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ΝΕΑ ΜΑΓΑΖΙΑ
Ψαράς ο Αντώνης 
το ψαράδικο της 

Θάλειας

Ένα μαγαζί που έλλειπε απ’ την Αγ. 
Γαλήνη είναι το ψαράδικο που άνοιξαν ο 
Αντώνης και η Θάλεια Μπαγιαρτάκη.

Ο Αντώνης φέρνει φρέσκα ψάρια 
και υπάρχει μεγάλη εξυπηρέτηση για τις 
νοικοκυρές αφού σου τα καθαρίζουν επί 
τόπου.

Στα εγκαίνια που έγιναν τον Απρίλη 
του 2009, παρεβρέθησαν οι δύο ιερείς 
παπά Μανώλης και παπά Χρήστος και ο 
σεβασμιώτατος κος Ειρηναίος, ο οποίος 
στην ομιλία του αναφέρθηκε ότι ο πρώτος 
μαθητής του Χριστού ήταν ψαράς. Ήταν 
ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος επέτρεψε 
στον Χριστό ν’ ανέβει στο πλοίο του και να 
μιλήσει στον κόσμο.

Σε ανταπόδοση  ο Ιησούς είπε στον 
Πέτρο να πάει να ρίξει τα δίκτυα του, που 
θα γέμιζαν ψάρια. Ο Πέτρος γέλασε, λέγο-
ντάς  του ότι αυτές τις μέρες δεν  έχει ψά-
ρια, αφού και χθες το βράδυ δεν έβγαλαν 
ούτε ένα.

Ο Ιησούς τον παρώτρυνε να πάει για 
ψάρεμα, και ω του θαύματος, τα δίκτυα 
γέμισαν ψάρια. Ο σεβασμιώτατος ευχήθη-
κε καλές δουλιές και να ασκούν με τιμι-
ότητα πάντα το επάγγελμα - λειτούργημα 
που θα κάνουν ο Αντώνης με την Θάλεια.

Εγκαίνια Ψαράδικου Απρίλης 2009 της Θάλειας 

Μπαγιαρτάκη Αντ. Μπαγιαρτάκης σεβ. Ειρηναίος, 

παπα Μανώλης και παπα Χρήστος 

Από τις αρχές 2009 ένα νέο κομμωτήριο, εκτός από το ήδη υπάρχον της 
Μαρίας Γαλέρου, άνοιξε. Είναι της Ευγενίας Κυριακάκη του Γεωργίου. 

Ευχόμαστε καλές δουλιές 

Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής στην Αγ. Γαλήνη
Ο Κωστής Βλατάκης του Σταύρου, ο οποίος τελείωσε την σχολή του 
ΟΑΕΔ στα Γιάννινα, αρτοποιΐας-ζαχαροπλαστικής στις αρχές Ιουνίου 
άνοιξε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και ζαχαροπλαστείο. Φτιάχνει 
τούρτες, γλυκά, βουτήματα. Αναλαμβάνει γάμους, βαπτίσεις, και 

οτιδήποτε εκδηλώσεις στον τομέα βέβαια των γλυκισμάτων.
Του ευχόμαστε καλές δουλειές.

9-11  ΙΟΥΛΙΟΥ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY

Καντάδα για τη διοργάνωση του Beach Volley

Kiss K. - Κίττσου Π.

Πανοραμική φωτογραφία του λιμανιού

Διάλειμμα με ωραία κορίτσια

Oι νικητές και οι διοργανωτές

Τα παιδιά έκαναν μαθήματα beach volleyΜονομαχίες στην άμμο
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας το 2009  το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου ευχαριστεί όλους τους χωριανούς και τους 

φίλους που στηρίζουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις του συλλόγου. Η ηθική και η οικονομική συμπαράσταση είναι το οξυγόνο του 
συλλόγου μας. Η συμμετοχή περισσοτέρων μελών στις εκδηλώσεις του συλλόγου αλλά και στην ύλη του περιοδικού θα μας ικανοποιήσει 
ιδιαίτερα. Ειπώθηκε από κάποιους ότι πρόκειται για άθλο που συνεχίζουμε να βγάζουμε το περιοδικό συνεχόμενα 30 χρόνια έστω και 
σε ετήσιο τεύχος αντί για εξαμηνιαίο, σε δύσκολους καιρούς. Η συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις, κάτω από δύσκολες συνθήκες μας δίνει 
δύναμη για την συνέχεια. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε όλους με υγεία και ευτυχία.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Διευκρίνηση: Υπάρχουν συγχωριανοί και φίλοι μας που λένε ότι στα κοινωνικά δεν γράφονται θέματα που τους αφορούν. Θέλουμε 

εδώ να διευκρινίσουμε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι δημοσιογράφοι για να καταγράφουν από μόνοι τους όλα τα γε-
γονότα που συμβαίνουν στην Αθήνα ή στο χωριό μας ή οπουδήποτε αλλού . Το περιοδικό ανήκει σε όλους μας. Θα παρακαλούμε λοιπόν 
όσοι έχουν θέματα που επιθυμούν να γραφούν στο περιοδικό να τηλεφωνούν στα μέλη του συλλόγου ή να τα στέλνουν  στην κ.Ελευθερία 
Λαμπάκη τηλ.210 7659135. Τυχόν παραλείψεις δεν έγιναν εσκεμμένα και σας εκφράζουμε την συγνώμη μας.  

Το περιοδικό της Αγ. Γαλήνης ανήκει σ’ όλους τους απανταχού Αγ. Γαληνιώτες. 
Βοηθήστε όλοι στην έκδοσή του.

Όσοι έχουν κοινωνικά (αρραβώνες, βαπτίσεις, γάμους, θανάτους, εισαγωγή σε σχολές, διορισμούς, μεταθέσεις, προαγωγές, κτλ).
Όσοι θέλουν να προτείνουν ιδέες για το χωριό.
Όσοι έχουν ιστορίες της Αγ. Γαλήνης.
Επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι να γράφουν για το έργο που επιτελούν.
Να απευθύνεστε στον Φάνη Μαυρογιώργη
Τηλ.: 28320 91.507  -  6972 20 97 37
e-mail: FanisIkaria@in.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιασαφάκης Κώστας 210 48.52.567 - 6974 034.857
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδογιάννης Μανώλης 210 22.36.781 - 6944 59.22.43
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπαγουράκη Σοφία 6977 93.13.51..
 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κούνουπα Ίρια 210 97.19.301 - 6932 75.65.64
(Υπ. ύλης περιοδικού)
ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Συμιγδαλά Μαρίκα 6979 10.93.94
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαμιχελάκης Μανώλης  6932 38.24.75
(επιταγές-εμβάσματα)

ΥΠΕΥΘ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Βογιατζάκης Μανώλης 6947 56.78.95 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Τρουλλινός Γιώργος 210 50.17.685
Φωτάκη Μάρω 210 29.17.909
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ζεάκη Ελένη 6973 77.01.64
Λαμπάκη Ελευθερία  210 76.59.135
(Επιμέλεια περιοδικού)
Μηναδάκης Χρήστος 210 66.13.327
(Υπευθ, δημοσίων σχέσεων)

(Ο ταμίας μας έφυγε για Κρήτη. Ο νέος ταμίας θα βγει στις επόμενες εκλογές)

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ KPHTHΣ»

Εκδίδεται και διανέμεται δωρεάν χάρη του κοινωνικού σκοπού του Συλλόγου.
Συνδρομές προαιρετικές

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΠΥΛΟΥ 5, 194 53 ΑΘΗΝΑ

www.enosipreveli.gr/agiagalini

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Παρακαλούνται όλα τα μέλη να ενημερώνουν εγκαίρως τον Σύλλογο

για κάθε αλλαγή της διεύθυνσής τους. Εάν κάποιος από τους συμπολίτες 
δεν παίρνει το περιοδικό, ας μας ειδοποιήσει να του το στείλουμε δωρεάν.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
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Με 8,5 εκατ. Ευρώ δημοπρατούνται οι μελέτες για το 
Φράγμα του Πλατύ Ποταμού (ποταμός Αγίας Γαλήνης)

Εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013
Καλά τα νέα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων για τη Μεσσαρά, καθώς οι μελέτες για την κατασκευή του 
Φράγματος του Πλατύ ποταμού και την κατασκευή αγωγού που θα 
μεταφέρει νερό στην Πεδιάδα της Μεσσαράς εντάχθηκαν στο Πρό-
γραμμα του Υπουργείου για την Αγροτική Ανάπτυξη, «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής» 2007-2013 και θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του 
Τέταρτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η δημοπράτηση των μελε-
τών θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2009.

Την πληροφόρηση αυτή έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης στον Βουλευτή Ηρακλείου της ΝΔ, Λευτέρη Αυγενάκη, σε συνά-
ντηση  που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου 
και συζητήθηκαν θέματα για τη δημιουργία φραγμάτων με σκοπό 
την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων του νησιού, αλλά 
και συγκεκριμένα για το ζήτημα της κατασκευής του Φράγματος του 
Πλατύ ποταμού και αγωγού που θα μεταφέρει νερό στο Φράγμα της 
Φανερωμένης.

Σχετικά με την ένταξη νέων εγγειοβελτιωτικών έργων στο νομό 
Ηρακλείου στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ο αρμόδι-
ος Υπουργός ανέφερε ότι «κατά την εκτέλεση του προγράμματος 
πρόκειται να κατασκευαστεί το φράγμα του Πλατύ Ποταμού όπου 
θα περιέχει ταμιευτήρα χωρητικότητας 20 εκατ. κυβικά μέτρων 
νερού που θα εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ανάγκες σε υδάτινους 
πόρους κατά προτεραιότητα για την άρδευση γεωργικής έκτασης 
45.000 στρεμμάτων περίπου του Νομού Ρεθύμνης (Οι συνολικές 
απαιτούμενες ανάγκες για τον Νομό Ρεθύμνης ανέρχονται σε 10 
εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως), ενώ ο πλεονάζον όγκος νερού του 
φράγματος περίπου 20 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως, θα μεταφέρεται 
με αγωγό και ένα μέρος του οποίου θα εισέρχεται στον Ταμιευτήρα 
Φράγματος Φανερωμένης του Νομού Ηρακλείου και το υπόλοιπο 
θα εμπλουτίζει τον υπόγειο υδροφορέα της πεδιάδας Μεσσαράς του 
Νομού Ηρακλείου. Και συνέχισε ότι ήδη, δύο μελέτες για το έργο 
έχουν ενταχθεί στο Π.Α.Α. 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής, 
έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης για την προκήρυξη του δι-
αγωνισμού εκπόνησης της οριστικής μελέτης και ειδικότερα η προ-
μελέτη και οριστική Μελέτη Φράγματος Πλατύ Ποταμού και Αγωγού 
Μεταφοράς στο Φράγμα και στα Δίκτυα Φανερωμένης Νομού Ηρα-
κλείου και β Οριστική Μελέτη Δικτύων Άδρευσης Φράγματος Πλατύ 
Ποταμού Νομού Ρεθύμνης.

20 Ιανουαρίου η δημοπράτηση των μελετών
Το συγκεκριμένο ζήτημα συζητήθηκε και με τον Ειδικό Γραμ-

ματέα του Υπουργείου, αρμόδιου για θέματα του Προγράμματος 
Αλέξανδρος Μπαλτατζής, ο οποίος ανακοίνωσε ότι στις 20 Ιανου-
αρίου 2009 πραγματοποιείται η δημοπράτηση των μελετών ύψους 

8.500.000 ευρώ, ενώ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το 
περιεχόμενο της «Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης Φράγματος 
Πλατύ Ποταμού Νομού Ρεθύμνου και Οριστική Μελέτη Αγωγού 
Μεταφοράς νερού στη Μεσσαρά.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη μελέτη θα περιλαμβάνει τη διερεύ-
νηση των συνθηκών κατασκευής των Ταμιευτήρων και του αγωγού 
μεταφοράς νερού με την εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνητικών 
εργασιών και εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών. 
Το συνολικό προεκτιμούμενο κόστος της είναι 3.888.551,22 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ). Η προθεσμία εκπόνησης της Μελέτης συνολικά ορί-
ζεται σε 21 μήνες.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές υποστηρικτικές μελέτες που θα εκ-
πονηθούν είναι:

Υδραυλική Μελέτη
Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Τοπογραφική Μελέτη
Συγκοινωνιακή Μελέτη
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Γεωλογικές Έρευνες και Μελέτης
Γεωτεχνικές και Εδαφομηχανικές Εργασίες και Έρευνες
Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας.

Προβλέπεται να εξασφαλιστούν: Είναι δεδομένο ότι το έργο 
αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
λειψυδρίας, καθώς, όπως διευκρινίζεται και στο Τεύχος Τεχνικών 
Δεδομένων για τη συγκεκριμένη μελέτη, οι συγκρατούμενες ποσό-
τητες νερού, τόσο από το Φράγμα του Πλατύ ποταμού, όσο και από 
τα λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα προβλέπεται να εξασφαλιστούν:

Η άρδευση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα 45.000 στρεμμάτων 
εντός της υδρολογικής λεκάνης Πλατύ του νομού Ρεθύμνου με αρ-
δευτικά κλπ. δίκτυα

Η μεταφορά, με αγωγό που λειτουργεί με τη βαρύτητα, του πλε-
ονάζοντος μέσου ετήσιου όγκου νερού περίπου 20Χ106m3 στην δυ-
τική περιοχή της μεγάλης πεδιάδας της Μεσσαράς για την ενίσχυση 
του ελλειμματικού ισοζυγίου της, με συμπληρωματική πλήρωση του 
εκεί Ταμιευτήρα της Φανερωμένης και τον τεχνητό εμπλουτισμό του 
υπόγειου υδροφορέα της που είναι εφικτός για την αποκατάστσή 
του. Ο μεταφερόμενος όγκος νερού, πέραν της αποκατάστασης του 
υπόγειου υδροφορέα, θα επιτρέψει την επέκταση των αρδεύσεων 
στην πεδιάδα.

Ειδικότερα, ο αγωγός μεταφοράς νερού θα είναι σωληνωτός 
και θα λειτουργεί υπό πίεση, με εξαίρεση δύο ενδιάμεσα τμήματά 
του όπου διέρχεται μέσω σηράγγων καταλλήλως διαμορφωμένων 
ώστε να λειτουργεί ως αγωγός ελεύθερης ροής.



ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ  3

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΠΗΣ (2005-2009)
Το  Υπουργείο εσωτερικών (ίσως και εν όψει ευρωεκλογών) 

μοίρασε εκατοντάδες περιοδικά στα χωριά, όταν εμφανίζονται τα 
έργα ανά δήμο για το χρονικό διάστημα 2005-009.

Τα έργα είναι από το Αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής Αυτο-
διοίκησης «Θησέας».

Δήμος Λάμπης
1. Ανέγερση Δημαρχείου στο Σπήλι  1.005.800
2. Αποπεράτωση δημαρχείου  245.980
3. Εξοπλισμός δημαρχείου  46230  

 1.298.010
4  Απαλλοτρίωση ακινήτων  52161
5. Έργα οδοποιΐας   256981
6. Αρδευτικό Λαμπινής -Μιξορούματος, 
Φρατιου Αγ.Πελαγίας  269303
7. Δρόμος Αμπελάκι-Καρινες  185139
8. Σύνταξη μελετών για αποχετευτικά  12.000
9. Τοπογραφικά  19.775
10. Ύδρευση  272.629
11. Ύδρευση Αγ. Παύλου Πρασονιση  80.000
12. Ύδρευση Ακουμιών Κεραμέ  93.645
13. Αποχέτευση (Λαμπινη Δαριβιανα)  97.000
14. Ηλεκτροδότηση δικτύων ύδρευσης-άρδευσης 50.000
15. Ερευνητικές γεωτρήσεις  43500
16. Ηλεκτροδοτήσεις  80.000
17. ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ δρόμου Ακουμια-Ακουμιανή 
Γιαλια   302.841
18. Τοπογραφικά Κέδρους κρ. βρύσης  12745

19. Μελέτη Βιολ. Μελαμπων  12745
20. Ανάπλαση Χώρου Κέδρους  3824
21. Στατική μελέτη μιτάτων Κρύα Βρύσης  3824
22. Τοπογραφική αποτύπωση βιολογικού  12.745
23. Μελέτη βιολογικού Σπηλιου  12.745
24. Αγορά ακινήτων  87.383
25. Μελέτη σχεδίου Σπηλίου  80.000
26. Μελέτη οδοποιΐας Κισού  12745
27. Τοπογραφικά  7.648
28. Ύδρευση Κρύα Βρύσης Αγ. Παρασκευής 
Αγ. Γαλήνης-Κισού  180.607
29. Μελέτη μικρού λιμενικού στον πλατύ 
ποταμό για την προστασία της ακτής  28.968
30. Τοπογραφικές εργασίες κεντρικού άξονα 
εντός οικισμών Σπηλίου-και Αγ. Γαλήνης  12.745
31. Σύνταξη μελετών σχεδίου πόλεως Αγ. Γαλήνης 40.000

 Σύνολο 3.622.168

Από μια απλή ανάγνωση των στοιχείων του υπουργείου εσω-
τερικών από το πρόγραμμα Θησέας την μερίδα του λέοντος πήρε το 
δημαρχείο 36%. Ακολουθεί ο δρόμος Ακουμίων 8% κλπ. Η Αγία Γα-
λήνη αποροφά λιγότερα από 1% του αναπτυξ. προγράμματος ΘΗΣΕ-
ΑΣ  σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Δεδομένου ότι ο πληθυσμός 
της είναι άνω του 20% του δήμου, υπάρχει μια ανισοκατανομή και 
θα πρέπει οι δημοτικοί μας Σύμβουλοι να προβληματισθούν. 

Αγ. Γαλήνη 29/5/09 
Φάνης Μαυρογιώργης

Το σύστημα του ρομποτικού κάδου 
εγκαινιάστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 
22 Μαρτίου 2009 στο λιμάνι της Αγίας Γα-
λήνης, το οποίο ουσιαστικά αντικατέστη-
σε 11 κοινούς κάδους απορριμμάτων. 

Ο δήμαρχος Λάμπης, Γιάννης Τατα-
ράκης εμφανίστηκε ικανοποιημένος από 

το γεγονός ότι ο δήμος του είναι ο πρώτος δήμος στην Κρήτη που 
εγκαθιστά το σύστημα αυτό.

Ο κάδος αυτός, που είναι εξαιρετικά εύχρηστος, αφού δίνει φω-
νητικές οδηγίες στους πολίτες για το πως να τον χρησιμοποιούν, 
έχει χωρητικότητα 40-60 κοινών κάδων και δημιουργεί 
εντελώς διαφορετικές δυνατότητες στον δήμο.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα των δήμων», είπε ο κ. Ταταράκης, 
«είναι η διαχείριση των απορριμμάτων γι’ αυτό και προσπαθούμε να 

βρούμε νέα συστήματα που να μειώνουμε τον όγκο. Ο ρομποτικός 
κάδος παίρνει μέσα σαράντα με εξήντα κοινούς κάδους, που συ-
μπιέζονται στο 80%. Τα στραγγίδια φεύγουν και πάνε στο βιολογικό. 
Έχουμε μείωση όγκου κατά 80% και έτσι έχουμε οικονομία και στην 
εναπόθεση και στη μεταφορά στο ΧΥΤΑ .Ο στόχος μας είναι και οικο-
λογικός.   Εδώ υπήρχαν 11 κάδοι με κακές συνθήκες και αντικατα-
στάθηκαν από αυτό. Πιστεύω ότι όλοι οι δήμοι πρέπει να μπουν σε 
αυτό το σύστημα».

Ο κάδος αυτός δέχεται όλων των ειδών τα απορρίμματα, σε 
σακούλες σκουπιδιών, εκτός από οικοδομικά υλικά. Το κόστος του 
είναι 72 χιλιάδες ευρώ.

Στην παρουσίαση του ρομποτικού συστήματος παραβρέθηκαν 
πολλοί δήμαρχοι του Νομού Ρεθύμνου, καθώς και δημοτικοί και 
νομαρχιακοί σύμβουλοι, όπως επίσης και κάτοικοι της Αγίας Γαλή-
νης, που ενημερώθηκαν για το πώς θα τον χρησιμοποιούν.

Κάδος στο λιμάνι για τα σκουπίδια
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
από τον Χρήστο Μηναδάκη

Μεγάλο γλέντι και φέτος από τον σύλλογό μας την ημέρα της 
Παναγίας στο λιμάνι του χωριού μας.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, στον ίδιο χώρο, ο σύλλογος με την 
προσπάθεια και ευθύνη του Προέδρου Κώστα Γιασαφάκη και με 
την βοήθεια πολλών νέων παιδιών - που για μια ακόμη φορά πρέ-
πει να τα ευχαριστήσουμε - ήταν η αιτία να γιορτάσουμε την χάρη 
της Παναγίας και να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά.

Από πολύ νωρίς, πολύς κόσμος κατέβαινε σιγά σιγά προς την 
παραλία για να πιάσει μια καλή θέση, ένα καλό τραπέζι και να απο-
λαύσει καλύτερα το γλέντι. Σε ελάχιστο χρόνο τα τραπέζια είχαν γε-
μίσει. Δυστυχώς όμως από κακό υπολογισμό, τα τραπέζια δεν ήταν 
αρκετά και πολύς κόσμος έφευγε γιατί δεν έβρισκε θέση.

Ευχόμαστε φέτος να μην συμβεί το ίδιο.
Πάντως ο κόσμος πέρασε πάρα πολύ ωραία, το φαγητό ήταν 

νόστιμο και ο χρόνος σερβιρίσματος ιδανικός και το βασικότερο 
διασκεδάσαμε όλοι πολύ. Το συγκρότημα του Νίκου Σπανουδά-
κη έκανε τα πάντα για να ξεφαντώσουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, 
αφού η πίστα δεν άδειαζε. Αυτό κράτησε μέχρι το πρωί που βγήκε 
ο ήλιος.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν γι’αυτή την 
επιτυχία.  Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω τον Αντώνη Γερ-
μανάκη «Ταβέρνα ΧΩΡΙΑΤΗΣ» , που ήθελε να προσφέρει στον Σύλ-
λογο για λαχνό 1 τραπέζι για 4-5 άτομα στην υπέροχη ταβέρνα του 
καθώς επίσης και 50 ευρώ για να μπορέσει ο Σύλλογος να πάρει 
κάποιο παιδί να βοηθήσει, λόγω του ότι εκείνος δεν θα είχε χρόνο.

Να είσαι καλά Αντώνη! Εύχομαι σε όλους ‘και του χρόνου, με 
υγεία’.

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ – 2008

Θανάσης Τρουλλινός , Γιώργος Φωτάκης - Αυγουστος 2008

Σήφης Δραμιλάρης, Αποστόλης Τσακίρης, Φάνης Μαυρογιώργης  

Αυγουστος 2008
Χορός στο Λιμάνι - Αύγουστος 2008

ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΚΑΒΙΑΣ 2008
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ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΚΑΒΙΑΣ 2008

Αυτή την φορά πρέπει να πούμε το «κάθε χρόνο και καλύτε-

ρα», αφού όπως φάνηκε η αλλαγή του είδους του ψαριού φέτος 

(κοκκινόψαρο), ήταν η αιτία να γίνει μια πάρα πολύ νόστιμη κακα-

βιά. Απόδειξη γι’αυτό ήταν ότι πάρα πολλοί ζητούσαν και δεύτερο 

πιάτο.

Και αυτή την χρονιά η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη 

για να απολαύσει το τόσο ωραίο και νόστιμο παραδοσιακό φαγητό 

του χωριού μας, που με τόσο μεράκι το φτιάχνει το συμβούλιο του 

συλλόγου μας.

Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι, με πάρα πολύ κέφι, πολύ 

χορό, πολύ τραγούδι, πολλά αστεία. Ο κάθε ένας και η κάθε παρέα 

διασκέδαζε όπως ήθελε και έφυγαν όλοι ευχαριστημένοι, κατεν-

θουσιασμένοι και ακούραστοι, παρόλο που το γλέντι κράτησε μέχρι 

τις τελευταίες απογευματινές ώρες.

Και στην άλλη με καλό.

Τόλης Τσακίρης, Μάρω Φωτάκη, Γιώργος Τρουλλινός Μόλις αποφάγαμε

Μάρω Φωτάκη, Κώστας Γιασαφάκης, Μιχάλης Χαριτάκης, Γιώργος Καργάκης

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ  – 2009
Στο κρητικό κέντρο «ΖΟΡΜΠΑΣ» έγινε φέτος ο αποκριάτικος 

χορός του συλλόγου μας, το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος όλα ήταν πάρα πολύ ωραία, 

από τη μουσική μέχρι τα φαγητά, αλλά όπως λέω κι εγώ οι πε-

ρισσότεροι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στο ότι βρισκόμαστε με 

άλλους γνωστούς και φίλους παρά στο τι θα φάμε. Κι αυτό το βλέ-

πουμε όταν αρχίσουμε ορισμένοι και πιούμε 2-3 ρακές, ξεχνούμε 

να φάμε, τρόπος του λέγειν, βέβαια.

Το συγκρότημα του Γ. Σπυριδάκη ήταν καταπληκτικό. Τέτοιο 

κέφι σαν το φετινό σπάνια γίνεται.

Δυστυχώς πρόσφατα δυσάρεστα γεγονότα ανάγκασαν κά-

ποιους συγχωριανούς και φίλους μας να μην παρεβρεθούν στην 

εκδήλωση. Λυπούμαστε πολύ και τους ευχόμαστε ολόψυχα τα συλ-

λυπητήριά μας.

Ο Σύλλογός μας και ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο με όλο 

το σεβασμό για αυτές τις περιπτώσεις οφείλει να συνεχίζει τις δρα-

στηριότητές του γιατί δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει από τους 

υπόλοιπους τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του. Έτσι είναι στην προ-

σωπική κρίση του καθένα μας το αν θα συμμετέχουμε σε αυτές ή 

όχι και σε καμία περίπτωση ευθύνη του Συλλόγου.

Καλή Σαρακοστή σε όλους και καλό Πάσχα.



6  ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 2009
Την Κυριακή 11 του Γενάρη έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 

πίτας του συλλόγου μας.
Δυστυχώς, δεν είμασταν πάρα πολλοί, παρόλα αυτά περάσαμε 

πάρα πολύ καλά και να μην αμφιβάλλετε καθόλου γι’αυτό όσοι δεν 
τυχαίνει να έρθετε.

Μαζευόμαστε από νωρίς, πίνουμε το καφεδάκι μας, κουβεντιά-
ζουμε και λέμε τα νέα μας. Στη συνέχεια αρχίζει το ρακοκέρασμα 
με τα διάφορα που προσφέρει ο Σύλλογος όπως ξηρούς καρπούς, 
παξιμάδια, ελιές, αναψυκτικά για όσους και όσες δεν πίνουν ρακή.

Επίσης πρέπει να πω και να ευχαριστήσω όσες κυρίες πλούτι-
σαν τον μπουφέ μας με την μαγειρική τους όπως διάφορα πιτάκια 

και γλυκά.
Στην συνέχεια έγινε ο αγιασμός από τον παπα-Μενέλαο, μετά 

ακολούθησε η κοπη της πίτας και το μοίρασμα. Τα φλουριά έπεσαν 
στα κομμάτια του Μανώλη Μύρ. Παπαδογιάννη και του Συλλόγου. 
Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πέντε το απόγευμα.

Εύχομαι σε όλους Καλή Χρονιά.

Το φλουρί της Βασιλόπιτας το κέρδισε ο αντιπρόεδρος Μανώ-
λης Παπαδογιάννης που χάρισε στον Σύλλογο το δώρο που είχαμε 
για το φλουρί (ένα σερβίτσιο ουίσκι).

Εκδρομή με τον Σύλλογο 2009
Στις 31 Μαίου, ημέρα Κυριακή, πραγματοποίησε ο Σύλλογός 

μας ημερήσια εκδρομή στη Στεμνίτσα Αρκαδίας.
Η Στεμνίτσα είναι ένα πανέμορφο ορεινό χωριό με υψόμετρο 

1080 μέτρα και μπορεί να φιλοξενήσει τον επισκέπτη χειμώνα και 
καλοκαίρι.. Τον χειμώνα μπορείς να απολαύσεις τα όμορφα χιο-
νισμένα τοπία και το καλοκαίρι τις απέραντες πρασινάδες και τα 
άφθονα νερά.

Δυστυχώς η συμμετοχή δεν ήταν μεγάλη, αλλά αυτό που έχει 
σημασία είναι ότι δημιουργήσαμε μία πολύ καλή, ζεστή Αγιογαλη-
νιώτικη παρέα. 

Μέσω του περιοδικού του Συλλόγου μας αξίζει να ευχαριστή-
σουμε τους καλούς φίλους του χωριού μας.

Το πρόγραμμα είχε ως εξής:
Ξεκινήσαμε 07:30 το πρωί από την Ομόνοια και η πρώτη στάση 

ήταν στην Κόρινθο για μισή ώρα, όπου μπορούσαμε να απολαύ-
σουμε τον καφέ μας, το αναψυκτικό κτλ.

Δεύτερη στάση έγινε στην Βυτίνα για 1 ώρα, να την εκμεταλ-
λευτούμε για βόλτα, ψώνια, καφέ κτλ. Στη συνέχεια φτάσαμε στην 

Δημητσάνα, όπου καθίσαμε 3 ώρες περίπου. Επισκεφτήκαμε το 
Μουσείο Υδροκίνησης, στο οποίο όλα κινούνται με τα άφθονα νερά 
που υπάρχουν στον τόπο αυτό.

Δεν γράφω περισσότερα γιατί είναι πάρα πολλά ακόμα τα οποία 
δεν περιγράφονται με απλές λέξεις.

Φεύγοντας πήγαμε στην Στεμνίτσα όπου καθίσαμε για φαγητό 
και όλοι είμασταν κατενθουσιασμένοι. Αφού ξεκουραστήκαμε πή-
ραμε τον δρόμο της επιστροφής με 1 στάση στο Λουτράκι για ξεκού-
ραση, βόλτα στην παραλία, παγωτό και ότι άλλο ήθελε ο καθένας.

Όλοι ήταν πολύ ικανοποιημένοι και ρωτούσαν πότε θα προ-
γραμματιστεί η επόμενη εκδρομή.

Πρέπει ακόμα να σημειώσω ότι και στις δύο διαδρομές μέσα 
στο πούλμαν το διασκεδάσαμε πολύ. Υπήρχε πολύ κέφι και τραγού-
δι καθώς και πολλά ανέκδοτα. Οι γυναίκες της παρέας φρόντισαν 
να υπάρχουν τα απαραίτητα κεράσματα, μεζέδες, ξηροί καρποί, 
γλυκά και ρακί από τον Σύλλογο.

Και στην επόμενη με το καλό!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ

Δεν φάνηκαν αποτελέσματα
Στον πρώτο χρόνο που υπάρχει αφανής κυματοθραύστης προ-

κειμένου η θάλασσα να βγάλει άμμο στην παραλία, δεν είναι ορατά 
τα αποτελέσματα αυτού του έργου.

Ο μελετητής πληρώθηκε την μελέτη του 28.968 ευρώ. Ήταν η 
τρίτη μελέτη. 

Κανονικά θα έπρεπε να έρθει να δει από κοντά πως «δουλεύει» 
το έργο και τι βελτιώσεις μπορεί να γίνουν. 

Διαφορετικά τα χρήματα των μελετών και τα εκατοντάδες χιλιά-
δες ευρώ του έργου πάνε χαμένα.

Σύναξη των Ορθοδόξων προκαθημένων στην Κρήτη
Στις 17 του Οκτώβρη 2008 η ορθοδοξία «γονάτισε ευλαβικά» σε 

Γορτυνα και καλούς Λιμένες.
Στιγμές μοναδικής θρησκευτικής κατάνυξης και μεγαλοπρέ-

πειας έζησε η Μεσαρα. Με τον οικουμ. Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο 
και τους προκαθήμενους των ορθοδόξων εκκλησιών να ακολου-
θούν τα βήματα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου με κυριότερους 

σταθμούς την αρχαία Γορτυνα και τους καλούς Λιμένες.
Η ημέρα αυτή  όπως επεσήμανε ο αρχιεπ. Κρήτης Ειρηναίος θα 

περάσει στην ιστορία του τόπου ως η σημαντικότερη μετά από την 
επίσκεψη του Αποστ. Παύλου το 60 μ.Χ. 

Στη Γορτυνα ο πατριάρχης Βαρθολομαίος θεμελίωσε και άγιασε 
το βήμα του Αποστ. Παύλου, φυτεύοντας και μια ελιά.
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9-11  ΙΟΥΛΙΟΥ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Ο «βασιλιάς» του καλοκαιρινού αθλητισμού χάρισε και πάλι ατελεί-

ωτες στιγμές θεάματος στην καυτή άμμο. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα 
beach volley έγινε  στην Αγία Γαλήνη και όσοι έδωσαν το παρών πέρα-
σαν τρεις αξέχαστες μέρες.

Το φετινό Πανελλήνιο σιρκουί έχει πολλές καινοτομίες σε σχέση με 
το παρελθόν.

Τρεις νέες περιοχές ανέλαβαν το δύσκολο έργο να διοργανώσουν 
ένα τουρνουά Masters και εμφανίζονται έτοιμοι να πετύχουν στην πρό-
κληση που τους παρουσιάστηκε. 

Η Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου, ένα πανέμορφο παραλιακό μέρος στα νό-
τια της Κρήτης το οποίο συνδυάζει βουνό και θάλασσα αποτέλεσε μια από 
τις τρεις περιοχές που εξασφάλισαν ένα σιρκουί και όλοι φέρονται απο-
φασισμένοι να γίνουν θεσμός οι αγώνες στην περιοχή τους. Το τουρνουά 
έγινε στο γραφικό λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, με φόντο το Λιβυκό πέλαγος, 
αλλά και δίπλα στα αγάλματα του Δαίδαλου και του Ίκαρου (σύμφωνα 
με τον μύθο είχαν ως ορμητήριό τους την περιοχή), ενώ  υπάρχει δεύτε-
ρο γήπεδο στη βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία του χωριού την 
Ποταμίδα.

Ο δήμαρχος Λάμπης (συνδιοργανωτής του τουρνουά), Ιωάννης 
Ταταράκης, σχολίασε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς το να δι-
οργανώσουμε μαζί με την ΕΟΠΕ τουρνουά του Πανελλήνιου Πρωταθλή-
ματος. Προτεραιότητα για εμάς είναι ο αθλητισμός και μέσα από τέτοιες 
εκδηλώσεις να μπορέσουν να προαχθούν και τα μέρη του τόπου. Για τους 
αγώνες στην Αγία Γαλήνη, ένα από τα πιο γνωστά θέρετρα, τόσο οι τοπικοί 
φορείς, όσο και οι ιδιώτες εργάζονται για να προσφέρουν μία αξέχαστη 
εμπειρία στους αθλητές και τους επισκέπτες. Σας προσκαλώ όλους να 
θαυμάσουμε και να χειροκροτήσουμε τους κορυφαίους αθλητές που θα 
λάβουν μέρος στους αγώνες».

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του δήμου Λάμπης, κ. Αντώνης 
Τσουρδαλάκης συμπλήρωσε: «πρόκειται για μια σημαντική αθλητική δι-
οργάνωση που για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί στη νότια Κρήτη με τη 
συμμετοχή κορυφαίων αθλητών και αθλητριών από όλη τη χώρα. 

Θέλουμε να γίνει θεσμός και κάθε καλοκαίρι οι φίλοι του αθλήματος 
να έρχονται στην περιοχή μας. Ο στόχος μας από την ανάληψη της διορ-
γάνωσης αυτής είναι διπλός και τα οφέλη στα οποία αποσκοπούμε από 
ένα τέτοιας σημασίας γεγονός είναι πολλά». 

 «Μάθε beach volley» με τη Βάσω Καραντάσιου 
Μια ακόμα καινοτομία των φετινών σιρκουί, αποτελεί το πρόγραμμα 

«μάθε beach volley με τη Βάσω Καραντάσιου». Η κορυφαία ελληνίδα 
πρωταθλήτρια θα δώσει το παρών σε 4 τουρνουά Masters (Νάξο, Καβά-
λα, Αγία Γαλήνη, Κάλυμνο) για να διδάξει τα μυστικά του αθλήματος σε 
αρχάριους και μη λάτρεις του beach volley.

«Έχω συνηθίσει να μιλάω από το πάνελ των αθλητών, αλλά η ζωή 
συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον για το άθλημα πολλαπλασιάζεται και βλέπου-
με νέο αίμα στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ την ΕΟΠΕ, την Promosport και 
την Lipton για τη βοήθειά τους στο πρόγραμμα “Μάθε μπιτς βόλεϊ”, που 
αφορά αρχάριους και μη για την ανάδειξη των μικρών πρωταθλητών. 
Καλή επιτυχία στη διοργάνωση», τόνισε η Βάσω Καραντάσιου στη συ-
νέντευξη τύπου. 

Κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες 
To παρών στην παρουσίαση του προγράμματος έδωσαν κάποιοι από 

τους κορυφαίους αθλητές του beach volley, οι οποίοι θα προσπαθήσουν 
να κατακτήσουν και την πρώτη θέση.

Η Βίκυ Αρβανίτη υποστήριξε ότι: «Είναι πολύ ευχάριστο να ακούμε 
πως όλο και περισσότερες πόλεις εκφράζουν ενδιαφέρον για να φιλοξε-

νήσουν αγώνες Beach Volley. Αυτό δείχνει ότι η ΕΟΠΕ κάνει πολύ καλή 
προσπάθεια και ότι εμείς οι αθλητές κάναμε τον κόσμο να αγαπήσει το 
άθλημα. Λόγω του βεβαρημένου αγωνιστικού μας προγράμματος θα 
μπορέσουμε να συμμετάσχουμε μόνο σε ένα ή δύο τουρνουά, μάλλον 
στην Καβάλα και την Κάλυμνο».  

Η Μαρία Τσιαρτσιάνη πρόσθεσε: «Εύχομαι καλή επιτυχία στην διορ-
γάνωση. Έχω εμπιστοσύνη και στους Δήμους και την Ομοσπονδία. Όσον 
αφορά την συμμετοχή μας, δυστυχώς λόγω υποχρεώσεων δεν μπορού-
με να παίξουμε σε όλα τα τουρνουά, ελπίζουμε όμως να αγωνιστούμε σε 
όσο γίνεται περισσότερα. Και πάλι καλή επιτυχία σε όλους».  

Ο Μάνος Ξενάκης δήλωσε: «Ευχαριστούμε τους δημάρχους και τους 
υπεύθυνους του τουρνουά. Με δεδομένο ότι ο νέος συμπαίκτης μου δεν 
έχει δικαίωμα συμμετοχής στο εξωτερικό, φέτος θα αγωνιστώ αποκλει-
στικά σε τουρνουά του Πανελληνίου Σιρκουί. Ελπίζω στο μέλλον να κα-
ταφέρουμε να αγωνιστούμε και στο Παγκόσμιο Σιρκουί».  

Ο συμπαίκτης του Ξενάκη, Φέλιξ Μπλάουελ, είπε: «Θα συμμετά-
σχω πρώτη φορά στο Μάστερς. Έξι χρόνια αγωνιζόμουν στο αυστριακό 
πρωτάθλημα και χαίρομαι που σε μία περίοδο όπου στην Ευρώπη δεν 
γίνονται πλέον Μάστερς και αναβάλλονται πολλά, στην Ελλάδα οι παρο-
χές στους αθλητές είναι πολύ καλές. Στην Αυστρία γίνονται περισσότερα 
τουρνουά, αλλά χαμηλότερου επιπέδου. Η τηλεοπτική κάλυψη είναι κάτι 
που μπορούν μόνο να ονειρευτούν. Στην Ελλάδα υπάρχει η κατάλληλη 
υποδομή και οι παραλίες, θα πρότεινα όμως να αυξηθεί ο αριθμός των 
τουρνουά». 

 Στον τελικό του Masters της Αγίας Γαλήνης Κρήτης νίκησαν τις Αθη-
νά Δηλαβέρη/Κάταλιν Κις με 2-1 σετ μετά από ένα συναρπαστικό ματς 
που διήρκεσε 56 λεπτά. Οι νικήτριες το χάρηκαν με την ψυχή τους με την 
Νικολαΐδου, που υπέγραψε πρόσφατα στον Ολυμπιακό να ενσωματώ-
νεται στην ομάδα όταν ξεκινήσει η προετοιμασία ενώ η Χούντα δεν θα 
συνεχίσει στη διοργάνωση με άλλη συμπαίκτρια. 

Στον αντίποδα, οι Δηλαβέρη/Κις μπορεί να είναι νέα ομάδα αλλά με-
τράνε δύο παρουσίες σε τελικούς και μια πρώτη θέση. Για την Δηλαβέρη 
πάντως η πίκρα για την απώλεια του χρυσού ήταν μεγαλύτερη, αφού κα-
τάγεται από το Ρέθυμνο. 

Τελικός  Δηλαβέρη Α/Κις Κ - Νικολαΐδου Κ/Χούντα Μ 1-2 (18-21, 
21-12, 11-15)

Είχε δηλώσει πως το τουρνουά της Αγίας Γαλήνης θα ήταν το τελευ-
ταίο της για φέτος και για την Κατερίνα Νικολαΐδου δεν υπήρχε καλύτε-
ρος τρόπος να ολοκληρωθεί από την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Οι νι-
κήτριες το χάρηκαν με την ψυχή τους, καθώς ούτε η Χούντα θα συνεχίσει 
με άλλη συμπαίκτρια, ενώ η Δηλαβέρη με την Κις, που αν και νέα ομάδα 
έχουν δύο τελικούς και μια πρώτη θέση, ήθελαν να πάρουν τον τίτλο, 
λόγω της καταγωγής της Δηλαβέρη που είναι από το Ρέθυμνο. 

Το τρία στα τρία στα τουρνουά του Πανελλήνιου σιρκουί beach volley 
2009, έκαναν οι Μάνος Ξενάκης και Φέλιξ Μπλάουελ, οι οποίοι μετά τις 
Νάξο και Κεραμωτή, ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί και στην Αγία Γαλήνη, 
επικρατώντας στον τελικό των Θάνου Μαρούλη/Φερνάντο Μπιλλήρη με 
2-0 (21-15, 22-20) σε 50 λεπτά.

Το γήπεδο της Αγίας Γαλήνης ήταν ασφυκτικά γεμάτο και μάλιστα 
υπήρχε κόσμος που έψαχνε να βρει θέσεις, με τους φιλάθλους να απο-
λαμβάνουν θέαμα υψηλού επιπέδου. Πολλοί έφυγαν γιατί δεν μπορού-
σαν να δουν από τον πολύ κόσμο.  Αν υπήρχε και άλλη κερκίδα θα γέμιζε. 
Συγχαρητήρια  στον Μανώλη Βογιατζάκη που είχε την ιδέα να γίνει αυτό 
το τουρνουά  στην Αγία Γαλήνη και σε όσους βοήθησαν να πραγματο-
ποιηθεί.
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Σύλλογος Κρητών Γυναικών «ΟΙ ΝΟΤΙΕΣ»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τους, πολιτι-

στικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και το κοινό επιβράβευσε 
όπως πάντα τις δραστηριότητες τους επιλεγμένες ποιοτικά και με 
την δεδομένη τους ευαισθησία σε κοινωνικά και ανθρωπιστικά θέ-
ματα, προχωρούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν τα προγράματά τους, 
και με την σκέψη ότι θα βάλουν ένα λιθαράκι αισιοδοξίας, στην 
γκρίζα πραγματιότητα που ζούμε....

1. Πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποίησαν τον Μάρτιο 2009 
στο ξενοδοχείο PRESIDENT μ’ ένα μουσικό αφιέρωμα, στην ποίη-

ση Γ. Ρίτσου- Οδυσ. Ελύτη. Γ. Σεφέρη μελοποιημένη από τον Μίκη 
Θεοδωράκη. 

Μέλη της ΠΕΛΤ (Πανελληνια Ένωση Λόγου και Τέχνης) παρου-
σίασαν το πρόγραμμα (ευγενής προσφορά) εξεραιτική εκτέλεση 

και παρουσίες, επαγγελίες ποιημάτων και οι μελωδίες του Μίκη 
πλυμήρησαν την αίθουσα, για να ξανασκεφθεί κανείς πόσο τυχερή 
είναι η Ελλάδα που γεννήθηκε και υπάρχει ένας μεγάλος άνδρας 
σε έμπνευση και δημιουργία, ένας μουσουργός ανεπανάληπτος!!! 
Την επιτυχία της εκδήλωσης ουδείς την αμφισβήτισε αφού είταν 
δεδομενη εξ’ αρχής.

2. Οι Νότιες έκαναν μεγάλη κινητοποίηση για να καταργηθεί η 
τηλεοπτική εκπομπή «Η στιγμή της αλήθειας», χυδαίου περιεχομέ-
νου ανθρωποφαγίας, εμπόριο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας προ-
τροπής του αυτοεξευτελισμού της ελληνικής οικογένειας, στο βωμό 
του χρήματος και κάτι το πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά να χει-
ροκροτούν γονείς, δημόσια την ομολογία των τέκνων τους, για κάθε 
είδους ανομία και την συμμετοχή τους και σε σεξουαλικά όργια!... 

Την ημέρα της Γυναίκας. 7 Μαρτίου 2009 η Παγκήτριος Ένωσης τίμησε 

προέδρους γυναικείων σωματείων για το πολιτιστικό και κοινωνικό τους 

έργο. Στην Ευαγ. Κουβίδου επέδωσε την τιμητική πλακέτα ο Διοκητής του 

ΟΑΕΔ Γ. Βερναδάκης, παρουσία του Προέδρου Γ. Μαριδάκη και του Δ.Σ της 

Παγκρητίου Ενώσεως.

Τα μέλη του Δ.Σ. Όλγα Τσακίρη Φωφώ Σεϊμένη, Τίτσα Γιαννακάκη, Ευαγ. 

Κουβίδου. Πρόεδρο στη τιμητική βραδιά προς τον σύλλογο «Οι Νότιες»

Ευαγ. Κουβίδου, ο πρόεδρος της ΠΕΛΤ Αριστοτ. Λαδογιάννης και η ποιήτρια 

Πόπη Σπιτά στην εκδήλωση στο PRE SIDENT, για τον Μ. Θεοδωράκη

18-3-09

Ένα στιγμιότυπο της εκδήλωσης για τα Ναρκωτικά και Τροχαία, στις 15-6-

09. Εύη Πρωτόπαπα συντονίστρια αντ/δρος «Νοτίων» οι ομιλητές Γ. Τσια-

ντής - Γ. Καφετζόπουλος και η Πρόεδρος Ευαγ. Κουβίδου.
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Καθαριότητα παραλίας. Γαλάζια σημαία
Ο δήμος Λάμπης ανέθεσε σ’ ένα Αγ. Γαληνιώτη που έχει φορ-

τωτή την καθαριότητα της ακτής από Κοτζάκη μέχρι ποταμό
Ηταν ο Μανώλης Φουντιδάκης, ο οποίος με πολύ μεράκι όμως 

καθάρισε και μέχρι την παπαδόπλακα, με την πρωτοβουλία του 
συλλόγου Ξενοδόχων. 

Παλιά λάστιχα, κορμοί δέντρων, φερμένοι από την θάλασσα και 

πολλά σκουπίδια τα έβγαλε με τον φορτωτή του απ’ τα παράλια.
Επίσης μέζεψε τις πέτρες.
Από αναλύσεις που έγιναν στα νερά της θάλασσας βρέθηκαν 

καθαρά. Έτσι η παραλία της Αγ. Γαλήνης πήρε την γαλάζια σημαία.
Μπράβο.

Φ.Μ.

 ΓΑΛΑΖΙΑ  ΣΗΜΑΙΑ  
Η παραλία της Αγίας Γαλήνης για πρώτη φορά βραβεύεται με 

τη «Γαλάζια σημαία». Η Γαλάζια Σημαία είναι διεθνές σύμβολο ποι-
ότητας για οργανωμένες ακτές σε όλο τον κόσμο. Απονέμεται κάθε 
χρόνο σε όσες ακτές πληρούν αυστηρά κριτήρια καθαριότητας , ορ-
γάνωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Αξίζει μια ακτή να κάνει την προσπάθεια να αποκτήσει και να 
διατηρήσει τη «Γαλάζια Σημαία» , γιατί αμέσως διακρίνεται από τις 

άλλες στα μάτια του επισκέπτη ή του υποψήφιου επισκέπτη  
(μεγάλος  αριθμός επισκεπτών της χώρας μας ενημερώνεται για 
την καταλληλότητα των ακτών μας από το διεθνές site της Γαλάζιας 
Σημαίας στο internet ).

Επόμενο λοιπόν είναι ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην προτίμη-
ση κάποιου η βεβαίωση ότι εκεί που θα περάσει τις διακοπές του η 
θάλασσα πραγματικά αξίζει.

Έτσι , αυτοί που τελικά ωφελούνται είναι αρχικά ο τόπος μας, 
οι επισκέπτες μας και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε 
αυτόν.

Δεν είναι εύκολη υπόθεση το να κερδίσει κανείς τη «Γαλάζια 
Σημαία» και , πολύ περισσότερο , το να την κρατήσει.

Εκτός της οργάνωσης της ακτής το σημαντικότερο κριτήριο για 
την απόκτηση της είναι η ποιότητα των νερών η οποία ελέγχεται 
από εγκεκριμένα μικροβιολογικά εργαστήρια κάθε 15 έως 17 μέρες 
όλη την κολυμβητική περίοδο. Ο έλεγχος αυτός έγινε και στην Αγία 
Γαλήνη όλο το καλοκαίρι του 2008 και συνεχίζεται και το φετινό κα-
λοκαίρι ώστε να διεκδικήσουμε τη Γαλάζια Σημαία και για το 2010.

Χρειάζεται συστηματική προσπάθεια και συνεργασία μεταξύ 
δημοτικών αρχών , τοπικών επαγγελματιών , ξενοδόχων ,κατοί-
κων , λιμενικών και αστυνομικών αρχών.

Κυρίως όμως χρειάζεται σεβασμό προς το περιβάλλον και τον 
τόπο μας.

Είμαστε λοιπόν χαρούμενοι για την εξέλιξη αυτή και ευχόμαστε 
σε όλους καλό καλοκαίρι. 

Η πρόεδρος του Δ.Σ   
Σταματάκη Βάσω

Η διακοπή έστω και καθυστερημένα, το καλό είναι, ότι απετρά-
πισαν οι επαναλήψεις, πλέον. Ίδιες ενέργειες και αποτέλεσμα με την 
αλήστου μνήμης εκπομπή, του Αντ.  Μικρούτσικου, στο παρελθόν. 
Οι Νότιες θεωρούν χρέος τους να είναι πόλος αντίστασης σε κανά-
λια, που σκοπός τους είναι, η παρακμή της χώρας μας, κι ο εξευτε-
λισμός του θεσμού και των αρχών της οικογένειας.

3. Ημερίδα διοργάνωσαν, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
κατά των  Ναρκωτικών, στις 15-6-09 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ με 
θέμα:  Ναρκωτικά και Τροχαία ατυχήματα. Ομιλητές: Ο Δρ. της Φι-
λοσοφίας Γιώργος Τσιαντής και ο ψυχίατρος ΟΚΑΝΑ π. επίκουρος 
καθηγητής Φαρμακολογίας, Γιώργος Καφτζόπουλος. Αμφότεροι με 
διατριβή στα Ναρκωτικά. 

Για τα τροχαία: ο διευθυντής της Τροχαίας Κωνσταντίνος Κρό-
κος. 

Οι ομιλίες ενημερωτικές, έγινε διάλογος με το κοινό και προ-
τάσεις κατά την γνώμη τους θετικές, για κάποια επίλυση αυτών 
των Κοινωνικών προβλημάτων που χάνονται ζωές κυρίως νέων 
παιδιών. Η επισήμανση της Ευαγ. Κουβίδου στην ατιμωρησία που 
επικρατεί στο εμπόριο Ναρκωτικών που σχεδόν ελεύθερα κυκλο-
φορούν στις πιάτσες, κι η σιωπή της ενημέρωσης για την πρόλη-
ψη ιδιαίτερα για τ’ ανήλικα παιδιά, διαιωνίζουν το πρόβλημα. Το 

ίδιο συμβαίνει και στα Τροχαία εγκλήματα γιατί περί εγκλημάτων 
πρόκειται, όταν περνάμε με το κόκκινο, όταν τρέχουν με ιλιγγιώ-
δη ταχύτητα και σκορπούν το θάνατο και διαλύουν οικογένειες και 
με ελαφρά τη συνείδηση, συνεχίζουν να οδηγούν ανενόχλητοι!!! 
Αυτή είναι η Δικαιοσύνη μας... ποινές: 7 μήνες με αναστολή, ένα 
παληκάρι που έχασε δια παντός τη μνήμη του, η τιμωρία στον οδη-
γό 18 μήνες με αναστολή!!! Στον νεαρό οδηγό, που εκτέλεσε στην 
κυριολεξία τον Κ. Κουβίδη, παραβιάζοντας το κόκκινο, στο κέντρο 
της Αθήνας. Αν είχαν την ελάχιστη ευαισθησία για την αξία της αν-
θρώπινης ζωής, την άδεια οδηγήσεως θα την αφαιρούσαν αμέσως 
και είναι το μόνο μέτρο, που θα αναχαιτήσει τα νέα παιδιά από τις 
κυκλοφοριακές παραβάσεις ταχύτητας κλπ. Οι παρευρισκόμενοι 
στην εκδήλωση συμφώνησαν σ’ αυτό. Μια εκδήλωση ευαισθησί-
ας μη προβληματισμού που χειροκροτήθηκε, και συνεχάρηκαν, τις 
διοργανώτριες Ευαγ. Κουβίδου, για τις Νότιες και Κική Αρχοντάκη 
για το σύλλογ, η Βριτομάρτις. Η εκδήλωση είχε τεθεί υπό την αιγίδα 
της Παγκρητίου Ενώσεως στην Αθήνα.

Ο Σύλλογος των Νοτίων δώρησε στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας 
Γαλήνης βιβλιοθήκη και καρέκλες 

Θερμές Ευχαριστίες.
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Καλοσώρισμα του Φάνη Μαυρογιώργη 
στον αντίγαμο του γιου του με μαντινάδες

«...Του χρόνου σαν εσήμερα να’ ναι 

και τα βαφτίσια»

Καλησπέρα σας εγώ η Ελένη και η 

συμπεθέρα Κατερίνα σας καλωσορίζουμε 

στη χαρά των παιδιών μας. 

Σας ευχαριστούμε όλοι και ιδιαίτερα 

το Σεβασμιότατο Λάμπης και Συβρίτου κ. 

Ειρηναίο για την παρουσία σας.

Φίλους γνωστούς και συγγενείς 

όλους καλωσορίζω

 όμορφα να περάσετε 

το θέλω, το ελπίζω

Χίλια καλωσορίσατε

χίλια και δυο χιλιάδες

ο κάμπος με τα λούλουδα

και με τις πρασινάδες

Σήμερα δεν επάτησα

χώμα από τη χαρά μου

γιατί είδανε τα μάτια μου

ότι ποθεί η καρδιά μου

Σήμερα έχουν μια χαρά

ο Φάνης κι η Ελένη

αφού ο Χρήστος και η Μαριώ

είναι πια παντρεμένοι

Νέα κυψέλη και οι δυο 

μονάχοι τους θα κτίσουν

σφικτά στο τραίνο της ζωής

μαζί θ’ ακολουθήσουν

Δίνω ευχές, πολλές ευχές

και με χαρά περίσσια

του χρόνου σαν εσήμερα

να’ ναι και τα βαπτίσια

Έχετε ευχές της μάνας σας 

ευχές και του κυρού σας

κι απ’ όλους τους υπόλοιπους

που δεν τις βάζει ο νους σας

Του χρόνου οι αγερανοί

κάνουν ένα σεφέρι (δρομολόγιο)

χίλια καλωσορίσατε

καινούργιοι συμπεθέροι

Σήμερα νοιώθω μια χαρά

μεγάλη ευτυχία

και καμαρώνω τα παιδιά 

τον Χρήστο τη Μαρία

Δεν την ενοιώθει τη ζωή

εκείνος που νομίζει

πως της αγάπης τη χαρά

με τα λεφτά κερδίζει

Άγια να είναι η στιγμή

ο Θιος να βοηθήσει

ο ένας για τον άλλονε

να μην βαρυγκωμήσει

Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός

ευτυχισμένα χρόνια

να τους αξιώσει ο Θεός

να δουν παιδιά και εγγόνια

Να ζήσει χρόνους εκατό

ετούτο το ζευγάρι

και νά’ χει πάντα φώτιση 

απ’ του Θεού τη χάρη

Νύφη δεν θέμε πλούτη εμείς

μόνο την ομορφιά σου

και της ψυχής και του κορμιού 

και μια ζεστή καρδιά σου

Χρήστο βραστάρι αψηλό

βέργα από κυπαρίσσι

η Μαρία σου θα σ’ αγαπά

σε όλη της τη ζήση

Τον δρόμο σου από μικρός

τον είχες χαραγμένο στρατιώτης

να’ σαι του Χριστού

το είχες ποθημένο

Σε νέα οικογένεια

όμορφη και μεγάλη

στην Αγκαλιά της Εκκλησιάς

η μοίρα θα σε βγάλει

Είσαι παιδί μου τυχερός

με γνώση σου το λέω

που έχεις συ πνευματικό

τον Λάμπης, Ειρηναίο

Με τον γονιών σας τις ευχές

και του Μητροπολίτη

γερά θεμέλια να κτιστούν

στ’ ονείρου σας το σπίτι.

Ευχαριστούμε όλους σας

μέσα από την καρδιά μας

γιατί η παρουσία σας 

τίμησε τα παιδιά μας
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Ι. Ν. Αγ. Ραφαήλ στο Σπήλι
Χειροτονία Διακόνου

Στον Ιερό ναό του Αγ. Ρα-
φαήλ στο Σπήλι χειροτονήθηκε 
στις 19 Σεπτεμβρίου, διάκονος 
ο Χρήστος Μαυρογιώργης, 
γιος του συνεργάτη της Άποψης 
Φάνη Μαυρογιώργη.

Για τον σεβασμιότατο Μη-
τροπολίτη Λάμπης Συβρίτου 
& Σφακίων κ. Ειρηναίο ήταν 
η 54η χειροτονία ενώ πολλοί 

ήταν εκείνοι που είπαν ότι ήταν μια από τις κατανυκτικότερες 
λειτουργίες.

Οι παριστάμενοι συγκινήθηκαν τόσο από τον λόγο του υπο-
ψήφιου διακόνου Χρήστου όσο κα από τα ωραία λόγια του Σεβα-
σμιώτατου Ειρηναίου.

Ο Χρήστος Μαυρογιώργης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο 
πως έγινε η πρώτη συνάντηση με τον σεβασμιότατο το 1991 
και πόσο τον επηρέασε η ζεστή χειραψία του. με τον Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο που είχε έρθει για πρώτη φορά στην Κρήτη. Ακόμα 
αντηχούν στ’ αυτιά μου τα λόγια του Πατριάρχη, κι ας ήμουν μόλις 
10 ετών, τόνισε.

«Είμαστε όλοι στρατιώτες του Χριστού και υπηρετούμε τον 
Λόγο του, από διαφορετικό πόστο ο καθένας μας». Ο σεβασμιώ-
τατος στην αντιφώνησή του με τα λόγια του, έκανε πολλούς να 
κλάψουν από συγκίνηση. Τόνισε στον Χρήστο να παραμείνει πά-
ντα ένας σεμνός υπηρέτης του Χριστού. Το Μοναστήρι παρέθεσε 
σε όλους φιλοξενία στην Πατριαρχική αίθουσα του Αγ. Ραφαήλ. 
Μετά την φιλοξενία και τα θαυμαστά λόγια του επίσκοπου ευχα-
ρίστησε τον κόσμο ο πατέρας του Χρήστου κ. Φάνης Μαυρογιώρ-
γης τονίζοντας τα εξής:

Αντάξιος...
«Αγαπητοί συγγενείς και φίλοι
Σας ευχαριστώ απ’ τα βάθη της ψυχής μου που τιμήσατε δια 

της παρουσίας σας την χειροτονία εις διάκονο του γιου μου Χρή-
στου.

Έλαχε στον Χρήστο να ακούσει κάλεσμα Θεού και από τα 10 
του χρόνια να θέλει να υπηρετήσει την Εκκλησία στην Κρήτη. 
Σαν πατέρας δεν τον επηρέασα στην προσωπική του απόφαση. 
Του τόνισα βέβαια ότι πρέπει να’ ναι οπλισμένος με υπομονή και 
καρτερικότητα. 

Σεβασμιώτατε, νοιώθω χαρούμενος γιατί εγώ ο φυσικός πα-
τέρας βλέπω τον Χρήστο ευτυχισμένο να σας έχει πνευματικό του 
πατέρα από μαθητής ακόμα του δημοτικού. Ένα δημόσιο Ευχαρι-
στώ είναι λίγο για όσα του προσφέρατε, όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι 

βέβαιος ότι θα φανεί αντάξιος της μεγάλης εμπιστοσύνης που του 
δείξατε, με το να τον βάλετε από σήμερα στην μεγάλη οικογένεια 
της Εκκλησίας και να διακονεί από πιο υπεύθυνο πόστο...».

«Μεγάλο φορτίο»
Και ο κ. Φάνης Μαυρογιώργης συνέχισε: «Αγαπητοί εν Χρι-

στώ αδελφοί, Όλοι μας έχουμε τις ανθρώπινες αδυναμίες μας, 
ακόμα και οι κληρικοί. Αν κάποιος πει  ότι είναι τέλειος, αυτόματα 
είναι αμαρτωλός. Διότι τέλειος είναι μόνο ο Θεός.

Σκοπός μας να βελτιωνόμαστε, καταπολεμώντας τα τρωτά 
μας σημεία. Με την προσευχή και την συγχώρεση έχουμε ελ-
πίδες.

Αγαπητοί μου,
Περιβάλετε, σας παρακαλώ με αγάπη τον Χρήστο. Την έχει 

ανάγκη ειδικά τώρα που επωμίζεται ένα μεγάλο φορτίο. Και να 
ξέρετε ότι η αγάπη είναι ένα αγαθό που επιστρέφει πολλαπλασι-
αζόμενο

Δείξτε αγάπη και κατανόηση και στην Μαρία, που άφησε 
στην Αθήνα γονείς και αδέλφια  και ήρθε εδώ στην μικρή μας 
επαρχία να γίνει μέλος της μεγάλης μας οικογένειας, σύντροφος, 
συμπαραστάτης και παντοτινό ταίρι του Χρήστου. 

Από το κρεβάτι του νοσοκομείου, σου στέλνει τις ευχές της η 
γιαγιά σου η Λεμονιά παιδί μου. Οι πονεμένοι και οι πάσχουσες 
ψυχές ξέρω θα’ναι το πρώτο σου μέλημα στην διακονία σου. 

Τελειώνοντας θέλω και πάλι εγώ και η Ελένη να σας ευχα-
ριστήσουμε που μοιραστήκατε μαζί μας την χαρά μας για την χει-
ροτονία του παιδιού μας Χρήστου».

Χειροτονία ιερέα 
στην Αγ. Γαλήνη

Στις 20 Οκτωβρίου 2008 στην εκκλησία των 4 Μαρτύρων έγι-
νε η χειροτονία του διακόνου Χρήστου Μαυρογιώργη σε ιερέα. 

Ηταν η 54 χειροτονία που έκανε ο σεβασμιότατος Μητροπολί-
της Λάμπης Συβριτου και Σφακίων κος Ειρηναίος.

Ο παπα Χρήστος ανέλαβε την ενορία Πλατανέ.
Μια Κυριακή ιερουργεί στην Αγ. Γαλήνη και μια στον Πλα-

τανε.
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Για την Ιταλία ταξιδεύει η Ικάριος φλόγα από την Ικαρία

Την Κυριακή 31/5/09 πραγματοποιήθηκε η τελετή αφής της Ικά-

ριου φλόγας (αντίστοιχης της Ολυμπιακής, για αεραθλήματα) που 

θα ταξιδεύψει και θα «φωτίσει» τους παγκόσμιους αεραθλητικούς 

αγώνες που θα διεξαχθούν στο Τορίνο της Ιταλίας.

Η διοργάνωση γίνεται από την Διεθνή Ικάρια Αεραθλητική 

Ακαδημία.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο βωμό αφής στον Άγ. Κήρυκο 

Ικαρίας και ξεκίνησε με ομιλία της προέδρου της προσωρινής διοι-

κούσης επιτροπής καθηγήτριας του ΕΜΠ, κυρίας Μαρίας Γιαουτζής 

(η οποία ήταν μέλος της επιτροπής του πολυτεχνείου για το «λιμάνι 

του Νότου).

Ακολούθησαν ομιλίες των Υπουργών Μεταφορών και Επικοι-

νωνιών και Τουριστικής Ανάπτυξης, του προέδρου της Ελληνικής 

Αεραθλητικής Ομοσποδίας, του Νομάρχη Σάμου και του έπαρχου 

Ικαρίας.

Η τελετή αφής πλαισιώθηκε με ύμνους από τη χορωδία του 

Συλλόγου παραδοσιακής Μουσικής. Μετά την αφή της φλόγας, έγι-

νε απονομή αναμνηστικών, ενώ Καριώτικα συγκροτήματα χόρεψαν 

παραδοσιακούς χορούς.

Ακολούθησε δεξίωση προς τιμή των προσκεκλημένων.

Την φλόγα μετέφεραν αθλητές οι οποίοι αφού διέσχισαν χωριά 

της Ικαρίας, την μετέφεραν στο αεροδρόμιο.

Κατά την διάρκεια της διαδρομής σμήνος αεροσκαφών τα οποία 

είχαν έρθει από διάφορα μέρη διέσχιζαν τον ουρανό της Ικαρίας.

Τον ουρανό της Ικαρίας που πριν 3000 χρόνια, ένα παράτολμο 

αγόρι (Ίκαρος) που είχει φύγει από την Κρήτη, μαζί με τον πατέρα 

του (Δαίδαλο ) για να βρουν την ελευθερία τους είχε βρει τον θάνα-

το, αφού ο ήλιος του είχε λιώσει τα κέρινα φτερά.

Συγκινητικές οι στιγμές όταν αναχώρισε η Ικάρια φλόγα για το 

Τορίνο της Ιταλίας.

Σμήνος αεροσκαφών αφού έκανε δύο κύκλους πάνω από το 

νησί του Ίκαρου, έριξαν στεφάνια στην ακτή κοντά στο σημείο όπου 

κατά την μυθολογία και την παράδοση έπεσε ο πρώτος αεροπόρος.

Φ. Μαυρογιώργης

Ένα όνειρο για την Αγ. Γαλήνη, μπορεί να γίνει αληθινό
Πριν 17 ακριβώς χρόνια το 1992 στο Τεύχος 25 και 26 του περι-

οδικού Αγ. Γαλήνη είχα αναφερθεί σ’ ένα όραμα.
Να γίνουν εδώ τα αγάλματα των Δαίδαλου-Ικάρου. (Πράγμα το 

οποίο έγινε το 2004)
Και να γίνει ένα μικρό θεατράκι με κάποιο βωμό. Να ανάβει 

η φλόγα (κάθε 4 χρόνια για τις Ικαριάδες (αεραθλήματα) να κάνει 
την διαδρομή του Ικάρου να ξανανάβει στην Ικαρία και από εκεί να 
ταξιδεύει προς την εκάστοτε πόλη διεξαγωγής των Ικαριάδων.

Έτσι θα παραμένει ζωντανός ο μύθος, μα και τα φώτα της δημο-
σιότητας θα πέφτουν και στην Αγ. Γαλήνη

Ο Σύλλογος Δαίδαλου - Ικάρου
Πιστεύω, ότι με τη συλλογική προσπάθεια, κατορθώσαμε κάτι 

σημαντικό. Στήσαμε τα αγάλματα και κατοχυρώσαμε την Αγ. Γαλή-
νη, στον τόπο φυγής προς την ελευθερία των πρώτων αεροπόρων.
Προβλήματα υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Θεωρώ πολύ 
σημαντικό ότι ο κόσμος ανεβαίνει τα φωτογραφίζει, και υπάρχουν 
χιλιάδες φωτογραφίες στο διαδίκτυο. 

Είναι στο χέρι της νέας γενιάς, με την βοήθεια των παλιών να 

ολοκληρώσει ένα έργο στολίδι για το χωριό μας. Και είναι στο «χέρι 
μας, αν όλοι μας το πιστέψουμε, να κάνουμε την Αγ. Γαλήνη μια νέα 
Ολυμπία, όπου θα ανάβει κάθε 4 χρόνια η φλόγα των Ικαριάδων. Ο 
ωχαδελφισμός και η αδιαφορία δεν ωφελούν.

Για κάθε σημαντικό χρειάζεται ενθουσιασμός και η πίστη όλων 
μας.

Φάνης Μαυρογιώργης
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Ελληνική Αεραθλητική 
Ομοσπονδία

Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Ιωαννίδη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
1. Σας τονίζουμε μια ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ «προδοσία στην ιστορία της 

Ελλάδος. Την εγκατάλειψη του δικαιώματος της χώρας μας να με-
ταφέρει την ΙΚΑΡΙΟ ΦΛΟΓΑ από τον βωμό του Ικάρου στην Ικαρία, 
στον χώρο τελετής διεξαγωγής των αγώνων της ανά τετραετία ΙΚΑ-
ΡΙΑΔΑΣ (World Air Games)

2. Οι Τούρκοι ετοιμάζονται για την 2η επιτυχία τους κατά της 
ελληνικής αεροπορικής παράδοσης.

3. Απομένει να μάθει ο ελληνικός λαός πως ο ΙΚΑΡΟΣ απέκτη-
σε Τουρκική ιθαγένεια

4. Γιατί η ΙΚΑΡΙΟΣ ΦΛΟΓΑ δεν θα ανάβει στον βωμό του ΙΚΑ-
ΡΟΥ στην ΙΚΑΡΙΑ, όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά στην Αττάλεια της 
Τουρκίας στην νέα πατρίδα του ΙΚΑΡΟΥ από όπου και θα μεταφερ-
θεί στον χώρο όπου θα τελείται η ΙΚΑΡΙΑΔΑ.

5. Το 1994 (υφ. Λιάνης) πέτυχε με τις ενέργειές του να αρνη-
θεί την τέλεση της ΠΡΩΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΔΑΣ, επειδή ήταν αντίθετος με 
τους προηγούμενους πολιτικούς της προηγούμενης κυβέρνησης 
(Μεϊμαράκης-Παπαγεωργόπουλος) οι οποίοι είχαν αναλάβει την 
τέλεση της ΠΡΩΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΔΑΣ και οι οποίοι είχαν προετοιμάσει 
τα πάντα. 

6. Τώρα με την κυβέρνηση  Ν.Δ και τη δική σας αδιαφορία κ. 
Υπουργέ συντελείτε στην πραγμάτωση της ΔΕΥΤΕΡΗΣ και ΜΕΓΑ-
ΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, δίνεται το δικαίωμα στους Τούρκος να ζητή-
σουν το δικαίωμα της μεταφοράς της ΙΚΑΡΙΟΥ ΦΛΟΓΑΣ  δικαίωμα 
το οποίο είχε μόνο η Ελλάδα η πατρίδα του ΙΚΑΡΟΥ κατοχυρωμένο 
με απόφαση της Διεθνούς Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (F.A.I)

7. Το κόστος της αφής (15.200) ευρώ είναι πολύ μικρό την επο-
χή που σπαταλούνται Δις ευρώ για«άλλες» υποθέσεις.

8. Θα πρέπει κ. Υπουργέ να εξηγήσετε στους Κρητικούς (διό-
τι από την Αγ. Γαλήνη πέταξε) στους ΚΑΡΙΩΤΕΣ (διότι εκεί έπεσε ο 
ΙΚΑΡΟΣ) σ’ όλους τους Έλληνες και στις επόμενες γενιές

α) Γιατί η Τουρκική σημαία παρελαύνει ΠΡΩΤΗ στις εκάστοτε 
ΙΚΑΡΙΑΔΕΣ

β) ΓΙΑΤΙ ο ΙΚΑΡΟΣ απέκτησε Τουρκική ιθαγένεια
γ) ΓΙΑΤΙ η μεταφορά της φλόγας δεν γίνεται από τον ΒΩΜΟ ΤΟΥ 

ΙΚΑΡΟΥ, που για τον λόγο αυτό, δημιουργήθηκε με χρήματα του 
ελληνικού δημοσίου στην ΙΚΑΡΙΑ ή από το σημείο φυγής προς την 
ελευθερία του Ικάρου (που είναι στην Αγ. Γαλήνη)

9. Οι Έλληνες αεροπόροι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ομοσπον-
δία τους έπραξε το καθήκον της και ότι δεν έχει καμία συμμετοχή 
στην ΝΤΡΟΠΗ αφού εξάντλησε κάθε προσπάθεια.
 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 Σαβράμης Ευάγγελος Αντ. Παπαδόπουλος

Οι φορείς της Αγ. Γαλήνης και ο δήμος είχαν κάμει ασφαλιστικά 
μέτρα, κατά τον ΟΛΗ ο οποίος προσπάθησε να κάμη περιουσιακό 
του στοιχείο την παράκτια περιοχή κοκ. Πύργου-Αγ. Γαλήνης.

Η υπόθεση ήταν να εκδικαστεί τον Απρίλη του 2009 αλλά λόγω 
φόρτου εργασιών αναβλήθηκε για τέλος του έτους.

Αναβάλλεται για το τέλος
 του 2009 η εκδίκαση 
για την παράκτια ζώνη 

κόκινου Πύργου Αγ. Γαλήνης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Η Διευθύντρια και το προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου της 

Αγίας Γαλήνης ευχαριστούν θερμά την κυρία Ευαγγελία Κουβίδου, 
πρόεδρο του Συλλόγου «Οι Νότιες», για την προσφορά που έκαναν 
στο σχολείο, αγοράζοντας έπιπλα αξίας 820€.

Η Διευθύντρια και το προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου της 
Αγίας Γαλήνης ευχαριστούν θερμά τις οικογένειες των Εμμανουήλ, 
Γεωργίου και Μιχαήλ Τρουλλινού για την προσφορά 300€ εις μνήμη 
της μακαριστής Βασιλικής Βελουδάκη.

Στ’ Ανώγεια
Όταν πριν σχεδόν 30 χρόνια ήρθα από την Ικαρία στην Κρήτη, 

δυσκολευόμουν να παρακολουθήσω την διάλεκτο.
Κάποτε πήγα στα Ανώγεια. Κάθησα σ’ ένα καφενείο στην πλα-

τεία Μεϊντάνι.
Η Ανωγειανή διάλεκτος έφτανε στ’ αφτιά μου σαν άλλη γλώσ-

σα.
Συγκράτησα τη φράση που είπε κάποιος στο φίλο του που πίνα-

νε ρακί και φαινότανε πολύ στενοχωρημένος. 
“Ετοσάς ο διγαβρές σε ήντα μπερεστέ σε’ χει φερμένο;”
Ψάχνοντας βρήκα την μετάφραση
“Αυτός ο καημός σε ποιο σημείο σ’ έχει φέρει;” 
Μια παρέα που ψευτοκαυγάδιζε ποιός είναι ο καλύτερος λυρά-

ρης με προσκάλεσε να μοιραστώ το «σφουγγάτο» από τη μεγάλη 
πιατέλα, βλέποντάς με πρώτη φορά.

Ξεχωριστοί άνθρωποι. Ζεστοί και ετοιμόλογοι, πολλοί κυκλο-
φορούν με γκιλότες, στιβάνια και κρουσομάντιλο.

Εχουν σε μεγάλη υπόληψη την παληκαριά και είναι πολλοί μα-
ντιναδόροι.

Αγία Γαλήνη 28/5/09 
Φάνης Μαυρογιώργης
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Το ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΕΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Η πρώην επαρχία 
Αγίου Βασιλείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» 

(Kάραβος Πλακιά 19-23 Οκτ. 2008)
O Στέλιος Λαμπάκης γυιός της Ελευθερίας Λαμπάκη ένας από 

τους Συνέδρους του Αγιοβασιλειώτικου Συνεδρίου μας ενημερώνει 

για τις εργασίες του Συνεδρίου.

Η πολύχρονη ιστορία της Κρήτης, από τα μινωικά χρόνια έως 

σήμερα, παραμένει αστείρευτη πηγή αναζήτησης ιστορικού υλικού 

και νέες ειδήσεις από τις ανασκαφές, τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες 

έρχονται συνέχεια στο φως. 

Μεγάλο μέρος του υλικού αυτού έχει γίνει ευρύτερα γνωστό 

με τα μεγάλα διεθνή κρητολογικά συνέδρια που πραγματοποιού-

νται κάθε πέντε χρόνια εναλλάξ στις πρωτεύουσες των νομών της 

Κρήτης. (Το 11ο κατά σειράν προγραμματίζεται για το 2011 στο Ρέ-

θυμνο).

Από το 2003 καθιερώθηκε και ένας άλλος κύκλος περιφερεια-

κών συνεδρίων, με το συνέδριο για την επαρχία Μυλοποτάμου (του 

οποίου τα πρακτικά κυκλοφορούν σε επτά ογκώδεις τόμους). Ακο-

λούθησε ο Δήμος Ρούβα (Γέργερη 2007) και πέρυσι ήταν η σειρά 

της επαρχίας Αγίου Βασιλείου. 

Με την συνεργασία και βοήθεια της Ι. Μ. Λάμπης, Συβρίτου και 

Σφακίων, της Νομαρχίας Ρεθύμνου, των δήμων Λάμπης και Φοίνι-

κα, της Ένωσης Συλλόγων Επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου “Ο 

Πρέβελης” και του Συλλόγου Επιστημόνων Δήμου Λάμπης διοργα-

νώθηκε διεθνές συνέδριο στο οποίο παρουσιάστηκαν 75 ανακοι-

νώσεις από διαπρεπείς έλληνες και ξένους επιστήμονες, που περι-

στράφηκαν γύρω από θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας, λαογραφίας, 

γλωσσολογίας, γεωμορφολογίας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος 

της περιοχής της επαρχίας Αγίου Βασιλείου από την αρχαιότητα έως 
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σήμερα. Οι ανακοινώσεις απετέλεσαν σημαντική συμβολή για την 

καλύτερη γνωριμία μας με τον τόπο μας και προσέφεραν πλήθος 

νέα στοιχεία για την ιστορία του. Ηδη έχει αρχίσει η εκτύπωση των 

πρακτικών και η κυκλοφορία τους θα διευκολύνει την πληροφό-

ρηση του ευρύτερου κοινού: όσοι έσπευσαν να παρακολουθήσουν 

από κοντά τις εκδηλώσεις (στην κατάμεστη αίθουσα συνεδρίων του 

ξενοδοχείου Καλυψώ) θα έχουν την ευκαιρία να εμπεδώσουν κα-

λύτερα τα πολλά ενδιαφέροντα που ακούστηκαν, και όσοι δεν μπό-

ρεσαν να παρευρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να τα διαβάσουν. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα, η οργανωτική επιτροπή και οι φορείς 

που συνετέλεσαν στην άψογη διοργάνωση του συνεδρίου έχουν 

αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του συλλόγου Ο Πρέβελης για όσους 

ενδιαφέρονται για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ειδικότερα στην περιοχή του Αη Γαλήνη (όπως, ακολουθώντας 

την προφορική παράδοση, αποκαλούσαν το χωριό μας οι περισσό-

τεροι σύνεδροι) αναφέρθηκαν εν μέρει οι αρχαιολόγοι Μ. Ανδρεα-

δάκη-Βλαζάκη και Μ. Ανδριανάκης, στο πλαίσιο των αναλυτικών 

παρουσιάσεων τους για την σημερινή κατάσταση των αρχαίων και 

των χριστιανικών μνημείων της περιοχής του Αγίου Βασιλείου, με 

κύριο σημείο αναφοράς φυσικά το εκκλησάκι του νεκροταφείου. 

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου αναγράφεται και μία ανακοίνωση 

του Ισπανού επιγραφολόγου A. Martinez, για τις επιγραφές της 

Σουλίας, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά θα δημοσι-

ευθεί στα πρακτικά. Ας σημειωθεί και η εργασία του ιστορικού Κ. 

Τσικνάκη για την καθημερινή ζωή στις Μέλαμπες στα τέλη του 16ου 

αιώνα. 

Πριν από την επίσημη έναρξη του συνεδρίου προηγήθηκε, το 

πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, επίσκεψη-προσκύνημα στην 

Μονή Πρέβελη, και ακολούθως οι σύνεδροι συγκεντρώθηκαν στην 

αίθουσα του Δημαρχείου στο Σπήλι, όπου κηρύχθηκε η επίσημη 

έναρξη του Συνεδρίου με τις προσφωνήσεις και τους χαιρετισμούς 

των τοπικών αρχών. Ακολούθησε πλουσιοπάροχο γεύμα στην 

τράπεζα του Πνευματικού Κέντρου της Ι. Μ. Λάμπης, Συβρίτου και 

Σφακίων. Το βράδυ της ίδιας μέρας ήταν η σειρά του Δημάρχου Ρε-

θύμνου να δεξιωθεί τους Συνέδρους, στην Μελίνα της Φορτέτζας. 

Αλλά και όλες τις ημέρες, τόσο στην σύντομη μεσημεριανή διακοπή 

του πυκνότατου προγράμματος, όσο και το βράδυ, πλουσιοπάρο-

χα και σύμφωνα με την παράδοση της κρητικής φιλοξενίας ήταν 

τα γεύματα και τα δείπνα προς τιμήν των συνέδρων. Την Δευτέ-

ρα το βράδυ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις Μέλαμπες. Αρχικά 

ο εφημέριος της ενορίας Μελάμπων, ο αιδεσιμότατος Ευάγγελος 

Τσουρδαλάκης, καλωσόρισε τους επισκέπτες στον ναό των Τεσσά-

ρων Μαρτύρων και αναφέρθηκε στην ιστορία των Νεομαρτύρων 

και του χωριού και κατόπιν οι λυράρηδες συνόδεψαν τους επισκέ-

πτες μέσα από τα στενά δρομάκια στην αίθουσα του πολιτιστικού 

συλλόγου. Προσφέρθηκε στους επισκέπτες CD με πληροφορίες για 

το χωριό και την ιστορία του και ακολούθησε πλούσιο δείπνο και 

γλέντι: το τραγούδι και ο χορός θα μπορούσαν να κρατήσουν ώς τα 

ξημερώματα, αν δεν ήταν η διαδρομή της επιστροφής στον Πλακιά 

και το φορτωμένο πρόγραμμα της άλλης ημέρας. Την Τρίτη το βρά-

δυ το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη στο ρακιδιό του Πέτρου 

Ζουμπεράκη στην Καλή Συκιά. Ρακί και άφθονοι μεζέδες προετοί-

μασαν την πανδαισία και το γλέντι που ακολούθησε στην Ιφιγένεια 

στα Αγκουσελιανά, με το συγκρότημα του Α. Παπαδάκη. Το τελευ-

ταίο βράδυ είχε προγραμματιστεί αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στο 

αμφιθέατρο του ξενοδοχείου Καλυψώ με τον Ψαραντώνη και τον 

όμιλο Βρακοφόρων, αλλά ο βορρές ανάγκασε τους οργανωτές να 

μεταφέρουν την εκδήλωση στο σαλόνι του ξενοδοχείου. Και πάλι 

όμως το γλέντι ήταν μεγάλο. Εκθεση παραδοσιακών χειροτεχνημά-

των με έργα αγιοβασιλειωτών καλλιτεχνών λειτουργούσε όλες τις 

ημέρες, ενώ σε ειδικό πίνακα είχαν αναρτηθεί βιβλία και εκδόσεις 

τοπικών συλλόγων, μεταξύ των οποίων φυσικά και το περιοδικό 

μας, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία.

Το χωριό μας εκπροσωπήθηκε από την Πόπη Μηναδάκη, Βάσω 

Σταματάκη, Γιώργο Κοτζανάκη, παπα-Γιώργη Γιασαφάκη και από 

τον πρόεδρό του Συλλόγου Αγ. Γαλήνης Αθηνών Κώστα Γιασαφά-

κη. 

Να σημειωθεί ότι τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν 

και μαθητές πολλών σχολείων της περιοχής, με τους καθηγητές 

τους. 

Ως προς τα σημερινά προβλήματα της περιοχής, με διάφορα 

ψηφίσματα στην αποχαιρετιστήρια συνεδρία εκφράστηκε η αντί-

θεση στην κατασκευή του τεραστίου λιμανιού-διαμετακομιστικού 

κέντρου στον Κόκκινο Πύργο, καθώς και στην κατασκευή μονάδας 

επεξεργασίας απορριμμάτων στην Γενή. Επίσης, ζητήθηκε να συνε-

χισθεί και στον νομό Ρεθύμνου ο Νότιος Οδικός άξονας, να αξιοποι-

ηθούν τα νερά του ποταμού Πλατύ, να ενισχυθούν οι πυρόπληκτοι 

των πυρκαϊών του 2008, να ληφθούν μέτρα αντιπυρικής προστασί-

ας, και να ενισχυθεί η προσπάθεια της κατασκευής παραδοσιακού 

μουσείου στην Νέα Κρύα Βρύση. 

Αίτημα-παράκληση των Μελαμπιανών, δια του πατρός Ε. 

Τσουρδαλάκη, να πραγματοποιηθεί μετακομιδή μίας από τις άγιες 

κάρες των Τεσσάρων Μαρτύρων στον ναό του χωριού θα εξετασθεί 

αρμοδίως από τις εκκλησιαστικές αρχές. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
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Ένα «πάρτυ» του παλιού καλού καιρού *
Του Γιάννη Μηναδάκη

Των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης γιόρταζε ο γείτονάς μου 
Κώστας και η κόρη του Ελένη.

Ήταν λίγο μετά τη Γερμανική Κατοχή – τότε που ο κόσμος προ-
σπαθούσε να βρει τον προσανατολισμό του στη ζωή, στην κοινωνία, 
στη δουλειά του.

Το βιοποριστικό θα μπορούσε να είναι το μεγάλο ζητούμενο και 
το παντοδύναμο κίνητρο καθημερινού άγχους, αν τα βιώματα και οι 
δοκιμασίες της κατοχής δεν είχαν αμβλύνει τις καθημερινές απαι-
τήσεις της ζωής του χωριού, καθώς ήταν ανεκτή και ευπρόσδεκτη 
με τα κατά δύναμη υλικά αγαθά. 

Το σύνθημα «για ακόμη καλύτερες μέρες» θα αργούσε πολύ να 
ακουστεί. Όμως το κέφι για διασκέδαση, η έντονη κοινωνικότητα 
και αλληλεγγύη κρατούσαν καλά κι εξουσίαζαν στο μικρό, γαλήνιο 
χωριό μας.

Η γειτονιά μας, το «Μπιζάνι», που βρίσκεται σε πλεονεκτική 
θέση – ψηλά, με ανοικτή θέα προς τη θάλασσα κι ολόκληρο σχεδόν 
το χωριό, με τα σπίτια του ριζωμένα σ’ ένα αιώνιο βράχο – σαν 
«κούσκουρας» είναι γνωστή η δομή του και η υλική του υπόστα-
ση – κι ένα κυρίως κακοτράχαλο δρόμο, ανηφορικό, ευτύχησε να 
κατοικείται από γείτονες εργατικούς, καλοκάγαθους, σεμνούς και 
συνάμα περήφανους που τους ένωνε η δύναμη της οικογενειακής 
φιλίας και η αλληλεγγύη. Η λέξη «μοναξιά», το μαράζι του σύγχρο-
νου ανθρώπου, ήταν άγνωστη στη γειτονιά μας. 

Η «ψυχαγωγία» του καιρού εκείνου ήταν ψηλά στην ατζέντα, 
όπως θα λέγαμε σήμερα, των κατοίκων του χωριού μας. Απλο-
ποιημένη, αυθόρμητη, συμμετοχική: ένα δημόσιο γλέντι, συνήθως 
σε καφενείο, με λύρα και τη συνοδεία μαντόλας ή μαντολίνου, μια 
«βεγγέρα» μικρή ή μεγαλύτερη, απλόχερο χιούμορ από τους μα-
στόρους του αυτοσαρκασμού και ατέρμονες ιστορίες από επιτήδει-
ους αφηγητές που πολλές φορές συνεχίζονταν εβδομάδες ολόκλη-
ρες, κράμα φαντασίας, υπέρβασης και μαστοριάς, εξασφάλιζαν τη 
χαλάρωση από τον μόχθο, την ανέχεια συχνά και γενικά, τις κα-
θημερινές προκλήσεις και δοκιμασίες. Δρούσαν σαν το λάδι στην 
πληγή και τον πόνο και τόνωναν τον ψυχισμό των ανθρώπων: σαν 
το κουτί της Πανδώρας, ανάμεσα στα πολλά δεινά, η ψυχαγωγία 
ήταν το τελευταίο και μεγάλο ανάχωμα στις αντιξοότητες. Η ελπίδα 
που δημιουργούσε καινούριες ελπίδες. 

Το βράδυ της μεγάλης γιορτής, Κωνσταντίνου και Ελένης, το 
σπίτι του γείτονά μου Κώστα και Φροσύνης γιόρταζε γιορτή πραγ-
ματικά μεγάλη.

Μαζεύτηκαν σιγά-σιγά οι γείτονες κ όχι μόνο. Ήρθαν άλλοι 
και από άλλες γειτονιές: τα «Μνήματα», το κέντρο του χωριού, 
την πιο μέσα γειτονιά. Χώρος υποδοχής ήταν μια μεγάλη αίθου-
σα, «σαλοτραπεζαρία» θα λέγαμε σήμερα, «παντός καιρού» για τις 
ανάγκες της οικογένειας. Μια λάμπα πετρελαίου και δύο μεγάλοι 

λύχνοι φώτιζαν αμυδρά αλλά γλυκά την αίθουσα, καθώς άρχιζε 
να σκοτεινιάζει για τα καλά. Οι ευχές και τα χρόνια πολλά έδιναν 
και έπαιρναν. Σε μια στιγμή έξαρσης και ευτυχίας, ο οικοδεσπότης, 
βλέποντας την κοσμοσυρροή, εκδηλώθηκε με τον έντονο και άμεσο 
αυθορμητισμό του: 

«Χίλια καλώς ορίσατε και φίλοι και δικοί μου
κι αν δεν χωρεί το σπίτι μου, πάνω στην κεφαλή μου!»
Γρήγορα γέμισε η αίθουσα. Στην μέση μόνο είχε μείνει ένα μι-

κρό κενό, για τα «όργανα» και καλού κακού για διασκέδαση και 
χορό.

Οι μεζέδες, τα καλούδια και το παλιό Μελαμπιανό κρασί, άρ-
χισαν να κυκλοφορούν χωρίς καθυστέρηση: Λαγός, το σπεσιαλιτέ 
του εορτάζοντα, όντας δεινός κυνηγός «με πατέντα», είχε έγκαιρα 
φροντίσει γι’ αυτό, γαλέος τηγανητός, προσφορά του γείτονα Γιώρ-
γη, τυριά, ελιές, αγκινάρες, ήταν μερικά δείγματα της προετοιμασίας 
και έδιναν τον γιορταστικό τόνο της μεγάλης μέρας. Ευχές και πάλι 
ευχές…

Σε λίγο, δεν άργησε καθόλου, η ευθυμία συνεπήρε την ομή-
γυρη, το κέφι δυνάμωσε, άρχισαν τα τραγούδια, ακολούθησε κι ο 
χορός. Λυράρης, ο αείμνηστος Νικόλας και στο μαντολίνο ο επί-
σης αείμνηστος Μανώλης. Μετά τον παραδοσιακό σιγανό, άρχισαν 
τα «ευρωπαϊκά». Πρώτο και καλύτερο το κλασικό για τον λυράρη 
μοτίβο: «Τα’ στιατόρια κάθονται χώρια και τους προσφέρουν δυο 
τσιγάρα χωριστά!».

Ο Μανώλης με την ντάμα του Τασία, παρενέβη και συνέχισε το 
δικό του «ευρωπαϊκό», χωρίς όργανο: «Μαύρη είν’ η νύχτα στα 
βουνά, στες ράχαις πέφτει χιόνι, πέφτει χιόνι. Και στ’ άγρια και σκο-
τεινά, ο Έλλην ξεσπαθώνει, ξεσπαθώνει…!».

Καθώς το κέφι έφτασε στο ζενίθ του, με χορό και τραγούδια, 
καθισμένος σε μια γωνιά, στριμωγμένος με τη γυναίκα του Μαρία 
δίπλα, ο γείτονάς μας Νικολής, αφηγούνταν παλιές αναμνήσεις από 
τη συμμετοχή του στη Μικρασιάτικη εκστρατεία. Επίκεντρο: η μάχη 
στο Σαγγάριο. Μια ζωηρή και γλαφυρή, πονεμένη εθνική ιστορία 
που, θυμάμαι, τον εξουσίαζε σ’ όλη του τη ζωή. Οι μεγάλες δοκιμα-
σίες, δεν ξεχνιούνται ποτέ… 

Σ’ ένα διάλειμμα του χορού, ο Γιώργης με το πλούσιο χιούμορ 
του, απήγγειλε το «δέκατο-τρίτο» ευαγγέλιο: μια σατιρική εικόνα 
της ζωής με έντονη δόση αυτοσαρκασμού… 

Πέρασε η ώρα, γιόρτασαν αντάξια τη μέρα, οικοδεσπότες και 
προσκεκλημένοι, η νύχτα είχε προχωρήσει, ο κόσμος άρχισε να 
διαλύεται.

Με τις τελευταίες ευχές, άλλοι έπαιρναν την ανηφόρα κι άλλοι 
την κατηφόρα.

Χωρίς δημόσιο φωτισμό, κρατώντας ορισμένοι φαναράκια της 
βεγγέρας, προσπαθούσαν να αποφύγουν τις κακοτοπιές του κακο-
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τράχαλου δρόμου, ανηφόρα – κατηφόρα.
Από το κάτω μέρος του δρόμου, στο ίσιωμα του οριζόντιου δρό-

μου, μια εύθυμη φωνή διέσχισε τη βραδινή ηρεμία: «Μαύρη είν’ η 
νύχτα στα βουνά, στες ράχαις πέφτει χιόνι…». 

Ήταν ο Μανώλης, που αγκαζέ με την Τασία, αφού είχε αποφύγει 
τις κακοτοπιές του δρόμου, με εθνικο-πατριωτική και γιορταστική 
έξαρση, αρνιόταν να βάλει τέλος σ’ ένα κέφι διαρκείας… 

* Σημ.: Ανήκει σε μια σειρά (σε εξέλιξη) από ιστορίες αναμνή-
σεων με τον τίτλο «Η Προτελευταία Γειτονιά». Είναι αναμνήσεις και 

βιώματα που πρωταγωνιστούν γείτονες και συγχωριανοί, εν γένει, 
που δυστυχώς δεν ζουν πια. Οι πράξεις, οι ζωές τους, εμπλουτισμένες 
και σχεδόν πάντα εξαγνισμένες από το χρόνο, τη νοσταλγία και την 
αγάπη μας, ζουν μέσα μας κι από μας και δεν θα ’ταν υπερβολή να 
ισχυριστεί κανείς ότι υποσυνείδητα μας εξουσιάζουν. Συντείνει ίσως 
σ’ αυτό, βοηθά ίσως και ο φόβος εμάς τους πρεσβύτερους, τουλάχι-
στο πως ίσως ανήκουμε, ζούμε σε κάποια «τελευταία γειτονιά». Τη 
γειτονιά της λησμοσύνης. Ευτυχώς, καθώς η ελπίδα πεθαίνει τελευ-
ταία, ευχόμαστε και αισιοδοξούμε να διαψευσθούμε…

Από την Εφημ. ΑΠΟΨΗ του νότου

Παγκόσμια προβολή της Ικαρίας μέσω CNN
Στην Ικαρία κρύβεται το μυστικό της μακροζωίας!

Του Φάνη Μαυρογιώργη

Από τις 20 Απριλίου και για δύο εβδομάδες στην εκπομπή «Good 
morning America» του CNN προβάλλονται καθημερινά σκηνές από 
την Ικαρία. Η προβολή αυτή γίνεται επίσης στην Ευρώπη και την 
Αυστραλία.

25 γιατροί και δημοσιογράφοι του CNN  στην Ικαρία όργωσαν 
κυριολεκτικά το νησί παίρνοντας συνεντεύξεις από άτομα μεγάλης 
ηλικίας, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τα μυστικά της μακροζω-
ίας των κατοίκων. Αφού η Ικαρία συγκαταλέγεται μεταξύ των 4 πε-
ριοχών του κόσμου με μεγαλύτερη μακροζωία των κατοίκων της.

Η υγιεινή διατροφή (φρούτα, όσπρια, πατάτες, ψάρια), η ηρεμία 
των κατοίκων (απαγορεύεται το στρές), τα ζεστά νερά που αναβλύ-
ζουν, η καλή σεξουαλική ζωή, αναφέρονται μεταξύ των άλλων, ως 
και οι σημαντικότεροι παράγοντες της μακροζωίας.

Όλες τις συνεντεύξεις για 15 μέρες, μπορούσαν να τις δουν όσοι 
πιάνουν CNN στην εκπομπή «Good morning America» ή οποιαδή-
ποτε ώρα εάν έχουν internet στην ιστοσελίδα www.blue zone. com 
island ikaria.

Mαθουσάλες οι Ικαριώτες
Στην Ικαρία κρύβεται το μυστικό της μακροζωίας. Ρεκόρ υπε-

ρηλίκων στο νησί, όπως και σε Σαρδηνία, Κόστα Ρίκα και Κανάουα 
Ιαπωνίας. 

Το μυστικό της μακροζωίας φαίνεται ότι κατείχαν οι Ικαριώτες, 
καθώς πανευρωπαϊκή μελέτη τους ανέδειξε πρωταθλητές.

Ο χαλαρός τρόπος ζωής των Ικαριωτών φαίνεται να είναι η εξή-
γηση για τους πολλούς υπερήλικες που ζουν στο νησί. 

Η μελέτη ξεκίνησε πριν 5 χρόνια, προκειμένου να τακτοποιη-
θούν οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες μακροβιότητας 
στον Ευρωπαϊκό πληθυσμό.

Η ελληνική ομάδα από το εθνικό ίδρυμα Ερευνών που συμ-
μετείχε στο πρόγραμμα, μελέτησε τα στοιχεία του ελληνικού πλη-
θυσμού  και με μεγάλη έκπληξη ανακάλυψε ότι η Ικαρία κατέχει 

ρεκόρ σε υπερήλικες κατοίκους. Όπως δήλωσε ο κ. Στάθης Γκόνος, 
διευθυντής Ερευνών του ΙΒΕΒ πρόκειται για μια σημαντική ανα-
κάλυψη που ενδέχεται να οδηγήσει στην αποκωδικοποίηση των 
μυστικών της μακροζωίας.

Άτομα άνω των 90 είναι 10 φορές περισσότερα στην Ικαρία από 
τον μέσο όρο των Ευρωπαϊκών χωρών. Οι ειδικοί παίρνουν ανα-
λυτικές συνεντεύξεις, από τους υπερήλικες για να μελετηθούν οι 
καθημερινές συνήθειές τους, ενώ παράλληλα μετρούνται διάφοροι 
βιοχημικοί δείκτες.

Πιθανόν να βρεθούν γενετικοί παράγοντες μακροβιότητας 
στους Ικαριώτες, δεδομένου ότι αποτελούν ένα γεωγραφικό απο-
μονωμένο πληθυσμό.

Μπλε ζώνη
Μπλε ζώνη (blue zone) θα χαρακτηριστεί παγκόσμια η Ικαρία
«Μπλε ζώνη» (blue zone) χαρακτηρίζονται οι περιοχές όπου 

υπάρχουν άτομα άνω των 90 σε ποσοστό άνω του 1%. Στην Ικαρία, 
αυτός ο δείκτης είναι 1,2% ενώ ο μ.ο των Ευρωπαϊκών χωρών είναι 
0,1%.

Όλες οι συνεντεύξεις με διάφορα άλλα στοιχεία θα αποτελέ-
σουν το υλικό ενός μεγάλου ντοκιμαντέρ που θα προβάλλεται από 
το National Geografic.

Σοκ από ατύχημα
Στο μεταξύ, μεγάλη είναι η συγκίνηση που προκαλεί ο βαρύς 

τραυματισμός του 35χρονου, κρητικής καταγωγής, κάμεραμαν του 
CNN Εμμανουήλ Ταμπακάκη που στην προσπάθεια του να στήσει 
την κάμερά του σε ένα ύψωμα, κατά τη διάρκεια των τηλεοπτικών 
γυρισμάτων, έπεσε με το κεφάλι από μεγάλο ύψος. Ελικόπτερο τον 
μετέφερε  στο Νοσοκομείο της Αθήνας «Γ. Γενηματάς» ενώ συζητεί-
ται η μεταφορά του στην Αμερική. Η εφημερίδα μας εκφράζει τη συ-
μπάθεια στην οικογένειά του και εύχεται ο Ταμπακάκης να γυρίσει 
γρήγορα σώος και δυνατός στο νησί του πατέρα του την Κρήτη. 
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Από τον κόσμο και τον χώρο του βιβλίου

«Κρήτη μου»
της Σαμπά Αλτίνσαϊ (Τουρκία)

Ένα ενδιαφέρον βιβλίο από την ξένη πεζογραφία κυκλοφόρησε 
στα ελληνικά το 2008, από τις εκδόσεις «Κέδρος».

Η συγγραφέας, εγγονή Τουρκοκρητικού, του Ιμπραήμ Γιαμαρ-
καμάκη, ενός μουσουλμάνου που γεννήθηκε και ανδρώθηκε στα 
Χανιά και αργότερα βρέθηκε στην Τουρκία με την ανταλλαγή των 
πληθυσμών, δίνει την προσωπική μαρτυρία του παππού της που 
βίωσε ένα όμορφο κόσμο, να συνυπάρχει σχεδόν αρμονικά με τους 
Χριστιανούς και στη συνέχεια να τον διαδέχεται ο φόβος, οι ταρα-
χές, οι εξεγέρσεις και η αγωνία και τα δεινά του ξεριζωμού και της 
προσφυγιάς.

Βρισκόμαστε στα 1898, τότε που οι Μεγάλες Δυνάμεις επιβάλ-
λουν την απόσυρση όλων των δυνάμεων, Ελληνικών και Οθωμανι-
κών δυνάμεων κατοχής από το νησί της Κρήτης. Ήταν τότε που, για 
μεν τους Χριστιανούς ξημέρωνε μια, λειψή έστω, λευτεριά – αρχή 
του μεγάλου οράματος για την Ένωση – για δε τους Μουσουλμά-
νους, ο φόβος και η απογοήτευση, καθώς έβλεπαν και ζούσαν την 
αδυναμία της Πύλης να επιβληθεί, να τους στηρίξει, να τους προ-
στατεύει από το μένος των αδιάλλακτων Χριστιανών που, με σθέ-
νος, επιζητούν την Ένωση.

Ο Ιμπραήμ Γιαρμακαμάκης, νέος στα 1898, ζει με την οικογένειά 
του στα Χανιά και παρ’ όλο που είναι «εγκλωβισμένος» όπως το συ-
νήθιζαν οι μουσουλμάνοι μέσα στην πόλη, κάτω από την προστασία 
των Οθωμανών ενόπλων (Νιζάμηδων) χαίρεται τις χαρές της ζωής, 
τον έρωτα της Τζεμιλέ, τη γοητεία της Χανιώτικης γης: «Χανιά! Η πιο 
μεγάλη γόησσα από τις πόλεις της Κρήτης! Έτσι σκέφτεται ο Ιμπρα-
ήμ, ο γιος του Μουσταφά εφέντη του χρυσικού (χρυσοχόος). Και 
με τις σκέψεις αυτές, δεν καταδεχόταν τη γραμματοσύνη του Ρεθύ-
μνου, το πολύ πολύ να ερωτευόταν την παλικαριά των Σφακιών. Αν 
ήταν ν’ αγαπήσει η ντελικάτη καρδιά των Χανιών, θα αγαπούσε τα 
Σφακιά και όχι το Ρέθυμνο. Χανιά! Η ομορφιά της Κρήτης!»

Οι φιλίες μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών ήταν έντονες 
μεταξύ των γυναικών και λιγότερο άνετες, καμιά φορά επίφοβες 
μεταξύ των ανδρών.

Και να που με τον ερχομό του 1898, οι μουσουλμάνοι διαπιστώ-
νουν τη μεγάλη αλήθεια: πρέπει, σιγά-σιγά, ν’ αρχίσουν να εγκαταλεί-
πουν το νησί κι είναι τέτοια η εξάρτησή τους από τον τόπο αυτό ώστε, 
όσοι μπορούν να διαλέξουν τόπο της προσφυγιάς, διάλεγαν μέρη της 
Τουρκίας που να μοιάζουν, να θυμίζουν το χώμα, τη γη της Κρήτης και 
να ευδοκιμούν φυτά και δέντρα όμοια της Κρήτης (π.χ. ελιές).

Στις 443 σελίδες του βιβλίου, τα βιώματα, οι κόντρες και οι φι-
λίες με το «ντόπιο» στοιχείο – τους Χριστιανούς, είναι έκδηλα. Η 
αγάπη τους για τον τόπο αυτό πολλές φορές, σχεδόν πάντα ξεχει-
λίζει και συνεπαίρνει το θυμικό τους και ο προβληματισμός τους 
είναι μεγάλος αν πρέπει να φύγουν, να μπορέσουν να βρουν τόπο 
αντάξιο της Κρητικής γης εκεί στην Ανατολή…

Τέτοιες εικόνες συνεπαίρνουν και τον Ιμπραήμ που, όσα χρόνια 
κι αν περάσουν, θα τον πονάνε οι σκέψεις: «Αυτή η γη είναι και δική 
μας; Ποιος είναι περισσότερο Κρητικός;» 

Και μια παρένθεση: ο Παντελής Πρεβελάκης, στο «κλασικό» 
για τους αγώνες των Κρητικών έργο του «Παντέρμη Κρήτη», δίνει 
ανάγλυφα και δυνατά την αγάπη αυτή για την Κρήτη, ακόμη κι από 
τους κατακτητές της:

«Κάπνιζεν η παντέρμη Κρήτη, χωριά και φωτιές χωνεύανε στη 
στάχτη τους. Ο Αρβανίτης (Μουσταφά πασάς) που βανε τη φωτιά, 
έβλεπε το κολασμένο έργο του και μαδούσε τα γένια του από το 
ντέρτι. Την είχε κι αυτός αγαπημένη την παντέρμη γης, τη νεραϊδά-
ρα, τριάντα χρόνους που τήνε πάλεψε, έσπειρε κι αυτός στο χώμα 
της δέντρα κι έφαγε τον καρπό τους…

Όταν είδε τους αχλαδόκαμπους στα Κεραμιά να καίγουνται – 
πούταν οι ομορφότεροι της Ανατολής – η ψυχή του έλπιζεν ακόμα 
πως ο χαίνης θα μουτίσει. Δεν θα το λυπηθεί ο πεζεβέγκης τέτοιο 
πράμα; Δε θα τσακίσει το γινάτι του;»

Ήρθε όμως και για τον Ιμπραήμ και τους δικούς του η ώρα να 
εγκαταλείψει την αγαπημένη γη. Στράφηκε τότε στη Χριστιανή καλή 
φίλη, τη Χρυσούλα και της ζήτησε να προσέχει τον τάφο της Τζεμιλέ, 
της πρώτης και μεγάλης του αγάπης, που πέθανε στον τοκετό της 
πρώτης του κόρης… 

Η ανταπόκριση μεταξύ φίλων – Χριστιανών και Μουσουλμά-
νων – ήταν άμεση και δυνατή.

Στην Τουρκία η οικογένεια πήρε το επώνυμο Αλτίνσαϊ, που δη-
λώνει την επαγγελματική ιδιότητα του Ιμπραήμ (Altiv = χρυσός).

Και λίγα λόγια κριτικής: το έργο είναι αφιερωμένο από την συγ-
γραφέα «Στην οικογένειά μου και σε όλους τους Κρητικούς».

Είναι αμερόληπτο; Θα ’λεγα μερικώς είναι, καθώς βασίζεται 
μεταξύ άλλων και κυρίως στην προσωπική ζωή του παππού και 
γενάρχη της οικογένειας, δίνει κυρίως έμφαση στα βιώματά του και 
στις πικρίες για τον ξεριζωμό. Είναι δοσμένα με αγάπη, χωρίς να 
λείπει το μεγάλο «γιατί» που χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις αυτές.

Άλλωστε οι αγώνες των Χριστιανών για ανεξαρτησία και τελικά 
ένωση, ανήκουν και σε ένταση και σε μέγεθος και σε θυσίες, σε μια 
άλλη κατηγορία βιωμάτων και ιστορικής μνήμης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετάφραση στα Ελληνικά από τα 
Τούρκικα έγινε με επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού της 
Τουρκίας, μια, διπλωματικά, «έξυπνη» διαχείριση του δημοσίου 
χρήματος. 

Συνοπτικά, το βιβλίο αξίζει να διαβαστεί…
Και ο επίλογος.
Ο Ιμπραήμ πέθανε στην Τουρκία το 1963. Εβδομήντα πέντε 

χρόνια αργότερα, από τον ξενιτεμό του από τον γενέθλιο τόπο, η 
συγγραφέας με τον πατέρα της Ερντογάν Αλτίνσαϊ, έριξαν χώμα που 
έφεραν από την Κρήτη, στον οικογενειακό του τάφο.

Όπως πάντοτε και τώρα, ισχύει ό,τι χαρακτηριστικά διατύπωσε 
ο Παντελής Πρεβελάκης, με μια μόνο φράση του: 

«Παντέρμη Κρήτη, αγαπησιάρικο νησί!»
Γιάννης Γ. Μηναδάκης

Ιούνιος 2009
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Η παλαιά Βίνιανη, Ευρυτανίας
Σε μια εκδρομή που έκαναν τον Οκτώβριο του 2008 ο Γιώργος 

και η Μίμα Νικηφοράκη στο Καρπενήσι ανακάλυψαν στην πόλη 

Νέα Βίνιανη της Ευρυτανίας ένα Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και 

έβγαλαν τις παρακάτω φωτογραφίες στις οποίες αναφέρονται τα 

ονόματα των συγχωριανών μας Τρουλινού και Βελουδάκη.

Στον νομό Ευρυτανίας βρίσκουμε το δήμο Βίνιανης, με πρωτεύ-

ουσα την πλούσια και πολύβουη Νέα Βίνιανη. Η παλιά Βίνιανη είναι 

ένα εγκαταλελειμμένο χωριό που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί και 

να περπατήσει στα καλντερίμια και να απολαύσει τα εγκαταλελειμ-

μένα σπίτια που στέκουν ακόμα όρθια σε πείσμα του χρόνου.

Το όνομα του χωριού προέρχεται από το λατινικό «vinum» που 

σημαίνει κρασί, λόγω των πολλών και καλών αμπελιών που υπήρ-

χαν εδώ.

Εδώ βρίσκεται το ιστορικό σχολείο της Βίνιανης στις 10 Μαρ-

τίου του 1944  συγκροτήθηκε η πρώτη Κυβέρνηση του Βουνού,η 

πρώτη κυβέρνηση της χώρας μας στη διάρκεια της αντίστασης κατά 

των Γερμανών κατακτητών. Από τη Βίνιανη ξεκίνησαν και οι αντάρ-

τικες ομάδες του Ναπολέοντος Ζέρβα και του Άρη Βελουχιώτη για 

την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Σημαντικό αξιοθέτο 

το ομώνυμο μονότοξο γεφύρι και τα απομεινάρια αρχαίου οικισμού 

στον Αγ. Γεώργιο της παλιάς Βίνιανης.

Μεταξύ των δύο οικισμών, στον δρόμο που ενώνει την Παλιά 

με τη Νέα Βίνιανη, βρίσκεται ένα υπέροχο φαράγγι. 

Ορμητικά νερά, τουλάχιστον τρεις μεγάλοι καταρράκτες (με τον 

εντυπωσιακότερο να φτάνει τα 300 μέτρα!) και διαδρομή μέσα στο 

πράσινο και τα πλατάνια, το φαράγγι προσφέρεται και ενδείκνυται 

για kayak, rafting, cannyoning, rappel καταρρίχηση και φυσικά για 

πεζοπορία.

Μουσεία Ευρυτανίας - 
Μουσείο Βίνιανης

Στη Βίνιανη Ευρυτανίας συγκεκριμένα στην παλιά Βίνιανη 

υπάρχει το Ιστορικό Σύμβολο «Το σχολείο της Βίνιανης» και 

αποτελεί τόπο προσκηνήματος γιατί έχει γραφεί στην Ιστορία 

αυτού του τόπου. Στις 10 Μαρτίου του 1994  στο Σχολείο αυτό 

συγκροτήθηκε η «Κυβέρνηση του Βουνού», η πρώτη Κυβέρ-

νηση της Ελεύθερης Ελλάδος, γεγονός που απέδρασε σε όλο 

τον αγώνα του λαού μας. Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή 

Εθνικής Απελευθέρωσης. ΠΣΣΑ, ήταν συντονιστικό και καθοδη-

γητικό όργανο στις συνεχείς νίκες του ελληικού λαού. Το παρόν 

τότε είχε δώσει η Βίνιανη στις 22/11/1942 όταν από εδώ και πάλι 

οι Άρης Βελουχιώτης και Ναπολέων Ζέρβας με τους σαμποτέρ 

ξεκίνησαν για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου.
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Το ραδιόφωνο της Κατοχής
Γράφει ο Φάνης Μαυρογιώργης

Από τις 20-4-2009 είκοσι πέντε επιστήμονες (γιατροί και δημο-
σιογράφοι) οργώνουν κυριολεκτικά τα χωριά της Ικαρίας, παίρνο-
ντας συνεντεύξεις από ηλικιωμένους άνω των 90 ετών.

Έχει διαπιστωθεί ότι ο αριθμός αυτών των ατόμων είναι δέκα 
φορές μεγαλύτερος αναλογικά από τον μέσο Ευρωπαϊκό.Έτσι προ-
σπαθούν να ανακαλύψουν το μυστικό της μακροζωίας.

Αυτές οι συνεντεύξεις μεταδίδονται καθημερινά στο CNN και 
στο διαδίκτυο. Και μπορεί να τις δουν όλοι οι κάτοικοι της γης από 
την Φιλανδία μέχρι την 
Νέα Ζηλανδία, οπότε 
και για όσες φορές 
θέλουν.

Αυτά εν έτη 2009
Σε δέκα χρόνια, 

ίσως μπορούμε να 
βλέπουμε το σπίτι ενός 
φίλου μας στην άκρη 
του κόσμου, ακόμα και 
το χρώμα των παρά-
θυρων του λέγοντας 
μας μόνο την διεύθυν-
ση του.

Εν έτη 2009 μπο-
ρούμε να έχουμε 
οποιαδήποτε πληρο-
φορία σ’ όλο τον κόσμο. Έτσι ένας νέος που γεννήθηκε μετά το 1990 
ίσως να πιστεύει ότι διαδίκτυο υπάρχει από καταβολής κόσμου.

Επίκαιρο
Θα’ ταν νομίζω επίκαιρο να σας αναφέρω πως μεταδιδόταν οι 

ειδήσεις πριν από 68 χρόνια στην Ικαρία, δηλαδή τον Απρίλη του 
1941 όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι του Χρήστου Π. Μαυρογιώργη 
και γράφτηκε στι 13-5-2006.

Αγορά ραδιοφώνου
Άνοιξη του 1941, ο πόλεμος στην Αλβανία είχε τελειώσει και οι 

Γερμανοί είχαν καταλάβει όλη την Ελλάδα.
Δραπετεύσαμε από την Φολέγανδρο μαζί με τον Σίμο Γεράκη 

και τον Μηνά Καρναβά και ήρθαμε στην Ικαρία.
Ο πόλεμος μεταξύ Αγγλογάλλων και Γερμανών συνεχιζόταν και 

η έκβαση του αγώνα ήταν απροσδιόριστη και αβέβαιη. Η Γαλλία 

υπέκυψε σε λίγες εβδομάδες, η Ρωσία δεν είχε μπει ακόμα στον 
πόλεμο και η κατάσταση χειροτέρεψε σε βάρος της Αγγλίας που 
έμεινε μόνη.

Ραδιόφωνα δεν υπήρχαν τότε στην Ικαρία, ήταν σπάνιο είδος. 
Στον Ένδηλο, δίπλα στον Άγιο Χαράλαμπο είχε ανοίξει καφενείο ο 
Παμεινώντας Κουτσουφλάκης και είχε ραδιόφωνο που το έβαζε τις 
ώρες των ειδήσεων και ακούγαμε τα νέα από το σταθμό Βερολίνου 
καθώς και τον σταθμό του Λονδίνου και έτσι είχαμε μια πιο ολοκλη-

ρωμένη πληροφόρηση για 
την πορεία των πολεμικών 
εξελίξεων.

Γνωριμίες
Εκεί γνώρισα πιο καλά 

και ξεχώρισα τον αείμνηστο 
νεολαίο Πέτρο Ανδρειώτη. 
Συνδεθήκαμε με άριστη φιλία, 
έγινε με ενθουσιασμό μέλος 
της Οργάνωσης της Ικαρίας 
και από τότε τα βήματά μας 
ήτανε κοινά και η συνεισφορά 
του υπήρξε πλούσια κα αγόγ-
γυστη.

Μάθαμε ότι στο Καρα-
βόσταμο κάποιος Τουρβάς 
είχε ραδιόφωνο και οι Ιταλοί 

εσκέπτοντο να το κατασχέσουν, διότι είχαν την πληροφορία ότι 
«έπαιρνε» στην ζούλα και Λονδίνο που ήταν απαγορευμένο τότε, 
αφού ήτανε εχθρικός σταθμός.

Έρανος για το ραδιόφωνο
Κάναμε ένα έρανο στην «Οργάνωση» μαζέψαμε τα λεφτά και 

πήγαμε στο Καραβόσταμο να  το αγοράσουμε. Του είπαμε πως είναι 
για την Οργάνωση και δέχτηκε να μας το πουλήσει υπό ένα όρο, ότι 
θα του στέλναμε γραμμένες τις ειδήσεις για να ενημερώνεται και 
αυτός. Ευχαρίστως του είπαμε γιατί αυτός  άλλωστε ήταν ο σκοπός 
μας να πληροφορούμε τον Ικαριακό λαό για τις πολεμικές και πολι-
τικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Πήραμε μαζί μας και τον Χρήστο τον Κούσκο. Πήγαμε στο Κα-
ραβόσταμο για να το μεταφέρουμε στη δικιά μας περιοχή. Η μετα-
φορά δεν ήτανε εύκολη υπόθεση. 

Το ραδιόφωνο ήτανε τετράγωνο, μεγάλο σε όγκο και ξέχωρα 
από το βάρος έπρεπε να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή να μη του χα-
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λάσουμε τίποτε κουμπιά και το αχρηστέψουμε.
Έπειτα ήτανε και οι υγρές μπαταρίες που είχανε βάρος καμιά 

εικοσαριά οκάδες. Το φέραμε στον Ένδηλο και το εγκαταστήσαμε 
στο σπίτι του Κατσιγιάγκου στο «Φύτεμα».

Πήγαμε μερικά βράδια και ακούσαμε τις ειδήσεις. Από εκεί το 
μεταφέραμε στο σπίτι του Σταβάρα που ήτανε ακατοίκητο και πιο 
παράμερο. Μείναμε εκεί κάμποσο καιρό και από εκεί το μετεφέρα-
με στο «Παρθένι» στο σπίτι του Νέστορα Σαραφέλα που ήτανε μόνος 
με τη μάνα του.

Χειρόγραφη εφημερίδα
Πηγαίναμε κάθε βράδυ με τον Πέτρο ακούγαμε  τις ειδήσεις και 

χειρόγραφα γράφαμε μερικά αντίτυπα και τα στέλναμε στα χωριά 
για ενημέρωση Από εκεί για ασφάλεια το μεταφέραμε στο καλυ-
βάκι του Γερακιού κάτω από την Μύληνο. Κτίσαμε ένα κρυφό τοίχο 
στο πίσω μέρος του σπιτακιού και δεν ήταν εύκολο να το βρεις.

Κάθε βράδυ με τον Πέτρο είμαστε εκεί για να γράφωμε τα νέα 
σε πολλά αντίτυπα και να τα διανείμουμε στις Οργανώσεις.

Η πείνα
Ήτανε κι η πείνα, παναθεμάτηνε που μας ζόριζε και επειδή εκεί 

είχε πολλές αμυγδαλιές, σοφιστήκαμε και κόβαμε αμυγδαλάκια, 
τα βράζαμε, γινότανε μαλακά, τα τρώγαμε και μ’ αυτά δαμάζαμε 
την πείνα μας.

Στο σπιτάκι ερχότανε και ο Σίμος κάθε βραδιά μια και ήτανε πιο 
κοντά στη Μεσαρά (χωριό του) και τον ενδιέφερε εξίσου να μαθαί-
νει τα νέα και τις εξελίξεις στα πολιτικά μέτωπα και σαν υπεύθυνος, 
ο πιο υπεύθυνος της κομματικής οργάνωσης Ικαρίας.

Η δουλειά πλήθαινε και οι απαιτήσεις γινόντουσαν όλο και 
μεγαλύτερες.

Γραφομηχανή
Ο Πέτρος είχε μια αδελφή, την Τούλα, που ήτανε δασκάλα στο 

Φραντάτο και την επισκεπτόταν συχνά. Στο διθέσιο σχολείο εκεί 
δάσκαλος ήταν ο Καρούτσος.

Από το Φραντάτο έφερε ο Πέτρος μια γραφομηχανή που του 
την έδωσε ο δάσκαλος, αν θυμάμαι καλά και έτσι με τη γραφομη-
χανή βάζοντας καρμπόν βγάζαμε πιο πολλά αντίτυπα και ευανά-
γνωστα και επί πλέον προσθέταμε τα σχόλια μας και έτσι έβγαινε η 
«μίνι εφημεριδούλα μας» που ενημέρωνε τον κόσμο σ’ εκείνη την 
περίοδο της σκλαβιάς.

Επιλογή
Αλήθεια πόσο μεράκι και αγάπη χρειάζεται, χωρίς υλική απο-

λαβή μέσα σε στερήσεις και στον κίνδυνο να σε πιάσουν οι κατα-
κτητές να ενημερώνεις τον κόσμο.

Στα 68 χρόνια που πέρασαν πόσο γρήγορα εξελίχθηκε η επι-
στήμη της πληροφορίας και της ενημέρωσης.

Πολλοί από τους ανθρώπους που πήραν μέρος στην ενημέ-
ρωση το 1941 και έτρεχαν καθημερινά με τα πόδια στα χωριά για 
να πάνε την «μίνι εφημερίδα» με τις ειδήσεις δύο ραδιοφωνικών 
σταθμών, ευτύχησαν να ζουν το 2009 υπερήλικες πια και τα παι-
διά τους να τους βλέπουν στην Αμερική και στην Αυστραλία σε 
συνεντεύξεις τους στο CNN.

Πόσο άλλαξε η ταχύτητα της πληροφορίας. Όσο για το Χρή-
στο Μαυρογιώργη που ήταν η ψυχή της εφημερίδας και έφυγε 
το Νοέμβρη του 2006 με την επιθυμία να του βάλουμε στον τάφο 
ένα κομμάτι χαρτί και μολύβι και ένα ραδιόφωνο θα του άξιζε 
αυτή η μνεία για την αγάπη του στη Λεμονιά του και στην δημο-
σιογραφία.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο Καριώτης
Πάει ένας Καριώτης για ψώνια στον Πειραιά και μόλις τελειώνει 

και πάει στο ταμείο να πληρώσει ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:
Καριώτης: Μου τα γράφετε σας παρακαλώ;
Μαγαζάτορας: Μα κύριε.... εμείς εδώ δεν γράφουμε
Καριώτης: Μπράβο μνημονικό !!

Παπάς... με κατανόηση
Ένας ελληναμερικάνος επισκέπτεται τον αδελφό του, ο οποιος 

είναι βοσκός στην Κρήτη. Εχει μαζί του κι ένα σκύλο ράτσας Αλά-
σκας. Παρακαλά ο βοσκός. 

Άσε μου αδελφέ τον σκύλο εδώ. Θα τον προσέχω. 
Ναι αδελφέ αλλά θέλω να.... ζει σαν άνθρωπος.
Μη στενοχωριέσαι, κρέας και γάλα θα τρώει.
Πείστηκε ο Αμερικάνος. Περνάνε 10 χρόνια, μοιραία πεθαίνει 

ο σκύλος.

Τηλεφωνεί ο βοσκός στον αδελφό του, του το λέει και παίρνει 
την απάντηση:

Α! είπαμε σαν άνθρωπος! Θα τον κηδέψεις χριστιανικά. 
Μα γίνονται αυτά; 
Πες στον παπά του χωριού να το κάνει. 
Πάει ο βοσκός στον παπά. Του λέει ότι θέλει χριστιανική κηδεία 

για το σκύλο.
Σήφη; Τι είναι αυτά που μου ζητάς; 
Μα ο αδελφός μου λέει....
Παίρνει το κινητό και μιλά με τον αδελφό του.
Έλα παπα-Λάμπρο με ακούς; 2500 χιλ. δολαρια σου στέλνω για 

την κηδεία του σκύλου αλλά να γίνει όπως πρέπει. Εντάξει;
Εντάξει! Εντάξει!
Κλείνει το κινητό ο παπάς και λέει του Σήφη. 
Καλά ρε κουμπάρε! Γιατί δεν μου λες από την αρχή ότι ο σκύλος 

σου.... ήταν ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ;
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Ιστορίες αγάπης
Στην Αυστραλία

Ο Μανώλης απ’ τις Μοίρες κι η Βικτώρια απ’ την Αγ. Γαλήνη
Ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή χωρίς να ρωτηθεί από κανέναν. 

Λίγοι είναι αυτοί που έχουν αναρωτηθεί γύρω από φιλοσοφικά 

προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ποιός είμαι; Γιατί υπάρχω; Που πάω; Οι  πολλοί αποχωρούν από 

τον κόσμο με άγνοια, διότι η πολύ σκέψη φέρνει προβληματισμό, 

στεναχώρια, μελαγχολία.

Έτσι και ο 25χρονος Μανώλης που του άρεσαν οι παρέες, τα 

γλέντια, ο χορός και το τραγούδι στους γάμους, τις βαφτίσεις, στις 

ονομαστικές εορτές και τα πανηγύρια, δεν έδινε δεκάρα για την αι-

τία που τον έφερε στον κόσμο των ζωντανών.

Λένε γι’ αυτόν ότι η Μαρία η μάνα του είχε ένα φιλαράκο σε 

δύσκολες εποχές. Παρόλο που πρόσεχε για την διατήρηση της 

αγνότητας της, η οποία οριζόταν ως «η τιμή» και η προίκα της γυ-

ναίκας εκείνη την εποχή, ο φίλος της που συναντούσε στα κρυφά, 

με πολύ φόβο, αλλά και με πάθος, σε στιγμή ερωτικής συνεύρεσης 

ήταν απρόσεκτος, και το σπέρμα της αγάπης τους καρποφόρησε τον 

Μανώλη.

Ο πατέρας του δεν τον αναγνώρισε ποτέ, η δε μάνα του αποβλή-

θηκε από την οικογένεια της, ως μαύρο πρόβατο. Νοικίασε ένα δω-

μάτιο, δούλεψε σκληρά, πλένοντας σκάλες για να τον μεγαλώσει.

Ο Μανώλης της είχε αδυναμία, και τακτικά της  έλεγε ότι πρέπει 

να φτιάξει τη ζωή της, όσο ήταν νέα. Εκείνη είχε τόσο πικραθεί από 

τον άτυχο πρώτο έρωτα της που δεν θέλησε ποτέ να πονέσει ξανά. 

Στα μετακατοχικά εκείνα χρόνια, μετά από μια Γερμανική κα-

τοχή κι έναν εμφύλιο πόλεμο, οι άνθρωποι ζούσαν σε σκληρές 

συνθήκες, που δεν είχαν την δυνατότητα να τους εξασφαλίσουν την 

καθημερινή βίωση.

Η Μαρία έπεισε τον γιό της Μανώλη να φύγουν κατόπιν προ-

σκλήσεως συγγενών τους στην Αυστραλία. «Σίγουρα παιδί μου 

εκεί θα δουλέψουμε σκληρά αλλά θα εξασφαλίσουμε ένα καλύτε-

ρο μέλλον». «Εδώ με αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχουν για εμάς 

προοπτικές». «Θα χαθείς στο μαγγανοπήγαδο της φτώχειας και της 

ανέχειας».

Πράγματι πήγαν στον Πειραιά και με το «Πατρίς» έφυγαν για 

Αυστραλία. Ονειρευόταν τη γη της επαγγελίας με άφθονα αγαθά. Θα 

ζούσαν σαν βασιλιάδες, στον κήπο της Εδέμ.

Στην Γ΄ θέση του υπερωκεάνιου που ταξίδευαν, τα όνειρα ήταν 

ένα ισχυρό καταπραϋντικό. Στο Σίδνεϋ έφθασαν με την ψυχή στο 

στόμα και με λαχτάρα για κάτι νέο και ελπιδοφόρο.

Τα ξαδέλφια της την δέχτηκαν με καλοσύνη. Την βοήθησαν να 

εγκατασταθεί σ’ ένα ξύλινο σπίτι δίπλα τους και την πήραν αμέσως 

στην δουλειά τους.

Ο Τόμ ο σύζυγος της εξαδέλφης της Γεωργίας διατηρούσε ένα 

«ψαράδικο» σε κεντρικό σημείο, εκεί άρχισε δουλειά. Στον Μανώ-

λη βρήκαν εργασία σε πολυεθνική εταιρεία ηλεκτρονικών.

Τον πρώτο καιρό δούλευε εκεί αποσπασμένος στην αλυσίδα 

παραγωγής, αδιαμαρτύρητα με το βλέμμα όμως στην Κρήτη, στις 

παρέες, στους φίλους και στην Βικτώρια, το κορίτσι του που τον 

αποχαιρέτησε οριστικά με δάκρυα στα μάτια, γιατί ήταν δεμένη με 

τους δικούς της και δεν το βαστούσε η καρδιά να τους εγκαταλεί-

ψει.

Αναρωτιόταν ο Μανώλης αν τον είχε αγαπήσει καθόλου η Βι-

κτώρια, αυτό το κορίτσι με τα μακριά μαλλιά και τα γαλάζια μάτια.

Στην ξενιτιά έκανε την καρδιά του πέτρα για να ξεχάσει και να 

κάνει μια νέα αρχή. Με τον χρόνο συνήθισε στην Αυστραλία και θέ-

λησε κι αυτός να δημιουργήσει οικογένεια.

Οι περισσότεροι  άνδρες από την Ελλάδα ζητούσαν κορίτσι από 

την πατρίδα, πιστοί στην παροιμία «παπούτσι από τον τόπο σου κι 

ας είναι μπαλωμένο». Τα γραφεία ταξιδίων και μεταναστεύσεως 

έκαναν χρυσές δουλειές με τις μετανάστριες που έστελναν στο εξω-

τερικό. Καραβιές από γυναίκες έφθαναν στην Αυστραλία απ’ την 

Ελλάδα για να βρουν το άνδρα των ονείρων τους επικοινωνώντας 

προηγουμένως με φωτογραφίες και επιστολές.

Συγγενείς του Μανώλη από την Κρήτη επικοινωνούσαν μαζί 

του για να του στείλουν κάποια κοπέλα τώρα που ήταν νέος. 

Είχε αρκετούς δισταγμούς στην αρχή, στο τέλος κάμφθηκε και 

είπε το ναί. Άρχισε η αλληλογραφία αλλά η κοπέλα απέφευγε να του 

στείλει φωτογραφία. Τα γράμματά της όμως του φαινόταν γνωστά.

Μια μέρα λαμβάνει μια επιστολή, ότι η κοπέλα θα ερχόταν για 

ένα μήνα να μείνει σε συγγενείς της.

Την περίμενε με αγωνία στο λιμάνι. Όταν είδε στο πλατύσκαλο 

του καραβιού την Βικτώρια να κατεβαίνει τις σκάλες, η καρδιά του 

πέταξε στα ουράνια. 

Της κούνησε το χέρι από μακριά όλος χαρά και ικανοποίηση. 

Μαζί τώρα ενωμένοι θα στόχευαν με τις σαΐτες του έρωτα το 

μέλλον....
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Ο Αξιωματικός Peter στην Κρήτη 
Στην Αγία Γαλήνη

Γράφει ο Φάνης Μαυρογιώργης
Απολαμβάνοντας το δροσερό αεράκι, καθισμένος στο παγκά-

κι κάτω από τους Φοίνικες στην γραφική Αγ. Γαλήνη, βλέπω να 

βγαίνει από ένα αυτοκίνητο ένας μεσήλικας γύρω στα 60. Ανοίγει 

την πόρτα του συνοδηγού κι ένα γεροντάκι γύρω στα 95 με άσπρα 

μαλιά, με την βοήθεια μπαστουνιού, κοιτούσε με πολύ προσοχή, 

πότε τα αγάλματα του Δαίδαλου -Ικάρου που λες και είναι έτοιμα να 

ξεκινήσουν, το μεγάλο ταξίδι τους προς την ελευθερία, και πότε το 

Μεσακό, μια καταπράσινη όαση δίπλα στη θάλασσα.

Αφου τον καλοσώρισα μου συστήθηκε.

Ήμουν ανώτερος αξιωματικός του Βρετανικού στρατού, ονομά-

ζομαι Peter Oldman. Από εδώ είναι ο γιός μου, που με συνόδευσε 

από το Λονδίνο στην Κρήτη, για να με βοηθήσει να ικανοποιήσω μια 

επιθυμία ετών που’ χα στην καρδιά μου.`

Να βρω άκρη σε μια ιστορία που γράφτηκε στο λιμάνι του Ρε-

θύμνου πριν από 65 χρόνια.

Καθώς κοίταζε το «Μεσακο» φαινόταν ανήσυχος και στο βλέμ-

μα του που σπινθήριζε από αμηχανία, μπορούσε κανείς να μαντέ-

ψει έναν ατσαλάκωτο νου σαν του έφηβου και που θυμάται σκηνές 

από γεγονότα, με κάθε λεπτομέρεια, εκμηδενίζοντας τα χρόνια που 

πέρασαν.

Πως σας φαίνεται ο τόπος μας κυριε Πέτερ;
Άλλαξε. Άλλαξε πολύ. Αν θυμάμαι καλά είχα έρθει εδώ προς το 

τέλος του 1944.

Οι Αγ. Γαληνιώτες είχαν πετάξει τα πυρομαχικά των Γερμανών 

όταν αυτοί έφευγαν, από τις Πούγγες που τα είχαν κρυμένα μέσα 

στην θάλασσα στο «Μεσακό».

Το έκαμαν αυτό για να σωθεί το χωριό από ενδεχόμενη ανά-

φλεξη. Πιθανό να μην έμενε σπίτι όρθιο. Από ότι με ενημέρωσαν 

2 παιδιά του Δημοτικού, που ο πατέρας τους ήταν ψαράς, ήταν ο 

Επαμ. και Γεωργ. Μπαγιαρτάκης, ψάχνοντας να βρουν μπαρούτι και 

κτυπώντας με μια πέτρα τον σωλήνα άναψε φωτιά στα πυρομαχικά 

κι άρχισαν να εκρήγνυνται. Έπεσαν πελώριοι βράχοι και τα νερά 

εκτινάχθηκαν 2 χιλιόμετρα μακριά, σχηματίζοντας μαύρα ποτάμια 

γεμίζοντας το χωριό λασπόνερα. Δεν υπήρξε κανένα θύμα, ούτε 

και τα ίδια τα παιδιά αφού σκαρφάλωσαν το απότομο βουνό και 

γλίτωσαν.

Όλοι οι χωριανοί μου έλεγαν ότι η χάρη της Παναγίας της Αγ. 

Γαλήνης, η οποία κτίσθηκε το 450 μ.Χ. από την Βυζαντινή Αυτοκρά-

τειρα Ευδοκία έσωσε το χωριό.

Ποιά είναι η ιστορία κύριε Πέτερ που ψάχνετε να βρείτε την 

άκρη και πως θα μπορούσαμε να βοηθήσωμε;

Κάπου εδώ ο Αγγλος Αξιωματικός, μου τα έλεγε γρήγορα και 

δυσκολευόμουν να τον παρακολουθήσω, αφού τα Αγγλικά μου εί-

ναι σε μέτριο επίπεδο.

Τα λεγε γρήγορα λες και ήθελε να κερδίσει χρόνο για να γυρίσει 

την ταινία των αναμνήσεων του ανάποδα και να φέρει στο νου του 

γεγονότα που εκτυλίχτηκαν στο μουράγιο του Ρεθύμνου.

.... Η πρώτη φορά που ήρθα στην Κρήτη ήταν το 1944. Επέβαινα 

στο βρετανικό πλοίο ΜΚ345 μαζί με έναν Νεοζηλανδό  λοχαγό φίλο 

μου τον Michel Χηθ. και 2 βοηθούς του που όλοι ήταν ειδικευμένοι 

στα εκρηκτικά.

Είχαμε πάρει εντολή να ερευνήσουμε τα λιμάνια της Κρήτης, 

να τα κάνουμε ασφαλή και να τα απαλλλάξουμε από επικίνδυνες 

εκρηκτικές ύλες, με τις οποιες, πιθανόν, να τα είχαν παγιδεύσει οι 

Γερμανοί πριν αποχωρήσουν.

Ερευνήσαμε κατ’ αρχάς το λιμάνι της Σούδας και μετά πήγαμε 

στο Ρέθυμνο. Εκεί ήταν βυθισμένο από βομβαρδισμό βρετανικών 

αεροπλάνων, ένα  γερμανικό πλοίο. Πολλά από τα κομμάτια του 

εξείχαν πάνω από το νερό και καθιστούσαν επικίνδυνη την προ-

σέγγιση.

Ο λοχαγός και οι δύο βοηθοί του έπιασαν αμέσως δουλειά, 

αξιοποιώντας όσα τους έλεγαν οι δύτες για την κατάσταση του βυ-

θισμένου πλοίου.

Ήμουν τυχερός
Εγώ ήμουν τυχερός, γιατί εκείνη την μέρα ήρθα στην Αγ. Γα-

λήνη για να εξετάσω την επικινδυνότητα των απομειναριών της 

έκρηξης.

Ο φίλος μου ο Michel που έμεινε στο Ρέθυμνο βάλθηκε να ετοι-

μάσει τα εκρηκτικά εκείνα που θα διέλυαν σε μικρότερα κομάτια τις 

λαμαρίνες του γερμανικού σκάφους ώστε να ανασυρθούν και να 

απομακρυνθούν από το μουράγιο.

Κι όταν αυτά τοποθετήθηκαν από δύτες σε διάφορα σημεία του 

σκάφους, ήρθε η ώρα της πυροδότησης. 

Ο λοχαγός και οι βοηθοί του ήταν έτοιμοι να πάρουν το τζιπ και 

να απομακρυνθούν, όταν ένας εκκωφαντικός ήχος που ακούστηκε 

μέχρι το Σπήλι,  τους πρόλαβε!
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Το αυτοκίνητο μαζί με τους 2 άντρες τινάχτηκε 25 μέτρα μακριά, 

κάνοντάς τους κομμάτια, ενώ ο υπολοχαγός καταπλακώθηκε από 

πέτρες και σίδερα,  βρίσκοντας τραγικό θάνατο!. Την ίδια ώρα, τα 

συντρίμια του γερμανικού πλοίου πετάχτηκαν ως και πάνω στα κτί-

ρια!

Ακόμα και η άγκυρα μαζί με τις αλυσίδες καρφώθηκαν στις 

στέγες των σπιτιών της παραλίας καταστρέφοντάς τες!!!

Ψάχνω τ’ άψυχα κορμιά
Κάπου εδώ, ο ηλικωμένος πρώην ανώτερος αξωματικός, στα-

μάτησε την διήγηση.

Έστρεψε το βλέμα του, προς τα αγάλματα του Δαίδαλου Ίκαρου, 

έτσι για να μην δω ένα δάκρυ πούχε θρονιαστεί στα μάτια του, κά-

νοντας την ψυχή του να αναπνεύσει.

Ύστερα από λίγο βρήκε το κουράγιο να συνεχίσει. «Όπως άκου-

σα από φήμες πιθανότατα το φορτίο του  πλοίου να ήταν εκρηκτικές 

ή έφλεκτες ύλες και αυτό δημιούργησε την μεγάλη έκρηξη.

Εκείνο ωστόσο που φέρω ως βάρος, είναι πως τα άψυχα κορ-

μιά των 3 αυτών φίλων μου, δεν γνωρίζω τι απέγιναν, καθώς πήρα 

εσπευσμένη εντολή να φύγω από τη Κρήτη.

Εκείνη την εποχή, όσοι σκοτώνονταν θάβονταν στον τόπο που 

πέθαιναν και τα πτώματα τους δεν μεταφέρονταν στις πατρίδες 

τους. 

Λογικά λοιπόν οι 3 σύντροφοι μου πρέπει να θάφτηκαν στο νε-

κροταφείο του Ρεθύμνου.

Ε! λοιπόν αναζητώ τους τάφους τους.

Αναζητώ κάποιον που να μου πει, αν ξέρει σε ποιο σημείο θά-

φτηκαν!

Θέλω να πάω εκεί να σταθώ και να τους επαναφέρω στη μνήμη 

μου να κλάψω για τους αδικοσκοτωμένους. θάναι ένα μνημόσυνο 

γι’ αυτούς.

Θάθελα, να μην χάσω την ευκαιρία να αποτήσω έναν ύστατο 

φόρο τιμής στους ήρωες, φίλους μου.

Κύριε Πέτερ το μνημόσυνο των φίλων σου, που έχασαν την ζωή 

τους από την μακρινή Νέα Ζηλανδία, προκειμένου να «καθαρίσω» 

τα λιμάνια, ήδη γίνεται αυτή τη στιγμή, αφού χιλιάδες αναγνώστες 

στην Κρήτη, μάθαιναν αυτήν την ιστορία και από το περιοδικό της 

Αγίας Γαλήνης.

 

Επίσκεψη στον Γιώργο Βουλγαράκη
Την ημέρα των Ευρωεκλογών 7/6/09 επισκεύθηκα τον Γιώρ-

γη Βουλγαράκη, ο οποίος είναι καθηλωμένος στο σπίτι, λόγω 

«parkinson». Γεννημένος το 1932, ήταν 12 ετών όταν έγινε η «με-

γάλη έκρηξη» στην Αγ. Γαλήνη.

Όταν του ανέφερα την ιστορία, την θυμήθηκε σαν να την ζούσε. 

Ήταν μεσημέρι μου είπε και τρώγαμε. Ξαφνικά η μέρα έγινε νύκτα, 

ο θόρυβος από τις εκρήξεις των πυρομαχικών ήταν εκκωφαντικός. 

Η συγχωρεμένη η μάνα μου η Παγώνα, μπήκε μέσα στον 

φούρνο για να γλιτώσει. Ήταν γερός γιατί ήταν στον βράχο, να σε 

κείνη τη γωνιά του σπιτιού.

Μαρτυρία Γιώργη Μπαγιαρτάκη του Μιχ.
Ο Γιώργης Μπαγιαρτάκης ήταν 7 χρονών όταν με τον αδελφό 

του Επαμεινώνδα, κέντησαν τα εκρηκτικά στην προσπάθεια τους να 

μαζέψουν μπαρούτι.

Μου είπε λοιπόν στις 3/6/09 (65 χρόνια μετά την έκρηξη) «Η 

μάνα μου με την μαύρη φούστα καθόταν σ’ ένα σκαμνί στην αυλή 

του σπιτιού μας. Μία οβίδα 10 κιλών έπεσε πάνω στην φούστα της 

και την τρύπησε. Δεν της έκανε απολύτως τίποτα, αφού πέρασε 

ανάμεσα από τα σκέλια της. Μόνο που της τρύπησε το φόρεμα

Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Μα αν είναι αλήθεια, εκτός 

από την Παναγιά πρέπει να είχε κι’ άλλους άγιους βοηθούς.

Α΄ Βραβείο για την εφημερίδα ΑΠΟΨΗ του νότου
Για το έτος 2007 η ΑΠΟΨΗ του νότου απέσπασε το πρώτο Πα-

νελλήνιο Βραβείο περιφερειακού Τύπου.
Μεγάλη η τιμή και η διάκριση για την εφημερίδα του τόπου μας 

η οποία έχει την έδρα της στις Μοίρες, και κυκλοφορεί σ’ όλη την 
Κρήτη, έχοντας μάλιστα και πολλούς συνδρομητές σε Αθήνα και σ’ 
άλλα μέρη.

Είναι εβδομαδιαία 56 σελίδες, με πλούσια ύλη. Ασχολείται από 
Δημοτ. Συμβούλα του νότου μέχρι αθλητικά. Αναδεικνύει προβλή-
ματα και είναι μοχλός πίεσης προς τους εκάστοτε κρατούντες για την 
επίλυση τους. Εκδότης και διευθυντής είναι ο Γιάννης  Μαθιουδά-
κης, άνθρωπος μεθοδικός και τελειωμανής.

Αξίζει να τονισθεί ότι στην εφημερίδα εργάζεται η Αγ. Γαλη-
νιώτισα Ελένη Μαργαρίτη σαν υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και 
σαν συνεργάτης ο Φάνης Μαυρογιώργης ο οποίος γράφει «ιστορίες 
αγάπης» και θέματα που προβάλλουν την Αγ. Γαλήνη και τον δήμο 
Λάμπης.

Η επιτροπή κατά το σκεπτικό της έλαβε υπόψιν κριτήριο  όπως: 
το ρόλο της εφημερίδας όσον αφορά την προώθηση τοπικών θεμά-
των, την πληροφόρηση της κονής γνώμης με γνώμονα την αντικει-
μενικότητα και την τήρηση του κώδικα δημοσιογρ. δεοντολογίας, το 
κύρος και την απήχηση της εφημερίδας στην τοπική κοινωνία.
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΄Ολοι μαζί, μπορούμε να ανοίξουμε
 τις κλειστές πόρτες του Ρεθύμνου!

Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Γνωρίζουμε όλοι, τα σοβαρά προβλήματα που έχει προκαλέσει 

και προκαλεί στους πολίτες  και στην οικονομική ζωή του τόπου μας 
η έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τον Πειραιά.

Όλοι ταλαιπωρούμαστε και επιβαρυνόμαστε οικονομικά για τις 
μετακινήσεις μας και το Ρέθυμνο στερείται από ένα βασικό αναπτυ-
ξιακό εργαλείο όπως είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση, πολύ περισσό-
τερο που δεν έχουμε ούτε αεροπορική είσοδο.

Ο εμπορικός κόσμος του Ρεθύμνου πλήττεται και πληρώνει με-
γαλύτερο το κόστος διακίνησης των προϊόντων με αποτέλεσμα να 
επιβαρύνεται ο καταναλωτής.

Η τουριστική κίνηση προς το Ρέθυμνο δυσχεραίνεται επιπλέ-
ον. Ο επισκέπτης δεν μπορεί να έρθει στο Ρέθυμνο και ο 
τόπος μας δεν είναι άμεσας και προσβάσιμος τουρι-
στικός προορισμός.

Οι φοιτητές και η πανεπιστημιακή κοινό-
τητα του Ρεθύμνου δεν μπορούν να εξυπηρε-
τηθούν

Οι απόδημοι Ρεθεμνιώτες δεν μπορούν 
να έρθουν απευθείας στο Ρέθυμνο.

Πιστεύουμε, ότι η μοναδική, σίγουρη και 
οριστική αλλαγή της κατάστασης αυτής που 
έχει γυρίσει το Ρέθυμνο αρκετές δεκαετίες πίσω, 
είναι δυνατή μόνο με τη δημιουργία Ρεθεμνιώτικης 
Ναυτιλιακής Εταιρείας και την απόκτηση δικού μας πλοί-
ου. Αυτό ζητάει η κοινωνία μας και παράλληλα απαιτεί η εταιρεία 
αυτή να μείνει για πάντα στον τόπο μας, να μην πωληθεί ποτέ, να 
λειτουργεί με συνέπεια για την οικονομική ανάπτυξη και την κοι-
νωνική πρόοδο του Ρεθύμνου, για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Εγγύηση ότι δεν θα φύγουν ποτέ τα πλοία μας από το Ρέθυμνο!
Επιλέξαμε την Συνεταιριστική μορφή στην εταιρεία που δημι-

ουργήσαμε γιατί μόνο αυτή διασφαλίζει με ρητές καταστατικές δι-
κλίδες την προοπτική αυτή.

Πολύ συνοπτικά αναφέρουμε βασικές καταστατιικές ρυθμίσεις. 
Τα «κλειδιά της σιγουριάς»: 

1. Τα μέλη μας συμμετέχουν αυτοπροσώπως και μόνο στις 
Γενικές Συνελεύσεις. Δεν επιτρέπεται οποιασδήποτε μορφή εκ-
προσώπηση με εξουσιοδοτήσεις κλπ. ενώ κάθε μέλος ψηφίζει με 
μία και μόνο ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων που 
κατέχει. Διασφαλίζεται έτσι η αυθεντικότητα στη λήψη των αποφά-
σεων, αναδεικνύεται το ισότιμο βάρος της γνώμης κάθε μέλους και 
αποτρέπεται οποιαδήποτε προσπάθεια έμμεσης συγκέντρωσης του 
Συνεταιρισμού μας σε χέρια ολίγων.

2. Δε μπορεί κανείς να αποκτήσει μερίδες περισσότερες από το 

0,5% του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων που συγκροτούν 
το συνεταιρισικό κεφάλαιο. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση όλα μαζί 
τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Ε. κλπ) που είναι μέλη 
μας, δεν μπορούν νά κατέχουν περισσότερο από το 30% των συ-
νεταιριστικών μερίδων. Το ίδιο ισχύει και για τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (φορείς κ.λπ). Διασφαλίζεται έτσι η πολυμετο-
χικότητα και αποκλείεται επίσης οποιαδήποτε προσπάθεια συγκέ-
ντρωσης και ελέγχου του Συνεταιρισμού. Η μεταβίβαση μερίδων 
σε μη συνεταίρους είναι υπό διαρκή έλεγχο, ενώ απαγορεύεται να 
γίνουν μέλη μας of shore εταιρείες.

3. Για να καταργηθούν ή να αλλάξουν όλες οι ασφαλιστικές 
δικλίδες, όπως επίσης για να αποφασιστεί τυχόν μεταλλαγή της 

μορφής του Συνεταιρισμού μας, πώληση ή εισαγωγή σε 
χρηματιστηριακές αγορές, απαιτούνται πλειοψηφίες 

της τάξης του 90% επί των εγγεγραμμένων μελών 
οι οποίες εκ των πραγμάων καθίστανται απαγο-

ρευτικές.
4. Άλλες διατάξεις του καταστατικού, όπως 

λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου, κατοχυ-
ρώνουν την πλήρη και απόλυτη διαφάνεια 
στη λειτουργία του, ενώ η ίδια η φιλοσοφία της 

Συνεταιριστικής μορφής διατρέχεται από τους 
κανόνες της χρηστής διαχείρισης, της δημιουργίας 

κέρδους για τους Συνεταίρους αλλά και πρόσθετων 
κοινωνικών ωφελειών και υπεραξιών.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντοπίτισσες και συντοπίτες,
Η υπόθεση της δημιουργίας του Ρεθυμνιώτικου Ναυτιλιακού 

Συνεταιρισμού, είναι υπόθεση όλων μας και κάθε ενός, κάθε μιάς 
ξεχωριστά. Όλοι μας οφείλουμε να γίνουμε συνέταιροι σε αυτήν 
την πρωτοβουλία που ανοίγει τις κλειστές -σήμερα- πόρτες του 
Ρεθύμνου. Αν καθένας μας ενεργοποιήσει έστω άλλον έναν, αυτό 
σημαίνει ότι έχουμε αμέσως διπλασιάσει τις δυνάμεις μας και το 
αποτέλεσμα θα είναι και σίγουρο αλλά και πιο άμεσο.

Αποτελεί επιπλέον μια σίγουρη επένδυση προσωπικά και οι-
κογενειακά για τον καθένα μας. Πλοίο μπορεί να έχει το Ρέθυμνο 
για όλο το χρόνο και για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του μόνο 
εφόσον συμμετέχουμε όλοι μαζί στην πρωτοβουλία αυτή.

Σήμερα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου, κάθε 
φυσικό πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει έως έξι συνεταιριστικές με-
ρίδες οι οποίες διατίθενται προς 500 ευρώ καθεμία. Για την εγγραφή 
σας μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστη-
μα, (οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών αναγράφονται στην 
επόμενη σελίδα του εντύπου αυτού).

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
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Από αριστερά Μπαντινάκης Αβραάμ, Παπαδογιάννης Σπύρος, Παπαδογιάννης Βαγγέλης, 
Χριστοφοράκης Νίκος  και κάτω Σταματάκης Γιώργος 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΟΧΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ

ΤΡΙΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Η SUPERFAST FERRIES και στην Κρήτη

Το SUPERFAST XII διαθέτει όλες τις σύγχρονες  ανέσεις για ένα 
άνετο, πολυτελές και γρήγορο ταξίδι. Καθιερώνει νέα πρότυπα στη 
θαλάσσια μεταφορά, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Η δρομολόγηση του SUPERFAST XII της Attica Group είναι πλέ-
ον γεγονός καθώς στις 12 Μαρτίου και ώρα 23:45 αναχώρησε από 
Ηράκλειο για Πειραιά.

Το πολυτελές υπερσύγχρονο ταχύπλοο πλοίο SUPERFAST XII 
έχει κατασκευασθεί το 2002 και αναπτύσσσει ταχύτητα 30 μιλίων. 
Έχει μεταφορική ικανότητα 1640 επιβατών, εκ των οποίων οι 714 
σε καμπίνες, ενώ τα γκαράζ του πλοίου χωρούν 650 ΙΧ οχήματα ή 
110 φορτηγά και 100 ΙΧ οχήματα.

Η δρομολόγηση του SUPERFAST XII αυξάνει τα δρομολόγια στη 
γραμμή του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κατά 50%, δημιουργώντας νέες προοπτικές 
ανάπτυξης για την ΚΡΗΤΗ, αφού είναι πλέον δυνατή η απρόσκο-
πτη εξυπηρέτηση όλων των συγκοινωνιακών αναγκών, είτε αυτές 
αφορούν την εμπορευματική, είτε την τουριστική κίνηση.

Δρομολόγια

Τα νέα ωράρια αναχώρησης από Πειραιά κάνουν την ΚΡΗΤΗ, 
πλέον, εύκολα προσιτή και για τους επισκέπτες του Σαββατοκύρια-
κου, τονώνοντας, έτσι, σημαντικά την τουριστική κίνηση, όχι μόνο 
το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Το SUPERFAST ΧΙΙ εκτελεί κα-
θημερινά δρομολόγια στη γραμμή στα παρακάτω ωράρια:

Πειραιάς - Ηράκλειο
Αναχώρηση Άφιξη
15:30 22:00

Ηράκλειο - Πειραιάς
Αναχώρηση Άφιξη
23:45 06:15(επομένης)
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Αθήνα, 10-07-2009 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΡΑΒΙ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Στη συνάντηση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της CRETAN LINES, με τους απόδημους Ρεθυμνιώτες του Λεκανοπεδίου Αττικής, 

αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας αγοράς του καραβιού. Η Επιτροπή στη πρώτη συνεδρίασή της, 
αποφάσισε τα παρακάτω: 

1. Χαιρετίζει και συντάσσεται στο πλευρό της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής για την αγορά του πλοίου. 
2. Θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των αποδήμων Ρεθυμνιωτών της Αττικής. 
3. Θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την Διοικούσα Επιτροπή, κατά την περίοδο του Αυγούστου, για τον συντονισμό των δράσεων και 

των ενεργειών. 
4. Παρουσία μελών της Επιτροπής και της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στις παντός είδους κοινωνικές εκδηλώσεις, που θα πραγ-

ματοποιηθούν στο Νομό μας το καλοκαίρι, για την πληρέστερη ενημέρωση των συμπατριωτών μας. 
5. Το Σεπτέμβριο θα οργανωθεί μεγάλη συγκέντρωση των απόδημων, με στόχο την ενημέρωση και για να πειστούν όλοι οι Ρεθυμνιώτες 

να γίνουν συνέταιροι, με την αγορά μεριδίων. 
Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 

1 Αποστολάκης Βασίλης τ. Στρατηγός ΕΛ.ΑΣ. – τ. Αντιπρόεδρος Παγκρητίου Ενώσεως
2 Αντωνακάκης Στέφανος Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αμαριωτών
3 Γιαννουλάκης Αντώνης Πρόεδρος Συλλόγου Κρητών Ωρωπού
4 Θεοδωράκης Μάρκος Μέλος Δ.Σ. Παγκρητίου Ενώσεως
5 Κατσουλάκης Μάρκος Πρόεδρος Ομοσπονδίας επαρχίας Αγίου Βασιλείου
6 Μιχελακάκης Γιάννης Πρόεδρος Συλλόγου Κεραμέ
7 Ορφανάκη Ζαφειρένια Μέλος Δ.Σ Κρητικής Εστίας
8 Παπαδάκη Θεοδώρα Δικηγόρος – Πολιτευτής Α’ Αθήνας
9 Παλάσσαρος Στέλιος Πρόεδρος Κρητικής Εστίας
10 Παπαδομιχελάκης Αντώνης Συντονιστής Επιτροπής – τ. Πρόεδρος Ομοσπονδίας επαρχίας Αγίου Βασιλείου
11 Παπαδάκης Γιάννης Πρόεδρος Συλλόγου Ορθέ
12 Πετρακάκης Νίκος Δημοσιογράφος
13 Παπαδάκης Νίκος Επίτιμος Πρόεδρος Ομοσπονδίας επαρχίας Αγίου Βασιλείου
14 Τρούλης Σπύρος Πρόεδρος Πολιτιστικής Κίνησης Μυλοποταμιτών (ΠΟ.ΚΙ.ΜΥ.)
15 Τουρνάκης Γεώργιος Συνταξιούχος ΔΕΗ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4, Τ.Κ. 106 77, ΑΘΗΝΑ
Τηλ./Fax 210 3815476, 6974 109838

Ιστοσελίδα: www.enosipreveli.gr 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΗΣ

ΣΠΗΛΙ 740 53, ΡΕΘΥΜΝΟ
Τηλ./Fax 28310 23170, 6977 901674 

Αθήνα, 08-07-2009 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση Συλλόγων Επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ» και ο Σύλλογος Επιστημόνων Δήμου Λάμπης, οργανώνουν τιμητική 
βραδιά αφιερωμένη στον μεγάλο καλλιτέχνη και δημιουργό Αλέκο Καραβίτη, το Σάββατο 08 Αυγούστου 2009 και ώρα 20.00, στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα Ακτούντα του Δήμου Λάμπης. 

Για την ζωή και το έργο του καλλιτέχνη, θα μιλήσει ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ρεθύμνης, Ιατρός κ. Μανώλης Παπυράκης. 
Τραγούδια και σκοπούς του Αλέκου Καραβίτη θα ερμηνεύσει ο Αλέξανδρος Παπαδάκης. 
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει Αγιοβασιλιώτικο γλέντι. 

Για τα Διοικητικά Συμβούλια
 Μάρκος Κατσουλάκης Στέλιος Βρυλλάκης
 Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων  Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων
      Επαρχίας Αγίου Βασιλείου «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ» Δήμου Λάμπης (ΣΕΔΗΛ)
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ΑΠΟ ΦΛΟΓΕΣ Η ΚΡΗΤΗ ΖΩΣΜΕΝΗ

ΤΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στην ωραία εκδρομή του συλλόγου μας στην Στεμνί-

τσα (31-5-2009) ανάμεσα σε πολλούς άλλους κρητικούς 
σκοπούς ακούσαμε και το περίφημο εμβατήριο Από φλό-
γες η Κρήτη ζωσμένη όπως το αποδίδει με τον ξεχωριστό 
τρόπο του ο Ψαραντώνης. Πολλοί αναρωτήθηκαν ποια 
είναι η προέλευσή του, αλλά και ποια είναι τα λόγια του 
εμβατηρίου στο σύνολό του. 

Με τη βοήθεια του γυιού μου Στέλιου Λαμπάκη ερευ-
νητή βυζαντινολόγου πήρα τις παρακάτω πληροφορίες 
σχετικά με το εμβατήριο.

Για το θέμα έγραψε προσφάτως ειδική εργασία ο συ-
μπατριώτης μας εκπαιδευτικός και συγγραφέας κ. Κωστής 
Ηλ. Παπαδάκης (από τον Κεραμέ) στην ετήσια έκδοση 
του Δήμου Χανίων Ελλωτία (τόμ. 6, 1997), με τίτλο Το 
μελόδραμα του Γεωργίου Παράσχου «Η Μάχη των Κεραμειών» και 
ο ‘άγνωστος’ Ύμνος της Κρήτης. Απευθυνθήκαμε λοιπόν στον κ. Πα-
παδάκη, ο οποίος προθυμότατα έθεσε στην διάθεσή μας αντίγραφο 
της εργασίας του, και για τον λόγο αυτόν τον ευχαριστούμε θερμό-
τατα. Από το άρθρο αυτό αντλήσαμε τα ακόλουθα στοιχεία.

Η ιστορία του εμβατηρίου σε γενικές γραμμές έχει ως 
εξής. Προέρχεται από το μελόδραμα «Η μάχη των Κεραμειών» ή 
«Η Ολονυχτιά της Κρήτης» σε μουσική του κερκυραίου Σπυρίδωνος 
Καίσαρη (1857-1946) και στίχους του ποιητή Γεωργίου Παράσχου 
(1822-1886). Ο Παράσχος, μεγαλύτερος αδελφός του πολύ γνωστό-
τερου Αχιλλέα Παράσχου (1838 -1895), είχε γράψει τους στίχους το 
1866, εμπνεόμενος από την κρητική επανάσταση εκείνου του έτους, 
και ειδικότερα από την μάχη των Κεραμειών Κυδωνίας (1η Οκτ. 
1866). 25 περίπου χρόνια αργότερα το μελοποίησε ο Σπ. Καίσαρης. 
Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Θέατρο «Παράδεισος» 
(στις όχθες του Ιλισσού, που σήμερα έχει καλυφθεί από την λεωφ. 
Καλιρρόης) στις 4 Αυγούστου 1890, μπροστά σε 2000 θεατές. 

Ο θριαμβευτικός χαρακτήρας του εμβατηρίου ενθουσίασε το 
κοινό και έγινε πασίγνωστος: γρήγορα απομονώθηκε από το υπό-
λοιπο έργο και με τα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αι. 
στην Κρήτη απέκτησε και πάλι επικαιρότητα: τραγουδιόταν συνεχώς 
ως νέος θούριος, που προέτρεπε τους πολεμιστές να πολεμήσουν, 
και καθιερώθηκε ως ύμνος της Κρήτης. Και από τότε τραγουδιέται 
και διαδίδεται προφορικά και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το 
έχουν τραγουδήσει όλοι οι λυράρηδες, με διάφορες παραλλαγές. 

Ως προς το μελόδραμα, φαίνεται ότι είχε μείνει ημιτελές. Δημο-
σιεύτηκαν μόνο οι τρεις πρώτες σκηνές του Α΄ μέρους, στην εφημε-
ρίδα των Αθηνών  Εθνοφύλαξ και στο περιοδικό Εθνική Βιβλιοθήκη, 
από όπου τις αναδημοσίευσε ο κ. Κ. Ηλ. Παπαδάκης στην προανα-
φερθείσα εργασία του.  Ορισμένοι στίχοι του εμβατηρίου κυκλο-
φορούν και ενσωματωμένοι σε διάφορες ποιητικές ανθολογίες (ο 
Γεώργιος Παράσχος δεν τύπωσε συγκεντρωμένα τα ποιήματά του). 
Μερικές φορές φέρει τον τίτλο Η Κρήτη εγειρομένη και προηγείται η 
ακόλουθη στροφή, που χαρακτηρίζεται «άσμα του σκοπού»:

 Εδώ που στη φτέρη τ’ αηδόνι πλανάται,
να στήσωμε ελάτε αδέρφια χορό
και στου ήλιου τα πρώτα διαμάντια
ριχνόμαστε αγνάντια σε Τούρκων σωρό.

Και ακολουθεί το εμβατήριο:
 
Από φλόγες η Κρήτη ζωσμένη
τα βαριά της τα σίδερα σπα
και σαν πρώτα χτυπιέται, χτυπά
και γοργή κατεβαίνει.
 
Με μεγάλο, θεόρατο δόρυ
όλη νιάτα πετά και ζωή
και σε τόση φωτιά και βοή
τρέμουν δάση και όρη.
 
Όπου ρίξει θολή τη ματιά της,
χίλια όπλα στις ράχες λαλούν
και χιλιάδες πετούν πυροβολούν
Τουρκομάχοι μπροστά της.
 
Τιμημένο σπαθί ξεγυμνώνει
μα ο σουλτάνος σπαθί δεν γροικά
το βαρύ της το χέρι χτυπά
και η μαθιά της λαβώνει.
 
Χτύπα, χτύπα της θάλασσας Σούλι!
χτύπα κόρη γλυκειά του γιαλού!
εδώ οι άνδρες παλαίουν,
αλλού ζουν ως γυναίκες ή δούλοι.
 
Από δω Σελινιώτες, Λακκιώτες,
από κει στη φωτιά οι Σφακιανοί,
να βουίζει παντού μια φωνή
στις σπαθιές σας τις πρώτες!

Το εμβατήριο αναφέρεται και ως ύμνος της Κρητικής Πολιτείας. Για 
την ιστορία να προσθέσουμε πως ορισμένοι υποστηρίζουν (βλ. σχετικά 
Μ. Χανιώτης, στο χανιώτικο περιοδικό Το μήνυμα, τευχ. 52, 2006) ότι 
άλλος είναι ο Υμνος της Κρήτης, δηλαδή ένα ποίημα του Ιωάννη Πολέμη 
σε μουσική Διονυσίου Λαυράγκα, το οποίο σήμερα έχει ξεχαστεί. Αλλά 
υπάρχει και τρίτο ποίημα, που αναφέρεται ως ύμνος της Κρήτης και το 
παραθέτει ο μεγάλος κρητολόγος Στ. Σπανάκης στο βιβλίο του «Κρήτη», 
β΄ τόμος, Αθήνα χ. χ., στα σχετικά με τα Κεραμειά. Στα δύο αυτά δημο-
σιεύματα καταγράφονται και οι στίχοι των δύο αυτών ποιημάτων, που 
κατά καιρούς έχουν αναφερθεί ως ύμνος της Κρήτης.

ΛΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
Το Φθινόπωρο του 1884 οι κάτοικοι του χωριού Άγιοι Δέκα, 

στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν πελεκητούς λίθους από τον 

αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας για την κατασκευή ελαιοτριβείου, 

έφεραν στο φως την λεγόμενη ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ.

Την επιγραφή εξέτασαν και μελέτησαν ο επιγραφολόγος Φ. Αλ-

μπέρ και ο αρχαιολόγος Ε. Φαμπρίτσιους. Αργότερα την μετέφρα-

σαν οι Έλληνες φιλόλογοι και αρχαιολόγοi Αλ. Ραγκαβής και Ανδ. 

Σκιάς.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ αποτελείται από 12 λίθινες πλάκες ή 

Δέλτους (Δωδεκάδελτος). Στην κάθε πλάκα είναι χαραγμένοι 52 

στίχοι, συνολικά πάνω από 600 στίχοι. Εκτιμάται ότι απουσιάζουν 

8 πλάκες.

Οι νόμοι της Δωδεκάδελτου ήταν εντοιχισμένοι στο Βουλευτή-

ριο (480 π.Χ. περίπου). Αργότερα τον 1ο μ. Χ. αιώνα ξαναεντοιχίστη-

καν στον κυκλικό τοίχο του Ρωμαϊκού Ωδείου, που οικοδομήθηκε 

στη θέση του Βουλευτηρίου.

Η επιγραφή είναι γραμμένη στην Δωρική διάλεκτο, περιλαμβά-

νει τη νομοθεσία της πόλης και είναι η αρχαιότερη στην Ευρώπη. 

Γράφτηκε σε βουστροφηδόν γραφή, δηλαδή η πρώτη σειρά διαβά-

ζεται από δεξιά προς αριστερά, η δεύτερη από αριστερά προς δεξιά 

κ.ο.κ.

Το συνολικό μήκος της επιγραφής είναι 9 μ. και το ύψος 1,50 μ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ή Δωδεκάδελτος περιλαμβάνει διατάξεις 

και ρυθμίσεις σε θέματα, όπως : η προσωπική ελευθερία, απαγό-

ρευση αυτοδικίας, βιασμός, περιουσία μετά θάνατον συζύγου, δια-

ζύγιο, δικαιώματα δούλων, κληρονομιά, προίκα, γέννηση τέκνων 

μετά το διαζύγιο κλπ. Εκτός της νομικής της αξίας μας δίνει και μία 

εικόνα της Δωρικής διαλέκτου και της κοινωνικής οργάνωσης των 

Κρητικών πόλεων.

Σήμερα η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ βρίσκεται στο Ρωμαϊκό  Ωδείο 

της Γόρτυνας, εκτός από ένα μικρό τμήμα που είναι στο μουσείο του 

Λούβρου.  Όσοι επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο μπορούν να 

την δουν, στεγάζεται στο χώρο όπου και βρέθηκε.        

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Δ .ΚΑΡΑΜΠΑΣ

Aγ. Παρασκευή, 17/07/2009
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αλισβερίσι = πάρε - δώσε
αλμπάνης = πεταλωτής
αμανάτι = ενέχυρο
αχούρι = στάβλος
ατζαμής = αδέξιος
Βακούφια = κτήματα αφιερωμένα σε να-
ούς
Βεγγέρα = εσπερινή διασκέδαση
Βερεσέ = επί πιστώσει
Βίτσα = Βέργα
γαρμπής ΝΔ άνεμος, λίβας (ίσως αραβι-
κά)
γιαούρτι = οξύγαλα
γιαπί = σκελετός οικοδομής 
γιατάκι = κλίνη
γινάτι = πείσμα
γιουρούσι = έφοδος
γκαλντερίμι = πλακόστρωτο
γκέμι = χαλινός
γλέντι = διασκέδαση
γρουσούζης = κακότυχος
δεφτέρι = σημειωματάριο
εργένης = άγαμος
εφέντης = κύριος
ζαμάνι = πολύς καιρός
ζεϊμπέτης = άτακτος
ζόρι = πίεση
θεριακλής = μανιώδης
καβγάς = φιλονικία
καζάνι = λέβητας
καζάντι = ωφέλεια
καζίκι = δυσκολία
καλούπι = φόρμα
καμιτσίκι = μαστίγιο
καμπούρα = ράχη
κανάτα = δοχείο
καπάκι = κάλυμα

καπλαμάς = λεπτά φύλλα ξύλου
καραγκιόζης = μαυρομάτης
καράς = μέλας
καρπούζι = υδροπεπων
καρσί = αντίκρυ
κασμάς = εργαλείο
κελεπούρι = ανέλπιστο εύρημα
κέφι = ευθυμία
κιμάς = αλεσμένο κρέας
κιούπι = μικρός πύθος
κιτάπι = κατάστιχα
κολάϊ = ευκολία
κολάνι = εποχον
κονάκι = κατάλυμα
κοτζάμ = μεγάλος
κοτσάνι = μίσχος
κουβαρδας = γεναιόδωρος
κουβάς = αγγείον μεταφ. ύδατος
κουμάρι = παιχνίδι επί χρήμασι
κουμάσι = χοιροστάσιο
κουμπαράς = μικρό δοχείο αποταμίευσης
κουμπάρος = σύντεκνος ανάδοχος
κουσούρι = ελάτωμα
κουτούκι = τυφλός
λαγούμι = υπόνομος
λαπάς = έδεσμα ορύζης
λούκι = αυλάκι
μαγιά = ζύμη
μαγκάλι = πύραννον
μαγκούφης = κακομοίρης
μαϊμού = πιθηκος
μανάβης = λαχανοπώλης
μαξούλι =σοδειά
μαχαλάς = γειτονιά
μεζές = έδεσμα
μπουγιουρντί = δυσάρεστο έγγραφο
μπούζι = πάγος

μπουζούκι = έγχωρδο λαϊκό μουσικό όρ-
γανο
μπουλούκος = παχουλός
μπουνταλάς = νωθρός
μελτέμι = βόρειος άνεμος
μεράκι = επιθυμία
μερακλής = ο υπό πόθου κατεχόμενος 
άνθρωπος
μερεμέτι = επισκευή
μουρντάρης = άσεμνος
μουσαμάς = αδιάβροχος
μουσαφίρης = επισκέπτης
μουστερής = πελάτης
μπαϊράκι = σημαία
μπακάλης = παντοπώλης
μπακίρι = χαλκός
μπαλτάς = πέλεκις
μπαμπάς = πατήρ
μπαξεβάνης = κηπουρός
μπαξίσι = φιλοδώρημα
μπατζανάκης = σύγγαμβος
μπατζάκι = το άκρο της περισκελίδος
μπατήρης = χρεωκοπημένος
 μπεγεντίζω = αποδέχομαι
μπεζαχτάς = ταμείο
μπεζεβέγγης = ρουφιάνος
 μπεκρής = μέθυσος
μπεκιάρης = άγαμος
μπελάς = ενόχλησις 
μπογάζι = ρεύμα αέρος εις κλεισούρα
μπόϊ = ύψος 
μπόλικος = άφθονος
μπουλούκι = συντροφιά
μπόσικος = χαλαρός
μπότζι = ταλάντευμα πλοίου
νάζι = φιλάρεσκος τρόπος
νισάφι = έλεος

Τουρκικές λέξεις στην Ελληνική γλώσσα
Γράφει ο Φάνης Μαυρογιώργης

Ήμουν μαθητής Γ΄γυμνασίου το 1970 στην Ικαρία και διάβα-
ζα ένα βιβλίο “Νέα Ελληνικά” με άκουγε ο παπούς μου Παντελής 
(1875-1971) ο οποίος τα πρώτα 37 χρόνια της ζωής του ήταν Τούρ-
κος υπήκοος, αφού ελευθερωθήκαμε το 1912.

Τελειώνοντας το κείμενο μου είπε, 10 λέξεις απ’ αυτές που διά-

βασες είναι Τούρκικες. Εκπλάγικα!
Επί μία εβδομάδα μου έβρισκε και μου έλεγε Τουρκικές λέξεις. 

Μετά από 40 χρόνια βρήκα το χαρτί που τις είχα σημειωμένες και 
μάλιστα με κόπο τις είχα βάλλει αλφαβητικά. 

Πιστεύω θάξιζε τον κόπο να τις διαβάσετε.
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νταβατζής προστάτης
νταής = παλικαράς
νταλκάς = πάθος
νταμάρι = λατομείο
νταναι = νέος ταύρος
νταούλι = τύμπανο
ντογρου = κατευθείαν
ντόρτι = τέσερα
ντουλάπι = ερμάριο
ντουμάνι= καπνός
ντουνιάς= ανθρωπότης
παζάρι= αγορά
παπούτσι= υπόδημα
παράς = χρήμα
πατσαβούρα= ρυπαρόν
πεσκέσι = δώρο
πετιμέζι = σταφυλόμελο
πούλι = πεσσός ζαρτικίου
ραβαϊση = διασκέδαση
ραγιάς = σκλάβος
ραχάτι = ανάπαυσις

ρεφενές = έρανος
ρουμάνι = δάσος
ρουσφέτι = δωροδοκία
σαλβάρι = βράκα
σαματάς = θόρυβος
σαράι = ανάκτορο
σαστίζω = θορυβούμαι
σεβντάς = έρωτας
σεκλέτι = μαρασμός
σεντούκι = κιβώτιο
σεργάνι = περίπατος
σερμάγια = χρημ. κεφάλαιο
σέρτικος = βαρύς
σεφτές = πρώτη πώληση
συντριβάνι = πίδαξ
σόϊ = καταγωγή
σοκάκι = στενή οδός
σόμπα=θερμάστρα
σουλούπι= μορφή
ταβάς = ταψίον
ταβατούρι=θόρυβος

ταμαχιάρης = πλεονέκτης
ταμπουρώνω = οχυρώνω
τελάλης = διαλαλητής
τεμενάς = χαιρετισμός με υπόκλιση
τεμπέλης = οκνηρός
τερτίπι = τέχνασμα
τεφαρίκι = εκλεκτό πράγμα
τζάκι = εστία 
τζάμι = ύαλος
τζάμπα = δωρεά
τουλούμι = ασκός
τράμπα = ανταλλαγή
τσακπίνης = επιδέξιος στα ερωτικά
τσαλίμι = επιδέξια κίνηση
τσανάκι = πινάκιο
τσαντίρη = σκηνή
τσαπατσούλης = ακατάστατος
τσέπι = θυλάκιο
τσιγγούνης = φιλάργυρος

Με λίγη προσπάθεια βρήκαμε 200 τουρκικές λέξεις που χρησι-

μοποιούμε σαν ελληνικές.

Όμως και η ελληνική γλώσσα έχει δανείσει στις ευρωπαϊκές 

δεκαπλάσιες απ’ ότι έχουμε δανειστεί.

Βλέπουμε λοιπόν ότι η “γλώσσα” επηρεάζει και επηρεάζεται 

από άλλες ή και οι ανάγκες δημιουργούν νέες λέξεις, όπως σήμερα 

με την ορολογία στους υπολογιστές.

Σημείωση της συντακτικής ομάδας: 

*Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Τμήμα Γλώσσας, 

Φιλολογίας και Πολιτισμού, η Μαρία Δημάση και ο Αχμέτ Μιζάμ σε 

έρευνα που έχουν δημοσιεύσει βρήκαν ότι στη σύγχρονη ζωή υπάρ-

χουν 870 τούρκικες λέξεις στην ελληνική γλώσσα και 1200 ελληνικές 

στην τουρκική.

Βάπτιση 7 παιδιών στην Αγ. Γαλήνη
Συγχαρητήρια στην κυρία Ευαγγελία Καλοζώη

Η κυρία Ευαγγελία Καλοζώη Κυπριακής καταγωγής παντρεμέ-

νη με Άγγλο, τέλεσε τους γάμους 2 παιδιών της στην Αγ. Γαλήνη, το 

1997 (Ιούλιος) και το 2000. 

Έχει 9 εγγονάκια, από τα οποία τα 7 θα βαπτιστούν την Κυριακή 

26/7/09 στην Αγ. Γαλήνη από τον παπά Μανώλη Παπαδογιάννη και 

τον παπα  Χρήστο Μαυρογιώργη. 50 προσκεκλημένοι από την Αγ-

γλία και την Κύπρο και ίσως ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας στο 

Λονδίνο θα παρακολουθήσουν το μυστήριο, αφού η κυρία Ευαγγε-

λία είναι γραμματέας του Σαουδάραβα πρέσβη στο Λονδίνο.

Το τραπέζι θα γίνει στην παραλία στην ταβέρνα του Γιάννη Μη-

ναδάκη.

Στην Αγ. Γαλήνη
Ο γενικός διευθυντής της ΕΡΤ κ. Φαραντόπουλος στις 23/7/09 

φιλοξενήθηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου «Δαίδαλος και Ίκα-

ρος» κο Φωτάκη στην Αγ. Γαλήνη.

Ο κύριος Μαυρογιώργος έδωσε από το αρχείο του κάθε ενδια-

φέρουσα πληροφορία που του ζήτησε το συνεργείο της ΕΡΤ για την 

προβολή του χωριού.

Το προεδρείο του συλλόγου παρ’ ότι από αρχές Iουνίου είχε ει-

δοποιήσει τους εκλεγμένους φορείς να συνεισφέρουν σε προτάσεις 

για την καλύτερη προβολή, δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν.
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“Θανάσιμη πτώση” μοτοσικλετιστή σε γκρεμό

Η αναζήτηση του νεαρού θα είχε αποβεί 

άκαρπη εάν το έμπειρο μάτι ενός Αγιογαληνιώτη 

ο οποίος γνωρίζει καλά την περιοχή, δεν πρόσε-

χε ότι το συρματόπλεγμα στην άκρη του δρόμου 

που προστάτευε το γκρεμό ύψους 40 μέτρων 

ήταν πεσμένο.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες 

η μοίρα έπαιξε πολύ άσχημο παιγνίδι στον άτυχο 

νεαρό καθώς η μηχανή που οδηγούσε ήταν μεν 

κάποτε δική του αλλά δεν του ανήκε πια καθώς 

την είχε πουλήσει σ’ ένα φίλο του στην περιοχή.

Το τραγικό θύμα  του τροχαίου δανείστηκε την πρώην μοτοσυκλέτα για μια βόλτα η οποία όμως έμελε  να είναι και η τελευταία. 

Κοιτάζοντας στο βάθος του γκρεμού με πολύ προσοχή και με δυσκολία, μπόρεσε να διακρίνει τον νεαρό μοτοσυκλετιστή.

Στο χωράφι στο βάθος του γκρεμού που έπεσε ό άτυχος άνδρας ήταν γεμάτο βάτους και δεν μπορούσε κανείς να τον εντοπίσει εύκολα.

Μάλιστα λόγω της ζέστης και της παρέλευσης τριών ημερών είχε ήδη αρχίσει η σήψη του πτώματος...

Φάνης Μαυρογιώργη

Φταίνε οι υδραυλικοί του Δήμου
Αρχές Ιουνίου 2009 σ’ ένα δημοτικό συμβούλιο είχα ενημερώ-

σει τον δήμαρχο για μιά διαρροή από σωλήνα του δικτύου της Aγ. 

Γαλήνης. Προς τιμήν του ο κ. δήμαρχος είπε να δοθεί εντολή στους 

υδραυλικούς να πάνε να φτιάξουν την ζημιά, διότι έχουμε σπατάλη 

του νερού, την οποία πληρώνουμε όλοι οι δημότες.

Aυτή την ώρα που γράφω 10 μ.μ. 21/7/09 το πολύτιμο νερό 

ακόμα τρέχει. Δεν ρίχνω ευθύνες πουθενά. Aλλά και η ζημιά πρέ-

πει να διορθωθεί.

OTE
Στο κτίριο του OTE στην Aγ. Γαλήνη στον προαύλιο χώρο έχουν 

φυτευτεί εδώ και χρόνια λεμονόδεντρα τα οποία όμως τώρα πάνε 

να ξεραθούν. Yπήρχε μια βρύση και οι γείτονες θα ποτίζουν. Tώρα 

(Iούλιος 2009) με την τσιμεντόστρωση του δρόμου ίσως έσπασαν 

την βρύση και τα δέντρα κινδυνεύουν να ξεραθούν. Eίναι κρίμα. 

Oι γείτονες, ο OTE ή ο δήμος ας φροντίσουν τα δεντράκια που ένας 

μερακλής υπάλληλος του OTE ο Στρατής είχε φυτέψει.

Ατύχημα
Μια γυναίκα έσπασε το πόδι της, εξαιτίας μιάς τρύπας στο πρώ-

το σκαλοπάτι στη δημόσια σκάλα έξω από το Alexander. Ευτυχώς 

έφυγε χωρίς να ζητήσει ευθύνες από κανέναν. Όμως η ζημιά για 

τον τουρισμό γίνεται.
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Στη Σκάλα του Μανωλιό
Ο Χρήστος και ο Μιχάλης μάζεψαν όσα ανήψια βρήκαν και τάβαλαν στη σκάλα του θείου μου του Μανωλιό για φωτογράφηση.
Οι άλλοι φαίνεται ότι είχαν προετοιμαστεί γιατί βλέπω, φιόγκους ναυτικές στολές, θα ερχόταν βλέπεις φωτογράφος στο χωριό.
Εγώ θυμάμαι ότι ερχόμουν τυχαία από τη θάλασσα και περαστικός ως ήμουν με εκόλησαν στο τοίχο απροετοίμαστο...
Από πάνω προς τα κάτω: Χρήστος Μαμαλάκης, Ευτυχία Κοτζανάκη, Στέλιος Μαμαλάκης, Μαθιός Μαμαλάκης, Ρεψιμία Καψαλάκη, Γεωργία 

Κοτζανάκη, Γιώργος Μαμαλάκης, Μαρίκα Καψαλάκη, Ζαχαρίας Καψαλάκης, Φραγκίσκος Γιασαφάκης, Μιχάλης Βουλγαράκης και έξω από τη 
σκάλα Κατίνα Καψαλάκη.

Φωτογραφία του 1936. Φραγκίσκος Γιασαφάκης
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Ήταν καλοκαίρι του 1952 κι εγώ βρισκόμουνα τότε στην Αθή-

να όπου είχαμε έλθει οικογενειακώς για καλίτερη ζωή και επαγ-

γελματική αποκατάσταση.

Όλος ο κόσμος έφευγε τότε από την επαρχία και μαζευόταν 

στις πόλεις και κυρίως στην Αθήνα για καλύτερη ζωή.  Μην έχο-

ντας ακόμα βρει δουλειά απεφάσισα να κατέβω στην Αγία Γαλήνη 

να περάσω το καλοκαίρι μου και να βοηθήσω τη Γιαγιά Βαρβάρα 

και τον Παππού Παναγιώτη Κασσωτάκη σε μια δουλειά που είχαν 

ξεκινήσει. 

Εκείνη την εποχή άρχισε η κατασκευή του λιμανιού της Αγίας 

Αναμνήσεις και φωτογραφίες πριν από 60 περίπου 
χρόνια στην Αγία Γαλήνη

Οι ιδιοκτήτες της Ταβέρνας, Παναγιώτης και Βαρβάρα 
Κασσωτάκη

Από αριστερά ο λογιστής Λέανδρος και δεξιά ο κύριος 
Σκουλούδης Γραμματέας.

Ο παλιός Μώλος του λιμανιού σε ημέρα Αγιασμού των 
υδάτων

Ο οδηγός φορτηγού Γιάννης Ο αρχιμηχανικός Σπύρος
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Γαλήνης. Όλο το χωριό και κυρίως ο χώρος της Ποταμίδας είχαν 

αλλάξει μορφή και ζωή.

Τα περισσότερα περιβόλια εκεί και κυρίως αυτά που ήταν 

μπροστά στη θάλασσα ήταν ένα απέραντο εργοτάξιο. Μεγάλα μη-

χανήματα γερανοί μπολτόζες τρακτέρ φορτηγά αυτοκίνητα κλπ. 

είχαν καλύψει τα άλλοτε καλλιεργημένα και φυτεμένα περιβό-

λια της Ποταμίδας. Που να τοποθετηθούν τα χιλιάδες μπλόκς που 

έφτιαχναν κάθε μέρα για την κατασκευή του κυματοθραύστη στο 

λιμάνι;

Η Γιαγιά και ο Παππούς απεφάσισαν τότε να φτιάξουν μια 

πρόχειρη ταβέρνα κάτω από ένα μεγάλο πλάτανο στο επάνω μέ-

ρος του περιβολιού τους .Τόσοι εργάτες εργοδηγοί οδηγοί φορτη-

γών και πολλοί άλλοι που να εξυπηρετηθούν από φαγητά, νερά, 

αναψυκτικά, καφέδες και ότι άλλο χρειαζόνταν αφού οι δρόμοι 

ήταν κακοτράχαλοι και η πρόσβαση  προς το χωριό, πολύ δύσκο-

λη. Έτσι η Γιαγιά Βαρβάρα -φύση επιχειρηματικό πνεύμα- άνοιξε 

αυτή την πρόχειρη ταβέρνα για το καλό όλων.

Εγώ η παραθερίζουσα Ελευθερία συνέβαλλα στο έργο αυτό 

βοηθώντας στο σερβίρισμα, στους λογαριασμούς και ότι άλλο 

χρειαζόταν.

Ήταν πάρα πολύ κοπιαστική ιστορία αλλά και αξέχαστη εμπει-

ρία μια και εγώ μόλις είχα τελειώσει την μαθητική ζωή και άρχιζα 

να μπαίνω στο νόημα της καθημερινότητας. Καθόμουνα όλη την 

ημέρα εκεί και το βράδυ γύριζα και έμενα πάνω από το μαγαζί του 

θείου Αντώνη Κασσωτάκη και απολάμβανα τη ζωή του χωριού 

και την κίνηση της αγοράς. Το αγαπημένο μου στέκι.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις μέρες. Έχω και μερικές φωτο-

γραφίες προσώπων που πρωτοστάτησαν στα έργα του λιμανιού, 

και τις παραθέτω ίσως μερικοί από τους παλιούς -που δυστυχώς 

έχουμε πια μείνει λίγοι- θυμηθούν αυτά τα πρόσωπα που για πολύ 

καιρό τάραξαν τα νερά και την ήσυχη ζωή της Αγίας Γαλήνης. 

Πολλές καρδιές κοριτσιών χτύπησαν την εποχή εκείνη και 

έκαναν όνειρα για πολλούς απ’ αυτούς τους νέους που όμως έμει-

ναν απραγματοποίητα. 

Μετά από την κατασκευή του λιμανιού τα περιβόλια της Ποτα-

μίδας δεν επανήλθαν. Σιγά σιγά άρχισαν να φυτρώνουν ταβερνά-

κια μπάρ καφετέριες και διαφόρων ειδών επιχειρήσεις και πολλά 

ξενοδοχεία που κάλυψαν όλους αυτούς τους χώρους και έφθαναν 

μέχρι τη Λαγκούφα, αλλά και πιο πάνω και πιο πέρα. Έτσι τώρα 

πια η Ποταμίδα έχει γίνει μια νέα Αγία Γαλήνη που μέρα νύχτα 

σφίζει από ζωή και δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό καλό καιρό.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΜΠΑΚΗ

Ο ανεμόμυλος της Βαρβάρας στην Ποταμίδα Οδηγός γερανού Μανώλης Μενεγάκης
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Ιστορίες αγάπης
Η λεπρή δασκάλα στην Σπιναλόγκα

Γράφει ο Φάνης Μαυρογιώργης

Πολλοί λίγοι άνθρωποι ίσως δεν γνωρίζουν την Σπιναλόγκα, το 
στενόμακρο νησάκι στην είσοδο της λιμνοθάλασσας της Ελούντας 
στο νομό Λασιθίου Κρήτης.

Την περίοδο της Ενετοκρατίας ήταν σπουδαίο φρούριο με διπλά 
τείχη, αποθήκες, δεξαμενές κλπ. παρέμεινε στους Ενετούς μέχρι το 
1715 οπότε εγκαταστάθηκαν εκεί οι Τούρκοι. 

Από το 1904 χρησιμοποιήθηκε ως λεπτροκομείο και από τότε 
είναι σχεδόν έρημο.

Με την κόρη της λεπρής
Ταξιδεύοντας με το καράβι, έπιασα συζήτηση με 3-4 άτομα κου-

βέντα στην κουβέντα ο λόγος ήρθε και για την τρομερή Σπιναλόγκα, 
όπου για μισό αιώνα πήγαιναν όσους είχαν κολλήσει λέπρα. Μια κυ-
ρία με σπαστά ελληνικά Αμερικάνικης προφοράς που καθόταν δίπλα 
μας, μας άκουγε προσεκτικά. 

Σε μια στιγμή την είδα να δακρύζει. 
Γιατί κλαις, τι ξέρεις, από που είσαι, ποιά είσαι; Με λένε Πόπη. 

Δεν άργησε να μου ξεδιπλώσει την πονεμένη τραγική ιστορία της 
μάνας της που ήταν δασκάλα.

Είμαι η κόρη εκείνης πολλά χρόνια, οι χωριανοί της, την απο-
καλούσαν “λεπρή”.

Άρχισε να μου διηγείται την ιστορία της. Βρήκα πολλά ανθρώ-
πινα μηνύματα συμπυκνωμένα στα λόγια της, άξια να δημοσιοποιη-
θούν και να διδάξουν.

Η  Μαρία (η δασκάλα)
Η Μαρία (έτσι έλεγαν την μητέρα της), κόρη φτωχής οικογένειας, 

ήταν κατάκοπη εκείνο το βράδυ του Δεκέμβρη. Είχε μόλις επιστρέ-
ψει απ’ το βουνό, όπου μαζί με τους γονείς της είχε ασχοληθεί με 
το μάζεμα της ελιάς που τότε αποτελούσε το μοναδικό έσοδο για τις 
περισσότερες οικογένειες.

“Αχ! Μαρία μου! Ξέμαθες φαίνεται να μαζεύεις ελιές. Τα γράμ-
ματα σε τεμπέλιασαν, της πέταξε η μάνα της, απαντώντας στη δια-
μαρτυρία της πως τάχα είχε πιαστεί η μέση της.

“Καλά λέει η παροιμία πως η παπάς - παπάς ή ζευγάς - ζευγάς!” 
συμπλήρωσε με νόημα. Επειδή η Μαρία ήταν μαθήτρια του άριστα, 
οι καθηγητές είχαν πιάσει τον πατέρα της και του είπαν πως, δεν 
έπρεπε να την αδικήσει καθώς είχε τα φόντα να σπουδάσει.

Ο πατέρας της πήρε τοις μετρητοίς τα λόγια τους. Όταν η κόρη 
του τελείωσε το γυμνάσιο της Πόμπιας την έστειλε στην Αθήνα, όπου 
τη φιλοξένησε και την υποστήριζε ο άκληρος αδελφός του. Η Μαρία 
μπήκε στην Παιδαγωγική Ακαδημία και  τέλειωσε δασκάλα! Μετά 
επέστρεψε στο χωριό της και μέχρι να έρθει ο διορισμός της, βοη-

θούσε στις γεωργικές δουλειές.

Στο σχολείο
Την άλλη χρονιά, η Μαρία βρέθηκε να διδάσκει στο δημοτικό 

σχολείο του διπλανού χωριού, γεμίζοντας χαρά τους γονείς της που 
την καμάρωναν.

Τα επόμενα τρία χρόνια απέκτησε ένα όνομα από τα καλύτερα. 
Όλοι στο χωριό που υπηρετούσε την λάτρευαν. Όμως κι εκείνη δεν 
τους απογοήτευε. 

Έσκυβε με ενδιαφέρον πάνω στα προβλήματα τους ενώ χωρίς 
αμοιβή, βοηθούσε στο σχολείο και εκτός προγράμματος, τους λεγό-
μενους “αδύνατους”  μαθητές να προχωρήσουν.

Κάποια στιγμή ο καλύτερος μαθητής της αρρώστησε και η Μαρία 
δεν άργησε να τον επισκεφτεί καθώς καθυστερούσε να επιστρέψει 
στο σχολείο.

Οι γονείς του μαθητή φάνηκαν ανήσυχοι για την εξέλιξη της 
ασθένειας του και σκόπευαν να τον πάνε στην Αθήνα. Η δασκάλα 
ενθάρρυνε τον μαθητή της με παρηγορητικά λόγια. Τον χάιδεψε, τον 
φίλησε και του είπε πως θα τον περιμένει τόσο η ίδια όσο  και οι 
συμμαθητές του, με ανυπομονησία.

Στοίχησαν ακριβά
Το χάϊδεμα και το φίλημα στοίχησαν ακριβά στην δασκάλα. Ο 

μαθητής εκείνος είχε προσβληθεί από λέπρα, που τότε ήταν ανίατη 
αρρώστια! Μέσα σε ένα μήνα και η δασκάλα εμφάνισε τα ίδια σημά-
δια της τρομερής και κολλητικής αυτής νόσου!

Οι γιατροί που την εξέτασαν όχι μόνο της είπαν τι έχει, αλλά 
διέταξαν τους χωροφύλακες να την κλείσουν στο λεπροκομείο της 
Σπιναλόγκας, καθώς ήταν επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

Σε καραντίνα
Το χωριό που υπηρετούσε η δασκάλα τέθηκε σε καραντίνα, 

όπως και οι μαθητές με αποτέλεσμα κι άλλοι να αποφεύγουν την 
επικοινωνία μαζί τους. Στη συνέχεια άρχισαν να εξετάζονται ένας - 
ένας πριν αφεθούν ελεύθεροι να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Η δασκάλα από εκείνη τη μέρα έχασε το καλό όνομα που’ χε 
αποκτήσει. Όλοι όσοι αναφέρονταν σ’ αυτήν δεν την αποκαλούσαν 
πια “η καλή δασκάλα” αλλά την προσδιόριζαν με το όνομα η “λε-
πρή”.

Στην Σπιναλόγκα
Στα 25 χρόνια της και ενώ ακόμα δεν είχε αρχίσει να ζει, βρέθη-

κε κλεισμένη μαζί με άλλους στο λεπροκομείο της Σπιναλόγκας απ’ 
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όπου κανένας δεν έβγαινε ζωντανός, αφού ένας δεύτερος Χριστός 
δεν περνούσε πια απο κει να τους γιάνει.

Οι ασθενείς δεν έρχονταν ποτέ σε επαφή με το προσωπικό, ενώ 
και ο γιατρός που έκανε βάρδια απλά τους κοιτούσε από απόσταση, 
αφού μια παρακινδυνευμένη χειρονομία πιθανόν να του στοίχιζε.

Η Μαρία δεν μπορούσε να πιστέψει πως η καριέρα της, τα όνειρά 
της, το αύριο το δικό της αλλά και της οικογένειας της είχαν κλειστεί 
τόσο άδοξα σε εκείνα τα βουβά κτίρια της Σπιναλόγκας!

Καλύτερα ο θάνατος.
Η δασκάλα ήθελε να πεθάνει για να μην υποφέρει! Δεν έπαιρνε 

φαγητό, μα μήτε τα φάρμακα που καθυστερούσαν την εξέλιξη της 
νόσου, η οποία οδηγούσε στον τάφο.

Ο γιατρός ειδοποίησε  τους γονείς της και αυτοί είδαν κι έπαθαν 
να την πείσουν ότι έπρεπε να πολεμήσει , να φανεί γενναία, όπως 
εκείνη έλεγε στους μαθητές της να γίνουν καθώς θα μεγάλωναν.

Έξι μήνες αργότερα ο γιατρός που υπηρετούσε στο Λεπροκομείο 
συνταξιοδοτήθηκε και τη θέση του πήρε ένας νεοδιόριστος από την 
Ικαρία, ο οποίος μάλιστα είχε σπουδάσει και εξειδικευτεί στην Αμε-
ρική πάνω στην ασθένεια αυτή.

Εντυπωσιάστηκε
Ο γιατρός όταν γνώρισε τη δασκάλα εντυπωσιάστηκε τόσο από 

το πνεύμα, όσο και από την ομορφιά της καθώς η λέπρα δεν είχε 
προλάβει να σημαδέψει το αγγελικά φτιαγμένο προσωπάκι της. Μί-
λαγε επί ώρες καθημερινά μαζί της και τη γέμιζε ελπίδα. Της ανέφε-
ρε πως στην Αμερική οι φαρμακευτικές εταιρείες χρηματοδοτούσαν 
ερευνητικές ομάδες για να βρουν το φάρμακο και πως τα τελευταία 
πειράματα είχαν θεαματικά αποτελέσματα.

Η σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους δύο νέους ήταν τέ-
τοια που δεν μπορούσε να την συλλάβει ανθρώπινος νους. Ο γιατρός 
από την Ικαρία της είπε πως την αγαπούσε και ήθελε μάλιστα να την 
κάνει γυναίκα του. 

Η δασκάλα τρελάθηκε από τη χαρά της! 
Αν και ήξερε πως στα λόγια του βασίλευε η υπερβολή και της 

έλεγε απλά για να την εμψυχώσει, ωστόσο της έδιναν κουράγιο να 
ζήσει και να δει αισιόδοξα τη μέρα που ξημέρωνε. 

Ο γιατρός όμως δεν έλεγε λόγια κούφια και άχρηστα που απλά 
έφεραν την σφραγίδα της παρηγοριάς. Την ήθελε πολύ, μέχρι του 
σημείου να ρισκάρει ακόμα και τη ζωή του για να την κάνει ευτυ-
χισμένη.

Πειραματόζωο
Ένα χρόνο αργότερα, έθεσε τον εαυτό της στα χέρια της επιστή-

μης, παίζοντας το ρόλο του «πειραματόζωου» καθώς ένα φάρμακο 
που ετοιμάστηκε, άρχισε να δοκιμάζεται κλινικά. Ο νεαρός γιατρός 
ζήτησε και του έστειλαν το φάρμακο από την Αμερική.

Απομόνωσε τη δασκάλα σε ένα δωμάτιο αφού πρώτα απολύμα-
νε το χώρο. Οι άλλοι ασθενείς όταν το έμαθαν, ζήτησαν κι εκείνοι να 
συμμετάσχουν στο πείραμα, αφού έτσι κι αλλιώς ήσαν χαμένοι

Όμως οι δόσεις που’ χε στα χέρια του ο γιατρός ήταν λιγοστές και 
μόνο για τη δασκάλα του επαρκούσαν. 

Η Μαρία και ο Χρήστος (έτσι έλεγαν το γιατρό) είχαν γίνει ένα 
σώμα και μια ψυχή.

Πίστευαν στη νίκη, όπως και στο ότι θα έκαναν κάποια στιγμή 
οικογένεια και θα ζούσαν τον έρωτά τους. 

Η δύναμη της αγάπης
“Η δύναμη της αγάπης είναι ακατανίκητη” είναι ακατανίκητη της 

έλεγε ο γιατρός. Μοιάζει με τα λόγια που είπε κάποτε ο Χριστός πως 
“αν έχει κανείς πίστη σαν τον κόκκο του σταριού μπορεί να μετακι-
νήσει ώς και ένα βουνό.

Η δασκάλα σ’ ένα μήνα παρουσίασε σημάδια ίασης! Το γεγο-
νός έγινε γνωστό στην Αμερική. Πήρε εξητήριο και ταξίδεψε στην 
Ν. Υόρκη μαζί με το γιατρό. Η περίπτωση της είχε ανοίξει δρόμο για 
καταπολέμηση της φοβερής ασθένειας σ’ όλο τον πλανήτη.

Ο Χρήστος (γιατρός) και η Μαρία (δασκάλα) παντρεύτηκαν τελικά 
και παρέμειναν στην Αμερική. Καρπός του γάμου τους ήταν η γλυκιά 
Πόπη με τα δακρυσμένα μπλε μάτια της που συνάντησα στο καράβι 
και μου διηγήθηκε αυτή την ιστορία. Σε βαθιά γεράματα πέθαναν και 
οι δύο γονείς της. Η Πόπη παντρεύτηκε στην Αμερική Έλληνα. Πριν 
μερικά χρόνια ήλθαν στην Ελλάδα και μένουν στο Ηράκλειο. 

Ποτέ δεν επισκέφθηκα το χωριό της μάνας μου, καθώς δεν ήθε-
λα να συστηθώ σαν «Νοne» η κόρη της λεπρής μου είπε η Πόπη, 
όταν την αποχαιρετούσα για να έρθω στην Αγία Γαλήνη

17/1/2009

Υστερόγραφο
Εγώ Πόπη εάν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα στο χωριό της 

μάνας μου και θα συστηνόμουν.
Η μάνα σου έγινε πειραματόζωο και ηττήθηκε η λέπρα, εσύ 

μπορείς να γκρεμίσεις τα τείχη των προκαταλήψεων κάνοντας την 
κοινωνία μας καλύτερη.

Η Σπιναλόγκα στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης
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Στην Κρήτη τα πρώτα νομίσματα άρχισαν 

να εκδίδονται την κλασσική περίοδο (5ο αι.) 

με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με την 

Μικρασία και την υπόλοιπη Ελλάδα όπου η 

κοπή νομισμάτων είχε αρχίσει την Αρχαϊκή 

περίοδο (6ος π.χ.)

Στην Φαιστό και Γόρτυνα μετά το 470 

π.Χ. κόβονται τα πρώτα αργυρά νομίσμαα 

και λίγο αργότερα ακολούθησε η Κνωσσός 

και άλλες Κρητικές πόλεις.

Μέχρι τότε οι ανάγκες καλύπτονταν με 

ξένα νομίσματα και κυρίως με τους Αιγι-

νήτικους στατήρες. Η άνθηση της Κρητικής 

νομισματοκοποίας σημειώνεται το 320 π.Χ. 

μέχρι το 280 π.Χ. 

Στη Γόρτυνα έχουν εντοπι-

σθεί από νομισματολόγους πε-

ρίπου 200 τύποι νομισμάτων.

Οι Κρητικοί μισθοφόροι 

στρατιώτες θεωρούνται ως η 

αιτία της αυξημένης κυκλοφορίας των νομι-

σμάτων αυτής της περιόδου.

Οι μισθοφόροι αυτοί στρατιώτες επι-

στρέφοντας από τα διάφορα κέντρα εκτός 

Κρήτης έφεραν σημαντικές ποσότητες αργύ-

ρου συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην 

έκδοση και ανάπτυξη της νομισματοκοπίας.

Από το 270 π.Χ. ως την Ρωμαϊκή κατά-

ληψη 67 π.Χ. μειώνεται σημαντικά η κοπή 

αργυρού νομίσματος.

Την Ρωμαϊκή περίοδο η Κρήτη με πρω-

τεύουσα τη Γόρτυνα, Ρωμαϊκή επαρχία πλέ-

ον, αποκτά το προνόμιο να εκδίδει αργυρό 

νόμισμα.

Εμφανίζεται κάποια άνοδος 

στην Κρητική νομισματοκοποία.

Στα αρχαία νομίσματα σημαντικές είναι οι 

αναπαραστάσεις της Κρητικής μυθολογίας. Ο 

Μίνως, ο Μινώταυρος και ο Λαβύρινθος εμ-

φανίζονται στα Κνωσιακά νομίσματα. 

Η Ευρώπη και ο Δίας- Tαύρος εμφανίζο-

νται στα νομίσματα της Γόρτυνος.

Oι άθλοι του Hρακλή όπως η Λερναία Ύδρα 

και τα μήλα των Eσπερίδων σε νομίσματα της 

Φαιστού. Eπίσης σε μια σειρά ορειχάλκινων 

νομισμάτων παριστάνονται κεφαλές θεοτήτων 

όπως του Διός, της Aρτέμιδος, του Aπόλλωνος 

κ.λ.π.

Iδιαίτερης σημασίας είναι τα Kρητικά τετρά-

δραχμα «Aθηναϊκού τύπου» τα οποία εκδόθη-

καν το 85 π.X.  Στην εμπρόσθιο όψη απεικονί-

ζεται η Aθηνά με το Aττικό κράνος 

και στην όπισθεν μια γλαυξ πάνω 

σε πεσμένο αμφορέα.

H έκδοση αυτών των νομι-

σμάτων ερμηνεύεται ως συμπα-

ράσταση των Kρητικών πόλεων στον Bασιλιά 

του Πόντου Mιθριδάτη, στην διαμάχη με τους 

Pωμαίους. Σε άλλα νομίσματα απεικονίζονται 

τα σύμβολα των πόλεων.

Στην Γόρτυνα εμφανίζεται ως σύμβολο της 

πόλης, ο Tαύρος, στην Kνωσό ο Λαβύρινθος, 

στην Kυδωνία η Λύκαινα με το βρέφος κ.λ.π.

Tην εποχή του Oκταβιανού 31 π.X. - 14 

μ.X.απεικονίζεται η κεφαλή του στην εμπρό-

σθια όψη πολλών νομισμάτων, ενώ μεταγενέ-

στερα εμφανίζεται ένα άροτρο.

Aπόστολος Δ. Kαραμπός

Aγ. Γαλήνη 20-7-2009

Κρητική νομισματοκοπία της Αρχαιότητας

1      Αργυρό τετράδραχμο Κνωσού, 2ος αι. π.Χ. Στην μπροστινή πλευρά του 
νομίσματος απεικονίζεται η κεφαλή της Αθηνάς με περίτεχνο κράνος. Στην 

πίσω πλευρά του νομίσματος απεικονίζεται κουκουβάγια πάνω σε παναθηνα-
ϊκό αμφορέα. Επίσης διακρίνονται ο λαβύρινθος, το σύμβολο της πόλης, και η 

επιγραφή ΚΝΩΣΙΩΝ. Η παράσταση περιβάλλεται από στεφάνι ελιάς. 

 2    Αργυρό τετράδραχμο Γόρτυνας, 2ος αι. π.Χ. Στην μπροστινή πλευρά του νο-
μίσματος απεικονίζεται η κεφαλή της Αθηνάς με περίτεχνο κράνος. Στην πίσω 

πλευρά του νομίσματος απεικονίζονται μία κουκουβάγια πάνω σε παναθηναϊκό 
αμφορέα, ένας ταύρος και η επιγραφή ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ
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Ασφαλής η κολύμβηση 
σε Κόκκινο Πύργο και Αγία Γαλήνη 

Ασφαλής είναι η κολύμβηση στις παραλίες του Κόκκινου Πύρ-

γου και της Αγίας Γαλήνης, σύμφωνα με το μικτό κλιμάκιο της Δι-

εύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρα-

κλείου και της αντίστοιχης υπηρεσίας του Ρεθύμνου, που έκανε 

δειγματοληψία για την καθαρότητα των υδάτων.

Το κλιμάκιο επισκέφθηκε την Τρίτη 14/ 7 την παραλία του Κόκ-

κινου Πύργου, ύστερα από καταγγελίες που είχαν γίνει για τη μη 

καθαρότητα των νερών και σχετικό έγγραφο του Δήμου Τυμπακίου, 

που ζητούσε να γίνει έλεγχος στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και 

στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης.

Το κλιμάκιο εκτός από δειγματοληψία, έκανε και μακροσκοπικό 

έλεγχο στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου από τον οποίο όπως ση-

μειώνει ο Δήμος Τυμπακίου, δεν προέκυψε κάτι ανησυχητικό.

Όσο για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, έδει-

ξαν ότι οι μετρήσεις που έγιναν σε δείγματα νερού είναι «εντός ορί-

ων», σύμφωνα με τη νομοθεσία για ασφαλή κολύμβηση.

Επίσης σε δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐ-

ου 2009, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν μηδενικά. 

Ωστόσο τόσο η αρμόδια υπηρεσία, όσο και ο Δήμαρχος κ. Αντώ-

νης Χαραλαμπάκης, ζητούν την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση 

των πολιτών όταν πέσει στην αντίληψή τους κάποια ενέργεια που 

μπορεί να προκαλέσει ρύπανση των νερών, προκειμένου να υπάρ-

ξει άμεση παρέμβαση των αρμοδίων.

Κώστας Γιασαφάκης

Μεγάλη πυρκαγιά στην Ορνέ 
 Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη 14 / 7  σε ορεινή περιοχή 

στην Ορνέ, η οποία αργά το απόγευμα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. 

Η πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού στο Νομό Ρεθύμνου, εκ-

δηλώθηκε στη 1 περίπου το μεσημέρι σε ορεινή περιοχή μεταξύ της 

Ορνέ και της Αγίας Παρασκευής, και οι ισχυροί άνεμοι που έπνε-

αν στην περιοχή ενίσχυσαν το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς, 

χωρίς ωστόσο ευτυχώς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Η 

φωτιά έκαψε στο πέρασμά της 50 συνολικά στρέμματα γης, σύμ-

φωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από τα οποία 

40 ήταν χορτολιβαδικής έκτασης και 10 στρέμματα ελαιώνας. 

    Στη «μάχη» της κατάσβεσης εκτός από 22 πυροσβέστες της 

Υπηρεσίας του Ρεθύμνου, συμμετείχαν και δυο ελικόπτερα από 

τα Χανιά και το Ηράκλειο, που επιχειρούσαν για πολλές ώρες, 

ένα πεζοπόρο τμήμα από το Ηράκλειο, ενώ συνέβαλλαν στην κα-

τάσβεση 11 υδροφόρα οχήματα και δυο βοηθητικά. Η πυρκαγιά, 

που πήρε πολύ γρήγορα τεράστιες διαστάσεις, ξεκίνησε -σύμφω-

να με πληροφορίες- από ένα βοσκοτόπι στα ορεινά του χωριού. 

    Οι άνεμοι δυσχέραναν το έργο της κατάσβεσης, με αποτέλε-

σμα να καούν μεγάλες χορτολιβαδικές εκτάσεις και ελαιόδεντρα.  

    Ο Δήμος Λάμπης είναι ο πλέον πολύπαθος, με μεγάλες πυρκα-

γιές κάθε χρόνο σε περιοχές του νότου του νομού και καταστροφές 

αγροτικών περιουσιών.

40 χρόνια από την κατάκτηση της Σελήνης
Τον Μάη του 1998 είχε έρθει στην Αθήνα ο πρώτος άνθρωπος 

που πάτησε την Σελήνη το 1969. Ήρθε να εγκαινιάσει την πρώτη 

έκθεση πληροφορικής. Είχε τονίσει, τότε:

«Βρίσκομαι στην Αθήνα, όπου έφθασε ο αγγελιοφόρος για να 

μεταδώσει τρέχοντας τα νέα της νίκης του Μαραθώνα πριν από 25 

αιώνες.

Ήταν μια εποχή όπου η πληροφόρηση στηριζόταν στον άνθρω-

πο και στα όρια της δικής του ταχύτητας για να μεταδώσει μηνύματα 

και ιδέες.

Η πληροφορία είναι το κλειδί που άνοιξε την πύλη στην περι-

πέτεια και την πρόοδο του σύγχρονου κόσμου, το κλειδί που είχα τη 

μεγάλη τύχη να πατήσω πρώτος τα χώματα του φεγγαριού».

Στη μάχη μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας στη Ν. Ορλεάνη νίκησαν 

οι Αμερικάνοι. Δυστυχώς η μάχη ήταν άσκοπη αφού 10 μέρες νω-

ρίτερα είχε υπογραφεί συνθήκη Ειρήνης. Αλλά οι αξιωματικοί δεν 

το γνώριζαν και χάθηκαν χιλιάδες ζωές εξ αιτίας της καθυστέρησης 

που υπήρχε στα μέσα επικοινωνίας εκείνη την εποχή.

Σήμερα (2009) με 2-3 λέξεις κλειδιά από το internet μπορείς να 

έχεις την οποιαδήποτε πληροφορία.

Εκεί από τον υπολογιστή  σου μπορείς να δεις την πλάκα που 

άφησαν στις 21/7/69 στο φεγγάρι οι αστροναύτες που γράφει: «Εδώ 

άνθρωποι από τον πλανήτη γη πάτησαν για πρώτη φορά το πόδι 

τους στη Σελήνη, τον Ιούλιο του 1969 μ.Χ. ερχόμαστε εν ειρήνη για 

όλη την ανθρωπότητα».

Φάνης Μαυρογιώργης

Αγ. Γαλήνη 21/7/09
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Μαντινάδες για την Κρήτη
Όνειρο κάθε Κρητικού

που ζει ξενιτεμένος

είναι να ρθει στον τόπο του

έστω και πεθαμένος.

Αλλοίμονο στον Κρητικό

όπου δε ζει με σκέψη

όσο κι αν ζει στην ξενιτειά

στην Κρήτη να επιστρέψει.

Ευθύνη νάσαι Κρητικός

και χρέος να κρατήσεις

τις παραδόσεις ζωντανές

και να τις συνεχίσεις.

Όπου κι αν πάει ο Κρητικός

μέσα του Κρήτη σέρνει

και την ψυχή του ο καϋμός

της νοσταλγίας δέρνει.

Σ’ όποιο σημείο κι αν βρεθώ

στην άκρη του Πλανήτη

πηξίδα γίνεται η καρδιά

και δείχνει προς την Kρήτη.

Θέ μου αν ξαναγεννηθώ 

θέλω να βρεις τον τρόπο

να είμαι πάλι Kρητικός

κι από τον ίδιο τόπο.

Όπου κι αν πάει ο Kρητικός 

κι όσα κι αν αποκτήσει

με μιά ελπίδα πάντα ζει

στην Kρήτη να γυρίσει.

Oι Kρητικοί στην ξενιτειά 

τα έθιμα κρατούνε

τις μαντινάδες πούξεραν

ποτέ τους δεν ξεχνούνε.

Όπου κι αν είναι ο Kρητικός 

δεν πρέπει να του λείπει

η σκέψη πως εκπροσωπεί

ολόκληρη την Kρήτη.

Όλος ο κόσμος να χαθεί 

η Kρήτη έχει ελπίδες

να μη χαθεί γιατί γεννά

ανθρώπους μερακλήδες.

Ώστε να βρέχει η θάλασσα

την Kρήτη γύρω - γύρω

έχω ελπίδα στο χωριό

πως θα ξαναγιαγήρω.

Tην Kρήτη μας την αγαπώ

την έχω στην καρδιά μου

γιαυτό το ίδιο προσπαθώ 

να μάθω στα παιδιά μου.

Eλευθερία Λαμπάκη
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Εκδρομή
 Πρώτη εκδρομή μετά από πολλά χρόνια για τον Σύλλογο Αγίας 

Γαλήνης Αθηνών την Κυριακή 31 Μαΐου.
Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο μετά από την παρότρυνση 

των μελών  πραγματοποίησε με φοβερή επιτυχία μονοήμερη εκ-
δρομή στην Αρκαδία. Οργανωτές: Μηναδάκης Χρήστος , Μαρίκα 
Συμιγδαλά. 

Η αναχώρηση έγινε από την Ομόνοια στις 7:30 το πρωί και το 
πρόγραμμα  της εκδρομής  ήταν Βυτίνα , Δημητσάνα, Στεμνίτσα.. Η 
πρώτη στάση έγινε στον ισθμό της Κορίνθου για καφέ και πορτο-
καλάδα . Σε όλη την διαδρομή μέχρι την Βυτίνα  τα κεράσματα  με  
τσικουδιά καλά κρατούσαν  και η παρέα μας με καλή διάθεση και 
με τους ήχους κρητικής μουσικής έφτασε στον πρώτο της προορι-
σμό την Βυτίνα.. Όμορφος  περίπατος στο χωριό και ξεκούραση από 
το ταξίδι, για μια ώρα.

Η παρέα μας κοντοστάθηκε σε ένα άγαλμα (προτομή) στην Βυ-
τίνα. Του Ιωάννη Δημακόπουλου  που είχε καταγωγή από την Βυτί-
να  ήταν φρούραρχος της μονής Αρκαδίου. Το όνομα της ιστορικής Ι. 
Μονής Αρκα δίου δεν είναι άσχετο με την αρκαδική της ρίζα. Έλαβε 
το όνομα « Αρκάδιον » εκ της αρχαίας πόλεως Αρκαδίας, η οποία 
μετά το χριστιανισμό τιμήθηκε με την τρίτη  Επισκοπή της Κρήτης.

Επόμενη στάση η πανέμορφη Δημητσάνα . Δύσκολο μέρος για 
να παρκάρει το πούλμαν και πήγαμε κατευθείαν στους μπαρουτό-
μυλους. Βρίσκονται σε μια εξαιρετικού φυσικού κάλλους περιοχή 

στο Κεφαλάρι του Αι-Γιάννη 1,5 χλμ. από την Δημητσάνα.  Η Δημη-
τσάνα στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν ένα σημα-
ντικό χωριό στη συλλογή του ακάθαρτου νιτρικού καλίου, ενός εκ 
των τριών συστατικών που αποτελούν το μπαρούτι.(νιτρικό κάλιο, 
θείο και άνθρακας). Ο αγώνας του 1821 θα καταστήσει τη Δημητσά-
να την κυριότερη πηγή τροφοδοσίας των Ελλήνων σε μπαρούτι  

Η παρέα μας μετά την Δημητσάνα  σε μισή ώρα βρισκόταν  στην 
Στεμνίτσα  για φαγητό. Κάτσαμε τρεις περίπου ώρες  και  στις 5 ανα-
χωρήσαμε για καφέ στο Λουτράκι.. Ωραίος καιρός, καλή παρέα . Η 
διαδρομή ήταν πολύ ευχάριστη. Αρχίσαμε τα πειράγματα, τα ανέκ-
δοτα και τις μαντινάδες.. Φθάσαμε το βράδυ αργά στην Αθήνα και  
δώσαμε ραντεβού για την επόμενη εκδρομή μας το φθινόπωρο που 
ίσως είναι με διανυκτέρευση.  

Ευαγγελία Κουβίδου-Αλκμήνη Τσακίρη-Χριστίνα Γιαννακάκη φωτογρα-

φίζονται μπροστά από την προτομή του Ιωάννη Δημακόπουλου. ΒΥΤΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

ΜΠΑΡΟΥΤΟΜΥΛΟΣ

Οι νεολαίοι  Γιασαφάκης Μιχάλης και Γιώργης Δραμιλάρης

Η ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ
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Γεννήσεις

Βαπτίσεις

• Ανήμερα του Πάσχα στην Αθήνα στις 19/4/09 η Ελένη σύζυ-
γος του Βαλάντη Βεργαδή έφερε στον κόσμο ένα χαριτωμένο αγο-
ράκι, που θα φέρει το όνομα του παππού του Ιωάννης Βεργαδής. 
Ευχόμαστε στους γονείς να το χαίρονται

• Στις 29-9-08 γεννήθηκε στην Αθήνα ο δεύτερος γυιός του 
Παναγιώτη και της Ελπίδας Μιχαλοπούλου κόρης της Ελευθερίας 
Λαμπάκη.  Να τους ζήσει.

• Ο Τάκης Αβδαλάς και η Κατερίνα Μαρκομανώλη (της Ηλέ-
κτρας) απέκτησαν στις 22 Ιανουαρίου 2009 το δεύτερό τους παιδί, 
κοριτσάκι. Τους ευχόμαστε να τους ζήσει

• Ο Ιωάννης Μαμάκος και η Αθηνά Μαμάκου-Βελουδάκη 
απέκτησαν στις 28/10/2008 ένα αγοράκι.  Να τους ζήσει.

• Ο Κώστας και η Ιωάννα Νικηφοράκη απόκτησαν το δεύτερο 
αγοράκι στις 11/4/2009 να τους ζήσει

 • Η Πελαγία Νικηφοράκη και ο  Μανώλης Μαργαρίτης  από τις 
Μέλαμπες  απέκτησαν ένα κοριτσάκι στις 18/9/2008 και το βάφτησαν 
στις 26/12/2008 Βαγγελία- Μαρία. Να τους ζήσει.

• Στις 16-7-09 η Kλέα Aλεξανδράκη εγγονή της Kλεάνθης Mηνα-
δάκη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Nα ζήσει.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Αρραβώνες

Γάμοι

• Την Δευτέρα του Πάσχα 2009 ο Γιάννης και η Σύλβια Μηναδάκη, 
βάπτισαν τα 2 χαριτωμένα αγοράκια τους.

Τον Νικόλα (όνομα του παππού) και τον Κλεάνθη (όνομα της για-
γιάς).

Νονοί ήσαν η κόρη του γυναικολόγου Ντίνου Βουλγαράκη και ο 
γιός του επίσης γυναικολόγου Γιάννη Παπαδάκη από τις Μέλαμπες.

Το μυστήριο έγινε στους 4 μάρτυρες και ακολούθησε γλέντι στον 
Καψαλε (Σπήλι) όπου η συγχωριανή μας η Χρυσούλα (Βολανάκη) ιδι-
οκτήτρια του κέντρου πρέπει να πάρει βραβείο για την περιποίηση και 
τους καλούς μεζέδες.

Οι οργανοπαίκτες με την μουσική τους ξεσήκωσαν τους προσκε-
κλημένους και οι χοροί δεν είχαν σταματημό. Μεγάλη μέρα και για τη 
γιαγιά που είδε μ’ ένα σμπάρο 2 τριγώνια. Είδε με μία βάπτιση να ανα-
στήνονται 2 ονόματα. Γιάννη και Σίλβια να σας ζήσουν να τα χαίρεστε 
και να τα καμαρώσετε και γαμπρούς.                      Φ.Μ.

• Ο Κώστας Γ. Νικηφοράκης βάπτισε το αγοράκι του δίνοντας το 
όνομα Γιώργος. Να ζήσει.

• Στον ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας 
στο Καστέλλι Καινουρίου την 6/9/08 
ο Γιώργος Παπαδάκης και η Χρυσή 
Νικηφοράκη βάφτισαν την κορούλα 
τους Καλλιρόη με νονά της μικρού-
λας την Παυλίνα Τσόκα. Ακολούθησε 
τραπέζι στην Πέτρινη Πολιτεία στο 
Πετροκεφάλι. 

 Μ.Γ.Ν.
• Στις 27-6-09 έγινε στον Ιερό Ναό 

Αγίου Νικολάου Γλυφάδας η βάπτιση 
του δεύτερου γυιού του Παναγιώτου 
και  της Ελπίδας Μιχαλοπούλου κό-

ρης της Ελευθερίας Λαμπάκη με το όνομα Κων/νος. Επακολούθησε 
δεξίωση. Να τους ζήσουν.

• Ο Τάκης Αβδαλας και η Κατερίνα Μαρκομανώλη  (της Ηλέκτρας) 
βάφτισαν στις 4/7/2009 το κοριτσάκι τους . Το όνομα της μικρής Ηλέ-
κτρα! Τους ευχόμαστε να τους ζήσει!

• Ο Νίκος Σ. Βελουδάκης και η Μαρία απέκτησαν στις 25/4/07 ένα 
αγοράκι που του έδωσαν το όνομα Στέλιος.

• Ο Νίκος Τυροκομάκης αρραβωνιάστηκε την κόρη του Αντώ-
νη Χριστοφοράκη Όλγα.

Σωτήρη Πετρακάκη
Στις 21/2/2009 ο Σωτήρης Πετρακάκης του Γιάννη και της Ελένης 

ήρθε σε γάμου κοινωνία με την εκλεκτή της καρδιάς του, την Χριστίνα 
Γιαννουλάκη του Λευτέρη και  της Ελευθερίας στον ιερό ναό της Ευαγγε-
λίστριας (Χαλεπα-Χανίων).

Κουμπάροι ήσαν η Ειρήνη Χατζάκη και ο Γιώργης Φραγκάκης. 
Ακολούθησε γλέντι στο κέντρο «Πέλαγος» στο Ρέθυμνο.
Προσεγμένη ήταν η μουσική, αφού ο γαμπρός είναι μικρανηψιός 

του μεγάλου Μπιθικώτση.
Έτσι η μουσική επιλογή ικανοποίησε όλα τα γούστα. Το συγκρότημα 

του Στέφανου Βορδώνη έπαιξε κρητικά. Τα Αγ. Γαληνιωτάκια με τον Θα-
νάση Μαυράκωστα έδωσαν ρέστα, ξεσηκώνοντας τον κόσμο. Υπήρχαν 
CD για τραγούδια της δεκαετίας 60-70. Και ζωντανή λαική μουσική με 
τον Παξιμαδάκι και την Μαριώ. Το περιοδικό μας εύχεται στον Σωτήρη 
και την Χριστίνα βίον ανθόσπαρτον.

• Το Σάββατο 20-6-09 παντρεύτηκε ο Κούνουπος Δημήτριος γυιός 
της Δέσποινας και του Παναγιώτη Κούνουπα στον Πειραιά.

Ευχόμεθα να ζήσουν.
• Η κόρη του Δημήτρη και της Ασημίνας Γιασαφάκη Αθηνά πα-

ντρεύτηκε στην Καλυβιανή τον 
εκλεκτό της καρδιάς της Τσιρούδη 
Νικόλαο από τον Αγιο Νικόλαο, 
την Δευτέρα του Πάσχα. Μετά τον 
γάμο ακολούθησε γλέντι στο κέ-
ντρο Αυγερινός με φοβερό κέφι 
και χορό. Ευχόμαστε στο ζευγάρι 
να ζήσουν.

• Στις 17 Αυγούστου 2008 
στην εκκλησία της Αγ. Γαλήνης 
έγινε το μυστήριο του γάμου της 
Ευγενείας Κυριακάκη του Γεωρ-

γίου και της Μαρίας με τον Μιχάλη Τρουλλινό του Εμμ. και της Άννας 
από τον  Πλάτανο.

• Το Αύγουστο  του 2008 παντρεύτηκε στην Αθήνα τον εκλεκτό της 
καρδιάς της η Φωτεινή Σπιθάκη εγγονή της Φωτεινής του Χαρίδημου. 
Να ζήσουν

• Η Φρόσω Τυροκομάκη του Ιωάννη και ο Εμμανουήλ Ρηγάκης, 
τέλεσαν τους γάμους τους.

• Στις 14/2/09 στον Ιερό Ναό τεσσάρων Μαρτύρων στην Αγ. Γαλή-
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Επιτυχίες

Θανάσης Μαυρόκωστας
Τον Απρίλη του 2009 πήρε το πτυχίο της φιλοσοφικής σχολής 

του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης ο Θανάσης Μαυρόκωστας του Δημή-
τρη και της Ελένης (εγγονός του Μανώλη Μπαντινάκη) 

Ο Θανάσης που έχει ξεπεράσει και τον πατέρα του στο χορό, 
μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν ο αντίστοιχος Ξυλούρης. Αφού ο μεν 
Νίκος Ξυλούρης την δεκαετία του 1970 έβγαλε έξω από τα όρια του 
νησιού την Κρητική μουσική. Ο δε Θανάσης με την Ανωγειανή και 
την Αγ. Γαληνιώτικη καταγωγή, έγινε ο μεγαλύτερος διαφημιστής 
των Κρητικών χορών πανελαδικά.

Ο Θανάσης και λυράρης 
Ο χορευτής και ο λυράρης έχουν μέσα τους, τον ρυθμό. Έτσι 

για τον Θανάση ήταν εύκολο να ασχοληθεί και με επιτυχία με την 
λύρα.

Δημιούργησε συγκρότημα κρητικής Μουσικής «mousiko 
sygrotima mavrokostas» όπου παίζει σε διάφορες κοινωνικές εκ-
δηλώσεις. 

νη έγινε ο θρησκευτικός γάμος του Νίκου Τρουλλινού και της Ελένης 
Νικηφοράκη με κουμπάρο τον Κωστή Χαλκιαδάκη. Μετά το μυστήριο 
του γάμου, έγινε η βάπτιση της κορούλας τους Μυρσίνης με νονούς τη 
Μαρία Ενισλίδου και τον Μάρκο Κοτζάκη.

Ο Στέλιος Μπικάκης συνόδευσε με το συγκρότημά του τη νύφη μαζί 
με πολλούς συγγενείς και φίλους στην εκκλησία με τα πόδια παρ’ όλη τη 
βροχή που έπεφτε για να συναντήσει τον εκλεκτό της καρδιάς της.

H αδελφή της νύφης Xρυσή, παρέδωσε στα σκαλιά της εκκλησίας 
την κορούλα τους στον μπαμπά της και οι στιγμές ήταν πολύ συγκινη-
τικές.

Aπό τις προηγούμενες ημέρες είχαν έρθει στο χωριό πάνω από 
200 άτομα, φίλοι και συγγενείς από Aυστρία, Aθήνα και άλλα μέρη της 
Eλλάδας για να συμμετέχουν στον πρόγαμο που έγινε την Πέμπτη στο 
ξενοδοχείο του γαμπρού SKY BEACH με όργανα, πολύ κέφι και χορό.

Για την Παρασκευή, οι καλεσμένοι της οικογένειας Νικηφοράκη πή-
γαν εκδρομή στον Ορεινό Ψηλορείτη και το βράδυ έκαναν παρέες στο 
«Μπογάζι» στον «Φάρο» και στο καφενείο της Πάπης όπου και έγινε 
το μεγάλο ξεφάντωμα μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Οι καλεσμένοι 
απόλαυσαν την φιλοξενία και έμειναν κατενθουσιασμένοι με τους αν-
θρώπους που γνώρισαν στο χωριό.                 

 Μ.Γ.Ν. Πτυχία

Όποιος βρίσκεται στην Αμερική και την Αυστραλία η οπουδήπο-
τε αν θέλει να τον ακούσει, μπορεί να μπει στο διαδίκτυο και να τον 
θαυμάση και σαν λυράρη.

Όσο πιο δύσκολοι καιροί 
ακόμα και να ρθουε
την κρητική παράδοση
εμείς θα την κρατούμε»
Μου άρεσαν και οι στίχοι όπου τραγουδά ο μικρός Κακεπάκις
Αφού’χεις άλλον στην καρδιά
τι μ’ ήθελες και μένα
να με πληρώσεις να πονώ
ώστε να ζω για σένα

Παίζεις με τις φτωχές καρδιές
για να γλεντάς τα νειάτα 
κι ύστερα τις ξελησμονάς
στου χωρισμού τη στράτα 

Όσο κι’ αν παίζεις και γελάς
θαρθεί και σε η σειρά σου
και πίκρες κι’ αναστεναγμοί
θα κάψουν την καρδιά σου.
Οι Αγ. Γαληνιώτες καμαρώνουμε, όταν πολλές φορές τα κανά-

λια δείχνουν τον πρώτο κρητικό χορευτή που είναι ο Θανάσης.
Θέλομε νάναι πάντα καλά. Να παραμένει το απλό καταδεκτικό, 

χαμογελαστό αγόρι. Νοιώθουμε περήφανοι που το δικό μας παιδί, 
συνεισφέρει στην κουλτούρα και στον πολιτισμό.

Ο συνδετικός κρίκος Αγ. Γαλήνη και Ανωγείων σαν τον περή-
φανο αετό να πετά πάντα ψηλά πάνω από τον Ψηλορείτη.

ΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

• Η Θεανώ Μαμαλάκη του Ιωάννου πήρε το πτυχίο της Αγγλι-
κής φιλολογίας από το Πανεπ. Θεσ/κης. Συγχαρητήρια

• Η Δέσποινα Παπαγιαννάκη κόρη του Γιάννη της Δέσποινας Πα-
παγιαννάκη εισήχθη στην Νοσηλευτική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Η Χρυσούλα Πετρουλάκη του Αντωνίου πήρε το πτυχίο Με-
σογειακών σπουδών από το Παν. Ρόδου. Συγχαρητήρια

• Ο Μανώλης Ριακιωτάκης του Μύρωνος πέτυχε κατόπιν εξε-
τάσεων στη Πυροσβεστική και υπηρετεί στον Πυροσβεστικό σταθμό 
Δάφνης Αθηνών.

Του ευχόμαστε καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.
• Ο Μιχάλης Τρουλλινός του Γεωργίου πέρασε στο Πολυτεχνείο 

Αθήνας.
•  Η Αλκμήνη Τσακίρη κόρη του Τόλη Τσακίρη πέρασε στο Χη-

μικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθήνας . Συγχαρητήρια

Η Κων/να Μαργαρίτα Μιχαλάτου, εγγονή του ζωγράφου Γρη-
γόρη Φαραγγυτάκη, έλαβε το δεύτερο πτυχίο της τεχνολογίας τρο-
φίμων ΤΕΙ Αιγάλεω.

Αρίστευσε
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ρίπατό του στο λιμάνι. Είναι αμέτρητες οι ιστορίες που ήξερε για την 
Αγ. Γαλήνη.

Καλό ταξίδι φίλε Λάκη.                     Φ.Μ.

Βασιλική Βελουδάκη (του Τρουλλινο-
μανώλη)

Έτος γέννησης 17 Απρίλη 1917
Έτος θανάτου: 11 Φλεβάρη 2009
Ετών: 92
Θερμά συλλυπητήρια.

• Έφυγε από κοντά μας η Χρυσούλα 
Βασιλάκη μικρότερη κόρη του Τσουτσου-
δονικολή. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Αγία Γαλήνη παντρεύτηκε τον Αλέκο Βασι-
λάκη και έκανε δύο παιδιά τον Νίκο και την 
Ελένη.

Οικογενειακά μετακόμισαν στην Αθή-
να.Η επισφαλής της υγεία και η στεναχώρια 
για τον χαμό της εγγονής της Φωτεινούλας 
την πήραν πρόωρα στα 71 της χρόνια από 

κοντά μας.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

• Έφυγε στα 32 χρόνια του κτυπημένος από την επάρατο νόσο 
ο Ν .Φωτάκης του Μιχαήλ και της Ίλκας Τυροκομάκη, αφήνοντας 
νήπιο 8 μηνών 

Θερμά συλυπητήρια.

• Στις 20/7 πέθανε η Pένα Xριστοφοράκη του Xρήστου, σε ηλι-
κία 55 ετών.

Στέλιος Χριστόπουλος (ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ)
Στις 23/5/09 νικήθηκε από τον καρκίνο ο Στέλιος Χριστόπουλος 

γνωστός σ’ όλους μας σαν ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ.
Ο Στέλιος ήρθε πριν 30 χρόνια από την Τρίπολη στην Αγία Γα-

λήνη. Άνοιξε μαγαζί με κύριο μενού τους Λουκουμάδες. Συνέβαλε 
στην αναβάθμιση του χωριού μας. Έβαλε κι αυτός ένα λιθαράκι 
στην τουριστική ανάπτυξη της Αγ. Γαλήνης

Πάντα με χαμόγελο και χιούμορ «καθηγητής στο τάβλι» αγάπη-
σε και αγαπήθηκε απ’ όλους τους χωριανούς.

Ακόμα κι όταν βγήκε στην σύνταξη, προτίμησε να μένει στην 
Αγ. Γαλήνη παρά στην Τρίπολη με την σύντροφό του Κατερίνα. 

Στο  μοναχοπαίδι του, τον Κώστα εκφράζουμε την συμπάθειά 
μας. Ήρθε δίπλα του στις δύσκολες ώρες του.

Τελευταία του επιθυμία ήταν, όταν πεθάνει να ξεκουραστεί για 
πάντα στα χώματα της γενέτειρας του. 

Η σορός του τοποθετήθηκε για 4 ώρες στην εκκλησία της Αγ. 
Γαλήνης για να τον αποχαιρετήσουν εκεί όλοι οι φίλοι του. Και εν 
συνεχεία μετεφέρθη στην Τρίπολη.

Καλό ταξίδι Στέλιο
Θα σε θυμόμαστε με αγάπη.
   Φ.Χ.Μ

Θάνατοι

Ήρθε μάλιστα πρώτη στη σχολή της. 
Έχει πάρει και το πτυχίο οινολογίας. 
Το περιοδικό μας την συγχαίρει.

Μπράβο σε 2 Αγ. Γαληνιωτάκια
Ο Μύρως Παπαδογιάννης και η Ηλέκτρα Μπεζαΐτη (εγγονή του 

ζωγράφου Γρηγόρη) μαθητές Α’ Λυκείου, στο μουσικό γυμνάσιο 
Ρεθύμνου, συμμετείχαν ο μεν πρώτος στην ορχήστρα, η δε Ηλέκτρα 
στην χορωδία για το αφιέρωμα στον Θανάση Σκορδαλό και στον 
Κώστα Μουντάκη που έγινε στις 6/5/2009 στο Ωδείο Ρεθύμνης.

Η Ηλέκτρα συμμετείχε και στην χορωδία Ευρωπαϊκής μουσι-
κής που έγινε στις 11//5/2009. Από τα τραγούδια του Σκορδαλού 
τραγούδησαν τα 

1. Συ μ’ έμαθες πως αγαπούν
2. Δεν θέλω απ’ την αγάπη σου
3. Η ψαροπούλα 
4. Πέτρα θα κάνω την καρδιά
5. Το μπαλκονάκι 
 Από τα τραγούδια του Κ. Μουντάκη
1. Για σένα κλαίω και πονώ
2. Άραγες αν θα μ’ αρνηθείς
3. Ο πραματευτής
4. Της ακρογιαλιάς νεράϊδα
5. Φεγγάρι μου λαμπρό
6. Ο Αργαλειός

Ευαγγελία Γιασαφάκη
Γεννήθηκε στην Αγία Γαλήνη και 

πέθανε στην Αθήνα στις 21/10/2006 σε 
ηλικία 95 ετών.

Με τον σύζυγό της τον γιατρό Πα-
ντελή Γιασαφάκη και χάρις στην προ-
σωπική συμβολή του Γραμματικού 
Βαγγέλη Βεργαδή, που κι αυτός έφυγε 
-αλλά τόσο νωρίς και αναπάντεχα- από 
κοντά μας, έκτισαν το εκκλησάκι της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους 
Σπήλιους του Μαθιό στη Λαγκούφα.

• Στις 27/9/2008 έφυγε από τη ζωή, μετά από άνισο αγώνα η 
Μαρία συζ. Γεωργ. Κυριακάκη σε ηλικία 52 ετών. Πριν 40 ημέρες 
κι ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, κατάφερε ο άντρας της και την 
έφερε στον γάμο της κόρης της Ευγενίας (17.8.09) 

Καλό ταξίδι Μαρία

• Τον Νοέμβρη του 2008 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Μπιμπιρη. 
Στα παιδιά της εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας.

• Τον Δεκέμβρη του 2008 δεν άντεξε στην άνιση μάχη για τη 
ζωή στα 57 του χρόνια μια «αντίκα» του χωριού μας ο χαμογελα-
στός Λάκης Μπαντινάκης του Πέτρου. Ήταν άριστος ψαράς. Δεν 
υπήρχε μέρα που να μην τον συναντήσει κάποιος να κάνει τον πε-
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Μαυρογιώργη Λεμονιά του Χρήστου 
(1926-2008)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ
1915-2006 1926-2008

Τον Δεκέμβρη που πέρασε έφυγε από τη ζωή η Λεμονιά Μαυρογιώρ-
γη σύζυγος ενός σημαντικού ανθρώπου του νησιού μας του Χρήστου 
Μαυρογιώργη τον οποίο είχαμε αποχαιρετήσει πριν από λίγα χρόνια. 
Η Λεμονιά γεννήθηκε στο Καραβόσταμο το 1926 παντρεύτηκε τον 
Χρήστο και ζήσανε στον Κάμπο όπου και ετάφη. Ήτανε ο καθρέπτης 
της εποχής μας αφού έζησε από κοντά όλα τα σημαντικά γεγονότα και 
γνώρισε μαζί με το σύντροφό της Χρήστο ανεπανάληπτες στιγμές που 
αναφέρονται στους αγώνες του λαού μας στα χρόνια του πολέμου, της 
Εθνικής Αντίστασης και της μεταπολεμικής περιόδου. Το 1947 γνωρί-
στηκε με τον Χρήστο και μαζί πορευτήκανε για 60 ολόκληρα χρόνια.

Είχε ήδη γευτεί τις πίκρες και τα βάσανα της ζωής αφού ποτέ 
δεν ξέχασε τον πόλεμο τον οποίο έζησε από κοντά και που σημά-
δεψε για πάντα τη ζωή της, όταν στα βουνά 
της Αλβανίας και στον αγώνα της πατρίδας μας 
απέναντι στους Ιτα- λούς φασίστες έχασε 
τον αδελφό της Ηλία που σκοτώθηκε μόλις 
στα 27 του χρόνια. Όμως η πορεία της στη 
ζωή δεν ήτανε μόνο πίκρα αλλά και χαρές και 
ικανοποίηση. Είχε την τύχη να δημιουργήσει 
μια σπουδαία οικογέ- νεια και τα 4 παιδιά που 
απέκτησε ήτανε η πιό μεγάλη δικαίωση στη 
ζωή της. Έβαλε κάτω την ανθρωπιά της και με οδηγό τα οράματά της, 
μεγάλωσε και γαλούχησε τα παιδιά της και τους παρέδωσε άξιους 
εκπροσώπους της στην κοινωνία. Όταν έβλεπε τον κύκλο της ζωής 
να ολοκληρώνεται και λίγο πριν διαβεί το κατώφλι της ζωής η τελευ-
ταία αγωνία και επιθυμία ήτανε να βρεθούν κοντά της τα παιδιά της, 
που βρίσκονταν πολύ μακριά από τον τόπο μας, για να τα αγκαλιάσει 
για ύστατη φορά και να σκηνοθετήσουν από κοινού την τελευταία 
πράξη του αποχωρισμού. Έφυγε με την ικανοποίηση, όταν αυτή της 
η επιθυμία εκπληρώθηκε. Η ζωή της με τον Χρήστο υπήρξε πάντοτε 
ένας φλογερός έρωτας και μια χωρίς όρια αλληλοεκτίμηση. Μέχρι 
και την τελευταία της στιγμή δεν σταμάτησε να τον σκέφτεται και να 
τον μνημονεύει. Αξίζει να αναφερθεί πως η τελευταία της επιθυμία 
και εντολή προς τα παιδιά της, ήτανε να φροντίσουν κάποια μέρα να 
σμίξουν ξανά τα οστά της με αυτά του Χρήστου.

Στην σπουδαία αυτή γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στο 
πλευρό του συζύγου της, παλεύοντας από κοινού για ένα καλύτερο 
κόσμο και οραματιζόμενη μια κοινωνία πιο δίκαια και πιο ανθρώπι-
νη, αισθανόμαστε χρέος και τιμή να την αποχαιρετήσουμε και να κα-
ταθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας,  για ότι πρόσφερε στην κοινωνία 
και τον άνθρωπο. Φεύγοντας από τη ζωή πρέπει να αισθάνεται την 
ικανοποίηση και τη σιγουριά πως προσέφερε πολλά και δημιούργησε 

ένα πρότυπο ανθρώπου το οποίο θα μπορούμε πάντοτε να προβάλ-
λουμε σαν παράδειγμα. Καλό σου ταξίδι και πάντοτε η αγκαλιά της 
Ικαριακής γης που σε σκεπάζει νάναι δροσερή και ανάλαφρη.

Kαραγιαννίδης Eμμ.
Eφημερίδα Aθέας IKAPIA

• Στις 19-5-2009 έφυγε από την ζωή ο Μύρων Παπαδογιάννης. 
Είχε γεννηθεί στην Αγία Γαλήνη την πρώτη τ’ Απρίλη  του 1946. Συλ-

λυπητήρια.
«Χάρε δε σκέφτηκες καλά 
προτού τ’ αποφασίσεις
του Μύρωνα του μερακλή 
τη πόρτα να χτυπήσεις...»

(την μαντινάδα την αφιερώνουν οι υιοί του 
Μανώλης και Νίκος Παπαδογιάννης)

Έφυγε ο πολιτικός Μιχάλης Παπαγιαννάκης 
(1941 26/5/2009)

Δεν χρειάζεται συστάσεις ο Μιχάλης Παπαγιανάκης που έφυγε 
στα 68 του χρόνια, κτυπημένος από τον καρκίνο.

Τον πρωτοάκουσα σε τηλεοπτικά παράθυρα. Έτυχε να τον γνωρί-
σω από κοντά. Κρητικός, γεννημένος στην Καλαμάτα, γνώριζε την Αγ. 
Γαλήνη, λέγοντάς μου μάλιστα ότι είχε μακρινούς συγγενείς. 

Αισθάνομαι την ανάγκη  να τον αποχαιρετήσω αφιερώνοντας του 
λίγα λόγια.

Υπήρξε προσωπικότητα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής πολι-
τικής σκηνής. Από τους ελάχιστους έλληνες πολίτες που μπορούν να 
διεκδικήσουν την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη.

Η παρέμβασή του στην Ευρωβουλή χαρακτηρίστηκε από την 
προσπάθειά του να προωθηθεί η δημοκρατική πολιτική ενοποίηση 
της ΕΕ.

Προώθησε τη συνεργασία με ευρωβουλευτές από άλλες ευρω-
παικές ομάδες. Απέδειξε  ότι η ευρωβουλή δεν πρέπει να αντιμετω-
πίζεται ως άθροισμα εθνικών εκπροσωπήσεων, αλλά ως δυναμικό 
πεδίο του ευρωπαϊκού δημοσίου χώρου.

Υπήρξε ο πρώτος Έλληνας οικολόγος Ευρωβουλευτής. Μετέφερε 
στις Βρυξέλες την αγωνία και τους αγώνες για το περιβάλλον και δεν 
δίστασε να καταγγείλει τα εγκλήματα κατά του περιβάλοντος, συχνά 
μάλιστα πέτυχε να τα σταματήσει.

Πολιτικός του ορθού λόγου, υπερείχε απ’ τους συναδέλφους του 
με την «ξύλινη γλώσσα» και τα «τσιτατα» ή τα «συνθήματα». 

Ορφανός από κούνια, όταν οι Ναζί εκτέλεσαν τον πατέρα του, 
συμμετείχε σ’ όλους τους  κοινωνικούς αγώνες της γενιάς του. Πολι-
τικά διορατικός, ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ και Αντιλαϊκιστής, εξελέγη Ευρωβου-
λευτής και βουλευτής. Όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων και ο πρόεδρος 
της Δημοκρατίας αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα του.

Το κενό που αφήνει στην πολιτική σκέψη είναι μεγάλο. 
Φίλε Μιχάλη, τηλεφωνικά μού ‘χες πει ότι σκεφτόσουν να κατε-

βείς στην Κρήτη, για τελευταία φορά, και ότι θα ερχόσουν στην Αγ. 
Γαλήνη να δεις συγγενείς.
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Δεν λογάριασες όμως σωστά τις μέρες σου.
Μιχάλη, καλό κατευόδιο.
Θα σε θυμάμαι πάντα για το δημοκρατικό ήθος που έμπρακτα 

δίδασκες.
Θα σε θυμάμαι, μέσα από τις αναζητήσεις και τις στιγμές δράσης 

για να βγει η Ελλάδα από την κρίση.
Με εκτίμηση 

Φάνης Μαυρογιώργης

Αφιέρωμα στον αξέχαστο Νίκο Παπαγιαννάκη
Του Χρήστου Χριστοφάκη

Έχει περάσει ένα εξάμηνο 
από τότε που έφυγε από τη ζωή 
ο αξέχαστος ξάδελφός μου Νί-
κος Παπαγιαννάκης

Έφυγε ξαφνικά ενώ κάνα-
με σχέδια για το καλοκαίρι για 
την Αγία Γαλήνη, που την αγα-
πούσε ιδιαίτερα και έκανε τις 
καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο Νϊκος καταγόταν από τα 
Πιτσίδια το Μον Παρνές όπως το έλεγε, αλλά την Αγία Γαλήνη που 
ήταν το χωριό της γυναίκας του Δέσποινας το έλεγε μικρό Παρισάκι, 
και το αγαπούσε ιδιαίτερα. Ήταν παντρεμένος με τη Δέσποινα Εργι-
νουσάκη και δημιούργησαν μαζί μια όμορφη οικογένεια με τρία αξι-
όλογα παιδιά, νύφες και εγγόνια.

Ο Νίκος ήταν ένας άνθρωπος μερακλής με όλη τη σημασία της 
λέξης, καλοσυνάτος, αγαπητός από όλους  είχε πολλούς φίλους και 
το χάρισμα να βαπτίζει με καλλιτεχνικά ονόματα κυρίες δεσποινίδες 
και μικρά παιδιά.

Παρέα δεν γινόταν στην Αγία Γαλήνη χωρίς τη παρουσία του 
Νίκου, οι μαντινάδες του και τα καλόγουστα αστεία του θα μείνουν 
αξέχαστα σε όσους έκαναν παρέα μαζί του.

Τους μερακλήδες του ντουνιά
 θεέ μου ξεμιστεβέτσοι 
βάλε τους στο παράδεισο
και κρασοπότησέτσοι.
Έτσι ξεκινούσε πάντα στη παρέα. Θα σας εκμηστηρευτώ τι μου 

είχε πει, όταν ένα βράδυ τον επισκέφτηκα στο σπίτι του στο Ρέθυμνο. 
Χτες βράδυ ονειρεύτηκα το Θανάση το Σκορδαλό και το Γιάννη το Βα-
σιλακη, το Δικηγόρο. Mου έκαναν σινιάλο να πάω κοντά τους, στη 
παρέα τους που γλεντούσαν, αυτός γνωρίζοντας ότι έχουν πεθάνει 
τους απήντησε “Να λείπει το βύσινο”. Δυστυχώς όμως αυτοί παρά τη 
θέλησή του τον πήραν κοντά τους.

Ο Νίκος μας λείπει. Αλλά πιστεύω ότι κάνει παρέες και πίνει κρα-
σί στόν παράδεισο όπως του αξίζει, μαζί με φίλους του που και αυτοί 
έχουν φύγει από τη ζωή.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Ρεθύμνου που τον σκέπασε και 
υγεία στην οικογένειά του να τον θυμούνται.

Αγία Γαλήνη 1-7-2009
 Ο ξάδελφός του 

Χρήστος  Χριστοφάκης

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 50 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗ 50 
ΓΙΑΣΑΦΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΡΟΣ) 20 
ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 30 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 10 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 30 
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 20 
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 20 
ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 30 
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΙΜΑ 100 
ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ ΚΑΙΤΗ 50 
ΛΟΥΚΑΡΕΑ ΕΛΕΝΗ 50
TΣAΦANTAKH ΔIAMANTΩ TO ΓENOΣ MΠAΓIAPTAΚΗ 50

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΥΘ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) 50 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ- ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ 300
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
(ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ)
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 30 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ
ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΛΟΝΔΙΝΟ) 50 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΞΑΔΕΛΦΗΣ THΣ ΚΑΙΤΗΣ ΠΥΡΡΟΥ-ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΠΛΟΥΣΙΑ 50 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ THΣ ΚΑΙΤΗΣ ΠΥΡΡΟΥ-ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΗ 30 
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΗ 30 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΗΓΟΥ ΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΝΩΛΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ  50 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΛΑΤΡΕΥΤΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΜΥΡΩΝΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 100 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ  50 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ  50
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΑΝΩΛΗΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ 
Π Α Π Α Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Η  250
 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΓΑΠΗ ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ      100    
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΛΟΥΚΑΡΕΑ ΕΛΕΝΗ      50    
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑΣΑΦΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ      100    
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΠΥΡΡΟΥ-ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
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Αικατερίνη Βογιατζάκη-Πύρρου
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Κόρη 

του Δημητρίου και της Πλουσίας Βογιατζά-

κη (το γένος Κοσμά Λινοξυλάκη). Μεγά-

λωσε στην Αθήνα. Απεφοίτησε από το 4ο 

Γυμνάσιο Παγκρατίου με άριστα. Σπούδασε 

στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημί-

ου Αθηνών από όπου απεφοίτησε το 1986. 

Άσκησε το επάγγελμα της Οδοντιάτρου από 

το 1986-2007.

Παρακολούθησε πολλά σεμινάρια και συνέδρια που αφορούσαν 

το επάγγελμά της.

Από το 1978 ασχολήθηκε ενεργά με το άθλημα της ιππασίας, αρ-

χικά ως αθλήτρια του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ιππασίας (Κ.Ε.ΙΠΠ) και 

στη συνέχεια ως αθλήτρια του Ιππικού Ομίλου Τατοίου (Ι.Ο.Τ.). Συμ-

μετείχε σε αγώνες ομαδικών αθλημάτων απ’ όπου απέσπασε πολλές 

τιμητικές διακρίσεις και μετάλλια. Από το 1993 υπηρέτησε το άθλημα 

της ιππασίας από τη θέση του κριτή Πανελληνίων και Διεθνών Αγώ-

νων (Ολυμπιακοί αγώνες Αθήνας το 2004). Δίδαξε στη σχολή κριτών. 

Τελευταία μεγάλη διοργάνωση στην οποία συμμετείχε ως κριτής ήταν 

το 2006.

Από το γάμο της το 1993 με τον Κτηνίατρο Ανδρέα Πύρρο απέκτη-

σε δύο παιδιά, την Ελένη και τον Χρήστο 15 και 10 ετών αντιστοίχως 

σήμερα.

Είχε πλούσια κοινωνική δραστηριότητα ως πρόεδρος του Συλ-

λόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης 

(2004-2008) και ήταν ενεργό μέλος του συλλόγου γυναικών Νότιας 

Κρήτης.

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 24/002/2009.

Αναμνήσεις
Όλοι έχουμε ανθρώπους που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο 

στην ζωή μας.

Η Καίτη Βογιατζάκη-Πύρρου ήταν για μένα ένας από αυτούς τους 

ανθρώπους. Ήταν πρώτη ξαδέλφη και μια από τις καλύτερες φίλες 

μου. Μεγαλώσαμε μαζί στην Αθήνα κι επειδή δεν είχα αδέλφια ήταν 

σαν αδελφή μου. Από μικρή ήταν πολύ δημοφιλής και είχε πολλές 

φίλες.  Η εξωστρέφεια και η ζεστασιά της μάζευε τον κόσμο γύρω 

της. Κι ενώ της άρεσε να τραβά την προσοχή των άλλων, ποτέ δεν 

μονοπωλούσε την συζήτηση. Αντίθετα, πάντα με  τον δικό της τρόπο 

έφερνε την παρέα κοντά, ακόμα και τους ντροπαλούς.

Η Καίτη ήταν η πρώτη που μου εξήγησε, πολύ υπομονετικά, πως 

παίζουμε «Μονόπολη» και στο σπίτι της Καίτης άκουσα για πρώτη 

φορά τους Beatles.

Θυμάμαι όταν ήμασταν μικρές στην Αγία Γαλήνη, πηγαίναμε στο 

Μεσσακό και μαζεύαμε χοχλιούς και μετά, στο μαγαζί του θείου Δή-

μου, τους βράζαμε στο μπρίκι και τους τρώγαμε.

Η Καίτη αγαπούσε πολύ τα ταξίδια. Είχε πάει σε πολλά μέρη αλλά 

το μέρος που την τραβούσε πιο πολύ ήταν η Αγία Γαλήνη. Ο ήλιος, η 

θάλασσα, αλλά κυρίως οι  άνθρωποι του χωριού την συνέδεαν συ-

ναισθηματικά και της ενέπνεαν μια ιδιαίτερη αγάπη. Οι αναμνήσεις 

της από τα καλοκαίρια στην Αγία Γαλήνη είναι πολλές για να ειπω-

θούν εδώ. Ουζάκια με τον Γρηγόρη, βόλτες με το σκάφος του Μιχάλη, 

μπάνια με την Καίτη, το χταπόδι που έπιασε ο Κοσμάς με τα χέρια 

του... Φαντάζομαι ότι αυτές είναι λίγες από τις πολλές αναμνήσεις που 

είχε η Καίτη από την Αγία Γαλήνη. Γιαυτό και δεν έχανε την ευκαιρία 

να την επισκέφτεται τακτικά με τον Αντρέα και τα παιδιά τους, την Ελέ-

νη και τον Χρήστο.

Όλοι εμείς που ξέραμε την Καίτη και την αγαπήσαμε θα την θυμό-

μαστε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Τείνουμε να εξιδανικεύουμε αυτούς που μας «έχουν αφήσει» 

και, μερικές φορές, τους αποδίδουμε ιδιότητες και ταλέντα που δεν 

είχαν. Δεν θα κάνω το ίδιο για τη Καίτη για τον απλούστατο λόγο ότι 

δεν χρειάζεται. Η Καίτη είχε πολλά χαρίσματα και ταλέντα.

Εξυπνάδα, ομορφιά, γενναιοδωρία, καλωσύνη, ενθουσιασμό, 

χιούμορ είναι τα πρώτα που μου έρχονται στο μυαλό. Τα απαράμιλλα 

αστεία της και ο τρόπος που έλεγε ανέκδοτα ήταν μοναδικός.

Όταν ο πατέρας μου αρρώστησε από καρκίνο και πήγε στο νοσο-

κομείο, η Καίτη ήταν η μόνη που τον έκανε να ξεκαρδίζεται στα γέλια, 

σαν μικρό παιδί.

Για μένα, αυτό ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο της Καίτης. Δεν είχε 

σημασία αν ήσουν μικρός η μεγάλος, η Καίτη μπορούσε να σε κάνει 

να νιώσεις καλύτερα από την μια στιγμή στην άλλη.

Η αισιοδοξία της, το γέλιο της, η αγάπη της για την ζωή και η 

ενεργητικότητά της ήταν τόσο άφθονες που ξεχείλιζαν από την ίδια 

και μεταδίδονταν σε όσους γνώριζε.

Έτσι θέλω να θυμάμαι την Καίτη.

Εύη Σιμιγδαλά-Χαρδαλουπα

ΣΤΗΝ ΚΑΙΤΟΥΛΑ
«Ερχόμουν τα καλοκαίρια στην Αλεξανδρούπολη, πριν ακόμα 

παντρευτώ όταν ήσουν πολύ μικρή, και πηγαίναμε βόλτες στην πα-
ραλία και στο λούνα πάρκ!»

Κάπως έτσι ξεκινούσε η κουβέντα για τα παλιά όταν τύχαινε να 
βρεθούμε οι δυό μας τα τελευταία χρόνια... Και μετά έπαιρνε φόρα 
και διηγούνταν ιστορίες από καλοκαίρια στην Αλεξανδρούπολη με τη 
μαμά μου πριν ακόμα παντρευτούν και οι δύο, καλοκαίρια στην Αγία 
Γαλήνη όταν ήταν ακόμα μικρά κορίτσια, καλοκαίρια σε νησιά, από 
τα φοιτητικά της χρόνια με τις φίλες της και αργότερα με τον Αντρέα... 
Σχεδόν πάντα μου μιλούσε για καλοκαίρια.... Πως αλλιώς; Η Καιτού-
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λα -τουλάχιστον για μένα- δεν ήταν άνθρωπος του χειμώνα, αν και 
της άρεσε ο βροχερός καιρός... Πως ένας τόσο έντονος άνθρωπος να 
συνδεθεί με κάτι μουντό; Είχε στη ζωή της χρώμα και μουσική και 
φωνές και φώτα και λουλούδια και φασαρία και ΗΛΙΟ! Όταν ήμουν 
πιο μικρή και συναντιόμασταν στην Αθήνα, θυμάμαι ότι δεν μπορού-
σα να σταματήσω να γελάω με τα αστεία της! Μετά ξεκινούσε κι αυτή 
να γελάει με εκείνο το γάργαρο και πολύ δυνατό γέλιο της και μας 
πιάναν τα δάκρυα από τα γέλια! Αλλά δεν είναι ανάγκη να πάω τόσο 
πίσω... Τα καλοκαίρια μας στη Θάσο είναι κάτι που θα κρατήσω ανέ-
παφο στην καρδιά μου... Και θα έχω πάντα την εικόνα της στον κήπο 
του ξενοδοχείου, εκεί κάτω από τα δέντρα, με το μεγάλο και ψάθινο 
καπέλο της, να δίνει σε μένα και στην Ελένη συμβουλές, να κάνει 
παρατηρήσεις στη μαμά μου -λες και ήταν αυτή η μεγάλη αδελφή!- 
να φωνάζει στο Χρήστο να προσέχει, να μιλάει με όλο τον κόσμο και 
κατά ένα περίεργο τρόπο... για όλους ... να είναι Η ΚΑΙΤΟΥΛΑ...! Ήταν 
από αυτούς τους ανθρώπους που απλά τους 
αγαπούσες... Δεν μπορούσες κιόλας αλλιώς! 
Γιατί κι αυτή σ’ αγαπούσε... Δεν θα ξεχάσω 
την πρώτη και μοναδική φορά που είχε έρ-
θει με τα παιδιά και τον Αντρέα στη Θεσσα-
λονίκη. Είχαμε πάει για φαγητό εκεί κάπου 
στα Λαδάδικα και μετά είχαμε γυρίσει σπίτι 
και παίζαμε μπιρίμπα και τρώγαμε σταφύ-
λια... Πράγματα τόσο απλά και καθημερινά, 
αλλά για μένα τόσο σημαντικά...Όταν ήρθε η 
ώρα να φύγουν, λίγο πριν κλείσω την πόρ-
τα δάκρυσα... Και με πήρε τηλέφωνο από το 
αμάξι και μου λέει: « Ο Χρήστος μου είπε ότι 
κλαις... Κλαις; Μην κλαις κοριτσάκι μου...» 

Αναμνήσεις από την Καιτούλα μας 
έχω πολλές... Όχι τόσες όσες θα ήθελα-
καταραμένη απόσταση- αλλά όσες έχω τις 
έχω κλείσει σε ένα μαγικό κουτί και κάθε φορά που στεναχωριέμαι 
το ανοίγω και είναι σαν να μην έφυγε ποτέ... Αν μπορούσα θα γέμιζα 
σελίδες με όλα όσα σκεφτομαι και νιώθω για τη Καιτούλα μου... Για 
μένα ήταν η θεία που πάντα θα είχε μια καλή συμβουλή, πάντα θα είχε 
μια εξαίσια συνταγή, πάντα θα είχε μια μοναδική ιδέα διακόσμησης, 
πάντα θα είχε μια παραπάνω ανησυχία για το αν είναι ευτυχισμένα 
τα παιδιά της, πάντα θα ήταν λίγο αργοπορημένα στα ραντεβού και 
ΠΑΝΤΑ ΜΑ ΠΑΝΤΑ θα είχε μια ζεστή αγκαλιά ανοιχτή....

Αυτή είναι η Καίτη που έχω μέσα μου....
Ελίνα Δεμερτζή

(Kόρη της Nτόζιας)

ΛΑΤΡΕΜΕΝΗ ΜΟΥ ΚΑΙΤΗ 
Έσβησε πια το υπέροχο και λαμπερό σου χαμόγελο, που φώτιζε 

το γλυκό σου πρόσωπο. Αυτό το χαμόγελο, που φώτιζε τα φοιτητικά 
μας χρόνια και τα έκανε να περάσουν αξέχαστα παρά τις ατελείωτες 
ώρες παρακολούθησης και παρά τις δυσκολίες των μαθημάτων και 
των εργαστηρίων μας.

Σε θυμάμαι ακόμα να καταφθάνεις ασθμαίνοντας με τις μπότες 
της ιππασίας, φυσικά πάλι καθυστερημένη έχοντας μαζί σου τις πιο 
ευφάνταστες δικαιολογίες.

Γιατί δεν καθυστέρησες και τώρα; Γιατί τώρα βιάστηκες να φύ-
γεις;Αυτή την φορά γιατί ο παλιός σου σκαραβαίος δεν έμεινε στον 
δρόμο της ζωής, αλλά βιάστηκε να σε φέρει εδώ;

Ήσουν πάντα η ψυχή της παρέας μας, η ζωντάνια και η ομορφιά 
της. Πάντα κεφάτη, πάντα πρόσχαρη, πρώτη σε όλες τις εκδρομές, να 
ρουφάς την ζωή με όλη σου την δύναμη.

Κανένας δεν μπορούσε να θυμώσει μαζί σου, γιατί ήσουν τόσο 
γλυκιά ψυχή που και τα στησίματα της παρέας σου τα συγχωρούσαμε 
αμέσως.

Ποτέ δεν έπαψα να σε αγαπώ και να σε θαυμάζω.
Σε θυμάμαι πόσο χαρούμενη και όμορφη ήσουν στο γάμο σου. 

Με πόση λατρεία κοιτούσες τον αγαπημένο σου  
Αντρέα. Θυμάμαι πόσο γλυκειά και τρυφερή μάνα 
ήσουν, με πόση στοργή ακγάλιαζες τα μικρά σου 
αγγελούδια, την Ελένη και τον Χρήστο σου.

Πως θα μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε  
την αγάπη που ένοιωθες γι’ αυτά τα πλασματά-
κια; Πως θα μπορέσουμε να περιγράψουμε τα 
όνειρα που έκανες γι’ αυτά τα μικρά σου δημι-
ουργήματα;

Το κενό που μας άφησες είναι τεράστιο. Τέσ-
σερα χρόνια τώρα σε βλέπαμε να χάνεσαι, αλλά 
πάντα να παλεύεις με όλες σου τις δυνάμεις. Να 
μην εγκαταλείπεις τον τεράστιο αγώνα ζωής που 
έδινες και να  μας δίνεις εσύ κουράγιο. Αποτε-
λούσες ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. 
Όλοι στη Σχολή μας, όσοι σε γνώριζαν σε αγα-
πούσαν. Όλοι, ο άντρας σου, η μητέρα σου και τα 

αδέλφια σου, σε λάτρευαν και σε θαύμαζαν.
Τώρα όμως μας άφησες μόνους.... Πως θα πορευτούμε χωρίς 

εσένα το μονοπάτι της ζωής μας; Πως θα συνεχίσουμε να βλέπουμε 
τον ήλιο όταν ο χαμός σου τον έχει σκεπάσει;

Οι φωτογραφίες με το μεγάλο και φωτεινό σου χαμόγελο θα μας 
συντροφεύουν και θα μας θυμίζουν τις όμορφες στιγμές που μας 
προσέφερς απλόχερα χωρίς κανένα αντάλλαγμα.

Καλό ταξίδι αξέχαστη φιλενάδα. Θα μείνεις για πάντα μέσα στην 
καρδιά μας με τα πιο λαμπερά χρώματα και τα πιο βαθειά αισθήματα 
αγάπης που σου αξίζουν.

Καλό ταξίδι μοναδική μας Καίτη. Φόρα τις μπότες της ιππασίας 
σου, πάρε το σκαραβαίο σου και ξεκουράσου...

Στο καλό..... 
Δρ. Ελισσάβετ Χότουμαν

Παιδοδοντίατρος
Συμφοιτήτρια και φίλη για μια ζωή



ΝΕΑ ΜΑΓΑΖΙΑ
Ψαράς ο Αντώνης 
το ψαράδικο της 

Θάλειας

Ένα μαγαζί που έλλειπε απ’ την Αγ. 
Γαλήνη είναι το ψαράδικο που άνοιξαν ο 
Αντώνης και η Θάλεια Μπαγιαρτάκη.

Ο Αντώνης φέρνει φρέσκα ψάρια 
και υπάρχει μεγάλη εξυπηρέτηση για τις 
νοικοκυρές αφού σου τα καθαρίζουν επί 
τόπου.

Στα εγκαίνια που έγιναν τον Απρίλη 
του 2009, παρεβρέθησαν οι δύο ιερείς 
παπά Μανώλης και παπά Χρήστος και ο 
σεβασμιώτατος κος Ειρηναίος, ο οποίος 
στην ομιλία του αναφέρθηκε ότι ο πρώτος 
μαθητής του Χριστού ήταν ψαράς. Ήταν 
ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος επέτρεψε 
στον Χριστό ν’ ανέβει στο πλοίο του και να 
μιλήσει στον κόσμο.

Σε ανταπόδοση  ο Ιησούς είπε στον 
Πέτρο να πάει να ρίξει τα δίκτυα του, που 
θα γέμιζαν ψάρια. Ο Πέτρος γέλασε, λέγο-
ντάς  του ότι αυτές τις μέρες δεν  έχει ψά-
ρια, αφού και χθες το βράδυ δεν έβγαλαν 
ούτε ένα.

Ο Ιησούς τον παρώτρυνε να πάει για 
ψάρεμα, και ω του θαύματος, τα δίκτυα 
γέμισαν ψάρια. Ο σεβασμιώτατος ευχήθη-
κε καλές δουλιές και να ασκούν με τιμι-
ότητα πάντα το επάγγελμα - λειτούργημα 
που θα κάνουν ο Αντώνης με την Θάλεια.

Εγκαίνια Ψαράδικου Απρίλης 2009 της Θάλειας 

Μπαγιαρτάκη Αντ. Μπαγιαρτάκης σεβ. Ειρηναίος, 

παπα Μανώλης και παπα Χρήστος 

Από τις αρχές 2009 ένα νέο κομμωτήριο, εκτός από το ήδη υπάρχον της 
Μαρίας Γαλέρου, άνοιξε. Είναι της Ευγενίας Κυριακάκη του Γεωργίου. 

Ευχόμαστε καλές δουλιές 

Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής στην Αγ. Γαλήνη
Ο Κωστής Βλατάκης του Σταύρου, ο οποίος τελείωσε την σχολή του 
ΟΑΕΔ στα Γιάννινα, αρτοποιΐας-ζαχαροπλαστικής στις αρχές Ιουνίου 
άνοιξε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και ζαχαροπλαστείο. Φτιάχνει 
τούρτες, γλυκά, βουτήματα. Αναλαμβάνει γάμους, βαπτίσεις, και 

οτιδήποτε εκδηλώσεις στον τομέα βέβαια των γλυκισμάτων.
Του ευχόμαστε καλές δουλειές.

9-11  ΙΟΥΛΙΟΥ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY

Καντάδα για τη διοργάνωση του Beach Volley

Kiss K. - Κίττσου Π.

Πανοραμική φωτογραφία του λιμανιού

Διάλειμμα με ωραία κορίτσια

Oι νικητές και οι διοργανωτές

Τα παιδιά έκαναν μαθήματα beach volleyΜονομαχίες στην άμμο



ΑΓΙΑ
ΓΑΛΗΝΗ

Αφιερωμένο στο Δαίδαλο και Ίκαρο που πέταξαν από την Αγία Γαλήνη
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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