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Αγαπητοί μας φίλοι
Το καλοκαίρι που πέρασε μας άφησε, στα πλαίσια των γιορταστικών

εκδηλώσεων

για τα 100 χρόνια Αγίας Γαλήνης, τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις και αισιόδοξες προ
βλέψεις.

Μας έπεισε για μια ακόμη φορά, πως με τη συνεργασία και τη συνοχή όλων

των φορέων και Αγιογαληνιωτών, πολλά μπορούν να γίνουν για την ανοδική πορεία του
χωριού μας: έργα υποδομής, πολιτιστικές εκδηλώσεις,προσέλευση κόσμου υψηλής στάθ
μης, κλπ.
Την αναγκαιότητα συνέχισης της προσπάθειας αυτής επισημαίνουμε και πάλι παρ’
όλο που τα νέα που μας φτάνουν από την Αγία Γαλήνη είναι ευχάριστα και ενθαρρυν
τικά: Βιολογικός καθαρισμός, συνέχιση ολοκλήρωσης του μικρού πάρκου

στο

κέντρο

του χωριού κλπ.
Το θέμα δημιουργίας Πολιτιστικού Κέντρου, ζωτικό για την περαιτέρω

εξέλιξη

και αναγνώριση της Αγίας Γαλήνης έχει καταταχθεί κι αυτό στα "πρακτέα" και, όπως
πληροφορούμεθα, απασχολεί και προβληματίζει έντονα τις Κοινοτικές Αρχές

και τον

Πολιτιστικό Σύλλογο. Μια ολοκληρωμένη μελέτη για το σκοπό αυτό, μελέτη

σκοπιμό

τητας όπως θα λέγαμε, θα αποτελούσε ασφαλώς το πρώτο σταθερό βήμα μεθόδευσης του
ζητήματος αυτού.
θα ήταν παράλειψή μας να φύγουμε από τα κοινά της Ανίας Γαλήνης χωρίς να το
νίσουμε και από τη στήλη αυτή την προσφορά και συνεργασία των Αγιογαληνιωτών στη
διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερα αισθητή και δημιουργική

ήταν

προσφορά του Προέδρου της Κοινότητας κ. Γιώργου Κοντζανάκη, των διαφόρων

η

φορέων

της Κοινότητας και προπάντων του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού μας.
Και τώρα κάτι άμεσο, επίκαιρο και πολύ ανθρώπινο: 0 Σύλλογός μας στην Αθήνα,
ξεκίνησε μια "ανθρωπιστική εκστρατεία" για τα δοκιμαζόμενα από την πείνα
της Αιθιοπίας. Αρχίζοντας με μια εισφορά 50.000 δρχ. από το ταμείο μας,
λούμε όλους να συμμετάσχουν, κατά δύναμη, στην προσπάθεια αυτή

παιδιά
προσκα-

ανακούφισης

ανθρώπινου πόνου που φωλιάζει στα πιο ευαίσθητα, προσφιλή αλλά και αδύναμα

του
πλά

σματα: τα παιδιά.
Νοιώθουμε έντονα πως η δοκιμασία του ανθρώπου, όπου κι αν είναι,αποτελεί και
δική μας δοκιμασία και πρόκληση να ανταποκριθούμε ενεργά - ιδιαίτερα

τις ημέρες

αυτές που φτάνουν,ημέρες γιορτής και χαράς.
Για τις γιορτές αυτές ευχόμαστε σε όλους, συγχωριανούς και φίλους,ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ το 1985.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, στην ΑΘΗΝΑ

-2Οι εκδηλώσεις των ΙΟΟχρονων
του χωριού μας
Ή τ α ν ένα από κείνα τα καλοκαίρια, που αν μη τι άλλο, σφράγισε την κοινωνική
ζωή του χωριού μας. Αφορμή γιαυτό στάθηκαν οι εκδηλώσεις των 100 χρόνων ζωής του
χωριού που οργάνωσαν από κοινού Κοινότητ,,

Πολιτιστικός σύλλογος και ο δικός μας

σύλλογος Αγιογαληνιωτών Αθήνας, θα ευχόμουνα μόνο όλα αυτά να μη μείνουν μια όμορ
φη ανάμνηση, αλλά να έχουν τη συνέχειά τους, η οποία και προδικάζεται λογικά κα
λύτερη μια και η τωρινή και προγενέστερη πείρα των παιδιών που δούλεψαν θάναι ση
μαντική για την επιτυχία παρόμοιων μελλοντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Να πούμε εδώ πως τέτοιες εκδηλώσεις δεν έχουν την έννοια πανηνυριού και δεν
στοχεύουν μόνο στο σπάσιμο μιας μονοτονίας, αλλά σκοπό έχουν να συμβάλουν, εκτός
από την ψυχαγωγία μας βέβαια, και στη γνωριμία μας με όλες τις μορφές τέχνης που
τελικά διαμορφώνουν το πνευματικό και αισθητικό μας κριτήριο, έτσι που σαν άνθρω
ποι μιας κατ’εξοχήν δύσκολης και απαιτητικής εποχής να γίνουμε πιο ευαισθητοποι
ημένοι σε κάθε εκδήλωση που παράγει ποιότητα ζωής.
Έτσι για όσους από τους φίλους και χωριανούς μας που δεν μπόρεσαν

να

βρε

θούνε μαζί μας στις εκδηλώσεις αυτές και που πραγματικά θα διαπίστωναν μιάν άλλη
διάσταση του "τουριστικού" χωρίου μας, θα παραθέσουμε συνοπτικά στο περιοδικό την
περιγραφή τους.
Το ξεκίνημα έγινε ανήμερα της Παναγιάς στο γνωστό μας ξωκλήσι, στο νεκροτα
φείο με μια επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς μας και πρωτοπόρους στο κτίσιμο
του χωριού. Η συγκίνηση ήταν βαθιά, προσωπική μου άποψη βέβαια, γιατί

βρεθήκαμε

στο κατάλληλο χώρο και χρόνο, έτσι που νοερά ο νους μας ταξίδεψε

δικά

μας

σκυτάλης

στα

πρόσωπα, στη συμβολή τους στο έργο που τιμούσαμε, στο πέρασμα της

στα

παιδιά τους. Από μια σφύζουσα ζωή και έργο απόμειναν αυτοί οι σιωπηλοί τάφοι, με
ταπεινούς σταυρούς και ονόματα, φωτογραφίες, και μείς να προσπαθούμε με αναφορές,
διηγήσεις, αναμνήσεις, να ξεθάψουμε, να φέρουμε στην επιφάνεια, κόντρα
σμονιά, τα δικά τους. Αγώνες, αγωνίες, δυσκολίες, ακμή

παρακμή και πάλι

στη

λη-

επιτυ

χίες που γνώρισαν στο διάβα τους. Ποτέ δεν ένοιωσα ξεκομένη, αντίθετα αθεράπευτα
δεμένη, με το παρελθόν αυτό.
Το απογευματάκι εγκαινιάστηκε μια θαυμάσια από κάθε άποψη έκθεση ζωγραφικής,
γλυπτικής και φωτογραφίας. Την επιμέλεια για τη

ζωγραφική και την όλη διοργάνω

ση είχε η Β. Κουβίδου, που συμμετείχε και με δικά της έργα. Πρέπει απ’ αυτή
στήλη να ευχαριστήσουμε θερμά όλους

τη

αυτούς που μας τίμησαν με τα έρνα τους, πολ

λοί από τους οποίους είναι γνωστότατοι, καθιερωμένοι, βραβευμένοι εντός και εκτός
Ελλάδας. 'Ενας α π ’αυτούς ο "διεθνής" πια Μπ. θαλασσινός έφερε και μαθητές του με
ωραία έργα και ο ίδιος δικά του

έργα. 0 πολύ καλός και βραβευμένος επίσης χαρά

κτης και καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Γιάννης Ν. Παπαδάκης, γέννημα και θρέμμα
του χωριού μας, μας έστειλε θαιιμάσιους πίνακες και χαρακτικά και τον ευχαριστούμε

-3και για ένα άλλο λόγο παραπάνω. Σχεδίασε to πλάνο και το περιβάλλον που θα τοπο
θετηθεί αναμνηστική πλάκα για τα ΙΟΟχρονα του χωριού. Πολύ καλές δουλειές και τα
έργα των υπόλοιπων Αγιογαληνιωτών,Ευαγγ. Κουβίδου, του Μανώλη Παπαγιαννάκη

(για

τον οποίο διαβλέπω πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη), οι εικόνες (βυζαντινή αγιογραφία)
του Σπ. Κρητικού, εγγονού της κ. Σταματίνμς, κεραμικά ζωγραφισμένα από το Στέλιο
Βελουδάκη. Στη συνέχεια, ο ζωγράφος της παράδοσής μας,του χωριού μας,Κυριάκος Πετρακάκης μας έδωσε δείγματα δουλειάς σε ακουαρέλλες που δεν έχουν τίποτα να ζη
λέψουν απ’αυτές επώνυμων, ξεχωριστών ζωγράφων ακουαρέλλας.

Μια πολύ ενδιαφέρου

σα εμπειρία μου υπήρξε η "ανάγνωση του έργου γλυπτικής του Β. Ψυλλάκη. Η συζήτηση
που κάναμε μου άνοιξε μια άλλη οπτική ματιά σε νέες μορφές και υλικά.
εκδήλωση συμπληρώθηκε με μια καταπληκτική δουλειά σε ασπρόμαυρη

Και η όλη

φωτογραφία

Ελβετού κ. Λεονάρδου. Τα θέματά του, οι λεπτομέρειες στην έκφραση, οι

του

φιγούρες

του πρόδιναν μάστορα στο είδος, άνθρωπο με μεγάλο μεράκι. Επίσης καλή η δουλειά
του γνωστού μας πια JACK.
Η πιο πάνω παράθεση, χωρίς πρόθεση και γνώση άλλωστε αξιολόγησης,έξω από τη
προσωπική μου ματιά, κλείνει τον κύκλο των εκθέσεων.
Το βράδυ έγινε ένα από τα πιο γνήσια και πετυχεμένα γλέντια που έζησε το χω
ριό. Τα παιδιά του Γι. συλλόγου και της Κοινότητας με τους προέδρους

είχαν

προ-

βλέψει με αμέτρητες ώρες προσωπικής δουλειάς, τα πάντα με ακρίβεια, ώστε να εξυ
πηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε και ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Στην
επιτυχία του γλεντιού συνέβαλε πολύ και ο καλός λυράρης Γεράσιμος, με τους λαουτιέρηδές του, που είναι μοναδικός στο να ανάβει και να συντηρεί
πρωίας. Σ ’ένα διάλειμμα

το

παίξανε k ol οι παληοί μας λυράρηδες όπου

κέφι
παληά

μέχρι
φρουρά

και νέοι χόρεψαν, φέρνοντας στο νου μας άλλες εποχές.
Τον κόσμο καλοσώρισε με λόγια καρδιάς και στίχο Σεφέρη ο Γ. Κοτζανάκης

και

στη συνέχεια μίλησε η Ηλ. Μιχελιδάκη, εκπροσωπώντας τους εδώ Αγιογαληνιώτες. (το
κείμενο θα παραθέσουμε πιο κάτω).
Στις 18/8

ο Αντώνης Καλογιάννης με το συγκρότημά του μας χάρισε

αξέχαστες

στιγμές. Με παληά και καινούργια τραγούδια και πιότερο αυτά του θεοδωράκη ξύπνη
σε μέσα μας μνήμες αλλοτινές για αγώνες λευτεριάς, πόθους και οράματα

του

λαού

μας. Το κέφι και η συμμετοχή ήταν καθολική μπορεί να πει κανείς.
Στις 19/8

μας επεφύλαξαν μια πολύ ωραία έκπληξη η Φιλαρμονική

Δ. Ρεθύμνης

που συστήθηκε από το μεράκι μερικών φιλοπρόοδων Ρεθυμνιωτών. Την αποτελούσαν μι
κρά και μεγαλύτερα παιδιά που έπαιξαν και τραγούδησαν θαυμάσια παληά

λαϊκά

και

ρεμπέτικα.
Στις 21/δ

τα Αγιογαληνιωτάκια με την ακούραστη φροντίδα και αγάπη της Ιωάν

νας, της γνωστής μας σαν "Ολλανδέζα" πούγινε η αδελφή ψυχή για όλους μας, δόσανε
με επιτυχία την παιδική παράσταση με το έργο ΕΙΡΗΝΗ του Αριστοφάνη.

Σ ’αυτό βοή

θησαν ο Μ. Ρυακιωτάκης και άλλα παιδιά του χωριού.
Στις 22/8
τους.

η βραδυά Μαρίζας Κώχ και Γιάννη Γλέζου με παληά και νέα τραγούδια

-4Μια βραδυά αλλιώτικη, έτσι χωρίς πρόγραμμα, μας χάρισε ο Ψαραντώνης. Καλλι
τέχνης πληθωρικός, παθιασμένος μ ’ό,τι νοιώθει ή τραγουδεί,μας

διασκέδασε

μέχρι

τις πρωινές ώρες με κείνο το ξεχωριστό τρόπο πούχει μόνον αυτός να μεταδίδει στους
άλλους, δικούς του καημούς και μεράκια. Κάπου κάπου η Φωνή του μας θύμισε τον αρχαγγελικό Νίκο Ξυλούρη, αδελφό του.
Στις 23/8

μια μικρή όαση. Το ντουέτο Β . Μπουντούνης (κιθάρα) και Στέλλα Γα-

δέδη (φλάουτο) μας έδωσαν, κάτω από μια φεγγαράδα μαυλιστική και μια
γείας του μικρού λιμανιού, στιγμές πραγματικής απόλαυσης.

Τί

εικόνα μα

κρίμα μόνο, που η

συμμέτοχη των ντόπιων, αντίθετα α π ’αυτή των τουριστών, ήταν τόσο μικρή·’Εχουμε α
νάγκη από τέτοια ακούσματα και ερεθίσματα που ανεβάζουν τον άνθρωπο σε άλλες σφαί
ρες.
KaL οι εκδηλώσεις μας κλείνουν με τη βραδυά κακαβιάς, συνοδεία του συγκρο
τήματος του Βασ. Σκουλά. Το χορό άνοιξε η παληά φρουρά. Το να

επαναλάβουμε πάλι

πόσο άψογα λειτούργησαν όλα, καταντά κοινοτυπία. Τα παιδιά του Πολ. Συλλόγου, με
τόν πρόεδρό τους το δάσκαλο Μανώλη Τρουλλινό (πάντα σεμνός, ακούραστος

και πρό

θυμος) , τα μέλη και Πρόεδρος Κοινότητας δώσανε τις εξετάσεις τους και το

αποτέ

λεσμα δεν μπορούσε νάναι διαφορετικό.
Προσωπικά ένοιωσα ένσταση, γιατί ενώ η συμβολή τους ήταν καθοριστική

στην

επιτυχία όλων αυτών των άξιων προσπαθειών, δεν δόθηκε καμιά δημοσιότητα ούτε στο
τύπο, ούτε στην τηλεόραση, έστω και σαν παράδειγμα προς μίμηση από άλλους συλλό
γους.
Ηλέκτρα Μιχελιδάκη
Χαιρετισμός του Δ.Σ. του Συλλόγου μας
(της

Ηλ. Μιχελιδάκη)

Με τις εκδηλώσεις μας αυτές γιορτάζουμε ένα από τα

πιο σημαντικά γεγονότα

στη ζωή μας. Τα πρώτα 100 χρόνια από την ίδρυση του χωριού.Ένας αιώνας ζωής του
χωριού μας μας φέρνει στο νου μνήμες για χίλια δυο πράγματα που ζήσαμε, γεγονότα
ευχάριστα, δυσάρεστα, καθημερινά και συνηθισμένα που λίγο πολύ σημάδεψαν

τη ζωή

μας, γίνανε βιώματα που τα κουβαλούμε μέσα μας σ ’όποιο τόπο και να ζούμε.
Απόψε ιδιαίτερα θα θέλαμε να τονίσουμε την ευγνωμοσύνη μας,τιμώντας τη μνή
μη τους, στους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν, δούλεψαν και μόχθησαν για να παραδώ
σουν σε μας ένα χωριό ακμαίο, ζωντανό και γνωστό πιο έξω από τα σύνορα της Ελλά
δας.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι τα πρώτα ταπεινά και λίγα
εξελίχτηκαν σ ’ένα αξιόλογο εμπορικό κέντρο με μια πρότυπη κοινωνική δομή

σπιτάκια
που

ο

καθένας είχε τη θέση του και το σύνολο ζούσε αρμονικά.
Η Αγ. Γαλήνη, όπως πολλοί από μας θυμούνται υπήρξε ένας μικρός

κόσμος ολο

κληρωμένος με τις παραδόσεις του, τη σχετική υλική αυτάρκειά του,τη ζεστασιά του.
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την κράτησαν ζωντανή και άφθαρτη, αγιάτρευτοι νοσταλγοί μιας παληάς

χαρισάμενης

εποχής.
Τη συνέχεια στην εποχή αυτή με τις ωραίες παραδόσεις, την

ευγενική

άμιλλα

στην πρόοδο, τη ζεστασιά στις ανθρώπινες σχέσεις, τη φιλοξενία, νομίζω πως

χρω

στάμε σ ’αυτούς που μας τη δίδαξαν και σήμερα λείπουν από κοντά μας, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα ότι οι υποθήκες τους ρίζωσαν και κάρπισαν. Είναι

το

καλύτερο

μνημόσυνο και γιατί όχι και μια προσωπική μας οφειλή.
Και εδώ θα πρέπει να σταθούμε με περίσκεψη.Ένας βασικός στόχος των

πρώτων

και μετέπειτα χωριανών μας, η οικονομική άνεση και ευμάρεια του χωριού πρέπει να
θεωρείται δεδομένη. 'Ομως βαρύ τίμημα της οικονομικής και τουριστικής

ανάπτυξης

κάθε τόπου μπορεί νάναι η αλλοτρίωση του ανθρώπου και ο κίνδυνος είναι μεγαλύτε
ρος για μικρές κοινωνίες και λαούς. Και εδώ ακριβώς καλούμαστε εμείς οι νεώτεροι.
να βάλουμε το λιθαράκι μας, ρίχνοντας όλο το βάρος στην πολιτιστική ανάπτυξη του
χωριού.
Στην εποχή μας όπου η τεχνολογία και τα υλικά μέσα έφτασαν στη

σφαίρα

του

ονείρου, ο άνθρωπος νοιώθει συχνά τραγικά μόνος, απροστάτευτος, εξάρτημα στα κυ
κλώματα και συστήματα, που κάθε άλλο βέβαια παρά την ευτυχία του στοχεύουν.
Το να αποκτήσουμε οντότητα, ήθος, χαρακτήρα, το να μπορούμε να λέμε όχι

σε

ξένα μοντέλλα και επιρροές ή και ροπές μας ακόμη είναι παραπάνω από ζωτική ανάγκη
πιά.’Εχουμε λοιπόν χρέος σήμερα όλοι μαζί να οικοδομήσουμε μια άλλη διάσταση του
χωριού.
Και πρώτα πρώτα άς θυμηθούμε το χρώμα, την παληά ατμόσφαιρα του χωριού. Το
περιβάλλον, την ποιότητα ζωής που πρόσφερε απλόχερα σε ντόπιους και ξένους το χω
ριό, για τα οποία άλλωστε έγινε και γνωστό. ’Εχοντας κύριο στόχο το σεβασμό στον
άνθρωπο, να διατηρούμε πεντακάθαρες τις παραλίες μας, τους δρόμους,τα σπίτια μας,
και όχι μόνον αυτό. Το χωριό θα πρέπει να συζητιέται όχι μόνο σα χώρος που προ
σφέρει όμορφο τοπίο και καθαρή θάλασσα ή γραφικότητα αν θέλετε, αλλά και σα

χώ

ρος που οι άνθρωποί του είναι ζεστοί, φιλόξενοι και φιλοπρόοδοι.
Επιβάλλεται ακόμη σήμερα χωρίς καθυστέρηση να φτιάξουμε λαογραφικό μουσείο,
πνευματικό κέντρο για εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, συνέδρια. Ακόμη βιβλιοθήκη,
χώρους αθλητικούς .για τα παιδιά και στέκια για όλους μας.
Στο περιοδικό μας έχουμε θέσει πολλές φορές τους στόχους αυτούς, που βέβαια
δεν πρέπει να μείνουν στα χαρτιά ή να επισημαίνονται κάθε τόσο. Είναι έργα

πολύ

ζωτικά για το χωριό.
Σα

Σύλλογος Αγιογαληνιωτών Αθήνας καλούμε φίλους και χωριανούς να ενώσουμε

τις προσπάθειές μας για να φτιάξουμε ένα πρόσωπο του χωριού μας τέτοιο που να μας
δίνει ανάσες έστω, συνεχίζοντας έτσι και την κληρονομιά των πατεράδων μας.
0 δικός μας Σύλλογος ευχαριστεί σήμερα όλους τους φορείς και άτομα,ντόπιους
και ξένους που δούλεψαν για να πετύχουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις.
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Πριν χρόνο περίπου παρακολουθώντας ειδήσεις, εφημερίδες, σχόλια και εικόνες
στην τηλεόραση,παιδιών με πρησμένες κοιλιές από την πείνα, σκελετωμένα

κορμάκια

και προ πάντων εκείνα τα μάτια με τα απλανή βλέματα που κοίταζαν χωρίς

να

βλέ

πουν, ένοιωσα ντροπή και αγανάκτηση και ακόμη συνυπεύθυνη, μια μονάδα και εγώ από
τους "πολιτισμένους" λευκούς που αν δεν είμαστε τόσο χορτασμένοι

θα

μπορούσαμε

να μην είμαστε τόσο ανεκτικοί σε τέτοιες καταστάσεις που υπάρχουνΆίπλα μας ή πιο
πέρα δεν έχει σημασία, πάντως σε ανθρώπους. Κάπως σε απόγνωση γιατί

δεν

έβλεπα

τρόπο ν ’αντιδράσω αποτελεσματικά, έγραψα στα ΝΕΑ (Λ. Παπαδόπουλο) και σ ’άλλες ε
φημερίδες. Είναι αλήθεια πως ο Α. Παπαδόπουλος δημοσίευσε το γράμμα κάνοντας πο
λύ εύστοχο σχόλιο, αλλά εκφράζοντας την ευχή τα θέματα αυτά να τα

χειρίζεται

η

Πολιτεία και όχι ν ’αφήνονται στην καλή θέληση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Φυσικά για
μένα ήταν τόσο ανεδαφικό αυτό. Για ποιές πολιτείες να μιλήσουμε που

είτε

είναι

ανίσχυρες να το πράξουν είτε βρίσκονται σε χέρια δικτατόρων ελεεινής μορφής
εντωμεταξύ

και

χρόνια και χρόνια τώρα, πότε στη Μπιάφρα, πότε Αιθιοπία και αλλού πε

θαίνουν χιλιάδες παιδιά χωρίς βέβαια να τα σώζουν οι καλές

μας

προθέσεις.

Στο

γράμμα μου αυτό εκφράζοντας αποτροπιασμό για τα τεράστια αποθέματα αδιαφορίας και
ανοχής όλων μας σε τέτοια δράματα, πρότεινα να καθιερωθεί ημέρα αγάπης

για

το

πεινασμένο παιδί και γιατί όχι άνθρωπο, όπου όλοι μας θα προσφέραμε ενα

μεροκά

ματο (συμβολικά ή όσο μπορούσαμε) ας πούμε μια μέρα Χριστουγεννιάτικη που οι ευ
χές που ανταλλάσουμε όλοι για παγκόσμια ειρήνη,αγάπη,συναδέλφωση,θάβρίσκαν αντίκρυσμα στην πράξη. Αν γινότανε αυτό στον τόπο μας με κρατική κάλυψη, ίσως κάποτε
με κατάλληλες διεργασίες να εφαρμοζότανε και σε διεθνές επίπεδο. Γνωρίζω τις δυ
σκολίες και τα αμέτρητα εμπόδια που θα προβληθούν αλλά ξέρω επίσης και την τρομα
κτική δύναμη πούχουν τα μέσα ενημέρωσης στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της
μεγάλης μάζας των ανθρώπων.

Εδώ καταφέρνουν με το συνεχή βομβαρδισμό

μηνυμάτων

που θέλουν να μας μεταδώσουν να φέρουν μέσα μας πολυποίκιλα ρεύματα μόδας,μουσι
κής,χορού, καταναλωτική μανία και ό,τι άλλο κρίνει το σύστημα. Γιατί λοιπόν
καθημερινή και σωστή ενημέρωση γύρω από το τεράστιο αυτό πρόβλημα της πείνας
μη μπορούσε να αγγίξει

την ψυχή κάθε ανθρώπου, που τελικά κάτω και από

σκληρό στρώμα αδιαφορίας και πόρωσης καμιά φορά, βρίσκεται σύμφυτη

η

το

μια
να
πιο

ανθρώπινη

ευαισθησία και αξιοπρέπεια, σ'άλλον περισσότερο σ ’άλλον λιγότερο.
Άραγε ποιά νάναι τα κριτήρια με τα οποία μπορείς να μιλήσεις για πολιτισμέ
νο 20ό αιώνα; το ότι η τεχνολογία έφτασε σε αδιανόητες εφαρμογές, το ότι ο άνθρω
πος πάτησε στο φεγγάρι ή που τα μέσα του επιτρέπουν, αν το θελήσει, να

αφανίσει

κάθε ζωή στον πλανήτη μας σε λεπτά της ώρας; Και αντίθετα πόσος λίγος χρόνος,χρή
μα και έφεση στην

άμιλλα για πράξη,των κλασικών ιδεωδών,στην τέχνη,μουσική,παι

δεία και πάνω απ’όλα συμπαράσταση στον πάσχοντα άνθρωπο, τον αδελφό μας.Ποιά δι
καιολογία να προτάξουμε στα παιδιά μας σήμερα, στα εγγόνια

μας

αύριο

και στην
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μα επιλογής στην τροφή που δίναμε στα παιδιά μας, μπουχτίζοντάς τα πολλές φορές,
καταχωνιάζοντας μέσα μας εικόνες φρίκης άλλων παιδιών. Η Δύση ολόκληρη τόνους τα
περισσεύματα στα σκουπίδια,τόνους στις χωματερές και πιο πέρα σκελετωμένα,αποκαμωμένα, εξαϋλωμένα χωρίς υπερβολή κορμάκια να πεθαίνουν κατά εκατομμύρια,όταν λένε
οι στατιστικές πως μισό κουταλάκι αλάτι ή 1 ποτήρι γάλα θα τα συντηρούσε την ημέ
ρα. ’Η ακόμη το χειρότερο το αντίτιμο μιας σφαίρας σώζει τη ζωή ενός παιδιού κά
θε μέρα. Μου φάνηκε ανατριχιαστική η είδηση πως ύστερα από μια μακρά περίοδο πεί
ρας, εξαθλίωσης και εξάντλησης αρνιόνταν να βάλουν μια μπουκιά στο στόμα τους και
όταν ακόμη φτάνανε τρόφιμα, λες και είχαν παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια επιβίω
σης. Το βλέμα τους γεμάτο απορία και παράπονο στην αρχή γίνεται βλέμα

απόγνωσης

και άδειο στη συνέχεια. Πείνα, εξαθλίωση και αρρώστιες μαστίζουν εκατομμύρια κό
σμο.
Και μεις στην αντίπερα όχθη καταναλωτικοί, κάθε μέρα και πιο απαιτητικοί,α
φού συμπληρώσαμε τις ανέσεις και επιθυμίες μας, φυσικό και ανθρώπινο ως ένα βαθ
μό, αναζητούμε το ιδιαίτερο, το κάτι άλλο από ένα ατέλειωτο κατάλογο που

σερβί

ρει το σύστημα της υπερκατανάλωσης. Όταν αγοράζουμε τα "σινιέ" μας,γινόμαστε πε
λάτες των μεγάλων μαιτρ, πετούμε στα μπουζουξίδικα χιλιάδες

καλάθια

λουλουδιών

στα πόδια των ειδώλων μας, γινόμαστε καταναλωτές των παντός είδους "εισαγομένων"
θα είχαμε ευχέρεια νομίζω να σταθούμε και λίγο κοντά σ ’άλλες ανθρώπινες υπάρξεις.
Η πρόσκληση αφορά όλους μας και κύρια την "πνευματική ηγεσία",το δημοσιογρα
φικό κόσμο και πρώτιστα τον πολιτικό. Είναι γνωστό πως η τύχη των λαών αυτών αποφασίστηκε ερήμην τους από τους ισχυρούς της γης. Και δεν είναι βέβαια που από ευ
θύνη δική τους παρέμειναν υπανάπτυκτοι ή πούναι χώρες φτωχές. Οι περισσότερες απ’
αυτές είναι πλουσιότατες σε έδαφος και υπέδαφος, και γιαυτό ακριβώς στην πολιτική
σκακιέρα μοιράστηκαν σε ζώνες επιρροής των μεγάλων που ενώ τους απομυζούν κυριο
λεκτικά χρόνια, έρχονται σήμερα και τους πετάνε φιλάνθρωπο, ψίχουλα.

Υπήρξε πο

λιτική βούληση και έγκλημα εν ψυχρώ ή μοίρα που τους επιφυλάχτηκε.
Βοηθείστε μας λοιπόν Κύριοι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, πνευματικοί άνθρωποι
να γίνει το ρήγμα, να σπάσει το βαθύ στρώμα ατομισμού, ευδαιμονισμού και αδιαφο
ρίας. Βοηθείστε μας να βγάλουμε προς τα έξω τον άνθρωπο, που κάτω από διάφορες,
επίπλαστες πολλές φορές μορφές, κρύβει καθένας μέσα του. Το κέρδος θάναι τεράστιο
για όλους μας.
Στο κάλεσμα αυτό της ανθρωπιάς ο Σύλλογός μας διαθέτει (από τα λιγοστά έσο
δά του) στην

Unisef (οργάνωση για προώθηση βοήθειας στην Αιθιοπία) 50.000

Δρχ.

Όσοι από τους φίλους,χωριανούς, τοπική αυτοδιοίκηση θέλουν να συμπαρασταθούν,μπο
ρούν είτε μέσα από το Σύλλογο είτε στον

λ/σμό που έχει ανοίξει η Εθνική Τράπεζα

από το πλεόνασμα και από το στέρημά τους ακόμη, σε ενίσχυση του πιο πάνω σκοπού.
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Ο Αντώνης Σαμαράκης με τον Παντελή Βούλγαρη και Γ. Αρβανιτάκη γυρίζουν ται
νία με θέμα τα προβλήματα της Αιθιοπίας, η διανομή της οποίας θα γίνει σ ’όλο τον
κόσμο και τα έσοδα θα διατεθούν για τα πεινασμένα παιδιά. 0 Α. Σαμαράκης δηλώνει:
Μετά από τις δυο αποστολές μου στην Αφρική και Ν. Αμερική,"χρόνια με

βασανίζουν

αυτές οι εμπειρίες. Δεν μπορώ πια να είμαι μέσα σε τέσσερις τοίχους και να γράφω
βιβλία. Κάτι έπρεπε να κάνω".

Και από τον περασμένο Ιούλιο ανήκει στους ειδικούς

συνεργάτες της Uniaef, ο πρώτος συγγραφέας σ ’αυτή τη δουλειά.
Η ταινία που προαναφέραμε, μαζί με την προσφορά της χώρας μας σε υλικό

και

παροχή υπηρεσιών, εντάσσεται στη y ιγαντιαία προσπάθεια που έχει αναλάβει r\Unioef
για την προστασία και την καλυτέρευση της ζωής των μητέρων και των παιδιών τους,
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ελλάδα, ειδικά, έχει "υιοθετήσει" την Αιθιοπία: την
πρώτη (από 26 χώρες της Αφρικής) σε θανάτους από υποσιτισμό και σε άθλιες συνθή
κες ζωής (σε έξι εκατομμύρια υπολογίζονται το έτος οι ζωντανοί "νεκροί").
Με 33.000.000 πληθυσμό, η Αιθιοπία έχει κατά κεφαλήν εισόδημα 140

δολλάρια

το χρόνο και μέσον όρο ζωής τα 44 χρόνια. Διακόσια πενήντα άτομα πεθαίνουν
μέρα από πείνα, η οποία μαζί με την έλλειψη υγειονομικού υλικού

και

κάθε

εγκαταστά

σεων, σκοτώνει 20 στις 1000 εγκύους και 155-200 στα 1000 βρέφη. Από τα 15.000.000
παιδιά κάτω των 16 χρόνων το 60% δεν είχε ποτέ καμιά υγειονομική περίθαλψη και το
50% δεν ξέρει τι θα πει σχολείο.
Η αθλιότητα μαστίζει τις γυναίκες. Οι νυναίκες, που εξυπακούεται,στερούνται
κάθε αποφασιστικού ρόλου στο σπίτι και την κοινότητα, έχουν φορτωθεί τις πιο βα
ριές εργασίες. Η δική τους θλιβερή κατάσταση που επιδεινώνεται από

την

έλλειψη

σωστής διατροφής ή ακόμα και τροφής, έχει σαν αποτέλεσμα την άθλια κατάσταση των
παιδιών τους. Ωστόσο, τα παιδιά της Αιθιοπίας, μέρος των 40.000 παιδιών που πε
θαίνουν καθημερινά στις αναπτυσσόμενες χώρες, μπορούν και πρέπει να σωθούν.

Για

μας, οι αιτίες θανάτου και αναπηρίας των παιδιών αυτών των χωρών, ακούνονται-και
είναι- παράλογες: εντερικές μολύνσεις και διάρροιες που προκαλούν θανατηφόρα

α

φυδάτωση. Ιλαρά (1.500.000παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο). Τέτανος (σκοτώνει ένα ε
κατομμύριο) . Κοκίτης (σκοτώνει 600.000).Άλλες αιτίες: Η διφθερίτιδα, η χρήση υ
ποκατάστατων του μητρικού γάλακτος που διαλύονται σε βρώμικο νερό ή

αραιώνονται

υπερβολικά για οικονομία ή απλά γιατί η αναλφάβητη μητέρα δεν είναι σε

θέση

να

διαβάσει τις οδηγίες, και ακόμη η αδυναμία (λόγω άγνοιας) παρακολούθησης του με
γαλώματος του παιδιού.
Εν τούτοις, όλ’αυτά μπορούν να διορθωθούν, αν βρεθούν τα κεφάλαια για να εφαρμοσθούν τέσσερις απλές μέθοδοι αντιμετώπισης: θεραπεία με ενυδάτωση

από

το

στόμα (άλατα ενυδάτωσης) ή δυνατότητα να παρασκευάσει η μητέρα το μίγμα από νερό,
γλυκόζη και αλάτι. Ανοσοποίηση (κοστίζει πέντε δολλάρια για κάθε παιδί) όλων των
παιδιών, κατά των έξι μεγάλων παιδικών ασθενειών, με εμβόλια που δεν χρειάζονται
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στον

θηλασμό και εύχρηστα ενημερωτικά δελτία για την ανάπτυξη του παιδιού.
Για να προσφέρει δωρεάν το παραπάνω υλικό και τις ανάλογες υπηρεσίες σ ’ αυ
τούς που τις έχουν ανάγκη, η Unicef χρειάζεται τεράστια ποσά. Στην ανεύρεσή τους,
ο καθένας από μας μπορεί να βοηθήσει με πολλούς τρόπους.'Ενας είναι

η

εθελοντικής εργασίας (γραφεία Αθήνας: Ξενίας 1, τρλ. 778.42.23

777.82.68).

και

Άλλος, η υλική βοήθεια, να αγοράσουμε δηλαδή τις χριστουγεννιάτικες
ημερολόγιο και τα δώρα της Unicef. Με μια αγορά 50 δραχμών, η Unicef

προσφορά

κάρτες,

το

μπορεί

να

κάνει θαύματα. Παράδειγμα: Με 50 δραχμές παρασκευάζει ένα πακέτο από άλατα

ενυ-

δάτωσης (πέντε εκατομμύρια παιδιά το χρόνο αφυδατώνονται). Με 10 δραχμές, αγορά
ζει μια πενικιλίνη για τη θεραπεία παιδικών μολύνσεων. Με 15 δραχμές,μια αποστει
ρωμένη γάζα για τη θεραπεία μιας σοβαρής πληγής. Πάλι με 15 δραχμές, ένα

ρινικό

σωλήνα για την παροχή τροφής σ ’ένα παιδί που πάσχει σοβαρά από υποσιτισμό. Με 30
δραχμές, ένα κουτί με βελόνες για τον εμβολιασμό των παιδιών. Τέλος, με 50 δραχ
μές, αρκετές ποσότητες φαρμάκων για τη θεραπεία, επί δύο εβδομάδες, ενός παιδιού
που πάσχει από φυματίωση...
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ
Τη διοργάνωση των αγώνων ανέλαβαν η

ΑΓΩΝΕΣ

(Καίτη Δ. Λινοξυλάκο)

Λινοξυλάκη Καίτη του Δήμου, και η

παδογιάννη Παγώνα του Γεωργίου. Τα έπαθλα τα πρόσφεραν: ο σύλλογος

Πα-

ξενοδόχων Α

γίας Γαλήνης, ο εκπολιτιστικός σύλλογος Αθηναίων Αγίας Γαλήνης, ο εκπολιτιστικός
σύλλογος Αγίας Γαλήνης, η κοινότητα Αγίας Γαλήνης, ο ναυτικός όμιλος Αγίας Γαλήνης, ο κύριος Δήμος Λινοξυλάκης, το ξενοδοχείο "ARETI" και το υποκατάστημα Αγρο
τικής Τράπεζας Ρεθύμνης.
Στους αγώνες έλαβαν μέρος:

Χριστοφάκης Μανώλης, Χριστοφάκης Ιάκωβος, Λαζα-

ρίδης Λευτέρης, Λαζαρίδης Γιάννης, Λινοξυλάκης Ηλίας, Φοιδάνης Αντώνης,Ανυφαντάκης Μιχάλης, Ανυφαντάκης Γιώργης, Ανυφαντάκης Μανώλης, Αυγουστάκης Μπάμπης, Γερμανάκης Μπάμπης, Εμπίογλου Χάρης, Φραγκάκης Γιώργης, Φραγκάκης Χαράλαμπος, Ξερουδάκης Κώστας, Παπαδάκης Στέργιος, Φουντιδάκης Μανώλης, Μηναδάκης Αγαπητός,

Σφα-

κιανάκης Αντώνης, Σκαρλάτου Αρετή, Μαργαρίτη Μαρία, Ζεάκη Ελένη, Αλυσανδράκο Νε
κταρία, Ιερονυμάκη Βούλα, Ξερουδάκη flap ία, Τσαχάκης Νικήστρατος, Ανυφαντάκης Δημήτρης.
Στο αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής έλαβαν μέρος:

Παπαδάκης Στέργιος,Λινοξυ-

λάκης Κοσμάς, Καράλης Γιάννης, Μηναδάκης Αγαπητός, Μπαγουράκης Γεώργιος και Γιασαφάκης Κώστας. Στους νικητές τα έπαθλα έδωσαν οι: Κυρία Θεανώ Μαμαλάκη,ο κύριος
Μανώλης Τρουλινός (δάσκαλοι Αγίας Γαλήνης), η Πρόεδρος του εκπολιτιστικού συλλό
γου Αθηναίων Αγίας Γαλήνης, ο πρόεδρος του συλλόγου Αγίας Γαλήνης,ο πρόεδρος της
κοινότητας, ο πρόεδρος του ναυτικού ομίλου Αγίας Γαλήνης, ο Παππάς, ο αστυνόμος,
ο Λιμενάρχης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φραγκάκης, και ο Τελώνης Αγίας Γαλήνης.
λος με αυτή μας την προσπάθεια θελήσαμε να αναβιώσουμε τον ναυτικό
Γαλήνης που είχε σβήσει.

όμιλο

Τέ
Αγίας
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ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
(Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

r

Με αφορμή αυτή τη φωτογραφία που μου έδωσε ο Θανάσης Μιχ. Τρουλινός

καί μ ’

αυτά που διαβάσαμε στο πανηγυρικό τεύχος του Περιοδικού μας για τα 100χρόνια της
Αγίας Γαλήνης, για τους πρώτους Κολυμβητικούς αγώνες το έτος 1957

κι εκείνα που

γράφτηκαν στις εφημερίδες του Ηρακλείου την εποχή εκείνη, θέλω να ρωτήσω κάθε αρ
μόδιο γιατί τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται κολυμβητικοί αγώνες; Γιατί δεν εκμε
ταλλεύονται το θείο αυτό δώρο - τη θάλασσα - που έχουν στα πόδια τους; Γιατί σήμερα
η Αγία Γαλήνη να μην έχει μια ομάδα κολυμβητών με άριστούς κολυμβητές;

Γιατί να

μην έχει μια ομάδα υδατοσφαίρησης (Πόλο) ή μια ομάδα Κοπηλατών; Υπάρχει Ναυτικός
Ομιλος ή όχι; Διέλυσε,δεν διέλυσε ή μήπως υπάρχει μόνο στα χαρτιά;
Αν υπάρχει Ν .0. τί είναι αυτό που δικαιολογεί σήμερα την αδράνεια -αδιαφορία
θα. έλεγα - για την ανάπτυξη του θαλάσσιου Αθλητισμού; Στη φωτογραφία, που

είναι

βγαλμένη το 1972, βλέπουμε μια ομάδα νοικοκυρεμένη με τις φόρμες τους και την α
ποτελούν τα παιδιά' πρώτη σειρά επάνω από αριστερά προς δεξιά:

Γιάννης Εμ. Χρι-

στοφάκης, Γιώργης Γεωργ.Κοτζανάκης, Μιχάλης Νικ. Τρουλινομανώλη

που διακρίνεται

από τα μάτια και πάνω, δίπλα του ο κοντούλης Χαράλαμπος Ιωαν. Παπαδογιάννης,Γιώργης Νικ. Τρουλινός, πίσω του, ο Μύρων Ε. Τυροκομάκης, δίπλα ο Πολύδ. Γ.
ο

κοντούλης)

Καράλπς

και πίσω του ο ψηλός Γιάννης Νικ. Μηναδάκης, Χαράλαμπος Γεώρ. Πα-

παδογιάννης(φαίνεται λίγο το κεφάλι του) και ο Αντώνης Μιχ. Πετρουλάκης - Δεύτερη
σειρά: Θανάσης Μιχ. Τρουλινός, Γιάννης Αντ. Μπαντινάκης, Ιάκωβος Εμ.Μπαντινάκης,
Γ ιάννης Χαρ. Μπαργιατάκης, Παύλος Ιωαν. Παπαδογιάννης και Μιχάλης Εμ.Σπυριδάκης.
Τα παιδιά αυτά του Ναυτικού Ομίλου εκείνης της εποχής, ίσως και άλλα που δεν εί
ναι σ ’αυτή τη φωτογραφία, έχουν προκόψει στην ιδιωτική

τους ζωή.

'Αλλοι

έχουν

εύρωστες τουριστικές επιχειρήσεις και άλλοι είναι υπάλληλοι στο Δημόσιο π σε Ορ
γανισμούς. Κατά τον ίδιο τρόπο που πρόκοψαν στην ιδιωτική τους ζωή, οι νέοι αυτοί
θα μπορούσαν να είχαν δημιουργήσει ένα θαυμάσιο Ναυτικό Όμιλο με άριστους κολυμ
βητές.
Η φωτογραφία αυτή είναι από κολυμβητικούς αγώνες,ημερομηνία δεν γρά
φει, υποθέτω όμως ότι είναι

περί-

που το 1962 ή 1963.
Βλέπουμε στην πρώτη σειρά μια ομά
δα Αγιογαληνιωτών που χρησιμοποιή
θηκαν μάγειροι και γκαρσόνια.

Αν

αυτοί οι άνθρωποι και πολλοί άλλοι
που δεν είναι μέσα στη φωτογραφία
(οργανωτές κλπ.) παρέδιδαν τη σκυ
τάλη σε νεότερους ή το αντίθετο αν
οι νέοι ακολουθούσαν το παράδειγμά τους, νομίζω ότι ποτέ η Αγία Γαλήνη δεν θα εστερείτο τους Κολυμβητικούς αγώνες. 'Αθληση για τους μικρούς, ψυχαγωγία για τους
μεγάλους. Η φωτογραφία είναι του Χρήστου Εμ. Μηναδάκη.
Στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της Αγίας

Γαλή

νης συμπεριεληφθησαν Κολυμβπτικοί αγώνες,οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι δι
κές μου.

ι"όιιιι· n e p *1
Η

Παγώνα Γεωργ. Παπαδογιάννη, τη βλέπουμε στις φωτογραφίες με τη

ριγέ

ι
μπλούζα

και η Καίιη Δήμου Αινοξυλάκη δύο κορίτσια γεμάτα ζωντάνια με πολύ κέφι,με μεγάλη
διάθεση ανέλαβαν την οργάνωση των κολυμβητικών αυτών αγώνων. Μέσα σε 10 μέρες μά-
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ζεψαν τα παιδιά του χωριού μας, τα προπόνησαν θαυμάσια και έτσι
γάλη επιτυχία.

σημείωσαν

με

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στις οργανώτριες και στα παιδάκια που

έλαβαν μέρος για τη μεγάλη τους αυτή προσπάθεια.

Οι αγώνες έγιναν παρουσία των

τοπικών αρχών,των Προέδρων Κοινότητας, Συλλόγων και πλήθους κόσμου. Για την προ
σφορά των κυπέλλων και τη διανομή τους θα διαβάσετε σ ’άλλη στήλη.
'Ομως, για να τελειώνω θα ήθελα να ακούσουμε ιδέες και γνώμες κάποιων

άλλων

αν πρέπει να γίνει προσπάθεια για αναβίωση του Ναυτικού Ομίλου. Νομίζω αξίζει τον
κόπο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Ό π ω ς όλοι γνωρίζετε το περιοδικό μας έχει σκοπό να ενημερώνει τα μέλη

του

γύρω από θέματα που αφορούν το χωριό, τους χωριανούς και τους φίλους του χωριού.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτά μπορεί κάθε μέλος του συλλόγου μας να στέλνει οποιαδήπο
τε ανακοίνωση θέλει να δημοσιευθεί μέσα στο περιοδικό μας υπό

μορφή

ενημέρωσης

των μελών όπως π.χ. λειτουργία καταστημάτων, νραφείων, ιατρείων,αλλαγές διευθύν
σεων, κοινωνικές δραστηριότητες κλπ. ώστε τα μέλη μας να είναι ενημερωμένα

γύρω

από αυτά τα θέματα.
Επίσης αν κάποιο μέλος θέλει μια κάποια ιδιαίτερη προβολή μέσω του περιοδι
κού μας θα πρέπει να έλθει σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του περιοδικού,στα γνω
στά τηλέφωνα του Συλλόγου μας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
(Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

Δέκα πέντε Αυγούστου 1984 ημέρα Τετάρτη αρχίζει το 1Οήμερο των γιορταστικών
εκδηλώσεων στην Αγία Γαλήνη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της. Κίνηση μεγάλη,
κόσμος πολύς πάει κιέρχεται, μικροί μεγάλοι προσφέρθηκαν οικειοθελώς να βοηθήσουν
τους Προέδρους Κοινότητας, Πολιτιστικού Συλλόγου, και Συλλόγου Αθηνών
βλέπουν και δίδουν οδηγίες προς κάθε κατεύθυνση. Καρέκλες τραπέζια

που

επι

μεταφέρονται

και τοποθετούνται ανάλογα, καθαριότητα σε πάγκους,βιτρίνες,ψυγεία που θα δεχθούν
αναψυκτικά, μπάρες και σερβίτσια. Οι μπαλαντέζες με τα φώτα και τις

γιορταστι

κές σημαιούλες τοποθετούνται από κολώνα σε κολώνα στο χώρο των γιορταστικών

εκ

δηλώσεων. Μαχαίρια,πηρούνια,κουτάλια και πιάτα πλένονται, ντομάτες αγγούρια πλέ
νονται και κόβονται, οι πατάτες για το φούρνο καθαρίζονται και κόβονται,το κρέας
κόβεται σε μερίδες και πολλά άλλα.
Ώ ρ α 12.00 ο πυρετός της δουλειάς έχει ανέβει κι όμως κανένας δε λέει να βουτήξει στη θάλασσα για να δροσισθεί. Απορροφημένοι στη δουλειά τους,στο έργο που
ανέλαβε ο καθένας για να τελειώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο τέλεια.

Σαν

τελείωσαν ικανοποιήθηκαν όλοι γιατί πρόσφεραν τις υπηρεσίες για την καλύτερη ορ
γάνωση στις γιορταστικές εκδηλώσεις.

Οι φωτογραφίες που βλέπουμε είναι

νες από μένα την ώρα που καθαρίζουν τις πατάτες γυναίκες και κορίτσια με
φαλή τους και επιβλέποντα τον αγαπητό και φίλο κ. Στέλιο Μιχελιδάκη, κάτι

βγαλμέεπικεάλλες

φωτογραφίες που τράβηξα, δυστυχώς χάλασαν.
θέλω όμως να παρακαλέσω οποιονδήποτε άλλον έβγαλε φωτογραφίες από το 10ήμερο
των εορταστικών εκδηλώσεων να τις στείλει στο περιοδικό για να δημοσιευθούν.
κ.κ.

JACK από Αμερική και

LEONARD

Οι

από Ελβετία έβγαλαν αρκετές. Τους παρακαλού-

με αν θέλουν να μας στείλουν,θα είναι μια μεγάλη προσφορά για το περιοδικό μας.
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Στο χωριό μας η τελευταία μέρα (24-8-84) των εορταστικών εκδηλώσεων

για τα

100 χρόνια Αγίας Γαλήνης ήταν η βραδυά Κακαβιάς,Στη φωτογραφία φαίνονται μέσα στη
θάλασσα τα ψάρια που χρησιμοποιήθηκαν γι’αυτό το σκοπό, 0 Αντώνης Εμμ. Ιερωνυμάκης όπως και τις άλλες μέρες των εορταστικών εκδηλώσεων εργάσθηκε σκληρά κιακούραστα έτσι και τώρα τον βλέπουμε στη φωτογραφία μ ’αγώνα να επιμελείται

για

ταν

καθαρισμό των ψαριών, που θα χρησιμοποιηθούν για την κακαβιά.
Η ΕΡΤ παρ’όλο που υποσχέθηκε να καλύψει τηλεοπτικά την ημέρα αυτή της κακα
βιάς δυστυχώς δεν φάνηκε καθόλου.
Η φωτογραφία αυτή είναι η μοναδική που έχουμε από την ημέρα της Κακαβιάς και
είναι βγαλμένη από την κ, Ρένα Αγγ. Καρτάλου.
~k~k~k~k ~k

01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ TON ΜΕΛΩΝ
Παρακαλούνται τα μέλη να ενημερώνουν εγκαίρως το σύλλογο για κάθε αλλαγή της
διευθύνσεώς τους.
Εάν κάποιος από τους συμπολίτες μας δεν παίρνει το περιοδικό ας μας ειδοποι
ήσει να του το στείλουμε δωρεάν.

15 Προς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Αγίας

Γαλήνης

ΕΝΤΑΥΘΑ

Παίρνοντας το πανηγυρικό τεύχος του περιοδικού σας "Αγία Γαλήνη",τελείως αυ
θόρμητα μια επιτακτική, εσωτερική ανάγκη και ευχαρίστηση με σπρώχνει να σας απευ
θύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την ωραία και αξιοζήλευτη αυτή

εμφάνιση

του

παραπάνω περιοδικού σας.
Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του πανηγυρικού τούτου τεύχους και τι δεν βρίσκει
κανείς για να σταθεί με σεβασμό μπροστά στα τόσα σημαντικά και περισπούδαστα θέ
ματα που περιλαμβάνει.
Πολλά μπορούσαν να γραφτούν για την εργασία σας αυτή, νομίζω όμως ότι το πε
ριεχόμενο του τεύχους αυτού τα λέει όλα και ότι αυτοδικαίως η εργασία αυτή θαπαραμείνει στην Ιστορία της Αγίας Γαλήνης σαν ένα ανεπανάληπτο μνημείο που προσφέρθηκε στη γενέτειρά σας απ’όλους τους κατοίκους της Αγίας Γαλήνης με σπάνια αλλη
λεγγύη και με ξεχωριστή αγάπη.
Και πάλι συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου και σ ’όλους
σους συνέβαλαν και υλοποίησαν την πολύτιμη αυτή προσφορά, καθώς και σ ’όλους

ό
που

εργάστηκαν και πρόσψεραν ότι είχε σχέση με την Αγία Γαλήνη.
Στέλνω και 2.000 για τους σκοπούς του συλλόγου.
Με εκτίμηση
Γ. Μπελτάος
Ιατρός
Φίλος της Αγίας Γαλήνης
Φίλοι για πάντα του Χωριού μας
(Του Πολυδώρου Γ.Καράλη)
Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μακριά από το χωριό
μας, πέρασαν όμως και έζησαν ένα κομμάτι της ζωής τους στην Αγία Γαλήνη και αυτό
το χρονικό διάστημα που έμειναν στο χωριό μας ήταν αρκετό για να αγαπήσουν και να
αγαπηθούν τόσο πολύ που θα μείνουν για πάντα φίλοι της Αγίας Γαλήνης.
'Ενας τέτοιος άνθρωπος είναι ο αξέχαστος και καλός φίλος Στυλιανός Ψέμμας που
όπως θα θυμούνται οι περισσότεροι χωριανοί ήταν για ένα μεγάλο χρονικό

διάστημα

Λιμενάρχης του χωριού μας.
Αυτός ο καλός φίλος μου έστε ιλε το παρακάτω γράμμα που με συγκίνησε πάρα πο
λύ . Τον ευχαριστώ θερμά για τη μεγάλη αγάπη που δείχνει για το χωριό μας μέσα από
το γράμμα του και θέλω να είναι σίγουρος ότι θα μείνει και για μας πάντα καλός φί
λος .

16 ΒΟΛΟΣ

3-9-1984

Φίλε Πολύδωρε γειά σου. Νομίζω όχι μπορώ να σε υπολογίζω για φίλο μου,γιατί
είμουν και παραμένω φίλος του πατέρα σου, του μπάρμπα μου του Γιώργη,όπως τον φώ
ναζα στιην αξέχαστη "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ". Παίρνοντας για πρώτη Φορά στα χέρια μου το 8ο
τεύχος της έκδοσης του συλλόγου σας, το οποίο διάβασα αρκετές φορές,γύρισα με νο
σταλγία αρκετά χρόνια πίσω, τότε που ζούσα και γω ανάμεσά σας,ανάμεσα στους

κα

λούς μου φίλους που ποτέ δεν ξεχνώ. Τα χρόνια που έζησα στην ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ θα μεί
νουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μου, γιατί μέχρι σήμερα τουλάχιστον μπορώ

να

πω, κιαυτό χωρίς υπερβολή, ότι είναι τα καλλίτερα της ζωής μου. Είμουν,είμαι και
θα παραμείνω φίλος της Αγίας Γαλήνης και θα προσπαθήσω την αγάπη μου γιαυτήν να
την μεταβιβάσω και στα παιδιά μου που πιστεύω να την γνωρίσουν πολύ σύντομα.Αξί
ζει να ζεις για να αγαπάς τους ανθρώπους και ειδικά ανθρώπους σαν αυτούς που γνώ
ρισα εγώ στον τόπο σας. Αυτούς τους ανθρώπους θέλω να αγαπήσουν και τα παιδιά μου
γιατί τους αξίζει.

Η συνδρομή μου στην προσπάθειά σας, που απαιτεί

κόπους

και

θυσίες, είναι συμβολική, αλλά πίστεψε ότι εύχομαι ολόψυχα την επιτυχία των σκοπών
του συλλόγου σας.

Συγχαρητήρια σε όλους σας και τους χαιρετισμούς μου στον Μπάρ

μπα μου.
Φιλικά
Στέλιος Ψέμμας

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Τη φωτογραφία αυτή με

ημερομηνία

20-5-1922 έστειλαν από το μικρασιατι
κό μέτωπο στους γονείς τους οι αδελ
φοί Κοσμάς αριστερά και Χαρίλαος
νοξυλάκης δεξιά.

Λι-

Βλέπουμε λοιπόν ότι

στον Πόλεμο της Μικρός Ασίας ήτο

και

ο. Χαρίλαος Λινοξυλάκης που δεν αναφέρεται στα ονόματα συγχωριανών μας που
γράφτηκαν στο προηγούμενο τεύχος

σε

λίδα 70.

Δωρεά στη μνήμη του
Η κ. Μαρία Κασωτάκη εις μνήμη του συζύνου της Γιάννη για την
Συλλόγου μας προσέφερε το ποσό των τριών χιλιάδων δραχμών.

ενίσχυση

του
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(Ετημ. Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)
Άλλη μια ιστορική φωτογραφία, είναι χωρίς ημερομηνία, υποθέτω όμως ότι είναι
βγαλμένη το 1935 ή 1936. Χρυσή εποχή για την Αγία Γαλήνη. Μια εποχή

που

η Αγία

Γαλήνη έστελνε λάδια, χαρούπια και άλλα εμπορεύματα όλης της περιοχής κατευθείαν
στο εξωτερικό και το αντίθετο έκανε εισαγωγές εμπορευμάτων.
Στη φωτογραφία μας ο Βασιλομανώλης την ώρα που ζυγίζει το βαρέλι με λάδι για
εξαγωγή.

Τα υπόλοιπα άτομα (από αριστερά) ο μικρός με την ποδιά, ίσως είναι υ

πάλληλος των Αφών Βασιλάκηδων ή μαθαίνει κάποια τέχνη και απλώς παρακολουθεί

το

ζύγισμα, όρθιος ο Μιχάλης Κασωτάκης ακουμπισμένος στην Εληά που την εποχή εκείνη
πρόσφερε τη σκιά της στον καύσωνα του καλοκαιριού (σήμερα δεν υπάρχει), ο
λομανώλης καθιστάς που ζυγίζει, όρθιοι ο Γιάννης Μπιμπίρης, ο

Νίκος

Βασι-

Πετρακάκης

και ο Ηλίας Μαρκάκης.
Για την ιστορία αναφέρω ότι στο σημείο που βρίσκεται η καρέκλα ήταν η είσο
δος του εμπορικού καταστήματος των Βασιλάκηδων, το σημερινό μαγαζί του Γιώργη Λατζουράκη και δίπλα που στέκονται όρθιοι ήταν μια από τις αποθήκες λαδιών, το ση
μερινό εστιατόριο της Κλεάνθης Μηναδάκη. Η φωτογραφία αυτή είναι της κ.Αναστασί
ας Βασιλάκη.

Ευκαιρία να σας διηγηθώ μια ιστορία αληθινή που την έζησα κι εγώ ό

ταν έσπασε μια Ντίνα (Δεξαμενή) λαδιού και το λάδι έφθασε στη θάλασσα.
Τα παληά χρόνια η μοναδική ψυχαγωγία των χωρικών στα χωριά ήταν τα γλέντια
στις γιορτές και τα πανηγύρια, αλλά και η συγκέντρωση κάθε βράδυ στα καφενεία για
καμιά πρέφα-ξερή-τάβλι κουβεντολόι και άλλα. Μια χειμωνιάτικη βραδυά - χρονολογία
δεν θυμάμαι ίσως το 1938 ή 1939 - νομίζω μέρες απόκρεω

το καφενείο του πατέρα μου

ήταν γεμάτο από κόσμο. Κάποια στιγμή ακούσαμε ένα δυνατό κρότο κάτι σαν τουφεκιά,
αλλά ο κόσμος δεν έδωσε σημασία, είπαν μερικοί παιδιά θα είναι, γι αυτό λέω

ότι

πρέπει να ήταν μέρες απόκρεω, γιατί παιδιά δεν κυκλοφορούσαν χειμωνιάτικες νύκτες,
μόνο τις αποκρηές η σε χορούς.
Κάποια στιγμή ένας χωριανός μας (δεν θυμάμαι ποιος ήταν) σηκώθηκε να φύγει
για να πάει σπίτι του. Άναψε το λαδοφάναρό του να τον φωτίζει στο δρόμο

γιατί

ήταν θεοσκότεινα. Βγαίνει έξω από το μαγαζί μας και περπατώντας ένοιωσε τα πόδια
του να πλατσαρίζουν σε υγρό ενώ δεν είχε βρέξει, κοιτάζει κάτω το δρόμο,τί να δει
ο άνθρωπος, πλημμύρα η αγορά από λάδι. Βάζει τις φωνές, τρέχουν οι άλλοι από το
καφενείο, τί να δουν κι αυτοί; Λάδια στο δρόμο. Έτρεξε κάποιος φώναξε τους νοικοκυραίους που ήταν οι Αδελφοί Βασιλάκη για ν ’ανοίξουν την αποθήκη - τη βλέπουμε
στη φωτογραφία - που έτρεχε το λάδι.

Με λάμπες, φανάρια και φακούς φώτισαν

την

αγορά κι ο κόσμος άρχισε να μαζεύει το λάδι από'χάμω με σφουγγάρια πανιά φαράσια
και ό,τι άλλο μέσο έβρισκαν. Το λάδι όμως είχε πάρει τον κατήφορο στου Καράλη κι
έφθασε μέχρι το Λιμάνι. Η ντίνα (δεξαμενή) που έσπασε κείνο το βράδυ ήταν

τερά

στια, η χωρητικότητά της θα ήταν περίπου 10 χιλιάδες οκάδες λάδι.

ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΣΤΟΛΙΔΙ
(Κώστα Κ.Αινοξυλάκη)

■<Μ· ,

ς

Το εκκλησάκι αυτό βρίσκεται στο δρόμο Αγία Γαλήνη-Κρύα βρύση στη θέση μελισουργάκι. Για το εκκλησάκι αυτό έγραψε η κ. Ηλεκτρα Μιχελιδάκη το 1982 στο 6ο
τεύχος σελ. 21 του περιοδικού μας και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Για κείνους
που τυχόν δεν έλαβαν το τεύχος αυτό περιληπτικά γράφω ότι επι

τουρκοκρατίας

κατέστρεψαν οι τούρκοι και το αναπαλαίωσαν με πολλή φροντίδα και μεγάλη θυσία
κ. Σταματίνα Ευστρ. Τρουλινού και η κ. Χρυσάνθη Μιχ. Βασιλάκη. Είναι

το
η

τριμάρτυρη

19 και εορτάζεται τρεις φορές το χρόνο, του Αγίου Μύρωνα τον Αύγουστο,

του

Μιχαήλ

Αρχαγγέλου και Παναγίας (εισοδίων) τον Νοέμβριο. Η φωτογραφία είναι βγαλμένη φέ
τος στο πανηγύρι του Αγίου Μύρωνα τον Αύγουστο, καμαρώστε το, δεν είναι ένα ωραίο
στολίδι; Οι φωτογραφίες βέβαια δεν είναι τόσο καθαρές αλλά νομίζω αξίζει τόν κό
πο να το παρουσιάσουμε στο περιοδικό για την ιστορία.

ΑΓΙΑ

ΓΑΛΗΝΗ

Μια ιστορική φωτογραφία την εποχή (έτος 1928) που κατασκεύαζαν το λιμάνι δηλ.
την προβλήτα επί προεδρίας Μιχαήλ Ιωα. Βασιλάκη και συμβούλων Νικολάου Μιχ.Καράλη και Κοσμά Κ. Λινοξυλάκη. Οι παληοί, πολλά έχουν να θυμηθούν α π ’αυτή τη

φωτο

γραφία ιδιαίτερα οι ψαράδες. Διακρίνεται ο βράχος ένα ωραίο στολίδι της παραλίας
και δεξιότερά του η χαβούζα. Στο σημείο αυτό της χαβούζας υπήρχε πηγάδι

και μια

στέρνα αν θυμάμαι καλά που χρησίμευε για πλυσταριό. Η λέξη χαβούζα που ελέγετο η
τοποθεσία κείνη

δεν έχει τησημερινή έννοια της ρίψης των αποβλήτων. Τη φωτογρα

φία αυτή μας την παραχώρησε για το Περιοδικό μας η κ. Μαρία Καρατζή (το γένος Χαρίδημου Γιαννακάκη).
Κ,Κ.Λ.
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ενυπόγραφα δημοσιεύματα απηχούν γνώμες εκείνων οι οποίοι
ανάφεραν και όχι του Περιοδικού.

μας

τα

20

-

" φωτογρ. Ρένας Αγγ. Καρτάλου "
Η ωραία ακρογιαλιά (ποταμίδα) της Αγίας Γαλήνης που είχε και

φέτος

μεγάλη

κίνηση. Στο βάθος δεξιά διακρίνεται - λίγο - ο παραλιακός δρόμος προς κόκκινο Πύρ
γο που άνοιξαν φέτος με δικά τους έξοδα οι χωριανοί μας που είναι ιδιοκτήτες των
παραλιακών αυτών εκτάσεων. Μια καλή αρχή για να γίνει κάποτε ο παραλιακός δρόμος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε κάθε έναν από σας που διαβάζετε αυτό το τεύ
χος του περιοδικού ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, εάν δεν λάβατε το προηγούμενο
πανηγυρικό τεύχος αφιερωμένο για τα 100 χρόνια της Αγίας Γα
λήνης να το ζητήσετε να σας το στείλουμε. Αν όμως μένετε στην
Αγία Γαλήνη μπορείτε να το προμηθευτείτε ή από την Κοινότητα
ή από τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
Αξίζει τον κόπο να το πάρετε. Σ ’αυτό θα δείτε εκτός των
άλλων και το γεννεαλογικό σας δέντρο.

- 21 Εροφίλη Εμ. Μπαργιατάκη
Ηράκλειο

20-7-84

Προτού να γίνετε γονείς
μαζέφτε τα μυαλά σας
σκεφθείτε πως θα χρειασθούν
θυσίες στα παιδιά σας.
θα θέλουνε από τους γονείς
φροντίδα και αγάπη
θέλει παρακολούθηση
κάθε μικρό παιδάκι.
Δεν θέλουν
καυγάδες

διαζύγια
φασαρίες

δεν πρέπει να πληρώνουνε
δικές σας αμαρτίες.
Προτού να γίνετε γονείς
θα πρέπει να σκεφθείτε
πως εύκολα και δύσκολα
εις τη ζωή θα βρείτε.
Κι αφού θα έχετε παιδιά
γιαυτά να ζήτε μόνο
κι όχι αθώα θύματα
να φέρνετε στον κόσμο.
Εροφίλη Εμμ. Ηπαργιατάκη
Ηράκλειο 20-7-84
Στσ’ Αγιάς Γαλήνης τα βαθειά (ή τ ’ανοικτά)
ένας λεβέντης παίζει με τα νερά,
γοργόνα τόνε βλέπει και ζαλισμένη
στσ’αγκάλες του ζητάει πάντα να μένει'
την παίρνει στο καΐκι μες την καμπίνα
περνάνε μια νύχτα τρελή και φίνα
Ερωτα κοκκινέλι και κακαβιά
κι αφού χαράζει μέρα έχετε γειά.

22 28

Οκτωβρίου
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γιορτάσαμε τους 4 μάρτυρες με λειτουργία και

αρτοκλασία στον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων.
Για τρίτη χρονιά το νλέντι έγινε στην ταβέρνα "Παρνασσός" στην Πάρνηθα.
Αγιογαληνιώτες και φίλοι διασκεδάσαμε ως αργά το απόγευμα με

φαγοπότι

και

χορό. ’Επαιξε το κρητικό συγκρότημα του Σπόρου Αλισαντράκη και Μιχάλη Κισσαμιτάκη.
Μια ευκαιρία και φέτος να βρεθούν φίλοι και χωριανοί να θυμηθούν

τα

παλιά

να γελάσουν, να χορέψουν, να γλεντήσουν.
Η αλήθεια είναι πως έλειψαν αρκετοί αν και το κέντρο ήταν γεμάτο. Κάθε χρόνο
με χαρά μας βλέπουμε νέους φίλους να έρχονται στα γλέντια μας και πάντα να ενθου
σιάζονται .
Μια ωραία έκπληξη ήταν ο παπα-Νικόλας Καλογεράκης από τον Άη-Γιάννη,θεολό
γος καθηγητής στο Ρέθυμνο.
Μας τραγούδησε ριζίτικα με την ωραία του φωνή και έσυρε το χορό με λεβεντιά
θυμίζοντάς μας τα πρότυπα των παπάδων καθοδηγητών της λεβεντογέννας Κρήτης

που

για αιώνες έδωσαν το προβάδισμα στις μεγάλες στιγμές του νησιού μας.
Άλλη ωραία έκπληξη ο Μιχάλης Νικ. Βεργαδής που με το μικρό του γιό Νίκο, εν
θουσίασαν τον κόσμο παίζοντας λαούτο ο πατέρας, λύρα ο γιός.
Η ώρα όμως κύλησε γρήγορα. Όλοι χωριστήκαμε με υποσχέσεις πως θα βρεθούμε
σύντομα σ ’άλλες εκδηλώσεις και με την ευχή να είμαστε καλά όλοι και

του

χρόνου

να βρεθούμε άλλοι τόσοι.
ΕΛΣΑ

0

ΚΑΡΤΑΛΟΥ

Καφές
Έ , λοιπόν, όπως πάει το πράμα, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, σε λίγο θα πί

νουμε και Κρητικό καφέ. Μάλιστα θα πίνουμε το γλυκύ βραστό που θα γίνεται από πα
ραγωγή καφέ στην Αγία Γαλήνη η στο Καλό Χωριό.
Σ ’αυτές τις δύο περιοχές, θα φυτευθούν τα καφεόδεντρα, ύστερα από τους πει
ραματισμούς που έγιναν στην Κρήτη.- Αγιογαληνιώτικος, λοιπόν ή Καλοχωριανός
φές, όπως λέμε Βραζιλιάνικος...

Αυτά διάβασαμε στη μηνιαία εφημερίδα

κα

ΚΡΗΤΙΚΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ, τεύχος Νοεμβρίου 1984.
Στην παραπάνω είδηση προσθέτω ότι στο χωριό μας η περιοχή που επελέγη
την καφεοδεντροφύτευση είναι τα Σόπατα, στου Λενικού το χάρακα
Αη-Γιώργη Φοινοκάλη κλπ. κλπ.

στη

για

Γυαλιά στον

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ασχοληθούν με την

καφεπαραγωγή ας τρέξουν.
Κ.Κ.Λ.

23 Α ν α κ ο ί ν ω σ η - Πρόσ κ λ η σ η
Στις 15 Φεβρουάριου 1985,, Παρασκευή βράδυ, θα γίνει ο Αποκριάτικος χορός του
Συλλόγου μας στο Κρητικό Κέντρο "ΖΟΡΜΠΑΣ", Λεωφόρος Συγγρού, μόνο με 750 δρχ. το
άτομο όπως και πέρισυ.
θα διασκεδάσουμε με το συγκρότημα του Θανάση Σκορδαλού.
Το κατάστημα θα μας προσφέρει κατ’άτομο, πιλάφι με συκοτάκια, Μπριζόλα χοι
ρινή ή μοσχαρίσια, τυρί ή φέτα, φρούτο - και σαλάτα εποχής ανά τρεις.Καλή αντάμωση.
Κ 0 IΝ Ω Ν I ΚΑ
(Επιμέλεια Πολύδωρος Καράλης)
ΓΑΜΟΙ
*

0 κ. Ιωάννης Χατζηδάκης από την Λοχριά Αμαρίου και η δ. Δέσποινα Βολανάκη
(το γένος Άννας Ευστρατίου Βεργαδή) έκαναν το γάμο τους στο Αποδούλου στις
8/7/84.

*

0 κ. Στέλιος Ανδρ. Τσαουρδάς, το νένος Ελευθερίας Μ. Μαρκάκη, και η δ.Όλγα
Χριστοβασίλη έκαναν τους νόμους τους στην Αθήνα στις 24/10/84, Να ζήσουν ευ
τυχισμένοι.

*

0 κ. Κων/νος Δημ. Γιασαφάκης και δ. Ελένη Γιαλεδάκη, έκαναν το γάμο τους στην
Νίθαυρη στις 28/7/84.

*

0 κ. Γεώργιος Γ . Κυριακάκης και η δ . Μαρία Ιωαν. Κορνάρου έκαναν το γάμο τους
στον Πλάτανο Αμαρίου.

*

Στις 29/7/84 έγινε ο γάμος του σχεδόν χωριανού μας Χριστόφορου
από την Βισταγη.

*

Στις 6/10/84 και ώρα 19.00 έγινε στο Κοινοτικό γραφείο ο πρώτος πολιτικός
γάμος μεταξύ των: α) FRANCIS CLIVE WILSON και β) ROSALIND BENERICT CATHERI
NE CAPRONI, υπηκόων Ιρλανδίας. Μετά την τελετή του γάμου έγινε τραπέζι και
γλέντι στο εξοχικό Κέντρο του Μιχ. Τρουλινού.

Βουμβουράκη

Ευχόμαστε σε όλους να ζήσουν ευτυχισμένοι.
ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
*

Στην Αθήνα ο Γιάννης γιός του Μύρο Γιαννακάκη και η Ελένη
θεμιστ. Βελουδάκη έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.
Τους ευχόμαστε καλά στέφανα.

κόρη

του

Κώστα

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
*

Η Κα Κλεονίκη σύζυγος Γεωργίου Αντ. Μπαγουράκη γέννησε στην Αθήνα Αγοράκι.

*

Στις 14/6/84 η Κα Ασημίνα σύζυγος Δημητρίου Γιασαφάκη το γένος Γεωργίου Σολογάνη γέννησε αγοράκι..

*

Στις 15/11/84 η Κα Ευτυχία σύζυγος Εμμ. Κλ. Τρουλλινού, το γένος Ευαγγ.Βεργαδή-Γραμματικού- εγέννησε αγόρι (τρίτο παιδί - τρίτο ανόρι).

*

0 Νικόλαος θεοδ. Τρουλλινός απέκτησε κοριτσάκι.

24 Στις 3/8/84 η Κα Δέσποινα σύζυγος Σταύρου Βλατάκη το γένος Νικολάου
λινού γέννησε to τρίτο της αγοράκι.

Τρουλ-

Στις 19/6/84 π Κα Αικατερίνη σύζυγος Γεωργίου Αουκάκπ το γένος Επαμειν.Μπαγιαρτάκη εγέννησε κοριτσάκι.
Ευχόμαστε να ζήσουν όλα τα παιδάκια.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
*

Στις 5/8/84 ο Βασίλειος Παπαμιχελάκης εβάπτισε το αγόρι του, που γεννήθηκε
στο Ηράκλειο στις 13/7/84 με ανάδοχο τον πρόεδρο της Κοινότητας Γεώργιο Γ.
Κοτζονάκη και το ονόμασε Νικόλαο.

*

Στις 10/11/84 ο Γεώργιος Λουκάκης του Ματθαίου εβάπτισε στην Αγία Γαλήνη το
κοριτσάκι του (εγγονάκι του Επαμεινώνδα Μ. Μπαγιαρτάκη) στο οποίο δόθηκε το
όνομα Αγγελική με σύντεκνο την κ. Ελένη σύζυγο Χριστόφορου Βουμβουράκη από
την Βισταγή. Το τραπέζι και το γλέντι έγινε στο κέντρο ΜΠ0Ζ0Σ.

*

1/12/84 και ώρα 6 μ.μ. στην Εκκλησία των Τεσσάρων Μαρτύρων βαφτίστηκε το α
γόρι του Εμμανουήλ Σταύρου Βλατάκη και έλαβε το όνομα Κωνσταντίνος. Ανάδοχος ο Μαράτος Αντώνιος από την Κεφαλονιά.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
*

Στις 24/8/84 ο Ταμίας του Συλλόγου μας Πολύδωρος Γ. Καράλης και η Ειρήνη Δημ.
Πλατυρράχου από τις Καρούτσες Αμαρίου αρραβωνιάστηκαν.
Συγχαρητήρια από όλους μας και καλά στέφανα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
*

0 Κοσμάς Δημ. Λινοξυλάκης κατόπιν εξετάσεων πέτυχε στην Σ Ε Α Ε Τ Ε .

*

0 Ζώης Αγγέλου Καρτάλος το γένος (Ρένας Γεωργίου Χριστοφάκη) ένας από τους
πρωταθλητές Ελλάδος στο Μπάσκετ μπήκε χωρίς εξετάσεις στη Γυμναστική Ακαδη
μία Αθηνών.

*

0 Γ εώργιος Ιωάννου Σταματάκης κατόπιν εξετάσεων πέτυχε στη Μαθηματική Πατρών.

*

0 Νικόλαος Ιωάννου Βεργαδής κατόπιν εξετάσεων πέτυχε στο Οικονομικό
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

*

Η Ευτυχία Ζαχ. Καψαλάκη πέτυχε και σπουδάζει Ιατρική στην Ιταλία.
Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.

*

Η Νίκη Μιχ. Τρουλινού κατόπιν εξετάσεων πέτυχε στα Τ.Ε.Ι. (Βοηθοί
Επαγγελμάτων).

Ιατρικών

*

0 Μιχαήλ Στυλιανού Μιχελιδάκης (το γένος Ηλέκτρας Βασιλάκη) πέτυχε
εξετάσεων στο Πολιτικό Τμήμα της Νομικής.

κατόπιν

*

Η Ελένη Κων/νου Βελουδάκη κατόπιν εξετάσεων πέτυχε στο Πολιτικό
Νομικής.

Τμήμα

Τμήμα

της

Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή σταδιοδρομία.
ΘΑΝΑΤΟΙ
*

Πέθανε στις 23 Φεβρουάριου 1984 53 χρονών στην Αμερική ο σύζυγος της Άννας
Λουκά Μπαγιαρτάκη.
θερμά συλληπητήρια.

25 Αγία Γαλήνη 10/10/1984
Αγαπητέ Γιώργη
Σας στέλνω σήμερο μερικά νέα του χωριού μας για την καταχώρησή τους στο 12ο
Τεύχος του Περιοδικού μας.- Ζητούμε συγνώμη για την μη καταχώρηση

στο 11ο

τεύ

χος του Περιοδικού των κάτωθι Χωριανών μας:
α) Παπαδογιάννης Ευάγγελος του Ιωάννου και Ελένης
"

Ευαγγελία

"

Ελένη

"

Ιωάννης

το γένος ΣίγουραΚαρβούνη

β) Κούνουπας Παναγιώτης του Δημητρίου

-

"

Δέσποινα το γένος Γεωργίου και Μαρίας Καρατζή

"

Δημήτριος

"

Αργυρώ.

Την 16/7/1984 έγινε δημοπρασία του Βιολογικού καθαρισμού
1984 δρχ.

με

10.000.000. Υπήρξαν 4 συμμετοχές.Έγινε αξιολόγηση

πίστωση
των

για το

προσφορών

και στην πρώτη θέση ευρίσκεται ο Λεωνίδας I. Παναγιωτάκης Πολ. Μιχανικός - Η
λεκτρομηχανολόγος κάτοικος θεσ/νίκης, με προσφορά στα οικοδομικά 31 % έκπτωση
και τιμή δρχ. 9.738.775 στα Ηλεκτρομηχανολογικά. Αύριο θα υπογράφει το συμφω
νητικό για να γίνει εν συνεχεία η εγκατάστασή του και η έναρξη των εργασιών.
-

Την 24/7/1984 έγινε δημότης Αγίας Γαλήνης ο κ. Δημήτριος θ. Βογιατζάκης και
η σύζυγός του κ. Πλούσια το γένος Κοσμά Αινοξυλάκη.

-

Την 30/7/1984 έγινε δημότης Αγίας Γαλήνης ο κ. Μιχαήλ I. Κασωτάκης.

-

Την 26/7/84 ήλθαν τα εκλογικά βιβλιάρια για επίδοση.Έτσι η Κοινότητα κατά την
αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων έτους 1984 απέκτησε 19 νέους εκλογείς

και

διεγράφησαν 4.
-

Με το σκέπασμα του ρυακιού δύο κολώνες της Δ.Ε.Η. βρίσκονται σήμερο στη μέση
του δρόμου (παγίδες θανάτου). Η ΔΕΗ για την μετατόπισή των ζητά Δραχ.146.596.
Δεν είναι πολλά; Όταν έκανε την τοποθέτηση πιο

-

29/7/84

ρώτησε;

0 καιρός είναι χειμωνιάτικος. Αέρας και βροχή δίνουν την εντύπωση ότι

ο χειμώνας άρχισε. Στην Αγία Γαλήνη δεν έβρεξε εκτός από λίγες σταγόνες.
-

3/8/84
100%.

Η κίνηση, Τουριστική, έχει φτάσει στο κατακόρυφο. 'Εχουμε

πληρότητα

Αυτό που φέτος έχει παραγίνει είναι ο Αέρας. Από αρχάς Ιουνίου άρχισαν

οι βοριάδες και δεν σταμάτησαν, θα λέγαμε ότι φέτος παραπήραμε αέρα.
-

Την 8/8/84 ημέρα του Αγίου Μύρωνος η λειτουργία έγινε στην Εκκλησία

του

Με-

λισσουργακίου (Αγ. Μύρωνος). Είναι ένα εκκλησάκι Τριμάρτυρων (Αρχ.Μιχαήλ - Αγ.
Μύρων - Παναγία) που ανακαινίστηκε προ δύο περίπου χρόνων από τις κ.κ.Σταματία
συζ. Ευστρ. Τρουλλινού και Χρυσάνθη Χα Μιχ. Βασιλάκη. Στην φετεινή γιορτή ευρισκόταν αρκετοί χωριανοί και μετά τον εκκλησιασμό και τις ευχές στους εορτάζοντες ακολούθησε το κέρασμα με ρακή και στη συνέχεια από όσους παρέμειναν το
φαγοπότι.

26 Από το Ν.Τ. Ρεθύμνης και από το Πρόγραμμα αποκεντρώσεως μας χορηγήθηκαν 200.000
δραχ. για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις 1984. Επίσης από το Υπουργείο
νιάς μας έγινε γνωστό ότι έγκρίθηκαν δραχ. 300.000 από 3/8/84

Νέας Γε

για

τον

σκοπό, πλην όμως δεν μας χορηγήθηκαν ακόμη.- Λεπτομέρειες για τις

αυτό

εκδηλώσεις

εορτασμού των 100 χρόνων Αγίας Γαλήνης (15-25/8/84) δεν γράφω γιατί κατά

την

διάρκειά των ευρισκόταν μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα γράψουν σχετικά.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο με την 43/1984 απόφασή του, η οποία επικυρώθηκε με την
9409/11-7-84 απόφαση της Νομαρχίας Ρεθύμνης, διακόπτει από 1/4 μέχρι 30/9 κά
θε χρόνου τις εργασίες που δημιουργούν θόρυβο και ρύπανση. Η εκτέλεση

ή

όχι

εργασίας θα κρίνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο.- Μετά από την απαιτουμένη εκ
του Νόμου διαδικασία έγινε η μεταφορά των κοινοτικών απορριμμάτων και η καύση
των από την γέφυρα στην θέση ΜΕΛΙXIA .
Το σκέπασμα του ρυακιού από το εργοστάσιο μέχρι το σπίτι Ηλία Γερμανάκη

ετε-

λείωσε.'Ετσι εδπμιουργήθηκε χώρος για μπαρκάρισμα αυτοκινήτων,Πλατεία σταθμού
λεωφορείων και έφυγε ο χώρος απορριμμάτων που είχε μετατραπεί το ρυάκι. Μένει
ακόμη το κομάτι από το εργοστάσιο μέχρι το Κοινοτικό Γραφείο

και

πιστεύουμε

ότι για την ολοκλήρωση του έργου θα μας χορηγηθεί η απαιτούμενη πίστωση.
0 δρόμος Μέλαμπες - Αγία Γαλήνη (0 παλιός) έχει ασφαλτοστρωθεί μέχρι

τη

θέση

Βλαδιανά, λίγο πριν από το Χάρακα του Λενικού. Είναι ωραίος και σταθερός δρό
μος.- 'Εμειναν 2 V 2 χιλιόμετρα χωματόδρομος από Αγία Γαλήνη. Γιατί να μην ο
λοκληρωθεί; Για να λέμε μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα; (παλιός

ή

καινούργιος

δρόμος;).
Το καφενείο του Σταθμού: Είναι ένα μικρό καφενεδάκι ιδιοκτησία Μιχαήλ Επαμειν.
Μπαγιαρτάκη και το εκμεταλλεύεται ο Νικόλαος Κων. Καραπιδάκης (αδελφός της γυ
ναίκας του Μιχ.Ε. Μπαγιαρτάκη). Ευρίσκεται στην Πλατεία 4ων Μαρτύρων
θέση πολύ ωραία.

και

σε

Τα απογεύματα θα συναντήσεις εκεί τον Καπετάν Μανώλη Σταμα-

τάκη (Ναύαρχο), τον καπετάν Γιάννη (Γιαγκούλα), καθώς και πολλούς

χωριανούς

κάθε ηλικίας να πίνουνε το ρακάκι τους λέγοντας ωραίες θαλασσινές

και βουνί

σιες ιστορίες. Βέβαια και το Γραμματικό του χωριού θα συναντήσεις, καμιά φορά
να κρατά χαρτιά για τοιχοκόλληση και με την ευκαιρία θα

πιει

κανένα

ρακάκι

δίνοντας πληροφορίες σε θέματα Κοινοτικά.
Στο Κοινοτικό Γραφείο και σε παραχωρούμενη αίθουσα κάθε τρίτη και ώρα 6-8 μμ.
γίνεται δωρεάν μάθημα Αγγλικής από την κ. Ιωάννα συζ. Ιωάννου Βέρχελ, το γένος
Ιωαννίδου, στα πλαίσια των επιμορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΝΕΑΕ
Ρεθύμνης. Πιστεύω ότι σύντομα θα λειτουργήσει και τμήμα Κοπτικής - Ραπτικής.
Μέχρι σήμερο δεν έχω τελειώσει τον κατάλογο Αγιογαληνιωτών στους οποίους δεν
στέλνεται το Περιοδικό, θα προσπαθήσω ώστε όσο γίνεται πιο σύντομα να τελειώ
σει και να τον στείλω. Είναι πολλοί και για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό
απαιτείται η διεύθυνσή των. ν
.
,.
, ,.
1
1
Χαιρετισμούς σε ολους σας απο ολους μας
Με πολλή αγάπη ο Μπάρμπας σου
Ευάγγελος Γ . Βεργαδής

27 Αγία Γαλήνη 11/11/1984
Σημείωμα
Αγαπητέ

2ο

Γιώργη

Ύστερα από το πέρασμα ενός μηνός από τότε που έστειλα το πρώτο σημείωμα

με

τα νέα του χωριού μας, σας στέλνω τα νεώτερα μέχρι σήμερα.
Μεταθέσε ις
1.

- Την 29-7-84 ο Πιλατάκης Ανδρέας μετατέθηκε από τον Λιμενικό Σταθμό Αγί

ας Γαλήνης στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιώς και στην θέση του ήλθε

ο

Χαχλάκης

Ιωάννης από την Επιθεώρηση Πλοίων Πειραιώς.
2.

- Την 28-9-84 ο Μανούσος Νικολιδάκης Προϊστάμενος του Ταχ. Γραφείου Αγίας

Γαλήνης μετατέθηκε στο Ταχ. Γ ραφείο Λιμένος Χερσονήσου και την διεύθυνση του Ταχ.
Γραφείου Αγίας Γαλήνης ανέλαβε ξανά ο χωριανός μας Ιωάννης Αρ. Φραγκάκης.
3.

- Την 20-8-84 ο Μανουσάκης Βασίλειος μετατέθηκε από τον Λιμενικό Σταθμό Α

γίας Γαλήνης στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, χωρίς αντικαταστάτη.
4.

- Ο χωροφύλακας Ψωμιάδης Κων/νος μετατέθηκε, με αμοιβαία μετάθεση, από το

Φυλάκιο Χωρ/κής Ανίας Γαληνης στον Σταθμό Χωρ/κής Νέας Ποτιδαίας Χαλκιδικής

και

στην θέση του ήλθε ο χωροφύλακας Μαθιουδάκης Εμμανουήλ,καταγόμενος από την Κοξαρέ.
- Την 1-9-1984 χορηγήθηκε από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου στον Λιμενικό Σταθμό
Αγίας Γαλήνης αυτοκίνητο για υπηρεσιακούς σκοπούς.
- Η Κοινότητα αγόρασε φωτοτυπικό μηχάνημα για εξυπηρέτηση όχι μόνο της Κοι
νοτικής Υπηρεσίας, αλλά όλων των κατοίκων Αγίας Γαλήνης και λοιπών υπηρεσιών.
- 15-9-84 ο τεχνικός ΟΤΕ Θεμιστοκλής Βελουδάκης του Χρήστου μετατέθηκε

από

τον ΟΤΕ Ρόδου στον ΟΤΕ Μοιρών Μεσσαράς.
- 13-10-84 το έργο διευθέτηση της κοίτης του ποταμού ΠΛΑΤΥ, δαπάνης για το
1984 δραχ. 5.000.000 συνεχίζεται και μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα τελειώσει.

Η ολο

κλήρωση του έργου θα γίνει το 1985.
- 13-10-84 Η Τουριστική κίνηση έχει μειωθεί πολύ. Αυτό βέβαια είναι

φαινό

μενο εποχιακό. Εάν λάβουμε όμως υπόψη μας την εποχή, και άλλα μέρη στα οποία προ
πολλού δεν υπάρχει κίνηση, η τουριστική κίνηση του χωριού μας είναι ακόμη ικανο
ποιητική.
- 14-10-84 Καλοκαίρι!I

Καλοκαίρι!!1 Οι ζέστες μας θυμίζουν εποχή μάλλον Ι

ουλίου παρά Οκτωβρίου. 0 ελαιόκαρπος που ήταν λίγος, κινδυνεύει στην

περιφέρεια

της Κοινότητας Αγίας Γαλήνης να καταστραφεί τελείως. Εάν δεν βρέξει σύντομα η ε
λαιοεσοδεία θα είναι πολύ περιορισμένη και ποιοτικά κακή.
14-10-84 και ώρα 17.00 έγινε η πρώτη συνάντηση για να διδάσκεται

Κ0ΠΤΙΚΗ -

ΡΑΠΤΙΚΗ σε αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος από τον κ. Φουρναράκην Μάρκον,στα
πλαίσια της Ν Ε Α Ε

Ρεθύμνης, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη κατά τις ώρες 16.00-19.00.

28 - Επίσης ΚΕΝΤΗΜΑ διδάσκεται σε αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος κάθε Τρί
τη και Πέμπτη και ώρες 16.00-19.00 από την κ. Ανδριώτη Φερενίκη.
- Η διδασκαλία των Αγγλικών, για τα οποία γράφαμε στο προηγούμενο σημείωμα,
γίνεται κάθε Τρίτη και ώρες 18.00-20.00, για προχωρημένους

και

κάθε

Παρασκευή

17.00-19.00 για αρχάριους.
Για όλες αυτές τις δραστηριότητες της Ν Ε Α Ε

(Αγγλικά, Κοπτική-Ραπτική-Κέν

τημα) υπεύθυνος είναι ο κ. Ιωάννης Βαβουράκης (υπεύθυνος της ΝΕΑΕ Ρεθύμνης για το
Κέντρο Μελάμπων).
- 15-10-84 'Εγινε υπογραφή της σύμβασης εκτελέσεως του έργου ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑ
ΘΑΡΙΣΜΟΣ.
- 16-10-84 Έγινε εγκατάσταση του εργολάβου εκτελέσεως του βιολογικού καθα
ρισμού κ. Λεωνίδα I. Παναγιωτάκρ.
- 17-10-84

Καιρός κρύος, πολύς αέρας, χωρίς βροχή.

- 20-10-84 Άρχισαν να κλείνουν τα πρώτα καταστήματα λόγω του
μείωση

χειμώνα

και

της τουριστικής κίνησης.

- 29-10-84 Άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα ψαροκάικα από τη θάλασσα και να το
ποθετούνται στην πλατεία του λιμανιού για ασφάλεια κατά τον χειμώνα.
- 31-10-84 και 1-11-84

Επραγματοποιήθηκε και φέτος η ετήσια διήμερη εκδρο

μή των Αγιογαληνιωτών, με πρωτοβουλία και οργάνωση

του

κ. Εμμανουήλ

Χιαμηλάκη

(Τουριστικό Γραφείο CANDIA TOYRS) και την διάθεση δωρεάν των μεταφορικών του μέ
σων.- Πρόγραμμα Εκδρομής: Αναχώρηση 08.00: Αγία Γαλήνη - Λίμνη Κουρνά στάση

30'-

Βρύσες στάση 30'- Ακροτήρι στάση 30'- Χανιά στάση 2 ώρες για μεσημέρι - Κάντανος
στάση 30'- Παλαιόχωρα διανυκτέρευση - Καστέλλι στάση 2 ώρες για μεσημέρι -

ΕΛΟΣ

στάση 30'- Κολυμπάρι στάση 30'- Αγία Γαλήνη.Στην εκδρομή συμμετείχαν 103 άτομα, κάθε ηλικίας και φύλου (από 1 έτους έως
86 ετών), μεταξύ των οποίων και οι καλλιτέχνες κ.κ. Εμμανουήλ Γ. Μαργαρίτης

και

Χαράλαμπος Εμμ. Αλεξανδράκης, Λυράριδες και Γεώργιος Δημ. Τσαχάκπς Λαγουτιέρης,οι
οποίοι διασκέδασαν την παρέα σε όλη τη διαδρομή της εκδρομής, καθώς και κατά την
διανυκτέρευση στην Παλαιόχωρα όπου έγινε γλέντι στο κέντρο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ.
Από τις στήλες του Περιοδικού θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κ. Χιαμηλάκη,
τους οδηγούς των λεωφορείων και γενικά όλο το προσωπικό του Τουριστικού Γραφείου
CAUDIA TOURS για την προσφορά του αυτή. Δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε

ότι

με

τον αυτό τρόπο επραγματοποιήθηκαν από τον κ. Χιαμηλάκην στους Αγιογαληνιώτες δι
ήμερες εκδρομές: α) Το 1982 στον Ομαλό - Φαράγκι Σαμαρίας - Σφακιά και
β) Το 1983 στην Ανατολική Κρήτη.
- 31-10-84, 1-1 1-84, 2-11-84 και 3-11-84 άρχισε ο χειμώνας.Έπεσαν οι πρώτες
βροχές στην Αγία Γαλήνη. Κατά πληροφορίες του γραμματέα της Κοινότητας έπεσαν 42
χιλιοστά νερού μέσα στην Αγία Γαλήνη.
- 7-11-84 Άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού.
Πρώτα οι εκσκαφές για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, η κατασκευή των δεξαμενών.

29 Εδόθηκε παραγγελία για τα απαιχούμενα μηχανήματα.
- 8-11-84

Εορτή ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Η θεία λειτουργία έγινε

στο

εκκλησάκι

Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο Μελισουργάκι την οποία παρακολούθησαν αρκετοί πιστοί. Μετά
το τέλος της θείας Λειτουργίας ετελέσθηκε, από τους οικείους του, μνημόσυνο

για

ανάπαυση της ψυχής του αλησμόνητού μας Γιάννη Νοδαράκη του Εμμανουήλ, που πέθανε
ακριβώς πριν 6 χρόνια (8 προς 9/11/78) σε ηλικία 38 χρόνων.
Γιαυτούς που μένουν στο εξωτερικό έχω ζητήσει τις διευθύνσεις. Πλην όμως δεν
μου τις έδωσαν ακόμη. Μόλις τις λάβω θα τις στείλω - Γιώργη νεώτερα στο σημείωμα
3σ .Αγαπητέ Γιώργη
Πολλά

πολλά χαιρετίσματα σε όλους σας από όλους μας.
Με πολύ αγάπη 0

Μπάρμπας

σου

Ευάγγελος Γ.Βεργαδης

Αγία Γαλήνη
Σημείωμα
Αγαπητέ ανηψέ

2-12-1984

3ο

Γιώργη

Συνέχεια του από 11-11-84 Σημειώματος μου σας γνωρίζω τα νεώτερα του χωριού
μας:
Άρχισε η κατασκευή κτιρίων ΟΤΕ στο ιδιόκτητο οικόπεδο για

την

εγκατάσταση

των μηχανημάτων και έτσι θα βελτιωθεί η τηλεπικοινωνία μας.
- 12-11-84: ’Εξω φτώχεια!

αυτό θα λέγαμε αν δεν υπήρχε ο Τουρισμός.Άρχισε

να λειτουργεί το Ελαιοτριβείο. Λίγη παραγωγή ελαιοκάρπου, λίγο λάδι, κακή

ποιό

τητα. Πρώτα όξεα 12,5.
- 1-12-84: Οι βροχοπτώσεις μέσα στην Αγία Γαλήνη έφθασαν τα 122 χιλιοστά.
- 1-12-84: Η οξύτητα του λαδιού έχει μειωθεί στους 5-7 βαθμούς.

Πιστεύουμε

ότι ακόμη θα βελτιωθεί.
Πολλές ευχές για τις Γιορτές και καλό καινούργιο χρόνο.
Με πολύ αγάπη

ο

Μπάρμπας

σου

Βαγγέλης Βεργαδής
Γραμματικός

Αγαπητέ

Μπάρμπα

Σ ’ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα νέα του χωριού μας που μας στέλνεις με τόσες
λεπτομέρειες.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όπου κι αν βρίσκονται οι Α-

30 γιογαληνιώτες, όταν θα τα διαβάζουν θα νομίζουν ότι βρίσκονται στο καφενείο

του

χωριού και τα συζητούν.
Τα κοινωνικά που μας γράφεις μεταφέρονται στην ξεχωριστή σελίδα μαζί με τ ’
άλλα.- Εύχομαι και πιστεύω να συνεχίσεις με τον ίδιο ζήλο.
Σου εύχομαι και γώ όπως και όλοι μας Καλά Χριστούγεννα και

Ευτυχισμένος

ο

Καινούργιος Χρόνος.0 ανηφιός σου

Γιώργπς Π. Καράλης
Παραλείψεις
από τον ονομαστικό κατάλογο των κατοίκων Αγίας Γαλήνης στα 100 χρόνια.
Από την οικογένεια Δημρτρίου και Πλούσιας Βογιατζάκη ο γιός τους

Ευάγγελος

είναι παντρεμένος με τη Φρόσω το γένος Κων/νου Σανίδά και έχουν μια κόρη την Κων
σταντίνα.
Στην οικογένεια Κων/νου και Αικατερίνης Λινοξυλάκη η κόρη τους λέγεται

και

γράφεται Τατιάνα και όχι Κατιάνα.
Επίσης στην οικογένεια Γεωργίου Κωνστ. Χριστοφάκη είναι και η γυναίκα

του

Ευαγγελία το γένος Κονιωτάκη.
Συμβαίνουν δυστυχώς να γίνονται λάθη και παραλείψεις, όχι όμως από πρόθεση,
γιαυτό ζητάμε συγγνώμη αφ’ενός, αφ ’ετέρου τη δίκιά σας κατανόηση και τη βοηθέιά
σας.
Αν κάποιος άλλος διαπίστωσε τέτοιου είδους παραλείψεις είτε στην δίκιά
οικογένεια είτε σ ’άλλη, ας μας ενημερώσει για να τις δημοσιεύσουμε

στα

του

επόμενα

τεύχη του Περιοδικού μας.Κ.Κ.Λ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
*

Η Οικογένεια κ. Μανούσου Παπαδάκη εις μνήμη Ευαγγέλου Ματθ. Μαμαλάκη προσέφερε το ποσό των 2.000 δρχ. για την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

*

Η κ. Ελένη Γ. Λινοξυλάκη εις μνήμη του συζύγου της Γ εωργίου προσέφερε το πο
σό των 1.000 δρχ. για την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

*

Η κ. Μαίρη Δοξαστάκη εις μνήμη του Πατέρα της Σωτήρη Πετρακάκη προσέφερε το
ποσό των 3.000 δρχ. για την ενίσχυση του Συλλόγου μας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ
*

Η κυρία Χρυσούλα Αντωνίου Βεργαδή (από την Αγία Γαλήνη) απέστειλε στο .Σύλ
λογό μας το ποσόν των 10.000 δρχ. ως ενίσχυση της προσπάθειάς μας για την
ανακούφιση από την πείνα των παιδιών της Αιθιοπίας, τα οποία και θα αποστα
λούν αμέσως εις τον προορισμό τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τους ευχαριστεί θερμά.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΠΟ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1984

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ευχαριστεί τους φίλους και συγχω
ριανούς για την οικονομική ενίσχυση.
Αντώνης ΤΙαν. Κασωτάκης
Γεώργιος Νικ. Καράλης
Γεώργιος Κ. Γιασαφάκης
Μιχαήλ Φιλ. Παπαδογιάννης
Γεωργία Στέρ. Παπαδάκη
Αριστός Βουλγαράκης
Ιωάννης Δημ. Βασιλάκης
Γεώργιος Κοτζάκης
Εμμανουήλ Ιωανν. Μπαντινάκης
Γ εώργιος Εμμ. Χριστοφάκης
Γεώργιος Κωνστ.Χριστοφάκης
Απόστολος Βουλγαράκης
Κων/νος Φωτάκης
Αντώνιος Μπαγουράκης
Κώστας Αρ. Φραγκάκης
Αντώνης Πατεντελάκης
Γ εώργιος Δημ. Τσαχάκης
Ερωφίλπ Εμ. Μπαργιατάκη
Άνν α Κ.Βολανάκη (το γένος Ευστρατίου Βεργαδή,)
Γεώργιος Αντ. Μπαγουράκης
Ηλεκτρα Στ.Μιχελιδάκη (το γένος Μιχαήλ Βασιλάκη)
Μανώλης Χαρ. Παπαδογιάννης
Δόξα Ρηγοπούλου (το γένος Εμμαν. Νοδαράκη)
Μαρία Γεωρ. Καρατζή (το γένος Χαρίδημου Γιαννακάκη)
Δέσποινα Παν. Κούνουπα (το γένος Γ εωρ. Καρατζή)
Μιχαήλ Εμμ. Βασιλάκης
JACK WHITTEN (Τζάκ)
Ελένη Σταμούλη (το γένος Λουκά Μπαργιατάκη)
Γεώργιος Λουκά Μπαργιατάκης
Ιωάννης Γεωργ. Μπαργιατάκης
Ηλίας Πολομαρκάκης (Μπόζος)
Γεώργιος Ιωαν. Βεργαδής
Ιωάννης Γ εωρ. Παπαδογιάννης
Ιωάννης Νικ. Τυροκομάκης
Ιωάννης Αλ. Βασιλάκης
Χαράλαμπος Αλεξανδράκης
ΑΝΩΝΥΜΗ
Μαρουλή Μαρκουλάκη (το γένος Μηνά Μηναδάκη)
Εμμανουήλ Ιωανν. Χριστοφάκης
Γιάννης Χαρ. Παπαδογιάννης
Μιχαήλ Φωτάκης
Γεώργιος Μιχ. Αποστολάκης
Άγγελος Ραμουτσάκης
Νίκος Εμμ. Νοδαράκης
Γεώργιος Μιχ. Καράλης
Γεράσιμος Νικ. Τσουτσουδάκης
Σπήλιος Δρουβέλης
Ρένα Γεωρ. Μοσχονά (το γένος Χρήστου Χριστοφάκη)
Ζαχαρίας Παπουτσάκης
Παναγιώτης Μαραλέτος
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32 Ιωάννης Αρ. Φραγκάκης
Γεωργία Ευαγγ. Μαμαλάκη
Γεώργιος Κων. Φωτάκης
Χρυσούλα Αν. Βεργαδη
Πολύδωρα Ηλ. Γερμανάκη
Κων/νος Φουντιδάκης
Σταύρος Δανδουλάκης
Γεώργιος Σφακιανάκπς
Νικόλαος Μιχ. Χριστοφοράκης
Γεώργιος και Μιχαήλ Νικ. Χριστοφοράκης
Παύλος Ιωανν. Παπαδογιάννης
Γεώργιος Λουκάκπς
Νικόλαος Α. Ιερωνυμάκπς
Μύρος Δπμ. Τσαχάκης
Νικόλαος Τσουτσουδάκης
Στυλιανός Ψέμμας
Γεώργιος Αγαπ. Μηναδάκπς
Ελευθερία Μ. Κοτζάκη (το γένος Φιλίππου Παπαδογιάννπ)
Αντιγόνη Στ. Τόκα (το γένος Μιχ. Βασιλάκη)
Αννα Χριστέα (το γένος Εμμ. Νοδαράκη)
Ευάγγελος Δημ. Βογιατζάκης
Χρυσούλα Νικ. Καράλη
Αλέζης Στυλ. Μιχελιδάκης
Μανώλης Γεωρ. Μαμαλάκης
Μιχάλης Στυλ. Μιχελιδάκης
Κλεάνθη Νικ. Μηναδάκη
Καλιόπη Ανδρεαδάκη (το γένος Νικ. Μηναδάκη)
Ευστράτιος Τρουλινός
Ιωάννης Ν. Νοδαράκης
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Θεόδωρος Μιχαλούδης
Ηλίας Χαρ. Παπαδογιάννης
Μιχαήλ Νικ. Βεργαδής
Νικόλαος Εμ. Παπαδογιάννης
Ιωάννης Γιαννακάκης
Νικόλαος Εμ. Ιερωνυμάκης
Μανωλία Γεωρ. Παπαδογιάννη
Ελευθερία Κ. Λαμπάκη (το γένος Νικολ. Παπαδάκρ)
Κατίνα Αθ. Αθανασίλη (το γένος Νικ. Παπαδάκη)
Αγαπία Ευαγ. Γκίκα (το γένος Νικ. Παπαδάκη)
Πελαγία Νικ. Παπαδάκη
Κων/νος Νικ. Παπαδάκης
Στέλιος Κωσ. Λαμπάκςς
Μιχαήλ Παν. Κασωτάκης
Ιωάννης Μύρ. Γιαννακάκης
Χαρίδημος Μυρ. Γιαννακάκης
Μύρος Εμμ. Παπαδογιάννης
ΑΝΩΝΥΜΗ
Γεώργιος Αρισ. Βουλγαράκης
Αλίκη Μιχ. Τρουλινού
Μιχαήλ Ευαγ. Μαμαλάκης
Δήμος Κοσ. Λινοξυλάκρς
Χρηστός Κ. Λινοξυλάκης
Γεώργιος Μπελτάος
Γεώργιος Ευστρ. Αποστολάκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σελίδα
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αγίας Γαλήνης

1

Οι εκδηλώσεις των ΙΟΟχρόνων του χωριού μας της κ. ΗλέκτραςΜιχελιδάκη

2

Από τις ντροπές του αιώνα μας της κ. Ηλέκτρας Μιχελιδάκη

6

Κολυμβητικοί Αγώνες της Καίτης Δημ. Λινοξυλάκη

9

Ναυτικός Όμιλος Αγίας Γαλήνης του κ. Κώστα Κ. Λινοξυλάκη

10

Προετοιμασία για τις εκδηλώσεις του κ. Κώστα Κ.Λινοξυλάκη

13

Προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Αγίας Γαλήνης, επιστολή ιατρού κ. Γεωργίου
Μπελτάου

15

Φίλοι για πάντα του χωριού μας του κ. Πολύδωρου Γεωργ. Καράλη

15

Έ ν α ωραίο στολίδι του κ. Κώστα Κ. Λινοξυλάκη

18

Διάφορες φωτογραφίες της Αγίας Γαλήνης

19

Ποιήματα

21

28η

της Εροφίλης Εμ. Μπαργιατάκη

Οκτωβρίου της κ. Έλσας Καρτάλου

0 Καφές
Κοινωνικά

Κ.Κ.Λ.
του κ.Πολύδωρου

22
22

Γεωρ.

Καράλη

23

Νέα της Αγίας Γαλήνης του κ. Ευαγγέλου Βεργαδή

25

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

30

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

31

για την ενίσχυση τουΣυλλόγου

