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editorial 

μια “βουτιά” στο μοναδικό θαλάσσιο
περιβάλλον των Χανίων επιχειρούμε
σήμερα φέρνοντας στο φως κάποιες
συναρπαστικές εικόνες από ναυάγια
πολεμικών σκαφών και αεροπλάνων
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, βάρα-
θρα σπάνιας φυσικής ομορφιάς,
σπήλαια ανεκτίμητης επιστημονικής
αξίας για τους παλαιοντολόγους αλλά
και αρχαιότητες που μαρτυρούν τη
μακραίωνη εμπορική και ναυτική
παράδοση της Κρήτης.
Αυτός ο απίστευτος υποβρύχιος κό-
σμος των Χανίων μας αποκαλύπτεται
από τον Σύλλογο “Φίλοι του Βυθού”
που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια
δράσης και εξερευνήσεων. 

σελσελ. 3 ~ Φωτοαναδρο έςΦωτοαναδρομές 
στα αλιά Χανιάστα παλιά Χανιά

σελσελ. 4 - 6 ~ Σινε ά ολιτισ όςΣινεμά, πολιτισμός,
σερφαρίσ ατασερφαρίσματα

σελσελ. 7 ~ ΒιβλίαΒιβλία 

σελσελ. 8 - 9 ~ Ανακαλύ τοντας τονΑνακαλύπτοντας τον
υ οβρύχιο κόσ ο των Χανίωνυποβρύχιο κόσμο των Χανίων 

σελσελ. 10 ~ Συνέντευξη ε τηνΣυνέντευξη με την
Δή ητρα Πα αδο ούλουΔήμητρα Παπαδοπούλου 

σελσελ. 11 ~ Συνέντευξη εΣυνέντευξη με
τον Βασίλη Βασιλάκητον Βασίλη Βασιλάκη

σελσελ. 12 - 13 ~ Γρε ΛέσκαΓρε-Λέσκα
της Μαδάραςτης Μαδάρας

σελσελ. 14 - 15 ~ Τ ή α τεχνικήςΤμήμα τεχνικής
κολύ βησης ΝΟΧ άξιοςκολύμβησης ΝΟΧ: άξιος

εκ ρόσω ός ας στον διεθνήεκπρόσωπός μας στον διεθνή
χώροχώρο

σελσελ. 16 ~ Υγεία βόταναΥγεία & βότανα 

εριεχό εναπεριεχόμενα
Επιμέλεια: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος

Humboldt Universität zu Berlin

lastjudgment1540@hotmail.com

ττο σχέδιο σε λάδι “Μελέαγρος και Αταλάντη”
του Ρούμπενς θα πουληθεί σε μια δημοπρασία
του οίκου Christie’s τον Δεκέμβριο του 2005
για το αστρονομικό ποσό των 3.144.000 λιρών
Αγγλίας. Το σκίτσο εμπνέεται από το μυθολο-
γικό επεισόδιο της θήρας του καλυδωνίου κά-
πρου. Ο Μελέαγρος είχε υπάρξει γιος της
Αλθαίας και του Οινέα, βασιλιά της Αιτωλίας.
Οι Μοίρες είχαν προεξοφλήσει, ότι το νήμα της
ζωής του Μελεάγρου θα κοβόταν, όταν ένα
κομμάτι ξύλου από το οποίο εξαρτόταν η
ύπαρξη του ήρωα θα καιγόταν στην πυρά. Η
μητέρα του, γνωρίζοντας την προφητεία θα
επιδιώξει αρχικά να προστατεύσει το γιο της
από τον θανάσιμο κίνδυνο. Όταν ο Οινέας θα
αμελήσει να θυσιάσει τα δέοντα στη θεά Δή-
μητρα, η θεά του κυνηγιού θα αποστείλει εκδι-
κούμενη έναν κάπρο που θα επιφέρει
ανεπανόρθωτες καταστροφές στην Αιτωλική
ύπαιθρο. Στο επακόλουθο κυνήγι του καλυδω-
νίου κάπρου (που στην αρχαία αγγειογραφία
απεικονίζεται με τον πλέον έξοχο και περιγρα-
φικό τρόπο στο διάσημο κρατήρα Francois που
φυλάσσεται στο αρχαιολογικό μουσείο της
Φλωρεντίας) έμελλε να λάβουν μέρος οι πλέον
διάσημοι ήρωες της αρχαίας ελληνικής μυθο-
λογίας. Ενδεικτικά αναφέρω τους Διοσκού-
ρους, τον Θησέα, τον Άδμητο, τον Ιάσωνα, τον
Πηλέα. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους κατείχε
και μια γυναίκα, η νεαρή αρκαδική παρθένος
Αταλάντη, η οποία, όχι μονάχα συμμετείχε στη
θήρα του καλυδωνίου κάπρου, αλλά έμελλε να
επιφέρει μ’ ένα βέλος της το τελειωτικό χτύ-
πημα στο άγριο ζώο, λαμβάνοντας για την αν-
δρεία της από τον επικεφαλής της επιχείρησης
Μελέαγρο το κεφάλι και το τομάρι του ζώου

ως νικηφόρα τρόπαια. Στη δίενεξη που έμελλε
να ακολουθήσει ανάμεσα στον Μελέαγρο και
τους αδερφούς της μητέρας του, που εναντιώ-
θηκαν σθεναρά στην ιπποτική αυτή κίνηση, ο
ήρωας θα σκοτώσει τους θείους του. Με την
πράξη αυτή ο Μελέαγρος θα προκαλέσει την
μήνιν της μητέρας του Αλθαίας, η οποία με τη
σειρά της τυφλωμένη από οργή θα εκδικηθεί
το γιό της, ρίχνοντας το φυλαχτό στη φωτιά και
εκπληρώνοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο την προ-
φητεία, θανατώνοντάς τον. 

Τόσο το επεισόδιο της θήρας του καλυδω-
νίου κάπρου, όσο και αυτό του θανάτου του
Μελεάγρου απαντώνται με μεγάλη συχνότητα
στην ανάγλυφη διακόσμηση αρχαιορωμαϊκών
σαρκοφάγων (μας σώζονται πάνω από 200
παραδείγματα που αποδίδουν το θέμα με την
ίδια πάντα, παγιωμένη εικονογραφία και τα
οποία χρονολογούνται από τα μέσα της βασι-
λείας της δυναστείας των Αντωνίνων γύρω στα
μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ. και φθάνουν έως και
τις αρχές του 4ου αιώνα μ. Χ.).

Η γνώση και μελέτη από την πλευρά του
Ρούμπενς τέτοιων αρχαίων προτύπων θα πρέ-
πει να θεωρείται δεδομένη, όχι μονάχα αν
λάβει κανείς υπόψη του τις σε πάμπολλες πε-
ριπτώσεις διαπιστωμένες αρχαιογνωστικές
ανησυχίες του Φλαμανδού ζωγράφου. Αντί-
θετα, το συμπέρασμα αυτό προκύπτει αβίαστα
μέσα από την αντιπαράθεση της μορφής του
Μελεάγρου στο σκίτσο του με τον αντίστοιχο
τρόπο απόδοσης της μορφής του ήρωα -στη
χαρακτηριστική του στάση σε διασκελισμό με
προτεταμένο το δόρυ- σε αρχαίες σαρκοφά-
γους, μία εκ των οποίων παραθέτουμε χάριν
συγκρίσεως ενδεικτικά εδώ (βλ. εικ. 2). 

ΦανταστικόΦανταστικό
ουσείομουσείο

ΝοΝο. 424

(Peter Paul Rubens) Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, “Μελέαγρος και Αταλάντη”,
Σκίτσο σε λάδι, Νέα Υόρκη, Ιδιωτική συλλογή.
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Ανακαλύ τοντας τον υ οβρύχιοΑνακαλύπτοντας τον υποβρύχιο
κόσ ο των Χανίωνκόσμο των Χανίων 

Στο τελείωμα του φετινού καλοκαιριού οι “διαδρομές” επιχει-
ρούν μια ακόμα “βουτιά” στη θάλασσα για να φέρουν στο φως
εικόνες ξεχωριστές που προκαλούν το βλέμμα του θεατή. Εικό-
νες που συγκέντρωσαν τα μέλη του Συλλόγου “Οι Φίλοι του
Βυθού” που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια δράσης και εξερευ-
νήσεων. 

Ενας Σύλλογος με έντονη κοινωνική προσφορά που με κάθε
τρόπο προσπαθεί να περάσει το μήνυμα σεβασμού και προστα-
σίας στο μοναδικό θαλάσσιο περιβάλλον των Χανίων και ευρύ-
τερα της Κρήτης. 

ΔΥΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΜΑΚΡΟΒΟΥΤΙΑ

Συναντήσαμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Μάρκο Καραβαράκη
για να ανασύρουμε στιγμές από κάποια ξεχωριστά “μακροβούτια”
που πραγματοποίησαν όλο αυτό το διάστημα “Οι Φίλοι του
Βυθού” αλλά και να θυμηθούμε την πορεία και τη διαδρομή του
Συλλόγου, τις παρεμβάσεις του και τους νέους στόχους του. 

«Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1994 από μια
ομάδα φίλων οι οποίοι αγαπούσαν τη θάλασσα και η δράση του
χρόνο με τον χρόνο επεκτάθηκε σε πολλούς τομείς», σημειώνει
ο κ. Καραβαράκης και συμπληρώνει: «Αρχικά δώσαμε έμφαση σε
συμβολικούς καθαρισμούς των λιμανιών, πάντα με δικά μας
μέσα, εξοπλισμό και δαπάνες, με σκοπό να περάσει το μήνυμα
ότι οι καθαρές θάλασσες είναι υπόθεση όλων μας. Στη συνέχεια
αναπτύξαμε παρεμβάσεις για την προστασία της θαλάσσιας
ζωής, κάναμε εμπλουτισμούς με γόνο και καμπάνιες ενάντια στο
ψάρεμα με δυναμίτη. Φωτογραφίσαμε και καταγγείλαμε την ρύ-
πανση και την οικολογική καταστροφή που προκαλείται στις
ακτές αλλά και στον βυθό ανατολικά των Χανίων από τις βολές
του πεδίου βολής Κρήτης. Παράλληλα οργανώσαμε δράσεις
προβολής της φυσικής ομορφιάς του υποθαλάσσιου κόσμου των
Χανίων και της ανάδειξης της ιστορικότητας του τόπου μέσα από
υποβρύχια ευρήματα». 

Ο κ. Καραβαράκης τόνισε δε ότι όλα αυτά δεν θα μπορούσαν
να γίνουν δίχως την ενεργή συμμετοχή και τη μεγάλη αγάπη για
τη θάλασσα των μελών του Συλλόγου: Βασίλη Σαμολαδά, Φραγ-
κίσκου Παπανικολάκη, Μάνου Ρουμελιωτάκη, Ιλαρίωνα Κοϊβε-
ράκη, Νίκου Μπολανάκη, Τζίνας Καραβαράκη, Νεκτάριου Δελλή
και Μανώλη Μπουζάκη που συνέβαλαν και συνεχίζουν την προ-
σπάθεια να συγκεντρωθεί πληροφοριακό υλικό για τον θαλάσ-
σιο κόσμο των Χανίων και την προστασία του.     

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
30 Αυγούστου 20148 αφιέρωμα

νναυάγια πολεμικών σκαφών και αεροπλάνων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Βάραθρα σπάνιας φυσικής ομορ-
φιάς. Σπήλαια ανεκτίμητης επιστημονικής αξίας για τους παλαιοντολόγους. Αρχαιότητες που μαρτυρούν τη μα-
κραίωνη εμπορική και ναυτική παράδοση της Κρήτης. Αυτά κι άλλα πολλά συναντά κανείς στο βυθό της θά-
λασσας των Χανίων. Ομορφιές που απολαμβάνουν όσοι τολμηροί, λατρεύουν τις καταδύσεις. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

dmaridakis@yahoo.gr

» Μέσα από τα μάτια των μελών του Συλλόγου “Οι Φίλοι    

του Βυθού” που συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια... μακροβούτια 

Αεροσκάφη 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Ξεχωριστή σημασία σε όλη την πορεία είχε η προσπάθεια του
Συλλόγου να αναδείξει τα ιστορικά ευρήματα που βρίσκονται βυ-
θισμένα κατά μήκος των ακτών από το Μάλεμε μέχρι τα Αφράτα
Κολυμπαρίου. 

Μια προσπάθεια που έχει σφραγίσει ο εντοπισμός από τα μέλη
του Συλλόγου ενός γερμανικού πολεμικού αεροσκάφους του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου τύπου Messerschmitt Bf 109. 

«Πρόκειται για ένα από τα συγκλονιστικότερα ευρήματα που
εντοπίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Η άμμος ανάλογα με τα ρεύ-
ματα πότε το σκεπάζει ολόκληρο και πότε το αποκαλύπτει. Τη
μία βλέπεις μόνο ένα τμήμα από τον έλικα και την άλλη ολό-
κληρο το κέλυφος της ατράκτου», αναφέρει ο κ. Καραβαράκης
και προσθέτει ότι για την ύπαρξη του συγκεκριμένου αεροπλά-
νου είχε ενημερωθεί ο ίδιος μέσα από τις αφηγήσεις της γιαγιάς
του η οποία είχε υπάρξει μάρτυρας της κατάρριψης του αερο-
σκάφους.  

«Η εν λόγω περιοχή από το Μάλεμε μέχρι τα Αφράτα είναι μια

από τις πιο ιστορικές περιοχές της Κρήτης. Για τον λόγο αυτό
προτείναμε στον δήμαρχο Γιάννη Μαλανδράκη τη δημιουργία
ενός πάρκου ιστορικής ναυαγιο-κατάδυσης για να αξιοποιήσουμε
τα ευρήματα από τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο που υπάρχουν στη
θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα πάρκο που δεν υπάρχει
όμοιό του σε όλο τον κόσμο», επεσήμανε ο κ. Καραβαράκης και
υπογράμμισε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα αναδείξει ακόμα πε-
ρισσότερο την ιστορική σημασία της Μάχης της Κρήτης ενώ θα
προσελκύσει τους λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού που αριθ-
μούν πάνω από 3 εκατομμύρια.  



Αρχαιότητες
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει ασφαλώς στις αρχαιότητες που

βρίσκονται κρυμμένες στον βυθό της θάλασσας των Χα-
νίων. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά από
τη στιγμή που οι Κρητικοί είχαν από αρχαιοτάτων χρόνων
αναπτύξει έντονη ναυτική δραστηριότητα. Τα μέλη του Συλ-
λόγου “Οι Φίλοι του Βυθού” αρκετές φορές έχουν υπάρξει
μάρτυρες αρχαίων ευρημάτων που εντόπισαν σε κάποια
από τις υποβρύχιες περιηγήσεις τους. «Ασφαλώς σε τέτοιες
περιπτώσεις ενημερώνουμε άμεσα την Εφορεία Ενάλιων
Αρχαιοτήτων, η οποία άμεσα έρχεται καταγράφει και αξιο-
λογεί τα ευρήματα», εξηγεί ο κ. Καραβαράκης. 

αφιέρωμα 9ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Ναυάγια άλλων εποχών
Από τον βυθό της θάλασσας των Χανίων δεν θα μπορούσαν να

λείπουν τα ναυάγια. Όπως αυτό στη Σούδα του πλοίου “Pier
Luigi”, μήκους 100μ. και χωρητικότητας 2571 κόρων, που είχε
επιταχθεί από τους Γερμανούς και βυθίστηκε μετά από επίθεση
που δέχθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1944 από Βρετανικά αερο-
σκάφη. 

«Το συγκεκριμένο ναυάγιο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι
ο απόλυτος προορισμός για κάποιον που αγαπάει τις καταδύ-
σεις. Πρόκειται για ένα εμπορικό πλοίο που βυθίστηκε γεμάτο
πυρομαχικά τα οποία διακρίνονται ακόμα και σήμερα. Μιλάμε για
χιλιάδες οβίδες στα αμπάρια του που μοιάζουν με στάχυα», ανα-
φέρει ο κ. Καραβαράκης ενώ διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο
ναυάγιο βρίσκεται σε περιοχή που χρειάζεται ειδική άδεια για να
καταδυθεί κανείς.

Μια ακόμα περίπτωση που έχει χαραχθεί στη μνήμη των μελών
του Συλλόγου το ναυάγιο του αυστριακού πλοίου “Imperatrix”
που βρίσκεται στο Λαφονήσι. Το πλοίο βυθίστηκε το 1907 λόγω
κακοκαιρίας με αρκετούς επιβάτες να βρίσκουν τραγικό θάνατο. 

Μάλιστα το εν λόγω ναυάγιο στάθηκε η αιτία για να τοποθε-
τηθεί φάρος στην περιοχή. Ένα ακόμα εντυπωσιακό θέαμα που
συναντά κανείς όταν αναζητά ξεχωριστές εικόνες κάτω από την
επιφάνεια της θάλασσας.  

Δεν είναι όμως μονάχα στιγμές από τη
ναυτική ή τη σύγχρονη ελληνική ιστορία
που μαρτυρούν οι θάλασσες των Χανίων.
Η ομορφιά του φυσικού τοπίου είναι παν-
ταχού παρούσα. Ιδιαίτερα, όπως μας πλη-
ροφορεί ο κ. Καραβαράκης, στην περιοχή
του Καλαθά όπου η ξεχωριστή υποθαλάσ-
σια μορφολογία του εδάφους, τα σπήλαια
και τα βάραθρα συνδυάζονται με την πα-
ρουσία του νησιού και την όμορφη παρα-
λία με άμμο την οποία επισκέπτονται
χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.   

«Στην περιοχή αυτή έχουν προτείνει από
το 2005 να δημιουργηθεί ένα καταδυτικό
πάρκο. Και προτείναμε τον Καλαθά διότι
πέραν του ότι έχει πολλά σπήλαια με δια-
φορετικό βαθμό δυσκολίας, σε συνδυασμό
με κάποια βάραθρα και την ιδιαίτερη μορ-
φολογία, είναι εύκολη η πρόσβαση αλλά
και η αστυνόμευση της περιοχής που είναι
απαραίτητη για τη λειτουργία ενός κατα-
δυτικού πάρκου. Το μοναδικό πρόβλημα
είναι η έλλειψη ζωής. Δεν υπάρχει ψάρι
ούτε για δείγμα στην περιοχή!», επεσήμανε
ο κ. Καραβαράκης και πρόσθεσε ότι για
τον λόγο αυτό θα πρέπει οι λίγοι ψαράδες
που είναι ενάντια στη δημιουργία του πάρ-
κου να αναθεωρήσουν καθώς η λειτουρ-
γία του καταδυτικού πάρκου θα συμβάλλει
καθοριστικά στην αύξηση του πληθυσμού
των ψαριών. 

Ωστόσο, η πρόταση του Συλλόγου “Οι
Φίλοι του Βυθού” χρειάστηκε να περάσουν
πολλά χρόνια από το 2005 για να βρει αν-
ταπόκριση στην Πολιτεία: «Χτυπήσαμε δε-

κάδες πόρτες της Νομαρχίας, δημάρχων,
υπουργών, βουλευτών κ.λπ. όμως η δυ-
σκολία να υπογραφεί μια ΚΥΑ για τη λει-
τουργία καταδυτικών πάρκων και κυρίως η
έλλειψη οράματος των πολιτικών δεν επέ-
τρεψε μέχρι σήμερα να γίνει το αυτονόητο:
να αξιοποιήσουμε δηλαδή στην Ελλάδα
την τεχνογνωσία και την εμπειρία που
υπάρχει πάνω στα καταδυτικά πάρκα σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία
και Γαλλία. Ο μόνος που ανταποκρίθηκε
ήταν ο απερχόμενος δήμαρχος κ. Σκουλά-
κης ο οποίος στήριξε την πρόστασή μας
και πρόσφατα μας διαβεβαίωσε ότι ο
υπουργός Περιβάλλοντος κ. Μανιάτης τον

ενημέρωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα
υπογραφεί η διάταξη και θα προχωρήσει
το θέμα για τη δημιουργία θεσμικού πλαι-
σίου. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι και θα
στηρίξουμε σε ό,τι μας ζητηθεί τη νέα Δη-
μοτική Αρχή ώστε να προχωρήσει αυτή την
προσπάθεια. Εύχομαι και ελπίζω ο κ. Βάμ-
βουκας να καταλάβει τη σπουδαιότητα του
θέματος και να γίνει στα Χανιά το πρώτο
καταδυτικό πάρκο στην Ελλάδα». Ο κ. Κα-
ραβαράκης διευκρίνισε δε ότι την πρόταση
έχει επεξεργαστεί και στηρίξει με την επι-
στημονική του κατάρτιση το μέλος του
Συλλόγου και καθηγητής του Πολυτε-
χνείου Κρήτης Βασίλης Σαμολαδάς. 

Το Σπήλαιο των Ελεφάντων
Ξεχωριστή θέση στις εξερευνήσεις του Συλλόγου αλλά και τις εικόνες που μπορεί να αποκομίσει κανείς από τις υποθαλάσσιες ομορ-

φιές των Χανίων κατέχει το Σπήλαιο των Ελεφάντων στον Αποκόρωνα. Πρόκειται για ένα σπήλαιο που εντοπίστηκε σχετικά πρό-
σφατα και αποδείχθηκε σπάνιας επιστημονικής αξίας για την παλαιοντολογία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σπήλαιο
εντοπίστηκαν απολιθώματα ελεφάντων που ρίχνουν νέο φως σε ό,τι αφορά την προϊστορική περίοδο στην Κρήτη. 

Σταλακτίτες και σταλαγμίτες συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό όπως εξομολογούνται οι δύτες του Συλλόγου που είχαν την ευκαι-
ρία να βρεθούν στο σπήλαιο. «Δυστυχώς όμως κι αυτό το ξεχωριστής ομορφιάς και σπανιότητας σπήλαιο παραμένει αναξιοποίητο»,
σχολίασε ο πρόεδρος του Συλλόγου “Οι Φίλοι του Βυθού”.  

Τοπία μοναδικής ομορφιάς




