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’Αγαπητοί μας φίλοι,
Μέ καθυστέρηση, πού την έπέβαλαν πρακτικές καθημερινές άνάγκες,
άλλά καί μέ εύλογη χαρά γιατί συμμετέχουν περισσότεροι Ά γ ι ο γαληνιώτες στην έκδοσή μας αυτή, έπικοινωνοΰμε καί πάλι μαζύ σας
’Ανοίγουν όλο καί πιό πολύ οί "κρουνοί τής θύμησης" γιά πολλούς
καί φέρνουν κοντά μας με'τήν έλξη καί χάρη τής νοσταλγίας χ ρ ό 
νους παληούς καί προσφιλείς χωρίς νά υστερούν σέ σύγχρονες σ κ έ 
ψεις καί προβληματισμούς - ευοίωνο σημάδι εγρήγορσης καί ένδιαφέροντος γιά τόν άγαπημένο μας τόπο.
Σάν Διοικητικό Συμβούλιο πού μεριμνά γιά τούς βραχυπρόθεσμους
καί μακροπρόθεσμους κοινούς σκοπούς και στόχους
μέ έπίκεντρο
τήν Α γ ί α Γαλήνη, σκεφτήκαμε νά προχωρήσουμε άκόμα ένα βήμα
παραπέρα :
Στήν έκδοση ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ, έ φ ’όσον ικανοποιηθούν οί προϋποθέσεις,
πού θά περιέχει
φωτογραφίες καί προσωπικές - βιογραφικές σ η 
μειώσεις γύρω άπό τίς οικογένειες καί γενικώτερα τά πρόσωπα τού
χωριού μας άπό τήν ίδρυσή του μέχρι σήμερα.
Φόρος τιμής άν θέλε
τε, άνάγκη νά κρατήσουμε στή θύμησή μας μορφές άγαπημένες σέ μάς
καί γ ι ’αύτούς πού θ ά ’ρθουν.
'Η έπιμέλεια μιάς τέτοιας έκδοσης θά γίνη άπό ειδική έπιτροπή τού
Συλλόγου μας.
Οί σελίδες της θά άνήκουν σέ όλους τούς Ά γ ι ο γ α ληνιώτες καί γενικώτερα σ ’όλους εκείνους πού συνδέθηκαν μέ τήν
'Αγία Γαλήνη .
Γιά τό σκοπό αύτό άπευθυνόμαστε άπό τή στήλη αΰτή
γιά συμμετοχή στέλνοντας μας τίς φωτογραφίες (καί
τικές - βιογραφικές σημειώσεις ) πού θά κρατηθούν
Συλλόγου καί θά έπιστραφοΰν όταν ή έκδοση θά έχει

σέ όλους σας
τίς έπεξηγημαστό άρχεϊο τού
υλοποιηθεί.

Πιστεύουμε πώς μιά
τέτοια προσπάθεια - παρά τίς μεγάλες δ υ σ χ έ 
ρειες πού θ ’άντιμετωπίσουμε - άξίζει τόν κόπο καί πρέπει νά
γίνει.

’Αθήνα,

Δεκέμβριος

1981

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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"ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
(του Ε. Δ. Βογιατζάκη,

’Ιατρού)

’Αγαπητοί συνχωριανοί,
σ ’αύτό τό τεύχος θά ήθελα νά συζητήσουμε μαζύ ένα πολύ σ η μ α ν 
τικό θέμα, πού ενδιαφέρει άμεσα δλους μας : τήν εθελοντική
αιμοδοσία.
’Αφορμή γιά τό άρθρο στάθηκε ή πρόσφατη άσθένεια συγχωριανού
μας πού χρειάσθηκε μεγάλες
ποσότητες α'ίματος καί τήν τ ε λ ε υ 
ταία στιγμή κινητοποιήθηκαν τά μέλη τού Διοικητικού Σ υ μ β ο υ 
λίου τού Συλλόγου μας γιά νά βροΰν τό τόσο πολύτιμο άλλά καί
δυσεύρετο στις μέρες μας αίμα.
Τό ϊίμα, σάν θεραπευτικό μέσο είναι ά ν α ν τ ι κ α τ ά σ τ α τ ο . Λίγο
αίμα μπορεί νά σώσει ένα άρρωστο είτε πλούσιος είναι, είτε
φτωχός, είτε διάσημος, είτε άσημος.
'Η άξια του σάν θ ε ρ α π ε υ 
τικού μέσου δέν μπορεί νά ύπολογισθεί σέ χρήμα.
"Οσα πλούτη
κ ι ’άν έχουμε, δσο ισχυρή
θέση καί άν κατέχουμε μπορεί νά
κινδυνεύσει ή ζωή μας δταν δέν υπάρχει αίμα τής ομάδας μας γιά
μετάγγ ι σ η .
Οί άνάγκες γιά αιμα είναι τεράστιες . Τροχαία άτυχήματα,
χειρουργικές έπεμβάσεις, παιδιά μέ μεσογειακή άναιμία, ν ε ο 
γέννητα βρέφη μέ ίκτερο, άπαιτοΰν περίπου 400.000 φιάλες τόν
χρόνο.
"Ενα μικρό ποσοστό μόνο άπό τις άνάγκες καλύπτονται άπό σ υ γ γ ε 
νείς ή φίλους γιατί όχι σπάνια ένας τραυματίας ή άρρωστος
μπορεί νά χρειασθεί δεκάδες φιάλες αίμα μέσα σέ λίγες μέρες.
"Ετσι τό μεγαλύτερο ποσοστό των άναγκών πρέπει νά καλυφθεί άπό
την έθελοντική αιμοδοσία τού κάθε "Ελληνα καί τούτο γιατί τό
αίμα δέν είναι καί δέν μπορεί νά είναι έμπορεύσιμο άγαθό. ’Α λ 
λοίμονο άν ή σωτηρία ένός άνθρώπου πού άμεσα κινδυνεύει άπό
έλλειψη
αίματος γίνει άντικείμενο εκβιαστικής έμπορικής σ υ ν 
αλλαγής.
"Ολοι μας μέ φρίκη πριν λίγα χρόνια διαβάσαμε στόν τύπο άποκα-,
λύψεις γιά ύπαρξη κυκλωμάτων έμπορίας αίματος.
"Ολοι μας κάναμε τότε κριτική.
Κανένας δμως δέν έκανε αύτοκριτική.
Γιατί ή αυτοκριτική θά έδειχνε δτι έλάχιστοι άπό μάς
έχουν αισθανθεί τήν μεγάλη χαρά νά δωρήσουν σ ’ένα συνάνθρωπό
τους πού κινδυνεύει ένα κομμάτι άπό τόν έαυτό τους.
"Ας βρεθούμε γιά λίγο στήν θέση αύτών των συνανθρώπων μας πού
κινδυνεύει ή ζωή τους γιά ένα μπουκάλι αίμα καί άς παραμερήσουμε τόν φόβο καί τις προκαταλήψεις πού έπικρατοΰν γιά τήν
αιμοδοσία.
'0 φόβος είναι άπόλυτα άδ ι κα ιολόγητος . 'Υπεύθυνα
σάς λέγω δτι δέν ύπάρχει κανένας κίνδυνος γιά τόν αιμοδότη.

'Η αιμοληψία είναι άνώδυνη καί κρατάει τό πολύ, 10-15 λεπτά
της ώρας.
Κάθε αιμοδότης πριν δώσει αίμα εξετάζεται σ χ ο λ α 
στικά άπό υπεύθυνους γιατρούς τού Κέντρου Αιμοδοσίας καί τό
σημαντικότερο : ή ποσότητα αίματος (300 cc) πού δίνουμε
είναι έλάχιστη καί άναπληρώνεται πολύ γρήγορα άπό τόν ο ρ γ α ν ι 
σμό μας.
Σ ’άλλες χώρες δπως στην ’Αγγλία, οί έθελοντές,
αιμοδότες δίνουν διπλάσια ποσότητα κάθε φορά.
Μέ αυτές τις σκέψεις θά ήθελα άπό αύτή τή στήλη νά προτείνω
την έθελοντική αιμοδοσία δλων μας γιά τήν έξυπηρέτηση ά π ο κλειστικά καί μόνο των άρρωστων συγχωριανών μας.
'Υπάρχει τρόπος νά δώσουμε τώρα αίμα καί νά τό πάρουμε δταν
τό χρειασθοϋμε γιά κάποιο συγχωριανό μας.
Τό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας θά έπιφορτισθεί
τήν διαχείρηση αύτών τών φιαλών αίματος.

μέ

Ολοι μας λοιπόν, άς δώσουμε ένα κομμάτι άπό τόν ίδιο μάς τόν
έαυτό γιά τήν σωτηρία τοϋ άδελφού μας, του φίλου μας, τού
συγγενή μας, τοϋ γονιού μας.
Σήμερα κιόλας άς έπικοινωνήσουμε μέ τά τηλέφωνα τού Συλλόγου μας γιά νά πάρουμε π λ η ρ ο 
φορίες γιά τήν δική μας Τράπεζα Αίματος.
Πολύ χρήσιμο θά
ήταν δσοι γνωρίζουν τήν ομάδα αίματός τους καί σέ δεδομένη
στιγμή θά ήσαν πρόθυμοι νά δώσουν αίμα, νά τηλεφωνήσουν στά
ίδια τηλέφωνα γιά νά φτιάξει ό Σύλλογος ένα μικρό άρχεϊο πού
θά είναι τόσο πολύτιμο σέ περίπτωση έλλείψεως
αίματος κάποιας
συγκεκριμένης ομάδας.
Καί μιά πληροφορία : Σέ δλα τά Κ ρ α 
τικά Νοσοκομεία γίνεται δωρεάν έξέταση γιά τήν ομάδα αίματος.
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ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ
(τού Ε.Δ.

'Η

Βογιατζάκη)

συμβολή των κατοίκων ενός χωρίου
στην άνάπτυξή του

Συχνά άκοΰμε νά γίνεται λόγος στίς μέρες μας γιά άποκέντρωση
καί αύτοδύναμπ άνάπτυξή των διαφόρων περιοχών του κράτους μας
Τό θέμα είναι πλατύ καί δεν θά πρέπει νά χαθούμε στήν άπεραντοσύνη του.
Σ ’αύτό τό άρθρο θάήθελα, νά έκφράσω τίς δικές
μου πρόχειρες σκέψεις καί άπόψεις γιά την συμβολή τού π α ρ ά γ ο ν 
τα "άνθρωπος" στην άνάπτυξή μιας κοινότητας, ένός χωριού. ’Ε λ π ί 
ζω νά είναι έρεθισμός γιά νά άκουσθοΰν ά π ’αύτή τήν στήλη σ υ γ κ ε 
κριμένες
λύσεις γιά προβλήματα τοΰ χωριού μας ή καί άπλώς νά
δοθεί η εύκαιρία γιά προβληματισμό καί άναζήτηση αυτών των
προβλημάτων.
Διότι τίς περισσότερες φορές είναι δυσκολότερο
νά άναγνωρισθεί τό πρόβλημα, ά π ’δτι νά βρεθεί ή λύση.
’Αλλά άς δούμε πώς οί κάτοικοι ένός χωριού μπορούν νά συμβάλλουν
στήν λύση
τών προβλημάτων πού τούς άπασχολοΰν, συνε ιδοπο ιόντας
δτι πράγματι ύπάρχουν προβλήματα, δτι υπάρχουν άνάγκες καί θ έ 
λουν είλικρινά νά βροΰν κάποια λύση γιά νά βελτιώσουν τίς σ υ ν 
θήκες τής ζωής τους.
0L κάτοικοι ένός χωριού συνδέονται μεταξύ^τους μέ κοινούς τ ο π ι 
κούς θεσμούς, γνωρίζονται άπό μικρά παιδιά καί έχουν φιλικούς
καί συγγενικούς δεσμούς.
Συναντιώνται στήν ίδια πλατεία, στήν
ίδια έκκλησία, στά ίδια κέντρα.
Μοιράζονται τίς χαρές καί τίς
λύπες, στούς γόμους, στά βαφτίσια, στίς κηδείες.
Συζητούν,
κρίνουν, επικρίνουν, παίζουν, θυμώνουν, διαφωνούν, μαλώνουν.
Γ0 ισχυρότερος δμως δεσμός πού ένώνει τούς χωριανούς είναι ή
αίσθηση πώς έχουν κοινά προβλήματα, κοινές έλπίδες καί ε π ι δ ι ώ 
ξεις.
Αύτό γίνεται φανερό κάθε φορά πού εμφανίζεται κάποιος
κίνδυνος. 'Η κοινή απειλή αυξάνει τήν συνοχή καί έντείνεται
ή αίσθηση τών μελών τοΰ χωριού, τής κοινωνικής ομάδας γενικώ-;
τέρα πώς μοιράζονται τήν ίδια μοίρα.
Σ ’αύτή τήν αίσθηση τής κοινής μοίρας θά πρέπει νά σταματήσουμε
λίγο περισσότερο.
Είναι τό σημείο άναφοράς γιά κάθε προσπάθεια
άξιοποίησης τών άνθρωπίνων καί φυσικών δυνατοτήτων κάθε κ ο ι ν ό 
τητας γιά άντιμετώπιση τών άναγκών καί τήν άνύψωση τοΰ ε κ π ο λ ι 
τιστικού της έπίπεδου.
'Η πρόοδος καί άνάπτυξή ένός χωριού απαιτεί άπό τά μέλη του
- τούς χωριανούς - πρωτοβουλία, δράση καί συνεργασία.
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'Η έλλειψη αισθήματος συμμετοχής στά κοινά, ή έλλειψη κάποιας
τοπικής περηφάνειας, ή απάθεια, ό έγωισμός μπορούν νά κ α θ υ 
στερήσουν τήν άνάπτυξη καί τήν πρόοδο.
’Αντίθετα, ή συνειδητή πρωτοβουλία, δράση καί συνεργασία, μ π ο 
ρεί νά άξιοποιήσει τό άνθρώπινο καί φυσικό δυναμικό. ’Α ν θ ρ ώ 
πινες δυνατότητες είναι νά προσφέρουν καί όσοι δέν προσφέρουν,
σέ σωματική ή πνευματική έργασία ή υλική ένίσχυση.
Φυσικές δυνατότητες είναι ό,τι καλύτερο, μπορεί νά γίνει στήν
αξιοποίηση καί έκμετάλλευση του φυσικού πλούτου, στά χωράφια
στις καλλιέργειες, στήν άρδευση, στόν τουρισμό κλπ.
Καί
Γιά
τού
ζωή

όλα αύτά γιά τήν άντιμετώπιση των άναγκών τής κοινότητας.
τήν ανύψωση τής έκπολιτιστικής στάθμης . Γιά τήν βελτίωση
βιοτικού της επιπέδου.
Γιά τήν καλύτερη, άνθρωπ ινότερη
των μελών τής κοινότητας.

Γιά νά γίνουν όμως αύτά, ό χωριανός δέν θά πρέπει μόνο νά
βλέπει, ν ’άκούει καί ν ’αρκεΐται σ ’αύτό.
θά πρέπει νά π ρ ο χ ω 
ρεί καί πιό πέρα, θά πρέπει νά σκέπτεται, νά συναισθάνεται καί
νά ένεργεΐ μόνο καί πρό παντός μαζύ μέ άλλους.
’Αναρωτιέται
άν δ,τι βλέπει καί άκούει είναι καλό καί άν ναι, μπορεί νά
γίνει καλύτερο.
Συγκινεΐται γιά τη θέση καί τήν κατάσταση τού πλησίον του καί
δέν ήσυχάζει άν δέν τού παράσχει βοήθεια μόνος καί μαζύ μέ
τούς άλλους.
Συνεισφέρει πρόθυμα καί κατά δύναμη, έργασία
καί χρήμα γιά κοινά έργα.
Ξέρει ότι είναι ένας άπό τούς π ο λ 
λούς καί έχει ύποχρεώσεις πρός τούς πολλούς, μιά καί δέν μ π ο 
ρεί νά ζήσει χωρίς αύτούς.
'Η αδιαφορία καί ή άπάθεια πού έκφράζεται μέ τις γνωστές φράσεις
"δέν μέ μέλλει, τί μέ μέλλει, δέν είναι δική μου δουλειά, άς
τά βλέπουν οί άρμόδιοι, κ.ο.κ" δέν προσφέρουν τίποτα. ’Α ν τ ί 
θετα δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα μέ τήν άποθάρρυνση καί των
ύπολοίπων πού έχουν όρεξη γιά δράση καί δουλειά γιά τήν π ρ ο κ ο 
πή τού τόπου.
'0 ποιητής Πολέμης παρομοιάζει τήν άδιαφορία
τήν άπάθεια, τήν παθητική στάση, μέ μία πέτρα. "Ηταν ρινμένη
καταμεσής στό δρόμο. Σκόνταψε ό πρώτος διαβάτης καί έπεσε.
Βλαστήμησε, σηκώθηκε καί προχώρησε.
Τό ίδιο έπαθαν καί άλλοι,
δεύτερος καί τρίτος καί τέταρτος διαβάτης.
Σκόνταψαν καί
αύτοί, βλαστήμησαν καί προχώρησαν.
Καί ή πέτρα μίλησε καί
είπε στόν τελευταίο μέ πόνο καί αγανάκτηση : Τί φταίω έγώ άν
σκόνταψες έσύ καί σκόνταψαν καί οί άλλοι, καί όλοι σας
μέ
βρίσατε, μέ βλαστημήσατε;
"Αν ό πρώτος μ ’έβγαζε άπό τήν μέση
καί μέ άκουμποΰσε στοΰ δρόμου τή γωνιά, κανείς άπό τούς άλλους
δέν θ ά ’πεφτε, μήτε θά μ ’εΐχε βρίσει μέ τόση άπονιά.
Σημαντική όμως άκόμα είναι καί ή άλλαγή νοοτροπίας γιά τήν
κρατική
βοήθεια.
Πρέπει νά σταματήσουμε νά τά περιμένουμε
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δλα μοιρολατρικά άπό τό κράτος.
Πρέπει νά νοιώσουμε δλοι
δτι κράτος είμαστε καί έμεϊς οι ίδιοι καί έχομε υποχρέωση
νά φροντίσουμε καί νά ένδιαφερθοϋμε γιά τό σπίτι μας, γιά
τό χωριό μας.
Τό κράτος μέ τίς υπηρεσίες του βοηθεϊ γιά
αύτοβοήθε ι α . Βοηθεϊ τούς πολίτες γιά νά λύσουν οί ίδιοι
τά προβλήματά τους.
Ας έχομε πάντα
σάν άρχή όχι μόνο τί θά μάς φτιάξει τό
κράτος άλλά καί τί θά φτιάξουμε έμεϊς οϊ ίδιοι.
Σά συμπέρασμα,
δεύει δταν :

θά μπορούσαμε νά λέγαμε ότι ένα χωριό προο
r

τά μέλη του είναι διατεθιμένα νά έργασθοϋν άπό κοινού
γιά τήν άντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων τους.
διαθέτουν τούς υλικούς καί πνευματικούς πόρους πού
είναι απαραίτητοι γιά τήν λύση των προβλημάτων.
ξέρουν νά χρησιμοποιήσουν τούς υλικούς καί π ν ε υ μ α τ ι 
κούς πόρους πού έχουν στή διάθεσή τους.

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

"’Ά χ

!

Τά π ε ρ α ζ ο ύ μ ε ν α .....’Ώ φ ο υ !
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Τά περασμένα!

ΤΟ ΦΕΤ El NO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

(του Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)
Πάει^έφυγε τό καλοκαίρι κ ι ’ή 'Αγία Γαλήνη αρχίζει νά βρίσκει τό
άληθινό πρόσωπό της·
01 κουρασμένοι άνθρωποι.της ζωηρεύουν
σιγά-σιγά, βλέπεις καί κανένα χαμόγελο στά σφιγμένα άπό τήν
υπερένταση πρόσωπα, πού πέντε μήνες καί πλέον υπηρέτησαν άσταμάτητα τόν τουρισμό.
Τώρα οί κάτοικοί της ξαναβρίσκουν τόν
καιρό ν ’άνταλλάξουν καμμιά κουβέντα κ ι ’ή 'Αγία Γαλήνη ξ α ν α β ρ ί 
σκει τό άληθινό της χρώμα.
Πώς πήγε φέτος ή καλοκαιρινή σαιζόν;
’Επίσημα στοιχεία τών έπισκεπτών δέν έχουμε, άλλά σύμφωνα μέ
τίς έκτιμήσεις ορισμένων, ή 'Αγία Γαλήνη φιλοξένησε τή
φετεινή σαιζόν περί τούς 150.000 καί πλέον.
Ντόπιους 'Αγιογαληνιώτες άλλά καί ’Αθηναίους χωριανούς πού
ήσαν πάρα πολλοί φέτος, εϋρισκες στούς καφενέδες του Μύρο
Δημ. Τσαχάκη καί Μαθιοΰ Πολ. Καράλη.
Έ δ ώ έβλεπες παλιούς καί νέους ν ’άπολαμβάνουν τό καφεδάκι
τους η τό ρακάκι τους, νά χαρτοπαίζουν τήν πατροπαράδοτη
πρέφα - τό τάβλι - τό μπριτζ
κ.ά.
'Οπουδήποτε άλλου βρισκόσουνα, νόμιζες πώς είναι Εύρώπη. Ψάρια
κυκλοφορήσανε φέτος περισσότερα άπό κάθε άλλη φορά κ ι ’εϋρισκες
σέ άρκετά εστιατόρια, άρκεί νά σήκωνε τό πορτοφόλι σου.
Κολυμβητικοί άγώνες δέν έγιναν φέτος, γιατί σύμφωνα μέ διαταγή
τού άρμοδίου 'Υπουργείου οί κολυμβητικοί άγώνες θά γίνωνται
κάθε δύο χρόνια.
Μιά πού μιλάμε γιά κολυμβητι.κούς άγώνες θυμήθηκα δτι φέτος
έλειπαν άπό τίς παραλίες τά βαρέλια σκουπιδιών, πού υπήρχαν
άλλα χρόνια.
Δέν γνωρίζω ποιοι είναι οί άρμόδιοι γιά τήν
τοποθέτηση
τους, άλλά νομίζω δτι πρέπει νά τοποθετούνται
κάθε καλοκαίρι, γιά νά πετάνε τά σκουπίδα οί λουόμενοι έντός
αύτών κι δχι στην άμμουδιά η τή θάλασσα. Εύκαιρία νά πούμε
λίγα γιά τόν γυμνισμό.
'0 γυμνισμός έξακολουθεί νά προσελκύει δλο καί περισσότερους
φυσιολάτρες, άλλά άν δχι γιά πολλούς, τουλάχιστον γιά μ ε ρ ι 
κούς έπαψε πιά νά ένοχλεί, είτε γιατί συνηθίσανε είτε γιατί
καθιερωθήκανε
ειδικές πλάζ πέρα άπό τό ποτάμι ή πίσω στις
σπηλιές. Τό θέαμα τών γυμνόστηθων στις κεντρικές πλάζες έγινε
πιά καθημερινό καί κοντεύει νά γενικευτεί.
Τό θέμα αυτό μήπως πρέπει ν ’άπασχολήσει τούς παράγοντες τού
χωριού μας; ’Εάν ναι, πρέπει νά ληφθοΰν προληπτικά μέτρα.
Γιατί ποιός ξέρει, ίσως αύριο αυτές οί άκρότητες
νά πάρουν
καινούργιες διαστάσεις άπαράδεκτες. "Ας κρατηθούν τουλάχιστον
οί κεντρικές πλάζ μακρυά άπό τόν γυμνισμό, τούς άρκεί ή τ ο π ο 
θεσία πέρα άπό τό ποτάμι καί πίσω άπό τίς σπηλιές.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ
(της κ.

’Ελευθερίας Λαμπάκη

)

"Υστερα άπό 6 χρόνια, τόν ’Ιούλιο τοϋ φετεινοΰ καλοκαιριού
κατέβηκα καί πάλι μέ την οίκογένειά μου στην άξέχαστη καί
άγαπημένπ μας 'Αγία Γαλήνη.
'Η άλλαγή πού βρήκα ήταν ουσιαστική σέ όλους τούς τομείς.
"Ομως, οί άναμνήσεις μου πρόβαλαν έντονες καί ποικίλα σ υ ν α ι 
σθήματα μέ πλημμύριζαν όλο τό είκοσαήμερο που μείναμε, καί
πιό πολύ τις ώρες πού καθόμουν στήν ταράτσα τού καινούργιου
ξενοδοχείου τοϋ θείου μου καί άγνάντευα τήν άπέραντη καί
υπέροχη θέα πρός τό λιμάνι καί όλο τόν κόλπο τής Μεσσαράς.
Πόσα συναισθήματα, πόσες ύπέροχες άναμνήσεις καί πόσα άξέχαστα χρόνια δέν έρχονταν στό νοϋ μου καί μ ’έκαναν νά δ α κ ρ ύ 
ζω. Πόσες γλυκές άναμνήσεις!
άπό τά παιδικά μου χρόνια, μέ
τό σπίτι πού μεγάλωσα καί τό σχολείο, πού τά έβλεπα κοντά
μου, άπό τό ποτάμι καί τό περιβόλι τής Ποταμίδας, όπου μέ
τούς άξέχαστους γιαγιά καί παππού μου περάσαμε άτελείωτες
μέρες.
’Από τήν κατοχή άργότερα, μέ τις τόσες λαχτάρες άλλά
καί τά άνεπανάληπτα γλέντια!
Τά μαθητικά χρόνια, μέ τό
μαρτυρικό π ή γ α ι ν ’έλα στήν Πόμπια, μέ τά γαϊδουράκια, γιά
τήν σχολική περίοδο, καί τήν επιστροφή στό χωριό κατά τις
διακοπές, μέ τήν άκούραστη μαμά μου, γιά νά περάσουμε λίγες
μέρες κοντά στό άλησμόνητο μπαμπά μου (Νίκο Παπαδάκη), πού
τόσο γρήγορα έφυγε καί μάς άφησε.
Κατεβαίνοντας πάλι στό χωριό, καθόμουν στό μαγαζί τοϋ θείου
μου καί, έχοντας μπροστά μου τήν άγορά, προσπαθούσα νά θ υ μ η 
θώ ή νά άνακαλύψω παλιές εικόνες καί στιγμιότυπα. Τίποτα
όμως τό γνώριμο, τίποτα πού νά θυμίζει τήν παληά άγορά τής
έποχής έκείνης, μέ τά καταστήματα καί τά καφενεία της.
Μόνον
ή παρουσία τής Βαγγελιώς τού Κοσμά, καί τής Κλεάνθης θυμίζει
τήν παληά "λεωφόρο Ά γ ι α ς Γαλήνης", πού τότε, άπό τό πρωί
ώς τό βράδυ άντιλαλοΰσε τούς ήχους τής λύρας.
Προχωρώντας πάλι στούς δρόμους_τοΰ χωριού, μέσα στό πλήθος
των άγνώστων προσώπων, τουριστών ή 'Ελλήνων, συναντούσα
πότε-πότε καί μερικούς παλιούς χωριανούς, πού λές καί δέν
πέρασε ούτε ένας χρόνος άπό πάνω τους, τόσο άπίστευτα ίδιοι
διατηρούνται (ζωή νά έχουν), δπως άκριβώς τούς θυμάμαι άπό
τά μαθητικά μου χρόνια.
θά άναφέρω όσα ονόματα θυμάμαι αυτή
τήν στιγμή : Γέρο-Τσαχάκης, Χαρίλ. Λινοξυλάκης, Κοσμάς,
Γιάννης καί Μανώλης Τυροκομάκης, Μ ι λτιάδης. Μ ιχ . Νικηφοράκης
(Τ σ α γ κ ά ρ η ).
Στήν έκκλησία πάλι τις Κυριακές, βλέποντας τόν παπα-Παναγιώτη (πού μαζί πηγαίναμε σχολείο), τόν νονό μου τόν Μαμαλοβαγγέλη,
μέ τό Πιστεύω καί τό Πάτερ 'Ημών, τόν Κωστή
Νικηφοράκη ώς καντηλανάφτη, καί πολλά άλλα, θυμόμουν πώς

-

8

-

κοριτσόπουλα ψέλναμε τόν επιτάφιο καί πώς παραβγαίναμε στό
ποιά δμάδα, άγόρια η κορίτσια, αυτή την χρονιά θά είναι τά
καλύτερα,
Αλλες έπίσης άναμνήσεις έδιναν κι έπαιρναν στην θάλασσα,
δταν συναντιόμουν μέ τίς παλιές φίλες καί συμμαθήτρ ιες , καί
συγκρίναμε τά παλιά μέ τά καινούργια, άνακαλύπτοντας πώς
κατά βάθος η άλλαγή δέν είναι καί τόσο μεγάλη, καί πώς κάτι
άκόμα έχει μείνει άπό την παλιά άγ ιογαλην ιώτικη ζωή!

Σεπτέμβριος 1981

·ι ς ■
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
(τής κ. ’Έ λ σ α ς

Καρτάλου)

Τό καλοκαίρι του ‘53 ό Ά ρ ί σ τ ο ς δ Νικηφοράκης, άς άναπάφει
την φυχή του δ θεός, φοιτητής γεμάτος νεανικό ενθουσιασμό καί
πρωτοποριακές τάσεις, θέλησε νά ανεβάσει ένα πατριωτικό έργο
στην Ά γ . Γαλήνη.
Εφαξε στά γρήγορα γιά ηθοποιούς καί διάλεξε μέ σύνεση. Π ρ ω τ α 
γωνίστρια ή Ρένα Γ. Χριστοφάκη, ντροπαλή, στρουμπουλή, ρο δ ο 
μάγουλη καί μ ’άνάπτυξη μεγάλη.
Ποιά άλλη θά μπορούσε νά κάνει
την 'Ελληνίδα Μάνα, τήν καρτερική, τήν πονεμένη, πού περιμένει
τόν άντρα της άπό τόν πόλεμο σά νέα Πηνελόπη;
’Αλλά καί ποιά άλλη θά μάθαινε τόν ρόλο της μέσα σέ λίγες μέρες;
Ριά παιδί της διάλεξε τόν Μανώλη Σαββάκη.
Δέν θά τό πιστέφετε,
έμοιαζε πράγματι παιδί της. '0 μισός άπό τήν Ρένα, μέ τά κοντά
παντελονάκια του καί μέ ύφος άθώο.
Ό Γιάννης ό Μηναδάκης διαλέχτηκε γιά ένα μονόλογο πού ξεχείλιζε
πατριωτισμό καί τόν άπέδιδε μέ δλη του τήν μεγαλοπρέπεια. Ψηλός,
εύσωμος, βροντώδης ό Γιάννης γέμιζε όλη τήν σκηνή μέ τήν π α ρ ο υ 
σία του καθώς βροντοφωνούσε : "Τό ΟΧΙ τό ελληνικό , σάν φ ω τ ε ι 
νό άστέρι θά λάμπει στό στερέωμα καί θά καθοδηγεί κάθε έλεύθερο
λαό, νά μήν ΰποταγεΐ στή θέληση των ισχυρών, στή βία καί άπειλ ή ....... " καί συνέχιζε ένα μακρύ μονόλογο χωρίς νά σκοντάφτει
ποτέ.
'0 Ά ρ ί σ τ ο ς δέν κουράστηκε μαζί του. "Ηταν τέλειος. ’Εμείς όμως
όλα τά τσοντάκια τής παράστασης, τόν είχαμε γλέντι. Καί τώρα
άκόμα, μετά άπό 30 σχεδόν χρόνια βλέπω τόν Γιάννη σάν ένα ΟΧΙ
ελληνικό.
Τό μεγάλο γλέντι όμως τού έργου ήταν ή πρωταγωνίστρια. Ά π ό
τήν πρώτη στιγμή είχε θέσει τούς όρους της.
’Επειδή ή Ρένα
υπήρξε άπό τά παιδικά της πουριτανή δήλωσε έπισήμως στόν Ά ρ ί στο ότι δέν πρόκειται στό τέλος τού έργου, όπως άπαιτοΰσε ό
ρόλος, νά άποχωρήσει άπό τήν σκηνή άγκαλιά μέ τόν άντρα της,
πού τόν ύποδυόταν μέ πρωτοφανή σοβαρότητα ό Μανώλης ό Παπαδογιάννης.
'0 Ά ρ ί σ τ ο ς , άπελπισμένος άπό τήν έπιμονή της, δέχτηκε τελικά
νά φύγουν άγκαζέ, μέ τήν ρητή συμφωνία ότι θά πέσει ή αύλαία
μόλις άγγίξει τό χέρι τού Μανώλη. 'Όλα κύλησαν όμαλά. Τό έργο
έφτανε στό τέλος.
Τό κοινό, μιά άγορά γεμάτη, μέ πάθος καί
δάκρυα χειροκροτεί τή συγκινητική έκείνη στιγμή,
'Η πονεμένη γυναίκα πλησιάζει
τόν άνάπηρο άντρα της, βάζει τό
χέρι της κάτω άπό τό δικό του καί άποχωροΰν σιγά-σιγά μέ τις
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πλάτες γυρισμένες στό κοινό.
'Η Ρένα, πού έβγαλε πέρα τήν παράσταση μέ λεβεντιά, θυμάται
τη ρητή συμφωνία μέ τόν σκηνοθέτη, ρίχνει ένα βλέμμα στό
χειριστή της αυλαίας καί μουρμουρίζει : "κλείσε, κλείσε..."
'0 χειριστής ιδρώνει, ξιδρώνει, ή αΰλαία στηλώνει τά ποδάρια
καί δέν κλείνει. '0 Ά ρ ί σ τ ο ς άπελπισμένος φωνάζει στην Ρένα:
"Προχώρα.." 'Η Ρένα δμως άγριεμένρ πιάνει τή μακρυά της φ ο ύ 
στα μέ τά δυό της χέρια καί φεύγει φουριόζα άπό δεξιά της
αύλαίας.
Ό Μανώλης, πικραμένος καί έγκαταλε ιμένος σύζυγος,
φεύγει γεμάτος αμηχανία άπό άριστερά.
Γ ιά πότε πέρασε ή συγκίνηση καί ή ένταση άπό τό έργο καί ά ρ χ ι 
σαν τά χάχανα περιττό βέβαια νά σάς τό πω....

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ 01 ΑΙΓΑΛΗΝΙΩΤΕΣ ΤΗΝ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1940
4

(του Μιχάλρ Βελουδακη)
Ά π ό τήν παραμονή τής
28ης ’Οκτωβρίου 1940 δλοι οί κάτοικοι
του χωριού μας έκαναν τις προετοιμασίες των γιά τόν έορτασμό τής μεγάλης τοπικής γιορτής των τεσσάρων Μαρτύρων.
Τήν έποχή έκείνη τά γλέντια των Ά γ ιογαλην ιωτών ήσαν ξ α κ ο υ 
στά. Τήν αύγή τής 28.10.1940 καί ένώ δλοι σχεδόν οί κ ά τ ο ι 
κοι τού χωριού βρισκόντουσαν στήν εκκλησία, έφθασε ένα
μαντάτο άπό τό ραδιόφωνο τού "Βαρελά" : Τής κηρύξεως
τού
πολέμου κατά τής 'Ελλάδας άπό τούς Φασίστες ’Ιταλούς.
Τό
Εκκλησίασμα, πού άπετελεϊτο άπό γονείς, άδελφές, άδελφούς
παιδιά κλπ., βουβό, μέ μάτια βουρκωμένα παρέμενε καρτερικά
τό τέλος τής λειτουργίας, γιά νά ξεσπάσει τελικά σέ δεήσεις,
καί εύχές πρός τούς 4 Μάρτυρες καί τήν Παναγία.
Οί άλληλοασπασμοί των συγχωριανών μέ έπί κεφαλής τόν ΠαπαΓιάννη καί τ ’άναφιλητά των γυναικών σκορπούσαν ρίγη συγκινήσεως
στό έκκλησίασμα.
Ή μέρα έκείνη έμεινε αλησμόνητη γιατί άπό ημέρα χαράς καί
έορτής έγινε ήμερα προετοιμασίας γιά τόν άποχωρισμό τών
έ π ι σ τ ρ α τ ε υ θ έ ν τ ω ν . Π α ρ ’δλα αύτά, οί πιό ψύχραιμοι νεαροί σέ
μικρές φιλικές ομάδες προσπάθησαν (προσποιητά) νά δ ι α σ κ ε δ ά 
σουν τήν τυπική γιορτήΤά χαράματα τής 29.10.40 οί έπιστρα,τευθέντες ξεκίνησαν, μέσω Μελάμπων, γιά τά Κέντρα Π α ρ ο υ 
σίας. Τό τί έγινε κατά τόν άποχωρισμό (40 περίπου Ά γ ι ο γ α λ η νιώτες) δέν περιγράφεται - (δλοι
σχεδόν οί στρατευθέντες
μετά τό τέλος τού Α λ β α ν ι κ ο ύ έπέστρεψαν σώοι καί άβλαβεϊς
στό χωριό μας κ ι ’αύτό χάρις στούς προστάτες τού χωριού μας
4 Μάρτυρες καί Παναγία.-

Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1940

(του Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

Ολοι γνωρίζουμε δτι π 28η ’Οκτωβρίου γιά μάς τούς 'ΑγιογαΛηνιώτες είναι η τοπική εορτή τού χωριού μας των 'Αγίων
τεσσάρων Μαρτύρων. ’Αλλά γιά δλη τήν 'Ελλάδα, είναι 'Εθνι
κή έορτή γιατί σάν αύτή τήν ήμέρα τό 1940 οί 'Ιταλοί κή ρ υ 
ξαν τόν πόλεμο έναντίον τής 'Ελλάδας. 'Η νίκη μας στον
πόλεμο αύτό είναι γνωστή, γιαύτό δέν θά έπεκταθώ σ ’αύτό
τό θέμα αλλά στην πολεμική κραυγή των 'Ελλήνων ΑΕΡΑΑΑ....!
πού κυριαρχούσε στίς νικηφόρες μάχες των στρατιωτών μας.
Γιά τήν προέλευση τής πολεμικής κραυγής "ΑΕΡΑΑ.!" άναφέρεται
στήν έφημερίδα "ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ" τόν 'Οκτώβριο 1979 ό Συν/ρχης
έ. ά (Π.Β) κ. Γεώργιος Κορακάκης.
'0 κ. Κορακάκης παρακινήθηκε άπό 'Ιστορικό ένδιαφέρον καί
έπιδόθηκε σέ μία έρευνα καί άφοΰ μελέτησε δ,τι κατά καιρούς
έχει γραφτεί άλλά καί άπό πληροφορίες άπό πρόσωπα πού γνώριζαν
άπό προσωπικές τους έπαφές μέ πρωταγωνιστές, κατέληξε στό
συμπέρασμα δτι ή πολεμική αύτή κραυγή των 'Ελλήνων σέ ν ι κ η 
φόρες μάχες (ΑΕΡΑΑ) είναι Κρητικής προελεύσεως άπό τόν Π ρ ώ 
το Βαλκανικό Πόλεμο, τό ιστορικό τού οποίου έχει ως έξής :
Είς τόν Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο (1912) τό άνεξάρτητο Σ ύ ν τ α 
γμα Κρητών πού άποτελεΐτο άπό έθελοντές Κρήτες, μάχονταν
έναντίον τών όχυρωμένων Τούρκων κοντά στά 'Ιωάννινα ( Ά ε τ ο ράχι - Μπιζάνι - Μανωλιάσσα).
Οί τουρκικές οβίδες ήταν άδύνατο νά κτυπήσουν τούς Κρητικούς
έθελοντές στρατιώτες γιατί έπεφταν άστοχα καί καθώς έσκαζαν
προκαλούσαν ένα ισχυρό ρεύμα άέρα μέ τρομερό θόρυβο.
Οί
γενναίοι Κρήτες τού Συντάγματος αύτοΰ έξεθάρ,ρεψαν καί ά ρ χ ι 
σαν νά έμπαίζουν τήν άστοχία τού έχθροΰ φωνάζοντας ομαδικά
καί ειρωνικά "ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ...."
'Όταν στίς 2.12.1912 έκαναν ήρωική έξόρμηση μέ έ φ ’δπλου
λόγχη καί μέ τήν τυπική πολεμική ιαχή "ΑΕΡΑΑ..!" έξεφώλιασαν τούς Τούρκους άπό τήν Μανωλιάσσα καί τούς έτρεφαν
σέ
άτακτο φυγή.
'Η πολεμική αύτή κραυγή "ΑΕΡΑΑ..." χ ρ η σ ι μ ο π ο ι 
ήθηκε άπό τούς στρατιώτες
μας κατά τήν μάχη τού Σκρά καί
τού Ραβινιέ στόν πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς καί στον
'Ελληνοίταλικό πόλεμο τού 1940-1941 δπου ή απειλητική αυτή
πολεμική κραυγή "ΑΕΡΑ...!" έκανε τόν άντίπαλο νά τό βάζει
στά πόδια.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
Τό ολοκαύτωμα του

Άρκαδιοΰ*

(τοϋ Γιάννη Μηναδάκη)
Τό καράβι του 'Οδυσσέα καί των συντρόφων του δπως μάς τό
περιγράφει ό Καζαντζάκης
στην ■' Οδύσσε ιά του (έχει ξαναφύγει
άπό τήν ’Ιθάκη) εύρίσκεται σέ άπελπιστική κατάσταση έρμαιο
των κυμάτων.
Στεριά δέν φαίνεται πουθενά.
Μαύρος ό ουρανός,
βουνά τά κύματα, ελπίδα σωτηρίας δέν ύπάρχει γιά τούς τ ο λ 
μηρούς θαλασσοπόρους.
Μέσα σ ’αύτή

τήν άπελπισιά καί τη σύγχυση

- "Ή

, ξάφνου άκούστηκε

Κρήτη!

Πηδήξαν οί καρδιές, ταχτάρισαν

:

ή φωνή τοϋ γ ε ρ ο - κ α ρ α β ί τ η .
κατά τήν άγια μ ά ν α .....

Κ ι ’ή Κρήτη κάθουνταν στό θρόνο της
στοΰ λιμανιού τόν πύργο,
κ ι ’άπό τά πέρα, πέριορα τής γης,
οί τέσσεροίτης καΰκοι
χαρίσματα άκρεβά τής κουβαλούν
θαλασσοκαραβάν ι α .
" Ο λ η ’ναι ή θάλασσα άργαλειός κ ι ’ή Κρήτη
κάθεται καί ’φαίνει.
Χαρά στά μάτια άδέρφια πού άξιωθοΰν
στό πέλαο νά τή δούνε !
”Αν είσαι μαραζάρης ξεπετάς, άν είσαι όκνός θεριεύεις,
Κ ι ’άν πέσαν συφορές άπάνω σου, ξεφεγναρίζει ό νοΰς σου.
Στάθηκε, πραγματικά τό νησί τής Κρήτης προνομιούχο, αλλά καί
άτυχο πολλές φορές. Σταυροδρόμι άνάμεσα σέ τρεις ηπείρους,
αιώνες ολόκληρους συμμερίζονταν μ ’αύτές τά άγαθά τής ύπαρξής
της, πολέμησε ενάντιά τους, δταν προσπάθησαν νά τήν α φ ο μ ο ι ώ 
σουν μέ τις δικές τους ζωές, τούς δικούς τους
τρόπους, ήθη
καί έθιμα.
’Αλλά ή ύπαρξη τής Κρήτης, ή παρουσία της σάν γεωγραφικός χώρος
συνδέθηκε τόσο άμεσα μέ τό πνέμα, τό θρύλο καί τήν ιστορία,
διατήρησε τήν όντότητά της έτσι πού, καί άν άκόμη έλειπαν σήμε
ρα οί άποδείξεις των έρευνητών, τό πνέμα πού γεννήθηκε καί
έξουσίασε στό νησί αύτό γίνεται αισθητό στόν έπισκέπτη άναπόφευκτα.
Στάθηκεν ή Κρήτη γιά τόν αυστηρό μελετητή τής ιστορίας, μιά
ιστορία πολιτισμού χιλιετηρίδων.
Είναι γιά μάς καί άκόμη καλύ
τέρα γιά τούς άμεσα προγόνους μας, "μιά ιστορία όχι άνθρώπων
άλλά άγιων παθών I" , δπως σοφά παρατηρήθηκε.
Καί τί δέν είδεν ή παντέρμη

Κρήτη!

θεοί τήν άγάπησαν, θνητοί τήν πολέμησαν, βασιληάδες τού κόσμου
τούτου, οί Μίνωες, τήν κυβέρνησαν, σοφοί, Κριτές τού "Αδη, τή
διάλεξαν γιά πατρίδα τους.
* Διάλεξη πού δόθηκε στό Σύλλογο Κρητών Ν.

Ύόρκης,

ή "ΟΜΟΝΟΙΑ"

Πέρασαν ό μ ω ς τά χρόνια, χρόνια ευημερίας ά ν ε π α ν ά λ η π τ α . Χρόνια
πσύ ή Κρήτη λογαριάζονταν μιά αύτοκρατορία
μέ άσύγκριτη γιά
την έπσχή της δύναμη.
Καί νά'

Φτάνουν οί μεγαλόκορμοι Δωριείς

καί τήν άντροπατοϋν.

Ρωμαίοι μέ τόν πειθαρχημένο στρατό καί τούς βαρείς νόμους τή
χαίρονται.
’Ά ρ α β ε ς τή λεηλατούν χρόνια.
Βυζαντινοί τή ζηλεύουν άλλά καί τή λυπούνται γιά τά βάσανά της
καί τήν πέρνουν μαζύ τους.
Τήν κατακτούν οί σταυροφόροι,
καί τά άνίερα έργα.

οί στρατιώτες μέ τόν

ιερό σκοπό

'Ενετοί, τήν κάνουν στολίδι τής θαλασσογένητης πατρίδας τους.
Σά νά μήν έφταναν δμως τά τόσα βάσανα πού ύπόφεραν οί Κρητικοί
κυρίως κάτω άπό τό πέλμα τής Δύσης, μιά καινούργια συμφορά τή
ζηλεύει:
Στις 24 ’Ιουνίου στά 1645, 50 χιλιάδες Τουρκικού στρατού μέ
άρχηγό τόν ’Ιμπραήμ αποβιβάζονται σ τ ’άκρογιάλ ια της.
'0 κ αι
νούργιος
καταχτητής βρίσκει τούς Κρητικούς βυθισμένους σ ’ένα
μεγάλο δίλημμα :
" Ά π ό κακό εις χειρότερον έπέσασιν οί μαύροι
καί δέν κατέχουσι νά ποΰν, Τούρκοι ε ί ν ’καλλιά ή Φράγγοι;"
λέει ή λαϊκή μούσα.
Δέν άργησαν δμως οί ύπόδουλοι νά καταλά
βουν ποιός ήταν ό καινούργιος άφέντης.
"Οταν ή Κρήτη βρέθηκε ολοκληρωτικά στό έλεος
τού Τούρκου έζησε
μιά τέτοια κόλαση, πού μόνο ένας Δάντης θά
μπορούσε ά κ ρ ιβ ο δ ί- Τ'
καια νά περ ιγράφε ι .
Νά τ ί μας λέει ό Παντελής Πρεβελάκης

:

"'0 γκιαούρης δέν είχε τό λεύτερο μήδε νά καλλουργά τή γ ή ς μ ή δ ε
νά βόσκει ζωντανά, άκόμα καί τήν όρνιθα πού ξεπούλιαζε μέσα στην
αυλή του τήν είχε μισιακή μέ τόν άγά.
Αύτός ήταν ό άφέντης του, πού τόν είχε παντοτεινά άγγαρειά.
Μήδε άλογο μπορούσε νά καβαλάει ό ραγιάς, μήδε άρματα νά σ τ ο λ ί 
ζεται.
Βιός δέν τού άπόμενε σερνάμενα ή στεκούμενα.
Τό κεφάλι
καί τήν τιμή του δέν τά όριζε.
Ή θρησκεία του ήταν τό περίγελο
τού άπιστου.
Μέσα σ ’έκείνο τόν 'Άδη, ή άπελπισιά συνάρπαζε φορές-φορές τό
ραγιά σάν άνεμοζάλη, χωριά ολάκερα παραλόϊζαν μονομιάς. Βάνανε
τότες προθεσμιά στόν ’Ιησού Χριστό (τόν φοβέριζαν κιόλας) νά
κάμει τό θάμα του νά τούς δώσει ένα χέρι ειδεμή τόν άρνιόντουσαν
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δλοι αντάμα.
Στη διορισμένη μέρα, σφαλίζανε τίς έκκλησιές,
τις περζώνανε μέ κερωμένο νήμα κ ι ’οί γυναίκες θυμιάζανε στερνή
φορά τά κονίσματα στά σπίτια τους καί τά χώνανε στή γής μέ τά
πήλινα θυμιατά, σημάδι πώς θάβανε τήν πίστη τους."
’Ή τ α ν ε πραγματικά χρόνια, δπως έλέχθη, πού δέν έμενε στους
σκλάβους τίποτα παρά μόνον ή γλώσσα πού μιλούσαν.
Σιγά σιγά δμως ή καταπίεση αύτή, τά βάσανα, καί ή στέρηση τής
Λευτεριάς πού ποθούσαν κι ’όνε ιρεύονταν εΰεργέτησαν άμεσα τό
χαρακτήρα των Κρητικών.
’Έ γ ι ν α ν τραχείς, ικανοί νά άψηΦοΰν τήν άδυναμία τού φόβου γιατί
δέν ύπήρχε έλπίδα μέσα στή σκλαβιά.
Πάνω άπό δλα δμως συνέβη Μ l ά μεγάλη καί ευεργετική άλλαγή στήν
ψυχολογία τους : "Ενα συναίσθημα παραλογισμοΰ, γέννημα καί
θρέμμα τής άνάγκης, άναπτύχθηκε καί έξουσίασε τό είναι τους
σέ τέτοιο βαθμό, πού οί πράξεις τους δταν κρινόντουσαν άπό λ ο γ ι 
κούς παρατηρητές, τούς γέμιζαν θαυμασμό γιά τό μέγεθος τής τόλμης
καί άπορία πώς μπορούσαν οί Κρητικοί νά ξεπερνούν τά λογικά
δεσμά τού φόβου , των ύποχρεώσεων καί τής άγάπης γιά τή ζωή.
"Τά χ α μ α ν τ ρ ά κ ι α " , όπως
ειρωνικά τούς άποκαλοΰσαν οί έχθροί
τους, άρχισαν νά παίρνουν έπικές διαστάσεις.
Ή λέξη τρελλός, "κουζουλός" δπως είναι στή γλώσσα τού τόπου,
έγινε τίτλος τιμής
ζηλευτός, σήμαινε τόλμη, άψηφισιά τού
κινδύνου, θάρρος
χωρίς όρια.
"'Η Κρήτη άόέρφια" λέει ό Καπετάν Μιχάλης, στούς λίγους πού
δίσταζαν νά μποΰν στόν άγώνα", ή Κρήτη δέν χρειάζεται νοικοκυραίους.
Αύτή θέλει κουζουλούς σάν καί μάς.
Ε μ ε ί ς , οί
κουζουλοί αυτοί, είμαστε πού
τήν κάνομε άθάνατη."
’Αλλά δέν ήταν μόνο ό παραλογ ισμός, ό αύθορμητισμός
αΰτός πού
συνέπερνε τίς καρδιές τών Κρητικών. Ξεχωριστή θέση παίρνει ή
μεγάλη άγάπη γιά τό νησί τους .
"Πάντερμη Κρήτη'
’Αγαπησιάρικο νησί! " λέγει ό ποιητής. ’Ή τ α ν ε
πράγματι τόση ή άγάπη τους γιά τή Κρήτη πού ευτυχώς, δπως
παρατηρήθηκε (1)
πού ή Κρήτη δέν ήταν μιά άπέραντη
μπαρουτα
ποθήκη* Γιατί τά παιδιά της θά τήν είχαν τινάξει στόν άέρα μιά
κ ι ’δξω κ ι ’αύτό άπό τήν περίσσια άγάπη*
Μεγάλα χρόνια θά μπορούσαμε νά πούμε καί μεΐς στήν ιστορία τής
Κρήτης τά χρόνια άπό τό 1866 - 69.
Χρόνια, πού άν θά μπορούσαμε
νά τά συλλάβουμε, δχι μέ τή στεγνή έννοια τής χρονικής διάρκειας,
αλλά μέ τή δύναμη τών συναισθημάτων πού εξούσιασαν τά παιδιά
της καί τό μέγεθος τών γεγονότων πού συνέβηκαν, σίγουρα, θά
έπαιρναν τίς διαστάσεις αιώνων ολόκληρων.
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"ΑΣΚΥΦΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21
'Η ’Επαναστατική

1866

’Επιτροπή

’Αποφασίσαμε "Ενωση ή θάνατο, καί την απόφασή μας αύτή θά κάνουμε
ν ’άληθέφη μέ τήν δύναμη τού Κρητικού λαού, τόν πατριωτισμό των
άδελφών μας των Ε λ λ ή ν ω ν , τή φιλευτερία των Φιλελλήνων καί
τήν προστασία τού Παντοδύναμου τού θεού."
Μιά τέτοια φωνή κ ι ’άπόφαση, όχι άγνωρη, γιατί πολλές φορές τήν
είχαν άκουστά κ ι ’είχε πληρωθεί μέ αίμα
άλλά μέ τέτοια καινούρ
για δύναμη κ ι ’άποφασιστ ι κότητα έκανε "ολόκληρη
Ρωμιοσύνη ώς
τά πέρατα τού κόσμου νά ριγήσει από έθνικό έ ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ."
Τόν καινούργιο ξεσηκωμό δέχονταν όλοι σάν μήνυμα
Τόν πρόσμεναν, δούλεψαν γιαυτόν.

Άναστάσεως.

"Φύλλο στό φύλλο,
κλωνάρι στό κλωνάρι, πρασίνιζαν οί ρεμματιές,
γυρίζανε πίσω τά πουλιά, φλετούριζεν ή μαύρη γης σάν νάχε φ υ λ λ ο 
κάρδια.
'Η καλωσύνη της τού δίνε χαρά....
'Η γυναίκα τού άνάσταινε παιδία.... καί νά περσεύουνε τ ’άρσενικά!
Καί μέ τή γνώμη τού άρχου της καί κείνη, νά τά χαλαλίσουν
τής Κρήτης στό πρώτο τουφέκι]
..... Στις πρώτες σπίθες πού άνάδωσε ή φωτιά, οί λυράρηδες
ρίξανε στήν πλάτη τά λαλούμενα καί πήρανε σβάρνα τά χωριά νά
τραγουδήσουνε τις ρίμες τού παλιού καιρού καί νά ταιριάσουνε
καινούργιες." (1)
'Η φιλοπατρία τών άδερφών Ε λ λ ή ν ω ν ήταν άσύγκριτη.
Μαθητές τής
σχολής τών Εύελπίδων, άπειροι άκόμη, άλλά καί έμπε ιροπόλεμοι
άξιωματικοί κ ι ’δτι βοήθεια καί φτωχή πραμάτεια είχεν ή Ε λ λ ά δ α ,
ή.καφομάνα δπως τήν έλεγαν, δίνονταν στόν άγώνα άδίσταχτα.
'0 Γάλλος ποιητής Ούγκώ, επικεφαλής τών Φιλελλήνων, στεκόταν
στό πλευρό τών άδικημένων καί ό ρονταντικός μέχρι τότε λόγος
του έπαιρνε, άπέναντι στούς έχθρούς, τό ύφος προφητικής κατα-,
δίκης.
'0 δικαιοκρίτης θεός δέν μπορούσε παρά νά τούς σπλαχνιστεί γιά
τά βάσανά τους.
Στό Μοναστήρι τού Ά ρ κ α δ ι ο ΰ έπεσεν ό κλήρος καί δόθηκε ή μ ε γ ά 
λη τιμή τής δοκιμασίας τού όρκου καί τής ήθικής νίκης.
"Εύλογημένη ή σπίθα αύτή, λέγει ό Καζαντζάκης, πού άφηφάει τις
φρόνιμες συμβουλές τής λογικής κ ι ’δταν φτάσει τό γένος στά
χείλια τού γκρεμού βάζει φωτιά σ ’όλόκληρη τήν φυχή καί φέρνει
τό θ ά μ α ".
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'Η σπίθα αυτή είχεν άνάφει στά στήθια του η γ ο ύ μ ε ν ο υ ^ τ ο υ _Ά ρ κ α διού Γαβριήλ τό Νοέμβρη του 1866 στην πιό κρίσιμη έποχή τού
ξεσηκωμού.
'0 Μουσταφά Πασάς, φιλόδοξος, ικανός καί μέ πολυάριθμο στρατό
άπειλούσε νά καταπνίξει την έπανάσταση. Καί ό Γαβριήλ θεωρούσε
τό μοναστήρι του σάν τό προπύργιο τού ’Αγώνα.
Τό Ά ρ κ ά δ ι στην
έπίκαιρη θέση πού βρίσκονταν στά Ν.Α. τής έπαρχίας Ρέθυμνου θά
μπορούσε νά ψωμοταϊσει τούς
άγωνιστές, νά στεγάσει τούς κ α τ α 
τρεγμένους καί τήν έπαναστατική έπιτροπή καί άκόμη, νά σταθεί
ένάντια στό στρατό τής Τουρκίας χωρίς νά ντραπεί.
"Ηταν τόση
ή βεβαιότητα τού Γαβριήλ καί ή πεποίθησή του στό ρόλο τού
Ά ρ κ α δ ι ο ΰ σάν προστάτη των άδικημένων, μέ τέτοιο πείσμα π ο λ έ μ η 
σε κάθε ένάντια βουλή των λογικών συμβούλων του πού τόν π α ρ α 
κινούσαν νά διώξει τόν άμαχο πληθυσμό γιά νά σώσει τό Μοναστήρι,
πού κάθε άντίρρηση σύντομα έπαψε καί ή μεγάλη άπόφαση πάρθηκε:
Νίκη ή θάνατος.

’Εδώ, στό

Άρκάδι

!

Μέσα στό Ά ρ κ ά δ ι ύπήρχαν ήρωϊκές φυσιογνωμίες πού καθεμιά θά
μπορούσαμε νά τή στορήσουμε σάν ένα ξέχωρο Ά ρ κ ά δ ι , ένα ξ ε χ ω 
ριστό ολοκαύτωμα.
Διαλεχτοί μέσα στους διαλεχτούς, έκτος άπό
τόν Γαβριήλ, ήταν ή φλογερή μορφή ένός μπουρλοτιέρη τού Γιαμπουδάκη, ή λογική καί στρατιωτική φυσιογνωμία τού φρουράρχου Δημακόπουλου, ή σεβαστή καί άπαράμιλλη φυσιογνωμία τής Δασκαλάκαινας,
μιας ήρωίδας πού συμμερίστηκε τόν άγώνα σ ’όλες τις φάσεις του
καί πού βλέποντας τό παιδί της νά σκοτώνεται μπροστά στά μάτια
της έκλαψε σά μάνα, φίλησε τό κομμένο κεφάλι τού γυιοΰ της καί
συνέχισε τόν άγώνα.
"Ομως άς άκολουθήσουμε τό θρύλο καί τήν παράδοση κ ι ’άς δόσουμε
τόπο στά ματωμένα ράσα.
'0 Γαβριήλ ήταν ένας άντρας γεμάτος
πείσμα, άλλά καί πλαισιωμένος μέ τά ηρωικά στοιχεία τής άψηφισιάς τού θάνάτου καί τής αύταπάρνησης, πού κάθε πράξη του δ ι κ α ι 
ώνεται καί καθαγιάζεται.
Νά πώς μάς τόν περιγράφει ό ιστορικός:

(1)

"'Η ψυχή τού λαού μέσα στό μοναστήρι ήτανε κείνο τόν
καιρό ό
γούμενος, ή γουμενάρα καθώς τόνε λέγανε γιά τό θεωρατικό του
δ ιώμ α .
'0 Χατζη-Γαβριήλ Μαρινάκης εΐτανε μελαχροινός στήν δψη, σγουροπλατυγένης καί μέ μάτια μεγάλα σάν τού καματερού, πού μαυροκαίγανε μέσα στις φωλιές τους.
'Η φωνή του βροντούσε μέσα στις
σύναξες, άμή κελαίδοΰσε έτσι γλυκά μπρός τό ψαλτήρι πού ή έκκλησιά άναγαλιοΰσε νά τόν άκούει.
Δέν είχε περασμένα τά σαράντα,
καί τό δυνατό του κορμί, άς εΐτανε σκεπασμένο μέ τά ράσα, τό
μολογοΰσε τό κάθε του σάλεμα.
Ή

ψυχή του δέν ήξερε τί θά πει φόβος.

Τό μήνα Σετέβρη στά 66, ό Πασάς του Ρεθέμνου μήνυσε ξεστίχου
του γούμενου νά διώξει τήν ’Επαναστατική ’Επιτροπή άπό τό
μοναστήρι άν δέ θέλει νά τό δει καμμένο, άνασκαμμένο ώς τά
θεμέλια.
Δυό γέροντες πατεράδες, σύμβουλοι του Μοναστηριού σκιαχτήκανε νά τό άκούσουνε.
Ό Χατζή-Νεόφυτος φώναξε "Νά φύγει γ ο ύ 
μενε ή ’Επιτροπή'
Νά φύγει εύτύς!
γιατί θαμάσε κατηγορήσουν
πώς έκάψαμε τό μοναστήρι έξ αίτιας τση! "
'0 γούμενος τόνε κύταξε στό ήμερο καί στό άγριο. "Φύγε τού
λόγου σου ά φοβάσε.
Ή έπιτροπή δέ φεύγει".
Ό Νεόφυτος
δέν πισωπάτησε.
'0 Γαβριήλ ξ α ν α β ρ ό ν τ η σ ε .
"Νεόφυτε!

Νεόφυτε!

Γιά ξάνοιξέ με καλά κ ι ’άφουκροΰ μου!"

"Σέ ξανοίγω γέροντα". Τότες ό γούμενος δείχνοντας τό ταβάνι:
"θωρεΐς τα κείνα τά μαύρα κάρβουνα πουναι άπό τό είκοσιένα
πάνω έκεϊ στσοί μ ε σ ο δ ο κ ι ά σ τ ρ ε ς ;"
"θωρώ τα γέροντα".
"Μέ κείνα τά μαύρα κάρβουνα θά τσοί μουντζουρώσω έκείνους
πού θά μέ κατηγορήσουν πώς έκαψα τό μοναστήρι γιά τή
λευτεριά τσή Κρήτης καί τό μεναλεΐο τού Γένους μας".
"Αι το λοιπός γούμενε", είπε τότε ό Νεόφυτος, "σάν έχεις
τέτοια όρεξη, βάσταξέ τό
δυνατά μά έκειά πού θ ’άποθάνεις
έσύ, άποθαίνω καιγώ κ ι ’άς είναι μαγάρι κ ι ’αϋριο".
Τό βράδυ στίς 7 τού Νοέμβρη όλοι οί κλεισμένοι στό Ά ρ κ ά δ ι ,
σύμφωνα μέ τή παράδοση ζοΰν εύφρόσυνες ώρες.
Πολεμ ιστάδες, καπεταναϊοι , γλεντζέδες, γυναικόπαιδα βρίσκονται σέ ήρωική έξαρση:
"Βλέπει καί χαίρει ό Γαβριήλ, νοιώθει χαρά μενάλη
γιά τή μεγάλη τήν τιμή πού γνώρισε τ ’ Ά ρ κ ά δ ι
ά π ’τούτους τούς ξεφαντωτές καί τούς καπεταναίους
πού ξέρουν νά χορεύουνε κρατώντας τό τουφέκι
πού ξέρουν νά γλεντοκοποΰν, ξέρουνε νά πεθαίνουν
γιά τή μεγάλη ’Ανάσταση πού θά γνωρίση ή Κρήτη."

(2)

'Υπάρχουν λαοί πού δέ γνώρισαν στή ζωή τους ποτέ μεγάλες δ ο κ ι μ α 
σίες. Γιά τούς "Ελληνες δμως οί δοκιμασίες αυτές κατευθύνουν
δλες τίς πράξεις τους καί τό ύποσυνείδητό τους γιατί, δπως έλέχθη,
"γεννήθηκαν σάν άνάγκες τής ψυχής τους τήν έπαύριο των μεγάλων
α γ ώ ν ω ν ".
Μπροστά άπό μιά τέτοια δοκιμασία βρέθηκε τό Ά ρ κ ά δ ι μέ τούς
λιγοστούς, περίπου 240, μαχητές καί τά πολυάριθμα γυναικόπαιδα
τά χαράματα τής 8 τού Νοέμβρη στά 1866.
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Καί μαζύ μ ’αύτούς η 'Ελλάδα δλόκληρπ.
" ’Αρχηγόν

ΚαρωναΕον,

Γεναιότατε

όπου εύρίσκεται

’Αρχηγέ,

Πραφθάσατε μίαν ώραν τό ταχύτεραν διότι μάς έκλεισε τακτικός
καί άτακτσς στρατός πσλύς.
Έ ν βία μεγίστη
Ά ρ κ ά δ ι 8 Νοεμβρίου
υπογραφές

:

1866

Καθηγούμενος Γαβριήλ
I. Δημακόπουλος

Μία έπιστολή όπως αύτή έδινε στον άναγνώστη νά καταλάβει την
άγωνία άλλά καί την απόφαση των π ο λ ι ο ρ κ η μ έ ν ω ν .
Ό άριθμός των εχθρών, οί λιγοστοί υπερασπιστές, ή έλλειψη
φυσεκιών, μιά δυνατή, ραγδαία βροχή που σύμφωνα μέ τήν π α ρ ά 
δοση περιορίζονταν μόνο στή περιοχή των υπερασπιστών (Κατάρα
θεϊκή) καί ή άποτυχία νά φτάσουν έπικουρίες, έκανε τήν κ α τ ά σ τ α 
ση τών πολ ιορκημένων άπελπιστική .
Κ ι ’δταν λίγο άργότερα έφεραν οί Τούρκοι από τό Ρέθεμνο
τήν
"Κ ο υ τ σ α χ ε ί λ α " , όπως έλεγαν τό μεγάλο κανόνι, καί άρχιζαν νά ρ ί χ 
νουν κάτω τούς τοίχους τού Ά ρ κ α δ ι ο ΰ
πείστηκαν πιά οί πολιορκημένοι πώς ήταν μελλοθάνατοι.
Μέσα στήν άνεμοζάλη τού πολέμου όλοι, μαυρισμένοι κ ι ’άνέγνωρο ι,
αίματωμένοι άλλά άπροσκύνητοι ήτανε
έκείνη τή στιγμή, όπως
παρατηρήθηκε, καθένας καί μιά Κρήτη ακέρια.
θά μπορούσε κανείς νά δει μιά γυναικεία φυσιογνωμία τή Δασκαλάκαινα, πού μέ τήν ποδιά γεμάτη φυσέκια έδινε κουράγιο στούς
άγωνιστές.
Ή φωνή τού Δημακόπουλου, οί φωνές τών Τούρκων, όλα έδιναν μιαν
εικόνα μεγαλείου άλλά καί συγχρόνως φρίκης.
Μέσα σ ’αύτό τό θρήνο καί δδυρμό, μέσα στήν καταστροφή, έδέσποζε
υπερήφανα καί άφοβα ή μορφή τού Γαβριήλ πού κρατούσε άξιόπρεπα
τή μεγάλη εύθύνη πού είχε έπωμισθεΐ.
"'Υπάρχει άκόμα κάτι άλλο στή Κρήτη (γράφει
ό Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η ς ).
'Υπάρχει
μιά φλόγα, άς τήν πούμε ψυχή κάτι πιό πάνω
άπό τή ζωή
κ ι ’ά π ’τό θάνατο, πού είναι δύσκολο νά τό καθορίσεις.
'Υπάρχει ένα πείσμα, μιά παλληκαριά, μιά άψηφισιά τού θανάτου
κ ι ’άγάπη τής ζωής πού σέ κάνουν νά χαίρεσαι πού είσαι άνθρωπος.
Νά χαίρεσαι, άλλά καί συγχρόνως σοΰ δίνει μεγάλη εύθύνη. Γιατί
ένώ νοιώθεις ότι είναι τό χρέος σου νά κάνεις ό,τι μπορείς γιά νά
σώσεις τό λαό αύτό, δ λαός βλέπει
κάθε προσπάθεια σου, μέ
είρωνία καί καταφρόνεση.

Δέν έχει την ανάγκη
κανενός γιά νά σωθεί.
Σώζει, δέ σώζεται.
Ενα μονάχα σου μένει τότε :
Νά προσπαθήσεις δσο μπορείς νά
γίνεις άντάξιος τής ψυχής αυτής πού δέν καταδέχτηκε ποτέ νά
ξεγελάσει τούς άλλους ή τόν εαυτό της καί πού τολμάει πάντα
νά άντικρύζει πρόσωπο μέ πρόσωπο τή μεγάλη θεά, πού δέν κάνει
χατήρια σέ κανένα κ ι ’οΰτε καταδέχεται νά πέσει στά πόδια
κανενός.
Την άγέλαστη κ ι ’άδάκρυτη θεά πού λέγεται ευθύνη."
Ετσι, τό Ά ρ κ ά δ ι , ό ιερός τόπος τής λατρείας ένός άπεγνωσμένου
γιά λευτεριά λαού, γινόταν καί τό ιερό τέμενος
λατρείας τής
θεάς Εύθύνης.
Ενας άπό τούς λιγοστούς πού έζησαν άπό τό δράμα τοΰ Ά ρ κ α δ ι ο ΰ
περιγράφει τή σκηνή, δταν πιά διαπίστωσαν πώς έπρεπε νά πεθάνουν
’Επήρε ό ένας τ ’άλλοϋ συγχώρεση καί έσίμωσε καί τόνε μετάλαβε
ό Γούμενος.
Κ ι ’ά π ό κ ε ι α ς -ό Γούμενος στάθηκε στήν πόρτα τής
έκκλησιάς καί μίλησε γιά τήν πίστη, γιά τήν πατρίδα, γιά τό
μεγάλο άγώνα γιά τή Λευτεριά μας."
"Ξάφνου κατάρα στή Μονή.
Τό Μοναστήρι τρέμει
κ ι ’οΰτε τουφέκι δέ φελά μήτε σπαθί δέ σκιάζει
μήτε λαλιά πιά δέ γροικάς νά βγαίνει άπό τό μύλο.
’Εσώπασε ό Καλόγερος, ό γ έ ρ ο - 'Ιερεμίας
κ ι ’ό θεοχάρης Κρητικό τραγούδι πιά δέ λέει.
Μονάχα κλάηματα γροικά καί στεναγμούς κατάρες."
(2)
Γιά μιά στιγμή πάλι μέσα στήν άναταραχή ξαναφάνηκε ό Γαβριήλ
μαύρος στάν κόρακας καί ύστερα χάθηκε μέσα σ ’αύτή τήν κόλαση.
Ας άφήσουμε τή μούσα νά μάς φέρει κοντά του :
"Τρέχει στά βάθη τής Μονής.
Μονάχος, μεθυσμένος
άπό τής μάχης τή βοή κ ι ’ά π ’τή μεγάλη πίστη
νά δει βοήθεια νά φανεί, χέρι θεού σ τ ’Ά ρ κ ά δ ι
ναρθεϊ καί νά τούς σπλαχνιστεί, στό χώμα γονατίζει
κ ι ’άνοίγει πάλι τήν καρδιά καί στό θεό μιλάει.
Προσεύχεται στερνή φορά κ ι ’ά π ’τό θεό ζητάει
πάντα τήν ίδια πεθυμιά
πάλι τήν ίδια χάρη.
Πυρακτωμένη ή όψη του, τά μάτια φλογωμένα
τά ράσα πύρινα κ ι ’αύτά.
Κ ι ’άπό τήν- προσευχή του
μιά λέξη ήχοΰσε στό ιερό μιά λέξη μόνο άρκοΰσε
νά σώσει ά π ’τήν άτίμωση τ ’Ά ρ κ ά δ ι : κάποιο "θάμα".
'Ύστερα άφήνει τό ιερό. Σάν θυμωνιά άναμένος
ούτε μωρά πιά δέν θωρεΐ πού κλαίν ούτε μανάδες
παρά φωτιά στά χέρια του παίρνει καί λέει "θάμα".
Παίρνει φωτιά στά χέρια του γιά νά σωθεί τ ’Ά ρ κ ά δ ι ! "
Τ ’ Ά ρ κ ά δ ι τό λαχταριστό πού πεθυμούν πασάδες
παλληκαριοΰ φορεί στολή κ ι ’άρματα καπετάνιου
καί γύρα-γύρα στό λαιμό τοΰ γούμενου κρεμάει
τό ματωμένο τό σταυρό, τοΰ
μαρτυρίου τή χάρη
κ ι ’άκολουθάε ι τό Γαβριήλ στούς οΰρανούς ν ’άνέβει."

-

20

-

(2)

'Ο θρύλος φτάνει πάρα πέρα.
Τη νύχτα, φωτεινές λάμψεις έκάλυπταν τό Ά ρ κ ά δ ι ,
άγιότητας της αυτοθυσίας.

σημάδι τής

Μιά τέτοια ομαδική θυσία μόλις μαθεύτηκε έκανε τή Ρωμιοσύνη
σ ’δλο τόν κόσμο νά πενθήσει γιά τήν καινούργια εθνική συφορά.
Νά πενθήσει, άλλά καί συνάμα νά πιστέψει περισσότερο στήν άνάγκη τής τελικής νίκης.
Τό όνομα Ά ρ κ ά δ ι γινότανε συνώνυμο μέ τή θυσία.
"Ενα καράβι
πού μέχρι τότε τό ονόμαζαν ""Ονειρο" τοϋδωσαν τό καθαγιασμένο
ιερό όνομα καί τόβαλαν στήν ύπηρεσία τού άγώνα.
"Ας βάφονταν ό άτυχος ξεσηκωμός μέ αίμα.
"Οί
λυράρηδες, φέρνανε γύρο τά χωριά καί σκορπούσανε σά σπόρο
στις ψυχές τίς ρίμες τ ’Ά ρ κ α δ ι ο ύ .
Μιά δεύτερη Κρήτη, πέστηνε πλασμένη άπό σύννεφα κρεμότανε άπάνω
στά βουνά κ ι ’άστραφτεν άπό δόξα.
Στις έκκλησιές οί λειτουργοί, σκυφτοί στήν άγια τράπεζα γιά τήν
προετοιμασία των δώρων βλέπανε στή λόγχη καί στόν άρτο τό μ α χ α ί 
ρι τού άδικητή καί τό σώμα τής Κρήτης καί, μεταγγίζοντας στό
δισκοπότηρο τό κρασί καί τό νερό, τηρούσαν νά χύνεται χοχλακιστό
τό αίμα τής Χριστιανοσύνης.
Ά π ό τό άγιοθύριδο μέ τά βαμμένα
τζάμια ένας καινούργιος ήλιος έχυνε ώς τά πόδια τους ένα κοκκινοπράσινο ποταμό καθώς είναι τά μονοπάτια τήν άνοιξη.
Κ ι ’ό καθένας τόβλεπε τό άναστάσιμο σημάδι πού καταδέχονταν νά
φτάσει ώς τά πόδια του, σκούπιζε τά μάτια μέ τό χέρι του καί
έκανε ξανά τό καθημερινό τάμα :
Λ Ε Υ Τ Ε Ρ , Ι Α

(1) Παντελή Πρεβελάκη
(2) Γιάννη Μηναδάκη

Η

Θ Α Ν Α Τ Ο Σ "

: Παντέρμη Κρήτη
: Ποιήματα 1956 - 1963
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(1)2

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ
(Μετάφραση του μυθικού συμβολισμού σέ γλώσσα
ψυχολογική)
(Ά π ό

τή Ρόνυ Γανιάρη)

Μιά άπό τις πιότερο γνωστές άφργήσεις της 'Ελληνικής μυθ ο λ ο γ ι 
κής παράδοσης είναι κείνη πού μιλά γιά τό Δαίδαλο, ’Αττικό
γλύπτη καί άρχιτέκτονα, καί τό γυιό του " Ι κ α ρ ο ’ άποτελεϊ δέ
ένα επεισόδιο, ένα τμήμα του κεντρικού μύθου τού Μίνωα.
'0 ξορισμένος άπό την ’Αθήνα Δαίδαλος, φυλακίζεται μέσα στό
ίδιο του τό δημιούργημα τό λαβύρινθο, άπό τόν κρητικό βασιληά,
μέ τήν κατηγορία δτι συνωμότησε έναντίον του, πράγμα πού άληθεύει.
’Από δώ καί πέρα ξεκινά ή προσπάθεια τής δραπέτευσης τού
ίδιου καί τού γυιοΰ του, ή όποια είχε τή γνωστή σ ’δλους εξέλιξη.
Πολυάριθμα είναι τά σύμβολα πού περιέχονται στό μύθο, σύμφωνα δέ
μέ τήν έρμηνευτική μέθοδο τού Die! ή όποια καί παρατίθεται, τό
νόημα τού καθενός σχετίζεται μέ μία ψυχολογική λειτουργία. Πρώτο
στοιχείο-σύμβολο είναι ή κατασκευή (πράξη παράλογη καί όχι άληθο
φανής) των γνωστών κέρινων φτερών, έπινοήματος τού Δαίδαλου, ό
όποιος άντίστοιχα συμβολίζει τή "διάνοια".
Σ ’αύτό τό σημείο,
παρεμβαίνει ή γνώμη κάποιων μελετητών γιά νά τονίσει πώς ή τεχνι
κή παρακωλύει τήν προσέγγιση τής ύψηλής σφαίρας τής ζωής.
Αύτόματα ύποδείχνεται μιά διαστραμμένη όψη τής διάνοιας: 'Η λαθεμένη
χρήση τών τεχνικών έφευρεμάτων πού άποτελοΰν δικό της έπινόημα.
Α π α ρ α ί τ η τ ο νά τονισθεΐ είναι πώς, ό μύθος γενικότερα μπορεί νά
ξεχωρίσει τή διαστρεβλωμένη καί τήν ορθή μορφή διάνοιας, άν καί
συχνά είναι τό φαινόμενο τής συγκέντρωσης καί τών δυό, σ ’ένα
μόνο σύμβολο.
Αύτή άκριβώς τήν παρατήρηση ενισχύει τό π α ρ ά δ ε ι γ 
μα τού 'Ερμή, θεότητας πού συμβολίζει τή διάνοια, τό διάμεσο
δηλαδή τού πνεύματος καί τού συναισθηματικού άνθρωπίνου κόσμου
(τά φτερωτά σανδάλια συμβολίζουν τή δύναμη άνάτασης τής ψυχής).
Πρόκειται γιά τή διάνοια πού διαθέτει συνάμα μιά μορφή διαυγή
καί ύγειή (βρίσκεται στήν ύπηρεσία τού Δία πού συμβολίζει τό
πνεύμα) καθώς καί μία όψη διαστρεμμένη (προστάτης τών κλεφτών).
Συμπεραίνει λοιπόν κανείς πώς καί ό Δαίδαλος άποτελεϊ τήν άπεικόνιση μιάς, τό περισσότερο, διαστρευλωμένης διάνοιας, πού δμως
καμμιά φορά έκφράζεται ορθά, όπως πιό κάτω διαπιστώνεται.
'0 λαβύρινθος, κατασκεύασμα τής διάνοτας καί συνάμα έγκλωβιστής
της συμβολίζει - τί άλλο - τό ύποσυνείδητο, τό όποιο τήν οδηγεί
σέ άδιέξοδα καί στήν προσπάθειά της νά λυτρωθεί άπό αύτή τή δ ι α 
στροφή έμπνευση τής ίδιας, χρησιμοποιώντας λαθεμένα καί άνεπαρκή
μέσα (κέρινα φτερά) άποτυχαίνει.
Πιό κάτω, ξαναγυρνώντας στό
μύθο, άξίζει νά θυμηθούμε τή συμβουλή, πού ό Δαίδαλος δίνει στό
γυιό του "Ικαρο νά μήν προβαίνει σέ παράτολμες ένέργειες, νά
άκολουθήσει τό "μέσο" δρόμο.
’Εδώ άκριβώς διακρίνεται άπό τή
μιά, ή ύγιής όψη τής διάνοιας, ένώ ύπάρχει συγχρόνως ή πρώτη
ένδειξη τού έλληνικοΰ ιδανικού τής άρχαιότητος, τού "μέτρου" καί
σάν άπόδειξη, έχουμε τό ίδιο τό ούσιαστικό νόημα τού μύθου πού
μιλά γιά ψυχικές λειτουργίες οί όποιες ωθούν ή άπομακρύνουν άπό
τήν πραγμάτωση αύτοϋ τού ιδανικού.
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Ο "Ηλιος συμβολίζει τό πνεύμα, οχή σφαίρα του οποίου στοχεύει
νά φτάσει ό ’Ί κ α ρ ο ς , έχοντας μόνο του εφόδιο τά τεχνητά φτερά
πού, μέ τη σειρά τους συμβολίζουν τή διαστροφική φαντασία σ ’
άντίθεσμ μέ τά πραγματικά πού συμβολίζουν τή δημιουργική φ α ν 
τασία (Πήγασος).
’Εδώ, ό "Ικαρος άντ ιπροσωπεύε ι τή διάνοια,
την τυφλωμένη άπό τή ματαιοδοξία.
Τό φαινόμενο έξηγεϊται κατά
τό Diel μέ ψυχολογικούς ορούς ώς έξης : Ά π ό τήν προνοητική
καί επιφυλακτική διάνοια, γενιέται ή ματαιόδοξη τύφλωση, δταν
ή έπινοητική διαύγεια, προδίνοντας τό πνεύμα έκφράζεται μόνο
μέ τρόπο ωφελιμιστικό καί πονηρό.
Ή έκφραση αΰτοϋ βρίσκεται
στή σχέση πατέρα - γυιοΰ, στό γενετικό δεσμό δηλαδή των π ρ ο τ ε 
ρημάτων ή των μειονεκτημάτων τής ψυχής.
'Η διάνοια γεννά,
κ α θ ’δσο διαστρέφεται μιά φαντασία έξημμένη πού τυφλώνει χωρίς
νά δέχεται τή λογική.
"Ετσι έχουμε μιά προσπάθεια άπαλλαγής
άπό τό ύποσυνείδητο καί παράλογης πνευματοποίησης έπίσης χωρίς
δμως τό κατάλληλο ύπόβαθρο, μέ μοναδικό "έφόδιο" μιά φαντασία
άρρωστημένη πλαισιωμένη καί
ωθούμενη άπό τήν σέ έξαρση ματαιοδοξ ί α .
Τό τελικό άποτέλεσμα
αύτής τής άνοδικής έξέγερσης τής διάνοιας
ένάντια στό πνεύμα, είναι ή τελική πτώση στό άδιέξοδο τού υ π ο 
συνείδητου πού συμβολίζεται μέ τό βυθό τής θάλασσας αϋτή τή
φορά.
'Η θάλασσα καί ό "πλους" στήν έπιφάνειά της συμβολίζουν
τό πέλαγο τής ζωής, τις προσπάθειες τού άνθρώπου μέσα άπό έσωτερικές συγκρούσεις, νά πλησιάσει τό πνεύμα.
"Αλλο ένα στοιχεϊο-μυθολογικό σύμβολο άξιο νά τονιστεί, είναι ό Ποσειδώνας
πού γενικότερα μέν έκπροσωπεί την άρνητική μορφή τού πνεύματος,
συγγενεύοντας σημασιολογικά μέ τό Σατανά, στό προκείμενο μύθο
δέ κάνει λεία του σαγηνεύοντας καί τιμωρώντας τόν "Ικαρο.
Κοντολογίς, στό πρόσωπο τού "Ικαρου διαγράφεται πετυχημένα ή
διερνασία των ψυχικών λειτουργιών καθώς καί ή μοίρα τού μ α τ α ι ό 
δοξα ξαναμμένου άτόμου (nerveux).
Σαν άποκορύφωμα τής ξ α ν α μ μ έ 
νης φαντασίας (nervosite) θάρθει ή "μεγαλομανία", μορφή άρρώστειας τού πνεύματος, γιά νά μάς κάμει νά νιώσουμε γιά μιά άκόμη φορά τό "παράλογο" αύτής τής άπόπειρας τού ’Ί κ α ρ ο υ στόν π ρ ο 
κείμενο μύθο, πού άλλωστε έχει μείνει παροιμιακή.

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

MIA "Α Γ IΟ Γ Α Λ Η Ν IΩ Τ IΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΡΑ" ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙ

Πήραμε άπό την ’Ολλανδία μία έπιστολή-σχόλιο τής κ. ’Ιωάννας
Verheule - ’Ιωαννίδου, την οποία ευχαρίστως δημοσιεύουμε.
Μέ τήν ευκαιρία θά θέλαμε νά πούμε δυό λόγια γιά τήν κ. ’Ιωαν
νίδου. Είναι μιά άπό τις μεγάλες φίλες τής 'Αγίας Γαλήνης.
Ά π ό τήν στιγμή πού ήλθε γιά πρώτη φορά στό χωριό μας τό άγάπησε σάν δική της πατρίδα.
'0 πρόσχαρος χαρακτήρας της τήν έκανε σύντομα πολύ άγαπητή στούς
χωριανούς οί όποιοι πλέον τήν θεωρούν μέλος τής κοινότητας
άπό τότε πού έκτισε καί έξοχικό γιά τις μόνιμες σχεδόν καλ ο 
καιρινές διακοπές της στήν όμορφη αΰτή γωνιά τής 'Ελλάδας.
Τήν άγάπη της καί τό ένδιαφέρον της
γιά πράγματα τού χωριού
μας τό Βλέπουμε καί μέσα άπό τις γραμμές τού γράμματός της.
Ά ς τό διαβάσουμε.
"
Αγαπητέ

Ούτρέχτη
Κώστα,

, 24 τού

Όκτώβρη

1981

γειά χαρά!

Σ ’εύχαριστώ πολύ γιά τά 3 περιοδικά καί τό γράμμα σου.
Λυπήθηκα πολύ γιά τόν χαμό τού κ. Τζίτζικα. Τόν θυμάμαι
τήν ήμέρα πού μοϋφερε τό ποίημα πού έσωκλείω. Καθήσαμε
στήν βεράντα καί ώρες ολόκληρες μιλούσε γιά τήν έξέλιξη
τού χωριού, γιά τό ταξίδι του στήν Α μ ε ρ ι κ ή καί τις
άπαγγελίες του στις έκεΐ 'Ελληνικές κοινότητες, γιά τήν
γυναίκα του τήν "Ξανθίππη" γιά τήν "κιβωτό" του, σέ π ε ρ ί 
πτωση (συμβολικής ή πραγματικής) πλημμύρας στήν Γαλήνη.
Κάθε κουβέντα έφερνε καί τούς κατάλληλους στίχους στά
χείλη του.
Σατυρικοί οί στίχοι.
Ρώτησα άν δημοσιεύτηκαν
ποιήματά του.
Είπε πώς τά έχει ή φαμίλια του σέ κασσέτες.
Εύχομαι νά δημοσιευτούν τουλάχιστο στό Ά γ ιο-Γαληνιώτικο
περιοδικό.
Καί κάτι άλλο.
Κώστα, ξαναδιάβασα τό άρθρο σου γιά τόν Τουρισμό στήν
Ά γ ι α Γαλήνη καί συμφωνώ άπόλυτα μέ τό ο,τι πρέπει νά δ ι α τ η 
ρηθεί "τό τοπικό χρώμα καί οί παραδόσεις τού τόπου".
Στήν εύημερία τού τόπου δμως συντέλεσε καί ή παρουσία τών
ξ έ ν ω ν - 'Ε λ λ ή ν ω ν . Αύτοί οί ξένο ι-"Ελληνες π.χ. Μάνος καί
"Αγγελος καί Σοφία, ό Γιάννης τής Πιτσαρίας κλπ. έχουνε
προσφέρει στον τόπο. Κ ι ’ά π ’αΰτούς μάθανε πολλά θετικά
πράγματα οί Ά γ ι ο - Γ α λ η ν ι ώ τ ε ς καί κερδίσανε καί κερδίζουν
κι ’ά π ’α ύ τ ο ύ ς .
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Αν δούμε λοιπόν την "επιδρομή" των "ξένων" άντ ι κε ιμεν ι κά ,
θά βρούμε καί θετικά στοιχεία πού, δυστυχώς, δέν βρίσκω
στό άρθρο σου.
Καί μη ξεχνάς δτι δταν λέμε ΝΑΙ στον τουρισμό,
τά σύνορα.

ρίχνουμε

Κ ι ’αΰτή η πράξη έχει καί τά άνάλογα έπακόλουθα.
Σοΰ στέλνω τούς χαιρετισμούς μου.
θερμά χαιρετίσματα στην συντροφιά σου στούς Αινοξυλάκηδες
στην Γαλήνη καί στούς κοινούς γνωστούς.
Φιλικά,
’Ι ω ά ν ν α .

Σ .Σ .
Συμφωνούμε άπόλυτα μέ τήν άγαπητή μας φίλη καί τήν εΰχαριστοΰμε
πού μάς δίνει τήν εύκαιρία γιά άλλη μιά φορά νά πούμε
δτι
άναγνωρίζομε τό έργο πού έχουν προσφέρει στό χωριό άρκετοί
ξένρι έπιχειρηματίες.
Δέν θά πρέπει όμως νά μάς διαφεύγει τό
γεγανός, δτι πάντα ύπάρχουν καί οί εξαιρέσεις πού τονίζουν
τόν κανόνα.
Ολοι μας γνωρίζουμε δτι ύπάρχουν καί περιστασιακοί έπιχειρηματίε.ς πού δχι μόνο δέν προσφέρουν τίποτα, στόν τόπο πού τούς
φιλοξενεί άλλά προξενούν καί μεγάλη ύλική καί ήθική ζημιά
στούς κατοίκους καί τήν περιοχή.
Αΰτή τήν νοοτροπία τής προχειρότητας, τής έπ ιπολα ιότητας, τού
εϋκαλου κέρδους, θέλαμε νά καταδικάσουμε στό περασμένο μας
σχόλιο.
Δέν είχαμε καμμία πρόθεση νά θίξουμε συγκεκριμένα
πρόσωπα.
'Απλώς είχαμε τήν έπιθυμία νά άναφέρουμε ένα γ ε γ ο 
νός καί δλοι μαζύ, ντόπιοι καί ξένοι, νά προλάβουμε παρόμοιες
καταστάσεις πού θά άποβοΰν σέ βάρος τού χωριού καί τής καλής
του φ ή μ η ς .
Κ.Κ.Λ.

-
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0L δικοί μας πού φεύγουν

ΣΩΤΗΡΗΣ

I. Π ΕΤΡΑ ΚΑΚΗΣ

Δέν μπορείς νά σκεφτεΐς τό Σωτήρη, χωρίς ν ά ’ρθει στη θύμησή
σου ή αμόλευτη εικόνα, έξιδανικευμένη ίσως, τού χώρου καί
τοϋ χρόνου πού τόν γαλούχησε καί πού μας εξουσιάζει : Τής
'Αγίας Γαλήνης στήν παληά, χαρισάμενη εποχή.
Γυρίζεις πίσω καί θυμάσαι : "Ενα όμορφο, πλουμιστό μαντολίνο
καί χαραγμένο έπάνω του μέ μεγάλα..-, μεγάλα γράμματα τ ’όνομα
του : ΣΩΤΟΣ.
Μιά όμορφη άδυναμία - ταλέντο γιά νά τραγουδά
τή ζωή σ ’όλες τις έκδηλώσεις της.
"Ενα ψαλτήρι πού δέν τ ’
άφηνε ποτέ ορφανό τίς σκόλες καί τίς μεγάλες γιορτές τής
Χριστιανοσύνης. ’Ό ρ θ ι ο ς πάντα έκεϊ, "πιστός άχρι θανάτου" στίς
Βυζαντινές ψαλμωδίες, γεμάτος πίστη, πού δέν χωρούσε άμφιβολίες
κ ι ’άμφισβητήσε ις . Παπαδοπαίδι, γυιός ενός σεβάσμιου γέροντα
τοϋ Παπα-Γιάννη, ό Σωτήρης
κράτησε μέχρι τό τέλος τής ζωής
του, κληρονομιά πολύτιμη, τήν άγάπη στήν άπλερη μορφή της :
’Αγαπούσε μέ πάθος τούς συγχωριανούς του, τό χωριό του, τούς
συναθρώπους του, τή ζωή τήν ίδια,
Κ ι ’όμως αύτή ή άπλερη
άγάπη δοκιμάστηκε στή ζωή, άπό τήν ίδια τή ζωή καί πάντα
έβγαινε δυνατώτερη.
Κ ι ’άκόμη :
Μιά άδάμαστη δύναμη καί
θέληση πού ήξερε καί μπορούσε νά ξεπερνά τίς άντιξοότητες
καί νά τίς δαμάζει.
Παιδί άκόμη, ήθελε νά μορφωθεί στά πλαίσια των δυνατοτήτων
τού καιρού του καί πάλαιψε, μέ χίλιες-δυό στερήσεις, γιά νά
μήν ύστερήσει αύτός.
Νέος, γεμάτος ιδανικά, έναντιώθηκε στό Γερμανό καταχτητή στό
Μάλεμε, στούς Ποταμούς κ ι ’όπου άλλοΰ τό χρέος τόν καλοΰσε. Καί
δέν υστέρησε ούτε έκεϊ.
"Υστερα ήρθε τό μεγάλο χτύπημα - τραύμα σωματικό καί ψυχικό γιά
ένα άνθρωπο πού έσφιζε άπό νιάτα κ ι ’έλπίδες - ή άναπηρία. Κ ι ’
δμως ξεπεράστηκε κ ι ’αύτή ή δοκιμασία κάτω άπό τήν άνάγκη καί
τήν άγάπη τής δημιουργίας.
"Ηρθε στήν ’Αθήνα.
Κ ι ’ή ’Αθήνα τού έδωσε τήν ευκαιρία νά αΰτοδημιουργηθεϊ, άνάμεσα σέ πρόσωπα άγαπημένα - τή γυναίκα του, τά
παιδιά του καί στερνά τό μικρό Σωτήρη, τό έγγονάκι του. Μά ή
’Αθήνα ήτανε λύση προσωρινή.
Ό Σωτήρης "είχε στό νοΰ του π ά ν 
τα τήν ’Ιθάκη" του. Τί είρωνία τής τύχης!
Είχε σχεδόν παλινοστήσει στό άγαπημένο
καί γνώριμο λιμάνι του- κ ι ’άς είχε τό π έ 
ρασμα τού χρόνου άλλάξει καί τόπο καί τρόπους ζωής.
Ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, δοκιμασμένος μέ "τά πάθη τοϋ
’Ιώβ", πίστευε αισιόδοξα πώς "ξεπέρασε τόν τάφο". ’Ή θ ε λ ε νά ζήσει,
νά ζήσει...!"
Νά γυρίσει πίσω στόν τόπο του καί νά χαρεϊ δ,τι
χρόνια στερήθηκε.
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Ο Σωτήρης πέθανε στά 61 του χρόνια, στις 16 τοϋ Σεπτέμβρη*
ΰστερα άπό ένα έντονο άγώνα καί χαροπάλεμα.
ΓΗ μορφή του,
γιά όσους τόν είδαν τίς τελευταίες μέρες, θύμιζε ένα Χριστό
πού άρνιόταν νά πει τό " τ ε τ έ λ ε σ τ α ι " . Καί μόνο ή φύση νίκησε
τό φθαρτό σώμα.
Η μνήμη του θά μείνει μαζύ μας σάν άνάμνηση τοΰ "καλού κ ’
άγαθοϋ" συγχωριανού καί φίλου πού, όσο κ ι ’άν δοκιμάστηκε, δέν
τόν έγκατέλειψε ποτέ ή έγκαρτέρηση καί ή άγάπη γιά τή ζωή,
τόν άνθρωπο, τίς ρίζες του.
I .Γ .Μ .

Στόν άξέχαστο Σωτήρη
Στίς δέκα έξι Σεπτεμβρίου μάς άφησες Σωτήρη
καί πήγες έκεϊ ποΰθελες, σού'γινε τό χατήρι.
Κοντά εις τόν πατέρα σου, σιμά στήν άδελφή σου
παντοτινά άναπαύεται τό άτυχο κορμί σου.
Στό κοιμητήρι έδώ ψηλά είς τήν Ά γ ι ά Γαλήνη
ά π ’τήν Α θ ή ν α σ ’έφεραν, ή πεθυμιά σου έγίνη.
Βλέπεις μακρυά τό Αυβικό, κοιτάς τόν Ψηλορείτη
κοίτεσαι σ τ ’άγια χώματα, στή δοξασμένη Κρήτη.
Μάς άφησες τόσο νωρίς γιά μακρυνό ταξείδι.
Μεγάλος ε ί ν ’ ό πόνος μας πού έφυγες Σωτήρη.
Γυναίκα, άδέλφια καί παιδιά, έγγόνια όλοι κλαΐνε
καί μαυροφορεθήκάνε καί μοιρολόγια λένε.
Χάσαμε τό τραγούδι σου, τ ’δμορφο ψάλσιμό σου.
Ολοι μας λυπηθήκαμε τόν άδικο χαμό σου.
Καί δέ θά ξανακούσομε τή γλύκα τής λαλιάς σου,
ούτε θά ξαναδοΰμε πιά τή τόση λεβεντιά σου.
Πάλαιψες
σάν τό Διγενή στά μαρμαρένια αλώνια.
Οί συγγενείς κ ι ’οί φίλοι σου θά σέ θυμούνται αιώνια.
Επεσες ύπερήφανος δέ σοΰλειψε τό θάρρος,
γαλήνιο κ ι ’άτάραχο σέ άρπαξε ό χάρος.
Τώρα σου λέμε μιάν εύχή όλοι μας μ ’ένα στόμα
Αιώνια ή μνήμη σου καί άλαφρό τό χώμα.

:

Γ. Κουκλινός
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Αυτοί, πού φεύγουν.........
ΝΙΚΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ
(του Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)
"Ενα πρωινό τοϋ Σεπτέμβρη 1981 η πένθιμη καμπάνα της έκκλησίας
μας,άνήγγε ιΑε στούς συμπατριώτες μας τη φυγή πρός τήν α ι ω ν ι ό 
τητα του Νίκου Τζίτζικα.
Καρτερικά καί μέ τήν έλπίδα άκλόνητη στό θεό, έχοντας μέχρι
τήν τελευτέα πνοή του τις στοργικές
περιποιήσεις τής συζύγου
καί των παιδιών του, άντιμετώπισε τή βαριά άρρώστεια του, πού
διήρκεσε άρκετούς μήνες.
"Ηταν καλός οικογενειάρχης καί σ τ ο ρ 
γικός Πατέρας.
Εύτύχισε νά δει τά παιδιά του αποκαταστημένα
καί καμάρωσε έγγόνια καί δισέγγονα.
Ό άείμνηστος Νίκος Τζίτζικας γεννήθηκε τό 1904 στό χωριό ’Ά ν ω Μέρος επαρχίας Ά μ α ρ ί ο υ , άλλά ήταν καί 'Αγ ιογαλην ιώτης τέλειος.
Γιατί, υστέρα άπό τό κάψιμο καί τήν καταστροφή τοϋ χωριού του
άπό τούς Γερμανούς, εγκαταστάθηκε μόνιμα πλέον στήν 'Αγία Γ α 
λήνη τό έτος 1946.
'0 Νίκος Τζίτζικας δέν είχε τίτλους κοσμικούς, δέν είχε ε π ι σ τ η 
μονικές περγαμηνές ούτε κατείχε ύψηλή καί έξέχουσα θέση στήν
κο ινωνική ίεραρχία , είχε δμως τίτλους άλλους, πολύ ύψηλούς,
ζηλευτούς καί σπάνιους στή σημερινή πολυκύμαντη καί τόσο ρ ε υ 
στή κοινωνία καί πού άποκτώνται μόνο μέ κόπους, μόχθους καί
θυσίες.
Είχε όλα τ ’άλλα τά σπουδαιότερα, τά καλά προσόντα πού πρέπει
νά έχει ένας πραγματικός, ένας τέλειος άνθρωπος γιά τούς σ υ ν 
ανθρώπους του.
"Ηταν άληθινή άπόλαυση νά κουβεντιάζεις μαζύ του.
Οί κουβέντες του ήταν όλο γραφικότητα μά καί σωστές, μετρημένες
μέ τή στέρεη λογική τών ξωμάχων πού άντιμετώπισαν παλληκαρίσια
τις φουρτούνες τής ζωής.
Είχε τό ταλέντο τού ποιητή, όταν κουβέντιαζες μαζύ του, γιά
πολλές ώρες μπορούσε νά σού άραδιάζει άπλούς καί άρμονικούς
στίχους.
Τέτο ιο ι στίχο ι του θά γραφτούν στό τέλος, τούς
όποιους ζητήσαμε καί μάς έστειλε ό γαμπρός του Μύρος Νικ.
Βεργαδής.
Τούς στίχους αύτούς τούς έγραψε - Πιθανόν τό 1978 όταν τόν παρότρυναν 'Αγιογαληνιώτες νά διεκδικήσει τήν Π ρ ο ε 
δρία στις Κοινοτικές ’Εκλογές τής 'Αγίας Γαλήνης, όμως τό
καλοκαίρι πού τόν έπισκέφθηκα σπίτι του - στό κρεβάτι τού πόνου
μού είπε ότι άπεσύρθη άπό τήν ιδέα αύτή γιατί τήν προεδρία θά
διεκδικοΰσε κι άλλος 'Αγιογαληνιώτης μέ τόν όποιον δέν ήθελε
γιά κανένα λόγο
(δέν ήταν στόν χαρακτήρα του) ή νά ψυχρανθούν
ή νά σ τ ε ν α χ ω ρ ε θ ο ύ ν . ’Αλλά όμως τά γραφτά του αύτά μείνανε,
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τά διάβασαν αρκετοί 'Α.γ ιογαλην ιωτε ς τά διαβάζουμε κι εμείς
σήμερα γιά νά θαυμάσουμε τό ποιητικό του ταλέντο, τό όποιο
δυστυχώς δέν άξιοποίησε.
’Ελπίζω καί πιστεύω ή οίκογένειά
του νά στείλει στό περιοδικό μας κ ι ’άλλες
σειρές
άπό τά
ποιήματα πού έγραφε γιά νά δουν τό φώς τής δημοσιότητας.
Κλείνοντας
τό μικρό αύτό σημείωμα
γιά τήν γραφική π ρ ο σ ω π ι 
κότητα καί τό φυχικό μεγαλείο πού είχε ό Νίκος Τζίτζικας, θά
παραμείνει ζωηρά στή μνήμη όλων όσων τόν είχαμε γνωρίσει.
Α ίων ία του ή Μνήμη -

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΖΙΤΖΙΚΑ
Κυρίες μου καί Κύριοι συγνώμην θά ζητήσω, καίτοι δέν έχω πρόθεσιν
κανένα γιά νά θίξω.
Δημοκρατίαν έχομεν στό καθεστώς πού ζοϋμε, καί είμεθα έλεύθεροι
τή γνώμη μας νά πούμε.
Κ ι ’άφούνε ή γνώμη σεβαστή, προτείνω τήν δική μου, πού είναι
πάντοτε σωστή μέ τήν άντίληΨή μου.
Τής εποχής τά θέματα όλοι τά συζητούνε, κι έχουμε προεκλογικά
πού μάς σέ άφοροΰνε.
Γιά κείνο βγήκα σήμερον καί θέλω νά μιλήσω, μέ θέμα κοινοπολιτικόν
πού έχω ν ’άναπτύξω.
Πολλά έπεριμέναμεν στόν 20ον αιώνα, καί όμως τόν έκρίναμεν ψεύτη
κ ι ’άπατεώνα.
Π α ρ ’ΰλην του τήν πρόοδον εις τήν τεχνολογίαν, διάβρωσεν σημαντικά
ήθη καί κοινωνίαν.
καί παίρνω ως παράδειγμα μέ πρώτο τό χωριό μου, τήν γεωργίαν όλοι
μισούν καί κρίνω άπό δικό μου
καί ό καθένας άπορεΐ καί λέει πού θάφτάξη; αύτή ή εύκολη ζωή
ώς πότε θά βαστάξη;
πού ή γή έγ καταλε ίπετα ι κι οί γέροι σάν πεθά.νουν, οί χαζιρίδες
των πόλεων στό μέλλον τί θά κάνουν ;
Μέ άφορμή τόν τουρισμόν όλοι άνακατευτήκαν, θεσμοί καί οικογένεια
σχεδόν διαλυθήκαν.
Πρέπει νά όμολογήσωμεν καί νά παραδεχθούμε, τά Σόδομα τά Γόμορα
ώς πάμε θά τά δούμε.
Σέ όλη τήν υδρόγειο έπικρατεί τό χάος, καί άνθρωποι νά κυβερνούν
δέν βρίσκονται μέ θάρρος
νά πατάξουν τήν διαφθοράν καί τήν παρανομίαν, μά θέλουν συμπαράστασιν κι άπό τήν κοινωνίαν.
Μά πρέπει κι άπό τό θεό ναναι άπεσταλμένο ι, μέ Κύρος καί μέ
άρετές νά είναι προικισμένοι.
’Εγώ άν έδιεύθυνα σ ’αύτόν τόν κόσμο άπάνω, θάκανα άνθρωποσυλλογή
φυτώριο νά κάνω
καί έχω καί τήν Κιβωτό τούς έκλεκτούς νά βάλω, όπως τόν Νώε μέ
στοργή αύτούς νά περιβάλλω
αυτοί θά ήσαν ώς μαγιά γεννιάς άνανεωμένης, κι άπό τό παρελθόν 2
αμαρτωλών νά είναι άπηλαγμένοι.
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'Ο Χίτλερ τό δοκίμασε εκείνο πού μ ’άρέσει, καί δμως δεν έπρόλαβε
καί τ ’άφησε στή μέση
μά θά τό κάνει ό θεός νά πει φτοΰ κ ι ’ά π ’τήν άκρα, κι ά π ’τό
πλανήτη τή ζωή νά τήνε κάνει πάστρα
μά όχι μέ κατακλυσμό άλλά με άλλο τρόπο, τόπε θά μείνει ή
βλάστηση μόνο σ ’αύτόν τον τόπο.
Ά λ λ ’άς τ ’άφήσουμε αυτά κι άς άναρρωτηθοΰμε, στις εκλογές
πού έρχονται ποιοι θ ’ά ν α μ ε τ ρ η θ ο ϋ ν ε ;
ΛΑΕ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ
Είμαστε ώριμος λαός καί μέ εύθυκρισίαν, σωστά, έκμεταλευόμενοι
τήν κάθε εύκαιρία
όπως κ ι ’αΰτή πού έχετε, τις παρακαταθήκες, σκεφθήτε ως τό
άπαιτοΰν οί σημερινές συνθήκες
μέ βάση τό συμφέρον σας, τό γενικό συμφέρον , έλέγξατε προσεκτικά
αύτά πού θ ’άναφέρω
’Εγώ άν είχα πρόθεσιν καί άν φιλοδοξούσα, τό μέλλον σας λαμπρότατο
θά τό προεξοφλούσα
έ φ ’όσον καί οί εκλογείς κι αύτοί μέ προτιμούσαν, δίκαια κ ι ’
Α μ ε ρ ό λ η π τ α τότε θά διοικούσα
έργα θά προγραμμάτιζα σάν τήν έπταετία, άλλά δέν είμαι χουντικός
μήνέχετεύποψία
θά έκτελοΰσα πάρκιγκ, άλση, γηροκομείο, ύδρευση, άποχέτευση,
σύγχρονοίατρεΐο
θάκανα ρυμοτόμηση σέ όλα τά σημεία, δρόμους, γεφύρια καί χαρές
νά παίζουν τά παιδία
δέν θά παρέλειπα νά πω, θέλουμε καί μουσείο γιά κείνο θά
έκλέγετο κατάλληλο σημείο.
Γ ι ’αύτό ύπάρχει πρόγραμμα κι είναι ένδεδειγμένο, τό σπήλαιον
τού Δαίδαλου είναι προορισμένο.
'Υπάρχει κι ένας πίνακας ποΰθελα ν ’άναρτήσω, μ ’αύτό πιστεύω
τό χωριό νά τό διαφημίσω.
θά ήταν άπαραίτητο καθαριστές νά βάλω, έκείνοι θά έφρόντιζαν
όλο τό περιβάλλον.
Κ ι ’όσοι κοιμούνται σ ’έξοχές νά προσανατολίζουν, μ ’εύγένεια κι
άβρότητα νά τούς κατατοπίζουν
έπίσης καί διερμηνείς πού θά συνεννοούντο, οί γέροι μέ τουρίστριες
θά έ ξ υ π η ρ ε τ ο ΰ ν τ ο .
Μά γιά νά γίνουν ό λ ’αύτά τρία X απαιτούνται, χρόνος, χώρος,
καί χρήματα καί φόροι νά μπιχτοΰνε.
’Αλλά μέ τήν άποπεράτωσιν θά λέγατε μετά δέους, πώς ήρθεν δ
χρυσούς αιών τ ’άρχαίου Περικλέους.
Ά λ λ ά δέν έχω πρόθεση νάχω πρωτοπορεία, απλώς κάνω ύπόδειξιν
στά μέλλοντα προεδρεία.
Φίλοι μου, πολύ σάς κούρασα καί τώρα άναπαυθείτε, στήν κάλπη
πριν νά φθάσετε καλά νά τό σ κ ε φ θ ή τ ε . -
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΩΝ 4 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Γιορτάστηκε καί φέτος άπό τούς 'Αγ ιογαλην ιώτες τής Α θ ή ν α ς
ή γιορτή των 4 Μαρύρων πολιούχων τού χωριού μας καί τής
28ης ’Οκτωβρίου.
Τό πρωί έψάλει δοξολογία σΐόν 'Ιερό ναό τού 'Αγίου Νικολάου
πευκακίων μετ ’άρτοκλασίας, μετά τό τέλος τής όποιας, μέ
πούλμαν έπηγαμε εις τό έξοχικό κέντρο ΑΣΤΕΡΙ Παιανίας γΐά
νά γιορτάσουμε όλοι μαζί τήν διπλή αύτή γιορτή τού χωριού
μας.
'Η συμμετοχή των χωριανών καί φίλων ήτο μεγάλη καί τό Κρητικό
συγκρότημα ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ - ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ - ΔΕΛΗΔΑΚΗ χάρισε
άρκετό κέφι σέ όλους, πού κράτησε μέχρι άργά τό άπόγευμα,
θυμίζοντας παλιά ωραία γλέντια τής 'Αγίας Γαλήνης.
Χαιρέτισε έκ μέρους τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου
ό Πρόεδρος κ. ’Εμμανουήλ Σαββάκης.
Κατά τήν διάρκεια τής γιορτής μοιράστηκαν λαχνοί μέ διάφορα
δώρα πού ευγενικά προσέφεραν χωριανοί καί φίλοι.
Μέ τήν εύχή ύγεία καί χαρά γιά τήν έπόμενη έκδήλωσή

μας.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
(τού κ. Μανώλη Σαββάκη)
Χειμώνας 1948 στό καφενείο τοΰ Χαρίδημου σέ μ ιά παρέα πού
έπινε ρακί δ θαλασσοδαρμένος γέρος ψαράς διηγείται τήν ιστο
ρία του.
"Είχαμε πάει μέ τόν Καπετάν-Γιώργη γιά ψάρεμα στόν "Αη-Γιώργη
καί άμα ρίξαμε τά δίκτυα θάτανε περίπου 9 τό βράδυ τού λέω καί
μέ βγάνει όξω στό χαράκι έκιά στόν Κόκκινο Χάρακα, πού κατέχετε
καί σεις, γιά νά ψαρέψω μέ τήν πετονιά. Μετά αυτό ανοίχτηκε μέ
τά κουπιά καί φούνταρε άρόδου τήν βάρκα καί τό έριξε δίπλα.
’Εγώ έδόλωσα τρεις άπετρνιές καί ψάρευα. Σέ μιά στιγμή γροικώ
ένα τσίμπημα καί ένα γερό
σέρσιμο στήν άπετονιά. Ά ρ χ ι ν ώ νά
τραβώ άλλά ζοριζόμουνε. "Οπως τραβούσα τήν πετονιά υπολόγισα
ότι τό ψάρι πρέπει νάτανε μεγάλο πάνω άπό δέκα οκάδες καί
σκεφτόμουνα πώς θά τόβγανα
άπάνω πού δέν είχα ούτε άπόχη,
ούτε γάντζο.
Έ ν τό μεταξύ τό ψάρι ήρθε κοντά καί μοΰρθε ή
ιδέα νά τοΰ δόσω μιά μονοκόμματηντανέ νά τό άνεβάσω άπάνω.
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Πραγματικά κιόλας αία μία καί τό φάρι πέρνα πάνω άπό την
κεφαλή μαυ καί πέφτει πέντε μέτρα πίσω στό χαράκι.
’Εκιά όμως έκοιμόντανε καί δέν τ σ ο ί ’χα πάρει χαμπάρι πεντέξε
ξενοχωριανοί καί τό κάνει ό διάαλσς τα ψάρι, ένας όρφός 15
οκάδες νά πέση στην κεφαλή ένας καιμισμέναυ.
Αυτός πετάχτηκε άπάνω καί έθαριενε πώς τόν έδερνε ό άλλσς καί του
μοντέρνει μέ κλωτσιές καί τόν βλαστημάνε. 'Οπότε ξυπνούνε
οϋλοι καί έδερνε ό ένας τον άλλο, γιατί δενεκατέχανε ήντα
γίνεται.
Μόλις τσοι θωρώ καί γώ καί πρώτου μέ πάρουνε καί
χαμπάρι καί μέ πλακώσουνε καί μένα στό ξύλο δίνω μιά στή
θάλασσα καί πάω στή βάρκα καί φωνιάζω τόν καπετάν-Γιώργη
καί φεύγουμε κ α τ ’εύθεία πρώτου μάς πάρουνε χαμπάρι οί άπόξω
καί μας άρχίσουν μέ τά τουφέκια."

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ

Τούς καλοφαγάδες καί φίλους των χοχλιών (κοινώς... σαλιγκάρια)
πληροφοΰμε δτι άπαγορεύεται τό μάζεμα, ή μεταφορά, ή έμπορία
καί ή διακίνηση γενικώς τών χοχλιών κατά τήν περίοδο τής άναπαραγωγής τους, δηλαδή άπό 1ης ’Ιουλίου έως τις 31 ’Ιανουάριου
έπομένου έτους.
Σχετική έγκύκλιο κοινοποίησε τό 'Υπουργείο
Γεωργίας στις άρμόδιες ύπηρεσίες.

Οπως πληροφορηθήκαμε άπό έφημερίδες, ό Ο.Γ.Α. άπό τόν Αύγουστο
τρέχοντος έτους δίνει άντί τών Πεντακοσίων (500) δραχμών, έξη
(6) χιλιάδες γιά τά έξοδα τής κηδείας.
Τά χρήματα αύτά παίρνει
ό ένδιαφερόμενος του πεθαμένου άπό τόν ανταποκριτή τής Κ ο ι ν ό 
τητας άφοΰ συμπληρώσει καί ύπογράφει τό έντυπο Σ.167.

**********************
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ί ’Ε/π μελ.ει α: Μανώλη Γαβάκ π.<
ΑΦΙΞΕΙΣ
Την 23ην ’Οκτωβρίου άφίχθη έξ 'Αγίας Γαλήνης μέ τό ιδιωτικό
του ελικόπτερο δ Ναύαρχος έ.ά. Κος Μανώλης Σταματάκης. Προσε
γειώθη στην ταράτσα τοΰ ξενοδοχείου ΧΑΛΑΜΠΑΤΟΥ Α. όπου καί
παρακολούθησε ρεσιτάλ πιάνου.
Κατόπιν, άφοΰ γλέντησε μέχρι πρωίας εις τήν Κοσμική Ταβέρνα
Ψηλορείτης Μπίτς διά νά ευχαρίστηση το προσωπικό τοΰ κέντρου
έδωσε φιλοδώρημα έπιταγή άξίας 150.000 δραχμών.
Τό πρωί
δέ άναχώρησε μέ τήν θαλαμηγό του "ΜΑΙΡΗ" πρός άγνωστο κ α τ ε ύ 
θυνση.
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
'Η δίδα Ρόνυ Γανιάρη, κόρη τοΰ γιατρού ’Ανδρόνικου καί τής
Δώρας Γανιάρη, πέτυχε μέ διάκριση στή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ
Παν/ου ’Αθηνών.
Στή Ρόνυ πού, προικισμένη μέ ποικίλα π ν ε υ 
ματικά ταλέντα, ύπόσχεται πολλά, ευχόμαστε κάθε έπιτυχία.
'Η Δίδα Νίκη Γεωργ. Τυροκομάκη κατόπιν εξετάσεων, πέτυχε εις
Ά ν ω τ ά τ η Βιομηχανική Πειραιώς. Τήν συγχαίρουμε θερμά καί τής
εΰχόμεθα καλό πτυχίο.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

- ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

'Η Κα Μανωλία Γ. Δασκαλάκη (κόρη Γιάννη Παπαδογ ι ά ν ν η ) τ ο π ο θ ε 
τήθηκε στό Ειρηνοδικείο 'Ιεράπετρας Κρήτης ως είρηνοδίκης.
Τής εΰχόμεθα καλή διαμονή καί έπιτυχία στό καινούργιο της
έργο .
'0 Κος Μιχάλης Κων. Φωτάκης Καθηγητής Μαθηματικών διορίστηκε
στό Γυμνάσιο Ά σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ ’Αττικής. Του εΰχόμεθα καλή στάδιο
δρομ ία .
'0 Κος Μόσχος ’Αλεξανδράκης μετατέθηκε άπό τήν Γεωργική Σχολή
Ά σ ω μ ά τ ω ν εις τήν
Γεωργική 'Υπηρεσία Ρεθύμνης εις Ρέθυμνο.
Τού εΰχόμαστε καλή διαμονή.
'Η Κα ’Αμαλία συζ. Μόσχου ’Αλεξανδράκη καθηγήτρια φιλόλογος
(κόρη ’Αντωνίου Μπαγουράκη) μετατέθηκε άπό τό γυμνάσιο Φουρφουρά Ά μ α ρ ί ο υ στό Γυμνάσιο Ρεθύμνης. Τής εΰχόμαστε καλή
διαμονή.
'0 Κος Γιάννης ’Αγαπητού Μηναδάκης μετατέθηκε άπό τό Δημοτικό
Σχολείο 'Ηρακλείου εις Δημοτικό σχολείο Ροδεσίας ’Αφρικής
γιά τήν 'Ελληνική Παροικία.
Τόν συγχαίρουμε γιά τήν απόφασή
του καί τού ευχόμαστε κάθε έπιτυχία στό δύσκολο έργο του.
ΓΑΜΟΙ
'0 Κος Βασίλειος Γεωργάκης καί ή δίδα Ά ρ ι σ τ έ α Νικηφοράκη
(κόρη τού Μιχάλη τής Ά ρ ί σ τ ε ν α ς ) έκαναν τόν γάμο τους στήν
’Αθήνα.
Τούς ευχόμαστε νά ζήσουν εΰτυχ ι σ μ έ ν ο ι .

-
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'Ο Κος Φάνης Μαυλογιώργρς καί ή δίδα 'Ελένη Μιχ. Πετρουλάκη
έκαναν τόν γάμο τους στήν 'Αγία Γαλήνη· Καλεσμένοι δλοι οί
'Αγιογαληνιώτες . ’Επακολούθησε φαγοπότι καί γλέντι στήν
ψαροταβέρνα τού άδελφοΰ της Ά ν τ ώ ν η μέχρι πρωίας.
Τούς
εύχόμαστε νά ζήσουν εύτυχισμένο ι .
'0 Κος Δρρήτριος Μαυροκώστας καί ή δίδα 'Ελένη ’Ε μ μ . Μπατινάκη (κόρη τού Μανώλη του Μπαντινογ ιάν ν η ) έκαναν τόν γάμο τους
στήν ’Αθήνα. ’Ακολούθησε γνήσιο, πολύκοσμο, Κρητικό γλέντι
στό κέντρο "ΔΙΑΣ". Τούς εύχόμαστε νά ζήσουν εΰτυχισμένο ι .
'0 Κος Μηνάς Κόκαλης καί ή δίδα 'Ελένη ’Αντωνίου Μπαντινάκη
έκαναν τό γάμο τους στό 'Ηράκλειο Κρήτης.
Τούς εύχόμαστε
νά ζήσουν ε ύ τ υ χ ι σ μ έ ν ο ι .
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
'0 Κος Στέλιος Κων. Λαμπάκης τό γένος ’Ελευθερίας Ν. Παπαδάκη
καί ή δίδα Τασία Κων/νου Μίχα έδωσαν άμοιβαία ύπόσχεση γάμου
στήν ’Αθήνα. Τούς
εύχόμαστε καλά στέφάνα.
'0 Κος Νίκος θεοδώρου Τρουλινός (τό γένος Βασιλικής Τυροκομάκη)
καί ή δίδα 'Ελένη ’Ηλία Πρινιωτάκη άπό τήν Ό ρ ν έ άρραβων ιάστηκαν στήν ’Αθήνα.
Τούς εύχόμαστε καλά στέφανα.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
'Η κ. Φρόσω σύζυγος Εύαγγέλου Βογιατζάκη γέννησε στήν
κοριτσάκι. Εύχόμαστε νά τούς ζήση·

’Αθήνα

'Η κ. Βίκυ σύζυγος Νίκου Μ. Βεργαδή γέννησε στήν ’Αθήνα
άγοράκι, τό έβάπτισε έπίσης στήν ’Αθήνα καί τού έδωσε τό όνομα
Μύρων.
Εύχόμαστε νά τούς ζήση.
Ή

κ. ’Ά ν ν α σύζυγος ’Επιμενίδη Κων. Φωτάκη γέννησε στήν
κοριτσάκι.
Εύχόμαστε νά τούς ζήση.

Ή

κ. Ρούλα συζ. Χρήστου Έ μ μ . Μηναδάκη γέννησε στήν
κοριτσάκι. Εύχόμαστε νά τούς ζήση.

'Η κ. Γεωργία συζ. Βασίλη Σπανουδάκη γέννησε στήν
ρ ά κ l . Εύχόμαστε νά τούς ζήση.

’Αθήνα

’Αθήνα

’Αθήνα άγο-

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ό Κος Μανώλης καί ή Κα Βιργινία Σαββάκη
κατά τις καλοκαιρινές
διακοπές τους στήν Κρήτη, έβάπτισαν τήν κόρη τους στήν Κοξαρέ
καί τής έδωσαν τό όνομα Ά ρ γ υ ρ ώ .
Νονά ήτο ή Κα 'Ελένη σύζυγος
Νικ. Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ά κ η . Εύχόμαστε νά τούς ζήση.
ΚΗΔΕΙΕΣ
Ό άνθρωπος μέ τήν σιδερένια θέληση καί τό χαμόγελο στά χείλη
πάντα, Σωτήριος Πετρακάκης δέν υπάρχει πιά.
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Πέθανε εδώ σέ ηλικία 61 έτους.
Ή κηδεία του δπως καί ό
ίδιος επιθυμούσε έγινε στην Α γ ί α Γαλήνη, γιά νά άποχαιρετήση τό χωριό σάν 'Αγ ιογαλην ιώτης μέ μία τελευταία βόλτα
στό λιμάνι.
Τήν κηδεία του ακολούθησαν οί συγγενείς καί φίλοι τής ο ι κ ο 
γένειας του, όλοι οί Ά γ ιογαλην ιώτες καί πλήθος κόσμου άπό
τά γύρω χωριά.
Ας είναι έλαφρό τό χώμα που τόν σκεπάζει.
Αιώνια του ή μνήμη.

Πέθανε στην Ά γ ι α Γαλήνη σέ ηλικία 78 ετών ό άγέραστος καί
ακούραστος Νίκος Τζίτζικας, αφήνοντας πίσω του παιδιά, έγγόνια καί δισέγγονα.
Τήν κηδεία του άκολούθησαν οί συγγενείς
καί φίλοι τής οικογένειας του, δλοι οί Ά γ ι ο γ α λ η ν ι ώ τ ε ς καί
πλήθος κόσμου άπό τά γύρω χωριά.
Ας είναι έλαφρό τό χώμα πού τόν σκεπάζει.
Αιώνια του ή μνήμη.

Πέθανε στήν Ά γ ι α Γαλήνη, σέ ηλικία 61 ετών ό Μανώλης Ρυακιωτάκης, άφήνοντας πίσω τή συζυγό του, παιδιά κ ι ’έγγόνια. Γεννη
μένος στά Σταχτούρια, έκανε τήν Ά γ ι α Γαλήνη, τό θετό χωριό,
δικό του κ ι ’αύτοδημ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε .
Τήν κηδεία του άκολούθησαν
συγγενείς
καί φίλοι καί πλήθος κόσμου.
Ας είναι έλαφρό τό χώμα πού τήν σκεπάζει.
Αιώνια του ή μνήμη.

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

Μ.Σ.
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ΕΚΛΟΓΕΣ 1981
(τοΰ

Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

’Από τό πολιτικό τμήμα τοΰ Ά ρ ε ί ο υ Πάγου έγινε η άνακήρυξη
των Πολιτικών κομμάτων πού μετέχουν στις εκλογές της
18.10.1981 γιά νά διεκδικήσουν τούς ψήφους του 'Ελληνικού
Λαοΰ.
Σύμφωνα μέ τήν άνακηρυξη τά κόμματα είναι : (1) ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, (2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, (3) ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ,
(4) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ,
(5) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, (6) ΚΟΜΜΑ Φ Ι 
ΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, (7) ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ, (8) ΚΟΜΜΑ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α 
ΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ (ΚΟΔΗΣΟ),
(9) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
(10) ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ,
(11)
Ε.Κ.Κ.Ε - Μ-Λ Κ.Κ.Ε,
(12) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, (13) ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
(Τ ρ ο τ σ κ ι σ τ έ ς ) καί (14) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
0L υποψήφιοι γιά τήν έκλογική περιφέρεια τού νομού μας
(Ρέθυμνο) κατά κόμματα είναι οί έξής :
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
:
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡIΔΗΜΟΣ τοΰ Βασιλείου,
ΚΕΦΑΛΟΓ IΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τού Κωνσ/νου, ΦΡΑΔΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τοΰ
’Ιωάννου, ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τοΰ Νικολάου.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
:
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Χ Α Ρ Α 
ΛΑΜΠΟΣ τοΰ Στυλιανού, ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τοΰ Χαραλάμπους,
ΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, ΣΜΠΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τοΰ Γεωργίου.
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
:
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τοΰ
Εύαγγέλου, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τοΰ Στεφάνου, ΧΑΜΑΡΑΚΗΣ Ε Μ Μ Α 
ΝΟΥΗΛ τοΰ Λουκά.
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
:
ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ τοΰ
’Ιωσήφ, ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τοΰ ’Εμμανουήλ, ΣΤΑΘΑΚΗΣ Ι Ω Α Ν 
ΝΗΣ του Νικολάου, ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τοΰ Γεωργίου.
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ :
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ Ε Μ Μ Α 
ΝΟΥΗΛ τοΰ Στυλιανού, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τοΰ Γεωργίου,
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τοΰ ’Εμμανουήλ.
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.:
Β Α Ρ Δ IN O ΓIΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ τοΰ Ί ω ά ν ν ο υ ,
ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τοΰ Σπυρίδωνος, ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τοΰ
Γεωργίου, ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τοΰ Πολυδώρου.
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
:
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τοΰ Γεωργίου
ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τοΰ Κυριάκου, ΒΡΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τοΰ ’Αντωνίου
Ε.Κ.Κ.Ε - Μ - Λ
Κ.Κ.Ε.:
ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τοΰ Μιχαήλ,
ΔΈΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τοΰ Ί ω ά ν ν ο υ , ΕφΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τοΰ
Νικολάου.
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Στις εκλογές (18/10/1981) πού έγιναν μ έ άπόλυτη ηρεμία καί
τάξη στην 'Αγία Γαλήνη έλαβαν κατά κόμματα τούς ψήφους τοϋ
χωρίου μας ώς έξης:
Ν.Δ. 66,
ΠΑΣΟΚ 178, ΕΔΗΚ 1, Κ.Κ.Ε.
24, Κ.Κ.Ε έσωτ. 4 καί
Κόμμα Φιλελευθέρων 39. Βουλευτές
γιά τόν Νομό Ρεθύμνης
έξελέγησαν δύο (2) τοϋ ΠΑΣΟΚ οί κ.κ. Γεωργακάκης Χαράλαμπος
καί Περράκης Γεώργιος, καί ένας άπό την Ν.Δ. ό κ. Κεφαλογιάννης ’Ιωάννης.
Πρώτο Κόμμα στην 'Ελλάδα ήλθε τό ΠΑΣΟΚ μέ 172 έδρες δεύτερο
κόμμα ή Ν. Δ. μέ 115 έδρες καί τρίτο κόμμα τό Κ.Κ.Ε μέ 13
έδρες.

’Οκτώβριος

1981

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 3ου ΤΕΥΧΟΥΣ
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Φ.Ε.Β.
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ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
( ’Επιμέλεια

:

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Ταμία Συλλόγου Τ ό λ π

Τσακίρη)

'0 Πρόεδρος καί τό Διοι.κητικό Συμβούλιο νοιώθει την άνάνκη
νά ευχαριστήσει τούς φίλους καί χωριανούς γιά τήν οικονομική
ένίσχυση τοΰ Περιοδικού μας.
Δημοσιεύουμε τά όνόματά τους μέ τά ποσά πού έπρόσφεραν κατά
τό χρονικό διάστημα άπό 1ης ’Ιουλίου έως 30ης Νοεμβρίου 1981
Οί άποδείξεις είσπράξεως θά στέλνωνται πάντοτε μέ τήν άποστο
λή τού περιοδικού .
’Ηράκλειο Κρήτης_________ Δρχ. 1000
Γιάννης Δημ. Βασιλάκης _____
ΤΑμ.εΡ-ΐκά_______„__ -______ ... ..ΙΟ00
Γιάννης Στέρ. Παπαδάκης___ _
’Ανία Γαλήνη
_
11
1000
Μιχάλης Γεωρ. Νικηφοράκης____
11
"
'
■■
2000
Γεώργιος Κωνσ. Φωτάκης
"
' .......................... " ........................................................... 1
1................ 1000
Μιχάλης Έμμ. Τρουλινός
"
"
"
1000
Γιάννης Νικ. Τυροκομάκης.
"
"....
'
.."
"
500
Μανώλης Γεωρ. Σταματάκης.
11
' " ". “.. ..... ‘ ... 1500
Μανώλης Μιχ. Σπυριδάκης......
.....■■... ~ ..............
1000
Μιχάλης Μπαγουράκης
____
’Ολλανδία
'
" _.1000
’Ιωάννα Ίωαννίδου (Όλλανδέζα)
’Ανία Γαλήνη_____________ "
2000
Δήμος Κοσμ. Λινοξυλάκης _____
’Αθήνα___________________ "
1000
Γεράσιμος Νικ. Τσουτσουδόκης
’
Αγ
ία
_Γαλήνη
_
"
5Ό0
Γεώργιος Σφακιανάκης
’Αθήνα.................
"____ 1000
Παντελής Γιασαφάκης
'Αγία Γαλήνη_____________ "
ϊ000
Γεώργιος Μιχ. Μπαγιαρτάκπς.___
’Αντιγόνη συζ.Στελ. Τόκκα (τό
’Αθήνα___________________ "
1500
γένος Μιχ. Βασιλάκη) _____
Άγια Γαλήνη
"
2000
Βαγγέλης Γεωρ. Βεργαδής
Νίκος Άνδρεαδάκης (γαμπρός
Άγια Γαλήνη
" , 500
Κλεάνθης Μηναδάκης)
"
....
"
.....
..
.
»
500
Κλεάνθη Μηναδάκη
Ρέθυμνο_________________ "_____ 500
Νίκος Έμ. Τυροκομάκης ______
Αντωνία κοιίκουριτόκη
Υ^νο^
500
Ά π ο σ τ ο λ ά κ η ) _________Αθήνα
-Μαρία Καρατζή (τό γένος χαρ
500
Γιαννακάκη)
--- ______ Πειραιάς___
500
Γεώργιος Τσιάπας
Αθήνα__
Μανώλης & Καλλιόπη Γιαννακάκη
500
(τό γένος Γεωργ. Φωτάκη)_,_______ Αθήνα_____
500
Χρηστός Κωνστ. Λυνοξυλάκιχς
____"
Μανώλης & Ελένη Βουμβουράκη
500
(τό γένος Στέφ. Νικηφοράκιχ]________ Ρόδος_____
1000
Γεώργιος Μιχ. Παπαδογιάννος_____ Αθήνα
500
Πολυδώρα συζ. Ήλία Γερυανάκη
Άγια Γαλήνη
500
Κοσμάς Κωνσ. Λινοξυλάκης_________ I!_________ "
2000
Άνδρέας Χαρ. Σαλιόν
_ ________ Πειραιάς
500
Στρατής θεμ. Βελουδάκης_________ ’Αθήνα_____
500
Ελένη Σωτ. Π ε τ ρ α κ ά κ η ________ "__________
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Ζαχαρίας Παπουτσάκης
Μανώλης Νικ. Τρουλινός
Μιχάλης Νικ. Τρουλινός
Μιχάλης Μυρ. Βελουδάκπς

’Αθήνα
'Αγία Γαλήνη
’Αθήνα

Δρχ. 1000
ιι
innn
1000
1000
1000

Παράκλησή μας οι επιταγές γά στέλνωνται στον ταμία του Σ υ λ 
λόγου κ. Τόλη Τσακίρη (Διά Σύλλογο 'Αγίας Γαλήνης) όδός
Κατραμή άρ. 18, Ν. Φιλοθέη ’Αθήνα.
Γ ιά κάθε άλλαγή τής Διευθύνσεως των μελών παρακαλοΰνται νά
ένημερώνουν έγκαίρως τόν Σύλλογο.
’Εάν κάποιος άπό τούς συμπολίτας μας δέν παίρνει τό περιοδικό
άς μάς ειδοποιήσει νά του τό στείλουμε δωρεάν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ»
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

1982
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Σελίδα
’Από τό Διοικητικό Συμβούλιο
Μεταξύ μ α ς ...........
θέματα Κοινοτικής

1

(Ε.Δ.

’Ανάπτυξης

Τό Φετεινό Καλοκαίρι

'Αγ ιογαλην ιώτες κατά τήν

φασιστών τό 1940
Τό

’Οκτωβρίου

4

(’Έ λ σ α ς

Καρτάλου)

7
8
10

επίθεση των

(Μιχάλη θ. Βελουδάκη)

11

(Κ.Κ. Λινοξυλάκη)

12

1940

'Ολοκαύτωμα τού

(Ε.Δ. Βογιατζάκη)

(’Ελευθερίας Ααμπάκη)

’Αναμνήσεις άπό μιά παράσταση

'Η 28η

2

(Κ.Κ. Λινοξυλάκη)

’Αναμνήσεις του χωριού μου
Οί

Βογιατζάκη)

Άρκαδιοΰ

-διάλεξη

(Γ . Μηναδάκη )
Γύρω άπό τό μύθο τού Δαιδάλου καί του

13
’Ικάρου

(Ρόνυς Γανιάρη )

22

Μιά "'Αγ ιογαλήνιώτισσα τού Βορρά" μάς γράφει..

24

Οί δικοί μας πού φεύγουν

26

Αύτοί πού φεύγουν

:

: Σωτήρης Πετράκάκης

Νίκος Τζίτζικας

28

’Από τήν Συνεστίαση των 4ων Μαρτύρων
τής 28ης

’Οκτωβρίου

(Μ. Σαββάκη)

31

(Μ. Σαββάκη)

31

(Κ.Κ. Λινοξυλάκη)

32

'Ιστορίες τού τόπου μας
Ειδήσεις χωρίς τίτλο
Κοινωνικά
’Εκλογές

(Μ. Σαββάκη)

1981

(Κ. Κ. Λινοξυλάκη)

Λύση σταυρόλεξου

3ου τεύχους (Φ.Ε.

Οί προσφορές γιά

τό περιοδικό μας

Διαφήμιση

33
Βογιατζάκη)
(Τόλη Τσακίρη)

36
37
38
41

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ» Α.Ε.

Κατασκευασμένα μέ τίς Παγκοσμίως
αύστηρότερες προδιαγραφές καί έγκεκριμένα άπό τούς μεγαλύτερους
κατασκευαστές μηχανών, έξασφαλίζουν εις τούς πόσης φύσεως κινητή
ρες καί μηχανήματα
•
•
•
•
•

ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΧΡΟΝΔΡΙΚΗΣ-ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΣ
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