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ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Α γαπη τοί μας Φίλ οι,
Με την ευκαιρία αυτής μας της έκδοσης θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους σας Καλό Κα
λοκαίρι.
Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αισθάνεται την υποχρέωση να
σας ευχαριστήσει για τη συμπαράσταση που δείξα τε στη διετία Μάιος 1994 - Μάιος 1996
και πιστεύουμε ότι το ίδιο θερμά θα στηρίξετε και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη
στις πρόσφατες εκλογές του Μαΐου.
Το χωριό μας, κοσμοπολίτικο και ζωντανό, γίνεται αυτόν τον καιρό και πάλι το επίκεντρο,
το σημείο αναφοράς όπου θα συναντηθούμε όλοι μας για να τα πούμε από κοντά, Σ ' αυτό
συνηγορούν και οι εκδηλώσεις μας που, πλέον, γίνονται κάθε χρόνο και έχουν μεγάλη επι
τυχία.
Μια από αυτές είναι η Γιορτή Νεολαίας, που φέτος θα γίνει στις 11 Αυγούστου, και η Εκ
δήλωση για την Τρίτη Ηλικία, που θα γίνει στις 15 Αυγούστου.
Καλή αντάμωση και ευ χές για ένα ευχάριστο καλοκαίρι στην Αγία Γαλήνη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
κέφι και ζωντάνια, Αξίζουν συγχαρητήρια
στις Ιουλία Χριστοφάκη, τις αδελφές Σταματάκη, την Ελένη Χωρλιαφάκη, την Ελένη
Τρουλινού, την Κική Λουκάκη και όλες όσες
συνετέλεσαν στο να διοργανυυθεί αυτή η
ωραία βραδιά. Το περιοδικό μας θα τις ενθάρρυνε να ιδρύσουν και επίσημο σύλλογο
με ΔΣ. κ.λπ, και η πλειοψηφία των μελών να
αποφασίζει εκ των προτέρων για ποιόν κοι
νωνικό σκοπό θα διατίθενται τα κέρδη των
εκδηλώσεων. Ο απλός χωριανός θέλει και
στηρίζει αυτές τις εκδηλώσεις μα θα ήθελε
επίσης να έ χ ε ι και μια στοιχειώδη ενημέρω
ση για το που διατίθενται τα λεφτά. Ανεπί
σημες πληροφορίες αναφέρουν ότι δια τέ
θηκαν από προηγούμενες χρονιές 400,000
δρχ. για την αγορά 4 ηχείων, Υπόλοιπο πα
λαιών ετών συν τα φετεινά υπάρχουν στο
όνομα του κ, Γ. Κοτζανάκη και Μαίριλιν Ατκ,
Αφού υπάρχει αυτή η διάθεση προσφο
ράς και από τις κοπέλες του χωριού μας ας
γίνεται και η καλύτερη αξιοποίηση και με δη
μοκρατικό τρόπο των χρημάτων, Ο κόπος
για να πιάνει τόπο, πρέπει να επενδύεται
σωστά. Έτσι θάναι καλός γι' αυτές και για τα
παιδιά τους,

ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 1996 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 1996
(Επιμέλεια Γενικού Γραμματέα,
Τσακίρη Απόστολου)

^ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996: Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος κόψαμε με πολύ
κέφι την πίτα στα γραφεία του Συλλόγου
μας.
► ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996; Ο Α
ποκριάτικος Χορός μας έγινε και φέτος
στη ζεστή και ευρύχωρη αίθουσα του
Κρητικού Κέντρου "ΖΟΡΜΠΑΣ".
► ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 1996: Τελέσ τηκε το
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως Αγιογαληνιυυτών.
► ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996: Πραγματοποι
ήθηκε η εκδρομή στη Ναύπακτο.
► ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΙΟΥ 1996: Έγινε ο απολογι
σμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμ
βουλίου και οι εκλογές για την ανάδειξη
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,

Φ.Χ.Μ. 11-6-96

Σύλλογος γυναικών "Οι Νότιες"
Είναι υπό ίδρυση ένας πρωτότυπος σύλλογος
γυναικών, υπό την επωνυμία "οι νότιες", θάχει ως
σκοπό να παρεμβαίνει σε κοινωνικά θέματα. Ήδη
με παρέμβασή του, σταμάτησαν οι εφημερίδες να
δημοσιεύουν άσεμνες φωτογραφίες δίπλα στα
"ροζ τηλέφωνα". Σ' αυτή την προσπάθεια συμμε
τέχει και μια χωριανή μας, η ζωγράφος κ. Ευαγγε
λία Βασ. Κουβίδου.
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στους σκοπούς
τους.
Φ.Χ.Μ.

Αποκριάτικος Χορός
Οι κοπέλες της Αγ, Γαλήνης, διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία και φέτος τον απο
κριάτικο χορό, Στόλισαν κατάλληλα την
αίθουσα του "Πάρκο Γαλήνη" του κ, Ιερωνυμάκη Νικ. Και εκτός από τους χωριανούς ήρ
θαν και από άλλα χωριά. Η αίθουσα ήταν
γεμάτη C1000 δρχ, η είσοδος και το ποτό έξτρα). Οι μασκαράδες και η μουσική έδιναν
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
από το μνημόσυνο των Αγιογαληνιωτών σην Αθήνα
στις 10 Μαρτίου 1996
Αγαπητοί μου Αγιογαληνιώτες,
Με τσι πενιχρές μου γνώσεις, αλλά με τα λίγα που έχω
διαβάσει, θα σας μιλήσω για τις ψυχές των ανθρώπων.
Από πολλά συγγράμματα από τις Άγιες Γραφές των Αγί
ων Πατέρων, είναι πλέον βέβαιο ότι οι αείμνηστοι νεκροί
μας, που ο Παπα-Παναγιώτης μνημονεύοντας έκανε το προ
σκλητήριο, υπάρχουν και κινούνται, όχι ανθρώπινα, αλλά
θεϊκά, μας βλέπουν και μας ακούνε, δεν έχουν όμως το δι
καίωμα από το Θεό να μας μιλήσουν ή να μας ορμηνέψουν.
Να είστε βέβαιοι ότι εντός της παρούσης αιθούσης ευρίσκονται και χαίρονται για κάθε εκδήλωση που τους αφορά.
Τώρα μερικοί αμφισβητούντες θα μας πουν: “Και ποιος
εγύρισε να μας πει πώς διάγουν οι νεκροί στους ουρανούς;"
θα σας πω εγώ με τις φτωχικές μου γνώσεις.
Με την βοήθεια του βιβλίου "Το μυστήριο του θανάτου"
του συγγραφέως Ν. Βασιλειάδου, εσταχυολόγησα απειρο
ελάχιστα, άτινα σας μεταφέρω.
Η ψυχή έχει άλας τας αισθήσεις της και διατηρεί όλας
τας αναμνήσεις, που έχει πάρει από την προσωρινή επίγειο
διαμονή της εις το ανθρώπινο σώμα, και θα κρατά μέχρι της
τελικής κρίσεως. Λεπτομέρειες δια τη μέση κατάσταση της
ψυχής δεν αναφέρονται. Από τα όσα, όμως, απεκάλυψαν η
Αγία Γραφή, και μας διδάσκουν οι θεόσοφοι Αγιοι Πατέρες
οίτινες εξήγησαν οι ίδιοι και μετά φόβου Θεού τον Δεσποτικό και Αποστολικό Λόγο, μπορούμε να πούμε τα παρακάτω:
Εις την προσωρινή εκείνη κατάσταση, την οποία διά
γουν οι ψυχές, έχουν διαφορετικές συνθήκες οι δίκαιοι και
διαφορετικές οι αμαρτωλοί. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θε
ολόγο, κάθε ψυχή καλή και Θεοφιλή, μόλις χωρισθεί από το
σώμα, αισθάνεται θαυμάσια εσωτερική ευφροσύνη, δια τα
αγαθά που την περιμένουν εις την ατέλειωτη αιωνιότητα.
Δια τούτο και χαίρεται, και προχωρεί εξιλεωμένη, συγχωρεμένη και εξαγνισμένη προς το Δεσπότη της. Απεναντίας,
οι ψυχές των αμαρτωλών σύρονται αριστερά των αγγέλων
τιμωρών. Από εκεί, καθώς αντικρύζουν την φοβερή θέα της
κολάσεως τρομάζουν αναμένοντες τη μέλλουσα κρίση.
Με αυτά τα ολίγα θέλω να κλείσω την ομιλία μου, χωρίς
να επεκταθώ διότι αν επεκταθώ εις λεπτομέρειες θα χρειασθούν πάρα πολλές ώρες ομιλίας, και δυστυχώς δεν έχω
ούτε την απόλυτον και ίσως, τη σωστή ικανότητα για μια τέ
τοια ομιλία.
Από τις πολυάριθμες μελέτες που έχω κάνει γύρω από
τη φιλοσοφία της Χριστιανικής Διδασκαλίας, και από την Iεράν, ακόμα, Φύση του Ιωάννου Χρυσοστόμου, τα συμπεράσματά μου είναι ότι θανάσιμες και ασυγχώρητες αμαρτίες
είναι: Παραποιήσεις αλήθειας, Αχαριστία και Εκβιασμός.
Αλλο συμπέρασμα είναι ότι ο Παράδεισος δεν αγοράζε
ται, αποκτάται δΓ έργων, λόγων και πράξεων.
Πολύ φιλοσοφημένη είναι η παροιμία: "Το σάβανο δεν έ
χει τσέπες".
Τελειώνοντας σας λέω δύο επίκαιρες μαντινάδες:

Αποστολή βοήθειας στη Βοσνία
Όπως γνωρίζουμε εδώ και μερικά χρόνια
γινόταν πόλεμος στη Βοσνία. Βλέπαμε και
διαβάζαμε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
την αθλιότητα που επικρατούσε στην Περι
οχή αυτή.
Η κοινότητα Αγίας Γαλήνης συμμετείχε
στην όη αποστολή της “κίνησης φιλίας και
αλληλεγγύης προς τον Σέρβικά λαό". Όλοι
οι χωριανοί προσεφέρθησαν να συνεισφέ
ρουν με χρήματα, τρόφιμα και ρουχισμό. Το
χρηματικό ποσό που μαζεύτηκε, 618.000
δρχ., διατέθηκαν στην αγορά τροφίμων επί
σης.
Τα τρόφιμα και ο ρουχισμός συγκεντρώ
θηκαν στην κοινότητα και συσκευάστηκαν
σε κιβώτια που έγραφαν "Κοινότητα Αγίας
Γαλήνης". Αρχηγός της αποστολής αυτής,
ήταν ο κοσμήτορας Πανεπιστημίου Κρήτης
και συγχωριανός μας, Ιωάννης Στ. Παπαδάκης, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής της ι
δέας αυτής και κατά το παρελθόν είχε
διοργανώσει και άλλες αποστολές.
Οι Βόσνιοι τον υποδεχόταν με μεγάλη χα
ρά και σε δηλώσεις τους ανέφεραν προς τι
μήν του: "Στον ουρανό έχουμε το Θεό και
στη γη τον ελληνικό λαό".
Σ ε συνεργασία του προέδρου της κοινό
τητας, Ιωάννου Βεργαδή, με τον Γιάννη Παπαδάκη τα πράγματα μεταφέρθηκαν στο
αεροδρόμιο Τυμπακίου, από εκεί φορτώθη
καν σε νταλίκες και ξεκινήσαμε στις 17 Νο
εμβρίου προς την Βοσνία και συγκεκριμένα
στο Πάλε,
Στην αποστολή συμμετείχαν ο Γιάννης
Παπαδάκης, ο πρωτοσύγγελος της Ιερός
Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας κ, Ιωα
κείμ, ο Γεώργιος Κασαπάκης, ο Κωνσταντί
νος Φουντιδάκης και ο Λεωνίδας Καπετανάκης.
Πρώτος σταθμός μας ήταν το Βελιγράδι,
όπου μας υποδέχτηκε ο δήμαρχος του Πά
λ ε με μια αντιπροσωπεία. Από εκεί ξεκινή
σαμε με προορισμό το Πάλε. Η διαδρομή
ήταν πολύ δύσκολη. Λόγω των καιρικών
συνθηκών φτάσαμε μέχρι την Σλοβενίτσα,
ένα μικρό χωριό, όπου δεν μπορούσαμε να
προχωρήσουμε άλλο από τα χιόνια,
Τα αισθήματα φιλίας μεταξύ Ελλήνων κ α ι'

Σα θε να δεις τι γίνονται τα πλούτη και τα κάλλη
πλάκα μνημάτου σήκωσε να δεις ανθρώπου χάλι
Ποιος πλούσιος απέθανε και πήρεν τα μαζί του;
Μόνο δύο πήχες σάβανο που βάλαν στο κορμί του
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
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Σέρβων είναι αμοιβαία, και αυτό φαίνεται
από το περιστατικό που μας συνέβη αυτό το
δύσκολο βράδυ, όπου ενώ είχαμε μείνει
στα χιόνια, μέσα στο σκοτάδι μια γριά μας
κάλεσε για φιλοξενία στο σπίτι της. Μπαίνο
ντας στο σπίτι μια έκπληξη μας περίμενε,
Πάνω από το τζάκι που ζέσταινε όλο το σπί
τι, ήταν κρεμασμένες δύο σημαίες με εικο
νίσματα. Η μια ήταν η Σέρβικη και η άλλη
ήταν η Ελληνική, Ο πατήρ Ιωακείμ συγκινημένος ασπάστηκε τα εικονίσματα με την ε λ 
ληνική σημαία.
Μετά από δύο μέρες και με την βοήθεια
εκχιονιστικών μηχανημάτων, φτάσαμε στο
Πάλε, Εκεί μας υποδέχτηκε ο πρόεδρος της
Σερβίας κ. Κάρατζις, όπου μας ευχαρίστησε
για την προσπάθειά μας αυτή. Τα πράγματα
τα παρέλαβε ο Υπουργός Παιδείας και Πρό
νοιας και αντιπρόεδρος της Σερβίας κ, Λούμπομιρ Ζούγκοβιτς,

Για την καθαριότητα, για πρώτη φορά φέ
τος, δόθηκαν δυό ξεχωριστές εργολαβίες,
Η μία για την συγκομιδή και η άλλη για την
καθαριότητα και το άσπρισμα. Πέρσι είχαν
μπει λιποσυλλέκτες στα μαγαζιά και φέτος
αντικαταστάθηκε το αποχετευτικό δίκτυο
στην αγορά,
Έτσι η γενική εικόνα του χωριού, είναι σα
φώς βελτιωμένη,
Το επίπεδο των τουριστικών αρχίζει να α
νεβαίνει, αλλά προς το παρόν υπάρχει μια
ποσοτική κρίση, Η παγκόσμια κρίση έχ ει κι
εδώ τον αντίκτυπο της, Γίνεται ωστόσο και
μια νέα αναδιανομή της τουριστικής πίτας,
Ν έες αγορές, κάνουν πιο δύσκολο τον
συναγωνισμό.
Από τον ταξιτζή μέχρι τον ξενοδόχο κι
από τον εστιάτορα μέχρι τον μπάρμπαν,
δεν πρέπει να λείπει η ευγένεια και το χα
μόγελο,
Κουτόφραγγοι δ εν υπάρχουν πια, Όταν η
ταμπέλα γράφει 10 χιλιάδες και του πάρεις
14 χιλιάδες γιατί τον πέτυχες νύκτα και τον
βρήκες στην ανάγκη να τον φέρεις από το
Ηράκλειο, θα του τα πάρεις προσωρινά μα
για το χωριό θάχεις κάμει έγκλημα. Αφού θα
του έ χ ε ι δημιουργηθεί το αίσθημα ότι τον
κλέβουνε, Προς Θεού δ εν τα βάζω με τους
ταξιτζήδες μιλώ γενικά για κάθε επαγγελματία,
Καθαριότητα, ευγένεια, χαμόγελο αν
θρωπιά είναι τα αναγκαία όπλα που μαζί με
την διαφήμηση ότι υπάρχουν αυτά συνιστούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ότι
θα ξανάρθει κόσμος, ότι θα έ χ ε ι μέλλον αυ
τός ο τόπος,
Φ.Χ.Μ. 15-6-96

Στη φωτογραφία διακρίνονται: Πάτερ Ιωακείμ - Κ. Φουντιδάκης Σέρβος Δεσπότης, Γ, Στ. Παπαδάκης,

Η φιλοξενία δ ε που μας πρόσφεραν ήταν
άψογη και έδειξαν πόσο εκτιμούν τον ελλη
νικό λαό,
Η ταλαιπωρία και τα προβλήματα που α
ντιμετωπίσαμε μέχρι να φθάσουμε, ξεχάστηκαν μόλις αντικρίσαμε τις συνθήκες δια
βίωσης του ταλαιπωρημένου λαού από τον
πόλεμο,
Τα ευχαριστώ εκ μέρους αυτού του λαού
δεν περιγράφονται. Επίσης και εμείς ως κοι
νότητα ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που
βοήθησε σε αυτήν μας την ενέργεια,

Συγχαρητήρια στον Μανώλη
Βουμβουράκη
Αν είχαμε 10 άτομα με την οικολογική συ
νείδηση του Μανώλη το χωριό μας θάτανε
μπαξές, Γιατί;
Διότι, πήγε μέσω Κοινότητας Αγ, Γαλήνης
στην Δ/νση Γεωργίας Χανιών, και έφ ερ ε 500
καλλωπιστικά φυτά, τα οποία εφύτευσε και
προστάτευσε κατά μήκος της εθνικής οδού,
προς το Τυμπάκι στην άκρη του κτήματός
του,
Έτσι, πρωστατεύει από τον αέρα, και δη
μιουργεί ανθοφορική βλάστηση, τόσο Πολύ
τιμη για τα μελίσια.
Και ένα σπουδαιότερο ξεκουράζει το μάτι
του οδηγού που διασχίζει τον δρόμο. Παρα
τηρήσαμε ότι και άλλοι κάνουν δεντροφυ
τεύσεις έξω από τις ταβέρνες τους ή τα
ξενοδοχεία τους.
Ο κάθε πρόεδρος όσο καλός και νάναι
όσα χρήματα κι αν διαθέσει δεν μπορεί να

Αντιπρόεδρος της Κοινότητας
Κων/νος Φουντιδάκης

Μείωση της ηχορύπανσης
περισσότερη καθαριότητα
Είναι πολύ θετικό για το χωριό μας που η
αντιπολίτευση συνεργάζεται άριστα με τον
πρόεδρο,
Έτσι περιορίστηκε σημαντικά ο θόρυβος
από τις μουσικές και γίνεται προσπάθεια να
περιοριστεί και από τις μηχανές.
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επιτύχει τον καλλωπισμό του χωριού του,
εάν οι χωριανοί του είναι αδιάφοροι.
Μερικοί μπορεί ακόμα και να τα ξεράνουν
εάν δεν τους βολεύουν, Ας γίνει συνείδηση
σ' όλους μας, εκτός από την πόρτα μας, ας
καλλωπιστούν και οι δρόμοι γύρω και έξω
από το χωριό μας, Θα μπορούσε η κοινότη
τα, η κάποιος άλλος φορέας να θεσπίσει
ένα συμβολικό βραβείο κάθε χρόνο, για το
καλύτερο λουλούδι ή δέντρο, Έτσι η ευγενής άμιλλα θα δημιουργούσε την οικολογική
ευαισθησία η οποία όμως πρέπει να καλλι
εργηθεί και στα σχολεία.

σει ένα μνημείο σαν τον παλιό φάρο.
Δυστυχώς όμως η αλμύρα της θάλασ
σας, κατάφερε στην διάρκεια μισού αιώνα,
να κάμει τα σίδερα που υπήρχαν μέσα στο
μπετόν του φάρου, κυριολεκτικά "σαπούνι".
Έτσι ο φάρος ήταν ετοιμόρροπος άρα επι
κίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια, Περί
πτωση αναστήλωσης θάταν ουτοπική, Στην
θέση του όμως θα φτιαχτεί κάποιο "θυσια
στήριο" που θα μπορεί να ανάβει με ξύλα,
πετρέλαιο, ή γκάζι κάποιες γιορτερές μέ
ρες,
Φ.Χ,Μ. 12-5-96

Φ.Χ.Μ. 24-ό-96

Ταχυμεταφορές

Αρχισαν οι εργασίες του Πάρκου
Δαιδάλου Ικάρου

Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας,
ότι ο χωριανός μας Σπύρος Μπαντινάκης έ 
χει ανοίξει μεταφορικό γραφείο στο Ρέθυ
μνο, Αναλαμβάνει μεταφορές σ' όλη την
Ελλάδα και στο εξωτερικό, Αναλαμβάνει και
Ταχυμεταφορές (Κούριερ).
Τηλέφωνο Ρεθύμνου 0831-22792
Αθήνας 34,66,750,
Του ευχόμαστε καλές δουλειές.

Μια πρόταση που κυοφορήθηκε 4 χρόνια,
άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, Μια πρό
ταση που την ΠΙΣΤΕΥΑ τόσο βαθιά, μα που
φαινόταν και τόσο μακρινή αφού έπρεπε να
πεισθεί η κοινή γνώμη μα και τα προβλήματα
ήταν πολλά,
Χωρίς την ένθερμη υποστήριξη του Νίκου
Νοδαράκη, του Γιάννη Φωτάκη του Γιώργη
Νικηφοράκη, του Παύλου Παπαδογιάννη του
Ιακώβου Μπαντινάκη του Βαγγέλη Σκαρλά
του, του Γιώργη Κοτζανάκη, του Κώστα Φουντιδάκη, της οικογένειας Αποστολάκη, της
μεγάλης οικογένειας των Μαμαλάκηδων,
των κοινοτικών συμβούλων, του προέδρου
Γιάννη Βεργαδή και όλων όσων πρόσφεραν
ή θα προσφέρουν, δεν θα άρχιζε τις εργα
σίες διαμόρφωσης ο γλύπτης Βαγγέλης Ψιλάκης, Οι εργασίες άρχισαν στις 13/3/96.
Έγινε η διάνοιξη δρόμου πίσω από την κοι
νότητα μέχρι το παλιό φανάρι, Καθαρίστηκε
και τσιμεντώθηκε η πούγγα, έγιναν καγκελόπορτες και μέσα φυλάσσονται τα παλιά
μάρμαρα με τις επιγραφές, που σύμφωνα
με το βιβλίο του κ, Αυγουστάκη, μαρτυρούν
ναό της Αθηνάς ή μάλλον της Αρτέμιδος,
αδελφής του Απόλλωνα που είχαν μητέρα
την Λητώ, (Γι' αυτό και τα Παξιμάδια λέγο
νται Λητώαι Νήσοι),
Οι εργασίες σταμάτησαν προσωρινά λό
γω της τουριστικής περιόδου. Πολύς κόσμος
κάνει τώρα την βόλτα του στο υπό κατα
σκευήν πάρκο "Δαιδάλου Ικάρου",

Για το παλιό φανάρι

Λόγος
Σ ε μια ανοικτή συζήτηση που έγινε τον
Μάη του '96 και όπου παρευρίσκοντο ψαρά
δες και τραπεζιτικοί μαγαζάτορες και εκπαι
δευτικοί είχαν την εξής άποψη.
"ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ να γκρεμιστεί το παλιό φα
νάρι",
Ήταν ο φάρος μας που με την λάμπα του
πετρελαίου που άναβε ο Χριστοφογιώργης
μας οδηγούσε με ασφάλεια στον γυρισμό
μας με τις βάρκες τις σκοτεινές νύκτες,
Ήταν το σήμα κατατεθέν της Αγ, Γαλήνης,
Ήταν ένα κομμάτι της ιστορίας του χωριού
μας, συμπλήρωσε κάποιος άλλος,
Αλλά επειδή σε κάθε λόγο υπάρχει και ο
αντίλογος θάταν άδικο να μην δώσουμε τον
λόγο και στον καλλιτέχνη τον Βαγγέλη τον
Ψιλάκη να απαντήσει γιατί έριξε τον παλιό
φάρο κι αν έχ ει κάποια ιδέα γι' αυτόν. Μια
πρόταση που τίθεται υπό δημόσια κρίση ε ί
ναι η εξής:
"Να ξαναφτιαχνότανε στο ίδιο σχήμα το
παλιό φανάρι, με το πετρέλαιο μα και το πανάρχαιο με τα ξύλα, Έτσι θα είχαμε σε μια
απόσταση 400 μέτρων και τα 4 φανάρια,
μάρτυρες 4 εποχών, Δηλ, εποχή της φωτιάς,
του πετρελαίου, του ηλεκτρισμού και της η
λιακής ακτινοβολίας.

Συγχαρητήρια
και όταν Αντώνη Γαυυενάκη
Ένοιωσα μεγάλη ικανοποίηση όταν ο φί
λος Αντώνης, προϊστάμενος ελεγκτών της
εφορίας Ρεθύμνης μου είπε: "Φίλε Φάνη,
στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων,
είδα και αποδείξεις εισπράξεως από τον πο
λιτιστικό Σύλλογο Αγ, Γαλήνης (επιτροπή
πάρκου Δαιδάλου και Ικάρου), Από τις απο

Αντίλογος
Ένας καλλιτέχνης και μάλιστα με τοπικές
ευαισθησίες, θα ήταν παράλογο να γκρεμί
4
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δείξεις είδα την μακέτα του μνημείου, Χάρηκα γι' αυτήν την προσπάθεια και σε
διαβεβαιώ ότι οι αποδείξεις αυτές θα ληφθούν υπ' όψιν για την ΜΕΙΩΣΗ του φόρου
εισοδήματος,
Το έργο άρχισε και η αρχή είναι το ήμισυ
του παντός, Η προσπάθεια στην εξεύρεση
πόρων πρέπει να συνεχισθεί αψού το έργο
έχ ει σπουδαία τουριστική σημασία,

Χαρακτηριστικό είναι, ακόμα, το γεγονός
ότι σήμερα στο χώρο του Πάρκου κυματί
ζουν δύο σημαίες σε ψηλούς ιστούς, μια
γαλάζια και μια πορτοκαλί που σηματοδο
τούν ότι κάτι έ χ ει αλλάξει εδώ, κάτι πρόκει
ται να γίνει,
Ακόμα, όπως μας πληροφόρησαν τελ ευ 
ταία, εδώ, στο χώρο του Πάρκου, με θέα το
χωριό τον Απρίλιο έγινε μια όμορφη τελετή
πολιτικού γάμου δύο αλλοδαπών. Για ν' α
ποθανατίσουν το γεγονός πάρθηκαν εκατο
ντάδες φωτογραφίες που ασφαλώς προ
βάλλουν τις ομορφιές του χωριού μας σε
διεθνή κλίμακα,

Φ. Μουρογιώργης 22-4-96

Το Πάρκο Δαιδάλου και Ικάρου
γίνεται πραγματικότητα

Νίκος Νοδαράκης

Με ικανοποίηση πληροφορούμε τους α
ναγνώστες μας χωριανούς και φίλους του
χωριού μας, ότι έγινε η αρχή των εργασιών
για την εκτέλεσ η του Πάρκου Δαιδάλου και
Ικάρου.
Αμέσως με τον ερχομό, από την Ελβετία,
του υπεύθυνου καλλιτέχνη, Βαγγέλη Ψυλλόκη, μπήκε μπροστά το έργο, Στις 14 Μαρ
τίου έγινε η αρχή, Ήδη πραγματοποιήθηκε
προσωρινή επιχωμάτωση του χώρου μεταξύ
του Κοινοτικού Γραφείου και το σπίτι του Μ,
Αποστολάκη, για να είναι εύκολη η πρόσβα
ση αυτοκινήτου στο χώρο του έργου για τη
μεταφορά οικοδομικών και άλλων υλικών,
Καθαρίστηκε και διαπλατύνθηκε ο δρόμος
προς το Πάρκο όπως και το πλάτεμα εκεί ό
που υπήρχε η βάση του παλιού Φαναριού,
Καθαρίστηκε και τσιμεντοστρώθηκε η Πούγκα τοποθετήθηκε σιδερόπορτα και μετα
φέρθηκαν και διασφαλίστηκαν στο χώρο της
διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα που βρί
σκονταν διασκορπισμένα σε διάφορα ση
μεία του χωριού,
Ακόμα η επιτροπή με έγγραφό της προς
την Ενοριακή Επιτροπή Αγίας Γαλήνης ζήτη
σε να της παραχωρηθούν οι δύο κολώνες
προχριστιανικής εποχής που μέχρι σήμερα
βρίσκονταν στην είσοδο του προαυλίου της
εκκλησίας των Τεσσάρων Μαρτύρων, προκειμένου να τοποθετηθούν σε κατάλληλο
σημείο του Πάρκου, Ο Παπά-Παναγιώτης και
τα μέλη της Ενοριακής Επιτροπής πρόθυμα
ικανοποίησαν το αίτημα και ήδη οι κολώνες
μεταφέρθηκαν και βρίσκονται παραπλεύρως
του Λιμεναρχείου για να στηθούν την κα
τάλληλη στιγμή στην ήδη καθορισμένη θέση
τους, Η Επιτροπή του Πάρκου με ιδιαίτερο
έγγραφό της αλλά και από τη θέση αυτή ευ 
χαριστεί ειλικρινά τα μέλη της Ενοριακής Ε
πιτροπής του χωριού μας,
Λόγω της Τουριστικής Περιόδου έχουν
σταματήσει τα έργα υποδομής, όπως ο πα
ραπέρα καθαρισμός και διαμόρφωση του
χώρου, ο Βαγγέλης όμως, επεξεργάζεται
στο εργαστήρι του, τα καλλιτεχνικά κομμά
τια που θα τοποθετήσει στο Πάρκο,

Και Γάμος στο Πάρκο
Στα μέσα Απριλίου '96 ο πρόεδρος της
Κοινότητας Βεργαδής πάντρεψε ένα ζευγά
ρι Ουαλούς, 30 συγγενείς παρακολούθησαν
την τελετή που έγινε στο "παλιό φανάρι" και
είχαν φόντο μια πανοραμική θέα της Αγ, Γα
λήνης, Τραβήχτηκαν βίντεο και-φωτογραφί
ες, Τι καλύτερη και φθηνότερη διαφήμιση. Οι
γόμοι θα συνεχισθούν, Φαντασθείτε τώρα
λοιπόν το έργο τελειω μένο, πράγματι θάναι
μια τουριστική ατραξιόν για όλη την Κρήτη,

Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου
της εκκλησίας των τεσσάρων
Μαρτύρων
Ως γνωστόν η εκκλησία εγκαινιάσθηκε γύ
ρω στο 1915, Γύρω στο 1950, ε ίχ ε κάμει
πολλά νερά και ο ποταμός έφθασε την γ έ
φυρα την οποία και έριξε κάτω, Έτσι μεγάλα
πελέκια κοίτονταν στην κοίτη του. Τα κουβά
λησαν οι χωριανοί κι έκτισαν τον περίβολο
της εκκλησίας. Τό τε στέλειωσαν στην είσο
δο της αυλόπορτας και τις δύο κολώνες 5
μέτρων περίπου που βρίσκονταν κατά γης,
έξω από το σημερινό καφενείο του Μιχάλη
Τρουλινού και το ξενοδοχείο του Σαβάκη,
Πρωτομάστορας ήταν ο Νικ, Τσουτσούδης.
Μια τρίτη κολώνα βρίσκεται θαμένη μέσα
στον δρόμο τον παράλληλο και από πάνω
από την αγορά (διηγήσεις γέροντα και γ ε
ρόντων! Οι δύο κολώνες θα τοποθετηθούν
στα σκαλοπάτια στην είσοδο του πάρκου, Η
εκκλησιαστική επιτροπή, προκειμένου να μ ε
γαλώσει η αυλή, έκλεισ ε την μια πόρτα, ό
που βρίσκονταν οι κολώνες και μεγάλωσε
την άλλη είσοδο στην οποία έφτιαξε τσιμε
ντένιες κολώνες που συνδέονται στην κο
ρυφή μεταξύ τους μ' ένα τρίγωνο, Εκεί θα
ζωγραφιστεί η εικόνα των 4 Μαρτύρων, Έγι
νε νέα πλακόστρωση πάνω στις παλιές
πλάκες, Κτίστηκε επίσης ο προναός στην ε ί
σοδο της εκκλησίας. Και κάτι απλό μα και
5
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σημαντικό, φτιάχτηκε τουαλέτα για τις ανά
γκες των πιστών,
Πιστεύω αν τοποθετηθεί η εικόνα των 4
Μαρτύρων με κάποιον φωτισμό, ή προβο
λέα στην αυλόπορτα η εκκλησία θα θυμίζει
"Καλυβιανή" και θα είναι πιο ορατή στον πο
λύ κόσμο, Συγχαρητήρια στην επιτροπή και
στον παπά Παναγιώτη γι' αυτή τους την
πρωτοβουλία,
Αγία Γαλήνη 22-4-96

πλή σκέψη υπό την κρίση του Κοιν, Συμβου
λίου, Στην μελέτη που θα υλοποιηθεί τον
Οκτώβρη για το δρομάκι στο Μεσακό εάν
δεν έ χ ε ι ήδη προβλεφθεί νομίζω θάταν χρή
σιμο να γίνονταν αυτά τα σκαλοπάτια που
υπάρχουν στα άλλα μικρά νησιά, Θα μπο
ρούσε το δρομάκι να είναι σε δύο επίπεδα.
Στο πάνω η διάβαση των πεζών και στο κά
τω πλάτους 2 μ, περίπου να χρησιμοποιείται
σαν πλάζ,
Φ,Χ.Μ, 20-6-96

Τι γίνεται με τα χρήματα που
υπεσχέθη ο κ. Σμπώκος
Στο προηγούμενο τεύχος No 31 είχαμε
αναφέρει ότι ο κ, Σμπώκος υποσχέθηκε χρή
ματα για το πάρκο Δαιδάλου Ικάρου,
Σ ε τηλεφωνική του επικοινωνία ανέφερε
ότι έδωσε στο δασρχείο Ρεθύμνου πίστωση
20 εκ, για την διαμόρφωση του χώρου. Ο
δασάρχης όμως χρειάζεται μελέτη για να
προχωρήσει στην εν λόγω διαμόρφωση, Απ'
ότι γνωρίζω, βάση της μακέτας του Ψιλάκη ο
πολιτικός μηχανικός κ, Γ, Παπανικολάου ίκαι
μάλιστα δωρεάν) έκανε τη μελέτη της δι-,
αμόρφωσης,
Η μέχρι τώρα διαμόρφωση έγινε με τα
χρήματα που είχαν εισφέρει τα μαγαζιά, αντί
να πληρώσουν τον φόρο 5 % υπέρ της Κοι
νότητας, Γύρω στα 5 εκατομμύρια,

Ευχαριστήριο στον Υφ/ργό
κ. Μανώλη Λουκάκη
Για την διευθέτηση του Μεσακού, έχ ει
βγει πίστωση 20 εκατομμυρίων από τον κ,
Λουκάκη. Ο εργολάβος εάν εγκαθίστατο, θα
έπρεπε να τελειώ σ ει όλο το έργο. Οι επαγγελματίες ανησυχούσαν, εάν δεν προλά
βαινε να τελειώ σ ει εγκαίρως, θα δημιουρ
γούσε προβλήματα στην ήδη προβληματική
σαιζόν, Η κοινότητα με τη Νομαρχία έφεραν
πλωτές γέφυρες για προσωρινή λύση,
Η εγκατάστασή τους όμως ήταν δαπανη
ρή. Έτσι η κοινότητα αποφάσισε με δικά της
χρήματα C5,000,000) να κάνει ένα μικρό
μπάζωμα στο Μεσακό. Έφερε από τα Σφακιά
ένα καραβάκι όπου έμπαιναν μέσα μερικά
φορτηγά γεμάτα αμμοχάλικο από τον ποτα
μό και τα ξεφόρτωναν,
Έτσι δεν ενόχλησαν πολύ τους πέριξ μα
γαζάτορες, οι οποίοι ανησυχούσαν, Η κανο
νική εργολαβία και διευθέτηση θα γίνει τον
Οκτώβρη, Γι' αυτά τα λεφτά που η κοινότητα
διέθεσ ε, ο υπουργός βοήθησε και θα δοθεί
κάποια έξτρα πίστωση, Όλοι οι Αγιογαληνιώτες τον ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον
που δ είχν ει στα εκάστοτε προβλήματα,
Ένα μπράβο αξίζει και στο προεδρείο,
που δούλεψαν, για να φτιαχτεί αυτή η δι
άβαση στο Μεσακό,
Φ,Χ,Μ.

Διαμαρτυρία
Ο Σύλλογος επαγγελματιών Αγ, Γαλή
νης, διαμαρτύρεται διότι δεν ανάβουν
όλα τα φώτα στο λιμάνι,
Αυτό είναι το λιγότερο. Το πιο σοβαρό
είναι ότι μερικές κολώνες είναι γερ μέ
νες, και το πιο επικίνδυνο ότι φαίνονται
τα καλώδια και μπορεί να συμβεί κάποιο
ατύχημα,
Οι παροχές για να μπούνε οι λαμπτή
ρες στον τοίχο του λιμενοβραχίονα υ
πάρχουν, Το χρηματικό κόστος δεν πρέ
πει να είναι μεγάλο για να γίνει σωστή η
δουλειά, Που άραγε κολλά το θέμα; Ποι
ος είναι ο αρμόδιος, ο λιμενάρ- χης ή το
λιμενικό Ταμείο. Αν συμβεί κάποιο ατύχη
μα, τότε ας μην χύνουμε κροκοδείλια
δάκρυα,
Και ένα άλλο απλό μα σημαντικό, Στην
άκρη του λιμανιού, στον φάρο κάνουν
στροφή τα αυτοκίνητα, Θα μπορούσε
στην άκρη να μπούν 15 πόντοι τσιμέντο,
ή μια προστατευτική μπάρα, Στον Πειραιά
μα και στο λιμάνι του Ηρακλείου έχουν
πνιγεί αυτοκίνητα και άνθρωποι. Το πάθη
μα αυτωνών ας γίνει μάθημα για μας.
Φ.Χ.Μ. 10-6-96

Μια πρόταση από έναν μη ειδικό
Σ ε μερικά μικρά τουριστικά νησάκια, όπου
δεν υπάρχουν βατές παραλίες, και η θά
λασσα είναι απότομα βαθιά, έχουν φτιάξει
μέσα στην θάλασσα μερικά σκαλοπάτια, Έ 
τσι ο λουσμένος δεν πέφτει απότομα μέσα,
αλλά κατεβαίνει σιγά σιγά, Είναι εύκολο επί
σης να βγει έξω,
Προς Θεού δεν είμαι ειδικός, Θέτω μια α
6
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Στην επιτροπή μ ετέχ ει και ο πρόεδρος
του Συλλόγου της Αθήνας κ, Γιάννης Φωτάκης. Δυστυχώς ένα καρδιακό επεισόδιο πα
ραλίγο να κοστίσει τη ζωή του, Ευτυχώς γι'
αυτόν και για όλους μας το ξεπέρασε. Τον
καθήλωσε όμως για αρκετούς μήνες, Φάνη
κε δε, δεν ντρέπομαι να το πω, ότι ήταν η
κινητήρια δύναμη της επιτροπής.
Θέτω ορισμένα ερωτήματα, στην υπόλοι
πη επιτροπή που βρίσκεται εδώ. Και που ε ί
ναι ερωτήματα πολλών, Αφού υπάρχει η
μελέτη γιατί δ εν δίνεται στο δασαρχείο για
να προβεί στην διαμόρφωση του χώρου; Γι
ατί να μην αξιοποιηθούν τα λεφτά από τον
Σμπώκο; Είναι έγκλημα αν χαθούν αυτά τα
χρήματα, Κρύβεται κάποια σκοπιμότητα; Ή ο
πρόεδρος της επιτροπής δ εν έ χ ε ι μεράκι ή
χρόνο ή κουράστηκε; Αν κάτι απ' όλα συμ
βαίνει, η καλύτερη υπηρεσία που θα προ
σφέρει είναι να παραιτηθεί απ' αυτή την
θέση, Στις δημοκρατίες οι θέσεις δ εν είναι
μόνιμες και γι' αυτό δ εν υπάρχουν αδιέξο
δα,
Φ,Χ.Μ. 20-6-96

στη όπως είπ ε η φιλοξενία των κατοίκων, Τ ε 
λικά οι Τούρκοι έκαναν την καλύτερη
διαφήμηση γι' αυτό το τελευταίο άκρον της
Ελλάδας και της Ευρώπης, που βρίσκεται 35
μιλιά απ' την Αγ, Γαλήνη, Εστράφησαν τα
φώτα της προβολής επάνω της με
αποτέλεσμα να μαθαίνουμε Ελληνική γεω
γραφία. Αφού ψάχνουμε να βρούμε στον
χάρτη, που βρίσκονται τα νησάκια που κάθε
μέρα θέλουν και από ένα, Για το νησάκι
(Γαύδο) όπου η Καλυψώ φιλοξένησε τον πο
λυτάραχο Οδυσσέα, κατά την επιστροφή
του για την Ιθάκη, Οι Αγιογαληνιώτες ψαρά
δες λ έν ε για τους Τούρκους "Μολών Λαβέ",
Φ.Χ.Μ. 19-6-96

Δύση: Δ έστε τον Κάρατζις

Ο πρωθυπουργός στις Μάντρες
Κατά τη διάρκεια μισού αιώνα, πρώτη φο
ρά εν ενεργεία πρωθυπουργός περνά τον
νότιο άξονα της Κρήτης. Μίλησε στις Μοί
ρες, όπου υποσχέθηκε χρηματοδότηση για
να φαρδύνει ή να φτιαχτεί τούνελ (δεν το
διευκρίνησε) στο δρόμο Ηρακλείου Μοιρών
Αγ, Γαλήνης, Απέκλεισε τη μετατροπή του
στρατιωτικού αεροδρομίου Τυμπακίου σε
πολιτικό, διότι για τώρα είναι μη οικονομικά
βιώσιμο, Θα φτιαχτεί ο λοξός διάδρομος του
Ηρακλείου και επίσης κάποιο αεροδρόμιο
στην Ανατολική Κρήτη,
Διέσχισε την όλη διαδρομή, όχι με Μερσεντές, αλλά με λεωφορείο, μαζί με τους
συνεργάτες του, Σταμάτησε και στις Μά
ντρες για μια τσικουδιά, Αν σ' όλα τα μέρη
που σταμάτησε, ήπιε και από μια, σίγουρα
θα κατέβασε ένα μπουκάλι, Αναφέρθηκε και
για το νησάκι της Καλυψούς, που το θέλουν
οι Τούρκοι, "Όποιος αμφισβητεί την Γαύδο
είναι σαν να αμφισβητεί την Κρήτη, Όποιος
αμφισβητεί την Κρήτη είναι καταδικασμένος",
Ελπίζουμε αυτά τα λίγα που υποσχέθηκε
για τα αδικημένα νότια παράλια να μην μ εί
νουν μόνο λόγια,
Φ.Χ.Μ. 16-6-96-

Μετά τον πρωθυπουργό και ο τέως
πλανητάρχης στην Γ αύδο

Αυτός ήταν ο τίτλος μιας εφημερίδας στις 17/5/96.
Γιατί άραγε θέλουν να τον περάσουν από στρατο
δικείο σαν εγκληματία πολέμου; Γιατί πιέζουν τον
Σέρβο πρόεδρο Μιλόσεβιτς να τους τον παραδώσει;
Ή ταν εθνικός ήρωας που πάλευε μέχρι τέλους για τα
συμφέροντα των πατριωτών του ή ένας τρελός εγκλη
ματίας με αγύριστο κεφάλι όπως τον αποκαλούν οι
Δυτικοί;
Από την άλλη δίνουν 300 εκατ. δολ. στον Μουσουλ
μάνο Ιζεντμπέκοβιτς. Είναι φανερό ότι υπάρχει πρό
θεση επηρεασμού από τις μεγάλες δυνάμεις του
εκλογικού σώματος. Με την συμφωνία του "Ντέιτον"
κατοχυρώθηκε η "ανεξαρτησία" της Βοσνίας;
11-6-96

Έργα χαρακτικής του καλλιτέχνη
Αγγέλου Κυριαζή στην Ιαπωνία
Τον περασμένο Μάρτιο '96 έγινε η 18η
Διεθνής έκθεση χαρακτικής στην Καναγκάβα
της Ιαπωνίας. Σ' έναν μεγάλο τόμο, έχουν
δημοσιευθεί τα καλύτερα έργα, απ' όλες τις
χώρες. Τα βιβλία αυτά στέλνονται στα καλ
λιτεχνικά επιμελητήρια, Έτσι γίνονται γνωστά
τα έργα και οι καλλιτέχνες, Σ' αυτό τον τόμο
περιλαμβάνεται κι ένα έργο με τον αριθμό
851 και με τον τίτλο APOCALISE 64X42 και
με το όνομα EUANGELOS KIRIAZIS. Νοιώθου
με χαρά, όταν το όνομα ενός συγχωριανού
μας, φιγουράρει σ' ένα τέτοιο βιβλίο,
Απ' ότι μαθαίνουμε θα συμμετάσχει και
στην έκθεση TRIENALE της Κρακοβίας που
θα γίνει το '97, καθώς και με ακουαρέλες
στην έκθεση της Σόφιας, Φέτος γίνεται έκ 
θεση ζωγραφικής των μαθητών του στο πο
λιτιστικό κέντρο Μοιρών,
Φ,Χ,Μ

Έφυγε ο Ελύτης

Μετά τον κ, Σημίτη, επεσκέφθη την Γαύδο
και ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής κος
Μπούς στις 18/6/96. Θα του μείνει αξέχα

Η Ελλάδα φτώχηνε. Ένας μεγάλος πνευ
ματικός άνθρωπος, ο νομπελίστας ποιητής
7
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Οδυσσέας Ελύτης, αποχαιρέτησε τον κό
σμο τούτο.
Η ανθρώπινη ζωή βλέπ ετε, έχ ει αρχή και
τέλος.
Τα δημιουργήματα όμως του πνεύματος
έχουν μόνο αρχή, όχι όμως ημερομηνία λήξεως, Γι' αυτό και οι στίχοι του μεγάλου μας
ποιητή θα υπάρχουν, όσο θα υπάρχουν άν
θρωποι.
Και τα μεγάλα νοήματα που εκφράζουν
θα πλανιώνται πάνω οτη γη όσο θα υπάρχει
και θα λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη.

λαν να συνδέσουν το όνομά τους με ένα
σπουδαίο ίδρυμα, (Έχει γίνει στην Αμερική].
Στην Ελλάδα έ χ ε ι γίνει με νοσοκομεία, όπως
Α, Συγγρός ή άλλα μέγαρα π.χ. Ζάππειο, Τώ
ρα κάποιος καθηγητής "ιπτάμενος", μπορεί
να κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 7
εκατ. τον χρόνο και να κάνει 2 φορές τον
μήνα μάθημα. Αυτοί που πάντα αντιδρούν
είναι όσοι θίγονται τα συμφέροντά τους.
Πρώτα οι καθηγητές και μετά οι φοιτητές
που βλέπουν σαν ανταγωνιστές τα μη κρα
τικά Πανεπιστήμια. Τόσο πολύτιμο συνάλ
λαγμα φεύγει από τους Έλληνες φοιτητές
του εξωτερικού, γιατί να μην μένει στην Ελ
λάδα. Βέβαια εννοείται ότι θα υπάρχουν και
τα κρατικά. Τώρα το πως θα γίνεται η επιλο
γή είναι άλλο ζήτημα.

Φάνης Μαυρογιώργης
20-6-96

Κρατικά ή μη κρατικά ΑΕΙ
Είναι επίκαιρο το θέμα αν πρέπει να δημιουργηθούν μη κρατικά ΑΕΙ. Αρθρα γράφο
νται κι από τις δύο πλευρές με ανάλογα
επιχειρήματα.
Είναι ένα παρόμοιο θέμα που ετέθη πριν
μερικά χρόνια εάν πρέπει να υπάρχουν μη
κρατικά ΜΜΕνημέρωσης, Τελικά ο πλουραλι
σμός των καναλιών πέρασε, με τα όποια
θετικά ή αρνητικά του, Παρόλο που έχω τ ε 
λειώσει δημόσιο Πανεπιστήμιο και με αρι
στερές καταβολές, βλέπω με θετικό μάτι
την ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων, με
ορισμένες προϋποθέσεις, όπως μη κερδο
σκοπικού χαρακτήρα και δημόσιος έλεγχος
που να εξασφαλίζει την ποιότητα.
Η εκκλησία θα μπορούσε να ιδρύσει Θ εολογικό Πανεπιστήμιο. Οι εφοπλιστές με τον
σύνδεσμο Βιομηχάνων, ένα Οικονομικής κα
τεύθυνσης η ΓΣΕΕ, η ΠΑΣΕΓΕΣ ένα αγροτικής
οικονομίας. Ίσως και κάποιοι πλούσιοι μορ
φωμένοι και φιλόδοξοι επιχειρηματίες θάθε-

Φ.Χ.Μ. 12-6-96

Ανδρέας Γ. Παπανδρέου
( 1919- 1996)
Ήταν Κυριακή 23 του Ιούνη. Ήταν η μέρα
που ο Ήλιος, βρισκόταν στο απώγειό του. Ί 
σως νάταν σημαδιακό, Αυτή την ημέρα ήταν
γραφτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να διαβεί
το μονοπάτι της Ιστορίας. Είχε ως έμβλημα
του κόμματός του, τον ανατέλλοντα ήλιο. Ί
σως νάθελε να δ είξει ότι τον ανέβασε στο
κατακόρυφο.
Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο προηγούμενο
στην Ιστορία.
Ένας ηγέτης να αποκαλείται με το μικρό
του, Στο όνομα Ανδρέας, δεν χρειαζόταν
να συμπληρώσεις το επίθετό του, για να εν 
νοήσεις τον Παπανδρέου, Οι αντίπαλοί του,
αυτή την επικοινωνία που ε ίχ ε με τους οπα
δούς του την έλεγαν δημαγωγία. Διαλέγεις

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΓΝΟΙΑ, ΣΩΣΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ
Οι περισσότεροι νέοι Έλληνες και Ελληνίδες περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής
τους στα σχολεία, όχι μόνο δημόσια ή ιδιωτικά αλλά ακόμη και σε ιδιωτικά φροντιστήρια, Η
πολιτεία όμως, αντί να ενθαρρύνει τους νέους, οι οποίοι είναι το "μέλλον" της χώρας μας,
φαίνεται να αδιαφορεί, σε μόνιμη βάση στην πράξη, για μία σωστή, δηλαδή σύγχρονη και
λειτουργική, μόρφωση των νέων, Λόγω αυτής της έλλειψης ουσιαστικού ενδιαφέροντος, τα
πράγματα χειροτερεύουν καθημερινά. Η παθητική αυτή κατάσταση στην παιδεία πρέπει ν'
αλλάξει. Με άλλα λόγια, η νοοτροπία των εκπαιδευτικών και των παραγόντων που ασχο
λούνται με τη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα πρέπει να πάψει να στοχεύει στην αναπα
ραγωγή μίμων, υπαλλήλων, και υπόδουλων μιας ξεπερασμένης εκπαιδευτικής στρατηγικής.
Οφείλει το γρηγορότερο να ανανεώσει το πρόσωπό της με νέα, δηλαδή σύγχρονη και βι
ώσιμη εκπαίδευση με καταρτησμένα άτομα που ενδιαφέρονται και θέλουν να εφαρμόσουν
εκσυγχρονισμένες μαθητοκεντρικές μεθόδους και μέσα διδασκαλίας, Εκπαιδευτικούς που
αληθινά ενδιαφέρονται για το μέλλον, όχι των λίγων αναπαραγωγών τους, αλλά το μέλλον
όλων ανεξαιρέτως των νέων κατοίκων αυτής της χώρας,
Δυστυχώς η μικρή μου εμπειρία με οδηγεί να πιστεύω ότι η στάση των ανθρώπων προς
τη μόρφωση, εδώ στην Ελλάδα, είναι εντελώ ς αποπροσανατολισμένη,
Πρώτα απ' όλα σήμερα συναντάμε αρκετά νεαρά άτομα σε μία σημαντική θέση στον ε 
παγγελματικό χώρο την οποία "κέρδισαν" λόγω μεγάλης οικονομικής υποστήριξης, καλές
διασυνδέσεις, προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις, ή γιατί κάποιο μέλος της οικογένειάς
του κα τέχει μία υψηλή κοινωνική θέση —όχι, επομένως, με αξιοκρατικές διαδικασίες,
8
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Απ' την άλλη, ένα άτομο χωρίς "διασυνδέσεις" αλλά με πολύ καλή μόρφωση, εργατικό
και έξυπνο μπορεί να καταλήξει ως πωλητής σε κάποιο κατάστημα και, αν είναι τυχερός, υ
πάλληλος σε σουπερμάρκετ. Αποτέλεσμα, λάθος άτομα σε λάθος θέσεις κακή δημόσια*δι
οίκηση, κακοί δημόσιοι υπάλληλοι, μετριότητες σε θέσεις κλειδιά που, φυσικά, δον θέλουν
άξιους συνεργάτες γιατί έτσι θα φανεί η δική τους ανικανότητα. Έτσι το σύστημα της αναξιοκρατίας διαιωνίζεται παντού και, φυσικά, και στην παιδεία, Επομένως, ο καλός και δημιουρ
γικός νέος καθηγητής θα σωφρονιστεί γρήγορα από τους "εμπείρους" παλαιότερους και η
κακοδαιμονία της εκπαίδευσης θα συνεχιστεί.
Κύριος σκοπός κάθε εκπαιδευτικού με τόλμη και αυτοεκτίμηση θα έπρεπε να είναι η ε 
κτέλεση του μαθήματος με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη κατανόηση
όλων των μαθητευομένων. Για την επιτυχία ενός μαθήματος ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
μπορεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και ακόμη να δ είχν ει κατανόηση, να είναι
συνεργάσιμος, πρόθυμος, διασκεδαστικός και υπομονετικός. Όλα αυτά τα προσόντα μπο
ρεί να φαίνονται εξωπραγματικά, και είναι εξωπραγματικά για το άτομο που καταλήγει στην
εκπαίδευση για οικονομικούς και μόνο λόγους, κι όμως αυτά είναι τα προσόντα που έχ ει
αυτός που αγαπάει και τα παιδιά των άλλων και νοιάζεται για ένα καλύτερο αύριο νια όλα
τα παιδιά του κόσυου.
Θα μπορούσα να συνεχίσω την κριτική μου, γιατί αισθάνομαι πραγματικά ότι στο σχολείο
χάνω τη δημιουργικότητα που έχω μέσα μου γιατί εκεί δ εν μου δίνεται η δυνατότητα να ανακαλύψω, να εκφραστώ, να καλλιεργήσω, να χαρώ. Το σχολείο και το περιβάλλον του με
καταπιέζει, με φοβίζει, με αδρανοποιεί. Τι προτείνω λοιπόν;
Αρχικά η κυβέρνηση, που τυπικά εκπροσωπεί την πλειοψηφία του λαού, να δώσει περισ
σότερες δυνατότητες στο υπουργείο παιδείας, για ανεξάρτητη απο τα κομματικά συμφέρο
ντα δράση, Υπουργοί, και άλλοι στο υπουργείο παιδείας να είναι οι "άριστα" καταρτησμένοι
σε θέματα εκπαίδευσης και επιστημών και όχι απλώς υπηρέτες κομματικών και δικών τους
συμφερόντων,
Επίσης η κυβέρνηση θα πρέπει να επ ενδύ ει στο υπουργείο παιδείας ένα τεράστιο ποσό
χρημάτων για τη βελτίωση των σχολικών κτιρίων και του σχολικού περιβάλλοντος,
Το ευχάριστο περιβάλλον προδιαθέτει θετικά όλα τα άτομα που βρίσκονται στο σχολικό
χώρο. Καθαρές και κατάλληλες για τον αριθμό των μαθητών αίθουσες, κυλικεία με υγιεινά
προϊόντα, καθαρές τουαλέτες χωρίς χαλασμένα καζανάκια και βρύσες σπασμένες, αποδυ
τήρια, λίγη θέρμανση το χειμώνα,.,.
Τα σχολεία θα πρέπει επίσης να έχουν ένα αναγνωστήριο με κάποια ΣΟΣ βιβλία (τουλά
χιστον εγκυκλοπαίδειες και λεξικά) κάποιο μικρό, εκσυχρονισμένο εργαστήριο για πειράμα
τα,,. και σ' αυτά όλα συμμετοχή για την καλή τους λειτουργία όλων, και των γονέων.
Ακόμη κάτι πρέπει να γίνει για τα δωρεάν βιβλία. Είναι καλύτερα να πληρώνει κανείς κάτι,
παρά να χαρίζονται στους μαθητές βιβλία μ ε παρωχημένες πληροφορίες, κακή ποιότητα
στην εμφάνιση και συχνά ακατανόητο υλικό, πράγμα που επιβάλει την αγορά λυσαρίων και
προσφυγή στην παραπαιδεία,
Επίσης θα πρέπει, επιτέλους να βρεθεί χρόνος και τρόπος να πλησιάσουν οι γονείς και οι
καθηγητές ο ένας τον άλλο σε συνεργάσιμη βάση, να δοθεί κάποιο ίσως έξτρα επίδομα
στους καθηγητές για να διαθέτουν ένα απόγευμα το μήνα να συζητούν μ ε τους γονείς
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θέματα που αφορούν τους νέους. Να δίνονται κίνητρα
και για εξωσχολικές εκδηλώσεις στο σχολείο, όπως γίνεται σε λίγα σχολεία των μεγάλων
πόλεων, Πώς βρίσκουν αυτοί οι γονείς και οι καθηγητές το μεράκι και το χρόνο; Αυτό πρέπει
να γίνει κανόνας και να μην αποτελεί εξαίρεση, Πιστεύω ότι η συνεργασία γονέων και καθη
γητών, που είναι συνυπεύθυνοι για την εκπαίδευση των νέων, μπορεί να φέρει αρκετά θετι
κά αποτελέσματα,
Κατά τη γνώμη μου όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν, αρκεί να αλλάξει η νοοτροπία
των υπευθύνων, 'Οσο απίθανες κι αν σας φαίνονται οι προτάσεις, όταν υπάρχει θέληση, ο
τρόπος βρίσκεται. Ποιος λογικός και προνοητικός Έλληνας δ εν θα ήθ ελε το καλύτερο για
την εκπαίδευση των νέων αυτής της χώρας και τη συνέχιση της μεγάλης της ιστορίας;
Θα είναι πραγματικά θλιβερό να καταντήσουμε να λ έμ ε κάτι που συχνά ακούγεται τώρα
τελευταία, και που μοιάζει να το λ έ ε ι ένας χορός αρχαίας τραγωδίας, όταν κάποιος προ
σπαθεί να πάει αντίθετα στο συρμό του ωχαδελφισμού,
"Αδικος κόπος, γιατί η δύναμη βρίσκεται σε λάθος χέρια".
Χαρίκλαα Τρουλλινού
9
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σπουδαίο άνθρωπο, Ακόυσες Πατέρα τα
νέα! Εδώ, και σ' όλη τη γη μιλούν για σένα,
Πώς διήνυσες τόσα χιλιόμετρα και σε ξ έ 
ρουν τόσοι πολλοί; Λ έν ε ότι ξεσήκωσες και
υπερασπίστηκες τους κατατρεγμένους, Α
γάπησες και σ'αγάπησε μια γυναίκα. Σου έ 
κανε 4 παιδιά και 4 εγγόνια, ήταν η μάνα
μας. Στο τέλος κοντά σου στάθηκε και μια
άλλη γυναίκα. Πατέρα, έφυγες μαχητής, έ 
φυγες μ ε τον θόρυβο χιλιάδων φωνών, με
τα χειροκροτήματα ενός ολόκληρου λαού".
Ο Ανδρέας εάν μπορούσε να μιλήσει
στο πλήθος θα έλ εγ ε: "Σας ευχαριστώ ό
λους εκ βάθους καρδιάς. Καληνύχτα σας",

και παίρνεις.
Γεγονός ήταν ότι ήταν οραματιστής, με 9
ντοκτορά. Καθηγητής οικονομικών στην Α
μερική. Τον έφ ερ ε ο Καραμανλής στην Ελ
λάδα το '61 για να δημιουργήσει το ΚΕΠΕ
(κέντρο προγραμματισμού Ελλάδας). Φυλα
κίζεται από την χούντα το '67, αλλά με την
μεσολάβηση φίλων του Αμερικανών ε λ ε υ 
θερώνεται. Το '68 δημιουργεί το ΠΑΚ,
Το 7 4 με την πτώση της χούντας έρχετα ι
στην Ελλάδα και ιδρύει το ΠΑΣΟΚ. Η δύναμή
του ακολουθεί γεωμετρική πρόοδο.
13,58% και 12 έδ ρ ες το 74, 25,34% και
93 έδ ρ ες το 7 7 και ο θρίαμβος 46,06% και
173 έδ ρ ες το '81. Θα εκ λ εγ εί 3 φορές πρω
θυπουργός, Τόσες ήταν και οι φορές που
παντρεύτηκε. Είναι δύσκολο σ' ένα μικρό
κείμενο να σκιαγραφήσεις την προσωπικό
τητά του, αφού ήταν τόσο πολυσχιδής, Αυτό
θα το κάμει ο ιστορικός του μέλλοντος,
Με τον θάνατό του κλείνει και τυπικά μια
εποχή, Η εποχή της μεταπολίτευσης, όπως
τόνισαν οι περισσότεροι ομιλητές. Ο αντί
παλός του, πρόεδρος της αξ/κής αντιπολί
τευσης Έβερτ τόνισε: "Ήσουν μεγάλος, ας
είναι αντικειμενική η ιστορία που θα σε κρί
νει". Ο κος Σαμαράς είπε: 'Εστω και αργά, έ 
στω και τώρα, ας ομολογήσουμε ότι ε ίχ ε το
θάρρος της ρήξης με το κατεστημένο". Ο
κος Κωνσταντόπουλος του Συνασπισμού ε ί
πε: "...ώθησε τις μ έρ ες του προς τα γεγονό
τα, τα δημιουργούσε. Ήταν τολμηρός και
ριψοκίνδυνος, Στον Ανδρέα Παπανδρέου το
ύστατο χαίρε από την καθημερινότητα προς
την αιώνια μνήμη1',
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ τόνι
σε: "Έψαχνες κι εσύ, όπως ο Γκαλμπραίηθ ή
ο Σαμελσον να βρεις το φάρμακο, να βρεις
τα αίτια που χωλαίνει το σύστημα της ε λ ε ύ 
θερης οικονομίας, όταν στην δεκαετία του
'50 η ανεργία έφθανε το 1/3 του πληθυ
σμού, Έγραψες βιβλία, που τα δίδαξα στους
φοιτητές μου".
Έκπληξη προκάλεσε ο λόγος δύο ακρι
βώς προτάσεις, του αδελφού του Ανδρέα,
του Γεωργίου (αλλά από άλλη μάνα την Κυ
βέλη),
Είπε: "Α δελφ έ μου Ανδρέα σ' αγαπώ. Μ έ
νω όμως με μια πίκρα, γιατί εσύ δ εν μ' αγά
πησες. Όταν έρθω κι εγώ κοντά σου, ίσως
το μάθω, Μάθε μόνο ότι σ' αγαπούσα και σ'
αγαπώ, Στο καλό α δελφ έ μου".
Τέλος, η ομιλία του γιού του του Γιώργη
ήταν πραγματικά ένας ανθρώπινος λόγος.
Προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους απαντα
χού Έλληνες. "Πατέρα ‘άκουσες τα νέα!
Τρεις μ έρ ες τώρα, λαός έρ χετα ι από πα
ντού. Από την Κρήτη μέχρι την Θράκη. Έρχο
νται με πλοία, μ ε αεροπλάνα ή και με
αναπηρικές καρέκλες. Όλοι αυτοί έρχονται
πατέρα για να τιμήσουν, όπως λ έν ε, έναν

Φ,Χ.Μ. 26-6-96
Γ
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Πάρκο στο χωριό τους
Έργο πνοής και μυθολογικής μνήμης προ
γραμματίζουν να προσφέρουν στο χωριό
τους οι Αγιογαληνιώτες της Αθήνας. Στο
έργο αυτό έχουν ήδη δώσει το όνομα “ΠΑΡ
ΚΟ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΟΥ". Έχουν εξασφαλί
σει
τους
απαιτούμενους
οικοπεδικούς
χώρους μ ε τις δω ρεές των κληρονόμων Αφών Μαμαλάκη και Μιχάλη Αποστολάκη και
ποσό π έντε εκατομμυρίων τα οποία έχουν
εισφέρει στο Σύλλογό τους οι απόδημοι Αγιογαληνιώτες και οι φίλοι τους που μένουν
στην Αθήνα.
ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στις 2 Φεβρουάριου τα Ρεθυμνιώτικα Νέα
δημοσίευσαν το παρακάτω κείμενο:
"ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟ ΥΣ"
Το συμβούλιο του συλλόγου έμαθε για το
δημοσίευμα από την γραμματέα της κοινό
τητας του χωριού μας κ. Αικατερίνη Τσουπάκη.
Οι ανακρίβειες που περιέχονται, σε αυτό,
προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια όλων των μ ε
λών του συμβουλίου, που είδαν να χρεώ νε
ται αποκλειστικά στο σύλλογό μας το έργο
“Πάρκο Δαιδάλου και Ικάρου", Έργο που ό
πως όλοι γνωρίζουν, έ χ ε ι γίνει υπόθεση όXuw-'iiftjv Αγφγαληνιωτών και περισσότερο
των μόνιμων Κατοίκων που έχουν ξοδέψ ει γι'
αυτό και χρόνο αλλά και χρήμα.
10
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Το συμβούλιο του συλλόγου μας, διαμέ
σου του προέδρου του και σε συνεργασία
με την κ, Τσουπάκη, έσ τειλαν στα Ρεθυμνι
ώτικα Νέα το περιοδικό του συλλόγου στο
οποίο είναι δημοσιευμένα τα ονόματα και
τα ποσά που έχουν προσφέρει επαγγελματίες του χωριού μας καθώς και άλλοι συγ
χωριανοί, Επίσης Επιστολή που περιέγραφε
την πραγματικότητα για την χρηματοδότηση
του έργου, στάλθηκε στις 5/2/96 και το
συμβούλιο απαίτησε από την εφημερίδα και
ειδικά από τον κ, Λούπη να τη δημοσιεύσει,
Εκείνο όμως που δημιουργεί τα μεγαλύ
τερα ερωτηματικά σε αυτή την υπόθεση ε ί
ναι το ότι το δημοσίευμα αυτό δ εν ήταν ένα
λάθος της εφημερίδας αλλά πληροφορίες
που διοχετεύτηκαν από συγκεκριμένο (α
γνώστου ταυτότητας) άτομο, Φυσικά δεν
μπορεί κανείς να πιστέψει ότι αυτό έγινε κα
τά λάθος από το εν λόγω άτομο γιατί δεν
μπορεί να γνωρίζει συγκεκριμένα ποσά (5 ε 
κατομμύρια) και δω ρεές και να μη γνωρίζει
από που προέρχονται αυτά τα χρήματα, Α
κόμα μεγαλύτερες απορίες για τα κίνητρα
δημιουργούνται όταν μετά από τηλεφωνική
ερώτηση που κάναμε στον κ, Λούπη για το
ποιος έδω σε τις πληροφορίες αυτές, ε κ ε ί
νος επικαλέστηκε το δημοσιογραφικό απόρ
ρητο και δήλωσε ότι μόνο σ ε περίπτωση
προσφυγής του συλλόγου στα δικαστήρια
θα έδ ιν ε το όνομα!
Επειδή η εποχή μας δ ε φημίζεται για την
"αθωότητα προθέσεων και πράξεων" ας μας
επιτραπεί να εξηγήσουμε την παραπάνω ε 
νέργεια σαν προσπάθεια καλλιέργειας κλί
ματος διάσπασης - διχόνοιας μεταξύ των
Αγιογαληνιωτών που θα έ χ ε ι σαν αποτέλε
σμα τη ματαίωση του έργου αλλά και γενι
κότερα κάθε κίνησης για την πρόοδο του
χωριού.
Πρέπει όμως να γνωρίζουν καλά όσοι έ 
χουν τέτο ιες προθέσεις ότι οι Αγιογαληνιώτες δ εν είναι τόσο εύπιστοι ώστε να
πέφτουν σε τέτοιου είδους παγίδες. Πάντα
εκείνο που μας έκα νε να ξεχωρίζουμε ήταν
η αγάπη για τον τόπο μας και το καλό του.
Ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι από
μας που τώρα ζούμε μακριά σκεφτόμαστε
συνέχεια την επιστροφή μας στην Αγία Γα
λήνη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1995 "ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙ
ΚΑΙΡΑ" άρθρο του Μιχάλη Καύκαλά
Μανούσοε Παπαδάκπε. Ογδόντα νιούς
θαρρώ πως είναι ο Αϊγαληνιώτης τούτος
βέρος Κρητικός κι απού τσι λιγοστούς απού
11

πομείνανε τση παλιάς Κρητικής ζωής, Και
γράφει ακόμης και γράφει συχνά πυκνά κι ό
μορφα και πάντα στα κρητικά και γνοιάζεται
και μαζώνει κρητικές κουβέντες κι αναντρανίζει κι αναγαλλιά και χαίρεται μ' ούλα τα
παλιά κι αμαγάριστα τση Κρήτης, Πρέπει
πως εδιάβασε κιανένα μου βιβλίο και μέσα
στ' άλλα μου γράφει: “Αυτοί απού θα διαβά
ζουν τα έργατά σου, κιανείς δ ε θα πομείνει
αντουσούντιστος, μόνο θα ντουσουντίζει
την παλικαριά και τη δίχως συφέρο προσφο
ρά των αντρώς τση Κρήτης,,, Παίρνω 'σα κά
τω οθε ντου Πρέβελη κι εκειά δείχνεις του
διαβαστή πως οι Κρητικοί νιοί σήμερο είναι
σα τσι παλαιινούς. Μικοί και μεγάλοι εχαλαλίσανε τη ζήση ντωνε, εχαλαλίσανε το χουζούρι ντωνε και μ' ένα βουργίδι στη ράχη,
με το υστέρημά ντωνε μέσα, το πάνε στσ'
Εγγλέζους να χαφτούνε, Με μια στραβοκατσούνα, με χιλιομπαλωμένα με πεδούλια
στιβάνια και μετζισολιασμένα από καουτσούκι αυτοκινήτου, εσαλεύγανε χωστά χω
στά και κάτσα κάτσα κι επερνούσανε από
κακοτράχαλους τόπους κι από αόρ σ' αόρι,„"
Είναι σα ν' ακούς τον ίδιο τον Ψηλορείτη να
σου μιλεί και σε κάνει να λες: "Θε μου, μην
αποθάνεις τσι Ψ ηλορείτες τση Κρήτης"!

Μήνυση στον κ. Λιάνη
(τέως Υφ/ργό αθλητισμού)
0 Ικαριώτης δημοσιογράφος κος Βασίλαρος, υπέβαλε
μήνυση στον "αρχιτέκτονα της κατάργησης της Ικαριάδας"
κ, Λιάνη.
Την στιγμή που οι Τούρκοι θέλουν να πάρουν τα νησιά
μας, ο κ. Λιάνης ευεργετεί τους Τούρκους και τους χαρίζει
την Ικαριάδα!
Ποιος μπορεί να το διανοηθεί, η Ικαριάδα να διεξάγεται
στην Τουρκία! Την στιγμή που την είχαμε αναλάβει εμείς και
μάλιστα της είχαμε δώσει και το όνομά μας. Τώρα μεγάλο
τουριστικό ρεύμα τραβά προς την αντίπερα όχθη, αφού οι
τούρκοι στα διαφημιστικά τους έχουν και την Ικαριάδα. Οι
νησιώτες του Αιγαίου αισθάνονται ντροπή, πίκρα και αγανά
κτηση για τους χειρισμούς του κ. Λιάνη. Δε μας ενδιαφέρει
αν δικαστεί από τα δικαστήρια, αφού είναι καταδικασμένος
στην συνείδηση των ακριτών.
Επίσης η Εθνική Αερολέσχη θα μηνύσει τον συνένοχο
του κ. Λιάνη, τον κ. Βασιλόπουλο.
Από την Εφημερίδα Αθέρας
Φ.Χ.Μ. 20-6-96
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το "Πάρκο ΔΑΙΔΑΛΟΥ και ΙΚΑΡΟΥ", θα θέλα
με να σας γνωστοποιήσουμε ότι το ποσό
των πέντε εκατομμυρίων για το έργο αυτό
δόθηκε αποκλειστικά από συνδρομές της Ε
πιτροπής ΙΚΑΡΟΥ και ΔΑΙΔΑΛΟΥ και από το
Σύλλογο Επαγγελματικών - Εστιατορίων και
BAR της Αγίας Γαλήνης,
Παρακαλούμε να δημοσιευθεί ανωτέρω
διόρθωση προς αποκατάσταση της αλήθει
ας,
ΤοΔ.Σ. του Συλλόγου
Αγίας Γαλήνης στην Αθήνα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Τρήμα Πληροφόρησης
Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη
& Συλλονήο Πόρων
Πσοϊστάυενοε HAiac Λυυπέρηε
Αθήνα, 1 Φεβρουάριου 1996

Η ευχαρίστηση του να γράφεις μια
επιστολή

Σύλλογος Ayiac Γαλήνπε Κρήτπε
Διπύλου 5 10553 Αθήνα
Υπόψη κ. Φωτάκη

Ο άνθρωπος για να εκφράσει τις σκέψεις
του, τις επιθυμίες του, και τα συναισθήματά
του, είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιεί δι
άφορα μέσα και τρόπους, όπως, μορφα
σμούς, χειρονομίες, ήχους, φθόγγους και
λέξεις,
Αυτό το σύνολο των λέξεω ν που του επι
τρέπει τη χαρά της επικοινωνίας το ονομά
ζουμε "γλώσσα", Οι γλώσσες φυσικά είναι
πολλές συνεχώς εξελισσόμενες και αλληλοεπηρεαζόμενες,
Από την εποχή που ο άνθρωπος, χρησι
μοποίησε τον προφορικό λόγο, μέχρι την ε 
ποχή που εφ εύρ ε κι έβαλε σε χρήση τη
γραφή, πέρασαν εκατομμύρια χρόνια.
Σήμερα σε σπηλιές, ανακαλύπτονται πα
ραστάσεις που παριστάνουν άγρια ζώα και
σκηνές κυνηγιού, Είναι οι πρώτες γραπτές
απεικονίσεις των σκέψεων της εποχής ε κ ε ί
νης,
Ακολουθούν τα ιδεογράμματα, δηλ, γρα
πτά σύμβολα χαραγμένα πάνω σε πέτρες,
που εκφράζουν ένα ολόκληρο νόημα,
Μετά πάροδο χιλιετιών, αναπτύσσεται μια
γραφή που για κάθε συλλαβή χρησιμοποιεί
ένα απλό σύμβολο. Αυτή ονομάζεται σήμε
ρα "Γραμμική” β, ε ίχ ε 89 γράμματα και βρέ
θηκε στην Κνωσσό C1,300 π,ΧΟ Μόλις 10
αιώνες π,Χ, οι Έλληνες εισαγάγουν το Φοινι
κικό αλφάβητο που ήταν μίγμα του Σημιτικού
και του ιερογλυφικού των Αιγυπτίων,
Αφού αφαίρεσαν και πρόσθεσαν μερικά
γράμματα, καταλήξαμε να έχουμε το σημε
ρινό Ελληνικό Αλφάβητο με τα 24 γράμματα.
Αλλοι λαοί, έχουν φυσικά την δική τους
γραφή, όπως τα Αραβικά, τα Κινέζικα, τα Γι
απωνέζικα,
Η πιο κοινή γραφή σήμερα είναι η Λατινική
αφού την χρησιμοποιούν όλες οι Ευρωπαϊ
κές γλώσσες,
Βλέπουμε λοιπόν, ότι μπροστά στα εκα
τομμύρια χρόνια, που υπάρχει το ανθρώπινο

Κύριοι
Η Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με τη
UNICEF εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες
για τις 55,000 δρχ„ προϊόν λαχνού που κα
τέθ εσ ε η κ. Ηλεκτρα Μιχελιδάκη, για τον α
γώνα της UNICEF για τα παιδιά που βρίσκο
νται σε δύσκολες συνθήκες,
Η UNICEF χάρη στη δική σας ευαισθησία
προσφέρει στα παιδιά της πρώην Γιουγκοσ
λαβίας τρόφιμα, εμβόλια και ζεστά ρούχα
για το βαρύ χειμώνα που μπήκε,
Στα παιδιά που ζουν και εργάζονται στους
δρόμους της Βραζιλίας και των άλλων χω
ρών της λατινικής Αμερικής η UNICEF παρέ
χει τα εφόδια για να ζήσουν μια πιο φυσιο
λογική ζωή. Στη μακρινή Ασία υλοποιεί εκ 
παιδευτικά προγράμματα ευρείας κλίμακας
καθώς και προγράμματα προστασίας των
παιδιών από την εκμετάλλευση,
Τέλος στη Ρουάντα η UNICEF βοηθάει για
την επαναλειτουργία των σχολείων την πα
ροχή τροφής και άλλων πρώτων αναγκών
και την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών,
Είμαστε βέβαιοι ότι το ενδιαφέρον και η
ευαισθησία σας για τους σκοπούς της
UNICEF θα παραμείνουν αμείωτα και είμαστε
στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληρο
φορία που αφορά στα προγράμματά μας σε
όλο τον κόσμο,
Δ εχθ είτε παρακαλώ τους πιο εγκάρδιους
και φιλικούς χαιρετισμούς της Ελληνικής Επι
τροπής Συνεργασίας με την UNICEF,
Me εκτίμηση
Σταύρος Ιγνατιάδης Γεν. Γραμματέας
Πρός Ρεθυμνιώτικα Νέα,
Αθήνα 5 Φεβρουάριου 1996
Υπ' όψη κ, Λούπη,
Σ ε απάντηση άρθρου σας στην εφημερί
δα σας στις 2 Φεβρουάριου 1996 σχετικά με
12
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γένος, πόσο λίγο είναι το χρονικό διάστημα
των 3 ή 4 χιλιάδων ετών, που ο άνθρωπος
μπόρεσε να "γράψει" τις σκέψεις του, Από
πόσα στάδια πέρασε, και πόσες αλληλοεπι
δράσεις είχαμε, για να έχουμε εμείς σήμε
ρα, αυτό το μοναδικό εργαλείο που λέγεται
"γραφή", Μπορούμε να πούμε πως είναι μ ε
γαλύτερη ανακάλυψη ακόμα κι από την φω
τιά και τον τροχό,
Αφού, μ' αυτήν, τις εμπειρίες και τις ανα
καλύψεις μιας γενιάς, τις μεταδίδουμε στις
επόμενες και πάει λέγοντας, Χωρίς την
γραφή, όλες οι γνώσεις θα χάνονταν έτσι η
νέα γενιά θα άρχιζε από το μηδέν, Μα και
στην ίδια τη γενιά, κάποιος επιστήμονας δ ε
θα μπορούσε να ωφεληθεί από την εμπ ει
ρία ή την έρευνα κάποιου άλλου.
Σήμερα που οι γνώσεις είναι τόσο πολ
λές, και τόσο εξιδ εικευ μ έν ες μπαίνουν από
τα βιβλία στα κομπιούτερ,
Έτσι μια ομάδα ειδικών σε μια χώρα, μπο
ρεί να χρησιμοποιεί τις εμπειρίες μιας άλ
λης, από πολύ μακρινή χώρα, Με τα βιβλία,
τα κομπιούτερ και τα Διεθνή Συνέδρια, η ε 
μπειρία του ενός γίνεται κτήμα όλων,
Μόνο όταν κάποιος βρεθεί σε μια μακρινή
χώρα και δ εν μπορεί ούτε και με χειρονομί
ες να επικοινωνήσει με τους άλλους αν
θρώπους, για βασικές του ανάγκες τότε
μόνο, μπορεί να εκτιμήσει το μοναδικό ερ 
γαλείο της γλώσσας,
Μόνο τό τε θα μπορέσει να νοιώσει την
ευχαρίστηση, του να μπορεί να γράφει πά
νω σ' ένα ολόασπρο χαρτί, · τις επιθυμίες
του, τις σκέψεις του, τους συλλογισμούς
του, Αλήθεια, πόση είναι η χαρά, όταν μπο
ρείς να δώσεις "ψυχή" γεμίζοντας με λέξεις,
ένα άψυχο χαρτί. Για το φαντάρο, στο ξεχα
σμένο φυλάκιο, για το ναυτικό στους άγριο
υς ωκεανούς, για τον φυλακισμένο στο κελί
της στέρησης για τον μετανάστη στην πικρή
ξενιτειά, το να λάβει, ή το να γράψει μια επι
στολή σε συγγενείς και φίλους, δ εν είναι
μόνο μια ευχαρίστηση μα είναι και βάλσαμο
ψυχής,
Για τον μελλοθάνατο που θα γράψει στην
καλή του:

σε φυλακές ή σε ξερονήσια ευαισθητοποί
ησαν, την παγκόσμια κοινή γνώμη,
Απετέλεσαν αφετηρία, για την καλύτερη
γνωριμία των λαών, Συνέτειναν στο να απο
καλυφθούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων από αυταρχικά καθεστώτα, να
απομονωθούν και να πέσουν.
Οι επιστολές, προσωπικές ή δημόσιες,
μεταξύ ατόμων διαφόρων χωρών, ασφαλώς
και συμβάλλουν στην σύσφιξη των διεθνών
σχέσεων φιλίας.
Αφού με την αλληλοκατανόηση, όχι μό
νον, απομακρύνεται το φάσμα ενός ε ν δ ε 
χόμενου πολέμου, αλλά οι λαοί από κοινού
οραματίζονται και προσπαθούν για ένα ε ι
ρηνικό μέλλον,
Σήμερα παρόλο που βρισκόμαστε στο
κατώφλι του 21ου αιώνα, εξακολουθούν
στον πλανήτη μας, να υπάρχουν εστίες έ 
ντασης και πολέμου, Από την μακρινή Τσ ετσενι'α, μέχρι την γειτονική μας Γιουγκοσλα
βία, Τα αποτελέσματα που βλέπουμε είναι
οδυνηρά,
Οικογένειες να ξεκληρίζονται, αθώα παι
διά να σκοτώνονται. Ένα τεράστιο ΓΙΑΤΙ; Χρι
στιανοί ή Μουσουλμάνοι, Σέρβοι ή Κροάτες,
Άραβες και Εβραίοι τόσοι και τόσοι άλλοι σ'
ένα τρελό παιχνίδι θανάτου,
Κι αφού σκοτωθούν χιλιάδες κι ερημώσει
η χώρα και επέμβουν οι τρίτοι, κάνουν ειρή
νη.
Πόσο καλύτερος θάταν ο κόσμος μας, αν
όλοι ζούσαν ειρηνικά.
Με τις μισές ώρες εργασίας, θα απολαμ
βάναμε τα διπλάσια αγαθά, Για να γίνει ό
μως αυτό χρειάζεται προσπάθεια.
θα μπορούσε π,χ, ο ΟΗΕ με την βοήθεια
των ταχυδρομείων να δώσει κίνητρα στους
μαθητές να γράφουν επιστολές σε παιδιά
από άλλα κράτη, Ίσως θα λιγόστευαν οι φα
νατικοί, Ίσως θα αύξαναν οι φιλικοί δεσμοί,
Και σαν αυριανοί πολίτες ή αρχηγοί, θάχαν
πιο ανοικτούς ορίζοντες,
Να γιατί, το να γράφεις μια επιστολή, ε 
κτός του ότι είναι ευχαρίστηση, πολλές φο
ρές είναι και ωφέλιμη.
Χ.Φ,Μ. Αγ, Γαλήνη 30-12-95

"Και συ γλυκιά μου Λεμονιά,
μην κλάψεις μην δακρύσεις
σου εύχομαι ολόψυχα,
μ' άλλον να ευτυχήσεις,

Γράμμα - αφήγημα του Χαράλαμπου
Μπαγιαρτάκη
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΑΓΑΠΗ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ

Στερνή μου λέξη θάσαι σύ,
τα μάτια σαν θα κλείνω
και την ζωή την ψεύτικια
για πάντα σαν θ' αφήνω",

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου
και του περιοδικού "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ",
Πρέπει να ξ έ ρ ε τε καταρχήν ότι στις
4/11/1995 (ίσως πολλοί να με είδα τε, δηλα
δή το φορτηγό αυτοκίνητό μου, στην τη λε-

Η τελευταία επιθυμία, πριν την εκτέλεσ η
να αποτυπώσει σ' ένα απλό κομμάτι χαρτί,
τις σκέψεις του, είναι συγκλονιστική,
Επιστολές ή τραγούδια που γράφτηκαν
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όραση) σε ένα φοβερό τροχαίο που έγινε
στο 58ο χιλιόμετρο Ηρακλείου - Αγ, Γαλή
νης και συγκεκριμένα, ενώ εγώ, ημέρα Σάβ
βατο και ώρα 4,45 πρωινή επήγαινα να
εργαστώ στο παζάρι των Μοιρών και ακρι
βώς 500 μέτρα μετά τη διασταύρωση της
Φαιστού, ερχόμενο Ι.Χ., τύπου TOYOTA,
προς Τυμπάκι και από. Μάταλα, εν κρεπάλη
μέθη (2+2 ενώ εγώ 0+0) έπ εσ ε με σφοδρό
τατη ταχύτητα επάνω μου, Με αποτέλεσμα
τον ακαριαίο θάνατο του οδηγού, ονόματι
Δημητρακάκης Γεώργιος του Αντωνίου, 46
ετών, έγγαμου και πατέρα τριών παιδιών (2
κοριτσιών και 1 αγοριού), εργοστασιάρχη και
γραμματέα στα Σκούρβουλα. Εγνώριζα δυ
στυχώς το θανόντα, Ήταν πάρα πολύ καλός
και φίλος μου, Είχε οικογενειακά προβλήμα
τα με την εν διαστάσει σύζυγό του με απο
τέλεσμα να ξεσπάει στο πιοτό. Και να είμαι
εγώ ο μεγάλος άτυχος 'κείνο το πρωινό,
που ήταν η κακιά ώρα να χάσει ο φίλος μου
τη ζωή του, Το περιστατικό αυτό με έ χ ε ι συντρίψει. με αποτέλεσμα να είμαι 4 μήνες
τώρα κλεισμένος - φυλακισμένος μέσα στο
σπίτι μου και να καταριέμαι την κακή μου τύ
χη, Διότι, ναι μεν έζησα εγώ, αλλά κατα
στράφηκα
οικονομικά.
Το
φορτηγό
αυτοκίνητό μου έγινε μια άμορφη μάζα πα
λιοσίδερα, Και ψυχικά δ εν μπορώ να ξαναεργαστώ, Διότι χάθηκε ο φίλος μου, που
ήμουνα η αιτία να χάσει τη ζωή του, Γι' αυτό
σας παρακαλώ, επειδή έχω τη μεγάλη κλη
ρονομιά από τον πατέρα μου και επειδή
εγώ ξέρω και 5 γράμματα, σας κάνω γνω
στό ότι έχω όλο τον καιρό ή μάλλον τον ε ί
χα και έχω γράψει πάρα πολλές καλές
ιστορίες του πατέρα μου που θα καταπλήξουν τον κάθε αναγνώστη εάν όλα αυτά εκδοθούν σε ένα βιβλίο και με τίτλο "Ο
ΜΠΑΓΙΑΡΤΟΜΙΧΑΛΗΣ". Πιστεύω ότι θα είναι
σωστό αριστούργημα, διότι τα γράφω σε
βαριά κρητικά, που κρατούν την παράδοση
και θα ωφελούν και τον κάθε αναγνώστη με
απέραντη χαρά, Επειδή, λοιπόν 1) εγώ είμαι
διαλυμμένος οικονομικά και μου είναι αδύ
νατον να το εκδόσω και 2) λατρεύω, όπως
και όλοι μας, το χωριό μας και την προσπάθειά σας να γίνει αυτό το υπέροχο έργο, το
Πάρκο Δαιδάλου και Ικάρου, εκδόστε το ε 
σείς μαζί με πολλές παλιές φωτογραφίες
που έχω συλλέξει και τα χρήματα διαθέστε
τα, αν θ έλετε, για το μεγάλο αυτό έργο.
Σαν δείγμα του ταλέντου μου σας στέλνω
και τα πιο παραπάνω χιουμοριστικά δίστυχα
και θα περιμένω να μου γράψετε. Μαζί, λοι
πόν, με όλη μου την αγάπη, σας χαιρετώ,
Χ.Μ.Μ.

Στο ίδιο περιοδικό με ποίηση μεγάλη
τσίγραψα εγώ ο Χαράλαμπος του Μπαγιαρτομιχάλη
ΓΓ αυτό έστω λίγο αργά πάλι θα σας θυμίσω
στα παιδικά μου βέβαια χρόνια θα σας γυρίσω.
Δεν θα ξεχάσω μια χρονιά, λαδοχρονιά που λέτε
που απ' τα γέλια τα πολλά κάποιος θα κατουργιέται.
Σαν μυλωνάς εδούλευα στου Μηναδονικόλα
με τη μουλάρα να γυρνά με βάρα και με μόλα.
Τσι κακομοίρας έτρεχε ο ίδρος κουτσουνάρα
πολλές φορές την έπιανε και λίγο βαρεμάρα.
Και τότεσας εσπρώχναμε εγώ κι ο Νικολάκης
με παρατσούκλι "0 Μωεθύς" του Γιώργου ο Μπαντινάκης.
Ας μου συγχωρεθεί γι' αυτό τον αγαπώ περίσσια
μα πρέπει να γελάσετε με τα δικά μας βίτσια.
Έσπρωχνε κι ο Χαράλαμπος ο φίλος της φραντζόλας
που ώστε να πεις στο πι και φι την είχε φάει κιόλας.
Αγάντα Νικολάκη μου, αγάντα σου τρομάρα
έπεφτε που και καμουτσά αντί για τη μουλάρα.
Πολλές φορές ο πισινός έτρεχε και στους δυό μας
από τον ίδρο τον πολύ κι απ' το ξεθεωμό μας.
Σαν έμπαινε στη φάμπρικα ο Μηναδονικόλας
ψιλά-χοντρά τα κάναμε κι οι δυο αλίμονο μας.
Είχε μουστάκα γυριστή, μπόϊ σαν κυπαρίσσι
αλίμονο στον μυλωνά που θελα' ντιμιλήσει.
Αλίμονο στον μυλωνά που θελα σταματήσει
μονάχα λίγο τη δουλειά ή πίσω να γυρίσει.
Δεν τό1χενε σε τίποτα τον μπάτσο να του παίξει
την πόρτα αμέσως του' δείχνε, τούλεγε "αν σ'αρέσεΓ.
Καμιά φορά δεν ήτανε μπροστά μας να κοιτάει
και τότεσας ο Νικολής άρχιζε να γελάει.
Α, ρε μπαγάσα, τούλεγα, καλή την έχεις τώρα
κάτσε ρε Μπάμπη μούλεγε, επέρασε η μπόρα.
Και στην πυρήνα πέφταμε για να ξεκουραστούμε
μα στέναμε και το αυτί για να αφουκραστούμε.

Μ Α Ν Τ Ι Ν Α Δ Ε Σ
Τα μάθια σούναι σα τσ' ελές απούχει το κλωνάρι
τα φρύδια σού 'ναι γυριστά σα δυό μερώ φεγγάρι
Τα μάθια σου 'ναι πέλαγος π' αέρας δε τα πιάνει
χαρά στο ναύτη που θα βρεί μέσα σ' αυτά λιμάνι
Να τα χαρώ τα μάθια σου πως τάχεις μαθημένα
και κάνεις πως θωρείς αλλού μα σύ θωρείς εμένα

Πάει καιρός που έγραψα κάμποσες μαντινάδες
μια εποχή που οι σόκεροι κάναμε κουζουλάδες

Ήθελα νάμουν δάκρυ σου να ζω μές στη ματιά σου
θέλεις δε θέλεις πάντοτε να βρίσκομαι κοντά σου
14
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Δυό πολυβόλα στέκουνε καρσί και μου βαρούνε
κ είναι τα μάτια σου τα δυό όταν θα με στραφούνε
Τα μάθια σου με σφάζουνε να τα περιορίσεις
λόγο θα δώσεις στο θεό σκέψου μη μ' αδικήσεις.
Στη πόλη μόνο βρίσκουνται σάν τα δικά σου μάθια
Σουλτάνα τάχει ξακουστή στα μαγικά παλάτια
Τα μάθια μου όταν σ' είδανε ο νούς μου εγεμισέσε
και από μέσα η καρδιά αποκαμάρωσέσε
Διασταυρούμενα πυρά είναι τα δύο σου μάθια
για να γλυτώσω προσπαθώ να μη γενώ κομμάθια
Όλα τα μάθια ναι γλυκειά κι όλα γλυκά κοιτάζουν
μα τα δικά σου μάθια μου μεσ' τη καρδιά με σφάζουν
Μάθια γλυκά, στόμα μικρό, πρόσωπο ζαχαρένιο,
ξανθά μαλλιά στη κεφαλή κορμί ζωγραφισμένο
Τα μάθια σου 'ναι πέλαγος κι απού τα κολυμπήσει
πρέπει να συλλογίζεται να μη παραλοΐσει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ ΙΑ - ΙΚΑΡΙΑ

Γ ενάρης 1996
Μανούσος Φ. Παπαδάκης

για την Κρήτη και τους Κρητικούς
Όταν εσκέφτηκε ο Θεός να φτιάξει τον πλανήτη
επήρε πέτρες και νερό και χώμα από την Κρήτη.
Πάντα η Κρήτη διαφορά έχει απ' τσ1άλλους τόπους
γιατ* έχει αντάρτικη ψυχή και κουζουλούς αθρώπους.
Κρήτη την ιστορία σου όποιος κι αν τη διαβάσει
αν είναι φίλος θα χαρεί αν είν1εχθρός θα κλάψει.
Όποιος θωρεί τους Κρητικούς τότε καταλαβαίνει
γιατί στην Κρήτη η λεβεντιά ποτέ της δεν πεθαίνει.
Όσα νησιά υπάρχουνε επάνω στον πλανήτη
όλα να τα ενώσουνε δεν κάνουνε μια Κρήτη.
Όλος ο κόσμος να χαθεί η Κρήτη έχει ελπίδες
να μη χαθεί, γιατί γεννά ανθρώπους μερακλήδες.
Όπου κι αν είν’ ο Κρητικός δεν πρέπει να του λείπει
η σκέψη πως εκπροσωπεί ολόκληρη την Κρήτη.
Όπου βρεθούνε οι Κρητικοί πίνουνε και γλεντίζουν
κι όπου κι αν κατοικήσουνε καινούργια Κρήτη χτίζουν.
Όνειρο κάθε Κρητικού που ζει ξενητεμένος
είναι να ‘ρθεί στον τόπο του, έστω και πεθαμένος.
Όποιος στην Κρήτη γεννηθεί και σ' άλλο τόπο ζήσει
στην Κρήτη πάντα νοσταλγεί τα μάτια του να κλείσει.
Εγώ την εζωγράφισα την Κρήτη στην ψυχή μου
κι όπου βρεθώ κι όπου σταθώ την κουβαλώ μαζί μου.
Τη γη γυρίζω και κρατώ χώμα του Ψηλορείτη
και το σκορπώ για να γεννεί όλος ο κόσμος Κρήτη.
Ήθελα μόνο μια στιγμή της θάλασσας να μοιάσω
για να μπορέσω ολόκληρη την Κρήτη ν' αγκαλιάσω.
Εγώ περηφανεύομαι πως είμ' από την Κρήτη
και θέλω ν' ανεβώ πολλές, φορές στον Ψηλορείτη.
Την Κρήτη μας την αγαπώ την έχω στην καρδιά μου
γι' αυτό το ίδιο προσπαθώ να μάθω στα παιδιά μου.
Ελευθερία Παπαδάκη - Λαμπάκη
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ΙΚΑΡΙΑ το νησί όπου γκρεμίστηκε ο Ίκαρος
και όπου γεννήθηκε ο Διόνυσος ο θεός του
κρασιού,
Ο Δίας αγάπησε την ωραία Σέμ ελη την
κόρη του βασιλιά της Θήβας Κάδμου, και την
άφησε έγκυο, Η ζηλιάρα γυναίκα του η Ήρα
κατάφερε μ' ένα κεραυνό του να σκοτυϋσει
τη Σέμ ελη , Όμως ο Δίας έσκισε την κοιλιά
της αγαπημένης του (έκα νε την πρώτη μυ
θολογική καισαρική τομή] πήρε το έμβρυο
και το έβα λε στο Θ εϊκό μηρί του ώσπου να
συμπληρωθεί η κύηση. Ήρθε μετά στο όρος
Δρακάνο της Ικαρίας και γέννησε τον
Διόνυσο τον έδω σ ε στον Ερμή και στις νύ
φες να τον φυλάνε και να τον μεγαλώσουν.
"Χαίροι μεν Διόνυσος, ο εν Δρακανω νιφοεντι Ζεύ ς ύπατος μεγάλαν επιγουνίδα κατθετο λυσας..." Δηλαδή "Χαίρε Διόνυσε που ο
Δίας σ' έβγαλε από το μεγάλο μηρί του και
σε απώθεσε στο χιονοσκεπασμένο Δράκανο,.Λ
Όταν μεγάλωσε ο Διόνυσος ο Θεός του
κρασιού, φιλοξενήθηκε από τον βασιλιά της
Ικαρίας τον ίκάριο γιό του Ικάρου.
Ο Διόνυσος για να τον ανταμείψει για την
φιλοξενία του χάρισε ένα κλήμα,
Τον έμαθε δ ε πώς να βγάζει από το στα
φύλι το κρασί. Το κρασί ήταν όμως ακόμα
θ εϊκό μυστικό και έτσ ι ο θεός των οργίων
και της κραιπάλης όρκισε τον Ικάριο να μην
πει σε κανέναν το μυστικό. Μα μετά τον
τρύγο,σαν έγ ιν ε το κρασί, ο Ικάριος αφού
μέθυσε, δ εν θέλησε να χαίρεται μοναχός
του το θεϊκό δώρο, αλλά κερνούσε όποιον
εύρισκε, Μέθυσαν λοιπόν οι Ικαριώτες.
Και επ ειδή δ εν ήξεραν από κρασί, φαντά
στηκαν ότι τους ε ίχ ε φαρμακώσει ο βασιλιάς
τους και τον σκότωσαν,
Στα ερείπια της αρχαίας Οινόης (η ονο
μασία είναι από το πολύ κρασί που έβγαζε)
είναι κτισμένος ο σημερινός Κάμπος,
Εκεί βρέθηκαν αρχαία αγάλματα μα και
νομίσματα που είχαν από το ένα μέρος την
κεφαλή του Διονύσου και από την άλλη ένα
τσαμπί σταφύλι.
Οι σημερινοί Καμπιώτες, πριν 40 χρόνια,
με προσωπική εργασία, με δω ρ εές ομογε
νών, μ ε πανηγύρια, έκτισαν στο χωριό τους
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το αρχαιολογικό Μουσείο της Ικαρίας,
Ο Οδυσσέας κατεβαίνοντας από την
Τροία πήρε από το φημισμένο "πράμνιο οί
νο" της Ικαρίας και μέθυσε τον Κύκλωπα,
Έτσι βλέπουμε ότι οι θεοί έδωσαν στην Ι
καρία την πρωτιά να βγάζει το περίφημο
κρασί, (Αν και δυστυχώς σήμερα η μπύρα
πάει να το εκτοπίσει), Και η Κνωσσός βέβαια
έβγαζε πολύ κρασί, αφού υπάρχουν τα κρασοπύθαρα, Ποιος τους έμαθε το μυστικό και
πότε δεν το ξέρω,
Αυτό όμως που μπορεί να συμπεράνει
κανείς από την μυθολογία, είναι ότι υπήρχαν
σχέσεις και εμπορικές δοσοληψίες μεταξύ
Κρήτης και Ικαρίας και γενικά των νησιών,

θαύματα του ΧΡΙΣΤΟΥ αλλά σκάβει το πα
ρελθόν και το παραλληλίζει με το παρόν,
Λόγω των εορτών που περάσαμε και που
είναι ακόμη ζεστές εδιάλεξα ένα κεφάλαιο
το πιο μικρό που τιτλοφορείται "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ
ΝΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ",
Όσο μπορώ θα είμαι σύντομος να μην
σας κουράσω αφενός και αφετέρου να σας
κεντρίσω το ενδιαφέρον,
Δεν θα είναι δύσκολο να προμηθευθείτε
το βιβλίο αυτό και να το πράξετε επειδή ε ί
μαι βέβαιος ότι αν όχι τίποτα άλλο, ψυχικά
θα σας ωφελήσει και πνευματικά θα σας ε 
ξυψώσει.
Χριστούγεννα στην Κρήτη

Βιβλιογραφία; Σπύρα Λουατσάκου Ικαρία το νησί του
ραδίου" "Ναυτικά Χρονικά" Αθήνα 1953, Ομήρου Ιλιάς
Λ. 369 και Οδύσσεια Κ. 235, Ειδύλλια Θεόκριτου ΚΓ/ΚΣΤ
στ. 33.

Η Γέννησή Σου Χριστέ ο Θεός α νέτειλε
τω Κόσμω το φως το της γνώσεως:
Το μήνυμα αυτό για το Σωτήρα και Λυ
τρωτή της Βηθλεέμ, απλώθηκε σε χώρες και
Φ.ΧΜ 13-5-90
λαούς, σε δυνάστες και φτωχούς, Κι η Κρήτη
πούχε ταυτί της στημένο στις φωνές και
Ανάσταση στον Κάμπο Ικαρίας
στις ιδ έες της Ανατολής, τόμαθε από νωρίς
(Σχεδόν παντού στην Ελλάδα, τα βαρε και ετοίμασε κι αυτή τη Λατρεία του και τις
λότα της Ανάστασης, δημιουργούν προβλή γιορτές του,,,
ματα όχι μόνο στον παπά αλλά και στους
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στην Κρήτη, στην Κρήτη
πιστούς, Έτσι ο εν λόγω παπάς, παράτησε των χριστιανών προγόνων μας, πρώτα η
το θυμιατό κι άρχισε το κυνηγητό),
προσδοκία της μεγάλης μέρας:
Τα παιδιά μετρούσαν τις μέρες του Σα
Σαν έχεις μπουρλοτιέρηδες, μην την τουρκιά φοβάσαι
ρανταήμερου,
οι γυναίκες κόβανε τα και
ας είναι ακρητικό νησί, ήσυχος να κοιμάσαι.
νούργια φορέματα και οι νοικοκυράδες λο
Νέοι ζωσμένοι στ' άρματα μ' εκρηκτικά στα χέρια
γαριάζανε τα σφακτά και γουρούνια,
άρχισαν την επίθεση και τρέμαν τα ξεφτέρια
Κι άλλη προσδοκία: οι δουλειές; Λιομάζω
μα
και ζευγαρική, περιμένανε την ανάπαυση
Σαν νάτανε το Στάλιγκραντ, σώμα προς σώμα μάχη
των
Σκολάδων, η νηστεία γέμιζε τα Λαδοθέλαν να διώξουν τους πιστούς να μείνουμε μονάχοι.
κούρουπα με τσίχλες και λαγούς κι αρραβωΚαι ο παπάς μονάχος του, τους πήρε στο κυνήγι
νιασμένοι, οι φίλοι κι οι σύντεκνοι καρτε
και σε φυγή τραπήκανε και όπου φύγει, φύγει.
ρούσανε τη χρονιάρα μέρα για να σμίξουνε
να
τραγουδήσουνε και να χαρούνε,
Χρειάζεται ψυχίατρος, ίσως και καταφέρει
Κι
ακόμα άλλη προσδοκία: οι χριστιανοί
τη λογική που χάσανε να την επαναφέρει.
περιμένανε τη ξομολόγηση, το ευχέλαιο και
Λαμπρή 14-4-96 θεία κοινωνία,
Χρήστος Φ. Μαυρογιώργης
Η προσδοκία πήγαινε μπροστά και ετοίμα
ζε την ψυχή, μεγάλωνε τη χαρά,
Αγαπητοί μου Αγιογαληνιώτες,
Οι παππούδες μας, δ εν είχαν άλλο τρόπο
κι
άλλο
ήμερολόγιο για να μετρούν τις μ έ
η χαρά που σας αντικρίζω και βρίσκομαι
ρες
και
τα
χρόνια των και τις μετρούσαν με
ανάμεσά σας είναι απερίγραπτη, Πέρισυ
τη
καμπάνα
της εκκλησίας και τις γιορτές
δεν έδωσα το παρών καθότι βρισκόμουν
των
Αγίων.
Έτσι
ακολουθώντας τους κύ
βαρύτατα ασθενής σε κλινική των Αθηνών,
Σας βεβαιώ όμως ότι και η κατάσταση της υ κλους των εορτών γύριζε στη σφαίρα της
γείας μου ήτο επισφαλής, το μυαλό μου λ ει γης και του χρόνου, και χαράζανε τον κύκλο
τουργούσε άριστα και την μέρα που κόβατε της ίδιας της ζωής τον γεμάτο άποψη και
εσείς εδώ την πίτα, νοερά ευρισκόμουν μα νόημα, Η ζωή ίσως να ήταν τα χρόνια εκείνα
ζί σας, Δεν ξέρω πώς έπ εσ ε στα χέρια μου μικρή και κοντινή. Μα οι άνθρωποι την φτά
ένα βιβλίο, που το έγραψε ο Μητροπολίτης νανε απ' όλες τις μεριές και τρυγούσαν
Κισσάμου και Σέλινου ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ και το τιτ τους ανθούς και τους καρπούς της,
Βέβαια κι από τη ζωή εκείνη δεν έλειπαν
λοφορεί: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΗΜΑΔΕΨΕ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
Αρχισα να το διαβάζω και όσο προχωρού τα βάσανα και ο πόνος. Η φτώχεια, η αρρώ
στια, η σκλαβιά και ο θάνατος, υπήρχε όμως
σα τόσο μου προκαλούσε ενδιαφέρον,
Το βιβλίο αυτό δ εν πραγματεύεται τα παρηγοριά κι ελπίδα κι όσο αστοχούσε η
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ζωή πάνω στη γη, τόσο ο ουρανός τη γέμιζε
με απαντοχές και προσδοκίες,
Χριστούγεννα στην Κρήτη,
Το βράδυ κι από νωρίς ως τη βαθιά νύκτα
της παραμονής τα παιδιά του χωριού και
συχνά μεγάλοι και ηλικιωμένοι άνθρωποι γύ
ριζαν να πούνε τα χριστουγεννιάτικα κάλα
ντα, "Καλή εσπέραν άρχοντες αν είναι
ορισμός σας Χριστού την θείαν Γέννηση να
πω στ' αρχοντικό σας", Γύριζαν από σπίτι σε
σπίτι κι έλεγαν μπροστά στις πόρτες τη θεία
Ιστορία σαν κήρυγμα και κατήχηση στους
Χριστιανούς,
Τα μικρά παιδιά των σπιτιών μαζεύονταν
εκεί μπροστά στην πόρτα κι άκουγαν με πε
ριέργεια και προσοχή τους καλαντρολόγους κι οι γιαγιάδες δίπλα ακουμπισμένες
σε κατούνια και παραστάτες, σταυροκοπιότανε στην Ιερή διήγηση και συνεχίζανε ύ
στερα στα γκόνια τους την κατήχηση για τα
θαυμάσια του Θεού, Η γιαγιά και τα εγγονάκια ένας αλλησμόνητος ωραίος κόσμος που
χάνεται κι αυτός σιγά σιγά στην εποχή μας,
Γεννήκαμε γραμματισμένοι και πολιτισμέ
νοι, Κι όμως κάθε μέρα και περισσότερο κά
νουμε τη χαρά της ζωής τη μεγάλη χαρά
πούρχεται συχνά από τα μικρά και ασήμα
ντα πράγματα.
Τα μεσάνυχτα χτυπούσε ξαφνικά η κα
μπάνα.
Συχνά ένα καμπαναριό έδ ιν ε το σύνθημα
κι ύστερα ακολουθούσαν τα άλλα, Τα φώτα
ανάβανε σιγά σιγά στα σπίτια και ξεκινούσαν
για την εκκλησία, Φανάρια, λύχνοι, κεριά και
πυροφίτηλα, Η πορεία για το ΧΡΙΣΤΟ χρ ει
άζεται πάντα φως, το φως της . πίστης και
της αρετής,
Η μικρή εκκλησία έλαμπε σε φώτα και το
λιβάνι μύριζε τον αέρα της, Και στη μυρωδιά
του λιβανιού προσετέθει τώρα και η μυρω
διά της κασέλας, Τα γιορτινά ρούχα μάλλινα
και τσόχινα ζιπόνια σαλβάρια μεϊτάνια, μυρί
ζανε κυπαρίσσι. Οι ψάλτες φυλλομετρούσα
ν ε τα ιερά βιβλία στ' αναλόγιο και τραντά
ζανε την εκκλησία με τις βουνήσιες φωνές
των Χριστός Γεννάται,
Κι ο παπάς έδ ιν ε οδηγίες από την ωραία
πύλη και σήκωνε την ψαλμωδία του στον υ
πέροχο ύμνο,
"Η παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει,„"
Κανείς ίσως ούτε ψάλτες ούτε παπάς δεν
καταλάβαιναν την ποίηση της Χριστουγενιάτικης εορτής και ούτε το αγράμματο κοινό
και εκκλησίασμα μπορούσε να παρακολου
θήσει αυτά τα αρχαιοπρεπή κείμενα που υ
μνούσε το υπέροχο αυτό γεγονός,
Και δ εν ήταν ανάγκη να καταλαβαίνουν
με το μυαλό αυτά τα εξαίσια λόγια, Η ψυχή
ήτο ανοιχτή μ' όλες τις αισθήσεις της κι έ 
βλεπε ολοζώντανη τη Βηθλεέμ με το μικρό
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Χριστό, με την παρθένα ΜΑΡΙΑ, με τους Αγ
γέλους και τους ποιμένες,
Δεν καταλάβαιναν πολλά μα η πίστις και η
συγκίνησις τους ξεσήκωνε, τους γέμιζε ορά
ματα και δρασκελούσε πάνω από τα σύνο
ρα του υλικού κόσμου και τους έσ τελνε να
γονατίσουν προσκυνητές στη μυστική φάτνη, Η μυσταγωγία δ εν έρ χετα ι ποτέ από τη
λογική γνώση, Είναι ένα μυστικό πανηγύρι
της ψυχής που το συνθέτουν όλες οι χορ
δές της όταν τις αγγίζουν οι πνοές και οι
αύρες των ουρανίων κόσμων.
Προς το τέλος της λειτουργίας οι γεροντότεροι προσκυνούσαν το κόνισμα και
μπροστά την Ιερή Πύλη του Ιερού ζητούσαν
συγνώμη από τους χωριανούς συνεχίζοντας
το πανάρχαιο χριστιανικό έθιμο της φανε
ρής εξομολόγησης,
Και πέρνανε τη σάρκα του Χριστού την ε 
πίσημη μέρα που Εκείνος ηυδόκησε να κατεβ εί να ενσαρκωθεί στο κόσμο, Και σε λίγο
στα χαράματα της μέρας και στην αυλή της
εκκλησίας των, οι χριστιανοί παππούδες μας
λέγανε το γκαρδιακό τους λόγο καλημέρα,
χρόνια πολλά και λάμπανε από χαρά έκστα
σης.
Ο Χριστός ε ίχ ε γεννηθεί στην καρδιά των,
Μετά την εκκλησία η σούπα περίμενε σπί
τι και το οικογενειακό τραπέζι ζέσταινε τη
φαμελιά και της έ δ ιδ ε αρχοντιά και ιερότη
τα, Ο παππούς και η γιαγιά αν ζούσαν φυσι
κά, ο πατέρας και η μάνα, τα παιδιά, οι
παραδουλεύτρες και οι φαμέγιοι, Όλοι στο ί
διο τραπέζι, όλοι στην ίδια χαρά, όλοι στην
ίδια αγάπη, Πλούσιοι και φτωχοί υπήρχαν και
τό τε μα μέσα στη ψυχή δ εν υπήρχε κανένα
σύνορο, καμιά έπαρση, κανένα μίσος, καμιά
ταξική πάλη. Οι νεκροί ήτανε κι αυτοί παρόντες στο τραπέζι τούτη τη μέρα και πέρνα
νε το πιάτο τους από τη σπονδή που έκανε
η μητέρα ή η γιαγιά ρίχνοντας στο θυμιατήρι
σούπα, κρασί και κρέας, Πανάρχαια Ελληνικά
έθιμα που μπήκανε στη χριστιανική μας πα
ράδοση ξεπλύνογτας την ειδωλολατρεία
των με λιβάνι και αγιασμό,
Κι ύστερα από το φαγητό οι επισκέψεις
στα σπίτια των Μανώληδων το.ντουκιάνι, οι
χοροί η αρραβώνες και οι 'γόμοι, Οι χριστι
ανοί παππούδες μας συνηθίζανε πάντα να
τοποθετούνε τα μεγάλα χαρούμενα γεγο
νότα της ζωής των στις γιορτές και στις μ ε
γάλες μέρες του εκκλησιαστικού μας
κύκλου, Ήταν κι αυτό ένα σημάδι πως πι
στεύανε στο Θεό και βάζανε τη ζωή των
στην ευλογία του,
Και με όλα αυτά, με την εκκλησία, με το
πασχαλινό τραπέζι με τα γιορτινά ρούχα, με
τη ψαλμωδία και ριζίτικα τραγούδια το πανη
γύρι της ψυχής μεγάλωνε, η χαρά ανάβλυζε
από βαθειές ιερές πηγές κι ο άνθρωπος γι
όρταζε αληθινά,
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Ενα από τα παραμύθια me
Μαροϋλπς Γ. Αποστολάκη

Το υπερφυσικό κατέβαινε στη γη, το
πνεύμα αγίαζε την ύλη και η ενσάρκωση
του Χριστού ήταν μια πραγματικότητα στην
καρδιά και στη ζωή των αγιασμένων παπ
πουδοκεράδων μας. Δεν ήταν θεολόγοι και
ερμηνευτές γραφών, δ εν ήταν θρησκόλη
πτοι ή με αρχαίες προκαταλήψεις, όμως μ έ
σα στην απλή ζωή και πίστη των είχαν βρει
το μέτρο που πρέπει να μπαίνει ανάμεσα
στην ύλη και το πνεύμα και κάνανε με το δι
κό τους τρόπο την όμορφη εκείνη σύνθεση
της ελληνικής καρδιάς και της χριστιανικής
πίστης την οποία εμ είς μ' όλη τη σοφία και
την επιστήμη μας, αναζητούμε σήμερον και
δ εν μπορούμε να βρούμε, Ανεπανάληπτη
και ζωντανή ελληνική ορθοδοξία,
Τώρα γιορτάζουμε στην Κρήτη τα χρι
στούγεννα με το χριστουγεννιάτικο δέντρο
με τα ηλεκτρικά φώτα με χειμωνιάτικες γού
νες και ευρωπαϊκούς χορούς, Τα φώτα λά
μπουν απ' έξω μα η ψυχή έ χ ε ι σκοτάδι, δ εν
έ χ ε ι κανένα φως, Τα ραδιόφωνα οι τη λ ε
οράσεις μεταφέρουν παντού την ψαλμωδία
του καθεδρικού ναού μα η δική μας καρδιά
δ εν έ χ ε ι να πει κανένα τροπάρι,
Ποιος θα κάμει λοιπόν τη νέα σύνθεση;
Ποιος θα μεγαλώσει την ψυχή για να μπο
ρεί και πάλι να χωρέσει τον ουρανό και τη
γη; Ποιος θα ξανακάμει τον άνθρωπο απλό
και θα δώσει στη ζωή'την ποίησή της;
Οι ν έες γ εν εές έχουν το λόγο και οι ε κ 
κλησίες κρατούν στα χέρια των την ευθύ
νη,.. Ωστόσο στην Κρήτη υπάρχει ακόμη
κάπου κάπου το μέτρο για το θαύμα,
Έχω να προσθέσω αυτά τα λίγα στη σή
μερον ημέρα γιορτάζουμε τις μεγάλες γι
ορτές στο δρόμο στα ταξείδια στα ξενο 
δοχεία στις κρουαζιέρες και στα σαλόνια
όχι των σπιτιών αλλά των διαφόρων κ έ
ντρων διασκεδάσεως, Να γίνονται κι αυτά
αλλά να μη ξεφεύγομε από την χριστιανική
ορθοδοξία που είναι το φως της ψυχικής και
πνευματικής ησυχίας,
Και δύο λόγια για τις προλήψεις, Και τώρα
ακόμη που φωτισμένοι ιεράρχες και πολυδιαβασμένοι επιστήμονες έχουν γίνει φωτει
νοί οδηγοί και έχουν φωτίσει όλα τα
προβλήματα της ζωής και με το φως της μά
θησης έχουν διαλύσει τα σκοτάδια της κάθε
μιας ψυχής, και τώρα ακόμη υπάρχουν άν
θρωποι που πιστεύουν στη μαγειά και στη
δύναμή της, και μείς που λ έμ ε δ εν πιστεύ
ουμε πολλές φορές μέσα μας γεννάται ένα
παράξενο συναίσθημα μια μικρή αβεβαιότη
τα κι αν περάσουμε νύχτα από μέρος που
λ έν ε πως φαντάσει χωρίς να το θέλουμε
κάνουμε το σταυρό μας.
Σας εύχομαι καλή χρονιά όλο υγεία, χαρά
αλλά και αγάπη που δίδαξε ο Χριστός.
Μανούσος Φ, Παπαδάκης
Γενάρης του 1996

Είμαστονε δύο δικολογιές οικογένειες
του Αποστολάκη και του Φώτη,
Τα μεγάλα και κατασκότεινα σκολόβραδα
η αποσπερίδα ήτανε απαραίτητη και δεμένη
με τη ζωή , Απού τσί πέντε εβράδιαζε, καισα
με τσ οχτώ τη ταχυνή, η παντέρμη νύκτα
δ εν εσαλεύγενε,
Θέλα πει η Μαρούλη, κάτσετε να δειπνή
σουμε και να πάμε μια ουλιά στσί Καλλιόπης
ν' αποσπερίσουμε,
Μα για ε κοπέλια, ά δ ε κάθεστε ορνικά θα
σα σε γιαγείρω τα μπρος τα πίσω,
Ο ϊ μπρέ μάνα, εμ είς θα κάτσουμε οι κο
πελιές στην από μέσα κάμερα κι ο Στρατής
με τον Κωστή και το Μανούσο θα παίζουνε
το τριώδι, Ξάσας μη με ταραχίσετε σαν οπρώϊμας γιατί θα δισοπαρωρίση να σας
σέρνω, μόνο θα κοπιάζω μοναχή μου,
Ο ϊ μάνα άντες να πάμε και θα δεις ίντα
όμορφα που θα διάξουμε,
Ως τ ε να στραφοειδείς εποφάγανε τη μοσώρα τσί φασούλες άδειασε και το λαγάνι
με την αγγουροσαλάτα με γλυστρίδα απού
τη ποταμίδα,
Πότες επληθήκανε τα πιάτα, πότες εμπήκανε στη πιατοθήκη πότες εμπήκε το
τραπέζι στη μπάντα του ήτανε άλλο πράμα,
Εβάλανε οι κοπελιές τα κεφαλομάντηλα η
Μαρούλη το μποξά ο Στρατής το καποτάκι κι
έτοιμοι για το ταξείδι των πενήντα μέτρων
απού τόνα σπίτι στ' άλλο.
Ανάβανε το φανάρι εσ έρνανε τη πόρτα
και
φεύγανε,
Το
ειδοποιητήριο
πως
καταφτάνανε ήτανε ο σαλιαδώρος τσ' αυ
λόπορτας που γροικούντανε με το πάτημα
της γλώσσας για ν' άνοιξη, Με το τακ του
σαλιαδόρου στο σπίτι μας εγινότανε μεγά
λος μαλιχουλές για να υποδεχτούμε το δικολόϊ. Για μιας εμπαίναμε στην απομέσα
κάμερα και παίζαμε με τα κούκουδα των χα
ρουπιών το πάω στη μπόλη κι έρχομαι.
Απής θελά βαρεθούμενε τα παιχνίδια ε ξεπροβέρναμε εκειά που καθούντανε οι μ ε
γάλοι. Για μιάς η μάνα μου μας αποχέριζε
καλολοΐδια, Οφτά κουκιά, φουρνιστά χαρού
πια, κιανα δυό συκαλάκια και μια χαχαλέ
κουρταχταδίστηκες σταφίδες,
Με το μασούλισμα των καλολοειδιών εβγάναμε μεγάλο βρούχος,
Εσέρνανε οι μεγάλοι φωνή και λέγανε σι
γά σιγά μωρέ τρώτε, γιατί μα το αφέη το
Χριστό, το σπίτι θα πάει κάτω μετοσινά φα
σαρία που κάνουμε οι μασηστήρες σας,
Εμείς που,,,
εβιαζόμαστανε ναποχαυτούμε για να ξ ε 
κινήσει η Μαρούλη το παραμύθι,
Κιαμιά φορά καταλαγιούσαμε και φωνιαχτά ελέγα μ ενε, σήμερο θ έμ εν ε μεγάλουρο
18
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παραμύθι,
Ίντα να κάμει η καψερή η Μαρούλη μας
έλ εγ ε: δ εν γατέχω μωρέ μπλειό άλλα πα
ραμύθια ούλα σας τάχω ποτά,
Σταθήτε όμως μια ουλιά να συλοϊστώ και
μπορεί να ναστορηθώ κιανένα να σας το
πω, Σ ε μια ουλιά θελανοΐξει τη μπούκατζη
να μασεπεί: Επολυντουσούντησα μωρέ, και
κάτι τις αναστορήθηκα, δ ε κατέω όμως καυμένοι α ντο ξετελέψ ω γιατί ναι πολλοί χρό
νοι που μας τό λεγ ε η συχωρεμένη η κερά
μου και δ ε τόβαλα καλά αμέντες, μπορεί ό
μως σιγά σιγά και με το πολυώρι να τό ξεκαρπουλίσω,
Το λοιπόν,
Απόψε θα σας σε ροζονάρω το βασιλό
πουλο πούχασενε τη στράτα του γιαγερμού
όθε ντα μουντάνια και τα κλαδερά,
Ενα ζαμάνι που λ έ τ ε επόρησενε ο κανα
κάρης του βασιληά κι έπιασε τα μουντάνια
για να ζυγώνει μ ε το τσιφτέ ντου λαγουδοπέρδικα,
Επέρνανε αργουλίδες επέρνανε ασπα
λάθους, αγκριγιοχαρουπίδες και θυμαρέδες, επηδανε ρυάκια μα διάλετη δροσά του
πάντηξενε,
Εμπαΐλντισενε και έκατσ ε σένα τζιγκουνάκι να πιή νερό και να ξεκατσουνιάσει απού τη κούραση,
Ανοιξενε το βουργίδι ήβρενε κατιτί και καβάλτησενε,
Εκούμπισενε στο χαρακάκι μόνο μόνο να
ντρετώσει το κορμί ντου, κι όντι μως το νε
τρ ά λεψ ενε ο ύπνος,
Μια κοπανιά άνοιξε τα μάθια γρυλώνει και
θωρεί πως όπου κι όπου βουτά ο ήλιος,
Γροικά κι ένα τσαρχαλιό και ξετρουμίστηκε
ξανοίγει πέρα πόδε κι ήτανε ένας άρκαλος,
Αναβολεύει γερά γερά, πριν να σκοτινιάσει και από μπρος του ήτανε μια Βάγγα.
Ξανοίγει το ισαπίσω ντου και θωρεί ένα
πλειά ψηλό βουνό, ξανοίγει δίπλα και θωρεί
ένα ρούμα,
Ξανοίγει γυρά ανάγυρα αλλά αδιαφόρε
τα,
Δεν μπορούσε να συνικάσει όθε που
κράθιενε,
Σα λεύ ει ακόμη μια ουλιά σαφή ανηφόρας
και ότι ώρα σωπάτησενε το παπουράκι θω
ρεί ομπρός του ένα μετόχι,
Πάει οθεγκειά και θωρεί μια κοπελιά ψιμυθευτή, βεργολυγερή μποϊλίνα, σγουρή μα
μια ουλιά στραβομύτα,
Πρέπυυς του καλάρεσενε και τσι κάνει:
Όμορφο κονάκι μα ο ανηφοράς είναι στρα
βός,
Για μιας η κοπελιά δ εν έχα σ ε μενούτο και
τ' απηλοήθηκε.
Μα ο καπνός βγαίνει ντρέτα,
Το βασιλόπουλο εξεστάθηνε μια στιγμή
με την απηλογιά και λ έ ε ι πως εχάθηνε στο
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βουνό κι α γατέχει. να τον ορμηνέψει ινταλογιώς να γείρη για να πάει όθε ντο κάμπο,
Γυρίζει η κοπελιά μουδογελαστά και του
κάνει, Κατέχω γω να σ' ορμηνέψω από που
θα γκάψεις μα πλειά ομπρός κόπιασε στο
κονάκι, να μαϊνάρεις μόνο μόνο απού το
κόπο να πιεις κι ένα νερό κ' υστερότερα θα
τα ροζονάρομε,
Μπαίνει στο κονάκι και θωρεί ένα γεροντή
και μια γρε, και καθοόντουνε στο πυρόμαχο
και το ν ε λ έει, Αμαχα κι ατάραχα καλησπέρα
στην αφεδιά σας.
Γιαμιά πάλι απηλογάται η κοπελιά, Είχαμε
μεις μα ψόφησε καλησπέρα στην αφεδιά
σας. Το βασιλόπουλο επ ό μεινε ξερός με
την αντιλαλιά τσι κοπελιάς, εζύασε καλά τη
σκέψη ντου και κουτεντάρισε: τουτηνά τη
κοπελιά α με θ έλει θα τη βλοηθώ,
Εκατσενε το βασιλόπουλο σένα στρογγυ
λό κουτσούρι, κάθετε κι η κοπελιά και τού
λ έει.
Γροίκα να δεις τέτοια ώρα είναι πάρωρα
για να σου πω πως να γκάψεις μόνο θα ξωμείνεις απόψε επαδά κι απής ξημερώσει θα
τα ροζονάρομε,
Εσυβάστηκενε το βασιλόπουλο μα δ εν ε μίλησενε,
Σφάζει η κοπελιά ένα κούκλη τονεβάνει κι
έβραζενε,
Στριφογυριζάμενα έδ ια ξεν ε η κοπελιά και
γερά γερά και παστρικά.
Στρώ νει το τραπέζι μ' ένα ολοκάθαρο
τραπεζομάντηλο βάνει πυρουνοκούταλα και
δυό τρεις τσουρλάκους,
Ανοίγει το κουρούπι και βγάνει σύγλινα
βάνει τα στο τηγάνι και το σ τένει στην δ εύ 
τερη παραθιά, Σπά π εντέξει αυγά και τα ψή
νει. Βγάνει απού τη μπρουλιασταρέ μερικά
απάκια ζεστά και μυρωδάτα τα βάνει στη
σούβλα και τα σιμώνει στη φωθιά,
Κόβγει ένα κατσοχιράκι και τα βάνει στο
τραπέζι,
Εντίγκαρενε και ένα γυαλί μαρουβά το
βάνει στο τραπέζι μαζί με μερικά πηλοπότηρα μολυβωτά,
Έβρεξε και δυο τρεις ντάγκους φτάζυμο,
Ως τόσο ο κούκλης ήτονε λιώμα και τον
ανάσυρενε, εσυρωσενε το ζουμί βάνει μια
ουλιά ρύζι κι απής εψήθηκε εχτύπησενε αυ
γά και λεμόνι, κι έκαμε μια σούπα σαντη
κρέμα,
Έβα λενε σε κάθε πηλολέγενο μολυβωτά
και λ έει: Κοπιάστε κι ως μας ήβρετε, Κάτσε
τ ε σταρτικόσκαμνα να κάμωμε το γιώμα,
Εντρακάρανε το χαφτολόημα και ντουσούντιζε το βασιλόπουλο πως αιώνιός του
δ εν εχαυτήκανε ετσά λοής.
Φαγιά ονόστιμα καθάρια λοϊσιμα και πληθιερά,
Λ έ ε ι η κοπελιά, Γιάντα στάθηκες, πολέμα
να χαυτούμε καλά.
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Ο ϊ μπρε δ ε μου πάει άλλο, εβοσκήθηκα,
Ξάσου,,, Καλό να σου κάμει.
Πέμας εδά όμως, ποιος είσαι του λόγου
σου, και από που μας εκόπιασες;
Ίντα να κάμει το βασιλόπουλο το νε λ έει
πως είναι του βασιληά το μοναχοκόπελο κι
επόρησε για να ζυγώνει λαγούς και πέρδι
κες, Εχόθηνε όμως και τσά ήρθενε η καλή
ώρα να μπω στο κονάκι σας,
Εχάσαντα μια κοπανιά και δενεγα τέχα νε
που να σταθούνε κι ίντα να διάχνουνε.
Εσιμώσανε και κάτσανε στο πυρόμαχο
πούχενε μια ουλιά πομονάρικη χόβολη, αποσπερίσανε, οσαμε που αρχινίξανε τα μάθιαντόνε και γλαρώνανε,
Εξανοίγανε ο γείς τον άλλο και λ έε ι η κο
πελιά: η γιώρα μας έ χ ει να πάμε στη κοιμητέ
να θέσωμε,
Επήρενε η κοπελιό το βασιλόπουλο και
τον επήγαινε σ' ένα καμεράκι του δ είξεν ε
μια πεζούλα μένα νευριδένιο στρώμα, μια
φαντή πατανία, κι ένα κεντητό προσκέφαλο
και του λέει: Επάνε η κοιμητέ που θα θέσεις κάμνησε
τα μόθια σου γιατί ταχυνή ταχυνή θα σε
γνώσω, Καλό ξημέρωμα,
Καλά κακά εκοιμήθηνε γιατί ήτανε κατά
κοπος, απού τσι γυρεματές απούκαμε σάμε
νά τοπώση το μετόχι,
Αποδιαφώτιστα το ν ε γνώσανε οι κούκληδες τα μπεμπερίσματα των προβάτω, και οι
γκανές των.αλλωνών έχνω,
Εξέπλυνε μόνο μόνο τα μούτρα ντου και
πήγε στο πυρόμαχο με τη παραθιά.
Ενοιωσενε μια όμορφη μυρωδιά και ρωτά
τη κοπελιά, ίντα ναι μπρέ που μυρίζει ετσά
λοής,
Απηλογάτε η κοπελιά.
Τση προάλλες μπρέ έψησενε η μάνα μου
μια ουλιά τσίπα και βγάλενε απο λίγο στακοβούτυρο, και με κείνονα σου τηγανίζω δυό
αυγά να καβαλτήσης να μη πάρης τ' ανάπλαγα τσι στράτες νηστικός.
Κουμπίζει στο τραπέζι τα τηγανισμένα αυ
γά ένα ντάγο βρεμένο παξιμάδι, ένα τυρο
μάλαμα και ατάκα και του ροζονάρει
κόπιασε,
Έφαενε κ' ήπιενε κι ένα μαρουβά και ξα
νοίγει τη κοπελιά και τσι λέει,
Χαράμι στο ποτέ μου έκαμα ετσά νόστιμο
καβαλτί.
Καλό να σου κάμει Βασιλόπουλο κιάϊντες
εδά νάσαποβγάλω να μισέψεις και να σου
δείξω από που θα σαλέψης, Τον πήγαινε σ'
ένα εβγοράδικο τόπο και του λ έει γιαέ,
γροίκα καλά ετσά που θα σ' ορμηνέψω τά
πωνε καλά εκειά που θα δείχνω το νού σου
φυντίκι μη παραπαντίσεις ποθές κιά σου βολεσ ει κιαμιά βολά ξανά κόπιασε,
Επολαϊτι κοπελιά και θα ξανακοπιάσω, μα
τοτεσάς θα γκάψωμε αντάμα για τη χώρα,
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Το ύ δειξενε τα μονοπάθια από που να ποκολέψει ζερβά, από που δεξά, πως να δια
βαίνει τα παπουράκια, και ναποφεύγει τα
νάπλαγα,
Ταπομεσήμερο εφταξενε στο παλάτι.
Θωρεί μεγάλο μαλιχουλέ, και ρωτά ίντα νε
τούτος ο χαϊχουλές,
Ταπηλογούνται, Ο βασιληάς εθάρεψενε
πως σε καταλύσανε τ' αγρίμια κι ορδίνιαζενε να πέψη τα φουσάτα ντου να δη ίντα απογίνηκενε ο μοναχογυιός του, Θωρεί ο
βασιληάς το κανακάρη ντου και συγκούρμουλος εγίνηκενε μια σωρέ.
Εξελιγομαριασασίντονε οι παραστεκάμενοί ντου και πεσίχαρος αναντράνισενε και
κάνει ίντα γίνηκες ντελικανή μου που εις τη
τρίχα να μη με προκάμεις να πατώ στον α
πάνω κόσμο,
Εβαλέντονε στην αγκαλη του και με τόζορε ντου να τόνε σφίγγει άλλο λίγο να τόνε
ξετσιλακώσει,
Δατάξενε και γινήκανε χαρές και πανηγύ
ρια, Απάνω στα μεγάλα ραφτοκέφαλα, λ έει
το βασιλόπουλο στον αφεντάκι ντου, το και
το αφεντάκι εγίνηνε και σύρε ξέσυρε του
ροζονάρει ούλον του το χουνέρι που επάρτηρενε άπου τη μια και ευχαρίστηθενε απού
την άλλη.
Και για να μη το πολυτσουτσουρίζόμενε
αφεντάκι κουτεντάρισα τη κοπελιά αυτή να
κάμω αφέντρα και κερά μου,
Είναι αφεντάκι φανησιμαρέ μα και γνωστι
κή και θαρέσει και σένα μόνο δος μου την
ευκή σου,
Ο βασιλιάς ίσα με να τα κούσει γυρίζει
μανιασμένα και του κάνει,
Εγώ κοπέλι μου σε μοσχοανάθρεψα για
να κάμωμε βασιλικό συμπεθεριό κι ο ϊ βοσκαρούδικο,Για μιας το κοπέλι επογαλάνησε
και τούρθενε αποσκέπαση,
Εθάρεψενε ο βασιλιάς πως έχα σ ενε το
γκανακάρη ντου,
Στο μενούτο ο βασιλιάς αλλάξομουτσούνιασενε και πεσίχαρος του κάνει: Κάμε γυιέ
μου απομονή κι ανά δυό μέρες να το ντουσουντίσω και θα το ροζονάρουμε ξανά, μα
γιάε: ότι θ έλει ο γιαραμπής θα γενεί,
Καλεί ο βασιληάς τη δωδεκάδα ντου και
τοσε λ έει το και το, Εντουσούντισενε η δω
δεκάδα τρεις, μέρες γιαγέρνουνε στο βασι
λιά και του κάνουνε: Σαν έ χ ε ι το κοπέλι σου
ξυραφένια όρεξη για την κοπελιά θα τσι πέψομε ένα αίνιγμα, κιάν τονοιώσει και το λύ
σει και με τη θέληση σου άρχοντα μας,
ταιριάζει να γ εν εί κερά κι αρχόντισα με το
καιρό στα βιλαέτια που ορίζεις,
Διάταξε δα αφέντη μας να φέρουνε:
30 χάσικα ψωμιά
1 μεγάλο τυρί
1 κούκλη μεγάλο βραστό
1 μεγάλο τραγάσκι μαρουβά

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

1 μουλάρι γερό κ' ένα φαμεγιούρι.
Πριχού φορτώσουνε τα πεσκέσα που πέμπουνε τσι κοπελιάς, φωνιάζει ο βασιλιάς
του κανακάρη ντου και του ροζονάρει,
Γιάε ντελικανή μου εντουσουντισα, τα
μού πες και κουτεντάρισα ζώντας μου να
σε παντρέψω,
Ξάνοιξε τουτονε το χαρτί έ χ ε ι μέσα ένα
αίνιγμα που θ έλει και λύσιμο κι απηλογιάς α
ντή γιαγίρει ντρέτη η προξενιά θα ξ ε τ ε λ έ 
ψει,
Χώρια απού τά πεσκέσα που πέμπομε
εδά αν πέψει ντρέτη απηλογιά, γιαμια θα
πέψω με ούλη μου τη δωδεκάδα σημάδια,
Δακτυλίδια μαχμουντιέδες κολαήνες και
Μανέλια, Γροίκα δα κοπέλι μου και ίντα αί
νιγμα πέμπομενε,
Διαβάζει η δωδεκάδα:
Τριαντάρης είναι ο μήνας
Στρογγυλόνε το φεγγάρι
κια που φέρνει τη ημέρα στο πεσκίρη ε ί
ναι δεμένο,
Και του τράγου το γδερμάτι κάργα μπη
κάργα γεμάτη,
Για μιας φορτώνουνε το χτήμα κι ο ήλιος
ήτανε δυό κονταρόξυλα όντεν εξεκίνησε ο
φαμέγιος,
Στράτες παίρνει ο δούλος στράτες αφή
νει κι τόνε μπλειό πρόσαργο, Επαντήξανε μ'
ένα παλαιηνό φίλο και ποιάνουνε το λακιρντί, και μια κοπανιά θυμήθηκε για που ξέτρ εχε, και σηκώνεται.
Λ έει του ο ακαρντάσης, που θα πας μπρέ
τέτοια ώρα; που άντε θα φτάξεις στο μετόχι
θά 'ναι πάρωρα και θα πρέπει ν' ανημένεις
να φωτίση για να χτυπήσεις τη πόρτα,
Το ντουσούντισενε ο φαμέγιος ξεφορτώ
νει κι ας το μουλάρι τού βαλενε το γέμι, τό
δ εσ εν ε σε να γκουτσάκι και ξανά καθίζει κι
αρχινούνε πάλι το Λακιρντί,
Μια στιγμή ακροπεινάσανε και δ εν είχα νε
διάλε τι δροσά να βάλουνε στη μπούκα
ντονε,
Λ έει το φαμεγιούρι, Στένου ένα μενούτο
μα θα κάμω γω ρέμαδι να χαυτολοηθούμε
μια και τύχαμε,
Παίρνει από το σακκί φρατζόλες βγάνει
από το πεσκύρι το κούκλη κόβγει και το τυρί
σημώνει και το τραγάσκι με το μαρουβά και
λ έ ε ι στο φίλο ντου τρώε δα ίσαμε να μπο
ρείς για τί το ίδιο θα κάμω και γω.
Ξεκινήσανε μα δ εν είχα ν ε στεμό, συνέ
χεια μασουλίζανε ως τα που πονέσανε οι
μασιστήρες τόνε,
Απής εξέντω σ ε τ' ασκί ντονε από τη πολύ
φαοπιοτούρα, εφάρτωσε το μουλάρι ότι απομονάρικα είσανε από τα πεσκέσα και ξ ε 
κινήσανε για το μετόχι.
Φτάνει κιαμιά φορά στο μετόχι τον υποδέχτηκενε η κοπελιά , ιως κι ΟΛΟΐώς.
■ Εβάλανε τα πεσκέσα μέσα, και ανοίγει η
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κοπελιά τη γραφή και τη διάβασενε,
Δεν εμίλησ ενε κιαουλιάς, μόνο γράφει
ένα άλλο γράμμα, και του λ έει: πάρε τούτην ε τη γραφή να τη βαστάς στον αφέντη
σου, Κάτσε να φας και να πιής κι ότι ώρα
θες παίρνεις το δρόμο του γιαγερμού,
-εκινά και το δ ε πρωί δ ίδ ει τη γραφή τσι
κοπελιάς στη δωδεκάδα, Την ανοίξανε και
διαβάζουνε τη λύση του αινίγματος,
Δεκαπεντάρης είναι ο μήνας
μισό 'ναι το φεγγάρι
κι απού φέρνει την ημέρα μου δ ε ήτο μου
δ ε φάνει και του τράγου το γδερμάτι ντάντουλο προσντάντουλο.
Μα αν αγαπάς τη πέρδικα μη δείρης το
τριγώνι.
Επήγανε στο βασιλιά και του διαβάσανε
τη λύση του αινίγματος και του ροζονάρανε
πως η κοπελιά αξίζει να γ εν εί αφέντρα και
κερά του μοναχογιού ντου,
Ο φαμέγιος για το χατήρι τσι κοπελιάς ε γλύτωσε τσι ραβδές,
Την άλλη βολά θα σας πω τη συνεπαρσά
και το γάμο τσι κοπελιάς,
Σηκωθήτε δα κοπέλια μου να πά να πιένωμε.
Καλή νύχτα και καλό ξημέρωμα,
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Γενάρης 1996

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ
ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕ ΤΟ ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑ
Μια γραφική και ιστορική τοποθεσία του
χωριού μας ήταν η Σπηλιάρα, Ήταν μια εσο
χή του βράχου στην ακροθαλασσιά, κάτω α
κριβώς από το σπίτι της αξέχαστης δασκά
λας μας Όλγας Χριστοφοράκη. Όπως όμως
τα παλιά Αγιογαληνιώτικα γλέντια, οι ομαδι
κές έξοδοι και διασκεδάσεις στην εξοχή την
Καθαρή Δευτέρα και την Πρωτομαγιά στο
Βρομόνερό στην γιορτή τ' Αη Γιώργη έπ εσ ε
θύμα κι αυτή του τουρισμού.
Τη σκέπασε τσιμεντένια κατασκευή που
έγινε, τα τελευταία χρόνια για την εύκολη
προσπέλαση στις Αλυκές το Μεσακό και την
Ποταμίδα. Το μέγεθος της άλλαζε κατά και
ρούς, Αυτό ε ίχ ε σχέση με την τελευταία
φουρτούνα του προηγούμενου χειμώνα, Αν
αυτή γινόταν σε περίοδο άμπωτης (πτώση
της στάθμης του νερού) η θάλασσα παράσ ερνε στο εσωτερικό της τα βότσαλα και
την άμμο και ο χώρος της Σπηλιάρας, μεγά
λωνε, Αντίθετα αν η θαλασσοταραχή γινό
ταν σε περίοδο πλημμυρίδας (φουσκονε
ριάς) η θάλασσα έσπρωχνε τα βότσαλα και
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την άμμο προς τη στεριά και τη μπάζωνε
αρκετά ώστε να μικραίνει σημαντικά.
Πάντα, όμως, έ μ ε ν ε χώρος για π έντε-έξι
τζήμες δίκτυα, που συχνά άφηναν οι χωρι
ανοί ή οι ξένοι ψαράδες για να τα μπαλώ
νουν ή και να τα προφυλάζουν από τον
αέρα που μπορούσε να τα παρασύρει στη
θάλασσα ή από κάποιες γουρούνες και τα
μικρά τους - ελεύθ ερ η ς βοσκής - που θα
μπορούσαν να τα βρουν και να τα ξεσκί
σουν και για οκτώ-δέκα παιδιά, που μπορού
σανε να στριμοκτούνε μέσα,
Η Σπηλιάρα ήταν ο τόπος συγκέντρωσης
των παιδιών της προπολεμικής εποχής.
Ήταν όπως θα λέγα με σήμερα, το στέκι
μας. Μας προστάτευε από το λιοπύρι του
καλοκαιριού αλλά και από το φθινοπωρινό
αγριοβόρι που κατεβαίνοντας από τον Ψη
λορείτη, ανάμεσα από λόφους και λαγκαδι
ές έχα ν ε τον προσανατολισμό του και έ 
φθανε στο χωριό χωρίς συγκεκριμένη κα
τεύθυνση, Έτσι υπήρχε ο κίνδυνος φυσώ
ντας ξαφνικά από εκ εί που δ εν τον περίμενες, αν σ' εύρισκε σε χώρο
ανοικτό να σε παρασύρει αρκε
τά μέτρα ή και να σε ρίξει κάτω,
Ακόμα η Σπηλιάρα μιας προφύλασσε από τις πέτρες που συ
χνά έριχναν οι αδέσποτες
κότες που σκάλιζαν στους σκί
νους στην κορυφή του γκρεμού.
Εδώ συγκεντρωνόμαστε τα
παιδιά τ' απογεύματα και ανάλο
γα με το πόσοι είμαστε αποφα
σίζαμε αν θα παίζαμε τις
Αμάδες (μπαρμπούτι) στο κατά
λυμα των Μαμαλάκηδων αυτό που αργότε
ρα πήρε στο μερίδιό του ο αξέχαστος
Σταύρος και σήμερα βρίσκονται τα καταστή
ματα του φίλου Μανώλη Σπαντιδάκη ή την
Αμπάριζα (σκλαβάκια) που μ ε ορμητήριο τη
μικρή τό τε προκυμαία κυνηγιόμαστε από την
Σπηλιάρα μέχρι την Καβούσα αλλά και με αι
φνιδιασμούς και ελιγμούς στην μεσοχωριά
προσπαθούσαμε να σκλαβώσουμε αντιπά
λους ή να ελευθερώ σουμε τους σκλάβους
συντρόφους μας, Λίγα χρόνια μετά την κα
τοχή, κάποιο απόγευμα με δυνατό ξεροβόρι
είμαστε συγκεντρωμένα π έντε-έξι παιδιά
στη Σπηλιάρα,
Ήταν η εποχή που όλοι μακαρίτες και
συγχωρεμένοι σήμερα, οι Αγαπητός Μηναδάκης, Μανώλης Σταματάκης, Μανώλης
Σαββάκης και Γιώργης Χριστοφάκης συνεται
ρικά είχαν αγοράσει μια ψαρότρατα,
Έβγαζαν αρκετά ψάρια και θα μπορούσαν
να είχαν δημιουργήσει οικονομική κατάστα
ση αν λίγο αργότερα δ εν έφθαναν στο χω
ριό μας οι πολύ μεγαλύτερης δύναμης
Ηρακλειώτικες και Χανιώτικες ψαρότρατες
που χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, τότε, ψά
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ρευαν πολύ κοντά στη στεριά και παράσυραν το γόνο του βυθού ώστε να στερήσουν
για πολύ καιρό την περιοχή μας από την πα
ραγωγή ψαριών.
Ύστερα από αυτό οι συνεταίροι έκριναν
ασύμφορη ή και επιζήμια την εκμετάλλευση
της ψαρότρατας και αργότερα την πούλη
σαν. Τον καιρό που ψάρευε η συνεταιρική
τράτα, πέρα από το αναγκαίο πλήρωμα την
ακολουθούσαν στις εξόδους της - για έ λ ε γ 
χο και βοήθεια - από τους ιδιοκτήτες ο Σαβ
βάκης και ο Αγαπητός, Ο πρώτος για τις
πολλές μηχανικές και τεχνικές γνώσεις του
και ο Αγαπητός για την αναμφισβήτητη σω
ματική του δύναμη και αντοχή, Αντίθετα ο
Σταματάκης και ο Χριστοφογιώργης παρέμε
ναν στη στεριά και ασχολούνταν με την
προώθηση των ψαριών στην κατανάλωση
και τον εφοδιασμό της τράτας με τα ανα
γκαία για τη δουλειά.
Το απόγευμα εκείνο μ ε το άγριο ξεροβό
ρι όπως καθόμαστε στη Σπηλιάρα διακρίναμ ε απέναντι στο μονοπάτι τον Χριστοφογιώργη να προφυλάσσεται από
τον αέρα και να προχωρεί προς
το Φανάρι για το καθημερινό άναμα της λάμπας.
Κάποιος απ' την παρέα έκανε
τό τε την ερώτηση: Ποιος άραγε
πληρώνει το Χριστοφογιώργη για
τη δουλειά που κάνει κάθε από
γευμα - χειμώνα, καλοκαίρι - να
ανάβει το Φανάρι;
Ένας δεύτερ ο ς χωρίς καμιά ε 
πιφύλαξη υποστήριξε ότι δ εν τον
πληρώνει κανείς και η δουλειά
του αυτή είναι μέσα στις υποχρεώσεις του
στην εταιρεία της τράτας για να κανονίζουν
αυτοί που ψαρεύουν τις καλάδες της - σε
βάθος και μήκος - με βάση το σταθερό ση
μάδι της στεριάςτο φως του Φαναριού, Ένας
τρίτος διαφώνησε μ ε το επιχείρημα ότι σε
μια τέτοια περίπτωση δ εν θα έκα νε πάντα
αυτή τη δουλειά ο Χριστοφογιώργης αλλά
και ο Σταματάκης, Τ ό τε άμεσα αντέδρασε
άλλος με το ... ακλόνητο επιχείρημα ότι ο
Σταματάκης δ εν μπορεί να κάνει αυτή τη
δουλειά γιατί θα τον πάρει ο αέρας,
Όλοι θυμόμαστε τη διαφορά βάρους και
σωματικών διαστάσεων μεταξύ Χριστοφογιώργη και Σταματάκη,
Εδώ τελ είω σ ε η συζήτηση και το ερώτημα
ποιος πληρώνει το Φαροφύλακα έ μ ε ιν ε α
ναπάντητο.
Πέρασαν από τό τε αρκετά χρόνια,
Το 1957 το φανάρι μας έγ ιν ε αυτόματο
και δ εν χρειαζόταν ανθρώπινο χέρι να το α
νάβει, Τό τε χάθηκε και ο Χριστοφογιώργης
απ' το χωριό μας για αρκετό καιρό, Κάποτε
επ έσ τρ εψ ε και τον είδ α μ ε έκπληκτοι με
στολή αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού
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(βασιλικό λεγόταν τότε) το χρυσό θηρεό
στο πηλήκιο και πλάκα τις επυυμίδες στο πε
ριβραχιόνιο,
Ασφαλώς σε όλους της παιδικής μας πα
ρέας θα ήλθε στη σκέψη η συζήτησή μας
στη Σπηλιάρα, Τό τε μάθαμε ότι ο Γιώργης το
1933 διορίστηκε με το βαθμό του διόπου, υ
πεύθυνος του φαναριού, Μετά τον αυτομα
τισμό του αναγκαστικά μετατέθηκε σε
άλλους φάρους που είχαν ανάγκη φυλακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα μετατέθηκε
στη Φολέγανδρο και αργότερα στη Σητεία
και τελευταία στα Χανιά απ' όπου και απο
στρατεύτηκε, Αξιώθηκε να εξαντλήσει την ι
εραρχία και να αποστρατευτεί με το βαθμό
του Πλωτάρχη, αντίστοιχο του Ταγματάρχη
του Στρατού Ξηρός,
Όταν κάποτε διηγήθηκα στο Γιώργη την
παιδική μας συζήτηση στη Σπηλιάρα στο τ έ 
λος ξέσπασε στο χαρακτηριστικό τρανταχτό
γέλιο του,
Το γραφτό μου αυτό ας είναι ένα μνημό
συνο για όσους αναφέρω, στους δικούς
μας αυτούς ανθρώπους που έφυγαν από
κοντά μας,
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο θάνατος του Χριοτοφογιώργη βρήκε το γραφτό
μου του προηγούμενου τεύχους στοιχειοθετημένο και
δεν είχα την ευχέρεια να μνημονεύσω στο κείμενό
μου τον αναπάντεχο μισεμό του.

Νικ. Νοδαράκης

Ο ΑΓΚΟΥΤΣΑΚΑΣ
Μωρεσύ Γιωωώργη πούσαι μωρέ διάλε τη
σόρτε σου κατσαχωμένος και δ ε μου βγορίζεις κιαουλιάς,
Γιωώργη, δ ε γροικάς μωρέ διάλε τη πέψη
σου.
Μπρε σύ Παρασκιώ, μήμπα νά βαλές αμέντες μπρέ, οθε ν ε που κρατεί το γλάκι;
Ο ϊ μπρε Ηλία ποθές δ ε άνασφαλάξενε,
μα πρέπει νάναι επαδα ποθές, Σύρ ε μια
δριμιά φωνή και σάϊκα θα γροικίσει να σαπηλοηθεί. Μα ίντα το θές το κοπέλι; Η ματζέτα
ζάβαλε ξετζένο σ ενε και δ έ τη θωρώ οθε
μποθές, Σ ε μια ουλιά ετσά που ξάνοιγενε
γύρου γύρου σκιάζεται από πίσω απόνα χαρακάκι και περίσευγενε μια κεφαλή κουρε
μένη,
Γλακά ο θενκειά και γιαμιάς θωρεί το Γι
ώργη, κείχεν ε το πόδα ντου απανωθειό στο
γόνατο και βάστανε ένα σκουριασμένο τέλι
από πεταμένο κόσκινο και σκάλιζενε τη
φτέρνα ντου,
Ίντα κάνεις μωρέ διαόλου σπάρμα ατουδά, ίντα σκαλίζεις μωρέ αδικοθανατε μέ το
τέλι, κ είσσι σκο'τουριαομένος και μουδε
φέγγεις μουδε γροικάς,
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Οπραθάλεις μωρέ αφεντάκι που με βολόσυρενε η παντέξερη αίγα μας εγλάκουνα
και τη ζύγωνα, και μου κάρφωσε πρέπως κιανας αγκούτσακας στο πετσί τσί φτέρνας
μου, και δα όντε σαλευγω και παντίξει κιανά
χοχλάδι και το βρει η φτέρνα και το ποτίσει
με ακροπονεί μόνο μόνο, για τουτονά πολε
μώ με το τέλ ι μπας και το πορήσω, μόνο α
θές χαμήλωσε να μ αϊδάρης, να το ξεκουρμουλώσωμενε από κειά που κάτσενε.
Άντε μωρέ να πάμε ε κ ε ιέ στη χαρουπέ απούχομεν τα μπράτη μας εκειά να δω ίντα
ρεμέδιο θα κάμω μαθώς να σου βγάλω τον
αγκούτσακα,
Κούτσα κούτσα εφτάξανε στη χαρουπέ
και φωνιάζει ο Ηλίας.
Μπρε σύ Παρασκιώ φέρε μου μπρέ γερά
γερά το τσουρλάκο, απούναι στο βουργίδι
και βάστα και το δρακονάκι, να το τρίψωμεν
μάτσα μάτσα για να κόβγη,
Έφ ερε το τσουρλάκο εβάστανε και την
δρακονόπετρα, εκόνισε το τσουρά μόνο
μόνο και πέρνει το πόδα του κοπελιού στα
σκέλια ντου, και ντάκαρενε και πελέκανε τη
φτέρνα του κοπελιού,
Εκόβγενε απού το πετσί τσί φτέρνας, φτε
νά, φτενά κοματάκια και αποσιγά και σε μια
ουλιά εφάνηνε η κεφαλή τ' αγκούτσακα,
Εσκάλισενε μια ουλιά ακόμης και φάνηνε
καλά και λ έ ε ι μωρέ σύ Γιωργιό βαστάς μωρέ
το τέλι; Βαστώ το αφεντάκι,
Δός μου το μωρέ, Κοπανίζει το τέλι σε
πέτρα και του κάνει τσούνη, επολέμησενε
μια ουλιά ώρα μα ανόφελα, διάλε το κούνη
μά που το νεκανε,
Τα νύχια του Ηλία ήτονε ποφαωμένα ό
που τσι πολλές αμπασάδες και διάοσο κα
θόλου απαγγίζανε του αγκούτσακα,
Ηβρενε ένα τσέρουκλο σκουριασμένο,
και κλείσε - άνοιξε, έκο ψ ενε δύο κομάθια,
τα ντρετω σε μόνο μόνο σε μια μαγληνή πέ
τρα, κι απώς και με τα δυό κομάθια του τσέρουκλου
έπιάσανε
τον
αγκούτσακα
έσφιξενε δυνατά σα ντή ντανάλια και κάνει
μια γερή σερματε και τον επέτα ίσα έξω,
Αναθεμάτο στάλε αίμα πού βγαλενε,
Λ έει ο Ηλίας στο κοπέλι ντου εκακονίζικο
και ξετζένω σ ενε ή ματζέτα μας και ξάνοιξα
επαέ κι εκ έ μα δ εν την κιάλαρα ποθες,
Γι' αυτό σφίξε καύμέχαρο να σωπατήσης
στο παπούρι να βγορολοήσεις πέρα πόδε
και να τοπώσης πούναι μαθώς μπερδεμένο
το τζένιο και δ ε μπορεί να γιαγείρη τα
μπρος τα πίσω,
Εσφιξενε το κοπέλι αντιπόδι σωπατίζει στο
παπουράκι,
Ξανοίγει πέρα πόδε, οθέ ντο ίσα πάνω,
όθε ντό ίσα κάτω, οθέν όξω όθε, μέσα μα
φανιά η ματζέτα,
Μια κοπανιά ξανοίγει οθέ τη χαρουπέ και
θωρεί τη ματζέτα από πίσω από το πλατα-
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νοκάλυβο ποϋχαν για το σκιανιό και κοιτουντονε κι αναχαράσενε.
Στο γιαγερμό αποΰ το παπουράκι θωρεί
τον αφέντη του και του κάνει,
Εστραβώθηκε μωρέ αφεντάκι γη το σαρίκι
σούναι χαμηλοβαρμένο και δ ε θωρεϊς παρά
μόνο τη μύτη σου.
Ακλοΰθηξέ μου να σου δείξω που κοίτεται
η ματζέτα μας. Πάει τό νε από πίσω απού το
καλυβάκι, και του λ έ ε ι σήκωσε αφεντάκι οθε
ντο ισα πάνω το σαρίκι σου μόνο μόνο και
ξεστραβώσου και ξάνοιξε να διής,
Σφόκελό μου κοπέλι μου
Γενάρης 1996
Μονούσος Φωτ, Παπαδόκης

Κ Ι Ν Α

Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΞΥΠΝΑΕΙ
Το να σου τύχει η ευκαιρία και να επισκεφθείς για 10 μέ
ρες το Πεκίνο, και να θέλουν να σου δείξουν όσο το δυνα|ρν περισσότερα αξιοθέατα είναι σαν να τελειώνεις ένα
τμήμα αρχαιολογίας και φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου.
Όταν έχεις διαβάσει για τον αρχαιότερο πολιτισμό του
κόσμου, όταν ξέρεις πως σ' αυτήν τη χώρα ζει το 1/4 της αν
θρωπότητας (1200 εκατομ.) όταν έχεις ξεφυλλίσει τα "ΑΠΑ
ΝΤΑ" του ΜΑΟ, όταν σ' ενδιαφέρει να πλουτίσεις τους
ορίζοντές σου, τότε νοιώθεις πραγματική χαρά, όταν σου
κληρωθεί ένα ταξίδι στο Πεκίνο. Κι όταν βρίσκεσαι μαζί με Ι
ταλούς, Ισπανούς και Γερμανούς, έχεις την μοναδική ευκαι
ρία να δης και από άλλη οπτική γωνία, πως βλέπουν κι αυτοί
την Κίνα.
Ο κίτρινος γίγαντας άλλαξε 180 μοίρες στροφή. Ενώ ή
ταν περιχαρακωμένος στον εαυτό του, το κομμουνιστικό
καθεστώς του, τώρα ανοίγει τα σύνορα. Καλεί επενδυτές να
επενδύσουν σε διάφορους τομείς. Καλεί δημοσιογράφους ή
τουριστικούς πράκτορες, ξεναγώντας τους εντελώς δωρε
άν, για να τους δείξει, τους αρχαίους ναούς, την "Απαγο
ρευμένη πόλη". (Μια πόλη μέσα στο Πεκίνο 4 χιλ. μήκος
περιφραγμένη με ψηλό τοίχο, που ζούσαν μόνο οι βασιλείς
με τους υπηρέτες τους 10.000 δωμάτια) ή το Σινικό τείχος,
το μόνο ανθρώπινο έργο που διακρίνεται και από το φεγγά
ρι, αφού έχει μήκος 6.000 χιλιόμετρα.
Όλα αυτά τα κάνει, όχι φυσικά από φιλανθρωπικούς λό
γους, αλλά καθαρά από οικονομικούς, αφού βλέπει ότι ο
τουρισμός μπορεί να γίνει η καλύτερή της βιομηχανία, α
φού έχει τόσα πολλά να δείξη στον επισκέπτη.
Προβλέπω ότι στα προσεχή χρόνια η Κίνα θα πάρει ένα
μεγάλο κομμάτι από την πίτα του παγκοσμίου τουρισμού.
Είναι εμφανής η προσπάθεια που κάνουν οι Κινέζοι για
την τουριστική προσέλκυση. Χιλιάδες εργάτες δουλεύουν
για να αποκαταστήσουν τα γκρεμισμένα μέρη του Σινικού
Τείχους. Σε ψηλά σημεία βάζουν τελεφερίκ για να μπορούν
οι επισκέπτες να θαυμάσουν και το τοπίο και τα τείχη.
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Πριν λίγο καιρό, άνοιξαν και ηλεκτροφώτισαν 2 μαυσω
λεία. (Η είσοδος είναι στην κορυφή του βουνού και κατεβαί
νεις 10 ορόφους ολόκληρο μαυσωλείο χωμένο μέσα στη γη,
και εκεί κάτω είναι τα μνήματα βασιλιάδων. Όταν αναλογιστείς το βάθος σε πιάνει ψυχοπλάκωμα. Η θερμοκρασία μεταβάλεται απειροελάχιστα).
Εκτός από τα μνημεία, οι Κινέζοι διαφημίζουν και την ια
τρική τους. Το άγαλμα του Κομφούκιου δεσπόζει έξω από
το νοσοκομείο. Εκεί οι Κινέζοι γιατροί, με την βοήθεια Αγ
γλομαθών διερμηνέων εξηγούν στους τουρίστες την ιατρι
κή τους. Μπορούν, κρατώντας το χέρι ίου ασθενούς να
ακούσουν 50 διαφορετικούς σφυγμούς και να καταλάβουν
τι αρρώστιες πέρασε ή έχει. Τους πίστεψα γιατί μου βρήκαν
ότι είχα κάποιο πρόβλημα με τη μέση. Πράγμα αληθές.
Η Κίνα υε τα μάτια του Μάρκο Πόλο πριν 700 χρόνια
Έχουν περάσει περίπου 700 χρόνια που ο Βενετσιάνος
ταξιδευτής πάτησε (ή δεν πάτησε) το πόδι του στη χώρα του
Κουμπλαί Χαν και κατάφερε το 1298 να εμπνεύσει βιβλίο,
που όλους αυτούς τους Αιώνες, βρίσκεται μεταξύ των "μπεστ σέλερ" της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας.
Ξεκίνησε το 1272, πολύ νέος με τον πατέρα του και το
θείο του από την Βενετία. Αφού συναντήθηκαν με τον παπα
Γρηγόριο τον 1ο πήγαν στην Ιερουσαλήμ, πήραν άγιο μύρο
και κατευθύνθηκαν στο Λατζάτζο, λιμάνι απέναντι από την
Κύπρο, Το καραβάνι τους με 10 άτομα πήγε προς την Αρμε
νία όπου βρίσκεται η Κιβωτός του Νώε. Από εκεί μέσω Βα
γδάτης στο λιμάνι του Ορμούζ, ανέβηκαν βόρεια και
ανατολικά όπου αρχές του 1273 έφθασαν στο Μπαλασιάν. Ο
βασιλιάς εκεί υπερηφανεύεται ότι είναι απόγονος του Μ. Α
λεξάνδρου. Διασχίζουν με τρομερές δυσκολίες την οροσει
ρά ΠΑΜΙΡ. Συναντούν καβαλάρηδες. Δεν υπήρχε λόγος να
φοβηθούν. Οι οπλισμένοι καβαλάρηδες ήταν απεσταλμένοι
του μεγάλου Χαν. Έρχονταν να συναντήσουν τους Βενετσιάνους και να τους συνοδεύσουν μέχρι την κατοικία του.
Ήσαν ευτυχείς αφού βρισκόταν επιτέλους στην αχανή
αυτοκρατορία, όπου κατοικούσαν Κινέζοι, Τατάροι, Μογγόλοι. Ακολούθησαν ήρεμες ημέρες. Δεν τους έλειπε τίποτε,
ενώ η Αυλική συνοδεία τους έδινε αισθήματα σιγουριάς.
Τρία χρόνια μετά την αναχώρησή τους από την Βενετία, έ
φθαναν επί τέλους στα "ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ" έξω από το
Πεκίνο.
Ο Πόλο γράφει: “Το παλάτι περί βαλλόταν από ένα τείχος
πολλών χιλιομέτρων, είχε λειβάδια, κήπους, ποτάμια, πηγές,
λιμνούλες και εκτάσεις που ζούσαν ελάφια και λαγοί. Ο βα
σιλιάς είχε 10.000 φοράδες. Ο θρόνος του βρισκόταν υπε
ρυψωμένος διακοσμημένος με χρυσά στολίδια. Φορούσε
πολυτελή ενδύματα που είχαν στολίδια από λειωμένο χρυ
σάφι. Είχε 4 γυναίκες που η κάθε μια τους είχε στην υπηρε
σία της 300 κοπέλες. Ήταν ωραίος, με πρόσωπο λευκό με
ροδοκόκκινα μάγουλα και μαύρα μάτια. Η συνάντηση ήταν
εγκάρδια και θερμή. Σηκώθηκε μάλιστα από τον θρόνο του
να μας καλοσορίσει.
Και ο νεαρός; ρώτησε τον πατέρα μου. Είναι ο Μάρκο ο
γιός μου 21 ετών. Ήθελε να γνωρίσει από κοντά την αρετή
και την δύναμή σας Μεγαλειότατε. Είχαν ετοιμάσει για μας
ένα χώρο με απίστευτες ανέσεις. Δίπλα στην κρεβατοκάμα
ρα υπήρχαν μεγάλες μπανιέρες με ζεστό νερό. Το ζέσται
ναν με κάποιες μαύρες πέτρες περίεργες που έβγαζαν
φωτιά. Ήταν ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΕΣ άγνωστοι ακόμα σε μας τους
Ευρωπαίους. Παραδώσαμε στην πρώτη γυναίκα του βασιλιά
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το άγιο μύρο από τον Τάφο του Χριστού.
Η αίθουσα που δινόταν το γεύμα ήταν τεράστια. Το τρα
πέζι του μεγάλου Χαν ήταν πιο ψηλά απ' τα υπόλοιπα. Δίπλα
του η πρώτη γυναίκα και πιο χαμηλά οι υπόλοιπες. Τα τρα
πέζια των ευγενών βρίσκονταν σε ακόμα χαμηλότερο επίπε
δο. Εκεί ήταν και το δικό μας τραπέζι. Οι υπηρέτες που
σέρβιραν είχαν στη μύτη και στο στόμα τους ένα λεπτό με
ταξωτό επίδεσμο, για να μην πέφτει η ανάσα τους πάνω στα
φαγητά. Στο μέσον της αίθουσας υπήρχαν χρυσά αγγεία γε
μάτα με κρασί, με γάλα φοράδας, καμήλας, χυμούς φρού
των και άλλα ποτά.
Στην αίθουσα βρίσκονταν επίσης μουσικοί και κάθε φο
ρά που ο Μεγάλος Χαν έφερνε στα χείλη του την κούπα έ
παιζαν ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Στο άκουσμά του, οι
καλεσμένοι γονάτιζαν και έδειχναν έτσι την ταπεινότητά
τους. Ακροβάτες τινάζονταν σαν σαΐτες και πετάγονταν ως
την οροφή όπου συμπλέκονταν μεταξύ τους.
Από τα θερινά ανάκτορα στα κεντρικά ανάκτορα του Πεκίνου
ή όπωο αλλιώς λέγονται "Απαγορεμένη πόλη'1, αφού δεν
μπορούοαν να μπουν μέοα θνητοί

Ο Πόλο συνεχίζει: "Δύο μήνες αργότερα η αυλή μετα
φέρθηκε στο Πεκίνο. Το μεγάλο αυτοκρατορικό παλάτι μας
άφησε κατάπληκτους με την ομορφιά του. Η σκεπή του σκε
πασμένη με πράσινη, γαλάζια, κόκκινη και κίτρινη λάκα.
Ήταν 10 φορές πιο μεγάλο από την πλατεία του Αγίου Μάρ
κου, με τέσσερις εισόδους απ' όπου ξεκινούσαν για το εσω
τερικό του μεγαλοπρεπείς μαρμάρινες σκάλες. Υπήρχαν
λίμνες που στα καθαρά νερά τους ζούσαν ποικιλόχρωμα ψά
ρια, ενώ στις όχθες τους υπήρχαν ανθισμένα παρτέρια. Πά
νω σ’ ένα μαρμάρινο καράβι ανέβαινε η βασίλισσα για να
θαυμάσει την λίμνη και τα δάση.
Το κελάηδημα χίλιων ειδών πουλιών, συμπλήρωνε την ει
κόνα που θύμιζε πραγματικό παράδεισο. Στον λόφο μπο
ρούσες να δεις πολλούς ναούς. Ένας ήταν αφιερωμένος
στο θεό του μεταξιού. Στους τοίχους κάθε ναού υπήρχαν
πολύχρωμες αναπαραστάσεις με δράκους και άλλα φαντα
στικά πλάσματα που συμβόλιζαν τον ουρανό που προστα
τεύει τη γη. Οι τάπητες κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος των
δαπέδων. Οι πόρτες ήταν καλυμμένες από μεταξωτά υφά
σματα. Ένα παραμυθένιο μέρος στ1αλήθεια. Ο ποταμός Πει
Χο χώριζε την πόλη που είχε περίμετρο 40 χιλιόμετρα. Στο
κέντρο της υψώνονταν ένα καμπαναριό, το οποίο σήμαινε
κάθε βράδυ τη συσκότηση.

της γιορτής σήμανε με την είσοδο ενός μεγάλου λιονταριού
που ξάπλωσε στα πόδια του Κουμπλαί.
Το κυνήγι

Δέκα χιλιάδες άντρες, εκπαιδευμένα γεράκια, σκυλιά και
τίγρεις, κυνηγούσαν αγριογούρουνα, ενώ ο βασιλιάς ακο
λουθούσε μέσα σε μια τεράστια καλύβα, που την κουβαλού
σαν 4 ελέφαντες.
Ο Αμίαντος

Σκάβοντας ένα βουνό, έβρισκαν ένα υλικό στο οποίο υ
πήρχαν ίνες σαν αυτές του μαλλιού. Το επεξεργάζονταν και
ύφαιναν χαλιά και τραπεζομάντηλα. Όταν λερώνονταν δε τα
έπλεναν αλλά τα έβαζαν στην φωτιά και γίνονταν λευκά σαν
το χιόνι. Αυτός είναι ο αμίαντος.
Μια μεγάλη ανακάλυψη - το γαρτονόμιομα

Μπορείτε να φαντασθείτε την έκπληξη του ΜΑΡΚΟ ΠΟ
ΛΟ, όταν δίνοντας στους ταμίες του Μεγάλου Χαν χρυσό
και μαργαριτάρια, πήρε ως αντάλαγμα χαρτί. Οφείλουμε
λοιπόν στους Κινέζους την ανακάλυψη του χαρτονομίσμα
τος που ακόμα και σήμερα κυκλοφορεί στις τσέπες μας.
Από τους Κινέζους στον Γουτεμβέργιο

Στο τέλος του 2ου μ.Χ. αιώνα ένας Κινέζος έφτιαξε χαρ
τί, χρησιμοποιώντας ίνες μουριάς. Οι καλόγεροι δε δίσταζαν
ν' αντιγράψουν τις παλιές περγαμηνές. Ο ΜΑΡΚΟ έφερε
στην Βενετία ξύλα, που είχαν χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση
στην Κίνα. 150 χρόνια αργότερα ο Γουτεμβέργιος έφευρε
την τυπογραφία (1450). Η Αγία Γραφή ήταν το πρώτο βιβλίο
που εκδόθηκε. Το 1477 τυπώθηκε, μεταφρασμένο στα Γερ
μανικά το βιβλίο του Μάρκο Πόλο που είχε τον τίτλο "Το Ε
κατομμύριο". Αυτό το βιβλίο έγινε ένας θρύλος.
Πήγε άραγε ο Μάρκο Πόλο στην Κίνα:

Κάποιο σούρουπο του 1324, στην Βενετία το σπίτι του ή
ταν βυθισμένο στην σιωπή. Στα μικρά παράθυρα φαίνονταν
το πρόσωπο μιας σκεφτικής γυναίκας. Ένας Γάλλος έμπο
ρος έφθασε. Τι θέλετε τον ρώτησε. Έρχομαι από μακριά να
γνωρίσω το σύζυγό σας. Διάβασα σχετικά με το ταξίδι του
στην Κίνα και θα ήθελα να τον ρωτήσω τόσα πολλά. Ευχαρί
στως. Μα εκείνος ο ταξιδιώτης που ξέρετε είναι έτοιμος για
ένα ταξίδι μεγαλύτερο, χωρίς επιστροφή... και η φωνή της
άρχισε να τρέμει ενώ έδινε στον ξένο ένα σκαμνί να καθί
σει.
Σας παρακαλώ. 0α ήθελα να του μιλήσω, αν είναι δυνα
τόν... θα ήθελα να ξέρω αν όσα γράφει στο βιβλίο του, είναι
ΑΛΗΘΕΙΑ...
- Ακόμα και σείς! Αχ, Τριάντα χρόνια ρωτούν συνεχώς το
ίδιο.
Όλα όσα έγραψε ο Μάρκο είναι αλήθεια, απάντησε με
σιγουριά η Ντονάτα η γυναίκα του.
ΟΜΩΣ

700 σχεδόν χρόνια αργότερα, τον Οκτώβρη του 1995 η κ.
Φράνσις Γουντ αρμόδια Σινολόγος της Βρετανικής Βιβλι
οθήκης, έγραψε ότι ο Μάρκο Πόλο, δεν επισκέφθηκε ποτέ
την Κίνα. Όλα όσα έγραψε, τα άκουσε από συγκρατούμενούς του στις φυλακές της Γένοβας. Έτυχε να γνωρίσω μια
φοιτήτρια της παραπάνω κυρίας, η οποία μου είπε ότι η καθηγήτριά της, διετύπωσε την ανωτέρω άποψη, αλλά επιμελώς αρνείται να μιλήσει στους δημοσιογράφους και στα
κανάλια.
(η συνέχεια και το τέλος στο επόμενο τεύχος)

Την Πρωτοχρονιά είναι όλοι ντυμένοι στα λευκά σε έν
δειξη καλού οιωνού για τον νέο χρόνο. Και έξω από το πα
λάτι περνούν στολισμένεςκαμήλες και ελέφαντες. Το τέλος
25
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Τι ήταν η περίφημη "Πολιτιστική
επανάσταση"
Το 1949 στη Κίνα αναλαμβάνει την εξουσία ο Μάο.
Οι σκέψεις του και μόνον που γράφονται στο "Κόκκινο
βιβλιαράκι'1 αποτελούν την επίσημη καθοδηγητική γραμμή
του κόμματος και φυσικά του κράτους, αφού άλλο κόμμα
δεν υπάρχει.
Όλα άρχισαν τον Μάη του 1966. Στο τελευταίο συνέδριο
του ΚΚΚ, οι “εχθροί" του Μάο, αυτοί δηλ. που αμφισβητούν
τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται όλο και πιο αυταρχικά
την εξουσία και πιστεύουν ότι η χώρα δεν θα μπορέσει να
κάνει ποτέ, με τον τρόπο αυτό, το “μεγάλο βήμα προς τα
μπρος” υιοθετούν την κατάργηση της σκέψης του, ως επί
σημης καθοδηγητικής γραμμής.
Ο ίδιος το αντιλαμβάνεται σαν άμεση αμφισβήτηση της
εξουσίας του. Έτσι εξαπολύει τους "ερυθροφρουρούς του"
εναντίον των “γραφειοκρατών". Στις μάχες θα σκοτωθεί έ
νας πληθυσμός, όσος είναι σχεδόν της Ελλάδας. Απίστευτο
κι όμως αληθινό.
Αυτά τα τρία χρόνια (1966-69) αποτελούν την πιο σκοτει
νή περίοδο της σύγχρονης κινέζικης ιστορίας. Η οικογένεια
του θανόντος στο εκτελεστικό απόσπασμα πλήρωνε την
σφαίρα. Ο Μάο δεν θα χαρεί πολύ την νίκη του, αφού το
1976 πεθαίνει και τον διαδέχεται ο Χουα Κουο Φενγκ. θα α
κολουθήσει η σύλληψη της "Ομάδας των Τεσσάρων" όπου
περιλαμβάνεται και η γυναίκα του Μάο, του σκληρού δηλ.
πηρύνα της “Πολιτιστικής επανάστασης". Σήμερα, παρόλο
που στην πράξη αρνούνται την κληρονομιά του ΜΑΟ, φο
βούνται να τα βάλουν με την μνήμη του, ξέροντας ότι οι μύ
θοι και οι θρύλοι δεν πολεμούνται. Φοβούνται ακόμα ότι
ένα τέτοιο άνοιγμα θα έπληττε το ίδιο το ΚΚΚ".

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α
Ενώ το 1994 και το 1995 ο Ολυμπιακός ή
ταν 2ος και ο ΠΑΟ τρίτος στην Ευρώπη στο
μπάσκετ, φέτος το 1996 ο ΠΑΟ στις 11/4/96
στο Παρίσι στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώ
πης. Μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Ελληνι
κό αθλητισμό.
Ο ΠΑΟ μα και όλη η Ελλάδα ζούσαν ένα
όνειρο, καθώς και η ποδοσφαιρική ομάδα
στον πρώτο της αγώνα στο Αμστερνταμ ε 
ναντίον του πρωταθλητή κόσμου ΑΠΑΞ τον
νικούσε 1-0 μέσα στην έδρα του,
Όποια ομάδα προκρινόταν θα πήγαινε
στον τελικό της Ρώμης στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Δυστυχώς όμως στο
δεύτερ ο αγώνα μέσα στην Αθήνα ο Πανα
θηναϊκός έχασ ε με 3-0.
Μια άλλη μεγάλη διάκριση ο Ολυμπιακός
στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο βόλεϋ μπολ,
Μερικά σχόλια
Όταν λες ευθαρσώς την γνώμη σου, υ
πάρχει η περίπτωση να μην είσαι αρεστός
σε κανόναν. Όλοι μας έχουμε ορισμένες
προτιμήσεις σε κάποιο κόμμα ή σε κάποια

ομάδα. Έγώ π,χ, ήμουν από ανέκαθεν Ολυ
μπιακός. Αλλά αυτό δ εν με εμπόδισε να χαρώ και πολύ μάλιστα το κύπελλο που έφ ερ ε
ο ΠΑΟ στην Ελλάδα. Το ίδιο θα πρέπει να
χαίρονται και οι Παναθηναϊκοί για το κύπελ
λο βόλεϋ που έφ ερ ε ο Ολυμπιακός, Είναι τι
μή για την Ελλάδα, ομάδες της να βγαίνουν
πρωταθλήτριες Ευρώπης. Πρέπει να είμα
στε καλοί φίλαθλοι.
Ο φανατισμός [πολιτικός, θρησκευτικός,
αθλητικός) ποτέ δ εν προάγει τον άνθρωπο,
Φ,ΧΜ 25-4-96

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Θάνατοι
► Στην Αμερική πέθανε η χωριανή μας Άν
να Λουκά Μπαγιαρτάκη,
► Στην Μελβούρνη της Αυστραλίας πέθα
ν ε στις 26/5/96 ο Λευτέρης του Φιλίππου
Παπαδογιάννης ετών 77,
► Στην Αθήνα πέθανε στις 3/6/96 ο Γιάννης Γιαννακάκης σύζυγος της Αγαπίας
του Καράλη.
Στην Αθήνα πέθανε στις 26/6/96 ο Κώ
στας Γεωργίου Λινοξυλάκης ετών 50,
► Στην Αθήνα πέθανε στις 13/6/96 η Ελένη
Νικ, Τρουλλινού ετών 45,
► Ο Νοδαράκης Ιωάννης του Νικ. πέθανε
την 11/1/1996 σε ηλικία 81 ετών,
► Η Αντωνία Χρονάκη Τσαχάκη του Γεωργίου πέθανε την 10/3/1996 σε ηλικία 77 ε 
τών.
► Ο Ηλίας Χριστοφάκης του I. πέθανε την
27/5/1996 σε ηλικία 75 ετών,
► Η Μαρία Μπαγιαρτάκη του Χαραλάμπους
σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα, την
27/5/1996.
► Η Ελπινίκη Γ, Μηναδάκη πέθανε στις
6/7/96 στην Αγ, Γαλήνη σε ηλικία 81 ε 
τών.

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΔΕΗΣΗ
Ο Σύλλογός μας για να τιμήσει τους ν ε 
κρούς της Αγίας Γαλήνης αλλά και των φί
λων της, πραγματοποίησε και πάλι φέτος
επιμνημόσυνο δέηση στα γραφεία του στις
10/3/96.
Για τον σκοπό αυτό ειδοποιήθηκαν όλοι οι
Αγιογαληνιώτες της Αθήνας με ανακοίνωση.
Όμως η απουσία των πολλών απογοήτευσε
τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και τους
ολίγους παρευρισκομένους τα ονόματα των
οποίων παραθέτουμε παρακάτω. Τα σχόλια
δικά σας,
Μανούσος Παπαδάκης, Ηλίας Μαρκάκης,
26
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Ανδρέας Σάλιών, Μηνάς Μηναδάκης, Σταματίνα Τρουλινού, Μαρία Αντ, Καρατζή, Μα
ρία Γ, Καρατζά, Φωτεινή Σπιθάκη, Μαρία
Εμ,Μηναδάκη, Γεωργία Καράλη, Δόξα Ρηγοπούλου, Ελευθερία Λαμπάκη, Ζαμπούλα
Στεφανάκη, Αντώνης Παπαγιαννάκης, Μίμα
Νικηφοράκη, Μαρίκα Σιμυγδαλά, Άννα Μπιλίνη, Μιχάλης Βελουδάκης, Στέλιος Βελουδάκης, Αλκμήνη Τσακίρη, Τόλης Τσακίρης,
Χρήστες Μηναδάκης, Ρούλα Μηναδάκη, Εμμανουέλα Μηναδάκη, Κώστας Μ, Γιασαφάκης, Κώστας Κ, Λινοξυλάκης, Καίτη Λινοξυλάκη, Δανάη Φραγκουδάκη, και από τις Μέλαμπες Δήμος Τρουλινός, Ευφροσύνη Τρουλινού, Ιωσήφ Τρουλινός και Μαρία Τρουλινού
- Μπαγουράκη από Αγία Γαλήνη,
Τα κόλυβα παρασκεύασε και προσέφερε
η κ, Μαρία Εμ, Μηναδάκη,
Κ.Κ. Λινοξυλάκης

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Με χαρά λοιπόν σας πληροφορούμε ότι
στην Α δελα ΐδα της Αυστραλίας η Μαρία
Βουλγαράκη, κόρη του Αρίστου, πάντρεψε
τη θυγατέρα της Παγώνα που πήρε τον ε 
κλεκτό της καρδιάς της Δημήτρη,
Ο γάμος τελέσ τηκε στις 10/2/96 στον Αγ.
Σπυρίδωνα, Επακολούθησε γλέντι με ελλη
νική ορχήστρα που έδω σε πολύ κέφι. Στην
φωτογραφία το ζευγάρι και στο μέσον η πα
νευτυχής μητέρα. Στον γάμο ήταν προσκε
κλημένος και ο Μύρων Τυροκομάκης, ο
οποίος ξεκίνησε από την Αγ, Γαλήνη πήγε
στην Μελβούρνη από εκεί με αεροπλάνο
στην Α δελαΐδα, Έφθασε λίγο αργοπορημένος μα μια κοπελιά άγνωστη γΐ αυτόν του
φώναξε: “είσαι ο Μύρως;" πάμε να προλά
βουμε τον γάμο, Το περιοδικό μας εύχεται
στους νεόνυμφους ”βϊον ανθόσπαρτον και
καλούς απογόνους",
Φ.Χ.Μ. 10-4-96

Γ εννήσεις

► Η Μαρία Μπαγουράκη του Αντωνίου και
της Ιωάννας αρραβωνιάστηκε με τον
Στέλιο Καμπουράκη από τον Πλατανέ Αγ,
Βασιλείου στις 25/5/1996 στο κέντρο
"Πάρκο Γαλήνη",

► Ο Νίκος Παπαοικονόμου και η Μαρία I.
Φωτάκη απέκτησαν το δεύτερό τους παι
δί στις 21/6/96 και είναι αγόρι,
► Η Βασιλική Σταματόκη και ο Μανώλης
Μπριλάκης απέκτησαν το πρώτο τους
παιδί αγόρι την 22/4/1996,
► Η Παρασκευή Ιερωνυμάκη και ο Παύλος
Παπαδογιάννης απέκτησαν το πρώτο
τους παιδί αγόρι την 3/5/1996.
► Η Αργυρώ Λουλούδη και ο Επαμεινών
δας Ιερωνυμόκης απέκτησαν το τρίτο
τους παιδί αγόρι την 7/5/1996

ΓΑΜΟΙ
► Η ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΙΛΙΝΗ, κόρη του Σπύρου και
της ΑΝΝΑΣ, παντρεύτηκε το Μάιο του
1996 με τον Κώστα Σωτηρίου,
► Στις 13 Ιουλίου 1996 παντρεύονται στις
Μέλαμπες ο Αντώνης Ευαγγέλου Τσουρδαλάκης με την Αρετή Ευαγγέλου Σκαρ
λάτου. Τους ευχόμαστε κάθε ευτυχία,
Ανιογαληνιώτες στην μακρινή Αυστραλία

Βαπτΐσεις
► Ο Ακης και η Αλεξάνδρα Καρτάλου την
21/4/96 βάπτισαν, το γιό τους και έδω 
σαν το όνομα Άγγελος,
► Ο Ανδρέας και η Καίτη Πύρρου ίτο γένος
Δ, Βογιατζάκη, βάπτισαν την κόρη τους
και της έδωσαν το όνομα Ελένη,
► Ο Σπύρος και η Κατερίνα Σαρέλλα ίτο
γένος Δ, Φωτάκη) βάπτισαν το γιό τους
και του έδωσαν το όνομα Στέφανος,
► Ο Μιχάλης και η Γεωργία Μαμαλάκη βάπτισαν την 31/5/1996 το αγόρι τους και
του έδωσαν το όνομα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,

Φωτογραφία από το γάμο της Παγώνας Βουλγαράκη,
κόρης της Μαρίας Βουλγαράκη, στην Αδελαΐδα της
Αυστραλίας. 10-2-1996

Βαπτίσια Ευαγγέλου Μαμαλάκη
Στις 31 του Μάη του '96, έγινε γλέντι στο
Πάρκο Γαλήνη.
Το αίτιο ήταν ότι ο Μιχάλης Μαμαλάκης
του Ματθαίου και η σύζυγος Γεωργία Τζανακόκη βάφτισαν τον πρωτότοκο υιό τους και
του έδωσαν το όνομα Ευάγγελος, (Προς τι
μή του αδικοχαμένου θείου του). Η βάπτιση

Χωριανοί μας ζουν και προοδεύουν στα
πέρατα του κόσμου, Από Ευρώπη Αμερική
Αφρική μέχρι και Αυστραλία, Αισθανόμαστε
χαρά για κάθε επιτυχία τους ή για κάθε χαρ
μόσυνο γεγονός.
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συνέπεσε με τα πρώτα του γενέθλια, Και
μια μικρή σύμπτωση, Πριν εκατό σχεδόν
χρόνια βάφτιζαν το πρώτο παιδί που γεννή
θηκε στην Αγ, Γαλήνη, Το όνομά του ήταν
Βαγγέλης Μαμαλάκης και ήταν προπάππος
του σημερινού παιδιού.
Ευχόμαστε στους γονείς να το χαίρονται
και να τα κατοστίση,
Φ.Χ.Μ,

του παιδιού της - γονέων, πεθερικών
5.000
► Γιαννακάκη Χριστίνα εις μνήμη του συζύ
γου της και συγγενών 10,000
► Κασωτάκη Νίκη εις μνήμη του συζύγου
της 5,000,
► Εις μνήμην Πελαγίας Παπαδάκη τα παιδιά
της 30,000

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ όλους τους χωριανούς και φί
λους, τόσο της Αθήνας όσο και της Αγίας
Γαλήνης για την ηθική συμπαράσταση κατά
την περιπέτεια της υγείας μου,
Γιάννης Φωτάκης

ΠΤΥΧΙΟ
Η Μπαγουράκη Μαρία του Αντωνίου και
της Ιωάννας έλα βε το πτυχίο της Κοινωνικής
Λειτουργού από το Τ,Ε,Ι, Ηρακλείου στις
17/5/1990,

Γλέντι
Τον Φεβρουάριο έγ ιν ε αποκριάτικο γλέντι
στο χωριό (στο κέντρο ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΗΝΗ) με
πρωτοβουλία και διοργάνωση του άτυπου
ακόμα Συλλόγου Γυναικών της Αγίας Γαλή
νης. Το Πάρτυ ε ίχ ε μεγάλη επιτυχία και μ ε
γάλη προσέλευση κόσμου από την Αγία
Γαλήνη και τα γύρω χωριά, της Μεσσαράς
και όχι μόνο,
Από τα εισιτήρια εισόδου και τα ποτά που
πουλούσαν οι γυναίκες έβγαλαν καθαρό
κέρδος περίπου 500.000 δρχ,, τα οποία και
κατέθεσαν στην Τράπεζα και θα τα διαθέ
σουν κατά τα λεγόμενό τους στην διαφήμι
ση για αγορά οργάνων γυμναστηρίου για
την άσκηση των γυναικών του χωριού,
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Προσφορές
"Ειε υνήυπν" νια την ενίσχυση του συλλόγου
► Στεφανάκη Ζαμπία εις μνήμην του θείου
της Γεωρ. Εμ. Παπαδάκη 20,000
► Τρουλλινού Μαρία εις μνήμη των γονιών
της και των πεθερικών της 2,000
► Μαρκουλάκη Ελένη Ηράκλειο εις μνήμη
της μητέρας της Μαρίας Μαρκουλάκη
20.000
► Φραγκουδάκη Δανάη εις μνήμη των γο
νέων της και του συζύγου της 5,000
► Μπαγιαρτάκη Γ, Κατίνα εις μνήμη του γυιού της, γονέων, πεθερικών της 5,000
► Τρουλλινού Μαρία του Σήψη εις μνήμη
των ανηψιών Ηλία και Μιχάλη, γονέων,
πεθερικών 5,000,
► Τρουλλινού Φρόσω του Δήμου εις μνήμη

Γ ια την ενίσχυση του συλλόγου
Σπιθάκη Φωτεινή Αθήνα 5,000
Κρητικού Χρυσούλα Αθήνα 5,000
Καρατζή Α, Μαρία Αθήνα 5,000
Γιαννακάκης Τ, Μανώλης Αθήνα 5,000
Σπιθάκης Ευάγγελος Αθήνα 5,000
Κούνουπα Δέσποινα Αθήνα 5,000
Καραντζή X. Μαρία Αθήνα 5,000
Σπιθάκη Μαρία Αθήνα 5,000
Βεργαδής Ν. Μιχάλης Αθήνα 5,000
Παπαδογιάννης X, Ηλίας Αθήνα 5,000
Μπαγουράκης Α, Γεώργιος Αθήνα 5,000
Σάλιών Ανδρέας Αθήνα 5.000
Αυγουστάκης Κων/νος Αθήνα 5,000
Τρουλλινού Σταματίνα Αθήνα 5,000
Καρατζής Α, Γεώργιος Αθήνα 5,000
Μπάγιος Θρασύβουλος Αθήνα 5.000
Ζεάκης Μανώλης Αθήνα 1,000
Τσουρδαλάκης Αλέξης Αθήνα 1,000
Παπαδογιάννη Παγώνα Αθήνα 5,000
Νικηφοράκη Δήμητρα Αθήνα 10,000
Λάμπρος-Αψρούλα Λελοβίτη Αθήνα
15.000
Τόκκα Αντιγόνη Αθήνα 5,000
Βασιλάκη Αναστασία Αθήνα 2,000
Σταματίνα Κρητικού Αθήνα 3.000
Σπύρος-Αννα Μπιλίνης Αθήνα 5.000
Φίλος του χωριού Αθήνα 4.000
Γιασαφάκης Στέλιος Αγ, Παρασκευή 5,000
Μαμαλάκης Ε, Εμμ. Αγ. Νικόλαος 10,000
Γεώργιος Μ, Μηναδάκης Χαλκίδα 10,000
Τασούλα Παπαδογιάννη Αθήνα 5,000
Βελουδάκης Θ. Κώστας Αθήνα 10.000
Ζεάκη I, Ελένη Αθήνα 5,000
Γιασαφάκης Γ, Κώστας Αθήνα 10.000
Τζίτζικας Αμερική 11,274 δρχ, (50S)
Μανώλης Πατεράκης, Αθήνα, 5,000

Γ ια το πάρκο Δαίδαλου-Ικαρου
► Ο Νίκος Ε, Νοδαράκης στη μνήμη του
θείου του Γιάννη Νοδαράκη, κατέθεσε
για ενίσχυση του έργου του Πάρκου
10.000 δραχμές,
► Ο Μανώλης Πατεράκης για το Πάρκο
Δαιδάλου και Ικάρου στην Αγία Γαλήνη
προσέφερε το ποσό των δέκα χιλιάδων
(10,000) δραχμών.
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ΕΚΛΕΚΤΟ Ι Π Ο Υ Ε Φ Υ ΓΑ Ν

Κώστας Γ.
Λινοξυλάκης
Γνωστός, γνωστότα
τος στους Ρεθυμνιώτες,
Είχε κάποτε τα S/Μ στον
Αγιοβασιλιάτικο δρόμο
και στη Μ, Πορτάλιου,
Καταγόταν από την Αγ,
Γαλήνη, Εκεί ε ίχ ε γεννη
θεί, Ο πατέρας του δ ι
ατηρούσε ένα μικρό εστιατόριο, από το ο
ποίο και συντηρούσε την οικογένεια του,
Ο Κώστας ήταν καλός μαθητής από μικρό
παιδί, Από τα θρανία του δημοτικού σχολεί
ου ξεχώριζε, Τελείω σ ε την Ανώτατη Εμπορι
κή
και
προσλήφθηκε
στο
Κεντρικό
Λογιστήριο των επιχειρήσεων "Μαρινόπουλος" φαρμακείο και S/M,
Εκεί μπήκε στα μυστικά των S/Μ και κα τέ
βηκε μετά στο Ηράκλειο και συνεργάστηκε
με τον Χαλκιαδάκη, Άνοιξαν αργότερα και
στο Ρέθυμνο S/Μ, το εξαγόρασε ολόκληρο
ύστερα και σαν S/Μ "Λινοξυλάκη" έμ ειν ε στη
μνήμη των Ρεθεμνιωτών,
Πριν δύο χρόνια έχα σ ε τον μικρότερο α
δελφό του Άρη, γνωστός κι αυτός στους
Ρεθεμνιώτες,
Ήταν καλά παιδιά, οργανωτικά, προοδευ
τικά, εργατικά που κατάφεραν σκαλί - σκαλί
να δημιουργήσουν εμπορική επιχείρηση σω
στή, Στα 50 του χρόνια ο Κώστας μας άφη
σε χρόνους,
Το “Ρ,Ν," συλλυπούνται την οικογένειά του
στο Ηράκλειο και τη διαβεβαιώνουν ότι οι
Ρεθεμνιώτες θα θυμούνται πάντα με αγάπη
τα αδέλφια αυτά, που άνοιξαν τα φτερά
τους στο εμπορικό Ρέθυμνο για καριέρα,
που όμως για λόγους άλλους δ εν κατάφε
ραν να παραμείνουν και να ριζώσουν.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ
Τον περασμένο Μάιο έφυγε από τη ζωή
ο Βαγγέλης Τζανακάκης. Αν και καταγόταν
από τις Μέλαμπες αγάπησε με πάθος την
Αγία Γ αλήνη και τους κατοίκους της, Εγκατα
στάθηκε στο χωριό μας, όπου βρήκε τη δική
του Ιθάκη κι έζησε το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής του,
Άνθρωπος ειλικρινής, αυθόρμητος και τί
μιος κέρδισε την εμπιστοσύνη όλων μας. Α
πέφυγε την τυποποίηση του σύγχρονου
ρυθμού της ζωής, που οδηγεί στην αλλοτρί
ωση και προχώρησε στο δύσκολο αγώνα με
οράματα μεγάλα κ^., σπουδαία, έχοντας ως
οδηγό την ελπίδα, την πίστη στη ζωή και
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στον άνθρωπο και την αγάπη στη φύση,
Λάτρης της κρητικής παράδοσης και αρ
χοντιάς, έδω σε το δικό του στίγμα στο πέ
ρασμά του από την Αγία Γαλήνη, Φύλαξε τις
δικές του Θερμοπύλες, τις Θερμοπύλες
του χρέους, της παράδοσης, της λεβεντιάς,
της τιμής, της αλήθειας,
Ας είναι αιώνια η μνήμη σου, αγαπητέ
Βαγγέλη,
Μηνάς Γ, Μηνοδάκης

Μια φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις

Ποιό τραγούδι άραγε να τραγουδούσε ο
Τζανακοβαγγέλης;
Ο ύτε κι αυτός θα θυμόταν να μας πει. Ί 
σως "το τσιγάρο που καίει".
Πάντως ο φωτογράφος, θα πρέπει να διεκδικεί όσκαρ φωτογραφίας αφού ο φακός
του αποθανάτισε μια τέτοια σπάνια στιγμή.

Αφιερωμένο στην κορούλα μου.
Δευτέρα στσί 27 και του μηνάς ΜαΤου
Ευτυχούς Ιερομάρτυρος του εορτολογίου
στο σπίτι εκαθόμουνα του Γιώργη τ' αδελφού μου
έντεκα η ώρα το πρωΐ και λεγα πάλι φτούμου
Λέγαμε για τη μοίρα μου πως μ' έχει εγκαταλείψει
φοβόμουνα χειρότερα να μη με ανταμείψει
Τραπέζι μας ετοίμαζε η καλότυχη η Κατίνα
γιατί 'ρθαμε απ' το ψάρεμα κι είχαμε λίγη πείνα
Πρώτη μπουκιά στο στόμα μας ότι κι είχαμε βάλει
που ρίξανε σε όλους μας κάρβουνα ένα μαγκάλι
0 Ρουκουνάκης τό φερε το θλιβερό μαντάτο
που γίναμε σε μια στιγμή όλοι μας άνω κάτω
Μπάρμπα στις Μοίρες τρέξετε και μη καθυστερείτε
την Μάριο του Χαράλαμπου μάλλον νεκρή θα βρείτε
Χριστέ μου τι.ήτανε αυτό που άκουγαν τα αυτιά μου
κι αμέσως άρπαξαν φωτιά όλα τα σωθικά μου.
Μουρμούριζα από μέσα μου κι από την ταραχή μου
έβγαιναν αναστεναγμοί βαθειά απ' την ψυχή μου.
Φτάσαμε και μας είπανε για μια νεκρή κοπέλα
που την αναθρέψαμε με μόσχο και κανέλα.
Αμέσως μας εσήκωσαν ματωμένο ένα σεντόνι
τι θέαμα ήταν αυτό θεός μήν αξιώνει
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Ακόμα είχες τα χώματα στο σώμα σου παιδί μου
σπασμένο το ποδάρι σου και ο λαιμός ψυχή μου.
Δεν οδηγούσες κούκλα μου σε πήρε στο λαιμό της
η άμοιρη η φίλη σου πούγινε το δικό της
Μια βόλτα θα σε πήγαινε όπου έλαμπες σαν φάρος
μια κούρσα σας ετράκαρε σε πήρενε ο Χάρος
Γιατί παιδί μου έφυγες χωρίς να μας ρωτήσεις;
τα όνειρα που κάναμε ήρθες να μας γκρεμίσεις;
Γιατί καρδούλα μου Μαριό μας πότισες φαρμάκι;
πού 'σουνα άγγελος γλυκός καλό σαν το αρνάκι;
Τι θα απογίνει η μάνα σου που σ' είχε αναθρέψει
σαν το σγουρό βασιλικό μη στάξει και μη βρέξει;
Τα 'δέρφια σου δεν σκάφτηκες τώρα θα τρελαθούνε
κάθε φορά στο τάφο σου πού ‘ρχουνται να σε δούνε;
Εμένα τον πατέρα σου που μ1άφησες παιδί μου;
που αναστενάζω να πονώ όσπου να βγεί η ψυχή μου;
Τις θείες σου τους θείους σου που όλοι σε αγαπούσαν
περήφανοι τα κάλλη σου όλοι τους εκοιτούσαν.
Και τη γιαγιά στο Ρέθυμνο την πόνεσες κι εκείνη
χωρίς την Μάρω έμεινε, τι φοβερή οδύνη.
Το μαγαζί και σπίτι σου ορφάνεψε καλή μου
Μαριό φωνάζω αν μπώ κι αν βγω δεν μ' απαντάς ψυχή μου.
Δεν μας λυπάσαι κούκλα μου και έφυγες για πάντα;
δεν σκάφτηκες τα κάλλη σου γιάντα παιδί μου γιάντα;
Μαριό μου γιατί έβαλες μαχαίρι στην καρδιά μας;
κι έκατσε μέσα μόνιμο να τρώει τα σωθηκά μας;
Μαράκι μου άτυχο παιδί αδικοσκοτωμένο
Μαριό παραπονιάρικο και αδικοχαμένο
Δεν σκάφτηκες τα νιάτα σου τα κάλλη σου ζωή μου
τις τόσες καλωσύνες σου καλή μου και ψυχή μου.
Μαριό μου που σε ζήλεψε ο χάρος και σε πήρε
εμένα και τη μάνα σου μαζί σου τώρα σύρε.
Όσο μπορείς πιο γρήγορα κούκλα μου να μας πάρεις
μην παίζεις με τον πόνο μας και μη μας εσοκάρεις.
Δεν οφελεί σε τίποτα να ζούμε πια παιδί μου
εσύ ήσουνα η πίκρα μας και η χαρά καλή μου.
Εσύ ήσουνα η σκέψη μας τα όνειρα οι ελπίδες
εσύ ήσουνα η ζεστασιά του ήλιου οι ακτίδες.
Παιδί μου που τα δάκρυα δεν έχουν πιά αξία
γιατί σε αγαπήσαμε με αληθινή λατρεία.
Τον κόσμο αδιάφορα κοιτούμε πια Μαριό μου
τίποτα δεν μας συγκινεί καλό μου και ξανθό μου.
Συγνώμη αν σε μαλώσαμε θέλαμε το καλό σου
σού 'λεγα κάθε βήμα σου να κάνεις το σταυρό σου.
Καθάρισε τον δρόμο μας ερχόμαστε παιδί μου
στρώσε και νοικοκύρεψε και στούς γονείς ψυχή μου
Σ' ακολουθούμε πίσω σου και μην στενοχωράσαι
να τρως και να καλοπερνάς ήσυχη πάντα νάσαι.
Εξάλλου έχεις τον Χριστό την Παναγιά μαζί σου
γιατί ήσουνα καλό παιδί και καθαρή η ψυχή σου.
Μ' άκουγες όταν έψελνα χαιρόσουνα καλή μου
και πάντα με καμάρωνες για την καλή φωνή μου.
Τώρα σ' αυτό 'σαι τυχερή θα ακούς την χορωδία
Η μνήμη σου πάντα Μαριό θα είναι Αιωνία
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟ Υ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΑΗ ΜΠΑΠΑΡΤΑΚΗΣ

Γ εννήθηκε
24/12/1975
Απεβίωσε
27/5/1996.
Στη μνήμη του παιδι
ού μου θα ήθελα να
; προσφέρω συμβολικά
το ελάχιστο ποσό των
10.000
μεγαλόπνοο και αξιοθέ
ατο έργο του Δαιδάλου και Ικάρου, που τό
σο αγωνιούμε να ευτυχήσουμε, να δούμε
το συντομότερο δυνατό, τελειω μένο και ο
λοκληρωμένο,
Χ.Μ. Μπαγιαρτάκης

28 του Μάη 1996
Μια σκληρή μέρα για το χωριό μας
Αν η 29η Μαΐου 1453 ημέρα Τρίτη είναι
αποφράδα ημέρα διότι έπ εσ ε η Κων/λη, το
ίδιο λυπητερή μέρα ήταν και για την Αγ, Γα
λήνη η 28η Μάη ημέρα Τρίτη, αφού τέσ σ ε
ρις συγχωριανοί μας απεδήμησαν εις Κύ
ριον,
Πρόκειται για τους Ηλία Χριστοφάκη, Αντώνη Μπαντινάκη, Λευτέρη Παπαδογιάννη
του Φ, ίστην Αυστραλία) και την εικοσάχρο
νη Μαρία Μπαγιαρτάκη του Χαραλάμπη που
αντί να μπει νύφη στην εκκλησία και να πά
ρει το μεγάλο κύκλο της ζωής, ένα τροχαίο
την οδήγησε στο μεγάλο ταξίδι.
Πόνος βαρύς για όλους, μα πόνος αβά
σταχτος για τους γονείς που θάβουν το παι
δί τους.
Πόνος αβάσταχτος αφού αντιστρέφεται ο
φυσικός νόμος της ζωής. Πόνος που όσο κι
αν τον συμμεριζόμαστε, είναι δύσκολο να
τον απαλύνουμε. Παρόλο που ο ποιητής λ έ 
ει:
"Σαν όπως τα τρεχούμενα μοιράζουμε
νερά και τα σπαρτά ποτίζουμε καθείς με την
αράδα έτσι την μοιραζόμαστε και θλίψη και
χαρά για βρέχει σ' όλο το χωριό, για σ' όλο
είναι λιακάδα'1.
Βαρύ το χτύπημα της μοίρας,
Μόνο ο πανδαμάτωρας χρόνος θα μπο
ρέσει να λιάνει τις βαθιές πληγές, Εμείς σαν
χωριανοί το μόνο που μπορούμε να ευχη
θούμε, "ας είναι ελαφρύ το χώμα που σας
σκεπάζει στο μεγάλο σας ταξίδι",,Αιωνία σας
η μνήμη.
Φ.Χ.Μ
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Αιυοδοσία 6/6/1995
Αλεξανδράκης Εμμανουήλ
Αλυσανδράκης Εμμανουήλ
Ανυφαντάκης Μιχάλης
Βλατάκης Στέφανος
Ζεάκης Ιωάννης του Εμμ,
Ιερωνυμάκης Εμμ, Αντώνιος
Καράλης Ιωάννης
Μπαγιαρτάκης Ιωάννης
Μπαντινάκης Αβραάμ.
Μπαντινάκης Ιάκωβος
Μπιμπίρης Μιχάλης
Παπαδάκης Εμμανουήλ
Σπυριδάκης Μιχαήλ
Σκαρλάτος Εμμανουήλ,
Σφακιανάκης Αντώνιος
Σφακιανάκης Χαράλαμπος
Σφακιανάκης Ιωάν, Μιχαήλ
Τσεγρένης Ανδρέας
Χαριτάκης Μιχαήλ
Χαριτάκης Γεώργιος

Η Τράπεζα Αίματος Αγίας Γαλήνης πραγ
ματοποίησε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 1995,
στο κοινοτικό ιατρείο του χωριού, την τρίτη
της εθελοντική αιμοδοσία, Και αυτή τη φορά
πολλοί
Αγιογαληνιώτες
ανταποκρίθηκαν
πρόθυμα και έτρεξαν να προσφέρουν αίμα,
αφού έ χ ε ι γίνει πλέον συνείδηση η αναγκαι
ότητα και ο σκοπός της ύπαρξης της Τράπε
ζας Αίματος στο χωριό μας,
Στις τρεις εθελοντικές αιμοδοσίες που έ 
χουν γίνει μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί
81 φιάλες και έχουν δια τεθεί 31 φιάλες σε
περιπτώσεις συγχωριανών μας που είχαν α
νάγκη,
Η Τράπεζα Αίματος Αγίας Γαλήνης για να
ευχαριστήσει αυτούς που πρόσφεραν πρό
θυμα αίμα και στις 3 αιμοδοσίες και αποτε
λούν παράδειγμα για μίμηση και για άλλα
χωριά της Κρήτης, δημοσιεύει παρακάτω τα
ονόματά τους:

Αιυοδοσία 28/11/1995
Αλυσσανδράκης Δημήτριος
Αλεξανδράκης Εμμανουήλ
Γιασαφάκης Κων/νος
Γκαϊερ Βερόνικα
Γκερεντί Ιωσήφ
Ζουρούζης Ιωάννης του Ηλία
Ιερωνυμάκης Ιωάννης
Ιερωνυμάκης Μιχαήλ
Ιερωνυμάκης Αντώνιος Εμμ,
Καδιανάκης Γεώργιος,
Καργάκης Διονύσιος
Κασσωτάκης Μιχάλης
Μπαγιαρτάκης Μιχάλης
Μπαντινάκης Ιάκωβος
Μπιμπίρη Μαρία
Μπιμπίρης Μιχάλης
Νικηφοράκης Σπύρ, Γεώργιος
Σφακιανάκης Χαράλαμπος
Τρουλλινός Κων/νος
Τρουλλινός Μιχαήλ Νικ, - Ελ,
Τρουλλινός Ευθύμιος
Τσαχάκης Ηλίας
Τσεγρένης Ανδρέας του Νικ,
Φουντιδάκης Εμμανουήλ
Χαριτάκης Γεώργιος

Αιυοδοσία 27/2/1995
Άτκινσον Μαιριλύν
Γιαννακάκης Κων/νος
Γιασαφάκης Κων/νος
Γιασαφάκης Παναγιώτης
Αλεξανδράκης Εμμανουήλ
Ανυφαντάκης Ιωάν, Γεώργιος
Βερ χελ Όμηρος
Γερμανάκης Αντώνης
Ζεάκης Αγαπητός
Ζεάκης Μάρκος
Θεοδωράκης Γεώργιος
Ιερωνυμάκης Εμμ, Αντώνιος
Ιερωνυμάκης Μιχάλης
Ιερωνυμάκης Νικ, Αντώνιος
Καδιανάκης Γεώργιος
Μαργαρίτη Μαρία
Μπαγιαρτάκης Αντώνιος
Μπαντινάκης Βασίλειος
Μπιμπίρη Μαρία
Μπριλάκης Γεώργιος
Μουστάκας Χαράλαμπος
Νικάκη Αικατερίνη
Νικάκης Ιωάννης
Νικάκης Εμμανουήλ
Παπαχριστοδούλου Σταύρος
Παπαδογιάννης Παύλος
Παπαδογιάννης Ελευθέριος
Πετρακάκης Ιωάννης
Σφακιανάκης Γεωργ, Μιχαήλ
Τρουλλινου Ούτε
Τρουλλινός Μιχάλης Νικ, Ελ,
Τρουλλινός Κων/νος του Νικ.
Τρουλλινός Μιχάλης Νικ, Παγ,
Χορλιαφάκης Ζαχαρίας
Χριστοφάκης Ιάκωβος
Χριστοφάκης Γεωο, Εμμανουήλ

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΑ ΚΑΙ Δ Ω Μ Α Τ ΙΑ
Α Γ ΙΑ Σ Γ Α Λ Η Ν Η Σ
Τον Ιούνιο 1981 και στο τεύχος 3 του πε
ριοδικού μας ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ δημοσιεύσαμε
τα Ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμά
τια που υπήρχαν τό τε στην Αγία Γαλήνη, Τα
στοιχεία που παραθέσαμε ελήφθησαν από
τον οδηγό Ξενοδοχείω ν Ελλάδος για το έ 
τος 1981 και είχαν ως εξής: Ξενοδοχεία:
Δωμάτια 273 κρεβάτια 549, ενοικιαζόμενα
δωμάτια 182 και κρεβάτια 364,
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Από τό τε έχουν περάσει 15 χρόνια και η
αύξηση του δυναμικού σε δωμάτια και δ ι
αμερίσματα είναι πολύ μεγάλη, Είχα κάνει
μια πρόταση στον πρόεδρο της Κοινότητας
για απογραφή όλων αυτών καθώς και όλων
των τουριστικών καταστημάτων και πάσης
φύσεως επιχειρήσεων που λειτουργούν
στην Αγία Γαλήνη, Είναι υπόθεση ολίγων ω
ρών, η ανάθεση το καλοκαίρι που είναι όλα
σε λειτουργία, σ ε δύο τρεις νέους με κά
ποια αμοιβή, να κάνουν την απογραφή όλων
των επιχειρήσεων χωριστά κάθε είδους, ο
νοματεπώνυμο του επιχειρηματία αν ο ίδιος
είναι ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής και τύπο κατα
γωγής τους,
Το περιοδικό ΔΙΑΚΟΠΕΣ φετεινής έκδοσης
και στη σελίδα 291 αναφέρει χρήσιμες πλη
ροφορίες για την Αγία Γαλήνη και καταγρά
φει ονομαστικώς τα ξενοδοχεία και αριθμητικώς δωμάτια και κρεβάτια τα οποία παρα
θέτω παρακάτω. Επειδή θεωρώ ότι είναι ελ λειπής η αναφορά αυτή, πρόθεσή μας είναι
η συμπλήρωση και δημοσίευση στο επ όμε
νο τεύχος εφ' όσον ενημερωθεί ο Σύλλο
γός μας από τους ενδιαφερομένους,
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΣΑΝΙΝΓΚΝΤΑΛ CTHA, 911611 36 κλ.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΔΟΝΙΣ (τηλ. 91333) 39 κλ,
ΑΔΟΝΙΣ Β, (τηλ. 91334) 52 κλ,
ΑΘΗΝΑ (τηλ, 91331) 33 κλ,
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (τηλ, 91234) 32 κλ,
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (τηλ, 91264) 40 κλ,
ΑΡΙΑΔΝΗ (τηλ, 91380) 12κλ.
ΑΣΤΟΡΙΑ (τηλ, 91253) 42 κλ,
ΓΑΛΗΝΗ ΜΑΡΕ (τηλ, 91358) 48 κλ,
ΓΙΟΜΑ (τηλ.91191) 33 κλ,
ΓΛΑΡΟΣ (τηλ, 91151) 52 κλ,
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΕ (τηλ, 91488) 69 κλ,
ΔΑΙΔΑΛΟΣ (τηλ, 91214) 24 κλ.
\ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ (τηλ, 91 18 7) 32 κλ,
ΕΡΩΦΙΛΗ (τηλ. 91319) 18 κλ,
ΗΡΩ (τηλ, 91 160) 21 κλ,
ΚΑΝΖΙΑ (τηλ. 91203) 22 κλ.
ΝΕΟΣ ΙΚΑΡΟΣ (τηλ. 91447) 19 κλ,
ΟΣΤΡΙΑ (τηλ. 91404) 33 κλ.
ΠΕΤΡΑ (τηλ. 91155) 49 κλ,
ΡΕΑ (τηλ. 91390) 35 κλ,
ΣΑΝ ΛΑΙΖ (τηλ, 91286) 44 κλ.
ΣΕΛΗΝΗ (τηλ.91273) 15 κλ.
ΣΟΥΛΙΑ (τηλ. 91307) 22 κλ.
ΣΤΕΛΛΑ (τηλ. 91357) 25 κλ.
ΦΑΙΣΤΟΣ (τηλ, 91223) 16 κλ.
ΦΕΒΡΟ (τηλ. 91275) 61 κλ.
ΠΟΡΤΟ ΓΑΛΗΝΗ (τηλ, 91284) 30 κλ,

ΙΔΗ (τηλ. 91152) 20κλ.
ΙΚΑΡΟΣ (τηλ, 91270) 23 κλ.
ΚΡΕΤΑ ΣΑΝ (τηλ, 91 123) 34κλ,
ΚΡΙΣΤΟΦ (τηλ. 91229) 29 κλ.
ΛΗΤΩ (τηλ, 91231) 17κλ.
ΜΑΘΙΟΣ (τηλ, 91205) 23 κλ,
ΚΑΛΥΨΩ (τηλ, 91303) 20 κλ.
ΜΙΝΩΣ (τηλ, 91218) 23 κλ.
ΠΑΣΙΦΑΗ (τηλ. 91392) 32 κλ.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (τηλ. 41350) 18 κλ,
ΑΓΓΕΛΙΚΑ (τηλ, 91304) 13 κλ.
ΑΚΤΑΙΟΝ (τηλ, 91208) 20 κλ,
ΜΙΧΑΛΗΣ (τηλ. 91127) 21 κλ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (τηλ. 91289) 16 κλ,
ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
550 Κλίνες
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ (τηλ. 91386) δυναμικό
τητας 45 θέσεων,
Κατά το περιοδικό λοιπόν ΔΙΑΚΟΠΕΣ η Α
γία Γαλήνη διαθ έτει 1358 κρεβάτια σε Ξεν ο 
δοχεία και 550 σε δωμάτια και διαμερίσμα
τα.
Επιμέλεια Κ.Κ.Λ1ΝΟΞΥΛΑΚΗΣ

:Θ Ε Ο Χ Α Ρ Α Κ Η Σ ΑΕ
DTX-21A1
DTX-20A1
DTX-14A1

ΑΘΗΝΑ·'
.-----ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 169, 10447 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 347 9700, FAX: 347 4359
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 177-179, 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 251 930

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΡΕΤΗ (τηλ, 91240) 74 κλ.
ΑΣΤΗΡ (τηλ, 71192) 21 κλ,
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ΑΡΙΘΜΟΣ 32 - ΤΕΥΧΟ Σ ΙΟΥΝΙΟΥ 1996
Εκδίδεται και διανέμεται δωρεάν χάρη του κοινωνικού σκοπού του Συλλόγου
Συνδρομές προαιρετικές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
Γιάννης Κυυνστ, Φυυτάκης Πρόεδρος τηλ, 8071297 Fax 8079264
Χρήστοε Εμμ. Μηναδάκης Αντιπρόεδρος τηλ. 6533377
Απόστολος Νικ. Τσακίρης Γεν, Γραμματέας τηλ. 6915114 Fax 6493781
Γιώργος Mix. Τρουλινός Ειδ, Γραμματέας τηλ, 5017685
Κώστας Mix. Γιασαφάκης Ταμίας τηλ. 3467063
Κώστας Θεμ. Βελουδάκης Σύμβουλος τηλ, 4965813
Χαρούλα I, Δουκάκη - Μπλέτσα Σύμβουλος τηλ. 5019462
Ελένη Ιωάν. Ζεάκη Υπ. Δημ. Σχέσεω ν τηλ. 8657119
Μηνάς Γεωργ, Μηναδάκης Σύμβουλος τηλ. 9934808
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γιώργος Εμμ, Μπαντινάκης Τηλ, 9755809
Αντώνης Νικ, Παπαγιαννάκης τηλ. 2656688
Παγώνα Γεωργ, Παπαδογιάννη τηλ. 2651967 Ιατρείο, 5015381 σπίτι

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γιάννης Φωτάκης - Δειράδων 6, 14564, Ν. Κηφισιά
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: Διπύλου 5, 10553, Αθήνα - τηλ. 3252841
ΔΓ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Αντώνης Νικ, Παπαγιαννάκης - Μακρυγιάννη 63, 13231, Πετρούπολη

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Παρακαλούνται τα μέλη
να ενημερώνουν εγκαίρως το Σύλλογο
για κάθε αλλαγή της διευθύνσεώς τους,
Εάν κάποιος από τους συμπολίτας μας
δ εν παίρνει το περιοδικό,
ας μας ειδοποιήσει να του το στείλουμε δωρεάν,

