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’Αγαπητοί μας φίλοι,

Στην προσπάθεια μας νά επικοινωνήσουμε καί πάλι μαζύ, προβαίνουμε 
στην δεύτερη έκδοσή μας.

Μπορούμε νά πούμε, σάν γενικό άπολογισμό, δτι ή προσπάθεια μας 
αύτή έγινε εύπρόσδεκτη άπό τούς συγχωριανούς καί φίλους. ’Αρκετοί 
μάλιστα, έφτασαν στά όρια τού ένθουσιασμοΰ μέ λόγια καί έργα. Τις 
ποικιλόμορφες τους προσφορές τις δεχόμαστε μέ χαρά πού μάς γεμίζει 
αισιοδοξία. Αισιοδοξία, γιατί στερημένοι χρόνια καί χρόνια τόν 
"άγαπημένο τόπο", δείχνουν πώς καίει μέσα τους ασίγαστη ή φλόγα τής 
νοσταλγίας καί τής αγάπης. Ή  πεποίθηση, ίσως πώς ριζωμένοι στά 
παληά νοιώθουν πιό ολοκληρωμένοι νά δημιουργήσουν καί νά ευτυχήσουν.'

Υπήρξαν βέβαια καί οί απαθείς, φαινομενικά τουλάχιστο, θέλουμε νά 
πιστεύουμε πώς είναι θέμα χρόνου καί περιστάσεων καί πώς τό κενό 
πού ύπάρχει σιγά σιγά θά έκμηδενισθεΐ.

Μέ τήν αρχή τής ’Άνοιξης καί όσο πλησιάζουμε πρός τό καλοκαίρι άρχί- 
ζουν στήν Άγια Γαλήνη οί πυρετώδεις προετοιμασίες γιά τήν καινούργια 
σαιζόν. Καί συμβαίνει, σ’αύτό τό άπόμακρο σημείο τής 'Ελληνικής γής, 
κάθε χρόνος πού έρχεται νά τό βρίσκει πλουσιώτερο σέ τουριστικές 
έγκαταστάσεις καί έξοπλισμό. Πού σημαίνει: όλο καί πιό πολλοί "ξένοι"
θά άποζητοΰν κάθε χρόνο τήν ξεγνοιασιά καί τήν ξεκούρασή τους κοντά 
της. Κατάφορο σημάδι εύπορίας καί ύλικής προόδου.

Κάθε χρόνος πού περνά επίσης, βρίσκει καί τούς "έκτος των τειχών "
Άγ ιογαλην ιώτες σέ ένα αέναο άγώνα ύλικής, έπιστημον ικής καί κοινω
νικής καλυτέρευσης. Καί δέν είναι λίγοι αυτοί πού κατάφεραν καί 
καταφέρνουν πολλά. Δέν είναι ίσως τής στιγμής νά αναφέρουμε ονόματα. 
Τούς ξέρουμε, περηφανευόμαστε γι’αύτούς, τούς νοιώθουμε καταδικούς 
μας καί τούς εύχόμαστε κάθε πρόοδο.

Εύχή μας είναι, άν μέσα στήν ποικιλόμορφη αύτή άνοδική πορεία ό κα
θένας μας, θά μπορούσε νά άφήση στήν άκρη ένα μηδαμινό "ποσό" ένέρ- 
γειας, σκέψης, προσπάθειας καί ύλικής άρρωγής γιά νά τό καταναλώσει 
Συλλογικά στήν προσπάθειά μας νά διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, 
τόν πραγματικό έαυτό μας. ,

Αθήνα Μάρτιος 1981

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ"
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΞΥΣΕΩΣ_ΚΑΙ_ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

'Αγαπητοί, Συγχωριανοί,

Πέρασαν δύο χρόνια, άπό' χίς περασμένες Αρχαιρεσίες, πού έξε- 
λέγει μέ τη ψήφο σας τδ τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο τοΟ Συλλόγου μας.

"Ηδη, σύμφωνα μέ τό Καταστατικό, πρέπει νά γίνουν νέες Αρχαι
ρεσίες γιά την Ανάδειξη νέου Δ. Συμβουλίου.

Τά πεπραγμένα τοΟ Απερχόμενου Δ.Σ. θά έκτεθοΌν στην Γενική 
Συνέλευση των μελών τοΟ Συλλόγου μας, πού θά γίνει την 'ίδια μέρα, 
πριν άπό τίς Αρχαιρεσίες καί' στόν ίδιο χώρο.

Εϋναι γνωστό σέ όλους μας ότι οί σκοποί τοΟ Συλλόγου μας 
είναι εύγενεϋς καί ίεροί.

Γιά νά πραγματοποιηθοΟν όμως καί νά διατηρηθοΟν στίς καρδιές 
μας οί παραδόσεις τοΟ τόπου μας, χρειάζεται ή συμπαράσταση καί ή 
προθυμία όλων μας.

Μέ αύτές τίς απλές καί είλικρινεΓς σκέψεις καί μέ τη\; προσδο
κία γιά τη καθολική Ανταπόκριση σας,.τό Δ.Σ. τοΟ Συλλόγου σάς καλεϋ 
νά Αποβάλλετε ύποψηφιότητα γιά τη νέα Διοίκηση τοΟ Συλλόγου μας.

"Οσοι Από τούς Αγαπητούς συγχωριανούς έπιθυμοΟν νά συμμετάσχουν 
στίς Αρχαιρεσίες γιά την Ανάδειξη τοΟ νέου Δ.Σ., μποροΟν νά δηλώσουν 
υποψηφιότητα, όέ όποιοδήποτε μέλος τοΟ Δ.Σ.

Θά Ακολουθήσει Ατομική είδοποίηση γιά τόν χρόνο καί τόπο 
τής Γενικής Συνελεύσεως.

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ. ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ

- 2-



/ i i l V A O i  ± ί ι Ρ υ ΐ ι  H ilJ .X  JLidlN U l j i i r / i i  i vU-Ji.NJi)<ii\ - L w x  u ± l i n w i  v x Ι'ΙΧΧΧΙ

ΑΠΟ 1.1.1977 ΕΩΣ ΚΑΙ 2R.2.1981

'Αγαπητοί χωριανοί καί φίλοι τού χωριού νιας,
"Οπως δλοι γνωρίζετε δ Σύλλογός πας έχει έκπολιτιστικόν σκοπόν καί όχι 

εμπορικόν, πλην όμως χρειάζεται γιά νά έκπληρώση τούς σκοπούς του καί κάποια, χρή
ματα άναγκαία διά την λειτουργία του.
Αύτά λοιπόν προέρχονται είτε άπό δωρεές μελών τού Συλλόγου είτε άπό διάφορες 
έκδηλωσεις τις όποιες πραγματοποιώ άνά καιρούς.
ΘεωροΟμεν λοιπόν οκόπιμον νά σάς ένημερωσουμε παραθέτωντες κατωτέρω τά ποσά τά 
όποϋα διεκινήθησαν υπό τοΟ Συλλόγου μας κατά την τελευταία τετραετίαν εις την ό
ποιαν συμμετέχουν σχεδόν όλα τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου,άλλά μέ διάφορες 
άρμοδιότητες.
'Επίσης σάς ένημερωνωμεν περιληπτικά διά τις έκδηλωσεις πού πραγματοποίησε ό Σύλ
λογος κατά την τελευταίαν τετραετίαν :

Την 19.1.1977 παραλάβαμε έκ τοΟ απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου 
τό ύπόλοιπον τού Ταμείου ώς τούτο έμφανίζεται εις τό έπίσημο βιβλίο Ταμείου τού 
Συλλόγου μας έκ δρχ. 10.568,10.

Κατά τό 1977 είσεπράχθησαν τά κάτωθι ποσά :
1. Δωρεά κ. Ζ. Καψαλάκη δρχ.
2. Δωρεά 'Εταιρείας Τσιμέντων ΧΑΛΥΨ "

(ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ.)
3. Προϊόν χοροεοπερίδος 28.2.1977 "
4. Υπόλοιπον Ταμείου 31.12.1976 Μ

Σ ύ ν ο λ ο ν  "

20.000
1.000

8.090
10.568.10
39.658.10

Κατά τό αύτό έτος έδαπανήθησαν ύπό τού Συλλόγου τά κάτωθι ποσά :

1. 'Ενοίκια γραφείου
2. Κοινόχρηστα
3. Κατανάλωση ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΟΥΑΕΝ καί 

καθαρισμός γραφείου
4. "Εξοδα έπικοινωνίας μετά των μελών

τού Συλλόγου διά έκδρομές καί χο
ροεσπερίδες

5. "Εξοδα διοργανώσεως έκδρομής εις Δάφνη
Χαλκίδος

6. "Εξοδα άρτοκλασίας 28.10.1977
7. 'Αποστολή χρημάτων εις Άγ. Γαλήνη
8. Κατάθεσις στεφάνων εις έκλιπόντας συγ

χωριανούς

δρχ. 17.550
Μ 4.172

" 2.418

Μ 3.191

1.110

" 1.705
"  1.000

"  1.000

Σ ύ ν ο λ ο ν " 32.146

Στην διάρκεια τού 1977 έπραγματοποιήθησαν μία χοροεσπερίδα τήν 28.
2.1977,μία συνεστίαση μελών κατά τήν 28.10.1977 μετ'άρτοκλασίας ώς καί ή πραγμα
τοποίηση μίας έκδρομής εις τήν Δάφνη Εύβοιας.

'Επίσης άποφασίσθηκε όπως δ Σύλλογος στεγάζεται άπό τούδε καί εις τό έξής εις 
γραφεϊα μελών καθ'όσον κρίνεται άσύμψορος ή ένοικίασις γραφείου.

Κατά τό 1978 είσεπράχθησαν τά κάτωθι ποσά :

1. "Εσοδα άπό Απογευματινό τέϊον τής 19.2.1978
2. "Εσοδα έκ συνεστιάσεως 28.10.1978
3. Υπόλοιπον Ταμείου 1977

Σ ύ ν ο λ ο ν

δρχ. 1.000 
" 7.480
" 7.512,10
" 15.992,10
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'Ereίσης έδαπανήθησαν τά κάτωθι ποσά :
1. Έξοδα αυνεστιάο'εως 28.10.1978
2. Κατάθεσις στεφάνων εις έκλιπόντας συγχωριανούς
3. Διάφορα έξοδα

Σ ύ ν ο λ ο ν

δρχ. 7.300 
" 5.000
» 1.122 
Μ 13.422

'Εντός τοΟ 1978 άπό πλευράς έκδηλώσεων έπραγματοποι ήθησαν μόνον ένα 
ένα Απογευματινόν τέϊσν καί μία συνεστίαση μετ’Αρτοκλασίας τήν 28.10.1978. Δέν 
πραγματοποιήθη ή καθιερωμένη χοροεσπερίς τού Συλλόγου εις ένδειξιν πένθους διά τό 
θάνατο τού Κων/νου Χριστοφάκη ίδρυτικοΟ μέλους τού Συλλόγου μας.

Κατά τό 1979 είσεπράχθησαν τά κάτωθι ποσά :

1. Εισφορές μελών κατά τις έκλογές τής 1.4,1979
2. "Εσοδα συνεστιάσεως 28.10.1979
3. "Εσοδα λαχειοφόρου άγοράς 28.10.1979
4. Προσφορές μελχυν συλλόγου δι'ένίσχυσιν συγχωριανού
5. Υπόλοιπον 31.12.1978

Σ ύ ν ο λ ο ν

Κατά τό έτος αύτό έδαπανήθησαν τά κάτιοθι ποσά :

1. "Εξοδα έκλογβν δρχ. 1.510
2. "Εξοδα όμιλίας εις αίθουσα ΠΡΑΙΣΟΣ II 1.500
3. 'Αποστολή χρημάτων δι'ένίσχυσιν συγχωριανού μας II 6.000
4. "Εξοδα συνεστιάσεως 28.10.1979 II 7.090
5. Κατάθεσις στεφάνου II 1.535

Σ ύ ν ο λ ο ν ” - 17.635

'Εντός τού 1979 έγιναν οί έκλογές διά τις Αρχαιρεσίες νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου καί συγκεκριμένα τήν 1.4.1979 καί πάλι δέν έδόθη ή έτήσια χοροεσπερίς 
τ&ν Άπόκρεων λόγω πένθους εις μνήμην τού Ίωάν. Νοδαράκη μέλους τού Διοικητικού 
Συμβουλίου. 'Επραγματοποιήθη μόνον ή συνεστίασις τής 28.10.1979 καί έγινε έπίσης 
μία όμιλία εις την αίθουσα ΠΡΑΙΣΣΌΣ Από τόν έκλεκτόν συγχωριανόν μας 'Ιωάννη Γ. 
Μηναδάκη.

Κατά τό 1980 είσεπράχθησαν τά κάτωθι ποσά :

δρχ, 13.800 
Π 3.000
π 18.100 
π 6.000
” 2.570,10
" 43.370,10

1. Εισφορές μελών Συλλόγου
2. "Εσοδα συνεστιάσεως 28.10.1980
3. Υπόλοιπον Ταμείου 1979

Σ ύ ν ο λ ο ν

δρχ. 2.000 
" 16.600 
” 25.835,10
Π 44.435,10

Κατά τό αύτό έτος έδαπανηθησαν τά κάτωθι ποσά :

1. Έξοδα ματαιωθεί στις χοροεσπερ ίδος 15.2.1980
2. Προκαταβολή διά τήν συνεστίαση τής 15.2.1980 

(είσπράττεται έντός τού 1981)
3. Έξοδα συνεστιάσεως 28.10.1980
4. Διάφορα έξοδα
5. Κατάθεσις στεφάνου καί συλλυπητήρια 

τηλεγραφήματα
6. Δαπάνη έκδόσεως περιοδικού καί Αποστολή τούτου 

εις τά μέλη τού Συλλόγου (Αου τεύχους)
Σ ύ ν ο λ ο ν

δρχ. 2.374

" 5.000

Π 11.100
" 1.218
π 4.225

Η 16.798

“  40.715

Έντός τού 1980 έπραγματοποιήθη μόνον ή συνεστίαση τής 28.10.1980 
καθ'δσσν δ Σύλλογος λόγω θανάτου τής Χαρούλας Μαμαλάκη γενικού γραμματέως τού Συλ 
λόγου Αναγκάσθηκε τήν τελευταίαν στιγμή νά Ακύρωση τήν έτησίαν χοροεσπερίδα του. 
"Ενα σημαντικό βήμα δμως πού έπραγματοποιήθη είναι ή έκδοση τού περιοδικού Από τό 
όποιον θά γίνεται πλέον συχνότερη ή έπαφή των μελών τού Συλλόγου καί πιστεύομεν δ 
τι θά συμβάλη εις τήν προωθησιν των σκοπών τού Συλλόγου μας.

Διά τό 1981 καί συγκεκριμένα διά τούς μήνες- 'Ιανουάριον καί Φεβρουά
ριον έχουν είσπραχθή τά κάτωθι ποσά :
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1. Εισφορές μελών Συλλόγου
2. "Εσοδα έκ προσκλήσεων χοροεσπερίδας 20.2.1981
3. "Εσοδα έκ λαχειοφόρου άγοράς
4. 'Επιστροφή προκαταβολής χοροεσπερίδος 15.2.1981

λόγω πραγματοποιήσεων τής χοροεσπερίδος εις 
τό αυτό κέντρο

5. 'Υπόλοιπον 31.12.1980

δρχ. 15.400
π 8 .000
Μ 32.700

Μ 5.000

11 3.720

Σ ύ ν ο λ ο ν π 64.820

Κατά τό αύτό δίμηνον έδαππνήθη τό κάτωθι ποσόν:
"Εξοδα διοργανώσεοος χοροεσπερίδος 20.2.1981 δρχ. 11.550 καί Απομένει μέ ήμερομη- 
νία 28.2.1981 ύπόλοιπον Ταμείου 53.270 διά τις Ανάγκες τοϋ Συλλόγου,

Πιστεύομεν δτι μέσα σ'αύτές τίς λίγες γραμμές σάς δώσαμε μία μικρή, εικόνα 
σχετικά μέ την δλη λειτουργία τοϋ Συλλόγου μας καί τήν διάθεσιν τών διαφόρων χρημά
των πού είσπράττονται άπ'αύτόν καί θά θέλαμε νά σας γνωρίσωμεν άκόμη ότι δ Σύλλο
γος έχει τεράστιες δυνατότητες άναπτύξεως πρός δλες τίς κατευθύνσεις άρκεΐ δλα τά 
μέλη νά καταβάλλουν μία μικρή προσπάθεια νά συσπειρωθούν γύρω άπό τόν Σύλλογον Ού
τως· ώστε νά μπορέση νά άναλάβη καί νέες δραστηριότητες πρός τό συμφέρον δλων τών 
μελών καί τοϋ χωριοϋ μας.

Επίσης σάς γνωρίζομεν διά μίαν άκόμη φοράν δτι δλων των μελών οί απόψεις 
καί οί ιδέες είναι ένδιαφέρουσες γιά τόν Σύλλογον άρκεΐ αύτές νά φτάνουν εις τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον ώστε νά γίνονται έργα καί δχι νά παραμένουν ιδέες.

Σάς περιμένουμε λοιπόν δλου3 νά συζητήσομε, δλα τά πεπραγμένα τοϋ Συλλόγου 
μας τής τελευταίας τετραετίας κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν, πού θά γίνη διά τήν άνά- 
δειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου διά τήν έπομένην διετίαν.

Έ κ  μέρους τού Διοικ. Συμβουλίου

Γεώργιος Σ. Νικηφοράκης 
Ταμίας τοϋ Συλλόγου

********************************************
* *
* *

* ■ ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ *

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

********************************************
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Μ Ε Τ Α Ξ Υ  Μ Α Σ

ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ ...........

* Αγαπητό C φ ί λο ι,
'Από αυτή τή οτήλη θά έπικοινωνοΟμε μαζί σας καί θά συζητάμε τά προβλή

ματα τού χωριού καί τού Συλλόγου μας.
Μέ άφορμή τή λήξη τής θητείας τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου 

μας καί τίς άρχαιρεσίες πού θά έχομε τόν 'Απρίλιο μετά τήν κεθιερωμένη Γενική 
Σ=νέλευση, θά θέλαμε νά συζητήσουμε μαζί τό θέμα τής συμμετοχής όλων μας στίς 
διάφορες δραστηριότητες τού Συλλόγου.

Στόν πρόλογο τού πρώτου τεύχους τού περιοδικού μας,άναφέραμε ότι οί 
καιροί εϋναι "χαλεποί" γιά Συλλόγους σάν τό δικό μας άκόμα κι'&ν όλοι πιστεύου
με στήν άναγκαιότητα τής ύτώςξεοήςτους. Τά αίτια πού άναφέρθηκαν, όπως δηλαδή 
οί καινούργιοι προσανατολισμοί στά ήθη καί έθιμα τής έποχής μας, οί έντοντες βιο
ποριστικές άνάγκες καί οί κοινωνικές συνθήκες,δέν νομίζουμε ότι άποτελούν άξεπέ- 
ραστα έμπόδια.'Αντίθετα πιστεύουμε, ότι μέσα άπό τόν Σύλλογο, μάς δίνεται ή 
εύκαιρία νά ξεπεράσουμε τήν τάση απομονωτισμού καί άδιαφορίας πού συνεχώς κερδί
ζει έδαφος στήν ψυχή τού σύγχρονου άνθρώπου. Ή  πρωτοβουλία ή δράση καί πάνω άπ' 
όλα ή συνεργασία όλων μας,μπορεί νά δώσει νέα πνοή στό Σύλλογο. Οί ένέργειες ό
μως αύτές πρέπει νά είναι συνειδητές,νά έχουν ρίζες μέσα στήν καρδιά μας καί νά 
καθοδηγούνται άπό τήν άγάπη μας γιά τό χωριό μας.

"Ας δούμε όμως τί σημαίνουν οί έννοιες πού άναφέραμε πιό πάνω. Συνει
δητή πρωτοβουλία εϋναι, άφού έχει καταλάβει καθένας μας καλά τή σπουδαιότητα, 
τού ρόλου του μέσα στό Σύλλογο νά συμμετέχει άνάλογα μέ τίς δυνάμεις του χωρίς 
νά περιμένει παρακίνηση άπό κάποιον άλλο. Συνειδητή δράση σημαίνει,νά ζέσει κα
νείς καλά ότι τίποτα δέ γίνεται μόνο του. Γιά όλα χρειάζονται κόποι, προσπάθει
ες άγώνας. Μόνο έτσι γίνονται τά έργα καί όχι μέ τόν "ώχ άδερφισμό". Συνειδητή 
συνεργασία τέλος, σημαίνει ότι πρέπει νά νιώσουμε όλοι μας ότι στήν ένωση βρί
σκεται ή δύναμη. "Οπως λέει καί ό λαός μας "ένας κούκος δέ φέρνει τήν ανοιζη". 
Δηλαδή καθένας μας πρέπει νά έργάζεται μαζύ μέ τούς άλλους γιά κοινούς σκοπούς 
καί κοινούς στόχους.

Μέ αύτές τίς σκέψεις θά θέλαμε νά σάς καλέσουμε όλους νά δώσετε τό 
παρόν στίς δραστηριότητες τού Συλλόγου καί νά εύχηθοΟμε οί προσεχείς άρχαιρε- 
σίες νά είναι ή άρχη μϋάς νέας περιόδου γιά τό Σύλλογό μας. Ά ς  προσπαθήσουμε 
λοιπόν νά διατηρήσουμε τίς παραδόσεις μας, νά άναβιώσουμε τά ήθη καί έθιμά 
μας καί πάνω άπ'όλα νά ζαναδώσουμε τό νόημα στή λέζη "συγχωριανοί" όπως τό βλέ
πει ό ποιητής σ'αυτούς τούς λίγους στοίχους :

" Γνωρίζονται άπό άνήλικα παιδιά καί μέ τό μικρό του 
τ'όνομα ό ένας τόν άλλο κράζει.

Στά μυστικά τους δέ βάζουμε κλειδιά καί ξέρει ό ένας 
τ'άλλουνο0 τά μάτια νά διαβάζει.

Μοιράζονται τή θλίψη τους καί τή χαρά. Στούς γόμους άντι- 
λαλεΐ τό τραγούδι πέρα ώς πέρα, 

καί στούς θανάτους όλοι θλιβεροί* καί άπ'τό καμπαναριό 
κατάμαυρο τόν βάφει ή καμπάνα τόν άέρα.

Χόρια άπό τίς έγνοιες τής ζωής ,τούς χάρους τούς πικρούς 
έχουνε πάντοτεινό 'Απρίλη, 

κι'όσες τσουκνίδες βγαίνουνε μονάχες στούς άγρούς
έκεΐ ξεμοναχιάζονται πνιχτές στό χαμομήλι. "

Ε. Δ. Β.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΣΟΥΛΙΑ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ - ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Ά γ ι α  Γ α λ ή ν η :  "Ενα όνομα χορίου, πού αν άνοίξει κανείς έναν τόμο εγκυ
κλοπαίδειας θά διαβάσει τά συνηθισμένα εκείνα ψυχρά λόγια "Κοινότης τής 'Επαρχίας 
‘Αγίου Βασιλείου τοΟ ΝομοΟ Ρεθύμνης. Κάτοικοι 460. "Εχει Δημοτικόν ΣχολεΣον καί Τα
χυδρομικό Γραφείο". ('Εγκυκλ. 'Ελευθερουδάκη 1931).

"Αν αναζητήσει δέ κανείς περισσότερες πληροφορίες σέ Γεωγραφικά καί Ναυτικά 
'Εγχειρίδια πιθανώς νά βρει :
"Αγία Γαλήνη : δρμος καί χωρίον σέ πλάτος 35 .05' 30" Βόρειον καί μήκος 24 42'
15" Ανατολικόν" (Χάρτης 'Αγγλικός 2536α Candia Western Portion).

"Ολα δμως αυτά, δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα άπό τήν πορεία καί τήν έξέλιξη 
τοΟ χωριοΟ μας μέσα στό χρόνο.

‘0 δρμος τής Αγίας Γαλήνης, στόν μιχό χοΟ κόλπου τής Μεσαοράς, λόγφ τής φύ- 
σεως καί τής θέσεώς του ύπήνεμος, προσψέρεται γιά τή χρησιμοποίησή του σάν έμπορι- 
κό καί ναυτικό κέντρο. Θά ήταν δέ παράξενο νά μην είχε χρησιμοποιηθεί άπό άρχαιο- 
τάτων χρόνων, γιά τίς θαλάσσιες μεταφορές, ίδίως, άν λάβει κανείς ύκόώη του, δτι 
στό έαωτερικό τοΟ ΝομοΟ Ρεθύμνης άνθισαν σπουδαίες πόλεις (Συβριτία ή Σίβρυτος κλπ) 
πού είχαν άναπτύξει έμπορικές σχέσεις μέ τά βόρεια παράλια τής 'Αφρικής καί τής 
Φοινίκης.

Είναι γεγονός πάντως, δτι κατά τή Μινωϊκή Περίοδο δέν ύπάρχουν' στοιχεία 
πού νά μάς κατευθύνουν στήν άποψη δτι ή περιοχή χρησιμοποιήθηκε σά λιμάνι. "Ισως 
ή μεγάλη άνάπτυξη των Ματάλων σάν κύριο έμπορικό λιμάνι τής Φαιστού,νά μήν έπέτρε- 
ψε τήν ανάπτυξη άλλων γειτονικών περιοχών. Σ'αύτούς τούς χρόνους, ή περιοχή άναφέ- 
ρεται γιά πρώτη φορά στό. μύθο τοΟ Δαίδαλου καί τοΟ "Ικαρου.

Μέσα στό χωριό βρίσκεται τό "σπήλαιο τοΟ Δαίδαλου" δπου κατά τήν παράδοση 
ό Δαίδαλος κατασκεύασε τά κέρινα φτερά του γιά νά πετάξει καί νά φύγει,μαζί μέ τόν 
"Ικαρο, άπό τά δεσμά τοΟ Μίνωα.

Έδω> αξίζει νά άναφερθεϋ δτι κατά τή Γερμανική Κατοχή έγιναν μερικές προ
σπάθειες διερευνήσεως τοΟ Σπηλαίου. Άναφέρεται, δτι χρωστικές ούσι^ς πού ρίχτη
καν άπό τό στόμιο τοΟ Σπηλαίου άνιχνεύτηκαν στήν παραλία.

Τά πρώτα ίσπορικά στοιχεία γιά τήν περιοχή άναφέρονται κατά τούς Ρωμαϊκούς 
Χρόνους, δταν ή Κρήτη άποτέλεσε μαζί μέ τήν Κυρηναϊκή ένιαία Συγκλητική 'Επαρχία 
(1ος π.χ. αίώνας) . Κατά τούς χρόνους έκείνους άναφέρεται στήν περιοχή τής σημερι
νής ‘Αγίας Γαλήνης ή πόλη Σουλία ή Σουλήνα. Ή  πόλη δέ φαίνεται νά ύπήρξε αύτόνομη 
καί πιθανότατα ήταν έπίνειο τής πόλεως Σύβριτα πού τοποθετεϋται άπό τούς άρχαιολό- 
γιυς στή θέση "Θρόνος" τής 'Επαρχίας Άμαρίου τοΟ ΝομοΟ Ρεθύμνης, δπου βρέθηκε καί 
ίκανός άριθμός έρειπίων.

‘Η πόλη Σύβριτα (Συβριτία ή Σίβρυτος) ήταν αύτόνομη καί άναφέρεται στή συνθή
κη πού έκανε ό Εύμένης δ Β[ μέ 31 άνεξάρτητες πόλεις τής Κρήτης.

"Αν λάβουμε ύπόψη μας δτι τό κοντινότερο λιμάνι τίδν Ματάλων χρησιμοποιείτο 
άπό τήν ανεξάρτητη πόλη τής ΦαιστοΟ, τότε θά πρέπει νά θεωρεΓται πολύ πιθανή ή άποψη 
δτι ή Σουλία ή Σουλήνα ύπήρξε τό πρός νότον λιμάνι τής άκμάζουσας Σιβρύτου.

Σημαντικά αρχαιολογικά λείψανα τής εποχής άναφέρει στήν περιοχή τής Σουλί- 
ας ό Φλωρεντιανδς περιηγητής τής Κρήτης Buondelmonti κατά τό έτος 1.417 μ.Χ.

'Από τόν ίδιο περιηγητή άναφέρονται στήν περιοχή έρείπια σημαντικοΟ ΝαοΟ 
τής 'Αρτέμιδας. Αυτό συμφωνεί μέ τά ίστορικά δεδομένα τά όποΓα μάς άναφέρουν δτι 
στήν ευρύτερη περιοχή τοΟ κόλπου τής Μεσσαράς κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους ή λατρεία 
τής 'Αρτέμιδας κατείχε ξεχωριστή θέση.

*Η θεά "Αρτεμη στήν περιοχή αύτή, συγχέεται πολλές φορές μέ τοπικές θεότητες, 
όπως ή θεά Δίκτυννα καί ή θεά Βριτόμαρτις.

Σήμερα,στήν περιοχή τής ‘Αγίας Γαλήνης είναι γνωστές λίγες έπιγραφές ‘Ελλη
νορωμαϊκών χρόνων, οί περισσότερες εντοιχισμένες σέ οίκοδομήματα τοΟ χοριοΟ καί 
κορμοί άπό γρανιτένιες κολόνά πού "σως προέρχονται άπό τό ‘Ιερό τής 'Αρτέμχδος.
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'Επίσης Ανακαλύφτηκαν εύρήματα πού χρονολογούνται Από τόν Γον μ.Χ. αιώνα 
σε Ανάβαθο μέρος τής θάλασσας στην Απόκρημνη άκτή μεταξύ Άγιας Γαλήνης καί Κόκ
κινου Πύργου. Τά εύρήματα αύτά άποτελοΟν ένα- μικρό θησαυρό άπό μικρά χάλκινα Αν
τικείμενα, άγαλματίδια,λύχνους, βάσεις κλείθρων καί γόμφων, νομίσματα Ρωμαίων ΑύχΟ- 
κρατόρων (άπό τόν Αύγουστο μέχρι τόν Πρόβο 275 μ.Χ.) κ.λ.π. Πιθανώς νά προέρχον
ται άπό πλοίο πού ναυάγησε στην περιοχή κατά τόν Γ' μ.Χ. αιώνα.

"Η περιοχή τής Σουλίας άναφέρεται ξανά τόν 5ο μ.Χ. αιώνα. Σύμφωνα μέ τήν 
παράδοση,γύρω στά 450 μ.Χ., μιά, Βυζαντινή Αύγούστα ή Εύδοκία (Άθηναίς) σύζυγος 
τού Αύτοκράτορα Θεοδοσίου τού Β'. διωγμένη άπό τή Βασιλεύουσα μετά άπό δολοπλοκίες 
της Αδελφής τού Αύτοκράτορα Πουλχερίας, βρέθηκε νά περιπλέει τά Νότια παράλια τής 
Κρήτης στό δρόμο πρός τήν έξορία. Μιά άγρια θαλασσοταραχή πού ξέσπασε ξαφνικά έφε
ρε σέ δύσκολη θέση τό Αύτοκρατορικό καράβι. Τότε ή Άθηναίδα πού στή Βασιλεύουσα 
είχε βαπτιστεϋ Χριστιανή μέ τό δνομα Εύδοκία, προσευχήθηκε στήν Παναγία γιά νά . τ- 
ληνέψει ή θάλασσα καί έκανε τάμα νά χτίσει έκκλησία Αφιερωμένη στήν "Παναγία Άγια 
Γαλήνη".

Τό ιστιοφόρο,μόλις ήρέμησε ή θάλασσα, κατευθύνθηκε Απέναντι στήν πόλη Σου- 
λία πού τά χρόνια έκεϋνα γνώριζε μεγάλη άκμή.Έκεϋ,ή Εύδοκία, γιά έκπλήρωση' τού 
τάματος άρχισε νά κτίζει έκκλησία στό βόρειο μέρος τής σημερινής Άγιας Γαλήνης 
μέ τό δνομα "ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΊΑ ΓΑΛΗΝΗ". 'Ενώ τό κτίσιμο τής έκκλησίας προχωρούσε έφτα
σε μήνυμα άπό τήν Κωνσταντινούπολη πού καλούσε τήν Εύδοκία νά έπιστρέφει γιά νά 
άναλάβει τό θρόνο, έπειδή ό Αύτοκράτορας είχε πεθάνει. "Ετσι,,ή έκκλησία έμεινε 
μισοτελειωμένη καί σήμερα σώζεται μόνο τό Ιερό μέ θαυμάσιες Αγιογραφίες.

Μία παραλαβή τής παραδόσεως Αναφέρει, δτι φεύγοντας ή Εύδοκία άφησε 
χρήματα μέ τά όποια τελείωσε τό κτίσιμο τού Ναού. Αργότερα δμως (640 μ.Χ.) ,Σαρα- 
κηνοί Πειρατές άπό τή Βόρειο Αφρική κατάστρεψαν σέ μία έπιδρομή τους τήν Έκκλη
σία καί σώθηκε μόνο τό ‘Ιερό.

Αύτά Αναφέρει ή παράδοση... Γεγονός Αναμφισβήτητο είναι ή ύπαρξη τής 'Εκ
κλησίας' τής Παναγίας πού άποτελεϋ τμήμα μόνο ένός πολύ μεγαλύτερου Ναού (5ου μ.Χ. 
αιώνα) τού'όποιου τά θεμέλια φαίνονται Ακόμα στό προαύλιο τής Έκκλησίας.

‘Η Σουλία άναφέρεται ξανά στό περίφημο, γεωγραφικό καί ναυτιλιακό σύγγραμ
μα των Βυζαντινών χρόνων πού έχει τίτλο "Σταδιασμός τής Μεγάλης Θαλάσσης".

Στό σύγγραμμα αύτό,Ανώνυμου συγγραφέα, περιγράφσνται οί Ακτές δλης τής 
Μεσογείου (Μεγάλη Θάλασσα) . Άπό δλο αύτό τό έργο διασώθηκαν μικρά μόνο τμήματα 
μεταξύ τών όποιων καί οί περίπλοι τής Κρήτης καί τής Κύπρου.

Στόν περίπλου τής Κρήτης καί μάλιστα στά νότια παράλια, Αναφέρεται ή 
Σουλία ή Σουλήνα στή θέση τής σημερινής Άγιας Γαλήνης.

Γιά πολλούς αιώνες μετά, μέχρι τόν 19 μ.Χ, αιώνα δέν ύπάρχουν ιστορικά
στοιχεϋα.

‘Η παράδοση Αναφέρει δτι ή άκμάζουσα πόλη τής Σουλίας ή Σουλήνας δέχτη
κε Αλλεπάλληλες έπιδρομές Πειρατών καί πολλές φορές καταοτράφηκε έντελώς. Άναφέ- 
ρεται ακόμα,χωρίς δμως νά, ύπάρχουν ιστορικά στοιχεϋα, δτι μετά άπό κάποια έπιδρο
μή Πειρατών,ή πόλη καταστράφηκε τελείως καί Αργότερα ξανακτίστηκε μέ τό δνομα Έρ- 
μούπολη.

Άπό Αφηγήσεις γερόντιαν τού χωριού πληροφορηθήκαμε δτι τό χόριό ξανα
κτίστηκε τό 1887 Από κάποιον Χαλκεδάκη, κάτοικο Μελάμπων, πού ζούσε οπή Σμύρνη,καί 
γύρυσε στό τόπο του. Αύτός έδωσε στό χωριό τό δνομα Άγια Γαλήνη Από τό δνομα τής 
Παναγίας Άγιας Γαλήνης.

Πιθανώς τά γεγονότα τής άνοικοδομήσεως νά είναι πραγματικά. ‘Η ημερομη
νία δμως τής άνοικοδομήσεως δέ θά πρέπει νά είναι Ακριβής.

Στή σημερινή θέση τού χωριού,άναφέρεται άπό τόν Άγγλο Περιηγήτή Pashley 
κατά τό 1837, τό χόριό Άγιος Γαλήνης (Travels in Crete, Λονδίνο 1837,τόμος I. 
σελ. 304). *Η όνομασία Άγιος Γαλήνης ή "Αγιος Γαλήνιος, διατηρήθηκε Αρκετά χρό
νια καί Αργότερα μετονομάσθηκε μέ Νομαρχιακή πράξη σέ Άγια Γαλήνη Τό δνομα ‘Άγιος 
Γαλήνιος πιθανόν νά προήλθε άπό συσχέτιση μέ παράδοση πού Αναφέρει δτι έκεϋ κοντά
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υπήρχε 'Εκκλησία άφΐερωμένη στό Χριστό γαληνεύοντα τή θάλασσα.

"Ετσι λοιπόν φτάσαμε στη σημερινή ‘Αγία Γαλήνη τής όποιας τήν πρόσφατη 
ιστορία μας περιέγραψε μέ τό γλαφυρό του ύφος ό Γιάννης Μηναδάκης στό πρώτο τεύ

χος τού περιοδικού μας.

Β_Ι_Β_Λ_Ι_0_Γ_Ρ_Α_Φ_Ι_Α

1 . Μεγάλη Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια Παύλου Δρανδάκη. "Εκδοση Φοίνιξ ΑΘΗΝΑ ,
2. 'Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Έλευθερουδάκη. "Εκδοση Έλευθερουδάκη ΑΘΗΝΑ 1931.

3. Νεώτερο 'Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό ‘Ηλιου. "Εκδοση Ήλιου ΑΘΗΝΑ.

4. ‘Ιστορία τοΟ ‘Ελληνικού "Εθνους 'Εκδοτική 'Αθηνών.

5. Ι.Γ. Μηναδάκη : Ιστορικές Παραδόσεις στό περιοδικό : ‘Αγία Γαλήνη'Αθήνα 
1980 τεύχος 1© .

6. Ε. Βογιατζάκη : Προσωπική έπικοινωνία μέ Κοσμά Λινοξυλάκη.

7. Ημερολόγιο Συλλόγου ‘Αγία Γαλήνη, έτους 1973.

8. I. Σταματάκου : Λεξικό τής 'Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας,"Εκδοση Φοίνιξ 
'Αθήνα.

9. Ρ. DECHARME Ελληνική μυθολογία έκδοση "Χρήσιμα Βιβλία" ’Αθήνα 1959.

10. Ι,Γ. Μηναδάκη : Προσωπική επικοινωνία μέ Άρίστο Βουλγαράκη

Ε,Δ. Βογιατζάκης

************************************

************************ ********

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛ

ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗ

ΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ίΟΥ
* * ********************************
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ΠΡΙΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ: " Τό piibiuo τοΟ ΣταυροΟ



ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

Τόν 'Οκτώβριο τού 1908 δ οίκος Πετροζαχαρίου άπδ τό Ρέθεμνος φόρτωσε 
σ'ένα τρικάταρτο καράβι άπδ τή Νεάπολι της Ιταλίας χίλια (1.000) σακιά άλεύρι των 
έκατό (100) κιλών μέ προοοισμό την Άγια Γαλήνη. Ξεφορτώνοντας τό άλεύρι στήν Ά 
για Γαλήνη, θά φόρτωνε χαρούπια γιά τή Νεάπολι. Δυστυχώς, τό ταζίδι άπό Νεάπολι- 
Άγια Γαλήνη κράτησε εφτά μήνες, συγκεκριμένα άπδ τόν 'Οκτώβριο τού 1908 μέχρι τόν 
Απρίλη τού 1909. 'Η καθυστέρηση αυτή έπροξένησε,όπως ήταν φυσικό,ζημιά στό άλεύ
ρι πού "έβρασε" καί "κατέστη άκατάλληλο πρός βρωσίν". Μέ μεγάλη σπουδή ό οίκος 
Πετροζαχαρίου έστειλε έναν ύπάλληλό του στήν Άγια Γαλήνη νά πουλήσει τό άλέυρι 
σέ δποιαδήποτε έφικτή τιμή, έστω καί γιά τά ζώα. "Ετσι,οί έμποροι τής Άγ.Γαλή
νης προμηθεύτηκαν μεγάλες ποσότητες, σέ χαμηλό κόστος. Κοντά σ'αότούς κι'δ μεγα- 
λέμπορας Γιάννης Βασιλογιάννης, περισσότερο γνωστός σάν Βασιλογιάννης, πήρε μιά 
μεγάλη παρτίδα. Γιά νά φέρει δμως τό άλεύρι αύτό σέ μορφή καταναλώσιμη,έβαζε τά 
τρία παιδιά του, τό Μιχάλη, τό Δημοσθένη καί τό Μανώλη, νά "κοπανίζουν" τούς βό
λους τό άλεύρι - σ'αύτή τήν κατάσταση βρίσκονταν. Άπό τούς βόλους έβλεπαν οί νεοσ
σοί έμποροι νά παρελαύνουν στρατιές όλόκληρες σιταρόψειρες, άσπρα καί μαΟρα σκου- 
λίκια. Τό. περίφημο αυτό άλεύρι τότε πήρε τόν τίτλο " ΤΌ ΑΛΕΥΡΙ ΤΗΣ ΚΟΠΑΝΑΣ" καί 
έτσι τό θυμόντουσαν γιά χρόνια στό έμπόριο.

"Οταν λοιπόν έρχόταν πελάτες καί ρωτούσαν τό Βασιλογιάννη :
"Γιαννιό, έχει, άλεύρι ; Έκεϋνος άπαντοΟσε : "Ναι 1 ”Εχω ΑΛΕΥΡΙ ΤΗΣ ΚΟΠΑΝΑΣί"

"Ενας άπό τούς "τυχερούς" άγοραστές ήταν καί ό 'Ηλίαίφωτάκης, πατέρας 
τοΟ πρώην διανομέα Άλέζη Φωτάκη, ό δποϋος ζήτησε νά προμηθευτεί άλεύρι "δύό ζημω- 
τών". Φίλος τού καλού κρασιού καί φαγητού καθώς ήταν, άφησε τά ύφαντά σακιά του 
στό Βασιλογιάννη νά τά γεμίσει καί κατευθύνθηκε στό έστιατδριο τού Κ. Λινοζυλά- 
κη γιά νά φάει καί, φυσικά,γιά νά ... πιεϋ.

Θά πρέπει νά χάρηκε τό κρασί του - είχε παραγγείλει μιά οκά κρασί- 
γιατί έπιστρέφοντας νά παραλάβει τό άλεύρι του καί νά φύγει γιά τις Μελαμπες, 
παραπατούσε λίγο ...

Φορτώνοντας τό πρώτο σακί στό γαϊδαρό του άντελήφθη τις ιβεΓρες πού έ
καναν παρέλαση σωρηδόν καί άνενόχλητες ... καί λέει στό Βασιλογιάννη.

—  " Γιαννάκο 1 ίδέ έπαέ ψείρες 1 Κι'έκεϋνος, ψύχραιμος κι'έτοιμόλογος 
καθώς ήταν άπαντά :

—  " Τή χαχσλόβεργα βαστάς. Δόστονε νά μπούνε μέσα στό σακί 11".

Ε.Ι.Β.
******************************
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

TO^AnOI^IATIKO _ΓΛΕΝΤΙ_ΜΑΣ

Ναμαστε καί πάλι μαζύ γιά νά γιορτάσουμε την φετεινή Αποκριά στή πρώτη 
κοινωνική έκδήλωση τοϋ συλλόγου μας στό 1981.

Στίς 20 τοϋ Φλεβάρη, συγκεντρωθήκαμε οικογενειακά στό όμορφο Κρητικό Κέν
τρο της Κυψέλης "'Αριάδνη" καί μέ τήν βοήθεια τοϋ Κρητικού συγκροτήματος τοΟ Ν. 
Σταυρακάκη, γλεντήσαμε, χωριανοί καί φίλοι, μέχρι τίς πρωινές ώρες.

Μεγάλη έντύπωση προκάλεσε ή έκτακτη έμφάνιση τμήματος τοϋ χορευτικού συγ
κροτήματος των Άνωγείων, τό όποϋο καταχειροκροτήθηκε στούς λεβέντικους Κρητικούς 
χορούς. Στό συγκρότημα συμμετείχαν ot : Δημήτριος Μ αυροκώστας, 'Ελένη Μπαντινάκη, 
Γιάννης Σταυρακάκης καί 'Αγάπη Δελουδάκη.

Στήν έκδήλωση μοιράστηκαν λαχνοί καί οί πολλοί τυχεροί - ό ένας στούς 3 
λαχνούς κέρδιζε - μοιράστηκαν χρήσιμα δβρα, πού εύγενικά πρόαρεραν συγχωριανοί 
καί φίλοι μας.

Χαιρετισμό άπό μέρους τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου τοΟ Συλλόγου άπήυθυνε 
6 πρόεδρος κ. Κων/νος Λινοζυλάκης.

Σημαντική ήταν καί φέτος όπως καί σ'όλες τίς έκδηλώσεις μας, ή συμμετοχή 
φίλων τού χοοριοΟ μας.

Μπορέσαμε καί διακρίναμε στήν αίθουσα τού κέντρου τίς οικογένειες τδδν 
κ.κ. :Κώστα Λινοξυλάκη, Χρήστου Μηναδάκη, Γιώργου Φραντζεσκάκη, Δημητρίου Κολοβή, 
Γιώργου Γλακουσάκη, ΝίΐΊου Σπιθάκη, Χριστίνας Γιαννακάκη, 'Αντωνίου Καρατζή, Πανα
γιώτη Κρητικού, Σίμου Σιμυγδαλά, Μήτσου Βο ιατζάκη, Γεωργίου Μπελτάου, Βαγγέλη 
Βογιατζάχη, Κώστα Σανίδά, Κωνσταντίνου Κομηνέα, Στέλιου Σπανουδάκη, Γεωργίου Καρ 
λη, Γ. Άναγνωστιάδη, Βασίλη Σπανουδάκη, Κ. Παρασύρη, I. Καμπουράκη, Ν. Ροδουσά- 
■κη, Π. Χατζηδάκη, Μιχαήλ Χριστσράκη, 'Ιωάννη Άποστολάκη, Νίκου Παπαγιαννάκη, Εύ- 
τυχίου Χριστοφάκη, 'Αντωνίου Μπαγουράκη, Γεωργίου Αύγουστάκη, Έμμ. Μιχελάκη,'Ιω- 
άννου Μιχελάκη, Γεαργιος Δασκαλάκης,Γεωργίου Μαρκάκη, Κώστα Λαμπάκη, Κώστα Γρηγο- 
ριάδη, 'Ηλεία Παπαδογιάννη, 'Εμμ. Παπαδογιάννη, Σωκράτη Μπεκατώρου, 'Εμμανουήλ 
Μπατινάκη, Γιάννη Πρωτογεράκη, "Αγγέλου Κάρταλου, Ίάσωνα Κάρταλου, Κων/νου Ταβλα- 
δωράκη, Οίκογ. Άσπμακόπουλου, Γεωργίου Νικηφοράκη, 'Εμμανουήλ Σαββάκη, Άθαν.
Κωστάκου, 'Εμμανουήλ Χριστόπουλου, Κων/νου Άνδρουλάκη καί Μηνά Σαρανταένα.
Στέλιος Βαβουρακης,Γεώργιος Μαριδακης.

'Επίσης παρευρέθησαν οί κ.κ. : Μιχαήλ Σπυριδάκης ,Μιχαήλ Μιχελιδάκης,Κώστας 
καί Σόνια Γιασαφάκη, Έρασμία Έργινουσάκη, Άθαν. Λαμπρακόπουλος, Μαίρη Κοτζαμπα- 
σάκη, Νίκη Έργιανουσάκη, ΆλέΕης Μιχελιδάκης , Μανώλης Μαμαλάκης, Χρήστος Χριοτο- 
φάκης, 'Αναστάσιος Φιντάνης, Μανωλία Παπαδογιάννη καί Μανωλία Γ. Παπαδογιάννη.

Πολύ πιθανόν νά ζεχάσαμε κάποιον.
"Ας μάς τό συγχωρέση. ΤΗταν τόσοι πολλοί καί έπικρατούσε πολύ κέφι.

Ε. Δ. Β.

ΤΌ ΩΡΑΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Γιορτάσθηκε καί φέτος μέ τήν συμμετοχή πολλ&ν προσκυνητίΓν - Άγιογαληνκω- 
τών καί άπό άλλα χωριά - τό πανηγύρι τοϋ Αγίου 'Αντωνίου.

Ή  βροχή καί οί άσχημες καιρικές συνθήκες δέν έπέτρεψαν στούς προσκυνητές 
νά πραγματοποιήσουν τό ύπαίθριο φαγοπότι μέ τό πατροπαράδοτο κρητικό γλέντι.

Κ.Κ.Λ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Ε_Π_I_Τ_Υ_X_I_S_Σ__

‘Ο η , Μηνάς Γεωργ. Μηναδάκης, Δικηγόρος κατόπιν έξετάσεων, πέτυχε ώς 
Πρωτόδικης (Πάρεδρος) στά φορολογικά δικαστήρια καί διορίστηκε στη Ρόδο.

Τόν συγχαίρομεν θερμότατα καί τοΟ εύχόμεθα καί είς άνώτερα.

Ή  κ. Μανωλία συζ. Γεωργ. Δασκαλάκη (τό γένος Ίωάνν. Παπαδογιάννη)Δικη
γόρος, κατόπιν έξετάσεων πέτυχε ώς Είρηνοδίκης στό Δικαστικό κλάδο.

Την συγχαίρομεν θερμότατα και τής εύχόμεθα καί είς άνώτερα.
*********

a j pj p_a j 3_q j $J2_5_

*0 κ. Δημήτρης Μαυρόκωστας άπό τά Άνώγεια Ρεθύμνης καί ή δίδα 'Ελένη 
'Εμμ. Μπαντινάκη άρραβωνιάστηκαν στην ‘Αγία Γαλήνη.

Τούς εύχόμεθα καλά στέψανα.

‘0 κ. Μιχαήλ 'Επαμειν. Μπαργιατάκης καί ή δίδα ‘Ελένη Κώστ. Καραπιδάκη 
άπό τά Σαχτούρια άρραβωνιάστηκαν στήν ‘Αγία Γαλήνη.

Τούς εύχόμεθα καλά στέφανα.

‘0 κ. Γεώργιος Στεφ. Νικηψοράκης καί ή δίδα Δήμητρα Άσημακοπούλου φρρα- 
βωνιάστηκαν στήν 'Αθήνα.

Τούς εύχόμεθα καλά στέφανα.

*********

Γ_Α_Μ_0_Ι

‘0 κ. Μιχαήλ Γεωργ. Παπαδάκης άπό τά Σαχτούρια καί ή δίδα 'Ελευθερία 
Γεωργ. Τυροκομάκη έκαναν τό γάμο τους στήν 'Αγία Γαλήνη μέ πολλούς προσκεκλημένους 
άπό συγγενείς καί φίλους. Οί νεόνυμφοι έγκατεστάθησαν είς 'Ηράκλειο Κρήτης.

‘0 κ. Γεώργιος Δασκαλάκης άπό τό χωριό Μεγάλη Βρύση Ηρακλείου Κρήτης 
καί ή δίδα Μανωλία 'Ιωάν. Παπαδογιάννη έκαναν τό γάμο τους στήν Αγία Γαλήνη μέ 
πολλούς προσκεκλημένους άπό συγγενείς καί φίλους. 'Επακολούθησε φαγοπότι καί γλέντι 
στόν Κόκκινο Πύργο στό Κοσμικό Κέντρο τοΟ Κυριάκου Πετρακάκη. Οί νεόνυμφοι έγκα- 
ταστάθησαν στήν 'Αθήνα .

Τούς εύχόμεθα νά ζήσουν.

***********

Ε_ε„ν ν _η _ς_ε_ι_ς

*Η κ. Βιργινία Έμμ. Σαβάκη γέννησε στήν 'Αθήνα κοριτσάκι,.

‘Η κ. Μάχη Ίωάνν. Μηναδάκη γέννησε στήν 'Αθήνα κοριτσάκι 
Εύχόμαστε νά τούς ζήσουν.
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Β Α Π Τ Ι Σ Ε Ι Σ

Έβαπτίσθη στήν Παναγία Καλυβιανή τό κοριτσάκι τού κι Μανώλη καί τής κ.Βού- 
λας Κασσωτάκη (τό γένος Ίωάννου Νοδαράκη) μέ νονά τή δίδα Καί τη Δήμου Λινοξυλάκη 
καί όνομάσθη Μαρία. Τούς καλεσμένους δεξιώθηκαν οί γονείς στό Κοσμικό Κέντρο Κυριά
κου Πετρακάκη στόν Κόκκινο Πύργο.

**********

SJLSJLiL

Πέθανε την 6.2.1981 στό 'Ηράκλειο ένας άκόμη άπό την τιαλιά φρουρά τού χω- 
ριοΟ μας σέ Ηλικία 74 έτών, δ Γεώργιος Ίωάνν. Μηναδάκης (Μηναδογιώργης) .
ΤΗταν υπόδειγμα τιμιότητος, εύγενείας, συνέπειας, τόσο στήν οίκογενειακή δοο καί 
στην έπαγγελματική δραστηριότητά του. "Εζηδε εύτυχισμένος,μέσα στη ζεστασιά τής 
οικογένειας του, πάντοτε στό πλευρό του ή έκλεκτή σύντροφός του καί τά έξαίρετα 
παιδιά του. Την κηδεία του πού έγινε στό χωριό μας παρηκολούθηααν συγγενείς καί 
φίλοι της οίκογενείας του,δλοι οί Άίγαληνιώτες καί πλίνθος άλλου κόσμου άπό τά γύ
ρω χωριά. "Ας είναι έλαφρό τό χώμα τού Άϊ  γαλήνη πού τόν σκέπασε.

Αίαν ία του ή μνήμη.

Μία εύγενική ‘Αγιογαληνιώτησα τής περασμένης γενιάς ή Βαρβάρα Παν. Καοωτά- 
κη δέν ύπάρχει πιά άνάμεσά μας, πέθανε στήν 'Αθήνα.

'Η Βαρβάρα σέ ήλικία 85 έτών έφυγε μέ τήν ανάμνηση τοΌ χωριού μας πού τό
σο άγαπούσε τριγυρισμένη άπό τά παιδιά της, τά έγγόνια της, άπό τούς συγγενείς 
καί φίλους της, εύτυχισμένη πού ή αποστολή της σ'αύτό τόν κόσμο είχε έκπληρωθή.ΤΗ- 
ταν ύπόδειγμα Μητέρας ,γιαγιάς καί νοικοκυράς καί ή καρδιά της ήταν γεμάτη μέ αί- 
σθήματα χριστιανικής άγάπης καί καλοσύνης. Εύτύχησε νά δή γύρω της έγγόνια καί δι
σέγγονο καί ώς τίς τελευταϋες μέρες τής ζωής της συνέχιζε άκούραστη τήν έργασία 
της μέ πλήρη ύγεία καί διαύγεια πνεύματος. Ή  κηδεία της έγινε στό χωριό μας. "Ας 
εϋναι έλαφρό τό χώμα πού τήν σκεπάζει.

Αίωνία της ή μνήμη.

Πέθανε έδώ στη ζηλευτή ήλικία των 84 χρόνιαν ή Μαρούλη Νικ. Βουλγαράκη τό 
γένος Ματθαίου Μαμαλάχη. "Εφυγε αφήνοντας πίσω της παιδιά κι έγγόνια, μέλη άξιό- 
λογα τής Ελληνικής κοινωνίας. "Εφυγε κι άφησε πολλή λύπη σ'έκείνους πού τή γνώρι
σαν καί περισσότερη στά παιδιά καί τά έγγόνια της.

Στήν κηδεία της πού έγινε έδώ στήν 'Αθήνα παρηκολούθησε πλήθος κόσμου ά
πό συγγενεϋς καί φίλους τής οίκογενείας της. "Ας είναι έλαφρό τό χώμα πού τή σκέ
πασε.

Αίωνία της ή μνήμη.

Γιά όσους θυμούνται τήν κυρά Χρυσή τού Μαστρογιώργη Φωτάκη πού έζησε μέ 
τήν οίκογένειά της άρχετά χρόνια οτό χωριό μας πέθανε ξαφνικά έδώ στήν 'Αθήνα σέ 
ήλικία 71 χρόνων. "Εφυγε άφήνσντας τήν άνάμνηση τής γελαστής μορφής της, τής καλο
συνάτης ψυχής της, τής γλυκειάς της μιλιάς - δσοι τήν γνώρισαν θά λυπηθούνε πολύ 
γιά τόν χαμό της. "Υπήρξε ύπόδειγμα στοργικής Μητέρας καί Γιαγιάς, μέ αίσθήματα 
Χριστιανικής άγάπης.

Στήν κηδεία της πού έγινε έδώ παρευρέθηκαν πλήθος κόσμου άπό συγγενεϋς 
καί φίλους τής οίκογενείας της. "Ας είναι έλαωρύ τό χώμα πού τή σκεπάζει.

Αίωνία της ή μνήμη.
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ι ̂ νυυΑακης. την κηοεια του που εγινε στην 'Αθήνα παρηκολούθησε πλήθος κόσμου άπό 
συγγενείς καί, φίλους τής οίκογενείας του. Στην κηδεία του ό Σύλλογός μας έστειλε 
στεφάνι. "Ας είναι έλαφρύ τό χώμα που τον σκέπασε.

Αίωνία του ή μνήμη.

Τούς συγγενείς δλων συλλυπούμεθα θερμώς.

"Ενας άχόμη αγαπητός χωριανός μας δ Γιάννης Μπαργιατάκης (Μπαργιατογιάννης) έ
φυγε άπό τή ζωή πρίν λίγες μέρες σέ ηλικία 7^ χρονών καί κηδεύτηκε στό χωριό μας. 
Είχε συνδέσει τή ζωή του μέ τή θαλασινή άλμύρα.1 Απλός καί καλοσυνάτος έζησε μέ τήν 
άγάπη καί τήν έκτίμηση των χωριανών μας καί έφυγε άπό τή ζαπη μέ τήν ικανοποίηση 
δτι έζεπλήρωσε τήν άποστολή του. Μέ τό θάνατό του έζέλιπε άκόμη ένας τής παλιάς φρου 
ράς τοΟ χωριοΟ μας.

Πολλοί χωριανοί μας άκολούθησαν τήν κηδεία του καί τόν συνόδευσαν στην τελευ
ταία του κατοικία.

"Ας είναι έλαφρό τό χώμα πού τόν σκέπασε. Στούς δικούς του άπευθύνομε τά θερ
μά μας συλλυπητήρια.

********** * **********

Μ_Ν__Η_Μ_0_Σ _ Υ_Ν _Α

Τήν 8.2.1981 είς "Ηράκλειο Κρήτης έτελέσθη τό έτήσιο μνημόσυνο υπέρ άναπαύσε- 
ως τής ψυχής γιά τόν πρόωρο θάνατο τής άλησμόνητης συμπολίτιδός μας Χαρούλας Άντων. 
Μαμαλάκη. Τήν μνήμη της έτίμησαν πλήθος κόσμου άπό συγγενεϋς καί φίλους τής οίκογε
νε ί ας της.

Στίς 15 Μαρτίου στην ‘Αγία Γαλήνη έγινε τό μνημόσυνο ύπέρ άναπαύσεως τής ψυ
χής τοΟ Γεωργίου Ίωάνν. Μηναδάκη. Τήν μνήμη του τίμησαν μέ τήν παρουσία τους συγ
γενεϋς καί φίλοι τής οίκογένειας.

**********************

^„Ε_Τ_ΑβΘ_Ε_Σ_Ε_Ι_Σ

Ό  Μύρων 'Εμμ. Ρυαχιωτάχης κατόπιν αίτήσεώς του μετετέθη άπό τήν "Εθνική Τρά
πεζα Νέου Κόσμου 'Αθηνών είς τήν 'Εθνική Τράπεζα Αγίου Νικολάου Κρήτης.

‘Ο Πέτρος Μιχαήλ Πετρουλάκης μέ αίτησή του μετετέθη άπό τό Δημόσιο Ταμεϋο Α[ 
Κεφαλαίου 'Αθηνών είς τό Δημόσιο Ταμεϋο Περάματος Ρεθύμνης.

‘0 Γεώργιος Kccvo. Νικηφοράκης μέ αίτησή του μετετέθη άπό τήν ΔΕΗ 'Αθηνών είς 
τήν ΔΕΗ ‘Ηρακλείου Κρήτης.

Τούς εύχόμεθα καλή τακτοποίηση.

‘Η δίδα Μαρία Νικ. Σπιθάκη (τό γένος Φωτεινής Χαριδ. Γιανναχάκη) άφοϋ πήρε 
τό πτυχεϋο της άπό τήν Νομική Σχολή - τήν συγχαίρομε γι'αύτό - έγκατέλειψε τήν πο
λυθόρυβη καί μολυσμένη 'Αθήνα γιά νά έγκατασταθή είς τό 'Ηράκλειο Κρήτης καί ν'άρχί- 
ση έχεϋ τήν Καριέρα της. Είς τό 'Ηράκλειο Κρήτης τά προβλήματα καί τά άγχη θά εί
ναι δποσδήποτε λιγότερα άπό τήν Άθήνά ,έν πάση περιπτώσει θά είναι πιδ κοντά 
στην φύση,πιό κοντά στό χωριό τοΟ Πατέρα της Πιτσίδια καί στό χωριό τής μητέρας 
της ‘Αγία Γαλήνη.
'Επιστροφή λοιπόν στίς Ρίζες μας, γιά τούς ίδιους λόγους έγκατέλειψαν καί οίπα - 
ραπάνω τήν 'Αθήνα.

Εύχόμεθα σ'όλους καλή έπιτυχία καί καλή τακτοποίηση.

**************
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ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Τ [ ν ά  γ ρ ά φ ω  ·

Τό πρώτο μας τεύχος βγήκε στήν κυκλοφορία μέ περιορισμένες συνεργασίες και 
πιθανόν άτέλειες, λόγω τών ειδικών συνθηκών πούέξεδόθη. Γιά τή βελτίωση τής ύλης 
τού περιοδικού καί γιά νά δώσουμε "πνοή ζώσα" στις άφυχες σελίδες του, ζητήσαμε 
τις δικές σας συνεργασίες, πού θά δώσουν τήν αμεσότητα στήν μεταξύ μας νοερή έπι- 
κοινωνία. Πολλοί συγχωριανοί φάνηκαν πρόθυμοι γι'αύτή τή συνεργασία, πάντα όμος 
μέ ένα έρωτημα : "Τί νά γράφω;".
Μά ένας γάμος, μία βάπτιση, ένα κοινωνικό γεγονός,Αποτελεί "ύλη" γιά τό περιοδι
κό. "Ενα έθιμο,μία ιστορία,μία έπέτειος γραμμένη άπό σάς, θά μάς θυμήση παλιές κα
λές έποχές. "Ενα έπίκαιρο θέμα ή ό προβληματισμός σας γιά κάποιο ζήτημα,θά άπασχο- 
λήση όλους μας μέσα άπό τις σελίδες τού περιοδικού.'Ακόμα καί ή δική σας χαρούμε
νη ή πσνεμένη μαντινάδα θά μάς δώση τήν εύκαιρία νά χαρσΟμε ή νά πονέσουμε μαζύ 
σας.

Περιμένουμε λοιπόν τις συνεργασίες σας μέ άνοικτές ... σελίδες.

2. Ό  μ ι κ ρ ο ύ λ η ς  κ α ί  τ ά
κ α λ ο χ ε ρ ί δ ι α

Μπήκε τό 81 μέ πολλές έλπίδες καί μπόλικες έννοιες γιά τό Σύλλογό μας. 

'Αρκετά μεγάλοι πλέον, είμαστε έτοιμοι γιά κάθε έμπόδιο.

'Όλοι ; 'Όχι δλοι [ ...

'Υπάρχουν καί οί μικροί πού άκόμα δεν μπορούνε ν'άντιμετωτιίσουνε τά προβλή- 
ματά .

"Ενας τέτοιος μικρούλης,είναι καί τό περιοδικό τού Συλλόγου μας. Ό  πρώτος 
χρόνος τής ζωής του έρχεται δύσκολος.

Θέλει πολλούς συνεργάτας, θέλει πολλά θέματα νά καλύψη πολλούς τομείς καί 
γιά νά γεμίζη τις σελίδες του. Θέλει, δλα τά θέματα γιά όλους, θέλει ν'άπλωθεί γιά 
νά άγκαλιάση χωριανούς καί φίλους όπου κι αν βρίσκωνται.

Μπελάς μεγάλος ό πιτσιρίκος μας πού τρέχει πρός όλες τις κατευθύνσεις καί 
δημιουργεί πολλές εύθύνες άφού μπήκε καί θά μπαίνει σ'όλα τά σπίτια χωριανών καί 
ψιλών τού Συλλόγου μας. Αύτός είναι λοιπόν δ μικρούλης μας πού γιά ν Αντιμετώπιση 
τά προβλήματα άπό τά πρώτα του βήματα ζητά τό χέρι σας γιά νά στηριχτή. Γιαύτό 
λοιπόν ό πιτσιρίκος μέ καλό ποδαρικό γιά τόν καινούργιο χρόνο, έκανε τήν έμφάνισή 
του οτά σπίτια μας γιά νά μάς εύχηθή καλή χρονιά καί νά είσπράξη τό φίλοδόρημά 
του.

'Αντί γιά καλοχερίδια πού δίνουμε στό μικρό πού έκανε πρώτος τό ποδαρικό 
στδ σπίτι μας τις άγιες μέρες,· ή τό λίγο λαδάκι πού ρίχναμε στήν δκά πού κρατού
σαν οί μικροί όταν έλεγαν τά κάλαντα θά μάς στέλνετε ώς έτήσια συνδρομή 500 δραχ
μές ή αν θέλετε καί κάτι παραπάνω ευχαρίστως τά δεχόμαστε.

Ή  Δ/νση πού θά στέλνετε τά χρήματα διά ταχυδρομικής έπιταγής είναι Κώστας 
Λίνοξυλάκης - Διά Σύλλογο Άγιας Γαλήνης - Ακαδημίας άριθμ. 74 - Άθήναι τ.τ.
142, μπορείτε όμως νά περάσετε οί ίδιοι νά τά δώσετε, ή άκόμη μπορείτε νά δώσετε 
σέ δποιοδήποτε άλλο μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου. Γιά τά χρήματά σας θά πέρνε- 
τε απόδειξη .-

Εύκαιρία νά εύχαριστήσουμε τούς κάτωθι συγχωριανούς μας πού έσπευσαν νά 
ένισχύσουν οίκονομικώς τήν προσπάθειά μας αύτή :

(κατά σειρά άποστολής καί διά τό χρονικό διάστημα άπό 5/1 έως 20/3/1981)

'ΗλίαεΚων. Κανδυλάκης " Γιαννιτσά δρχ. 2.000
Νίκος καί Φωτεινή Σπιθάκη τό γένος Χαρ,Γιαννακάκη-'Αθήναι " 500
Άντώνης καί Μαρία Καρατζή τό γένος Εύστρ. Τρουλινοϋ-Άθήναι " 1.000
Μαρία Καρατζή τό γένος χαρ. Γιαννακάκη - Πειραιάς " 500
Παναγιώτης καί Δέσποινα Κούνουπα τό γένος Γεωρ.Καρατζή-Πειραιάς 500
Παναγιώτης καί Χρυσούλα Κρητικός τό γένος Εύστρ. Τρουλινού

Αθήνα " 500
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Σπΰρος καί "Αννα Μπιλίνης τδ γένος Εύστρ. Τρουλινού -'Αθήναι 
Εό&γγελος καί Φρόσω Βογιατζάκη -'Αθήναι
Γεώργιος καί Ρέμυ Μαχίνη τό γένος Εύαγ. Παπαδογ ιάννη "
Μιχαήλ Τζωρτζακάκης - 'Αθήναι
Εύστράχ ιος Γεωργ. ' Αποστολάκης - 'Αθήναι
Εύλαβεία Ευαγ. Παπαδογιάννη - 'Αθήναι
Εύστάθιος καί Μαρίκα Κοσιώνη τό γένος Ευαγ. Παπαδογ ιάννη-'Αθήναι 
Μιχαήλ Τζωρτζακάκης - 'Αθήναι
Κώστας καί'Ελευθερία Λαμπάκη.τό γένος Νίκ. Παπαδάκη - 'Αθήναι 
'Αθανάσιος καί Κατίνα Άθανασέλη " Μ "
Κώστας καί Βαρβάρα Γρηγοριάδη " - " "
Ευάγγελος καί 'Αγαπία Γκίκα " " Κύπρος
Πελαγία Νικ. Παπαδάκη 'Αθήναι
Άνόωνιος Π. Κασωτάκης - Άγ. Γαλήνη 
'Ιωάννης 'Εμμ. Βασιλάκης - 'Αθήναι 
Κώστας Νικ. Παπαδάκης - Πάρος 
Χάρης Μύρ. Γιαννακάκης -'Αθήνα ι
Σπόρος καί Χρυσούλα Καισαρατος τδ γένος Φώτη Παπαδάκη-'Αθήναι 
'Εμμανουήλ Μιχ. Άποστολάκης - 'Αθήναι 
Νίκος Μιχ. Χριστοφοράκης - Μοίρες Κρήτης

(αί άποδείζεις είσπράζεως θά σύς στέλνονται μέ τδ περιοδικδ)

δρχ. 500 
" 500
" 1.000 
Η 500 
" 1.000 
Η 1.000 
" 1.000 
" 400
" 500
Μ 500 
" 500
" 500
" 500
"  2.000 
" 500
" 500
" 500
" 500
" 1.000 
" 1.000

3. Υ π ε ύ θ υ ν ο ς  έ κ δ δ σ ε ω ς

Ή  Αναγραφή τού δνδματος τού υπευθύνου τής έκδδσεως κάθε περιοδικού είναι 
υποχρεωτική. "Ετσι, τδ Διοικητικό Συμβούλιο τού Συλλόγου μας άπεφάσισε νά δρίση 
ώς ύπεύθυνον έκδόσεως τού περιοδικού μας τδν έκάστοτε πρόεδρο τού Συλλόγου. Θά 
ήταν παράλειψη ,νά μή Αναφέρουμε δτι στην μέχρι τώρα πορεία τού περιοδικού, ή συμβο 
λή τού κ. Γιάννη Μηναδάκη είναι μεγάλη καί δτι χωρίς τήν βοήθεια του δέν θά ήταν 
δυνατή ή έκδοσή μας. Πρόθυμα μάς δδθηκε ή βοήθεια καί οί τεχνικές γνώσεις τού κ. 
Γιάννη Ν. Παπαδάκη, δ όποιος Αφιλοκερδώς φιλοτέχνησε τδ έζώφυλλο καί μάλιστα μάς 
έκανε γνωστό δτι θά μάς προσφέρη τό χαρτί γιά τήν έκδοση τού περιοδικού.

'Αλλά καί οί γαμπροί τού χωριού είχαν τήν συμβολή τού χωριού είχαν τήν 
συμβολή τους στήν έκδοση μας. Οί τεχνικές γνώσεις καί τά έργαστήρια Φωτοστοιχειο
θεσίας τού κ. Σωκράτη Μπεκατώρου, μαζύ μέ τδ προσωπικό του ένδιαφέρσν, είχαν σάν 
Αποτέλεσμα τήν καλαίσθητη έμφάνιση τού περιοδικού.

4. Δ ι α φ η μ ί ζ ε σ θ ε  
μέσω τού περιοδικού μας

Τό περιοδικό μας στά πλαίσια τών Αντικειμενικών του στόχων ν'άποτελέσει 
δηλ. τό θετικό βήμα προβολής καί έζυψώσεως τού έπαγγέλματδς σας καί διαθέσεως των 
προϊόντων σας σ'ένα κόσμο ίδιαίτερα εύαίσθητο καί ζωντανό, εύχαρίστως θά δημοσιεύη 
τίς Αγγελίες σας.

5. Ο ί  δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς  τ ώ ν  μ ε λ ώ ν

Παρακαλούνται τά μέλη νά ένημερώνουν έγκαίρως τόν Σύλλογο γιά κάθε Αλ
λαγή τής Δ/νσεώς των.'Εάν κάποιος Από τούς συμπολίτας μας δέν παίρνει τό περιοδικό 
είναι γιατί δέν γνωρίζομε διεύθυνσή του.

"Οποιος δέν έχει πάρει τό πρώτο τεύχος, άς μάς είδοποιήση νά τού στείλου- 
με καί τά 2 τεύχη μαζύ.

6. ' Ε φ η μ ε ρ ί δ α  ή π ε ρ ι ο δ ι κ ό

-Τό έντυπο τού Συλλόγου μας θά τυπώνεται ύπό μορφή περιοδικού καί δχι έ- 
φημερίδας γιά τό λόγο δτι ώς περιοδικό δύναται νά φυλάσσεται στήν βιβλιοθήκη μας - 
καί πρέπει - διότι γιά πρώτη φορά'θά γραφούν ίστορικά γεγονότα γύρω Από τήν ύπαρζη 
τού χωρίο . μας άφ'ένδς ,άφ'έτέρου θά γραφούν γεγονότα καί Ανέκδοτα πού έλέγσντο 
μέ τό χιουμοριστικό ταλέντο πού διέθεταν χωοιανοί μας πού ήδη δέν ύπάρχουν στήν ζωή
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καί αφηοαν έποχή. Γιά τδ λόγο αυτό ζήταγε καί πάλι τή συμπαράσταση καί τή βοή- 
θε,ιά σας προκειμενού νά συγκεντρώσουμε την υλη.

Ζητάμε συνεργάτες, ιδιαίτερα άπό την παλιά φρουρά πού βρίσκεται άχδμη 
έν ζωή, καί θυμούνται πρόσωπα καίπράγματα.

*************************

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

1. *Η π ί ε σ η  κ α ί  ο ί  κ ο ρ ι ο ί

Μιά γριά, πού ακούσε κάποτε πόσοι γνωστοί της είχαν πίεση 
καί πόσο έπικίνδυνο ήταν αύτό, είπε μέ άπελπισία :

"'Ανάθεμά τσι πού βρίκανε αύταδά τά ντιντιντί κι" ήψοψήσανε 
τσίί κοριοί καί τσίι ψύλλοι πού μάς ρουφούσανε τό αίμα, καί πάει νά 
μας πνίζει ή πίεση. ".

2. *Η γ fj κ α ί  π ώ ς  σ τ ε κ ό μ α σ τ ε  £ σ ι α  ...

Μιά μέρα ένας βαρκάρης ακούσε τό δάσκαλο τού χωριού μας νά λέει κα
θώς συζητούσε πώς ή γή είναι στρογγυλή σάν πορτοκάλι καί τόν άντίκό
ψε μέ ειρωνεία.

Έσεις οί γραμματιζούμενοι έν έχετε τό θεό σας* τΩρες ώρες λέτε 
κάτι παλαβιές. "Αν ήτανε στ'ρογγυλή πώς θά στεκούμαστε ίο^χ ;

Κ. Κ. Λ.
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ΚΑΘΩΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ρ Ε Σ  Μ Ε Ρ Ε Σ

Χρονιάρες μέρες, είπα το λοιπό νά πάρω πέννα καί χάρτι καί 

νά σάς ευχηθώ "Νάχετε καλή υγεία στό σπιτικό σας καί νάχουνε τά παι

διά μας καλή φώτιση"."Ας κάνουμε καί καμμιά μετάνοια,άς άνάψουμε καί 

κανένα κερί μπάς καί ήμερέώει ό Παντοδύναμος, έτσαδά πού ήγρίεφε,έ, 

μάς βλέπω καλά, άνίεις τήν τηλεόρασ ν'άκούσης τά νέα καί σηκώνεται 

ή τρίχα σου.
'Από δώ πόλεμος,άπό κεΐ πλημύρες παραδω σεισμοί καί καταποντισμοί, 

τ'άεροπλάνα πέφτουνε, τά παπόρια φουντέρνουνε κι ήρθε έδά τελευταία 

άπάνω άπό τήν 'Αθήνα ένα σύνεφο πού τό λένε "νέφος" κι είναι λέει 

γεμάτο δηλητήριο,θά κατέβη λέει καμμιά ώρα στή γή καί πάει χαθήκαμε 

όλοι.'Αθήνα δέν ήθέλαμε; Καλά νά πάθουμε... Μάς ήβαρέθηκε μωρέ ό 

θεός, ήμετάνοιωσε φαίνεται πού μάς ήκανε, πολεμά ό ένας νά βγάλη τό 

μάτι τ'άλλουνού, σκάβγει ό ένας τό λάκκο τού άλλου, μάχεται ό άδερ- 

φός τόν άδερφό γιά ένα κομμάτι γης, πάνε στό διάτανο οί Δέκα έντο- 

λές,μωρέ ποιές δέκα ... ούτε δύο εν ήπομείνανε άπείραχτες.Δέαμε μιά 

φορά κι ένα καιρό στό χωριό μας πώς τά δικά μας έθίματα δέν χαλάσα

νε, σήμαινε τό Σαββατόβραδο ή καμπάνα καί πηγαίνανε κάμποσοι στόν 

έσΔερινό,τώρα γιάντα νά χτυπήση; Ποιος νάπάει ;"Ε θέλω έκκλησιά 

μοΟπε τό καλοκαίρι κάποια γνωστή μου. "Αγια θέλω λέει όαλμωδίες άνοίω 

τήν τηλεόραση καί βλέπω καί δεσπότη. Ε'ίχαμε τά. έθιμά μας ήγαποΟσε 

ό ένας τόν άλλο, μά ήρθε δ τουρισμός- ανάθεμά τον πού τόν ήβρικε- 

τά έξαφάνησε δλα, γινήκαμε χειρότεροι κι άπό όχτροί φάε με ή θά 

σέ φάω, τά βλέπει άπό κειδά πάνω ό Παντοκράτωρας, ίντα νά κάμει'... 

Νά χαρεϋ ; Μιά βροχή νά ρίζει θά τήν κάυ,η στό τέλος καταράκτη νά 

μάς έπνίζει ... Νέφος στήν 'Αθήνα- τουρισμός στό χωριό πού στό διά

τανο νά πάει κανείς νά γλυτώσει [ ...

"Ας θυμηθούμε δλοι πώς ήπερνούσαμε αύτεσδά τίς άγιες μέσες 

στό χωριό μας στίς μέρες μας. Θυμάστε δλοι τίς προετοιμασίες, τά 

σιγυρίσματα, νά ντυθούμε μέ τά καλά μας, νά πάμε στήν έκκλησία, νά 
στολίσουμε τό Πασχαλινό τραπέζι.'Αμέ τά ώραΓα γλέντια j φεύγουν... 

πάνε δλα αυτά ...

Κ. Κ. Λ.
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Ζ Ω ΗΛ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν  Ι : A Γ A I
*

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

'Ο Μπάρμπα - Θεμιστοκλής

Πριν ακόμη καλά καλάξημερώσει, πριν άνοίξουν οί καφενέδες στό 
"ντουκιάνι" καί δεχτούν τούς πρωινούς πελάτες τους, ένα τραγούδι 
διαπερνούσε τήν πρωινή γαλήνη, αισιόδοξο μήνυμα τής καινούργιας μέρας 
πού άρχιζε. "Ηταν τό τραγούδι τού Θεμιστοκλή, τού γέρου γείτονά μου 
μέ τή νεανική καρδιά:

" Ποτέ μου δέ μελαγχολώ σά θά μοΰ τύχει πράμα, 
γιατί τά πράματα ποτές άθρώπους δέν έκάνα!
”Ωχ ! ’Αμάν ! ’Αμάν!

Ψαράς δεινός τού καιρού του, παιδί τής θάλασσας άπό τά μικράτα 
του, κι’άφοϋ τή διάσχισε σ’δλα τά μήκη καί τά πλάτη της, θαλασσόλυκος 
σέ φορτηγά τού παληοΰ καιρού, άραξε στ’άπάνεμο χωριουδάκι, τήν 'Αγία 
Γαλήνη , ρίζωσε, έκανε οικογένεια - λιμάνι δικό του γιά νά βρίσκει 
καταφύγιο στις άχαρες νύχτες καί στις φουσκοθαλασσιές, άρμάτωσε τή 
βαρκούλα του -όχτώ τζίμες δίχτυα , καμμιά δεκαριά παραγάδια κι’έδωσε 
γνώρα μέ τή ντόπια θάλασσα: Άπό τόν Κόκκινο Πύργο μέχρι τήν Άγια 
Ρούμελη καί τά Παξιμάδια ήταν ή αιώνια ρότα του. Ή  σκούφια του, 
έλεγε, κρατούσε άπό τή Σμύρνη, τή χαμένη πατρίδα.

'Η Ανατολή θά πρέπει νά έβραζε στό αίμα του γιατί πολλές φορές 
τά άπόβραδα καθότανε μόνας στις Άλυκιές καί τραγουδούσε άνατολίτικους 
άμανέδες μέ πάθος "ντελικανή" - γιά ντέρτια παληά καί γιά "περαζούμε- 
νους καιρούς πού οί "Ελληνες όριζα"- κατά πού λέει καί ό ποιητής.
Βέβαια τούτα ήτανε πράματα καί λόγια άκαταλαβίστικα γιά ένα μικρό παιδί 
πού τ’άκουε καί πού δμως ένοιωθε άπό τό πάθος τής φωνής του πώς μιλού
σε γιά γεγονότα σημαντικά καί γιά τόν ίδιο καί γιά δλους τούς ξεριζω
μένους θεμιστοκλήδες , ίσως, τής Μεγάλης Συφοράς....

Γείτονάς μου ήτανε κι’άπό μικρός είχα μάθει πώς πρέπει νά αγαπώ 
δλο τόν κόσμο μά περισσότερο άπ’δλο τόν κόσμο, τούς γείτονές μου. Αλλά 
καί νά μή μοΰ τό είχαν πει, εγώ τό Θεμιστοκλή θά τόν άγαποΰσα άπό ένστι- 
χτο. "Ετσι, καθώς τόν έβλεπα νά άνεβοκατεβαίνει τήν άνηφόρα τού σπιτιού 
μου, τής γειτονιάς μας, πότε μέ δυό παραγάδια παραμάσχαλα, πότε μέ τά 
δίχτυα του, πότε μέ τις κουλούρες του καί τ’άλλα χρειαζούμενα τής ψαρικής, 
ξυπόλητος θεώρατος ’ίσαμε έκεΐ πάνω καί πάντα γελαστός , τόν είχα μέ τό 
μικρό μου μυαλό συνδέσει μέ στοιχειό άναγκαίο τής γειτονιάς. Ή  παρουσία 
του δηλαδή ήταν ή γειτονιά ή ίδια, έδινε ζωντάνια, όντότητα καί χρώμα - 
δπως θάλεγα άργότερα σάν έμαθα δυό κολυβογράμματα σάν τούς γραμματιζού
μενους τού καιρού μας. Μοΰ’κανε δά καί τά χατήρια μου: Μ’έβαζε στή βάρκα 
τό πρωί δταν έρχόταν άπό τά δίχτυα του καί μ ’άφηνε νά ξεδιαλέγω τά 
ψάρια- έδώ τά μπαρμπόύνια· , έκεΐ τά μαυρόψαρα, άλλοΰ τά σκορπίδια- καθώς 
τά λευτέρωνε ένα-ένα άπό τό δίχτυ του.Κι’δταν μεγάλωσαλίγο άκόμη, μ’άφηνε 
νά τόν βοηθώ στό στοκάρισμα καί στό βάψιμο τής βάρκας του, τήν άρχή τής 
Μεγαλοβδομάδας. Χρόνια πέρασαν κι’άκόμη δταν όσφραίνομαι τή μυρωδιά τού 
στόκου, γυρίζω πίσω στά περασμένα καί στά όμορφα- σάματις ξεχνιούνται 
αυτά ποτές!Κι’έλεγα στούς συνομιληκούς μου πώς ή " Μαίρη ", ή βάρκα του, 
ήτανε καταδική μου καί φούσκωνα άπό παιδιακίσιο έγωΐσμό, γιατί έκεϊνα 
δέν είχανε τέτοιο προνόμιο.
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τό σκολειό μου, δπως συνέβαινε μέ πολλά σκολιαρόπαιδα. ’Όχι! "Ήταν 
πώς θά μπορούσα νά βρίσκομαι περισσότερο δίπλα στό μπάρμπα - Θεμιστοκλή 
καί κοντά στή μεγάλη μου άγάπη, τή θάλασσα πού τό 'Αγιαγαληνιώτικο καλο
καίρι, έτσι μού φαίνονταν έμενα- τήν έδειχνε τόσο όμορφη όσο άλλου πουθε
νά.

θυμάμαι πώς έκεϊνο τό καλοκαιριάτικο πρωινό καθυστέρησα νά πάω στήν 
προβλήτα, θάρεπε νά ένοιωσε τήν άπουσία μου ό φίλος μου γιατί όταν μέ 
είδε ξαφνιάστηκε καί χάρηκε πολύ. Τόν βρήκα καθισμένο στήν άμμο, σκυφτό, 
κάτω άπό τόν καυτό ήλιο, νά ράβει τά δίχτυα του.

- "Καλώς τό παιδί!" Μου φώναξε μ’ένθουσιασμό.
- "Πώς πήγε, μπάρμπα Θεμιστοκλή;" Τόν ρώτησα, έννοώντας τήν ψαρική 
του. Μου έδειξε μιά μεγάλη σχισμή- άνοιγμα στό δίχτυ του:

- "Πολλές ζημιές Νικολή καί ψάρι ΓΥΟΚ! Αυτό λέει πολλά γιά μένα.
Τά λέει όλα! Μοΰ είπε.

Θά πρέπει νά’παθε τή μέρα κείνη μεγάλη ζημιά ό μπάρμπα -Θεμ ιστοκλής- 
σ’άσκημπ πετραποχή θά έπεσε- γιατί κάθε τρύπα πού μπάλωνε τής έψελνε κι’ 
άπό ένα τρανταχτό υβρεολόγιο πότε στά ρωμέΐκα, πότε στά τούρκικα. Μά ή 
παρέα τοΰ παιδιού φάνηκε πώς τόν κάλμαρε λίγο. Μοΰ φάνηκε πώς σιγά-σιγά 
βρήκε τόν καλό εαυτό του.

’Έχω δει μουσικούς νά διευθύνουν όρχήστρες, νά κουνούν δαιμονισμένα 
τά χέρια τους, καθώς προσπαθούν νά συντονίσουν τήν άρμονία τοΰ ήχου 
μέ τή φυσική άδράνεια τοΰσώματος. "Ομως, ό μπάρμπα-θεμ ιστόκλής τούς 
ξεπερνοΰσε δλους. Κάθε λέξη τπού έλεγε καί μιά κίνηση, κάθε κίνηση καί 
μιά γκριμάτσα- εκφράσεις ποικίλων συναισθημάτων, άνάλογα μέ τήν περίσταση. 
Παραμυθάς άσύγκριτος καθώς ήτανε, έμπλεκε μαστορικά τήν άλήθεια μέ τό 
ψέμα έτσι πού δύσκολα μπορούσες, δέν ήθελες, νά τά ξεχωρίσεις ή καλύτερα, 
ένοιωθες άναγκασμένος νά δεχτείς δλη τήν ιστορία σάν νάτανε άληθινή κι’άς 
ήξερες πώς έδώ καί έκεϊ είχε τό άλατάκι της, άλλοΰ περισσότερο, άλλοϋ 
λιγώτερο. Μά ήταν δμορφα πράματα αύτά νά σοΰάνιστορά πώς γλύτωσε άπό τούς 
Γερμανούς δταν πήγε νά ψαρέψει σ’ώρα καί τόπο άπαγορευμένο καί πώς παρου
σιάστηκαν αύτοπροσώπως οί Τέσσερεις Μάρτυρες πού μέ τό έκτυφλωτικό τους 
φως, τύφλωσαν, ζάλισαν τόν καταχτητή κι’έτσι μπόρεσε νά ξεφύγει. Κι’άκόμη 
πώς γλύτωσε έρχόμενος άπό τό Μισσίρι μέ τή βοήθεια τής ’Αγίας Φωτεινής 
πού, προστάτισσα αυτή τής Σμύρνης, άναγνώρισε τό Σμυρνιό μπάρμπα-θεμ ιστο- 
κλή καθώς θαλασσόδερνε, γαλήνεψε τό κύμα, τόν έσωσε, Κι’άλλα, "οϋχ ολίγα" 
παρόμοια τέτοια μαστορέματα.

* *

Τό κακό δευτέρωσε γιά τόν μπάρμπα- Θεμιστοκλή τήν ίδια μέρα . Προκομέ- 
νος καθώς ήταν, έφερε βόλτα τις ζημιές, στέγνωσε τά δίχτυα του νά προλά
βει τουλόιχιστο τό έπόμενο μεροκάματο. Μά τό άπόγευμα ό καιρός χάλασε, 
ή θάλασσα μούτρωσε άπειλητικά.

- "Ντραμουντάνα προχθές, ντραμουντάνα καί σήμερα". Είπε κυττάζοντας 
τό πέλαγος. " Ό  θεόςεύλόγεΐ τήν ντραμουντάνα καί καταριέται τό Θεμιστοκλή. 
Ντραμουντάνα θά πει ψάρεμα ΓΥΟΚ! Κι’αύτό λέει πολλά, τά λέίΐ όλα!".

Ό  μπάρμπα- Θεμιστοκλής θά πρέπει νά πληγώθηκε πολύ άπό τήν άναποδιά 
τής τύχης, άν κρίνω κι’άπό τή δική μου άπογοήτευση. ’Αλλά τά ξημερώμα
τα, τήν ίδια πάντα ώρα- ώρα πού τις καλές μέρες σηκώνονταν νά πάει νά 
μαζέψει τά δίχτυα του καί τή σοδιά του, τό γνώριμο τραγούδι του άκούστηκε 
δυνατότερα παρά ποτέ, λές κι’ήθελε νά τρίξει τά δόντια του ένάντια στή 
μοίρα του, νά επιβεβαιώσει τόν έαυτό του πώς δέν τό βάζει κάτω!

- "Ποτέ μου δέ μελαγχολώ, σά θά μοΰ τύχει πράμα...."
• ·/. ·
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Μεγάλη ήταν ή έκπληξήμου, τή μέρα τής Παναγίας, στις δεκαπέντε Αύγού- 
στου δταν είδα τό μπάρμπα -Θεμιστοκλή νά φορά παπούτσια -ήταν ή πρώτη
φορά πού τόν έβλεπα "καλ ι κωμένο". Τού είπα : "Μέγειά σου". Χαμογέλασε .
’Ήτανε χαμόγελο άληθινό; ητανε πίκρα, ήτανε σαρκασμός; Δέν κατάλαβα.

- Ζήτησα άπό τό γυιό μου, νά μοϋ πάρει μιά μηχανή γιά τή "Μαίρη" μου
κι’ό προκομένος μοΰ πήρε παπούτσια. ”Ας είναι!Συμπλήρωσε.

Ή  μέρα αυτή είναι γιορτή μεγάλη - τοπική γιορτή, όπως λένε. Κόσμος 
καί κοσμάκης προσέρχεται καί άπό τά περίχωρα καί συμμετέχει σέ κοινές 
έκδηλώσεις χαράς καί -διασκέδασης.

Ό  μπάρμπα -Θεμιστοκλής θά πρέπει νά χάρηκε, νά διασκέδασε πολύ τή 
μέρα καί τή βραδυά αυτή. Γιατί τά ξημερώματα τής έπομένης, δέν ένοιωσε 
τήν άνάγκη νά έπαναλάβει τό γνώριμο τραγούδι του στήν αύγή....

★ *

Πέρασαν χρόνια. Στήν ξενητειά, μακρυά άπό τόπο καί πρόσωπα άναπη- 
μένα , δέν είναι λίγος ό χρόνος πού διαθέτω στήν άνππόληση των περασμένων 
Κι’δσες φορές σκέφτομαι τή μέρα τού γυρισμού, φαντά|ομαι τόν μπάρμπα-θεμι 
στοκλή, βαθειά χαράματα, νά στέκεται στήν ταράτσα τού μικρού σπιτιού του 
ή νά κάθεται στή πλώρη τής βάρκας του καί νά έπαναλαμβάνει τό αιώνιο 
τραγούδι του πού σήμερα δσο ποτέ φέρνει- ένα καινούργιο μήνυμα, δυνα
τό σάν τόν δμορφο καιρό πού τόπλασε.

- "Ποτέ μου δέ μελαγχολώ, σά θά μοΰ τύχει πράμα....!"

Ι.Γ.Μ.

************************ ************** 
* *

* ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ** *

* ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ *

* ΣΥΛΛΟΓΟΥ *

******************************* ********



ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ

Κι’δμως πρέπει κάποτε νά λογαριάσουμε 
κατά που προχωράμε.

Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Ξέχωρα άπ’δλους, πάνω κι’άπ’τό Δάντη 
τόν ζορισμένο Κρητικό χαϊδεύεις 
τό αίμα μιλάει καί λάμπει σάν διαμάντι 
κι’δτι δέ βλέπεις, πλέρια τό μαντεύεις

Λύρες, λαός, μαδάρες, δροσουλίτες 
Κρήτη-πατρίδα καί τρανός καϋμός Σου, 
άπ’δσους μοίρανε τρανούς τεχνίτες, 
τρισχαιρετάς τόν άξιο Στρατηγό Σου.

Ό  Νίτσε, άντάρτης, τήν περψάνεια βάζει 
στό σκούφο του κορώνα καί δική σου, 
πρεπιά τό αιμα στις φλέβες νά κοχλάζει, 
βασίλειο ή μοναξιά Σου κι’άρετή Σου.

Αιμα γεμάτος, μουστακάτος φτάνει 
ό Καπετάν Μιχάλης καί βρουχάται 
"Τό Γαλανό ν’άδειάσετε Μποστάνι 
ήρθε ό καιρός! ’Αγάδες πού θά πάτε;"

Καί μές τά γαίματα άπό πνέμα βιόλα 
τήν πέννα Σου νογώ κι’ό λογισμός Σου, 
λόγο βαρύ θά πει' τά χείλη άμόλα 
ν’άκούσει ό φίλος κι’ό κιοτής έχθρός Σου

"Κιοτή, άτιμε, φίλε, τρανέ, ζητιάνε 
κι’έσύ βασιλικέ, σγουρό θρουλί μοσχάτο, 
οί πόθοι μου άπ’άγάπη σάς μιλάνε: 
Προσευχηθήτε στό Καλό Μαντάτο.

’Αγέλαστη κι’άδάκρυτη ώς βορράστρι 
μά φεγγερή καί πέρφανη, νά κρίνει 
ήρθε ή Παντάνασσα γιατί άφουκράστει 
τό Λόγο. Όμηρός! θυσίες στή ΘΕΑΝ ΕΥΘΥΝΗ

I . Γ . Μ.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΗΛΗΣ ΦΡΟΣΩ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ  :

1. Χρησιμοποιείται στό ψάρεμα-Μεγάλο,ήρωϊκό ποίημα (Άρχ.)
2. Προτρέπει -'Αναγκαίο γιά τη ζωή - Μέσα (καθαρ.)
3. Γυναικείο υποκοριστικό -'Αρχαιολογικός τόπος στην 

Ν. Κρήτη.
4. Αυγά - Τόν αχττεύουμε στά παρτέρια
5. 'Αποτέλεσμα συγκρίσεως
6. Τό πίνουν πολύ στην Κρήτη - Συνεχόμενα σύμφωνα (Άντιστρ.)
7. Μέρος τοΟ λόγου - Είναι καί ή όνομαστ ική
8. Κράτος τής ΕΟΚ (γενική) - Καλεϋ
9. Είναι τό 'Οξυγόνο - Χρησιμοποιείται στήν άφαίρεση,

10. "Ομοια φωνήεντα - Λέγεται καί έτσι δ νέος
11. Τό σύνολο των κατοίκων μιάς χώρας-Κράτος τής 

'Ασίας (άντιστρ.).
12. Λέγονται έτσι καί τά είσητήρια (άντιστρ.)-Μουσική νότα

Κ A 0 Ε Τ Ω Σ :

1. Ρήμα πού έχει καί τήν έννοια τού προσκαλώ - 'Αριθμητικό - Νότα μουσικής
2. Μία ήπειρος - Πόλη τής Α. Κρήτης
3. Φέουδο εύγενών τοϋ Μεσαίωνα.
4. Υποθετικό - Ξανά - Δικά σου (καθαρ.)
5. ΤΗταν τό γλέντι τοϋ συλλόγου μας τις 'Αποκριές - Μάρκα σοκολάτας.
6. Λέγεται έτσι ή Περσία - 'Αρχικά Υπουργείου - Μάς λέει τόν καιρό.
7. "Εμπνευση (καθαρ.) - Τρία δμοια φωνήεντα υψηλής ποιότητας.
8. Μόριο - Γράμμα τής άλφαβήτα (Άντιστρ.) - Προηγουμένως
9. Τό χρησιμοποιούν οί τσαγκάρηδες -"Οταν αύτδ είναι καλό δλα είναι καλά.
10. Επαναλαμβανόμενο δείχνει ξεπούλημα - Τέτοια διαθέτει καί τό σταυρόλεξο

(γενική)
11. 'Ορθός - δμοιο μέ τό 4α καθέτως- Συνοδεύει τίτλους έπιχειρήσεων.

Γ Ρ Ι Φ Ο Σ

Γράψτε τόν άριθμό 1.000 χρησιμοποιώντας 
5 έννιάρια.

Σέ 2 λεπτά φεύγει τό τραϋνο καί βρισκό
μαστε 2 χιλιόμετρα μακριά. "Αν τό πρώτο 
χιλιόμετρο τό τρέξετε μέ ταχύτητα 30 χι
λιόμετρα τήν ώρα, μέ πόση ταχύτητα θά πρέ
πει νά τρέξετε τό δεύτερο χιλιόμετρο γιά 
νά προλάβετε τό τραϋνο ;

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ




