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"ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ"
'Η κυκλοφορία τοϋ 6ου τεύχους τοϋ περιοδικού μας συμπίπτει μέ
τή συμπλήρωση δυό χρόνων από τότε πού πάρθηκε ή άπόφαση γιά
την έκδοση του.
Κάθε αρχή λοιπόν καί δύσκολη. Στά δυό αύτά χρόνια κυκλοφόρησαν
μαζί μέ αύτό συνολικά 6 τεύχη, ένα(1) τό 1980, τρία(3) τό 1981
καί (2) τό 1982.
'0 στόχος πού είχε βάλει τό Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου ήταν τό περιοδικό
νά έκδίδεται κάθε τετράμηνο καί άργότερα νά γίνει τριμηνιαίο
ή άκόμη καί διμηνιαίο. '0 στόχος αύτός παραμένει καί γιά τά
έπόμενα χρόνια άσχετα αν τό 1982 δέν πραγματοποιήθηκε.
'0 σκοπός τοϋ περιοδικού μας παραμένει ό ίδιος "Νά λειτουργεί
σάν μέσο επικοινωνίας καί ένημέρωσης όλων των χωριανών μας
όπου καί άν εύρίσκονται καθώς καί των φίλων τοϋ χωρίου μας" καί
πιστεύομε ότι έχει συντελέσει αρκετά στήν σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ των μελών άλλά καί τήν ένημέρωση όλων μας γύρω άπό
πολλά θέματα.
Στό μικρό αύτό άπολογισμό-άφιέρωμα γιά τήν συμπλήρωση δύο χρό
νων άπό τήν έκδοση τοϋ περιοδικοϋ μας, θέλομε νά εύχαριστήσουμε
όλους έσάς πού σταθήκατε πλάι μας καί μάς βοηθήσατε είτε οικο
νομικά είτε ηθικά γιατί χωρίς τή δική σας βοήθεια δέν θά μπο
ρούσαμε νά έκτελέσουμε τό δύσκολο αύτό έργο. Τή συμπαράστασή
σας αύτή τήν χρειαζόμαστε καί στό μέλλον γιατί πιστεύομε στή
συλλογική έργασία γιά ένα καλλίτερο άποτέλεσμα.
’Άλλωστε γιά τό θέμα αύτό έχομε γράψει καί άλλη φορά, καί ή
άνταπόκριση πού είχαμε είναι ικανοποιητική.
Μήν διστάσετε λοιπόν νά μάς στείλετε ό,τι κατά τήν γνώμη σας
είναι χρήσιμο γιά τήν έκδοση τοϋ περιοδικοϋ.
Μέ αύτές λοιπόν τις σκέψεις μπαίνομε στόν τρίτο χρόνο τής
έκδοσης μας μέ τήν εύχή νά είναι πιό δημιουργικός.
Ζητοϋμε τήν έπιείκειά σας γιά τυχόν παραλήψεις ή καί έκδοτικές έλλε ίψεις πού άθελά μας παρουσιάζονται. 'Η πρόθεση καί
θέληση γιά βελτίωση ύπάρχουν πάντα.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ*

Σημείωση : Λόγω στρατεύσεως τοϋ Κου Τόλη Τσακίρη τή θέση του
στό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Συλλόγου καταλαμβάνει ό κος Γιάν
νης Έμμ. ΒΑΣΙΑΛΚΗΣ καί προσωρ ινά καθήκοντα ταμ ία ό Πρόεδρος
τοϋ Συλλόγου ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ.
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ΑΠΟ

ΤΟΝ

ΕΟΡΤΑΣΜΟ

ΤΗΣ

28ης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μέ μεγάλη επιτυχία γιορτάστηκε καί φέτος δπως κάθε χρόνο ή
γιορτή των 4 Μαρτύρων πολιούχων τοϋ χωριού μας. 'Η εορτή
αυτή συμπίπτει τόσο μέ τήν εθνική εορτή τής 28ης ’Οκτωβρίου
όσο καί μέ τήν επέτειο τής ίδρύσεως τοϋ συλλόγου μας.
Τήν λειτουργία πού έγινε τό πρωί τής 28ης ’Οκτωβρίου στόν
Ιερό Ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου στά Πευκάκια παρακολούθησαν τό
Διοικητικό Συμβούλιο καί αρκετά μέλη τοϋ Συλλόγου μας, στήν
συνέχεια έψάλη δοξολογία μέ άρτοκλασία.
'Η καθιερωμένη συνεστίαση φέτος έγινε στούς πρόποδες τής Πάρ
νηθας στήν Οικογενειακή Ταβέρνα "Παρνασός" σέ ένα πραγματικά
όμορφο καί ζεστό περιβάλον. Τό καλό κρασί, τά νόστιμα καί
καθαρά φαγητά καί ή άψογη περιποίηση ήταν τό ξεκίνημα γιά ένα
καλό γλέντι.
Τό συγκρότημα τοϋ "ΔΡΑΚΟΥ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ" μάς διασκέδασε μέχρι
αργά τό βράδυ καί κατάφερε νά δημιουργήσει κέφι πού εξελίχθηκε
σέ γνήσιο 'Αγιογαληνιώτικο γλέντι. 'Η συμμετοχή των χωριανών
καί φίλων ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά καί ελπίζομε
στό μέλλον ότι θά είναι άκόμη μεγαλύτερη άφοϋ είναι μιά
ευκαιρία νά δοϋμε φίλους καί γνωστούς άλλά καί νά διασκεδά
σουμε στό γνώριμο περιβάλον τοϋ χωρίου μας.
’Εκ μέρους τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τούς φίλους καί χωρια
νούς καλοσώρισε ό πρόεδρος κ. Ε. Σαββάκης.
’Επίσης γιά νά καλυφθούν ορισμένα έξοδα των εκδηλώσεων ό σύλ
λογος μοίρασε λαχνούς μέ δώρα πού ευγενικά προσέφεραν χωρια
νοί καί φίλοι.
Μέ τήν ευχή γιά υγεία καί χαρά σάς περιμένουμε στήν έπόμενη
έκδήλωση τοϋ συλλόγου μας.
MIMA Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ

ΔΙΑΦΗ. ΜΙ
Μ Ε Σ Ω

Τ Ο Υ

Ζ Ε Σ Θ Ε

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Υ

Μ Α Σ

01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Παρακαλοϋνται τά μέλη νά ένημερώνουν εγκαίρως τόν Σύλλογο γιά
κάθε άλλαγή τής Δ/νσεώς τους.
’Εάν κάποιος άπό τούς συμπολίτες μας δέν παίρνει τό περιοδικό
άς μάς ειδοποιήσει νά τοϋ τό στείλουμε.
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ

Κατά τΙς Δημοτικές έκλογές τής 17-10-82 στην ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ έλαβαν
μέρος :
α.

Συνδυασμός "ΕΡΓΑΣΙΑ" ύποστηριζόμενος από ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
καί. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ.

β.

Συνδυασμός "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ύποστηριζόμενος από
ΠΑΣΟΚ καί ΚΚΕ.

Τά Αποτελέσματα των εκλογών άναλυ ικά έχουν ώς έξης :

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΕΡΓΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
('Υποψήφιος Πρόεδρος)
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤ.
ΖΕΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ.
ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
ΜΥΡ.
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΙΩΑΝ.
ΓΕΩΡΓ.
ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜ.
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ " ΚΩΝ.
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ "
ΓΕΩΡΓ.
ΙΑΚΩΒ.
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. " ΝΙΚ.
Σύνολο Ψήφων

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

14
11
19
7
10
18
31
11
4

ΚΟΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
('Υποψήφιος Πρόεδρος)
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ.
5
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ " ΕΥΑΓΓ.
16
ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛ." ΕΠΑΜ. '
20
ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. " ΜΙΛΤ.
19
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ "
ΕΜΜ.
22
ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ MIX TOY Ν.& ΤΗΣ ΕΑΕΝ.
35
"
"
” " " " ΠΑΓΩΝ.
26
ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΠΥΡΑΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.
16
ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΟΥ ΙΩΑΝ.
20
Λευκά Ψηφοδέλτια
2

125

Σύνολο Ψήφων
Παρεδροι

Πάρεδροι

'Αγίας Γαλήνης

Συνοικισμός : 'Αγίας Γαλήνης
ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝ.

181

ΑΥΝΟΞΥΑΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

’Από αύτούς έκλέγησαν ό ΚΟΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος, ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ τού Νικολάου καί τής 'Ελέγης, Τρουλινός Μιχαήλ τού Νι
κολάου καί τής Παγώνας, ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ τού ’Εμμανουήλ, ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τού ’Επαμεινώνδα ή ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τού ’Ιωάννου
άπό τδν Συδυασμό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ καί ΒΕΡΓΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
τού ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τού ΓΕΩΡΓΙΟΥ άπό τόν Συνδυασμό
ΕΡΓΑΣΙΑ ώς μέλη.
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Συλλόγου συγχαίρει τό νέο Προεδρείο
τής ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, τού εύχεται κάθε έπιτυχία στό έργο του καί
πιστεύει σέ μιά καλή συνεργασία πρός όφελος τού χωριού καί τού
συνόλου.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΑΕΓΕΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
(τοΰ Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)
Στην 'Αγία Γαλήνη όπως καί. σέ κάθε Κοενότητα ή Δήμο κάθε άτομο
έχε ι τό δικαίωμα άλλά καί. τήν ύποχρέωση νά έκφράση τήν προτίμη
σή του, γιά τούς άνθρώπους πού θά ήθελε νά χειρίζονται, τά κοινά
τοΰ χωριού του.
Κατά τήν προεκλογική περίοδο στίς 17.10.1982
πληροφορηθήκαμε ότι ό άγώνας ήταν σκληρός άνάμεσα στούς ύποψηφίους των δύο παρατάξεων. ’Εμείς σάν 'Αγιογαληνιώτες πού βρισκό
μαστε μακρυά άπό τήν 'Αγ ία Γαλήνη, πού παρακολουθούμε μέ πολλή
άγάπη καί ενδιαφέρον τήν πρόοδό της, εύχόμαστε πάντα νά πρυτα
νεύει πνεύμα άγάπης καί άλληλεγγύης-όπως πραγματικά ύπήρχε πάντα
στό παρελθόν- γιά τό καλό τού τόπου μας.
Γιατί άν γιά τήν έκλογή τού ενός ή τοΰ άλλου Προέδρου θυσιάσουν
τήν μεταξύ τους άγάπη καί άλληλεγγύη, τότε τίθεται δικαιολογη
μένα τό έρώτημα,ποιό είναι τό όφελος άπό αύτή τή δοκιμασία.
Είναι βέβαιο πώς όποιος καί νά έκλεγεΐ δέ θά μπορέσει νά γεφυρώσει τό χάσμα, δέν πρόκειται νά τούς βοηθήσει αύτή ή οξύτητα
στις μεταξύ τους σχέσεις καί νά δώσει λύσεις στά προβλήματά
τους. ’Εμείς εύχόμεθα τό άποτέλεσμα νά είναι πρός όφελος τοΰ
χωριού μας καί τ ω ν .κατοίκων του. Στόν νεοεκλεγέντα πρόεδρο
τής Κοινότητας 'Αγίας Γαλήνης κ . Γιώργο Κοτζανάκη έστειλα τήν
παρακάτω έπιστολή μέ τήν παράκληση ν ’άπαντήσει στά έρωτήματά
μου γιά τούς στόχους του καί τά σχέδιά του.
Στή συνέχεια δημοσιεύεται ή άπάντησή του.
’Αθήνα, 29/10/82
Φίλε κ . Πρόεδρε, γειά σου
Θά ήθελα κατ’άρχή νά σοϋ έκφράσω τά θερμά μου συγχαρητήρια γιά
τήν έκλογή σου ώς Προέδρου τής Κοινότητας τοΰ Χωριού μας καί
νά σού εύχηθώ κάθε έπιτυχία στό καινούργιο σου έργο. ’Ελπίζω
ότι ή έκλογή σου θά σημάνει τό ξεκίνημα μιάς νέας πορείας γιά
τό καλό τού χωριού μας τού όποιου τά προβλήματα·καί ο L ήδη ύπάρχουσες έκκρεμότπτες θά βροΰν τήν λύση καί τόν τερματισμό τους.
Γ ι ’αύτό άκριβώς τό λόγο παίρνω τό θάρρος νά σού γράψω καί νά σέ
παρακαλέσω νά διαθέσεις λίγο άπό τόν χρόνο σου άπαντώντας μου σέ
μερικές ένημερωτικές έρωτήσεις σχετικές μέ σένα τόν ίδιο καί τά
μελλοντικά σχέδιά σου γιά τήν ένημέρωση των χωριανών καί φίλων
τής 'Αγίας Γαλήνης μέσω τού περιοδικοΰ μας.
Ας αρχίσουμε λοιπόν άπό ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα πού θά
περιλαμβάνει τ ’άτομικά σου στοιχεία, τις γραμματικές σου γνώσεις,
τό κύριο έπάγγελμά σου.
Τί ήταν αύτό πού σ ’έκανε νά πάρεις τήν άπόφαση νά κατέβεις σάν
υποψήφιος Πρόεδρος ;
’ Από πο ιούς

ύποστηρ ί χτηκε ς π ο λ ι τ ι κ ά ;
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Πίστευες από τήν αρχή σ ’αύτή σου τήν έπιτυχία καί. νιατί;
Πο ιο ί είναι, οι στόχοι σου καί τά μέλλοντα σχέδιά σου ;
Ποιά ά π ’αύτά έχουν ύψηλή προτεραιότητα; Τί περιμένεις καί τ ί
ζητάς άπό τούς χωριανούς μας;
’Εκτός αύτοϋ, τί άλλο νομίζεις
ή μάλλον τί θέλεις ν ’άνακοινώσεις στούς χωριανούς μας ά π ’αύτή
τη στήλη τοϋ περιοδικού ;
Θά ήθελα έπίσης νά μοϋ γράψεις τά όνόματα των έκλεγέντων συμβού
λων σου καί τής άντιπολίτευσης, πόσο έτών είναι, τί γραμματικές
γνώσεις έχουν καί μέ τί έπάγγελμα άσχολοϋνται.
Παράκλησή μου νά σταλούν οι άπαντήσεις τής μικρής αύτής άς πούμε
συνέντευξης τό γρηγορότερο δυγατό γιά νά καταχωρηθεϊ στό καινούρ
γιο μας περιοδικό.
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
ύπογραφή
Κώστας Λινοξυλάκης

'Αγία Γαλήνη 6-11-1982
Φίλε κ. Λινοξυλάκη γειά σου,
Κα τ ’άρχάς θά ήθελα νά σ ’εύχαριστήσω γιά τις εύχές σου καί γιά
τήν τιμή πού μοΰ κάματε.
Μέ τή σειρά μου δέ νά σάς συγχαρώ
γιά τήν πραγματικά πετυχημένη έκδοση τού περιοδικού σας.
Πριν άπαντήσω στήν κατά κάποιο τρόπο συνέντευξή σου θά σέ
παρακαλούσα (έπειδή δέν έχω άκόμη ένημερωθή καί άσχοληθή μαζί
μέ τό νέο συμβούλιο, γιά όλα τά προβλήματα τού χωριού) οί
άπαντήσεις νά θεωρηθούν άπλές σκέψεις δικές μου, χωρίς νά
δεσμεύουν κανένα.
"Οπως έπίσης άς μή θεωρηθούνε υποσχέσεις άλλά
μιά προσπάθεια, συνέχεια στή δουλειά' των προηγουμένων συμβουλίων.
1.

Γεννήθηκα στήν 'Αγία Γαλήνη τό έτος 1951 . Γονείς μου ό
Γεώργιος καί ή ’Αναστασία. ’Αποφοίτησα τό Γυμνάσιο Ρεθύμνης
καί τής τότε Δημοσιογραφικής Σχολής ’Αθηνών, μετεκπαιδεύτηκα
16 μήνες στήν ’Αγγλία καί ένα χρόνο Γερμανική γλώσσα. Τώρα
καί άρκετά χρόνια άσχολοΰμαι μέ τουριστικές έπιχειρήσεις.

2. 'Η άπόφασή μας νά κατέβουμε στις Κοινοτικές έκλογές ξεκίνησε
άπό τήν ιδέα τής συλλογικής δουλειάς στά αύξανόμενα προβλή
ματα καί τις καινούργιες άνάγκες τής 'Αγίας Γαλήνης.
3.

Πολιτικά ύποστηριχθήκαμε άπό τό ΠΑΣΟΚ καί τήν άριστερά.
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4. ”Ισως ήμουνα ό μόνος πού ή μετριοπάθειά μου δέν μ ’άφηνε νά
αίσιοδοξώ.
5. ’Ά ς αρχίσουμε άπό τήν ΥΔΡΕΥΣΗ, 'Υπάρχουν υπόνοιες ότι σύντομα
θά υπάρξει πρόβλημα άκαταλληλότητας τοϋ πόσιμου νερού επειδή
τό πηγάδι βρίσκεται κοντά στά σκουπίδια,
’Επίσης ή έπάρκεια τοϋ νερού τούς καλοκαιρινούς μήνες είναι
έπισφαλής. ’Άμεση λύση στό πρόβλημα τής ύδρευσης, ή αξιοποίη
ση τής ύπάρχουσας καινούργιας γεώτρησης μέ έγκαταστάσεις
τέτοιες πού νά στέλνουν στό χωριό νερό κατάλληλο καί αρκετό
γιά τό διπλάσιο τουλάχιστον τού καλοκαιρινού πληθυσμού.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ : 'Η φυσική διαμόρφωση τής Ά γ ι α ς Γαλήνης δέν
δίνει περιθώρια στό νά φύγει ή άποχέτευση μακρυά άπό τό χωριό.
Τό μόνο δυνατό μέρος πού μπορεί νά χύνεται είναι καί τό
ύπάρχον, μεταξύ σπηλιάς καί λιμανιού. ’Έ ω ς πότε όμως τά
μέχρι χθές ή σήμερα πεντακάθαρα νερά τής Α γ ί α ς Γαλήνης θ ’
άντέχουν στή μόλυνση; ’Επιτακτική άνάγκη νά ξεκινήσει άμέσως
(έστω νά ξεκινήσει κ ι ’άς μήν τελειώσει σ ’ένα χρόνο) βιολογικός
καθαρισμός των λυμάτων τής άποχέτευσης.
ΤΟ ΡΥΑΚΙ: 'Η άποπεράτωση των έργων γιά τό σκέπασμα τού ρυα
κιού θά μάς δώσει τά έξής :
Δυό πλατείες καί άρκετό χώρο γιά παρκάρισμα. 'Η μιά (άπ’έξω
στοΰ κ. Βαγγέλη Μαμαλάκη τό σπίτι) άς άξιοποιηθεί μέ ένα συντριβάνι ή ένα 'Ηρώον, (σημείωση: προτάσεις συζητήσιμες) ώστε
νά γίνει ένας τόπος εύχάριστός γιά ντόπιους καί ξένους. 'Η
δεύτερη πλατεία (άπ’έξω στήν έκκλησία) άς γίνει ένας τόπος
πού θά μεταφερθούν οί συγκοινωνίες (ΚΤΕΛ). Μέ αυτό τόν τρόπο
γίνονται δύο πράγματα, άπό τήν μιά προωθείται ή άνάπτυξη τού
χωριού καί πρός τά μέσα καί άπό τήν άλλη άποσυμφορείται κατά
ένα μέρος ή προκυμαία, πού είναι ένα άλλο πρόβλημα.
ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ: Πρέπει δηλαδή νά βρούμε χώρο (δύσκολο) γιά τά
αυτοκίνητα καί νά έλευθερώσουμε τήν πλατεία τού λιμανιού.
’Έ τ σ ι ν ’άρχίσουμε πάλι νά βλέπουμε τό λιμάνι γεμάτο μέ τίς
βάρκες καί τά καίκια. Νά κάνουνε πάλι τήν βόλτα τους ο ί
'Αγιογαλήνιώτες καί ο ί ξένο ι όπως τά παληά χρόνια. Νά παίζουνε
τά παιδιά χωρίς τό φόβο νά βρεθούνε κάτω άπό τ ’αύτοκίνητα.
Ε π ε ι δ ή όπως είπα είναι δύσκολο νά βρεθεί χώρος γιά όλα τ ’
αύτοκίνητα τό μέτρο, μόλις μεταφερθεί τό ΚΤΕΛ, θά έφαρμοσθεί
κα ί σταδιακά δηλαδή κομμάτι-κομμάτι.
ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ : Τό λιμάνι τής Α γ ί α ς Γαλήνης έχει άμεση άνάγκη
ένίσχυσης γιατ ί δέν θ ’άντέξει άλλο στίς χειμερινές φορτούνες
τότε πού ή θάλασσα άνεβαίνει στό συντριβάνι. 'Ολοφάνερη είναι
έπίσης ή έπέκταση τού λιμενοβραχίονα. ’Ά ς συνεργαστούμε λοιπόν
όλοι οι φορείς τής Ά γ ί α ς Γαλήνης σέ μιά κοινή προσπάθεια
νά σώσουμε τό λιμάνι.
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ΓΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ : 'Η έκλογή τόπου κατάλληλου νά μεταφερθοϋν
τά σκουπίδια μακρυά άπό τό χωριό, πρέπει νά είναι στά έπόμενα σχέδια τοΰ νέου συμβουλίου.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ : ’Επιφυλάσσομαι ν *
7απαντήσω σέ θέματα ρυμοτόμησης

Ί\ καινούργιων δρόμων πριν ενημερωθούμε καί μελετήσουμε τό
θέμα προσεκτικά. "Ενα μπορώ νά πώ, ότι ή έπέκταση τοΰ σχεδίου
πόλεως στην 'Αγία Γαλήνη πρέπει νά έπισπευθεϊ.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : Νά συνεργαστούμε μέ τούς άρμόδιους παράγοντες
'Αγίας Γαλήνης, καί νά συντονίσουμε τις ένέργειες, γιά τή
δημιουργία Νηπιαγωγείου, Παιδικής Χαράς, Παιδικού Σταθμού,
'Υγειονομικού Σταθμού κλπ.
”Ας μήν έπεκταθώ σ ’αύτή τή φάση σέ μικρότερου κόστους έργα
πού πρέπει νά γίνουν όπως, καλάθια αχρήστων σ ’όλο τό χωριό,
έπισκευές δρόμων κλπ.
6.

Νομίζω ότι όλα τά έργα πού άνέφερα θεωρούνται επείγοντα, θά
μπορούσα νά πω ότι ή ύδρευση καί ή αποχέτευση χαρακτηρίζονται
δΰύ φορές έπε ίγονταΤ-

7.

Δύσκολη ερώτηση.
'Υπάρχουν πολλά πού θά μπορούσαν νά γίνουν, έκτός τις κρατικές
έπιχορηγήσεις άν άλλάζαμε λίγο νοοτροπία. ’Εμείς θά προσπαθήσουμε μέ (λαϊκές συνελεύσεις) όλου τοΰ χωριού νά άλλάξουμε
την παθητική στάση καί τήν εύκολη κουβέντα τού καφενείου,
σέ έποικοδομητικές, ύπεύθυνες συζητήσεις στό Κοινοτικό γραφείο.
Σ ’αύτές τις συνελεύσεις ό κάθε 'Αγιογαληνιώτης θά μπορεί νά
ρωτά, νά προτε ίνει, ν' αποφασίζει υπεύθυνα γιά τό χωριό του.
Καί άς έλπίσουμε νά ενεργοποιηθεί τό χωριό σέ μιά κοινή προ
σπάθεια.
Στήν ίδια λογική στηριζόμενοι, πρέπει μέχρι τήν έπόμενη, καλοκαιρινή περίοδο, ν ’άσπριστεΐ άπό τό τελευταίο έγκαταλελειμένο
έργοστάσιο καί άκατοίκητο σπίτι μέχρι τό πεζοδρόμιο στήν
πόρτα μας.
Αύτό πού τόσα χρόνια έχει καθιερωθεί σέ κάθε τουριστικό χωριό
τής 'Ελλάδας, πρέπει έπί τέλους νά έφαρμοστεϊ στήν 'Αγία
Γαλήνη.
'Η νεολαία ν ’άναλάβει τήν δενδροφύτευση τοΰ χωριού όπου χρειά
ζεται. 01 έπαγγελματίες μέ δική τους πρωτοβουλία, σέ συνεργα
σία καί συμπαράσταση άπό τήν Κοινότητα νά άναλάβουν τήν δια-·
φήμιση τού χωριού στό έξωτερικό. Πάνω σ ’αύτό θά ήθελα νά
θίξω ένα θέμα:
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01 (ξένοι) έπαγγελματ1ες στήν 'Αγία Γαλήνη δέν πρέπει νά τήν
δουν σάν ένα μέρος έκμετάλευσης γιά 5-6 μήνες τό χρόνο, αλλά
νά ενωθούν μέ τούς ντόπιους καί άπό κοινού νά φροντίσουν τήν
περαιτέρω άνάπτυξή της. '0 Πολιτιστικός σύλλογος 'Αγίας Γαλήνης
(ό ντόπιος) πρέπει νά ένεργοποιηθεϊ. ’Έχε ι καί μπορεί, νά προσφέρει
τόσα πολλά στήν πολιτιστική άνάπτυξή τού χωριού. Σάν μέλος στή
διοικούσα επιτροπή τού έκπολιτιστικού Συλλόγου 'Αγίας Γαλήνης
έχω νά προτείνω νά άρχίσει μιά συνεργασία μεταξύ των δύο συλλό
γων ('Αγίας Γαλήνης καί ’Αθήνας) μέ άπό κοινού έκδηλώσεις κλπ.
’Ονόματα Συμβούλων έκλεγέντων τής Συμπολίτευσης.
1.

Τρουλινός Μιχαήλ τού Νικολάου καί τής Ελένης, έτών 27,
Πτυχιούχος Βιομηχανικής.Σχολής , ’Ιδιωτικός 'Υπάλληλος.

2.

Τρουλινός Μιχαήλ τού Νικολάου καί τής Παγώνας, έτών 31,
Δημοτικού Σχολείου, ’Επαγγελματίας.

3.

Σαββάκης Στέλιος, τού ’Εμμανουήλ έτών 39, ’Απόφοιτος
Γυμνασίου, ’Αξιωματικός ’Εμπορικού Ναυτικού.

4. ’Ισοψηφίσαντες σύμβουλοι (α) Μπαγιαρτάκης Μιχαήλ τού ’Επα
μεινώνδα, έτών 23, Δημοτικού, Ψαράς καί (β) Τυροκομάκης
’Ιωάννης τού ’Ιωάννου, έτών 28, άπόφοιτος Γυμνασίου, ’Υπάλ
ληλος ΟΤΕ, 'Ηρακλείου Κρήτης.
5.

Πάρεδρος ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Συνταξιούχος.

’Αντιπολίτευση

: (1)
(2)

Βεργαδής ’Ιωάννης τού Νικολάου καί
Σκαρλάτος Εύάγγελος.

Έ π ’ευκαιρία θέλω νά εύχαριστήσω θερμά όλους όσους μάς τίμησαν
μέ τήν ψήφο τους καί έδωσαν τήν νίκη στόν συνδυασμό μας. Θά
προσπαθήσουμε νά φανούμε άντάξιοι τών προσδοκιών όλων.
Σάς εύχαριστώ γιά τήν εύκαιρία πού μού δώσατε.
Μετά τιμής
(ύπογραφή)
Γιώργος Κοτζανάκης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μετά τήν έπιστολή αύτή τού Γιώργου Κοτζανάκη έχω νά
προσθέσω τά έξής : 'Η εμφάνιση τού νέου Προέδρου τής Κοινότητας
καί τών λοιπών νέων συμβούλων πρέπει νά χαιρετισθεΐ σάν έλπιδοφόρο
μήνυμα πώς οι νέοι άρχισαν νά διεκδικοΰν δημόσια άξιώματα καί
νά ένδιαφέρονται γιά τά κοινά. 'Η συνεργασία μεταξύ τών δύο παρα
τάξεων (συμπολίτευση καί άντιπολίτευση) καί ή άπό κοινού άντιμετώπιση τών προβλημάτων πού άφοροΰν τό χωριό μας είναι κάτι παραπάνω^άπό άπαραίτητο.
Δέν πρέπει νά υπάρχουν πιά πολιτικές θέσεις
καί άντιθέσεις. 'Υπάρχει ή 'Αγία Γαλήνη μέ πολλά προβλήματα.
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ΕΝΤΑΞΗ_ΣΤΟ_ΣΧΕΔΙΟ_ΚΑΙ_ΜΕΛΕΤΗ_ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ_ΤΗΣ_ΑΓΙΑΣ_ΓΑΛΗΝΗΣ
(τοϋ κ. Γιάννη ’Ε μ . Μπαντινάκη)
Είναι γνωστό ότι μεγάλα κομμάτια των πόλεων της 'Ελλάδας είναι
έκτός σχεδίου πόλεως. Α κ ό μ α πολλά χωριά δέν είναι ένταγμένα σέ
σχέδιο. Αύτή ή κατάσταση χειροτερεύει άπό τήν έλλειψη ή προχειρό
τητα μελετών, στοιχείων καί έργων ύποδομής (δρόμους, πλατείες,
κοινόχρηστους χώρους, άποχέτευση , ύδρευση κλπ.).
Αποτέλεσμα αύτών είναι άπό τή μιά ο L πόλεις νά κυκλώνονται άπό
αυθαίρετα πέρα άπό κάθε σχέδιο καί προγραμματισμό καί. άπό τήν άλλη
ή ύπαιθρος νά είναι παραμελημένη ή καί έγκατελλειμένη.
Μ ’αύτά τά δεδομένα καί, μέ άπόφαση τοϋ 'Υπουργείου Χωροταξίας Οικι
σμού καί. Περιβάλλοντος άνατίθενται μελέτες γιά τήν οικιστική άνάπτυξη καί άναμόρφωση 272 πόλεων καί. οικισμών σέ όλη τή χώρα καθώς
καί σέ 135 δήμους καί κοινότητες τής ’Αττικής καί Θεσσαλονίκης.
'Η όλοκλήρωση τών μελετών θά γίνει σέ δύο χρόνια.
Τό Χωριό μας, πού θεωρείται οικισμός, συμπεριλαμβάνεται στούς παρα
πάνω ο ίκισμούς μαζί μέ άλλους 8 δήμους καί κοινότητες τοϋ νομοϋ μας
(Ρέθυμνο, Σπήλι, Πέραμα, Άνώγεια, Άμάρι, Μπαλί, Πάνορμο, Πλακιάς).
Συγκεκριμένα στήν 'Αγία Γαλήνη θά γίνουν οI έξής μελέτες:
1. Γενικό πολεοδομικό σχέδιο
2. "Ενταξη σέ σχέδιο καί Πολεοδομική Μελέτη
3. ’Επίγεια τοπογράφηση.

’Επέκτασης - άναθεώρησης

’Οφέλη άπό τήν έπιτυχία τών παραπάνω μελετών θά μπορούσαν νά άναφερθοϋν.
'Όλα τά κτίσματα τής 'Α γ . Γαλήνης θά άποτελέσουν μέρος ένός
ένιαίου καί όργανωμένου σχεδίου τοϋ χωριοϋ μας, πού θά έχουν
καθοριστεί ό συντελεστής (πότε ένα οικόπεδο μπορεί νά κτιστεί)
καί ο L όροι δόμησης - ύψος καί όροφοι κτίσματος.
θά γίνει ή άναγκαία έπέκταση ώστε νά υπάρχει άρκετή προσφορά
οικοπέδων μέσα στό σχέδιο τοϋ χωριοϋ, νά διευκολυθεί ή οικο
δόμηση .
Θά όριοθετηθοϋν μέ κάθε λεπτομέρεια καί θά προστατεύονται νομι
κά ό αίγιαλός, ή παραλία καί οί δημόσιοι καί κοινοτικοί χώροι
πού σέ μερικές περιπτώσεις καταπατιοϋνται καί θά ληφθεί πρόνοια
γιά κοιγόχρηστους χώρους έπικοινωνίας (δρόμους, πλατείες) μέ τή
λιγώτερη δυνατή ζημιά στίς ίδιοκτησίες.
θά άρχίσει ή άπομάκρυνση όλων τών λειτουργιών πού ρυπαίνουν ή
κατά όποιοδήποτε τρόπο ένοχλοΰν καί βλάπτουν τό περιβάλλον.
Θά μποϋν ο L βάσεις γιά τόν έξοπλισμό μέ δίκτυα ύποδομής - καί
στό ύπάρχον καί στήν έπέκταση - (ύδρευση, άποχέτευση, ήλεκτρισμός) .
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Θά διαφυλαχτεί ή αίσθητική όψη τοΰ χωρίου.
Είναι φανερό ότι οί παραπάνω άνάγκες καί έλλείψεις τοΰ χωριοϋ
μας ύπάρχουν.
Πρέπει λοιπόν όλοι ο ί συγχωριανοί νά θέλουν καί
νά άπαιτήσουν νά ύλοποιηθοϋν τό συντομώτερο τά παραπάνω μέτρα ή
καί όποια άλλα θά μπορούσαν νά βοηθήσουν τό Χωριό μας.
Ταυτό
χρονα ό καθένας μας πρέπει νά συνειδητοποιήσει ότι δέν πρέπει
νά δημιουργοϋνται προβλήματα άν, καμμιά φορά, γιά νά προχωρήσει
ή πραγματοποίηση ένός κοινού έργου χρειαστεί νά θιχτεί κάποιο
προσωπικό συμφέρον.

ΝΕΕΣ_ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ_ΜΟΝΑΔΕΣ^ΣΤΗΝ_ΑΓΙΑ_ΓΑΛΗΝΗ
(Γεώργιος Σ. Νικηφοράκης)
Μέσα στό 1982 έκαναν τά έπίσημα έγκαίνια τους (3) νέες ξενοδοχεια
κές μονάδες ο L όποιες φιλοδοξούν νά συμβάλλουν στήν περαιτέρω άνάπτυξη τοΰ τουρισμού στήν 'Αγία Γαλήνη. Τά ξενοδοχεία τά όποια
λειτούργησαν είναι τά έξης:
1.

Τό Ξενοδοχείο τοΰ Γεωργίου Α. Βουλγαράκη & Σία. Είναι κτισμέ
νο στό "Μπιζάνι" μέ άπεριόριστη θέα τό κόλπο τής Μεσσαράς. Τοΰ
έδωσε τό όνομα ΓΑΛΗΝΗ ΜΑΡΕ καί διαθέτει περίπου 55 κρεββάτια
καί λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Τούς εύχόμαστε·καλές δουλειές.

2.

Τό δεύτερο ξεονοδοχείο είναι των ’Αδελφών Στέλιου & Μανώλη
Σαββάκη κτισμένο στήν μέση τοϋ χωριού λίγο πιό κάτω άπό τήν
έκκλησία μέ θέα όλο τό χωριό καί τήν θάλασσα τό ονόμασαν
KRETA SUN , άνήκει στήν Δ ’ κατηγορία καί διαθέτει 35 κρεββά
τια κλπ. Τούς εύχόμαστε καλές δουλειές.

3.

Τό τρίτο ξενοδοχείο είναι τό ADONIS HOTEL τοΰ κ. Άντώνη
Πετρουλάκη άνήκει στήν Γ ' κατηγορία καί διαθέτει 40 κρεββά
τια καί λοιπούς χώρους.
Είναι κτισμένο στό "Μπιζάνι" κάτω άπό τό σχολείο μέ θέα τόν
κόλπο τής Μεσσαράς καί τόν Ψηλορείτη.
Τοϋ εύχόμαστε καλές
δουλειές.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

: ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ ΒΙ (τοϋ κ. Σωτήρη Άθανασέλη, Φαρμακοποιού)
"Γιά δές πού βάλανε στά ίσια
τήν λευτεριά μέ τά χασίσια"
Κ. Βάρναλης
Στό πρώτο μέρος τοϋ σημειώματός μας πού δημοσιεύτηκε στό προη
γούμενο τεύχος άναφερθήκαμε στό τί είναι τά ναρκωτικά, ποιές
είναι οί κυριώτερες ούσίες πού χρησιμοποιούνται σάν ναρκωτικά
καί ποιά είναι ή δράση τους. Γιά νά ολοκληρώσουμε τό θέμα μας
άπομένει νά δοϋμε ποιά είναι τά αίτια πού όδηγοϋν, κύρια τήν
νεολαία, στην χρήση των ναρκωτικών καί μέσα άπό αύτά νά όδηγηθοΰμε σέ κάποιες λύσεις πάνω στό συγκεκριμένο πρόβλημα.
'Η χρήση των ναρκωτικών ήταν γνωστή εδώ καί. χιλιάδες χρόνια.
Εύρήματα στήν περιοχή τοϋ Ραμπευχάουζεν στήν ’Ελβετία καί σέ
λιμναίους οικισμούς τής Βόρειας ’Ιταλίας μαρτυρούν ότι ό άνθρω
πος τοϋ Κρο-Μανιόν πού έζησε πριν άπό είκοσι ώς τριάντα χιλιάδες
χρόνια γνώριζε στοιχειωδώς τήν χρήση τοϋ όπίου. Μία πινακίδα
μέ σφηνοειδή γραφή τοϋ 4.000 π.Χ. άποδεικνύει ότι καί οί Σουμέριοι κατασκεύαζαν φίλτρα άπό τόν χυμό τής παπαρούνας, τοϋ "φυτοϋ
τής χαράς" όπως άναφέρεται. 'Ο πάπυρος τοϋ ’Έρμπερσ άναφέρει
ότι στήν άρχαία Αίγυπτο χρησιμοποιούσαν τό όπιο γιά νά σταματήσουν
τό κλάμα τοϋ μωροϋ, όπως άκριβώς τό σημερινό λάβδανο (κροκοϋχο
βάμμα όπίου).
01 Κινέζοι, τό 3.000 π,.X. χρησιμοποιοΰσαν τήν ινδική κάνναβι
σάν φάρμακο. 'Η παλαιά διαθήκη άναφέρει (Γένεση Λ.' 14) τήν χρήση
τοϋ Μανδραγόρα, φυτοϋ μέ ναρκωτικές ιδιότητες.
'0 ’Ηρόδοτος περιγράφει τήν χρήση τοϋ χασές στις νεκρικές τελετές
των Σκυθών σάν παραισθησιογόνο. Ή Πυθία έφθανε στό ονειρικό παρα
λήρημα μέσα στό όποιο χρησμοδοτούσε κάτω άπό τήν επήρεια καπνοϋ
άπό καιόμενα φύλλα δάφνης καί καννάβεως.
'Ο ’Όμηρος στό Δ ’
. τής ’Οδύσσειας άναφέρει ένα "φάρμακο" πού διώχνει
τόν κόπο, τόν πόνο, τήν οργή, καί τήν λύπη "νηπενθές άχολόν τε
κακών όπίληθον πάντων". ’Ακόμα τό φάρμακο πού ή μάγισσα Κίρκη
πότισε τούς συντρόφους τοϋ ’Οδυσσέα καί πού μπορούσε νά σβήσει άπό
τό μυαλό τοϋ άνθρώπου τήν άνάμνηση τής πατρίδος του περιείχε όπιο.
'Η μεταμόρφωση τών θυμάτων τής Κίρκης σέ χοίρους είναι μιά ώραιοτάτη
αλληγορία πού δείχνει τήν άποκτήνωση πού ύφίσταται ό τοξικομανής
άπό τό ναρκωτικό. 01 ’Αρχαίοι "Ελληνες θεωροΰσαν τήν όπιοϋχο
παπαρούνα σύμβολο τοϋ Θεοϋ τοϋ ύπνου Μορφέα έκεί δέ οφείλεται καί
τό όνομα τοϋ δραστικού συστατικού της μορφίνη.
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'Υπάρχουν άκόμα ένδείξεις ότι τά Έλευσίνια μυστήρια ήταν
δμαδικές τελετές πού γινόταν χρήση όπίου.
Τόν Μεσαίωνα, ξεκινώντας άπό τήν ’Ανατολή, έξαπλώνεται στήν
λεκάνη τής Μεσογείου ή χρήση τοϋ χασίς. 'Η λέξη σημαίνει στά
άραβικά "βότανο" καί τήν διέδωσε μιά μουσουλμανική αίρεση μέ
τήν ονομασία χασασίν ή Ά σ σ α σ ί ν ο ι . '0 άρχηγός τους Χασάν
’Ί μ π ι ν άλ Σαμπάχ γνωστός σάν "Γέρος τού βουνού" πότιζε μέ
χασίς τούς όπαδούς του πριν τούς στείλει νά λεηλατήσουν καί
νά σκοτώσουν. ’Από αύτούς προήλθε καί ή λέξη "αςςαςίί.Ι/^στήν
αγγλική καί γαλλική γλώσσα, "αςςας$ίΙ/" στήν ιταλική πού ση
μαίνουν "δολοφόνος" καί έχουν έτυμολογία προερχομένη άπό τήν
λέξη "χασίς".
.Μέ τήν άνακάλυψη τής Αμερικής φθάνει στήν Εύρώπη τό φυτό τής
κόκας, φυτό πού άπό τά άρχαϊα χρόνια οι λαοί των Άζντέκων καί
των ’Ίνκας τό χρησιμοποιούσαν σάν διεγερτικό. Ά π ό εκεί καί
μετά ή έξάπλωση των ναρκωτικών παγκοσμίως ήταν ζήτημα χρόνου.
Μέχρι τόν 19ο αιώνα ή χρήση τών ναρκωτικών είτε γΐά λόγους
θρησκευτικού είτε γιά λόγους ιατρικούς ήταν πάντοτε ελεγχόμενη,
μέ τήν έννοια δτι γινόταν στό πλαίσιο μιας κοινωνικά παραδεκτής
λειτουργίας, χρονικά καί τοπικά προσδιορισμένης. Συνδεδεμένη
μέ τήν κουλτούρα καί τά έθιμα κάθε τόπου ή χρήση τών ναρκωτικών
δέν διέφερε άπό τήν οινοποσία πού συνδεόταν μέ λατρευτικά έθιμα
δπως π.χ. έκείνα τού Διονύσου στήν Α ρ χ α ί α 'Ελλάδα. Πάντοτε δέ
τά ναρκωτικά βρίσκονταν στά χέρια τού 'Iερατίου ή τών Αρχόντων
πού άσκούσαν τήν έξουσία.
'Η χρήση τών ναρκωτικών σάν εύφοριστικά, ήδονιστικά ή παραισθησιογόνα άπό τά εύρύτερα λαϊκά στρώματα άρχισε στά μέσα τού 19ου
αιώνα. 01 πρώτες στρατιές τοξικομανών δημιουργήθηκαν στόν Α ’
.
παγκόσμιο πόλεμο δταν χιλιάδες τραυματίες έθίστηκαν στήν χρήση
τών ναρκωτικών ούσιών πού τούς χορηγούνταν γιά τήν καταπολέμηση
τού πόνου. Τά έπόμενα χρόνια ή χρήση τών ναρκωτικών άρχισε νά
γίνεται ένα πρόβλημα πού χρόνο μέ τόν χρόνο γινόταν καί γίνεται
όξύτερο.
Ά ν στήν χώρα μας τό πρόβλημα αύτό παίρνει τά τελευταία χρόνια
έπικίνδυνες διαστάσεις άλλοΰ άποτελεί πραγματικά κοινωνική μάστιγα.
Είναι έκεί δπου τό έγκλημα, ή βία, ή πορνεία, ό άλκοολισμός, ό ^
γκακστερισμός άποτελοΰν κοινωνικά πρότυπα πού προσφέρονται έλεύθερα,
πραγματικά πολύ "έλεύθερα" καί μέ δλους τούς τρόπους γιά τήν
"διαπαιδαγώγηση" τής νέας γενιάς. ’Εμείς άκολουθοΰμε μέ κάποια
διαφορά χρόνου ...... Ζήτημα διαφοράς κοινωνικού, οικονομικούς
καί πολιτικού έπιπέδου άνάπτυξης. "Οσο όμως. Αναπτυσσόμαστε" τόσο
καλύπτουμε τήν διαφορά. 01 εύκαιρίες γιά "τεχνητούς παράδεισους"
γίνονται μεγαλύτερες, ή άναζήτηση τους πιό εύκολη, ή είσοδος σ ’
αύτούς πιό προσιτή.

Καί βέβαια κοντά σ ’δλα υπάρχει καί η θεωρητική κάλυψη τού
ζητήματος.
"Τά ναρκωτικά δέν κάνουν -καί. τόσο κακό βρέ αδελφέ". "Γιατί
νά μην κυκλοφορούν έλεύθερα" προτείνουν άλλοι. Τό αποτέλεσμα
όμως είναι πάντα τό ίδιο. Μιά νεολαία άποχαυνωμένη άπό τά
ναρκωτικά έμπνεόμενη άπό τά ιδανικά τής βίας καί τοϋ έγκλήματος, άμεσα ή έμμεσα επακόλουθα τής τοξικομανίας, άνίκανη
νά αγωνιστεί γιά τά προβλήματα της. Μιά εγγύηση κοινωνικής
γαλήνης καί σταθερότητος.
Είναι αρκετά δύσκολο νά καθορίσουμε λεπτομερώς τούς παράγοντες
έκείνους πού ώθοΰν τήν νεολαία στά ναρκωτικά. 01 διαφορές στήν
μόρφωση, τήν ιδιοσυγκρασία, τήν θεώρηση τής ζωής καί τό κοινωνικό
περιβάλλον άνάγουν τόν κάθε ναρκομανή σέ ξεχωριστή περίπτωση.
Θά δούμε παρακάτω τίς βασικές αίτίες πού δημιουργούν τίς προϋπο
θέσεις, ώστε ένα άτομο, ίδίως νέος, νά φτάνει στήν χρήση των
ναρκωτικών άφοΰ σημειώσουμε πώς οί αίτίες αυτές δέν είναι άνεξάρτητες μεταξύ τους, γιατί συνήθως ή μία προϋποθέτει τήν άλλη.
’Εδώ θά πρέπει νά κάνουμε μιά διευκρίνηση. 'Όταν μιλάμε γιά
ναρκωτικά έννοούμε όλες άνεξαιρέτως τίς ουσίες πού υπάγονται στό
δρισμό των ναρκωτικών πού δώσαμε στό Α! μέρος τού σημειώματός μας.
'Όλα τά ναρκωτικά είναι έπικίνδυνα. 'Η θεωρία γιά "σκληρά" καί
"μαλακά" ναρκωτικά τείνει νά έξωρρα'έσει τό πρόβλημα.
Ό φόβος
γιά τό χασίς ή τήν μαριχουάνα πρέπει νά είναι ό ίδιος μέ τόν φόβο
γιά τήν ήρωίνη γιατ ί έκεί πού τελειώνει ή χρήση τού ένός αρχίζει
ή χρήση τού άλλου.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής κοινωνίας στήν όποία ζούμε είναι
ή κρίση τών ήθικών αξιών, ή άπομάκρυνση τού ανθρώπου άπό τόν
άνθρωπο, ή στυγνή έκμετάλλευση, τό ιδεολογικό κομφούζιο, ή άνασφάλεια, τό άγχος. Ό νέος, περισσότερο εύαίσθητος άλλά καί μέ
περισσότερα προβλήματα όπως προβλήματα σπουδών, έπαγγελματικής
άποκατάστασης, αισθηματικά, οικογενειακά είναι αύτός πού θά
αναζητήσει πρώτος διέξοδο.
Τό βάρος τών προβλημάτων αύτών συνδυαζόμενο μέ τήν άνωριμότητα
τού χαρακτήρα, τήν έλλειψη εμπειριών καί τήν έλλειψη σωστής
διαφώτισης τού νέου δέν τού επιτρέπουν νά βρει τήν σωστή λύση.
Αύτόν τόν νέο μέ τά άλυτα προβλήματα παραμονεύει ό πλασιέ τών
ναρκωτικών γιά νά τού προσφέρει τήν εύκολη λύση, μιά λύση πού
ή ούσία της είναι ή φυγή καί ή άπομάκρυνση άπό τό πρόβλημα καί
όχι ή πάλη γιά τή λύση του.
Στις αίτίες πού ώθοΰν τόν νέο στήν χρήση τών ναρκωτικών θά πρέπει
νά προσθέσουμε τήν ένστικτώδη περιέργεια τού νέου, μιά τάση μιμη
τισμού καί βέβαια τήν άμφισβήτηση τών ηθών καί τήν έναντίωση στό
"κατεστημένο" πού όμως δέν συνοδεύεται άπό τήν διάθεση γιά άλλαγή
καί τήν οργανωμένη πάλη πού θά οδηγήσει σ ’αύτήν.

-13-

Είναι καθαρό πώς ή έξάπλωση των ναρκωτικών μπορεί νά άντιμετωπισθεί μόνο αν στό ψεύτικο καί. άπατηλό "όραμα της ηδονής"
άντιπαρατάξουμε τήν δυνατότητα ένός καλύτερου, δικαιότερου,
άνθρωπινότερου καί. ουσιαστικότερου κόσμου. 'Ενός κόσμου, πού
θά άξιζει νά τόν ζεΐ κανείς όπως είναι, χωρίς τήν άνάγκη κατα
φυγής σέ κατασκευασμένες "διεξόδους" καί σέ "τεχνιτούς παράδεισους” .
Δέν είναι τυχαίο ότι τά ναρκωτικά δέν έχουν καμμιά άπολύτως
διάδοση άνάμεσα στούς πολιτικοποιημένους νέους, καί τούτο,
γιατί ο L νέοι αύτοί συνειδητοποιούν τό σημερινό κόσμο σάν μιά
πελώρια πρόκληση πάλης γιά τήν άλλανή του καί όχι σάν πεδίο
φυγής χωρίς τέλος ή μέ μοναδικό τέλος τόν θάνατο.
Βέβαια σέ όλα τά προαναφερθέντα δέν έντάσσονται οι τοξικομανείς
έκείνοι πού καταφεύγουν στά ναρκωτικά μόνο καί μόνο γιατί ύπερ
κορεσμένο ι άπό τίς άπολαύσεις καί τίς ηδονές άναζητάνε καινούργιες,
ξεχωριστές έμπειρίες. Προερχόμενοι άπό τήν πλούσια άστική τάξη,
έχοντας ικανοποιήσει τίς στοιχειώδεις άνάγκες τους άναζητοΰν
νέες ικανοποιήσεις σέ έμπειρίες ώς έπί τό πλείστον κοινωνικά
άπορριπτέες.
"Ολες αύτές οI αιτίες πού άναφέραμε σίνουρα θά είχαν έπηρεάσει
ένα σημαντικά μικρότερο άριθμό άτόμων άν ύπήρχε πάντα ή κατάλληλη
διαφώτιση καί έπίννωση τού κινδύνου, άν τά θύματα των ναρκωτικών
ήξεραν ότι μέ τήν πρώτη δόση ξεκινά καί ή άρχή τού τέλους, τό
ταξίδι χωρίς επιστροφή. ’Εδώ θά πρέπει νά άναφέρουμε καί τήν
χρήση των ναρκωτικών σάν πολιτικό όπλο. Ά π ό τήν έποχή τής χρήσης
τού χασίς άπό τόν Χασάν ’Ί μ π ν άλ Σαμπάχ σάν μέσο έπιβολής έπί
των όπαδών του μέχρι τόν πόλεμο τού όπίου τού 1840 μεταξύ τής
Αγγλίας καί τής Κίνας όταν ή πρώτη είχε μετατρέψει τήν δεύτερη
σέ έπαρχία της ποτίζοντας όπιο τούς Κινέζους μέχρι τόν έκφυλισμό
καί τήν διάλυση τού φιλειρηνικού κινήματος τής άμερικάνικης νεο
λαίας κατά τήν περίοδο τού πολέμου τού Βιετνάμ όταν ή έντεχνη
διοχέτευση τών ναρκωτικών μετάτρεψε τά "παιδιά των λουλουδιών",
τούς γνωστούς Hippies, σέ "παιδιά τής παπαρούνας" τά ναρκωτικά
στά χέρια τών ίσχυρών χρησιμοποιόντουσαν καί χρησιμοποιοΰνται
γιά τήν καταστολή κάθε άντίδρασης έναντίων τους. Α φ ο ύ δέν μπορούν
νά δώσουν λύσεις στά προβλήματα τής νεολαίας, προϊόντα ένός γερασμένου κοινωνικοΰ συστήματος, άφοΰ δέν μπορούν νά τής προσφέρουν
ίδανικά προσπαθούν τουλάχιστον νά τήν κάνουν νά μήν άσχολείται
μέ αύτά.
'Η όργανωμένη πάλη τής νεολαίας γιά καλλίτερες συνθήκες έργασίας,
διαβίωσης καί ψυχαγωγίας καί τά κατάλληλα μέτρα τής πολιτείας θά
βοηθήσουν τήν πρόληψη τής διάδοσης τών ναρκωτικών. Καί κατά τήν
γνώμη μας τά μέτρα αύτά θά πρέπει νά είναι :
’Ένταση τών προσπαθειών τών διωκτικών άρχών γιά τήν ριζική
έξάρθρωση τών κυκλωμάτων εισαγωγής καί εμπορίας ναρκωτικών.
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Κλείσιμο των κέντρων καί των "στεκιών" πού διαπιστωμένα
διακινοϋνται ναρκωτικά.
Προστασία τής νεολαίας άπδ τήν ξενόφερτη κουλτούρα πού
προπαγανδίζει τά ναρκωτικά.
Πλατειά καί υπεύθυνη πληροφόρηση τοϋ λαού μέ όλα τά
δυνατά μέσα γύρω άπό τό θέμα "ναρκωτικά".
Δημιουργία κέντρων άποτοξίνωσης μέ σύγχρονα έπιστημονικά
κριτήρια.
'Οργάνωση ίατροπαιδαγωγικών κέντρων όπου θά καταφεύγουν
οί χρήστες ναρκωτικών, γιά άποτοξίνωση χωρίς τήν μεσολά
βηση των διωκτικών άρχών.
’Απαγόρευση πώλησης χωρίς ιατρική συνταγή άπό τά φαρμακεία
ούσιών πού προκαλοϋν έξάρτηση.
Διάθεση κονδυλίων γιά τήν σωστή όργάνωση τής ψυχαγωγίας
καί τής άθλησης τής Νεολαίας.
Ολα τά παραπάνω αν γίνουν μέ συνεργασία τής πολιτείας, τής
τοπικής αυτοδιοίκησης καί των έκπολιτιστικών συλλόγων θά βάλλουν
τήν βάση γιά τήν εξάλειψη τής μάστιγας τών ναρκωτικών άπό τόν
τόπο μας.

Σημείωση :
Εις τό πρώτο μέρος τοϋ σημειώματος μας έκ παραδρομής έγράφη ότι
ή δραστική ούσία τής καννάβεως (τοϋ χασίς) είναι ή Δ2 άντί τής
Δ9 τετραϋδροκανναβινόλης πού είναι καί τό σωστό. ’Επίσης ή κατηγορ ία τών βενζοδιαζεπινών άνεφέρθη έσφαλμένα ως ομάδα τών βενζοδιαλεπινών. Τέλος ό δαίμων τοϋ τυπογράφε ίου "εκλεψε" μιά σειρά
άπό τά συμπτώματα τής χρήσεως τοϋ LSD μέ άποτέλεσμα τό νόημα νά
μήν είναι κατανοητό. 'Η σωστή πρόταση είναι : "Τό άτομο "βλέπει"
μουσικές, "άκούει" χρώματα ένώ δ χώρος, ό χρόνος καί τά χρώματα
(Τά τρ ία "X" όπως είναι γνωστά) άποκτοϋν άλλόκοτες διαστάσεις".

ΑΠΟ

ΤΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΡΧΕΙΟ

κ.

ΜΑΝΟΥΣΟ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

’Αλήθεια τί ωραία χρόνια εκείνα!
Μιά παρέα, 'Αγιογαλήνιωτών στήν ταράτσα στό σπίτι τοϋ Βασιλομανώλη τό έτος 1939 στήν εορτή των τεσσάρων Μαρτύρων, 28 Ό κ τ ώ βρη ·

Στή φωτογραφία είναι όρθιοι έξ άριστερών πρός τά δεξιά οι
Μανώλης Βασιλάκης, Παναγιώτης Μηναδάκης, Μανοϋσος Παπαδάκης,
’Αγαπητός Μηναδάκης, Μαρία Βολανάκη - σήμερα ή γυναίκα τοϋ
Μιλτιάδη Μπαντινάκη, Ευαγγελία Χριστοφάκη, ’Αναστασία Βασιλάκη. Καθήμενοι οί , Γεώργιος Χριστοφοράκης, Φώτης Παπαδάκης,
Γιάννης Τυροκομάκης (Αύρα) ,ΙΊανώλ'ης Χρ.ιστοψά'κης (Μανδολίνο),
Νίκος Μηναδάκης (Λύρα),Μτχάλης Μικηφοράκης καί Γιώργη ς XΡ l στοφάκπς. Τά κοπέΛια καθήμενα στήν ποδιά τοϋ Μ ιχ ά λ π Νικπφοράκη είναι ό Μιχάλης καί ό Γιάννης του Βασιλομανώλη, τό κοριτ
σάκι μέ την άσπρη κορδέλα στά μαλιά καί τό πρόσωπο κρυμμένο
πλησίον τοΰ Χριστοφογ ιώργη δέν τό γνωρίζουμε.
’Από τούς παραπάνω δέν υπάρχουν πιά στή ζωή οί,Γιώργης Χριστοφοράκης, Παναγιώτης καί Νίκος Μηναδάκης (άδέλφια).
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ΑΠΟ

ΤΟ Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Α Ρ Χ Ε Ι Ο

κ.

Μ Α Ν Ο Υ Σ Ο ΓΙΑΠΑΔΑΚΗ

Ποιός δέν θυμάται;
Αυτό τό ώραΐο γεφύρι,στολίδι θά λέγαμε της
'Α γ . Γαλήνης ,*.·σήμερα δέν υπάρχει. Μιά μέρα τοϋ 1949 ύποχώρησε
κατέρρευσε από τά δρμητικά νερά τοϋ ποταμού. "Οσο γιά τούς νέους
τότε, πού ποζάρουν στή φωτογραφία καμαρώστε τους τό έτος 1938.

01 εΙκονιζόμενοι είναι :’Όρθιοι ό Μιλτιάδης Μπαντινάκης, Στέφανος
Νικηφοράκης, Μιχάλης Βεργαδής. Ξαπλωμένοι ο L , Μανώλης Χριστοφάκης,
Μανοϋσος Παπαδάκης καί. Γιάννης Τυροκομάκης.

ΑΝΑΠΝΟΕΣ

ΤΟΥ

ΧΩΡΙΟΥ

(Τοϋ Γεωργίου Πολυδ. Καράλη)
Ξεφυλλίζοντας ...1 954, -1955, 1956, 1957 στό άλμπουμ...........
.... τής μνήμης.... θυμούμαι......
θυμούμαι...... μέ άγάπη!
’Ό χ ι μόνο στην άπλή έννοιά της μεταξύ ένός νέου καί μιας νέας
άλλά καί μεταξύ δύο φίλων, μεταξύ δύο οικογενειών.
'Υπάρχει άγάπη γιά την Επιστήμη, άγάπη γιά τήγ φύση καί γιά
τόσα άλλα.
"Ομως
ή ωραιότερη ή γλυκύτερη ή άγνότερη ή θαυμάσια αύτή λέξη
άγάπη, έκφράζεται στήν ιδανικότερη, στήν απόλυτη στήν πιό ξεκά
θαρη έννοιά της όταν ύπάρχει σέ μιά κοινωνία ολόκληρου μονια
σμένου χωριού.
Αύτό τό είδα καί τό έζησα στά πρώτα νεανικά μου χρόνια στήν
'Αγία Γαλήνη.
"Ήταν πολύ εύτυχισμένα χρόνια.
Δ υ σ τ υ χ ώ ς

κράτησε πολύ λίγο.

’Ακολούθησε μιά άλλη κατάσταση, μιά άλλη τάξη πραγμάτων πού έχει
κ ι ’αύτή τις ομορφιές της άλλά της λείπει ή ζεστασιά, άς μοΰ έπιτραπεϊ ό άνάλογος σεβασμός, ή μιά κοινωνία, τό ένα σπιτικό πού
τό έλεγαν "Αη Γαλήνη.
Σήμερα έχει γίνει πολλά σπιτικά, μέ πολύ άγχος μέ άτομικά ένδιαφέροντα θά έλεγα.
Παρεσύρθει άπό τόν άέρα της σημερινής έξέλιξης.
’Ίσως.

’Ί σ ω ς δέν μπορούσε νά γίνει καί διαφορετικά.

’Αλλά όμως καί μέ τόν τρόπο τους αύτό, προσπαθώντας ό καθένας
γιά τόν εαυτό του καί μέ τήν ιδιωτική των πρωτοβουλία καί μονο
κατάφεραν οι σημερινοί "Αη Γαληνιώτες, ώστε καί τό Χωριό ν ’άναγνωρισθεί τουριστικά καί διεθνώς,
Αύτό είναι άκόμη ένα σημάδι ότι ξέρουν νά ζοΰν ανάλογα τις έποχές. Ό νέος αύτός τρόπος ζωής δέν έπιτρέπει, δέν άφήνει περιθώ
ρια, στενεύει ό χρόνος της ζέστης της ομαδικής έκδήλωσης.
Πιστεύω όμως πώς καί τώρα όταν ύπάρχει κάποιο φώς, κάποια άφορμή,
καί πρό πάντων άν τύχει νά βρεθούν ένας-δυό της παλιάς φρουράς,
νοσταλγούν καί δημιουργούν τήν ανάλογη άτμόσφαιρα.
Εύχομαι στούς σημερινούς νέους νά μήν έχουν διακρίσεις μεταξύ
των, νά καλλιεργούν τόν σεβασμό καί νά άλληλοϋποστηρίζονται χωρίς
υστεροβουλίες καί άπώτερους σκοπούς.
Παραθέτω μιά φωτογραφία βγαλμένη τού "Αη Γιαννιού 7-1-1955 στις
Μοίρες.
- I8-

Πολύ σχετική καί παραστατική των όσων προανάφερα. Άντικατροπτίζει συνοχή, κατανόηση, έκτίμηση, σεβασμό καί παραμερισμό
των τάξεων.

Διασκεδάζαμε όλη μέρα μέ βόλτα στό χωριό άπό σπίτι σέ σπίτι.
Τό βράδυ καταλήξαμε στό καφενείο τοΰ θρυλικού Μουστάκια (κατά
τόν άείμνηστο Βαφείδη).
Πιστεύω νά καταλάβατε ότι πρόκειται γιά τόν Δήμο τοΰ Κοσμά μέ
τούς άχταρμάδες του.
’Εδώ θά κάμω μιά παρένθεση γιά νά πω ότι πότε χορεύαμε στό καφε
νείο τοΰ Κ ο υ ρ έ α , τοΰ πρώτου μερακλή καί διοργανωτή τής
παρέας πού σήμερα δυστυχώς δέν ύπάρχει, μάς έφυγε τόσο νέος άφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό, καί πότε στοΰ Δήμο ή καί στά δυό
μαζί.
’Εκείνο τό βράδυ έτυχε νά πάμε στοΰ Δήμο.
Τις μικρές ώρες καί άφοΰ δέν άφήσαμε τίποτα πού νά τρώγεται ή
νά πίνεται άποφασίσαμε όλοι μαζί νά πάμε νά εύχηθοΰμε τά Χρόνια
Πολλά γιά τόν καινούργιο χρόνο στό Μαθιό ,Κ. Μαμαλάκη καί γιά τή
γιορτή του στόν Βασιλογιάννη, νέο τότε δικηγόρο, ώς έπίσης καί
στόν Σταματογιάννη.
Μέ τό πολυτελές λοιπόν ήμιφορτηγό τοΰ Άγαπητοΰ καί Μήτσου
Βογιατζάκη φθάσαμε νύκτα-νύκτα στόν προορισμό μας.
Κοντά στοΰ Μαθιό τό σπίτι αρχίσαμε τήν καντάδα καί άπό κεΐ στούς
ύπόλοιπους μέ τή σειρά.
Τό τί έγινε δέν περιγράφεται, δέν ύπήρξε σπίτι πού νά περάσαμε ά π ’έξω τραγουδώντας καί νά μήν άνοιξε
νά μάς καλέσει.
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Δεν μπορούσε βέβαια νά μείνει άμέτοχος ό Δεξιοτέχνης Λυράρης
Λεωνίδας Κλάδος μέ τούς περίφημους τότε νέους δίσκους του.
Ηταν γιά τούς Μοιριανούς κάτι τό πρωτοφανές.
Κάπου έκει ένας φωτογράφος έβγαλε τήν παραπάνω φωτογραφία
πού κατά τύχη έπεσε στά χέρια μου.
Δέν ξέρω άν καί πόσοι άλλοι τήν έχουν.
Μέ τό περιοδικό μας τώρα θά τήν άποκτήσουν καί όσοι δέν τήν
έχουν.
Δέν έχει πάρει βέβαια ό φακός όλους όσοι είμαστε έκεϊ καί δέν
φαίνονται πολλοί στήν φωτογραφία, άλλά κ ι ’αύτοί θά τά θυμηθούν
μέ τήν άνάλογη νοσταλγία.
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΛΙΓΟ ΕΡΩΤΙΚΟ
(τής "Ελσας Καρτάλου)
Στό τραπεζάκι τό παληό
τραπεζομάντηλο καρρώ
είχες στημένο.
’Ανθότυρο, μέλι, έληές
ψωμί ζεστό
καί δυό ρακές.
*
Καθόμαστε άντικρυστά
δίχως νά βγάζουμε μιλιά
Μ έ σ ’άπό τά χείλη σου
ρουφούσα τή ρακί μου
καί μέ τά μάτια χόρταινα
τήν άπληστ’όρεξή μου.
*
Μ ’άργές κινήσεις έσπρωξες
πιό πίσω τό σκαμνί σου
μέ τράβηξες μ ’άπόθεσες,
μ ’έκανες νά πεθαίνω
κ ι ’υστέρα μ ’ένα σου φιλί
μ ’έμαθες ν ’άνασαίνω.
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Τ Ο

Τ Α Μ Α

(της κ. Ήλέκτρας Μιχελιδάκη)
"Ηταν δύσκολο l καί σκοτεινοί καιροί. Παιδιά άκόμη, στην πρώτη
10ετία της ζωής μας, άνυποψίαστα, έκπληκτα καί τρομαγμένα ζούσαμε τη κόλαση τοΰ πολέμου.
Τό χωριό μας καί περισσότερο τό
κοντινό Τυμπάκι χτυπιότανε καθημερινά άπό τά στούκας τοΰ κατα
χτητή.
01 οίκογένειές μας, όπως καί άλλοι χωριανοί, ξεσηκωθή
καν ψάχνοντας γιά κάποιο καταφύγιο. "Ενα μετόχι παληό δίπλα
σ ’ένα ξεχασμένο καί έρειπωμένο έκκλησάκι, στό Μελισουργάκι,
στέγασε έμάς καί τούς φόβους μας.
Γιά μάς τά παιδιά μόνη
παρηγοριά καί σιγουριά ή παρουσία των μεγάλων, των δικών μας
καί αύτό τό έκκλησάκι πού δεχόταν σιωπηλό τις καθημερινές
παρακλήσεις μας. ’Αδύνατος ό άνθρωπος στις μεγάλες συμφορές
καί άδιέξοδα, πλησιάζει, άναζητά τό Θεό, προσεύχεται καί έλπίζει. 'Έγινε ή κατάληψη τής Κρήτης, γυρίσαμε στά σπίτια μας,
όρισμένοι άπό μάς σέ ξένα σπίτια μιά καί τά δικά μας έπιτάχθηκαν. '0 φόβος όμως φώλιασε μέσα μας καί έγινε μόνη μας σύντρο
φος σ ’όλη τή διάρκεια τής κατοχής. Σ ’αύτό βοήθησε καί ό στενός
συγγενικός δεσμός μας μέ καπετάνιο τής άντίστασης, έτσι ώστε
καθημερινά σχεδόν ό πατέρας μας γινόταν στόχος άνακρίσεων καί
άπειλών.
Τέλος ήρθε ή όμηρία τοΰ πατέρα καί μιά μάνα συγκλονι
σμένη άπό πόνο καί άγωνία έκανε τό τάμα σ ’έκεΐνο τό ταπεινό
έκκλησάκι μέ τις μισοσβησμένες τοιχογραφίες καί τή γκρεμισμένη
στέγη. Ν ’άπελευθερωθή ό άνθρωπός της καί νά τήν άξιώση ό Θεός
νά τήν ξανακτίση, Τά χρόνια περνούσαν, τά μετακατοχικά προβλή
ματα πλήθαιναν, άντίξοες συνθήκες, άναβολές, άλλά ή υπόσχεση
τήν έκαιγε.
Γυναίκα τού χωριού άπόλυτα προστατευμένη άπό τόν
άνδρα της μέχρι πού ζοΰσε είχε άναστολές νά ξεκινήση μόνη της
ένα δύσκολο έργο. Στή περίοδο αύτή μιά άλλη γυναίκα, χαροκαμένη
μάνα έκείνη, έρχεται κοντά της, συναποφασίζουν τό ξεκίνημα. Γυ
ναίκα δυναμική, άποφασιστική ή κυρά Σταματίνα τονώνει, παροτρύνει
τήν κυρά Χρυσάνθη καί άρχίζουν τόν άγώνα. Δυό γυναίκες τοΰ χωριού
μας νοικοκυρές, άβγαλτες όπως λέμε, άσχετες μέ έξωσπιτικές δρα
στηριότητες τ ό λ μ η σ α ν .
Θυμούμαι στό ξεκίνημα ότι άντιμετώπισαν άπό τήν έπιφυλακτικότητα καί άπλή παραδοχή ώς τά π ιό
ειρωνικά καί καυστικά σχόλια.
’Εκείνες άπτόητες συνέχισαν,
τάβγαλαν πέρα μέ τήν γραφειοκρατία τής άρχαιολογικής ύπηρεσίας,
συνεννοήσεις μέ ’Αρχιεπισκοπή καί άλλους παράγοντες. .’Έφτασαν
κατά τήν άποψή μου νά κάνουν θαυμαστές δημόσιες σχέσεις, έτσι
πού στό τέλος βρήκαν συμπαράσταση καί βοήθεια άπό πάρα πολλούς
χωριανούς πού άρχικά ήταν κουμπωμένοι.
'Η έκκλησία κατά τήν
’Αρχαιολογική 'Υπηρεσία ήταν πολύ παληά, βυζαντινού ρυθμού καί
άπό τά ύπολείματα τής τοιχογραφίας φαινόταν νάναι άφιερωμένη,
τό ένα παρακκλήσι στά Είσόδια τής Παναγίας. ’Έ τσι έκεϊνες άποφάσισαν νά άφιερώσουν τά άλλα δυό στόν Μιχαήλ ’Αρχάγγελο καί
"Αγιο Μύρωνα, ή μιά γιά τόν άντρα της καί ή άλλη γιά τό πρόωρο
χαμένο παιδί της.
Έ ζ η σ α άπό κοντά, βήμα-βήμα τόν άγώνα καί τις προσπάθειές τους
πού κάποτε φθάσανε στήν πλήρη άποθάρρυνση. Πιό έπίμονη καί άπο-
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φασιστική ή. κυρά Σταματ ίνα, πλάι καί. ή μάνα μου, κόντρα στά
έμπόδια, άπειλοΰσε παράκαμψη της έπίσημης άρχής, δέ δείλιασε
οΰτε στιγμή, καί, ήταν εκπληκτικό νά τις παρακολουθώ νά κατα
λήγουν : θά τό κτίσουμε κ ι ’άς έρθουν μετά νά. μάς τό γκρεμίσουν.
’Εδώ θά πρέπει νά τονίσουμε τη σημαντική βοήθεια πού πρόσφεραν
σ ’αύτό τό έργο ό δάσκαλος Κωστής Φραγκάκης καί ή γυναίκα τοϋ.
Πήγαν παντού, όπου μπορούσαν νά εξασφαλίσουν βοήθεια καί ύποστήριξη, κουράστηκαν γ ι ’αύτό τό έργο.
’Επίσης μιά άρχαιολόγος πού πήρε πολύ ζεστά τό θέμα, καί πολλοί χωριανοί στό
μέτρο πού μπορούσε ό καθένας.
"Ετσι ξεφύτρωσε πλάι στό δημό
σιο δρόμο 'Α γ . Γαλήνης - Ρεθύμνου, κάτω στά έρείπια, ένα κα
λαίσθητο καί όμορφο έκκλησάκι, άληθινό στολίδι. Μπόλικοι
χωριανοί άφιέρωσαν εικόνες, καντήλια, σκεύη έκκλησιαστικά,
έτσι πού μέ τό τελείωμά του νάναι κιόλας γεμάτο.
'Η ιστορία αύτή μέ δίδαξε πώς καί ό πιό άδύνατος άνθρωπος φτάνει
κάποτε τό έπιθυμητό, τό στόχο του, άρκεϊ νά κυριεύεται πραγματι
κά άπό ζήλο.
’Ένοιωσα πολύ όμορφα όταν πολλοί χωριανοί μαζί κάναμε τήν πρώτη
λειτουργία, παρουσία των δύο αύτών γυναικών πού άξιώθηκαν νά
ζήσουν καί νά έγκαινιάσουν τό έργο τους καί εύχομαι έξω άπό τό
λατρευτικό του ρόλο, αύτό τό έκκλησάκι νά γίνει τόπος συνάντησης
καί έγκάρδιας σχέσης γιά όλους τούς χωριανούς στις τρεις φορές
τού χρόνου πού γιορτάζει.
&&&&&ft

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
"Οπως όλοι γνωρίζετε τό περιοδικό μας έχει σκοπό νά ένημερώνει
τά μέλη του γύρω άπό θεήατα πού άφορούν τό χωριό, τούς χωριανούς
καί τούς φίλους τού χωριού. Στά πλαίσια λοιπόν αύτά μπορεί κάθε
μέλος τού συλλόγου μας νά στέλνει όποιαδήποτε άνακοίνωση θέλει
νά δημοσιευτεί μέσα στό περιοδικό μας ύπό μορφή ένημέρωσης τών
μελώνόπως π .χ . λειτουργ ία καταστημάτων, γράφε ίων, ιατρείων,
άλλαγές διευθύνσεων, κοινωνικές δραστηριότητες κλ π . ώστε τά
μέλη μας νά είναι ένημερωμένα γύρω άπό αύτά τά θέματα.
’Επίσης αν κάποιο μέλος θέλει μιά κάποια ιδιαίτερη προβολή μέσω
τού περιοδικοΰ μας θά πρέπει νά έλθει σέ συννενόηση μέ τή διεύ
θυνση τού περιοδικοΰ, στά γνωστά τηλέφωνα τού Συλλόγου μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΣΤΗ_ΜΑΡΙΑ__ (Η_ΣΤΟ_ΚΟΡΙΤΣΙ_Γ_ΙΟΥ_ΟΛΟ ΓΕΛΟΥΣΕ)
(τής 'Ηλέκτρας Σ. Μιχελιδάκη)
Σέ μιά έποχή πού πιάνω τόν έαυτό μου νάχει στεγνώσει, νάναι
κλειστός σέ επιρροές καί δύσπιστος γιά τούς καιρούς μας καί τόν
άνθρωπο γενικά, μοΰρχεται στό μυαλό ή εικόνα μιας κοπελιάς τού
χωριού μας πού άνυποψίαστη κάποτε ήταν ή Μαρία τής παρέας καί
γύρω της εμείς ο I άλλες.
"Ηταν τό κορίτσι πού άξια καί παληκαρίσια ρίχτηκε στή βιοπάλη
άπό παιδί καί πού διατήρησε πηγαίο καί άνόθευτο τό κέφι καί τό
γέλιο της. ’Ανοιχτή καί καλοπροαίρετη σέ κάθε πείραγμα- καί
πόσα άραγε Μαρία δέν σοϋ σκαρώσαμε; - χωρίς ποτέ νά δω νά φύγει
άπό τά μάτια σου αύτό τό παιγνίδισμα τού γέλιου καί τό κακαριστό
ξέσπασμά του.
Δέν ξέρω άν άπό τό μακαρίτη τόν παπού μου Βασιλογιαννάκη κληρονό
μησαν μιά άριστοφάνεια άντίληψη τής ζωής, λατρεύω κυριολεκτικά
τή σάτυρα, άλλά δποτε σ ’έβλεπα Μαρία γεννούσες μέσα μου μιά
έντονη διάθεση νά σέ πειράξω, γιά νά σέ άπολαύσω στην έντελώς
αύθόρμητη καί κεφάτη άντίδρασή σου, πού περιοριζόταν σ ’ένα
"μπράβο σου Ήλέκτρα" καί δυνατό ξέσπασμα γέλιου. ’Ήσουν καί
έλπίζω νά παραμένεις άδολη, καλή, αύθεντικός άνθρωπος. Τό κορ ίτσι χωρίς ηλικία, γιατί μ ’όλες μας γινόσουν ένα. Τό έργαστήρι
σου, άτελιέ όπως θά λέγαμε σήμερα, ήταν ή γωνιά πού κάθε μιά
μας παρουσίαζε τό δικό της ταλέντο. Ράψιμο, πλέξιμο, κέντημα,
έδιναν καί έπαιρναν άνάκατα μέ καλαμπούρια, κουβέντες καί λίγολίγο κουτσομπολιό, άναπόφευκτο βέβαια σέ μιά μικρή κοινωνία. Καί
σύ Μαρ ία ήσουνα ό δέκτης, μπορεί καί ή έμπνευση των όποιων ταλέν
των γιατί μάς δικάίωνες όλες όταν βλέπαμε νά ξεσπά άστείρευτο
έκείνο τό γέλιο σου.
Πέρασαν.τά χρόνια, ή χαοτική ’Αθήνα άλλοίωσε μπορώ νά πω τά
πιό θετικά στοιχεία μας, μά έγώ θυμούμαι τίς παρέες μας, τίς
Ιστορίες μας πού τελειωμό δέν είχαν μέ πολλή νοσταλγία.
Μπορεί στην έποχή μας νά περ ίσσεψαν οί γνώσεις (όχι βέβαια ή
γνώση), πού σέ τίποτα ούσιαστικά δέν μάς βοήθησαν έξω άπό τό
νά περιπλέξουν άκόμη πιό πολύ τή ζωή μας, άλλά, σκέπτομαι θάταν
εύτύχημα κάθε γειτονιά, κάθε σπίτι, κάθε παρέα νά διαθέτει μιά
Μαρ ία τής έποχής έκε ίνης.
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"Λάμπουνε ξάφνου πορφυρά τής μνήμης
τά κοράλια ..... " Γ. Σεφέρης
Στό χωριό μας τά χρόνια έκείνα ή εφηβεία έφτανε ομαλά, χωρίς
άνεξήγητα ξεσπάσματα, χωρίς μεγάλους προβληματισμούς κ ι ’άλυτα
προβλήματα.
Συμμετοχή στις δημόσιες εκδηλώσεις τοϋ χορού καί
τού τραγουδιού σημάδευαν τά δειλά βήματα τού παιδιού πού πήγαι
νε νά γίνει άντρας καί πού μέ τό χρόνο άπαιτοΰσε άνάλογη συμμπεριφορά κ ι ’άποδοχή άπό τούς μεγαλύτερους.
Πές άπό παράδοση, πές άπό άδιέξοδο μέσα στά περιορισμένα πλαίσια
δράσης στό χωριό, πές άπό μιμητισμό, οι μικρότεροι- "τά φιντανάκια" - άκολουθούσαμε τ ’άχνάρια των μεγαλυτέρων μας στό χορό καί
στό τραγούδι, στή διασκέδαση. Πιότερο όμως μας συνέπαιρνε ή
καντάδα στά σοκάκια καί τά καλτερίμια τού χωριού όταν σκόλαγε
τό πάρε-δώσε τής μέρας κ ι ’ό ύπνος άγ\άλιαζε τις ψυχές καί τά
βλέφαρα των φιλήσυχων άνθρώπων τού μόχθου.
Νύχτες σκοτεινές, νύχτες φεγγαρόλουστες τού καλοκαιριού καί τού
χειμώνα γνώρισαν τότε δόξες καί μεγαλεία περασμένα ποΰναι νά τά
δηγάσαι καί νά κλαίς κατά πού λέει κ ι ’ό ποιητής....
Πολύτιμοι σύντροφοι, στηλοβάτες τής παρέας ήτανε οί όργανοπαίχτες
-μάστοροι καί μαστοράκια στό μαντολίνο, στή "μαντόλα" καί στή
λύρα - πού συνόδευαν τήν όμήγυρι στήν καντάδα κ ι ’έβαζαν φλόγες
στις καρδιές κ ι ’έδιναν στή φωνή άέρα.
Σχεδόν κάθε παρέα, πού
συχνά συνταυτίζονταν μέ μιά συγκεκριμένη ηλικία, σιγουρεύονταν
νά έξασφαλίσει τά άπαραίτητα όργανα γιατί χωρίς αύτά τό γλέντι
κ ι ’ή καντάδα νοστιμιά δέν είχαν καί κέφι μηδέν....
'Η δική μας ή ηλικία καί παρέα στάθηκε τυχερή κατά τό
Σπουδαίος τεχνίτης τής "μαντόλας" άναδεικνύοταν μέρα
Μιχαλάκης καί παιδί τής παρέας ήτανε άσσος. ’Έλειπε
"έτερον ήμισυ", ή λύρα κ ι ’αύτό μάς φαίνονταν άδυναμία
δυσβάσταχτη.

ήμισυ.
μέ τή μέρα ό
όμως τό
φοβερή καί

Τότε, στή μεγάλη μας άπόγνωση, σκεφτήκαμε τό Λευτέρη καί τό βιολί
του.
&
Τό θυμάμαι σάν νάτανε χτές : Σκούρο καφέ χρώμα μέ τις παληωμένες,
λίγο λαγαριασμένες χορδές του, τά κουρδιστήρια του, τή μεγάλη
σά κασέλα θήκη του καί τό μακρύ, άτέλειωτο δοξάρι του. Λιγόλογος
καί σοβαρός ό Λευτέρης, σεμνό καί τό βιολί του. Καί μόνο όταν τόν
έπιαναν τά μεράκια, γαλήνια, άθόρυβα, σχεδόν μυσταγωγικά τό
έβγαζε άπό τή θήκη, σκούπιζε στήν παλάμη του χαϊδευτικά τή
χορδή τού δοξαριού, σηκώνονταν όρθιος, τά γαλανά μάτια του
έπαιρναν μιά άπόκοσμη όψη καί ή μουσική του ξεχύνονταν άδέσποτη κ ι ’όμόρφηνε τό μαγαζί του, τή γειτονιά μας καί τά σοκά
κια της.
-24-

Ποτέ μου δέν τοϋ έκανα τές στερεότυπες έρωτήσετς πού ήξερα πώς
μπορούσαν νά τόν ενοχλήσουν:
Πού τό βρήκε, πόσο τό άγόρασε,
ποιός τόν έμαθε νά παίζει καί. τά ρέστα. Μοΰ έφτανε μόνο πού
μέ δεχόταν, ώρτμος αύτός -καί. μεγαλύτερός μου στά χρόνια, κοινωνό στό μουσικό του κόσμο μέ τές άπλερες χαρές του...
Κ ι ’ήταν θαύμα καί. τύχη μεγάλη πού λίγο άργότερα καταδέχτηκε νά
μπει στήν παρέα μας συμπληρώνοντας έτσι τή σύσταση τού μουσικού
μας συγκροτήματος.
Τότε ήτανε πού νοιώσαμε όλοκληρωμένοι νεα
νίες έτοιμοι νά ριχτούμε ολοταχώς στά γλέντια τής νύχτας μέ τις
χαρές τές άνεέπωτες....

Τό νυχτοπερπάτημα τό δικό μας συνοδεύονταν άπό τέτοιο πάθος
γιά τά άνθρώπινα κ ι ’ή ψυχική μας άνάταση ήτανε τέτοια πού σ ’
έκαναν νά νοιώθεις πώς πετοΰσες, τουλάχιστο στούς έφτά ούρανούς.
Ντέρτια καέ φαρμάκια, συχνά φανταστικά καέ γιαυτό έξιδανικευμένα,
λές καέ σαράκωναν τά σωθικά μας. Κ ι ’ό έρωτας, νυχτοπούλι πιστό,
φτερούγιζε όλόγυρά μας.
Κ ι ’ή μοναδική λύτρωσή μας,παρηγοριά
κ ι ’έλπέδα έρχόταν άπό τό τραγούδι, τές μαντινάδες μέ τή συνο
δεία τής μουσικής πού μάς χάριζε τό "ντουέτο" μας :
"'Ένα πουλάκι κυνηγώ κ ι ’άν ίσως καέ τό πιάσω,
θά πάψω πιά νά κυνηγώ καέ τόν τσιφτέ θά σπάσω 1
’Ώ χ I ’Αμάν! ’Αμάν I .... "
Τραγουδούσε ό ένας κ ι ’άποπέρναμε οέ άποδέλοιποι. Κ ι ’οέ φωνές
μας ξεκινούσαν άπό τό Μπιζάνι, έπαιρναν τή μεγάλη κατηφόρα
χωρίς νά σκοντάψουν στό καλτερέμι της κ ι ’άς μήν ήταν τσιμεντόστρωτο όπως σήμερα, περνούσαν άπό τήν άγορά, δρασκέλιζαν τό
σταυροδρόμι τού Βαρελά καέ τού Βουλγαράκη, περνούσαν άπό τήν
εκκλησία τών Τεσσάρων Μαρτύρων, έφταναν στή Μέσα Ρούγα
καέ στά Γαβγιώτικα έκαναν στροφή καέ, άμαξωτό-άμαξωτό, ξαναγύριζαν πίσω σ τ ’αύτιά μας άπόκοσμες, λαγαρισμένες,
μυστηριακές.
Τήν έπομένη, οI ειδήμονες τοϋ τραγουδιού, κοπέλες, παληκάρια καέ
γεροντότεροι, άφοΰ έκαναν τή μουσική τους άνάλυση καέ κριτική,
μιλούσαν καέ σχολίαζαν γιά τό ποιός είπε τέ άπό τήν παρέα μας
καί γιά ποιάν καέ άλλα σχόλια σχετικά.
’Ήτανε φορές πού τά λόγια κ ι ’οέ σκοποί μας γέμιζαν παρά
πονο καέ πόνο κ ι ’άλλοτε πάλι μιλούσαν σκληρά γιά έκδέκησες
κ ι ’άπογοητεύσεις.....
Κ ι ’άς ήτανε τά βιώματά μας λιγοστά
κ ι ’οέ έμπειρέες μας άνάλογες.
Πολλές φορές τό συχνό νυχτοπερπάτημα ένοχλοΰσε τούς άπόμαχους
τής ζωής. ’Ήτανε τό τραγούδι τής νύχτας πρόκληση στήν ψυχική
καέ φυσική τους ήρεμέα I
"Είπαμε μωρέ κοπέλια νά γλεντάτε μιά όλιά
μά όι δά καέ καθ’άργάΐ"
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Μάς πρόσβαλε κάποτε κάποιος πρεσβύτερος, σέ δημόσιο χώρο, άγανακτισμένος από τά συχνά γλέντια μ α ς . Κ ι ’ήτανε σά νά χτυποϋσε
στοΰ κουφοϋ τήν πόρτα.....
***
"Ενα βράδυ τό βιολί μας κινδύνεψε άναπάντεχα* πού σημαίνει λίγο
έλειψε νά βρεθεί κ ι ’ό Λευτέρης καί μεΐς σ ’άδιέξοδο. Μιά άγρια
βροχή πού ξέσπασε απότομα, βρήκε τήν εύθυμη παρέα στόν άμαξωτό δρόμο-λίγο πιό κάτω άπό τό πέρασμα πρός τήν έκκλησέα. Τό
ρυάκι τότε δέν ήτανε πλουμισμένο μέ μπετόν, δπως σήμερα. "Ητανε
ξέσκεπο σάν όλα τά ρυάκια τού κόσμου.
Σάν σίφουνες .πέσαμε μέσα,
βρίσκοντας καταφύγιο κάτω άπό τή γεφυρούλα πού χρησίμευε σάν
πρόσβαση στό άντικρυνό σπίτι.
Φόβος μεγάλος μάς συνεπήρε μήν
πέσει νερό στό βιολί καί... πάει περίπατο.
Μιά σταγόνα νερό στό δοξάρι μου!
Λευτέρης.
Τό βιολί καί τά μάτια σας μωρέ!
μιά φων ή .

Βρυχήθηκε ξαφνικά ό
’Αντιμιλήσαμε δλοι

μέ

Τελικά τό βιολί σώθηκε, άφοϋ τό προστατέψαμε σάν κόρη δφθαλμοϋ...
Πέρασαν χρόνια άπό τότε. Κ ι ’όμως, κάθε φορά πού περνά κάποιος άπό
μάς -τής παρέας τά παιδιά- άπό τό ρυάκι ξαναθυμάται καί ξαναζεί
τις στιγμές αύτές κ ι ’άντικρύζει μ ’άγαλλίαση τή γεφυρούλα καί τό
ρυάκι πού μάς πρόσφεραν θαλπωρή στή μεγάλη άπελπισία τής πρώτης
μας νιότης. Καί νά σκεφτείς πώς τά ρυάκια σβήνουν καί χάνονται
κ ι ’αύτά-θυσία στήν πρόοδο καί στίς μοντέρνες άνάγκες - καί τά
βιώματά μας ζοϋν άκόμη άτόφιαI
***
Πέρασαν λοιπόν τά χρόνια, οI καιρόί άλλαξαν κ ι ’ό καθένας μας
πήρε τή στράτα του - στράτα τής ζωής, δρόμο τού άποχωρισμοϋ καί
"σκόρπισε ή τρελή παρέα", σάν όλες τίς παρέες τοϋ κόσμου, δλες
τις έποχές.
Κ ι ’ό Λευτέρης καί τό βιολί του μέ τό ατέλειωτο έπεισοδιακό δοξάρι του, ξενιτεύτηκε κ ι ’αύτός -καλή του ώρα όπου κ ι ’άν βρ ίσκεται.
’Έ φ υ γ ε κι ό Μιχαλάκης πού ήτανε δεινός στό παίξιμο τής "μαντόλας"
καί άσσος στήν παρέα, σκόρπισαν πολλοί κ ι ’άπό μά ς . Καί σκέφτεσαι
πολλές φορές καί ξανασκέφτεσαι καί δέν κουράζεσαι νά άναπολείς
τά γλέντια, τούς καιρούς, τούς φίλους, τά βιώματα πού ο ’άκολουθοϋνε
δπου κ ι ’άν βρεθείς καί δέν σ ’άφήνουν νά τά ξεχάσεις στις τόσες
σκοτούρες σου σήμερα, αύριο καί πάντα.
Κ ι ’έγώ περιμένω πάντα νά μοϋ λές : "Μά ύπάρχει κανείς, παληέ
μου φίλε πού θέλει ή μπορεί νά τά ξεχάσει;"
I .Γ.Μ.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
'Ο Ο.Τ.Ε. ένέκρινε νά τοποθετηθούν στό χωριό μας 'Αγία Γαλήνη
100 νέα τηλέφωνα γιά τις ανάγκες του.
******
'Ο Σύλλογος Σαχτουρ ίων (ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) στην 7Αθήνα μέ τηλε
γράφημά τους στίς άρμόδιες υπηρεσίες ζητεί νά δοθεί τό Α ε ρ ο 
δρόμιο Τυμπακίου 'Ηρακλείου στήν Πολιτική 7Αεροπορ ία γιά νά
έξυπηρετούνται οI κάτοικοι των νοτίων περιοχών των νομών 'Ηρα
κλείου καί. Ρεθύμνης.
******
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ___
ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ
(τού Μανώλη Σαββάκη)
”Ας μάς συγχωρέσει ό κύριος Ναύαρχος ε.τ.α. κος Μανώλης ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
πού γράφουμε γιά τό πάθημά του, άλλά άξίζει τόν κόπο γιά νά μάθουν
όλοι ο I θαλασσινόί ότι θεριά δέν ύπάρχουν μόνο στήν θάλασσα άλλά
καί. στήν στεριά.
'Ο κύριος Ναύαρχος λοιπόν, καθώς ό Ιδιος μάς είπε (έμπεστευτικά)
άφοϋ άγκυροβόλησε τήν θαλαμηγό του ΜΑΙΡΗ σέ κάποιο κόλπο στό νησί
ΠΡΑΣΟΝΗΣI, βγήκε γιά κυνήγι στό νησί φορώντας μάλιστα καί τήν
μαγική τραγιάσκα του πού τού χάρισε (τιμής ενεκεν) ό μάγος όλων
των έποχών ΤΣΙΝΤΣΙΝΧΑΤΟΥΚΙΧΟ.
Κουρασμένος άπό τό περπάτημα καί τό βαρύ κυνήγι (8 τρουλίτες καί
17 άσπρόκολους), κάθισε γιά νά ξεκουραστεί σέ μιά πλαγιά πού κά
ποιος έκανε χωράφι μέ τά γαϊδουράκια του.
Γιά σου σύντεκνεI
Τόν χαιρετά ό Ναύαρχος καί κάθεται δίπλα του
άνάβωντας ό καθένας άπό ένα πούρο ΑΒΑΝΑΣ. Μετά τό κάπνισμα ό
Ναύαρχος παίρνει τό άλέτρι καί έκανε δοκιμή στό όργωμα.
Καθώς όργωνε όμως ζεστάθηκε καί ό ίδρώτας άρχισε νά τρέχει άπό τό
κούτελό του. Βγάζει λοιπόν τήν τραγιάσκα του καί τήν πετά πάνω
σέ μ ία άστιβήδα, γιά νά μήν τήν άφήσει κάτω καί λασπωθεί. Γιά κακή
του τύχη όμως μέσα στήν άστιβήδα κοιμώταν ένας λαγός καί κατά διαβολική άκόμη σύμπτωση ή τραγιάσκα πετιέται πάνω στό κεφάλι του..
Τρομαγμένος ό λαγός πηδάει καί φορώντας τήν τραγιάσκα παίρνει
δρόμο, ένώ ό Ναύαρχος μέ άνοικτό τό στόμα άποχαιρετά τήν τραγιά
σκα του πού τόσκαγε στό κεφάλι ενός λαγού.
Γιά καλή του τύχη όμως πάλι, στά 1500 μέτρα καί ένώ ό λαγός περ
νούσε άνάμεσα άπό δύο άγκουτσάκια, μπερδεύει ή τραγιάσκα καί σταματά
γιά νά ξαναβρεθεϊ μετά άπό λίγο στήν θέση της δηλαδή στό κεφάλι
τού Ναυάρχου.
’Ά ν έχεις

τύχη διάβαινε, πού λένε.....
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ΚΑΘΑΡι^ ΑΚΤΕΣ
(τοϋ Γιώργη Σ. Νικηφοράκη)
'Η καθαριότης των ακτών είναι ένα πρόβλημα πού άπασχολεί χρόνια
τώρα τόν έλληνικό τουρισμό καί κάθε χρόνο κάνει ολόκληρη έκστρατεία γύρω άπό αύτό τό θέμα.
Δυστυχώς τό θέμα θά πρέπει νά άπασχολήσει πολύ καί. τούς φορείς
τής 'Αγίας Γαλήνης διότι φέτος οί άκτές τής 'Αγίας Γαλήνης
άλλά καί. ό δρόμος άπό τΙς Μάντρες μέχρι τήν Καμάρα θύμιζε
σκουπιδότοπο.
Καί. τό χειρότερο, ότι δέν υπήρχε ούτε ένα βαρέλι
γιά τήν συγκομιδή τών σκουπιδιών άπό τό λιμάνι έως τόν ποταμό.
Τί θά κάνουν λοιπόν οί. τουρίστες τά σκουπίδια;
01 φωτογραφίες πού άκολουθοϋν δείχνουν μιά εικόνα τής κατάστασης
τής παραλίας τής 'Αγίας Γαλήνης.
Αυπούμεθα πού τό περιοδικό
μας άσχολειται μέ ένα τόσο λεπτό θέμα πού ίσως θίγει μερικούς
φορείς, άλλά τό πρόβλημα όμως ύπάρχει καί πρέπει νά δοθεί λύση.
Καί μάλιστα όταν ύπάρχει όπως μάθαμε σύγχιση άρμοδιοτήτων πάνω
στό θέμα αύτό.

#;

Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι

82

(Τοϋ

Γιώργη

Σ . Νικηφοράκη)

Πολύς κόσμος καί. φέτος τό καλοκαίρι, έπισκέφτηκε τήν 'Αγία Γαλήνη
πού σημαίνει ότι βρίσκεται στήν κορυφή των προτιμήσεων τόσον των
ξένων όσον καί των 'Ελλήνων τουριστών.
’Αλλά καί. οί 'Αγιογαλπνιώτες πού μένουν σέ άλλα μέρη τής 'Ελλάδας
έκαναν φέτος τήν παρουσία τους αισθητή περισσότερο παρά κάθε άλλη
χρονιά. Πράγματι ήταν τόσο πολύς ό κόσμος πού όρισμένες φορές
ήσουν τυχερός άν έβρισκες κάπου νά καθίσεις άκόμα καί, τά στέκια
των χωριανών κατελάμβαναν ο'ι ξένοι.
"Ολη αύτή ή πολυκοσμία θά πρέπει νά προβληματίσει όλους τούς ένδιαφερομένους γύρω άπό τόν τουρισμό, άλλά καί τό χωριό, καί νά δοθούν
λύσεις πρός όφελος όλων πριν είναι άργά.
Σήμερα ό τουρίστας έχει άπαιτήσεις καί έάν δέν βρει αύτά πού θέλει
στήν 'Αγία Γαλήνη θά πάει κάπου άλλου νά τά ζητήση.
Πιστεύω ότι τώρα πού πέρασε ή σαιζόν καί άρχίζει ή προετοιμασία
τής νέας περιόδου, όλοι έχουν τήν πείρα νά δουν αύτά πού χρειάζονται
νά γίνουν ώστε στήν νέα σαιζόν νά παρουσιάσουν μιά καλλίτερη 'Αγία
Γαλήνη σέ όλους τούς έπισκέπτες.
’Αλλά καί κάποια πολιτιστική έκδήλωση νομίζω ότι είναι άπαραίτητη
κάπου-κάπου φέτος άπό ότι έμαθα ούτε κολυμβητικοί άγώνες δέν έγιναν
ένα κρητικό γλέντι μόνο όλο τό καλοκαίρι.
Περιμένομεν λοιπόν κάτι νά άλλάξει.

Ψαροανέκδοτα
(Τοϋ Γιώργη Σ τ . Νικηφοράκη)
"Ενα πρωί τό καλοκαίρι κατεβαίνω νά πιώ τόν καφέ μου σποΰ Μαθιό τοϋ
Καράλη τό καφενείο καί θωρώ τόν Κωστή τοϋ Κοσμά νά κάθεται σκεφτικός
σέ ένα τραπεζάκι καί νά κρατεί ένα χαρτί στή χέρα του.
"Ηντανε τό χαρτ ί πού κρατείς τόν νε ρωτώ καί μοϋ λέει:
’Εκατέβηκα νά κάνω μιά αίτηση γιά νά πάρω σειρά πότε θά άγοράσω ψάρι
γιατί είμαι στό χωριό δέκα μέρες καί δέν έχω φάει μπουκιά καί μούπανε
πώς άν δέν κάμω αίτηση διάοτι μπουκιά τή φάω ούλο τό καλοκαίρι.
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'Ο Πρόεδρος καί, τό Διοικητικό Συμβούλιο εύχαριστεΐ τούς φίλους καί
συγχωριανούς γιά την οίκονομική ενίσχυση τοϋ περιοδικού μας.
Στή συνέχεια δημοσιεύουμε τά όνόματά τους καί τά ποσά πού προσέφεραν στό χρονικό διάστημα άπό 1ης ’Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 1982.
Στέλιος & 'Ηλέκτρα Μιχελιδάκη (τό γένος Μιχάλη ΒασιλάΚη)
Γεώργιος Μύρ. Τυροκομάκης
Σιμός & Μαρίκα Σιμυγδαλα (τό γένος Κοσμά Λινοξυλάκη)
Γεώργιος Στεφ. Νικηφοράκης
Μαντίλια Μέρμηγκα (τό γένος ’Ιωάν. Πετρακάκη)
Φραγκίσκος Παντ. Γιασαφάκης
Χρηστός Κων. Λινοξυλάκης
’Ιωάννης Ίωάν. Τυροκομάκης
Κώστας ’Αρ. Φραγκάκης
Μανώλης Ίωάν. Πετρακάκης
Νίκος Φωτίου Παπαδάκης
"Αννα Χρήσ. Κανελοπούλου (τό γένος ’Αρίστ. Νικηφοράκη)
Κώστας & ’Ελευθερία Λαμπάκη (τό γένος Νικ. Παπαδάκη)
’Αθανάσιος & Κατίνα Άθανασέλη (τό γένος Νικ. Παπαδάκη)
Εύάγγελος & Άγαπία Γκίκα (τό γένος Νικ. Παπαδάκη)
Κώστας & Βαρβάρα Γρηγοριάδη (τό γένος Νικ. Παπαδάκη)
Μιχάλης Παν. Καοωτάκης
Χριστοφοράκης Μιχ. ’Αντώνιος
"
Μιχ. Χριστόφορος
Μαμαλάκη Έμ. Κων/ νος
Μπαγιαρτάκης Έπ. Μιχαήλ
Βουλγαράκης ’Αρ. Γεώργιος
Σταματάκης Ματθ ’Ιωάννης
Βεργαδής Νικ. Μιχαήλ
’Ηλίας Κων. Κανδυλάκης
Μανώλης Μιχ. Σπυριδάκης
Έροφίλη Έμμ. Τυροκομάκη
’Ιωάννης ’Αριστ. Φραγκάκη
Γεώργιος Μιχ. Νικηφοράκη
Μιχαήλ Έμ. Βασιλάκης
Μιχαήλ Μαλιαρός
Χαρ. ’Αλεξανδράκης
"Αγγελος Ραμουσάκης
Εύαγγελία Βασ. Μανουσάκη (τό γένος Έμ. Χριστοφάκη)
Ιωάννης Έμμ. Χριστοφάκης
Στέλιος Μ. Βελουδάκης
Μιχάλης Μ. Βελουδάκης
Μαρία Παν. Καρατζή (τό γένος Χαρίδημου Γιαννακάκη)
Δέσποινα Παν. Κούνουπα (τό γένος Παναγ. Καρατζή)
Έμμ. X. Παπαδογιάννης
Χρηστός Κ. Χριστοφάκης
.
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
(του Μανώλη Σαββάκη)
ΑΦΙΞΕΙΣ
Πληροφορούμεθα ότι ό συγχωριανός μας μεγαλοεπιχειρηματίας καί.
Ναύαρχος έ.τ.α. κ. ’Εμμανουήλ Σταματάκης εύρίσκεται τις ήμέρες
αύτές στην ’Αθήνα καί διαπραγματεύεται μέ ξένες έταιρεΐες τήν
αγορά γεωτρυπάνων καί λοιπού έξοπλισμοϋ γιά νά αρχίσει γεωτρή
σεις γιά άνεύρεση πετρελαίου στήν περιοχή τού "Σταή τόν Κάμπο".
Τού εύχόμαστε καλή έπιτυχία καί καλά κέρδη στίς νέες δουλειές
του.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

*

'0 'Υπ/ρχης κ. Κώστας καί ή κα Τασούλα Άλισανδράκη έβάπτισαν
τό άγοράκι τους στήν 'Αγία Γαλήνη καί τού έδωσαν τό δνομα
Γεώργιος. Νονός ήταν ό κ. Πάρης Χρονάκης.

*

'0 κ. Χρηστός καί ή κα Ρούλα Μηναδάκη έβάπτισαν τό κοριστάκι
τους στήν ’Αθήνα καί τού έδωσαν τό όνομα ’Εμμανουέλα. Νονά
ήταν ή κα Μαρκέλα Κολοβή.

*

'0 κ. Εύάγγελος καί ή κα Φρόσω Βογιατζάκη έβάπτισαν τό κορι
τσάκι τους στήν ’Αθήνα καί τού έδωσαν τό όνομα Κωνσταντίνα.
Νονοί ήταν ό κ. Θεόδωρος καί ή κα Πετρούλα Τσιτσοπούλου.

*

'0 κ. Στέλιος καί ή κα Ρένα Καπαρου έβάπτισαν τό άγοράκι τους
στήν 'Αγία Παρασκευή καί τού έδωσαν τό όνομα Μιχαήλ. Νονός
ήταν ό κ. Στέργιος Μανουράς.

*

'0 κ . Γιώργης κα ί ή κα Μαρία Μπαντινάκη έβάπτισαν τό κόριτσάκι τους στήν 'Αγία Γαλήνη καί τού έδωσαν τό όνομα Μαριάνα.
Νονός ήταν ό κ . Μιχάλης Σπυριδάκης.

*

'0 κ. Μανώλης καί ή κα Τασούλα Τρουλινοΰ (τό γένος Βαγγέλη
Βεργαδή) έβάπτισαν τό άγοράκι τους στήν 'Αγία Γαλήνη καί
τού έδωσαν τό όνομα Κλεόβροτος . Νονός ήταν ό κ. Γεώργιος
Μιχ. Παπαδογιάννης.

*

'0 κ. ’Εμμανουήλ καί ή κα 'Ελένη Βουμβουράκη (τό γένος
Στεφάνου Νικηφοράκη) έβάπτισαν τό κοριτσάκι τους στήν Ρόδο
καί τού έδωσαν τό δνομα Χρυσούλα. Νονός ήταν ό κ. Μανώλης
Συντυχάκης.

Εύχόμαστε νά τούς ζήσουνί
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ *

*

'0 Δικηγόρος κ . 'Ιωάννης Βασιλάκης έκλέκτηκε διά 2α τριετία
γενικός γραμματεύς Δικηγορικοΰ Συλλόγου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.
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’Επίσης ' είναι : (α) Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Βενιζελείου Νοσοκομείου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , (β) Μέλος τοϋ
Διοικητικοϋ Συμβουλίου συλλόγου φίλων Πανεπιστημίου
Κρήτης καί (γ) Μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου φίλων
κρητικής μουσικής.
Τόν συγχαίρομε καί τοϋ εύχόμαστε
έργον του.
*

*

καλή έπιτυχία στόν

'0 Γιατρός κ. Μίμης Βασιλάκης τοποθετήθηκε 'Υφηγητής
Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Τόν
συγχαίρομε θερμότατα καί τοϋ εύχόμαστε καί σέ άνώτερα.
#
'Η Δίδα Παγώνα Γεωργίου Παπαδογιαννή*. . πέτυχε στήν Μαθη
ματική Σχολή Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Συγχαρητήρια καί καλό
πτυχ ίο.

*

Ή δίδα Μαρία Κων/νου Φραγκάκη πέτυχε στήν σχολή ’Ηλεκτρο
λόγων Μηχανικών Θεσ/νίκης. Συγχαρητήρια καί καλό πτυχίο.

*

'Η δίδα Νάνση Εύσταθίου Κοσιώνη (τό γένος Μαρίκας Εύαγ.
Παπαδογιάννη) πέτυχε στήν ’Οδοντιατρική Σχολή Παν/μ ίου
’Αθηνών.
Συγχαρητήρια καί καλό πτυχίο.

*

'0 κ . Κώστας Μιχαήλ Φωτάκης (τό γένος "Ιλκας Τυροκομάκη)
πέτυχε Χημικός Μηχανικός Μετσοβίου Πολυτεχνείου ’Αθηνών.
Συγχαρητήρια καί καλό πτυχ ίο.

*

'Η δίδα ”Αννυ Κων/νου Γρηγοριάδη (τό γένος Βαρβάρας Νικ.
Παπαδάκη) πέτυχε στήν Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημ ίου
’Αθηνών. Συγχαρητήρια καί καλό πτυχίο.

*

'0 κ. Γιάννης ’Αγαπητοϋ Μηναδάκης μετατέθηκε άπό τό Δημο
τικό σχολείο Ροδεσίας ’Αφρικής στό Δημοτικό Σχολείο 'Αγίας
Βαρβάρας 'Ηρακλείου Κρήτης. Τοϋ εύχόμαστε καλή διαμονή.

*

'Η κα Φρόσω σύζυγος Εύαγγέλου Βογιατζάκη διορίστηκε Καθηγήτρια Μαθηματικών στό Γυμνάσιο Περιστεριού ’Αθηνών.
Τής εύχόμαστε καλή έπιτυχία στό Καινούργιο της έργο.

*

'Η δίδα ’Αλεξάνδρα Παπουτσάκη τελειώνοντας τό Πανεπιστήμιο
’Αθηνών ώς φιλόλογος, πήγε μέ ύποτροφία στήν ’Αμερική
(Σικάγο) καί άφοϋ πήρε τό Master's διορίστηκε ώς φιλόλογος
στό Γυμνάσιο Θηβών. Συγχαρητήρια καί καλή έπιτυχία στό
καινούργιο της έργο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ*
*

'Η κα Μάρθα σύζυγος Νικολάου Μιχ. Χριστοφάκη γέννησε στήν
’Αθήνα κοριτσάκι.
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*

Ή κα Άριστέα σύζυγος Βασιλείου Γεωργάκη (κόρη Μιχάλη
Νικηφοράκη) γέννησε στήν ’Αθήνα άγοράκι.

*

'Η κα ’Αρετή σύζυγος Μύρωνα Ρυακιωτάκη γέννησε στήν
’Αθήνα άγοράκι.

*

'Η κα Μαρέα σύζυγος Χριστόφορου Χριστοφάκη γέννησε στό
Σπήλτ κοριτσάκι καί. όχι άγοράκι ώς έκ παραδρομής έγγράφη στό προηγούμενο τεύχος.

*

'Η κα Ζάμπια σύζυγος Στεφάνου Στεφανάκη (κόρη Φωτίου
Παπαδάκη) γέννησε στήν ’Αθήνα κοριτσάκι.

*

'Η κα Μανωλία σύζυγος Γεωργίου Δασκαλάκη γέννησε στό
'Ηράκλειο άγοράκι.

*

'Η κα 'Ελένη σύζυγος ’Εμμανουήλ Βουμβουράκη (κόρη Στεφάνου
Νικηφοράκη) γέννησε στό Ρέθυμνο κοριτσάκι.

*

'Η κα Χάιντη, σύζυγος Κυριάκου Πετρακάκη γέννησε στόν
Κόκκινο Πύργο άγοράκι.

*

'Η κα Σταυρούλα' σύζυγος ’Αντωνίου Χριστοφοράκη γέννησε
στις Μοίρες άγοράκι.

Τούς ευχόμαστε νά τούς ζήσουν.
ΓΑΜΟΙ
*

'0 κ. Χρηστός ’Εμμανουήλ Χριστοφάκης καί ή δίδα Χριστίνα
Αυράκη έκαμαν τόν γάμο τους στήν ’Αθήνα.

*

'0 κ. Μαθιός Ίωάννου Σταματάκης καί ή δίδα Ρένα Παντελοπούλου έκαμαν τόν γάμο τους στήν ’Αθήνα.

*

'0 κ. Γεώργιος Λουκάκης καί ή δίδα Κατίνα ’Επαμεινώντα
Μπαγιαρτάκη έκαμαν τό γάμο τους στήν 'Αγία Γαλήνη.

*

'0 κ. Μανώλης Νικολάου Τρουλινός (Δάσκαλος) καί ή δίδα
Κατερίνα Παπαδογιάννη έκαμαν τόν γάμο τους στήν 'Αγία
Γαλήνη.

*

'0 κ. Πέτρος Μιχαήλ Πετρουλάκης καί ή δίδα Εύαγγελία
Σαρρή έκαμαν τόν γάμο τους στήν 'Αγία Γαλήνη.

*

'0 κ. ’Ιωάννης Κων/νου Νικηφοράκης καί ή δίδα Μαρία
Άποστολάκη έκαμαν τόν γάμο τους στήν 'Αγία Γαλήνη.

Τούς εύχόμαστε νά ζήσουν εύτυχισμένοι.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
*

' Ο κ . ’Ιωάννης Κουλουβάκης άπό την ΑΙδηψό, φοιτητής Γυμνα
στικής ’Ακαδημίας καί ή δίδα Νίκη Γεωργίου Τυροκομάκη
άρραβωνιάστηκαν στήν ’Αθήνα.

*

'0 κ. Χαράλαμπος ’Ιωάννης Παπαδογιάννης καί ή δίδα Κατερίνα
Νικολουδάκη , άρραβωνιάστηκαν στήν 'Αγία Γαλήνη.

*

'0 κ. Χαράλαμπος Γεωργίου Παπαδογιάννης καί ή δίδα Βιολέτα
Κατσηδήμα άρραβωνιάστηκαν στόν Πειραιά.

Τούς εύχόμαστε καλά στέφαναΐ
ΚΗΔΕΙΕΣ
+

Πέθανε τήν 26.6.82 στήν ’Αθήνα μιά ακόμα άπό τήν παλιά
φρουρά τού χωριού μας ή καθ’όλους μας γνωστή καί άγαπητή
Βελουδομύραινα σέ ήλικία 84 ετών, άφίνοντας πίσω της παιδιά
καί έγγόνια.
Τήν κηδεία της πού έγινε στό Τρίτο Νεκροταφείο άκολούθησαν
οI συγγενείς καί φίλοι τής οικογένειας της. "Ας είναι έλαφρό τό χώμα πού τήν σκεπάζει.
Αιώνια της ή μνήμη.

+

Μιά καλοσυνάτη ψυχή, ή Δήμητρα Πολυδώρου Καραλή, πέθανε
στήν ’Αθήνα τήν 27.6.82 σέ ήλικία 73 έτών, άφίνοντας πίσω
της παιδιά καί έγγόνια. Τήν κηδεία της πού έγινε στήν 'Αγία
Γαλήνη άκολούθησαν οί συγγενείς καί φίλοι τής οικογένειας
της καί πλήθος κόσμου άπό τά γύρω χωριά.
"Ας είναι ελαφρό
τό χώμα πού τήν σκεπάζει. Αιώνια της ή μνήμη.

+

Στις 3 τού Δεκέμβρη έφυγε άπό τήν ζωή σέ ήλικία 71 χρονών
ή συμπολίτισσά μας ’Αθήνα, σύζυγος Χρήστου Λινοξυλάκη καί
κηδεύτηκε στήν ’Αθήνα. 'Η Ά θ η ν ά Λινοξυλάκη ύπήρξε καλή,
εύγενικιά καί πάνω ά π ’όλα καλή σύζυγος καί μητέρα. Στήν
κηδεία της πού έγινε στό Νεκροταφείο Ζωγράφου παρευρέ'θηκαν
συγγενείς καί φίλοι καί τήν άποχαιρέτησαν μέ συγκίνηση
καί άγάπη.
Στόν σύζυγό καί τά παιδιά της άπευθύνουμε τά
θ ε ρ μ ά σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α . Στήν κηδεία της ό Σύλλογός μας
έστειλε στεφάνι.
Αιώνια της ή μνήμη.

Fια _τ η ν _ε ν ι ς χ υ ς η _τ ο υ _ΣΥΑΑΟ F0Y
Εις μνήμη τής ’Αθήνας Χ ρ . Λινοξυλάκη οί κ.κ. Κοσμάς καί Κατίνα
Λινοξυλάκη άπό τήν 'Αγία Γαλήνη άντί στεφάνου προσέφεραν στόν
Σύλλογό μας γιά τήν ενίσχυσή του τό ποσό τών χιλίων (1000) δρχ.
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ΤΙ.ΕΙΝΑΙ_Ο_ΠΙΣΤΟΣ_ΑΝ0ΡΩΠΟΣ*
(τοϋ Γ.. Βερίτη)
Είναι Ιερά τά μέλη τοϋ πιστοΰ /δταν βαδίζουν σταθερά στά
χνάρια τοϋ Χριστοϋ. / 'Η άγκαλιά του άνοίγεται διάπλατα μέ
άγάπη / τά χέρια του χαϊδεύουν τοϋ άρρώστου τό κεφάλι. / Τά
μάτια του γιά τό Χριστό χύνουν κάποιο δάκρυ.
Τά πόδια
του ξεκούραστα γυρνούν ά π ’άκρη σ ’άκρη / μέ πόθο του όλη τή
γη νά τήν εύαγγελίσουν/ καί τις ψυχές μέ τό Χριστό πάνε νά
τις γνωρίσουν. / Δέν είναι χέρια σάρκινα καί γλώσσα χωμα
τένια / καί χείλη πού θά λιώσουν σάν νάτανε κερένια. / Δέν
είναι άγκαλιά θνητοϋ πού κάποτε θά κλήσει. / Δέν είναι
μέλη πού ή φθορά μπορεί νά εξαφανίσει.

Σταλμένο γιά τό περιοδικό μας άπό τήν κα ’Αναστασία
Βασιλάκη.

ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΤΗ ΜΟΥ ΘΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ

Στά έβδομήντα ένα χρόνια σου, έφυγες ά π ’τή γη μας,
καί γέμίσες παράπονο, καί θλίψη τήν ψυχή μας.
"Ανθρωπο δέν έπείραξες, ποτέ εις τήν ζωή σου,
θεία μου στόν παράδεισο, θά πάει ή ψυχή σου.
Σύντροφο είχες στή ζωή, πραγματικό διαμάντι
κ ι ’εύτυχισμένοι ζήσατε, μ ’άγάπη δίχως δάκρυ.
Κ ι ’εμάς πάντα ή σκέψη μας, θά βρίσκεται κοντά σου,
καί πάντοτε τά χείλια μας, θά λένε τ ’όνομά σου.
"Ας είν’τό χώμα έλαφρύ, πού σ ’έχει σκεπασμένη
καί εις τούς κόλπους του ό Θεός, νά σ ’έχει άναπαυμένη.
Κώστας Κ. Λινοξυλάκης

& & $ζ & % &

-35-

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Σελίδα
*
*
*
*
*

Δυο χρόνια περιοδικό (άπό τό Διοικ. Συμβούλιο)
’Από τόν έορτασμό της 28ης ’Οκτωβρίου
(της Μίμας Γ. Νικηφοράκη)
Δημοτικές ’Εκλογές

’Ένταξη στό σχέδιο καί μελέτη έπέκτασης τής
'Αγίας Γαλήνης (τοϋ Γ. ’Εμμ. Μπαντινάκη)

9

*

Ναρκωτικά : "Ενα έπίκαιρο πρόβλημα »
(τοϋ Σωτήρη Άθανασίλη, Φαρμακοποιού)

&

3
4

Νέες Ξενοδοχειακές Μονάδες στήν 'Αγία Γαλήνη
(τοϋ Γεωργ. Σ. Νικηφοράκη)

&

2

’Επιστολή πρός τόν νεοεκλεγέντα Πρόεδρο
κοινότητας 'Αγίας Γαλήγης (του Κ. Λιγοξυλάκη)

*

*

1

’Από τό Φωτογραφικό ’Αρχείο τοϋ Μαγοΰσο Παπαδάκη
/
’Αναπνοή/.. τοϋ χωριοϋ (τοϋ Γεωργ. Πολυδ. Καράλη)

10
11

16
18

Συμπόσιο λίγο έρωτικό (ποιήμα)
(τής ’Έλσας Καρτάλου)

20

*

Τό τάμα

(τής 'Ηλέκτρας Μιχελιδάκη)

21

\k

Στή Μαρία (’Ή

τό κορίτσι πού όλο γελούσε)
(τής 'Ηλέκτρας Μιχελιδάκη)

23

*
*

Μέ τοϋ Λευτέρη τό βιολί
(τοϋ Γιάγνη Μηναδάκη)
’Απίστευτα καί όμως άληθινά (τοϋ Μανώλη Σαββάκη)

24
27

*

Καθαρές άκτές (τοϋ Γιώργη Σ. Νικηφοράκη)

28

*

Καλοκαίρι

29

*

Προσφορές γιά τό Περιοδικό μας

30

Λ

Κοινωνικά

31

Λ

Ποιήματα

'82 (τοϋ Γιώργη Σ. Νικηφοράκη)

(τοϋ Μανώλη Σαββάκη)
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