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ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αγαπητοί μας φίλοι
Ο ερχομός του Καλοκαιριού μας γεμίζει χαρά γιατί θα δοθεί η ευκαιρία στους
περισσότερους από μας να ξεκουραστούμε, να αναβαπτιστούμε, αν θέλετε, στο αγαπη
μένο μας χωριό, την Αγία Γαλήνη - κοντά σε πρόσωπα αγαπημένα, σε

φίλους

προσφι

λείς, σε περιβάλλον οικείο που κλείνει μέσα του τη νοσταλγία του παρελθόντος, τη
χειροπιαστή χαρά του σήμερα, τις προσδοκίες του μέλλοντος.
Νέες ιδέες και σχέδια,,παληές επιθυμίες που προσπαθούμε να τους δώσουμε ζωή
απασχολούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας και έχουν κατά διαστήματα δη
μοσιευτεί από τις στήλες του περιοδικού μας. Πιστεύουμε πως στή διάρκεια του
λοκαιριού θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε από κοντά με τους
γοντες του χωριού και να κινητοποιηθούμε εντονότερα. 'Ενα από

αυτά, η

Κα

παρά

απόκτηση

στέγης για το Σύλλογό μας στην Αθήνα, βρίσκεται σε ικανοποιητική εξέλιξη - ορι
σμένα χρήματα μαζεύτηκαν ήδη και δυο συγκεκριμένες δραστηριότητες,μια βραδιά τσικουδιάς στις 10 Αυγούστου, και μια λαχειοφόρος αγορά, προγραμματίζονται
σκοπό αυτό.

για

το

Φυσικά περιμένουμε πάντα την άμεση ενίσχυση όλων των συγχωριανών και

φίλων...
Κοντολογίς, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε στις αρχαιρεσίες
περασμένου Ιουνίου, έχει πολλές υποχρεώσεις να εκπληρώσει με τη δική σας

του

συμπα

ράσταση.
'Ετσι πιστεύουμε κι’ευχόμαστε το καλοκαίρι αυτό, όπως και κάθε καλοκαίρι - ε
νάντια στη συνήθεια της αδράνειας και της γενικής αμεριμνησίας θα είναι δημιουρ
γικό και μεστό από εμπνεύσεις για το κοινό καλό - για την Αγία Γαλήνη.
Καλό και δημιουργικό Καλοκαίρι!

Στην Αγία Γαλήνη!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου "Αγία Γαλήνη" στην Αθήνα.
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Αρχαιρεσίες Συλλόγου

1985

Όπως ανακοινώθηκε από το περιοδικό αλλά και με προσωπικές

προσκλήσεις,

οι

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας έγιναν στην αίθουσα "Πραισός" στις 12 Ιουνίου.
Παρά την καλοκαιριάτικη ζέστη που ήταν ιδιαίτερα μεγάλη εκείνη την ημέρα,έ
φτασαν αρκετοί χωριανοί για να ψηφίσουν. Περισσότεροι βέβαια από το 1983, όχι ό
μως όσοι θα έπρεπε.
Φυσικά η Αθήνα είναι μια μεγάλη πόλη, οι άνθρωποι πολυάσχολοι, η ζέστη αφό
ρητη. Όμω ς θα ευχόμαστε όλοι οι χωριανοί να παίρνουν μέρος στις εκδηλώσεις

του

Συλλόγου και προ πάντων στις αρχαιρεσίες.
Ζηλέψαμε όλοι την αίθουσα "Πραισός" των Σητειακών και νοιώσαμε

πιο

έντονα

την ανάγκη για ένα τέτοιο Αγιογαληνιώτικο στέκι που θα μπορούν να μαζεύονται συ
χνά οι χωριανοί να τα λένε πίνοντας ένα καφεδάκι ή μια ρακί.
Το περιβάλλον ήταν ζεστό, φιλικό. Έδινε την εντύπωση ενός κρητικού φιλόξε
νου σπιτιού.
Η Κυρία Αποστολάκη, υπεύθυνη του κυλικείου,μας περιποιήθηκε σαν άξια

οικο

δέσποινα προσφέροντας καφέδες, αναψυκτικά και εκλεκτούς μεζέδες συνοδεία στη ρα
κί. Την ευχαριστούμε, καθώς και τον πρόεδρο του Συλλόγου "Πραισός" κύριοΦραγκούλη που μας έδωρε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε την ωραία αίθουσα των φίλων Σητειακών.
Το χάρηκαν πραγματικά όλοι όσοι ήλθαν και αν δεν έπρεπε να κλείσει η αίθουσα
στις 9.30 θα καθόμασταν εκεί ως το πρωί.
Όταν βγήκαν τ ’αποτελέσματα ο κύριος Κώστας Λινοξυλάκης είπε λίγα λόγια

για

το προηγούμενο Δ.Σ. και ευχήθηκε στο νέο "καλή επιτυχία".
Η σύσταση του νέου Δ.Σ. είναι:
Ηλέκτρα Μιχελιδάκη

-

Πρόεδρος

Μιχάλης Γιασαφάκης

-

Αντιπρόεδρος

Τόλης

Τσακίρης

Γεν. Γραμματέας

Νίκος

Τρουλινός

Ειδ. Γραμματέας

Πολύδωρος Καράλης
Έλσα

Ταμίας

Καρτάλου

Κώστας

Λινοξυλάκης

Σύμβουλος
-

"

Γιάννης Μηναδάκης

-

"

Γιώργος Νικηφοράκης

-

"

0 απολογισμός των δύο χρόνων που πέρασαν ήταν ικανοποιητικός. Παλιές

ιδέες

βρήκαν το δρόμο τους και καινούργιοι στόχοι μπήκαν για το μέλλον. Η συμπαράσταση
των μελών είτε ηθική είτε υλική αυξήθηκε τον τελευταίο καιρό και έδωσε σε όλους
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μια αισιοδοξία και μια έντονη επιθυμία για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στα επόμε
να χρόνια.
01 Αγιογαληνιώτες, σαν φιλοπρόοδοι άνθρωποι που είναι, έδωσαν ένα ωραίο πα
ράδειγμα για πολλούς να μιμπθούν.

Απόδειξον πως μια χούφτα άνθρωποι μπορούν να

βοηθήσουν όχι μόνο τού τόπο τους και τον συμπατριώτη τους με τη στενή έννοια της
λέξης αλλά γενικά τον συνάνθρωπό τους έστω και αν βρίσκεται στη μακρινή Αιθιοπία.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσομε

σαν σύλλογος όλους

όσοι

βοήθησαν,

ότι

άλλοι πολύ, άλλοι λιγότερο, στην υλοποίηση των σκοπών μας και να τονίσω

το

ύφος του ποσού που προσφέρουν δεν παίζει τόσο ρόλο όσο η διάθεση για συμπαράστα
ση των πολιτιστικών μας στόχων.
Πέρα από κάθε υλική προσφορά θεωρούμε ότι μας ενθαρρύνει και μας

δυναμώνει

συλλογικά τις δραστηριότητες μας.

η διάθεση σας να συνεχίσομε

ΕΛΣΑ ΚΑΡΤΑΛΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

0 Μανώλης Ν. Τζίτζικας εις μνήμη του Πατέρα του Νικολάου προσέφερε το ποσό
των οκτώ χιλιάδων (8.000) δρχ. στο Σύλλογό μας για την αγορά Γραφείου στην
Αθήνα.
Η Ελένη Μύρου Βεργαδή εις μνήμη·του Πατέρα της Νικολάου Τζίτζικα προσέφερε
το ποσό των χιλίων (1.000) δρχ. στο Σύλλογό μας για την αγορά Γραφείου στην
Αθήνα.
Τους ευχαριστούμε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Του Πολυδώρου Καράλη)
Προσφορές για το Περιοδικό: 354.135
'Εσοδα από εκδηλώσεις:

504.855

'Εσοδα για UNISEF:

7.500

Έσοδα για αγορά οικήματος:

95.000

'Εσοδα από Τόκους:

54.046

Σύνολον Εσόδων:

1 .015.536
Ή

'Εξοδα εκδόσεως Περιοδικού:

398.067

Έξοδα Εκδηλώσεων:

324.621

Έξοδα για

57.500

UNISEF:

1.025

Έξοδα Διάφορα:

Σύνολον Εξόδων:

781.213

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

Στην υπό ίδρυση βιβλιοθήκη της Αγίας Γαλήνης ο συμπολίτης μας Μιχάλης

Βερ-

γαδής έστειλε τα έξης βιβλία:
Δύο πολυτελείς τόμοι, Το

δικαίωμα να είσαι άνθρωπος της "Ουνέσκο".

'Ενα τόμο, Η μεγάλη Εκκλησία στην Αιχμαλωσία
Δύο τόμους - Οι εκφραστές της ζωής
Ένας τόμος - Βυζαντινές μορφές, Ένας τόμος - Η ΚΥΠΡΟΣ
'Ενας τόμος - Η Άλωση της Πόλης,'Ενας τόμος - Η ΣΚΥΤΑΛΗ
Παράκληση όσοι επιθυμείτε να βοηθήσετε στην προσπάθεια αυτή μπορείτε να στείλετε
διάφορα βιβλία στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Γαλήνης.
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ΠΑΣΧΑ

1985 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
(Κώστας Κ. Αινοξυλάκης)

0 χειμώνας φέτος σχετικά βαρύς με τις συνεχείς βροχές του Φεβρουάριο-Μάρχιο
και το ερώτημά μας.πάντα: Άραγε τί μέρες θα κάνει το Πάσχα μια που είναι

νωρίς

φέτος 1.4 του Απρίλη; 'Ομως σαν πλησίαζε το Πάσχα ο καιρός καλωσυνάτος έδωσε

την

ευκαιρία σ ’όλους να πετάξουν σακάκια και πουλόβερ θαρείς και ήτανε Μάιος.
Οι παραλίες μας γέμισαν από κολυμβητές σαν να κολυμπούσανε

προβατάκια

με

κείνα τα ανήλιαστα δέρματα του χειμώνα. Μια ξαφνική μπάρα με αέρα δυνατό και κρύο
το μεγάλο Σάββατο μας απογοήτευσε, με κίνδυνο το βράδυ στην Ανάσταση να μην

κά

ψουν τον Ιούδα, αλλά ευτυχώς σαν έπεσε ο ήλιος σταμάτησε ο δυνατός αέρας κι έτσι
δεν υπήρξαν προβλήματα κατά την Ανάσταση.
Αρκετοί Αγιογαληνιώτες από την Αθήνα βρεθήκαμε πάλι φέτος στο χωριό μας,αλ
λά περισσότερο εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των χωριανών μας από την Αμερική

του

Γιώργη Λουκά Μπαργιατάκη, του Βασίλη Ιωανν. Παπαδογιάννη με τη γυναίκα του Αργυρούλα, η αδελφή του Νίκη Γιαννουλάτου και ο Μανώλης Νικ. Τζίτζικας.

Οι άνθρωποι

είχαν πολλά χρόνια να κάνουν Πάσχα στο χωριό μας και προτίμησαν τις μέρες

αυτές

να περάσουν τις διακοπές τους για να ιδούν καλλίτερα συγγενείς και φίλους,μια που
οι δουλιές είναι λιγότερες τώρα από το καλοκαίρι αλλά και ν ’απολαύσουν το φρέσκο
Αγιογαληνιώτικο ψάρι, τη μυζήθρα, τις αγκινάρες και κουκιά και προπάντων τις βρού
βες που φέτος ήταν υπερπαραγωγή.
0 καιρός λοιπόν έκανε το θαύμα του. Η Μεγαλοβδομάδα .ήταν λαμπερή κι ανθοστό
λ ιστη καταπράσινη

καλωσυνάτη κι η θάλασσα ελκυστική και ξελογιάστρα σαν του κα

λοκαιριού. Ό λ η τη βδομάδα οι τουρίστες κολυμπούσαν και λιάζονταν χωρίς προβλήμα
τα. Η εκκλησία από τη μεγάλη Πέμπτη και πέρα γέμιζε μέσα κι έξω. Τη Μ. Παρασκευή
μι-α που ο καιρός ήταν καλός η περιφορά του επιταφίου έγινε κανον.ικά και

παραδο

σιακά σ ’όλο το χωριό με πάρα πολύ κόσμο, γιατί θυμάμαι πέρυσι λόγω του υπερβολι
κού κρύου δεν ακολούθησαν τον επιτάφιο παρά ελάχιστοι.

Στην Ανάσταση

και

είχε πάρα πολύ κόσμο κι όσοι δεν πρόλαβαν να μπούν μέσα στην εκκλησία

πάλι

στήθηκαν

έξω. Στην εκκλησία τούτες τις μέρες κάθε χρόνο παρατηρούμε ότι απουσιάζουν

προ

σφιλή μας πρόσωπα της παληάς φρουράς. Είναι εκείνοι που έφυγαν για πάντα από τη
ζωή και οπωσδήποτε η απουσία τους είναι αισθητή. Μια πού μίλησα για
πους της τρίτης ηλικίας, παρατήρησα ότι τα ελάχιστα καθίσματα που

τους ανθρώ
υπάρχουν μέσα

στην εκκλησία τα μοιραζότανε εκείνοι που ένοιωθαν την ανάγκη να καθίσουν για λί
γο. θα ήθελα λοιπόν να προβληματισθούμε με τους αρμόδιους

της

εκκλησίας

μήπως

πρέπει να δώσουμε, να δώσουν αυτοί περισσότερο κάποια απάντηση: Είναι άραγε εφι
κτό ν ’αγορασθούν κι άλλα καθίσματα ώστε να κάθονται όλοι οι ηλικιωμένοι;
παρατήρησα τη Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο ότι τα κεριά στο παγκάρι

Επίσης

ήσαν

όλα

χρησιμοποιημένα, Και θυμήθηκα τους παλμούς ωραίους καιρούς που,

χρησιμοποιημένα

κεριά δεν πρόσφερε η Εκκλησία και ιδιαίτερα τέτοιες μέρες. Και μάλιστα την εποχή
που δεν υπήρχαν λεφτά, αλλά περίμενε ο κάθε χριστιανός να γεννήσει η κόπα'το αυ

γό να το πουλήσουν στο μπακάλι να πάρουν τη δραχμή για ν ’αγοράσουν
κερί και να·τ’ανάψουν στον άγιο όταν προσκυνούσαν.

το

καλύτερο

Το φαινόμενο αυτό'μας

ευαι

σθητοποιεί αρκετά κι ακόμη νοιώθουμε ότι εκτιθέμεθα στα μάτια των ξένων τουριστών
που κι αυτοί συμμετέχουν στις εορταστίκές μας γιορτές σαν όλους μας όταν μάλιστα
- χωρίς να θεωρηθεί υπερβολή-οι ξένοι είναι πιο πολλοί από τους ντόπιους.
Ανοιξιάτικη λοιπόν βραδυά και το Μ. Σάββατο με τα λευκά κεράκια αναμμένα στα
χέρια μας περιμέναμε ν ’ακούσουμε το Χριστός Ανέστη. Ιδιαίτερη αγώνία

είχαν

τα

παιδιά του χωριού μας. Μόλις ο Παπά Πανάγος είπε το Χριστός Ανέστη πήγε το καμπα
νοκτύπημα και το σμπαροκόπι καπνός. Κάποια παιδιά τσούγκρισαν το κόκκινο αυγό και
Λ.

μερικοί τρυφεροί σύζυγοι αντάλλαξαν το φιλί της αγάπης.
Το κάψιμο, του Ιούδα κάθε χρόνο γίνεται και πιο φτωχό από ξύλα. Υπάρχει κίν
δυνος το έθιμο αυτό να σβύσει όπως και τόσα άλλα.
Κοντά σ ’όλο αυτό το εορταστικό και χαρούμενο Πάσχα ακολούθησε ένας γάμος το
απόγευμα της Κυριακής.’Ενας γάμος με Αγιογαληνιώτη γαμπρό και νύφη από το

Καμη-

λάρι. 0 γάμος αυτός ήταν παραδοσιακός σαν αυτούς που γινότανε την παλιά εποχή και
μας θύμισε εκείνα τα χρόνια, χρόνια ωραία αλλά όχι ξεχασμένα όπως

διαβάσαμε στο

προηγούμενο τεύχος της κ. Λευτεριάς Λαμπάκη. Επειδή πολύ σπάνια γίνονται τέτοιοι
γάροι στη σημερινή εποχή έβγαλα μερικές φωτογραφίες, ας τις δούμε. Οι δυο τελευ
ταίες είναι έγχρωμες του Μανώλη Χαρ. Παπαδογιάννη και πιθανόν στην
μην εμφανισθούν καθαρές.

εκτύπωση

να
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Οι νιόπαντροι μας είναι ο Χαράλαμπος Ιωαν. Παπαδογιάννης και η Κατερίνα Νικολουδάκη. 0 γάμος έγινε στο Καμηλάρι λίγα χιλιόμετρα από τπ Φαιστό προς Μάταλα.
Καλεσμένοι όλοι οι Αγιογαλπνιώτες ασφαλώς και όλοι οι Καμπλαριανοί από τπν πλευρά
της νύφης. Η γαμήλια πομπή για το Καμηλάρι ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα ώρα 5 άλ
λοι με τα I.X. αυτοκίνητά τους και άλλοι με τα δύο Πούλμαν που διατέθηκαν γιαυτό
το σκοπό. Σαν φθάσαμε στο Καμηλάρι όλοι μαζί με λυρατζή τον Μανώλη Μαργαρίτη και
τον Πασαδόρο του τραγουδώντας πηγαίναμε για το σπίτι της νύφης. Σαν φθάσαμε

στο

σπίτι της ακολούθησε το κέρασμα της και πριν την παραλαβή ο γαμπρός για

την

να

οδηγήσει στο χορό του Ησαta στην Εκκλησία η Αργυρούλα Βασ. Παπαδογιάννη από ’την
Αμερική τραγούδησε τις εξής μαντινάδες:
Ανοίξετε την πόρτα σας, ανατολή και δύση,
να ποδεχτήτε το γαμπρό το όμορφο κυπαρίσι.
Ανοίξετε την πόρτα σας, μην κάθεστε να κλαίτε,
μα μεις θα σας την πάρουμε, αν θέτε κι αν δεν θέτε.
Το παλικάρι πούρθενε, απόψε στην αυλή σας,
πρώτα του δώσετε την ευχή, κι ύστερα το παιδί σας.

01 ΤΥΠΟΙ ΜΑΣ
Κώστας Κ. Λινοξυλάκης
Όλοι γνωρίσαμε τύπους κι όλοι έχουμε κάτι να πούμε γιαυτούς. Τύποι

υπήρχαν

πάντα καλοί και κακοί, κουραστικοί και δύστροποι, γραφικοί κι ευχάριστοι. 0 τόπος
μας έβγαζε παλιά πολλούς και καλούς. Χαράκτηκαν βαθιά στη μνήμη μας για τις
θυμες πινελιές τους στον πίνακα μιας δύσκολης ζωής.Άφησαν εποχή, δεν

εύ

ξεχνιούν

ται, τους θυμόμαστε νοσταλγικά. Χωρατατζήδες άνθρωποι που γέμιζαν την παρέα,δια
σκέδαζαν μικρούς και μεγάλουςτην εργατιά τον υπάλληλο και γενικά
χωριό.

ζωντάνευαν

το
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Οι σκληρές δουλιές του χωριού είχε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι γίνονταν χα
ρά μ ’αυτούς τους τύπους. Οι ίδιοι στέκονταν ψηλότερα από το φτωχό μεροδούλι τους.
'Ηταν οι άνθρωποι που τους έψαχνες δεν τους απέφευγες.'Ηταν οι πνευματώδεις,οι α
παραίτητοι, οι πηγαίοι που συμπλήρωναν ένα κενό στο δρόμο της ζωής και της

Βιο

πάλης. Δεν έχει σημασία αν ο τύπος αυτός ήταν κοντός η ψηλός, φτωχός ή πλούσιος,
εργάτης, ψαράς ή επαγγελματίας.Όλοι τους είχαν πολλά κοινά σημεία,πλούσιο ψυχι
κό κόσμο και κοφτερό μυαλό. Μας ψυχαγωγούσαν.
Αν σταθούμε στους ανθρώπους αυτούς της περασμένης αυτής εποχής που μακαρίτες
σήμερα ή και σ ’αυτούς τους λίγους που ακόμη ζουν, θα βγάλουμε πολλά.

Ας ζήσουμε

νοερά μαζί τους vl άλλη μια φορά την ωραία συντροφιά τους. Αναπολώντας θα αισθαν
θείς διαφορετικά και ασυνείδητα θα προβής σε κάποια σύγκριση των τύπων που σύγ
κριση δεν έχουν. Τότε πραγματικά θα νοσταλγήσεις τα παλιά, τους ανθρώπους με

τη

δική τους προσωπική και ανεξίτηλη σφραγίδα, θα μείνεις για λίγο στο παρελθόν και
θ ’αρχίσεις να διηγείσαι τις ωραίες ιστορίες τους. Όμορφα χρόνια, χαρούμενοι άν
θρωπο ι, ευχάριστοι τύποι, θα σας διηγηθώ μια ιστορία ενός από τους τύπους μας,τα
ονόματα είναι φανταστικά.
Μια φορά κι ένα καιρό μια παρέα ήταν ξαπλωμένη νωχελικά στις καρέκλες σ ’ένα
από τα καφενεία του χωριού μας κι απολάμβανε το φθινοπωρινό ήλιο. Μέσα σ ’ αυτούς
κι ο μπάρμπα Σήφης.Άνθρωπος έξυπνος, φιλόξενος δραστήριος γλεντζές μα και χωρα
τατζής. Δίπλα στο πεζούλι καθισμένη η θειά η Μαριγώ με τη ρόκα της γνέθει

μαλιά

για τα χειμωνιάτικα ρούχα της οικογένειας. Και οι δυό τους την εποχή εκείνη ήταν
στα 70 τους περίπου χρόνια. Αρχίζει τότε ο μπάρμπα Σήφης να κάνει την πλάκα

του

και λέει: Σκέπτομαι βρε παιδιά, τί είχα να τραβήξω στη ζωή μου αν έπαιρνα για γυ
ναίκα μου τη Μαριγώ. Στα νειάτα μου ήμουν όμορφος, λεβέντης και γλεντζές.Η Μαριγώ α π ’εδώ (μη μας ακούσει κι όλας) με αγαπούσε και ήθελε να με παντρεφτεί.

Όλο

γύρω γύρω μ ’έφερνε. Η γριά Μαριγώ κρυφάκουγε και ήταν έτοιμη να του επιτεθεί.Ή
ρεμα ο Σήφης συνεχίζει. Τα σπίτια μας βλέπετε ήταν κολητά. Ένας μονός τοίχος μας
χώριζε και μου χτυπούσε συνθηματικά. Ήταν μια πονηρή...I πώς δεν την πήρα γυναί
κα μου, ο θεός με φύλαξε. Τότε πια δεν κρατήθηκε η γριά, ξεσπά και πετά τους
ραυνούς της. Τί λες βρε χαζοσήφη; Ποιά σ ’έπαιρνε εσένα που γύριζες με

το

κε

βρακί

στους ώμους, ξυπόλυτος και είχες τη μύξα καντάρι; Να χαθείς... να χαθείς... Ανα
γκάστηκε η καημενούλα γριά Μαριγώ να φύγει, ενώ ο ίδιος μπάρμπα Σήφης γελούσε μαζύ και η παρέα του...
Σςμ.: Όσοι γνωρίζουν κάτι αξιόλογο α π ’αυτούς τους τύπους του χωριού ας το
στείλουν στο περιοδικό για τον πλουτισμό της στήλης μας.

e
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ Α Π Α Σ ΓΑΛΗΝΗΣ
Δέκα ολόκληρες μέρες 15-25 Αυγούστου 1984 γιόρταζε τα γενέθλιά της

π

Αγία

Γαλήνη για τα εκατό της χρόνια. Στο δεκαήμερο αυτό των εκδηλώσεων αμέτρητες

φω

τογραφίες έβγαλαν ντόπιοι και ξένοι τουρίστες, αλλά δυστυχώς ούτε μία δεν έστει
λαν για το περιοδικό μας, παρόλο που το ζήτησα από τις στήλες του περιοδικού στο
12ο τεύχος Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 1984 στη 13 σελίδα. Τι να πεις;· Λέω μόνο ότι μας
στενόχωρεί πολύ τέτοια γεγονότα η αν θέλετε καλύτερα τέτοιες εκδηλώσεις που αφο
ρούν τους Αγιογαληνιώτες, και την Αγία Γαλήνη να περνούν απαρατήρητες. Αν σκεφθεί
κανείς τί αγώνα κάνουμε σήμερα για να βρούμε μια παλιά φωτογραφία που θα μας δεί
ξει το' παλιό πρόσωπο, την παλιά ζωή της Αγίας Γαληνης δεν θ ’αφήναμε σήμερα να χά
νονται τέτοιες ευκαιρίες. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, ο,τιδήποτε γράφεται

σήμερα

στο περιοδικό για τους μετέπειτα, θα είναι η ιστορία της Αγίας Γαλήνης και θ ’ α
ποτελόσουν ιστορικά ντοκουμέντα, κι αυτό γιατί το περιοδικό φυλάσεται
πολύ κόσμο στις βιβλιοθήκες τους, αλλά και το στέλνουμε στην

από

πάρα

εθνική

βιβλιοθήκη

του Κράτους, στη Δημόσια βιβλιοθήκη Ρεθύμνης και στο ιστορικό αρχείο

Κρήτης στα

Χανιά.
’Ετσι θέλω να σας πω ότι σήμερα γράφουμε την ιστορία του χωριού

μας

γιαυτό

σας καλούμε να βοηθήσετε αυτή μας τ ην προσπάθεια. Να σημειώσω και κάτι

με

την

ευκαιρία αυτή που είναι απογοητευτική αλλά χρειάζεται να το τονίσω μια που τόφερε η κουβέντα. Εκτός από ένα μικρό αριθμό συγχωριανών και αναφέρω ενδεικτικά τους
Βαγγέλη Βογιατζάκη, Στέλιο Λαμπάκη, Γιώργη Καράλη, Μανούσο Παπαδάκη

και

Γιάννη

Μηναδάκη, οι περισσότεροι Αγιογαληνιώτες δεν έδωσαν καθόλου στοιχεία για την
στορία του χωριού μας για να καταχωρηθεί στο περιοδικό, όταν σκεφθούμε

ότι

ι
δεν

υπάρχει σπίτι να μην έχει μορφωμένο.
0 Δικηγόρος Στέργιος Μανουράς έχει χωριστό φάκελλο

με στοιχεία

της

Αγίας

Γαλήνης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, τα οποία οικειοθελώς τα έδωσε στο περι
οδικό μας και έχουν δημοσιευθεί, ντοκουμέντα που για πρώτη φορά τα ακούσαμε ή τα
διαβάσαμε με χάρτες, σφραγίδες και πολλά άλλα.

0 Ζαχαρίας Καλαϊτζάκης έχει

αρ

χείο για την Αγία Γαλήνη με ιστορίες φωτογραφίες και άλλα γεγονότα που δημοσιεύθηκαν σε προηγούμενα τεύχη.
Αγία Γαλήνη.

0 Μανώλης Αυγουστάκης έγραφε ολόκληρο βιβλίο για την

0 Μανώλης Πατεράκης κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα βιβλίο "ΑΝΑΣΤΟΡΗΜΑΤΑ"

και γράφει μέσα αρκετά για την Αγία Γαλήνη, ο ίδιος δε πέρισυ μέσω του

περιοδι

κού έκανε προτάσεις για τις εορταστικές εκδηλώσεις των 100 χρόνων Αγίας Γαλήνης.
0 Γιώργ_ης Κουκλινός έγραψε στο περιοδικό για την Αγία Γαλήνη.

Να σημειωθεί

ότι

όλοι οι παραπάνω δεν είναι κανένας τους Αγιογαληνιώτης. Ας ευχηθούμε από δω και
πέρα να έχουμε εντονότερη συμμετοχή από όλους για ό,τι αφορά το χωριό μας και την
ιστορία του.
Περισσότερες ανταποκρίσεις στο θέμα αυτό περιμένουμε και από τον Πολιτιστι
κό Σύλλογο.

Εκτός από μια φορά δεν θυμάμαι ποιά εποχή και τί έγραψε δεν έστει-

1ί
Αε ποτέ τίποτα, δηλ. δεν καλύπτει ούτε το δικό της χώρο. Παράδειγμα

τις

εορτές

των Χριστουγέννων φέτος έκανε εκδηλώσεις, αργότερα έκανε αρχαιρεσίες για την ε
κλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και δυστυχώς δεν ασχολήθηκε καθόλου να μας γρά
ψει δυο λόγια για το περιοδικό για να λάβουν γνώση οι χωριανοί εκείνοι που βρί
σκονται

εκτός Αγίας Γαλήνης. Σήμερα που γράφω αυτές τις αράδες ο Σύλλογός

στην Αθήνα αλλά και πολλοί άλλοι χωριανοί δεν γνωρίζουνε
τους

ποιος

είναι

μας

πρόεδρός

και αν το καλοκαίρι κάνουν ή όχι εκδηλώσεις.
Κι ενώ καμαρώνουμε για τον πολιτιστικό μας Σύλλογο, όταν πολλοί,πάρα πολλοί

μας ερωτούν ποιος είναι ο Πρόεδρος και αν κάνουν εκδηλώσεις αυτό το καλοκαίρι,δεν
είμαστε ενημερωμένοι να τους ενημερώσουμε με τη σειρά μας.Όλα αυτά

κ. Πρόεδρε,

είναι γεγονότα, είναι ειδήσεις και ο κόσμος θέλει να τα μάθει να τα διαβάσει
διαίτερα όσοι ζούνε εκτός Αγ'ιας Γ αλήνης. Σαν πολιτιστικός

ι

Σύλλογος κάνατε αρ

κετά στα λίγα χρόνια που εισάστε. Λείπει όμως η ενημέρωση και προβολή του Πολι
τιστικού Συλλόγου και σας πληροφορώ υπεύθυνα ότι πολλοί λίγοι γνωρίζουν το μέγε
θος της προσφοράς σας μέχρι σήμερα. Βοηθήστε μας λοιπόν με την ανάλογη ενημέρωση
-οι στόχοι μας είναι κοινοί - στην προβολή του Συλλόγου μέσω του Περιοδικού.
0 Βαγγέλης Βεργαδ'ης όσα γράφει για το χωριό μας είναι ειδήσεις και

πληρο

φορίες σήμερα, αλλά ανεκτ ίμητος θησαυρός για το μέλλον. Εμπρός λοιπόν όλοι μας,
ας αφήσουμε κατά μέρος την αδιαφορία τον ωχαδερφισμό, κι ας γράψουμε όλοι για το
καλό του τόπου που κληρονομήσαμε, που λέγεται Αγία Γαλήνη και υπερηφανευόμαστε ό
λοι για το χωριό μας. Αξίζει τον κόπο.
Η φωτογραφία μας που ήταν αφορμή να γράψω τα παραπάνω είναι βγαλμένη στις 15
Αυγούοτου 1984 από τον Λεονάρδο και την έστειλε- στον Πατέρα μου, τον βλέπουμε στο
μέσον να χορεύει στα 88 του χρόνια.Όλοι οι γέροντες του χωριού μας ένοιωθαν

ι

διαίτερη χαρά όλες αυτές τις μέρες των εκδηλώσεων, θυμήθηκαν και τί δεν θυμήθηκαν
από τα περασμένα.

Πώς

παρέλαβαν την Αγία Γαλήνη και πώς μας την παραδίδουν σή

μερα; Αγώνες και στερήσεις ήταν η ζωή τους εκείνα τα χρόνια, στόχος τους η ανά
πτυξη, η πρόοδος του

χωριού

και η βελτίωση συνθηκών ζωής. Οι προσπάθειές

τους

καρποφόρησαν, γιαυτό δικαιολογημένα υπερηφανεύονται και νοιώθουν ευτυχισμένοι που
εξεπλήρωσαν τον προορισμό τους. Εμείς οι απόγονοί τους τί θα κάνουμε για το μέλ
λον της Αγίας Γαλήνης; Πρέπει ή δεν πρέπει να κρατήσουμε την Αγία Γαλήνη στο ύψος
της; Ασφαλώς όλοι λέμε, ναι! Πρέπει, επιβάλλεται. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι να
κάνουμε κάτι κατά δύναμη - που

είναι αρκετά μεγάλη.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ενυπόγραφα δημοσιεύματα απηχουν γνώμες εκείνων οι οποίοι
ανάφεραν και όχι του Περιοδικού.

μας

τα
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Βιβλιοκριτική
ΜΑΝΩΛΗ Γ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ: " Α Ν Α Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α "

Κρητικά Λαογραφικά Κείμενα. Σελίδες 364.

Αθήνα 1985.
Κυκλοφόρησε πρόσφατα

το βιβλίο, με τον παραπάνω τίτλο.

πνευματική του συμπατριώτη Μανώλη Γ. Πατεράκη, από τα Ακούμια

Είναι
Αγίου

δημιουργία
Βασιλείου

Ρεθύμνης.
Πρόκειται για βιβλίο, πρωτότυπο στο είδος του,με Κρητικές ιστορίες και σπαρ
ταριστά ανέκδοτα, γραμμένα στην παλιά Κρητική διάλεκτο, από άνθρωπο με λίγες γραμ
ματικές γνώσεις, όπως γράφει ο ίδιος: " Εκειά στο χωριό

’μαθα και

μνιά

φουχτέ

γράμματα του Δημοτικού κείνους τσι χρόνους. Ήντα θα σου κάμουν όμως τόσανα".
Στον πρόλογο του βιβλίου του, εξηγεί το λόγο που τον παρακίνησε

να

γράφει

όλα αυτά τα Κρητικά λαογραφικά κείμενα: "Παίρνω αφορμή απού την παράκληση διακο
νίας (σ. του τότε Προέδρου
παλιούς χρόνους τα

της Κοινότητας Ακουμίων), να σάσε ξιστορήσω για τσοι

όσα είδανε τα μάθια μου. Τα όσα ρώτηξα και μούπανε

και νεώτεροι που τσι γράφω".

μεγάλοι

Και συνεχίζει: "Να τα διαβάσουνε οι χωριανοί μου.
%

Να μάθουνε οι νειότεροι. Να ν ’αστοριθούνε κι οι γερόντοι που ζουν ακόμη, με ήντα
λογιώ οι

γι’ανθρώποι κείνου του καιρού, επολεμθύσανε ο ένας κοντά στον άλλο α

δερφωμένοι, ενωμένοι, κι’ελύνανε τα προβλήματα πούχανε...".
Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε 14 μεγαλύτερα κεφάλαια, που περιλαμβάνουν πολλά
μικρότερα μέρη.

Τα κεφάλαια αυτά είναι: Το ρίζωμα σ τ ’Ακούμια - Ανασυγκρότηση -

Τέχνες και δουλειές - Σκολειά στην πάντα μας - Η συμπαράσταση των ανθρώπων - Αρρώσθειες και γιατρικές - Το νοικοκεριό κι’ηφαμελιά κείνου του καιρού - Τ ’ όργωμα τση
γης - Οι θροφές - Το ντύσιμο - Μεγαλοσκολάδες - Φιλοξενία Ψυχαγωνία - Το

φεβγιό

γι’

άλλους τόπους - Ήν τ ά ’γίνε κήντα δεν έγινε από τότεσας στο τόπο μας.
Τελειώνει με ένα Κρητικό

"Γλωσσάριο", βοηθητικό για μη Κρητικό αναγνώστη.

Έτσι, στις 364 σελίδες του βιβλίου αυτού, ξαναζωντανεύουν άνθρωποι του πα
λιού καιρού, τέχνες και εργαλεία που τώρα πια έχουν ξεχαστεί.

Παρουσιάζονται με

ευχάριστο και πρωτότυπο ύφος, στην Κρητική διάλεκτο, ο τρόπος που ζούσαν οι πα
λαιοί, πώς διασκέδαζαν, πώς εξασφάλιζαν τα ρούχα και τα τρόφιμά των, πώς έκτιζαν
τις κατοικίες τους κ.λπ.
Αξίζει το βιβλίο αυτό, να. στολίσει τις βιβλιοθήκες των Κρητικών και των φί
λων της Κρήτης.
Διατίθεται από βιβλιοπωλεία της Αθήνας και της Επαρχίας, και από τον ίδιο το
συγγραφέα: Οδός Μεσογείων 162 - Αθήνα. Τηλ. 6510.209.Ελευθέριος Γ. Δαφέρμος
σ. Εκπαιδευτικός

συνέχεια
από το προηγούμενο τεύχος

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ

ΒΙΑΣ
Της Ευδοκίας Σ.Σιμιγδαλά

Στη δήθεν απελευθερωμένη μας κοινωνία, που υποβιβάζει συνειδητά την ανθρώ
πινη υπόσταση, η βία εκδηλώνεται ποικιλόμορφα. Εδώ όμως θ αρκεστούμε

μόνο

στις

σπουδαιότερες μορφές της, όπως βιασμός, έγκλημα, πολιτική-ψυχολογική βία και πό
λεμος. Αναμφισβήτητα εκτός από αυτές, υπάρχουν και άπειρες άλλες μορφές που τις
ζούμε καθημερινά και που ξεκινούν από τις σχέσεις συμπεριφοράς μεταξύ των ανθρώ
πων μέχρι τις κλοπές, ληστείες, ξυλοδαρμούς, καταναγκασμούς ακόμα και τη σύγχρονη
μορφή βίας που παρατηρούται στον χώρο των γηπέδων (χούλιγκανς).

Α' Β ι α σ μ ό ς
Δέκα το βράδυ στο Βοτανικό.Ακούσε πίσω της βήματα. Γύρισε το κεφάλι και τον
είδε... την άρπαξε από τους ώμους της έκλεισε το στόμα με το χέρι και την πέταξε
στο έδαφος, πίσω από ένα σταματημένο αυτοκίνητο.Άρχισε να τη χαϊδεύει και να της
ξεσκίζει τα ρούχα.

"Αν δεν καθήσεις να σε ... θα σε σκοτώσω", της

έλεγε

άγρια

στο αυτί. Εκείνη αντέδρασε. Με νύχια και με δόντια. Πάλευαν κάπου 20 λεπτά.
ποια στιγμή εκείνος την παράτησε. Τον άκουσε να φεύγει με αυτοκίνητο.

Κά

Την περι

μάζεψε ένας περαστικός. Σε άθλιο χάλι.
(Από κατάθεση για απόπειρα βιασμού τον περασμένο Ιούλιο, στα αρχεία της Ασφάλει
ας Αθηνών).
Λέγοντας βιασμός εννοούμε την άσκηση βίας από κάποιο άτομο πάνω
άλλο.

σε

" Όποιος αναγκάζει σε ασέλγεια κορίτσι ή αγόρι μεταχειριζόμενος

κάποιο
σωματική

βία ή απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, ή κάνει αυτό ανίκα-'
νο ν ’αμυνθεί και αποναρκώνει τις αισθήσεις του, κάνει έτσι κατάχρηση

ασέλγειας

προς αυτόν, τιμωρείται εξαιτίας βιασμού" (άρθρο 273 ΠΚ).
Το έγκλημα του βιασμού νοείται και μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου.
Αναμφισβήτητα, η υπέρμετρη επιθετικότητα που έχει σαν συνέπεια και τον βια
σμό, καλλιεργείται έντεχνα και αδιάκοπα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης.

Αρκεί να

ρίξει κανείς μια ματιά στους κινηματογράφους, ακόμα και στους κεντρικούς και στα
έντυπα που κυκλοφορούν, για να διαπιστώσει ότι το κάθε τι που έχει σχέση

με

βία πουλιέται και αγοράζεται από ένα κοινό που ψάχνει αχόρταγα για διαφόρων

τη
ει

δών υποκατάστατα, που καταναλώνει αχόρταγα.
(4)η άποψη Αμερικανών ψυχολόγων, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά και οι ενή
λικοι πρέπει να παρακολουθούν σκηνές* βίας, γιατί έτσι δήθεν επέρχεται κάθαρση από
τη λανθάνουσα επιθετικότητα τους, αποδείχτηκε, σύμφωνα με έρευνες απόλυτα εσφαλ
μένη. Ό π ω ς ξεπερασμένα είναι (επιστημονικά) και τα βιολογικά στίγματα που έδινε
(4)

Δρας Α.Β. Γιαννικόπουλος, Ψυχολογία προσαρμογής του παιδιού και του ενήλι
κου, εκδόσεις "Λυχνία", Αθήνα 1982, σελίδα 361.
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ο Αομπρόζο για τους βιαστές, όπως μακριά χέρια, πυκνά γένια κ.ά.
Βιαστής μπορεί να είναι ο άντρας του διπλανού διαμερίσματος που σας χαιρετά
στην είσοδο ευγενέστατα. 0 μπαμπάς που βγάζει βόλτα το παιδάκι του, 0

ονειροπό-

λος σπουδαστής. Αλλά και ο ανεπάγγελτος, ο άνθρωπος του υπόκοσμου.
Πάντως ο ρόλος της επιθετικότητας στη σχέση των δύο φύλων μπορεί να υπογραμ
μιστεί ακόμα περισσότερο, ρίχνοντας μια ματιά στις ονομαζόμενες σεξουαλικές δια
στροφές. Οι ανασφαλείς άνθρωποι που δεν στάθηκαν ικανοί να γνωρίσουν

με

κοινό

τρόπο την πλήρη σεξουαλική ευτυχία, έχουν συχνά φαντασιώσεις σαδομαζοχιστικού χα
ρακτήρα, που έχουν να κάνουν με την αρσενική κυριαρχία και τη γυναικεία

υποταγή

σε υπερβολικούς βαθμούς. Είναι γεγονός ότι ένα τέτοιο ανελέητο αρσενικό

αρπάζει

και παίρνει μαζί του μια γυναίκα για να επιβάλει με τη βία τις

σεξουαλικές

του

επιθυμίες στο ανίσχυρο θύμα του, φτάνοντας ακόμα και στο φόνο.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η επιθετικότητα στον έρωτα ή και ο
ίδιος ο έρωτας μετατρέπεται σε μίσος όταν μια ερωτική σχέση αποτύχει.
Είναι γεγονός, ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν και δεδομένου ότι ο έρωτας
απαιτεί κάποιο σύντροφο, όλοι εξαρτιόμαστε μέχρι ένα βαθμό από τους άλλους. Αλλά
αυτοί που αντιδρούν βίαια στη σεξουαλική απόρριψη είναι εκείνοι που από συγκινη
σιακή αστάθεια, έμειναν ακόμα πιο εξαρτημένοι. Όταν νοιώθουν ότι δεν τους επι
θυμούν, μη μπορώντας ν ’αντέξουν καινούργια απόρριψη, μπορεί ν ’ασκήσουν βία

πάνω

στον εαυτό τους ή σε άλλα άτομα.
(Α)

Πολλοί χωρίζουν τους βιαστές σε δύο κατηγορίες. Στους "εκ ,περιστάσεως" βια

στές και στους "εκ συστήματος". Για έναν γνήσιο βιαστή, άτομο με σοβαρές ψυχικές
διαταραχές, επικίνδυνες στον περίγυρό του, όλες οι γνώμες συγκλίνουν στην

αντι

μετώπισή του. Με τους "περιστασιακούς" βιαστές όμως, που είναι και οι περισσότε
ροι , τί γίνεται; Πόση ευθύνη συμμετοχής έχουν οι γυναίκες που r εμφανίζονται

σαν

θύματά τους; 0 Μπλαζάκ έγραφε: "Δεν μπορούμε να περάσουμε την κλωστή σε μια

βε

λόνα που κουνιέται".
Από την άλλη μεριά οι διάφοροι έμποροι τρέφουν τα όνειρα του σεξουαλικά κα
ταπιεσμένου ανθρώπου με προϊόντα που βρίσκονται παντού (κινηματογράφος, περίπτε
ρα κ.λπ.).
0 έρωτας δεν βιώνεται σαν βαθύτερη έκφραση τής ανθρωπιάς μας, αλλά

γίνεται

απλό μέσο επιβολής, έκφραση μιας σαδομαζοχιστικής επιθετικότητας.
Σε μια πραγματικά ανθρ ώπινη κοινωνία θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι προϋπο
θέσεις για την ελεύθερη ανάπτυξη της σεξουαλικότητας του καθένα μας μακριά

από

ενοχές και άγχη, μαζί με την ταυτόχρονη ποιοτική βελτίωση στις

σχέ

ανθρώπινες

σεις. θα πρέπει να λείψει η εκμετάλλευση μιας δήθεν απελευθερωμένης

σεξουαλικά

κοινωνίας, που έχει μοναδική της φροντίδα το γέμισμα της τσέπης εκείνων που εκμε
ταλλεύονται τη σεξουαλική πείνα της πλειονότητας των ανθρώπων.
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Β’ Έ γ κ λ η μ α
Είναι γενονός ότι η εγκληματικότητα στα μεταπολεμικά χρόνια έχει αυξηθεί ε
πικίνδυνα, κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας. Αμερικανικές στατιστικές αναφέρουν ότι
Π εγκληματικότητα των ανηλίκων, μεταπολεμικά, αυξήθηκε σε ποσοστό που ξεπερνά το
50 % της προπολεμικής εποχής.
Ό π ω ς έχουμε γράφει και παραπάνω, οι εγκληματολόγοι και οι κοινωνιολόγοι κα
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι τον εγκληματία τον γεννά η κοινωνία και όχι η μάνα του.
Βέβαια, υπάρχουν και φυχωτικά άτομα που φτάνουν στο έγκλημα,η διανοητικά κα
θυστερημένοι εγκληματίες, ανίκανοι να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους. Τους εγκλη
ματίες αυτούς δεν μπορούμε να τους θεωρήσουμε υπεύθυνους για τις πράξεις τους. Οι
εγκληματίες, για τους οποίους θ ’ασχοληθούμε δεν είναι παράφρονες. Είναι άτομα που
μεγαλώνοντας κάτω από "ειδικές συνθήκες" ανέπτυξαν υπέρμετρα

την

επιθετικότητά

τους.
Στο "θάρρος της γνώμης του" ένας εγκληματίας περιγράφει με αυτά τα λόγια το
περιβάλλον, στο οποίο μεγάλωσε.
"Η βία είναι σαν τα βρωμόλογα - κάτι με το οποίο ένα άτομο σαν εμένα έχει μεγαλώ
σει μαζί, κάτι στο οποίο συνήθισα σαν μέρος της καθημερινής σκηνής των παιδικών
μου χρόνων. Η ιδέα αυτή δεν με απωθεί καθόλου, δεν έχω αυτό το είδος της έμφυτης
απέχθειας για τη βία όπως εσείς. Α π ’όσο θυμάμαι έχω δει τη βία να χρησιμοποιείται
συνεχώς γύρω μου - τη μητέρα μου να δέρνει τα παιδιά, τ ’αδέλφια μου και την αδελ
φή μου να δέρνουν τη μητέρα μου ή άλλα παιδιά’ και τον άντρα στο κάτω πάτωμα να
γρονθοκοπάει τη γυναίκα του και άλλα".
(5)θι άνθρωποι αυτοί πάσχουν από μια λανθασμένη αντίληψη για τον κόσμο, από
μια λανθασμένη εκτίμηση και της δικής τους σπουδαιότητας και των άλλων ανθρώπων.
Δεν είναι όμως αυτό το πιο σημαντικό σημείο στο πρόβλημα της έλλειψης της συνερ
γασίας τους. Όλοι είναι δειλοί. Αποφεύγουν τα προβλήματα που δεν αισθάνονται ι
κανοί να λύσουν.

(^Μπορούμε να δούμε τη δειλία τους

και στα εγκλήματα

που

διαπράττουν. Προστατεύουν τον εαυτό τους με το σκοτάδι και την απομόνωση.Ξαφνιά
ζουν τον άλλο και τραβούν τα όπλα τους πριν εκείνος μπορέσει να αμυνθεί. Πιστεύ
ουν ότι είναι θαρραλέοι. ' Το έγκλημα είναι η μίμηση του ηρωισμού.
(7)/\εν πρέπει να πιστεύουμε ότι η αυστηρότητα ή η καλωσύνη και μόνο μπορούν
ν ’αλλάξουν τον εγκληματία. 0 εγκληματίας μπορεί ν ’αλλάξει μόνο αν καταλάβει

την

κατάστασή του καλύτερα.

μας

Αλλά κι εμείς πρέπει ν ’αποφεύγουμε στην

κοινωνική

ζωή καθετί που θα μπορούσε να δράσει σαν πρόκληση στον εγκληματία.

(5),(6): Άλφρεντ Άντλερ, Τί θάπρεπε να σημαίνει για σένα η ζωή, Αθήνα 1974,εκ
δόσεις Κέδρος, σελίδες 180, 191.
(7) Ό π ω ς στις παραπομπές 5 και 6, σελίδα 206.
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Τέλος, θεωρούμε απαραίτητο ν ’αναφέρουμε και το "οργανωμένο έγκλημα", από το
οποίο δύσκολα μπορεί να προστατευθεί η σύγχρονη κοινωνία. Δηλαδή το

έγκλημα σαν

πηγη κέρδους παρακολούθησε τις εξελίξεις της εποχής μας, έχασε την παλιά

πρωτό

γονη μορφή του και οργανώθηκε πάνω σε βάσεις επιστημονικές, κατευθυνόμενο από ε 
ξαιρετικούς εγκεφάλους, στους οποίους δύσκολα ο Λομττρόζο^) θα εύρισκε
εγκληματικότητας.

στοιχεία

Οι φορείς του εγκλήματος αυτού κυκλοφορούν σε ανώτερα επίπεδα

ζωής, είναι συνήθως "αόρατοι" και μόνο οι στρατολόγοι τους κυκλοφορούν σε χαμηλά
επίπεδα, για να βρούν καινούργια μέλη που θα πυκνώσουν τις τάξεις του εγκλήματος.
Η πτώση των ηθικώ ν αξιών και η ελαστική συνείδηση πολλών ατόμων επιτρέπει

την

ευρεία διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στα σπλάγχνα της κοινωνίας. Η διάδο
ση των ναρκωτικών έχει πάρει σήμερα το χαρακτήρα θεομηνίας. Το οργανωμένο έγκλη
μα' που διευθύνει σήμερα τη διακίνηση και διάθεση των ναρκωτικών, την πορνεία, τη
ληστεία, την πολιτική δολοφονία και το λαθρεμπόριο, είναι η μεγαλύτερη πηγή
εγκλήματος. Στη χώρα μας, μέχρι πριν λίγα χρόνια, η εγκληματικότητα ήταν
ρισμένη. Πρόσφατα όμως, παρουσιάζει επικίνδυνη έξαρση. Γινόμαστε συχνά
εγκλημάτων ασυνήθιστης αγριότητας για τα ελληνικά ήθη.
μα που πληρώνουμε για την εισβολή

του

περιο
μάρτυρες

Είναι και αυτό ένα τίμη

του ξενόφερτου τρόπου ζωής.
συνέχεια στο επόμενο τεύχος

(8)

Αομπρόζο: Εγκλημα τολόγος του περασμένου αιώνα που υποστήριζε ότι κάθε εγ
κληματίας σφραγίζεται από ιδιαίτερα σωματικά και ψυχικά γνωρίσματα. Η θεω
ρία του καταπολεμήθηκε κυρίως από τον Ερρ. Φέρρι.
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
Κώστας Κ. Λινοξυλάκης
ΕΚΛΟΓΙΚΑ: Οι κοινοβουλευτικές εκλογές πέρασαν.
στις

Το τι βγήκε από την κάλπη

2-6-85 είναι γνωστό. Το ποιος έχασε η ποιος κέρδισε δεν έχει σημασία.Εκεί

νο ίσως που χρειάζεται περισσότερο προβληματισμό από όλους μας είναι: Περισσότε•ρη αυτοσυγκέντρωση, περισσότερη εργασία για τα προβλήματα του τόπου μας

για

τα

προβλήματα του χωριού μας, που είναι πάρα πολλά.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα

Εκπαιδευ

τικά Ιδρύματα άρχισαν στις 10 του Ιούνη. Εκατόν πενήντα χιλιάδες περίπου ήταν οι
υποψήφιοι για να καταλάβουν τις πενήντα χιλιάδες θέσεις της τριτοβάθμιας

εκπαί

δευσης. Η αναλογία επιτυχίας είναι ένας στους τρεις υποψήφιους, αναλογία

αρκετά

καλή, αν σκεφθούμε παλαιότερα επί της εποχής μου δηλαδή που η αναλογία ήταν ένας
στους εφτά, στους οκτώ, στους δέκα, ακόμη και στους δώδεκα. Εμείς από την πλευρά
μας ευχόμαστε σ ’όλους και ιδιαίτερα στα παιδιά του χωριού μας καλή επιτυχία. Καί
μια παράκληση: όσα παιδιά χωριανών μας πετύχουν να ενημερώσουν το περιοδικά μας.
θα χαρούμε να δημοσιεύσουμε τα ονόματά τους από τις στήλες μας.
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ: Στις 22 και 23 του Ιούνη βρέθηκα στο χωριό μας
και ομολογώ ότι με γοήτευσε πάρα πολύ. Ποτέ μου δεν είδα τόσο ωραία την Αγία Γα
λήνη. Η παρουσία των αυτοκινήτων στην παραλία είναι απαράδεκτη, αλλά δυστυχώς λύ
ση δεν υπάρχει. Το θέμα αυτό απασχολεί όλους τους χωριανούς,αλλά τη λύση δεν μπο
ρεί να τη δώσει κανένας. 0 δρόμος της αγοράς με τις πλάκες έγινε πάρα πολύ ωραί
ος, η σκάλα επίσης έγινε της ανθρωπιάς, παρόλο που δεν τέλειωσε ακόμη.
νούργια δε κέντρα της παραλίας μαζί με τα παληά τις βιτρίνες και

τη

Τα

και

φωταγώγησή

τους είναι ένα ωραίο θέαμα, αλλά από τιμές πώς πάμε;
ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ: Το καφενείο που κύριο χαρακτηριστικό του ήτανε ο καφές,η κανελάδα, το φασκόμηλο, το ουζάκι, το ρακάκι με μεζέ, στραγάλια, φυστίκια,
και τα γλυκά κουταλιού το νερατζάκι, το βύσινο το συκαλάκι και... το

σταφίδες
πατροπαρά

δοτο υποβρύχιο (τη βανίλια) σβήνει σιγά-σιγά για να πάρει τη θέση όπως λέμε τώρα
Καφέ-Μπαρ ή Καφεζαχαροπλαστείο. Πολά μα πάρα πολλά μπορεί να γράψει κανένας μ ’ένα τέτοιο θέμα, όμως το θέμα μου είναι άλλο. 'Ετυχα μάρτυρας πολλών
που οι1 καφετζήδες του χωριού μας με τον τρόπο τους ο καθένας

συζητήσεων

αποθαρρύνουν

τους

χωριανούς μας να πηγαίνουν στα καφενεία, ιδιαίτερα όσοι θέλουν να παίζουν χαρτιά.
Επειδή το θέμα είναι λεπτό προσωπικά δεν μπορώ να πάρω θέση γραπτά μέσω του

πε

ριοδικού , προφορικά το συζητώ. Γνωρίζω όμως εκ πείρας, μιας και ήμουνα γιός

κα-

φετζή και φυσικά δούλεψα σ ’αυτό το επάγγελμα, ότι όσοι είχαν καφενείο

όχι

μόνο

ζούσαν α π ’αυτό, αλλά μερικοί έκαναν και περιουσία και μάλιστα σε μια εποχή που οι
πελάτες έπιναν τον καφέ τους το Πάσχα για να τον πληρώσουν τα Χριστούγεννα.

Το

θέμα αυτό του Καφενείου έχει απασχολήσει πολλές φορές το Σύλλογό μας εδώ στην Α
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θήνα, γιαυτό π Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Ηλέκτρα Μιχελιδάκη έγραφε κάτι
λογο στο 8ο τεύχος

ανά

Δεκεμβρίου 1983 στη σελίδα 6' σας μεταφέρω μόνο μια παράγρα

φο από τα πολλά που έγραψε: "Λίγο-λίγο

αλλά σταθερά γινόμαστε εξόριστοι από στέ

κια και χώρους που μας ανήκουν και μάλιστα αδιαμαρτύρητα, με μια σιωπηρή δική μας
ανοχή..." κ.λπ. κ.λπ.
Τι κρίμα όμως, δεν βρέθηκε

κανένας να γράψει κάτι ανάλογο, να κάνει κάποια

πρόταση, αλλά πέρασε απαρατήρητα.
Σε πολλούς Δήμους και Κοινότητες χορηγούνται τεράστια ποσά για την ίδρυση των
"ΚΑΠΗ" δηλ.των Κέντοων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων,είναι ένα στέκι των ηλικιω
μένων, τα βλέπουμε τακτικά στην τηλεόραση.Άρα μπορούμε κι εμείς να φτιάξουμε το
δικό μας στέκι το δικό μας καφενείο για όλους τους Αγιογαληνιώτες.

Τον

Πρόεδρο

της Κοινότητας Γιώργη Κοτζανάκη α π ’ότι γνωρίζω τον απασχολεί αυτό το καυτό
βλημα, αλλά θέλουμε να δούμε έργα. Για μένα λύση υπάρχει, με μερικές

πρό

δυσκολίες,

λύνεται το πρόβλημα.
Πρόταση για τον Κοτζανάκη: Τώρα Ιούλιο και Αύγουστο που θα βρεθούμε στο χω
ριό μαζί με πολλούς χωριανούς να συζητήσουμε το θέμα στο Κοινοτικό

γραφείο

για

τελικές αποφάσεις. Λύση υπάρχει, διάθεση για κινητοποίηση χρειάζεται.
★ * *
Λίγα λόγια για το βιβλίο του φίλου και επαρχιώτη μας Μανώλη Γ . Πατεράκη.ΑΝΑΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
Κρητικά

Ααογραφικά,

τ ’ονομάζει.

Παραδοσιακά κείμενα περιέχει.-

Αναστορήματα είναι για τους παλιούς ή έστω μέχρι τη γενιά μου, που κάτι θυ
μούνται οι παλαιότεροι και κάτι έχουν ακουστά οι νεώτεροι.
Για τους Νέους όμως και για
είναι ευαγγέλιο

της Κρητικής

τους μελλοντικούς απογόνους μας το βιβλίο αυτό

λαογραφίας.

Γίνεται ακόμα πιο σημαντικό γιατί αναφέρεται στα Χωριά της περιοχής μας.
Μέσα στις 350 σελίδες του θα βρούν και θα μάθουν την Κρητική Λαλιά την Κρη
τική Συμπεριφορά, τα ήθη και
Τα ξεσηκώματα και τα

τα έθιμα, τις τέχνες.

ριζώματα σε άλλα απόκρυφα μέρη αποδιωγμένοι από Κουρ

σάρους και Καταχτητές.
Την συμπαράστασή των στις αρρώ στιες, στα νοικοκυριά, στην
γεις

κάθε ανάγκη
■·«? .

ο

τ ’αλλού.
Τους αγώνες των γενικά για να γλυτώσουν την αφομίωση με τον

καταχτητή

και

να επιζήσουν.
Είναι το λεξικό και το ευρετήριο κάθε απορίας μας σχετικής με την ζωή τω παπουδοκεράδω μας.
Ευχαριστώ και συγχαίρω το φίλο μου Μανώλη για το αριστούργημα που μας παρέ
δωσε.

Γ.Π. Καράλης

19
Δεν θα σας κουράσω πολύ, στο τεύχος αυτό του περιοδικού μας, με τα
σιακά μου και τα

παραδο

λαογραφικά μου γιατί θα με βαρεθείτε την υστεργιά.

Μόνο δυο φωτογραφίες θα βάλω γιατί είναι παλιές και καλές.

;^·Γ

.·

■ 'λ

1950

.loSlIlltef.

Πρέπει να τον γνωρίζετε. Είχενε πά
ει λέει στη Ρόδο^να διεί ,τό Δασκαλικό ντου που σπούδαζενε τότε σας
εκιά.-

Άριστος Κ θ Φραγκάκης
σιωνία του η μνήμη

ν

: -

Η παρακάτω φωτογραφία μούπανε πως είναι του 1925.
'Ενα κοριτσόπουλο η

μια, Νυφούλα τότε ακόμη η άλλη και παντρεμένες οι υπό

λοιπες, μ ’ένα κοπελιδάκι τση μιας μπροστάντονε.
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Πρέπει βέβαια να σασεπώ και πιές είναι!1
1) Μαρούλη Αρ. Φραγκάκη.
Π Γυναίκα.

2) Καλιόιτη 1. Βουλγαράκη.

4) Αγγελικό Εμμ. Φραγκάκη.

κα του Σαπουνά

3) Του Μάρκο του Ντενεκετζή

5) Αναστασία ίου Μπεργαδη και 6) Η Γυναί

πούχανε τότεσας στο Εργοστάσιο.- Γεραπετρίτες ήσανε.

Δικόντονε

ήτανε και το μικρό κοπελιδάκι.
Ευχαριστώ

και συγχαίρω

αυτούς που με οποιοδηποτε

τρόπο

συμμετέχουν

και

συνδράμουν στην πραγματοποίηση κάθε δραστηριότητας και εκδήλωσης του Συλλόγου και
για την ανάδειξη και πρόοδο του
Πιστεύω πως υπάρχουν

Χωριού μας.

ακόρ πολλοί που μπορούν να προσφέρουν και περισσότερα

και σημαντικότερα, όσον αφορά κυρίως τον τομέα της παράδοσης.
Καλό Καλοκαίρι
Γ.Π. Καράλης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

Πολύδωρος

ΑΘΗΝΑ
Καράλης

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ:
*

Η κ. Φρόσω γυναίκα του Βαγγέλη Δημ. Βογιατζάκη Καθηνήτρια Μαθηματικών μετα
τέθηκε από το 11ο Γυμνάσιο Περιστεριού Αττικής στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα
Αθηνών.

*

Ο κ. Ηρακλής Αντ. Μπαγουράκρς Καθηγητής Μαθηματικών μετατέθηκε από το Γυμνά
σιο Ψαρρών στο Γ υμνάσιο Μελάμπων.

*

Η Ειρηνοδίκης Μαρία Ν. Σπιθάκη το γένος Φωτεινής Γιαννακάκη
Ειρηνοδικείο Πειραιώς.

*

Ο Πρωτόδικης Μηνάς Γ. Μηναδάκης μετατέθηκε από το Φορολονικό Δικαστήριο Ρό
δου στο Φορολογικό Δικαστήριο Πειραιώς.

μετατέθηκε στο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ:
*

Ο Κώστας Σπυρ. Βαρδάκης (το γένος Μαρίας Εργινουσάκη) διορίστηκε στην υπη
ρεσία Ασφαλείας της Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα.

*

Ο Μιχάλης Γεωργ. Μαρκάκης διορίστηκε στην Εμπορική Τράπεζα Αθηνών.

*

Ο Πολύδωρος Γ εωργ. Καράλης διορίστηκε στο ΤΕΒΕ Αθηνών.

ΒΑΠΤΙΣΕ IS:
*

Στην Αθήνα ο Γιάννης και η Βαγγελιώ Βουράκη βάπτισαν το γιό τους στις 16-41985.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ:
*

Η Μανωλία Γεωργ. Παπαδογιάννη(αρραβωνιάστηκε στην Αθήνα με τον Μαργαρίτη Τά
σο από τον Πειραιά. Συγχαρητήρια και καλά στέφανα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
*

Η Μίμα γυναίκα του Γιώργη Στ. Νικηφοράκη γέννησε στην Αθήνα κοριτσάκι στις
16-4-1985. Ευχόμεθα να τους ζήσει.
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ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Κώστας Κ. Λινοξυλάκης
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ: Από Αθήνα προς Ηράκλειο έχει καθημερινά
05.35',

09.10',

13.00, 17.30',

σκευή ώρα 15.30'.

19.00', 20.00',

δρομολόγια

στις

21.30', από Δευτέρα έως και Παρα

Επίσης όλες τις ημέρες της εβδομάδας πλην Κυριακής ώρα

Από Ηράκλειο προς Αθήνα, καθημερινά

07.25',

23.10', από Δευτέρα έως και Παρασκευή 20.50',

ώρες

10.40',

18.00.

1-.30',. 19.00, 21.50', 23.00',

επίσης όλες τις ημέρες πλην Κυρια

κής 19.30'. Τηλέφωνο Ολυμπιακής για κρατήσεις θέσεων στην Αθήνα 9616.161,
κλειο 081

Ηρά

288.866/7. Τα δρομολόγια αυτά ισχύουν από 23 Ιουνίου μέχρι 28 Σ/βρίου

1985.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ: 'Εχει καθημερινά 2 βαπόρια από Πειραιά και από

Ηράκλειο

αντί

στοιχα.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Από Ηράκλειο για την Αγία Γαλήνη για όλο το
καλοκαίρι έχει τακτικά δρομολόγια στις ώρες 06.30', 07.30', 08.45', 10.00, 1 1.00,
12.15',

14.00, 16.00, 17.30'.

09.30',

10.30',

12.15',

χει άλλες ώρες ως εξής:

Από Αγία Γαλήνη για το Ηράκλειο στις ώρες 08.00',

13.15', Ί5.00',

16.30', 18.30'. Γιορτές και Κυριακές

Από Ηράκλειο προς Αγία Γαλήνη: 07.30', 08.30',

12.15',

15.00',

17.00'.Από Αγία Γαλήνη προς Ηράκλειο:

15.00',

15.00',

17.30',

08.00',

10.30',

έ

10.30',
12.30',

19.30'.

Για τα εισητήρια σας Ακτοπλοϊκά και Αεροπορικά αποτανθήτε
Γ ραφείο του συμπατριώτη μας από το Σπήλι κ. Μάρκου Τζανακάκη

στο

Ταξιδιωτικό

PETERS TOURS

Στα

δίου 41 στην Ομόνοια.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Μιχάλης Χριστοφοράκης - Γιατρός
Στις 7-7-1985 και ώρα 11.45' σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ο γνωστός σ ’ ό
λους και συγγενής

σε μερικούς

Αγιογαληνιώτες Γιατρός Μιχάλης Χριστοφοράκης

75

χρόνων από τις Μέλαμπες.
Το ατύχημα έγινε στον εθνικό δρόμο Ρεθύμνου-Χανίων στο 15ο χιλιόμετρο

όταν

ένας Γάλλος τουρίστας με νοικιασμένο αυτοκίνητο κτύπησε με μεγάλη δύναμη το αυ
τοκίνητο του Γιατρού.
0 θάνατος του αγαπητού γιατρού ελύπησε βαθύτατα όλους όσοι είχαν την τύχη να
τον γνωρίσουν από κοντά.
θερμά συλληπητήρια στην οικογένειά του.
Κ.Κ.Λ.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Του Βαγγέλη Γ . Βεργαδη από την ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
Την 29-4-1985 η Αικατερίνη σύζ. Ιωάν. Μπαντινάκη, το γένος Μ.Ρογδιανάκη, εγέννησε κορίτσι.
Την 5-5-1985 η Ευτυχία σύζ. Νικολάου Μπαλούκα, το γένος Ιωάννη Γ.Βεργαδή,εγέννησε κορίτσι.
Την 6-6-1985 η Μαρία σύζ. Ιωάννου Νικηψοράκη, το γένος Σ. Αποστολάκη» εγέννησε κορίτσι.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
*

Την 9-3-1985 ο Δηυήτριος Δ. Γιασαφάκης εβάπτισε στο Ηράκλειο το αγόρι
στο οποίο εδόθηκε το όνομα Κωνσταντίνος.

του,

*

Την 30-6-1985 ο Χαράλαμπος Παπαματθαιάκης εβάπτισε το κορίτσι του στις Μοί
ρες, στο οποίο εδόθηκε το όνομα Πελαγία, με ανάδοχο τον Αντώνιο Μαζαρόν κά
τοικον Πύργου Πυργ/σρς.

ΓΑΜΟΙ:
*

Την 14-4-1985 έγινε ο γάμος του Χαράλαμπου Παπαδογιάννη του Ιωάννου με την
Αικατερίνη, το γένος Νικολιδάκη από το Καμηλάρι. Το μυστήριο έγινε στο Καμηλάρι, με παράνυμιρο τον Γεώργιον Μανταλάκρν Καθηγητήν Ηρακλείου,και το τραπέζι-γλέντι έγινε στα Πιτσίδια. Αύρα έπαιξε ο Εμμανουήλ Μαργαρίτης και Λα
γούτο οι Κων/νος Κυριακάκης και Γεώργιος Τσουρδαλάκης. Κατά τη διάρκεια της
διασκέδασης, η οποία κράτησε μέχρι το πρωί, έπαιξαν οι λυράριδες
χωριανοί
μας Βασίλειος I. Παπαδογιάννης, Χαράλαμπος Ε. Αλεξανδράκρς και από το Τυμπάκι ο Ιωσήφ Λεκάκης.

*

Την 28-4-1985 έγινε στο Ηράκλειο ο γάμος του Εμμανουήλ Μαμαλάκη του Στυλια
νού με την Σταματούλα Τριανταφυλίδη, ύστερα από προηνηθέντα Πολιτικό γάμο
τους που έγινε στον Πειραιά την 9-1-1985.

*

Την 27-4-1985 έγινε στην Αθήνα ο γάμος του Γεωργίου Μπαντινάκη
νουήλ με την Ελένη το γένος Κων/νου Κουκουράβα.

*

Την 30-6-1985 έγινε ο γάμος του Σταύρου Καμπουράκη του Εμμανουήλ στις Μοίρες
με την Νεκταρία το γένος Μιχ. Μαυροφόρου. Το τραπέζι και γλέντι έγινε στην
πλατεία του λιμανιού μας και κράτησε μέχρι το πρωί.

του

Εμμα

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ:
*

Την 8-6-1985 έγιναν οι αρραβώνες των:
α.- Ανδρέα Μελαμπιανάκη του Ιωάννου, οικοδόμου κατοίκου Βοριζιών, με την Αρ
γυρά) Αλεξανδράκη του Χαραλάμπου (εγγονή του Μπαγουρομιχάλς).
β.~ Ευθυμίου Τρουλινού του Ιωάννου, κρεοπώλου Αγίας Γαλήνης κατοίκου
μπων, με την Ευφροσύνη Τσαχάκη του Πύραμου.

Μελά-

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ:
0 Λιμενοσταθμάρχης Ανθυπασπιστής Σταύρος Μαρκάκης, για τον οποίο εγράφαμε
στο προηγούμενο τεύχος ότι μετατίθεται στην Κάσο, παραμένει ακόμη στην Αγία Γα
λήνη. Η μετάθεσή του από Κάσο ετροποποιήθηκε για το Λαύριο και τελικά ακυρώθηκε
νια να πραγματοποιηθεί σε χρόνο και τόπο άγνωστο. Οι ευχές όλων μας συνεχίζονται
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αφενός μεν γία περισσότερη παραμονή του στην Αγία Γαλήνη και αφετέρου για καλύ
τερη μελλοντική υπηρεσιακή του θέση, γρήγορη βαθμολογική του εξέλιξηso ικογενειακή υγεία και πρόοδο στα παιδιά τους.
ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΕΙΣ: (Έγιναν Δημότες Αγίας Γαλήνης)
* ■ Την 16-3-1985 η Μαρία σύζ. Ιωάννου Νικηφοράκη, το γένος Σ, Αποστολάκη, διαγραφόμενπ από το δημοτολόγιο της Κοινότητας Βόρων Πυργ/σης.
*

Την 17-3-19^6 η Σταυρούλα σύζ. Αντωνίου Χριστοφοράκη, το γένος Γεωργίου Κωνστανταράκη, διαγραφόμενη από το δημοτολόγιο της Κοινότητας Βόρων Πυργ/σης.

*

Την 5-5-1985 η Μαρία Χα Γεωργίου Καρατζή, το νένος Χαρίδημου Γιαννακάκη,διαγραφόμενη από το δημοτολόγιο της Κοινότητας Βελανιδιών Βοιών Λακωνίας.

*

Την 5-5-1985 η Μαρία σύζ. Γ εωργίου Κυριακάκη, το γένος Ιωάννου Κορνάρου,διαγραφόμενη από το δημοτολόγιο της Κοινότητας Πλατάνου Αμαρίου.

< ΕΡΓΑ:
Η Κοινότητα εκτός από τα έργα που θα εκτελέσει από πιστώσεις του Περιφερει
ακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Π.Δ.Ε.),θα πραγματοποιήσει και τα κάτω
θι έργα από κοινοτικά έσοδα:
Διαμόρφωση χώρου απορριμμάτων, επισκευή αποχέτευσης, επισκευή πλατείας,επι
σκευή παραλιακού δρόμου, διαμόρφωση παραλίας, καθώς και διάφορα άλλα έργα
οδοποιίας κοινοτικής και αγροτικής.
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:
Στο προηγούμενο τεύχος εγράφαμε ότι μέχρι τότε είχαν χορηγηθεί στην

Κοινό

τητα Αγίας Γαλήνης για εκτέλεση έργων 14.000.000 από το Π.Π.Δ.Ε. έτους 1985. Έ κτοτε και μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί ακόμη:
α.3·γ.δ.ε.-

Δρχ. 7.000.000 για το έργο "Αποχέτευση" (Βιολογικός Καθαρισμός)
"
2.500.000 για το έργο "Αποχετευτικό δίκτυο"
"
1.500.000 για το έργο "Κοινοτική οδοποιία"
"
300.000 για το έργο "Κοινοτική οδοποιία"
και
"
200.000 για το έργο "Καθαρισμός ακτών"

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Την 2-6-1985 έγιναν οι βουλευτικές εκλογές σε όλη την Ελλάδα.

Τα

αποτελέ

σματα των εκλογών στην Αγία Γαλήνη έχουν ως εξής:
Γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους
Γραμμένοι στους ειδικούς
καταλόγους
Σ ύνολον
Εφήφισαν

385

427
38
465

(Έγκυρα 383 + άκυρα 2)

Έλαβαν ΠΑΣ0Κ 225, Ν.Δ. 109, ΚΚΕ 41, ΚΚΕ εσ.5, Κ.Φιλελευθ.1, ΕΚΚΕ 2. Σύνολον
383.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Την 17-3-1985 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 επραγματοποιήθηκε

στο

Κοινοτικό

Γ ραφείο συνεδρίασης όλων των Δ/κών Συμβουλίου των Συλλόγων και Προϊσταμένων Υπη
ρεσιών:

24
Κοινοτικού Συμβουλίου, Πολιτιστικού Συλλόγου, Συλλόγου Ξενοδόχων, Συλ
λόγου Επαγγελμ. Ψαράδων, Συλλόγου Εστιατόρων, Εφημερίου Αγίας Γαλήνης,
Δ/ντριας Δημοτικού Σχολείου, Δ/τού Αστυνομικού Φυλακίου, Δ/ντού Λιμε
νικού Σταθμού,
κατά την οποία συζητήθηκαν γενικά θέματα τουρισμού Αγίας Γαλήνης.Έγιναν

προτά

σεις θεμάτων και με πολύ ενδιαφέρον από όλους ελήφθηκαν μέτρα αντιμετώπισης προ
βλημάτων.
Παράλειψή μας να κάνουμε γνωστό ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος, με δαπάνη του,
εδιαμόρφωσε τον εσωτερικό χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου καί σήμερα χρησιμο
ποιείται ως κέντρο Πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είναι αξιέπαινη αυτή

η

πρωτοβουλία

και προσπάθεια των ακούραστων μελών του Συλλόγου.
Την 19-3-1985 και ώρα 05.00 όλο το χωριό ταράχθηκε από αστραπές-βροντές κααέρα. Απότομη μεταβολή του καιρού. Στις 06.00 άρχισε η βροχή και κράτησε όλη την
ημέρα.
Την 19-3-1985

Οι επαγγελματίες και Μαζικοί φορείς, με επικεφαλής τον Πρόε

δρο της Κοινότητας, άρχισαν τον καθαρισμό των δρόμων του χωριού.Όλοι με σκούπες
:και

λάστιχα νερού και φτιάρια, εκαθάρισαν τους δρόμους I. Δασκαλογιάννη, Σουλί-

ας, Χαριλ.Τρικούπη και Ελευθ. Βενιζέλου. Συνέχεια αυτής της προσπάθειας θα είναι
ο καθαρισμός και των λοιπών δρόμων και της πλατείας του λιμανιού.
Για να γιορτάσουν μαζί μας το ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ φέτος, ήλθαν από ξένες χώρες οι πιο
κάτω χωριανοί μας:
α.- 0 Γεώργιος Μπαριατάκης του Λουκά ήλθε την 18-3-1985 από SIOUX CITY IOWA
και ανεχώρησε την 26-5-1985.
β.- 0 Εμμανουήλ Τζίτζικας του Νικολάου ήλθε την 25-3-1985 από την
ΝΙΑ και ανεχώρησε την 21-4-1985.

ΚΑΛΙΦΟΡ-

γ.- 0 Βασίλειος Παπαδογιάννης του Ιωάννου, με τη σύζυγό του Αργυρούλα
γένος Ζεάκη, ήλθαν από την Ν. Υόρκη και ανεχώρησαν την 21-4-1985.

το

δ.- Η Νίκη Γιαννουλάτου, το γένος Ιωάννου Γ. Παπαδογιάννη, ήλθε από την Ν.
Υόρκη και ανεχώρησε την 21-4-1985.
Την 7-4-1985, ημέρα των Βαΐων, και ώρα 12.00, έγινε στο Κοινοτικό
Γενική Συνέλευση των

Γραφείο

μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Γαλήνης με θέματα:

α.- Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
β.- Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
'Υστερα από μυστική ψηφοφορία και την μετέπειτα κατανομή των αξιωμάτων, Πρό
εδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι ο Εμμανουήλ Τρουλλινός του Νικολάου και μέ
λη: Παύλος I. Παπαδογιάννης,

Κων/νος Ν.Τρουλλινός, Παναγιώτης Παν.

Γιασαφάκης,

Εμμανουήλ X. Αλεξανδράκης, Αγγελική Μ . Λουκάκη και Αικατερίνη Δ. Λινοξυλάκη.
- ■

Την 12-4-1985 ΜΕΓΑΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Πολλοί πιστοί συγκεντρώθηκαν φέτος στην εκ

κλησία και παρακολούθησαν την ακολουθία και περιφορά του Επιταφείου σε όλο το χω
ριό. Μεταξύ των Ελλήνων π ιστών ευρισκόταν και πολλοί Αλλοδαποί οι οποίοι με ευλάβεια παρέμειναν και παρακολούθησαν μέχρι το τέλος.
Την 13-4-1985 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ: Περίπου την 23.00 ώρα εσήμανε η καμπάνα

και σε
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λίγη ώρα η εκκλησία γέμισε και πάλι από Έλληνες και Ξένους Πιστούς για να παρα
κολουθήσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στις 24.00, τα μεσάνυχτα και ύστερα από την
περιφορά γύρω από την εκκλησία της εικόνας της Ανάστασης, ο Αιδεσιμότατος

Πανα

γιώτης Κ. Γιασαφάκης έψαλε το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. Αμέσως άναψε η φωτιά στον Ιούδα,που
τα παιδιά είχαν φτιάξει στην πλατεία 4ων Μαρτύρων.
Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η χρήση των κροτίδων, πράγμα που φέτος
παραέγινε, επροκάλεσε σύγχυση και αγανάκτηση στους έλληνες και ξένους επισκέπτες
αλλά και στους χωριανούς ακόμη. Ευτυχώς δεν προξενήθηκε ατύχημα, θα

πρέπει

πια

να σταματήσουν γιατί αφενός μεν είναι επικίνδυνα καί αφετέρου δημιουργούν δυσφήμηση στον τόπο.
Την 14-4-1985

ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ:

Η καμπάνα της εκκλησίας εσήμανε στις 11.00.Ελά

χιστοι πιστοί πήγαν στην εκκλησία εξαιτίας των κροτίδων της ΜΕΓΑΛΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

και ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Έγινε ΑΝΑΣΤΑΣΗ και περιφορά της εικόνας γύρω από την εκκλη
σία. 'Ηταν πολύ ωραία γιατί δεν πέχτηκε καμιά κροτίδα και έτσι οι λίγοι πιστοί πα
ρακολούθησαν και εκατάλαβαν πράγματι όλη την ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.
Την 19-4-1985 ξημερώματα άρχισαν αστραπές, βροντές και την 09.30

άρχισε να

βρέχει και ταυτόχρονα να ρίχνει χαλάζι πολύ και χονδρό, σαν χονδρά ρεβύθια.Η χα
λαζόπτωση εκράτησε περισσότερο από 30' και επροκάλεσε ζημιές στους ανθούς των ελαιοδένδρων, λεμονιές, πορτοκαλλιές, μανδαρινιές κλπ. και στα κηπευτικά. Η βροχή
εξακολούθησε και την 20-4-1985.
Τελικά μέσα στην Αγία Γαλήνη η βροχόπτωση φέτος έφτασε τα 622 χιλιοστά νερό.
Με ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου άρχισε και φέτος η καταπολέμη
ση του δάκου της ελιάς από το έδαφος με δολωματικό ψεκασμό. 0 αεροψεκασμός

στην

περιφέρεια της Κοινότητας Αγίας Γαλήνης είναι αδύνατος. Φέτος η ανθοφορία

ήταν

μεγάλη αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν και έτσι η καρπόδεση δεν

είναι

η

αναμενόμενη.
Την 24-5-1985 έγινε στο Ηράκλειο η κλήρωσή 40 εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαί
δευσης από όλη την Κρήτη, μεταξύ 259 που είχαν κάμει αίτηση, για να παρακολουθή
σουν τη ΣΕΛΔΕ (Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης) κατά το Σχο
λικό Έτος 1985-1986. Μεταξύ των κληρωθέντων είναι και ο Δάσκαλος

Αγίας Γαληνης

Εμμανουήλ Τρουλλινός του Κλεομβρότου, ο οποίος κατά το σχολικό έτος 1985-1986 θα
βρίσκεται με απόσπαση στο Ηράκλειο και κατά το σχολικό έτος 1986-1987 θα επανέλθει στην οργανική του θέση στην Αγία Γαλήνη. Με την παρακολούθηση της ΣΕΛΔΕ ο εκ
παιδευτικός αποκτά επιμορφωτικές ικανότητες προς όφελος των παιδιών.
0 δρόμος Κρύα Βρύση-Αγία Γαληνη επισκευάζεται με γοργό ρυθμό, καθώς και ο υ
πόλοιπος δρόμος μέχρι Ρέθυμνο.Έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρ
χουν λ α κ ο ύ β ε ς στο δρόμο Αγία Γαλήνη - Ρέθυμνο, θα έχουμε πολύ ωραίο δρόμο. Ε
πίσης η ολοκλήρωσή ασφαλτόστρωσης του παλιού δρόμου Αγία Γαλήνη - Μέλαμπες θα γί
νει σύντομα και τότε δεν θα υπάρχει οδικό πρόβλημα Αγία ΓαληνηςΜέλαμπες-Ρέθυμνο.
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Η κατασκευή του Βιολογ ικού Καθαρισμού προχωρεί. Η Κοινότητα αγόρασε έκταση
1620 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Μέσα Δάκος, ιδιοκτησία Χριστόφορου Μιχ.ΧριστοφΟράκη, αντί δρχ. 2.592.000. για την κατασκευή των δεξαμενών και λοιπών
στάσεων.

εγκατα

Εντός των ημερών προβλέπεται να μεταφερθούν τα μηχανήματα.

'Εγιναν οι εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Αγίας Γαλήνης και Πρόεδρος αυτού είναι ο Ιωάννης

Τυροκομάκης

του Ιωάννου.
Για τουριστική κίνηση δεν γράψουμε γιατί βρισκόμαστε σε εποχή κατά

την

ο

ποία συνήθως κάθε χρόνο η κίνηση είναι αρκετή.
Αγία Γαλήνη 3 Ιούλη 1985
Βαγγέλης Βεργαδής
Γραμματικός Αγίας Γαλήνης

ΕΚΛΟΓΕΣ

ΜΕΛΑΜΠIANQN

0 Σύλλογος των Μελαμπιανών στην Αθήνα "01 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ" από τις εκλογές
που έκανε το Μάρτιο βγήκε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι: Κώστας Ν.Αυγουστάκης Πρόεδρος, Ηρακλής Ε. Σημαντηράκης Αντιπρόεδρος,Τιάννης Ε.Τσουρδαλάκης Γεν.
Γραμματέας, Λευτεριά Κ. Τρουλινού Αναπλ.Γ .Γραμματέας, Γιάννης Ε. Βλατάκης Ταμίας,
Βασίλης I. Βεργαδής Αναπλ.Ταμίας, Λευτέρης Στ. Φρατζεσκάκης Μέλος,Γιάννης Ηλ.Παπαδομιχελάκης Μέλος, Νίκος Π. Φρατζεσκάκης Μέλος. Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απηύθυνε το εξής μήνυμα:
Αγαπητοί Χωριανοί,
Εμείς το καινούργιο Δ.Σ. του Συλλόγου μας απευθύνομε θερμό Μελαμπιανό χαιρετισμό
σε όλους εσάς όπου κι αν βρίσκεστε με πίστη σε καλή συνεργασία στην προσεχή διε
τία για να κρατήσουμε το σύλλογό μας όσο πιο ψηλά μπορούμε και όλους εσάς μονια
σμένους και αγαπημένους, αλλά προπάντων Μελαμπιανούς. Εμείς είμαστε στη διάθεση
του καθενός για

οποιαδήποτε

εποικοδομητική πρόταση και για οποιοδήποτε

αφορά

το σύλλογο και το χωριό μας. Τα συμβούλια θα γίνονται την πρώτη και την τρίτη Τε
τάρτη του κάθε μήνα και ώρα 7

μ.μ. και θα είναι ανοιχτά για όλους.Πιστεύομε ότι

και με δική σας συμμετοχή και βοήθεια ο σύλλογός μας θα παραμείνει

στην

κορυφή

των Κρητικών Σωματείων της Αθήνας.
Με Μελαμπιανούς Χαιρετισμούς
Η Διοίκηση

Τον χαιρετισμό

αυτό τον

διαβάσαμε στη διμηνιαία Εφημερίδα τους

"Η

ΦΩΝΗ ΤΩΝ

ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΩΝ " και ο Σύλλογός μας τους εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο τους.
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ΒΙ
Του Βαγγέλη
Ό πω ς στο προηγούμενο

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Βεργαδη από την ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

τεύχος εγράφαμε, σας στέλνω αναλυτική κατάσταση

όλων'

των καταστημάτων που λειτουργούν σήμερα στην Αγία Γαλήνη κατά είδος,κατηγορία και
τηλέφωνο, κατάσταση Υπηρεσιών, Συλλόγων και αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών και
ερασιτεχνικών) και

TAXI.

I. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
.29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ονοματεπώ νυμο

Ε ί δ ο ς

Εστιατόριο
Ιωάννης Ε. Ζεάκης
Μ
Κων/νος Δ. Γιασαφάκης
II
Μιχαήλ Ε. Σπυριδάκης
II
Γεώργιος Μ.Κοτζάκης
II
Χρήστος Γ. Κοτζανάκης
II
Χαράλαμπος Τ. Παπαδάκης
II
Σταύρος Ε. Καμπουράκης
II
Ιωάννης Α. Μπαντινάκης
II
Γ εώργιος Κυρανόπουλος
Εστιατόριο - Μπάρ
Χρήστος Σ. Ζαχαριουδάκρς
Η
II
Κων/νος Ε. Φουντιδάκης
II
II
Μιχαήλ Χαχλάκης
Ζυθεστιατόριο
Κλεάνθη Ν. Μηναδάκη
Ταβέρνα
Αικατερίνη Ε. Τσουπάκη
II
Ιωάννης Ν. Μηναδάκης
II
Γ εώργιος Κ. Φωτάκης
Ταβέρνα - Ψητοπωλείο
Ιωάννης Κ. Νικηφοράκης ■
Σνάκ Μπάρ - Ψητοπωλείο
Γ εώργιος Μ. Μπαντινάκης
Μπάρ-Ψητοπωλείο
Κων/νος Ν. Τρουλλινός
ΜπάρΌβελιστήριο
Χαρίκλεια Μ. Καράλη
Μπαρ
Κοτζανάκης Γ. Γ εώργιος
II
Γ εώργιος Γ. Κοτζανάκης
II
X .Πεχλιβάνης-I.Βάμβουκας
Μπαρ-Καφετέρεια
Εμμανουήλ Η. Νικάκης
Σνακ Μπαρ
Ιωάννης Σ. Ζαχαριουδάκης
Μπαρ-Καφετέρεια
Γ.Κυρανόπουλος-Χ.Πεχλιβάνης
Μπαρ-Καφετέρεια
Χρήστος Δ. Κωνσταντινίδης,
Μπαρ-Αναφυκτήριο
Γ εώργιος Γ. Κοτζανάκης
Σνακ Μπαρ-Καφετέρεια
Κων/νος Τσικνάκης
Καφέ Μπαρ
Μύρων Ε. Τυροκομάκης
Καφετέρεια
Γεώργιος Ε. Τζανάκης
Ζαχαροπλαστείο
Ζαχαρίας Γ. Παπαδάκης
Καφεζαχαροπλαστείο - ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ
Αικατερίνη Σ.Χριστοπούλου
Κέντρο
Διασκεδάσεως- Κοσμ ικη Ταβέρνα
Αλέξανδρος I.Μιχελιδάκης
Οβελιστήριο
Κων/νος Καμαριανάκης
Οβελιστήριο
Γεώργιος Ε. Μαργαρίτης
Οβελιστήριο
Ευάγγελος Μ.Μαμαλάκης
Καφενείο
Μύρων Δ. Τσαχάκης
Καφενείο
Νικόλαος Κ. Καραπιδάκης
Οποροπαντοπωλείο
Κων/νος Ε. Φουντιδάκης
Οποροπαντοπωλείο
Γεώργιος Μ. Λαντζουράκης
Οποροπαντοπωλείο
Αντώνιος Ε. Πατενταλάκης
Οποροπωλείο
Ιωάννης Μ. Σφακιανάκης
Καφεπαντοπωλείο
Ιωάννης X. Παπαδογιάννης

Κατη Τηλέφωνο
γορία (0832)
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Γ
Β
Γ
Γ
Β
Γ
Γ
Γ
Β
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ

91.250
91.324
91.222
91.246
91.343
91.284
91.290
91.362
—
—
91.386
91.349
91.271
91.339
—
91.224
91.213
91.346
91.323
91.313
91.215
91.366
__

—
91.226
.
“
91.384
91.366
91.330
91.319
—
91.307
91.355
91.390
—
91.243
—
91.328
91.286
91.386
91.261
91.397
91.329
91.217

28
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Δέσποινα Έ.. Βλατάκη
Μαρία Γ. Μηναδάκη
Αναστάσιος Σ. Δανδουλάκπς
Νικόλαος.Μ. Σφακιανάκης
Ευθύμιος I. Τρουλλινός
Ελευθέριος Ε. Παπαδογιάννης
Εμμανουήλ Σ. Βλαχάκης
Γεώργιος Ζ. Παπαδάκης
Εμμανουήλ Σ. Αποστολάκης
Γεώργιος I. Βοσκάκπς
Νικόλαος I. Βοσκάκης
Τσέκα Ελένη
Ελένη Αντζελέ
Ειρήνη Μαρκάκη - Μυλωλιδάκη
Ελένη Ε. Μαργαρίτη
Εμμανουήλ Ε. Ιερωνυμάκης
Νικόλαος Γαλλιός
Νικόλαος Ε. Χριστοφοράκης
Νικόλαος I. Χαριτάκης
Ηλίας Α. Γερμανάκης
Γεώργιος Μ. Σφακιανάκης
Ιωάννης Α. Κασωτάκης
Ηλίας Α. Γερμανάκης
Σοφία Ε. Κυριαζή
Ευάγγελος Ν . Κυριαζής
Ευάγγελος Ν. Κυριαζής
Εμμανουήλ Μ. Σπυριδάκης
Καλλιόπη Μ. Λουκάκη
Κων/νος Ε. Μσμαλάκης
Αθανάσιος Μ. Τρουλλινός
Μαρία Γ. Μπαντινάκη
Νικόλαος Ε. Χιαμηλάκης
Γεώργιος Μυλωλιδάκης
Νικόλαος Μ. Σφακιανάκης
Ηλίας Α. Γ ερμανάκης
Νικόλαος Ταταρίδης

91.336
91.321
91.275
91.329
91.379
91.223
91.366
91.317

Παντοπωλείο
Παντοπωλείο
Παντοπωλείο
Εμφιαλωμένα ποτά - ΚΑΒΑ
Κρεοπωλείο - Κατεψυγμένα προϊόντα
Αρτοποιείο
Καθαριστήριο ενδημάτων
Περίπτερο
Περίπτερο
Ξυλογλυπτικό
Τουριστικά
Τουριστικά
Τουριστικά
Τουριστικά
Τουριστικά
Τουριστικά (Κέραμέικά)
Τουριστικά
Τουριστικά
Τουριστικά
Τουριστικά
Τουριστικά
Τουριστικά
Δερμάτινα
Υφαντά - Ενδήματα
Χρυσό - Ασήμι - Κεραμικά
Ασήμι - Κεραμικά
Υποδηματοποιείο
Κομμωτήριο
Υγρά Καύσιμα
Βιβλιοπωλείο - Εφημερίδες
Ενοικίαση Αυτοκινήτων
Τουριστικό Γραφείο - Ενοικίαση Αυτ/των
Τουριστικό Γραφείο - Ενοικίαση Αυτ/των
Ενοικίαση Μοτοποδηλάτων
Ενοικίαση Μοτοποδηλάτων
Ενοικίαση Μοτοποδηλάτων

91.355
91.249
91.353
91.247
91.381
91.280
91.288
91.218
91.368
91.256
91.256
91.256
91.262
91.373
91.220
91.267
91.347
91.278
91.249
91.329
91.367
91.304

II. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1
Κοινοτικό Γραφείο
3.- Λιμενικός Σταθμός
5.- Ταχ. Γραφείο
7.- Ανταποκριτής Ε.Τ.Ε.

Τηλ.
"
"
"

2.- Αστυνομικό Φυλάκιο
4.- Τελωνείο
6.- Ο.Τ.Έ.

91.258
91.206
91.393
91.300

Τηλ . 91.210

8.- Ι Α Τ Ρ Ε Ι Ο

III. ΣΥΛΛΟΓΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

Γεωργικός Πιστ/κός Συν/σμός
Πολιτιστικός·Σύλλογος
Σύλλογος Ξενοδόχων
Σύλλογος Ενοικιαζ.Δωματίων
Σύλλογος Επαγγελμ. Αλιέων
Σύλλογος Εστιατόρων

Πρόεδρος
"
"
"
"
"

ΙΥ, T A X I
1
2.-

Γ εώργιος Δ. Τσαχάκης
Τηλ.
Δημοσθένης Μ. Βολανάκης "

91.396
91.396

Νικόλαος Α. Ιερωνυμάκης
Εμμανουήλ Ν. Τρουλλινός
Κων/νος Γ . Χριστοφάκης
Ιωάννης I. Τυροκομάκης
Γ εώργιος Μ. Μπαντινάκης
Χρήστος Σ. Ζαχαριουδάκης

91.299
91.389

29
ϊ.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
■12.
13.
14.
.15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΓΙΟΣ 'ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΟΠΗ
ΛΕΝΙΩ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΡΤΣΑΛΙΑΝΗ
ΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΝΑΥΤΙΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΕΛΦΙΝΙ

5
Ρέθυμνου
295
Χανιών
Χανιών
103
Ηρακλείου
394
Αγίας Γαλήνής 76
1371
Πατρών
324
Χανιών
154
Αγία Γαλήνη
Ρέθυμνου
17
Αγίας Γαλήνης 69
Αγίας Γαλήνης 49
Αγίας Γαλήνης 80
Αγίας Γαλήνης 202
Ηρακλείου
301
Ρεθύμνου
136
Αγίας Γαλήνης 152
Αγίας Γαλήνης 70
Ay.Νικολάου
59
Ρεθύμνου
29
Αγίας Γαλήνης 140
Ανίας Γαλήνης 183

Μιχαήλ Μ. Λουκάκος
Ιωάννης Κ. Μπαντινάκρς
Γεώργιος Μ. Λουκάκης
Επαμεινώνδας Μ. Μπαγιαρτάκρς
Γ εώργιος Μ. Μπαγιαρτάκρς
Κυριάκος I. Πετρακάκρς
Δημήτριος Ε. Ξερουδάκης
Βασίλειος Ε. Παπαμηχελάκης
Εμμανουήλ Γ. Μπαντινάκρς
Μιλτιάδης Ε. Μπαντινάκρς
Πέτρος Δ. Μπαντινάκρς
Γ εώργιος Δ. Μπαντινάκρς
Εμμανουήλ Ν. Τρουλλινός
Αντώνιος Κ. Μαυροκουκουλάκρς
Ιωάννης Ε. Ανυφαντάκρς
Στυλιανός Ε. Σαββάκρς
Εμμανουήλ Γ. Μαργαρίτης
Μιχαήλ Ε. Ανυφαντάκρς
Εμμανουήλ Παπαδάκρς
Γ εώργιος Μ. Μπαγιαρτάκρς
Βασίλειος Π. Μπαντινάκρς

Αγίας Γαλήνης 98
Αγίας Γαλήνης 92
Αγίας Γαλήνης 142
Αγίας Γαλήνης 162
Αγίας Γαλήνης 165
Ανίας Γαλήνης 167
Αγίας Γαλήνης 168
Αγίας Γαλήνης 171
Μαρκόπουλου '1383
Αγίας Γαλήνης 161
Αγίας Γαλήνης 197
Αγίας Γαλήνης 107

Ιωάννρς Γ. Παπαδογιαννάκρς
Κων/νος Α. Φραγκάκρς
Νικόλαος Μ. Χριστοφοράκος
Ευάγγελος Μ. Μαμαλάκρς
Νικόλαος Α. Ιερωνυμάκρς
Ευάγγελος Γ. Βεργαδής
Μύρων Δ. Τσαχάκρς
Μιχαήλ Ε. Σπυριδάκρς
Νικόλαος Τρουλλινός
Μύρων Ε. Τυροκομάκρς
Εμμανουήλ Φ. Παπαδάκρς
Ιωάννρς Ε. Ανυφαντάκρς

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
MAPINΕΛΑ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΤΟΛΜΗΡΟΣ
ΤΑΤΙΑΝΑ .
ΤΟΞΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΩ
ΗΛΙΑΣ

ΚΡΙΣ - ΚΡΑΦΤ
1.
2.
3.

Γεωργίου Κοτζανάκη του Γεωργίου
Κων/νου Χριστοφάκη του Γεωργίου
Μύρωνος Κασωτάκη
του Ιωάννου

ΓΙΟΡΤΗ ΡΑΚΗΣ

Στη μηνί-αία εφημερίδα "ΚΕΝΤΡΟΣ" της Ένωσης Κοινωνικών Εκπολιτιστικών

Συλ-

λόγων Επαρχίας Αγίου Βασιλείου διαβάσαμε ότι από 4-10 Αυγούστου (για τρίτη

χρο-

νιά) διοργανώνεται π καθιερωμένη μεγάλη Αηβααιλιώχικη γιορτή ρακής. Η γιορτή θα
γίνει, φέτος στ’ Αγκου-σελιανά Αγίου Βασιλείου. Η ίδια γιορτή το 1983 έγινε στο χωριό Μιξόρμα και to 1984 στις Μέλαμπες.

Τη γιορτή διοργανώνει κάθε χρόνο η Ένωση

Κοινωνικών - Εκπολιτιστικών Συλλόγων Επαρχίας Αγίου Βασιλείου με τουί 23 Συλλόγους
•μέλη της.
Τους ευχόμεθα καλή επιτυχία.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Από 1ης Απριλίου μέχρι 30ης Ιουνίου 198bΤο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί τους φίλους και χωριανούς για την οικονομική ενίσχυση·
Χριστόφορος Μιχ. Χριστοφοράκης
Γεώργιος Λουκ. Μπαργιατάκης
Γεώργιος Γιασαφάκης
Νίκος Εμ. Τυροκομάκρς
Μαρία Ρουσάκη το γένος Λουκά Μπαργιατάκη
Γεωργία Στέρ. Παπαδάκη ·
Ιωάννης Γερωνυμάκης
Μανώλης Μιχ. Αποστολάκης
Ελένη Σταυρ.Αλεξανδράκη (το γένος Μιχ. Αποστολάκη)
Μιχάλης Τζωρτζακάκης
Ευαγγελία Κουβίδου (το γένος Δήμου Βασιλάκη)
Ελένη Στ. Μαμαλάκη
Γιάννης Μαρκουλάκης
Ηλέκτρα Μαρκομανώλη (το γένος Μανώλη Μηναδάκη)
Κυριάκος Πετρακάκης
Μανώλης Γ. Σταματάκης
Μαρούλη Αρίστ. Φραγκάκη
Γεώργιος Λουκάκης
Ανδρέας Τσαουρδάς
Μανώλης Χαρ. Παπαδογιάννης
Γ εώργιος Αυγουστάκης
Ελένη Συροπούλου (το γένος Θεόδωρου Τρουλινού)
Ελένη Σταυρουλάκη (το γένος Θεμιστ. Βελουδάκη)
Αναστασία Εμ. Βασιλάκη
Θεόδωρος Τρουλινός
Νικόλαος θεοδ. Τρουλινός
Ελσα Καρτάλου
Χρήστος Εμ. Χριστοφάκης
Μιχάλης Γιασαφάκης
Γιάννης Γ. Μηναδάκης
Ηλίας Μαρκάκης
Στέλιος Τόκας
Μύρος Παπαδογιάννης
Νίτσα Εμ. Γιαμαλάκη (το γένος Αρ. Νικηφοράκη)
Μαρία Παπουτσάκη (το γένος Αρ. Νικηφοράκη)
τόλης Ν. Τσακίρης
Τοσούλα Μιχ. Παπαδογιάννη
Ιωάννης Μιχ. Μηναδάκης
Ρένα Καρτάλου (το γένος Γεωργ. Χριστοφάκη)
Στέλιος Μυρ. Βελουδάκης
Ανδρέας Σάλιών
Αντώνης Μ. Πετρουλάκης
Πέτρος Μ. Πετρουλάκης

Αγία Γαλήνη Δρχ. 1.000
11
2.000
Αμερική
11
1.000
Αγία Γαλήνη
it
II
1.000
II
2.000
Ηράκλειο
*
II
1.000
Αγία Γαλήνη
II
Ηράκλειο
2.000
II
3.000
Αθήνα
11
1.000
- Μοίρες
II
1.000
Αθήνα
Μ
II
10.000
11
1.000
Αγία Γαλήνη
11
Αθήνα
1.000
Η
11
1.000
11
3.000
Αγία Γαλήνη
11
II
1.000
II
II
1.000
11
11
3.000
II
Αθήνα
1.000
11
11
1.000
11
it
2.000
11
11
1.000
II
11
200
11
II
150
It
11
1.000
II
II
1.000
II
It
2.000
II
II
1.000
11
II
1.000
II
II
2.000
II
It
1.000
11
II
2.000
II
II
500
II
Η
1.000
II
It
1.000
11
11
1.000
II
II
1.000
Μ
η
2.000
II
II
2.000
II
11
1.000
it
Πειραιάς
5.000
11
1.000
Αγία Γαλήνη
11
11
1.000

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ 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.
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ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΝΤΑ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
(Λόγω πληθώρας ύλης δεν δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος)»
0

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος χωριανοί και φίλοι του χωριού μας προσέφεραν
τα κάτωθι δώρα στον αποκριάτικο /ορό του Συλλόγου μας, στις 15-2-1985.
προσφορά σας αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θεωρεί υποχρέωση

Για

την

να

σας

ευχαριστήσει από τις στήλες του Περιοδικού μας.
0 κ. Μιχάλης Βεργαδής προσέφερε:
Σαράντα (40) τόμους βιβλία "Η ΣΚΥΤΑΛΗ"
Με τη φροντίδα του κ. Μανούσου Παπαδάκη προσεφέρθησαν
'Ενα (1) εισιτήριο για δύο άτομα για ημερήσια κρουαζιέρα Αίγινα - Πόρο -'.Υδρα, προ
σφορά PETERS TOURS Σταδίου 41

Μάρκου Τζανακάκη.

Τέσσερα (4) φαρμακεία από το κατάστημα ειδών υγιεινής "ΠΕΙΡΑ" Φιλολάου

111 Παγ-

κράτι.
Με τη φροντίδα του κ.

Μιχάλη Βελουδάκη η COLGATE - PALMOLIVE [HELLAS) προ

σέφερε:
Είκοσι τέσσερα (24) σαπούνια πολυτελείας DOWCE
Εβδομήντα δύο (72) οδοντόκρεμες
Εβδομήντα δύο (72) σαπούνια

Oulodent

Palmolive

Εβδομήντα δύο (72) κρέμες ξυρίσματος
Δέκτα οκτώ (18) αφρούς ξυρίσματος
Δώδεκα (12) σαμπουάν μήλο
Εκατόν είκοσι (120) οδοντόβουρτσες Colgate
Τέσσερα (4) σκόνες πλυντηρίου
Με τη φροντίδα του κ. Πέτρου Πετρουλάκη η βιομηχανία μπισκότων Παπαδοπούλου
προσέφερε:
Έ ν α (1) δέμα πτι μπερ
’Ενα (1) δέμα μαρί
Τέσσερα (4) δέματα

euvsard Cr.

Έ ν α (1) δέμα Manage Στ.
0 κ. Κώστας Ααμπάκης προσέφερε:
Έ ν α (1) βιβλίο
Δύο (2) βιβλία

0 χοντρο ύλης και η πηδηχτή της Έλλης Αλεξίου
το πρίσμα εκδόσεις Καστανιώτη

Έ ν α (1) βιβλίο

οι καταβάσεις κλπ. Διδακτορική διατριβή Στέλιου Λαμπάκη

Έ ν α (1) βιβλίο

η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων κλπ. Διδακτορική διατριβή Ασπασί
ας Μίχα - Λαμπάκη

Έ ν α (1) βιβλίο 'Ερωτας και Κοινωνία - Θανάση Διαμαντοπούλου
Έ ν α (1) βιβλίο

Μια ξεχωριστή πραγματικότητα - Κάρλου Καστανέντα

Δύο (2) Διηγήματα το τρυφερό δέρμα - Δημήτρη Νόλλα
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Έ ν α (1) βιβλίο ανθρώπων εξ -ανθρώπων - Αριστοτέλη Νικολαίδη
Έ ν α (1) βιβλίο Η τρέλα του Αλμάγερ - ΤΖΟΖΕΦ ΚΟΝΠΑΝΤΖ
Έ ν α (1) βιβλίο Μυθολογικές Διαδρομές - Έλενας Πατρικίου
Με τη φροντίδα του κ. Βασίλη Μανουσάκη η Οινοποιία ΜΠΟΥΤΑΡΗ προσέφερε:
Δώδεκα (12) σετ των τριών
Η κ. Αναστασία

φιαλών κρασιά πολυτελείας

Μιχ. Μαρκάκη προσέφερε:

Έ ξ ι (6) γυναικείες φούστες
Τέσσερα (4) φορέματα
0 κ. Στέλιος Μύρ. Βελουδάκης προσέφερε:
Έ ν α (1) διακοσμητικό

πιάτο ζωγραφισμένο από τον ίδιο

Με τη φροντίδα του κ. Γιάννη Σταματάκη προσεφέρθησαν:
Έ ν α (1) ρολόϊ - ξυπνητήρι επιτραπέζιο με κολώνα αξίας 3000 από το κατάστημα
ΤΖΑΝΝΕΣ Πανεπιστημίου 9

Αφων

Τρία (3) καδράκια από το κατάστημα Αλεξ. Παπαχαραλάμπους Αγ. Κων/νου 18
Δύο (2) άλμπουμ φωτογραφιών από το κατάστημα Παπαδάτου Πανεπιστημίου 58
Η κ. Ευαγγελία Κουβίδου

προσέφερε:

Έ ν α (1) πίνακα Ακουαρέλα
Με.τη φροντίδα της κ. Ελευθερίας Λαμπάκη διάφορα καταστήματα προσέφεραν:
Έ ν α (1) κρητικό υφαντό
Μία (1) γυναικεία μπλούζα
Έ ν α (1) παιδικό πουκάμισο
Δύο (2) μαξιλαράκια σαλονιού
Τρία (3) καλσόν
Έ ν α (1) κουτί καραμέλες
'Ενα (1) κουτί κουραμπιέδες
Δύο (2) μπουκάλια ποτό
Έ ν α (1) παιδικό πουλοβεράκι
Μια (ί) λοσιόν καθαρισμού
Με τη φροντίδα της κ. Έλσας Καρτάλου προσέφερε η Nutriaia:
Δώδεκα (12) κουτιά γάλα Nutriaia
Δώδεκα (12) κουτιά Farine Laatee και Δώδεκα (12) Μπουκάλια Ποτά
Άλλες προσφορές
Μια επιστολή από το κατάστημα RECORDMAN για ένα όργανο γυμναστικής
Δύο (2) ανθοδοχεία
'Ενα (1) βάζο γόνδολα
Έ ν α ς (1) Πίνακας προσφορά Ζωγράφου Γιάννη Ν. Παπαδάκη
Ένα

(1) Μπουφάν προσφορά Γεωργίου Α. Αυγουστάκη

Μία

(1) Κτένα ηλεκτρική

Δύο

(2) ετήσιες συνδρομές Εφημερίδας

Μία

ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

(1) ετήσια συνδρομή περιοδικού Γυναίκα Κρήτης
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στις συγκεντρώσεις των

δώρων για τον αποκριάτικο χορό μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ

nFPIEXOMENQN

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αγίας Γαλήνης

1

Αρχαιρεσίες Συλλόγου

2

1985

Ειδικές προσφορές

3

Οικονομική κίνηση του Συλλόγου με το προηγούμενο Συμβούλιο

3

Η Βιβλιοθήκη

Αγίας Γαλήνης

3

Πάσχα 1985 στην Αγία Γαλήνη

4

Οι Τύποι μας

7

Από τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια Αγίας Γαλήνης

10

Βιβλιοκριτική

12

Μορφές της Βίας

13

Α' Βιασμός

13

Β' Έγκλημα

15

.Απόψεις και σχόλια

17

Κοινωνικά από την Αθήνα του Πολύδωρου Καράλη

20

θερινά δρομολόγια συγκοινωνιών

21

Επί του Πιεστηρίου

21

Α:

22

Ανταπόκριση του Βαγγέλη Βεργαδή από την Αγία Γαλήνη

Εκλογές Μελαμπιανών

26

Β'.

27

Ανταπόκριση του Βαγγέλη Βεργαδή οπό την Αγία Γαλήνη

Προσφορές για την

ενίσχυση του Συλλόγου

Οι Διευθύνσεις των μελών
Προσφερθέντα

δώρα για τον Αποκριάτικο χορό του Συλλόγου μας

