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η προετοιμασία…



Σχεδιάζοντας τη διανομή
του «πληροφοριακού οδηγού»
του φεστιβάλ,. ένα μήνα πριν την έναρξή του.
Αγωνία για την ανταπόκριση του κόσμου …

Ο «οδηγός» εν τέλει ενθουσίασε!
Πάνω από 100 ήταν οι αιτήσεις

που έλαβε η οργανωτική επιτροπή!



Δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του φεστιβάλ
ετοιμασίες για το πανό που θα «κοσμήσει» τις
πύλες εισόδου του Ηρακλείου, της Σητείας και
του Καρυδίου.



Για τη διοργάνωση ενός τόσο εξειδικευμένου
καθαρισμού χρειάστηκε να αγοραστεί
εξοπλισμός όπως φόρμες και γάντια

εργασίας, γαλότσες, κράνη, 
φωτιστικά, μπαταρίες, σκοινιά κ.λπ.



η οργάνωση των χώρων



Χάρη στη χρηματοδότηση της Γ.Γ.Ν.Γ. ο Όμιλος προμηθεύτηκε σκηνές όπου
φιλοξενήθηκαν οι εθελοντές, οι ομάδες μουσικής και θεάτρου, οι υπεύθυνοι

του ήχου. Σε πρώτο πλάνο ο 1ος χώρος κατασκήνωσης.



Αριστερά ο χώρος του παλιού
δημοτικού σχολείου Καρυδίου που για λίγες
ημέρες ξαναζωντάνεψε και λειτούργησε
ως καφενείο για το φεστιβάλ.

Δεξιά, στον ίδιο χώρο λειτούργησε
και έκθεση φωτογραφίας με τη συμμετοχή

ερασιτεχνών αλλά και επαγγελματιών
φωτογράφων από τη Σητεία, το Ηράκλειο, 

το Ρέθυμνο και την Αθήνα.



Ο πίνακας ανακοινώσεων δέσποζε στον προαύλιο χώρο του σχολείου. 
Ολοι οι εθελοντές, γνώριζαν ότι από εδώ έπρεπε να ενημερωθούν για

το σε ποια ομάδα θα δραστηριοποιούνταν καθημερινά..



ο καθαρισμός…



1η ημέρα καθαρισμού στο σπήλαιο
Χώνος Σιτάνου.
Τα μέλη του ΣΠΟΚ είχαν φέρει
ό,τι όχημα είχαν: βαν, αγροτικά, 
ταλαιπωρημένα από τις αποστολές
ΙΧ, ποδήλατα…

Από ό,τι φαίνεται δεν έφτασαν
όμως!



Στην είσοδο του Χώνου Σιτάνου
οι ομάδες περιμένουν τη

«γραμματέα» να τους δώσει την
άδεια για να ξεκινήσουν. 

Τηρείται χρόνος εισόδου ανά
ομάδα για να μην δημιουργηθεί

συνωστισμός και για να
υπάρχει η απαιτούμενη

ασφάλεια

Έξω από το σπήλαιο τα μέλη
των ομάδων καθαρισμού
ντύνονται για να μπουν στο
σπήλαιο. Καθένα έχει
προμηθευτεί από το εφορείο
υλικών γάντια, φόρμες και
γαλότσες, καθώς και κράνη, 
φακούς, μπαταρίες, ατομικό
φαγητό και νερό.



Ο Χώνος Σιτάνου παροχετεύει
μεγάλες ποσότητες νερού στις

πηγές της περιοχής.
Η ύπαρξη απορριμμάτων είναι
βέβαιο ότι είναι επισφαλής για
την ποιότητα των υδάτων που
πίνουν οι κάτοικοι της περιοχής



Και η δουλειά ξεκινάει.
Πάνω στο χώμα, κάτω από τις
πέτρες, μέσα σε σχισμές…οι
εθελοντές ανασύρουν
σκουπίδια και από τα πιο
απίθανα σημεία!

Τα τοποθετούν σε μεγάλες
σκληρές σακούλες σκουπιδιών, 
τις οποίες μεταφέρουν χέρι-χέρι

έξω από τα σπήλαια.



Μεγάλες ποσότητες πλαστικών
και λάστιχων αυτοκινήτων
απομακρύνθηκαν με πολύ

κόπο!...



Επίσης πολλά εντομοκτόνα και
αντικείμενα με κάθε είδους

χημικές και τοξικές ουσίες ήταν
διάχυτα στο χώρο.



Σε κάποιες περιπτώσεις που το
βάρος ήταν μεγάλο, 
χρησιμοποιήθηκαν

σπηλαιολογικές τεχνικές
(παλάγκα) για τη μείωση του
βάρους των ανασυρόμενων
σακουλών και ζεμπιλιών που

χρησιμοποιήθηκαν.



η ώρα του φαγητού…



Επειδή το να ταΐσεις 100 
πεινασμένους εργάτες είναι
δύσκολη αποστολή, η ομάδα
μαγειρέματος ξεκινούσε την

προετοιμασία πρωί-πρωί κάθε
μέρα. Ανακοίνωση για το ποιοι
την αποτελούσαν έβγαινε από
την προηγούμενη ημέρα. 



Η ομάδα μαγειρέματος είχε
έγερση στις 7.00 κάθε πρωί για
να προλάβει να ετοιμάσει το
πρωινό που σερβιρόταν στις

8.00. Αυγά, ψωμί, μαρμελάδα, 
μερέντα, κουλουράκια…τροφή

δυναμωτική για να βγει
δουλειά!



Στρώσιμο τραπεζιών, μάζεμα, 
και ξανά από την αρχή για την

προετοιμασία …του
μεσημεριανού!



1η ημέρα
Κοτόπουλο και πατάτες!



Γεμιστά…κάτι με το οποίο
πολλοί ασχολήθηκαν, αλλά

σίγουρα λίγοι θα το
ξαναμαγειρέψουν!!



Στην ουρά με αγωνία για τα
«καλά» της ημέρας

Δεν είναι τυχαίο το ρητό πως
μετά από καθετί καλό

ακολουθεί κάτι …δυσάρεστο



και λίγο παιχνίδι…



Παρά την κούραση της ημέρας, 
λίγο μετά το φαγητό ξεκινούσαν
οι αθλοπαιδιές στο γειτονικό
χωράφι, στα σοκάκια του
χωριού, στην αυλή του
σχολείου.



Η ομάδα προσκόπων που συμμετείχε ενεργά στο
φεστιβάλ, είχε αναλάβει την οργάνωση των

παιχνιδιών και μας διαιτήτευαν!



μουσικές & δρώμενα…



Τα μουσικά σχήματα μας
ψυχαγωγούσαν κάθε βράδυ
από τις 9 έως τις 1 περίπου
γιατί …είχαμε πρωινό ξύπνημα
για δουλειά!



Τα παιδιά του ΚΕΘΕΑ
(αριστερά) μας
συγκίνησαν με το
καταπληκτικό παίξιμό
τους στο θεατρικό «η
Φάρμα των Ζώων»

Οι ΟΜΜΑ Στούντιο, γνωστό θεατρικό
σχήμα της Κρήτης δημιούργησαν με
αποσπάσματα από την Ασκητική του
Καζαντζάκη και με εικόνες από τον
«άνθρωπο εργάτη ανά τον κόσμο»



Κάθε βράδυ οι γιαγιάδες
και οι παππούδες του

χωριού έπιαναν πρώτοι
από όλους θέσεις για τα

δρώμενα και τις μουσικές.
Φεύγοντας μας

εξομολογήθηκαν πόσο θα
λείψουμε στο προς ερήμωση

χωριό τους

Παραδοσιακό μουσικό σχήμα της
περιοχής μας διασκεδάζει στο
καφενείο του κυρίου Δημήτρη και της
κυρίας Δέσποινας



η διαλογή…



Την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ
αρμόδια ομάδα ανέλαβε την διαλογή
των απορριμμάτων που βγήκαν από

τα σπήλαια. 



25 σακούλες με απορρίμματα
συγκεντρώθηκαν συνολικά



Από αυτές, 
επιλέχθηκαν 5 οι
οποίες ανοίχτηκαν
με σκοπό να γίνει
διαλογή και
κατηγοριοποίηση
των άχρηστων
αντικειμένων. Τα
αποτελέσματα
έδειξαν ότι η
συντριπτική
πλειοψηφία των
σκουπιδιών είναι
πλαστικά, χημικά
(εντομοκτόνα) και
υφάσματα
(ρούχα)



η προβολή



Πανό με τους
χρηματοδότες και
χορηγούς μας
αναρτήθηκε σε

κεντρικό σημείο του
σχολείου.



η ευαισθητοποίηση



Την τελευταία ημέρα ομάδα εκπροσώπων
του ΣΠΟΚ οργάνωσε ενημέρωση για τις
συνέπειες της αυθαίρετης απόρριψης

σκουπιδιών στα σπήλαια, στο γειτονικό
χωριό, τη Σίτανο.


