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Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι της Αγίας Γαλήνης.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου σκέφθηκε ότι το κεντρικό και κύριο θέμα του προλόγου της πα
ρούσας έκδοσης δ εν θα πρεπε να ήταν άλλο, εκτός από την ενεργοποίηση της ξεχασμέ
νης για αρκετό χρόνο πρότασης του Φόνη Μαυρογιώργη για την ανέγερση σ ε κατάλληλη
θέση του χωριού μας ενό ς αγάλματος, μ ε θέμα τον ΔΑΙΔΑΛΟ ΚΑΙ ΙΚΑΡΟ, όπου κατά την
μυθολογία πιστεύεται ότι από σπήλαιο που βρίσκεται στο Β.Δ. τμήμα του χωριού οι παρα
πάνω ήρωες αναζήτησαν την ελευθερία τους από τα δεσμό του Μίνωα,
Για την υλοποίηση της πιο πάνω πρότασης ο Νίκος Εμμ. Νοδαράκης στην από 19/2/1993
επιστολή του προς τους Φορείς: α) Του Κοινοτικού Συμβουλίου της Αγίας Γαλήνης και β)
του Δ.Σ. του Συλλόγου, “Αγία Γαλήνη" στην Αθήνα, συμπληρώνοντας την πρόταση του Φάνη Μαυρογιώργη, διατυπώνει νομίζομε ένα πλήρες σχέδιο μ ελέτη ς στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος μ ε τον οποίο θα ξεκινήσει στην αρχή και θα ολοκληρωθεί στη
συνέχεια ολόκληρο το έργο το δυνατόν συντομότερα και μ ε τη συνδρομή φυσικά όλων
μας, που θα συντονίζεται από ειδική γι' αυτό το σκοπό Επιτροπή που επείγει να συγκροτη
θεί άμεσα.
Το ζωντάνεμα στη σκέψη του μύθου του Δαίδαλου και Ίκαρου μ ε την επίσκεψη του κάθε
επισκέπτη, των χώρων: aJ του σπηλαίου από όπου οι ήρωες πέταξαν μ ε τα δικά τους φ τε
ρά προς την ελευθερία τους και β) του αγάλματος αυτών, θ' απ οτελέσει μια ακόμη πηγή
διαφήμισης του χωριού μας μ ε πολλαπλά τουριστικά και οικονομικά οφέλη για όλους.
Για την καλλίτερη ενημέρωση όλων των αναγνωστών του περιοδικού μας δημοσιεύο
νται στις επόμενες σ ελίδες τα παρακάτω:
1) Η πρόταση του Φάνη Μαυρογιώργη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του Ιουνίου
1992 Cτεύχος 24ο).
2) Σχόλιο του Κώστα Λινοξυλάκη για την πρόταση όραμα του Φάνη Μαυρογιώργη που
δημοσιεύθηκε στο 25ο τεύχος Ιανουάριου 1993 του περιοδικού μας και κάτω από τον τίτ
λο "ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟΥΣ".
3J Η από 19/2/1993 επιστολή του Νίκου Εμμ. Νοδαράκη, Δημοσιεύεται για πρώτη φορά,
λόγω μη έκδοσης άλλου περιοδικού από τότε.
4) Επιστολή του Δ.Σ. του Συλλόγου μας προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Γαλήνης από
19/5/1993.
5) Επιστολή απάντηση .της Κοινότητας προς εμάς μ ε την οποία αποδέχεται και προωθεί
το θέμα ζητώντας μας να ορίσουμε τον εκπρόσωπό μας στην υπό δημιουργία Συντονιστι
κή Επιτροπή.
6) Επιστολή απάντησή μας προς την Κοινότητα μ ε την οποία ορίζουμε τον εκπρόσωπό
μας σ' αυτήν.
7) Περιγραφή της Ιστορίας του Δαίδαλου και Ίκαρου από τον Ζωγράφο Αγγελο Κυριαζή.
8) Αρθρο - Μ ελέτη του Καθηγητή Φυσικού κ. Ελευθερίου Κ. Πλατάκη για τα σπήλαια της
Αγίας Γαλήνης που είχε δημοσιευθεί πάλι στην πανηγυρική έκδοση του περιοδικού μας Iουλίου-Σεπτεμβρίου 1984 (τεύχος 11ο).
Μετά από την προσπάθειά μας να επιτύχομε την καλλίτερη δυνατή ενημέρωσή σας για
το εν λόγω θέμα απευθύνομε πρόσκληση σ ε όλους που μπορούν και θέλουν να βοηθή
σουν μ ε τον οποιοδήποτε τρόπο που εκείνοι κρίνουν στην υλοποίηση των προτάσεων των
συγχωριανών μας Φάνη Μαυρογιώργη και Νίκου Νοδαράκη, μέσα ή έξω από τη Συντονιστι
κή Επιτροπή που θα δημιουργηθεί, να το δηλώσουν οι μ εν διαμένοντες στην Κρήτη, στην
Γραμματέα της Κοινότητας Αγίας Γαλήνης κα Τσουπάκη, οι δ ε διαμένοντες στην Αθήνα,
στον Πρόεδρο του Συλλόγου μας κ. Γιώργο Στ. Νικηφοράκη, τηλέφωνο 3242953.
Τέλος μ ε την ευκαιρία της πρώτης επικοινωνίας μας κατά την αρχόμενη νέα τουριστική
περίοδο διακοπών, επιθυμούμε να ευχηθούμε γενικά σ' όλους τους αναγνώστες καλές δι
ακοπές και στους Επαγγελματίες του χωριού μας να έχουν πολλές και καλές ποιοτικά
δουλειές.
Αθήνα, Ιούνιος '93
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Και κάθε 4 χρόνια θα γίνεται μετά η τε λ ε 
τή
έναρξης, απ' όπου θα μεταφέρεται η
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
φλόγα της ΙΚΑΡΙΑΔΑΣ,
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Και για να επανέλθωμε "εδώ".
ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
Ο
συμπαθής Αντώνης Κασωτάκης, από
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
τους πρώτους μαγαζάτορες τουριστικών
ειδών, μου έδωσε μια κάρτα της Αγ. Γαλή
ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
νης του 1956, ίσως είναι από τις πρώτες,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ.
που δείχνει ένα καΐκι με μαθητές, με καπε
τάνιο τον Γ. Μπαργιατάκη του Mix. και στο
1.
Ανοικτή επιστολή (πρόταση) του Φάνηβάθος, όπως αναφέρει πίσω η κάρτα, Ελλη
Μαυρογιώργη (Δημοοιεύθηκε ξανά οτην έκδο νικά και ξένα (βλέπε φωτογραφία):
ση του Ιουνίου 1992, 24ο τεύχος).
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ:
Τον Πρόεδρο και ΔΣ της Κοινότητας Αγ.
Γαλήνης,
Τον Πρόεδρο και ΔΣ του Συλ. Ξενοδ. Αγ.
Γαλήνης,
το Σύλλογο Αγιογαληνιωτών Αθήνας, τον
Γ.Π.Σ. Αγ. Γαλήνης,
προς όλους του φορείς,
προς όλους τους κατοίκους,
προς όλους τους Αη Γαληνιώτες σ' ό
ποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκονται,
προς όλους όσους αγαπούν την μαγευ
τική Αγ, Γαλήνη.
HAGHIA GALINI, Crete, Vue vers Ια g ro tte
Το χωριό μας, η Αγ. Γαλήνη, ως γνωστόν,
d'
fcare et Dedale.
εκτός από τα τουριστικά διαθέτει και ιστο
HAGHIA GALINI, Crete, View to the g ro t
ρικά ενδιαφέροντα, τα οποία όμως δυστυ
to
of learus and Daedalus.
χώς δεν τα έχουμε αναδείξει ακόμα.
AJIA GALINI, Ansicht zur G rotte des IkaΚαι συγκεκριμένα, ο μύθος του Δαιδάλου
ros
und Dadalos,
και του Ικάρου, ο οποίος είναι παγκοσμίως
AGHIA GALINI Creta, Vista verso la grotγνωστός, και ο οποίος εκφράζει, τον παta
di Icaro e Dedalo.
νάρχαιο πόθο του ανθρώπου να πετάξει,
Βλέπουμε λοιπόν στις πρώτες κάρτες
δεν έχει διαφημισθεί, όσο θα έπρεπε, εδώ.
της
Αγ. Γαλήνης να αναφέρεται η σπηλιά
Και λέω, εδώ στην Αγ, Γαλήνη, γιατί δεν
ξέρω, πόσοι από σας, έχετε διαβάσει σε ε  και μάλιστα σε 5 γλώσσες, ενώ οι σημερι
γκυκλοπαίδειες και Αγγλικά βιβλία, ότι, από νές την έχουν ξεχάσει,
Υπάρχει μάλιστα βιβλίο στο οποίο είναι
την Αγ. Γαλήνη πέταξε ο Ίκαρος για να πάει
χαρτογραφημένη
η σπηλιά από κάποιο
στην Αθήνα, αλλά ο άνεμος και ο ήλιος τον
τσάκισαν σ' ένα νησί που λέγεται τώρα, σπηλαιολόγο (Ιδε στο βιβλιοπωλείο Αθ.
Τρουλινού),
προς τιμήν του, ΙΚΑΡΙΑ.
Ο δε χρυσοχόος του χωριού μας "Αγγε
Σ' αυτό το νησί, υπάρχει τώρα ένα πανύ
λος"
έχει αγγλικό βιβλίο περί της Ελληνικής
ψηλο άγαλμα, του Ικάρου που πέφτει με
μυθολογίας, που αναφέρει πολύ καυστικές
τσακισμένα τα φτερά.
Το έφτιαξαν οι κάτοικοι, δίνοντας από το ιστορίες για τον Μίνωα, την Πασιφάη, το Μι
υστέρημά τους, για να τιμήσουν τον πρώτο νώταυρο, και γιατί εξορίσανε τον Δαίδαλο
και τον Ίκαρο στην Αγ. Γαλήνη, και από ποιο
ΑΕΡΟΠΟΡΟ.
Το 1995 θα διοργανωθεί η πρώτη ΙΚΑΡΙ- σημείο του χωριού πέταξαν για Αθήνα, αλ
ΑΔΑ, θεσμός αντίστοιχος με την ΟΛΥΜΠΙ λά έπεσε ο Ίκαρος στην Ικαρία.
Και αφού υπάρχουν όλα αυτά, κάνω την
ΑΔΑ, όπου θα γίνονται αεραθλήματα.
πρόταση, μήπως θα ήταν καλό να τιμήσου-
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με κι εμείς τον ΙΚΑΡΟ και τον Δαίδαλο, στή
νοντας τους ένα άγαλμα;
Άλλοι θα συμφωνήσουν κι άλλοι θα πού
νε, ωχ αδελφέ, έχουμε τόσα προβλήματα
να λύσουμε, αγάλματα θα βλέπουμε τώρα;
Πιστεύω όμως ότι αν θυσιάσουμε μερικά
χρήματα, θα φτιάξουμε ένα ωραίο στολίδι
του χωριού μας, η δ ε διαφήμηση που θα γί
νει θάχει μεγάλη απήχηση, γιατί ο μύθος
του Ικάρου είναι παγκόσμια γνωστός.
Και ίσως ένα πιο φιλόδοξο ακόμα όραμα
είναι, αν φτιάξουμε το άγαλμα αυτό, να έλ 
θουμε σε επαφή με την Εθνική Αερολέσχη
Ελλάδος και τον Διεθνή Οργανισμό αερα
θλημάτων που απαριθμεί 75 χώρες, και να
προτείνουμε να ξεκινάει από δω, από την
Αγ. Γαλήνη, κάποιο ελικόπτερο με αθλητές
και την ΦΛΟΓΑ, και να κάνει την ίδια δια
δρομή που έκανε και ο ΙΚΑΡΟΣ, πετώντας
στην Ικαρία.
Πιστεύω θάναι πολλοί οι "ρομαντικοί" που
θα θέλουν, σαν τουρίστες, να κάνουν την
διαδρομή που έκανε ο πρώτος αεροπόρος.
Αυτές είναι οι προτάσεις μου και εάν δεν
υπάρχει αντίρρηση, η συνέχεια στα επόμε
να.
Ευχαριστώ πολύ
Φάνης Μαυρογιώργης

Μαυρογιώργη με μια πολύ ωραία πρόταση
για την Ικαριάδα. Δεν θ' αναφερθούμε στις
λεπτομέρειες της πρότασης του Φάνη, Α
πλώς επειδή την θεωρώ πολύ ενδιαφέρου
σα από κάθε άποψη γνωρίζοντας και την
θετική γνώμη του προέδρου της κοινότητας
στο θέμα αυτό, ίσως μια γενική δραστηρι
ότητα προς την κατεύθυνση της ιστορικής
αξιοποίησης και πραγματοποίησής της σαν
θεσμού, ν' ανοίγει νέους ορίζοντες για τον
τουρισμό και την προβολή του χωριού μας
πέρα από τα στενά σημερινά πλαίσια ενός
καλοκαιρινού παραθεριστικού τόπου.
Είναι πολλά τα θετικά που θ' αποκομίσει η
Αγία Γαλήνη απ' αυτό το όραμα του Φάνη,
παρ' όλες τις δυσκολίες που διαφαίνονται
απ' ότι θ' αποκομίσει από την κατασκευή
της μαρίνας,
3. Επιστολή του Νίκου Εμμ. Νοδαράκη
Ηράκλειο 19-2-1993
Προς το
1. Κοινοτικό Συμβούλιο Αγ. Γαλήνης, Αγία
Γαλήνη
2. Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου "Αγία Γα
λήνη στην Αθήνα" Διπύλου 5 10553 ΑΘΗΝΑ

Αγαπητοί Φίλοι,
Είναι γεγονός ότι το περιοδικό του Συλ
Κάτοικος Αγ. Γαλήνης
λόγου μας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα
Καταγώμενος εξ Ικαρίας
από
το οποίο υπάρχει η ευχέρεια, να εκ
Αγ. Γαλήνη 25/5/92
φράζονται απόψεις, να διατυπώνονται ιδέ
2.
Σχόλιο του Κώστα Λινοξυλάκη για την πρό-ες και να γίνονται προτάσεις οι οποίες
ταση-όραμα του Φάνη Μαυρογιώργη, που δη- ύστερα από μελέτη και καλόπιστη και εποι
μοσιεύθπκε στο 25ο τεύχος Ιανουάριου 1993 κοδομητική κριτική να μετουσιώνονται στό
του περιοδικού μας (σελίδες 23 και 24) και κά χοι και με τις κατάλληλες διεργασίες να
τω από τον τίτλο "ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΧΩ υλοποιούνται.
Μια πραγματικά αξιόλογη και μεγαλόπνοη
ΡΙΣ ΤΙΤΛΟΥΣ".
πρόταση διάβασα στο τεύχος 24 του Ιουνί
"Διαβάσαμε στο προηγούμενο τεύχος ου 1992.
του περιοδικού μας την επιστολή του Φάνη
Γίνεται από τον αγαπητό φίλο και ξάδελΣτη φωτογραφία βλέπουμε τον Δαίδαλο και Ίκαρο στους
αιθέρας πετώντας για το μακρινό τους ταξίδι από Αγία Γα
λήνη προς Αθήνα που ήταν το όνειρό τους για να ξεφύγουν από τα δεσμό της αιχμαλωσίας τους από το Μίνωα.
Η φωτογραφία είναι του συμπατριώτη μας ζωγράφου Μανώλη Ν. Παπαγιαννάκη που φωτογράφησε από ένα όμοιο
πίνακά του μεγάλων διαστάσεων το 1989 για λογαριασμό
των Απόστρατων Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας στο
Ηράκλειο Κρήτης για τη Λέσχη τους.
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φο Φάνη Μαυρογιώργη και αφορά την α νέ
γερση αγάλματος στη μνήμη των πρώτων
Μυθικών Αεροπόρων, Δυστυχώς μέχρι σή
μερα και παρά το γεγονός ότι πλησιάζει να
περάσει ένας χρόνος από την διατύπωσή
της δεν είδα καμιά σχετική κίνηση ούτε καν
σχολιασμό της από κανένα.
Προσωπική μου άποψη είναι να μ ελετη
θεί και να υλοποιηθεί η πρόταση του Φάνη.
Η ανέγερση μνημείου είτε με τις προτο
μές των ηρώων είτε με κάποια σύνθεση
μέσα από το πνεύμα του μύθου θα πρέπει
να γίνει σε σχέση και με τη σκέψη παραπέ
ρα τουριστικής ανάπτυξης του χωριού μας.
Την οικονομική σημασία του Τουρισμού
έχει αντιληφθεί ολόκληρος ο κόσμος και
συνεχώς αναπτύσονται τουριστικά, διάφο
ρα μέρη της Ελλάδας και της Κρήτης, ιδι
αίτερα τα παραλιακά.
Ο τονισμός με το μνημείο και η παραπέ
ρα διάδοση με καρτ-ποστάλς και από του
ρίστα σε τουρίστα της ιστορικής φήμης ότι
απ' εδώ πέταξαν οι Δαίδαλος και Ίκαρος θα
κάνουν το χωριό μας πόλο έλξης επισκε
πτών.
Η Αγία Γαλήνη, είναι γεγονός - πέρα από
τους συναισθηματισμούς που μπορεί να έ 
χουμε εμείς που καταγώμαστε απ' εδώ - εί
ναι ένα όμορφο τουριστικό μέρος. Θα
πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές και να
παραδεχτούμε ότι ούτε τις καλλίτερες α
κρογιαλιές διαθέτει ούτε και οι όροι ζωής
από απόψεως παροχής τουριστικών υπηρε
σιών, άνεσης και ψυχαγωγίας μέσα στο γ ε
ωφυσικό της χώρο είναι ιδανικοί.
Για να προσελκύσεις στο μέλλον τουρί
στες θα πρέπει να τους κεντρίσεις την επι
θυμία για μάθηση, τον έμφυτο ρομαντισμό
τους, ακόμα και την περιέργειά τους, με
θρύλους παραδόσεις και παραμύθια, ό,τι
δουν και ακούσουν εδώ, δεν μπορούν να
δουν ή να ακούσουν σε κανένα άλλο μ έ
ρος του κόσμου.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκμετάλ
λευσης μύθου, μπορώ να αναφέρω αυτόν
του Δικταίου Άντρου.
Εδώ, σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ρέα
γέννησε τον Δία και για να τον προφυλάξει
από τον πατέρα του τον Κρόνο τον παρέ
δωσε στους Κουρήτες να τον διαφυλάξουν
και να τον αναθρέψουν. Μέσα στο άντρον

μπορούν να σου δείξουν και το κρεβατάκι
σκαλισμένο, πάνω στο βράχο, στο οποίο
κοιμόταν ο Δίας μωρό.
Σήμερα συρρέουν, εδώ, καθημερινά ε 
κατοντάδες επισκέπτες παρασυρμένοι από
τον μύθο του Δία. Έχει αναπτυχθεί σημαντι
κός τουριστικός μηχανισμός σε καταστήμα
τα και κέντρα ψυχαγωγίας και μεταξύ των
κοντινών χωριών έχει συγκροτηθεί Σωμα
τείο Αγωγιατών, οι οποίοι με τα ζώα τους
και επί πληρωμή μεταφέρουν τους Τουρί
στες στον χώρο του Άντρου.
Το μύθο που αφορά το χωριό μας ανα
φέρουν στα συγγράματά τους πολλοί ξένοι
και Έλληνες Ιστορικοί αλλά και η παλιά Ε
γκυκλοπαίδεια του Ελευθερουδάκη, στο
λήμμα "Άγιος Γαλήνης" αναφέρει ότι "σύμ
φωνα με την μυθολογία πιστεύεται ότι από
Σπήλαιο που βρίσκεται στο Β.Δ. τμήμα του
χωριού ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος ανεζήτησαν την ελευθερία τους από τα δεσμά του
Μίνωα".
Την υλοποίηση της πρότασης του Φάνη
και την αξιοποίηση του μύθου επιβάλλουν
σήμερα και έγκαιρα μάλιστα και οι διεργα
σίες που γίνονται σε διεθνή κλίμακα να κα
θιερωθεί παγκόσμια ο θεσμός αεροπλοϊκών αγώνων με τη διεθνή ονομασία Ικαριάδες.
Το να ελπίζουμε, βέβαια, ότι το χωριό
μας θα γίνει η Ολυμπία των Ικαριάδων, δη
λαδή ο τόπος αφής της Ικαριακής φλόγας
θα είμαστε υπερβολικοί. Κάτι τέτοιο έχει
σχέση με τεράστια οικονομικά και πολιτιστι
κά συμφέροντα και ασφαλώς θα τα διεκδικήσουν μεγάλες πόλεις. Είναι δυνατό όμως,
ύστερα και από την επιτυχή διαδρομή - προ
ετών - αεροποδηλάτη από το Ηράκλειο
στην Ικαρία να καθιερωθεί κάποια κλασσική
διαδρομή των Ικαριάδων - περίπου όπως ο
Μαραθώνιος - από την Αγία Γαλήνη στον
Άγιο Κήρυκα Ικαρίας, Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει παγκόσμια προβολή του χωριού μας.
Σήμερα με την επιστολή μου αυτή κάνω
την παρακάτω πρόταση σε σας και μέσα,
από το περιοδικό μας σε κάθε άλλον φο
ρέα ή και απλό Αγιογαληνιώτη.
Με πρωτοβουλία της Κοινότητας, του
Συλλόγου Αθήνας ή άλλου φορέα να συ
γκροτηθεί μια επιτροπή από πέντε έω ς ε ν 
νέα άτομα που να έχουν χρόνο και
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ενδιαφέρον για δουλειά. Η επιτροπή αφού
συγκεντρώσει μερικά χρήματα να ενδιαφερθεϊ σε πρώτη φάση, να διαφυλαχθεί
και να καθαριστεί όσο είναι δυνατό, η είσο
δος του Σπηλαίου.
Να τοποθετηθεί σιδερόπορτα ώστε να
μην μπορούν να μπαίνουν με άνεση και να
διανυκτερεύουν αλητοτουρίστες και να το
ποθετηθεί δίπλα στην είσοδο ή πάνψ στην
σιδερόπορτα πινακίδα με σύντομο ιστορικό
του Σπηλαίου, στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερ
μανικά. Σε δ εύτερη φάση, με εράνους και
εισφορές να συγκεντρώσει χρήματα ώστε
να κατασκευαστεί ένα επιβλητικό μνημείο
σε κατάλληλο χώρο του χωριού.
Παρά την ελπίδα που έχω ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην πρότασή μου, αν διαψευστώ απευθύνομαι στους συγχωριανούς
που συμφωνούν με την άποψή μου και ζητώ
να επικοινωνήσουν μαζί μου ώστε να συ
γκροτηθεί από εμάς η αναγκαία και κατάλ
ληλη Επιτροπή.
Τελειώνοντας δηλώνω ότι και στη μία και
στην άλλη περίπτωση μπορώ να βοηθήσω
το έργο με τις μικρές μου δυνάμεις.
Φιλικά
Νικ. Ε. Νοδαράκης
Κριτοβουλίδου 19
71201 Ηράκλειο ΚΡΗΤΗΣ

συγχωριανού μας, που είναι συνέχεια της ι
δέας του κυρίου Φάνη Μαυρογιώργη, που
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό μας υπ- αρ.
24, Ιούνιος 1992.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου μας είναι να συμμετάσχει ε 
νεργά στην επιτροπή που θα συγκροτηθεί
και να προωθήσει την πρόταση αυτή και με
χρηματική ενίσχυση.
Παρακαλούμε να συζητηθεί σαν επείγον
θέμα στην πρώτη συνεδρίαση του Κοινοτι
κού Συμβουλίου και οποιαδήποτε απόφαση
υπάρξει να κοινοποιηθεί στο Σύλλογό μας
ώστε να συντονίσουμε τις παραπέρα ενέρ γειές μας.
Θα επιθυμούσαμε να έχουμε απάντηση
έως 15 Ιουνίου 1993 για να την δημοσιεύ
σουμε στο υπό έκδοση περιοδικό, για ενη 
μέρωση όλων των Αγιογαληνιωτών.
Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
του Συλλόγου μας
5. Επιστολή (απάντηση) της Κοινότητας Αγίας
Γαλήνης προς το Δ.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΓ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ

4.
Επιστολή του Δ.Σ. του Συλλόγου μας προς
το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Γαλήνης από
19-5-93.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΠΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ"
ΔΙΠΥΛΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 3252841.
Αθήνα 19 Μ αΐου 1993

Αγία Γαλήνη 8 Ιουνίου 1993
Αριθ. πρωτ.: 621
Προς:
1. Σύλλογο "ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ" Αθήνα
2. Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Γαλήνης
3. Σύλλογο Ξενοδόχων Αγίας Γαλήνης
4. Λιμενικό Ταμείο Αγίας Γαλήνης

Σας παρακαλούμε να ορίσ ετε έναν εκ
πρόσωπό σας, μέλος της επιτροπής για την
κατασκευή του μνημείου - πάρκου του Ικά
ρου και Δαιδάλου, το οποίο πρόκειται να
κατασκευαστεί στην Αγία Γαλήνη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑ
ΛΗΝΗΣ
Γ. ΚΟΤΖΑΝΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣ
1. Το Κοινοτικό Συμβούλιο
Αγίας Γαλήνης
2. Τον κύριο Φάνη Μαυρογιώργη,
Αγία Γαλήνη
3. Τον κύριο Νικόλαο Εμμ. Νοδαράκη, Η
ράκλειο.

6. Επιστολή μας προς την Κοινότητα με την
οποία ορίζουμε τον εκπρόσωπό μας στην υπό
δημιουργία Συντονιστική Επιτροπή.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
ΔΙΠΥΛΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ
Δ ευτέρα 21 Ιουνίου 1993

Σε απάντηση της επιστολής του κυρίου
Νικόλαου Εμμ. Νοδαράκη στις 19/2/93, συ
νήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό
γου Αγίας Γαλήνης και ενέκρινε ομόφωνα
την άμεση υλοποίηση της πρότασης του
5
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Προς την Κοινότητα Αγίας Γαλήνης
Σε απάντηση του υπ αρ. 621/8,6,1993 εγ
γράφου σας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση
της 18ης Ιουνίου 1993, ορίζει σαν εκπρό
σωπό του, μέλος της επιτροπής για την κα
τασκευή του μνημείου Πάρκου Ίκαρου και
Δαίδαλου, τον Πρόεδρο Γ. Νικηφοράκη (τηλ.
3225167) και κωλυόμενου του Προέδρου,
τον Αντιπρόεδρο του συλλόγου μας Γ. Φωτάκη (τηλ. 8071297).
Με τιμή το Δ.Σ.

σιλιά ΜΙΝΟΑ, ήταν όμως και μια γυναίκα που
την κυριαρχούσε ένα πάθος: το ερωτικό και
προκειμένου να ικανοποιήσει το πάθος της
αυτό, κατέφευγε σε όλα τα θεμιτά και α θ έ
μιτα τεχνάσματα.
Το πάθος αυτό την έκανε να ερω τευθεί
τον ταύρο, τον οποίο είχε παρουσιάσει ο
ΜΙΝΩΑΣ σαν δώρο από τον Θεό ΔΙΑ, για να
αποδείξει εις τον λαόν του ότι ήταν ο εκ λ ε
κτός του θεού για να γίνει Βασιλιάς. Ήταν
βέβαια η Πασιφάη ερω τευμένη με τον Ταύ
ρο, αλλά δεν την έφθανε αυτό, ήθελε να
κάνει και παιδί μαζί του. Εσκέφθηκε τον ΔΑΙ
7.
Συνοπτική ιστορική περιγραφή του μύθουΔΑΛΟ.
Τον πλησίασε και του είπε την επιθυμία
του Δαιδάλου και Ικάρου σε ότι έχει σχέση με
τον ΜΙΝΩΑ και το πέταγμά τους προς την ελευ της και ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ δέχθηκε να την βοηθή
σει. Εδώ η μυθολογία δεν μας διευκρινίζει
θερία απο την ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ.
Από τον εκλεκτό φίλο και λάτρη του χω εάν δέχθηκε αυτοβούλως ή εάν εξαναγκά
σθηκε. Δεχόμενος όμως ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ να
ριού μας Ζωγράφο κ. Ά γγελο Κυριαζή.
Η υπό συγκρότηση Επιτροπή που θ'ανα- βοηθήσει την ΠΑΣΙΦΑΗ να κάνει έρωτα με
λάβει την ευθύνη εκτέλεσης του όλου έ ρ  τον ταύρο έπρεπε να βρει και έναν τρόπο.
γου παρακαλείται όπως λάβει υπ' όψιν της Ο τρόπος ευρέθη.
και το έργο του ανωτέρου, που παρατίθε
Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ κατασκεύασε ένα ξύλινο ο
μοίωμα αγελάδας και αφού εσκότωσε μια
ται σε μικρές φωτογραφίες.
αληθινή αγελάδα, περιέβαλε (ετύλιξε) το
ΜΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ
Ευρισκόμεθα στην εποχή που η Μινωϊκή ξύλινο ομοίωμα με την προβιά της αληθι
Αυτοκρατορία είναι στις μεγάλες της δ ό νής. Είχε όμως κατασκευάσει την ανάλογη
ξες. Την εποχή εκείνη λοιπόν και αφού ο θέση μέσα στο ομοίωμα για την ΠΑΣΙΦΑΗ,
πλούτος ήταν ανεξάντλητος ο ΜΙΝΩΑΣ ο έτσι ο ταύρος μυρίζοντας την προβιά της
Βασιλιάς της Κρήτης θέλησε να κτίσει ένα αγελάδας και νομίζοντας ότι είναι αληθινή
παλάτι που όμοιο του να μην υπήρχε.
κάνει έρωτα μαζί της, δηλαδή με την ΠΑΣΙ
Αρχιτέκτονας όμως με μεγάλο κύρος ή ΦΑΗ που ήταν μέσα.
ταν ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ στην Αθήνα,
Μετά από λίγο καιρό η ΠΑΣΙΦΑΗ γεννά,
Ο ΜΙΝΩΑΣ όμως είχε κατακτήσει την Α αλλά γεννά ένα τέρας, το σώμα του ήταν
θήνα και έτσι κατέβασε στην Κρήτη τον ανθρώπινο και το κεφάλι του ταύρος, τον
ΔΑΙΔΑΛΟ να του κτίση στην ΚΝΩΣΣΟ ένα Μινώταυρο. Βλέποντας ο Μίνωας το τέρας
παλάτι.
αυτό, διατάζει τον ΔΑΙΔΑΛΟ και κτίζει τον
Οι εργασίες άρχισαν και η κατασκευή ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ και εκεί εγκαθιστά τον ΜΙΝΩ
προχωρούσε όταν ξαφνικά ενεφανίσθη η ΤΑΥΡΟ. Αφού τελείω σε τον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ο
Πασιφάη. Η ΠΑΣΙΦΑΗ ήταν η γυναίκα του Βα ΔΑΙΔΑΛΟΣ εξωρίσθη από τον ΜΙΝΩΑ σε μια

Πανοραμικό όλου του έργου. Αρχίζει η κατασκευή του Μινυυϊκου ανακτόρου. Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ, η ΠΑΣΙΦΑΗ και ε~
γκατάστασις του Μινώταυρου ατον Λαβύρινθο. Η οργή του Μίνωα και η εξορία του ΔΑΙΔΑΛΟΥ από την Αρχαία
Σουλΐα (Αγία Γαλήνη). Ο θάνατος του Μινώταυρου από τον Θηοέα και το πέταγμα του ΙΚΑΡΟΥ με την παρακο
λούθηση του Δαίδαλου από τον βράχο της Αγίας Γαλήνης.
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Σημ. Ο Άγγελος και η γυναίκα του Σοφία δια
τηρούν κατάστημα τουριστικών-χρυσαφικών και
πινάκων στην αγορά, έτοιμοι πάντα με καλοσύ
νη και καλή καρδιά να σας εξυπηρετήσουν.

τοποθεσία την αρχαία ΣΟΥΛΙΑ στην σημε
ρινή ΑΓ, ΓΑΛΗΝΗ και εζούσε σε μια σπηλιά
μαζί με τον υιό του τον ΙΚΑΡΟ. Την καταδίκη
του όμως αυτή ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ δ εν εμπορούσε να την αντέξει και σαν ελεύ θ ερ ο πνεύ
μα που ήταν προσπαθούσε να βρει τρό
πους να ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση.
Εζούσε αυτός και ο ΙΚΑΡΟΣ με χόρτα, δι
άφορα ζώα, με μέλι και ότι άλλο μπορού
σαν να κυνηγήσουν.
Έβλεπαν τα πουλιά να πετάνε ελεύθερα
και η σκλαβιά τους γινόταν ακόμη πιο σκλη
ρή.
Έτσι λοιπόν του ήλθε η ιδέα να πετάξει
προς την ελευθερία, αλλά πώς; Ένας μό
νος τρόπος υπήρχε: να κατασκευάσει φτε
ρά γι' αυτόν και τον ΙΚΑΡΟ, έτσι επειδή
άλλα υλικά δ εν είχε, θεώρησε καλό να
χρησιμοποιήσει το κερί από τις μέλισσες
που αφθονούσε στην περιοχή.
Κατασκευάζοντας τα φτερά πέταξαν και
αυτός και ο IKAPOS από ένα ψηλό λόφο
που είναι κοντά στη θάλασσα, στην ΑΓ. ΓΑ
ΛΗΝΗ.
Δυστυχώς όμως η αίσθηση της ελ ευ θ ε
ρίας πρέπει να συνοδεύεται και από γνώση
και γνώση ο μικρός ΙΚΑΡΟΣ δεν είχε, παρ'
όλες τις πατρικές συμβουλές, αυτός επει
δή αισθανόταν υπέροχα πετώντας, πλησί
αζε όλο και περισσότερο τον Ήλιο και έτσι
τα φτερά από κερί έλυωσαν και αυτός έπ ε
σε,
Αυτά είναι ιστορίες τις οποίες γράφει η
Ελληνική Μυθολογία. Πολλές χώρες στον
κόσμο, σχεδόν όλες έχουν την δική τους
μυθολογία, αλλά σαν την Ελληνική μυθολο
γία δεν υπάρχει στον κόσμο καμιά άλλη δι
ότι η δική μας έχει ένα χάρισμα που δ εν το
έχουν οι άλλες, δ εν ξέρ εις που σταματάει
η αλήθεια και που αρχίζει ο μύθος, είναι τό
σο πολύ καλά πλεγμένα μεταξύ τους αυτά
τα δύο που μοιάζουν αληθινά.
Από όλη αυτήν την ιστορία σαν ζωγρά
φος που είμαι ενεπνεύσθην το έργο που
βλέπετε στις φωτογραφίες το οποίο αρχίζει
με την ιστορία της Κρήτης (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) και
τελειώ νει με το πέταγμα προς την ελ ευ θ ε
ρία, από την ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ.

8.
Επαναδημοσίευση 6 σελίδων από την πα
νηγυρική έκδοση του περιοδικού μας Ιουλίου Σ/βρίου 1984 (11ο τεύχος).
ΣΠΗΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΚΡΗΤΗΣ
Του κ. Ελευθερίου Κ. Πλατάκη
Φυσικού
Α) ΤΟ ΧΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
Η Αγία Γαλήνη είναι παραθαλάσσιος οικι
σμός (τουριστική περιοχή σήμερα) της ε 
παρχίας Αγίου Βασιλείου του νομού Ρεθύμνης1, Το παλαιό και πραγματικό όνομα εί
ναι Άγιος Γαλήνης (ακούεται και σήμερα
Αι-Γαλήνης), έτσι δ ε ελέγετο και εγράφετο
μέχρι και τις αρχές περίπου του αιώνα μας.
Η παλαιότερη (από όσα γνωρίζω) σχετική
μνεία γίνεται σε αυτόγραφο (έτους 1394)
του Ιωσήφ Φιλάγρη, όπου διαβάζομε: ...εν τη
ερημοπόλει, πλησίον του γαλήνιου Χρι
στού..."2. Λίγο αργότερα (1415 - 1418) ο πε
ριηγητής
Buondelmonti αναφέρει για
μοναστήρι του Αγίου Γαλήνη: "Facto fine
verbis post planum in rupe a lta Suvetam3
olim urbem invenimus, quam hodie Gaienum Sanctum caloeri ibi in monasterio
habitantes appellant"4. Άλλη παλαιή μνεία
βρίσκομε στη Relazione (1629,1630) του
Francesco Basilicata, όπου αναφέρεται
"Santo Galini"5. Δεν μπορούμε να πούμε με
βεβαιότητα πώς το τοπωνύμιο από Άγιος
Γαλήνης έγινε Αγία Γαλήνη6.
Περί τα 6 μιλιά ΝΔ της Αγίας Γαλήνης
βρίσκονται δύο νησίδες, τα Παξιμάδια (κατά
μερικούς αι αρχ. Λητώαι). Συνδέονται με
μύθο σύμφωνα με τον οποίο παρέμεινε ε 
κεί ως εξόριστος ο περίφημος μηχανικός
και γλύπτης Δαίδαλος μαζί με το γυιό του Ί
καρο. Ο Buondelmonti γράφει: "Resedimus
in nocte omnes, donee dies lucidissima
venit, in qua non per longum iter ante
(ostium) accessinus; Quo Paximadi insula a
leva m anifestatur e t ul dicitur career Dedali alque Ycari fuit e t quo, usque hodie,
muralia carceris monstranlur"7, Κοντά στις
νησίδες εδ ρ εύ ει υποθαλάσσια σεισμική ε 
στία που δίδει σεισμούς όχι μόνο στις απέ

Άγγελος Κυριαζής
Αγία Γαλήνη, Μάϊος '93
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ναντι ακτές, αλλά και σε σημαντικό τμήμα
της κεντρ. Κρήτης8.
Στη θέση της Αγίας Γαλήνης τοποθετεί
ται η αρχαία πόλη Σουλία ή Σουλήνα, για
την οποία ο Σταδιασμός maris magni 324
αναφέρει: "από Ματάλης εις Σουλίαν στάδιοι ξε' ακρυυτήριόν εστι ανέχον πρός μ ε
σημβρίαν· λιμήν εστί· καλόν ύδωρ έχει". Και
(325): "από Σουλήνας εις Ψυχέα στάδιοι
ιβ'"9.
Στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης ευρίσκετο η αρχ. πόλη Δαίδαλα, την οποία ανα
φέρει ο Στέφανος Βυζάντιος (πηγή του ο
Ξενίων 150 π.χ.). Φαίνεται ότι ευρίσκετο
στην περιοχή των υψωμάτων Βουβάλα
(947μ.) και Λαυραστό (475μ.) ή προς τον Σιδέρωτα (1170 μ.)10.
Κοντά στην ακτή, μεταξύ Αγίας Γαλήνης
και Κόκκινου Πύργου, βρέθηκε από ψαρά
δες το 1936 (αλλά και το I960) θησαυρός
από χάλκινα αντικείμενα, προερχόμενα α 
πό ναυάγιο και ανατίναξη αρχαίου πλοίου11.
Κοντά στην διακλάδωση της οδού Αγίας
Γαλήνης προς το χωριό Αποδούλου βρέθη
καν αρχαιότητες και μάλιστα τρεις λουτηροειδείς λάρνακες (ΥΜ III εποχής), επιγρα
φή σε πέτρα, δισκοειδή και κυλινδρικά πήλι
να υφαντικά βάρη και μυλόπετρες12,

βοήθεια του διδασκάλου κ. Κ, Φραγκάκη του
(τότε) ναύτη του Λιμενικού Σώματος κ. Κ.
Σούνιου και των (τότε) μαθητών μου κ. Κ. Λινοξυλάκη και κ. Ιωσ. Μαστοραντωνάκη.
Στην περιοχή το σπήλαιο είναι γνωστό
ως Σπήλιος του Χριστοφογιάννη, γιατί εχρησιμοποιείτο ως μάντρα από τον Γιάννη Χριστοφάκη. Βρίσκεται στο ΒΔ άκρο του χωριού
πάνω από τον αμαξιτό δρόμο.
Υψόμετρο περί τα 50 μ,

Β) ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ
Η περιοχή της Αγίας Γαλήνης αποτελείται
από πλειστοκαινικά κροκαλοπαγή (και κατά
τόπους λατυποπαγή) πετρώματα και ποτά
μιες αποθέσεις. Ανατολικώτερα παρατη
ρούνται αλλουβιακές προσχώσεις. Βορειό
τερα του οικισμού παρουσιάζεται φλύσχης,
του οποίου την ηλικία δ εν γνωρίζομε με βε
βαιότητα.
Στην περιφέρεια του χωριού γνωρίζομε
τα σπήλαια:
1) Γεροντόσπηλιος, στη θέση Πλακούρα.
2) Του Μαθιό ή σπήλιος, στη θέση Κάτω
Λαγκούφα,
3) Ά γιος Αντώνιος, στη θέση Ξηροκάμπια.
4) Του Χριστοφογιάννη (ή Δαιδάλου σπή
λιος).
5) Σπηλιά (στη θάλασσα)13.
Δίδομε εδώ συνοπτική περιγραφή των
δύο τελευταίων, τα οποία εμελέτησ α και εχαρτογράφησα στις 6 Ιουνίου 1963 με τη

Διανοίγεται μέσα σε κροκαλοπαγή πε
τρώματα, εύθρυπτα ένεκα ατελούς συγκολλήσεως. Για το λόγο αυτό η σ τερ εό τη 
τα της οροφής είναι επισφαλής, όπως φαί
νεται και από το πολύ υλικό που έχει καταπέσει απ' αυτήν στο δάπεδο του σπηλαίου.
Η διάνοιξή του οφείλεται στην έκπλυση του
πετρώματος.
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ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΟΥ
ΔΑΙΔΑΛΟΥ.

Η είσοδός του ανοίγεται προς το νότο.
Έχει πλάτος 9,80 μ, και ύψος 1,65. Αμέσως
8
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μετά αναπτύσσεται η αίθουσα Α με κλίση
δαπέδου προς το βορρά, Από το βάθος
της αίθουσας δίοδος πλάτους 2,40 και ύ
ψους 0,50-0,80, κατηφορική, οδηγεί στην αί
θουσα Β, Στην αίθουσα Γ μπαίνουμε με δύο
διόδους, από τις οποίες η πρώτη είναι πολύ
στενή και απότομα κατηφορική, Χωρίζονται
από κροκαλοπαγή βράχη (θέση π στο σχέ
διο] που φθάνει μέχρι την οροφή του σπη
λαίου. Η πιο ευρύχωρη αίθουσα είναι η Δ,
το δάπεδο της οποίας καλύπτεται σε πολ
λά μέρη από βράχους (θέσεις λ στο σχέδι
ο] και χώματα (θέσεις χ στο σχέδιο], που
έπεσαν από την οροφή. Στην αίθουσα Ε
μπαίνουμε με πολλή δυσκολία και μόνο έρποντες. Η αίθουσα αυτή πιθανώς συνεχίζε
ται προς το νότο.
Σ' όλους τους χώρους το σπήλαιο έχει
μικρό ύψος. Οι δεκαδικοί αριθμοί στο σχέ
διο δείχνουν το ύψος της οροφής από το
δάπεδο του σπηλαίου. Γίνεται φανερό απ'
αυτούς ότι η κυκλοφορία μέσα στο σπήλαιο
είναι αρκετά δύσκολη, εκτός από την αί
θουσα Α.
Το σπήλαιο είναι ξηρό. Δεν παρατηρείται
σταγονορροή, τουλάχιστο στους θερινούς
μήνες, Στο μέσο της αίθουσας Δ η θερμο
κρασία του αέρος (ώρα 16.00] ήτο 21,6
Κελσίου και η σχετική υγρασία 67%. Την ί
δια ώρα στην είσοδο του σπηλαίου η θερ
μοκρασία του αέρος ήτο 27,3 και η σχετική
υγρασία του αέρος 42%. Ολίγες νυκτερίδες συναντούμε στις εσ ώ τερες αίθουσες.

απέναντι της τα νησιά Παξιμάδια. Οι δύο ε ί
σοδοι χωρίζονται μεταξύ των από όγκους
πετρωμάτων (θέσεις π στο σχέδιο] που
φθάνουν μέχρι την οροφή του σπηλαίου.

Ό λου του σπηλαίου το δάπεδο θαλασσεύει. Η διαδρομή σ' αυτό γίνεται μόνο με
βάρκα. Οι επισκέπτες μπαίνουν από την
πρώτη είσοδο και βγαίνουν από την άλλη.
Με μικρή βάρκα το σπήλαιο είναι προσιτό σ'
όλη την έκτασή του. Οι δεκαδικοί αριθμοί
στο σχέδιο δείχνουν το ύψος της οροφής
από την επιφάνεια του νερού.
Μέσα στο σπήλαιο φωλιάζουν αγριοπερί
στερα. Η πτήση των μέσα σ' αυτό είναι πο
λύ θεαματική και ο ήχος της κάπως εξωτι
κός. Συμβάλλουν και αυτά στη γοητεία που
ΣΠΗΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
ασκεί το σπήλαιο στον επισκέπτη.
Είναι ενάλιο (θαλάσσιο] σπήλαιο δίπλα
Η διαδρομή μέσα στο σπήλαιο φθάνει τα
στον λιμενοβραχίονα του τεχνητού λιμανι 150 μ, Οι διαστάσεις του σπηλαίου δίδονται
ού της Αγίας Γαλήνης, έξω από το λιμάνι. Η στο σχέδιο με προσέγγιση, επομένως και
προσπέλαση και η διαδρομή μέσα στο αυτό αποδίδει την πραγματικότητα στις γ ε 
σπήλαιο γίνεται με μικρές βάρκες. Δεν είναι νικές γραμμές. Η διαδρομή αυτή είναι πολύ
δυνατή σε ημέρες θαλασσοταραχής.
θεαματική και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη.
Το σπήλαιο διανοίγεται μέσα σε κροκα Σ' αυτό συμβάλλουν η ποικιλία της μορφής
λοπαγή πετρώματα της ακτής. Είναι αρκετά της οροφής και των πλευρικών τοιχωμάτων
συνεκτικά και κατά τόπους ατελώ ς συνεκτι του σπηλαίου, οι εναλλαγές του χρωματι
κά, Η διάνοιξή του οφείλεται στη μηχανική σμού του θαλάσσιου νερού, οι ανακλάσεις
ενέργεια των κυμάτων.
του εισερχομένου ηλιακού φωτός, μερικές
Έχει δύο μεγάλες εισόδους. Η πρώτη σ τενές χαμηλές δίοδοι, οι παφλασμοί των
στρέφεται προς τα ΝΑ. Σ' αυτήν πολλοί μικροκυματισμών κ.λπ.
βράχοι (θέσεις β στο σχέδιο] εξέχουν από
Η Σπηλιά της Αγίας Γαλήνης είναι το πιο
την επιφάνεια της θάλασσας. Η άλλη είσο θεαματικό από τα γνωστά ενάλια σπήλαια
δος στρέφεται προς τα ΝΔ και έχει ακριβώς της Κρήτης. Σε συνδυασμό με το όλο τοπίο
9
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Η Σπηλιό της Αγίας Γαλήνης, όπως φαίνεται από τη θά
λασσα.

και την εξαίσια θέα από το σπήλαιο προς
το ακρωτήριο Λίθινον, την παραλία των Ματάλων, τις νησίδες Παξιμάδια και γενικά
προς τον κόλπο της Μεσαράς, το σπήλαιο
μπορεί να προβληθεί για ευρύτερο του το
πικού τουρισμό. Η αξιοποίησή του δεν είναι
δύσκολη. Εκβαθύνσεις σε μικρή κλίμακα εί
ναι αναγκαίες στην περιοχή των βράχων
της πρώτης εισόδου για την ακώλυτη και α 
σφαλή δίοδο των πλωτών μέσων. Τεχνητός
φωτισμός του σπηλαίου δεν ενδείκνυται για
τις επισκέψεις κατά τη διάρκεια της ημέ
ρας. Αντίθετα θα βλάψει το φυσικό φωτισμό
που ασκεί τόση γοητεία στον επισκέπτη. Για
τους νυκτερινούς επισκέπτες θα χρειασθεί
μόνιμος τεχνητός φωτισμός. ΓΓ αυτόν χρει
άζεται μελέτη από σπηλαιολόγο και ειδικό
φωτοτεχνικό για τη σωστή προβολή του
σπηλαίου. Κατασκευή λαξευτού μονοπατιού
προσπελάσεως από την εκβολή του χει
μάρρου ως τη θέση α θα είναι χρήσιμη για
τη θέα του μισού περίπου της εκτάσεως
του σπηλαίου σε περίπτωση τρικυμίας, ο 
πότε η προσπέλαση με βάρκα είναι επικίν
δυνη.
Τελειώνοντας πρέπει να σημειώσω ότι,
αν η Κοινότητα της Αγίας Γαλήνης αποφα
σίσει την αξιοποίηση του σπηλαίου, πρέπει
να αποταθεί στην Ελληνική Σπηλαιολογική
Εταιρεία (Μαντζάρου 11, Αθήνα 135) για
την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Μόνο
έτσι το σπήλαιο μπορεί να αξιοποιηθεί σω
στά και να αποφευχθεί υποβάθμιση της ση
μασίας του ή και τελεία καταστροφή του
από πρόχειρα και βάναυσα έργα.
Βραχάσι Κρήτης, Μάιος 1982.
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ΣΧΟΛΙΑ
9 Αναδημοσιεύεται, αρκετά βελτιωμένο, από το
"Δελτίο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας" τεύχος
3, 1963, σελ. 83-87,
1. Πολλά στοιχεία για το χωριό και βιβλιογραφία δίδει
σε πρόαφατο άρθρο του ο κ. Στέργιος Μ. Μανουράς, Η
Αγία Γαλήνη Κρήτης, περ. Κουρήτης (Αθήναι) τεύχος 1,
1982, σ ελ 11-12,
2. Βλ Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ο Ιωσήφ Βρυέννιος και
η Κρήτη κατά το 1400. Εν Αθήναις 1947, σελ. 86 και σημ,
4.
3. Είναι η αρχαία πόλη Σουλήνα ή Σουλία, για την ο
ποία βλ. παρακάτω.
4. Βλ. την έκδοση της Marie - Anne van Spi- tael,
Cristoforo Buondelmonti Descriptio insuie Crete e t Liber
insularum, cap. Xi: Creta. Ηράκλειο Κρήτης 1981, σ ελ
113,229-230.
5. Βλ την έκδοση του Στεργίου Γ, Σπανάκη, Μνημεία
της Κρητικής Ιστορίας, Τόμος V Ηράκλειο 1969, σελ, 78.
ό. Για την επιχωριάζουσα παράδοση βλ. περ. Κρητικής
Εστίας 69, 1957, σ ελ 33. Πρβ, Στεργίου Γ. Σπανάκη, Η
Κρήτη, Α' Κεντρική - Ανατολική Ηράκλειον Κρήτης (χ.χ.)
οελ. 44-45,
7. Κατά την έκδοση της Spitael, ο,π., σ ε λ 11 1,230.
8. Βλ "Δελτΐον του Σεισμολογικού ινστιτούτου του Α
στεροσκοπείου Αθηνών" 1959, σελ. 6 8 - 7 1 , εικ. 2 και
I960 εικ. 5.
9. Βλ, Marg, Guarducci, Inscriptiones Creticae II,
Roma 1939, σελ. 278-288, όπου πολλές πληροφορίες,
επιγραφές και βιβλιογραφία για την πόλη. Πρβ. Spitael,
ο.π., σ ελ 229-230. Και "Κρητικά Χρονικά" 1957, 296 σημ.
83 και 1959, 173,199,208.
10. Βλ "Κρητικά Χρονικά" 1957,286 και 1959,208. Πλη
ροφορίες και σε μελέτη του κ. Paul Faure που δημοσι
εύεται τώρα στο τεύχος 12-13 του περ. "Κρητολογία".
11. Βλ. περ. "Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών"
Α', 1938, σελ 610-011. Πρβ. "Κρητικά Χρονικά"
1960,505,508.
12. Βλ "Κρητικά Χρονικά" 1958,481,
13. Βιβλιογραφία για τα σπήλαια βλ. στο άρθρο μου:
Σπήλαια Αγίας Γαλήνης "Δελτίο Ελλ. Σπήλ. Ετ," 3,1963,
σελ. 85.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για ενημέρωση των αναγνωστών μας.
Παρακαλούμε χωριανούς και φίλους
που θέλουν να επικοινωνήσουν ταχυδρομικώς ή τηλεφωνικώς με το Σύλλογό μας
για οποιοδήποτε θέμα να μην χρησιμο
ποιούν τη Διεύθυνση του Γραφείου του
Συλλόγου μας αλλά τη Δ/νση α) του προ
έδρου Γεωργίου Νικηφοράκη και β) του
ταμία Εμμ. X, Παπαδογιάννη που αναγρά
φονται πάντοτε σε κάθε κυκλοφορία του
περιοδικού. Η υπόδειξη αυτή γίνεται επει
δή στο γραφείο πηγαίνουμε μόνο στις εκ
δηλώσεις που κάνουμε ή στα Συμβούλια
και έτσι είναι πιθανόν, όπως έχει συμβεί
στο παρελθόν να χάνονται,

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Μ ΑΚΕΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ Ν Η Μ ΕΙΟ Υ - ΠΑΡΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Ν Δ Α ΙΔ Α Λ Ο ΚΑΙ ΙΚΑΡΟ
ΣΤΗΝ ΠΙΟ Κ Α Τ Α Λ Λ Η Λ Η ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ, ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ.
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩ ΡΙΟ Υ ΜΑΣ.
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Η ev λόγω μακέτα εμπνεύσθηκε και κα
τασκευάσθηκε από τον εκλεκτό καλλιτέχνη
- Γλύπτη κ. Βαγγέλη Ψιλάκη από τις Μέλαμπες με την συνεργασία φυσικά της κοινό
τητας της Αγίας Γαλήνης που του ανέθεσε
την μελέτη και την κατασκευή αυτής,
Όπως μας είπε ο Πρόεδρος της Κοινό
τητας Γιώργος Κοτζανάκης, η κατ' αρχήν ι
δέα της αξιοποίησης για τουριστική εκμε
τάλλευση του υπάρχοντος μύθου που α
φορά το χωριό μας, από όπου ο Δαίδαλος
και ο Ίκαρος θέλησαν να σπάσουν τα δ ε
σμό της εξορίας του Μίνωα και να πετάξουν με τα δικά τους φτερά προς την ε 
λευθερίαν, άρχισε από το έτο ς 1983 παραμένουσα ανενεργός μέχρι σήμερα λό
γω της δυσκολίας φυσικά που είχε και θα
έχει και στο μέλλον η εξεύρεση των πηγών
χρηματοδότησης της δαπάνης του συνό
λου των έργων τέχνης που περιλαμβάνει η
μακέτα,
Οι προτάσεις όμως των Φάνη Μαυρογιώργη και Νίκου Εμμ. Νοδαράκη που ήλθαν
μετέπειτα ήτοι περί τα μέσα του 1992 η
πρώτη και αρχάς του 1993 η δεύτερη, φαί

νεται ότι τόνωσαν το κουράγιο και τη δύνα
μη της κοινότητας και η κατ' αρχήν ιδέα της
άρχισε να λαμβάνει σάρκα και οστά, με την
εκπόνηση από τον Καλλιτέχνη Βαγγέλη Ψιλάκη της παραπάνω μακέτας,
Ο ειδικός δ ε φορέας που άρχισε ήδη να
δημιουργείται, στον οποίο θα λάβουν μ έ
ρος δΓ εκπροσώπων τους όλοι οι κοινωνικοί
φορείς του χωριού καθώς και απλοί ιδι
ώτες, θα επωμισθεί ένα πολύ βαρύ έργο
ευθύνης, από την εξεύρεσ η των πηγών
χρηματοδότησης μέχρι την τελική εκ τέ λ ε 
ση του όλου έργου και ακόμη από την ά ρ 
ση των παρεμβαλλομένων κάθε φορά
εμποδίων που αναπόφευκτα και αυτά θα
συμβαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν τ' άτομα
που θα συμμετάσχουν και θ' αναλάβουν
αυτή την ευθύνη να οπλισθούν από τώρα
με πολλή υπομονή και επιμονή γιατί θα
τους χρειασθούν.
Οι υπόλοιποι δ ε που θα είναι έξω από
τον φορέα θα πρέπει να συνδράμουν αυ
τούς ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί με
κάθε δυνατή βοήθεια ηθική και υλική από ό 
που κι αν ευρίσκονται και να μην αρέσκο11
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νται στην εύκολη κριτική που συνήθως γίνε
ται και τις περισσότερες φορές χωρίς αποχρόντα λόγο.
Η μακέτα όπως μας είπαν δεν έχει ολο
κληρωθεί ακόμη σε όλες της τις λεπτομέ
ρειες, όπως συγκεκριμένα τα φτερά στ1α
γάλματα των ηρώων Δαίδαλου και Ίκαρου.
Η όλη σύνθεση του έργου της μακέτας
περιλαμβάνει από αριστερά:
Τον Λαβύρινθο, δίπλα τα υποτιθέμενα
εργαλεία που χρησιμοποίησε ο Δαίδαλος,
επάνω αριστερά είναι ο Δαίδαλος και ο Ί
καρος και στη συνέχεια απλώνεται ένα αμ
φιθέατρο για διάφορες εκδηλώσεις 150 πε
ρίπου θέσεων.
Δεξιά: Βλέπουμε τα σκαλοπάτια που οδη
γούν επάνω στο χώρο με τις δύο κολώνες,
Διευκρινίζουμε ότι οι κολώνες αυτές ήδη
βρίσκονται στο προαύλιο της εκκλησίας και
λέγεται ότι οι κολώνες είναι της ίδιας επο
χής του Μίνωα και τέλος η πούγκα (σπηλιά)
που υπάρχει ήδη θα γίνει μουσείο των αρ
χαίων.
Για να καταλάβει ο κάθε αναγνώστης την
ακριβή θέση του χωριού μας όπου θα κατασκευασθούν το σύνολο των έργων της μα
κέτας παρατίθεται φωτογραφική άποψη του
χώρου όπου είναι σήμερα.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΑΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Όπως όλοι γνωρίζετε το περιοδικό μας
έχει σκοπό να ενημερώνει γύρω από θέ
ματα που αφορούν το χωριό, τους χωρια
νούς και τους φίλους του χωριού. Στα
πλαίσια λοιπόν αυτά μπορεί κάθε χωρι
ανός ή φίλος να στέλνει οποιαδήποτε α
νακοίνωση θέλει να δημοσιευτεί μέσα
στο περιοδικό μας υπό μορφή ενημέρω 
σης όλων όπως π,χ, λειτουργία καταστη
μάτων, γραφείων, ιατρείων, κοινοτικά
έργα αλλαγές διευθύνσεων κοινωνικές
δραστηριότητες κ.λπ, ώστε χωριανοί και
φίλοι οπουδήποτε και αν κατοικούν να ε ί
ναι ενημερωμένοι γύρω από αυτά τα θ έ
ματα.
Επίσης αν κάποιος θέλει μια κάποια ιδι
αίτερη προβολή μέσα από τις στήλες του
περιοδικού μας θα πρέπει να έλθει σε
συνεννόηση με τη διεύθυνση του περι
οδικού, στα γνωστά τηλέφωνα του Συλ
λόγου μας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΗΜ. Τα ενυπόγραφα δημοσιεύματα απηχούν γνώμες εκείνων οι οποίοι μας τα ανέφε
ραν και όχι του περιοδικού.
12
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ογαληνιυυτών και φίλων. Αντιπροσωπευτικές
φωτογραφίες δημοσιεύουμε από την εκδή
λωση που είναι στην πρώτη ο Παπά Νικολής
Κουτσαυτάκης Μανούσος Παπαδάκης και
ορισμένοι του Συμβουλίου, στη δεύτερ η ο
Φραγκίσκος Γιασαφάκης που κόβει την πίττα
και στην τρίτη η Σταματίνα Τρουλινού ως
εκπρόσωπος του χωριού μας Αγία Γαλήνη.
Ακολουθεί το δημοσίευμα της εφημερίδας
ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ (Ιανουρίου 1993) για αυτή
την εκδήλωση,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΓΑΛΗΝΙΩΤΩΝ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φ έτος οι Αγιογαληνιώτες έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη
πίττα στην ιδιόκτητη αίθουσα Διπύλου 5
στις 10 του Γενάρη το πρωί. Ενεργούν ιδι
όμορφα και ωραία διότι όλοι μαζί αγαπημέ
νοι μ ε τα φαγητά από τα σπίτια των κάνουν
το κοινό τραπέζι και ακουλουθεί γλέντι.
Πράγματι οι 10 πίττες περιμένουν στο
τραπέζι για την κοπή των. Αφού τις ευλόγη
σε ο Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Α. Κου
τσαυτάκης από τις ΜΕΛΑΜΠΕΣ, ακολούθησε
μια πολύ ωραία ομιλία του κ. Μανούσου
ΠΑΠΑΔΑΚΗ σχετικά μ ε τα έθιμα των η μ ε
ρών αυτών, ακολούθησε σύντομος χαιρετι
σμός του προέδρου κ. Γ. Νικηφοράκη και ο
πατήρ Νικόλαος μ ε τον πρόεδρο έκοψαν
τις πίττες.
Αξίζουν συγχαρητήρια για την όλη οργά
νωση σ' όλους που σ υ νετέλεσ α ν για την ε 
πιτυχία.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 29-1-1993

αναφέραμε και στο προηγούμενο τεύχος
έγινε στις 10-1-1993 παρουσία πολλών Αγι-
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
Το Σάββατο στις 13/2/93 έγινε ο ετήσιος
αποκριάτικος χορός του Συλλόγου μας στο
κέντρο ΝΕΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ των Αδελφών
Σταυρακάκη.

Την Κυριακή 21-3-1993 έγινε η ημερήσια
εκδρομή στη Βυτΐνα-Λαγκάδι και στην Τρϊ-

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Το Σάββατο των Αποκρεών στις 27/2/93
έγινε μια όμορφη αποκριάτικη εκδήλωση
στο στέκι του συλλόγου μας, Στις 8 το βρά
δυ μαζευτήκαμε λίγοι χωριανοί και φίλοι του
Συλλόγου με τα φαγητά μας για να περά
σουμε μια ζεστή οικογενειακή κρητική βρα
διά.
Μας διασκέδασε το συγκρότημα της
Κρητικής μουσικής του Βασίλη Δραμουντάνη.

τους, σε μια εκδήλωση αφιέρωμα αποκλει
στικά στις γυναίκες του χωριού μας.
Ό λ ες οι κυρίες που παραβρέθηκαν έφ ε
ραν από κάποιο γλύκισμα που με το τσάι
που προσέφερε ο σύλλογος και την κουβεντούλα για διάφορα θέματα που αφορούν
τις γυναίκες σήμερα αλλά και γενικότερα
μας απασχόλησε για αρκετές ώρες στο
στέκι.
Μαζί με τις γυναίκες είχαν έρθει και μερι
κοί άνδρες οι οποίοι μπορεί να μην καταδέ
χτηκαν το τσάι και τα γλυκίσματα αλλά τίμη
σαν δεόντως τη ρακί και τους ξηρούς καρ
πούς.
Η χαρά μας βέβαια κορυφώθηκε με το
κρασί και την έκπληξη από τη Ρένα την Βελουδάκη με τους ζεστούς χοχλιούς ... που
είχε φέρει.

|H j
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Την Κυριακή στις 23/5/93 στις 11 η ώρα
το πρωί το ΔΣ διοργάνωσε πολιτιστική εκ
δήλωση στα γραφεία του Συλ. μας με ομι
λητή τον κ. Ιωάννη Γ. Μηναδάκη με θέμα Ή
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ".
Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του κ. Μη
ναδάκη και κρίμα γιατί η συμμετοχή δεν ή
ταν αυτή που έπρεπε.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΙ
Το Σάββατο 24/4/93 το ΔΣ του Συλ. κάλεσε όλες τις Αγιογαληνιώτισες με την παρέα

Μια συμβουλή από τον...
Τον κύριο στο κέντρο της φωτογραφίας,
πιστεύω τον γνωρίζετε όλοι, υπήρξε πρόε
δρος της κοινότητας και του Λιμ. Ταμείου.
Δεν είναι άλλος από τον Μιχάλη Νικηφοράκη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ταυτότητάς
του, την ημέρα αυτή της φωτογραφίας
(4/5/19931 εορτάζει την επέτειο των γεν ε
θλίων του, εορτάζει τα 80 χρόνια από την
γέννησή του.
Εμείς μπορούμε να θαυμάσουμε την
κορμοστασιά του, την αισιοδοξία του για τη

ζωή και να του ευχηθούμε και στα 100 με
υγεία.
Αν θέλουμε κι εμείς τη λεβεντιά του, ας
δεχθούμε την συμβουλή που μας δίνει,
"περπάτημα και καλή καρδιά".
14
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7 φορές την ημέρα ανεβοκατεβαίνει το
χωριό, και τα μικρά παιδιά τον αγαπούν και
τον χαιρετούν.

Ο κύριος με το πινέλο στο χέρι, δ εν είναι
ζωγράφος, δ εν έχει τελειώ σει καμιά σχολή
καλών τεχνών, δ εν έχει παρακολουθήσει
στοιχειώδη μαθήματα ζωγραφικής.
Ό μω ς απ' ότι φαίνεται στην φωτογραφία,
προσπαθεί να δώσει το "είναι" του, για να
βγει στον πίνακα το ΠΕΤΑΓΜΑ του ανθρώ
που προς την Ελευθερία, το πέταγμα του Ί 
καρου προς τα ουράνια.
Μακάρι ο πίνακας αυτός να απ οτελέσει
το έναυσμα για μεγάλα καλλιτεχνικά δημι
ουργήματα.
Και τα οποία δημιουργήματα θα αναγκά
σουν την παγκόσμια κοινωνία να γείρει ε υ 
λαβικά το γόνυ της στον πανάρχαιο διακαή
πόθο του ανθρώπου, “ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ".
Η ΙΔΕΑ έχει ζεσταθεί, ας μην χρονοτρι
βούμε, με την ΠΙΣΤΗ και την θέληση, μπο
ρούμε να κάνουμε "τα όρη σώπατα".
Μ ια ιδ έ α του Μ ύ ρ ο υ Ριακιωτάκη.
Ο σπόρος του Φάνη ρίχτηκε, και ακολου
θούν προτάσεις η μια καλλίτερη από την
άλλη.
Προτάσεις που αν υλοποιηθούν θα κατα
στήσουν την Αγ. Γαλήνη παντοτεινό "ΠΟΛΙ
ΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ".
Και θα αναγάγουν τον μικρό παλιό φάρο
του χωριού σε καλλιτεχνικό πολιτιστικό και
ουμανιστικό φάρο της Μεσογείου.
Και συγκεκριμένα εά ν και εφόσον το κομ
μάτι που βρίσκεται ο φάρος και σε ακτίνα
50 μέτρων, ανήκε ή παρεχωρείτο ή εδωρίζετο στην Κοινότητα, θα μπορούσε να γίνει
διαμόρφωση, χωρίς να αλλοιωθεί το βουνό,
και συγκεκριμένα ένα λαξευμένο αμφιθέα
τρο με σκαλισμένα στο βράχο καθίσματα,
χωρητικότητας 100-200 ατόμων και στη μ έ

ση μια μικρή πλαταιούλα με το άγαλμά της.
Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για θ έ
ατρο, μουσική, έκθεση έργω ν ζωγραφικής,
για ομιλίες, ακόμα και για συνέδρια,
Θα ήταν έξω από τον θόρυβο μα και μ έ
σα στο χωριό. Θα ήταν ας πούμε μια σύγ
χρονη Επίδαυρος.
Στο δ ε πάνω πάνω διάζωμα, θα μπορού
σε να φτιαχτεί η ιδέα ενό ς επιτυχημένου ε 
πιχειρηματία, πτυχιούχου αρχιτέκτονα, κα
λού ζωγράφου και φιλόσοφου ο οποίος έ 
χοντας αναλώσει 23 χρόνια της ζωής του
εδώ νοιώθει και είναι Αγ. Γαληνιώτης, ο Ά γ 
γελος Κυριαζής.
Είναι μεγάλη τιμή και ευκαιρία έν α ς ζω
γράφος, να θέλει να προσφέρει την τέχνη
του δωρεάν, με μόνο αντάλλαγμα να δει
ομορφότερο τον τόπο που εργάστηκε και
αγάπησε. Πραγματικά αυτό μας συγκινεί, γι
ατί στην πεζή εποχή μας, στην εποχή του
"μάρκου και του δολαρίου", υπάρχουν άν
θρωποι με υψηλά ιδανικά.
Υπάρχει και άλλος καλλιτέχνης, από Μέλαμπες κι αυτός, με ιδ έες και αγάπη, με ε 
πίκεντρο το άγαλμα να φτιαχτεί κάτι το
ανεπανάληπτο στην Αγ, Γαλήνη.
Καθένας μπορεί, τώρα, να εκφράσει τις ι
δ έ ε ς του και να τις καταθέσει ή στο περι
οδικό ή στην επιτροπή που θα συσταθεί ή
θα εκλεγεί σύντομα.
Η φιλοδοξία του έργου είναι μεγάλη, και
πιστεύω ότι απαιτείται το "πάντρεμα" και η
συνεργασία διαφόρων ειδών καλλιτεχνών.
Από αρχιτέκτονας, εργάτης, γλύπτης, ζω
γράφος, και στο τέλος γιατί όχι και ΠΟΙΗΤΗΣ
για να υμνήσει το καλλιτέχνημα και την ιδέα
προς την Ελευθερία.
Αγ. Γαλήνη 2/ό/93
Φάνης Μαυρογιώργης

Αγ. Γαλήνη 10/0/93
Ίσως τα μεγάλα πνεύματα και οι μεγάλες
ιδ έες κάπου συναντώνται.Αυτό που ο Μύρος μου εξέφ ρασ ε με λό 
για και σκέψεις, δηλ. εκτός από το μνημείο
να διαμορφωθεί και ένα θεατράκι όπου θάναι για πολλές χρήσεις (θέατρο, μουσική,
εκθετήριο έργων ζωγραφικής, μέρ ος για
μητιγκ, όπου θα μπορούν οι ξεναγοί να εξη
γούν την ιστορία της Κρήτης, μέρος όπου
15
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οι καθηγητές θα κάνουν μαθήματα στους
μαθητές για την ιστορία, την τέχνη, τον πο
λιτισμό, το περιβάλλον, μέρος για ένα ανοι
κτό λαϊκό πανεπιστήμιο), το είδα κατά 90%
και σε μια θαυμάσια κυριολεκτικά μακέτα
φιλοτεχνημένο από τον Μελαμπιανό γλύ
πτη Βαγγέλη Ψιλάκη.
Στο πάνω μέρος του θεάτρου, με 10 πί
νακες ζωγραφικής θα μπορούσε να εξιστο
ρηθεί η ιστορία της Κρήτης, δηλ, από τη
γέννησή της, από τον Μίνωα και την Πασι
φάη, από τον Μινώταυρο, από την Αριάδνη
και τον Θησέα, από τον Δαίδαλο τον πατέ
ρα και αρχιτέκτονα και τέλος από τη φυγή
του Ικάρου προς την ελευθερία,
Αυτή είναι μια θαυμάσια ιδέα του ζωγρά
φου Αγγέλου Κυριαζή,
Ελπίζω να στείλει και αυτός μερικές φω
τογραφίες στο περιοδικό, όπως έκανε και ο
άλλος επίσης Αγιογαληνιώτης ζωγράφος
Παπαγιαννάκης στο τεύχος 24.
Έχουμε κι άλλους ζωγράφους χωριανούς
όπως τον Κυριάκο Πετρακάκη και τον "Κρη
τικό ζωγράφο" Γρηγόρη, ίσως κι αυτοί θελήσουν να συνδράμουν με τις ιδέες τους και
τους πίνακές τους.
Σ' αυτήν την μεγάλη προσπάθεια, φίλοι
συγχωριανοί δεν πρέπει να πούμε η ιδέα
μου και η ιδέα σου.
Ό λοι ο καθένας με τον τρόπο του, πρέ
πει να βοηθήσουν,
Όταν κτίστηκε ο Παρθενώνας, δούλεψαν
και γλύπτες και αρχιτέκτονες και ζωγράφοι
και εργάτες και φιλόσοφοι και ποιητές.
Μόνο όταν η προσπάθεια είναι συλλογι
κή και ο εγωισμός πάει στην άκρη μόνο τό
τε θα αποδώσουμε.
Ας θυμόμαστε πάντα τα λόγια του ήρωα
της επανάστασης του 1821.
"Οχι εγώ, αλλά εμείς".
Φάνης Μαυρογιώργης.
Οι γερ ο π λά τα νοι πέφτουν
Το 1993 ήταν χρονιά πολλών απωλειών.
Μετά τον Αρίστο τον Βουλγαράκη, ήρθε
η σειρά του Νίκου Τσουτσουδάκη ηλικίας 98
ετών από τον υπολογισμό που έκαμα, όταν
μου είπε ένα μήνα πριν πεθάνει ότι έχει,
ένα χαρτί προβιβασμού από την Πρώτη στη
Δευτέρα τάξη Δημοτικού του 1903.
Ο Νίκος είχε έρθει από μικρή ηλικία από
16

τα Σαχτούρια στην Αγ. Γαλήνη όπου δού
λευε στο εργοστά
σιο λαδιού και πυ
ρήνας των Μρμαλάκηδων.
Ό ταν είχε έρθει
στην Αγ. Γαλήνη τα
1910 τα σπίτια ήταν
μετρημένα στα δά
κτυλα.
Και όταν τον ρώ
τησα πόσοι κάτοικοι
ήσαν τότε, μου είπε δεν ξέρω, γιατί ήσαν
κάμποσοι άνδρες που δούλευαν εδώ από
τα γύρω χωριά. Μου είπε όμως ότι, "Μια γυ
ναίκα τότε έκανε παιδιά, δεύτερη δεν υ
πήρχε".
Εθαύμασα δ ε την αισιοδοξία του για τη
ζωή και την αγάπη του για τα δέντρα που
είχε φυτέψει και τα πονσύσε σαν τα παιδιά
του.
Λέγοντάς μου "Φάνη είσαι γραμματέας
του Σ/σμου, θέλω να πάρω δάνειο για να
καλλιεργήσω τις ελιές μου, το δικαιούμαι γι
ατί ήμουν από τα πρώτα μέλη του Σ/σμου".
Πέστε μου αλήθεια, τέτοια νοοτροπία,
βρίσκεται εύκολα σ'έναν άνθρωπο που
πλησιάζει τα 100.
Ας το έχουν υπόψιν τους αυτό μερικοί
συνταξιούχοι της Αθήνας, που βγαίνοντας
στην σύνταξη νοιώθουν στο περιθώριο.
Η ζωή είναι συνυφασμένη με στόχους και
οράματα, αν αυτά λείψουν ο άνθρωπος ο 
δεύει ταχύτατα στο βάραθρο.
Λίγες μέρες μετά το θάνατο του Τσουτσούδη, ίσως και από κάποια συγκίνηση, έ 
φυγε, μέσα από την αγκαλιά της γυναίκας
του Πελαγίας, ένας άλλος καλωσυνάτος
άνθρωπος, όχι και μεγάλης ηλικίας 74 ο Ηλίας ο Δουκάκης, από καρδιά.
Ο ξαφνικός χαμός
του μας πίκρανε ό 
λους και μας γέμισε
θλίψη.
Ο χρόνος ας ε 
πουλώσει τις πληγές
των οικιών του.
Γεννημένος
το
1919, τον βρήκε ο
πόλεμος
20χρονο
παιδί όπως λέει και
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το τραγούδι1στην Αμφιλοχία, και στο Αλβα
νικό μέτωπο πολεμώντας τον κατακτητή, και
δεν έπαψε να αντιστέκεται καθ' όλη τη δι
άρκεια της κατοχής, με κορυφαίο γεγονός
τη συμμετοχή του στην περίφημη μάχη των
Ποταμών, Σαπουνοποιός στην Αγ. Γαλήνη
μέχρι το ‘62 ; και Θερμαστής στον Πειραιά
στο εργοστάσιο ΖΑΕ που έβγαζε μάγιές
από το ‘62 ως τσ :'84 μόλις πήρε τή ΟϋΥταξή
του ήρθε στην αγαπημένη του Αγ, Γαλήνη.
Έχοντας γνωρίσει τη δυστυχία ήξερε με
τον τρόπο του να βοηθά εκεί που υπήρχε
ανάγκη, "χωρίς να γνωρίζει η αριστερά τι
ποιεί η δεξιά",
,... Και ο χ ο ρ ό ς καλά κρατεί
Και ποιος δ εν ξέρει, τον γέρο Τσαχόκωστα.
Κι αν δ εν τον ξέρει, ας ψάξει σ’ όποιο ση
μείο του κόσμου και νάναι, κάπου θα βρει
κάποια φωτογραφία του.
Τα καρτ ποστάλ με τον τελευταίο βρακο
φόρο τον μπάρμπα
Κώστα βρίσκονται σ
όλα τα κράτη.
Οι τουρίστες τον
φωτογράφιζαν σ υνε
χώς, γιατί ίσως είχε τη
γνήσια κρητική στόφα.
Ο μπάρμπα Κώστας
λοιπόν, αφού πάτησε
γερά τα 100 και τα ξεπέρασε ήσυχα, σαν ||
το ώριμο σύκο, μας ά- ^
φησε γειά. Μάης ‘93,
Αιώνια σου η μνήμη Μπάρμπα Κώστα.

παιδιών του.
Αυτό που μπορώ
να πω: "ας μας αξι
ώσει και μας ο θεός
νάχουμε το τέλος
του μπάρμπα Κοσμά,
με τα παιδιά στο
προσκεφάλι μας που
με το βρεμένο βαμ
βάκι- νά κάνουν Γίιο α 
νώδυνο
το
χαροπάλαιμα".
Ας είναι ελαφρύ το Αγ. Γαληνιώτικο χώμα
μπάρμπα Κοσμά.
,
,.

Στις 6/6/93 έγιναν τα εγκαίνια ενό ς νέου
τουριστικού σκάφους, το όνομα του οποίου
είναι "ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ".
Ιδιοκτήτες του είναι οι Βασίλης και Νίκος
Παπαμιχελάκης καταγομένοι από τα Σακτούρια αλλά είναι κάτοικοι Αγ, Γαλήνης.
Είναι το δ εύτερ ο σκάφος του Βασίλη, μ ε
τά το "ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ". Στην φωτογραφία από
τα εγκαίνια ενώ τον ρίχνουν με τα ρούχα
στη θάλασσα,
Του ευχόμαστε καλοτάξιδο και καλές
δουλειές.
\ Φ.Μ.
Το λιμάνι
Τελείωσε τον Ιούνιο του 93 η προέκταση
του λιμανιού.
Έχει γίνει καλή δουλειά, τέλειο κτίσιμο
των βράχων στην άκρη.
Στην παραλία έχει βγάλει πολύ άμμο.
Ο χρόνος θα μας δείξει εά ν ανακυκλώ
νονται τα νερά.
Καλό όμως είναι να γίνει προσπάθεια να
λειτουργεί ο βιολογικός σωστά αφού υπάρ
χει.
Η Αγ. Γαλήνη κάθε μέρα παίρνει και νέα
όψη.
Με την επίβλεψη του προέδρου του λι-

...και ενώ η κόλλα ήταν ακόμα, στη γρα
φομηχανή ένας άλλος γεροπρίνος, αφού
πάτησε κι αυτός τα 100 πάλεψε 2 μέρες
στα μαρμαρένια αλώνια με το χάροντα και
δυστυχώς νικήθηκε, ο άγραφτος και σ ταθε
ρός νόμος της ζωής βλέπετε.
Ο Κοσμάς Λινοξυλάκης ο γεροντότερος
ίσως Αγιογαλη- νιώτης, που δ εν ήταν γ έν 
νημα Αγ. Γαλήνης αλλά από το Ανω Μέρος
Αμαρίου και είχε έρθει κι αυτός μικρός εδώ
και μαζί με τους άλλους της γενιάς του ί
δρυσαν και ανάπτυξαν την ΝΕΑ Αγ. Γαλήνη.
Ευτύχησε να αποχαιρετήσει τον πάνω κό
σμο, μέσα στη φροντίδα και τη στοργή των
17
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μενικού Ταμείου, έγιναν ν έες τουαλέτες και
τϋϋρα φτιάχνονται παρτέρια πράσινου,
μπροστά από τα μαγαζιά της πλατείας, δί
πλα στο συντριβάνι.
Η μέχρι τώρα προσπάθεια του προέδρου
του λιμενικού Κ. Φουντιδάκη πρέπει να επαι
νεθεί, φροντίζει για την καθαριότητα, έκαμε
ένα κομμάτι με άσφαλτο και τώρα τα παρ
τέρια με το πράσινο κ.α,
Του ευχόμαστε ακούραστος να συνεχί
ζει.
Το κ α φ εν είο του Ιακώβου Χριστοφάκη
Ένα θαυμάσιο στέκι για μικρούς και μεγά
λους, έγινε στο κέντρο της αγοράς. ‘Ανοιξε
ένα παραδοσιακό καφενείο με καλούς μ ε
ζέδες και ρακί μικρό στο μέγεθος μα φτιαγ
μένο με γούστο και μεράκι, και ο καφετζής
μικρός και πρόσχαρος με το χαμόγελο στα
χείλη έτοιμος για την κάθε παραγγελία.
Στο κέντρο της αγοράς, μια ελληνική ό 
αση. Επισκεφθείτε τον και του ευχόμαστε
καλές δουλειές.

στον ΟΤΕ, του Διονύση και της Κωστούλας
(το γένος Τρουλινούλ
Ήταν εντελώ ς απαραίτητος, μετά το
κλείσιμο του Παπαδογιάννη. Ελπίζουμε ο Διονύσης εκτός από καλός αγρότης να είναι και καλός φούρναρης. Και το ψωμί του ζε
στό και φρέσκο, θάναι σαν την ανοιχτή κα
λοσυνάτη ζεστή καρδιά του. Απ' τα βάθη
της ψυχής μας καλές δουλειές.
Ν έ ο Κομμωτήριο.
Στη στροφή του Β. Παπαμιχελάκη άνοιξε
ένα νέο κομμωτήριο.
Τα παιδιά που το έχουν Μιχάλης και Γιώρ
γος Μαραγκάκης είναι από τον Πλάτανο και
το όνομα αυτού είναι La COUPE. Τους καλοσωρίζουμε στην Αγιογαληνιώτικη οικογέ
νεια και τους ευχόμαστε καλές δουλειές.
Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
Ο Χρήστος και η Μερόπη Παπαδοπούλου, δραστήριοι και ανοικτόκαρδοι επιχει
ρηματίες από τη Θεσ/νίκη άνοιξαν από το
'92 στα σκαλάκια της αγοράς εργασ. ζαχα
ροπλαστικής "PATISSERIE" Θεσ/νίκη.
Καλές δουλειές,

Ν έο ς φ ούρνα ρης - ο Διονύσης Καργάκης
Εγκαινιάσθηκε, τέλος Μαΐου 93, ο νέος
φούρνος, στην μέση του χωριού κοντά

Ο Μ ΙΛ ΙΑ Μ Α Ν Ο Υ Σ Ο Υ Π ΑΠ ΑΔΑΚΗ
ΣΤΟ ΚΟ Ψ ΙΜ Ο ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ 1993
Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι,
Ζητώ την άδεια από τον αγαπητό πρόεδρο του Συλλόγου από τον Πρωτοπρεσβύτερο παπά Νικόλαο Κουτσαυτάκη και
από τους αγαπητούς συμβούλους να πω δύο λόγια για τις Ά γιες ημέρες που προσφάτως επέρασαν. Πέρυσι, όσοι παρευρέθησαν εις την ίδιαν εκδήλωσιν, θα θυμούνται ότι κατέβαλα προσπάθεια να σας μεταφέρω νοερά στο χωριό μας, να φέ
ρω στην μνήμη σας πώς περνάγαμε εκεί τις γιορτές.
Δεν θα επαναλάβω τα ίδια, γιατί όπως ξέρετε ο ίδιος χορός συνεχώς, νυστάζει τους χορευτές,
θα αναφερθώ όμως σε λαογραφικά που αφ' ενός να είναι καταληπτά σε όλους και αφ' ετέρου να είναι ευχάριστα:
Υπάρχει από παλιά η δοξασία των καλλικάντζαρων που βγαίνουν (όπως λέει η παράδοση), την παραμονή των Χριστου
γέννων και εξαφανίζονται την επομένη του Αγιασμού. 0 κόσμος τα φαντάζεται ως κακομούντρουλα, κουτσά ασχημότατα
δαιμόνια, που πειράζουν τους ανθρώπους. Φοβούνται όμως το Αγιασμα, και γι' αυτό με τη βάφτιση των νερών και την δι
ανομή του Αγιασμένου νερού, εξαφανίζονται και προς τούτο επιβάλλεται όλοι οι χριστιανοί να πέρνουν και να τον διατη
ρούν στα σπίτια τους. Επίσης οι καλλικάντζαροι φοβούνται τον άθω και γι' αυτό από τις παραθιές, δεν βγάζουν τον άθω
όλο το 12ήμερον. Παρομοίως φοβούνται τα αχινοπόδια και τάχουν οι βοσκοί γύρω γύρω στη μάντρα των προβάτων, για να
μην μπορούν οι καλλικάντζαροι να μπουν και να γρουσουζέψουν τα ωζά τους. Επίσης φοβούνται και το Σταυρό που κά
νουμε στα ανώφλια από το κερί της Αναστάσεως. Λένε βέβαια ότι οι καλλικάντζαροι, προέρχονται από καταχανάδες που
γίνονται από ανθρώπους που πέθαναν αμαρτωλοί, χωρίς να εξομολογηθούν και που είναι:
1) Αν σε δρασκελίσει γάτος 2) Αν έχεις Δεσποτικό αφορισμό 3) Αν έχεις παπαδική κατάρα 4) Αν αλλαξοπιστήσεις συνει
δητά και πολλά άλλα για να μη σας κουράσω ή να βαρεθείτε να ακούτε πράγματα που δεν συμβαίνουν.
1) Αν σε δρασκελίσει γάτος 2) Αν έχεις Δεσποτικό αφορισμό 3) Αν έχεις παπαδική κατάρα 4) Αν αλλαξοπιστήσεις συνει
δητά και πολλά άλλα για να μη σας κουράσω ή να βαρεθείτε να ακούτε πράγματα που δεν συμβαίνουν.
Σας ανέφερα μόνο για να πάρετε μια ιδέα τ ι επίστευαν οι προγονοί μας που διεκρίνοντο δια την ευπιστίαν και αγαθωσύνη τους. Σήμερο βέβαια στον τόπο μας και νομίζω και σ' όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι, επιστήμονες, μελετητές και ερευ-
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νητές δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν αυτά τα αντιθρη-

αρχή του καινούργιου χρόνου που τηνε λέμε αρχιχρονιά. Η

σκευτικά και αντικοινωνικά παραμύθια. Κατά πολύ δε συνέ-

λαογραφία λέει πολλά για την Αρχιχρονιά, θα πω τα πλέον

βαλον για την αποτίναξη των προλήψεων και δοξασιών

ενδιαφέροντα και εν περιλήψει.

αυτών τα μέσα συγκοινωνίας, όπως αεροπλάνα, αυτοκίνητα,

Στην Ελλάδα γενικώς η πρωτοχρονιά, εκδηλώνεται με α

θαλάσσιες συγκοινωνίες αλλά και τα μέσα επικοινωνίας -

νταλλαγή δώρων, δηλαδή μπουναμάδες ή όπως λέμε στην

τηλέφωνα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κ.λ.π. Παρέλειψα ν' α

Κρήτη "Καλή χέρα". Τα δώρα αυτά, συνίστανται κυρίως σε

ναφέρω ότι όλα αυτά περί καταχανάδων, με την μεσολάβη

σπιτικά γλυκά και δίδονται στα παιδιά που λένε τα Κάλαντα,

ση των θρησκευτικών λειτουργών, ευχές, δεήσεις κ,λπ.,

το βράδυ της παραμονής της Αρχιχρονιάς. Δώρα χρήσιμα

εξηφανίζοντο, Αρκετά όμως σας κούρασα με αυτά και έρχο

και αξίας, αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως, δίνονται

μαι εις την Πρωτοχρονιά.

ή και ανταλλάσονται μεταξύ συγγενών.

Για το θρησκευτικό κόψιμο της πίττας που ο Μέγας Βα

Πολλές είναι οι προλήψεις και είναι πολύ δύσκολο να α-

σίλειος δια του τρόπου αυτού, επέστρεψεν εις τους κατοί

παλειφθούν: π.χ. όπως είναι το κρέμασμα στην πόρτα ασκε-

κους της Καισαρείας τα τιμαλφή (χρυσαφικά), που είχαν

λετούρας που συμβολίζει μακροζωία, όπως στη γωνιά μέσα

συσσωρεύσει από έρανο δια την εξαγορά ενός αγριωτάτου

απ' το κατώφλι μια πέτρα που συμβολίζει οικονομική ευρω-

κατακτητού. Συγκινημένος όμως ο καταχτητής από την ε 

στία. Επίσης το ποδαρικό, ή μή μαλώσεις με κανένα, για θα

νέργεια του μεγάλου και θεοσεβάστου Βασιλείου διέταξε τα

μαλώνεις όλο το χρόνο, η μη σπάσεις πράμα γιαλικό για θα

στρατεύματα να εξέλθουν της πόλεως χωρίς να πειράξουν

σπας όλο το χρόνο. Και για να μην απαριθμήσω τόσα άλλα,

ούτε κουνούπι. Έ κτοτε διετηρήθη το έθιμο αυτό κ α ιτο ο

που πιστεύουν ενσυνειδήτως οι λαοί, σας λέω, εν ολίγοις

ποίο οι χριστιανοί το τηρούν γιατί μεταβιβάζεται από γενιά

ότι φροντίζουν κάθε πράξη ή λέξη, να είναι ευοίωνος, για να

σε γενιά.

πάνε όλα καλά.

Δεν ξέρω αν κανείς από σας, έχει ακούσει ή ξέρει τα

Κάθε πρωτοχρονιά όλοι διερωτώμεθα που να πάμε να πε

πραγματικά Κάλαντα που ψάλλανε οι παπούδες μας. 0 α σας

ράσουμε την Αρχιχρονιά, όσο μπορούμε καλλίτερα που του

πω αποσπάσματα μόνο και ολόκληρα θα τα διαβάσετε στο

λάχιστον να πλησιάζει και λίγο-λίγο ετσά που περνούσαμε

περιοδικό μας.

μια φορά και ένα καιρό στο χωριό μας. Σήμερο δυστυχώς οι

Ταχιά ταχιά κι αρχιμηνιά ταχιάνε αρχή του χρόνου, πρώ

άνθρωποι είτε μονομερώς είτε οικογενειακώς, αντιμετωπί

τα που βγήκενε ο Χριστός στη γή και επερπάθιε και βγήκε κι

ζουν πολλά προβλήματα, που η ζωή μας καταντά τόσο μονό

εδιαλάλησε σούλους τσι ζευγολάτες. Κι ο πρώτος που απά-

τονη, που δε μπορούμε να βρούμε διαφορά της μιάς μέρας

ντηξε ήτανε ο Αϊ Βασίλης. Αγιε Βασίλη Δέσποτα καλόν ζευ

από την άλλη, θυμούμαι κάποτε και θα μου μείνει όταν ο φί

γάρι ν' έχεις. Καλό το λέω αφέντη μου, καλό και βλογημένο

λος μου Μιχάλης Βελουδάκης του Θεμιστοκλή βγήκε στη

κ.λπ.

σύνταξη, τονέ συντάντησα στο δρόμο και τον ερώτησα: Πώς

Παινέματα και ευχές για τους νοικοκυρέους: Οσάστρα

σου φαίνεται δα Μιχάλη που βγήκες στη σύνταξη και μου

νε στον ουρανό και φύλλα εις τα δέντρα, τόσα καλά ποκάμι-

λέει: Τάξε Μανούσο πως είναι κάθε μέρα Κυριακή". Ο Μιχά

σα να καταλύσεις αφέντη, θωρείς εκείνη την κορφή, την άλ

λης δε μου τόπε με ευχαρίστηση, αλλά εννοούσε την αργο-

λη την παρέκει, εκειά κοιμάται αφέντης μαζί με τη κυρά

σχολία και ανία που θα τραβούσε μέχρι να ζεί. Νομίζω, αυτή

του.

είναι η πραγματικότης, δε μπορείς να ξεχωρίσεις τις κοινές

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ

σκόλες και αργίες από τις μεγάλες γιορτές, που λίγο πολύ

Τάπαμε δα τ' αφέντη μας κι ας πούμε τσι κυράς μας, Κε

είναι σταθμοί στη ζωή μας. Όσοι όμως έχομε την εύνοια της

ρά μαρμαροτράχηλη και φεγγαρομαγούλα και κρουσταλλέ

τύχης και μπορούμε να πάμε στη γενέτειρά μας, να σμίξου

νια του Μαγιού και πάχνη απού τα χιόνια. "Επαίνους για

με με το σόι που μένει εκεί, με συμπεθεροσυντέκνους, με

παιδιά κ.λπ. και τέλος λένε για την Βάγια: Είπαμε δα και τσι

φίλους και παλιούς γνωστούς, θα κάνουμε το παρεάκι μας.

κεράς, να πούμε και τσι βάγιας για δε και για συντήρηξε ή-

θα πάμενε από σπίτι σε σπίτι, θα πίνουμε το ρακάκι μας με

ντα θα μας δώσεις, απάκια γι λουκάνικα γι από μερό κομμά

στραγάλια και μετά το κρασάκι με τα καλά γιορτινά μεζεδά

τι, κι από την μαύρη ν' όρνιθα, κιανένα αυγουλάκι κι ας είναι

κια, λίγη τσιλαδιά, κιανένα απάκι, κανά δυό λουκάνικα, κανά

κι από γαλανή κιανένα ζευγαράκι, κι απού το κασελάκι σου

σίγλινο, κανά σκωτάκι και που και που λίγο τηγανιστό ριφά-

κιανένα συκινάκι, κι απού το λαδοπίθαρο κιανένα μιστακάκι,

κι. Τρώμε με κέφι και όρεξη, ίσαμε να μας σε φέρνουνε. Ό -

κι απού το κρασοπίθαρο κιανένα αραγάκι, μ' ακόμη δε το εύ

σπου να γυρίσουμε ούλα τα σπίθια, έμου κεφάτοι είμαστε,

ρηκες το μάνταλο ν' ανοίξεις να πάρουμε ότι είπαμε κι α-

έμου βοσκησμένοι και μας σε χρειάζει και χορός. Στελιώνε-

πόϊς να σφαλίξεις, τέσσερα πέντε γράμματα που τάχει η

ται κι αυτός με λυρομπάντουρα, χωρίς μεγάφωνα αλλά κα

αλφαβήτα, όσοι θα μείνετε παδά νάχετε καληνύχτα.

θάρια. Πάντως για τσι παραπάνω μεζέδες, μη γλύφεστε,
γιατί έμου δεν υπάρχουν έμου δε κατέχουμε να τσι σάξωμε.

Η πρώτη μέρα κάθε χρόνου είναι η πρώτη του Γενάρη ως
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Επί τη ευκαιρία θα πω ένα κρητικό κουβεντολόι που είναι

θα τα καπνίσεις τρεις τέσσερις μέρες, μα θάχεις τα μέντε

σχετικό με τους παραπάνω μεζέδες που ανέφερα, αλλά στη

σου να μή λαυρουντακίσει η φωθιά, γιατί θα σου καουδιάσει

κρητική διάλεκτο και δέχομαι να μου κάνετε διακοπές για

το κρέας και θα γενεί πρικιό. Έτσαλοής κοπέλι μου κάνουνε

τις λέξεις που δε τις ξέρετε ή δε τις θυμάστε να σας εξηγώ,

τ' απάκια, κιαντά πετύχεις, θάναι μια νοστιμιά, θαρρώ όμως

"Καλησπέρα μπρέ μπάρμπα, ο Ατζέμπης (ο κύρης) θέλει

πως είναι πάρορα, μόνο μια άλλη φορά, θα σου κάμω λακιρ-

να μασε κουνακλάρη (να μας δεχτεί) μαθώς γη μη μπανάχης

ντί για τα ποδέλοιπα.

αμπασάδες. Εροζόναρέ μου μπρε Μπάρμπα να καταστέσωμε

Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι και γενικώς οι παρευρισκό-

το μουνούχο που καταλύσαμε (που σφάξαμε), σωϊκά και

μενοι ή όπου κι αν βρίσκεστε Αγιογαληνιώτες, σήμερο μου

ντρέτα. Τοσονά πληθερά μου ροζόναρε, που μα τη φέδε μου

υπογράψετε μια συναλλαγματική και τη ν κάνω τραβηχτική

εστούπηρα (εθαύμασα) τη θειά μου, για τα τόσα νοικοκυράτα

ως προκαταβολή από την ζωήν σας για 365 μέρες υγείας,

που κατέχει. Κίντα σόι νοικοκυράτα μαθώς σου ροζόναρε η

χαράς, ευτυχίας, αγάπης, ομόνοιας, ειρήνης και ποτέ να μη

θειά σου και δε ντα βοΰδοξίγκασες ανίψο. Για τα ντέθια

κάμετε κείνο που δε θέτε να σας κάνουν. Καλή χρονιά και

μπρέ μπάρμπα τω σκολάδω. Για λιανολόησέ μου τα ανήψο

μη ξεχάσετε του χρόνου πάλι νάμαστε εδώ να τα ξαναπού-

και σάϊκα θα κατέχει κι απατός μου να σου κάμει λακριντί.

με. Και τώρα που τελείωσα το διάβασμα και ελευθέρωσα τα

Να μπρε μπάρμπα, για το μουνούχο που καταλύσαμε, μασε

μάθια μου και με κοιτάζετε και σας κοιτάζω, τ ι νομίζετε ότι

ροζόναρε, ίντα κι ίντα μεζεκλίκια μπορεί κιανείς να σάξει.

βλέπω; αν θέλετε να μου λέτε αλλοιώς θα σας πω εγώ.

Μου ροζόναρε γι' άπάκια για οματές, για τσιλαδιά, για γλίνα,

Βλέπω την Αγ. Γαλήνη μια θάλασσα στα ωραία σας μάθια,

για τσιγαρίδες, για σίγλινα και ένα σωρό άλλα πράματα που

που μέσα τους κολυμπάνε παλιοί βιομήχανοι, μεγαλέμποροι

μα το θιό μπαρμπαδάκι δε μπατσάρομαι (δεν τα καταφέρνω)

.και πάσης φύσεως επαγγελματίες.

όϊ, να τα σάξω, μα μου δε να τα πω. Όποιος κειά θέλει μωρέ

Επίσης κολυμπάνε με περισσή ευχαρίστηση, καθηγητές

κοπέλι μου, μπορεί να τα κάνει ούλα τουτανά. Και μεις δεν

πανεπιστημίων, διακεκριμένοι γιατροί, πάσης ειδικότητος,

τα μάθαμε στο σκολειό μα απού τσι γονιούς μας, θεός σχω-

καθηγητές, δάσκαλοι, κρατικοί υπάλληλοι, αξ/κοί ανωτάτης

ρέστονε. Απίς κοπέλι μου σουρομαδιάσετε (μαδίσετε) το

βαθμίδος και σύγχρονα ξενοδοχεία, για να στεγάσουν τον

χοίρο, θα τόνε κρεμάσετε στο δροσερό αέρα, ένα-δύο μέ

υπέρ πληθωρισμό των τουριστών. Τα μάθια μας είναι πολύ

ρες. Και απόϊς γιατί πουλές μένα κοβγιερό μπασαλί (είδος

βαριά με τον πληθωρισμό που ανέφερα, αλλά όλα αυτά απο

μαχαιριού) θα χαράξεις λουρίδες ούλο το χοίρο. Κι απόϊς θα

τελούν τη ν Αγ. Γαλήνη και γι' αυτό επιβάλλεται να τη ν αγα

βγάνεις μια μιά τσι λουρίδες φτενές φτενές, σάμε να ποκά-

πάμε, να την τιμούμε δια της συχνής επαφής και επισκέ-

μουνε. Ντάκαρε (άρχισε), μετά να βγάνεις απού τσί λουρίδες

ψεώς μας, χωρίς ποτέ να παραλείψουμε να κάνουμε και την

το ψαχνό ψαχνό και να το βάνεις σε μια μεγαλούτσικη χρι-

απαραίτητη διαφήμηση, ο καθένας στο κύκλο του. Για,τις Α-

γιά γη σε κανένα βρασκί. "Μπρεσί γυναίκα, πιάσε μπρέ μα το

γιογαληνιώτισες νοικοκυρές τ ι να πω, όπου τη μια μας σκλα

σταυρό σου και να χαρείς το στεφάνι σου, κιανά καυκί ρακί

βώνουν με την ομορφιά της ψυχής τους και από τη ν άλλη

από τη κουρούπα, για τί ετσαρούχιασε η μπούκα μου να ρο-

με τ η συμπεριφορά των καταξιωμένων συζύγων των.,

ζονάρω (να μιλώ). Βάστα όμως και κιαμιά τρουσουλίδικη α

Δεν θέλω ν' αφήσω παραπονεμένες ή παραπονούμε-

γκινάρα, γη ανέχεις και πράμα άλλο κολολόίδι, να σβύνομε

νους, γυφάδες και γαμπρούς γιατί για να τους κάνουμε Αγι-

τη ρακή απού το τζαρουκά μας". Απίς ποκαθαρίσεις τσι λου

ογαληνιώτες πάει να πει ότι ήσαν καλλίτερες και καλλίτεροι

ρίδες, θα κόψεις το ψαχνό στενόμακρο και από πλιά μπρος,

από τους βέρους Αγιογαληνιώτες και Αγιογαληνιώτισες. Α

θάχεις κοπανισμένα στο χαβάνι μυρωδικά, θα τα βάλεις στο

γαπήσανε την Αγ. Γαλήνη και τους Αγιογαληνιώτες αλλά το

κρέας και θα ταναγείρεις καλά καλά, "Μα ήντανε δα μπάρ

αξίζουμε. Ευχαριστώ.

. .

....

.

μπα τα μυρωδικά, γιατί εγώ δε ντα κατέω". Εμά μπρέ ανήψο,

Από την ομιλία May. Παπαδάκη

πράμα δε σκαμπάζεις (δεν καταλαβαίνεις), κανέλα, πιπέρι,

οτο Σύλλογο για την Πρωτοχρονιά.

κίμινο, γαρέφαλα. 0α βάλεις πληθερά μπαγιανί (όσο παίρ

Γενάρης 1993.

νει), για νάναι μιά ουλιά καυτερά, για το κρασί, κατάστεσε τα
λουριδάκια το ,κρέας σε μπρουλιασταρές και φούρκίσέτα
στον ανηφορά τσί παραθιάς, Κι απώς μπρε κοπέλι μου από
πλιά μπρος, θάχεις ρεμέδιο για μυρωδάτα ξύλα.
.

- Ντα ίντα ξύλα νε δα μπάρμπα, κειανά τα μυρωδάτα;
- Είπα σου κιοποταχιάς πως δε σκαμπάζεις κιαουλιάς, μα

δε γροικάς κιαμιά φορά μυρωδιές; Σφακομηλιές, θρίμπη, θύ
μους, κυπαρισσόκλαδα, που έμου μυρίζουνε, έμου βγάνουνε
πολύ καπνό και τη παίρνουνε οι μπρουλιαστερές το κρέας.

Η . φωτογραφία του ΔΑΙΔΑΛΟΥ και ΙΚΑΡΟΥ
στα εξώφυλλο είναι έργο του χωριανού μας
καλλιτέχνη Ζωγράφου
ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
Σωσιγένους 13 Άγιος Αρτέμιος
Αθήνα Τ.Κ. 11632 τηλ. 7661489.
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Ο ΑΛΜΠΑΤΟΜΑΝΩΛΗΣ
Γράψει ο Μανούοος Παπαδάκης
Οπρώϊμας η γυναίκα μου επ έρνανε απ'
όξω από του Τσαχομύρου το ντουκιάνι και
καθούντονε ο Μανώλης εκειά με ανακουμπομένες τσι μάνικες του ποκαμίσου ντου
και ξεκουμπομένο το γελέκο, για να δροσερέψει μιά ουλιά από την Αυγουστιάτικη κά
ψα. Σα ξαδέρφια με τη γυναίκα μου, τόνε
χαιρετίζανε και ρω τούσε ο γι ένας τον άλ
λο για τη φαμέλιά ντου, πώς είναι στην υγειά τους. Από λόγο σ ε λόγο, ερώ τηξένε η
γυναίκα μου το Μανώλη, ήντα κάνει μπρέ η
Χρυσή,. έχω χρ ό νο υς να τη δώ, βαστιέται
μαθώς ακόμη γι επ ήραντηνε κι αυτή τη κακομάζαλη σα και μένα τα χρόνια;
- Εσύ Νίτσα απ' ότι θωρώ πάς, καλά, μα
δ ε γατώ γι ο Μ ανούοος σε καλοσάζει;
- Μπεσμπελί [ίσως), όμως,;πρέπως ετουλόγουσου, δέν έχεις κιαουλιάς συκιλμάκι
(στενοχώρια), γι η σεκλετάδ'α σου (οικογέ
νεια), είναι καλόσειρη^ που όσο μεγαλώ νε
τε, γίνεστε πλιά φανίσημοι,
- Σα μαναρώτάς όμως σου λέω, πώς ε ί
ναι καλά, μόνο«έχει μπεζάρει (αποκάμει-κουραστ-εί), μπλιό ι και >μάτσαείς, πολλές
βολές, πάω να μου . κακοφανεί, γιατί ούλη
ντην ώρα· μου κάνει μάτσουρές (παρατη
ρήσεις με ορμήνια), σα νάμαι μικιό κοπέλι.
Δε γκουχιστίζω (δ ε θυμώνω), όμως, γιατί
μάτοθώ>(μα το θεό), έχει πότε λίγο τα δίκια
τζη. Μπορεί να μου μουρμουρίζει μότσα—
μάτσα (μόνο μόνο, λίγο-λίγο) και ν τά ϊ-ν τά ϊ
(τακτικά-τακτίκά) μα μάστονται δά και τό
σους χρόνους βλοημένοι και το θωρώ ατζέτι μου (υποχρέωσή μου), να καμπουλαντίζω (να παραδέχομαι), μιάουλιά.
- Ετσά που μου ταναλιγαδιάζεις μπρε
Μανώλη, θαρρώ πως. η Χρυσή δ εν κάνει αν α λ α θ ιές. (ασκημόλογα-^πουνταλές), μόνο
για γε δικό, σου καλιμέντο ξανοίγει, και μα
το ν ές καλιά να τσι γροικάς, μπάρε μου πό
τε λίγο, .γιατί, εγώ γροιιΐώ σ τα μ ένο υ ς νοικοκυραίους να λ ένε, πως και σ ε ίς 1 και, τα
κοπέλια. σας, έχ ε τε την εχτομπάρι σας (την
υπόληψη) απ ούλο τον κόσμο, iV r-v
- Μα δ ε σούπα μπρέ Νίτσα εγώ κακό για
τη Χρυσή, μονο να,· σά να που θα πεις, οι
ματσουρες (παρατηρήσεις) που μου κάνει,
είναι μόνο, γ ια τ-έχ ει τ α μ έ ν τε μου (την έ-

νοια μου). Γροίκα δα Νίτσα να σου αναλιγαδιάσω, δυό τρία και μα το ιντριάδι μου (μα
την Αγ. Τριάδα), ά σαλλάξω δροσά (τίποτα),
γιατί έμου αγαναρισμένος (συνδεδεμένος),
είμα ι1με τονομά τζι (μαζί της), έμου ετσά
που σου ροζόναρα (σου είπα), οποταχιάς,
είναι ατζέτι (υποχρέωση) μου, να καμπουλαντίζω (να παραδέχομαι), πως τα λ έει κα
λά, Τ ριμιστερέυγετε (προσπαθεί μα ανησυ
χία) η καυμέχαρη και μά το νούρι μου (το
φώς μου), κάθομαι και τα ντουχιουντίζω (τα
υπομένω), ούλα που θα σου πώ, πώς καλά
μπρέ τά λ έει κείνε και μιάουλιά πληθερά τα
χρόνια μου, που πρέπος; έχουνε δίκιο, κεινηνά που λ έν ε πώς όσο γερά ο άνθρωπος,
φυρά κι ο νούς του.
; Ας είνα δα, "Πάσα ταχυνή που θα σηκω
θώ απού το κρεβάτι, μου κάνει: σιγά σιγά μη
πολυταράξεις, γιατί παλιώσανε τα στρίπο
δά και θα πάνε κάτω. Α σηκωθώ ατζόύμπαλά (βιαστικά), μου κάνει, ιντάπαθες μπρέ και
σηκώθηκες αντζουμπαλίστικα, πρέπως κοπελίζεις ακόμα. Α σαλεύγω στη στράτα σιγά-σιγά, μου κάνει: σα ντο καβρό σαλεύ^·
γεις, μα δ ε γατώ γι πράμα χεις και μου το
χώνεις. Α σαλεύγω γερά-γερά, μου κάνει:
Δε σούχω πει μπρέ Μανώλη να μή σαλεύγεις γερά-γερά, μη σκοντάψεις και πέσεις
και καλά το κατέχεις πως οι γερ ο ντίδ ες δ ε
πρέπει να πέφτουν, γιατί κι από χάμε ώς χάμε να μπρουμουντίσουνε, δ εν είναι για κα
λό ντος, Καθίζομε για να χαφτούμε το
βρισκούμενο α’ φάω πολύ, γκούζεται πως οι
γερόντοι, πρέπει να τρώ νε λίγο. Α φάω, λί
γο, μου κάνει: γιάντα μπρέ δ ε τρώς, θαρώπως έχεις πράμα και δ ε το καντίζεις (δ ε το
μολογάς). Α νυστάζω μιά ουλιά, απόνωρα
(μπιρντένι) αμέσως μου κάνει: Με τσόρθες
μπρε θα πά να θέσεις, δ ε ντο κατές τάξε
πως οι γερόντοι δ ε κάνει να κοιμούνται πο
λύ. Α δεν έχω ύπνο μου κάνει: πράμα ντουσούντισμα έχεις και δ ε σου κολλά ύπνος. Α
κάνω πως κλιώ τα μάθια μου, εκειά που κα
θόμαστε, με ξανοίγει καλά-καλά,/μάγγίζει
στο κούτελο και μου λέει: Δεν είναι για κα
λό σου η νάρκωση πούχεις. Ταχυνη-ταχυνη
να πάμε στού γιατρού. Αν είναι χειμώνας
και τσι πώ να πορίσω, μου λέει, που θα πάς
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μπρε μετσά κατακαίρι δεν κάθεσαι στο πυρόμαχο. Α δ έ πορίσω, πάλι κισσένε θα πει:
ξεκουνήσου μπρε μιά ουλιά, να πεταχτείς
σάμε το ντουκιάνι, να σου χτυπήσει μιάουλιά καθαρός αέρας, μονό κάθεσαι και
ξανοίγουμε ο γίς τον άλλο και θωρώ τη
μούρη σου κείναι κατακόκκινη. Τα ίδια και με
τσί κάψες. Α δ ε πορίσω: ξεκουνίσου μπρε,
μόνο-μόνο, να πάς σαμέ τη θάλασσα, να
σου χτυπήσει μιά ουλιά δρόσε- ρός αέρας,
Α κάμω πώς θα πορίσω: που θα πάς μπρέ
μέτσα κάψα και δ ε καθίζεις επαέ, μα σε μιάουλιά θα δροσερέψει. Α μπιώ κιαμιά κού
πα κρασί, μή πίνεις, γιατί δ ε κάνει καλλιμέντο στσί γερόντους. Α δ ε γυρέψω πιοτό
μου λέει: ήντα χεις μπρέ και δ ε γυρεύγεις
πιοτό, να πάω θέλει να βρώ το Νικολή νάρθει να σε πάει στο γιατρό. Α βάψω τα στι
βάνια, ήντα τα μπογιαντίζεις μπρέ, που ότι
ώρα πορίσεις, θα γενούνε πάλι τα ίδια. Α
δ ε ντα μπογιαντίσω μου λέει, Βάλε μπρέ
ένα κλαδί μπογιά στα στιβάνια σου. Δε θωρείς μαθώς τα χάλια ντωνε. Θ αρείς πως εί
ναι εκατό χρονώ. Α ν' αρμέξω την αίγα και
βγάλει λίγο γάλα, δ ε ντη καλοταΐζεις. Α
βγάλει πολύ, μή τσι δίδεις πολύ φαΐ, γιατί εγεμισένε η ταύλα κατσοχίργια και δ ε ν' εχω
τόπο να τα στεγνώσω, Α γελάσω με πράμα
αστείο, γιαμνιά ροζονάρει: μη γελάς δυνα
τά, για θα θαρέψουνε οι γειτόνοι μας, πως
σε γαργαλίζω. Α δ ε γελάσω μου κάνει: γιά
ντα μπρέ δ ε γελάς που γροικώ και λένε
πως το γέλιο, δεν αφήνει τον άνθρωπο να
γεράσει. Α μπάρω σταφύλια: ήντα τα πήρες
μπρέ, πούναι ακόμη δραπέτι (ξυνά). Α πάρω
καρπούζα και δ ε βγει καλή: ήντα καμες
μπρέ Μανώλη, άφηκες το μανάβη και σούδωκένε κείνα που δ ε του πουλιούντανε. Α
μπάρω ψάρι: ίντα το πήρες μπρέ πούνε σα
φή τσίτες, Ας έπ ερνες δυό μπουκιές κρέας
να το χαφτούμε χωρίς φόβος".
- Αλλο ζαγάρι μπρέ Μανώλη να μηνέχεις, μα ούλα τουτανά που μαναλιγάδιασες, τ' αγνάντισα, μα θαρρώ πως μου κά
νεις χω ρατάδες για να γελάσουμε μιά ουλιά.
- Ιντα να σου πώ μπρέ Νίτσα, ετσά τα λ έ 
με, για να περνούμε τη πάσα μέρα, πότες
με αστεία, πότες με κουτσομπολιά και πό
τες με σοβαρά.
- Καλά διάχνεται Μανώλη και μην αλλά
22

ξετε τρόπο ζωής, γιατί ο άλλος που θα δι
αλέξετε, μπορεί να βγει χειρότερος,
- Ετσά το λέω και γώ, ας κάνουμε αποπά
και πέρα ότι κάναμε σάμε παέ.
Εχαιρετηχτήκαμε και χωρίσαμε,
Αγαπητέ Μανώλη και Χρυσή, παρακαλώ
να με συγχωρέσετε που αυθαίρετα έκανα
χρήση των ονομάτων σας, αλλά πρέπει να
ξέρ ετε, ότι η αγάπη και η εκτίμησή μου, για
σας, είναι μεγάλη και ακλόνητη. Από τη γυ
ναίκα μου τα δέοντα και από μένα παρακα
λώ να δεχτήτε την αγάπη και εκτίμηση που
ανέφ ερα παραπάνω.
Ευχαριστώ
Απρίλης 1993, Μαν. Παπαδάκης.
ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ

Η ΓΡΗΓΟΡΕΝΑ
CMapia Γρ. Σταματάκη)
Ποιος δ ε θυμάται, ποιος δεν έχει ακούσει
για την αείμνηστο και μακαριστή αρχόντισ
σα του χωριού μας Μαρία Γρ. Ιταματάκη
(Γρηγόρενα). Οσοι είναι από 30 χρόνων και
πάνω πρέπει να τη θυμούνται, γιατί είναι
τώρα 25 χρόνια που έφυγε απ' αυτή τη ζωή.
Αλήθεια πόσο εξεχάσθη, πόσο γρήγορα
ελησμονήθη η αρχόντισσα αυτή γυναίκα
του χωριού μας της εποχής εκείνης.
Είναι η γυναίκα που αφιέρωσε την εαυτή
της, εις το να εξυπηρετεί όλους ανεξα ιρ έ
τως τους Αγιογαληνιώτες, πτωχούς και
πλούσιους να τρέχει μέρα και νύχτα να δί
νει θάρρος και παρηγοριά στο πόνο στην
πτώχεια που εβασίλευαν την εποχή εκείνη
(δύσκολα χρόνια τότε).
Επί μισό αιώνα και πλέον από το 1910
που εγκατεστάθη στην Αγία Γαλήνη μέχρι
το 19ό8 που έφυγε από αυτή τη ζωή.
Πιστεύω πως δεν είναι σπίτι στην Αγία
Γαλήνη και να μη έχει μπει 20-30 φορές
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, λόγω
της δουλειάς της.
Τώρα τι ήταν αυτή η Γρηγόρενα και προ
σπαθώ να γράφω λίγα πτωχά λόγια.
Ήταν μια γυναίκα πικραμένη, ήταν μια
πονεμένη γυναίκα που η μοίρα την κτύπησε
σκληρά στη ζωή. Νεότατη έχασε τον άνδρα της και μάλιστα με πολύ σκληρό θάνα
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το, νεότατο έχασε το μοναχογιό της Δη- ήξερε το δρόμο για να πάει μόνος του ή ί
μήτρη από καρδιά μόλις 25 χρόνων, και έ  σως και να φοβόταν.
μεινε μόνη στη ζωή με τη μοναχοκόρη της
Παίρνουμε ένα παλιοφάναρο για να διΑργυρώ. Αλλά τη ζωή την αντιμετώπισε με ανηρίζομε (να βλέπουμε) το δρόμο το γα ϊθάρρος, δεν έκαμθη με τον θάνατο των δουρόδρομο για το Πλατανώριμο, αλλά
προσφιλών της προσώπων, αγωνίστηκε μ έ παρά λίγο να μας φύγουν τα μισό νύχια των
χρι που έφυγε από τη ζωή με θάρρος και υ ποδιών από τα ποδοσκοντάματα και την
παγωνιά, γιατί την εποχή εκείνη παπούτσια
πομονή,
Η Γρηγόρενα ήταν πρακτικιά Μαμή, ξ ε  απαγορευόταν να φορεί κανείς. Εκάμαμε
γέννησε πάνω από 800 γυναίκες δηλαδή ό  μία ώρα να πάμε και μισή ώρα να ετοιμα
πως έλεγαν τότε έπιασε 800 παιδιά, χωρίς στεί η θειά μου και μια ώρα να γυρίσουμε
καμιά αποτυχία, δ εν ακούστηκε ποτέ μα πο στο χωριό δύο ώρες και μισή στο δρόμο,
Και πράγματι την ξεγέννησε η θειά μου
τέ κανένα παράπονο και να πουν, η Γρηγόκαι έκαμε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι τη Νίκη
ρενα φταίει και πέθανε το παιδί.
Έτρεχε νύχτα και ημέρα χειμώνα και κα που σήμερα είναι εγκατεστημένη στην Α
λοκαίρι παντού όπου την φώναζαν και ήθε μερική με πολύ παραπάνω από πολύ καλή
λαν τη βοήθεια της.
οικογένεια,
Το χειμώνα με τους νεροβοριάδες, με τα
Την εβάπτισαν δ έ και την έβγαλαν Νίκη
κρυώματα με το φαναράκι στο χέρι, για να διότι Νικήσαμε τό τε τους Ιταλούς στην Αλ
βλέπει να περπατεί γιατί τότε δεν υπήρχαν βανία εξού και Νίκη.
Εκτός όμως από πρακτικιά Μαμή ήταν και
ηλεκτροφωτισμένοι δρόμοι και σπίτια όπως
είναι σήμερα. Να ανεβοκατεβαίνει τους α πρακτικός Γιατρός, εγιά τρευε παντός εί
νηφορικούς δρόμους του χωριού με καντη- δους αρρώστιες 1) Σπασίματα χεριών και
ρίμια στρωμένοι και λασπόδρομους σε ποδιών, 2) πόσης φύσεως εξωτερικά δ ερ 
μερικά σημεία του χωριού. Και πήγαινε με ματικά σπυριά (τσερώνια) 3) εγκαύματα 4)
μεγάλη ευχαρίστηση όπου την φώναζαν και εθεράπ ευε τον ίκτερο (τη χρυσή) 5) εθ εήθελαν τη βοήθεια της χωρίς καμιά βαρη- ράπευε τον άνθρακα (το καρβούνι) αυτό το
γκόμιση και αφιλοκερδώς, πήγαινε σε πτω έκαιγε πήρωνε ένα σίδερο (άρδακτο) στα
χούς και πλούσιους που τότε ήταν όλοι κάρβουνα μέχρι να κοκκινίσει και να το θ έ
πτωχοί πλην ελάχιστων πλουσίων που εμ ε- σει επάνω στο τσερώνι μέχρι να το δέχεται
τριώταν οι πλούσιοι του χωριού εκείνης της ο άρρωστος και γινόταν καλά, σταματούσε
την αιμορραγία της μύτης και πολλά άλλα
εποχής στα δάκτυλα της μιας χέρας.
Συγκεκριμένα φέρνω ένα παράδειγμα το εθεράπ ευε και όλα αυτά τα εθεράπ ευε με
1941 ήταν να γεννήσει η Ελένη (Η Γιαγκού- πρακτικά φάρμακα τα οποία έφτιαχνε μόνη
λενα) ήταν 25-1-1941. Ερχεται ο Γιάννης της. Οι λίγοι γιατροί της εποχής εκείνης την
Παπαδογιάννης (Γιαγκούλας) στο σπίτι μας, παραδέχονταν. Έσωσε πολλές ζωές στο
μια η ώρα μετά τα μεσάνυχτα μας κτυπά χωριό μας τη δύσκολη εκείνη εποχή της
την πόρτα και μας λέγει επί λέξει, η Ελένη πτώχειας,
Χρήμα δεν υπήρχε να κινηθεί κανείς για
κοιλιοπονά και πρέπει να έρθει η Γρηγόρενα (μαμή) που καθόταν τό τε στο Πλατανώ να πάει σε γιατρό την εποχή εκείνη έπρεπε
ριμο στο μετόχι λόγω του ότι βρισκόμαστε να είναι πάρα πολύ πλούσιος, ασφάλειες
σε εμπόλεμο κατάσταση με τους Ιταλούς.
δεν υπήρχαν τότε και διάφορα ταμεία ΙΚΑ—
Εγώ τότε ήμουν πιτσιρικάκι 11-12 χρόνων ΤΕΒΕ κ.λπ. όπως υπάρχουν σήμερα. Για να
με ξυπνούν οι συγχωρεμένοι οι γονείς μου πάει κανείς σε γιατρό την εποχή εκείνη έ 
γιατί φυσικά εκοιμόμουν αφού ήταν μία η πρεπε να πουλήσει ολόκληρο λιόφυτο (ε 
λαιώνα) και ούτε καλά δ εν γινόταν,
ώρα μετά τα μεσάνυχτα.
Αυτός ήταν ο βίος της αείμνηστης ΓρηΚαι μου λέν ε πάρε το Γιάννη να πας στο
Πλατανώριμο να φ έρ ετε τη θειά σου. Η γόρενας και μακάρι οι νέοι και οι ν έες γυ
Γρηγόρενα δέ και η μάνα μου ήταν α δ ερ  ναίκες να τους φωτίζει ο Θ εός να τη
φάδες, αμπλάδες όπως έλεγαν τότε. Φαί μιμηθούν και ως άνθρωπο και ως προκομένεται πως ο Γιάννης (Γιαγκούλας) δεν νη και να αποκτήσουν το θάρρος της.
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Ας είναι στη,μνήμη μας αιωνίως, σ' αυτήν
αξίζει ο έπαινος.
Αιώνια της η μνήμη
Αγία Γαλήνη 1-6-1993.
παπά Παναγής Γιασαφάκης

ΔΙΠΥΛΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ
Δευτέρα 21 Ιουνίου 1993
Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας
Γαλήνης, Γ. Κοτζανάκη
Αγαπητέ Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, το
περιοδικό του συλλόγου μας διανέμεται
δωρεάν σε όλους τους Αγιογαληνιώτες, ό
που κι αν κατοικούν αυτοί και αποτελεί μ έ
σο επικόιΥώνίας και ενημέρωσης όλων των
Αγιογαλήνίώτών.
Από τις στήλες του περιοδικού μας, σας
έχουμε επανειλημμένα απευθύνει την πρό
σκληση, αλλά και με επιστολή συστημένη
να μας δώ σετε τις απόψεις σας και τις
προοπτικές για την ανάπτυξη του χωριού
μας. Είναι θέματα που απασχολούν όλους
τους Αγιογαληνιώτες και μέχρι σήμερα δεν
έχ ετε απαντήσει.
Πιστεύουμε ότι όλοι οι Αγιογαληνιώτες
περιμένουν και θα ήθελαν να διαβάσουν,
μέσα από τις στήλες του περιοδικού μας,
τις απόψεις του υπεύθυνου κοινοτικού άρ
χοντα του χωριού μας, για όλα τα θέματα
που απασχολούν την Αγία Γαλήνη.
Ελπίζουμε ότι αυτή την φορά το περιοδι
κό μας θα φιλοξενήσει την απάντησή σας,
Με τιμή το ΔΣ.
Προς
τον Σύλλογο Αγία Γαλήνη
Αγία Γαλήνη 13/5/1993
Μετά λύπης μου διάβασα το 25ο τεύχος
Ιανουάριου 1993 του συλλόγου Αγίας Γα
λήνης στην Αθήνα,
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; Και τι να διαβάσω; Έχετε στο σύλλογό
σας κάποιο συγγραφέα και θίγει (κρίνει) τις
μνήμες όλων των νεκρών Αγιογαληνιωτών,
που έχουν φύγει από την ζωή, τώρα και
30,40, 50 ή και περισσότερα χρόνια και άλ
λους εξυμνεί και άλλους κατηγορεί.
Ό λοι μετά θάνατον είναι ίσοι. (Τι πλούσι
ος, τι πένης, τί δίκαιος, τί αμαρτωλός, όλοι
εν αξιώματι ίσω. Κανείς δεν έχει το δικαι
ώ μ α τα κρίνει. Κρητής είναι μόνο εις, Ο Θ ε
ός). Κρίναι ζώντας και νεκρούς.
Και συγκεκριμένα αναφέρεται στον α εί
μνηστο και αξέχαστο πατέρα:μας Κωστή Γιασαφάκη, ο οποίος πέθανε πριν. 30 χρόνια
(2/5/1903).
Ποιος του έδωκε το δικαίωμα, από πού
πήρε την άδεια ο κ. Μανούσος Φ. Παπαδάκης να κρίνει και να θίγει την μνήμη1του ν ε 
κρού πατέρα μας; Και να προσβάλλει την
αξιοπρέπεια των παιδιών του;
Και συγκεκριμένα γράφει για τον αείμνη
στο νεκρό πατέρα μας ότι "ήταν άδουλος",
Η λέξη "άδουλος" για μας είναι ύβρις.
Γράφει στον πρόλογό του ο συγγραφέ
ας: "εθεώρησα καλώς να γράψω;, για: τον
Κάθε ένα χωριανό νεκρό χωριστά, για να
μεταδίδονται από γενεά σε γενεά και να
μην ξεχαστούν οι μνήμες,τους, αλλά και για
να μαθαίνουν τα παιδιά μας και τα παιδιά
των παιδιών μας για τους προγόνους των,
Τι ήταν ο κάθε ένας".
Εμείς τα παιδιά του αείμνηστου πατέρα
μας, τι να πούμε στα παιδιά μας, (εγγόνια
του); Ότι ο παππούς σας ήταν άδουλος;
Και πάλι το γράφω, η λέξη "άδουλος" είναι
μεγάλη ύβρις (βλασφημία) εις βάρος του
Νεκρού και των παιδιών του.
: Αυτά που έγραψε για τον νεκρό πατέρα
μας, τη λέξη "άδουλος",, είναι τελείω ς ψευ
δής και αν: θέλει ο συγγραφέας τού τ ο αποδεικνύω αμέσως.
Είμαστε πέντε παιδιά, όλα αγόρια και δεν
νομίζω να μας εμεγάλωσαν με τους ερ ά 
νους των συγχωριανών μας για να επιζήσουμε τη δύσκολη εποχή εκείνη,
Είμαστε, όπως γράφω και παραπάνω, πέ
ντε παιδιά, όλοι παντρεμένοι; όλοι ευκατά
στατοι, όλοι, οικονομικά, ανεξάρτητοι; όλοι
με παιδιά.
Η, οικογένεια του αείμνηστου Κωστή Γιασαφάκη, αποτελείται από 36 άτομα - παι
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διά, νύφες, εγγόνια και δισέγγονο. Ο Θεός
να μας ευλογεί και να μας έχει γερούς, ό
πως και όλο τον κόσμο.
Παρακαλώ να διαβαστεί στο συμβούλιο
του συλλόγου και να δημοσιευτεί στο επό
μενο τεύχος.
Τα παιδιά του.
Απάντηση στην επιστολή του Παπά Πανάγου
Γιασαφάκη
Μετά την επιστολή του παπά Πανάγου Γιασαφάκη ελέγξαμε τα χειρόγραφα και δι
απιστώσαμε ότι από τυπογραφική αβλεψία
παραλείφθηκε μια πρόταση που αφορούσε
το Γεώργιο Πολυχρονάκη: ήτοι Γεώργιος
Πολυχρονάκης αραιά και που έκανε κάποιο
μεροκάματο, ως επι το πλείστον ήτανε άδουλος. Ενώ για τον Κωστή Πασαφάκη ο
συγγραφέας γράφει επι λέξει: Ό ντε δεν έ 
κανε τον καφετζή έκανε τον Αγροφύλακα
και τον γεωργό, είχε γιούς και όλοι με καλή
σειρά και υπόληψη στην Κοινωνία.
Ζητούμε συγγνώμη για την ακούσια πα
ράλειψη και επανορθώνουμε.
Δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια
και τον χρόνο να γίνεται λεπτομερέστερος
έλεγχος πριν την έκδοσή του και το εκτυ
πώνουμε με τα όποια του λάθη, όπως το έ 
χουμε δηλώσει κατ' επανάληψη.
Καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπά
θειες όσο μας το επιτρέπουν οι δυνάμεις
μας, ο χρόνος και οι γνώσεις μας.

Κάτοικοι του χωριού αλλά και επιχειρημα
τίες εξέφραοαν χθές μ ε τηλεφωνήματα
τους στα “Ρ.Ν" την διαμαρτυρία τους για το
γεγονός το οποίο ενέχει κινδύνους για την
ασφάλεια των ξένων τουριστών που κινού
νται στον δρόμο αυτό.
Το σχόλιο που διαβάσατε δημοσιεύθηκε
στην ημερήσια εφημερίδα "ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ
ΝΕΑ" της 21-4-1993 που εκδίδεται στο Ρέ
θυμνο απο τον Γιάννη Χαλκιαδάκη.
Επ’ ευκαιρία θα ήθελα να θέσω ένα ερώ 
τημα σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό της
Αγίας Γαλήνης στους Κοινόχρηστους χώ
ρους. Ερώτημα βέβαια που ποτέ δεν θα
πάρουμε απάντηση γιατί έτσι έχουν μάθει
οι αρμόδιοι να μην απαντούν στα ερωτή
ματα μας.
Ποιος είναι αρμόδιος για τη λειτουργία
τους, δηλαδή για το αν ανάβουν ή όχι; Διότι
και πέρυσι το καλοκαίρι τον μήνα Αύγουστο
που η τουριστική κίνηση βρισκόταν στο ζε
νίθ της για ένα ΙΟήμερο περίπου δεν άνα
βαν τα φώτα στους δρόμους και πράγματι
υπήρχε κίνδυνος για όσους εκινούντο
στους σκοτεινούς κατηφορικούς δρόμους
και στα σκαλοπάτια. Επακολούθησαν κάποια
τηλεφωνήματα στη ΔΕΗ από εμάς τους Α
θηναίους Αγιογαληνιώτες για να στείλουν
κάποιον υπάλληλο να ανεβάσει την Ασφά
λεια που είχε πέσει σε κάποιο υποσταθμό
της ΔΕΗ. Δεν θα χαρακτηρίσω τις δύο αυ
τές περιπτώσεις σαν έλλειψη σεβασμού και
ευαισθητοποίησης αυτών που έχουν τον έ 
λεγχο του φωτισμού των δρόμων και που α 
φορά άμεσα τη σωματική ακεραιότητα των
πεζών, αλλά ας μου επιτραπεί όμως η χρή
ση επιεικώς της λέξης “ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ" εκ μ έ
ρους των με τις όποιες συνέπειες που
μπορεί να επιφέρει, διότι δεν μπορούμε να
επαφιέμεθα πάντα στην καλή μας τύχη που
δεν συνέβη κάτι δυσάρεστο τις συγκεκρι
μένες μ έρες της συσκότησης.
Κ.Κ.Λ.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΘΝΟΛΟΓΊΑΣ
της Αγίας Γαλήνης
Χωρίς φωτισμό παραμένει εδώ και αρκε
τές μ έρ ες ο δρόμος που οδηγεί από την
παραλία της Αγίας Γαλήνης στο κάμπιγκ της
περιοχής.
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Η φωτογραφία που βλέπουμε δημοσι
εύθηκε στο Διμηνιαίο περιοδικό "ΚΡΗΤΗ", ιδι
οκτησίας Μ. Χουρδάκη και ΣΙΑ Ο.Ε, με έδρα
την Αθήνα Πλατεία Καρύτση 5 Τ.Κ, 10561
τηλ. 3233587, και είναι από το Μουσείο
Κρητικής Εθνολογίας που βρίσκεται στους
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κανείς να εργάζεται από τις 7 το πρωί έως
τις 12 τα μεσάνυχτα.
ΕΡ: Εκπλήρωση χρέους η εγκατάστασή του
στην Κρήτη;
ΑΠ: Πράγματι εκπλήρωση χρέους για να
βοηθήσω, την πρωτοβάθμια περίθαλψη των
ασθενών στο νησί και να αποφευχθεί η μ ε 
ταφορά τους στην Αθήνα.
ΕΡ: Η υγεία έχει ψωμί;
ΑΠ: Βεβαίως. Είναι ένα προσοδοφόρο επάγ
Βώρρους Ηρακλείου Κρήτης και τιμήθηκε με γελμα, αλλά υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
ειδικό έπαινο στο πλαίσιο θεσμού ετήσιου ΕΡ: Φακελάκια γιατρών...
βραβείου που δημιουργήθηκε από το ευ  ΑΠ: Απαράδεκτα.
ρωπαϊκό Συμβούλιο. Επελέγη μαζί με 5 ακό ΕΡ: Παίρνουν φακελάκια οι γιατροί στην Ελ
μη Μουσεία απο τα 42 που προτάθηκαν απ' λάδα;
όλη την Ευρώπη,
ΑΠ: Ασφαλώς παίρνουν, απ' ό,τι ομολογούν
Το Μουσείο αυτό αξίζει τον κόπο να το ε- οι ασθενείς.
πισκεφθούμε όλοι και να γίνει παράδειγμα ΕΡ: Το έθιμο των πυροβολισμών στην Κρή
προς μίμηση. Οι Βώρροι δ εν απέχουν πολύ τη...
από το χωριό μας.
ΑΠ: Το καταδικάζω, πρέπει να καταργηθεί.
Ένα τέτοιο Μουσείο θα μπορούσε να εί ΕΡ: Ποιοι άλλοι πυροβολούν;
χε δημιουργηθεί και στο χωριό μας γιατί υ ΑΠ: Οι τρομοκρατικές οργανώσεις.
πήρχαν τ' απαραίτητα αντικείμενα και ΕΡ: Τι σημαίνει για σας "17 Νοέμβρη";
εργαλεία της αγροτιάς και της εργατιάς ΑΠ: Μια οργάνωση που χρησιμοποιείται απο
που θ' αποτελούσαν το υλικό για τη σύστα κάποιους.
ση ενός ενδιαφέροντος χώρου. Αν θυμά ΕΡ: Τι σας έχει μείνει από την επίθεση που
μαι καλά ένας από τους στόχους του σας έκανε;
Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού μας ή ΑΠ: Μια ελαφρά ελάττωση της αισθητικότη
ταν και αυτός, όμως στην πορεία αυτή για τας στο αριστερό πόδι.
την πραγματοποίηση των όποιων στόχων ΕΡ: Κυκλοφορείτε φρουρούμενος;
είχαν τεθεί ήρθε η διάλυση του Συλλόγου ΑΠ: Βεβαίως.
όπως μας έχουν πληροφορήσει. Δεν υπήρ ΕΡ: Ανησυχείτε για τη ζωή σας;
χε ως φαίνεται η απαιτούμενη θέληση και ΑΠ: Ναι, διότι εφόσον είχα γίνει στόχος τρο
το μεράκι. Κρίμα!
μοκρατών, είναι πιθανόν να επαναληφθεί ε 
πίθεση εις βάρος μου.
0 Εγκέφαλος του Εγκεφάλου...
ΕΡ: Κρατικά νοσοκομεία...
Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ του "Εγκεφάλου" είναι ο ΑΠ: Μεγάλο κόστος λειτουργίας. Πρέπει να
γνωστός Έλληνας νευροχειρουργός κ. Ζα αναθεω ρηθεί το πλαίσιο λειτουργίας τους.
χαρίας Καψαλάκης, στόχος στο παρελθόν ΕΡ: Έχετε πρόταση;
της “ 17Ν“, Ετοιμάζεται για το Καζακστάν ε- ΑΠ: Να συμπληρωθεί η δημόσια περίθαλψη
πεκτείνοντας τις ιατρικές του επιχειρήσεις από τον ιδιωτικό τομέα για να μένουν οι
και φρουρείται σ ε κάθε του βήμα φοβούμε άρρωστοι στην Ελλάδα.
νος νέα επίθεση από την τρομοκρατική ορ ΕΡ: Νοσηλευτήκατε ποτέ σ ε κρατικό νοσο
γάνωση. Επιδίωξή του είναι οι Έλληνες κομείο;
ασθενείς να μένουν στην Ελλάδα και γιατί ΑΠ: Όχι, μόνο στα νοσοκομεία που χειρουόχι και οι ξένοι να νοσηλεύονται εδώ. Συνε ΡΥώ.
τά, δίδοντας τη συνταγή της μακροζωίας ΕΡ: Τι σας φοβίζει;
μακριά από το κάπνισμα, το πάχος και το ΑΠ: Ο ρισμένες ασθένειες.
άγχος...
ΕΡ: Η πολιτική στην Ελλάδα...
ΕΡ: "Εγκέφαλος". Τι άλλο είναι για σας;
ΑΠ: Ερωτηματικό.
ΑΠ; Διασκέδαση, γλέντι. Διότι δ εν μπορεί ΕΡ: Και η Αριστερά;
2ό

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

ΑΠ: Θ έλει αναθεώρηση, υπάρχουν περιθώ
ρια.
ΕΡ: Μητσοτάκης ή Παπανδρέου. Τι προτιμά
τε;
ΑΠ: Δ εν θα απαντήσω.
ΕΡ: Τι σημαίνει για σας μια βδομάδα στη γενέτειρά σας την Αγια Γαλήνη;
ΑΠ: Απογοήτευση. Φταίει ο τουρισμός.
ΕΡ: Θα εγκατασταθεί ο Εγκέφαλος" και στο
εξωτερικό;
ΑΠ: Ναι, στο Καζακστάν. Έχουμε υπογράψει
σύμβαση για ανάπτυξη διαγνωστικών κέ
ντρων και νοσηλευτικών μονάδων.
ΕΡ: Το χόμπι σας;
ΑΠ: Να συγυρίζω την κουζίνα την Κυριακή το
πρωί που μένω στο σπίτι.
ΕΡ: Βάζετε βαθιά το νυστέρι;
ΑΠ: Πολύ βαθιά.
ΕΡ: Έλληνες γιατροί...
ΑΠ: Υψηλού επιστημονικού επιπέδου και
στην πρωτεύουσα και στην περιφέρεια.
ΕΡ: Μοσχεύματα - "αερογέφυρες ζωής";
ΑΠ: Καθαρά επιστημονικοί λόγοι.
ΕΡ: Μήπως κάποιοι πλουτίζουν απ' αυτές;
ΑΠ: Δ εν το γνωρίζω.
ΕΡ: Το όνειρό σας...
ΑΠ: Να αναπτύξω νοσηλευτικές μονάδες υ
ψηλών προδιαγραφών, για να πετύχω ο Έλ
ληνας ασθενής να μ έν ει στην Ελλάδα και
οι ξένοι να έρχονται εδώ.
ΕΡ: Πότε τεντώ νουν τα νεύρα σας;
ΑΠ: Μόνο όταν ένα άτομο δ ε ν αναγνωρίζει
την προσφορά ενό ς συνανθρώπου του.
ΕΡ: Οι πιο ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή
σας;
ΑΠ: Ό ταν γεννήθηκε το πρώτο μου παιδί κι
όταν πήρα πτυχίο Ιατρικής.
ΕΡ: Γεύμα σ ε π ολυτελές ξενοδοχείο ή φα
γητό μαγειρεμένο μ ε τη συνταγή της μ ά 
νας;
ΑΠ: Ασφαλώς φαγητό μαγειρεμένο από τη
μάνα, Μου θυμίζει τον τρόπο που μεγάλω 
σα.
ΕΡ: Το μυστικό της μακροζωίας;
ΑΠ: Μακριά από κάπνισμα, άγχος και πάχος.
Η δημοσίευση είναι της έγκριτης εφ ημε
ρίδας "ΤΑ ΝΕΑ" 5ης Μαρτίου 1993 που αφο
ρά συνέντευξή του στον δημοσιογράφο
συμπατριώτη μας Μ. Παντινάκη.
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Ρεθεμνιώτικη πρωτιά
Να λοιπόν, άλλη μια "πρωτιά" για την ο 
ποία μπορεί να αισθάνεται υπερήφανο το
Ρέθυμνο. Από τα σπλάχνα του έχουν βγει οι
σημαντικότεροι νευροχειρούργοι που δι
α θ έτει σήμερα η χώρα μας, η φήμη και οι ε 
πιστημονικές ικανότητες των οποίων έχουν
διεθνή αναγνώριση.
Αναφέρομαι σ τον καθηγητή της Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Πατρών νευροχειρούργο Δημ. Παπαδόκη από τον Άδρακτο Αγίου
Βασιλείου και τον Δ. Ρολόγη διευθυντή της
νευροχειρουργικής κλινικής του Γενικού
Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών από τους
Γουργούθους Αμαρίου. Οι παραπάνω δύο
διακεκριμένοι νευροχειρούργοι, πλαισί
ωσαν από την αρχή τον Ζαχαρία Καψαλάκη,
στην απεγνωσμένη προσπάθεια που κ α τέ
βαλε να κρατήσει τον Τάκη Δασκαλαντωνάκη στη ζωή.
Και αν τελικά - όπως όλοι ελπίζουμε σωθεί ο εξαίρετος επιχειρηματίας της Κρή
της από το τροχαίο ατύχημα το οποίο συνεκλόνησε το πανελλήνιο, η σωτηρία του
αυτή πρέπει να πιστωθεί στην πρόοδο της
ιατρικής επιστήμης και στο πάθος και την
ευσυνειδησία που την υπηρετούν, οι λ α 
μπροί θεμιστοπόλοι της όπως είναι ο Καψαλάκης, ο Παπαδάκης και ο Ρολόγης.
Δημοσίευση εφημερίδας "ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ
ΝΕΑ" της 12ης Μ αΐου 1993.
Η ακτινοβολία του χωριανού μας Ζαχαρία
Καψαλάκη καθώς και των συμπατριωτών
μας που αναφέρονται παραπάνω επίσης
νευροχειρουργών Δημ. Παπαδόκη καθηγη
τή Πανεπιστημίου Πατρών και Δ. Ρολόγη Δι
ευθυντή της ομωνύμου Κλινικής του Γ.Κ.
Νοσ. Αθηνών είναι τόσο λαμπρή και μεγάλη
που δεν χρειάζεται από εμάς πρόσθετα
σχόλια.
Τους ευχόμαστε όμως ολόψυχα, ο Μεγαλοδύναμος Θ εός να τους χαρίζει υγεία και
μακροημέρευση προσωπική και οικογενει
ακή καθώς και ευόδωση των προσπαθειών
τους για εκπλήρωση και των πιο φιλόδοξων
επιδιώξεών τους για το δικό τους καλό και
του κοινωνικού συνόλου του τόπου μας γ ε 
νικότερα.
Θα ήταν παράλειψή μας να μην απευθύ
νουμε τις ίδιες παραπάνω ευχές και στους
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καταξιωμένους επίσης χωριανούς μας της
Ιατρικής Επιστήμης Καθηγητές Δημ. Βασιλάκη Νευροχειρουργό του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και Σοφοκλή Βασιλάκη Χει
ρουργό του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Η Αγία Γαλήνη και η Κρήτη γενικότερα ε ί
ναι υπερήφανη γι' αυτούς.

από προχθές και δεν φαίνεται ότι θα διαφο
ροποιηθεί η σημερινή κίνηση πριν προχω
ρήσει στο τελευταίο του ΙΟήμερο ο Ιού
νιος.
Α υτές είναι οι απόψεις που διατυπώνουν
οι Αγιογαληνιώτες ξενοδόχοι και επάγγελ
μά τίες οι οποίοι επί πλέον εκτιμούν ότι η
φετεινή κίνηση είναι ελαφρώς μικρότερη ε 
κείνης του προηγούμενου χρόνου.
. ΦΩΤΙΟΣ ΕΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ
Σ ε απόλυτους αριθμούς -αλλά χωρίς α 
κριβή στοιχεία- εκτιμάται ότι από τα τέσ σ ε
Στο νου και στην καρδιά μας...
ρις χιλιάδες κρεββάτια που διαθέτει η Αγία
Ένας χρόνος που έφυγε από κοντά μας.
Γαλήνη (σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα
Α υ τές τις μέρες, που συμπληρώνεται δωμάτια) μόνο τα χίλια έχουν πελότες. Μια
χρόνος από το θάνατό σου, η καλή σου γυ άλλη επισήμανση που γίνεται αφορά την α 
ναίκα, τα καλά σου παιδιά, οι συγγενείς, φί ποχέτευση στη θάλασσα. Η οποία αν δ εν
λοι και ομοχώριοι σου σ ε θυμούνται.
αντιμετωπιστεί έγκαιρα μ ε την εγκατάστα
Θυμούνται τον τίμιο, τον καλό, τον γνή ση βιολογικού καθαρισμού, θα θέσει σ ε σο
σιο άνθρωπο, που εδώ και ένα χρόνο είναι βαρό κίνδυνο ένα από τα μεγαλύτερα
"απών" από το χώρο του, αλλά "παρών" θέρετρα της Νότιας Κρήτης.
στις καρδιές όλων εμάς που είχαμε γνωρί
Χαρακτηριστικό γνώρισμα, και της Αγίας
σει την ευγένεια της ψυχής του, την καλο Γαλήνης είναι η άναρχη και απρογραμμάτι
σύνη του και την αξιοπρέπειά του.
στη δόμηση που έχει συντελεστεί, οι δυσά
Όλοι εμείς, οικείοι, συγγενείς, φίλοι, ένα ρ εσ τες συνέπειες της οποίας έχουν αρχί
χρόνο μ ετά το θάνατό του, θα "συγκεντρω σει να φαίνονται.
θούμε" και θα τον φέρουμε στη μνήμη μας,
Κάτι ανάλογο ισχύει και για το λιμάνι της
όπως του αξίζει.
Αγίας Γαλήνης, το οποίο αντί να αναπτυ
Εργάστηκε λίγα χρόνια στην επιστήμη χθεί σαν το βασικό λιμάνι της Νότιας Κρή
του, τη Χημεία, τα πολλά τα έζησε απλός, της, από το οποίο θα εξυπηρετείτο η θα
ανεπιτήδευτος, αληθινός.
λάσσια επικοινωνία μ ε Ισραήλ, Αίγυπτο και
Ας είναι ελαφρό το χώμα της Αγ. Γαλή- Λιβύη, μετατράπηκε σ ε μαρίνα, αμφιβόλου
νης που τον δέχθηκε και οι οικείοι του καλά αποδόσεως. Γεγονός παραμένει ότι η Αγία
να τον θυμούνται.
Γαλήνη έχει αποκτήσει τους δικούς της φί
Π. λους απ' όλη την Ευρώπη, οι οποίοι θα μπο
Αυτά διαβάσαμε στην εφημερίδα ΡΕΘΥ- ρούσαν να γίνουν ακόμη περισσότεροι αν
ΜΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ της 27-0-1993, στη στήλη ΚΟΙ είχε ενισχυθεί ο θαυμάσιος αυτός παραλι
ΝΩΝΙΚΑ και τα μεταφέρουμε για την ακός οικισμός μ ε τα στοιχειώδη έργα του
ενημέρωση των αναγνωστών μας και εις ριστικής υποδομής. Να σημειώσω τέλος ότι
μνήμη του Φώτη Εμ. Παπαδάκη - Χημικού.
η Αγία Γαλήνη -αν και ανήκει στο Νομό ΡεΚ.Κ.Α, θύμνης- συνδέεται καθημερινά μ ε έντεκα
δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων μ ε
ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΣΗΜΑΝΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
το Ηράκλειο και πέντε μ ε το Ρέθυμνο.
Παραμένει (για 2ο χρόνο) αποκομμένη
Δηλαδή από την Αγία Γαλήνη αναχωρεί
η Αγία Γαλήνη από το Ρέθυμνο
κάθε ώρα λεωφορείο για το Ηράκλειο, ενώ
για το Ρέθυμνο φεύγει κάθε δυόμιση ώρες.
25% Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΗΣ
Και πρέπει να συμπληρωθεί ότι και αυτή
Ανάμεσα στο 20 και το 3096 κυμαίνεται η
πληρότητα που έχουν αυτές τις μ έρ ες τα ακόμα η εκτέλεση των π έντε δρομολογίων
ξενοδοχεία και τα άλλα τουριστικά κατα- προς το Ρέθυμνο είναι προβληματική λόγω
λύμματα της Αγίας Γαλήνης.
ι της περίφημης κατολίσθησης η οποία τώρα
Μια μικρή άνοδος που σημειώθηκε την ε  και δεκατέσσερεις μήνες ταλαιπωρεί τους
βδομάδα του Καθολικού Πάσχα υποχώρησε οδηγούς όλων των τύπων των αυτοκινήτων
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και κοντεύει να αποκόψει την Αγία Γαλήνη
-και την τεράστια εμπορική της κίνηση- από
το Νομό Ρεθύμνης.
Αξιόπιστος παράγοντας του χωριού επισήμανε ότι ο χρόνος που πέρασε, οριστικοποίησε την έκταση της κατολίσθησης -η
οποία έχει περιοριστεί σ ε μήκος οδοστρώ 
ματος 30 μέτρω ν- η οποία μπορεί να απο
κατασταθεί μ ε δαπάνη ύψους ενό ς εκατομ
μυρίου σ ε ελάχιστο χρόνο.
Συνιστά δ ε την εκτέλεσ η του παραπάνω
έργου για να σταματήσει η ταλαιπωρία των
οδηγών που περνούν από το χωματόδρομο
της παράκαμψης χάνοντας πολύτιμο χρόνο
και καταστρέφοντας τα αυτοκίνητά τους.
Τα "ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ" ημερήσια εφ ημε
ρίδα που εκδίδεται στο Ρέθυμνο από τον κ.
Γιάννη Χαλκιαδάκη, δημοσιεύει πάρα πολ
λές φορές νέα από τη ζωή και την κίνηση
του χωριού μας για την πληρέστερη εν η μ έ
ρωση των αναγνωστών της. Το παραπάνω
δημοσίευμα καταχωρήθηκε στο φύλλο της
22-4-93 με φωτογραφία της πρόσοψης και
του λιμανιού του χωριού μας που λόγω έ λ 
λειψης χώρου την παραλείπουμε. Είναι
προφανές ότι ο δημοσιογράφος επισημαί
νει ορισμένες δυσάρεσ τες καταστάσεις
που υπέπεσαν στην αντίληψή του, γνωστές
στους περισσότερους από μας, που έχουν
σχολιαστεί και κατά το παρελθόν μέσα από
τις στήλες του περιοδικού μας. Εμμέσως ο
δημοσιογράφος προσπαθεί να ξυπνήσει τις
συνειδήσεις των υπευθύνων για να προληφθει και να αποφευχθεί η ολοκληρωτική κα
ταστροφή του φυσικού κάλλους της Αγίας
Γαλήνης, αν και πολύ φοβάμαι ότι αυτή έχει
ήδη συντελεστεί.
Άναρχη και απρογραμμάτιστη δόμηση,
έλλειψη βιολογικού καθαρισμού, μαρίνα αμ
φιβόλου αποδόσεως. Τρεις θλιβερές διαπι
στώσεις που συνθέτουν μια απογοητευτική
για το χωριό μας εικόνα, ένα από τα μεγα
λύτερα θέρετρα της Νότιας Κρήτης, όπως
αποκαλείται, που μόνο κολακευτικά σχόλια
εισέπρατε στο παρελθόν από όλους ό 
σους είχαν την ευκαιρία να το επισκεφθούν, Δυστυχώς το μόνο που μπορεί να
διορθωθεί και να κλείσει επιτέλους σαν
πρόβλημα, και μάλιστα επειγόντως, είναι το
θέμα του βιολογικού καθαρισμού που δεν
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λειτουργεί. Διότι και η δόμηση είναι πλέον
τετελεσ μ ένο γεγονός και το έργο της επ έ
κτασης του λιμανιού επίσης. Ποιά είναι ό 
μως τα θετικά και ποιά τα αρνητικά στοιχεία
της επέκτασης του λιμενοβραχίονα για την
κατασκευή του οποίου πολλοί υπεραμύνθηκαν και άλλοι την αμφισβήτησαν; Για τα θ ε
τικά έχουμε την υπομονή να περιμένουμε
μέχρι να φανούν, τα αρνητικά τα έχουμε ό 
μως ήδη μπροστά μας σ ε όλο τους το "με
γαλείο" και ίσως μελλοντικά θα πρέπει να
λογοδοτήσουν εκείνοι που συνέλαβαν και
καλλιέργησαν την ιδέα για να γίνει αυτό το
κατασκεύασμα που λέγεται μαρίνα της Αγί
ας Γαλήνης.
Πριν ακόμα ξεκινήσει η κατασκευή του
έργου είχα επιστήσει στους αρμοδίους την
προσοχή για να γίνουν οι απαραίτητες πόρ
τες, όπως τις λ έν ε οι ειδικοί, που θα επιτρέ
πουν την ανανέωση της θάλασσας. Δυ
στυχώς, παρά τις διαβεβαιώσεις, οι πόρτες
δεν έγιναν ή τουλάχιστον δ εν έγιναν με
τον τρόπο που θα μπορούσε κανένας να
χαρακτηρίσει το έργο τέλειο. Αρα δημιουρ
γήσαμε μια λιμνοθάλασσα που, όπως λ έγ ε
ται, ήδη τα νερά της άρχισαν να θολώνουν
και ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα κατα
στραφεί η ωραία παραλία του χωριού μας,
το Μεσακό.
Για άλλη μια φορά η ανθρώπινη επέμβα
ση στη φύση αποδεικνύεται τραγικό λάθος
με συνέπειες πολύ δυσάρεστες. Πέρα ό 
μως από τη θάλασσα, απογοήτευση δημι
ουργεί και το γεγονός ότι με τον προ
στατευτικό τοίχο που υψώθηκε κατά μήκος,
στερούνται οι περιπατητές της απόλαυσης
να ατενίζουν την απεραντοσύνη της θά
λασσας και τη θέα προς τον Κόκκινο Πύργο,
το Καλαμάκι και τα Μάταλα. Η γραφικότητα
και η καθαρή θάλασσα ήταν τα δυό στολί
δια της Αγίας Γαλήνης που κατά το παρελ
θόν έκαναν τη φήμη της να μεγαλώνει όλο
και περισσότερο, φέρνοντάς τη σε ζηλευτά
επίπεδα. Σήμερα πια δεν ξέρω αν μπορού
με να μιλάμε για γραφικότητα και για καθα
ρή θάλασσα. Τι άλλο να πούμε; Και μή
χειρότερα!
Κώστας Κ. Λινοξυλάκης
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
(Δολοφονούνται τα παιδιά σήμερα;)
Μια εκπομπή στην τηλεόραση στις 19/5.
Μαρτυρία συγκλονιστική. Ντοκουμέντα και
στοιχεία αδιάσειστα. Αριθμοί αποτρόπαιοι.
Οι καταγγέλοντες, εκπρόσωποι της UNICEF,
της Διεθνούς Αμνηστίας και του Ιατρικού
κόσμου.
Πρόκληση ή ερέθισμα για μένα; Να γρά
ψω σχετικά με το θέμα και προς τ ί ; εις ώτα
μη ακουόντων; Εθιστήκαμε τόσο που η βία,
οι θάνατοι, οι πόλεμοι, η φτώχεια, η πείνα, η
εξαθλίωση, έγιναν καθημερινή είδηση, θ έ
αμα.' Μας ταράζουν ίσως, μας στενοχω
ρούν όσο τα διαβάζουμε ή τα βλέπουμε και
ύστερα πολύ φυσικά κλείνουμε τηλεορά
σεις, διπλώνουμε εφημερίδες, τα γεγονότα
απομακρύνονται και εμείς ήσυχοι πάμε για
το κρεββάτι μας το βράδυ, με την διαπίστω
ση ότι ευτυχώς όλα αυτά γίνονται μακριά
μας, έξω από τα σπίτια μας.
Είναι όμως έτσι ή θα έπρεπε νάναι έτσι
τα πράγματα; Ακόμη και αν αγνοήσουμε το
γεγονός ότι είμαστε μέλη μιας θρησκείας,
που οι θεμελιακές της αρχές βασίζονται
στην αγάπη και αλληλεγγύη του πλησίον
μας, των συνανθρώπων μας, υπάρχει ακό
μα και για τους μη πιστεύοντας ένα αξίωμα
που μας διδάσκει η ιστορία και που μας λ έ 
ει ότι τίποτα δ εν αποκλείει τα φαινόμενα—
πληγές που συμβαίνουν σήμερα σε
κάποιες γωνιές της γης, πόλεμοι, πείνα, φα
σισμός, εκμετάλλευση, να φτάσουν αύριο στο μέλλον και στο σπίτι μας. Συνεπώς, α 
παράδεκτη και γι' αυτό η αδιαφορία μας.
Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα της εκ
πομπής. Προβλήθηκε ένα ντοκυμαντέρ μιας
ώρας, που είδαμε και μάθαμε ότι 100 εκα
τομμύρια περίπου παιδιά στις χώρες της
Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, της Αφρικής
κ.λπ., ζούν, τρέφονται και κοιμούνται στους
δρόμους. Απ' αυτά 30.000.000 περίπου το
χρόνο, πεθαίνουν μέσα σε άθλιες συνθή
κες. Στην Αφρική 400.000 το χρόνο τυφλώ
νονται από έλλειψη βιταμίνης.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πάνω
στα βασανισμένα κορμάκια τους εξα ντλεί
ται όλη η αυστηρότητα και θηριωδία κρατι
κών και παρακρατικών οργάνων διαφόρων
καθεστώτων. Είδαμε την ωμή δήλωση του
αρχηγού της Αστυνομίας στη Γουατεμάλα,
να ομολογεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τους
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αστυνομικούς του, ούτε να τους τιμωρήσει,
γιατί δ εν υπάρχει σχετική νομοθεσία και
σχολές όπου θα διδάσκονται να είναι α 
πλώς άνθρωποι. Ό ργανα της "τάξης" και ο
υπόκοσμος, ωθεί τα παιδιά αυτά του δ ρ ό 
μου σε συμμορίες, ναρκωτικά, πορνεία. Κα
ταγγέλθηκε ότι αγόρια και κορίτσια από 8
έως 13 ετών οδηγούνται στην πορνεία και
στην περίπτωση που θέλουν να ξεφύγουν η
τιμωρία είναι αμείλικτη, ξύλο, βασανιστήρια,
ώσπου έρχεται ο θάνατος και τα πτώματά
τους δεν αναγνωρίζονται. Σαν σκυλιά μέσα
στα σκουπίδια. Τα σώματα χιλιάδων παιδιών
είναι σημαδεμένα από κάψιμο τσιγάρου,
σπασμένα πλευρά, δόντια και ό,τί άλλο φα
νταστείτε.
Από την συζήτηση προέκυψαν σαν συ
μπεράσματα ότι ευθύνονται για την κατά
σταση αυτή, η φτώχεια του τρίτου κόσμου,
η ανισότητα κατανομής πλούτου (στη Γου
ατεμάλα το 2% του πληθυσμού νέμεται και
κατέχει 80% του πλούτου, όπως συμβαίνει
και αλλού), η κατάρρευση σχέσεων μέσα
στην οικογένεια και η έλλειψη πολιτικής
βούλησης από τις κυβερνήσεις για να αντι
μετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Θύματα:
ορφανά παιδιά, φτωχά παιδιά, παιδιά πολιτι
κών κρατουμένων.
Το περίεργο επίσης, είναι ότι όλα αυτά
δ εν συμβαίνουν μόνο στις υπανάπτυκτες
χώρες, Καταγγέλθηκε ότι στο Σικάγο και σε
άλλες μεγαλουπόλεις της Αμερικής ζουν
χιλιάδες παιδιά σε τριτοκοσμικές συνθήκες
μέσα στο δυτικό κόσμο.
Και προλαμβάνω το ερώτημά σας. Μα ε 
μείς εδώ και καθένας απο μας ξεχωριστά,
τι μπορούμε να κάνουμε; Πολλά, λέω εγώ.
Σίγουρα δεν λύνουμε το πρόβλημα, ούτε
καν αντιμετώπιση μόνο από ιδιώτες μπορεί
να γίνει. Υπάρχουν όμως οργανώσεις με ε 
κατομμύρια μέλη, ευαισθητοποιημένους
πολίτες, όπου δρουν συλλογικά και ανα
κουφίζουν σημαντικά μεγάλο αριθμό πασχόντων συνανθρώπων μας και ειδικά
παιδιών.
Αν σκεφτούμε ότι με 100 δραχμές η
Unicef εμβολιάζει 5-10 παιδιά και ότι το
πρόγραμμα εμβολιασμού από 50% το
1984, έφτασε το 80% το 1991, καταλαβαί
νουμε το μέγεθος του έργου της. Αν γνω
ρίζαμε ότι η Διεθνής Αμνηστία απ ελευθέ
ρωσε χιλιάδες παιδιά από τις φυλακές, κα
τήγγειλε διεθνώς τα βασανιστήρια, την
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πορνεία και ανάγκασε κυβερνήσεις να πε
ριορίσουν σημαντικά τις αυθαιρεσίες τους;
Αν ξέραμε ότι οι γιατροί χωρίς σύνορα περιθάλπτουν θεραπεύουν κτίζουν νοσοκο
μεία στην Σομαλία, Γιουγκοσλαβία, Αρμενία
(Αφρική, Ασία), και αλλού; Και όλα αυτά με
τις συνδρομές των μελών τους.
Με 4.000 - 5.000 δραχμές το χρόνο που
καταθέτουμε, βοηθούμε σε μια τόσο σημα
ντική και τόσο ανθρώπινη προσπάθεια. Δεν
είναι καν από το στέρημά μας, όπως επι
τάσσει η Ορθοδοξία μας (περί της οποίας
πολύς λόγος γίνεται τελευταία, αλλά θε
ωρητικά μόνο πιστεύω). Ας στερηθούμε την
έξοδό μας σε ταβέρνα, αυτό το πεντοχίλι
αρο θα πιάσει πολύ τόπο αλλού. Αρκεί να
αποβάλλουμε το σύνδρομο του αμέτοχου
θεατή,
(Αιώνας 20ος. Ο άνθρωπος στο φεγγάρι.
Ο πολιτιστμός σε ώρα μηδέν).
Ηλέκτρα Βασιλάκη-Μιχελιδάκη

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2) Φιλοδοξούμε να προσθέσουμε και
μεις κάτι, σε κείνα που τα μέχρι τώρα κατα
ξιωμένα Διοικητικά Συμβούλια προσέφεραν.
3) Θα συνεχίσουμε και μεις πάνω στην ί
δια πορεία, με τις ίδιες αρχές αυτές που η
έννοια ΜΕΛΑΜΠΕΣ και απαιτούν και επιβάλ
λουν.
4) Πέραν απο τις συνηθισμένες δραστη
ριότητες του Συλλόγου (εκδηλώσεις, εφη
μερίδα κ.λπ.) βάζουμε σαν προτεραιότητες:
α) Την πιθανή επέκταση του Γραφείου
μας και προϋπόθεση βέβαια γι' αυτό είναι
να πουληθεί κάποιο από τα γραφεία που
συνορεύουμε.
β) Οργάνωση της ομάδας αιμοδοσίας ώ
στε να γίνει πιο αποτελεσματική.
γ) Προγραμματισμός εκδηλώσεων για το
1994 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30
χρόνων ιστορίας και δράσης του Συλλόγου
μας.
δ) Προσπάθεια υλοποίησης των εισηγή
σεων της Γενικής Συνέλευσης, στο μέτρο
του εφικτού και των δυνατοτήτων μας.
Για την δική σας ενεργό συμμετοχή θα
πρέπει να είμαστε σίγουροι, χωρίς αυτή
άλλωστε εμείς δεν θα αποτελούμε τίποτε
άλλο παρά απλές σφραγίδες.

Οι Μελαμπιανοί της Αθήνας στις 7-2-1993
έκαναν εκλογές για την ανάδειξη καινούρ
Εμείς οι Αγιογαληνιώτες τους ευχόμεθα
γιου Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως ε 
πάντα επιτυχίες στα καινούργια τους καθή
ξής:
κοντα.
Κώστας Νιχ. Αυγουστάκης Πρόεδρος
Νϊτσα Δουκάκη συζ. Στ. Φωτάκη Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Μανώλης Αν. Ζεάκης Αντιπρόεδρος
Πέτρος Ηλ. Πετρουλάκης Ταμίας
Ο Αντώνης Ηλ. Παπαδομιχελάκης τ έ 
Βοζίκη Μαρία συζ., Μ. Μαμαλάκη Μ έλος
ως πρόεδρος του Συλλόγου των ΜελαΑντώνης Ηλ. Παπαδομιχελάκης Μ έλος
μπιανών στις εκλογές του Μαρτίου της
Κώστας Γεωρ. Πετρογιαννάκης Μ έλος
Παγκρητίου Ενώσεως πήρε τη θέση του
Β' Αντιπροέδρου του ευχόμεθα κάθε ε 
Γιώργος Πολ. Φραντζεσκάκης Μ έλος
πιτυχία.
Γιώργος Φιλ. Χριστοφοράκης Μ έλος
Ο καινούργιος χαιρετισμός του νέου ΔΣ
του Συλλόγου των Μελαμπιανών ΤΕΣΣΕΡΙΣ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ προς τα μέλη του έχει ως εξής:
ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Μιά κοπελιά απ' τα Χανιά τη Γιώτα την Κωστάκη
Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι,
σε
μια παρέα γνώρισα στου Χρήστου το κονάκι.
Σαν καινούργια Διοίκηση στο Σύλλογο
Μελαμπιανών Αθήνας μαζί με τον καθιερω
Αυθόρμητη μελαχρινή γλυκειά μα και πλανεύτρα
μένο χαιρετισμό,"σας γνωρίζουμε τα παρα
με τα ωραία μάτια της είναι μεγάλη παίχτρα.
κάτω:
1)
Θεωρούμε τιμή μας και έχουμε επί Εσύ μου δίνεις έμπνευση κι ιδέες κατεβάζω
γνωση της ευθύνης του να είμαστε εκπρό
μέσα στα μαύρα μάτια σου την ποίηση διαβάζω.
σωποι όλων εσάς που απ οτελείτε το
Ευγενικιά και πρόσχαρη το ηθικό τονώνεις
Σύλλογο.

ΜΑΝΤΙΔΑΔΕΣ
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αυτά τα παρατήρησε κι ο γιος μου ο Μανώλης.

Οφείλω ν' ανταποκριθώ εις τα γραφόμενά σου
στα λόγια που μου έγραψες μέσα από την καρδιά σου.

Μου ξεσηκώνεις το μυαλό κι αρχίζω να στοιχώνω
όλα σου τα χαρίσματα και δεν το μετανιώνω.

Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο Παπαγιαννάκη
σου εύχεται πάντα χαρές η Γιώτα η Κωστάκη.

Προκλητική μου κοπελιά πεντάμορφη νεράιδα
ήθελα και να ήξερα πως τα περνάς τα βράδια.

Είσαι και συ αυθόρμητος σ' όλες τις περιπτώσεις
και δίνεις πάντοτε χαρά σε κάθε εκδηλώσεις.

Μικροί μεγάλοι σ' αγαπούν και σου το εκδηλώνουν
γι' αυτό Γιωτάκι εύχομαι να ζήσης χίλιους χρόνους.

Νικ. Παπαγιαννάκης.

Όπως εγώ έτσι και σύ είμαστε από την Κρήτη
εκεί που εγεννήθηκαν Κορνάρος και Ελύτης.

Γιώτα.

Ακολουθεί η απάντηση

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ -

ΜΟΝΗ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ

(Εηιμ. Ηλέκτρας Βασιλάκη-Μιχελιδόκη, από τις εκδόσεις Τραπ. ΚρήτηςJ

Συνεχίζοντας πάντα το οδοιπορικό μας στα ιστορικά και πολύ αξιόλογα μοναστήρια
της Κρήτης, θα οδηγηθούμε στο τεύχος αυτό σ' ένα κοντινό μας μοναστήρι όχι και τό
σο γνωστό ίσως.
"Σε μια μακρινή και ξεκομμένη άγονη περιοχή, στην δυτική άκρη της οροσειράς των
Αστερουσίων είναι χτισμένο το παλιό ιστορικό Μοναστήρι της Οδηγήτριας. Μοναστήρι
φρουριακής μορφής, δεσπόζει σε ολόκληρη την περιοχή, όπου υπάρχουν σήμερα μόνο
βοσκότοποι. Είναι ανδρικό και έχει σήμερα ό μοναχούς, με ηγούμενο τον αρχιμανδρίτη
Ευτυχιανό Σηφάκη.
Η χρονολογία ίδρυσης της μονής είναι άγνωστη. Εξάλλου, κανένας ιστορικός ή ιστο
ριοδίφης δεν έχει ασχοληθεί μέχρι σήμερα με την ιστορία της. Υπάρχουν, όμως αρκετά
στοιχεία που μαρτυρούν την αρχαιότητα της Οδηγήτριας, όπως οι παλιές τοιχογραφίες
και οι φορητές εικόνες που διασώζονται στην μονή.
Συγκεκριμένα υπάρχουν εικόνες άριστης τέχνης όπως:
1. Η Δέηση (τέλη 14ου, αρχές 15ου αιώνα).
2. Η Ζωοδόχος Πηγή του ζωγράφου 'Αγγέλου, του 15ου αιώνα.
3. Ο Ασπασμός Πέτρου και Παύλου, του 'Αγγέλου, επίσης του ίδιου αιώνα.
4. Χαίρε των Μυροφόρων, και θαύμα του Αγίου Φανουρίου, του 15ου αιώνα (τώρα
βρίσκεται στη συλλογή Αγίας Αικατερίνης Ηρακλείου).
5. Άγιος Φανούριος, επίσης του 15ου αιώνα. Τώρα βρίσκεται κι αυτή στην Αρχιεπισκο
πή Κρήτης, στο Εκθετήριο (Μουσείο) Εικόνων της Αγίας Αικατερίνης.
Η ύπαρξη τόσων εικόνων του Αγίου Φανουρίου (στην μονή υπάρχει και άλλη μια του
ζωγράφου Ν. Πολυχρονίου, λαϊκής τεχνοτροπίας, του 1843), έρχεται να επιβεβαιώσει
την μαρτυρία του Ευδόκιμου Συγγελάκη, που έγινε μητροπολίτης Κισσάμου το 1937,
σύμφωνα με την οποία στο σημερινό δίκλιτο καθολικό υπήρχε και άλλο κλιτός αφιερω
μένο στον Άγιο Φανούριο.
Στα κρατικά αρχεία της Βενετίας, υπάρχουν έγγραφα που αφορούν την Οδηγήτρια
και χρονολογούνται απο τα μέσα του 1όου αιώνα, όπως με πληροφόρησε ο καθηγητής
κ. Θ. Δετοράκης.
Το παλιό τοίχος δεν υπάρχει σήμερα παρά μόνο σε λίγα σημεία του. Η πύλη της βο
ρινής πλευράς φέρει την χρονολογία 15ό8.
Η πρώτη - γνωστή - αναφορά γίνεται στην αλληλογραφία του μελετίου Πηγά, ο οποί
ος έσ τειλε επιστολή το 159ό προς τον "Γεράσιμον Ιερομόναχον, Καθοδηγούμενον της
Σεβάσμιας Μονής Παναγίας της Οδηγήτριας".
Στα τουρκικά έγγραφα των πρώτων χρόνων από την άλωση της Κρήτης βρίσκουμε α 
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ναφορά της Οδηγήτριας. Εε έγγραφο της 1ης Απριλίου 1707, φαίνεται ότι ο ηγούμενος
με δύο μοναχούς (Γεράσιμο υιό Κυυνσταντή και Κοσμά υιό Γιώργη), έδω σαν στον Μεχμέτ Οντάμπαση ένα τσιφλίκι γνωστό μ ε τ' όνομα "του παπά Λειβαδιώτη", για να εξοφ λή
σουν ένα παλιό δάνειο που είχαν πάρει από τον παραπάνω Τούρκο.
Το έγγραφο αυτό δ εν μας φωτίζει για την δράση της μονής εκείνα τα χρόνια. Είναι
δυνατόν να είχε μόνο τρ εις μοναχούς, ενδ έχετα ι όμως και αυτοί οι τρ εις να απ οτελού
σαν το ηγουμενοσυμβούλιο. Πάντως, ένα μοναστήρι που πουλάει κτήματα για να εξο 
φλήσει δάνεια (όσο κι αν είναι αυτές οι πράξεις προϊόν εκβιασμού, όπως μπορούμε να
υποθέσουμε σήμερα}, δ εν πρέπει να βρίσκεται σ ε καλή οικονομική κατάσταση.
Άλλη, γνωστή σε μας, αναφορά της Οδηγήτριας γίνεται το 1786. Ή ταν μεταξύ των
μοναστηριών που έπ ερναν ή έδιναν πεσκέσια στον καινούριο μητροπολίτη Κρήτης.
Το 1834 επισκέφτηκε την Κρήτη ο Ά γγλος περιηγητής Ρόμπερτ Πάσλεϋ. Έγραψε λοι
πόν, πως οι μονές Αμπεναζών και Οδηγήτριας ήταν μεικτές. Είχαν δηλαδή και καλόγε
ρους και καλόγριες. Το ίδιο γράφει και ο Νίκος Εταυρινίδης, τονίζοντας ότι ακριβώς αυτό
βοήθησε τον καπετάν Μιχάλη Κόρακα να κρύψει στην Οδηγήτρια τις κόρες του και τον
γιό του, κατοπινό στρατηγό Αριστοτέλη, λίγο πριν την επανάσταση του 1866, για να μην
τους βρουν οι Τούρκοι. Ο ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Μονή Οδηγήτριας ήταν ά 
συλο των χαϊνηδων, των μεμονωμένων, δηλαδή, ανταρτώ ν που ανέβαιναν στα κρητικά
βουνά, για να απονέμουν δίκαιο και να τιμωρούν στον καιρό της Τουρκοκρατίας.
πέρασαν, η ζωή μας άλλα ξε οι εποχές των
στερήσεω ν και της φτώχιας και τον καθημε
ρινό αγώνα επιβίωσης ανήκουν πλέον στο
μακρινό παρελθόν. Ό μω ς παρ' όλη την οι
κονομική ανάπτυξη και την ευημερία που ό 
λοι μας σήμερα απολαμβάνουμε, δ εν
μπορούμε να μην παραδεχτούμε όσοι του
λάχιστον τα γνωρίσαμε και τα ζήσαμε ότι
στο βάθος της ψυχής μας παραμένουμε
νοσταλγοί εκείνων των καιρών.
Νοσταλγοί όχι των ιδιαίτερων εκείνω ν προ
βλημάτων, αλλά και εκείνης της ζεστασιάς
των σχέσεων που δημιούργησε ακατάλυ
τους δεσμούς, νοσταλγοί της απλότητας
της ύπαρξης του εν ό ς για τους άλλους και
τα κάθε είδους συναισθήματα που δημι
ούργησαν τις ανθρώπινες εκ είν ες ομάδες
που ζούσαν σα μια μεγάλη οικογένεια.
♦ Παρασύρθηκα όμως από τις μνήμες και
επανέρχομαι στη σημερινή πραγματικότητα
για ν' αναφερθώ συνεχίζοντας στο Μιχάλη
Εμ. Επυριδάκη που ανοίγει στο τέλ ο ς Ιουνί
ου στο σταυροδρόμι την Πηγάϊδα μια και
νούργια και μοντέρνα πιτσαρία με κτιστό
παραδοσιακό φουρνάκι και τέλ ο ς η Πανδώ
ρα Ηλ. Γερμανάκη άνοιξε μανάβικο απένα
ντι από τον χαρουπόμυλο.
♦ Ετην Αθήνα η χωριανή μας Μαρία Νικ. Ειάννη (το γένο ς Επύρου Ζαχαριουδάκη) ά-

♦ Με την νέα καλοκαιρινή τουριστική σαι
ζόν άνοιξαν τα ήδη υπάρχοντα καταστήμα
τα με μικρές αλλα γές στους χώρους τους
και στην διακόσμησή τους. Ετην αγορά ό 
μως προστέθηκε από τον Ιάκωβο Εμ. Χριστοφάκη αυτό που πραγματικά έλλειπ ε απ'
αυτόν τον δρόμο που μέχρι και σήμερα δι
ατηρεί μια ομορφιά και μια κάποια γραφικό
τητα. Είναι ένα παραδοσιακό καφενεδάκι
που η ύπαρξή του μας μ ετα φ έρ ει αμέσω ς
σε περασμένα αξέχαστα χρόνια, σε εικό
νες που παραμένουν αναλλοίω τες στην
μνήμη μας, στις τό τε ανθρώπινες φιγούρες,
τελείω ς διαφορετικές βέβαια από τις σ ημε
ρινές, να ξαποσταίνουν κατά μήκος του
δρόμου στα πολλά καφενεία που υπήρχαν
τό τε συζητώντας και απολαμβάνοντας τον
καφέ, το κακάο, την κανελάδα, το λουκουμάκι, το υποβρύχιο και τις μικρές ποικιλίες
μεζέδω ν για τη ρακή και το ούζο. Τα χρόνια
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νοιξε πρατήριο γυναικείων ανδρικών και
παιδικών ρούχων στην περιοχή του Βύρωνα
και στην οδό Χρυσ, Σμύρνης 61-65 τηλ,
7668068.
Ευχόμαστε σ' όλους καλές δουλειές.
♦ Η Τουριστική κίνηση τον μήνα Απρίλιο μ ε
τά το Πάσχα των Καθολικών έπεσε κατακόρυφα από ξένους τουρίστες. Επίσης τον
μήνα Μάϊο οι τουρίστες ήσαν λιγότεροι α 
πό τον περυσινό, αιτία ίσως η οικονομική
κρίση που υπάρχει και στην Ευρώπη.
♦ Από το ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα
τοπικής αυτοδιοίκησης τον Μάρτιο 1993 με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη
Κεφαλογιάννη διετέθησαν διάφορα ποσά
για τις Κοινότητες του Νομού Ρεθύμνης.
Από τα ποσά αυτά η Κοινότητά μας θα
εισπράξει το ποσό των 796.500 δραχμών
για τη διαμόρφωση χώρου για την ταφή των
απορριμάτων και 714.000 δρχ, για τη δημι
ουργία γραφείου τουρισμού.
♦ Ο Γεώργιος Δημοτάκης μετατέθηκε από
το Λιμενικό Σταθμό Αγίας Γαλήνης εις τον
τοιούτον στους Καλούς Λιμένες.
♦ Από το Ηράκλειο Κρήτης η είδηση ότι ο
Μανώλης Κουλεντάκης, έμπορος, σύζυγος
της Ρεψιμίας Κ. Μαμαλάκη, επανεξελέγη με
μεγάλη πλειοψηφϊα μέλος του νέου ΔΣ των
ΜΙΝΩΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ με πρόεδρο τον Κων/νο Κληρονόμο και Αντιπρόεδρο τον Γιάννη
Σμπώκο. Η εκλογή τους έγινε στις 27-6-93.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
(Εηιβ Κώστας Κ Λίναξυλάκης)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
♦ Η Μαρία Νικ. Σιάννη (το γένος Σπύρου
Ζαχαριουδάκη) γέννησε στην Αθήνα το
δ εύ τερ ο αγοράκι.
♦ Η Μαρία Γραμματικάκη (το γένος Ηλία
Μαρκάκη γέννησε στην Αθήνα το πρώτο
της αγοράκι.
♦ Η Χριστίνα Χρήστου Χριστοφάκη στις
19-3-93 γέννησε αγοράκι στο Ρέθυμνο.
♦ Η Καΐτη Δαβ. Ζαχαριάδη (το γένος Δήμου
Λινοξυλάκη) στις 4-6-1993 γέννησε το
δ εύτερ ο αγοράκι στο Ηράκλειο Κρήτης.
♦ Η Χρυσούλα Αποστ. Τσακίρη (το γένος
Μύρου Γιαννακάκη) γέννησε στην Αθήνα
στις 11-6-93 και έκανε τη δεύτερη κόρη.
Να τους ζήσουν.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Στις 29-5-1993 η Μαρία Χρ. Μηναδάκη και
ο Νίκος Κατσιμίτσης έδωσαν αμοιβαία υπό
σχεση γάμου,
Καλά στέφανα.
ΓΑΜΟ!
♦ Η Καίτη Δημ. Βογιατζάκη (το γένος Πλού
σιας Λινοξυλάκη) στις 28-5-1993 παντρέφτηκε στην Αθήνα με τον Ανδρέα
Πύρρο.
♦ Η Σταματίνα Παν. Κρητικού (το γένος
γκεφαλικά, την υπέρταση, τον καρκίνο και
τις λοιμώξεις. Και μην νοιώ θετε τύψεις, ό 
ταν τρώ τε ντομάτες σε κονσέρβα. Εκτός
από τα φυσικά θρεπτικά συστατικά τους,
περιέχουν λίγο ασβέστιο και μία... μύτη σι
δήρου. Αν όμως προσέχετε το αλάτι που
καταναλώνετε, αναζητήστε κονσέρβες α 
νάλατες ή με λίγο αλάτι.
Τα ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ μηνιαία εφημερίδα εκ
δότης και διευθυντής Μιχάλης Παπαδάκης
Σολωμού 34 Αθήνα Τ.Κ. 10682 τηλ. 3625109
δημοσιεύει πάντα τα μυστικά της σωστής
διατροφής και από την εφημερίδα αυτή
του Σ/βρίου 1992 δανειστήκαμε τα παρα
πάνω.

Για κάθε ασθένεια
υπάρχει και ένα

Ο ΐ ν τ ο μ ά τ ε ς προστατεύουν από εγκε
φαλικά, υπέρταση, καρκίνο.
Τίποτα δ εν είναι γευστικότερο από μια
ζουμερή, λαμπερή, κόκκινη ντομάτα. Οι
θερμίδες εξάλλου, που περιέχει είναι ανά
ξιες λόγου και γι' αυτό, μπορείτε να τρώτε
δύο την ημέρα επί ένα μήνα χωρίς ν' ανη
συχείτε καθόλου για το βάρος σας. Ένα ο 
λόκληρο φλιτζάνι ψιλοκομμένες ντομάτες
έχει μόνον 35 θερμίδες αλλά άφθονη βι
ταμίνη C, βιταμίνη Α, καθώς και κάλλιο που
προστατεύουν αποτελεσματικά από τα ε 
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Χ ρυσούλας Τρουλινού) π αντρέφ τηκε
σ τον Πειραιά στις 12-6-1993 τον Νίκο Κατσά.
♦ Η Ειρηνοδίκης Μ αρία Νικ. Σπιθάκη (το γ έ 
νος Φωτεινής Γιαννακάκη) π αντρέφ τηκε
στην Αθήνα στις 16-6-1993 με το ν Γιώρ
γο Στεφάνου.
♦ Ο Γιώργος Αντ. Καρατζής (το γ έν ο ς Μ α
ρίας Ευστ. Τρουλινού) π αντρέφ τηκε στην
Αθήνα στις 26-6-93 μ ε την Γιάννα Χάμσα.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
Ύ σ τερ α δυστυχώ ς απο π ολλούς μ ή νες
πληροφορηθήκαμε την εξαφ άνιση της μ α 
θήτριας Σπυροπούλου Δώρας, εγγονής
του αγαπητού φίλου Θ εό δ ω ρ ο υ Τρουλινού.

Ε υ τ υ χ ισ μ έ ν ο ι ν α ζ ή σ ο υ ν .

ΘΑΝΑΤΟΙ
♦ Στις 4-2-1993 στο Η ράκλειο Κρήτης π έ
θα νε ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜ. ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ
♦ Στις 21 -4-93 π έθα νε στην Αθήνα σ ε ηλι
κία 98 χρόνω ν η Ευφροσύνη Παπαδογιάννη σύζυγος του τέω ς Βουλευτού του
Ρεθύμνου και Υπουργού Εμμανουήλ Παπαδογιάννη.
♦ Τον π ερ α σ μ ένο Μ άρτιο π έθα νε ξαφνικά
σ την Αθήνα έν α ς καλός φίλος του Συλ
λόγου μας ο Μ ανώ λης Καλυβιανάκης εκ 
δ ό τη ς της εφ η μ ερ ίδ α ς ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ.
Θ ε ρ μ ό σ υ λ υ π ο ύ μ ε θ α τ ις ο ικ ο γ έ ν ε ιέ ς τ ο υ ς .

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
♦ Ο εφ οριακός Π έτρ ο ς Mix. Π ετρουλάκης
μ ετα τέθ η κ ε από την Εφορία Π ερά μ α το ς
ε ις το Ρέθυμνο.
♦ Ο Γιώργος Ευαγ. Β εργαδής υπηρετώ ν
στο Ρέθυμνο ως κοινοτικός ειαπ ράκτορ α ς του Υπουργείου εσ ω τερικώ ν μ ε τ ε τάγη στο φ οροτεχνικό του Υπουργείου
Οικονομικών στο Ρέθυμνο.
♦ Ο Δ άσκαλος Εμμανουήλ Τρουλινός του
Κ λεόβροτου μ ε τε τέ θ η από το Δημοτικό
Σχολείο Αγίας Γαλήνης ε ις το Ηράκλειο
Κρήτης.

Μ

Επειδή τέτο ια γ εγ ο ν ό τα συγκλονίζουν
κάθε άνθρωπο θ εω ρ ή σ α μ ε υποχρέω σή
μας έσ τω και κ α θ υ σ τερ η μ ένα να δημοσ ι
εύ σ ο υ μ ε την εξαφ άνιση και τη φ ω τογρα
φία της σ το περιοδικό μας θ έλ ο ν τα ς να
βοηθήσ ουμε στην α ν εύ ρ εσ ή της.
Γι' αυτό π αρακαλούμε τους α να γνώ 
σ τες μας εά ν κάποιος γνω ρίζει και το ε 
λάχιστο να ειδοπ οιήσει σ το σπίτι της
τπλ. 7793495.
Η Δώρα εξαφ ανίσ τηκε από τις 27-8-92,
είναι 15 χρόνων, καστανόξανθη μ ε γ α λ α 
νά μάτια και έχ ει ύφος 1.60 περίπου.

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
♦ Η Δανάη Φραγκουδάκη (το γ έν ο ς Σταματάκή) εις μνήμη του συζύγου της Φάνη
π ρ ο σ έφ ερ ε το ποσό τω ν δρχ. δ έκα χιλι
άδω ν (10.000) για την ενίσχυση του Συλ
λόγου μας.
♦ Ο Χριστόφορος Mix. Χριστοφοράκης εις
μνήμη των γονέω ν του Μιχάλη και Ό λγας
π ρ ο σ έφ ερ ε το ποσό των δρχ. είκοσι χιλι
άδων (20.000) για την ενίσχυση του Συλ
λόγου μας.

♦ Η Νίκη Κασωτάκη εις μνήμην του συζύγου
της Μιχάλη π ρ ο σ έφ ερ ε το ποσόν των
δρχ. π έντε χιλιάδω ν (5.000) για την ε ν ί
σχυση του Συλλόγου μας.
♦ Ο Μιχαήλ Κόππας ε ις μνήμη του π εθερ ού
του Μιχάλη Κασωτάκη π ρ ο σ έφ ερ ε το πο-
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♦

♦

♦

♦

♦

♦

σό των δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) για
την ενίσχυση του Συλλόγου μας.
Η Πελαγία Δουκάκη εις μνήμην του συζύ
γου της Ηλία, προσέφερε το ποσό των
δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) για την ενί
σχυση του Συλλόγου μας.
Η Τασούλα Mix. Παπαδογιάννη εις μνήμη
των γονέων της Μιχαήλ και Ειρήνης προ
σ έφ ερ ε το ποσό των δρχ. πέντε χιλιάδων
(5.000) για την ενίσχυση του Συλλόγου
μας.
Η Ευαγγελία Εμμ. Σπυριδάκη εις μνήμη του
συζύγου της Μανώλη, των πεθερικών της
Μιχάλη και Διαμάντης και των γονέων της
Κοσμά και Κατίνας προσέφερε το ποσό
των δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) για την
ενίσχυση του Συλλόγου μας,
Η Ηλεκτρα Στελ. Μιχελιδάκη εις μνήμη της
μητέρας της Χρυσάνθης για την συμπλή
ρωση τριών χρόνων από τον θάνατό της,
προσέφερε το ποσό των δρχ. πέντε χιλι
άδων (5.000) για την ενίσχυση του Συλ
λόγου μας.
Η οικογένεια Κώστα Κ. Λινοξυλάκη προσέ
φ ερε το ποσό των δέκα χιλιάδων δρχ.
(10.000) αντί στεφάνου για τον πρόσφατο
θάνατο του πατέρα και παππού Κοσμά,
για την ενίσχυση του Συλλόγου.
Ο Χαρίλαος Λινοξυλάκης εις μνήμη του αποθανόντος αδελφού του Κοσμά, προσέ
φ ερ ε το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000)
στην εκκλησία του χωριού μας για την ε 
νίσχυσή της.

ΠΕΝΘΗ
ΑΝΤΩΝ. I. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ
Γεννήθηκε το 1920 εις το Ηράκλειο Κρή
της, υιός του ιδρυτού της Αγίας Γαλήνης.
Έδρασε και σταδιοδρόμησε εις το Ηρά
κλειο ως έμπορος οικοδομικών υλικών.
Με την ενεργόν βοήθεια της βαρυπενθούσης συζύγου του Ειρήνης το γένος Κυριακάκη, εδημιούργησαν αξιόλογον περιου
σίαν εκκινήσαντες εκ του μηδενός το έτος
194ό με την αποχώρησιν των κατακτητών.
Ομοίως εδημιούργησαν ανω τέρα επιστη
μονική οικογένεια με αξιόλογον θέση εις
την κοινωνική και επιχειρηματική τάξη του Η
ρακλείου.,
Για τον γράφοντα αφήσε ένα τεράστιον

κενόν. Ούτε λεπτό δ ε φεύγει από το νού
μου ότι;
Έπεσε ο Δρύς της καλοσύνης
Έπεσε ο Δρύς του Αλτρουισμού
Έπεσε ο Δρύς της αδόλου Δημοκρατίας
Έπεσε ο Δρύς προστάτης της φτωχολο
γιάς
Έπεσε ο Δρύς της φιλανθρωπίας
Έπεσε ο Δρύς των αναξιοπαθούντων
Εσύ που δεν φοβήθηκες την κατοχική
Λαίλαπα
Εσύ που δεν φοβήθηκες την μετακατοχική καταδίωξη των δημοκρατών.
Εσύ που δεν σε πτόησε η προσπάθεια
των διωκτών σου να σ' εξευτελίσουν εν ονόματι της δημοκρατίας.
Εσύ που δ εν παρεφέρθης για τίποτα
Εσύ που δεν άφηνες κανένα ανικανοποί
ητο
Εσύ που στάθηκες βράχος ακλόνητος για
προστασίαν του οικογενειακού σου περι
βάλλοντος.
Εσύ ο υποστηρικτής των αδυνάτων ορ 
φανών.
Εσύ ο προστάτης αδερφών ανεψιών ξα
δέρφων και τέλος ο προστάτης και υποστηριχτής των ανθρώπων που εργάζοντο για
σένα.
Εσύ τελικά που δ εν χαλούσες σε κανένα
χατήρι δεν εχάλασες ούτε στο χάρο το χατήρι, και τον άφισες και σε άρπαξε από κο
ντά μας για να μας βουτήξεις σε βαρύτατο
πένθος.
Δε θα σε ξεχάσομε ποτέ Αντώνη.
Ελαφρύ να είναι το χώμα του Ηρακλείου
που σε σκέπασε.
Για την στενή σου οικογένεια αγαπητέ
μου Αντώνη να έχουν υγεία για να σε θυ
μούνται για πολλά πολλά χρόνια.
Έφυγες και τα λούλουδα
π' ανθούσαν στη θωριά σου
θα πάψουν πια να μην ανθούν
δ ε θα 'χουν τη δροσιά σου.
Αθήνα Μάης 1993
Μανούσος Φ. Παπαδάκης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΗΣ
Ο μεταστάς εγεννήθη εις τα Σακτούρια
το 1899 εκ της γνωστής, δια τους κατά των
Τούρκων αγώνες οικογένειας των Τσουτσουδήδων, τους οποίους και ετίμησεν κα
τά την Μικρασιατική εκστρατεία εις την
οποία συμμετείχε εξ αρχής μέχρι τέλους.
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Αμέσως μόλις αποστρατεύθηκε, μ ετεγράφπ ως δημότης Αγίας Γαλήνης, όπου και
έζησε μέχρι την 1η Απριλίου του 1993, στην
κηδεία του οποίου συμμετείχε ολόκληρος η
Αγία Γαλήνη, λόγω εκτιμήσεως και αγάπης
που έτρεφ αν όλοι, εξαιτίας της πραότητας
του, της εντιμότητας του και της εργατικότητάς του,
Το 192ό ενυμφεύθη την Μαρία Νικηφοράκη κόρη της χήρας Αθήνας από την Ορνέ
και εγγονή του Ιωάννη Παπαδογιάννη (του
Ιαπουνά) της Αγίας Γαλήνης, μετά της ο
ποίας απέκτησε μια αλυσίδα κοριτσιϋϋν, την
Ελένη, την Αθηνά την Σοφία, την Ρένα, την
Χρυσούλα και τέλος τον Γεράσιμο, βοηθούμενος δ ε από την σύζυγό του, έδωσε
σε όλα χριστιανική αγωγή με την οποία ε ξ έ 
λεξαν επίσης καλούς χριστιανούς ως συζύ
γους, όπου τυγχάνουν παντού εκτίμησης
και αγάπης.
Θα κλείσω τον επικήδειο μου, αναφερόμενος, εις την μοναδικήν εργατικότητα του
μεταστάντος, όπου εκ της σκληρός εργα
σίας του, όχι μόνο, ανέστησε και αποκατάστησε μια τόσο ωραία και πολυμελή
οικογένεια, αλλά τους έκτισε και σπίτια, και
αξιόλογη περιουσία τους άφησε. Παρά το
γήρας του θα τους πρόσφερε και άλλα, α λ
λά ο πρόωρος θάνατος της πρωτότοκης Ε
λένης και της συζύγου του κατόπιν, του
εμάρα νε κάθε διάθεση για την παρούσα
ζωή.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ και ελαφρό το χώ
μα της Αγίας Γαλήνης που σ ε σκεπάζει.
Mix. Βεργαδής.
ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ
Αγαπητέ μας Ηλία έφυγες πρόωρα από
τας οικογενειακός μας αγκόλας.
Πηγαίνεις εις την οδό της .αιωνιότητας ό
πως όλοι μας θα την ακολουθήσουμε, αλλά
να είσαι βέβαιος και υπερήφανος ότι εξετέλεσ ες πλήρως τον προορισμό σου σ' αυ
τόν τον κόσμο. Υπήρξες άριστος οικογενει
άρχης και καλός σύζυγος πατέρας και παπ
πούς. Σαν καλός πατέρας τακτοποίησες τα
παιδιά σου αρκετά καλά. Εύχομαι το Αγιογαληνιώτικο χώμα που θα σε σκεπάσει να
είναι ελαφρό, εις δ ε την οικογένειά σου
εύχομαι την εξ ύψους παρηγοριά. Ο Θ εός
να σε συγχωρέσει και να αγιάσει τα κόκκαλά σου.
Αιώνια να είναι η μνήμη σου αξιομακάρι

στε.
Τα λόγια αυτά είναι του Χαρίλαου Λινοξυλάκη κατά την κηδεία του γαμπρού του
ΗΛΙΑ ΔΟΥΚΑΚΗ.
ΚΩΣΤΗΣ ΤΣΑΧΑΚΗΣ
Έγειρε ο ήλιος προς την Δύση.
Πάντα συλογιζόμουνα
την μοναξιά του τάφου
και την τρομάρα του κορμιού
την ώρα του Θανάτου.
Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του αι
ωνόβιου ΚΟΣΤΗ ΤΣΑΧΑΚΗ λίγες μ έρ ες πριν
πεθάνει προς τη νύφη του Ασπασία Πήρ.
Τσαχάκη.
Στο ξεψύχισμα της άνοιξης 28-5-93 η Α
γία Γαλήνη αποχαιρέτισε μια αξιαγάπητη
μορφή από τους εκπροσώπους της παλιάς
φρουράς του χωριού μας του ΚΩΣΤΗ ΤΣΑ
ΧΑΚΗ. Ο Κωστής κουβαλώντας έναν αιώνα
ζωής διατηρούσε στο ρυτιδιασμένο πρό
σωπό του την ευγένεια και τη χαμογελαστή
καλωσύνη μιας άλλης γενιάς.
Κ.Κ.Λ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Είχε προχωρήσει η έκδοση του περιοδι
κού 'όταν πληροφορηθήκαμε το θάνατο
του χωριανού μας ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ. Η είδηση μας ήρθε από τη Θεσ/νίκη ό 
που ο αποθανών ζούσε με τη σύζυγό του
Ανθούλα, από τριετίας περίπου, κοντά στα
παιδιά τους
Ο Ιωάννης Αλεξ. Βασιλάκης πεθανε στις
24-0-93 σε ηλικία 92 χρόνων και κηδεύτηκε
στη Θεσαλονίκη.
Ας είναι οι λίγες α υτές γραμμές ένας μι
κρός αποχαιρετισμός και μια συμμετοχή
στο βαρύ πένθος των δικών του.
Συλλυπούμαστε θερμά την οικογένειά του.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχα
ριστήσουμε τους συγγενείς και φίλους,
τους γείτονες και μη για τις υπηρεσίες και
το ενδιαφέρον που έδειξαν στον πατέρα
μας ΚΟΣΜΑ Κ, ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ και όλους ό
σους παραυρέθηκαν στην κηδεία του και
μας συλλυπήθηκαν με τηλεφωνήματα - Τη
λεγραφήματα και με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο.
Τα παιδιά του.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
από 1-1-93

Επιμέλοια

Κατερίνα Βασιλ άκη - Γο ο υπάκη, ίραμ, Κοινότητας

ΓΑ Μ Ο Ι
♦ Η Παγώνα Βουλγαράκη παντρεύτηκε με
τον Ανδρέα Τσεγρένη από την Πάτρα
την 9-1-93.
♦ Ο Αντώνιος Μπαγιαρτάκης του Γεωργ.
παντρεύτηκε την Ευθαλία Βουλγαράκη
από Μέλαμπες την 19-4-93.
♦ Ένα ζευγάρι Γερμανοί υπήκοοι, διάλεξαν
το χωριό μας να κάνουν τις διακοπές
τους και να ενωθούν με τα δεσμό του
γάμου (πολιτικού) την 28-5-93.

Στη φωτογραφία βλέπουμε μια όμορφη
παρέα Αγιογαληνιωτών τις μέρες των Χρι
στουγέννων 1956-1957, ενώ πήγαινε από
σπίτι σε σπίτι για τα χρόνια πολλά. Σ' αυτή
βλέπουμε τον αποθανόντα Γιάννη του Βασιλαλέξη, τρίτο από αριστέρα στην κάτω
σειρά. Τα υπόλοιπα πρόσωπα θα τ' ανα
γνωρίσετε μόνοι σας και πιστεύω ότι αυτή η
φωτογραφία θα σας θυμίσει πολλά από τα
περασμένα εκείνα καλά χρόνια. Η φωτο
γραφία είναι από το αρχείο της Τοσούλας
Mix. Παπαδογιάννη.
Κ.Κ.Λ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
♦ Η Παγώνα Βουλγαράκη-Τσεγρένη γέννη
σε την 27-4-93 κορίτσι.
♦ Η Μαρία σύζυγος του Στυλ. Σαβάκη γ έν 
νησε την 19-1-93 αγόρι.

ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΕΙΣ
Η Χρυσούλα Σταματάκη αρραβώνιασε
την κόρη της Βάσω με τον Εμμανουήλ
Μπριλάκη επιχειρηματία από τις Μοίρες.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
Ο κακός δαίμονας του τυπογραφείου
έβαλε πάλι το χέρι του και στο προηγού
μενο τεύχος του περιοδικού μας στα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ (επιμ. κ.
Κατερίνας Βασιλάκη Τσουπάκη Γραμματέως της Κοινότητας) δεν αναφέρθηκε ο
θάνατος της Μαρίας Παπαδογιάννη που
πέθανε στην Αθήνα στις 21-8-92 σε ηλι
κία 78 ετών και τάφηκε στο χωριό μας.
Τα υπόλοιπα αναφέρονται στη σελ. 19.
Επίσης στη σελίδα 6 και στην 2η στήλη
μετά το όνομα του Κωστή Γιασαφάκη
παραλήφθηκε η πρόταση: Γεώργιος Πολυχρονάκης αραιά και που έκανε κάποιο
μεροκάματο, ως επί το πλείστον ήταν άδουλος. Για τον Κωστή Γιασαφάκη το
σωστό είναι: Ό ν τε δε έκανε τον καφετζή
έκανε τον Αγροφύλακα και τον γεωργό,
είχε όλο γιούς και όλοι με καλή σειρά και
υπόληψη στην Κοινωνία.

Την 22-5-93 βαπτίστηκαν στο χωριό μας
δύο κορίτσια, παιδιά της Ντίνας Φωτάκη-Γιορταμάκη (κόρης του Γ. Φωτάκη) και ονομά
στηκαν Φωτεινή και Μαρία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
♦ Η Χριστοφοράκη Κλεονίκη πέθανε την
24-2-93 σε ηλικία 82 ετών
♦ Ο Νικόλαος Τσουτσουδάκης πέθανε την
31-3-93 σε ηλικία 94 ετών.
♦ Ο Ηλίας Δουκάκης πέθανε την 3-4-93 σε
ηλικία 74 ετών.
♦ Η Σταματάκη Μαρία πέθανε την 15-5-93
σε ηλικία 80 ετών.
♦ Ο Λινοξυλάκης Κοσμάς πέθανε την
9-6-93 σε ηλικία 97 ετών.
♦ Ο Τσαχάκης Κων/νος πέθανε την 20-5-93
σε ηλικία 92 ετών σύμφωνα με τα στοι
χεία του Δημοτολογίου μας, αλλά η
πραγματική του ηλικία σύμφωνα με μαρ
τυρίες ανθρώπων δικών του ήταν τουλά
χιστον 10 χρόνια μεγαλύτερος.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΩΝ & ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ
σ τον Αποκριάτικο χ ο ρ ό του Σ υλλόγου μ α ς στις 1 3 -2 -1 9 9 3
ο Το πρατήριο ορυκτελαίων του κ, Βασίλη
Σπανουδάκη στην Ηλιούπολη τηλ. 9914203
προσέφερε 12 4κιλα ορυκτέλαιο αυτοκινή
του SUPER 20W/50.
ο Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, είδη οικιακής
χρήσεως, Αγ. Θωμά 27 Παράδεισος, διά
της κ. Στέλλας Ηλ. Μαμαλάκη, προσέφερε
ένα C1) ταψί οβάλ PUREX με χάλκινη βάση
και ένα (13 σέτ λαδόξυδο.
ο Ο κ, Ιωάννης Μορφοβασίλης, Αντιπρόσω
πος ειδών Γυμναστικής, Αρρινού 3, Περι
στέρι, προσέφερε μία (1) μπασκέτα ολυ
μπιακού τύπου μία (13 baby μπασκέτα, ένα
(13 μονόζυγο πόρτας και τρία (33 ζεύγη βά
ρη x2Kg,
❖ Το κατάστημα κουρτινών ΡΑΓΚΟΣ (Μεσο
γείων 3043 προσέφερε δίφυλλη κουρτίνα
ραμμένη, αξίας 35.000 δρχ.
φ Ο Λογοτέχνης Μανώλης Πατεράκης Με
σογείων 162 Παπάγου τηλ. 6510209 προσέ
φερε δύο (23 βιβλία "ΤΑ ΠΙΤΕΡΑ ΣΤ' ΕΛΕΝΙΑΣ"
και δύο (23 βιβλία "Ο ΣΕΒΝΤΑΣ ΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙ
ΝΑΣ".

φ
φ

φ

φ
φ

φ

φ
φ
φ

❖
φ
φ

φ
φ
φ

φ
φ

♦ Από τον κ. Μήλα 2 EXPANDER σούστες.
φ Από τον κ. Νίκο Σιάνη Χρ. Σμύρνης 61-65
Βύρων τηλ. 7668068 ένα πουλόβερ εισαγω
γής, μια μπλούζα ένα κορμάκι, τρία καλσόν
ή κολάν μια μαντήλα.
φ Από την κυρία Ρίνα Δεσίπρη, Ανδροσθένους 52, τέσσερα (43 σετ γαλατιέρας - ζα
χαριέρας.
φ Από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
μια τσιμπίδα φαγητού 6 σουβέρ επάργυρα.
φ Απο'την Εταιρεία Π. Πετρουλάκη Α.Ε., εξο 
πλισμός και μηχανές γραφείου Λ. Αλεξάν
δρας 11, τηλ, 6429829, δύο (23 ηλεκτρο
νικούς μεταφραστές 12 γλωσσών.
φ Από τον κ. Κ. Λινοξυλάκη μια συσκευή μα
σάζ και μια κωπηλασίας.
φ Από τον κ. Γ. Μηναδάκη μια κωπηλασίας.’
φ Από τον κ. Χρηστό Χολέβα, Κριεζή 10, Χα
λάνδρι, τρεις μαγνητικούς πάτους.
φ Από τον κ. Σταύρο Σιμεωνίδη, Αθλητικά Εί
δη Αθηνάς 56, Κορυδαλός, μια μπλούζα α
θλητική.
φ Από τον κ. Γ. Μυλωνόπουλο, Αθηνάς 58,

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
ΑΠΟ 11/1/1993 ΜΕΧΡΙ 30/6/1993
Νίκος Εμμ. Νοδαράκης Ηράκλειο δρχ. 5.000
Μαρία Γ. Καρατζή Αγ, Γαλήνη δρχ. 5000
Δέσποινα Κούνουπα-Καρατζή Αθήνα δρχ. 5000
Ελένη Αρ. Κοκαράκη (το γένος Ηλ. Δουκάκη3 Αθήνα δρχ. 5000
Θεόδωρος Τρουλλινός Αθήνα δρχ. 5000
Νίκος Θεοδ. Τρουλλινός Αθήνα δρχ. 5000
Ελένη Συροπούλου (το γένος Θεοδ. Τρουλλινού) Αθήνα δρχ. 5000
Ευάγγελος Σπύρου Αθήνα δρχ. 5000
Στρατής Γ. Αποστολάκης Αθήνα δρχ. 10.000
Εμμ, Α. Ζεάκης Αθήνα δρχ. 2.000
Γεώργιος Παπανικολάου Αθήνα δρχ. 2000
Δόξα Ρηγοπούλου (το γένος Εμμ. Νοδαράκη3 Αθήνα δρχ. 5000
Αγαπία Γκίκα (το γένος Ν. Παπαδάκη3 Αθήνα δρχ. 2500
Ελευθερία Λαμπάκη (το γένος Ν, Παπαδάκη3 Αθήνα δρχ. 2500
Πελαγία Νικ. Παπαδάκη Αθήνα δρχ. 2500
Κώστας Νικ, παπαδάκης Αθήνα δρχ. 2500
Μανώλης ΒουμβουράκηςΑγ. Γαλήνη 5000
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Κορυδαλός, Οπτικά Είδη γυαλιά ήλιου.
δικό μπλουζάκι, 5 Colgate, 3 κουτιά κρασί
♦ Από Ναυτιλιακή Εταιρία Βεντούρης LINES, CAMBAS, 1 Απορρυπαντικό για πλυντήριο, 1
δια του κ. Μπιλίνη Σπύρου, προσφέρθηκε ένα Αγαλματάκι, 1 Δερμάτινη μπάλα, 1 Διακοεισιτήριο για δύο άτομα για Ιταλία μετ' επι σμητικό κρεμαστό, 1 Μπουφάν, 1 Κορνίζα
στροφής Πάτρα-Μπάρι-Πάτρα αξίας 70.000 μεταλλική, 1 Αυτοκινητάκι γυάλινο.
δρχ.
♦ Με φροντίδα του κ. Στέλιου Βελουδάκη, 3
♦ Από ναυτιλιακή Εταιρία “ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ" δια λίτρα λάδι αυτοκινήτου από Δ. ΚΟΥΛΗ ΚΑΙ
του κ. Βασιλάκη Γιάννη, προσφέρθηκαν δύο ΥΙΟ ©ηβών 214, Περιστέρι και 1 σετ υαλο
εισιτήρια Πειραιάς-Ρέθυμνο-Πειραιάς, Α' καθαριστήρων. 12 λίτρα αραβοσιτέλαιο,
.θέσης.
από Βιομηχανία Ελαίου, Χορευτάκη Αντώνη,
♦ Από τον κ.Καισαράτο ένα BLACK & DECKER, Μαραθώνος 23, Καματερό.
♦ Από την κ. Τίτσα σύζυγο Γιάννη Γιαννάκη, ♦ Από τον κ. Μανώλη Παπαγιαννάκη μια εικό
να.
ένας δίσκος σερβιρίσματος.
♦ Από τον Κώστα Λαμπάκη 21 βιβλία διαφό ♦ Δια του κ. Χρήστου Μηναδάκη, 18 μαξιλά
ρων τίτλων.
ρια σαλονιού, από Βιοτεχνία Ταπετσαρίας,
♦ Από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΜΠΑΝΑ με φροντίδα Επίπλων, Ευάγγελου Κατσάρα, Γρυπάρη 50,
κ. Γιάννη Φωτάκη, 16 παιδικά βιβλία διαφόρων Καλλιθέα.
τίτλων.
♦ Από τους κυρίους Γεώργιο Μεϊντάνη και
♦ Από το Σύλλογο ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, 1 Σαλατι Μάνθο Μαυρίδη Κύμης 17, Καλογρέζα, 1 λυέρα, 1 Σημειωματάριο PIANO MEMO, 1 Παι γιζόμενη μπάρα, 1 σούστα ελατήρια, 1 κά
θισμα κοιλιακών
♦ Από COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) Α,Β.Ε,Ε„ δια του κυρίου Δουκάκη Ιωάννη, 72 ΣΑ
01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΠΟΥΝΙΑ PALMOLIVE ΠΡΑΣΙΝΟ, 24 ΑΦΡΟΥΣ
"ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"
ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ PALMOLIVE ACTIVE, 48 ΟΔΟ1) Καλοκαιρινή εκδρομή στην Γαύδο.
ΝΤ/ΜΕΣ PALMOLIVE GUM PROTECTION, 12
Το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε να
ΣΑΜΠΟΥΑΝ PALMOLIVE ©ΑΛΑΣ. ΦΥΤΑ, 12
πραγματοποιήσει το καλοκαίρι διήμερη
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ PALMOLIVE NATURAL, 12
εκδρομή από την Αγία Γαλήνη στη Γαύ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ PLAX ΚΟΚΚΙΝΟ.
δο μετξύ 11 και 12 Αυγούστου 1993 και
♦ Από την εταιρία CAMBAS δια του κυρίου
καλεί από τώρα όλους τους συγχωρια
Βασιλείου Μανουσάκη, 12 σετ κρασιών.
νούς μας να συμμετάσχουν στην εκδρο
Ευχαριστούμε θερμά τόσο εκείνους που
μή του Νοτιότερου σημείου της Ελλά
προσέφεραν τα δώρα, όσο και εκείνους
δας. Λεπτομέρειες της εκδρομής θα κα
που
φρόντισαν να προσφερθούν,
θοριστούν το καλοκαίρι στην Αγία Γαλή
νη και θα ενημερωθείτε ανάλογα.
2) Κυριακή 15-8-1993 Γλέντι στην Αγία Γα
λήνη
Την Κυριακή 15 Αυγούστου 1993 ημέ
ρα εορτής της Παναγίας το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου μας θα διογρανώσει κρητικό παραδοσιακό γλέντι, όπως
και πέρυσι, στο χωριό μας και καλεί ό 
λους τους συγχωριανούς μας να συμμε
τάσχουν στο γλέντι.

r
iiXlNlilTl ΜΣΙΗΤΙΙΗΣ
ΚΑΙ

ΟΡΓΠΝΠ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ Κ. ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ
Χαριλάου Τρικούπη 83, 10681 Αθήνα
τηλ.: 36.31.135 - 36.45.291

Το ΔΣ του Συλλόγου μας σας καλεί να
στηρίζετε όλες τις εκδηλώσεις μ ε την
συμμετοχή σας.
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ΑΡΙΘΜΟΣ 25 - ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993
Εκδΐδεται και διανέμεται δωρεάν χάρη του κοινωνικού σκοπού του Συλλόγου
.
Συνδρομές προαιρετικές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
Γιώργος Στεφ. Νικηφοράκης Π ρόεδρος τηλ, 3242953
Γιάννης Κωνστ, Φωτάκης Α ντιπ ρόεδρος τηλ. 8071297
Α πόστολος Νικ. Τσακίρης Γεν. Γρ αμματέα ς τηλ, 3031231
Γιώργος Mix. Τρουλινός Ειδ. Γρ αμματέα ς τηλ. 5017085
Μανώλης Χαρ. Παπαδογιάννης Ταμίας τηλ. 4954477
Γιάννης Εμμ. Βασιλάκης Σύμβουλος τηλ, 4907838
Στέλιος Μυρ, Βελουδάκης 5018590
Κώστας Κοσ. Λινοξυλάκης 3631 135
Γιάννης Γεωρ. Μ ηναδάκης 9330758
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ηλίας Μαρκάκης
Χρηστός Μηναδάκης
Αντώνης Παπαγιαννάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γιώργος Στεφ. Νικηφοράκης - Αμφικράτους 23, Αγιος Α ρτέμ ιο ς
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: Διπύλου 5, 10553 Αθήνα - τηλ. 3252841
ΔΓ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Μανώλης Χαρ, Παπαδογιάννης - Γ. Αβέρυυφ 50, 18120 Κορυδαλλός

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Π αρακαλούνται τα μέλη
να ενημερ ώ νουν εγκαίρως το Σύλλογο
για κάθε αλλαγή της διευθύνσής τους.
Εάν κάποιος από τους συμπολίτες μας
δ εν παίρνει το περιοδικό,
ας μας ειδοποιήσει να του το σ τείλο υ μ ε δω ρεάν,

