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εεEνα από τα καλά κρυμμένα μυστικά του
τόπου μας είναι τα πολυάριθμα σπήλαια
που βρίσκονται συνήθως σε δυσπρόσι-
τες περιοχές και αποκαλύπτουν τις σπά-
νιες ομορφιές τους σε έμπειρους ορειβά-
τες και σπηλαιολόγους.
Eνα από αυτά είναι το σπήλαιο “Βρυσί”,
που βρίσκεται στις βόρειες απολήξεις
των Λευκών Ορέων, μέσα στο οποίο βρί-
σκεται ποτάμι και σύμφωνα με τη μαρ-
τυρία του προέδρου του Ορειβατικού
Συλλόγου Χανίων Σταύρου Μπαδογιάν-
νη προσφέρει «ένα οπτικουακουστικό
υπερθέαμα που η ομορφιά του δεν περι-
γράφεται αλλά βιώνεται...».
Μέσα από το σημερινό αφιέρωμα των
“διαδρομών” αναδεικνύεται η σπάνια
ομορφιά του σπηλαίου, αλλά και η δυ-
νατότητα ανάπτυξης σπηλαιολογικού
τουρισμού, καθώς, όπως επισημαίνει ο
Αντώνης Πλυμάκης, επίτιμος πρόεδρος
του Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων και
του Τμήματος Δυτικής Κρήτης της Ελλη-
νικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, ο Ν.
Χανίων είναι ο πρώτος νομός στην Ελλά-
δα που διαθέτει τόσο μεγάλο αριθμό
σπηλαίων και βαράθρων.

diadromes@haniotika-nea.gr
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Ποικίλες εκδηλώσεις για τον εορτα-
σμό της Πρωτομαγιάς διοργανώνει ο
Δήμος Χανίων στη λίμνη της Αγιάς
την Τρίτη 1 Μαΐου.

ΣΗΜΕΡΑ

Ξενάγηση
στον Φάρο

Ξεκινούν οι δωρεάν ξενα-
γήσεις: “Γνωρίζοντας το
Δήμο μας”  σε συνεργασία
με την Αρχαιολογία, τουρι-
στικούς και άλλους φορείς
του τόπου, όπως γνωστο-
ποίησε ο Δήμος Χανίων Η
πρώτη προγραμματισμένη
ξενάγηση, με θέμα:
“Φάρος Χανίων & Μό-
νιμη έκθεση Αρχαίας
και Παραδοσιακής
Ναυπηγικής”, θα πραγ-
ματοποιηθεί σήμερα στις 6
μ.μ. από τον πρόεδρο του
Ναυτικού Μουσείου Κρή-
της, Εμμανουήλ Πετράκη.  

ΣΕ ΑΓΙΑ, ΜΕΣΚΛΑ ΚΑΙ ΔΕΛΙΑΝΑ

Eκδηλώσεις την Πρωτο αγιάκδηλώσεις την Πρωτομαγιά

ΣΤΟ “ΛΕΚΤΩΡΙΟ”

Διάλεξη Βασίλη Καντά
Η Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματογράφου

Χανίων φιλοξενεί τον Βασίλη Κάντα ο οποίος θα
πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα: “Σκηνοθε-
τώντας την ανθρώπινη φιγούρα” την Δευτέρα 30
Απριλίου στις 7.30 μ.μ. στον Πολυχώρο Λεκτό-
ριο. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η
διάλεξη αυτή αφορά την παραγωγή φωτογρα-
φικών εικόνων που στηρίζεται σε επιμελημένη
κατασκευή ή οριοθέτηση του σκηνικού, επιλογή
συνοδευτικών  αντικειμένων, διεύθυνση φωτισμού και υπόδειξη δραματουργίας. Αναλύονται κά-
ποιοι χειρισμοί που καθορίζουν την ανάπτυξη αφήγησης –αληθοφανούς, πομπώδους, αλληγορι-
κής- καθοδηγούν την επιτέλεση ρόλων και αναδύουν την χειρονομία του δημιουργού -ως πρόθεση
ή άφεση- μέσα από παραδείγματα φωτογραφικών  πρακτικών σύγχρονης και παλαιότερης εικο-
νογραφίας.  

Ειδικότερα, η κεντρική εκδήλωση για τον εορ-
τασμό της Πρωτομαγιάς θα πραγματοποιηθεί
στη λίμνη της Αγιάς, η οποία θα ξεκινήσει στις
12.00 και θα πλαισιωθεί μουσικά από τους κρη-
τικούς καλλιτέχνες, Ηλία και Δημήτρη Βλαμάκη.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παραδοσιακούς χο-
ρούς από τον χορευτικό Σύλλογο της Δ.Ε. Θε-
ρίσσου Παραδοσιακή Συντροφιά Δ. Κρήτης
“Ονειροκρήτες”, ενώ ταυτόχρονα θα συμμετέ-
χει με διάφορα δρώμενα ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Αγιάς. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η
οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο, τα παιδιά θα
έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν δημι-
ουργικά με παιχνίδια, δραστηριότητες, πολλές
εκπλήξεις και φουσκωτά κάστρα.

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Εκδηλώσεις εορτασμού της Εργατικής Πρω-
τομαγιάς θα πραγματοποιηθούν στα Μεσκλά
και τα Δελιανά από τους πολιτιστικούς συλλό-
γους των περιοχών αυτών.

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πλατανιά, την
Δευτέρα:

•Ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Μεσκλών και Ζούρβας οργανώνει στη 1 μ.μ.
εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς στην
Πηγή των Νικολιανών στα Μεσκλά, στην καρ-

διά της ενδοχώρας του Δήμου Πλατανιά, με το
συγκρότημα των Αδελφών Περουλάκη και τα
χορευτικά συγκροτήματα “Ονειροκρήτες” και
“Ψηλορείτης”.

•Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δελιανών οργανώ-
νει στις 12.30 μ.μ. εορτασμό της Εργατικής
Πρωτομαγιάς στην είσοδο του Φαραγγιού Δε-
λιανών, σε ένα περιβάλλον μοναδικού φυσικού
κάλλους της Δημοτικής Ενότητας Κολυμπαρίου,
με το συγκρότημα του Μάρκου Ρενιέρη και
Γιάννη Πολυχρονάκη και τον παραδοσιακό χο-
ρευτικό σύλλογο “Πελασγοί”.

Οι εκδηλώσεις γίνονται με τη στήριξη του
Δήμου Πλατανιά. 
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Συμμετέχουν 50 χορωδοί και πλή-
ρης ορχήστρα ενώ στο πνεύμα της
εποχής θα μας μεταφέρουν το χο-
ρευτικό ντουέτο Δημήτρης-Φρύνη
και αυτοκίνητα αντίκες του Συλλό-
γου Ιδιοκτητών Παλαιών Αυτοκινή-
των. Παραδοσιακά κεράσματα θα
προσφερθούν από το Ιστορικό Καφέ
Κήπος.
Θα ακουστούν τραγούδια των Σου-
γιούλ, Μουζάκη, Σακελλάριου, Ια-

κωβίδη, Γιαννακόπουλου, Τραϊφό-
ρου, Χατζιδάκι και άλλων.
Με ανακοίνωσή τους καλούν τους
Χανιώτες «να τραγουδήσουμε όλοι
μαζί διαχρονικές επιτυχίες όπως:
Σου σφυρίζω, Να το πάρεις το κορί-
τσι, Το τραμ, Καπετάνιε χαμογέλα,
Άστα τα μαλλάκια σου, Βίρα τις άγ-
κυρες και άλλα».
Διάρκεια εκδήλωσης: περίπου 60'
Είσοδος ελεύθερη.

Την πρώτη ομαδική του έκ-
θεση με τίτλο «Το Λιμάνι»,
υπό την επιμέλεια της ιστορι-
κού τέχνης κ. Μαρίας Μιγάδη
εγκαινιάζει, όπως ανακοί-
νωσε, το Aria Concept Store
(Αγγέλου 7, παλιό λιμάνι) εγ-
καινιάζει στις 28 Απριλίου
με διάρκεια έως τις 20
Μάϊου.
Εννιά επιλεγμένοι καλλιτέ-
χνες θα παρουσιάσουν, με
τον ιδιαίτερο και εκρηκτικό
τους τρόπο, τρεις πίνακες
ζωγραφικής υπό τη θεματική
«Το Λιμάνι». 
Τα είκοσι επτά, συνολικά, ζω-
γραφικά έργα που θα παρου-
σιαστούν στον φιλόξενο
χώρο του Aria Concept
Store συνδιαλέγονται μεταξύ
τους, συνθέτοντας ένα αρμο-
νικό και συνάμα δυναμικό
αποτέλεσμα!
Οι συμμετέχοντες καλλιτέ-
χνες είναι οι ακόλουθοι: Αν-
τσακλή Ζέττα,
Ασημακόπουλος Γιάννης, Βα-
τανίδης Στάθης, Δημητρακο-
πούλου Τάνια, Διακουμής
Σταύρος, Παπαδάκη Γεύσω,
Πετροπούλου Σοφία, Πολιτο-
πούλου Ελένη και Σάμιος
Παύλος.

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ

Τραγούδια α ό τους Καθ δώνΤραγούδια από τους “Καθ’ Ωδών”
λασσικά κι αγαπημένα" τραγούδια
των δεκαετιών '50 και '60 παρου-
σιάζουν ο Δήμος Χανίων και η χα-
νιώτικη μουσική παρέα “Καθ’
Ωδών” σήμερα στη 1 το μεσημέρι
στο Δημοτικό Κήπο Χανίων.

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Εκθεση ζωγραφικής
Φώτη Λαγουδάκη

Εγκαινιάζεται το Σάββατο 5 Μαΐου στις 6 μ.μ. στο Πολιτι-

στικό Κέντρο της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου

(Αντωνίου Γιάνναρη 2) η έκθεση ζωγραφική του ζωγράφου

- αγιογράφου Φώτη Λαγουδάκη, που είναι αφιερωμένη

στον Ελευθέριο Βενιζέλο και σε πρόσωπα και τοπία του χθες

και του σήμερα.

Την έκθεση, που περιλαμβάνει 25 έργα ζωγραφικής και 4

βυζαντινές εικόνες, διοργανώνει το Γραφείο Νεότητος της
Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου,
υπό  την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος”.  
Το πρόγραμμα των εγκαινίων περιλαμβάνει αγιασμό από

τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώ-

νου Δαμασκηνό, ο οποίος θα απευθύνει και χαιρετισμό. 

Χαιρετισμό θα κάνει επίσης και ο Νικόλαος Παπαδάκης,
Γεν. Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βε-

νιζέλος”, ενώ θα διαβαστεί και σύντομη γραπτή παρέμβα-

ση από τον Πολυχρόνη Κουτσάκη, Συγγραφέα, Αν. Κα-

θηγητή του Πανεπιστημίου Murdoch με θέμα  “Το φαινό-

μενο Βενιζέλος μέσα από τις εικόνες του Φώτη Λαγουδά-

κη”. Ομιλητής θα είναι ο Παναγιώτης Παρτσινέβελος, Επί-

κουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα “Επιστήμη

και πολιτισμός”.

Η έκθεση θα διαρκέσει  έως τις 9 Μαΐου 2018 και θα εί-

ναι ανοικτή για το κοινό από τις 11 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και

από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. (είσοδος ελεύθερη).

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παρουσίαση ποιητικής
συλλογής Β. Κακατσάκη

Η ποιητική συλλογή του

Βαγγέλη Θ. Κακατσάκη
«Όπως το ψωμί» (εικο-

νογράφηση: Αγγέλα Μάλ-

μου), που κυκλοφόρησε

πρόσφατα από τις εκδό-

σεις «Πυξίδα της Πόλης»,

θα παρουσιαστεί στο

Πνευματικό Κέντρο Χα-
νίων, το Σάββατο 5
Μαΐου στις 8 μ. μ.
Την παρουσίαση διοργα-

νώνουν η Περιφερειακή

Ενότητα Χανίων, το Κοι-

νωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία», η Ένωση Πνευματικών Δημι-

ουργών Χανίων, ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Χα-

νίων και οι εκδόσεις «Πυξίδα της Πόλης»

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η αντιδήμαρχος Χανίων, φιλόλογος

Βαρβάρα Περράκη και η φιλόλογος Στέλλα Αλιγιζάκη.
Ποιήματα θα διαβάσει ο ηθοποιός τ. καλλιτεχνικός διευθυν-

τής του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης Μιχάλης Αεράκης. 

Η εκδήλωση, την οποία θα συντονίζει ο γενικός  γραμματέας

της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Χανίων Δημήτρης Νι-
κολακάκης, θα πλαισιωθεί επίσης με το μελοποιημένο πρό-

σφατα στο ΚΑΦΕ –«ΚΗΠΟΣ»  Χανίων ποίημα της συλλογής

«Ενθάδε κείται» από τον Σταμάτη Κραουνάκη (προβολή σε

βίντεο γουόλ)  και δύο ακόμα ποιήματα που μελοποίησε και

θα αποδώσει ο Χρήστος  Κοτσαύτης, ο οποίος θα επενδύει

μουσικά και την όλη εκδήλωση με την κιθάρα του.

Την ευθύνη της οπτικοποίησης του λόγου και της τεχνικής υπο-

στήριξης θα έχουν ο Μιχάλης Μουντάκης, η Αγγέλα Μάλ-
μου και η Χριστίνα Τζομπανάκη.

Η ποιητική συλλογή «Όπως το ψωμί», που περιλαμβάνει 55

από τα ποιήματα,  που γράφτηκαν από τον Βαγγέλη Θ. Κα-
κατσάκη την τελευταία διετία,  έχει ως κυρίαρχο πρόσωπο τον

ποιητή. Τον ποιητή  που «σε ρόλο Σίμωνος Κυρηναίου» σηκώνει

«την οδύνη του σύμπαντος κόσμου», τον ποιητή που έχει «πα-

τρίδες τις αισθήσεις του» και «πατρίδα την καρδιά του», τον

ποιητή που επιμένει να επιστρέφει «στον ίσκιο του κυπαρισ-

σιού» του για να σταυροδένουν  μαζί «τις μνήμες με τις ρίζες»…

“κκ

Εργο της Τάνιας Δημητρακοπούλου.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΘΕΣΗ

Το Λι άνι“Το Λιμάνι”
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Μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου (ΕΟΣ) Χανίων
και του Σπηλαιολογικού Ομίλου Κρήτης (ΣΠΟΚ)
που είχαν την τύχη να γνωρίσουν και να αγγίξουν
αυτό το ιδιαίτερο μνημείο της φύσης, μιλούν για
ένα πολύτιμο πετράδι του ανεπανάληπτου φυσι-
κού τοπίου, που η ομορφιά του δεν περιγράφεται
αλλά βιώνεται. 

«Η ανάβαση στο “Βρυσί” αποτελούσε ένα όνειρο
για μας πριν από 25 χρόνια. Πρόκειται για ένα θαυ-
μάσιο τοπίο, κυριολεκτικά μέσα σε μία απότομη χα-
ράδρα και εκεί που δεν το περιμένεις συναντάς ένα
σπήλαιο γύρω από το οποίο αναβλύζουν νερά σαν
μικροί καταρράκτες... Μέσα στο σπήλαιο βρίσκεται
ποτάμι από το νερό του οποίου αρδεύονται μεγά-
λες εκτάσεις στην περιοχή. Τα πιο πολλά νερά...
χωνεύονται από τον υπόγειο υδροφορέα. Αυτό
που εντυπωσιάζει είναι η ποσότητα του νερού και
ο θόρυβος του νερού μέσα στο σπήλαιο καθώς πέ-
φτει από πιο ψηλά σημεία σε χαμηλότερα όπου
σχηματίζονται λακούβες σαν λίμνες. Είναι ένα οπτι-
κουακουστικό υπερθέαμα που η ομορφιά του δεν
περιγράφεται αλλά βιώνεται... » λέει στις “διαδρο-
μές” ο Σταύρος Μπαδογιάννης, πρόεδρος του
Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων που τα τελευταία
δεκαπέντε χρόνια διοργανώνει οργανωμένες εκ-
δρομές στην περιοχή, με πιο πρόσφατη πριν 3
μήνες με τη συμμετοχή 150 Χανιωτών, ξεκινώντας
από τους Λάκκους (3 ώρες πεζοπορίας).

«Ενα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό-
γειου ποταμιού είναι ότι βρίσκεται σε σχετικά με-

γάλο υψόμετρο αλλά και ο εντυπωσιακός διάκο-
σμος του σπηλαίου. Είναι δυσπρόσιτο και για καλά
“διαβασμένους” ορειβάτες και σπηλαιολόγους. Αλ-
λωστε δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα από τα πρώτα
τμήματά του κρύβονταν οι ντόπιοι κατά τη διάρ-
κεια της Κατοχής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αν-
τώνης Πλυμάκης, επίτιμος πρόεδρος του
Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων και του Τμήματος
Δυτικής Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής
Εταιρείας, γνωστός για την προσφορά του στην

εδραίωση της σπηλαιολογίας στην Κρήτη. Ο ίδιος
επισημαίνει ότι η περιοχή αξίζει να αναδειχθεί αλλά
και να αναπτυχθεί ο σπηλαιολογικός τουρισμός
καθώς ο Ν. Χανίων είναι ο πρώτος νομός στην Ελ-
λάδα που διαθέτει τόσο μεγάλο μεγάλο αριθμό
σπηλαίων και βαράθρων.

ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙ

Το Βρυσί, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα
υπόγειου ποταμού που έχει διανοιχτεί στην επαφή

δύο διαφορετικών πετρωμάτων, υδροπερατών
ασβεστόλιθων και αδιαπέραστου φλύσχη, όπως
αναφέρεται στο βιβλίο “Υπόγεια Ποτάμια, σπηλαι-
ολογικές περιηγήσεις στην Κρήτη” του Σπηλαι-
ολογικού Ομίλου Κρήτης. Πρόκειται για μια πηγή
νερού άριστης ποιότητας και πλούσιας παροχής
καθόλη τη διάρκεια του έτους με διακυμάνσεις
ανάλογα με την ποσότητα των βροχοπτώσεων και
το κλίμα. Γι’ αυτό και κατέχει ξεχωριστή θέση στη
ζωή των ντόπιων καθώς χάρη σε αυτό έχει αντι-
μετωπιστεί το πρόβλημα της ύδρευσης στους Λάκ-
κους και στη Ζούρβα.

Εκτός από τη μεγάλη υδρολογική του σημασία,
το στοιχείο εκείνο που επίσης το χαρακτηρίζει είναι
η υψηλή αισθητική του αξία. Οι εναλλαγές του πο-
λύχρωμου και ποικιλόμορφου σπηλαιοδιάκοσμου
με τα κρυστάλλινα νερά που ρέοντας σχηματίζουν
άλλοτε λίμνες και άλλοτε υδατορροές, συνθέτουν
ένα περιβάλλον εξαιρετικής ομορφιάς.  

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Το σπήλαιο βρίσκεται στις βόρειες απολήξεις των
Λευκών Ορέων μέσα στην κοίτη του ομώνυμου
φαραγγιού. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από δύο
διαφορετικά μονοπάτια από τους Λάκκους και τη
Ζούρβα.  Ο πόρος του Βρυσιού βρίσκεται μέσα στο
φαράγγι έχει σχήμα ορθογώνιο και διαστάσεις 1,5
μέτρα πλάτος επί 3 μέτρα ύψος. Η ποσότητα νερού
που εκρέει κατά την καλοκαιρινή περίοδο κατεισ-
δύει αμέσως σε τεχνητό φρεάτιο όπου συγκεν-
τρώνονται τα νερά και διοχετεύονται μέσω
σωλήνων μέχρι τους Λάκκους και τη Ζούρβα. Τον
Χειμώνα οι ποσότητες νερού είναι πολύ μεγαλύ-
τερες. Εξέρχονται από το στόμιο υπό μορφή πί-
δακα και διασχίζουν το φαράγγι σχηματίζοντας τον
χείμαρρο Βρυσιώτη. Σύμφωνα με τον Σπηλαιολο-
γικό Ομιλο Κρήτης, για να μπει κανείς από τον
πόρο αυτό, περνά μέσα από στένεμα μήκους 9,5
μ., πλάτους 4 μ. Και ύψους 70 εκατ. όπου χρειάζε-
ται να συρθεί σε οριζόντια θέση μέσα στο νερό που
λιμνάζει μόνιμα σε αυτό το σημείο. Εναλλακτικά η
είσοδος στο σπήλαιο μπορεί να γίνει από μια μι-
κρότερη δίοδο που ανοίγεται 20 μ. πιο ψηλά στα
860 μ. Οι δύο είσοδοι δεν είναι οι μόνες που δια-

σσΣτις βόρειες πλαγιές των Λευκών Ορέων βρίσκεται καλά “κρυμμένο”
ένα δυσπρόσιτο σπήλαιο μοναδικής ομορφιάς το οποίο διαπερνά υπό-
γειο ποτάμι. Το “Βρυσί” λόγω της ιδιαιτερότητάς του με την πλούσια
σπηλαιοθεματική ποικιλία του αποτελεί ουσιαστικά ένα γεωλογικό μνη-
μείο απαράμιλλης ομορφιάς και οικολογικής αξίας για τον Ν. Χανίων.

ΒΡΥΣΙ 

Eνασ ήλαιο κόσ η ανα σπήλαιο - κόσμημα 
ευ όγειο οτά ιμε υπόγειο ποτάμι 

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

Σταλακτίτες, σταλαγμίτες, κολόνες, κουρτίνες,
λιθωματικές λεκάνες, ρευματόλιθοι είναι μερικοί

από τους πιο τυπικούς σχηματισμούς που
συναντάμε στο σπήλαιο, (φωτ.: ΣΠΟΚ).

Στη Ζούρβα του Δήμου Πλατανιά



«Ενα από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του υπόγειου
ποταμιού είναι ότι βρίσκεται
σε σχετικά μεγάλο υψόμετρο

αλλά και ο εντυπωσιακός
διάκοσμος του σπηλαίου»

επεσήμανε ο Αντώνης
Πλυμάκης, επίτιμος πρόεδρος
του Ορειβατικού Συλλόγου
Χανίων και του Τμήματος

Δυτικής Κρήτης της
Ελληνικής Σπηλαιολογικής

Εταιρείας.

αφιέρωμα 5/ 33
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
28 Απριλίου 2018

     
     
        
       

     
       

  
      

         
       
        

       
     
       

       
     

       
        

       
      
      
      

     
     

    
       

      
     

      
       

      
       

    
         

       
      

    
     

    
      

      
       

     
         

      
  

  

    
      

   
    

     
     
      

     
      
      

        
        

      
   

      
       

        
   

      
     

     

 

      
      

       
      

        
      

        
      
      

     
       

      
       

      
     

        
       

         
         

       
        
        

          

Υψόμετρο: 845 μ.
Υψομετρική διαφορά εισόδου - τέρματος: 14 μ.
Μέση ετήσια θερμοκρασία σπηλαίου: 10,8 C
Θερμοκρασία νερού (Φθινόπωρο): 10,1 C
Σχετική υγρασία:                95%

info

Το “Βρυσί”
βρίσκεται στις βόρειες

απολήξεις των Λευκών Ορέων
μέσα στην κοίτη του ομώνυμου

φαραγγιού. Η πρόσβαση σε
αυτό γίνεται από δύο

διαφορετικά μονοπάτια από
τους Λάκκους και τη Ζούρβα,

(φωτ.: ΕΟΣ Χανίων).

Το Βρυσί, αποτελεί αντιπροσωπευτικό
δείγμα υπόγειου ποταμού που έχει

διανοιχτεί στην επαφή δύο
διαφορετικών πετρωμάτων,

υδροπερατών ασβεστόλιθων και
αδιαπέραστου φλύσχη. Η ομορφιά του

αδιαμφισβήτητη! (φωτ.: ΣΠΟΚ).

θέτει το σπήλαιο. Στην κοίτη και στα πλάγια τοι-
χώματα του φαραγγιού υπάρχουν ανοίγματα από
όπου εξέρχεται ψυχρός αέρας. Ωστόσο έχουν εξαι-
ρετικά μικρή διάμετρο και η εισχώρηση είναι αδύ-
νατη για τον άνθρωπο.

ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΚΟΣΜΟΣ

Η συνύπαρξη διακόσμου και έντονης ροής νερού
θεωρητικά είναι ασυμβίβαστη διότι το νερό στο
διάβα του εμποδίζει τη δημιουργία σπηλαιοθεμά-
των και συχνά καταστρέφει τους εύθραστους σχη-
ματισμούς που τυχόν έχουν δημιουργηθεί. Ωστόσο,
σύμφωνα με τον Σπηλαιολογικό Ομιλο Κρήτης, το
Βρυσί παρά τη σταθερή ροή νερού, ιδιαίτερα κατά
την περίοδο των βροχοπτώσεων, διαθέτει πλούσιο
διάκοσμο: σταλακτίτες, σταλαγμίτες, κολόνες,
κουρτίνες, λιθωματικές λεκάνες, ρευματόλιθοι
είναι μερικοί από τους πιο τυπικούς σχηματισμούς
που συναντάμε στο σπήλαιο. Αρκετοί από αυτούς
είναι ο ογκώδεις και ως εκ τούτου μεγάλης ηλι-
κίας.

ΛΙΜΝΕΣ

Κατά μήκος των αγωγών του Βρυσιού, μετά τα
πρώτα 105 μ. σχηματίζονται λεκάνες βάθους μέχρι
και 1,5 μ. Οι λεκάνες προήλθαν από τη συχνή υδα-
τόπτωση η οποία με τα χρόνια προκάλεσε τη διά-
βρωση του πετρώματος του δαπέδου
δημιουργώντας κοιλότητες που σήμερα γεμίζουν
με νερό και δίνουν την εικόνα λιμνών. Η μεγαλύ-

τερη λεκάνη - λίμνη έχει μήκος 12 μέτρα περίπου.
Λόγω της πλούσιας υδροφορίας του, το Βρυσί

είναι σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη ΒΔ πε-
ριοχή του δήμου Μουσούρων. Το σπήλαιο λει-
τουργεί ως πηγή μόνιμης παροχής πόσιμου νερού
και δεν είναι τυχαίο ότι το όνομά του ταυτίζεται με
τη... βρύση.

Εκτός από την υψηλή υδρολογική του σημασία,
το σπήλαιο στις μέρες μας θα μπορούσε να απο-
τελέσει έναν ισχυρό πόλο έλξης οικοτουριστών
που καταφθάνουν στην περιοχή. Τόσο το μονοπάτι
πρόσβασης όσο και το ίδιο σπήλαιο βαθμολο-
γούνται πολύ υψηλά από άποψη οικολογικής και
αισθητικής αξίας και αναμφίβολα μπορούν να προ-
καλέσουν το ενδιαφέρον περιηγητών, φυσιολα-
τρών και σπηλαιολόγων, σύμφωνα με τον
Σπηλαιολογικό Ομιλο Κρήτης.

«Ευτυχώς λόγω του ότι πρόκειται για ένα δυ-
σπρόσιτο σημείο, όπως και πολλά άλλα μέρη των
Λευκών Ορέων, τα μέρη αυτά είναι “αυτοπροστα-
τευόμενα”, είναι δηλαδή μέρος που δεν μπορεί κα-
νείς να πάει εύκολα. Βέβαια θα μπορούσε η
Πολιτεία να δώσει λίγο βάρος στις φυσικές ομορ-
φιές των Χανίων όπως το Βρυσί και πολλά άλλα
πολύ ωραία μέρη που θα μπορούσαν να προφυ-
λαχθούνε ή να σημανθούνε όπως πρέπει ώστε να
είναι ακίνδυνα και επισκέψιμα από πολύ κόσμο.
Ετσι θα μπορούσε να αναπτυχθεί η τοπική κοινω-
νική και οικονομία...» σημείωσε ο πρόεδρος του
Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων Στ. Μπαδογιάννης.

«Είναι ένα οπτικουακουστικό
υπερθέαμα που η ομορφιά
του δεν περιγράφεται αλλά

βιώνεται... » λέει στις
“διαδρομές” ο Σταύρος

Μπαδογιάννης, πρόεδρος του
Ορειβατικού Συλλόγου

Χανίων.

Το σπήλαιο περιλαμβάνει:
σταλαγμίτες, σταλακτίτες,
κολόνες, κροκάλες - βό-
τσαλα, άργιλο - πηλό,
άμμο. Στο εσωτερικό του σε
πολλά σημεία σχηματίζον-
ται μικροί καταρράκτες και
λεκάνες - λίμνες. 
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ανάγκες της σημερινής ζωής, αλλά γιατί ήθελα να σας συνδέω με
τη Γη και την Ψυχή του τόπου μας και τις βαθιές πνευματικές δυ-
νάμεις που κρύβονται στις όμορφες παραδόσεις του.

Ηθελα να σας συνδέω με το αιώνιο και όχι το περαστικό και το
εφήμερο.

Τον Δεκέμβριο του 1957 το ταπεινό μας Επισκοπείο δεν είχε ούτε
μια καρέκλα.

Σήμερα η πτωχική μας αυτή Μητροπολιτική Επαρχία διαθέτει:
1. Το Οικοτροφείο Θηλέων Καστελλίου, με όλη την επίπλωσή του,

διά 130 παιδιά.
2. Την Τεχνική Σχολή Καστελλίου, με όλη την επίπλωσή της, διά

130 παιδιά.
3. Την Τεχνική Σχολή με το Οικοτροφείο της, διά 250 παιδιά.
4. Την Οικοκυρική Σχολή Καστελλίου, διά 50 παιδιά.
5. Το Οικοτροφείο Κολυμβαρίου, διά 70 παιδιά.
6. Το Οικοτροφείο Βουκολιών, διά 40 παιδιά.
7. Το Οικοτροφείο Καντάνου, διά 70 παιδιά.
8. Το Οικοτροφείο Παλαιόχωρας, διά 70 παιδιά.
9. Τη Σχολή Κωφαλάλων, διά 40 παιδιά.
10. Το Αννουσάκειο Γηροκομείο, διά 40 γερόντισσες.
Διά την επιμόρφωσιν και την ανάπτυξιν του αγροτικού πληθυσμού

της Επαρχίας μας, δημιουργήσαμε:
1. Το Κέντρο αγροτικής αναπτύξεως Κολυμβαρίου,
2. Το Τυπογραφείο του περιοδικού “Χριστός και Κόσμος” και βι-

βλίων
3. Το τυροκομείο Σκάφης-Σελίνου.
4. Τα εργαστήρια χειροτεχνίας και βιοτεχνίας σε πολλά σημεία των

Επαρχιών μας και γενικά την οργάνωσιν των Συλλόγων Κυρίων και
Δεσποινίδων της Υπαίθρου, που εθεώρησα πάντοτε ένα από τα σο-
βαρότερα έργα της Ποιμαντορίας μου.

Σαν ένα ευρύτερο εθνικό και οικονομικό έργο, μπορούν να θεω-
ρηθούν:

1. Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης.
2. Η συμβολή μας στη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ).
3. Αι υποτροφίαι σε παιδιά της Αφρικής.
4. Η συμμετοχή και η συνεργασία μου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο

των Εκκλησιών και τον Οικουμενικόν Διάλογον.
Και πέρα απ’ αυτά, υπάρχει ακόμη ένας αριθμός έργων και προ-

γραμμάτων που ευρίσκονται εις την αρχήν ή την πορεία των.
Δεν κάνω τον Απολογισμό της Ποιμαντορίας μου και δεν την αξιο-

λογώ από τα κτίσματα των λίθων και των τσιμέντων.
Το γνήσιο έργο της Εκκλησίας είναι πάντοτε εσωτερικό και πνευ-

ματικό. Είναι η οικοδομή των ψυχών: «Εν τω θεμελίω του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού» Α’ Κορ. γ’ 11.

Αλλ’ αριθμούμεν τα έργα αυτά διά να δηλώσουμε επίσης, ότι εις
την δημιουργία των ηργάσθημεν και συνειργάσθημεν με πολλούς
ανθρώπους. Με τους αιδεσιμότατους, εφημερίους μας και τους
αφοσιωμένους συνεργάτας μας, με τους αξιωματούχους της Πολι-
τείας και με τους απλούς ανθρώπους του ποιμνίου μας, με επώνυ-
μους χορηγούς και ανώνυμους δωρητάς, από τον τόπο μας και τον
άλλον κόσμον.

Προς όλους αυτούς αισθάνομαι ιδαιτέρως τώρα την ανάγκην να
εκφράσω, ύστερ’ από τον Θεόν, την ευγνωμοσύνην μου και τας θερ-
μάς μου ευχαριστίας».

(Εφημ. “Χρονικά Κισάμου Σελίνου”, φ. 3/1/1972)

Θα συμπληρώσουμε κι εμείς κάποια σημαντικά έργα Του, τα
οποία δεν αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ είναι τόσο σημαντικά!
Εκτιμήσατέ τα κι εσείς:

Αλλα έργα επίσης:
-Αγγειοπλαστική Σχολή Κολυμπαρίου (συνεργ. με ΕΟΜΜΕΧ)
-Ξυλογλυπτική Σχολή Καστελλίου (συνεργ. με ΕΟΜΜΕΧ)
-Σχολή Κοπτικής-Ραπτικής Καστελλίου
-Κέντρο Μελέτης προβλημάτων ειρήνης (ΚΕΜΕΠΕ)
-Σχολή Μουσικής και Φιλαρμονικής Κισάμου
-Σχολή Αγιογραφίας καπ
-Εταιρεία Αναπτύξεως Σελίνου
-Μουσείο Λευκών Ορέων (Ομαλού, Σελίν. Γύρου)
-Αξιοποίηση φαραγγιού Αγ. Ειρήνης
-Παρατηρητήριο Γρε Λέσκας

***
Εδώ όμως σταματούμε, για ώρας, αν και έχομε υλικό για ολό-

κληρο δεκαεξασέλιδο της εφημερίδας, αιτούμενοι την ευχή του
Αγίου Ειρηναίου μας, του Επισκόπου που μένει αξέχαστος σ’ όλη
μας τη ζωή! Και ήταν και είναι ευλογία για την πορεία μας. Ο Θεός
να τον αγιάσει!

Η συμπροσευχή μας την Κυριακή στο Καστέλλι (Μητροπολιτι-
κός ναός) στο Αρχιερατικό Μνημόσυνο του αοιδίμου Γέροντά
μας Ειρηναίου είναι δεδομένη, γιατί είναι χρέος μας.

Από τις
τελευταίες
φωτογραφίες
του αγιασμένου
παππού
Ειρηναίου

Χαρακτηριστική εικόνα από το πανηγύρι τ’ Αϊ Θοδώρου (8 Ιουνίου): Ο σεβασμιώτατος Κισάμου - Σελίνου κ.
Ειρηναίος, οι ιερείς της περιοχής και πλήθος προσκυνητών (φωτ. Στ. Α. Αποστολάκης).

Εδώ στο πανηγύρι τ' Αϊ Θοδώρου Ομαλού, πρωτοανακοίνωσε την απόφασή του για παραίτηση.

Στην αυλή του
Αγίου Ευσταθίου,
στο Καμπάνι, ο
σεβασμιώτατος
Ειρηναίος,
Καλοκαίρι του 2004.

Μετά τη θεία
Λειτουργία στον
εκκλησιόσχημο
βράχο Αϊ Γιάννη στο
Αγιερηνιώτικο
φαράγγι.



ΕΥλαΒΙκο αΦΙΕΡΩμα Στο μΝημοΣΥΝο τηΣ κΥΡΙακηΣ

Πέντε χρόνοι εράσανε«Πέντε χρόνοι περάσανε,
ου φυγ ο Ειρηναίοςπου ’φυγ’ ο Ειρηναίος!»

«Εκοιμήθη ο ταπεινός εργάτης της Ορθοδοξίας», έγραψαν
πρωτοσέλιδα την άλλη το πρωί, Μεγ. Τετάρτη (1-5-2013) τα έγ-
κριτα “Χανιώτικα νέα”.

Κι ο Γιώργος Λ. Κοκολογιάννης, θα συνθέσει κιόλας την πε-
ριεκτική μαντινάδα του, για το συγκλονιστικό γεγονός, και θα μας
πει:

«Αιώνια θ’ ακούγεται, το πρωινό μιας Τρίτης,
που πήγες στον Πατέρα Σου κι εσύ Χριστέ της Κρήτης»!
Ενώ η χαρισματική και εμπνευσμένη, πολυβραβευμένη ποιήτριά

μας, γιατρός κα Πηνελόπη Ι. Ντουντουλάκη “θα ποιήσει” θαυ-
μάσιο νεοριζίτικο, στους στίχους του οποίου θα ψάλλει:

«Μέρα που βρίσκετ’ ο Χριστός εις το Σταυρό επάνω
Δεν κλαίει, δε μοιρολογά, δε βαριαναστενάζει,
μόνο βουβά προσεύχεται κι οι Ουρανοί ραγίζουν:
Αγιε Δεσπότη στο καλό, και δώσ’ μας την ευχή Σου.
Πάντα τση Κρήτης η ψυχή, θα ’ναι με την ψυχή Σου!»

(εφημ. “Χανιώτικα νέα”, Μεγ. Τετάρτη 2-5-2013)
Ο εμπνευσμένος επίσης χαρισματικός ποιητικός λόγος, του αγα-

πητού Λευτέρη Τσοντάκη (δες “Χαν. Νέα” της 9-5-2013) θα συν-
ταιριάξει νεοριζίτικο, στους στίχους του οποίου θα ψάλλει:

«Θρήνος πολύς ακούγεται σ’ όλοκληρη την Κρήτη,
χτυπούν καμπάνες πένθιμα, στον Κόσμο διαλαλούνε:
Απόθαν’ ο Επίσκοπος, ο Μέγας Ειρηναίος!
Αγγελοι κατεβήκανε, Μεγάλη Εβδομάδα,
να συνοδέψουν την ψυχή, του Αγίου Ιεράρχη!»
Από το πλήθος των σχετικών εμπνεύσεων του χαρισματικού και

πολυγραφότατου ριμαδόρου του Βλάτους Κισάμου, “ο Εννια-
χωριανός” (=Γιάννης Μαλαξιανάκης), θα συνθέσει πολύστιχη
ρίμα του, για τον Αγιο “Ειρηναίο” μας, και θα ψάλλει “ζιώντας
Του” τους περιεκτικούς του στίχους:

«Στην Κίσαμο ‘χαμε παλιά ένα Μητροπολίτη
που τ’ όνομά του ήταν γνωστό σε όλο τον πλανήτη
Κυρίως για τα έργα του που ’ναι γνωστά σε όλους 
και γίναν στη Μητρόπολη σε δύο περιόδους.
Στην πρώτη την περίοδο, περίπου δέκα χρόνια
απ’ το μηδέν ξεκίνησε και έκαμε... σαλόνια.
Εις την αρχή κατάφερε οικήματα να κτίσει
να στεγαστεί Επισκοπή, το έργο του ν’ αρχίσει.
Συλλόγους δημιούργησε στις δυο επαρχίες,
και μέλη εγραφτήκανε κοπέλες και κυρίες.
Δίνει προτεραιότητα σε μαθητές και νέους
προσόντα ν’ αποκτήσουνε να βγάλει Ειρηναίους.
Οικοτροφεία για παιδιά, για τους κωφούς σχολεία
στους άπορους αγόραζε ακόμα και βιβλία.
Πολλές φορές εκράτουνε τον τενεκέ στον ώμο
κι ανέβαινε στη σκαλωσιά σαν εύρισκε το χρόνο.
Ηθελε το παράδειγμα σε όλους μας να δώσει
ο κόσμος ν’ ανταποκριθεί το έργο ν’ αποδώσει.
Χωρίς δική του θέληση, το άφησε στη μέση
στη Γερμανία έφυγε, πήρε μεγάλη θέση.
Μεγάλο έργο έκανε στην ξενιτιά επίσης,
μ’ ο κόσμος απ’ την Κίσαμο του ‘γραφε, “να γυρίσεις”

Προσκόμματα συνάντησε κι είχε ταλαιπωρία
μα γύρισε στον τόπο του κι έκανε μεγαλεία.
Εσυρ’ από το λήθαργο παλιές δικές του σκέψεις
το ρίσκο ειν’ απαραίτητο, αν θες να προοδεύσεις.
Πήρε και γνώμες ειδικών και τσι ’κανε χαρμάνι
κι είδε τις ενορίες του να πιάνουνε... ταβάνι.
Εκανε τ’ Αννουσάκειο για ηλικιωμένους
που ’χανε μείνει μοναχοί, σε χρόνους περασμένους.
Τώρα ’χει γίνει κρατικό και λειτουργεί στην πόλη,
έργο λαμπρό επιτελεί, τ’ αναγνωρίζουν όλοι.
Ιδρυσε Τεχνικές Σχολές, να μπαίνουν τα παιδιά μας
που ήτανε ανύπαρκτες στα χρόνια τα δικά μας.
Εκανε την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης
που ο χρόνος τηνε σέβεται, ο κοσμοκαταλύτης.
Αυτός εδημιούργησε και της ΑΝΕΚ τον στόλο
που εις τη ναυτιλία μας παίζει σπουδαίο ρόλο.
Το κέντρο της νεότητος πάνω από τη Χώνη,
μια νεολαία σύγχρονη, κάθε χρονιά μαζώνει.
Ομως τα χρόνια πέρασαν, μεγάλωσαν οι νέοι

το έργο του επέτυχε, βγήκαν πολλ’ Ειρηναίοι.
Ετυχε αναγνώρισης σχεδόν σ’ όλο τον κόσμο
γιατ’ έβγαζε από μακριά, μια μυρωδιά ’πο δυόσμο.
Μπορούσα κι άλλα να ’γραφα, μα ’χουνε γράψει κι άλλοι
και τώρα που απόμαχος, γέροντας έχει φτάσει
ο κόσμος που τον αγαπά μονολογεί τη φράση:
“Σαν έρθ’ η ώρα κι ο Θεός κοντά του σε καλέσει
ανάμεσα στους εκλεκτούς να σου κρατά μια θέση»
Στη συνέχεια ο λόγος στον αοίδιμο Ιεράρχη μας Ειρηναίο θα

αναδημοσιεύσουμε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του, τον Δεκέμ-
βρη του 1971 όταν έφευγε για τη Γερμανία.

Απολογιστικός λόγος για τα δεκατέσσερα (1957-1971) χρόνια
της πρώτης Αρχιερατείας του στην ΙΜΚΣ. Είπε:

«Την 22αν Δεκεμβρίου 1957 ελάμβανε χώρα εις το μικρόν και άση-
μον Καστέλλι, η ενθρόνισίς μου ως Ποιμενάρχου των Επαρχιών Κι-
σάμου και Σελίνου!...

Οταν το απόγευμα της Κυριακής εκείνης, μετέβην εις το πτωχικόν
Επισκοπείο Καστελλίου, οι άνθρωποι του ποιμνίου μου και οι εκ Χα-
νίων φίλοι, με απεχαιρέτησαν και έμεινα μόνος, είδα ότι το σπίτι
αυτό είχε μόνον τους τέσσερις τοίχους και μία καρέκλα από τη γει-
τονιά. Το βράδυ έβρεχε και έβαλα μια σκάφη δίπλα εις το κρεβάτι
μου διά να στάζουν τα νερά...

Και τώρα, μέσα σε δεκατέσσερα χρόνια1, με την προσευχήν και
την εργασίαν όλων μας και την συμπαράστασιν φίλων και γνωστών
απ’ όλον τον κόσμο, μια ασυνήθιστη ευλογία απλώθηκε στην τα-
πεινή αυτή Επισκοπή Κισάμου και Σελίνου. Το Επισκοπείο της, βέ-
βαια, παραμένει σήμερα ακόμη πτωχικόν και ταπεινόν, γύρω του
όμως φύτρωσε μια μικρή πολιτεία με σπίτια αγάπης και εργασίας.

Αλλά οι οικοδομές άρχισαν πρώτα από την ψυχή. Ελειτουργήσα-
μεν, εκηρύξαμεν, εξομολογήσαμεν και ευλογήσαμεν το ποίμνιόν μας.

Δεν είχαμε τους μεγάλους καθεδρικούς ναούς των πόλεων, όμως
στις ταπεινές εκκλησούλες των χωριών μας, στα ξωκλήσια και τα
σπήλαια ακόμη, των δύο επαρχιών μας, σ’ εκκλησούλες βυζαντινές,
μισογκρεμισμένες, κατακαϋμένες από τα τυραννισμένα χρόνια της
Κρήτης μας, με τους απλοϊκούς ιερείς των ενοριών μας και τους
παλιούς αναγνώστες των χωριών μας, κάναμε τη Θεία Λειτουργία
και μεταδίδαμε το λόγο του Θεού και τ’ Αχραντα μυστήρια της δω-
ρεάς Του. Πόσο αλησμόνητες θα μου μείνουν οι λειτουργίες μας
στα μεγάλα προσκυνήματα, στον Αϊ-Θόδωρο, τ’ Ομαλού, στον
Γκιώνα, στην Αγιά-Σοφιά, στους Αγιους Πάντες, στον Αγιο Ευτύχιο,
στον Αϊ-Φώτη, στη Χρυσοσκαλίτισσα και στις τόσες άλλες όμορ-
φες υπαίθριες λειτουργίες μας, στις μεγάλες συνάξεις των Συλλό-
γων Κυριών και Δεσποινίδων της Επαρχίας μας.

Κι ύστερα από τις λειτουργίες μας αυτές, αγαπημένα μου παιδιά,
ερχόμουνα στα σπίτια σας και σεις με περιμένατε με το δίσκο: Με
τα μύγδαλα και τα σύκα, με τις σταφίδες. Στρώνατε το απλό κρητικό
τραπέζι, ευλογούσαμε και τρώγαμε μαζί τους κόπους των χεριών
σας... Κι αυτό, δεν ήταν ποτέ στη σκέψη μου Δεσποτικό τραπέζι,
ήταν Μυστικός Δείπνος! Δε θα λησμονήσω αυτά, ποτέ μου.

Μ’ άρεσε συχνά να σας μιλώ για τα παλιά πράγματα και να γυ-
ρίζω την αγάπη σας, πίσω στην αρχοντιά της Κρήτης, όχι γιατί
ήθελα να σας γυρίσω πίσω και να παραβλέψω το ρυθμό και τις

ΣταματηΣ απ.

αποΣτολακηΣ,

δάσκαλος - λαογράφος
αα

Αλήθεια, πότε κιόλας περάσα-
νε πέντε χρόνοι, από την Με-
γάλη Τρίτη το πρωί, της 30ης
Απριλίου 2013, στο σπίτι, του
αοίδιμου σήμερα Ειρηναίου Γ.
Γαλανάκη, στο Μεϊντάνι της
Χαλέπας, μέσα στην αγκαλιά
και θαλπωρή των δικών Του!

αφιέρωμα6/ 34
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
28 Απριλίου 2018

Κήρυγμα από ψηλόβραχο του
Αγιερηνιώτικου φαραγγιού στο
πανηγύρι τ’ Αϊ Γιάννη.

Ο εκκλησιόσχημος βράχος “Αι
Γιάννης στο Αγιερινιώτικο
αρματολίκι, μέσα στο
Φαράγγι. Πανηγυρίζει στις 8
Μαΐου.



Ο φωσφόρος που περιέχει το κάνει πολύ χρή-
σιμο σε άτομα που ασχολούνται με πνευματική
εργασία και ο σίδηρος βοηθάει τα άτομα που
ζουν στο μολυσμένο περιβάλλον των μεγαλου-
πόλεων καθώς ενισχύει και επιταχύνει την οξυ-
γόνωση του αίματος.

Το σπανάκι έχει γλυκιά, πικρή και λίγο καυτερή
γεύση, με δροσιστική τελική δράση στον οργανι-
σμό. Διεγείρει τις εκκρίσεις του στομάχου, του
παγκρέατος και των ενδοκρινών αδένων και
βοηθάει στην καλή πέψη.

Το ωμό σπανάκι στη σαλάτα δίνει στον οργα-
νισμό περισσότερες βιταμίνες, κάλιο και σίδηρο
από το βρασμένο, και έτσι μπορείτε να το ψιλο-
κόβετε σε μικρές ποσότητες μέσα σε κάθε πρά-
σινη σαλάτα (χόρτα, λάχανο, μαρούλι, κλπ). 

Ο χυμός από τα φύλλα του σπανακιού μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις άσθματος και
βρογχίτιδας (μισό ποτήρι του κρασιού με μία
πρέζα σκόνη ginger ή μαύρο πιπέρι, δύο φορές
την ημέρα), καθώς και σε κρυολογήματα.

Η μεγαλύτερη ίσως γαστρονομική αρετή του
σπανακιού (πέρα από την αδιαμφισβήτητη υπε-
ροχή του σε σχέση με άλλα χορταρικά λόγω της
υψηλής του περιεκτικότητας σε σίδηρο και άλλα
μεταλλικά ιχνοστοιχεία), είναι η ουδετερότητα
της γεύσης του. Αυτό το γεγονός κάνει το σπα-
νάκι να ταιριάζει με πάρα
πολλά λαχανικά και χορ-
ταρικά, όπως πατάτες,
ντομάτες, κρεμμύδια,
καρότα, με πολλά
όσπρια όπως ρε-
βύθια και κουκιά,
με ζυμαρικά και ρύζι
ακόμη και με θαλασ-
σινά. Είναι πρωταγωνι-
στής σε πολλές συνταγές
για πίτες και συνδυάζεται
με όλα τα τυριά (σκληρά
και μαλακά) και με κάθε
είδους μπαχαρικό.

Συνίσταται κυρίως για
το διαιτολόγιο των
ασθενών και για
την διατροφή
των βρεφών και
των παιδιών. 

Παρασκευή
και

δοσολογία
Το σπανάκι είναι

νόστιμο και ωφέλιμο
λαχανικό που τρώγε-
ται ωμό σε σαλάτα ή
μαγειρεμένο. Νόστιμη
σαλάτα γίνεται και από τα
βρασμένα κοτσάνια των
φύλλων. 

Με το σπανάκι μπορούμε να ετοιμά-
σουμε ένα ωφέλιμο κρασί. Σε κόκκινο
καλό κρασί ρίχνουμε μερικά φύλλα σπα-
νακιού και τα αφήνουμε να μουλιάσουν

για μια εβδομάδα. Το κρασί που φτιάχνουμε έτσι
είναι ζωογόνο. 

Το βραστάρι του είναι διουρητικό, καταπραϋν-
τικό των φλεγμονών της ουροδόχου κύστης και
του εντερικού σωλήνα. Χορηγείται σε ηπατικές
καταστάσεις, διάρροιες και δυσεντερίες. 

Οι σπόροι του δίνονται κατά της δυσκοιλιότη-
τας ως υπακτικοί σε δόση 5-10 γραμμάρια ως
βραστάρι σε ένα φλιτζάνι του τσαγιού νερό.

Προφυλάξεις
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν συχνά το σπα-

νάκι τα άτομα που υποφέρουν από πέτρες της
χολής ή των νεφρών. Να το αποφεύγουν όσοι
για ιατρικούς λόγους αποφεύγουν το σίδηρο. Να
το αποφεύγουν όσοι πάσχουν από αρθριτικά,
αρτηριοσκλήρωση και υπέρταση. Οι ασθενείς με
αντιπηκτικά θα πρέπει να αποφεύγουν την υπερ-
βολική πρόσληψη λόγω της περιεκτικότητας σε
βιταμίνη Κ.

Δεν πρέπει να ξαναζεσταίνεται επειδή είναι
δυνατό να σχηματιστούν τοξι-

κές νιτρώδεις ουσίες.  Εάν
καταναλώνεται σε μεγά-
λες ποσότητες, μπορεί
να φέρει αέρια στα έν-
τερα και δυσκοιλιότητα.

Τα φύλλα του στην αρχή αναπτύσσονται σα
ροζέτα, κάτω από βραχύ άξονα και είναι λει-
όχειλα, βαθυπράσινα και με λεία ή κυματοειδή
επιφάνεια. Τα άνθη είναι μικρά και πρασινωπά.
Σε κάθε φυτό υπάρχει μόνο ένα φύλο (αρσενικό
ή θηλυκό) και γονιμοποιούνται με τον αέρα. 

Είναι φυτό ψυχροαπαιτητικό. Σε υψηλές θερ-
μοκρασίες και μεγάλες ημέρες, δημιουργεί στέ-
λεχος με άνθη, οπότε καταστρέφεται η εμπορική
του αξία.

Καλλιεργείται σε μεγάλη ποικιλία εδαφών,
αλλά τα αμμοπηλώδη είναι τα πιο κατάλληλα. 

Έχει επιπόλαιο ριζικό σύστημα και ευδοκιμεί σε
ομοιόμορφο υγρό χώμα. Το πρώτο πότισμα γί-
νεται αμέσως μετά το φύτρωμα, εφόσον δεν
υπάρχει υγρασία. Ανάμεσα στο φύτρωμα και το
μάζεμα πρέπει να γίνονται τρία ποτίσματα αν δεν
υπάρχει βροχή ή υγρασία αρκετή.

Ιστορικά στοιχεία
Οι περισσότεροι νομίζουν ίσως ότι το σπανάκι

είναι ένα από τα φυτά που υπάρχουν από αρ-
χαιοτάτων χρόνων στην Ελλάδα. Εκείνο ίσως
που δημιουργεί αυτή την εντύπωση είναι οι αμέ-
τρητες συνταγές με σπανάκι που υπάρχουν σε
ολόκληρη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευ-
ρώπη γενικότερα. Στην πραγματικότητα όμως το
σπανάκι συναντάται επίσημα για πρώτη φορά
στην κουζίνα της Κίνας περίπου το 700 μ.Χ. όπου
εστάλη σαν δώρο προς την αυτοκρατορική αυλή
από τον βασιλιά του Νεπάλ. Ήταν γνωστό επίσης
και στην Περσία. Στην Ευρώπη εμφανίστηκε κά-
ποια στιγμή μεταξύ του 900 και του 1,500 μ.Χ.,
άγνωστο μέχρι στιγμής με ποιόν τρόπο (πιθανόν
από τους Άραβες, μέσω της Ισπανίας). 

Συστατικά - χαρακτήρας
Το σπανάκι κατέχει την πρώτη θέση στα χόρτα

από θρεπτικής απόψεως, γιατί περιέχει σημαν-
τική ποσότητα από λευκωματούχες ουσίες
3,49%, και υδατάνθρακες 4,44%. Το φυτό πε-
ριέχει σαπωνίνη και ιδιαίτερα στη ρίζα του. Σή-
μερα έχουν επικρατήσει δύο κυρίως ποικιλίες
σπανακιού, η πλατύφυλλη και η κατσαρή. Και οι
δύο είναι πλούσιες σε άλατα σιδήρου 3,3% ,
οξαλικό ασβέστιο 0,19 – 0,317%, ιώδιο, χλωρο-

φύλλη, φλαβονοειδή, φωσφόρο, μεγάλη ποσό-
τητα βιταμίνης C και Κ1, φυλλικό οξύ, και προ-
βιταμίνη Α. Τα φύλλα των περισσότερων
ποικιλιών του βοτάνου περιέχουν μεγάλη ποσό-
τητα οξαλικού οξέος. Αν και το οξαλικό οξύ δεν
είναι τοξικό, αυτή η ουσία δεν επιτρέπει την
απορρόφηση ασβεστίου από τις τροφές. Ως εκ
τούτου σε περίπτωση κατανάλωσης υπερβολι-
κής ποσότητας τροφών που περιέχουν οξαλικό
οξύ μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στον ορ-
γανισμό. η φυσιολογική όμως κατανάλωση
αυτών των τροφών δεν αποτελεί πρόβλημα και
συγκεκριμένα στο σπανάκι τα οφέλη από τα με-
ταλλικά στοιχεία που περιέχει είναι σημαντικά.

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Σπέρνεται από αρχές Σεπτεμβρίου έως αρχές
Φεβρουαρίου. Σπανάκι που σπέρνεται αργά το
καλοκαίρι (Αύγουστο) μαζεύεται το Φθινόπωρο.
Η συγκομιδή εξαρτάται από την αγορά και το μέ-
γεθος του φυτού. Όταν οι τιμές είναι καλές, οι
παραγωγοί μαζεύουνε μικρά έως μέτρια φυτά
με 3-7 τέλεια ανεπτυγμένα φύλλα. Μετά την εμ-
φάνιση ανθικού στελέχους, τα φυτά είναι άχρη-
στα. Τα σπανάκια κόβονται στην κύρια ρίζα, λίγο
κάτω από την επιφάνεια του χώματος, με δια-
φόρου είδους μαχαίρια ή σκαλιστήρι ή άλλα κο-
πτικά εργαλεία. Τα κίτρινα ή ξερά φύλλα πρέπει
να απομακρύνονται. Πρέπει να πλένονται, αλλά
όχι όταν πρόκειται να ταξιδέψουν σε μακρινές
αποστάσεις, γιατί η υγρασία επιταχύνει τη σήψη.

Δεν συντηρούνται πάνω από 10 ημέρες στο
ψυγείο και με θερμοκρασία 1ο C.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις

Το σπανάκι δρα ως τονωτικό, άφυσο, αντιπυ-
ρετικό, υπογλυκαιμικό και ήπιο καθαρτικό. Λόγω
της περιεκτικότητας του φυτού σε σαπωνίνη, το
σπανάκι επηρεάζει ευνοϊκά την πέψη. Η μεγάλη
περιεκτικότητα σε σίδηρο, χλωροφύλλη και σε
βιταμίνες, ενισχύει ακόμη περισσότερο την θρε-
πτική αξία αυτού του λαχανικού. 

Το φυλλικό οξύ που περιέχει του προσδίδει αν-
τιαναιμικές ιδιότητες. 
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η λατινική  ονομασία του βοτάνου είναι Spinacia Oleracea (Σπα-
νάκι το λαχανώδες) και ανήκει στην οικογένεια των Χηνοποδιει-
δών. Είναι φυτό μονοετές. Στην εξάπλωσή του μεγάλο ρόλο έπαι-
ξε και η ευκολία στην καλλιέργειά του στις εύκρατες περιοχές του
κόσμου. 

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 

Σ ανάκιΣπανάκι 



ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι, Καλό Σαββατοκύριακο!
Εξ απαλών ονύχων... Από το νηπιαγωγείο... Ο

σπουδαίος συγγραφέας Robert Fulgman το
έχει πει με έμφαση στον τίτλο τού πολύ γνω-
στού βιβλίου του “Οσα πραγματικά πρέπει να
ξέρω τα έμαθα στο νηπιαγωγείο”. Αυτή η
φράση μου ήρθε στον νου ενώ διάβαζα το κεί-
μενο που μου έστειλε η γνωστή στους ανα-
γνώστες του Παιδότοπου νηπιαγωγός Χριστίνη
Τζομπανάκη με τίτλο “Κυκλοφορώ στον δρόμο
και... προσέχω”. Κοντά σ’ αυτήν, ωστόσο, κι

ενώ “περιεργαζόμουν” το πλούσιο, σχετικό,
φωτογραφικό υλικό που είχε επισυνάψει και η
φράση που λέει ότι «όσο πιο μικρό είναι το
ανάστημα του μαθητή, τόσο πιο μεγάλο πρέπει
να είναι το ανάστημα του δασκάλου».

Συγχαρητήρια και γι’ αυτήν την “υποδειγμα-
τική” και “παραδειγματική” δραστηριότητά σας,
Χριστίνη!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ

ΚυκλοφορώΚυκλοφορώ 
στονστον δρό οδρόμο

καικαι... ροσέχωπροσέχω
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Μ
αθήματα σωστής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς
έκαναν τα νηπιάκια του Αειφόρου 2/Θ Νηπιαγω-
γείου Αγίων Σαράντα Χανίων από 12-27 Μαρτίου

με αφορμή τη ζωγραφιά μικρής μαθήτριας με ανάλογο θέμα
και μια δημοσίευση στην εφημερίδα “Χανιώτικα νέα” σχε-
τικά με τη «φωνή που ύψωσαν» μαθητές του Γυμνασίου
Σούδας ενάντια στη θλιβερή πρωτιά της χώρας μας στα τρο-
χαία ατυχήματα/δυστυχήματα…

Ερευνώντας το θέμα καταγράψαμε τις απίθανες απόψεις
των παιδιών σχετικά με τις αιτίες που προκαλούν προβλή-
ματα στον δρόμο και έπειτα χρησιμοποιήσαμε βιβλία και
ηλεκτρονικό υλικό για να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με
τη σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά, ώστε να βοηθηθούν
να διαμορφώσουν σιγά - σιγά στάση ζωής για να είναι
εκείνα και οι άλλοι ασφαλείς στο δρόμο.  

Υλοποιήσαμε δραστηριότητες με τα σήματα του Κ.Ο.Κ.,
παίξαμε στην τάξη το παιχνίδι με τους “4 χρυσούς κανόνες”
διάσχισης των δρόμων με και χωρίς όχημα να περνά, και με-
ταφέροντας το παιχνίδι στην αυλή μας, τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να οδηγήσουν το ξύλινο πατίνι του νηπιαγωγείου
μας φορώντας, όμως, κράνη που είχαν φέρει από το σπίτι!

Με τον τρόπο αυτό άρχισαν τα παιδιά να αντιλαμβάνονται
ότι όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά έχουμε ευθύνη για όσα
συμβαίνουν καθημερινά στους δρόμους. Δήλωσαν, λοιπόν,
αυτά τα μικρά -ως ενεργοί πολίτες με τη ματιά στο συνάν-
θρωπο- ότι θέλουν να ενώσουν τη φωνή τους με εκείνους
που προσδοκούν την οδική ασφάλεια.

Για να ληφθεί μια συλλογική απόφαση συνεδριάσαμε με
“Τα Εξι Καπέλα της Σκέψης” του Edward de Bono και απο-
φασίστηκε να δημιουργήσουμε μια ταμπέλα με συμβουλές
που θα αφυπνίζουν οδηγούς, επιβάτες και πεζούς. 

Τα παιδιά πρότειναν «η ταμπέλα να τοποθετηθεί μπροστά
από το νηπιαγωγείο για να τη βλέπουν όλοι» και «να έχει

ζωγραφιές και λόγια-κείμενο». Για να γράψουμε
το κείμενο είπαν ότι «πρέπει να γράψουμε να
κάνουν όλοι καλά πράγματα, σαν αυτά που εί-
παμε ότι γίνονται αιτία για τα ατυχήματα στο
δρόμο, αλλά καλά, για να μη γίνονται»… Πήραμε τις
αρχικές μας σημειώσεις και τις διαμορφώσαμε σιγά -
σιγά όλοι μαζί σε θετικές συμβουλές!

Ετοιμάσαμε το κείμενο και τις ζωγραφιές και το μήνυμα
τυπώθηκε σε πανό, με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου μας.

Τα παιδιά παρουσίασαν το πανό στα νηπιάκια του διπλα-
νού Τμήματος για να τα ενημερώσουν σχετικά με τις δρα-
στηριότητές μας και να τα προσκαλέσουν να συμμετάσχουν
στη διανομή αντιτύπων του σε διερχόμενους οδηγούς και
πεζούς! Η απάντηση ήταν ένα πολύ ηχηρό «ναι!!!» και όλα
ετοιμάστηκαν με χαρά για την κοινή τους εξόρμηση…

Τοποθετήσαμε το πανό στην περίφραξη του σχολείου για
να το βλέπουν όλοι και έπειτα, θέλοντας πιο άμεσα να ευαι-
σθητοποιήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας για το κοινό
καλό, νήπια και εκπαιδευτικοί βγήκαμε στο δρόμο για να
μοιράσουμε έντυπο με τις συμβουλές μας και σε διερχόμε-
νους οδηγούς και πεζούς.

Επιστρέφοντας τα παιδιά στο σπίτι πήραν το έντυπο αυτό
και για την πληροφόρηση των δικών τους, ενώ όταν ενημε-
ρώσαμε τους γονείς και κηδεμόνες τους για τις δραστηριό-
τητές μας, δήλωσαν ότι το ζήτημα των τροχαίων
ατυχημάτων/δυστυχημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικό και
αξίζει να γνωρίζουν τα παιδιά πώς να τα προλαμβάνουν. 

Η νηπιαγωγός 
Χριστίνη Τζομπανάκη

και το μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
Σταματία Ρίγκα

Η δράση αυτή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://blogs.sch.gr/nipagsarant/2018/03/27/%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%8e-

%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%cf%89/
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οοΟι παραστάσεις θα δοθούν

στην αίθουσα του Βενιζελείου

Ωδείου Χανίων σύμφωνα με

το ακόλουθο πρόγραμμα: 

•“Η όπερα της πεντάρας” από

3/5 έως και 7/5/2018 (ώρα

21:00)

Σκηνοθεσία - διδασκαλία:

Μυρτώ Τζιγκουνάκη, κίνηση -

χορογραφίες: Αθηνά Μαθι-

ουδάκη, μουσική επί σκηνής:

Μανώλης Διγενάκης, Φωτι-

σμοί: Μιχάλης Σκουλάς,

Η Όπερα της πεντάρας είναι

μια μουσική κωμωδία που

έγραψε ο Μπέρτολτ Μπρεχτ

και συνέθεσε ο Κουρτ Βαιλ το

1928. Πρόκειται για μεταφο-

ρά του αγγλικού έργου του

18ου αιώνα Η Όπερα του ζη-

τιάνου του Τζον Γκέι. 

Με σκηνικό τον υπόκοσμο

του Λονδίνου ο Μπρεχτ συν-

θέτει μια σάτιρα βγαλμένη

από όνειρα ζητιάνων και

προσδοκίες, μια ιστορία απ’ τα

παλιά που ωστόσο αντέχει

ακόμα. Ένα ρομάντζο της πεν-

τάρας με ληστές κι αστυνό-

μους, εραστές και κληρονό-

μους, ζητιάνους, ιδεολόγους

και ρουφιάνους … Με όλα

αυτά είναι πάντα ωραία η

ζωή μας ... 

•“Ηρακλέους άθλ(ι)οι” από

10/5 έως και 13/5/2018 (ώρα

21:00)

Κείμενο: Άνδρη Θεοδότου,

Διασκευή - Διδασκαλία Ρό-

λων: Χρήστος Ραχιώτης

Διδασκαλία Κίνησης: Έλενα

Σταυροπούλου

Μουσική Επένδυση: Χρήστος

Ραχιώτης

Φωτισμοί: Μιχάλης Σκουλάς

Τραγούδι: Ελευθερία Κοκο-

τσάκη, Γεωργία Κούνδουρου.

Ακούγονται οι φωνές των: Γε-

ωργίας Κούνδουρου, Χρήστου

Ραχιώτη

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο "Ηρακλέους Άθλ(ι)οι",

είναι μια μη εμπεριστατωμένη

ματιά πάνω στον μύθο του

Ηρακλή. Ένα αδιάκριτο βλέμ-

μα στο γενεαλογικό του δέν-

τρο, στα παιδικά του χρόνια

και την ενηλικίωσή του και φυ-

σικά στην κορύφωση του βίου

του,  την επίτευξη των δώδε-

κα άθλων, που αποτέλεσαν

εξιλέωση για το φόνο των

τριών ή πέντε ή επτά παιδιών

του. 

•Γενική είδοδος: 3 ευρώ. Προ-

πώληση – κρατήσεις θέσεων: 

Γραφεία Θεάτρου (Νικ. Φωκά

5 - τηλ.2821044256-

2821023333)

ΠΑΙΔΙΚΟ

Παράλληλα τέλος Απριλίου

ολοκληρώνεται ο 11ος κύκλος

μαθημάτων του Παιδικού Θε-

ατρικού Εργαστηρίου, ενός

θεσμού που ξεκίνησε το Δη-

μοτικό Περιφερειακό Θέατρο

Κρήτης το Νοέμβριο του

2007.  Η τελευταία εργασία,

του τμήματος των μαθητών Ε΄

και Στ΄ Δημοτικού, «Ο Σιμι-
γδαλένιος», θα παρουσια-

σθεί σήμερα Σάββατο και τη

Δευτέρα 30/4, στις 8.30 μ.μ.,

στο Θέατρο «Δημήτρης Βλη-

σίδης» με την υποστήριξη του

Δήμου Χανίων και της ΚΕΠ-

ΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ.

«ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΚΙ

ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ”

Τη θεατρική παράσταση: “Αλ-
κηστις κι Ονειρα Γλυκά”
του Ανδρέα Στάικου ανεβάζει

ο σύλλογος: “Σκηνή χωρίς
όρια” σε σκηνοθεσία της

Στέλλας Σκορδαρά, σήμερα

28, στις 30 Απριλίου στις 9.15

μ.μ. στο Βενιζέλειο Ωδείο Χα-

νίων.   Παίζουν οι ηθοποιοί:

Αθηνά Μαθιουδάκη, Χρήστος

Ροδάμης, Μυρτώ Τζιγκουνά-

κη, Margot Newkirk.

Σκηνικά Κοστούμια: Ξανθή

Κόντου, πρωτότυπη μουσική:

Χριστίνα Καφαντάρη, επιμέ-

λεια κίνησης: Έλενα Σταυρο-

πούλου, σχεδιασμός φωτι-

σμών: Κατερίνα Παπανδρέου,

σχεδιασμός αφίσας: Αιμίλιος

Καλογερής.

Τιμή Εισιτηρίων: 12 ευρώ, 10

ευρώ μειωμένο. Πληροφο-

ρίες/Κρατήσεις: 6971631036.

“THE GOOD FAMILY” 

Το θεατρικό έργο “The good
family”, του Joakim Pirinen,

θα παρουσιαστεί στο Theatre
73100 (Πατριάρχου Γερασί-

μου 18. Ν. Χώρα) στις  28, 29

Απριλίου και 4, 5, 6 Μαΐου,

στις 9 μ.μ., σε σκηνοθεσία

Ιούς Ασηθιανάκη.
Παίζουν:  Άκης Κασιωτάκης,

Ρούσσα Μαρκάκη, Παναγιώτα

Παρασκευοπούλου, Βαγγέλης

Τσουκάτος. Σκηνικά- Κοστού-

μια: Ελίζα Κιοσέ- Λαγουβάρ-

δου. Φωτογραφίες- βίντεο:

Αλίκη Χιωτάκη. Αφήγηση: Θω-

μαΐς Κλωθάκη. Επιμέλεια χο-

ρευτικών: Χρυσάνθη Τσουλά-

κου

Τηλ. Κρατήσεων 697

9733357

Γενική είσοδος 10 ευρώ.  

Δωδεκαήμερο «αφιέρωμα δράσεων νεότητας 2018» θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Κυ-
δωνίας και Αποκορώνου (Αντωνίου Γιάνναρη 2) από 1 έως 13
Μαίου. 

Οπως ανακοίνωσε το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητρόπολης,
το αφιέρωμα περιλαμβάνει μια σειρά από ομιλίες, έκθεση ζωγραφι-
κής και φωτογραφίας, προβολή ταινιών από την κινηματογραφική
ομάδα της Μητροπόλεως, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τους δια-
γωνιζόμενους μαθητές, Ραδιοφωνικές εκπομπές, συνοδοιπορία με
τα δωρεάν μαθήματα λύρα και χορού, δημιουργικής απασχόλησης
για μικρά παιδιά και μουσική βραδιά στο κλείσιμο του Αφιερώματος.  

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλες τις δραστηριότητες. 
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
•Τρίτη 1 Μαΐου: Έναρξη αφιερώματος.
17.30. Εσπερινός στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιών. 
18.30. Έναρξη Συζήτησης - Ελεύθερος διάλογος - Συνάντηση γνω-

ριμίας,  στις Κατασκηνώσεις των Κορακιών του Ιδρύματος του Αγίου
Νεκταρίου με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυ-
ρεωτικής κ. Νικόλαο.

•Τετάρτη 2 Μαΐου: 21.30. Ραδιοφωνική εκπομπή «Νεανικές Ανη-

συχίες» αφιερωμένη στην νεότητα στον Ράδιο Μαρτυρία ζωντανά
στους 95.5 F.M. Τίτλος: «Εκκλησία και Νέοι». Καλεσμένοι: Υπεύθυνοι
των Γραφείων Νεότητος 1. Πανοσιολογιώτατος π. Συμεών Βενε-
τσιάνος Αρχιεπισκοπής Αθηνών 2. Πανοσιολογιώτατος π. Ειρηναίος
Σωτηρόπουλος Ι.Μ. Πατρών. 

•Παρασκευή 4 Μαΐου: 20.00. Γνωριμία με τα βήματα της παράδο-
σης με την ομάδα χορού στο Πολιτιστικό μας Κέντρο.

•Σάββατο 5 Μαΐου. 19.00-20.00. Παραμύθι και χειροτεχνίες από
την ομάδα  «Δράσεις με αφορμή ένα παραμύθι» στο Πολιτιστικό Κέν-
τρο.  

•Σάββατο 5 Μαΐου – Τετάρτη  9 Μαΐου: 11.00-13.00 & 18.00-21.00.
Έκθεση ζωγραφικής στο Πολιτιστικό Κέντρο με έργα του κ. Φώτη
Λαγουδάκη «Ελευθέριος Βενιζέλος. Πρόσωπα και τοπία του χθες και
του σήμερα». Συνδιοργανωτής Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελε-
τών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Χανιά. 

Σάββατο 5 Μαΐου. 
18.00.Έναρξη-Αγιασμός. Ομιλία από τον κ. Παναγιώτη Παρτσινέ-

βελο καθηγητή του Π.Κ. με θέμα  «Επιστήμη και πολιτισμός» και ανά-
γνωση κειμένων από τον κ. Πολυχρόνη Κουτσάκη καθηγητή Π.Κ.

•Δευτέρα 7 Μαΐου: 19.00. Ομιλία από τον κύριο Γεώργιο Παυλίδη

«Bulling, Βιασμός της Αξιοπρέπειας» στο Πολιτιστικό Κέντρο. Εφευ-
ρέτης – π. Καθηγητής Μαθησιακών δυσκολιών στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας. 

•Τετάρτη 9 Μαΐου: 22.00-00.30. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για
τους διαγωνιζομένους Μαθητές στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Χα-
νίων. Θα αναγνωστεί ειδική ευχή μετά το Ευαγγελικό ανάγνωσμα
και θα δοθεί μικρή ευλογία προς τους διαγωνιζομένους μαθητές.
Ζωντανή αναμετάδοση από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό «Μαρτυρία»
στους 95.5 FM.

•Πέμπτη 10 Μαΐου: 18.00-20.00. Προβολή ταινιών από την κινη-
ματογραφική ομάδα της Μητροπόλεως μας.

•Πέμπτη 10 Μαΐου – Κυριακή 13 Μαΐου: 10.00-13.00 & 18.00-
21.00. Έκθεση φωτογραφίας από του Μαθητές της Εκκλησιαστικής
Πατριαρχικής Σχολής του Αγίου Ματθαίου στο Πολιτιστικό Κέντρο. 

•Σάββατο 12 Μαΐου: 18.00-19.00. Παιδική ραδιοφωνική εκπομπή
«Γύρω - Γύρω Όλοι» στο Ράδιο Μερτυρία ζωντανά στους 95.5 F.M.

19.00-20.00. γνωριμία με την «Λύρα» - συνοδοιπορία με την ομάδα
εκμάθησης Λύρας. 

20.00. Ομιλία από τον κ. Αθανάσιο Ρακοβαλή, Εκπαιδευτικό – Συγ-
γραφέα, με κεντρικό θέμα «Ο Άγιος Παΐσιος φανέρωσε το πρόσωπο
του Χριστού μπροστά στα έκπληκτα μάτια μου» στο Πολιτιστικό Κέν-
τρο.  

•Κυριακή 13 Μαΐου: 19.00. Εορτή λήξης δράσεων νεότητας. Πολι-
τιστικού Κέντρου με μουσική και τραγούδια από τις χορωδίες της
Μητροπόλεώς μας στο Πολιτιστικό Κέντρο.

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Θεατρικές αραστάσειςΘεατρικές παραστάσεις

Η Πειραματική Ερασι-
τεχνική Σκηνή του
Δημοτικού Περιφερει-
ακού Θεάτρου Κρή-
της, ολοκληρώνοντας
το 14ο κύκλο μαθημά-
των, θα παρουσιάσει
τα έργα “Η όπερα της
πεντάρας” του Μπέρ-
τολτ Μπρεχτ και
“Ηρακλέους άθλ(ι)οι”
της Άνδρης Θεοδότου,
σε διασκευή Χρήστου
Ραχιώτη.

Θεατρική παράσταση στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων θα ανεβάσει η Πειραματική Ερασιτεχνική Σκηνή
του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης.

Βραδιά με 
Zumba Presenter

Στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Χανίων σήμερα στις 7 μ.μ.
θα γίνει υποδοχή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
του διάσημου “Zumba® Presenter”, William Flores ο
οποίος κατάγεται απ' την Λατινική Αμερική και έρχεται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα και στα Χανιά. Υπεύθυνοι Φιλο-
ξενίας: Αθανάσιος Κωνσταντίνος Ντιβιτα, Ευγενία Παπαλα,
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος .

Μνήμη Νικόλα 
Σταυρουλάκη

Το ετήσιο μνημόσυνο του Νικόλα Σταυρουλάκη θα πραγ-
ματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 6 μ.μ. στην Συναγωγή Ετζ
Χαγίμ (πάροδος Κονδυλάκη).  Θα ακολουθήσει συναυλία
σιτάρ από τον μουσικό Νεκτάριο Μητριτσάκη.   

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Δωδεκαή ερο αφιέρω α δράσεων νεότηταςΔωδεκαήμερο αφιέρωμα δράσεων νεότητας

90 χρόνια
Χορωδία Χανίων

Η Χορωδία Χανίων που εφέτος γιορτάζει 90 χρόνια
ζωής θα τιμήσει τη μνήμη όλων όσοι πρόσφεραν τις
υπηρεσίες τους σ’ αυτήν (Προέδρους, Διοικητικά Συμ-
βού-λια, Μαέστρους, Μουσικούς και Χορωδούς) τελών-
τας μνημόσυνο στο Μητροπολιτικό Ναό των Χανίων την
Κυριακή 29 Απριλίου και καλεί όσους πέρασαν από τις
τάξεις της να παρευρεθούν.

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

Μιούζικαλ με συμμετοχή
της Simfonietta

Το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων παρουσιάζει το μιούζικαλ:
“Η Μελωδία της Ευτυχίας” την Κυριακή 29 Απριλίου με
δύο  παραστάσεις, στις 6 μ.μ. και στις 9 μ.μ.. Ερμηνεύουν
οι σπουδαστές της τάξης Τραγουδιού και η Παιδική Χο-
ρωδία του Βενιζέλειου Ωδείου. 

Συμμετέχει η Ορχήστρα “Sinfonietta  Αθηνών”. Θα
ακουστούν μέρη του Μιούζικαλ  δεμένα μεταξύ τους με
σκηνές ώστε ο θεατής να παρακολουθήσει μια συνοπτική
εκδοχή του έργου. Η μουσική διεύθυνση είναι του Γιώρ-
γου Αραβίδη, η διδασκαλία  του τραγουδιού της Δέσποι-
νας Δρακάκη, η διδασκαλία της Χορωδίας από την Μαρία
Κουτουλάκη. Η σκηνοθεσία είναι της  Μαρίας Λεκάκη  και
η ενορχήστρωση του κ. Γιάννη Μεντζελόπουλου. Προ-
πώληση Εισιτηρίων: Γραμματεία  Βενιζέλειου  Ωδείου. 



Τα εργαλεία και η τεχνική ανοικτής επέμβασης
στον εγκέφαλο, όπως φαίνονται σε ιατρικό βι-
βλίο στην Αγγλία των αρχών του 19ου αιώνα.

Απάνθρωπο
“κουτί” ακινητοποί-
ησης και συνέτισης
ψυχιατρικών ασθε-
νών σε άσυλο της
Αμερικής, γύρω
στο 1900.

Σύστημα γενικής θεραπείας
νοσημάτων που χρησιμο-

ποιήθηκε, μάλλον ανεπιτυ-
χώς, στα τέλη του

19ουαιώνα. Τα παιδιά έμ-
παιναν στο εσωτερικό της

και στη συσκευή χορηγούν-
ταν ηλεκτρικό ρεύμα, με

σκοπό, υποτίθεται, να θε-
ραπευτεί κάθε νόσος (στην

περίπτωση της φωτογρα-
φίας ο κοκκύτης).

Οι σημαντικότερες
ανθρώπινες φο-

βίες του περασμέ-
νου αιώνα,

σύμφωνα με τους
ψυχιάτρους της

εποχής: Αγοραφο-
βία, αραχνοφοβία,
ζωοφοβία, πυρο-
φοβία, ξενοφοβία

κ.ά.

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 76ο

»

» »
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Το μεγαλείο της ζωής: γονιμοποίηση
ωαρίου από σπερματοζωάριο στο ηλε-

κτρονικό μικροσκόπιο.

Χειρουργική αίθουσα, εμφανώς σε κακή
κατάσταση, σε ψυχιατρικό νοσοκομείο της

Ουάσιγκτον το 1915... 

Δεκαετία του
1920 στην Ινδιανά-

πολη των ΗΠΑ: Χάπια
ηρωίνης, που κυκλοφο-
ρούσαν νόμιμα, για την

αντιμετώπιση κυρίως του
πόνου, χωρίς να είναι

γνωστές οι παρε-
νέργειές της…

Ακτινολόγος
του 1942 που προ-

σπαθεί με τη βοηθό του
να καλμάρουν ένα μωρό

για να μπορέσει να
υποβληθεί σε ακτι-

νογραφία…

Οι ζωντανοί 7 νάνοι: Η οικογένεια Ovitz (Εβραίοι της Ρουμανίας) αποτε-
λούνταν από 7 αδέλφια-νάνους που έδιναν παραστάσεις ως ηθοποιοί και
τραγουδιστές. Μεταφέρθηκαν από τους Ναζί στο Αουσβιτς, υπεβλήθησαν
σε φρικτά πειράματα από το Μένγκελε, αλλά τελικά επέζησαν και συνέχι-
σαν τη ζωή τους. Ηταν η μεγαλύτερη οικογένεια νάνων που έχει ποτέ εμ-
φανιστεί στην ανθρώπινη ιστορία…

»

»



βιβλίαβιβλία

Σκιές τηςΣκιές της

αντί ερα όχθηςαντίπερα όχθης
Κωνσταντίνος Ανυφαντής
Εκδότης: Πηγή

Νεκροί που
γνωρίζουν όλες
τις απαντήσεις,
σπίτια που αντί
για χαρά δίνουν
απλόχερα τον
θάνατο, παρά-
ξενοι δρόμοι
που φημίζονται
για τις παραφυ-
σικές ιδιαιτερό-

τητές τους... Σε αυτό το βιβλίο θα βρεις
μία συλλογή από 16 ανατριχιαστικές
ιστορίες, εμπνευσμένες από κλασσι-
κούς ή και λιγότερο γνωστούς ελληνι-
κούς αστικούς θρύλους. Από το
μακάβριο σανατόριο της Πάρνηθας και
το νεκροταφείο του Αμαρουσίου, μέχρι
τη μυστηριώδη λίμνη της Καστοριάς
και τις άγνωστες παραδόσεις του ομι-
χλώδους Έβρου.
Τα μικρά παιδιά άκουγαν, κάποτε, τα
παραμύθια της γιαγιάς τους. Έχοντας
πλέον μεγαλώσει, εξακολουθούν να
ανατριχιάζουν με τη σκοτεινή νεομυ-
θολογία του τόπου μας.

Πόλη στο φωςΠόλη στο φως
Ευτυχία Γιαννάκη
Εκδότης: Ικαρος

Μια έγκυος γυναίκα, με καριέρα μοντέλου,
δολοφονείται άγρια στη μονοκατοικία της
στο Καβούρι. Ο Αστυνόμος Χάρης Κόκκι-

νος και η ομάδα
του αναλαμβά-
νουν να εξιχνιά-
σουν ένα έγκλημα
που τους φέρνει
αντιμέτωπους με
προσδοκίες που
διαψεύστηκαν, κυ-
κλώματα ντόπινγκ
στον αθλητισμό κι
έναν κύκλο βίας
που ξεκινάει από

τη Σερβία του 1995 για να καταλήξει στην
Αθήνα του 2014.
Ταυτόχρονα, ο γιος του σαρανταπεντάρη
Αστυνόμου δικάζεται με κατηγορίες που
δοκιμάζουν τις αντοχές του, καθώς ανα-
ζητά τις δικές του ευθύνες στα λάθη του
παρελθόντος.
Σε αυτή την υπόθεση όλοι είναι ύποπτοι
και οι ανακρίσεις φέρνουν στο φως μια
πόλη που μετατρέπεται σε κλειστό δωμά-
τιο. Το ερώτημα που τίθεται είναι μέχρι
πού μπορείς να φτάσεις όταν δεν έχεις πια
τίποτα να χάσεις. Όταν διαπιστώνεις ότι η
ελπίδα δεν πεθαίνει τελευταία.
Η ιστορία αποτελεί το τρίτο μέρος της Τρι-
λογίας της Αθήνας και δεν θα υπήρχε αν
δεν υπήρχε η πόλη, το φως και το σκοτάδι
της. 

Μ αρόκΜπαρόκ
Αμάντα Μιχαλοπούλου
Εκδότης: Καστανιώτης

Ποια είναι η καλύ-
τερη κρυψώνα για
χρήματα; Τι σημαί-
νει «kell pisilni»
στα ουγγαρέζικα;
Τι θα συμβεί αν
ξανασυναντήσεις
τον πρώτο σου
έρωτα ή το φάν-
τασμα του αγαπη-
μένου σου
ξάδερφου; Γιατί

χαμογελάει η αυτοκράτειρα Θεοδώρα; Αν
ένας γεωργός χρωστάει στην Αγροτική
Τράπεζα 1.800 δραχμές και πληρώσει τα
δύο πέμπτα του χρέους του, πόσα χρή-
ματα χρωστάει ακόμα; Τελικά, μπορείς να
ζήσεις σύμφωνα με τους κανόνες του
μπαρόκ;
Μπαρόκ σημαίνει να ζεις αποφασιστικά,
να ζεις δραματικά, να τεντώνεσαι στα ξέ-
στρωτα σεντόνια. Μπαρόκ σημαίνει να γί-
νεις ο Δαβίδ του Μπερνίνι τη στιγμή που
ρίχνει την πέτρα. Μπαρόκ σημαίνει να
τραγουδάς μόνος σου πάνω στο ηλίθιο
basso continuo. Τραγούδα, λοιπόν. Τώρα.
Το νέο βιβλίο της Αμάντας Μιχαλοπούλου
είναι ένα αναπάντεχο μυθιστόρημα «ανη-
λικίωσης», μια περιπετειώδης αναζήτηση
του εαυτού και των αντανακλάσεών του.
Η ηρωίδα της μικραίνει αντί να μεγαλώνει,
και μαζί της στενεύει ο τόπος. Η Ελλάδα
ονειρεύεται την Ευρώπη, οι συνταγματάρ-
χες επιστρέφουν, και το κορίτσι μπουσου-
λάει σ’ ένα κτήμα που δεν δόθηκε ακόμα
για αντιπαροχή. Τι θα γίνει μετά; Κι αν το
σασπένς δεν βρίσκεται στο τέλος, αλλά
στην αρχή των πραγμάτων;

Γεύ α σταΓεύμα στα

οδοφράγ αταοδοφράγματα
Pauline Dreyfus
Εκδότης: Πατάκης

Μάης του
1968, Παρίσι,
οδοφράγματα,
κι όμως, όλα
τα κοκτέιλ δεν
είναι κοκτέιλ
μολότοφ. Όχι
μακριά από το
Καρτιέ Λατέν,
όπου οι φοιτη-
τές στήνουν

οδοφράγματα, το θρυλικό ξενοδοχείο
Meurice έχει ουσιαστικά καταληφθεί
από το προσωπικό του, που εφαρμόζει
την τόσο της μόδας τότε "αυτοδιαχεί-
ριση". Θα μπορέσει, άραγε, να γίνει
εκεί η απονομή του βραβείου Ροζέ
Νιμιέ σε έναν νεαρό συγγραφέα, εί-
κοσι δύο μόλις ετών, που λέγεται Πα-
τρίκ Μοντιανό;
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, η απονομή
του βραβείου, χορηγός του οποίου
είναι η ζάπλουτη Αμερικανίδα Φλό-
ρενς Γκουλντ, συνοδεύεται από γεύμα
στο Meurice. Να, όμως, που η απο-
νομή συμπίπτει φέτος με τη φοιτητική
εξέγερση. Πώς θα επηρεαστούν από
τα γεγονότα επιφανείς πελάτες όπως
ο Σαλβαδόρ Νταλί και ο Ζαν Πολ
Γκεττύ, "ο πλουσιότερος άνθρωπος
στον κόσμο", αλλά και συγγραφείς
όπως ο Πολ Μοράν, ο Ζακ Σαρντόν ή
ο Αντουάν Μπλοντέν; Αλλά και πώς θα
τις ζήσει αυτές τις μέρες, "που συγκλό-
νισαν τη Γαλλία", το ξενοδοχείο
Meurice; Μια διασκεδαστική όσο και
αιχμηρή σάτιρα της γαλλικής διανόη-
σης, αλλά και της ανθρώπινης μαται-
οδοξίας γενικότερα.

Aφορμή

Ήμουν σκακιστής στην πλα-
τεία Γιούνιον. Μπορώ να πω
με σιγουριά ότι αυτό έκανα,
ήταν αν θέλετε το επάγγελμά
μου προτού φύγω από τη γη.
Συνήθιζα να μένω εκεί για
ώρες, παρακινούσα τους πε-
ραστικούς να κάτσουν για μια
παρτίδα. Στον βιαστικό που
ψιθύριζε ότι δεν ήξερε καλό
σκάκι έλεγα: " Σε δέκα λεπτά
θα είσαι τουλάχιστον δυο
φορές καλύτερος απ' όσο
είσαι τώρα, άμα δεν γίνεις, ας
μου πάρουν τη σκακιέρα για
πάντα". Δεν το έκανα για τα
λεφτά, λεφτά είχα.

Τη μέρα που με πυροβόλη-
σαν κόντευα τα εξήντα έξι·
τώρα είμαι στα είκοσι εννιά.
Από τους λίγους μήνες που
μου έχουν απομείνει στη
Μικρή Ζωή σκοπεύω να πε-
ράσω τον τελευταίο σε μια
πλατεία όμοια με τη Γιούνιον:
στην Τρίνες ή στη Σιέκλε.

Ο αφηγητής πέθανε στις 5
Μαΐου 1948. Όταν έφτασε στη
Μικρή Ζωή ήταν γυμνός, και,
όπως θα έκανε ο καθένας στη
θέση του, ρώτησε πού βρισκόταν.
Του εξήγησαν. Κάθε άνθρωπος
που πεθαίνει στη γη, ανεξαρτήτως
ηλικίας, "ξυπνάει" στον πλανήτη
Μικρή Ζωή, είκοσι ετών και ζει
εκεί μέχρι τα τριάντα του. Μετά το
πέρας του Μήνα Μνήμης, θα ανα-
τεθεί στον αφηγητή η αποστολή
της ανασυγκρότησης του μυθι-
στορήματος 4001 του Αυστριακού
Ρόμπερτ Κράους, παράλληλα με
την έρευνα για το αν ο συγγρα-
φέας βρίσκεται στον πλανήτη. Για
τον λόγο αυτό θα χρειαστεί να
πάει με τρένο σε μια απομακρυ-

σμένη περιοχή του πλανήτη. Έτσι
ξεκινάει η ιστορία αυτή.

Και φαντάζομαι πως θα έχετε
ήδη ένα κάποιο βλέμμα απορίας
διαβάζοντας τόσο το απόσπασμα
όσο και την υπόθεση του μυθιστο-
ρήματος του Κύπριου Σωφρόνη
Σωφρονίου, και είναι κάτι το ανα-
μενόμενο καθώς πρόκειται για
μυθιστόρημα επιστημονικής φαν-
τασίας.

Σε αυτό το σημείο βρίσκεται,
κατ' εμέ, το πρώτο σημείο αξιολό-
γησης ενός μυθιστορήματος όπως
ο Αργός σίδηρος, στο κατά πόσο
δηλαδή ο συγγραφέας επιτυγχά-
νει να καλωσορίσει ομαλά τον
αναγνώστη σε αυτή τη σύμβαση,
κάτι το οποίο απαιτεί αρκετή δου-
λειά και επιπλέον φαντασία με
ιδέες ξεκάθαρες, έτσι ώστε εκείνο
που υπάρχει στο μυαλό του συγ-
γραφέα να περάσει και στο χαρτί,
να επιτύχει να δώσει πνοή σε μια
νέα πραγματικότητα, χωρίς να

αναλωθεί σε δαιδαλώδεις περι-
γραφές και εξηγήσεις. Σε αυτό το
σημείο ο Σωφρονίου τα καταφέρ-
νει περίφημα. Ο αναγνώστης γρή-
γορα νιώθει οικεία στη Μικρή
Ζωή.

Και αφού καταφέρνει να χτίσει
από την αρχή έναν νέο κόσμο, με
τις ιδιαιτερότητες και τις καινοτο-
μίες του, στη συνέχεια ο συγγρα-
φέας θα κριθεί για την ιστορία του
ως ιστορία, μία τελευταία, μα
απαραίτητη επιβεβαίωση της
ανάγκης για τη διάσταση του
φανταστικού την οποία επιλέγει
να ακολουθήσει. Εδώ τα πράγ-
ματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα,
γιατί ναι μεν από τη μία ο Σοφρω-
νίου επιτυγχάνει, με ευρήματα δο-
μικά και ιδέες ενδιαφέρουσες, να
εξάψει και να κρατήσει αμείωτο
το ενδιαφέρον του αναγνώστη
κατά την "περιήγησή" του στη
Μικρή Ζωή, ακολουθώντας τον
αφηγητή στις περιπέτειές του, από
την άλλη όμως δεν δίνει τις μάλ-
λον απαραίτητες για το λογοτε-
χνικό είδος απαντήσεις στα
ερωτήματα που τίθενται ή προκύ-
πτουν, ευθέως ή πλαγίως, επιμέ-
νοντας περισσότερο στην εξέλιξη
της δράσης και στη δημιουργία
ενός περιβάλλοντος δυστοπικής
αγωνίας. Και είναι αυτό το σημείο
στο οποίο ένιωσα κάπως μετέω-
ρος διαβάζοντας το μυθιστόρημα,
που δεν επέτρεψε την ολοκλή-
ρωση της αναγνωστικής απόλαυ-
σης, παρά το γεγονός πως οι
αρετές του είναι δεδομένες, και
μάλιστα κάποια σημεία σχετικά με
την ανασυγκρότηση της μνήμης
και τη νοσταλγική αναβίωση της
προηγούμενης ζωής στη Γη είναι
εξαιρετικά. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑλοΓΕΡοΠοΥλοΣ

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

Αργός σίδηροςΑργός σίδηρος 
» Σωφρόνης Σωφρονίου (εκδόσεις αντίποδες)
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ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
28 Απριλίου 2018

Eκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου “Η Ρομαντική Λογοτεχνία
στο εθνικό κράτος 1830-1880” του Αλέξη Πολίτη, ομότιμου
καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνδιοργανώνουν ο
Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων και η Δημοτική Βι-
βλιοθήκη Χανίων την Τετάρτη 2 Μαΐου στις 8 μ.μ. στη Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι: Γιάννης Κουτσομύτης, αρ-
θρογράφος, πολιτικός αναλυτής και η Έμυ Παπαβασιλείου,
πολιτικός μηχανικός.

Αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα θα διαβάσει ο
ηθοποιός Μιχάλης Βιρβιδάκης. 

“H ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ”

Τη νουβέλα του Αγγελου Ποθουλάκη: “Η παραίτηση”
παρουσιάζουν οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς την Παρασκευή
4 Μαίου στις 8 μ.μ. στο χώρο τέχνης και θεάτρου:
“Youca” (Καραϊσκάκη 76) στα Χανιά με ελεύθερη είσοδο. 

Θα μιλήσουν για το βιβλίο: Αθανασία Κοκκινάκη, ψυχο-
λόγος-ψυχοθεραπεύτρια,  Αγγελική  Μπεμπλιδάκη,  Εθελόντρια των “Γιατρών
του Κόσμου”, του Δικτύου “Διαβάζω για τους άλλους” και αρθρογράφος της στήλης “Σκέψεις μιας
Εθελόντριας” στα “Χανιώτικα Νέα”, Μανόλης Χατζηπαναγιώτου,  δάσκαλος, Χρήστος Τσαντής, συγγραφέας,
Άγγελος Ποθουλάκης, συγγραφέας του βιβλίου “Η Παραίτηση”.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

Στα Χανιά θα βρίσκεται σήμερα η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ιωάννα Μπαμπέτα, στις 12 το μεσημέρι,
στο βιβλιοπωλείο Koukoubook  (Μπονιαλή 17-19) με αφορμή το βιβλίο της Το όνειρο της Μανταλένας.

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Παρουσιάσεις βιβλίωνΠαρουσιάσεις βιβλίων


