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Αγαπητοί μας φίλοι
Ενώ ετοιμάζομε την έκδοσή μας αυτή πληροφορούμαστε ότι η Αγία Γαλήνη
μάζεται κι αυτή με τη σειρά της να δεχτεί τους πρώτους επισκέπτες

της

που ξεκινά με μεγάλη αισιοδοξία. Και είναι φυσικό ο Σύλλογός μας να

ετοι

περιόδου

ευχηθεί

σε

όλους κάθε επιτυχία στην πρόοδο και ανοδική πορεία του χωριού μας κι’αυτή τη χρο
νιά.
'Υστερα από την πυρετώδη περίοδο του περσινού καλοκαιριού σε

εκδηλώσεις και

την δραστήρια κινητοποίηση της Κοινότητας της χειμερινής σαιζόν που
(και αποσκοπεί ακόμη) στη δημιουργία έργων υποδομής

και

αποσκοπούσε

αισθητικής αναγέννησης

της Αγίας Γαλήνης, νοιώθουμε ότι θα πρέπει και πάλι να συντονίσουμε
θειές μας, οι εκεί με τους εδώ, για την εκπόνηση

κοινής

τις προσπά-

στρατηγικής

περαιτέρω

δραστηριοτήτων γύρω και για την Αγία Γαλήνη. Διεύρυνση κύκλων λαϊκής επιμόρφωσης,
κι’εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά τη φίλη Ιωάννα (Ιωαννίδου) για τις πρω
τοβουλίες της, το θέμα της Βιβλιοθήκης, η κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε για τη
δημιουργία του πνευματικού Κέντρου, δυνατότητα δημιουργίας

προσκοπικού

πυρήνα

(π.χ. πουλάκια, σμήνοι κ.λπ.) είναι μερικά από τα θέματα που θα μπορούσαν να μας
απασχολήσουν. Η προσπάθεια απόκτησης στέγης για το Σύλλογό μας στην Αθήνα,περουσιακό στοιχείο της Κοινότητας και χρήση του Συλλόγου μας,
δρόμο, όπως θα δήτε

ήδη

μπήκε στο σωστό

σε στήλη του παρόντος τεύχους. Η συμπαράσταση όλων είναι α

ναγκαία - όπως σε κάθε συλλογική μας προσπάθεια.
0 έρανος γις τα παιδιά της Αιθιοπίας συνεχίζεται, με ρυθμό βέβαια

και συμ

μετοχή που θα μπορούσαν να είναι καλύτεροι. Πάντως προχωρεί...
Με την ευκαιρία των γιορτών του Πάσχα, ευχόμαστε σε όλους

ΚΑΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ,

ευτυχία και προκοπή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"
στην ΑΘΗΝΑ

01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Παρακαλούνται τα μέλη να ενημερώνουν εγκαίρως τον σύλλογο για
της διεύθυνσής τους.
Εάν κάποιος από τους συμπολίτες μας δεν παίρνει το περιοδικό
ποιήσει να του το στείλουμε δωρεάν.

κάθε

αλλαγή

ας μας ειδο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ενυπόγραφα δημοσιεύματα απηχούν γνώμες εκείνων οι οποίοι μας τα ανέ
φεραν και όχι του Περιοδικού.
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Δωρητές
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σώματος

Είχα αρκετές δυσκολίες και περισσότερες αναστολές εάν και με ποιό τρόπο θα
παρουσίαζα στο περιοδικό μας ένα θέμα που για μια μικρή μερίδα κόσμου δεν σημαί
νει τίποτα περισσότερο από μια απλή συνειδητή πράξη αγάπης και προσφοράς στο συ
νάνθρωπο, αλλά για τους πολλούς ακόμη είναι ένα θέμα ταμπού, μακάβριο

ίσως

και

για τους προληπτικούς τουλάχιστον γρουσούζικο.
Υπερίσχυσε μέσα μου η άποψη πως κάποτε σαυτότον τόπο θα πρέπει να βλέπουμε
και να λέμε τα πράγματα με τ'όνομά τους. Έτσι ας τα πούμε απλά, όπως
τελεσίδικα δυστυχώς έρχονται στη ζωή μας, σφραγίζοντάς την

απλά

και

με το τέλος, άλλοτε

πρόωρα, άλλοτε στα γηρατειά.
Αν τώρα φτάνοντας κάποτε στο τέρμα, σκεφτόμασταν πως για μας μεν έληξε η πε
ριπέτεια της ζωής, αλλά έχομε

δυνατότητα σα χορηγοί ή δωρητές σώματος όπως λέ

νε, να δώσουμε συνέχεια ή νέα ζωή σε πάσχοντες ανθρώπους, αυτό κατά τη γνώμη μου
είναι θαυμάσια αίσθηση, πέρα από ιδανική πράξη αγάπης. 0 καθένας από μας

νεκρός

πια μπορεί να δώσει φως σε τυφλούς, νεφρούς σ ’ετοιμοθάνατους, με λίγα λόγια ζωή.
Υπάρχει σύλλογος δωρητών σώματος με μεγάλη δράση και που υπό την καθοδήγηση
της πολιτείας συντονίζει τις προσπάθειες και επιθυμίες αυτών που

δηλώνουν

εθε

λοντές και πάντοτε με ιεράρχηση των πιο επειγόντων περιστατικών.
Πρόσφατα είδαμε στην τηλεόραση τη συνταρακτική προσφορά ενός νέου ζευγαριού
που διέθεσε τα μάτια και νεφρά του πρόωρα χαμένου παιδιού του για να δώσει ελπί
δες και ζωή σε 4 ανθρώπους και πλείστα άλλα παραδείγματα, από

τον

Αρχιεπίσκοπο

Αθηνών (η πράξη του υπήρξε και συμβολική για να υποδηλώσει την υποστήριξη της εκ
κλησίας στην προσπάθεια αυτή) μέχρι άλλους επώνυμους και μή.
0 Σύλλογός μας στην προσπάθειά του να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε κάθε
κίνηση συμπαράστασης στον πάσχοντα άνθρωπο γενικά, όπως και στο θέμα των παιδιών
της Αιθιοπίας, πρωτοπορεί, καλώντας όλους όσους βλέπουν το θέμα με συμπάθεια και
σαν πράξη ύστατης προσφοράς και αγάπης, να δηλώσουν την επιθυμία τους στο Σύλλο
γό μας.
Στο τεύχος αυτό δημοσιεύουμε τα πρώτα ονόματα εθελοντών: 1) Ηλέκτρα Μιχελιδάκη, 2) Στέλιος Μιχελιδάκης, 3) Αναστασία Εμ. Βασιλάκη, 4) Γιάννης Εμμ. Βασιλάκης, 5) Μιχάλης Μ. Μπεργαδής, 6)Έλσ α Καρτάλου.
Στόχος μας επίσης είναι να αποκτήσουμε μόνιμο σώμα εθελοντών αιμοδοσίας,για
να έχουμε δυνατότητα, σε ώρες ανάγκης να διεθέτουμε αίμα για κάθε χωριανό και αν
είναι δυνατό μια μικρή ποΰότητα και για τα χιλιάδες ελληνόπουλα που πάσχουν

από

μεσογειακή αναιμία και η μεγάλη έλλειψη αίματος κάνει προβληματική την ίδια τους
την ύπαρξη. Δημοσιεύουμε εδώ πως η αιμοδοσία είναι εντελώς ακίνδυνη για τον δίδοντα, κατά τους γιατρούς.
Μια άλλη δραστηριότητα που αποφάσισε ο Σύλλογός μας, με πρόθεση να κρατήσου-
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με ζωντανή την παράδοσή μας, είναι εφόσον βρεθεί ένας αριθμός παιδιών μας,

έστω

και μικρός, που θέλουν να μάθουν Κρητικούς χορούς, να τα στέλνει ο Σύλλογος

με

έξοδά του στο συγκρότημα κρπτικών χορών Μαυρόκωστα από μια φορά την εβδομάδα. Πε
ριμένουμε λοιπόν από σας δηλώσεις συμμετοχής στον Κωστή Λινοξυλάκη Τηλ. 3631.135.
Με την ευκαιρία αυτή σας γνωρίζουμε πως μέχρι στιγμής έχουμε
ναντι αποδείξεων που δόθηκαν στους δωρητές, στη
9

9

καταθέσει, έ

UNISEF για τα παιδιά της Αιθιο-

9

πιας τα πιο κάτω ποσά:
1) Σύλλογος Αγ. Γαλήνης
3)

2) Χρυσούλα Βεργαδή

Δρ. 10.Odt)

"

10.000

5) βαρβάρα Γρηγοριάδου
(το γένος Νικ. Παπαδάκη)11

3.000

7)

Γιάννης Εμμ. Βασιλάκης "

2.000

8) Αναστασία Βασιλάκη

"

1.000

9)

Κώστας Κ.Λινοξυλάκης

"

1.000

10) Αλέξης Μιχελιδάκης

"

2.000

Εύα Βασιλάκη-Μιχελιδάκη"

2.000

12) Αγγελική Ανυφαντάκη

"

2.000

11)

Ηλέκτρα Μιχελιδάκη

Δρ. 50.000

4) Μηναδάκης Γιάννης

"

6) Χρυσάνθη Βασιλάκη

3.500

"

2.000

Ηλ. Μιχελιδάκη
ΑΙΤΗΜΑ ΝΕΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

Έ ν α από τα πιο ενδιαφέροντα και καλοδεχούμενα αιτήματα των παιδιών Αγ.Γαλή
νης δημοσιεύουμε όπως μας ήρθε, πιο κάτω.
Συγχαρητήρια παιδιά και για την πρωτοβουλία σας και για τα όσα

πολύ

σωστά

ζητάτε και δικαιούσθε.
Εμείς σα σύλλογος σας υποσχόμαστε να φροντίσουμε όσο γίνεται για το θέμα βι
βλιοθήκης, παιχνιδιών κλπ. και μάλιστα το ξεκινάμε αμέσως. Για το άλλο θέμα

γη

πέδου που είναι αρμοδιότητα της Κοινότητας είμαστε πάλι κοντά σας.
Είμαστε ευχαριστημένοι για τα έργα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα

για

τους

συγχωριανούς μας. 'Αλλά εμείς τα παιδιά του Λυκείου, του Γυμνασίου και του Δημο
τικού δεν βλέπουμε να γίνονται‘έργα και για μας.
Τα αιτήματά μας περιορίζονται σε 2 (δύο):
1. Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο και χώρο για επιτραπέζια παιχνίδια όπως τον Πύργο του
Χάρακα (π.χ. σκάκι, ντάμα, πίνγκ-πονγκ).
2. Γήπεδο για αθλητισμό και παιχνίδια όπως το ποδόσφαιρο, μπάσκετ,βόλεϋ.
Τα παιδιά που σας παρακαλούν είναι:
Αλυσσανδράκης Μανώλης, Αλεξανδράκης Μανώλης, Ανυφαντάκης Μανώλης, Γιασαφάκης Πα
ναγιώτης, Γερμανάκης Αντώνης, Γερμανάκης Χαράλαμπος, Ζαχαριουδάκης Αντώνης, Ζεάκης Νίκος, Κυριακάκης Γιώργος, Μαργαρίτης Γιώργος, Μπαγιαρτάκης Αντώνης, Μαμαλάκης Βαγγέλης, Μαμαλάκης Μιχάλης, Σφακιανάκης Μιχάλης, Σφακιανάκης Χαράλαμπος, Σφακιανάκης Αντώνης, Χριστοφάκης Γιάννης,
Αλεξανδράκη

Αλυσσανδράκη Μαρία, Αλεξανδράκη

Αργυρώ,

Αδαμαντία, Ζαχαριουδάκη Μαρία, Ιερωνυμάκη Βούλα, Μαργαρίτη

Μαρίνα,

Μπιμπίρη Μαίρη, Μπαγιαρτάκη Διαμάντη, Μαρκάκη Στεφανία, Σκαρλάτου Αρετή,Ζεάκη Ε
λένη, Χριστοφάκης Ιάκωβος.
Και τα 42 (σαρανταδύο) παιδιά του Δημοτικού σχολείου Αγίας Γαλήνης.
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ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Συμβαίνει πολλές φορές να κάνεις μεγάλη προσπάθεια για να

παρουσιάσεις ένα

κάποιο έργο τέχνης κι αυτό στην πορεία της δουλειάς σου της φροντίδας σου να βγει
ένα τέρας ένα αλλόκοτο πράγμα, έτσι ώστε σε αναγκάζει να το πετάξεις για να μην
εκτεθείς.
'Ομως με τις φωτογραφίες που βάζουμε στο περιοδικό δεν συμβαίνει το ίδιο. Μέ
σα απ’αυτές θέλουμε ν ’αποθανατίσουμε κάτι από το παρελθόν κάτι από το παρόν. Φρον
τίδά μας είναι να επιλέγουμε τις πιο καλές τις πιο καθαρές με τη σκέψη πάντα ότι
το αντικείμενό της θα υποστεί μια μικρή αλλοίωση. Έτσι για παράδειγμα στο προη
γούμενο τεύχος, ενώ όλες σχεδόν οι φωτογραφίες ήταν πεντακάθαρες, κατά την εκτύ
πωση του Περιοδικού βγήκαν σε πολύ κακά χάλια. Σκεφθείτε λοιπόν όταν κάτω από κά
θε φωτογραφία γράφουμε π.χ. καμαρώστε ένα ωραίο τοπίο της Ανίας Γαλήνης κι

αυτό

να είναι μαύρο κατάμαυρο. Βλέποντάς το λές μά... τέλος πάντων πιο ωραίο πράγμα να
θαυμάσω, την μαυρίλα; Για να μην σας κουράσουμε όμως περισσότερο σας κάνουμε γνω
στό ότι όταν διαπιστώσουμε τα κακά τους χάλια το περιοδικό ήδη τυπώνεται και δεν
χωρεί καμιά

αλλαγή. Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Συνήθως η μαυρίλα

φωτογραφίες παρουσιάζεται όταν αυτές είναι έγχρωμες.
Κ.Κ.Λ.
ΑΓΙΑ

ΓΑΛΗΝΗ

Φωτογραφίες του Γεωργίου Μιχ. Τρουλινού
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- 6(Επιμέλεια Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)
Στην Αγια Γαλήνη και πάλι, ας γυρίσουμε τη σελίδα πριν 25 χρόνια περίπου.
Οι φωτογραφίες μας βγαλμένες στην αγορά του χωριού μας. (Προηγούμενες 2 Σελ.).
Η αγορά πιστεύω ότι έχει μια μεγάλη ιστορία, θα μπορούσε κάποιος να γράψει
ένα ολόκληρο βιβλίο με ιστορικά ντοκουμέντα τις φωτογραφίες που υπάρχουν σε πάρα
πολλά σπίτια. Όταν λέμε αγορά, εννοούμε το δρόμο από του Καράλη τα σπίτια μέχρι
του Εργινούση τη γωνία το σημερινό σπίτι του Μανώλη Μπαντινάκη. Δεν θα

επεκταθώ

σε άλλες λεπτομέρειες, θα αρκεσθώ μόνο στις φωτογραφίες που βλέπουμε.

Οι

τρεις

φωτογραφίες είναι βγαλμένες το έτος 1960 όπως γράφουν και γιαυτό πιστεύω ότι όλες
είναι της ίδιας χρονολογίας. Αν καμμιά είναι ένα η δύο χρόνια μπρος η πίσω αυτό
δεν έχει σημασία.
Οι εικονιζόμενοι στις φωτογραφίες είναι Αγιογαληνιώτες και απολαμβάνουν τον
ύπνο του... δικαίου υπαίθρια το κατακαλόκαιρο σε σκιά (Πετροσκιανιό).
0 καθένας απ’αυτούς εβολεύετο σε μια-δυο-τρεις η και τέσσερις καρέκλες.Ορι
σμένοι μάλιστα είχαν πάντα μια στάση που τους βόλευε για να κοιμηθούν,

θα

μπο

ρούσε ο οποιοσδήποτε ξένος που δεν γνώριζε τη ζωή της Αγίας Γαλήνης εκείνης της
εποχής να πιστέψει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τεμπέληδες, αργόσχολοι και το ρί
χνουν στον ύπνο όπως...όπως.... Απεναντίας όλοι κατάκοποι από τις βαρειές

δου

λειές τους μετά το μεσημεριανό φαγητό πήγαιναν στο καφενείο για μια ανάπαυλα

να

πιούν το καφεδάκι τους. Αποκαμωμένοι από τη σκληρή δουλειά τους,έπαιρναν τον υ
πνάκο τους στην καρέκλα για κανένα. 10λεπτο, 20λεπτο άντε μίση ώρα ώσπου νάρθει η
ώρα να πάνε για να συνεχίσουν το μεροκάματο... Τα ονόματά τους κτ’αύξοντα αριθμό
είναι:
Φωτογραφία 1η: Χαρίλαος Λινοξυλάκης και Δήμος Αινοξυλάκης.

2η: Μιχάλης Χρι-

στοφοράκης και Μιχάλης Τρουλινός (Μπιγκίλιος). 3η: Ιωάννης Μπαντινάκης

(Μαντι-

νογιάννης). 4η: Γιώργης Κοτζανάκης (Κοτζής) αποκοιμήθηκε βλέποντας τους άλλους,
καθώς έπαιζαν την πρέφα τους, πίσω του είναι ο Μιχάλης Σπυριδάκης
Μπαντινογιάννης
γνωρίζουμε.

στο μέσον

ο

αριστερά του ο Γιάννης Νοδαράκης κι αυτός με τα χαρτιά δεν τον

5η: Μανώλης Ρυακιωτάκης (Κληρονόμος). 6η: Μιχάλης Σπυριδάκης,ο άλ

λος με τα στιβάνια δεν τον ξέρουμε. 7η: Μανώλης Τυροκομάκης (Κουρέας). 8η:Χαρί
λαος Λινοξυλάκης, Στρατής Βελουδάκης όρθιος στην πόρτα και στο βάθος της φωτογρα
φίας οι άλλοι δύο κοιμώμενοι δεν τους γνωρίζουμε.
Νίκος Μηναδάκης.

9η: Χαράλαμπος Μπαργιατάκης &

10: Θεόδωρος.Νοδαράκης ο άλλος που δεν φαίνεται το

είναι άγνωστος. 11η:- Μανώλης Τυροκομάκης.
δεν φαίνεται το πρόσωπό

κεφάλι του

12η: Μανώλης Ρυακιωτάκης, ο άλλος που

του δεν τον γνωρίζουμε και για μαξιλάρι

χρησιμοποίησαν

τον ασβεστωμένο κορμό ενός δέντρου που σήμερα δεν υπάρχει.
Από δική μου εμπειρία σας δηλώνω ότι ο πιο ωραίος ο πιο γλυκός ύπνος

είναι

αυτός όπως τον απολαμβάνουν οι παραπάνω. Εγώ ξέρω γιατί δοκίμασα πάρα πολλές φο
ρές στις ίδιες καρέκλες στις ίδιες θέσεις. Όποιος δεν πιστεύει ας δοκιμάσει.
Για την ιστορία αναφέρω ότι σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή οι Μιχάλης Χριστοφοράκης, Μιχάλης Τρουλινός, Γιάννης Μπαντινάκης, Γιώργης Κοτζανάκης.Μανώλης Ρυα-

-
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κιωτάκης, Μανώλης Τυροκομάκπς, Νίκος Μηναδάκης, Θεόδωρος Νοδαράκης, όσο για κεί
νους που ζουν τους εύχομαι μακροζωία.

ΓΥΜΝΙΣΜΟΣ
(Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)
0 Γυμνισμός είναι ένα καυτό πρόβλημα που απασχολεί και συζητιέται πάρα πολύ
όχι μόνο στο χωριό μας αλλά και σ ’όλη την Ελλάδα. Οι απαντήσεις είναι,

ναι

στο

γυμνισμό οι μέν, όχι, στον ελεύθερο γυμνισμό οι δε. Αλλά τί είναι γυμνισμός; Κα
νένας μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει ένα κάποιο ορισμό που να είναι δεκτός α π ’όλους
ή τουλάχιστον από τους περισσότερους. Ενδιαφέρουσα όμως είναι η επιστολή των κ.κ.
Δημήτρη Παζαρλή και Ηλία Κυπραίου Προέδρου και Γραμματέα αντίστοιχα του Συλλόγου
γυμνιστών - φυσιολατρών "ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΙ" που εδρεύει στην Αθήνα οδός

Πανεπιστη

μίου 34, οι οποίοι για να ενημερώσουν την κοινή γνώμη κάνουν- γνωστά τα εξής:
Από το έτος 1970 η διεθνής 'Ενωση Φυσιολατρών (γυμνιστών) που εδρεύει

στις

Βρυξέλλες υπέβαλε αίτημα στην Κυβέρνηση της Ελλάδας για τη δημιουργία κέντρου φυ
σιολατρών στη χώρα μας, πλην όμως λόγω της επικρατούσης τότε πολιτικής
σης, απερρίφθη ασυζητητί.

κατάστα

Σκοπός της κίνησης αυτής, είναι να επαναφέρει κατά το

δυνατόν τον άνθρωπο στη μητέρα φύση, να τον απαλλάξει από τις ασθένειες, τα ναρ
κωτικά και άλλες κακές συνήθειες και να τον οδηγήσει σε μια πραγματικά ευτυχισμέ
νη ζωή.
Στη διεθνή 'Ενωση φυσιολατρών μετέχουν όλα σχεδόν τα κράτη του κόσμου με ε
ξαίρεση μόνο την Τουρκία. Μεταξύ δε των μελών περιλαμβάνονται πρώην Πρωθυπουργοί,
πολιτικοί εν ενεργεία, καθηγητές πανεπιστημίου, στρατιωτικοί, ακόμη δε και ιερω
μένοι παντός βαθμού. Η φυσική ζωή, η γιόγκα, τα σπορ, η αποχή από το κάπνισμα και
η χορτοφαγία αποτελούν τη συνηθισμένη εικόνα στα κέντρα γυμνισμού. Η επιλογή των
μελών γίνεται με αυστηρά κριτήρια, διότι στα κέντρα γυμνισμού διαμένουν
οικογένειες με ηθικές αρχές.

συνήθως

0 οικογενειακός γυμνισμός είναι συνηθισμένο φαινό

μενο στα κέντρα φυσιολατρίας στην Ευρώπη, όπου η είσοδος επιτρέπεται μόνο με την
επίδειξη ειδικής ταυτότητας που τη χορηγεί η Ένωση.
μας να δηλώσουμε

Γι αυτό θεωρούμε υποχρέωσή

ότι δεν έχουμε καμιά απολύτως σχέση με τους διάφορους

τους γυμνιστές που συλλαμβάνονται κατά καιρούς στις ακρογιαλιές της

αδέσπο

χώρας

μας,

διότι τα μέλη της 'Ενωσής μας είναι υπεύθυνοι άνθρωποι, οικογενειάρχες και δεν θα
διενοούντο ποτέ να έλθουν γυμνοί στην πλαζ χωρίς τη νόμιμη άδεια του Κράτους.
κάποια άλλη ευκαιρία οι υπεύθυνοι αυτοί άνθρωποι του Συλλόγου

Φυσιολατρών

Σε
στην

Ελλάδα, τόνισαν ότι - διεθνώς - τα μέλη των γυμνιστικών συλλόγων είναι υπόδειγμα
χαρακτήρων και ήθους και δεν δημιουργούν προβλήματα, αφού διέπονται από αυστηρούς
κανονισμούς που εφαρμόζουν απόλυτα. Είναι λοιπόν γνωστά τα υπέρ και τα κατά και
ξεκαθαρισμένες οι επίσημες και οι αρμόδιες θέσεις, οι διατάξεις και οι προϋποθέ

-8σεις γύρω από τον γυμνισμό και τα γυμνιστικά κέντρα, για να πάφει ο γυμνισμός να
ενοχλεί και οι γυμνιστές να ενοχλούνται. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
ρυθμίσει το "καυτό" αυτό θέμα γιατί η επίσκεψη των αλλοδαπών γυμνιατών

έχουν

σε

κάθε

χώρα επιφέρει και εισροή ξένου συναλλάγματος. Για τον .λόγο αυτό η πολιτεία, αλλά
σεβόμενη και την προσωπικότητα του ατόμου και το λαϊκό αίσθημα μέσα στα όρια του
χρέους της να εξασφαλίσει την ειρηνική συνύπαρξη των διαφορετικών τάσεων

προχώ

ρησε στη νομιμοποίηση του γυμνισμού υπό ορισμένες προϋποθέσεις με τον νόμο 1399/
83.

Δεν γράφω αυτούσιο το νόμο όπως ψηφίσθηκε γιατί χρειάζονται μερικές σελίδες

αλλα θ ’αναφερθώ στα πιο ενδιαφέροντα σημεία που είναι τα εξής:
Η άδεια λειτουργίας κέντρων παραθερισμού γυμνιατών χορηγείται από τον Ε.Ο.Τ
και μόνο με σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Τα κέντρα
θα πρέπει να εξασφαλίζουν οπτική απομόνωση, η οποία δεν επιτρέπεται

να

αυτά

γίνεται

με συρματοπλέγματα, τοιχοποιίες, κιγκλιδώματα, αλλά με μέσα που θα εμποδίζουν τη
θέα στο κοινό που θα διέρχεται από την παραλιακή ζώνη του Κέντρου. Εξωτερικά πρέ
πει να τοποθετηθούν πινακίδες που θα γράφουν "ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ". 0 γυμνισμός επι
τρέπεται μόνο στο χώρο και ΐην παραλία μπροστά από το κέντρο, μετά δε από τη δύ
ση του ήλιου απαγορεύεται σε οποιοδήποτε χώρο.

Επίσης η άσκηση γυμνισμού δεν’ε-

πιτρέπεται σε θαλάσσιες περιοχές μακριά από τη θαλάσσια περιοχή του κέντρου,

με

τη χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η εικόνα του θέματός μας που είναι ο γυμνισμός
για να έλθουμε στα δικά μας.
Κατ’αρχήν πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό των γυμνιστών. Από τις δηλώσεις

που

διαβάσαμε των υπευθύνων του Συλλόγου των Φυσιολατρών Γυμνιστών ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΙ βλέ
πουμε ότι τα μέλη τους διέπονται από ηθικές αρχές, είναι υπεύθυνοι άνθρωποι, οι
κογενειάρχες και όχι ουδέποτε τολμούν να έλθουν στην πλαζ ενώπιον άλλων ανθρώπων.
Απεναντίας επεδίωξαν και επέτυχαν την νομιμοποίηση και στην Ελλάδα

των

κέντρων

γυμνισμού που και αυτά θα λειτουργούν σε κλειστούς χώρους, ώστε να εξασφαλίζουν
την οπτική απομόνωση για να μην ενοχλούν κανένα.Άρα έχουμε σε πρώτη

φάση

τους

νόμιμους γυμνιστές, γιαυτούς δε δεν γίνεται λόγος γιατί ακούσαμε τις απόψεις τους
και σε δεύτερη φάση έχουμε τους παράνομους. Αυτή η δεύτερη κατηγορία

τουριστών

είναι οι θρασείς που δεν σέβονται ήθη και έθιμα, νόμους, οικογένειες, θρησκείες,
γυναίκες, παιδιά, περιβάλλον κ.λπ. και καλυπτόμενοι πίσω από την
ότι είναι άγνωστοι - ξένοι - αλλοδαποί εμφανίζονται στις πλαζ
γυναικών και παιδιών. Τους τουρίστες λοιπόν αυτούς μια μερίδα

ανωνυμία τους,

ολόγυμνοι παρουσία
ανθρώπων

ευτυχώς

μικρή όχι μόνο στο χωριό μας αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας θέλει να τους δε
χθούμε και ανενόχλητα να παίρνουν το μπάνιο τους ολόγυμνοι μπροστά στις οικογέ
νειες μας για να μή χάσουμε τάχα τα λίγα δολλάρια που θα μας αφήσουν, αν τ ’ αφή
σου ν κι αυτά αφού πολλοί απ’αυτούς μένουν στα υπαίθρια ξενοδοχεία...
Μήπως θα πρέπει να υποκλινόμεθα κιόλας ή να τους θαυμάζουμε όταν

τους

βλέπουμε

ολόγυμνους στις παραλίες μας ή μήπως θα πρέπει να τους ψυχαγωγούμε μετά μουσικών

- 9οργάνων για να μην τους χάσουμε;
Νομίζω άτι όταν σ ’αυτούς τους ανθρώπους τους λείπει ο σεβασμός και π ανθρω
πιά δεν χρειάζεται κατ’ουδένα τρόπο να τους ανεχόμαστε, θα πρέπει π να σέβονται
τους νόμους και τα χρηστά ήθη και έθιμα κάθε τόπου και στην προκειμένη περίπτωση
της Αγίας Γαλήνης ή να φεύγουν και να πηγαίνουν να ζουν στον κόσμο τους. Δεν νο
μίζω ότι η Αγία Γαλήνη θέλει να τους φιλοξενεί στις αμμουδιές της.
Οι άνθρωποι αυτοί που εμφανίζονται καθημερινώς στην πλαζ του χωριού μας δεν
ξεπερνούν τους 20 ή 30. Γνωρίζω δε δύο περιπτώσεις γυμνιστών που εμφανίσθηκαν στην
παραλία μας και θα τις αναφέρω παρακάτω.Όμως με την παρουσία αυτών

των

ολίγων

γυμνόστηθων γυναικών θα εμφανισθούν - και γιατί όχι; - και οι άνδρες ολόγυμνοι. Ι
σότητα δεν έχουμε; Γυμνόστηθες οι γυναίκες ολόγυμνοι οι άνδρες.

Ας μην ξεχνάμε

ότι στην Αγία Γαλήνη τώρα και πολλά χρόνια λειτουργεί υπαίθριο

κέντρο γυμνιστών

στη θέση Πόρο του Σκίνου μετά τον Ποταμό προς Κόκκινο Πύργο. Την τοποθεσία

αυτή

την επέλεξαν οι ίδιοι τουρίστες και ανενόχλητα - αλλά και με την ανοχή μας - έκα
ναν το μπάνιο τους ελεύθερα ολόγυμνοι.
Δεν γνωρίζω αν είναι υπερβολή, όμως είναι αλήθεια ότι η τοποθεσία αυτή σαν
κέντρο γυμνισμού είναι γνωστή και εις το εξωτερικό από αρκετά χρόνια.
θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας αλλά και καθήκον μας σεβόμενοι τις παραδόσεις
μας σε συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες Κοινότητας - Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμεναρχείου - Αστυνομίας και επιχειρηματιών του χωριού μας μέσα στα

πλαίσια της

λογικής και της ηθικής ν ’απομακρύνουμε τους γυμνιστές (γυναίκες και άνδρες)

από

την παραλία του χωριού μας και να τους επαναφέρουμε στην αρχική τους θέση που εί
ναι η παραλία πέρα από τον ποταμό. Στο μέρος αυτό οι γυμνιστές ούτε ενοχλούν αλλά
ούτε ενοχλούνται γιατί δεν είναι κεντρικός και περαστικός δρόμος.

Εκεί θα πάει

κάποιος μόνο και μόνο για να ... θαυμάσει.
Οι περιπτώσεις γυμνών ανδρών που εμφανίσθηκαν το περισυνό καλοκαίρι

(1984)

ήταν δύο απ’εκείνες που έμαθα γιατί πιθανόν να υπάρχουν κι άλλες που δεν γνωρίζω.
Η μια περίπτωση γυμνού άνδρα εμφανίσθηκε στις μέρες Ευρωεκλογών

(Ιούνιος

1984)

στην παραλία του Μεσακό.
Σε φιλική συζήτησή μας με τον κ. Λιμενάρχη με πληροφόρησε ότι όντως αυτό α
ληθεύει αλλά ο άνθρωπος αυτός - έλλπνας και όχι ξένος - τα ... είχε κάνει πάνω του
και πήγε να ξεπλυθεί. Φυσικά δεν έχω λόγους ν ’αμφιβάλλω γιατί συμβαίνουν
ανθρώπους και τα ... απρόοπτα.

στους

Αλλά όμως, με τη δεύτερη περίπτωση δεν συμβαίνει

το ίδιο. Στις 17 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή προς το απόνευμα αν θυμάμαι καλά, ενώ
έπαιρναν το καθημερινό τους μπάνιο πολλοί λουόμενοι, ένας τουρίστας θέλησε - και
γιατί όχι;-να κάνει το μπάνιο του ολόγυμνος, στην αμμουδιά κάτω από

τις αλικιές

και παραπλεύρως του Κέντρου ΖΟΡΜΠΑΣ. Ό σ ο για τις γυμνόστηθες αυτές πια

εμφανί

ζονται καθημερινά μέχρι και το λιμάνι. Το φετεινό καλοκαίρι, πιθανόν αν δεν
φθούν μέτρα, θα τις δούμε να κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους και τα

λη-

καταστή

ματα της Αγίας Γαλήνης. Εύχομαι να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Δυστυχώς το καυτό αυτό

-
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πρόβλημα της παρουσίας γυμνών ανδρών στην πλαζ προέρχεται από τις γυμνόστηθες που
όπως γράφω και παραπάνω έφθασαν μέχρι το λιμάνι.

Για να τελειώσω θέτω το ερώτη

μα σε κάθε υπεύθυνο και λογικό άνθρωπο τί θα γίνει όταν ο ένας κατόπιν του άλλου
εμφανίζονται ολόγυμνοι οι τουρίστες στη μικρή αυτή παραλία του χωριού μας;
θα πρέπει να επιτρέψουμε στους αδέσποτους - παράνομους - γυμνιστές και γυμνόστηθες
ν ’αλωνίζουν τις παραλίες μας;

Ας φροντίσουμε με κάθε τρόπο - Γυμνόστηθες και γυ

μνοί - να επανέλθουν στην αρχική τους θέση πέρα από τον ποταμό προς Κόκκινο Πύργο
για να σταματήσουν και τα δίκαια παράπονα.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ
(Επιμέλεια Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

Το Κρητικό χορευτικό συγκρότημα "Τ’ΑΝΩΓΕΙΑ" των κ.κ. Μαυρόκωστα και Σταυρακάκη πήγε στη Λιβύη στις 15-9-1984 για να χορέψει Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς
στις εκδηλώσεις για τα 15 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας αυτής.
Στη Λιβύη με το χορευτικό αυτό συγκρότημα που βλέπουμε

στη

φωτογραφία

Κρητικές φορεσιές πήραν μέρος τρεις κοπελιές από το χωριό μας. Ας τις δούμε

με
στη

φωτογραφία από δεξιά προς τ ’αριστερά, πρώτη είναι η Μάρω Γεωρ. Φωτάκη, δεύτερη η
Ελένη Μαν. Μπαντινάκη που είναι γυναίκα του Μαυρόκωστα - τον βλέπουμε δίπλα της και τρίτη η Καίτη Δημ. Λινοξυλάκη που είναι δεύτερη από τ ’αριστερά (προτελευταία).
Η παραπάνω φωτογραφία είναι έγχρωμη και πάρα πολύ ωραία, όμως διατηρώ κάποια
επιφυλακτικότητα αν αποτυπωθεί καθαρή ως ασπρόμαυρη στο περιοδικό.
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Το

αφιέρωμα

Όνειρό μου απλησίαστο τα πάντα θε να κάνω
Να μπω εις τις σελίδες σου έστω κι αφού αποθάνω.
Γιάε

μωρέ ίντα σκέφτομαι θαρρώ τάχω χαμένα

Τέτοιες σελίδες θέλουνε θυσίες ίδρώ κι αίμα,
θένε.και γράμματα πολλά π ’εγώ δεν τα γνωρίζω
Και με παράπονο πικρό σε μια γωνιά καθίζω.
Όμως δε χουζουρεύομαι λες και με γαργαλούνε
Μία φωνή λέει μέσα μου γράφε και ότι βγούνε.
Ελικρινά δεν σκέφτομαι ποτέ τον εαυτό μου
Μα θέλω η έρμη νά φίνα κάτι εις το χωριό μου.
Απούχει ούλες τσ'ομορφιές θάλασσα και θυμάρι
Και πιάνεις ζωντανό λαγό εκιά που πας για ψάρι.
Μοιάζει γοργόνας όμορφης εις το βράχο απάνω
Γι αυτό εκιά θέλω να θαφτώ όντε θα αποθάνω.
Γεννήθηκα σε τούτονε τ ’όμορφο ακρογιάλι
Χτυπήθηκα εις τη ζωή όσο καμία άλλη.
Σαράντα πέντε ήμουνε σα πήγα να διαβάσω
Γιατί ήθελα τις ομορφιές του τόπου μου να γράψω.
Και τότε οι εγγράμματοι μούπανε οι συγγενείς μου
Να κάτσω κάτω γιατί νού δεν έχει η κεφαλή μου.
Μα μου παρασταθήκανε αδερφικά οι ξένοι
Και το σόι τσι μάνας μου έμειναν μουτζωμένοι.
Με περηφάνεια εδά κρατώ στο χέρι το στυλό μου
Και γράφω για τη λεφτεριά και τ ’όμορφο χωριό μου.
Απούχουν οι ανθρώποι του φιλότιμο, γαλήνη
Και μου φερθήκαν στοργικά σε πόλεμο κι ειρήνη.
Γι’αυτό και με τη πένα μου πάντα τους ξεχωρίζω
Για το χωριό μου ειλικρινά όντε μιλώ δακρύζω.
Μα επά πρέπει να σταθώ και να τα ξεχωρίσω
Και για το Μαμαλόκωστα σε όλους να μιλήσω.
Ξεχωριστός σα Νομικός στις μάχες παλικάρι
Γεμάτος με ανθρωπισμό σ ’όλα περισσά χάρη.
Στάθηκε

στην ορφάνεια μου πραγματικός πατέρας

Κι οι ξένοι με φωνάζανε του Κώστα θυγατέρα.
Μα τρέχουνε τα μάθια μου γι’αυτό θα σταματήσω
Και όρκο κάνω στο θεό δεν θα τον λησμονήσω.
Ηράκλειο

10-1-85

Ερωφίλη Μπαριατάκη

Η ΒΙΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
(Ευδοκίας Σιμ. Σιμιγδαλά)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα τέλη του Β' Παγκόσμιου πόλεμου, ο Αμερικανός πρόεδρος Φράνκλιν Ρούσβελτ
είχε διακηρύξει ότι η ειρήνη θα έφερνε το τέλος της βίας και του εγκλήματος.
Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν δικαίωσε τις προσδοκίες του. Η βία και το έγ
κλημα κατακλύζουν τη σύγχρονη ανθρωπότητα με απειλητικό ρυθμό. Σε πολλές μάλιστα
μεγαλουπόλεις του εξωτερικού οι δρόμοι αδειάζουν τις νυκτερινές ώρες από τους αν
θρώπους της ειρηνικής εργασίας και τη θέση τους παίρνουν οι "εργάτες" του εγκλή
ματος. 0 άνθρωπος έχει πάψει να νοιώθει ασφαλής και στο σπίτι του ακόμα. Το κτύ
πημα της πόρτας δεν σημαίνει πάντα την εμφάνιση φίλου.
Η θεοποίηση της βίας από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση,η περιγραφή και
απεικόνιση φρικιαστικών εγκληματικών σκηνών κάνουν την παιδική ψυχή να συνηθίζει
στην ιδέα του εγκλήματος και συχνά μάλιστα να θαυμάζει τους ωραίους πρωταγωνιστές
του. Η τηλεόραση έφερε το έγκλημα μέσα στο σπίτι μας. Έτσι περνάμε ευχάριστα τις
ώρες μας απολαμβάνοντας σκηνές βίας, σκοτωμών, ληστειών, χωρίς να

συναισθανόμα

στε το κακό που κάνουμε στο μικρό παιδί που αμέριμνο παρακολουθεί δίπλα

μας

τα

"δρώμενα", αλλά και σε μας τους ίδιους που ανυποψίαστοι εξοικειονόμαστε σταδιακά
στη βία.

Οι εγκληματολόγοι λένε ότι μια κατηγορία νέων οδηγήθηκε στο έγκλημα από

τη γοητεία του κινηματογράφου.
Η αλήθεια είναι, ωστόσο, πως οι ακραίες περιπτώσεις της "κτηνώδους"

συμπε

ριφοράς περιορίζονται στον άνθρωπο και δεν υπάρχει, στη φύση ανάλογο της άγριας
μεταχείρισης των ανθρώπων μεταξύ τους. Αναμφισβήτητα είμαστε το πιο
ανελέητο είδος που έζησε ποτέ πάνω στη γη.

σκληρό

και

Ακόμα και αν ανατριχιάζουμε με φρίκη

όταν -διαβάζουμε στην εφημερίδα ή σε ένα βιβλίο ιστορίας τις

ωμότητες

που

έχει

διαπράξει ο άνθρωπος πάνω στον άνθρωπο, στα κατάβαθά μας γνωρίζουμε πως ο καθέ
νας μας κρύβει μέσα τους τις ίδιες άγριες παρορμήσεις που οδηγούν στις πιο ακραί
ες μορφές βίας.
Πάντως είναι γεγονός ότι χωρίς την επιθετική, ενεργητική πλευρά

της

φύσης

του ο άνθρωπος θα ήταν ακόμη ανίκανος να κατευθύνει την πορεία της ζωής του ή να
επιδράσει στο φυσικό περιβάλλον του. Πραγματικά είναι φανερό, ότι ο άνθρωπος δεν
θα είχε πετύχει ποτέ τη σημερινή του επικράτηση, δεν θα είχε καν επιζήσει σαν εί
δος, αν δεν ήταν προικισμένος με αρκετή επιθετικότητα.
Δεν είναι όμως δυνατό να περιγράφουμε την επιθετικότητα του ανθρώπου

με τα

ίδια λόγια που χρησιμοποιούν οι ηθολόγοι για τη συμπεριφορά των ζώων, γιατί η α
πλότητα των βασικών ενστικτικών σχημάτων είναι σκεπασμένη από μια πολύπλοκη δομή
επίκτητων επιθυμιών, πίστεων, φόβων και άλλων προϊόντων του κρατικού συλλογισμού
που υπερκαλύπτουν τις πρωτόγονες αλήθειες για τον εαυτό μας.
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Ωστόσο, είναι δυνατό να διακρίνουμε ότι και στόν άνθρωπο όπως και στα άλλα
ζώα, η επιθετικότητα εξυπηρετεί χρήσιμες λειτουργίες, και να διαπιστώσουμε ότι αν
ο άνθρωπος δεν ήταν επιθετικός, δεν θα ήταν καν άνθρωπος.
θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο τα ανθρώπινα

πλά

σματα προσαρμόζουν και ελέγχουν τα αισθήματα της οργής διαφέρουν πολύ,ανάλογα με
την εκπαίδευση.
Πάντως, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η βία έχει μπει στο σπίτι μας μέσω της
τηλεόρασης, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι το λιγότερο αν κοιτάξουμε
ότι υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα μια πραγματική απειλή να δούμε τον κόσμο να πέ
φτει σε φαύλο κύκλο βίας.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Στη φιλοσοφία η βία ορίζεται σαν εξωτερική ενέργεια που επιδιώκει το σταμάτημα, την αναστολή ή την αλλαγή στην κατεύθυνση μιας φυσικής κίνησης ή τάσης.Ό
ταν η εξωτερική ενέργεια στρέφεται κατά του ανθρώπου και της θέλησής του

έχουμε

βία στην ηθική έννοια. Η ηθική βλέπει τη βία σε σχέση με την αντίσταση του ατό
μου που την υφίσταται, γι’αυτό και διακρίνει την απόλυτη βία (όταν η θέληση

του

ατόμου που την υφίσταται ανθίσταται με όλη της τη δύναμη) από τη σχετική βία (όταν η θέληση για αντίσταση είναι μικρή).
Στην κοινωνιολογία η βία παίρνει τη μορφή της χρησιμοποίησης υλικών ή πνευ
ματικών δυνάμεων από μέρους ατόμων ή μιας κοινωνικής ομάδας για την επιβολή κατα
στάσεων που αρνείται να αποδεχθεί η ομάδα ή το άτομο που υφίσταται τη βία. Η σύγ
χρονη κοινωνιολογική σκέψη εξετάζει τη βία σα μέσο για την επιτάχυνση μιας

δια

δικασίας κοινωνικής αλλαγής ή σαν μέσο για τη σταθεροποίηση μιας κρατικής

εξου

σίας. Η σύγχρονη ηθική σκέψη αντίστοιχα προσπαθεί να συμβιβάσει την κατ’αρχή κα
ταδίκη της βίας σαν ενέργειας που προσβάλλει τον άνθρωπο και την αποδοχή της βίας
στις περιπτώσεις που η άσκησή της επιβάλλεται από το κοινωνικό συμφέρον,την κοι
νωνική πρόοδο, την κοινωνική δικαιοσύνη ή την κοινωνική άμυνα.
Πάντως είναι γεγονός ότι σήμερα λέγοντας βία δεν εννοούμε τίποτε

άλλο

από

την εφαρμογή ποικιλόμορφων τύπων εξαναγκασμού που φτάνουν ως και την ένοπλη δράση,από
την μια ή την άλλη τάξη, ή κοινωνική ομάδα, προς άλλες τάξεις ή κοινωνικές

ομά

δες, με σκοπό την απόκτηση ή διατήρηση οικονομικής ή πολιτικής κυριαρχίας,την κατάκτηση δικαιωμάτων ή προνομίων.
Στη

διαδρομή της ιστορίας η βία πήρε τη μορφή: α) της επιβολής μιας κοινω

νικής ομάδας ή τάξης διαμέσου των οργάνων της κρατικής εξουσίας, β) της

ανατρο

πής από μια κοινωνική ομάδα ή τάξη της κρατικής εξουσίας άλλης κοινωνικής ομάδας
και τη χρησιμοποίηση της κρατικής για την επιβολή των θελήσεων της νέας κοινωνι
κής ομάδας, γ) της σύγκρουσης ανάμεσα σε ομάδες που πρεσβεύουν διαφορετικές θρη
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σκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις (ιεροί πόλεμοι εναντίον αλλόπιστων,ευρωπαϊκοί θρη
σκευτικοί πόλεμοι, κλπ.), ό) της σύρραξης για την επίλυση

διαφορών

ανάμεσα

σε

κράτη όταν ένα ή περισσότερα κράτη επιλέγουν τον πόλεμο για την επιβολή των
λιτικών τους επιδιώξεων και ε) της εξέγερσης υποδούλων λαών για την

πο

απόκτηση

ή

την ανάκτηση της εθνικής τους ανεξαρτησίας κλπ.
Η βία μπορεί να εκδηλωθεί και με τη μορφή ατομικών πράξεων τόσο στις κοινω
νικές όσο και στις πολεμικές συγκρούσεις (τρομοκρατία ατομική, σαμποτάζ κλπ.). Το
πρόβλημα της βίας απασχόλησε αιώνες τη φιλοσοφία και την κοινωνιολογία. Η μελέτη,
της κοινωνίας της,εξέλιξής της, της αλληλοδιαδοχής των κοινωνικών συστημάτων απέ
δειξε ότι η βία εμφανίστηκε παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη της

ανθρώπινης

κοινωνίας και υπήρξε είτε παράγοντας προόδου είτε παράγοντας αναστολής της προό
δου.

Η κοινωνιολογία αποδέχθηκε τον

αναμφισβήτητο

προοδευτικό ρόλο, όπως

της

αγγλικής επανάστασης του 17ου αιώνα, της γαλλικής επανάστασης του 1789, του αμε
ρικανικού πολέμου της ανεξαρτησίας, των απελευθερωτικών κινημάτων των αποικιακών
λαών κλπ.

Επίσης ομόφωνη υπήρξε η καταδίκη επιθετικών πολέμων με σκοπό την καθυ9

πόταξη και υποδούλωση λαών 'όπως ήταν, για παράδειγμα ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος. Αλ
λά ακόμα και στις περιπτώσεις που η βία εξασφαλίζει την κοινωνική πρόοδο,το ηθικό πρόβλημα που προκύπτει είναι τεράστιο και πάντα απασχολεί τη φιλοσοφία και την
κοινωνιολογία.

θεωρητικοί της βίας στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία

ο Πώλος και ο Καλλικλής του Πλατωνικού "Γοργία".

εμφανίστηκαν

Ο Πώλος υποστηρίζει την άποψη

του δυνατού, του "μέγα δυναμένου" που μπορεί να γίνει τύραννος, να

σκοτώσει

ό

ποιους θέλει, να δεσμεύσει όσες περιουσίες θέλει και να έχει κερδίσει την ευδαι
μονία, αν μείνει ατιμώρητος. Ο Καλλικλής κηρύσσει απερίφραστα το δίκαιο του ισχυροτέρου σαν φυσικό δίκαιο.

Μ ’αυτό δικαιολογεί ακόμη και την εκστρατεία του Ξέρξη

στην Ελλάδα.
Στα νεότερα χρόνια ο Μακιαβέλλι καταδικάζει τη βία που ασκείται με μόνο σκο
πό την καταστροφή, αναγνωρίζει την ανάγκη άσκησης βίας από τους "ανανεωτές"

και

διακρίνει την "καλή" από την "κακή" χρησιμοποιούμενη σκληρότητα.
Οι αισιόδοξοι ουτοπιστές (Σαιν-Σιμόν) αναλύοντας το μηχανισμό της βίας

κα

τέληξαν στο συμπέρασμα ότι η όλη του κοινωνικό-οικονομική διάρθρωση ως την εποχή
μας στηρίχτηκε στη βία, αλλά ότι στο μέλλον η βία θα έπρεπε να εκλείψει από

την

κοινωνία.
θεωρητικοί της βίας του περασμένου αιώνα θεωρήθηκαν ο Νίτσε και ο "θεωρητι
κός του επαναστατικού συνδικαλισμού" Γ. Σορέλ.

Ο Νίτσε πιστεύει ότι

στην

πάλη

της επιλογής ανθρώπων και αξιών υπερισχύουν οι "εκλεκτοί", οι δυνατοί, αυτοί που
πλησιάζουν στον ανώτερο τύπο ανθρώπου, τον υπεράνθρωπο.

Οι λαοί που εκπροσωπούν

αυτό το ιδεώδες είναι προορισμένοι να κυριαρχήσουν. Ο Σορέλ θεωρεί τη βία σαν έκ
φραση της μαχόμενης ηθικής και διακρίνει την ισχύ από τη βία.
Στον 2οό αιώνα η βία σαν θεωρία και πράξη εκφράστηκε με κοινωνικές
πές, με δύο παγκόσμιους πόλεμους, με αποικιακές εξεγέρσεις κλπ.

ανατρο

Η πρώτη 50ετία

15 του αιώνα μας ήταν από τις πιο βίαιες εποχές στην ιστορία της

ανθρωπότητας.

Το

πνεύμα της βίας εξέφρασε ο Μουσολίνι με τις περίφημες θέσεις του ότι ο φασισμός
δεν πιστεύει "ούτε στη δυνατότητα ούτε στη χρησιμότητα της διαρκούς ειρήνης",ότι
ο φασισμός θεωρεί το κράτος "σαν ένα απόλυτο, προς το οποίο όλα τα άτομα και οι
ομάδες είναι σχετικά και μπορούν να θεωρηθούν μόνο στη σχέση τους με το

κράτος"

και ότι για το φασισμό "η αύξηση της αυτοκρατορίας είναι δείγμα ζωτικότητας,
αντίθετο είναι δείγμα παρακμής".

Η δεύτερη 50ετία του 20ού αιώνα

το

αντιμετωπίζει

με διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα της βίας.
Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και η ανακάλυψη των πιο εξοντωτικών

μέσων

κατα

στροφής αναγκάζουν τις κοινωνίες και τα άτομα να αντιμετωπίζουν με περίσκεψη το
θέμα της βίας τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι η έξαρση του εγκλήματος και της βίας
σημερινή εποχή απειλεί ανησυχητικά, όχι μόνο εμάς τους ίδιους σαν άτομα

στη

μεμονω

μένα, αλλά και ολόκληρα κράτη.
Κοινωνιολόγοι, εγκληματολόγοι και παιδαγωγοί αρνούνται σήμερα να παραδεχτούν
ότι κάποιος γίνεται εγκληματίας μόνο γιατί γεννήθηκε εγκληματίας. Τον εγκληματία
δεν τον γεννά η μητέρα του, αλλά η κοινωνία. Είναι φυσικό βέβαια,μερικά άτομα να
γεννιούνται με αρνητικές κληρονομικές καταβολές, αλλά πάλι ευθύνη της κοινωνίας
είναι να προλαμβάνει τις καταστροφικές συνέπειες των περιπτώσεων αυτών με την έγ
καιρη επισήμανση και τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να προστατευτεί

προστατεύον

τας ταυτόχρονα και το προβληματικό άτομο.
Η μεταπολεμική κοινωνία, μια κοινωνία που πέρασε αστραπιαία από τη στέρηση
στην αφθονία, δεν μπόρεσε ν ’αντέξει τις βαθειές οικονομικοκοινωνικοπολιτικές αλ
λαγές και να μην θεοποιήσει άμεσα η έμμεσα τη βία σαν έκφραση πολιτικής η κοινω
νικής συμπεριφοράς.
Η γενιά του σήμερα, διαποτισμένη από μια τέτοια ατμόσφαιρα,

κατέληξε

στην

παραδοχή της βίας σαν μέσο για την καταξίωσή της.
Παράλληλα, η κερδολαγνεία και η επιδειξιομανία, που έχει καταλάβει τη σύγ
χρονη κοινωνία, προωθεί τη βία. 0 εύκολος πλουτισμός, ο αμοραλισμός, ο

ξεπεσμός

των ηθικών αξιών, η ρήξη με την παράδοση που έφερε σταδιακά το θάνατο της οικογέ
νειας, συνδέονται άμεσα με την αύξηση της εγκληματικότητας.
Η κοινωνική αδικία και το πνεύμα της "μη δίκαιης κατανομής"

που

επικρατεί

σήμερα, αποτελούν βασικές πηγές της βίας. Κοινωνικές αιτίες οδηγούν συχνά τον α
νήλικο στην υιοθέτηση μιας εγκληματικής συμπεριφοράς. Οι νέοι

βλέποντας

τόσους

και τόσους να πλουτίζουν με αθέμιτα μέσα, αρχίζουν να θεωρούν την εργασία,τη χει
ρότερη λύση για το οικονομικό τους πρόβλημα. Η επιταχυνόμενη ανεργία και η φτώ
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χεια συντελούν. " Η φτώχεια είναι κακός σλυμβουλος" έγραφε κάποτε ο Ουγκώ. Όταν
κάποιος είναι φτωχός και δεν βρίσκει εργασία, αν δεν έχει ισχυρό

χαρακτήρα

και

κοινωνικούς προβληματισμούς, είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί.
Βέβαια υπάρχουν και άτομα χωρίς κανένα οικονομικό πρόβλημα

που

"πρωτοστα

τούν" σε πράξεις βίας. Εδώ συντρέχουν άλλες κοινωνικές αιτίες και πρώτα-πρώτα ο
θάνατος της οικογένειας. Τα άτομα αυτά ζώντας σ ’ένα "χαλασμένο" οικογενειακό πε
ριβάλλον τραυματίστηκαν ψυχικά με αποτέλεσμα να νομίζουν ότι καταξιώνουν το "εγώ"
τους με πράξεις βίας.
Άλλη αιτία της επιθετικής συμπεριφοράς των ανθρώπων σήμερα είναι ο υπερπλη
θυσμός.
(1) "Η υπερπληθώρα των κοινωνικών επαφών, πέρα από τα "όρια αντοχής",επιφέ
ρει την αυτοαπομόνωση. Και ο πολυάνθρωπος συνωστισμός σε εξαιρετικά . περιορισμέ
νο χώρο προκαλεί την επιθετικότητα".
Κάτοικοι κυρίως μεγάλων πόλεων χαρακτηρίζονται από έλλειψη

πραγματικού εν

διαφέροντος για τους συνανθρώπους τους. Οι σχέσεις τείνουν να τυπικοποιηθούν.Αντί
θετα, σε αραιοκατοικημένες περιοχές οι κοινωνικές επαφές καλύπτοντας φυσιολογικά
την ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία είναι ουσιαστικές, στενές, προσωπικές.
Την απόδειξη για τα παραπάνω μας δίνει ο Κόνραντ Λόρεντς συγγραφέας του βι
βλίου "Τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα του πολιτισμού μας" με ένα γεγονός που του συνέ
βη*
(2) "Φιλοξενούσα σπίτι μου, στην Αυστρία, ένα ζευγάρι Αμερικανούς,που κατά
γονταν από το Ουϊσκόνσιν, και εργάζονταν για την προστασία της φύσης, σ ’ένα απο
μονωμένο σπίτι, μέσα σ ’ένα δάσος. Τη στιγμή που ετοιμαζόμασταν να καθίσουμε στο
τραπέζι για το γεύμα, χτύπησε η πόρτα, κι εγώ φώναξα θυμωμένος:
-

Άλλος πάλι, ποιος μπορεί να είναι;
Δεν θα μπορούσα να προκαλέσω πιο δυσάρεστη έκπληξη

μου, ακόμα κι αν εκστόμιζα τις χειρότερες βρισιές!1

στους

φιλοξενούμενούς

Γι’αυτούς ήταν αδιανόητο να

αντιδράσει κανένας, σ ’ένα απρόοπτο χτύπημα της πόρτας, με άλλο τρόπο παρά μόνο με
χαρά".
Τέλος, λίπασμα στο

δένδρο της βίας έριξαν και τα μέσα

μαζικής

ενημέρωσης

και ένα είδος παραφιλολογίας, που ασχολείται με τη διάπραξη και διαλεύκανση του
εγκλήματος.

(1) : Κόνραντ Λόρεντς, Τα 8 θανάσιμα.αμαρτήματα του πολιτισμού μας,
εκδόσεις θυμάρι, σελ. 32.
(2) : Το ίδιο βιβλίο, όπως στην (1) παραπομπή, σελίδα 35.

Αθήνα

1979,

17 ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
Νομικώς η βία διακρίνεται:
α) Σε σωματική ή "απόλυτη", όταν κατ’αυτού που ασκείται η βία γίνεται χρήση
υλικής δύναμης και επέρχεται τέλεια καταδυνάστευση των δυνάμεων του,αποκλείοντας
εντελώς τη θέλησή του. Π.χ. ο Α ισχυρότερος αρπάζει το χέρι του Β και με τη δύ
ναμη της σωματικής του βίας το καθοδηγεί σε υπογραφή.
β) Σε ψυχολογική. Και τα δύο αυτά είδη της βίας επιδρούν στις δικαιοπραξίες
και επιφέρουν διάφορες συνέπειες που ρυθμίζονται είτε με ειδικές γι’αυτές διατά
ξεις είτε με τις γενικές για τις δικαιοπραξίες διατάξεις.
Για τη σωματική βία ο Αστικός Κώδικας δεν περιέχει διάταξη γιατί

η

δήλωση

της θέλησης που έγινε έπειτα από σωματική βία θεωρείται ανύπαρκτη και συνεπώς η
δικαιοπραξία που βασίζεται σε τέτοια δήλωση θέλησης είναι αυτοδικαίως άκυρη. Αντί
θετα, ψυχολογική βία είναι εκείνη που επιδρά στην ψυχή με την απειλή επικείμενου
κακού, που προκαλεί φόβο στον απειλούμενο και αυτό είναι το κίνητρο που τον κάνει
να πάρει την απόφαση προς δήλωση της θέλησης.
Η δικαιοπραξία που έγινε ύστερα από ψυχολογική βία είναι ισχυρή.

Αυτός που

του ασκήθηκε η βία αναγκάζεται να υποτάξει τη θέλησή του στη θέληση του βιαστή,
μπορούσε όμως να αποφύγει τούτο αν προτιμούσε το απειλούμενο κακό και να μην υποκύψει στη βία. Η δικαιοπραξία αυτή είναι ισχυρή, ο νόμος

όμως, τη

δικαιοπραξία

αυτή που έγινε με αυτό τον τρόπο, την κατέστησε αβλαβή γι’αυτό που βιάστηκε

χο

ρηγώντας σ ’αυτό μέσα κατά της βίας.
Αυτός που βιάστηκε έχει την αγωγή του φόβου, την ένσταση του φόβου,την απο
κατάστασή του στο ακέραιο, αλλά και την αγωγή από τη δικαιοπραξία της οποίας μπο
ρεί να ζητήσει την ακύρωση αυτός μόνο και οι κληρονόμοι του.

Η ΒΙΑ ΓΕΝΝΑ ΤΗ ΒΙΑ
(3)

Μια και καλή θα

το πούμε: δεν έχουμε γεννηθεί καλύτεροι και ποτέ δεν θα γί

νουμε λεύτεροι. Όταν όλοι οι τύραννοι θα έχουνε ξεθρονιαστεί ή σφαχτεί, πάλι θα
μείνει ένας κορυφαίος και ανίκητος τύραννος, η Φύση.
Κι όμως είναι αλήθεια, ότι όσο ανεκτικοί είμαστε στους περιορισμούς της Φύ
σης (άμεσους ή έμμεσους), τόσο αμείλικτοι και εκδικητικοί γινόμαστε σε περίπτωση
που οι περιορισμοί πηγάζουν από τους άλλους, προορίζονται για μας,

εμφανίζονται

με τη μορφή εξαναγκασμού και είναι παράλογοι και άδικοι. Ωστόσο, προνομιούχες τά
ξεις, οδήγησαν και εξακολουθούν να οδηγούν πολυάνθρωπες ομάδες
νες καταστάσεις, στο όνομα του

σε

υπερανθρώπι

συμφέροντος ή μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας. Και

(3): Μπέρναρ Σω, Τα κοινωνικά συστήματα, εκδόσεις Διαγόρας, σελίδα 273.

18 καθώς κανείς δεν είναι διατεθειμένος να υπομένει αδικίες και εξευτελισμούς,καθώς
ο εγωισμός και η έμφυτη στην ανθρώπινη φύση επιθετικότητα οδηγούν συχνά τον άν
θρωπο σε βίαιες αντιδράσεις, είναι φυσικό τούτη η κατεστημένη βία να επιφέρει ε
πανάσταση η των ίδιων των καταπιεζομένων η άλλων ομάδων που αγωνίζονται για ένα
κόσμο πιο δίκαιο.
Σήμερα, οι καταπιεζόμενοι σ ’όλο τον κόσμο ξυπνούν σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’
ότι άλλοτε.
Πολλές φορές όταν, εξαιτίας μιας παράνομης εξέγερσης, οι αρχές αναλαμβάνουν
να σώσουν π ν ’αποκαταστήσουν τη δημόσια τάξη, χρησιμοποιώντας καταναγκαστικά μέ
σα, δημιουργείται μια βία άλλου είδους (που γεννιέται από μια προϋπάρχουσα βία),
αυτή που επιβάλλει η δημόσια

ασφάλεια.

Αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις, όταν ένα άτομο υφίσταται βία,στην προσπάθειά του να επιβληθεί στον "επιτιθέμενο", αντιδρά και αυτό με βία,

θεωρώντας

τη σαν τη μόνη διέξοδο.
Κρίνουμε απαραίτητο ν ’αναφέρουμε επίσης τη συμβολή του οικογενειακού και φι
λικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση βίαιων και επιθετικών ατόμων.
Άνθρωποι που έζησαν σε περιβάλλοντα, όπου η επιθετικότητα και γενικότερα η
βίαιη συμπεριφορά αποτελούσαν κανόνες επιβίωσης, μεγαλώνοντας συνέχισαν να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, αγνοώντας ίσως άλλους θετικότερους τρόπους αντιμε
τώπισης ίων συνανθρώπων τους.
Αξίζει εδώ ν ’αναφέρουμε τί γράφει στο βιβλίο "Το θάρρος της γνώμης του" ένας
βίαιος εγκληματίας που περιγράφει το περιβάλλον που μεγάλωσε:

".... ο μόνος τρό

πος που ξέραμε για ν ’απαντήσουμε στη βία, ήταν πάλι με τη βία. Αυτό ήταν
αξίωμα.

μόνιμο

Αν κάποιος σε χτυπούσε, τον χτυπούσες και συ’ αν δεν ήσουν αρκετά μεγά

λος έβαζες κάποιον άλλο να το κάνει.

Η βία αποτελούσε μέρος της καθημερινής ζω

ής και της συμπεριφοράς, όσο και τα ίδια μας τα σπίτια".
Η βία λοιπόν γεννα τη βία.

Ας το επαναλάβουμε άφοβα και αδιάκοπα: οι αδι

κίες γεννούν την επανάσταση είτε των καταπιεζομένων, είτε εκίνων (νεολαία,διάφο
ρες οργανώσεις κλπ.) που είναι αποφασισμένοι ν ’αγωνιστούν για ένα κόσμο πιο δί
καιο.
η συνέχεια στο επόμενο τεύχος

19 Αγία Γαλήνη - 10 του Μάρτη
Αίγα Λόγια για τα Τμήματα Λαϊκής Επιμόρφωσης στην Αγία Γαλήνη:
Χωρίς καμιά εισαγωγή στο θέμα

από

τους

ειδήμονες, τα Τμήματα Λαϊκής Επιμόρφωσης
στην Αγία Γαληνη ξεκίνησαν από τη

Βάση,

δηλαδη από τους ενδιαφερομένους.
Ζητήσανε, κυρίως γυναίκες του χωριού, τα
εξής μαθήματα:
1) Κέντημα μηχανής, 2) Κοπτική - Ραπτική,
3) Αγγλικά.
Ζητήσανε ακόμη και μαθήματα

Προληπτικής

Ιατρικής, αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκε επιμορφωτ ής .
Τα μαθήματα που διάρκεσαν 5 περίπου

μή

νες είχαν επιτυχία γιατί η ποιότητα δου
λειάς φάνηκε γρήγορα

στα

αποτελέσματα.

Ειδικά από το τμήμα κεντήματος στάλθηκαν
έργα στην έκθεση χειροτεχνίας που έγινε
στην Κρύα Βρύση στις 5 του Γενάρη.
Σύντομα θα γίνει μια έκθεση με έργα των
μαθητριών μας και εδώ.
Η γνώση και η επιμόρφωση δεν ήταν τα μό
να επιτεύγματα. Νομίζουμε ότι τα μαθήματα
αυτά μας έφεραν σ ’επαφή μεταξύ μας
της καθημερινότητας, μια επαφή

πέρα

δημιουρ

γική. Μάθαμε κάτι που μας ενδιαφέρει

ο

μαδικά και με συνεργασία. Χρησιμοποιήσα
με δημιουργικά κάποιο "ελεύθερο" χρόνο.
Τώρα περιμένουμε καινούργια σειρά

μαθη

μάτων. 0 κατάλογος που στείλατε στο κέν
τρο Λαϊκής Επιμόρφωσης του νομού μας μέ
σω του αντιπροσώπου μας, Κου Γιάννη

Βα-

βουράκη, είναι:
1) Προληπτική Ιατρική, Πυρασφάλεια.
2) Μαθήματα Γ ραφομηχανής.
3) Παραδοσιακοί (Ελληνικοί) χοροί.
4) Εισαγωγή στην Μουσική - Μουσικά όργανα.

---

1985

20 Τα μαθήματα γραφομηχανής, χορού και μου
σικής τα ζήτησε η νεολαία του χωριού και
μια και οι νέοι παραβλέπονται

ελπίζουμε

αυτή τη φορά να έχουν πρώτοι το λόγο.
Οι παραπλεύρως τρεις φωτογραφίες

είναι

της Δέσποινας Βλατάκη από το μάθημα,Κέν
τημα Μηχανής.
Επίσης σας πληροφορώ ότι στέλνω με

ταχ.

επιταγή 1.000 δρχ. στο σύλλογο για ενί
σχυση.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ιωάννα Ιωαννίδου - Αγ. Γαλήνη

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
(Έλσα Καρτάλου)
Στις 15 του Φλεβάρη έγινε ο αποκριάτικος χορός του συλλόγου μας στο κρητικό
Κέντρο "Ζορμπάς".
Από νωρίς άρχισαν να μαζεύονται οι παρέες και να δημιουργούν μια ζεστή αγιογαληνιώτικη ατμόσφαιρα.
Με το συγκρότημα του Θανάση Σκορδαλού και του Νίκου Γωνιανάκη,την καλή
ρέα και το κρασί γλεντήσαμε ως τις 2.30 το πρωί χωρίς να καταλάβουμε

πα

πως πέρασε

η ώρα.
Τα δώρα ήταν όπως πάντα άφθονα - προσφορές χωριανών ή φίλων - και δεν έμει
νε κανείς παραπονεμένος.
Τη βραδιά άνοιξε η πρόεδρος του συλλόγου Κυρία Ηλέκτρα Μιχελιδάκη, που

για

πρώτη φορά μίλησε για την ανάγκη μόνιμης στέγης του συλλόγου και έκανε προτάσεις
για άλλες αξιόλογες μελλοντικές δραστηριότητες που χρειάζονται όμως τη

συμπαρά

σταση όλων μας.
Κρητικούς χορούς παρουσίασαν με λεβεντιά "τα Καρπαθάκια"

(τέσσερα

αδέλφια

μικρά παιδιά) της σχολής Μαυρόκωστα που δέχτηκαν πολλά χειροκροτήματα και επαί
νους για τους ίδιους και το δάσκαλό τους.
Άλλη μια κρητική βραδιά, άλλο ένα αποκριάτικο γλέντι έμεινε στη
και περιμένουμε σύντομα νέες ευκαιρίες για παρόμοιες συναντήσεις.

μνήμη

μας

-
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Χρόνια περασμένα
όχι

ξεχασμένα

Τα χρόνια κυλούν αλύπητα, φεύγουν τρέχοντος χωρίς να το καταλαβαίνουμε!Ομως
πολλά γεγονότα, ευχάριστα η δυσάρεστα αποτυπώνονται στο μυαλό μας για πάντα. Και
οι φωτογραφίες είναι αυτές που ξεσκαλίζουν τη μνήμη μας και φέρνουν πάλι μπροστά
μας εικόνες από τον παλιό τον ωραίο καιρό.- Και τί δεν θυμίζουν στον καθένα από
εμάς, καθώς είναι ξεχασμένες και κιτρινισμένες απ ’τον καιρό.
'Ετσι ξεφυλίζοντας

κι’εγώ το άλμπουμ με τις φωτογραφίες μου,ευχάριστες ανα

μνήσεις ήρθαν στο νου μου από τα παιδικά και νεανικά μας χρόνια. Ξεχώρισα

όμως

μια φωτογραφία που νομίζω ότι πολλά έχει να θυμίσει σε όλους σχεδόν τους Αγιογαληνιώτες, περισσότερο όμως στη νεολαία της εποχής εκείνης.

Νίκος

I. Μηναδάκης

Γιάννης Δ. Βασιλάκης

Είνάι δυο οργανοπαίκτες, που δυστυχώς ο ένας δε βρίσκεται στη ζωή πιά,

που

τόσο ακούραστα παίζοντας όλη τη νύχτα χωρίς πληρωμή, χωρίς τα χιλιάρικα και πεντακοσάρια που μαζεύουν τώρα οι λυράρηδες μ ’ένα κρασάκι και λίγο μεζέ κάθε

τόσο,

μας χάρισαν τα ωραιότερα γλέντια που έγιναν ποτέ στο χωριό μας.
Ποιος δε θυμάται τα τόσο ωραία γλέντια της κατοχής, που παρ’όλη την

απαγό

ρευση της κυκλοφορίας, συγκινούσαν κι’αυτούς ακόμα τους κατακτητές,και ανενόχλη
τοι το διασκεδάζαμε μέχρι το πρωί, με συμμετοχή πάντα και του κομαντατούρ. Ποιος
δεν θα θυμηθεί βλέποντας τη φωτογραφία αυτή τους σκοπούς και τα τραγούδια που μας
έπαιζαν συνήθως οι οργανοπαίκτες αυτοί:
Το αξέχαστο σλόου του Μηναδονικόλα

"Στα στιατόρια κάθονται χώρια", τα

ρο

μαντικά ταγκό "Μές τη ζωή την πλανεύτρα ζωή" και "Δεν περνάει βραδιά να μη σε νο
σταλγήσει, να μη σ ’αναζητήσει η φτωχή μου καρδιά", τα τρελλά βαλς " Άστα

τα μα

λάκια σου","τα κύματα του Δουνάβεως" και το "πάμε σαν άλλοτε πάμε σαν άλλοτε στο
μακρυνό τ ’ακρογιάλι". Και τόσα άλλα τραγούδια, που όταν τώρα τ ’ακούμε καμιά φορά
στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, η ψυχή μας φτερουγίζει και το μυαλό μας

ξαναγυ-

ρίζει στα περασμένα.
θυμήθηκα τα πειράγματα που κάναμε με μαντινάδες στο ρυθμό του

σιγανού, που

τόσο γέλιο μας πρόσφεραν.Έτσι όμως κι’αρχίζανε οι δεξιοτέχνες των

πειραγμάτων

22 δεν τελειώνανε. Γι’αυτό το σιγανό τον λέγαμε "πεντάωρο". θυμήθηκα ακόμα την απο
γοήτευση που μας έπιανε όταν χορεύοντας τον χανιώτη ζεύγη, η λύρα

σταμάταγε την

ώρα ακριβώς που αυτός που έδινε τα παραγγέλματα για την αλλαγή των καβαλιέρων,έ
λεγε το τρία και θα αρχόταν δίπλα μας αυτός που ενδιαφερόμασταν.
Αξέχαστες επίσης θα μας μείνουν οι ρομαντικές καντάδες στα δρομάκια του χω
ριού μας με τις παραπονιάρικες μαντινάδες και το κουτσομπολιό της επομένης για το
ποιος είπε και για ποιά είπε αυτή ή την άλλη μαντινάδα.
Και τα εξοχικά μας γλέντια, ποιος μπορεί να τα ξεχάσει;Ήταν στ’αλώνια,στον
Άγιο Αντώνιο, στον Άγιο Γεώργιο, στη Γέφυρα του ποταμού και σε τόσα άλλα ομορφα
μέρη, που μας άφησαν τόσες ευχάριστες αναμνήσεις.
Όμ ω ς όλα αυτά τα γλέντια, μόνο αυτοί οι δυο οργανοπαίκτες μας πρόσφεραν,Όχι
βέβαια.Ήταν και πάρα πολλοί άλλοι, που δυστυχώς μια μόνο φωτογραφία, και ειδικά
αυτή που έχω είναι πολύ φτωχή για να αποθανατίσει και αυτούς και τη χαρά που μας
έδωσαν.- Αφού όμως στην μνήμη μας τα πάντα μένουν ζωντανά, ας θυμηθούμε κι’αυτούς
που την εποχή εκείνη με την ίδια προθυμία και αφιλοκερδώς μας διασκέδαζαν - Όπως
ο Μανώλης Τυροκομάκης, ο Μιχάλης Μπαγουράκης, ο Σπυριδάκης, ο Μανώλης

Χριστοφά-

κης και Γιάννης Τυροκομάκης στο μαντολίνο, και το αξέχαστο Κορωνάκι - Επίσης πό
σες φορές δεν διασκεδάσαμε με το μαντολίνο της Λιλίκας Σταματάκη που με τα αδέλ
φια της Γιάννη και Δανάη πάντα μερακλήδες και κεφάτοι δενέλλειπαν σχεδόν ποτέ από
τΆγιογαληνιώτικα γλέντια.'Ηταν πραγματικά ωραία εκείνη η εποχή, αλλά δυστυχώς τώρα μας

έχουν

μείνει

μόνο οι αναμνήσεις.'Εχουμε χαθεί σκορπισμένοι σ ’όλα τα σημεία της Ελλάδας απασχο
λημένοι με χίλια δυο προβλήματα. Ευτυχώς όμως που υπάρχει ο Σύλλογος, τον

οποίο

ευχαριστούμε για τις προσπάθειες που κάνει να μας συγκεντρώνει κάθε τόσο,και για
τις αξέχαστες Κρητικές βραδιές που μας προσφέρει. Την προσπάθεια αυτή του Συλλό
γου πρέπει όλοι μας να βοηθάμε, γιατί αξίζει τον κόπο.
Σ ’εμένα πάντως θα μείνουν αξέχαστα αυτά τα χρόνια, κι’όταν κάπου-κάπου

ξα-

ναγυρίζω στο χωριό μου, στέκομαι κι’αγναντεύω πέρα τους γαλάζιους ορίζοντες,αναλογίζομαι με νοσταλγία τα ξένοιαστα νεανικά μου χρόνια και σιγοτραγουδώ το "Νάταν
τα νειάτα δυο φορές.... ".
Ελευθερία Λαμπακη
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Για την ίδρυση βιβλιοθήκης που ζητούν τα παιδιά της Αγίας Γαλήνης
στολή τους, ήδη κάναμε μια καλή αρχή.

0 συμπολίτης

μας

Μιχάλης

με

επι

Μιχ. Βεργαδής

(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΕΡΓΑΔΗ - Μαυρομιχάλη 4 στην Αθήνα) προσέφερε δια του Συλλόγου μας στην
υπό ίδρυση βιβλιοθήκη της Αγίας Γαλήνης μια μεγάλη σειρά βιβλίων. Στο επόμενο τεύ
χος θα ανακοινώσουμε τα βιβλία που προσφέρθηκαν.

Για την προσφορά σου αυτή

Μι-

χαλάκη σ ’ευχαριστούμε.
Τα βιβλία αυτά εστάλησαν στην Αγία Γαλήνη με τον κ. Στέλιο
πήγε να περάσει το Πάσχα του εκεί.

Μιχελιδάκη

που
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

(Της κ. Μαρούλης Μαρκουλάκη)

Η κ. Μαρούλπ Μαρκουλάκη κόρη του Μηνά Μηναδάκη μας παραχώρησε τη φωτογραφία
αυτή που είναι βγαλμένη το 1912 στο μέσο της οποίας εικονίζεται ο γέρο Μηναδάκης
(Γιώργης) με τη γριά Μηναδάκαινα γυναίκα του. 0 Μηναδογιώργης με την οικογένειά
του ήταν κι αυτός από τους πρώτους κατοίκους της Αγίας Γαλήνης πριν εκατό χρόνια.
Όλοι οι άλλοι της φωτογραφίας είναι τα παιδιά του, εγγόνια και ανήψια. Συγκεκρι
μένα από αριστερά προς τα δεξιά όρθιοι είναι η κόρη του Καλλιόπη (η Μπογιατζίνα)
μπροστά της όρθια είναι η κόρη της Μαρούλη και δίπλα της Μπογιατζίνας όρθιος ο
άνδρας της Γιάννης Βεργαδής ή Μπογιατζογιάννης, αμέσως μετά ο ντελικανής είναι ο
Γιώργης του Μηνά που σκοτώθηκε στον Πόλεμο της Μικρός Ασίας, ο Γιώργης Μηναδάκης
ο Αποδουλιανός και η Ρεψιμία με το μπολιδάκι στο κεφάλι ήταν κόρη του Μηνά.
Στη δεύτερη σειρά καθήμενοι πάλι από αριστερά προς τα δεξιά η Ελένη γυναίκα
του Μηνά (Μηνάδαινα) στην αγκαλιά της κρατά την μικρούλα κόρη της Μελπομένη, ο
Μηνάς άνδρας της, ο γέρο Μηναδογιώργης, η γυναίκα του Ελένη, η Καλλιόπη Μηναδογιάννενα και ο άνδρας της ο Μηναδογιάννης με τον Αγαπητό στην ποδιά του.
Τα κοπελιδάκια που κάθονται σταυροπόδι είναι η Μαρούλη του Μηνά-που πρόσφο
ρε αυτή τη φωτογραφία στο περιοδικό - ο Ανδρέας του Μηνά, ο Παναγιώτης του Μηναδογιάννη, ο Μανώλης του Αλμπάτη, ο Γιώργης του Μπογιατζογιάννη,και ο Γιώργης του
Μηναδογιάννη. Η κ. Μαρούλη ανέφερε ακόμη ότι ο παππούς της ο Μηναδογιώργης (της
φωτογραφίας) υπήρξε παλαιός πολεμιστής όπως ο Γληγοράκης και πολλούς άλλους και
λίγο πριν πεθάνει ζήτησε από τους γιούς του να πέζουνε Μπαλωτιές (τουφεκιές) στην
κηδεία του.

24 ΑΝΑΠΝΟΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
(Του Γεωργ.Π. Καράλη)
Ξεκινώ με δύο τρεις φωτογραφίες, πιο παλιά και πιο καλή, λιγότερο παλιές και
λιγότερο καλές.
Η φωτογραφία αυτή είναι πριν από το 1930.

Δεν θυμόταν ακριβώς τη

χρονολο

γία ο αείμνηστος Ευάγγ. Μ. Μαμαλάκης
που μας την είχε δώσει μαζί με άλλες
που έχω δημοσιεύσει

σε

προηγούμενα

περιοδικά.
-

'Ορθιοι: Από αριστερά ο ψηλός εί

ναι Σφακιανός, στη μέση είναι ο Ργηνουσομανώλης, δεξιά ο Μαμαλοβαγγέλης.
Καθιρτοί: 0 Ντουκογιάννης με την
φαλάκρα και την άσπρη ποδιά του καφετζή στριφωμένη στη

μέση του.Δεξιά

με την κατσούνα ο περιβόητος Σήφακας
της εποχής εκείνης, από τον Πλακιά Λευκώγεια.Πολύ

λεβέντες

όλοι!!ί Φορεσιές

περίφημες τοπικές!11
Οι δύο τελευταίοι της φωτογραφί
ας αν μπορούσαν να εμφανισθούν σήμε
ρα ανάμεσά μας, με τις παρδαλές

εμ

φανίσεις μας, ασφαλώς θα νόμιζαν ότι
ξαναγύρισαν σε άλλο πλανήτη.Όπως και
τα παιδιά μας

(μερικών

τουλάχιστον

και σιγά-σιγά των πολλών) αν δούν κα
μιά φορά κρητική φορεσιά θα ρωτούν αν
θέλουν να μάθουν τι είναι.
Η επόμενη φωτογραφία είναι του 1981. Αυτούς πρέπει να τους γνωρίζετε
Αλλά το πως τους θυμόσαστε στα νιάτα

όλοι.

τους και το πως τους βλέπετε τώρα είναι άλ

λο θέμα.
Μάλλον εκεί είναι το θέμα!! Εκεί είναι η σπουδαία διδαχή!!
έχομε

αυτό

πάντα στο νου μας και για τους εαυτούς μας σε κάθε τι που θα μας

πρέπει να
συμβαί

νει στη ζωή.
0 Εμμανουήλ Ν. Τυροκομάκης λοιπόν ο ένας, που με τα παλαιά του σιγανουλάκια
στη λύρα μας είχε χαρίσει αξέχαστες ώρες.
Δίπλα του ο Ευάγγελος Ματθαίου Μαμαλάκης που δεν υπάρχει τώρα κοντά μας στη
ζωή. Πώς περνά ο καιρός; πώς διαβαίνουν τα χρόνια; Είναι κι’όλας ένας χρόνος 26/
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2/84 - 26/2/85 που άφησε την τελευταία του πνοή στον πρόσκαιρο τούτο κόσμο η

με

γάλη αυτή μορφή του χωριού μας.Δραστήριος, fiuvayικόςΐ1 Από πολ
λούς έχω ακούσει

ότι

στην

κατοχή

προσέφερε πολλά στο χωριό.
Πηγή Λαϊκής τοπυαί_ς παράδοσης! 1
πόσα έχομε δημοσιεύσει και πόσα θα
είχε ακόμα να μας μεταδώσει.
Μερακλης!!

Δεν νομίζω ότι υπάρ

χει κανείς χωριανός, καμιά παρέα-μα
και πολλοί ξένοι - που να μην

εγνώ

ρισαν την τραπεζαρία του σπιτιού του
με την ξεχωριστή περιποίηση

και το

ιδιόρρυθμο κέρασμά του.Έτσι δα πούχει και πολλές

πόρ

τες, γύρω-γύρω η τραπεζαρία αυτή,πο
τέ δεν βρίσκαμε εύκολα αυτήν που θα
φεύγαμε.Στις 24/3/1985 έγινε στην εκκλη
σία του Χωριού μας ετήσιο μνημόσυνο
από την οικογένεια του. Εκτός από τα
παιδιά του και τη σύζυγό του παρευρέθησαν πολλοί συγγενείς και φίλοι.
Ας είναι συγχωρεμένος και ας αναπαύεται αιώνια.Αυτό το φωτογραφιάκι είναι του 1959, καθαρή Δευτέρα στις ποταμίδες και εμφα
νίζει τρεις από τους Χωριογύριδες

της

εποχής.-

Φαντάζομαι ότι τους γνωρίζετε όλοι.
Τον Παπά Πανάγο, σίγουρα.

Τους άλλους

τους λέω γιατί μπορεί μερικοί νέοι να
θυμούνται.

δυο

σας

μην

τους

Ο ξεσκούφωτος είναι ο κουμπάρος

μου

ο Γιώργης του Λουκά Μπαργατάκης που είναι σήμερα
στην Αμερική.

0 άλλος με την τραγιάσκα

είναι ο

Ζαχαρίας Καλαϊτζάκης (δική ίου είναι η φωτογρα
φία) Λιμενάρχης τότε στο χωριό μας, καλός
και συνεργάτης.

Μαζί μ ’αυτούς, εγώ και

άλλοι, λίγοι ευτυχώς, είμαστε οι μόνοι

φίλος
μερικοί

τεμπέλι-

δες εκείνης της εποχής - που νύχτα-νύχτα οι

υπό

λοιποι Χωριανοί φεύγανε για τα χωράφια τους.
Γράφοντας τα παραπάνω για το φωτογραφιάκι, θυμήθηκα πάλι τα χουζουρέματάμας
στους καφενέδες, με τις διηγήσεις μας και τα χωρατά μας.
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Στην προηγούμενη αποσπερίδα που μας διηγόταν ο Μπαργιατομιχάλης για το προ
ζύμι κάπου μας πέταξε μια στιγμή για κάτι παπούτσια που έβαλε

πρώτη

φορά

όταν

παντρεύτηκε, αλλά αυτήν την ιστορία θα μας την έλεγε μια άλλη φορά. Είχε όμως το
φιλότιμο που τον έκεγε και αφού μας το είχε υποσχεθεί έπρεπε και να μας το
γηθεί, να μην μας κρατεί σε αγωνία.

διη-

Την επομένη λοιπόν αμέσως το βράδυ μόλις μα

ζεύτηκε η υπόλοιπη παρέα στου Χαρίδημου, αυτός λιγοψυχούσε ν ’αρχήσει.

Εγώ

είχα δουλειά στο Γραφείο και αργούσα να πάω. Αυτόν δεν τον έβανε ο τόπος,

όμως
ήθελε

απαρτία.
Αφού αργούσα να πάω - όπως μου είπαν μετά - λέει στους άλλους, δεν πάμε στου
Παπαδογιάννη τις πολυθρόνες πούνε πιο κοντά και το Καραλάκι (έτσι μέλεγαν
μεγάλος Καράλης ήταν ο Νίκος). Αυτό έγινε αμέσως - ποιος να του χαλάσει

τότε,

χατίρι -

όλοι μαζί περάσανε μπροστά από το Γ ραφείο ξεροβήχοντας.
Μόλις κάτσανε πήγα και γω αδιάφορος, σοβαρός.
Καλησπέρα λέω.- Καλησπέρα σας κύριε Καραλάκι, εργατικέ απόψε - και συνεχίζει
διάλεταποφτήνοτζη για δουλιάς, μα δεν την πιάνεις ποτέ σου μόνο μήντην

κυνηγάς

τέτοια ώρα, κάτσε το λοιπός.- Καλά Μιχάλη, έχεις δίκιο του λέω και ξαπλώνω νοχελικά σε μια πολυθρόνα.
Εγώ που λέτε ήρθα απόψε μόνο και μόνο, επειδή οψαργάς σας υποσχέθηκα να σας
σε πώ για τα παπούτσια του γαμπρού, μα δεν θαρχόμουνε γιατί πολυκουράστηκα σήμερο στο κλαδερό και θελά ξαπλώσω να ξεκουραστώ.
'Οπα του λέω, Μιχάλη σε τσάκωσα, άλλα λες κιάλλα κάνεις!I

Πιο μπροστά

κάτι

έλεγες για πολύ δουλιά και σύσε χειρότερος.
Είδες μπρέ Γιώργο, εκαταλαβά σε πως εστενοχωρέθηκες και θέλω να το

διορθώ

σω.- Ετσάνε αυτά - καμιά φορά δεν έχεις πως το κάμεις.
Ας είναι δα, που λέτε, μέχρι που παντρεύτηκα ήμουνε ξεκαλλίκωτος και όχι μό
νο γω μα πολλοί έπαε στο χωριό, ούλοι οι ψαράδες. Γαμπρός θελά γενώ όμως και πή
γαινε

άσκημα, έπρεπε να πάω καλλικωμένος.- Πάω το λοιπός, που λέτε,στου Τσαγκά

ρη, κατέχετε δα, του Γιωργάκι του Νικηφόρο και παραγκέρνω ένα ζευγάρι κερεστελίδικα. Επήρε μου κείνος ξαμάρι και καλό μάλιστα, μα φαίνεται πώς πράμα δεν του πή
γαινε σε σορδινιά γιατί τονεθώρουνε και στραβομουτσούνιαζενε και μουρμούριζενε με
τον απατόντου.- Λέω και γω,θεόψυχα μου θαρρεί πως δεν θάχω να τονέ

πλερώσω

και

σκέφτεται ήντα θα κάμει να με ξεφορτωθεί. Λέω του λοιπός, ήντάχεις μπρέ Γιωργάκι
και σκουρδουλοψυχιάς - να σε πλερώσω θέλω, θές να σου δώσω και καπάρο;
'Ηντα λες μπρέ Μιχάλη, εγώ σκέφτομαι ήντα καλαπόδι θα βρω να φορμάρω

τα πα

πούτσια να κάνουνε στα πόδια σου και συ κάθεσαι και μου σαχλαμαρίζεις για καπάρο.
Εγώ εποσκοτινιάστηκα γιατί δεν εκάτεχα από τσά τέχνες και του λέω. Να με συμπαθάς μπρε Γ ιωργάκι γιατί δε.ν έχω ιδέα απότσά πράματα.
Καλά-καλά μου λέει κάτω από τσή μουστάκες του.

Να βρω θέλω ένα πιο μεγάλο

καλαπόδι να του βάλω και μερικές τσόντες, μα να το κατέχεις, τέλεια σωστή δουλιά
δεν θα γενεί.

- 27 Δεν πειράζει Γιωργάκι του λέω, να κάμωμε δα την δουλιά μας και ύστερα
μου χρειάζονται μένα μπλιό.

δεν

Η' θάλασσα δεν θέλει παπούτσια γιατί η αλμύρα τα ξε

κάνει.- Ίσασε μου τα, που λέτε, κείνος κι’ήταν έτοιμα δυο τρεις μέρες πριν από
τον Γάμο.- Με σφίγκανε κείνα στα δαχτύλια μια ουλιά, μα δεν εχαμπάριζα γω.
δάριζα κι’αναπετάριζα σαν το πουλάκι.
ρα, Ε!1!

Γαμπρός λέω θελά γενώΐί

Επη-

Σαν ήρθενε η μέ

Εστολίστηκα έβαλα και τα παπούτσια - (χαμηλώνει τη φωνή του) και

λέει:

και τάβαλα και χωρίς καρτσώνια - και συνεχίζει, όπως πρώτα, πήγαμε στο χωριό,στις
Μέλαμπες, κατέχετε δα, που ήτανε η Κατερίνη μου.
Να μην σας τα πολυλογώ, σαν εγίνήκενε η βλόγα και γυρίσαμενε στο σπίτι

του

πεθερού μου,- εκιά μπρε που κάθετε δα ο κουνιάδος μου ο Πολυζώης,- στον Οντά εί
χανε στρωμένη την τάβλα και Τραπέζει θεόψυχα μου για τον Γαμπρό με την Νύφη

και

τον Κουμπάρο.
Όσην ώρα πήγαινα κι ήρχουμουνε δεν καταλάβαινα πράμα, σαν έκατσα

όμως

και

ηρέμησα στο φαγοπότι αρχήσανε σιγά-σιγά να με στουμπακούνε τα δαχτύλια μου. Όσο
πέρνανε η ώρα δεν τάντεχα μπλιό...
Σκέφτομαι και γω και λέω, έπαε που κάθομαι δεν βγορίζουνε τα πόδια μου - δεν
βγάνω τα παπούτσια να ξεπονέσουνε τα δαχτύλια. Ως κι αν είναι δα εντρέπουμουνε να
ξυποληθώ φανερά. Δεν χάνω λοιπόν καιρό και άρχησα να τα βγάνω.

Αντισκάρωνα

τον

ένα πόδα στο άλλο και τελικά τα κατάφερα.
Εκεί μπροστά μας στο καφενείο ξάπλωσε τα πόδια του κι έκανε τις ίδιες κινή
σεις που έκανε κι’αποκάτω από το τραπέζι σαν να ήταν εκείνη η στιγμή.Εμά μπρέ Μιχάλη το ζόρε σου, του λέω. Δεν σε κατάλαβε η Κατερίνη που

ήτανε

δίπλα σου.
Πιά Κατερίνη μπρέ μου λές; αυτή γελούριζενε γιατί θάρριενε πως τσή

συντρί-

βγουμουνε, (Κα Κα Κα εμείς, γέλια), μα εμένα - συνεχίζει αυτός χωρίς να δίνει ση
μασία που γελούσαμε - εμένα άλλο ήτονε το ζόρε μου.-

Δεν είχα προλάβει να τα βγά

λω καλά-καλά και γροικώ αυτούς που χορεύγανε να λένε.
Το Γαμπρό μωρέ, το Γαμπρό να χορέψει.
Εμένα άρχησεν το σπίτι να γυρίζει γύρω-γύρω, δεν εκαλοθώρουνε, μα ως κι’ αν
είναι δα

κατάφερα και των είπα.

Δεν πηράζει παιδιά δεν κατέχω να χορεύγω. Εν τω

μεταξύ επολέμουνε και να ξαναβάλω τα παπούτσια. Αυτά τα ευλογημένα όμως που
ξαναμπούνε.

να

Το πότες εφτάξανε εκιά που καθόμουνε και με σέρνανε δεν το κατάλαβα.

Ξαναλέω πως δεν κατέχω, μα αυτοί το χαβά τους.
Δεν πειράζει Γαμπρέ μόνο να κλουθάς μου λένε.
Σέρνουνε αυτοί να με πάρουνε, αντισκαρώνω εγώ και πολεμώ να βάλω τα
τσια, μα πράμα.

παπού

Σα δέκα λεφτά τσι πάλεβα, σέρνανε αυτοί και μ ’ανασηκώνανε έσερ

να και γω και ξανακάθιζα.
Καταλαβαίνετε βέβαια ότι όση ώρα τάλεγε αυτά έκανε και την αναπαράσταση. Ε
μείς είχαμε διπλώσει στις καρέκλες, σκασμένοι από τα γέλια, ήταν αδύνατον να συγ
κροτηθούμε αναλογιζόμενοι και πού ήθελε να καταλήξει.-

Μας άφησε αρκετά να γελά

-

σομε
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μουρμουρίζοντας - γελάστε μωρέ γελάστε το γέλιο δίδει υγεία-Τα πρόσεξα αυ

τά τα λόγια γιατί καθόμουν δίπλα του κι’όσο κι αν γελούσα, ότι κι αν γινόταν πά
ντα παρακολουθούσα κάθε του κίνηση, κάθετου μορφασμό κάθε του ψίθυρο-Σαν μας ά
φησε να γελάσομε

αρκετά, λέει δυνατά.

Ναι μπρε δεν εμπόρεσα να τα βάλω και με σηκώσανε ξυπόλυτο και χόρεψα - Ευχαριστηθήκετε δα που το μάθατε, έ;1 κι άρχησε κι αυτός να γελά

ικανοποιημένος που

μας χάρισε λίγη ώρα χαράς με κάτι δικό του.
Ά μ α ηρεμίσαμε, ξαναλέει σοβαρός πάλι.- Δεν ήτανε όμως τίποτα

το

σπουδαίο.

Αυτοί το κατέχανε πως εγώ ήμουνε ψαράς και με δικαιολογήσανε. Άλλοι πάλι τόπανε
αλλιώς, πως κι’αυτοί το παθαίνουνε πολλές φορές και βγάνουνε τα παπούτσια.
Ναι Μιχάλη του λέω έτσι ακριβώς είναι μόνο τώρα εμένα να με συμπαθάτε γιατί
έχω ακόμη δουλιά στο Γραφείο και πρέπει να την τελειώσω απόψε. Καληνύχτα το λοι
πόν και μια άλλη φορά θα μας πεις ήντα σκάρωσες τον Καπετάν Μαθιό του Βαφείδη με
τσή καρπούζες στο κλαδερό.
Αλήθεια μπρέ Γιώργο πέ μου, είπεσουτο;
Ναι βέβαια μου το είπε, αφού κατέχεις πως είμαστε φίλοι, δεν θα μου τόλεγε;
Δεν είναι όμως μανισμένος

γιατί λέει, γύρισε με τα πόδια και

τόύκαμε

καλό

το

περπάτημα.
Καλά λοιπόν μια άλλη φορά θα σας τα πω.- Καληνύχτα111

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Στην εκλογή που έγινε στις 13 Ιανουάριου 1985 για-την ανάδειξη νέων

Νομαρ

χιακών Συμβούλων ο συμπολίτης μας Γιώργης Μιχ. Νικηφοράκης οδοντίατρος συγκέντρω
σε 91 ψήφους και επανεξελέγη για 2η διετία Αντιπρόσωπος της επαρχίας Αγίου Βασι
λείου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ρεθύμνης. Οι Αγιογαληνιώτες του χωριού μας και της
Αθήνας συγχαίρουν και εκφράζουν την ελπίδα ότι θα εργαστεί με μεγαλύτερο ζήλο και
ενδιαφέρον στη δεύτερη διετία για την επίλυση των ζητημάτων που

απασχολούν

τις

Κοινότητες της επαρχίας μας ειδικότερα της Αγίας Γαλήνης. Αντίπαλοί του υποψήφιοι
στην ίδια επαρχία ήσαν ο Γεώργιος Ζαφειράκης από το Ροδάκινο

επιχειρηματίας και

Γεώργιος Ξεζωνάκπς από το Μιξόρμα επιχειρηματίας και έλαβαν από 70 και 13 ψήφους
αντίστοιχα. Στις άλλες επαρχίες του Νομού μας εξελέγησαν: Ανδρέας

Γαλερός

στην

επαρχία Ρεθύμνης, Μανώλης Λίτινας Αμαρίου και Μιχάλης Παρασχάκης Μιλοποτάμου.
Κ.Κ.Λ.

-
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Ανταπόκριση του Βαγγέλη Γ. Βεργαδή από την ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
*

Την29-11-1984 η κ. Ελένη σύζ. Κων/νου Γιασαφάκη εγέννησε αγόρι.

*

Την 15-3-1985 η

κ. Σταυρούλα σύζ. Αντωνίου Χριστοφοράκη εγέννησε αγόρι.

*

Την 21-3-1985 η

κ. Μαργαρίτα σύζ. Γεωργίου Κοτζανάκη εγέννησε κοριτσάκι.

*

Την 21-3-1985 η

κ. Μαρία σύζ. Γ εωργίου Γ . Κυριακάκη εγέννησε κοριτσάκι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
*

Την 22-12-1984 ο Ιωάννης Αγγ. Τρουλλινός εβάπτισε το αγόρι του στον I.Ν.Τεσ
σάρων Μαρτύρων Αγίας Γαλήνης και ονομάστηκε Σ ε β α σ τ ι α ν ό ς , με ανάδοχο
τον Νικόλαον Ιερωνυμάκην του Εμμανουήλ. Το τραπέζι και γλέντι έγινε στο ε
στιατόριο του Μιχ. Εμμ. Σπυριδάκη.

ΓΑΜΟΙ
*

Την 13-1-1985 ο Ιωάννης Βεργαδής του Γ εωργίου επάντρεψε την κόρη του
χία στην Κατερίνη με τον κ. Νικόλαον Μπαλούκα.

Ευτυ

ΘΑΝΑΤΟΙ
*

Την 21-12-1984 πέθανε στην Αγία Γαλήνη η Μαρία Νικηφοράκη του Γ εωργίου (Μεσονησανού) σε ηλικία 88 χρόνων.

*

Την 12-2-1985 πέθανε στην Αγία Γαλήνη
(Ζεογαμπράκης) σε ηλικία 88 χρόνων.

*

Την 6-3-1985 πέθανε στην Αθήνα η θεοπίστη σύζυγος Γ εωργίου Καστρινάκη σε η
λικία 32 χρόνων και η κηδεία της έγινε την 7-3-1985 στα Χανιά. Στην τελευ
ταία της κατοικία την συνοδέυσε πάρα πολύς κόσμος, μεταξύ των οποίων και
πολλοί Αγιογαληνιώτες. 0 σύζυγός της Γιώργης και τα αδέλφια του Παντελής και
Δημήτρης είναι άνθρωποι με πολλές αρετές και εκτιμούνται από όλους που γνω
ρίζουν.

*

Την 10-3-1985 πέθανε στο Ηράκλειο η Χρυσή χήρα Αντωνίου Βεργαδή (Αμερικάνα)
σε ηλικία 68 χρόνων και η κηδεία της έγινε την 11-3-1985 στο χωριό της κα
ταγωγής της την Αγία Γαλήνη. Γεννήθηκε στην Αγία Γαλήνη το 1917 και παντρέφτηκε το 1935 με τον Αντώνη Βεργαδή του Νικολάου. Ξενητεύτηκαν πολλά χρόνια
στην Αμερική και εργάστηκαν μέχρι που πήραν τη σύνταξή τους. Μετά γύρισαν
πάλι εδώ και πέρασαν ευχάριστα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Α Γ Ι Α Σ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΟΙ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

8
2
7
3

ο

Ευστράτιος Βεργαδής του Γ εωργίου

ΓΑΛΗΝΗΣ

ΤΟ ΕΤΟΣ

1984

(ο ένας Πολιτικός)

Οι γυναίκες σήμερα στο σύνολό τους γεννούν στις μαιευτικές κλινικές.
Για ευκολία στις κοινωνικές εκδηλώσεις (τραπέζια κ.λπ.) οι γάμοι γίνονται σε
εκκλησίες πόλεων.

-
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Την 13-1-1985 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη Νομαρχιακών Συμβούλων

και

την 22-1-1985 έγινε η διαλογή των ψηφοδελτίων, με αποτελέσματα στην Επαρχία Αγί
ου Βασιλείου:
Γεώργιος Μιχ. Νικηφοράκης
Γεώργιος Ζαφειράκης
Γ εώργιος Ξεζωνάκης

91
70
13

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Την 20-2-1985 ετοποθετήθηκε και ανέλαβε υπηρεσία στο Αγροτικό Ιατρείο Αγίας
Γαλήνης ο Γιατρός Ιωάννης Βαβουρανάκης, για να κάμει την υποχρεωτική ετήσια υπη
ρεσία στην ύπαιθρο.
Μετατίθεται στην Κ Α Σ Ο

ο λιμενάρχης Αγίας Γαλήνης Ανθυπασπιστής κ. Σταύρος

Μαρκάκης και στη θέση του θα έλθει ο Αρχικελευστής κ. Ευάγγελος Πατελάκης από τη
Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Χανιών.

Ευχόμαστε στον κ. Μαρκάκη να περάσει

με

την

οικογενειά του καλλίτερα στη νέα του θέση, πρόοδο στα παιδιά του και ταχεία βαθ
μολογική προαγωγή του.·

Αγάπησε την Αγία Γαλήνη, εργάστηκε για την

Αγία

Γαλήνη

περισσότερο από γνήσιους Αγιογαληνιώτες και ποτέ δεν θα τόν ξεχάσουμε

ΕΡΓΑ
Η

Κοινότητα προχωρεί τη διαμόρφωση της πλατείας για τη δημιουργία

πάρκου

και τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας 100 χρόνων Αγίας Γαλήνης.
'Εγινε πλακόστρωση του δρόμου I. Δασκαλογιάννη (αγοράς) και μέρος του δρόμου
Σουλίας.
Έγινε κατεδάφιση της σκάλας που οδηγεί από την αγορά στην πλατεία του λιμα
νιού και θα κατασκευαστεί νέα σκάλα ομαλή και αναπαυτική στο ανεβοκατέβασμά της.
Προχωρεί η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού με την ελπίδα ότι θα λειτουρ
γήσει το 1986.
0 0ΤΕ πλησιάζει στο τέλος των εργασιών τοποθέτησης υπόγειων γραμμών μέσα στο
χωριό μας. Προχωρεί η κατασκευή του οικήματος του για τη στέγαση

υπηρεσιών

και

μηχανημάτων.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ 1985

Από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Π.Δ.Ε.) έτους 1985 μας
έχουν χορηγηθεί:
α)

Δρχ. 10.000.000 για τη συνέχιση του έργου "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ".

β)

Δρχ.

3.000.000 για τη συνέχιση του έργου "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ"

(σκέπασμα
ρυακιού).

-
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γ)

Δρχ.

500.000 για το έργο "ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ" (με προϋπολογισμό 2.000-00t)

δ)

Δρχ.

500.000 για το έργο "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ".

ΔΡΧ·).

ΔΙΑΦΟΡΑ
Την 19-2-1985 έγιναν δημότες Αγίας Γαλήνης ο κ. Χρηστός Χριστοφάκης του Κων/
νου και π σύζυγός του Μαρία το γένος Ματθαίου Βεργαδή, διαγραφόμενοι από το Δήμο
Υμητού.
17-1-1985:

Από το πρωί άρχισε να βρέχει και να ρίχνει πάρα πολύ νερό. Μέσα

στην Αγία Γαλήνη αυτή την ημέρα έριξε

87 χιλιοστά νερού.

Πιστεύαμε ότι ο χειμώνας φέτος θα περνούσε χωρίς κρύα. 0 Φλεβάρης όμως, αφού πέ
ρασε ο μισός, μετάνοιώσε και οι κακοκαιρίες άρχισαν με κρύα και συννεφιές. Τελι
κά την 25-2-1985 (Καθαριά Δευτέρα) ο χειμώνας σκέφτηκε ότι έπρεπε να δείξει ότι
δεν μας ξεχνά και τα ξημερώματα άρχισε να χιονίζει, άσπρισε η Βουβάλα και το χιό
νι έφτασε μέχρι τα βλαθιανά - Μελισσουργάκι - Κύρ. Μανώλη - Αγ. Αντώνιο - Ξερόκαμπο.
Βέβαια και στην Αγία Γαλήνη έπεσε χιόνι αλλά πολύ λίγο.
Μέσα στην Αγία Γαλήνη φέτος και μέχρι σήμερα, η βροχόπτωση έχει φτάσει

στα

482 χιλιοστά νερού.
Τελικά η ελαιοπαραγωγή του χωριού μας φέτος έφτασε στα 25.000 κιλά μέ μέση
οξύτητα 8.Τρία νέα ψαροκάικα βρίσκονται φέτος στο λιμάνι μας: α) Το αλιευτικό

σκάφος

(μηχανότρατα) των αδελφών Καστρινάκη. Είναι σιδερένιο, καινούργιο - υπερσύγχρονο,
σε αντικατάσταση του ξύλινου ΤΕΡ.0ΚΑΣΤΡΙΝ0Σ". β) Το αλιευτικό του

Μιχαήλ

Νικ.

Τρουλλινού (αδελφός του δασκάλου), είναι πλαστικό, καινούργιο με μήκος 7,20 μ. γ)
Το αλιευτικό του Μιχαήλ Εμμ. Ανυφαντάκη, είναι ξύλινο, μεταχειρισμένο αλλά σε αρίστη κατάσταση με μήκος 7,80 μ.
Φέτος θα λειτουργήσουν 7 νέα καταστήματα στην Αγία Γαλήνη: 1) Γεωργίου

Μυ-

λωλιδάκη Τουριστικά είδη. 2) Τάσσου Σ. Δανδουλάκη "MINI ΜΑΡΚΕΤ". 3) Βοσκάκη

Νι

κολάου Τουριστικά είδη.
λινού Τουριστικά είδη.
Νικάκη

Καφετέρεια.

4) Σφακιανάκη Ιωάννου

Μανάβικο.

5) Ευθύμιου I. Τρουλ-

6) Γ εωργίου Αγ. Μηναδάκη Παντοπωλείο και 7) Εμμανουήλ Ηλ.

Το εστιατόριο ΓΑΛΗΝΗ ιδιοκτησία Ροδάνθης συζύγου

Εμμανουήλ

Σπαντιδάκη το γένος Σταύρου Μαμαλάκη και της Ευαγγελίας Σταύρου Μαμαλάκη κατεδα
φίστηκε και στη θέση του κατασκευάστηκε τριόροφος οικοδομή στην οποία θα

γίνουν

4 καταστήματα.
0 φούρναρης μας κ. Γεώρνιος Παπαδογιάννης του Χαραλάμπου, ύστερα από σκληρή
ζωή πολλών χρόνων, γιατί το επάγγελμα του φούρναρη όλες τις εποχές του χρόνου εί
ναι ανθυγιεινό, υπεύθυνο, με ελάχιστες ώρες ανάπαυσης το εικοσιτετράωρο,αποφάσι
σε να αλλάξει ζωή ενοικιάζοντας το φούρνο του, ώστε πλέον να συμμετέχει με τη σύ
ζυγό του κ. Μαρία το γένος Χαριλάου Λινοξυλάκη απεριόριστα σε διασκεδάσεις,εκδρο
μές και λοιπές εκδηλώσεις, να δύνανται να απουσιάζουν από την Αγία Γαλήνη και να
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επισκέπτονται παιδιά και αδέλφια στην Αθήνα όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν.Έτσι
έχουμε καινούργιο Φουρνάρη τον κ. Ελευθέριο Παπαδογιάννη οπό τις Μέλαμππες (είναι
παιδί αδελφής της Κλεάνθης συζύγου Εμμανουήλ Ιερωνυμάκη).
Αυτές τις

μέρες στην Αγία Γαλήνη τον λόγο τον έχει η Βούρτσα, ο

ασβέστης,

τα πλαστικά και ελαιοχρώματα.Όλοι οι επαγγελματίες απασχολούνται στην

προετοι

μασία των καταστημάτων τους. Το αυτό βέβαια γίνεται και στις κατοικίες. Πλησιάζει
το ΠΑΣΧΑ και πάντοτε αυτές τις ημέρες παρουσιάζεται σχετική ικανοποιητική

κίνη

σης. Κατά πληροφορίες φέτος θα έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση το καλοκαίρι.
Άρχισαν να ρίχνονται τα ψαροκάικα στη θάλασσα και έτσι το λιμάνι μας θα γε
μίσει ξανά με πολύχρωμα και διάφορα μεγέθη σκάφη.

Η πλατεία του λιμανιού

τέλος του Μάρτη θα καθαριστεί καλά ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν

μέχρι

τον

ήλιο

κατά την ημέρα και την ομορφιά του χωριού μέρα και νύκτα περιπατώντας σ ’αυτήν.
Η δυναμικότητα της Αγίας Γαλήνης σε κρεβάτια σήμερον είναι περίπου 1310, τα
οποία κατανέμονται: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
κρεβάτια.

750

κρεβάτια

και

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

560

Στέλνω κατάσταση ξενοδοχείων, αναλυτική κατά Ξενοδοχείο - Κατηγορία -

ονομ/μο Διευθυντού - Τηλέφωνο - Δωμάτια - Κρεβάτια.

Όμοια κατάσταση στέλνω και για

τα 'ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Στην επόμενη ανταπόκριση για το επόμενο τεύχος θα στείλω κατάσταση αναλυτική όλων
των καταστημάτων που λειτουργούν στην Αγία Γαλήνη.
Τελειώνω με ευχές για

ΚΑΛΟ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ..
Βαγγέλης Βεργαδής
Γραμματικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" στην Αθήνα, αποφάσισε ο
μόφωνα στην μεθόδευση των δραστηριοτήτων του ώστε να αποκτήσει

ο

Σύλλογός

μας

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΗ στην Αθήνα. Το "γραφείο" που θα αγοραστεί με συνδρομές Αγιογαληνιωτών και φίλων του χωριού μας, θα ανήκει μεν περιουσιακώς (υψηλή κυριότητα)

στην

Κοινότητα Αγίας Γαλήνης» θα χρησιμοποιείται όμως από το Σύλλογό μας,όσο θα υπάρ
χει.
Την απόφασή μας αυτή θα ανακοινώσει η Πρόεδρος του Συλλόγου μας Κα
Μιχελιδάκη με την ευκαιρία του Αποκριάτικου χορού μας (15/2/1985).

Ηλέκτρα

Οι προσφορές

θα μπορούν να απευθύνονται στον Κο Κώστα Αινοξυλάκη - Χαριλάου Τρικούπη

83

για

κατάθεση στο λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας.
ΣΗΜ.: Για τον παραπάνω σκοπό ήδη κατατέθηκαν στον παραπάνω λογαριασμό:
- 50.000 δρχ.

Προσφορά ασφ. Εταιρείας "0 Φοίνικας" (Πρωτοβουλία του
Γενικού Διευθυντού Κου Στέλιου Τόκκα).

- 25.000

"

Προσφορά Κου Στέλιου Τόκκα.

- 10.000

"

Προσφορά Στέλιου και Ηλέκτρας Μιχελιδάκη,
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ξενοδοχείων
α/α

Τίτλος
Ξενοδοχείου

Κατη
γορία

Αγίας Γαλήνης

έτους 1984
Τηλέφωνο
Δωμά Κρεβά
με αυτόματο
τια
τια
0832

Ονοματεπώνυμο
Διευθυντού
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

Αντώνιος

91.333

20

39

:

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ

Μιχαήλ

91.331

13

25

γ

:

ΖΕΥΓΑΔΑΚΗ

91.264

16

32

ΑΣΤΟΡΙΑ

γ

:

ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ

Δήμος

91.289

22 .

42

5

ΔΑΙΔΑΛΟΣ

γ

:

ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

91.214

12

24

6

ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΑΛΗΝΗ

γ

:

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Γεώργιος

91.358

27

48

7

ΚΑΝΤΙΑ

γ

:

ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ

Χρήστος

91.203

12 .

22

8

ΜΙΡΑ ΜΑΡΕ

γ

:

ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Ελευθερία

91.221

7

13

9

ΣΕΛΕΝΑ

γ

:

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

Μιχαήλ

91.204

8

18

10

ΣΟΥΛΙΑ

γ

:

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ζαχαρίας

91.307

11

22

11

ΦΑΙΣΤΟΣ

γ

:

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος

91.223

7

14

12

ΧΡΙΣΤΟΦ

γ:

ΚΑΡΤΑΛΟΥ

Ειρήνη

91.229

13

29

13

ΑΡΕΤΗ

δ

:

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Ευάγγελος

91.240

33

63

14

ΑΣΤΗΡ

δ

:

ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ

Κων/νος

91.229

9

18

15

ΙΚΑΡΟΣ

δ

:

ΓΙΑΣΑΦΑΚΗ

Ειρήνη

91.270

12

23

16

ΛΙΒΥΗ

δ

:

ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ

Αντώνιος

91.362

10

19

17

ΜΑΘΙΟΣ

δ

:

ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ

Ματθαίος

91.205

12

23

18

ΜΙΝΩΣ

δ

:

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ

Ιωάννης

91.292

12

23

19

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

δ

:

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ

Ελένη

91.257

9

23

20

ΑΚΤΑΙΟΝ

ε:

ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗ

Ερωφίλη

91.208

9

20

21

ΚΥΔΩΝ

ε:

ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ

Χαράλαμπος

91.228

6

10

22

ΜΟΝΤΕΡΝΟ

ε

:

ΓΙΑΣΑΦΑΚΗΣ

Δημήτριος

91.251

6-

12

23

ΠΑΝΘΕΟΝ

ε

:

ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗ

Πλούσια

91.293

8

18

24

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ε

:

ΒΕΡΓΑΔΗ

Μαρία

91.289

8

16

25

ΑΓΓΕΛΙΚΑ

ε

:

ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ

Γεώργιος

91.304

7

12

26

Πανδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Αριστείδης

91.209

6

12

27

ΑΡΙΑΔΝΗ

γ

:

ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ

Ιωάννης

91.380

7

12

28

ΜΑΝΟΣ

ε

:

ΧΡΗΣΤΟΦΑΚΗΣ

Γεώργιος

91.394

6

10

29

ΠΑΣΗΦΑΗ

δ

:

ΣΠΗΡΙΔΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

91.392

10

19

30

ΣΤΕΛΛΑ (ΞΕΝΩΝ)

β:

ΔΡΟΥΓΚΑΚΗΣ

Γεώργιος

91.357

9

19

31

ΜΙΧΑΛΗΣ

ε:

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Μιχαήλ

91.231

12

21

32

ΚΟΡΑΛΙ

ε:

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ

Καλλιόπη

91.271

8

16

33

ΣΤΑΥΡΟΣ

ε:

ΒΛΑΤΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

91.336

7

13

34

ΚΑΜΠΙΓΚ

γ

ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ

Κων/νος

91.386

άτομα

114

1

ΑΔΩΝΙΣ

γ:

2

ΑΘΗΝΑ

γ

3

ΑΚΡ0Π0ΑΙΣ

4

:

Άννα

Αγία Γαλήνη 14-3-1985
Ευάγγελος Γ.Βεργαδής
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αγίας Γαλήνης - Ρεθύμνης 'Ετους 1984
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Ονοματεπώνυμο
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΒΛΑΤΑΚΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΒΕΡΓΑΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΓΙΑΣΑΦΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΖΕΥΓΑΔΑΚΗ
ΛΑΤΖΟΥΡΑΚΗ
ΛΟΥΚΑΚΗ
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ
ΜΗΝΑΔΑΚΗ
ΜΗΝΑΔΑΚΗ
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ
ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ
ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ.
ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΟΔΑΡΑΚΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΤΣΑΧΑΚΗΣ
ΤΖΙΤΖΙΚΑ
ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ
ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗ
ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗ
ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗ
ΦΩΤΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ
Χ"ΔΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΖΕΑΚΗΣ

Νικόλαος
Χρυσάνθη
Δέσποινα
Γεώργιος
Ιωάννης
Αργυρή
Ειρήνη
Πολυδώρα
Ευθυμία
Μαρία
Άννα
Περσεφόνη
Καλλιόπη
Νικόλαος
Μαρία
Κλεάνθη
Ιωάννης
Αντώνιος
Εμμανουήλ
Μαρία
Γεώργιος
Μιχαήλ
Ευαγγελία
Μιχαήλ
Αντώνιος
Ζαμπία
Ιωάννης
Στυλιανός
Εμμανουήλ
Γ εώργιος
Εμμανουήλ
Μύρων
Ευαγγελία
Ιωάννης
Φρόσω
Ρέα
Μαρ ία
Γεώργιος
Εμμανουήλ
Μαγδαληνή
Ηλίας
Εμμανουήλ
Κων/νος
Χρήστος
Γεώργιος
Μαρία
Αγαπητός

Τηλέφωνο
91.271
91.277
91.336
91.285
91.302
91.228
91.270
91.367
91.233
91.233
91.234
91.370
91.236
91.383
91.297
91.271
91.271
91.306
91.214
9.1.214
91.223
91.315
91.383
91.204
91.333
91.238
91.238
91.288
91.262
91.328
91.276
91.294
91.294
91.380
91.239
91.224
91.269
91.369
91.296
91.359
91.359
91.394
91.375
91.338

.

Κατη
γορία

Λουτρό

A
Γ
Γ
Β
A
Γ
Γ
A
A
A
A
A
B
A
Γ
Γ
A
Γ
A
B
Γ
Γ
A
B
A
A
Γ
A
A
Γ
Γ
Γ
Γ
A
Γ
A
A
Γ
B
A
Γ
Γ
A
A
Γ
A
Γ

NAI
NAI-OXI
NAI
NAI
NAI
OX I
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
0X1
0X1
NAI
NAI
NAI
OX I
NAI
OX I
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
OX I
OX I
OX I
OX I
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
0X1
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

Δωμάτια Κρεβάτια
3
3
6
6
6
3
4
3
4
5
5
4
5
8
3
3
3
6
6
1
3
6
8
5
6
4
6
5
5
2
2
4
2
5
2
6
5
5
3
6
2
3
4
4
6
6
6

Αγία Γαλήνη 22-3-1985
0 Γ ραμματικός
Ευάγγελος Γ.Βεργαδής

6
7
11
12
11
6
8
8
9
11
10
8
11
16
6
6
6
12
13
2
6
12
16
10
12
8
12
10
11
5
6
8
4
8
4
12
10
10
6
14
4
7
9
8
12
12
12
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Τον ερχόμενο Μάιο συμπληρώνουμε δύο χρόνια από τις προηγούμενες αρχαιρεσίες
που εξελέγη με την ψήφο σας το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.Ήδη,
σύμφωνα με το Καταστατικό πρέπει να γίνουν νέες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέ
ου Δ.Σ.
Τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ. θα εκτεθούν στη Γενική συνέλευση των με
λών του Συλλόγου μας που θα γίνει την ίδια μέρα πριν από τις αρχαιρεσίες και στον
ίδιο χώρο. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι σκοποί του Συλλόγου μας είναι

ευγε-

νείς και ιεροί. Για να πραγματοποιηθούν όμως και να διατηρηθούν στις καρδιές μας
οι παραδόσεις του τόπου μας, χρειάζεται η συμπαράσταση και η προθυμία όλων

μας.

Με αυτές τις απλές και ειλικρινείς σκέψεις και με την προσδοκία για την καθολική
ανταπόκρισή σας, το Δ.Σ. σας καλεί να υποβάλλετε υποψηφιότητα για τη νέα Διοίκη
ση του Συλλόγου.Όσοι από τους αγαπητούς συγχωριανούς επιθυμούν να συμμετάσχουν
στις αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ. μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα σε οποιοδήποτε
μέλος του Δ.Σ. θα ακολουθήσει ατομική ειδοποίηση για το χρόνο και τόπο της Γενι
κής Συνέλευσης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΠΟ 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1985
Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ευχαριστεί τους φίλους και συγχω
ριανούς για την οικονομική ενίσχυση.
Αθήνα
Δρχ. 1 .0 0 0
Σπύρος και Άννα Μπιλίνη
2.000
Αντώνης και Μαρία Καρατζή
1.000
Παναγιώτης και Χρυσούλα Κρητικού
1.000
Νίκος και Φωτεινή Σπιθάκη
1 .0 0 0
Χάρης Μύρ. Γιαννακάκης
1.000
Αγία Γαλήνη
Σταματίνα Ευστρ. Τρουλινού
1.000
Αθήνα
Θεόδωρος και Βασιλική Τρουλινού
1 .0 0 0
Νικόλαος θεοδ. Τρουλινός
1.000
Ελένη Σπυροπούλου το γένος Θεόδωρου Τρουλινού
1 .0 0 0
Μοίρες
Γεώργιος Ανδρ. Μηναδάκης
1 .0 0 0
Αθήνα
Νικόλαος Γεωργ. Μαμαλάκης Στρατηγός
II
1.000
Αννα Κανελλοπούλου το γένος Αριστ. Νικηφοράκη
1.500
Κώστας Εμμ. Μαμαλάκης
Αγία Γαλήνη
1.500
Γεώργιος Χαραλ. Παπαδογιάννης
"
3.000
Ηλίας και Γιάννης Κανδυλάκης
Γιαννιστά Πέλλας
1.000
Βαρβάρα Κωσ. Γρηγοριάδου το γένος Νίκου Παπαδάκη
Αθήνα
2.000
Νίκος Φωτ. Παπαδάκης
.
Γιοχάνεσμπουργκ Αφρικής
3.000
Λευτέρης Φιλιπ. Παπαδογιά,ννης
Αυστραλία
2.000
Εροφίλη Εμμ. Μπαργιατάκη
Ηράκλειο Κρήτης
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Αθήνα

Δρχ. 1.000
2.000
1.000
Αγία Γαλήνη
Αθήνα
3.000
Η
2.000
11
1.000
II
2.000
Αγία Γαλήνη
1.000

Μανώλης Πατεράκπς
Γιώργης Στέφ. Νικηφοράκης
Στέφανος Νικηφοράκης
Στρατής και Ελένη Αποστολάκη
Γιώργης Μιχ. Παπαδογιάννης
Τασούλα Μιχ. Παπαδογιάννη
Σταμάτης Μαρκάκης
Ιωάννα Ιωαννίδου

if

ΕΙΔΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

- Η κ. Μαρούλη Μαρκουλάκη (το γένος Μηνά Μηναδάκη) για την ενίσχυση του Συλ
λόγου μας προσέφερε το ποσό των 2.000 δρχμών εις μνήμην όλων εκείνων
πεθάνει μέχρι σήμερα από τους εικονιζομένους στην οικογενειακή τους

που

έχουν

φωτογραφία,

που μας έστειλε και δημοσιεύουμε σε άλλη σελίδα αυτού του Περιοδικού.
- 0 κ. Γεώργιος Κουκλινός Δάσκαλος από το Ηράκλειο προσέφερε το ποσό των 2000
δραχμών για την ενίσχυση του Συλλόγου μας εις μνήμη της Αικατερίνης Χελιδώνη.
- Η κ. Μαίρη Φιδάνη το γένος Ιωάννου Αλ. Βασιλάκη από την Καστοριά προσέφε
ρε το ποσό των 2.000 δραχμών για την ενίσχυση του Συλλόγου μας εις μνήμη της για
γιάς της Ελένης Νικ. Τρουλινού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
'Ολους όσοι μας συλλυπήθηκαν για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου Πα
τέρα και Παππού

ΣΤΡΑΤΗ

ΒΕΡΓΑΔΗ,

θερμά τους ευχαριστούμε
Η γυναίκα του Μαρία
Τα παιδιά του Άννα Κώστας Βολανάκη, Γεωργία, Γιώργης Φωτάκη

θέλω μέσω του Περιοδικού σας ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ να ευχαριστήσω

θερμά

τα εγγόνια.

όλους

όσοι

συμμερίστηκαν και συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στο βαθύτατο πόνο που μας προ
ξένησε ο τόσο πρόωρος θάνατος της πολυαγαπημένης μας συζύγου και Μητέρας
ΤΕΤΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
0 σύζυγος Γιώργης, τα παιδιά Κατερίνα-Μαρία.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - Από την

Αθήνα

Επιμέλεια Κώστα Κ. Λινοξυλάκη
Λόγω απουσίας από την Αθήνα του Πολύδωρου Καράλη που επιμελείτο στα προηγού
μενα τεύχη με τα κοινωνικά έπεσε σε μένα ο κλήρος ν ’ασχοληθώ σ ’αυτό το τεύχος.
Όμως πριν αρχίσω την περιγραφή τους διευκρινίζω ότι για κάθε γεγονός

ευχά

ριστο ή δυσάρεστο που δεν δημοσιεύεται στη στήλη αυτή του περιοδικού

δεν έχουμε

καμμία ευθύνη· Δημοσιεύουμε αυτά που συμπτωματικά.ακούμε από

τηλεφωνική

κάποια

συζήτηση με άλλους χωριανούς ή από ενημέρωση των ενδιαφερομένων που δυστυχώς

με

τρ ιώνται στα δάκτυλα του ενός χεριού. Πρόθεσή μας είναι να ενημερώνουμε όσο γί
νεται καλλίτερα τη στήλη αυτή γιατί πιστεύουμε ότι είναι η πιο

ενδιαφέρουσα για

τους αναγνώστες μας. Αλλά πέρα από τις δικές μας προθέσεις και πέρα από την καλή
μας διάθεση να κάνουμε όσο γίνεται καλλίτερη ενημέρωση» ζητούμε και από σας τους
Αγιογαληνιώτες και φίλους μας οπουδήποτε κι αν βρίσκεσθε είτε στην
στο εξωτερικό να μας γράφετε κάθε κοινωνικό γεγονός, χαρά ή λύπη

Ελλάδα
που

είτε

συμβαίνει

στο σπίτι σας ή στο χώρο που ζήτε. Δηλ. ένας γάμος, ένας αρραβώνας, μια γέννηση,
μια βάφτιση» μια προαγωγή ενός υπαλλήλου, ένας διορισμός σε κάποια θέση, μια με
τάθεση, μια εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, ένα πτυχίο Πανεπιστημίου ή άλλης

Σχολής»

ένα Πανηγύρι, ένα κοινοτικό ή Λιμενικό έργο, μια επίσκεψη προσωπικότητας στην Α
γία Γαλήνη, μια κηδεία, ένα μνημόσυνο, μια ιστορία που έχει σχέση με το χωριό μας
ή χωριανό μας, ένα ευχαριστήριο ή μυα ευχή για τα πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν και
αγαπάτε. Στην προκειμένη περίπτωση οι αφιερώσεις σας μπορεί να γίνουν με

μαντι

νάδες.
Για τα θέματα που αφορούν την Αγία Γαλήνη (έργα και Κοινωνικά) μας ενημερώ
νει ο Βαγγέλης Γεωρ. Βεργαδής.
Τα Κοινωνικά μας από την Αθήνα:
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
*

Η κ. Βίκυ γυναίκα του Νίκου Μυρ. Βεργαδή γέννησε τον Ιανουάριο
ένα κοριτσάκι.

στην

Αθήνα

*

Η κ. Μαρία γυναίκα του Διονύση Αντ. Σταματόπουλου γέννησε στην Αθήνα
τσάκι.

κορι

*

Στις 16-3-1985 η κ. Χριστίνα γυναίκα του Χρήστου Εμμ.Χριστοφάκη γέννησε στην
Αθήνα αγοράκι (το δεύτερο).

*

Κάλλιο αργά παρά ποτέ η κ. Χρυσούλα γυναίκα του Κώστα Νικ. Παπαδάκη γέννησε
στην Πάρο Κυκλάδων τον περασμένο Σεπτέμβριο ένα αγοράκι (τέταρτο παιδί τους).
Ευχόμαστε στα νεογέννητα παιδάκια να ζήσουν ευτυχισμένα.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
Στις 17-2-1985 στον Ελληνο-Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Νεκταρίου του Λος Αντζελες
Η.Π.Α. βαφτίστηκαν τα τρία κοριτσάκια του Γιώργου Αποστολάκη (του Στρατή και της
Ελένης)· Στα παιδιά δόθηκαν τα ονόματα Ελένη, Αλεξάνδρα και Χριστίνα.
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ΓΑΜΟΙ
*

Η δίδα Δέσποινα Σφακάκη (εγγονή της Δέσποινας Κολατσιδάκη-το γένος Φώτη Παπαδάκη) που διαμένει με τη μητέρα της στην Μακρυνή Αυστραλία παντρέφτηκε τον
Ιανουάριο 1985.

*

Η δίδα Μαίρη Αποστολάκη (του Στρατή και της Ελένης) και ο κ. Foul Andersen
Μηχανολόγος Μηχανικός έκαναν το γάμος τους στις 26-1-85 στο Λος Αντζελες των
Η.Π.Α. Οι γονείς της Μαίρης (Στρατής και Ελένη) παρευρέθησαν στο γάμο της.

*

Η δίδα Μαριάνα κόρη του Κώστα Ηλ. Μαμαλάκη και ο Δημήτρης Αντ. Κόκκινης από
τη Ζάκυνθο Επιθεωρητής καυσίμων Πετρελαιοειδών της Εταιρείας Mobil παντρέφτηκαν στην Αθήνα στις 16-2-1985.
Ευχόμαστε σ ’όλους να ζήσουν ευτυχισμένοι

ΝΕΕΣ ΓΙΑΤΡΙΣΕΣ
Τον Φεβρουάριο 1985 δύο Αγιογαληνιώτισες πήραν πτυχία Ιατρικής.
1.

Η Εύα Σταμ.Παπουτσάκη το γένος Μαρίας Αρισ. Νικηφοράκη απεφοίτησε την Ιατρι
κή Σχολή Αθηνών και έλαβε το πτυχίο της και

2.

Η Καίτη Δημ. Βογιατζάκη το γένος Κοσ. Λινοξυλάκη απεφοίτησε την Οδοντιατρι
κή Σχολή Αθηνών και έλαβε το πτυχίο της.
Εκφράζουμε και στις δύο τα θερμά μας συγχαρητήρια και
σταδιοδρομία στο νέο τους επάγγελμα.

ευχόμαστε

καλή

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ
'Εχουν δίκιο αν μας κάνουν παράπονα γιατί δεν αναφέραμε στο προηγούμενο τεύ
χος την επιτυχία, των παρακάτω παιδιών, στις διάφορες σχολές που πέτυχαν

πέρισυ

το 1984.'Ομως σας δηλώνω υπεύθυνα, κατηγορηματικά θα έλεγα, ότι δεν έγινε εκ προθέσεως, αλλά λίγο η δική μας αμέλεια, λίγο η αδιαφορία των συγγενών και φίλων τους
που δεν μας ενημέρωσαν εγκαίρως, έγινε αιτία να μην τους αναφέρουμε.

Πάντως ζη

τούμε συγγνώμη όπως και νάχει το πράγμα.
*

0 Πέτρος Γιάννη Αποστολάκης το γένος Ρένας Μιχ. Χριστοφάκη πέτυχε στο Πολυ
τεχνείο Θεσσαλονίκης - τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

*

Η Μαρία Γιάννη Ε. Βασιλάκη πέτυχε στη Φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνης.

*

Η Δέσποινα Μιχ. Μαλιαρού το γένος Μαριάνας Μιχ. Νικηφοράκη πέτυχε στη Γεωπο
νική Σχολή Θεσσαλονίκης.

*

Η Ντόρα Κώσ. Γρηγοριάδου το γένος Βαρβάρας Νικ. Παπαδάκη πέτυχε στη
Σχολή Αθηνών.

*
*

Νομική

. Η Μαρία Πρινιανάκη (Χαράλαμπου και Ελένης) εγγονή της Μαρούλης Μαρκουλάκης
πέτυχε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.
0 Κώστας Παπανικολάου το γένος Σοφίας Τσουτσουδάκη πέτυχε στην Ακαδημία Φυ
σικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Ευχόμεθα σε όλους κάθε πρόοδο.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ σε Υποστράτηγο
Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο Κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις που συνήλθε
στην Αθήνα στις 15 του Μάρτη προήγαγε τον συμπολίτη μας Ταξίαρχο κ. Γιάννη
σολάκη σε Υποστράτηγο.

Κον-

Του ευχόμεθα κάθε επιτυχία στη νέα του αυτή θέση που εί

ναι και η ανωτάτη στο Σώμα του - Είναι δηλαδή αρχηγός Σ.Υ.Π.
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ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
Με ειλικρινή λύπη πληροφορήθηκαν οι Αγιογαληνιώτες

το

θάνατο του ΛΕΩΝΙΔΑ

ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ από τις Μοίρες που συνέβη στο Ηράκλειο στις 3 του Μάρτη σε

ηλικία

78

χρόνων. 0 Κουρμούλης αν και δεν ήταν Αγιογαληνιώτης, συνδεόταν στενά μαζύ μας,ό
χι γιατί έκανε γαμπρό του τον Μαθιό Κ. Μαμαλάκη αλλά και πριν α π ’αυτό το γάμο εν
διαφερόταν και αγαπούσε τους χωριανούς μας και πάντα τους υποδέχονταν με ευγένεια
και καλοσύνη- Η μνήμη μου γυρνάει πίσω στα μαθητικά μου χρόνια στο γυμνάσιο της
Πόμπιας. Κοπέλια είμαστε αλλά αν τύχαινε να περάσουμε από το εμπορικό του Κατά
στημα στις Μοίρες έδειχνε και σε μας την ίδια αγάπη και συμπάθεια. Αλλά και όσοι
άλλοι τον γνώριζαν τον εκτιμούσαν για τον ευγενικό του χαρακτήρα

και

την

καλή

διάθεση που είχε πάντα να εξυπηρετεί τους φίλους και συνανθρώπους του. Υπήρξε κα
λός οικογενειάρχης και έζησε ευτυχισμένος μέσα στη ζεστασιά της οικογένειάς του.
'Ετσι με τα ωραία αισθήματά του και την καλή του καρδιά, είχε κερδίσει την εκτί
μηση και την αγάπη των φίλων και συμπατριωτών του. Στην κηδεία του που έγινε στις
Μοίρες

παραυρέθρκαν συγγενείς και φίλοι και τον αποχαιρέτησαν με συγκίνηση και

αγάπηΣτους δικούς του απευθύνουμε τα θερμά μας συλληπρτήρια.

ΤΕΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
Πολύ σκληρά αγωνίστηκες, να σώσης

τη ζωή σου,

αλλά ο χάρος νίκησε και κλαίν’όλ’οι δικοί σου.
Η Τέτη Καστρινάκη πέθανε στην Αθήνα το πρωινό της 6ης του Μάρτη. 0

θάνατός

της

μεταδόθηκε σαν αστραπή στους χωριανούς μας της Αθήνας και της Αγίας Γαλήνης.Πάνω
στον Ανθό της ηλικίας της έφυγε για πάντα από τη ζωή στα 34 της χρόνια.

Η

ΤΕΤΗ

ήταν γυναίκα του Γιώργου Καστρινάκη ή Καπετάν Γιώργη και μητέρα δύο κοριτσιών της
Κατερίνας και Μαρίας. 0 θάνατός της ακούστηκε α π ’όλους με αληθινή θλίψη γιατί η
εκλιπούσα υπήρξε καλή σύζυγος και στοργική μητέρα, διακρινόταν δε για την

ευγέ

νεια του χαρακτήρα της, την καλοσύνη και την απλότητά της.
Αλήθεια, υπάρχουν στιγμές στη ζωή του ανθρώπου κατά τις οποίες

ο

άνθρωπος

κατεχόμενος από βαθειά συγκίνηση δεν μπορεί να βρει τα κατάλληλα λόγια για να δώ
σει παρηγοριά και κουράγιο στους ανθρώπους που εσύ αγαπάς ή λατρεύεις τη στιγμή
που εκείνοι πονούν και υποφέρουν. Τί να πει κανείς και τί λόγια

παρηγοριάς

να

βρει για τον αγαπημένο σου σύζυγο Καπετάν Γιώργη και για τ ’αγαπημένα σου παιδιά;
Ευχόμαστε μόνο το πέρασμα του χρόνου και ο θεός, βάλσαμο παρηγοριάς να βά
λουν στην πονεμένη τους ψυχή.

-
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Οι δικοί μας που φεύγουν....
ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α. ΒΕΡΓΑΔΗ
Πέθανε στις 10 Μαρτίου στο Ηράκλειο Κρήτης και κηδεύτηκε στην

Αγία

Γαλήνη

στις 11 Μαρτίου η προσφιλής μας αδελφή και θεία Χρυσούλα.
Ύστερα από μακρόχρονη αγωνία και βάσανα, πάντα θαρραλέα και με θέληση αξιο
θαύμαστη να παλαίψει ενάντια στο πεπρωμένο της, υπέκυψε στην αδυσώπητη κοινή μοί
ρα των θνητών.
Για όλους μας, που νοιώσαμε τη δύναμη της να μας δυναμώνει,το θάρρος της να
μας ενθαρρύνει και τη θαλπωρή της να μας ζεσταίνει, ο χαμός της μας γέμισε οδύνη
κι’η ανάμνησή της θα μείνει μαζί μας ζωντανή πάντα - δείγμα ευγενικού αγώνα,αγά
πης κι’αυτοθυσίας.
Όλους τους φίλους και συγχωριανούς που συμμερίστηκαν το πένθος μας τους ευ
χαριστούμε θερμά. Τους φίλους από την Αμερική, τη γνώριμη γιαυτήν Υη και τους αν
θρώπους της, που τόσο την αγάπησαν και της συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες ώρες της
τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Και όλως ιδιαίτερα την Κα Μαίρη Ξαρδή, την κόρη της
Ανδριάννα από το Detroit, τα παιδιά και τους δικούς τους, που η δύναμη της φιλίας
τους ξεπέρασε τα όρια της φιλίας κι αυτού ακόμη του δεσμού του αίματος - από την
αρχή, που πάει πολύ παληά, μέχρι το

Τέλος.
Γιάννης Γ. Μηναδάκης

. ..

(φωτογραφίες κ. Μαρίας Γ. Καρατζή)
'Ετος 1948: Οικογένεια Χαρήδημου Γιαννακάκη τον βλέπουμε στο μέσο καθήμενο
και γύρω του τα παιδιά του γαμπρός, νύφες, εγγόνια, ανήψια.
Όρθιοι: Στρατής Τρουλινός, η Βαγγελιώ του Κοσμά, Μανώλης Γιαννακάκης από τις ΜέΑαμπες, Φωτεινή, Κατερίνα, Μαρία, Χριστίνα, Μύρος, Μαρίκα Παπαδογιάννη, τα παι
διά του Στρατή Τρουλινού Μαρία, Μύρος, Χρυσούλα,Άννα.
Καθήμενοι: Φώτης Παπαδάκης, Χαρίδημος και Σταματίνα.
Δεύτερη φωτογραφία: Δεν είναι αστροναύτες στο διάστημα ούτε Ρομπότ αλλά οι στο
λές που φοράνε όταν τρυγούν τις μέλισσες. Στη φωτογραφία μας που είναι βγαλμένρ
το 1971 στον Άγιο Αντώνρ, ο Φώτης Παπαδάκης αριστερά και ο γιός του Μανώλης δε
ξιά ετοιμάζονται να τρυγήσουν τις μέλισσες δρλ. να βγάλουν μέλι. Καθιστάς είναι
ο Παναγιώτης Κρητικός ο οποίος τους παρακολουθεί.
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