
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

7 ΤΕΥΧΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1983

ΕΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ



Α Γ Ι Α Γ Α Λ Η Ν Η

ΕΚηΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  1983

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου 'Αγία Γαλήνη :

'Ηλέκτρα Σ. Μιχελιδάκη - Πρόεδρος 
Μιχάλης Κ. Γιασαφάκης - ’Αντιπρόεδρος 
"Ελσα I. Καρτάλου - Γεν. Γραμματέας 
Γεωργ. Σ. Νικηφοράκης - Εΐδ. Γραμματέας 
ΓΙολυδ. Γ. Καράλης - Ταμίας 
Χάρης Μ. Γιαννακάκης - Σύμβουλος 
Εύάγ. Κ. Κουβίδου - Σύμβουλος 
Κώστας Κ. Λινοξυλάκης - Σύμβουλος 
Γιάννης Γεωρ. Μηναδάκης - Σύμβουλος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

'Ηλέκτρα Σ. Μιχελιδάκη
Δελβίνου 52, Κυψέλη, ΤΤ 824

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 83 - ’Αθήνα 
τηλ. 3645291 / 3631135

Δ Γ  ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Πολύδωρος Γ. Καράλης 

Κολοκοτρώνη 168 

’Αργυρούπολη ’Αττικής



ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ

Μέ μεγάλη καθυστέρηση* αλλά δυστυχώς πέρα άπό τόν έλεγχό μας 
κυκλοφορούμε τό έβδομο αυτό τεύχος του περιοδικού μας. Στό 
διάστημα πού πέρασε πολλά περιστατικά καί εδώ καί στό χωριό 
μας θά μπορούσαν νά παρουσιαστούν σείς στήλες μας.

Λόγω της μακρας διάρκειας άπό τήν τελευταία μας έκδοση πολλά 
θέματα πού περιλαμβάνονται έδώ είναι ίσως άναχρον ιστικά, καθώς 
άναφέρονται σέ παλαιότερους μήνες, γιορτές πού πέρασαν κλπ.
Δέν παραλείφαμε όμως νά τά συμπεριλάβουμε βασιζόμενοι στή δική 
σας κατανόηση καί άμοιβαίο ενδιαφέρον.

Νέο παρήγορο είναι ή δημιουργία, αλλά προπάντων οι δραστηριό
τητες τού Πολιτιστικού Συλλόγου 'Αγίας Γαλήνης* όπως θά διαβά
σετε καί στις στήλες μας. '0 χορός τού Συλλόγου μας, οί και
νούργιες άρχαιρεσίες καί ή άνάδειξη τού νέου Δ.Σ., νέα κοινω
νικά, νέα τού χωριού μας κλπ.

Στό διάστημα αυτό, ένα δραστήριο, Ιδρυτικό μέλος τού Συλλόγου 
μας καί πρώην πρόεδρος, ό Μανώλης Σαββάκης ξαναγύρισε γιά μό
νιμη εγκατάσταση στήν Κρήτη. 'Η άπουσία του θά είναι αισθητή 
άλλά μάς παρηνορεΐ ή πεποίθηση τής συνεχούς υποστήριξης καί 
συνεργασίας του. Τού ευχόμαστε κάθε έπιτυχία.

Ευχαριστούμε γιά μιά άκόμο φορά όλους δσους εξακολουθούν νά 
υποστηρίζουν - άμεσα καί έμμεσα τήν περιοδική μας αύτή έκδοση· 
Πιστεύουμε πώς ή υ λ η αυτή πού σας παρουσιάζουμε ενδιαφέρει 
ολους μας άλλά καί μπορεί νά έμπλουτισθεί ουσιαστικά μέ τήν 
δική σας συμμετοχή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Ο ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΑΟΓΟΥ ΜΑΣ

Στις 13 Μαρτίου έγινε στό Holiday Inn ό ετήσιος άποκριάτικος 
χορός μας.

Τούς φίλους καί συγχωριανούς καλοσώρισε ό Πρόεδρος τού Συλλό
γου μας Μανώλης Σαββάκης.

Ηταν μιά ξεχωριστή βραδυά, σ ’ένα πολιτισμένο καί εΰχάριστο 
περιβάλλον μέ την συνοδεία όπως πάντα Κρητικού συγκροτήματος, 
τού Δράκου Σατιουντζη πού χάρισε πολύ κέφι στούς παρευρισκομέ- 
νου ς .

Μέ άνετο χώρο, άψογη έξυπηρέτηση, τέλειο φαγητό καί μεγάλη 
πίστα χαρήκαμε δλοι μας γιά μιά ακόμη φορά τήν εΰκαιρία τής 
προσέγγισης καί προσέλευσης φίλων, γνωστών καί συγχωριανών.

Τό Δ.Σ. του Συλλόγου εύχαριστεί δλους έσας πού μας τιμήσατε 
μέ τήν παρουσία σας καί γλεντήσατε μαζύ μας. Ξεχωριστά εΰχα- 
ριστει δλους δσους έπρόσφεραν δώρα γιά λαχνούς καί γενικά 
δσους ένίσχυσαν ποικιλοτρόπως τό Σύλλογό μας.

•k k k  k  k  k  k

MIA ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

'0 κ. Μανοΰσος Παπαδάκης κατέγραψε τά ονόματα των κατοίκων τής 
'Αγίας Γαλήνης άπό τής ίδρύσεώς της μέχρι τό 1922. Είναι μιά 
άξιέπαlνη προσπάθεια πού χρειάζεται συνέχεια γιά νά έπιτευχθεΐ 
ή καταγραφή των κατοίκων τής 'Αγίας Γαλήνη (καί δσων προέρχον
ται άπό τήν 'Αγία Γαλήνη) μέχρι σήμερα.

Στό επόμενο τεύχος μας σκοπεύουμε νά προσδιορίσουμε τρόπο συνερ
γασίας μέ τούς άναγνώστες μας καί συγχωριανούς μας ώστε, σέ 
χρόνο εφικτό, νά καταγράψουμε δλα τά ονόματα αυτών πού έζησαν 
ή προέρχονται άπό τήν 'Αγία Γαλήνη.

Εύχαριστοΰμε καί πάλι τόν κ. Μανοΰσο Παπαδάκη γιά τις πολύτιμες 
πληροφορίες πού διέσωσε καταγράφοντάς τις καί γιά τήν προσφερό- 
μενη συνεργασία του στήν προσπάθεια πού πρέπει νά άκολουθήσει.
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ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΝΤΑ ΔΩΡΑ

"Οπως κάθε χρόνο έτσι καί φέτος χωριανιοί καί φίλοι του χωρίου 
μας προσέψεραν τά κάτωθι δώρα στόν αποκριάτικο χορό της 
13.3.1983 στό Ξενοδοχείο ΧΟΛΙΝΤΑΙΗ IN.

Μέ τή φροντίδα του κ. Μανοΰσου Παπαδάκη προσέφεραν :

"Εξι (6) φαρμακεία μπάνιου, κατάστημα ειδών υγιεινής "ΠΕΙΡΑ"
Φιλολάου 111, Παγκράτι

"Ενα (1) καθρέπτη μπάνιου, κατάστημα Μανουσάκη-Δερμιτζάκη
Πειραιώς 167

Δύο (2) καθρέπτες μέ πλαίσιο, κατάστημα ΘΕΡΜΟΚΕΡΑΜΙΚΗ
Μίχαλακonούλου 198

Δώδεκα (.12) τόμους Βιβλία προσέφερε ό κ. Μιχάλης Μ. Βεργαδής

"Εξι (6) τόμους βιβλία προσέφερε ό κ. Κώστας Λαμπράκης

"Εξι (6) δοχεία λάδι αυτοκινήτου τύπου SUPER 20/50 προσέφερε
ό κ. Βασίλης Σπανουδάκης

Μία (1) Άκουαρέλα (ζωγραφική) προσέφερε ή κ. Εύαγ. Κουβίδου 

Τρία (3) τεμάχια Κεραμικά προσέφερε ή κ. ΙΚΑ Μαμαλάκη 

"Ενα (1) σερβίτσιο ΠΑΣΤΑΣ προσέφερε ό κ. Μανώλης Τίτου Γ ιαννακάκης 

"Ενα (1) 11 Παγωτού 11 " " " "

"Ενα (1) Πυρέξ

Δύο (2) Συσκευές Μασσάζ " ό κ. Πάνος Σκούτας

"Ενα (1) Μπουφάν ’Ανδρικό προσέφερε ό κ. Γεώργιος Ά β ρ . Αΰγουστάκης

Τρεις (3) τσάντες γυναικείες δερμάτινες προσέφερε ό κ. Νίκος
’ Εμ. ΓΙαπαδογιάννης

Μέ τήν φροντίδα του κ. Μανώλη Σαβάκη προσέφεραν :

"Ενα (1) παντελόνι παιδικό, Βιοτεχνία Χουβαρδας, Χρ. Σμύρνης 24
Πειραιάς

Μία (1) καζάκα γυναικεία, Βιοτεχνία Καζιξής, ’Ανδρονικίου 6,
'Υμμητός

"Ενα (1) φόρεμα, Βιοτεχνία Άλετράς, Μιλτιάδου 14 

Μία (1) μπλούζα γυναικεία, Κριτζάς, Αιόλου 67
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Τριάκοντα έξ (36) φυάλες κρασιού ΜΑΡΚΟ

Μέ την φροντίδα του κ. Μιχάλη θεμ . Βελουδάκη προσέφεραν 
η COLGATE-PALMOLIVE

Είκοσι τέσσαρα (24) Πάλμολιβ σαμπουάν 

Είκοσι τέσσαρα (24) ’Αφρόλουτρα 

Δώδεκα (12) δωδεκάδες κρέμες ξυρίσματος 

Δώδεκα (12) δωδεκάδες οδοντόκρεμες 

Δώδεκα (12) δωδεκάδες σαπούνια

Μέ την φροντίδα του κ. Βασίλη Μανουσάκη προσέφεραν ή 
Οινοποιία ΜΠΟΥΤΑΡΗ :

Δέκα (10) σέτ κρασιού των 3 φυαλών

Μέ τήν φροντίδα της κ. Μαρίας Στ. Παπουτσάκη προσέφεραν :

Ενα (1) γούνινο γιακά ό γουναροποιός κ. Μπέντος, Κτενά 4, ’Αθήνα 

Πέντε (5) σχοινάκια γυμναστικης ό κ. Κώστας Κ. Λινοξυλάκης 

Δύο (2) ρόδες γυμναστικής ό κ. Δημήτρπς Μήλας

Μέ την φροντίδα των κ.κ. Φώτη Μαν.Παπαδάκη & Διον. Σταματοπούλου 
προσέφεραν :

Ενα (1) συμβόλαιο πυρός άξίας ’Ασφαλισμένου Κεφαλαίου 2.000.000 
δραχμών από Α.Ε. ASTORIA

Γιά τήν προσφορά σας αύτή τό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
θεωρεί υποχρέωσή του νά σας ευχαριστήσει καί διά του περιοδικού 
μας.

i^'k'k'k'k'k'kiiC'k'k'&'k'k'k'k'k'k'k'k'k’k'kit'k'k'k'k'k'k 'k'k'k 'k'k 'k'k'k 'k'k'k 'k'k 'k'k 'kit'k'k’k'k'k'k'k'k-kic

Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Ζ Ε Σ Θ Ε  

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Υ  Μ Α Σ

01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Παρακαλοϋνται τά μέλη νά ένημερώνουν έγκαίρως τόν Σύλλογο γιά 
κάθε άλλανή τής Δ/νσεώς τους.

’Εάν κάποιος άπό τούς συμπολίτες μας δέν παίρνει τό περιοδικό 
άς μας ειδοποιήσει νά τοϋ τό στείλουμε.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΑΠΟ 1-4-82 ΜΕΧΡΙ 31-12-82

Προτού προχωρήσουμε στόν άπολογισμό θά θέλαμε νά ευχαριστή
σουμε δλους δσους μας συμπαραστάθηκαν ένεργά στήν έκδοση του 
περιοδικού μας.

Τήν 1-4-82 παραλάβαμε 141.103 δρχ. σάν υπόλοιπο ταμείου τής 
31-3-82.

Κατά τό υπόλοιπο έτος είσπράκτηκαν τά παρακάτω ποσά.

Εισφορά μελών συλλόγου Δρχ. . 51.500
’Έσοδα συνεστίασης 28-1 0-82 " 15.500

Σύνολο " 67.000

Στό ίδιο διάστημα δαπανήθηκαν τά παρακάτω ποσά.

Δαπάνη 4ου καί 5ου περιοδικού Δρχ. 72.830
Εις βοήθεια δύο (2) συγχωριανών μας " 20.000

Εί'ς Ναυτικό δμιλο 'Αγίας Γαλήνης " 5.000
Κατάθεση δύο (2) Στεφάνων " 3.700

’Έξοδα συνεστίασης 28- 1 0-82 " '21 . 100

Σύνολο " 122.630

’Απομένουν μέ ημερομηνία 31-12-82 ύπόλοιπο ταμείου 85.473 δρχ. 
γιά τίς άνάγκες του Συλλόγου μας.

Υ.Γ. 'Υπόλοιπο ταμείου 31-3-83 153.351 δρχ.

0 Πρόεδρος του Συλλόγου

ΕΜΜ. ΣΑΒΒΑΚΗΣ (’Απρίλιος 1983)

Τ 6 Δ ι, ο ι χ η ν ι  π, 6 Δ υμ β ο ύλ ι ο το ν 
Ευλ/νόγου μας σας τ ΰ χ τ τ α ι  Κα
λό Κ α λ ο κ α ίρ ι .
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις 22 ’Ιουνίου, στην αίθουσα τής Παγκροτίου 'Ενώσεως 
(Γενναδίου 7 - ’Αθήνα) ένεναν ol άρχαιρεσίες του Συλλόγου 
μας-άποχώρπσπ τοϋ προηγούμενου Δ. Σ» καί άνάδειξη νέου.

σύσταση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ είναι :

ΗΛΕΚΤΡΑ Σ. Μ ΙΧΕΛΙΔΑΚΗ (τό γένος Μιχ. Βασιλάκη) - Πρόεδρος

ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΓΙΑΣΑΦΑΚΗΣ “ ’Αντιπρόεδρος

ΕΛΣΑ I. ΚΑΡΤΑΛΟΥ (τό γένος Λαγουδ ιανά.κη) - Γεν. Γραμματέας

ΓΕΩΡΓ. Σ. ΝIΚΗΦΟΡΑΚΗΣ » Είδικ. Γ ραμματέας

ΠΟΛΥΔ. Γ. ΚΑΡΑΛΗΣ - Ταμίας

ΧΑΡΗΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Σύμβουλος

ΕΥΑΓ. Κ. ΚΟΥΒΙΔΟΥ (τό γένος Δ. Βασιλάκη) -
π

ΚΩΣΤΑΣ Κ. ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ »
II

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ - II

Συγχαρητήρια νιά τό περιοδικό, μας έστειλε ό κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑ 
ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗΣ από τήν Αμερική. Τόν ευχαριστούμε πολύ.

-6-



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

Ο Πρόεδρός καί τό Διαικητικό συμβούλια ευχαριστεί τούς 
φίλους καί συγχωριανούς νιά την οικονομική ενίσχυση του 
περιοδικού μας.

Στη συνέχεια δημοσιεύουμε τά ονόματα τους καί τά ποσά 
πού προσέφεραν στό χρονικό διάστημα άπό 1η Δεκεμβρίου 
1982 μέχρι 31 Μαρτίου 1983.

Εμμανουήλ I ωαν. Μπαντινάκης Αγία Γαλήνη Δρχ. 1.000
Εμμανουήλ Σταματάκης II Μ 500
Στέφανος Νίκηφοράκης II II 750
Γ εώργιος ^ατζουράκης II II 1 .000
Εϋάγγελος Σκαρλάτος II II 3.000
Μιχαήλ Μπαγουράκης ιι ιι 1 .000
Γ εώργιος Δ. Τ σαχάκης II II 2.000
Iωάνν ης Γ εωρ. Βε ργαδής Π Μ 1 . 000
Κλεάνθη Μ η ν α δ ά κ η II II 1.000
Ν & Π Άνδρεαδάκη Μ II 1 .000
Μιχαήλ Εμμ. Σπυριδάκης JJ ιι 1 .000
’Αντώνιος Κασωτάκης II Η 1 .000
Ελένη Σωτ. Πετρακάκπ Η Η 1.000
Μαρία Φωτίου (γένος Ι.Πετρακάκη) ΑΘΗΝΑ " 1 .000
Ευστράτιος ’Αποστολάκης ΑΘΗΝΑ 1.500
Χρηστός Μηναδάκης II 500
Μαρία Χρ ιστοφοράκη Μ II 1 . 000
Τασού λα Μ ι χ . Παπαδογ ιάννη II Μ 1 .000
Γ εώργιος Μιχ. Παπαδογ ιάννης II II 1.000
Εμμανουήλ Μ ι χ . ’Αποστολάκης Π II 2.000
Θεόδωρος .. Τρουλλινός 1.000
Νικόλαος θεοδ. Τρουλλινός II II 1 .000
Γ εώργ l ος Ριασαφάκης 1.000
Κων/νος Γ εωρ. Γ ιασαφάκης II II 1.000
Σταμάτιος Παπουτσάκης II II 1 .000
Κων/νος Ηλ ία Μαμαλάκης II II 1.000
Ιωάννα Δανδουλάκη (γένος Η .Μαμαλάκη) " 1.000
Γ εώργιος Λουκά Μπαργιατάκης ΑΜΕΡΙΚΗ 2.500
Κων/νος ΦωτίουΠαπαδάκης Ν.ΑΦΡΙΚΗ 4.200
Iωάννα ’Iωανν ίδου ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1 .000
JACK WHINEN (Τζάκ) ΑΜΕΡΙΚΗ 1 . 000
Ηλ ί ας Κανδυ λάκης Γιαννιτσά " 3.000
Μηνάς Μηναδάκης Ρόδος " 2.000
Χρηστός Αινοξυλάκης ’Αθήνα ιι 1 . 000
Στέλιος Ν ιωτάκης II II 1 .000
Γ εωργ ία Μ L χ . Μηναδάκ η II II 1.000

’Άγγελος-Σοφ ία Κυριαζή Τουρ.Είδη' Αγία Γαλήνη " 2.000
Γ εώργιος Μ. Καράλης Αθήνα " 3.000
Στρατής Τρουλινός Αγία Γαλήνη " 1 .000
Χάρης Μ. Γιαννακάκης Αθήνα " 1.000
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(του Γιάννη ’Ιωάν. Τυροκομάκη)

Σέ περασμένη έκδσση του περιοδικού είχε άναφερθει ή κίνηση των 
νέων τής 'Αγίας Γαλήνης γιά τήν 'ίδρυση ΠολιτιστικοΟ Συλλόγου.
Μέ τήν ύπ’άριθμ. 13/29-4-82 απόφαση του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης 
συνιστάται τό σωματείο μέ τήν έπωνυμία "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ".

Σκοπός τοΰ Συλλόγου είναι ή καλλιέργεια συναδελφικής συνείδησης 
άνάμεσα στους κατοίκους του χωριού, τό άνέβασμα του Πνευματικού 
καί Πολιτιστικού έπιπέδου, ή μέριμνα γιά τόν έξωραισμό καί τήν 
καλύτερη έμφάνιση του χωριού, ή διάδοση τής πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, τό ένδιαφέρον γιά ζωτικά καί καίρια προβλήματα τού 
χωριού, ή συλλογή καί άξιοποίηση λαογραφικοΰ υλικού καί κάθε άλ
λη προσπάθεια σχετική μέ τήν προοδευτική τοποθέτηση τοΰ χωριού 
μας στις σύγχρονες άλλά καί παραδοσιακές άνάγκες.

Γιά τήν έπιτυχία τοΰ σκοπού του ό Σύλλογος θά χρησιμοποιήσει όλα 
τά νόμιμα μέσα πού τοΰ διατίθενται καί σέ συνεργασία πάντα μέ 
τήν Κοινότητα, τις άλλες άρχές καί συναφείς Συλλόγους θά προωθή
σει τήν υλοποίηση διαφόρων έκδηλώσεων μορφωτικού,ψυχαγωγικού 
καί καλλιτεχνικού περιεχομένου στηριζόμενος κατά κύριο λόγο .στή 
συμπαράσταση καί συμμετοχή όλων των μελών τοΰ Συλλόγου καί των 
συγχωριανών καί στις ΰποδείξεις καί συμβουλές όλων έκείνων πού 
πραγματικά ένδιαφέρονται γιά τήν πρόοδο τοΰ χωριού μας.

Τά μέλη τοΰ Συλλόγου μας είναι κυρίως νέοι πού άγαποΰν καί πονούν 
τήν 'Αγία Γαλήνη. Πιστεύουμε ότι σύντομα θά γίνουν μέλη του καί 
όλοι όσοι κατέχονται άπό τά ίδια κίνητρα άγάπης καί συμπαράστα
σης πρός τήν 'Αγία Γαλήνη.

'Η πρώτη συνέλευση τών μελών τοΰ Συλλόγου έγινε στις 10 τοΰ Α π ρ ί 
λη γιά τήν άνάδειξη τοΰ πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Ά π ό  τις 
αρχαιρεσίες πού έγιναν βγήκε τό Δ.Σ. μέ τούς:

Μανώλη Νικ. Τρουγλινό (Δάσκαλος) - Πρόεδρος
Γιάννη ’Ιωάν. Τυροκομάκη ('Υπαλ.ΟΤΕ) - Γ. Γραμματέας 

Παύλο ’Ιωάν. Παπαδογιάννη (Δάσκαλος) - Ταμίας 
Γιώργη Κοντζανάκη (Πρόεδρος Ά γ . Γαλήνης)- Μέλος 
Κώστας Νικ. Τρουλλινός (τού Μπικίλιο) - Μέλος

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

Μέ δυναμικό ξεκίνημα ό Πολιτιστικός Σύλλογός μας ξαναζωντάνεψε 
καί πάλι τά παλιά Άγιογαληνιώτικα γλέντια (ξεχασμένα γιά τούς 
χωριανούς τώρα καί χρόνια λόγω τοΰ τουρισμού) Τά Χριστούγεννα 
τοΰ '82, τήν Πρωτοχρονιά, τοΰ Αγιασμού, τις Αποκριές (μέ μασ- 
κάρες) καί τό Πάσχα στό λιμάνι τοΰ χωριού μας, στήν προσπάθειά 
του νά διασώσει τήν Πολιτιστική μας κληρονομιά, ήθη καί έθιμα.

Μέ συμμετοχή όλων τών μελών του δεντροφύτευσε μέ λεύκες τόν κεν
τρικό δρόμο τής Άγιας Γαλήνης άπό τό κανόνι τοΰ Κανδυλάκη μέχρι
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καί τό λιμάνι καί μέ διάφορα άλλα δέντρα πολλά άλλα σημεία μέσα 
στό χωριό.

Ιέ επόμενα βήματά του καί συγκεκριμένα κατά τή θερινή περίοδο 
δ Σύλλογος σέ συνεργασία πάντα μέ τήν Κοινότητα έχει σκοπό νά 
δργανώσει καί νά καθιερώσει γιά κάθε χρόνο "ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΚΑΒΙΑΣ ή 
ΨΑΡΟΒΡΑΔ ΙΑ" μέ Κρητικό γλέντι δπου καί θά γίνουν τά επίσημα 
έγκαίνια του Συλλόγου μας.

’Επίσης σκοπέυει νά όργανώσει τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων μέ 
θεατρική, Ρεμπέτικη καί Κρητική βραδιά. Γιά τις έκδηλώσεις αυ
τές δ Σύλλονος ζήτα τήν πλήρη συμπαράσταση καί συμμετοχή όλων 
των χωριανών.

θά θέλαμε επίσης νά έπισημάνουμε, δτι τό περιοδικό αυτό μπορεί 
καί θά πρέπει νά γίνει ό κρίκος γιά δλους μας καί από τις στήλες 
του νά προτείνονται λύσεις, νά εκτίθενται απόψεις, κριτικές καί 
υποδείξεις γιά την· αντιμετώπιση των ζωτικών θεμάτων πού μάς άπα- 
σχολοϋν.

’Ελπίζουμε δτ l ή παράκλησή μας γιά γενικώτερη καί όσο γίνεται πε
ρισσότερη πολύπλευρη συμπαράσταση από δλους θά εξασφαλίσει καί 
θά διατηρήσει τήν έπιτυχία των στόχων καί σκοπών του Πολιτιστικού 
μας Συλλόγου.

■k -k -k -k rk k k

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

Μέ πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου 'Αγίας Γαλήνης καί 
ύπό τήν αιγίδα του ’Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών 
έγινε στις 25 ’Ιουνίου ώρα 9 τό βράδυ στό λιμάνι τού χωριού 
μας μεγάλη λαϊκή συναυλία μ έ τόν Σταύρο Κουγιουμτζή, πού 
γνώρισε μεγάλη έπιτυχία.

Τήν έκδήλωση αΰτή παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Τραγούδησαν : ό Κώστας Σμοκοβίτης, ή Βάσια Ζήλου καί ό
Μιχάλης Δημητρ ιάδης.

Τό γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τό πρωί μέ λύρα-τραγούδι τού 
συγχωριανού μας Μανώλη Μαργαρίτη.
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ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ Η ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Μές τά κάτασπρα ντυμένη η Ά γ ι α  Γαλήνη.

Μέ τά πολλά χρόνια, κρύα, χιονοθύελες, καταστροφές πού κάλυψε 
5 λ η τήν 'Ελλάδα τό δεύτερο 15νθήμερο ό Φλεβάρης, έκπληκτοι 
οί χωριανοί μας άπόλαυσαν τό χιόνι άπό κοντά. "Ενα λευκό 
πέπλο χιονιού πού άλλαξε τήν όψη τού χωριού μας κάλυψε καί δλες 
τις πλαγιές καί βουνοκορφές. Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες μας 
τό χιόνι πού κάλυψε τήν 'Αγία Γαλήνη καί τή γύρω περιοχή της 
έφθασε περίπου τούς 10 πόντους.

01 γεροντότεροι χωριανοί μας δέν θυμούνται ποτέ νά έριξε τόσο 
πολύ χιόνι στό χωριό μας. θυμάται όμως ό κ. Μανούσος Παπαδά- 
κης καί μάς πληροφόρησε ότι τό έτος 1922 ντύθηκε πάλι ή 'Αγία 
Γαλήνη στά κάτασπρα.

Πέρα άπό τά χιόνια ό φετεινός χειμώνας γιά τήν 'Αγία Γαλήνη 
ήταν καταστροφικός.

Αρκετές χαρουπιές καί ελαιόδεντρα έσπασαν καί τά στρωμένα 
δίχτυα κάτω άπό τις έληές άλλα καταστράφηκαν κι’άλλα χάθηκαν 
γιατί ό άέρας τά μετέφερε σ ’άγνωστη κατεύθυνση.

Τά αλμυρίκια στό λιμάνι (άλυκιές) έσπασαν, τά κύματα τής φουρ
τουνιασμένης θάλασσας έφθασαν μέχρι τά κέντρα καί ή βάρκα τού 
Μιχάλη Σπυριόάκη βοΰλιαξε μέσα στ ό λιμάνι μέ μικρές εΰτυχώς 
ζημιές.

Πάντως οί χαμηλές θερμοκρασίες, τό τσουχτερό κρύο, οί κατα- 
ρακτώδεις βροχές, οί χιονοπτώσεις, οί σφοδροί άνεμοι ήταν τά 
κύρια χαρακτηριστικά τής κακοκαιρίας πού έπληξε καί τήν 'Αγία 
Γαλήνη τό δεύτερο 1δνθήμερο τού Φλεβάρη καί τό πρώτο τού Μάρτη.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡ0Σ_0ΑΑ_ΤΑ_ΜΕ/\Η_ΚΑΙ_ΦΙΛ0ΥΣ_Τ0Υ_ΣΥΛΛ0Γ0Υ_ΜΑΣ

"Οπως δλοι γνωρίζετε τό περιοδικό μας έχει σκοπό νά ενημερώνει 
τά μέλη του γύρω άπό θέματα πού άφοροΰν τό χωριό, τούς χωριανούς 
καί τούς φίλους τού χωριού. Στά πλαίσια λοιπόν αυτά μπορεί κάθε 
μέλος τού συλλόγου μας νά στέλνει όποιαδήποτε άνακοίνωση θέλει 
νά δημοσιευτεί μέσα στό περιοδικό μας υπό μορφή ένημέρωσης των 
μελώνδπως π.χ. λειτουργία καταστημάτων, γραφείων, ιατρείων, 
άλλαγές διευθύνσεων, κοινωνικές δραστηριότητες κλπ. ώστε τά 
μέλη μας νά είναι ένημερωμένα γύρω άπό αύτά τά θέματα.

’Επίσης άν κάποιο μέλος θέλει μιά κάποια ιδιαίτερη προβολή μέσω 
τού περιοδικού μας θά πρέπει νά έλθει σέ συννενόηση μέ τή διεύ
θυνση τού περιοδικού, στά γνωστά τηλέφωνα τού Συλλόγου μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

(του Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

Είχα τήν ευκαιρία νά βρεθώ τέλος ’Ιανουάριου 1 982 γιά ένα τετραή
μερο στό χωριό μας.

”Αν καί ήταν ταξίδι έργασίας μπορώ νά πώ καί όχι διακοπών, έν τού - 
τοις μου δόθηκε ή ευκαιρία νά βρεθώ κοντά στους δικούς μου στους 
φίλους καί γνωστούς πού δύσκολα τούς βλέπεις τό καλοκαίρι.

Τό ρακάκι μας μέ τήν όφτή πατάτα δέν έλειψε όλες αυτές τις μέρες 
άπό τήν παρέα, άλλοτε στό καφενείο του Μύρο Τσαχάκη, άλλοτε στοϋ 
Μαθιό Καράλπ. "Αν πάλι, μετά τό ρακάκι - πού σου άνοιξε τήν όρε
ξη - δέν έχεις παρά νά πας μέ τήν παρέα σου δίπλα στήν ταβέρνα 
του Γιάννη Νικηφοράκη γιά κανένα μεζεδάκι. Πράγματι ένα άπ’αΰτά 
τά βράδια μετά τό ρακάκι μας καταλήξαμε στήν ταβέρνα. Τήν ώρα 
πού τρώγαμε, περίπου ώρα 10 τό βράδυ έφθανε στό λιμάνι ή άνεμό- 
τρατα τού Καπετά Γιώργη Καστρινάκη (Χανιώτηζ μ έν, άλλά καλός φί
λος γιά όλους τούς ' Αγιογαληνιώτες). 'Η παράκληση ένός τής παρέας 
μας στον Καπετά Γιώργη γιά κανένα ψαράκι (μεζέ γιά κρασί) δέν 
άργησε νά πραγματοποιηθεί. Κατέφθασε τό μπουνιόλο (κουβάς) γεμά
το σπαρταριστά ψάρια. Φαντασθείτε τώρα, ή κυρία Μαρία Γυναίκα 
του Γιάννη νά καθαρίζει 'τά ψάρια, ό Γιάννης νά τηγανίζει καί έ- 
μείς νά τρώμε, πόσο όμορφα ήταν!

Πράγματι αυτή τήν εποχή άπό ’Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο υπάρχει άφθο
νο ψάρι. θά έλεγα λοιπόν ότι οί ώραϊες μέρες γιά διακοπές είναι 
αυτή τήν έποχή, γιά κείνους βέβαια πού έχουν χρόνο. Τώρα βλέπεις 
όλους τούς χωριανούς καί νοιώθεις πιό ευχάριστα τήν 'Αγιογαληνιώ- 
τική ζεστασιά. Πέρα ά π ’όλα αύτά πού ήταν όμορφα κι ωραία κάποιο 
βράδυ 'Αγ ιογαληνιώτης μού άνάφερε ότι σέ προηγούμενο άρθρο μου 
στό περιοδικό μας έκανα προβολή τοΰ νέου δημάρχου, Γιώργη Κοντζα- 
νάκη δίνοντάς του τήν ευκαιρία γιά μιά συνέντευξη μέσω τοΰ περιο
δικού μας καί άγνόησα τήν προσφορά του άπελθόντος δημάρχου, τού 
άγαπητοϋ Γιάννη Βεργαδή.

’Επειδή δέν άποκλείεται σέ πολλούς νά δημιουργήθηκε ή ίδια σκέψη, 
θεωρώ υποχρέωσή μου νά έπανέλθω. "Αλλωστε αύτό είναι τό κύριο θέ
μα πού θ ’άσχοληθώ σήμερα κι όχι γιατί πήγα στήν 'Αγία Γαλήνη, πού 
έφαγα τό φρέσκο ψάρι η πού ήπια τή ρακή μέ τήν όφτή πατάτα.

Κατ’άρχή σάς κάνω γνωστό ότι, όχι μόνο δέν μάς ένοχλούνε τά παρά
πονα ή οί άπορίες, ή έστω οί καταγγελίες, άλλά τουναντίον πιστεύου 
με πώς βοηθούνε πολύ τούς άναγνώστες μας γιά νά διαμορφώσουνε μιά 
προσωπική γνώμη πάνω σ ’ένα συγκεκριμένο θέμα.

'0 διάλογος μέ τούς άναγνώστες βοηθά γιά νά βρεθεί ή άλήθεια ή ή 
σωστή λύση.

Δέν παραγνωρίζω τήν προσφορά καί τούς κόπους πού έχει καταβάλει 
σάν πρόεδρος τής Κοινότητας ό Γιάννης Βεργαδής- ’Εργάσθηκε σκληρά 
γιά ν ’άνταποκριθεΐ στις άξιώσεις τής Κοινότητας καί στις άπαιτή- 
σεις των 'Αγιογαληνιωτών .



Δυστυχώς την έποχή πού ό Γιάννης Βεργαδής έξελέγη Πρόεδρος της
'Αγίας Γαλήνης, τό περιοδικό "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" του Συλλόγου μας στην
’Αθήνα δέν έβγαινε. Τό πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τόν ’Ιανουάρ ιο 
1981. Πριν άπό τήν έκδοσή του εγώ ό ίδιος - ώς πρόεδρος τού 
Συλλόγου τότε-άπέστειλα έγγραφο σέ ιθύνοντα τής Κοινότητάς μας 
μαζί μέ μία ονομαστική κατάσταση 'Αγιογαληνιωτών πού δέν γνωρί
ζαμε τόν τόπο διαμονής τους ώς καί τήν διεύθυνσή τους, μέ τή θερ
μή παράκληση, επαναλαμβάνω καί πάλι μέ τήν ιδιότητα ώς πρόεδρος 
τού Συλλόγου, νά μας εϋρει τις διευθύνσεις μ έσω των συγγενών τους 
Δυστυχώς ή παράκλησή μας άγνοήθηκε παντελώς. Τό ίδιο έκανα κι 
έγώ τό καλοκαίρι. Ζήτησα καί πάλι βοήθεια άπό τόν ιθύνοντα τής 
κο ι.νότητας δηλ. νά μας ένημερώνει γιά διάφορα θέματα ώστε νά κα- 
ταχωρούνται στό περιοδικό. 'Η άπάντησή του άν θυμάμαι καλά δέν 
ήτο ούτε θετική ούτε άρνητική.

Τώρα γιατί συζήτησα μέ ιθύνοντα καί όχι μέ τόν πρόεδρο; Σωστή 
ή έρώτησή σου άγαπητέ Γιάννη. "Ομως, ώς γνωρίζουμε όλοι, είτε θέ
λουμε νά πιστεύουμε, είτε όχι, οί συνεργάτες τής Κοινότητας, ή 
κάθε άλλης υπηρεσίας θά πρέπει νά είναι ένημερωμένοι γιά κάθε 
ζήτημα ή πρόβλημα τού χωριού ώστε νά μπορούν νά μάς έξυπηρετήσουν 
Σάν Σύλλογος πού άνέλαβε τήν υποχρέωση νά εκδίδει τό περιοδικό, 
θέλαμε νά ενημερώνουμε τούς 'Αγιογαληνιώτες οπουδήποτε κι άν 
βρίσκονται γιά τά προβλήματα πού άπασχολούν τό χωριό καί τήν 
Κοινότητά μας. Πέρα άπό τό έγγραφο αυτό πρός τήν Κοινότητα άπο- 
τανθήκαμε καί σέ άλλα πρόσωπα, τούς ζητήσαμε τή βοήθειά τους, 
αλλά δυστυχώς όλοι τους μας έλεγαν τί νά γράφω; Τό τί νά γράφει 
ό καθένας άς ανατρέξει στό 2° τεύχος τού περιοδικού μας καί στήν 
σελίδα 16 μέ τίτλο ΤΙ ΝΑ ΓΡΑΨΩ, τότε θά δείτε όλοι, τί έχετε νά 
γράφετε.

'Οπότε καί έσύ σάν Πρόεδρος τότε άν διάβασες τό τεύχος αΰτό κάτι 
θά είχες νά γράφεις χωρίς τήν παρακίνηση κανενός.

' Η γνώμη καί συνεργασία κάθε Προέδρου τής Κοινότητας είναι γιά μάς 
εύπρόσδεκτη, ειδικά όταν προέρχεται άπό ένα νέο άνθρωπο σάν τόν 
φίλτατο Γιάννη Βεργαδή πού άποκλειστική καί μόνη άπασχόλησή του 
κατά τήν διάρκεια τής θητείας του ήταν νά είναι δήμαρχος τής 'Α
γίας Γαλήνης.



(του Κώστα Λινοξυλάκη)

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Μέ μεγάλη μας χαρά καί Ικανοποίηση σας κάνουμε γνωστό ότι 
εντός των ήμερων έκόίδεται τό πρώτο βιβλίο γιά τό χωριό μας.

Μέσα σ ’αύτό θά βρήτε όλα τά στοιχεία μέ κάθε δυνατή λεπτο
μέρεια πού άφοροϋν τό χωριό μας άπό τήν 'ίδρυση του πρώτου 
οικισμού μέχρι σήμερα. Τό βιβλίο αυτό θεωρείται μοναδικό 
στό είδος του γιατί έκτος των έπισήμων εγγράφων μέ τά όποια 
θεμελειώνει δ συγγραφέας τά παραδοσιακά καί ιστορικά δεδο
μένα, τό διανθίζει μέ ζωντανές εικόνες του περιβάλλοντος 
τής 'Αγίας Γαλήνης, μέ ποιήματα τής λόγιας καί λαϊκής μούσας 
καί μέ δικά του, ενώ δίδει ανάγλυφη τήν κάθε εικόνα ζωής του 
ιστορικού χωριού μας.

'0 συγγραφέας του είναι ό κ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΛ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ - άπό 
τις Μέλαμπες - φιλόλογος Καθηνητής (Β 1 Γυμνασιάρχης) τού 
Λυκείου Τυμπακ ίου. Τόν συγχαίρουμε γιά τήν φιλότιμη προσπά- 
θειά του νά προβάλει μέ τόν τρόπο αυτό τό χωριό μας.

’Επιθυμία μας είναι τό βιβλίο αΰτό νά μ ή λείψει άπό κάνένα
'Ελληνικό κα ί ξένο σπίτι ιδιαίτερα Κρητικό καί μάλιστα Άγιο- 
γαληνιώτικο.

Στούς ένδιαφερομένους θά διατίθεται γιά μέν τήν ’Αθήνα - 
Πειραιά καί Προάστια άπό τά Γραφεία τού Συλλόγου μας Χαρ. 
Τρικούπη άρ. 83 τη λ. 3645291 πρωινές ώρες, γιά τήν 'Αγία 
Γαλήνη δέ άπό τόν Πολιτιστικό Σύλλογο ή Γραμματέα τής Κοι
νότητας κα ί τέλος άπό τόν ίδιο τόν συγγραφέα στό Τυμπάκι.

• k  • k  i t  ~ k k r  - k

TO ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΕΚΙ

' 0 Σύλλογος των Μελάμπων στήν ’Αθήνα 1101 ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ" 
άπέκτμσαν τό δικό τους yραφείο, τό δικό τους στέκι.

'Η άγορά τού χώρου αύτοϋ έγινε άπό προσφορές καί συνδρομές 
των Μελαμπιανών.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Συλλόγου μας "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" καί 
τά μέλη του, εκφράζουν τά θερμά συγχαρητήρια γιά τήν προσπά- 
θειά τους αυτή καί τούς εύχονται καλορίζικο.
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Γ ΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

(του Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

Μετά τήν επιστολή (Ρεπορτάζ) του Γιώργη Κοτζανάκη Πρόεδρου 
Κοινότητας 'Ανίας Γαλήνης πού διαβάσαμε στό προηνοΰμενο τεύχος*, 
σκέψθηκα άν μπορούμε κι’έμεΐς σάν 'Αγιογαληνιώτες νά πάρουμε 
θέση στά Κοινοτικά Προβλήματα πέρα άπό άτομικά συμφέροντα καί 
προσωπικές φιλοδοξίες,

’Επειδή πιστεύω δτι μέ τήν ανοιχτή συζήτηση κάθε 'Ανιογαληνιώτης 
θά προσφέρει θετικά αποτελέσματα καί θά δώσει σωστή λύση, έγκαι- 
νιάζω τή στήλη αΰτή γιά νά συνεχιστεί άπό όποιονδήποτε άλλον 
θελήσει.

Στήν επιστολή του ό Πρόεδρος έκτός άπό τις σκέψεις του νιά ένα 
σωρό προβλήματα τής 'Αγίας Γαλήνης πού μας μίλησε δέχεται νά 
άκοΰσει καί νά συζητήσει προτάσεις. Μ ’αύτό τό σκεπτικό καί πάνω 
στις δικές του σκέψεις θά γράψω κι εγώ τις δικές μου.

Πρώτα ά π ’δλα πρέπει δλοι νά πιστέψουμε δτι ή συνεργασία στήν 
Κοινότητα μεταξύ των δύο παρατάξεων (συμπολίτευσης καί άντιπο- 
λίτευσης) καί η άπό κοινού άντιμετώπιση των προβλημάτων πού 
άφοροϋν τό χωριό μας είναι κάτι παραπάνω άπό άπαραίτητο. Δέν 
πρέπει νά υπάρχουν πιά πολιτικές θέσεις καί άντιθέσεις. 'Υπάρχει 
ή 'Ανία Γαλήνη μέ πολλά προβλήματα.

"Ετσι έγραψα στό προηγούμενο τεύχος, τό έπαναλαμβάνω καί τώρα, 
γιατί χωρίς τόν παραμερισμό των πολιτικών πεποιθήσεων τόσο 
στό Κοινοτικό Συμβούλιο δσο καί μεταξύ τών άλλων 'Αγιογαληνιω
τών δέν νίνεται προκοπή. Μόνο ή συσπείρωση δλων τών δυνάμεων 
τού χωριού μας καί η άπό κοινού αντιμετώπιση τών προβλημάτων 
θά άποφέρει άριστα άποτελέσματα.

"Ολοι γνωρίζουμε δτι ό τουρισμός στήν 'Αγία Γαλήνη είναι η 
πηγή πλούτου, γιαυτό πρέπει νά τόν προσέξουμε. 'Η άδιαφορία 
μας γιά τήν βελτίωση τού τουρισμού καί μιά παράλογη έκμετά- 
λευση τών τουριστών θά είναι ολέθρια γιά τόν τόπο μας.

Γιά τήν ΥΔΡΕΥΣΗ μίλησε ό Πρόεδρος.

"Αραγε μέ τήν καινούργια γεώτρηση θά λυθεί τό πρόβλημα;
'Ένα χρόνιο πρόβλημα πού δέν λύθηκε άκόμη.

"Αν λυθεί έχει καλώς άν δχι, τότε τί γίνεται ; 
θά μπλέξουμε σέ νέα περιπέτεια καί νέα δαπάνη ;

Μήπως χρειάζεται νά διορισθεΐ ένας υπεύθυνος γιά τή σωστή λει
τουργία τής μηχανής άντλησης νερού;
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'Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ είναι κι αυτή ένα σοβαρό πρόβλημα.

Λύση ό ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Συνιστοΰμε στόν Πρόεδρο γιά τό 
θέμα αυτό νά δώσει άμμεση προτεραιότητα, έστω-κι άν άντιδροϋν 
ορισμένοι, έστω κι’άν ή δαπάνη είναι μεγάλη. Τό έργο, αΰτό θά 
γίνει μιά φορά καί θά σωθούμε άπό τήν μόλυνση τού περιβάλλοντος, 
τή μόλυνση τής θάλασσας. Είναι τό μόνο πράγμα (Η ΘΑΛΑΣΣΑ) πού 
τραβάει τόν τουρισμό στό χωριό μας. Χάθηκε ή θάλασσα, χάθηκε 
δ τουρισμός.

Τό ΡΥΑΚΙ είναι μιά πληνή νιά τό χωριό'μας, άλλά τό σκέπασμά του 
δίδει λύση στό παρκάρισμα των αύτοκινήτων πού τόσο έχει άνάγκη 
ό τόπος μας. ’Ενέργειες γιά νά σκεπαστεί τό ρυάκι ώστε νά χρησι
μοποιηθεί γιά παρκάρισμα αυτοκινήτων έγιναν αν θυμάμαι καλά τό 
έτος 1972 άπό τόν τότε Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Χαρίλαο Λινο- 
ξυλάκη σέ συνεργασία με τόν τότε Πρόεδρο του Συλλόγου μας κ. 
Κυριάκο Πετρακάκη. "Ετσι πέρασαν τά χρόνια χωρίς τό όνειρο 
νά γίνει πραγματικότητα.

Ομως ή άρχή έγινε πρίν 2 περίπου χρόνια καί έπί Προεδρίας Γιάννη 
Ν. Βερναδή.

Δυστυχώς τό έργο αυτό δπως άρχισε στερείται καλαισθησίας, ώστε 
δέν θά ήταν υπερβολή άν κάποιος συνιστοΰσε νά χαλασθεί, άλλά 
οπωσδήποτε δέν πρέπει στήν συνέχεια νά σκεπαστεί τό υπόλοιπο 
τμήμα κατά τόν ίδιο τρόπο. Κι αΰτό γιατί έτσι δέν θά έξυπηρε- 
τήσει τό σκοπό πού προορίζονταν.

Σκεπάζεται ένα ρυάκι γιά νά γίνει τό παραρυάκl ό άμαξωτός. Πρίν 
σκεπαστεί τό τμήμα αΰτό , χωρούσανε νά περάσουν δύο αϋτοκίνητα, 
τώρα δέν χωράνε. ’Επίσης σ ’έκείνο τό ΰφωμα δέν μπορούν νά 
παρκάρουν αϋτοκίνητα.

Πτωχή αισθητικά καί επικίνδυνη γιά τούς πεζούς είναι ή σκάλα 
τού Καράλη πού κατεβαίνει άπό τήν άγορά πρός τήν θάλασσα. Καί
..... αϋτή θέλει γκρέμισμαί Πρόεδρε, δταν πρόκειται γιά έρνα
βιτρίνας-προβολής-νά έκτελούνται σωστά,όμορφα - καλλιτεχνικά - 
άλλως νά μήν νίνωνται. "Εργα πρόχειρα κακόγουστα ή κακότεχνα 
ή ακαλαίσθητα δημιουργούν περιπέτειες καί άσκοπες δαπάνες.
Λογικό είναι, ιδίως δταν δέν έχουμε τεχνικές καί καλλιτεχνικές 
γνώσεις νά άστοχοϋμε. "Ομως τό νά συμβουλεύεται κάποιος τούς 
άνθρώπους πού έχουν τήν πείρα καί διαθέτουν τέτοιες γνώσεις 
δέν είναι ούτε ντροπή ούτε ΰποτιμητικό.

Τέτοιοι άνθρωποι νομίζω υπάρχουν στό χωριό μας πού έχουν καί 
τή διάθεση καί τή θέληση νά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, δταν 
μάλιστα πρόκειται γιά Κοινοτικά έργα.

Μέ τή σκέψη αΰτή καί τή γνώμη πού έκφέρω γι’αΰτά τά έργα, δέν 
έχω τήν πρόθεση νά θίξω πρόσωπα, άπλώς καυτηριάζω καταστάσεις 
ώστε νά μήν έπαναληφθοΰν στό μέλλον.

Γ ιά νά τελειώνω μέ τό θέμα ΡΥΑΚΙ, θέλω νά έπισημάνω δτι πρίν 
άποπερατωθεί τό σκέπασμά του, Πρόεδρε νά μελετήσετε πού θά 
γίνει ό βόθρος τού βιολογικού καθαρισμού. "Αν μέν γίνει στό 
ρυάκι μήν τό σκεπάσετε καί αργότερα τό ξηλώνετε.
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"Ενα άλλο θέμα τό ΛΙΜΑΝΙ. Πρόεδρε σωστά λέτε δτι έχει άμεση 
άνάγκπ έν ίσχυσης, αλλά δέν συμφωνώ στήν έπέκταση του Λιμενο
βραχίονα. Πριν γίνει τό σημερινό λιμάνι (λιμενοβραχίονας) 
τότε πού υπήρχε ή προκυμαία, στ ίς παραλίες (Άλυκιές- Μεσακό- 
Ποταμ ίδα) υπήρχε σέ πολλά σημεία φιλή άμμος καί ψιλό χαλίκι.

Σήμερα λοιπόν μέ τό ΰπάρχον τμήμα του λιμενοβραχίονα δέν ΰπάρ- 
χει, ιδιαίτερα φιλή άμμος , οϋτε χαλίκι στήν άκροθαλασσιά του 

"Μεσακό" καί τής Ποταμίδα.

'Όλοι θυμόμαστε δτι δύο ή τρία καλοκαίρια - φυσικά μέ φροντίδα 
των χωριανών μας - έριξαν φιλή άμμο στήν παραλία του Μεσακό 
καί σέ κάποιο σημείο στήν Ποταμίδα άλλά δμως στήν πρώτη φουρ
τούνα εξαφανίστηκε καί αυτή.

Αίτια του κακού γιά μένα είναι ό λιμενοβραχίονας. Στό τμήμα 
πού περικλείεται άπό τόν Λιμενοβραχίονα δέν βλέπεις τίποτα 
άλλο παρά φιλή άμμο, σέ σημείο πού οί άγκυρες των καραβιών 
νά μήν βρίσκουν κάποια άντίσταση άπό πέτρες, ένώ τά παληά 
χρόνια υπήρχαν πέτρες χονδρές καί σχεδόν καθόλου φιλή άμμος.

”Αρα ή φιλή άμμος μαζεύεται στό τμήμα αϋτό του Λιμενοβραχίονα.

Ά λ λ ά  πέρα άπ’αΰτό ή θάλασσα μέσ τά λιμάνια νεκρώνεται, μολύνεται. 
Γιατί λοιπόν εμείς νά επιδιώξουμε νά νεκρωθεί καί νά μολυνθεϊ 
μεγαλύτερο τμήμα μέ κίνδυνο νά καταστραφεί ή παραλία άπό τις 

’Αλυκιές μέχρι καί τόν ποταμό; Τό ήδη ΰπάρχον τμήμα καλύπτει 
τις ανάγκες τού χωριού μας, τούς φαράδες μας.

Μήπως Πρόεδρε συμφωνείτε κι έσείς - δπως τό θέλουν μερικοί - 
νά γίνει ή σύνδεση άτμοπλοϊκώς Ά γ ι α  Γαλήνη μέ Αφρική; Αΰτό 
θά είναι ολέθριο γιά τό χωριό μας. Ό  τουρισμός θά χαθεί. Μέ 
τή σύνδεση αύτή ή Ά γ ι α  Γαλήνη θά γίνει κέντρο διερχομένων καί 
δχι παραθερισμοΰ. Τά ξενοδοχεία θά νεκρωθούν, δέν νομίζω δτι 
οί ταξιδεύοντες επιβάτες μέ τά βαπόρια θά διανυκτερεΰουν στό 
χωριό μας.

"Ερχομαι σ ’ένα άλλο θέμα εξ ίσου σοβαρό :

Γιά τό παλαιό λοιπόν κοινοτικό γραφείο τό όποιο δώρησε στήν 
Κοινότητα ό συμπολίτης μας κ. Μαθιουδάκης..

Ό  Μαθιουδάκης γεννήθηκε άπό γονείς 'Αγιογαληνιώτες άλλά πότε 
καί πού έζησε δέν γνωρίζω δπως καί πολλοί άλλοι χωριανοί μας. 
Μήπως λοιπόν πρέπει κάποιος νά άσχοληθεί μέ τήν βιογραφία 
έκείνου τού ανθρώπου γιά ένημέρωση τού άναγνωστικοΰ κοινού 
τού περιοδικού μας ;

Τί έχει νά μας είπεΐ ό κ. Χριστόφορος πού νομίζω δτι ήτο καί 
λίγο συγγενής του ;
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Στό γραφείο αυτό, στ ήν πρόσοψη καί πάνω στήν είσοδο υπάρχει 
έντοιχισμένη αναμνηστική πλάκα μέ τό, όνομα του Δωρητοΰ καί 
γιά τό σκοπό πού έδωρήθη άν θυμάμαι καλά.

"Αν έτσι έχει τό πράγμα, δέν μπορεί δέν έχει τό δικαίωμα κανένας 
νά διαθέσει τό γραφείο αυτό δι’άλλον σκοπό πέρα άπό τίς άνάγκες 
της Κοινότητας.

Πρέπει νά γίνει σεβαστή ή έπιθυμ ία του Δωρητοΰ.

Μήν δοϋμε κανένα βράδυ το γραφείο αΰτό νά είναι νοικιασμένο 
σέ κανένα σουβλατζίδικο ή σέ κανένα μπουζουξίδικο πού δειλά- 
δειλά άρχισε κι αϋτό νά κάνει τήν έμφάνισή του στά κέντρα της 
'Αγίας Γαλήνης. "Ας τό σκεφθοΰν οί άρμόδιοι.

-k -k -k -k -k ic

Π Α Ι Δ Ε Μ Ο Σ

(τής κας "Ελσας Καρτάλου)

Μέ παιδεύει αδυσώπητα 

τόν ΰπνο μου διώχνει 

σέ άπόγνωση τρέλλας 
μέ σπρώχνει.

Στήν άπόλυτη ερημιά 
ξαγρυπνώ μαζύ του.

Δέν άκούγεται ήχος.

Μέ λαγεΰει, μέ μερεύει 
ό μέγας έραστής μου 

ό Στίχος.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τακτικά διαβάζουμε στις ημερήσιες έφημερίδες ’Αθηνών διάφορες 
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές έκδηλώσεις Συλλόγων στην έπαρχία. 
Μία πρωτότυπη ίσως βραδυά οργανώθηκε στόν ΒΑΜΟ Άποκώρου Χανίων 
στίς 26.3.83, τή Χοχλιδοβραδυά. ’Αξίζει τόν κόπο νά τό διαβά
σουν δλοι όπως δημοσιεΰθηκε στά ΝΕΑ τήν 28.3.83 κι έχει ως
έξης :

"ΣΤΟΝ ΒΑΜΟ

φαίνεται πώς ό Βάμος τό ξακουστό αυτό κεφαλοχώρι του 
Άποκώρονα, έχει βγάλει όνομα, πού λένε, γιά τις λαμπρές 
καλλιτεχνικές καί πολιτιστικές έκδηλώσεις του. Δέν έξη
ν ε l τ α ι , άλλιώς, τό νεγονός δτι τό Σάββατο, πού όργάνωσε 
μίαν άκόμη γιορτή, τή "Χοχλ ιδοβραδ ιά", πλημμύρησε καί 
πάλι από κόσμο, φερμένον δχι μόνο άπό τά Χανιά, μά καί 
ά π ’όλόκληρη τήν Κρήτη.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ άτομα θά πρέπει νά άνέβηκαν τό Σάββατο στό 
Βάμο. ’Ανάμεσα τους, τρεις υπουργοί (Βερυβάκης, Βαλυράκης 
καί Άσλάνης) ό δεσπότης, βουλευτές, ό νομάρχης καί άλλοι 
έπίσημοι. Δυό χιλιάδες άτομα, πού ήξεραν άπό τήν μαντινάδα
δτι ή ..... παραγωγή του Βάμου είναι "χοχλιοί καί μανουσάκια".
Καί ήθελαν νά δοκιμάσουν τά Βαμιανά σαλιγκάρια, μαγειρεμένα 
μέ τούς έξι τρόπους, πού μόνο οί ντόπιες νοικοκυρές κατέ
χουν.

ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ, δμως, ήταν τό πρόσχημα. Τό πρόσχημα, γιά 
ν ’άνοΐξει καί πάλι τήν άνκαλιά του ό Βάμος καί νά ξανα- 
δεχθεϊ τούς δικούς του καί τούς φίλους του, πού δέν είναι 
λίγοι. Καί νά ξανατραγουδήσει, μέ τό λαουτιέρη τόν Γιαγκου- 
λή, "χίλια καλοσωρίσανε οί φίλοι καί οί δικοί μας-κι άν 
δέν χωρούν στό σπίτι μας, πάνω στην κεφαλή μας".

ΟΧΙ δηλαδή, πώς οί Βαμιανοί χοχλιοί είναι παίξε-γέλασε.
Είναι μπουκιά καί συγχώριο. Μά, νά, τό ζήτημα είναι νά 
ζωντανεύουν τά χωριά μας καί τό χειμώνα. "Ωσπου νάρθει 
ή ώρα -καί θάρθει στόν Βάμο- νά πλημμυρίσουν καί πάλι 
άπό τις φαμίλιες τους. Πού τις έχει πάρει ό άνεμος της 
πέτρινης καί άπάνθρωπης πολιτείας."

Τί έχει νά μάς πή ό πολιτιστικός Σύλλογος 'Αγίας Γαλήνης Υίά 
τέτοιες έκδηλώσεις; Μήπως κάτι άνάλογο μπορούσε νά γίνει 
καί στήν Ά γ ι α  Γαλήνη άς πούμε μέ ψάρια ή δτι άλλο είναι δυνα
τό; ’Αλλά οπωσδήποτε σέ έποχή πού δέν υπάρχει μεγάλη τουρι- 
στική κίνηση.

(Απρίλιος 1983)
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Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 1983

(του κ. Κ. Λινοξυλάκη)

Μιά και είναι επίκαιρο το θέμα και ενδιαφέρει ασφαλώς 
όλους όσους ασχολούνται με Ξενοδοχειακές και Τουριστι
κές επιχειρήσεις στην Αγία Γαλήνη μεταφέρω περιληπτικά 
αυτά που ελέχθησαν στη σύσκεψη Διευθυντών γραφείων εξω
τερικού του EOT και των Ξενοδόχων, που έγινε στην Αθήνα 
αρχές Φεβρουάριου τρέχοντος έτους.

Στη σύσκεψη αυτή είπαν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έχουν μέχρι στιγμής προβλέπουν, ότι, η Τουριστική κίνηση στην 
Ελλάδα μέσα στο 1 983 S)a έχει μιά αύξηση από 5 έως 15%.

Οι ίδιοι Διευθυντές των γραφείων εξωτερικού διατύπωσαν 
μερικές δυσάρεστες διαπιστώσεις για την Οικονομία των 
χωρών εκείνων που είναι οι κυριώτεροι τουριστικοί πελάτες 
μας. Αναφέρθηκαν στοιχεία ανησυχητικά με εξαίρεση την 
Ιαπωνία και τις Αραβικές χώρες. Στη Δυτική Γερμανία για 
παράδειγμα ο αριθμός των ανέργων έφθασε τα 2.500.000.
Στην Ιταλία έχει σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ η ανεργία 
και η οικονομική κρίση. Στη Γαλλία μιλάνε γιά νέα υποτί
μηση- Στην Ολλανδία έκαναν πέρυσι διακοπές 500.000 άτομα 
λιγότερα από πρόπερσι και χρεωκόπησαν 8.500 επιχειρήσεις.

Μέσα σέ όλη αυτή την κρίση και τη μελαγχολία θα περίμενε 
κανένας ότι όλοι οι υποψήφιοι τουρίστες θα κλεινόντουσαν 
στα σπίτια τους. Να όμως, που ο τουρισμός, η ανάγκη φυγής 
και επικοινωνίας με άλλες περιοχές, με άλλους ανθρώπους 
κάνει το θαύμα του. ,

Περικόπτωντας άλλες δαπάνες, οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν 
έστω γιά λίγο από τον τόπο τους, γιά ν ’αλλάξουν παραστάσεις 
και εικόνες. Με μόνη τη διαφορά ότι οί άνθρωποι αυτοί επι
λέγουν όσο μπορούν πιό φθηνές και προσιτές λύσεις. Απο
φεύγουν τα ακριβά ξενοδόχε ία και προτιμούν τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια. Δεν πίνουν 3 ή 4 ποτά, αλλά μόνο ένα. Δεν νοικιά
ζουν αυτοκίνητο αλλά κινούνται με τη συγκοινωνία. Τελικά 
δηλαδή κάνουν χίλιους δύο τρόπους γιά φθηνότερες διακοπές 
αλλά όμως τις διακοπές τους γιά το 1 983 δεν θα τις χάσουν.

Μετά τους Διευθυντές των γραφείων EOT μίλησε ο Πρόεδρος 
Πανελληνίου Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Κατά την ομιλία του πα
ραδέχθηκε ότι η υποτίμηση της δραχμής θα ωφελήσει τον Του
ρισμό και ότι οι Ξενοδόχοι θεωρούν πάντα τον Έλληνα σαν 
τον καλλίτερο πελάτη.
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Μετά α π ’αυτόν μίλησαν τέσσερις Ξενοδόχοι από διάφορα 
προεδρεία τοπικών συνδέσμων : της Κέρκυρας, της Θεσ
σαλονίκης, της Ρόδου και ο κ. Πλεύρης της Κρήτης, που 
τόνισε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει την ιδιομορφία 
της κάθε τουριστικής περιοχής και ζήτησε την πλήρη σύν
θεση του Γραφείου του EOT στην Κρήτη ώστε να λειτουργήσει 
εντατικά μετά την ανασύστασή του.

Μετά τους Ξενοδόχους μίλησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των 
Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων για να μας πει ότι 
από τους Τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα, μόνο το 
5% είναι Τουρίστες πολυτελείας και το 95% αποτελεί λαϊκό 
Τουρισμό.

Στη συνέχεια μίλησε η Πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών η 
οποία επεσήμανε διάφορα στραβά γύρω από την Τουριστική 
μας υποδομή. Συγκεκριμένα είπε ότι υπάρχει έλλειψη φαντα
σίας στα Τουριστικά προγράμματα που οργανώνουν τα γραφεία, 
περιορίζονται μόνο στις κλασσικές διαδρομές και κατηγόρησε 
πολλά Ξενοδοχεία ότι έχουν κακή ποιότητα φαγητού. Τέλος, 
είπε ότι η καλλίτερη διαφήμιση για τη χώρα μας είναι ο 
ίδιος ο Τουρίστας.

Κλείνοντας τη σύσκεψη ο γενικός νραμματέας του EOT Ν.Σκουλάς 
έκανε μιά σύντομη αναδρομή στα όσα ελέχθησαν και επροτάθησαν. 
Καθόρισε δε τους στόχους της Κυβερνητικής Πολιτικής για το 
1983 στον τομέα του Τουρισμού.

0 ι κυριώτερες είναι : 1) θα γίνει μεν η προσπάθεια για την 
ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, αλλά ο τουρισμός πιά 
αλλάζει πρόσωπο στη χώρα μας. Δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα 
συναλλαγματ ικά οφέλη, αλλά και ο σεβασμός στην ποιότητα 
ζωής, στην πολιτιστική κληρονομιά καl στο περιβάλλον.
2) θα επιμηκυνθε ί η Τουριστική σαιζόν βάσει κινήτρων που 
θα τα προσδιορίσει εκπονούμενο χρονοδιάγραμμα. 3) 0 έσωτε- 
ρικός Τουρισμός θα τΰχει ιδιαιτέρας προσοχής εκ μέρους της 
Κυβέρνησης. Είναι καιρός τόνισε, εμείς οι 'Ελληνες να γνω
ρίσουμε τη χώρα μας, την πιό όμορφη του κόσμου. 4) 0 οργανω
μένος γυμνισμός θα είναι σύντομα μιά πραγματικότητα για τη 
χώρα μας και 5) Η παραξενοδοχία θα αντιμετωπισθε ί με αυστη
ρότητα . Ό σ ο ι  θέλουν να νοικιάσουν δωμάτια σε Τουρίστες θα 
πρέπει να λειτουργούν μόνο με άδεια του EOT. Καταλήγοντας 
είπε, η σταυροφορία που ζητάμε πρέπει να γίνει από όλους 
μας, από τό Κράτος, από την ιδιωτική πρωτοβουλία, από τον 
καθένα μας στο πόστο του. Οι ξένοι που θα έλθουν στην Ελλάδα 
πρέπει να μείνουν και να φύγουν απόλυτα ευχαριστημένοι για 
να γίνουν ο ι καλλίτεροι διαφημιστές μας.

Μετά από αυτά κα ι τόσα άλλα που ελέχθησαν στη σύσκεψη Διευ
θυντών , υπενθυμ ίζω και πάλι για όσους λησμόνησαν ότι ο 
Τουρισμός στην Αγία Γαλήνη όντως αναπτύχθηκε από την ιδιωτική 
πρωτοβουλία χωρίς καμμ ία διαφήμιση ή άλλη κρατική μέριμνα.
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Οι λίγοι επσγγελματ ί ες που υπήρχαν τα πρώτα χρόνια της 
κίνησης του Τουρισμού στην Αγία Γαλήνη με την φιλότιμη 
φροντίδα τους, με την φιλοξενία τους, με τον ζήλο προς 
το επάγγελμά τους κατόρθωναν να προσελκύουν τουρίστες 
που ερχόντουσαν και έφευγαν ευχαριστημένοι και με τις 
καλλίτερες εντυπώσεις.

0 ι τουρίστες πάλι με τη σειρά τους όχι μόνο διαφήμιζαν 
στην πατρίδα τους την Αγία Γαλήνη αλλά ερχόντουσαν κάθε 
χρόνο και έρχονται ακόμη και σήμερα στο χωριό μας.

Ας μη το ξεχνούν όλοι όσοι προσφέρουν σήμερα τις υπηρεσίες 
τους στους Τουρίστες να μην επιδιώκουν το εύκολο κέρδος, 
την εκμετάλλευση θα έλεγα, αν θέλουμε να κρατηθεί κα l ν ’ 
αναπτυχθεί περισσότερο και σωστά ο Τουρισμός στο χωριό μας. 
0 Τουρισμός αφορά όλους εξ ίσου. Όλοι απολαμβάνουν τά 
αγαθά του Τουρισμού, άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο.
Δεν πρέπει να υπάρχει αντιδικία, γιατί θέματα αντιδικίας 
δεν υπάρχουν. 0 Τουρισμός είναι πηγή εσόδων και δίνει 
δουλειά σ ’όλους τους εργαζόμενους, σ ’όλους τους επαγγελμα- 
τίες που βρίσκονται στην περιοχή μας.

ΕΡΤ-1
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ρεούφ Πασσά 1 Χανιά Τηλεφ. (0821 ) 23.1 23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Μάρτιος 1983

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΡΗΤΩΝ

Κύριοι
Προκειμένου 5 Σταθμός μας, νά περί λάβει στό πρόγραμμά του καί 
τη δική σας δραστηριότητα, παρακαλοϋμε :

1. Νά μάς στείλετε σημείωμα (δακτυλογραφημένο) μέ τό Ιστορικό 
τής οργάνωσης ή σωματείου σας.

2. Τή διεύθυνση καί τά τηλέφωνά σας.
Τό όνομα εκπροσώπου σας πού θά μάς ένημερώνει τακτικά, έγκαιρα 
καί έγκυρα, γιά τά νέα σας, πού μπορούν νά μεταδίδονται στις 
ειδήσεις καί τις άλλες εκπομπές του Σταθμού μας.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Λόγω αδυναμίας του Σταθμού νά έπικοlνωνεΐ τακτικά

μαζί σας γιά τά θέματά σας, ΠΡΕΠΕΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ 
ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΤΕ, δταν έχετε κάτι. Διαφορετικά θά μετα
δίδουμε μόνο ότι πέφτει στην άντίληφή μας.

'Η μετάδοση των πληροφοριών σας, θά γίνεται άνάλογα μέ τόν όγκο 
Ολικού καί τις τεχνικές δυνατότητάς μας κατά τις ημερομηνίες 
πού θά μάς στέλνετε τά νέα σας.

Πάντα στη διάθεσή σας 
γιά γόνιμη συνεργασία

0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

*******
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ΑΝΑΠΝΟΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

(του κ . Γεωργ. Π. Καράλη)

Μιά καί στό προηγούμενο γραφτό μου έκαμα χρήση φωτογραφίας, 
κάνω τή σκέψη νά δώσω κι άλλες.

"Οταν βλέπεις, έστω καί. τυπωμένα στό χαρτί, αυτά πού θυμάσε 
θαρρείς πώς ζωντανεύεις πώς ξαναζείς έκείνη τή στιγμή.

"Οταν θυμάσε τή γη πού σ ’έθρεψε καί. σέ μεγάλωσε άναγεννάσε.

0ά προσπαθήσω νά θυμηθούμε τά ξωμονάστηρά μας, τή Καθαρή 
Δευτέρα, τή Πρωτομαγιά, νά ξεχαστούμε γυρίζοντας μερικά χρό
νια πίσω 25-30, νά μήν τρέχωμε μόνο κυνηνώντας τόν Χρόνο 
πού φεύγει τόσο γρήγορα γιά νά φθάσωμε συντομώτερα στό τέλος.

Είναι δύσκολο, μά άναγκαιο, νά κτυπα ή καρδιά μας καί νά 
προσαρμόζεται ή σκέψη μας - πότε-πότε-, μέ τούς κτύπους καί 
τίς σκέψεις τής άνέμελης ζωής.

θαθελα νά θυμηθούμε καί νά γράψωμε γιά τούς ιδρυτές καί τούς 
πρώτους κάτοικους τού χωριού.

’Ακόμη γιά μερικούς ωραίους τύπου, έτο ιμόλογους, εύγλωττους, 
διηγηματικοΰς πού μέ τίς παραμυθένιες άλλά τόσο πιστικές 
καί μέ πολύ πνεύμα άλληθοφανεϊς ιστορίες τους άφηναν έκπλη
κτους καί καθήλωναν στίς θέσεις τους όσους τούς παρακολουθούσαν

Παρακαλώ κι’άλλους χωριανούς νά θυμηθούν καί νά γράψουν.
Πολλοί θά ξέρουν περισσότερα καί πολύ παλαιότερα, άς μας τά 
χαρίσουν λοιπόν, προσπαθώντας ό καθένας χωριστά όπως μπορεί 
καί μέ ότι θυμάστε. - "Ισως άκόμη μέ συνεργασία όλων, όσων 
καί άν έχουν κάτι νά προσφέρουν, νά γίνει μία σύνδεση προ
σώπων καί γεγονότων μέ άρμονική καί πραγματική σειρά ούτως 
ώστε νά παρουσιασθεΐ μιά πιό σωστή καί ολοκληρωμένη δουλειά.

Εύχομαι ή παράκλησή μου νά είσακουσθεΐ.

’Εγώ σήμερα - καί μαζΰ μέ μένα καί σεις πού θά τά διαβάζετε 
θά βρεθούμε στό πανηγύρι τού 'Αγίου ’Αντωνίου.

Τά παλαιότερα χρόνια πού δέν υπήρχαν τά σημερινά μέσα δια
σκέδασης τά έξοχικά Πανηγύρια ήταν άπό τίς ωραιότερες έκδη- 
λώσεις ψυχαγωγίας.

Κάθε Κρητικό χωριό έχει καί τά ξωμονάστηρά του. Στή γιορτή 
τού καθενός γίνεται τό σχετικό εξοχικό πανηγύρι. Σ ’όλα 
πανηγυρίζουν όμορφα.

'0 "Αη Άντώνης καί ό "An Γιώργης είναι δύο άγιοι πού γιορτά
ζουν ξεχωριστά καί τιμούν θρησκευτικά καί πανηγυρικά στίς 
εξοχικές τους έκκλησιές οι "Αη-Γαληνιώτες.
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Στό πανηγύρι ιοΰ "Αη-Γιώργη θά πάμε μέ τό άλλο περιοδικό.

M l0 δυό μέρες πριν από τήν γιορτή του 'Αγίου ’Αντωνίου, 
ετοιμάζουν τις άρτοπλασίες τους, όσοι έχουν ταμένες.

Φροντίζουν όλοι, νά προμηθευτούν άρκετοΰς μεζέδες καί μπό
λικο καλό κρασί. ’Από ρακή βέβαια όση κι’άν πάρουν δέν φτάνει.

’Ανήμερα τού 'Αγίου - όχι πολύ πρωί γιατί πολλές φορές τσι- 
κνοβορίζει καί γιά νά πας στό ξωκλήσι περνάς τή ρυάκια μέ 
τόνομα του καί σκοτίδι δέν περνιέται - ξεκινά ό Παπάς καβάλ- 
λα στό γαϊδουράκι του παρέα μέ τόν πρωτοψάλτη πούνε καί 
λυράρης καί σιγά-σιγά άνηφορίζουν γμά τό εκκλησάκι τό κτι
σμένο σέ σπηλιάρι τήν μόνιμη κατοικία/τοΰ ’Ερημίτη 'Αγίου.

Στόν δρόμο συναντούν παρεοϋλες - παρεοϋλες ποΰχουν λίγο πρω- 
τοξεκινήσει καί τις προσπερνούν γιατί ό πρωτοψάλτης είναι 
λιγόψυχος.

Οί χωριανοί προχωρούν πεζοί η καβαλλάρηδες, σχηματίζοντες 
στό άνηφορικό μονοπάτι πολύχρωμες κορδέλλες μέ τίς ποικιλό
χρωμες ξομπλιαστές πατανίες στρωμένες στά σωμάρια των 
γαϊδουριών τους.

Γύρω άπό τήν εκκλησία περιμένουν οί βοσκοί του Ψηλορείτη, Μέ 
τά κοπάδια τους, όσοι ξεχειμωνιάζουν στήν περιοχή μας.

Τό κολατσό πού πάει νά τελειώσει ή λειτουργία, φτάνουν καί 
μερικοί ΰπναράδες - μερακλήδες νέοι. *

Είναι άκονισμένοι καί έτοιμοι γιά κάθε λογής συμμετοχή, έορ- 
ταστlκή ή πανηγυρική.

Προσκυνούν στή χάρη του άγιου καί άνάβουν τό κεράκι τους μέ 
κατάνυξη σάν καί τούς υπόλοιπους πιστούς πού είναι άπό τήν 
αρχή.

Δέν είναι μόνο Χωριανοί οί πιστοί. ’Έχουν έρθει κι’άλλοι 
προσκυνητές άπό τά νΰρω χωριά.

"Οταν τελειώσει ή λειτουργία όλοι μαζεύονται παρέες παρέες 
στις γύρω σπηλιές καί τά κατσίμαχα πού σκερώνει. 'Απλώνουν 
τίς κουβέρτες τους στή γή κι’άπάνω τούς μεζέδες καί τά 
μπουκάλια μέ τά κρασόρακα.
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Σέ λίγο θ ’άντιλαλούν ο L ρεμαθιές από τίς κοντυλίες της λύρας, 
τίς πενιές τής μαντό λας καί τά τραγούδια των τραγουδιστάδων.

0 ί μαντινάδες είναι παθητικές, είναι πε ιραχτικές σκυλομαντι- 
νάδες. Σ ’αυτές τίς τελευταίες -κείνο τό Μανιό μέ τή δοξάρα 
του δέν έχει ταίρι. Κανενδς δμως δέν κακοφαίνεται δλοι γελούνε.

"Οταν πιάνει τή λύρα ό ’Αλμπατομανώλης μέ τά παλαιά σιγανοσταύ- 
ρωτα πεντοζάλια του δέν πομένει μουδέ κοπέλι νά μήν πιάσει 
στοΰς κύκλους του χορού κι’άπό τίς παθητικές μαντινάδες ανα
στενάζουν καί τά χαράκια.

'Η ομορφιά τής άπόλυτης συμμετοχής είναι ή ζεστασιά πού χρειά
ζεται ή ψυχή, είναι ζωή.

Μεγάλη είναι ή προσφορά καί των βοσκών μέ σφαχτά μυζήθρες καί 
τό περίφημο Σουχλί πού ζεστό-ζεστό σβήνει καί εξατμίζει μονο
μιάς τή ρακή όση κι’άν έχει πιομένη.

Τά κεράσματα δέν γ ίνονται μόνο μεταξύ μιας παρέας, άλλά πρέπει 
νά κεράσε ι ς καί νά κεραστε ίς άπό δλες τίς παρέες.

Γ εαυτό καμιά φορά τελειώνουν γρήγορα τά πιοτά στίς συντροφιές.
0L νέοι δμως πού έχουν έρθει τό κολατσό σώζουν πάντα τήν κατά
σταση. Καθένας έχει άπό ένα μπουκάλι ρακή στή κολότσεπη καί 
τίς υπόλοιπες τσέπες του γεμάτες άπό ειδικούς μεζέδες.

Τό κέφι φουντώνει!

Μιά χρονιά ό υπολογισμός τού μεζέ δέν ήταν σωστός.

Μόλις έφθασαν άντελήφθησαν δτι ό κόσμος ήτο πολύς καί ο ί τσέπες 
λίγες. Σέ γρήγορη σύσκεψη άποφασίζουν πρίν πεινάσουν νά μάγε - 
ρέψουν. Τήν ώρα λοιπόν πού μπήκαν στήν ’Εκκλησιά νά προσκυνή
σουν κι’άναβαν τό κεράκι τους, ένας άπ’δλους ψιθύρισε κάτι σταυτί 
τού κοπελιού πούχε 5 παπάς νά τού φυσά τά κάρβουνα στό Ιερό.

"Αν τόν παρακολουθούσε κανείς θά τόν έβλεπε άργότερα, - δηλαδή 
άμα χώρισαν τούς άρτους τού Παπά καί τούς έβαλαν σέ μιά γεμάτη 
βούργια μέσα στό 'Ιερό- νά πηγαίνει στό πίσω μέρος τής ’Εκκλη
σίας πού έχει μιά θυρίδα καί νά παίρνει 1,2,3.5,6 άρτους άπό 
ένα χεράκι πού πρόβερνε Ισάριθμες φορές άπό τήν θυρίδα καί τούς 
κρατούσε. Τήν ώρα κείνεl βλογοΰσαν τούς υπόλοιπους στήν πόρτα 
τής ’Εκκλησίας. 'Η χειρονομία αυτή δχι μόνο δέν κακοφάνηκε 
σέ κανένα άλλά σκόρπισε πολύ γέλιο. - "Ηταν μιά άδολη φανερή 
πράξη φιλίας μέ τόν Παπά.

'0 ίδιος ό Παπάς μέ πολύ κατανόηση δταν τό άντελήφθη, δχι μόνο 
εύχαριστήθηκε άλλά έδωσε κ ι ’αυτός περισσότερους.

0 ί νέοι δήλωσαν δτι τούς πήραν δανικούς καί τήν άλλη χρονιά 
τούς έφεραν.
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Κάποια άλλη χρονιά έιυχε νά δοΰμε μιά κοπελιά ποΰ μας έκανε 
έντύπωση γιατί ήταν άπό χωριό ποΰ δέν δικαιολογούσε τήν πα
ρουσία της.

"Οπως διαπιστώσαμε όμως είχε φιλική οικογένεια στό χωριό καί 
μαζύ της ήρθε - Μάς ξάφνιασε όμως λίγο άργότερα ένας Χωριανός 
5 όποιος μόλις κατάφερε νά μάς μαζέψει κάπως ξέχωρα μάς λέει- 
’Εγώ τόξερα πώς θάρθει. - Είναι σήμερα οικογενειάρχες.

Προσπαθούσαμε καί πιστεύαμε πώς ή συντροφιά μας ήταν σωστή. Μέ 
μεγάλη μας χαρά βλέπαμε τούς ηλικιωμένους νά μας θέλουν στις 
παρέες τους, πράμα βέβαια πού καί μετά τό επιζητούσαμε.

Τ ό λ ιοβούτημα άρχίζαμε νά κατηφορίζουμε γιά τό χωριό, όλοι μέ 
γέλια καί τραγούδια.

"Οσοι Άντώνηδες έχουν τά σπίτια τους άπό τό μπάσιμο του χωριού 
μέχρι τήν άγορά δέν μάς άφηναν νά περάσουμε άν δέν άλαφρώναμε 
τις στρωμένες ταΰλες καί άν δέν άδειάζαμε τά γεμάτα μπουκάλια.

Μέ λίγη άνάπαυλα μαζευόμαστε όλοι, στό ένα η στό άλλο καφενείο 
καί ολοκληρώναμε μέχρι άργά τήν νύκτα μιά άπό τίς ωραιότερες 
ψυχαγωγίες γιά άνανέωση καί δυνάμωμα της ψυχής.

'Η ευχή μου είναι νά βοηθά καί νά οδηγεί ό καθένας μας τά 
παιδιά τους στίς Ρίζες τους. ’Αξίζει τόν κόπο.

"Οταν ή ρίζα κοπεί τό δένδρο θά ξεραθεί. "Οταν κουνηθεί θά 
μαραζώσει.
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ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ

'Η Κρήτη δπως καί κάθε μέρος τής Γ Ελλάδος έχει τά δικά της 
ήθη καί έθιμα, τό δικό της γλωσσικό υλικό.

Βέβαια μέ τήν έξέλιξη τής άνθρώπινης κοινωνίας, τήν πρόοδο 
των μεταφορικών μέσων, τήν έξάπλωση των ξένων γλωσσών καί 
τής κοινής δμιλουμένης γλώσσας τά ήθη καί τά έθιμα αΰτά έχουν 
κάπως αλλοιωθεί καί ή γλώσσα έπίσης.

Καλό όμως είναι κάπου-κάπου νά ψάχνουμε, νά γνωρίζουμε, νά 
ζοΰμε τό Κρητικό χωριό, τό Κρητικό βουνό, τήν Κρητική χλωρί
δα, τόν Κρητικό ουρανό μέ τούς Κρητικούς θρύλους τά άγνά 
Κρητικά έθιμα τήν γνήσια Κρητική ψυχικότητα.

Ψάχνοντας στό άρχείο μου βρήκα δύο άποσπάσματα άπό Κρητικές 
ιστορίες γραμμένα στή γνήσια Κρητική γλώσσα, βγαλμένα άπό 
τήν Κρητική ζωή, από τίς χαρές καί τίς λύπες τά σοβαρά καί 
τά κωμικά τής καθημερινής ζωής.

ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ

Μήμπα, γειτόνισα, ν ’άφτης φωθιά, άποΰ μοϋ ξεκάμανε τά σπίρτα, 
καί έπεψα-γροικάς-τοϋ καφετζή μέ τή γλάνα ένα-ν-αΰγό, γιά νά 
μοϋ πέψη έναν κουτί σπίρτα, κι’δντιμως λέει, θέλει δύο αΰγά.
Είπα κι’έγώ, λέω, δέν τά δίδω ά δέν άψω καί φωθιά.

’Ακρίβισέ-ν-τα κι ’αυτά-γροικάς-τό Γουβέρνο καί δέν φταίνε άζου- 
δη, οί καφετζήδες.
Μόνο κατές ίντα κάνω γώ καί δέν καίω πολλά σπίρτα;

"Ενα δαυλό χώνω στόν άθο καί δέ σβΰνει.
Λοιπός, ότι ν ’άψω μιά φορά τη φωθιά, έω όλο, κι’έτσά λοής δέν 
χαρεντώ πολλά σπίρτα.

"Εει, μπρέ κι’έμένα, ό δικός μου πυροβολικά, μόνο τά βαστά όπου 
πάε ι.
Μά κάτσε μπρέ, μιά οΰλιά, μ ’άκόμη δέν είναι ώρα τοϋ τσικαλιοϋν, 
νά σοϋ πω καί μιά διαολιά, άποΰ γίνηκεν έδά στήν πέρα ροϋγα.
Σάν ίντα, μπρέ; νά κάτσω θέλω γιά ν ’άκοΰσω.
Λένε-γροικάς-πώς όσο γέρα ό άνθρωπος τρωζένεται μά δέν είναι 
σωστό.

"Ακούσε τοϋ λόγου σου ίντα κατεργιαστήκενε, ό γέρω-Μανωλιός καί 
νά μοϋ πής έμένα τρωζός είναι γή δαίμονας άραδατος;
Ά π ή ς  άπόθανε-γιατί ποϋ λές-ή γερόντισσα-ν-του λέει μέ τόν νοϋν 
του λώ: Άτζέμπης μπρέ, έτσά άποΰ άπόδωκα, ό κακομοίρης, ότι νά 
κακοπέσω, οί νυφάδες μου, νάχουνε θέλει τ ’άμέντες μου;
Τό σωστό "ναι νά κάμω μιά δοκιμή.
Πιάνει, λοιπό ταχυά καί θέτει καί κάνει τόν άρρωστάρη.
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Πάει καί τό νυφαράκι-ν-του, η κερά Γιώργαινα, καί θά πήγενε, 
μπεσπελί γιά νά π ι ή καί θωρεί ιό γέρο καί κοίτεται, λώ.

"Ηντα κάνεις άφεντάκι;
Λέει δέν μπορώ, μωρή παιδί μου, καί-μέ συμπάθιο- έχ..... . 
τή βράκα μου, μόνο-νά ”χπς την εΰκή μου-πάρε τπνε νά μου τήν 
πλύνπς.
Λ ’δι, άφεντάκι, δέ μου βόλεϊ, κακ ομάζαλε , γιατί θά πάω νά 
ποτίσω τό περβολικό.
Πάει σέ μία ούλιά κι’ή-γι-άλλη γ ιά νά του γυρεΰγη-λέει-λάδι 
νά ψίση των κόπελλιώ τζπ άπού δέν έει σταλέ, καί τσή τό λέει 
τ ό ίδιο.
Λ ’ 61 , άφεντάκι, δέν μου βόλεϊ γιατί θά πάω, νά βγάλω φάβα.
Καί στρίφνει τά μπρδς τά πίσω. Λέει κι’ό γέρος τ ’άπατου-ν-του... . 
Λώ, γέρο..... είδες τά δά τά όνειρα; Κάνε το κουμάντο σου....
Καί σηκώνεται-άνέ γροικδς-καί πάει καί πέρνεl ντελάγο τή γραί 
Ζηγήνα .
Γυναίκα-ν-του μηρέ;
Γυναίκα-ν-του μαθώς, καί τσή έγραψε-γροικας-καί ούλο τό γεροντο- 
μοϊρι.

’Ά ’. ’Ά: φχιοΰ τωνε δά, άπού χάσανε.....

ΤΑ ΠΑΣΤΙΚΑ

Νάχα-ν-άκούσης μπρέ γειτόνισα τά παστικά άπούπανε στό γάμο άποϋ 
πήγα όπροθές.
Κι ’άναστοράσα ι τα, μπρέ μου, νά μου τά πής; άποϋ τά ρέγομαι λέω, 
κι’έγώ.
Άναστοροϋμαι τα, άζούδη, μά βελά πάω, νά κουκολοήσω τ σ ’έληές μά 
σόντας κ ι ’ έσμ ίξαμεν'ε , άς ντολαντ ιστώ καί μιά ούλιά. Λοιπόν πιάνει 
ό γαμπρός τή νύφη στό χωρό καί στήν όμπρός κρατεί κεινοσάς άποϋ 
θά τά πή κι’άρχινά :
'Ελάτε τώρα κοπελλιές, ξεφουντωμένες λεμονιές, κοπελλιές καί 
παντρεμένες, χηράδες κ l ’άρραβωνιασμένες νά παινέσωμεν τή νύφη, 
ποΰ'ν’άντέτι καί συνήθι.
Σ ’όσους γάμους κι’αν έπήγα τέτοια νύφη δέν τήν είδα.
Νά ”χπ κεφαλή σαν γλάστρα, σάν τόν οΰρανό μέ τ ’άστρα.
Νά ”χπ τά μαλλιά πλεγμένα, τά σγουρά κατεβασμένα.
Νά ”χη κούτελο φεγγάρι, πρόσωπο μαργαριτάρι.
Νά ”χπ φρύδια γαίτανένια, σέ ψιλού τερζή πλεγμένα.
Νά ”χπ μάτια παιγνιδάτα, κ ι ’δλο μαργιολιές γεμάτα.
Νά 7,χη μύτη σάν κοντύλι που άιογράφος ζωγραφίζει.
Νά “χη στόμα δακτυλίδι, καί τά δόδια σΰρμ’άσήμι.
Καί τά χείλια μερτζανένια, σάν τό μόσκο μυρισμένα.
Τό πηγούνι λακκουδάτο, όλο γέλοιο "ναι γεμάτο.
'0 λαιμός τση σαν τ ’άσημνια γιά τσί σποΟρδες τά τσικίνια.
Καί βυζάκια σάν λεμόνια, κι είναι κι’άσπρα σάν τά χιόνια.
Τά δακτύλιο σάν κοντύλια, καί γεμάτα δακτυλίδια.
’Ετσά λοής τήν παινοΰνε τή νύφη γροικάς.
Άμάνι-άμάνι, μπρέ μου, ένα χάζι, καί δέν τζή λένε άλλη δροσιά;
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’Όσκ ε  λέει τση καί δρμήνιες, μά θά πάω στσ έ λ π έ ς κ ι ’ άλλη ώρα 
θά σοΰ τσ ί πω.
Μά τό θεό, όντε θά παντρέψω tfiv κοπελλιά, θά σέ μπροσκαλέσω 
νά τση τά πής, μά έτσι μ ’άλλιώς.
Ναι» λέω, μά παίρνει κε ι νοσας, άποϋ θά τά πή μιά πλουμιστή 
πετσέτα κ ι ’ένα βο upγιάλι ξωμπλιαστό.

Έ  1 καί πώς τά πέρνει;

Πολύδωρος Γ. Καράλης

k  k  k  k  k  k  k

ΠΡΩΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

"TO ΛΕΝΙΚ0" A.E.

’Έχουμε την τιμή νά σάς γνωρίσωμε δτι βόρεια του χωριού μας 
στούς πρόποδες του Χάρακα βγήκε στήν παραγωγή ή μεγάλη 
άγροτική καλλιέργεια πού άρχισε νά δημ ιουργείται πριν δύο 
χρόνια.

'0 συνδιασμός του τέλειου άρδευτικοΟ συστήματος, του υπε
δάφους, (Μέταλλο) των έπιστημονικών μεθόδων (Μόσχος-Πύραμος) 
τήν έχουν καταστήσε l έφάμ ιλλη άν δχι άνώτερπ των άντ ίστοιχων 
του εξωτερικού. ’Εξ αιτίας τής μεγάλης έπερχόμενης παραγωγής 
ζητώνται φορτοεκφορτωτές, μεταφορείς καί έργάτριες γιά τήν 
συγκομ ιδή των προϊόντων (ΠαποΟλες, ραπανάκια, μανουσάκια κλπ. ).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ. Σ. Υ.

k  k  k  k  k  k  k

ΑΥΣΤΗΡΟΣ 0 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

Μέ πρόστιμο μέχρι 150.000 Δρχ. καί κατάσχεση τού σκάφους θά 
τιμωρείται κάθε άτομο πού θά συλλαμβάνεται άπό τά λιμενικά 
όργανα τής χώρας νά ψαρεύει παράνομα ή μέ τοξικές καί εκρη
κτικές ύλες.

Αυτό προβλέπει ό νέος άλιευτικός κώδικας πού έτοιμάζει τό
’Υπουργείο Γεωργίας.

Εξάλλου άπαγορεΰεται τό υποβρύχιο ψάρεμα μέ οξυγόνο καί προ
βολείς. Μέ τό νέο κώδικα θά καθορίζεται ποιά σύνεργα θά χρη
σιμοποιούν γιά ψάρεμα οί έπαγγελματίες καί ποιά οί ερασιτέ
χνες ψαράδες.
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ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΛΝΟΥΣΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

’Έτος 1 935. Καθαρή Δευτέρα ’Έτος 1936. Καθαρή Δευτέρα
Ποιός δέν θυμάται ; ’Αλήθεια τί ωραία γλέντια ;

I

’Έτος 1940. Καθαρή Δευτέρα Έ τ ο ς  1938. 6 του Γενάρη των
θεοφανε ίων. '0 Παπα-Γ ιάννης 
Πετρακάκης ρίχνει τό σταυρό 
στή θάλασσα από τήν παληό. 
προκυμαία.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

(του Μανώλη Σαββάκη)

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

* 'Ο Κύριος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ έξελέγει Τακτικός Καθη
γητής Μαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης. Τόν συγχαί
ρομε θερμότατα καί του εύχόμαστε καλή έπιτυχία στό καινούρ
γιο του έργο.

* '0 ’Οδοντογιατρός Κύριος ΓΕΩΡΓΙΟΣ MIX. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ έξελέγει
Νομαρχιακός σύμβουλος στό Ρέθυμνο.

Τόν συγχαίρομε θερμότατα.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

'Η κ. Βιργινία γυναίκα του Μανώλη Σαββάκη μετατέθηκε μέ αίτη
σή της από τή Στατιστική 'Υπηρεσία ’Αθηνών στήν ίδια υπηρε
σία τής Νομαρχίας στό Ρέθυμνο. Τής εύχόμεθα καλή παραμονή 
στη καινούργια της υπηρεσία.

(Τά μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

* 'Η Κα ’Ελένη σύζυγος Άνδρέα Λουκαρέα (κόρη Γιώργη Γιασσαφά-
κη) γέννησε στήν ’Αθήνα άγοράκι.

* Ή  Κα Μαρία σύζυγος ’Εμμανουήλ Μιλτ. Μπαντινάκη γέννησε στήν 
’Αθήνα άγοράκι.

* 'Η Κα Βιργινία σύζυγος Μανώλη Σαββάκη γέννησε στήν ’Αθήνα άγο
ράκι.

* 'Η Κα ’Ελένη σύζυγος Νικολάου θεοδ. Τρουλλινοΰ γέννησε στήν 
’Αθήνα άγοράκι.

* 'Η Κα ’Ελένη σύζυγος Δημήτρη Μαυρόκωστα (κόρη Μανώλη Ιωάν.
Μπαντινάκη) γέννησε στήν ’Αθήνα άγοράκι.

* 'Η Κα "Ολγα σύζυγος Μανώλη Νικ. Τσακίρη γέννησε στήν ’Αθήνα
άγοράκι.

* 'Η Κα ’Ελένη σύζυγος Δημήτρη Σημαντηράκη (κόρη Μάρκου Γαλε-
ροΰ) γέννησε στήν 'Αγία Γαλήνη δίδυμα (άγοράκι-κοριτσάκι).

* Ή  Κα Χριστίνα σύζυγος Χρήστου Εμ. Χριστοφά^η γέννησε στήν 
’Αθήνα στις 21.6.83 τό πρώτο τους παιδάκι άγοράκι.

* 'Η Κα Μαρία σύζυγος Γιάννη Κωστ. Νικηφοράκη γέΥνησε στήν Ά -  ·
για Γαλήνη άγοράκι, τό πρώτο τους παιδάκι.

* 'Η Κα Εύαγγελία σύζυγος Πέτρου Μιχ. Πετρουλάκη γέννησε στήν 
'Αγία Γαλήνη κοριτσάκι, τό πρώτο τους παιδάκι.

Εύχόμεθα νά τούς ζήσουν.
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ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

* 'Ο Κύριος ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ Πρωτόδικης Φορολογικών δικα
στηρίων Ρόδου καί ή δίδα ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΔΑΚΗ άρραβωνιάστηκαν στούς 
'Αγίους Δέκα.

* '0 Κύριος ΜΙΜΗΣ ΔΗΜ. ΓΙΑΣΑΦΑΚΗΣ 'Υπάλληλος ΔΕΗ ’Ηρακλείου καί
ή δίδα ΑΣΗΜΙΝΑ Σ0Λ0ΓΙΑΝΝΗ άρραβωνιάστηκαν στό ’Ηράκλειο.

Τούς ευχόμαστε καλά στέφανα.

ΓΑΜΟΙ

* '0 Κύριος Δοξαστάκης Ευάγγελος καί ή δίδα Μαύρη Σωτήρη Πε-
τρακάκη έκαναν τό γάμο τους στήν ’Αθήνα.

* '0 Κύριος Χαράλαμπος Γεωργίου Παπαδογιάννης καί ή δίδα Βιο
λέτα Κατσηδήμα έκαναν τό γάμο τους στον Πειραιά.

* '0 Κύριος Γεώργιος Μιχαήλ Παπαδογ ιάννης καί ή δίδα Μαρία Βλα-
τάκη έκαναν τό γάμο τους στό Ρέθυμνο.

* '0 Κύριος Στέλιος Κωστ. Ααμπάκης τό γένος ’Ελευθερίας Ν. Πα-
παδάκη καί ή δίδα ’Ασπασία Κωστ. Μίχα έκαναν τό γάμο τους 
στίς 4.6.83 στήν ’Αθήνα στον I. Ναό τής 'Αγίας Ζώνης Κυψέ
λης.

Τούς ευχόμαστε νά ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ

+ Πέθανε τήν 29-4-83 στήν ’Αθήνα ό συμπολίτης μας Γιώργης Μι
χαήλ Μαρκάκης σέ ηλικία 65 χρόνων άφίνοντας πίσω του παιδιά 
καί έγγόνια. Στήν κηδεία του πού έγινε στό Α' Νεκροταφείο 
’Αθηνών άκολούθησε πλήθος κόσμου άπό συγγενείς καί φίλους 
τής οικογένειας του. ’Ά ς  είναι έλαφρό τό χώμα πού τόν σκέ
πασε .

Αίωνία του ή μνήμη. Στούς δικούς του έκφράζουμε τά θερμά 
μας συλλυπητήρια.

'0 Σύλλογος στήν κηδεία του έστειλε στεφάνι.

+ Πέθανε τήν 27 ’Ιουνίου στό ’Ηράκλειο Κρήτης ό ’Αντώνιος Ν. 
Βεργαδής.

Τήν κηδεία του πού έγινε στήν 'Αγία Γαλήνη, άκολούθησε πλή
θος κόσμου άπό συγγενείς καί φίλους τής οικογένειας του.

Στή σύζυγό του καί στούς δικούς εκφράζουμε τά θερμά μας συλ
λυπητήρια.

Αίωνία του ή μνήμη.
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ΑΝΤΩΝΗΣ NIK. ΒΕΡΓΑΔΗΣ 

0L δικοί, μας πού φεύγουν

Πέθανες άθόρυβα καί ήρεμα δπως έζησες μιά ζωή, τού 'Αγίου 
Πνεύματος, στις 27 ’Ιουνίου - μέρα πού μόνο δίκαιοι αξιώ
νονται νά άναπαυθοϋν.

Καί σάν ήρθε ή οδυνηρή αυτή ώρα τού μεγάλου χωρισμού, νοιώ
θουμε τήν άνάγκη νά σοϋ πούμε δυό λόγια αγάπης κ ι ’ευγνωμοσύ
νης γιαυτό πού υπήρξες στήν πολύχρονη ζωή σου. Μιά ζωή πού 
άγάπησες πολύ, πού σ ’άγάπησε πολύ, πού τήν έβλεπες πάντα 
όμορφη καί στή χαρά καί στή δοκιμασία'. Γιατί όπως λένε, τό 
πόσο όμορφη ή άσχημη μάς φαίνεται ή ζωή, έξαρτάται άπό τήν 
ομορφιά ή τήν άσχήμια τού εσωτερικού κόσμου.

Κ ι ’άν άποστολή τής ζωής είναι ή επίτευξη τής τελειότητας, 
νοιώθουμε πώς γεννήθηκες άνθρώπινα τέλειος έτσι πού, παρά 
τά πολλά χρόνια πού σ ’άξίωσε ό Θεός νά ζήσεις, νά μήν έχεις 
αδυναμίες νά διορθώσεις. ’Αγαπούσες, χάριζες άπλόχερα τήν 
άγάπη σου, έγκαρτερούσες στή ζωή, ό κόσμος σου ήταν άπλός.

Ξενητεύτηκες μικρός, σπρωγμένος άπό τήν άνάγκη τού βιοπορι
σμού. Χρόνια δύσκολα ακόμα καί στήν ’Αμερική. Χρόνια πού 
πολλοί δέν άντεξαν καί όλιγόρησαν. Μέ τή χαρακτηριστική 
σου εγκαρτέρηση ξεπέρασες τίς δυσκολίες γιά νά γυρίσεις, 
χρόνια άργότερα, στήν ’Ιθάκη σου γεμάτος άνθρώπινη εμπειρία 
καί ζεστασιά.

Γιαυτό, στόν ύστατο άποχαιρετισμό καί άπολογισμό τής ζωής 
σου, χωρίς τίτλους μάταιους καί κενόδοξους, χωρίς ψεγάδια 
καί πάθη, μάς άφήνεις μέ τήν ανάμνηση εκείνου πού γεννήθηκε 
γιά νά άγαπά καί πού υπηρέτησε χωρίς προσπάθεια πιστά τό 
λειτούργημα τού ανθρώπου.

Κ ι ’όλοι εμείς πού νοιώσαμε τή θαλπωρή σου νά μάς ζεσταίνει 
στά δύσκολά μας χρόνια - δυνατή σάν τήν άγάπη κ ι ’όμορφη σάν 
τόν άνθρωπο - σέ κατευοδώσαμε στήν τελευταία σου κατοικία, 
στό άγαπημένο σου χώμα τής 'Αγίας Γαλήνης πού πολύ στερήθηκες 
αλλά ποτέ δέν άρνήθηκες, μέ άνανεωμένη τήν πεποίθησή μας πώς 
ή άγάπη πού χαρίζεται, ποτέ δέν χάνεται. ’Ανήκει κ ι ’αύτή 
στά άπλά αλλά άνεξήγητα μυστήρια τής φύσης νά μπορεί νά ξανα
βρίσκει, άργά ή γρήγορα τό δρόμο της γιά νά ζεστάνει καί πάλι 
σέ χρόνο άνύποπτο κάποιο συνάνθρωπο πού ίσως θά προσπαθεί νά 
βρεί τό δικό του δρόμο.

Ας είναι ελαφρό τό χώμα πού σέ σκέπασε μπάρμπα-ΆντώνηI ,

I. Γ. Μ.
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Ο ΠΑΤΗΡ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

'Ο άναχωρητής πού μας έφυγε γιά πάντα

(της κας 'Ελένης Μαρκάκπ)

1983, ημέρα Πέμπτη, 17 Μαρτίου έμαθα ένα άπροσδάκητο συμβάν.
'0 πατήρ Γεννάδιος μας έγκατέλειφε παραδ tv όντας τό πνεύμα του 
στον Κύριό μας καt θεό μας ’Ιησού Χριστό.

Πληροφορήθηκα από άλλους, ότι έπί 80 συνταπτά έτη πρόσφερε 
τίς υπηρεσίες του στό θεό.

’Απαρνήθηκε τούς έπιστήθιους φίλους του, ολόκληρο τόν κόσμο 
τούτο καί ζήτησε τήν απομάκρυνση άπ’αυτόν. Ζήτησε τήν άπο- 
μόνωση μακριά άπό τά έπίγεια άγαθά καί δέθηκε στενά μέ τόν 
θεό καί του 'Αγίους του.

Τό κελάκι πού ζοΰσε γιά έμας ήταν μικρό καί σκοτεινό, άλλά 
γι’αΰτόν ήταν φωτεινό, γιατί φωτιζόταν άπό τήν άκράδαντη πίστη 
του πού είχε στό θεό. Προτίμησε νά άναλώσει ολόκληρη τή ζωή 
του στήν έρημο καί ό θεός σέ άντάλλαγμα του χάρισε μέ άπλοχε- 
ριά τά θεία δώρα, πού εμείς δέν μπορούμε νά τά συλλάβουμε μέ 
τό νοΰ μας. Μόνο δ μοναχός Γεννάδιος είχε τήν δυνατότητα νά 
τά συλλάβει καί νά καταλάβει τήν άξία τους. ’Ερωτηθείς πολλές 
φορές πώς διάβαζε διάφορα βιβλία, ένώ δέν έβλεπε, έδινε τήν 
άκόλουθη άπάντηση : " Μ Ι  Δέν βλέπω άλλά τήν ώρα πού διαβάζω
έρχετα ι ένα φως πάνω άπό τό βιβλίο μου κα ί μέ βοήθα νά διαβάζω.
Αί 1 ’Άλλα θωρείτε εσείς κα ί άλλα έγώ J" Γιά μένα κα ί γιά πολ
λούς άλλους ό πατήρ Γεννάδιος ήταν τό άπλετο φώς τής πίστεως.

"Ηταν πηγή άπό τήν οποία άνέβλυζαν θεϊκά χαρίσματα, καί όλοι 
έμείς πού τόν γνωρίσαμε έχομε χρέος νά εύχαριστήσουμε τό θεό 
πού μάς αξίωσε νά τόν χωρίσουμε, καί νά γαλουχηθοϋμε μέ τά 
νάματα τής πίστεώς του πρός τόν θεό. "Ηταν μία άστε ίρευτη 
πηγή καί πολύς κόσμος ποτίστηκε μέ τό νερό αυτής τής πηγής.

"Ηταν τό άνέσπερο φώς, ό τηλαυγής φάρος πού φώτιζε τίς ψυχές 
μας μέ τό παράδειγμά του. 'Η καθοδήγησή του ήταν μιά λεωφό
ρος πού οδηγούσε στήν άρετή, ήταν τό μέσο νά άνεβούμε τό 
Γολγοθά μέ θάρρος καί νά φθάσουμε στήν κορυφή. 'Η κορυφή, πού
μέ τό έμπρακτο παράδειγμά του μάς δίδαξε ό Πατήρ Γεννάδιος, 
είναι ή άλλη ζωή τής όποιας τά άναθά δέν συγκρίνονται μέ τά 
έπίγεια, γιατί τά έπίγεια είναι πρόσκαιρα καί μεταβαλόμενα. 
Διδαχθήκαμε έμπράκτως τήν άλήθεια, κα ί ήταν ό ποταμός πού 
άνά πάσα στιγμή έσβηνε τή δίψα μας καί μάς καθοδηγούσε. '0 
φωτεινός αυτός φάρος πού μέ τό παράδειγμά του μάς διόρθωνε τίς 
άτέλε ιες , έσβησε. 7

Λόγω έκτροχ ιασμοΰ των άνθρώπων άπό τήν πραγματική πίστη , έπ ί - 
κειται λιμός, λοιμός, ξηρασία, σεισμοί, καταποντισμοί. '0 πατήρ 
Γ εννάδιος ήταν τό φυτώριο τής π ίστεως, ήταν ή λύτρωση , μάς ό δ η- 
γοϋσε άπό τό σκότος στό φώς, μάς δίδαξε τήν έμπρακτη άγάπη πρός 
τόν συνάνθρωπό μας, κα ί όλα έκείνα πού προλαμβάνουν τόν έκτροχια- 
σμό άπό τήν άληθ ινή όδό. Σέ όλη του τήν ζωή κόπιασε γιά νά μάς 
δώσει τά έφόδια μέ τά όποια θά πολεμήσουμε τά ζιζάνια πού σπέρ
νει εις τήν ψηχή μας ό διάβολος, νά μάς διδάξει τήν άμέριστη 
άγάπη, νά κάνει άκράδαντη τήν πίστη μας πρός τόν θεό, καί νά 
ύποδεικνεύει τούς τρόπους είσελεύσεως στήν Βασιλεία των Οΰρανών.

"Ολα αυτά πού διδαχτήκαμε πρέπει νά τά κρατάμε σάν Ιερά παρακατα
θήκη στήν καρδιά μας κα ί στήν ψυχή μας, νά τά έφαρμόζουμε γιά 
νά άποζημ ιωθοΰμε κα ί έμείς άπό τόν Κύριό μας, όπως άποζημιώθη κε 
ό πατήρ Γεννάδιος.
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μ η νΥΜΑΤΑ_ΤΩΝ_ ΚΑI ΡΩΝ

Πορεύου ήρεμος άνάμεσα στό θόρυβο καί τή βιασύνη καί στοχάσου 

πόση γαλήνη μπορεί νά υπάρχει στή σιωπή.
Χωρίς ν ’άλλοτριώσεις τά ιερά σου, νά βρίσκεσαι σέ καλή σχέση 
μέ όλους τούς άνθρώπους όσο αυτό είναι μπορετό. ’Έκφραζε τή 

δική σου άλήθεια, ήρεμα καί μέ σαφήνεια καί ακούσε καί τούς 
άλλους, άκόμη καί τούς άμαθεΐς καί τούς ανόητους' κι’αύτοί έχουν 

νά πουν τό μύθο τους.
Άπόφευγε τούς εριστικούς καί φωνασκούντες. Προκαλοΰν ταραχή 
στό πνεύμα σου. "Αν συγκρίνεις τόν εαυτό σου μέ άλλους, μπορεί 
νά νοιώσεις ματαιοδοξία αλλά καί πίκρα. Γιατί οφείλεις νά 
γνωρίζεις ότι πάντοτε θά βρίσκονται άνθρωποι άνώτεροι άπό σένα. 

Μείνε προσηλωμένος στήν όποια τέχνη καί δουλειά σου, όσο 
ταπεινή κι’άν είναι. Είναι άπόκτημα δικό σου σπουδαίο στις 

αβέβαιες τύχες τού χρόνου. Νά χειρίζεσαι μέ σωφροσύνη τά όσα 
σέ άφοροϋν, γιατί ό κόσμος είναι γεμάτος παγίδες. Μήν τυφλωθείς 

όμως άπό τήν αρετή σου αυτή - Πλήθος ανθρώπων αγωνίζεται γιά 
υψηλά ιδανικά καί παντού ή ζωή είναι γεμάτη άπό ήρωϊσμούς.
Σχάσου άκλόνητος μπροστά στή βία, στή βαναυσότητα καί στήν προ

κατάληψη- Μόνον έτσι θά είσαι άξιος γιά έλευθερία.
Νά μήν είσαι κυνικός μέ τήν άγάπη. Γιατί παρ’όλη τήν αίχμηρότητα 
καί τήν απογοήτευση, αυτή είναι αιώνια σάν τό νρασίδι τού χειμώνα, 
Δεξου φιλόφρονα τά χρόνια πού βαραίνουν καί αποδεξου μέ χάρη 

τό πέρασμα τής νεότητος. Γύμναζε σέ ισχύ τό πνεύμα σου, νά 
σου δειχθεί άσπίδα σέ άπροσδόκητη κακοτυχιά.

Μήν καταθλίβεις τόν εαυτό σου μέ φαντασιώσεις. Πολύς τρόμος 

γεννιέται άπό κόπωση καί μοναξιά. Πέρα άπό όποιαδήποτε αΰτο- 
πειθαρχία, ας είσαι ευπροσήγορος στον εαυτό σου. Είσαι τέκνο 

τού σύμπαντος όσο καί τά δένδρα καί τ ’άστρα. "Εχεις δικαίωμα 
νά βρίσκεσαι εδώ. Καί είτε τό γνωρίζεις είτε όχι, τό σόμπαν, 

χωρίς άμφιβολία, άνακυ κλώνεται κατά τούς νόμους του, καί κατά 
πώς είναι ορισμένο. "Ας είσαι λοιπόν σέ ειρήνη μέ τό θεό σου, 
οποιοσδήποτε κι’άς είναι Αυτός. Καί όποιες ελπίδες καί προσδοκίες 

έχεις μέσα στή θορυβώδη σύγχυση τής ζωής, άς είσαι σέ ειρήνη καί 
μ έ τήν ψυχή σου. Παρ ’όλη τήν άθλ ιότητ α , τή χαμέρπεια κα ί τά 
γκρεμισμένα όνειρα έξα κολουθεί ό κόσμος νά εΐναι ωραίος .
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Η ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

(του Μανώλη Αυγουσιάκπ)
Β ' Γ υμνασιάρχη

Κόρη τρανή, κόρη γλυκειά 
κόρη της Κρήτης μεταξιά, 
που δε σου έμοιασε καμμιά 
και δε γνωρίζεις μοναξιά.

Κόρη της Κρήτης ξακουστή 
είσαι μοναδική εσύ' 
στις χάρες σου και τις χαρές 
μ ’αγκάλιασες πολλές φορές.

Με το λεπτό σου πέπλο 
της θάλασσας και της στεριάς 
στη μνήμη σου με σιργιανάς 
γαλήνιο και φρέσκο.

Αιχμάλωτό σου με κρατάς 
κι ούτε στιγμή με παρατάς 
με τη γλυκύτητά σου 
και χάνω γλέντια νοερά 
στον χαρωπό οντά σου.

Και στην πραγματικότητα 
γλεντούνε οι γλεντζέδες 
στην καθαρή πλατεία σου 
όλη την ανθρωπότητα* 
διώχνει την αθλιότητα 
ο Σκορδαλός με λύρα 
από τη νΓΤ^λατε ία σου 
και δεν υπάρχει φύρα 
στους νόστιμους μεζέδες.
Ποιος δεν ευχαριστήθηκε 
στην Άγια Γαλήνη;
Και ποιος δεν απομάκρυνε 
του νου τη σκοτοδ ίνη ;

Ποιος δεν ηλιο ffλοΰμίστηκε 
α π ’έξω κι’από μέσα , 
και δεν εβροντοφώνησε : 
"παλιοζωή μπαμπέσα";
Όταν ευρέθη στα στενά 
της Ά γ  ιας Γαλήνης 
δεν εψιθύρισε γλυκά:
Εσύ ζωή μας δίνεις!

Ποιος δεν σε είπε αέρινη, 
πανώρια ξελογιάστρα, 
αφέντισα μα και κυρά 
στη θάλασσα και σ τ ’άστρα;

Τίνος δε σκίρτησε η καρδιά 
στα περισσά σου κάλλη;
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Ή δεν εδιαφήμ ισε 
πως θα γυρίσει πάλι, 
όταν βρεθεί στην ξενιτειά 
μακρυά απ ’ την ποδιά σου 
και δε θα κάμει τάμα του 
στα ντόπια τα παιδιά σου, 
το πως θα φέρει γρήγορα 
κι άλλους στην αγκαλιά σου;

ΠΡΟΒΑΤΑ ΒΟΣΚΟΥΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 
"ΤΕΓφημ · ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ.Μάιος 1 9 8 Τ Π

Κάθε τόσο διαβάζουμε στις εφημερίδες: Αντί στο Ηράκλειο βρέθηκαν 
στα Χανιά οι επιβάτες της Ολυμπιακής. Αιτία οι ισχυροί άνεμοι 8 
μποφώρ, που έθεσαν εκτός λειτουργίας το Αεροδρόμιο Ηρακλείου.Σί- 
γουρα το Αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι προβληματικό, αφού τον χει
μώνα πολλές φορές δεν μπορούν να προσγειωθούν τ ’αεροπλάνα, που 
αναγκάζονται να πηγαίνουν στα Χανιά. Το καλοκαίρι πάλι επικρατεί 
συμφόρηση λόγω και του τουρισμού. Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν με 
τις αερονραμμές στο Ηράκλειο, λίγο πιό νότια, στο Αεροδρόμιο Τυ- 
μπακίου βόσκουν πρόβατα. Κι εύλογα αναρωτιέται κανείς: Γιατί δεν 
θέτουν οι αρμόδιοι σε λειτουργία το Αεροδρόμιο Τυμπακίου; Ό π ω ς  
είναι γνωστό η Πολεμική Αεροπορία έχει παραχωρήσει το Αεροδρόμιο 
Τυμπακίου στην Υ.Π.Α. (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) ωστόσο η 
ΥΠΑ τόχει χαρακτηρίσει σαν ασύμφωρο (!) κι ο κόσμος συνεχίζει να 
ταλαιπωρείται... κι όμως ... το Αεροδρόμιο Τυμπακίου θα εξυπηρε
τούσε πρώτα-πρώτα τους κατοίκους όλου του κάμπου της Μεσσαράς, 
δύο επαρχίες του Ρεθύμνου (Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου), την ε
παρχία Σφακίων, την επαρχία Ιεράπετρας και γενικά τους Νομούς Η
ρακλείου και Λασιθίου, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν θα επέτρε
παν τη λειτουργία του Αεροδρομίου Ηρακλείου.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ
Με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που υπέγραφε ο υπουργός Παιδείας 
Απόστ. Κακλαμάνης ιρύονται 152 νέα νηπιαγωγεία σ ’όλη την Ελλάδα. 
Μεταξύ αυτών ιδρύεται μόνο ένα στο Νομό μας κι αυτό είναι στο χω
ριό μας την Αγία Γαλήνη·
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΣΕΛΙΔΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΝΤΑ ΔΩΡΑ (ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 
(Γ L&vvri ’ Ιωαν. Τυροκομάκη)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ (Κ. Λινοξυλάκπ)

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 
(Κ. Λινοξυλάκπ)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ (Κ. Λινοξυλάκπ)

ΠΑΙΔΕΜΟΣ (”Ελσας Καρτάλου)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 1983 (Κ. Λινοξυλάκπ) 

ΑΝΑΠΝΟΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Γεωρνίου Καράλη)

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ (Πολύδωρου Γ. Καράλη)

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ (Άνιώνης Βεργαδής)

Ο ΠΑΤΗΡ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ('Ελένη Μαρκάκη)

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ 

Η ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ (Μανώλη Αΰγουστάκη)

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Εφημ. ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ)
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