
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ -  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ  1983

Ε Κ Δ Ο Σ Η  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  ' ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, ,  Σ Τ Η Ν  Α Θ Η Ν Α



Α Γ Ι Α  Γ Α Λ Η Ν Η

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ " ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ " ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1983

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου 'Αγία Γαλήνη :

'Ηλέκτρα Σ . Μιχελιδάκη - Πρόεδρος 
Μιχάλης Κ. Γιασαφάκης - ’Αντιπρόεδρος 

”Ελσα I. Καρτάλου - Γ εν. Γραμματέας 
Γεωργ. Σ. Νικηφοράκης - Ειδικός Γραμματέας 
Πολυδ. Γ . Καράλης - Ταμίας 
Χάρης Μ . Γιαννακάκης - Σύμβουλος 
Εΰάγ. Κ. Κουβίδου - Σύμβουλος 
Κώστας Κ. Λινοξυλάκης - Σύμβουλος 
Γ ιάννης Γ εωργ. Μηναδάκης - Σύμβουλος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
/

'Ηλέκτρα Σ. Μ ιχελιδάκη
Δελβ ίνου 52 , Κυψέλη , 1.1 3 63 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 83 - ’Αθήνα 
τηλ. 3645291 / 3631135

Δ Ι 1 ΕΠΙΤΑΓΕΣ 

Πολύδωρος Καράλης
Κολοκοτρώνη 168, ’Αργυρούπολη, ’Αττική



’Αγαπητοί μας Φίλοι

Στήν πρόσφατη εκδήλωση του Συλλόγου μας στό κέντρο "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ11 στδ 
Μενίδι πού έγινε μέ τήν ευκαιρία της τοπικής γιορτής τοϋ χωριοϋ μας 
-των Τεσσάρων Μαρτύρων- δοκιμάσαμε τή μεγάλη χαρά τής άθρόας συμμέ
τοχης Ά γ  ιογαλην ιωτών καί φίλων. Διαπιστώσαμε έτσι άκόμη μ ιά φορά 
τήν έσωθεν άνάγκη νά σταθούμε κοντά δλοι μας, νά ένισχύσουμε τούς 
πατροπαράδοτους δεσμούς μας, νά προωθήσουμε τέλος τούς κοινούς σκο- 
πούς καί στόχους μας γύρω άπό τήν 'Αγία Γαλήνη τήν καμωμένη άπό πέ
τρα καί χώμα, άπό άναμνήσεις καί βιώματα.

Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο στήν πρώτη του συνάντηση πού έγινε στ ίζ 
29 Σεπτεμβρίου 1983 συζήτησε τρόπους καί προτίθεται νά διερευνήσει 
καί δυνατότητες υλοποίησης τους ώστε οί έπιδιώξεις μας γιά τήν 

'Αγία Γαλήνη νά φέρουν καρπούς.

Μέ τήν έλπίδα ότι μπορούν νά προβληματίσουν καί νά κινητοποιήσουν 
τήν συλλογική συμμετοχή καί ιδιαίτερα τόν Πολιτιστικό Σύλλογο τού 
χωριού μας, παραθέτουμε μερικές άπό τις έπιθυμητές δραστηριότητες 
πού θά θέλαμε νά πραγματοποιηθούν.

Περιοδική (π.χ . διμηνιαία) συνάντηση των μελών τού Συλλόγου 
γιά συζήτηση κι 'Αγιογαληνιώτικη παρέα.

Προσφορά διαλέξεων ποικίλου ένδιαφέροντος.

’Εκδρομή (έκδρομές) μέ πούλμαν

Δημιουργία υποδομής (στέκι) γιά συνάντηση τών 'Αγιογαληνιωτών 
άπό τήν ’Αθήνα στήν 'Αγία Γαλήνη

"Αλλες κοινών ικές έκδηλώσεις

Συμπλήρωση καταλόγου μέ τά ονόματα τών κατοίκων τής 'Αγίας 
Γαλήνης άπό τήν ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα γιά τό 
σκοπό αύτό παραθέτουμε στό τέλος τού Περιοδικού μας - πόνημα 
καί προσφορά τού κ. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, μέ τή θερμή παράκληση 
νά συμπληρωθεί άπό τούς ένδιαφερόμενους οικογενειακά ή γένι- 
κώτερα καί νά σταλούν ο ί σχετικές πληροφορίες στό Σύλλογό μας.

Καί μιά τελευταία, άλλά σημαντικώτατη σημείωση : Τ ό 1 984 πού μας
έρχεται συμπληρώνονται 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, εκατό χρόνια άπό 
τήν ίδρυσή της (1884 - 1984).

"Ας ευχηθούμε λοιπόν όλοι μας νά μπορέσουμε νά συνεορτάσουμε τήν 
έκατονταετ ία αύτή πού ύπηρξε μεστή άπό ζωή καί πρόοδο, στήν Ά γ ι α  
Γαλήνη. Κι άς προετοιμαστούμε έγκαιρα γιά τό γεγονός (ζητούμε τή 
συνεργασία μέ τούς άρμόδιους φορείς τού χωριού μας).·

Μέ τις ευχές μας γιά ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΙ ΕΝΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 1984.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Γεωργίου Μπελτάου 
Παθολόγου - Παιδιάτρου 
τηλ. 7219679

Πρός τό Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου “ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" 
ΕΝΤΑΥΘΑ

Σας στέλνω 2000 δραχμές γιά τούς σκοπούς του Συλλόγου σας καί σας 
συγχαίρω μέ όλη μου τήν καρδιά γιά τις ώραϊες σας έκδηλώσεις.

Παρακαλώ νά μου έπιτρέψετε νά έκφράσω τις προσωπικές μου άπόψεις 
άπό τις συναντήσεις μου μαζύ σας κατά τις διάφορες έκδηλώσεις του 
Συλλόγου σας πού έτυχε νά παρακολουθήσω.

Κύριο χαρακτηριστικό των έκδηλώσεων αυτών είναι ή ολοφάνερη καί 
αυθόρμητη έκδήλωση άγάπης καί άλληλεγύης των μελών σας.

'Η έγκαρδιότης καί ή ζωγραφισμένη στά πρόσωπα δλων των συμμετεχόντων 
στις εκδηλώσεις ψυχικής εϋεξίας πού έπικρατεί, μπορώ νά σάς βεβαιώσω 
δτι δέν άπαντάται συχνά σέ τοιούτου είδους συγκεντρώσεις.

'Η έντύπωσή μου είναι δτι κάθε μέλος του Συλλόγου "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" πριν 
μπει στήν αίθουσα των έκδηλώσεων άφήνει ά π ’έξω κάθε άνθρώπινη άδυνα- 
μία πού τυχόν τόν συνοδεύει, κάθε πολιτική τοποθέτηση, κάθε τυχόν 
προσωπικό γιά όποιονδήποτε συγχωριανό του καί μπαίνει στήν αίθουσα 
σάν ένας άνθρωπος πλημμυρισμένος άπό άνώτερα αισθήματα καί ιδανικά 
άπό μία ανυπόκριτη άν ιδιοτέλεια, ειλικρίνεια καί άγάπη καί δείχνει 
δλα αύτά του τά προτερήματα τόσο έντονα όσο έντονη είναι καί ή 
πίστη του σ ’δλα αύτά καί έτσι άφήνει τόν έαυτό του νά ξεχειλίσει 
άπό χαρά καί ευχαρίστηση γιατί είναι σίγουρος πώς ή βραδυά αυτής 
τής συγκέντρωσης θά του χαρίσει μιά σωματική καί ψυχική ευεξία πού 
τόσο τήν έχουμε άνάγκη.

Είναι μιά διαπίστωση πού ομολογώ μέ μαγεύει κάθε φορά πού μού δίνε
ται ή ευκαιρία νά βρεθώ στις έκδηλώσεις σας. θέλω είλικρινά νά πι
στέψετε πώς σας χαίρομαι μέ αυτή σας τήν λεβεντιά.

Αΰτό δέ μέ έκανε νά είμαι ένας άπό τούς π ιό πιστούς καί ειλικρινείς 
σας φίλος, πού παρ’όλο πού κατάγομαι άπό τήν άλλη άκρη τής 'Ελλάδας 
άπό σάς, άπό τό μακρυνό Ξηρόμερο, έν^τούτοις νομίζω δτι έχω κλείσει 
μέσα μου τήν 'Αγία Γαλήνη καί τούς άνθρώπους της.

'Ομολογώ ότι αύτό τό ξεχωριστό, αύτό τό κάτι άλλο πού παρατηρεΐται 
σέ σάς, δέν τό έχουμε έμείς καί αύτό ίσως είναι πού τόσο σάς χαί
ρομαι. Γ ι ’αΰτό καί πάλι σας άπευθύνω τά συγχαρητήριά μου καί μέ 
σάς σ ’δλους τούς 'Αγιογαλην ιώτες μέ τά πολιτισμένα καί άπηλλαγμένα 
αίσθήματά σας άπό τις μικρότητες τής σημερινής κοινωνίας, θά ήταν 
παράλειψή μου ακόμη νά μή σάς συγχαρώ διπλά γιά τό ώραϊο σας περιο
δικό πού μέσα στις σελίδες του καθρεπτίζεται ή άπόλυτος έπιτυχία 
του σκοπού τού Συλλόγου σας καί τιμά ιδιαίτερα δλα τά μέλη του καί 
κάνει τήν ' Αγία Γαλήνη νά ύπερηφανε,ύεται γιά σάς.

Μέ απεριόριστη εκτίμηση 
'Υπογραφή, ’Αθήνα 1.10.83
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

"Οπως άναφέρθηκε καί ατό προηγούμενο τεύχος τά παιδιά του πολιτιστι
κού συλλόγου 'Αγίας Γαλήνης προγραμμάτισαν διάφορες έκδηλώσεις, οί 
όποιες καί πέτυχαν τό σκοπό τους, άπόλστα μπορεί νά πει κανείς, άν 
λάβει υπόψη του τά οικονομικά τού συλλόγου, τήν άπειρία καί τό δτι 
άρκετοί χωριανοί δέν έβλεπαν μέ καλό μάτι τέτοιου είδους πρωτοβου
λίες.

'Ωστόσο δλα τά παιδιά δούλεψαν μέ κέφι καί φαντασία, ξεπέρασαν πολλά 
έμπόδια οικονομικά καί πρακτικά καί μας έδωσαν άποτελέσματα πού θά 
τά ζήλευαν παληότεροι οργανωτές τέτοιων έκδηλώσεων. ’Εδώ πρέπει νά 
άναφερθεΐ δτι καί ό κόσμος, ντόπιοι καί ξένοι άνταποκρίθηκαν στό 
κάλεσμα αύτό.

"Ετσι έκτός άπό τή βραδυά μουσικής μέ τό Στ. Κουγιουμτζή πο ύ δ π ω ς  
έμαθα ήταν άπόλυτα πετυχημένη, έγώ σημειώνω έδώ άπό προσωπική ματιά 
τις δικές μου έντυπώσεις άπό τή βραδυά "κακαβιάς11 γιά δσους δέν πα
ραβρέθηκαν .

Νομίζω πώς ή άναγνώριση τής προσπάθειάς τους είναι τουλάχιστον μιά 
ηθική δικαίωση.

’Ήταν μιά βραδυά λοιπόν αύτή τής κακαβιάς πέρα γιά πέρα πετυχημένη. 
Ψαρεύτηκε, μαγειρεύτηκε νοστιμώτατα, ψάρι φρέσκο A 1 ποιότητας καί 
τό σπουδαιότερο σερβιρίστηκε σέ 2000 περίπου άτομα σέ χρόνο ρεκόρ, 
έτσι πού νά τό άπολαύσουμε όλοι ζεστό καί σέ πλούσιες μερίδες, πρά
γμα τόσο δύσκολο μ ’δλο αύτό τό κόσμο. Σ ’αύτή τή φάση είχα τήν έ ντύ- 
πωση δτι δλα τά παιδιά ήσαν έπαγγελματίες. Πότε κατέβασαν στήν 
προκυμαία έ κατοντάδες καρέκλες, τραπέζια, σερβίτσια γιά νά βολέ - 
ψουν τόσο κόσμο, πώς κινήθηκαν τόσο έμπειρα, άκόμη μένω μέ άπορία.

Κόσμος μπόλικος, πάνω άπό τις προβλέψεις ά π ’δτι μούλεγαν. 'Υπήρξε 
καί έπίσημη έκπροσώπηση άπό τούς νομάρχες Ρεθύμνου - 'Ηρακλείου.
Τό γλέντι θά μπορούσε νάταν καλύτερο άν τά μηχανήματα τού συγκροτή
ματος Σκορδαλοϋ άποδ ιδ· ■* γ; π ι ό καλά, μπορεί καί τό άνοιγμα τής προ- 
κυμαίας νά μή βοηθούσε σ ’αύτό. Γενικά καί σέ σχέση μέ τά προβλήματα 
πού γενν ιοΰνται σέ τόσο πολυάνθρωπες έκδηλώσεις τό γλέντ ι πέτυχε. Τό 
’ίδιο, σέ μικρότερη έκταση, έγινε καί μέ τό γλέντ ι άνήμερα τής Πανα- . 
γ ίας.

’ Εδώ ίσως είναι σκόπιμο νά άναφέρουμε καί τά οίκονομ ικά άποτελέσματα 
δεδομένου δτι στό χωριό έπικρατοΰν διαφορετικές άπόψεις δπως άκουσα. 
Μ ιά μερίδα χωριανών μοϋλεγε πώς αΰτές οί έκδηλώσεις έπιβαρύνουν οί
κονομ ικά τή Κοινότητα καί μάλιστα σέ έποχές πού τόσο βασικές άνάγκες 
τού χωριού καί προβλήματα (ύδρευσης, άποχετεύτικοϋ άγωγοΰ κλπ) παρα
μένουν άλυτα. Γι’αύτή τή μερίδα οί έκδηλώσεις ήσαν τουλάχιστον 
άσκοπες καί δέν έβλεπαν τό λόγο τής "σπατάλης". θέλησα νά τό έξα- 
κριβώσω, πέρα άπό τή προσωπική μου άποψη δτι σέ κάθε 
χωριό είναι ζωτικό θέμα νά ύπάρχει πολιτιστικός πυρήνας μέ άνάλογες- 
έκδηλώσε ις.
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Αυτό πού μουπαν υπεύθυνα είναι ότι ό σύλλογος μέσα σ ’ένα χρόνο 
έχει δική του περιουσία 600 - 700.000 (σέ έπιπλα, σκεύη, μετρητά) 
καί ή κοινότητα δέν έχει έπιδοτήσει οικονομικά καμμία τέτοια έκδή- 
λωση. ’Αντίθετα έχει έπ ιδοτήσε ι ή Νομαρχία. ’Ανεξάρτητα ά π ’αΰτό 
όμως, έδώ θά πω γιά μιά μερίδα φίλων χωριανών πού καλοπροαίρετα 
κρ ίν ouν περιττά αύτά τά πράγματα, ότι μ ιά πνευματική κίνηση στό 
χωρ ι ό είναι εντελώς άπαρα ίτητη. 'Υπάρχε ι μετά τήν έντυπωσιακή 
άνοδο του τουρισμού, έντυπωσιακή έπ ίσης οικονομική εύμάρε ια των 
χωριανών. "Οταν αύτή δέν συνοδεύεται καί μέ άνάλογη πολιτιστική 
κίνηση έχει βραχυπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα οδυνηρές συνέπειες στό 
χαρακτήρα καί στις συνήθε ιες τού άνθρώπου καί ιδίως στά νέα παιδιά. 
Υπάρχουν στατιστικές σέ άλλες χώρες άλλά καί στή δική μας μέ πολύ 
άπαισιόδοξα καί έπ ι κ ίνδυνα συμπεράσματα. Γ ιαυτό καί γ ί νέτα ι σταυ
ροφορ ία πραγματική μέ τήν έφοδο τού τουρισμού (όχι πάντα καλού) 
νά μή χάνουμε τήν ταυτότητά μας. θάλεγα λοιπόν μ ’c ΰτή τή συλλογι
στική, πώς καί ο ί έκδηλώσεις κρ ίνοντα ι άναγκαϊες κα ί ότι πρέπει 
νά γίνουν κα ί άλλα οΰσιαστ ικότερα. Τ ό χωριό πρέπει νά άποκτήσει 
βιβλιοθήκη, αίθουσα μουσικής, χορού, λαογραφικοΰ ύλικοΰ, ένα είδος 
πνευματικού κέντρου καί σάν τέτοιο μοΰ φαίνεται ιδανικό τό παληό 
μας σχολειό. Προτε ίνω λοιπόν στό πρόεδρο τής Κοινότητας πού κα ί 
ζήλο διαθέτει κα ί έργάζετα ι δημιουργικά μ ’όλο τό συμβούλιο στούς 
στόχους πού έταξαν, νά κυνηγήσει τό θέμα είτε μέ τή' Νομαρχία ή 
Οργαν ισμό Σχολικών κτιρ ίων. Προσφερόμαστε καί ά π ’έδώ γιά κάθε 
είδους βοήθεια.

Πρέπει νά γίνει συνε ίδηση σ ’όλους μας ότι κάθε λαός καί ιδιαίτερα 
έμεΐς, μέ τις δικές μας ιδιομορφίες, πρέπει νά άγωνίζεται γιά νά 
κρατήσε ι, όσο γίνεται βέβα ια τή ταυτότητά του, τις παραδόσεις κα ί 
τά έθιμά του πάνω άπό κάθε άλλη έπιδίωξη ή σκοπιμότητα. ' Η άλλο ί
ωση τού χαρακτήρα ένός άνθρώπου κα ί κατ’έπέκταση ένός λαού άπό 
ξενόφερτα άρνητικά στοιχεία μόνο συμφορές μπορεί νά φέρει. Κα ί 
αυτό παρατηρήθηκε όπου ύπήρξε μονομερής τουριστική ή ο ί κονομική 
άνάπτυξη χωρίς παράλληλη πνευματική. Γι’αυτό πέρα άπό διαφορές 
άπόψεων, ίδεολογ ικές ή κομματικές τοποθετήσεις θά έκανα έκκληση 
σέ κάθε χωριανό ή χωριανή όπου κι άν βρίσκεται νά δουλέψουμε όλοι 
μαζύ μέ τά παιδιά κα ί ό καθένας χωριστά, βάζοντας τό λιθαράκι του 
σέ μ ιά προσπάθε ια νά δούμε τό χωριό' μας κέντρο δχι μόνο παρδαλού 
τουρισμού, άλλά μιας ζωής μέ περισσότερο αίσθημα καί άνθρωπιά.

Τά μηνύματα άπό πολλά μέρη τής 'Ελλάδας είναι αισιόδοξα, ειδικά 
άπό τις νεολαίες. "Ας τούς άκολουθήσουμε.

Γιά τά παιδιά τού πολιτιστικού συλλόγου δηλώνουμε πρόθυμη συμπα
ράσταση κα ί συνεργασία σ ’ όλους τούς τομείς δραστηριότητας.

'Ηλέκτρα Βασιλάκη - Μιχελιδάκη

-4-



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Στις 7/11/83, στην αίθουσα "Ενωσης Γυναικών Κρήτης, έκανε έκθεση 
ζωγραφικής ή Βαγγέλια Κουβίδη, Παρόντες πολλοί συγγενείς, φίλοι 
καί χωριανοί. Συγχαίρουμε τό ξεκίνημά της καί ευχόμαστε κάθε έπ ι - 
τυχία καί στό μέλλον.

'Ηλέκτρα Μιχελιδάκη

■A: i? it it if "k ic

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1983 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΚΟΣ. ΛΙΝΟΞΥΑΑΚΗ)

'0 Πολιτιστικός Σύλλογος 'Αγίας Γαλήνης τήν ήμέρα τής Παναγίας 
15 Αύγουστου έδωσε χοροεσπερίδα στήν προκυμαία τοϋ χωρίου μας.
Γ ιά τόν χορό αυτό χρε ιάσθςκε μεγάλη φροντίδα καί προετοιμασία, 
γι’αύτό έπ ιστρατεύθηκε ή νεολαία τοϋ χωρίου μας, κορίτσια καί 
άγόρια. Στ ίς φωτογραφίες μας τά κορ ίτσυα άλλά καί κυρίες όπως 
ή κ. Χρυσούλα Ά γ γ . Ραμουτσάκη καί ή γυναίκα τοϋ Γιάννη Κανδυ- 
λάκη προσφέρθηκαν οίκειοθελώς'νά ασχοληθούν μέ τό καθάρισμα τής 
πατάτας. Στ ή δεύτερη φωτογραφία διακρίνεται όρθιος ό πρόεδρος 
κ. Μανώλης Τρουλινός (δάσκαλος) σάν κάτι νά.... τούς λέει.
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ'

Στό προηγούμενο τεύχος θίχτηκαν τά πολύ βασικά προβλήματα ύδρευ
σης καί βιολογικού καθαρισμού. Νομίζω πώς ύπάρχει ή θέληση καί 
άπόφαση στό κοιν. συμβούλιο νά τά προωθήσουν.

Μιά σημαντική, γιά τήν καθαριότητα των άκτών, έλλειψη. Ψάχναμε 
γιά δοχεία σκουπιδιών στις παραλίες, δπου τό θέαμα ήταν άπακαρ- 
διωτικό. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι πρακτικά νά άπαλλαγοΰμε άπό 
συνήθειες χρόνων καί χρόνων νά πετοΰμε δίπλα μας τά άχρηστα, " 
έστω καί μέ τά δοχεία άπορριμάτων. "Ομως πρέπει νά έπιμείνουμε 
μέ ταμπέλες σχετικές, ύποδείξεις καί ό,τι άλλο χρειαστεί γιά νά 
γίνει συνείδηση στό κόσμο αυτή ή συνήθεια. "Ισως μακροπρόθεσμα 
νά άποδώσει. Τόσος κόσμος καί φέτος, ντόπιοι καί ξένοι στις πα
ραλίες καί άνάμεσά τους άνθρωποι πού ήθελαν νά τις διατηρήσουν 
καθαρές. "Ας βοηθήσουμε τουλάχιστον αυτούς.

"Οσον άφορα τή σκάλα "Καράλη" που άνέφερε στό προηγούμενο τεύχος 
ό φίλος Κ. Λινοξυλάκης, έγώ σκέπτομαι πώς πέρα άπό μικρές τεχνι- 
κέ.ς άτέλειες πού έχει, μέ μπόλικο ασβέστη θά γινόταν όμορψη, καί 
στοιχείο σωστό αισθητικά, μιά καί είναι καί σχετικά άνετη στό 
άνεβοκατέβασμα. ’Εκείνο πού προτείνω είναι νά συμφιλιωθούμε μέ 
τόν άσβέστη. 'Υλικό φτηνό, εύχρηστο, γίνεται όπου χρησιμοποιεί
ται άφθονο, ένα στοιχείο μοναδικής ομορφιάς καί άπλότητας, πέρα 
άπό τήν άπολυμαντική του ιδιότητα. Ξεκουράζει τό μάτι καί σέ θα
λασσινά τοπία είναι ιδανικός. 0L Κυκλάδες είναι έκπληκτικές 
καί τό κυρίαρχο στοιχείο τους (προέχει ή άρχιτεκτονική^τους φυσι
κά) είναι ή λαμπερή άσπράδα τους. Μπόλικος λοιπόν άσβέστης σέ τοί
χους, αυλές, σοκάκια καί σκάλες. "Ηδη ό πρόεδρος τόν έπέβαλε γιά 
τά σπίτια καί τό άποτέλεσμα νομίζω δικαίωσε τήν προσπάθεια. "Ας 
όλοκληρώσουμε τόν κύκλο.

"Αλλη πρόταση Γιώργο : Πολλά βράδυα άνηφόριζα μόνη μου κατά τό
παληό Φανάρι. Μοΰ θύμισε βέβαια περασμένα άμορφα χρόνια, τότε 
πούπαιζε ρόλο φάρου γιά βάρκες καί πλεούμενα γενικά άλλά καί τί 
δμορψος χώρος, μιά άλλη άποψη καί διάσταση τού γραφικού χωριού.
Γιατί τόσα χρόνια ρημαγμένο καί ξεχασμένο ; Είμαι διατακτική στό 
νά προτείνω "άξιοποίηση" αυτού τού χώρου, πού σημαίνει άπλά κατά
ληψη άπό καρέκλες καί τραπέζια όπου θάχαμε μιά έπανάληψη τού φαι
νομένου "άγορας καί προκυμαίας". Μέ προβληματίζει τό γεγονός πώς 
ή παληά άγορά, τό στέκι όλων τών χωριανών έχει γίνει τώρα χώρ*ς 
περίπου άπαγορευτικός γιά όλους μας. Καί ρωτούμε: δημοτικός χώοος
πού σημαίνει χώρος τών άνθρώπων τού χωριού, πώς έγινε ώστε δχι μόνο 
νά μή μπορούν νά κάτσουν σέ μιά καρέκλα αυτοί οί άνθρωποι, άλλ’οϋτε 
δρθιοι νά σταθούν. Μάς παραχώρησαν ένα άνοιγμα, περίπου σά μονοπάτι, 
ώστε βαδίζοντας μέ προσοχή ένας ένας νά κατεβαίνουμε στή προκυμαία. 
Πέρασε άνεπιστρεπτί ό καιρός πού ή γραφική άγορά, τόπος έλξης γιά 
όλους μας, μέ τά ήσυχα καφενεδάκια μάς πρόσφερε τό καφέ, τή γκαζόζα 
καί τή βανίλια.μας. Λίγο-λίγο άλλά σταθερά γινόμαστε έξόριστοι άπό 
στέκια καί χώρους πού μάς άνήκουν καί μάλιστα άδιαμαρτύρητα, μέ μιά 
σιωπηρή δική μας άνοχή, άνησυχιτική θάλεγα. Μήπως καί στήν προκυ
μαία δέν γίνεται κάτι άνάλογο;
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’Έτσι μόνη διέξοδος καί σέ μας εδώ αλλά καί ατούς ντόπιους μένει 
ή ταράτσα, ή αυλή τοΰ σπιτιού μας καί γιά όσους βέβαια διαθέτουν. 
Λογικά έρχεται στόν καθένα τό έρώτημα, γιατί στόν ίδιο μας τό τό
πο παραμερισμένοι καί άποκομμένοι ά π ’όλους τούς χώρους τοΰ χωρίου 
μας ; Προλαβαίνω τήν άντίδραση τών έπαγγελματιών. Φυσικά καί 
πρέπει νά δουλέψουν καί αυτοί καί νά έξυπηρετηθεϊ καί ό τουρισμός.
’Αλλά βρέ παιδιά σέ κάθε κατάσταση υπάρχουν όρια , κάπου θά μπορούσε 
νά βρεθεί ή χρυσή τομή. ’ Εξ’άλλου δέν πρέπει νά άγνοοΰν ο ί χωρια
νό ί έπαγγελματίες ότι καί ό έσωτερικός τουρισμός είναι άποδοτικός 
καί γιά τό μέλλον ίσως π ιό σίγουρος.

Γιά τό "Φανάρι" λοιπόν καί πάλι. Μήπως μέ μιά σχετική υποδομή, 
παγκάκια, πράσινο, περίπτερο θά μπορούσε νά γίνει στέκι τών χω
ριανών όλων ; Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο νά υπάρξουν στεγανά, 
άλλά πάνω σ ’αύτό έχει μιά πρακτική ιδέα ό Γιάννης Μηναδάκης πού 
θάταν νομίζω πραγματοποιήσιμη.

Γιά τά μελλοντικά ή χιμαιρικά; Μιά πρόσβαση στήν ωραία θαλασσινή 
σπηλιά γιά τούς φυσιολάτρες, θάχαμε άραγε άνταπόκριση άπό τή Νομαρ
χία;

’Ηλέκτρα Βασιλάκη Μιχελιδάκη

·£■ "k "k ic "k ‘k "k
ΑΠΟ TO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ NIK. TYPOKOMAKH

('Αγία Γαλήνη Αύγουστος 1983)

/
’Έτος 1923 : Στή φωτογραφία αΰτή άπό αριστερά πρός τά δεξιά
καθήμενοι (1) Νίκος Τυροκομάκης (Άλμπάτης) (2) ένας ψαράς 
άπό τήν 'Iεράπετρα (3) Γεώργιος Νικηφοράκης (Τσαγκάρης)
(4) όρθιος Κώστας Λινοξυλάκης (ή Λινόξυλος) μάγειρας (5) Ψαράς 
άπό τήν 'Iεράπετρα (6) Ψαράς άπό τήν 'Iεράπετρα (7) όρθιος 
Μιχάλης Νικ. Βεργαδής (Μπεργαδή.ς) (8) Εμμανουήλ Φραγκάκης 
(Βαρελάς) καί (9) Κοσμάς Κωνστ. Λινοξυλάκης καθιστάς χάμω 
-ό μόνος έπιζών μέχρι σήμερα άπό τούς χωριανούς καί είναι 86 
χρόνων.
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(του κ. Μανώλη X. Αΰγουστάκη 
Β 1 Γυμνασιάρχπ)

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Χαιρετισμός είναι ό αυλός άσπασμός των ’Αγγέλων πρός τήν Παναγία 
- Μεσήτρ ια μεταξύ 0εοΟ καί άνθρώπων. Είναι τό ουράνιο φίλημα των 
Ιγγέλων πρός τά άστρα. Τό π ιό ευχάριστο άκουσμα άνθρώπου άπό καί 
ΐρός τόν συνάναθρωπό του. 'Η θερμή χειραψία. '0 γνήσιος 'Ελλη
νικός όρος άνταλλαγής ψυχικών καί πνευματικών συναισθημάτων. 
’Εκφράζει τή γνήσια άρετή, τήν ευγένεια, πού σύμφωνα μέ τόν Πλάτω
να, "ευγένεια έστ ί άρετή εύγενοϋς ήθους, εύαγωγία ψυχής πρός λό
γους καί πράξεις".

Αύτήν τήν τόσο πυκνή σέ περιεχόμενο καί τόσο ευχάριστη λέξη - 
Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς -  άπευθύνω πρός τό Περιοδικό ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. 
Λυπούμαι, πού δέν είχα τήν τύχη νά γνωρίσω τό περιοδικό αύτό 
Από τήν έκδοσή τού πρώτου φυλλαδίου ίου* γιά νά τό χαιρετήσω, 
καθώς τού άξίζει άπό τά πρώτα βήματά του. Πιστεύω, παρά ταΰτα, 
πώς "ποτέ δέν είναι άργά". ’Εκφράζω λοιπόν τά θερμά μου συγχα
ρητήρια , στούς πρωτεργάτες καί συνεχιστές τής άξιόλογης αυτής 
έκδοσης, γιατί άποτελεί ένα χρυσό κρίκο τών άπανταχοΰ Άγιογαλη- 
νιωτών, κιβωτό διασώσεως τών άξιών τής Ά γ ι α ς  Γαλήνης, έκπολιτι- 
Οίικό άγαθό μεγίστης άξίας. Είναι άκόμη ένα μ ικρό σκολειό στό 
#1 οΐο όφείλουμε όλοι άνεξαιρέτως νά δώσουμε ζωντανό τό παρόν μας 
ϋικροί καί μεγάλοι.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Α θ ή ν α  5-8-1983

***·*:***

Η ΥΓΕΙΑ
(τού κ . Μανώλη X . Αΰγουστάκη 

Β 1 Γ υμνασιάρχη)

Πρωταρχικό δικαίωμα μας είναι ή υγεία κι άκόμη άπαραίτητη γιά 
κάθε έργασ ία. Αύτή τή σεβαστή θεά είχαν ΰμνολογήσε ι οι πρόγονοί 
μας κι ’άγαλμα τρανό τής είχαν στήσε ι, τόσο σέ άλση, σέ ναούς, σέ 
δρόμους καί σέ πόλεις γιατ ί ’ναι μέγας τ ιμωρός της δόλιας πανώλης.

"Οσο κα ί μέσα στις ψυχές άγάλματα τής στήνουν, 
τού σώματος κα ί τής ψυχής μ ’αύτήν τά πάθη σβήνουν.

Κι ’ο ί σημερινοί άνθρωποι πού τόσο τή λατρεύουν, 
όλόχρυσα άγάλματα μές στήν ψυχή χαλκεύουν.

"Ομως θά πρέπει, φίλε μου ,' πριν πέσεις στό κρεββάτι, 
νάχεις κανον ική ζωή καί άγρυπνο τό μάτ ι. .
Πρός τήν Υ γ ε ί α  πάντοτε κα ί πρός τόν Προμηθέα, 
ιού σώματος κα ί τής ψυχής γιά νάχεις καλή θέα.

ΣΗΜ.1 : '0 προνοητικός θεός, ένώ ό ’ Επιμηθέας ήτο επιπόλαιος κα ί 
περίμενε νά διορθώσει τά σφάλματά του άντί νά τά προλά-
βε ι.

’Αθήνα 23-8-1983
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Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Δ I Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Σ

(κ . Μανώλη Αύγουστάκη)

Σχό βήμα Ρεθύμνης 10.35 4/ 28.10.1 979 καί. σ τ ό άρθρο : '0 ’Αβδηριτι
σμός ΑΡΧΑIΟΛΟΓIΑΣ άναγράφεχαι, μεταξύ άλλων δτι ή άνακαίνιση τού 
ναού Κοίμηση της Θεοτόκου στό Μελισουργάκι έγινε μέ δαπάνες της 
Σταματίας Τρουλλινοϋ τοΰ Ευστρατίου. Αυτό τό ζεύγος Τρουλλινοϋ 
μέ βεβαίωσε τήν 18/9/1983 δτι τά μισά έξοδα της άνακαινόαεως τοΰ 
άνωτέρω ναοϋ κατέβαλε ή κα Χρυσάνθη Βασιλάκη τοΰ Μιχαήλ.

’Επειδή θεωρείται δίκαιη ή άποκατάσταση της πραγματικότητας, κυρίως 
γιά ηθική ικανοποίηση, άλλά κα ί γιά λόγους τάξεως, παρακαλώ νά 
δημοσιεύσετε αυτό τό σημείωμά μου, στό έγκυρο καί άγαπητό μας 
περιοδικό ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ.

Τυμπάκι, 20-9- 1 983

k k k k. k k k

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Γιά τά τυπογραφικά λάθη πού έγιναν στήν εκτύπωση τοΰ βιβλίου 
Η ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ πού κυκλοφόρησε πρόσφατα, ό κ. Μανώλης Αύγουστάκης 
συγγραφέας τοΰ βιβλίου αΰτοΰ, μας άπέστειλε τόν παρακάτω διορθω
τικό Πίνακα μέ τήν παράκληση νά τόν δημοσιεύσουμε στό περιοδικό
μας γιά νά γίνει ή δ ι όρθωση ά π ’έκείνους πού άγόρασαν τό βιβλίο

Σελίδα 22 Στίχος 30 αντί Ώρυγίας γράφε Ώγυγίςις
Μ 32 11 16 11 γομάρι 11 γομάρι·3
11 32 11 3 11 1924 11 1824
I! 32 11 17 II άπολυτήριο 11 άπολυτήκιο
II 34 Μ 5 Διαγράφεται τό πρώτο μέ
11 42 II 12 άντί κα γράφε καί
1! 44 32 11 έβλεπαν 11 έβλεπε
11 80 II 10 II Ιωάννου II Ιωάννα
Μ 82 II 26 11 κα 11 καί
11 87 Η 32 II πολαύετε 11 άπολαύετε
11 95 11 29 II Γιάννη 11 Γιώργη
II 102 Μ 13 II 1ου II 10ου
11 134 II 17 Μ έπιθυμία Η επιθυμεί
11 135 11 22 11 ΔΕΗ II ΟΤΕ

k k k k k k k

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

'0 κ. Άντώνης Παν. Κασωτάκης μας πληροφόρησε δτι στό προηγούμενο 
τεύχος No. 7 τοΰ περιοδικού μας ή 2η φωτογραφία τής πρώτης σειράς 
στή σελίδα 29 είναι βγαλμένη ιό 1946 καί δχι τό 1936 πού γράφτηκε.
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ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΧΩΡΙΣ. ΤΑΙΡΙ :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΩΡΕΣ

(’Επιμέλεια κ . Κώστα Κ. Λινοξυλάκη)

Ο δημοσιογράφος F ιάννηο Γεωργακάκης, έγραφε στό περιοδικό "ΤΑΧΥ
ΔΡΟΜΟΣ" γιά τό καράβι πού δέν έχει ταίρι τά έξης : ' Η Ρεθυμνιακή 
Ναυτιλιακή τουριστική 'Εταιρία Λαϊκής Βάσης ή δποία ιδρύθηκε τό 
1981 στό Ρέθυμνο μέ σκοπό νά βγάλει όλόκληρο τό νομό άπό τήν άπο- 
μόνωση κα ί τή συγκοινωνιακή έξάρτηση, αγόρασε τό πρώτο ταχύπλοο 
σκάφος άνοιχτής θάλασσας στήν 'Ελλάδα, ταχύτητας 30 μιλιών τήν
ωρα.[

Στή φωτογραφία τό νέο ταχύπλοο 
| σκάφος, σ ’ένα δοκιμαστικό ταξίδι.
ΓΗ διαδρομή Πειραιάς - Ρέθυμνο 
: καλύπτεται σέ 5 ώρες καί ένα τέ
ταρτο περίπου, έναντι 11 καί 12 
ωρών τών άλλων συμβατικών πλοίων. 
Είναι ή τελευταία λέξη τής ναυσι
πλοΐας στό είδος του καί κατασκευά
σθηκε ειδικά γιά τις σύγχρονες 

' άνάγκες 208 έπιβατών. Είναι επίσης 
τό πρώτο πού πουλήθηκε στήν 'Ελλάδα 
καί τό 54ο σ ’όλο τόν κόσμο καί 
στοίχησε 180 έκατομμύρια δραχμές.

Ένα καράβι χωρίς ταίρι?
Πειραιάς- Ρέθυμνο

'Η Ρεθυμνιακή ΑΕ είναι ή πρώτη ναυτική έταιρία λαϊκής βάσης, πού 
ιδρύθηκε στό Ρέθυμνο άπό μετόχους Ρεθυμνιώτες, πού μένουν στήν 
Κρήτη καί στήν ’Αθήνα. Σ ’αυτήν, συμμετέχουν οί Δήμοι Ρέθυμνου 
καί Ά ν ω γ ε  ίων, ο L δύο ένώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών τοϋ Νομού 
(Ρεθύμνης καί Μυλοποτάμου}, πολλές Κοινότητες, ένορίες, σωματεία 
καί πολλοί άλλοι λαϊκοί φορείς τοϋ νομού.

Μέσα σ ’αύτούς υπάρχουν καί άρκετοί Ρεθυμνιώτες μετανάστες καί 
ναυτικο ί.

Γιά τήν Ιστορία σάς μετέφερα περιληπτικά ά π ’αΰτά πού έγράφησαν 
στό περιοδικό "ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ" καί νά συμπληρώσω ά π ’αΰτά πού πληρο- 
φορήθηκα ότι στήν 'Εταιρία αύτή συμμετέχουν άρκετοί χωριανοί μας 
'Αγιογαληνιώτες καί δέν έχω παρά νά εΰχηθώ κι εγώ μέ τή σειρά pou 
Καλοτάξιδο καί καλή έπιτυχία στά προγράμματα τής έταιρίας.

Μία παράλειψη ί τό καινούργιο αύτό πλοίο πήρε τό όνομα "ΝΕΑΡΧΟΣ" 
άπό τόν Κρητικό Ναύαρχο πού πέρασε τό στόλο τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου 
από τή Μεσόγειο στόν ’Ινδικό ’Ωκεανό. ’Επίσης πληροφορήθηκα ότι 
ό ΝΕΑΡΧΟΣ άρχισε κανονικά τά δρομολόγιά του άπό τις 27 Αΰγούστου 
1983. Στό πρώτο αύτό ταξίδι μετέφερε 20 έπιβάτες άπό Πειραιά 
γιά Ρέθυμνο καί 70 έπιβάτες άπό Ρέθυμνο γιά Πειραιά. Τά δρομο
λόγια θά έκτελοϋνται καθημερινά άναχώρηση 7.30 πρωινή άπό Πει
ραιά καί 2.μ.μ άπό Ρέθυμνο.

’Αθήνα, Σεπτέμβριος 1983



ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΑΝΟΥΣ

Τά κοινών ικά είναι ένα τμήμα του περιοδικού πού κατά τήν γνώμη 
μου έχει μεγάλη σημασία. Γιατί άπό αύτό τμήμα μαθαίνουμε δλα 
τά γεγονότα πού προκαλοϋν μεγάλες χαρές, ’Επιτυχίες - Γάμοι - 
- βαπτίσεις - * Αρραβώνες - Γεννήσεις μά καΊΓ τά γεγονότα πού 
προκαλοϋν μεγάλες λύπες όπως ό χαμός κάποιου χωριανού μας.

Πιστεύω ότι κάθε μεγάλη χαρά πού συμβαίνει στό σπίτι κάποιου
'Αγιογαληνιώτη πρέπει νά κάνει όλους τούς 'Αγιογαληνιώτες νά 
αίσθάνονται χαρά μά καί κάθε χαμός κάποιου χωριανού μας πρέπει 
νά μάς στενοχωρεΐ.

ν
"Ολοι έμεΐς πού ζοΟμε μακριά άπό τό χωριό καί δέν πάψαμε ποτέ νά 
τό σκεφτόμαστε μέ άγάπη μά καί αύτοί πού ζοϋν στό χωριό καί δέν 
έχουν ξεχάσει τούς συγχωριανούς τους πού ζοϋν μακρυά πιστεύω ότι 
θέλουν νά μαθαίνουν τό χαμό κάποιου χωριανοϋ τους η τις μεγάλες 
χαρές τους.

Αΰτά λοιπόν τά γεγονότα μπορούν νά τά μαθαίνουν άπό τό τμήμα μέ 
τά' κοινών ικά τού περιοδικού μας.

’Αλλά έπειδή μέχρι τώρα περιμέναμε νά συναντήσουμε κάποιο χωριανό 
νά μάς πει κάποιο νέο καί νά τό γράφουμε μέ άποτέλεσμα νά διαφεύ
γουν πολλά κοινώνικά, γιά νά γίνεται σωστότερη δουλειά ΠΑΡΑΚΑΛΩ 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ όλους τούς χωριανούς, πού ζοϋν στό χωριό καί γενικά 
στήν Κρήτη, ότι μαθαίνουν γιά άρραβώνες , γάμους, γεννήσεις ,βαπ- 
τίσεις - έπιτυχίες - θανάτους χωριανών πού ζοϋν είτε στό χωριό 
είτε στήν Κρήτη γενικά είτε στό έξωτερικό νά τό λένε στήν Κοινό
τητα ή στόν Πολιτιστικό σύλλογο τού χωριού καί εγώ κάθε πού θά 
είναι νά έκδοθεΐ τό περιοδικό θά ένημερώνομαι άπό αύτούς. Γιά 
όσουν δέ ζοϋν στήν ’Αθήνα ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ νά παίρνουν γιά ότι 
μαθαίνουν τηλέφωνο στά γραφεία τού συλλόγου η στό σπίτι μου.

Σάς εΰχαριστώ μέ πολύ έκτίμηση 

Πολύδωρος Γ . Καράλης

•k’k'k'k'k'k

01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Παρακαλοϋνται τά μέλη νά ένημερώνουν εγκαίρως τόν σύλλογο 
γιά κάθε u/vi.... . l.'iO διευθύνσεώς τους.

’Εάν κάποιος άπό τούς συμπολίτες μας δέν παίρνει τό περιοδικό7 
άς μάς ε ιδοποιήσει νά τού τό στείλου'με δωρεάν.

i c  i c  i c  i c  Ά τ  i c  -k
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Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  ΓΙΑ ΤΟ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο

(In Απριλίου μέχρι 31 ’Οκτωβρίου 1983)

Μανώλης ϋιίεράκης 1.000
Γεώργιος Πολυδώρου Καράλης 1.000
Μαρία Εύαγ. Δοξαστάκη (τό γένος Σωχ. Πετρακάκη) 1.000
Γεώργιος Μιχαήλ Τρουλινός 1.000
Άνδρέας Χαρ. Σαλλιόν 3.000
Νικόλαος Γεωργίου Μαμαλάκης 1.000
’Αντώνιος Μαυροκουκουλάκης 1.500
’Ιωάννης Χαρα/Άρπου Παπαδογ ιάννης 1.500
’Εμμανουήλ Γεωργίου Σταματάκης 500
Ευάγγελος Ματθαίου Μαμαλάκης 2.000

’Επαμεινώνδας Μιχ. Μπαγ ιαρτάκης 1.500
Δημήτρης Μιλτ. Σημαντηράκης 500
’Ιωάννης Μιχ. Μηναδάκης 1.000
Ευαγγελία Κουβίδου (τό γένος Δήμου Βασιλάκη) 2.000

’Αθανάσιος Άθανασέλης 1.000
Γεώργιος Λουκά Μπαγιαρτάκης 2.249
Νικόλαος ’ Ε μ μ . Νοόαράκης <±. 0Q0
Νικόλαος ’Εμμ. Τυροκομάκης 1.0Q0

’Έλσα Καρτάλου (τό γένος Νίκου Λαγουδιανάκη) 1.000
Ρένα Καρτάλου (τό γένος Γεωργίου Χριστοφάκη) 1.000
Σοφία Σπανουδάκη (τό γένος Μανώνη’Εργινουσάκη) 1.000
’Ιωάννης Μηναδάκης 1.000
'Ελένη Μαρκάκη (τό γένος Νίκου Γσουτσουδάκη) 1.000
Θεόδωρος Μιχαλούδης 1.000
Νίτσα Γιαμαλάκη (τό γένος Άρίστου Νικηφοράκη) 1.500
Τόκα ’Αντιγόνη (τό γένος Μιχάλη Βασιλάκη) 2.000
Ήλέκτρα Μιχελιδάκη (τό γένος Μιχάλη Βασιλάκη) 4.000
’Αλκμήνη Τσακίρη (τό γένος Λήμου Βασιλάκη) 700
Άνδρέας Τσαοσρδας 1.000
Στέλιος Βέλουδάκης ί.000
Χρήστος Μηναδάκης 1.000
Πανάγος Γιασαφάκης ('Ιερέας Άγιας Γαλήνης) 1.000
’Εμμανουήλ Μπαντινάκης 750
Εύλαβία Εύαγ. Παπαδογ ιάννη (τό γένος Ματθ.Μαμαλάκη) 2.000
Μαρίκα Εύσ. Κοσιώνη (τό γένος Εύαγ. Παπαδογιάννη)2.000 
Ρέμη Γεωρ. Μαχίνη (τό γένος Εύαγ. Παπαδογ ιάννη) 2.000
Γεώργιος Μπελτάος, (γιατρός) 2.000
Γεώργιος Λουκά Μπαργιατάκης (Η Π A ) 2 5
Βαρβάρα Κων. Γρηγοριάδη (τό γένος Νικ. Παπαδάκη) 2.000
Ν ίκος Τσακ ίρης 1.000
Μύρων ’Εμμ. Παπαδογιάννης 1.000
’Ηλίας Χαρ. Παπαδογιάννης 1.000
Γεωργ. Χαρ. Παπαδογιάννης 1.000
Γεωργ. Μυρ. Τυροκομάκης 2.000
Μιχαήλ Τζωρτζακάκης 5Q0
Βασίλης Παπαδογιάννης (Η Π A ) 15
’Ιωάννης Ματθ. Σταματάκης 1.0Q0

Δρχ.II

$ ΗΠΑ 
Δρχ.

$ ΗΠΑ 
Δρχ.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ο 'Η κα Χρυσού λα Άντ. Β ε ρ γ α δ η προσέφερε 5 00 0 Δρχ. γιά ένίσχυ- 
συ του Συλλόγου μας στη μ νήμα τού σ· ζύγου της Άντώνη.

ο ' Η Τατιάνα καί, ό ’ΙΙλίας Κων, Λινοξυλάκης προσέφεραν στό Σύλλογό 
μας τό ποσόν των 1.000 Δρχ. γιά τήν ένίαχυσή του 5 στή μνήμη 
τής γιαγιάς τους ’Αναστασίας Μηόκόλα.

ο Ή  κα ”Iκα Μαμαλάκη προσέφερε 1.000 Δρχ. στή μνήμη της κόρης 
της χ/ΐΡογ/ι/}£

ο '0 Μανώλης Νικ. Τσακίρης προσέφερε στό Σύλλογο τήν εκτύπωση 
200 άνακοινώοεων - προσκλήσεων γιά τήν γιορτή της 28ης 
’Οκτωβρίου.

ο '0 Βασίλης Σπανουδάκης προσέφερε σάν δώρο στόν Σύλλογό μας 
στη γιορτή τής 28ης ’Οκτωβρίου έξη άλλαγές λαδιών πού 
Κληρώθηκαν στους λαχνούς τής γιορτής μας, στη μνήμη τής 
γιαγιάς του ’Ερασμίας ’Εργινουσάκη.

* * * * * * *

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ NIK. ΤΥΡ0Κ0ΜΑΚΗ

(ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1983)

Δύο φωτογραφίες άπό πανηγύρια τού χωριού μας, προφανώς τού ’Αγίου 
Αντωνίου χρονολογία περίπου γύρω στό I960.

Στη πρώτη φωτογραφία : Ό  πρώτος πού σέρνει τό χορό Μιχάλης 
Νικολάου Παπαδογιάννης ή ό ταχυδρόμος (δέν ζεϊ πιά) , όσοι τόν 
γνώρισαν πολλά έχουν νά θυμηθούν γιά τό χορό του, τή λεβεντιά 
του τήν καλοσύνη του, τήν άνθρωπιά του.

Ά π ό  τήν δεύτερη φωτογραφία δέν ζοϋν Μανώλης Μύρ. Τυροκομάκης, 
Μιχάλης Χριστοφοράκης καί Νίκος Μηναδάκης, αλλά καί γ ι ’αΰτούς 
πολλά έχουν νά θυμηθούν όσοι τούς γνώρισαν άπό κοντά.

"Οσο γιά τούς ζωντανούς των δύο φωτογραφιών, άς θυμηθούν τά 
παληά τους καί άς όνειροπωλήσουν λίγο τό παρελθόν.



ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ

(της Κατίνας ’Αθανασέ λη)

Συντ/χος των ' Ελλην ι κών Ταχυδρομείων καί, γιά χρόνια στή ν υπηρεσία 
του Φιλοτελισμού, μου γεννήθηκε ή άγάπη γιά τό γραμματόσημο καί ή 
τάση τής συλλογής του.

'Υπάρχουν πολλά πράγματα μέ τά όποια μπορεί κάποιος νά άσχοληθεϊ 
περνώντας τήν ώρα του ή διασκεδάζοντας τήν πλήξη του, συγχρόνως 
όμως πλουτίζοντας καί τις γνώσεις του.

Τό γραμματόσημο άπό παλιά έπαιξε σπουδαίο ρόλο στήν προσπάθεια 
γιά τήν εξασφάλιση τής προπληρωμής τών ταχυδρομικών τελών, όταν 
πριν άπό πολλά χρόνια συστάθηκαν ο ί Ταχυδρομικές υπηρεσίες.

"Οταν οί υπηρεσίες αΰτές μπήκαν στήν διάθεση τοΰ κοινού συνάντησαν 
μεγάλες δυσκολίες στήν είσπραξη τών δικαιωμάτων τους, δηλαδή τήν 
άμοιβή γιά τις υπηρεσίες τους ή άλλοιώς τά ταχυδρομικά τέλη όταν 
μετέφεραν έπιστολές, δέματα κλπ. άπό τόπον εις τόπον.

Τήν καθιέρωση του γραμματοσήμου σάν μέσου προπληρωμής τών ταχυ
δρομικών τελών στήν σημερινή του μορφή πρότεινε ό "Αγγλος 
ROWLAND HILL, Γεν. Διευθυντής τών ’Αγγλικών Ταχυδρομείων όταν 
παρακινήθηκε άπό τό έξής περιστατικό.

’Ενώ βρϊσκόταν σέ κάποιο έπαρχιακό ξενοδοχείο παρατήρησε ότι ή 
κόρη τοΰ ξενοδόχου άφοϋ περιεργάστηκε ένα γράμμα πού τής έδωσε 
ό ταχυδρόμος, δέν δέχθηκε νά τό παραλάβει μέ τήν δικαιολογία ότι 
δέν είχε νά πληρώσει τό άπαιτούμενο ταχυδρομ ικό τέλος.

Προσφέρθηκε τότε έκεινος νά τό πληρώσε ι, αλλά έκε ίν η άρν ήθη κε , καί 
άργότερα του άποκάλυψε ότι δέν υπήρχε λόγος νά παραλάβει τό γράμμα 
διότι έν τω μεταξύ είχε πληροφορηθεΐ τά νέα τοΰ μνηστήρα της άπό 
συνθηματικά σημάδια πού αυτός είχε χαράξει στό φάκελλο.

Τό πρώτο γραμματόσημο στήν κόσμο έκδόθηκε στήν ’Αγγλία τό 1840 
μέ τήν εικόνα τής Βασίλισσας Βικτωρίας.

Τό πρώτο 'Ελληνικό γραμματόσημο έκδόθηκε τό 1861 μέ τήν κεφαλή τοΰ 
'Ερμή, του ταχυδρόμου τών Δώδεκα θεών.

'Η δέ 'Ελληνική Φ ιλοτελική ' Εταιρία ίδρύθη στήν ’Αθήνα τό 1 924.

Τά γραμματόσημα έκδίδονται σέ διάφορες άξιες, γιά νά άνταποκρ ί- 
νοντα ι στις τιμολογιακές κατηγορίες τών ταχυδρομικών αντικειμέ
νων .

’Επίσης ο ί άπεικον ίσε ις των είναι διάφορες καί παρουσιάζουν ποικι
λία παραστάσεων πού άναφέρονται εις τήν ιστορία , τήν τέχνη, τις 
έπιστημον ικές άνακαλύψεις , τό φυσικό περιβάλλον κλπ.

'Η άγάπη δέ καί ή τάση τής συλλογής καί ταξινόμησης τών γραμματο
σήμων σύμφωνα μέ τό χρόνο κυκλοφορίας τους, τήν χώρα προέλευσής 
τους ή τά διάφορα μορφολογικά τους χαρακτηριστ ικά, διεθνώς λέγε- 
ται Φ I Λ 0 Τ Ε Λ I Σ Μ 0 Σ.
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' Η άνάπτυξη τοΰ Φιλοτελισμού σέ 'όλες τις χώρες του κόσμου είναι 
πολύ μεγάλη.

Πλήθος έφημερίδων καί περιοδικών έκδίδονται μέ σκοπό τήν προαγωγή 
τοΰ Φιλοτελισμού καί τήν άνάπτυξη τής συνεργασίας μεταξύ των Φιλο
τελιστών.

' Η συλλογή γραμματοσήμων δέν ικανοποιεί απλώς τήν περιέργεια τοΰ 
άνθρώπου άλλά προσφέρει σ ’αύτόν πολλά χρήσιμα στοιχεία, ένώ συγ
χρόνως τόν άποσπα άπό τήν καθημερινότητα μέ αποτέλεσμα νά άσκεί 
πολύτιμη ψυχαγωγική επίδραση.

’Εκτός αύτοΰ άπασπά τόν Φιλοτελιστή καί τόν άπομακρύνει άπό άλλες 
έπιβλαβεΐς συνήθειες, ένώ σέ πολλές περιπτώσεις χάριζει καί ανέλ
πιστα κέρδη.

'Η ωφέλεια τοΰ Φιλοτελισμού είναι μεγάλη σέ άτομα μικρής κυρίως 
ηλικίας στά όποια προσφέρει πολλά καί μάλιστα ύπό μορφήν διασκε- 
δάσεως. Γιά παράδειγμα : Διευρύνει τις γνώσεις τους διότι
τούς φέρνει σέ έπαφή μέ διάφορες άπεικονίσεις άπό τις όποιες 
άνΐλοΰν πολλά ιστορικά, γεωγραφικά, τεχνικά καί άλλα μορφωτικά 
στοιχεία.

Τούς άναγκάζει στ ή μελέτη άναζητώντας συμπληρωματικές πληροφορίες 
γιά τις εικόνες τών γραμματοσήμων καταφεύγόντας σέ έγκυκλοπαιδικά 
λεξικά η σέ διάφορα άλλα βιβλία.

Βοηθά τήν παρατηρητικότητά τους· παροσέχοντας τις λεπτομέρειες τών 
εικόνων τών γραμματοσήμων.

’Αναπτύσσει τήν ευστροφία τοΰ πνεύματος διότι οί μικροί συλλέκτες 
κατά κανόνα συγκρίνουν τά γραμματόσημα μεταξύ τους καί βρίσκουν 
δμοιότητες, διαφορές, συμπτώσεις καί αντιθέσεις.

Καλλιεργεί τήν προσήλωσή τους στήν τάξη, διότι ό Φιλοτελιστής είναι 
ΰποχρεωμένος νά τακτοποιεί τά πολύχρωμα γραμματόσημα καί νά τά 
ταξινομεί. 'Η καλή αύτή συνήθεια έπεκτείνεται καί σέ ότι σχετί
ζεται μέ τήν καθημερινή καί τήν σχολική του ζωή μέ άριστα άποτε- 
λέσματα.

’Ακονίζει τήν κρίση διότι ο ί ασχολούμενοι μέ τά γραμματόσημα τά 
κρίνουν καί διαμορφώνουν δική τους γνώμη γιά τήν άξια τους.

Συνηθίζουν στό πνεύμα τής άποταμ ίευσης γιατί τά λίγα χρήματά τους 
τά ξοδεύουν γιά νά συμπληρώσουν τυχόν έλλείψεις τής συλλογής τους.

Τούς προφυλάσσει άπό τούς κινδύνους τών κακών συναναστροφών καί 
τούς άποσπα άπό συνήθειες επιβλαβείς.

Γενικά όμως ή άνάπτυξη τοΰ Φιλοτελισμού σέ κάθε χώρα είναι άνάλο- 
γη μέ τόν βαθμό τής γενικής προόδου της καί τοΰ πολιτιστικού της 
έπιπέδου.
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ΖΩΝΤΑΝΕΣ Α Ν ΑΠ Ν ΟΕ Σ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
(του Γ εωργ. Πολ. Καράλ η )

Χρόνους πολλούς είχα νά πάω σχό Χωριό γιά τόσες μεγάλες 
διακοπές.
Μεγάλη ήτανε ή λαχτάρα μου πότε νάρθε ι η μέρα τοϋ μισεμού 
μου άπό τήν φυλακή, από τή ζούγκλα μέ τ ’άγρια θηρία κι άς 
κάτεχα πώς θά ξανάρθω.
Ζούμε δλοι μας τη ζωή αυτή έδώ, σάν μηχανές, πού άπό κάποιο 
λάθος μας ή άπό άνάγκη βρεθήκαμε.- "Ομως τό λάδωμα, τό γρασ- 
σάρισμα η συντήρηση μας δσο καιρό δέν μπορούμε νά κάμωμε 
άλλιώς είναι ή σκέψη των διακοπών.
Είναι τό ταξίδι μας στό Χωριό γιά λίγες μέρες ή πολλές.
Βρέθηκα στ ’αγια χώματα έλεύθερος, φτερωτός νέος, άγκάλιασα 
μέ τή φαντασία μου μά καί στή πράξη τόσα δικά μου.
Συγγενείς, φίλους, μέρη γνωστά, δουλειές περασμένες, πίκρες, 
χαρές, συντροφιές πού δέν υπάρχουν πιά, χρόνια άξέχαστα καί 
ζωντανά, κοντά στις άκρογιαλιές μας καί στά ψηλά Χωριά.
Πήγα σέ βαφτίσεις, σέ γόμους, σέ πανηγύρια, έκαμα εκδρομές, 
μάζεψα τά χαρούπια, καθάρισα άγκριγιάδια άπό δένδρα, έπαιξα 
χαρθιά στό Καφενείο καί τόσα άλλα διαφορετικά άπό τή ζωή 
μας έδώ.
’Έψαχνα, πήγαινα όπου καί όσο μπορούσα, νά βάλω μέσα μου νά 
ρουφήξω δύναμη γιά νά κρατηθώ καί νά βαστάξω μέχρι νά ξανα
πάω .
'Όμως, θυμήθηκα καί π ιό πολύ άπό ότι θυμούμαι έδώ.
Κάθησα ώρες άρκετές σέ μερικές παλιές καθές καί μέ κλειστά 
μάθια άκουγα προβλήματα, νέα της έποχής έκείνης, Ιστορίες, 
διηγήσεις φανταστικές, άληθινές.- "Εβλεπα γεγονότα, τήν κί
νηση καί τίς έργασίες, τούς αξέχαστους άπλούς τύπους καί τούς 
Πρωτομάστορες, τού έμπορΐου, τής ψαρικής, τής βιοτεχνίας, 
τού έργάτη, τοϋ γεωργού.
"Ηταν όλοι τους άριστοι στό πόστο τους.-
θυμήθηκα τόν Παππού μου Μαθιό Μαμαλάκη μέ τίς πολλές δραστη
ριότητες καί χάρες.
Πόσο μάς άγαποϋσε όλα τά έγγονάκια του-"Ενας μικρός στρατός- 
πού μαζευόμαστε κάθε καλοκαίρι στό σπίτι του.

Μιά μέρα άπό τίς πολλές πού παίζαμε στό δρόμο, μέ δάγκωσε 
ένας σκύλος του άπ ’ αυτούς πού είχε στά πρόβατα.- "Ηταν κοντά 
καί τόν είδε.-’Αμέσως τόν κράζει, τόν δένει μ ’ένα σκοινί άπό 
τόν λαιμό καί τόν κρέμασε σ ’ένα δοκάρι στό σταύλο.
Δέν θά ξεχάσω τήν ώραία καί νόστιμη φέτα όπως καί τό γιαούρτι 
πού έφτιαχνε.-

"Ενα βράδυ μετά τό φαγητό ζήτησε ένα τσικαλάκι γιαούρτι.
ΈΙ Γιαγιά μου νόμισε ότι ήθελε νά μάς βάλει κι’άλλο, έκτός ά π ’ 
αύτό πούχαμε φάει.- ’Αφού όμως.τόν έβλεπε νά τό τρώει μόνος 
τοσ καί κόντευε νά τό τελειώσει, τοϋ λέει,- πού τό βάνεις
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μπρέ τόσο πράμα - καί κείνος άπαθέσχατος της άπαντά- Μή στενοχω- 
ράσαι μπρέ, μ ’αυτό πάει, στσάναμεοάδες.

Ηταν ό άνθρωπος πού όταν ήλθε στήν ’Αθήνα τό 1923 καί άγόρασε τό 
έργοστάσιο, κάποιος φίλος του τοΰ πρότεινε ν ’άγοράσει ένα μεγάλο 
μέρος γύρω άπό τό Σύνταγμα, πράγμα βέβαια πού τόν συνέφερε καλύ
τερα.

"Ομως έκεϊνος τοΰ άπάντησε - θά τά πάω πάλι έκεϊ ά π ’όπου τά έβγαλα.

θυμήθηκα καί τή Γιαγιά μου πού μας κυνηγούσε κάθε μεσημέρι μέ τή 
ρόκα' γιά νά κοιμηθούμε καί μεϊς πηδούσαμε άπό τό παράθυρο στις 
πυρήνες πρός τό έργοστάσιο καί τό ακούσαμε.

"Ηταν άξια συμπαραστάτης τοΰ δημιουργικού συζύγου της.

Τά χρόνια πού είχαν ένοικιάσει τόν Βούργαρη - γύρω στά 1905-1915 
καί τις μέρες πού έλειπε ό σύντροφός της σέ ταξίδια γιά άλλες 
δραστηριότητες - ύπήρξε Δήμαρχος Μελάμπων, στό ’Εμπόριο κλπ - εκεί 
νη κατηύθυνε δυναμικά ιίς δουλειές. - Τά βράδια κοιμόταν στό δώμα 
γιά ν'άγναντεύει τά γύρω καί νά μπορεί νά προστατεύει άσφαλέστερα 
τούς άνθρώπους της καί τά ύπάρχοντα της άπό κάθε έπιβουλέα. Κάποιο 
βράδυ ένα ζαρί έκραξε στό κυπαρίσσι τής έκκλησίας τού μοναστηριού 
καί τής άποσποϋσε τήν προσοχή της. Στό Φεγγαρόφωτο τό σημαδεύει 
μέ τ ’όπλο της καί τό σκοτώνει.

- Ζωντάνεψαν στή μνήμη μου οί έμποροι, Καψαλάκης,Μαμαλάκηδες , Ση- 
φάκηδες, Βασιλάκηδες, Άποστολάκηδες, Καράλης, Χριστοφοράκης πού 
δέν θά είχαν νά ζηλέψουν σέ τίποτα των μεγαλεμπόρων των πόλεων 
άκόμη καί σήμερα.

Πιός δέν θυμάται τούς άριστους τεχνίτες - καλλιτέχνες ό καθένας 
στό είδος του - Βαρέλα, Άλμπάτπ, Σωμαρά, Τερζή, Χαρκιά, Τσαγκάρη, 
άκόμα καί τόν Βουλγαράκη στά κρασιά καί τόν Λινόξσλο στήν κατσαρό
λα, πού ή φήμη τους έφθανε σ ’όλόκληρες τής έπαρχίες Άμαρίου καί 
Άγ. Βασιλείου, στό δέ Νομό 'Ηρακλείου μέχρι καί τό Μονοφάτσι καί 
τό Μαλεβύζι.

Μερικούς άπλοϊκούς άνθρώπους τούς θυμούμαι καί κείνους ολοζώντα
νους.

Καθίσαμε ένα βράδυ νά φάμε στό μαγαζί τοΰ Γιάννη Νικηφοράκη - Πα
λαιό Καφενείο τοΰ Βαρελά - καί ήλθαν στήν μνήμη μου δ Χριστοφογιάν 
νης μέ τόν Σταματογιωργάκη καθισμένοι κονχά-κοντά δίπλα στόν Ευκά
λυπτο νά λιάζονται καί ό Γιωργάκης νά λέει τοΰ Γιαννιό.

θωρεΐς μπρέ ότι θωρώ έκεπάνω στή τζούρα μέσα στό σκίνο δίπλα 
στήν άσπρη πέτρα ;

Βάνει ό Γιαννιός τήν παλάμη του πάνω άπό τά μάθια, κάνει πώς κυτ- 
τάζει λίγο καί λέει :

Ναι Γιωργάκπ θωρώ ένα λαγό νά κάθεται. ’Έ δ α  έθάρουνε μπρέ 
πώς μοΰ φάνηκε, μά σάντονέ θωρεΐς καί σύ καλά θωρώ.

Γιά δσοσς δέν τούς ήξεραν - ήταν καί οί δυό σχεδόν τυφλοί καί 80 
έτών.



Μιά άλλη μέρα μηγά π ρ Ο ς τή epygar^quQ κ a C θμμήθηκα ιόν Σταματο γ Leap - 
γάκη όταν μιά φορά πήγαινε άπό ιό καφενείο στό σπίτι του καί επει
δή δέν έβλεπε πήγε άκρη στή Γέφυρα κι έπεσε στό ρυάκι.

'Ο Βαρελάς άφοϋ είδε πώς δέν έπαθε τίποτα άπό τό πέσιμο, τοϋ λέει :

Μέτρησες καλά Γιωργάκη τό βάθος τοϋ ρυακιού ;

'0 Γιωργάκης όμως έτοιμόλογος τοϋ άπαντα :

"Ηνία λές μπρέ Μανώλη ; ’Επήδηξα νά πάρω μιά λίρα πού μοϋπεσε!

’Αρκετά βράδυα βρέθηκα κάτω άπό'τό μπαλκόνι μπροστά στό καφενείο 
του Παπαδογιάννη καθισμένος στίς παλαιός πάνινες πολυθρόνες πού 
είχε. ’Επίσης κάθισα πάνω στό άριστερό μπεντένι δίπλα στό σκαλά
κι τής σκεπασμένης μέ σφάκες αύλής, στοΰ Χαρίδημου τό Καφενείο.
Στή σειρά κάθονται μερικοί άλλοι, εργένηδες κι αυτοί καί στή μέση 
ό Μπαργιατομιχάλης.

"Ολοι μιλούσαμε, μά πιό πολύ άκούγαμε, γελούσαμε, σοβαρευόμαστε καί 
πολλές φορές κλαίγαμε άπό τά πολλά γέλια.

Δέν είναι δυνατόν νά θυμάται κανείς αυτά πού ειπώθηκαν έκεϊνα τά 
βράδυα. Μόνο άν κάποιος τάγραφε η τά μαγνητοφωνούσε, ασφαλώς θά 
γινόταν ένα ολόκληρο βιβλίο.

"Οπως μπορέσω όμως θά διηΥΠθώ μερικά.

'Η συζήτηση ξεκινούσε μέ πειράγματα μεταξύ μας καί διάφορα άλλα θέ
ματα, άλλά προσπαθούσαμε πάντα νά φέρουμε τήν κουβέντα μέ κατάλλη
λο τρόπο ώστε ό Μιχάλης νά μή πολυμιλεΐ, ώσπου βρασμένος - φουσκω
μένος πετοΰσε τίς πρώτες λέξεις.

Ν ’άκούσετε μωρέ κοπέλλια ήντάπαθα ό πρωίμας (πρό καιρού}!

Καρφίτσα άν έπεφτε κάτω έκείνη τή στιγμή θ ’άκουγόταν σάν σφυριά. 
’Αναπνοή δέν έβγαινε, όλοι βουβάινόμαστε.

'0 πρώιμας πού λέτε, ένα βράδυ γύρισα άπό τό κλαδερό καί δέν 
βρήκα τήν Κατερίνη στό σπίτι - κείνη ή κακορήμαλη έχσά κουβε- 
διάστρα άποϋνε - κατέχετε δά - είχενε πιάσει τή γειτονική.

’Ά μ α  πλύθηκα καί ποσάστηκα, πεινασμένος καθώς ήμουν, ξανοίγω 
νά βρώ άν έχει μαγερεμένο - πράμα νά φάω. Ξεσκέπασα τά τσι- 
κάλια, ξανοίγω στό τραπέζι μά δέν θωρώ δροσά. Έ τ σ ά  πούστεκα 
πάει τ ’άμάτι μου στό κλουβί. Αέω - μέ τό νοϋ μου - μημπά νά 
μοϋχει πράμα μέσα φυλαμένο ή Κατερίνη μου ;

Σιμώνω (πλησιάζω) καί θωρώ ένα τσικαλάκι πήλινο γεμάτο.
Ξανοίγω το καλά - καλά. Σάν ήντα νάναι μωρέ; λέω τ ’απαντοΰ μου. 
Παίρνω ένα κουτάλι άπό τό σέρμα καί τό δοκιμάζω λίγο-λίγο.
Μοϋ φάνηκε πώς ήτανε λίγο ξινό, πάνω-πάνω πιό σκληρό πρός τά κάτω 
μαλακό.

Ξινόχοντρο! θεόψυχά μου- μούψησενε ή Κατερίνη - καλήτζη ώρα - 
λέω μέ τό νοΟ μου- καί τσή τονέ θέτω ούλο πούχενε τό τσικαλάκι.
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Μέ τήν πείνα πο ϋχα γώ κι άλλος νάτανε,

’Έπλυνα μετά τό χσικαλάκι - νά μήν βάνω αέ κόπο τήν Κατερίνη νά τό 
πλύνει αύτή έτσά καλό φαί πού μούψησενε - καί τό φυλάγω στ ή τάβλα 
πού βάνομενε καί τάλλα τσικάλια.

Μετά πόρισα στό Καφενείο καί όταν γύρισα γιά ύπνο η Κατερίνη κοι- 
μούντανε.

Τό πρωί - πρωί πούφυγα γιά τό κλαδερό αύτή πάλι κοιμούντανε κι 
έτσά τό ξέχασα καί μουδέ δέν τήν ευχαρίστησα γιά τόν ξυνόχοντρο.

"Υστερα άπό κάμποσες μέρες θωρώ τήν Κατερίνη άνήσυχη καί νά ψάχνει 
άπό δω, νά ψάχνει άπό κεΐ.

"Ηντα γυρεύεις μπρεσύ καί δέν καταλαγάσαι ;
’Ώχου - ώχου μπρέ Μιχάλη μά τό 'ύστερο μας θάναι .
Γιάντα μπρέ Κατερίνη ;
Ποκάνει τό ψωμί καί γυρεύω τό προζύμι ν ’ταπανιάσω απόψε γιά 
νά ζυμώσω αύριο μά δέ τό βρίχνω. Φαίνεται μου πώς τόχα στό 
κλουβί μά δέν είναι έκειδά, έφαγα ούλο τό σπίτι, μή μπά νά 
τδχω βαρμένο άλλου πουθενά, μά γίνηκενε άφαντο.

Μονομιάς βρέ παιδιά έθυμήθηκα τόν ξυνόχοντρο, καί σκέφτομαι :
"Πώς θά τσή τό πω δά

Τή θώρουνε όμως πολύ στενοχωρημένη καί λέω πάλι τ ’απατοΰ μου.
"Νά τσή το πώ θέλω κι ότι θέλει άς γίνει...

Κάτσε μπρέ Κατερίνη ησύχασε μά γώ θά σοϋ πώ ήντα γίνηκενε.

Άφοΰ έκατσε στό σκαμνί καί καταλάγιασενε μιά οΰλιά τσή λέω.

'0 πρώιμας κακονίζικη ποϋρθα άπό τό κλαδερό πεινασμένος, κου
ρασμένος καί δέν σέβρηκα στό σπίτι, τόβρα στό κλουβί καί τό- 
φαγα γιατί θάρρουνε πώς ήτανε ξυνόχοντρος.

’Αμέσως άρχισενε νά σταυροκοπιέτε καί νά λέει :

Δόξα σοι ό θεός, Δόξα σοι ό θεός καί γώ θάρρουνε πώς έβυστη- 
ριχτήκαμενε.

Καλά τόκαμες Μιχάλη καί τσή τάπες γιατί μπόργιενε νά πάθει 
καί πράμα άπό τή στενοχώρια τζη, είπε ό Τάταρης ό Κωστ ής πολύ- 
πολΰ σοβαρά καί πειστικά.

,/

Συμπληρώναμε καί μεΐς : καλά τόκαμες - καλά τόκαμες 1

Νά σά σέ πώ θέλω μπρέ παιδιά - μά όγλήγορανε άκόμη γιά ϋπνο- 
ήντα μου σσνέβει πρό Χρόνια ένα καλοκαίρι πού είχα στό βαρκάκι 
τό φιλιότσο τό Γιώργο τοϋ Μπαντινομανώλη.

Είχαμε πάει στό Γλύμμα καί ρίξαμε τά διχτάκια. Σάν έποκαλάρα
με , έπορίσαμε όξω στό μύλο - πο,ΰτονε μυλωνάς ό Στεφάνής ό 
Βλατάς. Ε’ίχενε μαγερεμένα κρομμύδια γιαχνί καί γιά ψωμί εί- 
χενε πίττα ψημένη στή πλάκα.
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Σάν έποφάγαμε ητανε ώρα νά σαλπάρωμε.

Έκάμαμε κα L τήν πρωινή καλάδα καί μαζέψαμε κάμποσα ψαράκια,
"Οπως κατέχετε δά είναι άλάργο. Πάγο δέν είχαμε. Μέ τά κ ο u π ι ά θ ’ 
άργούσαμε νάρθωμε καί. τά ψάρια θά χαλούσανε. Λέει τό λοιπός ό 
Γ ιώργος νά πάμε νά τά πουλήσωμε στά Κέραμέ. Τό σκέφτομαι καί γώ 
καί λέω από μέσα μου : "δίκιο έχει τό κόπέλι". Κείνο όμως γαμπρολό- 
γανε τότεσας έκιά μά γώ δέν τό κάτεχα. Πέρνομε σ ’άηάνω μέ τό κοφί
νι τά ψάρια στ ό νωμο, τήν πολλή ώρα τό κοπέλι καί πότε λίγο καί γώ 
γιά νά τό ξεκουράζω,

Σάν έπροχωρ ήσαμ ε λιγάκι ό δρόμος έχει πέτρες - λίτρες. ’Έτσα πού - 
τρεχα λοιπόν ξυπόλητος, απού κατέχετε δά πώς δέν έβαλα ποτέ μου 
παπούτσια παρά μόνο μιά φορά πού παντρεύτηκα - μά αυτό θά σάς τό 
πώς μιά άλλη ώρα - καί δά στό κλαδερό πού βάνω άρβύλες. ”Ετσα πού- 
τρεχα πού λέτε καί φορτωμένος το κοφίνι άκουγα πίσω μου χτύπους 
τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Στένομαι, ξανοίγω δέν θωρώ δροσά. Προχωρώ 
λιγάκι πάλι τά ’ίδια.

Νά μ ή σάς τά πολυλογώ στό πολύ δρόμο γροικούνε χτύπους, μά σά δέν 
έθώροσνε πράμα λέω : "δέν βαργιέσαι ότι θέλει άς είναι.

Έκλούθανε δά καί τό κοπέλι, έκλούθανε κι ό Στεφάνής γιατί είχενε 
ξαλέσει. ”Ηντα θελά φοβηθώ ;

Σάν έφτάξαμενε στά Κέραμέ, πήγαμε στό Καφενείο.

”Εβγαλά μερικά ψαράκια καί τάδωκα τοϋ καφετζή νά μας τά ψήσει.
Π π ρ ε τό κοπέλι μερικά νά τά πουλήσει λέει σ τ ’Άγαλιανοϋ.

’Ά ς  είναι καλά κι οί Κεραμιανοί άγοράσανε τά υπόλοιπα.
Σάν έφάγαμενε καί πίναμε τόν καφέ μας, έβαλα τόν πόδα μου άπάνω 
σ ’άλλο νά τό νέ πιό λέει άγάδικα. Ά π ό  συνήθεια πήγα τή χέρα μου 
στή πατούχα καί βρίσκω κάτι πού περίσσευενε.

”Ηντά ναι μωρέ τούτονα σκέφτομαι. Ξανοίγω καί θωρώ μιά βιδόμπροκα 
καρφωμένη στή φτέρνα μου.

θεόψυχά μου τούτηνα χτυπάνε στο ή Λίτρες στό δρόμο.

"Ηντα θελά κάμω δά τότε σας; Λέω τοϋ Καφετζή άνε έχει τριτσέτο 
(μαχαίρι παλαιό χοντρό καί κυρτό) κι’εύτυχώς είχενε.

Προσπαθώ καί τό βάνω άνάμεσα στή φτέρνα καί τή βιδόμπροκα. Άντι- 
σκαρώνω - άνιισκαρώνω καί δά έδά φεύγει, άντιστιβάζει στή ταράτσα, 
γυρίζει πίσω καί κάνει θρούψαλα ένα πιάτο ά π ’αύτά πού τρώγαμε.

'0 ιδρώτας μου έτρεχε κουτσουνάρα άπό τό ζόρε πούβαλα. Σάν πλύθη
κα καί σκουπίστηκα, ξανοίγω άνέ γύρισε τό κοπέλι. Ρωτώ άν τόδενε 
κανείς μά πράμα.

Τό βραδάκι σάν έγύρισε ’ίσα-ίσα πούχαμε καιρό νά καλάρωμε καί μού 
λέει. ’Έμπλεξα μέ φίλους καί φάγαμε τά ψάρια μόνο νά μοϋ τά χρεώ
σεις στό μερτικό μου.

’Αργότερα πού παντρεύτηκε μούπενε, θυμάσαι τά ψάρια στά Κέραμέ μέ 
τή κοπελιά τά φάγαμε σ ι ’Ά γ α λ ι α ν ο ϋ .
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Καλά τόκαμε Μι,χάλη, καί γώ νάμουνε τό ίδιο θάκανα τού λέω : Μόνο 
πέμας μηρέ δά, μέσα στό Καφενείο όση ώρα πήγαινες κ ’ ήρχουσουνε γ ιά 
νά πουλήσεις ιά ψάρια δέν έγροίκας τσί χτύπους ;

Είδες μηρέ, χώμαχενε χάμε ιό Καφενείο καί δέν έγροικούνιανε.

01 κοκόροι όμως άρχισαν νά κράζουνε, κι δ Μιχάλης σηκώνεται, σοβα
ρά - σοβαρά μάς εύχεται κ ι ’ αύγ ιαργά μέ υγεία καί φεύγει γ l ά νά 
κ ο l μ η Θ ε ΐ. λέει μιά δυό ώρες καί τό πρωί νά πάει στό κλαδερό.

Πέρνομε καί μείς ό καθένας τό μονοπάτι του.

Ισως μερικοί νά προσπαθούσαν βαδίζοντες νά βρούνε τό βάθος των 
λόγων του.

Μιά δυό άλλες διηγήσεις δικές xou άπό τις πολλές πού μας είπε.
Ισως καί μερικά άλλα δικά μου άν θυμούμαι θά περιγράφω σέ άλλο 
περιοδικό.

Εύχομαι σέ όλους, όσους πήγαν καί σέ όσους δέν μπόρεσαν νά πάνε, 
καλό χειμώνα καί μέ υγεία νά πάμε όλοι τού χρόνου γιά διακοπές.

Στή συνέχεια παραθέτω μερικές άπό τις πολλές ωραίες παλαιές φωτο
γραφίες - οικογενειών, γειτόνων, μιας παρέας κοπελι'διών - πού μέ 
πολλή διάθεση προσέφεραν ό θείος μου Ευάγγελος Μαμαλάκης καί ή 
θεία μου Γεωργία.

Μιχ. Άρ. Νικηφοράκης, Παντελής Γιασαφάκης, Μηναδάκενα-Μηναδάκης, 
Μαρίκα Εύάγ. Μαμαλάκη καί ’Ιουλία ’ Εμμ. Χριστοφάκη, ’Όρθιοι. „ό 
Μαμαλομαθιός μέ τό Γιάννη του Στέργιο στή ποδιά του, ό Μαμαλοβαγ- 
γέλης μέ τό Μαθιό του στή ποδιά του καί ό Βουλγαράκης μέ τήν ’Έλσα
του γιατρού δίπλα του.
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Ή  βασιλογιάννενα (καλά διάφορα Γιαννιό), δ Έμμ. I. Βασιλάκςς μέ 
ιό Γιάννη ντου στή ποδιά καί χάμε ό Μιχαλάκης του πού είναι στήν 
’Αμερική. "Ορθιοι : Βαγγελιώ Δήμου Βασιλάκη, Χρυσή I. Βασιλάκη 
(κωφάλαλη) ,~’Τ07Γγα’ Δ. Βασιλάκη, Μιχαήλ. I. Βασιλάκης καί Χρυσάνθη 
Μ. Βασιλάκη.

Καθ ι,στο ί : ' Η γριά Μπι μπιρογιάννενα, ή ’Αναστασία Έμ. Βασιλάκη, η Μπεργαδίνα,

"Ορθιοι : Εΰταλία Ν. Βεργαδτ, Μηναδάκενα μέ ιόν Γιάννη ιοϋ ’Αγα
πητού στήν άγκαλιά της, Μηναδάκης, Κανδηλάκης κι ό Βαρέλας μισός. 
Καθιστό ί : Φρόσω I. Βουλγαράκρ, Μελπομένη Μηναδάκη, Μαρία Άγαπ. 
Μηναδ^κη, Κανδηλάκενα, Βαγγελιώ I. Βουλγαράκη, ’Αγγελικό του 
Βαρέλα καί Βουλγαράκενα ή Καλλιόπη.
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’Αναστασία Μ. Μαρκάκη (του Τερζή), Βασιλεία Άχειλοπούλου (τοϋ τελώ 
νπ η γυναίκα), Κίτσα Γ. Παπαδάκπ (γυναίκα τοϋ προϊσταμένου), Κοσμά 
δενα, Μαρία τοϋ Φώτη Παπαδάκπ, Κασσιανή I. Δουκάκη, 'Ελένη του Φώ
τη Παπαδάκη, Λευτεριά Μ. Μαρκάκη (τοϋ Τερζη), Γεωργία Μπιμπιράκη, 
Μελπομένη Μηναδάκη (του Μήνα) καί ο L άδελφές Μαρία καί ’Ελευθερία 
Παπαδογ ιάννη (τοΰ Φίλιππο).

Οικογένεια Μηναδογιάννη.

Καθ ιστοί : Μαρία τ ’’Αγαπητού, Μηναδογιώργης, Μηναδογ ιάννης, Μηνα- 
δογιάνΥενα, Κατίνα τοϋ Παναγιώτη καί μπροστά τά καπελάκια Γιάννης 
τ ’Άγαπητοϋ καί Γιάννης τοϋ Μηναδογ εώργη.
Ορθιοι : ’Αγαπητός, Νίκος, ’Ελπινίκη, Γεωργία & Μιχάλης καί ό 
Παναγιώτης.

k k k k k k k

Επίσης μας χαρίζει μερικά παλαιά τραγουδάκια πού τά λέγανε στις 
"τάβλες μέ πολύ κέφι.

1. Τό Μήλο τό Δροσόμπλο εις τή Δροσομηλίτσα
ψήγεται γιά - μαραίνεται γιά τά πουλιά τό τρώνε 
γιά πέφτει στό - παράστρατο καί τρώσηντο οί περάτες.

’Ετσάναί δά - κι’Κοπελιά σάν έρθει τοϋ καιρού τζη 
Βρήσκει άφορμή - τσή Μάνας τση κι’αίτία τοϋ κυροϋ τζη.
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Μάνα στ ή μέση - δέ χωρίο στ ή άκρα τρώνε ο I ψύλλοι 
κι’άν θέσω στά - προσπόδια σας γλυατρώ καί πέ(ρτω χάμε,

Μον’στρώσετε μου - στήν αυλή δξω στό Φεγγαράκι 
γιά νά γροικώ - Βοοκοΰ λαλιά καί πέρδικάς κανάκι.

Στρώνουτζπ καί - άφήνουντπ άλλου γιά νά κοιμάται 
νά μήν τμν τρώει - δ στεναγμός καί άδ ικοχαλάται.

Μά ό πονηρός - άφέντης τση σηκώνεται καί πάει 
καί ξεσκεπάζει - καί θωρεΐ τέσσερα ποδαράκια.

Τά δυό σάν - άσπρα καί παχυά τάλλα στιβανωμένα,
Μωρή βοσκόν - άγάπησες μωρή βοσκό θά πάρεις, 
καί δέν - έπηρες Δάσκαλο πού νά φορεΐ καρτσώνια 
Νά σέ πλαγιάζει - καθ’άργά στά καθαρά σεντόνια.

Καί ένα καί δύο καί τέσσερα κι’όχτώ . Είπα τό τραγουδάκι 
βάλετε δά νά πιω.

Τό'τραγοσδάκι αυτό έχει ένα σάν ρεφραίν, πού λέγεται σέ κάθε 
παύλα πού έχω βάλει στό κυρίως τραγούδι καί είναι :

Τά μπρούμ τά μπρέμ τά μπελερίμ,

κι άμέσως έπαναλαμβάνονται πάλι οΐ λέξεις πού είναι πριν από τήν 
παύλα.

2. Ξύπνα καί μ ή κοιμάσαι χρυσό μου καναρίνι 
σηκώσου άπό τήν κλίνη νά δεις πώς τραγουδώ 
Σηκώνομαι ό καϋμένος σάν παραπονεμένος 
καί τ ’άρματά μου βάζω πάω νά κυνηγώ.
Μακρυά βλέπω ένα Πύργο πούλαμπε σάν τόν "Ηλιο.
Πουλί κάθετ’άπάνω καί γλυκοκελαϊδεϊ.
καί ό κελαϊδισμός του μοΰ (ραίνεται νά λέει.
Χαίρεστε σεις οί νέοι ποϋχετε τόν καιρό.
Χαράν χαράς χαρήτε καιρό μήν καρτερείτε 
γιατί ό καιρός διαβαίνει καί δέν γυρίζει μπλιό.

’Έ ι σ ’είναι κι’νεότης χρυσό μου καναρίνι 
μαραίνεται καί σβήνει καί δέν γυρίζει πιά.

Τήν μουσική αυτών των τραγουδιών άν καί μοΰ τά τραγούδησε δυό- 
τρεΐς φορές δυστυχώς δέν μπορώ νά τήν άποδόσως άκριβώς. Γιαυτό 
θά τόν παρακαλέσω νά τά μαγνητοφωνήσει - όχι μόνο αυτά άλλά όλα - 
γιά νά μπορέσουμε νά τά μάθουμε κι’άλλοι, διατηρώντας έτσι τήν 
παράδοση καί τήν μνήμη ιών παλαιοτέρων μας καί σ ’αΰτό τόν τομέα -

Εΰχομαι υγεία καί νά ξαναποϋμε' κι’άλλα τού χρόνου στό ίδιο μπαλκό 
ν ι.

Τις υπόλοιπες φωτογραφίες καί τραγουδάκια σέ άλλο τεύχος τού περί 
οδικού μας. Α ,

U i φωτογραφίες nov Srjjxoo ι εόοντα l ΐΐαραπάνω έί ναι χρο- 

νολ&γ' ία ς  1936 nepiwou;«*
Γ. Π. ΚΑΡΑΔΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝ IΚΛ

ΓΑΜΟ I

'Η ’Ελένη Άριστ.Χριστέα (τό γένος "Αννας Νοδαράκη) καί 6 Μα
νώλης Χαραλαμπάκη ς έκαναν τόν γάμο τους στήν Α θ ή ν α .
’Επίσης στήν Αθήνα παντρεύτηκαν :

Μανώλης Κ. Μαμαλάκης καί Πόπη ’Εμμ.Γ ιαμαλάκη (τό γένος Νίτσας 
Ν l κ η φ ο ρ ά κ η )
Μαθιός Χρ. Χριστοφάκης καί ή 'Ελένη Χελιουδάκη
Χρυσούλα Νικ.Καράλη καί δ Σεραφείμ Βουλγαρίδης
Μήνας Γ. Μηναδάκης καί ’Άννα I. Μαριδάκη παντρεύτηκαν στους 

"Αγίους Δέκα
Βάσω Άντ. Μπαντινάκη καί Δημήτρης Περισυνάκης ατό ’Ηράκλειο
’Ιωάννης Άντ. Μπαντινάκης καί Κατίνα Ρογδιανάκμ ατό 'Ηράκλειο
Δημήτρης Δ. Γιαβαλάκης καί Ασημίνα Σαλογιάννη στήν Ά γ ι α  
Γαλήνη

Σέ δλα τά ζευγάρια θερμές ευχές γιά μιά καλή ζωή.

ΑΡΡΑΒΩΝ ΙΑΣΤΕΙΚΑΝ

Μαρία Παμειν. Μπαγ ιαρτάκη καί Ναπολέων Τσακαλάκης άπό τήν 
" I μ π ρ ι τ ο
Μιχάλης I. Κασσωτάκης καί Μαρία Ζαχαριουδάκη

9

'Η διδα Φωφώ ’Αθαν.ΚαλαμπΟ κη, τό γένος Μαρίας Φώτη Παπαδάκη 
άρραβων ιάστηκε μέ τόν κ. Γιώργο Λάφη στήν Αθήνα

Συγχαρητήρια άπό όλους μας καί καλά στέφανα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

'Η Μαρία καί ό Γιώργης Μιλ.Μπαντινάκης έκαναν τό δεύτερο τους 
παιδί, άγοράκι.
'Η 'Ελένη ’ Ιωαν.Τρουλινοΰ έκανε τό δεύτερο παιδί της, άγοράκι.
'Η Μαρία Εύαγ.Δοξαστάκη, τό γένος Σωτ . Πετρακάκη , γέννησε κο
ριτσάκι στήν ’Αθήνα.
0 b Άντώνης καί 'Ελένη Γαλεράκη τό τρίτο τους παιδί, κοριτσάκι 

Οι Μανώλης καί Κατίνα Τρουλινοϋ τό πρώτο τους πα ι δί, κορ ιτσάκι 
0L Γιώργης καί Μίμα Νικηφοράκη τό πρώτο τοσς επίσης, κοριτσάκι

Πολλές ευχές γιά τά νεογέννητα καί τούς γονείς.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

'0 πρόεδρος τής Κοινότητας Γιώργης Κοτζανάκης βάπτισε τό γιό 
του. Νονός ό Γιώργης Μ. Νικηφοράκης καί τό όνομα του μικρού 
πάλι Γιώργης.



'Ο ΔημήτριΚ Μιλι.Σημαντηράκης βάπτισε τό δίδυμο ζευγάρι του. 
’ Ονόματα Άργυρώ καί Βασίλης.
Νά ζήσουν.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

'Η γιατρός θεοδοσία Δ. Βογιατζάκη (τό γένος Πλουσίας Λινοξυ- 
λάκπ ) πήρε τήν ειδικότητα άναισθπσιολόγου στό 'Ιπποκράτειο
’Αθηνών όπου καί έργάζεται έκτοτε.
'0 Μανώλης Κ. Μαμαλάκης π π ρ ε πτυχίο ηλεκτρολόγου άπό τό Ε.Μ.Π.
'Η Χρυσούλα Μ. Γ ιαννακάκη πήρε τό πτυχίο Ά ν . Σ χ . Έ μ π .  & Οίκ.
’ Επιστημών.

Ή  ’Ιωάννα Καρατζη (τό γένος Μαρίας Στρ ,Τ ρουλλινοϋ) πέτυχε 
στίς εξετάσεις της ’Αγροτικής Τράπεζας.
’Επίσης στήν πιό πάνω Τράπεζα πέτυχε καί ή Σόνια Μ ιχ.Γ ιασαφάκη

'Η Παγώνα Γ. Παπαδογιάννη πέτυχε στήν ’Οδοντιατρική ’Αθηνών.
'0 Κώστας Μιχ. Γ ιασαφάκης στήν Άν.Σχολή 0 ί κ.& ’Εμπ.’Επιστημών
’Επίσης στήν ίδια σχολή ό Μάνος ’Αρ. Χριστέα (τό γένος ’Άννας 
Νοδαράκη).
Ή  ’Ά ρ ι α  ’ Εμμ. Γ ιαμαλάκη (τό γένος Νίτσας Νικηφοράκη) στό Γεω
λογικό τμήμα τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Ή  'Ελένη Κ. Βελουδάκη στά ΚΑΤΕΕ Λογιστών Θεσσαλονίκης.
Ή  Χριστίνα Σοφ.Βασιλάκη στή Φιλοσοφική Αθηνών.
Ή  Τίνα Παν. Κρητικού (τό γένος Χρυσούλας Στρ. Τρουλλινοϋ ) 
στά ΚΑΤΕΕ

'Η ’Ελευθερία Μαν. Αΰγουστάκη στή Παιδαγωγική Ακαδημία
' Ηρακλε ίου.
Ή  Ευδοκία Σιμ. Σιμυγδαλα, τό γένος Μαρίας Κοσμά Λινοξυλάκη 
πήρε πτυχίο άπό τήν άνωτέρα σχολή στελεχών επιχειρήσεων τών 
ΚΑΤΕΕ.

Σέ ολα τά παιδιά συγχαρητήρια θερμά.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ή  Πόπη Άθ. Άθανασέλη (τό γένος Κατίνας Παπαδάκη) διορίστηκε 
στό Ταμείο 'Υγείας Έθν. Τραπέζης.

Ή  κόρη τής Φωτεινής Σπιθάκη (τό γένος Χαρ. Γιαννακάκη) διο
ρίστηκε ώς είρηνοδίκης.
Ό  Κώστας Μιχ. Βασ ιλάκης γαμπρός τής ’Ηλέκτρας Μιχελιδάκη 
διορίστηκε στά κομπιοϋτερ τοϋ Κέντρου ’Έρευνας καί Πληροφο
ρικής τοϋ Πανεπιστημίου Κρήτης (στό Ηράκλειο).

Ή  ’Ελευθερία Παπαδάκη (τό γένος Γεωργ.Τυροκομάκη) πέτυχε στό
Ύπ. Οικονομικών καί τοποθετήθηκε στήν Οίκ.’Εφορία Χαϊδαρίου.

'Η Ε λ έ ν η  Ά ρ .  Χριστέα (τό γένος ’Άννας Νοδαράκη) μετετέθη άπό 
τό 'Ηράκλειο στό Ύπ. Γεωργίας στήν Αθήνα.
'0 'Ηρακλής ’Αντ. Μπαγουράκης, μαθηματικός, διορίστηκε στίς 
0 ίνοϋσες.
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'Ο Παύλος ’Ιωαν. Παπαδογ ιάννης , δάσκαλος, διορίστηκε στήν 
Λακών ία.

Στούς παραπάνω εΰχές θερμές γιά μιά καλή σταδιοδρομία. 

ΘΑΝΑΤΟΙ

Πέθανε στήν Θεσσαλονίκη δ Ζαχαρίας Συρόπομλος, γαμπρός του 
Θόδωρου Τρουλλινοϋ. θερμά συλλυπητήρια στήν οικογένεια.

Πέθανε καί κηδεύτηκε στήν 'Αγία Γαλήνη ή ’Ελένη Μύρ. Τυροκο- 
μάκη. Τήν κηδεία της παρακολούθησε πλήθος συγγενών καί φίλων. 
Εστω καί καθυστερημένα ευχόμαστε θερμά συληπητήρια στήν οικο
γένεια.

± Ή'k'kiz'k'k

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Ή  κυρία Χρυσούλα ’Αντων. Βεργαδή εύχαριστεϊ όλους όσους συμπαρα
στάθηκαν μέ τήν παρουσία τους ή μέ τηλεγράφημα καί έκδηλώσανε 
τή συμμετοχή τους στό βαρύ πένθος της γιά τόν θάνατο ταυ συζύγου 
της Άντώνη (27.6.83).

Ίδιαίειερα έκφράζει τις ευχαριστίες της στήν οικογένεια τής κας 
Μαίρης Ζαρδή καί τήν κόρη της κα Άνδριάννα Ferris άπό τό Ντητρόιτ 
(Μίτσιγκαν) τής ’Αμερικής γιά τήν άποστολή 150 δολλαρίων πού δόθη
καν στό ίδρυμα άνιάτων 'Ηρακλείου Κρήτης ("Αγιος Σπυρίδων) στή 
μνήμη του συζύγου της Ά ν τ ώ ν η .

’Επίσης εΰχαριστεϊ γιά τά λουλούδια πού έστειλαν στήν κηδεία, τά 
παιδιά της Μανοϋσος, Σήφης καί Άνδριάννα.

•kk 'k'k'k'k’k

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Ά π ό  τή στήλη αύτή του περιοδικού μας θέλω μαζύ*μέ τήν οίκογένειά 
μου νά εΰχαριστήσω όλους τούς χωριανούς, συγγενείς καί φίλους πού 
είτε μέ τήν παρουσία τους, είτε τηλεφωνι καί τηλεγραφικώς έκ
δηλώσανε τή συμμετοχή τους στό βαρύ πένθος γιά τόν ξαφνικό καί 
πρόωρο θάνατο (1.7.83) τής πεθεράς μου Αναστασίας Μπόκολα έτών 
65.

Κώστας Λινοξυλάκης
Οικογενειακές
20.7.1983
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ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΣ I ΔΡΥΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 1922

(τού κ. Μανοΰσο Παπαδάκη)
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Μιχ, TpqljA l v Oq (Σπανομιχελιός - ζε.ίινρς) 
Τρουλινοΰ ' )

Μαρία ί! I έ κ ν ο ν
Ν ικολ. II Η
Δηυητρούλα Τρουλινου Μ
Α λ έ ξ η ς π 11
Ιωάννης Πετρακάκη ς Παπάς
ΜπεΑ ί να II Ζεύγος
Μαρία U Τέ κν ον
Ν1 κ ο ς II II
Ειρήνη II II
Αθήνα J) II
Αντώνιος II II
Μ α ν ω λ ί α II II
Εμμανουήλ II II
Μύρων ιι II
Κυριάκος II II
Γεώργιος Παπαδογιάννης Ζεύγος
Σταματοΰλα " II
Ιωάννης II Τ έ κ ν ο ν
Εμμανουήλ ' I ερωνυμάκης

II Ζεύγος
II3

Ε μ μ α ν ο υ ή λ II Τέ κν ον
Ιωάννης II Ζεύγος
Map ι γώ II ιί

Χαρ ί  κλε ια II Τέκνον
Σοφία II ’Άγαμος
Σιραιής II Ζεύγος
Μ α ρ ο ύ λ η II " (τό
Δ η μ ή ι ρ ι ο ς Μπαντινάκης Ζεύγος
Ελισάβετ υ 11
Κωνσταντ. II Τέκνον
Γεώργιος II II
Εμμανουήλ II II
Εύανθ ία (( II
Πέτρος Η II
Εμμανουήλ II Ζεύγος
Αργυρώ II Η
Γεώργιος II Τέκνον
Μιλτιάδης II II
Ιωάννης II Ζεύγος
Ελένη II II
Αντώνιος II Τέκνον
Εμμανουήλ II II

Ν ι κ ό λ α ο ς Μ π α ρ γ ι α τ ά κ η ς
Μ

Ζ ε ύ γ ο ς
II3

Εμμονου ή λ " (Μαζανας) Τέκνον
Map ι γώ 11 II

Γεώργιος Πολυχρονάκης (Σπανός )Ζεϋγος
Δέσποινα 11 1)
Στέλλα 11 Τέκνον
Ειρήνη II II

Κώστας Λ ι νοξυλάκης Ζεύγος
Πελαγ ία II 11
Κοσμάς 11 Τ έ κ ν ο ν
Χαρ ί λαός II ίί

’ Απεβίφσε
II

’ Απεβ ίωσε 
1!
η

Ά π ε  β ί ωσε

’ Απεβ ίωσε
II

’ Απε β ίωσε
3

’Απεβ ίωσε 

’ Απεβ ίωσε
II
II

γένος Φραγκώκη)"II
II

’Απεβ ίωσε
ιι

’ Απεβ ίωσε
ϋ

Άπεβίωσε
ιι

ιι

’ Απεβ ίωσε
Η
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ιασαφάκης

Ελένη Λινοξυλάκη 
Χρηστός 
Γεώρ.
Μαρία
Γεώργ. Τσαχάκης (Σομαρας)

Χαρ.
Δημ.
’ Αντων ία 
Μαρία 
Κωνστ.

'Ελένη 
Γ εώργ. 
Δημήτρ. 
Μιχαήλ 
Παναγ.
Γ εώργ. 
Ά ν  ν έτα 
Έμμ. 
Μαρία 
’ Ιουλία 
Μ L χ .
Γ εώργ.

(παππας ) 
ικηφοράκης

ΤέκνονII
ίί

it

Ζεύγος

Τέκνον

Ζεύγος

Απεβίωσε

(τό γένος Βεργαδη) ζεύγος
Τέκνον

Άπεβίωσε

Ζεύγος(τσαγκάρης)Άπεβίωσε
it 11

Τέκνον 1111
" ’ΑπεβίωσεII
Ζεϋγος (Μεσονησανός) 11

Κώστ. U Τέκνον
'Ελένη 11 1)
Γ αρουφ. Η 11
Μαρ ία 11 11
Στεφ. 11 U
’Επαμε ιν. Μπαργιατάκης Ζεύγος
'Ελένη II II
Μαρ ία II Τέκνον
Λουκάς Η Ιί
’ Ιωάννης 11 11
Μιχ. II II
Λουκ ία II II
Γ εώργ. II II
’Ελευθερία II II
’Ιωάν. Παπαδογ ιάννης Ζεϋγος
Μαρία 11 (τό γένος ΚυριακάΚηΊ "
Νικόλαος II Τέκνον
Έ μ μ . II II
Γ εώργ. II 11
Χαραλ. Ιί II
’Αρ ιστός Ν ι κηφοράκης Ζεϋγος
Εΰαγγ. " (τό1γένος Μαθ ιαδάί(η) 11
Μιχ. II Τέκνον
Ελένη 11 11
Ά ν ν α 11 II
Μαρ ία 11 II
’ Αρ ιστός 11 II

’Απεβίωσε

Άπεβίωσε
11
II

Άπεβίωσε
u
11

’Απεβίωσε 
11
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' Ηλίας Μαμαλάκης Ζεύγος Ά π ε β  ίωαε

Ρ οδάνθη 11 (τ6 γένος Κυπράκ η ) ιι II

Σταύρος II Τέ κνον II

Χρηστός 11 Η II

’Αλκυόνη 11 II

'Ελένη 11 II

’Ιωάννα 11 II

Κώστας 11 11

Γ ρηνόρ ιος Σταματάκης Ζεύγος Άπεβίωσε

Μαρούλη 11 (τό γένος Βεργαδή ) II II

ΑηΜ .
II Τέκνον 11

’ Αργυρώ II II

Γ εώργιος Σταματάκης Ζεύγος ’ Απεβίωσε

Χρυσή " (τό γένος Νικηφοράκρ) 11 II

’Ιωάν. 11 Τέκνον II

’ Εμμ. 11 II

Ευαγγελία 11 II

Γεώργ. Χριστοφοράκης (Κατσόμπος) Ζεύγος Άπεβίωσε

Μαρ ία 11 II Η

’ Αμαλία 11 Τέκνον 11

’ Ιωάννης II II

'Ελένη 11 11

Δέσποινα II 11

’ Εμμ. Μαρκάκμς (Χαρκιας} Ζεύγος Άπεβίωσε

’Αναστ. 11 II II

Διαμάντω Μ Τέκνον

Μαρία II II

' Ηλ ίας 11 II

’ Αντώνιος Μαμαλάκμς Ζεύγος Ά π ε β  ίωσε

Μαρ ιγώ " (τό γένος Κονιωτάκη) II ιι

Κώστας II Τέκνον 11

Οΰραν ία 11 II

’Αντώνιος If 11 Άπεβίωσε

’Ιωάν . ΔουκάκηΡ Ζεύγος 11

* Ελένη 11 (τό γένος Κατεργαράκη ) II 11

Μαρία 11 Τέκνον

Εύαγγ .
11 II

' Μ α ς II II
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Κα σ l α ν ή Δ ο υ  κ ά κ η Τ έ  κν ον ’Ά π ε β ί ω σ ε

Μ ι χ . Ά π ο σ τ ο λ ά κ η ς Ζ ε ύ γ ο ς 11

Μ α ρ ί α " ( τ ό  γ έ ν ο ς  Π α τ α κ ο ϋ ) I! Ιί

Ε λ έ ν η
11

Τ έ κ ν ο ν

Ε μ μ . 1ί 11

Α ν ν α 1! II

Γ ε ώ ρ ν .
1! II

Κ ώ σ τ α ς II II ’ Α π ε β ί ω σ ε

Μ α θ  l ός Μ α μ α λ ά κ η ς Ζ ε ϋ γ ο ς II

Ρ ε ψ ι μ ί α " ( τ ό  γ έ ν ο ς  Χ ρ  ι σ τ ο φ ο ρ ά κ η  ) II II

Κ ω ν σ τ . π Τέ κ ν ο ν 11

Μ α ρ  ία 11 II 11

Β α γ γ έ λ η ς
II II

Α ν α σ τ . π II ’ Α π ε β ί ω σ ε

Ε υ τ υ χ ί α Ν II

Δ ή μ η τ ρ α II II Ά π ε β ί ω σ ε

Ε υ α γ γ ε λ ί α  

Γ ε ω ρ γ ί α  

Ε ύ λ α β  ία 

Ν ι κ ό λ .

II

II

II

Φ ο υ ρ φ ο υ λ ά κ π ς

II

II

II

Ζ ε ύ γ ο ς Ά π ε β  ί ω σ ε

’ Α θ ή ν α 11 II II

Ε υ τ υ χ ί α II Τ έ κ ν ο ν

Ε ΰ α γ γ ε λ  ία II II

' Ε μ μ .
II 11

Κ α λ λ ι ό π η
II II

’ Ι ω ά ν . Β α σ ι λ ά κ η ς  ( Β α σ ι λ ο γ ι ά ν ν π ς ) Ζ ε ύ γ ο ς ’ Α π ε β ί ω σ ε

' Ε λ έ ν η 11 ( τ ό  γ έ ν ο ς  Β ε λ ο υ δ ά κ η ) II II

Σ ά β β α ς II Τ έ κ ν ο ν II

Μ ι χ . Β α σ ι λ ά κ η ς II II

Δ ή μ ο ς II II II

Χ ρ υ σ ή II II 11

’ Ε μ μ . II II

’ Ι ω ά ν ν η ς Β ο υ λ γ α ρ ά κ η ς Ζ ε ύ γ ο ς Ά π ε β ί ω σ ε

Κ α λ λ  ι ό π η II Ιί II

’ Ε λ π ι ν  ί κ η II Τ έ κ ν ο ν

Χ ρ υ σ ο ΰ λ α II II

Φ ρ ό σ ω II II

Ε υ α γ γ ε λ ί α π II
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Μιχ, Μαθιουδάκης Ζεύγος
'Ελένη " (τό γένος Άποστολάκη)"
Γεώργ. 11 (Βελτώνη) Τέκνον
Ματθιός " "
Κωνστ. 11 11
Ευαγγελία " (σύζυγος Άρ. Ν ικηφοράκη) "
; 11 (Παπαδονικολή) “
; " (πρώτη γυναίκα τού Καράλη)11

’Ιωάννης Μηναδάκης (Μηναδογιάννης) Ζεύγος 
Καλλιόπη " (τό γένος Τσουρδαλάκη) 11

Γεώργ. " Τέκνον
Παναγ. " 11

’Αγαπητός 11 11

Μιχάλης 11 11
Νικόλαος 11 "
Άλέξανδρ. Βασιλάκης Ζεύγος
. II Μ
5

Φροσύνη 11 Τέκνον
Νικολ.
’ Ιωάν. 11
Χρυσή 11 
Γεώργ. " 
Κλεονίκη 11 
Κατερίνη " 
’Ελευθερία "
Γρπγόριος Σπυριδάκης Ζεύγος
. 11 Ιι

Μιχ. 11 Τέκνον
'Ελένη " "
’Αφροδίτη " 11
’Αναστασία 11 (τού Σψακιανοΰ ή μάνα Ράπτη) "

Μιχ. Μπιμπιράκης ' ,Ζεύγος

Μαρία ", 11
’ Ιωάννης " Τέκνον
’ Ιωάννα 11 "
Γεωργία " · "
Μύρων Τυροκομάκης Ζεύγος
'Ελένη 11 (τό γένος Βεργαδή)

Ά π ε β  ίωσε

’ Απεβ ίωσε 
11

11

’ Απεβ ίωσε
Μ

II
II

Άπεβίωσε
11

11
11

Άπεβίωσε
11
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Κεον ί κη Τυροκομάκη Τέ κνον

εφ ία Μ Π

ισιλική 1! 11

3νώλης II II ’ Απεβ ίωσε

εώργιος II II

λουσία II II

L  Κ . Τυροκομάκης (Άλμπάτης) Ζεύγος ’Απεβ ίωσε

αρασκευ ή 11 (ιό γένος Μηναδάκη ) 11 II

μ μ .
II Τέκνον

ωάν. 11 II

ιργ L V  ία II II

ωάννης Βεργαδης (Μπογιατζής) Ζεύγος
" (τό γένος Μηναδάκη). II

εωργ. II Τέκνον

αρούλη II li

ικόλαος II
11

Ζεύγος
II

ιχαήλ II Τέκνον Άπεβίωσε

ντων. II II 11

γγελ l κή II II Ά π ε β  ίωσε

ίιθαλία II 11 II

μμ. Φραγκάκης (Βαρελάς) Ζεύγος Άπεβίωσε

γγελ l κ ή II II II

ρ ίστος φραγκάκης Ζεύγος II

αρούλη II 11

ώστας II Τέκνον

ωάννης II 1ί

λένη II 11

τέλλα 11 II

αναγ. Κασωτάκης Ζεύγος Άπεβίωσε

αρβάρα " (τό γένος Καράλη) II II

ελαγ ία 11 Τέκνον

ντων. 11
r

11

ιχαήλ II II

ωάννης II 11

ωάννης Τρουλινός (θσδωρογιάννης) Ζεύγος Ά π ε β  ίωσε
οφία Μ 11 II
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Ε Μ μ . Τρουλινός Ζεύγος ’ Α π ε β  ί ω σ ε

Κλεον ί κη Π 11 I I

Γ εώργ l ο ζ II Τέ κνον 11

Ν ι κόλαος I I I I

Βασιλ l κή ίΙ I I

Μιχαήλ I I I I

Χαρ ιδ. Γ ιαννακάκης Ζεύγος ’ Απεβ ίωσε
Χρυσή "  (τό γένος Παπαδογ ιάννη ) I I Η

Σταματ ί να Μ Τέκνον
Μύρων Μ I I

’ Απεβ ίωσε
Μαρ ία I I I I

Κατερίνη I I I I

Φωτεινή I I 11

Γ εώργιος Μηναδάκης Ζεύγος ’ Απεβ ίωσε
Μαρούλη "  (τό γένος Νικηφοράκη) I I I I

Έμμ. Παπαδογιάννης (φούρναρης) Ζεύγος 11

Μαρία 11 (τό γένος Βεργαδή) 11 I I

Βαγγέλης I I Τέκνον U

Ν ικόλαος Χριστοφοράκης (Παπαδονικολής)
Π

Ζεύγος
I I

I I

I I

Μ ιχαήλ I I Τέκνον 11

’ Εμμαν. I I I I

Γ εώργ. I I I I
’ Απεβίωσε

Εΰαγγ .
I I I I I I

Άθηνα I I I I 11

Μιχαήλ Καράλης Ζεύγος 11

Ζαμπία 11 (τό γένος ΤρουλινοΟ) 11 11

Βαρβάρα "  (ή Βαρβάρα Κασιωτάκη) Τέκνον (1

Μαρία 11 (ή Μαρία Μαθ. Σταματάκη) 11

Νικόλαος Καράλης I I Απεβίωσε
Χρυσούλα I I I I 1 I I

'Ελένη I I I I

’Αγαπία I I I I

Γ εώργιος I I I I

’Ιωάννης I I 11 ’Απεβίωσε
Κωνοτ. Χρ ιστοφάκης' Ζεύγος I I

Ε ίρήνη I I 11 11

’ Ερασμ ία I I Τέκνον I I

Έ μ μ . I I 11 11
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Γεώργιος 
Κλεονίκη 
Μαρία

Χρ ιστοφάκης
Ιί

Μ

Τέ κνον
Η

II

’ Απεβ ίωσε

Μ ιχάλης II Η

Χρηστός II II

Μιχαήλ Μαρκάκης (Τερζής) Ζεύγος Ά π ε β  ίωσε
Χρυσή " (τό γένος Βουλγαράκη) II II

Γ εώργιος II Τέκνον Μ

’Ελευθερία II II

’ Αναστασία II II

Μιχαήλ Βεργαδής Ζεύγος ’ Απεβ ίωσε
* Ελένη Π 11 11

’ Αναστασ La II Τέκνον
Μ ιχαλάκης II II

Ν ικόλαος Παπαδογιάννης (μαραγκός) Ζεύγος Άπεβίωσεν
Μαρ ία II II II

Εύάγγελος Μ Τέκνον II

Έ μ μ . II II II

Κατίνα II II

Μιχαήλ II 11 11

Φώτης Παπαδάκης Ζεύγος II

Καλλιόπη " (τό γένος Κατεργαράκη) ίί II

Δέσποινα II Τέκνον
Κώστας II ι;

’Άννα II II

Μανοϋσος ti II

’ Ανδρον ί κη Η Η

'Ελένη II Η

Μαρία 11 Ιί

Νίκος II η

’Ιωάννης Χριστοψάκης (Χριστοφογιάννης) Ζεύγος Άπεβίωσε
Ευαγγελία II II II

Χρηστός II Τέκνον
' Ελένη II II

Μανώλης II II

'Ηλίας II II

θεμ ιστοκ. Βελουδάκης Ζεύγος ’ Απεβίωσε

’ Αφροδ ίτη 11 (τό γένος Άλιγιζάκη) Μ II



Χρηστός 

Μιχάλης 
Στρατής 
Γεώργ ιος 
Κώστας 
Μαρία 

' Ελένη 
Μύρων 
7 Αθήνα 
Μαρία 
Ροδάνθη 
Στέλιος 
Μ ιχάλπς 

Κωνστ. 
Φροσύνη 
Πύραμος 
Μαρία 
7Ελένη 
Φίλιππος 
Ευαγγελία 
Μαρ ία
7Ελευθερία 
Μ ιχαήλ 
’Ελευθέρ ιος 
Γ εώργιος 
Μαρούλη 
7Αντωνία 
Στρατής 
7 Εμμ.
Δημητρ.
7 Ελευθερ ία 
7 Αγγελική

Βελουδάκης
11
11
11

Μ

Βελουδάκης
11

Τ σαχάκης
11 (τό γένος Βασιλάκη )

Μ

Παπαδογ ιάννης 
11
11
II

11
II

7 Αποστολάκης
" (τό γένος'Τρουλινοϋ )
11

11

II
II

Τέκνον
Η

Η

Η

IS

Ιί

II

Ζεύγος
Η

Τέκνον
II

Η
11

Ζεύγος
Η

Τέκνον
II

II

Ζεύγος
II

Τέκνον
1!

Η

Η

Ζεύγος
!!

Τέκνον
η

11
ϋ
11

it

; Χρ ιστοδουλάκης Ζεύγος
7 Αναστασία " (Σηφαναστασά) "
Μαρία " Τέκνον
Καλλιόπη " “

7 Εμμαν. Μαμαλάκης ' Ζεύγος
7 Ελένη 11 (τό γένος Καραμπασάκη)"

7Απεβίωσε 
11

7Απεβίωσε

7Απεβίωσε
II

Μ

7 Απεβίωσε
1!

7Απεβίωσε
Η

II

7Απεβίωσε 
11

’Απεβίωσε
II
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’ Ανιών ιος 
Κώστας 

Ευαγγελία 
Στέλιος 
Γ εώργιος 

Γ εώργιος 
Ευαγγελία 
’Αλκυόνη 
Μαρία 

Κώστας 
Στέλλα 

Σοφία 

Γ ιάννπς 
Νίκος 
’ Αντώνιος 
Γ εώργιος 
' Ελένη 
Μαρ ία 

Ξανθ ίττπη 
Μιχαήλ

Νίκος
Μηνάς

Μαμαλάκης

11

Η

Μαμαλάκης

ι

I

I

Ανδρουλάκης (Άντρουλέας) 
" (γένος Σπυριδάκη).

11 (άξιωματικός έφονεύθη 

στήν ’Αλβανία)
II

Μηναδάκης

5 I

Ρεψιμία 11 
Ά ν δ  ρέας 11 
Γεώργιος "
Μιχαήλ “
Μαρούλη 11 
Μελπομένη "
’ Εμμανουήλ 11
Κωνστ. Κοτζανάκης (άγαμος) 
Νικόλαος Σηφάκης 
Εύθαλία 
Γεώργιος "
Άριστέα 11 
Μαρία "
’Ελένη "

Τέκνον
ϋ

Ζεΰγος
II

Τ έ κνον
Η

11
Η

11
η

ιι
π

Ζεύγος
II

Τέκνον
II

II
11

Ζεύγος
11

Τέκνον
II
ίί
11
Η
19

II

Ζεύγος
II

Τέκνον
II
Μ

II

’Απεβίωσε
II

Ά π ε β  ίωσε 

’Απεβίωσε
II

’ Απεβ ίωσε
II

’ Απεβίωσε

’ Απεβίωσε 
11

9
’ Απεβίωσε

Η

’Απεβίωσε
II

’Απεβίωσε
II

’ Απεβίωσε
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Σιρατ ής Παπαδογιάννης Ζεύγος ’Απεβ ίωσε

S " (τό γένος Βεργαδή) II

Μ ιχάλης II Τέ κνον
’Άννα Η Η

Χρήστος Μ II

’ Αντων. Βολανάκης Ζεύγος

'Ελένη " (τό γένος Τσαχάκη) II

(κόρη ) II Τέκνον
Γ έω>γ. Παπαδογιάννης (Κουτσός)

II
Ζεύγος
II

Άπεβίωσε
II5

Κωνστ. Κανδυλάκης Ζεύγος II

'Ελένη Η II II

Ήλίας II Τέκνον
Μαρία II Η

Εύαγγελ ία II Η Ά π ε β  ίωσε

’ Ιωάννης II II

Γ εώργιος Σηφάκης
II

Ζεύγος
II

Άπεβίωσε

Γ εώργιος Τσινιαράκης Ζεύγος Άπεβίωσε
’Όλγα 11 (τό γένος Μπαντινάκη) II II

Μ ιχ. II Τέκνον
Νικόλαος II η

’Ιωσήφ II 11

Παύλος II η

’ Εμμαν. Μαλανδράκης (Χατζής) ’ Εργένης Άπεβίωσε

Κωνστ. Φωτάκης (τελώνης) Ζεύγος Μ

Μαρ ιγώ II Η 11

’Αναστασία II Τέκνον

’Ιωάννης II 11

Γ εωργ ία II II

’Ιωάννης Βαβουράκης ’ Εργένης Άπεβίωσε

’Αντώνιος Ααζαρίμος (Μαστραντώνης) Ζεύγος ’ Απεβίωσε

Συρμαλέν1α " (τό γένος Κυριακάκη) II 3
; (άγόρι) " (έφονεύθη ατούς βομβαρδισμούς 1941 Μελάμπων) 

’Ιωάννης Βουλ'γαράκης (άδελφός της Τερζίνας ) Ζεύγος 
Βασιλική Βεργαδή Ζεύγος
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:ν νομίζω οτ l έχω παραλε ίφει κανένα πάντως ίσως καί κάποιος 
ιλος μεγαλύτερός μου νά ξέρει καί άλλους.

ίμειώνω δτι ό άνωτέρω κατάλογος άφορα δσους κατοικούσαν μέχρι 
) 1922. Τά παρακάτω δνόματα πού κατοίκησαν εις 'Αγία Γαλήνη 
■ τά τό 1 922 είναι έκείνων πού ο L οικογένειες δέν άναφέρονται 
Ις τούς κατοίκους μέχρι τό 1922.

. Χαραλ. Μπελαντάκης

. Κώστας Φωτάκης

. ’Εμμ. Νοδαράκης 

. Άριστ. Βουλγαράκης

. Χαραλ. Σάλιών
Μιχ. Πετρουλάκης

ν κάποιος θελήσει νά συνεχίσει άς έχει οδηγό τόν παρόντα 
ίνακα, δστις θά τόν διευκολύνει τά μέγιστα γιά νά πάρει ένα 
να τά παιδιά των παλαιών πού άνέφερα καί νά συνεχίσει ποιόν 
ποιά πήρε έκαστος καί μέ τόν τρόπο αύτό δέν θά διαφΰγει 

ΰδε ίς.

πιβάλλεται δέ νά συνεχίσει κάποιος καθ’δτι σήμερον πάρα πολ- 
οί , έγγόνια καί δισέγγονα κατέχουν έξέχουσες θέσεις στήν 
οινωνία τής 'Ελλάδος άλλά καί έξω τής ' Ελλάδος.. Είμαι δέ 
ρόθυμος νά βοηθήσω καί γιά ζεύγη πού έγιναν στά χρόνια 1922 - 
940. "Εκτοτε έφυγα άπό τήν 'Αγία Γαλήνη καί δέν μπορώ νά 
νωρίζω.

πάρχουν όμως σημερινοί νέοι πού έστω ρωτώντας ό ένας τόν άλλον 
ά συνεχίσουν τό έργον αύτό πού άν θελήσόυν άς·τοϋ δώσουν τό 
ι ν ο μ α "ΔΕΝΔΡΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ".

[ημειώσατε δτι αν νομίζει αυτός πού θά συνεχίσει τόν Δένδρον 
>τι θά πρέπει νά άναφερθεϊ τό οικογενειακόν έπίθετον τής 
'υναίκας τών ζευγαριών θά βοηθήσω γιατί γνωρίζω τό 80 - 90% 
«ύτών.

Έ ν  Άθήναις τή 1 .3.1983 

ΜΑΝ0ΥΣ0Σ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
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ΣΕΛΙΔΑ
π ε ρ  ι ε χ ο μ ε ν α

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
(από τό Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΤΡΟΥ-ΦΙΛΟΥ (κ. Μπελάου)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
('Ηλέκτρα Μιχελιδάκη)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ('Ηλέκτρα Μιχελιδάκη)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
('Ηλέκτρα Μιχελιδάκη)

ΚΕΙΜΕΝΑ .(ΧΑΙΡΕΤΙΜΣΟ - ΥΓΕΙΑ)
(κ. Αύγουστάκη)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (κ. Μ. Αύγουστάκη)

ΚΑΡΑΒΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΙΡΙ (Κ. Αινοξυλάκη)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (κ. Πολ. Καράλη)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ & ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ 
(Κατ. Άθανασέλη)

ΖΩΝΤΑΝΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΌ 
(Γεωργ. Καράλης)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1922"
(κ. Μανούσου Παπαδάκη)
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