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’Αγαπητοί μας φίλοι,

Μέ τό τεύχος αυτό, καθυστερημένα γιά τεχνικούς λόγους απευ
θυνόμαστε καί πάλι σέ σάς τούς φίλους τής 'Αγίας Γαλήνης 
καί συγχωριανούς μας πού ποικιλόμορφα υποστηρίζετε τις δρα
στηριότητες τού Συλλόγου μας.

Νοιώθουμε τήν ά’νάγκη νά έπισημαίνουμε πάντα άπό τις στήλες 
τού περιοδικού μας τήν ύποστήριξή σας αύτή, μέ κορυφαία 
άσφαλώς εξωτερίκευσή της τή μεγάλη συμμετοχή στόν έτήσιο 
χορό μας πού έγινε στις 19.2.82.

Ή  συμμετοχή αύτή ήταν τέτοια πού διαπιστώσαμε, γιά μιά άκόμη 
φορά, τήν "έσωθεν" άνάγκη προσέγγισης δλων μας σ’δ,τι ΰπήρξε 
καί είναι δικό μας, στό μέλλον τού τόπου μας.

Λυπούμεθα μόνο πού άπό μιά, γιά άλλους άδικαιολόγητη, γιά 
άλλους εύλογη, συντηρητικότητα άλλά καί γιά λόγους πού δέν 
μπορέσαμε νά ελέγξουμε άπόλυτα, δέν άνταποκρ ιθήκαμε δσο θά 
θέλαμε στις άνάγκες τής άθρόας αυτής συμμετοχής (χώρος, αί
θουσα κλπ). Σκοπός μας καί φροντίδα μας θά είναι, μέ τήν 
ένθάρρυνση πού μάς επιτρέψατε νά βλέπουμε τις έπόμενες εκδη
λώσεις μας, νά κάνουμε δ,τι μπορούμε πού θά βελτιώσει τις 
συνθήκες τής όποιασδήποτε έκδήλωσής μας καί ιδιαίτερα τού 
έτήσιου χορού μας.

Δέν είναι περιττό νά τονίσουμε καί πάλι στό τεύχος αύτό, 
όπως καί στό προηγούμενο, δτι διαπιστώνουμε μιά ολοένα αυξα
νόμενη συνεργασία των φίλων μας, πράγμα πού ένθαρρύνουμε καί 
μάς ενθαρρύνει.

'0 Σύλλογός μας φιλοδοξεί νά έπικοινωνεΐ μέ δλους καί μιά τέ
τοια φιλοδοξία, μόνο μέ τέτοια συνεργασία μπορεί νά επιτευχθεί.

’Αθήνα, Μάης 1982

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
"ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Την 19/2/82 στήν Κρητική Ταβέρνα ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ δδός, Μακρυγιάννη 
άριθ. 8 έγινε δ άποκριάτικος χορός τοϋ Συλλόγου μας. 'Η συμ
μετοχή των χωριανών καί φίλων ήτο άρκετά μεγάλη» ήτο κάτι τό 
άπρόβλεπτον. Τό Κρητικό συγκρότημα τοϋ ΑΛΕΚΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ 
χάρισε σέ όλους μικρούς καί μεγάλους κέφι, πού μόνο σέ παλιά
Άγιογαληνιώτικα γλέντια μπορούσε κανείς νά συναντήσει.

Έκ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου χαιρέτησε δ Πρόεδρος τού 
Συλλόγου κ. Έμμ. Σαββάκης δ όποιος άφοΰ άνεφέρθη στόν περιο
ρισμό των δραστηριοτήτων τού Συλλόγου λόγω πολλών παραγόντων, 
έτόνισε ότι οί έκδηλώσεις θά πρέπει νά αυξηθούν ώστε νά ΰπάρ- 
ξη μεγαλύτερη σύσφιξη τών σχέσεων τόσο τών συγχωριανών όσο 
καί τών φίλων τής 'Αγίας Γαλήνης οι όποιοι πρός τιμήν μάς 
κάθε χρόνο όλο καί αύξάνονται, ζητώντας τήν βοήθεια όλων ώστε 
νά βρεθούν οί σωστές λύσεις σέ κοινά θέματα πού μάς άφοροΰν.

’Εν συνεχείρ άνεφέρθη είς τήν έκδοση τού Περιοδικού τό όποιο 
γιά ένα Σύλλογο είναι μεγάλο έπίτευγμα καί τό όποιο όλοι άγκά - 
λιασαν μέ μεγάλη χαρά. Εύχαρίστησε όλους γιά τήν συμπαράσταση 
τους στό περιοδικό αΰτό καί παρακάλεσε ή άγάπη αΰτή νά συνε
χιστεί ώστε τό όνομα ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ άν καί γνωστό νά γίνη άκόμη 
γνωστότερο.

Τελειώνοντας δέ είπε : " θά ήθελα, γιά μιά άκόμη φορά, νά
παρακαλέσω όλους, νά βοηθήση ό καθένας μέ τόν τρόπο του γιά 
τήν καλύτερη άνάπτυξη τών σκοπών τού Συλλόγου καί τό κυριώ- 
τερο νά φθάνουν στό σύλλογο όλα τά θέματα πού άπασχολοΰν τούς 
έδώ συγχωριανούς καί τό χωριό καί νά δίνονται λύσεις άν αΰτό 
βέβαια είναι δυνατό.

Ευχαριστούμε όλους έκείνους πού προσέφεραν δώρα γιά τήν Λάχειο- 
φόρο άγορά καί εύχόμαστε καί πάλι καλή διασκέδαση".

Τήν ζωντάνια καί τό κέφι τών παρευρισκομένων σταμάτησε δυστυ
χώς τό ώράριο τών Κέντρων διασκέδασης πού λήγει στις 2 μετά τά 
μεσάνυκτα.

Εύχές σέ όλους καί ραντεβού στήν έπόμενη έκδήλωσή μας.

k k  k k k k k k k k k
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Ο "ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ" ΚΑΙ Ο ΒIΤΣΕΝΤΣΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ

ι
(χο0 κ. Στέλιου Κ. Λαμπ ίΧκη)

Η υπόθεση του " ’ Ερωτόκριτου" , πού ήταν καί είναι δημοφιλέστατος 
όχι μόνο μεταξύ των Κρητικών, άλλά καί σέ όλητήν 'Ελλάδα, είναι 
σέ γενικές γραμμές γνωστή σέ όλους. ’Αντίθετα, δέν είναι ευρύ
τερα γνωστά τά φιλολογικά προβλήματα του έργου: ποιός άκριβώς
ήταν ό Βιτσέντσος Κορνάρος, ό ποιητής του, πότε έγραφε τόν 
’Ερωτόκριτο", σέ ποιά πρότυπα βασίστηκα καί τέλος, πως τό 
ποίημα διαδόθηκε καί έφτασε ώς τις μέρες μας. Σκοπός του 
σημειώματος αΰτοϋ είναι νά προσφέρει στούς φιλομαθείς άναγ.νώ- 
στες τού περιοδικού "'Αγία Γαλήνη" μερικές πληροφορίες γύρω 
άπό τά θέματα αύτά, καί κυρίως γύρω άπό τό πρόβλημα τής ταυ- 
τότητος τού ποιητή, πού φαίνεται ότι βρήκε τή λύση του μετά 
άπό συστηματικές έρευνες στά Κρατικά ’Αρχεία τής Βενετίας.

1 . 0 ΠΟΙΗΤΗΣ

'0 ποιητής άποκαλύπτει ό ίδιος τό όνομά του στούς τελευ
ταίους στίχους τού ποιήματος :

Κ’έγώ δέ θέ νά κουρφευτώ κι άγνώριστο νά μ’έχου, 
μά θέλω νά φανερωθώ, κι όλοι νά μέ κατόχου.
ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ είν’ό ποιητής καί στή γενιά ΚΟΡΝΑΡΟΣ, 
πού νά βρ ε θ π άκριμάτιστος, σά θά τόν πάρ.η ό Χάρος.
Στην Στείαν έγεννήθηκε, στή Στείαν ένεθράφη 
έκεΐ ’κάμε κ’έκόπιασεν ετούτα πού σάς γράφει.
Στό Κάστρον έπαντρεύτηκε σάν άρμηνεύγει ή φύση, 
τό τέλος του έχει νά γενή όπου δ θεός δρίση.

(Έρωτόκριτος Ε, στ . 1 541 -1 548 ).

'Υπήρχαν διάφορα πρόσωποα μέ τό όνομα "Βιτσέντσος Κορνάρος" 
στην Κρήτη, κατά τή διάρκεια τής Βενετοκρατίας, καί γιά 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή φιλολογική έρευνα άμφιτα- 
λαντευόταν, χωρίς νά μπορεί νά προτείνει μέ άδιάσειστη 
βεβαιότητα ότι κάποιος άπό αύτούς ήταν ό ποιητής τού 
’Ερωτόκριτου. ’Αλλά τήν τελευταία δεκαπενταετία ή έρευνα 
μπήκε στό σωστό δρόμο. Στό Κρατικό ’Αρχείο τής Βενετίας 
μεταφέρθηκαν, μετά τήν κατάκτηση τής Κρήτης άπό τούς Τούρ
κους τό 1569, οί σειρές των έγγράφων τού Δούκα τής Κρήτης 
καί των νοταρίων, των συμβολαιογράφων τής Κρήτης. Τά έγγρα
φα αύτά άποτελοϋν πολύτιμη πηγή πληροφοριών γιά τήν ιστορία 
τής Κρήτης κατά τή διάρκεια τής Βενετοκρατίας καί θά χρεια- 
σθούν πάρα πολλά χρόνια άκόμα γιά τήν πλήρη άξιοποίηση τών 
στοιχείων πού προσφέρουν. Μεταξύ τών έγγράφων αύτών βρέθη
καν καί στοιχεία πού έλάχιστες άμφιβολίες άφήνουν ότι έντο- 
πίστηκε ό ποιητής τού Έρωτόκριτου. "Ηταν γιός τού ’Ιακώ
βου Κορνάρου καί τής Ζαμπέτας Demezzo καί γεννήθηκε στό 
χωριό Τραπεζόντα τής Σητείας, στις 26 Μαρτίου 1553. '0 
πατέρας του πέθανε λίγες μέρες άργότερα, χωρίς νά προλάβει
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νά δηλώσει τη γέννηση τοϋ Βιτσέντσου στά έπίσημα βιβλία 
του 'Ηρακλείου, καί όταν υστέρα άπό πολλά χρόνια ένηλι - 
κιώθηκαν οί άδελφοί του καί έκαναν αίτηση γιά την έγγρα
φη του, χρειάστηκε νά γίνει ένορκη διοικητική έξέταση, 
ώστε νά εξακριβωθεί δτι ό Βιτσέντσος ήταν γνήσιο τέκνο 
του ’Ιακώβου. '0 Βιτσέντσος έμεινε στή Σητεία ώς τό 
1590 περίπου, έποπτεύοντας προσωπικά τήν καλλιέργεια 
των κτημάτων του. Μετά τό 1590 μετοίκησε στό 'Ηράκλειο 
γιατί νυμφεύτηκε τή Μαριέτα Zeno (άπόγονο έπίσης μεγάλης 
άρχοντικής οικογένειας). Άπό τό γάμο αυτόν γεννήθηκαν 
δύο κόρες, ή Κατερούτσα καί ή 'Ελενέτα.

'0 Βιτσέντσος άσκησε κατά καιρούς διάφορα διοικητικά λει
τουργήματα στό 'Ηράκλειο. Συμμετείχε έπίσης στήν Ακαδη
μία των Stravaganti. Ή  ’Ακαδημία αύτή ήταν ένα σύλλογος 
λογιών μέ άξιόλογη λογοτεχνική δραστηριότητα, πού ιδρύθη
κε άπό τόν Άνδρέα Κορνάρο, αδελφό του Βιτσέντσου. '0
Άνδρέας ήταν καί αϋτός ποιητής, άλλά καί ιστορικός : έχει 
γράφει στά ιταλικά μιά ιστορία τής Κρήτης, πού παραμένει 
άνέκδοτη. '0 Βιτσέντσος έγραφε διάφορα ιταλικά ποιήματα 
γιά τις εκδηλώσεις τής ’Ακαδημίας. Φαίνεται δμως δτι δέν 
ήξερε καλά τά ιταλικά, γι’αΰτό καί τά ποιήματά του τά διόρ
θωνε δ αδελφός του. Στό 'Ηράκλειο πιθανότατα έγινε καί 
ή τελική έπεξεργασία του Έρωτόκριτου. '0 Βιτσέντσος 
πέθανε πρός τό τέλος του 1612 ή τις άρχές του 1613.

'0 άναγνώστης ήδη θά έχει τήν άπορία, πώς ένας Βενετός 
φεουδάρχης έγραφε ένα έλληνικότατο ποίημα, όπως ό Έρωτό- 
κριτος. 'Η άπορία αύτή είναι δικαιολογημένη. 'Η ίδια 
άπορία έμπόδισε τή φιλολογική έρευνα νά επιλύσει π ιό 
γρήγορα τό πρόβλημα τοϋ ποιητή τοϋ Έρωτόκριτου: όλοι 
περίμεναν νά βρουν κάποιο έλληνορθόδοξο Κορνάρο. Τελευ
ταία δμως ή προκατάληψη αύτή παραμερίστηκε. Τούς δύο 
τελευταίους αιώνες τής Βενετοκρατίας οί έθνικές καί θρη
σκευτικές διαφορές δέν -ήταν τόσο έντονες στήν Κρήτη. 'Η 
τουρκική άπειλή μεγάλωνε δλο καί πιό πολύ, καί οί Βενετοί 
καταλάβαιναν δτι έπρεπε νά πάρουν τόν ντόπιο πληθυσμό μέ 
τό μέρος τους, άν ήθελαν νά κρατήσουν τήν Κρήτη. Παραχώ
ρησαν λοιπόν πάρα πολλά προνόμοια στούς Κρητικούς, όπως 
θρησκευτική έλευθερία, μέ άντίστοιχο περιορισμό τής καθο
λικής προπαγάνδας, καθώς καί οικονομική καί πολιτική έλευ
θερία. 'Η οικονομία τών κρητικών πόλεων τονώθηκε σημαντικά 
καί επιτεύχθηκε ή άνοδος τής άστικής καί τής λαϊκής τάξης. 
Γιά τόν άγροτικό πληθυσμό ή κατάσταση δέν βελτιώθηκε καί 
πολύ, μέσα στις πόλεις δμως δέν είχαν μεγάλη σημασία πλέον 
οί έθνικές καί θρησκευτικές διαφορές.

Οί περισσότεροι Βενετοί εΰγενείς δέν γνώριζαν τήν Βενετία 
παρά μόνο έξ άκοής είχαν άφομοιωθεί σέ μεγάλο βαθμό μέ τόν 
ντόπιο πληθυσμό, πολλοί γνώριζαν τά έλληνικά .καλύτερα άπό 
τά ιταλικά, ένώ άλλοι γνώριζαν μόνο τά έλληνικά, πού τά 
έμαθαν ώς μητρική τους γλώσσα. 0ί Έλληνές πάλι,
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μετά την πτώση τής Κωνσταντινούπολης, μόνο στη Βενετία 
μπορούσαν νά έλπίζουν γιά πολιτική καί θρησκευτική ελευ
θερία. 'Η ειρηνική συμβίωση "βενετοκρητικών" καί "έλλη- 
νοκρητικών" έκανε πολύ ισχυρότερους τούς δεσμούς των 
κοινών συμφερόντων πού τούς ένωναν καί έκμηδένιζε τίς 
έθνικές καί τίς θρησκευτικές διαφορές. "Ολοι αισθάνονταν 
άπλά καί μόνο Κρητικοί. 'Υπάρχουν καί άλλες περιπτώσεις 
ποιητών βενετικής καταγωγήν πού έγραφαν τά έργα τους 
έλληνικά. ’Έτσι, δέν πρέπει νά μάς ξενίζει τό γεγονός, 
πώς μπόρεσε δ Βιτσέντσος Κορνάρος νά γράψει τόν Έρωτό- 
κριτο. Στήν οίκογένειά του μιλούσαν τά έλληνικά. 'Η 
μητέρα του Ζαμπέτα ζήτησε νά συνταχθεϊ στά έλληνικά ένα 
δωρητήριο κτημάτων στούς πέντε γιούς της. Ή  διαθήκη 
τής κόρης του Κατερούτσας είναι γραμμένη στά έλληνικά 
καί τήν ΰπογράφει ή ίδια, γράφοντας τό όνομά της μέ 
έλληνικούς χαρακτήρες. ’Επίσης, ύπάρχουν καί δύο συμβο
λαιογραφικά κείμενα, συνταγμένα άπό τόν ίδιο τόν Βιτσέ- 
ντσο Κορνάρο μέ άψογη κρητική διάλεκτο, πού έπιβεβαιώνουν 
τό γεγονός τής έλληνομάθειάς του.

Σέ γενικές γραμμές, αΰτά είναι τά στοιχεία πού διαθέτουμε 
μέχρι στιγμής γιά τόν Βιτσέντσο Κορνάρο. Οί ερευνητές 
δέν αμφιβάλλουν ότι μέ συστηματικότερη άναδίφηση τού 
’Αρχείου τής Βενετίας τά στοιχεία αότά θά πολλαπλασιαστοΰν .

2. 01 ΠΗΓΕΣ

’Έχουν έπισημανθεΐ διάφορες άναλογίες τού Έρωτόκριτου μέ 
τήν δημώδη έλληνική λογοτεχνία, καθώς καί μέ κείμενα τής 
ιταλικής λογοτεχνίας, πρόκειται όμως γιά δευτερεύουσες 
πηγές. 'Η κυρία καί άπώτερη πηγή είναι τό γαλλικό έρωτικό 
μυθιστόρημα Paris et Vienne. Τό γαλλικό μυθιστόρημα όμως 
ήταν πολύ διαδεδομένο στήν Εΰρώπη. 'Υπήρχαν διασκευές του 
στις διάφορες τοπικές λογοτεχνίες, καί ιδιαίτερα στήν 
ιταλική, όπου είναι γνωστές καί έμμετρες καί πεζές διασκευ
ές του'. 'Υπάρχει καί λατινική διασκευή τού γαλλικού μυθι
στορήματος. Γιά νά είμαστε βέβαιοι γιά τό άκριβές πρό
τυπο τού Έρωτόκριτου, πρέπει νά περιμένουμε τά άποτελέ- 
σματα τής συγκριτικής έρευνας όλων τών παραλλαγών, πού 
μόλις έχει άρχίσει.

β. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 01 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τό κείμενο τού Έρωτόκριτου άρχικά κυκλοφορούσε σέ χειρό
γραφα. "Ενα άπό τά χειρόγραφα αύτά διασώζεται καί σήμερα: 
βρίσκεται στό Βρεταννικό Μουσείο τού Λονδίνου καί προέρχε
ται άπό τήν ιδιωτική συλλογή τού λόργου Harley, πού τό 
είχε άγοράσει τό 1725 άπό ένα Κερκυραίο νέο, τόν Νικόλαο 
Ροδόσταμο.

'0 Έρωτόκριτος τυπώθηκε γιά πρώτη φορά σέ βιβλίο τό 1713, 
στη Βενετία. Στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στήν ’Αθήνα, σώζε
ται ένα άντίτυπο τής έκδοσης αύτης. 'Η έκδοση αύτή άνα-
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τυπώθηκε τό 1 737 , πάλι, στήν Βενετία, καί ένα αντίτυπό 
της σώζεται στην ’Εθνική Βιβλιοθήκη τής 'Ελλάδας. ’Ακο
λούθησαν πάρα πολλές άλλες έκδόσεις, στη Βενετία καί 
αργότερα στήν ’Αθήνα, δέν είχαν δμως τή δέουσα φιλολο
γική έπιμέλεια, μέ αποτέλεσμα νά άλλοιώνεται τό κείμενο 
τού ποιήματος.

Γρήγορα έγινε αισθητή ή έλλειψη μιας επιστημονικής έκδο
σης καί μετά άπό διάφορες προσπάθειες, πού δέν τελεσφό
ρησαν, κυκλοφόρησε τό 1915 στό 'Ηράκλειο μιά μεγάλη 
έπιστημονική έκδοση, μέ διεξοδική εισαγωγή, σημειώσεις 
καί γλώσσάριο, άπό τόν Στέφανο Ξανδουδίδη, "Εφορο ’Αρχαιο
τήτων καί 'Ιστορικό. Τό 1928 ό Στέφανος Ξανθουδίδης έπι- 
μελήθηκε μιά μικρή έκλαϊκευτική έκδοση, στή σειρά τοΰ 
"Συλλόγου πρός διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων". Μιά άλλη εκ
λαϊκευτική έκδοση, μέ επιμέλεια Λίνου Πολίτη, άνατυπώθη- 
κε πολλές φορές. Άλ-λά άπό τόν καιρό του Ξανθουδίδη 
ή έρευνα γύρω άπό τήν ιστορία τής κρητικής διαλέκτου 
προχώρησε αρκετά καί πάλι έγινε αισθητή ή έλλειψη μιας 
νέας έπιστημονικής έκδοσης του Έρωτόκριτου, μέ βάση τά 
τελευταία πορίσματα τής έπιστήμης. Τό έργο αυτό τό άνέ- 
λαβε ό Στυλιανός ’Αλεξίου καί τό 1980 μάς πρόσφερε μιά νέα 
έκδοση του ποιήματος, μέ λεπτομερέστατη εισαγωγή, σημειώ
σεις καί γλωσσάριο, πού ένσωματώνει καί τά τελευταία 
πορίσματα τής έρευνας καί θά άποτελέσει τή βάση γιά κάθε 
περαιτέρω έρευνα γύρω άπό τόν Έρωτόκριτο καί τά προβλή
ματα που παρουσιάζει.

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

'0 άναγνώστης πού ένδιαφέρεται γιά τήν τεκμηρίωση των πορι
σμάτων γύρω άπό τόν Βιτσέντσο Κορνάρο μπορεί νά διαβάσει 
τό άρθρο του Ν.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ , Ό  ποιητής του "Έρωτόκρι- 
του", Πεπραγμένα του Α1 Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου 
('Ηράκλειο, 29 Αύγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 1976), τόμ.Β', 
’Αθήνα 1981, σσ.329-395, δπου η βιβλιογραφία καί τά έγγραφα 
των ’Αρχείων τής Βενετίας, πού παρέχουν τις σχετικές πληρο
φορίες. Τό δωρητήριο τής μητέρας τοΰ Κορνάρου καί ή διαθήκη 
τής κόρης του δημοσιεύτηκαν άπό τόν Γ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, 'Ελλη
νικά έγγραφα (δωρητήριο καί διαθήκες) τής μητέρας, τής 
κόρης καί τής έγγονής τοΰ Βιτσέντσου ’Ιακ. Κορνάρου, θησαυ- 
ρίσματα 16(1979)206-254. Ό  ίδιος Γ. Μαυρομάτης έτοιμάζει 
διατριβή γιά τις ιταλικές διασκευές τού Paris et Vienne 
καί τή σχέση τους μέ τόν Έρωτόκριτο. Τό βιβλίο τού 
Ε.ΚΡΙΑΡΑ, Μελετήματα περί τάς πηγάς τοΰ Έρωτόκριτου,
’Αθήναι 1 9 38 , καλύπτει μικρό τμήμα μόνο τοΰ σύνθετου προ
βλήματος των πηγών τού Έρωτόκριτου. Τέλος, ή βασική 
βιβλιογραφία γύρω άπό τό ποίημα συγκεντρώνεται στήν τελευ
ταία έκδοση τού Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ, πού άναφέρθηκε παραπάνω.

ie'k'k'k’k'kic'krk'k
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ : ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

(του Σωτήρη ’Αθανασέλπ , 
Φαρμακοποιού)

"Γιά δες πού βάλανε σχά ίσια 
τή λευτεριά μέ τά χασίσια"

Κ. Βάρναλης

Πολύς λόγος έχει αρχίσει νά γίνεται καί στή χώρα μας γιά τά 
ναρκωτικά μέ άφορμή τά κρούσματα χρήσής καί διακίνησης πού 
παρουσιάζονται καθημερινά μέ έναν άνησυχητικά αυξανόμενο 
ρυθμό. Είναι γεγονός δτι ό κίνδυνος είναι π δ π πρό των πυλών. 
Γιά νά μπορέσουμε νά τόν άντ ιμετωπίσου με πρέπει πρώτα άπ’ 
δλα νά τόν γνωρίσουμε" νά τόν γνωρίσουμε σέ βάθος.

Τί είναι τά ναρκωτικά; Ποια είναι τά ναρκωτικά; Ποιά ή 
δράση τους; Ποιά τά αίτια πού όδηγοΰν, κύρια τήν νεολαία, 
στή χρήση τους; Ποιές οί συνέπειες άπό τήν χρήση καί τήν 
κατάχρησή τους;

Μιά τέτοια άνάλυση θά επιχειρήσουμε νά κάνουμε σ’αύτό τό 
σημείωμα μέ στόχο άφ’ένός τήν διαφώτιση πάνω στό θέμα καί άφ’ 
έτέρου τήν άναζήτηση λύσεων πάνω στό πρόβλημα "χρήση ναρκω
τικών" .

Μέ τόν δρο "ναρκωτικά" έννοοϋμε μιά ποικιλία χημικών ουσιών 
διαφόρου χημικής δομής καί διαφόρου φαρμακολογικής δράσης 
άπό διεγερτικής έως κατασταλτικής του Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος. Κοινό γνώρισμά της είναι ή μεταβολή τής θυμικής 
κατάστασης αύτοΰ πού τά χρησιμοποιεί καί ή έξάρτηση τήν 
όποια προκαλοϋν. Λέμε δέ δτι μία ουσία προκαλεΐ έξάρτηση, 
δταν, διακοπή παρατεταμένης χρήσης της επιφέρει τό λεγόμενο 
"σύνδρομο άποστέρησης". Σύνδρομο άποστέρησης είναι ένα σύνο
λο συμπτωμάτων τό όποιο συνίσταται σέ ναυτία, τάση πρός εμετό, 
εμετό, διέγερση, άνησυχία, άγωνία καί φόβο. Στή συνέχεια δια
ταραχές ταΰ θερμορυθμιστ ικοΰ συστήματος μέ άποτέλεσμα δ 
πάσχων νά παρουσιάζει άλλοτε έντονη εφίδρωση καί άλλοτε ρίγη, 
μυϊκός τρόμος, έπιληπτικές κρίσεις, έντοντες διαταραχές τής 
λειτουργίας τού γαστρεντερικοϋ συστήματος καί διέγερση καί 
παράλυση τής άναπνοής. "Ολα αυτά τά συμπτώματα έκδηλώνονται 
στόν ένα ή στόν άλλο βαθμό άνάλογα μέ τό ναρκωτικό πού προκά- 
λεσε τήν έξάρτηση, καί άνάλογα μέ τήν ιδιοσυγκρασία τού ατόμου 
πού τό χρησιμοποιεί.

Τό σύνδρομο αύτό διακόπτεται άν ό πάσχων πάρει τήν κατάλληλη 
δόση τού ναρκωτικού πού τόν έξουσιάζει. ’Εάν τό σύνδρομο άπο
στέρησης παραταθεϊ δ πάσχων φωνάζει, κλαίει καί ικετεύει γιά 
τήν δόση του. ’Απειλεί γιά αυτοκτονία καί συχνά κόβει τις 
φλέβες του.
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' Η ψυχική του διέγερση φθάνει μέχρι τό μανιακό παραλήρημα 
καί καταλήγει σέ πλήρη μυϊκή αδυναμία, κώμα, καί συχνά στόν 
θάνατο.

Γενικά ή έξάρτηση πού προκαλεϊται άπό τήν χρήση ένός ναρκω
τικού μπορεί νά είναι:

(α) Σωματική έξάρτηση' δηλαδή οί λειτουργίες τού οργανισμού 
νά υπάγονται στήν εξουσία τού ναρκωτικού.

(0) Ψυχική εξάρτηση' δηλαδή διάθεση γιά κατ’επανάληψη λήψη 
(εξαναγκασμός σέ κατάχρηση).

Μπορεί άκόμα νά άναπτυχθεί άνθεκτικότητα (άνοχή) τού οργανι
σμού στό ναρκωτικό, μέ άποτέλεσμα, σέ συνεχή χρήση του, κάθε 
φορά νά άπαιτεϊται καί αύξηση τής δόσης γιά νά έπιτευχθεΐ τό 
ίδιο φαρμακολογικό (εύφοριστικό) άποτέλεσμα.

Τά ναρκωτικά διαιρούνται σέ πέντε κατηγορίες άναλόγως τής 
φαρμακολογικής τους δράσης καί τής χημικής τους δομής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η

Σ’αυτήν περιλαμβάνονται τά προϊόντα τής ινδικής καννάβεως
(χασίς, μαριχουάνα), τό LSD, ή μεσκαλίνη, ή φαινυκυκλιδίνη 
κ.ά. πού έχουν παραισθησιογόνες καί ψευδαισθησιογόνες ιδιό
τητες.

Ή  ινδική κάνναβις είναι ένα φυτό συγγενές τής κοινής καναβου- 
ριας καί ευδοκιμεί καί στήν χώρα μας. Ή  ρητίνη πού βρίσκεται 
στις άδενώδεις τρίχες πού καλύπτουν τις ταξιανθίες καί τά παράν
θια φύλλα τού θηλυκού (ρυτού, περιέχει τήν δραστική ούσία Δ2 
τετραϋδροκανναβινόλη ή όποια καί δίνει τις εύφοριστικές ιδιό
τητες στό χασίς.

Τό κάπνισμα τού χασίς γινότανε παλιότερα όμαδικά ύπό μορφήν 
ιεροτελεστίας σέ ειδικά διαμορφωμένους χώρους τούς "τεκέδες".
Οί "χασικλήδες" χρησιμοποιούσαν ειδικά σύνεργα τά όποια καί 
έχουν παραμείνει μέχρι σήμερα μέ τις όνομασίες τής "πιάτσας" 
δπως "λουλάς", "τσίκα", "τουμπεκί" κ.ά. Σήμερα έχει έπικρατή- 
σει τό άτομικό κάπνισμα μέ τό "τσιγαριλίκι" ένα χονδρό τσιγάρο 
πού μέσα στόν καπνό περιέχει μιά μικρή ποσότητα χασίς. Ό  
"πρωτάρης" αύτός πού καπνίζει γιά πρώτη φορά χασίς αισθάνεται, 
δ,τι καί αυτός πού καπνίζει γιά πρώτη φορά τσιγάρο.. Τόν πιάνει 
ναυτία, έχει τάση γιά έμετο ή καί κάνει έμετο, κιτρινίζει καί 
έχει δυνατό πονοκέφαλο. Γιά τόν εξοικειωμένο "χασικλή" τά 
πράγματα είναι διαφορετικά. Αύτός αισθάνεται ξεκούραστος, τό 
σώμα του τό αισθάνεται πιό δυνατό, καί συνάμα άνάλαφρο καί μέ 
ξαναμμένο πρόσωπο καί ζωηρές κινήσεις κάνει δύσκολες άκροβα- 
τικές άσκήσεις καί χορευτικές φιγούρες. Μέ τήν πάροδο τού 
χρόνου ο.ί κινήσεις βαραίνουν καί ό "χασικλής" μπαίνει στόν 
κόσμο τού όνείρου καί άρχίζει νά ζεϊ ευχάριστες άκουστικές 
καί όπτικές παραισθήσεις καί ψευδαισθήσεις πού τις παρακολου
θεί χαμογελώντας, μορφάζοντας ή χειρονομώντας δείχνοντας μιά 
ανόητη συμπεριφορά γιά κάποιον πού δέν ξέρει. Μετά τό όνειρι- 
κό παραλήρημα ό "χασικλής" πέφτει σέ βαθύ ύπνο άπό τόν όποιο 
ξυπνά άκεφος καί κουρασμένος.
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Λόγφ της επιτάχυνσης του μεταβολισμού από τήν χρήση τοΰ χασίς 
δ "χασικλής" πριν καί μετά τδ κάπνισμα κάνε ι αΰξημένη κατανά
λωση γλυκών. Σ' αύτήν τήν αΰξημένη κατανάλωση ίσως όφείλεται 
καί τό δτι ή πλειοψηφία των χασισομανών έχει χαλασμένες όδο- 
ντοστο ιχ ίες.

Τό χασίς δέν προκαλεΐ σωματική έξάρτηση. Οί ψυχικές διατα
ραχές καί οί ψυχικές βλάβες πού προκαλεΐ είναι δεδομένες. 
Παράλληλα^είνα ι παραδεκτή ή άρση των ηθικών άναστολών πού προ
καλεΐ. Στήν ίδια .κατηγορία εντάσσονται καί οί ψευδάισθησιογό- 
νες ούσίες ή δπως άλλοιώς λέγονται ψυχεδελικές, ψυχοδηλωτικές 
ψυχοσεομικητικές κ.τ.λ.

Κύριος εκπρόσωπος είναι τό γνωστό L.S.D. ή διαιθυλαμίδη τοΰ 
λυσεργικοϋ όξέως δπως είναι τό χημικό του δνομα. Ελάχιστη 
ποσότητα άρκεϊ γιά νά δδηγήσει αυτόν πού τό παίρνει σέ ένα 
δνειρικό "ταξίδι" τό όποιο γίνεται πάντα παρουσία κάποιου 
συνοδού γιατί ΰπάρχει ό κίνδυνος ό τοξικομανής νά αύτοκτονήσει. 
Λίγο χρόνο μετά τήν λήψη άρχίζουν οί "εμπειρίες". '0 τοξικο
μανής αισθάνεται τά άκρα του άλλοτε νά μεγαλώνουν ύπέρμετρα 
καί άλλοτε νά μικραίνουν έτσι πού οί παλάμες νά φαίνονται 
σάν νά φυτρώνουν από τούς ώμους. Οί δρόμοι τών αισθήσεων 
μπερδεύονται. Τό άτομο βλέπει μουσικές, χρώματα (τά τρία "X" 
δπως είναι γνωστά), άποκτοΰν αλλόκοτες διαστάσεις. Τά "ψυχε
δελικά" σχέδια είναι χαρακτηριστικά τοΰ τί βλέπει τό άτομο 
δταν βρίσκεται ύπό τήν έπίρρεια τοΰ L.S.D. 01 ψευδαισθήσεις 
καί οί παραισθήσεις έναλάσσονται. Οί "εμπειρίες" καί τά 
συναισθήματα ποικίλουν άπό άτομο σέ άτομο. Κάποιος νομίζει 
δτι άπέκτησε φτερά καί έτοιμάζεται νά πετάξει. ’Άλλος νομίζει 
δτι ξαναζεί τήν παιδική του ήλικία. Πολλοί ταξιδιώτες κατά 
τήν διάρκεια τού "ταξιδιού" αύτοκτονοΰν. Στήν κατηγορία 
αύτή ύπάγονται άκόμα ή μεσκαλίνη, ή φαινικυκλιδίνη (PCP) καί 
άλλα ψευδαισθησιογόνα τά όποια είναι λιγώτερο γνώστά στή χώρα 
μας. Αύτά δέν προκαλοϋν ψυχική ή σωματική έξάρτηση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η

Σ’αύτήν ύπάγονται ούσίες μέ δράση διεγερτηκή τού Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος. Κύριοι έκπρόσωποι είναι οί άμφεταμϊνες 
καί ή κοκαίνη. Οί άμφεταμϊνες σάν φάρμακα βοηθούν τόν άνθρωπο 
στό νά άπομακρύνει τήν κούραση καί τόν ύπνο, ένώ αΰξάνουν τήν 
δραστηριότητα, τήΥάντίληψη, τήν ικανότητα γιά πνευματική εργα
σία, τήν προσοχή καί φέρνουν εύεξία καί εΰφορία. Γιά τις ιδιό
τητάς τους αΰτές χρησιμοποιούνται άπό πολλούς φοιτητές στις 
παραμονές τών έξετάσεων καί άπό πολλούς όδηγούς πού κάνουν 
νυκτερινά ταξίδια. Ακόμη επειδή κόβουν τήν όρεξη χρησιμοποι
ούνται άπό πολλές γυναίκες γιά νά άδυνατίσουν. Καί βέβαια 
ένώ τά άποτελέσματα τής χρήσης τών άμφεταμινών γιά τούς παρα
πάνω λόγους είναι Ικανοποιητικά ό κίνδυνος πού υπάρχει είναι 
μεγάλος. Νά γιατί: Τό φάρμακο προκαλεΐ τόσο ψυχική έξάρτησ,
δσο καί άντοχή. Ή  μακρόχρονη χρήση φέρνει πολλές ψυχικές δια
ταραχές πού μπορούν νά φτάσουν μέχρι τήν ψύχωση σχιζοφρενικοΰ 
τύπου. Τό άτομο έχει ψευδείς ιδέες, δπως δτι τόν καταδιώκουν 
σπείρες, τόν παρακολουθούν κατάσκοποι κ.ά. Ζώντας σέ μιά
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τέτοια κατάσταση ό εθισμένος στις αμφεταμίνες μπορεί νά δια- 
πράξει έγκλημα. ’Άν τό φάρμακο διακοπεί άπότομα πέφτει σέ 
κατάθλιψη η αύτοκτονεί . Σωματική έξάρτησρ δέν έχει παρατη
ρηθεί .

'Η κοκαίνη είναι μιά ουσία πού βγαίνει άπό τά φύλλα τού Νοτιο- 
αμερικάνικου φυτοΰ Κόκα. Οί τοξικομανείς τήν παίρνουν είτε 
σάν "πρέζα" άπό τήν μύτη είτε μέ ύποδόρια ένεση. Ή  χρήση 
τής "πρέζας" έχει σάν συνέπεια τήν άπώλεια τής όσφρησης η καί 
τήν διάτρηση τοΰ ρινικού διαφράγματος.

'Η κοκαΐνη σέ μικρές δόσεις φέρνει ψυχική διέγερση καί ευφορία. 
Ριά ένα χρονικά διάστημα μιας ώρας αυτός πού πήρε κοκαΐνη 
αισθάνεται εύδιάθετος, ξεκούραστος, καί μεγάλη διάθεση γιά 
όμιλία σέ σημείο πού νά λέει φράσεις άσυνάρτρτες. Μετά 
άκολουθεί τό στάδιο τής πλήρους σωματικής κατάπτωσης. Γρήγορα 
άναπτύσεται έξάρτηση. Σέ μεγάλες δόσεις ή κοκαΐνη προξενεί 
βαρειά ψυχωτικά συμπτώματα, έπιληπτικούς σπασμούς καί τελικά 
θάνατο άπό άναπνευστική άνεπάρκεια. Σέ μακροχρόνια χρήση δ 
κοκαϊνομανής δέν έχει πιά δυνάμεις, είναι τελείως έξαντλημένος 
καί όλη του ή δραστηριότητα έξαντλεΐται στήν αναζήτηση φαρμά
κου. Στό στάδιο αΰτό χαρακτηριστικό είναι τό ψευδάισθησιακό 
παραλήρημα. Ό  κοκαϊνομανής έντρομος περιμένει τούς διώκτες 
του νά τόν σκοτώσουν ή νά τόν παραδώσουν στήν αστυνομία κ.ά. 
Τότε γίνεται πραγματικά έπικίνδυνος καί ικανός νά διαπράξει 
άκόμα καί φόνο. Χαρακτηριστικές είναι έπίσης γιά τούς κοκαϊ
νομανείς οί ψευδαισθήσεις τής άφής. Νομίζουν ότι μπαίνουν 
στό δέρμα τους μυρμήγκια, σκουλήκια, άμέτρητα ζωύφια κ.ά

”0χι σπάνια έχουν περιγράφει περιπτώσεις όπου οί κοκαϊνομανείς 
τρυποϋσαν μέ βελόνες τό κορμί τους γιά νά σκοτώσουν τά υποτι
θέμενα ζωύφια μέ αποτέλεσμα νά προκαλοϋν σοβαρές βλάβες στόν 
έαυτό τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η

’Εδώ άνήκουν ουσίες μέ κατασταλτική δράση στό Κεντρικό Νευρικό 
Σύστημα, μέ κύριους εκπροσώπους τά βαρβιτουρικά, τά ήρεμιστικά, 
καί τό οινόπνευμα. Τά βαρβιτουρικά σάν φάρμακα χρησιμοποιούνται 
κυρίως σάν υπνωτικά. Σέ περίπτωση παρατεταμένηο χρήσης έμφανί- 
ζονται συμπτώματα χρόνιας δηλητηρίασης. ’Εκείνοι πού κάνουν 
χρόνια χρήση βαρβιτουρικών βρίσκονται σέ μιά ύπομανιακή κατά
σταση, μοιάζουν σάν μεθυσμένοι. ’Επειδή τά βαρβιτουρικά προ- 
καλούν έξάρτηση όταν διακοπούν άπότομα έμφανίζεται "σύνδρομο 
άποστέρησης" μέ κύρια συμπτώματα τήν σύγχιση, τήν άγωνία καί 
τις δπτικές ψευδαισθήσεις.

Παρανοϊκές άντιδράσεις καί έπιληπτικοί σπασμοί δέν είναι σπάνιοι 
’Αξίζει νά σημειωθεί ότι πολλοί άρχισαν τήν χρήση τών βαρβιτουρι- 
κών γιά νά άπαλλαγοΰν άπό τήν άϋπνία ή τό άγχος καί τελικά δέ
θηκαν μέ τό φάρμακο καί δέν μπόρεσαν νά άπαλλαγοΰν άπό αΰτό. 
Σ ’αΰτή τήν κατηγορία ΰπάγονται καί τά ήρεμιστικά φάρμακα τά 
δποία μπορούν νά προκαλέσουν έξάρτηση. Χημικά άνήκουν στις 
όμάδες τών βενζοδιαλεπινών καί τών δικαρβαματών. Κυκλοφορούν



μέ τά εμπορικά ονόματα Βάλιουμ, Στεντόν , Έκουανίλ κ. ά.
’ Εκτός άπό τήν εξάρτηση πού προκαλοΟν έχουν πολλές καί ” 
έντονες παρενέργειες. Τά φάρμακα τπς όμάδος αύτής σέ 
συνέργεια μέ τήν άλκοόλη πού κι αύτή έχει δράση κατασταλ
τική στό Κεντρικό Νευρικό Σύστημα καί κατατάσσεται στά 
"ναρκωτικά" τής 3ης όμάδος, μπορούν νά προκαλέσουν τόν 
θάνατο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η

Σ’αύτήν τήν κατηγορία ΰπάγονται οί όργανικοί διαλύτες πού 
καί αύτοί έχουν δράση κατασταλτική τού Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος.

Συνιστούν μιά ιδιαίτερη μορφή τοξικομανίας, τήν τοξικομα
νία των "θ1μ" όπως λέγεται ή όποια είναι άκόμα άγνωστη στήν 
χώρα μας. Συνήθως εκδηλώνεται μέ βαθειές εισπνοές τού δια
λύτη άπό σωληνάρια κόλλας τά όποια έχουν άδειάσει μέσα σέ 
νάυλον σακούλα. ’Εκτός άπό τις χρόνιες βλάβες πού προκαλοΰν 
οί όργανικοί διαλύτες στό συκώτι, τά νεφρά καί τά αίμοποιη- 
τικά όργανα έχουν παρατηρηθεί θάνατοι πού οφείλονται σέ 
άσφυξία κατά τις εισπνοές μέσα άπό τήν σακούλα, λόγω έλλειψης 
όξυγόνου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η

Στήν κατηγορία αύτή άνήκουν τό όπιο καί τά παράγωγά του. 'Η 
χρήση των "ναρκωτικών" αύτών δδηγεϊ μέ μαθηματική άκρίβεια 
στόν θάνατο..

Τό όπιο είναι δ αποξηραμένος χυμός άπό τούς άγουρους καρπούς 
τις "κωδιές" τής παπαρούνας πού τό έπιστημονικό της όνομα 
είναι "μήκων ή ύπνοφόρος".

Τό 10% τού όπίου αποτελεί ή μορφίνη μιά ούσία πού άπομονώνε- 
ται μέ ειδική κατεργασία. Στήν ιατρική ή μορφίνη χρησιμοποι
είται σάν ισχυρό παυσίπονο.

’Από τήν μορφίνη μέ ειδική κατεργασία βγαίνει ή ηρωίνη, μιά 
ούσία πού είναι πέντε φορές δραστικότερη άπό τήν μορφίνη. 'Η 
σκόνη τής ηρωίνης μπορεί νά ληφθεΐ άπό τήν μύτη σάν "πρέζα" 
άλλά συνήθως διαλύεται σέ νερό καί παίρνεται μέ τήν μορφή 
ένδοφλέβιας ένεσης. Ό  άρχάριος κρατάει τούς κανόνες ύγιεινής. 
Χρησιμοποιεί άποστειρωμένες βελόνες, καθαρό νερό καί κάνει τήν 
ένεση μέ μεγάλη προσοχή. ’Αργότερα κυριευμένος άπό τό πάθος 
του διαλύει τήν σκόνη μέ ότι νερό βρει, χρησιμοποιεί άκάθαρτες 
καί σκουριασμένες βελόνες, βιάζεται. 'Η βελόνα άφήνει τήν 
σκουριά της μέσα στό δέρμα καί ούλές σημαδεύουν τις φλέβες 
πού γίνονται σκληρές σάν κορδόνια. Στήν άρχή κατά τό στάδιο 
τής έξοικείωσης ή ήρωΐνη φέρνει εύφορία καί ψυχική καί σωμα
τική διέγερση. Σέ λίγους μήνες ό τοξικομανής μπαίνει στό 
στάδιο τής κατάπτωσης. Οί σωματικές διαταραχές είναι έντονες 
Τό δέρμα ξεραίνεται καί παίρνει χωμάτινη όψη. 'Η άνορεξία 
καί οί γαστρεντερικές διαταραχές επιφέρουν γενική καχεξία.
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0ί ψυχικές διαταραχές δέν είναι μικρότερες. Έξασθενημένη 
άντίληψη καί μνήμη, άδιαφορία καί αποχαύνωση συνθέτουν την 
εικόνα του άνθρώπινου ράκους. ’Ανίκανος νά δουλέψει ό 
ήρωίνομανής καταφεύγει στήν κλοπή η καί στόν φόνο γιά νά 
έξασφαλίσει τήν διαρκώς αύξανόμενη δόση του (άντοχή). 'Η 
έξασφάλιση της δόσης είναι πιά βιολογική άνάγκη. "Αν δέν τήν 
βρει τό "σύνδρομο άποστέρησης" έμφανίζεται μέ δλα τά συμπτώ- 
,ατα πού περιγράψαμε στήν άρχή του σημειώματος. Σέ ένα ή 
δύο εικοσιτετράωρα ό θάνατος είναι βέβαιος εκτός άν βρεθεί 
ή δόση. ’Αλλά καί πάλι ή σωτηρία είναι προσωρινή. Ό  μέσος 
δρος ζωής των ήρωίνομανών δέν ξεπερνά τά 30 χρόνια.

Αύτές σέ γενικές γραμμές είναι οι κατηγορίες τών "ναρκωτικών 
ή δράση τους καί οί σωματικές καί ψυχικές συνέπειες άπό τήν 
χρήση τους.

Στό δεύτερο μέρος του σημειώματος μας γιά τά "ναρκωτικά" πού 
θά δημοσιευθεί στό έπόμενο τεύχος θά διευκρινίσουμε τά αίτια 
πού ώθοϋν, κύρια τήν νεολαία, στήν χρήση τους, καί κάποιες 
λύσεις τού καίριου αύτοϋ προβλήματος τής έποχής μας.

-kitJt'k'kit'k'k'k'k



ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ - ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ

(τοϋ Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

Γελαστά πρόσωπα, χαρούμενα, καλοσυνάτα, βλέπεις στις συγκε
ντρώσεις μας, ζέστη άτμόσφαιρα δημιουργεΐται στις αίθουσες 
των έκδηλώσεων τοϋ Συλλόγου μας. 01 καρδιές καί τά πρόσωπά 
μας πλημμυρίζουν άπό άγαλίαση, άπό ευφροσύνη άπό νοσταλγία.

Καί τό "θυμάσαι" καί "θυμάσαι" κυριαρχεί πάντα εις τίς κου
βέντες δλων μας γιά νά μάς ξαναφέρει πίσω τίς άναμνήσεις.
Στις άναμνήσεις λοιπόν τοϋ χωριοϋ μας άπό τήν καλή έκείνη 
έποχή. θυμάμαι τίς έορτές των Χριστουγέννων δτι βρίσκαμε τήν 
παρέα μας - άπό δύο, τρία ή τέσσερα παιδιά - κάναμε προετοι
μασία γιά νά ποϋμε τά κάλαντα. Καμπανάκια πού έχουν σήμερα 
τά παιδιά, τότε δέν είχαμε. Πέρναμε δμως μαζύ μας τήν όκά,
(ή όκά ήτο ένα δοχείο πού χωροϋσε μία όκά λάδι) καί ένα πά
νινο σακούλι. Σέ κάθε σπίτι πού λέγαμε τά κάλαντα, ή νοικο
κυρά έριχνε στήν όκά λίγο λαδάκι ή άν δέν ύπήρχε λαδάκι μάς 
έδινε στραγάλια, πασατέμπους, σταφίδες, κουλούρια ή αυγά τά 
όποια βάζαμε στό σακοϋλι. Τό λαδάκι καί τ ’αύγά πουλούσαμε 
στά έμπορικά καί τά χρήματα αύτά τά μοιραζόμαστε. Τό ίδιο 
πράγμα κάναμε τήν πρωτοχρονιά καί τά φώτα.

θυμάμαι τήν Πρωτοχρονιά, μόλις ξυπνάγαμε, βάζαμε τό χέρι μας 
^κάτω άπό τό μαξιλάρι μας νά βροϋμε τό δώρο τοϋ "Αη-Βασίλη.
'0 "Αη-Βασίλης τότε έμπαινε άπό τήν καμινάδα τοϋ σπιτιού, 
έτσι μάς έλεγαν. "Οταν βγαίναμε έξω νά συναντηθοϋμε μέ άλλα 
παιδιά μιά ήταν ή έρώτηση : τί σοϋ έφερε έσένα; ’Εμένα μοϋ
έφερε αύτό ή έκεΐνο.

Μετά τίς έορτές τών Χριστουγέννων νάσου καί φθάνουν οί άπο- 
κριές, διαρκοϋν τρεις βδομάδες-τρεϊς Κυριακές, θυμάμαι δτι 
κάθε μία άπ’αύτές τίς Κυριακές είχε τή δική της χάρη. Φαγο
πότι, γλέντια, χοροί, μασκάρες. Συγκεντρώσεις στά σπίτια με
ταξύ συγγενών γιά φαγοπότι, γιά χορό, γιά τραγούδι. Γιά τίς 
μασκάρες, ύπήρχε συναγωνισμός ποιός καί μέ π ιό άπλά ροϋχα 
θά ήταν ό καλλίτερος μασκαράς.

Τήν ̂ καθαρή Δευτέρα πού σήμαινε τό τέλος τών άπόκρεων καί τήν 
άρχή τής νηστείας, δλοι οί χωριανοί μας (σάν μιά οικογένεια) 
πλούσιοι καί φτωχοί έμαζεύοντο στήν Καμάρα γιά νά συνεχίσουν 
τό άποκριάτικο καί άποχαιρετηστήριο ξεφάντωμα τών Άπόκρεω.

Σαρακοστή λοιπόν, πού δλοι, μικροί μεγάλοι νήστευαν, γιαυτό 
δέν βλέπαμε τήν ώρα πότε θάρθη τό Πάσχα.

Δέν σάς κρύβω δτι πολλά παιδιά δέν είχαμε ύπομονή νά πάμε 
στό σπίτι μάς μετά τήν ’Ανάσταση γιά νά τσουγκρίσουμε τό 
κόκκινο αυγό, άλλά παίρναμε μαζί μας στήν τσέπη άπό κανένα
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αύγό καί κουλούρι, ώστε μόλις άκούγαμε τό Χριστός Άνέστη 
άπό τόν Παπά τοϋ χωρίου μας τσουγκρίζαμε καί τρώγαμε γιά 
νά στηλωθοΰμε άπό τήν νηστεία, Ή  Μεγάλη Παρασκευή γιά μάς, 
σάν παιδιά άλλά καί γιά τούς μεγάλους, ήτο κάτι τό ξεχωριστό.

Ψέλναμε τόν έπιτάφιο κατά δυάδας, χωριστά τά κορίτσια, χωρι
στά τά άγόρια καί ή περιφορά του γινόταν στό χωριό μ’δλους 
τούς χωριανούς μας άκολουθία.

Μεγάλο Σάββατο τό βράδυ στην ’Ανάσταση, μόλις άκούγαμε τό
"Δεύτε λάβετε φώς" καί τό "Χριστός Άνέστη" άρχιζε τό κάψιμο 
τοϋ ’Ιούδα. Φαντασμαγορικό τό θέαμα. Ό  ’Ιούδας καίγονταν 
μέσα σέ πελώριες φλόγες μέ ξϋλα πού έμεΐς τά παιδιά, τοϋ 
χωριοϋ μας μαζεύαμε δλες τις μέρες τής σαρακοστής άπό τά 
χωράφια ή κλέβαμε άπό τις αύλές των σπιτιών, φαντασθεΐτε 
πόσα ξϋλα μαζεύονταν !

’Επίσης δέν έλειπαν τά Μπάμ καί Μπούμ μέ τά αύτοσχεδιαζόμενα 
τρίγωνα (σκλαμπατσίκια), τούς σούρους (φελούς) τρακατρούκες, 
φώσφορα κ.ά.

θυμάμαι τις δμορφες παρέες πού πήγαιναν άπό σπίτι σέ σπίτι, 
μέ τραγούδια καί χορούς. Άμ! έκεϊνα τά ωραία γλέντια;

Γλέντια στά καφενεία τού Βαρελά, τοϋ Μανώλη Τυροκομάκη καί 
τοϋ Κοσμά Λυνοξυλάκη. θυμάμαι τις ανταλλαγές επισκέψεων στις 
δνομαστικές γιορτές. Τότε δέν ΰπήρχε πρόβλημα τί θά πάμε ώς 
δώρο γιά νά μή μάς παραξηγήσουν, μήπως ό άλλος θά πήγαινε 
καλλίτερο άπό μάς. Τό κέρασμα συνήθως ήταν κουραμπιές, λου
κούμι, σοκολατάκι (φοντάν), γλυκό κουταλιοϋ, βανίλια (υποβρύ
χιο), ποτό λικεράκι - μέντα ή μπανάνα καί σπάνια νά μήν υπήρχε 
μεζές καί καλό κρασί. Γιά τά παιδιά τά στραγάλια, ό πασατέ
μπος, ή σταφίδα ή καμμιά καραμέλα ήταν τό καλλίτερο κέρασμα, 
θυμάμαι εμείς τά παιδιά τόν περισσότερο καιρό είμαστε ξυπό
λυτα, γιατί τά σκαρπίνια ήταν μεγάλη πολυτέλεια. Στις δόξες 
της ήταν ή άρβύλα γεμάτη προκαδοϋρα. Τό ντρίλι, τό κάμποτο 
καί τό φαντό ήταν τό ποιό συνηθισμένο ροϋχο μικρών καί μεγά
λων .

Ώ ς  θέρμανση χρησιμοποιούσαμε μαγκάλια, στή χόβολη Ψήναμε 
κουκιά ή ρεβύθια άντί γιά κάστανα πού δέν υπήρχαν. Γύρω άπό 
τό μαγκάλι - στις βεγγέρες - ό παποΰς ή ή γιαγιά όλο καί 
κάποιο παραμύθι ή ιστορία είχαν νά μάς πουν.

Νερό τρεχούμενο δέν ΰπήρχε. 'Υπήρχαν τά κοινά πηγάδια πού οί 
νοικοκυρές πήγαιναν μέ τις στάμνες τους νά πάρουν τό νερό, 
ψυγεία δέν υπήρχαν. ’Ηλεκτρικό δέν ΰπήρχε, μέσα φωτισμού εί
χαμε οί περισσότεροι τό λύχνο πού άναβε μέ λαδάκι καί λιγότε- 
ροι είχαν λάμπα πετρελαίου.

Ραδιόφωνα, μόνο ένα καί αυτό στό καφενείο τοϋ Βαρελά. Μουσική 
σέ δίσκους άνΰπαρκτη* Κάποιος φωνογράφος άν θυμάμαι υπήρχε,
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άλλά δέν ξέρω ποιός τόν είχε. Γιά τά γλέντια δμως, τούς χο
ρούς καί τά τραγούδια ύπίϊρχαν αρκετοί λυράρηδες πού πρόσφε- 
ραν πρόσχαρα καί άφιλοκερδώς τίς ύπηρεσίες τους σε κάθε 
παρέα μικρών ή μεγάλων προκειμένου νά τούς διασκεδάσουν.

θυμάμαι τίς μεταμεσονύκτιες καντάδες πού γινόντουσαν άπό τούς 
καλίφωνους στούς δρόμου τοϋ χωριού μας ή άκόμη έξω άπό τό 
σπίτι τής άγαπημένπς κάποιου τής παρέας. ’Αποχωρητήρια δέν 
ύπήρχαν κι άν είχαν μερικοί πολύ λίγο τά χρησιμοποιούσαν, τά 
είχαν καθαρά γιά τούς έπισκέπτες. . . ’Αντί αυτά είχαμε 
σταύλους καί χωράφια ......

Τά παιγνίδια πού παίζαμε μικροί καί μεγάλοι, στή θάλασσα, στό 
ρυάκι, στά χωράφια στούς δρόμους ήταν Πετροπόλεμοι, ’Αμπάρι
ζα, Κλέφτες καί άρματωλοί, Κρυφτό, ’Αμάδες, Κυνηγητό, Τσέρκι, 
Τηλέφωνο, Ξιφομαχία, ποδόσφαιρο μέ μπάλα άπό κουρέλια ή έφη- 
μερίδες, τά δέ κορίτσια έπαιζαν κουτσέ»1, κίσκιντα (μέ τίς 
πέτρες) καί μέ κούκλες τίς όποιες έφτιαχναν μόνα τους μέ διά
φορα κουρέλια.

θυμάμαι δτι οί οικογένειες είχαν πάνω άπό τρία, τέσσερα παιδιά 
πολύ σπάνια λιγότερα καί αναρωτιούνται οί παληοί καί λένε 
σήμερα στούς νέους :

Γιάντα μωρέ μένετε μέ ένα ή δύο παιδιά καί δέν κάνετε 
πιό πολλά ; ’Απάντηση : δέν ζοΰμε στήν έποχή σας. ’Έχουμε 
ήλεκτρικά φώτα, τηλέφωνο, τηλεόραση, καυσαέριο.... καί δέν 
πέφτουμε άπό νωρίς στό κρεββάτι....!"

■k'k'k'k'k'k’k'k'k'k'k

Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Ζ Ε Σ Θ Ε  

μέσω τού περιοδικού μας

'k'k'k-k'k'k'k'k-k'kie



Ενα Μεγάλο Σάββατο, κάποτε , έκεΐ. . . 

Η "ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ" το0 Κοσμά

(τοϋ Γιάννη Μηναδάκη)

Σκέφτεσαι πολλές φορές καί θαυμάζεις τη μαγική δύναμη τοϋ ̂ 
άνθρώπου νά ζωντανεύει νοερά δσα κι’δσους δέν υπάρχουν πιά 
καί νά τά κουβαλάει ατόφια στις τέσσερεις άκρες τοϋ κόσμου, 
πέρα άπό τό χρόνο.

Χρόνια νοσταλγικά καί τόποι προσφιλείς, γωνηές άσήμαντες 
κ ι ’άπαρατήρητες γι’άλλους, άναδεύονται στη θύμησή σου όλο- 
ζώντανες δταν υπάρξουν οί κατάλληλοι "έρεθισμοί" καί συγκυ
ρίες.

Χρόνια καί χρόνια, γιορτές τοϋ Πάσχα, ξαναθυμάμαι τή γωνηά 
αυτή, έκεϊ πού σήμερα χαρούμενοι ξανθομάλληδες τοϋ Βορρά 
πίνουν τό οΰζάκι τους καί χαίρονται άνέμελα. ’Εκεί δίπλα 
στή μεγάλη πόρτα, ορθάνοιχτη στά σοϋρτα-φέρτα τής "άγοράς" , 
ξαπλωμένη μέ τόν χοντρό κορμό της, ήταν ή " κουτσούρα"_τοϋ 
Κοσμά - τό μήλον τής ’Έριδος άνάμεσα στό νοικοκύρη καί στούς 
νεαρούς "κομμάντος" πού φιλοδοξοϋσαν κάθε Πάσχα νά τήν παρα
δώσουν στις άδηφάγες ορέξεις τοϋ "’Ιούδα".

Όλοχρονίς τοϋ χρόνου τή χαϊδολογούσαμε τήν "κουτσούρα" αυτή 
μέ τά μάτια μας, τήν ψηλαφίζαμε μέ τά χέρια μας κι’έκτιμού- 
σαμε τις διαστάσεις της - σκολιαρόπαιδα κι’άκόμη μεγαλύτεροι 
καί πονηρές σκέψεις μάς συνέπαιρναν : "Αύτό τό Πάσχα, δέν
θά μάς γλυτώσει! 'Οπωσδήποτε θά τήν κάψουμε στόν "’Ιούδα".

Πολλές ηλικίες πρέπει νά δοκίμασαν τόν άθλο αύτό- άθλος ήτανε 
νά τήν μεταφέρεις άπό τήν "άγορά" ώς τήν έκκλησιά λόγφ των 
διαστάσεων καί τοϋ βάρους της καί προπάντων, χωρίς νά γίνει 
αισθητή ή μεταφορά άπό τόν καλωσυνάτο ιδιοκτήτη της πού παρ’ 
δλα αΰτά δέν έπαυε νά τήν διεκδικεΐ πάσει θυσία, "ζωντανή 
ή πεθαμένη", καψαλιασμένη δηλαδή ή άπείραχτη άπό τίς φλόγες.

Φαίνεται δμως πώς δλες οί ηλικίες κάπου σκόνταφταν τήν τελευ
ταία στιγμή στήν πειρατική τους απόπειρα, ή "κουτσούρα" ταξί
δευε άλλοτε πενήντα, άλλοτε έκατό μέτρα κι’άλλοτε πάλι ή 
προσπάθεια ναυαγοΰσε στά πρώτα της βήματα- καθώς δ νοικοκύρης 
παρουσιάζονταν τήν τελευταία στιγμή σάν άπό μηχανής θεός καί 
καί οί έπίδοξοι έμπρηστές έκαναν φύλλα φτερά.....

Μόνο τήν άλλη μέρα, τό Πάσχα τό Λαμπρόν, πλησίαζε ένας-ένας 
δειλά-δειλά καί κύταζε μέ παράπονο τήν "κουτσούρα" πού είχε 
άποκατασταθει στή θέση της σάν νά μήν είχε συμβεΐ τίποτα- 
κι”έδινε, καθένας μέ τή σειρά του, τήν παντοτεινή ΰπόσχεση:

"Τοϋ χρόνου, πού θά μάς πάς, θά σέ κάψουμε!"

Καί τά χρόνια κυλοϋσαν κι’ή "κουτσούρα" έμενε στή θέση της 
άκίνητη, άσυγκίνητη, σκανδαλιάρα..
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"Οταν ήλθε τό πλήρωμα του χρόνου γιά τή δική μας ηλικία 
νά δοκιμάσει την τύχη της σκεφτήκαμε πολύ: Μάς προβλη-
μάτισαν οι παληές άποτυχ ίες, ή μεγάλη απόσταση ̂ μέ τόν 
άνώμαλο δρόμο καί προπάντων ή εξεύρεση τής κατάλληλης ̂ 
ώρας πού θά μπορούσαμε νά κάνουμε τά άδύνατα δυνατά, απα
ρατήρητο ι.

"Υστερα άπό μεγάλη περισυλλογή καί μέ άπόλυτη^έχεμύθε ια 
άποφασίσαμε ή άπόπειρα νά γίνει τίς πρωινές ώρες τοϋ Μ. 
Σαββάτου πρός Κυριακή τοϋ Πάσχα πράγμα πού θά^έξυπηρε-^ 
τοϋσε διπλό σκοπό : Καί οί νο ι κοκυραΐο ι, μετά τήν περί
φημη μαγειρίτσα καί τά λοιπά εδέσματα θά είχαν κοιμηθεί, 
ήρεμοι κι’άνυποψίαστο ι καί ή φωτιά, εξαντλημένη, χωρίς 
καυσόξυλα, θά μπορούσε νά ξαναζωντανέψει μέ τήν "κουτσούρα" 
καί ή φιέστα νά κρατήσει ως τό πρωί.....

’Έτσι, ή "Επιχείρηση ’Ιούδας", ξεκίνησε κατά γράμμα, καλά 
οργανωμένη. Τήν τελευταία μάλιστα στιγμή ό όμιλός μας - 
παιδιά δεκατεσσάρων μέχρι δεκαοχτώ χρόνων - πλαισιώθηκε 
κι’άπό μεγαλύτερους, πλανόδιους γλεντζέδες τής νύχτας, 
πού μάς διασταύρωσαν τήν ώρα πού ή "κουτσούρα", γλιστρώντας 
πάνω σέ ξύλα-οδηγούς, κατέβαινε τήν κατηφόρα τής άγοράς.

'0 άγώνας ήταν επίμοχθος, άλλά τό έπαθλο άξιο κάθε θυσίας- 
θά είμαστε οί πρώτοι καί τελευταίοι που θά κατορθώναμε τόν 
άθλο αΰτό- μέ χίλια δυό άχI καί βάχ! καί "άιντε παιδιά", 
προχωρούσαμε γιά τό μεγάλο σκοπό.

Οί μικρότεροι φύλαγαν τσίλιες. "Ηταν ευσυνείδητοι φύλακες, 
άλλά λόγω φόβου κι’άτζαμοσύνης έδωσαν δύο φορές λάθος συν
αγερμό καί σκορπίσαμε δλοι, ώσπου νά πεις τρία. Συνήλθαμε 
όμως γρήγορα, στείλαμε εμπροσθοφυλακή νά προετοιμάζει τό 
πέρασμα άπό τήν πεσμένη άρχαία κολώνα κοντά στήν έκκλησιά- 
κρίσιμο σημείο τής διαδρομής καί ριχτήκαμε μέ τά μούτρα 
στήν Επιχείρηση. Πέρασε αρκετός χρόνος πού είχε γιά μάο 
πάρει τίς διαστάσεις αιώνων, γιαυτό ή περηφάνεια καί ή 
άνακούφιση πού νοιώσαμε δταν ή "κουτσούρα" βρέθηκε περιτυ- 
λιγμένη άπό φλόγες δέν περ ιγράφετα ι. "Τετέλεστα ι!" θυμάμαι 
πού άναφώνησε κάποιος επιγραμματικά καί πού σήμαινε : Τό 
άκατόρθωτο είχε επιτευχθεί! Καί ήταν ή χαρά δλων μας απε
ρίγραπτη κι’ό μόχθος μας καταξιωμένος.

'k'k‘k'k,k'k'k‘k'k-k‘k ‘kic

Τί κρίμα δμως πού δλα τά ευχάριστα έχουν τέλος! Μόλις πού 
ή "κουτσούρα" είχε προλάβει νά καψαλ ιαστεϊ άπ’δλες τίς μερηές, 
μόλις πού είχαν_άρχίσει οί φλόγες τού "’Ιούδα" νά ξαναζωντα
νεύουν καί νά τή χαϊδεύουν καί φάνηκε ό γυιός τού νοικοκύρη, 
δ Δήμος, άγριος σάν τόν πόλεμο, τρέχοντας, νά τήν περισώσει 
άπό τόν δλεθρο.
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’Εμείς κάναμε ότι δέν ξέραμε τόν ένοχο, ρίχναμε ευθύνες 
σ’άγνώστους, άλλοι σέ μας καί έτσι, μέ λίγη καλή θέληση, 
βρεθήκαμε δλοι ΰπεύθυνοι καί ανεύθυνοι, ένοχοι καί άθώοι 
καί τά πειραχτά έδιναν κι’έπερναν.....

ic-k'k'k'kick'kic'k

θυμάμαι τό άπόγευμα του Πάσχα πώς ή "κούτσουρα" βρίσκονταν 
πάλι στη θέση της, πασπαλισμένη μέ άσβέστη γιά νά μή φαί
νονται τά πρόσφατα βάσανά της άπό τή φωτιά καί τά βέβηλα 
χέρια πού τη σπίλωσαν.

Περνούσαμε θυμάμαι πάλι ένας-ένας καί τότε, λίγο γελαστοί, 
λίγο περήφανοι αυτή τή φορά γιατί είχαμε επιτύχει περισσό
τερα άπό τούς προγενέστερους καί κυτάζαμε τό πελώριο κορμί 
πού δέν έστερνε νά πεθάνει......

Καί συνέβαιναν αυτά κι’άλλα πολλά κάποτε, τό Μεγάλο Σάββατο 
πρός τήν Κυριακή του Πάσχα, έκεΐ πού σήμερα άνίδεοι κι’άνέ- 
μελοι πίνουν τό ούζάκι τους καί χαίρονται ξένοι καί ξένες..

·5*Γ &
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ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

(της κας ' Ελένης Ήλ . Μαρκάκη )

Δέν περιγράφεται η συγκίνηση πού αίσθάνθηκα δταν διάβασα τό 
4ο τεύχος του περιοδικού "Σύλλογος 'Αγίας Γαλήνης". "Ηταν 
μιά ένδιαφέρουσα συζήτηση μέ συγχωριανούς μου μέ γείτονες 
φίλους καί συγγενείς στή 11η σελίδα.

Η συζήτηση είχε θέμα πώς οί 'Αηγαλην ιώτες άπέκρουσαν τήν 
έπίθεση των φασιστών τό 1940 (του Μιχάλη Βελουδάκη τοϋ 
θεμιστοκλή) .

Η συγκίνησή μου κορυφώθηκε στις τρεις τελευταίες σειρές 
"Ολοι οί στρατευθέντες μετά τό τέλος τοϋ ’Αλβανικού έπέστρε- 
ψαν σώοι καί αβλαβείς στό χωριό μας, κι αυτό χάρις στους 
προστάτες τοϋ χωριού μας 41 Μάρτυρες καί Παναγία".

Αύτά τά λόγια δέν επιδέχονται άμφισβητήσεως καί έπισφραγίζουν 
τήν άλήθεια. Είναι άξιος έπαίνου ό άνθρωπος πού φανερώνει 
έμπράκτως τήν άκλόνητο πίστη πρός τό θεό καί τή Παναγία μας. 
Τυγχάνουμε προνομιούχοι καί εύτυχεϊς γιατί τό χωριό μας είναι 
ή ιστορική καί ιερή εικόνα τής Μεγαλόχαρης Παναγίας μας 
χάρη στήν άστείρευτη άγάπη της έχουμε σωθεί άπό οδυνηρές 
περιστάσεις.

1. ’Έσωσε τούς στρατευθέντες χωριανούς μας στό ’Αλβανικό
μέτωπο.

2. Στήν Πούγκα υπήρχαν πυρομαχικά τών Γερμανών όπου έγινε 
μιά τρομερή έκρηξη. θά μπορούσε νά φανταστεί κανείς ότι 
ή έκρηξη θά σκόρπιζε τήν ολοκληρωτική καταστροφή. "Ομως 
έγινε τό άντίθετο . Τά βλήματα άν καί έμπαιναν στά σπί
τια άπό τις πόρτες καί τά παράθυρα έν τούτοις ήταν άνί- 
κανα νά έπιφέρουν τήν καταστροφή χάρις στήν άμέριστο 
άγάπη τής Παναγίας. Τή στιγμή εκείνη άλλοι άπό τούς 
κατοίκους τού χωριού μας βρισκόταν στά σπίτια άλλοι στούς 
δρόμους καί άλλοι στή θάλασσα. "Οπου καί νά βρισκόταν
ή Παναγία τούς φύλαξε σάν κόρη οφθαλμού καί δέν έπαθε 
κανείς τίποτα.

3. Κατάρρευση τής γέφυρας τού ποταμού Πλατύ. Εύρισκόμενοι 
άρκετοί χωριανοί μας πάνω στή γέφυρα μέ μυστηριώδη τρόπο 
ή Παναγία έδειξε τόν έπερχόμενο κίνδυνο καί τούς έδωσε 
τήν άπαιτούμενη δύναμη γιά νά προλάβουν νά φύγουν. Μέ 
τήν εγκατάλειψη ή γέφυρα κατέρρευσε σάν χάρτινος πύργος.

4. "Εκρηξη στό εργοστάσιο έν ώρα έργασίας χωρίς θύματα. Σέ
παρόμοιες εκρήξεις θρηνοΰνται θύματα καί όμως κάτω άπό 
τή σκέπη τής Παναγίας κανείς δέν ύπέστει ούτε τήν παρα
μικρή άμυχή.



Σκεφτόμενοι τά άνωτέρω είτε τό πιστεύουμε είτε δχ ι, ή 
Παναγία μας έσωσε καί μας σώζει. Πρέπει νά έχουμε ακλόνητο 
πίστη, νά αισθανόμαστε δτι είναι δίπλα μας, δτι μάς προστα
τεύει καί μάς καθοδηγεί.

Μάς θέτει όμως τό έρώτημα. "Μέ άγαπάτε έσεϊς οί άνθρω
ποι δσο έγώ σάς άγαπώ;"

'0 καθένας άς άναλογιστεΐ καί άς εξάγει συμπεράσματα κατά 
πόσο άνταποκρίνέτα ι στό άνωτέρω ερώτημά της.

'k’k'k'k'k'k'k'k'k'k'k

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

(τοϋ Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

Γιά την καλύτερη άντιμετώπιση των ζητημάτων τοϋ χωριού μας 
καί τήν διατήρηση των εθίμων καί τοπικού χρώματος ιδρύθηκε
’Εκπολιτιστικός Σύλλογος μέ πρωτοβουλία των νέων καί επικεφα
λής τόν Δικηγόρο ’Ιωάννη Δημ. Βασιλάκη.

'Η είδηση, είμαστε βέβαιοι δτι θ’άκουστεϊ μέ πολύ ενδιαφέρον 
άπ’δλους τούς συμπολίτας μας, γιατί ή κατάσταση πού δημιουρ- 
γήθηκε έκεί άπό τήν εισβολή τού τουρισμού δέν ένθαρρύνει τά 
παραπάνω καί χρειάζεται πιά οργανωμένη καί συλλογική προσ
πάθεια γιά τήν διάσωσή τους.

'k’k,k'k'k-k'kifk‘kmk

ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ή  ίδρυση τού Συλλόγου άποτελεί θετικό βήμα γιά τήν προάσπιση 
των έθίμων καί τού τοπικού χρώματος.

’Έχω σημειώσει κι άλλη φορά άπ’αϋτήν έδώ τή στήλη τήν άνάγκη 
δημιουργίας ενός συντονιστικού φορέα, ένός είδους "τουριστι
κής έπιτροπής" πού θά μεθόδευε καί θά συντόνιζε τά πολλαπλά 
θέματα καί προβλήματα πού άνακύπτουνε κάθε μέρα.

'0 Σύλλογος έπαγγελματ ιών τουρισμού θά μπορούσε θαυμάσια νά 
παίζει αΰτό τό ρόλο. ’Άς έλπίσουμε ό έπόμενος στόχος των 
συμπατριωτών μας 'Αγιογαληνιωτών νά είναι αΰτός.

Τούς 'Ιδρυτάς τού εκπολιτιστικού Συλλόγου συγχαίρω καί τούς 
εύχομαι εΰόδωση τών προσπαθειών τους.

'k r k -k 'k 'k -k -k 'k 'k 'k 'k
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ΑΥΓ ΟΥ ΣΤΙΑΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ

(της κας ' Ελ® ®?ς Καρτάλου]

Ξαπλωμένη κατάχαμα στήν καφτή ταράτσα, προσπαθώ νά γελαστώ 
πώς τάχα δλα είν’δπως τότε.

Ό  ουρανός βελούδο, άπειρα τ’άστρα. "Ετσι ν’άπλώσω τό χέρι 
μου κι'άρπαξα ένα. 'Η θάλασσα κάλμα άπλώνετ’ υπέροχη. Νοιώ
θω τ’άγγιγμά της μέ τό γιαλό, τ’άπαλό τους φιλί. Ζηλεύω.

Συνεπαρμένη, κλείνω τά μάτια. Αναπολώ.

Γαλήνη. Γαλήνη. 'Αγία Γαλήνη παντού.

Τά σπίτια φιγούρες άχνές, σιωπηλές. "Ενα λυχνάρι πού καί 
πού τρεμοσβήνει. Μιάλάμπα φέγγει θαμπά σέ μιά κάμαρη. "Ενα 
γέλιο, ένα χασμουρητό, ή φωνή ένός παιδιού μαρτυρούν άνθρώ- 
πους, ζωή.

Μιά κότα φτερουγα πάνω στή χαρουπιά. Τό νυχτοπούλι προβάρει 
ξανά καί ξανά τό μονότονο σάλο του. Τά γρι-γρί ξεμακραίνουν 
άργά ονειρικά. "Ηχοι τρυφεροί άγαπημένοι.

Στιγμές άσήμαντες, μά τόσο ποθημένες. Τά παιχνίδια στή θάλασ
σα, ή βόλτα στό λιμάνι, τά φεγγαρόλουστα βράδια στά μπλόκια, 
οί βαρκάδες, τό υποβρύχιο στό Δήμο, τά γλέντια στήν άγορά. . . .

’Άνθρωποι ωραίοι, ζεστοί.

Πικραμένη άνοίγω τά μάτια. Τό χτές πάει, πέθανε.

Ξενοδοχεία, Rooms to Rent, πλαστικές καρέκλες, τραπέζια σκόρ
πια παντού. Λάμπες πολλών κηρίων, τηλέφωνα, πλυντήρια, άνέ- 
σεις, άγχος, φθορές. Κουβέντες σ ’δλες τις γλώσσες, Κόκα-κόλα, 
μεθύσια, άπόβλητα ή θάλασσα γιομάτη. Σουβενίρ, σουβενίρ πολλά

Ευτυχία κανείς πουλά ;

Τ’άστρα , πιστά στολίδια, μ’άποσποΰν. Ελπίζω.

Άλαφροπατώντας, φτάνω στήν άκρη τής ταράτσας. Ή  θάλασσα, 
δλο γλύκα, καρτερικά προσμένει τ ’ άχνοχάραμα. Αυτή δέν έχθρεύ 
εται κανένα. ’Ηρεμώ. Ποιός ξέρει, ίσως τ’αϋριο νάναι σά χτές.

Μόνο νά! Τούτ’ή ταράτσα θά πεθάνει αυτό τό χειμώνα, θυσία 
σημαδιακή στό θεό Τουρισμό.

'k'k'k-k'k'k’k'k'k'k'k
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Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

(της κας 'Ηλέκτρας Μιχελιδάκη)

ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ.....  καθισμένη σέ μ ιά αίθουσα κινηματο
γράφου παρακολουθούσα την ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΡΗΜΟ τοΰ Άντονιόνι. Στήν 
οθόνη τοπίο θανάτου, Μιά πόλη τσιμεντένια, δρόμοι στενοί, κα
μινάδες πού ξερνοϋσαν δηλητήριο. Οΰρανό μάντευες μά δέν έβλε
πες. θάλασσα μαύρη γεμάτη άπόβλητα, δλότελα μολυσμένη έβγαζε 
στην άκτή πίσσα, σκέτη λάσπη, νεκρή άπό κάθε ζωή. ’Άνθρωποι 
κάτοικοι τής πόλης- τραγικές φιγούρες παράδερναν, άσφυκτιοϋσαν 
στήν μοναξιά καί στό θάνατο. Πρόσωπα γεμάτα άπόγνωση καί αγω
νία στήν αρχή, άδεια άπό -κάθε συναίσθημα, νεκρά θάλεγα στό 
τέλος.

Σά θεατής είχα ύποστεί πραγματικό σόκ, σέ μία έποχή πού ή 
λέξη μόλυνση περιβάλλοντος εδώ σέ μάς ήταν άγνωστη. Μόνο σέ 
σποραδικές είδιήσεις πού μας έρχονταν άπ’έξω γινόταν λόγος.

Βγήκα φοβισμένη καί μελαγχολική γιατί ήξερα πόσο προφητικός 
είχε άποδειχτεϊ ό Άντονιόνι, μεγάλος σκηνοθέτης, σέ πολλά 
καυτά προβλήματα τής έποχήςμας. Μάς είχε μιλήσει, μέ λιτά 
εκφραστικά μέσα, σέ θαυμάσια έργα γιά τή μοναξιά, τή βία τήν 
άλλοτρίωση τού σημερινού άνθρώπου. Καί νά τώρα μιά άλλη έφιαλ- 
τική καί καθοριστική γιά τή μοίρα μας πλευρά τοΰ τόσο άμφιλε- 
γόμενου τεχνολογικού πολιτισμού. Ή  μόλυνση τοΰ γύρω μας 
χώρου, τού άέρα π’άναπνέομε, των λογής λογής τροφίμων καί 
νερού. ’Ήξερα έπίσης πόσο τραγικά άληθινός βγήκε. Οί πληγές 
αΰτές, χειρότερες καί άπό τοΰ Φαραώ, κόλλησαν στό πετσί μας 
καί τό άν καί πόσο θεραπεύονται τό υποψιαζόμαστε δλοι.

'Ωστόσο γυρίζοντας στό σπίτι μου άρκετά έπηρεασμένη βγήκα στή 
βεράντα μου ν’άνασάνω λίγο. Μπροστά στά μάτια μου άπλωνόταν 
μιά πόλη κατάφωτη,καθαρή. Ακρόπολη, λόφοι, θάλασσα, κι ένας 
ουρανός γεμάτος άστρα έδιωξαν αΰτό τό άπαίσο συναίσθημα. Πολύ 
βιαστικά κα.ί ίσως έπιπόλαια είπα : Ευτυχώς τουλάχιστον εμείς
......  Μακρυά μας ή Κόλαση.

ΣΗΜΕΡΑ..... άνοίγω τά παντζούρια πρωινή ώρα στήν ίδια βεράν
τα πού τότε μούχε δώσει κουράγιο γιά τό πόσο προνομιούχοι εί
μαστε. Συνειδητοποιώ ξαφνικά ότι τό έφιαλτικό τοπίο μοιάζει 
γνώριμο. Μπροστά στά μάτια μου μιά τσιμεντούπολη, τερατούπολη 
γκρίζα. Μαυρίλα παντού, καμινάδες όπου φτάνει τό μάτι μου 
ξεφυσοΰνε δηλητήριο, τσούξιμο στό λαιμό καί μάτια, δυσφορία.

Ή  Ακρόπολη - θρύλος άφαντη, οί λόφοι σκεπασμένοι άπό αίθα- 
λομίχλες. Προσπαθώ μάταια νά διακρίνω θάλασσα. Οί ειδικοί 
χρόνια τώρα μιλούνε γιά νεκρές ζώνες τοΰ Σαρωνικοΰ. Τό μάτι 
μου ψάχνει γιά πράσινο, μιά μικρή όαση, άλλά είναι τόσο λίγο 
πού θυμίζει σκόρπιες πινελιές στό σύνολο τοΰ γκρίζου. Τά 
πουλιά πού γύρω στό σπίτι μου μαζεύονταν σμάρια έχουν χρόνια
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νά φανούν. Σοφώτερα εκείνα, προνοητικότερα από μάς έγκατέ- 
λειψαν τήν πόλη·

’Ασυλλόγιστα καί επιπόλαια ό άνθρωπος - κυνηγώντας τά "μεγά
λα" άγνόησε τά πρωταρχικά, τά βασικά γιά τήν ύπαρξή του. 
Τραγική ειρωνεία. Τόσα χρόνια προσπάθεια καί αγώνας γιά νά 
φτάσει σήμερα νά κάνει τήν άντίστροφη πορεία, νά γυρίσει σ’ 
αύτά πού ή φύση τοΰ έδωσε απλόχερα καί κείνος κατάστρεψε.
Βίασε στή κυριολεξία τή φύση μέ τίμημα τήν ΰποβάθμιση τής 
ζωής του καί,γιατί δχι ,τόν άργό θάνατο.

’Αποτέλεσμα : Καθηλωμένη, κυριαρχημένη άπ’αύτή τήν άπαίσια
εικόνα - πραγματικότητα καί γεμάτη ενοχές, άφοΰ δλοι είμαστε 
συνυπεύθυνοι σά πολίτες γιά τήν οποία πορεία τής ζωής μας - 
καλή ή κακή - ανίσχυρη πρός τό παρόν ν’άντιδράσω έπιανα νά 
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ.....

'Ένα μικρό κάτασπρο χωριουδάκι σκαρφαλωμένο στά βράχια ν’αγνα- 
ντεύει τό Λιβυκό. Τά σκαλοπάτια - οί δρόμοι του άσβεστωμένοι 
δδηγοΰν σέ μιά προκυμαία άδεια άπό τροχοφόρα μέ ήσυχα καφενε- 
δάκια, δίχτυα άπλωμένα έξω καί γλάρους νά σκούζουν πάνω άπό 
βάρκες. Βασιλικοί καί γεράνια στά παράθυρα καί μπαλκόνια. 
Αύλές μοσχοβολούν άπό πάστρα, γιασεμιά καί άγιοκλήματα. Περ
πατάς καί δέ χορταίνεις τις πικροδάφνες δεξιά καί άριστερά 
σου, δεντράκια, πράσινο πολύ, χαρά ματιών καί ψυχής.

'Η θάλασσα πρασινογάλαζη, λαμπερή σ ’αιχμαλωτίζει. ’Ανεβαίνω 
στό λιμενοβραχίονα. Εκστατική παρακολουθώ μιά συμφωνία άσ- 
πρου-γαλάζιου, τις καταπράσινες δχθες τού ποταμού, τά γρί- 
γρί καί τις βάρκες ν ’ άρμενίζουν. Καί προπαντός καί πάνω άπ’ 
δλα, πρόσωπα καλοσυνάτα, γελαστά, χωρίς καχυποψίες καί κού - 
μπωμα νά καλωσορίζουν τόν όδοιπόρο, τόν δπόιο έπισκέπτη ντόπιο 
ή ξένο.

Νάταν, λέει θέ μου, δλα αύτά τό χωριό μου. ’Άπιαστο ή πολύ 
μακρυνό δνειρο;

Σημείωση : θάθελα σ’άλλο τεύχος νά μιλήσουμε γιά τό τί
μπορεί καθένας άπό μάς νά κάνει γιά νά ΰλο- 
ποιήσουμε στό μέτρο τοΰ δυνατού σχέδια καί 
σκέψεις , ώστε τό χωριό μας νά γίνει τόπος 
ξεκούρασης καί γαλήνης γιά δλους τούς κατοί
κους καί ξένους.
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ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ

(του Άλέξη Σ. Μιχελιδάκη)

"Ενα τριζόνι μοναχό. Φυλαγμένο μετά άπό προσπάθεια δύσκολη, στό 
ζεστό καί φιλόξενο κόλπο κάποιου δοκαριού. Μέ δοσμένες τις 
αισθήσεις του στό ζεστό χάδι του ξύλου, τραγουδά μ’ανακούφιση 
μιά μονότονη μελωδία. Κάτω άπ’τήν άπειλή μιας κρύας βροχής δπως 
ή αποψινή, λουφάζουν δλα. "Ενα μαυλιστικό νανούρισμα, πιστό 
στό ρυθμό πού δίνει η κάθε σταλαγματικά, άνάλαβε τά βάρη μιας 
καθημερινής κούρασης. "Οσο γιά τά βλέφαρα, άπ ώρα^πολλή, βάρυ
ναν άρκετά' τόσο, πού δέν άντεχαν άλλο νά βαστάνε υπεύθυνα^τά 
μάτια άνοικτά. Νά λοιπόν πού δόθηκε στ’άδύναμα καί γέρικα έν
στικτά μας, μιά ευκαιρία νά δείξουν τί άξίζουν. Φαίνετ άκόμα 
πώς ό άγνωστος σκηνοθέτης, μάστορας στή δουλειά του, δίνει προ
σοχή μεγάλη στό μισόφωτο. Χαμήλωσε τή λάμπα. ’Εστρωσε τό δωμά
τιο μέ μαύρες σκιές, μικραίνοντας σκόπιμα (;)^τό μικρό μας 
κόσμο. Κι έτσι τό ένδιαφέρον μας, δσων δηλαδή ξαγρυπνοΰμε, 
στράφηκε άναγκαστικά στόν κόσμο των ήχων. Των λίγων καί μά τήν 
αλήθεια, πολύ γνωρίμων ήχων.

Στάλα τή στάλα ή βροχή συνεχίζει νά πέφτει. ’Αδιάφορη στήν 
προσπάθεια πού κάνουν οί σκέψεις μου νά σηκώσουν τό βάρος πού 
βρέθηκε στις πλάτες τους. Πού βρέθηκε έτσι' χωρίς πρόγραμμα, 
χωρίς καμιά σχετική άπό τήν πλευρά τους διάθεση ή προετοιμασία. 
Μιά βροχή έγωίστρια, μιά βροχή πεισματάρα πού σκοπό τόβαλε, 
φαίνεται, νά τά κάνει δλα μούσκεμα. Κι άν κρίνω άπό τή διάθεσή 
μου, τά πηγαίνει κάτι παραπάνω άπό καλά.

’Ακούω στά κεραμίδια μας τό σκοπό της. Στις αύλές μας, στά δέν
τρα μας πού λίγο φημίζονται γιά τό πλούσιο φύλλωμά τους-είδικά 
τούτη τήν έποχή. ’Ακούω.... Στις πέτρες μας πού γι’αΰτές
....πέρα βρέχει, στή θάλασσα πού ριγά στ’άγγιγμά της. Ή
βροχή Φίλε άναγνώστη, σέ κάποιο άπόμακρο ήσυχο χωριό βρέχει. Δέν 
πρέπει νάχεις πιά καμιά, μά καμιά άμφιβολία. Καί μήν ξεχνάς πώς 
ή νύχτα είναι προχωρημένη. Μιά τέτοια βροχή πέφτει άπ’άκρη σ’ 
άκρη του χωρίου μας άπόψε. Κι όμως. "Ολοι κοιμούνται.

"Ελα γιά λίγο έδώ. Κοντά μας. Κι άν άργότερα τούτο γίνει δυνα
τό, πές μου τί θάκανες έσύ άπόψε. Τί θάκανες τούτο τό βράδυ 
άναρωτιέμαι. Λίγο άπό περιέργεια, λίγο άπό κρυφή επιθυμία κι 
ελπίδα, νά μοιράζονται κι άλλοι τις σκέψεις μου. Μιά τέτοια 
ενέργεια άπό τή μεριά σου θά μέ βοηθούσε, τ ’όμολογώ, στό νά 
παίξω καλύτερα τό ρόλο μου.

’Άς γυρίσουμε όμως μετά άπ’τήν παρένθεσή μας, έκεϊ ποΰχε ή άφή- 
γηση σταθεί νά ξαποστάσει. Είχαμε μείνει στό μικρό μας μουσκε
μένο χωριό.... Τουλάχιστο τό φεγγάρι δέν μάς ξεχνά εύκολα άν 
καί,^μέ τή συγκεκριμένη συμπεριφορά του θά μπορούσε νά παραξη- 
γηθεΐ. Κάθε τόσο ρίχνει μιά βιαστική κι άγωνιώδικη ματιά στούς 
άσπρους μαντρότοιχους. Κι ό κακοπροαίρετος, πού, δλο καί κάπου 
παραφυλάει, εύκολα θά τό περάσει γιά κανένα πρωτόβγαλτο ήδονο-
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βλεψία. Μά όχι έμείς, δχι έγω γιά ν ̂ ακρ ιβολογω, που βαθια 
τδχω στην καρδιά μου κι είμαι άπό τους στενούς του φίλους. Γιά 
μένα άπόφε τό φεγγάρι είναι ένα μήνυμα πώςτά σύννεφα δεν είναι 
τόσο βαριά όσο φαίνονται. Είμαι άλλωστε σίγουρος πως κι οι 
μαντρότοιχοι, ακόμα, πού δέν τούς λείπει π αυτοπεποίθηση, 
άρέσκονται σ’αύτή τήν βιαστική, εξεταστική ματιά που κάπου 
κάπου πέφτει άπ’τά σύννεφα.

Αν σέ κάποιους δέν άρέσει τό φωτισμένο τούτο μήνυμα, είναι^ 
στούς σατανικούς μας γάτους. Πράγμα πολύ φυσικό φίλε μου έτσι 
σφιχτοδεμένα πού είναι τά σχέδιά τους μέ τόσκοτάδι.^ Νά λοιπόν 
κάτι γάτοι πού κάνουν ολονυχτία. Παρέα; Σίγουρα. Μά όχι καί 
τόσο,... διαλεχτή' καί δυστυχώς κάθε άλλο παρά δικής^μου έπι- 
λογής . Σέ τούτο τό κοιμισμένο χωριουδάκι οί γάτες είναι φρου
ροί. Οί γάτες φίλε μου' πούχουν συμπάθειες πολλές άνάμεσά μας.

Ή  μόνη έξαίρεση σέ τούτη τή γατοπαρέα πού κάνει βάρδια, είναι 
ένας πόντικας μικρός. "Ενας πόντικας τόσος δά, γράφει^ τούς 
φρουρούς μας στά παπούτσια του τά παλιά. "Οχι δηλαδή πώς^θάλλαζε 
σέ τίποτα.·ή ιστορία μας άν ό πόντικας φορούσε σκαρπίνια άπ’ 
τόν Πετρίδη, άλλά νά έτσι, πού τό λέει ό λόγος. Γράφει στά 
παλιά του παπούτσια λοιπόν πώς είναι καί ώρες κοινής ήσυχίας καί 
ροκανίζει μέ μία άναισθησία χαρακτηριστική. "Ελλειψη άγωγής, 
κακομαθημένος, άναρχικός, έπίθετα πού άνετα (κι εύχάριστα) θά 
στέκουνταν στήν οΰρά, πίσως ακριβώς άπό τόν πόντικά μας. Κριτς 
κράτς λοιπόν ροκανίζει. Τρώει ό διάβολος καί χορταιμό δέν έχει.

Ή  νύ;χτα είναι προχωρημένη. Τώρα ξέρεις άρκετά στοιχεία. ’Αρκε
τά τουλάχιστον γιά νά μπορέσεις νά ταξινομήσεις τις κρίσεις σου, 
χωρίς κανένα κίνδυνο γιά τήν σοβαρότητα τού χαραχτήρα σου. Κι’ 
έδώ πού φτάσαμε, ήρθε ή ώρα νά μάθεις καί τό μαντάτο. 'Αμαρ
τία ίέξομολογημένη....... Νά σοϋ εξομολογηθούμε λοιπόν πώς ή
ράκη ή προξενήτρα, πού μάς κάνει βίζιτα κάθε βραδάκι καί κάθε 
άπομεσήμερο, καί πού φαίνεται πώς άγαπά τήν πρέφα τόσο πού νά 
μήν ύπάρχει ούτε μία μέρα στό ήμερολόγιό μας, πού νά μήν πέ
ρασε ή κυρά-Ρακή νά μάς δει, τά κατάφερε. Πάντρεψε λοιπόν τόν 
κόσμο μας μέ τή Νιρβάνα. Κι όχι μόνο ή κουμπάρα πήγε πολύ καλά, 
μά κι’δσοι άπό μάς ήτανε παντρεμένοι, προφτάξανε κι άφήσανε 
έξω άπό τό μικρό τους παράδεισο τήν πρωτινή τους γυναίκα. Χωρίς 
τή Συνείδηση μέσα στά πόδια μας όλα όμόρφηναν έδώ πέρα. Μιά 
παθιασμένη "τέως" κυρία. Ξέρεις καί σύ φίλε μου,-όλος ό κόσμος 
ξέρει, τι προβλήματα θά μπορούσε νά δημιουργήσει στήν προσπάθεια 
γιά μιά καινούργια άρχή. Στούς όραματισμούς του.... βασανισμένου
γιά ένα... καλύτερο αύριο. Καί γιά νά κάνουμε μιά αλλαγή νά 
φύγουμε γιά λίγο άπό τή σφαίρα τής άορ ιστολογίας έλα νά τό ρί
ξουμε στήν πραχτική. Νά μελετήσουμε άπό κοντά τό εύτυχισμένο 
πρόσωπο. Δέν είναι μόνο.οί κανόνες τής πραχτικής κοινωνιολο- 
γίας, μά καί οί άρχές τού σωστού κουτσομπολιού πού τό έπιβάλουν.

Επειδή άκριβώς τό πρόσωπο είναι ό καθρέφτης τής καρδιάς, τής 
ψυχής πού λένε οί μεταφυσικοί, σκόπιμο θάταν ν’άρχίσουμε άπ’ 
αΰτό. "Ελα. Πλησιάζοντας άρκετά τό θέμα μας, νά πνίξουμε τό 
φόβο πώς οί παρατηρήσεις θάναι λαθεμένες.
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Χαμόγελο- ένα μεγάλο ευδαιμονικό χαμόγελο, άπ’τή ρίζα του 
ζερβού αύτιού ίσαμε τό δεξ ί. Τό στόμα χάσκει σ’ένα πετρωμένο 
χαμόγελο. Μπορεί νά έρχεται γάντι στό πρόσωπό του, μά δέν 
είναι τού γούστου μου. Καί, πάντως ή ζεστασία, δέν είναι 
αυτό πού νοιώθω μέσα μου όταν τό βλέπω. "Οσο γι’αΰτό τό άτε- 
λείωτο, βαθιά χορτασμένο κορμί, μοΰ φαίνεται πώς πιάστηκε έτσι' 
άνάσκελα ξαπλωμένο. "Ομως αύτή ή παραφουσκωμένη τσέπη ή ρημά- 
δα, νά γυρίσει στό πλάι καί νά ξεμουδιάσει δέν τό άφήνει.
Αύτή ή τσέπη στό κουστούμι του, στή πυτζάμα του, στό βρακί του. 
Αύτή πούραψε τό δέρμα του. Ή  τσέπη ή πέτσινη’ τό δεύτερο 
στομάχι- ή κερκόπορτα τής άπόλαυσης , τό τέρμα, ή κατάληψη κάθε 
προσπάθειας τού φίλου μας πού τώρα κοιμάται.

Μά νά! Λόγοι άνωτέρας. βίας πού λένε, μάς άναγκάζουν νά σταμα
τήσουμε τήν παραβολική μας περιπλάνηση στήν άνατομία ένός ευ
τυχισμένου άνθρώπου. Πρώτος σοβαρός λόγος, είναι τά νεύρα μου. 
Λίγο άν τό προχωρούσαμε τό ζήτημα θά τόν χτύπαγα. Καί δέν εί
ναι σκόπιμο νά γίνει τώρα πού κοιμάται. 'Η πράξη, σάν πράξη 
θάχανε πολύ άπό τή νοστιμάδα της. Δεύτερος καί άκόμα πιό σο
βαρός λόγος, είναι ή γνώμη πού θά σχημάτιζες έσύ πού μέ διαβά
ζεις. "Ισως πιστεύεις πώς μίση άνομολόγητα κι έχθρες, μέ 
κάνουν νά έπιβουλεύομαι τόν κύριο πού, άνυπεράσπιστός σέ όρέ- 
ξεις σάν τή δική μου, κοιμάται. Γρήγορα λοιπόν καί γιά νά μήν 
βγάλεις τήν κρίση βιαστικά καί μέ καταδικάσεις νά σου πώ καί 
τά δικά μου. Λίγο γιά νά μή μέ κλειδώσεις μαζί μέ τούς άλαζό- 
νες, μνησίκακους, φανφαρόνους καί δικαστές τρίτων, στά πιό 
σκοτεινά μπουντρούμια τής καρδιάς σου. Λίγο, γιά νά τά πώ σέ 
κάποιον νά ξαλαφρώσω, βάζω τόν έαυτό μου στήν οθόνη μας. "Ασε 
μου μόνο ένα λεφτό ν’άνοίξω τό παράθυρο. Νά δυναμώσει λίγο τό 
νανούρισμα, νά μυρίσουμε τά νοτισμένα χώματα μπάς καί μάς πάρει 
ό ύπνος, σιγά-σιγά καί μάς. Ή  ξαγρύπνια τέτοιες ώρες δέν 
είναι αύτή πού θά σπάσει τις πατερίτσες πού ψάχνει ό φόβος γιά 
νά κοντοσιμώσει.

Ελα λοιπόν τώρα νά σοϋ γνωρίσω τό βολεμένο μου έαυτό. Ό  έαυ- 
τούλης πού κοιμάται. 'Η άδυναμία μου. Τό μεράκι μου πώς νά τό 
πώ. Καπνίζεις άλλωστε καί ξέρεις άπό μεράκια. Σπάνια μέ στε- 
ναχωρεί- σπάνια μέ νευριάζει. (Τώρα τό πώς καί τό γιατί τά 
κατάφερε άπόψε καί τά δυό, είναι άλλη ιστορία.) "Απλωσε τήν 
άρίδα του χωρίς νάμπεΐ στόν κόπο νά μάς καλήνυχτίσε ι. Διάλεξε 
τήν κουνιστή πολυθρόνα πού άπλόχερα τόν βοηθά δποτε θέλει νά 
χωνέψει. Μιά πολυθρόνα πού ξέρει νά προβάλει τόιστομάχι του 
καί νά ρουφά τό άρωμά του. Φορά πάντα τό καλό-πέρασι, ένα άρω
μα /πού σέ συνδυασμό μέ δλη του τήν έμφάνιση τού δίνει μιά άκα
ταμάχητη γοητεία. "Ετσι τού λένε κι αυτός ό άφιλότιμος τά πι
στεύει. Τό δτι τόν τελευταίο καθρέφτη τού χωριού μας τόν έξαφά- 
νισαν ένα θλιβερό πρωινό πριν πολλά-πολλά χρόνια είναι τουλάχι
στον ένα έλαφρυντικό. Πολλές φορές σκέφτουμαι πώς μαζί μέ τους 
καθρέφτες μας, μάζωξαν καί τά μάτια μά δέν μπορώ νά τ’άποδείξω. 
Τούς άλλους καί τά άλλα, διακρίνουμε μέ κάθε λεπτομέρεια. Πώς 
λοιπόν έγώ, πού καμιά σχέση δέν έχω μέ τήν οφθαλμολογία νά 
στηρίξω τήν όλοκληρωτική τύφλωση; Μιά άνεξήγητη έπιδημία πρε-
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σβυωπ ίας , αυτό πρέπει νά είναι πού λυμαίνεται τά μέρη μας.
"Ολα τά δικά μας, τά πολύ δικά μας, έχουνε γίνει μη όρατά. Καί 
κανείς μά κανείς έδώ γύρω δέν άαχολείται μέ τά έλαττώματά του. 
Τό βρίσκουμε ένα άσκοπο κι έκνευριστικό χόμπυ. ’Ασκούμαστε 
στό νά φοροΟμε τό άγαπημένο μας άρωμα τό καλό-πέρασι γιά νά 
μοσχο-βολοΰμε έπιτυχία ξεμυαλίζοντας άλες τις πολυθρόνες τής 
περιοχής. Καθόμαστε στις ποδιές τους καί τούς αφιερώνουμε 
πολύ άπ’τόν πολύτιμό μας χρόνο. Δέν είναι λίγες εκείνες πού 
μαράζωσαν στήν προσπάθειά τους νά γίνουν γιά μάς κάτι παραπάνω 
άπό άπλές πολυθρόνες.

Παρασυρθήκαμε δμως, καί κοντέψαμε νά ξεχάσουμε ένα σημαντικό 
καί καθόλα αξιοπρεπές πρόσωπο στην ιστορία μας. Νομίζω, πώς 
δέν άξίζει μιά τέτοια συμπεριφορά. ’Απόψε ειδικά, νοιώθω δε
μένος πολύ μέ τόν πόντικα. Χρίτς τό χρίτς, Χράτς τό χράτς, 
έφτασε στήν κουνιστή πολυθρόνα. Καί τό βασανιστικό δίλημμα
"στήθος ή μπούτι;1 διάλεξε μ ’ ενθουσιασμό τό δεύτερο. ’Έτσι γιά 
τά ποδαράκια τής πολυθρόνας τά πράγματα δέν είναι καθόλου ρό
δινα. ”Αν συνεχίσει έτσι, σύντομα ό έαυτόύλης μου θά βροντήξει 
στό πάτωμα. ’Άν ήτανε άλλη φορά θά τόν ξύπναγα. Τώρα δμως δχι. 
Μέ πιάσαν οί κακίες μου. Τά σαδιστικά μου. ’Απολαμβάνω μνησί
κακα (στ’όμολογώ) τό χρίτς-χρίτς π ’άκούγαμε δλο τό βράδυ. Παρα- 
δομένοι οί γάτοι μας στη ζέστη άγκαλιά μιας ζωής άνετης, που
λήσανε τό καθήκον τους γιά λίγη ώρα ύπνο. "Ισως λοιπόν, ή 
υπερβολική φροντίδα μας γιά τούς γάτους νά βγει τελικά σέ καλό.

’Απόμακρε άναγνώστη, άν άλα πάνε καλά. ’Άν ό τελευταίος πόντικας 
τού χωριού μας, συνεχίσει νά ξεφεύγει άπό τούς φοβερούς καί 
τρομερούς γάτους. "Αν δέν τόν πιάσουνε τίποτα στομαχικές διατα
ραχές, πράγμα διόλου άπίθανο μέ τό διαιτολόγιο πού άκολουθεϊ.
’Άν στό κάτω κάτω δέν άλλάξει γούστα, κάθε μέρα κρεβάτια καί 
καρέκλες θά τρώει; "Αν ένα τέτοιο χάραμα φτάσει πού άπ’άκρη 
σ’άκρη τού χωριού μας θ’άκούσουμε ένα συντονισμένο λυτρωτικό 
γδούπο. ’Άν, λέμε τώρα, άν είσαι τόσο παράξενος πού νά ψάχνεις 
ένα ζεστό, άνθρώπινο καί φιλόξενο τόπο γιά νά ξαποστάσεις. Έ  
λοιπόν, έκείνο τό πρωινό, άξίζει τόν κόπο νάρθεις στό χωριό 
μας. Μπορεί νά μάς βρεις άνω-κάτω μά θά σοΰ δώσουμε άπλόχερα 
αύτό πού ζητάς.

Νύσταξα δμως φίλε μου. Γιά καληνύχτα λοιπόν κι έπειδή μέσα 
άπό τούτο τό ξενύχτι σέ συμπάθησα, θά σοΰ δώσω τή γνώμη μου. 
Τδχω χρέος στήν πολύ νεαρή άκόμα, φιλία μας. Φοβούμαι πώς 
έκείνο τό πρωινό θ’άργήσει. Μά κι άν κάποτε μέ τό καλό χαρά
ξει, δέν ξέρω τί θά μπορέσεις ν’άναγνωρίσεις άπ’αΰτά ποΰχεις 
ζηλέψει στις παλιές μας φωτογραφίες. Κάνε λοιπόν έκείνο πού έσύ 
κρίνεις πώς θές. Κι’άν τδνομα τού χωριού μας σέ πλανεύει, 
δείξε του πώς δέν είναι αύτό πού μόνο του, θά σέ φέρει κοντά 
μας. "Ενα δνομα πού μπορεί νάναι ή μικρή μας μπλόφα. "Η στήν 
καλύτερη περίπτωση μόνο μιά πικρή, μιά πολύ πικρή ανάμνηση....

...."Ακου τά τριζόνια γινήκαν δυό. 'Η αίσθηση πώς δέν είμαστε
όλομόναχοι τούτες τις πρωινές ώρες, κάνει τή μοναξιά μου, πιό
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υποφερτή. Κι είναι σκόπιμο νά μήν στήνουμε δλη μας τη δύναμη 
σ’ένα μόνο μέτωπο. ’Ακόμα κι άν είναι αύτό της μοναξιάς....

Σέ λίγο, θά λαλήσουν τά κοκόρια.

θά σταματήσει ή άλήθ.εια τό τρελλό της κι επικίνδυνο παιγνίδι 
Κι άπ’τά ύγρά σοκάκια τρέχοντας μέσ’στό μυαλό μου θάρθει νά 
λουφάξει.

Σέ μιά σκοτεινή γωνιά θά κοιμηθεί καί θά σέ περιμένει.

Νά τήν ματακαλέσεις.

ΜΠΡΑΒΟ : 01 ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

(του Κώστα Κ. Αινοξυλάκη)

’Αξιόλογη πρωτοβουλία είχαν οί ξενοδόχοι τής περιοχής Ρέθυμ
νου Κρήτης. "Οπως οί συνάδελφοί τους τής Ρόδου καί τής Χαλ
κιδικής παλιότερα.

Συνένωσαν τίς δυνάμεις τους δλοι μαζί καί οργάνωσαν συλλογι
κά τήν προβολή του Ρέθυμνου, στήν 'Ελλάδα καί τό έξωτερικό. 
Τύπωσαν όμορφα, πολύχρωμα, πληροφοριακά ημερολόγια καί δια
φημιστικά έντυπα, μέ κατατοπιστικά κείμενα καί τά διέθεσαν 
σέ διεθνείς τουριστικές εκθέσεις τής Εΰρώπης, τής Αΰστραλίας 
καί τής ’Αμερικής καί σέ γραφεία ταξιδιωτικά.

Μπράβο, στούς Ρεθυμιώτες αύτούς, μέ τήν ευρύτερη έπιχειρησια 
κή τους άντίληψη καί τήν πρωτοβουλία τους, πού άν τήν άκολου 
θήσουν καί οί συνάδελφοί τους άλλων περιοχών τής χώρας μας, 
σημαντικά θά προβληθεί καί θά ωφεληθεί ή 'Ελλάδα.

Σημε ίωση : Αύτό διαβάσαμε στόν τύπο καί τό μεταφέρουμε
μέσω του περιοδικού μας γιά τούς συμπατριώτες μας 'Αγιογαλη- 
νιώτες πού άσχολοϋνται μέ ξενοδοχειακές έπιχειρήσεις ή ένοι- 
κιαζομένα δωμάτια.

Είναι μιά προσπάθεια πού άξίζει τόν κόπο νά τήν μιμηθοϋν 
πολλοί.

' k 'k 'k 'k 'k 'k ’k 'k 'k i t 'k
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ΤΟ Χ Ω Ρ Ι Ο  Μ Ο Υ *

Σ’ένα χωριό εκατό χρόνων, κοντά στήν παραλία, 
πού τ’όν^μά του παλαιό τό λέγανε "Ιουλία".

k k k

Συνταξιούχος τού Ο.Γ.Α. εκεί ξεχημονιάζω, 
καί την έπικαιρότητα πάντοτε σχολιάζω.

* * ★

Μά οί φίλοι μου μοϋ λέγανε, έλα μωρέ στήν πόλη, 
στόν τύπο νά εύθυμογραφής, νά σέ γνωρίσουν δλοι.

***

Καί πήγα καί σατίριζα, είς την φυλάδα- ΑΑΗ0ΈIA, 
σάν έγραφα μοϋ δίνανε, συμαντική βοήθεια.

*** 'V

Μά τού χωριού ή άτμόσφαιρα, τό πνεύμα·-δυναμώνει, 
κι όσο στήν πόλη έμενα, άρχισε νά θολώνει.

k k k

Γιατείναι καυσαέρια, είναι καί άλητεΐα, 
καθώς καί άνασφάλεια, άλλά καί μαστροπία.

k k k

Καί σκεύτηκα πώς στό χωριό, πάλι γιά νά γυρίσω, 
λιτά, άπλά, όπως καί πριν, καί ήσιχα νά ζήσω.

k  k k

Τά μπρός τά πίσω γύρισα κι έλεγα μέ τόν νοϋ μου, 
καί μουρθενε στή θύμηση, ό μύθος τού παποϋ μου.

*** .

Σπίτι μου καλυβάκι μου, νά θέσω νά ξαπλώσω 
καί μέ τήν ησυχία μου, νά......... ν’άλαυρώσω.

k k k k k k k k k k k k

* (’Από τήν συλλογή τού ΝΙΚΟΥ ΤΖΙΤΖΙΚΑ έτσι όπως τό έγραφε, 
τά ορθογραφικά λάθη δικά του, άς σημειωθεί ότι ήταν τού 
Δημοτικού Σχολείου).
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’Έτος 1 923. Δύο μαθητές τής 
'Αγίας Γαλήνης ατό Γυμνάσιο 
Ρεθύμνης.

(Στή φωτογραφία είναι ό Νίκος 
Μ. Καράλπς καί δ Χρηστός Κ. 
Αι νοξυλάκης)

Έτος 1 950. 'Ημέρα Πρωτομαγιάς, 
στην ποταμίδα κά;τω στό Πλάτανο 
κοντά στήν Παναγιά. Μιά παρέα 
' Αγ ιογαλρν ιωτών στρωμένοι στό 
υπαίθριο φαγοπότι. ’Ακολούθησε 
χορός καί τραγούδι μέ λυράρη 
τόν Μανώλη Νικ. Τυροκομάκη πού 
τόν βλέπουμε στήν φωτογραφία. 
Πρέπει νά έγινε τρικούβερο 
γλέντι μετά άπό τόσο κρασί πού 
έπιναν μέ τό μπουκάλι καί τούς 
γλεντζέδες πού βλέπομε στή φω
τογραφία .

Πού είν’τά χρόνια κείνα;
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Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

(της κας 'Ηλέκτρας Μιχελ ιδάκη)

Ή  διάθεση υπήρχε πολλά χρόνια μέσα μου μαζί μέ τό χρέος νά 
μιλήσω γιά μιά μορφή πού εξούσιασε κάποτε τό παιδικό μου 
κόσμο καί πιστεύω δχι μόνο τό δικό μου. Τό δάσκαλό μου. Τό 
περιοδικό τοΰ Συλλόνου μας μούδωσε τό κέντρισμα καί τήν ευ
καιρία. ’Έτσι, άνατρέχοντας αρκετές ΙΟετίες πίσω, μαζεύω σκόρ 
πιες άναμνήσεις, περιστατικά, βιώματα πού μέσα τους ΰπάρχει 
κι εκείνος.

"Ηταν-μιά μορφή, τό θυμάστε φαντάζομαι, πού δέν περνούσε, 
άπαρατήρητη. Φύση προικισμένη, παρουσία επιβλητική, πληθω
ρικός, όμορφος μέσα καί έξω.

Δέν ήταν ή περίπτωσή μου τής μαθήτριας πού έρωτεύεται τό 
δάσκαλό της, άλλά του παιδιού πού δταν.εκείνος άνέβαινε στήν 
έδρα νά διδάξει δ,τιδήποτε, ένοιωθε τή διάθεση νά μάθει, νά 
γνώρισει τό κόσμο, ν’άποκτήσει συγκεντρωτικές εμπειρίες.
Είχε τό χάρισμα νά σέ συνεπαίρνει, νά σ’άπογειώνει θάλεγα σέ 
μιά έποχή πού τά σχολικά βιβλία, όπως καί σήμερα άλλωστε, 
μόνο βαρεμάρα καί άπέχθεια προκαλοΰσαν στά παιδιά. Δέν ξέρω 
άν ή μνήμη μέ τό καιρό ξεθωριάζει, ή έξιδανικεύει παληά περι
στατικά. Ξέρω μόνο πώς έγώ τόν θυμούμαι πάντα ένδιαφέροντα, 
συναρπαστικό, είτε ήταν ήρεμος καί γελαστός, είτε κρατούσε 
τή βέργα στό χέρι καί δοκίμαζε τήν άντοχή της στις άνοιχτές 
μας παλάμες.

Τί ήταν έκείνη ή μαγεία πού μέ τύλιγε σά καταπιανόταν νά μάς 
άναλύει μεγάλες ιστορικές σελίδες τοΰ τόπου μας ή δταν άνε- 
βασμένος σ’ένα σκαλοπάτι τής έκκλησιάς μας έκφωνοΰσε τόν πα
νηγυρικό τής ημέρας. Μουμαθαν, έκεϊνος καί ό πολύ αξιόλογος 
επίσης πατέρας μου (άς μοΰ έπιτραπεΐ καί αύτή ή άναφορά) νά 
άγαπώ καί ν’άναζητώ πέρα άπό τήν έπιφάνεια , τό σημαντικό, 
τό οΰσιαστικό, τό δμορφο, νά πονώ τόν τόπο μας καί τούς άν- 
θρώπους του. Οί παραδόσεις , ή θυμοσοφία καί οί καημοί τού 
λαού μας ρίζωσαν μέσα μου, έτσι ώστε σήμερα νά νοιώθω δτι 
κουβαλώ θησαυρούς άνεκτίμητους. ’Έζησα άληθινά τήν ευτυχέ
στερη συγκυρία τοΰ καλού καί άξιου πατέρα καί δασκάλου, 
γιαυτό καί τούς όφείλω πολλά. Εύχομαι τό ίδιο συναίσθημα 
σ’δλα τά παιδιά τοΰ κόσμου.

θά πρέπει επίσης νά άναφερθεΐ πώς δσο περιορισμένος κι άν 
ήταν ό χρόνος διδασκαλίας του (κατοχή κλπ) κατάφερε νά καταρ
τίζει τούς μαθητές τους, πού σάν γυμνασιόπαιδα αργότερα θά 
ξεχωρίζουν. ’Έριχνε τό σπόρο έτσι πού νά καρποφορίσει στά 
σίγουρα, είχε μέ λίγα λόγια πλούσιο τό ταλέντο.

Ομως καί σάν άνθρωπος ό Στέργιος Παπαδάκης ήταν συναρπαστικός 
Χειμαρρώδης, άπολαυστικός στη συζήτηση ήταν τό άλάτι άς πούμε
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τής παρέας. Ποιός δέν θυμάται τό γάργαρο γέλιο του, τήν 
έξοχη άρθρωση, τό μέταλλο τής φωνής του. Ή  συμπεριφορά 
του έναντι όλων ήταν άψογη καί νομίζω πώς στό μέτρο πού > 
μπόρεσε μόνο θετικό έργο άφησε πίσω του.

Δυστυχώς ή ζωή πού τόσο άπλόχερα τόν προίκισε, τοΰδωσε κοντά 
στ’άλλα, άξια σύντροφο καί καλά παιδιά, τόν κάλεσε στό τέλος 
νά πληρώσει κι κείνος τίμημα καί μάλιστ-α άκριβό.

Ή  άναπηρική καρέκλα γιά τόν πάντα δρθιο, δραστήριο καί περή
φανο Στέργιο ήταν πραγματικός σταυρός καί ό θάνατός του ,Γ 
πολύ πρόωρος.

'Η χαρισματική προσωπικότητα άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στο,ύς 
δικούς του καί σέ μας τούς μαθητές του έξάχαστες μνήμες. '

"k • k ' k ' k ' k ' k ' k ' k ' k ' k ' k

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Εύχαριστοϋμε θερμότατα δλους τούς άγαπητούς συμπατριώτες 
μας πού είτε μέ τή παρουσία τους είτε τηλεφωνικώς καί τη- 
λεγραφικώς έκδηλώσανε τή συμμετοχή τους στό βαρύ πένθος 
μας γιά τό θάνατο τής σεβαστής μας μητέρας καί γιαγιάς

ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ Μ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ 

Οικογένεια Μανώλη Σπυριδάκη-
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

('Επιμέλεια: Ταμία Συλλόγου 
Τόλη Τσακίρη)

Ό  πρόεδρος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τούς φίλους 
καί συγχωριανούς γιά την οικονομική ενίσχυση τοϋ περιοδικού 
μας.

Στη συνέχεια δημοσιεύουμε τά όνόματα τους καί τά ποσά πού 
πρόσφεραν στό χρονικό διάστημα άπό 1ης Δεκεμβρίου 1981 μέχρι 
31 Μαρτίου 1982.

Τασούλα Μ. Παπαδογιάννη ’Αθήνα
Μαρία Χριστοφοράκη (τό γένος ’Ιωάν.Καψαλάκη) "
Μανώλης & Ήλέκτρα Μαρκαμανώλη (τό γένος

Μ. Μηναδάκη) "
Γεώργιος Μιχ. Άποστολάκης Ρέθυμνον
Χρηστός Έμ. Μηναδάκης ’Αθήνα
Δόξα Ρηγοπούλου (τό γένος Έμμ. Νοδαράκη) "
Στυλιανός Έμ. Μαμαλάκης 'Αγία Γαλήνη
Έλσα Καρτάλου ’Αθήνα
Ευστράτιος Γ. Άποστολάκης "
Έμμ. Κ. Μαμαλάκης "
’Αντώνιος Μιχ. Μπαγουράκης Πειραιάς
Ευαγγελία Τζίτζικα Αγία Γαλήνη
Μύρος Ν. Βεργαδής " "
Κώστας Γ. Χριστοφάκης ’Αθήνα
’Αντώνιος & Μαρία Καρατζή (τό γένος Εΰστρ.

Τρουλινοΰ) "
Παναγιώτης & Χρσσούλα Κρητικού (τό γένος

Εΰστρ. Τρουλινοΰ) " 
Σπύρος & ’Άννα Μπιλίνη (τό γένος Εΰστρ.Τρουλινοΰ)"
Εύστράτιος Τρουλινδς Αγία Γαλήνη
Χαρίδημος Μ. Γιαννακάκης Αθήνα
Κων/ νος θ. Βελουδάκης "
Ήλίας Έμ. Μαρκάκης "
Μύρος Έμ. Παπαδογιάννης 11
Παναγιώτης ΓιαΓαφάκης (ιερέας ) Αγία Γαλήνη)
Αγαπητός Μηναδάκης "
Γεώργιος Πολυδ. Καράλης Αθήνα
’Ιωάννα Δανδουλάκη (τό γένος Ήλ. Μαμαλάκη ) "
Ανδρόνικος Γάνιαρης "
Γιάννης Έμ. Βασιλάκης "
Αριστείδης Βουλγαράκης Αγία Γαλήνη
Νικόλαος Τσακίρης Αθήνα
Εμμανουήλ X. Παπαδογιάννης "
Κατίνα Άθανασέλη (τό γένος Νικ. Παπαδάκη) "
Κωστά^ Γεωργία Καράλη (τό γένος Μανώλη Μηναδάκη)"
Μανώλης Γεωργ. Σταματάκης Άγια Γαλήνη
Χρηστός Έμμ. Χριστοφάκης Αθήνα
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500 II

1000 II
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΩΡΩΝ

Στόν έτήσιο ’Αποκριάτικο χορό (19/2/82) τοΰ Συλλόγου μας 
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ προσφέρθηκαν χά έξης δώρα.

1. Διά του κ. Μανούσου Παπαδάκπ τό κατάστημα ειδών υγιεινής 
"ΠΕΙΡΑ" Φιλολάου 111 προσέφερε τρία (3) σέτ μπάνιου άπό
εξ (6) τεμάχια, καί τό κατάστημα Μαν. Μανουσάκη Πειραιώς 
167 ένα (1) καθρέπτη μπάνιου λευκό.

2. Διά του κ. Βασίλη Μανουσάκη τό έργοστάσιο Οινοποιίας 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ προσέφερε είκοσι (20) πακέτα κρασί πολυτελείας 
τών τριών μπουκαλιών.

3. Διά του κ. Μύρου Έ μ . Παπαδογιάννη διάφορα καταστήματα 
προσέφεραν πέντε (5) ζεύγη παπούτσια Άνδρικά-Γυναικεΐα 
ένα (1) ζεύγος παντόφλες καί εξ (6) πακέτα άπό τό κατά
στημα δώρων ΥΙΟΙ Β. ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ , Τσαλδάρη 293 Νίκαια.

4. Διά του κ. Μιχάλη θεμ. Βελουδάκη άπό τήν GOLGATE-PALMOLIVΕ 
προσέφεραν 72 σαπούνια πολυτελείας, 72 οδοντόκρεμες, 72 
κρέμες ξυρίσματος, 12 αποσμητικά N0RDICA, 18 άφρούς ξυ
ρίσματος, 12 σαμπουάν καί 12 σκόνες πλυσίματος.

5. Διά τοΰ κ. Μανώλη Σαβάκη διάφορες Βιοτεχνίες προσέφεραν 
πέντε (5) παιδικά ΰποκάμισα, έξη (6) γυναικεία ύποκάμισα 
ένα (1) γυναικείο νυκτικό, μία (1) ρόμπα γυναικεία, μία
(1) ποδιά, μία (1) φούστα, μία (1) ζακέτα γυναικεία καί 
ένα (1) φόρεμα γυναικείο.

6. Ή  κ. Μαρία Χριστοφοράκη προσέφερε μία (1) μπλούζα γυναι
κεία, ένα (1) ζεύγος γάντια καί ένα (1) μαντήλι.

7. Ό  κ. Άντώνης Μιχ. Μπαγουράκης προσέφερε μία (1) όμβρέλα
γυναικεία καί ένα (1) ούίσκυ.

8. Ό  κ. Κώστας Λαμπάκης προσέφερε δκτώ (8) τόμους διάφορα
βιβλία.

9. 'Η κ. Βαρβάρα Γρηγοριάδη προσέφερε μία (1) φοντανιέρα,
δύο (2) μπουκάλια ποτό, ένα (1) σερβίτσιο καφέ καί ένα 
(1 ) μπιμπελό.

10. '0 κ. Βαίλης Σπανουδάκης προσέφερε έξ (6) αλλαγές λαδιών
αύτοκινήτου. 11

11. Διά τού κ. Νίκου Έμ. Παπαδογιάννη ή βιοτεχνία δερμάτινων 
ειδών ΑΡΑΠ0ΓΛ0Υ Χρήστου, ’Αλεξίου 12 Δάφνη, προσέφερε δύο
(2) δερμάτινες τσάντες γυναικείες.
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12. Ή  κ. ’Αλκμήνη Τσακ ίρη προσέφερε ένα (1) πιάτο δ ιακοσμη-
τ ικό.

13. Ή  κ. ’Αναστασία Μαρκάκη προσέφερε ένα (1) γιλέκο γυναι
κείο κεντημένο καί ένα (1) φόρεμα κεντημένο.

14. '0 κ. Κώστας Κ. Λινοξυλάκης προσέφερε τέσσερα (4) είδη
γυμναστικ η ς.

15. '0 κ. Γεώργιος Άβρ. Αϋγουστάκης προσέφερε ένα (1) Μπουφάν 
’ Ανδρικό.

16. '0 Ζωγράφος Γιάννης Νικ. Παπαδάκης προσέφερε ένα (1) πίνα
κα (λιθογραφ ία ) .

Διά τήν προσφορά σας αυτή τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Συλλόγου 
θεωρεί ύποχρέωσή του νά σάς ευχαριστήσει καί διά τοϋ περιο
δικού μας.

'k-kicic'k'k'kic'k'k'k

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ

Παρακαλοϋνται δσοι παίρνουν τό περιοδικό μας νά τό φυλάσσουν 
στήν βιβλιοθήκη τους. Περιέχει στοιχεία πού πάρα πολλοί άπό 
μάς τά διαβάζουμε ή τ’άκοϋμε γιά πρώτη φορά.

Γιά νά τά συγκεντρώσουμε χρειάζεται μεγάλος κόπος καί πολλή 
δουλειά.

01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Παρακαλοϋνται τά μέλη νά ενημερώνουν εγκαίρως τόν σύλλογο 
γιά κάθε αλλαγή της διευθύνσεώς τους.

’Εάν κάποιος άπό τούς συμπολίτας μας δέν παίρνει τό περιοδικό 
άς μάς ειδοποιήσει νά τοϋ τό στείλωμε δωρεάν.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΑΠΟ 1-3-81 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-3-82

Προτού προχωρήσουμε στόν άίτολογισμό θά θέλαμε νά ευχαριστήσου
με μέσα άπό αυτές τις γραμμές τόν κόσμο πού μας συμπαραστάθηκε 
ένεργά στήν έκδοση τού περιοδικού μας.

Τή 1.3.81 παραλά3αμε 53.270 δρχ. σάν ΰπόλοιπο ταμείου τής 
28.2.81 .

1 9  8 1
Κατά τό ύπόλοιπο έτος είσπράκτηκαν τά παρακάτω ποσά.

Εισφορές μελών συλλόγου 80.950
Διαφήμιση 4.500
Εσοδα συνεστίασης 28.10.81 4.000
Εσοδα λαχειοφόρου άγοράς(28/10/81)15.000

Σύνολο 104.450

Στό ίδιο διάστημα δαπανήθηκαν τά παρακάτω ποσά.

Δαπάνη 2ου τεύχους περιοδικού 22.454
Εξοδα έκλογών ΜαΕου 1981 2.653
Κατάθεση στεφάνου 1.000
Εξοδα 3ου τεύχους περιοδικού 35.063
Εξοδα συνεστιάσεως 28;. 10.81 14.825

Σύνολο 75.995

Στή διάρκεια τού 1981 (μετά τόν Μάρτη) έγιναν οί άρχαιρεσίες 
τού συλλόγου μας γιά τήν άνάδειξη τού νέου Διοικητικού συμβου
λίου (Μάιος 1981). Επίσης πραγματοποιήθηκε ή καθιερωμένη έτή 
σια συνεστίαση τού συλλόγου μας στις 28.10.81.

Στό διάστημα τού πρώτου τριμήνου τού 1982 είσπράκτηκαν τά παρα 
κάτω ποσά.

Άπό διαφήμιση 2.000
Εισφορές μελών συλλόγου 39.000
"Εσοδα άπό τόν έτήσιο άποκριάτικο

χορό 76.000
'Υπόλοιπο ταμείου 31.12.1981 79.803

Σύνολο 196.803

Στό ίδιο διάστημα δαπανήθηκαν τά παρακάτω ποσά.
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Δαπάνη 4ου τεύχους περιοδικού 34.450
Κατάθεση στεφάνου 1.500
Προκαταβολή γtά τόν άποκρηάτικο χορό 7.000
Εξοδα χορού 2.600
Εις βοήθεια συγχωριανού μας (μέ ταχυ

δρομικά) 10.150
Σύνολο 55.700

’Απομένουν μέ ήμερομηνία 31/3/82 ύπόλοιπο ταμείου 141.103 δρχ. 
γιά τίς άνάγκες του συλλόγου μας.

’Από τό Διοικητικό Συμβούλιο

Τσακίρης Ν. ’Αποστόλου 
Ταμίας τού Συλλόγου

•k-k'k'k'k'k'kic-k'k

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ό  κ. Μιχάλης Τζωρτζάκης έπειδή δέν μπόρεσε νά τιμήση διά 
της παρουσίας του τόν ’Αποκριάτικο χορό πέρασε άπό τό Γραφείο 
τού Συλλόγου καί προσέφερε γ'ιά ένίσχυση του τό ποσόν των χιλίων 
(1000) δραχμών.

Ό  κ. Μανώλης Πατεράκης έπειδή δέν μπόρεσε νά τιμήση διά της 
παρουσίας του τόν έτήσιο ’Αποκριάτικο χορό μας πέρασε άπό τό 
Γραφείο τού Συλλόγου καί προσέφερε διά ένίσχυση τό ποσόν των 
χιλίων (1000) δραχμών.

***

Ό  κ. Μανώλης Μιχ. Σπυριδάκης εις μνήμη της μητέρας τού ΔIA - 
ΜΑΝΤΩΣ προσέφερε τό ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500) δραχμών 
διά τήν ένίσχυση τού Συλλόγου μας.
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Βιάστηκε λίγο νά φύγει άπό τόν κόσμο 

τούτο, ή προσωποποίηση τής καλωσύνης, 
τής σεμνότητας καί τού μέτρου, ή άείμνηστη 
ΕΡΑΣΜΙΑ, χήρα τού επίσης άξέχαστου γιά 
την παλικαριά του Μαν. Έργινουσάκη.

' Ο θάνατος τής πραγματικά έράσμιας κυ
ρίας ήταν άναπάντεχος καί αίφνιδίασε όλη 
την οικογένεια στήν Κρήτη καί στήν ’ Αθήνα, 
ώς επίσης όλη τήν έδώ παροικία τής ' Αγίας 
Γαλήνης, ή όποια παρευρέθηκε καί στήν 
κηδεία της τόσο γιά νά τήν όποχαιρετήσει 
όσο καί γιά νά παρασταθει στίς κόρες της,τίς 
όποιες καί ύπεραγαποϋσε καί εκείνες, μέ τη 
σειρά τους, τή λάτρευαν.

' Η άείμνηστη είχε τήν καλή τύχη νά ζήσει 
τίς χαρές των κοριτσιών μέ εξαιρετικούς 
νέους τής Κρήτης, νά άπολαύσει τήν πρόοδό 
τους καί νά καμαρώνει τά βλαστάρια τους 
πού τήν περιέβαλαν ώς ό κισσός περιβάλει 
τά δέντρα στά δροσερά περιβόλια.

’Έτσι, ή ΕΡΑΣΜΙΑ έφυγε μαζί μέ τό μόνι
μο στό πρόσωπό της χαμόγελο, χαμόγελο 
καλωσύνης, καλωσύνης άλλά καί θάρρους 
στίς δύσκολες στιγμές, όπως ήταν όταν άγω- 
νιζόταν, μαζί μέ τίς κόρες της, νά ελευθερώ
σει άπό τά δόκανα τού χάρου τόν άνεπανά- 
ληπτο λεβέντη σύζυγό της.

"Ας είναι ελαφρό τό χώμα πού τή σκεπά
ζει καί ή ωραία άνάμνησή της άς είναι παρη
γοριά στούς οικείους της πού τούς άφησε 
ξαφνικά χωρίς νά τούς δώσει καιρό ν’ άγω- 
νιστοϋν μέχρι τέλους, γιά νά τήν κρατήσουν 
κοντά τους.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΗΣ Η ΜΝΗΜΗ 
MIX. ΜΠΕΡΓΑΔΗΣ
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

(’Επιμέλεια Μανώλη Σαβάκη)

ΓΑΜΟΙ
ί

' Ο κύριος Νικόλαος θεοδώρου Τρουλλ ινός καί ή δ ίδα ΈλΙΤνη ' Ηλ. 
Πρινιωτάκη έκαναν τόν Γάμο τους στήν ’Αθήνα.
Τούς εΰχόμαστε νά ζήσουν ευτυχισμένοι.

Ό  κύριος ’Εμμανουήλ Νικολάου Τσακίρης καί ή δίδα Λαγοπάτη 
’Όλγα έκαναν τόν Γάμο τους στήν ’Αθήνα.
Τούς εύχόμαστε νά ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή  κυρία Χαρούλα σύζυγος ’Ιωάννη Μπλέτσα (κόρη Ήλία Δουκάκη) 
γέννησε στήν ’Αθήνα κοριτσάκι. Εύχόμαστε νά τούς ζήσει.

k

'Η κυρία Εύα σύζυγος Κώστα Βασιλάκη (κόρη Στέλιου Μιχελιδάκη) 
γέννησε κοριτσάκι. Εύχόμαστε νά τούς ζήσει.

*

Ή  κυρία Τασοϋλα σύζυγος ’Ιωάννη Άντ. Κασσωτάκη γέννησε στήν 
'Αγία Γαλήνη κοριτσάκι. Εύχόμαστε νά τούς ζήσει.

*

'Η κυρία ’Αλεξάνδρα σύζυγος Γεωργίου Χριστοφοράκη γέννησε στήν 
'Αγία Γαλήνη κοριτσάκι. Εύχόμαστε νά τούς ζήσει.

k

'Η κυρία Μαρία Χριστοφ. Χριστοφοράκη γέννησε στό Σπήλι, ένα 
χαριτωμένο άγοράκι. Εύχόμαστε νά τούς ζήσει.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό  κύριος Χρηστός Έμμ. Χριστοφάκης καί ή δίδα Χριστίνα Λυράκη 
άρραβωνιάστηκαν στήν ’Αθήνα. Τούς εύχόμαστε καλά στέφανα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

'Η δίδα Στέλα Γεωργίου Λαγουδάκη (Άθηνάς Τσουτσουδάκη) πέτυχε 
στήν ’Ιατρική Σχολή AG0NA ’Ιταλίας. Τήν συγχαίρουμε καί τής 
εΰχόμαστε καλό πτυχίο.

k

Ό  κύριος Δήμος Νικολάου Τσακίρης,πέτυχε εις τήν Σχολή ’Αεροναυ
πηγών Πολυτεχνείου ΤΟΡΙΝΟΥ ’Ιταλίας. Συγχαρητήρια καί καλό 
πτυχίο.

k

Ό  κύριος Σωτήρης ’Αθανασίου Άθανασέλης (τό Γένος Κατίνας Ν. 
Παπαδάκη) κατόπιν έπιτυχών έξετάσεων έλαβε τό πτυχίο φαρμακευ
τικής Σχολής ’Αθηνών καί διορίστηκε ’Επιστημονικός συνεργάτης 
στό Πανεπιστήμιο Φαρμακευτικής Σχολής ’Αθηνών. Τοΰ εύχόμαστε 
καλή σταδιοδρομία.
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Κατόπιν μακράς παραμονής των εις τό έξωτερικό η κυρία ΕΟα 
σύζυγος Κώστα Βασιλάκη (κόρη Στέλιου Μιχελ ιδάκη) έλαβε τό 
πτυχίο Κοινωνιολογ ίας του MONTREAL Καναδά. ’Επίσης δ σύζυγός 
της Κώστας Βασιλάκης πήρες τό πτυχίο MASTER στά κομπιοΰτερς. 
Τούς εΰχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

*
'0 κύριος Τόλης Νικολάου Τσακίρης κατόπιν επιτυχών έξετάσεων 
έλαβε τό πτυχίο τής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
(Τμήμα Οικονομικού). Τού ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

'0 κύριος Μύρων Έμμ. Ρυακιωτάκη μετατέθηκε άπό ’Εθνική Τράπε
ζα 'Αγίου Νικολάου εις ’Εθνική Τράπεζα Μοιρών. Του εΰχόμαστε 
καλή διαμονή.

ΚΗΔΕΙΕΣ

Μιά πραγματική άρχόντισα ή ’Ερασμία Έμμ. Έργινουσάκη δέν 
ύπάρχει πιά. Πέθανε τήν 20/12/81 εδώ σέ ήλικία 72 έτών, άφί
νο ν χ α ς πίσω της έγγόνια καί δισέγγονο. Τήν κηδεία της πού 
έγινε στό Νεκροταφείο Βύρωνος άκολούθησαν οί συγγενείς καί 
φίλοι τής οικογένειας της. ’Άς είναι έλαφρό τό χώμα πού τήν 
σκεπάζει. Αίωνία της ή μνήμη.

*
"Ενα ’Αγγελούδι τό Στελάκη Γεωργίου Μοσχονά (τό γένος Ρένας 
Χρ. Χριστοφάκη) 17 μηνών, μάς άφισε πρόωρα τήν 8/1/82 καί πέ- 
ταξε μέ τά λευκά φτερουγάκια του στην θέση πού τού έδωσε ό 
Κύριος μέσα στόν έπουράνιο παράδεισο άνάμεσα σέ άλλα αγγελού
δια μακριά άπό τό μίσος καί τήν κακία. Τήν κηδεία του πού 
έγινε στό νεκροταφείο 'Αγίας Μαρίνας άκολούθησαν οί συγγενείς 
καί φίλοι τής οικογένειας του. ’Άς είναι έλαφρό τό χώμα πού 
τό σκεπάζει. Αίωνία του ή μνήμη.

*
"Ενας άκόμα άπό τήν παλιά φρουρά,ό Παύλος Χριστοφάκης (πατέρας 
τού Εύτύχιου Χριστοφάκη) πέθανε εδώ τήν 16/1/82 σέ ήλικία 82 
έτών άφίνοντας πίσω του έγγόνια καί δισέγγονα. Τήν κηδεία 
του πού έγινε στήν Όρνέ άκολούθησαν οί συγγενείς καί φίλοι 
τής οίκογένειάς του καί πλήθος κόσμου άπό τά γύρω χωριά. "Ας 
είναι έλαφρό τό χώμα πού τόν σκεπάζει. Αίωνία του ή μνήμη.

*
Επίσης μιά άκόμα τής παλιάς φρουράς,ή Διαμάντω Μιχαήλ Σπυρι- 
δάκη πέθανε στήν Άγια Γαλήνπτήν 3/3/82 σέ ήλικία 82 έτών 
άφίνοτας πίσω της έγγόνια και δισέγγονα. Τήν κηδεία της πού 
έγινε στήν Άγια Γαλήνη άκολούθησαν οί συγγενείς καί φίλοι τής 
οικογένειας της καί πλήθος κόσμου άπό τά γύρω χωριά. "Ας 
είναι έλαφρό τό χώμα πού τήν σκεπάζει. Αίων.ία της ή μνήμη.

*
Ό  Παππάς καί δάσκαλος τών Μελάμπων Παππά Χρήστος Χριστοφάκης 
άπεβίωσε στήν ’Αθήνα τήν 15/2/82 εις ήλικία 72 έτών άφίνοντας 
πίσω του παιδιά καί έγγόνια. Τήν κηδεία του πού έγινε στό 
Νεκροταφείο Άγιας Τριάδας Χολαργοϋ άκολούθησαν οί συγγενείς 
καί φίλοι τής οικογένειας του καί πλήθος κόσμου άπό τά γύρω 
χωριά τών Μελάμπων. "Ας είναι έλαφρό τό χώμα πού τόν σκεπάζει 
Αίωνία του ή μνήμη.
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