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Οταν η χούντα διέλυσεΟταν η χούντα διέλυσε
τις ο άδες των Χανίωντις ομάδες των Χανίων
■ Και “μετάλλαξε” την Ιωνία σε Αναγέννηση
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Αμφιλόχιος

σελσελ. 3 ~ Πολιτισ όςΠολιτισμός

σελσελ. 4 - 6 ~ Οταν η χούντα διέλυσεΟταν η χούντα διέλυσε 

τις ο άδες των Χανίωντις ομάδες των Χανίων

σελσελ. 7 ~ Παιδότο οςΠαιδότοπος

σελσελ. 8 ~ Υγεία βόταναΥγεία & βότανα

σελσελ. 9 - 10 ~ Πολιτισ όςΠολιτισμός

σελσελ. 11 ~ ΙστορίαΙστορία τηςτης ΙατρικήςΙατρικής

σελσελ. 12 ~ Αφορ ή βιβλίαΑφορμή, βιβλία

εριεχό εναπεριεχόμενα

οοαντίκτυπος της χούντας των συν-

ταγματαρχών ήταν εμφανής σε

κάθε πτυχή όχι μόνο της πολιτι-

κής αλλά και της κοινωνικής ζωής

της χώρας κατά τη διάρκεια της

επταετίας. 

Με αφορμή την χθεσινή επέτειο

των γεγονότων του Πολυτεχνείου,

οι “διαδρομές” κάνουν μία ανα-

δρομή με… αθλητικές προεκτά-

σεις, φέρνοντας στην επικαιρότητα

μια ιστορία ξεχασμένη από τους

περισσότερους, που αφορά το

κλείσιμο πέντε ιστορικών ποδο-

σφαιρικών σωματείων των Χα-

νίων, τόσο για την εξάλειψη των

αριστερών καταβολών τους όσο

και για τον έλεγχο του πρωταθλή-

ματος!

diadromes@haniotika-nea.gr
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ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Αφιέρω α στην αρχιτεκτονικήΑφιέρωμα στην αρχιτεκτονική 
του Δη ήτρη Πικιώνητου Δημήτρη Πικιώνη 

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει 2
εκθέσεις και μια συζήτηση για
την κληρονομιά του Πικιώνη.
Αναλυτικότερα, έως την ∆ευ-
τέρα 27 Νοεμβρίου στον χώρο
του ΚΑΜ θα φιλοξενηθούν οι
εκθέσεις “Συν ηχήσεις με τον
∆ημήτρη Πικιώνη: Εκθεση 38
έργων Ελλήνων αρχιτεκτόνων”
και “Πόλη και Μνήμη ως εργα-
λεία στον αρχιτεκτονικό σχεδια-
σμό”, του Ιταλού αρχιτέκτονα
Alberto Ferlenga - πρύτανη
I.U.A.V. 

Αύριο Κυριακή 19 Νοεμβρίου
στις 11 π.μ. στο ΚΑΜ θα πραγ-
ματοποιηθεί ημερίδα σχετικά με
την κληρονομιά του ∆ημήτρη

Πικιώνη με ομιλητές:
•Τον πρύτανη του I.U.A.V. Al-

berto Ferlenga με θέμα: “Οι
δρόμοι του Πικιώνη”.

•Την επ. Καθηγήτρια Π.Κ. Αμα-
λία Κωτσάκη με θέμα: “Οι επί-
γονοι του Πικιώνη: καταφύγια
και διχασμοί”.

•Τον ∆ρ. Αρχιτέκτων Πανα-
γιώτη Τσακόπουλο με θέμα:
“Ονειρικές και μυστικιστικές συ-
νηχήσεις. Ο Rudolf Steiner και
ο ∆ημήτρης Πικιώνης στην Αρ-
καδία”.

•Τον ομότιμο καθηγητή ΕΜΠ,
∆ημήτρη Φιλιππίδη με θέμα:

“Εκλεκτικές συγγένειες”.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν

ο δήμαρχος Χανίων, ο πρύτανης
του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο
πρόεδρος του ΚΑΜ και ο Κο-
σμήτορας Αρχ. Μηχ. Π.Κ.

Την επιμέλεια και τον συντο-
νισμό των εκδηλώσεων έχει ο
αναπληρωτής καθηγητής Πο-
λυτεχνείου Κρήτης Νίκος Σκου-
τέλης. Βοηθός επιμελητή -
Γραφιστικά: Μαριλένα Κατσα-
ράκη, τελειόφοιτος ΑΡ.ΜΗΧ
Π.Κ. Οργανωτική υποστήριξη:
Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, Ε.∆Ι.Π.
ΑΡ.ΜΗΧ Π.Κ- ιστορικός τέχνης.

Αφιέρωμα στην αρχιτε-

κτονική κληρονομιά του

Δημήτρη Πικιώνη πραγ-

ματοποιείται στο Κέντρο

Αρχιτεκτονικής Μεσογεί-

ου (ΚΑΜ) στο πλαίσιο

της συνεργασίας της Σχο-

λής Αρχιτεκτόνων του Πο-

λυτεχνείου Κρήτης, με την

Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - ΚΑΜ

και τον Δήμο Χανίων.



σσΣτη μουσική εκδήλωση, την
οποία διοργανώνει το “Κύτ-
ταρο” θα συμμετέχει το μου-
σικό σύνολο “Vamos
Essemble” με την ερμηνεύ-
τρια Ιωάννα Φόρτη.

Χθες, σε συνέντευξη Τύπου
οι εκπρόσωποι τόσο του μου-
σικού συνόλου όσο και του
“Κυττάρου” απηύθυναν κάλε-
σμα στην εκδήλωση, υπο-
γραμμίζοντας ότι το
Παντοπωλείο Αλληλεγγύης
του Κυττάρου άρχισε να λει-
τουργεί από τον Δεκέμβριο
του 2011 και στηρίζει περισ-
σότερες από 120 οικογένειες
με παιδιά από την ευρύτερη
περιοχή των Χανίων.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής
του μουσικού συνόλου Κώ-
στας Κεχράκος, επισήμανε ότι
αποτελεί μεγάλη τιμή για τους
“Vamos Essemble” η συμμε-
τοχή στην συγκεκριμένη εκδή-
λωση του “Κυττάρου”.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι με την
εκδήλωση αυτή για το μου-
σικό σύνολο “Vamos Essem-
ble” κλείνει μία περίοδος, μια
και «δεν θα εμφανιστούμε για
ένα διάστημα. Θέλουμε σιγά –
σιγά να βγει και μια καινούρ-
για δουλειά τον “Vamos Es-
semble” από άποψη
δημιουργίας».

Ο Κώστας Κεχράκος υπο-
γράμμισε επίσης ότι «η μου-
σική γλυκαίνει τη ψυχή. Ο,τι
ακριβώς κάνει και η αλληλεγ-
γύη. Φυσικά και πάνε μαζί. Και
γι' αυτό είμαστε και εμείς
εδώ».

Το μέλος του Δ.Σ. του “Κυτ-
τάρου” Κατερίνα Κασαπάκη
κάλεσε τους Χανιώτες στη
συγκεκριμένη εκδήλωση αλ-
ληλεγγύης υπογραμμίζοντας
ότι τα έσοδα θα στηρίξουν τη
λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου.

«Για εμάς είναι μεγάλη τιμή

που η “Vamos Essemble”
αποφασίζουν να κλείσουν το
φετινό τους πρόγραμμα με μία
εκδήλωση για ΄μας. Τα έσοδα
της εκδήλωσης θα στηρίξουν
τη λειτουργία του Παντοπω-
λείου Αλληλεγγύης που αυτή
τη στιγμή στηρίζει πάνω από
120 οικογένειες με τρόφιμα.
Τους ευχαριστούμε θερμά για
την πρόθεσή τους. Και για
άλλη μια φορά καλούμε
όλους τους Χανιώτες να στη-
ρίξουν την προσπάθεια που
κάνει το Κύτταρο Χαλέπας και
τη λειτουργία του Παντοπω-
λείου Αλληλεγγύης», είπε η κ.
Κασαπάκη.

Στη συνέντευξη παραβρέθη-
καν ο πρόεδρος του συλλό-
γου: “Μουσικό σύνολο Vamos
Essemble”, Νίκος Φραγκιαδά-
κης, η γραμματέας του “Κυτ-
τάρου Χαλέπας”, Μαρία
Κληματσάκη και το μέλος του
“Κυττάρου”, Αναστασία Ξαν-

θουδάκη.
Το πρόγραμμα της συναυ-

λίας θα περιλαμβάνει ένα
ευρύ ρεπερτόριο.

Τιμή εισόδου 10 ευρώ (προ-
πώληση 8 ευρώ). Εισιτήρια
προπωλούνται στο βιβλιοπω-
λείο “Πετράκη”. 
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ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Παρουσίαση βιβλίου
του Ισίδωρου Ζουργού

Παρουσίαση του βιβλίου
του Ισίδωρου Ζουργού
"Λίγες και μία νύχτες", θα
πραγματοποιηθεί σήμερα
Σάββατο 18 Νοεμβρίου
στις 7 μ.μ. στον χώρο της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Χανίων, (Υψηλαντών 30).
Την εκδήλωση οργανώ-
νουν ο Δήμος Χανίων και
η Δημοτική Βιβλιοθήκη,
σε συνεργασία με τις εκ-
δόσεις Πατάκη. Για το βι-
βλίο θα μιλήσουν η
Αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού, Δημοτικών Βιβλιο-
θηκών & Δια Βίου
Μάθησης του Δήμου Χα-
νίων, Βαρβάρα Περράκη, και ο συγγραφέας.

Αποσπάσματα θα διαβάσει η παιδαγωγός θεάτρου, Ρούλα
Τατσοπούλου.

ΑΠΟ ΤΟ “SANTA RUN”

Μουσική εκδήλωση 
στο Δημοτικό Γηροκομείο

Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα δι-
καιώματα του παιδιού και η Red Action του Santa Run Ch-
ania ξεκινάει την πρώτη της δράση, στις 4 μ.μ. στο Δημοτικό
Γηροκομείο Χανίων.

Πρόκειται για μια μουσική εκδήλωση με τον Παντελή
Κιάσσο, την Γιούλη Κατσιμπίρη και τον Στέλιο Ηλιάδη, με κε-
ράσματα από την σχολή Hotelier.

Περισσότερες από 120 οικογένειες στηρίζει πλέον το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου “Κύτταρο Χαλέπας” υπέρ του οποίου θα πραγ-
ματοποιηθεί συναυλία αλληλεγγύης την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στις 9 μ.μ. στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Χανίων.

ΓΙΑ ΤΟ “ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ”

Μουσική και αλληλεγγύηΜουσική και αλληλεγγύη
■ Συναυλία για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
που στηρίζει περισσότερες από 120 οικογένειες

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του μουσικού συνόλου “Vamos
Essemble”, Κώστας Κεχράκος και ο πρόεδρος του μουσικού 

συνόλου Νίκος Φραγκιαδάκης. 

Από αριστερά: Το μέλος του Δ.Σ. του “Κυττάρου Χαλέπας” 
Κατερίνα Κασαπάκη, η γραμματέας Μαρία Κληματσάκη 

και το μέλος Αναστασία Ξανθουδάκη.

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΥΒΙΑΚΗΣ

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Εβδομάδα φωτογραφίας
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της Εβδομάδας

Φωτογραφίας 2017 στα Χανιά και σε όλη την
Κρήτη. Σήμερα Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 8
μ.μ. στο South Space for photography, θα γί-
νουν τα εγκαίνια έκθεσης οχτώ νέων φωτο-
γράφων, ενώ την Δεύτερα 20 Νοεμβρίου στις
5.30 μ.μ. στη Δημοτική Πινακοθήκη θα πραγμα-
τοποιηθεί διάλεξη – εργαστήριο Γιώργου Δε-
πόλλα: “Γιώργος Δεπόλλας – 50 χρόνια
φωτογραφία”.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της
ΛΕΦΚΙ, ο τιμώμενος προσκεκλημένος θα επι-
χειρήσει μια αναδρομή σε διαφορετικά είδη
φωτογραφίας, με τα οποία έχει ασχοληθεί, πα-
ρουσιάζοντας ταυτόχρονα δείγματα της καλλι-
τεχνικής δουλειάς του. 

Θα προβληθούν και θα σχολιαστούν επιλεγ-
μένες εικόνες, θα γίνει διάλογος με τους πα-
ρευρισκόμενους και θα απαντηθούν πιθανές
απορίες και ερωτήσεις φωτογραφικού περιεχο-

μένου.
Ο Γιώργος Δεπόλλας γεννήθηκε το 1947 στην

Αθήνα. Σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου
και από το 1975 ασχολείται συστηματικά με την
εφαρμοσμένη και την καλλιτεχνική φωτογρα-
φία. Είναι συνιδρυτής του Image Studio (1975),
του Φωτογραφικού Κέντρου Αθηνών (1979) και
της εκδοτικής εταιρείας FOTORAMA (1983).
Από το 1984 διδάσκει φωτογραφία στη Σχολή
Βακαλό. Η δουλειά του έχει δημοσιευτεί και
εκτεθεί επανειλημμένα τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό. 



Να θυμίσουμε όμως πρώτα την παρουσία των
χανιώτικων ομάδων 50 χρόνια πριν.
Την περίοδο 1966-67 η ΑΕ Χανίων -μετέπειτα
ΑΟΧ- που είχε δημιουργηθεί δύο καλοκαίρια
πριν πάνω στο καταστατικό της Ατλαντίδας, δεν
κατάφερε να παραμείνει στη Β’ Εθνική τερματί-
ζοντας στην 13η θέση του Α’ ομίλου. Βελτιώθηκε
αισθητά βέβαια αλλά η σωτηρία ήρθε ξανά...
εκτός γηπέδων και το γεγονός ότι εκπροσωπούσε
ολόκληρο Νομό έπαιξε τον ρόλο του. Αντίθετα
υποβιβάστηκαν ομάδες που τερμάτισαν ψηλότερα
όπως οι Εργοτέλης και Παναιγιάλειος.
Στη πρώτη μορφή της Γ’ Εθνικής ή Ερασιτεχνικής Β’
Εθνικής όπως την έλεγαν ο Τάλως εγκατέλειψε
άδοξα το πρωτάθλημα ολοκληρώνοντας έτσι μία
τριετή περιπλάνηση του στις εθνικές κατηγορίες (1
χρονιά στη Β’ και 2 στη Γ’). Λέμε άδοξα διότι με 5 μη-

δενισμούς δεν ολοκλήρωσε τους αγώνες
του στον Α’ υποόμιλο του 2ου ομίλου.
Πάντως πρόλαβε να πετύχει 3 νίκες έστω
και αν η μία ήταν και αυτή με μηδενισμό (2-
0 τον ΠΟΑ σε ένα αγώνα που διακόπηκε εις
βάρος του ηρακλειώτικου συλλόγου).
Τέλος, στο τοπικό δύο εβδομάδες πριν ξε-
σπάσει το πραξικόπημα, ένα γκολ του Θοδ.
Κατινάρη στο ντέρμπι κορυφής Μινώταυρου -
Ιωνίας έκρινε τον τίτλο της Α’ κατηγορίας υπέρ
του συλλόγου των Μουρνιών και εις βάρος
της πρώην ομάδας του! Σε ένα άλλο καθορι-
στικό παιχνίδι Παγχανιακός και Απόλλων έφε-
ραν λευκή ισοπαλία και καθώς στον α’ γύρο η
νεοφώτιστη ομάδα του Αγ. Ιωάννη είχε επικρα-
τήσει με το σαρωτικό 6-1, απέκτησε προβάδισμα
για την παραμονή. Πάντως αμέσως μετά την επα-
νέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας 20
μέρες μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος, οι
δύο ομάδες που ισοβάθμισαν στην 5η θέση έπαι-
ξαν αγώνα κατάταξης. Στις 10 Μαΐου λοιπόν ο
Απόλλωνας νίκησε 1-0 τον Παγχανιακό και παρέ-

μεινε στην Α’ στέλνοντας τον αντίπαλο του στην
Β’. Δύσκολα θα βρούμε στην ιστορία

του παγκοσμίου ποδοσφαί-
ρου πιο άτυχο θριαμβευτή σε
αγώνα μπαράζ αφού τελικά
αυτή η νίκη ήταν και η κατα-
στροφή του...

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΑΛΛΑ...

Την επόμενη σεζόν η χούντα
είχε ήδη αντιληφθεί τη δύναμη
του ποδοσφαίρου όπως πολύ

συχνά πράττουν ολοκληρωτικά καθεστώτα. Από τη φασιστική
Ιταλία του Μουσολίνι που θριάμβευσε στα δύο προπολεμικά
Μουντιάλ μέχρι το καθεστώς Βιντέλα που χρησιμοποίησε το
Μουντιάλ του 1978 με ανάλογο τρόπο. Ξεκίνησαν λοιπόν
τόσο στα Χανιά αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα προσπάθειες
για τη διάλυση συλλόγων ώστε να ενισχυθεί μία ομάδα που
να τραβάει το ενδιαφέρον του κόσμου κατά το “άρτος και θε-
άματα”. Με πρωτεργάτη τον περιβόητο γ.γ. Αθλητισμού Κων-
σταντίνο Ασλανίδη, αντισυνταγματάρχη του Πεζικού! Λίγο
πριν την έναρξη των διοργανώσεων οι ομάδες της ΕΠΣΧ προ-
ετοιμάζονται κανονικά και μάλιστα σχεδόν όλοι οι σύλλογοι
θα δώσουν φιλικά με την ΑΕΧ: ο Απόλλωνας έχασε με 5-2
(27/8), η Ιωνία με 7-1 (3/9), ο Ικαρος με 3-1 (10/9) και ο Αστέ-
ρας Χ. με 7-1 (17/9).

“ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ” ΓΙΑ ΤΑ 5

ΑΠΟ ΤΑ 6 ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 1967 η ΑΕΧ αγωνίζεται στην Κα-
λαμάτα και ήδη μετράει δύο ήττες, τις ισάριθμες πρώτες αγω-
νιστικές της Β’ Εθνικής: 0-1 στη Ρόδο από τον Διαγόρα και
1-4 εντός από την Χαλκίδα. 
Την ίδια μέρα έχει προγραμματιστεί η πρεμιέρα της Α’ κατη-
γορίας και μάλιστα τα ζευγάρια της 1ης αγωνιστικής ήταν:
Ιωνία – Ικαρος, Τάλως – Αστέρας Χαλ. και Απόλλων – Μινώ-
ταυρος.
Την παραμονή στο φύλλο της “Εθνικής Φωνής” -ήταν η μο-
ναδική εφημερίδα μετά το κλείσιμο από τη χούντα “Παρατη-
ρητή” και “Κήρυκα”- κάτω από τον... ουδέτερο τίτλο Ενωσις
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων διαβάζουμε το παρα-
κάτω έγγραφο που αναφέρει: 
«Η ΕΠΣ Χανίων, με ιδιαιτέραν χαράν επληροφορήθη την ιστο-
ρικήν, διά το ποδόσφαιρον των Χανίων, απόφασιν του Σωμα-
τείου “Ιωνία” περί συγχωνεύσεως της εις την Αθλητικήν
Ενωσιν Χανίων. Η ενέργεια ταύτη της “Ιωνίας” πρέπει να γίνει
παράδειγμα προς μίμησιν και των υπολοίπων Σωματείων της
πόλεως εις τρόπον ώστε να δημιουργηθεί μία και μόνη ομάς
στα Χανιά. Η ομάς ταύτη, προετοιμαζόμενη καταλλήλως υπό
υπεύθυνον τεχνικήν καθοδήγησιν τόσο του επαγγελματικού
της τμήματος όσον και του ερασιτεχνικού (εφεδρικοί, εσωτε-
ρικό πρωτάθλημα, τσικό), θ’ αποκτήσει ιδικάς της ρίζας και
ασφαλώς θα προοδεύση και θ’ αποκτήση την ισχύν οίαν επι-
θυμούν οι φίλαθλοι των Χανίων. Κατόπιν τούτου αναβάλ-
λονται οι προγραμματισμένοι αγώνες Ερασιτεχνικού
Πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Χανίων της Κυριακής
22ας τρέχοντος...».
Μία μέρα μετά (22-10-68) υπάρχει στην α’ σελίδα της “Εθνι-
κής Φωνής” κάτω από τον τίτλο “Συνεχωνεύθησαν εις την
ΑΕΧ και άλλα τέσσαρα ποδοσφ. Σωματεία” το παρακάτω δη-
μοσίευμα:
«Εν τω πλαισίω της προσπάθειας διά την δημιουργίαν ισχυ-
ράς Ποδοσφαιρικής Ομάδας εκπροσωπούσης την πόλιν μας,
εγένοντο προσπάθειαι συγχωνεύσεως εις την ΑΕΧ διαφόρων
άλλων ομάδων των Χανίων [...] Μετ’ ιδιαιτέρας ευχαριστή-

σεως η ΕΠΣ Χανίων, ανακοινοί προς το φίλαθλον κοινόν Χα-
νίων, ότι η συγκροτηθείσα σύσκεψις των αντιπροσώπων των
Σωματείων Α’ Κατηγορίας της πόλεως των Χανίων, κατέληξε
εις την από καιρού αναμενομένην απόφασιν.
Αποφασίσθη όπως τα Σωματεία ΙΩΝΙΑ - ΤΑΛΩΣ - ΑΣΤΗΡ -
ΙΚΑΡΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ συγχωνευθούν με την Αθλητικήν Ενω-
σην Χανίων εις τρόπον ώστε να υπάρχη εν Σωματείον στα
Χανιά... Οι κ.κ. εκπρόσωποι των ως άνω Σωματείων εξουσιο-
δότησαν την ΕΠΣΧ προς περαιτέρω εξακρίβωσιν της απαι-
τούμενης διαδικασίας διά την άμεσον πραγματοποίησην της
ως άνω αποφάσεως».

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟ &

ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΛΑΝΙΔΗ

Η διάλυση και των 5 σωματείων είναι γεγονός, κάποιοι παί-
κτες οδηγούνται στην ΑΕΧ ενώ η μεγάλη πλειοψηφία θα πα-
ραμείνει ανενεργή. Ποιος γλύτωσε; Μα ο Παγχανιακός καθώς
ήταν από τις ελάχιστες περιπτώσεις στην παγκόσμια ιστορία
του ποδοσφαίρου που ένας υποβιβασμός απεδείχθη τόσο...
σωτήριος!
Γλύτωσε βέβαια και το 6ο σωματείο της Α’ κατηγορίας, ο Μι-
νώταυρος επειδή η έδρα του ήταν εκτός πόλης. Μάλιστα
ήρθαν έτσι οι εξελίξεις που ο σύλλογος των Μουρνιών κατέ-
κτησε και δεύτερο συνεχές πρωτάθλημα χωρίς να δώσει αυτή
τη φορά ούτε ένα παιχνίδι! 
Η απόφαση αυτή προκάλεσε αίσθηση και δημιούργησε αντι-
δράσεις τόσο στον Παγχανιακό όσο και στην Ελπίδα (μετο-
νομασία του Κρητικού) που έκαναν εγγράφως παράπονα στην
ΕΠΣΧ στα τέλη Δεκεμβρίου. 
Στο φύλλο της 10ης Φεβρουαρίου 1968 στα “Χανιώτικα Νέα”
που είχαν κυκλοφορήσεις μόλις δύο μήνες πριν, υπάρχει ανα-
κοίνωση κάτω από τον τίτλο “Μία διευκρίνησις της ΕΠΣ Χα-
νίων” στην οποία ουσιαστικά επισυνάπτεται η παρακάτω
απάντηση του γ.γ. Αθλητισμού Κ. Ασλανίδη στον Ο.Φ. Παγχα-
νιακό με Αριθμ. Πρωτ. 309 από τις 24 Ιανουαρίου 1968 για
το πρωτάθλημα ερασιτεχνών δηλαδή την Α’ κατηγορία όπου
αναφέρει:
«Επί υμετέρας και του σωματείου “Ελπίς” διαμαρτυρίας από
30.12.67, γνωρίζομεν ότι:
1. Διά της υπ’ αριθμ. 11953 από 4.10.67 διαταγής ημών κα-
θωρίσθησαν τα μετέχοντα εις την Α’ Κατηγορίαν Ερασιτεχνι-
κού Πρωταθλήματος της Ενώσεως Χανίων εξ σωματεία.
2. Τα πέντε των εν λόγω σωματείων, ηνώθησαν προς την
Αθλητικήν Ενωσιν Χανίων ήτις μετέχει εις το Εθνικόν Πρω-
τάθλημα Β’ κατηγορίας, παραμείναντος εις την Α’ Ερασιτε-
χνικήν μόνον του σωματείου “Μινώταυρος”.
3. Συνεπώς η ανακήρυξις του σωματείου τούτου, ως πρωτα-
θλητού της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Χανίων, άνευ αγώ-
νος, είναι δεδικαιολογημένη. 
4. Τα παράπονα του σωματείου υμών, ανήκοντος κατά την
αυτήν διαταγήν, εις την Β’ Κατηγορία Χανίων και του σωμα-
τείου “Ελπίς” ανήκοντος εις την Γ’ τοιαύτην είναι αβάσιμα».

ΠΡΙΝ 50 ΧΡΟΝΙΑ

Οταν η χούντα διέλυσεΟταν η χούντα διέλυσε
τις ο άδες των Χανίωντις ομάδες των Χανίων

Η χθεσινή επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ήταν η αφορμή για το σημερινό αφιέρωμα των “διαδρομών”,
στο οποίο ασχολούμαστε με μία διαφορετική προέκταση του καθεστώτος της 21ης Απριλίου στα αθλητικά δρώ-
μενα του τόπου. Τότε που ουσιαστικά διέλυσε πέντε από τις πιο ιστορικές ομάδες της πόλης μας. 

■ Και “μετάλλαξε” την Ιωνία σε Αναγέννηση

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

ΜΕ ΣΗΜΑ ΤΟΝ ΦΟΙΝΙΚΑ 

Οπως προαναφέραμε η μεγάλη πλειοψηφία των παικτών από τα
5 σωματεία έμεινε αδρανής. Ερχεται λοιπόν στις αρχές Σεπτεμ-
βρίου 1968 η χούντα και δημιουργεί μία νέα
ομάδα πάνω στο καταστατικό της Ιωνίας
για να τους απορροφήσει. Πάλι στα
“Χ.Ν.” και στο φύλλο της 3-9-68 υπό
τον τίτλο “Μία καινούργια ποδο-
σφαιρική ομάς από την συγχώνευση
τεσσάρων παλαιών Σωματείων”
αναφέρεται ότι: «πρωτοβουλία της
Ποδοσφαιρικής Ενώσεως των Χα-
νίων και τη εγκρίσει του επί των αθλη-
τικών και ποδοσφαιρικών θεμάτων του
Νομού Χανίων Συντ)ρχου κ. Σοφή, απεφασί-
σθη υπό των αντιπροσώπων των Σωματείων Α’ Ερασιτεχνι-

κής κατηγορίας της πόλεως μας η διάλυσις των τεσσάρων και η
παραμονή της Ιωνίας με την ονομασίαν Αναγέννησις Χανίων. Κα-
τόπιν της ανωτέρω αποφάσεως τα Σωματεία Τάλως - Αστήρ - Ικα-
ρος και Απόλλων διαλύονται μεταγραφομένων των καλυτέρων

ποδοσφαιριστών αυτών εις την Αθλητικήν Ενωσιν
Χανίων, των δε υπολοίπων εις την Αναγέν-
νησιν η οποία και θα έχει ως έμβλημα τον
Φοίνικα». 
Στη συνέχεια αφού προβλέπεται ότι οι υπό-
λοιποι παίκτες που θα μείνουν ελεύθεροι θα
καλύψουν τις ανάγκες του επαρχιακού ποδο-
σφαίρου των Χανίων διευκρινίζεται ότι «Κοινή
συμφωνία των πάντων το σπουδαίον γεγονός
ότι η Αναγέννησις θ’ αποτελή φυτώριον της
Α.Ε. Χανίων ως εκπροσωπούσης την πόλιν εις
το Πανελλήνιον Πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής
Κατηγορίας».

Παρακάτω αναφέρεται ότι δημιουργήθηκε τετραμελής επιτροπή
για την τροποποίηση του καταστατικού της Ιωνίας και επειδή το...
γοργόν και χάριν έχει τρεις ημέρες μετά (6-9-1968) πάντα στα
“Χ.Ν.” κάτω από τον τίτλο “Νέα από την Αναγέννησιν Χανίων” γί-
νεται γνωστό ότι «τα μέλη του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου της Ιω-
νίας συνήλθον εις έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν αποφασίσαντα
την τροποποίησιν του καταστατικού και την μετονομασίαν αυτής
εις Αναγέννησιν Χανίων». 
Μάλιστα με... πανηγυρικό τόνο η ανακοίνωση κατέληγε: «Κατόπιν
τούτου, όλα τα παλαιά ονόματα των σωματείων ήτοι Τάλως,
Ιωνία, Αστήρ, Ικαρος και Απόλλων ανήκουν πλέον εις την ιστο-
ρίαν των ποδοσφαιρικών πραγμάτων της πόλεως μας».
Φυσικά αυτή που πέρασε ως κηλίδα στην ιστορία του χανιώτικου
ποδοσφαίρου ήταν η Αναγέννηση μαζί με το... πουλί της ενώ τον
Ιούνιο του 1975 όταν η Ιωνία είχε επιστρέψει στο παλιό ιστορικό
της όνομα, ο περιβόητος γ.γ. Αθλητισμού της χούντας Κ. Ασλανί-
δης συλλαμβάνεται στην Ιταλική Ριβιέρα όπου είχε διαφύγει.

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΡΑΚΑΚΗΣ
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Ξεκίνησε ως αριστερό μπακ στις αρχές της δε-
καετίας του ‘60 στα “τσικό” στον Αστέρα Χαλέ-
πας και στη συνέχεια από το 1964 προωθήθηκε
στην α’ ομάδα όπου μαζί με ένα Στέλιο Μανω-
λάκη -«λοκατζής, ένα πολύ δυνατό παιδί αλλά
και πολύ καλό παιδί» όπως θυμάται-
αποτέλεσαν τους κεντρικούς
αμυντικούς του συλλόγου.

Πρώτους προπονητές είχε
τον Μάνο Κιτάκη -«μεγάλος
τεχνίτης που έπαιζε και
μπάλα παράλληλα» λέει-
και αργότερα τον Θα-
νάση Ζησάκη που ήταν
και αυτός παίκτης ενώ
πρόεδρος ήταν ο Αρί-
σταρχος Ραϊσάκης. Η διά-
λυση του Αστέρα τον βρήκε
σπουδαστή στη ΣΤΥΑ:

«Τον Μάιο του 1967 έφυγα
και πήγα στην σχολή ΣΤΥΑ, όταν
είχε ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και
είχαμε τερματίσει στην 4άδα. Η πρώτη άδεια
που πήρα ήταν τον Σεπτέμβριο του 1967 και
όταν ήρθα Χανιά βρέθηκα με τον μακαρίτη τον
Κώστα τον Βερυκάκη. Μου είπε λοιπόν ότι εί-
χαμε φιλικό με τον Μινώταυρο και πήγα και
έπαιξα. Η μοίρα και η... χούντα το θέλησε να
είναι αυτή η τελευταία φορά που φόρεσε τη
φανέλα της ομάδας. Διότι όταν ήρθα με την
επόμενη άδεια τα Χριστούγεννα έμαθα ότι η

χούντα είχε διαλύσει τον Αστέρα και άλλες ομά-
δες. Οπως την Ιωνία που πάνω στο καταστατικό
της έγινε στη συνέχεια η Αναγέννηση. Εμάς
ίσως και λόγω φρονημάτων να μας διέλυσαν
επειδή οι περισσότεροι δούλευαν στα Βυρσο-

δεψεία και οι καταβολές τους ήταν
αριστερές. Οταν τελείωσα την

σχολή το 1969 πήγα πάλι
στον Κώστα Βερυκάκη που

ήταν μαζί με τον επίσης
μακαρίτη τον Θαναση
Ζησάκη και μου πρότει-
ναν να πάω στην Ανα-
γέννηση. Εγώ είχα
πολύ καλές σχέσεις με
πολλούς παίκτες της

Ιωνίας, είμαστε φίλοι
και με κάποιους συμμα-

θητές. Αλλά επειδή σαν
σμηνίτη είχα τον Νίκο Μαυ-

ριγιαννάκη από τον Παγχανιακό
και μου άρεσε και το χρώμα το κόκ-

κινο-άσπρο λόγω Ολυμπιακού τελικά επέλεξα
την ομάδα της Νέας Χώρας. Εκεί έπαιξα μέχρι
το 1974, χτύπησα όμως σοβαρά στο πρωτά-
θλημα της Αεροπορίας, έπαθα μηνίσκο και ρήξη
χιαστών και μέχρι να αποθεραπευτώ ήρθε και η
εισβολή στην Κύπρο και έτσι έφυγα με μετά-
θεση σε Καλαμάτα και Ελληνικό, ξαναγύρισα το
1975». Προσπάθησαν τότε πάλι με τον Κώστα
Βερυκάκη να ξανακάνουν την ομάδα αλλά αυτό

έγινε πολύ πιο αργά. 
*Να προσθέσουμε εδώ ότι στις 30/3/1973 στα

“Χ.Ν.” υπάρχει κάλεσμα από τον Αστέρα για συ-
ζήτηση στον Κατσαμπά την Κυριακή 1η Απριλίου
με θέμα τον σύλλογο. Πάντως επίσημη επανί-

δρυση υπήρξε 16 χρόνια αργότερα. Ομως κά-
ποια από τα σωματεία συνέχισαν τις δραστη-
ριότητες τους ανεπίσημα, όπως π.χ. ο Ικαρος
που έδωσε φιλικά στον Αποκόρωνα την πε-
ρίοδο της χούντας. 
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Μανώλης Καλλιγέρης (Τάλως)

Ο Μανώ-
λης Καλλιγέρης
επί σειρά ετών
υπήρξε παράγοντας στον
Τάλω ενώ αρκετά χρόνια διετέλεσε και
πρόεδρος στον σύλλογο. Μάλιστα την πε-
ρίοδο της προεδρίας του στον σύλλογο κα-
τόρθωσε σε φιλικό του Τάλω με την ομάδα
της Αεροπορίας, να έρθει αεροπλάνο και να
ρίξει την μπάλα του αγώνα. Τον Οκτώβριο
του 1967 ήταν παράγοντας με πρόεδρο τον
Γ. Αποστολάκη:

«Το Φθινόπωρο του 1967 μας κάλεσαν οι
άνθρωποι της χούντας στο κτήριο της Με-
ραρχίας τόσο τη διοίκηση του Τάλω όσο και
από τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά αλλά και γε-
νικότερα αθλητικά σωματεία των Χανίων.
Θυμάμαι ότι εκτός από εμένα ήταν και ο τότε
πρόεδρος του Τάλω Γιώργος Αποστολάκης
που δούλευε στην τράπεζα. Εκεί μας μετέ-
φεραν τις αποφάσεις τους και μας πίεσαν να
διαλύσουμε για να υπάρχει ουσιαστικά μία
ομάδα από την πόλη δηλαδή η ΑΕ Χανίων.

Μάλιστα θυμάμαι ότι μας είπαν ότι δεν θα
είχαμε πλέον πρόσβαση στο Πεδίον του
Αρεως (σ.σ. δηλαδή στο Εθνικό Στάδιο Χα-
νίων) που ήταν τότε η μοναδική έδρα των
συλλόγων της πόλης».

*Πράγματι το θέμα του γηπέδου ήταν ζω-
τικό για τις ομάδες. Χαρακτηριστικά όταν
έγινε η Αναγέννηση τον Σεπτέμβριο 1968,
στις εφημερίδες της εποχής αναφέρεται ότι
τα σωματεία της πόλης από επτά έμειναν μο-
νάχα τρία και έτσι «επέρχεται μία καλυτέρα
κατάστασις όσον αφορά τον ρυθμόν των
προπονήσεων και αγώνων εις το Εθνικόν
Στάδιο Χανίων, το οποίον εκ του βασικού
λόγου ότι ήτο το μοναδικόν εις την πόλιν
των Χανίων δεν εξυπηρετούσε την δυναμι-
κότητα όλων των προαναφερθέντων Σωμα-
τείων!».

Γιώργος Τόλιας (Ικαρος Πασακακίου)

Αγωνίσθηκε στα
χαφ και ξεκίνησε
σε ηλικία 17 ετών
το 1960 στον
Ικαρο -από τα
πρώτα χρόνια
δηλαδή που εμ-
φανίστηκε η
ομάδα στα τοπικά
πρωταθλήματα της
ΕΠΣ Χανίων- με πρώτο
προπονητή τον Βαγγέλη
Μοσχούτη που είχε έρθει από
τον ΟΦΗ στα Χανιά και έκανε προπονη-
τής και σε άλλες ομάδες. Ο ίδιος ήταν ανάμεσα
στους λίγους παίκτες που μετά τη διάλυση βρέ-
θηκε στην α’ ομάδα των Χανίων ΑΕΧ:

«Ο Μοσχούτης ήταν ένας αξιόλογος προπονη-
τής που μου έδωσε και τις βάσεις. Μέχρι τον
Οκτώβριο του 1967 έπαιζα στον Ικαρο και μία
μέρα μας φωνάζει ο πρόεδρος της ομάδας ο κύ-
ριος Θόδωρος Κασαμπαλής και μας λέει ότι εγώ,
ο Μανώλης Αλευράκης και ο τερματοφύλακας
Μέμος θα πηγαίναμε υποχρεωτικά στην ΑΕΧ μετά
από σχετική απόφαση. Ηταν νόμος και όχι επι-
λογή του σωματείου. Πράγματι εγώ πήγα στην
ΑΕΧ όπου έμεινα για δύο χρόνια. Γνωρίστηκα με
παίκτες όπως τον “Κοκοβιό” δηλαδή τον Νίκο τον
Φελεσάκη που έφυγε πριν λίγο καιρό από κοντά
μας, τον Συγγελάκη, τον Αναγνωστάκη, τον Τσαγ-
καράκη. Κάναμε ένα καλούτσικο σύνολο και θυ-

μάμαι ότι ανεβήκαμε στο Αγρίνιο, στην
Καλαμάτα όπου παίξαμε πολύ ωραία παι-

χνίδια. Φάγαμε και το... ξύλο μας ειδικά στην
Καλαμάτα. Μετά έπαιξα για δύο χρόνια στον Μι-
νώταυρο και θυμάμαι ότι πήραμε πρωτάθλημα
και παίξαμε με τον Εργοτέλη. 

Δυστυχώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώ-
σεων ως ξενοδοχοϋπάλληλος δεν μπόρεσα να
ασχοληθώ πολύ με το ποδόσφαιρο ούτε και με
τον Ικαρο όταν επανιδρύθηκε το 1979. Ο αδελ-
φός μου ο Τάκης όμως ασχολήθηκε αρκετά ως
προπονητής. Βέβαια για ένα διάστημα έκανα και
εγώ τον προπονητή και θυμάμαι πήραμε το πρω-
τάθλημα στη Β’ κατηγορία (σ.σ. προφανώς το
1980-81).

*Να διευκρινίσουμε εδώ ότι ο Μανώλης Αλευ-
ράκης αλλά και ο Μέμος είχαν πάει από τα προ-
ηγούμενα χρόνια στην ΑΕΧ, απλά μάλλον ήταν να
επιστρέψουν στην ομάδα που τους παραχώρησε
και αυτό το ενδεχόμενο εξαλείφθηκε με τη διά-
λυση του Ικάρου. 

Μίμης Βουλγαρίδης (Αστέρας Χαλέπας)

Η ομάδα του Τάλω στα τέλη της
δεκαετίας του ‘50 όταν κατέκτησε 3

πρωταθλήματα σε μία 4ετία.
Διακρίνονται από αριστερά:

Χαροντάκης Παναγιώτης, Μόφορης
Κυριάκος, Ηλιάκης Νίκος, Πολλάκης

Γιάννης, Μυτιληνάκης Γιάννης,
Χαροντάκης Γιάννης, Αποστολάκης Νίκος,

Ζησάκης Θανάσης, “...”, Λουκέτης Γιώργος,
Ζακυνθινάκης Ιούλιος (τη φωτ. μας την παραχώρησε

η σύζυγος Γιάννη Πολλάκη, Ρούλα).

Ο Γιώργος Τόλιας πρώτος πάνω
δεξιά στους όρθιους με μία από τις

πρώτες ομάδες του Ικάρου το
1959-60. Διακρίνονται επίσης

όρθιοι ο Τηλέμαχος Σχοινάς
(παράγοντας), Καραφέρης Ν.,
Κασάμπαλης Θ. (παράγοντας),

Αλευράκης Μανώλης, Ποποδάκης
Γ. και καθιστοί: Τουλιάτος Ανδρέας,

Τόλιας Γιάννης. 

Ο Μίμης (Δημήτρης) Βουλγαρίδης με την β’ ομάδα του Αστέρα Χαλέπας στις αρχές της δεκαετίας του ‘60
εικονίζεται δεύτερος από αριστερά στους όρθιους. Διακρίνονται επίσης στους όρθιους οι: Γιώργος

Χατζηδάκης, Μανώλης Βουτετάκης “Μανώλα”, Σκαραντωνάκης, Φραγκιαδάκης, Ανδριανάκης “Πόλος”.
Καθήμενοι οι: Μυριδάκης Δημήτρης (που μας παραχώρησε τη φωτο), Γεωργιάδης Δημήτρης, Κουρμούλης

Μιχάλης, Πανηγυράκης Στέλιος και Θυμάκης Γιάννης. 
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Βαγγέλης Κώτσογλου (Ιωνία)

Υπήρξε δεξί μπακ και ξεκίνησε με προπονητή τον
Στάικο στα τσικό της Ιωνίας σε ηλικία 12-13 ετών και
πρόλαβε να παίξει 4 χρόνια στην Ιωνία ενώ συνέχισε
και στην μετάλλαξή της σαν Αναγέννηση:

«Μας είχε μαζέψει ο Στάικος όλα τα πιτσιρίκια από
τη γειτονιά και όσοι ήταν καλοί τους προωθούσε
στην α’ ομάδα. Εμένα με πήγε σε ηλικία 17 ετών, το
1963, στη μεγάλη ομάδα. Πρόεδρος ήταν ο Γιάννης
Τσακίρης που είχε το ραφείο. Επί χούντας την παρα-
μονή της έναρξης του πρωταθλήματος μάθαμε ότι η
ομάδα μας δεν θα αγωνισθεί όπως και άλλα σωματεία.
Μετά από καιρό έμαθα ότι είχανε ζορίσει οι άνθρωποι της χούν-
τας τη διοίκησή μας για να διαλύσει και στη συνέχεια επειδή θεω-
ρούσαν ότι ήμασταν οι πιο δυνατοί, καθώς είχαμε πολλά πιτσιρίκια μετά από νέες πιέσεις την
ανάγκασαν να αλλάξει όνομα και έμβλημα και να γίνει Αναγέννηση. Σε αυτήν έπαιξα μέχρι τα 28
μου χρόνια και μετά σταμάτησα. Συνολικά αγωνίσθηκα σε Ιωνία και Αναγέννηση καμιά δεκαριά χρό-
νια όμως είχα ένα σοβαρό τραυματισμό και σταμάτησα. Μου λέει η μάνα μου “μην ξαναπαίξεις...”».

Οσο για τον Στέλιο Σούλιαρη, θυμάται ότι όταν πρωτομπήκε το “πουλί” δηλαδή ο Φοίνικας στη
φανέλα, ο Στράτος Δαπόντας (φωτ. δεξιά) -εμβληματική φυσιογνωμία στην ιστορία της Ιωνίας-
έπλενε συνέχεια τις φανέλες με μπόλικη χλωρίνη για να ξεθωριάσει το σήμα που θύμιζε χούντα. Ενώ
στη συνέχεια το αφαίρεσαν με τρόπο, πάντως το δικτατορικό καθεστώς της
άλλαξε και χρώματα βάζοντάς της το πράσινο-άσπρο. «Ισως επειδή είμαστε
πρόσφυγες και υπήρχαν και πολλοί αριστεροί στην ομάδα, ήθελε με αυτό
τον τρόπο να μας εκδικηθεί...».

*Εδώ υπάρχει μία μαρτυρία και από τον παλιό ποδοσφαιριστή του
Αστέρα Χ. Γιώργο Καπιδάκη ότι την ομάδα της Χαλέπας τη διέλυσε η
χούντα επειδή δεν έβαλε το “πουλί”. Ισως τελικά να έγιναν κρούσεις για
την δημιουργία της Αναγέννησης και στους υπόλοιπους συλλόγους...

Τάλως Χανίων
Από τα πιο παλιά αθλητικά

σωματεία των Χανίων
καθώς ιδρύθηκε το 1924.
Είχε και άλλα τμήματα
όπως μπάσκετ ενώ ήταν
στις ομάδες που έλαβαν
μέρος στο πρώτο πρωτά-
θλημα της ΕΠΣΧ το 1952-
53. Είχε αριθμό μητρώου
ΕΠΟ 260 και ήταν το μο-
ναδικό που δεν επανιδρύ-
θηκε ποτέ ξανά.

Ικαρος Χανίων
Ιδρύθηκε το 1958 με

ΑΜ ΕΠΟ 761 και ένα
χρόνο αργότερα έλαβε
μέρος στις τοπικές
διοργανώσεις της
ΕΠΣΧ -Β’ κατηγορία
Χανίων. 
Επανιδρύθηκε το

1979 με αριθμό μη-
τρώου της Ποδοσφαι-
ρικής Ομοσπονδίας το
2828

Αστέρας
Χαλέπας 

Οπως θυμά-
ται ο παλαίμα-

χ ο ς
τερματοφύλακας

του Γιώργος Πιπε-
ράκης (φωτ.) πρόγονος του ήταν η
Ποδοσφαιρική Ενωση Βυρδοδεψών
(ΠΕΒ) και ο Αστέρας πρωτοεμφανί-
στηκε το 1953 όταν και έλαβε μέρος
στην 2η
διοργάνωση
της ΕΠΣΧ
(53-54). Είχε
ΑΜ ΕΠΟ
410 και επα-
νιδρύθηκε το
1986 με νέο
αριθμό Μη-
τρώου 4446.

Ιωνία Χανίων
Το πιο παλιό σωματείο των Χανίων,

εμφανίζεται το 1924 ως ποδοσφαι-
ρικός ομιλος Προσφύγων και πολύ
γρήγορα παίρνει το συγκεκριμένο
όνομα. Εχει αριθμό μητρώου ΕΠΟ 253 και όπως αναφέ-
ρουμε παρακάτω, στην ουσία κατόπιν επιταγών της χούν-
τας μετονομάστηκε σε Αναγέννηση το 1968. Μετά την
πτώση της δικτατορίας ξαναπήρε στα τέλη του 1974 το
παλιό της όνομα το οποίο αποχωρίστηκε οριστικά το κα-
λοκαίρι του 1997 όταν δημιουργήθηκε πάνω στο καταστα-
τικό της η ΑΕΧ. Πάντως ένα χρόνο πριν δημιούργησε τη
θυγατρική Ιωνία 2000 (ΑΜ ΕΠΟ 5216).

Απόλλων 
Αγ. Ιωάννη
Πρωτοεμφανίστηκε το

1927 -μαρτυρίες θέ-
λουν να υπήρχε και πα-
λιότερα- ενώ με αριθμό
μητρώου ΕΠΟ 984
έκανε την παρθενική
του παρουσία το 1962-
63 στην Γ’ κατηγορία.
Επανιδρύθηκε το 1977
με ΑΜ ΕΠΟ 2620.

Μανώλης Μαρκογιαννάκης (Απόλλων Αγ. Ιωάννη)

Επαιξε ως σέντερ μπακ
και αμυντικός χαφ ενώ
ξεκίνησε να αγωνίζε-
ται από την πρώτη
εμφάνιση του Απόλ-
λωνα το 1962-63
στα τοπικά πρωτα-
θλήματα της ΕΠΣ
Χανίων. Η ομάδα
του Αγ. Ιωάννη κατέ-
κτησε άμεσα το πρω-
τάθλημα της Γ’
κατηγορίας και στη συνέ-
χεια έπαιξε για 3 χρόνια στη
Β’. Το 1965-66 πήρε το πρωτά-
θλημα της Β’ και χωρίς παιχνίδια διαβάθ-
μισης έγινε η 6η ομάδα της Α’ την επόμενη
σεζόν. 

Αφού λοιπόν στον αγώνα κατάταξης νίκησε
τον Παγχανιακό και παρέμεινε στην Α’ τον
Οκτώβριο όλες οι ομάδες των Χανίων διέλυσαν
από τη χούντα και τελικά ο Μ. Μαρκογιαννάκης
βρέθηκε ένα χρόνο μετά στην νεοσύστατη Ανα-
γέννηση. Οπως σημειώνει:

«Τότε εγώ μαζί με πολλούς ακόμα συμπαίκτες
μου στον Απόλλωνα βρέθηκα χωρίς ομάδα και
πήγα στην Αναγέννηση. Αλλοι πήγαμε και άλλοι
-οι περισσότεροι- σταματήσανε το ποδόσφαιρο
μετά τη διάλυση της ομάδας μας. Στην ΑΕΧ θυ-
μάμαι ότι είχε δώσει τότε ο Απόλλωνας τον Κο-
πάση και τον Ψαλλιδάκη ενώ ήταν να πάω και
εγώ αλλά επειδή ήμουν φαντάρος δεν μπόρεσα.
Οταν τελείωσα από τις στρατιωτικές μου υπο-
χρεώσεις θυμάμαι ότι αγωνίσθηκα για λίγα χρό-
νια στην Αναγέννηση και στη συνέχεια πήγα

στον Κρητικό Αστέρα. Μάλιστα
είχα παίξει στον α’ γύρο με την

Αναγέννηση και στον β’ με την
ομάδα του Βαμβακόπουλου. 

Δεν αγωνίσθηκα πολλά χρόνια, 25 χρο-
νών είχα σταματήσει λόγω επαγγελματικών
υποχρεώσεων, ενώ ένα διάστημα πήγα και στη
Γερμανία. Είχα προοπτική αλλά σταμάτησα. Με
τον Τάσο Ψαλλιδάκη, τον Παντελή Βούρβαχη
βρεθήκαμε συμπαίκτες στην Αναγέννηση ενώ
θυμάμαι αξέχαστα ως μέλος της Μικτής Χανίων
με προπονητή τον Σάββα Παπάζογλου ένα
αγώνα με την Μικτή Ηρακλείου που τον κερδί-
σαμε στο στρίψιμο του κέρματος! Είχαμε παίξει
πρώτα πέναλτι και δεν είχε βγει νικητής -τρία
πέναλτι είχα βάλει- και τελικά επειδή είχε νυ-
χτώσει ρίξαμε το νόμισμα. Μετά παίξαμε με τον
Πειραιά όπου χάσαμε στο γκολ».

*Πράγματι στις 17 Μαΐου του 1970 η μικτή Χα-
νίων έφερε ισοπαλία 2-2 με την Μικτή Ηρα-
κλείου και στη συνέχεια 8-8 στα πέναλτι. Ετσι
στάθηκε τυχερή στο στρίψιμο της δεκάρας, προ-
κρίθηκε και μία εβδομάδα μετά αντιμετώπισε
πάλι στα Χανιά τη Μικτή Πειραιά από την οποία
έχασε 2-1.

Ο
Μανώλης

Μαρκογιαννάκης με
τη φανέλα του

Απόλλωνα και δίπλα
ανάμεσα στους Νίκο

Καρακουλάκη και
Κοπάση.

Ο Βαγγέλης Κώτσογλου εδώ με την ομάδα της Ιωνίας το 1965 πριν από ένα φιλικό με την μικτή Χανίων
στο οποίο νίκησε 3-1. Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Πετρόπουλος Κ., Πετρόπουλος Ν.,
Βασιλαντωνάκης, Καραφάς, Λογαρίδης Μιχ., Κατινάρης Θοδ. και καθήμενοι: Σταμπολίδης Ι., Τσαγκαράκης
Αντ., Δαπόντας Σπ., Καμπουράκης Ι., Κώτσογλου Β. και Πρόκος Χαρ.
Λίγο πριν δημιουργηθεί η ΑΕΧ πάνω στο καταστατικό της Ατλαντίδας
δηλαδή στην οποία έπαιξαν από τους εικονιζόμενους οι: Πετρόπουλος
Κ., Τσαγκαράκης Α., Σταμπολίδης Ι., Δαπόντας Σπ., Λογαρίδης αλλά
μετακινήθηκαν πριν την χούντα.

Κυβερνητικές Επιτροπές 
σε όλα τα σωματεία!

Ενα χαρακτηριστικό της εποχής της χούντας ήταν η
τοποθέτηση κυβερνητικών Επιτροπών σε όλα τα αθλη-
τικά σωματεία από τον περιβόητο γ.γ. Αθλητισμού Ασ-
λανίδη. Δηλαδή τοποθετώντας άμισθα(!) άτομα της
εμπιστοσύνης του το δικτατορικό καθεστώς έλεγχε

τους συλλόγους και προλάμβανε κάθε πιθανή αντί-
δραση. Οπως η λογοκρισία έκανε θραύση σε ταινίες,
εκδόσεις και τραγούδια και οι φυλακές γέμιζαν από τον
οποιοδήποτε τολμούσε να αμφισβητήσει τη θεραπεία
με τον... γύψο.

Στα “Χ.Ν.” της 3-9-1968 διαβάζουμε κάτω από τον
τίτλο “Κυβερνητικαί Επιτροπαί εις αθλητικά σωματεία
Χανίων: «Δι’ αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως
Αθλητισμού κ. Ασλανίδη διωρίσθησαν άμισθοι κυβερ-

νητικοί επίτροποι εις διάφορα αθλητικά σωμα-
τεία του Ν. Χανίων. Ούτω εις τον Παγχανιακόν
διωρίσθη ο κ. Σ. Ντρέγκας, εις τον Ομιλον Αν-
τισφαιρίσεως ο κ. Ανδρ. Παλαφούτας, εις τον
Ναυτικόν Ομιλον ο κ. Στυλ. Κατσιβελάκης, εις
τον ΑΟ “Κύδων” ο Ι. Μελισσάκης, εις τον ΑΟ
“Μινώταυρος” ο Εμμ. Καψωμένος και εις την
Αμιλλα Μοδίου ο Γρ. Μανιάς».

Οι ομάδες που διέλυσε η χούντα

*Τα παραπάνω είναι τα σωματεία της Α’ κατηγορίας που

διέλυσε η χούντα. Διότι διέλυσε και αρκετά ακόμα τα

πρώτα χρόνια της 7ετίας. Διεγράφησαν επίσης: Δόξα

Γερανίου, Ποσειδών Τσικαλαριών, Ηρακλής Νεροκούρου,

Ελπίδα κ.ά.



ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλoι, καλό Σαββατοκύριακο! 

«Εδώ Πολυτεχνείο!... Εδώ Πολυτεχνείο!» μας λένε
τα παιδιά της Στ2 τάξης του 3ου Δημ. Σχ. Χανίων με
κάποιες (δεν χώρεσαν όλες) από τις ομαδικές ζω-
γραφιές τους σήμερα, μια μέρα μετά τον εορτασμό
της 44ης επετείου απ’ την εξέγερση των φοιτητών.
Τρία κείμενα, το ποίημα της Κωστούλας Μητροπού-

λου “Οι τρεις μέρες”, ένα κεφάλαιο από το μυθιστό-
ρημα της Ζωρζ Σαρή “Τα γενέθλια” και δύο αναμνή-
σεις από αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων, που
εμπεριέχονται στο βιβλίο τους της “Γλώσσας” στην
ενότητα για το Πολυτεχνείο, συν κάποια σχετικά βίν-
τεο, οι πηγές της έμπνευσης τους. Ασχολήθηκαν πολύ
με το θέμα οι μαθητές μου, με διαβεβαίωσε ο και

φίλος μου απ’ τα παλιά δάσκαλος τους Ανέστης Μα-
τζουράνης που είχε και τον ρόλο του εμψυχωτή. Να
‘ναι καλά και αυτός και τα παιδιά, τα μισά περίπου
απ’ τα οποία είναι ξενάκια. 

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης,

δάσκαλος

ΣΤ2 ΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ

ΕδώΕδώΠολυτεχνείοΠολυτεχνείο!...ΕδώΕδώΠολυτεχνείοΠολυτεχνείο!...

παιδότοπος
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Εδώ Πολυτεχνείο

«Εδώ Πολυτεχνείο!
Σας μιλάει ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων

αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων
Ελλήνων. Είμαστε ο μόνος σταθμός που μετά από έξι χρό-
νια δικτατορίας στην Ελλάδα μπορεί να λέει ελεύθερα την
αλήθεια. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα πανηγυρίζει όλος ο
λαός. Χτυπούν οι καμπάνες χαρμόσυνα παντού, γιατί αυτή
τη στιγμή γεννιέται και σημαίνει η ώρα της λευτεριάς».

Η φωνή βγαίνει μέσα από ’να μαύρο κουτάκι, ένα τρανζί-
στορ της Αννας που είναι ακουμπισμένο πάνω στο χαμηλό
τραπεζάκι, ανάμεσα στα δύο κρυστάλλινα βάζα με τις αση-
μένιες σκαλιστές βάσεις. 

Είναι Παρασκευή βράδυ.
Από δω και τρεις μέρες οι φοιτητές κατέλαβαν το Πολυτεχνείο.

Έφτιαξαν ένα πομπό, απ’ αυτόν ακούγεται η φωνή τους.
“Εδώ Πολυτεχνείο”.
Στο σαλόνι, στις πολυθρόνες με την μπλε στόφα, κάθονται η

Μαρία και η Αννα. Ακούνε. Ο Αντρέας περπατάει πάνω κάτω.
Ακούει κι αυτός.

“Πού να βρίσκεται ο Παύλος; Μέσα στο Πολυτεχνείο; Κι αυτή η
φωνή του αγοριού που λέει και ξαναλέει: Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ
Πολυτεχνείο... πόσο μοιάζει με τη φωνή του Μάνου”...

Η Μαρία το μεσημέρι κατέβηκε να δει. Θαμπώσανε τα μάτια
της! Κόσμος πολύς γύρω τριγύρω, και μέσα από τα κάγκελα
απλώνονταν τα χέρια για να δεχτούν τις προσφορές του λαού:
τρόφιμα, τσιγάρα, σοκολάτες, λουλούδια. Τα παιδιά τραγουδού-
σαν τραγούδια της λευτεριάς. Υψωμένα
πλακάτ έγραφαν: ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ - ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΨΩΜΙ  - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ. Άλλα συνθήματα είχαν γραφτεί πάνω
στους τοίχους και πάνω σε πανό από χοντρό
κάμποτο*: ΛΑΕ ΠΟΛΕΜΑ - ΣΟΥ ΠΙΝΟΥΝΕ
ΤΟ ΑΙΜΑ - ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ - ΕΡΓΑΤΕΣ -
ΑΓΡΟΤΕΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Οι διαδηλωτές
σκαρφάλωναν στα τρόλεϊ και στα λεωφορεία
που περασαν γεμάτα κόσμο και έγραφαν
πάνω τους: ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ. Ο τηλεβόας
έκανε έκκληση: Συμπαρασταθείτε μας. Μια
σκάλα ήταν στημένη από τη μεριά της Στουρ-
νάρα. Οι νέοι την ανέβαιναν και πηδούσαν
μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου. Ο κόσμος
κοιτούσε, δεν έφευγε, δε φοβόταν. Λες κι ήταν
πανηγύρι. Μύριζε λευτεριά. [...]

Ζωρζ Σαρή, Τα γενέθλια, Εκδ. Κέδρος,
Αθήνα 1979 (απόσπασμα απ’ το κεφάλαιο

“Εδώ Πολυτεχνείο”).

Οι τρεις μέρες

Ήταν του αύριο η γενιά
δεκαοχτώ, δεκαεννιά,
ήταν χιλιάδες τα παιδιά
και τρία τα μερόνυχτα.

Την πρώτη μέρα τραγουδούν,
την πρώτη νύχτα μας καλούν,
την πρώτη μέρα η λευτεριά
γραμμένη λέξη με μπογιά. 

Τη δεύτερη τη μέρα τους,
τη μάνα, τον πατέρα τους
καμώνονται πως τους ξεχνούν
κι όλη μέρα τραγουδούν.

Την τρίτη τη φαρμακερή
φωνή λαλεί από το πρωί
το όνειρο να μη χαθεί
κι η ιστορία να γραφτεί.

Ήταν του σήμερα η γενιά,
παιδιά με ανοιχτή καρδιά,
τα σημαδέψαν στα τυφλά
και σκότωσαν τη λευτεριά.

Κωστούλα Μητροπούλου

Αναμνήσεις από αυτόπτες
μάρτυρες

Α. «Την ημέρα εκείνη είχα υπηρεσία. Μόλις άρχισαν τα επει-
σόδια, μπήκαμε επιφυλακτικά. “Οι φοιτητές καίνε την Αθήνα”
μας έλεγαν, και εμείς τους πιστεύαμε.

Στις 1.15 το πρωί της 17ης Νοεμβρίου φτάσαμε στη δια-
σταύρωση των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Πατησίων. Υπήρ-
χαν οδοφράγματα, φωτιές και ακινητοποιημένα λεωφορεία.
Με γρήγορες μανούβρες αριστερά δεξιά, μπρος πίσω, άνοιξα
τον δρόμο και προχωρήσαμε. Ο κόσμος μας φώναζε “είμαστε
αδέλφια, είμαστε αδέλφια” Εγώ όμως τους έβλεπα σαν πα-

ράσιτα.
Είχε πάει 2 το πρωί. Φτάνοντας μπροστά στην πόρτα,

έστριψα το άρμα προς το Πολυτεχνείο. Οι στρατιωτικοί δί-
νουν προθεσμία λίγων λεπτών στους φοιτητές για να απο-
χωρήσουν από το Πολυτεχνείο, να παραδοθούν. Δεκάδες
φοιτητές κρέμονταν από τα κάγκελα, ενώ εκατοντάδες βρί-
σκονταν στον προαύλιο χώρο. 

Τότε ήρθε ο επικεφαλής και μου λέει: “Θα μπούμε μέσα, θα
ρίξουμε την πύλη. Ετοιμάσου!’. Μέχρι που μπήκα μέσα, πί-
στευα αυτό που έκανα. Στη συνέχεια έγινε ο εφιάλτης της
ζωής μου.

Η καγκελόπορτα έπεσε αμέσως. Με το που έπεσε η πύλη
του Πολυτεχνείου, εισέβαλαν οι αστυνομικοί για να συλλά-
βουν τους φοιτητές. Όπως περνούσαν οι φοιτητές, θυμάμαι
ότι έριχναν μέσα στα τανκς πακέτα με τσιγάρα και ό,τι προ-
μήθειες είχαν μαζί τους. Όταν γυρίσαμε, το άρμα έμοιαζε με
περίπτερο. Όσο σκέφτομαι ότι οι φοιτητές μας έδιναν σάν-
τουιτς και τσιγάρα μετά απ’ όσα τους κάναμε...

Δεν μπορώ να το συχωρέσω αυτό το
πράγμα στον
εαυτό μου. Σκέ-
φτομαι τι πήγα και
έκανα! Ντρέπομαι
γι’ αυτό που ήμουν,
γι’ αυτό που
έκανα». 

Εφημερίδα Το
Βήμα, 9/11/03 

(Απόσπασμα
από ανάμνηση
αυτόπτη μάρ-

τυρα)

Τα ονόματα των παιδιών
• Ζάκο - Πρωτοπαπαδάκης Προκόπης

• Καραβοκύρης Άγγελος
• Καρυπίδη Μίνα
• Κοκοτσάκη Άννα
• Κουκουράκη Μάρθα
• Κρομμυδάκης Κωνσταντίνος
• Λαμψακινού Ανδριάννα
• Μαρνόι Νικόλα
• Μπασόλλι Μαρίτσα
• Μπενάκης Στέλιος
• Ορφανουδάκης Στέλιος
• Πατεράκης Γιάννης
• Σπασόβσκα Μελίνα
• Τζίντζιτς Εύα
• Ψαρογαράκης Στέφανος - Παναγιώτης



Κάτι τέτοιο μπορεί να προκληθεί από διάφο-
ρους παράγοντες όπως το κακό διαιτολόγιο,
κάποια προηγούμενη πάθηση αλλά και σε πα-
ράγοντες όπως το στρες και η ένταση που μπο-
ρούν να μειώσουν την ενέργεια μας σε τέτοιο
βαθμό ώστε να γίνει δυνατή η εκδήλωση λοι-
μώξεων. 

Τα βότανα μπορούν να μας βοηθήσουν να αν-
τιμετωπίσουμε τις λοιμώξεις με δύο βασικούς
τρόπους. 

Ο ένας είναι η αντιμοκροβιακή δράση συγκε-
κριμένων βοτάνων που ενεργούν απ’ ευθείας
κατά των μικροβίων και ο άλλος είναι η ικανό-
τητα τους να ενισχύουν και να ενεργοποιούν
τις άμυνες του οργανισμού. Επίσης μπορούν να
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση λοιμώξεων βό-
τανα που συμβάλουν στην αποβολή τοξινών,
όπως εφιδρωτικά, υπακτικά και διουρητικά. Και
αυτό γιατί ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν
συσσωρευτεί τοξίνες και απόβλητα είναι το
πλέον κατάλληλο για την ανάπτυξη μικροβίων. 

Στις λοιμώξεις αυτό που πρέπει να εντοπί-
σουμε είναι το βαθύτερο αίτιο και όχι το σύμ-
πτωμα που μας απασχολεί. 

Ο πυρετός λόγου χάριν δεν πρέπει να θεω-
ρείται ένα σύμπτωμα που πρέπει να θεραπευτεί
με κάθε θυσία. Ένας πυρετός μπορεί να αποτε-
λεί εκδήλωση της ίδιας της θεραπευτικής διερ-
γασίας και επομένως θα πρέπει να
υποστηριχθεί και όχι να κατασταλεί.

Μείγματα για πυρετό
Ένα βασικό μείγμα που μπορεί να βοηθήσει

το σώμα μας κατά τη διάρκεια ενός πυρετού
είναι: Ευπατόριο (2μέρη), Αχιλλέα (2 μέρη), Εχι-
νάκια (1 μέρος). Το μείγμα αυτό παρασκευάζε-
ται ως έγχυμα. Ρίχνουμε σε ένα κουταλάκι του
γλυκού από το μείγμα, ένα φλιτζάνι βραστό
νερό και το αφήνουμε σκεπασμένο για 10
λεπτά. Σουρώνουμε και πίνουμε μισό φλιτζάνι
από το ρόφημα αυτό κάθε 2 ώρες, όσο πιο
ζεστό μπορούμε. 

Η Εχινάκια που περιέχεται στο μείγμα αυτό
μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τα μικρόβια. Το
Ευπατόριο και η Αχιλλέα έχουν εφιδρωτική
δράση. Αν θέλουμε να αυξήσουμε την εφιδρω-
τική δράση του μείγματος μπορούμε να προ-

σθέσουμε στο ρόφημα λίγο Καγιέν. 
Αν υπάρχει πρήξιμο των αδένων, πράγμα που

δείχνει κάποιο πρόβλημα στο λεμφικό σύστημα,
μπορούμε να βάλουμε στο μείγμα και 1 μέρος
Καλέντουλα ή Γάλιο. 

Αν τέλος η λοίμωξη έχει προσβάλει τους
βλεννογόνους, μπορούμε να προσθέσουμε στο
μείγμα 1 μέρος Υδραστίδα που είναι χρήσιμο
γενικό τονωτικό και βοηθά ειδικότερα τις βλεν-
νογόνους μεμβράνες. 

Σε πολλές ιογενείς λοιμώξεις όπως ο αδενι-
κός πυρετός, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
ένα μείγμα που μπορεί να μας βοηθήσει ακόμη
και αν το πρόβλημα μας έχει προ-
καλέσει μία γενική εξασθέ-
νηση που συνεχίζεται για
μήνες 

Το μείγμα αυτό
αποτελείται από
Εχινάκια (2
μέρη), Φυτο-
λάκκα (2
μέρη), Βαπτί-
σια (2 μέρη),
Αρτεμισία το
αψίνθιον (2
μέρη) και
Μύρο (1
μέρος). Το
μείγμα παρα-
σκευάζεται ως
αφέψημα. Σιγο-
βράζουμε για 10
λεπτά ένα κουτα-
λάκι του γλυκού από
το βότανο σε ένα φλι-
τζάνι του τσαγιού νερό. Σου-
ρώνουμε και πίνουμε τρεις φορές
την ημέρα. Αν δεν μας αρέσει η γεύση
μπορούμε να προσθέσουμε Γλυκόριζα ή μέλι. 

Σε όλες τις λοιμώξεις πρέπει να μην ξεχνάμε
ότι ο οργανισμός μας χρειάζεται τουλάχιστον 2
γραμμάρια βιταμίνης C ημερησίως. Επίσης μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε το σκόρδο ως
συμπληρωματικό ίαμα, κατά προτίμηση ωμό. Η
δίαιτα μας πρέπει να βασίζεται σε φρούτα και
φρουτοχυμούς.
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

οοι λοιμώξεις που παρουσιάζονται οφείλονται σε βακτήρια,
ιούς ή μύκητες οι οποίοι προκαλούν την λοίμωξη όταν έχει εξα-
σθενήσει η άμυνα του οργανισμού. 

Y.Γ: 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 

Βότανα για λοι ώξειςΒότανα για λοιμώξεις

Αχιλλέα



ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ:

Το τραγούδι είναι ένα ε ικίνδυνο«Το τραγούδι είναι ένα επικίνδυνο
ταξίδι στην ο ορφιάταξίδι στην ομορφιά»

ΓΙΑΝΝΑ

ΜΑΡΟΥΛΟΣΗΦΑΚΗ

Στα Χανιά θα βρίσκεται σήμερα
και αύριο ο Φοίβος Δεληβοριάς
με τους συνεργάτες του, οι οποί-
οι θα εμφανιστούν στο “Βυρ-
σοδεψείο” (Ταμπακαριά) στις 10
μ.μ..  Με την ευκαιρία αυτή, ο
Φοίβος Δεληβοριάς μίλησε στα
“Χανιώτικα Νέα” για τα “πρώ-
τα του βήματα” και τα άμεσα
σχέδιά του.
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ηη« θελα να γίνω σκηνοθέτης του σινεμά
και ζητούσα με πάθος να μου αγορά-
σουν μία κάμερα. Δεν είχαμε λεφτά
όμως και μου πήραν μια κιθάρα. Από
τότε κάνω ταινιάκια μικρού μήκους σε
μορφή τραγουδιού. Με επηρέασαν
λοιπόν οι μουσικοί αφηγητές: ο Σαβ-
βόπουλος, ο Νικολαΐδης, οι Κατσιμι-
χαίοι, ο Κηλαηδόνης, ο Γουέιτς, ο Κοέν,
ο Μπρασένς», τονίζει ο Φοίβος Δελη-
βοριάς, ο οποίος στην ερώτησή μας,
«αν υπάρχει κάποιο κομβικό σημείο το
οποίο θα λέγατε ότι σημάδεψε την
μουσική σας περιπλάνηση» απαντά: «Η
πρώτη φορά που είδα το δωμάτιο του
Χατζιδάκι με το πιάνο. Εκεί αισθάν-
θηκα πως το τραγούδι είναι ένα επι-
κίνδυνο ταξίδι στην ομορφιά, μέσα
από ένα δωμάτιο».

Τον Φοίβο Δεληβοριά χαρακτηρίζει
η διάθεση για κάτι καινούργιο. «Μου

αρέσει να επανεφευρίσκω την πραγ-
ματικότητά μου. Δεν έχω επαναληφθεί
ποτέ ούτε στους δίσκους, ούτε στις
σειρές των παραστάσεών μου. Θεωρώ
δυστυχία τη σκλαβιά στον ίδιο σου τον
εαυτό. Όσο θα είμαι γόνιμος, θα αγω-
νιώ , θα έχω τρακ, θα παίρνω τα ρίσκα
μου», μας επισημαίνει, ενώ στην ερώ-
τησή μας «αν υπάρχει κάποια συνερ-
γασία που θέλει να πραγματοποιήσει,
μας απαντά ότι «σκέφτομαι διάφορα-
και δεν θέλω να τα λέω για να γί-
νουν!».

Αναφερόμενος στα επόμενα σχέδιά
του, γνωστοποιεί: «θα κυκλοφορήσω
τα Χριστούγεννα ένα βιβλίο-δίσκο με
όλα τα παιδικά μου τραγούδια. Επίσης
θα κάνω ένα cd βασισμένο στις καλύ-
τερες στιγμές της "Ταράτσας" μου. Την

οποία, παρεμπιπτόντως, θα ξαναλει-
τουργήσω και δεύτερη χρονιά».

«Η γενικότερη κρίση πόσο έχει επη-
ρεάσει το μουσικό γίγνεσθαι αλλά και
την προσέλευση του κόσμου στις εμ-
φανίσεις σας;», ρωτάμε τέλος τον
Φοίβο Δεληβιοριά, ο οποίος μας
απαντά: «Έχει επηρεάσει τη ζωή. Αυ-
ταπάτες διαλύθηκαν, άνθρωποι κατα-
στράφηκαν, μια αγωνία για έλλειψη
κεντρικού στόχου και για απουσία δι-
καιοσύνης μας έχει όλους βαρύνει. Το
περίεργο είναι πως η προσέλευση και
η ενότητα, καθώς και η λαχτάρα του
κοινού για κάτι καινούργιο όχι μόνο
δεν μας εγκαταλείπουν, αλλά μας κα-
θοδηγούν. Θα γίνουν καινούργια
πράγματα και από απόψεως έργου και
από απόψεως μέσων επικοινωνίας». 

ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ

Εκδήλωση για 
την απόσταξη τσικουδιάς

Εκδήλωση για το «βγάλσιμο της τσικουδιάς και την από-
σταξη» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις
4 το απόγευμα στον αύλειο χώρο του Κρητικού Παραδο-
σιακού Σπιτιού Σούδας.

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Σούδας και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
(ΜΑΙΧ) με σύνθημα: «να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαί-
νουν οι νέοι».

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει το Δίκτυο Κρητικής Γα-
στρονομίας προσφέροντας παραδοσιακό κέρασμα και θα
χορέψει ο Χορευτικός Σύλλογος: “Αροδαμός”.

ΣΤΟ ΤΕΕ

Κινηματογραφικές
προβολές 

Η ταινία “Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι/The Wind That Sh-
akes the Barley” (2006), του Κεν Λόουτς θα προβληθεί
αύριο Κυριακή, 19 Νοεμβρίου στις 8 μ.μ. στην αίθουσα του
ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης. Η προβολή πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του κινηματογραφικού πανοράματος ιρλανδικών
ταινιών με τίτλο “Ανιχνεύοντας την ταυτότητα του Νέου Ιρ-
λανδικού Κινηματογράφου”, που οργανώνει ο Πολιτιστικός
Σύλλογος “Οι φίλοι των γραμμάτων και των τεχνών”.

ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΚΑΣΤΕΛΙ

Επίσης, κινηματογραφικές προβολές στον χώρο της κα-
τάληψης “Rosa Nera” στον Λόφο Καστέλι γίνονται κάθε
Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στις
9μ.μ.θα προβληθεί η ταινία “Kαλά Χριστούγεννα κύριε Λώ-
ρενς”, (Merry Christmas, Mr Lawrence, 1983) του Nagisa
Oshima.

Έκθεση ζωγραφικής της Δάφνης Μυλωνο-
γιάννη με τον τίτλο «προσωπικές αφηγήσεις»
εγκαινιάζεται το Σάββατο 25 Νοεμβρίου από
7-10 το βράδυ στην αίθουσα Τέχνης Β. Μυ-
λωνογιάννη στα Χανιά

H ζωγραφική πορεία της Δάφνης αποκαλύ-
πτει το ταλέντο της και την βεβαιότητα μιας
διαδρομής γεμάτης ευχάριστες εκπλήξεις.

Η Δάφνη Μυλωνογιάννη γεννήθηκε το 1988
στα Χανιά. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ Αθηνών στο
εργαστήριο του Τρ. Πατρασκίδη από όπου
αποφοίτησε το 2012. Με εθελοντική απασχό-
ληση δίδαξε μαθήματα ζωγραφικής στο παι-
διατρικό τμήμα του Γ.Ν. Χανίων και έχει
συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.

Αυτή είναι η πρώτη της ατομική έκθεση.
Στην δουλειά αυτής της έκθεσης κυριαρχεί

η ανθρωποκεντρική θεματική και σε αυτήν
αναγνωρίζεται το προσωπικό της ιδίωμα και

οι συγκινησιακές του προεκτάσεις.
Τα έργα αφηγούνται συναισθήματα, ανα-

μνήσεις, ιστορίες και όνειρα διατυπωμένα άλ-
λοτε με χιούμορ και άλλοτε με σαρκαστική
διάθεση. Σώματα και μορφές υπαινίσσονται
συγχρόνως την πρωτοπορία και την παρά-
δοση, την μαγεία και την αμεσότητα της στιγ-
μής. Από την αρχή της σταδιοδρομίας της η
Δάφνη μένει συνεπής στα οράματα της
και εξελίσσεται σταθερά, μετουσιώ-
νοντας τα βιώματα και τις μνήμες
της σε τέχνη πιστή στις αξίες της
ζωγραφικής.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί το
Σάββατο 25 Νοεμβρίου και θα
διαρκέσει έως 15 Δεκεμβρίου.

Θα είναι ανοικτή για το κοινό
καθημερινά 11-1 πρωί και 6-9
απόγευμα εκτός Κυριακής.

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ

Eκθεση ζωγραφικήςκθεση ζωγραφικής

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ “ΕΠΙΛΟΓΕΣ”

Ο μύθος του Ικαρου
Ξανάρχεται σήμερα Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 11.30 το

πρωί ο μύθος του Ίκαρου στο βιβλιοπωλείο “Επιλογές” στα
Χανιά μέσα από την αφήγηση της παιδαγωγού θεάτρου Ρού-
λας Τατσοπούλου. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
«ο  Ίκαρος ζωντανεύει μέσα από τα χέρια των παιδιών που θα
φτιάξουν μαζί της κουκλίτσες από ανακυκλώσιμα υλικά. Σας
περιμένουμε!

Είσοδος Ελεύθερη». 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

Προβολή
ντοκιμαντέρ

για τη Μαρία
Κάλας

Με την ευκαιρία συμπλήρω-
σης σαράντα χρόνων από τον
θάνατο της Μαρίας Κάλλας και
την ανακήρυξη του 2017 ως

“Έτος Μαρία Κάλλας”, η Κινημα-
τογραφική Λέσχη του Φεστιβάλ Κι-

νηματογράφου Χανίων τιμά  την
διεθνούς φήμης σοπράνο προβάλλον-

τας  το ντοκιμαντέρ του Μπάμπη Τσόκα «Η
δική μας Μαρία Κάλλας» την Πέμπτη  23 Νοεμ-

βρίου, στις 10 το βράδυ στον Κινηματογράφο ΑΤΤΙΚΟΝ.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΗ ΡΑΜΝΗ

“Ο Ελκόμενος επί Κρημνού”

Tην ταινία "Ο Ελκόμενος επί Κρημνού" του Κ. Νταντι-
νάκη που αναφέρεται στην ιστορία του Παπά- Νικόλα Απο-
στολάκη θα προβάλλει το Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 7.30 μ.μ.
η Ομάδα Γυναικών Ραμνής στο Δημοτικό Σχολείο Ραμνής.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Προβολή όπερας
Συνεχίζεται η προβολή παραστάσεων από

τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης στο
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ).

Σήμερα Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 7.55
μ.μ. θα προβληθεί η όπερα του Thomas

Adès “Ο Εξολοθρευτής Άγγελος”. Εί-
σοδος: 15 ευρώ – 10 ευρώ.



Το δράμα του Τενεσί Ουίλιαμς: “Λεωφορείο ο πόθος” σε  σκη-
νοθεσία Αντώνη Ντουρουντάκη θα παρουσιάσει η θεατρική
Ομάδα  Ηρακλείου “ΙΥΤΤΟΣ” το Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις
7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο  Χανίων και η είσοδος
είναι ελεύθερη για το κοινό.

Την παράσταση  διοργανώνουν Περιφέρεια Κρήτης, ΤΕΒΑ-Γε-
νική Γραμματεία Πρόνοιας, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Αν-
θρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων στο
πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος ΤΕΒΑ  με την ευγενική
υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Για την υπόθεση του έργου, στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέ-
ρεται:

«Η Μπλάνς, μια καθηγήτρια από τις Νότιες Πολιτείες, επισκέ-
πτεται μετά τον πλειστηριασμό της οικογενειακής περιουσίας της
την αδελφή της Στέλλα  που ζει με τον άντρα της Στάνλεϋ Κο-
βάλσκυ στη Νέα Ορλεάνη. Ο Κοβάλσκυ, που ως Πολωνός μετα-
νάστης και εργάτης αντιμετωπίζεται υποτιμητικά από την
Μπλανς, καθηλώνει την Στέλλα με τον οξύθυμο και επιβλητικό
χαρακτήρα του σε μία σχέση που κυριαρχείται από το ωμό πάθος.
Η υπερευαίσθητη και κάπως υπερβολική Μπλανς, τονίζοντας την
ευγενή καταγωγή και την καλή ανατροφή της, μπαίνει στο στό-
χαστρό του και ενδόμυχα γεννιέται ένας κρυφός πόθος. Όσο
περνά ο καιρός, αποκαλύπτονται μυστικά του παρελθόντος της
Μπλανς και λόγω της συγκατοίκησης δημιουργούνται εντάσεις
και πολλαπλά ξεσπάσματα που αφαιρούν ένα ένα τα πέπλα από
τους πολύπλοκους χαρακτήρες των ηρώων. Εν τέλει το όριο με-
ταξύ λογικής και παράνοιας γίνεται όλο και περισσότερο θολό,
με αποτέλεσμα το ολέθριο τέλος». 
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ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Εκδήλωση για τα 25 χρόνια 
“Ράδιο Μαρτυρία” 

Μουσική εκδήλωση με αφορμή τα 25 χρόνια λειτουργίας
του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητρόπολης Κυδωνίας και
Αποκορώνου, «Ράδιο Μαρτυρία», θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 7.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέν-
τρο της Μητρόπολης. Παράλληλα θα παρουσιαστεί το νέο
πρόγραμμα του σταθμού. 

Στο μουσικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν οι: Δημήτρης
Κολλίντζας, Βιργινία Ντοκάκη, Ανδρέας Σαλμανής, Δημή-
τρης Κολιακουδάκης.

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

“Πρόσκληση για 4”
Το νέο, ελληνικό, θεατρικό κείμενο της Εύας Γκουντάρα

με τίτλο "Πρόσκληση για 4" ανεβαίνει στο Βενιζέλειο Ωδείο
Χανίων για 6 παραστάσεις στις 23, 24, 25 και 26 Νοεμ-
βρίου.

Το έργο παρουσιάζει η νεοσύστατη ομάδα Ε.Ν.σταση τέ-
χνις. Η παράσταση είναι μαύρη κωμωδία και κατάλληλη για
άνω των 13 ετών. Ωρα έναρξης παράστασης την Πέμπτη
23 και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ και
το Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Νοεμβρίου στις 6.30 μ.μ. και
9.30 μ.μ.. Κείμενο: Εύα Γκουντάρα. Σκηνοθεσία:  Εύα Γκουν-
τάρα και η ομάδα. Παίζουν: Νίκος Μοτάκης, Παναγιώτης
Βαγιωνάκης, Βασίλης Αντωνάκης, Δέσποινα Αθητάκη, Gary
Borland. Συμμετέχουν:  Διονύσης Τέρεχωφ, Εύα Γκουντάρα.
Σκηνογραφία - Σκηνικά: Βασίλης Αντωνάκης, Αλέξης Ντου-
σάκης.

Ποια Ελένη

Εξάλλου, οι τελευταίες παραστάσεις της μουσικής κωμω-
δίας “Ποιά Ελένη” των Ρέππα – Παπαθανασίου παρουσιά-
ζονται σήμερα και αύριο στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων στις
9.30 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Μαρία Λεκάκη, Σκηνικά: Κωνσταντίνος Λε-
βάκης, Μουσική επιμέλεια και διδασκαλία τραγουδιού: Δέ-
σποινα Δρακάκη, Χορογραφίες: Ελ. Ταβουλάρη. Γενική
είσοδος: 12 ευρώ. Προπώληση:10 ευρώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

“4 λεπτά και 12
δευτερόλεπτα”

Τις τελευταίες παραστάσεις του έργου «4 λεπτά και 12
δευτερόλεπτα» του βραβευμένου Άγγλου συγγραφέα
Τζέιμς Φριτς σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη θα δώσει
στα Χανιά η Εταιρεία Θεάτρου ΜΝΗΜΗ σήμερα Σάββατο
και αύριο Κυριακή στις 9.30 μ.μ. 

Εισιτήρια 15 και 10 ευρώ το φοιτητικό. Περισσότερες πλη-
ροφορίες, επικοινωνία, στο τηλέφωνο 28210 92395 και
6973005570 και στην ιστοσελίδα : www.theatro-kydo-
nia.gr

•Τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσει το ανέβασμα του έργου
«Το Κατεστραμμένο Δωμάτιο» του συγγραφέα Μάθιου
Λέντον (έργο γραμμένο σε συνεργασία με την αναγνωρι-
σμένη ανά τον κόσμο σκωτσέζικη θεατρική ομάδα Vanish-
ing Point) σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ “ΑΝΑΤΟΛΗ”

“Στους Αστερισμούς”
Μια ιστορία αγάπης που ακροβατεί μεταξύ
ζωής και θανάτου σε παράλληλα σύμπαντα
αφηγείται η παράσταση “Στους Αστερι-
σμούς” που παρουσιάζει η θεατρική
ομάδα “Ανατολή” στο “Μεγάλο Ο” (οδός
Γρηγορίου Ε' 69) την Παρασκευή 24 Νο-
εμβρίου στις 10 το βράδυ.
Σκηνοθεσία, διασκευή, ερμηνεία: Κων-

σταντίνα Γαρμπιδάκη, Κωνσταντίνος Αμα-
νατίδης. Ήχος βίντεο: Νεκτάριος Σγουράκης,

υπεύθυνη διοργάνωσης: Κωνσταντίνα Γαρμ-
πιδάκη.  

Γενική είσοδος 8 ευρώ. Η παράσταση είναι κα-
τάλληλη άνω των 16 ετών. 

ττΤην εκδήλωση οργανώνουν η Ιερά Μη-
τρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, η
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος
Χανίων, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και
οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων Ν.
Χανίων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•Απονομή ευαρεσκειών από την Ιερά

Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου
στους Διοικητές των Μονάδων των Ενό-
πλων Δυνάμεων του Νομού Χανίων,
όπως και στην ηγεσία της Τοπικής Αστυ-
νομίας.

•Μουσικό πρόγραμμα με κρητική μου-
σική και τραγούδια από τον Σταύρο Ψα-
ρουδάκη.

Συμμετέχουν οι: Γιώργος Στρατάκης (λα-
γούτο), Νίκος Παπακαστρίτσιος (κιθάρα),
και Νεκτάριος Ζουριδάκης (κρουστά-
πνευστά).

•Προβολή βίντεο και ομιλία για την
Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων από Τχη
ΠΒ Σταθάκη Ιωάννη.

•Μουσικό πρόγραμμα από την Σ.ΜΣ /
5ης ΤΑΞ.ΠΖ. (V Μεραρχίας Κρητών)

Συντελεστές:  Λγός (ΜΣ) Ευάγγελος
Πανταζώνης (Πιάνο - Ενορχήστρωση),
Λγός (ΜΣ) Κων/νος Κωστόπουλος
(Μπάσσο), Υπλγός (ΜΣ) Γεώργιος Πολέν-

τας (Κλαρίνο), Ανθλγός (ΜΣ) Αχιλλέας
Παπακώστας (Τρομπέτα), Ανθλγός (ΜΣ)
Νικόλαος Χαραλαμπίδης (Αλτικόρνο), Αν-
θλγός (ΜΣ) Γεώργιος Κόκκαλης (Τρομ-
πέτα), Ανθστής (ΜΣ) Ηλίας Κοντούδης
(Τύμπανα), Αλχίας (ΜΣ) Χρήστος Ταλλάς
(Σαξόφωνο Τενόρο), Αλχίας (ΜΣ) Ελευ-
θέριος Γαϊδαρτζής (Τούμπα), Αλχίας (ΜΣ)
Θεόδωρος Μπλίκας (Σαξόφωνο Τενόρο),
Στρ (ΠΖ) Ιωάννης Τζαβλάκης (Τρομπέτα),
Στρ (ΠΖ) Βασίλειος Τοψής (Μαντολίνο),
Στρ (ΠΖ) Ελευθέριος Βλαχάκης (Κιθάρα).

Φιλική Συμμετοχή:  Βιβή Κουτσογιαν-
νάκη (Σαξόφωνο Άλτο)

Στο τραγούδι συνοδεύουν οι: 
Μιχάλης Μανουσέλης, Μουσικό Σύνολο

«PASSE-PARTOUT»
Διεύθυνση Ορχήστρας: 
Τχης (ΜΣ) Νικόλαος Λαφάτας
Πρόγραμμα:

1. Το βαλς των χαμένων ονείρων –Waltz
No 2 (Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις/Μου-
σική: Dmitri

Shostakovich).
•Έβαλε ο Θεός σημάδι (Στίχοι: Νίκος

Γκάτσος, Μουσική: Σταύρο Ξαρχάκος).
•Ήτανε μια φορά (Στίχοι: Κώστας Φέρ-

ρης, Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος).
•Το νυχτοπαίδι (Στίχοι: Κώστας Λειβα-

δάς, Μουσική: Κώστας Λειβαδάς).
•Η εκδρομή (Στίχοι: Νίκος Μωραΐτης,

Μουσική: Ευστάθιος Δράκος).
•Ιλισσός – Πες μου μια Λέξη (Στίχοι:

Γιώργος Εμιρζάς, Μουσική: Μάνος Χατζι-
δάκις / Στίχοι: 

Αλέκος Σακελλάριος, Μουσική: Μάνος
Χατζιδάκις).

Συντονισμός εκδήλωσης: Ιωσήφ Μαρ-
κάκης, ειδικός συνεργάτης Π.Ε. Χανίων σε
θέματα δημοσίων σχέσεων.

Μουσική εκδήλωση αφιερω-
μένη στον εορτασμό των Εισο-
δίων της Θεοτόκου, Πολιούχου
της πόλης των Χανίων και της
Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμε-
ων, θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 21 Νοεμβρίου στις 7 μ.μ.
στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων
με ελεύθερη είσοδο.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Μουσική εκδήλωσηΜουσική εκδήλωση

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Λεωφορείο ο όθος“Λεωφορείο ο πόθος”

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Συναυλία Ρίτας
Αντωνοπούλου 

Συναυλία με τη Ρίτα Αντω-
νοπούλου και τον πιανίστα
Θοδωρή Οικονόμου, θα
πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή 24 Νοεμβρίου στις 9
μ.μ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονι-
κής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.).
τηλ: 2821034200 Διοργά-
νωση: Γέφυρα Πολιτισμού
440Hz Τιμές εισιτηρίων:
12ε (Άνεργοι, Φοιτητές,
ΑΜΕΑ) 15ε (Γενική είσοδος)

Αναβολή
παραστάσεων

Οι 2 προγραμματισμένες παραστάσεις
του θεατρικού έργου "η Παρέλαση" της
Λούλας Αναγνωστάκη απο την θεατρική
ομάδα "This Famous tiny circous" για το
Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Νοεμ-

βρίου αναβάλονται για τεχνικούς λό-
γους, σύμφωνα με ανακοίνωση

του “Οξω Νου”.



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 53ο
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Λιθογραφία του 1847 που απεικονίζει, για εκπαιδευτικούς λό-
γους, τη θέση του εμβρύου λίγο πριν τη γέννησή του.

Aσθενοφόρο στη Γαλλία του 1881, στο οποίο οι
ασθενείς τοποθετούνταν ασφυκτικά και παράλ-
ληλα σε ειδικά συρταροειδή φορεία.

Oστεοπόρωση (στα δεξιά) είναι η σταδιακή μείωση της πυκνότητας των οστών, με απο-
τέλεσμα με την πάροδο του χρόνου να γίνονται πιο λεπτά και εύθραυστα.

Διαφήμιση του 1882,
με ψευδοσκεύασμα
που διατείνεται όχι
μόνο ότι καθαρίζει το
αίμα και το συκώτι,
αλλά και ότι αντιμετω-
πίζει γυναικεία αδυνα-
μία, νευρολογικές
διαταραχές, δυσπεψία,
ελονοσία, δυσκοιλιό-
τητα και πολλά άλλα,
με 1 μόνο δολάριο…

Κεραμικό πρόπλασμα ιατρικής σχο-
λής, που δείχνει άτομο με βουβωνική
πανώλη (πανούκλα), μια βαριά και δυ-
νητικά θανατηφόρο νόσο, που προκα-
λείτει από εύκολα μεταδιδόμενο
βακτήριο.

H Rosalia Lombardo πέθανε το 1920 στο Παλέρμο
της Ιταλίας από πνευμονία και ο πατέρας της, για να τη
διατηρήσει στον χρόνο, χρηματοδότησε την ταρίχευσή
της. Το σώμα της εδώ και ένα αιώνα διατηρείται πλή-
ρως αναλλοίωτο, σαν να κοιμάται, ενώ κανένας δεν
έμαθε ποτέ τη μυστική τεχνική αυτής της απίστευτης
ταρίχευσης…

Οι σιαμαίες αδελφές Rosa και Josepha Blazek γεννήθη-
καν στη Βοημία το 1878, ενωμένες στην περιοχή της λεκάνης. Οι
γιατροί της εποχής αδυνατούσαν να τις διαχωρίσουν χειρουρ-
γικά με ασφάλεια και έτσι συνέχισαν τη ζωή τους ενωμένες.  Η
Ρόζα μάλιστα παντρεύτηκε και γέννησε τον μικρό Franzel…

Π ρ ω τ ό τ υ π ο
ακουστικό βοήθημα

του 1860, φτιαγμένο από
ασήμι και ελεφαντόδοντο,
για πλούσιους βαρήκοους
του 19ου αιώνα…

»

»

»
»

»

»

»

Διαστολέας μήτρας που χρησιμο-
ποιήθηκε την περίοδο 1890-1910 σε
διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, σε γυ-
ναικολογικές και μαιευτικές πράξεις.

»

»
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Ο διάβολοςΟ διάβολος 

όνο ξέρειμόνο ξέρει 
Ian Rankin
Mετάφραση: Νάντη Σακκά

Εκδόσεις: Μεταίχμιο

Κάποιες υποθέ-
σεις απλώς δεν
ξεχνιούνται.
Για τον Τζον
Ρέμπους η
υπόθεση που
ποτέ δεν θα ξε-
χάσει είναι η
δολοφονία της
νεαρής Μα-
ρίας, η οποία

βρέθηκε νεκρή πριν από σαράντα χρό-
νια στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στο
οποίο διέμενε ένας πολύ διάσημος ροκ
σταρ. Στο μεταξύ ο υπόκοσμος του
Εδιμβούργου μοιάζει ακέφαλος. Ένα
από τα επίδοξα αφεντικά του ο Ντάριλ
Κρίστι έχει πέσει θύμα επίθεσης, ενώ
μια έρευνα για ξέπλυμα χρήματος τον
έχει φέρει σε δεινή θέση. Ο γερο-Κά-
φερτι, η νέμεση και ο πιο παλιός εχ-
θρός του Ρέμπους, τα έχει στ’ αλήθεια
παρατήσει ή περιμένει να πέσει το
Εδιμβούργο στα χέρια του σαν ώριμο
φρούτο; Διεφθαρμένη εξουσία και θα-
νάσιμες έχθρες είναι ο καμβάς της τε-
λευταίας περιπέτειας του απίθανου
πρωταγωνιστικού δίδυμου.

Ερωτευ ένοΕρωτευμένο

αί ααίμα
Μιχάλης Σπέγγος
Εκδόσεις: Διόπτρα

Γιάννενα, δεκαετία του ’30
Οι ιστορίες τεσσάρων ατόμων δια-
σταυρώνονται με δραματικό τρόπο. Η
Αμαλία, μια καλλονή της εποχής, ξελο-
γιάζεται από έναν αξιωματικό του

στρατού. Μένει
έγκυος, ενώ
εκείνος τραβάει
τον δρόμο του.
Ο Τάκης, ένας
τύπος βίαιος,
φιλόδοξος και
με μια παράξενη
ηθική, έχει γυρί-
σει από την
Αμερική κακήν

κακώς σε μια εποχή που άλλοι πήγαν
και στέριωσαν. Ο Γιάννης Ρήγας είναι
γιατρός με ένα ανομολόγητο πάθος για
τις γυναίκες.
Ο μοναχογιός του Πέτρος είναι ένας
ρομαντικός ιδεολόγος και διανοούμε-
νος. Όταν οι τέσσερις θα συγκατοική-
σουν, το αρχοντικό του Ρήγα θα μοιάζει
με πυριτιδαποθήκη, ενώ γύρω τους η
Ιστορία προχωρά με φωτιά και μαχαίρι.
Αθήνα, σήμερα
Τρία αδέρφια, κοντά στα πενήντα, συ-
νεχίζουν να αναζητούν τον έρωτα. Τα
τρία αδέρφια είναι εγγόνια του Τάκη
και της Αμαλίας· ή μήπως όχι; Μια
απροσδόκητη έρευνα για το παρελθόν
της οικογένειας θα αλλάξει τη ζωή
τους για πάντα και θα τους κάνει να
συνειδητοποιήσουν ότι, όσο κι αν άλ-
λαξαν οι εποχές και οι συνθήκες, η μα-
γική δύναμη του έρωτα διαπερνά τον
χώρο και τον χρόνο, μπορεί να δικαιώ-
σει το χθες και να συνταράξει το σή-
μερα.

Αγα ώ ρή αΑγαπώ, ρήμα

α ετάβατοαμετάβατο
Mario de Andrade
Mετάφραση: Νίκος Πρατσίνης

Εκδόσεις: Ροές

Μυθιστόρημα πρωτοποριακό, από πολ-
λές απόψεις "μπροστά από την εποχή
του", εκπλήσσει ακόμη και σήμερα με την
καινοτομία της γραφής του, ενώ όταν

πρωτοεκδόθηκε
(το 1927) προκά-
λεσε σκάνδαλο
λόγω του προ-
κλητικού του θέ-
ματος.
Η υπόθεση δια-
δραματίζεται στο
Σάο Πάουλο της
δεκαετίας του
'20, όπου κυριαρ-
χούν οι νεόπλου-

τοι μεγιστάνες του καφέ. Γύρω τους
προσπαθεί να επιβιώσει ένα κοσμοπολί-
τικο πλήθος Ευρωπαίων μεταναστών.
Στο πλουσιόσπιτο ενός παρόμοιου μεγι-
στάνα μπαίνει γκουβερνάντα η φροϊλάιν
Έλζα, ετών 35, μορφωμένη και λίαν
αξιοπρεπής εκ πρώτης όψεως. Ήρθε στη
Βραζιλία κυνηγημένη από την αθλιότητα
της νικημένης Γερμανίας. Ο πάτερ φαμί-
λιας τής αναθέτει, κρυφά απ' όλους και
επ' αμοιβή, να μυήσει στον έρωτα τον
δεκαεξάχρονο γιόκα του, τον Κάρλους:
μην του φάνε τα λεφτά οι κοκότες και οι
μετρέσες (με όλα τα συμπαρομαρτούντα:
σύφιλη, ναρκωτικά, τζόγο), μην πέσει σε
αγορίστικα χέρια... Επαγγελματίας στη
δουλειά της η Έλζα - και... Γερμανίδα,
προγραμματισμένη. Παρ' όλα αυτά, ανά-
μεσα στη δασκάλα και το μαθητή θα
αναπτυχθεί ένα ειδύλλιο κεκλεισμένων
των θυρών, μιας και οι τροπικοί έχουν
τον τρόπο τους να ξελογιάζουν.
Το έργο πλαισιώνεται από εκτενή εισα-
γωγή, πολυάριθμες όσο και κατατοπιστι-
κές σημειώσεις του μεταφραστή καθώς
και επίμετρο που περιλαμβάνει την εργο-
βιογραφία του συγγραφέα και πρόσθετο
διαφωτιστικό υλικό.

Νεκρές ώρεςΝεκρές ώρες
Βασίλης Δανέλλης
Εκδόσεις: Καστανιώτη

Παίζουμε τον Θεό. Είμαστε άγρια ζώα.
Το μόνο που έχει σημασία είναι να βγά-
λουμε τη μέρα. Αυτή είναι η ιστορία μου.

Γεμάτη μέρες
που χρειάστηκε
να δείξω τα
νύχια μου. Κι
άλλες τόσο αδιά-
φορες, που θα
ήταν σπατάλη
χαρτιού.
Ένας εκτελεστής
που γερνάει. Ο
βίαιος θάνατος

δεν τον φοβίζει, η φυσική φθορά όμως
είναι άλλη υπόθεση. Πιο τρομακτική.
Γύρω του παίζεται μια σκοτεινή παρτίδα
σκάκι. Η σκακιέρα είναι μεγάλη κι εκεί-
νος δεν καταλαβαίνει από ελιγμούς και
τακτικές. Κινείται μόνο μπροστά, ένα τε-
τράγωνο τη φορά, κι όσο φτάσει. Δεν
τον ενδιαφέρει ποιος κερδίζει, σημασία
έχει εκείνος να κάνει σωστά τη δουλειά
του. Να εκτελεί τους στόχους του. 
Ένα υπαρξιακό νουάρ, ένας σκοτεινός
εσωτερικός μονόλογος, ένα οδοιπορικό
στις νεκρές ώρες της νύχτας.

Aφορμή

Ούτε κι εγώ ήμουν αθώος, δεν αγνοούσα
την αργή και ύπουλη διολίσθηση με την
οποία τα μέσα για την επίτευξη των πιο πο-
λύτιμων και ευγενών σκοπών μας γίνονται
τα ίδια σκοποί -έτσι που, για παράδειγμα, το
να γράψεις κάτι που θα αλλάξει τον κόσμο
γίνεται το να γράψεις κάτι που θα έχει αξία
για σένα τον ίδιο, που γίνεται το να εκδώ-
σεις κάτι σχετικά αξιοπρεπές, που γίνεται το
να γράψεις κάτι που να μπορεί απλώς να εκ-
δοθεί· ή, για να δώσω άλλο ένα αυθαίρετο
παράδειγμα, η αναζήτηση του αιώνιου
έρωτα γίνεται η αναζήτηση ενός έρωτα που
μπορεί και να κρατήσει, που γίνεται η ανα-
ζήτηση ενός συνετού μείγματος ανοχής και
πάθους, που γίνεται η αναζήτηση ενός ται-
ριαστού κοινωνικού συντρόφου. Και φυσικά
με κάθε αναπροσαρμογή δεν πιστεύεις ότι
συμβιβάζεσαι ή ότι προδίδεις τις αρχές σου
αλλά ότι ωριμάζεις. Κι ίσως και να 'ναι έτσι.
Ίσως να κάνεις το καλύτερο που μπορείς.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι μια μέρα ξυπνάς
νεκρός.

Θα τολμούσα να πω ότι η ολοένα αυξανόμενη τα-
χύτητα της πραγματικότητας, ή της ζωής αν προτι-
μάτε, έχει μεταφέρει, κατά τουλάχιστον μία δεκαετία
νωρίτερα, τη πιθανότητα να βρεθεί κάποιος αντιμέ-
τωπος με τη στιγμή εκείνη, που τόσο ρεαλιστικά την
περιγράφει ο Καμύ, όταν στη στροφή ενός δρόμου,
ανηφορικού και σε τοπίο βραχώδες όπως τον αντι-
λαμβάνομαι εγώ, θα δει, λίγο πριν ο ορίζοντας απο-
κτήσει και πάλι το βάθος του, τη ζωή του να περνάει
μπροστά από τα μάτια του, και, αντιλαμβανόμενος το
ερώτημα της αυτοκτονίας ως το μόνο που πραγμα-
τικά αξίζει να απαντηθεί, θα αμφιταλαντευτεί ανά-
μεσα στο βάρος της ύπαρξης και της αδιαφορίας.
Εκεί λοιπόν, λίγο μετά τα τριάντα, εκτός από την προ-
σωπική αξιολόγηση, είναι πιθανόν να παρουσιαστεί
ξαφνικά μια απομάγευση του κόσμου, του οικείου κό-
σμου, του ελάχιστου κόσμου, για τον οποίο ως τότε
θα έβαζες το χέρι σου στη φωτιά, πιστεύοντας στη
διαφορετικότητά σου, και ακριβώς εκείνη τη στιγμή
της απομάγευσης αντιλαμβάνεσαι την απάτη πίσω
από το ρήμα ωριμάζω.

Κουβαλούσα το βιβλίο του Τζάκσον μαζί μου, ακόμα
και όταν δεν επρόκειτο να διαβάσω ούτε γραμμή,
ακόμα και όταν το είχα τελειώσει και θα μπορούσε
κάποιος να πει ότι ήταν μόνο ένα επιπρόσθετο πε-
ριττό βάρος, για να μπορώ να διαβάζω το παραπάνω
απόσπασμα σε φίλους, γύρω στα τριάντα πέντε, να
λέω από μνήμης τη φράση Και φυσικά με κάθε ανα-
προσαρμογή δεν πιστεύεις ότι συμβιβάζεσαι ή ότι
προδίδεις τις αρχές σου αλλά ότι ωριμάζεις, έτσι
ώστε να μπορώ να έχω καρφωμένο το βλέμμα στο
πρόσωπό τους, να βλέπω την έκφρασή του να μετα-
βάλλεται από το "ναι, έτσι είναι" στο "λες, να είναι
έτσι;" Και ύστερα να στεκόμαστε για λίγο αμίλητοι
πάνω από φλιτζάνια καφέ ή ποτήρια μπύρας. 

Συμβιβασμός και απομάγευση· μια φωνή από το πα-

ρελθόν ακούγεται: έτσι είναι η ζωή, θα μεγαλώσεις,
και θα δεις. Μια φωνή που πάντα μας προκαλούσε
αλλεργία και θυμό, ακόμα και ένα σαρκαστικό γέλιο,
μια τόνωση στην αυτοπεποίθησή μας: ναι, σιγά μη
γίνω έτσι εγώ. Και έρχεται τώρα εκείνο το παρελθόν
να μας περιγελάσει δικαιωμένο, με τον δείκτη στον
κρόταφο. Σ' τα 'λεγα εγώ, μας λέει.

Οι ιστορίες του Τζάκσον εκτυλίσσονται  στο πρό-
σφατο παρελθόν του αφηγητή, αφού το βάρος τους
τις έχει μετατρέψει πια σε ιστορίες προς αφήγηση. Οι
ιστορίες του Τζάκσον εκτυλίσσονται σ' ένα μέρος μα-
κριά από τη ρουτίνα των ηρώων του, σε κάποιες δια-
κοπές, σε ένα ησυχαστήριο, στο σπίτι του παππού.
Καμία από τις δύο επιλογές δεν μοιάζει τυχαία, κάθε
άλλο, μετατρέπουν το χωροχρονικό σημείο αφήγη-
σης σε σημείο παρατήρησης.

Η ανάγνωση των διηγημάτων προκαλεί μια συναι-
σθηματική αναστάτωση, οι ήρωες μοιάζουν οικείοι
και γνώριμοι, μοιάζουν με αντικατοπτρισμό σε καθρέ-
φτη, σε καθρέφτη ακριβείας και κάθε άλλο παρά πα-
ραμορφωτικό. Και ο συνδυασμός εγκεφαλικής και
συναισθηματικής γραφής ενισχύει το αίσθημα αυτό,
λέξη τη λέξη, πρόταση την πρόταση, χωρίς να περισ-
σεύει τίποτα, παρά τις παρεκβάσεις στην κάθε ιστο-
ρία. Ο Τζάκσον, γεννημένος το 1983, γράφει κάτι που
αφορά τη γενιά του, τη γενιά μας, έτσι το εξέλαβα
εγώ τουλάχιστον, και θα ήθελα να μιλήσω με μεγα-
λύτερους σε ηλικία αναγνώστες, να δω πώς το εξέ-
λαβαν εκείνοι, πώς βίωσαν την ανάγνωση, αν, πίσω
από την σπουδαία πρόζα και τις υπέροχες προτάσεις,
διέκριναν αυτό το βάρος της απομάγευσης. Και όλα
αυτά συμβαίνουν στο πρώτο βιβλίο του Τζάκσον.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Aσωτοισωτοι 
» Greg Jackson (μτφρ. Παναγιώτης Κεχάγιας, εκδόσεις αντίποδες)
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“Ο χορός των συμβόλων”
του Μένιου Σακελλαρόπουλου

Παρουσίαση του βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου: “Ο
χορός των συμβόλων” θα γίνει την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου
στις 8 μ.μ. στο ιστορικό καφέ: “Κήπος”.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η αναγνώστρια Πόπη Παπα-
δάκη. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο δημοσιογράφος Γιώργος
Ουντράκης. Αποσπάσματα θα διαβάσει ο ηθοποιός Μιχάλης
Αεράκης. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν οι μουσικοί: Γιάννης Γιαν-
νακάκης, Παντελής Κιάσσος και Σπύρος Κουτσορινάκης.

Την παρουσίαση οργανώνουν το βιβλιοπωλείο Βιβλι-
οεμπορική και οι εκδόσεις Ψυχογιός.

“Μίστικο” του
Κώστα Τρικουνάκη

Παρουσίαση του βιβλίου “Μίστικο” του
Κώστα Τρικουνάκη οργανώνουν στο Νεώριο
Μόρο  (Ιστιοπλοικός Όμιλος Χανίων) τη Δευ-
τέρα 20 Νοεμβρίου στις 7 μ.μ. oι εκδόσεις
Κλειδάριθμος και το βιβλιοπωλείο “Tο βιβλίo”.
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν: Ο Εμμανουήλ

Δρακάκης Διδάκτωρ Ιστορίας Παν.Κρήτης, η
Μαρία Πατρελάκη Φιλόλογος και ο συγγρα-
φέας Κώστας Τρικουνάκης.
Θα συνοδεύσει μουσικά ο Βασίλης Κλαπάκης.


