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Αγαπητοί μας φίλοι,

Σ ’αυτό το τεύχος, το τελευταίο πριν την έκδοση του πανηγυρικού για 

τα ΙΟΟχρονα του χωριού, σας απευθύνομε μαζί με τις ευχές μας για καλό κα

λοκαίρι και ευχάριστες διακοπές και παράκληση για όσους από σας διαθέτουν 

υλικό κατάλληλο (ιστορικό, λαογραφικό, φωτογραφικό κλπ.) να μας το στεί- 

λουν αμέσως για να περαστεί στο περιοδικό μας.

θέλαμε να σας πούμε πως το Δ. Συμβούλιο του Συλλόγου μας θάθελε να 

βοηθήσει όσο πιο ενεργά μπορεί και μ ’όποιοδήποτε τρόπο για την επιτυχία 

των εκδηλώσεων που θα γίνουν και που το κύριο βάρος πάλι θα πέσει στα παι

διά του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Γαλήνης και το Κοινοτικό συμβούλιο.

Παρ’όλα αυτά και για τους λόγους που θα γιορτάσουμε (100 χρόνια ζωής 

του χωριού), πιστεύομε πως θάταν σκόπιμο στις γιορτές αυτές η συμμετοχή 

νάναι καθολική. Όλοι μαζί και καθένας μας χωριστά κάτι μπορεί να προτεί

νει , κάπως να βοηθήσει και οι εδώ Αγηογαλινιώτες και οι του χωριού σε κά

ποιο τομέα εκδήλωσης. Δεν θάπρεπε οι δυο σύλλογοι νάναι αποκομμένοι από το 

σύνολο των χωριανών. Μόνο έτσι θα νιώσουμε το νόημα που θέλουν οι εκδηλώ

σεις, που η σημασία τους είναι διπλή. Κλείσιμο ενός αιώνα ζωής του χωριού 

και αφετηρία για το δεύτερο.

Το Διοικ. Συμβούλιο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 100-ΧΡ0ΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Απευθυνόμαστε σε όλους τους χωριανούς και φίλους που δια

θέτουν φωτογραφίες - ιδιαίτερα περασμένων δεκαετιών,να τις στεί- 

λουν στον Κο Κώστα Λινοξυλάκη ή στον Κο Πολύδωρο Καράλη μέχρι 

τις 20 Ιουλίου για μεγένθυση και περαιτέρω επίδειξη στην ειδική 

έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει τον Αύγουστο στην Αγ. Γαλήνη. Η 

έκθεση θα περιλαμβάνει περίπου 100-150 φωτογραφίες, αντιπροσω

πευτικές της Αγ. Γαλήνης και των Αγιογαληνιωτών.



ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ

Στις 6 του Μάη ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στην 

Επίδαυρο όπου πήραν μέρος οι κάτωθι Αγιογαληνιώτες και φίλοι του Συλλόγου 

μας.

Τζωρτζακάκης Μιχαήλ, Τζωρτζακάκη Ουρανία, Τζωρτζακάκη Δανάη, Μπεργα- 

δής (Βεργαδής) Μιχάλης, Βασιλάκη Αναστασία, Βασιλάκης Γιάννης,Βασιλάκη Η- 

λέκτρα, Μαρκομανώλης Μανώλης, Μαρκομανώλη Ηλέκτρα και τα παιδιά τους Μα

ρία - Κατερίνα - Γιώργος, Μηναδάκης Χρηστός, Μηναδάκη Ρούλα και τα παιδιά 

τους Μαρία - Εμμανουέλα, Κώστας Λινοξυλάκης με τα παιδιά τους Τατιάνα-Ηλί- 

ας, Μιχελιδάκης Στέλιος, Μιχαλιδάκη Ηλέκτρα, Μηναδάκης Γιάννης, Μηναδάκη 

Μάχη με τα παιδιά τους Ελπινίκη-Φρύνη, Καρτάλος Ιάσων, Καρτάλου Έλσα με 

την κόρη τους Μαρία, Καρτάλος Άγγελος, Καρτάλου Ρένα, Κουβίδου Ευαγγελία, 

Τσακίρη Αλκμήνη, Λαγουδιανάκη Μαρία, Βογιατζάκης Δημήτριος, Βογιατζάκη 

Πλούσια, Παπουτσάκης Σταμάτιος, Παπουτσάκη Μαρία, Γιαμαλάκης Μανώλης, Για- 

μαλάκη Νίτσα, Λαμπάκη Ελευθερία με την κόρη της Ελπίδα, Αθανασέλη Κατίνα, 

Παπαγιαννάκη Δέσποινα, Παπαδογιάννη Τασούλα, Σιμιγδαλάς Σιμός, Σιμιγδαλά 

Μαρία.

Φίλοι του Συλλόγου μας: Οικονόμου Σωτήριος, Οικονόμου Ελένη, Βασι- 

λάκης Μιχαήλ, Βασιλάκη Στέλλα, Μαρκομανώλης Γιάννης, Μαρκομανώλη Αγαπούλα 

με τον γιό τους Γιώργο, Κουγιτάκης Γιάννης, Κουγιτάκη Ελένη,Πετράκης Αρι

στείδης, Πετράκη Αικατερίνη, Παπαχατζάκη Ευγενία, Κουνδούρου Φωφώ,Ταμπου- 

ράκης Αλέξανδρος, Ταμπουράκη Φανή, Πέππας Αθανάσιος, Πέππα Χρυσούλα, Πέπ- 

πας Κώστας με τη γυναίκα του, Δανιήλ Κώστας οικογενειακώς.

Η συμ'μετοχή των χωριανών μας ήταν αρκετά μεγάλη σε σχέση με άλλα χρό

νια. Ελπίζουμε και πιστεύουμε στο μέλλον σ ’άλλες μας εκδηλώσεις να έχουμε 

περισσότερο κόσμο κι όταν λέμε κόσμο εννοούμε εμάς τους Αγιογαληνιώτες και 

τους φίλους μας.

Στην εκδρομή αυτή περάσαμε θαυμάσια. Νοερά έστω και για λίγες ώρες 

πιστέψαμε ότι βρεθήκαμε στο χωριό μας μια και το μέρος που καθίσαμε για 

φαγητό ήτο παραθαλάσσιο με θαλασσινά φαγητά (ψάρι - χταπόδι κλπ.) το κέφι 

για χορό; Αγιογαληνιώτικο! Από τις κοπελιές της παρέας μας η Ηλέκτρα του 

Βασιλομιχάλη, η Βαγγελιώ και η Αλκμήνη της Δήμενας, η Μαρία και η Νίτσα 

της Αρίστενας, η Κατίνα και η Ελευθερία του Προϊσταμένου, η Πλούσια κι η 

Μαρία του Κοσμά ήταν εκείνες που πραγματικά θυμήθηκαν τα περασμένα της
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Αγίας Γαλήνης,τις όμορφες παρέες, τα ωραία γλέντια, τις ωραίες καντάδες και 

πάνω απ’ όλα την αγάπη και την ομόνοια που επικρατούσε.

Είπαν... και τί δεν είπαν, θυμήθηκαν... και τί δεν θυμήθηκαν από τη 

ζωή τους ως κοριτσόπουλα τότε του χωριού μας (περίοδο 1944 έως 1950) για

τί μετά η κάθε μια ή ο καθένας πήρε το δρόμο για την ξενητειά κι από τότε 

μέχρι σήμερα ζούμε μόνο με τη νοσταλγία της νεανικής μας ζωής. Σε κάτι τέ

τοιες όμως εκδηλώσεις δίδεται η ευκαιρία να θυμηθούμε τα περασμένα του χω

ριού μας γιατί όπως και να το κάνουμε ήταν, είναι και θα είναι ένα κομμά

τι από τη ζωή μας.

Μετά το φαγοπότι και τη διασκέδασή μας, επισκεφθήκαμε το αρχαίο θέα

τρο της Επιδαύρου. Εκεί ο καθ’όλα αγαπητός μας Μιχάλης Τζωρτζακάκης είχε 

την ευγενή καλοσύνη να μας ειπεί λίγα, λόγια γιαυτό το ιστορικό θέατρο της 

Επιδαύρου. Τον ευχαριστούμε.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗΣ

Αγία Γαλήνη 27-3-84 

αριθ. πρωτ. 4

Προς τη Νομαρχία Ρεθύμνης 

Γραφείο Νομάρχη.

Ύστερα από την επιστολή σας σχετικά με τη διοργάνωση πολιτιστικού Συ

νεδρίου στο Νομό μας σας στέλνομε τις απαντήσεις - προτάσεις στο ερωτηματο

λόγιό σας.

α. Η επωνυμία του Συλλόγου μας είναι:

"ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ"

β. Στο χωριό μας εκτός του Πολιτιστικού Συλλόγου υπάρχουν και Σύλλογοι 

Ψαράδων, Ξενοδόχων, Ενοικιαζομένων δωματίων.

γ. 0 Σύλλογός μας είναι νεοσύστατος.Έχει ένα χρόνο ζωή. Ξεκίνησε αρχές 

του 1983. Εκτός από τα εθιμοτυπικά γλέντια Χριστούγεννα - Πρωτοχρο

νιά - Αγιασμού - Αποκριές - Πάσχα, οργάνωσε το καλοκαίρι του 83, Συ

ναυλία του Σταύρου Κουγιουμουτζή τον Ιούνιο, βραδιά Κακαβιάς (με φρέ

σκα και μεγάλα ψάρια), τον Ιούλιο, Κρητικό γλέντι στις 15 Αυγούστου. 

Σε συνεργασία με την Νομαρχία Ρεθύμνης και επιδοτούμενος από το Υ

πουργείο Νέας Γεννιάς οργάνωσε πολιτιστικές εκδηλώσεις "Λόγου και Τέ

χνης" ολόκληρο τον Οκτώβρη του 83.

Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν:

1. Μουσικοχορευτικά Συγκροτήματα: α) Από την Παλαιστίνη (παραυ- 

ρέθηκε ο επιτετραμένος της Παλαιστίνης στην Αθήνα και ο πρέσβυς της 

Νικαράγουα), β) Από την Βόρεια Ελλάδα. Και τα δυο Συγκροτήματα απο

θεώθηκαν από ντόπιους και ξένους τουρίστες.

2. θεατρικές παραστάσεις: α) Με το θέατρο Κρήτης, β) Με το Μικρό 

θέατρο της ΑΘΗΝΑΣ στο έργο "ΚΑΤΣΟΥΡΜΠΟΣ" του Γεωργ. Χορτάτζη.

3. Συναυλίες: α) του Χρήστου Λεοντή. β) Φιλαρμονική του Δήμου Ρε

θύμνης με Λαϊκά και Ρεμπέτικα τραγούδια.

4. Συνέδριο "Μεταπολεμικής ποίησης".

'Ελαβαν μέρος ποιητές απ’όλη την Ελλάδα, καθηγητές Πανεπιστημίων, εκ-
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πρόσωποι οργανώσεων καθηγητών, ο Νομάρχης Ρεθύμνης, βουλευτές, και το 

παρακολούθησε η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Όλες οι εκδηλώσεις είχαν απόλυτη επιτυχία.

δ. 0 Σύλλογός μας έχει χορευτικά Συγκροτήματα Κρητικών χωρών.

ε. Το χωριό μας, η Αγία Γαλήνη, γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια από την 

ίδρυσή του. Προηγούμενα στον ίδιο χώρο υπήρχαν άλλες πόλεις με τις 

ονομασίες Ερμούπολη και Σ'ουλία, οι οποίες κατεστράφησαν.

Επ’ευκαιρία των 100 χρόνων, ο Σύλλογός μας προγραμματίζει να πραγμα

τοποιήσει εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Κοινότητα και άλλους τοπι

κούς φορείς.

0 χρόνος των εκδηλώσεων έχει ορισθεί από 15-25 Αυγούστου επειδή κατά 

το διάστημα αυτό συνηθίζεται να παραθερίζουν οι περισσότεροι από τους 

χωριανούς μας που διαμένουν εκτός Αγίας Γαλήνης.

Η έναρξη θα γίνει στις 15 Αυγούστου με τοποθέτηση αναμνηστικής πλά

κας σε πάρκο που προγραμματίζει να κατασκευάσει σε προκαθορισμένο χώ

ρο η Κοινότητα μέχρι τότε στο Κέντρο του Χωριού. Η πλάκα προσφέρεται 

από το Σύλλογο Αγίας Γαλήνης της Αθήνας και θα αναγράφει

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 1884-1984 

100 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει Κρητικό γλέντι με συμμετοχή των παλιών 

και νέων οργανοπαικτών του χωριού μας.

Στη συνέχεια έχουν προγραμματισθεί να γίνουν:

1. Έκθεση φωτογραφίας (Μεγενθύσεις) και προβολή σλάϊτσ με σενά

ριο ιστορικής διαδρομής του Χωριού από την ίδρυσή του.

2. Έκθεση ζωγραφικής με συμμετοχή Αγιογαληνιωτών αναγνωρισμένων 

ζωγράφων, Κυριάκου Πετρακάκη, Γιάννη Παπαδάκη καθηγητή Σχολής Καλών 

Τεχνών Αθήνας, του Μπότη θαλασσινού μόνιμου καλοκαιρινού θάμώνα 

της Αγίας Γαλήνης και Ευαγγελίας Κουβίδου.

3. θεατρική βραδυά από το θέατρο Κρήτης ή άλλα (ανάλογα με την 

οικονομική ευχέρεια και ενίσχυση του Συλλόγου).

4. Βραδυά Τραγουδιούμε Λαϊκά και Ρεμπέτικα. Ήδη υπάρχουν προσ

φορές Μαρκόπουλου - Γαργανουράκη, Κουγιουμουτζή - Νταλάρα ή Μιχελιδάκη 

(χωριανού μας), Αλεξίου - Χαλκιάς.

5. Βραδυά Κακαβιάς (όπως τον προηγούμενο χρόνο).

6. Κολυμβητικοί αγώνες (υπάρχει Ναυτικός Όμιλος).
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Ενετική βραδυά με βαρκάδα στον όρμο της Μεσσάρας.

Επίδειξη SKI αγώνες SERFING.

7. θα προσπαθήσομε να οργανώσουμε το συνέδριο που είχε προγραμ- 

ματισθεί και δεν έγινε τον προηγούμενο χρόνο. "Τουρισμός και Πολιτι

στική ταυτότητα και ανάπτυξη Νότιας Κρήτης" με την συμμετοχή του Γ.Γ 

EOT και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων και τοπικών φορέων.

- Απόλυτα αναγκαία θεωρούμε τη συνεργασία των Πολιτιστικών Συλλό

γων και επικροτούμε την πρωτοβουλία της Νομαρχίας για τη διοργάνωση του 

πολιτιστικού συνεδρίου, προκειμένου να ανταλλαγούν απόψεις, δραστηριοποι

ηθούν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι και συντονιστούν κοινές εκδηλώσεις σε επί

πεδο Νομού ή Επαρχίας με λιγότερο κόστος και μεγαλύτερη επιτυχία.

- Μελλοντικές δραστηριότητες του Συλλόγου μας που πιστεύομε ότι αξί

ζει και πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά από την Πολιτεία είναι περιληπτι

κά οι εξής:

1. Ίδρυση λαογραφικού Κέντρου - Βιβλιοθήκη.

(Υπάρχει κατάλληλος χώρος προς διάθεση - στέγαση).

2. Κατασκευή Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου,για εκδηλώσεις-δια- 

λέξεις - Σεμινάρια.

Για το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου

0
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

0
Γ. Γραμματέας 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ
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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1984 TOY ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

(του Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

ΓLa την ιστορία θα γράφω λίγα λόγια για το ημερολόγιο 1984 που κυ

κλοφόρησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας. Κατ’αρχή θέλω να συγχα

ρώ όλους όσους ασχολήθηκαν με την έκδοση αυτου του ημερολογίου - που είναι 

πάρα πολύ ωραίο - και θα έλεγα ότι έπρεπε να σταλεί ταχυδρομικώς σ ’ όλους 

τους Αγιογαληνιώτες και φίλους της Αγίας Γαλήνης όπου κι αν βρίσκονται, 

νομίζω αξίζει τον κόπο να το πάρουν όλοι.

Το ημερολόγιο αυτό περιλαμβάνει οκτώ (8) διάφορες μορφές (πρόσωπα) 

της Αγίας Γαλήνης τα οποία σκιτσάρισε ο καλλιτέχνης και Ζωγράφος χωριανός 

μας Κυριάκος Πετρακάκης (εύγε του) και κάτω από κάθε πρόσωπο (σκίτσο)γρά

φτηκαν κουβέντες που ειπώθηκαν από τους ίδιους.

ΠΡΩΤΟ Σκίτσο: ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ γεννήθηκε κάπου

στα 1890: 0 ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΩΣΤΑΣ. 'Ενα καντάρι ζάχαρη θα ρίξω μες τη λίμνη, για 

να γλυκάνει το νερό.και να το πιει η Φροσύνη.

ΔΕΥΤΕΡΟ: ΒΕΡΓΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΑΝΝΑΣ (1883-1962) 0 ΜΠΕΡΓΑΔΗΣ. 

"Αυτού jpou στέκεις έστεκα και δω που μένω θάρθης".

ΤΡΙΤΟ: ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ΑΝΝΑΣ (1874-1966) 0 ΤΣΑΓΚΑ

ΡΗΣ. Πάντα του σιδερωμένος και γυαλισμένος - Αίφνης δηλαδή....

ΤΕΤΑΡΤΟ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ (1866-1960) 0 ΒΑ

ΡΕΛΑΣ. Ποιος δεν θυμάται τον πρωινό "χαιρετισμό" ή το "φαντάζομαι ήντα νέα 

θάσουνε στα νιάτα σου".

ΠΕΜΠΤΟ: ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΑΡΓΥΡΗΣ (1899-1979) 0 ΜΠ0ΛΑ-

ΝΗΣ. 0 αμίμητος Αντώνης "επόκαμε το εδώ Λονδίνο".

ΕΚΤΟ: ΚΟΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ (1890-1971) 0 Κ0-

ΤΖΗΣ. Λιγόψυχος, αδύνατος, κι ασβέλτος, αφού εγέρασε και δεν εμπόριενε 

μπλιό, ο μακαρίτης ο κουρέας και ο ΚΑΝΤΑΝΗΣ κ.α. που φώναζε "κράου" αλλά 

εχώνουντανε και στσί γωνιές γιατί εβάστανε μπαστούνα.

ΕΒΔΟΜΟ: ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και ΕΛΕΝΗΣ (1905 - 1971 ) 

0 ΜΠΑΡΓΙΑΤΟΜΙΧΑΛΗΣ. Τί να πρωτοπείς; "Και τρεις φορές να μη τόζωνε μια 

φορά θα τόζωνε" Υ.Γ.(Η σμύναιρα το παξιμάδι).

ΟΓΔΟΟ: ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (1888 -
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1975) Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ, "αχαααα___ _" όντε έσκιζε τα ξύλα.

Λυπάμαι που δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε στο περιοδικό και τα σκίτσα 

τους, κιαυτό, γιατί είναι μεγαλύτερα από τις σελίδες του, αλλά μπορεί ό

ποιος θέλει να προμηθευτεί το ημερολόγιο από τον πολιτιστικό Σύλλογο.

0 ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ)

(Επιμέλεια Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

Τα ποιήματα που δημοσιεύονται παρακάτω είναι από την ποιητική Συλλο

γή που έγραφε ο Νίκος Τζίτζικας (πέθανε το 1981) τα οποία έστειλε για το 

περιοδικό ο γαμπρός του Μύρος Ν. Βεργαδής.

Από την πλευρά μας - σαν περιοδικό - θα παρακαλέσω τους δικούς του να 

μας στείλουν κι άλλα από τη συλλογή του να τα δημοσιεύσουμε πριν τα σβήσει 

ο χρόνος, εκτός αν ... υπάρχουν λόγοι που εμείς δεν γνωρίζουμε και δεν θέ

λουν να δουν το φως της δημοσιότητας. Για τον Αλευρόμυλο λοιπόν έγραψε ο 

Τζίτζικας ως εξής:

Πολλά πουλιά φωλεύουνε, σε δέντρα και σε σπίτια, 

ακούστε να σασεπώ του Τζίτζικα τερτίπια.

Οι παλαιοί το λέγανε, κι ο πάσα εις το ξέρει, 

ότι οι πέτρες βγάνουνε, κι οι δυο μαζύ τ ’αλεύρι.

Αλλά σε μια συζήτηση, μου λέει μια γυναίκα, 

ότι αυτήνε ακίνητη, όπως η κάτω πέτρα.

Όμως τόπενε ψέματα, γιατί αυτή κουνιέται, 

ποτέ δεν είναι σταθερή, που όλοι το κατέτε.

Κι εγώ που τσι απάντησα, τσι τόκαμα παζάρι, 

τα πράματα αλλάξανε και πάρετο χαμπάρι.

Τώρα στέκουνε ούλες ορθ'ες, στηρίζονται καθέτως 

διπλό αλεύρι βγάνουνε, κινούμεναι αντιθέτως.

Και τότε πάσο δ ήλωσε, τα χέρια θα σηκώσω, 

γιατί το αντελήφθηκε, πως θα τσι το βουλώσω.

Φαίνεται το κατάλαβε, πω ς διαθέτω πείρα 

και τα εξήντα να περνά, δεν, την αφίνω στείρα.
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ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Της Ελευθερίας Λαμπάκη

Ραγδαία ήταν η εξέλιξη της Αγίας Γαλήνης μας κατά την τελευταία δε

καετία, που έγινε γνωστή στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, με αποτέλεσμα να 

κατακλύζεται, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες από κοσμοπλημμύρα ξένων 

τουριστών.

Το αποτέλεσμα είναι εμφανές: Νέα σύγχρονα οικοδομήματα, ξενοδοχεία, 

καταστήματα, κέντρα διασκεδάσεως κλπ. Συγχρόνως το περιβάλλον του χωριού 

βελτιώθηκε με φροντίδα της κοινότητας. Η παραλία και το συντριβάνι, το ο

δικό δίκτυο, η ύδρευση και τόσα άλλα έργα υπάρχουν στο πρόγραμμα.

Νομίζω όμως ότι παραμελήθηκε ένας χώρος που θα έπρεπε να έχει προσε

χθεί ιδιαίτερα.

Είναι το Νεκροταφείο του χωριού μας. Είναι ένας χώρος που αναπαύονται 

πρόσωπα προσφιλή και οικεία σε όλους μας: παπούδες, γιαγιάδες,γονείς,θεί

οι , αδέλφια, φίλοι και συγχωριανοί που κάποτε ζήσαμε, διασκεδάσαμε,φάγαμε 

και ήπιαμε μαζί, τσακωθήκαμε ξαναφιλιώσαμε. Ξεχασμένο στην άκρη του χωριού 

το Νεκροταφείο, δεν έχει την εμφάνιση που θα έπρεπε να έχει. Μια εμφάνιση 

που επιβάλλεται για λόγους ηθικής τάξεως, ηθικού χρέους απέναντι στους νε

κρούς, ανεξάρτητα από την πίστη μας στην ύπαρξη μεταθανάτιας ζωής ή όχι.

Από τα πρώτα πράγματα που προσέχει κανείς επισκέπτης σε κάθε χωριό 

είναι η εκκλησία και το Νεκροταφεία. Το χωριό μας έχει πολλές ομορφιές,ό

μως το Νεκροταφείο του, ό,τι.άλλο εκτός από θαυμασμό θα μπορούσε να προ- 

καλέσει στους ξένους.

Χορταριασμένο ήδη μέσα σε εγκατάλειψη και γενική αδιαφορία, αργοπε

θαίνει .

θάλεγε κανείς ότι οι φρεσκοσκαμένοι τάφοι που τάραξαν τα ήσυχα χώμα

τα του Νεκροταφείου του χωριού μας, προδικάζουν και την ύπαρξη ζωής σ ’αυ- 

τό. Δυστυχώς τα πράγματα εδώ, είναι αντιστρόφως ανάλογα - Μειώνεται με ρα

γδαίο ρυθμό ο αριθμός των κατοίκων και αυξάνονται με αριθμητική πρόοδο οι 

θέσεις των τάφων.

Η εικόνα που παρουσιάζει το Νεκροταφείο, αντίθετα με την ομορφιά του 

τοπίου που βρίσκεται, σου προκαλεί θλίψη και φόβο, θλίψη γιατί βλέπει κα

νείς να καταστρέφονται τα πάντα, ακόμα και οι γύρω τοίχοι, και φόβο γιατί 

πιστεύεις ότι κάποια μέρα αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, μπορεί να γκρε

μιστεί και η εκκλησούλα ακόμη - Αυτό το τόσο παραμελημένο εκκλησάκι της
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Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που μόνο κάθε δεκαπενταύγουστο ζωντάνευει,και που 

τόσα φανερά θαύματα έχει κάνει στο χωριό μας. Εδώ πρέπει να δώσουμε όλοι 

το παρόν. Σε συνδυασμό Σύλλογος, εκκλησία kol κοινότητα, κάτοικοι και ξε- 

νητεμένοι να βρούμε τη λύση.

Να αποκατασταθεί ο περίβολος του Νεκροταφείου, να καθαριστούν τα α

γριόχορτα και τα απορρίμματα, να απομακρυνθούν σπασμένα και ακαλαίσθητα 

τζάμια και μάρμαρα, να φύγουν από το προαύλιο τα βαρέλια και τα διάφορα 

μπουκάλια και κουτιά που είναι πεταμένα τριγύρω, να χαλικοστρωθούν οι διά

δρομοι ανάμεσα στους τάφους, να φυτεφθούν λίγα λουλούδια και λίγο πράσινο, 

έτσι ώστε η καθαριότητα και νοικοκυρωσύνη πλέον να βασιλεύει στη σιωπηλή 

αυτή χώρα των νεκρών συγγενών μας.

Ας δώσουμε μια ακόμα ομορφιά στο χωριό, ας δείξουμε σεβασμό στους νε

κρούς μας. Έχουν δικαίωμα και εκείνοι.

'Αλλωστε μην ξεχνάμε και την πολύ φιλοσοφημένη επιγραφή σ ’ έναν από 

τους τάφους - "Εκεί που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι θάρθεις".

Μάιος 1984

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΣΟΥΑΑΣ MIX. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Έτος 1958 στις 24 Φλεβάρη καθαρή Δευτέρα στην 
Καμάρα. Διασκέδαζαν με πολλή κέφι με πολλή αγάπη. Τα 
ονόματά τους; μα είναι όλοι γνωστοί.
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΜΑΣ*

(Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

Όλοι γνωρίζουμε ότι το ψάρι στην Αγία Γαλήνη τους καλοκαιρινούς μή

νες είναι περιζήτητο.

Οι ντόπιοι επαγγελματίες ψαράδες μας δεν μπορούν οπωσδήποτε να καλύ

ψου ν αυτή τη ζήτηση.

0α είσαι πολύ τυχερός για όσες μέρες κάνεις διακοπές στο χωριό μας, 

αν το εύρεις κάποια μέρα να το δοκιμάσεις.

Η Αγία Γαλήνη το καλοκαίρι φιλοξενεί ημερησίως περί τους χίλιους και 

πλέον ξένους τουρίστες - εκτός τους ντόπιους - συνεπώς λογικό είναι οι ψα

ράδες μας να μη μπορούν να εφοδιάζουν την αγορά από ψάρι. Όμως, στην πε

ρίοδο του καλοκαιριού εμφανίζονται διάφορα ξένα ψαροκάικα, τα γρί-γρί.Αυ

τά όταν έλθουν στο χωριό μας βγάζουν αρκετά ψάρια (γόπες - μαρίδες - σαφρί- 

δια κ.ά.) αλλά δυστυχώς δεν εφοδιάζουν την ντόπια κατανάλωση. Γιατί; Για

τί λέει τους το απαγορεύουν οι ντόπιοι ψαράδες μας. Είναι αλήθεια; Πρέπει 

να είναι αλήθεια γιατί οι πληροφορίες μου διασταυρώθησαν και γνωρίζω του

λάχιστον τον ένα που απαγόρευσε (πέρυσι τον Αύγουστο) τον καπετάνιο του 

Γρι-γρι να πουλά τα ψάρια του στο χωριό. Τώρα γιατί του το απαγόρευσε έ

νας ή και περισσότεροι δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει άραγε νόμος που ν’ 

απαγορεύει στα ξένα ψαροκάικα να πουλούν τα ψάρια τους στο λιμάνι που τα 

ψαρεύουν;

Την απορία μου αυτή θα μπορούσε να μας την λύσει ο κ. Λιμενάρχης, θα 

τον παρακαλέσω όμως εφόσον δεν υπάρχει νόμος, κι αν αυτό είναι στα πλαί

σια της αρμοδιότητάς του, να το παρακολουθήσει για το φετεινό καλοκαίρι, 

ώστε να μην επαναληφθεί. Παράλληλα θα ήθελα να ρωτήσω τους αγαπητούς φί

λους ψαράδες μας γιατί τέτοια ενέργεια; θίγονται τα συμφέροντά τους; Μα... 

αφού δεν έχουν να πουλήσουν πώς απαγορεύουν τους ξένους ψαράδες; Αφήστε 

μας λοιπόν ν’απολαύσουμε το φρέσκο ψάρι της Αγίας Γαλήνης έστω κι αν αυτό 

λέγεται γόπα ή σαφρίδια.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα ενυπόγραφα δημοσιεύματα απηχούν γνώμες εκείνων οι οποίοι μας τα ανά- 
φεραν και όχι του Περιοδικού.



ΑΣΥΔΟΣΙΑ

(Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

Στην στήλη ο σφυγμός της Ελλάδας (ΝΕΑ 13-6-84) και με τίτλο ασυδοσία 

διαβάσαμε:

Χωρίς πρόγραμμα και τα αναγκαία έργα υποδομής, η Κρήτη καθημερινά "Βουλιά

ζει" από τα κύματα των τουριστών, που φθάνουν στο νησί.

Η φετεινή εντυπωσιακή αύξηση των ξένων επισκεπτών στην Κρήτη, κάνει 

ακόμη πιο επίκαιρη τη διαπίστωση όσων δεν εθελοτυφλούν και ισχυρίζονται 

βάσιμα ότι ο τουρισμός μας βρίσκεται σε οριακά επίπεδα. Στη χερσόνησο και 

τα Μάλια ατέλειωτες ουρές τουριστών, περιμένουν με τις ώρες, στις τράπε

ζες, για να δραχμοποιήσουν το συνάλλαγμά τους. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 

για να πάρουν τις αποσκευές τους δεινοπαθούν. Η ρύπανση των θαλασσών, οι 

σκουπιδότοποι των δρόμων, οι περίπατοι... των προβάτων πλάι στους χώρους 

των λουσμένων, η καταστροφή του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος δεν 

πρέπει να είναι από τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις τους από τη χώρα του Ξε

νίου Διός.

Δεν πάσχει μόνο από υποδομή ο τουρισμός. Κινδυνεύει, κυρίως από την 

ληστρική νοοτροπία μερικών "επαγγελματιών" που προσπαθούν να "γδάρουν" 

τους τουρίστες και εν μιά νυκτί να πλουτίσουν. Σε χωριό του Λασιθίου: 0

καφετζής για να γεμίσει ένα μπουκάλι νερό σε ξένους ζήτησε 100 δραχμές. Οι 

ξένοι πλήρωσαν τις 100 δρχ. αλλά όλη αυτή την ασυδοσία θα την πληρώσει κά

ποτε ο τόπος. Πριν είναι αργά, "φύλακες αγρυπνείτε.... ".

Η Αγία Γαλήνη ευτυχώς δεν παρουσιάζει τέτοιου είδους προβλήματα χά

ρις στην φιλότιμο προσπάθεια των επαγγελματιών. Όμως, το εύκολο κέρδος 

μπορεί να παρασύρει κανένα ασυνείδητο επαγγελματία και εν γνώσει του να 

εκμεταλλευθεί κάποιους τουρίστες. Γιαυτό καλό είναι οι ντόπιοι και- ξένοι 

επιχειρηματίες - θαραλέα - να καυτηριάζουν και να καταγγέλνουν κάθε είδους 

αισχροκέρδεια που ήθελε διαπιστωθεί.

Περιφρουρείστε τα συμφέροντά σας.

Το συμφέρον όλων (ντόπιων και ξένων) είναι να μην ακουσθεί ποτέ ότι 

στην Αγία Γαλήνη γίνεται εκμετάλλευση στους τουρίστες.

Αν ποτέ παρουσιασθεί τέτοιο κρούσμα, πιστέψτε, θα είναι ολέθριο για 

τον τόπο μας.

θα πάνε χαμένοι οι κόποι τόσων χρόνων (100 χρόνια) όλων των χωριανών
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που εργάσθηκαν φιλότιμα και με ζήλο για να προβάλουν και ν’αναδείξουν την 

Αγία Γαλήνη. Σήμερα η Αγία Γαλήνη θεωρείται ένα από τα καλλίτερα μέρη της 
Ελλάδας για διακοπές. Η φήμη της έφθασε στα πέρατα της νης*

Ας διατηρήσουμε όλοι μαζί - ντόπιοι και ξένοι - αυτή την καλή φήμη, α

ξίζει τον κόπο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ ΣΤΟΝ Κο Γ.ΚΑΡΑΛΗ

Αγία Γαλήνη 10-6-1984

Αγαπητέ Γιώργη,

Σου γράφω μερικά νέα του χωριού μας, αφού βέβαια ρωτήσω ήντα κάνετε, 

γιατί εμείς επαέ είμαστανε μιάολια καλά. Λοιπόν αρχενεύω:

16/4/1984: Έναρξη Τουριστικής περιόδου 1984. Έφθασαν τα πρώτα γκρούπ.

Έχουμε κίνηση ικανοποιητική παρά τις χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες. 

22/4/1984: Το Πάσχα 1984 δεν είναι όπως τα άλλα χρόνια. Φέτος το Πάσχα

είναι χειμωνιάτικο.

21/4/1984 και ώρα 15.00 ήλθε στην Αγία Γαλήνη ο Υπουργός Γεωργίας κ.Σιμή- 

της συνοδευόμενος από τους βουλευτές κ.κ. Περάκη και Γεωργακάκη και 

Νομάρχη Ρεθύμνης. Το Τραπέζι- έγινε στο εστιατόριο ΜΠ0Ζ0Σ Ιωάννόυ Ε. 

Ζεάκη και συζητήθηκαν θέματα Γεωργίας και Αλιείας 

1/5/1984: Πρωτομαγιά. 'Εχουμε καλό καιρό. Κίνηση μεγάλη. Το λιμάνι έχει

καθαρίσει. έχουν μεταφερθεί τα μπλοκ και η Πλατεία έχει καθαριστεί. 

Η Κοινότητα έκαμε επέκταση του δικτύου Υδρεύσεως μέχρι το Νεκτοταφείο 

και έτσι το πρόβλημα ύδρευσης περιοχής Νεκροταφείου και Ποταμίδας 

έχει λυθεί.

1/5/1984: Η Κοινότητα αγόρασε 40 μεταλλικά καλαθάκια απορριμμάτων με στη~

λίσκο για τοποθέτησή τους στους κοινοτικούς χώρους και στην Πλατεία 

του λιμανιού.

2/5/1984: 'Εγινε εγκατάσταση του εργολάβου Δ.Ε. Απόστολου Παπαμύτογλου ε

κτέλεσης του έργου: Αποχετευτικό δίκτυο Π/σμού δαπάνης 5.000.000 Δρχ. 

2/5/1984: , Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Γαλήνης αποφάσισε την μεταφορά των 

Κοινοτικών απορριμμάτων σε μακρυνό μέρος. Ύστερα από πολλές προσπά

θειες θα συγκεντρώνονται και καίγονται τα απορρίμματα στην Μ Ε Λ IX IA 

και στην ιδιοκτησία Μύρωνος Βεργαδή και Εμμ. Χριστοφάκη- 

2/5/1984: Τελικά οι βροχοπτώσεις μέσα στην Αγία Γ αλάνη φέτος έφτασαν τα

530 χιλιοστά.
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- Οι εργασίες του έργου "Αποχετευτικό δίλτυο" άρχισαν και το σκέπα

σμα του ρυακιού προχωρεί ικανοποιητικά. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχει σκε

παστεί όλο το κομμάτι που βρίσκεται μπροστά στην εκκλησία μέχρι το σπίτι 

Ιωαν. Ν. Μηναδάκη. Έτσι θα δημιουργηθεί μια Πλατεία πολύ μεγάλη και αρκε

τή για την μεταφορά εκεί του σταθμού λεωφορείων.

- Προ μηνάς περίπου έγιναν τα εγκαίνια του Κέντρου "ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ" Αλεξ. 

Μιχελιδάκη, ιδιοκτησία Εμμαν. Ζευγαδάκη (γαμβρός του Βουλγαραρίστου)στη 

θέση λ ά ζ α ρ ο ς .

- Επίσης έκαμε τα εγκαίνια και ο Ιωάννης Νικηφοράκης του εξοχικού 

του κέντρου στην "ΓΕΦΥΡΑ".

- Την 8/6/84 έκαμε τα εγκαίνια ο Γεώργιος Κοτζάκης (Γαμβρός του Νικ.

Καράλη) του εξοχικού του κέντρου στο "Λάζαρο".

- Με ευχαρίστηση σας πληροφορώ ότι συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα 1984

ο βιολογικός καθαρισμός Αγίας Γαλήνης με πίστωση για το 1984 10.000.000

και ολικό Προϋπολογισμό 30.000.000.

- Στο πρόγραμμα 1984 έχει συμπεριληφθεί η διευθέτηση της κοίτης του 

ποταμού Πλατύ από την Γέφυρα μέχρι τη θάλασσα προϋπολογισμού 5.000.000.

Έτσι οι εκτάσεις που βρίσκονται και από τις δυο πλευρές του ποταμού θα 

μπορούν να αξιοποιηθούν.

- 0 παλιός δρόμος Μέλαμπες - Αγία Γαλήνη ίσως φέτος γίνει ασφαλτό

στρωτος. Έχει σταματήσει στη θέση αμούδια, αλλά οι εργασίες αμούδια-Αγία 

Γαλήνη προχωρούν.Έχουν γίνει τα τεχνικά και προχωρούν οι εργασίες ασφάλ-
-7

του.

- Το έργο "Δένδρο Οικογ ενειών της Αγίας Γαλήνης" συνεχίζεται. Πι

στεύω πολύ σύντομα να ολοκληρωθεί. Μένει ακόμη για καταγραφή μόνο η οικο

γένεια ΜΑΜΑΛΑΚΗΔΩΝ, από τΰ'ν Μαμαλαναγνώστη μέχρι και σήμερα. Επίσης υ

πάρχουν λίγες ελλείψεις σε μερικές οικογένειες, που μένουν εκτός Αγίας Γα

λήνης και θα πρέπει να τις επισκεφτώ για τα κενά, γιατί παρά τις προσπά

θειες να τακτοποιηθούν τηλεφωνικά δεν μπόρεσα.

- Σήμερα η τουριστική κίνηση είναι μικρή.

Επειδή θα πρέπει σήμερα να φύγει το γράμμα αυτό, διακόπτω και στο ε

πόμενο Τεύχος τα νεώτερα.

Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους σας.

0 Μπάρμπας σου 

Ευάγγελος Γ. Βεργαδής
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ΑΝΑΠΝΟΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

(του Γεωργ.Π. Καράλη)

Μέσα στο γραφείο μου από πολύ πρωί, κλεισμένος στους τέσσερεις τοί

χους, κατά το κολατσό τα νούμερα χόρευαν στα μάθια μου.

Ήθελα ν ’αλλάξω περιβάλλον, να ξεθολώσει το μυαλό μου.

Κατηφόρισα προς τη θάλασσα.

Αφού αναπήρα λιγάκι κοντά στο μουράγιο, με βαθιές ανάσες μυρωδιάς φύ- 

κιου και ιώδιου, γύρισα στου Χαρίδημου για τελικό λαμπικάρισμα με καφεδάκι.

Παρόντες ο Μπαργιατογιάννης, ο Λουκάς, το Στρατουλάκι να νετέρνει πα

ραγάδια, ο Μπαντινόκωστας ν’αρματώνει παραγάδια, ο Σταματάκης, ο Σπυριδά- 

κης, ο Μπογιατζάκος να πέζουν πρέφα, το Ζεογαμπράκπ δίπλα διαιτητής, ο 

Μπαργιατομιχάλης στη γωνιά του και μερικοί άλλοι ακόμη.

Στη μέση της αυλής πάει κι έρχεται ένας παραγγελιοδόχος που είχε αρ

χίσει την εποχή εκείνη να μας φέρνει τις πραμάθειές του.

Νέος σχετικά στην ηλικία.- Σίγουρα δεν γνωρίζει όλους αυτούς που ήσαν 

στο Καφενείο.

0 Μιχάλης τον παρακολουθεί από την κορφή ως τα νύχια με διάφορα συ

ναισθήματα.

Δεν ξέρω πώς άρχισε η συζήτηση και τί έλεγαν προηγουμένως, πάντως ό

ταν έφθασα ο πραματευτής-έλεγε:

Ξέρετε πώς εγώ μεγάλωσα ορφανός, κάτω από σκάλες και μπαλκόνια,ξυπό

λητος και μισόγυμνος μέσα στη βροχή και το κρύο, πεινασμένος ταλαιπωρημέ

νος και διάφορα άλλα σχετικά.

Σε κάποια στιγμή που είχε μειωθεί κάπως η περιαυτολογία του και φαι

νόταν πως δεν είχε άλλα να πει, ακούω τον Μιχάλη, κάπως παράξενα,διαφορε- 

τικά απ’ότι ήξερα πως συζητούσε, να τον ρωτά.

Δε μου λές κουμπαράκι πώς σε λένε;

Σταύρο ΣκούφοI λέει αυτός, που ήταν και το πραγματικό του όνομα.

Μ ’ένα σάλτο ο Μιχάλης βρίσκεται κοντά του, του προτείνει το χέρι τον 

χαιρετά και του λέει:

Χαίρω πολύ!!. Μιχ'αλης Τραγιάσκας.

Κόκκαλο ο άλλος.

Δεν ξέρω, ίσως η υπερηφάνεια του Μιχάλη δεν επέτρεπε τέτοιου είδους 

εκμυστηρεύσεις από κανένα - υπέφερε αλλά ήθελε και νόμιζε ότι το ήξερε μό

νο αυτός - ή ίσως είχε βγάλει το συμπέρασμα ότι έλεγε παραμύθια και δεν
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ήθελε άλλους στα χωράφια του η ότι το Σκούφος εννοούσε ότι τους έβαλε φέ

σια δηλαδή τους κοροΐδευε ή δεν ξέρω τί άλλο φαντάσθηκε και αυτομάτως ο 

νους του, του έδωσε την απάντηση. Τραν ιάσκας. .

0 Σταματάκης προσηλωμένος στην κουβέντα έβαλε κάσσα γιατί δεν έβγαλε 

τον τζόγο και το Ζεογαμπράκι βρήκε αφορμή να του τα ψάλλει λέγοντάς του: 

κακομοίρη σε τούτανα νάχεις το νου σου και να μην προσέχεις το χαρτί σου 

μα καλά θα πλερώσειςί.

Γελάτε, έ;

Δεν μου φαίνεται όμως παράξενο γιατί μαυτό το γέλιο γύρισα και γω α

νανεωμένος στη δουλιά μου.

• k - k - k - k ' k - k - k ^ i c

Πολλές φορές η μνήμη δεν βοηθά όπως και όταν πρέπει.

Είναι κι αυτή ξεχασιάρα κι ας έχει τ ’όνομα.

Έτσι πολλά γεγονότα περνούν και χάνονται.

Κάτι τέτοιο πήγε να μου κάμει και μένα η δική μου.

Ευτυχώς όμως ένα πρωινό που περίμενα ξυπνητός και χουζουρεύοντας μέ

χρι να κτυπήσει το ρολόι για τη δουλιά, με γαργαλάει και μου λέει χαμογε

λαστή.

Να σου θυμήσω κάτι - που δεν τόκαμα στην ώρα του - μα δεν θα με κοντο- 

μουρίσεις.

Λέγε της.λέω γρήγορα γιατί από το ύφος σου υπολογίζω πως είναι σοβα

ρό αυτό που θέλεις να μου πεις.

Ναι! μου λέει. Σοβαρότατο!!!

Τί; επιμένω εγώ! και τότε μου λέει:

Ξέχασες αυτή που μας πρωτόπιασε στα χέρια της, αυτή που μας πρωτό- 

πλυνε και πρωτοτύλιξε στα ζεστά μας ρουχαλάκια, αυτή που μας πρωτοχάϊδεψε 

και μας έβαλε στην αγκαλιά της ίσως πριν και από τη Μάνα μας.

Ξέχασες τη Γρηγόρενα την άριστη Μαμμή και ορθοπεδικό του Χωριού μας!!

Αν όχι όλοι μας τουλάχιστον οι περισσότεροι από εξηνταπεντάρηδες μέ

χρι και εικοσάρηδες ίσως, έχομε περάσει από τα θαυματουργά της χέρια. Τα 

άξια αυτά χέρια που ο θεός τα οδηγούσε με ένα τέτοιο μυαλό που το ζήλευαν 

οι πιο εξειδικευμένοι επιστήμονες.

Πόσες εξαρθρώσεις, πόσα κατάγματα, δεν είχε φέρει στη θέση των,σε με

γάλους και μικρούς.

Πόσες αιμορραγίες είχε σταματήσει; Οι ρινορραγίες γιαυτήν ήσαν παι-
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χνιδάκι.

Ας είναι συγχωρεμένη και ας αναπαύεται αιώνια.

*********

Σ ’αυτό το τεύχος του περιοδικού μας πομένω μαυτά τα λίγα.

Χαίρομαι όμως πολύ και τούτη π χαρά μου βγαίνει με την άκρα του κον

τυλιού μου και δεν μ ’αφήνει να σταθώ αν δεν τη φανερώσω αν δεν τη μολοήσω.

Ευχαριστώ τους φίλους χωριανούς και ξενοχωριανούς που με τόση θέρμη 

και αγάπη εκδηλώνουν την συμπάθειά των στο περιοδικό μας. Με τόση προθυ

μία προσφέρουν τη βοήθεια και συμπαράστασή των στο ρίζωμα-όπως το γράφει 

ο καλός φίλος του χωριού μας Μανώλης Πατεράκης με τη στρωτή Κρητική λαλιά 

του - και στη συνέχιση της παράδοσής μας.

Τα λόγια του κ. Γ. Κουκλινού λίγα μα καρπερά δείχνουν την θέληση του 

να βοηθήσει στο έργο μας* αλλά και την αγάπη του στο χωριό μας.

Στον φίλο μου τον Γραμματικό αλλά και Μπάρμπα μου Βαγγέλη Βεργαδή α

σφαλώς επιτρέπει ο κ. Μανούσος Παπαδάκης να βάλει με αλφαβητική σειρά το 

έργο του - ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 1922 - το 

δημοσιευμένο στο 8ο περιοδικό μας, μάλιστα θα χαρεί πολύ αν στη συνέχιση 

του έργου αυτού που ανέλαβες ζητήσεις κάπου τη βοήθειά του.

Σε κάθε γραφτό μας φαίνεται ολοφάνερη η λαχτάρα μας για συμμετοχή ό

λων μας στο στόλισμα του περιοδικού μας αλλά και στην πολιτιστική ανάπτυ

ξη του χωριού, στην αποκάλυψη, διατήρηση και συνέχιση της λαογραφίας μας.

Εμπρός λο ι πόν.-

Γ.Π. Καράλης
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Από τη δεύτερη έκθεση ζωγραφικής της Ε. Κουβίδου, η οποία έγινε στο 

Ηράκλειο με επιτυχία, όπως και η πρώτη, δημοσιεύομε την πιο κάτω κριτική 

από την Εφημερίδα Ηρακλείου ΑΛΛΑΓΗ. Από μας όλους και πάλι συγχαρτήρια και 

ευχές.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΥΒΙΔΟΥ

Στο φουαγιέ του Δημαρχείου

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για εκθέσεις της Δημαρχίας,η Ηρακλειώ- 

τισσα ζωγράφος Ευαγγ ελία Κουβίδου παρουσιάζει την τελευταία της εργασία 

που αποτελείται από τριάντα ζωγραφικούς πίνακες, σε λάδια και τέμπερες.Το 

θεματολόγιό της αναφ'ερεται στην καθημερινότητα της ανθρώπινης ζωής και 

εντάσσεται στο χώρο της συγκεκριμένης ζωγραφικής.

Πολλά από τα έργα της αναφέρονται με συνθέσεις σε τοπία και φανταστι

κές συλλήψεις διακρίνονται για την ακρίβεια των σχεδίων και την λεπτομέ

ρεια και τους προσδίδουν μια κάποια ιδιαιτερότητα και φυσικά τα ξεχωρίζουν 

από τα άλλα.

Ιδιομορφία παρουσιάζουν και εκείνα τα έργα που είναι σχεδιασμένα σε 

περισσότερα του ενός, ζωγραφικά επίπεδα. Η κλίμακα των τόνων, δένεται με 

φυσικότητα στη χρωματική αρμονία και δημιουργούν ένα σύνολο ζωγραφικής πα

ραδοχής. Γενικά η όλη εργασία της κ. Κουβίδου είναι αξιοπρόσεχτη και δια

θέτει χαρίσματα που συνηγορούν για έκφραση γνώμης, πώς η καλλιτέχνης μπο

ρεί να φτάσει και σε πολύ καλύτερες ζωγραφικές επιτεύξεις.

Η διάρκεια της έκθεσης θα φτάσει μέχρι τις 24 του μήνα και ωστόσο θα 

μπορούσε το φιλότεχνο κοινό της πόλης μας να την επισκεφθεί και να μορφώ

σει τη δική του γνώμη.

Παναγιώτης Καράμπελας

Από την πρόσφατη έκθεση ζωγραφικής της Ευαγγελίας Κουβίδου στο Ηρά

κλειο.



ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ
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Έτος 1926

Το ζεύγος Εμμανουήλ και Ερασμία Εργινουσάκη
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ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ
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Έτος 1938

Στη φωτογραφία αυτή από αριστερά προς τα δεξιά:

Α. ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ 

Β. ΟΡΘΙΟΙ

Γεώργιος Κ. Χριστοφάκης, Ερασμία Κ.Χριστοφάκη 
και Εμμανουήλ Κ.' Χριστοφάκης.

Ευαγγελία Γ . Χριστοφάκη, Ευγενία Α. Κονιωτάκη, 
Μαρία Κ. Χριστοφάκη, Εμμανουήλ I. Χριστοφάκης 
και Χρήστος Κ. Χριστοφάκης.
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

(Επιμέλεια Πολύδωρος Καράλης)

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

* 0 κ. Ευάγγελος Ανεμογιάννης και η δ. Αικατερίνη Ζουρούδρ (το γένος 
Ελισάβετ Κων/νου Μπαντινάκη) αρραβωνιάστηκαν. Συγχαρτήρια από όλους 
μας και καλά στέφανο.

* 0 κ. Κων/νος Δημ. Γιασαφάκρς και η δ. Ελένη Γιαλεδάκη αρραβωνιάστη- 
καν. Συγχαρτήρια από όλους μας και καλά στέφανα.

* 0 κ. Κων/νος Γκάτζαρος και η δ. Αρια Γιαμαλάκρ (το γένος Νίτσας 
Νικρφοράκη) αρραβωνιάστηκαν. Συγχαρτήρια από όλους μας και καλά στέ
φανα.

* 0 κ. Γεωργ. Γ. Κυριακάκρς και η δ. Μαρία Ιωαν. Κορνάρου από τον Πλά
τανο Αμαρίου αρραβωνιάστηκαν στις 28-4-84. Τους ευχόμαστε καλά στέ
φανα.

ΓΑΜΟΙ

* 0 κ. Μιχαήλ Κόππας και η δ. Βάνα Μιχ. Κασωτάκρ έκαναν το γάμο τους
στην Αθήνα στις 28 Απριλίου 1984. Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχι
σμένοι .

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

* 0 Κος Χαράλαμπος Γεωργ. Παπαδογιάννρς και η Κα Βιολέτα Παπαδογιάννη
απέκτησαν κοριτσάκι. Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

* 0 Κος Γ εώργιος Μιλτ. Μπαντινάκης και η Κα Μαρία Γ εωργ.Μπαντινάκη > ε- 
βάπτισαν το Πάσχα στο χωριό το αγοράκι τους και το ονόμασαν Μιλτιάδη. 
Νονός ήταν ο κ. Ευάγγελος Σκαρλάτος.

* 0 Κος Χρήστος και η Κα Χριστίνα Χριστοφάκη εβάπτισαν το αγοράκι τους 
στην Αθήνα στις 7/4/84 και το ονόμασαν Μανώλη. Νονά ήταν η δίδα Πόπη 
Μαρουλάκη.

Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

* Η δ. Μαρία Νικ. Σπιθάκη, το γένος Φωτεινή Γιαννακάκη μετά_από διαγω
νισμό πέτυχε και διορίστηκε Ειρηνοδίκης στο Ειρηνοδικείο Ξάνθης.

Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Η δ. Σόνια Μιχ. Γιασαφάκη τοποθετήθηκε στην ΑΤΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ. Της ευ
χόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Η δ. Μανωλία Γεωργ. Παπαδογιάννη τοποθετήθηκε στον ΟΓΑ ΑΘΗΝΩΝ. Της 
ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

ΑΦΙΞΕΙΣ

* Την 20 Ιουνίου αφίχθη από τις Η.Π.Α. για διακοπές στην Ελλάδα με προ
ορισμό την γενέτειρα των γονιών του Αγία Γαλήνη, ο Γιώργος Αποστολά- 
κης γιός του Στρατή και της Ελένης, με τη γυναίκα του Βικτώρια και 
τα τρία παιδιά του. 0 Γιώργος Αποστολάκης είναι Πυρηνικός - Ατομικός 
επιστήμων με διεθνή προβολή και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρ- 
νιας του LOS ANGELES, ύστερα από επιτυχείς σπουδές τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στις Η.Π.Α.

ΘΑΝΑΤΟΙ

α) Πέθανε στις 23/3/84 και κηδεύτηκε στην Αγ. Γαλήνη την 24/3/84 ο Κων/ 
νος Γεωργ. Νικηφοράκης, ετών 85.
Στην κηδεία του συμμετείχαν πλήθος χωριανών και φίλων.

3) Ένας ακόμη από τους παλιούς χωριανούς ο Γιάννης Π. Κασωτάκης ο γνω
στός Κασωτογιάννης άφησε την τελευταία του πνοή 5/6/84 στην Αθήνα ύ
στερα .από πολύμηνη καρδιακή νόσο.
Η κηδεία του έγινε στην Αγία Γαλήνη όπου και η επιθυμία του. Στην τε
λευταία του κατοικία τον συνοδέυσαν όλοι οι χωριανοί. Ας είναι ελα
φρύ το χώμα που τον σκέπασε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγ ου εκφράζει προς τις οικογένειές 
των θερμά συλληπητήρια.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

(του Πολύδωρου Γ. Καράλη)

Όπως φαίνεται από τον λογαριασμό εσόδων και εξόδων που ακολουθεί τις 

κύριες πηγές πόρων για το σύλλογο αποτελούν οι οικονομικές εισφορές των 

φίλων και των μελών του συλλόγου. Οι μεγαλύτερες δε δαπάνες του συλλόγου 

είναι για εκδόσεις του περιοδικού.

Τα έσοδα των συνεστιάσεων είναι σχεδόν τα ίδια με τα έξοδα και ίσως 

σε αυτό το σημείο να χρειάζεται να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή όλοι μας ώ

στε να ενισχύσουμε το Σύλλογό μας, γιατί ένας ισχυρός οικονομικά σύλλο

γος σίγουρα μπορεί να πετύχει καλλίτερους στόχους από έναν οικονομικά α

σθενή.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ .ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 1983

ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΧΜΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ

Οικονομικές εισφορές μελών 
και φίλων του Συλλόγου 144.676

Έξοδα εκδόσεως 
7ου και 8ου Τεύχους 81.413

Έσοδα συνεστιάσεως 13/3/83 52.750 Έξοδα συνεστιάσεως 13/3/83 31.750

Έσοδα συνεστιάσεως 28/10/83 29.655 Έξοδα συνεστιάσεως 28/10/83 27.975

Διάφορα 8.372 Έξοδα για κοινωνικούς 
σκοπούς του συλλόγου 4.650

Έξοδα εκλογών 22/6/83 6.698

ΣΥΝΟΔΟΝ ΕΣΟΔΩΝ 235.453 ΣΥΝΟΔΟΝ ΕΞΟΔΩΝ 152.486

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔ ΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ

Παρακαλούνται όσοι παίρνουν το περιοδικό μας να το φυλάσσουν στην βι
βλιοθήκη τους. Περιέχει στοιχεία που πάρα πολλοί από μας τα διαβάζουμε ή 
τ ’ακούμε για πρώτη φορά.

Για να το συγκεντρώσουμε χρειάζεται μεγάλος κόπος και πολλή δουλειά.

01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Παρακαλούνται τα μέλη να ενημερώνουν εγκαίρως τον σύλλογο για κάθε 
αλλαγή της διευθύνσεώς τους.

Εάν κάποιος από τους συμπολίτες μας δεν παίρνει το περιοδικό ας μας 
ειδοποιήσει να του το στείλομε δωρεάν.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΜΕΧΡΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ 1984

Το Δ ιο ικ η τ ικ ό Συμβούλιο του συλλόγου ευχαριστεί τους φίλους και συγ

χωριανούς για την οικονομική ενίσχυση του περιοδικού μας.

Ιωάννης Γεωργ. Μηναδάκης 2.000
Ζαχαρίας Καλαϊτζάκης 500
Κων/νος Δημ. Γιασαφάκης 2.000
Γεωργία Μιχ. Μηναδάκη 2.000
Μιχαήλ Τζωρτζακάκης 500
Γιάννης & Ευαγγελία Βουράκη (το γένος Γεωρ. Λινοξυλάκη) 1.000
Μαρία Σταμ. Παπουτσάκη (το γένος Αριστ. Νικηφοράκη) 1.000
Μαρία Μιχ. Κουλούρη (το γένος Στεφ. Νικηφοράκη) 1.000
Ηλέκτρα Μαν. Μαρκομανώλη (το γένος Εμμ. Μηναδάκη) 1.000
Γεωργία Κνστ. Καράλη (το γένος Εμμ. Μηναδάκη) 1.000
Χρηστός Εμμ. Μηναδάκης 1.000
Αντωνία Κουκουριτάκη (το γένος Αποστολάκη) - Ηράκλειο 1.000
Μανώλης Γεωργ. Σταματάκης 1.000
Μανώλης Ιωανν. Χριστοφάκης 1.000
Ιωάννης Κονσολάκης, Αθήνα 2.000
Στρατής & Ελένη Αποστολάκη, Αθ ήνα 1.000

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

* Η Κα Γεωργία Ευαγγ. Μαμαλάκη, προσφέρει το ποσόν των 3.000 
δρχ. εις μνήμην του συζύγου της Ευαγγέλου Μαμαλάκη. .

* Εις μνήμην του αγαπημένου μου και αλησμόνητου συζύγου μου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ TOY MIX.

και με την συμπλήρωση ενός χρόνου από τότε που έφυγε από 
κοντά μου σας προσφέρω το ποσόν των 10.000 δρχ. για τους 
σκοπούς του Συλλόγου ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ, ιδιαιτέρας του πατρίδας

Η σύντροφός του

Δήμητρα Γεροστάθου - 
Μαρκάκη
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Π Ε Ρ Ι  Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Σελίδα

Από το Διοικητικό Συμβούλιο 1

Εκδρομή του Συλλόγου Αγίας Γαλήνης στην Επίδαυρο 2

Ενημερωτική επιστολή προς τη Νομαρχία Ρεθύμνης του Πολιτιστικού 
Συλλόγου 4

Το Ημερολόγιο 1984 του Πολιτιστικού Συλλόγου,,., .. „ , ,, -,Κώστα Κ.Αινοξυλακη 7

0 Νερόμυλος (Αλευρόμυλος), Κώστα Κ.Λινοξυλάκη 8

Ένας παραμελημένος χώρος, Ελευθερίας Λαμπάκη 9

Για τους ψαράδες του Χωριού μας, Κώστα Κ.Λινοξυλάκη 11

Ασυδοσία, Κώστα Κ.Λινοξυλάκη 12

Ενημερωτική επιστολή Από τον Γραμματέα της Αγίας Γαλήνης στον 
Γ. Καράλη 13

Αναπνοές του Χωριού, Γεωργίου Καράλη 15

Έκθεση Ζωγραφικής, Ευαγγελίας Κουβίδου 18

Κοινωνικά, Πολύδωρου Καράλη 21

Οικονομικά του Συλλόγου, Πολύδωρου Καράλη 23

Προσφορές για το Περιοδικό 24

Διανέμεται δωρεάν




