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κκαθώς ο υδράργυρος τραβάει και πάλι την
ανηφόρα, το απέραντο γαλάζιο της θάλασ-
σας και συγκεκριμένα ο υδάτινος κόσμος
της περιοχής τoυ Νομού Χανίων, προσφέ-
ρουν μια ανάσα δροσιάς, όχι μόνο για
εκείνους που τολμούν να τον εξερευνή-
σουν αλλά και για εκείνους που θα διαβά-
σουν και θα απολαύσουν τις σπάνιες φω-
τογραφίες του σημερινού μας αφιερώμα-
τος!
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι
επισκέπτες αλλά και ντόπιοι ασχολούνται
με τις καταδύσεις ανακαλύπτοντας τον
σιωπηλό και μυστηριώδη κόσμο του βυ-
θού, ενώ το θέμα της δημιουργίας καταδυ-
τικών πάρκων στον Νομό Χανίων δημι-
ουργεί νέες προοπτικές τόσο για τον τουρι-
σμό αλλά και για την προστασία του υδά-
τινου περιβάλλοντος.

diadromes@haniotika-nea.gr
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με τον Αμερικανό Lewis Hine (1874-1940) κι-
νούμαστε στο χώρο της φωτογραφίας ως κοι-
νωνικό ντοκουμέντο. Ο Hine θα εξειδικευτεί
στη μελέτη μέσω του φωτογραφικού του
φακού των αμερικανικών εργοστασίων και ιδι-
αίτερα της παιδικής συμμετοχής στο χώρο
αυτό. Θα συνεργαστεί μάλιστα με μια εταιρεία
προστασίας ανηλίκων που θα του ζητήσει να
καταγράψει τις συνθήκες εργασίας τους στα
αμερικανικά εργοστάσια. Ο Hine μέσα από τις
λήψεις του αυτές δε θέλει να καλλιεργήσει την
εντύπωση ότι κάνει ένα έργο Τέχνης, αντίθετα
επιδιώκει αποκλειστικά και μόνο να συλλάβει
την πραγματικότητα, κινούμενος στην περί-

πτωση της παιδικής εργασίας και προς την κα-
τεύθυνση της κοινωνικής καταγγελίας. Στις
φωτογραφίες του εργατών όλων των ηλικιών,
όπως εν προκειμένω στην αποτύπωση σε προ-
οπτική απόδοση των εργατριών σε μια αμερι-
κανική κλωστοϋφαντουργική βιοτεχνική
μονάδα, επιχειρείται θα μπορούσε να υποστη-
ρίξει κανείς ένα πορτρέτο της αμερικανικής ερ-
γατικής τάξης της περιόδου του μεσοπολέμου.

Επιμέλεια:

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος

Humboldt Universität zu Berlin

lastjudgment1540@hotmail.com

Φανταστικό ουσείοΦανταστικό μουσείοΝοΝο. 575

Lewis Hine, “Aμερικανίδες εργάτριες σε κλωστοϋφαντουργία”, 1937.
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Το γραφιστικό α οτύ ω α της ΚρήτηςΤο γραφιστικό “αποτύπωμα” της Κρήτης
■ Μέσα από 100 δημιουργίες γραφιστών

από Ελλάδα και Κύπρο

Εγκαινιάζεται την Πέμπτη 27 Ιουλίου στις 8 το βράδυ η έκθεση
“100 πόστερ για την Κρήτη”, που θα φιλοξενηθεί έως τις 18 Αυ-
γούστου στο κτήριο των Στρατώνων του Φρουρίου Φιρκά, στην καρδιά
του Ενετικού Λιμανιού των Χανίων. Η έκθεση θα έχει φιλανθρωπικό
χαρακτήρα καθώς οι αφίσες θα πωλούνται για την ενίσχυση της ΕΛΕ-
ΠΑΠ και του “Ορίζοντα”. 

η βραδιά των εγκαινίων θα διανθίσουν μου-
σικά η Ελευθερία Κοκοτσάκη στο τραγούδι
και ο Νίκος Κούσης στο πιάνο, οι οποίοι θα
ερμηνεύσουν αγαπημένα τραγούδια. 

Οπως επισημαίνουν οι διοργανωτές: «Η έκ-
θεση “100 Posters for Crete” δημιουργήθηκε
από την ανάγκη ύπαρξης μίας έκθεσης γρα-
φιστικής, η οποία θα συνδέεται με τον τόπο
που τη φιλοξενεί, ενώ ταυτόχρονα θα είναι σε
θέση να προσφέρει δυναμικά σε κοινωνικό
επίπεδο. Με αυτό το σκεπτικό, μέσω ανοιχτού
καλέσματος γραφίστες από την Ελλάδα και
την Κύπρο προσκλήθηκαν να σχεδιάσουν αφι-
λοκερδώς από μία αφίσα με θέμα την Κρήτη.
Αυτή ήταν και η μόνη οδηγία που τους δό-
θηκε. Οι γραφίστες ήταν ελεύθεροι να σχε-
διάσουν με όποιον τρόπο ήθελαν, χωρίς καμία

παρέμβαση ή κρίση επάνω στις δημι-
ουργίες τους. Οι συμμετέχοντες σχε-
διαστές δεν επιλέχθηκαν από τη
διοργάνωση. Αντιθέτως, οι ίδιοι επέλε-
ξαν να συμμετέχουν και οι 100 θέσεις
συμπληρώθηκαν από τους 100 πρώ-
τους που δήλωσαν συμμετοχή. Η έκ-
θεση δεν προσπαθεί να αναδείξει
μεμονωμένα τα έργα ή τους δημιουρ-
γούς τους (γι’ αυτό και δεν έχει δια-
γωνιστικό χαρακτήρα), αλλά να αποδείξει ότι
οι γραφίστες ενωμένοι και ως σύνολο είναι
δυνατοί και ικανοί, αφενός να μεταφέρουν
ένα μήνυμα πολιτισμού, αφετέρου να προ-
σφέρουν στους συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη από τη βοήθειά μας. Για το
λόγο αυτό οι αφίσες τους πωλούνται έναντι

πολύ χαμηλής τιμής, προκειμένου τα έσοδα
να προσφερθούν στην “ΕΛΕΠΑΠ Χανίων” και
στον “Ορίζοντα”». 

Τον συντονισμό της έκθεσης έχει αναλάβει
ο Βασίλης Πιτσώνης, γραφίστας που ζει και
εργάζεται στα Χανιά.

Την έκθεση διοργανώνουν το Omen Art

Shop Gallery, η Περι-
φέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χα-
νίων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και ο
Δήμος Χανίων. Θα διαρκέσει έως τις 18 Αυ-
γούστου και θα λειτουργεί από τις 10 το πρωί
έως τις 5 το απόγευμα και από τις 7 το από-
γευμα μέχρι τις 10 το βράδυ.

«Η κυρία Έλενα Βενιζέλου», το τελευταίο βιβλίο της αείμνη-
στης Ζωής Μητσοτάκη, που μόλις κυκλοφόρησε από το
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενι-
ζέλος», παρουσιάζεται τη Δευτέρα 24 Ιουλίου στις 8 μ.μ.,
στον αύλειο χώρο του Μεγάρου Μητροπολίτης Ειρηναίος Γα-
λανάκης στη Χαλέπα. 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Άγγελος Δεληβορριάς, ακαδη-
μαϊκός, πρ. διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, η Αιμιλία
Κλάδου-Μπλέτσα, αρχιτέκτονας, συγγραφέας και η Ελένη Κε-
χαγιόγλου, φιλόλογος, υπεύθυνη εκδόσεων του Δημοσιογρα-
φικού Οργανισμού Λαμπράκη (επιμελήτρια έκδοσης), ενώ
συντονιστής θα είναι ο Γιώργος Κουκουράκης, επιστημονικός
συνεργάτης του Ιδρύματος (σύμβουλος έκδοσης). Μια συνο-
πτική αναφορά στο έργο της Ζωής Μητσοτάκη θα κάνει η Αρ-
γυρώ Χανιωτάκη - Σμυρλάκη, γραμματέας του Συλλόγου
Φίλων του Ιδρύματος. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που πραγματοποιείται με τη
συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατο της συγγραφέως, το
Λύκειο Ελληνίδων Χανίων θα αναγορευτεί σε Εταίρο του
Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Η βραδιά θα

κλείσει μουσικά με την Αφροδίτη Μητσοτάκη (πιάνο) και τη
Χρυσούλα Περάκη (τραγούδι), που θα αποδώσουν τα έργα
“Wishing you were somehow here again” του Andrew Lloyd
Webber και “You raise me up” των Rolf Lovland και Brendan
Graham.

ΚΥΠΡΟΣ 1974 

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους  πεσόντες και αγνοούμε-
νους κατά την Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο το 1974 θα πραγμα-
τοποιηθούν την Κυριακή 23 Ιουλίου στις 7.30 μ.μ. στο Μνημείο
Πεσόντων Κρητών στην Κύπρο & τη Λ.Α.Φ.

Το α' μέρος στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας (Μνημείο Πεσόντων
Κρητών στην Κύπρο) περιλαμβάνει: Επιμνημόσυνη Δέηση, προ-
σκλητήριο Πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή, ανά-
κρουση Εθνικού Υμνου.

Το δεύτερο μέρος στον προαύλιο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών
Φρουράς Χανίων περιλαμβάνει χαιρετισμούς και αναφορά στα γε-
γονότα της εποχής τους διοργανωτές, ποιήματα από την κυπριακή
Λογοτεχνία, ριζίτικο τραγούδι από τον Ιστορικό Λαογραφικό Καλ-
λιτεχνικό Σύλλογο Χανίων “Κρητικές Μαδάρες”. Στον προαύλιο
χώρο θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφίας.

Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και
Αποκορώνου, η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χα-
νίων, ο Δήμος Χανίων, ο Σύλλογος Κυπρίων Ν. Χανίων και ο Παγ-
κρήτιος Σύνδεσμος Πολεμιστών Κύπρου 1974.

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ “ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ”

Παρουσίαση βιβλίου Η κυρίαΠαρουσίαση βιβλίου “Η κυρία Eλενα Βενιζέλουλενα Βενιζέλου”
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ΜΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟN ΒΥΘΟ ΤOY N. ΧΑΝΙΩΝ

Κάθε κατάδυση«Κάθε κατάδυση,
ια διαφορετικήμια διαφορετική
ερι έτειαπεριπέτεια»

«Ο Βυθός είναι ένας άλλος κόσμος και αυτό
δεν είναι υπερβολή. Δεν υπάρχει κατάδυση που
να μοιάζει με κάποια άλλη, η κάθε μια είναι ξε-
χωριστή, η κάθε κατάδυση είναι μια περιπέτεια,
μια εξερεύνηση» δηλώνει ο Σπύρος Παπακα-
στρίτσιος. Από τους συναδέλφους του αναγνω-
ρίζεται ως ένας εκ των κορυφαίων δυτών στην
Κρήτη, με πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώσεις για
το υγρό στοιχείο και την κατάδυση του.

Τον συναντάμε σε ένα διάλειμμα της επαγ-
γελματικής του δραστηριότητας και ξεκινάμε τη
συζήτησή μας από την πρώτη του επαφή με το
υγρό στοιχείο.

«Με την υποβρύχια δραστηριότητα ξεκίνησα
από πολύ μικρός. Eίχα πάντα ένα έρωτα με τη
θάλασσα που ήταν έμφυτος; Εκ γενετής; Δεν
μπορώ να το εξηγήσω! Είμαι από αυτούς που
ζουν για τη θάλασσα! Στα 16-17 δεν υπήρχαν
σχολές, ήταν δύσκολο να ασχοληθείς με το αν-
τικείμενο. Είχα κάνει μια κατάδυση με ένα ερα-
σιτέχνη και τώρα που σκέπτομαι πώς είχε γίνει
τότε, με τι μέσα και σε τι βάθος πήγαμε, ήταν
άκρως επικίνδυνη. Στα 1981 υπηρέτησα στο
“Πολεμικό Ναυτικό” ως βατραχάνθρωπος και
εκεί διδάχθηκα πολλά πράγματα. Στη συνέχεια
προχώρησα, έγινα εκπαιδευτής και μέχρι και σή-
μερα ασχολούμαι επαγγελματικά με τη κατά-
δυση» θυμάται ο έμπειρος δύτης.

Μετά από τόσα χρόνια η τεχνολογία έχει αλ-
λάξει πολλά στον τομέα των καταδύσεων και
έχει φέρει τα πάνω-κάτω στο θέμα της εκπαί-
δευσης. «Μαθαίνουμε στον μαθητή να φτιάχνει
σενάρια. Από το πιο απλό π.χ. μπήκε νερό στη
μάσκα, έμεινε από αέρα μέχρι και το πιο σύν-
θετο για τους πιο προχωρημένους. Τα σενάρια
αυτά αλλάζουν, προστίθενται νέα πράγματα,
βελτιώνονται, εκσυγχρονίζονται» λέει ο κ. Πα-
πακαστρίτσιος.

Ο ΒΥΘΟΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Το επόμενό μας ερώτημα έχει να κάνει με τον
βυθό του Ν. Χανίων. Αξίζει να τον επισκεφθεί
κανείς ή στα πλαίσια ενός “σωβινισμού” που
έχουμε ως Χανιώτες μάς αρέσει να τον παρου-

σιάζουμε ως κάτι το ιδιαίτερο; Ο Σπ. Παπακα-
στρίτσιος είναι απόλυτος. «Θέλω να είμαι 100%
αντικειμενικός! Κατά πρώτον ο δικός μας βυθός
είναι απόλυτα ασφαλής. Τι σημαίνει αυτό; Δεν
υπάρχουν ρεύματα, η θερμοκρασία είναι πολύ
καλή (ακόμα και τον χειμώνα είναι 16 βαθμοί),
τα νερά μας είναι διαυγή και καθαρά, και υπάρ-
χουν λιμανάκια πρόσβασης σχεδόν παντού,
έχουμε κάθε λογής βυθό ομαλό, με σπηλιές.
Ενα θέμα που έχουμε είναι ο μικρός αριθμός
ψαριών αλλά αυτό είναι γενικά θέμα για τη Με-
σόγειο. Τα Χανιά και το λέω ξεκάθαρα είναι
ίσως το καλύτερο μέρος της Κρήτης για κατα-
δύσεις και από τα καλύτερα στην Ευρώπη» ανα-
φέρει.

Από τα πια ξεχωριστά σημεία για κατάδυση

στα Χανιά είναι οι σπηλιές του Καλαθά στο
Ακρωτήρι. «Εχουν έλθει άνθρωποι από την Αμε-
ρική αποκλειστικά για καταδύσεις. Πήγαμε λοι-
πόν στις σπηλιές του Καλαθά και οι άνθρωποι
μου είπαν ότι ήταν ίσως η καλύτερη κατάδυση
στη ζωή τους! Πολύ έμπειροι δύτες, που είχαν
βουτήξει σε πολλά σημεία στον κόσμο. Το ίδιο
μου έχει πει και άλλος κόσμος. Αυτό δεν είναι
τυχαίο» σημειώνει. 

ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Για τον συνομιλητή μας η κατάδυση στην Ελ-
λάδα είναι ακόμα καινούργια αφού «υπήρξε μια
απαγόρευση που κράτησε χρόνια. Την τελευταία
10ετία κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει. Υπάρχει
ενδιαφέρον και από τους Ελληνες αν και η κα-

τάδυση έχει γίνει δυστυχώς ένα ακριβό σπορ.
Προχωράνε τώρα κάποια σχέδια για καταδυτικά
πάρκα κ.ά. Μακάρι, τι να πω! Είμαστε ένας ναυ-
τικός λαός, με μια καταπληκτική γεωγραφική
θέση όπου εμείς δεν θά ’πρεπε να αντιγρά-
φουμε τους άλλους, αλλά εμείς να είμαστε
αυτοί που πρωτοπορούμε ειδικά στον τομέα της
κατάδυσης! Για αυτά τα καταδυτικά πάρκα πα-
λεύουμε 20 χρόνια αλλά μας κυβερνάνε δια-
χρονικά -και θέλω να το γράψετε αυτό-
άνθρωποι βουνίσιοι! Ολη η Ερυθρά θάλασσα ζει
χάρις στον καταδυτικό τουρισμό και εμείς εδώ
που μπορούμε να προσφέρουμε τα πάντα και
θάλασσα, και ενδοχώρα και βουνό... βάζουμε
αυτογκόλ!».

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

άτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ένας διαφορετικός κό-
σμος. Σιωπηλός, με τα δικά του χρώματα, την ξεχωριστή χλω-
ρίδα και πανίδα. Ενας κόσμος που όλο και περισσότεροι και
στoν Ν. Χανίων θέλουν να προσεγγίσουν και να εξερευνή-
σουν καθώς η κατάδυση τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει τε-
ράστια άνθηση. Για αυτόν τον βυθό συνομιλούμε και μοι-
ραζόμαστε φωτογραφικό υλικό με τρεις σημαντικούς Χα-
νιώτες δύτες.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΣ:

Ενας άλλος κόσ ος«Ενας άλλος κόσμος»

Εκπαίδευση στην

κατάδυση.
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«Από το 1964 κάνω συνέχεια καταδύσεις.
Μπορώ να πω ότι αυτή στο “Σπήλαιο των Ελε-
φάντων” στον Αποκόρωνα είναι αληθινά μο-
ναδική!». Είναι τα λόγια του κ. Μανώλη
Μπουζάκη. Δεν έχει πατήσει ακόμα τα 80
(είναι 79 ετών) δραστήριο μέλος του συλλό-
γου “Φίλοι του Βυθού” τον έχουμε συναντήσει
σε καθαρισμούς, αποστολές εξερευνητικές, πε-
ριβαλλοντικές δραστηριότητες του συλλόγου
κα. 

Τον καλούμε να θυμηθεί την πρώτη του βου-
τιά. «Ηταν το 1964 στη Μάλτα. Ήμουν ναυτι-
κός και είχαμε πάει για επισκευή. Βλέπουμε σε
ένα σημείο να βουτάνε με στολές, ήταν ένα
σχολείο καταδύσεων. Πήγαμε και εμείς και ζη-
τήσαμε να βουτήξουμε και μας είπαν “ναι”.
Έκτοτε δεν σταμάτησα ποτέ! Γιατί αν βουτήξεις
μια φορά δεν το εγκαταλείπεις. Κάθε κατά-
δυση έχει και άλλη χάρη» λέει ο συνομιλητής
μας.

«Είναι δύσκολο να περιγράψεις σε κάποιον τι
πραγματικά σημαίνει ο βυθός. Μετά τα 50
μέτρα βάθος χάνονται τα χρώματα. Ολα τα
βλέπεις ασπρόμαυρα! Ποιο είναι το μεγαλύ-
τερο βάθος που έχω πάει; Τα 72 μέτρα και το
έκανα... ασυναίσθητα. Ο βυθός ήταν ομαλός,
κατέβαινα και κατέβαινα χωρίς να το σπουδαι-
ολογήσω όταν κάποια στιγμή άρχισε να με πιά-
νει η “μέθη του βυθού”. Σταμάτησα, ανέβηκα
2-3 μέτρα και αμέσως συνήλθα. Για μένα ο με-
γαλύτερος κίνδυνος για τον δύτη είναι ο πανι-
κός. Στον πανικό μπορείς να πνιγείς στα 2
μέτρα! Αν είσαι ψύχραιμος δεν φοβάσαι τί-

ποτα» εξηγεί ο κ. Μανώλης.

ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ

Φέρνουμε τη συζήτηση στο “Σπήλαιο των
Ελεφάντων” που αναδείχθηκε σημαντικά μέσα
από τη δράση του Συλλόγου “Φίλοι του
Βυθού”.

«Το τούνελ που οδηγεί στο σπήλαιο το είχε
πρωτοανακαλύψει ο Μ. Ευθυμάκης κάνοντας
ψαροντούφεκο. Στη συνέχεια ξαναπήγε εκεί
και τραβήχτηκε και βίντεο που “έπαιξε” στο
STAR αν δεν κάνω λάθος τότε. Το είδαν από
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου και κα-
τέβηκε αποστολή 9 άτομα, που πήρε μαζί της

έμενα και τον Θρασύβουλο Χειλουδάκη από τα
Χανιά για να το χαρτογραφήσουμε. Δεν ξέ-
ραμε τι θα βρούμε. Η είσοδος είναι στα 10
μέτρα βάθος. Από εκεί ξεκινάει ένα ανηφορικό
τούνελ μήκους περίπου 70 μέτρων που κατα-
λήγει στη σπηλιά! Από πάνω είναι το βουνό,
στην ουσία είσαι κάτω από το βουνό και μέσα
στη θάλασσα! Βγάλαμε τις μπουκάλες γιατί το
σπήλαιο έχει αέρα, και φωτίσαμε το χώρο γιατί
το σκοτάδι είναι πηχτό. Η σπηλιά είναι πανέ-
μορφη, απίστευτες εικόνες. Μοναδικοί σταλα-
κτίτες και σταλαγμίτες! Αναζητούσαμε κάποια
σύνδεση με κάποιο άλλο σπήλαιο όταν ένας
από το Υπουργείο μας έδειξε κάτι που εμείς το

περάσαμε για πέτρα. «Αυτό είναι δόντι ελέ-
φαντα» μας είπε. Συνολικά μαζέψαμε δύο τε-
λάρα με οστά ελεφάντων» μας λέει ο κ.
Μανώλης που έκτοτε πήγε άλλες τρεις φορές
στο Σπήλαιο, στο οποίο έδωσε και το όνομα. 

Μαζί με τους φίλους του Βυθού, βρέθηκε στα
ναυάγια στον κόλπο της Σούδας, μια επίσης
ξεχωριστή κατάδυση αλλά το “Σπήλαιο των
Ελεφάντων” θα το έχει πάντα στη μνήμη του.

Οσο για το τι συμβουλεύει τους νέους που
ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με την
κατάδυση ο παλιός δύτης; «Ο,τι κάνουν να το
κάνουν με σεβασμό για τη θάλασσα...» είναι η
απάντηση του. 

Οι καταδύσεις στα σπήλαια όπως αυτές
στον Καλαθά Ακρωτηρίου προσελκύουν
πολλούς δύτες στα Χανιά.

φωτ. Σπύρος Παπακαστρίτσιος

Ο Μανώλης Μπουζάκης μέσα στο σπήλαιο των Ελεφάντων.

Δύτες με τον ανάλογο
εξοπλισμό στο
σπήλαιο των

Ελεφάντων στην
περιοχή του
Αποκόρωνα.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ

Μοναδικό σ ήλαιο των Ελεφάντων«Μοναδικό σπήλαιο των Ελεφάντων»

Παρουσίαση των οστών των ελεφάντων
σε εκδήλωση στο ΕΒΕ Χανίων.
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Στην Κίσαμο δραστηριοποιείται ο Στάθης Πα-
ληάμπελος, ενεργό μέλος της τοπικής κοινω-
νίας, είναι λάτρης του βυθού, εκπαιδευτής
Καταδύσεων και Παροχέας Καταδυτικών Υπη-
ρεσιών Αναψυχής. Οπως μας εξηγεί η πρώτη
του επαφή με τις καταδύσεις έγινε πριν από 14
χρόνια στην Αττική. «Σε μια άδεια κατά τη διάρ-
κεια της στρατιωτικής μου θητείας δοκίμασα να
καταδυθώ με αναπνευστική συσκευή (scuba)
για πρώτη φορά και η αίσθηση που είχα ανα-
πνέοντας και “πετώντας” υποβρυχίως άλλαξε τη
ζωή μου για πάντα. Ηθελα από πιο μικρός να
δοκιμάσω αλλά τότε μπόρεσα να το κάνω
πρώτη φορά και αποφάσισα ότι μόλις τελει-
ώσουν οι υποχρεώσεις μου (σπουδές - θητεία)
θα ασχοληθώ εντατικά, πράγμα που έγινε λίγο
αργότερα, τον Ιούνιο του 2004 οπότε και πι-
στοποιήθηκα σαν Δύτης Ανοικτής Θαλάσσης.
Εως το 2005 είχα καταφέρει να πιστοποιηθώ
ως Προχωρημένος Δύτης Ανοικτής Θαλάσσης
και ως Δύτης Διασώστης. Εκείνη την περίοδο,
παράλληλα συμμετείχα πολύ ενεργά σαν ερα-
σιτέχνης στην πρώτη ελεύθερη ανοικτή διαδι-
κτυακή κοινότητα Δυτών -The Abyss Club-
όπου μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω πολύ
αξιόλογους Ελληνες δύτες και να ταξιδέψω ανά
την Ελλάδα καταδυόμενος σε πάρα πολλά
μέρη, από την Ψέριμο ως την Πάτρα και από την
Κρήτη ως τη Θεσσαλονίκη. Το 2006 διάλεξα
τον επαγγελματικό δρόμο και πιστοποιήθηκα
αρχικά σαν Συνοδός Δυτών (Divemaster) και το
Νοέμβρη της ίδιας χρονιάς πιστοποιήθηκα σαν
Εκπαιδευτής Καταδύσεων του οργανισμού
PADI» μας εξηγεί.

Αφού δούλεψε στην Αττική ως εκπαιδευτής
καταδύσεων για δύο έτη, έγινε μόνιμος κάτοι-
κος Κισάμου λόγω έρωτα αλλά και καταγωγής.
Στην Κίσαμο αφοσιώθηκε στην κατάδυση κάνο-
ντάς την καθημερινή επαγγελματική δραστη-
ριότητα. «Ο νόμος 3409/2005 ή αλλιώς
καταδυτικός νόμος άνοιξε ένα παράθυρο ελπί-
δας ότι θα μπορούσα να δραστηριοποιηθώ
επαγγελματικά στο νησί και αφού μεσολάβησε
πολλή υπομονή, και δουλειά και σε άλλα επαγ-
γέλματα για να καταφέρω να μαζέψω ένα μικρό
κεφάλαιο, από το 2015 κατάφερα να κάνω το
δικό μου επαγγελματικό βήμα. Σήμερα παρέχω
υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων σε ντόπιους
και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της Κισ-
σάμου με έδρα την περιοχή της Φαλάσαρνας»
μας λέει.

Αγαπημένο σημείο καταδύσεων στην Κίσσαμο
για τον Στάθη αποτελεί η ακτογραμμή που βρί-
σκεται στην ανατολική πλευρά του Ακρωτηρίου
της Γραμβούσας και συγκεκριμένα από το φυ-
λάκιο που γίνεται η έκδοση εισιτηρίων για το
Μπάλο και για ενάμισι περίπου χιλιόμετρο ως
την περιοχή Κακιά σκάλα. «Αποτελεί αγαπημένο
σημείο γιατί σε ενάμισι χιλιόμετρο τα βρίσκεις
όλα… υπάρχει η παραλία του “Μέρη το Πηγάδι”
με ομαλή κλίση βυθού για άτομα που μπαίνουν
στο νερό με εξοπλισμό πρώτη φορά στη ζωή
τους. Στο ίδιο σημείο ο βυθός «πατώνει» σε
βάθος περίπου 16 μέτρα, ιδανικό για αρχάριους.
Φυσικά αυτό που κάνει το σημείο πολύ ενδια-
φέρον είναι οι συχνές συναντήσεις με εντυπω-
σιακούς κατοίκους του βυθού (ροφοειδή,
μαγιάτικα, τουρνάδες), αλλά και η πολιτιστική
κληρονομιά μιας και υπάρχει ένας μεγάλος
αριθμός από μεγάλους λίθους οι οποίοι δεν
είναι απόλυτα ξεκάθαρο σε τι μπορεί να χρησί-

μευσαν αλλά είναι σίγουρο ότι βρίσκονται εκεί
για πολλούς αιώνες. Λίγο πιο βόρεια προς την
Κακιά Σκάλα η βυθισμένη προβλήτα αποτελεί
μια εντυπωσιακή εικόνα κατά τη διάρκεια της
προληπτικής μας αποσυμπίεσης στα 5 μέτρα
ανεβαίνοντας από τον υποβρύχιο τοίχο που
σχηματίζεται λίγο βαθύτερα και αποτελεί πεδίο
κατάδυσης για πιο προχωρημένους δύτες. Ει-
δικά η θαλάσσια περιοχή ανατολικά της παρα-
λίας του “Μέρη το πηγάδι” είναι ένα καταδυτικό
σημείο το οποίο μπορεί να ευχαριστήσει τόσο
εντελώς αρχάριους όσο και πιο προχωρημένους
δύτες. Η υποβρύχια ζωή που δείχνει τη παρου-
σία της στη περιοχή περιστασιακά, για την ώρα,
στέλνει ένα μήνυμα σε εμάς τους δύτες ότι
υπάρχει περιθώριο ανάκαμψης του θαλάσσιου
πλούτου του κόλπου της Κισσάμου και αυτό
είναι κάτι που και ο Δήμος Κισάμου το ασπάζε-
ται πραγματοποιώντας εκπόνηση μελέτης Κα-
ταδυτικού Πάρκου για το συγκεκριμένο σημείο
του οποίου τα πλεονεκτήματα είναι πολλά. Αρ-
χικά εξυπηρετεί δύτες που διαμένουν κυρίως
στις μεγάλες περιοχές συγκέντρωσης διαμε-
νόντων επισκεπτών του Δήμου μας δηλαδή της
ΔΕ Κισσάμου της ΤΚ Γραμβούσας αλλά και της
ΤΚ Πλατάνου. Προσεγγίζεται είτε με σκάφος
είτε από την ακτή. Βρίσκεται σε χώρο που μπο-
ρεί να υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο από πλευ-
ράς υπηρεσιών αλλά κυρίως βρίσκεται κοντά
και με εύκολη πρόσβαση είτε διά οδού είτε διά
θαλάσσης από εκείνες τις υπηρεσίες που θα
επωμιστούν το βάρος του έλεγχου ή να επιχει-
ρήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Προ-
στατεύεται από τους περισσότερους καιρούς με
εξαίρεση τους Βορειοανατολικούς και Ανατολι-
κούς μεγάλης έντασης πράγμα που κάνει τη πε-
ριοχή επισκέψιμη τις περισσότερες δυνατές
μέρες του χρόνου σε σχέση με άλλες περιοχές.
Επίσης ο πυθμένας έχει εναλλαγή βραχώδη/αμ-
μώδη κυρίως χωρίς μεγάλα λιβάδια ποσειδω-

νίας που χρήζουν ειδικής προστασίας.Η επιχεί-
ρησή μου έχει συμβάλει σε μια πολύ μεγάλη
προσπάθεια σε συνεργασία με τον Δήμο Κισά-
μου, τον δήμαρχο κ. Σταθάκη Θ. καθώς και τους
υπηρεσιακούς παράγοντες ώστε αυτό το αγα-
πημένο για μας καταδυτικό σημείο να γίνει στο
μέλλον ένας χώρος πρότυπο όσον αφορά την
εκπαίδευση αλλά και την αειφόρο ανάπτυξη της
Κισάμου.

Η μελέτη αυτή έχει ολοκληρωθεί και είναι
έτοιμη να προχωρήσει για αδειοδότηση. Ελπίζω
να καταφέρουμε στο μέλλον οι συναντήσεις με
πλούσια υποβρύχια ζωή στο αγαπημένο μας ση-
μείο να είναι καθημερινές!».

Η αγαπημένη περιοχή του
Στάθη στον κόλπο της

Κισάμου.

Κάτι παραπάνω από
ξεχωριστές οι επισκέψεις στο

βυθό για τον Στ. Παληάμπελο.

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΟΣ

Στου Μέρη το ΠηγάδιΣτου “Μέρη το Πηγάδι”



ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλoι, καλό Σαββατοκύριακο! 

Στο Μοναστήρι του Γουβερνέτου και στη σπηλιά του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη
μας πηγαίνουν ο δάσκαλος του Δημ. Σχ. Εμπροσνέρου Αποκορώνου, Μανόλης
Τζιλιβάκης και οι μαθητές του στο σημερινό Παιδότοπο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το
"οδοιπορικό" τους έτσι μάλιστα, όπως διανθίζεται και με φωτογραφίες… Μικρό,
πολύ μικρό σε αριθμό μαθητών το Δημ. Σχ. Εμπροσνέρου, πολλές και ξεχωρι-
στές, ωστόσο, οι δραστηριότητες που "αναπτύσσονται" , διαχρονικά για χάρη τους
με εμψυχωτή τον φίλο μου τον Μανόλη, όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος

αν επισκεφθεί το ιστολόγιο του Σχολείου. Μία απ' αυτές και η επίσκεψη στο Γου-
βερνέτο, η τρίτη αν θυμάμαι καλά, που φιλοξενείται στον Παιδότοπο, ύστερα από
την εργασία για τον Πύργο του Αληδάκη κι ένα Οδοιπορικό στον Μπούτακα πο-
ταμό… Συγχαρητήρια για όλα και καλή συνέχεια, Μανόλη και καλά μου Μπρο-
νιεριτάκια!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δασκαλος

Σαν δράση για ένα άτυπο πρόγραμμα, project, στο μάθημα των
Θρησκευτικών με θέμα τον Μοναχισμό και τη σύνδεση του με το
Μάθημα της Ιστορίας της ελληνικής επανάστασης που κάναμε
φέτος  και όχι μόνο, είπαμε να επισκεφτούμε την Ιερά Μονή Γου-
βερνέτου ή Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στο Ακρωτήρι Χανίων. Για
να το κάνουμε πιο δύσκολο δανειστήκαμε από το Κ.Π.Ε. Βάμου
εξοπλισμό (ευχαριστούμε Φώτη Ποντικάκη) για να εξερευνή-
σουμε και τη σπηλιά όπου σύμφωνα με την παράδοση “κοιμή-
θηκε” ο Αγιος... Κάτω από κάθε φώτ., για να μην γινόμαστε
βαρετοί θα είναι και από ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου
αυτού... (σ.σ: δεν χωρούν όλες). 

Νάμαστε λοιπόν μπροστά από το μοναστήρι που στην ουσία
είναι ένα κτίσμα παραλληλόγραμμο 40 επί 50 σαν κάστρο αφού
οι μοναχοί από τη Μονή που αρχικά ήταν δίπλα στη σπηλιά που
"κοιμήθηκε" ο Άγιος είχανε βαρεθεί τις επιθέσεις των πειρατών
και έχτισαν πιο ψηλά στο βουνό τη νέα αυτή Μονή... Προσέξτε
τις κλασικές για την άμυνα των μεσαιωνικών φρουρίων "ζεμα-
τίστρες" πάνω την κύρια είσοδο αλλά και τα παράθυρα των 4
πύργων, για την άμυνα των παραθύρων του ισογείου υπάρχει
πλαϊνή πολεμίστρα!! Κάστρο κανονικό!! Στο κέντρο είναι χτισμέ-
νος ο μεγάλος ναός της Κυρίας των Αγγέλων, ενώ η Μονή κα-
ταστράφηκε ολοσχερώς το 1821 από τους Τούρκους γι αυτό και
δεν έχουν σωθεί πολλά κειμήλια και εικόνες... Ξεκινάμε την κα-
τάβαση, δεν υπάρχει δυσκολία παρά μόνο ο ήλιος, όλα τα εφό-
δια στην πλάτη, φακοί, κράνη, νερό, για να είναι ελεύθερα τα
χέρια, μέσα στο... μπέργκιν 1,5 λίτρο νερό ο καθένας με τον πάγο
σε μια σακούλα για να μην λιώσουν οι... σοκολάτες για να πά-
ρουμε ενέργεια για το γυρισμό, αφού αυτό είναι το δύσκολο...
Ωφου μάνα μου!!! 

Στη μέση της διαδρομής από το χαραγμένο μονοπάτι που οι
ντόπιοι το λένε "αυλάκι", μπροστά μας φαίνεται το Κρητικό πέ-
λαγος από όπου ερχότανε οι πειρατές...(Βαγγέληηηηηη, βάλε
αμέσως το καπέλο σου γιατί άμα πάθεις ηλίαση θα μας σκοτώ-
σει ο κύρης σου!!!). Στην αρχή των φοβερών και τρομερών σκα-
λιών!!! (καημένες γιαγιάδες...) φαίνεται η είσοδος του παλιού
μοναστηρίου του Αγίου Ιωάννη ή αλλιώς σκέτα "Καθολικού". Χτί-
στηκε τον 6ο ή 7ο αιώνα και μάλλον είναι η πιο παλιά Μονή της

Κρήτης! Ιδρυτής λέγεται ότι είναι ο ίδιος ο Ιωάννης ο Ερημίτης
του οποίου το σπήλιο που "κοιμήθηκε" είναι έξω ακριβώς από
την πύλη αυτής της Μονής...

Η χαράδρα με τον χείμαρρο περιόριζε το χώρο του μοναστη-
ριού οπότε έχτισαν μια ολόκληρη γέφυρα!!! για να αυξήσουν τον
χώρο ενώ στην ταράτσα της ήταν και η αυλή των μοναχών.(πολύ
έξυπνο!!!) Και αυτό το κυκλικό τι είναι κύριε; Μάλλον είναι παλιά
στέρνα αφού πηγή κοντά δεν υπήρχε οπότε το καλοκαίρι χρει-
αζόταν το νερό... Λογικά το μάζευαν με κουτσουνάρες - υδρορ-
ροές από όλα τα κτήρια όπως οι Βενετοί. Φαίνονται τα ίχνη του
νερού στα σοβατισμένα τοιχώματα... Η εκκλησία του μοναστη-
ριού είναι όλη "εντοιχισμένη" στο βράχο και μόνο η δυτική της
μεριά είναι πετρόκτιστη... Ξεκουραστήκαμε καλά και είναι ώρα
να "επιτεθούμε" στη σπηλιά! (Αέραααααα!!! Πίσω νυχτεριδε-
εεεεεεεεεεεεεες!!!)

Φορέσαμε τα κράνη του Κ.Π.Ε., πήραμε και το φακό το δυνατό
στο χέρι κι ορμάμε!!! Ιωάννα Γιανναράκη, Εύα Γιανναράκη, Στρα-
τος Θυμάκης, Βαγγέλης Λιλικάκης και το πρωτάκι ο Γιάννης Γιαν-
ναράκης!!!

Ας ξεκινήσουμε, όμως, να λέμε την ιστορία του Αγίου μαζί με
τις διάφορες παραλλαγές που κυκλοφορούν. Όπως μας είπε ο
πατέρας Εφραίμ, ηγούμενος του Μοναστηρίου τον οποίο και ευ-
χαριστούμε για όλα, ο Ιωάννης ήταν ένας από την παρέα 99 μο-
ναχών που φύγανε από τα παράλια της Μικρασίας και ήρθαν
στην Κρήτη να μονάσουν... Η παράδοση λέει ότι όταν ξέμεινε στη
Γαύδο άπλωσε το ράσο του και αυτό έγινε... αμφίβιο και πέρασε
απέναντι. Ο Αγιος άφησε τους άλλους 98 στη νότια Κρήτη, Αζω-
γυρέ Σελίνου, κι αυτός διάλεξε τον απόκρημνο τόπο του Γου-
βερνέτου για πιο πολλή ησυχία...

Η παράδοση λέει ότι τον Αγιο σκότωσε κατά λάθος ένας κυ-
νηγός με ένα βέλος, ο ηγούμενος είπε "γιατί τον πέρασε για ζώο"
αφού με τη διατροφή του έμοιαζε με καμπουριασμενο ζώο, η
γιαγιά μου μου έλεγε επειδή έκοψε κάτι φασόλια από το μπο-
στάνι του κυνηγού. Η ουσία είναι ότι δεν ήξερε ότι το θύμα ήταν
ο ερημίτης της περιοχής... 

Ο κυνηγός ήθελε να δει τι ζώο ήταν αυτό οπότε ακολούθησε

τις στάλες από το αίμα που πήγαιναν πρώτα στο γιαλό και
ύστερα στη σπηλιά που έμενε ο Αγιος για να τον βρει στο τέρμα
της, ετοιμοθάνατο... Εκεί έκλαψε και ζήτησε συγγνώμη από τον
Ιωάννη και ο Αγιος ξεψύχησε στα χέρια του... 

Το σχοινί μας έδειχνε τον δρόμο μέχρι τέλος, η δυσκολία της
σπηλιάς είναι μέτρια με μεγάλη προσοχή στα γλιστρήματα, νυ-
χτερίδες δεν συναντήσαμε και μια ιστορία-αστικός μύθος για τη
σπηλιά αυτή; Σε κάποια γιορτή του Αγίου πριν πολλά χρόνια χά-
θηκε ένα παιδάκι 5 ετών το οποίο δεν έβρισκαν με κανένα τρόπο
και οι γονείς του το θεώρησαν πεθαμένο... Την άλλη χρονιά το
βρήκαν να τριγυρνά κοντά στην εκκλησία κι όταν το ρώτησαν
μα «πώς έζησες ένα χρόνο, τι έτρωγες» αυτό είπε ότι ερχόταν
«ένας παππούλης δυο φόρες τη μέρα και του έφερνε φαΐ», εν-
νοώντας βέβαια τον Αγιο Ιωάννη... Κουρασμένοι πήραμε το
δρόμο του γυρισμού...Κάναμε στάση στην σπηλιά της Αρκου-
διώτισσας που είναι 15 λεπτά από το νέο μοναστήρι αφού πη-
γαίνοντας είχαμε ηθικό και κάναμε την μια ωρίτσα κατάβαση με
μια ανάσα!!! Επειδή αυτή η σπηλιά είναι εύκολα προσβάσιμη έχει
υποστεί πολλές φορές βανδαλισμούς ενώ πριν 15 χρόνια βά-
λανε και φωτιά οπότε ΟΛΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ είναι μαύρο!!! και
λογικά η ανάπτυξη των σταλαγμιτών έχει σταματήσει... Κρίμα... 

Όπως μας είπε ο ηγούμενος ο σταλαγμιτικος αυτός βράχος
είναι σκαλισμένος από ανθρώπινα χέρια προσπαθώντας να μοι-
άσει με αρκούδα αφού στο σπηλαίο αυτό λατρευόταν στα αρ-
χαία χρόνια η θεά ΑΡΤΕΜΗ ενώ στην μια άκρη υπάρχει ειδική
κόχη λαξευμένη που έμπαινε μέσα η εικόνα της... Το εσωτερικό
είναι σαν δεξαμενή όπου μαζεύεται το νερό από την οροφή και
ανεβαίνεις από λαξευμένα σκαλιά... Η παράδοση λέει ότι μια αρ-
κούδα απειλούσε τον Άγιο κι αυτός για να την τιμωρήσει την
έκανε πέτρα...

Hταν μια υπέροχη εκδρομή !!!!
Ο δάσκαλος και οι μαθητές

του Δημοτικού Σχολείου Εμπρόσνερου 

ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΥ

Ε ίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ΜοναστήριΜοναστήρι τουτου ΓουβερνέτουΓουβερνέτου
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Θεραπευτικές
ιδιότητες

και ενδείξεις 
Το βότανο δρα ως αν-

τιρρευματικό, αντι-
φ λ ε γ μ ο ν ώ δ ε ς ,
στομαχικό, αντιόξινο,
αντιεμετικό και στυ-
πτικό. 

Είναι ένα από τα καλύ-
τερα πεπτικά ιάματα που
υπάρχουν. Ενδείκνυται για
τις περισσότερες καταστά-
σεις, αν τις προσεγγίσουμε ολι-
στικά. Δρα προστατευτικά και
καταπραϋντικά στις βλεννογόνους μεμ-
βράνες του πεπτικού σωλήνα, μειώνοντας την
υπεροξύτητα και καταπραΰνοντας τη ναυτία.
Χρησιμοποιείται στη θεραπεία καούρας, υπερο-
ξύτητας, γαστρίτιδας και πεπτικών ελκώσεων.
Η ήπια στυπτικότητα της είναι χρήσιμη στη θε-
ραπεία της διάρροιας
στα παιδιά. Η παρου-
σία ουσιών παρό-
μοιων της ασπιρίνης
εξηγεί τη δράση της
Σπειραίας στη μεί-
ωση του πυρετού και
στην ανακούφιση
των ρευματικών
πόνων στους μύες
και τις αρθρώσεις. 

Η μακροχρόνια
χρήση της ασπιρίνης
μπορεί να προκαλέ-
σει γαστρικά έλκη

και αιμορραγίες, αλλά με
την Σπειραία δεν εμφα-
νίζονται αυτές οι πα-
ρενέργειες γιατί είναι
ένα ήπιο γιατρικό
του πεπτικού για την
οξύτητα και μερι-
κούς τύπους διάρ-
ροιας. Οι τανίνες και

η φυτική κόλλα που
περιέχει το βότανο

φαίνεται ότι μειώνουν
την επιζήμια δράση των

απομονωμένων αλάτων σα-
λικυλικού οξέως που μπορούν

να δημιουργήσουν γαστρική αιμορ-
ραγία. Επιπρόσθετα έχει διουρητική δράση που
ενθαρρύνει την απέκκριση του ουρικού οξέως. 

Συνδυάζεται με βότανα όπως η Αγγελική και η
Ιτιά για την αρθρίτιδα.

Υπό μορφή επιθέματος το χρησιμοποιούμε σε
επώδυνες αρ-
θριτικές και
ρευματικές αρ-
θρώσεις ή σε
πρόβλημα νευ-
ραλγίας. Σαν
ζεστό εκχύλισμα
είναι εφιδρω-
τικό και αντιπυ-
ρετικό. Είναι
στην ουσία ένα
είδος φυτικής
ασπιρίνης. 

Είναι φυτό ποώδες, πολύχρονο και ιθαγενές
της κεντρικής Ευρώπης και το συναντούμε
κοντά σε ρυάκια, ποτάμια, υγρά λιβάδια, σε
ελώδεις περιοχές ή σε υγρά δάση ακόμα και σε
υψόμετρο 1000 μέτρων. 

Έχει άκαμπτα στελέχη, ύψους 60 έως 130
εκατοστών. Φύλλα πτεροειδή, πράσινα από
πάνω και ελαφρώς αργυρόχροα από κάτω.
Άνθη μικρά, λευκά κρεμ, εύοσμα, σε όρθιο κό-
ρυμβο. Η ρίζα του φυτού είναι με λέπια.

Ιστορικά στοιχεία 
Είναι βότανο γνωστό εδώ και εκατονταετίες.

Το λατινικό όνομα Φιλιπέντουλα το προέρχε-
ται από τις λέξεις filum (νήμα) και pendulus (εκ-
κρεμές) λόγω των κονδύλων που κρέμονται
από τις ινώδεις ρίζες του. Ο Γκέραρντ (1597)
συνιστούσε το βότανο για την αντιμετώπιση
του τεταρταίου πυρετού. Ήταν δημοφιλές άρ-
τυμα την εποχή της Ελισάβετ και την χρησιμο-
ποιούσαν για να κατευνάσουν τον πυρετό και
τους πόνους. Στην δεκαετία του 1830, εκχυλί-
στηκαν για πρώτη φορά από το βότανο αντι-
φλεγμονώδεις χημικές ενώσεις, τα σαλικυλικά,
από ένα Ιταλό καθηγητή. Εξήντα χρόνια αργό-
τερα, η φαρμακευτική εταιρία Bayer παρήγαγε
συνθετικά μία παρόμοια ουσία, το ακετυλοσα-
λικυλικό οξύ. Την ονόμασαν ασπιρίνη από το
Spiraea ulmaria, το παλιό λατινικό όνομα του
φυτού. 

Παλαιότερα χρησιμοποιούσαν και την ρίζα
του φυτού (για τη διάρροια) και την συνέλεγαν
Μάρτιο και Απρίλιο. Τα άνθη και τα φύλλα τα

χρησιμοποιούσαν κατά του ύδρωπος, της ορχί-
τιδας, των ρευματισμών, στη φλόγωση των
αναπνευστικών οδών. Τα άνθη είναι ερμαφρό-
διτα (έχουν αρσενικά και θηλυκά όργανα) και
γονιμοποιούνται από μέλισσες, μύγες, σκαθά-
ρια κ.α.

Συστατικά - χαρακτήρας 
Είναι βότανο ψυχρό με στυφή γεύση, υγρό και

ξηραντικό. Περιέχει σε γλυκοσιδική μορφή μία
σαλικυλική αλδεύδη, την σπιραιίνη, καθώς και
σαλικυλικό μεθύλιο, γκολθερίνη, ένα φλαβο-
νικό γλυκοσίδιο, σπιραιοσίδη, 10% τανίνη, γλί-
σχρασμα, φυτικές χρωστικές, βιταμίνη C και
σάκχαρο. 

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες χρησιμο-
ποιούνται τα αέρια μέρη του φυτού. Η
συλλογή γίνεται όταν τα άνθη
του φυτού έχουν πλήρως
ανθίσει. Συλλέγουμε άνθη
και φύλλα από τον Ιού-
νιο μέχρι τον Αύγου-
στο. Αποξηραίνονται
σε μέρος που η θερ-
μοκρασία δεν ξεπερνά
τους 40 βαθμούς. Οι
σπόροι του φυτού ωρι-
μάζουν από τον Αύγου-
στο μέχρι τον Σεπτέμβριο. 
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ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Filipendula ulmaria (Φι-
λιπέντουλα η πτελοειδής) και ανήκει στην οικογένεια των Ρο-
δανθών. Στη χώρα μας φύεται Σπειραία η Οινάνθη, ένα ποώδες
φυτό, που φύεται κύρια στα ορεινά μέρη σε Αρκαδία, Θεσσαλία
και Δυτική Μακεδονία.  Τα κυριότερα είδη του φυτού είναι η Fil-
ipendula ulmaria, Filipendula ulmaria “Variegata” και η Fil-
ipendula vulgaris.

Υ.Σ.  Όλα τα προηγούμενα άρθρα της στήλης μπορούμε να τα βρούμε στη διεύθυνση www.herb.gr. Επίσης αν κάποιος φίλος αναγνώστης γνωρίζει  οποιαδήποτε  θεραπευτική
ιδιότητα βοτάνου του τόπου μας που δεν είναι ευρέως γνωστή ή  έχει κάποιο ερώτημα μπορεί να το απευθύνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση skouvatsos11@gmail.com 

Σ ειραίαΣπειραία

Παρασκευή
και δοσολογία 

Παρασκευάζεται ως έγχυμα. Ρί-
χνουμε ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε

ένα με δύο κουταλάκια του τσαγιού ξηρό
βότανο, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε 10-
15 λεπτά. Σουρώνουμε και πίνουμε τρεις
φορές την ημέρα ή όταν χρειάζεται. 

Υπό μορφή βάμματος λαμβάνουμε 1-4ml
βάμματος τρεις φορές την ημέρα. Το βάμμα
γενικά είναι ισχυρότερο από το έγχυμα.

Μπορούμε να το πάρουμε μέσα σε
έγχυμα γλυκόριζας. 

Προφυλάξεις 
Αποφεύγουμε τη χρήση του

βοτάνου αν έχουμε ευαισθησία
σε σαλικυλικά. Δεν το χρησιμο-
ποιούμε για παιδιά κάτω των 12
ετών. Το αποφεύγουμε αν
έχουμε πρόβλημα άσθματος..



ΣΤΟΝ ΒΑΜΟ

Συνεχίζεται το τζαζ φεστιβάλ
Συνεχίζεται σήμερα Σάββατο το  Jazz in July festival, στο

Βάμο, με το Lesteris Christofis Quartet. Την Κυριακή 23 Ιου-
λίου θα εμφανιστούν οι: Nana Simopoulos and the World Jazz
Ensemble.

Εισιτήρια: 12 ευρώ/συναυλία στην πόρτα, 10 ευρώ/συναυλία
από προπώληση, 70 ευρώ για το σύνολο των συναυλιών.

Στο Βάμο: Τουριστικό Γραφείο "Vamos Village". 2825022190
και info@vamosvillage.gr, ταβέρνα "Στέρνα του Μπλουμο-
σήφη". 2825083220 και sterna1@otenet.gr, εστιατόριο "Χα-
σομέρι". chasomeri@gmail.com

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Στα Χανιά η φωνή
των Nouvelle Vague

Η Λιζέτ Αλέα, η βασική φωνή του συγκροτήματος Nouvelle
Vague, θα βρίσκεται στα Χανιά σήμερα  Σάββατο 22 Ιουλίου
καιι συγκεκριμένα στο Bras De Freres (Επιμενίδου 2) στις
22.00, σε ένα  ρυθμικό σόου με κομμάτια δικά της και δια-
σκευές των Nouvelle Vague. Μαζι της ο ντράμερ των Nouvelle
Vague, Julien Boye:

ΣΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑ

Συναυλία με
τον Μίλτο Πασχαλίδη

Συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη διοργανώνει ο Εξωραΐ-
στικός Σύλλογος Κεφαλά Αποκορώνου την Παρασκευή 28 Ιου-
λίου στις 9.30 το βράδυ.  

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, η
συναυλία θα διεξαχθεί στην ιστορική πλέον αυλή της πρώην
Δημοτικής Σχολής Κεφαλά, .

Επίσης στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «την εκδήλωση θα
"ανοίξει" το σύνολο μοντέρνας μουσικής του Βενιζελείου
Ωδείου Χανίων με υπεύθυνο καθηγητή τον Νίκο Πλανά, έναν
μουσικό με ταλέντο και πολύ μεράκι που διδάσκει επίσης και
στο παράρτημα του Ωδείου που λειτουργεί από πέρυσι στον
Κεφαλά». 

έχουν πάρει μεγάλη αξία και αναγνω-
ρισιμότητα" επισήμανε ο Γιώργος Κα-
στανάκης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Κεράς "Η Αντωνούσα". Για τον πολιτι-
στικό σύλλογο Ρόκκας ο Χρήστος Μα-
ραγκουδάκης τόνισε πως "οι
εκδηλώσεις είναι σαν το παιδί μας. Έγι-
ναν 5 ετών και ευχόμαστε να τα εκατο-
στήσουν!".

Για τη συμβολή όλων των κατοίκων
για την επιτυχία των εκδηλώσεων μί-
λησε ο Μανώλης Σαριδάκης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το
πρόγραμμα έδωσε η Μέτη Παναγιωτο-
πούλου υπεύθυνη του καλλιτεχνικού
προγραμματισμού. Η κ. Παναγιωτοπού-
λου στάθηκε στις πολυποίκιλες δράσεις
μιλώντας αρχικά για τα  εικαστικά ερ-
γαστήρια για ενήλικες (λιθοξόων και
κοσμήματος) από την γλύπτρια Ασπα-
σία Παπαδοπεράκη, τα εικαστικά εργα-
στήρια για τα παιδιά από την Μαρία
Δρακάκη και Κατερίνα Καρυωτάκη, ερ-
γαστήριο Μινωικής κουζίνας από
την  αρχαιολόγο Κούλα Μπορμπου-
δάκη. 

Τη Δευτέρα πραγματοποιείται η τε-
λετή έναρξης σε σκηνοθεσία Θ. Κου-
τσουνάκη, και ακολουθεί μουσικό
πρόγραμμα με τους Τ.Τσοντάκη και Ν.
Σταματάκη και η μεγάλη συναυλία με
τους Ψαραντώνη και Ψαρογιώργη. Στις
26 Ιουλίου το "Ονειρο Καλοκαιρινής
Νυχτός" από την εταιρεία θεάτρου
"Θέση" μια παράσταση για παιδιά, στις
31 Ιουλίου μουσική συνάντηση με τους
"Καθ' οδόν" , στις 2 Αυγούστου θέατρο
για ενήλικες "Το δέντρο του Οιδίποδα"
από την ομάδα θεάτρου "Ιδέα", στις 5
Αυγούστου τα αποκαλυπτήρια των
έργων που δημιουργήθηκαν στα εργα-
στήρια και στις 7 Αυγούστου  η μεγάλη
συμφωνική συναυλία με τη Μ. Παπα-
θανασίου, τον Χ. Σταμπόγλη, την Αθη-
ναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων.

"Αυτό που προσπαθούμε να  δημιουρ-
γήσουμε είναι ένα κράμα όλων των αν-
θρώπων που φέρνουν την τέχνη τους
στις γιορτές Ρόκκας και αυτό να αφήσει
το αποτύπωμα του στην περιοχή" υπο-
γράμμισε η κ. Παναγιωτοπούλου, επι-
σημαίνοντας πως από την πρώτη
χρονιά των εκδηλώσεων και την πρώτη
συναυλία ένα από τα παιδιά του χω-
ριού ξεκίνησε να μαθαίνει βιολί κάτι
που για τους διοργανωτές είναι το με-
γαλύτερο επίτευγμα. 

Γ.ΚΩΝ.

σσυναυλίες, θέατρο για παιδιά
και ενήλικες, εικαστικές δη-
μιουργίες και όλα αυτά σε ένα
μοναδικό φυσικό περιβάλλον
στις φετινές "Γιορτές Ρόκκας"
στην Κίσαμο.

Για δύο εβδομάδες το τοπικό διαμέρι-
σμα Ρόκκας-Κεράς γίνεται το επίκεντρο
των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα
Χανιά παρουσιάζοντας ένα φιλόδοξο
και πλούσιο πρόγραμμα!

Τις εκδηλώσεις παρουσίασαν οι διορ-
γανωτές σε συνέντευξη τύπου στον αρ-
χαιολογικό χώρο στο Τρουλί της
Ρόκκας το βράδυ της Πέμπτης. Παράλ-
ληλα ξενάγησαν τους δημοσιογράφους
στη Ρόκκα και στην Κερά δυο χωριά
στα οποία έχουν γίνει σημαντικές εργα-
σίες ανάπλασης, ενώ χάρις στις εργα-
σίες των κατοίκων έχουν διαμορφωθεί
εξαιρετικοί χώροι για τις παραστάσεις.

Τα γραφικά στενάκια των δύο χωριών,
οι κατασκευές από την εποχή της Τουρ-
κοκρατίας, σε συνδυασμό με τον αρχαι-
ολογικό χώρο και την νοικοκυροσύνη
των κατοίκων έχουν δημιουργήσει ένα
μοναδικό σκηνικό για τον επισκέπτη.

Για την 5η επετειακή χρονιά των γιορ-
τών Ρόκκας μίλησε ο περιφερειακός
σύμβουλος  κ. Π. Σημανδηράκης υπο-
γραμμίζοντας πως η όλη διοργάνωση
πραγματοποιείται "από τους κατοίκους
των χωριών Ρόκκα και Κερά, μια προ-
σπάθεια πολιτισμού και ανάπτυξης της
ενδοχώρας. Στις φετινές εκδηλώσεις
διάρκειας 2 εβδομάδων (24 Ιουλίου
έως 7 Αυγούστου) προσπαθούμε να
αναδείξουμε το φυσικό, πολιτιστικό,
ιστορικό και καλλιτεχνικό πλούτο μέσα

από ένα

πλούσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών και
εκπαιδευτικών παράλληλων δράσεων.
Δείχνουμε ότι η ενδοχώρα έχει δυνατό-
τητες όταν αποφασίζουν οι κάτοικοι και
στηρίζουν οι φορείς. Οι "Γιορτές Ρόκ-
κας" αποτελούν ένα παράδειγμα συνέρ-
γειας και καλής συνεργασίας της
τοπικής κοινωνίας, με τους φορείς, την
Περιφέρεια, τους Δήμου Κισάμου και
Πλατανιά, το Υπουργείο Πολιτισμού. "

Αφού ευχαρίστησε όλα τα Μέσα Ενη-
μέρωσης που παραβρέθηκαν στη συ-
νέντευξη τύπου ο ο κ. Ευτύχης
Παπαδάκης, πρόεδρος του τοπικού δια-
μερίσματος Ρόκκας-Κεράς υπογράμμισε
πως στον αρχαιολογικό χώρο όπου γί-
νονται οι εκδηλώσεις "πριν από 5 χρό-
νια ήταν ένα βοσκοτόπι. Σιγά-σιγά πάμε
να αναδείξουμε το χωριό μας και να
γίνει γνήσιος αρχαιολογικός χώρος
όπως ήταν παλιά. Ευχαριστούμε όλους
τους χορηγούς που μας στηρίζουν". 

Για τον Δήμο Κισάμου ο αντιδήμαρχος
Αντώνης Παρτσαλάκης τόνισε πως το
χωριό της Ρόκκας διαθέτει ένα πλούσιο
αρχαιολογικό χώρο και κατοίκους που
δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον
τόπο τους. "Ο Δήμος Κισάμου είναι
αρωγός στην προσπάθεια των κατοί-
κων και τους ευχαριστούμε για την με-
γάλη προσπάθεια τους. Είμαι σίγουρος
ότι η διοργάνωση θα είναι πολύ επιτυ-
χημένη". Ο κ. Παρτσαλάκης αναφέρ-
θηκε στις εργασίες ανάπλασης που
έγιναν στη Ρόκκα από το πρόγραμμα
ΟΣΑΠΥ και κάλεσε την τοπική κοινωνία
και το τοπικό συμβούλιο να προχωρή-
σει στην ονοματοδοσία δρόμων του
χωριού προτείνοντας να δοθεί το
όνομα του αείμνηστου Μ. Γιανναράκη
για την προσφορά του στην περιοχή.

"Καλούμε τον κόσμο να έλθει να
δει την προσπάθεια μας και να την
μιμηθεί. Με ότι γίνεται τα τε-
λευταία 5 χρόνια τα χωριά
μ α ς
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ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ

Γιορτές Ρόκκας“Γιορτές Ρόκκας” 
Οι διοργανωτές παρουσίασαν

το πρόγραμμα
των εκδηλώσεων

σε συνέντευξη Tύπου
στη Ρόκκα.

Ο μοναδικής ομορφιάς
αρχαιολογικός χώρος της
Ρόκκας.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

“Σταυρός του Νότου”
Ταξίδι στον “Σταυρό του Νότου” με τον Θάνο Μικρούτσικο

σε ποίηση Νίκου Καββαδία θα συντελεστεί στις 27 και 28
Ιουλίου στις 9.30 μ.μ. στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου.

Τους ρόλους ερμηνεύουν: Θάνος Μικρούτσικος, Στέλιος
Μάινας, Σταύρος Ζαλμάς, Ελισάβετ Μουτάφη, Νίκος Αρβα-
νίτης, Ιωάννης Παπαζήσης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μαρού-
σκα Παναγιωτοπούλου, Κώστας Φαλελάκης, Ελένη
Ζαραφίδου, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Νατάσσα Σαραντο-
πούλου, κ.α. Τραγουδούν: Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θω-
μαΐδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη.

Διοργάνωση: 5η Εποχή Τέχνης Είσοδος: 20 €.
Φοιτητικό ανέργων άνω των 65: 15 €.

ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

Στα Χανιά 
ο Φ. Πλιάτσικας

Συναυλία θα δώσει ο Φίλιππος
Πλιάτσικας  στην παραλία του
“Ν Πλω” στην οδό Ελευθερίου
Βενιζέλου 111 στα Χανιά
την Τετάρτη 26 Ιουλιου.

Πληροφορίες/Κρατή-
σεις στο 6945457767



Πρώτη φορά σε μια τόσο μεγάλη συναυ-
λία, πρώτη φορά στο Schoolwave...εμπει-
ρίες ;

Θοδωρής: Μόνο θετικές! Στην Κρήτη δεν
έχουμε ξαναζήσει τέτοιες στιγμές, δεν υπάρ-
χει ανάλογο φεστιβάλ. Η οργάνωση ήταν
άριστη, όλα ήταν στην εντέλεια σίγουρα
άξιζε τον κόπο και η προσπάθεια. Ήταν ένα
πολύ φιλικό φεστιβάλ για τις μπάντες και το
κοινό παρότι δεν μας ήξερε αντιδρούσε πολύ
καλά στα τραγούδια μας, σε αντίθεση με το
κοινό των Χανιών που είναι λίγο...σνομπ!
Μιχαήλ-Άγγελος: Για μια μαθητική μπάντα
το Schoolwave είναι η πιο μεγάλη διοργά-
νωση στην οποία μπορεί να πάρει μέρος για
αυτό και από την πρώτη στιγμή που επιλεχ-
θήκαμε για να εμφανιστούμε είχαμε ενθου-
σιαστεί. Ήταν ευκαιρία να μας ακούσει και
άλλος κόσμος εκτός.
Στέλιος: Στο χρόνο που  είχαμε παίξαμε
τρία δικά μας τραγούδια και μια διασκευή
του "House of the Rising Sun". Η ποιότητα
του ήχου ήταν άψογη και για μας και για τον
κόσμο από κάτω, κάτι πολύ σημαντικό για
live. Είμαστε πολύ τυχεροί που παίξαμε σε
ένα τέτοιο φεστιβάλ.
Νίκος: Είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ του εί-
δους τους και κάθε μουσικό συγκρότημα
θέλει να παίξει σε αυτό. Το ότι το καταφέ-
ραμε είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για
μας. Είχαμε ένα αυστηρό πρόγραμμα, 20
λεπτά ακριβώς στη σκηνή, ούτε ένα περισ-
σότερο, ούτε ένα λιγότερο και πιστεύω ότι
τα πήγαμε πολύ καλά.

• Το επίπεδο των σχημάτων που εμφανί-
σθηκαν στο Schoolwave;

Θοδωρής: Κάτι παραπάνω από υψηλό. Λίγα
λάθη, καλό παίξιμο και ωραία σκηνική πα-
ρουσία. Όταν το κοινό χαίρεται με αυτό που
ακούει και του αρέσει τότε και εσύ βοηθιέ-
σαι να παίξεις καλύτερα. Όλες οι μπάντες

είχαν μια καταπληκτική δυναμική. Ήταν ένα
μεγάλο σχολείο για όλα τα συγκροτήματα το
Schoolwave, μαθαίνεις πολλά πράγματα,
διαμορφώνεις καλύτερη συμπεριφορά και
ανεβαίνουν και οι προσδοκίες οι δικές σου

HIDE N' SEEK 

Mία νεανική ροκ άνταία νεανική ροκ μπάντα 

ηη

Υ άρ«Υπάρxουν καλά σχή ατα στα Χανιάουν καλά σχήματα στα Χανιά
αν κι είναι δύσκολο να γίνει κάτι καλόαν κι είναι δύσκολο να γίνει κάτι καλό

α ό ια ικρή ε αρχιακή όληαπό μια μικρή επαρχιακή πόλη»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ
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ταν οι εκπρόσωποι των Χανίων και της Κρήτης στο κορυφαίο μαθητικό μουσικό φεστιβάλ το Schoolwa-
ve! Οι Hide n' Seek ήταν από τα σχήματα που κέρδισαν τις εντυπώσεις στο τριήμερο φεστιβάλ που
πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες στην Αθήνα και με την ευκαιρία αυτή είχαμε μια ενδιαφέ-
ρουσα συζήτηση με τους Θοδωρή Καμπουράκη (φωνή-κιθάρα), Νίκο Διγαλάκη (κιθάρα), Στέλιο Παπα-
δόπουλο (μπάσο), Μιχαήλ-Άγγελο Βλαζάκη (κρουστά) για όσα έζησαν στη σκηνή του φεστιβάλ αλλά και
τα επόμενα βήματα τους.

και του κοινού.
Στελιος: Όλα τα συγκροτήματα έκαναν
ότι καλύτερο μπορούσαν και αυτό φάνηκε
στη σκηνή και στις αντιδράσεις του κό-
σμου.

Για μια νεανική μπάντα όπως εσείς πρέ-
πει να είναι αρκετά δύσκολο να στηθεί
μια συναυλία;

Θοδωρής: Υπάρχουν δυσκολίες προσπα-
θούμε και εμείς όμως για να βρούμε χώ-
ρους είτε μαζί με άλλα σχήματα είτε μόνοι
μας. Για αυτό και στις 26 Ιουλίου θα παί-
ξουμε στο Βras de freres στα Χανιά  και
τον Αύγουστο στο παλιό λιμάνι με τους
Core the Band.

Διαπιστώνουμε ότι στα Χανιά υπάρχει
μια κινητικότητα τελευταία με τις νεανι-
κές ροκ μπάντες. Βλέπετε έτσι να στήνε-
ται μια μουσική τοπική σκηνή ;

Θοδωρής: Υπάρxουν αξιόλογες μπάντες
όπως οι Core, οι Dragons, οι Cosmonuts
κα. Γενικά υπάρχουν καλά σχήματα αν και
είναι δύσκολο να γίνει κάτι καλό από μια
μικρή επαρχιακή πόλη. 

Κόσμος που σας παρακολουθεί από τα
πρώτα σας βήματα διαπιστώνει πως και
ως μουσικοί έχετε προοδεύσει πάρα
πολύ. Είναι κάτι που το βλέπετε και
εσείς;

Στέλιος: Οι Hide n' seek πριν από 2-3
χρόνια ήταν... άλλη μπάντα! Παίζαμε τε-
λείως διαφορετικά κομμάτια.
Θοδωρής: Έχουμε ωριμάσει παίζουμε
καλύτερα, έχουμε γίνει καλύτεροι μουσι-
κοί και αυτό βγαίνει και στις ζωντανές εμ-
φανίσεις.

Επόμενος στόχος μετά το schoolwave;
Θοδωρής: Είμαστε σε μια διαδικασία που
γράφουμε συνέχεια τραγούδια και εμφα-
νίζουμε συνεχώς νέα κομμάτια. Θέλουμε
μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να έχουμε
ολοκληρώσει μια σειρά από τραγούδια και
να την έχουμε ηχογραφήσει. 
Θέλουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη
δισκογραφική δουλειά αλλά και να φτιά-
ξουμε ένα merchandise με μπλουζάκια
κ.ά. αφού είναι από τους καλύτερους τρό-
πους διαφήμισης. 
Μιχαήλ-Άγγελος: Θα επιθυμούσαμε μια
μικρή περιοδεία στην Κρήτη, ή και στην
υπόλοιπη χώρα. Είναι ένας στόχος.
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ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Η Αλίκη στη χώρα“Η Αλίκη στη χώρα 
των Ψαριώντων Ψαριών”

Η παιδική σκηνή του Χρήστου Τριπόδη και η θεατρική
εταιρία «Μέθεξις», παρουσιάζουν το ανατρεπτικό και πο-
λυεπίπεδο παραμύθι του Γιάννη Ξανθούλη «Η Αλίκη στη
χώρα των Ψαριών» στα Χανιά τη Δευτέρα 24 Ιουλίου στο
Δημοτικό Κιν/θέατρο «Κήπος» στις 9 μ.μ.

Μια διαδραστική και επίκαιρη παράσταση που με πολύ

μουσική, φαντασία και χιούμορ σχολιάζει την εποχή μας, αποκαλύπτει τις
αξίες της οικογένειας, της φιλίας, της ανιδιοτέλειας,  της υπευθυνότητας και
της προστασίας του περιβάλλοντος.   

Συγγραφέας: Γιάννης Ξανθούλης Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης Ενδυμα-
τολόγος: Ματίνα Μέγκλα Σκηνικά: Θανάσης Κόκκας Μουσική: Μιχάλης Τρι-
πόδης

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Θωμά (Δίδυμα φεγγάρια), Τζούλι Τσόλκα
(Μπρούσκο), Βασίλης Γιακουμάρος (Στο καλό γλυκιά μου συμπεθέρα, Μαύρα
Μεσάνυχτα), Χρήστος Τριπόδης (Κόκκινο Δωμάτιο, 10η εντολή),  Δημήτρης
Ζωγραφάκης (Μαρία η Άσχημη), Φαίη Ψωμαδάκη, Χριστίνα Χρήστου.

Προπώληση εισιτηρίων 7 € Χανιά: ΚΙΟΣΚΙ Πλατείας Δημοτικής Αγοράς και
Ηλεκτρονική προπώληση στο viva.gr ή στο 11876 Γενική είσοδος 8 €.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2107622034 & 6943290294.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

«Cineλθετε»

Το Θέατρο Coronet παρουσιάζει δύο stand up come-
dians, τον Διονύση Ατζαράκη  και τον Θωμά Ζάμπρα, την
Κυριακή 23 Ιουλίου στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου στις
9.15 μ.μ..

Θα παρουσιάσουν την stand up comedy «Cineλθετε». 
Πληροφορίες: θέατρο coronet: τηλ. 210.7012123,

Φρύνης 11 και Υμηττού, Παγκράτι. 
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 10 Ευρώ, ανέργων –

φοιτητικό: 8 Ευρώ 
Προπώληση εισιτηρίων: 
Ηλεκτρονικά στο www.ticketservices.gr 
www.public.gr και όλα τα καταστήματα PUBLIC

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΙ

“Και του καιρού 
και πάντα”

Ο Δήμος Χανίων, η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ και
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμπανίου διορ-
γανώνουν την παράσταση “Και του καιρού

και πάντα”. Δύο χιουμοριστικές ιστορίες
σε κρητική διάλεκτο του λαογράφου –
ερευνητή, Γιώργη Σταματάκη, την Κυ-

ριακή 23 Ιουλίου, στις 20.30, στο πάρκο
Καμπανίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Αποδίδουν σε μορφή θεατρικού αναλογίου η
ηθοποιός, Μαρινέλλα Βλαχάκη, και ο μουσικός,
Λεωνίδας Μαριδάκης. Είσοδος Ελεύθερη. 

ΣΤΗΝ ΑΝ. ΤΑΦΡΟ

“Πέτρες στις τσέπες μου”

H παράσταση: “Πέτρες στις τσέπες μου” της Μαρί Τζόουνς
ανεβαίνει στις 26 Ιουλίου στις 9.30 μ.μ. στο θέατρο της Ανα-
τολικής Τάφρου. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
«ύστερα από πέντε μήνες καθημερινών sold out στο Θέατρο
του Νέου Κόσμου, η παράσταση “Πέτρες στις τσέπες μου”,
ένα απολαυστικό ρεσιτάλ εναλλαγής ρόλων με τον Μάκη
Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Χρυσοστόμου, ταξιδεύει το
καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Μια «κωμικοτραγωδία» που
εκτυλίσσεται στο Κέρι της Ιρλανδίας, όπου κινηματογραφεί-
ται μια χολυγουντιανή υπερπαραγωγή».

Είσοδος: 15 € Φοιτητικό, ανέργων, άνω
των 65, ΑΜΕΑ: 13 €

Προπώληση: 13 €
- 11 €.

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

“Ο Καραγκιόζης Διακοπές
στον Βόρειο Πόλο”

Παράσταση:
“Ο Καραγκιό-
ζης Διακοπές
στον Βόρειο
Πόλο” θα
δοθεί στις 25
Ιουλίου στις 9
μ.μ. στο Θέα-
τρο του Πάρ-
κου Ειρήνης
και Φιλίας από
τον θίασο του
Μιχάλη Θεο-
δωρόπουλου
“Σκιές και
γέλια”. Είσο-
δος : 6 €

ΣΤΟΝ ΒΑΜΟ

“Απόκοπος”
του Μπεργαδή

Παράσταση: “Απόκοπος” του
Μπεργαδή θα παρουσιαστεί στις
23 Ιουλίου στις 9 μ.μ. στο Άλσος
Βάμου, στον Βάμο Αποκορώ-
νου. 

Πρόκειται για «μια αφήγηση
ενός ονείρου, ενός ταξιδιού
στον Άδη, τον Άδη των δημοτι-
κών τραγουδιών, όπου ο αφηγη-
τής συναντά δύο νεκρούς και
συνομιλεί μαζί τους.  Ένας
ύμνος για της απλές καθημερι-
νές χαρές της ζωής.

Ένα παιχνίδι αφηγηματικής
δράσης που κινείται ανάμεσα
στο τότε και το τώρα, στο θά-
νατο και τη ζωή, στο άχρονο και
το σύγχρονο.

Σκηνοθεσία: Μαρίνα Κα-
κουλλή.

Ερμηνεία-σύλληψη-δραμα-
τουργία: Γεωργία Πολοπετράκη.

ΣΤΟ “ΕΛΛΗΝΙΣ”

“Το όνειρο 
της Πέππα”

Παράσταση με “Το όνειρο της
Πέππα” θα δοθεί στον κινηματο-
γράφο: “Ελληνίς” την Πέμπτη 27
Ιουλίου στις 8.30 μ.μ. (Τζανα-
κάκη 68 Τηλ.:  28210 5850).
Κείμενα: Πένυ Φυλακτάκη

Σκηνοθεσία: Βασίλης Ισσόπου-
λος Παίζουν : Θοδωρής Γεωργί-
τσης, Στεφανία Γώγου Πούλου,
Στεφανία Καλομοίρη, Ιωάννης
Κοντέλλης, Γεωργία Κούκα,
Ελένη Μισχοπούλου, Μαρίνα
Ντζιλοβιάν, Τζούλια Σπυροπού-
λου, Συμεών Τσακίρης, Χριστίνα
Χειλά Φαμέλη.

ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ

“Κισαμίτικη
βραδιά”

“Κισαμίτικη βραδιά” διοργανώ-
νεται στην πλατεία πίσω από το
Τέμενος του Κιουτσούκ Χασάν
(Γιαλί Τζαμί) την Δευτέρα 24
Ιουλιου στις 20.00 από τον
Μορφωτικό & Πολιτιστικό
Σύλλογο “Ο Γηγενής”, τον
Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕ-
ΔΗΧ ΚΑΜ με παραδοσιακούς
χορούς υπό τους ήχους του βιο-
λιού των Μανώλη Νταουντάκη
και Γιώργο Φρατζεσκάκη  και
λαγούτου των Γιάννη Νταουν-
τάκη και Γιάννη Γιακουμάκη

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

Λυσιστράτη“Λυσιστράτη”
H “Λυσιστράτη” του Αριστο-
φάνη θα παρουσιαστεί στο θέ-
ατρο της Ανατολικής Τάφρου
σήμερα Σάββατο 22 Ιουλίου
στις 9.30 το βράδυ. Μετάφραση:
Κ.Χ. Μύρης

Σκηνοθεσία - Απόδοση: Γιάννης
Μπέζος

Στίχοι: Πέτρος Φιλιππίδης Μουσική:
Κωστής Μαραβέγιας Σκηνικά: Γιώρ-
γος Γαβαλάς Κοστούμια: Παναγιώτα
Κοκορού

Χορογραφίες - Κινησιολογία: Ελ-

πίδα Νίνου
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης

Τσεβάς
Παίζουν:
Πέτρος Φιλιππίδης (Λυσιστράτη),

Βλαδίμηρος Κυριακίδης (Κινησίας),
Ναταλία Τσαλίκη (Μυρρίνη) και ο
Γιάννης Μπέζος (Πρόβουλος), κ.α.

Διοργάνωση : ΜΑΡΚΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Είσοδος : 20 € -
Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Παιδιά, Φοι-

τητές και ΑΜΕΑ : 15 €



Παρουσίαση του βιβλίου «Μίστικο» του
Χανιώτη συγγραφέα Κωνσταντίνου Τρι-
κουνάκη θα γίνει σήμερα Σάββατο 22 Ιου-
λίου και ώρα 8 μ.μ. στο κέντρο  του
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Ιουλιανός Τσιρά-
κης» στο Σκηνέ. Για το βιβλίο ( ιστορικό μυ-
θιστόρημα στην εποχή των Σαρακηνών) θα
μιλήσουν: ο Δρακάκης Εμμανουήλ, διδά-
κτωρ Ιστορίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης,
ο Κασσελάκης Ιωάννης, ιατρός και τέως
Πρόεδρος της τοπικής Ελληνικής περιηγη-

τικής Λέσχης, η Πατρελάκη Μαρία φιλόλο-
γος, θα διαβάσει αποσπάσματα η Κλειώ
Παπαδερού φιλόλογος. Θα συνοδεύσει
μουσικά ο Μανώλης Μανουσάκης και χο-
ρευτικά οι «Σταυραετοί». Ο συγγραφέας
θα μιλήσει για τη δουλειά του και θα υπο-
γράψει βιβλία.

Συνδιοργάνωνες είναι ο εκδοτικός οίκος
«κλειδάριθμος» και το Πολιτιστικό ίδρυμα
«Ιουλιανός Τσιράκης». Η εκδήλωση είναι
υπό την αιγίδα του Δήμου Πλατανιά. 
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ΣΤΟ ΣΥΡΙΛΙ

Αποκαλυπτήρια
μνημείου και
εγκαίνια πλατείας

Αποκαλυπτήρια μνημείουπεσόν-
των θα γίνουν την Δευτέρα 24 Ιου-
λίου στο Συρίλι του Δήμου
Πλατανιά στις 7.30 μ.μ.. Επίσης, θα
γίνουν τα εγκαίνια της πλατείας Συ-
ριλίου.

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Συνεχίζεται το διεθνέςΣυνεχίζεται το διεθνές
Φεστιβάλ σύγχρονου χορούΦεστιβάλ σύγχρονου χορού 

Συνεχίζεται το διεθνές φεστι-
βάλ σύγχρονου χορού στα
Χανιά, με το ακόλουθο πρό-
γραμμα:

•Σήμερα Σάββατο,  22.07
19:00 - 21:00, Διάλεξη & Προβολή,

Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων Koen & Ro-
salba | Our adventure with Palestinians
dancers: Badke

21:30, Παράσταση, Βενιζέλειο Ωδείο
Χανίων cieLaroque/Helene Weinzierl
[Austria],  Bluff

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση «ο κόσμος μας είναι σε απόλυτη
τάξη. Είναι ένας κόσμος στον οποίο
υπάρχουν αδιάψευστες αλήθειες για τις
οποίες όλοι μπορούμε να μιλήσουμε.
Έτσι δεν είναι;  Όμως ίσως κάποιος να
έχει την υποψία ότι μπορεί να είναι
κάπως διαφορετικά. Ίσως να είναι αλή-
θεια κυρίως το τρομερό συναίσθημα ότι
ζει κανείς σε λάθος έργο. Ίσως μια μέρα
να υπάρξει μια ερώτηση, μια εμπειρία, ή
απλά μια έκρηξη που θα εκθέσει και θα

διευκρινίσει ότι ο κόσμος είναι μια γιγάν-
τια θεατρική αυλαία, μια θεαματική πα-
ρουσίαση. Ότι μονάχα έχουμε πάρει το
βολικό χάπι της ψευδαίσθησης ότι όλα
είναι μια απάτη. Αυτό γεννά την ερώ-
τηση: ζούμε όλοι-ίσως εδώ και πάρα
πολύ καιρό- χωρίς να παρατηρούμε σε
μια μεγαλοπρεπή πλαστογραφία; Είναι ο
κόσμος, η ζωή, η συνειδητότητα της
ύπαρξης, η μοναδική μεγάλη μπλόφα;
(Manfred Lutz)

Καλλιτεχνική διεύθυνση, Χορογρα-
φία: Helene Weinzierl Σε συνεργασία με
τους, Ερμηνεία: Manuela Calleja, Luan
de Lima, Alberto Cissello

Σχεδιασμός φωτισμού: Peter Thalha-
mer Σύνθεση μουσικής: Oliver Stotz

Video: Oliver Stotz, Petra Hinterber-
ger, Markus Huber Video dance: Anna
Maria Muller, Donald Beteille, Michel
Briand Acting Coach: Marion Hackl
Φωτογραφία: Berndhard Muller Δραμα-
τουργία: Peter HuberΤιμές εισιτηρίων:
10ευρώ κανονικό, 7ευρώ φοιτητικό-
ανεργίας

• Αύριο Κυριακή

11:00 - 11:40, Δράση στην πόλη | Κέν-
τρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Χρήστος Γαρμπιδάκης [πιάνο] & Ομάδα
Σύγχρονου Χορού "Συν-Κίνηση" [Gre-
ece],  Μουσική ενσωμάτωση

12:00 - 18:00, Δράση στην πόλη | Κέν-
τρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

TUC TIE Lab  [Greece],   Χ[ω]ρεύοντας
- Η διάδραση μεταξύ σώματος και
χώρου μέσα από την κιναισθητική ψη-
φιακή επεξεργασία

19:00, Παράσταση, KAM [Κέντρο Αρχι-
τεκτονικής Μεσογείου]

Σοφία Κονδυλιά [Greece],  HUMAN
ReCONSTRUCTIONS

Τιμές εισιτηρίων: 7ευρώ γενική είσο-
δος

21:30, Παράσταση, Βενιζέλειο Ωδείο
Χανίων

Jill Crovisier [Luxemburg],  Zement,
the solo

21:45 Jung In Lee [South
Korea],  Skins

Τιμές εισιτηρίων και για τις 2 παραστά-
σεις: 10ευρώ κανονικό | 7ευρώ φοιτη-
τικό- ανεργίας- πολυτέκνων

κινη ατογράφοςκινηματογράφος

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ 
ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΩΝ
ΠΙΘΗΚΩΝ: Η
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

SPIDERMAN: Η
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ

ΤΟΠΟ ΤΟΥ

OVERDRIVE

CONTRATIEMPO
(ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΗΠΟΣΚΗΠΟΣ

21 - 23 Ιουλίου

ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ

Προβολή 9.30 μ.μ.

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ - ΘΕΡΙΝΟΣΘΕΡΙΝΟΣ

22/7 -  23/7

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ: Η

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Προβολές 8,45 και 11,00

24/7 - 25/7

ΗΡΕΜΟ ΠΑΘΟΣ

Προβολές 8,40 και 11,00

26/7 - 27/7

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΚΗΠΟΥ

Προβολές 8,45 και 11,00

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850 - 1 

SPIDERMAN: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ

Καθημερινά & Σαβ/Κυρ.: 8.15 & 11 μ.μ. 

OVERDRIVE

Καθημερινά & Σαβ/Κυρ.: 8.30 & 11 μ.μ. 

CONTRATIEMPO (ΑΟΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ)

Καθημερινά & Σαβ/Κυρ.: 8.30 & 11 μ.μ. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 (μεταγλ.)

Σαβ/Κυρ.: 8.15 και 10.30 μ.μ. 

STER CINEMAS 

(MEGA PLACE)

Tηλ.: 2821057757 - 8 - 9

SPIDERMAN: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ

ΑΙΘ.1 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ  7.15 και 10 μ.μ.

ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΑΙΘ.3 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 10.15 μ.μ.

OVERDRIVE

ΑΙΘ.2 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 10.15 μ.μ.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΛΑΤΙΝΟΣ

ΕΡΑΣΤΗΣ

ΑΙΘ.3 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 7.45 μ.μ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 (μεταγλ.)

ΑΙΘ.2 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 7.30 μ.μ

ΑΙΜΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ

ΣΤΟΝ ΣΚIΝΕ

Παρουσίαση βιβλίου Κ. Τρικουνάκη

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Προβολές ταινιών
Η ταινία: “Ηλέκτρα” θα προβληθεί την Τρίτη 25 Ιουλίου στις

9.30 μ.μ. στον στον δημοτικό κινηματογράφο: “Κήπος” με ελεύ-
θερη είσοδο. 

Μια μέρα μετά, την Τετάρτη 26 Ιουλίου, την ίδια ώρα θα προ-

βληθεί η ταινία: “Ιφιγένεια”.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι προβολές των

ταινιών του Μιχάλη Κακογιάννη στις 25-26-27/7/2017 γίνονται
με την ευγενική χορηγία του Ιδρυματος Μιχάλης Κακογιάννης
και της Εταιρείας Διανομής FeelGood Entertainment και την
συνεργασία του Φεστιβάλ

Κινηματογράφου Χανιών / Chania Film Festival στο πλαίσιο
του φεστιβάλ "Μίκης Θεοδωράκης 2017".



Ιστορία της ΙατρικήςΙστορία της Ιατρικής: Eνανα
α ίθανο ταξίδι στον χρόνοαπίθανο ταξίδι στον χρόνο

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν
τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκα-
νε τα πρώτα του βήματα στη γη. Ο
δρόμος που ακολούθησε η ιατρική
στο πέρασμα του χρόνου, είναι γε-
μάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυ-
τοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πά-
θους ή και λάθους.

ΓIAννης

ςτεφανοΓιAννης

M.Sc.

μέρος 36ο

Η καταληψία είναι μια παθολογική κατάσταση
παρόμοια με ύπνωση, κατά τη διάρκεια της οποίας

ο ασθενής δεν ελέγχει την κινητικότητά του και το σώμα
λαμβάνει παθητικά άβολες θέσεις, που διατηρούνται πέρα
από τα φυσιολογικά όρια. Εμφανίζεται σε ψυχώσεις, στη
σχιζοφρένεια, μετά από ύπνωση και σπανιότερα
αυτοβούλως σε μέντιουμ και σε φακίρηδες (φωτογραφία
του 19ου αιώνα).

Συνάντηση γιγάντων και νάνων για το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες
του 2009: Ο Sultan Kosen ύψους 2.51 μ. και, λίγο πιο πάνω από
το γόνατό του, ο He Pingping ύψους μόλις 74 εκατοστών!

15χρονο κορίτσι που έζησε στην αυτοκρατορία των
Iνκας στην Κεντρική Αμερική πριν από 500-600 χρόνια
και το σώμα του βρέθηκε διατηρημένο σε άριστη

κατάσταση, μέσα σε πάγο, στα χιονισμένα βουνά των
Άνδεων.

H μέθοδος Byrd-Dew για τεχνητή αναπνοή σε νεογέννητα
που αντιμετώπιζαν αναπνευστική δυσχέρεια, σε αφίσα του 1912.

Μαιευτική λαβίδα
για τη υποβοήθηση
της εξόδου του
νεογέννητου από
τη μήτρα, από τις
ΗΠΑ του 1850.

»

»
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Άκρο σπασμένης
τρίχας, σε
φωτογραφία από
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Ειδικό κρεβάτι-θάλαμος οξυγόνου σε παιδιατρικό
νοσοκομείο της Αγγλίας τη δεκαετία του 1950.
Λόγω της πρόκλησης κλειστοβοφίας, ήταν
δύσκολα ανεκτό από τα παιδιά.

Νοσοκόμες και
μωρά με μάσκες

προστασίας σε
νοσοκομείο της Αγγλίας κατά

τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
μπροστά στο φόβο ρίψης
χημικών αερίων από τους

Ναζί.

»

»

»

Η “θεραπεία σοκ ινσουλίνης” ήταν μια τεχνική
αντιμετώπισης της σχιζοφρένειας της δεκαετίας του

’40 και του ‘50, στην οποία οι ασθενείς έμπαιναν
καθημερινά (επί μήνες) σε τεχνητό κώμα, μετά από έγχυση
μεγάλων ποσοτήτων ινσουλίνης. Ανακαλύφθηκε το 1927
και εγκαταλείφθηκε ως αναποτελεσματική τη δεκαετία του
’60, μετά από αναρίθμητες βασανιστικές ‘’θεραπείες’’.

»

»

»

»



βιβλίαβιβλία

Πλέκοντας ίχνηΠλέκοντας ίχνη
Eρικα Αθανασίου
Εκδότης: Κέδρος

Μία άνεργη, σχεδόν άστεγη δημοσιο-
γράφος, ένας γνωστός δημοσιογράφος
που βρίσκεται δολοφονημένος, μερικοί
ακόμη δημοσιογράφοι, μια παρέα που
θέλει να τα βάλει με το σύστημα, ένας
βολικός ύποπτος. Όμως τα ίχνη που θα

οδηγήσουν στον
δολοφόνο είναι
πιο μπλεγμένα
απ' όσο φαίνεται
αρχικά.
Ένα αστυνομικό
μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α
που εκτυλίσσεται
στην Ελλάδα, σε
μια περίοδο κατά
την οποία οι αλ-

λαγές είναι τόσο πολλές όσο και οι ύπο-
πτοι για έναν απρόσμενο φόνο. Σε μια
χώρα με διεφθαρμένους πολιτικούς, δια-
πλεκόμενα μέσα ενημέρωσης, οικονομι-
κές δυσκολίες, όπου όμως υπάρχουν
ακόμα ορισμένοι που κάνουν τη δια-
φορά. Κάποιος που επιλέγει να βοηθήσει
αντί να βγάλει λεφτά, ένα μαγαζάκι που
προσφέρει κυρίως συντροφικότητα, ένα
τοπικό έντυπο που εξακολουθεί να λει-
τουργεί με βάση τη δημοσιογραφική δε-
οντολογία, ένας υποψήφιος δήμαρχος
με ελάχιστες πιθανότητες να εκλεγεί,
ένας άλλος που νοιάζεται κυρίως για την
αλήθεια.
Μέχρι το αναπάντεχο τέλος, σε μια ιστο-
ρία με πρωταγωνιστές ήρωες που μπο-
ρεί και να έχεις γνωρίσει.

Η ρόβαΗ πρόβα
Βασιλική Κνήτου
Εκδότης: Κέδρος

Η Ανδρομάχη ζει
στα Χανιά. Χα-
ρακτήρας μάλ-
λον δύσκολος,
χωρίς πολλούς
φίλους, συμμε-
τέχει ως τρα-
γουδίστρια σε
ένα ερασιτε-
χνικό συγκρό-
τημα. Πρόβα

στην πρόβα, διαμορφώνεται και η
σχέση της με τα υπόλοιπα μέλη του
γκρουπ. Άνθρωποι σε διαφορετικές
φάσεις ζωής, ασύμβατοι μεταξύ τους,
που όμως υποχρεώνονται να συνυπάρ-
ξουν. Η Ανδρομάχη συνδέεται ερωτικά
με ένα από τα μέλη του συγκροτήμα-
τος, τον Αντώνη. Η σχέση τους ξεκινάει
ως ένα καθαρά σεξουαλικό παιχνίδι,
στην πορεία όμως οδηγεί την ηρωίδα
να αναθεωρήσει διάφορες στερεοτυπι-
κές αντιλήψεις, από αυτές που οι πε-
ρισσότερες γυναίκες "εκπαιδεύονται"
να υιοθετούν κατά τη διάρκεια της
ζωής τους. Αντιλήψεις που σχετίζονται
με την ηλικία, την ομορφιά, τη σεξουα-
λικότητα και την έκφραση του πόθου.
Ένα μυθιστόρημα για τη φιλία και τον
έρωτα, όπου αναδεικνύονται οι αντι-
φάσεις μιας κοινωνίας που δεν έχει
ακόμα απαλλαχθεί από τα ταμπού.

Τα κοκάλιναΤα κοκάλινα

ρολόγιαρολόγια
Ντέιβιντ Μίτσελ
μετάφραση: Μαρία Ξυλούρη

Εκδότης: Τόπος

Ό,τι γεννιέται
πρέπει μια μέρα
να πεθάνει. Έτσι
δεν λέει το συμ-
βόλαιο της
ζωής; 
Ωστόσο, ήρθα
εδώ να σου πω
ότι σε σπάνιες
περ ι π τώσε ι ς
αυτός ο απαρά-

βατος όρος μπορεί να... ξαναγραφτεί.
Μετά από έναν καβγά με τη μητέρα της
με αφορμή το αγόρι της, η δεκαπεντά-
χρονη Χόλι Σάικς κλείνει ένα Σαββατο-
κύριακο την πόρτα στην οικογένειά της
μαζί και στην παλιά της ζωή. 
Όμως η Χόλι δεν είναι μια συνηθισμένη
έφηβη: παιδί ευαίσθητο, με το οποίο άλ-
λοτε επικοινωνούσαν φωνές που τις
αποκαλούσε "Ραδιανθρώπους", τραβάει
την προσοχή μιας σέκτας επικίνδυνων
αποκρυφιστών αλλά και των εχθρών
τους. 
Ο καβγάς το μοιραίο αυτό Σαββατοκύ-
ριακο δεν είναι παρά το πρελούδιο μιας
τρομερής εξαφάνισης που θα σημαδέ-
ψει για πάντα την οικογένεια της Χόλι.
Το άλυτο αυτό μυστήριο θα αντηχεί σε
κάθε δεκαετία της ζωής της, αγγίζοντας
όλους όσους αγαπά - ακόμα και όσους
δεν έχουν ακόμα γεννηθεί. Ένας υπό-
τροφος του Κέμπριτζ, ένας πολεμικός
ανταποκριτής στο Ιράκ, ένας μεσήλικας
συγγραφέας εξόριστος από τη λίστα
των μπεστ σέλερ - όλοι αποκτούν
απροσδόκητο ρόλο στον αθέατο πό-
λεμο που μαίνεται στις παρυφές του κό-
σμου μας.

Η ούσαΗ μούσα
Jessie Burton
μετάφραση: Μυρτώ Καλοφωλιά

Εκδότης: Πατάκης 

Λονδίνο, 1967. Μια ζεστή μέρα του Ιου-
λίου, η Οντέλ Μπαστιέν ανεβαίνει τα πέ-
τρινα σκαλιά του περίφημου Ινστιτούτου

Σκέλτον του Λον-
δίνου, γνωρίζον-
τας πως η
ευκαιρία που της
δόθηκε να εργα-
στεί εκεί θα αλλά-
ξει τη ζωή της.
Αυτό που δε γνω-
ρίζει είναι πόσο
σημαντική θα
είναι η πρώτη της
ανακάλυψη. Αυτή

ενός πίνακα που φαίνεται να είναι έργο
ενός σπουδαίου ζωγράφου, που ο θάνα-
τός του σε νεαρή ηλικία έχει στοιχειώσει
για δεκαετίες τον κόσμο της τέχνης.
Ισπανία, 1936. Η Όλιβ Σλος, κόρη ενός
μεγάλου Βιεννέζου εμπόρου τέχνης και
μιας Αγγλίδας κληρονόμου, ακολουθεί
τους γονείς της στο Αραζουέλο, ένα
μικρό χωριό του νότου. Η Όλιβ, που τρέ-
φει τις δικές της καλλιτεχνικές φιλοδο-
ξίες, θα γνωρίσει εκεί την Τερέζα και τον
ετεροθαλή αδελφό της, τον ανερχόμενο
καλλιτέχνη και επαναστάτη Ισαάκ Ρόμ-
πλες...
Η "Μούσα" είναι ένα μυθιστόρημα για την
ακαταμάχητη επιθυμία, για τη δύναμη της
φιλοδοξίας, για τον έρωτα, για την αυ-
θεντικότητα και την πλάνη, και για όλους
αυτούς τους τρόπους με τους οποίους οι
ιδέες διαμορφώνουν και καθορίζουν τις
ζωές μας. 
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Aφορμή

Πάνε πολλά χρόνια που είχα
νοικιάσει από το βίντεο κλαμπ -
ναι, τόσα χρόνια- μια ταινία, με
τον προκλητικό τίτλο Μια πορνο-
γραφική σχέση· η ιστορία ενός
ζευγαριού που συναντιόταν σε
ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και
ύστερα χώριζε, με τον καθένα να
συνεχίζει τη ζωή του. Διαβάζον-
τας τα διηγήματα της συλλογής
του Ανυφαντάκη θυμήθηκα
εκείνη την ταινία. Η συλλογή
Όμορφοι έρωτες αποτελείται από
δεκαπέντε διηγήματα, τα οποία
έχουν στο επίκεντρό τους ερωτι-
κές σχέσεις, κρυφές ή φανερές,
συνηθισμένες ή ασυνήθιστες,
αλλά όλες ανεξαιρέτως, με τον
τρόπο τους προβληματικές και
δύσκολες.

Εκείνο που χαρακτηρίζει το κάθε
διήγημα είναι η αποκοπή του εκά-
στοτε ζευγαριού από το εξωτε-
ρικό περιβάλλον, είτε βρίσκεται σε
κάποιον κλειστό χώρο είτε όχι, ο
Ανυφαντάκης στρέφει τον προβο-
λέα πάνω τους, δημιουργώντας
μία σκηνή λουσμένη στο φως,
που περιβάλλεται από σκοτάδι,
αναδεικνύοντάς τους σε αποκλει-
στικό θέαμα για τον αναγνώστη,
θυμίζοντας κάποιο εργαστήριο
έρευνας. 

Τέσσερα μηδέν. Όταν ο Δη-
μήτρης ήταν σαράντα γνώ-
ρισε τον Νίκο. Όταν ο Νίκος
ήταν σαράντα αυτοκτόνησε.
Τώρα η Μαρία είναι σα-
ράντα. Τέσσερα μηδέν. Δεν
σκέφτεται να αυτοκτονήσει.
Ιππεύει όρθια στο κρεβάτι
τον Δημήτρη και σκέφτεται
τον Νίκο. Όταν ο Νίκος ήταν
είκοσι τέσσερα την παντρεύ-
τηκε. Δύο τέσσερα. Εκείνη
ήταν είκοσι χρονών. Δύο

μηδέν. Ιππεύει τον Δημή-
τρη έως ότου εκείνος τε-
λειώσει μέσα της δειλά.
Δύο μηδέν. Τώρα είναι
σαράντα. Δυσκολεύεται
να θυμηθεί πώς τελείωνε
ο Νίκος μέσα της. Ρωτάει
τον Δημήτρη.
Η σεξουαλική έλξη και η συναι-

σθηματική πληρότητα είναι συχνά
ασύμβατες μεταξύ τους. Η σε-
ξουαλικότητα είναι ακόμα και σή-
μερα ένα θέμα ταμπού, κάποιοι
δεν το συζητάνε ούτε με τον ίδιο
τους τον εαυτό, ακόμα περισσό-
τεροι δεν μοιράζονται τους καρ-
πούς της προσωπικής τους
αναζήτησης με τον σύντροφό
τους από ντροπή ή φόβο, μικρή
σημασία έχει. Κάτι παρόμοιο συμ-
βαίνει με τις σκέψεις και τα συναι-
σθήματα, και τα ζευγάρια
χωρίζουν ή δυστυχούν, και τα
στερεότυπα διαιωνίζονται: ο έρω-
τας τελειώνει, η αγάπη τελειώνει,
ό,τι απομένει η συνήθεια. Ο αφη-
γητής, παρών στις ιδιωτικές στιγ-
μές του ζευγαριού της κάθε
ιστορίας, αναλαμβάνει τον ρόλο
του ρουφιάνου, αποκαλύπτει τις
ενδόμυχες σκέψεις, τα σκοτεινά
σημεία, φανερώνει το χάσμα που
υπάρχει ακόμα και όταν δεν είναι
ορατό στους πρωταγωνιστές,
ακόμα και αν το σημείο τριβής
δεν είναι γνώριμο στον αναγνώ-
στη, η βάση του προβληματισμού
είναι οικεία. 

Όμως τον Ανυφαντάκη δεν τον
ενδιαφέρει τόσο το αύριο της
κάθε σχέσης, αλλά το παρόν, ανε-
ξάρτητα από το γεγονός ότι το
παρόν αποτελεί πάντα ένα ασφα-
λές δείγμα για την εξέλιξη των
πραγμάτων. Τον ενδιαφέρουν τα
σκοτεινά εκείνα σημεία στους

ήρωές του, οι συναι-
σθηματικές ανασφάλειες, τα κοι-
νωνικά κατάλοιπα, οι
διαφορετικές καταβολές, τα προ-
σωπικά αιτήματα, η απόπειρα γε-
φύρωσης, η εκλογίκευση του
σεξουαλικού ενστίκτου. Θα πόν-
ταρα πως ένας από τους αγαπη-
μένους του συγγραφείς είναι ο
Μίλαν Κούντερα, αυτή η ψυχρή
ανατομική ματιά στη σεξουαλικό-
τητα και κατ' επέκταση στα ερω-
τικά συναισθήματα, στις σχέσεις,
στον μικρόκοσμο εκείνον που θα
έπρεπε να είναι το καταφύγιο από
τον μεγάλο κόσμο, και όμως
συχνά αποτελεί μικρογραφία του,
πολλές φορές κακέκτυπη.

Θα μπορούσε κάποιος να πει
πως ασχολούμενος με το σεξ ο
συγγραφέας επιχειρεί να προκα-
λέσει και να πουλήσει. Αυτή η κα-
τηγορία δικαιώνει και την επιλογή
του συγγραφέα να ασχοληθεί με
τη σεξουαλική βάση των σχέ-
σεων, ακριβώς αυτή η κατηγορία
αποτυπώνει τη γενικότερη αί-
σθηση που επικρατεί, την ντροπή,
τη εσφαλμένη αντίληψη περί
ιδιωτικότητας, την άρνηση συνει-
δητοποίησης του σημαντικού
ρόλου του σώματος.

Χωρίς να είναι άνισα, η αλήθεια
είναι πως δεν απόλαυσα το ίδιο
όλα τα διηγήματα της συλλογής,
κάποια από αυτά ήταν εξαιρετικά,
κάποια άλλα λιγότερο. Η μικρή
φόρμα ταιριάζει πάντως στον
Ανυφαντάκη.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

yannis.kalo@gmail.com  • no14me.blogspot.gr/

O ορφοι έρωτεςμορφοι έρωτες 
» Ιάκωβος Ανυφαντάκης (εκδόσεις Πατάκη)

Την Τρίτη 18 Ιουλίου στο πλαίσιο
της Καλοκαιρινής Εκστρατείας
Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας
2017 και της δράσης: “Περιπέτειες
από σημείο σε σημείο: Φάροι ση-
μεία στη θάλασσα” τα  παιδιά της

Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης
Σούδας & της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης Σταλού επισκέφθηκαν τα
Νεώρια και τον Φάρο των Χανίων. 

Σε συνεργασία με το Ναυτικό
Μουσείο Κρήτης και εμψυχωτή-

ξεναγό τον Πρόεδρο  του Ναυτι-
κού Μουσείου Κρήτης, Αρχιπλοί-
αρχο Πολεμικού Ναυτικού ε.α.,
Μανώλη Πετράκη, πραγματοποι-
ήθηκε μεταξύ άλλων ξενάγηση
στον βενετσιάνικο λιμενοβρα-
χίονα, στον προμαχώνα του Αγίου
Νικολάου και στο εσωτερικό του
Φάρου. 

Παιδιά, γονείς και συνοδοί βι-
βλιοθηκονόμοι, ενθουσιάστηκαν
με την ξενάγηση και το ενδιαφέ-
ρον μάθημα ναυτικής ιστορίας. 

Ξενάγηση στα ΝεώριαΞενάγηση στα Νεώρια 
και τον Φάρο των Χανίωνκαι τον Φάρο των Χανίων


