ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

ΤΕΥΧΟΣ 19-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1988
ΕΚΔΟΣ Η ΣΥΛΛΟΓΟΥ

" ΑΓΙ Α Γ ΑΛ ΗΝΗ, , Σ Τ Η Ν

ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ

ΓΑΛΗΝΗ

Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ « Α ΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤ Η Ν Α Θ ΗΝΑ
Α ΡΙΘ Μ Ο Σ 19

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Φ ΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988

Δ ι α ν έ μ ε τ α ι

δωρεάν

Ε Π ΙΜ Ε Λ Ε ΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Συλλόγου Αγία Γαλήνη:
— Ηλέκτρα Μιχελιδάκη — Πρόεδρος
— Μιχάλης Κ. Γιασαψάκης — Αντιπρόεδρος
— Απόστολος Τσακίρης — Γεν. Γραμματέας
— Νίκος Θ. Τρουλινός — Ειδικός Γραμματέας
— Πολυδ. Γ. Καράλης — Ταμίας
— Έ λσα I. Καρτάλου — Σύμβουλος
— Κώστας Κ. ΛινοΕυλάκης — Σύμβουλος
— Γιάννης Γεωρ. Μηναδάκης — Σύμβουλος
— Γεωρ. Σ. Νικηφοράκης — Σύμβουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟ ΣΗ Σ
— Ηλέκτρα Σ. Μιχελιδάκη
Δελβίνου 52, Κυψέλη, 113 63 Αθήνα
Τηλ. 8233.172
ΓΡΑ Φ ΕΙΑ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Κ Α Ι Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Υ
Χαριλάου Τρικούπη 83 — 106 81 Αθήνα
Τηλ. 3645.291 / 3631.135
Δ Γ Ε Π ΙΤ Α Γ Ε Σ
Πολύδωρος Καράλης
Κολοκοτρώνη 160, Αργυρούπολη, 164 51, Αττική

Α γ α π η τ ο ί μ α ς φίλοι και συγχω ριανοί,
Με την ευκαιρία της καινούργιας και λίγο κα
θυστερημένης βέβαια έκδοσής} μας το Δ. Σ. του
Συλλόγου μας εύχεται σ’ όλους εσάς Καλή Χρονιά
και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Ο χρόνος που μας πέρασε, ακολουθώντας την
αέναη πορεία του και τους δικούς του νόμους, έ
κλεισε ακόμη μια σελίδα από τη ζωή μας, συμπαρασύροντας μέσα του λύπες, χαρές, προσδοκίες, ε
πιτυχίες και αποτυχίες. Ακόμη σημάδεψε μερικούς
οστό μας με θανάτους αγαστή μένων και δικών μας
ανθρώπων, σωρεύοντας μπόλικο υλικό στο κτίσιμο
της «πολύτιμης» που λέμε ανθρώπινης πείρας. Αν τα
καταφέραμε να αποκομίσομε έστω και κόκκο «σο
φίας» στη σκέψη μας, το κέρδος είναι μεγάλο. ' Ι
σως αυτή η πολύτιμη πείρα και η καθημερινή μας
άσκηση σε δρόμουςδ ύσβατους και δύσκοηλους, μας
βοηθήσει να ατενίζομε το μέλλον αισιόδοξα, όσο
και ocv πελώρια ερωτημοαικά, αναπάντητα ίσως,
μας ταλανίζουν.
Για το Σύλλογό μας το 1987 υπήρξε καρποφό

ρο. Αποκτήσαμε το στέκι μας, που ξεκίνησε σαν ό
νειρο πριν 2 χρόνια και έγινε πραγματικότητα με
τη βοήθεια όλων σας,, πολύ σύντομα. Και το πιο ση
μαντικό ακόμη είναι πως πολύ μεγάλο μέρος των
εδώ Αγιογαληνιωτών το αγκάλισον από την πρώ
τη στιγμή με ζεστασιά, συμμετέχουν σε κάθε εκδή
λωσή μας κάθε φορά και περισσότεροι και μας ζη
τούν συχνότερες συγκεντρώσεις. Μαζί μ3 όλους ε
μάς και η νεολαία παρούσα.
Το περιοδικό μας πήγε λίγο πίσω αναγκαστικά λόγω οικονομικής αδυναμίας. Τα έξοδα έκδο
σής του διπλασιάστηκαν περίπου και οι ανάγκες
της στέγασης μας απορρόφησαν και το τελευταίο
κονδύλι.
Ελπίζομε στην καινούργια χρονιά να πάρουν
όλα το δρόμο τους, να ολοκληρώσουμε τις ελλεί
ψεις, που έχει η στέγη μας και είναι μπόλικες και
να επικοινωνούμε συχνότερα μαζί σας.
Με πολύ φιλικούς χαιρετισμούς
το Δ. Σ.

Ε ΚΔΗ ΛΏ ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Την 28η Οκτώβρη 1987, αντί της καθιερωμένης εκ
δήλωσής μας για την γιορτή των 4 Μαρτύρων σε
εξοχικό κέντρο, αποφασίσαμε έτσι για κάποια αλλογή να γιορτάσομε το βράδυ της παραμονής στο
κρητικό κέντρο του Αλέκου Πολυχρονάκη. Κόσμος
πολύς δεν ήρθε, αλλά αυτοί που βρεθήκαμε γλεν
τήσαμε με πολύ κέφι και σ’ αυτό μας βοήθησε πολύ
και η καλή λύρα του Πολυχρονάκη.
Η 15 Νοέμβρη 1987 στη συνέχεια υπήρξε για μας
μια πολύ πολύ ευτυχισμένη μέρα, γιοιτί κάναμε τα
εγκαίνια του «Αγιογαληνιώτικου Σπιτιού» μας, ό
πως το λέμε.
Στις 11 το πρωί ο παπα- Νικολής Κουτσαφτάκης
έκανε τον αγιασμό, παρουσία του φίλου και πάν
τοτε παρόντος δημοσιογράφου κ. Βαρθέρη οπό τα
«Κρητικά Επίκαιρα» και πολύ κόσμου, στη συνέ
χεια με πολύ θέρμά και φιλικά λόγια συγχάρηκε
όλο το χωριό για το απόκτημά του και μας ευχή
θηκε κάθε προκοπή στο έργο μας. Το ίδιο και η
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ηλέκτρα Μιχελιδάκη
καλοσώρισε τους παρισταμένους και ευχαρίστησε
όλους τους χωριανούς μας μέσα και έξω από την
Ελλάδα και φίλους που συνέτρεξαν το έργο μας.
Η συμμετοχή των εδώ χωριανών μας υπήρξε
μεγάλη και ενθουσιώδης. Οι παρέες σχημάτιζαν πη

γαδάκια εδώ και εκεί και η κουβέντα είχε ανάψει.
Ο Μανούσος Ποπαδάκης (φίλος πιστός πάντα)
μας ψυχαγώγησε με παλιές ιστορίες του χωριού και
των ανθρώπων του. Τα μέλη του Συλλόγου μας και
οι γυναίκες φυσικά περισσότερο είχαν ετοιμάσει νό
στιμους και μπόλικους μεζέδες που μαζί με την ά
φθονη και καλή ρακή και τη διάθεση όλων μας φυ
σικά έφεραν κέφι μεγάλο με τραγούδι, χορό, κα
λαμπούρια σε μια ατμόσφαιρα οικογενειακή, και
αυτό ήταν το σημοντικό. Ο φίλος του Συλλόγου μας
Κληματιανός κ. Αεκάκης και ο δικός μας Γ. Μπαγουράκης έπαιξαν λύρα και τραγούδησαν. Τα νέα
παιδιά μας έδωσον μεγάλη ζωντάνια και έτσι το
γλέντι κράτησε μέχρι τις 5 το απόγευμα, οπότε ό
σοι απόμειναν κάνανε μια παρεούλα και μιμούμε
νοι το κρητικό έθιμο συνέχισαν σε σπίτια χωρια
νών μας.
Την επόμενη Κυριακή πάλι μια παρέα μαζεύτη
κε, έφαγαν ήπιαν, τρογούδησαν και το γλέντησαν
ξανά.
Στις 10 του Γενάρη 1988 στο δικό μας σπίτι πάλι
κόψαμε την βασιλόπιττα του Συλλόγου μας, με την
ευλογία του παπα - Κουτσαφτάκη που πολύ μας έ
χει συγκινήσει με την πρόθυμη και ζεστή συμπα
ράστασή του σε κάθε εκδήλωσή μας.
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Και την ημέρα αυτή ο χώρος όλος, και τα δύο
δωμάτια και η ταράτσα μας ακόμη ήσαν κατάμε
στα αϊτό κόσμο δικό μας.
Ήλθαν άνθρωποι δικοί μας, παλιοί μα τόσο α
γαπητοί για όλους μας, που είχαμε 15-20 χρόνια
να τους δούμε: όπως ο γιατρός Ποαπελής Γιασαφάκης, Κοσμάς Λινοξυλάκης, Θόδωρος Τρουλλινός
και άλλοι πολλοί που μας ξάφνιασαν ευχάριστα.
Χαρούμενα, ζεστά, φιλικά τα πρόσωπα όλων μας
φανέρωναν πραγματική συγκίνηση και χαρά για το
ότι μακριά από το χωριό μας, που κάποτε πολύ μακρινέςημέρεςγιορτάζαμε αλλοιώς, μας δόθηκε η ευ
καιρία σ’ αυτό το στέκι που όλοι μοχθήσαμε να
φτιάξομε να συνεορτάσομε, να βρεθούμε κοντά και
να μιλήσομε για περασμένα και μελλούμενα.
Οι θύμησες καταχωνιασμένες τόσα χρόνια ξεχεί
λισαν, οι ιστορίες άρχισαν και όλοι γίναμε μια
μεγάλη οικογένεια που ξανασυναντιέται ύστερα
από πολύ καιρό και αρχίζαμε να διηγόμαστε παλιά
και καινούργια. Και αυτή την φορά μια μεγάλη
ποικιλία μεζέδων από τα σπίτια μας και ρακή μας
συντρόφεψαν. Στο τέλος κάποιες παρέες τραγούδη
σαν, χόρεψαν, άλλοι παίξανε χαρτάκι και όλοι φύ
γαμε ικανοποιημένοι.
Γενικά αυτές οι εκδηλώσεις μας στο σπίτι το αγιογαληνιώτικο πέτυχαν το στόχο τους, γιατί βέ
βαια εκτός από τη στέγαση του γραφείου μας, κύ

ρια πρόθεση και επιθυμία έχομε να μαζέψομε τους
χωριανούς μας εκεί, να συσφίξομε τους δεσμούς
μας να ξαναβρεθούμε κοντά στις ρίζες μας, στα
κοινά μας βιώματα και να γνωριστούν τα παιδιά
μας μεταξύ τους μια και αυτή η χαοτική πόλη μας
έχει αποκόψει και μας στερεί τέτοιες ευκαιρίες.
Ελπίζομε ακόμη συμπληρώνοντας πολλές ελλείψεις
του χώρου να τον κάνομε τελικά ένα πολύ συμπα
θητικό και ζεστό σπίτι, φιλόξενο και ανοικτό πάν
τα για μια ευχάριστη συνάντηση φίλων και χω
ριανών.
Η τελευταία εκδήλωση του Συλλόγου μας ήταν
ο αποκρηάτικος χορός στις 12 Φλεβάρη στο κέν
τρο του κ. Περιστέρη. Αυτή τη φορά η συμμετο
χή του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας! ' Η
μασταν 210 άτομα, κέφι υπήρξε και ο λαχνός μας
πήγε θαυμάσια. Ευχαριστούμε και τις παρέες που
χρόνια αρκετά μας είχαν βέβαια στερήσει τη χαρά
να τους βλέπομε και τώρα ήταν κοντά μας.
Τελειώνομε με την ευχή όπως ξεκινήσαμε ω
ραία να συνεχίσομε τις δράστηριότητές μας, έτσι
που όλοι μας να γίνομε ένας ζωντανός πυρήνας για
πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις που θάθελε να κά
νει ο Σύλλογος, αλλά που προϋποθέτουν φυσικά το
κέφι και τη συμμετοχή όλων σας.
ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ
Πρόεδρος Συλλόγου

Ν ΙΚ Ο Σ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
(Επιμ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ)
Στη διάρκεια του1987-88, 30 χρόνια μετά το θάνα
το του μεγάλου Κρητικού συγραφέα και στοχαστή,
το επίσημο κράτος και πολλά κρητικά σωματεία
έκαναν διάφορες εκδηλώσεις (ομιλίες, σχόλια, δη
μοσιεύσεις) με κορυφαία αυτή της Παγκρήτιας 'Ε 
νωσης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τιμώντας την
τεράστια προσφορά του Ν. Καζαντζάκη στον παγ
κόσμιο πνευματικό χώρο.
Εμείς σαν Σύλλογος, ετεροχρονισμένα βέβαια,
μια και δεν μπορέσαμε να εκδόσομε εδώ και πολύ
καιρό το περιοδικό μας, νοιώθομε χρέος να ανα
φερθούμε στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσωπι
κότητα του Ν. Κ., δημοσιεύοντας ένα δικό του κεί
μενο, το λόγο που εξεφώνησε κατά την απονομή
σ’ αυτόν του παγκόσμιου βραβείου Ειρήνης που έ
γινε στις 25.6.56 στην Βιέννη. Τα λόγια του 30
χρόνια μετά, έχουν μια τρατ/ική επικαιρότητα.
Ο λόγος του όπως πάντα μεστός, περιεκτικός
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και προφητικός δεν επιδέχεται βέβαια σχόλια, εξ
ου και τον παραθέτομε αυτούσιο από το βιβλίο του
WILL DURAN των εκδόσεων Μπεργαδή (τόμος β',
σελ. 683:
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ
ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ
«Αγαπητοί φίλοι,
Δέχομαι την υψηλή αυτή αμοιβή, το Παγκόσμιο
Βραβείο της Ειρήνης, όπως ένας γέρος εργάτης το
μεροκάματό του, άμα πια βραδιάσει. Είμαι βαθιά
συγκινημένος, συνάμα, και ντρέπομαι και δεν ξέρω
τι να κάμω. Είμαι άξιος να δεχτώ ένα τέτοιο μερο
κάματο ;
Τις πρώτες στιγμές δίστασα* και τέλος εξ ονό
ματος της Κρήτης, της πατρίδας μου} θεώρησα πως
μπορώ να δεχτώ μιαν τέτοιαν τιμή. Αυτή μονάχα,
η Κρήτη, το τραγικό νησί, που τόσο ακριβά κατά

χτησε την ειρήνη, είναι άξια για μιαν τέτοια α
μοιβή.
Αιώνες πολλούς η Κρήτη αγωνιζόταν για την
ειρήνη, μα δεν μπορούσε να την πάρει, παρά δια
βαίνοντας ποτάμια αίμοςτα και δάκρυα. Να, γιατί
από την παιδική μου ηλικία, έζησα με πολλήν έν
ταση το τροιγικό νόημα της ζωής και την πικρή
γεύση του οογώνα. Με συνεπήρε η πνοή της Κρήτης
και προσπάθησα, ως άνθρωπος κι ως συγγραφέας,
να πολεμώ για την ελευθερία, την ειρήνη και την
αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Η σημερινή όμως ετούτη τελετή παίρνει για μέ
να μια σημασία που βαθιά οιγγίζει την καρδιά μου.
«Η Επιτροπή των Διεθνών Βραβείων της Ειρήνης»,
προσφέρει σ’ έναν Έ λληνα ποιητή το κλαδί της
ελιάς' να δώσει ο Θεός η χειρονομία αυτή νά ’ναι
το προδρομικό μήνυμα της ειρήνης σε ολάκερη την
Ελληνική γη.
Προσπαθώ να συγκρατήσω τον πόνο μου, μα
δεν μπορώ' στην αποψινή γιορτή της ειρήνης, το
πρόσωπο της Κύπρου υψώνεται μπροστά μου γεμά
το αίματα. Τη στιγμή που μιλούμε οι σκοτεινές δυ
νάμεις χυμούν εκεί πέρα και θέλουν να πνίξουν την
ελευθερία. Ας ενωθούμε όλοι, ας προσπαθήσουμε ό
λοι, στο ηρωικό τούτο μαρτυρικό νησί να θριαμ
βεύσει η ελευθερία* αυτή μονάχα μπορεί να φέρει
στον άνθρωπο το οα/ώτοαο αγαθό, την ειρήνη.
Ποτέ το ιδανικό της ειρήνης δε στάθηκε τόσο
απαραίτητο όσο στην εποχή μας. Για πρώτη φορά
ο άνθρωπος βρίσκεται συνειδητά ομπρός από την
άβυσσο. ΓC αυτό, το σάστισμα, η ηττοπάθεια κ η
προδοσιά τόσων ψυχών γύρα μας. Για πρώτη φορά
συνάμα και τα μέσα της εξόντωσης στάθηκαν τόσο
τρομακτικά. Η επιστήμη, το δίστομο αυτό μαχαίρι,
έθεσε διαβολική δύναμη στα χέρια του πιθηκάνθρω
που. Του κάκου από χιλιάδες χρόνια, ο πιθηκάν
θρωπος αυτός κίνησε να φτάσει στην ανώτατη αποκορύφωσή του, στον άνθρωπο. Δεν έφτασε ακόμη σε
ολάκερη την επιφάνεια της γης. Οι σκοτεινές δυ
νάμεις λυσσούν ακόμη εντός του. Απειλητικές κι α
ποφασισμένες.
Οπλισμένοι με τη διαβολική αυτή δύναμη μπή
καμε στην άγρια ζούγκλα, που τη λέμε ατομική ε
ποχή. Κρίσιμη η στιγμή. Ανάμεσα στην πρόοδο της
διάνοιας και στο ηθικό επίπεδο του σημερινού αν
θρώπου, υπάρχει μεγάλη απόκλιση, εξαιρετικά ε
πικίνδυνη. Ο γορίλλας ανακάλυψε υπερβολικά ενω
ρίς τη φωτιά.
Αν δε θέλουμε
αφήσουμε τον κόσμο να βου
λιάξει στο χάος, πρέπει, όπως λευτερώσαμε τις δυ
V s

νάμεις που είναι κρυμμένες μέσα στην ύλη να λευ
τερώσουμε και την αγάπη? που είναι φυλακισμένη
στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Πρέπει η ατομι
κή δύναμη να μπει στην υπηρεσία της ατομικής
καρδιάς.
Η ελευθερία και η ειρήνη είναι, δεν πρέπει ποτέ
να το ξεχνούμε, έξω από τα πλαίσια του υλικού
κόσμου" είναι θυγατέρες κ1 οι δυο του ανθρώπου,
που τις γέννησε με ιδρώτα και με δάκρυα. Ό σ ο θ’
αναπνέουν οι άνθρωποι απάνω στη γης ετούτη, θά
’ναι κ’ οι δυο πάντα μπροστά του πρωτοπορία, συντρόφισσες πιστές. Μα κάθε στιγμή κινδυνεύουν.
Χρέος έχομε κάθε στιγμή να επιστρατεύουμε όλες
μας τις δυνάμεις, για να τις υπερασπίζουμε' πρέπει
να στεκόμαστε πλάι τους μερόνυχτα όρθιοι.
Ο αβάς Μυνιέ, το λαμπρό και φίνο αυτό μυαλό,
μού ’λεγε μια μέρα:
— Πήγα να δώ το φίλο μου το Μπέρξον - Ερ
ρίκο, τού ’πα, μπορείς να μου συνοψίσεις σε μια
λέξη, σε μια λέξη μονάχα όλη σου τη φιλοσοφία;
Ο Μπέρξον σώπασε μια στιγμή, βυθίστηκε σε
συλλογισμούς κι άξαφνα:
— Επιστράτεψη ! φώναξε. Επιστράτεψη ! ' Οταν
βρισκόμαστε μπροστά από ένα εμπόδιο, να επι
στρατεύουμε όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας κ
ευτύς το εμπόδιο θα νικηθεί.
Αγαπητοί φίλοι,
Οι δυνάμεις του Κακού επιστρατεύθηκαν* ας επιστρατέψουμε κ’ εμείς τις δυνάμεις του Καλού. Ας
καλέσουμε σε συναγερμό ό,τι ανθρώπινο επιζεί α
κόμα μέσα μας και γύρα μας. Ας πολεμούμε με
όλες μας τις δυνάμεις για την ειρήνη και την αδελ
φοσύνη των ανθρώπων.
Οι Κινέζοι έχουν μια κατάρα που φαινομενικά
είναι παράξενη: «Την κατάρα μου νά ’χεις και να
γεννηθείς σε μιαν ενδιαφέρουσα εποχή». Γεννηθή
καμε σε μιον ενδιαφέρουσα εποχή. Έ να ς κόσμος
τρεκλίζει να πέσει, ένας άλλος ανυψώνεται. Οι μορ
φές της κοααστροφής και της ανοικοδόμησης ρέουν
γύρα μας αναρίθμητες. Νά, γιατί η ευθύνη του αν
θρώπου σήμερα είναι μεγάλη. Ξέρει τώρα πια πως
κάθε του πράξη μπορεί νά ’χει αντίχτυπο στην αν
θρώπινη μοίρα. Ξέρει πως οι άνθρωποι, όλοι οι άν
θρωποι, άσπροι μαύροι, είναι ένα. Στην άκρα του
κόσμου ένας να πεινάες εμείς φταίμε : Δεν μπο
ρούμε νά ’μαστέ λεύτερος αν ένας στην άκρα του
κόσμου παραμένει ακόμα σκλάβος.
Η αγωνία όμως που πνίγει σήμερα τον κάθε άν
θρωπο που αξίζει, συνοδεύεται από μια μεγάλη ελ
πίδα, όχι ελπίδα, βεβαιότητα. Το Κακό στο τέλος
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νικιέεται πάντα από την παντοδυναμία την αργή,
μα σίγουρη, του Καλού. Αν ο μυστηριώδης αυτός
νόμος δεν κυβερνούσε την ανθρώπινη μοίρα, το
πνέμα θά 5χε από χιλιάδες χρόνια συντρίβει από
την ύλη. Η ελευθερία κ9 η ειρήνη θα καταπνίγον
τα ι από το Μεγάλο Φόβο.
' Ενας παλιός ανοτολίτικος θρύλος εκφράζει με
καταπληκτική δύναμη το μυστηριώδη αυτό νόμο.
Έ να ς 'Α γγελο ς κατέβηκε στη γής. Ο Δαίμο
νας, ο άρχοντας του κόσμου, έξω φρενών χύθηκε
απάνω του και με το σπαθί του τον έκοψε σε δυο

κομμάτια. Ευτύς από τα δυο κομμάτια τινάχτηκαν
δυο 'Αγγελοι. Μανιάζει ο άρχοντας του κόσμου,
χυμάει και τους μοιράζει σε τέσσερα. Κ9 ευτύς τέσ
σερεις ' Αγγελοι τινάχτηκοαΛ Κοτατρομαγμένος τώ 
ρα ο Άρχοντας του κόσμου χυμάει και τους μοι
ράζει. Οι τέσσερεις Ά γ γ ε λ ο ι γίνομε οχτώ. Οι ο
χτώ δεκάξη. Οι δεκάξη τριοαπαδύο... Και σε λίγο
αναρίθμητος στρατός Ά γ γ ε λ ο ι σκέπασαν τη γής.
Αγαπητοί φίλοι ο Ά γ γ ε λ ο ς αυτός θα τον ανα
γνωρίσατε, είναι ο Ά γ γ ε λ ο ς της ειρήνης.
Νίκος Καζαντζάκης».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιμ. ΚΩΣΤΑΣ Κ ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ

Στη φωτογραφία βλέπουμε από αριστερά προς τα δεξιά: Ο παπάς Νίκος Κουτσαυτάκης, Ρένα Καρτάλου (το γένος
Γεωργίου Χριστοφάκη), Μαρίκα Σιμυγδαλά (το γένος Κοσμά ΛινοΕυλάκη), Μανοΰσος Φ. Παπαδάκης, Γεώργιος Π.
Καράλης και Κώστας Κ. ΛινοΕυλάκης.
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Στη φωτογραφία: Κατίνα Αθανοσέλη (το γένος Νίκου Παπαδάκη, Μαρία Μαρκομανώλη, ' Αγγελος Καρτάλος, Ηλέκτρα Μιχελιδάκη (το γένος Μιχάλη Βασιλάκη), Αλίκη Μιχ. Τρουλινού, παπά Νικολής, Καίτη K ojo. Λινοξυλάκη.

Στη φωτογραφία: Στέλιος Βελουδάκης, Μανώλης X. Παπαδογιάννης, πίσω του Ηλίας X. Παπαδογιάννης, Γιώργης Μιχ.
Τρουλινός και η γυναίκα του Αλεξία, ο φίλος του Συλλόγου Μηνά Σάρδη, στο βάθος Μιχάλης Σπυριδάκης και Μ α
νώλης Βαβουράκης. Από Αγία Γαλήνη ο Γιώργης Μπαγουράκης με τον τηλεφακό και Ηλίας Μαρκάκης. Η εκδήλωση
των εγκαινίων έγινε σε βιντεοκασέτα από το Γιώργη Μπαγουράκη και όποιος θέλει να την δει ας την ζητήσει.
Τις φωτογραφίες προσέφερε για το περιοδικό μας ο κ. Γεώργιος Βαρβέρης, εκδότης της εφημερίδας.
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( ( ΚΡΗΤΙ ΚΆ Ε Π ΙΚ Α ΙΡ Α »
Επίσης παρευρέθηκαν οι: Μύρος Εμ. Παπαδογιάννης, Μιχάλης Μ. Βελουδάκης, Χρήστος Εμ. Χρίστοφάκης,, Χριστίνα Χριστοφάκη, Σήψης Λεκάκης, Μη
νάς Γ. Μηναδάκης, Νικόλαος Εμ. Παπαδογιάννης,
Ανδρέας Λουκαρέας, Βαρβάρα Μαραλέτου με την
κόρη της, Μιχαήλ Βασιλάκης, Μανώλης και Μαρίκα Μπαντινάκη, Μαρία Κουλούρη, Στέλλα Βασιλάκη, Ευαγγελία Κουβίδου, Γιάννης και Ηλεκτρα
Βασιλάκη, Ευαγγελία Βασ. Μανουσάκη, Χρήστος
και Ροόλα Μηναδάκη, Γεωργία Κ. Καράλη, Γιώργης Α. Μπαγουράκης, Νίκος Ποσταγιαννάκης, Αντώνης Παπαγιαννάκης, Γεώργιος και Δήμητρα Νικηφοράκη, Αριστείδης και 'Αννα Χριστέα, Μανώ
λης Αρ. Χριστέας, Εμμανουήλ και Ελένη Χαλαμπαλάκης, Φωτεινή Σπιθάκη, Μαρία Σπιθάκη, Απόστο
λος και Χρυσούλα Τσακίρη, Αλκμήνη Ν. Τσακίρη,
Χριστίνα Μ. Γιαννακάκη, Κώστας Μ. Γιασαφάκης,
Πολόδ. Γ. Καράλης, Ά ν ν α & Μηνάς Σάρδη, Στέλ.
& Μιχ. Μιχελιδάκης, Παντ. Θειακάκης, ως εκπρόσω
ποι του Συλλόγου Μελάμπων «ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΥ
ΡΕΣ», Κώστας Καράλης Πρόεδρος, Δημήτρης I.
Βεργαδής και Κώστας Τσουρδαλάκης και ο Πρόε
δρος του Συλλόγου Ανωμεριοα/ών «ΚΑΛΟ ΕΙΔΑΙΝΑ» Μανώλης Μάρκομοςνώλης. Παραλείψαμε πολ
λά από τα παιδιά που ήλθαν με τους γονείς τους
γιατί δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους. Ζητούμε
συγγνώμη αν δεν αναφέρουμε κάποιο όνομα που
διέφυγε της προσοχής μας.
* * *

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Απ3 αυτή εδώ τη στήλη θέλομε να ευχαριστή
σομε εντελώς ιδιαίτερα το Μανώλη Μπαντινάκη
του Μιλτιάδη, δικηγόρο., ο οποίος επωμίσθηκε το
κύριο βάρος του ελέγχου των τίτλων, με διάθεση
πολλου χρόνου, και ψάξιμο πολύ, δεδομένου ότι το
ακίνητο ήταν βεβαρημένο με πολλά χρέη, υποθή
κες, κληρονομικά κ.λπ. Μας βοήθησε σημαντικά
και για ένα άλλο λόγο, διότι μας γλύτωσε από
αρκετά χρήματα (το μισό περίπου φόρο) μέ κά
ποιο παραθυράκι του νόμου που έψαξε φιλότιμα να
βρει και όλα αυτά πολύ πρόθυμα και αφιλοκερδώς.
Για μια ακόμη φορά τον ευχαριστούμε θερμότοτα.
Επίσης ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο, το Κοι
νοτικό Συμβούλιο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τόν
γραμματέα της Κοινότητας και όλους ανεξαιρέτως
τους χωρκχνούς μας εντός και εκτός Ελλάδας και
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τους φίλους μας επίσης για την εν γένει συνδρομή
τους στην αγορά μας.
ΗΛ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ
Πρόεδρος Συλλόγου
%% *

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠ ΟΚΡΗΑΤΙΚΟ ΓΛΕ Ν ΤΙ
(Επιμ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜ. Χ ΡΙΣΤΟ Φ ΑΚΗ Σ)
' Εκτακτο ήταν ένα γλέντι που σργιχνώσαμε στις
20 Φλεβάρη (ημέρα Σάβατο) στο γραφείο του Συλ
λόγου, αλλά είχε μεγάλη επιτυχία.
Οργανωτές ήσαν ο Γιώργης Μπαγουράκης, ο Νί
κος Παπαδογιάννης, ο Νίκος Τρουλινός και ο Χρή
στος Χριστοφάκης.
Η συμμετοχή δεν ήταν πολύ μεγάλη, γιατί ό
πως γράφω παραπόα/ω ήταν έκτακτο, αποφασίστηκε την παραμονή.
Συγκεντρωθήκαμε περίπου 30 άτομα κατά τις
8 το βράδυ. Στολίσαμε την αίθουσα και τις δώσα
με μια αποκριάτικη όψη. Είχαμε φέρει μαζί μας
και στερεοφωνικό συγκρότημα. Δεν έλειπε όμως
και η λύρα με λυράρη το Γιώργη το Μπαγουράκη.
Καθώς δεν έλειπε το καλό κρασί και οι νόστιμοι
μεζέδες. Το κέφι που δημιουργήθηκε ήταν απερί
γραπτο. Γλεντήσαμε ως τις 5 το πρωί και χωρί
σαμε όλοι ικοα/οποιημένοι με την ευχή και την ε
πιθυμία τέτοια γλέντια να τα επαναλαμβάνουμε
συχνά με μεγαλύτερη συμμετοχή.
Ο χώρος του γραφείου είναι τέτοιος ώστε χω
ράει τριπλάσιους και πλέον ανθρώπους.
* * #

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΕ Σ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΥ
ΚΑΛΟΥ Κ Α ΙΡΟ Υ
(Γραμμένες από τον ΜΑΝΟΥΣΟ Π ΑΠ ΑΔΑΚΗ )
Με μεγάλη μας χαρά δημοσιεύουμε στο τεύχος
αυτό δύο ιστορίες, «Το Λαγό» και «Τα Απάκια»,
του συγχωρκχνού μας και φίλου αγαπητού ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ.
Είναι δείγματα μιας σειράς που διαθέτει για
δημοσίευση στο περιοδικό μας, δουλεμένα με πά
θος κι αγάπη πολλή για την Αγία Γαλήνη και τους
ανθρώπους της.
Οι ιστορίες αυτές μιλούν για οονθρώπους, έθιμα
του καιρού εκείνου και πάνω απ’ όλα, για τους
μεγάλους κι άδολους δεσμούς που συνέπαιρναν

τους Αγιογαληνιώτες στις ώρες της γαλήνης και
της μπάρας, της διασκέδασης και της δουλειάς, της
γόνιμης κάθημερινότητας.
Διαβάζοντας τες ο αναγνώστης — ιδιαίτερα αν
είχε την τύχη να γνωρίσει πρόσωπα και πράγματα
του καιρού εκείνου και να φέρει μέσα του τα βιώματά τους— νοιώθει να ζωντανεύουν αυτούσιες οι
φυσιογνωμίες, ακούει τα λόγια τους τα απλά και
μεστά και ξαναζεί προσωπικότητες, βιώματα και έ
θιμα που άφησαν τη σφραγίδα τους στην ιστορία
της ζωής του μικρού τότε χωριού.
' Εξυπνοι, αυθόρμητοι, σοβαροί, μυθοπλάστες,
γλεντζέδες, ικανοί να αντλούν χαρές από το τίπο
τα, ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές — τέτοιες είναι
οι φυσιογνωμίες που ξεπηδούν από τις ιστορίες αυ
τές και που σιγά - σιγά τις σκεπάζει η αχλύ του
χρόνου και της νοσταλγίας.
'Οσο για τον ίδιο τον Μανοόσο) πιστεύουμε πως
δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Κι αν μιλάμε,
είναι γιατί εκπροσωπεί τον «Καλό Κρητικό» μα-

κρυά από την Κρήτη, τον «Καλό Αγιογαληνιώτη»,
μακρυά από την Αγία Γαλήνη. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αγία Γαλήνη έζησε, μέχρι την πε
ρίοδο του Αλβανικού, εκεί. Οι ιστορίες που περι
γράφει αντιπροσωπεύουν έντονες εμπειρίες και προ
σωπικά βιώματά του από την άμεση αυτή επαφή.
Εγκαταστη μένος από χρόνια στην Αθήνα, δεν έπαψε οότε στιγμή να ζει την Αγία Γαλήνη με όλη
την έννοια της λέξης : Κοινωνός στις εκδηλώσεις
εδώ και εκεί, αρρωγός και φίλος των Αγιογσληνιωτών που ξενιτεύτηκαν, αγιάτρευτος νοσταλγός
του μικρού χωριού που μας γέννησε, μας νανού
ρισε και που τέλος, μας στερήθηκε για «να γίνου
με άνθρωποι», όπως παρατηρεί ο Ν. Καζαντζάκης,
για τα κίνητρα των Κρητικών που ξενιτεύονται.

Ι η γ α λ π ν ι ώ τ ι κ α

γω θωρώ το ντουμάνι του τσιγάρου - ν - του και
σιμώνω και του κάνω:
Ά ν τε ς Γιαννιό. Σκάφτεις οπού τη Λοτζέτα και
μου λές:
Σάλευγε Γιωργάκι σιγά - σιγά μα σάμε να
φτάξης στου λαζάρου το ργιάκι θά σε προκάμω.
Φτάνω μπλειό στο νεκροταφείο, γυρίζω και ξανοί
γ ω σοπίσω, μα δε θωρώ το Γ ιαννιό, και ντουσούντισα μια κόπανε πως εμετάγνωσε πρέπως ο Γιοα/νιός. Είπα από μέσα μου: ας σταθώ μωρέ μια ουλιά και μπορεί να με προκάμει.
Σάμε να καλοστέσω το γάιδαρο μου θωρώ το
Γιαννιό κεμπίκιζε με τη χαχαλόβεργα το γάιδαρο
- ν - του που γλάκανε οα/τιπόδι για να με φτάξει.
Απής μέφταξε του κάνω: Ή ντα γίνηκες μπρε
Γ ιαννιό και χάντεψα πως μου τηνέσκασες.

Ο
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' Ενα ζαμάνι κάθουντονε ο Xριστοφογ ιάννη ς με
το Σταματογιωργάκη στο - ασκιοινιό χ ευκάλυφτου
α πούχε στο ντουκιάνι - ν - τον ο Βαρελάς. Ή τανε
Δευτερογούλης κεμόχριανε μπλειό. Αναθιβάνανε
μόνο μόνο τα χρόνια που περάσανε. Αναστοράσε
μπρε Γιαννιό μια βολά σα - ν - εδά, που σούπα,
νάρθέι θες Γιαννιό να πετοχτού με ταχύτερου ? ταχυνή - ταχυνή με τη δρόσεράδα, για να μη καψοθούμενε να πάμε στο Νταντούλιδω τα ρουμάνια να
κάμωμενε φουρνόξυλα; Αναστορούμε - το Γιωργάκη. Και μαπηλοήθηκες, νάρθ'ω θέλει Γιωργάκη μαγυ δε θέλω φουρνόξυλα γιατέφερα οπροχθές, μό
νο θά κράτηξω γ ω τα χοντρά και τουλόγουσου θα
πάρεις τσι φούντες. Πέτο κιας Γιαννιό ήντα γίνηκενε τοτεσάς που θατοπαστοράσε καλλιά παρά μέ
να. Οϊ Γιωργάκη πέτο συ μα καλλιά κατέχεις να
δηγάσε απατός σου παρά μένα. Λέει σκιάς ο Γιωρ
γάκη ς:
Τη ταχυνή οντενερόδιζε μπλειό η μέρα πάω
στοχίρι στρώνω το γάιδαρο μου, τόνε καβαλικέβγω, τόνε λάλιουνε μπικιχτά, περνώ το ρυάκι, κιαναβολεματίζω οθίέ το σπίτι του Γιαννιό. Απαλάρ-

Τον ευχαριστούμε λοιπόν και για τούτη την
προσφορά του. Κι ας απολαύσομε όλοι μας τις ι
στορίες του παληού καλού μας καιρού...
I. Γ. ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ

Οι μπρές Γιωργάκι μόνο ξέχασα ζάβαλε το πα
ράβολό μου κι’ αντιγιάγυρα να το - ν - επάρω μόνο
λάλιε.
' Οντε νεφτάξαμε στα κλαδερά ήτονε μπλιό μέ
ρα. Εξεπεζέψαμε τσι γαϊδάρους τσι ξεστρώσαμε
μη μπάνα κυλιστούνε και σπάσουνε τα σομάργια
ντονε και με τσακρίβειες απούναι δά, δε μπατσάρετε κι ανείς όι καινούργιο να σόςξ,ει μα μουδέ
τα παληά να μεραματίσει. Εσιγουράραμενε τα
χτήμοαα κοντά τσί θύμους οπού τσι μουράγιες πού7

χάνε και γερντανέ να φάνε μια ουλιά σάμε να κά
μουμε τα ξύλα.
Εχερικόσαμε και κόβγαμε σκίνους κι αργουλίδες με τα μανάρια, κι εκειά που μαναροκόπουνε
γροικώ τσαρχαλιό και ξεπορδαλιά μνιά λάγα πούτόνε πρέπως εκειά λουπασμένη.
Τσασφεντουρώ γερά γερά το μανάρι μα δέ - ν τσίδωκε τσι παντέρμης. Σέρνω μια φωνή Γιαννιόοοο...
Κιά Γιωργάκι. Το νοόσου γιατέρχεται γλακιχτός νάς λαγός οθενατά. Θωρώ με τη σκίνα ταμαθιού μου το Γ iocwio κιασφεντουρά τη χαχαλόβεργα ντου και γροικώ τσι σκληρές του λοτγοό.
Γλακώ και φτάνω οθεγκειά που το λέγομε οι
σκληρές και θωρώ το Γιαννιό και βάστανε το λα
γό απού ταφτιά κέτρεχενε η χέρα - ν - του αίμοιτα.
Ή ντά παβες μπρε Γιαννιό και τίνος είναι μαθώς τα αίματα; γεδικά σου γη του λαγού;
Γεδικά μουνε Γιωργάκη, μόνο πάρετονε διάλε
τσαποϊμάρουστου να τόνε ποσκοτώσεις να δω ήντα
θα γενώ με τα αίματα τουτανέ. Παίρνω το λαγό
και του δίδω μνιά με τη παλάμη μου στο καφά και
τόνε καταλυώ.
Μα πέμου δα μπρέ Γιαννιό πως διάτοτνο έδιαξες καίχεις τουτανά τα χάλια. Γροίκα να σου πω
Γιωργάκη,. Ως μούσορες φωνή πως έγυρε ο Λαγός
οθε ντη μπάντα μου το - νεθωρώ και χωρίς να σασιρντίσω του σφαιντουρώ τη χαχαλόβεργα και τη
παίρνει στα κοστούλια και ντράκαρε και βολόσερνενε τα πισινά - ν - του πόδια. Μοντέρνω και τον
αρπώ μα με τσαφουνισε ο παντέρμος με τα μπροσπόδια - ν - του και ξάνοιξε δα τη καταδιά μου.
Του λέω νταβράντα Γιαννιό κιάντες να πάμε μνια
ουλιά πλειά πέρα πούχει το τζικουνάκι να πλύνουμε τα αίματα. Απής τα πλυναμενε εφανήκονε οι
τσαφουνιές τσι δέσαμε με το σαρίκι που το κά
μαμε λουρίδα και εκάτσαμε να γδάρουμε το λα
γό, με το μπασαλί. Τόνε μοιραστήκαμενε και πήρενε πάσα εις το - ν - εμισό. Γυρίζει τότε σας ο
Γιαννιός και μου κάνει, να πάρω μπρέ στη μπάρτε μου τη μπροβέ γιατί με πονεί ποτέ λίγο η κου
τάλα μου, να τηνε μποιλσαμώσω να τη θέτω οθεγκειά που με πονεί και λέω πως θά με ποιγουδιά
μνιά ουλιά.
Πάρετηνε Παννιό σα χαντάς πως θα σου κάμει
στο πόνο καλλιμέντο, μα να πάρω όμως κεγώ το
τζιγέρι για μεζεκλίκι. Πάρετο τοολόγου σου Γιωργάκι μα βγαίνει σου γιοατί εσύ τόνε ξεμπαρδούκλωσες από τσαγκριγιάδες.
Αποκόψαμενε τα ξύλα εξεμπερδουκλώσαμενε
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τσι σκίνους κι αργουλίδες απού τσ9 ασπαλάθους,
εξεχώριζε νε ο Γ ιαννιός τα χοντρά κι εγώ τσι φούν
τες, εφορτώσαμενε στα χτήματα πάσα εις τα δικά ν - του και με το Σε ξεκινήσομε τα χτήματα οθε ν - το χωργιό. Θάτονε μπλειό η γιώρα του καβαλτί κιμάστονε γιαγερμένοι στο χωργιό.
Και την άλλη βολά με καλό.
Φ'λεβάρης 1987

ΜΑΝΟΥΣΟΣ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
* * *

Τ’
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Ή τανε Κυργιακή ταχυνή κι ακόμης δε - ν - εί
χαν πορήσει από τη - ν - εκκλησά.
Ούλα τα ντουκάνια ήσανε σφαληχτά και μόνο
του Χαρίδημου πούτονε στη θάλασσα ήτονε ορθά
νοιχτο^ γιατί κατά που λέγανε, ο νωματάρχης ήθελε
οντέ θελα γιαγύρουνε οι ψαράδες τοιχυνή ταχυνή α
πού τη γκαλάδα ναβρούνε ντουκιάνι ανοιχτό για
το γκαβέ. 7Ενας ένας απού τσι ψαράδες επόριζ,ενε
πηδηχτά από το μπιαντέ του με ανακουμπωμένες
τσι ποδαρές τόνε ίσαμε τη φούσκα τ 3 ατζούτονε και
κάθουντονε στην αυλή του καφενέ. Παραγγέρνομε
το γκαβέ καισαμε να το - ν - εφέρουνε βγάνανε
χωστά χωστά τη νταμπακέραντονε και στρίφνομε
το τσιγάρο, με λαθραίο τσιγαρόχαρτο και κιρίκι
αγορασμένα απούτ ου Θεοδόση πούκανε το φροχγκοράφτη στο χωργιό.
Απής - είχα πορίσουνε απού τη - ν - -εκκλησά,
ανοίγαμε και τ 9αποδέλοιπα ντουκιάνια ο πάσα κα
φενός είχανε τσι μουστερίδες του. Σ9 άλλο ντουκιά
νι πηγαίνανε οι ντελικανίδες σ9 άλλο οι μεσοκαιρί
τες και σ9 άλλο οι πλιά μεγάλοι.
Οι πλιό ντελικανίδες πηγαίνοα/ε στο γκαφενέ του
Χριστοφογιώργη πούτονε κι αυτός ντελικανής γιατ9
ότι κι είχενε απολυθεί απού το λιμενικό του Πει
ραιά.
Ο καφενές είχενε μια πλατέ πόρτα κι είχανε
στρώσει το μισό σοκάκι με κλήρη κ9 επάντηδενε
κ9έβανε πεντέξε στρογγυλά τραπεζάκια για να κάθουντε οι μουστερίδες ντρέτα στο ήλιο γη στο
σκιανιό κατά το ζαμάνι. Βιζαβί στο γκαφενέ ήτονε
του Παπαδονική το κονάκι κι ούλο το πλιά ο γιος
του ο Γιώργης εμπαινόβγαινε για γκαβέ γη για
κουβεντολόι. Μνιά Κυριακή καθουμέστονε και ρου
φούσαμε το γκαβέ, που το - ν - έκομε ο γιώργης
μερακλίδικο. Σιμώνει ο Χριστοφογιώργης και λέει
του Γιώργη του Παπαδονικολή. Γιώργη, για ξάνοι
ξε τη πόρτα τσι κουζίνα σας, που την άφικενε η

μάνα σου φόρα. Γυρίζει ο Γιώργης και ξανοίξει
οθεγκιά και του κάνει: Ξαργουτού μωρέ δε - ν τη σφάλιξενε η μάνα μου για να πορίζει μνια ουλιά καπνός γιατί καπνίζει τ ’ απάκια και δε μπροκάνει το καπνό ο ανηφοράς. Γιώργη... σάλευγε,νατη
σφαλίξεις γερά γερά γιατί τ 5 απάκια έμου φαί
νονται, έμου μυρίζουνε και γρυλώσανε τ αμάθια
μου σα του κάτη οντε γροικά τη ψαρέ.
Γλακά ο Γιώργης και σφαλίζει τη πόρτα και
χαρακώνει μόνο μόνο το παραπόρτι. 'Ισαμε να
γιαγίρει ο Γιώργης ο καφετζής μας λέει τσουτσουριστά: Μωρέ σεις ομπανέ θα φάμενε απάκια μόνο
αμέτε στου βασιλογιάννη να πάρετε φρύσες, αποό
του Μαβιού φέτα και παξιμάδι απου του Χαρίδημου, φέρτετα παγέ κι αργά οπής γκάψουνε οι πλιά,
θα κάτσουμε εμείς κ’ εμείς και θα δείτε ήντα ραέτη θα σασε καταστέσω. Ομπσνέ πιαστήκαμε στο
σκαμπίλι κι ήτονε στη μνιά ορτακιά καπετάνιος ο
Γιώργης του Παπαδονικολή και στη - ν - άλλη το
τζατ/καρούλιο. Συμφωνήσαμε πως όποια ορτακιά
χάσει θά πλερώσει 3 οκάδες κρασί.
Απείς είπανε οι πολλοί καληνύχτα επομείνσμενε
εγώ, τ ’ αλμπατάκια, το τσιχγκαρούλιο, ο Γιώργης
του Παπαδονικολή, ο Στεφάνής ο Χρήστος του Ηλία κι άλλοι που δε τζαναστορούμε εδά.
Για μια στιγμή ο Χριστοφογιώργηςτα ξύλινα μα
κρουλά τραπεζάκια τα σφούγκιξε μ9 ένα παστρικό
πανί καιβάνει απόνω τσι φρύσες, τη φέτα, ψαρόλες, κρομμύδια, παξιμάδια και μια πήλινη χρειγιά
με νερά για να βρέχουμε το παξιμάδι. ' Επαιρνε ο
Χριστοφογιώργης δυο δυο τσι φρύσες τσι ζέσταινε
μόνο μόνο στη παραθιά κι απόης τσίβανε στα τρα
πεζάκια.
Αρχινίξαμε και χαυτοπίναμε ούλοι με τα χέργια, γιατί δεν ήτονε οι μεζέδες για πηρούνια.
Στη φαοπιοτούρα πάνω, δε λείπανε τα χορατά
και τ ’ άκακα πειράγματα.
Εκειά που γελωχαχαρίζαμε και μας είχενε α
νοίξει το κέφι, σημώνει ο Χριστοφογιώργης και
λέει. Μωρέ σεις εποκαμε το κρασί και θα πάρω
τη πεντοκαδούσα να πάω στου Γιάννη και πέτε
μου να τη γιομίσω γη να πάρω κιανα δυο κάδες;
Ούλοι του λέμενε να τη ντιγκάρη και μαγάρι να
μα - σ - εφτάξει, μόνο νάχεις το νού σου να μπει
στη μπουγκάλα σαφή κρασί. Έ γνοια σας μα κα
τέχω γω. Σάμε να στραφοϊδής νάτονε και φτάνει,
βάνει στο πάσα ένα οπό μιαουλιά να μπροβάρουμε
ίντα πράμανε. Βαλάί του λέμενε, κάνε τ άσπρα ν - του μόνο βάλε ακόμη κιαμμιά σταλέ.
Σε μια ουλιά εντακάρανε τ ’ αλμπατάκια και

παίζανε, σιγολιανοτραγουδούσαμενε γ ιανα μη ξεμυγίσουμε τσι γειτόνους. Μια κόπανε σιμώνη ο
Χριστοφογιώργης και μασεκόβγει το κέφι. Εξάνοι
γε το Γιώργη του Παπαδονικολή και του λέει... εποκάμανε οι μεζέδες. Γιώργη στη - ν - εξάσουνε
να ποπιούμενε το κρασί γη να το στερέψουμε γιάλλη βόλτα.
Ο Γιώργης είχενε βγει στο τσακίρη κέφι κι απολογάτε. Ή ντα λες μωρέ, και τούτονε θα πιούμε
και θά πας να γυρέβγεις κιάλλο. Και - μ - ήντα
μεζέ μωρέ Γιώργη θα το πιούμενε. Ε!... Εκειά δε
γκοπτέχω. Εγώ κατέχω λέει ο Χριστοφογιώργης και
κάνει τω - ν - αλλωνώ τζιλβέ. Ε!\. λέγε. Να πεταχτείς στο σπίτι σας να φέρεις δυο τρία απάκια
να τα ζεστάνομενε στη παραθιά να το ντουρντίσουμε;
Σηκώνεται ο Γιώργης πηδαριχτός πηδαριχτός
και σάμε να πεις τρία φέρνει μια μπρουλιασταρέ
απάκια- τα βάνει στη χόβολη ο Χριστοφογιώργης
κι απής εζεσταθήκανε φωνιάζομενε, ίντα μυρωδιές
είναι αυτές μωρέ. Σαν χαυτοπίναμενε χύνουντονε
που και σταλέ χάμε. Τοσονά κέφι βγάλαμενε που
δε - ν - εκάτεχες να πεις τραγούδιατονε, φωνές γη
γκανές.
Σέρνει μια φωνάρα ο Γιώργης του Παπαδονικολή και λέει. Ή ντα κάθεστε μωρέ, σηκωθείτε να
κάνουμε κιάνα ταλίμι. Εντελιάσανε τ ’ αλμπατάκια
να παίζουνε λύρα και μαντολίνο και πιοοομέστανε
στο χορό με ολόγρη τη κλήρη οπού ταποπίδια που
χύναμε.
Ήρθένε η σειρά του Στεφοαή και γίνεται μπρο
στάρης κι απάνω που πήγε να κάμει ένα ταλίμι
παίζει ένα γλιστραρίδι και με τη φόρα πούχενε πάει οθε - ν - το νταμπλά τσι πόρτας τόνε
ξεκαπακώνει και βρίχνεται στη μέση του σοκακιού.
Γλακούμενε ούλοι όξω μοντέρνουμε και τόνε ση
κώνω μενε και τουλέμενε εβάρηκες μπρέ Στεφάνή
ποθες Ό ι μωρέ δε - ν - εβάρηκα μονότονε αχα
μνός ο Νταμπλάς και δε μαντιγιάγυρνε μάφταιγε
- ν - όμως και η ρεβιδαριστή μπροκαδούρα πούχα
στσι μεντζισόλες μου.
Τη ταχηνή on/αζητά η Ποπαδονικολίνα τ απά
κια κι αναρώτα το Γιώργη. Ή ντα καλό μεζέχατε
μαθώς οψάργας και βγάνατε τονσονά βρούχος που
δε - ν - σφάλιξα τα μάθια μου παρα απής και κα
ταλαγιάσατε. Δεν είχαμε μπρέ μάνα πολλά πράμα
τα μόνο, το καλό παρεάκι έσαξε καλό κέφι.
Μωρέ συ Γιώργη φαίνεται μου μπρέ γηλείπει
κιαμμιά μπρουλιά σταρέ απάκια. Ματοθώ μάνα δε
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γκατέχω να σου πώ, μα του λόγου σου θα κατές
καλλιά πόσασανε.
Εγώ θαρρώ πως λείπουνε, μόνο πέμου ανταφάετε σεις μα γω δε βαροψυχώ. Ο Γιώργης δε - ν έβγανε άχνα. Ξαναλέε, η μάνα - ν - του, νάστε κα
λά και του χρόνου κοπέλι μου, μα αναθρέφω τόνε
γ ω πάλι το Μουνόχο.
Σπολάητη Μοα/άκι και ταχειά με καλό.
Γενάρης 1987
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
* * *

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλουμε απ3 αυτή τη στήλη να ευχαριστήσουμε
όλους όσους δείχνουν με κάθε τρόπο το ενδιαφέρον
τους, μας βοηθουν και στηρίζουν ηθικά και υλικά
την εκδοτική προσπάθεια του Συλλόγου.
Ό π ω ς είναι γνωστό το περιοδικό μας διανέμε
ται δωρεάν και στηρίζεται στις φιλικές οικονομικές
ενισχύσεις αναγνωστών και φίλων.
Από όλους πάντως —και όπως πάντα— περι
μένουμε γνώμες, υποδείξεις, συνεργασίες, επιστο
λές και κάθε είδους οικογενειακές και επαγγελμα
τικές δημοσιεύσεις. Το περιοδικό μας δεν έχει μό
νιμους συντάκτες.
Ό μ ω ς θά θέλαμε να γράφεται απ3 όλους τους
Αγιο γαλή νιώτες και φίλους, τότε μόνο θα είναι
πάντα ζωντανό και ενδιαφέρον και θα αποτελέσει
ένα βήμα διαλόγου και έκφρασης ιδεών. Το πα
ράπονό μας είναι ότι ενώ υπάρχουν αντιρρήσεις,
ενώ εκφράζονται διαφορετικές απόψεις, αυτές δεν
φτάνουν για δημοσίευση στο περιοδικό μας.
Ο καθένας που έχει διαφορετική γνώμη αρκείται να τη συζητά στο καφενείο^, να τη σχολιάζει
με την παρέα του ή να την κουβεντιάζει απλά μέ
σα στο σπίτι του.
Ελπίζουμε πάντως) από δώ και πέρα το περιο
δικό μας ν3 αποτελέσει αφορμή γόνιμου και εποι
κοδομητικού διαλόγου γύρω από τα πολυποίκιλα
προβλήματά μας.
Κ Ω Σ Τ Α Σ Κ. ΛΪΝΟΞΥΛΑΚΗΣ

10

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ (Α Γ ΙΑ ΓΑΛΗΝΗ)
(ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΒΕΡΓΑΛΗ
Γραμματέα της Κοινότητας)
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
Γ εννήσεις:
— Η Ελένη σύζ. Ζαχαρία Χορλιαφάκη, το γένος
Εμμαν. Μαργαρίτη, γέννησε στο Ηράκλειο την 15.
2.1987 το πρώτο παιδί αγόρι.
— Το Φεβρουάριο 1987 γέννησε η Παχώνα σύζ.
MENSHORN HERBBERT, Αυστριακού υπηκόου, το
γένος Νικολάου Μηναδάκη, το πρώτο παιδί κο
ρίτσι.
— Στο Ρέθυμνο την 23.3.87 η Αργυρώ σύζ. Ιωάννου Μαμαλάκη, το γένος Σταύρου Σφακιανάκη, γέν
νησε το πρώτο παιδί κορίτσι.
— Η Ελένη σύζ. Κων)νοο Γιασαφάκη, το γένος
Μηνά Γιαλεδάκη, γέννησε στο Ηράκλειο την 7.5.87
το δεύτερο παιδί κορίτσι.
— Την 6.6.1987 η Αικατερίνη σύζ. Χαραλάμπου
I. Παπαδογιάννη, το γένος Σπυρίδωνος Νικολουδάκη, γέννησε στο Ηράκλειο το πρώτο παιδί αγόρι.
— Στο Ηράκλειο η Μαρίνα σύζ. Ζαχαρία Παπουτσάκη, το γένος Μιχαήλ Ζάχαρη, γέννησε την 4.8.
1987 το δεύτερο παιδί αγόρι.
— Η Αικατερίνη σύζ. Εμμανουήλ Ν. Τρουλλινού,
το γένος Γεωργίου Παπαδογιάννη, γέννησε την 10.
9.1987 στο Ρέθυμνο το δεύτερο παιδί κορίτσι.
— Τον Σεπτέμβριο 1987 η Φλώρα σύζ. Αθανα
σίου Τρουλλινού, το γένος Νικολάου Ευθυμίου, γέν
νησε το πρώτο παιδί αγόρι.
— Την 16.10.1987 γέννησε στο Ηράκλειο το τρί
το παιδί αγόρι η Αικατερίνη σύζ. Γ. Λουκάκη, το
γένος Επαμεινώνδα Μπο(γιαρτάκη.
— Στο Ηράκλειο την 18.9.1987 η Πιργκέτ σύζ.
Γεωργίου Καδιανάκη, Γερμανίδα υπήκοος, γέννησε
το πρώτο παιδί κορίτσι.
— Η Αργυρώ σύζ. Ανδρέα Μελαμπιανάκη, το γέ
νος Χαραλάμπου Αλεξοινδράκη, γέννησε στο Ηρά
κλειο την 9.11.1987 το δεύτερο παιδί αγόρι.
Βαπτ ίσ ε ις :
— Την 26.4.1987 ο Γεώργιος Κυριακάκης του
Γεωργίου βάπτισε στον Πλάτανο Αμαρίου το κορί
τσι του, στο οποίο δόθηκε το όνομα Ε υ γ ε ν ί α
με ανάδοχο τον Νικόλαον Ηλ. Τρουλλινό από τις
Μέλαμπες. Το τραπέζι και γλέντι έγινε στο κέν
τρο Ματθαίου Π. Καράλη στην Λαγκούφα.
— Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Πλατανέ

Αγίου Βασιλείου βαπτίσθηκε την 19.9.1987 το κο
ρίτσι του Αντωνίου Τσισκάκη, στο οποίο δόθηκε
το όνομα Ε υ α γ γ ε λ ί α με ανάδοχο τον ϊ ωάννη Αναστασίου, το τραπέζι έγινε στο κέντρο «Π Ε 
ΡΙΒ Ο ΛΙ» στα Σόπατα.
— Στον 'Α γιο Γεώργιο Βρομόνερου την 24.10.
1987 βαπτίσθηκε το κορίτσι του Εμμανουήλ Ν.
Τρουλλινού, στο οποίο δόθηκε το όνομα Γ ε ω ργ ί α με οα/άδοχο την Αργυρώ σύζ. Ιωάννου Κ.
Μαμαλάκη. Το τραπέζι και γλέντι έγινε στο κέν
τρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Γαλήνης.
— Την 24.10.1987 θαπτίσβηκαν στην εκκλησία
4ων Μαρτύρων τα παιδιά του Γεωργίου Δουλγεράκη : α) Μ ι χ α ή λ με ανάδοχο τον Ανδρέα Μανιαδάκη.
(3) Μ ά ρ ι ο ς με ονάδοχο τον Ιωάννη Δελάκη.
— Στην εκκλησία Αγίου Αντωνίου θαπτίσθηκαν
την 31.10.1987 τα παιδιά του Χριστόφορου Βουμθουράκη:
α) Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς με ανάδοχο τον Φραγ
κίσκο Μανούσακα.
Ρ) Ε μ μ α ν ο υ ή λ με ανάδοχο την Βασιλική
Σταματάκη.
Το τραπέζι έγινε στο κέντρο του Ματθαίου Π.
Καράλη στην Λαγκούφα.
Αρραβώνες:
— Την 17.10.1987 ο Γεώργιος Μπαντινάκης του
Αντωνίου αρραβωνιάστηκε με την Δέσποινα Σπαντιδάκη του Ιωάννου, από τους Στόλλους Μεσσαράς.
Γ ά μο ι:
— Στο κοινοτικό γραφείο έγινε την 13.3.1987 πο
λιτικός γάμος των Αμερικανών υπηκόων KIRK AL
LEN HOKANSON και LA I LA SCHIRRMESTER.
—- Στις Μέλαμπες την 20.4.1987 έγινε ο γάμος
του Νικολάου Κ. Καραπιδάκη με την Παρασκευή
Βεργαδή του Βασιλείου, καταγόμενη από τις Μέ
λαμπες και κάτοικο Πισκοκέφαλου Σητείας. Το
τροπέζι και γλέντι έγινε στο κέντρο του Συλλόγου
Μελάμπων.
—Στον Πειραιά την ίδια ημέρα 24.4.1987 έγιναν
οι γάμοι των αδελφών:
α) Γεωργίου Τρουλλινού του Μιχοήλ με την Α 
λεξία Κουτσαυτάκη του Γεωργίου, καταγομένη από την Γραμβούσα Χανιών.
Ρ) Αθανασίου Τρουλλινού του Μιχαήλ με την

Φλώρα Ευθυμίου του Νικολάου, κστσγομένη
από τον Πειραιά.
— Την 25.4.1987 έγινε στην εκκλησία 4ων Μαρ
τύρων Αγίας Γαλήνης ο γάμος της Μαρίας Φωτάκη του Γεωργίου με τον Κων) νον Τζονάκη. Το τρα
πέζι και γλέντι έγινε σε κέντρο στον Κόκκινο
Πύργο.
— Στην Κοξαρέ την 25.4.1987 έγινε ο γάμος της
Ελένης Ζεάκη του Αγαπητού με τον Εμμονουήλ
Μαθιουδάκη. Το τραπέζι και γλέντι έγινε στο κέν
τρο Μπαλέ.
— Στα Ακούμια έγινε την 18.7.1987 ο γάμος του
Κωνήνου Μπαντινάκη του Εμμανουήλ με την από
εκεί καταγόμενη Γεωργία Παναγιωτάκη του Αν
τωνίου, καθώς και το τραπέζι και γλέντι.
— Στις Καρίνες την 24.7.1987 έγινε ο γάμος της
Κωνσταντίνας Φωτάκη του Γεωργίου με τον από
εκεί καταγόμενον Δημήτριο Γιορταμάκη. Το τρα
πέζι και γλέντι έγινε εκεί.
— Την 12.9.1987 έγινε στο Ρέθυμνο και στην
εκκλησία 4ων Μαρτύρων ο γάμος του Εμμανουήλ
Αλεξσνδράκη, ιατρού αγροτικού ιατρείου Αγίας
Γαλήνης, με την Μαρία Βεργανελάκη. Το τραπέζι
και γλέντι έγινε στοκ έντρο «ΔΕΛΦΙΝΙ».
θάνατοι:
— Ο Εμμανουήλ Χριστοφοράκης του Νικολάου
πέθανε στην Αγία Γαλήνη την 26.2.1987 σε ηλικία
93 ετών και η κηδεία του έγινε την επομένη.
— Στην Αθήνα πέθανε την 25.3.1987 η Αθηνά Χα
Νικολάου Καρατζή, το γένος Ιωάννου Πετρακάκη,
ετών 71 και η κηδεία της έγινε στην Αγία Γαλήνη
την 26.3.1987.
— Πέθανε στην Αγία Γαλήνη, σε ηλικία 86 ετών,
την 8.4.1987 η Ελένη Νικηφοράκη του Γεωργίου
και η κηδεία της έγινε την επομένη.
— Ξημερώματα (ώρα 02.25') της Κυριακής 17.
5.1987 σκοτώθηκε σε τροχαίο έξω από τα Χανιά,
όπου υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία, ο
Βαγγέλης Μαμαλάκη ς του Ματθαίου ετών 21 και
η κηδεία του έγινε στην Αγία Γαλήνη την 18.5.
1987.
— Στο Ηράκληειο την 11.9.1987 πέθανε σε ηλι
κία 61 ετών και ενταφιάσθηκε την επομένη, η Ε
λευθερία Χα Γεωργίου Τσαχάκη, το γένος Εμμα
νουήλ Πρινιωτάκη.
— Ο Ιωάννης Βουλγαράκης του Γεωργίου πέβονε στην Αθήνα την 17.9.1987 σε ηλικία 81 ετών,
όπου και ενταφιάσθηκε.
— Την 19.10.1987 πέθανε στο Ρέθυμνο η Ειρήνη
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Χα Νικολάου Καράλη, το γένος Νικολάου Ανυφαντάκη, ετών 72 και η κηδεία της έγινε την επομένη
στην Α για Γαλήνη.
— Σε ηλικία 77 ετών πέθανε την 19.11.1987 στο
Ηράκλειο η Μαρία Χα Κων)νου Μπαντινάκη, το γ έ
νος Μιχοηλ Τρουλλινού και η κηδεία της έγινε στην
Αγια Γαλήνη την 10.11.1987.
— Ο Εμμανουήλ Παπαδάκης, ιατρός, από τις
Μέλαμπες, σε ηλικία 84 ετών, πέθανε την 21.11.
1987 στην Αθήνα και ο ενταφιασμός του έγινε στις
Μέλαμπες την 24.11.1987.
* * *
Δ ιο ρ ι σ μ ο ί - Ε π ι τ υ χ ί ε ς - Μ ε τ α θ έ σ ε ι ς Συνταξιοδοτήσεις:
— Ο Γεώργιος Βεργαδής του Ευαγγέλου και της
Μαρίας, διορίσθηκε στο Δημόσιο Ταμείο Ρεθύμνης,
υστέρα οπτό επιτυχία του σε διαγωνισμό.
— Η Αργυρή σύζ. Ιωάννου Κ. Μαμαλάκη, το γ έ 
νος Σταύρου Σφακιανάκη, νηπιαγωγός, διορίσθηκε
στο Νηπιαγωγείο 'Α νω Μέρους Αμαρίου.
— Στις γενικές εξετάσεις του 1987, για την ει
σαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
ο Αριστείδης Φpocγκάκης του Ιωάννου μπήκε στην
Σχολή Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης.
— Ο αστυφύλακας Εμμοινουήλ Μαθιουδάκης με
τατέθηκε από το Αστυνομικό Φυλάκιο Αγίας Γαλή
νης την 16.3.1987 στο Αστυνομικό Τμήμα Τάξης Αχαρνών Αττικής.
— Ο αστυφύλακας Γεώργιος Μακράκης μετατέ
θηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τάξης Αχαρνών
Αττικής στο Αστυνομικό Φυλάκιο Αγίας Γαλήνης
και ανέλαβε υπηρεσία την 21.3.1987.
— Ο κελευστής Λιμενικού Σώμοαος Απόστολος
Αποστολάκης παρουσιάσθηκε στον Λιμενικό Στα
θμός Αγίας Γαλήνης και ανέλαβε υπηρεσία την 13.
6.1987, μετατιθέμενος από το Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας.
— Παρουσιάσθηκε στον Λιμενικό Σταθμό Αγίας
Γαλήνη την 30.6.1987 και ανέλαβε υπηρεσία, ο κε
λευστής Λιμενικού Σώματος Γεώργιος Δημοτάκης,
μετατιθέμενος από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρα
κλείου.
— Την 2.9.1987 ο αστυφύλακας Γεώργιος Λαντζουράκης παρουσιάσθηκε και οοέλαβε υπηρεσία
στο Αστυνομικό Φυλάκιο Αγίας Γαλήνης μετατιθέ
μενος οστό το Αστυνομικό Τμήμα Ασφάλειας Ψυ
χικού.
— Ο αστυφύλακας Γεώργιος Μακράκης έφυγε
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από το Αστυνομικό Φυλάκιο Αγίας Γαλήνης και
πήγε, ύστερα από επιτυχία του σε διαγωνισμό, στη
Σχολή Αρχιφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας.
— Η νηπιαγωγός Τοταράκη Μαρία μετοσέθηκε
από το Νηπιαγωγείο Αγίας Γαλήνης στο Νηπιαγω
γείο Αρμένων Ρεθύμνης.
— Η νηπιαγωγός Μηλιώτη Σπυριδούλα, καταγό
μενη από το Ναύπλιο Π ελοπονήσου, τοποθετήθηκε
στο Νηπαχγωγείο μας, από το Νηπιαγωγείο Μελάμπων όπου υπηρετούσε πέρυσι.
— Ο Κωνσταντίνος Μπαντουβάς παρουσιάσθηκε
την 14.7.1987 και οαέλαβε υπηρεσία, στο ταχ. γρα
φείο Αγίας Γαλήνης, μετατιθέμενος από το ταχυδρ.
γραφείο Περιστεριού Αττικής.
— Η Θεανώ Αποστολάκη σύζ. Κων)νου Μαμα
λάκη, δασκάλα, μετατέθηκε από το δημοτικό σχο
λείο Αγίας Γαλήνης στο δημοτικό σχολείο Μελάμπων.
— Ο Εμμανουήλ Τρουλλινός του Νικολάου, δά
σκαλος μετατέθηκε από το δημοτικό σχολείο Μελάμπων στο δημοτικό σχολείο Αγίας Γαλήνης.
— Ο Ιωάννης Φραγκάκης του Αριστείδου, ύστε
ρα από αίτησή του αποχώρησε από την υπηρεσία
ΕΛ.ΤΑ., όπου υπηρετούσε και συνταξιοδοτήθηκε.
— Ο Παύλος Παπαδογιάννης του Ιωάννου, δά
σκαλος, ύστερα από αίτησή του αποχώρησε από
την υπηρεσία.
— Την 30.8.1987 υπέβαλε αίτηση απολύσεως από
την υπηρεσία ο αρχιφύλακας Κων) νος Αλυσσανδράκης του Εμμανουήλ και την 30.10.1987 παρέδωσε
υπηρεσία στο Αστυνομικό Φυλάκιο Αγίας Γαλήνης,
όπου υπηρετούσε και συνταξιοδοτήθηκε.
— Ο Κων)νος Φραγκάκης του Αριστείδου, δά
σκαλος, με πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, αποχώρησε
από την υπηρεσία και συνταξιοδοτήθηκε.
— Η Θεανώ Αποστολάκη σύζ. Κων)νου Μαμα
λάκη, δασκάλα, ύστερα από αίτησή της, αποχώ
ρησε από την υπηρεσία και συνταξιοδοτήθηκε.
* * #
Δ ι ά φ ο ρ α :
— Σε αίθουσα του κοινοτικού καταστήματος την
23.1.1987 στεγάσθηκε μία τάξη του δημοτικού σχο
λείου Αγίας Γαλήνης, το οποίο λειτούργησε προ
σωρινά ως τριθέσιο.
— Στην αυτή, ανωτέρω, αίθουσα τις απογευμα
τινές ώρες κάθε Παρασκευή - Σάββατο και Κυρια
κή έγιναν μαθήματα γραφομηχανής. Επίσης τις α
πογευματινές ώρες κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμ

πτη και Παρασκευή από 27.2.Ί987 έγιναν μαθήμα
τα λογιστικών.
— Σε αίθουσα του δημοτικού σχολείου έγιναν
μαθήματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας στις
γυναίκες, αλλοδαπές κατοίκους Αγίας Γαλήνης.
— Με πλάκες στρώθηκαν, μέσα στην Α γία Γα
λήνη οι κοινοτικοί δρόμοι 4ων Μαρτύρων, Χαρι
λάου Τρικούπη, Σουλίας και Αρκαδίου, καθώς και
ο χώρος γύρω από την εκκλησία 4ων Μαρτύρων.
Ο κοινοτικός δρόμος από Λαζάρου ρυάκι μέχρι Νε
κροταφείο στρώθηκε με τσιμέντο.
— Η σκάλα που βρίσκεται στον κοινοτικό δρόμο
Αρκαδίου χαλάστηκε και κατασκευάσθηκε νέα
σκάλα πολύ αναπαυτική, η οποία και πλακοστρώ
θηκε.
— ' Ενα καινούργιο ξύλινο αλιευτικό σκάφος,
το «ΝΗ ΡΕΑΣ») με διαστάσεις μήκους 9.80, πλάτους
3.20 και ύψους Ί.Ί6, του Γεωργίου Μποαπινάκη του
Μιλτιάδη, ρίχθηκε την 20.2.1987 στην θάλασσα.
— Οι προετοιμασίες για την νέα τουριστική πε
ρίοδο άρχισαν κατά το τέλος Φεβρουάριου. Ασπρί
σματα - χρωματισμοί - σφουγγαρίσματα. Κατά τή
διάρκεια του χειμώνα όλο το χωριό είχε γίνει ερ
γοτάξιο. Νέες οικοδομές, νέα ξενοδοχεία και κα
ταστήματα. Κατακόρυφη είναι η ανάπτυξη της Α 
γίας Γαλήνης, αλλά παράλληλα κατακόρυφα αυ
ξάνονται και τα προβλήματά της.
·— Οι βροχοπτώσεις μέχρι τέλος Φεβρουάριου
έφθασαν τα 448 χιλιοστά. Η ανθοφορία της ελιάς
ήτοιν πολύ ικανοποιητική, αλλά οι καιρικές συνθή
κες δεν ήτocv ευνοϊκές για την καρπόδεση και έτσι
η ελαιοεσοδεία φέτος θα είναι όχι η αναμενόμενη.
— Φέτος το καλοκαίρι λειτούργησαν στην Αγία
Γαλήνη συνολικά 38 ξενοδοχεία με σύνολο κρεβατιών 1110 και ενοικιαζόμενα δωμάτια με σύνολο
κρεβατιών 700. Επίσης λειτούργησοιν τα καινούρ
για καταστήματα: Επεξεργασίας υάλου Νικολάου
Χαριτάκη του ϊωάννου, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Αντωνίου Ιερωνυμάκη του Εμμανουήλ, Παντοπωλείο ϊωάννου
Μπαγιαρτάκη του Χαραλάμπου Ενοικιάσεις δικύκλων Γαλατίου Ροδουσάκη, Ταβέρνα Αντωνίου Γερμονάκη του Ηλία, Κρεοπωλείο Μιχαήλ Αποστολάκη του Στυλιανού, Αγγειοπλαστικής Κύριλλου Στεφανάκη και Τουριστικών ειδών Γεωργίου Θεοδωράκη του Μάρκου, Νικολάου Βοσκάκη του ϊωάννου
και Γεωργίου Βελουδάκη του Χρήστου.
— Ο Γεώργιος Τσοτχάκης του Δη μητριού κατα
σκεύασε οίκημα στη θέση Λαγκούφα, πιο μέσα παό
τη γέφυρα ποταμού ΠΛΑΤΥ, στο οποίο τοποθέτη

σε καινούργια μηχανήματα φυκογεντρικού ελαιο
τριβείου. Είναι έτοιμο να λειτουργήσει φέτος.
— Εκατό (100) νέες τηλεφωνικές συσκευές το
ποθετήθηκαν φέτος και έτσι στην Αγία Γαλήνη υ
πάρχουν συνολικά περίπου 300 τηλέφωνα.
— Ο Κωνσταντίνος Σπανός του Ευαγγέλου με
αίτησή του απόκτησε την δημοτικότητα της κοινό
τητάς μας, διαγραφόμενος από την κοινότητα Τυμπακίου.
— Αποκριές 1987 (1.3.1987). Καμιά διαφορά από
τις άλλες Κυριακές. Το βράδυ άρχισαν να κυκλο
φορούν οι μασκαράδες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
οργάνωσε γλέντι στο πολιτιστικό κέντρο, το οποίο
εκράτησε μέχρι τις 5 το πρωί.
— Καθαρή Δευτέρα (2.3.1987). Τόσο η ημέρα όσο
και το βράδυ πέρασε χωρίς καμιά εκδήλωση, εκτός
τους επισκέπτες που ήλθαν από άλλα μέρη και δη
μιούργησαν κάποια κίνηση.
— Το αρδευτικό έργο Αγίας Γαλήνης - Μελάμπων, μετά το πέρασμα τόσων χρόνων, προχωρεί
προς το τέλος, έχουν γίνει οι δεξαμενές και οι σω
ληνώσεις. Πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει μέσα το
1988.
— Ο Φεβρουάριος ενώ έδειχνε ότι θα περνούσε
μέχρι τέλος με καλοκαιρινές ημέρες, άλλαξε γνώ 
μη τις τελευταίες ημέρες του. Ά ρχισαν δυνατοί ά
νεμοι — βροχές και χαμηλή θερμοκρασία.
— Αρχές (3.3.1987) Μαρτίου έπεσαν πολλές βρο
χές με αποτέλεσμα ο ποταμός Πλατύς να κατεβά
σει πολλά νερά, τά όποια προξένησαν ζημιά σε 2
στρέμματα Θερμοκήπιο του Διονυσίου Καργάκη
του Γεωργίου και σε 2 στρέμματα μανταρινιές του
Μιχοίήλ Μαλλιαρού του Νικολάου, στην θέση Ρίζα.
— Η κ. Νομάρχης Ρεθύμνης την 6.3.1987, λόγω
του πολύ κρύου, διέταξε να μην λειτουργήσουν όλα
τα σχολεία του Νομού Ρεθύμνης, εκτός της Αγίας
Γαλήνης. Αυτό βέβαια είναι ακόμη μία απόδειξη
ότι η Α γία Γαλήνη είναι χ ε ι μ α δ ι ό . Η συγκοι
νωνία προς Ρέθυμνο και Ηράκλειο είχε διακοπεί
μέχρι και 9.3.1987 και το χιόνι είχε κατέβει μέχρι
«Λενικού Χάρακα» - «Ξυλομοιχαίρι» - «Μάνδρες».
Δεν Θα πρέπει λοιπόν να ξεχνούμε ποτέ την παλιά
παροιμία, ότι ο Μάρτης είναι «Παλουκοκαύτης».
— Την 8.3.1987 έγιναν εκλογές για ανάδειξη νέου
διοικητικού συμβουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Αγίας Γαλήνης και εξελέγησαν:
Παύλος Παπαδογιάννης του ϊωάννου, Πρόεδρος.
Ηρακλής Μπαγουράκης του Αντωνίου, Γεν. Γραμματεύς.
Ιωάννης Μπαντινάκης, Ταμίας.
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Εμμανουήλ I ερωνυμάκης, Μέλος.
Ευάγγελος Σκαρλάτος, Μέλος.
— Σύσσωμο το κοινοτικό συμβούλιο με την α
στυνομική αρχή την 22.3.1987 πέρασαν από όλους
τους δρόμους του χωριού και έκαμαν συστάσεις
στους κατοίκους σχετικά με την καθαριότητα και
το άσπρισμα των σπιτιών και στους εργολάβους
για την διακοπή των εργασιών από 1.4.1987.
— Η Δ.Ε.Η. τοποθέτησε υπόγειο καλώδιο στους
δρόμους Αρκαδιου και Κ. Γιαμπουδάκη και οι ερ
γασίες τελείωσαν αρχές Απριλίου.
— Από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Π.Δ.Ε.) έτους 1987 δόθηκοα; την
23.3.1987 στην Κοινότητα δρχ. 8.000.000, επιδότηση,
για κατασκευή του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ» προϋπολογι
σμού 10.000.000 δραχμών. Η δημοπρασία, για ανά
δειξη εργολάβου, έγινε στο Ρέθυμνο την 7.8.1987
και το έργο περιλαμβόα/ει την επέκτασή του δι
κτύου ύδρευσης από ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑ
ΜΟΥ ΠΛΑΤΥ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΡΟΣ ΣΚΙΝΟΥ και την τσιμεντόστρωση του κοι
νοτικού δρόμου από άσφαλτο μέχρι πόρο σκίνου. Οι
εργασίες για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης
τελείωσαν και έτσι λύθηκε το σοβαρό υδρευτικό
πρόβλημα της περιοχής. Η τσιμεντόστρωση θα γ ί
νει το έτος 1988.
— Από το Π.Π.Δ.Ε. έτους 1987 δόθηκε στην κοι
νότητά μας επιδότηση 15.000.000 δραχ. για την κα
τασκευή του έργου ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ,
προϋπολογισμού 46.000.000 δραχ.
— Το κοινοτικό συμβούλιο με απόφασή του ψή
φισε δραχ. 300.000 για την αγορά μεγάλων κινητών
απορριμματοδοχείων, μέσα στα οποία θα τοποθε
τούνται οι σάκκοι απορριμμάτων.
— 1η Απριλίου 1987 «Π ΡΩ ΤΑ Π ΡΙΛ ΙΑ ». Πέρασε
η ημέρα χωρίς φάρσες και λοιπά πρωταπριλιάτικα.
— Το ΠΑΣΧΑ πλησίαζε και την 5.4.1987 έγινε
γενική κινητοποίηση κοινοτικής αρχής — επαγγελματιών και όλων των κατοίκων για τον καθαρισμό
του χωριού. Η τουριστική κίνηση άρχισε να παρου
σιάζεται. ' Αρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτοι του
ρίστες στους δρόμους, αλλά και στην παραλία οι
πρώτοι λουσμένοι.
— Την 11 Απριλίου 1987 ήλθε στο χωριό μας ο
μάδα γιατρών καθηγητών, μετά από διαλέξεις που
έκαμαν σε ιατρικά συμπόσια στο Ηράκλειο και
Ρέθυμνο. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Στέλιος Κοτζαμπασάκης, που υπηρέτησε στο ιατρείο μας και
τώρα είναι πλαστικός χείρσύργος σε Νοσοκομείο
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της Αθήνας. Αφού έφαγαν το φρέσκο και νόστιμο
ψάρι αναχώρησαν για το· Ηράκλειο και Αθήνα.
— 13.4.1987 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Πολλοί Αγιογαληνιώτες ήλθαν να περάσουν τις ΑΓΙΕΣ αυ
τές ημέρες με τους δικούς τους στο χωριό μας. Την
νύκτα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και μετά την
ακολουθία των Παθών του ΧΡΙΣΤΟΥ, οι πιστοί παρηκολούθησαν την παραδοσιακή περιφορά του Επι
ταφίου στους δρόμους του χωριού.
— Ό π ω ς κάθε χρόνο) έτσι και φέτος έγινε η
ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Τόσο την νύκτα του ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒ
ΒΑΤΟΥ, όσο και το μεσημέρι την ημέρα του ΠΑ
ΣΧΑ, έγινε η περιφορά της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ γύρω από
την εκκλησία 4ων Μαρτύρων. Το βράδυ του ΠΑ
ΣΧΑ ο Πολιτιστικός Σύλλογος οργάνωσε γλέντι
στο πολιτιστικό κέντρο, το οποίο εκράτησε μέχρι
τις πρωϊνές ώρες.
— Το νέο πρατήριο υγρών καυσίμων, στη θέση
Λαγκούφα, Γεωργίου Νικηφοράκη του Σπυρίδωνος,
καταγομένου από τις Μέλαμπες, άρχισε να λειτουρ
γεί την 22.4.1987 και τα εγκαίνια έγιναν την 8.8.
1987.
— 23 Απριλίου 1987, ημέρα Αγίου Γεωργίου.
Στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου στο βρομόνερό έ
γινε η θεία λειτουργία, την οποία παρηκολούθησαν
περίπου 50 πιστοί.
— Στον Γεωργικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Α 
γίας Γαλήνης την 30.4.1987 έγιναν εκλογές για α 
νάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο συγ
κροτήθηκε οστό τους:
Γαλεράκη Μάρκο του Μάρκου, Πρόεδρο.
Γερμανάκη Ηλία του Αντωνίου.
Γιασαφάκη Κων)νο του Δη μητριού.
Μπαγιαρτάκη Ιωάννη του Χαραλάμπου.
Τρουλλινό Μιχαήλ του Νικολάου και Παγώνας.
Τσαχάκη Πύραμο του Κων)νου.
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Μπαντινάκη Γεώργιο του Αντωνίου.
Γαλεράκη Αντώνιο του Μάρκου.
Παπαμιχελάκη Βασίλειο του Εμμανουήλ.
Αντιπρόσωπος στη Ε.Γ.Σ.
Τρουλλινός Μιχαήλ του Νικολάου και Παγώνας.
— Οι βροχοπτώσεις όλο το χειμώνα που πέρασε
έφθασαν μέσα στην Αγία Γαλήνη στα 592 χιλιοστά.
— Το μεγάλο πρόβλημα των ακτών μας είναι
η έλλειψη άμμου, η οποία τους χειμερινούς μήνες
παρασύρεται από τα κύματα στο εσωτερικό της
θάλασσας. Φέτος5 πρώτη χρονιά ύστερα από σχετι
κές ενέργειες Κοινότητας και ιδιωτών, ήλθε την
9.7.1987 εδικό σκάφος της «ΤΕΧΝΟΑΜΜΟΛΗΠΤΙ-

ΚΗΣ ΚΙ Σ Σ ΑΜΟΥ», το οποίο έπαιρνε άμμο από
τον βυθό της θάλασσας και την τοποθετούσε στην
ακτή. Έ τσ ι βελτιώθηκε σημαντικά η παραλία που
γίνονται τα θαλάσσια λουτρά για το καλοκαίρι που
μας πέρασε και ας ελπίσουμε ότι με την επέκταση
του λιμανιού θα προστατεύθούν οριστικά οι ακτές
μας.
— 20 - 27.7.1987. Τις ημέρες αυτές που ο Αφρικα
νικός καύσωνας έπληξε την Ελλάδα με μεγάλες
θερμοκρασίες και πολλά θύματα, η θερμοκρασία
στο χωριό μας ήταν πολύ μεγάλη. Την Παρασκευή
24.7.1987 η μέγιστη θερμοκρασία υπό σκιά έφβασε
τους 409 Κελσίου, το Σάββατο 39° και την Κυρια
κή 38,59, την Δευτέρα ξανά 400, ενώ την Τρίτη 28.
7.1987 η θερμοκρασία έπεσε στα κανονικά, φυσιο
λογικά, επίπεδα. Ο κόσμος βρισκόταν μέρα - νύκτα
στη θάλασσα. Η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Η
σκιά, το κρύο νερό και λίγος αέρας ήταν η ανθρώ
πινη επιθυμία. — Το εκκλησάκι «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡ Ο Σ » που έκτισε η κ. Ευαγγελία σύζ. Παντελή
Γιασαφάκη, το γένος Ματθαίου Μαμαλάκη, στη θέ
ση Λαγκούφα, τελείωσε την 15.7.1987. Οι εικόνες
τοποθετήθηκαν όλες καθώς και τα κονδήλια και
λοιπά σκεύη. Τα εγκαίνια έγιναν την 30.7.1987 και
όχι την 6.8.1987 όπως είχα γράψει σε προηγούμενο
τεύχος, γιατί ο Επίσκοπος την 6 Αυγούστου είχε
προγραμματίσει άλλη τελετή. Ημέρα Πέμπτη και
ώρα 06.30' άρχισε η τελετή της ενθρόνισης. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λάμπης και Σφακίων
κ. κ. Θεόδωρος, ο Πρωτοσόγγελος και λοιποί κλη
ρικοί έφθαναν την 07.10'. Μεταξύ των κληρικών
συμμετείχε στην τελετή των εγκαινίων και ο Εφη
μέριος Αγίας Παρασκευής ΑμαρΙου Κυριάκος Λίτινας. Κόσμος πολύς, περίπου 150 πιστοί από την
Αγια Γαλήνη και τα γύρω χωριά, παρηκολούθήσαν
την ενθρόνιση. Μετά το τέλος της τελετής και της
Θείας Λειτουργίας ο κ. Ποατελής Φ. Γιασαφάκης
παρέθεσε γεύμα στο κέντρο του Ματθαίου Π. Καράλη, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την
εκκλησία. Έ τσ ι η προς τον Ύψιστόν υποχρέωση
της οικογένειας Παντελή Φ. Γιασαφάκη ολοκληρώ
θηκε πλήρως και η εκκλησία «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» παραδόθηκε από την ημέρα αυτή
(30.7.1987) στην Ενορία Αγίας Γαλήνης.
— 6 Αυγούστου 1987. Εορτή ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ. Η καμπάνα κτύπησε στις 07.00
και η Θεία Λειτουργία δεν έγινε όπως τα περα
σμένα χρόνια στην εκκλησία 4ων Μαρτύρων. Για
πρώτη φορά έγινε στην εορτάζουσα εκκλησία στην

θέση Λαγκούφα από τους εφημέριους Παναγιώτη
Γιασαφάκη Αγίας Γαλήνης και Κυριάκο Λίτινα Α 
γίας Παρασκευής Αμαρίου. Η προσέλευση των πι
στών ήταν μεγάλη. Περίπου 300 άτομα παρηκολούθησαν τη Θεία Λειτουργία, μετά το τέλος της
οποίας ο κ. Φραγκίσκος Π. Γιασαφάκης, που ήλθε
με την οικογένειά του από την Αθήνα για να παρευρεθούν στον πρώτο εορτασμό, παρέθεσε γεύμα
στο κέντρο του Ματθαίου Π. Καράλη.
—■Η Γιαμαλάκη Καλλιόπη, σύζ. Εμμανουήλ Κ.
Μαμαλάκη, με αίτησή της την 29.7.1987 απέκτησε
την δημοτικότητα της Κοινότητάς μας, διαγραφόμενη οπό τον Δήμο Αθηναίων.
' — 15 Αυγούστου 1987. Μεγάλη εορτή της Χρι
στιανοσύνης. Εορτάζεται από ολόκληρο τον Ελλη
νισμό η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Στο χωριό
μας όπως κάθε χρόνο, έγινε και φέτος η Θεία Λει
τουργία στον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου (Νε
κροταφείο) με συμμετοχή πολλών πιστών. Αυτές
τις ημέρες έρχονται πολλοί επισκέπτες χωριανοί
μας από την Αθήνα - Θεσ)νίκη - Ηράκλειο κλπ. Τα
καφενεία του χωριού δέχονται ξανά, ύστερα από
το πέρασμα ενός χρόνου, τους ανθρώπους που μέ
νουν μακρυά. Από τις πρωινές ώρες μέχρι το με
σημέρι και το απόγευμα γύρω από τραπεζάκια
συναντάς τους μαστόρους του μ π ρ ι τ ζ , , καθώς
και τους θεατές. Μπλόφες - σχόλια - φωνές. Ακούγονται οι λέξεις Κ ό ν τ ρ και Ρ ε κ ό ν τ ρ . Υ
πάρχουν και οι μαστόροι της πρέφας, του κιάμο,
του 66 κλπ. Είναι μία καλή απασχόληση, ύστερα
από το καθημερινό μπάνιο και ανάπαυση. Έ τσ ι
περνά η ώρα των επισκεπτών.
— Η τουριστική κίνηση φέτος ήτocv ικανοποιητι
κή. Τέλος Αυγούστου άρχισε η αποχώρηση του Ελ
ληνικού στοιχείου. Πλησίασε το άνοιγμα των σχο
λείων, τελείωσαν πολλές άδειες και όπως έλεγαν
οι παλιοί «κάθε κατεργάρης πήγαινε στον πάγκο
το υ ».
— Την 25.8.1987 και μετά την παραίτηση από το
διοικητικό συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου
Αγίας Γαλήνης των : Παύλου Παποδογιάννη του
Ιωάννου Προέδρου και Ηρακλή Μπαγουράκη του
Αντωνίου Γεν. Γραμματέα, η νέα διοίκηση αποτελείται ατό:
Εμμανουήλ Ιερωνυμάκη του Εμμανουήλ και Κλεάν
θης, Πρόεδρος.
Ευάγγελος Σκαρλάτος του Γεωργίου, Αντιπρόε
δρος.
Ιάκωβος Μπαντινάκης του Εμμανουήλ, Γεν. Γραμ
ματέας.
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Μιχαήλ Μπιμπιρης του Ιωάννου, Ταμίας.
Σπυρίδων Μπαντινάκης του Εμμανουήλ, Μέλος.
— Το χαρουπομάζωμα άρχισε φέτος την 1 Σε
πτεμβρίου στην περιφέρεια Αγίας Γαλήνης. Η πα
ραγωγή ήταν πολύ μικρή και η τιμή πώλησης είχε
μειωθεί στο % της περυσινής.
— 'Αρχισε η νέα σχολική χρονιά. Κατά το φετεινό σχολικό έτος θά έχει τό δημοτικό σχολείο 48
παιδιά και το νηπιαγωγείο 18.
— Στο κοινοτικό γραφείο την 27.9.1987 έγινε
λαϊκή συνέλευση, στην οποία συμεμτείχαν, μετά από
πρόσκληση της κοινότητας, οι υπηρεσίες, οι φορείς
και πολλοί κάτοικοι. Σκοπός της συνέλευσης ήτον
η ενημέρωση, από μέρος της κοινότητας, σχετικά
με την εφαρμογή του νόμου 1622)86 περί συνένω
σης των κοινοτήτων και την δημιουργία δήμων. Τις
οπόμενες ημέρες σε συνεδρίασή του το Νομαρχιακό
Συμβούλιο Ρεθύμνης οαιοφάσισε όπως ο Νομός Ρε
θύμνης χωριστεί σε 29 γεωγραφικές ενότητες, που
στη συνέχεια θα αποτελέσουν 29 δήμους. Σύμφωνα
με την απόφαση αυτή η επαρχία Αγίου Βασιλείου
θα αποτελέσει 5 δήμους, ένα από τους οποίους θα
συγκροτήσουν οι κοινότητες Αγίας Γαλήνης - Μελάμπων - Κρύας Βρύσης και Ορνές. Η έδρα του
δήμου θα καθοριστεί αργότερα, πιθανόν με ψηφο
φορία των κοινοτικών συμβουλίων.

— Ο Γεώργιος Τσαχάκης του Δη μητριού επώλησε το ταξί του στον Νικόλαο Δημητρακάκη από
την Λοχριά Αμαρίου χωρίς βέβαια να αλλάξει η
έδρα του.

— Η Γεωργία Παναγιωτάκη σύζ. Κων)νου Ε.
Μπαντινάκη, με αίτηση που κατέθεσε στο κοινοτι
κό γραφείο, έγινε δημότης Αγίας Γαλήνης την 8.10.
1987, διαγραφόμενη από την κοινότητα Ακουμίων.
— Την 15 Οκτωβρίου ετελείωσαν οι έρευνες μέ
σα στην θάλασσα, για την συγκέντρωση συμπληρω
ματικών στοιχείων συμπλήρωσης οριστικής μελέ
της κατασκευής του έργου Μαρίνας Αγίας Γαλή
νης. Κατά πληροφορίες προχωρεί κανονικά η ολο
κλήρωση της διαδικασίας για να αρχίσει η κατα
σκευή του έργου. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο
ΜΟΠ Κρήτης και η κατασκευή του από τον EOT
θα αρχίσει τοό 1988. Η κατασκευή του έργου απο
τελεί σημαντικό γεγονός για το χωριό μας, γιατί
θα συμβάλει στην αύξηση και στην ποιοτική βελ
τίωση της τουριστικής κίνησης.
— Από τον Γραμματέα της Κοινότητάς μας έγι
νε την 20 Οκτωβρίου 1987 η εκκαθάριση των εκ
λογικών καταλόγων, μετά από διαταγή της Νο
μαρχίας Ρεθύμνης, και διεγράφησαν 20 εκλογείς
(15 άνδρες και 5 γυναίκες), που είχαν πεθάνει τα
περασμένα χρόνια. Μετά οστό αυτή την εκκαθάρι
ση, στην Κοινότητα υπάρχουν γραμμένοι 222 άν
δρες και 213 γυναίκες εκλογείς.

— Τις νυκτερινές ώρες 30 - 31.10-1987 έπεσαν οι
πρώτες βροχές. Ή τα ν πολύ ωραίο νερό και η κα
τάσταση των ελαιοδένδρων, τα οποία υπέφερον,
βελτιώθηκε. Μέχρι και σήμερα, τον χειμώνα φέτος,
έχουν πέσει στο χωριό μας μέσα 77 χιλιοστά νερό.
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— Ύ στερα από την οοταιτούμενη διαδικασία εγκρίθήκε και δεύτερη έδρα τα ξί στην Α γία Γαλή
νη. Για την κάλυψη της έδρας αυτής χορηγήθηκε
άδεια ταξί στον Ζαχαρία Χορλιαφάκη κάτοικο Α 
γίας Γαλήνης, και μετά από αυτά στην κοινότητά
μας θα υπάρχουν δύο ταξί (Νικολάου Δημητρακά
κη και Ζοιχαρία Χορλιαφάκη). Τους θερινούς μή
νες, για εξυπηρέτηση του κοινού, εγκρίνεται από
την Νομαρχία Ρεθύμνης, η προσωρινή μεταφορά έ
δρας και άλλων ταξί.
— 30 Οκτωβρίου. Η τουριστική κίνηση έφθασε
στο τέλος της. Φέτος ήταν σχετικά ικανοποιητική
η κίνηση, αλλά αισθητά μικρότερη onto εκείνη των
περασμένων χρόνων. Η μεγάλη κίνηση άρχισε το
δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου και το διάστημα
που κράτησε, τα κάθε φύσεως καταλύματα δεν εί
χαν πληρότητα 100%, εκτός από ελάχιστες ημέρες.
Κύρια χαρακτηριστικά της φετεινής σαιζόν ήτον η
μειωμένη κίνηση Ελλήνων, η χαμηλή οικονομική
στάθμη των ξένων τουριστών και επομένως η μι
κρή διακίνηση χρημάτων.

— Το κοινοτικό συμβούλιο με απόφασή του ψή
φισε 300.000 δραχ. για την επέκταση του δικτύου
ύδρευσης μέχρι τον βιολογικό καθαρισμό.
— Και φέτος θά χορηγηθεί εξισωτική αποζημίω
ση στους αγρότες κατοίκους Αγίας Γαλήνης. Δικαιολογητικά κσπέθεσαν φέτος 28 αγρότες.
— Από την 3η ΔΕΚΕ Ηρακλείου έγινε σφαλτόστρωση του δρόμου μέσα στο χωριό, από την πλα
τεία του λιμονιού προς την έξοδο.
Αγία Γαλήνη 22 Νοεμβρίου 1987

ΤΟ

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α z^c
(Επιμ. ΚΩΣΤΑ Κ. ΛΙΝΟΞΥΑΑΚΗ)

' Οπως όλοι, μας γνωρίζουμε, ένα από τα πιό
καυτά προβλήματα του χωριού1 μας είναι το κυκλοφοριακό, που τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται
κάθε χρόνο και οξύτερο.
Οι στενοί δρόμοι και τα πολλά αυτοκίνητα, δη
μιουργούν τις προϋποθέσεις κυκλοφοριακού χάους.
Το κέντρο, δηλαδή τα εκατό ή διακόσια μέτρα
από το χαρουπόμυλο μέχρι το λιμάνι, υποφέρει
από αυτή την απαράδεχτη κατάσταση που γίνεται
πιό έντονη από την παντελή έλλειψη χώρου για
παρκάρισμα. 'Ενας χώρος που θ:α μπορούσε να
χρησιμοποιείται occv πεζόδρος είναι προορισμένος
να εξυπηρετεί σαν κύρια οδική αρτηρία, τα λεω
φορεία, τα μεγάλα φορτηγά, τα ταξί, τα δεκάδες
μηχανάκια και τα εκατοντάδες ιδιωτικά αυτοκίνη
τα. Οι ανυποψίαστοι τουρίστες πηδούν τρομαγμέ
νοι από τα προειδοποιητικά κορναρίσματα για να
γλυτώσουν από τα κάθε λογής κινούμενα τροχοφό
ρα, ενώ οι διαπληκτισμοί για την εξασφάλιση ενός
χώρου για παρκάρισμα, συμπληρώνουν την εικόνα
της κυκλοφοριακής αναρχίας, που επικρατεί στην
Αγία Γαλήνη. Με λίγα λόγια η Αγία Γαλήνη έπαψε πλέον να είναι ο τόπος που μπορείς να βρεις
τις λίγες ημέρες των διακοπών σου μια ισορροπία
ανάμεσα στο περιβάλλον και στις ανάγκες σου α
παλλαγμένος από την ένταση της καθημερινότητας.
Βέβαια κάθε ανάγκη χρησιμεύει για να διεγεί
ρει ένα ρυθμό ανάπτυξης στην εξέλιξη ενός τόπου,
κι αυτό το κατανοούμε μέχρι του σημείου που η εξέ
λιξη αυτή να μην επηρεάζει αρνητικά εμάς και το
χωριό μας.
Γνωρίζω ότι από χρόνια οστασχολεί το Κοινοτι
κό Συμβούλιο το θέμα αυτό, πλην όμως κανένα
σοβαρό μέτρο δεν έχει ληφθεί και η παραδοχή της
ύπαρξης ενός προγραμματισμού κρίνεται αναγκαία
για την εξάλειψη της βασικής αιτίας του προβλή
ματος, που σε λίγα χρόνια θα μας οδηγήσει σε α
διέξοδο.
Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση που την α
κόυσα στο χωριό και που τη μεταφέρω σα μια
μακροπρόθεσμη λύση που χρειάζεται μελέτη και οι
κονομική εξασφάλιση.
Η πρόταση είναι να γίνει νέος οδικός άξονας
οστό τα Γαογιώτικα, ν9 ανεβαίνει στα Σόπατα και
να ενώνεται με τη διακλάδωση στου Λαζάρου το
ρυάκι, ώστε ο κεντρικός δρόμος του χωριού μας να
γίνει μονόδρομος. Μέχρι την πραγμάτωση όμως αυ

τής της σκέψης —αν ποτέ γίνει— έχουμε τη δυνα
τότητα εφαρμογής πιό απλών μέτρων που μπορούν
να ληφθούν με την έναρξη της καινούργιας καλο
καιρινής περιόδου και που θα μας ανακουφίσουν
αισθητά.
Θα μπορούσαν π. χ. οι προμήθειες εμπορευμά
των στα καταστήμοαα από τα πάσης φύσεως τρο
χοφόρα (ψυγεία φορτηγά κλπ.) να γίνονται μέχρι
τις 10 το πρωί. Πέρα απ9 αυτή την ώρα η Αστυ
νομία να μην επιτρέπει την είσοδο σε κονένα απ’
αυτά και σε καμμιά περίπτωση, αλλά και αυτά
που βρίσκονται μέσα στο χωριό αυτή την ώρα να
έχουν αναχωρήσει έστω και ον ακόμη δεν τέλειωσον τις συναλλαγές τους. Εδώ δεν χρειάζεται να
υποδείξω στην Κοινότητα τι διαδικασία χρειάζεται
για να εφαρμοσθεί μια τέτοια διάταξη και τι κυ
ρώσεις θα επιβάλονται στους παραβάτες.
Δεν είναι ν9 απορεί κανείς που έξω απο το κα
φενείο του Βαρελά και κάτω από την Αστυνομία
ενώ υπάρχει απαγορευτικό σήμα (κολωνάκια) για
τ 9 αυτοκίνητα, τ 9 α φ α ι ρ ο ύ ν και παρκάρουν
οι προμηθευτές για αρκετές ώρες, ορισμένες φορές
και σε διπλή γραμμή δυσκολεύοντας το πέρασμα
ακόμη και των πεζών; ' Οπως επίσης και το ότι
ορισμένοι χωριανοί μας ή και ξένοι καλύπτουν τις
μικρές αποστάσεις —που τους χωρίζουν από το σπί
τι τους μέχρι το κέντρο — με τ 9αυτοκίνητά τους και
όχι με τα πόδια, είτε για να κάνουν τα ψώνια τους,
είτε ν9 ανοίξουν τα μαγαζιά τους, είτε ν9 οστολαύσουν τον καφέ τους σε κάποιο καφενείο. Αν λοιπόν
μ9 αυτό τον τρόπο κυκλοφορούν 20, 30, 40 αυτοκί
νητα Αγιογαληνιωτών στη διάρκεια της μεγάλης
από τουρίστες κίνηση και αν προσθέσουμε άλλα
τόσα των εμπόρων προμηθευτών. Ε!... τότε αυτά
και μόνο τ9 αυτοκίνητα δημιουργούν ένα μέρος του
κυκλοφοριακού προβλήματος.
Ας μην είμαστε αρνητικοί κι ας παραδεχθούμε
ότι η δυσάρεστη αυτή κατάσταση και μας αγγίζει
και μας ταλαιπωρεί όλους. Ας το συνειδητοποιή
σουμε κι ας πέρνουμε επάνω μας τις ευθύνες μας.
Οι έμποροι με τα ζαρζαβατικά και τα φρούτα
που παρκάρουν, όπου διευκολύνονται για να που
λήσουν το εμπόρευμά τους εμποδίζουν κι αυτοί ως
ένα σημείο την άνετη κυκλοφορία. Η Κοινότητα θα
μπορούσε να τους ορίσει ένα μόνιμο στέκι κάτι
σαν λαϊκή αγορά, ίσως στην πλατεία της εκκλη
σίας ή στο χαρουπόμηλο. Στην προκειμένη περί
πτωση η Κοινότητα θα είχε κάποιο έσοδο.
Τελειώνοντας για τ 9 αυτοκίνητα θα ήθελα ν9 α 
ναφερθώ κι σ9 ένα μόνιμα παρκαρισμένο αυτοκίνη
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το επάνω στις αλικιές. ' ίσως ο κάτοχός του να
μην έχει αντιληφθεί τι πρόβλημα δημιουργεί η πα
ραμονή του στο συγκεκριμένο σημείο. Οι τουρίστες
που κατεβαίνουν στο λιμάνι βλέποντας το αυτο
κίνητο επάνω στις αλικές τους δημιουργείται και
δικαιολογημένα η εντύπωση μιας συνέχειας του
δρόμου προς μια άλλη παραλία.
' Οταν αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει συνέχεια, ε
πιστρέφουν με την όπισθεν και πάλι στο λιμάνι. Δεν
θέλω μ5 αυτά να τονίσω την παραπλάνηση και την
ταλαιπωρία των οδηγών, αλλά την ταλαιπωρία των
κολυμβητών που ξαπλωμένοι εκείνη την ώρα στην
παραλία υποχρεώνονται να σηκωθούν μαζεύοντας
τα πράγματά τους και τα μικρά παιδιά, ανήμπορα
ν3αντιδράσουν διαφορετικά. Περιμένουμε κατανόη
ση ως προς αυτό το θέμα.
Βέβαια ιδανική λύση θα ήτοιν να γίνουν σκα
λοπάτια, γιατί το καλοκαίρι που μας πέρασε το
είδαμε κι αυτό* μηχανάκια να φτάνουν μέχρι το
Μεσακό. Σε λίγο θά προβληματιζόμαστε να κατε
βαίνουμε στις παραλίες αν δεν περιοριστεί αυτή η
ελευθερία των δικύκλων με κάποια μέτρα, που θα
μας προφυλάξουν από τους διάφορους κινδύνους.
Ά λ λ ω σ τε είναι γνωστά τα παράπονα και οι
διαμαρτυρίες των μόνιμων κατοίκων και παραθερι
στών για τον υπερβολικό θόρυβο και τη συνεχή
κίνησή τους. Η Κοινότητα και η Αστυνομία Βά πρέ
πει να επέμβουν δυναμικά έστω κι αν ορισμένοι αντιδράσουν.
Οι νυχτερινές ώρες πρέπει να είναι ώρες προστατευμένες οστό τους θορύβους και μόνο η απαγό
ρευση της κυκλοφορίας των δικύκλων οστό τις 10
ή 11 ή έστω 12 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί
από τη Διακλάδωση στου Λαζάρου το ρυάκι μέχρι
το Λιμάνι και σ’ όλους τους δρόμους του χωριού
θα δώσει αυτό το αποτέλεσμα.
Οπωσδήποτε οι προτάσεις μου θα δημιουργή
σουν κάποια δυσαρέσκεια ή ίσως και την αγανά
κτηση σε ορισμένους. Επειδή όμως πιστεύω ότι η
αλήθεια πρέπει κάποτε να λέγεται φανερά και θαρ
ραλέα, οστεφάσισα να καυτηριάσω καλοπροαίρετα
αυτές τις καταστάσεις. Δεν πάμε ενάντια στην πρό
οδο ούτε θέλουμε να κρατήσουμε πίσω την πορεία
της εξέλιξης του χωριού μας.
Τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του τουρισμού
είναι σε όλους μας γνωστά. Αλλά εφ’ όσον υπάρ
χουν οι δυνατότητες για συνεργασία, ας πλησιά
σουμε με κατανόηση τα γενικά συμφέροντα, για Vs
ακολουθήσει σαν αποτέλεσμα αυτό που πραγματι
κά χρειάζεται αυτός ο τόπος. Θα δεχόμαστε κάθε
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θετική ενέργεια όπως αυτή της παραλίας στις ποτσμίδες (θα διαβάσετε σ’ άλλη στήλη) για την ο
ποία συγχαίρουμε τους πρωτεργάτες της ιδέας αυ
τής, καθώς και τους επιχειρηματίες που βοήθησαν
οικονομικά για την πραγματοποίησή της.
Δεν θα μας βρίσκει όμως σύμφωνους η αδιαφο
ρία και η έλλειψη σεβασμού ως προς τα κοινά
που ούτε το χωριό θα ωφελήσουν ούτε εμάς τους
ίδιους.

Ε Λ Λ Ε ΙΨ Ε ΙΣ ΤΟΥ Σ Π ΙΤ ΙΟ Υ ΜΑΣ
Με τα χρήματα που συγκεντρώσουμε από τον
Αποκριάτικο χορό θα φτιάξουμε το πάτωμα, θα
κτίσουμε καθιστικές πεζούλες και ελπίζουμε να πε
ρισσέψουνε χρήματα και για μερικά ράφια βιβλιο
θήκης. Πέρα απ’ αυτά όμως απομένουν ακόμη για
να γίνει λειτουργικότερος ο χώρος τα εξής: Γρα
φείο, ψυγείο έστω και παλιό, κουρτίνες σε χωριά
τικο τύπο, υφαντά για καθιστικούς πάγκους, λίγες
καρέκλες και τραπέζια, κονένα βουργιάλι και κου
ρελού σε παραδοσιακό χρώμα. Εάν κάποιοι διαθέ
τουν απ’ αυτά τα πράγματα που δεν τα χρησιμο
ποιούν και ταιριάζουν στο χώρο μας τα δεχόμεθα
ευχαρίστως.
Ήδη στα εγκαίνια είχαμε τις πρώτες προσφο
ρές από τον Μιχάλη Βεργάδή με διάφορα βιβλία
για όσους θέλουν να διαβάζουν και από τον Μανούσο Παπαδάκη δύο τράπουλες για κείνους που
θέλουν να παίζουν τα χαρτιά τους.

Π ΑΣΧ ΑΛΙΝ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας απεφάσισε να συγ
κεντρωθούμε στο γραφείο του Συλλόγου στην πλα
τεία Κουμουνδούρου, οδός Διπύλου, αριθ. 5, το
Σάββατο βράδυ μετά το ΠΑΣΧΑ (16.4.1988) και
ώρα 8 το βράδυ.
Η συγκέντρωση αυτή θα πραγματοποιηθεί χω
ρίς καμμιά άλλη ειδοποίηση.
Χαρά μας να έλθετε πάλι κοντά μας για ένα
Πασχαλινό γλέντι Αγιογαληνιωτών και φίλων.
Παράκλησή μας να δηλώσετε υποχρεωτικά τη
συμμετοχή σας δυο μέρες ενωρίτερα δηλ. μέχρι
την Πέμπτη 14.4.1988 για να κανονισθούν μεζέδες,
κρασιά και ό,τι άλλο χρειασθεί. Επίσης όσοι δηλώ
σουν συμμετοχή ας έχουν υπ’ όψει τους ότι τα έξο
δα θα βαρύνουν όλους (ρεφενέ) ή θα ετοιμάσει κα
θένας κάτι στο σπίτι του και θα συμφάγομε.

ΕΥΧΕΣ Σ Τ Α Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Α Ζ Ε Υ Γ Α Ρ Ι Α
(Επιμ. ΚΩΣΤΑ Κ. ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ)

— Στην Παναγίτσα Μυρτιδιώτισσα του Ν. Φαλή
ρου Πειραιά σταθήκάνε παρουσία πολυπληθούς
κόσμου να βλοηθούνε τα χωριανάκια μας— α
δέλφια — Θανάσης και Γιώργης Τρουλλινού με
τις καλές τους σα τα δίκορκα αυγά.
—■ Ο Παπανικολής Κουτσαυτάκης που τσι βλόησε
τω - ν - ευχήθηκε: Πορεύεστε μαζί εν ομονοία
και ειρήνη...
— Να ευτυχήσετε τσιμπροδεμένα... είπανε οι συμ
πεθέρου
— Σιντεφένιοι με πολλά γερά κοπέλια... ευχηθήκα
νε οι καλεσμένοι.
— Να ζήσετε σα τα ψηλά βουνά... εύχεται κι η
σύνταξη του περιοδικού.
Τα αδέλφια λοιπόν Θανάσης και Γιώργης Τρουλλινού ήλθccv οστό την Αγία Γαλήνη για να πανδρεφτούν στον Πειραιά στις 24 του Απρίλη στην
ίδια εκκλησία και την ίδια ώρα. Σπάνια ακούμε να
παντρεύονται δύο αδέλφια την ίδια ώρα και στην
ίδια εκκλησία. 'Ομως τη χρονιά 1956 έγιναν τέ

τοιοι γάμοι στο χωριό μας των αδελφών Μανώλη
και Γιώργη Τυροκομάκη και Μανώλη και Αντώνη
Μπαντινάκη.

Κ Α Τ Ι Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Τ ΙΚ Ο
' Οπως θα διαβάσοσε και σε άλλη στήλη η Μάρω Γ. Φωτάκη παντρέφτηκε τον Κώστα Τζανάκη
από τη Σητεία. Επειδή η πρόσκληση του γάμου
τους ήταν διαφορετική απ' αυτές που λαβαίνουμε
συνήθως αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε το κείμε
νο με τις όμορφες Κρητικές μαντινάδες.
Ευχόμε'θα στους νεόνυμφους η ζωή τους να πε
ράσει με υγεία και χαρά.
Το τυχερό κι ο έρωντας, παιγνίδια κανονίζουν
καινούργια φύλλα στο χαρτί τσι ζήσης μας γυρίζου
και δυο ανθρώπους άγνωστους αλλοιώς αναθ'ρεμ( μένους
απ’ άλλες ρίζες και γενιές τόπους αλαργεμένους
μια κοπελιά που τσι γιαλιές ’να νιο από τα όρια
που μέχρι οψές εζούσανε ανέγνιαστα και χώρια
ταιριάζουνε σοφιλιαστά για να διαβούν τη ζήση
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κι ο γεις τον άλλο σε χαρά γη λύτη μην αφήσει
θε μου με τσι κρυφές βουλές πε μου ήντα 8α χάσεις
χαρές πολλές κι όχι καημούς άμα τόσε μοιράσεις
μα δα τσι φίλους και δικούς γροικώ τσι και κα(λούσι
στη στέψη να τιαρασταθούν' στο γλέντι να κλου(θούσι
είκοσι ττέντε τ' Απριλιού εις την Αγιά Γαλήνη
τσι πέντε το απόγεμα γάμου χαρά θα γίνει
κ’ είναι στον κοκκινόπυργο ύστερα ’να κονάκι'
που μέγα γλέντι 6α γενεί εκειά ατού Αυγενάκη.
Καλούμεσας με το γλυκύ μα όχι άρον - άρο
Γαμπρός Τζανάκης Κωνσταντής Νύφη Φωτάκη Μά(ρω.

ΤΟ ΠΑΛΗ-Ο AN T I Α Α ¥ IΖ Ε 1
ΣΤΟ Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ ΓΙΟ
(Με το φακό του LEONARD ZC1BLER)

Οικογένειες: Γ. Τζοχνάκη και Γ. Φωτάκη

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦ ΙΚΗ Σ
Το Δεκέμβριο 1987 η Ευαγγελία Κουβίδου (το
γένος Δήμου Βασιλάκη) έκανε έκθεση Ζωγραφικής
στην Αθήνα και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.
Πολλοί συγγενείς και -φίλοι τίμησαν με την πα
ρουσία τους την έκθεσή της.
Κ. Κ. Λ.

ΑΝΑΜ ΝΗΣΤΙΚΗ Φ ΥΤΟ ΓΡΑΦ ΙΑ
Από τα χρόνια της κατοχής (16.5.1942) βρέθη
κε στα χέρια του Μανούσου Παπαδάκη η φωτογρα
φία που βλέπουμε.

Επιστρέφοντας από τον πόλεμο της Αλβανίας
και αποκλεισμένοι από τους Γερμοα/ούς βρέθηκαν
στην Αθήνα τέσσερεις φίλοι Αγιογαληνιώτες που
είναι: όρθιοι Μανούσος Φ. Παπαδόκης, Μιχάλης Κ.
Χριστοφάκης. Καθήμενοι: Μιχάλης Θ. Βελουδάκης
και Γιάννης Ν. Τυροκομάκης. Ο τελευταίος μένει
στην Αγία Γαλήνη και οι άλλοι στην Αθήνα.
Κ. Κ. Α.
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— Μανώλη... Με το γάιδαρο καβάλα πάς; ρωτή
σαμε το Μανώλη Χριστοφάκη...
— Με το γάιδαρο! ! ! Ετουτοσάς είναι μένα η ρό
δα μου... Που να δεις άλλους που καβαλάνε
καλάμι κι άλλοι πάνε πεζούρα!...
— Και να κατές.. το ζωντόβολο που καβαλικεύγω,
δε μ’ αφήνει το ποα/τέρμο απο λάστιχο, μπεζίνα
και λάδια... Μπορεί ν’ αργοσαλεύβει μνιά ουλιά, μα φτάνεις στα σίγουρα.
Ο γάιδαρος λοπόν του Μανώλη πήρε κι αυτός
την πόζα του απέναντι στο φακό για να φωτογραφηθεί. Είναι από τα τελευταία ενσπομείναντα
ζωντόβολα που κυκλοφορούν σήμερα στην Αγία
Γαλήνη.
Μια φορά με τέτοια ζώα οι χωρυανοί μας έκα
ναν όλες τους τις δουλειές - μεταφορές, χωράφια,
αλώνια και καβάλα. Σήμερα τα εξετόπισαν τα τρο
χοφόρα αυτοκίνητα.
Τη φωτογραφία έστειλε ο Λεονάρδος από την
Ελβετία για το περιοδικό μας.
(Επιμ. ΚΩΣΤΑ Κ. ΑΙΝΟΞΥΛΑΚΗ)

ΕΥΧΕΣ ΣΤΟ ΓΙΟ Ρ Γ Η ΑΗΜ, ΤΣΑ Χ ΑΚ Η
Ανηψιέ Γιώργη, από μικρός ήσουν εργατικός,
δραστήριος και φιλότιμος και είχες βάλει σκοπό
Ίης ζωής σου να δημιουργηθείς.
Χρόνια με το ταξί σου εξυπηρετούσες τους χω
ριανούς σου και τους^ τουρίστες και με την αδιά
κοπη εργατικότητά σου κοαάφερες να φτιάξεις
στην Καμάρα ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο για την
καλλίτερη εξυπηρέτηση της περιοχής μας. Σού εύ
χομαι κάθε πρόοδο στο καινούργιο σου ξεκίνημα.
Με αγάπη η θεία σου
MAP ΟΥΛΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
* * *

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
(Επιμ.: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ)
Γ ε ννήσ ε ις ;
— Ο Στέλιος και η 'Ο λγα Τσαουρδά έχουν το
πρώτο τους παιδί κοριτσάκι.
— Ο Ευάγελος και η Μαρία Δοξαστάκη στιςβ
14.9.1987 απέκτησαν το δεύτερό τους παιδί, που εί
ναι αγοράκι, να τους ζήσει.
— Η Ειρήνη γυναίκα του Πολύδωρου Καράλη
γέννησε στην Αθήνα το πρώτο τους παιδί που είναι
αγοράκι,
— Η Ασπασία σύζ. Κωσ. Χριστοφάκη γέννησε
στην Αθήνα δύο αγοράκια. Να ζήσουν τα νεογέν
νητα.
Βαφτίσια:
— Το μήνα Δεκέμβριο του περασμένου χρόνου
ο Δημήτρης και η Ελένη Μαυρόκωστα βάφτισαν
το γιο τους στο Ηράκλειο Κρήτης και του έδωσαν
το όνομα Θανάσης. Σύντεκνος ήτο ο Γιώργης Βαρβέρης.
— Στις 8.1.1988 ο Πολύδωρος και Ειρήνη Κα
ράλη βάφτισαν το γιο τους στην εκκλησία Κοίμη
ση της Θεοτόκου στην Αργυρούπολη Αθηνών και
του έδωσαν το όνομα Γιώργη. Συντέκνισσα ήτον η
Μίμα σύζ. Γεωργ. Νικηφοράκη. Μετά τη βάφτιση
επηκολούθησε τρικούβερτο γλέντι μέχρι πρωίας στο
Κρητικό κέντρο «ΖΟΡΜ ΠΑΣ».
Α ρ ρ α β ώ ν ε ς :
Η Ισμήνη Εμμ. Βασιλονικολιδάκη (το γένος
'Ελλης Λινοξυλάκη) αρραβωνιάστηκε τον περα

σμένο χρόνο με τον Νίκο Ζ. Μαυρογιαννάκη (το
γένος Ευαγγελίας Ν. Βασιλάκη) καθηγητή Μαθη
ματικών από τον Αϊ - Γιάννη Αμαρίου. Καλά στέφοινα.
Γ ά μ ο ι :
— Η Μαρία Σπύρ. Ζαχαριουδάκη παντρέφτηκε
στην Αθήνα, εκκλησία Α γία Φωτεινή Υμηττού, στις
12.9.1987 με τον Νίκο Κ. Σ κόντη. Μετά τον γάμο
όλοι οι καλεσμένοι πήγανε σε εξοχική ταβέρνα στη
Βάρη, όπου έγινε τρικούβερτο γλέντι.
— Από Αγιογαληνιώτισσα μητέρα ο γαμπρός
και από Αγιογαληνιώτη πατέρα η νύφη ένωσαν τη
ζωή τους με τα δεσμά του γάμου. Ο Απόστολος Ν.
Τσακίρης (το γένος Αλκμήνης Δ. Βασιλάκη) και η
Χρυσούλα Μύρου Γιαννακάκη (το γένος Χριστίνας
Κρητικού) έκοα/αν τον γάμο τους στην Αθήνα στις
26.10.1987 και στην εκκλησία Ά γ ιο ς Σωστής.
Ευχόμεθα στους νεόνυμφους να ζήσουν ευτυχι
σμένοι .
Μεταθέσεις:
— Η Ιωάννα Αντ. Καρατζή (το γένος Ευστρ.
Τρουλλινού) μετετέθη από την Αγροτική Τράπεζα
Κω στην Αγροτική Τ ράπεζα Καστέλας Πειραιώς
στις 31.3.1987.
— Η Μανωλία Γ. Παπαδογιάννη μετατέθηκε από
την υπηρεσία του Ο.Γ.Α* Αθηνών στην ίδια του Η
ρακλείου Κρήτης.
Πτυχιούχοι:
— Η I ισμήνη Εμμ. Βασιλονικολιδάκη (το γένος
' Ελλης Χαρ. Λινοξυλάκη) επήρε το πτυχίο της από
την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης.
— Η Νάνση Ευστ. Κοσιώνη (το γένος Μαρίκας
Ευαγ. Παπαδογ ιάννη) επήρε το πτυχίο της από
την Οοδοντιατρική Σχολή Αθηνών.
— Η Εύη Σιμ. Σιμυγδαλά (το γένος Μαρίας Κ.
Λινοξυλάκη) επήρε το δίπλωμα της Παιδοψυχολογίας - Παιδαγωγικής από Ποα/επιστήμιο του Λον
δίνου.
Θερμά συγχαρητήρια και τους ευχόμεθα κάθε
πρόοδο.
Συνεχίζουν

σπουδές:

— Η Ισμήνη Εμμ. Βασιλονικολιδάκη συνεχίζον
τας τις σπουδές της ενεγράφη στην Πάντειο Σχο
λή Αθηνών (Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνών
Σπουδών).
— Η Νάνση Ευστ. Κοσιώνη συνεχίζει τις σπουδές
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της σε πανεπιστήμιο του Λονδίνου για MASTER.
— Η Εύη Σ ιμ, Σιμυγδαλά συνεχίζει τις σπου
δές της στο Λονδίνο για MASTER.
Τους ευχόμεθα κάβε επιτυχία.
Επ ιτυ χί ες :
— Η Παγώνα Εμμ. Βασιλονικολιδάκη (το γένος
Έ λλη ς Χαρ. Λινοξυλάκη) πέτυχε στις εξετάσεις
για το πανεπιστήμιο Ρεβύμνης στη Φιλολογία, αλλά
ενεγράφη στο πανεπιστήμιο Αθηνών, επειδή η α
δελφή της I ισμήνη σπουδάζει στην Αθήνα.
Δ ι ο ρ ι σ μ ο ί :
— Η Γεωργία σόζ. Ιωάν. Παπαγιαννάκη διορί
στηκε στο Π.Ι.Κ.Π.Α. Πεντέλης του Υπουργείου
Κοινών. Υπηρεσιών.
— Ο Μανώλης Γ. Μαμαλάκης διορίσθηκε στην
Αγροτική Ασφαλιστική Εταιρεία Αθήνών.
Εκείνοι

που

έφυγαν:

— Η Αγγελική Ανυφοαπάκη σε ηλικία 70 χρό
νων πέ'θανε στην Αθήνα στις 31.7.1987 και η κηδεία
της έγινε στα Σαχτοόρια, όπου και η καταγωγή
της. Την Αγγελικούλα τη θυμούνται όλοι οι παλιοί
γιατί όλη της τη ζωή την έζησε στο σπίτι του Βασιλομιχάλη στην Α γία Γαλήνη.
— θύμα του μεγάλου καύσωνα στην Αθήνα πέ
ρυσι το καλοκαίρι Ιούλιο μήνα ήταν και ο Μιχάλης Τζωρτζακάκης (γαμπρός του Μ αμαλογιώργη).
Ο Μιχάλης Τζωρτζακάκης δεν πρόλαβε εκείνο το
καλοκαίρι να πάει στην Κρήτη και πέθανε σε ηλι
κία 80 ετών.
Θερμά συλλυπητήρια.
χ\·.

ΑΠΟ ΤΗΝ Α Γ ΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
Ν ΕΟ ΤΕ ΡΑ KOI ΝΟΜΙΚΑ
Τα κοινωνικά του Βαγγέλη Βεργαδή είναι μέχρι
τις 22.11.1987, αυτά έγιναν αργότερα.
Γ εννήσεις:
— Η Αρετή σύζ. Μύρ. Ρυακιωτάκη γέννησε το
τρίτο παιδί που είναι κοριτσάκι.
— Η Δέσποινα σύζ. Ηρακ. Μπαγουράκη γέννησε
το πρώτο της παιδί, που είναι αγοράκι.
— Η Φλώρα σύζ. Θαν. Τρουλλινού γέννησε το
πρώτο της παιδί, που είναι αγοράκι.
— Η Μαρία σύζ. Γεωρ. Μπαντινάκη γέννησε το
τρίτο της παιδί κοριτσάκι.
Να ζήσουν ευτυχισμένα.
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θάνατοι:
— Η Ελένη Ιωάν. Χριστοφάκη (κόρη του Χριστοφογιάννη) πέθανε στην Αγία Γαλήνη στις 17.12.
1987 σε ηλικία 78 χρόνων.
— Ο Μιχάλης Πετρουλάκης πέθανε στην Αγία
Γαλήνη στις 27.12.1987 σε ηλικία 81 χρόνων.
Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.
Α ρρ αβώ νε ς :
— Η Ευαγγελία Ευαγ. Βεργαδή αρραβωνιάστηστην Αγία Γαλήνη με τον Νικόλαο Μ. Περογιαννάκη από τις Μέλαμπες.
Καλά στέφανα.
* * +

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ε ΙΣ ΜΝΗΜΗ
— Ο Μαθιός και η Τασούλα Μαμαλάκη στη μνή
μη τουγ ιού τους Βαγγέλη δρχ. 5.000.
— Ο Μανούσος και η Νίτσα Παπαδάκη εις μνή
μη του ανηψιού τους Ευοιγγέλου Μ. Μαμαλάκη
προσέφερον το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) στο
Σύλλογό μας για την ενίσχυσή του.
— Η Ευτυχία Γ. Βεργαδή εις μνήμη του συζύ
γου της Γεωργίου προσέφερε το ποσό των χιλίων
(1.000) δραχμών για την ενίσχυση του Συλλόγου.
— Η Ευαγγελία Σπυριδάκη εις μνήμη του συζύ
γου της Μανώλη, της πεθεράς της Διαμάντως και
της μητέρας της Κατίνας προσέφερε το ποσό των
εξ χιλιάδων (6.000) δραχμών για την ενίσχυση του
Σ υλλόγου.
— Η Μαρία Ευαγ. Δοξαστάκη εις μνήμη του πα
τέρα της Σωτήρη Πετρακάκη προσέφερε το ποσό
των πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. για την ενίσχυση
του Συλλόγου.
— Στη μνήμη της πολυαγαπημένης μας Α γγελι
κής Ανυφαντάκη που ανάθρεψε με μοναδική α γά 
πη και αφοσίωση δύο γενιές παιδιών, χαρίζοντάς
μας ό,τι μια καλή μάνα κληροδοτεί στα παιδιά της,
ένα συμβολικό ποσό για το Σύλλογο δρχ. 10.000.
Η προσφορά της για 50 ολόκληρα χρόνια υπήρ
ξε πλούσια, άδολη και ανυστερόβουλη.
Εμείς από τη μεριά μας, πληγωμένοι βαθύτατα
από το ξαφνικό της θάνατο την κλάψαμε πολύ και
την ευγνωμονούμε ακόμη περισσότερο κλείνοντάς
την στην κσαρδιά μας μέσα, πλάι στους φυσικούς
‘ΐα ζ γονείς·

Ηλεκτρα, Στέλιος
Αλέξης - Εύα - Μιχάλης
Μιχελιδάκη

Σ Υ Ξ Υ Λ Ο

I

Βαφτίσια στο Ηράκλειο τον περασμένο μήνα. Ο
γνωστός χορευτής Δημήτρης Μαυρόκωστας βάφτι
σε το γιό του και κουμπάρος ήτοιν ο γνωστός επι
χειρηματίας Γιώργος Βαρβέρης.
Και το όνομα αυτού Θανάσης. Τώρα έχετε φαν
ταστεί ένα παιδάκι την ώρα, που βαφτίζεται να
λέει στον Παπά μαντινάδες; Σίγουρα όχι... Κι ό
μως αυτό συνέβη στη βάφτιση του γιου του Μαυρόκωστα
Ο φιλιότσος για μια στιγμή λέει στον Παπά:
— Αν θες να μάθεις να χορεύεις —χωρίς να κά
νεις λάθη — πήγαινε στον Μαυρόκωστα κι εκείνος
θα σου μάθει.
Κι έμειναν σύξυλοι όλοι μέσα στην εκκλησία...
Φυσικά δεν έγινε κανένα θαύμα. Απλώς ο Θανά
σης είναι περίπου 4 ετών.
Αυτά διαβάσαμε στην μηνιαία Παγ/κρήτια αδέ
σμευτη εφημερίδα «ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΠ ΙΚΑΙΡΑ» μηνός
Ιανουάριου 1988, που εκδίδεται όσιό τον Γεώργιο
Βαρβέρη. Μαυροκορδάτου 11, Αθήνα 10678 και να
συμπληρώσω για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν θυ
μούνται ότι ο Δημήτρης Μαυρόκωστας έχει για γυ
ναίκα του τη χωριανή μας Ελένη Εμμ. Μπαντινάκη. Να τους ζήσει ο γιος και γαμπρό να τον κα
μαρώσουν.
ΚΩΣΤΑΣ Κ. ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ
* * *

Ε Υ Χ Α Ρ 1Σ Τ Η Ρ 1 Ο
Ευχαριστούμε όλους τους επαγγελματίες της Α 
γίας Γαλήνης για την οικονομική προσφορά τους
της αμμοληψίας της παραλίας μας.
Γνωρίζουμε όλοι το μεγάλο πρόβλημα της κα
κής φυσικής διαμόρφωσης της παραλίας κατά τους
χειμωνιάτικους μήνες, αλλά είμαστε σίγουροι τώρα
ότι με την προαιρετική προσφορά όλων μας η πα
ραλία δεν θά αφήνεται στο εξής στην τύχη της με
γάλης φουρτούνας.
Επίσης ευχαριστούμε και τα συνεργεία που κα
τέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να γίνει αυτό
το μικρό τεχνικό θαύμα.
Ευχή όλων μας για την επόμενη χρονιά η πα
ραλία μας να γίνει πόλος έλξης καλύτερης τουρι
στικής προτίμησης.
Σκοπός όλων των φορέων της κοινότητας και επαγγελματιών είναι να ρίξουμε το επόμενο καλο
καίρι περισσότερη άμμο και πριν και μετά το πο

τάμι έτσι ώστε να μεγαλώσουμε την παραλία, διό
τι η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση προς
την Αγία Γαλήνη απαιτεί μεγαλύτερο χώρο λουσ
μένων.
Ευχή όλων των επαγγελματιών και κατοίκων
της Αγίας Γαλήνης είναι να αποκτήσει ο τόπος μας
κάποτε την καλύτερη παραλία στη Νότια Κρήτη.
Σύλλογος Επαγγελματιών Αγ. Γαλήνης — Πεν
ταμελής Οικονομική Επιτροπή για τη βελτίωση της
παραλίας:
ΚΑΣΣΏΤΑΚΗΣ 1. MIX.
ΜΠΑΝΤίΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.
ΒΟΥΑΓΑΡΑΚΗΣ Γ.
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ MIX.
ΤΡΟΥΑΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝ.
*

ψ

*

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε 1A
«ΑΘΗΝΑ», Κασσωτάκης Μιχ.....................
«ΑΔΩ Ν ΙΣ», Πετρουλάκης Α ντ..................
«ΑΚΡΟΠΟΑΙΣ», Ζευγαδάκη 'Αννα ........
«ASTORIA», Λινοξυλάκης Δ ή μ ο ς ............
«Δ Α ΙΔ Α Λ Ο δ», Μπαντινάκης Εμμ..........
«Θ Α Λ Α Σ Σ Α ΓΑΛΗΝΗ», Βουλγαράκης Γ. .
«Κ ΑΝ ΤΙΑ», Χριστοφάκης Χρήστος ..........
«M IRA MARE», Φραγκάκη Ελευθερία .. . .
«ΣΕΑΕΝΑ», Πετρουλάκης Μιχ..................
«ΦΑΙΣΤΟΣ», Παπαδογιάννης Γεώργ.........
«ΧΡΙ5ΤΟΦ», Καρτάλου Ειρήνη ........ .. . .
«ASTHP», Χριστοφάκης Κ ω ν )ν ο ς ............
«ΑΡΕΤΗ», Σκαρλάτος Ευαγ......................
«ΙΚ Α Ρ Ο Σ », Γιασαφάκη Ειρήνη .............
«ΛΙΒΥΗ», Μπαντινάκης Α ντ......................
«Μ Α Θ ΙΟ Σ», Μαμαλάκης Μ α τθα ίος........
«ΜΙΝΩΣ», Κασσωτάκης Γ ιάννη ς ...............
«ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ», Τρουλλινού Ελένη ..........
«ΑΚΤΑΙΟΝ», Τυροκομάκη Ερωφίλη .......
«ΜΟΝΤΕΡΝΟ», Γιασαφάκης Δημ.............
«ΑΓΓΕΛΙΚΑ», Νικηφοράκης Γεώργ...........
«ΑΡΙΑΔΝΗ », Τυροκομάκης Γ ιάννη ς ........
«ΜΑΝΟΣ», Χριστοφάκης Γεώργ. ... . . . . .
«ΠΑΣΗΦΑΗ», Σπυριδάκη Ειχχγγελία......
«ΣΤΕΛΛΑ», Παπαβασιλάκης Δημ............
«ΚΟ ΡΑΛΙ», Ανδρεαδάκη Καλλιόπη ..........
«ΠΕΤΡΑ», I. Μαράκης - Ε. Μαρκάκης ...
«ΓΙΟΜ Α», Ποαεράκης Γεώργ...................
«ΙΡΟ », Μαμαλάκης Γιάννης .....................
«ΛΗΤΩ», Κακέπη Α θ η ν ά .................

Δραχ.
80.000
50.000
15.000
10.000
20.000
30.000
10.000
10.000
8.000
12.000
15.000
10.000
30.000
6.000
5.000
10.000
15.000
7.000
5.000
4.000
7.000
30.000
10.000
15.000
13.000
10.000
30.000
10.000
15.000
10.000
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« ΚΡΗΤΙ ΚΗ Θ ΑΛΑΣΣΑ», Σαθθάκης Στυλ. . 10.000
«ΡΕΑ», Μσμαλάκης Μαπθ......................... 15.000
«ΙΔ Η », Γιασαφάκης Δημ* ........................
5.000
ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ της Ερωφίλης .. 15.000
«Σ Τ Ε Λ ΙΟ Σ », Μαμαλάκη - Π ετρ ά κ η ........ 16.000
ΖΕΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ενοικιαζ. δωμ.) ...
5.000
«ΜΙΧΑΛΗΣ», Παπαδογιάννης Μιχ. ........
5.000
«ΚΑΛΥΨΩ», Βουμβουράκη Ε λ έν η ............. 15.000
«ΚΡΗΤΗ», Ελ. Γιαλεδάκη και Γιασαφάκη. 10.000
«ΓΙΑΣΑΦ ΑΚΗ Ε ΙΡ Η Ν Η ».........................
5.000
* * #

Ε Σ Τ ΙΑ Τ Ο Ρ ΙΑ
Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α ΤΑ - Μ ΠΑΡ
Ταμείον Ε στιατόρω ν.................................
Κοντζανάκης Γεώργ., SOROCO - ZORBA§
Τρουλλινός Κων)νος, KOSTAS ...............
Κοντζάκης Γεώργιος . ................................
Μουστάκας Χαράλ.........................
Μιχελουδάκης Α λ έ κ ο ς ........ ...................
Κοντζανάκης Χρίστος, ALIKES ................
Ζεάκης Γιάννης, B O Z O S ..........................
Καμπουράκης Σ τα ύ ρ ο ς.............................
Κυρανόπουλος Γεώργ...................
Ποαταδάκης Ζαχ., SO U LIA-«TATSO ΜΟΝΤΟ» .....................................................
Μπαντινάκης Πάν......................................
Μαργαρίτης Γεώργ....................................
Ζαχαριουδάκης Χ ρ ίσ τ ο ς ..........................
Γιασαφάκης Κ ω ν )ν ο ς .........................
Σπυριδάκης Μιχ........................................
Μηναδάκη Κλεάνθη..................................
Φωτάκης Γ ε ώ ρ γ ιο ς ............................
Χαχλάκης Ζαχ. .................................
Μπαντινάκης Γεώργιος, «ΦΑΡΟΣ», ένοικ.
αυτοκ. ..............................
Νικηφοράκης Γ ιά ννη ς............................
Νικάκης Εμμοα/ουήλ.................................
Παπαματθαιάκης Χαράλ...........................
Χριστοφάκης Κων)νος, Μ π α ρ ...................
Δουλγεράκης Γ ε ώ ρ γ ............................
Τσικνάκης Ελευθ.......................................
Κωνστοα/τινίδης Χ ρ η σ τό ς ..........................
Ζαχαριουδάκης Γ ιά ν ν η ς ...........................
Σκουφής Κων)νος ...................................
Χριστόπουλος Σ τυ λια νό ς..........................
Τζανάκης Γεώργ...............
Χιαμιλάκης Νικόλ. «CANDIA TOURS» . . .
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Δραχ.
18.000
50.000
5Q.00G
30.000
30.000
20.000
5.000
10.000
10.000
5.000
15.000
5.000
5.000
7.000
16.000
5.000
5.000
6.000
10.000
10.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
5.000
20.000

Μηλολιδάκης Γ., «CRETAN HOLIDAYS». .
Μπαντουβάς Κων., «CRETAN HOLIDAYS»
Καμαριανάκης Κ ω ν )ν ο ς ........ ................
Βοσκάκης Γεώργ............................. . . . . .
Γαλερός Ν ικ όλα ος...................................
Τρουλλινός Αθαν.......................................
Κυριαζίδης Ευαγ. . . . . . . ........................
Γερμανάκης Η λ ία ς .....................................
Χριστοφοράκης Νικ...................................
Χαριτάκης Γεώργ. (Α ναψ υκτικά).............
Χαριτάκης Νικόλ.......................................
Μηναδάκης Γεώργ.....................................
Τσουπάκης Εμμοα/ουήλ.............................
Βουμθουράκης..............
Σπανός Κ ω ν )ν ο ς .....................................
Φουντιδάκης Κων)νος (Κάμπινγκ) ..........
Μαμαλάκης Κων)νος (Βενζίνη) . . . . . . . . .
Παπαδογιάννης X. Ιωάννης ......................
Ρουκουνάκης Νικ. . ...................................
Παντελάκη Βιργινία, «MEDOUSA» ... ...
Ιερωνυμάκης Εμμοα/..................................
Παπαδάκης Φ. Εμμοα/................................
Κατσανέθας Γ ιά ν νη ς ................................
Τσαχάκης Μόρων ... . .............................
Καραπιδάκης Νικ.......................................
Χαρλιαφάκης Ζαχ......... ............................
Μπαργιατάκης Χ α ρ ά λ ..............................
Μπαργιατάκης X. Ιω ά ν νη ς.......................
Καδιανάκης Γ ε ώ ρ γ ιο ς ..............................
Ταλοφίδης Νικόλ. ... ..............................
Καπαρός Στυλ................. . ... ...............
Τρουλλινός Ευθύμ. ......................
Παπαδογιάννης Ελευθ...............................
Βλατάκης Εμμοα/.......................................
Πατενταλάκης Avr. ... ............................
Σφακιοα/άκης Ιωάννης ..............................
Λαντζουράκης Γεώργιος ... ......................
Σφακιοα/άκης Μιχαήλ ... ... ... ............
Δανδοσλάκης Α. ............................ .. ...
Ρωδουσάκης Ιω ά ν ν η ς ..............................
Λουκάκη Καλλιόπη...................................
Βοσκάκης Νικ.......................................
Νικηφοράκης Γεώργιος (Νέο Βενζινάδικο)

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
4.000
10.000
5.000
5.000
15.000
4.000
13.000
5.000
7.(Χ)0
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
5.000
7.000
5.000
5.000
5.000
7.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
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(ΝΙΚΟΣ ΠΛΠΑΓΓΑΝΝΑΚΗΣ)
Πλημμυρισμένος έρωτα επήρα το μολύβι,
για να σου γράψω κούκλα μου ό,τι η καρδιά μου
(κρύβει.
Ω ! πολυαγαπημένο μου και λατρευτό μωρό μου
εσύ 3σσι και στο ξύπνιο μου, εσύ και στ5όνειρό μου.
Εσύ ’σαι το καμάρι μου ο πόθος κι’ ο καϋμός μου,
κι9 όλο στα μάτια μου μπροστά σε φέρνει ο λογι
σ μ ός μου.
Χάνομαι στην αγάπη σου στον έρωτά σου λειώνω,
και ξημεροβραδιάζομαι στον εδικό σου πόνο.
Πολλές φορές εξήγηση σκέφτομαι να σου κάνω,
αλλά μπερδεύει η γλώσσα μου και τη φωνή μου
(χάνω.
Γι3 αυτό σου στέλνω στο χαρτί το σ3 αγαπώ γραμ
μένο
και τη δική σου απάντηση να πάρω περιμένω.
Πές μου και συ πως μ3 αγαπάς να τόχω σε χαρά
(μου,
και θα σε κάμω ταίρι μου αφέντρα και κυρά μου.
Αν ίσως και δεν μ3 αγαπάς αν ίσως δεν σ’ αρέσω,
να το κρατήσεις μυστικό θα σε παρακαλέσω.
Μη μου το πεις πως δεν με θες γιατί δεν νταγια(ντίζω.
Σαν πρώτα να με χαιρετάς κι άσεμε να ελπίζω.
Περιμένω απάντηση.
# * *

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ Χ 9 Ρ Ι Σ Τ ΙΤ Λ Ο
(Επιμ. ΚΩΣΤΑ Κ. ΛΙΝΟΞΥΑΑΚΗ)
Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Γαλήνης
Φίλε Γιώργη,
Ό π ω ς γνωρίζεις, ο Σύλλογός μας αγόρασε με
τις προσφορές όλων ανεξαιρέτως των Αγιογαληνιωτών και φίλων, καθώς επίσης και της Κοινότη
τάς σας (με το ποσό των 200.000 δρχ.), ένα γραφείο
στο κέντρο της Αθήνας, τα εγκαίνια του οποίου έ
γιναν πριν από καιρό με τη συμμετοχή πολλών
συγχωριανών και φίλων. Επίσης τον Ιανουάριο έ
γινε άλλη μία συγκέντρωση για το κόψιμο της πίτ
τας. Η απουσία σου, όμως, έγινε αισθητή και στις
δύο αυτές μας εκδηλώσεις, χωρίς να παραβλέψουμε την παρουσία του Μιχάλη Εμ. Σπυριδάκη., συμ
βούλου της Κοινότητας.

Ο σκοπός μας αυτής της αγοράς είναι να μεταβιβασθεί το γραφείο στην Κοινότητα και να γ ί
νει περιουσιακό στοιχείο του χωριού μας. Είναι δε
παράλειψή σου το ότι σε κάποιο από τα ταξίδια
σου στην Αθήνα δεν ενδιαφέρθηκες να επισκεφθείς
αυτό το χώρο που πρόκειται να σας παραχωρηθεί.
Αυτή η παραχώρηση δεν έγινε, διότι υπάρχει —
όπως γνωρίζεις— το ενδεχόμενο της ένωσης των
Κοινοτήτων σε Δήμους και δεν θέλουμε το οίκημα
να περιέλθει στο Δήμο, αλλά να παραμείνει πε
ριουσία της Αγίας Γαλήνης και μόνο.
Τελειώνοντας με το Θέμα αυτό ήθελα να θέσω
και το ερώτημα: Τι έγινε η μαρμάρινη αναμνηστι
κή πλάκα για τα εκατό χρόνια (1884-1984) της
Αγίας Γαλήνης; Γιατί μέχρι σήμερα δεν τοποθετή
θηκε σε κάποιο εμφανές σημείο του χωριού μας ;
Υπάρχει κάποιο κώλυμα ή απλώς αμέλεια;
Και τώρα τα νέα από το Σύλλογό μας:
Το τρίτο ΙΟήμερο Μαΐου ή το πρώτο του Ιου
νίου θα γίνουν οι εκλογές στο Σύλλογο για την
ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ας το έ
χουν υπ3 όψει τους όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν
μέρος. ' Αλλωστε θα κυκλοφορήσει και ειδική α
νακοίνωση.
Επ3 ευκαιρία για όσους δεν το γνωρίζουν το
γραφείο του Συλλόγου μας βρίσκεται στην πλατεία
Κουμουνδούρου στην οδό Δ Ι ΠΥΛΟΥ 5 Τ.Κ. 10553
λίγο πιο κάτω από την ΟΜΟΝΟΙΑ. Ελπίζουμε πο
λύ σύντομα να τοποθετηθεί και το δικό του τηλέ
φωνο.
Επίσης από πολλούς είχε ζητηθεί να γίνεται μια
συνάντηση κάθε μήνα το πρωινό της Κυριακής. Ε
πειδή όμως πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες αφή
νουμε την απόφαση αυτή στο καινούργιο Διοικητι
κό Συμβούλιο. Εμείς αναφερόμαστε μόνο στην
Πασχαλινή συνάντηση του Απριλίου που θα διαβά
σετε σ3 άλλη στήλη και στις εκλογές.
* * *

ΕΥΡ9 Μ ΠΑΣΚΕΤ 1987 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
(Επιμ. ΚΩΣΤΑΣ Κ. ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ)
Στις 12.6.1987 στον αγώνα μπάσκετ μεταξύ των
ομάδων Εθνικής Ελλάδας και Εθνικής Γιουγκοσλαβίας, που το σκόρ ήτοςν 81—77 υπέρ της Ελλάδας,
στις εξέδρες του γηπέδου εμφανίσθηκε τεράστιο
πονώ μήκους 12 μέτρων με την ένδειξη ΕΛΛΑΔΑ Α Γ Ι Α ΓΑΛΗΝΗ - ΝΙΚΗ.
Αν και είναι ετεροχρονισμένο όμως αξίζει να
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επαινεθεί μέσα από τις στήλες του περιοδικού μας
αυτή η προσπάθεια των Μιχάλη Ανδρ. Γανιαρή, ' Ακη Αγ. Καρτάλου και Κοσμά Δ. Λινοξυλάκη γιατί
πραγματικά μέσα σ’ αυτό το θρίαμβο της νίκης έ
δωσε το «παρών» και η Αγία Γαλήνη που είδε και
διάβασε όλη η Ελλάδα.

ΕΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗ Μ ΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΛΙΜ ΑΝ Ι Α Γ ΙΑ Σ ΓΑΛΗΝΗΣ
Με τον τίτλο αυτό η εφημερίδα τα «ΡΕΘΕΜΝΙ ΩΤΙ ΚΑ ΝΕΑ» που εκδίδεται στο Ρέθυμνο, στις
27.2.1988 και στην πρώτη της σελίδα γράφει τη
συνέντευξη Τύπου που έδωσοα/ στη Νομαρχία η Νο
μάρχης κ. Β. Μοσιάλου και ο βουλευτής κ. Γ. Πε~
ράκης. Αφού αναφέρθηκαν στα έργα που θα γίνουν
στο Ρέθεμνος (Λιμάνι - Μαρίνα κ.ά.) για την Αγία
Γαλήνη είπαν τα εξής:
Τον Απρίλη θα παραδοθεί στον Ε.Ο.Τ. η μελέ
τη για την Μαρίνα της Αγίας Γαλήνης. Ολοκλη
ρώθηκαν οι προκαταρκτικές μελέτες για το λιμάνι
της Αγίας Γαλήνης και προχωρούν οι διαδικασίες
για την τελική μελέτη του έργου. Σε άλλη παρά
γραφο και στη σελίδα 7 η ίδια εφημερίδα ανα
φέρει:

ΤΟ ΛΙΜ ΑΝ Ι ΤΗΣ Α Π Α Σ ΓΑΛΗΝΗΣ
Έ ν α έργο εθνικής σημασίας —η καθυστέρηση
του οποίου είπε ο κ. Περάκης μπορεί να χαρακτηρισθεί κακούργημα— είναι το λιμάνι της Αγίας
Γαλήνης. Το έργο αυτό θα αλλάξει ριζικά το χάρ
τη του Λυβικού πελάγους, αφού σε συνδυασμό με
το λιμάνι του Ρεθύμνου και τη σύνδεση Ρεθύμνου Πειραιά, καθώς και τη, μελλοντική ανάπτυξη του
οδικού δικτύου Ρεθύμνου - Αγίας Γαλήνης, μπορεί
να αποτελέσει διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο
προς την Αφρική και μέση Ανατολή και αντίστρο
φα. Αυτά γράφει η εφημερίδα «Ρεθεμνιώτικα Νέα»
από τη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι παραπά
νω για πληροφόρηση των αναγνωστών του περιο
δικού μας.
Κ Ω Σ Τ Α Σ Κ. ΛΙΝΟΞΥΑΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΣΤΕΓΗ
(Επιμ.: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΛΗΣ)
Με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους τους χω
ριανούς και φίλους θέλω να ξεκινήσω την ανάλυση
του λογαριασμού στέγης για την πρόθυμη και τε
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ράστια βοήθεια που μας προσέφεραν προκειμένου
να πραγματοποιήσουμε το σκοπό αυτό.
'Οπως έγραψα σε προηγούμενο τεύχος, όταν
έβαλε σκοπό το συμβούλιο του συλλόγου μας να
μαζευτούν χρήματα για αγορά στέγης το ταμείο
είχε 170325 δρχ. και όμως μέσα σε δύο χρόνια με
την προσφορά και την συμπαράσταση χωριανών
και φίλων μαζεύτηκαν 2.180.252 δρχ. που χρειάστη
κε η απόκτηση της στέγης μας.
Η οτέγη μας είναι ένα διαμέρισμα κατασκευής
1982 (δηλ. καινούργιο) στην πλατεία Κουμουνδούρου, 74 μ2, οδός ΔI ΠΥΛΟΥ 5, και αγοράστηκε σε
τιμή ευκαιρίας από το Σύλλογο για ειδικούς λό
γους που είχε ο πωλητής.
Στοίχισε αναλυτικά όπως είναι κσπχχωρημένα
στο βιβλίο ταμείου:
Δραχ.
1) Πωλητής διαμερίσαατος............... 1.421.123
2) Ε φ ορία.........................................
145368
3) Συμβολαιογράφος.......................
43.000
4) Μ εσ ίτη ς.......................................
30.000
5) Λήψη κεκυρωμένωναντιγράφων . .
2.821
6) Κοινόχρηστα....................
2.619
7) Χρώματα για βάψιμο...................
11.000
8) Είδη υγιεινής................................
62.000
9) Χρώματα.................. ....................
35.000
10) Είδη υγιεινής ...............................
2.100
11) Μάρμαρα ......................................
3.000
12) Π ερβά ζια .....................................
1.000
13) Ηλεκτρολόγος..............................
18.000
14) Κοινόχρηστα.................................
2300
15) ΕΥΔΑΠ ...................
20.919
16) Δ.Ε.Η...................
22.431
17) Κυριακάκης για επισκευή ............
213.316
18) Μ αραγκός......... ............
.....
65.000
19) Χρώματα.......................
4.850
20) Λάμπες..............................
710
21) Π ερ β ά ζια .....................................
600
22) Κουδούνι............
245
23) Ταμπέλες ..........
4.000
24) Κ λειδιά.........................................
500
25) Καρέκλες......................................
47.·000
26) Τ ζά μ ια ...........................................
8.200
27) Καθάρισμα, γραφεία ....................
15.000
28) Τραπέζια ... ................... .. ...
28300
29) Μ αχαίρια...... .......... ..................
750
ΣΥΝΟΛΟΝ....................................

2.180.252

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Από 1ης Φεβρουάριου 1987 — 29 Φεβρουάριου 1988
Δραχ.
Γεώργιος Μιχ. Τρουλλινός, Αθήνα ........
5.000
Στυλιανός Ψέμμας, Βόλος .................
5.000
Γεωργία Μ. Μηναδάκη, Αθήνα .............
2.000
Νίκος και Φωτεινή Σπιθάκη ..................
2.000
Αντωνία Κουκουριτάκη ......................
1.000
Μαθιός Ευάγγ. Μαμαλάκης...................
5.000
Γεώργιος Αγαμ. Μηναδάκης, Ηράκλειο . .
2.000
Μιχαήλ Λουκάκης, Αγ. Γαλήνη .............
1.500
Γεώργιος Λουκάκης, Αγ. Γαλήνη ..........
2.000
Μανώλης Σταματάκης, Αγ. Γαλήνη ......
1.OCX)
Γεώργιος Νικ. Καράλης, Αγ. Γαλήνη ....
1.000
Χρυαούλα Μιχαηλίδου (το γένος Γεωργ.
Μπαγιαρτάκη), Α θ ή να ...... ...........
2.000
Μανωλία ϊωάν. Πετρακάκη, Α θή να ........
500
Ελένη Στ. Μαμαλάκη, Αγ. Γαλήνη ..........
1.000
Ιωάννης Γ. Μηναδάκης Α θ ή να .....
10.000
Σεμπαστιάν Ιωάν. Τρουλλινός, Αγία Γα
λήνη ...............................
1.000
Μαρίκα Σιμυγδαλά (το γένος Κοσμά Λινοξυλάκη), Α θ ή ν α ...................
2.000
Κατίνα Αθανασέλη (το γένος Νικ. Παπαδάκη) ..................... .
..................
1.0CK)
Ελευθερία Λαμπάκη (το γένος Νικ. Παπαδάκη) ...........................................
1.000
Πελαγία Ν. Παπαδάκη, Α θ ή να .....
1.000
Αγαττια Γκίκα (το γένος Νικ. Παπαδάκη)
1.000
Ηλέκτρα Μιχελιδάκη, Α θ ή να ..................
10.000
Ηλίας Χαρ. Ποσταδογιάννης, Α θ ή να ......
2.000
Γεώργιος Μιχ. Τρουλλινός, Α θ ή να ........
5.000
Κοινότητα Αγίας Γαλήνης............. 200.000
Εμμανουήλ Χαρ. Ποπταδσγ ιάννης, Αθήνα.
2.500
Μύρος Εμμ. Παπαδογ ιάννη ς, Αθήνα ....
2.000
Μιχαήλ Μύρ. Βελουδάκης, Α θ ή να .........
2.000
Μιχαήλ Εμμ. Σττυριδάκης, Αγία Γαλήνη
2.000
Νίκος Εμμ. Παπαδογ ιάννη ς, Αθήνα .. . .
2.000
Μηνάς Γεωργ. Μηναδάκης, Αθήνα ..........
2.000
Ευοιγγελία Κουβίδου, Α θή να ......... .
3.000
Εμμανουήλ Μαρκομοα/ώλης, Αθήνα .......
2.000
Γεωργία Μηναδάκη - Καράλη, Αθήνα ....
5.000
Χριστίνα Μύρ. Γιαννακάκη, Α θή να ........
5.000
Απόστολος και Χρυσούλα Τσακίρη, Αθήνα
2.000
Ανδρέας Λουκαρέας, Αθήνα .............
3.000
Ευαγγελία Μανουσάκη (το γένος Εμ.
Χριστοφάκη), Αθήνα ..........................
1.500

Εμμανουήλ Βουμβουράκης, Αγία Γαλήνη
1.500
Χρήστος Εμ. Μηναδάκης, Α θ ή να ............
4.000
Γεώργιος Αν. Μπαγουράκης, Α θ ή να ......
2.000
Μαρία Κουλούρη - Νικηφοράκη, Αθήνα . .
3.000
Γεώργιος Στεφ. Νικηφοράκης, Αθήνα ....
3.000
Γεώργιος Πολυδ. Καράλης, Α θ ή να .........
2.000
Αριστείδης Χρηστέας, Α θ ή ν α ............... .
5.000
Βαρβάρα Μαραλέτου - Νοδαράκη, Αθήνα.
2.000
Στέλιος Μ. Βελουδάκης, Αθήνα .............
1.000
Εμμανουήλ Χαλαμπαλάκης, Αθήνα ......
5.000
Μαρία Ν. Σταθάκη, Α θ ή να .....................
2.000
Φωτεινή Σπιθάκη, Αθήνα .....................
1.000
Χρήστος Εμμ. Χριστοφάκης, Α θ ή ν α .......
1.000
Ηλίας και Γιάννης Κανδυλάκης, Γιαννιτσά
5.000
Φραγκίσκος Γιασαφάκης, Αθήνα ............
5.000
Παντελής Γιασαφάκης, Αθήνα .........
5.000
Γεώργιος Αβραάμ Αυγουστάκης, Αθήνα. .
5.000
Χρυσούλα ΚΚαισαράτου (το γένος Φώτη
Παπαδάκη), Α θ ή ν α ....................
3.000
Κώστας Γρηγοριάδης, Α θ ή να ...........
1.000
Ιωάννης Κονσολάκης, Αγία Γαλή νη .......
5.000
Γεώργιος Στεφ. Νικηφοράκης, Αθήνα ...
2.000
Στέφανος Νικηφοράκης, Αγία Γαλήνη ..
1.000
Ανδρόνικος Γάνιαρης, Α θ ή να ..............
5.000
Ρεψημία Παπαδογιάννη - Μαχίνη, Αθήνα .
5.000
Ιωάννης Ν. Παπαδάκης, Α θ ή να ........
2.000
Κωνήνος Λαμπάκης, Α θ ή να ..............
1.000
Ευάγγελος Γκίκας, Α θ ή ν α ..............
1.000
Πελαγία Παπαδάκη, Α θ ή ν α ...........
1.000
Αθανάσιος Αθανασέλη ς, Α θ ή να ........
1.000
Κων)νος Ν. Παπαδάκης, Α θή να .......
1.000
Μαρία Γεωργ. Καραντζή, Α θ ή να ......
3.000
Παναγιώτης Κουνούπας, Α θή να .......
2.000
Αντώνης Καραντζής} Α θ ή να .............
2.000
Σπύρος Μπιλίνης, Α θ ή να ....................
2.000
Ευστράτιος Τρουλλινός, Αγία Γαλήνη . ..
3.000
Παναγιώτης Κρητικός, Α θ ή να .........
2.000
Νίκος Τσακίρης, Αθήνα . ........................
1.500
Στροοής Αποστολάκης, Α θ ή να .........
5.000
Γεώργιος Στ. Νικηφοράκης, Αθήνα .. . .
30.000
Έ λ σ α Ιάσ. Καρτάλου, Α θ ή να .........
20.000
Χρήστος Κ. Λινοξυλάκης, Α θ ή να ......
2.000
Ά γ γ ε λ ο ς Καρτάλος, Α θ ή να ............
5.000
Κώστας Κ. Λινοξυλάκης, Α θή να ........
5.000
Γιάννης Γεωργίου Μπαγιαρτάκης, Αμερι
κή, δολλάρια..............................
40
Ανδρέας Σάλιών, Α θή να ...................
5.000
Μαρούλη Μαρκουλάκη, Αγία Γαλήνη ....
1.000
Μαρία Εμ. Μηναδάκη, Α θ ή ν α ..........
1.000
Γιάννη Ν. Παπαγιοανάκης, Α θ ή ν α .........
1.000
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/Μαρία Α9. Καλαμπόκη (το γένος Φώτη
Παπσδάκη), Π ειραιάς..............
Αναστασία Μ. Μαρκάκη, Α θ ή να .............
Μανώλης Μ. Αποστολάκης, Α θ ή να ..........
Γιώργης Μιχ. Παπσδογιάννης, Αθήνα ....
Τοσούλα Μιχ. Παπσδογιάννη, Αθήνα ....

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η ΔΩ ΡΩ Ν Κ Α Ι Τ Α Ο ΝΌΜ ΑΤΑ

1.000
2.000
10.000
5,000
5.000

Ε Κ Ε ΙΝ Ω Ν H OT Τ Α Π Ρ Ο Σ Ε Φ Ε Ρ Α Ν
Σ Τ Ο Ν Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ο Χ Ο ΡΟ Τ Ο Γ Σ Γ Λ Α Ο Γ Ο Γ
Σ Τ Ι Σ 12.2.1988
— Δια του χ. Τ Σ Ε Ζ Ο Γ Σ Τ Ε Λ ΙΟ Υ , η C O LG A TE
προσέφερε;

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σας
ευχαριστεί όλους για τις παραπάνω προσφορές.

96 τεμάχια σαπούνι «Κ Α Ε Ο Π Α Τ Ρ Α ».
36 σαμπουάν «Τσουκνίδα».

Εάν κάποιος που έδωσε χρήματα στο χρονικό
διάστημα, που αναφέρεται και δεν δει το όνομά
του παρσκαλουμε να μας ενημερώσετε.

48 τεμάχια Αφρόλουτρο,

#
—

36

»

Αφρος Ντους.

216

»

σαπούνι πράσινο.

288

»

οδοντόκρεμα «G E L».

288

»

οδοντόκρεμα «Π έτρας».

50
»
κρέμα μαλλιών.
Ο κύριος Μ Π Ε Ρ Γ Α Δ Η Σ Μ ΧΧΑΛΗΣ, προσέ-

φερε:

Δ Ι Α Φ Η Μ 3 Ζ Ε Σ Θ Ε
μέσω του περιοδικού μας
Οϊ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

20 τόμους βιβλία «Εκφραστές της ζωής»,
— Το πρατήριο ορυκτελαίων Β Α Σ ΙΛ Η Σ Π Α Ν Ο Γ Δ Α Κ Η προσέφερε:
3 αλλαγές λαδιών αυτοκινήτου 4 kg. S U 
PER.

Παρακαλουνται τα μέλη να ενημερώνουν εγκαί
ρως τον σύλλογο για κάθε αλλαγή της διεύθυνσής

— Η κυρία Μ Α Ρ ΙΑ Σ ΙΜ Γ Γ Δ Α Α Α προσέφερε :
1 παιδικό κουβερτάκι.
1 μπλουζάκι.

σας.
Εάν κάποιος από τους συμπολίτες μας δεν παίρ
νει το περιοδικό ας μας ειδοποιήσει να του το

— I I κυρία Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ Λ Α Μ ΙΪΑ Κ Η προσέφερε:
1 παιδικό παιγνίδι.
1 χαλάκι.

στείλουμε δωρεάν.

1 δίσκο σερβιρίσματος.

ΣΗΜΕΙ ΩΣΗ: Τα ενυπόγραφα δημοσιεύματα απη-

2 καλσόν.

χούν γνώμες εκείνων, οι οποίοι μας τα ανέφε

1 κεντητό μαξιλαράκι.

ραν και όχι του περιοδικού.

2 ανδρικά φανελλάκια.
1 πιατέλα ξηρών καρπών.

ΑΦΟΙ

ΤΣΑΚΙ ΡΗ

Ε. Π, Ε.

ΠΡΑΚΤIΚΑ

1 παιδικό μπλουζάκι.
6 πλαστικά ποτήρια νερού.
1 ποτό.

Μαγνητοφωνημένα - απομαγνητοφωνημένα
δακτυλογραφημένα - ηχογραφήσεις
VIDEO εγγραφές - δημόσιες σχέσεις
οργάνωση Συνεδρίων
Ζ. Πηγής και Μάνης 1, Αθήνα, τ. 36.45.373 - 36.31.231
Τα αδέλφια Μανώλης και Τόλης Τσακίρης έ
στησαν αυτή την επιχείρηση στην καρδιά της
Αθήνας* τους ευχόμεθα κάθε πρόοδο.

1

τσαντάκι τουριστικό.

— Το κατάστημα «Α Φ Ο Ι ΜΕΝΕΞΙΑΔΗ», Π ερι
στέρι, προσέφερε:
1 ντεπιές,
— Ο κύριος Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Α Ο Υ Κ Α Ρ Ε Α Σ προσέφερε:
100 μ. λάστιχο ποτίσματος.
— Ο κύριος Κ Ω Σ Τ Α Σ Γ. Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Α Κ Η Σ προσ
έφερε:
1 εξωτικό φυτό.
— Η κυρία T Q K K A Α Ν Τ ΙΓ Ο Ν Η προσέφερε:

Τα διάφορα έντυπα ανακοινώσεων για τις

1 ηλεκτρικό σεσουάρ.

εκδηλώσεις του Συλλόγου μας τα προσφέ

1 τσαντάκι ανδρικό.

ρουν πάντα δωρεάν.

1 επιτραπέζω ρολόι.
1 βκζάκι κεραμικό.
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2 κολώνιες ανδρικές.

—

II κυρία Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α Μ ΙΧ Ε Α ΙΔ Α Κ Η προσέ

φερε :

— Ο κύριος ΑΝΤΩΝΗΣ

Μ. ΜIIΑ Γ Ο ΓΡ Α Κ Η Σ

προσέφερε:
2 ουΐσκυ.

2 μπώλ από πορσελάνη Γιαπωνέζικη.
— Η κυρία Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ

Μ Α Ρ Κ Α Κ Η προσέ

φερε :

— Δια του κυρίου Ε ΙΙΙΜ Ε Ν Ε ΙΔ Η Φ Ω Τ Α Κ Η οι
Α Φ Ο Ι IIΑ Π Α Ν ΙΚ Ο Α Α Ο Γ προσέφεραν:

2 φορέματα.
8 φούστες.

2 μπλούζες.
— Δια του κ. Κ Ω Σ Τ Α Κ . Λ ΙΝ Ο Ξ Γ Λ Α Κ Η ο κ.

3 μπλουζάκια.
— Δια του κυρίου Β Α Σ ΙΛ Η Μ Α Ν Ο Τ Σ Α Κ Η

ΙΙάνος Σκούτας προσέφερε:
η

7 Μανώ «S O TH TS ».

Οινοποιία «Μ Π Ο Γ Τ Α Ρ Η » προσέφερε:

2 κρεμ T E N - T E N «S O TH TS».

20 σετ κρασιών πολυτελείας 3 φιαλών,
— Η κυρία Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Ν ΙΚ Η Φ Ο Ρ Α Κ Η προσέφερε :
3

σεμέν υφαντά κρητικά.

1 σετ τασάκια πορσελάνη.
1 ζευγάρι σκουλαρίκια.
1 κολώνια γυναικεία.
— Δια του κυρίου Μ ΑΝ Ο ΓΣΟ Γ Π Α Π Α Δ Α Κ Η το
κατάστημα ειδών υγιεινής «Π Ε ΙΡ Α » προσέφερ.ε:
1 ποτηροθήκη μπάνιου.
— Η κυρία Ρ Ε Ν Α Κ Α Ρ Τ Α Λ Ο Γ προσέφερε:
2 πιατέλες ξεροτήγανα.
1 ζευγάρι σκουλαρίκια.
2 ξύλινα αγάλματα.
— Η κυρία Ε Α Σ Α Κ Α Ρ Τ Α Λ Ο Γ προσέφερε:
1 ζευγάρι σκουλαρίκια.
1 σεμέν Κρητικό.
— Δια του κυρίου Ν ΙΚ Ο Γ Τ Ρ Ο Γ Λ Λ ΙΝ Ο Γ το κατ
τάστημα υδραυλικών ειδών «ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
Μ ΗΤΡΟ1Ι0ΓΛ0Σ.», IIαπαδιαμαντοπούλου 146, Γουδί, προσ
έφερε :

5 φον T E N - T E N «S O TH TS».
4 Μολύβια για χείλη.
— Ο κύριος Κ Ω Σ Τ Α Σ Κ . Λ ΙΝ Ο Ξ Γ Λ Α Κ Η Σ προσ
έφερε:
2 συσκευές μασσάζ,
1 φόρμα αδυνατίσματος.
— Δια του κυρίου Σ Π Γ Ρ Ο Γ Κ Α ΙΣ Α Ρ Α Τ Ο Γ η ε
ταιρεία Μ Α Λ ΤΕ ΖΟ Σ (ηλιακοί θερμοσίφωνες) προσ
φέρει :
α. 25.000 έκπτωση για την αγορά ηλιακού θερμοσί
φωνα από την ονομαστική του αξία,
β. 20.000 έκπτωση για την αγορά ηλιακού θερμοσί
φωνα από την ονομαστική του αξία,
γ . 20.000 έκπτωση για την αγορά ηλιακού θερμοσί
φωνα από την ονομαστική του αξία.
— 0 κ. Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Ν. Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ προσέ
φερε :
1 ανθοδοχείο από οπάλίνα.
2 σταχτοδοχεία από οπαλίνα.
— Ο κ. ΔΑΦ ΕΓΜ Ο Σ Ε Α Ε ΓΘ Ε ΡΙΟ Σ προσέφερε:
1 τόμο του ιστορικού περιοδικού «ΠΡΟΜ Η
ΘΕΕΣ».

1 μαξιλάρι μπάνιου.
— Το κατάστημα «Φ Ρ ΓΝ Η », IIαπαδιαμαντοπού-

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί όλους ό
σους προσέφεραν τα παραπάνω δώρα και εκείνους που
εφρόντισαν να δοθούν.

λου 146, Γουδί, προσέφερε:
1 σετ κουζίνας.
— Ο κύριος Κ Ω Σ Τ Α Σ Α Α Μ Π Α Κ Η Σ προσέφερε:
12 βιβλία.
— Ο κύριος Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Μ ΙΙΑ Α Σ προσέφερε:
1 όργανο γυμναστικής (ελατήρια) .

Γ ΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ Ο! Π Α Λ ΙΟ Ι
ΚΑΙ MR ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟ!

— Δια του κυρίου Ε Π ΪΜ Ε Ν Ε ΙΔΗ Φ Ω Τ Α Κ Η η ε
ταιρεία καλλυντικών B R IS T O L προσέφερε:
24 σαμπουάν Κ Α Α Γ Ρ Ο Α .
— Δια του κυρίου Κ Ω Σ Τ Α Κ . Λ ΙΝ Ο Ξ Γ Λ Α Κ Η ο
κ. Γεώργιος Πατούρας προσέφερε:
3 πουκάμισα μεταξωτά.
1 παντελόνι,
1 φούστα.
— Ο κύριος Σ Τ Ε Λ ΙΟ Σ

(Επιμ,: Κ Ω Σ Τ Α Κ , Λ ΙΝ Ο Ξ Γ Λ Α Κ Η )

Η

Α γία Γαλήνη πριν απο τον Πόλεμο του 1940

ήταν, όπως όλοι θυμόμαστε, ένα μεγάλο εμπορικό κέν
τρο, που τροφοδοτούσε κι εξυπηρετούσε δεκάδες χωριά,
στις επαρχίες Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Πυργιωτίσσης μέχρι και την Α γία Βαρβάρα Ηρακλείου, τα Σφα-

Β Ε Α Ο ΓΔΑ Κ Η Σ προσέ

φερε :

κιά κ. ά. Έμποροι με πείρα στη δουλειά τους έκαναν
εισαγωγές και εξαγωγές διαφόρων εμπορευμάτων, και
άριστοι επαγγελματίες,

1 διακοσμητικό πιάτο.

τεχνίτες

κατασκεύαζαν και

πουλούσαν τα έργα της ειδικότητάς τους. Αρκετά σπί
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κλησή μας είναι να μας γίνει γνωστό για να γραφτεί

τια και μαγαζιά ήταν καλλιτεχνικά εργαστήρια.
Διακοσμήσεις βέβαια και βιτρίνες δεν υπήρχαν ε

στο επόμενο τεύχος μας, και όπως και παλαιότερα έ

κείνη την εποχή, όπως σήμερα, όμως πίσω από κάθε

χουμε τονίσει, παραλείψεις που αναφέρονται κυρίως σε

πόρτα υπήρχε η ψυχή του τεχνίτη, που με τα λιγοστά

ονόματα, γίνεται μόνο εκ παραδρομής και σε καμμιά

μέσα που διέθετε, κατόρθωνε να δημιουργεί έργα που

περίπτωση για κάποιον άλλο λόγο.

η αγάπη και το μεράκι για τη δουλειά, τους έδινε
τη μοναδικότητα της τέλειας κατασκευής. Με την ε
ξυπνάδα των απλοϊκών ανθρώπων και τη φαντασία που

Μ α ραγ κ ούδ ικ α - Ε π ιπ λ οπ ο ιε ία :
Από τους παλιούς: Νικόλ. Παπαδογιάννης, Στρα-

είχαν, πάντα συντροφιά την καλή διάθεση, το γέλιο,

τής Τρουλλινός, Στρατής Βεργαδής (Ζογαμπράκης) ,

την αγάπη, το χιούμορ, οι άνθρωποι αυτοί έδιναν μια

Μιχάλης Ν. Παπαδογιάννης, Μιχάλης Κ . Χριστοφά-

ζωής.

κης και ακολούθησαν νεότεροι: Χρήστος Ιν. Χριστοφά-

Εντυπώσιαζε ο υπέροχος αυτός συνδυασμός, που για με

κης, Μιχάλης Αρ. Νικηφοράκης, Μιχάλης Π . Κασω-

γάλο χρονικό διάστημα δημιούργησε την περίοδο ακμής

τάκης και Νίκος Α . Ιερωνυμάκης.

ξεχωριστή εικόνα γραφικότητας, κίνησης και

για το χωριό μας.
Ακόμα κι όταν ήρθαν τα δύσκολα χρόνια της κα

X α λ κ ιά δ ι κ α :

τοχής των Γερμανών, οι άνθρωποι αυτοί, δεν έχασαν

Μανώλης Μαρκάκης, Μανώλης Μην. Μηναδάκης,

την αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας του νού τους μέσα

Γιώργης Φωτάκης (Μαστρογιώργης) , Ηλίας Εμ. Μαρ

στις γοργά εναλλασσόμενες συνθήκες της ζωής. Συνέ

κάκης.

χισαν, κι

Τ ε ρ ζ ί δ ικ α

όταν

αργότερα χρειάσθηκε ν? αποσυρθούν

(λόγω ηλικίας) , πολλοί νέοι αν έλαβαν τη δουλειά των
πατεράδων τους για πολλά χρόνια.
Κάποτε όμως έρχεται η εποχή που αφηνόμαστε
στις διάφορες αλλαγές που η ζωή μας φέρνει, κι έτσι
τη θέση τω ν παλιών επαγγελμάτων πήραν τα σύγχρο
να επαγγέλματα, που ασχολούνται

με τον τουρισμό

και που μας έφεραν μια άλλη εποχή ακμής στον τό
πο μας.
Για το λόγο αυτό θέλησα ν’ αναφερθούμε στη σε
λίδα αυτή της ιστορίας του χωριού μας, ζητώντας σε
κάποιο απο τα παλαιότερα τεύχη μας (No 1 5 -1 6 το
Δεκέμβριο 1985) τη βοήθεια συγχωριανών που

θα

μπορούσαν να μας έδιναν τις πληροφορίες αυτές. Τ ελ ι
κά η εργασία αυτή έγινε από τον Μανούσο ΙΙαπαδάκη — τον οποίο και ευχαριστούμε — που μας έστειλε
την κατάσταση με τα ονόματα, αυτών που ασχολήθη
καν με διάφορα επαγγέλματα μέχρι το 1940. Για τα

(ράφτες Κρητικών στολών — ■βρά

κες — κλπ.) :
Φώτης Παπαδάκης, Μιχάλης Μαρκάκης, Μανώ
λης Εργινουσάκης και Γιάννης Βουλγαράκης (Γιαννιό) .
Τ σ α γ κ α ρά δ ικ α :
Βασίλης Μαραγκάκης, Μηνάς Μηναδάκης, Γιώ ρ
γης Νικηφοράκης (Τσαγκάρης) , Αρίστος Νικηφοράκης, Δημοσθένης Φωτάκης, Βασίλης Μαραγκάκης, Μι
χάλης Μην. Μηναδάκης, Γιάννης Γ . Σιαματάκης, Μα
νώλης Γ , Σταματάκης, Μανώλης Ν . Παπαδογιάννης,
Γιώργης Ιωάν. Βεργαδής, Στέφανος Νικηφοράκης, Π α 
ναγιώτης Μηναδάκης, Μιχάλης Φ. Παπαδογιάννης,
Γιάννης Παν. Κασωτάκης και οι νεότεροι : Μανώλης
Μ. Σπυριδάκης, και Γιώργης Αατζουράκης.

Κουρεία:

επόμενα χρόνια ο Μανούσος δ,εν θυμάται να μας δώ

Μιχάλης Βεργαδής (Μπεργαδής) , Μύρος Τυροκο-

σει άλλες πληροφορίες, επειδή έφυγε από την Α γία

μάκης, Μιχάλης Μ. Βεργαδής, και οι νεότεροι: Μα

Γαλήνη μαζί με τόσους άλλους νέους χωριανούς μας

νώλης Μύρ. Τυροκομάκης, Γιάννης X. Παπαδογιάν-

για τον πόλεμο στην Αλβανία με τους εχθρούς μας τότε

γης και Χαράλαμπος Μπαγιαρτάκης.

(συμμάχους σήμερα)

Ιταλούς και Γερμανούς.

Ο πόλεμος σαν τελείωσε το 1941 και η Ελλάδα
υποδουλώθη, ο Μανούσος βρέθηκε στην Αθήνα, όπου
παραμένει έως και μέχρι σήμερα.
Για τα χρόνια αυτά και μέχρι της εμφάνισης των
πρώτων τουριστών στο χωριό μας θα συμπληρώσω τα
ονόματα των νέων Αγιογαληνιωτών που ασχολήθηκαν
με τα ίδια επαγγέλματα.
Α ν κάποιο όνομα δεν αγαφέρεται, κι αυτό γιατί
μετά από τόσα χρόνια δεν ήλθε στη θύμισή μας, παρά
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Τ ε ν ε κ ε τ ζ ή δ ε ς
Μάρκος

- Φανοποι οί:

Σαβοριανάκης,

Αντώνης Μπαγουράκης,

Λευτέρης Φ. Παπαδογιάννης, Αβραάμ Αυγουστάκης.

Καφενεία:
Νικόλαος Ιωάν. Παπαδογιάννης, Μανώλης Φραγκάκης, Γιάννης Βουλγαράκης, Χαρίδημος Γιαννακάκης, Κοσμάς Κ . Αινοξυλάκης, Κωστής

Γιασαφάκης,

Μύρος Τυροκομάκης, Γιάννης Δουκάκης, Γιώργης Κ.

Χριστοφάκης, Μανώλης Κ , Χριστοφάκης, νεότεροι Μα

Γ φ α σ μα τ οπ ω λ ε ί α :

νώλης Τυροχομάχης, Δήμος Κ . Λινοξυλάχης,

Γιώργης Μηναδάχης, Γιώργης Κοτζανάκης, Κ ω 
στής Φ. Παπαδάχης, Αρίστος Βουλγαράχης, Πανα

Εστιατόρια:
Μηνάς Μηναδάχης χαι Ιωάννης ΙΙαραχάχης μετέπειτα Παπάς, Κώστας Λινοξυλάχης, Κώστας Κανδυλάχης, Μιχάλης Βεργαδής, Γιώργης Χριστοφοράχης,
Γιώργης Κ . Λινοξυλάχης, χαι οι νεότεροι : Γιάννης
Μπαντινάχης, Μανώλης Ρυαχιωτάχης χαι Νίχος Πο.

γιώτης Κασωτάκης, Μιχάλης Σπυριδάχης.
Α. ξ ι ό λ ο γ ο ι
κού

χ ο ν δ ρ έ μ π ο ρ ο ι

Γ ε ν ι 

Εμπορίου:

Αδελφοί Σηφάκη, Αδελφοί Μαμαλάκη, Αδελφοί

Μηναδάχης.

Βασιλάχη, Ιωάννης Καψαλάκης, Γιώργης Μαμαλάχης,
Εμμανουήλ Νοδαράχης, Κ ωστής Φωτάχης, Γιώργης Α-

Φ ο ύ ρ ν ο ι :

ποστολάχης, Μιχάλης Αποστολάκης, Γιώργης Κ οτζα-

ΙΙαπαδογιάννης ο Σμυρνιός, Νικόλαος Μ. Παπα-

νάχης, Μανώλης Κοτζανάκης, Μιχάλης Χριστοφορά-

όογιάννης, Χαρίδημος Γιανναχάχης, Μανώλης Παπα-

χης, Μιχάλης Πετρουλάκης, Μιχάλης Ιναράλης, .Θε

δογιάννης, Χαράλαμπος Παπαδογιάννης χαι τελευταία
ο Γιώργης X. Παπαδογιάννης.

μιστοκλής Βελουδάκης, Μύρος Βελουδάκης χαι Γεώρ
γιος Ανδρουλάχης (Ανδρουλέας) .

Λ λ μπ ά τ ι χ α - Π ε τ α λ ω τ ή ρ ι α :
Νίχος Τυροχομάχης, Μύρος Τυροχομάχης, Γιάννης
Παπαδομιχελάχης, Μανώλης Ν . Τυροχομάχης, Γιάν
νης Ν. Τυροχομάχης χαι Χαράλαμπος Πελαντάχης.

Α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί ε ς

σ ι γ α ρ έ τ τ ω ν :

Αφοί Μαμαλάκη χαι υιοί, Γιάννης Καψαλάκης, Μι
χάλης Χριστοφοράχης χαι μετά τηκ κατοχή Μιχάλης
Ι\ Νιχηφοράχης χαι Αντώνης Π . Κασωτάκης.

Σ ω μ χ ρ ά δ : χ α :
Κωστής Τσαχάχης, Γιώργης Τσαχάχης, Χαρά
λαμπος Πελαντάχης χαι οι νεότεροι Δημήτρης Γ . Τ σα 
χάχης χαι Χαράλαμπος Γ. Τσαχάχης.

Αν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί ε ς

Αφοί Μαμαλάκη χαι υιοί.
Α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί α

Χ τ ι σ τ ά δ ε ς :

λ ι π α σ μ ά τ ω ν :

Μπύρας

ΦΙ Ξ:

Προπολεμικά Μιχάλης Χριστοφοράχης μεταπολεμι

Μηνάς Μηναδάχης, Γρηγόρης Σταματάχης, Χαρί
λαος Κ . Λινοξυλάχης χαι Κωστής Γ. Νιχηφοράχης.
Β α ρ ε λ οπ ο ι ε ί α :

κά Δήμος Κ . Λινοξυλάχης.
Α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί ε ς

τ σ ι μ έ ν τ ω ν :

Αφοί Μαμαλάκη, Μιχάλης Χριστοφοράχης.

Μανώλης Φραγχάχης (Βαρελάς) , Αρ ιστός Φραγχάχης.

Σαπουναργ ι ά:

Φ ρα γ χ ο ρα φ τ ά δ ε ς :

Γιώργης Παπαδογιάννης, Γιάννης Παπαδογιάννης,
Αφοί Βασιλάχη, Αφοί Μαμαλάκη χαι υιοί, χαι με

Θεοδόσης Τσαλογλου, Αντίονης

Π . Κασωτάκης,

Μιχάλης Ιωάν. Μηναδάχης χαι αργότερα μετά την Κατοχή ο Γιώργης Σφακιανάκης.
Φάμπρικες
κί ν η τ ε ς :

(ελαιοτριβεία)

ταπολεμικά- Μανώλης Χριστοφάχης.
Κ ρ ε ο π ω λ ε ί α :
Γιώργης Νιχηφοράχης, Γιώργης Κοτζανάκης, Μι

χει ρο 

χάλης Νιχηφοράχης, Κωστής Φωτάχης και πολύ αρ
γότερα περίοδο 1955 ή 1960 ο Γιώργης Κ . Φωτάχης.

Γιάννης Μηναδάχης (Μηναδογιάννης.), Γιάννης
Βασιλάχης (Βασιλογιάννης) , Μανώλης Τρουλλινός

Α ε ρ ι ο ύ χ α

(Τρουλλινομανώλης) , Νίχος Μηναδάχης χαι Μιχάλης
Μπαγουράχης.

Κοσμάς Κ . Λινοξυλάχης περίοδο 1930 περίπου χαι
μεταπολεμικά ο Νίχος Τ ζίτζικ α ς,

Μπαχαρικά:

1α τ ρ ο ί :

Ιωάννης Τρουλλινός (Θοδωρογιάννης),
Μ π ο γ ι ά τ ζ ί δ ι χ ο :
Ιωάννης Βεργαδής (Μπογιατζογιάννης) .
Κ οσ χ ι ν ά δ ι χ ο :

Μ.ιχάλης Μπιμπιράκης.

π.οτά

(γαζόζες) :

Διογένης Παταχός, ΙΓλίας Κανδηλάκης χαι Π αν
τελής Γιασαφάκης.
Ξε ν ο δ ο χε ί α

ύπνου:

Γιώργης Λινοξυλάχης χαι Μιχάλης

Βεργαδής

προπολεμικά και Μανώλης Ρυαχιωτάχης μεταπολε
μικά.
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Μαι ευτήρες

πρακτικές ξεγεννήτρες) :

Σταματούλα IIαπαδογιάννη, η Γριά Μπαντίνενα
και Μκρούλη Σταματάκη (Γρηγόρενα) , που έκανε και

Αν κάποιος έχει να συμπληρώσει κάτι γ ι αυτό το
θέμα περιμένουμε τις απαντήσεις του για να καταχωρηθεί στο επόμενο τεύχος,

τον ορθοπεδικό σε σπασίματα χεριών - ποδιών.
Π ρ α κ τ ι κ ό ς

ο δ ο ν τ ο γ ι α τ ρ ό ς :

Β IΒ Λ IΟ Π Α Ρ Ο Υ Σ 1Α ΣΗ
Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ. Σ Τ Α ΪΡ Ο Γ Λ Α Κ Η : « Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ »
Γράφει: ο ΕΑΕΓΘ. Γ. ΔΑΦ ΕΡΜ Ο Σ

Μιχάλης Βεργαδής για τις εξαγωγές δοντιών.

Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
Μέσα σ' αυτό τον κύκλο των επαγγελμάτων, που
υπήρχαν την εποχή της ακμής του χωριού μας, να

Τ ο νέο βιβλίο-, με τίτλο: «Ε Π ΙΛ Ο Γ Ε Σ », που κυ

προσθέσουμε το εργοστάσιο των Αφών Μαμαλάκη, που

κλοφόρησε πρόσφατα, ο φίλτατος και συνάδελφος Αν-

είχε τα εξής τμήματα: Ελαιοτριβείο, πυρηνελεουργείο,

ορέας Σ. Σταυρουλάκης, δίδει σε όλους μας, μια ευ

ρασοτριβείο, αλευρόμυλο, σαπουνοποιειο,

εκκοκιστική

χάριστη διαπίστωση: ότι, παρά την ηλικία του, δια

Σ ’ αυτό εργαζότανε πολύς κόσμος, όπως ο Μανού-

νότητες πολλές.
0 συγγραφέας, συνταξιούχος διδάσκαλος, είναι έ

μηχανή βάμβακος κ.ά.
σος Παπαδάκης σαν τεχνικός Δ ) ντής, ο επιστήμονας

θέτει πνευματικές και σωματικές δυνάμεις και ικα

χημικός Φώτης Παπαδάκης, οι μηχανικοί Χαράλαμ

νας από τους πιό πολύγραφους Ρεθεμνιώτες. Επί δε

πος Σάλιών, Νίκος Τσουτσουδάκης και ένα σωρό άλ

καετίες ολόκληρες, παράλληλα με το διδασκαλικό του

λοι εργάτες και εργάτριες. Μια παρένθεση: Α ν ποτέ

επάγγελμα, που ασκούσε με τόση επιτυχία, δημοσίευε

κατεδαφιστεί αυτό το εργοστάσιο (σήμερα είναι εκτός

πολλά άρθρα και κείμενα διάφορα, στις τοπικές και

ενεργείας) και αξιοποιηθεί για άλλους σκοπούς, προ

άλλες εφημερίδες, και σε περιοδικά, που διαβάζονταν

τείνω στους ιδιοκτήτες του και εφ' όσον είναι δυνατό,

πάντοτε

να μην γκρεμίσουν το φουγάρο (καμινάδα) .

και

διαβάζονται με ευχαρίστηση

και προ

Επίσης με την ευκαιρία αυτή θέλω να πληροφο

θυμία.
Τούτο συμβαίνει, γιατί ο Α . Σ. γνωρίζει τον τρό

ρήσω τους αναγνώστες του περιοδικού μας, ιδιαίτερα

πο, να προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη, μικρής

τους νέους, που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για

ή μεγάλης μόρφωσης, με τις μικρές προτάσεις, το ι

την Α γία Γαλήνη, ότι προπολεμικά σαν εμπορικό κέν

διαίτερο, προσωπικό του, απλό ύφος, τα μικρά σε έκτα

τρο, καθημερινά είχε πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τις
εορτές και Κυριακές όπου γινότανε εμποροπανήγυρης

ση κείμενα κλπ.
Ο συγγραφέας, έχει ασχοληθεί με πολλά είδη γρα

(παζάρι) . Εμπορική κίνηση λοιπόν παρουσίαζε προ

πτού λόγου: διηγήματα, ανέκδοτα, σατυρικά, χρονο

πολεμικά η Α γ ία Γαλήνη, τουριστική κίνηση παρου

γραφήματα κλπ.
Το βιβλίο: «Ε Π ΙΛ Ο Γ Ε Σ », είναι το έκτο (6) στη

σιάζει σήμερα, οι λέξεις άλλαξαν.
Με την εμπορική κίνηση είχε και τότε τα προ

σειρά, που έχει εκδόσει μέχρι

σήμερα, ο

Ανδρέας

βλήματα της και πρώτα απ5 όλα από χώρο στάθμευσης

Σταυρουλάκης.

(πάρκιν) , όχι βέβαια αυτοκινήτων, γιατί δεν υπήρ
χε κανένα μια και δεν είχε αμαξητό δρόμο, αλλά από

με τίτλους: Θ Ρ Η Σ Κ Ε ΙΑ - Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ - ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ .

ζώ α, μουλάρια, άλογα, γαϊδάρους. Μην σας φανεί πα

(Ελλείώει χώρου η συνέχεια στο επόμενο τεύχος μας) .

ράξενο, δεν υπήρχε χώρος να δέσουν τα ζώ α τους οι
άνθρωποι που κατέβαιναν από τα ξενοχώρια για τις
δουλιές τους. Η παραλία και τα σοκκάκια — ■ όπως
συμβαίνει και σήμερα με τ ' αυτοκίνητα — ήταν ασφυ
κτικά γεμάτα από κάθε λογής ζώα. Έλλειψη χώρου
λοιπόν και τότε για το δέσιμο κάποιου ζώου.
Διαβάζοντας τα ονόματα των πατεροπαπούδων μας
θα δείτε ότι αναφέρονται σε δύο ή και περισσότερα
επαγγέλματα κι αυτό είναι αλήθεια, γιατί πράγματι
ασχολούντο με πολλές ειδικότητες (πολυτεχνίτες) . Τ ώ 
ρα πώς τα κατάφερναν ή πώς τα προλάβαιναν; Απλούστατα στις δουλιές τους βοηθούσαν οι γυναίκες τους, τα
αδέλφια, τα παιδιά και κάτι ακόμη δούλευαν από νύ
χτα σε νύχτα.
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Τ ο βιβλίο αυτό, το χωρίζει σε τρία μεγάλα μέρη,

ΕΠΙ ΤΟΥ Π ΙΕ Σ Τ Η Ρ ΙΟ
Ξαφνικά πέθανε στην Αγία Γαλήνη από καρδια
κή προσβολή στις 15.3.1988 η συμπατριώτισσά μας
Διαμάντω σόζ. Μιχαήλ Μπαγουράκη σε ηλικία 71
χρόνων. Γεχλουχημένη με τις παραδόσεις του χω
ρίου μας πέρασε τη ζωή της αφοσιωμένη στην οι
κογένεια της, ήταν υπόδειγμα καλής συζύγου και
στοργικής μητέρας.
Ευτύχησε να δει τα παιδιά της τακτοποιημένα
και καμάρωσε εγγόνια και δισέγγονα.
Την κηδεία της που έγινε στο χωριό μας παρηκολούθησαν πλήθος κόσμου, συγγενείς και φίλοι.
Ας είναι ελαφρό το χώμα που τη σκέπασε.
Στην οικογένειά της θερμά συλλυπητήρια.

Η μονή
ασφαί__ _
Ό σ ο

α π λ ό

ιδ ιό μ ο ρ φ ο

ή σ ύ ν θ ε το , α κ ό μ α
κ ι α ν

ε ίν α ι τ ο

σ α ς π ρ ό β λ η μ α , σ το
τη

κ α ι

α σ φ α λ ισ τ ικ ό

Φ ο ίν ικ α

θ α

β ρ ε ίτε

λύση.

Γ ια τΐ ο Φ ο ίν ικ α ς ε ίν α ι έ ν α ς δ υ ν α μ ικ ό ς
α σ φ α λ ισ τ ικ ό ς ο ρ γ α ν ισ μ ό ς , μ ε 60
χ ρ ό ν ια

π ε ίρ α

σ τ η ν ε λ λ η ν ικ ή

α σ φ α λ ισ τ ικ ή

α γ ο ρ ά

π λ ά τε ς , α φ ο ύ
θ έ σ η

σ το ν

κ α ι δ υ ν α τέ ς

κ α τέ χ ε ι δ ε σ π ό ζο υ σ α

Ό μ ιλ ο

τω ν

ε τα ιρ ιώ ν τη ς

Ε μ π ο ρ ικ ή ς Τ ρ ά π ε ζ α ς .
Ό π ο ιο

ία α ν

ε ίν α ι το

π ρ ό β λ η μ α , σ το

α σ φ α λ ισ τ ικ ό

Φ ο ίν ικ α

θ α

σ α ς

β ρ ε ί τ ε τη

λ ύ σ η .

Μ ία

λ ύ σ η

π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν η

σ τ ις

α ν ά γ κ ε ς σ α ς , σ τ ις δ υ ν α τ ό τ η τ έ ς σ α ς κ α ι
σ τ ις α π α ιτ ή σ ε ις σ α ς .

Μ ία

λ ύ σ η

π ο υ

β γ α ίν ε ι α π ό τη

ε ν η μ έ ρ ω σ η , ε ξ α σ φ α λ ίζ ε ι τη
α σ φ α λ ισ τ ικ ή
α μ έ ρ ισ τη
π ο υ

θ α

κ ά λ υ ψ η

κ α ι ο δ η γ ε ί σ τη ν

σ υ μ π α ρ ά σ τα σ η

κ ά θ ε φ ο ρ ά

χ ρ ε ια σ τ ε ί.

22 υ π ο κ α τα σ τή μ α τα
σ ' ό λ η

σ ω σ τή

σ ω σ τή

τη ν Ε λ λ ά δ α

σ α ς , ν α

κ α ι 700 π ρ α κ το ρ ε ία

ε ίν α ι σ τη

δ ιά θ ε σ ή

σ υ ζη τή σ ο υ ν μ α ζί σ α ς , ν α

ε ν η μ ε ρ ώ σ ο υ ν κ α ι ν α

σ α ς

σ α ς δ ώ σ ο υ ν τη

...λ ύ σ η .

Γ Ε Ν ΙΚ Ε Σ

Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΕ Σ : Π υ ρ ά ς ,

Μ ε τα φ ο ρ ώ ν , Π λ ο ίω ν &

Α ε ρ ο σ κ α φ ώ ν ,

Κ λ ο π ή ς, Α υ το κ ιν ή τω ν , Α σ τικ ή ς
Ε υ θ ύ ν η ς, Τ ε χ ν ικ ώ ν

Κ ιν δ ύ ν ω ν .
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