ εωρ. - Γ υναικείο σύνολο
9. Σκοτειδάκης Στυλ. - Μπλούζα 
ΙΟ,Ιερονυμάκης Εμμ. - Αμφορέα και πιάτο
11, Παχάκης Εμμ. - Βάζο
12, Λατζουράκη Περσεφόνη - Μια φιάλη 

ποτό
13, Αγγελος-Σοφία - 2 κανατάκια
14, Μπαντινάκης Ιάκωβος - Γυναικείο ρ ολό ϊ
15, Βλατάκης Σταύρος - Παπούτσια
16, Αλεβιζάκης Χαρίλ. - Μπλούζα
17, Τσέκα Ελένη - Βαζάκι
18, Παπαδογιάννης Παύλος - Μια φιάλη 

ποτό
19, Σφακιανάκης Ιωαν, - 2.000 για αγορά 

φρούτων
20, Κασσωτάκης Αντ, - Μια κούτα τσιγάρα
21, Γιορτακάκης Δημ. - Μπιζουτιέρα χειρο

ποίητη
22, Βελουδάκης Γεώρ, - Διακοσμητικά πιάτα
23, Λουκάκη Πόπη - Βάζο + πιάτο κεραμικό
24, Νικάκης Εμμ. - Εικόνα Αγ. Γεωργίου
25, Καδιανάκης Γεώρ. - Κολλιέ
26, Ζαχαριουδάκης Ιωάν. - Μια φυάλη ποτό
27, Ροδουσάκης Ιωάν, - Μια φυάλη ποτό
28, Τζανάκης Γεωρ, - Μια φυάλη ποτό
29, Πατεντελάκης Ελ. - 2.000 για αγορά 

φρούτων
30, Λινοξυλάκης Δημ. - Δύο φυάλες ποτό
31, Χριστοφάκης Κων. - Έξι φυάλες ποτού
32, Palace Bar - Δύο φυάλες ποτού.
33, Φουντεδάκης Κων. - Βατραχοπέδιλα 8( 

Στρώμα
34, Σπυριδάκης Mix. & Γρηγ. - 20Kg ρακή που 

θα καταναλωθεί στην εκδήλωση
35, Καρατζή Μαρία. - Χειροποίητο κέντημα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρ ιστεί ό 
λους εκείνους που π ροσέφεραν τα δώρα 
για την εκδήλωση Κρητικής Βραδιάς,

♦ ♦ ♦

f ' ' \  
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
"ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ" που εκδίδονται από τον 
Νίκο Δασκαλάκη στην Αθήνα. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 16-8-1992 ΣΤΗΝ 
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ κατη φωτογραφία δική του.

Υ—  ------------- ------- ----- -----------------  - J

Καλοκαιριάτικη συνεστίαση 
στην Αγία Γαλήνη 

Προς τιμή της τρίτης ηλικίας

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η εκδήλω- 
σει που έγ ινε στην Αγία Γαλήνη από τον 
Σύλλογο Αγίας Γαλήνης Αθήνας για να τι
μήσουν την τρίτη ηλικία. Η συμμετοχή ήτανε 
πολύ μεγάλη, γέμισε ο τεράστιος υπαίθρι
ος χώρος που δ ιέθ ετε  το κέντρο.

Στην σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος κ. 
Γιώργος Νικηφοράκης ευχαρίστησε όλους 
που τίμησαν αυτή την εκδήλωση και ιδ ια ίτε
ρα τους υπερηλίκους που δεν  έλειψ ε κα
νείς, ακόμη συμμετείχε και ο πρώτος υπερ- 
αιονόβιος κ. Τσαχάκης Κώστας που διακρί- 
νεται και πρώτος στη φωτογραφία με το 
σαρίκι μ ε  άλλους δθχρονους και τον Πρόε
δρο κ. Νικηφοράκη, κ. Βασιλάκη Γιάννη, κ. 
Χαρίλαο Λινοξυλάκη, κ, Γιάννη Τυροκομάκη, 
κ. Κοσμά Λινοξυλάκη,

Βέβαια στην περίοδο του Αυγούστου έγ ι
νε και η εκδήλωση για τους νέους, που 30 
άτομα πήγανε με τα πόδια στην κορφή του 
Ψ ηλορείτη κάνοντας λειτουργία και αρτο 
κλασία.

Ό λες  αυτές οι εκδηλώσεις τόσο στην 
Κρήτη όσο και στην Αθήνα οφείλονται στο 
δραστήριο Δ.Σ. του Συλλόγου, γι' αυτό τους 
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια,



ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

28 Οκτωβρίου 1992
Η μέρα  δόξας και εθνικής υπερηφάνειας 

για τους Ελληνες η ημέρα αυτή του Οκτώ- 
βρη που πρέπει πάντα να θυμόμαστε και να 
τη γιορτάζουμε.

Στην Αγία Γαλήνη η γιορτή είναι διπλή γι
ατί την ίδια αυτή μέρα τιμούμε και την μνή
μη ταιν τεσσάρων Μαρτύρων. Ο Σύλλογός 
μας στην Αθήνα ακολουθώντας την παρά
δοση του χωριού μας και τη γενική προσπά
θεια όλων μας για τη μη αποκοπή μας από 
τις εθνικές και θρησκευτικές μας παραδό
σεις, γ ιόρτασε και φέτος τη μέρα αυτή με 
την καθιερωμένη συνεστίασή του στην ε 
ξοχική ταβέρνα "ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ" στην Παιανία. 
Η συμμετοχή συγχωριανών και φίλων του 
Συλλόγου μας ήταν τόσο μεγάλη ώστε η 
αίθουσα του κέντρου δεν μπόρεσε να κα
λύψει τον αριθμό των προσερχομένων. Ό 
μως η ανοιξιάτικη μέρα και η θερμοκρασία 
των 29° βαθμών έδωσαν τη λύση στο πρό
βλημα προσφέροντας τη δυνατότητα της 
χρήσης του εξωτερικού χώρου και την ευ 
καιρία της απόλαυσης λιακάδας και φαγη
τού με τη συντροφιά των γνωστών και φί
λων μας οργανοπαικτών Γιώργου Φιλ. Τυρο- 
κομάκη, λύρα και Βασίλη Δραμουντάνη, Λα
ούτο, Μια όμορφη μέρα, ένα ωραίο Κρητικό 
γλέντι, που έχασαν όσοι για κάποιους λό
γους δ εν  μπόρεσαν να έρθουν.

Και του χρόνου,..!
Σημ: Ανωμαλία και σύγχηση δημιουργή- 

θηκε και πάλι στα μέλη μας από τα ΕΛΤΑ με 
την καθυστέρηση της παράδοσης των προ
σκλήσεων, ενώ αυτές είχαν ταχυδρομηθεί 
εγκαίρως στις 14-10-1992. Ό μως όποιος 
ενδ ιαφερόταν να συμμετάσχει στην εκδή
λωση μπορούσε να ενημερω θεί απο τηλε
φώνου, αφού είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο 
αυτή την ημέρα τη γιορτάζουμε πάντα.

Κ,ΚΛ
♦ ♦ ♦

ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
28ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Αγαπητοί μου παρευρισκόμενοι Αγιογα- 
ληνιώτες και φίλοι σας καλησπερίζω.

Ας σ τείλουμε όλοι μας και στους απα
νταχού ευρισκομένους Αγιογαληνιώτες ένα

θερμό χαιρετισμό.
Ό λο ι μας με το κουτάλι στο χέρι απο

λαμβάνουμε την ωραία κακαβιά που οι έ 
μπειροι μάγειροι κατέβαλαν προσπάθεια 
και τεχνική για να τη βρούμε έτοιμη να γλυ
κάνουμε το τζαρουγκά μας και να πρίξουμε 
το στομάχι μας. Στην πρωτεύουσα που ζού- 
με και σε όλες τις πολιτείες και στα χωριά 
που δεν έχουν θάλασσα, δεν έχουν ιδέα τι 
θα πει κακαβιά, αλλά κι αν την έχουν ακού
σει, ασφαλώς δεν ξέρουν ούτε τι χρώμα έ 
χει ούτε τη γεύση της,

Το προνόμιο τώχει μόνο η Αγία Γαλήνη 
και τούτο διότι όλα τα ψαροκάικα κι οι τρά
τες  προωθούν τα ψάρια τους εις τα μεγά
λα αστικά κέντρα και τούτο διότι η Αγία 
Γαλήνη ευρίσκεται εις το κέντρο της νότιας 
πλευράς της Κρήτης και διευκολύνονται και 
λόγω του συγκοινωνιακού κόμβου που ενώ
νει την Αγία Γαλήνη με όλους τους νομούς 
της Κρήτης,

Οι τρατάρηδες λόγω της υπερβολικής φι
λοξενίας των Αγιογαληνιωτών, έχουν αδελ- 
φοποιηθεί μαζί τους, και θεωρούν 
υποχρέωση τους κάθε πρωί να βγάζουν 
από την τράτα pra μοσώρα εκλεκτά βρα- 
στόψαρα ή μάλλον παντός είδους ψάρια 
και μια μεγάλη λεκάνη γεμάτη πηχτό ψαρο- 
ζούμι. Ενώνουν τα μικροτράπεζα του καφε
νείου βανουν ψάρια και ζουμί όπου και 
σερβίρεται. Κάθονται γύρω γύρω στα τρα
πεζάκια δέκα-δώδεκα το πολύ δεκαπέντε, 
αρχίζει η φαοπιοτούρα και ούλα τα κόκκαλα 
τα ρίχνουν κάτω από το τραπέζι που στο 
τέλος έχουν καλύψει εις αρκετό ύψος το 
πάτωμα.

Ακούεται μεγάλη βαβουρανιά και πολύ 
καλαμπούρι και πολύ σπάνια κανένα μαντι- 
ναδάκι,

Έπειτα από δίωρη φαοπιοτούρα ο καθέ-
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Απο την ομιλία του Μανουοου 
Παπαδάκη

νας φεύγει για 
τη δουλειά του 
ή για το σπίτι του 
αλλά του είναι 
απαραίτητος ο 
φαρδύς δρόμος, 
γιατί από τη πολ
λή φαοπιοτούρα 
κάνει κανείς λο- 
ξάδες στο δρό
μο,

Θα σας πώ έ 
να περιστατικό 
κακαβιάς στου 
Χαρίδημου το 
καφενείο.

Από την τράτα του Κρητικού πούχενε κα
πετάνιο τον καπετάν Ζαχάρη εφ έρανε τη 
Κακαβιά.

Σε λίγο να το Ζαχάρη μένα μπουγέλο ε 
κλεκτά μπαρμπούνια 4-5 οκάδες, Τα δίδει 
κρυφά στην Κατερίνα και τις λέει.

Σάξετα τηγανιτά κιόντε θα ποτρώμε τη 
κακαβιά φ έρετα  σε π ιατέλες στα τραπεζά
κια, Πράγματι έτσι κι έγινε,

Ό μως ούλοι μας είμαστε πρισμένοι από 
την ωραία κακαβιά που δεν εκατέβα ινε 
μπλιό πράμαί Τα ωραία μπαρμπούνια κανείς 
δεν τα στράφηκε, Σηκώνεται ο Ζαχάρης και 
βάνει καθανούς το πιάτο 4-5 μπαρμπούνια 
και λέε ι τρώτε. Τι νομ ίζετε πως φάγαμε από

τα ροδοκόκκινα μπαρμπούνια; θα σας πω 
είναι απίστευτο κι όμως αληθινό,

Με υπόδειξη του Μηναδογιώργη ανοίγα
με τα μπαρμπούνια και τρώγαμε μόνο τί; 
Πέστε... τα συκωτάκια,,.!

Έχω πολλά περιστατικά μα θα τ' αφήσω

για άλλο Ζεύκι (συμπόσιο) που θα γεννή.
Και τελειώ νοντας λέω  ότι οι αγαπητοί 

μας που προΐσταντα ι του Συλλόγου μας α 
ναβίωσαν επιννοώντας τη βραδυά Κακαβι
άς, για να μην ξεχνούμε ένα  γεγονός και να 
καταστεί πλέον ως πατροπαράδοτον έθιμο 
της Αγίας Γαλήνης.

Εύχομαι και του χρόνου, καλή δ ιασκέδα
ση και σας χαιρετώ.

Με δύο μαντινάδες γραμμένες από τον 
καλό μου φίλο Μιχάλη Καύκαλά ερμηνευτή 
της γνήσιας Κρητικής μαντινάδας και λάτρη 
της γλώσσας που μιλούμε στη Κρήτη,

Χαίρομαι γω να τσι θωρρώ  
τσι φίλους τσι γειτόνους  
να τρών να πίνουν να γλεντούν  
δίχως καϋμούς και πόνους

Όσοι δ εν  ε ίσ τε χωριανοί 
απόψε θα γεννείτε  
φτάνει να ξεφαντώ σετε  
να φάτε και να πιήτε

28-11-1992 
Μανούσος Φ. Παπαδάκης

Τα ψάρια για την κακαβιά προσέφερε δωρεάν 
στο Σύλλογό μας ο Παντελής Καστρινάκης και 
τον ευχαριστούμε.

♦ ♦ ♦

ΒΡΑΔΙΑ
ΑΠΟΓ ΑΛΗΝΙΩΤΙΚΗΣ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ
12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992

Η εκδήλωση έγ ινε στην προκαθορισμένη 
ημερομηνία με περιορισμένη μόνο επιτυχία 
λόγω της μη συμμετοχής των νέων του χω
ριού μας.

Φιλοδοξία του Δ,Σ. του συλλόγου ήταν 
και είναι η προσέλευση των νέων σ' όλες 
τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, αλλά 
δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει επιτύχει. Ελ
πίζομε στο μέλλον,

ΚΟΨΙΜΟ 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 1993

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993

Ό π ω ς κάθε χρόνο έγ ινε και φέτος στο 
στέκι του Συλλόγου το καθιερωμένο κόψιμο
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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

10 πιττών από τους παρακάτω συγχωρια
νούς και φίλους που παρευρέθηκαν στην 
εκδήλωση:

1. Γεώργιος Νικηφοράκης πρόεδρος
2. Πρωτοπρεσβύτερος Νικολ. Κουτσαυτά-

κης
3. Μανούσος Φ. Παπαδάκης
4. Φραγκίσκος Γιασαφάκης
5. Φωτεινή Σπιθάκη.
6. Νίκος Παπαγιαννάκης,
7. Σταματίνα Τρουλλινού.
8. Ά γγελος Καρτάλλος
9. Μανώλης Πατεράκης
10. Στέλιος Ψαρουδάκης.
Π ερ ισσότερες λεπ τομέρειες για την εκ

δήλωση αυτή θα δημοσιευθούν στο επ όμε
νο τεύχος.

Τ ι συνιστά
ο Μανούσος Φ. Παπαδάκης 

να επισκεφθούν και να θαυμάσουν 
ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες 

στην ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Καλή στραθειά σου, ξένε μου, που πας 
στην ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ.

Πολλά σούχουνε πει και φυσικό είναι να 
θαρρείς πως θα δεις λιγότερα.

Ξεκινώντας από Πειραιά θα μπεις σ' ένα 
από τα πολυτελή βαπόρια που εκτελούν το 
δρομολόγιο Κρήτη-Ρέθυμνο και απ' αυτήν 
την ώρα πρέπει να αρχίσεις να παρατηρείς 
και να καταγράφεις στο μυαλό σου τα πά
ντα

Θα δεις ανθρώπους συνταξιδιώτες σου, 
θα απολαύσεις το υπέροχο φαγητό που θα 
παραγγείλεις σερβιρισμένο με καλαισθητι
κό τρόπο, ολοκάθαρα λευκά τραπεζομάν- 
δηλα, τα σερβίτσια καθαρά και το φαγητό 
ζεστό και καλομαγειρεμένο.

Θα ταξιδέψεις πολύ άνετα, ακόμα και 
μελτέμι, να έχει, τα βαπόρια είναι τόσο κα
λοτάξιδα που θα σου μείνει μια ωραιότατη 
ταξιδιωτική ανάμνηση του Κρητικού Πελά- 
γους,

Θα αισθάνεσαι το ελαφρό τράνταγμα 
της μηχανής από τη δροσερή καμπίνα σου 
με καλό φωτισμό για να το ρίξεις στο δι
άβασμα ελαφρού βιβλίου και να ξεκουρά
σεις τα ταλαιπωρημένα σου από τις δου
λε ιές  κορμί και μυαλό.

Με το ξημέρωμα πλησιάζοντας το Ρέθυ
μνο να σταθείς σε μέρος ώστε να μπορείς 
να απολαύσεις το σκίσιμο της θάλασσας 
από την πλώρη του βαποριού και τα αφρι- 
σμένα νερά που κάτασπρα σηκώνονται ψη
λά και ξαναγυρίζουν στη θάλασσα σα βρο
χή.

Στο λιμάνι που θα φθάσεις θα αντικρύ- 
σεις εργάτες πρόθυμους να σε εξυπηρε
τούν, θα δεις ταξιτζήδες πρόθυμους με 
αστραφτερά και ολοκάθαρα ταξί να σε ο 
δηγούν σ' οποιοδήποτε σημείο επιθυμείς.

Θ' αντικρύσεις ανθρώπους φίλους ή συγ
γενείς των συνταξιωδιωτών σου να χα ιρετι
ούνται και να αλληλοασπάζονται θερμά και 
χαρούμενα.

Θα πάρεις το λεωφορείο της γραμμής 
Ρέθυμνο-Αγία Γαλήνη, ολοκάθαρο και με α
ναπαυτικά καθίσματα και στη διαδρομή των 
75 λεπτών θα απολαύσεις το συνεχώς ε 
ναλλασσόμενο τοπίο Ρεθύμνης-Αγ,Γαλήνης 
και δ ε θα αισθανθείς καθόλου κούραση.

Φθάνοντας στην Αγ. Γαλήνη τερματίζει 
το λεωφορείο στην πλατεία των Αγ. Τεσσά
ρων Μαρτύρων και θ' αντικρύσεις την κω
μόπολη ανάμεσα σε δύο λοφίσκους σχε
δόν καλυμένους από ωραία αμφιθεατρικά 
Ξενοδοχεία χωρίς να εμποδίζει το ένα  τη 
θέα του άλλου, θα δεις τους ανθρώπους 
της Αγίας Γαλήνης ήσυχους και γελαστούς 
και πρόθυμους να σ' εξυπηρετήσουν.

Μετά την τακτοποίησή σου σε ένα  από 
τα πολλά ξενοδοχεία και αφού φρεσκαρι- 
στείς θα κατέβεις προς το λιμάνι.

Θα αντικρύσεις μια τεράστια  προκυμαία 
με δένδρα, αλμυρίκια με ψαράδες, να ετο ι
μάζουν τα δίχτυα και τα παραγάδια και μπο
ρείς να συζητήσεις μαζί τους για τον τρόπο 
ψαρέματος κάθε ψαριού και θα ενθουσια
στείς από την απλοϊκότητα και την καλοσύ
νη τους.

Το λιμάνι προστατεύεται από λιμενοβρα
χίονα 150 μέτρων και οι δ ιαστάσεις της 
προκυμαίας περίπου 110-120 μέτρα μήκους 
και πλάτους 70-80 μέτρα.

Στο λιμάνι είναι πολλές μικροβάρκες ε 
ρασιτεχνών ψαράδων και άλλα μεγαλύτε
ρα μηχανοκίνητα για ψάρεμα ξιφιών στα 
ανοιχτά του Λιβυκού πελάγους. Μπορείς α 
κόμα να δεις και 3-4 ανεμότρατες για βυ- 
θόψαρα όπως κουτσομούρες κ.λπ.

Εξακολουθώντας να συζητάς με τους 
ψαράδες θα εντυπωσιαστείς από την προ
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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

θυμία και τον αυθορμητισμό που τους δ ια
κρίνει.

Την άλλη μέρα το πρωί μπορείς να κατέ- 
βεις πάλι στο λιμάνι να παρακολουθήσεις 
τον ερχομό των ψαροκάικων, θα δεις το 
ξαγκίστρωμα των ψαριών από τα παραγά
δια και το ξεμπέρδεμά τους από τα δίχτυα,

Κατά μήκος της προκυμαίας θα δεις πό
σης φύσεως καταστήματα. Καφέ, μπαρ, 
σουβλατζίδικα, εστιατόρια, κέντρα διασκε- 
δάσεως, ξενοδοχεία  ύπνου, τα οποία έ 
χουν εγκαταστήσει κιόσκια με τέν τες  γεμά 
τα τραπέζια με ολοκάθαρα τραπεζομάντη- 
λα και αναπαυτικές καρέκλες.

Από το λιμάνι τρεις κάθετοι δρόμοι οδη
γούν στο εσωτερικό της κωμόπολης, όλο 
καταστήματα για εξυπηρέτηση των επισκε
πτών, ντόπιων και ξένων. Το βραδάκι με το 
πέσιμο του ήλιου τόσο οι δρόμοι όσο και η 
προκυμαία είναι αδιάβατοι από τους περι
φερόμενους τουρίστες που ολημέρα απο
λαμβάνουν κολυμπώντας στη θάλασσα και 
μετά την ολιγόλεπτη παραμονή τους στα 
ξενοδοχεία  ή ενοικιαζόμενα δωμάτια κατε
βαίνουν στα μαγαζιά για να απολαύσουν 
τους εκλεκτούς μεζέδες, τη μπύρα τους, το 
ούζο τους, το κρητικό ουίσκυ (ρακί) και κάθε 
είδους απεριτίφ που δ ιαθέτε ι η πληθώρα 
των καταστημάτων.

Σουβλάκια, γύρος, μπριζόλες καπνιστές ή 
στα κάρβουνα, πατάτες τηγανητές ή οφτές, 
σαλάτες, ψάρια ψητά, λιθρίνια, μπαρμπού
νια, σαργούς, συναγρίδες, ροφούς σούπα 
και σκορπίδια, πλακί σάρπες και μουρμού- 
ρια με φρέσκια ντομάτα νοστιμότατα και 
προσιτά "δΓ όλα τα βαλάντια".

Χορταρικά, μπάμιες, μελιτζάνες, κολοκύ
θια, ραδίκια, μαρούλια, ντομάτες κ.λπ,, 
φρούτα εποχιακά καρπούζια, πεπόνια, στα
φύλια, σύκα παγωμένα όλα στα μεγάλα ψυ
γεία που δ ιαθέτουν τα μανάβικα της Αγ. 
Γ αλήνης.

Καθαριστήρια, φούρνους, ενοικιαζόμενα 
αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, πρακτορείο 
εφημερίδων, σούπερ μάρκετ και πολλά κα
ταστήματα σουβενίρ με φωτογραφίες τοπι
κές και άλλων κρητικών τοπίων.

Υπάρχει πλήρης οργάνωση επικοινωνιών 
με αυτοκίνητα ή ταξί με τις μεγάλες πόλεις 
δ ιασταυρούμενες από Ηράκλειο-Αγ. Γαλή- 
νη-Ρέθυμνο και από Ρέθυμνο-Αγ. Γαλήνη- 
Ηράκλειο ανά μία ώρα.

Πλήρης και άψογος τηλεπικοινωνία σε

κτίριο ΟΤΕ και μπορείς να επικοινωνήσεις 
με όλη την Ελλάδα χερσαία και νησιωτική, 
αλλά και με όλες  τις Ηπείρους ΕΥΡΩΠΗ, Α
ΜΕΡΙΚΗ, ΑΣΙΑ, ΑΦΡΙΚΗ και ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.

Ταχυδρομικό γραφείο με ανα δίωρη απο
στολή ταχυδρομικού σάκκου,

Σταθμός χωροφυλακής που ουδέποτε 
χρειάστηκε η επέμβαση λόγω της ομαλής 
λειτουργίας των πάντων.

Λιμενικός Σταθμός, Φαρμακείο, Κοινοτικό 
Ιατρείο, και Κοινοτική Αρχή που παρακολου
θεί και ελέγχει την καθαριότητα δρόμων και 
κοινοχρήστων χώρων,

Επίσης υπάρχουν εκδρομικά μηχανοκίνη
τα πλοιάρια που εκτελούν δρομολόγια για 
επίσκεψη αξιοθέατων ακτών της περιοχής 
Αγ. Γ αλήνης.

Θα αρχίσεις τις επισκέψεις σου ξεκινώ
ντας από τις "αλυκές" θα περάσεις στο 
"μεσακό βαρκοτόπι", θα απολαύσεις με τα 
μάτια σου την ολοκάθαρη αμμουδιά των 
200 μέτρων και περπατώντας σε μονοκό- 
ματα βράχια ξεπλυμένα από τις φουρτού
νες του χειμώνα θα φθάσεις στο πέρα 
βαρκοτόπι και συνέχεια στις πεντακάθαρες 
αμμουδιές της "ακτής ποταμίδας",

Θα προχωρήσεις και θα περάσεις το 
στενό γεφυράκι του πλατύ ποταμού και θα 
βρεθείς σε άλλες αμμουδιές, σχεδόν παρ
θένες.

Θα προχωρήσεις φθάνοντας μέχρι ενός 
σημείου που λέγετα ι "Τσούνι" και δε θα ξέ 
ρεις τί να πρωτοθαυμόσεις, την καθαρή ψι
λή άμμο, τα βραχάκια που παφλάζουν πάνω 
τους τα μικροκυματάκια ή το μουσικό σκάσι
μο της ελαφροκινούμενης θάλασσας στις 
αμμουδιές της ακτής.

Ασφαλώς θα αισθανθείς λίγο κουρασμέ
νος και θα γυρίσεις στο ξενοδοχείο  σου να 
κάνεις το δροσ ερό ή χλιαρό ντουζ και θα 
αναπαυθείς μέχρι να έρθε ι η ώρα του φα
γητού. Θα αναπολείς τις απολαύσεις και θα 
βιάζεσαι να έρθει η επόμενη να πας να 
δεις και άλλα αξιοθέατα,

Δε θα σε κουράσω, αγαπητέ επισκέπτη 
της Αγίας Γαλήνης, να σου υποδεικνύω που 
να πρωτοπηγαίνεις. Θα σε αφήσω μόνο 
σου να πηγαίνεις, όπου θέλεις  πρώτα, και, 
όταν κουράζεσαι, να συνεχίζεις την επομέ
νη. Εγώ απλώς θα αρχίσω τώρα να σου διη
γούμαι, τι υπάρχει να πας να δεις και συ 
δ ιάλεξε ώρα και τόπο.

Ανηφορίζοντας από τη δεξιά πλευρά ό 
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πως κοιτάζεις τη θάλασσα θα περάσεις την 
παλιά τοποθεσία όπου ανάβει γραφικός φά
ρος που οδηγούσε στην είσοδο του όρμου 
Αγίας Γαλήνης των εμπορικών πλοίων που 
εξυπηρετούσαν παλαιότερα την περιοχή.

Θα προχωρήσεις λίγα μέτρα και θα αντι- 
κρύσεις ένα  επίπεδο λίγο επικλινές και θ' α- 
γναντέψεις ολόκληρο το Λιβυκά πέλαγος. 
Θα αντικρύσεις το μεγαλείον του κόλπου 
της Μ εσσαράς που σχηματίζεται από τους 
κάβους Μέλισσα και Λίθινον (Λίτινα) με φά
ρο αυτόματο ν' αναβοσβήνει σε τακτά χρο
νικά διαστήματα.

Στα έξι μιλιά θα δεις τα νησιά Παξιμάδια 
ακατοίκητα και στα 36 μιλιά τα νησιά Γαύδο 
και Γαυοδοπούλα, κατοικημένο το μεγάλο 
νησί με 100 περίπου ανθρώπους.

Αυτά τα νησιά είναι οι ψαρότοποι της Νο
τιοανατολικής Κρήτης με κέντρο την Αγία 
Γ αλήνη,

Θα πλησιάσεις με λίγο περπάτημα προς 
αριστερά στα απόκρημνα σημεία και θα 
δεις κάτω πολλούς βράχους πεσμένους 
σχηματίζοντας ανώμαλο και περίτεχνο μω
σαϊκό.

Από τις αναμεσ άδες των μικρομεγάλων 
βράχων περνούν τα ελαφρά κυματάκια δη
μιουργώντας υπόκωφη βοή με θαυμάσια α 
κουστική που δε χορταίνεις να απολαμβά
νεις και να βλέπεις.

Η καθαρότης των βράχων είναι αστρα
φτερή, διότι ποτέ και τίποτα δεν τους ρυ
παίνει. .

Στα μικρολακουβάκια των βράχων από τις 
ακτίνες του Ηλιου αστραποβολεί το λιγοστό 
δ ιαμαντένιο αλάτι,

Κάθησε στην άκρη του γκρεμού και απο
λάμβανε το δροσερό θαλασσινό αεράκι 
του Λιβυκού Πελάγους και να μη σου δίνει 
εντολή ο νους σου να φύγεις και να αφή- 
σεις τέτο ιο  πανοραμικό θέαμα και κάλλος. 
Ασφαλώς θα σκέπτεσαι πως δεν πρέπει να 
τιμωρήσεις τις αισθήσεις σου, ακοή, και ό 
ραση, και να χάσεις τέτο ια  απόλαυση ήχου 
και θεάματος για τη ζωγραφική που μόνο ο 
Δημιουργός της φύσης μπορεί να σου πα
ρουσιάζει,

Κανείς δ εν  μπορεί ούτε να φωτογραφή
σει ού τε να ζωγραφίσει μα ούτε να διηγη- 
θεί επακριβώς τέτο ια  φαινόμενα κάλλους 
και γοητείας.

Θα πρέπει να πας τις άλλες φορές στο ί
διο σημείο και να ανέλθεις  δυτικά περίπου

10Ομ, για να δεις τη συνέχεια της ακτής μ έ 
χρι τον κάβο Μέλισσα με άριστες αμμουδι
ές, με βράχια και αξιοθαύμαστες εσοχές.

Κοιτάζοντας απέναντι ανατολικά τον Κά
βο Λίτινα με τις εσοχές του θα καταλήξει το 
μάτι σου στο βάθος του Κόλπου της Μ εσ
σαράς με συνεχή κυμάτισμά και κάτα
σπρους αφρούς.

Αν προχωρήσει το βλέμμα σου όλο το 
γύρω του κόλπου, θα αντικρύσεις δεξιά το 
Γέρο Ψηλορείτη, το όρος Κέντρος και τη 
Βουβάλα, τους λοφίσκους Λαβρασό κ,λπ. 
που δ ε θα χορταίνει να απολαμβάνει τη δι
αφορετικότητα κάθε βουνού και λοφίσκου.

Οι ψαράδες, ερασ ιτέχνες και μη, θα σου 
παραχωρήσουν μικρό βαρκάκι για να επι- 
σκεφθείς τις περίφημες Σπηλιές της Αγίας 
Γ αλήνης,

Θα τραβάς κουπί και θα στρίψεις δεξιά 
από το ακρομώλιο του λιμανιού και αμέσως 
θα βρεθείς φάτσα με τις σπηλιές έχοντας 
μπροστά σου το Λιβυκόν Πέλαγος.

Προχωρώντας σύρριζα των σπηλαίων 
δυτικά και ελαφρώς δεξιά θα συναντήσεις 
την πρώτη σπηλιά με μια μικρή είσοδο.

Στάσου στην είσοδο και άρχισε να απο
λαμβάνεις το θεϊκό δημιούργημα που 'χεις 
μπροστά σου,

Θα προσπαθήσω να σου περιγράφω όσο 
μπορώ παραστατικότερα, τι θα δεις στις 
σπηλιές και πιστεύω ότι θα δεις πολύ πε
ρισσότερα,

Επειδή η είσοδος της σπηλιάς είναι σ τε 
νή και πολύ χαμηλή ξάπλωσε στο βαρκάκι 
και σήκωσε τα χέρια σου οδηγώντας το 
βαρκάκι στο εσωτερικό της σπηλιάς.

Μόλις η πρύμνη της βάρκας μπει στη 
σπηλιά σηκώσου όρθιος και άρχισε να πα
ρατηρείς.

Το μέγεθος της σπηλιάς με τη λαξευτή 
φυσική κατασκευή της αρκετά μεγάλης ί
σως περί τα 200 μ. και ύψος περίπου ό μ,

Θα μείνεις με ανοιχτό το στόμα από την 
ομορφιά του βυθού που θα ιριδίζει από την 
ακτινοβολία του πρωινού ήλιου.

Στο βάθος της σπηλιάς βότσαλα που ένα 
πολύ ελαφρό κυματάκι τα χα ϊδεύει και η
χούν με αντίλαλο στη σπηλιά.

Δεν ξέρεις  τι να πρωτοκοιτάξεις γιατί το 
ένα  από το άλλο που βλέπεις είναι καλύτε
ρο.

Από την πολλή δροσιά θα ξεχάσεις πως 
είναι καλοκαιρινή ζέστη γιατί θα σε ευφραί
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νει η δροσιά του πετροσκιανιού.
Απολαμβάνοντας τη δροσιά θα σκέπτε

σαι να μπορούσες να παρατείνεις την πα
ραμονή σου μέσα στη σπηλιά λίγο χρόνο 
ακόμη.

Θα βγεις από τη σπηλιά με τον ίδιο τρό 
πο που μπήκες.

Μόλις όμως βγεις θα σε περιλούσει η ζέ 
στη του Ιουλίου που προς στιγμήν ίσως 
σκεφτείς να ξαναμπείς στην ωραία δροσιά 
της σπηλιάς.

Προχωρώντας όμως ελάχιστα μέτρα 
προς τα δεξιά βόρεια θα μπεις σε άλλη 
σπηλιά, την οποία θα αντικρύζεις με δέος,

Θα μπεις σε σπηλαιώδη θαλάσσιο δ ιά
δρομο αρκετά ευρύχωρο πλάτους τεσσά- 
ρων-πέντε μέτρων και μήκους περίπου 
δέκα με μικρή έξοδο και συγχρόνως και ε ί
σοδο από το Λιβυκό Πέλαγος.

Στο δ ιάδρομο δε θα χορταίνει το μάτι 
σου να κοιτάζεις το βυθό που είναι πολύ 
φωτεινός.

Οι αντιλαφ ίδες του ήλιου φωτίζουν τον υ
πέροχο βυθό που με το ελαφρύ κούνημα 
της θάλασσας θα έχεις την εντύπωση ότι 
κουνιέται ο βυθός σχηματίζοντας μωσαϊκά 
κινούμενα αντικείμενα διαφόρων μεγεθών 
και χρωμάτων.

Όπως θα είσαι στο θαλάσσιο διάδρομο 
δεξιά και σε ύψος λιγότερο του ενάμιση 
μέτρου θα δεις μικρή σπηλιά πλάτους περί
που ενάμιση μέτρου ύψους ογδόντα ως ε 
νενήντα εκατοστά και μήκους ίσως και 
περισσότερο των τριών μέτρων.

Ά ν ετα  μπορούν τρεις άνθρωποι να ξα
πλώσουν για ένα  δροσερό ύπνο και με α 
πόλυτο ξηρασία προχωρείς μέχρι την 
άνετη  έξοδο από το θαλάσσιο διάδρομο 
προς το πέλαγος χωρίς να βγεις, αλλά επι
στρέφεις για να μπεις στην κυρίως μεγάλη 
σπηλιά, Θ' αντικρύσεις ένα  φωτεινότατο 
πανέμορφο και αρκετά ψηλό σπήλαιο με 
θέα  όλου του ανατολικού κόλπου της Μεσ- 
σαράς.

Στο ύψος στη σπηλιά εκαντοντάδες α- 
γριοπεριστεροφωλιές όπου με την είσοδο 
σου θα αιφνιδιασθούν τα περιστέρια εγκα- 
ταλείποντας το άντρο τους δ ιαμαρτυρόμε- 
να με το χαρακτηριστικό γουργούρισμά 
τους,

Θα φέρουν βόλτες κατά ομάδες γύρω 
και έξω από τη σπηλιά πότε ψηλά πότε χα
μηλά γουργουρίζοντας σα για να αμυνθούν

που πάτησε άνθρωπος στο βασίλειό τους.
Θα αφήσεις το βαρκάκι χωρίς να υπάρχει 

ανάγκη προσδέσεως οπουδήποτε σε βο
λεύει για να βγεις έξω και να πατήσεις 
στους ίσιους και λείους βράχους που σχη
ματίζουν το πολύ ευρύχωρο πάτωμα της 
σπηλιάς. Θα παρατηρήσεις αρκετά πολύ 
μικρές ακανόνιστες διακοπές του πατώμα
τος με ολογάλανη θάλασσα,

Θα θαυμάσεις τους σμ ιλευτές, που δημι
ούργησαν αυτό το θαύμα κατασκευής, από 
τον μέγα καλλιτέχνη, την Φύση, και θα απο
ρήσεις πώς και μένει η ωραιότατη αυτή α 
νεκμετάλλευτη  και χωρίς καμία προστασία 
αλλοιώσεως του περιβάλλοντος από βέβη
λους.

Κάθησε σ' ένα  σημείο του κέντρου της 
σπηλιάς και παρακολούθησε τα σκόρπια και 
αραιά μικρά σημεία που δεν  καλύπτονται 
από βράχια, αλλά σχηματίζουν μικροπηγα- 
δάκια σε μικρό μέγεθος. Από το βυθό ε ι
σέρχετα ι θάλασσα με ελαφρό ανεβοκατέ- 
βασμα της επιφάνειας.

Μέσα στα πηγαδάκια ζουν διάφορα μ ι- 
κροψαράκια εναλασσόμενα, διαφόρων ε ι
δών και χρωμάτων ψάχνοντας να βρουν 
κάτι να τσιμπήσουν για παράταση της ζωής 
τους και την διαιώνιση του είδους.

Από τη βορεινή πλευρά της σπηλιάς ε ί
ναι μια μεγάλη σχισμή, που αρχίζει από το 
πάτωμα της σπηλιάς και καταλήγει σχεδόν 
στο ύψος της που κι αυτή είναι κατοικία α- 
γριοπεριστεριών,

Θα βγεις ασφαλώς με λύπη σου από τη 
δροσερή σπηλιά γιατί θ' αφήσεις την ωραία 
δροσιά που σου πρόσφερε, τους διάφο
ρους γλυκούς υπόκωφους ήχους του βυ
θού, των σκόρπιων πηγαδιών του πατώμα
τος της σπηλιάς.

Θα βγεις από τη δυτική έξοδο της μεγά
λης σπηλιάς και θα προχωρήσεις σιγά σιγά 
προς δυτικά και πολύ κοντά στους σκόρπιο
υς βράχους.

Θα φθάσεις στην περιοχή Κλειδώστρα, 
όπου υπάρχει πολύ στενό και επικίνδυνο 
μονοπάτι με υπέροχη θέα, αλλά δ εν  το συ
νιστώ παρά μόνο με έμπειρο οδηγό.

Πρόσδεσε το βαρκάκι σε κάποιο βραχάκι 
και βγες έξω. ;

Με λίγα βήματα θα σκαρφαλώσεις άνετα  
από βράχο σε βράχο προχωρώντας πάντο
τε  βορεινά μέχρι τη βάση του γκρεμού.

Εκεί θα δεις στο πολύ λιγοστό ξερό χώμα
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το φυτό κάπαρη με κάτασπρους ανθούς και 
με πράσινα μπαλάκια μικροκαρπουζάκια, τα 
οποία δ ιατηρούν την άλμη και είναι υπέρο
χος μεζές για ποικιλία.

Δίπλα ή πιο πέρα θα δεις το περίφημο α- 
τίταμο με μικρά και παχειά πράσινα ανοι- 
χτόχρωμα φύλλα γεμάτα με υπέροχο 
μυρωδάτο χυμό.

Αφού απολαύσεις όλο το τοπίο και θ' α 
κούσεις τον ωραίο ήχο του ελαφροκυματι- 
σμού με το ρυθμό που έρχονται τα κυ- 
ματάκια στις αναμεσ άδες των βράχων, 
μπορείς να μπεις πάλι στο βαρκάκι, προχω
ρώντας δυτικά και κοντά στο γκρεμό θα συ
ναντήσεις άλλη σπηλιά που παρουσιάζει 
μεγάλο ενδιαφέρον, Το πάτωμά της έχει 
πολύ καθαρό ψιλό βότσαλο (μεγέθους ρυ
ζιού) πολύ κατάλληλη για να καθήσεις με 
καλή παρέα, καλούς μ εζέδ ες  και με παλιό 
μαύρο κρασί.

Γύρισε πίσω προς την Αγία Γαλήνη και 
όλο αρ ισ τερά  θα συναντήσεις στο τέλος 
του γκρεμού και στην αρχή του Λ ιμενοβρα
χίονα άλλη μια σπηλιά με είσοδο όχι και πο
λύ ευρύχωρη και με έξοδο μπροστά σου 
στη Αγία Γαλήνη.

Πλησίασε απλώς να την δεις, μην προ
χωρήσεις όμως μέσα, γιατί έχουν δ ιοχετεύ 
σει μέσα όλα τα λύματα της κωμοπόλεως 
και η δυσοσμία είναι αρκετά έντονη.

Πριν κατασκευασθεί το λιμάνι η έξοδος 
ήταν ορατή από τα λιγοστά καφενεία που 
ήτανε τό τε  στην παραλία.

Δημιούργησε όμως ένα  θέαμα υπέροχο 
που θα περιγράψω.

Η φουρτούνα της όστριας το χειμώνα 
λόγω του μεγάλου ανοιχτού Λιβυκού Πελά- 
γους δημιουργεί μεγάλα κύματα, τα οποία 
με την ορμή που έρχονται από την είσοδο 
δημιουργούν τρομερή πίεση. Από τη στενή 
έξοδο από την πλευρά του χωριού δημι
ουργούν τεράσ τιο  λευκό πίδακα μεγάλου 
ύψους που καθώς επ ιστρέφει ο πίδακας 
στη φουρτουνιασμένη θάλασσα νομίζεις 
ότι πέφτει καταρρακτώδης βροχή,

Η βοή των εισερχομένω ν και εξερχομέ- 
νων κυμάτων είναι κάτι το υπέροχο, κάτι το 
ιδεώ δες, κάτι το φαντασμαγορικό που σου 
δημιουργεί δέος.

Θα συνεχίσεις την πορεία προς το ακρο- 
μώλιο, θα τραβήξεις βόρεια και θα φθάσεις 
στις Αλυκές, που είναι ένας συνεχόμενος 
μονοκόματος βράχος επίπεδος και όχι υψη

λότερος του ενός μέτρου από την επιφά
νεια  της θάλασσας και έκτασης 3 σ τρ εμ 
μάτων.

Πηγαίνοντας όλο αριστερά στην είσοδο 
του μεσακού βαρκοτοπιού θα συναντήσεις 
άλλη σπηλιά πολύ ενδιαφέρουσα και εν τυ 
πωσιακή.

Η είσοδός της είναι αρκετά ευρύχωρη 
και το εσωτερικό της ακόμη πιο άνετο. Το 
θαλάσσιο πάτωμά της είναι αβαθές περί
που κάτω του ενός μέτρου.

Ο πυθμένας είναι πολύ καθαρός και δι
αυγής με μικρές πέτρες, οι οποίες δ εν  ε 
νοχλούν τον κολυμβητή, καθότι είναι λείες, 
Φημολογείται ότι στο βάθος της σπηλιάς υ
πάρχει πηγαίο νερό πολύ λίγο, αλλά δρο
σερό. Οι δ ιαστάσεις της σπηλιάς περίπου 
12x5 και ύψος ίσως τρία μέτρα.

Το καλοκαίρι είναι πολύ δροσερή, καθότι 
δ εν  λιάζεται ποτέ, δ εν  έχει όμως κανένα 
σημείο σταθμεύσεω ς και ούτε άλλην πρό
σβαση παρά μόνο με βάρκα.

Γι' αυτή τη σπηλιά υπάρχει ένας θρύλος, 
ότι η σπηλιά του Δαίδαλου έχει δ ιέξοδο σ’ 
αυτή τη σπηλιά, πράγμα που δ εν  έχει ούτε 
ερευνηθεί ούτε υπάρχουν έστω  και εν δ ε ί
ξεις για να το επιβεβαιώνουν αυτό.

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν είναι 
δυνατή η εξερεύνηση της Σπηλιάς του Δαί
δαλου, δεδομένου ότι με τη χάραξη του α 
μαξωτού δρόμου διαμορφώθηκε το 
περιβάλλον της τοποθεσίας της σπηλιάς 
και ίσως οι μόνιμοι κάτοικοι Αγιογαληνιώτες 
να μπορούν να εξηγήσουν στους επισκέ
πτες, αν και κατά πόσον θα είναι δυνατή η 
είσοδος,

Η περιπλάνηση που σας περιγράφω για 
τα τοπία της Αγίας Γαλήνης αξίζει να την ε- 
πισκεφθείτε και να ζήσετε πραγματικά ώρες 
ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς,

Απρίλιος 1992 
Μανούσος Φ. Παπαδάκης
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♦ Την 8-10-92 πέθανε στο Ηράκλειο (στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο] και τάφηκε 
στο χωριό, ο Αρίστος Βουλγαράκης του 
Γεωργ. ετών 93.

♦ Την 17-11-92 πέθανε η Χριστοφοράκη 
Όλγα (δασκάλα) και τάφηκε στην Νίθαυ- 
ρη Αμαρίου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
♦ Την 1-8-92 η Αδαμαντία Αλεξανδράκη 

του Χαραλάμπου, σύζυγος του Μαρκάκη 
Θ εοδώ ρου (από Πλατανέ) γέννησε το 
πρώτο τους παιδί αγόρι.

♦ Την 24-8-1992 η Ο ύτε-Χ ά ϊκε Λεβαντόφ- 
σκι, Γερμανικής καταγωγής, γέννησε στο 
Ηράκλειο ένα κορίτσι, παιδί του Τρουλλι- 
νού Κωνσταντίνου του Νικ.

♦ Την 1-10-1992 γέννησε ένα  αγόρι, η Ελέ
νη Τυροκομάκη, σύζυγος του Λ ευτέρη 
Παπαδογιάννη (Φουρνάρη).

♦ Την 14-10-1992 η Μεταξία Μανίτα, σύζυ
γος του Κωνσταντίνου Χριστοφάκη γέν 
νησε το δ εύ τερ ό  τους κορίτσι.

κάνε Πολιτικό γάμο στο Κοινοτικό Γρα
φείο Αγίας Γαλήνης στις 19-12-1992 με 
την εκλεκτή της καρδιάς του από την Αυ
στρία.

ΑΡΑΒΩΝΙΑΣΕΙΣ
♦ Την 13-11-92 αραβωνιάστηκε ο Μιχάλης 

Μαμαλάκης του Ματθ. την Γεωργία Τζα- 
νακάκη, από τα Ιακτούρ ια . Το τραπέζι έ 
γινε στο κέντρο "Καψαλές" στο Σπήλι.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Ο Χρήστος Εμμ. Χριστοφάκης προηχθει 

στο βαθμό του αρχιφύλακα στην αστυνομία 
και υπηρετεί στην τροχαία Ρεθύμνης, 

Ευχόμεθα και εις ανώτερα.

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
♦ Την 19-7-1992 βαπτίστηκε το δ εύ τερο  

παιδί του Γεωργίου Τρουλλινού του Μι
χαήλ και του δόθηκε το όνομα ΜΙΧΑΗΛ.

♦ Την 31-7-1992 βαπτίστηκε το δ εύ τερ ο  
κορίτσι του Εμμανουήλ Αλεξανδράκη του 
Χαραλάμπου και του δόθηκε το όνομα 
ΜΑΡΙΑ.

♦ Την 22-8-1992 βαπτίστηκε το πρώτο παιδί 
αγόρι του Επαμεινώνδα Ιερωνυμάκη του 
Νικολάου και του δόθηκε το όνομα ΝΙΚΟ
ΛΑΟΣ.

♦ Την 17-10-1992 βαπτίστηκε το πρώτο 
παιδί του Τρουλλινού Κωνσταντίνου του 
Νικ. και του δόθηκε το όνομα ΠΑΓΩΝΑ.

ΓΑΜΟΙ
♦ Την 17-10-1992 ο Τρουλλινός Κωνσταντί

νος του Νικολάου παντρεύτηκε την Ού- 
τε -Χ ά ϊκε Λεβαντόφσκι από τη Γερμανία,

♦ Ο Νικόλαος Χαρούλης από τις Μ οίρες έ-

♦ Προχωράει με γοργό ρυθμό το έργο της 
Μαρίνας Αγίας Γαλήνης. Η επέκταση του 
μώλου φτάνει μέχρι τώρα στα 140 μέτρα 
και προβλέπεται να φτάσει μέχρι την 
31-12-92 στα 170 μέτρα. Μάλιστα ύστε
ρα από εν έρ γε ιες  της Κοινότητας και 
πρόταση προς τους αρμόδιους επιβλέ- 
ποντες μηχανικούς του EOT, πρόκειται να 
κατασκευαστούν κάτω από την επιφάνεια 
της θαλάσσης, στον μώλο που κατα
σκευάζεται, τρεις  δίοδοι κυκλοφορίας 
του ύδατος ώστε να μειωθεί στο ελάχι
στο η μόλυνση των υδάτων μέσα στο λι
μάνι.

♦ Συζητείται πάλι και έχει μεγάλη πιθανότη
τα υλοποίησης η παλλιά πρόταση για 
πάρκιγκ πίσω από τον μώλο με χρηματο
δότηση από EOT.

♦ Έφτασε στο χωριό το απορριμματοφόρο 
που προμηθεύτηκε η Κοινότητα μετά  από 
δημοπρασία. Ο αρχικός προϋπολογισμός 
ήταν 15.000.000 δρχ. από τα οποία τα 
13.350.000 δρχ. ήταν επιχορήγηση από το 
Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΕΑΠΤΑ) και τα υπόλοπα συμμετοχή της 
Κοινότητας. Όμως το κόστος του απορ
ριμματοφόρου ξεπ έρασε κατά 4.000.000 
δρχ, τον αρχικό προϋπολογισμό (κοστίζει 
19.000.000 δρχ.) και τώρα γίνονται ε ν έ ρ 
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γειες από την Κοινότητα για την εξεύ ρ ε
ση των χρημάτων που λείπονται ακόμη 
ώστε με τον καινούργιο χρόνο το απορ
ριμματοφόρο να λειτουργήσει κανονικά.

♦ Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδρομή 
στην Πελοπόνησο από 9 έως 17 του Νο
εμβρίου, από Αγιογαληνιώτες (και μερ ι
κούς Μελαμπιανούς).

♦ Τα πρωτοβρόχια στην Αγία Γαλήνη, καθυ
στέρησαν φέτος πάρα πολύ. Πρώτη βρο
χή είχαμε την 14-11-92, όμως το πρώτο 
δεκαήμερο του Νοεμβρίου πέρασε με 
πολύ καλό καιρό, υψηλές θερμοκρασίες 
που θύμιζαν Ιούλιο και καλοκαιρινά ρού
χα.

♦ Την 18-11-92 πραγματοποιήθηκε επίσημη 
επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου στο Σπήλι, στα πλαίσια 
της μεγάλης περιοδείας του στην Κρήτη, 
Τον υποδέχτηκε πλήθος κόσμου από όλη 
την Επαρχία Αγίου Βασιλείου, και από την 
Αγία Γαλήνη φυσικά.

♦ Έφυγε ο αγροτικός γιατρός από το Αγρο
τικό Ιατρείο Αγίας Γαλήνης οριστικά ύ
στερα  από 5 χρόνια υπηρεσίας του σε 
αυτό και η θέση όπως μας είπαν από το 
Υπουργείο καλύφτηκε αμέσως, αλλά ο 
καινούργιος αγροτικός γιατρός πρέπει 
πρώτα σύμφωνα με καινούργιο νόμο να 
παραμείνει στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης 
για τρεις  μήνες πριν έρθει στο χωριό. Οι 
ανάγκες του χωριού μας θα καλύβονται 
ως τό τε  με σποραδικές επισκέψεις για
τρών από το κέντρο Υγείας Σπηλιού και 
του γιατρού αυτού, αν το επιτρέπει (σύμ
φωνα με πληροφορίες!) ο Διευθυντής του 
Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

♦ Αντιπρόεδρος Κοινότητας Αγίας Γαλήνης 
για τη Β' δ ιετία  ανέλαβε ο Μιχάλης Εμ. 
Σπυριδάκης, στην Α' δ ιετία ήτο ο Παύλος 
Ιωαν. Παπαδογιάννης.

♦ Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης ο μώλος έ- 
φθασε στο τελικό του μήκος 170 μέτρων 
και τώρα ρίχνουν το τσ ιμέντο για τα τοι- 
χεία που χρειάζεται.

♦ Στο Αγροτικό Ιατρείο Αγίας Γαλήνης το 
ποθετήθηκε ο Ιατρός Λεκατσάς Ιωάννής 
από την Αθήνα.

Εκδρομή
Αγ. Γαληνιωτών - Μελαμπιανών.

"Γύρος Πολοπονήσου".
Επιμελ. Φάνη Μαυρογιώργη.

Μεγάλη επιτυχία είχε η εκδρομή που δι- 
οργάνωσε το τουριστικό γραφείο του Κά
ντιά Τουρς του Νίκου Χιεμιλάκη, η "Νίκος 
του Μάνου” όπως είναι πιο γνωστός.

Η εκδρομή άρχισε στις 8/11/92 μέχρι τις 
17/11/92.

Καταναλώθηκε 50 κιλά ρακί, κι αν λάβωμε 
υπόψιν μας, ότι ήτο και ο Γιώργης ο Χαριτά- 
κης από τις Μέλαμπες, ο γνωστός χορατα- 
τζής, μπορούμε να καταλάβουμε το 
μέγεθος της χαράς και του κεφιού που επι
κράτησε,

Ο δε Νίκος είχε μεταβληθεί σε άριστο 
ξεναγό, και εξηγούσε τα πάντα, όπου κι αν 
επήγαιναν,

Όλοι οι εκδρομείς και ιδια ίτερα η κυρία 
Σπυριδοβαγγελιώ, θέλουν να ευχαριστή
σουν δημόσια τον Νίκο του Μάνου, που 
προσπάθησε, να περάσουν μιαν αξέχαστη 
εκδρομή, στο γύρο της Πελ/σου,

Τους ευχόμαστε να περάσουν και του 
χρόνου το ίδιο καλά για την εκδρομή που 
σχεδιάζουν στη Χαλκιδική.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Φάνη X, Μαυρογιώργη
Στις 18/11/92 επισκέφθηκε το Σπήλι, ο 

Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος,

Πολύς κόσμος τον υποδέχτηκε,
Για τα σχολεία ήταν ημέρα αργίας. Και οι 

μαθητές της επαρχίας με τους δασκάλους 
και τις σημαίες των σχολείων τον καλοσώ- 
ρισαν.

Παρέστησαν οι βουλευτές του νομού, ο 
περιφερειάρχης Κρήτης ο γενικός γραμ. Α
θλητισμού κ. Βιρβιδάκης και άλλοι επίσημοι. 
Έγινε δοξολογία, και εγκαινιάσθηκε το 
Πνευματικό Κέντρο Σπηλιού.

Ή ρθε και ο πατέρας του Πατριάρχη, για 
να επισκεφθή και να γνωρίσει το χωριό των 
προγόνων του, κοντά στα Σφακιά,
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Ο παππούς του ήταν Κρητικός, αλλά eixe 
εγκατασταθεί στο νησί Ίμβρος.

Αλήθεια τι είναι αυτό που μας τραβάει, 
τόσο, και θέλωμε να γνωρίσουμε τα μέρη, 
όπου γεννήθηκαν και έζησαν οι πρόγονοί 
μας;

Η περιοδία του Πατριάρχη διήρκεσε μ ε
ρικές ημέρες και επισκέφθηκε όλους τους 
νομούς. Τον προϋπάντησε δ ε και τον απο
χαιρέτησε ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.

Έτσι ξαναθερμάνθηκαν οι σχέσεις της Εκ
κλησίας της Κρήτης με το οικουμενικό πα
τριαρχείο, αφού είχε να έρθη Πατριάρχης 
εδώ, πριν από 28 χρόνια, όταν είχε έρθει ο 
Αθηναγόρας.

Κατά την επίσκεψη του Πατριάρχη στην Ι
ερά  Μονή Αγίας Ειρήνης στο Ρέθυμνο στις 
22-11-1992 η δασκάλα Μαρία Φραϊδάκη 
από τη Γαλλιανή του απηύθηνε σε έμμετρη 
προσλαλιά τα κάτωθι:

Το πέρασμά σας χαιρετά 
κι ο γέρο Ψηλορείτης.

Χίλια καλώς ορίσατε εις το νησί της Κρήτης 
το πέρασμά σας χαιρετά κι ο γέρο Ψηλορείτης.
Αυτός που δεν χαμήλωσε ποτέ την κορυφή του 
σήμερα σκύβει ταπεινά λυγίζει το κορμί του, 
και χαιρετά με σεβασμό τον άξιο ιεράρχη 
το τέκνο της Ελλάδας μας που είδε Πατριάρχη.
Μα και ο Κρητικός λαός όλος σας χαιρετίζει
τ' αγνά λουλούδια της καρδιάς στο διάβα σας σκορπίζει.

Γιατ' είσαστε το σύμβολο θρησκείας και πατρίδας 
πόση ανάγκη είχαμε μιας τέτοιας ηλιαχτίδας.
Που θα φωτίσει τις καρδιές και θα τις δυναμώσει, 
κι αυτούς τους δύσκολους καιρούς κουράγιο θα τους 

δώσει.

Και ο Ρεθύμνης σήμερο λάμπει απ' την χαρά του 
γιατ' ως ακούω προ πολλού σας έχει στην καρδιά Του.

Αφ* ότου ανεβήκατε στον υψηλό σας θρόνο 
τον πλημμυρίζει η χαρά και σβύνει κάθε πόνος.

Μαζί με μας τους ζωντανούς κάποιες σκιές περνούνε 
και το δικό σας ερχομό σήμερα χαιρετούνε.
Είν' οι ψυχές που έδωσαν το αίμα τους θυσία, 
για το χατήρι του Χριστού και την ορθοδοξία.
Οι τέσσερις οι Μάρτυρες θρέματατου νομού μας 
που μένει η θυσία τους στην σκέψη και το νου μας.
Τους νοιώθουμε τριγύρω μας να σιγοψιθυρίζουν 
δώστε στον επισκέπτη σας τιμές που του αξίζουν.

Παναγι ώτατεί

Πολλά πολλά τα έτη σας και πάντα να θυμάστε, 
όσο μακρυά κι αν βρίσκεστε πάντα στο νου μας θάστε.

Γιατί εμείς οι Κρητικοί ξέρομε και αγαπούμε 
αυτή σας την επίσκεψη ποτέ δεν λησμονούμε.
Γ ιατί μας χάρισε χαρά μας έδωσε ελπίδα 
το πέρασμά σας ήτανε χρυσή πηγολαμπίδα.
Μα κρίμα που τελειώσανε οι μέρες οι μεγάλες 
που μείνατε στης Κρήτης μας τις ανοικτές αγκάλες.
Σε λίγο θα μας φύγετε να πάτε εις την πόλης 
μας, μεις θα σας σε κλείσομε εις την καρδιά μας όλοι.

Δεν θα μπορέσει από κει κανείς να σας σε βγάλει 
και θα σας περιμένουμε να σας δεχτούμε πάλι.
Μ1 όλη τη συνοδεία σας το σεβασμό σα κύρη 
που είχε την τύχη να γευτεί αυτό το πανηγύρι.
Που έγινε στον τόπο μας για τη δική σας χάρη 
ευτυχισμένος ο γονιός που έχει μαργαριτάρι.
Πετράδι τόσο ακριβό που λάμπει και φωτίζει 
μες το σκοτάδι των καιρών και τις  καρδιές κερδίζει.

Ψηλά από το θρόνο σας προς νότο να κοιτάτε, 
να βλέπετε την Κρήτη μας πάντα να μας θυμάστε.

Γ ιατί και μεις το είπαμε και θα το ξαναπούμε 
το πέρασμά σας από δω ποτέ δεν το ξεχνούμε.

Ήταν απλά τα λόγια μου, μην παραξενευτήτε 
ήτανε ξέσπασμα χαράς γι' αυτό να το δεχτήτε. 
θα 'πρεπε και το φύλο μας να σας καλωσορίσει 
σε τέτοια μια υποδοχή δεν θα 'πρεπε να λείψει.

Πολλά τα έτη σας Παναγιώτατε

Σημ. Η έμμετρη προσφώνηση της δασκάλας 
Μαρίας Φραϊδάκη δημοσιεύθηκε στην ημερήσια 
εφημερίδα "Ρεθεμνιώτικα Νέα" που εκδίδονται 
από τον Γιάννη Χαλκιαδάκη στο Ρέθυμνο.
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ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ ΣΠΗΛΙΟΥ  
Α Π Ο  ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓ. ΓΑ

ΛΗΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟ Φ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ

Αγ. Γαλήνη 5/11/92
Παναγιώτατε Δέσποτα Λάμπης και Σφακι- 

ών, εύχομαι ο Θ εός να σας χαρίζει υγείαν 
και μακροημέρευσιν.

Ονομάζομαι Χρηστός Μαυρογιώργης, και 
είμαι μαθητής Ε' Δημοτικού Σχολείου Αγ. 
Γ αλήνης.

Η χαρά μου ήταν αμέτρητη, όταν μας ε ί
πε ο παπάς στην εκκλησία, ότι θα επισκε- 
φθεί το Σπήλι ο αρχηγός της Πίστης μας, ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης ο 273ος Επίσκο
πος Κων/λεως, κ. Βαρθολομαίος ο Α'.

Θάχω την τύχη να δω από κοντά, τον Πα
τριάρχη, που για μένα είναι ο ανώτατος άν
θρωπος στον κόσμο, είναι πιο ψηλά και από 
πρωθυπουργούς ή προέδρους.

Θα ήταν όνειρο της ζωής μου, εάν ήταν 
δυνατόν να επισκεφθεί την εκκλησία "ΠΑ
ΝΑΓΙΑ" της Αγ. Γαλήνης και να κάνη από ε 
κεί μια μικρή δέηση για την ψυχή και την 
μνήμη της Αυτοκράτειρας του Βυζαντίου 
Ευδοκίας, γυναίκας του Θεοδοσίου του Β,

Κι αν θέλα τε να σας εξηγήσω τον λόγο 
και γιατί:

Η Ευδοκία, κόρη του ειδωλολάτρη φιλο
σόφου Λεοντίου, δεν  της έγραψε τίποτα ο 
πατέρας της παρά μόνο στα αδέλφια της, 
διότι, όπως της είπε, εσένα  σε προίκισε η 
φύση.

Πήγε στην Κων/λη την ακροάστηκε η 
Πουλχερία και της έδω σε για άντρα τον α 
δελφό της Θ εοδόσιο τον Β. Βαπτίστηκε χρι- 
στιανή και υπήρξε από τις καλίτερες 
Αυτοκράτειρες,

Κάποτε ήρθε στην Κρήτη, αλλά λόγω της 
φουρτούνας το πλοιάριο που την μ ετέφ ερ ε 
ήταν δύσκολο να πιάσει στην στεριά, και 
μόνο όταν έφθασε στην Αγ. Γαλήνη που 
λεγόταν τό τε  Σουλία, ήταν δυνατόν να α- 
ποβιβασθεί.

Η Ευδοκία για να ευχαριστήση τον Θεό 
θεμελίωσε μια εκκλησία που την βάφτισε 
"Παναγία" η Αγ. Γαλήνη. Απ' αυτήν έμ ε ινε το 
όνομα του χωριού.

Είχε θεμελιώσει μόνο το ιερό, το οποίο 
και κτίστηκε και που σώζεται μέχρι σήμερα. 
Απ' αυτό μπορούμε να φανταστούμε πόσο 
μεγάλη εκκλησία οραματιζόταν να κτίση.

Δυστυχώς όμως η Αυτοκράτειρα δεν 
πρόλαβε να εγκαινιάσει το Ναό διότι αδί
κως συκοφαντήθηκε και εξορίστηκε στο Ισ
ραήλ όπου απέθανε,

Πιστεύω ότι θα είναι μια αποκατάσταση 
της μνήμης της, και μια εξιλέωση της ψυχής 
της, όταν έπειτα από 1550 χρόνια, έρθει, ο 
Ανώτατος Πνευματικός μας Πατέρας, και 
"εγκαινιάσει" την εκκλησία την οποίαν δυ
στυχώς δεν  μπόρεσε η Ευδοκία.

Μα η παρουσία του και μόνο θα ζεστάνη 
τις καρδιές των κατοίκων της Νοτιότερης 
περιοχής της Ελλάδας.

Κι εμείς  οι μικροί μαθητές θα είμαστε πε
ρήφανοι διότι έτυχε να δούμε, "με τα ίδια 
μας τα μάτια" τον Πατριάρχη ΜΑΣ.

Θα είναι το συγκλονιστικότερο γεγονός 
της ζωής μας και θα το διηγόμαστε στα 
παιδιά μας στα εγγόνια μας,

Θέλω να ελπίζω πως δεν θα τιμήση μόνο 
τους λαμπρούς Ναούς, μα και αυτόν τον ι
ερό και ιστορικό ναΐσκο, που για μένα έχει 
μεγαλύτερη αξία, αφού μας δείχνει τις ρί
ζες μας,

Θέλω να Σας ζητήσω συγνώμη αν σας 
κούρασα ή αν ζητώ παράλογα πράγματα.

Συγχωρέστε με, αν έλαβα το θάρρος, 
εγώ τόσο μικρός, να ζητήσω τόσο μεγάλα 
πράγματα.

Μα πιστέψετέ με, ήταν κάτι που σκίρτησε 
την παιδική μου ψυχή, ήταν κάτι που το έ 
νοιωθα βαθιά μέσα μου, και τώρα που δι
αβάσατε και μόνο τις σκέψεις μου, νοιώθω 
ήρεμος ότι έκανα το χρέος μου απέναντι 
στον συγχωρεμένο τον παππού μου, που 
μου είπε την ιστορία μα και απέναντι στην 
Ευδοκία.

Με άπειρο σεβασμό 
Χρηστός Φ. Μαυρογιώργης 

μαθητής Ε' Δημ. Αγ, Γ αλήνης

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΣΠΟΤΗ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΧΡΗΣΤΟ Φ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ

Αγαπητό μου παιδί Χρήστο,
ο Κύριος να είναι μαζί σου πάντοτε.
Έλαβα το Γράμμα σου, σχετικά με την 

Αυτοκράτειρα Ευδοκία και σ' ευχαριστώ και 
σε συγχαίρω πολύ, Με το γράμμα σου έμ α 
θα κι εγώ την ιστορία αυτή, που δεν  την 
γνώριζα καθόλου, Και θέλω όταν θα έλθω 
στην Αγία Γαλήνη, να έλθεις  να με χα ιρετή
σεις και να μου πεις ότι είσαι ο Χρήστος,
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που μου έσ τε ιλ ε  το ωραίο αυτό γράμμα.
Έδειξα το γράμμα σου στον Παναγιώτατο 

Οικουμενικό Πατριάρχη μας, ο οποίος πολύ 
ευχαριστήθηκε και μου είπε να σου γράψω 
εκ μέρους του ότι ο χρόνος μόνο ήταν αι
τία που δ εν  μπόρεοε να περάσει απ' όλα 
τα χωριά. Πάντως σ' ευχαριστεί για τον σ ε
βασμό σου σ' εκείνον και σου εύχετα ι να 
ζήσεις πολλά-πολλά χρόνια υγεία και κάθε 
καλή πρόοδο,

Σου στέλνω  φωτογραφίες του Πατριάρχη 
μας για να ευχαριστηθείς κι εσύ, από την ε 
πίσκεψή του στο Σπήλι.

Δώσε τις ευχές μου στην οικογένειά σου 
και στους σεβαστούς Διδασκάλους σου. 
Καλά Χριστούγεννα.

Με πατρική αγάπη 
Ο Επίσκοπός σου 

Ο Λόμπης και Σφακΐων 
Ειρηναίος.

Η εικόνα που παρουσίαζε το χωριό μας 
το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν θα έ λ ε 
γα μια απ' αυτές τις όμορφες εκπλήξεις 
που δημιουργεί στο αντίκρυσμα της έναν 
αυθόρμητο ενθουσιασμό και μια γλυκειά ι
κανοποίηση επιθυμητή από όλους μας, Α- 
ναφέρομαι κατά κύριο λόγο στο λιμάνι μας, 
στην καινούργια όψη που πήρε αυτός ο χώ
ρος μετά  την αξιοποίησή του από τα έργα 
που έγιναν.

Τα παγκάκια, οι φοίνικες, τα φώτα, το πε
ρίπτερο του ΟΤΕ, τα προστατευτικά κγικλι- 
δώματα που περιόρισαν το πάρκιν των 
αυτοκινήτων σε καθορισμένα όρια, μας έ 
δωσαν την άνεση και την ασφάλεια να 
περπατάμε άφοβα πλέον κατα μήκος των 
καταστημάτων, οι π ροσεγμένες διακοσμή
σεις εστιατορίω ν μπαρ κ.λπ, η ποικιλία φυ
τών και χρωμάτων όλα αυτά δεμένα  σαν 
σύνολο είναι πράγματι αξιοπρόσεκτα.

Το επίπεδο του χωριού μας, μαζί με την ι

δ ια ίτερη σημασία που δόθηκε και στον το 
μέα της καθαριότητας ανέβηκε τόσο που 
μας κάνει να α ισθανόμαστε ιδ ια ίτερα υπε
ρήφανοι για τον τόπο μας.

Μπράβο λοιπόν σ' εκείνους που είχαν τις 
ιδ έες  και κόπιασαν για να τις υλοποιήσουν 
κι ευχόμαστε το ερχόμενο  καλοκαίρι να 
μας περιμένουν κι ά λλες  τέτο ιες  δημιουρ
γικές εκπλήξεις.

Με πρωτοβουλία 
του Προέδρου του 
Συλλόγου μας Γε
ωργίου Νικηφοράκη 
και δική μου, τοπο
θετήθηκε έξω από 
τα γραφεία της Κοι
νότητας μετά από 
καθυστέρηση οκτώ 
(8) χρόνων η μαρ
μάρινη αναμνηστική πλάκα που είχαμε φτι
άξει τον Αύγουστο 1984 για τον εορτασμό 
των C100) ΕΚΑΤΟ χρόνων της Αγίας Γαλή
νης (βλέπε φωτογραφία).

Ικανοποιητική υπήρξε η τουριστική κίνηση 
το περασμένο καλοκαίρι στην Αγία Γαλήνη. 
Τους πρώτους μήνες η κίνηση ήταν μικρό
τερη  από την αναμενόμενη, όμως οι μήνες 
Αύγουστος και Σ/βριος ικανοποίησαν όλους 
με την πληρότητά τους που πλησίασε το 
100%, συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια, 
η δ ε αγοραστική κίνηση των τουριστικών 
καταστημάτων και εστιατορίω ν παρουσίασε 
πτώση,

Τραγικός ήταν ο θάνατος ενός δίχρονου 
μικρού παιδιού που συνέβη στο χωριό μας 
περί το τέλος Σεπτεμβρίου. Το μικρό που 
είχε έρθει με τους γονείς του από την Βιέν
νη για διακοπές, ξέφυγε της προσοχής της 
μητέρας του με απ οτέλεσμα να πέσει από 
τις σκάλες που οδηγούσαν στο ισόγειο και 
να σκοτωθεί.

Δ ιαβάσαμε στο προηγούμενο τεύχος 
του περιοδικού μας την επιστολή του Φάνη 
Μαυρογιώργη με μια πολύ ωραία πρόταση 
για την Ικαριάδα. Δεν θ' αναφερθώ στις λ ε 
π τομέρειες της πρότασης του Φάνη. Α
πλώς επειδή την θεωρώ πολύ ενδ ιαφ έ
ρουσα από κάθε άποψη γνωρίζοντας και 
την θετική γνώμη του προέδρου της Κοινό
τητας στο θέμα αυτό, ίσως μια γενική δρα 
στηριότητα προς την κατεύθυνση της ιστο
ρικής αξιοποίησης και πραγματοποίησής 
της σαν θεσμού, ν' ανοίγει νέους ορ ίζοντες

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Ε Κ Α Τ Ο  ΧΡΟΝΙΑ 
Γ.ΛΛπΝΙΗΣ ΚΛΙ ΠΡΟΟΔΟΥ
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για τον τουρισμό και την προβολή του χωρι
ού μας πέρα από τα στενά σημερινά πλαί
σια ενός καλοκαιρινού παραθεριστικού 
τόπου. Είναι πολλά τα θετικά που θ' αποκο
μίσει η Αγία Γαλήνη απ' αυτό το όραμα του 
Φάνη παρ’ όλες τις δυσκολίες που διαφαί- 
νονται απ' ότι θ' αποκομίσει από την κατα
σκευή της μαρίνας.

Χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών υ
πάρχουν πολλές επιφυλάξεις, όχι με την 
χρησιμότητα του έργου που μπορεί στο 
μέλλον να ξεπεράσει όλες τις υπάρχουσες 
φιλοδοξίες, όσο η αγωνία μας για την δι
αφύλαξη της καθαρής μας θάλασσας αυ
τού του θείου δώρου που είναι πόλος 
έλξης και η πηγή πλούτου του χωριού μας, 
Ας ευχηθούμε η σωστή μελέτη  και η καλή 
κατασκευή ν' αποτρέψει την μετατροπή του 
λιμανιού μας και των θαλασσών μας σε χώ
ρους υποδοχής, αποβλήτων και σκουπιδιών 
από τα φ ιλοξενούμενα σκάφη. Μια θλιβερή 
εικόνα που την συναντάμε σε όλες τις 
κλειστές μαρίνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας το έργο 
της μαρίνας που ξεκίνησε πριν από 3 και 
πλέον χρόνια και θα εξυπηρετεί 140 περί
που αλιευτικά και τουριστικά σκάφη απεφα- 
σίσθη, με την επίβλεψη του EOT, να ολο
κληρωθεί εντός του 1993, εξ αιτίας δε αυ
τού απαγορεύθηκε από αρχές Οκτωβρίου 
μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 1992 η στάθμευση 
των οχημάτων και από τις δύο πλευρές 
στον κεντρικό δρόμο από το μπιζάνι μέχρι 
το λιμάνι.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ 

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΑ ΓΛΕΝΤΙΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Επιμ. Ελευθερίας Παπαδάκη-Λαμπάκη

Παίρνοντας αφορμή από ένα Κρητικό βι
βλίο που διάβασα, θα Όελα να εγκαινιάσω 
μια στήλη στο περιοδικό της Αγίας Γαλήνης 
που να θυμίζει στους παλιούς χωριανούς 
και φίλους πολλά περιστατικά και γλέντια 
της ωραίας αυτής εποχής, που έζησε κυρί
ως η γενιά μου. Παρόλη την κατοχή και την 
φτώχεια των χρόνων εκείνων, τα αξέχαστα 
γλέντια και οι καντάδες θα μείνουν ιστορι
κά,

Μ' αυτή τη στήλη και με μια μικρή αρχή 
που θα κάνω εγώ πρώτη, θα 'θελα να πα
ρακινήσω τους Αγιογαληνιώτες να γρά
ψουν περιστατικά και κυρίως μαντινάδες 
που απευθύνονταν σε πρόσωπα δικά τους 
ή ξένα. Μπορούν ακόμα ν' αναφερθούν και 
ονόματα, αρκεί ν' αποφευχθεί μια πιθανή 
παρεξήγηση αναφέροντας μόνο τη μια 
πλευρά ή και την απάντηση της μαντινά
δας, χωρίς να θίγονται πρόσωπα και πράγ
ματα,

Νομίζω ότι εκτός από τις αναμνήσεις πο
λύ θα μας διασκεδάσει αυτή η στήλη και θα 
μας κάνει ν' ανυπομονούμε να βγει το περι
οδικό για να ξαναγυρίσει· η σκέψη μας στα 
αξέχαστα αυτά χρόνια, Πολλοί και πολλές 
φορές έχουν γράψει αναμνήσεις και ωραία 
περιστατικά από τη ζωή του χωριού μας σε 
πεζό λόγο. Εγώ τώρα θα Ό ελα η στήλη αυ
τή να αφιερώνει λίγο χώρο στον πεζό λόγο 
και περισσότερο στις μαντινάδες, Οι ανα
μνήσεις δηλαδή, να αποτελούνται από μα
ντινάδες που αντάλλαξαν συγχωριανοί, π.χ.: 
ο τάδε είπε σ' αυτό το γλέντι αυτή τη μα
ντινάδα και ο τάδε του απάντησε μ' αυτή 
τη μαντινάδα. Ας μην αναφέρονται και τα 
δύο ονόματα όταν υπάρχει φόβος παρεξη- 
γήσεως το ένα όνομα είναι αρκετό για να 
καταλάβουμε και να ξαναγυρίσουμε στα 
περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα, που τόσο 
τώρα λείπουν από την εποχή μας.

Ας αρχίζω από τον αξέχαστο πατέρα 
μου, όταν τον καιρό της κατοχής, η οικογέ- 
νειά μας έμ εν ε  στην Πόμπια για να πηγαί
νουμε στο σχολείο, κι εκείνος, λόγω της 
δουλειάς του σαν προϊστάμενος του Ταχυ
δρομείου δεν  μπορούσε να μας ακολουθή
σει κι έμ ενε  μόνος στην Αγία Γαλήνη για 
πολλούς μήνες, Σε μια παρέα που έκανε 
ένα βράδυ, οι φίλοι του τον πίεσαν πολύ να 
πει κι εκείνος μια μαντινάδα - πράγμα που 
δεν  είχε κάνει ποτέ - και τελικά τον κατάφε- 
ραν, Ο πατέρας τό τε είπε:

"Στο περιβόλι μοναχός πως ζεις καϋμένε κρίνε 
σαν τον καϋμό της μοναξιάς άλλος καϋμός δεν είναι".
Και συνέχισε:
“Μη με παρεξηγήσετε, πως τραγουδώ τη νύχτα, 
γιατ1 είχα πόνο στην καρδιά, κι εβγήκα και τον είπα". 
Φ α ν τ ά ζ ε σ τ ε  τί έ γ ιν ε  τ ό τ ε !
Από τη μητέρα μου ακούω για την πιο 

παλιά εποχή, για τις παρέες του παππού 
μου Παναγιώτη Κασσωτάκη. Θυμάται ότι τα 
ξημερώματα, οι παρέες μεθυσμένες κατέ
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ληγαν στο μοναχικό τό τε σπίτι του παππού 
μου στο Μπιζάνι και τον ξύπναγαν με τις 
μαντινάδες:

"Το σπίτι σου 'ναι βορεινό, κι όξω κάνει κρυγιώτη, 
κι άνε κοιμάσαι ξύπνησε, κύριε Παναγιώτη".

‘Οι μερακλίδες κάθονται, απέξω εις το σοκάκι 
κιανε κοιμάσαι ξύπνησε, κύριε Κασσωτάκη".
Ξύπναγε τό τε ο παππούς, τους έβαζε 

μέσα και συνέχιζε το φαγοπότι.
Στα περίφημα Αγιογαληνιώτικα γλέντια 

της δεκαετίας του '40 πολλές φορές λάβαι
ναν μέρος και τα αδέλφ ια Γιάννης, Λιλίκα 
και Δανάη Σταματάκη, που ερχόταν γι' αυτό 
το σκοπό από τις Μοίρες, Μάλιστα η Λιλίκα 
έπαιζε και μαντολίνο. Θυμάμαι λοιπόν σε 
μια καντάδα που κάναμε, η Δανάη τραγού- 
δισε μια μαντινάδα:

"Ήθελα και να κάτεχα, τι πόνους δοκιμάζει, 
κάθε καρδιά που δε μιλεί, μα μόνο αναστενάζει".
Της απάντησαν δύο (για ευνόητους λό

γους δ ε  γράφω ονόματα, Ο ένας μάλιστα 
δε ζει δυστυχώς). Ο πρώτος είπε:

"Ανσοιεναζω τ ^ ο ω ί,  κλαίω το μεσημέρι, 
κλαίω το βράδι! που δειπνώ, που δε σε κάνω ταίρι".
Και ο δεύτερος:
"Πονώ μα πόνο δε γροικώ, γιατί πονώ για σένα, 
μόνο πονώ γιατί θαρρώ, πως δεν πονείς για μένα".
Και η Δανάη καμάρωνε για την διπλή α 

νταπόκριση.
Θυμάμαι πάντα μια μαντινάδα που συχνά 

έλ εγ ε  ο αξέχαστος Μανώλης Τυροκομάκης 
(κουρέας) πολύ μετά το θάνατο του πατέ
ρα του:

"Φαίνεται πως περνά καλά, κανείς όταν πεθάνει 
γιατί απ' αυτούς που πέθαναν, κανένας δεν εφάνει". 
Ό τα ν  έγ ινε η απαγωγή της θρυλικής Το

σούλας Πετρακογιώργη και ο Κώστας ήταν 
στη φυλακή, η Τασούλα έμ εν ε  εδώ στην Α
θήνα με τον αδελφό του, Μανώλη Κεφαλο- 
γιάννη, βουλευτή. Έμεναν στην οδό Θ εμι
στοκλέους στο ρ ετιρ έ, με διπλή και τριπλή 
αστυνομική φρουρά, Ζητήσαμε λοιπόν έγ 
γραφη άδεια  με την αξέχαστη αδελφή μου 
Κατίνα, για να δούμε την Τασούλα σα φίλες 
και συγγενείς.

Ύ στερα  από πολλές διατυπώσεις, κατα
φ έραμε να περάσουμε, και η χαρά της ή
ταν απερίγραπτη. Μέσα στα πολλά που 
είπαμε, τα κυριώτερα λόγια της ήταν: "Βρε 
κορίτσια δεν  ήθελα τίποτ' άλλο αυτή τη 
στιγμή, παρά να βρίσκομαι στην Αγία Γαλή
νη να κοιμάμαι και να με ξυπνήσει μια κα

ντάδα, με οργανοπαίκτη το Κορωνάκι (Μύ
ρων Βεργαδής) και τραγουδιστές, την πα
ραπονιάρικο φωνή του Ηλία Χριστοφάκη, 
την βροντερή φωνή του Κασσωτομιχάλη, τη 
γλυκειά φωνή του Κουρέα και όλη την άλλη 
παρέα τους, να τραγουδάνε τη μαντινάδα: 

"Μες της νυχτιάς τη σιγαλιά, που η φύσις ησυχάζει 
σκέψου ενώ κοιμάσαι σύ, κάποια καρδιά στενάζει". 
Αγκαλιαστήκαμε τό τε και οι τρεις και 

κλαίγαμε γιατί και μεις μόλις που είχαμε φύ
γει από την Κρήτη και η νοσταλγία και οι α 
ναμνήσεις ήταν έν τονες  στην ψυχή μας.

Πράγματι, η παραπονιάρικο φωνή του Η
λία Χριστοφάκη ήταν απίθανη για καντάδες 
και η ανεπανάληπτη φωνή του αξέχαστου 
θείου Μιχάλη Κασσωτάκη ακουγόταν απ' 
όλο το χωριό , όπου και να βρισκόταν, Α ξέ
χαστα χρονιά. Πώς πέρασαν; Πότε και γιατί 
πέρασαν;

Σταματάω όμως, αρκετά για σήμερα. Ελ
πίζω πολλοί και πολλές να παρακινηθούν 
και να γράψουν όχι μόνο σε πεζό λόγο, α λ
λά κυρίως με μαντινάδες, που τόσο μιλούν 
στην ψυχή μας και τόσα πολλά μπορούν να 
πουν,

♦ ♦♦

ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΛΙΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΟΥΝΤΑΙ ’

Ανήμερα Πρωτοχρονιάς το 1938 οι καθή- 
μενοι από αρ ιστερά Νικόλαος Τυροκομά
κης (Αλμπάτης), Μανώλης Τρουλινός 
(τρουλινομανώλης), Χαρίδημος Γιαννακά- 
κης, Γιάννης Βεργαδής (Μπογιατζογιάννης) 
πήγαν στο σπίτι του Αγαπητού και της Μαρί
ας Μηναδάκη (τους βλέπουμε όρθιους) για 
να ψάλλουν τα κάλαντα και να ευχηθούν 
χρόνια πολλά για τον καινούργιο χρόνο,

Ο τελευτα ίος  της φωτογραφίας μας είναι 
άγνωστος γιατί δ εν  είναι χωριανός μας,
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Παλιές Φωτογραφίες
Εηιμελ. Κώστα Λινοξυλάκη

Με χαρά δημοσιεύουμε παλιές φωτο
γραφίες από τη ζωή και την κίνηση των χω
ριανών μας στην Αγία Γαλήνη για να τις 
βλέπουν και να θυμούνται οι παλιοί και να 
μαθαίνουν οι νέο ι μας.

Μέσα από αυτές τις φωτογραφίες πολλά 
μπορούν να διδάσκωνται οι νέοι μας για τα 
ήθη τα έθιμα την αγάπη και την ομόνοια 
που υπήρχε στην Αγία Γαλήνη πριν εισχω- 
ρήση το τουριστικό κύμα που τα πάντα αλ
λοίωσε.

Πρώτη φωτογραφία: Καθαρά Δ ευτέρα  I960

τα πρόσωπα από αριστερά: Τελώνης του 
χωριού δεν  γνωρίζουμε το όνομά του, Κω- 
στής Νικηφοράκης, Στρατής Βελουδάκης, 
Κωστής Φωτάκης Αρίστος Φραγκάκης και ο 
παπα Πανάγος Γιασαφάκης.

ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ
Ένα καλοκαίρι, δε θυμούμαι δα ποια χρονιά, ο πατέρας μου ο Μύρος μούλεγε: Να μη παίρνεις μωρέ'τον α

δερφό σου να πηγαίνετε στη θάλασσα, γιατί οντέ θα γυρίζετε έηαε, θα σας σε δέρνω και τσί δυό καλά καλά. 
Άμα θέτε να μπανιαρίζεστε, να μου το λέτε να το κατέχω, ό ϊ να φεύγετε χωστά χωστά.

Τόπε μια, τόπε δυό, μα εμείς οντέ νέλειπε από το κονάκι για δουλειές στα χωράφια, το ακούσαμε κγ' κατε
βαίναμε να μπανιαριστούμε. Έλεγα τ' αδερφού μου: Πάμε μωρέ Μιχάλη στη θάλασσα να βουτήξωμ. μα μέχρι 
να γιάίρι ο αφέντης μας, εμείς θάχωμε πάει στο σπίτι. Κατέχομε δα την ώρα πότες θα νΜ'£Τ7<αι κανονίζαμε 
πλιά μπρος νάμαστε στο σπίτι Έτσα κάναμε τα μπάνια μας πολλές φορές. Η μάνα μας το κάτεχε, μα δεν έλε
γε πράμα στο πατέρα, γιατί θελά τη κατσαδιάσει και κείνη.

Μια ταχυνή όμως ο πατέρας, έτυχε να γιάίρι πλιά μπρος στο σπίτι, γιατί εξέχασένε να πάρει το παγούρι με 
το νερό και εδίψασένε από νωρίς, πρίχου νάρθει το μεσημέρι Ρωτά τη μάνα πούναι τα κοπέλια και κείνη του 
λέει: Στη θάλασσα ναι. Δέ τζή λέει πράμα άλλο, μονό κατηφορίζει από τη τζούρα πούναι δίπλα στου Χριστο- 
φοράκη του Μιχάλη το σπίτι και φτάνει στη σπηλιάρα από πάνω. Έκειά θωρεί τα ρούχα μας που τα γνώριζε, τα 
παίρνει και τα χώνει μέσα στο ποκάμισό ντου, κι απόϊς έκατσε και μας επερίμενε να πορίσωμε από τη θάλασ
σα. Εμείς εκολυμπούσαμε θεόγυμνοι μαζί μ ' άλλα κοπέλια, κάτω στη σπηλιάρα Επέρναγε η ώρα και λέω στον 
αδερφό μου: Μωρέσι Μιχάλη πάμε να ντυθούμε, πρίχου γυρίσει ο πατέρας από την εξοχή και φάμε πάλι ξύλο. 
Εβγήκαμε από το νερό και σωπατήσαμε στη σπηλιάρα να ντυθούμε. Εκειά ήντα να δούμε; Τον πατέρα που ε
περίμενε ορθός κι αγριεμένος και μας σε λέει: Αντε δρόμο δα για το σπίτι Τούπαμε, πατέρα να βάλωμε πλιά 
μπρος τα ρούχα μας, γιατί η τρίχα μας είναι ορθή και κρυγιώνομε. Μα σε δίνει δυό μπάτσους στο κάθα ένα 
μας και ύστερα μας σε βάνει όμηρός και λέει: Δε θα πάμε από τη τζούρα, μονό μέσα από το χωριό από την α
γορά, να σας σε δούνε οι χωριανοί ετσά πούστε ολόγυμνοι Αρχίσαμε και κλαίγαμε μα κείνος πράμα δεν ά- 
κουγε, μόνο μας έδερνε στο κώλο. Ήντα να κάνωμε δα, ετρέχαμενε σιγά σιγά στο λιμάνι και ξανοίγαμε ζερβά 
δεξά, ανέ μας σεθωρεί κιανείς χωριανός. Όντέ νε φτάναμε στην ανηφόρα που πάει για την αγορά του λέμε: 
Δώσε μας δά να βάλωμε τα ρούχα γιατί θα μας σεθωρούνε οι χωριανοί, κι είναι δα ντροπή και για σένα και 
για μας. Τότεσας μας σε λέει: Εξεπίτηδες σας έφερα από παέ να σας σε δούνε οι χωριανοί τσιτσίδι κι άλλη 
φορά να μη ξαναπάτε στη θάλασσα ά δε το κατέχω.

Μόλις εσωπατήσαμε στην άκρη τσ ' αγοράς, εβάλαμε και τα δυό μας χέρια χαμηλά χαμηλά, για να χώνομε 
αυτά που χώνει το μπανιερό. Η ώρα θάτανε μεσημέρι μηλιό, οι χωριανοί καθόντανε στα καφενεία κι άλλοι 
παίζανε πρέφα κι άλλοι ελιαζότανε. Μόλις μας είδανε επαρετήσανε τα χαρθιά και μας εξανείγανε και εγελάγα- 
νε με τα χάλια μας. Ίσαμε να περάσωμε την αγορά και να φτάσωμε στο καφενείο του Χριστοφογιώργη μου 
φάνηκε ένας αιώνας. Απείς εστρίψαμενε δεξά, εγλακούσαμε γερά γερά, να μη μα σε δούνε οι γυναίκες από τα 
μπαλκόνια τω σπιθιώ τόνε, μα μας είδανε δυό τρεις θαρώπως. Στην ανηφόρα, επαίζαμενε πήδους για να φτά- 
σωμενε στο σπίτι μιά ώρα αρχήτερα, και τότεσας εγώ σκόνταψα σ ' ένα χαράκι, έπεσα μηρούμουτα και βάρικα 
στα πόδια. Αφήσαμε τον αφέντη μας ξοπίσω και κείνος εφώναζε: Τρέχετε μωρέ γαϊδάροι μα δά που θα φτά
σωμε σπίτι θα σας σέ σάξω πάλι Ό ντέ ν ' εμπαίναμε σπίτι, η μάνα μας λέει στο πατέρα: Όφου όφου μηρέ Μύ
ρο κι ήντά κάνες τω κοπελιώ και πήρανε ετσά ντροπή πούναι μπλιό μεγάλα. Εγώ θάμουνε τότεσας 8-9 χρονώ 
κι αδερφός μου 6.

Δεν εξαναπατήσαμενε μπλιό στη θάλασσα, α δε το κάτεχενε ο πατέρας μας.

Στέλ. Βελουδάκη
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Δεύτερη: Έτος 1956 από κάποιο γάμο. Ί
σως από το γάμο του Κουρέα ή της Ελένης 
του Φραγκαρίστου, Η φωτογραφία είναι 
βγαλμένη στα μνήματα και μ εταφ έρουν την 
προίκα της νύφης στο σπίτι του γαμπρού. 
Δεξιά διακρίνουμε τον Μ αμαλοβαγγέλη να 
μεταφ έρει πατανίες στα χέρ ια  του. Τα άλ
λα πρόσωπα μας είναι άγνωστα.

Τρίτη: από το γάμο του Γιώργη Λατζουρά- 
κη στις 20-6-1971 αρ ισ τερά  ο Μαμαλοβαγ- 
γέλης με κάποιο από τα εγγονάκια του, ο 
παπά Πανάγος, στη Λύρα ο Μανώλης Μ αρ
γαρίτης και λαούτο ο Μύρος Βεργαδής.

Τέταρτη: Έτος
1958 σε πανηγύ
ρι. Δ ιακρίνουμε 
την Ελένη Σάλιών 
- Πετρακάκη, την 
Μανωλία Πετρα- 
κάκη, τον Κωστή 
Ταταράκη, την Ει
ρήνη Γιασαφάκη 
(παπαδιά) και τη 
Γ ιασαφάκενα.

'7

Πέμπτη: Πάσχα 1950. Η παρέα αποτελεί- 
ται από αρ ισ τερά  από τους Δημήτρη Γι
ασαφάκη, Θόδωρο Τρουλινό, Γιάννη 
Παπαδογιάννη, Νίκο Τρουλινό, Χαρίλαο Λι- 
νοξυλάκη, Μιχάλη Σπυριδάκη, Σωτήρη Πε
τρακάκη. Στη Λύρα ο Μανώλης Σπυριδάκης, 
στο μαντολίνο ο παπά Πανάγος φυσικά πριν 
χειροτονηθεί και τα κοπελάκια ο Σοφοκλής 
Βασιλάκης, ο Γιάννης Φωτάκης και το άλλο 
άγνωστο σ' εμένα.

Ο Αλμπατομανώλης

Επιμελ. Κώστα Λινοξυλάκη
Ο Μανώλης Ν.

Τυροκομάκης (Αλ
μπατομανώλης) για 
λόγους ο ικογενεια 
κούς δεν  σ υμμετε ί
χε στην Αγιογα- 
ληνιώτικη βραδυά 
που διοργανώθηκε 
από το Σύλλογό 
μας στην Αγία Γα
λήνη στις 16-8-92 
προς τιμή της πα
λαιός φρουράς του |^| 
χωριού μας.

Αισθητή η απουσία του μας σ τέρησ ε τη 
χαρά να ακούσουμε τις ω ραίες εκε ίνες  πα
λιές κοντυλιές του. Ας ευχηθούμε του χρό
νου να τον καμαρώ σουμε και να τον 
απολαύσουμε έτσ ι όπως τον βλέπουμε στη 
φωτογραφία στη χοροεσπερίδα για τα 100 
χρόνια της Αγίας Γαλήνης τον Αύγουστο 
του 1984.

Μια αστεία ιστοριούλα
Μια φορά ήταν ένα ς Ανωγειανός που 

δεν  ήξερε μπάνιο, Έβλεπε τους άλλους 
να κολυμπούν και λέει: θα ξέρω κι εγώ 
μπάνιο. Και με την πρώτη που μπήκε μ έ 
σα στη θάλασσα πήγε στον πάτο, Και 
φωνάζει: βοήθεια. Ό ταν όμως τον έβγα
λαν έξω, είπε: Ω αναθεμάτο  για θάλασ
σα, τόσα βαπόρια σηκώνει κι ένα  
Ανωγειανό δ εν  μπορεί να σηκώσει;

Γιώργος Μ, Μηνοδάκης 
μαθητής Γ  τάξης Δημοτικού
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ΟΙ ΜΠΑΛΩΘΙΕΣ
Επιμελ. Κώστα Λινοξυλάκη

Θα ήταν παράλειψή μας να μην αναφερθούμε κι εμείς μέσα από τις στήλες του περι
οδικού μας στο επίκαιρο και καυτό πρόβλημα που απασχολεί όλους του κατοίκους της 
Κρήτης για το έθιμο των μπαλωθιών που παίζονται στους γόμους, τα βαφτίσια και τα πανη
γύρια.

Τελευταία το δυσάρεστο μαντάτο ήλθε από τα Ζωνιανά Μυλοποτάμου. Συγκεκριμμένα 
στις 24-10-1992 και ενώ οι καλεσμένοι κάποιου γάμου τρώγανε πίνανε και γλεντούσανε, 
μια νέα  γυναίκα 32 χρόνων και μητέρα δύο μικρών παιδιών, έπεσε νεκρή από άσκοπους 
πυροβολισμούς κάποιου θερμόαιμου πιστολέρο και αμέσως το γέλιο της χαράς μετα τρά 
πηκε σε μοιρολόι' και το χωριό βυθίστηκε στο πένθος,

Το γεγονός αυτό, και πολλά άλλα προηγούμενα, έγιναν η αιτία να ξεσηκωθεί όλη η 
Κρήτη: Φορείς, τύπος, Πανεπιστήμιο για να καταδικάσουν το απαράδεκτο φαινόμενο των 
άσκοπων πυροβολισμών που μετατρέπουν τις χαρές σε λύπες και βυθίζουν οικογένειες 
και ολόκληρα χωριά στο πένθος.

Ευτυχώς για το χωριό μας ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ το φαινόμενο αυτό των άσκοπων πυροβολι
σμών σπάνια εμφανίζεται. Αλλά άν παρά ταύτα παρουσιασθεί κάποιος θερμόαιμος πιστο- 
λέρο  του γίνονται οι κατάλληλες συστάσεις και το πράγμα δεν παίρνει διαστάσεις.

Στην εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΩΝ που εκδίδεται από το Σύλλογό τους στην 
Αθήνα, διαβάσαμε ότι 10 βουλευτές κατέθεσαν επερώτηση στη Βουλή για το θέμα αυτό,

Επίσης στη μηνιαία εφημερίδα ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ που εκδίδεται στην Αθήνα απο τον Γι
ώργο Βαρβέρη και στο φύλλο του Οκτωβρίου 1992 διάβασα στην πρώτη σελίδα ένα δη
μοσίευμα του Μανώλη Κυρίμη με τίτλο "Και τα μπιστόλια σίγησαν στο Δοξαρό", Επειδή 
θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να το διαβάσουν οι πάντες, σας το μεταφέρω αυτούσιο,

ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΔΟΞΑΡΟ
Χοροεσπερίδα στο Δοξαρό Μυλοποτάμου από τους Δοξαριανούς της Αθήνας... Ο πρό

εδρος του Συλλόγου Κώστας Πλαΐτης καλωσόρισε τους καλεσμένους, αναφέρθηκε για 
αρκετή ώρα στους στόχους του Συλλόγου και τέλος έκλεισε την ομιλία του απευθυνόμε
νος στους μπιστολάδες...

Είπε ο πρόεδρος: "...Κύριοι, η οπλοφορία, η οπλοχρησία και η ζωοκλοπή, ήταν πράξη 
παλληκαριάς και ανδρείας την εποχή της Ενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας. Σήμερα είναι 
πράξη ανανδρείας, ατιμίας και αίσχους. Όποιος, λοιπόν, τολμήσει να πυροβολήσει στην 
αποψινή μας εκδήλωση, να σηκωθεί να φύγει, γιατί δρα κατάστηθα κατά των συμφερό
ντων του Συλλόγου".

Αυτά είπε ο πρόεδρος και ουδείς... πιστολέρο τόλμησε να τραβήξει σκανδάλη, Έβαλε 
τάξη, λοιπόν, ο Δοξαριανός πρόεδρος και... δ εν ξέρεις καμμιά φορά και "ένας κούκος 
μπορεί να φέρει την άνοιξη"!

Μανώλης Κυρίμης

Θα ήταν δυστυχώς αστείο να περιμένει κανείς λύση από την πολιτεία, ψηφίζοντας δι
άφορους νόμους για την καταστολή άσκοπων πυροβολισμών, άλλωστε τέτοιοι απαγορευ
τικοί νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται.

Πιστεύω ότι πιό θετικό θα ήταν αν όλοι οι φορείς, Σύλλογοι, Κοινοτάρχες, οργανοπαί- 
κτες, γαμπροί νύφες κ.α. ακολουθούσαν το παράδειγμα του ανωτέρου προέδρου·του Δο- 
ξαριανού Συλλόγου. Όλοι πρέπει να δείξουμε πως έχουμε τη δύναμη και το θάρρος να 
απομακρύνουμε αυτούς που μπαλωτοκοπούν σε συγκεντρώσεις κάθε είδους χαράς.

Κ.Κ.Λ.

ΕΥΧΕΣ
Η Μάνια Πρηνιανάκη του Χαραλάμπους 

και της Ελένης εγγονή της Μαρούλης Μαρ- 
κουλάκη (από την κόρη της) έλαβε το πτυ
χίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών τον Ιούνιο 1992, Την βλέπουμε στη 
φωτογραφία ενώ διαβάζει τον όρκο του Ιπ
ποκράτη παρουσία του Καθηγητή της,

Ο Γιώργος X, Πρηνιανάκης επίσης εγγο-

νός της Μαρούλης 
Μαρκουλάκη ενώ πα- 
ραλαμβάνει το πτυχίο 
του (βλέπε φωτογρα
φία) της Ανωτάτης Βι
ομηχανικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
τον Ιούνιο 1992,

Η γιαγιά τους Μα- 
ρούλη Μαρκουλάκη
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_____________________ ___________ - _ _____________________  J______ _______  ,

εύχετα ι στα εγγόνια της Μάνια και Γιώργο 
κάθε επιτυχία και πρόοδο στη ζωή τους.

Ο Σταυρός στον Ψηλορείτη
Επιμελ. Γιόννη Γ. Μηναδάκη

Στη μέση της Κρήτης στέκει πανύψηλο 
και μεγαλόπρεπο το πολυθρύλητο βουνό 
της: ο Γέρο Ψ ηλορείτης. Η κορυφή του ψη
λώνει στα δυόμισυ χιλ ιάδες μέτρα  κι οι ρ ά 
χες του σταυρώ νουνε την Κρήτη από το 
Αιγαίο ως το Λιβυκό Πέλαγος κι ανοίγουνε 
πλατειές χαράδρες, γεμ ά τες  από ηρωικά 
χωριά και περήφανους ανθρώπους.

Ο Ψ ηλορείτης μο ιράζετα ι μαζί με τον 
Όλυμπο τη θεολογία και τη δόξα του πα- 
νάρχαιου κόσμου: Γιατί αν οι Θεοί κατοικού
σαν στο ψηλότερο βουνό της Θεσσαλικής 
γης, ο Δίας ο πατέρας των θεών και των 
ανθρώπων γεννήθηκε στην Ίδη. Ψηλά στο 
Ο ροπέδιο της Ίδας που απλώνεται σε πα
τάρι πάνω στις κορυφές του Ψηλορείτη, υ
πάρχει η μεγάλη κι η ιερή σπηλιά που 
γεννήθηκε ο Δίας, το μυθολογικό Αρκέσιον 
και Ιδαίον Αντρον, όπως λέγετα ι και σήμε- 
ρο ακόμη.

Ο ορειβάτης μπορεί να δη και σήμερο α 
κόμη μπροστά από τη σπηλιά αυτή, την μ ε 
γάλη τετράγω νη πέτρα που ήταν ο βωμός 
για τη λα τρεία  του μεγάλου ειδω λολατρ ι- 
κού Θεού. Και παραπέρα στην πλατειά χα
ράδρα που κάνει την όμορφη Αμαριώτικη 
Επαρχία, στο χωριό Κουρούτες, ζούνε α 
σφαλώς ακόμη οι αρχαίοι Κουρήτες που 
τους κάλεσε η Ρέα, η μητέρα  του Δία, να 
χορέψ ουνε με τ' άρματά τους στη γέννησή 
του και να κρύψουνε τις νηπιακές του φω
νές  να μην τις ακούση ο τρομερός, ο παι- 
δοφάγος πατέρας του ο Κρόνος. Αυτή ήταν 
η παληά δόξα του Ψ ηλορείτη πως γέννησε 
και λάτρεψ ε το Δία, το Δία που δ εν  τον έ 
φαγε τό τε  ο Κρόνος, τον έφ αγε όμως α ρ 

γότερα  ο Χρόνος.,.
Ύ στερα  ο Χριστός σημάδεψ ε την Κρήτη, 

Κι από τό τε  που ο Απόστολος των Εθνών 
Παύλος έγραψ ε στον Τίτο, πρώτο Επίσκοπο 
της Κρήτης που κατοικούσε κάτω στις ρίζες 
του Ψηλορείτη, στην Αρχαία Γόρτυνα, το 
σύνθημα της μεγάλης αλλαγής: "Τέκνον Τί- 
τε  επεφάνη η χάρις του Θ εού, η σωτήριος 
πάσιν ανθρώποις, παιδεύουσα ημάς ίνα 
αρνησάμενοι την ασέβειαν και τας κοσμι
κός επιθυμίας, σωφρόνως και δικαίως και 
ευσεβώ ς ζήσωμεν..." (Τίτ, Β' 11), τα σημάδια 
του Χριστού χαρακτήκανε κι απάνω στις 
κορφές του μεγάλου βουνού:

Κι έτσ ι πάνω από το πατάρι της Ίδας και 
πάνω από το Ιδαίον Αντρον, στην ψ ηλότε
ρη κορυφή του Ψ ηλορείτη βρίσκεται σ ήμε
ρο κτισμένο το Εκκλησάκι του Σταυρού. Δεν 
είναι ασφαλώς ο πρώτος ναός που κτίστηκε 
στη Κρήτη για τη λα τρεία  του αληθινού Θ ε
ού, είναι όμως στην ψηλότερη κορυφή της 
Κρήτης, γιατί ο Χριστιανισμός εζήτησε και 
ζητά πάντα τις κορυφές όχι μόνον πάνω 
στα βουνά αλλά και πάνω στα ψηλώματα 
της ανθρώπινης σκέψης, Η θρησκεία του 
Σταυρού έχει μιά λ ιτότητα που ξαφνιάζει 
τους λογοκόπους δ ιανοητάς κι όλους εκε ί
νους που μπ ερδεύουνε την αλήθεια  και την 
αρετή  σε άκαρπους και σκοτεινούς συλλο
γισμούς, Είναι όμως μια ζωή, μια οδός και 
μια αλήθεια, που μπορεί να βιωθή μόνον 
από ψηλά και καθαρά πνεύματα,

Και το Εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού πά
νω στην κορυφή του Ψ ηλορείτη είναι λιτό 
και απέριττο. Είναι κτισμένο χαμηλό με πέ
τρ ες  χωρίς πηλό κι ο βορηάς που φυσά α 
διάκοπα μέσα από τις χαραμάδες του και 
το συγκλονίζει ολόκληρο, θυμίζει "τη βίαια 
πνοή" του Υπερώου της Πεντηκοστής. Η α 
νάβαση στο Εκκλησάκι αυτό είναι δύσκολη 
πορεία και μεγάλος άθλος, γι' αυτό οι βου- 
νήσιοι άνθρωποι του τόπου εκείνου λένε  
πως τέσ σ ερ α  ανεβάσματα  στην κορφή του 
Σταυρού ισοδυναμούνε μ' ένα  προσκύνημα 
στα Ιεροσόλυμα, Κείνος που ανεβαίνει 
στην κορυφή του Ψ ηλορείτη γίνετα ι Χατζής.

Οι βοσκοί, οι κλέφ τες κι οι χα ΐνη δ ες  (α 
ντά ρ τες ) των σκλαβωμένων χρόνων της 
Κρήτης, είχαν κει πάνω τα λημέρια  των κι έ 
καναν τους όρκους τ' "αδερφοποιτού" στα 
ξεθω ριασμένα κονίσματά του. Λ ένε  ακόμη 
πως και τώρα στα υστερ ινά  χρόνια στη 
Γερμανική κατοχή, όταν το πρώτο Γερμανι
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κό απόσπασμα πάτησε την κορυφή του Ψη
λορείτη και θέλησε να στήση τη σημαία 
του Χ ιτλερισμού στο Εκκλησάκι του Σταυ
ρού, ο δυνατός άνεμος που φυσά πάντα 
στην κορυφή αυτή, πήρε τη σημαία και την 
έρρ ιξε μ' οργή κάτω και μακρυά, Την ύψω
σαν για δ εύ τερ η  και τρίτη φορά κι όμως ο 
άνεμος την πετούσε πάντα ώσπου την έ 
καμε κομμάτια μπροστά στα μάτια των α 
φεντικών της. Σημάδι πως η Κρήτη τίναζε τη 
λιονταρίσια ψυχή της και απόδιωχνε τη 
σκλαβιά,

Στου Ψηλορείτη την κορφή πούναι ψηλή και μέγα
μήτε πουλί ανέβηκε, μήτε και χελιδόνι
μουδέ του Δράκου κονταριά, μηδέ του Λιόντα πέτρα,
Ρηγόπουλο ανέβηκε κι έκατσε στην κορφή του...
Έτσι τραγουδά η λαϊκή μούσα της Κρή

της το περήφανο βουνό της. Και το Ρηγό
πουλο π' ανέβηκε κι έκατσε στην κορφή του 
δεν  είναι κανείς άλλος, παρά ο "Μονογε
νής Υιός και Λόγος του Θεού", ο Αφέντης 
Χριστός που γεννήθηκε ταπεινός στη Φάτ- 
νη κι αναλήφθηκε Δοξασμένος κι Αιώνιος 
στ' Ό ρος της Γαλιλαίος και γεμίζει από τότε 
τις βουνοκορφές της γης με τη Μ εταμόρ
φωση και την Ανάληψή του. Οι λαοί πήρανε 
τη θρησκεία του, οι δυνάστες τηε γής φο
ρέσ ανε κορώνα το Σταυρό του κι η ανθρώ
πινη ψυχή τον έχει αιώνιο Ορφέα και Μνη
στήρα στη χαρά της και Μοναδικό Παρηγο
ρητή και Σωτήρα στους πόνους και στ' άλυ
τα προβλήματά της. Και σήμερο ακόμη, που 
η ανθρωπότητα αρνείτα ι με τόση μανία το 
παρελθόν της κι αδειάζει και πετά στο δρό
μο όλα τ' άγια πράγματα της ψυχής της, ο 
Χριστός θα μείνη τελευτα ίος στο άδειασμα 
αυτό, Τελευτα ίος όμως κι αμετάθετος "α
κρογωνιαίος λίθος", πάνω στον οποίον θα 
κτισθή πάλι ο νέος κόσμος, η οικουμενική κι 
αδελφωμένη ανθρωπότητα.

Η κορφή του Ψηλορείτη δε δέχτηκε να 
κυματίση απάνω της η σημαία του βάρβα
ρου Χ ιτλερισμού όπως και πριν δεν δέχτη
κε ποτέ η Κρήτη να μείνη απάνω της το 
Μισοφέγγαρο των Αγαρηνών και το λιοντά
ρι των Βενετσιάνων. Όμως τη σημαία του 
Χριστού θα τη δεχτή και θα τη βάλη απάνω 
σ' όλες τις κορφές της, Γιατί ο Χριστός είναι 
ένας περίεργος κατακτητής. Είναι ο μοναδι
κός δυνάστης που στρατοπ εδεύει στην πύ
λη της ψυχής μας με το σύνθημα: όστις 
θέλει οπι'σω μου ελθείν... κι η κατάκτησή 
Του γίνεται σιγά-σιγά, η μοναδική ελ ευ θ ε

ρία του ανθρώπου. Κι η Κρήτη που δοκίμασε 
στη μοίρα της πολλούς αφέντες, ξεχώρισε 
τον Αφέντη Χριστό και τον εθρόνιασε στις 
κορφές των βουνών της και μέσα βαθειά 
στην καρδιά της.

Έτσι μαζί με τον Τίμιο Σταυρό στην κορφή 
του Ψηλορείτη συναντούμε απέναντι δυτι
κά στο ψηλό βουνό του Κέντρου την Ανά
ληψη, ακόμη δυτικότερα πάνω στις απά
τητες κορφές των λευκών Ορέων τ' Άγιο 
Πνεύμα, Το τρομερό φαράγγι της Σαμαρι
άς, πούναι ο τόπος των δαιμονικών πνευ
μάτων, στη σύγχρονη μυθολογία της Κρή
της θα εξαγιασθή με το ερειπωμένο σ ήμε
ρο Εκκλησάκι της Santa Maria (Παναγία) κι η 
τελευτα ία  κορυφή στη δυτική άκρη της Κρή
της θα στολισθή με το σπάνιο στη χριστι
ανική λατρεία  Άγιο Δίκαιο (Ιώβ), Στην Α
νατολική πάλι πλευρά πέρα από τον Ψηλο
ρείτη, οι κορφές κι οι ράχες θα στολιστού
νε μ' Εκκλησάκια και Μοναστήρια. Τα Λα- 
σηθιώτικα βουνά θάχουν απάνω των τον Α 
φέντη Χριστό κι ως πέρα στη Σητει'α κάτω 
στις Πολιτείες της Κρήτης, από την Γόρτυνα 
και την Κνωσό ως το σημερινό Ηράκλειο, 
από τη Μυθολογική Κυδωνιά ως τα σημερ ι
νά Χανιά κι από την Κίσαμο και τα Φαλά- 
σαρνα ως το σημερινό Καστέλλι, θα κτι
στούνε οι μεγάλοι Χριστιανικοί Ναοί της 
Κρήτης. ΟΙ ευρύχω ρες Βασιλικές των πρώ
των χριστιανικών χρόνων, οι καμπυλόγραμ
μοι και τρουλωτοί Ναοί των Βυζαντινών 
χρόνων, τα ταπεινά μονόθολα Εκκλησάκια 
της Τούρκικης σκλαβιάς κι οι μεγάλες Εκ
κλησίες στις σημερινές μας πολιτείες. Ό 
μως πάνω στις ψηλές κορφές των βουνών 
της Κρήτης θα κτιστούνε τα μικρά Εκκλησά
κια, που θα βιγλίζουνε τον ουρανό και τα 
μακρυνά πέλαγα, για να δείχνουνε στον 
Λαό του Νησιού μας την πορεία προς τα 
πάνω, Από τα ταπεινά αυτά Εκκλησάκια τώ
ρα κια δυό χιλιάδες χρόνια ο Αφέντης Χρι
στός, αληθινό Ρηγόπουλο του Ψηλορείτη, 
δ ιαφεντεύει τη μοίρα του μεγάλου Νησιού 
και το γεμίζει ανθρωπιά και δόξα.

Για όλη την ανθρωπότητα ο Χριστός σ τά 
θηκε ο Ενσαρκωμένος Λόγος του Θ εού ο 
Θεάνθρωπος. Και για την Κρήτη ο Χριστός 
ενσαρκώθηκε.,, Κρητικός: Αμπελουργός,
Ζευγάς, Ποιμένας, Σύντεκνος και Καπετάνι
ος. Α λέτρ ισε με το Ευαγγέλιό Του το γόνιμο 
χωράφι της Κρητικής ψυχής, ημέρω σε με τη 
λατρεία  Του τ' άγρια παλλικάρια των βου
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νών μας, κάθησε μουσαφίρης στο σκαμνί 
μας, τραγούδησε στη λύρα μας και πάνω 
από τα Κάστρα και τα Μοναστήρια του Μ ε
γάλου νησιού στάθηκε προμάχος και Καπε
τάνιος μας.

Τώρα όμως οι καιροί αλλάζουν,,, και τα 
τρομερά "αλλαξοβασιλίκια" που τόσο τα 
φοβήθηκε πάντα η Κρητική θυμοσοφία, φο
βερίζουν και το Σταυρό του Ψηλορείτη,

Άραγε, τι θα κάμη η καινούργια γενιά της 
Κρήτης..,

Σημ. Το παραπάνω άρθρο είναι από το βιβλίο 
του Μητροπολίτη Κισσάμου και Σέλινου Ειρηναί
ου Ό  ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΗΜΑΔΕΨΕ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ".

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ

1866-1896
Η Κρητική Πολιτεία (1898-1913) θέλοντας 

να τιμήσει όσους αγωνίσθηκαν για την ε 
λευθερία  της Κρήτης, ψήφισε νόμους ειδ ι
κούς για το σκοπό αυτό, Πολλοί έκαναν 
δικαιολογητικά, που βρίσκονται σχεδόν στο 
σύνολό τους, στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης 
στα Χανιά, Απ' εκεί έχω πάρει ορισμένα 
των αγωνιστών της επαρχίας Αγίου Βασιλεί
ου και όλα αυτώ.ν του τ. δήμου Μελάμπων. 
Τώρα τελευτα ία  έχω ερευνήσει και άλλες 
πηγές και έχω ρωτήσει και άτομα που έ 
χουν ακούσει και θυμούνται καλά γεγονότα 
της επανάστασης 1866-69, Δημοσιεύω λοι
πόν στο περιοδικό "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" τα ονό
ματα των αγωνιστών του τέως δήμου 
Μελάμπων δηλ. των χωριών: Μέλαμπες, 
Σαχτούρια, Κρύα Βρύση και Ορνέ και κάνω 
εκτενέσ τερη  αναφορά σ' όσους Μελαμπια- 
νούς ξέρω πως έχουν συγγενείς στην Αγία 
Γ αλήνη,

Η Αγία Γαλήνη στους παραπάνω αγώνες, 
με εξαίρεση τον τελευτα ίο , δεν είχε, κατοι- 
κηθεί κι είναι φυσικό να μην είχε αγωνιστές,

Μόνο ο Ν, Βεργαδής και ο Μαθιός Μαμα- 
λάκης, σ' ένα  έγγραφό τους μόνο ο καθέ
νας, γράφουν πως είναι κάτοικοι Αγίας 
Γαλήνης το 1908 και το 1902 αντίστοιχα,

Όποιος ενδ ιαφέρετα ι για περισσότερα,

ας διαβάσει την εργασία μου με τον ίδιο 
τίτλο, που έχει εκδώσει ο σύλλογος των 
Μελαμπιανών και ένα τεύχος του έχει δώ
σει στο σύλλογο της Αγίας Γαλήνης. Στην 
εφημερίδα Κέντρος ακόμη προβλέπεται να 
δημοσιευτούν άμεσα και ονόματα 'αγω νι
στών όλης της επαρχίας,

Και τώρα τα ονόματα των αγωνιστών κα
τά χωριό,

Α' ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 
Ιωάννης Βεργαδής, Βεργαδής Νικ. Βεργα- 

δής, Αντ, Βλατάκης, Εμμ. Γιανναδής ή ,Ζαχα- 
ριουδάκης, Γεώργιος Καραμανωλάκης, 
Ιωάννης Καραμανωλάκης, Mix. Κουτσαυτά- 
κης, Νικ, Μακρυδάκης (Μακρυδοπατέρας), 
Αναγν, Μαμαλακης, Γεώργιος Μαμαλάκης, 
Ματθαίος Μαμαλάκης, Mix, Μαθιουδάκης 
Αλ, Μελιδονιώτης, Νικ, Μπαγιαρτάκης, Νικ, 
Νικολουδάκης, Mix, Παπαδάκης, Νικ. Σημα- 
ντηράκης Γρ, Σπυριδάκης, Εμμ, Σπυριδάκής, 
Ματθαίος Σταματάκης, Αλ, Τσουρδαλάκης, 
Εμμ, Ηλ, Φωτάκης, Εμμ. Μ. Φωτάκης, Νικ. Φω- 
τάκης - Καπετανάκης, Παν, Φωτάκης, Στυλ. 
Φωτάκης,

Β'ΑΠΟ ΤΑ ΣΑΚΤΟΥΡΙΑ
Κωνστ, Βαβουράκης, Αν. Γρηγοράκης, Νικ, 

Σαββάκης Νικ, Ταβερναράκης,
Γ' ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 
Γεώργ, Ασουμανάκης, Αδάμ. Βαβουρά

κης, Εμμ, Βαβουράκης, Ιωάννης Βαβουρά
κης, Mix, Βαβουράκης, Στυλ. Βαβουράκης, 
Αναγν, Βαβούρης, Ζογλός, Νίκος Κανακά- 
κης, Γεώργιος Κατεργαράκης (Γαβριήλ), Γε- 
ώργ, Κορναράκης, Εμμ, Κουτσάκης, Νίκος 
Μανουσάκης, Ιωάννης Πετρακάκης, Ιωάν
νης Πιτσιδιανάκης; Mix, Πιτσιδιανάκης, Γε- 
ώργ, Ροδαμνάκης, Κωνστ. Φωτάκης,

Δ' ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΝΕ-
Εμμ, Αποστολάκης (τραυματίας),

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

1. Νικ, Βεργαδής
Γεννήθηκε στις Μέλαμπες το 1835 και έ- 

ζησε τα τελευτα ία  χρόνια του στην Αγία 
Γαλήνη, όπου έγραψε και το ποίημα Τριγώ- 
να, Ο ίδιος φαίνεται να έχει γράψει και το 
παρακάτω τραγούδι που μου είπε ο εγγο- 
νός του κ, Mix. Μπεργαδής,

Στου Γεναριού το κρύγιωμα αθίζει τ ' αμυγδάλι 
κιανένας δεν τον έφτανε τον Κουτσαυτομιχάλη.
Με το Μπεργαδονικολή εσυχνοπερπατούσα, 
γιατ' ήσαν άφοβοι κ' οι δυο τσοι Τούρκους πολεμούσα.

Στον αγώνα του 1866-69 πολέμησε ως
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πενήνταρχος, διακοσίαρχος και, αις φαίνε
ται, ως πεντακοσίαρχος, Ο Τιμόθεος Βενέ- 
ρης αναφέρει πως .ήταν στο Αρκάδι, και ο 
Κριάρης στο Λασίθι εναντίον του Ομέρ, Ο 
πρώτος μάλιστα μιλά κολακευτικά γι' αυτόν,

Στους αγώνες 1878 και 1896 πολέμησε 
ως χιλίαρχος. Συνολικά πήρε μέρος σε δ ε 
κατρείς μάχες, όπως μου είπε ο εγγονός 
του κ. Mix, Μπεργαδής, Τελικά κατατάχτηκε 
στην τρίτη τάξη των αγωνιστών.
2. Αναγν. Μαμαλάκης

Πολέμησε ως πεντακοσίαρχος το 1866 - 
69 κι οπλαρχηγός το 1878, Το 1896-97 ήταν 
πληρεξούσιος στη Συνέλευση των Κρητών,

Ζήτησε να αναγνωριστεί ως αγωνιστής 
μόνο για ηθική αμοιβή και για την ιστορία. 
Φαίνεται πως θα είχε οικονομική άνεση.
3. Γέωργ. Αναγν. Μαμαλάκης

Έδρασε στον αγώνα 1896-97 ως οπλαρ
χηγός του χωριού. Δ ιέθεσε χρήματα για ο 
πλισμό και τροφοδοσία των στρατιωτών, 
Πήγε στα Σφακιά, στις Αρχάνες, στο Αμπε- 
λάκι, και όπου τον καλούσε, όπως γράφει, η 
φωνή της πατρίδας. Ήταν εγγονός του κα
πετάνιου Μαθιού Σταματάκη. Ζήτησε να α- 
ναγνωρισθεί για ηθική ικανοποίηση.
4. Ματθαίος Α. Μαμαλάκης

Έδρασε στους αγώνες του 1866 ως πε
ντακοσίαρχος το 1878 ως οπλαρχηγός ή χι
λίαρχος και το 1896 ως πληρεξούσιος.

Ή θελε αναγνώριση, όπως γράφει, για η
θική ικανοποίηση και την ιστορία.
5. Γρηγ. Σπυριδάκης

Γεννήθηκε το 1842 στις Μέλαμπες. Το 
1866 πολέμησε ως πεντακοσίαρχος και το 
1878 ως χιλίαρχος, Τότε (1878) μαζί με τον 
Εμμ. Κουτσάκη από την Κρύα Βρύση, σκότω
σαν τον περιβόητο Τούρκο Τσιβιτζή στο 
Κλήμα.

Από 26-11-1876 ως τις 6-11-1877 υπηρέ
τησε ως εθελοντής σε τάγμα μηχανικού 
στην Αθήνα, Η δράση ήταν τόση ώστε οι 
Τούρκοι τον είχαν καταδικάσει σε θάνατο 
και κρυβόταν στην Γιαλιά, στην Τρύπα του

Γληγόρη, όπως τη λένε και τώρα. Πολέμησε 
και στον πόλεμο του 1896 και σε ηλικία 70 
χρόνων συμμετείχε, στον Ηπειρωτικό αγώ
να με το μελαμπιανό σώμα (1912). Φαίνεται 
πως πολέμησε και για λογαριασμό των Γάλ
λων, γιατί, όπως έμαθα, έπαιρνε σύνταξη 
από τη Γαλλία.

Κατατάχτηκε στη δεύτερη τάξη των αγω
νιστών,
6. Εμμ. Σπυριδάκης

Ήταν αδερφός του προηγούμενου και έ 
δρασε στους αγώνες 1866, 1878 και 1896. 
Υπηρέτησε και ως φαρμακοποιός και βοη
θός εμπειρικός γιατρός, Ήταν αποτελεσμα
τικός πάντως, αφού, όπως γράφει, γιάτρεψε 
τόσο καλά έναν βαριά τραυματία ώστε έπι- 
ασε μετά αιχμάλωτο έναν τούρκο ζωντανό,

Πήρε τους βάΏμούς του πεντακοσιάρχου 
και του χιλιάρχου.

Το 1878 ήταν και πληρεξούσιος. Το 1896 
πολέμησε έξω από το Ρέθυμνο με τους γιο- 
ύς του Μιχάλη και Δημόκριτο. Κατατάχτηκε 
στην τέταρτη τάξη των αγωνιστών.

Τελειώνοντας το άρθρο θα ήθελα να δι- 
ευκρινήσω ότι: α) Για ελάχιστους αγωνιστές 
στηρίχτηκα μόνο στην παράδοση, β) Τα δι- 
καιολογητικά των αγωνιστών δεν  έχουν την 
ίδια ισχύ. Κάποιοι δηλ. έχουν μόνο αιτήσεις 
ή και ένα-δύο πιστοποιητικά με ημερομηνί
ες  μετά τους πολέμους 1866, 1878, 1896, 
ενώ άλλοι έχουν περισσότερα και της πε
ριόδου των αγώνων, γ) Δεν μπορώ να ξέρω 
αν όλα όσα γράφουν όλοι είναι στο ακέ
ραιο ακριβή. Έχω μάλιστα τη γνώμη πως θα 
υπάρχουν και ορ ισμένες υπερβολές, δ) Ί
σως και άλλοι αγωνιστές έχουν συγγενείς 
στην Αγία Γαλήνη, αλλά δεν τους ξέρω. Ας 
διαβάσει, λοιπόν, όποιος θέλει την εργασία 
που ανέφερα καθώς και μια άλλη, που ετο ι
μάζω, σε συνεργασία με το σύλλογό μας, 
Εκεί θα βρει και άλλα στοιχεία που ελπίζω 
να ενδιαφέρουν τους κατοίκους της περι
οχής.

Νίκος Φασατόκης 
τ. σχολικός σύμβουλος

ΜΟΝΗ ΒΡΟΝΤΙΣΙΟΥ
Από τις εκδόσεις Τράπεζας Κρήτης

Επιμ. Ηλέκτρας Μιχελιδάκη
Το Βροντίσι, κοντά στο Ζαρρό, γνωστό στους περισσότερους από μας, είναι από τις πιο 

αξιόλογες και ιστορικές μονές του νησιού μας. Το μοναστήρι αυτό υπήρξε κέντρο λογιών 
η μοναχών και σ' αυτό φιλοτεχνήθηκαν αριστουργήματα, εικόνες βυζαντινής και αναγεν
νησιακής τέχνης από τον έξοχο αγιογράφο Μιχαήλ Δαμασκηνό. Είναι επίσης συνδεδεμένο
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στενά με τους αγώνες των Κρητών και παλιότερα, αλλά και πρόσφατα στη διάρκεια της 
κατοχής, όπου πολλές ομάδες, και ειδ ικότερα  του Πετρακογιώργη, έβρισκαν καταφύγιο και 
τροφή στη Μονή,

Γι' αυτούς τους λόγους βρίσκω ότι επ ιβάλλεται να γνωρίσουμε όλοι μας κάποια πράγμα
τα από την πλούσια ιστορία αυτής της Μονής και ας γίνει και κίνητρο η επίσκεψή μας σ' αυ
τήν μιας και η απόσταση που την χωρίζει από το χωριό μας είναι πολύ μικρή.

Στις νότιες κατάφυτες πλαγιές του Ψ ηλορείτη ανάμεσα στα χωριά Βορίζα και Ζαρός ε ί
ναι χτισμένη η ιστορική Μονή Βροντισίου, Ένα μοναστήρι με σημαντική προσφορά στους 
διάφορους αγώνες του λαού μας, ένα  μοναστήρι στο οποίο θήτευσαν ζωγράφοι και λόγιοι, 
ιδ ια ίτερα στον τελευ τα ίο  αιώνα της ενετικής κατοχής της Κρήτης. Το τοπίο είναι ειδυλλι
ακό. Ο Ψ ηλορείτης από τη μια μεριά, φαίνεται να ορ ιοθετε ί τον κόσμο κι από την άλλη, α 
φήνεται ελεύθ ερ η  η όραση να περιπλανηθεί στον απέραντο κάμπο της Μ εσσαράς, να 
φτάσει μέχρι το μακρινό Λιβυκό και τον ορεινό όγκο των Αστερουσίων.

Μέχρι το 1961 ανήκε στη Μητρόπολη (τώρα Αρχιεπισκοπή) Κρήτης. Από τό τε  όμως και 
βάσει του ν. 4149/1901 ανήκει στη Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας. Είναι ανδρική μονή 
και έχει σήμερα ό μοναχούς με ηγούμενο τον αρχιμανδρίτη Χριστόφορο Αλεξάκη,

Το καθολικό είναι δίκλιτο και είναι αφ ιερω μένο στον Άγιο Αντώνιο και τον Άγιο θωμά. Το 
μοναστήρι εορτάζει στις 17 Ιανουάριου, οπότε γίνεται και μεγάλο πανηγύρι.

Για την προέλευση της ονομασίας της μονής έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. Άλλοι 
υποστηρίζουν ότι οφ είλετα ι στη λέξη "φροντίς" επειδή οι μοναχοί είχαν πολλές φροντίδες, 
άλλοι ότι ονομάστηκε έτσ ι από τον ιδρυτή της, πρώην μοναχό της Μονής Βροντής Ηπεί
ρου ή της Βροντιανής Σάμου. Το π ιθανότερο είναι να πήρε το όνομα Βροντίσι από τ' όνο
μα του πρώτου ιδρυτή ή κάποιου ανακαινιστή της, Σε έγγραφο του 1323, που δημοσίευσε 
ο Στέργιος Σπανάκης, αναφέροντα ι τέσσερ ις ιερωμένοι του Χάνδακα με το επ ίθετο Βρο
ντίσης. Κάποιος από τους Βροντίσηδες της ενετοκρατούμενης Κρήτης πρέπει να έχτισε ή 
να ανακαίνισε το μοναστήρι αυτό στη ρίζα του Ψηλορείτη.

Π ιθανολογείται ότι το Βροντίσι ήταν μετόχι της κοντινής έρημης σήμερα, Μονής του Αγί
ου Φανουρίου του Βαλσαμονέρου. Φημολογείται, μάλιστα, ότι στο σ ινα ϊτικο μετόχι του Αγί
ου Ματθαίου του Ηρακλείου υπήρχε σχετικό έγγραφο.

Την πρώτη έγγραφη πληροφορία για το Βροντίσι συναντούμε σε κώδικα της σιναϊτικής 
βιβλιοθήκης, όπου υπάρχει σημείωμα κάποιου ιερομονάχου Ιωσήφ Φλεβοτόμου, του έτους 
1874, Από τις τοιχογραφίες που σώθηκαν στο Βροντίσι συμπεραίνεται ότι η μονή αυτή υ
πήρχε ήδη τον 14ο αιώνα.

Άλλο στοιχείο που μας πληροφορεί για την αρχαιότητα της μονής είναι η ωραιότατη 
κρήνη, εξαιτίας της οποίας οι Τούρκοι την ονόμασαν "Σαντριβαλή μαναστήρ". Βρίσκεται 
στην είσοδο του Βροντισίου και απ οτέλεσ ε αντικείμενο θαυμασμού του ενετολόγου  μ ελ ε 
τητή της Κρητικής ιστορίας G iuseppe Gerola. Η κρήνη αυτή -υποστηρίζει ο Gerola- είναι 
του 15ου αιώνα και έχει φτιαχτεί από τεχνίτη που ήξερε να χειρ ίζετα ι καλά το σκαρπέλο, 
πράγμα ασυνήθιστο στην Κρήτη.

Αλλά και ο FI Gornelius αναφ έρει το Βροντίσι ανάμεσα στις πιο πλούσιες μονές της Κρή
της, Τα ιστορικά στοιχεία, λοιπόν, που υπάρχουν απο τον 14ο και 15ο αιώνα, αν και είναι ε 
λάχιστα, αποδεικνύουν πως το μοναστήρι αυτό υπήρχε από πολύ παλιά, ίσως μάλιστα από 
τη δ εύ τερ η  βυζαντινή περίοδο (901-1204),

ΜΟΝΗ ΛΟΓΙΩΝ
Στα αρχεία της Βενετίας υπάρχουν δεκάδες έγγραφα που αφορούν το Βροντίσι. Ο κα- 

θηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Θ εοχάρης Δετοράκης βρήκε το καλοκαίρι του 1980 
πάνω από τρ ιάντα έγγραφα με σημαντικές πληροφορίες για την περιουσία και την ακτινο
βολία της μονής, Το αρχα ιότερο  απ' αυτά είναι του 1591. Σε έγγραφο του 1628 αναφέρο- 
νται τα ονόματα ενός διδασκάλου και ενός ζωγράφου της μονής, Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που υπάρχουν στη Βενετία, το Βροντίσι ήταν μοναστήρι λογιών. Αυτό αποδεικνύεται και 
από την αλληλογραφία μεγάλω ν εκκλησιαστικών ανδρών με ηγουμένους της μονής και ιδι
α ίτερα  του Λ αυρέντιου Μαρίνου (1593-1616). Ο ηγούμενος αυτός αλληλογραφούσε με 
τους πιο πολλούς επιφανείς ά νδρες  της ορθοδοξίας, όπως τον Κύριλλο Λούκαριμ, τον Μ ε
λέτιο  Πηγά, τον Μάξιμο Μαργούνιο κ.α.
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Στον τελευτα ίο  αιώνα της Ενετοκρατίας, λοιπόν, εντοπίζεται η μεγάλη ακμή της Μονής 
Βροντισίου. Υπήρχε σχολείο εκεί και πιθανότατα σχολή ζωγραφικής, Άλλωστε, εκείνα τα 
χρόνια σημαδεύτηκαν με την παρουσία στο Βροντίσι του μεγάλου Κρητικού αγιογράφου 
Μιχαήλ Δαμασκηνού,

Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Το 1800 ο τό τε μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος πήρε από το Βροντίσι έξι φορητές εικό

νες, αριστουργήματα του Μιχαήλ Δαμασκηνού και τις μ ετέφ ερ ε στον Άγιο Μηνά του Ηρα
κλείου, Οι εικόνες αυτές είναι: 1. Η προσκύνησις των Μάγων, 2, Μη μου άπτου, 3. Η Α' 
Οικουμενική Σύνοδος, 4, Ο Μυστικός Δείπνος, 5, Η καιόμενη βάτος και 6. Η Θεία Λειτουργία.

Ό λες έχουν φιλοτεχνηθεί κατά τα τέλη του 16ου αιώνα, Σύμφωνα με μια παράδοση, ο 
Μιχαήλ Δαμασκηνός ήταν αδελφός της Μονής Βροντισίου, το κελί του μάλιστα ήταν τοιχο
γραφημένο. Πάντως, το εργαστήρι του ζωγράφου βρισκόταν κάπου εκεί στο παλιό αυτό 
μοναστήρι. Για χάρη της ιστορικής αυτής μονής, όπως τονίζει και ο Θ. Τζεδάκης, φιλοτέχνη
σε ο Δαμασκηνός έξι από τις καλύτερες και αντιπροσωπευτικότερες εικόνες του. Στις ε ι
κόνες αυτές ο Δαμασκηνός συνδυάζει στοιχεία από τη βυζαντινή τέχνη και τη δυτική 
Αναγέννηση. Στην "Προσκύνηση των Μάγων", η Παναγία, ο Ιωσήφ και ο Χριστός είναι καθα
ρά βυζαντινές μορφές, ενώ οι άγγελοι και τα άλογα δείχνουν την δυτική επιρροή. Στην ε ι
κόνα "Μη μου άπτου", ο Χριστός και ο άγγελος έχουν καθαρά βυζαντινή όψη. Αντίθετα, στη 
Μαγδαληνή φαίνονται πολλά αναγεννησιακά στοιχεία.

Ο Μιχαήλ Δαμασκηνός υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους αγιογράφους της Κρή
της σε μια εποχή, μάλιστα, που η τέχνη αυτή βρισκόταν σε μεγάλη ακμή και υπήρχαν εκα
τοντάδες αγιογράφοι στον Χάνδακα,

"ΜΠΕΡΑΤΓ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Μετά την άλωση της Κρήτης από τους Τούρκους, ο πορθητής του Χάνδακα Φαζήλ Αχμέτ 

Πασάς Κιοπρουλής εξέδω σε "μπεράτι" ανεξαρτησίας για τη Μονή του Βροντισίου, εντολή, 
δηλαδή, να μην την πειράξει κανείς!

Μια σημαντική μαρτυρία από τα χρόνια της τουρκικής πολιορκίας του Χάνδακα μας δίνει 
ο ποιητής του "Κρητικού Πολέμου" Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής. Λέει ότι με την τουρκική ε 
πίθεση κατά της Κρήτης ερημώθηκε το Αρκάδι και οι καλόγεροι με τα κοπάδια τους κατέ
φυγαν στο Βροντίσι.

Να ιδήτε τι εκάμασιν ετούτοι εις τ ’ Αρκάδι Και στο Βροντίσι μπαίνουσι στον Άγιο Αντώνη
Κι ο Γούμενος εμίσεψε κι οι καλογέρ1 εφύγα Στο μοναστήρι έστειλε, να δούσι πως το κάμα
με τα κοπάδια κι ήλθασι στες Μεσαρές επήγα κι αν το καταχαλάσασι οι Τούρκοι εν τω άμα...
μαζί κι οι ιερομόναχοι πάσι και διάκονοι
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, το Βροντίσι εξακολουθούσε να βρίσκεται σε ακμή. 

Στο Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου υπάρχουν αρκετά έγγραφα που αφορούν υποθέσεις της 
μονής.'

Το 1672 στο τουρκικό Ιεροδικείο εκδικέστηκε μια διαφορά του παπα-Τίτου, ηγουμένου 
του Βροντισίου, με κάποιον παπα Νικολό, Αιτία της διένεξης ήταν τα αφιερώματα του Αγίου 
Αντωνίου στο Βρέλι, Στο τουρκικό έγγραφο γίνεται λόγος για το "μπεράτι" του Κιοπρούλη: 

...όταν δΓ αιτήσεώς μου ανεφέρθην προς τον μέγαν Βεζύρην και εξοχώτατον Αρχιστρά
τηγον Αχμέτ Πασάν ηυδόκησεν ούτος να μοι χορηγήση ιερόν διαταγήν όπως μη επεμβαίνη 
ουδείς εις τας υποθέσεις ταύτης άνευ της αδείας μου.

Υπάρχουν ακόμη πολλά τουρκικά έγγραφα τα οποία επιβεβαιώνουν τη συνεχή λειτουρ
γία της μονής στα χρόνια της Τουρ- κοκρατίας (1672, 1684, 1705, 1749 κ,λπ.),

Το 1745 αναφέρετα ι μεταξύ εκείνων των μοναστηριών που έδιναν ή ελάμβαναν "κανονι
κά πεσκέσια" από τον εκάστοτε μητροπολίτη Κρήτης: Εις τον ηγούμενον του βροντίσουν 1 
ζευγάρι μεστοπάπουτζων... και από το μοναστήρι βροντίσιν 1 καλάθι ελ ιές  μαύρες, 1 κου- 
ρουπάκι μέλι, 1 πρόβατον, 4 μουζούρια αλεύρι, 10 οκάδες λάδι.

Κάπου στις αρχές του 19ου αιώνα φαίνεται πως η Μονή Βροντισίου ερημώθηκε. Είναι χα
ρακτηριστική η περιγραφή που μας δίνει ο συγγραφέας της "Χωρογραφίας της Κρήτης του 
1818",

Εις τους πρόποδας του όρους Ίδη ευρίσκεται το πάλαι μεν περιβόητον μοναστήριον του 
Αγίου Αντωνίου, Βροντίσιον καλούμενον, νυν δε έρημον Μοναχών και Ηγουμένου. Ενταύθα 
φαίνονται πολλαί αρχαιότητες, οιόν εικόνες του περιβόητου Ζωγράφου Μιχαήλ Δαμασκη-
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-νού, δώδεκα κιβώτια μεγάλα από ξύλου καρυδιάς γλυπτού, πλήρη βιβλίων παλαιών, χειρο
γράφων επί Μεμβράνων και δύο αγάλματα εις λευκότατον μάρμαρον επί μιας βρύσεως,

Το απόσπασμα αυτό από τη "Χωρογραφία της Κρήτης" επιβεβαιώνει αρκετές  παραδό
σεις που σώζονται ακόμη και σήμερα στο Βροντίσι, Το 1937 ένας γέρο-μοναχός έκανε λό
γο στον Νίκο Σταυρινίδη για επτά κασέλες γεμάτες έγγραφα και βιβλία. Τίποτε από αυτά 
δεν σώζεται σήμερα, Ο ίδιος μοναχός διηγήθηκε στον Νίκο Σταυρινίδη μια παράδοση που 
αφορά την ερήμωση του μοναστηριού. Αξίζει να τη μεταφ έρουμε εδώ.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Πηγαίνοντας παιδί μου οι Γενίτσαροι της Αμπαδιάς καβάλλα από τα χωριά των στο Κά

στρο, περνούσανε πάντα απ' εδώ και κάμνανε κονάκι (σταθμοί στη Μονή. Οι καλόγηροι 
τους φίλευαν, τους τάγιζαν τους πότιζαν, δ εν  ήξευραν πως να τους περιποιηθούν. Έδιναν 
και στα άλογό τους ταγή. Έτυχε μάλιστα φορά, όπως έχουμε ακουστά από τους παλιούς 
αδελφούς της Μονής, που ηρχόντανε τόσοι πολλοί καβαλλάρηδες Αμπαδιώτες Γενίτσα
ροι στη Μονή, που δεν  είχαν οι καλόγηροι να δώσουν ταγή στα άλογά των και τους έδιναν 
μιγάδι. Σαν να μην έφταναν τα όσα τρώγανε εκείνοι και τα άλογά των, μεθούσανε και φ έρ
νανε γυναίκες Χριστιανές παιδί μου στο Μοναστήρι και τις χόρευαν έπαε κάτω από τον 
πλάτανο. Από τα πολλά αυτά μουσαφιρλίκια των Γενιτσάρων, είχαν πια απελπισθή οι καλό- 
γηροι και αποφάσισαν για να γλυτώσουν μια για πάντα να τους χαλάσουν. Κι έτσι μια μέρα 
που είχαν έλθει οι Γενίτσαροι στη Μονή , κρύφθηκαν όλοι οι καλόγηροι κι επαρουσιάσθηκε 
μπροστά τους μόνο ο Ηγούμενος μ' έναν αδελφό της Μονής. Στην ερώτηση των Γενιτσά
ρων που είναι οι άλλοι καλόγηροι, ο Ηγούμενος τους είπε ότι τους έσ τε ιλ ε  σε δουλειά στα 
κτήματα της Μονής στη Μεσσαρά,

Τους έκαμαν πλούσιο ζιαφέτι εκείνη την ημέρα των Γενιτσάρων. Εξαιρετική περιποίησι. 
Κιεφλής και ο Ηγούμενος εκείνη την ημέρα. Γλέντησε μαζί των. Όρεξι! όρεξι! Φάτε πιήτε! 
Τους έδωκαν κι ήπιαν, ήπιαν σε βαθμό που μέθυσαν οι Γενίτσαροι κι έπεσαν ψόφιοι στον ύ
πνο. Τότε παρουσιάσθηκαν κι οι κρυμμένοι καλόγηροι και καθένας των με μια μανάρα, 
σκαλίδα κι ό,τι άλλο είχαν, ξεπαστρέψανε όλους τους Γενίτσαρους. Έπειτα πήραν τα πτώ
ματά τους και τα ρίξανε σ' ένα  βαθύ και τον λένε "Τάφο της Χαλέπας".

Αυτό έγινε την νύκτα. Έπειτα ξόρισαν και τ' άλογά των πάνω στον Ψηλορείτη. Την άλλη 
μέρα όμως μετά το φονικό μετάνοιωσαν οι καλόγηροι γι' αυτό που κάμανε. Τους πήρε ο 
φόβος κι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν στο έλεος  του θεού τη Μονή. Πήρανε λοιπόν τις 
εικόνες της εκκλησίας και γίνηκαν φύλλα και φτερά...

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΑΚΑ
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το Βροντίσι, όπως και οι άλλες μονές της Κρήτης, έγινε 

καταφύγιο των χαίνηδων, των ανταρ- τών αυτών που απέμειναν δίκια τον δύσκολο εκείνο 
καιρό.

Στις επαναστάσεις του 18ό6 και του 1878, ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας είχε εδώ το αρ 
χηγείο του, Ο Νίκος Σταυρινίδης υποθέτει ότι έμ εν ε  στο Βροντίσι και η πολυπληθής οικογέ
νεια του Κόρακα, Στα τέλη του περασμένου αιώνα το μοναστήρι ερημώθηκε πάλι κι ένας 
Τούρκος, ο Σαδίκ αγάς από το Ζαρό, το νοίκιασε για να το κάνει μάντρα των προβάτων 
του. Στην "έκθεση ωμοτήτων" που συνέταξε η Εκκλησία της Κρήτης μετά  την Επανάσταση 
του 1866 αναφέρετα ι και το Βροντίσι. Πλήρωσε κι εκείνο την οθωμανική μανία! Συγκεκριμέ
να, αναφέρετα ι ότι κάηκαν 10 κελιά με την εκκλησία, πυρπολήθηκαν 300 ελα ιόδεντρα  και 
τα σιτηρά και σφάχτηκαν 4 καλόγεροι.

Όσον αφορά την τύχη των εγγράφων και των βιβλίων της μονής, ο Στέφανος Σπανάκης 
γράφει ότι χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάχνονται φυσέκια κατά τη διάρκεια των επαναστά
σεων του 1866 και 1878,

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΝΗ
Ο Ν. I. Παπαδάκης αναφέρει ότι η Μονή Βροντισίου ήταν δ ιαλυμένη πριν από το 1870 και 

ανακαινίστηκε μετά  το 1881. Το 1900 κρίθηκε διαλυτή. Με νόμο του 1835 κρίθηκε δ ιατηρη
τέα. Μέχρι το 1961 υπαγόταν στη Μητρόπολη (τώρα Αρχιεπισκοπή) Κρήτης και από τότε με 
νόμο περιήλθε στη Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας,
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΗ ΤΟΥ 
ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ

Ο 20ος είναι ίσως ένας από τους πιο 
τρομερούς αιώνες της ιστορίας.

Ήταν ένας αιώνας σημαδεμένος από δι
άφορες φρικαλεότητες όπως, τα σ τρατό
πεδα συγκέντρωσης (Νταχάου), και τι δεν 
θυμίζει αυτό το άκουσμα, εξορ ίες (Μακρό
νησος κ.λπ,], φυλακίσεις, (πολιτικών κρατου
μένων], ατομικές βόμβες (Ναγκασάκι Χιρο
σίμα], όλα αυτά δύσκολα θα τα συνάντηση 
κανείς σε άλλους αιώνες,

Στο ενδ ιάμεσο των 2 παγκόσμιων πολέ
μων κανείς σχεδόν δεν  πίστευε στην δημο
κρατία. Άλλοι έκλειναν προς τον Χιτλερισμό 
και άλλοι προς τον Σταλινισμό. Λίγο πολύ ό 
λοι πίστευαν στις βίαιες λύσεις.

Τώρα όμως, και μετά την πτώση του "υ
παρκτού σοσιαλισμού" όλοι ξέρουμε ότι το 
κουμουνιστικσ σύστημα στην πράξη ήταν 
διαφορετικό απ' ότι στην θεωρία ή μάλλον 
η θεωρία δεν  έγινε πράξη. Μα και το καπι
ταλιστικό, η ελεύθερ η  οικονομία, παρά τις 
οικονομικές κρίσεις (1929 μεγάλο κράχ), 
δημιουργεί αποδοτική οικονομία μα παρά
γει και τεράσ τιες  ανισότητες.

Από την δεκαετία  του 1970 οι οικονομο
λόγοι, άρχισαν να ανησυχούν σοβαρά, ότι 
ο φυσικός κόσμος δεν  είναι ανεξάντλητος, 
και αυτήν την δεξαμενή των αγαθών θα 
πρέπει να την εκμεταλευόμασ τε με τέτο ιο 
τρόπο που να μην βάζει σε κίνδυνο την ίδια 
την φύση.

Τα 4 λοιπόν μεγάλα θέματα του αιώνα 
μας είναι: 1] η χωρίς όρια βία, 2] η κατάρευ- 
ση των ολοκληρωτικών ιδεολογιών, 3] η οι
κολογική απειλή (αλήθεια φανταστείται, την 
συσώρευση των πλαστικών από 10 χρόνια, 
αν δ ε ληφθή κάποια μέριμνα Α) η αναβίωση 
των εθνικισμών (ιδέ Γιουγκοσλαβία, και 
πρώην ΕΣΣΔ],

Ό λον τον 20ον αιώνα βασάνιζε τους θ ε 
ωρητικούς (Μάρξ Εγκελ, Κευνς το ερώτημα: 
"Ποιά είναι η καλύτερη κοινωνία". Μάλλον 
δεν  το έλυσαν, Η κομουνιστική λύση απέτυ- 
χε, Η καπιταλιστική πάει καλίτερα αλλά δεν 
ξέρω με τι πρέπει να γίνει για να στερεω θεί 
μια κοινωνία ΔΙΚΑΙΗ και ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ. Πρέπει 
να α ισθανόμαστε περήφανοι σαν Έλληνες, 
που ένας νομπελίστας ο Οκτάβιος Παζ 
γράφει:

"Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι έλεγαν 
ότι μια καλή κοινωνία ήταν εκείνη στην ο 
ποία, η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ο έρωτας, η ΦΙΛΙΑ ο αλ- 
τρου ϊσμός είχαν μια εξέχουσά θέση".

"Πιστεύω ότι μια νέα  πολιτική φιλοσοφία 
πρέπει να πάρει υπόψιν της αυτές ακριβώς 
τις αξίες ζωντανή κληρονομιά της ελληνι
κής πολιτικής φιλοσοφίας".

"Η ιδέα της φιλοστοργίας είναι μια αντί
ληψη που ο χριστιανισμός μ ετέτρ εψ ε σε 
ευσπλαχνία και η Γαλλική επανάσταση σε 
ουσιαστική αξία".

Χωρίς ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ δεν λειτουργεί τίπο
τε, και ο φασισμός καραδοκεί στην Ευρώπη.

Μα με αυτήν μπορούν να ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ, 
η "ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ" ακόμα δε και οι 
"εθνικισμοί".

Βέβαια οι φιλόσοφοι, δ εν  αλλάζουν και 
πολύ την πορεία της κοινωνίας, μα πρέπει 
να φιλοσοφούν για να δείχνουν έστω 
στους πολιτικούς και στους πολίτες, τους 
στενούς δύσκολους και ανηφορικούς δρό
μους, που όταν όμως μπορέσουν και τους 
διαβούν, θα απολαύσουν, το θαυμαστό δη
μιούργημα του ΘΕΟΥ,

Αγία Γαλήνη 30/11 /92 
Φάνης X, Μαυρογιώργης

ο ο Ο ο ο

Me το τέλος του 1992
Επιμ. Ηλέκτρα Μιχελιδάκη 

Η πείνα και ο υποσιτισμός 
"επίτευγμα του πολιτισμού μας"

Είναι ίσως χρήσιμο κάνοντας καθένας 
μας τον απολογισμό κάθε χρόνου που φεύ
γει να στοχαζόμαστε για λίγο πόσα βήματα 
κάναμε μπροστά σαν άτομα και κοινωνίες 
κατ' επέκταση. Είναι απογοητευτικό, αλλά η 
αλήθεια είναι αυτή. Στο κατώφλι του 20ου 
αιώνα, η πείνα, η φτώχεια, οι αρρώστιες 
μαστίζουν κυριολεκτικά τον πλανήτη μας. Η 
αντίφαση που διέπει την εποχή μας δικαίως 
χαρακτηρίζεται τερατώδης. Στην εποχή της 
πληροφορικής, της γενετικής μηχανικής και 
της τεχνολογικής προόδου, στις χώρες του 
βορρά, αντιπαρατίθεται ο νότος με εκα 
τομμύρια ανθρώπων που δεν μπορούν να 
εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής 
(γάλα, ψωμί], και τη στοιχειώδη ιατρική περί
θαλψη,

Το 1974 ένας από τους α σ τέρ ες  της πα-
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γκόσμιας πολιτικής ο Κ. Κίσινγκερ eine σε 
μια διάσκεψη σχετική με το θέμα, ότι σε 10 
χρόνια από το 1974 δ εν  θα υπάρχει παιδί 
που να πηγαίνει για ύπνο πεινασμένο.

Δεκαοκτώ χρόνια μετά, σύμφωνα με μ ε 
λέτη της FAO (υπηρεσία του ΟΗΕ) 780 εκα
τομμύρια άτομα, στις υπό ανάπτυξη χώρες 
υποσιτίζονται, ενώ 13 εκατομμύρια παιδιά 
πεθαίνουν κάθε χρόνο από τις μολύνσεις 
και την κακή διατροφή,

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και ο FAO 
επιμένουν ότι η δ ιεθνής Κοινότητα πρέπει 
να δώσει τέρμα  στην ντροπή αυτή. Στη Δ ιε
θνή Διάσκεψη που έγ ινε τώρα στη Ρώμη με 
τη συμμετοχή 150 κρατών επισημάνθηκε η 
ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος ε 
λέγχου και προστασίας των πληθυσμών 
που δ ιατρέχουν άμεσο κίνδυνο, η συγκρό
τηση ομάδων επέμβασης, προγράμματα 
άρδευσης και δημόσια έργα, ώστε να αντι- 
μετωπισθεί ταυτόχρονα η ανεργία.

Οι πραγματικές δ ιαστάσεις της τραγωδί
ας φτάνουν από τις τηλεοράσ εις  σήμερα 
στα σπίτια μας μέσα, στη Σομαλία, όπου χι
λ ιάδες παιδιά σκελετω μένα καταλήγουν 
στο θάνατο καθημερινά. Υπολογίζεται ότι 
θα ξεπεράσουν το εκατομμύριο, στο Ιράκ, 
Κεντρική Αφρική, Λατινική Αμερική, Ασία, Το 
τραγικό είναι ότι με την πάροδο του χρό
νου, το πρόβλημα αντί να ελαχιστοποιείται, 
επ ιδεινώνεται με γοργούς ρυθμούς,

Στη διάσκεψη της Ρώμης διατυπώθηκε το 
αίτημα, οι πλούσιες χώρες να εγκαταλεί- 
ψουν επ ιτέλους τη διφορούμενη πολιτική, 
βάσει της οποίας όλα αυτά τα χρόνια πα
ραχωρούσαν φειδωλή βοήθεια και υπέγρα
φαν συμφωνίες για αμφισβητούμενα ανα
πτυξιακά έργα, ενώ εισέπρατταν τόκους υ
περχρεωμένων χωρών ,που αδυνατούσαν 
να τα εξοφλήσουν. Εξ αντικειμένου λοιπόν 
οι χώρες αυτές έμπαιναν σ' ένα  φαύλο κύ
κλο με αποτέλεσμα η πείνα και η φτώχεια 
να αυξάνεται,

Και αν αναρωτηθεί κανείς αν υπάρχουν 
λύσεις, αν υπάρχει δ ιέξοδος, η απάντηση 
από τους ειδικούς ήταν ΝΑΙ, υπάρχει, αν υ
πάρξει πολιτική βούληση.

Σοβαρά προβλήματα υγείας μπορούν ν' 
αντιμετωπισθούν με ελάχιστα χρήματα, Χα
ρακτηριστική περίπτωση ενός χωριού της 
Κίνας, του Γιξιάν, Αποκαλούνταν χρόνια, ως 
"χωριό των ηλιθίων", επειδή το 65%  του 
πληθυσμού έπασχε από βρογχοκήλη και το

11% από κρετινισμό. Από τό τε  που στο χω
ριό έφθασε το ιωδιούχο αλάτι, δ εν  ξανα- 
γεννήθηκαν "βλάκες", Η έλλειψη βιταμινών, 
σιδήρου, εμβολίων είναι πηγές ασθενειών 
και θανάτου, ενώ αντιμετωπίζονται με λίγα 
χρήματα και ενημέρωση.

Τώρα εμείς  εδώ, βιώνουμε το πρόβλημα 
οπτικά και επιδερμικά, γιατί κλείνοντας το 
κουμπί της τηλεόρασης παύει συνήθως και 
η συναισθηματική φόρτιση, και πιθανόν να 
σκεφτόμαστε, "ευτυχώς αυτά συμβαίνουν 
αλλού", Καλό θα 'ναι να συνειδητοποιήσου
με κάποτε πως η μοίρα των ανθρώπων 
στον πλανήτη μας είναι κοινή, πως έχουμε 
κάποια θρησκεία που βασικός της κανόνας 
είναι η αγάπη και η αλληλεγγύη με τον συ
νάνθρωπό μας, απανταχού της γης, Ας α 
ναρωτηθούμε για άλλη μια φορά τι σημαί
νει πολιτισμός και ας βγάλουμε τα συμπε- 
ράσματά μας,

Αν αποφασίσουμε ότι και εμε ίς  έχουμε 
ευθύνες και δεν  μας επ ιτρέπεται η απάθεια 
και ο ωχαδερφισμός έχουμε τρόπο να βά
ζουμε το μικρό μας λιθαράκι, σε μια μεγάλη 
προσπάθεια που γίνεται από φωτισμένους 
ανθρώπους να ανακουφίσουν τη δυστυχία 
των φτωχών λαών,

Με μια μικρή συνδρομή σε καταξιωμένες 
Οργανώσεις, όπως η UNICEF, Ερυθρός 
Σταυρός, Γιατροί χωρίς Σύνορα, Διεθνής Α
μνηστία, το έργο των οποίων έχει αναγνω- 
ρισθεί και είναι τεράστιο, βοηθούμε τον 
πάσχοντα συνάνθρωπό μας και ενισχύουμε 
την ελπίδα, πως όσο υπάρχουν τέτο ιο ι άν
θρωποι (το ... της γης) τίποτα δ εν  χάθηκε α 
κόμη.

ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 
Η αποδημήσασα ε- 

γεννήθη το 1914 εις το 
Αποδούλου και υπαν- 
δρεύθη στην Αγία Γα
λήνη το 1945 τον Εμμν. 
Παπαδογιάννη,

Κόρη της μεγάλης 
οικογένειας των Τραυ- 
λλινών, προικισμένη με 
άκρα εργατικότητα, ή-
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θος, καλωσύνη και στοργή αφοσιώθηκε εις 
το να επαναφέρει την χαρά εις τον αδίκως 
πληγέντα εκ της μοίρας σύζυγον της για να 
ξαναβρεί τον παλαιό εαυτό του, γεμάτο χα
μόγελο και κέφι για τη ζωή.

Το τι προσέφερε εις τον κάπως προ- 
ώρως αποθανόντα σύζυγό της δεν περι- 
γράφεται εύκολα και θα αρκεστώ ότι του 
χάρισε τρεις  γιους τον Μύρο, τον Γιάννη και 
τον Νίκο τους οποίους ανάθρεψε με την 
πλέον καλή αγωγή και σήμερα διαπρέπουν 
με την εντιμότητά τους και την αφοσίωσίν 
τους εις τας οικογένειας των, εκλέξαντες 
και οι τρεις  εξα ιρετικές νύφες οι οποίες την 
αμιλώνται εις το παράδειγμά της,

Η αποδημήσασα επέπρωτο να χάση κά
πως νωρίς τον σύζυγόν της και ανέλαβε όχι 
μόνο το δύσκολο έργο της μητέρας, αλλά 
και ως να ήτο άνδρας επιδόθη εις την καλ
λιέργεια  της περιουσίας του συζύγου της 
την δ ε δική της είχε την φαεινή ιδέα να μ ε
ταφέρει εκ του Αποδούλου εις την Αγία Γα
λήνη όπου η αξία της δεκαπλασιάσθη. 

Τελειώνω παραφράζοντας τον Απόστο
λο Παύλο: την πίστη τετήρητας τους ά- 
θλους της ε ξ ε τέλ εσ ε  όπως τώρα στέφετα ι 
του στεφάνου της δόξας.

Αιώνια σου η μνήμη αξιομακάριστη θεία.
MIX. ΜΠΕΡΓΑΔΗΣ

ΕΛΕΝΗ I. ΚΟΥΚΛΙΝΟΥ
Πέθανε στις 18 Οκτωβρίου στην Αθήνα, η 

τόσο προσφιλής και σεβαστή σε όλους μας 
Ελένη I, Κουκλινού, ύστερα από μακρόχρο
νη δοκιμασία.

Σεβάσμια κι αγαπημέ
νη μητέρα, γιαγιά και 
θεία, γεννημένη στις 
Μέλαμπες και μεγαλω- 
μένη στην Αγία Γαλήνη, 
δοκίμασε νωρίς τον αν
θρώπινο πόνο, την ορ- 
φάνια και στα νιάτα της, 
την οδύνη για τον απρό
σμενο θάνατο του συζύ
γου της, Παρόλα αυτά, παρόλες τις 
αντίξοες συνθήκες που αντιμετώπισε, η α ε 
ίμνηστη Ελένη εκπλήρωσε στο ακέραιο την 
αποστολή της μάνας, πάντα με το χαμόγε
λο του δοκιμαζόμενου αλλά δίκαιου αν
θρώπου.

Στα παιδιά της, το Γιώργο και Μανώλη, 
και όλους τους δικούς της που αξιώθηκαν

την αγάπη της και έγιναν κοινωνοί της 
πλούσιας προσφοράς της ευχόμαστε ολό
ψυχα την εξ' ύψους παρηγοριά.

Ας είναι ελαφρό το χώμα της Αττικής που 
την αγκάλιασε,

Γιάννης Γ. Μηναδάκης

Αντί μνημόσυνου στην ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΛΙΝΟΥ 
ΜΑΝΟΥΛΑ ΟΡΑ ΣΟΥ ΚΑΛΗ

Γλυκεία μανούλα έφυγες νωρίς από κοντά μας 
και κλαίμε απαρηγόρητα εμείς και τα παιδιά μας.

Μανούλα ώρα σου καλή εις το στερνό ταξείδι.
Φύγανε πόνοι βάσανα, σούγινε το χατήρι.

θα βρεις εκεί τον άντρα σου θα βρεις και τους γονείς 
σου,

θα δίν' εκεί οι αδελφές κι οι άλλοι συγγενείς σου.

Από μικρή ορφάνεψες στα τρία μόλις χρόνια 
κι οι συμφορές σου φέρανε στην κεφαλή τα χιόνια.

Εχήρεψες πολύ νωρίς στα τριανταδυό σου χρόνια.
Όλοι σε αγαπούσανε φίλοι παιδιά κι εγγόνια.

Τ' αγαπημένα εγγόνια σου ετρέξανε σιμά σου, 
γιατί για σένα ήτανε δύο φορές παιδιά σου.

Κι αυτά σε αγαπούσανε κι εσύ τα αγαπούσες.
Ό ,τι ζητούσαν έκανες, χατήρι δε χαλούσες.
Ποτέ δε θα ξεχάσουμε τη γελαστή μορφή σου, 
τη λε βεντιά την αρχοντιά και την αγνή ψυχή σου.

Μία μόνο υπόσχεση έχουμε να σου πούμε:
Τη φλόγα που μας άναψες άσβηστη θα κρατούμε,

Η μνήμη σου στη σκέψη μας πάντοτεινά θα μείνει.
Σου ευχόμαστε εκεί που πας αιώνια γαλήνη.

Γιώργος Κουκλινός

ΑΡΙΣΤΟΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ (1898-1992)
Στις 8-10-92 με βαθιά συγκίνηση συνοδέ

ψαμε στην τελευτα ία  του κατοικία τον Αρ, 
Βουλγαράκη.

Τον εμπειροτέχνη 
αυτοδίδακτο μα οξυ
δερκή εργολάβο που 
τόσες και τόσες οικο
δομές έφτιαξε στην πε
ριοχή μα και στην Αγ,
Γαλήνη ιδιαίτερα.

Λίγο ήθελε για νάχη 
την τύχη, να ζήση και 
στους 3 αιώνες δηλ. :
τον 19ο τον 20ο και τον 21ο.
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Ήταν η ζωντανή ιστορία του χωριού μας, 
αφού είχε το προνόμιο να δη και να ζήση 
όλες τις φάσεις εξέλιξης της νέα ς  Αγ. Γα
λήνης (ως γνωστόν ξανακατοικήθηκε το 
1884) που από απλό χειμαδιό εξελίχθηκε 
σε ψαροχώρι, εμπορικό κέντρο και τέλος 
τουριστικό θέρετρο,

Στην δεκαετία  του 20 με 30 υπηρέτησε 
τον θεό με τις 2 όψεις που από την μια 
κλαίει και από την άλλη γελάει, δηλ, τον 
θεό του εμπορίου, τον Ερμή, Γι' αυτό και 
στο μαγαζί που είχε, έγραφ ε "ΤΟ ΕΡΜΕΙΟΝ". 
Μην φ ανταστείτε επιγραφή σαν τις σημερι
νές, φωτεινή και στην αγγλική γλώσσα, α λ 
λά φτιαγμένη από τον ίδιο με γούστο και 
μεράκι, σαν ψηφιδωτό στο πάτωμα στην ε ί
σοδο του μαγαζιού.

Δυστυχώς πριν τον πόλεμο ο Ερμής τού 
έδ ε ιξε  την λυπητερή όψη, και όχι την χαμο
γελαστή, διότι και τό τε όπως και τώρα μια 
υπερβολική μείωση της τιμής του λαδιού, 
μπορεί να σου προκαλέσει μεγάλες ζημιές. 

Αυτός ήταν ένας λόγος που ασχολήθηκε 
μετά με τις εργολαβίες. Έφτιαξε πάρα πολ
λές  οικοδομές.

Γύρω στο 1952 επί προέδρου Μ. ΝΙκηφο- 
ράκη έφτιαξε με τα πενιχρά τό τε  τεχνικά 
μέσα το στρογγυλό συντριβάνι, με τα ψα
ράκια μέσα που κοσμεί την πλατεία, του ω
ρα ιότερου χωριού του κόσμου του χωριού 
που έζησε ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος, του 
χωριού που ήρθε και που σώθηκε γύρω στο 
450 μ,Χ, η βασίλισσα Ευδοκία του Βυζαντίου, 

Συνέβαλε στο κτίσιμο της Αγ. Γαλήνης και 
στην τουριστική της ανάπτυξη,

Ακριβώς πάνω στον βράχο πάνω από την 
θάλασσα, πάρα πολύ δύσκολο που μόνο 
αυτός θα μπορούσε, θεμελίω σε ένα  από 
τα πρώτα τουριστικά καταλύματα, που όχι 
τυχαία ονόμασε "Ακρόπολις",

Εκεί έμεναν οι πρώτοι τουρ ίστες από μι
κρά οργανωμένα γκρούπ.

Ένοιωθαν την ελληνική φιλοξενία, με την 
τσικουδιά και την λύρα.

Αλήθεια όταν είχε το μαγαζί παλιότερα, 
πόσες και πόσες λύρες είχε πουλήσει ίσως 
κάποιοι να τις έχουν ακόμα.

Και πόσες κοπελιές του μεσοπολέμου 
δεν  προσπάθησαν ή είχαν μάθει λυράκι, ή 
είχαν τραγουδήσει μαζί, στα ξεφαντώματα 
με τους Βασιλάκηδες κι άλλους χωριανούς, 
με τον γλεντζέ και τζέντλεμαν Αρίστο. 

Ακόμα και στα γηρατειά που τον ξέρω  ε 

γώ, ήταν ντυμένος στην πέννα με το καθα
ρό φρεσκοσιδερω μένο πουκάμισο, που γι' 
αυτό πάντα φρόντιζε η ακούραστη και άξια 
σύντροφος της ζωής του κυρά Παγώνα,

Η ζωντανή ιστορία του χωριού φεύγει, οι 
άνθρωποι που άφησαν ένα  λιθαράκι ή την 
σφραγίδα τους για την ομορφιά αυτού του 
τόπου, δεν  γυρίζουν πίσω, ακολουθούν τον 
νόμο της ζωής που είναι ίδιος στο πέρασμα 
των αιώνων.

Εμείς οι νεώ τερο ι θα πρέπει να διαφυλά
ξομε σαν κόρη οφθαλμού την μνήμη αυτών 
των ανθρώπων, και θα πρέπει να διδασκό
μαστε από την κοινωνικότητά τους, τον αλ- 
τρου ϊσμό τους, την τάση για κοινωνική 
προσφορά,

Ας προσθέτομε κι εμ ε ίς  μικρά λιθαράκια, 
ας αφήσομε τον "ωχαδελφισμό" ας έχομε 
τις κοινωνικές σχέσεις εκείνων, ας αντιστα- 
θούμε στον νεοπλουτισμό ή στους "ψεύτι
κους παραδείσους", αυτό θάναι το 
καλύτερο μνημόσυνο για τους προγόνους, 
μα και η εγγύηση για την χαρά της ζωής για 
τους απογόνους,

Ας παραμείνομε και θα παραμείνομε Έλ
ληνες Κρητικοί, ΑΝΘΡΩΠΟΙ,

Αγ, Γαλήνη 2/12/92 
Φάνης Μαυρογιώργης

ΟΛΓΑ ΜΠΙΚΑΚΗ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ
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Το χέρι τρ έμει και ο νους σταματά όταν 
πρόκειται να εκφράσεις τα συναισθήματά 
σου για ένα  νεκρό οποιασδήποτε ηλικίας, 
γιατί πράγματι ο θάνατος είναι θλιβερότατο 
γεγονός όσο κι αν π ιστεύεις στην αιωνιότη
τα,

Έτσι αισθάνομαι κι 
εγώ τούτη την ώρα που 
θέλω να σκιαγραφήσω 
τη ζωή της σεβαστής 
γερόντισσας, της άξιας 
δασκάλας, της καταξι
ωμένης μητέρας Ό λ 
γας Μπικάκη-Χριστοφο- 
ράκη.

Είναι ίσως από τις τελ ευ τα ίες  δασκάλες 
της παλιάς αρχοντικής ο ικογένειας των δα
σκάλων που ήταν γεμάτη ανθρωπιά, καλω- 
σύνη, υπομονή, πραότητα, πίστη και 
δύναμη, προσόντα που στολίζουν και τους 
σημερινούς δασκάλους,

Έζησε σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές. 
Παιδαγωγός πολλά χρόνια πριν την κατοχή
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και αρκετά μετά.
Εργάστηκε με ζήλο και ευσυνειδησία σε 

πολλά χωριά του νομού Ρεθύμνης,
Με την απαράμμιλη διδακτική της ικανό

τητα, την επιστημονική και παιδαγωγική της 
κατάρτιση φώτισε πνεύματα παιδικά και 
καλλιέργησε ψυχές μεταδίδοντας τα φώτα 
του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, Έθεσε 
και αυτή ένα  σ τέρεο  λιθάρι στην εκπαίδευ
ση. Αγάπησε με πάθος τα παιδιά που η πο
λιτεία της α νέθ εσ ε να μορφώσει σ ολα τα 
σχολεία που υπηρέτησε.

Ήταν λαμπάδα φωτεινή - όπως ήταν τότε 
οι απαιτήσεις των καιρών - που με το πα
ράδειγμά της, τις γνώσεις της περί τα οικο- 
κυρικά, τα κεντήματα, τα πλεκτά και με την 
κοινωνική της δραστηριότητα, φώτιζε τις γυ
ναίκες των χωριών που υπηρετούσε, οι ο 
ποίες την λάτρευαν κυριολεκτικά, Στην πε
ρίοδο αμέσως μετά την κατοχή, η κερά - 
Όλγα σαν δασκάλα στη Λοχρηά Αμαρίου 
επ εξέτε ινε τη δραστηριότητά της.

Επικοινωνώντας με Έλληνες της Αμερι
κής κατάφερε να εφοδιάζει τα παιδιά του 
σχολείου της και τους κατοίκους του χωρι
ού με διάφορα εφόδια, μετριάζοντας έτσι 
τις σ τερήσεις που όλοι τό τε αντιμετώπιζαν. 
Λεπτή στο σώμα και στη ψυχή, η κυρα- 
Όλγα, μα με γενναία θέληση αστήρευτη και 
γνήσια θρησκευτική πίστη, με θάρρος και 
καρτερικότητα, αλλά και με δυναμικότητα 
αντιμετώπιζε κάθε δυσκολία στη ζωή.

Γεννήθηκε στη Νίθαυρη Αμαρίου όπου 
και ετάφη, Ενεντήντα δύο χρόνια έζησε όρ 
θια, ακούραστη, δυνατή και με διαύγεια 
πνεύματος,

Στην Αγία Γαλήνη πέρασε το μεγαλύτε
ρο μέρος της ζωής της αφού την είχε συν
δέσ ει με τον αείμνηστο Μιχάλη Χριστοφο- 
ράκη επιχειρηματία, Ύ στερα από τριήμερη 
παραμονή στο κρεβάτι άφησε την τελ ευ 
ταία της πνοή στην αγκαλιά των τριών γιών 
της και των αγαπημένων νυφάδων της. Έ
φυγε χαρούμενη κι ευτυχισμένη. Εκτέλεσε 
ακέραια τα καθήκοντα που της ανέθεσ ε η 
ζωή και ο θεός,

Της ανήκει ο της δικαιοσύνης στέφανος.
Σεβαστή μας κυρία Όλγα: Εκεί ψηλά που 

πας θα συναντήσεις το Μεγάλο Δάσκαλο 
και Παιδαγωγό. Πιστεύω να σε βάλει στα 
δεξιά του. Εμείς θα σε θυμόμαστε πάντα 
και ας σε ζήσαμε λίγο.

Αιώνια σου η μνήμη Καλή Παλιά Δασκά

λα.
Αυτά που διαβάσαμε παραπάνω για τη 

χωριανή μας Δασκάλα Όλγα Μπικάκη - Χρι- 
στοφοράκη έγραψε η Μ. ΔΕΡΕΔΑΚΗ και δη
μοσίευσε στις 4-12-92 ημερήσια εφημερί
δα ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ που εκδίδεται στο 
Ρέθεμνος από τον Γιάννη Χαλκιαδάκη.

Εμείς τι άλλο να προσθέσουμε; Εκφρά
ζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στα 
παιδιά της και εγγόνια.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΝΙΚ. ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ή ΤΕΛΩΝΑΙΝΑ (1910-1992)

Με το όνομα αυτό (ΤΕΛΩΝΑΙΝΑ) την γνώ
ρισαν και την ήξεραν οι Αι-Γαληνιώτες, που 
βγαίνει από το επάγγελμα του συχω ρεμέ
νου του άντρα της που υπηρέτησε σαν Τε
λώνης στο χωριό μας επί αρκετά χρόνια.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε ως τα δώδεκά 
της χρόνια στην Σμύρνη, Η αγωγή της ήταν 
προσηλωμένη και στηριγμένη στις ελληνο
χριστιανικές και σωστές οικογενειακές πα
ραδόσεις της φυλής μας που με αυτές και 
την ενότητα  έκαναν και κάνουν σεβαστή 
και δυνατή την παρουσία της οπουδήποτε,

Η Κυρά-Βασιλεία πέραν από την παραπά
νω αγωγή που έλαβε από τους γονείς της 
και την υπομονή, επιμονή και δύναμη θέλη
σης για επιβίωση, και προκοπή που απέκτη
σαν όλοι οι Μικρασιάτες μετά την ολοκλη
ρωτική τους καταστρο
φή το 1922, ήταν προι
κισμένη από την φύση 
με πολλές ανθρώπινες 
α ρ ετές  όπως: την πρα
ότητα, την ευγένεια, 
την καλωσύνη, την τα 
πεινοφροσύνη και την 
αγάπη που είχε για ό 
λους τους ανθρώπους, ώστε αυτές να την 
κάνουν να ξεχωρίζει σαν πραγματική Κυρά 
κι Αρχόντισα, σε όλα τα μέρη της χώρας 
που έζησε, ακολουθώντας τον σύντροφο 
της ζωής της στις κατά καιρούς υπηρεσι
ακές του μεταθέσεις,

Σημειώνεται ότι στην Κρήτη έζησαν συ
νολικά με τον άνδρα της 14 χρόνια από τα 
οποία τα 12 στην Αγία Γαλήνη (1939-1951).

Από τον γάμο της με τον Νίκο Αχιλλό- 
πουλο, Τελώνη στο επάγγελμα και Μικρασι- 
άτη (Σμυρνιό) επίσης στην καταγωγή τον 
οποίο ελά τρ ευ ε απέκτησαν τρεις κόρες:
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την Μαρία, την Ευαγγελία και την Ελένη,
Η αδυσώπητη μοίρα όμως την κτύπησε κι 

εκείνη αναπάντεχα και πολύ πρόωρα και 
της πήρε τον αγαπημένο της, το στήριγμα 
και την κολώνα του σπιτιού της, ανακόπτο- 
ντας έτσ ι την ευτυχισμένη πορεία κι εξέλιξη 
της ο ικογένειας τους, χωρίς να προλάβει 
να ζήσει ού τε τη χαρά του γάμου της πρώ
της του κόρης Μαρίας που ήδη είχε αρρα- 
βωνιαστεί.

Φορτωμένη από δώ και μπρος και με τις 
ευθύνες του πατέρα στη πλάτη, προχώρη
σε στο υπόλοιπο της ζωής της με θάρρος, 
ελπίδα και δύναμη αλλά και με σύνεση και 
σωφροσύνη ώστε σιγά-σιγά να ολοκληρώ
σει την μόρφωση των μ ικρότερω ν θυγατέ
ρων της, να τις προικίσει και να τις 
παντρέψει όλες, με καλά παιδιά, όλους 
Κρητικούς, Επιβεβαιώνοντας έτσ ι την εμπι
στοσύνη και αγάπη που έννο ιω θε για την 
Κρήτη και τους Κρητικούς, συναισθήματα 
που απέκτησε από τα χρόνια της διαμονής 
της εκεί.

Από τους γόμους αυτούς απόκτησε έξι 
εγγόνια; δύο κορίτσια και τέσ σ ερ α  αγόρια, 
πάντρεψε τις δύο εγγονές της και ακόμη α 
ξιώθηκε και σε μιά δισεγγονή.

Το πιο σπουδαίο όμως για 'κείνην, νομίζω 
ότι ήταν, που συζούσε από την αρχή μέχρι 
το τέλος  μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια 
της τα οποία όλα της ανταπέδωσαν πλού
σια την αγάπη και φροντίδα που είχε γι' αυ
τά,

Αυτή τους δε η αγάπη την έκανε να ξ ε 
χνά ή έστω  να μετρ ιάζει τον πόνο της σ τέ 
ρησης του αγαπημένου της συντρόφου 
από το 19ό1 και μετά  και συνάμα να α ισθά
νετα ι υπερήφανη κι ευτυχισμένη γι' αυτά, 

Έτσι ήρεμα και ειρηνικά κυλούσε η ζωή 
της μέχρι πριν λίγες μ έρ ες , όταν ξαφνικά η 
κατάσταση της υγείας της παρουσίασε μια 
απροσδόκητη πτώση που μετά  από 3-4 μ έ 
ρ ες παρά την φροντίδα της Ιατρικής Επι
στήμης ήλθε το τέλος, ήσυχα και με 
αξιοπρέπεια όπως ήταν και ολόκληρη η ζωή 
της, χωρίς να ταλαιπωρηθεί η ίδια και να 
ταλαιπωρήσει κανόναν.

Στην κηδεία της παρευρέθηκε πολύς κό
σμος μεταξύ των οποίων και πολλοί Αι-Γα- 
ληνιώτες.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπά
ζει αγαπητή μου συμπεθέρα και η μνήμη 
σου αιώνια, η δ ε  ωραία σου ανάμνηση πα

ρηγοριά στη λύπη των παιδιών και εγγονιών 
σου.

20/12/1992 
Μανώλης Παπαδογιάννης

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

♦ Η Δέσποινα Κούνουπα-Καρατζή εις μνή
μη του Φώτη Παπαδάκη προσέφερε την 
21/0/92 αντί στεφάνου το ποσόν των πέ
ντε χιλιάδων δρχ. (5,000) για την ενίσχυ
ση του Συλλόγου,
Το Δ.Σ. εκφράζει τη λύπη του που από 
λάθος δ εν  δημοσιεύθηκε στο προηγού
μενο τεύχος του Ιουνίου 1992, όπως θα
έπρεπε.

♦ Ο Νίκος Σπιθάκης εις μνήμην του Νίκου 
Ιω, Νοδαρόκη, π ροσέφ ερε το ποσό των 
πέντε χιλιάδων δρχ. (5,000), για την εν ί
σχυση του Συλλόγου μας,

♦ Ο Γεώργιος Λουκά Μπαγιαρτάκης εις 
μνήμη των γονέων του Λουκά και Χρυ
σής π ροσέφερε το ποσό των πενήντα 
(50) δολλαρίω ν (δρχ. 9,220) για την εν ί
σχυση του Συλλόγου μας.

♦ Ο Γιάννης Γεωρ. Αυγουστάκης (το γένος 
Αννας Φ, Παπαδάκη) εις μνήμη του πατέ
ρα του Γεωργίου και πεθερού του Ευαγ
γέλου Τζανακάκη π ροσέφ ερε το ποσόν 
των πέντε χιλιάδων δρχ. (5,000) για την 
ενίσχυση του Συλλόγου μας.

♦ Η Κλεονίκη Τρουλλινού (το γένος Μύρου 
Τυροκομάκη) εις μνήμη του συζύγου της 
Μανώλη π ροσέφερε το ποσόν των δύο 
χιλιάδων δρχ. (2,000) για την ενίσχυση 
του Συλλόγου μας,

♦ Η Αναστασία Αντ. Μαυροκούκουλου (το 
γένος Mix. Μπαγιαρτάκη) εις μνήμη των 
γονέων της Μιχάλη και Α ικατερίνης Μπα- 
γιαρτάκη π ροσέφερε το ποσόν των δέκα 
χιλιάδων δρχ. (10,000) για την ενίσχυση 
του Συλλόγου μας,

♦ Ο Μανώλης Φ, Παπαδάκης, ε ις  μνήμη του 
πατέρα του Φώτη, π ροσέφ ερε το ποσό 
των δρχ. είκοσι χιλιάδων (20,000), για την 
ενίσχυση του Συλλόγου μας.

♦ Η Μαρία Γ. Καρατζή (το γένος Μύρου Γι- 
αννακάκη) εις μνήμην του Νικολάου Νο- 
δαράκη, π ροσέφερε το ποσόν των δρχ. 
πέντε χιλιάδων (5,000) για την ενίσχυση 
του Συλλόγου μας.

♦ Οι Γεώργιος και Εμμανουήλ Κουκλινός εις
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μνήμην της μητέρας τους Ελένης, προ- 
σ έφ εραν το ποσόν των δρχ. δέκα χιλι
άδων (10.0003 για την ενίσχυση του 
Συλλόγου μας.

♦ Η Ελένη Χρήστου Βελουδάκη εις μνήμη 
του συζύγου της Χρήστου, προσέφερε 
το ποσό των δρχ. δέκα χιλιάδων (10.0003 
για την ενίσχυση του Συλλόγου μας.Η 
Μαρία Δοξαστάκη εις μνήμη του πατέρα 
της Σωτήρη Πετρακάκη προσέφερε το 
ποσό των δρχ, πέντε χιλιάδων (5.0003 για 
την ενίσχυση του Συλλόγου.

♦ Η Παγώνα Α. Βουλγαράκη εις μνήμη του 
συζύγου της Αρίστου προσέφερε το πο
σό των δρχ. δέκα χιλιάδων (10,0003 για 
την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"
Κύριοι

Εις το υπ αριθμ. 24 τεύχος του περιοδι
κού "Αγ, Γαλήνη", στη σελίδα 17 Β' στήλη, 
γράφ ετε ότι ο Κωστής Μαμαλάκης του Μα- 
θιό, με το γάμο του με τη Μαρία Πολιουδά- 
κη, απέκτησαν 3 παιδιά. Δυστυχώς έγινε μια 
παράλειψη και την επανορθώνω με το πα
ρόν δημοσίευμα με τη διόρθωση, ότι τα 
παιδιά είναι 4 και αναφέρω κατωτέρω το βι- 
ογραφικό:

Αγαπητή μου ,ξαδέρφη ΤΑΣΟΥΛΑ, δικαίως 
τ' αδέρφ ια σου σε πειράξανε, πως σε δ ια 
γράψαμε από την Αγία Γαλήνη. Θέλω όμως 
να με πιστέψεις, ότι, όχι μόνο δ ε σε ξεγρά
ψαμε, αλλά βρίσκεσαι εις τις μνήμες των Α- 
γιογαληνιωτών και δικαίως καθ' ότι;
1. Εγεννήθης από τον Κωστή και τη Μαριγώ 

το 1941.
2, Σπούδασες κι έγ ινες γιάτρισσα.
3. Παντρεύτηκες τον Κωστή Αναγνωστό- 

πουλο, επίσης γιατρό από το Αίγιο,
4, Πήγατε με τον Κωστή για ειδικότητα 

στην Αμερική εσύ παθολογοανατόμος 
και ο Κωστής καρδιολόγος.

5. Εσύ σήμερα είσαι Δ ιευθύντρια του Τμή
ματος της ειδικότητάς σου, εις  το Πανε
πιστημιακό Νοσοκομείο της Ν. Υόρκης, ο 
δ ε Κωστής, έχει δικό του καρδιολογικό Ι
ατρείο, με πελάτες Αμερικανούς και Ελ- 
ληνοαμερικανούς της ανω τέρας 
κοινωνίας, με άριστα διαγνωστικά και 
θεραπευτικά αποτελέσματα, 

ό. Διότι αποκτήσατε δυό γιούς και όπως 
μαθαίνω, ο Χαράλαμπος είναι 17 χρό
νων και άριστος μαθητής και ο Κωσταδι- 
ός 14, επίσης άριστος μαθητής.

7. Διότι στα παιδιά σου δίνεις ελληνική α 
νατροφή, τους εμπνέεις την αγάπη της 
Αγ, Γαλήνης και απαραιτήτως κάθε κα
λοκαίρι τα φέρνεις ή τα σ τέλνεις  για να 
μορφώνουν ιδίαν γνώμη και αγάπη για 
τον τόπο που γεννήθηκε ο παπούς τόνε 
ο Κωστής,

Έπειτα από τα παραπάνω, είναι δυνατόν 
να σε πείσουν τ' αδέρφ ια σου, ότι διαγρά
φεις από τον τόπο σου; Όχι μόνο δ ε  δια
γράφεις, αλλά είσαι και συ, στην πρώτη 
θέση των διαπρεψάντων επιστημόνων του 
χωριού μας.

Έχετε όλη μου την αγάπη και σας ασπά- 
ζομαι θερμά

Μ ανούσος Παπαδάκης

□  □ □
Επιμ. Ηλέκτρα Μιχελιδάκη

Από τον ιατρό καθηγητή κ. Τσαμπαρλάκη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης φίλο και συνάδελφο του 
Σοφοκλή Βασιλάκη, λάβαμε την παρακάτω δημο
σίευση που αφορά στο όνομα του χωριού μας.

Κρίνουμε πολύ χρήσιμες τις πληροφορίες και 
τους ευχαριστούμε γι' αυτές,

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
του Μ.Γ. Παρλαμά

Εξαιτίας της αποδράσεως του Ρωχάμη 
και Σία και των σχετικών πολυπληθών δημο
σιευμάτων εκακοποιήθη, πανελληνίως πλέ
ον, ένα  από τα ποιητικώτερα τοπωνύμια 
της Κρήτης ο Αη-Γαλήνης, και μάλιστα κατά 
τρόπον που, παλαιότερα τουλάχιστον, εθ ε- 
ωρείτο... ατιμωτικός. Ο Άγιος Γαλήνης υπέ- 
στη αλλαγή φύλου! Ποιοι επρωτοστάτησαν 
δια την καθιέρωσιν της ανοήτου αυτής αλ
λαγής δεν γνωρίζω. Γεγονός είναι πάντως 
ότι και στα δύο εγκυκλοπαιδικά λεξικά, Ε- 
λευθερουδάκη και "Πυρσού", καταγράφεται 
ως Αγία Γαλήνη, Μάλιστα εις δ εύ τερο ν  το
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σχετικόν λήμμα λήγει με ένα  ανιστόρρτον 
αφορισμόν: "Αυτό είναι το ορθόν και όχι το 
Αγιος Γαλήνης"!

Και όμως το "Αγία Γαλήνη" είναι ψευδές. 
Πρώτη απόδειξις είναι η προφορική παρά- 
δοσις. Οι παλαιότεροι κάτοικοι τρς περι
οχής λέγουν "στον Αρ-Γαλήνρ". Η φιλολογι
κή παράδοσις επιβεβαιώνει, ως συνήθως, 
την προφορικήν. Ήδη το 1415 ο περιηγητής 
Buondelmonti επ ισκεφθείς T p v  μονή που υ
πήρχε τό τε  εκεί γράφει ότι οι εκεί μοναχοί 
την ονομάζουν Sanotum Galenun (=Άγιον 
Γαλήνιον).

Αλλά και οι Μελαμπιανοί, που ήσαν οι 
πρώτοι οικισταί τρς περιοχής κατά το 1885, 
μαρτυρούν εγγράφυυς (το σχετικόν έγγρα 
φον εδρμοσ ιεύθρ ε ις  το περιοδικόν "Προ- 
μρθεύς Πυρφόρος", τεύχος 37) ότι η θέση 
του οικισμού ονομάζετα ι Άγιος Γαλήνιος. 
Και εις το κλασσικόν βιβλίο του Νικ. Σταυρά- 
κρ "Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης" 
(σελ. 29) ο οικισμός καταγράφεται "Άγιος 
Γαλήνης". Υπάρχει δ ε  και εις  το Ιστορικό 
Μ ουσείον Κρήτης ταχυδρομικός φάκελος, 
δωρρθείς από τον καθηγητήν I. Τσαμπαρ- 
λάκρν, φέρων τρν σφραγίδα: "Tax. Γραφείον 
Αγίου Γαλήνη". Ο σοφός ιστοριοδίφης Στέρ- 
γιος Σπανάκης, ενώ γνωρίζει καλώς τρν ορ 
θήν παράδοσιν του τοπωνυμίου, καταχωρί
ζει τον οικισμό προφανώς δια τρν ευκολίαν 
των αναγνωστών με τρν ψευδή ονομασία 
του ε ις  το ωραίον βιβλίο του "Πόλεις και χω
ριά τρς Κρήτης" ίο ελ . 42) και μας πληροφο
ρεί απλώς ότι "από τη Μονή του Γαλήνιου 
Χριστού π ροέρχετα ι τα όνομα του σημερ ι
νού οικισμού, που πρέπει πιο σωστά να λ έ 
γετα ι Άγιος Γαλήνης".

Εθεώρησα επ ιβεβλρμένον να καταγγείλω 
αυτήν τρν αν ίερον κακοποίρσιν ενός ονό 
ματος με θείαν κυριολεκτικά προέλευσιν. 
Οι ευ σ εβε ίς  σημερινο ί κάτοικοι του οικι
σμού, πρέπει, πιστεύω, να αποκαταστή
σουν τρν ιστορικήν τάξιν.

+ φ +

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΔΕΞΙΩΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΥΒΙΔΟΥ

Επιμέλεια: Τσακίρης Απόστολος
Τον Ιούνιο 1992 στο δ ιαμέρ ισμά τρς 

στούς Αμπελοκήπους δύο καλοκαιρινά 
βράδια παρευβρέθρκαν πολλοί επώνυμοι 
και ανώνυμοι οτρν Έκθεση Ζωγραφικής που

διοργάνω σε η συγχωριανή μας ζωγράφος 
Ευαγγελία Κουβίδου.

Ήσαν πολλοί εκεί. Από τον χώρο τρς πο
λιτικής οι κ,κ. Βουλγαράκρς βουλευτής Ν.Δ., 
Αποστολάκρς, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Από τον 
καλλιτεχνικό χώρο ο γλύπτης Βαλσάμρς, ο 
ζωγράφος Μπότρς Θαλασσινός, ρ ηθοποι
ός Καίτρ Λαμπροπούλου, ο Π ρόεδρος τρς 
Παγκρρτικής Ενώσεως Ζερβουδάκρς Σταύ
ρος, αρκετο ί Αγιογαλρνιώ τες και πολλοί ά λ 
λοι,

Ή ταν μια όμορφα διοργανω μένρ βραδιά 
όπου ρ ζωγράφος παρουσίασε ένα  μέρος 
τρς νέα ς  τρς δουλειάς που τρν θαυμάσαμε 
όλοι μας και συγχρόνως περάσαμε ωραία 
στις δ ρ ο σ ερ ές  βεράντες... Τρς ευχόμαστε 
πάντα επιτυχίες,

Ο ΣΕΒΝΤΑΣ
Επιμέλ. Μανούσου Παπαδάκη 

Σεβντά χεις και κατέχωτο, 
μα ήντα μπορώ να κάνω 
απού τόνε βαστώ και γω 
στρ κεφαλή μ' απάνω

Κρυφή ταν' ρ αγάπη μας. 
μαδά θαρρώ τρ νοίωσα, 
το κρίμα νάχουν οι γιοχθροί 
που μας εφανερώ σαν.
ΚΓ απού μας εφ ανέρω νε 
κιτρομανταρινιά μου, 
τέζα  να τον π εράσουνε 
από τρ γειτονιά μου
Και όχι τέζα μάθια μου, 
ο κόσμος αποβαίνει 
μόνο μεσκίνι στο στενό, 
ο κόσμος να μρ μπαίνει

Κι όχι μεσκίνρ μάθια μου, 
ο κόσμος μεσκινιάζει 
μόνο να τον κρεμάσουνε 
γιατΓ ρ καρδιά μου βράζει

Κι όχι να τον κρεμάσουνε, 
γιατί πολλούς κρεμούνε 
μόνο στρ μαύρη θάλασσα 
να τόνε τυραννούνε
Να τόνε δ έρ νε ι ρ θάλασσα, 
να τον κτυπά το κύμα, 
να καταλάβει και να δει, 
πως έχει αγάπης κρίμα.

Τις παραπάνω μαντινάδες με θέμα το 
"ΣΕΒΝΤΑ" τραγουδούσε σ υνεχόμενες στα 
πλαιά Α ϊγαλρνιώτικα γλέντια , ο Μαθιός Μα- 
μαλάκρς.
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ
Οι αδελφοί Στέλιος και Γεώργιος Μαθι- 

ουδάκης του Ιωάννου και της Άννας ανέ- 
λαβαν την υποχρέωση να εφοδιάζουν το 
Σύλλογό μας με αυτοκόλλητες ετ ικέττες  με 
όλα τα ονόματα και τις δ /νσεις Αγιογαληνι- 
ωτών και φίλων που τις χρησιμοποιούμε 
στην αποστολή εντύπων, περιοδικών και α 
νακοινώσεων.

Οι αυτοκόλλητες ετ ικέττες  διευκολύνουν 
το Δ,Σ. στη γρήγορη αποστολή των παρα
πάνω εντύπων αφ' ενός και αφ' ετέρου  α 
ποφεύγεται η παράλειψη κάποιου ονόματος 
κατά την αντιγραφή. Με τον τρόπο αυτό 
δ εν  μπορεί να παραπονεθεί κανείς ότι δεν 
έλαβε πρόσκληση, ανακοίνωση ή περιοδικό 
εκτός αν άλλαξε διεύθυνση και ο Σύλλογός 
μας δεν ενημερώθηκε.

Επίσης θα ήταν παράλειψη να μην ανα
φ έρουμε και πάλι τους αδελφούς Μανώλη 
και Απόστολο Τσακίρη που έχουν αναλάβει 
την υποχρέωση αφιλοκερδώς να δακτυλο
γραφούν και να φωτοτυπούν κάθε είδος ε 
ντύπου μας,

Η δαπάνη που επωφελείται ο Σύλλογός 
μας από την προσφορά και των δύο πλευ
ρών είναι σημαντική γι' αυτό και τους ευχα
ρ ιστούμε μέσα από τις στήλες του 
περιοδικού.

ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
♦ Η συγχωριανή μας Ελευθερία Παπαδάκη 

- Λαμπάκη κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα 
ω ραιότατο βιβλίο με τον τίτλο: "ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΠΟ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ" και σας 
προτείνομε να το αγοράσετε,
Η συγγραφέας π ροσέφερε για τη βιβλι
οθήκη του Συλλόγου μας το παραπάνω 
βιβλίο, και την ευχαριστούμε θερμότατα.

♦ Ο πολύ καλός φίλος του χωριού μας Μα

νώλης Πατεράκης μετά από δύο προη
γούμενα βιβλία του που είναι:
1. ΑΝΑΣΤΟΡΗΜΑΤΑ και
2. ΤΑ ΠΙΤΕΡΑ ΤΣ' ΕΛΕΝΙΑΣ, 
κυκλοφόρησε και το τρίτο του βιβλίο με 
τον τίτλο: Ο ΣΕΒΝΤΑΣ ΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ. Σας 
συνιστούμε επίσης να τ' αγοράσ ετε Ευ
χαριστούμε τον συγγραφέα για την προ
σφορά του βιβλίου αυτού στην 
βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας,

♦ Ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κου- 
τσαυτάκης, εκυκλοφόρησε το τρίτο του 
εκκλησιαστικό βιβλίο με τον τίτλο: 
"ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΓΓΕΛΗ, ΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΕ- 
ΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΡΥΣΗΣ"
Ο συγγραφέας κατά το κόψιμο της πίτας 
10/1/93 προσέφερε δωρεάν αρκετά α 
ντίτυπα για τους παρευρισκομένους και 
την βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας και τον 
ευχαριστούμε.

♦ Ο Σύλλογος Μελάμπων "ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡ
ΤΥΡΕΣ" προσέφερε για την βιβλιοθήκη του 
Συλλόγου μας τα Λαογραφικά βιβλία του 
συγγραφέα Νίκου Φασατάκη με τους τίτ
λους: "Λαογραφία των Μελάμπων Ρεθύ- 
μνης - Πνευματική Ζωή" σε δύο τόμους 
και "Αγωνιστές παλαιού Δήμου Μ ελά
μπων 18όό-189ό", Τους ευχαριστούμε 
θερμότατα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για ενημέρωση των αναγνωστών 

μας
Παρακαλούμε χωριανούς και φίλους 

που θέλουν να επικοινωνήσουν ταχυ- 
δρομικώς ή τηλεφωνικούς με το Σύλλο
γό μας για οποιοδήποτε θέμα να μη 
χρησιμοποιούν τη Διεύθυνση των Γρα
φείων του Συλλόγου μας αλλά τις Δι
ευθύνσεις των α) Προέδρου Γεωργίου 
Νικηφοράκη και β) ταμία Εμμανουήλ 
Παπαδογιάννη που αναγράφονται πά
ντοτε σε κάθε κυκλοφορία του Περι
οδικού.

Η υπόδειξη αυτή γίνεται επειδή στα 
γραφεία πηγαίνομε μόνο στις εκδηλώ
σεις που κάνομε εκεί το πολύ πολύ να 
περάσει κανείς μια ή δύο φορές τον 
μήνα και έτσ ι είναι πιθανόν όπως έχει 
συμβεί στο παρελθόν, ορ ισμένες να 
χάνονται.
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ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΔΝΕΫΤΗΣ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Ο Ο δυσσέας Πλατύρραχος από τις Κου- 
ρούτες Αμαρίου μόνιμος κάτοικος στο Σύδ- 
νεϋ εκδ ίδει διμηνιαία πολυσέλιδη εφ ημε
ρίδα τα "ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ" και απευθύνεται σ' ό 
λους τους Κρήτες της Αυστραλίας για την 
έγκαιρη ενημέρω σή τους σε Κρητικά θέμα 
τα αφ' ενός και αφ' ετέρ ο υ  καταγράφει ό 
λες  τις δρασ τηρ ιότητες  και πολιτιστικές εκ 
δηλώσεις των κρητικών Συλλόγων της Αυ
στραλίας.

Δ ιαβάσαμε σ' αυτή την Εφημερίδα στην 
πρώτη σελίδα ότι η ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΣΥΔΝΕΫ εό ρ τα σ ε με ιδ ια ίτερη λαμπρότητα 
την 126η επ έτε ιο  της ολοκαυτώσεως της Ι
ερ ό ς  Μονής Αρκαδίου στις 14-11-92. Μ ετα 
φ έρουμε στις σ τήλες του περιοδικού μας 
αυτά που έγραψε για το Αρκάδι ο Μανώλης 
Βισκαδουράκης:

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Κρήτη με τα κοπελιά σου και τη καλή ρακή σου
με αίμα των παληκαριών ποτίστηκε η γη σου.

Με αίματων παληκαριών ποτίστηκε η Κρήτη 
από τα Λασηθιώτικα μέχρι τον Ψηλορείτη.

Λεβεντογέννα Κρήτη μου και μαυροφορεμένη 
πολλά είναι τα βάσανα που τράβηξες καημένη.

Κρήτη για το χατήρι σου και για τη Λευτεριά σου 
πολλές θυσίες έκαναν για σένα τα παιδιά σου.

Με αίμα των παληκαριών ποτίστηκε η γη σου 
και είναι υπερήφανοι οι κόρες και οι γιοι σου.

Μεγάλο ολοκαύτωμα έγινε στο Αρκάδι 
γιατί σε περικύκλωσαν οι Τούρκοι ένα βράδυ.

Μέσ1 τη Μονή του Αρκαδιού και μέσ' το μοναστήρι 
εμπήκε ο Τούρκος ο Αγάς τον πανικό να σπείρει.

Μα οι γενναίοι οι Κρητικοί αντί να φοβηθούνε 
φωτιά 'νΑψαν και κάηκαν να μην παραδοθούνε.

Μέσα στο ολοκαύτωμα μείνανε να καούνε 
δεν θέλανε αιχμάλωτοι στο Τούρκο να γενούνε.

Γεμάτη γυναικόπαιδα ήταν η εκκλησία 
και όλοι για τη Λευτεριά εγίνανε θυσία.

Μια απ' τις ωραιότερες στη ιστορία πράξη 
και μεσ' τις ενδοξότερες την έχω κατατάξει.

Μ ανώλης Βισκαδουράκης

Σε άλλη σελίδα της ίδιας εφημερ ίδας και 
στη στήλη ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ο Μανώλης 
Βισκαδουράκης και πάλι γράφει:

ΤΟ ΧΩΡΙΟ
θέλω να φύγω από 'δω να πάω στο χωριό μου, 
θέλω να ιδώ τη μάνα μου να ιδώ τον αδελφό μου.

Να βγάλω τον πατέρα μου λιγάκι στη λιακάδα, 
που είναι ο καλύτερος πατέρας στην Ελλάδα.

Να πάρω την κατσίκα μας να πάω να τη βοσκίσω, 
να πάρω και το γάιδαρο να τόνε καβαλήσω.

Ν' αρμέξω τη προβάτα μας και να της πιω το γάλα, 
να φάω μυζήθρα και τυρί αθότυρο και άλλα.

Να σύρω πάνω στα βουνά αέρα ν' αναπνεύσω, 
να βρω και καμιά πέρδικα με τ' όπλο να τση παίξω.

Να ζήσω πάνω στα βουνά μαζί με τον πατούχα, 
να βάλω βράκα κρητικιά κι όχι μοντέρνα ρούχα.

Να πάω θέλει στο χωριό ναι μα την Παναγία, 
μακριά απ' τον πολιτισμό και την τεχνολογία.

Να βρω και καμιά κοπελιά τ' αμάτι να τση κλείσω, 
κι άμα το θέλει φυσικά να τη γλυκοφιλήσω.

Να πάω να ιδώ το σύντεκνο το μπάρμπα μου το Σήφη, 
που κάθεται σ' ένα χωριό απάνω στο Λασίθι.

Εκειά θα ξανανιώσομε να γίνομε κοπέλια, 
να παίζω με τσοι κοπελιές κρυφτό μέσα στ' αμπέλια,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Επιμ. Κώστας Κ. Λ ινοξυλάκης

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
♦ Η Ευδοκία Ιωαν. Χαρδαλούπα (το γένος 

Σιμού Σιμιγδαλά) στις 12-10-1992 γέννη
σε κοριτσάκι στο Λονδίνο όπου δ ιαμένει 
μόνιμα,

♦ Η Στέλλα Αλ. Βενέρη (το γένος Μιχαήλ Ν. 
Βεργαδή) γέννησε κοριτσάκι στην Αθήνα 
στις 22-8-1992.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
♦ Ο Νίκος Εμμ. Ιερυυνυμάκης βάφτισε το γιό 

του στην Αθήνα στις 31-10-92 και του έ 
δωσε το όνομα Εμμανουήλ. Κουμπάρος 
ήταν ο Γιώργος Ν, Τρουλινός,

♦ Ο Δ α υ ίδ  και η Καίτη Ζαχαριάδη βάφτισαν 
το γιό τους στο Ηράκλειο Κρήτης στις 
15-11-92 και του έδω σαν το όνομα Νικό
λαος,
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♦ Ο Νίκος και η Ισμήνη Μαυρογιαννάκη αντί 
της Αθήνας προτίμησαν να βαφτίσουν το 
γιό τους στον Αη Γιάννη Αμαρίου στις 31 
Ιουλίου 1992 και του έδωσαν το όνομα 
Ζαχαρίας,

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
♦ Η οδοντίατρος Καίτη Δημ. Βογιατζάκη στις 

19-12-92 αρραβωνιάστηκε στην Αθήνα 
με τον Α νδρέα  Πύρρο,

♦ Η οδοντίατρος Παγώνα Γεωρ, Παπαδογι- 
άννη αρραβωνιάστηκε στην Αθήνα με 
τον Χαράλαμπο Κανελλόπουλο.

♦ Ο Νίκος Mix, Βεργαδής αρραβωνιάστηκε 
στην Αθήνα με την Αλεξία Ελαντάκη τους 
ευχόμεθα καλά στέφανο,

ΓΑΜΟΙ
♦ Η Στεφανία Γεωρ. Σταματάκη στις 

27-12-1992 έκανε το γάμο της με τον 
Δημήτριο Σύκανη στην Αθήνα,

♦ Στις 9-1-93 στην Ιερά Μονή Αρσανίου (ε- 
σταυρομένου) έγ ινε ο γάμος της Α ν α 
στασίας Ιωαν. Βασιλάκη με το Δημήτρη 
Μανουσάκη, Το γαμήλιο τραπέζι έγινε 
στο κέντρο Ζαχαράκη,

♦ Στις 23-1-93 στην εκκλησία της Αγίας 
Σκέπης Παπάγου έγ ινε ο γάμος του Νίκου 
Ιωαν, Βεργαδή με την Γιώτα Παπακων
σταντίνου, Κουμπάρος ήταν ο Γιώργος Ι
ωαν, Σταματάκης, Το γαμήλιο τραπέζι 
έγ ινε στο Κρητικό κέντρο "ΚΑΣΤΡΟ" του 
Αντώνη Περιστέρη,

Τους ευχόμεθα να ζήσουν ευτυχισμένοι, 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
♦ Η Γεωργία Ιωάν. Μηναδάκη τον Οκτώβριο 

1992 κατόπιν εξετάσεω ν εισήχθη στη 
Σχολή μονίμων υπαξιωματικών Στρατού 
Ξηρός της Αθήνας,

♦ Ο Νίκος Ιωάν, Βεργαδής το Φεβρουάριο 
1992 αποφοίτησε από τη Σχολή ναυτικών 
Δοκίμων με το βαθμό του Σημαιοφόρου, 
Τους ευχόμεθα και εις Ανώτερα.

ΕΞΕΛΙΞΗ
♦ Ο Σωτήρης Αθανασέλης (το γένος 

KaTivaS Παπαδάκη) που εργάζετα ι στο 
εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξιλογί- 
ας του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξελέγη 
σε θέση Επίκουρου Καθηγητού Δικαστι
κής Τοξικολογίας.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι
♦ Ο Ηλίας Κων. Λινοξυλάκης στη Σχολή Οι

κονομικών και Ναυτιλιακών σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά.

♦ Η Ελένη Γεωρ, Παπαδογιάννη στο Πά- 
ντειο  Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Σχολή 
Κοινωνιολογίας,

Συγχαρητήρια και καλή πρόοδο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

♦ Ο Σημαιοφόρος Νίκος Ιωάν, Βεργαδής 
τοποθετήθηκε μετά την έξοδό του από 
την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο Κεντρι-

. κό Λ ιμεναρχείο Χανιών,
♦ Η Ισμήνη Ν, Μαυρογιαννάκη (το γένος 

Μανώλη Βασιλονικολιδάκη) διορίσθηκε 
δασκάλα σε Δημοτικό Σχολείο στην Πε
τρούπολη,

♦ Ο Μηνάς Γεωρ, Μηναδάκης πρόεδρος 
πρωτοδικών μετατέθηκε από την Κέρκυ
ρα στον Πειραιά,

♦ Η Μαρία Νικ. Σπιθάκη ειρηνοδίκης μ ετα 
τέθηκε από τον Πειραιά στο Ειρηνοδικείο 
Κυθήρων.

ΠΕΝΘΗ
♦ Στις 23-7-1992 πέθανε ξαφνικά στο Λου- 

τράκη που παραθέριζε ο Νίκος Νοδαρά- 
κης του Νοδαρογιάννη από τις 
Μέλαμπες σε ηλικία 7Λ χρόνων.
Η κηδεία του έγινε στην Αθήνα παρουσία 
συγγενών και φίλων. Ο Νίκος Νοδαράκης 
από νέος εγκατέλειψε τις Μέλαμπες και 
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Υπη
ρέτησ ε για πολλά χρόνια στην Αστυνο
μία πόλεων και κατόπιν άνοιξε το δικό 
του Ραφείο στην καρδιά της Αθήνας, Ο 
Νίκος ήταν από τους πρωτεργάτες της ί
δρυσης του Συλλόγου "ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΥ
ΡΕΣ" τέως Δήμου Μελάμπων και το 
ραφείο του χρησιμοποιήθηκε (αρχικά) 
σαν γραφείο του Συλλόγου, Πέρα όμως 
από τη φιλοξενία υπήρξε και το στέκι Με- 
λαμπιανών και Αγιογαληνιωτών που έ ρ 
χονταν πρώτη φορά στην Αθήνα.
Στη γυναίκα του και λοιπούς συγγενείς 
εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητή
ρια,

♦ Θα ήταν παράλειψή μας να μην αναφέ
ρουμε τον αιφνίδιο θάνατο ενός εκλε
κτού φίλου του Συλλόγου μας του 
ΛΕΥΤΕΡΗ ΔΑΦΕΡΜΟΥ.
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ο Λ εύτερης Δαφέρμος υπήρξε φίλος 
του Συλλόγου μας και συνεργάτης του 
περιοδικού ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. Χαρακτηριστική 
και εγκωμιαστική η επιστολή του προς 
τον Σύλλογό μας που δημοσιεύθηκε στο 
προηγούμενο τεύχος No 24, που δυστυ
χώς δεν  πρόλαβε να διαβάσει γιατί κυ
κλοφόρησε μετά το θάνατό του.
Ο Λ εύτερης πέθανε στην Αθήνα στις 
29-7-1992 σε ηλικία 75 χρόνων ήταν εκ
παιδευτικός και πολλοί χωριανοί μας θα 
τον θυμούνται από την εποχή των παιδι
κών κατασκηνώσεων στο Μέρωνα Αμα- 
ρίου.
Στην γυναίκα του και τα παιδιά του εκ
φράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

♦ Η Βασιλεία Αχιλοπούλου γνωστή σαν η 
τελώναινα πέθανε στην Αθήνα στις 
13-12-1992 σε ηλικία 82 χρόνων. Περισ
σότερα  θα δ ιαβάσετε σε άλλη στήλη. Ο 
Σύλλογός μας εκφράζει θερμά συλλυπη
τήρια στα παιδιά και εγγόνια της.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

"ΚΑΜΠΑ"
Ό ταν η παραδοσιακή Ο ινοποιία ΚΑΜΠΑ 

επωλήθη και αγοράσθηκε από την ΜΠΟΥ
ΤΑΡΗ, ο Βασίλης Μανουσάκης δυναμικό 
σ τέλεχος της ετα ιρ ε ία ς  ΜΠΟΥΤΑΡΗ α νέλα 
βε την γενική Διεύθυνση της κανούργιας ε 
τα ιρείας ΚΑΜΠΑ.

Ο Βασίλης Μανουσάκης που γεννήθηκε 
στο Ηράκλειο Κρήτης σπούδασε στην Ανω- 
τάτη Εμπορική Σχολή Αθηνών και κατόπιν έ 
κανε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξω τερ ι
κό. Ο Βασίλης παντρεύτηκε την χωριανή 
μας Ευαγγελία Μαν. Χριστοφάκη και από το 
γάμο τους αυτό απέκτησαν τρία κορίτσια 
και ένα  αγόρι.

Επίσης ο Βασίλης Μανουσάκης με την α 
νησυχία και την δραστηριότητα  που τον δ ι
ακρίνει δημιούργησε ένα  σύγχρονο και 
παραδοσιακό ξενοδοχείο  στο χωριό μας το 
Sunningdale [Ηλιόλουστη Κοιλάδα) στη θ έ 
ση Λαγκούφα με πισίνα και εσ τιατόρ ιο  με 
παραδοσιακές λιχουδιές και καλό κρασί,.. 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ή ΚΑΜΠΑ ή και τα δύο;

Του ευχόμεθα πάντα προόδους και επι
τυχίες.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ,
Το Δ.Σ. πήρε απόφαση για την απ οτελε

σματικότερη λειτουργία  του, να σ υμμετέ
χουν στις συνεδρ ιάσεις  του και τα 
αναπληρωματικά μέλη του, που είναι:

- ο Ηλίας Μαρκάκης
- ο Χρήστος Μηναδάκης και
- ο Αντώνης Παπαγιαννάκης.
Επί πλέον εά ν  και κάποιος άλλος επιθυ

μεί να συμμετέχει μόνιμα ή παροδικά για ε ι
δικά ή γενικά θέματα  τον παρακαλούμε να 
το δηλώσει, για να καλείται σε κάθε σ υνε
δρίασή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 11/6/92 μέχρι 31/12/1992 

ΕΣΟΔΑ:
► Προηγούμενο υπόλοιπο ταμείου δρχ, 

608.551
► από εθελοντικές  προσφορές δρχ.

522.940
► από λαχειοφόρες αγορές δρχ, 100.000
► από εκδηλώ σεις συλλόγου δρχ, 90.033
►  από τόκους δρχ. 89.762

ΣΥΝΟΛΟ δρχ. 1.411.286
ΕΞΟΔΑ:

► για έκδοση 24ου τεύχους περιοδικού 
δρχ. 109.900

► για γραφική ύλη δρχ. 13.544
► για ταχυδρομικά δρχ. 66.680
►  για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, συνδρομές 

δρχ. 61.285
► για ασφάλιστρα πυρός δρχ. 12.449
► για Δ ω ρεές δρχ. 2.270
► για δαπάνες συντήρησης και απόκτησης 

νέου πάγιου εξοπλισμού δρχ, 286.400
► για λειτουργικές δαπάνες δρχ. 104.270

ΣΥΝΟΛΟ δρχ. 656.798

Υπόλοιπο Ταμείου εις  νέον  754.488
δρχ, 1.411.286

♦ ♦ ♦

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ 

ΑΠΟ 1/7/92 μέχρι 10/1/1993
► Χριστόφορος Mix, Χριστοφοράκης, Αγ, 

Γαλήνη δρχ. 10.000
► Ιωάννης Αρ, Φραγκάκης, Αγ. Γαλήνη δρχ.

5.000
►  Μανώλης Ιω. Χριστοφάκης Αγ. Γ αλήνη 

δρχ. 3.000
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► Ιυυάννης Εμμ, ΧριστοφάκηςΑγ. Γαλήνη 
δρχ. 3.000

► Αντώνης Κασωτάκης Αγ. Γαλήνη δρχ.
10.000

► Ερωφίλη Τυροκομάκη Αγ. Γαλήνη δρχ.
5.000

► Γεώργιος Μυλιυλιδάκης Αγ. Γαλήνη δρχ,
10.000

► Κώστας Φουντιδάκης Αγ. Γαλήνη δρχ.
10.000

► Γεώργιος Δημ. Τσαχάκης Αγ. Γαλήνη δρχ.
5.000

► Γιάννης Νικ. Τυροκομάκης Αγ, Γαλήνη 
δρχ. 2.000

► Αθανάσιος Mix. Τρουλλινός Αγ, Γαλήνη 
δρχ. 5.000

► Πόπη Μιζεράκη (το γένος Αγαπητού Μη- 
ναδάκη) Ηράκλειο δρχ. 5.000

► Βασίλης και Αργυρούλα Παπαδογιάννη 
Αμερική Δολλάρια 50

► Εμμανουήλ Ιω. Μπαντινάκης Αγ. Γαλήνη 
δρχ. 5.000

► Γεώργιος Εμμ. Χριστοφάκης Αγ, Γαλήνη 
δρχ. 5.000

► Γεώργιος Καιν, Γιασαφάκης Αγ. Γαλήνη 
δρχ. 10.000

► Εμμανουήλ Mix. Αποστολάκης Αθήνα 
δρχ. 15.000

► Μαρούλη Μαρκουλάκη Αγ. Γαλήνη δρχ,
5.000

► Μαρία KAVAFILLIDI (το γένος Αρίστου
► Βουλγαράκη) Αυστραλία δρχ. 10.000
► Αντώνης Mix. Μπαγουράκης Ρέθυμνο 

δρχ. 3.000
► Γιάννης Ιωαν. Μπαγιαρτάκης Ρέθυμνο 

δρχ. 2.000
► Μαριάννα συζ.Mix,Μαλλιαρού (το γένος 

Μιχάλη Γ.Νικηφοράκη) Ρέθυμνο δρχΙΟ.ΟΟΟ
► Σπύρος Χαρ. Παπαδογιάννης Αθήνα δρχ,

2.000
► Ανώνυμος Αγία Γαλήνη δρχ, 5.000
► Γιάννης Νικ, Μηναδάκης Αγία Γαλήνη δρχ.

5.000
► Ελένη Χαρ, Πρινιανάκη (το γένος Μαρού- 

λης Μαρκουλάκη) Ηράκλειο-Κρήτης δρχ.
10.000

► Χρήστος Καιν Χριστοφάκης Αγ. Γαλήνη 
δρχ. 5,000

► Σπόρος Ζαχαριουδάκης Αγ, Γαλήνη δρχ.
5.000

► Γιάννης Ζαχαριουδάκης (Μπάρ) Αγ. Γαλή
νη δρχ. 5.000

► Κώστας Σπανός Αγ, Γαλήνη δρχ, 5.000
► Μανώλης Τσουπάκης Αγ. Γαλήνη δρχ.

20.000

► Μανώλης Ευαγ. Μαμαλάκης Αγ. Γαλήνη 
δρχ. 5.000

► Λ ευτέρης Πατεντελάκης Αγ. Γαλήνη δρχ.
4.000

► Άγγελος Ραμουτσάκης Ηράκλειο Κρήτης 
δρχ, 5.000

► Ευαγγελία Ιω, Βασιλάκη (το γένος Ιω Βου- 
λγαράκη) Αγ. Γαλήνη δρχ. 5.000

► Ευαγγελία Βασ. Μανουσάκη (το γένος 
Εμμ. Χριστοφάκη) Αθήνα δρχ. 5,000

► Μανώλης Γεωρ. Σταματάκης Αγ. Γαλήνη 
δρχ. 2.000

► Ευτυχία Γ. Βεργαδή Αγ. Γαλήνη δρχ, 2.000
► Αρίστος Γεωρ. Βουλγαράκης Αγ. Γαλήνη 

δρχ. 5,000
► Δήμος Κ. Λινοξυλάκης Αγ, Γαλήνη δρχ.

5.000
► Ηλίας Νικ, Βασιλάκης Α ϊ Γιάννης-Αμαρίου 

δρχ, 5.000
► Μανώλης και Πόπη Μαμαλάκη Αθήνα 

δρχ. 10.000
► Νίτσα Γιαμαλάκη (το γένος Αρ. Νικηφο- 

ράκη) Αθήνα δρχ. 5.000
► Βασίλης Στελ. Σπανουδάκης Αθήνα δρχ.

5.000
► Στέφανος Νικηφοράκης Αγ, Γαλήνη δρχ.

5.000
► Γεώργιος Στ. Νικηφοράκης Αθήνα δρχ.

5.000
► Μίμα Γεωρ. Νικηφοράκη Αθήνα δρχ. 5.000
► Γιάννης Γεωρ. Μηναδάκης Αθήνα δρχ.

7.000
► Παγώνα Γεωρ. Παπαδογιάννη Αθήνα δρχ. 

8.500
► Μανωλία Γεωρ. Παπαδογιάννη Αθήνα 

δρχ. 8.500
► Σήφης Τρουλλινός Αθήνα δρχ. 1.000
► Φιλοκτήτης Τυροκομάκης Αθήνα δρχ,

2.000
► Μανώλης Πατεράκης Αθήνα δρχ, 2.000
► Ευάγγελος Κατσάρας Αθήνα δρχ. 5,000
► Ανδρέας Τσαουρδάς Αθήνα δρχ. 5.000
► Μανώλης Ζεάκης Αθήνα δρχ. 1.000
► Μηνάς Γεωρ. Μηναδάκης Αθήνα δρχ.

5.000
► Αννα Χρηστέα (το γένος Εμ. Νοδαράκη) 

Αθήνα δρχ. 5.000
► Σταματίνα Τρουλλινού Αθήνα δρχ. 5.000
► Χριστίνα Γιαννακάκη Αθήνα δρχ. 5,000
► Νίκος Σπιθάκης Αθήνα δρχ, 5.000
► Φραγκίσκος Γιασαφάκης Αθήνα δρχ.

30.000
► Γεώργιος Στφ, Νικηφοράκης Αθήνα δρχ.

5.000
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ΑΡΙΘΜΟΣ 25 - ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993
Εκδΐδεται και διανέμεται δωρεάν χάρη του κοινωνικού οκοπού του Συλλόγου

Συνδρομές προαιρετικές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ'· ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 
Γιώργος Στεφ. Νικηφοράκης Πρόεδρος τηλ, 3242953 
Γιάννης Κωνστ, Φωτάκης Αντιπρόεδρος τηλ. 8071297 

Απόστολος Νικ. Τσακίρης Γεν. Γραμματέας τηλ, 3031231 
Γιώργος Mix. Τρουλινός Ειδ, Γραμματέας τηλ, 5017085 
Μανώλης Χαρ. Παπαδογιάννης Ταμίας τηλ, 4954477 

Γιάννης Εμμ. Βασιλάκης Σύμβουλος τηλ. 4907838 
Στέλιος Μυρ. Βελουδάκης 5018590 
Κώστας Κοσ, Λινοξυλάκης 3631135 
Γιάννης Γεαιρ. Μηναδάκης 9330758

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Ηλίας Μαρκάκης 

Χρήστος Μηναδάκης 
Αντώνης Παπαγιαννάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ; Γιώργος Στεφ. Νικηφοράκης - Αμφικράτους 23, Άγιος Αρτέμιος 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: Διπύλου 5, 10553 Αθήνα - τηλ. 3252841 

ΔΓ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Μανώλης Χαρ. Παπαδογιάννης - Γ. Αβέρωφ 50, 18120 Κορυδαλλός

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

1993
ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Παρακαλούνται τα μέλη 
να ενημερώνουν εγκαίρως το Σύλλογο 
για κάθε αλλαγή της διευθύνσής τους,
Εάν κάποιος από τους συμπολίτες μας 

δεν  παίρνει το περιοδικό, 
ας μας ειδοποιήσει να του το στείλουμε δωρεάν,

I




