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’ΑγαπητόL μας φίλοι,

’Εκδίδουμε τό ένναιο αυτό ιεΟχος τοΟ περιοδικοί] μας μέ δλο καί 
μεγαλύτερη συμμετοχή τβν φίλων μας - παρήγορο σημάδι ένδιαφέροντ^ς 
γιά τό χωριό μας, τό παρελθόν, ιό παρόν καί ιό μέλλον του.

Είναι μάλιστα τέτοια π συμμετοχή στήν έκδοσή μας πού άναγκαστήκαμε 
ή διαλέξαμε νά μεταφέρουμε ορισμένη ύλη στίς άμεσα επόμενες έκδόσευς 
μας δπως π .χ . θέματα έπικαιρότητας γιά τά έκατόχρονα τής 'Αγίας 
Γαλήνης κλπ. ΕύχαριστοΟμε δλους τούς φίλους-συνερνάτες μας καί 
εύελπιστοΟμε στήν κατανόηση τους γιαυιή τήν άναβολή.

"Οπως θά διαβάσετε καί στίς σελίδες του περιοδικού μας, τό Χωριό 
ετοιμάζεται πυρετωδως γιά τήν τουριστική σαιζόν πού φτάνει καί 
γ ιά τό καλοκαίρι γενικά. Πιστεύουμε δλοι μας νά μπορέσουμε νά 
περάσουμε τήν άδειά μας έκει - είδικά τόν Αύγουστο πού προγραμ
ματίζονται οι ποικίλες γιορταστικές έκδηλώσεις (15-22 Αύγουστου)
.... Είναι πρόκληση καί πρόσκληση συμμετοχής καί συνεργασίας 
όλων μας.

Στήν ’Αθήνα, οι ΆγιογαληνιΟτες “έσμιξαν" μέ τήν εύκαιρία τοϋ 
έτήσιου άποκριάτικου γλεντιοΟ τους πού έγινε, μέ πολύ κέφι, 
στήν Κρητική ταβέρνα "Ζορμπδς" , στίς 20 τού Φλεβάρη.' Τή 
διασκέδαση αύτή βοήθησε πολύ καί τά μουσικό συγκρότημα τοϋ 
Λεωνίδα Κλάδου, δπως πάντα.

Καί μιά άνακοίνωση γιά τούς 'Αγιογαληνεβτες στήν ’Αθήνα :

0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΕΚΔΡΟΜΗ !ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΊΑ:
ΣΤΙΣ 6 (ΕΞΙ) ΜΑΙΟΥ , ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ. ΠΑΡΑ ΚΑΛΟΥ Ν Τ A I ΟΣΟΙ ΦΙΛΟΙ 
ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ, ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ 
Κ. ΚΩΣΤΑ ΛΓΝΟΞΥΛΑΚΗ, Τηλ. 3631.135.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς καί τις καλύτερες εύχές γιά τίς 
ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ11 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ



ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 

{του Προέδρου τ^ς κοινότητας 'A y , Γαλήνης κ . Γ. Κοντζανάκη)

Δημοσιεύουμε έπιστολή του Προέδρου Κοινότητας Αγίας Γαλήνης 
κ. Γεωργίου Κοχζανάκη σέ άπάντηση τών θεμάτων πού έγραφε στό 
7ο τεύχος 6 κ, Κώστας Κοσ. Λινοξυλάκης στήν ίδια στήλη καί έχει 
ώς έξης :
Φίλε Κώστα γειά σου,
θεωρώ υποχρέωσή μου, από τ,ήν θέσει πού είμαι νά άπαντήσω σέ σχό
λια καί έρωτήματα πού έθεσες στό 7ο τεύχος.

Κατ’άρχή νά σας συγχαρώ γιά ιό άνοιγμα τής στήλης "’Ανοικτή 
συζήτηση νίά τά προβλήματα τής Αγίας Γαλήνης" δχι μόνο τήν έπι- 
κροτώ, άλλά πιστεύω πώς θά πρέπει νά ήταν μία από ιίς σκέψεις 
πού οδήγησαν στήν έκδοση του περιοδικού , απορώ μάλιστα γιατί 
καθυστέρησε.

θαθελα νά κάμω μιά πρόταση. Γιά νά γίνει πιό συχνή η έκδοση 
του περιοδικού, άς άναλάβει ό καθένας άπό μάς έθελοντικά (δποιος
μπορεί καί θέλει) νά στέλνει ένα συμβολικό άντίτιμο γιά κάθε 
τεύχος. Δηλαδή μιά χρονιαία συνδρομή, ίσως άπαλάξει αΰτούς πού 
ιό έκδ ί &<ουν άπό δρισμένα τυχόν προβλήματα.

"Οπως επίσης ό ντόπιος Σύλλογος νά άναλάβει μέ υπευθυνότητα νά 
στέλνει ύλικό γιά δημοσίευση - υπάρχουν τόσα πολλά πού έγιναν 
καί γίνονται. Ό  Γιάννης ό Βασιλάκης π.χ. μάς έχει πεί αμέτρη
τες αυθεντικές ιστορίες■ Άγιογαληνιώτικες στίς παρέες. Πότε θά 
τίς δούμε γραμμένες ;

"Ας αρχίσω δμως ν ’άπαντώ σιά έρωτήματά σου.
Στό τέλος ιού χρόνου θά κάμουμε απολογισμό άπό τήν πρώτη εμπει
ρία δηλαδή τό έγινε, τί δέν έγινε, ιί πρέπει καί μπορεί νά γίνει 
στήν Αγία Γαλήνη.

Συμφωνώ σ ’αΰτό πού λές δτι στήν άνάπτυξη τής Αγίας Γαλήνης δέ 
χωρούν κομματικές διαφορές καί πιστεύω διι αΰτό είναι στή συνεί
δηση κάθε 'Αγιογαληνιώτη. Καί τώρα στά θέματά μας :

ΥΔΡΕΥΣΗ : Γιά τήν ύδρευση κάναμε τά εξής : Διαθέσαμε
"3.7 CTO. 0 Ο Ο Δρχ. καί άξιοποιήσαμε τή γεώτρηση πού τό προηγούμενο 
συμβούλιο τής Κοινότητας είχε άνοίξει, δηλαδή Βάλαμε καινούργιο 
δίκτυο άπό τήν γεώτρηση έως τήν δεξαμενή. Βάλαμε διπλάσιο κινη
τήρα καί διπλάσιας ισχύος πομόνα. θά χρησιμοποιούμε τήν παληά 
ώς έφεδρl κή καί θά προσπαθήσουμε νά πάρουμε μιά παροχή νερού άπό 
τό αρδευτικό δίκτυο Α γ ί α ς  Γαλήνιις-Μελάμπων πού θά γίνει.

’Αναμένουμε καί έμείς άποτελέσματα.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ : Καί πέρυσι είχε ζητηθεί
καί φέτος θά τό ζητήσουμε. Ό  Νομαρχιακός σύμβουλος (κ. Γεώργιος 
Μιχ. Ν ικηφοράκης) τό είχε εΙσηγηθεΐ καί έλπίζουμε στά έργα του 
1984 νά είναι μέσα.
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ΤΟ ΡΥΑΚΙ : Νομίζω οιι ή άπάντηση υπάρχει.

ΑΙΜΑ ΜI : ΕΙττα γιά έν ίσχυση (πού γίνεται χώρα , 5χι άτι ό χή ν
R'o ι νΤΓτητα) καί έπέκχσσιι γιά νά καλύψει τις ανάγκες χΟν ψαράδων 
καί του τουρισμοί! (ιστιοπλοϊκά σκάφη κλπ. ). "Οποιος σκέφτεται
τήν ’Αγία Γαλήνη έμπορικό η παρεμφερές λιμάνι, -τότε δέν βλέπει 
ούτε τό σήμερα οΟιε τό μέλλον τής 'Ανίας Γαλήνης.

"Οσο γιά ιό θέμα “Λιμενοβραχίονα καί άμμουδιάς" έχω άγνοια καί 
έπίτρεψέ μου (όπως προτείνεις) νά διασταυρώσω πληροφορίες.

KOI NOT IΚΟ Γ ΡΑΦΕ10 : Γιά τό θέμα του παλιοΟ Κοινοτικού γρα
φείου φΠΓέ~Έ(?στα, ή συμβουλή σου ήλθε κάπως άργά .πού δέν μπόρε 
σε νά συζητηθεί. Τά παλιό Κοινοτικό γραφείο είναι ήδη σουβλστζί- 
δικο ή κάτι τέτοιο καί αυτό πού μένει στήν Κοινότητα είναι 
20.000 Δρχ. τό μήνα μέ 20% αύξηση γιά τρία χρόνια. Τά λεφτά 
φυσικά χρησιμοποιούνται γιά κοινοτικούς σκοπούς. 'Η πρότασή
σου (ρομαντική καί σωστή από δική μου άποψη) θά συζητηθεί μετά 
τό τέλος του συμβολαίου. Τέτοιο ηθικό θέμα πού θέτεις δέν πέ
ρασε από κάνενός τήν σκέψη. Εΰθύνη αν υπάρχει δική μας.

Τελειώνοντας, θάθελα νά πώ δυό λόγια καί ένα εύχαριστώ σ ’αύτούς 
πού συνετέλεσαν καί συμπαραστάθηκαν στίς γιορτές “λόγου καί τέχ
νης 'Αγίας Γαλήνης 1Θ83" πού έγιναν μέ έπιχορήγηση τού υφυπουρ
γείου Νέας Γενιάς ·στό διάστημα άπό 20 ’Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρί
ου. Ευχαριστώ τόν Νομάρχη Ρεθύμνης κ. ’ΑΘ# Χαμπίμπη (τώρα ’Επιτ. 
Δημότης ’Αγίας Γαληνης), τόν Νομαρχιακό σύμβουλο ’Επαρχίας 'Α
γίου Βασιλε ίου καί συγχωριανό μας κ. Γιώργο Μιχ. Ν ικηφοράκη, τόν 
Πρόεδρο, τό συμβούλιο καί γενικά τά μέλη τού Πολιτιστικού Συλλό
γου 'Αγίας Γαλήνης καί όλα τά παιδιά πού υλοποίησαν μιά τέτοια 
σκέψη. "Ηταν κάτι ιό πρωτόγνωρο καί συγκινητικό νά βλέπεις καί 
ν ’άκούς 20 παιδιά άπό τήν Παλαιστίνη νά παίζουν, νά τραγουδούν 
καί νά χορεύουν γιά τήν άγάπη, τήν ζωή, τόν άγώνα τής Παλαιστί
νης.

Στήν στημένη δίπλα στήν θάλασσα εξέδρα μέσα ατό φθινόπωρο (πού 
στήν 'Αγία Γαλήνη είναι καλοκαίρι) είδαμε ακόμη Κουαρτέτο κλα
σικής μουσικής μέ πιάνο, βιολί κλπ. , τόν Χρηστό Λεοντή σέ παλιά 
κομμάτια, ιό μικρό θέατρο τής ’Αθήνας νά παίζει "ΚΑΤΖΟΥΡΜΠΟ" 
ιού ΧΟΡΤΑΤΖΗ, 35 ποιητές τής μεταπολεμικής γενιάς (Καρούζος- 
ΓΙατρίκιος - Νεγρεπόντης κλπ.) νά συζητούν, γιά μεταπολεμική ποί
ηση καί γιά ποίηση γενικά, μέ τόν κόσμο πού παρακολουθούσε άπό 
τήν πλατεία.

Τή Φιλαρμονική Ρεθύμνης μέ 20μελή χορωδία σέ μελοποιημένα ποιή
ματα.

’Επίσης παρευρέθη τό χορευτικό συγκρότημα "Σκαλοχωριτών" άπό τήν
"Ηπειρο νά τραγουδά καί νά χορεύει ’Ηπειρώτικούς, Μακεδονικούς καί 
θρακικοΰς σκοπούς καί χορούς, άπό κοντά καί ό καθ’δλα αγαπητός 
Μανώλης Μαργαρίτης νά ενώνει τόν ήχο τής λύρας του μέ τού κλα
ρίνου καί τού βιολιού.

Δυστυχώς ορισμένα γεγονότα - δ καιρός άπό χή μιά μεριά, ή άνα- 
χώρηση τού Νομάρχη άπό τό Ρέθυμνο άπό τήν άλλη, άλλά καί τά 
οικονομικά προβλήματα, μάς έπέβαλαν νά άφήσουμε ορισμένα γιά
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του χρόνου, όπως τό συνέδριο "Τουρισμός καί Πολιτιστική.ταυτό- 
ιητα"5 άνάπτυξη Νότιας Κρήτης καί δλλες έκδηλώσεις, όπως (Χάλα- 
ΡΠζ, Ζορμπαλά, Παπαστεφάνου κλπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

'Η έπισιολή αύτή έλήφθπ στις 1 1.1 1.1983 , καθυστερημένα πιά y ιά νά 
δημοσιευθεΐ στό προηγούμενο τεύχος τού περιοδ-ικού. Πάντα έπίκαι- 
ρο καί ένόιαφέρον τό δημοσιεύουμε μέ ξεχωριστή χαρά σ ’αύτό τό 
τεΰχοε.

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

(τού κ. Μανώλη Αΰγουστάκη)

Τούς πολυπληθείς άναγνώστες τού βιβλίου μου "Η ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" 
ε ύ χ α ρ ι σ τ ώ  άπό καρδιάς.

Δείχνουν έτσι τά λεπτά εύγε^Π αισθήματα τής καλλιεργημένης 
ψυχικής καί πνευματικής των εύαισθησίας. ’Επαληθεύουν ότι :

Στό περιβόλι τών Μουσών Ποιήματα ταιριάζουν,
γιατί νομίζω πώς μ ’αύτά κι’αΰτές έπίσης μοιάζουν.

Δίδουν άκόμη δύναμη άπό τή δύναμή των στό γράφοντα ν ’άναζητεϊ 
καί νά πραγματοποιεί καί νέες προσπάθειες στό πνευματικό του 
έργο.

Γ ιά τόν καινούργιο χρόνο δέ εύχομαι σ ’ όλους καλή χρονιά.

Δεκέμβριος 1983.

- k ' k i i r k ' k  1 1

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Τά παιδιά καί ή γυναίκα τού Μιχ. ΤρουλινοΟ εύχαριστοΟν θερμά 
όλους όσους συμπαραστάθηκαν στό πένθος τους μέ όποιοδήποτε 
τρόπο.
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ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ Τ' ΑΙ ΓΑΛΗΝΗ

(χοϋ κ, Μανώλη Πατεράκη)

Σεβόμενος χό χώρο του περιοδικού,, θά προσπαθήσω νά σταθώ μέ 
λίγες κουβέντες γιά τ σ ’εκατό 'χρόνους τ ’Αϊ Γαλήνη, μόνο γιά 
τήν περίσταση, γιατί άποδειχτικά καί θεμελιωμένα στοιχεία 
μάς δίδει στό 2ο τεΟχος ό κ. Στέργιος Μανουράς γιά χό ρίζωμα 
κάι τή πορεία του, πού γίνε άπό Μελαμπιανούς κατοίκους ατά 
1884 μέ πρωτεργάτη τό Μαμαλογιάννη μέ τ ’άδέρφια του, καί μέ 
μιά φούχτα τολμηρών κι’άποφασισμένων ανθρώπων άπό σόγια καί 
ρίζες τών Μελαμπιανών καί μέ σκέδια τοΟ έμπειροτέχνη Χαλκια- 
δάκη πού χαράξανε τετράγωνα, στράτες καί κλήρους πού θάχτιζε 
καθ’ένας μέσα σέ χρείς χρόνους, αλλιώς θάχανε τό κλήρο του.
Τό βεβαιώνουνε κι όσοι γερόντοι ζοΟν άκδμη άπό τσι ρίζες καί 
τά σόγια τών πρώτων κατοίκων, σάν τό Μαμαλοβαγγέλη (*) , ιό
Λινοξυλοκοσμά, τό Τρουλινοστρατή, Τυροκομάκηδες καί άλλοι κι 
άφτοί πού δουλέψανε χρόνους καί χρόνους στό έργοστάσιο λα
διού, πυρήνας, σαπουνιού κ.ά. σά τό χημικό Φώτη Παπαδάκη καί 
σημερινούς κατοίκους τ ’Αΐ Γαλήνη.

Τό ρίζωμά τού’γίνε σέ ταραγμένους χρόνους, πού όλόκληρ’ή 
Κρήτη στέναζε σκλαβωμένη, ληστεμένη, ματωμένη άπού τή Τουρ-
κιά, μά ξεσηκωμένη άπ’άκρη σ ’ άκρη κι αποφασισμένη νά ζυγώξει 
όλόχελα χό ματοβαμένο καταχτητή, μέ τό τουφέκι τό μπασαλή 
καί μ ’δτι μπορετό καί μέ τά νύχι’άκόμη, γιά νά ζήσει λέφτερη. 
ΕΙχεν άποχτήσει τά πρώτα δικαιώματα ν ’άφτοδιοικείται. ’Εκείνο 
ιό ταραγμένο καιρό’ρθενε, κατά πού λένε, κι 5 Μαμαλογιάννης 
μέ τό Χαλκιαδάκη άπό τή Σμύρνη πού ζούσανε, μά...... πώς ήρθα
νε ; Δέν . έμαθέφτηκε. Κάποιο λόγο θά’χάνε μά...... λέγονται
άφτά . Σάίκα κυνηγημένοι ά π ’τή Τουρκιά.

Εξυπνος άνθρωπος καί σίγουρα διαβασμένος ό Μαμαλογιάννης, 
είδενε τό τόπο σάν έμπορικό κέντρο καί σταυροδρόμι πού μπο
ρούσε ν ’άγκαλιάσει τήν περιοχή, γιατί’τόνε άλάργω τά μεγάλα 
έμπορικά κέντρα τού Ρεθέμνου καί τού ’Ηρακλείου, καί δίχως 
στράτες, παρά μόνο κακόβολα καί κακοπάντιδα μονοπάτια μέ 
χίλιους κιντύνους, πού δεινοπαθούσαν οί γι'ανθρώποι νά πάνε 
λίγο λαδάκι νά πουλήσουνε και νά πουσουνίσουνε τ ’άναγκαία 
πράματα πού θέλανε : Νήματα καί λογάδια γιά νά φάνουνε σ τ ’
αργαστήρι τά ρούχα πού θά ντυθούνε καί νά σκεπαστούνε τσι κρι- 
γ ιαδερές μέρες,. στιβάνια νά καλικωθοΰνε, σαπούνι νά πλυθούνε 
καί τόσ’άλλα. Κι είναι όλοφάνερο πώς ετσά τόν είδανε τόν τόπο 
άπό τό χτίσιμο πού κάνανε κατοπινά :

Κάτω μαγατζέδες, κι απάνω η κατοικία πού θά ξομένανε η φαμελιά 
τού δικαιούχου.

Δέν άργησε νά βρει καί τ σ ’άποφασισμένους καί ζωντανούς σ ’ένεργη- 
τικότητα συναιτεριστές, μιά φούχτα Μελαμπιανούς, πού πιστέψανε 
στό σκοπό καί δεχτήκανε. Κι’άπείς έδιαλέξανε τό τόπο, μιά ρε
ματιά, πού νά βρεις σόπατο ; Κοντά στή θάλασσα μ ’ένα μικρό κι 
άπάνεμο λιμανάκι πού ’τόνε άραξοβόλι τών σφουγγαράδων καί χώστρα 
τών κουρσαροπειρατών δίχως νά τό πειράζουν ο ί καιροί, τ ’άγοράσα- 
νε άπ'τή Μονή Μελάμπων πού’τόνε ίδιοχτησία της κι ό Χαλκιαδάκης
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f-κανε τά σκέδια σάν έμπε ιροτέχνικ κι ’ έχαράξανε τά τετράγωνα u ή ν
άνο μ ά τήν έκκλησιά κλπ,, κλπ,

Δέν άργησαν νά φανούνε τά πρώτα χτίσματα οί μανατζέδες , τό ντου ■ 
κιάν 1 5 ο ι δυσκολίες μεγάλες μά κι η πίστη στό σκοπό μεγάλη, Δυό 
φορές τά παραιτήσανε κι’έφΰγανε άπού τσ’έπιδρομές τΟν κουρσάρων 
κατά πού λένε , μά ξαναγυρίσανε πλιά πεισματωμένοι κι’ άκούραστοι, 
μέ αλληλεγγύη σάν ένας άνθρωπος νά ριζώσουνε. ’Ακολούθησε κι η 
τελευταία έπανάσιαση του 1897 πού διώχτηκε 6 καταχτητής κι έλευ- 
θερώθηκε ή Κρήτη. Κι άπού , τά κακοτράχαλα ριζοχώργια πού κατα- 
φεύγανε ο ί νι’άνθρώποι γιά ν ’άποφΰγουνε τ ό τσεκούρι καί τό y ι βέ - 
ντισμα του καταχτητή., καί νά μπορούν νά τόνε πολεμούνε πλιά σί
γουρα , έφευγαν, έδά λε.φτερωμένοι νά ριζώσουν άλλοΟ νά ζήσουνε, 
κι’ήρθανε στάν Αί Γαλήνη κι άλλοι Με λαμπιανο ί κι’ά π ’άλλου κι άρ
χισε νά φουντώνει καί ν ’άνθίζει σάν ένα μεγάλο έμποροτεχνικό κέν
τρο , άπ’ουλές τσί τέχνες κι’έπαγγέλματα : τσαγκαράδες , χαρκιάδες , 
σομαράδες , υεταλωτήδες, μαραγκοί, κοσκινάδες , μαγέρικα, ντουκιά- 
νια, φουρνάρικα, ιό μηχανοκίνητο μέ πετρέλαιο εργοστάσιο τών 
Μαμαλάκηδων π ’άλεθε τ σ ’έληές, τήν πυρήνα , έβγανε σαπούνι, έγιναν 
άλυκιές π ο ύ ’καναν άλάτσι, άποθήκες, πού μαζεύανε τό χαρούπι χσι 
περιφέρειας, τήν πυρήνα, τό λάδι καί τ ’άγοράζανε έμποροι καί τό 
φορτώνανε σέ καCκια , πού κουβαλούσανε άπ’οΟλα τά εμπορεύματα: 
ξυλεία, κεραμύδια, πανιά, νήματα, .λονάδια κλπ. καί τά.φορτοξεφορ- 
τώνανε συναιτερισμένοι φορτοεκφορτωτές, κι’όγλήγορα αγκάλιασε τή 
περιφέρεια τ ’’Αγίου Βασιλείου, Άμαρίου, Μεσαρές , π ’έρχόντουσαν 
νά πουλήσουνε δ, τ ι ’χάνε γιά πούλημα καί νά πουσουνίσουνε δ, τι 
θέλανε.

"Αρχισε νά παρακμάζει σιγά-σιγά οντε-ν-εξεκινήσανε νά σάχνουνε τ σ ’ 
άμαξωτές οιρότες κι’μπήκε τ ’άφτοκίνητο κι άρχισε ή συγκοινωνία 
μέ τά μεγάλα οικονομικά κέντρα Ρεθέμνου, 'Ηρακλείου ίσαμε τό Β, 
Παγκόσμιο πόλεμο πού χαντακώθηκε άπό τό λήστεμα τών Γερμανοφασι- 
στων δολοφόνων, πού ματοκυλίσανε τήν Κρήτη κι’ολόκληρη τήν Εΰρώ- 
πη. ’ Εδά καί λίγους χρόνους άρχισε νά ξ ’ άνανθεΐ σιγά-σιγά όΐ'
σάν έμποροτοπικό κέντρο τσι περιοχής, μά μέ τό Τουρισμό· , σά διε
θνές κέντρο ά π ’ου λες τσί φυλές καί τά πλάτη τσι γής, καί νά συμ- 
βολίζει τήν ειρήνη καί τή Γαλήνη π ’άποζητά κάθε άνθρωπος σ'άψτό 
τό τόπο καί τό πλανήτη, πού πάνε νά ξεπατώσουνε κάθε ζωή μερικοί, 
μέ τά πυρηνικά όπλα πού σάχνουνε καί τοποθετούνε κι έχουνε καί 
στή Κρήτη.

θαρρώ πώς μέ τά εκατόχρονα τ'Αϊ Γαλήνη άπού τό ρίζωμά του, θά 
’τόνε πρεπό γιά τήν άνθρωπιά μας, πού δέ λείπει άπό τόν τόπο μας 
κι άπό ιόν Αϊ Γαλήνη, νά τιμήσουμε τσι πρωτοπόρους πού δείξανε 
καί στήσανε τό χωργιό μέ θάρρος κι’άφταπάρνηση μέ στέρηση κι 
αλληλεγγύη γιά νά χαιρόμαστε καί νά ψωμίζουμε σήμερο. Κι είναι 
σίγουρο πώς θά τ ό χαροϋνε δσο ι τό μάθουμε κι όσοι' ξωμένου νε μέσα 
κι’Οξω , καί θά συμπαρασταθούνε.

Γι’άφχά προτείνω μερικές λύσεις πού μπορούν κι είναι πρέπον νά 
γίνουν :

1. Νά καθιερωθούν άπό φέτος οί γιορτές γιά τά εκατόχρονα πού
θά γίνονται κάθε χρόνο, καί νά άναγγείλουμε μέ φείβολάν
πλατιά καί μέ τόν επαρχιακό τύπο.
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2 » Στις γιορτές νά έντοιχίσουμε μαρμάρινη πλάκα μέ ιό Ονομα 
του Μαμαλογιάννη καί ν ’άνθίξουμε έρανο άπό δά γιά νά γίνει
ή προτομή του έστω κι’βν τοποθετηθεί τοΟ χρόνου (α δέ προ
λάβουμε όψέτος}.

3» Στό πρόγραμμα των γιορτών έχτός άπό χορούς, τραγούδια, απαγ
γελίες, κι άν-έκδοτα, άπ’τή ζωή ιών πάλι Ον κατοίκων, νά συμ - 
περιλΠΦθοϋν συναυλίες καί θεατρικές παραστάσεις βοηθοΰμενοι 
άπ’τσι Νομαρχίες-Δήμους Ρεθέμνου, 'Ηρακλείου, Χαν ίων, Λαση~
θίου κ. α. πού έτσά νά σηκώσουνε πλιά ψηλά ιόν Αί Γαλήνη.

4. Νά βγει μιά επιτροπή πού σκοπό θάχει τήν οργάνωση ενός τοπι
κού μουσείου μακροπρόθεσμα πού θά μαζώξει φωτογραφικό υλικό 
τής παλμας έποχής έστω καί μέ σκίτσα, π .χ . πώς φορτοξεφορτώ-

. νάνε τά καίκια χωμένοι στή θάλασσα, πώς έμπαινε ιό κύμα στά 
ντουκιάνια τής παραλίας, νά μπεί έν έργαστήρι πού νά δείχνει 
πώς φαίνάνε καί σάχνανε τά ρούχα τους οL γι’άνθρωποι κείνη 
τήν έποχή, φωτογραφίες, στολές κα ί πιστόλες άγων ιστών τού. 
τόπου σέ παλιές εποχές.

5. Μαζί μέ ιό μουσείο πού θά γίνει μακροπρόθεσμα νά οργανωθεί 
μιά κοινοτική βιβλιοθήκη μέ χρήσιμα βιβλία πού θά ζητήσουμε 
άπό τό 'Υπουργείο Πολιτισμού κι άπό φίλους.

θαρρώ πώς δέν είναι δύσκολο νά γίνουνε αΰτά κι’άλλα ακόμη φτάνει 
ν ’ανασκουμπωθούμε.

Κι ’ δλα αύτά μπορούν νά γίνουν μέ τή συμπαράσταση καί χέρι μέ 
χέρι μέ ισι Μελάμπες πού’χουνε τό μερτικό τους, γιατί Μελαμπια- 
ν ο ί τόνε οΟλοι!

Γενάρης 1984

(*) ζοϋσε άκόμη όταν γράφτηκε τό άρθρο : Γενάρης 1984)

k  k  ~k k  'k  ~k "k

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Η κυρία Χαρούλα ’Ιωάννου Μπλέτσου, ιό γένος Η λ ί α Δου κάκη προσέ-
φερε στό Σύλλογό μας ιό ποσόν ίων·2.000 Δρχ. γιά τήν έν ίσχυσή 
του στήν μνήμη της γιαγιάς της Παγώνας Αινοξυλάκη.

•k k  k  k  ~k k  k

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η οικογένεια του κ. Χαρίλαου Αινοξυλάκη (.άπό τήν 'Αγία Γαλήνη) 
ευχαριστεί όλους όσους συμπαραστάθηκαν μέ τήν παρουσία τους ή 
καθ’οίονδήποτε άλλο τρόπο στό βαρύ πένθος της γιά τό θάνατο τής 
άγαπημένης της συζύγου, μητέρας καί γιαγιάς Παγώνας.

3/2/84
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{τής κας ’Ιωάννας ’Ιωανν ίδου >
Φέτος τό καλοκαίρι μάς αίφνιδ ίασαν εΰχάριστα διάφορες έκπολιτι- 
σχικές έκδηλώσεις. ’Αξέχαστη θά μείνει π Βραδιά τής Κακαβιάς, 
ειδικά π προετοιμασία της : Ή νεολαία τοΟ χωριοΟ ψάρεψε νύχτες
δλόκλπρες, έφτιαξε τή πατροπαράδοτη σούπα, φρόντισε νά σερβιρι
στούν όλοι καί μάς ψυχαγώγησε μέχρι τά χαράμάτα.
Γ ιά τό γλέντι του Δεκαπενταύγουστου η προετοιμασία του φαγητού 
καί ή όλη ευθύνη ήταν πάλι στά χέρια τών νέων -- έκτός τής μου
σικής πού φυσικά fjxαν στά χέρια τοΟ λυράρη μας Μανώλη Μαργαρίτη.

”Αν καί, όπως ξέρουμε, αυτή τήν έποχή όλοι είναι ύπεραπασχολημέ- 
νοι μέ ιόν τουρισμό, βρήκαν τά παιδιά αύτά τόν χρόνο, τό κουρά
γιο καί τό κέφι νά μάς διασκεδάσουν μαζί μέ τόν άκούραστό μας 
Μαργαρίτη μέχρι τό πρωί.
Στό δεύτερο γλέντι παρατηρήθηκε καί μιά άλλαγή στό τρόπο πού 
χόρευαν πολλοί νέοι καί νέες. ’Επίσης τά παιδάκια δέν έμποδίζανε 
τόν χορό αλλά χορεύανε σωστά, άκόμα καί τόν Μαλεβιζιώζικο, μέ 
εύχέρεια καί χάρη.
Αυτή ή άλλαγή δψε ίλεται, όπως πολλο ί τό άντ ιλήφθηκαν, στά μαθήμα
τα Κρητικών χορών πού παρακολουθήσανε πολλά άπό τά παιδιά τοΟ 
χωρίου μας άπό τά μέσα τοΟ ’Ιούλη. 0L δάσκαλοι ήταν δ σύντροφος 
τής 'Ελένης Μπαντινάκη, ό γνωστός χοροδιδάσκαλος καί πρωτοχορευ- 
τής Δημήτρπς Μαυ'ρόκωστας καί ό συνεργάτης του Μηνάς Πασπαράκης. 
Τρεις φορές τήν έβδομάδα τ ’άπογεύματα οί. δύο δάσκαλοι δίνανε τά 
μαθήματά τους σέ μ ία άπό τίς εύρύχωρες αίθουσες τοΟ παλιού Δημο
τικού σχολείου. ’Ά ν  καί ή αίθουσα είναι ψηλοτάβανη, μερικές φο
ρές ή ζέστη ήταν άνυπόφορη. Κι όμως χάρη στήν ύπομονή, έπιμονή, 
δεξιοτεχν ία, μεθοδικότητα καί κέφι τών δασκάλων τά παιδιά άκού- 
γανε προσεκτικά τίς οδηγίες, άκολουθούσανε τά βήματα καί στήν 
άφοσίωσή τους γινότανε ό ρυθμός καί τά βήματα ένα.
'Η πρόοδος τών παιδιών καί ό κόπος τών δασκάλων τους άνταμείφτηκαν 
έκείνη τήν βραδιά τής Παναγίας. Καμάρωναν ο L γονείς καί ο ί φί
λοι γιατί τά παιδιά τους χορεύανε καλύτερα άπό τούς ίδιους καί 
γιατί μόνα τους άνταποκρίνονταν στίς άρχές τής πλούσιας σέ ομορ
φιά καί νόημα παράδοσης τής Κρήτης.

Γιατί, όπως γνωρίζουμε, ό χορός μαζί μέ τό τραγούδι άποτελεί τήν 
πρωταρχική έκφραση, τής Κρητικής σκέψης καί ψυχής. Ό  χορός καί 
τό τραγούδι είναι άπό τίς μεγάλες τέχνες, δείχνουν συνδυασμό καλ
λιέργειας νοΰ , ψυχής καί σώματος.

0

Τούς βρίσκουμε στήν άρχή τής Ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας καί
'Ελληνικής παιδείας : άπό τον ’Απόλλωνα, τήν μούσα Τερψιχόρη, τούς 
Μινωήτες μέ τούς πηδηχτούς χορούς τους καί τούς ’Αρχαίους "Ελλη
νες πού χόρευαν τούς συρτούς τους γύρω άπό βωμό σέ ιερές τελετές.

θερμά συγχαρητήρια, λοιπόν, στ ή νεολαία τής 'Αγίας Γαλήνης γιά 
τίς καλοκαιρινές της έκπολιτιστικές δραστηριότητες, θερμά συγχα
ρητήρια καί ατούς νέους χοροδιδασκάλους πού δώσανε ατούς μαθη
τές καί μαθήτριες τους σωστή καί εμπνευσμένη παιδεία στούς παρα
δοσιακούς χορούς τής Κρήτης. ’Αξίζουν αυτές οΐ προσπάθειες νά 
συνεχιστούν γιά τό καλό τού τόπου, γιά τό καλό όλων μας.

’Ολλανδία , Νοέμβρης 1983

ΑΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

(του Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

θα πρέπει ειλικρινά να ομολογήσουμε ότι αξίζει κάθε έπαινος σ’όλους εκείνους 
που πήρανε αυτήν την απόφαση να ιδρύσουν τον Πολιτιστικό Σύλλογο και μαζά με 
τις ευχές για την ευόδωση του ωραίου έργου πρέπει όλοι απ’οπουδήποτε και με 
οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε με ζεστασιά και πίστη 
στον πραγματικά δύσκολο και γεμάτο προβλήματα αγώνα τους. Η νεολαία του 
χωριού μας συμμετέχει και διαμορφώνει τον κοινωνικό περίγυρο με στόχο τη 
δημιουργία φορέων που θ’ανεβάσουν πνευματικά και Πολιτιστικά την Αγία 
Γαλήνη. Το καλοκαίρι που μας πέρασε πραγματοποίησαν με επιτυχία ένα σωρό 
εκδηλώσεις (θα τις διαβάσετε σε άλλη στήλη) που πραγματικά έδωσαν μιά άλλη 
όψη στο χωριό μας. Έτσι πιστεύω πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμπατριώ
της που να μη χειροκρότησε με ενθουσιασμό την προσπάθειά τους αυτή και να 
μην ευχήθηκε για την επιτυχία της.

Επειδή όμως δυστυχώς συμβαίνει ακόμη και σήμερα να πιστεύουν μερικοί ότι η 
προσπάθεια των νέων στους πολιτιστικούς Συλλόγους αποβλέπει σε κομματικά 
ωφέλη, σας μεταφέρω παρακάτω ένα ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Αευτέρη Παπαδό- 
πουλου που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 1983 στην 
Αθηναϊκή εφημερίδα τα ΝΕΑ και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Όμως θέλω απ’αυτήν τη στήλη να εκφράσω την παράκλησή μου και να επιστήσω 
την προσοχή στο ήδη υπάρχον Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου, αλλά και 
σ’όλους τους χωριανούς όχι μόνο να μην πολιτικοποιήσουν τον Σύλλογο, αλλά 
καί στην κάθε εκδήλωση που πραγματοποιείται να τους βοηθούν και να τους 
συμπαραστέκονται, γιατί δυστυχώς το αντίθετο θα είναι ολέθριο για τον 
τόπο μας, για το χωριό μας. Είναι λάθος άν οι άνθρωποι επιδιώκουν να 
ταυτίζουν τους Συλλόγους με κάποιο κόμμα.

Μιά όμως και μου δίδεται η ευκαιρία θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν την περίοδο 
1945 έως 1950 (περίοδο εμφυλίου πολέμου) οι Έλληνες αλληλοσκοτώνονταν 
απ’άκρου εις άκρον , όταν τα μίση και τα πάθη για τα πολιτικά εβρίσκοντο σε 
έξαρση, όταν ακόμη και στα γύρω χωριά της περιοχής μας έπεφτε άγριο ξύλο, 
όταν έσπαζαν κεφάλια σε καφενεία, στους δρόμους, στις παρέες, στα γλέντια 
(επαναλαμβάνω για τα πολιτικά) στην Αγία Γαλήνη συνέβαινε ακριβώς τό 
αντίθετο. Επικρατούσε η — γαλήνη, η — αγάπη. Όλοι οι Αγιογαληνιώτες 
ενωμένοι και αγαπημένοι έτρωγαν, έπιναν και διασκέδαζαν σαν μια οικογένια.
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Οι αριστεροί (Κομμουνιστές) που εθεωρουντο. παράνομοι και εδιώκοντο από to 
νόμιμο κράτος, υπήρχαν και crrnv Αγία Γαλήνη από προπολεμικά. Αλλά όμως δεν 
θυμάμαι ποτέ μα ποτέ οι άνθρωποι αυτοί να μην έμπαιναν στο καφενείο του 
πατέρα μου π.χ. που εθεωρείιο δεξιός -του Λαϊκού Κόμματος- την εποχή εκείνη. 
Επίσης δεν θυμάμαι ποτέ ο πατέρας μου να μου είπε μην κάνεις παρέα το τάδε 
παιδί γιατί ο πατέρας ίου είναι κομμουνιστής και νομίζω ότι κανένας άλλος 
πατέρας είτε δεξιός είτε αριστερός δεν έλεγε κάτι τέτοιο στο παιδί του.
Τρανή απόδειξη οι ωωτογραφίες με παρέες σε γλέντια που έχουμε δημοσιεύσει 
μέχρι σήμερα στο περιοδικό, πρόκειται δε νά δημοσιεύσουμε κι άλλες στο μέλ
λον, που φανερώνουν έτσι έμπρακτα την αγάπη και. την ομόνοια που υπήρχε πάν
τα μεταξύ των χωριανών μας. ΓΙοιός δεν θυμάται την εποχή εκείνη ότι για να 
διοριοτείς σε δημόσια υπηρεσία, έπρεπε οι γονείς, τ’αδέλφια των γονιών, 
οι παττούδες και γιαγιάδες να είναι όλοι εθνικδψρονες. 'Ομως στην Αγία 
Γαλήνη -επαναλαμβάνω για την εποχή εκείνη- παιδιά, που οι γονείς και οι 
άλλοι συγγενείς των ήσαν αριστεροί, διορίστηκαν και σταδιοδρόμησαν σε 
δημόσιες υπηρεσίες.

Δεν διανοήθηκε ποτέ κανένας (ας μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη) 
να καταδώσει ότι αυτός ή εκείνος ανήκει σε κάποια από τις "παράνομες"
οργανώσεις που λεγόταν ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ-Κ.Κ.Ε. και δεν ξέρω τι άλλο.

Όλοι μας (στην Ελλάδα) κάπου ανήκουμε κάπου πιστεύουμε, όμως στην 
Αγία Γαλήνη, οι Αγιογαληνιώτες γενικά το πιστεύω μας αυτό το εκδηλώνουμε 
μόνο στην κάλπη κι αυτό γιατί οι Αγιογαληνιώτες, φύσει εγωιστές, δέν θέλουν 
να κάνουν τους νεροκουβαλητές -τους ιπποκόμους- στο κάθε πολιτικό. Αν 
όμως σήμερα κάποιος θέλει να κάνει τον νεροκουβαλητή ή τον ιπποκόμο στο 
κάθε κόμμα ή στον κάθε πολιτικό ή εν πάοει περιπτώσει για να εξυπηρετήσει 
κάποιος τα ουμφέροντά του έγινε δέσμιος του κόμματος ή του πολιτικού του, 

ας κινήται εκτός Αγίας Γαλήνης, ας τον απομονώσουν, ας τον αποπέμψουν οι 
Αγιογαληνιώτες. Τέτοιου είδους σκέψεις και ένέργειες δεν αρμόζουν στην 
οικογενειακή ανατροφή που μας έδωσαν οι γονείς μας, δεν ταιριάζουν οτην 
Αγιογαληνιώτικη ανατροφή μας. Τέλος πιστεύω ότι άν εισχωρήσει η πολιτική 
στην συμπεριφορά των Αγιογαληνιωτών θα πρέπει να είναι ξενόφερτος, μην 

επιτρέψετε λοιπόν στους ξένους να διαταράξουν αυτή μας την γαλήνη, τπν 
αγάπη μας, την ενότητά μας.

Ας εξακολουθήσουμε να διδάσκουμε στα παιδιά μας αυτά που διδαχτήκαμε, αυτά 
που κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας. Αυτή τη κλη
ρονομιά που αποκτήσαμε πρέπει πάοει θυσία να την μεταδώσουμε και στά παιδιά
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μας. H ομόνοια και η αγάπη των κατοίκων είναι το μυστικό της επιτυχίας. Ας
ουνεχίσουμε έτσι τη ζωή μας στην Αγία Γαλήνη. Αξίζει το κόπο. Έχω άδικο;

Μή ξεχνάμε δέ ότι φέτος το 1384 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της 
Αγίας Γαλήνης. Στα ί00 αυτά χρόνια ιης Αγίας Γαλήνης δεν άνοιξε ούτε μύτη για 
τα πολιτικά κόμμαια. Ας δώσουμε λοιπόν τα χέρια, χέρι με χέρι να βαδίσουμε 
για μι.ά καλύτερη Αγία Γαλήνη.
Το ρεπορτάζ έχει ως εξής :

" θα μπορούσε κανείς να το φαντασΟεί; Κι όμως: στη Μύκονο, των απειράριθμων 
ντισκοτέκ, των απειράριθμων μπάρ, των απειράριθμων ταβερνείων, εστιατορί
ων και νυχτερινών κέντρων, στη Μύκονο του "συρτάκι ντάνς", του γυμνισμού 
και της καλοκαιριάτικης -600.000 τουρίστες γάρ - "απελευθέρωσης", υπάρχει 
εδώ και χρόνια, πολιτιστικός σύλλογος! Και όχι μόνο υπάρχει, αλλά και 
προσπαθεί, με κάθε τρόπο, να δώσει πνευματική ζωή αχόν τόπο και να κρατή
σει τους νέους, μακριά από τις σειρήνες του τουριστικού "μοντέλου ζωής".

Το καταπληκτικό είναι, 6xl ο- σύλλογος, στην προαπάθειά του αυτή, συναντά
ει σοβαρές αντιδράσεις, ότι στο κυριακάτικο κήρυγμά του, ένας εκπρόσωπός 
της, ο παπα-Βασίλης, ζήτησε, οργισμένος καθώς μου λένε, από το εκκλησίασμα 
να μη πάει σε εκδήλωση - ανοιχτή συζήτηση, που οργάνωσε προχθές ο σύλλογος, 
γΐα την επίδραση του περιβάλλοντος στη ζωή της νεολαίας !

Η εκδήλωση, όμως, παρά τις αντιρρήσεις ίου οργισμένου παπα-Βασίλη, έγινε 
και 'είχε πολύ μεγάλη επιτυχία - ο κινηματογράφος, όπου πραγματοποιήθηκε,
ήταν φίσκα από Μυκονιότες! Σημάδι, ότι το πρόβλημα της επίδρασής του 
τουριστικού περιβάλλοντος στη ζωή της νεολαίας της Μυκόνου, απασχολεί σο
βαρά την κοινωνία του νησιού και ιδίως τους γονείς των παιδιών»

Μού έκαναν εντύπωση τα παιδιά-μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου. Μου 
έκαναν εντύπωση, γιατί, έχοντας πλήρη συνείδηση του προβλήματος, μίλησαν 
απλά, καθαρά καί συγκεκριμένα, για τους κινδύνους, που τα απειλούν (ναρ
κωτικά, ξελιγωμένοι και προκλητικοί αλλοδαποί ομοφυλόφιλοι, αλκοολισμός 
κλπ,) kql ζήτησαν να τους δοθεί η δυνατότητα να οργανώσουν την άμυνά τους, 
με ένα "στέκι της νεολαίας" (όπου θα συγκεντρώνονται, θα κουβεντιάζουν, 
θά κάνουν διαλέξεις, θ’ακούνε μουσική, θα παρουσιάζουν τη δουλειά τους, 
πάνω στην ποίηση, τη ζωγραφική, την πεζογραφία, θα βλέπουν καλό κινημα
τογράφο , θα παίζουν θέατρο) και με τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

11



Έφυγα από τη Μύκονο, με τη βεβαιότητα» ότι πολλά μπορούν να γίνουν στο νησί, 
στον πολιτιστικό χώρο.· Αρκεί, ο τοπικός μορφωτικός και εκπολιτιστικός σύλ
λογος να βοηθηθεί από τους Μυκονιάτες, το Δήμο και την Πολιτεία. Νά βοηθηθεί 
υλικά και ηθικά, και να μην αντιμετωπίζεται, όπως συμβαίνει σήμερα, από κά

ποιες πλευρές, σαν "φωλεά κομμουνιστών" και άλλα ηχηρά, γεμάτα "εθνικοφροσύ- 

νη", παρόμοια.

ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ (2)

Στη Μύκονο και πάλι. Όπου, ένα κοριτσάκι 14 χρόνων, μιλώντας στη συγκέντρω
ση του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου και εκφράζοντας την άποψη και όλων των 
άλλων παιδιών του Γυμνασίου, λέει "θέλουμε να ζούμε από τον τουρισμό, αλλά 
όχι ΓΙΑ τον τουρισμό" κι ένας δημοτικός σύμβουλος, ενώ καταλαβαίνει πολύ κα
λά τι καταγγέλει το κοριτσάκι, το γυρίζει στον.... καλαματιανό και αναρωτιέ
ται : "Τί θέλετε λοιπον; Να καταργήσουμε τον τουρισμό που μας έκανε πλούσι
ους ; Ή  να ζητήσουμε από την Πολιτεία να μας στέλνει καλύτερους τουρίστες; 
Άλλα αντ’άλλων ή άλλα λόγια ν’αγαπιόμαστε....

Στή Μύκονο και πάλι. Όπου οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μαζί με τον Γυμνα

σιάρχη» προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά ό,τι μπορούν περισσότερο, με διαλέ
ξεις, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, ώστε να τα βοηθήσουν να κρατηθούν όρθια 
το μακρύ καλοκαίρι της τουριστικής ασυδοσίας και των αθλίων προτύπων και 
αντί να χειροκροτούνται γι’αυτό τον αγώνα τους, χαρακτηρίζονται "οι κομμου
νιστές , που βάλθηκαν να χαλάσουν τη νεολαία μας...".

Στη Μύκονο και πάλι. 'Οπου, τη μέρα της επετείου του ξεσηκωμού στο Πολυτε

χνείο, στο ταμπλό της ΟΝΝΕΔ στη παραλία, γράφονται τρεις αράδες για την εξέ
γερση των νέων κέντρα στην χούντα και δεκατρείς για τα γεγονότα στην 
Ουγγαρία (1), στο στύλ "μην ξεχνάς τα σοβιετικά τάνκς στη Βουδαπέστη" και 
άλλα τέτοια εξόχως νεοδημοκρατικά.

Στη Μύκονο και πάλι. Όπου, ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει το παν για να προσ
φέρει στη νεολαία μια μπουκιά πνευματικής τροφής και ο πρόεδρος του συλλόγου 
απειλείται με ανώνυμα τηλεφωνήματα που λένε, "παράτα τα, μια ώρα αρχίτερα για 
τί θα βρεθείς κάποια νύχτα στο χαντάκι....".

Στη Μύκονο και πάλι. Όπου, πρέπει να ρίξουν, και γρήγορα, το βλέμμα τους η 
Μελίνα Μερκούρη, ο Γιάννης Σκουλαρίκης και ο Κώστας Λαλιώτης - προπάντων, και 
βεβαίως, και τα προοδευτικά κόυυατα.



ΟΛΟΨΥΧΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

(της κας 'Ελένης Μαρκάκη}

Τό πρόσωπό σου έλαμπε καί άκτινοβολοΟσες 
τά χείλη σου όταν μίλαγαν κόσμο παρηγοροΟσες.
Τόν πόνο ιόν έγνώρισες μέσα άπό τούς άνθρώπους 
κι ’ ή προσευχή σου συνεχής γιά μάς τούς στρατοκόπους 

’Εβλέπανε τά μάτια σου καί μάτωνε ή καρδιά σου 
γιά τά δεινά πού έρχονται ήταν τό κήρυγμα σου.
Πίστη καί γιά μετάνοια ό λόγο σου έκαλοΰσε 
ό κόσμος ήσουν σίγουρος πώς δέν μετανοούσε.
Μέ παρακάλια έλεγες λαοί μετανοείτε 
γιατί χωρίς μετάνοια πολλά δεινά θά δήτε 
τά μάτια μου ό ,τι βλέπουνε έσείς δέν τά θωρείτε 
γιατί άν τά θωρούσατε μαύρα θέ νά ντυθείτε.
Ή  Παναγιά γονατιστή εις τόν Υ ι ό ν  της κλαίει 
διά νά μάς εύσπλαχνισθή μέ δάκρυα τού λέει.
Καί έσείς άν τήν έβλέπετε τήν Παναγιά μητέρα 
καί σείς μαζί θά κλαίγατε τή νύκτα καί τή μέρα.

"Οτι ΘωροΟν τά μάτια μου κι’ότι άκοΟν τ ’αύτιά μου 
”Ε, τούτα τά έπίγεια ματώνουν τήν καρδιά μου.
”Ετσι έλεγες Γεννάδιε, σεβάσμιε Πατέρα 
εις τήν διδασκαλία σου ημέρα μέ ημέρα.

"Οταν μιλούν ο L άνθρωποι τ ’αυτιά μου δέν άκοΟνε 
καί έκείνους όπου πολεμοΟν στό πόλεμο, γροικούνε. 
Κραυγές τραυματιων τ σ ’όβίδες όπου σκοΟνε 
καί τις μανάδες τ σ ’άμοιρες όπου μοιρολογούνε 
Πολλές φορές έξύπναγες μέ θλίψη στήν μορφή σου 
καί βαριοαναστέναζες μέσα άπό τήν ψυχή σου 
Τόν ρώταγα καί του λεγα τί έχεις καί στενάζεις 
καί μου λεγε καί άν σου πώ, δέν θά μέ καταλάβεις. 
Δεινά, δεινά πολλά έρχονται ατούς άνθρώπους 
κα ί άλλοίμονο πού φτάσουνε σέ κείνους δά τούς χρόνους. 
Είναι οι μέρες πονηρές ό χρόνος φέρνει πόνους, 
κι ’ό άνθρωπος οδύρεται γιατί έχει μείνει μόνος. 
Μετάνοια, μετάνοια ό κόσμος νά γύρισει 
εις τόν Πατέρα τό θεό άν θέλει γιά νά ζήσει.

’Αθήνα 28-10-1983

ΣΗ.Μ. : Λόγω πληθώρας Ολης δέν δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο 
τεύχος του περιοδικοΟ.

*******

'0 ^Ιατρός - Μικροβιολόγος - Διδάκτορας τής ’Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημ ίου ’Αθηνών - κ. Εΰάγγελο,ς Δημ. Βογιατζάκης άνοιξε 
μικροβιολογικό έργαστήριο στήν οδό Κηφισίας 32-’Αμπελόκηποι, 
τηλ. 7784.554.
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ΣΚΟΡΠΙΑ ΦΥΛΛΑ

(τής κας "Ελσας Καρτάλου)

Η νέα ποιήτρια στό πρωτόλειο της άφήνε ι νά βγη μιά γλώσσα 
φωτιάς άπό εκείνη πού λαμπαδιάζει μέαα στήν ψυχή ίου κάθε 
άνθρώπου πού συλλογαται μέ τόν εαυτό του.

Ηφαίστειο καυτό μά ανέκφραστο ζεΐ σι:ά καχάβαθα της ψυχής μας 
του σηκώνει χό πώμα γιά νά παίξει μαζί του ιό παιχνίδι τής 
χαράς καί της άνυπαρξίας, άκόμη καί trie ρεμπέτικης ζωής. Μά 
μόνο γιά ιό παιχνίδι, γιατί γυρίζει καί πάλι ατό γνώριμο αλώνι 
της πάλης" έκεΐ πού παλεύει ή ψυχή μέ τή σάρκα τής πλανεύτρας 
ζωής.

"... Τ6 θεριό θεριό πού σφάχτηκε μέσα μου 
οπαριαρά ά κ ό μ α ...."

"...’Ελευθερία μονάχα ατά όνειρα βρίσκεις..."
"... Τήν μάνα μήτρα μου ζητώ 

μέ ιό άμνιακό υγρό 
νά μείνω έκεί πάντοτεινά...."

’Αλλά καί άπό ιόν έρωτα ζητά

"... Δώσε πίκρα αχ ή πίκρα 
ν ’ανθίσει τό μίσος 
ένας πόνος βαθύς 
θά μέ γλύκαινε ’ίσως...."

"Οταν όμως συναντήσει τά άξεπέρασια ξεφεύγει στό ρεμπέτικο

"... Γουστάρω απόψε 
νά κλάψω μόνη 
καί νά τήν βγάλω 
σ 'ένα βαγόνι..."

”Η άλλου

"... Σέ πόσα φίλτρα είναι γραμμένο τ ’όνομά σου
σέ πόσες γόπες είναι πεταμένα τά φιλιά οου. . ."

Μά 6 μαγνήτης του χαμού τήν έλκει καί τό παιχνίδι ουνεχίζετα

"... Μαξιλάρι λευκό
μέ καλέί ν ’άποσιάσω
τόν αιώνιο ύπνο
νά χαρώ , νά χορτάσω..."

Μιχ. Μπεργαδής



Μέ τήν ευκαιρία έκδόσεως της Ποιοτικής Συλλονής της “ΣΚΟΡΠΙΑ
ΦΥΛΛΑ" :

Γράμμα ατήν ’Έλβα ;

Σ υ λ λ ο ν ο 0 μ α ι πως μπορεί, μ ι ά δλόκληρπ ζωή νά γνωρίζεις άνθρώπ^υς- 
π α ρ ά Λ λ η λ ε ς ζωές - νά μιλάς, ν ’ άστε ιείιεσαι, νά ζεΐς μαζί τους, νά 
ιούς κολλάς τήν ετικέτα χοΰ εύθυμου, αισιόδοξου ή δποια άλλη, 
ανυποψίαστος yιά τό πόσο άλλιώτικο μπορεί νάνα ι χό πρόσωπο πού 
βλέπεις άπό τ ’άλλο s χό πιό άληθινδ ’ίσως τι ο 0 δέν μπόρεσες ή δέν 
σ ’δς-ησαν νά δεις. Καί μέ θλίβε ι βαθύτατα πού οι, άνθρωποι άκδμη 
καί οί πιό κοντινοί αου χάνουν π. δέν βρίσκουν ποτέ κανάλια επαφής, 
επικοινωνίας μέ χό διπλανό τους, τουλάχιστον σέ ώρες τρικυμισμέ
νες οπού ιά πάντα ό δ η y ο 0 ν ο ’άδιέξοδα.

Ετσι ά ν α 0 u μ ο 0 μ αι, διαβάζοντας, τό μελαγχολικό , άπαισιόδοξο καί 
συχνά σπαρακτικό πρόσωπο τής σημερινής "Ελαας, ένα άνήσυχο, ζωη
ρό σκανδαλιάρικο παιδί, πού ό ποπός του δέν γνώριζε καρέκλα, πού 
ή γλωσσίταα του έτρεχε ροδάνι, σκέτο ζουζούνι, νά μεγαλώνει καί 
ν ’άνθίζει, δίδοντας πρός τά έξω αίτιά τά χαρακτηριστικά καί κρύ
βοντας θαυμαστά ιόν άλλο εαυτό του. 5έ κάθε μας παρέα έδιδε καί 
δίδει ένα τόνο ευθυμίας, παιχνιδιού, πειράγματος. θέλω νά πι
στεύω πώς ήταν άληθινή καί τότε καί σήμερα καί πώς μέσα της συνυ
πάρχουν (καί είναι ευτύχημα αυτό) καί τά δύο στοιχεία, αντιφατι
κά, χαρακτηριστικά άντίθετα, πού ίσως νά τή σπαράζουν πολλές φο
ρές άλλά τής δίνουν καί τήν δυνατότητα νά στέκεται όρθια καί νά 
παίζει στ ή. ζωή μέ τή διάθεση νέου κοριτσιού πολλές φορές * άγριο 
πράμα τούτη ή πάλη, άλλ’όταν καταφέρνεις νά ισορροπείς στή κόψη 
τού ξυραφιού, έχεις κιόλας κατακτήσει τις μικρές ή μεγάλες σου 
νίκες, ’Εδώ θά τής θυμίσω έπίαρς πώς εμείς τά παιδιά τής Κρήτης 
τά παιδιά τού Καζαν τζάκη μπορούμε νά μετουσιών ου με τις πίκρες , 
τά βάσανα, τις θύελλες μας, ά κ 6 μ η καί τά υπαρξιακά μας άγχη σέ 
τραγούδι, όπως οί παπαυδοκεράόες μας. Μπορούμε ακόμη ν ’άγωνιζό- 
μαστέ μέοα άπό τις άμφισβητήαεις, άναζητήσεις, ένοχές μας ίσως, 
κόντρα σ ’όλους τούς άνέμους τής φθοράς καί τής σήψης, σέ τελευ
ταία ανάλυση ναμαστε ζωντανοί, παρόντες. θά ευχόμουν μόνο οL 
ώρες πού φέρνουν στήν ’Έλσα αυτές τις κραυγές, τά σπαράγματα πού 
βγαίνουν άπό τούς στίχους της, νδναι λιγώτερες άπό τις άλλες καί 
μόνο οέ στιγμές περισυλλογής καί μοναξιάς,

Σέ προσωπικό επίπεδο οί στίχοι της, μεστοί, ευθύβολοι, μ ’άγγιξαν 
μέ ταρακοΰνπααν βαθιά, μοϋφεραν τά πάνω-κάτω πού λέμε. "Ισως -
ιαως γιατί στό βάθος μας, έκεΐ πού μέ τόση έπιμέλεια καταχωνιά
ζουμε όλα όσα μάς έ ν ο χ λ ο 0 ν νά υπάρχει μ ιά παρόμοια κραυγή-δ ιαμαρ- 
τυριά νιά όλα τ ’άδικα καί τά στραβά του κόσμου τούτου.

(τής κας ’Ηλ. Μιχελιδάκή)
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

(Πολύδωρου Γ . Καράλη)

Δέν μπορούν νά συγκριθοΰν τά Χριστούγεννα στό .χωριό μέ τά Χρι
στούγεννα σέ δποιαδήποτε μεγαλούπολη.

Καταλαβαίνεις ιδιαίτερα τήν διαφορά δταν ζείς σέ μιά μεγαλούπολη 
καί βρεθείς στό χωριό.

Φέτος είχα τήν τύχη νά βρεθώ τά Χριστούγεννα στό χωριό νά ζήσω 
λίγες ξένοιαστες καί εύτυχισμένες μέρες μέ συγγενείς καί φίλους 
πού έχουμε μεγαλώσει μαζί.

’Από τό πρωί των Χριστουγέννων μετά τήν εκκλησία άρχισαν οι παρέ
ες. Στοΰ Μύρο τό καφενείο ένα μεγάλο μέρος τής νεολαίας καί 
μερικοί παλιοί μερακλήδες γλεντούσαν μέ τήν λύρα τού Μανώλη του 
Μαργαρίτη, τό μπουζούκι τού Γιάννη τού Βεργαδή, τήν μαντόλα 
τού Μύρο τού Βεργαδή καί τό μαντολινάκι τού Νίκο τού Βεργαδή, 
γυιοΰ τού Γ ιάννη.

Σέ αύτό τό σημείο νομίζω δτι πρέπει νά· κάνουμε μιά παρένθεση νά 
θυμίσουμε δτι ή οικογένεια Βεργαδή (δ Μύρος, ό Γιάννης., ό Μιχά- 
λης, ή Βαγγελιώ) παίζουν δλοι μαντόλα καί έκτός άπό τό γυιό τού 
Μύρο, τό Νίκο πού παίζει άπό χρόνια λαούτο καί μαντόλα βλέπουμε 
τώρα καί τό γυιό τού Γιάννη νά ξεκινάει νά παίζει μαντολίνο μέ 
πολύ μεράκι καί άπόδοση καλή.

Νομίζω δτι τού άξίζει ένα μεγάλο μπράβο καί μιά εύχή νά τό συνε- 
χίσει μέ ζήλο καί νά ξεπεράσει τήν παράδοσή του.

* β
Τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας γυρίσαμε μέ τήν λύρα τούς Μανώληδες 
καί τό βράδυ καταλήξαμε ατού Μαθιό τό καφενείο πού είχε διοργα- 
νώσει γλέντι ό πολιτιστικός σύλλογος τού χωριού καί ξεφαντώσαμε 
μέχρι τό πρωί.

Στό γλέντι αύτό τού πολιτιστικού συλλόγου κάποιος πατέρας μού 
είπε : - Βλέπεις Πολύδωρε, τά παιδιά μου άπόψε είναι σερβιτόροι,
(Σημ. ό πολιτιστικός σύλλογος χρησιμοποιεί τήν νεολαία τού χω
ριού γιά τίς άνάγκες τοΰ γλεντιοΰ) καί έγώ είμαι πολύ εύτυχισμέ- 
νος καί ξέρεις γιατί; Γιατί υπάρχει πολιτιστικός σύλλογος στό 
χωριό μας καί αύτό γιά μένα σημαίνει πολλά, άλλά δυστυχώς δέν τό 
καταλαβαίνουν δλοι οι χωριανοί. ”Αν άπόψε ό σύλλογος δέν άπα- 
σχολούσε τούς γυιούς μου ίσως νά έπαιρναν τό αύτοκίνητο νά πή
γαιναν σέ κάποιο άλλο χωριό νά μεθούσαν καί δέν ξέρεις τί κακό 
μπορούσε νά συμβεί. Ά λ λ ά  έκτός αύτοΰ, ό Σύλλογος θά κάνει βι
βλιοθήκες , αίθουσες ψυχαγωγίας γιά τούς νέους καί έτσι τά παιδιά 
μας θά έχουν καί άλλα ένδιαφέροντα άνωτέρου έπιπέδου. Ά λ λ ά  δυσ
τυχώς μού λέει δέν υπάρχει κατανόηση άπό όλους. Μακάρι νά είχα
με όλοι κατανόηση καί άγάπη μεταξύ μας καί νά μήν ύπήρχαν διχό
νοιες καί θά μπορούσαμε νά πετύχουμε δτι προοδευτικό καί ωραίο 
ύπάρχει.

Ολο τό βράδυ γύριζαν στό μυαλό μου τά λόγια τού πατέρα καί χωρια
νού μας καί φεύγοντας έκανα τήν ευχή :



Μακάρι κάποτε νά βρεθεί αυτή η κατανόηση καί ή άγάπη μεταξύ χΟν 
χωριανών καί νά μήν υπάρχει διχόνοια γιά κάνένα θέμα καί πραγμα
τικά μπορούμε νά πετΰχουμε σέ δτι προοδευτικό καί ώραιο ύπάρχεί-

2$. 3Λ 3$. }%.

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗ - ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Ετος 1948 περίπου

’Ά λ λ η  μιά φωτογραφία 'άτι6 τις ωραίες παρέες τΟν 'ΑγιογαληνιωτΑν. 
Στήν παρέα αυτή είναι άπό άριστερά πρός τά δεξιά πρώτη σειρά 
δρθιοι Γιώργπς Σφακιανάκης, Γιάννης Παπαδογιάννης , Στέφανος 
Νικηφοράκης, ' Ιερώνυμος 'Iερωνυμάκης, Παναγιώτης Μηναδάκης, 
Νίκος Τυροκομάκης 1'Αλμπάτης) , Μανώλης Νοδαράκπς, δεύτερη σει
ρά : Πήραμος Τσαχάκης, Μαρία Κ. Λινοξυλάκη» Πλούσια Κ. Λινο- 
ξυλάκπ, ’Αλκμήνη Δ, Βασιλάκη, ’Οργανοπαΐχτες : Μιχάλης Μπα-
γουράκης, Λύρα καί Δήμος ΛινοξυΑάκης πασαδόρος, τρίτη σειρά 
κάτω : Γιώργης Βεργαδής , Γιώργης Βουλγαράκης, Γιάννης Κανδυ-
λάκης, Βαγγέλιό Κ, Λινοξυλάκη καί Κλεάνθη Λ . Βουλναράκη.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τό Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου- ένημερώνει τούς άναγνώστες 
ότι όσοι στέλνουν χρήματα νά παρακολουθούν τά όνόματά τους στό 
περιοδικό διότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στό ταχυδρομείο μέ τις 
άποδείξεις δηλαδή δέν δέχονται νά τις στέλνουμε μέ τό περ-ιοδικό 
εκτός έάν έπιβαρύνθοϋμε μέ επί πλέον ταχυδρομικά τέλη, πράγμα 
ασύμφορο γιά τό Σύλλογό μας.

k k k
ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΠΡυΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ά π ό  ιόν όημοσιευθένχα κατάλογο κατοίκων 'Αγίας Γαλήνης 
του κου Μανούσου Παπαδάκη, παραλήΦθηκαν από έκδοτική
παραδρομή οί έξης:

1. Σωτήρης' " Ιωάν. Πετρακάκης - άπεβίωσε 
Ζ .Άγγελος Γεωργ. Τσαχάκης 
3.’Αβραάμ ’Ιωάν . Μπαντινάκπς

- 17 -



ΝΕΑ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΜΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΑΡΧΟ ΜΑΣ

(κ. Μανώλη Σαββάκη)

'ΑγΙα Γαλήνη του άνταποκριτοϋ μας :

Καθώς μας πληροφορούν ό Ναύαρχος ε .τ .α κ . ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
απέκτησε νέα πολυτελή θαλαμηγό άμυθήτου άξίας, (χρονολογείται 
άπό τήν έποχή του Βάσκο ντέ Γάμα) γιά νά κάνει τις κρουαζιέρες 
καί τό ψάρεμά του.

•'Η τελετή διά την δνομασία τής θαλαμηγού έγινε εις τό λιμάνι 
τής 'Αγίας Γαλήνης παρουσία όλόκληρης τής πόλης καί φίλων του 
Ναυάρχου άπό δ λα τήν γή, μέ άνάΰοχο τόν θαλασσόλυκο κ. ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ό όποίος καί τής έδωσε τό δνομα ΘΕΤΗ.

Μετά τό τέλος τής δνομασίας έπηκολούθησε μεγάλο γλέντι καί 
ένώ έσπαζαν χιλιάδες σαμπάνιες, υπό τάς έπεφημίας του πλήθους 
ή ΘΕΤΗ σάλπαρε μέ πλώρη τά νησιά ΑΦΡΙΚΗ-ΜΠΙΜΠΙΡΙ-ΧΑΡΑΚΙ-ΠΑΠΑ
ΔΟΠΛΑ ΚΑ- Π ΡΑΣΟΝΗΣ I διά τό παρθενικό της ταξίδι.

"Υστερα άπό παρέλευση 25 ώρών καί ένώ άκόμα τό γλέντι συνεχι
ζόταν , ή ΘΕΤΗ έπέστρεφε στό λιμάνι ένώ τό πλήθος άρχισε νά τήν 
καλοσορίζει μέ φωνές. 0 L φωνές, καλώς τού Σταματάκη τή ΘΕΤΗ, 
του Σταματάκη τή ΘΕΤΗ, τού Σταματάκη τή" ΘΕΤΗ αντηχούσαν σέ όλο 
τό Λιβυκό πέλαγος.

’0 Ναύαρχος δρθιος πάνω στ ή Γέφυρα κρατώντας πάντα τό πούρο 
άβάνας στό χέρι του έβλεπε τό πλήθος χαμογελώντας πού τόν 
καλοσόριζε. ’Απότομα δμως ό Ναύαρχος άλλάζει όψη, άγριεύει
καί άκούγεται νά λέει. Καπετάνιε Τράβα γιά τό πέλαγος καί ή 

"θέτη" άρχισε σιγά σιγά νά άπομακρΰνεται άπό τό λιμάνι.

'0 Ναύαρχος προφανώς άπό τά καλωσορίσματα καλώς τού Σταματάκη 
τή "θέτη" ....... κατάλαβε τήν γκάφα του καί άνεχώρησε πρός
άγνωστο κατεύθυνση καί έμπιστευτικά μάλλον ψάχνει δ ι ’άγοραστή 
τής θέτης.

%
' Αγία Γαλήνη , ’.Ιούλιος 1 983

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αόγψ πληθώρας ϋλης δέν δημοσιεύθηκε στό
προηγούμενο τεύχος τού περιοδικού.

*******

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνεργασίες φίλων πού δέν δημοσιεύονται σ ’αΰτό τό τεύχος θά 
δημοσιευθοΰν σέ έπόμενα τεύχη μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΑΝΑΠΝΟΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

C χ ο Ο κ „ Γεωργ. Π. Καράλη)

“Εχουν περάσει ιά τσικνοβόρια καί τ ’ανεμοτσάπουρα τού χειμώνα.
’Έχει μπει γιά καλά η άνοιξη...
Ή  έποχή καί τό τοπίο μοιάζουν μέ τή μορφή καί τή χάρη του 'Αγίου. 
τοΟ "An Γιώργπ πού πάμε νά γιορτάσομε.

'0 τόπος έχει πρασινίσει, έχει λουλουδίσει.
Τά μάθια χορταίνουν ομορφιές.
Οί μυρωδιές των άγριολούλουδων στουμπώνουν τή μύτη.
’Αναπνέεις. ’Αναπνέεις, αχόρταγα άπολαμβάνεις τή φύση.
Παρακαλεΐς τό χρόνο νά σταματήσει, ν ’άναπνεύσει κι’αΰτός λίγο. 
Γεμίζει η ψυχή σου άγαλίαση καί ρομαντισμό, άλάργο από φροντί
δες , σκοτούρες καί βασανισμούς.

Συνήθως τ Α η  Γιωργιοΰ έορτάζεται τήν επομένη τής Λαμπρής.

’Ανήμερα τής ’Ανάστασης οί Χωριανοί, μέ έκδηλώσεις άγάπης σέ σπι
τίσιες συντροφιές, φορόντας τά γιορτινά των μέσα στό χώρο του 
χωριού, επιζητούν τήν άλλη μέρα τό φευγιό τό ξέσπασμα τό κάτι 
άλλο.

'0 όργανισμός άκολουθεί τή φύση θέλει νά ζωντανέψει νά φυτρώσει,
νά λουλουδίσει νά γίνει ένα μέ τή πλάση.

Πολλοί πηγαίνουν μέ αύτοκίνητο μέχρι τού κυρ Μανώλη κι’άπό κεί 
καί πέρα μέ τά πόδια.

01 πιό νέοι πηγαίνουν μέ τά πόδια άπό τό χωριό μέχρι ιό τέλος.
Οί πιδ ηλικιωμένοι καβάλα στά γαϊδουράκια τους φθάνουν στό έκκλη- 
σάκι. Οί μέρες έχουν μεγαλώσει αρκετά καί πρόβλημα χρόνου δέν 
υπάρχει. "Ολοι φθάνουν σιγά-σινά 5 ένας μετά ιόν άλλο.

“Εχουν έλθει καί άρκετοί Μελαμπιανοί. Είναι κι αύτοί πιστοί καί 
λεβέντες μερακλήδες.

Είναι στά χωριάφια των τό ’Εκκλησάκι.

Παλιά Μελαμπιανή παροικία μέ καμιά δεκαπενταριά μετόχια. 

Μ ε λ α μ π ι α ν ό  Κ α τ ο χ ι κ ό  Κ ά σ τ ρ ο .

'Η λειτουργία έχει άρχίσει. Παρακολουθείται όλόψυχα απ' όλους. ' 0
καθένας παρακαλεϊ τόν άγιο γιά τήν έκπλήρωση τών δικών του προσ
δοκιών .

’Από τούς ήχους τών άναστάσιμων ψαλμών, τήν ηρεμία καί τήν δμορ-
φιά τού περιβάλλοντος, ή ψυχή, μά καί τό σώμα εξαϋλώνεται καί 
φτερουγίζουν μαζί μέσα στό περιεχόμενο τών τροπαρίων.

"Οταν τελειώνει ή λειτουργία όλοι είναι χαρούμενοι.
Οί άρτοπλασίες είναι μπόλικες.
Κάθε οικογένεια ή συντροφιά έχει καί τή δική της.
Οί Γ ιώργηδες βλέπετε ξεπέρασαν τούς Γιάννηδες,
’Αμέσως μετά όλοι ξεχύνονται στ’άλώνια γύρω στά Μετόχια.
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Δέν θ ’ άναφέρω χά ονόματα δλων πού (ραίνονται στ ί ς φωτογραφίες
αΰτές, '0 καθένας άς ■ άναγνωρίσει τόν έαυτό του καί ας του δώσει 
τή χαρά τΓ1 ς ώρας έκείνπς. θάθελα όμως νά μοΟ έπιτρέψουν καί 
ν ’αναφερθώ σέ δύο άτομα (α) στόν Γιώργο Μ. Νικηφοράκη κουρεμένο
μικρό πιτσιρίκο ανάμεσα στοΰς γονείς του τότε - ’Εκλεγμένο Νομαρ
χιακό Σύμβουλο Ρεθύμνου - σήμερα- καί (β) στόν Ειδικό Γραμματέα 
του Συλλόγου μας Γιώργο Στεφ. Νικηφοράκη, μέ τά κοντά παντελο- 
νάκια καί κουρεμένο μικρό σκολιαρούδι στήν άριστερή άκρη τής 
άλλης φωτογραφίας, τότε - ’Επιχειρηματία σήμερα.

Οί 'συντροφιές έδώ είναι κοντά-κοντά, ή μιά δίπλα στήν άλλη.
Πρόβλημα προστασίας λόγω καιρού δέν υπάρχει.

’Απλώνουν τ ίς κουβέρτες των στ ή Γη κι’άπάνω ο ί μεζέδες μπόλικοι 
κι εκλεκτοί. 'Υπόλοιπα Λαμπρής ψημένα κι άψητα.

Τά πρωία καταναλώνονται γρήγορα. Στήν έξοχή είναι περίσσα νό
στιμα. "Εχει προχωρήσει ή μέρα καί ή πείνα δέν κάνει αστεία.

Τά δεύτερα γυρίζουν στ ίς σούβλες καί ζεστά-ζεστά πού προσφέρον-
ται θέλουν αρκετό κρασί γιά νά...... κρυώσουν.

Μέ τήν φόρα πουχουν πάρει δλοι στό φαγοπότι δέν είναι δύσκολο νά 
καταλάβει κανείς πόσο σύντομα, τ ’άλώνι πού θψ χρησιμοποιηθεί γιά 
πίστα, είναι κιόλας γεμάτο.

Δυό παντιδιερές πέτρες στή μέση γιά καθές τών λυρατζήδων καί 
γύρω-γύρω δλοι.

'0 κόσμος είναι πολύς.. Τ ’άλώνι δέν τούς χωράει δλους. "Οσοι έχουν 
φάει πολύ καί έχουν, πιει λίγο κάθονται καί βλέπουν, άλλοι κάνουν 
αστεία κί’αλλοι κυλιούνται στά χόρτα.

0 ί νέοι σ ’αΰτά τό πανηγύρι έχουν έλθει μέ βουργίδια στή πλάτη, 
παραφουσκωμένα μάλιστα, είναι, βλέπετε καλοκαίρι καί τσέπες δέν 
υπάρχουν.

'Αν τούς ρωτήσετε στήν άρχή τ ί έχουν μέσα θά σάς άπαντήσουν-καρα- 
μπάσι-δαφνόλαδο ό ένας, λιόκουρνο ό άλλος κι’άλλος θά σάς πεΓ κα
τάπλασμα όφου καί Ω Χ .
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Δέν Θέλουν ά κ 6 μ η νά γίνει κοινά μυστικό τό περιεχόμενά των.
"Οσοι δμως είναι πολύ περίεργοι καί βιάζονται νά διαπιστώσουν ιί 
έχουν μέσα τά βουργίδια προσπαθδντας μέ τήν άφή νά τό εξακριβώ
σουν , τό μόνο πού πετυχαίνουν είναι νά βγάλουν λίγο αίμα στά 
δάκτυλά ίων καί νά φωνάζουν ώχ ίί δφου.

’Εδώ πρέπει νά πω γιά δσους δέν έζησαν δτι τά τέσσερα παραπάνω 
είδη είναι φάρμακα πόσιμα καί φαγόσιμα, πολύ χρήσιμα καί ειδικά 
γιά δλ ες τις ώρες μετά τά φαγητά καί τά κρασιά.

Δέν αφήνουν κανένα νά νυστάζει, νά ντεπελιάσει, πολύ κακά συμπτώ-' 
ματα τής πολυφαγίας καί τής ζέστης.

Μέ δυό τρεις δόσεις δίνουν κέφι άποκτας ζωηρή κινητικότητα, δηλα
δή δτι χρειάζονται τά παραπάνω επακόλουθα γιά θεραπεία.

Τά φάρμακα αυτά είναι κοινή ρακή, μουρνόρακη, ωραία μαρούλια καί 
κρεμυδάκια φρέσκα καί τό τελευταίο άγγινάρες, αλλά άπό τις δικές 

.μας μέ τσίτες.

’Από τήν ώρα λοιπόν πού θ’άρχίσουν νά έμφανίζονται τά παραπάνω 
συμπτώματα , τά συνεργεία ένεργοποιοϋνται.

"Αλλοι άπό τά άκρα κι’άλλοι στή μέση, διαλαλοϋν τις προμήθειές των. 
Στήν άρχή ή ζήτηση είναι μικρή. Πολύ σύντομα δμως δλοι ζητούν 
θεραπεία, πολυφαγάδες καί συντηρητικοί, η πρασινάδα είναι περιζή
τητη.

Τό κέφι κορυφώνεται, δλοι μαζί χορεύουν καί τραγουδούν, δλοι μαζί 
παίζουν διάφορα παιχνίδια, δλοι μαζί τραγουδούν χωρίς νά χορεύουν 
όπως δίαν κάναμε καντάδα.

Πολλές φορές μέσα στδ γενικό ξεφάντωμα, πολύ σημαντικό ρόλο παί
ζουν οι άγγινάρες δχι μόνο σάν μεζές άλλά καί σάν τσίτες.

'Υπάρχουν άνθρωποι, ανδρες καί γυναίκες πού μέ μιά των λέξη μέ 
μιά των κίνησή σκορπούν κέφι καί χαρά. Μέ αυτούς τά αστεία γί
νονται ωραιότερα. θυμούμαι μιά χρονιά κερνοϋσρ μιά παρέα πού 
μεταξύ της ήταν καί κάποια παντρεμένη γυναίκα πο%υ εύχάριστος τύ
πος - καλή της ώρα - θά είναι σήμερα πάνω άπό 80 έτών.

Τήν κέρασα λοιπόν κι αΰτή μέ λίγη μουρνόρακη, ένα κομμάτι άγγινά- 
ρα καί μαρούλι μέ πολύ - πολύ λεμόνι καί άλάτι.

Μου έδωσε τις καλύτερες εΰχές της γιά τήν δροσεράδα του μεζέ μου. 
Γυρίζοντας δμως νά φύγω άκούμπισα έλαφρά ιό βουργίδι μου σχό 
μπράτσο της.

"Ενα ΟΧ καί ένα πήδημα κατά πάνω μου ή πρώτη της άντίδραση. ’ Εγώ 
βέβαια πού ιό περίμενα μέ δυό τρεις σάλτους είχα βρεθεί μακρυά 
της φωνάζοντας συγνώμη δέν τδθελα. Αΰτή γιά νά δώσει κάποιο δια
φορετικό τόνο στό κέφι τής παρέας καί δχι γιατί είχε θυμώσει, 
συνέχιζε δήθεν νά μέ κυνηγά καί νά μου λέει - άντακά καί δέν θά 
σέ πιάαω, θά σου άκουμπ ίσω τό βουργ ίδι στό μάστορα.

Τό τί γέλιο σκόρπισε δέν περιγράφεται.
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Ά φ ο Ο  όμως όπως ήταν φυσικό δέν μπορούσε νά μέ πιάσει (καί τδξε- 
ρε άπό τήν άρχή) σταματά σέ λίγο νά , μέ κυνηγά καί μοΟ λέει : Διά- 
λε τό σκοινί σου νεραίδάκι μά όσο όμορφα καί δροσερά είναι αΰιά 
πού δίδεις άπό μπροστά σου τδσονα πονοϋνε τά πισινά σου,- 'Εγώ 
έπεσα κάτω άπό τά γέλια, κι άΰτή γελούσε, κι’όλος 6 κόσμος έκλαι- 
γε άπό τό πολύ γέλιο.

Ό  χρόνος όμως δέν περιμένει, ό ήλιος πάει νά δύσει. ’Έτσι καί 
μεΐς πρέπει νά σταματήσουμε. Πρέπει νά γυρίσωμε στό χωριό. 'Η 
αναχώρηση άρχίζει σιγά-σιγά. Ό  καθένας όπως μπορεί προχωρεί 
καί τό μόνο πού-ξέρει σίγουρα είναι ότι τό βράδυ θά πρέπει νά 
βρεθεί στό καφενείο του Κουρέα ή τού Δήμο.

py?

Τό μόνο παράξενο της έπιστροφης είναι ότι τά καϋμένα τά ζωντανά 
μή άναγνωρίζονιας τόν άναβάτη των, τό άφεντικό των, δυσανασχετούν
καί δέν συμφωνούν μέ τήν συμπεριφορά του μέ άποτέλεσμα ό άναβάτης 
νά βρεθεί εκτός σάγματος αίωρούμενος καί προσγειωμένος. "Αν
βρεθεί κανείς θάμνος, θύμος ή σχίνος θά είναι μαλακό τό προσγε ί - 
ωμα, διαφορετικά τήν άλλη μέρα διερωτδται, τί έπαθα άραγε ;

Ετσι περνά άλλη μιά άνέμελη μέρα - όμως άναγκαία πραγματική άνα- 
νεωτική άλλαγή άπό τήν ρουτίνα τής καθημερινής βιοπάλης.

Πολύ θά ήθελα νά ζώ πότε-πότε παρόμοιες μέρες. ’Εσείς ;

•k i t  ·& " k id : Ά*

"Ολοι μας ξέρουμε άπό τούς παλαιόχερους άλλά καί άπό ιίς μέρες 
μας πόσο όμορφα εορταζόταν ή Καθαρή Δευτέρα σιό χωριό μας. Είχε 
γίνει ξακουστή! ’Απόδειξη ήταν ή καθολική καί ολοκληρωτική συμ
μετοχή των χωριανών άλλά καί άπό ιόν έρχομό πολλών ξενοχωριανών.

'Η Γέφυρα του Πλατύ άν μπορούσε νά μιλήσει θά έλεγε πόσο είναι 
γλεντισμένη, άκόμη θά έλεγε πόσα ξεσπάσματα πόσο* έκμυστυριεύ- 
σεις, πόσα καλαμπούρια, πόσες έξομολογήσεις είχε ακούσει.

Μαζί μέ τήν γέφυρα καί ο I πέρα λαγκοΟφες, ο ί ποταμ ίδες ήταν οί 
χώροι πού έχουν χορευτεί έχουν τρανουδιστεί καί έχουν κυλιστεί 
περισσότερο άπό κάθε άλλη περιοχή - ίσως - τού κόσμου.
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Τό ξεκίνημα ήταν άπό τά καφενεία ιοϋ χωριού μέ μαρούλια, έληές, 
κρεμυδάκια 3 λαγάνες καί άπό κεί παρέες-τταρέες κατέληγαν στις no- 
τα μίδες. Κουβέντιαζα πρό καιρού μέ τόν φίλο μου Γιώργο Μουζου- 
ράκη-Μουζούρη, θά τόν θυμούνται οι παλαιότεροι-μερακλή καί καλ
λιτέχνη τής λύρας άπό τήν έποχή έκείνη, ’Ακόμη καί σήμερα είναι 
έρευνητής καί διατπρητής τής παλαιός Κρητικής Μουσικής-Τριζάλη. 
Κατσιπαδιανό, Άπανωμερίτη καί άλλους - μέλος τής Μουσικής ’Ακα
δημίας Κρήτης, έδρα ιό Κολυμπάρι. Είχε περάσει καλές μέρες στά 
χωριά μας Μελάμπες καί 'Αγία Γαλήνη τήν δεκαετία του τριάντα.

Μιά άπό τίς πολλές διασκεδάσεις του στήν 'Αγία Γαλήνη ήταν η Κα
θαρή Δευτέρα του 1934 στή Ααγκοΰφα στή πέρα μεριά τοΟ ποταμού 
πού του έχει μείνει άξέχαστη.

θυμάται τόν μερακλή γιατρό Γιασσαφάκη μέ τό μαντολινάκι του. Νέος
τότε καί καινούργιος Ά η  Γαληνιώτης δέν τάβγαζε πέρα στίς μαντι
νάδες γιατί ήταν πολλοί οί Χωριανοί μερακλήδες καί ήξεραν πολλές.

Γ ιά νά τόν βοηθήσει μιά πού είναι καί έπαρχ ιωτάκια σκαρώνει τότε 
μιά δική του μαντινάδα καί τήν είπε.

Τήν θύμαται άκόμη καί μου τήν είπε καί μένα.

Άπό τό Άμάρι ήλθαμε μονάχα δυό λεβέντες 
κι’είστε καί σείς κι άς εκατό κι έχετε καί κουβέντες.

Ετσι κόπασε ό μαντιναδοπόλεμος.

Οί παρακάτω δυό φωτογραφίες είναι τής έποχής έκε ίνης.

Στήν άριστερή - φαίνονται κάπως καλύτερα μέ μεγενθυτικό φακό - 
είναι όρθιος μέ τίς βράκες ό Γραμματικός Ν. Γ. Βουλγαράκης, δε
ξιά όρθιοι : δ Γιάννης Ν . Τυροκομάκης, ό Μουζούρης, ό Εύάγγ. Μ. 
Μαμαλάκης μέ άσπρη πετσέτα στό κεφάλι. Είναι κι’άλλοι άλλά δέν 
ιούς γνωρίζω, κι’άλλοι έχουν γυρισμένες τίς πλάτες.

Στήν άλλη φωτογραφία σάν νά φθάνουν κείνη τήν ώρα ή σάν νά φύ
γουν. - Πάντως ό Κοχζανάκης σάν πιό μερακλής μέ τό μπουκαλάκι 
του καί τούς μεζέδες δέν φαίνεται νά τούς άκολουθεί.

Οί επόμενες φωτογραφίες είναι τής έποχής μας, 1955 - 1957 
Καθαρή Δευτέρα.
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2tf\v άρύστερή Καθιστοί : Κοκολάκης, Λατζοΰρης, Μαθιός Ε. Μαμαλά- 
κης, ’Αγροφύλακας" Γραμματικός, 'Ηλ. I» Δου κάκης. "Ορθιοι : ό 
Δάσκαλος, ό Νώντας, ό ’Ηλίας γαμπρός τοΟ Μπαντινοκώστα,6 Μαστρο 
δήμος, ό γράφων, ό Σπυριδάκης μέ τήν λύρα, ή "Ελλη τοΟ Χαρίλαου, 
η Στέλλα του Άρίστο, ό Μιχαλάκης μέ τήν·μαντόλα, η Δόξα Νοδαρά- 
κη, ή Γεωργία Μπαντινάκη καί ή Πελαγία Δπυκάκπ μέ τή Χαρούλα της

Γιά τήν άλλη φωτογραφία δέν λέω τίποτα : Φαίνονται,
^  it He Ο? "k ★ 'k

Στή συνέχεια θέλαμε νά παραθέσουμε δημοσιεύματα εφημερίδων σχε
τικά μέ τίς φυσικές καλονές τοΟ χωρίου μας καί ε ίδικά γιά τήν 
σπληλιά ("'Η Σπηλιά τής Γαλήνης" τοΟ κ. ’Ανδρ. Παναγιωτόπουλου) 
καθώς καί γιά τή συμπεριφορά τόν χωριανών μας στό ξεκίνημα τής 
τουριστικής κίνησης ("Τουρίστες στήν 'Αγία Γαλήνη"- τοΟ κ. Ά ν δ . 
Παναγιωτόπουλου).

Τά δημοσιεύματα είχε τήν καλοσύνη νά μθς στείλει από τό άρχεϋο 
του ό φίλος καί παλαιός συνεργάτης - πρωτεργάτης θάλεγα - στίς 
προσπάθειές μας γιά πρόοδο καί πολιτιστική ανάπτυξη του χωρίου 
μας κ. Ζαχαρίας ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ, Λιμενάρχης, καί τόν εΰχαριστοΟμε 
θερμά.

Πιστεύουμε δτι θά άξιοποιηθοΟν καλύτερα άν περιληφθοΰν στό επό
μενο, πανηγυρικό τεύχος μας γιά τά εκατόχρονα τής 'Αγίας Γαλήνης 
καί τά κρατάμε γιαυτδ τό σκοπό.
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|ο» Σχετικά μέ τούς κολυμβητικοΰς άγώνες αν καί, τά έχω καί μέ συ~

γκίνησαν πάρα πολύ γιατί πάρα πολλά μοΟ θύμισαν αλλά θά μου έπι- 
τρέφει νά τά χρησιμοποιήσομε σέ επόμενο περιοδικό πού θά είναι 
π lό έπίκαιρα κοντά στήν έποχή πού γίνονται.

Τής μεγάλης φωτογραφίας π θέση, πιστεύω πώς είναι στό περιοδικό 
πού θά άναφέρεται στά 1Q0 χρόνια τοϋ χωριού μας.

Τήν μικρό φωτονραφία θά ιόν χρησιμοποιήσουμε δταν θά γράφουμε γιά 
χ'αλμυρίκια. "Ας μου γράψει κι έκεινος δτι θυμάται - πού δέν 
θάναι καί λίγα. Τόν εύχαριστΟ καί πάλι....

^ "k "k "k 4c &

'0 φίλος μας ό Γραμματικός, Βαγγέλης Γ . Βεργαδόζ> μάς έστειλε τόν 
παρακάτω Ιστοριούλα, άς τόν διαβάσουμε.

Μιά φορά ό Μηναδογιάννης είχενε πολλά σπαρμένα καί άφοΟ θέρισε κι 
έπρεπε νά κουβαλήσει τά χερόβολα σκέφτπκε νά βρει άλλο ένα γάιδα
ρο πού μαζί μέ τόνεδικό ντου νά τά κουβαλόσει πιό γρόγορα σ τ ’ 
άλώνι.

Τ ό βράδι λοιπόν, ’ . ~_1 ‘ . . ' '. .'. _
- πόγε στό σπίτι τοΟ Μπονιατζό (παππού μου) πού όταν 

κουνιάδος του. Ά φ ο Ο  κτύπησε καί μπήκε μέσα λέει : Νά μοΟ δώσεις
θές Γιαννιό αΰριο τό γάιδαρό σου νά κουβαλήσω τά χερόβολα.

- θά σου τονέδινα κουνιαδάκι άλλά τονέχω δεμένο στόν έξοχή τοϋ
λέει δ Μπογιατζής.

Ό  γάιδαρος όμως ήτανε στ’άχοΟρι, κάτω άπό τόν δντά πού μιλούσανε 
ακούσε τις κουβέντες κι’άρχισε νά γκανίζει.

- Γιαννιό έγώ τονέ γροικώ καί γκανίζει στό σταΟλο, λέει δ Μηνα- 
δογιάννπς.

'0 Μπογιατζής δέν τάχασε καί ψύχραιμα τοϋ λέει :

- Δέ μου λές κουνιάδο τοΟ γαίδάρρυ μου γροικάς γή έμένα ;

Γ ιά νά φτιάξει δέ τελείως τά πράγματα μιά πού πήραν αύτή τήν έξέ- 
λιξη συνεχίζει :

- Νάσπασε θέλει ό άφιλότιμος κι ήρθενε μοναχός του άπό τήν έξοχή 
καί νά τονέ πάρεις κιάς τήν ταχυνή νά κάμεις τή δουλειά σου.

' 0 θεός νά τονέ συγχωρέσε ι.......

Τόν ευχαριστώ κι αυτόν πάρα πολύ καί γιά τήν ίστοριοΟλα του άλλά 
καί γ ιά τά παρακάτω ένημερωτικά στοιχεία.

Μέ τό τέλος τοΟ έτους καί μέ κάτι χρήματα πού είχε ή Κοινότητα 
έσάξαμε ένα μέρος του δρόμου άπό τοΟ Βουλγαρογιώργη τό Ξενοδο
χείο πρός του Λάζαρου ιό ρυάκι. ’Επίσης τό πλατειάκι στό σπίτι 
τής Ουρανίας Τζωρτζακάκη - ιό γένος ’Αντωνίου Κ. Μαμαλάκη.
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’Έδωααν στήν Κοινότητα 3.000.000 Δρχ. (1.500.000 χάρισμα καί 
1 .500.QQ0 δάνειο ) γΐά τήν καταβολή υπέρβασης έργου σκεπάσματος 
του ρυακιού καί ιό 1984 θά συνεχισθεί τό σκέπασμα μέχρι νά ολο
κληρωθεί.

Τό ύδρευτικό έργο (γεώτρηση Άλιγαρέ) τελείωσε καί λειτουργεί 
ιώρα καί 4 μήνες περίπου. ’Έχουμε τώρα νερό άρκετό καί καλό. 
Πιστεύω νά μήν έχουμε ύδρευτικά προβλήματα γιά άρκετά χρόνια.

Τ ό 1 98 4 θ ’αρχίσει καί τό έργο - διευθέτηση - τής κοίτης του Πλατύ 
Ποταμού. Είναι κι αυτό σοβαρό έργο γιατΓΊΆσι *) ’ ά ζ ι ο π ο ι η θ ο 0 ν 
οί εκτάσεις Λαγκούφας, γέφυρας, ποταμίδες κλπ.

Τό λυπηρό είναι οτι δέν μπήκε ατό πρόγραμμα ό Βιολογικός καθαρι
σμός. Τό καλοκαίρι θ ’άντιμειωπίσουμε οδικό πρόβλημα Ρέθυμνο ~ 
'Αγία Γαλήνη καί συγκεκριμένα ΚρΛα Βρύση - 'Αγία Γαλήνη. ’0 δρό
μος είναι χάλια καί τελικά θά γίνει άδιάβατος.

Τό Νηπιαγωγείο μ έ 13 παιδιά πού λειτουργεί άπό τόν ’Οκτώβριο 1983 
ατό χωριό μας στεγάζεται δωρεάν γιά τό 1983-1984 ατό νέο Κοινοτι
κό Κατάστημα. ’Από τις αρχές Νοεμβρίου 1983 τοποθετήθηκε ατό 
’Αγροτικό ’Ιατρείο μας ό νέος γιατρός Άνδρέας Ξενάκης του Κων/νου. 
Ό  πατέρας του ήταν Λυκειάρχης Ρεθύμνου. Κάμη-οσοι θά τόν είχαν 
δάσκαλο καί θά τόν θυμούνται.

Παρακαλώ καί πάλι όλους τούς χωριανούς όπου κι άν βρίσκονται άς 
μας γράφουν τήν ιστοριοϋλα τους πού κάποτε ίσως ακόυσαν άπό τ.ήν 
γιαγιά τους. Κάποιο άνέκδοτο πού ίσως τούς φαίνεται άσήμαντο άλ- 
λά όμως μπορεί νά προσθέτει κάτι στήν παράδοση.

k k k ~k k k k

Είχα τελειώσει τό άρθρο αυτό όταν έλαβα καινούργιο ένημερωτικό 
γράμμα άπό τόν φίλτατο Βαγγέλη Βεργαδή καί τό παραθέτω αμέσως 
π ιό κάτω :

'Αγαπητέ Γιώργη

Τελειώνοντας ό μήνας Φλεβάρης σου γράφω μερικά συμβάντα στό 
χωριό μας. Συγνώμη γιατί άρχισα άνάποδα. Είμαστε καλά. Εσείς 
πώς τά πάτε ;

Λοιπόν άρχίζω :

Τήν 5/1/84 έπανήλθαν καί γράφτηκαν στό Δημοτολόγιο τής 
Κοινότητας μας ό Εμμανουήλ καί ’Αναστασία Βασιλάκη, πού 
είχαν μεταδημοτεύσει τό Δήμο Κορυδαλλού άπό τό 1 954.

Έτ,ελείωσε ή Τοπογραφία του οικισμού Ά γ ι α ς  Γαλήνης προκει- 
μένου νά γίνει σχέδιο πόλεως καί στ ή συνέχεια γίνουν εργα
σίες γιά τήν επέκταση του σέ άκτίνα άνάλογη μέ ύπάρχοιιοες 
άνάγκες.
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Η κ α ι α ο κ ε υ ή τ ώ ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ισθέντ ω ν τ ο ι μ ε ν τ ο ο γ κ ο λ ί θ ω ν (Μπλόκ)
έτελείωαε καί ή τοποθέτηση ίων πίσω άπό ιόν λιμενοβραχίονα 
άρχισε σήμερα. Πιστεύουμε o n  μέσα τοΟ Μάρτη θά τελειώσει 
Π τοποθέτηση καί ή άποκατάσταση τής Πλατείας τού λιμανιού.

Σχ6 χωριό μας αρχές Φεβρουάριου ήλθε Γερμανικό κίνημα- 
ιοπογραψικό τηλεοπτικό συνεργείο καί γύρισε πολλές σκηνές 
το0 έργου "Τά δύο πρόσωπα χοϋ Γενάρη", τό όποΤο θά προβλη
θεί οχήν Γερμανική Τηλεόραση. Στό έργο έλαβαν μέρος καί 
ά β κ ε ι: ο ί χ ω ρ ι α ν ο ί,

!! άσιραλ ιόσιρωοη χοϋ δρόμου (παλιού ) Μέλαμπες - Ά γ  ί α Γαλήνη 
συνεχίζεται καί σήμερα φτάνει μέχρι τή θέση "’Αμούδια".

Η καιάαταοί] του όμαξωτοϋ δρόμου 'Αγία Γαλήνη-Κρυα βρύση 
είναι ά π ε λ πιο τικ ή.

Στάλθηκε στ ήν Κοινότητα μελέτη δρχ. 5.000.000 γιά τό έργο 
"Αποχετευτικό δίκτυο (σκέπασμα ρυακ ιοϋ ). ’ Εντός τών ήμερων 
τό Κοινοτικό Συμβούλιο 'Αγίας Γαλήνης θά συνεδριάσει προ- 
κ ε ι. μ έ ν ο υ νά καθορίσει τό χρόνο καί όρους τής δημοπρασίας.

Σύμφωνα μ έ στοιχεία του Γραμματέα τής Κοινότητας ο I βροχο
πτώσεις μέσα στήν 'Αγία Γαλήνη φτάνουν σήμερα 454 χιλιοστ-ά.

Κ α τ ά πληροφορία φέτος θά έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση.
I

Είναι περίπου 5 ημέρες πού έχουμε καλοκαίρι καί ή προεργασία 
Τουριστικής έκμετάλλευσης άρχισαν (Καθαρισμοί καταστημάτων - 
άαπρ ίαματα κλπ. ).

Φέτος θά έχουμε καί νέα καταστήματα. Τά παιδιά του Γιάννη Μιχε- 
λ ιουδάκη ένοίκιασαν τό παραλιακό κέντρο ’Εμμαν. Ζευγαδάκπ 
(γαμπρού Βουλγαραρίαχο). '0 Γαμπρός τοΰ Ν. Καράλη, Γεώργιος Κο- 
τζάκης θά τελειώσει τό κέντρο του στό Λάζαρο καί θά λειτουργήσει» 
ατήν Λαγκούφα θά λειτουργήσει ιό κέντρο του Κυριάκο.

Αύτά τά λίγα άγαπητέ Γιώργη.

Αποφάσισα νά ουνεχίσω τό έργο τοΰ Μανοΰσου Πατταδάκπ. "Εχω γρά 
ψει αρκετούς μέ αλφαβητική σειρά. "Αμα τελειώσω θά σοΟ στείλω 
τήν κατάσταση, ’Εάν ό Μανοΰσος μου έπέτρεπε νά καταχωρήσω καί 
τά ονόματα πού αυτός έχει γράφει στό 8ο τεΟχος μέ άλφαβηπκή 
σειρά, ώστε εύκολα ό αναγνώστης νά βρίσκει τό άτομο η οίκογέ 
νεια πού θέλει, θά είναι καλύτερα.

Π ο λ λ ά χ α ι ρ ε τ ί σ μ α τ άπό όλους μας οέ όλους σας,

Άγια Γαλήνη 27/2/84

Μέ ά γ ά π η 
'0 Μπάρμπας σου

Εύάγγελος Γ . Βέργαδής



Στή πρώτη φωτογραφία είναι τά παιδιά τοΟ ΔημοτικοΟ Σχολείου 
'Αγίας Γαλήνης τδ έτος 1927 μέ δάσκαλο τδν Άνδρέα Παπαδάκη άπό 
τά Σελιά. Τήν έποχή έκείνη παρακολουθοΟσαν μαθήματα στό Δημοτι
κό Σχολείο 82 παιδιά μ ’ένα μόνο δάσκαλο, ενώ σήμερα γιά τ ά .ίδια 
παιδιά χρειάζονται τρεις δάσκαλοι.

Στή Δεύτερη φωτογραφία μασκαρεμένες γυναίκες τδ έτος 1947 στήν 
'Αγία Γαλήνη είναι : (1) ή Μαρίκα Παναγ. Μαμαλάκη, ή δποία σήμερα 
δέν ζεί, (2) ή Στέλα του Φραγκαρίστο 5 (3) ή Φρδσω Τυροκομάκρ 
καί (4) ή ’Ελπινίκη Μηναδάκη.

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣ ΦΡΟΣΩΣ ΙΩΑΝ. ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗ

28



ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ (ακροστιχίδα)

(κ. Γ. Κουκλινός)

Α-ν μπόρουνα θά πέτουνα εις τήν Παλιά Σουλία, 
Γ-ια να τηνε καμάρωνα άπ’τήν κορφή τ ’άγέρα 
Ι-δές τηνε δλόλευκη σάν άσπρη περιστέρα,
Α-πέναντι στά Μάταλα το πέλαγος κοιτάζει. 
Γ-υρίζει πίσω τη ματιά σέ χρόνια περασμένα,
Α-π τη μυθολογία μας τό Δαίδαλο θυμάται. 
Λ-ούζεται καθημερινά μεσ’το γαλάζιο κύμα,
Η-κόρη αυτή της Κρήτης μας πανέμορφη φαντάζει. 
Ν-άτην αστράφτει από χαρά, ναζιάρα , παιγνιδιάρα , 
Η-νύφη αυτή του Λυβικού. Τ η λέν Αγιά Γαλήνη.

***·*·*■*·★
’Ηράκλειο, Γενάρης 1984

Αγαπητοί φίλοι καί χωριανοί,

Μεγάλη χαρά καί συγκίνηση νοιώθω, δταν παίρνω στά χέρια μου τό 
άγαπημένο μας περιοδικό "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ".

Κάθε φορά πού τό διαβάζω λούζομαι στό κύμα τοΟ Αυβικοϋ, χαϊδεύ
ουν τά αύτιά μου κακαρίσματα τής πέρδικας, μυρίζομαι θυμάρι τής 
Βουβάλας, μέ ριπίζει μυρωμένη θαλασσινή αΰρα, άκούω παλιές 
ιστορίες άγνών καί άδόλων γερόντων. Πιστεύω πώς τά ίδια συναι
σθήματα θά πλημμυρίζουν τήν ψυχή δλων τών άναγνωστών του. Γ ι ’ 
αύτό σάς αξίζει ό θαυμασμός κι δ έπαινος, δλων έσΟς πού κοπιά
ζετε γιά τήν άρτια άπό κάθε άποψη έμφάνισή του.

Μιά πού φέτος συμπληρώνονται έκατό χρόνια 'Αγ ίας Γαλήνης κάνω 
μιά πρόταση : Νά συγκεντρώσετε ύλικό γιά νά έκδόσετε ένα βιβλίο
γιά τήν προβολή του χωρίου καί γιά νά κερδίσει χρήματα δ Σύλλογος 
πού δπωσδήποτε θά τά έχει άνάγκη. Τέτοιο Ολικό ύπάρχει άφθονο 
καί στό περιοδικό καί άπό άλλες πηγές μπορείτε νά βρείτε.

Τέλος σάς ύπόσχομαι, μιά πού καί γώ χωριανός είμαι, δτι θά έχετε 
πάντοτε τήν βοήθεια τής ταπεινδτητάς μου, άν φυσικά μοΟ τή ζητή- 
ο ε τ 8 ·

Φιλικότατα 
Γ . Κουκλίνός 
Δάσκαλος



(.’Επιμέλεια Κώστα Κ, Αινοξυλάκη)

Τή φωτογραφία αΰτή μοΟ τήν έστειλε άπό τήν ’Ελβετία 6 κ. LEONARD 
ZUBLER, (δ Αεονάρδος όπως τδν ξέρουν οί χωριανοί μας στήν 'Αγία 
Γαλήνη). Γιά τήν φωτογραφία αυτή θυμάται ό Γιάννης Ν . Τυροκομάκης 
καί λέει δτι τό 1946 ή τό 1947 καθαρή Δευτέρα μιά μεγάλη παρέα 
ξεκίνησε άπό τό σπίτι τοΟ Φραγκαρίστο, μ ’ένα αυγό κρεμασμένο 
στή μέση ένός μεγάλου καδρονιοΟ. Τό αυγό αυτό τό μετέφεραν ατούς 
δρόμους τής 'Αγίας Γαλήνης £ξ (6) άνθρωποι τρεις μπροστά καί 
τρεις πίσω συνοδεία καί τΟν υπολοίπων τής παρέας γιά νά καταλή
ξουν στό σπίτι τοΟ Μαμαλοβαγγέλη δπου έβγαλεν τή φωτογραφία. Τ ί 
κρίμα....! πού δέν έχουμε αυτό τό θέαμα στή φωτογραφία. Χάσαμε 
τήν παράσταση.

Στή φωτογραφία βλέπουμε τούς μασκαρεμένους άπό αριστερά πρός τά 
δεξιά δρθιοι (1) Μαμαλοβαγγέλη, (2) ποιός δέν θυμάται τό Γιερώ-
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νυμο ; (3) ’Αγαπητό Μηναδάκη, (4) Μιχάλη Σπυριδάκη, (5) Μιχάλη
Παπαδογ ιόννη καί. {6) αυτός πού (ραίνεται μισός πιθανόν είναι ό 
Φραγκαρίσιος, καθήμενοι Νίκος Καράλης καί Γιάννης Τυροκομάκης.

"Ολοι οί παραπάνϊΓχωρι'ανοC μας αλλά καί πολλοί άλλοι υπήρξαν γιά, 
τήν έποχή εκείνη οί πρωτοπόροι, οί πρωτομάστορες τοΟ μασκαρέμα- 
τος άλλά καί των διασκεδάσεων.-

Γιά χήν Ιστορία λίγα λόγια γιά ιόν Λεονάρδο : '0 κ . Λεονάρδος
είναι άπό τήν "Ελβετία, άν θυμάμαι καλά πηγαίνει ατήν 'Αγία 
Γαλήνη άπό τό 1968 κάθε χρόνο γιά διακοπές 2 π καί 3 ip ο ρ έ ς, άοχο- 
λεΐται πολύ μέ χή συλλογή ή φωτογράφηση παλαιών φωτογραφιών, 
έχει νοικιασμένο μονίμως τό σπίτι τής κας Μαρίκας Συμιγδαλά, μέσα 
ατό όποιο θά δει οποίος τό έπιοκεφθεΐ ένα σωρό φωτογραφίες παλιών 
άνθρώπων τής Κρήτης κρεμασμένες ατούς τοίχους.

Ά λ λ ά  ας διαβάσουμε τό γράμμα του πού μοΰ έστειλε γιά νά δούμε 
πώς νοιώθει γιά τό χωριό μας καί πώς βλέπει ιό περιοδικό μας.
Τό μεταφέρω δπως τό γράφει στά 'Ελληνικά.

Ελβετία 4 Γενάρη 1984

Αγαπητόί μας Λινοξυλάκπδες

Πρώτα άπ ’δλα σάς ευχόμαστε καλή χρονιά! Πέρασε πολύς καιρός άπό 
τότε πού φύγαμε άπό τήν Ά γ ι α  Γαλήνη καί ήταν μεγάλη ή έκπληξη 
καί ή χαρά μας δ την πήραμε τό περιοδικό τοΟ Συλλόγου τόν Δεκέμ
βρη. Τά νέα του χωριοΰ μας (!) μάς δίνουν χαρά καί ή έπιθυμία 
μας είναι νά συνεχίσετε νά μάς στέλνετε τά νέα σας. "Ετσι νοιώ
θουμε πώς συμμετέχουμε, έστω κι’ άπό μακρυά , στή ζωή του χωριού.

'Όπως θά ξέρεις, έχω μιά συλλογή άπό φωτογραφίες μου άπό τήν
Ά γ ι α  Γαλήνη άπό τό 1970 μέχρι σήμερα καί θά μπορούσα νά διαθέσω 
γιά τό Σύλλογο καί πάλι φωτογραφίες πού πιθανόν χρειάζονται. Μέ 
τήν ευκαιρία αύτή σάς στέλνω μερικές φωτογραφίες άπό τό όμορφο 
σπίτι σας. θερμά χαιρετίσματα σ ’δλους τούς “δικούς" καί καλή 
αντάμωση, έλπίζω τήν άνοιξη στό χωριό.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς Λεονάρδος.

it  ic ic  -to ~)c 'Μ

TO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ

Παρακαλοΰνται δσοι παίρνουν τό περιοδικό μας νά τό φυλάσσουν 
οτην βιβλιοθήκη τους. Περιέχει στοιχεία πού πάρα πολλοί άπό 
μάς τά διαβάζουμε η τ ’άκοϋμε γιά πρώτη φορά.

Γιά νά τά συγκεντρώσουμε χρειάζεται μεγάλος κόπος καί πολλή
δουλειά.
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΑΝΤΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΣΟΥ 
ΘΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ

(κ. Γ . Κουκλινός)

Πέρασε καιρός από τότε που έφυγες για το στερνό σου ταξείδι αξέ
χαστη θεία. 'Οσος καιρός όμως κι αν περάσει κι όσοι χρόνοι κι 
αν διαβούν, δέν πρόκειται τα νέφη της λησμονιάς τη σεβαστή μορφή 
σου ·να σκεπάσουν. 0α διατηρούμε στα μύχια της Ψυχής μας ζωντανή 
την εικόνα κι ανεξίτηλη την ανάμνησή σου.

0 αιφνίδιος θάνατός σου λύπησε βαθύτατα όλους τους συγγενείς, 
φίλους και χωριανούς, γιαυτό και έτρεξαν να σου απευθύνουν τον 
ύστατο χαιρετισμό και να σε-συνοδεύσουν στην τελευταία σου κα
τοικία. Τα δάκρυα τα πολλά που χύθηκαν στην κηδεία σου ήσαν οι 
αψευδέστεροι μάρτυρες της αγάπης και της εκτίμησης που όλοι έτρε
φαν για σένα.

Πέθανε η Αμαλία I Η θλιβερή είδηση σκορπίστηκε γρήγορα σ ’όλο το 
χωριό κι έκαμε όλους να νοιώσουν μεγάλο πόνο και βαθειά συγκίνη
ση. ' Εφυγε η αρχόντισσα, η νοικοκυρά, η καλόκαρδη, η καλόδεχτη, 
η φιλόξενη, η περιποιητικιά. ' Επεσε ο βράχος ο ριζιμιός που 
γενναία αντιστάθηκε στις θύελλες τις πολλές του κόσμου αυτού του 
πρόσκαιρου.

Πολλά φαρμάκια και πίκρες σε πότισε η ζωή, αφού μικρή αναθράφηκες 
στην ορφάνια και μεγάλη δέχτηκες δυνατά χτυπήματα της μοίρας.
Και δέ λύγισες. Τα υπόμενες όλα καρτερικά.

Επιτέλεσες τον προορισμό σου στη Γή.στο ακέραιο και άφησες συνε
χιστές τα αγαπημένα σου παιδιά, υποδείγματα στην κοινωνία, αγα
πημένα και δεμένα μεταξύ τους. Είχες την ευτυχία νά δείς εγγό- 
νια και δισέγγονα που τα θεωρούσες δυό φορές παιδιά σου. Αγαπού
σες όλα τον κόσμο και μας τ ’ανίψια σου δε μας ξεχώριζες από τα 
παιδιά σου.

Δέν είχες την τύχη να σ ’αγκαλιάσει η κρητική γή που σε τραβούσε 
συνέχεια και δεν ήθελες να την αποχωρίστε ίς. 'Ομως πάλι βρίσκε
σαι πλάι στο σύντροφο της ζωής σου, το Χαράλαμπο, στο κοιμητήρι 
του Πειραιά και πρέπει νάσαι ευχαριστημένη.

Τώρα κοιμήσου ξέγνοιαστη τον αιώνιο ύπνο της γαλήνης, μια που η 
ζωή σου εδώ στη γή ήταν γεμάτη φουρτούνες και βάσανα.

Αυτός πού σε γνώρισε πολύπλευρα και σ ’ αγάπησε ολόψυχα.

0 ανιψιός σου

Γ . Κουκλινός
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ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 

Μ ιχάλίκ ’ Ε μ μ . Τρουλινός

Γεμάτος ζωή, χαμογελαστός μιά ζωή,· άφησε ιόν κόσμο, τούς αγαπημέ
νους του - δικούς καί φίλους - τραγικά καί πρόωρα ό Μιχάλης. Κι 
ήταν δ χαμός του άπρόσμενος κι ή οδύνη μεγάλη.

0 C μικρότερο ί του, έμεΐς, χαιρόμαστε θυμάμαι νά καθόμαστε δίπλα 
στό.ν πράο άνθρωπο νά μάς έξιστορεί μέ άφέλεια παιδική καί γνώση 
ώριμου, δοκιμασμένου άπό δεινά άντρα, τίς μεγάλες μέρες τής ’Αντί 
στάσης στά δύσκολα κατοχικά χρόνια - κοινωνός ό ίδιος στήν 
έθνική έξαρση τής έποχής, στά χνάρια ενός άδικοσκοτωμένου παλλη- 
καριου, του άδελφοΰ του.

Κι ήταν τίς δύσκολες αύτές μέρες πού έδωσε μέ ταπεινότητα κι άπλο 
χεριά χέρι βοηθείας ατούς κατατρεγμένους άπό τούς Γερμανούς ’Αμα- 
ριώτες καί Γερακαριανούς. Κι δχι μόνο σ ’ αυτούς......

Φίλος γιά δσους τόν πλησίαζαν, άρρωγός γ ι ’αυτούς πού τόν είχαν 
άνάγκη, εύγενής άπό φυσικού του, ό Μιχάλης πέρασε ατό στίβο τής 
ζωής άθόρυβα άλλά ένεργά, "καλός κ ’άγαθός" δπως λέγανε οί παλη- 
ο ί.

Κι ήρθε τό τέλος άπροσδόκητα, χωρίς καλά καλά νά προλάβει κανείς 
νά τό συνειδητοποιήσει γιά νά άφήσει σέ πένθος βαρύ τήν οίκογέ- 
νειά του - γυναίκα, παιδιά, άδέλφια - πού τόσο άγάπησε κι’άγαπή- 
θηκε, χωριανούς καί φίλους.

Κι’όλοι, δσοι αξιώθηκαν νά τόν γνωρίσουν σάν θυμούνται τό πέρα
σμά του, θά ξεχωρίζουν τήν πραότητα, τήν ζεστασιά κι ’άνθρωπιά 
του- ένθύμια πού μόνο δίκαιοι άξιώνονται ν ’άφήσουν.

”Ας είναι αΐωνία του ή μνήμη'

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Μ.

Οπως μάς ειδοποίησε ό Γραμματικός τού χωριού μας Ευάγγελος Βερ- 
γαδής θά συνεχίσει αύτός τήν δουλειά πού άρχισε ό ΜανοΟσος ό 
Παπαδάκης γιά τ ό Δένδρο οικογενειών τής 'Αγ ί ας Γαλήνης άπό τό 
1928 μέχρι σήμερα.

Τόν ευχαριστούμε πολύ γιατί η προσφορά του θά είναι μεγάλη καί 
θά μάς βοηθήσει προκειμένου νά έκδόσουμε ένα λαογραφικό λεύκωμα.

^  ^  4 · Ψ  4* •h  ^

Διορθώσεις

Στούς γάμους -ό κ . Μανώλης Χαλαμπαλάκης καί δχι Χαραλαμπάκης.

Ό  κ . Δημήτρης Δ. Γιασαφάκης καί δχι Γιαβαλάκης.

Στούς ’Αρραβώνες άπό τήν Νύβρητο 'Ηρακλείου καί όχι άπό τήν 
” Ιμπριτο.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 ΜΕΧΡΙ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984

Τό Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου ευχαριστεί τούς φίλους 
συγχωριανούς γ ιά τήν οικονομική ένίσχυση του περιοδικού μας

ΔΡΑΧΜΕΣ
Δέσποινα Παν. Κούνουπα(!ό γένος Γ.Καρατζήΐ Πειραιάς 1.000
Σταμαιίνα Εύσι. Τρουλινοΰ Άγια Γαλήνη 2.000
Νικόλαος Σπίθάκπς ’Αθήνα 1.000
Μαρία Ά ν τ . Καρατζή(τό γένος Εύστρ. Τρουλινοΰ) 
Παναγιώτης - Χρυστούλα Κρητικού (τό γένος

Η 2.000

Εύοτρ. Τρουλινοΰ) Π 1.000
"Αννα Σπυρ. Μπιλίνη' (τό γένος Εύστρ. Τρουλινοΰ) 11 1.000
Μαρία Άθαν. Καλαμπόκη (τό γένος Φωτίοσ Παπαδάκη) π 1.000
Γεώργιος ’Ιωάν. Παπαδογιάννης 11 1.000
Μαρία Γεωρ. Καρατζή (τό γένος Χαρίδ.Γιαννακάκπ) 11 1.000
Μαρίκα Σιμ. Σιμιγδαλα (ιό γένος Κοσμά Αινοξυλάκπ) Η 1.000
Λεύτερης Φιλ. Παπαδογιάννης Αυστραλία 3.000
Ευάγγελος Ματθ. Μαμαλάκης Άγια Γαλήνη 1.000
’Αντώνιος Κασωτάκης 11 1.000
’Ιωάννης Γ. Μηναδάκης ’Αθήνα 2.000
Έπιμενείδης Κων. Φωτάκπς 11 1.000
Σταύρος Στε<ρ. Βλατάκπς Άγια Γαλήνη 3.000
Νίκος ’Εμμ. ’Ιερωνυμάκπς ’Αθήνα 1.000
’Έλαα Καρτάλου 11 1.000
Στυλιανός Έμμ. Μαμαλάκης Άγια Γαλήνη 1.000
’Ιωάννα ’Ιωαννίδου ’Ολλανδία 1.500
’Ανιώνιος.Μιχ, Μπαγουράκης
Άνδρον ίκη Άντ. Σταματοπούλου (τό γένος

Πειραιά 2.000

Φωτ. Παπαδάκη) Η 1.000
’Ηλίας & Γιάννης Κανδυλάκης Γιαννιτσά - Πέλλης 3.000
Χαράλαμπος Μιχ. Μπαγιαρτάκης Άγια Γαλήνη 1.500
Μαρία Φωτίου (ιό γένος ’Ιωάννου Πεχρακάκη) Αθήνα 1.000
Χρυσάνθη Μιχ. Βασιλάκη 11 1.000
Εϋα καί Κώστας Βασιλάκης 'Ηράκλειο 1.000
Γεώργιος Δημοτάκης 11 1.000
Ευαγγελία Νικ. Τζίτζικα Άγια Γαλήνη 1.000
Στρατής Άποστολάκπς ’Αθήνα 2.000
’Ιωάννης Έμμ. Βασιλάκης it 1.000
’Αγαπητός Μηναδάκης Άγια Γαλήνη 500
’Ιωάννα Δανδουλάκη ’Αθήνα . 1.000
’Ελευθερία Κ. Λαμπάκπ (τό γένος Νικ.Παπαδάκη) 1! 1.000
Κατίνα ΆΟ. Άθανασέλη) " " " 11 1.000
Άγαπία Ε. Γκίκα " " θεσ/νίκη 1.000
Πελαγία Παπαδάκη ’Αθήνα 1.000
Κώστας Νικ. ΓΙαπαδάκης Πάρος 1.000
Μιχαήλ. Παν. Κασωτάκης ’Αθήνα 1.000
Στέλιος Κ. Ααμπάκης ’Αθήνα 1.000
Χαρούλα I. Μπλέτσου(τό γένος ΊΙλΙα Δουκάκη) Η 2.000
Μιχαήλ Μπαγουράκης Άγια Γαλήνη 1.000
Γιάννης Γεωργ. Παπαδογιάννης 11 1 .-000
Μανώλης Πατεράκης ’Αθήνα 1.000

κα ί
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Τις δύο αυτές φωτογραφίες τις έστειλε
από ιήν ’Ολλανδία γιά ιό περιοδικό μας
Αγίας Γαλήνης 
διδάσκαλο κ, 
Πολιτιστικό Σ

’Ιωανν ίδου
Είναι τά παιδιά της 

ικοΰς χορούς από ιόν χορο-· 
Μαυρόκωστα. Αύτά καί, πολλά άλλα γιά τόν
Αγίας Γαλήνης μΟς έγραφε Π κα ’Ιωάννα

ένω μαθαίνουν τους 
Δ η μ ή,τ ρ η 
ύ λ λ ο γ ο

που τή διαβάσετε σέ άλλη
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Αύτή η. φωτογραφία υπάρχει οτό σπίτι του Κοσμά Λινοξυλάκη, τή 
φωτογράφησε γιά τή συλλογή του 6 κ . Αεονάρδος από τήν ΕΛΒΕΤΙΑ 
καί μου τήν έστειλε γιά δημοσίευση στ δ περιοδικό μας. ' 0 κ . 
Λεονάρδος είναι δπως θά διαβάσετε σ ’ άλλη στήλη συλλέκτης παλαιών 
φωτογραφιών. '0 Σύλλογός μας τόν εΰχαριστεί γιά τό ένδιαφέρον
του νά πλουτίσει τό περιοδικό μας μέ τέτοιες φωτογραφίες. Οί 
άνθρωποι πού ύπάρχουν στή φωτογραφία (είναι τοΟ 1923 στήν 'Αγία 
Γαλήνη) άσφαλως τότε άποτελοϋσαν ένα μέρος άπό τήν νεολαία του 
χωριού μας. Είναι δέ έξ ’άριστερων πρός τά δεξιά , δρθιοι : (1) 
ό ’Αγαπητός Μηναδάκης, (2) '0 Μανώλης Ν. Παπαδογιάννης , (3) '0 
Μανώλης Βασιλάκης, (4) '0 Νίκος Καράλης. Καθήμενοι : (1) Ό
Στρατής Παπαδογ εάννης κάτοικος τότε τής 'Αγίας Γ αλήνη , άργότερα 
έγκαταστάθηκε μονίμως στις Μέλαμπες, (2) '0 Μιχάλης Μαρκάκης 
(Τερζής), (3) Δήμος Βασιλάκης,.(4) *0 Γιώργος Νικηφοράκης (Τσα
γκάρης) καί τέλος καθιστοί χάμω ό Κοσμάς Λινοξυλάκης καί δ Μι- 
χάλης Βεργαδής (Μπεργαδής).

’Απ ’αυτούς σήμερα ζούν ό ’Αγαπητός Μηναδάκης, ό Μανώλης Βασιλάκης 
καί 6 Κοσμάς Λινοξυλάκης.

( Έ π  ιμ . Κώστας Κ. Λινοξυλάκης, Φεβρ. 1 984)
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

(.επιμέλεια Πολύδωρος Καράλης)

ΓΑΜΟΙ

* ' 0 κ. Ναπολέων Τσακαλάκπς κα ί ή δίδα Map ία Έπαμ. Μπαγιαρτάκη
έκαναν ιό γάμο τους στήν Νύβρητο 'Ηρακλείου, ιόν ’Οκτώβριο. 
Τούς ευχόμαστε νά ζήσουν ευτυχισμένοι.

* '0 κ. Κωνσταντίνος Γεωργ, Λινοξυλάκης καί ή δίδα Ευαγγελία
Τρούλη έκαναν τόν γάμο τους στό 'Ηράκλειο στις 19.11,83,
Τούς ευχόμαστε νά ζήσουν εύτυχισμένοι.

* '0 κ. ’Ιωάννης ’ Εμμ. Αύγουστάκης τό γένος Κατίνας ’Ιωάν. Καφα-
λάκη καί ή δίδα Μάρω Μήλα έκαναν τό γάμο τους στό 'Ηράκλειο 
στις 26.12.83. Τούς εύχόμαστε νά ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

* '0 κύριος καί ή κυρία ’Εμμανουήλ Πέτρου Μπαντινάκη άπέκτπσαν
στις 18.9.83 στήν Γερμανία όπου διαμένουν τό δεύτερο τους 
κοριτσάκι κα ί τό ονόμασαν Νεκταρία. Ευχόμαστε νά τούς ζήσει.

* 'Η κα ’Ασπασία σύζυγος Στέλιου Ααμπράκη γέννησε στήν ’Αθήνα
στις 15,3.84 κοριτσάκι. Εύχόμαστε νά τούς ζήσει.

* 'Η κα "Αννα Ζευγαδάκη τό γένος ’Αριστού Βουλγαράκπ γέννησε
στήν Α ν ί α  Γαλήνη κοριτσάκι. Ευχόμαστε νά τούς ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ * *

* '0 κ. Στρατής Γεωργίου Κυριακάκης έβάπτισε τό τρίτο του παιδί
πού είναι κοριτσάκι καί τοΟ έδωσε τό δνομα ’Ελπινίκη.

* '0 κ. ’Εμμανουήλ Τρουλινός του ΚλεόμΒροτου, γαμπρός του
Γραμματικού έΒάπτισε τό δεύτερο παιδί του πού είναι άγόρι 
καί τό ονόμασε Βαγγέλη. ’Ανάδοχος ήταν ό Μιχαήλ Πετερογ ιαν- 
νάκης , κάτοικος Ρεθΰμνου.

* '0 κ. ’Ιωάννης Κων/νου Νικηφοράκης έΒάπτισε τό πρώτο του παι
δί πού είναι αγόρι καί τό δνόμασε Κώστα. ’Ανάδοχος ήταν ό 
Λέων ίδας Παντελάκης κάτοικος Τυμπακίου.

* '0 κ. ’Εμμανουήλ Νικ. Τρουλινός έΒάπτισε τό κοριτσάκι του
καί τό ονόμασε ’Ελένη . ’Ανάδοχος ήταν ό Παύλος ’Ιωάν. Παπα- 
δογ ιάννος.

* '0 κ. ’Ιωάννης ’Ιωαν. Τυροκομάκης έΒάπτισε τό δεύτερο παιδί
του κα ί τό δνόμασε Νικόλαο. ’Ανάδοχος ήταν ό Μανώλης Νικ. 
Τρουλινός.

* '0 κ. Πέτρος Μιχ. Πετρουλάκης έβάπτισε τό κοριτσάκι του καί
τό ονόμασε Χρυσοΰλα.

* '0 κ. Κων/νος Ξερουδάκης έβάπτισε τό κοριτσάκι του καί τό
δνόμασε 'Ελένη. ’Ανάδοχος ήταν δ Δ η μ · Παπαδοβασιλάκης κάτοι
κος Μοιρών.
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A' Ο Γεώργ ιος καί ή Μίμα Μικηφοράκη έβάπιισαν ιό
σ τις 6.1.1 9 8 4 καί τ 6 6 ν 6 μα σ α ν Χρυσή, Ν ο ν ά ή τ 
Β Ααχάο'π ,

KOC τ σ ά κ .ι 
Τ ό ν ι α

τους

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

* '0 κ. Ζαχαρίας Χωρλαφάκης από ιό 'Ηράκλειο καί η δ ί δα 'Ελένη
’Εμμ. Μαργαρίτη άρραβων ιάστηκαν. Συγχαρητήρια άπό δλους μας 
καί καλά στέφανο.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

* 'Η Ευδοκία Σιμού Σιμυνδαλα χό γένος Μαρίας Κοσμά Λινοξυλάκη
κατόπιν εξετάσεων πέτυχε στήν Σχολή Νηπιαγωγών.
Τής ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια καί καλό πτυχίο.

* 'Η Μανωλία Γεωργ. Παπαδογ ιάνν η πέτυχε ατούς διαγωνισμούς του
IΚΑ καί χοϋ ΟΓΑ. Τής ευχόμαστε καλό .διορισμό καί καλή στα
διοδρομία.

Δ I 0 Ρ Ει Σ Μ 01 - ΤΟΠ ΟΘΕΤ HI ΕΙΣ

* 'Η ηίδα ’Ιωάννα Καρατζή (χό γένος Μαρίας Σιρ, Τ ρ ο u λ ι ν ο 0) διο
ρίστηκε στήν ’Αγροτική Τράπεζα της Κω, Της ευχόμαστε καλή 
σταδιοδρομία.

* '0 κ. ’Ιωάννης ’Ιωαν. Τυροκομάκρς τοποθετήθηκε προϊστάμενος
στόν ΟΤΕ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στό και
νούργιο του έργο.

ΘΑΝΑΤΟΙ
+ Πέθσνε καί κηδεύτηκε στήν ’Αθήνα 6.1.84 6 ’Αντώνιος Σταματά- 

πουλος , 64 ετών, σύζυγος 'Ανδρονίκης τό γένος Φωτίου Πσπα- 
δάκη. θερμά συλλυπητήρια στήν οίκογένειά του.

+ "Ενας ήσυχος καί καλός οικογενειάρχης, ένας γλετζές άριστός 
στις παρέες του 5 Μιχάλης 'Εμμ. Τρουλινός χάθηκε άδικα σέ 
μιά κακή ώρα σέ ένα μο ιραΐο ατύχημα πού του συνέβη μέ τό 
αυτοκίνητό του στις 7.1.84. θερμά συλλυπητήρια στήν οΐκογέ- 
ν ε ι ά του.

+ Πέθανε καί κηδεύτηκε στήν ’Αγία Γαλήνη ένας παλαίμαχος χωρια
νός μας, ό ’Ιωάννης ’Εμμ. Μπαντ ινάκπ ς ή Μπαντ ι νογ ιάνν πς ,
ετών 82, στις 12.1.84. θερμά συλλυπητήρια στήν οίκογένειά του.

+ Πέθανε στις 23 Μαρτίου καί κηδεύτηκε στήν 'Αγία Γαλήνη ό 
Κωνσταντίνος Γεωργ. Νικηφοράκης. θερμά συλλυπητήρια στήν 
οίκογένειά του.

+ 'Η Παγώνα Χαρ. Λινοξυλάκη ετών 78 πέθανε 'καί κηδεύτηκε στήν
Άγια Γαλήνη στις 3.2.84. θερά συλλυπητήρια στήν οίκογένειά 
της.

+ Ό  Ευάγγελος Ματθ. Μαμαλάκης ετών 84, πέθανε καί κηδεύτηκε 
στήν Άγια Γαλήνη στις 26.2.84. θερμά συλλυπητήρια στήν 
ο ίκογένειά του.

ΘΑΝΑΤΟΙ : Συνέχεια στή σελίδα 40

- 38 -



Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Θ Ε Ν ' Γ Α  Δ Ω Ρ Α  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Α Π Ο Κ Ρ Ι Α Τ Ι Κ Ο  Χ Ο Ρ Ό  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Μ Α Σ

"Οπως κάθε χρόνο έτσι καί φέτος χωριανοί καί φίλοι του χωρίου 
μας προσέφεραν τά κάτωθι δώρα σιδν αποκριάτικο χορό τΠς 
13-2-1984 στό Κρητικό κέντρρ ΖΟΡΜΠΑΣ.
' 0 κ, Μιχάλης Βεργαδής προσέψερε

Σαράντα οκτώ (.48) τόμους βιβλία "Η ΣΚΥΤΑΛΗ" Ά  λ κ η Τροπαιάτ η
Μέ τή φροντίδα του κ. Μανοΰσου Πάπαδάκη προσεφέρθησαν 
'Ένα (1) ακτοπλοϊκό ε ί σ ι τ?(ρΤο γΤΓ3Γ ΓΤ7ΓΡΤ5 δ" ύ ο ατόμων Α ’θέση μετ’ 
επιστροφής.

Έ ν α  (1) άκτοπλοϊ κό εισιτήριο γιά ΤΗΝΟ δύο ατόμων A ' θέση μετ' 
επιστροφής.
’ Από τήν ’Ακτοπλοϊκή 'Εταιρία Βεντουρπ Εΰπλοίας 7 Περαιά, επί
σης :
Δύο (2) εξαεριστήρες τοίχου NTΕΛΚΑ καί
Πέντε (5) φαρμακεία ’Ιταλίας από τό κατάστημα ειδών υγιεινής 
ΠΕΙΡΑ Φιλολάου 111, Παγκράχι.

Έ ν α ς  (1) τόνος τσιμέντα άπό τήν εταιρία ΧΑΛΥΨ άξίας 4.000 καί 
"Ενα (1) χαρτοδοχείο μπάνιού καί
'Ένα (1) Π IΓ ΚΑΑ μπάν ιου άπό τ ή ΘΕΡΜΟΚΕΡΑΜΕ IΚΗ, Μιχαλακοπού λου
198.
Μέ τ ή φροντίδα τοϋ κ. Γιάννη Σταματάκη προσεφέρθπσαν 
"Ενας (1) άναπτήρας έπ ί χ ρ υ σος K W 5  ΟΝ άζ ί α ς 3.750 άπό τό Κατά
στημα ’Αφών ΤΖΑΝΝΕΣ, Πανεπιστημίου 9.

"Ενας γυναικείο ΐσαντάκι άξίας 600 δρχ. άπό τό κατάστημα ’Αλε
ξάνδρου Παπαχαραλάμπου, Άγιου Κων/νου 18.
Μέ τη φροντίδα του κ. Βαοίλη Μάνουσάκη προσεφέρθησαν 
Δώδεκα (12) σέτ των δύο φιαλών κρασιά- πολυτελείας άπό τήν 
Οινοποιία ΜΠΟΥΤΑΡΗ
Μέ τη φροντίδα του κ. Μιχάλη θεμ. Βελουδάκη προσέφερε η 
COLGATE PALMOLIVE (Η Ε LI7T$7 ~  ^
Εκατόν σαράντα τέσσερα (144) σαπούνια PALMOLIVE 
Εκατόν σαράντα τέσσερις (144) οδοντόκρεμες COLGATE 
’Ενενήντα έξι (96) κρέμες ξυρίσματος 
Δώδεκα (12) άφροΰς ξυρίσματος 
Δώδεκα (12) αφρόλουτρα N0RDICA 
Είκοσι τέσσερα (24) σαμπουάν παιδικά 
Δώδεκα (12) σαπούνια πολυτελείας D0NCE
Μέ τή φροντίδα τοϋ κ. Μύρου Μαν. Παπαδογιάννη προσεφέρθησαν 
Μία (1) ψηστιέρα ή λ ε κ τ ρΤκ7Γ~- κατάστημα ΆΈτΤΤνη Παπαίωάννου 
Μορκεντάου 277, Νίκαια
"Ενα (1) ηλεκτρικό σίδερο - κατάστημα Πέτρου Π ιτ ίδη, Άγιας 
Σοφίας 34, Νίκαια
’Οκτώ (8) φιάλες εύγενή ποτά - κατάστημα ’Αφών Χατζάτογλου , 
Τσαλδάρη καί Σαμψούντος, Νίκαια
Μέ τή φροντίδα τοϋ κ. Πολύδωρου Καράλη προσεφέρθησαν 

"Ενα (1) χαρτοδοχείο μπάνιου 
Τέσσερα (4) ΠIΓΚΑΛ μπάνιου 
"Ενα (1) άγκιστρο διπλό μπάνιου χρωμέ
"Ενα (1) άγκιστρο μονό μπάνιου χρωμέ - κατάστημα Σ AN I BIT ΕΛΛΑΣ 
"Ενας (1) καθρέπτης μπάνιου άπό τό κατάστημα καθρεπτοποιίας 
Μυτιληναίου καί Ν ιαουνάκη-Άριστέίδου & Μητρώου Πειραιάς.
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'Η κ. ’Αναστασία Μ ι χ . Μαρκάκη προσέφερε

"Ενα (1) σέι πλεκτό (φούστα-μπλούζα)
"Ενα (1) σέι λευκό (φούστα-μπλούζα)
"Ενα (1) σέι κίτρινο (φούστα-μπλούζα)
Δύο (2) μπλούζες FRUIT OF THE LOOM 
Δύο (2} μπλούζες STEFANEL

"Εξι (6) δοχεία λάδια αυτοκινήτου SUPER προσέφερε 6 κ. Βασίλης 
Στ. Σπανουδάκης

"Ενα (1) πίνακα ζωγραφικής έλαιογραφίας προσέφερε ό κ. Στέλιος 
Βε λουδάκης
Δύο (2) κεντήματα προσέφερε ό κ. Ζαχαρίας Παπαχατζάκης
Μία (1) ζυγαριά προσέφερε τό κατάστημα ηλεκτρικόν ειδών Νίκου
Τσουκαντα, X. Τρικούπη 90
Μία (1) λιθογραφία ό γνοστός ζωγράφος Μπότης θαλασσινός 
'0 κ . Κώστας Λαμπάκης προσέφερε
Δέκα X 10} τόμους βιβλία Λογοτεχνικά, ποιήματα κ .ά .
Μέ τη φροντίδα τής κ. ’Ελευθερίας Λαμπάκη προσεφέρθήσαν άπό 
δ ιάφορα καταστήματα τά εΧής δώρα’
Δύο (2 ) παιδικά πουκάμισα 

"Ενα (1) πουλόβερ γυναικείο 
Μία (1) γυναικεία ζακέτα 

"Ενα (1) σέτ κρητικό υφαντό 
"Ενα (1) κουτί σοκολατάκια 
"Ενα (1) μπουκάλι ποτό

Τήν έκτύπωσή τών άνακοινώσεων-προσκλήσεων γιά τό κάλεσμα στόν 
’Αποκριάτικο χορό τών 'Αγ ιογαλήν ιωτών καί φίλων τοϋ Συλλόγου 
μάς προσέφερε ό κ. Σωκράτης Μπεκατώρος.

Γιά τήν προσφορά σας αυτή τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Συλλόγου 
θεωρεί υποχρέωση νά σάς ευχαριστήσει καί διά τοϋ περιοδικού μας.

•k ic -k

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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+ Πέθανε καί κηδεύτηκε στόν Πειραιά ή ’Αμαλία Χαραλάμπους Σαλιών 
στις 18/11/83, έτών 77. θερμά συλλυπητήρια στήν οίκογένειά της.

+ Πέθανε καί κηδεύτηκε στήν ’Αγία Γαλήνη ό Γεωρ. Κ . Λινοξυλάκης 
τήν 1/12/83, έτών 70. Τήν κηδεία του παρακολούθησε πΛήθος συγγε
νών χωριανών καί φίλων, θερμά συλληπητήρΐ-α στήν οικογένεια του.

Πέθανε καί κηδεύτηκε στήν Ά γ ι α  Παρασκευή ’Αμαρίου ό ’Εμμανουήλ 
Γ, Τρουλινάς, σύζυγος τής Κλεονίκης τό γένος Μύρου Τυροκομάκη 
στις 8/4/83, έτών 84. θερμά συλληπητήρ ια στήν ο ίκογένειά του.
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Γιά τόν Πολιτιστικό Σύλλογο 'Αγίας Γαλήνης (του κου Κ. Λινοξυλάκη) 9
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Οί φίλοι πού φεύγουν : Μιχάλης ’Εμμ. Γρουλινός 33

Ιΐροσφορές γιά τό Περιοδικό 34

Κοινωνικά (’Επιμέλεια Πολύδωρου Καράλη) 37

Προσφερθέντα δώρα γιά τόν αποκριάτικο χορό τού Συλλόγου μας 39




