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εριεχό εναπεριεχόμενα

Στο λιμάνι της Σούδας , έναν από
τους σπουδαιότερους θησαυρούς
της Μεσογείου με ιστορία που χά-
νεται στα βάθη των αιώνων, είναι
αφιερωμένο το κύριο θέμα των
«διαδρομών».
Αν είχε φωνή θα αφηγούταν ιστο-
ρίες για Μινωΐτες εξερευνητές, για
αδίστακτους πειρατές, για Βενε-
τσιάνους εμπόρους, για Τούρκους
κατακτητές, για τις Μεγάλες Δυ-
νάμεις, το Ελληνικό Ναυτικό,
τους ντόπιους ψαράδες, τους Μι-
κρασιάτες πρόσφυγες. 
Πέρα όμως από τη μακραίωνη
ιστορία του λιμανιού, για την

οποία μιλάμε σήμερα, ιδιαίτερα σημαν-
τικός είναι ο ρόλος της Σούδας και σή-
μερα, χάρη στη στρατηγική της θέση,
στο εμπόριο και στις προοπτικές ανά-
πτυξης που φαίνεται να προσελκύει ο
τουρισμός κρουαζιέρας και όχι μόνο.

diadromes@haniotika-nea.gr
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Μουσικοθεατρική παράσταση
“Love me do” με διασκευές σε τρα-
γούδια των Beatles θα δοθεί σήμερα
και αύριο στο Βενιζέλειο Ωδείο
Χανίων (έναρξη 20.00 & 22.00) από
την Εφηβική Χορωδία Δήμου Χα-
νίων. 

Συντελεστές: Λιμπρέτο: Πολυχρόνης
Κουτσάκης - Γιώργος Καλούτσης Μετα-
γραφή τραγουδιών- Διεύθυνση Χορω-
δίας: Γιώργος Καλούτσης Βοηθός
Διευθυντή- Πιανίστας: Νίκος Περάκης.
Είσοδος ελεύθερη με κουτί εθελοντικής
εισφοράς

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ 

ΜουσικοθεατρικήΜουσικοθεατρική 
αράστασηπαράσταση “Love me do”

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη
Συναυλία - Aφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη

θα πραγματοποιήσει το Μουσικό Σύνολο Χα-
νίων στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου την Πέμ-
πτη 11 Ιουλίου στις 9.30 μ.μ. Ερμηνεύουν:
Βασίλης Λέκκας, Τάσος Ψαλλιδάκης.

Συνοδεύει η Χριστίνα Αλεξανδρή. 
Παίζουν: Κόντρα Μπάσο: Γιάννης Πολυχρονά-

κης, Τύμπανα: Νίκος Νταγκουνάκης, Ακορντεόν:
Μάκης Σαμαλίκος, πλήκτρα: Πέτρος Δούναβης,
κιθάρα: Στέλιος Καρύδας, μπουζούκι: Παναγιώ-
της Στεργίου, μπουζούκι: Δημήτρης Ρέππας,
πιάνο: Φαίδων Λιονουδάκης, μουσική επιμέλεια:
Φαίδων Λιονουδάκης.

Ήχος: Γιάννης Λύκος - Μανώλης Παπαδάκης.
Φώτα: Γιάννης  Γιαννικάκης. Προλόγηση: Δη-
μήτρης Νικολακάκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα: https://msch.gr/afieroma-
ston-stelio-kazantzidi/

Τραγούδια θα ερμηνεύσουν οι: Βασίλης Λέκκας,
Τάσος Ψαλλιδάκης.

Κρητική
βραδιά 
στον Φουρνέ

Η ενορία Φουρνέ Κυδω-
νίας και ο πολιτιστικός και
μορφωτικός σύλλογος
Φουρνέ «ΘΕΣΠΙΣ», διοργα-
νώνουν κρητική βραδιά φι-
λανθρωπίας και αγάπης,
την Τρίτη 9 Ιουλίου και
ώρα 9 μ.μ στο πολιτιστικό
κέντρο Φουρνέ.

Τον κόσμο θα διασκεδά-
σουν οι : Μάρκος Ρενιέρης,
Αντώνης Μαρτσάκης, Νίκος
Περουλάκης, Ηλείας Χο-
ρευτάκης, Στέλιος Βαμβα-
κας, Μιχαλης
Λουφαρδάκης, Λεωνίδας
Λαινάκης και Δημήτρης Πα-
παδόπουλος με την παρέα
τους.

Τιμή εισόδου 15 ευρώ.
Τα έσοδα της εκδήλωσης

θα διατεθούν για φιλαν-
θρωπικό σκοπό.

Βραδιές με 
τον Λεωνίδα
Μαριδάκη

Τις Τετάρτες του Ιου-
λίου και του Αυγούστου
στο Jokal’s στην αυλή της
Δημοτικής Πινακοθήκης,
θα πραγματοποιεί εμφανί-
σεις ο συνθέτης και τραγουδι-
στής Λεωνίδας Μαριδάκης με την
κιθάρα του. Οπως αναφέρεται στη σχε-
τική ανακοίνωση, ο Λεωνίδας Μαριδάκης με τρεις δίσκους στις
αποσκευές του και συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες τα
τελευταία 15 χρόνια προτείνει ένα παρεΐστικο μουσικό πρόγραμμα.

Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 9.30 μ.μ.

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

Συναυλία με Μαχαιρίτσα 
και Πορτοκάλογλου

Συναυλία με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και τον Νίκο Πορτοκά-
λογλου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουλίου στις 9.30
μ.μ. στο Λόφο Φρουρίου Φορτέτζα στο Ρέθυμνο. Οι πόρτες ανοί-
γουν στις 8.30 μ.μ..
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Πολυμορφικές παραστάσεις
To “Balance and Harmony Festival 2019” πραγματοποιεί-

ται έως και τις 23 Ιουλίου, στο Άλσος Αγίων Αποστόλων,
στην Πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, στα βορεινά σκαλάκια
της Δημοτικής Αγοράς και στην κατασκήνωση στον Καλαθά.

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Χανίων, ο χαρακτήρας του Φε-
στιβάλ είναι κοινωφελής με επιρροή από ένα πολυμορφικό
πειρατικό τσίρκο.

Στις παραστάσεις και τα workshops θα πάρουν μέρος:
Ιστιοπλόοι ακροβάτες, ξυλοπόδαροι, ηθοποιοί (θέατρο
σκιών), χορευτές, σχοινοβάτες, μουσικοί. Στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ θα στηθούν πανιά, τραπέζια, γιγαντιαία κουκλο-
θέατρα και πολλά άλλα…

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται σήμερα και στις 7 Ιουλίου στο
άλσος Αγίων Αποστόλων από τις 5.30 μ.μ. έως τις 8.30 μ.μ.,
στην πλατεία στην Αγορά στις 6 και 7/7 στις 6 μ.μ. - 8.30
μ.μ., στα βορεινά σκαλάκια της Δημοτικής Αγοράς στις 7 και
8/7 στις 5.30 μ.μ. - 8.30 μ.μ., στο Creta World Music Festi-
val στον προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στις 8, 9 και 10/7 στις
5.30 μ.μ. - 8.30 μ.μ., στις 9 και 10/7 στα βορεινά σκαλάκια
της Δημοτικής Αγοράς στις 6 μ.μ. - 8.30 μ.μ. και στην κατα-
σκήνωση Καλαθά στις 14/7 τις ώρες 8 μ.μ. - 9.30 μ.μ., στις
15/7 τις ώρες 6.30 μ.μ. - 8.30 μ.μ., στις 22/7 τις ώρες 6.30
μ.μ. - 8 μ.μ. και στις 23/7 τις ώρες 8 μ.μ. - 9.30 μ.μ.. 

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Μέρες σύγχρονου χορού
Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το το διεθνές φεστι-

βάλ σύγχρονου χορού Dance Days Chania το οποίο για 9η
χρονιά θα διεξαχθεί στα Χανιά από τις 15 έως τις 28 Ιου-
λίου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το φετινό πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει 16 παραστάσεις, 19 σεμινάρια, 5 site specific
projects, 2ήμερο video dance και συνέδριο με θέμα: “Χορός:
η τέχνη της επικοινωνίας" – Ιδέα-πράξη-εξωστρέφεια;”.

Το Dance Days Chania ξεκίνησε το 2011. Κατάφερε να
γίνει θεσμός και να εξελιχθεί σε διεθνές φεστιβάλ
χορού λαμβάνοντας φέτος περισσότερες από 600 αιτήσεις
καλλιτεχνών για συμμετοχή από 48 χώρες του κόσμου.

Με σημαντικούς μουσικούς από τον χώρο της τζαζ και της eth-
nic μουσικής θα πραγματοποιηθεί και φέτος το Διεθνές μουσι-
κό φεστιβάλ στις 8, 9 και 10 Ιουλίου στο παλιό λιμάνι, στον προ-
μαχώνα Σαν Σαλβατόρε. 

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Διεθνές ουσικό φεστιβάλΔιεθνές μουσικό φεστιβάλ

Μάλιστα, όπως λέει στις “Διαδρομές” η
ιδρύτρια του Φεστιβάλ, Μαρία Μανου-
σάκη, «ο στόχος του φεστιβάλ είναι να
μπουν τα Χανιά στον παγκόσμιο χάρτη.
Μέχρι τώρα κάναμε το φεστιβάλ στα
Χανιά και πηγαίνει πολύ καλά. Ευελπι-
στούμε ότι θα το επεκτείνουμε σε όλους
τους Νομούς της Κρήτης και έπειτα να
μπορεί να πραγματοποιείται όχι μόνο στα
Χανιά και την Κρήτη αλλά σε όλη την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. Επειτα, στόχος
είναι να γνωστοποιήσουμε την ποιοτική
κρητική μουσική στο εξωτερικό και στους
ξένους και να γνωστοποιήσουμε στους
Ελληνες την ποιοτική μουσική από το
εξωτερικό, πέρα από τις συνηθισμένες
μουσικές που ακούγονται κάθε μέρα. 

Οι πόρτες του φεστιβάλ θα ανοίγουν
στις 7 μ.μ. και όπως ανακοίνωσαν οι
διοργανωτές, το πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει:

•Δευτέρα 8 Ιουλίου. World music: 
Κυριάκος Σταυριανουδάκης 
Μαρία Μανουσάκη κουαρτέτο με (Ma-

rius Van den Brink Piano Estonia, Pana-
giotis Andreou bass, Engin Gunaydin
drums Turkey, Tigran Sargsyan Duduk
Armenia). 

Ψαραντώνης.
Αποστολάκης Δημήτρης από Χαΐνηδες.
Mode Plagal 

•Τρίτη 9 Ιουλίου. Gypsy Jazz
Γιώργος Μανωλάκης, Νίκος Σιδηροκα-

στρίτης, Αντρέας Πολυζωγόπουλος Νε-
κτάριος Μιτριτσάκης 

Hot Club de Grece - Γιάννης Λουκάτος,
Αντώνης Αραφάνης, Γιώργος Ρούλος,
Λουκία Παλαιολόγου. 

GADJO DILO
•Τετάρτη 10 Ιουλίου. Latin and Salsa

music 
Η Μέση Γη
Gonzalo Grau, Silvio Rodriguez, Pana-

giotis Andreou
Jacinta Clusellas, Alessio Romano

from Argentina
Manhattan vibes - Christos Rafailidis,

Petros Klampanis, Alex Drakos Ktistakis 

ΣΤΗΡΙΞΗ “ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥ”

Στο μεταξύ, με σκοπό τη δημιουργία
Πάρκου συνύπαρξης παιδιών στο 2ο Ει-
δικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο
στις Στέρνες Ακρωτηρίου, η Ομάδα Στή-
ριξης: “ΣυνΑνθρωπος” και η διοργάνωση
του «Cretan World Music Festival 2019»,
δηλαδή του διεθνούς μουσικού φεστιβάλ
ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, «αγοράζοντας τα εισιτήρια για το
φεστιβάλ από την Ομάδα Στήριξης “Συ-
νάνθρωπος”, από το ποσό των 13,00€

της αξίας του εισιτηρίου τα 4,00€ θα δω-
ρίζονται για τη στήριξη των δράσεων της
ομάδας». Στην ανακοίνωση αναφέρεται
ακόμα ότι «τα χρήματα που θα συγκεν-
τρωθούν θα δοθούν για τη δημιουργία
ενός Πάρκου συνύπαρξης παιδιών ΑμεΑ
& τυπικών παιδιών στο χώρο του 2ου Ει-
δικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικό Σχολείο
Χανίων στις Στέρνες Ακρωτηρίου». 

Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει στις 7.45 μ.μ.
με γενική είσοδο 13 ευρώ.
Φοιτητικό/ανέργων/AμεA: 10 ευρώ. Ση-
μείο προπώλησης: Ομάδα Στήριξης "Συ-
νάνθρωπος" Δ/νση: Νεάρχου 23 (1ος
όροφος) κτήριο ΤΕΕ, Χανιά Τηλ. Επικοι-
νωνίας: 2821400063, 6983623166.
Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές 09:00
έως 15:00

Μαρία
Μανουσάκη

ΣΤΟΝ ΒΑΜΟ

ΣυνεχίζονταιΣυνεχίζονται 
οι τζαζ βραδιέςοι τζαζ βραδιές

Συνεχίζεται στον Βάμο το 8ο Jazz in July festival με το εξής
πρόγραμμα:

•6/7/2019: Τάκης Πατερέλης Quartet
•9/7/2019: Michael Messios Symmetry Band
•11/7/2019: Σάκης Παπαδημητρίου/Γεωργία Συλλαίου
•14/7/2019: Νίκος Καπηλίδης & Jazz Utopia
•15/7/2019: JD Walter Quartet

•20/7/2019: Ronan Guilfoyle & Outward Bound Trio
Εισιτήρια προπωλούνται στην τιμή των 10 ευρώ (12 ευρώ στην

πόρτα) από το βιβλιοπωλείο "Μικρό Καράβι", Δασκαλογιάννη 59,
τηλ. 2821401648 στη Σπλάντζια στα Χανιά, ενώ στον Βάμο από
το Τουριστικό Γραφείο και την ταβέρνα "Στέρνα του Μπλουμο-
σήφη".

ΣΗΜΕΡΑ

Ολοκληρώνεται 
το ροκ φεστιβάλ

Ολοκληρώνεται σήμερα το Chania
Rock Festival στον Ενετικό Προμαχώνα
San Salvatore στο παλιό λιμάνι με τους:
Demons & Wizards, Rotting Christ, Ho-
locaust, Carthadogs, Diamond Signs.

Μαθητικές συναυλίες για 
τους “Γιατρούς του Κόσμου”

Η Μουσική Σχολή ARS MUSICA σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου διοργα-
νώνουν δύο Μαθητικές Συναυλίες με σκοπό την ενίσχυση του έργου των Γιατρών του
Κόσμου. 

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 19:00 οι μικροί μαθητές της Σχολής & 21:00 οι έφηβοι και
ενήλικοι μαθητές στο Mega Place Cinema σε ενορχήστρωση και μουσική διδασκαλία
της Άννας Διγαλάκη και του Γιώργου Σαλτάρη. Είσοδος ελεύθερη με προαιρετική προ-
σφορά σε τρόφιμα, φάρμακα και χρηματική ενίσχυση.
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Ο ιστοριοδίφης Μιχάλης Ποταμιτάκης, εργα-
ζόμενος για χρόνια στο Ναύσταθμο Κρήτης
μελέτησε όσο κανένας άλλος την ιστορία του
κόλπου της Σούδας και της ευρύτερης περιο-
χής, περπάτησε κάθε γωνία του, κατέγραψε,
φωτογράφισε, αξιολόγησε, πιστοποίησε στοι-
χεία και σε αυτόν οφείλεται ένα εξαιρετικό
σύγγραμα: “Το λιμάνι της Σούδας στο πέρα-
σμα του χρόνου”.

Με τον κ. Ποταμιτάκη -έναν
αληθινό θησαυρό γνώ-
σεων- περπατήσαμε στο
λιμάνι της Σούδας μι-
λώντας μας για την
περιοχή από την
εποχή των “Απτε-
ραίων” μέχρι και σή-
μερα.

ΟΙ “ΑΠΤΕΡΑΙΟΙ”

Η πιο σπουδαία αρχαία πόλη της περιοχής και
από τις σημαντικότερες στη Δυτ. Κρήτη ήταν η
αρχαία Απτέρα. «Ο κόλπος της Σούδας από την
αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν ως κέντρο διακί-
νησης εμπορευμάτων αλλά και ως σταθμός για
τα πλοία. Η Απτέρα παρέμεινε ως πόλη μέχρι τον
7ο μ.Χ. αιώνα όταν και καταστράφηκε από τους
σεισμούς και την πειρατεία», λέει ο κ. Ποταμιτά-
κης. Η Απτέρα είχε δύο επίνεια την “Κίσαμο” εκεί
που σήμερα είναι οι Καλύβες και τη “Μινώα”, το
σημερινό Μαράθι και ήταν από τις ισχυρότερες
πόλεις της Κρήτης.

Από την εποχή εκείνη δεν υπάρχουν ευρήματα
που να πιστοποιούν σημαντική οικιστική παρου-
σία στο χώρο όπου σήμερα είναι ο οικισμός και
το επιβατικό και εμπορικό λιμάνι της Σούδας.

ΟΙ ΕΝΕΤΟΙ

Την περίοδο της βυζαντινής παρουσίας στην
Κρήτη, στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου λει-
τούργησαν μοναστήρια και εκκλησίες, τα περισ-
σότερα από τα οποία δεν έχουν διασωθεί παρά
ελάχιστα ίχνη. Ξεχωριστή σημασία έχει η Ενε-
τική Περίοδος, με το αμυντικό δόγμα των Ενε-
τών να προβλέπει την οχύρωση της νησίδας της
Σούδας, ένα εξαιρετικό έργο που διατηρείται
ακόμα στο μεγαλύτερο μέρος του. «Όπου είχαν
σταθμούς για τα εμπορικά τους πλοία οι Ενετοί
ήθελαν να τα οχυρώσουν. Έβλεπαν τον κίνδυνο
από τις επιδρομές των Τούρκων και ξεκίνησαν
από το 1480 να μελετούν πώς και πού θα προ-
χωρήσουν σε οχυρώσεις. Στην αρχή έμειναν
μόνο στα σχέδια αλλά μετά τις επιδρομές του
Μπαρμπαρόσα και άλλων πειρατών, την πτώση
της Κύπρου στους Οθωμανούς, προχώρησαν
στα 1572-1573 στις πρώτες σοβαρές οχυρωμα-
τικές εργασίες στη νησίδα της Σούδας. Οι εργα-
σίες προέβλεπαν αρκετά συνοδά έργα που θα
ενίσχυαν την άμυνα του κόλπου, τα περισσότερα
από τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν. Προβλε-
πόταν ακόμα και μια οχύρωση μέσα στη θά-

Η ΣΟΥΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Το λι άνι έχει τη δική του ιστορίαΤο λιμάνι έχει τη δική του ιστορία

Κάθε λιμάνι έχει τη δική του ιστορία... Το ίδιο και
η Σούδα το σημαντικότερο, ίσως, φυσικό λιμά-
νι στη Μεσόγειο. Μοναδικός σε αξία κόλπος από
την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και με οργα-
νωμένες λιμενικές εγκαταστάσεις και Ναύσταθ-
μο από το 19ο αιώνα. Παράλληλα, όμως, απάγ-
κιο για τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής κα-
ταστροφής και, όπως κάθε τόπος δίπλα στη θά-
λασσα, καταφύγιο και ορμητήριο για τους εργά-
τες της θάλασσας, ψαράδες και ναυτικούς.ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

Ο Ναύσταθμος και πίσω
η Μαλάξα σήμερα...

Σπίτια στην Κάτω Σούδα, στα τέλη
της δεκαετίας του ΄70 (αρχείο “Χ.Ν”.).

Η ιχθυόσκαλα, το
αλιευτικό λιμάνι και το
εμπορικό τμήμα πριν

ανακατασκευαστεί για τις
ανάγκες της κρουαζιέρας

(αρχείο “Χ.Ν.”).

«Η Σούδα και ο
κόλπος της
ήταν και
παραμένουν
στο επίκεντρο
των
ιστορικών
γεγονότων

στην Κρήτη
αλλά και σε όλη

σχεδόν την Ανατ.
Μεσόγειο», τονίζει

ο κ. Μ. Ποταμιτάκης,
ιστοριοδίφης.



λασσα στο δυτικό μυχό του κόλπου, όπως το
“Μπούρτζι” στο Ναύπλιο. Υπάρχουν συγκεκριμένα
σχέδια με τον όγκο των υλικών που θα χρειάζον-
ταν, τη διάμετρο του πύργου, τις θέσεις των κα-
νονιών κ.λπ.», τονίζει ο κ. Ποταμιτάκης που έχει
περάσει χιλιάδες ώρες στο Ιστορικό Αρχείο Κρή-
της και όχι μόνο προκειμένου να αντλήσει το συγ-
κεκριμένο υλικό. Η οχύρωση της νησίδας της
Σούδας, για την οποία οι Ενετοί ξόδεψαν πολλά
χρήματα και χρειάστηκε να δουλέψουν αγγαρεία
χιλιάδες ντόπιοι, από μόνη της θα μπορούσε να
αποτελέσει ένα ειδικό κεφάλαιο. «Την τελική
μορφή είχε δώσει ο L. Orsini ένας εξαιρετικός μη-
χανικός που ήταν παρών στις εργασίες. Ήταν ένα
μικρό θαύμα της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής
από κάθε άποψη. Το νησί της Σούδας είχε πολύ
μεγάλη σημασία για τους Ενετούς που όταν έλε-
γαν “Σούδα” εννοούσαν πάντα το νησί και όχι το
σημερινό λιμάνι. Η σημερινή περιοχή της Σούδας

λεγόταν Ιnsola Suda», σημειώνει ο συνομιλητής
μας. Μετά την κατάκτηση της Κρήτης (1669) από
τους Οθωμανούς οι Ενετοί κατάφεραν να κρατή-
σουν τις νησίδες της Σούδας, της Γραμβούσας και
της Σπιναλόγκας ως το 1715 όταν και τις παρέ-
δωσαν καθώς η δύναμη της Βενετίας συνέχιζε να
φθίνει.

Ο ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ

Οι Τούρκοι ήταν εκείνοι που στα τέλη του 19ου
αιώνα στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των δυ-
νάμεών τους στους εμπορικούς δρόμους της Με-
σογείου αποφάσισαν να προχωρήσουν στη
δημιουργία Ναυστάθμου για την κατασκευή, επι-
σκευή και προστασία των σκαφών τους. Την κα-
τασκευή ανέλαβε ο Σκωτσέζος μηχανικός Τζέιμς
Λιντζ και τα εγκαίνιά του έγιναν το 1873 παρου-
σία και του Σουλτάνου Αμπντούλ Αζίζ. «Ο Ναύ-
σταθμος ήταν μια πολύ μεγάλη για τα δεδομένα

της εποχής κατασκευή με πολλά εργαστήρια. Στη
σημερινή Κάτω Σούδα φτιάχτηκαν 90 κατοικίες
και ήταν ο πρώτος οργανωμένος οικισμός στην
περιοχή (Τούζλα για τους Τούρκους). Με βάση
τους χάρτες της εποχής που έχω, η στεριά εκεί
ήταν συν 20 εκατοστά πιο ψηλά από την επιφά-
νεια της θάλασσας. Όταν όμως πνέουν άνεμοι
νοτιοανατολικοί η διακύμανση της θάλασσας
φτάνει τα 65 εκατοστά. Και έτσι η θάλασσα έμ-
παινε μέσα στα σπίτια. Από τον πρώτο χρόνο οι
κάτοικοι έγιναν φυματικοί και οι περισσότεροι το
εγκατέλειψαν. Γύρω από το Ναύσταθμο στη ση-
μερινή πλατεία της Σούδας έγιναν καταστήματα
για την εξυπηρέτηση του προσωπικού της εγκα-
τάστασης που κτίστηκαν από τον Τζαφέρη (Τζα-
φέρ Αγά)...», αναφέρει ο κ. Ποταμιτάκης.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Με την απελευθέρωση της Κρήτης και την Ένωση

με την Ελλάδα ο Ναύσταθμος χρησιμοποιήθηκε
αρχικά από τις Μεγάλες Δυνάμεις και μετά από το
Ελληνικό Ναυτικό. Στα αξιοσημείωτα της περιο-
χής η κατασκευή και λειτουργία αεροδρομίου από
τους Άγγλους για τις ανάγκες του Α΄ Παγκοσμίου
πολέμου μεταξύ Πρεβαντορίου και του δρόμου
της Σούδας!
«Τα πρώτα χρόνια στο Ναύσταθμο εγκαταστά-
θηκε πυροβολαρχία της Μεραρχίας Κρητών.
Επειδή το δημόσιο είχε ανάγκη χρήματα, εκμί-
σθωνε εκτάσεις γύρω από το Ναύσταθμο σε
ιδιώτες που τα χρησιμοποιούσαν για να εκτρέ-
φουν ζώα και για καλλιέργειες. Κατοικίες στην
περιοχή έγιναν αργότερα. Στο θαλάσσιο χώρο
του Ναυστάθμου έφταναν υδροπλάνα της “East-
ern Telegraph Company”. Τον χρησιμοποιούσαν
ως σταθμό προς τις υπερπόντιες Βρετανικές κτή-
σεις. Στο μεσοπόλεμο το λιμάνι παρέμεινε ση-
μαντικό διαμετακομιστικό κέντρο», τονίζει ο
συνομιλητής μας.
Πολύ μεγάλη ήταν η σημασία του λιμανιού και
του κόλπου στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Βομβαρ-
δίστηκε αρχικά από τους Ιταλούς, ενώ πολύ ισχυ-
ροί βομβαρδισμοί έγιναν από τους Γερμανούς στη
Μάχη της Κρήτης που βύθισαν περισσότερα από
28 πλοία (Αγγλικά τα περισσότερα) μέσα στον
κόλπο, ενώ κατά την προέλαση των Γερμανών
προς τα ανατολικά έγιναν πολύ μεγάλες μάχες
στην ευρύτερη περιοχή.
Στη μεταπολεμική περίοδο το λιμάνι αξιοποιήθηκε
τόσο για στρατιωτικούς σκοπούς (επέκταση του
Ναυστάθμου Κρήτης), αλλά κυρίως για την εξυ-
πηρέτηση της εμπορικής και της επιβατικής ναυ-
τιλίας. 
Παράλληλα διατήρησε το χαρακτήρα του ως
τόπος εξόρμησης των αλιευτικών με τη σύγχρονη
ιχθυόσκαλα, αξιοποιείται για τον ναυταθλητισμό
και πρόσφατα με τα έργα σε ένα τμήμα του για τη
φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων. Στο πλαίσιο του εκ-
συγχρονισμού του προβλέπεται η επέκταση της
βασικής του προβλήτας “Αδρίας” αλλά και η κα-
τασκευή μαρίνας.
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Οι Μικρασιάτες 
στο μεγάλο λιμάνι

Τη Σούδα ως τόπο υποδοχής εκατοντάδων
ξεριζωμένων προσφύγων από τη Μικρά Ασία
είχαν παρουσιάσει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα
εργασία τους πριν από μερικά χρόνια οι μα-
θητές του Λυκείου Σούδας. Την εργασία τότε
την είχαν δημοσιεύσει τα “Χ.Ν.” και πραγμα-
τικά ξεχώριζε για τον πλούτο των πληροφο-
ριών αλλά και τις συνεντεύξεις που είχαν
πάρει οι μαθητές από απογόνους προσφύγων.
Χαρακτηριστική η μαρτυρία της κ. Ουρανίας
αναφορικά με τις σχέσεις ντόπιων και προ-
σφύγων που σε πολλές περιοχές της χώρας
ήταν πολύ κακές... “Ο πατέρας μου εμένα είναι
Κρητικός και η μητέρα μου από τα Βουρλά της
Μικράς Ασίας. Γνωρίστηκαν εδώ και όπως
είναι λογικό αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες,
θυμάμαι που μου είχε πει -δε θυμάμαι ποιος-
ότι το σόι του πατέρα μου κοιτούσε τη μαμά
μου στα πόδια για να δουν αν είναι καθαρά»...
Γεγονός είναι ότι συγκριτικά με άλλες περιοχές
στα Μετόχια, στη Σούδα και στην ευρύτερη
περιοχή των Χανίων οι πρόσφυγες είχαν κα-
λύτερη αντιμετώπιση, αντίθετα οι Μικρασιά-
τες που διέμεναν σε άλλες περιοχές δεν
έχαιραν τέτοιας συμπεριφοράς.

Η κυρία Ελένη μας διηγείται με χαρά ότι οι
ντόπιοι Κρητικοί, από τα χωριά ερχόντουσαν
και θαύμαζαν τα σπίτια τους και την καθαριό-
τητά τους, ενώ εξέφραζαν και την εκτίμησή
τους προς το πρόσωπό τους σκεπτόμενοι ότι
είναι ξεριζωμένοι και έφυγαν από την πατρίδα
τους, κάτω από βίαιες καταστάσεις.

Τέλος τα γεγονότα, οι καταστάσεις, οι συμ-
περιφορές, οι αντιλήψεις έχουν αλλάξει ευτυ-
χώς προς το καλύτερο, αφού η διαχωριστική
γραμμή μεταξύ Ελλαδιτών Ελλήνων και προ-
σφύγων έχει αποκατασταθεί πλήρως από το
1940.

Πλέον δεν υπάρχει τέτοιου είδους έχθρα και
αντιπάθεια ανάμεσα στα νέα παιδιά. Βέβαια
δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες ηλικιωμένοι έχοντας ακόμη τέτοιου εί-
δους ρατσιστικά κατάλοιπα λογομαχούν με
Μικρασιάτες, ενώ τους κατηγορούν αδίκως
βέβαια για την τότε κατάσταση!

Σημασία έχει, όμως, ότι κατάφεραν παρ’ όλο
τον πόνο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν
να αντεπεξέλθουν και να επιτύχουν. Ιστορικά
αποδείχθηκε ότι οι Μικρασιάτες πρόσφυγες
υπήρξαν ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την πα-
τρίδα μας, προσέφεραν και συνέβαλαν στην
οικονομική ανάκαμψη και στον εμπλουτισμό
της παράδοσης».

Το λιμάνι 
της Σούδας

μεταπολεμικά
(αρχείο Χ.Ν.)

1898. Ο Γαλλικός στρατώνας
ανάμεσα στα κτήρια του
τουρκικού ναυστάθμου.

Η είσοδος του κόλπου και η νησίδα Σούδα σε χαρακτικό του
17ου αι. Από το αρχείο του Μουσείου Τυπογραφίας.

Το λιμάνι της Σούδας από τη Μαλάξα.
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ΞεχωριστόΞεχωριστό
κεφάλαιοκεφάλαιο 
οι ψαράδεςοι ψαράδες

Οι ψαράδες αποτελούν ένα σημαντικό κεφά-
λαιο στην ιστορία της Σούδας και του λιμανιού
της. Όπως εξηγεί μιλώντας στα «Χ.ν.» ο ερασι-
τέχνης φωτογράφος Σταύρος Μυριδάκης, ο
οποίος διαθέτει ένα πλούσιο φωτογραφικό
υλικό με πάνω από 33.000 φωτογραφίες εκ
των οποίων οι 1.500 αφορούν αλιείς, καΐκια
κ.λπ., το ψάρεμα ως τρόπος βιοπορισμού
μπήκε δυναμικά στην κοινωνία της Σούδας
μετά το 1922 με την έλευση των προσφύγων
της Μικράς Ασίας. «Οι Μικρασιάτες ψαράδες
έμαθαν πολλά πράγματα στους ντόπιους ψα-
ράδες και οι ίδιοι όταν εγκαταστάθηκαν στη
Σούδα άρχισαν να πηγαίνουν για ψάρεμα για
βιοποριστικούς λόγους», σημειώνει και προ-
σθέτει: «Γι' αυτούς τους ανθρώπους μοναδική
τους περιουσία ήταν η θάλασσα και το σπίτι
τους η ψαρόβαρκά τους».

Το ραντεβού μας με τον κ. Σταύρο δόθηκε
στο καφενείο που λειτουργεί στην Κάτω
Σούδα. Στους τοίχους του καφενείου υπάρ-
χουν μερικές από τις φωτογραφίες από το αρ-
χείο του κ. Μυριδάκη. Ο συνομιλητής μου
καθώς δείχνει τις φωτογραφίες αναφέρεται σε

πρόσωπα και καπεταναίους που έζησαν στη
Σούδα κι έγραψαν τη δική τους ξεχωριστή
ιστορία στην αλιεία: τον Παντελή, τον Κληκλή,
τον Μόσχο, τον Μυριδέ, τον Βλαντό, τον
Σαρρή κ.ά. «Κοπιαστική δουλειά το ψάρεμα
αλλά έζησαν από αυτή γενιές και γενιές Σου-
διανών», σχολιάζει ο κ. Σταύρος.

Σταματάμε σε μια φωτογραφία όπου μια
παρέα ψαράδων γλεντάει σε ένα καφενείο.
«Οι ψαράδες ήταν μια ζωή χουβαρντάδες και
άνθρωποι του γλεντιού», αναφέρει.

Το λιμάνι μέχρι και τις πρώτες μεταπολεμι-
κές δεκαετίες δεν είχε έντονη εμπορική δρα-
στηριότητα. Όπως σημειώνει ο κ. Σταύρος
«έρχονταν ένα πλοίο, άντε δύο τη βδομάδα και
μέσα σ' αυτό φορτώνονταν άνθρωποι, κατσί-
κες, εμπορεύματα και ό,τι μπορείς να φαντα-
στείς!».

Εντελώς διαφορετική ήταν και η γεωμορφο-
λογία του λιμανιού. Η θάλασσα έφτανε μέχρι
εκεί που είναι τα σχολεία σήμερα, παραλιακός
δρόμος δεν υπήρχε φυσικά, ενώ ήταν ένας,
μόλις, μόλος όπου έδεναν τα πλοία.

Κάθε φωτογραφία και μια ιστορία. Η αγωνία
του κ. Σταύρου είναι όλος αυτός ο φωτογρα-
φικός θησαυρός να φθάσει στις νεότερες γε-
νιές ώστε να συνδεθούν με το παρελθόν του
τόπου. Γι' αυτό το σκοπό προσέφερε το φωτο-
γραφικό υλικό του στο Λύκειο της Σούδας κι
αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων του σχολείου. 

Ο ερασιτέχνης φωτογράφος Σταύρος Μυριδάκης
έχει στο αρχείο του ένα φωτογραφικό θησαυρό

με χιλιάδες στιγμιότυπα από τη ζωή των
ψαράδων στη Σούδα.

Η πλατεία της Σούδας όπως ήταν το 1950 (φωτογραφικό αρχείο Στ. Μυριδάκης).

Μετά από μια πολύ καλή ψαριά ξιφίες με το αλιευτικό «Γέρο Σαρρής» στον ψαρομανάβη για
πούλημα. Σούδα 1975. Στην εικόνα διακρίνονται οι Κονταξάκης Παύλος (έμπορος αλιευμάτων),
Σαρρής Σταμάτης (καπετάνιος), ο Σύριος Άντι, ο Κονταξάκης Γιάννης (με γυρισμένη την πλάτη) και ο
Σαρρής Σταμάτης του Σταματίου. (φωτογραφικό αρχείο Στ. Μυριδάκης).

Τραβώντας την τράτα στον κασαπανέ μπροστά στα σχολεία της Σούδας. 1961.
Από δεξιά Παντελής Τσίτας (καπετάνιος), Σταύρος Μυριδάκης, Τσίτας Κυριάκος

του Παντελή, Τσίτας Φώτης του Ηλία και Ανδρέας Τζανεράκης.

Καλάδα από Μικρασιάτες ψαράδες στην τοποθεσία Πλακούρες στο Βλητέ, 1928. (φωτογραφικό
αρχείο Στ. Μυριδάκη).

Μέχρι και τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες ήταν λίγα τα εμπορικά πλοία που προσέγγιζαν το
λιμάνι της Σούδας σε εβδομαδιαία βάση.

»
»

»

»

»



Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης
με το 1ο Δημ.Χανίων

Στο πλαίσιο του εικαστικού προγράμματος συνεκ-
παίδευσης με θέμα την τέχνη την 1 Μαρτίου 2019 οι
μαθητές της Ανώτερης και της Μέσης βαθμίδας του
σχολείου μας, επισκεφθήκαμε το 1ο Δημ. Χανίων και
εκεί παρακολουθήσαμε παρουσίαση για τον ζωγράφο
Χουάν Μιρό, από τους μαθητές της Δ΄ τάξης και τις
δασκάλες τους. Στις 17 Μαΐου 2019 οι μαθητές των
δύο σχολείων που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα
πραγματοποιήσαμε κοινή επίσκεψη στην Πινακοθήκη
Χανίων. Ευχαριστούμε πολύ την υπεύθυνη της πινα-
κοθήκης για το πρόγραμμα ξενάγησης.

Χρήστος Μ. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββα-
τοκύριακο!

Τριάδωσε το καλό! Η πρώτη μου
σκέψη όταν πληροφορήθηκα ότι η
Σχολική Κοινότητα του Ειδικού Δημ.
Σχολείου που λειτουργεί στο Κέν-
τρο Αποκατάστασης Παιδιών Νέων
Κρήτης του Δήμου Χανίων κυκλο-
φόρησε, την περασμένη σχολική
χρονιά, ένα ακόμα τεύχος “Κ.Α.Π.Νι-
κακιών”. Πάντα εν δράσει έχοντας

ως εμψυχωτές
τους δα-

σκάλους σας, καλά μου “Κ.Α.Π.Νι-
κάκια” είχα γράψει (βλ. Παιδότοπο
18 Μαΐου 2018) παρουσιάζοντας τα
δύο πρώτα τεύχη αυτής της σχολι-
κής εφημερίδας. Οντας σίγουρος
ότι το “καλό” θα τριαδώσει, αλλά
και θα συνεχιστεί.

Δεν διαψεύστηκα, προσώρας, και
θέλω να πιστεύω ότι ούτε στη συ-
νέχεια θα διαψευστώ. Να ξανατρια-
δώσει το καλό και του χρόνου και
να ξανατριαδώνει για πολλά χρόνια,
η ευχή που έκαμα, ενώ περιδιάβαζα
στις 16 ιδιαίτερα επιμελημένες σε-
λίδες του περί ου ο λόγος τεύχους,

δείγματα του οποίου παρουσιάζον-
ται στον σημερινό Παιδότοπο.

Συγχαρητήρια σ’ όλους σας, δα-
σκάλους, μαθητές και γονείς, φίλε
διευθυντή του Σχολείου, Δημήτρη
Χαμηλάκη!

Ιδιαίτερα στα παιδιά της δημοσιο-
γραφικής ομάδας και στη δασκάλα
Κωνσταντίνα Χουχουνίκου που τη
συντονίζει…

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.Α.Π.Ν. ΚΡΗΤΗΣ

ΤαΤα Κ Α Π Νικάκια“Κ.Α.Π.Νικάκια” τριάδωσαντριάδωσαν, καλήκαλή τουςτους συνέχειασυνέχεια!
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25η Μαρτίου

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το σχολείο μας τίμησε
την επανάσταση του 1821 με εορταστικές εκδηλώσεις, την
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 με ποιήματα, τραγούδια, χο-
ρούς και κατασκευές! Συγχαρητήρια στην κα Ολγα που ορ-
γάνωσε τη γιορτή. 

Και του χρόνου με υγεία.
Ατανάσης Ι.

Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ…..

Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης επισκεφθήκαμε την Πέμπτη

14/3/2019 προκειμένου να πάρουμε μια γεύση από τα
μαθήματα και τα εργαστήρια, που θα μπορούμε να πα-
ρακολουθήσουμε, όσοι από μας από του χρόνου φοιτούν
εκεί! Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι τόσο από τη θερμή
φιλοξενία από το προσωπικό και τους μαθητές του σχο-
λείου, όσο και από τα ενδιαφέροντα εργαστήρια που
γίνονται στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.!

Ευχαριστούμε το δ/ντη και το προσωπικό του
σχολείου για την ευκαιρία αυτή. 

Ατανάσης Ι.

Γιορτή της μητέρας

Ενα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ζωής,
τη μητέρα μας, τιμήσαμε την Παρασκευή 10
Μαΐου, με αφορμή τη γιορτή της μητέρας. Ετοι-
μάσαμε μια όμορφη γιορτούλα που περιλάμβανε
ποιήματα, τραγούδια, χορούς και δωράκια για
εκείνες! Χρόνια πολλά! Σας αγαπάμε πολύ! 

Ατανάσης Ι.

Ειδικό Γυμνάσιο Χανίων  

Την Πέμπτη 16 Μαΐου επισκεφθήκαμε το Ειδικό Γυμνάσιο,
προκειμένου να προετοιμαστούμε για του χρόνου, όσοι από
μας συνεχίσουν στο Ειδικό Γυμνάσιο! Χαρήκαμε πολύ που συ-
ναντήσαμε εκεί παλιούς μαθητές του σχολείου μας, γνωρι-
στήκαμε με το προσωπικό, ενημερωθήκαμε από το διευθυντή
του σχολείου για τις απαιτήσεις του σχολείου, παίξαμε όλοι
μαζί και ανυπομονούμε για τη νέα σχολική χρονιά! 

Ευχαριστούμε τον δ/ντη του Ειδικού Γυμνασίου και το προ-
σωπικό για τη φιλοξενία! 

Ατανάσης Ι.

Ανοιξη καλλιτεχνικής
δημιουργίας δήμου Χανίων 

Τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 επισκεφθήκαμε τον εκθε-
σιακό χώρο της Πύλης Σαμπιονάρα και θαυμάσαμε τα έργα
μας στην έκθεση για την “άνοιξη καλλιτεχνικής δημιουρ-
γίας” του Δήμου μας! Ευχαριστούμε την κα Ελευθερία, την
εικαστικό της για τις ιδέες τις και τα έργα που φτιάξαμε στο
μάθημά της. 

Μετά κάναμε μια βολτίτσα στο λιμάνι!  
Ιωακείμ Κ.



χάνουν τις θερα-
πευτικές του ιδιό-
τητες. Η φλούδα
του καρπού πρέπει
να κόβεται σε

μικρά κομμάτια πριν
ξεραθεί. Η φρέσκια

φλούδα είναι καλύ-
τερη από την ξερή η

οποία πρέπει να μουσκευ-
τεί στο νερό 24 ώρες πριν

χρησιμοποιηθεί. 

Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις
Ο φλοιός της ροδιάς έχει ανθελμινθική δράση

και  χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της ται-
νίας (σκώληκες). Χορηγείται ένα σκεύασμα από
τον φλοιό, για να παραλύσει τους σκώληκες και
κατόπιν ένα ισχυρό καθαρτικό για να τους απο-
μακρύνει από τον οργανισμό.  

Η φλούδα του καρπού δρα ως στυπτικό, πικρό,
αρωματικό και πεπτικό. Είναι εξαιρετικά ωφέλιμη
διότι διεγείρει το ήπαρ, τη χοληδόχο κύστη και το
πεπτικό σύστημα.

Τέλος οι σπόροι έχουν δράση αντιοξειδωτική,
στυπτική, μαλακτική και θρεπτική.

Ο χυμός τους είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό,
πράγμα που σημαίνει ότι μειώνει τον κίνδυνο εμ-
φάνισης καρκίνου και καρδιοπαθειών και προάγει
την υγεία των κυττά-
ρων του σώματος.
Δρα εναντίον ιών
και βακτηρίων. Κα-
θαρίζει και δυναμώ-
νει δόντια και ούλα. 

Κατά συνέπεια για
εσωτερική λήψη,
ενδείκνυται

ο φλοιός για ελμινθίαση, η φλούδα του καρπού
για διάρροια, δυσεντερία και εμπύρετα και τέλος
οι σπόροι για αναστύλωση του οργανισμού και
αποθεραπεία. 

Εξωτερικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το
αφέψημα από τη φλούδα του καρπού υπό μορφή
πλύσεων σε περιπτώσεις  λευκόρροιας και  υπό
μορφή  γαργάρας  για την κυνάγχη.

Παρασκευή και δοσολογία
Τα άνθη για πλύσεις ή γαργαρισμούς παρα-

σκευάζονται ως έγχυμα. Ο φλοιός του ροδιού για
την αντιμετώπιση των παρασίτων παρασκευάζε-
ται ως αφέψημα. Σιγοβράζουμε 60 - 80 γραμμά-
ρια φλοιού σε 600 ml νερού μέχρι να εξατμισθεί
το 1/3 του νερού. Το ρόφημα πίνεται ενώ είμαστε
νηστικοί σε δύο με τρεις δόσεις μέσα σε μια ώρα.
Το ρόφημα είναι πικρό και μπορούμε να το γλυ-
κάνουμε με μέλι. Δύο ώρες μετά ο ασθενής μπο-
ρεί να πάρει μια δόση καθαρτικού (π.χ. 30-50
γραμμάρια ρετσινόλαδο) για την αποβολή από τα
έντερα του παραλυμένου παρασίτου. 

Προφυλάξεις
Πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι ο φλοιός

μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμέτους και
πρέπει να χορηγείται υπό την επίβλεψη ειδικού. 

Το συναντούμε με τις ονομασίες Ροδιά, Ροϊδιά
ή Σίδα κατά τον Αθηναίο. Οι καλύτερες ροδιές
φύτρωναν στην Καρχηδόνα. Για τον λόγο αυτό η
λατινική ονομασία του φυτού είναι “punica” το
οποίο σημαίνει Καρχηδόνιος. 

Η ροδιά είναι μικρό δέντρο που το ύψος του κυ-
μαίνεται από 2 έως 4 μέτρα. Λείο, συνήθως αγ-
καθωτό. Φύλλα αντίθετα, συχνά ανά 3, ακέραια,
ωοειδή έως λογχοειδή, γυαλιστερά. Άνθη χοα-
νοειδή, με πέταλα σε κόκκινο γυαλιστερό χρώμα
και κάλυκα επίσης κόκκινο, σαρκώδη, με 5 λο-
βούς. Είναι είδος ερμαφρόδιτο (έχει αρσενικά και
θηλυκά όργανα και επικονιάζεται από μέλισσες
και έντομα. Καρπός καφεκόκκινος, σε σχήμα
μήλου με χοντρό περίβλημα, που περιέχει πο-
λυάριθμους πρισματικούς, ζουμερούς κόκκους
ρόδινους, με γυάλινη όψη, που περιέχουν ο κα-
θένας ένα μικρό σπέρμα. Οι κόκκοι έχουν γεύση
γλυκιά ή ξινή και είναι χωρισμένοι σε μικρά δια-
μερίσματα με λευκά μεμβρανώδη διαφράγματα
που έχουν πικρή γεύση. Στον αντίποδα του ποδί-
σκου του καρπού υπάρχει κάτι σαν διάδημα, τα
απομεινάρια των σεπάλων του κάλυκα (τα σίδια). 

Υπάρχουν μόνο δύο είδη στην οικογένεια της
ροδιάς (τη γλυκιά και την ξινή) και το γεγονός
αυτό φανερώνει την μοναδικότητα του δέντρου
αυτού. 

Ιστορικά στοιχεία
Το ρόδι θεωρείται παραδοσιακά σύμβολο γυ-

ναικείας γονιμότητας. Ο Ιπποκράτης συνιστούσε
χυμό ροδιού ως αφροδισιακό ρόφημα κατάλ-
ληλο και για το στομάχι. Ο Διοσκουρίδης και ο
Πλίνιος συνιστούσαν το αφέψημα της ρίζας και
της φλούδας του ροδιού για τα παράσιτα του εν-
τέρου. Κατά τον Όμηρο την καλλιεργούσαν στους
κήπους του βασιλιά Αλκίνοου. Οι αρχαίοι Έλλη-
νες την θεωρούσαν σύμβολο ζωής και ευκαρπίας
και την είχαν αφιερωμένη στη θεά Ήρα. Η μυθο-
λογία αναφέρει ότι με την βοήθεια ενός ροδιού
ο Άδης κατάφερε να γοητεύσει την Περσεφόνη
και να την απαγάγει. Αφιερωμένη στην Ήρα προ-
στάτιδα του γάμου, η ροδιά θεωρούνταν σύμ-
βολο γονιμότητας και αγάπης. Το ρόδι είναι το

φρούτο που έδωσε ο Πάρις στην Αφροδίτη και
όχι το μήλο. 

Το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς στο
Άργος κρατούσε στο χέρι ένα ρόδι. Ο
Άραβας γιατρός Αβικένας έγραψε
«Αν το πρωί τρως ρόιδα, το
μεσημέρι φαΐ γαρνιρισμένο
με φρέσκο κρεμμύδι και
το βράδυ μέλι, το αίμα
σου θα είναι καθαρό
σαν δάκρυ». Στο αρ-
χαίο Ινδικό ιατρικό
σύστημα Αγιουρ-
βέδα , το ρόδι χρησι-
μοποιείται εκτενώς
ως πηγή παραδοσια-
κών θεραπειών για
πολλές ασθένειες. 

Ο φλοιός του ροδιού
και ο φλοιός του δέντρου
της ροδιάς, χρησιμοποιήθηκε
στην παραδοσιακή ιατρική για
θεραπεία ενάντια στη διάρροια, τη
δυσεντερία και τα παράσιτα του πεπτικού
συστήματος. Οι σπόροι και ο χυμός του ροδιού
εθεωρούντο ευεργετικά για την καρδιά και το
λαιμό.

Μέχρι και σήμερα η λαϊκή  θεραπευτική χρησι-
μοποιεί το ρόδι σε περιπτώσεις διάρροιας, δυ-
σεντερίας, αμοιβάδων και κολπικών μολύνσεων.
Το έγχυμα από τα νωπά άνθη χρησίμευε σε πλύ-
σεις για τη βλεννόρροια, τη λευκόρροια, τις αι-
μορραγίες, τους διαλείποντες πυρετούς και την
πυώδη αμυγδαλίτιδα.  Τον  χυμό του ροδιού ανα-
μειγμένο με λάδι ελιάς τον χρησιμοποιούσαν για
την εξάλειψη των κηλίδων του δέρματος, ενώ η
σύγχρονη κοσμετολογία χρησιμοποιεί το ρόδι και
τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες για την παρα-
σκευή προϊόντων κατά των ρυτίδων. Άνθη και
φλοιός είναι πλούσια σε τανίνες και τα χρησιμο-
ποιούσαν στη βυρσοδεψία και τη χρωματουργία. 

Στην Κρήτη η ρογδιά, όπως τη λένε, καλλιερ-
γείται από τα πανάρχαια χρόνια. Την περίοδο που
έστηναν τα καζάνια στο νησί για την απόσταξη
των σταφυλιών οι σπόροι του ροδιού συνόδευαν
την τσικουδιά που έπιναν οι καλλιεργητές. Οι
γέροι έσπαζαν το ρόδι στη μέση, το έβραζαν και
το έπιναν εναντίον της διάρροιας. Τα ρόδια που
έσκαγαν όταν ακόμη ήταν πάνω στο δέντρο τα
έλεγαν «χασκάδες». Την ξινορογδιά την χρησιμο-
ποιούσαν πολύ στη λαϊκή ιατρική. Τη φλούδα του
ξινόρογδου, βρασμένη με παπαρούνα την έδιναν
στα παιδιά για τον κοκίτη. 

Συστατικά-χαρακτήρας
Τα άνθη περιέχουν τανίνη και είναι στυφά. Η

φλούδα του καρπού είναι στυφή, πικρή και δυ-
σάρεστη. Και αυτή περιέχει τανίνη, αλκαλοειδή
(πιελετιερίνη και ισοπιελετιερίνη που έχουν την
ιδιότητα να παραλύουν τα σκουλήκια των εντέ-
ρων) και αιθέριο έλαιο. Ο χυμός των σπόρων πε-
ριέχει υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες Α, Β1,
Β2, C,Ε και G, μεταλλικά άλατα ασβεστίου, φώ-
σφορο, σίδηρο, νάτριο, κάλιο κ.α.

Άνθιση – χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή

Ανθίζει Μάιο και Ιούνιο. Για θεραπευτικούς σκο-
πούς χρησιμοποιούνται τα άνθη, οι καρποί, η
φλούδα του καρπού, τα σπέρματα, η ρίζα και η
φλούδα της ρίζας. Όταν ξεραθούν τα άνθη δεν
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η λατινική ονομασία του πολύτιμου αυτού μικρού δέντρου είναι
Punica granatum (Ροιά η κοκκώδης) και ανήκει στην οικογένεια
των Πονικοειδών – Ροιοειδών.  Κατάγεται από την Ανατολή αλλά
έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. 

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

ΡοδιάΡοδιά  



Μια ενδιαφέρουσα και αληθινή ιστορία από το αστυνομικό δελ-
τίο παρουσίασε ο χιουμορίστας αρθρογράφος «Ταχήρ Εφέντης»
στις 2/12/1930 στην εφημερίδα «Κήρυξ». Μια ευφάνταστη
σπείρα λωποδυτών στον Πειραιά σκαρφίστηκε μια…μελωδική τε-
χνική διαρρήξεων και κλοπών. Η σπείρα με την επωνυμία «Εται-
ρεία των Αγνώστων Τραγουδιστών» αποτελούνταν από τους:
«[…]Λωποδύτας Λ. Κούκερην, Δ. Κανδηλάρην, Τ. Μπουλυτούμην
και Ν. Θαλασσινόν[…]». «[…] όλα τα μέλη της ήσαν ρομαντικοί και
προπάντων ποιηταί. Ο Κούκερης έπαιζεν κιθάραν, ο Κανδηλάρης
μανδολίνο, ο  Μπουλυτούμης βιολί και ο Θαλασσινός ήταν τε-
νόρος. Έτσι, οσάκις είχον ανάγκη από τσιγάρα εξέλεγαν μιαν σε-
ληνοφώτιστον νύκτα, έπαιρναν κοντά τα όργανα και ανεζήτουν
το πρώτον βολικόν περίπτερον. Και όταν το εύρισκαν, απέστελ-
λαν τον ένα εκ των τεσσάρων να το επισκεφθεί και οι λοιποί από
την απέναντι γωνίαν συνόδευαν την επίσκεψιν, με το τραγούδι
των και το παίξιμο της κιθάρας εις τόνον λα μινόρε:

«Σαν το κεράκι θα καώ,
σα ντο κερί θα λιώσωωωω
καπνός και στάκτη θα γενώ,
ωωω… αμάν, αμάν, αμάν…».
Όταν η σπείρα ήθελε να κλέψει ένα «μπούτι για να γίνει στο

φούρνο με σκορδάκι», διάλεγαν ένα κρεοπωλείο και τον μαντο-
λινάρη-διαρρήκτη Κανδηλάρη, ο οποίος με αντικλείδι άνοιγε το
μαγαζί κι έπαιρνε το κρέας. Οι άλλοι τρεις περίμεναν στη μέση

του δρόμου κουρδίζοντας την κιθάρα και βάζοντας ρετσίνι στις
χορδές του βιολιού. Αν τυχόν περνούσε κανείς έβαζαν το δεξί
χέρι στο μάγουλο κι εξυμνούσαν τα γλυκά μάτια και τα μαλλιά
της ανύπαρκτης υπηρέτριας, η οποία βρισκόταν απέναντι.

Όσον αφορά στο χαρτζιλίκι αυτό το έβρισκαν διαρρηγνύοντας
ένα συνοικιακό γαλακτοπωλείο. Ο κιθαρίστας κρατούσε τσίλιες
και οι άλλοι τρείς ξάφριζαν το μαγαζί σιγοτραγουδώντας το
σουξέ της εποχής: 

«Αν δε σου δώσει η μάνα σου
Σαράντ’ ομολογίες…
ντούρου, ντούρου….». 
Μετά από κάποιες επιτυχίες η αστυνομία τους υποψιάστηκε και

τους παρακολούθησε. Τα όργανα της τάξης, καθώς ήταν Δεκέμ-
βρης μήνας, αντί να εκτελέσουν τη διαταγή, η οποία τους υπο-
χρέωνε να είναι στους παγωμένους μουσικούς δρόμους του
Πειραιά, προτίμησαν να περιμένουν σε ένα καφενείο της γειτο-
νιάς. Δηλαδή, προτίμησαν τη μουσική δωματίου. Όταν όμως
άκουσαν την σπείρα να τραγουδά: 

«Το λένε τα πουλάκια
κάτω στα ρέματα…»

σπάζοντας ταυτόχρονα μια τζαμαρία για διάρρηξη εκεί κοντά
στη γειτονιά τότε πετάχτηκαν έξω, τους συνέλαβαν και τους οδή-
γησαν στο κρατητήριο. Εκεί όλοι μαζί τραγουδούσαν:

«Κλάψε με , μάνα, κλάψε με 

στη φυλακή μ’ εβάλα…ααααμάν».
Ο φιλόμουσος ενωματάρχης χτυπώντας ένα νταούλι απάντησε

τραγουδιστά:
«Αυτά είναι τα βάσανα
στον κόσμο τα μεγάλα!…
Αμάν, αμάν!». 

* Ο κ. Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης είναι
ιατρός ορθοπεδικός, πολιτισμολόγος
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ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Εικαστικό δρώμενο 
του Θανάση Λάλα

Σε ατελιέ, μετατρέπεται ο εκθεσιακός χώρος του Κέντρου
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου μέχρι τις 24 Ιουλίου, όπου ο
εικαστικός Θανάσης Λάλας δημιουργεί μαζί με τους Χανιώ-
τες από το “Τίποτα”… “κάτι”. 

Οι επισκέπτες (11 π.μ. - 9 μ.μ.) συμμετέχουν στη δημιουρ-
γία του έργου τέχνης που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως
τις 24/7 ενώ εντός του κτηρίου οι επισκέπτες μπορούν να
δουν μια video-art εγκατάσταση.  

ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Παρουσίαση του ζωγράφου
Χρήστου Μποκόρου

Τον ζωγράφο Χρήστο Μποκόρο θα παρουσιάσει, όπως
ανακοίνωσε, η Εταιρεία Θεάτρου ΜΝΗΜΗ στο κοινό των
Χανίων την Τετάρτη 10/7, στις 9.30 μμ, στον Αίθριο Χώρο
του Θεάτρου Κυδωνία σε μία τιμητική εκδήλωση με τίτλο:
«Τα στοιχειώδη, τα ουσιώδη και τα περιττά». 

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

Η Εταιρεία των Αγνώστων Τραγουδιστών“Η Εταιρεία των Αγνώστων Τραγουδιστών”

Η έκθεση στην οποία η είσοδος είναι
ελεύθερη πραγματοποιείται σε επιμέ-
λεια Μάνου Στεφανίδη. 

Το ωράριο λειτουργίας είναι:  
Δευτέρα έως και Παρασκευή: 10 π.μ.

έως 2 μ.μ. και 7 μ.μ. - 11 μ.μ.. Σάββατο
και Κυριακή 7 μ.μ. - 11 μ.μ..

Σε σημείωμά του, που συμπεριλαμ-
βάνεται στο δελτίο Τύπου της Δημοτι-
κής Πινακοθήκης, ο κ. Στεφανίδης
σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Ρέκβιεμ για μια πατρίδα; Στη γλυ-

πτική του Θόδωρου Παπαγιάννη συν-
δυάζονται πολλά και ετερόκλητα στοι-
χεία: Αξιοποίηση της παράδοσης,
λαϊκής και λόγιας, αλλά και πειραμα-
τισμός που αναφέρεται στο μοντέρνο
κίνημα και τις μεγάλες κατακτήσεις του
20ού αιώνα, αίσθηση του μνημει-
ώδους, δωρικότητα και, πολύ συχνά,
συνείδηση εκείνου του σιωπηλού δρά-
ματος που αποτελεί και το βαθύτερο
περιεχόμενο της τέχνης. Θα το αποκα-
λούσα δράμα και συγχρόνως συνεί-
δηση της ιστορίας. Στην έκθεση αυτή
ο καλλιτέχνης σκηνοθετεί πάλι ένα
υπαινικτικό, θεατρικό περιβάλλον
χωρίς λόγια, με τον κύκλιο χορό των
επιβλητικών ξοάνων να πρωταγωνι-
στεί όπως ακριβώς και στην αττική
τραγωδία. Με μια πεσμένη - ηττημένη;
- φιγούρα στο κέντρο - την πατρίδα,
ίσως, που απόκαμε; - και δώδεκα
θεούς, ήρωες, μάντεις, θρηνωδούς ή

προφήτες γύρω της να συλλογίζονται
τη Μοίρα της, τη μοίρα μας. Lamen-
tum, Pietà και Requiem μέσω της
ύλης και των μορφών. Ο Παπαγιάννης
ήξερε ανέκαθεν να συνδυάζει στη
δουλειά του το επικαιρικό με το δια-
χρονικό, την ιστορία με τον μύθο, το
πολιτικό με το συμβολικό χωρίς να κα-
ταφεύγει σ' εύκολα συνθήματα ή μπα-
νάλ εικόνες. Οι μορφές του επειδή
έρχονται από πολύ παλιά και προχω-
ρούν γενναία εμπρός, προς το μέλλον
δεν κρύβουν, δεν αποκαλύπτουν αλλά,
πρωτίστως, σημαίνουν. Η υποβολή και
το αίνιγμα είναι η προστασία τους. Η
άμυνα τους σ' εύκολες ερμηνείες.
Πρόκειται για ιδέες που τον απασχο-
λούν από παλιά και τις μορφοποιεί
συχνά με διαφορετικά πρόσωπα - προ-
σωπεία, διαφορετικά περιεχόμενα
αλλά την ίδια πάντα αγωνία για τον
τόπο και την τύχη του...».

Συνεχίζεται η έκθεση με έργα του
γλύπτη Θόδωρου Παπαγιάννη με
τίτλο “Ρέκβιεμ για μια πατρίδα;” την
οποία φιλοξενεί η Δημοτική Πινα-
κοθήκη Χανίων στο Γιαλί Τζαμί έως
τις 30 Αυγούστου. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙ

“Ρέκβιε για ια ατρίδαΡέκβιεμ για μια πατρίδα;”

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ 

Εκθεση ζωγραφικής 
Καδιανής Βελιγραντάκη

Έκθεση ζωγραφικής της Καδιανής Βελιγραντάκη, με τίτλο
«Επιφάνια» και θέμα: Γαία & Βλαστικοί Θεοί», λειτουργεί έως
και την Κυριακή 7 Ιουλίου στο Νεώριο του Μόρο.  Ώρες λει-
τουργίας Έκθεσης 10 π.μ. – 10 μ.μ. καθημερινά.
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Συνεχίζoνται οι προβολές ταινιών στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος: “Χίλια και ένα πρόσωπα του έρωτα” που υλοποιεί το Κέν-
τρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε συ-
νεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

•Πέμπτη 11 Ιουλίου, 7 μ.μ.: Αγάπα με αν τολμάς, σκηνοθεσία:
Γιαν Σαμιέλ, 2003

•Πέμπτη 25 Ιουλίου, 7 μ.μ.: Ο εραστής της κομμώτριας, σκη-
νοθεσία Πατρίς Λεκόντ, 1990

Οι ταινίες προβάλλονται στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης,
Μιχελιδάκη 17, 1ος όροφος. Για περισσότερες πληροφορίες και
συμμετοχές στα τηλέφωνα 2821028166, 2821051214. Το πρό-
γραμμα συντονίζουν: Ελένη Κουράκη, Ψυχολόγος και η Μαρία
Επιτροπάκη, Κοινωνική Λειτουργός, εργαζόμενες στο Κέντρο
Πρόληψης Χανίων. 

σσΣτην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο δήμαρχος
Σφακίων, Γιάννης Ζερβός, το πρώην στέλεχος της Ιωνικής
Τράπεζας και ερευνητής της ζωής του Γ. Ξενουδάκη, Νικό-
λαος Νταμπακάκης, ο πρώτος γενικός διευθυντής της Ορθο-
δόξου Ακαδημίας Κρήτης, Αλέξανδρος Παπαδερός.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από την Ζαχαρένια Ση-
μανδηράκη, ειδική συνεργάτις των Γενικών Αρχείων του Κρά-
τους και πρόεδρος  της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών
Ν. Χανίων.

Θα ακολουθήσει παρουσίαση της πρότασης για την ανά-
πλαση του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ίμπρου,  ως Κέν-
τρου  Ενημέρωσης  για το έργο του Γεωργίου Ξενουδάκη
και των Σφακιανών δασκάλων, από τον Αν. Καθηγητή  Σχο-
λής Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Νικόλαο
Σκουτέλη.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο γ.γ. της Ενωσης Πνευματι-
κών Δημιουργών Ν. Χανίων, Δημήτρης Νικολακάκης. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει ανακήρυξη του κ. Εμμ.
Χαλκιαδάκη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Σφακίων.   

Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του ιστο-
ρικού και πανεπιστημιακού Εμμανουήλ Γ. Χαλ-
κιαδάκη: “Γεώργιος Ξενουδάκης. Ο δυναμικος εκ-
φραστής του Κρητικού Ενωτικού Κινήματος
και ευεργέτης της Παιδείας”, θα πραγματοποι-
ηθεί, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Σφακίων, στο
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, την Πα-
ρασκευή 12 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα.

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Εκδήλωση γιαΕκδήλωση για
τον Γεώργιο Ξενουδάκητον Γεώργιο Ξενουδάκη

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Προβολές ταινιώνΠροβολές ταινιών ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΚΥΔΩΝΙΑ”

Αγώνες“Αγώνες”
Η Εταιρεία Θεάτρου ΜΝΗΜΗ παρουσιάζει από την Πα-

ρασκευή 12 Ιουλίου  και για 9 μόνο παραστάσεις, στον Αί-
θριο Χώρο του Θεάτρου Κυδωνία, το θεατρικό έργο του
βρετανού δραματουργού Χένρι Νέιλορ, «Αγώνες»
(Games), γραμμένο το 2018, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρ-
βιδάκη.

Το  κείμενο θα παρουσιαστεί σε μετάφραση Ρούλας Κον-
σολάκη, συνθέσεις ήχων Δημήτρη Ιατρόπουλου, σκηνο-
θεσία και αισθητική της παράστασης Μιχάλη Βιρβιδάκη,
ενώ βοηθός σκηνοθέτη θα είναι η Lucyna Kukosz. Τον
ρόλο της αθλήτριας Ελέν Μάγιερ θα ερμηνεύσει η ηθο-
ποιός Κατερίνα Μαντίλ ενώ τον ρόλο της Γκρέτελ Μπέρκ-
μαν η ηθοποιός Μαρία Γιαννικάκη. 

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Παράσταση παραμυθιού
Παράσταση του παραδοσιακού ρώσικου παραμυθιού: “ Η

Μάσα και ο αρκούδος” θα δώσει η Παιδική Σκηνή Δελφινάκι
του Θεάτρου Τέχνη και Οραμα την Δευτέρα 8 Ιουλίου στις 9
μ.μ. στο Θέατρο του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας. Σκηνοθεσία:
Γεώργιος Γρηγοριάδης. Παίζουν οι ηθοποιοί:

Σοφιάννα Γρηγοριάδη, Γιάννης Κωστάρας, Πάτρικ Τοχουμί-
δης, Ιωάννα Προσμίτη, Ειρήνη Κοτζάσοβα και ο Θανάσης Λι-
ούνης.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

“Ο Μικρός Πρίγκηπας”
Η παιδική παράσταση: “Ο Μικρός Πρίγκηπας” θα παρουσια-

στεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο της
Ανατολικής Τάφρου από το Θέατρο του Βορρά.

Συντελεστές:
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου
Χορογραφίες: Χρήστος Κατίδης
Σκηνικά – Κοστούμια: Δανάη Πανά
Φωτισμοί: Γιώργος Ζίγκας
Art Work: Παναγιώτης Σπούλος
Παραγωγή: Θέατρο του Βορρά
Παίζουν: Ελένη Γαβριηλάτου, Βαγγέλης Δαλλές, Όλια Μή-

τσιου, Άννα Χατζηαντωνίου, Κωνσταντίνα Χουλιάρα. 
Προπωληση: Κιόσκι εντός δημοτικού κήπου Χανίων.   

ΣΤΑ ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Παράσταση
θεάτρου σκιών

Παράσταση θέατρου σκιών
του Νίκου Μπλαζάκη: "Ο
Μέγα Αλέξανδρος και το
φίδι" θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 8 Ιουλίου στις 9 μ.μ.
στο Αθλητικό Κέντρο Χαρω-
διάς στα Περβόλια.

Ελεύθερη είσοδος για
όλους.

ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Προτομή φαραώ πουλήθηκε
5 εκατομμύρια λίρες!

Η γλυπτή κεφαλή του φαραώ Τουταγχαμών πουλήθηκε σε δη-
μοπρασία στο Λονδίνο έναντι περίπου 5 εκατομμυρίων λιρών,
παρά τις αντιρρήσεις της Αιγύπτου που θεωρεί το έργο κλεμμένο
και ζητούσε να ακυρωθεί η διαδικασία.

Το γλυπτό, από καφέ χαλαζίτη, έχει ύψος 28,5 εκατοστά και
είναι ηλικίας άνω των 3.000 ετών. Πουλήθηκε έναντι 4,7 εκα-
τομμυρίων λιρών (περίπου 5,3 εκ. ευρώ) από τον οίκο Christie's.
Το όνομα του αγοραστή δεν έγινε γνωστό.

Η ανακοίνωση της δημοπρασίας είχε προκαλέσει την οργή της
Αιγύπτου, που ζητούσε μάταια να αναβληθεί. Απόψε, καμιά δε-
καριά διαδηλωτές, κρατώντας αιγυπτιακές σημαίες, συγκεντρώ-
θηκαν κοντά στην αίθουσα των δημοπρασιών. "Η αιγυπτιακή
ιστορία δεν πωλείται" και "Σταματήστε το εμπόριο αρχαιοτήτων",
έγραφαν στα μικρά πλακάτ τους.

"Είμαι πολύ θυμωμένη. Ήλπιζα ότι θα ακυρωνόταν η δημοπρα-
σία", είπε μια 50χρονη Αιγύπτια, η Μάγκντα Σακρ, που ζει μόνιμα
στη Βρετανία. Το γλυπτό "θα έπρεπε να βρίσκεται στο μουσείο,
όχι στο σπίτι του οποιουδήποτε", πρόσθεσε, τονίζοντας: "Αποτε-
λεί μέρος της ιστορίας μας, πρόκειται για έναν από τους γνω-
στότερους φαραώ μας”.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

“Λωξάντρα” στην Αν. Τάφρο

Η παράσταση: “Λωξάντρα” της Μαρίας Ιορδανίδου θα
δοθεί την Τρίτη 9 Ιουλίου στις 9.30 μ.μ. στο θέατρο της
Ανατολικής Τάφρου από έναν πολυπληθή θίασο ηθοποιών
και μουσικών, με επικεφαλής την Ελένη Κοκκίδου (Λωξάν-
τρα), τον Γιώργο Αρμένη (Δημητρός), τον Μιχάλη Μη-
τρούση, την Ευαγγελία Μουμούρη και την Σοφία
Παπάζογλου (τραγουδίστρια Ευθαλία). 

Η «Λωξάντρα», βασίζεται στο μυθιστόρημα της Μαρίας
Ιορδανίδου, σε θεατρική απόδοση του Άκη Δήμου και σκη-
νοθεσία Σωτήρη Χατζάκη.

Πρωταγωνιστούν:  Ελένη Κοκκίδου, Γιώργος Αρμένης, Μι-
χάλης Μητρούσης, Ευαγγελία Μουμούρη, Χρύσα Παπά 

Συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Κατερίνα Αντωνιάδου, Χρή-
στος Ζαχαριάδης, Αλεξάνδρα Καρακατσάνη, Κωνσταντίνος
Κυριακού, Γιάννης Κουκουράκης, Αλεξία Μουστάκα, Κορα-
λία Τσόγκα, Σόλων Τσούνης, Αλμπέρτο Φάις, Μαρία Χάνου,
Χριστίνα Ψάλτη

«Τραγουδίστρια Ευθαλία» η Σοφία Παπάζογλου  
Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης 



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 137ο

ιστορικές αναφορές 11/ 39
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
6 Ιουλίου 2019

To ανθρώ-
πινο φλεβικό σύ-

στημα και τα κύρια
όργανα που καλύ-

πτει (Λονδίνο,
1916).

Χάρτης των ενεργειακών κέντρων τσάκρα (chakra - περί-
που 88.000 σε όλο το σώμα), τα οποία σύμφωνα με την Ιν-
δική γιόγκα και φιλοσοφία,     ρυθμίζουν τη ζωτική λειτουργία
των πιο σημαντικών οργάνων του ανθρώπου.

Ηλεκτρομαγνητικό ιατρικό μηχάνημα, στην Αγγλία
του 1860.

“Μεγαλώνω τα μαλλιά σε
μία μέρα:  Διάσημος γιατρός-
χημικός ανακάλυψε το μυστικό
συστατικό που μεγαλώνει τις
τρίχες στους φαλακρούς”.

Κι άλλος αυτόκλητος σωτή-
ρας (ΗΠΑ, 1904).

Χειρουργικά εργαλεία, από το
βιβλίο Armamentarium chirur-
gicum (Νέα Υόρκη, 1879).

“Οι ασθένειες του λαιμού και
του στόματος” από το βιβλίο
“Ιατρικός σύμβουλος με κεί-
μενα και εικόνες”, που εκδό-
θηκε στο Μόναχο της
Γερμανίας το 1910.

Εκτομή τμήματος προσώπου και λαιμού, με τους μύες, τα αι-
μοφόρα αγγεία και την τραχεία, σε λιθογραφία του 1865.

“H Ρυθμιζόμενη Καρέκλα
Υγείας” διαφημιζόταν γύρω
στο 1880 στο περιοδικό Har-
per’s Weekly της Νέας Υόρκης,
ως η θεραπεία για “παράσιτα,
παραλύσεις, ψυχικές διαταρα-
χές, τύφλωση(!) κ.ά., ειδική για
ανθρώπους που κάνουν καθι-
στική ζωή”…

Χειρουργική
ματιών, από αγ-
γλικό ιατρικό άτ-
λαντα του 1800.

»

»

»

»

»

»

»

»

»



βιβλίαβιβλία

Η οναξιάΗ μοναξιά 

των σκύλωντων σκύλων
Πάνος Τσίρος
Εκδόσεις: Νεφέλη

Ένας φίλος
από τα παλιά
και το πε-
ρίεργο κατοι-
κίδιο της
μητέρας του. 
Η σύμπτωση
που προβλη-
μάτισε έναν
ποιητή. 
Το μυστικό
του φαροφύ-

λακα και του γιου του. 
Η μοναξιά του σκύλου στο αυτοκί-
νητο όταν χιονίζει. 
Ο άνθρωπος που εξαφανίστηκε πριν
πεθάνει.  Ένα μπουκάλι κρασί και το
φάντασμα του φιλοσόφου. 
Τα περιστέρια στο μπαλκόνι ενός ξε-
νοδοχείου που πρόκειται να γκρεμι-
στεί. Ένας πατέρας αναρωτιέται γιατί
ο γιος του δεν ήρθε στην κηδεία του.
Και κάποιος που πήγε να ποτίσει τα
λουλούδια στο σπίτι του φίλου που
έλειπε και βρέθηκε μπροστά σε αυτό... 
Ιστορίες για τη μοναξιά των ανθρώ-
πων, των σκύλων και λοιπών κατοικι-
δίων.

Οι αφανείςΟι αφανείς
Η τριλογίαΗ τριλογία 
του Μ αρόυ Α΄του Μπαρόυ Α΄
Ρόυ Γιάκομπσεν
Mετάφραση: Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη

Εκδόσεις: Βιβλιοπωλείον της Εστίας

1913-1928. Η
Ίνγκρι Μπαρόυ
μεγαλώνει σ'
ένα μικρό νησί
στα δυτικά της
Ν ο ρ β η γ ί α ς ,
ένα νησί ανά-
μεσα σε χιλιά-
δες όμοιά του
κατά μήκος της
ν ο ρ β η γ ι κ ή ς

ακτής. Η ζωή της είναι περιπέτεια.
Είναι η θάλασσα, τα ψάρια, οι καται-
γίδες, η φτώχεια. Της ανήκουν οι επο-
χές, τα πουλιά, ο ορίζοντας. Η ζωή στο
νησί είναι σκληρή: γεννιέται από το
χώμα, ψαρεύεται απ' τα κύματα. Έτσι,
σαν μεγαλώσει λίγο η Ίνγκρι, στέλνε-
ται στη στεριά να εργαστεί για μια από
τις πλούσιες οικογένειες της περιοχής.
Μαζί με το δικό της ξύπνημα ξυπνάει
κι η Νορβηγία· εισέρχεται σ' έναν νέο,
ευρύτερο, πολυπλοκότερο, σύγχρονο
κόσμο, έναν κόσμο αναπάντεχο, ιδιό-
τροπο και σκληρό. Κι όταν η τραγωδία
τής χτυπάει την πόρτα, η Ίνγκρι καλεί-
ται να μάθει όσα οι άλλοι δεν μπο-
ρούν να μάθουν πια. Καλείται ν'
αγωνιστεί να προστατεύσει το σπίτι
που νόμιζε ότι είχε πια εγκαταλείψει
για πάντα.
Στους "Αφανείς", πρώτο μέρος της
"Τριλογίας των Μπαρόυ", ο Ρόυ Γιά-
κομπσεν σκιαγραφεί την ιστορία της
Νορβηγίας μέσα από την ιστορία της
μικρής Ίνγκρι Μπαρόυ. Το ισχυρό και
συγκινητικό αυτό μυθιστόρημα ήταν
υποψήφιο για το Διεθνές Βραβείο
Man Booker το 2017.

ΣυζητήσειςΣυζητήσεις 

ε φίλουςμε φίλους
Σάλλυ Ρούνεϋ
Mετάφραση: Μαρία Φακίνου

Εκδόσεις: Πατάκη

H Φράνσις είναι εί-
κοσι ενός ετών και
σπουδάζει στο
Δουβλίνο· μια συγ-
κρατημένη και με-
λαγχολική νεαρή
γυναίκα, που παρα-
τηρεί τα πάντα
γύρω της και την
ενδιαφέρει, αν και
χαλαρά, να γίνει

συγγραφέας. Πρώην ερωτική της σύντρο-
φος και τώρα καλύτερή της φίλη είναι η
όμορφη Μπόμπι, που δε χάνει στιγμή την
αυτοκυριαρχία της. Ένα βράδυ, ύστερα από
μια ποιητική περφόρμανς των δυο τους σε
μια από τις σκηνές της πόλης, συναντούν
τη γνωστή δημοσιογράφο Μελίσσα, γνω-
ρίζουν έπειτα τον όμορφο σύζυγό της Νικ
και σταδιακά εμπλέκονται στον κόσμο
τους: πολυτελή σπίτια, ξέφρενα πάρτι, δια-
κοπές στη Βρετάνη. Το διασκεδαστικό
φλερτ ανάμεσα στη Φράνσις και στον Νικ,
όπως φαινόταν στην αρχή, θα εξελιχθεί σε
μια παράξενη -κι έπειτα οδυνηρή- οικειό-
τητα.
Γραμμένο με ρεαλισμό και ευφυή αίσθηση
του χιούμορ, το μυθιστόρημα "Συζητήσεις
με φίλους", που έχει μεταφραστεί σε 12
γλώσσες, ζωντανεύει τις βαθιές επιθυμίες
και τα βάσανα των νέων ανθρώπων του
21ου αιώνα, αλλά και τις αιχμηρές γωνίες
της γυναικείας φιλίας. Και η Σάλλυ Ρούνεϋ
γίνεται η φωνή της γενιάς της, των παι-
διών που γεννήθηκαν τη δεκαετία του
1990, στον δρόμο τους προς την ενηλι-
κίωση.

Κόκκινη ΜαδρίτηΚόκκινη Μαδρίτη
Carmen Mola
Mετάφραση: Αγγελική Βασιλάκου

Εκδόσεις: Κλειδάριθμος

Στη Μαδρίτη οι
φόνοι είναι ελάχι-
στοι, αλλά όταν γί-
νονται δεν έχουν να
ζηλέψουν τίποτε
από οποιαδήποτε
άλλη χώρα στον
κόσμο.
Η μελλόνυμφη τσιγ-
γάνα Σουσάνα Μα-
κάγια βρίσκεται

δολοφονημένη με φρικτό τρόπο: από τρεις
τρύπες στο κρανίο της έχουν εισαχθεί προ-
νύμφες ενός είδους μύγας που της έχουν
καταφάει τον εγκέφαλο. Η αδελφή της,
Λάρα, είχε δολοφονηθεί με τον ίδιο ακρι-
βώς τρόπο πριν από επτά χρόνια, αλλά ο
δολοφόνος της εξακολουθεί να εκτίει την
ποινή του. Κάποιος μιμήθηκε τις φρικαλέες
μεθόδους του ή μήπως ένας αθώος βρίσκε-
ται στη φυλακή;
Ένα μυθιστόρημα-τοιχογραφία της Μαδρί-
της με πρωταγωνίστρια την αστυνόμο
Έλενα Μπλάνκο, μια ιδιόμορφη μοναχική
γυναίκα, εθισμένη στην γκράπα, το καραόκε
και τις σεξουαλικές συνευρέσεις με ιδιοκτή-
τες αυτοκινήτων υψηλού κυβισμού. Η
Έλενα παραμένει συνειδητά μονίμως εκτε-
θειμένη σε κίνδυνο, για να μην ξεχνάει πως
στη ζωή της υπάρχει μια εκκρεμότητα που
δεν κατάφερε να επιλύσει...

Aφορμή

Η υπόθεση του τελευταίου μυ-
θιστορήματος του Χρήστου Αστε-
ρίου, με τον κατατοπιστικό και
ακριβή τίτλο Η θεραπεία των ανα-
μνήσεων, που αφορά την ιστορία
του Μιχάλη Μπουζιάνη, ενός με-
σήλικα άντρα αντιμέτωπου με μια
προσωπική κρίση, θα ήταν από
μόνη της αρκετή για να μου προ-
καλέσει την επιθυμία να διαβάσω
το βιβλίο αυτό. Πρόκειται άλλω-
στε για κοινό τόπο αρκετών μυθι-
στορημάτων σε διάφορες
παραλλαγές και μια σεναριακή
κατηγορία στην οποία ανήκουν
αρκετά από τα αγαπημένα μου
μυθιστορήματα. Πρόσθετο στοι-
χείο έξαψης των αναγνωστικών
μου προσδοκιών αποτέλεσε η λε-
πτομέρεια πως ο ήρωας είναι
ένας διάσημος συγγραφέας, και
τα βιβλία με θέμα τη λογοτεχνία
διαθέτουν πάντα κάτι ξεχωριστά
μεταλογοτεχνικό.

Εκείνο όμως που έκανε το βι-
βλίο του Αστερίου τελικά να ξε-
χωρίσει και να διαφέρει από άλλα
αντίστοιχα της κατηγορίας του
ήταν πως ο Μιχάλης Μπουζιάνης
υπήρξε στα νιάτα του κωμικός και
αργότερα, όταν πέρασε στη συγ-
γραφή, τα βιβλία που έγραφε
ήταν χιουμοριστικά. Και είναι αυτό
το στοιχείο ταυτότητας του ήρωα
σημαντικό γιατί εγείρει ένα ενδια-
φέρον ερώτημα: πώς αντιδράει
ένας κωμικός, ένας επαγγελμα-
τίας της ψυχαγωγίας, απέναντι
στις δυσκολίες της δικής του
ζωής; Ας θυμηθούμε τον Χανς
Σνηρ, στο Οι απόψεις ενός κλό-
ουν του Χάινριχ Μπελ, που τον
έχει εγκαταλείψει η Μαρί, που το
ψυγείο του είναι άδειο, που η κα-
ριέρα του είναι σε πτώση, για να
μην αναφερθούμε στο ζοφερό
πολιτικό περιβάλλον της περιό-
δου. Ο Μπουζιάνης κάποια στιγμή

σκέφτεται:     

Αρκετές φορές τα τελευ-
ταία χρόνια, όταν η ζωή
μου έφτανε στα πρόθυρα
της κατάρρευσης και τα
στηρίγματά της γκρεμίζον-
ταν σαν ξύλινα στρατιωτά-
κια σε παράταξη
προκαλώντας μου αισθή-
ματα πικρίας και θλίψης,
θα έπρεπε να αντιδρώ με
τον τρόπο ενός κωμικού:
να στέκομαι πάνω από τα
συντρίμμια και να ξεσπάω
σ' ένα ασταμάτητο καρνα-
βαλικό γέλιο που θα ξόρ-
κιζε το κακό και θα με
διατηρούσε αλώβητο. Δεν
εννοώ ένα γέλιο με σκοπό
την πρόσκαιρη διασκέ-
δαση, αλλά ένα γέλιο ηχη-
ρότερο και πιο βαθύ.

Με τον τρόπο ενός κωμικού,
έτσι λέει, σαν να μην υπήρξε ποτέ
ο ίδιος κάτι τέτοιο, σαν να μην
ήταν ποτέ αυτό αναπόσπαστο
κομμάτι της ταυτότητάς του, του
τρόπου με τον οποίο κινούνταν
στον κόσμο. Οι Γερμανοί λένε: χι-
ούμορ είναι όταν παρ' όλ' αυτά
γελάς. Απλώς καμιά φορά χρει-
άζεται κάποιος να βαφτίσει το χι-
ούμορ χιούμορ για να
λειτουργήσει. Εκεί συχνά εμφανί-
ζεται ο κωμικός, με το οξυμένο αι-
σθητήριο πρόσληψης και
ερμηνείας της πραγματικότητας,
που θα ψαρέψει το σκουπίδι από
τον βούρκο, θα μας το δείξει ση-
κώνοντάς το όσο πιο ψηλά μπο-
ρεί, και θα κάνει το σχόλιο εκείνο
που θα λειτουργήσει ως "παρ' όλ'
αυτά", που θα παραμερίσει τη
θλίψη, την οργή ή και την αηδία
ακόμα, και θα κάνει χώρο σε ένα
γέλιο βαθύ που θα μας τραντάξει.

Και δεν χρειάζεται να είναι κά-
ποιος επαγγελματίας που γεμίζει
θέατρα, μπορεί να είναι ένας λι-
γομίλητος στην παρέα φίλος.  

Εγκιβωτισμένη στο μυθιστόρημα
υπάρχει και η αυτοβιογραφία που
γράφει ο Μπουζιάνης, κάτι το
οποίο λειτουργεί αρκετά ικανο-
ποιητικά στο συνολικό αποτέλε-
σμα, όπως πετυχημένη είναι και η
ένταξη στην κεντρική ιστορία κά-
ποιων στιγμιότυπων του παλιού
ελληνικού κινηματογράφου. Το
στήσιμο της πλοκής και η κατα-
σκευή του κεντρικού χαρακτήρα
είναι υψηλού επιπέδου. Ο Μπου-
ζιάνης αναδύεται στο συναισθη-
ματικά νεκρό σημείο του
αναγνώστη, δεν γίνεται δηλαδή
ούτε απόλυτα συμπαθής, ούτε
όμως και αντιπαθής, παρότι
φλερτάρει έντονα με διάφορα
στερεότυπα. Η θεραπεία των ανα-
μνήσεων περιλαμβάνει και αρ-
κετά, αναγκαία για την πλοκή,
κλισέ και κάποιες ανατροπές που
-ίσως έχουν στόχο να- μετριάζουν
τελικώς την εσωτερικότητα αυτού
του χορταστικού μυθιστορήματος.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Η θερα εία των ανα νήσεωνΗ θεραπεία των αναμνήσεων
» Χρήστος Αστερίου (εκδόσεις Πόλις)

ΕΩΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Υποβολή εργασιών
για το “Εν Χανίοις”

Συνεχίζεται έως τις 20 Αυγούστου η υποβολή ερ-
γασιών για το “Εν Χανίοις”. 
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση,  «το
Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, με ομόφωνη από-
φασή του, ενέκρινε την έκδοση εντός του έτους
του 13ου τόμου του "ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ" και όρισε τη
Συντακτική Επιτροπή και την Επιμελήτρια της έκ-
δοσης.

Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν αποκλει-
στικά σε ηλεκτρονική μορφή και σε μια εκτύπωση,
να είναι γραμμένα σε γραμματοσειρά New Times
Roman 12 στιγμών, με 1,5 διάστιχο και σε έκταση
το πολύ έως 20 σελίδες μεγέθους Α4 (επιπλέον 5

σελίδες για το οπτικό υλικό, σημειώσεις, παραπομ-
πές, πηγές και βιβλιογραφία). Εργασίες εκτενέστε-
ρες από τον ορισμένο αριθμό των σελίδων (25
συνολικά) δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στον
τόμο.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς
να αποστείλουν ή να παραδώσουν τις εργασίες
τους για δημοσίευση στον τόμο, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Επιμελήτριας Έκδοσης
kallistii@yahoo.gr ή στο γραφείο της Προϊσταμέ-
νης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, με την έν-
δειξη «Για την έκδοση «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ 2019»,  το
αργότερο έως τις 20 Αυγούστου 2019». 
Για περισσότερες πληροφορίες: Σημανδηράκη Ζα-
χαρένια, Ειδ. Συνεργάτιδα των Γεν. Αρχείων του
Κράτους και Επιμελήτρια της Έκδοσης "ΕΝ ΧΑΝΙ-
ΟΙΣ" (κιν. 6944801787). Χουδαλάκη Παρασκευή,
Προϊσταμένη Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων (τηλ.
28213 41662).
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