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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Αγαπητοί μας φίλοι

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας απευθύνεται σ ’αυτό το τεύχος στους εδώ φίλους και 

συγχωριανούς μας κυρίως, και μαζί με τις ευχές του για τις γιορτές που μας έρχον

ται για τον καινούργιο χρόνο που αφορούν όλο το χωριό μας, κάνει στους πρώτους 

μια έκκληση-παράκληση.

Όπως σας είναι ήδη γνωστό, το νέο Δ.Σ. έβαλε σα κύριο στόχο φέτος την από

κτηση μιας στέγης, η οποία κρίνεται πια εντελώς απαραίτητη για την ύπαρξη του 

Συλλόγου, θα γνωρίζετε επίσης πως στο παρελθόν που ο Σύλλογος νοίκιαζε στέγη, τα 

νοίκια τα πλήρωνε ο Ζαχαρίας Καψαλάκης, ο οποίος με πολλούς τρόπους έχει βοηθή

σει το Σύλλογο,και του οφείλομε πολλά,γιατί πάντα ανταποκρίθηκε πρόθυμα σε κάθε μας 

ανάγκη. Αυτό φυσικά κάποτε έπρεπε να σταματήσει, για να μη καταντήσει εκμετάλ

λευση καλωσύνης κι έτσι προσφέρθηκε ο Κώστας Λινοξυλάκης να διαθέσει το κατάστημα 

του γι αυτό το σκοπό εδώ& αρκετά χρόνια και να υφίσταται όλο το βάρος της λει

τουργίας ενός Συλλόγου (τηλέφωνα, αλληλογραφία, πληροφορίες) και η προσφορά του 

από κάθε άποψη ήταν και είναι μεγάλη. Σήμερα όμως ο μικρός χώρος αυτός δεν επαρ- 

κεί καθόλου για τη λειτουργικότητα του Συλλόγου, γι αυτό και η προσπάθειά μας για 

την απόκτηση στέγης (αρχείο του Συλλόγου, έκδοση και φύλαξη περιοδικού, συνελεύ

σεις κ.λπ.). Ακόμη χρειαζόμαστε αυτή τη στέγη και για ένα άλλο λόγο πιο σημαντι

κό. θα θέλαμε αυτή .η στέγη να γίνει και ένα στέκι για όλους εμάς που ζούμε εδώ 

αλλά και για τους συγχωριανούς μας της Αγ. Γαλήνης. Σκοπεύομε να καθιερώσομε μια 

μέρα του μήνα όπου αυτή η στέγη να λειτουργεί σαν κρητικό κονάκι και να συναντά- 

μαστέ όσοι θέλομε για μια στενότερη και πιο ζεστή επαφή, συζητώντας και τα προ

βλήματα Συλλόγου και χωριού μας. Η κυριότητα της στέγης θ ’ανήκει στην Κοινότητα $
Αγίας Γαλήνης και την επικαρπία και χρήση θάχει ο εκάστοτε Σύλλογος του χωριού 

στην Αθήνα, εφόσον θα υπάρχει.

Εδώ πρέπει ν ’αναφέρω ότι το καλοκαίρι που. κατέβηκα στο χωριό και έκανα μια 

εξόρμηση, ας πούμε, στα περισσότερα σπίτια και μαγαζιά, όλοι σχεδόν ανταποκρίθη- 

καν στη βοήθεια που ζήτησα και μάλιστα 2-3 ξένοι επιχειρηματίες και ορισμένοι δι

κοί μας, μας ενίσχυσαν γενναιόδωρα (με εξαίρεση δυο-τριών χωριανών μας που ομο

λογώ λόγω της οικονομικής ευχέρειας που' έχουν με ξάφνιασε τουλάχιστον η άρνησή 

τους, θάπρεπε αυτοί νάναι οι μπροστάρηδες σε κάθε τέτοια προσπάθεια (προσωπική 

μου γνώμη βέβαια).

Γενικά απευθύνω από τη στήλη αυτή τις ευχαριστίες του Συλλόγου μας, σ ’όλους 

τους χωριανούς που μας βοήθησαν και που τα ονόματά τους δημοσιεύονταισ’άλλη στή

λη. Ενίσχυση οικονομική και συμπαράσταση πρόθυμη είχαμε και από τους χωριανούς & 

φίλους μας Ν. Υόρκης, Σακραμέντου Καλλιφόρνιας.
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Kca τώρα νομίζω πως ήρθε και η δική μας σειρά εδώ να προσφέρομε γι’αυτό το 

σκοπό όσα μπορούμε περισσότερα, πάντα βέβαια στα όρια των δυνατοτήτων μας για να 

γίνει ο στόχος μας αυτός πράξη. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες, οι τιμές ακινήτων πο

λύ ψηλές, αλλά τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο όταν υπάρξει θέληση και συλλογική προ

σπάθεια.

Έ ν α  απλό παράδειγμα: 200 περίπου οικογένειες εδώ, αν διαθέσουν έστω και 1000 

δρχ. (το χιλιάρικο σήμερα, ούτε εισιτήριο θεάτρου δεν αντιπροσωπεύει) θάχουμε 

200.000, ποσό που βοηθά πολύ. Υπάρχουν και χωριανοί μας με μεγάλη οικονομική ά

νεση και διάθεση πιστεύω, που θα μας βοηθήσουν, ώστε πρώτα ο θεός, μέσα στο 1986 

νάμαστε σε θέση ίσως να αγοράσομε στέγη.

Μη ξεχνούμε πως και το τελευταίο χωριουδάκι σήμερα του νομού μας διαθέτει 

στέγη του Συλλόγου του. Και απ’αυτή την άποψη ακόμη, ένα χωριό που πρωτοπορεί 

σε πολλούς τομείς και ευημερεί οικονομικά δεν επιτρέπεται να ζητιανεύει μια στέ

γη για το Σύλλογό του.

Έν α  ενδιαφέρον σημείο για όσους σκοπεύουν να διαθέσουν μεγάλα ποσά είναι ότι 

βρισκόμαστε σε συννενόηση με την Κοινότητα να μας χορηγεί αποδείξεις δωρεάς δι

κές της, ώστε τα ποσά αυτά να αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημά μας.

Αυτά για ενημέρωσή σας και με θερμή παράκληση να ανταποκριθείτε και .να συμ

παρασταθείτε στην προσπάθειά μας αυτή.

Ηλέκτρα Βασιλάκη - Μιχελιδάκη 

Πρόεδρος Συλλόγου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗ 

Νοέμβρης 1985

Αγαπητό Περιοδικό εδώ και τρία χρόνια έχω στην κατοχή μου μια φωτογραφία του 

χωριού μας τραβηγμένη το 1953 από τον κ. Βοήλα, το μηχανικό που είχε αναλάβει τό

τε να κατασκευάσει το λιμάνι, πράγμα το οποίο θα θυμούνται καλλίτερα οι παλαιοί. 

Τον γνώρισα τυχαία σε μία εκδήλωση και όταν του είπα από που είμαι, μου χάρισε 

αυτή τη φωτογραφία, της οποίας σας στέλνω μερικά φωτοαντίγραφα για να τα βάλετε 

στο Περιοδικό. Επίσης και γω με τη σειρά μου θα προσφέρω τη φωτογραφία αυτή στο 

πολιτιστικό σύλλογο για μεγέθυνση σαν ελάχιστο δείγμα αγάπης στο χωριό μας.

Ευχαριστούμε το συγχωριανό μας Γιώργο Μπαντινάκη για την ενέργειά του αυτή. 
Υπάρχει όμως πρόβλημα με την φωτοτυπία της φωτογραφίας, επειδή είναι σκοτεινή,και 
ευχαρίστως θα καταχωρήσουμε τη φωτογραφία αυτή στο επόμενο τεύχος μας αν μας απο
σταλεί το πρωτότυπό της.
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Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΙΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΗ

Στις 28 του Οκτώβρη, όπως πάντα, έγινε η Λειτουργία για τον εορτασμό των 4 

μαρτύρων με' την καθιερωμένη πια αρτοκλασία στον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων.

Ακολούθησε φαγοπότι και γλέντι στο Κέντρο "Αστέρι" στην Παιανία.'Επαιξαν: 0 

Σπύρος Αλυσανδράκης Λύρα και Κισσαμιτάκης Λαούτο, που έδωσαν πολύ κέφι στους λί

γους Αγιογαληνιώτες και φίλους που ήρθαν φέτος.

0 καιρός ήταν θαυμάσιος και τα παιδιά διασκέδασαν όλη μέρα στη μεγάλη αυλή 

του κέντρου. Οι μεγάλοι χόρεψαν ως αργά το απόγευμα μετά από το νόστιμο φαγητό, 

τους μεζέδες και το κρασί.

'Εγινε και λαχειοφόρος αγορά με αρκετά δώρα και εκπλήξεις!

Στο γλέντι φέτος είχαμε τη χαρά να έχουμε τον πρόεδρο της Αγίας Γαλήνης Γι

ώργο Κοτζανάκη που μαζί με την παρέα του, όλοι από τη νεολαία της Αγίας Γαλήνης, 

έδωσαν μια ευχάριστη νότα στο γλέντι.

Όπως πάντα ο Δημήτρης Μαυρόκωστας πρωτοστάτησε στο χορό και μετέδωσε το κέφι 

του σε μικρούς και μεγάλους.

Άλλο ένα ωραίο Αγιογαληνιώτικο γλέντι έμεινε στη μνήμη μας και περιμένουμε 

με ανυπομονησία το Μάρτη που θ ’ανταμώσουμε πάλι στον αποκριάτικο χορό μας στο 

κέντρο "Κρήτη" τουΤιώργου Παπαδάκη που βρίσκεται στην οδό Μεσογείων 24 και Αγί

ου θωμά 12-14 στους Αμπελοκήπους.

Καλή αντάμωση. Έλσα Καρυάλου

* Σημ. Οι προσφορές σε δώρα Αγιογαληνιωτών και φίλων ήταν αρκετές και μας επέτρε
ψαν να προσφέρουμε κι εμείς με τη σειρά μας αξιόλογη λαχειοφόρα αγορά. 
Νοιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους δωρητές:
Μιχάλη Μιχ. Βεργαδή, Κώστα Λαμπάκη, Γιάννη Σταματάκη, Αντιγόνη Τόκα,Έλσα 
Καρτάλου, Μαρία Σταμ. Παπουτσάκη (το δώρο της παρέμεινε για τον Αποκριά
τικο χορό) και Στέλιο Μιχελιδάκη (δώρο έκπληξη!).

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΦΤΙΣΗ

Βαφτίστηκε στην Εκκλησία Άγιος Αρτέμιος της Αθήνας την 1-12-198 το κορι

τσάκι του Γιώργη και της Μίμας Νικηφοράκη με νονά την Κα Έλενα Σπυρ. Κουκίδου & 

ονομάστηκε Ελένη.
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

Επιμέλ. Κώστα Κ.Λινοξυλάκη

Στη φωτογραφία μας είναι δυο πρόσωπα γνωστά,(τουλάχιστον στους περισσότερους 

αναγνώστες του περιοδικού μας), πρώτος αριστερά ο μέχρι πρό τίνος γενικός Γραμ

ματέας τουρισμού Νίκος Σκουλάς και δεξιά ο Leonard Zubler. Τη φωτογραφία αυτή 

την έστειλε από τη Ζυρίχη (3-10-1985) ο Λεονάρδος και μας γράφει τα έξης: 0 EOT 

αρχές Σ/βρίου κάλεσε ένα γκρούπ ελβετών Δημοσιογράφων σ’εκπαιδευτικό ταξίδι στην 

Ελλάδα μεταξύ των οποίων ήταν ο αποστολέας. Κατά την άφιξη τους στην Ελλάδα τους 

υπεδέχθη ο κ. Σκουλάς.

0 Λεονάρδος στη συνάντηση αυτή αντί άλλου αναμνηστικού δώρου από την πατρίδα 

του, του πρόσφερε το ημερολόγιο 1985 του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Γαλήνης, το 

βλέπουμε στη φωτογραφία. '

Εσείς, εγώ ή κάποιος άλλος, σκεφθήκαμε ποτέ να δώσουμε ή·να στείλουμε σε κά

ποιο φιλικό η συγγενικό πρόσωπο σαν αναμνηστικό δώρο ένα τέτοιο ημερολόγιο γιά 

προβολή του χωριού μας; Αν όχι, ασφαλώς θα πρέπειI Μεγάλο παράδειγμα ο Λεονάρδος 

που λατρεύει την Αγία Γαλήνη και έχει εξοικειωθεί με -τους κατοίκους της,και την 

κουβαλάει μέσα του - παντού και πάντοτε - είχε μαζί του από την Ελβετία το ημερο

λόγιο για να το προσφέρει στο Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. θα ήταν παράλειψη μας 

αν δεν ευχαριστήσουμε τον Λεονάρδο για την χειρονομία του αυτή μέσα από τη στήλη
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του περιοδικού μας. Τέτοιου είδους χειρονομίες δεν πρέπει να περνούν απαρατήρη

τες και μάλιστα όταν προέρχονται από ανθρώπους άλλης χώρας. Ίσως θάπρεπε να επι

βραβεύονται.

Λίγα λόγια για το Ημερολόγιο: Για κάθε μήνα έχει μια διαφορετική φωτογραφία 

(τοπίο) της Αγίας Γαλήνης. Εκδόθηκε από τον πολιτιστικό Σύλλογο. Το επιμελήθηκε 

ο Γιώργης Κοτζανάκης (πρόεδρος Κοινότητας). Το εξώφυλλό του περιλαμβάνει δύο μαυ- 

ροφορεμένες γυναίκες, κάτω της φωτογραφίας είναι γραμμένα 1985, Πολιτιστικός Σύλ

λογος Αγίας Γαλήνης και σε δύο άλλες σειρές: α )"101 ΧΡΟΝΙΑ", β) "ΣΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΗΣ 

ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ’70". Η σελίδα του Ημερολογίου που βλέπουμε στη φωτογραφία ανή

κει στο μήνα Ιούνιο και παρουσιάζει μια παρέα που διασκεδάζουν με Λυρατζή το χω

ριανό μας Μανώλη Μιχ. Σπυριδάκη, οι υπόλοιποι είναι Μελαμπιανοί τους οποίους δεν 

γνωρίζω. Στο κάτω αριστερό μέρος της φωτογραφίας γράφει: φωτογραφία LEONARD DU

ELED. Επιμέλεια: Γιώργης Γ. Κοτζανάκης. Δεξιά γράφει: Δεν θέλει και πολύ να πιά- 

σει τη Λύρα ο Σπυριδάκης. Δεν θέλει και πολύ να βγάλει τους καϋμούς σε μαντινά

δες. Η οικονομικοτουριστική αντιπαράταξη είναι μακρυά...

Στη συνέχεια γράφει το μήνα Ιούνιο 1985 τις ημερομηνίες κ.λπ. κ .λπ.Κατά τον 

ίδιο τρόπο είναι γραμμένες οι υπόλοιπες σελίδες του. Εν ολίγρις είναι ένα πάρα 

πολύ ωραίο ημερολόγιο, μέσα από τις σελίδες του οποίου προβάλλεται - στους ξένους - 

θαυμάσια η Αγία Γαλήνη από τουριστικής απόψεως. Μπορεί μερικοί να μην αποκτήσατε 

το ημερολόγιο αυτό, όμως μεγάλη ζήτηση είχε από τους ξένους τουρίστες. Αυτά για 

την ιστορία. ...

01 ΞΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Κ. Λινοξυλάκης

Οι' ξένοι τουρίστες που επισκέφτηκαν φέτος την Ελλάδα από τον Ιανουάριο μέχρι 

και τον Σεπτέμβριο, έφθασαν 6.185.347. Τα 3.625.901 άτομα ήρθαν με αεροπλάνο και 

τα υπόλοιπα με άλλα μεταφορικά μέσα. Απ’αυτούς το 1.948.683 αφίχθη στο Αεροδρό

μιο του Ελληνικού στην Αθήνα,ακολουθεί το Αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτης με 

658.364 αφίξεις, της Ρόδου με 522.114 και της Κέρκυρας με 496.740.

Από την Ευρώπη και Αμερικοί, οι Βρετανοί έρχονται πρώτοι στις αφίξεις με 

1 .192.439, ακολουθούν οι Δυτικογερμανοί με 950.565, οι Γάλλοι με 414.034,οι Ιτα

λοί με 341 .536, οι Αυστριακοί με 261.671 , οι Ολλανδοί με 253.1 1 2, οι Γιουγκοσλά- 

βοι με 250.690, οι Σουηδοί με 207.254, οι Ελβετοί με 185.452, οι Δανοί με 146.591 , 

οι Νορβηγοί με 135.016 και οι Αμερικανοί με 408.128.

Α π ’αυτά τα εκατομμύρια των ξένων τουριστών,επισκέφθηκαν μερικές χιλιάδες το 

χωριό μας. Αλλά όμως πόσοι ήλθαν και πια χώρα είχε τη μεγαλύτερη προτίμηση, μας 

είναι άγνωστα. Γιαυτό μήπως πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται και στο χωριό μας μια, 

κατά προσέγγιση τουλάχιστον,στατιστική στ·ις αφιξοαναχωρήσεις των τουριστών; Πού 

ξέρετε; Επιχειρηματίες είσαστε,δάνεια ζητάτε για ξενοδοχεία κλπ.κλπ.'Ισως κάποτε 

τα νούμερα αυτά σας χρειασθούν.
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Μεταπολιτιστικά

“Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι για τους μεγάλους και τους τουρίστες", μου ’πε 

ένα παιδάκι που πάει στην 6η Δημοτικού στο χωριό.

"Και η εκδήλωση για το Βιβλίο που κάναμε μαζί και οι ζωγραφιές με τα αιτήματά σας 

που εκθέσαμε στο πανηγύρι της Παναγίας"; ρώτησα.

"Ε, μέσα σε μισή ώρα τα ’κρυψαν πίσω από τα μεγάφωνα του λυράρη"1 είπε ο μικρός. 

"Καλά, και οι Ποντιακοί χοροί; επέμενα.

"Α, ναι, αυτό ήταν το καλύτερο".

"Γιατί;"

"Γιατί, να, οι Πόντιοι ήταν όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι στο χορό και μετά χό

ρεψαν τα παιδιά μόνα τους και τραγούδησε ένα παιδί τους πολύ ωραία".'

"Εσείς δεν χορέψατε στο πανηγύρι, τη βραδυά του Ψαραντώνη, τη βραδυά της κακα

βιάς;"

" Ό λ ο  μας λέγανε να φύγουμε απ’τη μέση. Ενοχλούσαμε τους μεγάλους....  Στις Μέ-

λαμπες, όμως, όταν έπαιξε ο Μαργαρίτης κάλεσε και τα παιδιά να χορέψουνε. Εδώ κα

νένας λυράρης δεν έπαιξε για τα παιδιά. Και κανένας δεν το ζήτησε.

Με αφορμή της παιδική αυτή κριτική για τα "πολιτιστικά" καλώ τον αναγνώστη 

να συν-προβληματιστεί πάνω σε μια πικρή πραγματικότητα που δημιουργήθηκε για τα 

παιδιά μας παρακολουθώντας την εξέλιξη του χωριού την τελευταία δεκαετία: Γύρω

στα 1975 εξαφανίζεται η μεγάλη σκακιέρα του Ζορμπά. Σιγά, σιγά καταργείται, για 

την περίοδο των σχολικών διακοπών, η χρήση της παραλίας για τη βόλτα και για τα 

παιχνίδια των παιδιών. Το λιμάνι μετατρέπεται αρχικά σε πάρκινγκ.

Κριτική ακούγεται από τις στήλες του περιοδικού Αγία Γαλήνη (του συλλόγου 

μας) το 1980 για αισχροκερδίες από "αετονύχηδες" μαγαζάτορες, χωρίς αποτελεσμα

τική παρέμβαση της αγορανομίας ή και των τοπικών αρχών μέχρι τώρα.

Το 1984 διαβάζω στο ίδιο περιοδικό "ηθικολογίες" κατά του "τόπλες" Για το 

δεύτερο θέμα υπήρξε άμεση ανταπόκριση, ευτυχώς, και το λιμεναρχείο βρίσκεται σε 

συνεχή επαγρύπνηση... Κανείς όμως δε φαίνεται να πολυσκοτίζεται για το τί κά

ναμε και κάνουμε ποιοτικά όλοι για τα παιδιά,ειδικά στη διάρκεια των διακοπών τους. 

Τι τους προσφέρει το χωριό εκτός από την θάλασσα που είναι δώρο του θεού;

Στο σχολείο υπάρχουν δύο σιδερένιες κούνιες και μια σιδερένια τραμπάλα - κι 

αυτές ήταν δωρεά της οικογένειας Γιώργου Μπαγιαρτάκη πριν από 8 χρόνια.

Παιδότοπος στο χωριό δεν υπάρχει πιά. Η παραλία / λιμάνι, πρώην φυσικός παι

δότοπος έχει γίνει όχι μόνο θερινό πάρκινγκ, αλλά και "σουζό-τοπος" για "καμάκια" 

και τόπους πρακτικής εξάσκησης μαθητευομένων μοτοσυκλετιστών.

Στα στενά, όταν δεν είναι κατακλυρμένα από αυτοκίνητα, δεν μπορούν να παί

ξουν τα παιδιά γιατί ενοχλούν τους τουρίστες - ξεχνούν, όμως οι μεγάλοι πως όταν
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■γλεντούν οι ίδιοι και οι τουρίστες γίνεται φοβερή φασαρία μέχρι ...πρωίας.

Οι συνεχώς και θορυβοδώς (πέρα των νομίμων ορίων ησυχίας),αναρτιζόμενες οι

κοδομές, δεν περιφράζονται, για λόγους ευνόητους, με κίνδυνο να γκρεμιστεί κά

ποτε κάποιο ανύποπτο παιδί, καθώς τρέχει συνεπαρμένο από το παιχνίδι.

Τα αυτοκίνητα, που καθημερινά πληθαίνουν, συχνά κατεβαίνουν με "αγωνιστικό" 

ήθος στο χωριό και στο λιμάνι τρομάζοντας τις ταλαίπωρες γιαγιάδες που τρέχουν να 

σώσουν τα εγγονάκια τους που, φυσιολογικά, πότε πότε ξεφεύγουν απ’το χέρι.

Που είναι (α) μια πινακίδα στην είσοδο του χωριού, εκτός από το γαλάζιο WEL

COME, που να λέει ΑΡΓΑ, (β) μια διάβαση με ζέμπρα κοντά στην επικίνδυνη στροφή 

(γιατί είναι χωρίς ορατότητα)για τα παιδιά που πρέπει να διασχίσουν το δρόμο για 

να πάνε στο σχολείο, (γ) και, ίσως, κάποιο "ύψωμα στο οδόστρωμα" κοντά στο ια

τρείο για να χαμηλώνουν υποχρεωτικά οι "βιαστικοί" την ταχύτητά τους πλησιάζοντας 

την παραλία;

'Ακόυσα ότι στο κέντρο του χωριού θα γίνονταν ένα πάρκο. Αμέσως φαντάστηκα 

ένα μικρό παιδότοπο με 2 κούνιες, μια τσουλίθρα και μια τραμπάλα (εξοπλισμός κό

στους 70 χιλιάδες). Αντί γιαυτό είδα κοντά στο λουκουματζίδικο να τοποθετούν ένα 

γύψινο συντριβάνι, λές και το γραφικό συντριβάνι της παραλίας δεν μας έφτανε) Εδώ 

δεν θέλω να μακρυγορήσωαλλά το θέμα "χρόνου" που αφιερώνει καθένας μας στα παι

διά του και το θέμα παιδικού δωματίου που κάθε οικογένεια διαθέτει για τα παιδιά, 

είναι και τα δύο ουσιαστικοί παράγοντες για την πνευματική και κοινωνική διάπλα

ση των παιδιών μας.
Συμπέρασμα: Όχι μόνο δεν κάναμε τίποτε για τα παιδιά την τελευταία δεκαε

τία της οικονομικής ανόδου και ευημερίας για τους πολλούς του χωριού, αλλά σιγά 

σιγά στερήσαμε από τα παιδιά και τους φυσικούς χώρους παιχνιδιού - την αυλήτο σο

κάκι, την παραλία, τις αλάνες...

Είναι γεγονός ότι όλοι μοχθούμε για το μέλλον των παιδιών μας. Το κακό είναι 

ότι ξεχνάμε το παρόν. Κι αν δεν υπάρχει ποιοτική υποδομή τώρα, το θεμέλιο δηλα

δή, να μη περιμένουμε τα παιδιά μας να δούνε πέρα από το "φάε, πιε και ευφραίνου 

εαυτούλη μου... κι αύριο βλέπουμε πως θα βολευτούμε...

Ιωάννα Ιωαννίδου

Υστερόγραφο: Σε λίγες μέρες θα γίνει η διήμερη εκδρομή του 
Μάνου για τους μεγάλους μόνο πάλι γιατί τα 
παιδιά έχουν σχολείο μεσο-βδομαδιάτικα1

Τις παρακάτω φωτογραφίες μας τις έστειλε η Κα Ιωάννα 
Ιωαννίδου, τις έβγαλε ο άνδρας της κ. Jan Βέρχελ σε 
κάποια εκδήλωση (ασχολία έξω από το σχολείο).
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να κάνει για’ τις γιορτές των Χριστουγέν

νων και Απόκρηες τις πιο κάτω εκδηλώσεις:

Στις 25/1/86 ημέρα Σάββατο και ώρα 5-8 στην Αίθουσα Ένωσης Γυναικών Κρήτης 

Πατησίων 50 1ος όροφος Τηλ. 8833.157, κόψιμο βασιλόττητας του Συλλόγου με προσφορά 

από μέλη του Δ.Σ. και φίλους του Συλλόγου σπιτικών μεζέδων και ρακής (δεν θα στα

λούν προσκλήσεις).

Στις 7/3/86 τον αποκρηάτικο χορό μας στο κέντρο “ΚΡΗΤΗ", Μεσογείων 24 & Αγί

ου θωμά 12-14, Αμπελόκηποι - Τηλ.: 7753.895 - 7758.258, όπου λύρα παίζει ο Γιώργος 

Παπαδάκης.

Προσκαλούμε όλους τους φίλους και χωριανούς να τιμήσουν την προσπάθεια που 

καταβάλλει ο Σύλλογος και που εκτός από το σίόχο που επιδιώκει για σύσφίξη των 

σχέσεών μας αυτή τη φορά θέλομε και μεγαλύτερη συμμέτοχη για να ενισχυθεί υλικά 

η προσπάθειά μας για απόκτηση στέγης του Συλλόγου μας.

Το Δ.Σ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Φίλη Ιωάννα,

Πήραμε τη μικρή εφημεριδούλα των παιδιών του χωριού μας και ήταν για μας 

μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Τα σχόλια των παιδιών στις συνεντεύξεις,περίγραφές, 

εκθέσεις είναι μεστά, περιεκτικά και φανερώνουν κρίση και ωριμότητα.

Το ότι έπρεπε νάρθεις εσύ από κάπου αλλού και να γίνεις κινητήρια δύναμη σε 

κάθε πρωτοπορία που αφορά το χωριό και κύρια μια μεγάλη μάνα-δασκάλα· στην κυρι

ολεξία για τα παιδιά, έδωσε ένα ωραίο μάθημα σε όλος'ς μας, που καλό θάναι να το 

κατανοήσουμε.

Διαθέτεις μια χαρισματική προσωπικότητα και σύ και ο σύντροφός σου και η ε

πίδρασή σας στο πλάσιμο του χαρακτήρα των παιδιών λειτουργεί τόσο ευεργετικά και 

καθοριστικά μέσα σ ’εντελώς αντίξοες συνθήκες, που προσωπικά τουλάχιστον αισθσνο- 

με υποχρεωμένη.να σας ευχαριστήσω για τις τόσο καρποφόρες προσπάθειές σας. Ελπί

ζω να βρεθούν μιμητές και συμπαραστάτες στο αξιολογότατο έργο σας. Εμείς απ’εδώ 

πρόθυμοι πάντα σε τέτοιες' πρωτοβουλίες βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

Ακόμη και κύρια θέλομε δική σου συνεργασία για το περιοδικό'και των παιδιών 

το ίδιο. Για να ευχαριστήσουμε δε και τα παιδιά του χωριού μας το συμβούλιό μας 

αποφάσισε να δημοσιεύσουμε στο περιοδικό μας, την εφημεριδούλα τους όπως έχει.

Φιλικά

Ηλέκτρα Βασιλάκη - Μιχελιδσισ 
Πρόεδρος του Συλλόγου
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ΝΕΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

* Η Ευαγγελία Αγγ. Καρτάλου (το γένος Ρένας Χριστοφάκη) πέτυχε στη Σχολή Νη
πιαγωγών Πάτρας.

* Η Ισμήνη Εμ. Βασιλονικολιδάκη (το γένος Έλλης Λινοξυλάκη) πέτυχε στην Παι
δαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης.

* 0 εξ Αμερικής Χάρης Μιχ. Γιαννουλάτος (το γένος Νίκης Iωαν.Παπαδογιάννη) ε- 
νεγράφη στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων.

* 0 Νίκος Γεωρ. Παπανίκολάου (το γένος Σοφίας Τσουτσουδάκη) πέτυχε στη Γυμνα
στική Ακαδημία Αθηνών.

* 0 Γιάννης Γ εωρ. Καράλης πέτυχε "στα Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας - Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Τους συγχαίρουμε εγκάρδια και τους ευχόμαστε επιτυχία στις σπουδές τους.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ:

* 0 Μανώλης Γ εωρ. Μαμαλάκης, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πήρε το πτυχίο της 
Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής Αθηνών.

* 0 Μανώλης Νικολ.Παπαγιαννάκης ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πήρε το πτυχίο 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου Αθηνών.

* Η Ευδοκία Σιμ. Σιμυγδαλά ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πήρε το πτυχίο της 
Σχολής Νηπιαγωγών Αθηνών.

Τους απευθύνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια.

Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Η

Του Βαγγέλη Γ. Βεργαδή από την ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 

K O I Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ;

* Την 1 Αυγούστου 1985 η Ελένη σύζ.Μιχαήλ Μπαγιαρτάκη, το γένος Κων/νου Καρα- 
πιδάκη» γέννησε στο Ηράκλειο και απέκτησε αγόρι.

* Την 4 Σεπτέμβρη 1985 η Αικατερίνη σύζ. Γεωργίου Λουκάκη, το γένος. Επαμειν. 
Μπαγιαρτάκη, γέννησε στο Ηράκλειο και απέκτησε κορίτσι.

* Την 6 Σεπτέμβρη 1986 η Ευαγγελία σύζ. Γ εωργίου Δημοτάκη, το γένος Μύρωνος 
Βεργαδή, γέννησε στο Ηράκλειο και απέκτησε αγόρι.

ΒΑΠΤIΣΕΙΣ: * *

* Την 27 Ιούλη 1985 ο Μηνάς Μηναδάκης του Γ εωργίου εβάπτισε το αγόρι του στα 
Καλίβια (Παναγία Καλιβιανή) στο οποίο δόθηκε το όνομα Γεώργιος.

* Την 17 Αυγούστου 1985 η Παγώνα Παπαδογιάννη του Γ εωργίου εβάπτισε στον Κισσό 
Αγίου Βασιλείου το κοριτσάκι του Ιωάννη Σιγδινού και στο οποίο δόθηκε το ό
νομα Μαρία. Μετά το μυστήριο της βάπτισης επακολούθησε τραπέζι σε καφενείο 
του Χωριού. Μεζέδες πάρα πολλοί και ωραίοι καθώς και ρακή και κρασί.Όλοι οι 
καλεσμένοι και από τους δύο συντέκνους, μετά από το πιόσιμο αρκετής ρακής 
και κρασιού άρχισαν το γλέντι και περίπου στις 3 το πρωί γυρίσαμε στην Αγία 
Γαλήνη. Είναι πράγματι πολύ ωραία στα μικρά χωριά γιατί εκεί διατηρείται α
κόμη η Κρητική Φιλοξενεία και τα έθιμα, τα οποία μας έφεραν στη σκέψη τα πα
λιά ήθη και έθιμα της Αγίας Γαλήνης στα γνωστά εκείνα χρόνια που δεν ξανα- 
γυρίζουν.
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* Την 18 Αυγούστου 1985 ο Γεώργιος Κυριακάκης του Γεωργίου εβάπτισε το κορίτσι 
του στην Εκκλησία των 4ων Μαρτύρων Αγίας’ Γαλήνης στο οποίο δόθηκε το όνομα 
Ελπινίκη, με ανάδοχο τον Μιχαήλ Τρουλλινό του Νικολάου και της Ελένης. Το 
τραπέζι έγινε στον Άγιο Γεώργιο (Φοινοκάλη) και στο κέντρο Γεωργίου Νικ. 
Χριστοφοράκη.

* Την 24 Αυγούστου 1985 ο Εμμανουήλ Τρουλλινός του Κλεομβρότου, Δάσκαλος Αγί
ας Γαλήνης, (γαμβρός του γραμματικού Αγίας Γαλήνης) εβάπτισε το αγόρι του 
στην Εκκλησία 4ων Μαρτύρων Αγίας Γαλήνης, στο οποίο δόθηκε το όνομα Ελευθέ
ριος, με ανάδοχο το Γεώργιο Νικάκη, δάσκαλο από τις Μέλαμπες, κάτοικο Ρεθύ- 
μνης. Το τραπέζι έγινε στον Κόκκινο Πύργο και στο κέντρο Γεωργίου Αυγενάκη.

* Την 24 Αυγούστου 1985 ο Πατενταλάκης Αντώνιος του Ελευθερίου (Οπωροπώλης Α
γίας Γαλήνης) εβάπτισε το αγόρι του στο Τυμπάκι στο οποίο δόθηκε το όνομα 
Ελευθέριος και το τραπέζι έγινε στον Κόκκινο Πύργο και στο κέντρο "ΔΗΜΗΤΡΗΣ"

* Την 31 Αυγούστου 1985 ο Κυριάκος Πετρακάκης εβάπτισε το αγόρι του στην Εκ
κλησία 4ων Μαρτύρων Αγίας Γαλήνης στο οποίο δόθηκε το όνομα Κάρολος,με ανά
δοχο την κ. Μανωλία συζ. Γεωργ.Δασκαλάκη, το γένος Ιωάνν.X.Παπαδογιάννη. Το 
τραπέζι έγινε στην Λαγκούφα.

* Την 6 Σεπτέμβρη 1985 ο Εμμανουήλ Ζευγαδάκης και η σύζυγός του Άννα το γένος 
Αριστ. Βουλγαράκη, εβάπτισαν το κορίτσι τους στην Παναγία Παλιανή στο οποίο 
δόθηκε το όνομα Ευαγγελία, με ανάδοχο την κ. Μαρία συζ.Κων. Φουντιδάκη, το 
γένος Χαραλ. Πελαντάκη. Το τραπέζι και γλέντι έγινε στο Ηράκλειο και στο 
κέντρο "ΖΑΜΑΝΙΑ".

* Την 2 Νοέμβρη 1985 έγινε στην Εκκλησία 4ων Μαρτύρων η βάπτιση του Δημητρίου 
Γιασαφάκη, παιδί του Κων/νου Δ. Γιασαφάκη, με ανάδοχο τον Νικόλαο Μιχ. Σφα- 
κιανάκη.

ΓΑΜΟΙ:

* Την 18 Αυγούστου 1985 έγινε στις Κουρούτες ο γάμος του Πολύδωρου Καράλο του 
Γεωργίου με την από τις Κουρούτες καταγόμενη Ειρήνη το γένος Δημ. Πλατυρρά- 
χου. Για το γάμο αυτά δεν γράφω, γιατί λεπτομέρειες θα γράψουν ασφαλώς άλ
λοι.

* Την 5 Σεπτέμβρη 1985 έγινε στην Βουλιαγμένη ο γάμος του Μιχαήλ Μαρκάκη του 
Γ εωργίου με την Αντιγόνη το γένος Γ εωργίου και Αθηνάς Γρηγοριάδου.

* Την 21 Σεπτέμβρη 1985 έγινε στην Αγία Γαλήνη ο γάμος του Ανδρέα Μελαμπιανά-
κη του Ιωάννου καταγόμενου από τα Βορίζια Ηρακλείου, με την Αργυρώ
Χαραλάμπου Αλεξανοράκη (εγγονή του Μπαγουρομιχάλη). Η στέψη έγινε στην_ Εκ
κλησία 4ων Μαρτύρων και το τραπέζι και γλέντι στην πλατεία του λιμανιού μας. 
Τους καλεσμένους διασκέδασε το κρητικό συγκρότημα ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ λύρα και ΤΣΑ— 
ΦΑΝΤΑΚΗ λαγούτο. Παράνυμφος ήταν ο Μπαμπουνάκης Μαρίνος.

* Την 28 Σεπτέμβρη 1985 έγινε στην Εκκλησία 4ων Μαρτύρων Αγίας Γαλήνης το μυ-
• στήριο του γάμου του Ζαχαρία Χωρλιατάκη, οδηγού αυτ/του, καταγόμενου από τα
Μαστροχιανα Κοινότητας Γέργερης Ηρακλείου, με την Ελένη Μαργαρίτη του Εμμα
νουήλ (λυράρη) και της Χριστίνας. Παράνυμφος ήταν_ο Τράπαλης Βασίλειος. Το 
τραπέζι και γλέντι έγινε στην πλατεία του λιμανιού μας. Επαιξε το κρητικό 
συγκρότημα Γεωργ. Στεφανάκη Λύρα και Γ εωργίου ΤσουροαΛάκη και Κων/νου Κυρια- 
κάκη Λαούτο. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης έπαιξε λύρα και ο πατέρας της 
νύφης Εμμανουήλ Μαργαρίτης καθώς και ο θείος της Μΐ·χαη,\ Μαργαρίτης. Παρά το 
σχετικό κρύο αυτή τη βραδιά, το γλέντι εκράτησε με>νι ιο πρωί. *

* Την 5 Οκτώβρη 1985 έγινε στις Μέλαμπες ο γάμος του ι.υτύμι ου Τρουλλινού του
Ιωάννη, κρεοπώλη Αγίας Γαλήνης, με την Ευφρόσυνο αχη του^Πύραμου (εγγο- 
νή του Τσαχόκώστα). Περίπου στις 5 το απόγευμα ''.'..'L’r:,'Civ από την Αγία Γα- 
λήvji και στις 6 έγινε το μυστήριο. Το τραπέζι κσ -  ·, •'..-■'τι, το οποίο εκράτησε 
μέχρι το πρωί,έγινε στην αίθουσα του Συλλόγου 'n\ --ε λύρα ο Εμμαν. Μαρ
γαρίτης και λαούτο οι Γ. Τσουρδαλάκης - Κ. Κυρία. -r ·. -
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.ΘΑΝΑΤΟΙ:

* Την 3 Αυγούστου 1985 και ενώ ευρισκόχαν μέσα στη θάλασσα σε βάθος ένα μέτρο 
νερό στην εκβολή του ποταμού ΠΛΑΤΥ πνίγηκε ο Ζαχαρίας Τζίτζικας από τον Ά 
γιο Ιωάννη Αμαρίου, 67 χρόνων.

* Την 4 Σεπτέμβρη 1985 και στη θέση Πόρος σκίνου πέθανε από καρδιακή κάμψη (ο
ξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου) ο Αυστριακός Rawter Georg 66 χρόνων. 0 εντα
φιασμός του έγινε στο Νεκροταφείο της Κοινότητας Αγίας Γαλήνης.

* Την 25 Οκτώβρπ 1985 πέθανε μέσα στην Αγία Γαλήνη από καρδιακή ανακοπή η Αμε
ρικανίδα Koehler Kathryn Adams 41 χρόνων.

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΕΙΣ:

* Την 10 Ιούλη 1985 η κ. Ιωάννα συζ. Ιωάννου Βερχέλ το γένος Ομήρου Ιωαννίδου 
απέκτησε τη δημοτικότητα Αγίας Γαληνης διαγραφόμενη από το δημοτολόγιο Θεσ
σαλονίκης .

* Την 20 Ιούλη 1985 η κ. Αικατερίνη σύζ. Χαραλάμπους Παπαδογιάννη, το γένος 
Σπυρ. Νικολουδάκη απέκτησε τη δημοτικότητα Κοινότητας Αγίας Γαλήνης,διαγρα- 
φόμενη από το δημοτολόγιο του Δήμου Βύρωνος Αττικής.

* Την 12 Σεπτέμβρη 1985 η κ. Ειρήνη σύζ. Πολυδώρου Καράλη, το γένος Δημητρίου 
Πλατυρράχου, απέκτησε τη δημοτικότητα Κοινότητας Αγίας Γαλήνης, διαγραφόμε- 
νη από το δημοτολόγιο της Κοινότητας Κουρουτών Αμαρίου.

* 0 Ζαχαρίας Χορλιατάκης του Φραγκίσκου καταγόμενος από το χωριό Μαστροχιανά 
της Κοινότητας Γέργελης Ηρακλείου, γαμβρός του Εμμαν. Μαργαρίτη,έγινε δημό
της Αγίας Γαλήνης την 7/11/1985.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ: *

* Την 6 ̂ Σεπτέμβρη 1985 ανεχώρησε ο Ανθυπασπιστής κ. Σταύρος Μαρκάκης, Λιμενο- 
σταθμάρχης, μετατιθέμενος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και στη θέση του 
ήλθε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ο Αρχικελευστής κ.Ζαχαρίας Παπου- 
τσάκης.

* Την 6 Σεπτέμβρη 1985 ανεχώρησε για τη θεσ/νίκη ο Δ/τής του Αστυν. Φυλακείου 
Αγίας Γαληνης Αρχιφύλακας κ. Δημήτριος Μακρογιαννάκης και στη θέση του ήλθε 
ο Αρχιφύλακας κ. Ζωράκης Περικλής, καταγόμενος από τους Κασσάνους Ηρακλείου.

* Την 7 Σεπτέμβρη 1985 ανεχώρησε για το Τελωνείο Ηρακλείου ο Τελώνης Γεώργιος 
Βουκυκλάρης και στη θέση του ήλθε Τελώνης ο Κων/νος Μαραγκάκης.

ΕΡΓΑ:

* Την 23 Αυγούστου 1985 έγιναν δύο δημοπρασίες για ανάδειξη εργολάβων εκτελέ- 
σεως των έργων:

α.- "ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ" Πρ/σμού δρχ. 4.300.000 με ανάδοχο τον Ιωάννη 
Γιαννούση, Πολιτ. Μηχανικό Ηρακλείου με έκπτωση 21 %, 

β.- "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ" Πρ/σμού δρχ. 6.000.000 με ανάδοχο το Γεώργιο 
Τζεδάκη, Τοπογρ. Μηχ/κό Ρεθύμνου με έκπτωση 11 %.

* Το Κοινοτικό Συμβούλιο από κοινοτικά έσοδα εψήφισε δρχ. 300.000 για κατα
σκευή κοινοτικής σκάλας μεταξύ των σπιτιών Αγαπητού Μηναδάκη και Εμμανουήλ 
Τυροκομάκη μέχρι τον επαρχιακό δρόμο, καθώς και 100.000 δρχ. για διαμόρφωση 
της πλατείας και 100.000 δρχ. για κατασκευή αποχωρητηρίου στο Νηπιαγωγείο.

* Το έργο του Βιολογικού καθαρισμού προχωρεί και πιστεύουμε ότι αρχές του ερ
χόμενου χρόνου 1986 θα λειτουργήσει.
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ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

Από τις αρχές'του μήνα Ιούλη 1985 μέχρι και σήμερα μας έχουν χορηγηθεί 
πιο κάτω πιστώσεις από το Π.Π.Δ.Ε. 1985 για την εκτέλεση διαφόρων έργων 

α.- Δρχ. 1.000.000 για αγροτική οδοποιία,
β.- " 65.000 για συντήρηση του Λιμενικού Σταθμού.
γ.- " 300.000 για κατασκευή κοινοτικού δρόμου,
δ.- " 150.000 για αποκατάσταση ΔΕΗ.
ε.- " 300.000 για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

οι

ΔΙΑΦΟΡΑ:

* 13.7.1985: Η κ. Ηλέκτρα Μιχελιδάκη, Πρόεδρος του Συλλόγου ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ στην 
Αθήνα, που βρίσκεται στο χωριό μας, παραμερίζοντας τις οικογενειακές της υ
ποχρεώσεις αγωνίζεται και κινείται δραστήρια για συγκέντρωση χρημάτων και 
από προαιρετικές εισφορές των κατοίκων για την πραγματοποίηση της επιθυμίας 
όλων μας να αποκτήσει ο Σύλλογος δικό του Γ ραφείο.

* 14.7.1985:. Ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00 έπαιξε δωρεάν στο λιμάνι η Φιλαρμο
νική του Δήμου Ρεθύμνης. Παρακολούθησε επί δύο ώρες πολύς κόσμος,Έλληνες & 
ξένοι, πολλοί από τους οποίους και εχόρεφαν διάφορους ελληνικούς χορούς.

* 30.7.1985: Ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00 έπαιξε στην πλατεία του λιμανιού η Συ
ναυλία ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΛΑΝΗ, ΣΑΚΗ ΜΠ0ΥΛΑ, ΑΡΛΕΤΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΓΙ0ΚΑΡΙΝΗ.

* 30-31/7-1-2/8/1985 η ζέστη ξεπέρασε κάθε προηγούμενη.Έφθασε τους 35 βαθ
μούς. Όλοι οι επισκέπτες και πολλοί κάτοικοι πέρασαν τις περισσότερες ώρες 
των ημερών αυτών στη θάλασσα. Η μεγαλύτερη ζέστη σημειώθηκε την 2 Αυγούστου 
που το θερμόμετρο έδειξε 42 βαθμούς και ο αέρας έκαιγε.

* Πρώτη φορά φέτος η Κοινότητα Αγίας Γαλήνης χαρακτηρίστηκε ορεινή και οι γε
ωργοί μόνιμοι κάτοικοί της θα δικαιούνται εξισωτικης αποζημίωσης, συμμετέ- 
χοντες στο πρόγραμμα της Κ0 268/75. Για λήψη εξισωτικης αποζημίωσης φέτος, 
κατέθεσαν δικαιολογητικά 12 αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκρίθηκαν 
δικαιούχοι οι 11.

* Αυτό που παραέγινε φέτος το καλοκαίρι ήταν τα μ η χ α ν ά κ ι α .  Συνέχεια οι 
επισκέπτες έκαναν παράπονα για το θόρυβο.Όλη τη νύχτα μηχανάκια και μηχανές 
κάθε είδους, με αριθμούς και χωρίς αριθμούς, με εξατμίσεις και χωρίς εξατμί
σεις, αλώνιζαν την Αγία Γαλήνη. Διαμαρτυρίες έκαναν και οι επιχειρηματίες, 
αλλά η Αστυνομική Αρχή Αγίας Γαλήνης τι να κάνει με τη δύναμη που έχει; Α
παιτείται η ενίσχυσή της.Άραγε αυτό θα συμβαίνει και τον ερχόμενο χρόνο ή 
θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα;

* Φέτος η Κοινότητα απέκτησε 12 νέους εκλογείς (Νέοι 10 και Μεταγραφέντες 2),

* Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν στην Αγία Γαλήνη και πολλές ανάγκες έχει.Μή
πως όμως όλοι που εκμεταλλεύονται τον Τουρισμό θα πρέπει να συμβάλλουν οι- 
κονομικά; Μήπως έπρεπε ή πρέπει όλοι οι επαγγελματίες, ανάλογα με τα ετήσια 
έσοδά του καθένας, να καταθέσει ένα μέρος στο Κοινοτικό Γ ραφείο ως εκούσια 
εισφορά, και το οποίο χρηματικό ποσό μετά την κατάθεσή του συγκεντρωτικά στο 
Δημόσιο Ταμείο και στο λογαριασμό της Κοινότητας, να χρησιμοποιηθεί για την 
εκτέλεση έργων; Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ και είναι γνωστά τα χρηματικά ποσά 
που κερδίζονται περίπου από τους επαγγελματίες (βέβαια με τον κόπο τους); Ας 
το σκεφθούν λοιπόν τώρα που έχουν γίνει Σύλλογοι (Ξενοδόχων -Επαγγελματιών- 
Ενοικιαζομένων δωματίων - Ψαράδων κ.λπ.). Πολλοί έχουν περάσει από την Αγία 
Γαλήνη και αφού εκμεταλλευθούν.3 ή 4 χρόνια ένα κατάστημα φεύγουν τακτοποι
ημένοι οικονομικά χωρίς να προσφέρουν τίποτα στον τόπο, εκτός από αυτά που 
η Κοινότητα αναγκαστικά εισπράττει για τέλη και δικαιώματα.

* Εορτή του Αγίου Μύρωνος. Ημέρα καθημερινή. Γιορτή όχι πολύ γνωστή. Η θεία 
λειτουργία'έγινε στην εκκλησία του Αγίου Μύρωνος στο Μελισσουργάκι. Οι πι
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στοί που παρακολούθησαν δεν ήταν πολλοί. Εφόσον όμως η εκκλησία υπάγεται 
στην ενορία Αγίας Γαλήνης Π συμμετοχή θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Απογοήτευσή κατέλαβε όλους τους Αγιογαληνιώτες όταν πληροφαρήθηκαν την ανά
θεση της μελέτης σχεδίου πόλεως Αγίας Γαλήνης σε άλλη Εταιρία.'Εχουν περά
σει δύο ή και περισσότερα περίπου χρόνια από τότε που άρχισε να γίνεται συ
ζήτηση για το σχέδιο. Έγιναν ερωτήσεις, αλληλογραφία - συγκεντρώσεις κ.λπ. 
Τώρα με την ανάθεση της εργασίας αυτής σε άλλους μελετητές λέμε αυτό που συ
νηθίζεται "φτού και από την άκρα". Δηλαδή αρχίζουμε ξανά τις ίδιες ερωτήσεις 
και αλληλογραφία με τα ίδια στοιχεία, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε εάν και πό
τε θα τελειώσει η εργασία. Ας ευχηθούμε να μην προκύψει, όπως προηγουμένως, 
αλλαγή γραφείου μελετητών και κάποτε θα φθάσουμε στην άκρη.

Μετά από την επίσκεψη στην Αγία Γαλήνη αρμοδίων μελετητών άρχισε η λήψη στοι
χείων για τη σύνταξη μελέτης κατασκευής του λιμανιού Νότιας Κρήτης, περίπου 
300 μέτρα δυτικά του σημερινού λιμανιού.

Η επιθυμία Μελαμπιανών και Αγιογαληνιωτών για την αξιοποίηση των δύο αρδευ
τικών γεωτρήσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της Κοινότητάς μας και στις 
θέσεις "ΚΑΤΩ ΡΙΖΑ" και "ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΤΥ" με απόδοση καθεμιάς περισσότερα από 
200 m 3 νερού, άρχισε να ικανοποιείται.Έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα στοιχεία 
και οι μελέτες θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του 1985 και πιστεύουμε ότι θα 
χρηματοδοτηθούν και θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών αρχές του 1986.

Την 11 Αυγούστου 1985 έγινε στις Μέλαμπες το 40θήμερο μνημόσυνο του γιατρού 
Μιχαήλ Χριστοφοράκη ο οποίος σκοτώθηκε από τροχαίο στο Ρέθυμνο την 7.7.1985. 
Κόσμος πολύς από όλο το Νομό Ρεθύμνης, αλλά και από όλα τα άλλα διαμερίσμα
τα της Κρήτης. Ήταν γνωστός σε πολύ κόσμο ως επιστήμονας, αλλά περισσότερο 
ως άνθρωπος.

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ: Η δύναμη του Αστυνομικού Φυλακίου αποτελεί- 
ται από δύο αρχιφύλακες και ένα αστυφύλακα. Στο σύνολο των 3000-4000 καθη
μερινά αλλοδαπών και ημεδαπών και 500 Αγιογαληνιωτών τί μπορούν να κάμουν οι 
πιο πάνω αστυνομικοί; 0 ένας πρέπει να βρίσκεται στο Φυλάκιο για υπηρεσία 
γραφείου. Οι δύο άλλοι τι να προσφέρουν; Τροχονομικό έλεγχο; Υγειονομικό έ
λεγχο; Αστυνόμευση εσωτερικού χώρου; Αστυνόμευση εξοχικών κέντρων; Παρακο
λούθηση υπόπτων; και τόσες άλλες υπηρεσίες. Μήπως οι αρμόδιες Αρχές θα 
πρέπει από 1 Απριλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνο να ενισχύουν το Αστυνο
μικό Φυλάκιο τουλάχιστον με τρεις αστυνομικούς ακόμη; Τα πολλά και_ σοβαρά 
προβλήματα που παρουσιάζονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα στην Αγία Γαλή
νη δεν αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο. Ας ελπίσουμε ότι κατά την τουριστική 
περίοδο 1986 θα ενισχυθεί με την απαιτούμενη δύναμη.το Αστυνομικό Φυλάκιο 
του Χωριού μας.

Πρέπει να γραφούν λίγα λόγια για την εκκλησία Παλαιοχριστιανικής εποχής. Η 
Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κρήτης στο Ηράκλειο με το αριθμ.πρωτ.942/418/
15-9-1973 έγγραφό της προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Γαλήνης εγνώρι- 
ζε ότι, κάτω από τη σημερινή εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου και στον γύ
ρω χώρο της όπου υπάρχουν τάφοι, ευρίσκεται εκκλησία παλαιοχριστιανικής επο
χής, με την παράκληση να γνωρίσει η Κοινότητα εάν είναι δυνατή η διακοπή της 
ταφής σ ’αυτόν το χώρο, ώστε να διενεργηθεί ανασκαφή από την Αρχαιολογική Υ
πηρεσία για την ανακάλυψη του μνημείου. Μέχρι σήμερα όμως δεν ένινε καμιά 
ενέργεια για ανασκαφή. Γιατί; Η Κοινότητα απάντησε με το 755/4-10-1973 έγ
γραφό της ότι ουδεμία αντίρρηση έχει γιά τη διενέργεια^των ανασκαφών. Προ 
έτους περίπου κάναμε συζήτηση με τον Ευστράτιο Τρουλλινό του Εμμανουήλ και 
τότε μου είπε ότι όταν κατασκεύαζε τις κολώνες του υπόστεγου της εκκλησίας, 
βρήκε κάτω από την ΝΑ κολώνα κενό περίπου ένα μέτρο βάθος. Αναγκάστηκε τό
τε να τοποθετήσει καλούπια, να ρίξει πέτρες με μπετό για να τοποθετήσει την 
κολώνα. ΕΡΩΤΩ: Μήπως πράγματι το κενό αυτό είναι χώρος της Παλαιοχριστιανι
κής Εκκλησίας; Μήπως οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξετάσουν την περίπτωση 
αυτή; Πόσοι αρχαιολογικοί θησαυροί ευρίσκονται θαμμένοι στη γη και περιμέ-



23

νουν αιώνες για να έλθουν στο φως με την παραμικρή ένδειξη ή και ακόμη από 
μια ιστορία που λέγεται σαν παραμύθι. 0 κ. Εμμανουήλ Αυγουστάκης ..Λυκειάρχης 
Τυμπακίου, στο βιβλίο του "Η ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" και στη σελίδα 37, κατά το έτος 
1983 έχει δημοσιεύσει το πιο πάνω έγγραφο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του 
οποίου φωτοαντίγραφο σας στέλνω, δημοσιεύεται παρακάτω.

Το έτος 1983 και κατά το τέλος Οκτώβρη πήγα με την οικογένειά μου εκδρομή 
στη Μακεδονία. Τις περισσότερες ημέρες περάσαμε στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ. Μια μέρα περ
νούσα από την εκκλησία ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, μπήκα μέσα για να ανάψω ένα κεράκι. 
Παρατήρησα ότι μεταξύ των εικόνων υπήρχε και μία εικόνα που στο κάτω μέρος 
έγραφε "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ". Λεν υπήρχε κανείς για να ρωτήσω σχετικά με την Αγία 
και τον αφιερωτή. θεωρώ σκόπιμο ο Σύλλογος να έλθει σε επικοινωνία με την 
Ιερά Μητρόπολη Κατερίνης και να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ονομασία 
της εικόνας και τον αφιερωτή. Μήπως θα πρέπει η Αρχαιολογική Υπηρεσία να λά
βει γνώση για τα γράμματα που βρίσκονται σε πελέκι και σε ύψος 1.60 μ.περί
που, στο αριστερό της Κυρίας Εισόδου της Εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτό
κου; Υπάρχει η λέξη ΕΥΧΗ & ευχή, χωρίς βέβαια να έχει καθαριστεί όλο το πε
λέκι (πέτρα) και ενδεχομένως να υπάρχει και άλλη λέξη ή και χρονολογία. Κά
τω από τις λέξεις ΕΥΧΗ & ευχή υπάρχουν και άλλα δυσδιάκριτα γράμματα.

Ημέρα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ την 15 Αυγούστου 1985. Η θεία Λειτουργία έγινε όπως κάθε 
χρόνο στην εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου που βρίσκεται στο Νεκροταφείο. 
Κόσμος πολύς από Αγιογαληνιώτες και διάφορα άλλα μέρη. Παρακολούθησαν τη 
Λειτουργία με ευλάβεια και μετά την απόλυση από τον Εφημέριο Παναγιώτη Για- 
σαφάκη ακου'νονταν οι ευχές ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και στη συνέχεια όλοι 
περνούσαν για να πάρουν τον άρτο και να ευχηθούν.

Πολιτιστικός Σύλλογος το βράδυ της 15 Αυγούστου 1985 επραγματοποίησε διασκέ
δαση στην πλατεία του λιμανιού. Ήταν πολύ ωραία. Συγκεντρώθηκε πάρα πολύς 
κόσμος.Έπαιξε το συγκρότημα Ναπολέοντα Τσακαλάκη Λύρα (γαμβρός του Επαμει
νώνδα Μπαγιαρτάκη) - Γεωργίου Παπουτσάκη Λαγούτο και Χρήστου Χαλκιαδάκη μπου
ζούκι. Η όλη οργάνωση, η ωραία βραδυά και το καλλιτεχνικό συγκρότημα συνε- 
τέλεσαν ώστε όλοι να βγάλουν κέφι και η διασκέδαση να κρατήσει μέχρι το πρωί. 
Στη διασκέδαση παρευρισκόταν οικογενειακώς και ο γιατρός κ.Στυλιανός Κοτζα- 
μπασάκης, που υπηρέτησε στην Αγία Γαλήνη ως αγροτικός γιατρός το χρόνο 1983.

Την 17 Αυγούστου 1985 επισκέφθηκε το χωριό μας ο Υπουργός Προεδρίας κ. Τσο- 
χατζόπουλος με τον κ. Νομάρχη Ρεθύμνης και συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν 
την Κοινότητά μας.

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων την 20 Αυγούστου 1985 και ώρα 21.00 
Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Ποντίων έπαιξε και εχόρεψε Ποντιακούς χορούς. Πο
λύς κόσμος παρακολούθησε και όλοι ενθουσιάστηκαν και χειροκρότησαν το Ποντια
κό Συγκρότημα με την ωραία τους εμφάνιση και τις ρυθμικές κινήσεις στους χο
ρούς τους.

Άρχισε να γίνεται αισθητή η μείωση της τουριστικής κίνησης.(Μετά την 15 Αυ
γούστου κάθε χρόνο το ρεύμα της τουριστικής κίνησης αντιστρέφεται. 0 Ελλη
νικός τουρισμός επιστρέφει στην έδρα του γιατί από αρχές Σεπτέμβρη ανοίγουν 
τα Σχολεία και οι πολλές άδειες τελειώνουν και εφαρμόζεται το παλιό: " Κάθε 
κατεργάρης στον πάγκο του". Αντίθετα με τους αλλοδαπούς, η κίνησής τους συ
νεχίζεται με τον αυτό ρυθμό όλο το Σεπτέμβρη.

Την 22 Αυγούστου αυτοσχεδιασμοί του ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ στην Αγία Γαλήνη. 0^ ανεπανά
ληπτος ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ διασκέδασε ξανά στην Αγία Γαλήνη. Περίπου 1000 άτομα συγ
κεντρώθηκαν στην πλατεία του λιμανιού το βράδυ για να δουν τον ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ, 
για να ακούσουν τον ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ και να χορέψουν με τη λύρα του ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ. 0 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Γαλήνης, τα ακούραστα μέλη του Διοικητικού,ύστε
ρα από προετοιμασία και διαμόρφωση του χώρου, η όλη.εμφάνιση της πλατείας 
ήταν άριστη. Η διασκέδαση κράτησε μέχρι το πρωί και τα χειροκροτήματα έδι
ναν και έπαιρναν. Βέβαια η Αγία Γαλήνη έχει καλούς χορευτάδες, αλλά,χωρίς να
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μπορώ να το κρύψω, αυτός που μας βγάζει στα ανοικτά είναι ο Δημητρης Μαυρό- 
κωστας, το χελιδόνι του Κρητικού χορού, για τον οποίο πολλές φορές με ρωτά
νε και λέω πως είναι χωριανός μου. Δεν είναι όμως και τελείως ψέματα γιατί 
Π γυναίκα του Ελένη το γένος Εμμανουήλ I. Μπαντινάκη είναι Αγιογαληνιώτισσα.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 1985 τελειώνουν την 24 Αυγούστου 1985 με τη γιορ
τή της ΚΑΚΑΒΙΑΣ. Όλοι οι νέοι βρίσκονται στο πόδι για προετοιμασία. 0 και
ρός είναι πολύ ωραίος. Το βράδυ από πολύ ενωρίς άρχισαν να καταφθάνουν και 
να καταλαμβάνουν τραπεζοκαθίσματα. Κόσμος πολύς. Έπαιξε το συγκρότημα Νί
κου Σκευάκη. Πολύ κέφι και η διασκέδαση εκράτησε μέχρι το πρωί.

Την 25 Αυγούστου 1985 ημέρα Κυριακή και ώρα περίπου 17.30 έπαιξε η καμπάνα 
και αμέσως διαδόθηκε ότι υπήρχε φωτιά στην τοποθεσία ΜΕΛΙ ΧΙΑ.Όλοι έτρεξαν 
με διάφορα εργαλεία, πλην όμως επειδή φυσούσε αέρας η φωτιά είχε προχωρήσει 
και έτσι ήταν αδύνατο να πλησιάσουν άνθρωποι για να την σταματήσουν.'Υστερα 
από επικοινωνία με το Νομάρχη, την Δασική Υπηρεσία, τις Στρατιωτικές και Α
στυνομικές Υπηρεσίες κατέφθασαν περίπου στις 19.00 πυροσβεστικά οχήματα τα 
οποία εμπόδισαν τη φωτιά να επεκταθεί προς τις τοποθεσίες "Ξερόκαμπος"."Κά
τω Λαγκούφα", και την Αγία Γαλήνη. Υπολογίζεται ότι η φωτιά πέρασε από πε
ρίπου 800 στρέμματα και εκάηκαν περίπου 1500 ελαιόδενδρα, με ζημιά ανερχό- 
μενη στο ποσό των 10.000.000 δρχ.

Την 29 Αυγούστου ο καιρός άλλαξε. Είναι αισθητη η μεταβολή. Παρουσιάστηκαν 
στον ουρανό τα πρώτα σύννεφα και η δροσιά είναι περισσότερο αισθητή τις απο
γευματινές και νυκτερινές ώρες.

Η Διεύθυνση Γεωργίας Ρεθύμνης με απόφασή της καθόρισε την 2 Σεπτέμβρη ημέρα 
αρχής μαζώματος του χαρουπιού. Η τιμή του φέτος έχει φτάσει στις 30 δραχμές 
(καθαρές).

0 Υπουργός Γ εωργίας κ. Ποττάκης ήλθε στην Αγία Γαλήνη την 6 Σεπτέμβρη, όπου 
παραθέριζε η σύζυγός του και μετά διανυ.κτέρευση ανεχώρησε με τη σύζυγό του 
την 7.9.1985.

Σήμερα 28 Σεπτέμβρη 1985 η τουριστική κίνηση συνεχίζεται να είναι ικανοποι
ητική. Πληρότητα έχουμε περίπου 90%. 0 καιρός βέβαια έχει μεταβληθεί.Έ χ ο υ 
με βοριάδες και σχετικό κρύο. Αυτά όμως τα καιρικά φαινόμενα δεν εμποδίζουν 
την τουριστική κίνηση του χωριού μας, γιατί λόγω της θέσεώς του δεν ενοχλούν 
τόσο όσο σε άλλα μέρη και έτσι ο επισκέπτης κινείται και κάνει άνετα τα λου
τρά του.·

Τα μ α ν α β ά κ ι α  άρχισαν ξανά να κ ε λ α ϊ δ ο ύ ν .  Από σήμερο βγαίνουν στη 
δουλειά οι μηχανότρατες. Στο λιμάνι μας βρίσκεται η τράτα των Καστρινάκιδων 
και έτσι από σήμερο έχουμε τη φρέσκια μαρίδα. Το νόστιμο μαριδάκι,την κου- 
τσομούρα, τα καλαμάρια κλπ. κλπ. Τα μαναβάκια του χωριού μας Μύρος Ν. Βερ- 
γαδής, Ιωάννης Ν. Βεργαδής και Εμμανουήλ Γ. Μπαντινάκης, γελαστοί όπως πάντα 
θα επισκέπτονται τα χωριά επαρχίας Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου καθημερινά, 
πουλώντας τα πράγματι φρέσκα ψάρια ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ.

Στο Κοινοτικό Γ ραφείο την 6 Οκτώβρη 1985 έγινε Λαϊκή Συνέλευση προκειμένου 
να γίνουν προτάσεις έργων για τον καταρτισμό Π.Π.Δ.Ε. έτους 1985. Στη Λαϊκή 
Συνέλευση εκλήθηκαν όλοι οι κάτοικοι Αγίας Γαλήνης, οι φορείς της Κοινότη
τας και ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Επαρχίας Αγίου Βασιλείου χωριανός μας Γιώρ- 
γης Μ. Νικηφοράκης. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης έγιναν προτάσεις και συ
ζητήθηκαν προβλήματα της Κοινότητας. Μεταξύ των προβλημάτων,ίσως είναι και 
το σοβαρότερο, συζητήθηκε το θέμα ΠΑΡΚΙΝΓΚ. Μέχρι σήμερο έχει κινηθεί η α- 
παιτούμενη διαδικασία για σύναψη δανείου από το Τ.Π.& Δ. για αγορά μέσα στην 
Αγία Γαλήνη αρκετής έκτασης.

Έ ν α  θέμα που πρέπει σύντομα να απασχολήσει το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι η
«μεταφορά του ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ, θα πρέπει να αγοραστεί μακρυά η απαιτούμενη έκτα
σης, να διαμορφωθεί και μετά από όλες τις εργασίες να διακοπεί η ταφή στο
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σημερινό ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ, γιατί διαφορετικά π γύρω από αυτό περιοχή δεν είναι 
δυνατό να αξιοποιηθεί.

Η αξιοποίηση της Σπηλιάς του ΔΑΙΔΑΛΟΥ είναι έργο που πρέπει να γίνει σύντο
μα. Με το άνοιγμα της Σπηλιάς, το φωτισμό της και τον εσωτερικό καθαρισμό 
της, ο επισκέπτης θα μπορεί να επισκέπτεται αυτή άνετα. Επίσης πρέπει να α- 
ξιοποιηθεί το γερμανικό οχυρό που βρίσκεται στο 'Υστερο "ΛΑΖΑΡΟ".

* Η Αγία Γαλήνη ίσως είναι ένα από τα λίγα χωριά που στερούνται Ηρώου. Κάθε 
χρόνο εορτάζουμε Εθνικές Επέτειους. Γίνονται Δοξολογίες και Ομιλίες.Δεν γί
νεται όμως κατάθεση στεφάνου σε Ηρώο και τα παιδιά δεν αισθάνονται τη μεγά
λη Εθνική σημασία της Εορτής, θα πρέπει να κατασκευαστεί Ηρώο; Μήπως_η θέση 
του είναι στο σημείο που σήμερα βρίσκεται το συντριβάνι στην πλατεία του 
λιμανιού;

* Η Νηπιαγωγός Ελένη Μυριοκεφαλιτάκη με απόσπαση πήγε στο Νηπιαγωγείο Πρινέ 
Ρεθύμνης και στο Νηπιαγωγείο μας ήλθε με απόσπαση η Μαρία Ταταράκη από το 
Νηπιαγωγείο Μελάμπων.

* Για τη σχολική χρονιά 1985 - 86 ήλθε στην Αγία Γαλήνη και στη θέση του Δασκά
λου Εμμανουήλ Τρουλλινού του Κλεομβρότου στο Δημοτικό Σχολείο μας, ο Δάσκα
λος Εμμανουήλ θεοδωράκης με απόσπαση από το Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Αμα- 
ρίου.

* Δεν περιμέναμε χειμώνα το πρωί της 14 Οκτώβρη. Ό σ ο  περνούσε όμως η μέρα και 
έφθασε το μεσημέρι ο ουρανός άρχισε να σκεπάζεται με σύννεφα. Το απόγευμα 
ο καιρός μ ύ ρ ι ζ ε  βροχή. Τη νύκτα άρχισε να βρέχει και η βροχή κράτησε και 
την επόμενη 15.10.1985. Έπεσαν συνολικά μέσα στην Αγία Γαλήνη 23 χιλιοστά 
νερό. Για την περιοχή της Κοινότητάς μας η βροχή αυτή ήταν παραγγελίστι- 
κ η. Τα ελαιόδενδρα άλλαξαν εμφάνιση και η ελαιοπαραγωγή θεωρείται σχεδόν 
εξασφαλισμένη.

* Σήμερα 30 Οκτώβρη 1985 η Αγία Γαλήνη μένει Αγία Γαλήνη. Στους δρόμους, στα 
καφενεία δεν συναντάς ξένους. Βλέπεις σχεδόν μόνο Αγιογαληνιώτες. Η τουρι
στική περίοδος τελείωσε. Περίπου τα μεσάνυκτα της 29 Οκτώβρη ανεχώρησαν όλοι 
οι τουρίστες που είχαν έλθει με γραφεία. Τα γραφεία εσταμάτησαν και όλη τη 
μέρα χθες ακούγοντο να ανταλλάσσονται οι ευχές "ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" κλπ. Παράλ
ληλα όμως με το κλείσιμο των τουριστικών γραφείων, ακολούθησε και το κλεί
σιμο των εστιατορίων, τουριστικών ειδών και λοιπών καταστημάτων. Βέβαια θα 
λειτουργούν μερικά για εξυπηρέτηση των τουριστών που θα συνεχίσουν να βρί
σκονται καθώς και των εκδρομητών.

* Στο ποσό των 1 .573.192 Δρχ. ανέρχεται η επιδότηση λαδιού εσοδείας 1984 - 85 
που θα καταταβληθεί φέτος σε 85 ελαιοπαραγωγούς της Κοινότητας Αγίας Γαλή
νης. Επίσης το ποσό των 150.000 δρχ. περίπου καταβλήθηκε σε 11 αρχηγούς γε
ωργικής εκμετάλλευσης της Κοινότητας ως εξισωτική αποζημίωση έτους 1985.

* Σήμερα 7/11/1985 Κοινοτική αντιπροσωπεία (12 μέλη της ΕΟΚ και 8 της Εθνι
κής Οικονομίας) από όλες τις Υπηρεσίες της ΚΟΜΕΣΙΟΝ που ασχολούνται με την 
εξέταση του (Μ0Π) Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος_Κρήτης, επικεφαλής 
των οποίων είναι ο Γ ενικός Δ/ντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρλέμπο Λάρ- 
σεν, διανυκτέρευσαν στην Αγία Γαλήνη και την 8/11/85 θα μεταβούν στο Ρέθυ
μνο.

Σταματώντας σαυτό το σημείο θα πρέπει και μείς να ευχηθούμε να περάσουμε ΚΑΛΕΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ και ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ.

Αγία Γαλήνη 20 Νοέμβρη 1985
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ΔΩΡΕΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Κώστας Κ.Λινοξυλάκης

Στην Εφημερίδα "Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΩΝ" που εκδίδεται κάθε δίμηνο από το 

Σύλλογο Μελάμπων "ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ" διάβασα ότι ο Δάσκαλος Νίκος Φασατάκης 

έγραφε ένα βιβλίο "Η Λαογραφία των Μελάμπων - Κοινωνική ζωή" το οποίο παραχώρησε 

στο Σύλλογο δωρεάν να το εκδόσει και να το διαθέσει όπως θέλει. 0 Μιχάλης Μαμα- 

λάκης γράφει στην Εφημερίδα ότι πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο,ευχάριστο 

και χρήσιμο. Η ανάγνωσή του ξεναγεί τους αναγνώστες στην κοινωνία του χωριού των 

Μελάμπων των περασμένων γενεών που οι παλαιότεροι θυμούνται ακόμη, αλλά οι νεώ- 

τεροι αγνοούν. Σκοπός μου δεν είναι να αξιολογήσω το βιβλίο αυτό γιατί δεν το 

διάβασα ακόμη. Τον συγγραφέα δεν γνωρίζω προσωπικά, όμως αξίζει και δικαιούται 

θερμά συγχαρητήρια απ’όλους, για τον κόπο και το χρόνο που διέθεσε να συγκεντρώ

σει αυτό το λαογραφικό υλικό του χωριού του.

θα είναι ευχάριστο αν σε κάθε χωριό βρίσκονται κάποιοι να μιμηθούν το παρά

δειγμά του, ώστε να μην σβήσουν τα ήθη και έθιμα των προγόνων μας αφ’ενός κι αφ’ 

ετέρου για να μάθουν την ιστορία των χωριών μας οι μετέπειτα γενεές.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συλλόγου μας "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" θέλω να ευχαριστήσω το 

συγγραφέα Νίκο Φασατάκη που είχε την καλωσύνη να προσφέρει το βιβλίο του αυτό στο 

Σύλλογό μας.

Όποιος από τους αναγνώστες του περιοδικού μας θέλει να προμηθευτεί αυτό το 

βιβλίο ας απευθυνθεί στο Σύλλογο των Μελαμπιανών Σοφοκλέους και Σαπφούς 18, Τηλ. 

3211.889.

0 Μανώλης Χ.Αυγουστάκης Β1 Γυμνασιάρχης συγγραφέας και εκδότης του βιβλίου 

"Η ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" που κυκλοφόρησε πρόσφατα, προσέφερε 5 απ’αυτά τα βιβλία για τη 

βιβλιοθήκη της Αγίας Γαλήνης. Τα βιβλία αυτά βρίσκονται στο γραφείο του Συλλό

γου μας και θα σταλούν σε πρώτη ευκαιρία στην Αγία Γαλήνη. Επ’ευκαιρία θα ήθελα 

να ρωτήσω και ν ’ απαντήσουν μέσω του περιοδικού, που στεγάζεται, έστω προσωρινά, 

η βιβλιοθήκη της Αγίας Γαλήνης και ποιος είναι υπεύθυνος. Για κείνον που θέλει 

ν’αποκτήσει το βιβλίο αυτό υπάρχουν διαθέσιμα στο γραφείο του Συλλόγου μας ή μπο

ρεί απ’ευθείας στον ίδιο τον συγγραφέα του στο Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης.

Επίσης ο Μανώλης Γ. Πατεράκης συγγραφέας και εκδότης του βιβλίου "ΑΝΑΣΤΟΡΗ

ΜΑΤΑ - Κρητικά Λαογραφικά Κείμενα" προσέφερε το βιβλίο του αυτό στον Πολιτιστικό 

Σύλλογο Αγίας Γαλήνης. Εάν κάποιος θέλει ν ’αγοράσει το βιβλίο του ας αποτανθεί 

στον ίδιο στη Δ/νση Μεσογείων 162 Χολαργός, Τηλ. 6510.209 ή στο γραφείο του Συλ

λόγου μας.

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Όλοι θυμόμαστε τον Σωτήρη Πετρακάκη. Στις 16-9-1985 συμπλήρωσε τέσσερα χρό
νια από το θάνατό του. Η κόρη του Μαρία Δοξαστάκη,εις μνήμη του,προσέφερε το ποσό 
των τεσσάρων (4)'χιλιάδων δραχμών στο Σύλλογό μας για την ενίσχυσή του.
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Η φωτογραφία αυτή είναι του 1922. 
0 Νεαοούλης τότε (και,σήμερα βέβαια εί
ναι) Γεώργιος I. Βεργαδής (Μπογιατζάκπς) 
με το βρακάκι τότε, σήμερα θα του πέφτει 
μικρό τουί, Ας έχει όμως την υγειά του 
κι ας φορεί της μόδας.
Στη μέση ο Γεώργιος Μηναδάκης - σκέτο Μη- 
ναδάκη τον ήξεραν όσοι τον θυμούνται - με 
το Σαλβάρ του και τη μουστάκα του, κορ- 
διστός καμαρωτός. Είχε υφασματεμπορικό 
εκεί που έχουν σήμερα σουβλατζίδικο τα 
παιδιά του Μαθιό Ε.Μαμαλάκη.
0 άλλος Νεαρός είναι ο Ευάγγελος, Μ.^Μα- 
μαλάκης με την Ευρωπαϊκή φορεσιά, όπως 
την έλεγαν τότε.
Οι δύο τελευταίοι είναι μακαρίτες, 

αιώνια των 'η μνήμη.-

ΈΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ

’Ενας ακόμη σεβαστός χωριανός μας, της παληάς φρουράς ο Αγαπητός I.Μηναδάκης 

έφυγε για πάντα από τη ζωή στις 26 του Νοέμβρη σε ηλικία 78 ετών. 0 Αγαπητός πε

ρήφανα και τίμια δούλεψε κι αγωνίστηκε στη ζωη του και πρόσφερε στην οικογένειά 

του ό,τι μπορούσε καλύτερο. Έζησε ευτυχισμένος, μέσα στη ζεστασιά της οικογένει- 

άς του, στο πλευρό του πάντα η γυναίκα του και τα εξαίρετα παιδιά του. Την κηδεία 

του,που έγινε στο χωριό 'μας, παρακολούθησαν συγγενείς και φίλοι της οικογένειάς 

του. 0 Αγαπητός ήταν ο τελευταίος επιζών γιός της οικογένειας του Μηναδόγιάννη. 

Ας είναι ελαφρό το χώμα του Αϊγαλήνη που τον σκέπασε. Αιώνια του η μνήμη.

ΕΛΕΝΗ HA. MAPΚΑΚΗ

Αθήνα (5-12-85) στην Αγιογαληνιώτικη παροικία μεταδόθηκε σαν αστραπή ο ξα- 

φρικός θάνατος της Ελένης συζ. Ηλ. Μαρκάκη (κόρη του Νικολάου Τσουτσούδη).Έφυγε 

ξαφνικά και γρήγορα στα 57 της χρόνια. 0 θάνατός της ακούστηκε απ’όλους με αλη

θινή θλίψη, γιατί η Ελένη υπήρξε μια αξιαγάπητη Αγιογαληνιώτισσα που διακρινόταν 

για τη λεπτότητα του χαρακτήρα της, την καλωσύνη και την ευγένεια της ψυχής της.

'Ηταν υπόδειγμα καλής συζύγου, μητέρας και νοικοκυράς και η καρδιά της ήταν γεμά

τη με αισθήματα χριστιανικής αγάπης. Στην κηδεία της που έγινε στην Αθήνα (6-12- 

1985) στους Αγίους Αναργύρους παρηκολούθησε πλήθος κόσμου από συγγενείς, φίλους 

και πάρα πολλούς Αγιογαληνιώτες. Για την προσωπικότητα και το φιλανθρωπικό έργο 

της Ελένης μίλησε ο Παπά Πέτρος της Ενορίας Χολαργού (αδελφός του Μητροπολίτη Κρή

της Τιμόθεος) και ο Μιχάλης Μ. Βεργαδής.

Στην οικογένειά της απευθύνουμε τα θερμά μας συλληπητήρια. 0 Σύλλογός μας 

στη μνήμη της απέστειλε στεφάνι.-
Κ.Κ.Λ.
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Αγιογαληνιώτες στην Πολίτικη ζωή του Τόπου

*ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ.ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ*

Γόνος και βλαστός της οικογένειας Μαμαλάκηδων ο Βαγγέλης Μαμαλάκης γιός του 

Κώστα και της Μαρίας εξελέγη μέλος στην Κεντρική Επιτροπή του νέου Εκτελεστικού 

γραφείου του ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 0 χω

ριανός μας Βαγγέλης στη διάρκεια της 7χρονης δικτατορίας οργανώθηκε στον πυρήνα 

του ΠΑΚ Ηρακλείου. Ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Από το 1974 μέχρι 

σήμερα έχει διατελέσει μέλος όλων των Νομαρχιακών επιτροπών του Κινήματος. Από το 

1977 μέχρι σήμερα είναι Α' Γραμματέας της Νομαρχιακής επιτροπής Ηρακλείου Κρήτης. 

Από το 1982 είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλεί

ου Κρήτης. Του ευχόμεθα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Κουρούτες 

(Έλσα Καρτάλου)

Στις 18 Αύγουστού τ ’απόγευμα έκπληκτοι οι τουρίστες έβλεπαν την ομαδική έξο

δο των αυτοκινήτων από την Αγία Γαλήνη και ανήσυχοι ρωτούσαν μήπως έγινε πρόβλεψη 

σεισμού στην πε ριοχή. Η εξήγηση βέβαια ήταν απλή. 0 Πολύδωρος Καράλης παντρευό

ταν εκείνο το απόγευμα την Ειρήνη Πλατύραχου στις όμορφες Κουρούτες στις ρίζες 

του Ψηλορείτη. Ούτε λίγο .ούτε πολύ είχε καλεσμένους 1500 ανθρώπους απ’ όλη την 

Κρήτη.

Στην Εκκλησία και στο προαύλιο δεν χώραγε ούτε καρφίτσα.Όλοι καμαρώσαμε το 

ωραίο ζευγάρι που ευτυχισμένο και σοβαρό ένωσε τη ζωή του με την ευλογία της εκ

κλησίας και των γονιών του. Άξιοςκουμπάρος ο νεαρός Μιχάλης Εμ. Σπυριδάκης.

Μετά το γάμο όλοι οι καλεσμένοι κατηφόρισαν ως τη μεγάλη αυλή του σχολείου 

που είχε γεμίσει με τραπέζια και καρέκλες.Όλα ήταν ετοιμασμένα με υποδειγματική 

τάξη. Κανένας από τους 1.500 καλεσμένους δεν έμεινε παραπονεμένος.
4

Το σερβίρισμα ήταν γρήγορο, τα φαγητά και τα κρασιά άφθονα.

Το νιόπαντρο ζευγάρι ακούραστο πέρασε απ’όλα τα τραπέζια, συζήτησε με όλους 

τους καλεσμένους προσφέροντας κουφέτα και ποτό και δέχτηκε απ’όλους για άλλη μια 

φορά ευχές για μια ευτυχισμένη ζωή.

Λύρα έπαιξε ο Μανώλης Μανουράς και Λαούτο ο Δημήτρης και Μανώλης Σκουλάς με

πολύ κέφι και ο χορός τράβηξε ως τις πρωινές ώρες.
Στο γάμο πέσανε τόσες μπαλωθιές όσες περίπου για την απελευθέρωση της Κρή

της. Εμείς οι μεγαλύτεροι τρομάξαμε βέβαια και θα προτιμούσαμε να μας έλλειπαν 

αλλά η,νεολαία το . χάρηκε πολύ.

Ευχόμαστε όλοι στο νιόπαντρο ζευγάρι ευτυχία και επιτυχία στη ζωή.
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Μερικές φωτογραφίες από το γάμο τους.

Στις δύο πρώτες βλέπουμε τον κόσμο ενώ πηγαίνει στην,εκκλησία, στην τρίτη η νύφη 

με τον πατέρα της ανεβαίνοντας τις σκάλες της εκκλησίας και στη-ν τέταρτη η τελετή 

του γάμου.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Κώστα Κ. Λινοξυλάκη

Τα παιδιά πού βλέπουμε στις φωτογραφίες νομίζω δικαιούνται κι αυτά - επάξια- 

να πάρουν λίγο χώρο από τις σελίδες του περιοδικού μας.

Είναι μερικά από τα παιδιά του χωριού μας που εργάσθηκαν αρκετά καλά,σκληρά 

θα έλεγα, σ ’όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις του χωριού μας, τον Αύγουστο που μας 

πέρασε. Είναι τα παιδιά που σκούπιζαν, καθάριζαν τα τραπέζια, τοποθετούσαν τις 

καρέκλες στις θέσεις τους και πάνω απ’όλα έπλεναν στίβες τα πιάτα, κουταλομαχαι- 

ροπήρουνα, κατσαρόλες κι ένα σωρό άλλες αγγαρίες (τα βλέπουμε στις φωτογραφίες). 

Είναι νομίζω η καλλί τερη αμοιβή για τα παιδιά όταν θα δουν τα πρόσωπά τους στο 

περιοδικό και τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ασφαλώς κι ο πολιτιστικός Σύλ

λογος, που έχει την ευθύνη των εορταστικών εκδηλώσεων, θα συμφωνήσει και θα συμ

παραταχθεί μαζύ μας, να εκφράσουμε από κοινού τις ευχαριστίες μας δημόσια μέσω 

του περιοδικού για όλους τους ανθρώπους - ντόπιους και ... ξένους - που με μεγάλη 

τους ευχαρίστηση επρόσφεραν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε εορταστική 

εκδήλωση.

Δεν γνωρίζω αν κάποιος από τους υπεύθυνους της εκδήλωσης σκέφθηκε να λύσει 

- το δεμένο με σχοινιά φυγείο όπως το βλέπουμε στη φωτογραφία - να τα κεράσει ένα 

αναψυκτικό που ασφαλώς και το δικαιούντο αλλά και το είχαν ανάγκη λόγω ζέστης.

Ό λ α  τα παιδιά δεν γνωρίζω, όμως θα τα γράψω όπως μου τα είπαν: από αριστερά 

προς δεξιά. Σφακιανός, Δημήτρης Ανυφαντάκης, Ανυφαντάκης, Ηλίας Λινοξυλάκης,Τσά

πας , Νώντας.
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ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

(Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

=
.

0 κακός δαίμονας του τυπογραφείου χτύπησε στο προηγούμενο τεύχος του περιο

δικού μας. 'Ετσι στο θέμα μας "ΠΑΣΧΑ 1985 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" και στη σελίδα 7 το 

άφησε ημιτελές ενώ υπήρχε προς τούτο ο ανάλογος χώρος.

Παρέλειψε δηλ. μια φωτογραφία - τη βλέπουμε παραπάνω από το γάμο του Χαρά

λαμπου Παπαδογιάννη που είναι βγαλμένη από το θείο του το Μανώλη και ότι το αφιέ

ρωμα δεν τελείωνε με -τις μαντινάδες της Αργυρούλας Παπαδογιάννη αλλά είχε συνέ

χεια ως εξής: Ανάλογες μαντινάδες και απαντήσεις στα προηγούμενα,τραγούδησαν και 

από την πλευρά της νύφης - Δεν τις γράφω γιατί δεν τις άκουσα. Μετά το στεφάνωμα 

χόρεψαν για λίγο έξω από την εκκλησία κατά τα καθιερωμένα ή αν θέλετε καλλίτερα, 

κατά το έθιμο (βλ.φωτογραφία).

Ακολούθησε πλούσιο φαγοπότι και χορός μέχρι πρωίας σ ’εξοχικό κέντρο που βρι

σκόταν έξω από το χωριό Πιτσίδια. Ακούραστος όπως πάντα με τη λύρα του ο Μανώλης 

Μαργαρίτης και με τον Πασαδόρο του έδωσαν κέφι και ζωντάνια στο γλέντι,στο χορό. 

Λύρα επίσης έπαιξαν για λίγο ο Χαράλαμπος Αλεξανδράκης, ο Σήφης Λεκάκης από το 

Κλήμα και ο εξ Αμερικής χωριανός μας Βασίλης Παπαδογιάννης έτσι για να θυμηθεί 

τόσο ο ίδιος όσο και εμείς τα ωραία γλέντια της παλιάς χρυσής εποχής στην Αγία 

Γαλήνη.Όταν λέω χρυσή εποχή δεν εννοώ εποχή με πλούτη με ανέσεις με πολυτέλειες, 

γιατί τότε δεν υπήρχαν, αλλά εποχή που υπήρχε διάχυτο το κέφι, το γέλοιο, η χαρά 

η καλή καρδιά και πάνω απ’όλα η απλόχερη αγάπη και η ομόνοια.

Σημ.: Φωτογραφίες από εκδηλώσεις με παραδοσιακό χαρακτήρα (Πανηγύρια,γόμους, 
βαφτίσια, χορούς κλπ.) μπορείτε να μας στέλνετε για να καταχωρούνται 
στο περιοδικό.
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Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

"Από φλόγες η Κρήτη ζωσμένη".

του κ. Ελευθερίου Γ. Δαφέρμου 

συντ. Εκπαιδευτικού

Το γνωστό ο ’όλους' τους Κρητικούς, εμβατήριο αυτό,ονομάστηκε έτσι,γιατί πράγ

ματι εξυμνεί τα ηρωϊκά κατορθώματα των παιδιών της, για την απόκτηση της Ε λ ε υ 

θ ε ρ ί α ς  της Μεγαλονήσου, μέσα στη μακραίωνη ιστορία της...

Το ποίημα εμπνεύσθηκε ο Ποιητής Γεώργιος Παράσχος (1822-1886) και αποτελεί 

απόσπασμα, από το Μελόδραμά του: "Η μάχη των Κεραμιών". Για πρώτη φορά δημοσιεύ

τηκε στο Περιοδικό "Εθνική βιβλιοθήκη" στις 15 Οκτωβρίου 1866, κατά τη διάρκεια 

δηλαδή, της Κρητικής Επαναστάσεως του 1866ν 1.

Αργότερα, ο μουσικοσυνθέτης και Καθηγητής του Ωδείου Αθηνών Σπύρος Καίσαρης 

(1869-1946), το μελοποίησε σαν θούριο.

Από τότε μέχρι και σήμερα, το ενθουσιώδες αυτό εμβατήριο, διδάσκεται σ ’ όλα 

τα Δημοτικά Σχολεία και τα Γυμνάσια της Κρήτης. Τα Κρητικόπουλα,με ιδιαίτερη πε- 

ρηφάνεια το τραγουδούν σ ’όλες τις Σχολικές εορτές, στις παρελάσεις, στις εκδρο

μές, τις Κατασκηνώσεις κ.λπ.

0 “ Ύμνος της Κρήτης" αποτελείται από τέσσερεις κυρίως στροφές,μέσα στις ο

ποίες παρουσιάζεται ο μεγάλος ηρωισμός των Κρητικών, που, με τους πολέμους και 

τις Επαναστάσεις των, αιώνες τώρα, αγωνίζονται για την Ελευθερία του Νησιού.

Μέσα στους στίχους του ποιήματος αυτού, η ΚΡΗΤΗ προσωποποιείται σαν μια η

ρωική γυναίκα που είναι ζωσμένη από τις φλόγες του πολέμου, αλλά κατορθώνει να 

σπάσει τις βαρειές αλυσίδες της σκλαβιάς, ύστερα από ηρωικούς αγώνες για την απε

λευθέρωσή της, από τους κατακτητές. Οι πολεμικοί αυτοί αγώνες, είναι τόσο σκλη

ροί.και τόσο φοβεροί, που κάνουν να τρέμουν τα βουνά και τα δάση του Νησιού. Στη 

συνέχεια του ποιήματος, η Κρήτη παρομοιάζεται με Σούλι της θάλασσας, και με γλυ- 

κειά κόρη του γυαλού.

Παρακάτω ακολουθεί το εμβατήριο:^ '

Από φλόγες η Κρήτη ζωσμένη 

τα βαρειά της τα σίδερα σπά, 

και σαν πρώτα κτυπιέται-κτυπά 

και γοργή κατεβαίνει.

Με μεγάλο θεόρατο δόρυ 

όλη νειάτα πετά και ζωή, 

και σε τόση φωθιά και βοή 

τρέμουν δάση και όρη.
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Χτύπα-χτύπα της θάλασσας Σούλι, 

χτύπα κόρη γλυκεία του γιαλού, 

Εδώ άνδρες παλεύουν, αλόύ 

ζουν γυναίκες η δούλοι

Απ’εδώ Σεληνιώτες, Λακκιώτες, 

απ’εκεί στη φωθιά οι Σφακιανοί.

Να βουίζει παντού μια φωνή,

"Στις σπαθιές μας τις πρώτες. 1

Αργότερα, οι δύο πρώτοι στίχοι της τετάρτης στροφής, παραλλάχτηκαν ως έξης, 

για να συμπεριλάβουν τους αγώνες ολόκληρης της Κρήτης, και όχι μόνο του Νομού 

Χανιών:

Απ’εδώ Ρεθεμνιώτες, Χανιώτες, 

απ’εκεί στη φωθιά οι Καστρινοί.

Να βουίζει ___ _ κλπ.

Υποσημειώσεις

1) Βλέπε σχετική εργασία, Αγγ. Καλοκαιρινού, στο Περιοδικό "Κρητική Εστία" τ. 
60/1956.

2) Δημοσιεύθηκε στο αφιέρωμα "ΚΡΗΤΗ" της Επιθεώρησης "ΗΩΣ" έτος 7ο/1964,αριθ.τ. 
76-78, σσ. 272 κ.ε.

3) Πολλές φορές λέγονται και τραγουδιούνται συμπληρωματικά και οι παρακάτω δυο 
στροφές, με επανάληψη της τρίτης και τετάρτης στροφής του ποιήματος:

Όπου ρίξει γοργή τη μαθιά της 
χίλια όπλα στις ράχες λαλούν 
και χιλιάδες πετούν, πυροβολούν 
παληκάρια μπροστά της.

Τιμημένο σπαθί ξεγυμνώνει 
δυο Σουλτάτων σπαθιές δε γροικά 
το βαρύ της το χέρι χτυπά 
κι’η μαθιά της λαβώνει...

Χτύπα, χτύπα....  κλπ.

Ε.Γ.Δ.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ

Κώστα Κ. Λινοξυλάκη

Δύο ακόμη φωτογραφίες της παληάς εποχής στην Αγία Γαλήνη, εποχής που ανθού

σαν ένα σωρό επαγγέλματα ένα σωρό τέχνες. Εξωτερική εμφάνιση και βιτρίνες δεν εί

χαν τα μαγαζιά τους τα δε μέσα και εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ήσαν πρωτόγονα.

Όμως πίσω από κάθε πόρτα κρυβόταν ένα ταλέντο, ένας άριστος τεχνίτης, ένας άρι- 

στος μάστορας, που δούλευε ακούραστα με κέφι, με μεράκι για να παρουσιάσει το 

καλλιτεχνικό του έργο.

Πολλές τέχνες λοιπόν ευημερούσαν την παληά εποχή στην Αγία Γαλήνη και ζούσαν 

απ’αυτές, που σήμερα δεν υπάρχουν, έσβησαν όλες. Στην πρώτη φωτογραφία που είναι 

βγαλμένη στις 8-10-1927 βλέπουμε το μαραγκούδικο (επιπλοποιείο) του Νικολάου Πα- 

παδογιάννη πρώτος από αριστερά προς τα δεξιά αμέσως μετά είναι ο γιός του Μιχά- 

λης, τρίτη στο βάθος είναι η γυναίκα του πρώτου Μαρία και μητέρα του δεύτερου κα

τόπιν ακολουθούν τέσσερα (4) παιδιά καλφαδάκια ή τσιράκια, έτσι έλεγαν τα παιδιά 

που πήγαιναν να μάθουν κάποια τέχνη. Τα παιδιά αυτά μάλλον είναι ξενοχωριανάκια 

γιαυτό δεν γράφω τα ονόματά τους. Τη φωτογραφία αυτή την έδωσε για το περιοδικό 

η κ. Μαρία Καρατζή το γένος Χαρίδημου Γιαννακάκη.

Στην άλλη φωτογραφία βλέπουμε ένα τσαγκάρη (υποδηματοποιό) με τη μηχανή του 

να δουλεύει υπαίθρια, είναι ο Μανώλης Παπαδογιάννης γιός του Νικολάου που είδαμε 

στην προηγούμενη φωτογραφία και δίπλα του κάθεται ο Κοσμάς Λινοξυλάκης (πατέρας 

μου). Ημερομηνία δεν γράφει, υποθέτω όμως ότι είναι βγαλμένη την ίδια περίοδο. 

Για την ιστορία αναφέρω όσους μαραγκούς και τσαγκάρηδες θυμάμαι τη χρονική περί

οδο 1935-1950.
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ΜΑΡΑΓΚΟΙ: Νικόλαος Παπαδογιάννης, Στρατής Βεργαδής (Ζογαμπράκης) Στρατής Τρουλι- 

νός, Μιχάλης Αρ. Νικηφοράκης, Χρηστός Κ. Χριστοφάκης και Μιχάλπς Κασωτάκης. 

ΤΣΑΓΚΑΡΗΔΕΣ: Γεώργιος Νικηφοράκης, τον έβρισκες με το όνομα Τσαγκάρης,Γιάννης Γ. 

Σταματάκης, Στέφανος Νικηφοράκης, Παναγιώτης Μηναδάκης, Μιχάλης Φ. Παπαδογιάννης 

Γιάννης Κασωτάκης, Μανώλης Σπιριδάκης, Γιώργης Λατζουράκης και ο Μανώλης Γ. Στα

ματάκης προπολεμικός τσαγκάρης που μεταπολεμικά εχρήσθη... "Ναύαρχος". Το περιο

δικό μας σε προηγούμενα τεύχη ασχολήθηκε με τη νέα του αυτή ιδιότητα,συνεπώς δεν 

χρειάζονται άλλες λεπτομέρειες.

Αλλά εκτός από μαραγκούς και τσαγκάρηδες που αναφέρω λόγω φωτογραφιών, υπήρ

χαν πολλοί άλλοι τεχνίτες π.χ. Σομαράδες, πεταλωτές, χαλκιάδες, τενεκετζήδες, κο

σκινάδες, τερζήδες, ράφτες, κουρείς, κτίστες κ.λπ. κ.λπ. Μήπως πρέπει σιγά - σιγά 

ν ’αρχίσουμε να τους αναφέρουμε για την ιστορία; Παράκληση όποιος έχει φωτογραφί

ες παληές αλλά να είναι καθαρές δηλ. να φαίνονται πρόσωπα και πράγματα-γιατί απ’ 

αυτές κάτι ξεπροβάλει από το παρελθόν - να τις στείλει για το περιοδικό μας. Όσο 

για τους τεχνίτες,ελπίζω κάποιος να τους γράψει.
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ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Κώστα’Κ, Λινοξυλάκη

Μια φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις ακούμε να λέγεται πάρα πολλές φορές. 

'Ετσι και μεις προσπαθούμε από τις στήλες του περιοδικού να δημοσιεύουμε φωτογρα

φίες περασμένων χρόνων. Μερικές απ’αυτές άλλες λίγο, άλλες πολύ μιλούν από μό

νες τους. Σήμερα σας παρουσιάζω μερικές απ’αυτές που μου έμειναν. Ας τις δούμε.
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Πρώτη μας φωτογραφία: 0 Μανώλης Φρσγκάκης με τη γυναίκα του Αγγελικούλα,που δεν 

είναι άλλος από τον περίφημο Βαρελά. Αλήθεια ποιος δεν θυμάται τον Βαρελά; Δυ

στυχώς πολύ λίγα γράφτηκαν στο περιοδικό μας. Αξίζει για περισσότερα, αλλά ποιος 

θα τα γράψει; Εγώ θα γράψω μόνο ότι ο άνθρωπος αυτός άφησε όλο τον ιδρώτα της ζω

ής του - όλη του την περιουσία - στην Εκκλησία του χωριού μας. Αλήθεια εμείς τί 

κάναμε γιαυτό τον άνθρωπο; Μήπως πρέπει έστω και μετά θάνατο να τον τιμήσουμε; 

Μήπως πρέπει τουλάχιστον μια αναμνηστική πλάκα να τοποθετήσουμε στο ακίνητό του 

- το σπίτι του - που δώρησε στην Εκκλησία; Μήπως πρέπει σε κάποιο δρόμο της Αγίας 

Γαλήνης να δώσουμε το όνομά του ώστε να μείνει για πάντα στην Ιστορία; Τον λόγο 

έχουν ο Πρόεδρος της Κοινότητας, ο Παπάς και όποιος άλλος είναι αρμόδιος.

Δεύτερη φωτογραφία: Τρεις γυναίκες, η Μαρία (πρώτη γυναίκα) Μανώλη Παπαδογιάννη 

(φουρνάρισα), η Ελένη Μιχ. Βεργαδη (Μπεργαδίνα) και η ,Σταματούλα Γεωργ. Παπαδο- 

γιάννη καθιστή στην καρέκλα το κοπελιδάκι δεν το γνωρίζω.

Τρίτη φωτογραφία: Ποζάρισαν στο φακό για να τους βλέπουμε σήμερα και να μας γυ

ρίσουν πολλά χρόνια πίσω 1-1-1938 που είναι βγαλμένη.Όρθιοι ο Αγαπητός Μηναδά- 

κης με τη γυναίκα του, καθήμενοι ο Νίκος Τυροκομάκης (Αλμπάτης),Μανώλης Τρουλι- 

νος, Χαρίδημος Γιαννακάκης και Γ ιάννρς Βεργαδής (Μπογιατζογιάννης) και ο τελευ

ταίος είναι ο Νικολής από ξενοχώρι όπου·η μόνιμη κατοικία του το χειμώνα ήταν η 

Φάμπρικα του Μηναδονικόλα.

Τέταρτη φωτογραφία: Αν κρίνουμε από τα πρόσωπα πανευτυχείς όλοι τους. Ποιος ξέ

ρει τι μεζεδάκια κατανάλωσαν με το ανάλογο κρασάκι στις ... νερόκουπες. Στην πα

ρέα είναι ο Νίκος Καράλης, ο Κορωνόκώστας από τις Μέλαμπες, ο Μπεργαδης,ο όρθιος 

είναι από τις Μέλαμπες δεν γνωρίζω τ ’όνομά του και ο Χριστοφογιώργης.

Πέμπτη και έκτη'φωτογραφία: Είναι από το γάμο του Δήμου Λινοξυλάκη (22-7-1962). 

Τις βάζω στο περιοδικό για μια μικρή σύγκριση με το γάμο που έγινε το Πάσχα στο 

Καμηλάρι του Μπάμπη Παπαδογιάννη που διαβάσατε στο προηγούμενο τεύχος σελ.5 και 6. 

Στην πρώτη είναι η πομπή με τα όργανα την ώρα που πηγαίνουν να παραλάβουν τη νύ

φη από το σπίτι της και η δεύτερη είναι στην αγορά με στρωμένα τα τραπέζια για 

το καθιερωμένο φαγοπότι.

Παρακαλώ δώστε μας φωτογραφίες ■ για το περιοδικό.
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ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ) 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Από 1ης Ιουλίου μέχρι 30ης Νοεμβρίου 1985

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει φίλους και χω

ριανούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για την κατά δύναμη οικονομική τους 

βοήθεια στην προσπάθεια μας ν ’αποκτήσει και ο Σύλλογός μας στέγη (γραφείο) στην 

Αθήνα.

Σημ.: Εάν κάποιος έδωσε δύο φορές χρήματα και μέσα στα πλαίσια του παραπάνω 
χρονικού διαστήματος θα διαβάσει το όνομά του δύο φορές, γιατί τα ονόματα γρά
φονται όπως είναι καταχωρημένα στο βιβλίο του Ταμείου. 0 κ.Κώστας Φουντεδάκης για 
την προσφορά που έδωσε είναι καταχωρρμένη στο υπ’αριθμ.12 τεύχος του Περιοδικού 
στη σελίδα 32 στίχο 6ο. Λάθη γίνονται είτε από αμέλεια είτε από απροσεξία γιαυτό 
παρακαλούμε για κάθε λάθος ή παράλειψη ή ακόμη και παράπονο να μας ενημερώνεται 
εγκαίρως.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη της παρούσας κατάστασης είναι οι: Κώστας Κ.Λινοξυ- 
λάκης και Πολύδωρος Καράλης Ταμίας.

Άγγελος και Σοφία Κυριαζή (Τουριστικά είδη) Αγία Γαλήνη Δρχ. 5.000
Μύρος Ιωανν. Κασωτάκης 1! II II 5.000
Μιχάλης και Μανώλης Ευαγγ. Μαμαλάκης II II II 5.000
Αικατερίνη και Μανώλης Φωτ. Παπαδάκης I I II II 5.000
Αντώνης Μιχαήλ Πετρουλάκης II I I II 4.000
Μανώλης και Στέλιος Εμ. Σαβάκης II II II 4.000
Μιχάλης και Κώστας Νικ. Τρουλινός Η II Μ 5.000
Άννα Ζευγαδάκη (το γένος Αριστ. Βουλγαράκη) II II II 3.000
Δήμος Κοσ. Λινοξυλάκης II Μ II 5.000
Γεώργιος Χαραλ. Παπαδογιάννπς I I II II 3.000
Ελένη Μαυρογιώργη (το γένος Μιχ. Πετρουλάκη) II I I II 2.500
Γιάννης Χαρ. Παπαδογιάννης II I I II 2.000
Κώστας Δημ. Γιασαφάκης II II II 2.000
Μάνος Χαμηλάκης (Τουριστικό γραφείο) 11 II I I 2.000
Βίκυ και Νίκος Μυρ. Βεργαδής II II II 2.000
Κώστας Αρ. Φραγκάκης II I I * II 2.000
Κυριάκος Πετρακάκης II 11 II 2.000
Γιώργης και Κατίνα Μπαγιαρτάκη II I I I I 2.000
Σταματίνα Ευστρ. Τρουλινού II Μ I I 2.000
Γιώργης Σφακιανάκης II I I Η 2.000
Μύρων Εμ. Τυροκομάκης Μ II II 2.000
Νίκος Στελ. Μαμαλάκης (1 η I I 1.500
Μαρία Ιωαν. Κασωτάκη I I η II 1.500
Χρυσάνθη Βασιλάκη I I I I I I 1.000
Αλέξης Στ. Μιχελιδάκης II II I I 1.000
Κώστας και Εύα Βασιλάκη (το γένος Στέλ. Μιχελιδάκη) II II II 1.000
Μιχάλης Στελ. Μιχελιδάκης 11 I I II 1.000
Ηλίας Γερμανάκης I I I I I I 1.000
Γιώργης Κωσ. Φωτάκης II 11 II 1.000
Αντώνης Παν. Κασωτάκης II II II 1.000
Νίκος Εμ. Χρίστο φοράκης II II II 1.000
Μανώλης Ιωαν. Μπαντινάκης II II I I 1,000
Κλεάνθη Νικ. Μηναδάκη II II II 1.000
Χριστόφορος Μιχ. Χριστοφοράκης I I II I I 1.500
Γιάννης Νικ. Μηναδάκης II II Η 1.000
Πόπη Ανδρουλάκη (το γένος Νικ. Μηναδάκη) II I I II 1.000
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Γιώργης και Βαγγελιώ Δημοτάκπ (το γένος Μυρ.Βεργαδή) Αγία Γαλήνη Δρχ. 1.000 
Γιώργης Αγαπ. Μπναδάκης " " " 1.000 
Ελένη Σταυρ. Μαμαλάκη " " " 1.000 
Αγγελική Μιχ. Νικηφοράκη " 11 " 1.000 
Σπόρος Ζαχαριουδάκης " " " 1.000 
Μύρων Ρυακιωτάκπς " " " 1.000 
Ερωφίλπ Μαν. Τυροκομάκπ " " " 1.000 
Μάρω Γεωργ. Φωτάκη " " " 1.000 
Μιχάλης Επαμ. Μπαγιαρτάκπς " " " 1.000 
Γεωργία Ευαγγ. Μαμαλάκη " " " 1.000 
Νίκος Ιερωνυμάκπς " " " 1.000 
Γιώργης Δημ. Τσαχάκης " " " 1.000 
Χρίστος Κοτζανάκης " " " 1.000 
Αντώνης Μαυροκουκουλάκης " " " 1.000 
Ιωάννης Κανδυλάκης " " " 1.000 
Ηλίας Κανδυλάκης " " " 1.000 
Βαγγέλης Γ. Βεργαδής . " " " 1.000 
Μαθιός Ευαγ. Μαμαλάκης " " " ' 1.000 
Σταύρος Βλατάκης " " " 1.000 
Ελένη Χαρ. Μπαγ ιαρτάκη " " " 1.000 
Γιάννης και Άννα Μαθιουδάκη (το γένος Ν . Βεργαδή) " " " 1.000 
Ανθούλα Στρ. Κυριακάκη ‘ " " " 500 
Ελένη Μυρ. Βεργαδή " " " 500 
Γιάννης Κ. Νικηφοράκης " " " 500 
Μανώλης Ιερωνυμάκης " " " 500 
Γιάννης Νικ. Τυροκομάκης " " " 500 
Μύρων Τσαχάκης " " " 500 
Γιώργης Λατζουράκης " " " 500 
Θανάσης και Γιώργης Μιχ. Τρουλινός " " " 1.000 
Αντώνης Ηλ. Γερμανάκης " " " 1.000 
Γιάννης Αρ. Φραγκάκης " " " 1.000 
Χρηστός Σάλιών " " " 500 
Χαράλαμπος Μ. Μπαγιαρτάκης " “ " 500 
Γιώργης Κ. Γιασαφάκης " " " 500 
Γιάννης Ν . Βεργαδης " " " 500 
Παναγιώτης Κ. Γιασαφάκης " " " 500 
Χαράλαμπος Αλεξανδράκης " " " 500 
Γιώργης Εμ. Χριστοφάκης " " " 500 
Μανώλης Ιωαν. Χριστοφάκης " " " 500 
Μανώλης Κλεοβ.Τρουλινός " " " 500 
Κώστας Εμ. Μαμαλάκης " " " 500 
Μιχάλης Εμ.Σπυριδάκης " " " 1.000 
Αντώνης Μιχ. Μπαγουράκης " " " 500 
Μανώλης Γ. Σταματάκης " " " 1.000 
Μιχάλης και Πόπη Λουκάκη " " " 2.000 
Μανώλης Γ. Μπαντινάκης " " " 500 
Γιώργης Μιλτ. Μπαντινάκης " " " 1.500 
Μπάμπης Ηλ. Γ ερμανάκης " " " 1.000 
Μανώλης και Μαγδαληνή Χριστοφάκη (το γένος Ν.Τζίτζικα) " " " 1.000 
Ευαγγελία Νικ. Τζίτζικα 100 
Αθηνά Γιασαφάκη " " " 200 
Ρούλα Χαρ. Μπαγιαρτάκη " " " 300 
Φωτεινή Κυριακάκη " " " 100 
Γιώργης Χαριτάκης " " " 100 
Πήραμος Τσαχάκης " " " 200 
Χριστίνα Μαν. Μαργαρίτη " " " 100 
Στέλλα Νικ. Βεργαδή I' " " 100 
Δημήτρης Σημαντηράκρς " " " 150
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Δημήτρης Γ . Τσαχάκης Αγία Γαλήνη Δρχ. 500
Ευαγγελία Γεωρ. Χριστοφάκη Η , Η Η 1.000
Γεώργιος Ιωαν. Βεργαδής Η Η Η 1.000
Στέφανος Γ. Νικηφοράκης I I  Π II 1.000
Δημήτριος Κων. Γιασαφάκης I I  Π II 1.000
Παναγιώτης Κων. Γιασαφάκης Μ Μ 4 I I 2.000
Αθηνά Καπέκη (το γένος Αντων. Μρμαλάκη) 1! I I I I 1.000
Ανδρέας Μελαμπιανάκης (γαμβρός Χαράλαμπ.Αλεξανδράκη) Η II Η 1.000
Ευαγγελία Εμ. Σπυριδάκη 1 I I I I 1.500
Αντώνης και Αναστασία Μαυροκουκουλάκη Η I I I I 2.000
Κοσμάς Κων. Λινοξυλάκης Μ II I I  ’ 2.000
Γιάννης Δημ. Βασιλάκης Ηράκλειο I I 2.000
Βούλα Εμ. Κασωτάκη (το γένος Ιωαν. Νυδαράκη) Τυμπάκι I I 1.000
Γαρύφαλος Ρηγάκης Θεσσαλονίκη Η 2.000
Γιάννης Γεωρ. Βεργαδης Κατερίνη Η 2.000
Ματθαίος και Βαγγέλης Κωνστ. Μαμαλάκη Ηράκλειο I I 30.000
Ασφαλιστική Εταιρία ΦΟΙΝΙΞ (δια του κ.Στέλιου Ζόκα) Αθήνα I I 20.000
Ανδρέας Χαρ. Σάλιών I I I I 10.000
Δημητρης Μαυρόκώστας I I I I 3.000
Φραγκίσκος Παντ. Γιασαφάκης Π II 5.000
Παντελής Γιασαφάκης Μ II 5.000
Ανδρέας Λουκαρέας (γαμπρός Γιώργ. Γιασαφάκη) I I I t 2.000
Ελένη Συροπούλου (το γένος θεοδ. Τρουλινού) I I I I 1.000
Γιάννης Σταματάκης I I I I 1.500
Ευάγγελος και Αγαπία Γκίκα (το γένος Ν.Παπαδάκη) I I I I 1.000
Αθανάσιος και Κατίνα Αθανασίλη (το γένος Ν.Παπαδάκη) II I I 1.000
Κώστας και Ελευθερία Λαμπάκη (το γένος Ν.Παπαδάκη) I I I f 1.000
Στέλιος Κωσ. Λαμπάκης II I t 1.000
Πελαγία Νικ. Παπαδάκη I I II 1.000
Κώστας Νικ. Παπαδάκης Πάρος I I 1.000
Μανωλία Γεωρ. Παπαδογιάννη Αθήνα I I 1.000
Γιώργης Στ.^Νικηφοράκης I I If 2.000
Δόξα Ρηγοπούλου (το γένος Μαν. Νοδαράκη) I I Η 2.000
Άννα Χριστέα (το γένος Μαν. Νοδαράκη) I I I I 1.000
Βαρβάρα Μαραλέτου (το γένος Μαν.Νοδαράκη) I I I t 1.000
Νίκος Νοδαράκης Ηράκλειο I I 1.000
Χαράλαμπος Γ. Παπαδογιάννης Αθήνα II 1.000
Εμμανουήλ Γ . Μαμαλάκης 11 II 2.000
Κώστας Κ. Λινοξυλάκης U Η 5.000
Γιάννης Γ.Μηναδάκης 1) II 5.000
JACK & MARIA WHITTEN Αμερική II 2.000
Πελαγία Βλαστάκη (το γένος Ιωαν. Παπαδογιάννη) I I Η 1.500
Μιχαήλ Εμμ. Βασιλάκης " Δολάρια 20
Βασίλης Ιωαν. Παπαδογιάννης Μ II 20
Μιχάλης και Νίκη Γιαννουλάτου (το γένος Ιωαν.Παπαδογιάννη) " I I 30
Γιάννης Εμμ .  Παπαδογιάννης I I Η 25
Γιώργης Γεωργ. Κοτζανάκης Αγία Γαλήνη Δρχ. 10.000
Μιχάλης Αρ. Νικηφοράκης Αθήνα II 3.000
Γιάννης Εμ .  Βασιλάκης I I I I 1 -.000
Μανώλης Ιωαν. Βασιλάκης I I I I 1.000
Χαράλαμπος Γ. Παπαδογιάννης I I Μ 1.000

ΣΗΜ.: Η συνέχεια από την εργασία "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ" 
της Ευδοκίας Σ. Σιμυγδαλά λόγω πληθώρας ύλης θα δημοσιευ- 
θεί στο επόμενο τεύχος..
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