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ττο Φθινόπωρο για κάποιους σηματο-
δοδοτεί το τέλος του Καλοκαιριού,
της ξεγνοιασιάς και της αθωότητας.
Για άλλους πάλι είναι ένα νέο ξεκί-
νημα, ευκαιρία για αλλαγή ή προ-
σαρμογή σε νέα δεδομένα. 
Στα Χανιά, το Φθινόπωρο στην
πραγματικότητα το νοιώσαμε μόλις
χθες, με τις μπόρες και την πτώση
της θερμοκρασίας. Γι’ αυτό και το
σημερινό μας αφιέρωμα, αν και
προγραμματισμένο εδώ και καιρό,
δεν θα μπορούσε να είναι πιο επί-
καιρο!
Το δικό τους λοιπόν, “αποτύπωμα”
του Φθινοπώρου μάς μεταφέρουν
μέσα από τον φωτογραφικό τους
φακό τέσσερις Χανιώτες φωτογρά-
φοι. Ματιά διεισδυτική, γραφή προ-
σωπική για την -ίσως- πιο εσωστρε-
φή εποχή του χρόνου.

σσ« το βορρά, σε δύο μίλια απόσταση
από την αρχοντική πόλη Γόρτυνα, βρίσκεται
αυτό που διατείνονται σήμερα, ότι είναι ο Λα-
βύρινθος. Η είσοδος είναι δύσκολη στην πρό-
σβαση, έπειτα γίνεται πλατύτερη. Υπάρχει
προς τ’ ανατολικά ένας πρώτος διάδρομος
διακοσίων βημάτων. Ενας άλλος στη βορεινή
κατεύθυνση, μοιάζει να μην έχει τέλος. Αυτό
τουλάχιστον λένε οι ντόπιοι. Βλέπουμε εκεί
πολλές στοές, που μπερδεύονται η μία με την
άλλη και οι οποίες φθάνουν και πάλι στο ση-
μείο απ’ όπου ξεκινούν. Χίλια πεντακόσια βή-
ματα από την είσοδο, διακρίνεται μια πηγή,
στο πλάι της οποίας βρίσκεται ένα μικρό
τέλμα σκεπασμένο από καλάμια, με μια πέ-
τρινη κοιλότητα αριστερά.

Πάνω από το νερό υπάρχει ένα μακρύ πέ-
ρασμα, που λίγοι, ή μάλλον κανείς, δεν θα
διακινδύνευε να το διατρέξει. Τα σημάδια και
τα ονόματα των επισκεπτών είναι χαραγμένα
παντού. Υπάρχουν επίσης, πολλές νυχτερίδες.
Είναι πολύ επικίνδυνο να ακολουθεί κανείς
αυτές τις στοές, γιατί καμιά φορά τεράστιοι
όγκοι πέτρας, που κρέμονται από ψηλά, πέ-
φτουν και φράζουν το πέρασμα. Εσύ, Νικόλαέ
μου (αναφέρεται στο Φλωρεντινό ουμανιστή
Niccolo Niccoli, στον οποίο ο Buondelmonti
θα αφιερώσει την πραγματεία του), που όλα
τα ξέρεις, δεν θα πιστέψεις ότι πρόκειται
πραγματικά για το Λαβύρινθο. Οι πέτρες που
βγαίνουν από εδώ, μοιάζουν με τις πέτρες της
αρχαίας πολιτείας. Σε διάφορα σημεία του νη-
σιού βρίσκει κανείς τέτοιες υπόγειες στοές.
Πρόκειται για λατομεία. Σ’ ολόκληρο το νησί,
αναζήτησα για χάρη σου, μια τεχνητή κατα-
σκευή που να ονομάζεται Λαβύρινθος, αλλά
δεν τη βρήκα πουθενά». 

Ανάμεσα στους πρώϊμους περιηγητές της
Κρήτης, ο Φλωρεντινός ιερέας Χριστόφορος
Μπουονντελμόντι (Christoforo Buondel-
monti) που έζησε και έδρασε κατά το πρώτο
μισό του 15ου αιώνα, κατέχει δικαιωματικά
μια περίοπτη θέση. Πολυσχιδής προσωπικό-
τητα με έντονα γεωγραφικά, ιστορικά, εθνο-
λογικά, φυσιοδιφικά, λαογραφικά και

αρχαιολογικά ενδιαφέροντα, ο Μπουονντελ-
μόντι χρωστά την υστεροφημία του στα δύο
πρωτοποριακά για την εποχή του συγγραφικά
του πονήματα, τον “Ατλαντα των νήσων του
Αρχιπελάγους" (Liber Insularum Archipelagi,
1420), μια τόσο καρτογραφική, όσο και γλα-
φυρά περιγραφική, διεξοδική σπουδή πάνω
στο σύνολο των αιγαιοπελαγίτικων νήσων και
την περιώνυμη “Περιγραφή της νήσου Κρή-
της” (Descriptio Insulae Cretae, 1417).

Η κρητική πραγματεία, το χρονικά προγενέ-
στερο οδοιπορικό (Itinerarium) του Φλωρεν-
τινού περιηγητή θα αποτελέσει απαύγασμα
της πολύμηνης περιδιάβασής του στη μεγα-
λόνησο κάνοντας χρήση πλωτών, αλλά και
πλέον συμβατικών μέσων (όνος), που του
επέτρεψαν όχι μόνο την εξερεύνηση των πα-
ράκτιων κέντρων, αλλά και τη διείσδυση στη
για την εποχή που μιλάμε πιο απρόσιτη -και
με γνώμωνα την αποτυχημένη κρητική επα-
νάσταση στα 1366 για έναν περιηγητή ιταλι-
κής καταγωγής όχι απαραίτητα φιλόξενη-
κρητική ενδοχώρα. Εξοπλισμένος με ένα αν-
τίτυπο της “Γεωγραφίας” του Πτολεμαίου ως
συμβουλευτικό εγχειρίδιο, ο Μπουονντελ-
μόντι θα ριχθεί με σφοδρό πάθος και ακάματο
ζήλο στην περιπέτεια της προσωπικής του
ανακάλυψης της μυθικής νήσου των “Εκατό
Πόλεων”, αν και ενίοτε έμελλε να διαψευσθεί
τόσο στις προσδοκίες του, ώστε να φθάσει
στο σημείο να ασκήσει δριμύα επίθεση ενάν-
τια στους σύγχρονούς του Κρητικούς, προσά-
πτοντάς τους εγκληματική παραμέληση των
αρχαιοτήτων του νησιού και παντελή έλλειψη
ευαισθησίας πάνω σε θέματα διατήρησης και
σεβασμού της αρχαίας πολιτιστικής κληρονο-
μιάς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των
κατοίκων του αρχαίου Φοίνικα (σημερινή το-
ποθεσία Λουτρό), οι οποίοι θα δεχτούν τα πύ-
ρινα βέλη της πέννας του Φλωρεντινού ιερέα,
για το γεγονός ότι είχαν μετατρέψει αρχαίες
μαρμάρινες σαρκοφάγους σε ταΐστρες των
γουρουνιών τους! 

(Συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα)

diadromes@haniotika-nea.gr
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Χριστόφορος Μπουονντελμόντι (Christoforo Buondelmonti),  
“O Λαβύρινθος στη Γόρτυνα της Κρήτης”, Εικονογράφηση από την πραγματεία 

“Descriptio Insulae Cretae”, 1417, Φλωρεντία, Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη, Ms. Plut. 29.42.3.



φωτοαναδρομές 3ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
25 Οκτωβρίου 2014

στα παλιά Χανιά
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ΟΔΟΣ ΚΑΝΕΒΑΡΟΟΔΟΣ ΚΑΝΕΒΑΡΟ (2)

υνεχίζουμε και σήμερα με φωτογραφίες
από τον πιο εμβληματικό κάποτε δρόμο
της παλιάς πόλης, την οδό Κανεβάρο. Οι
φωτογραφίες μας σήμερα αφορούν την
περίοδο 1900 - 1930, μεταξύ τους βρί-
σκεται και εκείνη του προτελευταίου μας
δημοσιεύματος (490) που είχε κοπεί στη
σελιδοποίηση. Την επόμενη βδομάδα θα
ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας με
φωτογραφίες της περιόδου της Κατοχής. 
Στην πρώτη, άποψη του δρόμου τη
στιγμή που τον διασχίζει η φρουρά του
Πρίγκηπα. Eχει τραβηχτεί από το ανώγειο
πάνω από τη δυτική πύλη του βυζαντινού
τείχους όπως και άλλες παρόμοιες από
τον Περικλή Διαμαντόπουλο και τυπώ-
θηκε σε καρτ ποστάλ. Το δίλοβο άνοιγμα
που διακρίνεται στην άκρη δεξιά είναι μια
πόρτα που αποτυπώνεται και στην έγ-
χρωμη καρτ ποστάλ που δημοσιεύσαμε
την προηγούμενη βδομάδα (εικ. 8). Η δυ-
τική πύλη του Καστελιού διατηρούσε
μέχρι την κατεδάφισή της σχεδόν αυτού-
σια τη βυζαντινή της μορφή και διέσωζε
τοιχογραφίες της εποχής της κατασκευής
της. 
Στη δεύτερη, άποψη του ίδιου δρόμου
από την αντίθετη κατεύθυνση, τραβηγ-
μένη κοντά στο ανατολικό του άκρο στα
τέλη της δεκαετίας του ’20 από το Δημο-
σθένη Κυρμιζάκη. Διακρίνεται δεξιά το
πλούσιο θύρωμα του σπιτιού των Τζαγκα-
ρόλων που θα δούμε παρακάτω. Είναι
αξιοσημείωτη η πυκνότητα των κτισμάτων
που διακρίνεται και σ’ αυτή τη φωτογρα-
φία, εντελώς άσχετη με τη σημερινή
πραγματικότητα.
Στην τρίτη, η φωτογραφία που δημοσι-
εύσαμε αναγκαστικά κομμένη στο πάνω
τμήμα της, στις Φωτοαναδρομές με
αριθμό 490. Άξιζε τον κόπο νομίζω να τη
δούμε ολόκληρη γιατί διακρίνεται η ανα-
τολική πύλη καθώς και μέρος από το αν-
τίστοιχο τμήμα αυτού του δρόμου
(1926-27). Στην ταύτιση με βοήθησε φω-
τογραφία της Κατοχής, όταν τα κτίσματα
της Κανεβάρο είχαν ερειπωθεί αλλά δεν
είχαν ισοπεδωθεί ακόμα.
Στην τέταρτη, που κυκλοφόρησε ως καρτ
ποστάλ στις αρχές του 20ου αιώνα, το
ανατολικό τμήμα του δρόμου τραβηγμένο
προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η λήψη
έχει γίνει λίγο ανατολικώτερα της δεύτε-
ρης φωτογραφίας και διακρίνεται αρι-
στερά το βενετσιάνικο κτήριο με το
μεγάλο τόξο που κατά μέρος σώζεται και
σήμερα, ένα από τα μόλις δύο υπολείμ-
ματα παλιών κτηρίων που απομένουν σ’
αυτό τον δρόμο πλέον. Λέγεται πως το
κτήριο αυτό στέγασε για αρκετά χρόνια
Καθολικό σχολείο και κατοικούνταν από
Καθολικούς ιερωμένους.
Η πέμπτη, καθώς και οι επόμενες τέσσε-
ρις, προέρχεται από το αρχείο του G.
Gerola. 

Στην πέμπτη, το εντυπωσιακό αναγεννη-
σιακό θύρωμα που βρισκόταν όχι ακριβώς
πάνω στην Κανεβάρο αλλά στη Λιθινών,
αμέσως μετά τη γωνία του δρόμου και
σωζόταν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του
’50. Οντας κηρυγμένο διατηρητέο μνημείο
από το 1941, αν και γλύτωσε από τους
βομβαρδισμούς αποχαρακτηρίστηκε και
κατεδαφίστηκε τελικά, όπως και κάμποσα
άλλα μισοερειπωμένα μνημεία της ίδιας
συνοικίας. Οι αξίες που εκπορεύονται από
την πολιτισμική κληρονομιά, αλλά και η
επερχόμενη τουριστική ανάπτυξη ήταν
άγνωστες έννοιες για την κοινωνία της
εποχής εκείνης.
Στην έκτη, το θύρωμα της κατοικίας (πα-
λάτσο) της οικογένειας Τζαγκαρόλα, που
βρισκόταν περίπου στη θέση της σημερι-
νής Ελληνοσουηδικής ανασκαφής, ήταν
ένα από τα εντυπωσιακότερα των Χανίων.
Στη δεξιά του πλευρά υπήρχε ανάγλυφος
λέοντας. Θύμα κι αυτό των γερμανικών
βομβαρδισμών, δεν έχει αφήσει κανένα
ίχνος σήμερα. Δεν πρέπει να το συγχέ-
ουμε με το ομώνυμο αρχοντικό που βρι-
σκόταν νοτιότερα, σε επαφή με το τείχος,
το θύρωμα του οποίου έχει μεταφερθεί
στην αυλή του Αγ. Φραγκίσκου.
Στην έβδομη, η γωνία (καντονάδα) του
ίδιου παλατιού, με ανάγλυφο μονόγραμμα
του Χριστού.
Στην όγδοη, το εσωτερικό της ανατολικής
πύλης όπως αποτυπώθηκε το 1901. Είναι
εμφανείς διάφορες τροποποιήσεις και με-
τασκευές του μνημείου, η παλιότερη φάση
του πρέπει να είναι αυτή που διακρίνεται
εσωτερικά.
Στην ένατη, το εξωτερικό της ίδιας πύλης
που όπως φαίνεται δε διατηρούσε ακρι-
βώς την όψη που είχε στους βυζαντινούς
χρόνους. Το κτίσμα δεξιά, όπως και άλλα
δεξιά κι αριστερά σε επαφή με το εξωτε-
ρικό μέρος του τείχους, είναι προσθήκη
της τουρκοκρατίας. Τότε το τείχος είχε
πλέον χάσει κάθε φρουριακή αξία, ούτε
δήλωνε πια τα όρια μιας ιδιαίτερης από
ταξική άποψη συνοικίας των Χανίων.
Η παλιά γέφυρα των Viaro εξακολου-
θούσε όμως να οδηγεί πάνω από την
παλιά τάφρο στην είσοδο του κάστρου.
Στη δέκατη τέλος, τραβηγμένη κι αυτή
στα τέλη της δεκαετία του ’20 από τον
Κυρμιζάκη, το ίδιο εξωτερικό που έχει
πλέον φορτωθεί τους αγωγούς και τους
μονωτήρες του ηλεκτρικού ρεύματος, ση-
μείο και σύμβολο των νέων καιρών που
έρχονταν καλπάζοντας. Μόνο που αυτό
το “απολίθωμα του παρελθόντος” δεν είχε
πια θέση στη νέα τάξη πραγμάτων. Κατε-
δαφίστηκε βανδαλικά το 1954 από την
τότε δημοτική αρχή, αν και χαρακτηρι-
σμένο διατηρητέο ιστορικό μνημείο, για
να χωρούν να περνούν χωρίς δυσκολία τα
στρατιωτικά φορτηγά (ΡΕΟ) που κατευ-
θύνονταν στη γειτονική 5η Μεραρχία...



ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “Δ. ΒΛΗΣΙΔΗΣ”

Κω ωδία τραγωδία ονό ρακτη“Κωμωδία, τραγωδία μονόπρακτη”
του Νίκου Καζαντζάκητου Νίκου Καζαντζάκη

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “Δ. ΒΛΗΣΙΔΗΣ”

“Εις μνήμην”
Συνεχίζονται οι παραστάσεις

με το έργο “Εις μνήμην” που
παρουσιάζει ο Σύλλογος Φίλων
Θεάτρου Χανίων, σήμερα Σάβ-
βατο και αύριο Κυριακή στις
7μ.μ. και στις 9:15μ.μ. στο θέα-
τρο “Δημήτρης Βλησίδης”.

Σύμφωνα με τη σχετική ανα-
κοίνωση «Πρόκειται για μια
σουρεαλιστική κωμωδία, με
dress code τα μαύρα ρούχα για
τους θεατές της, γεμάτη θά-
νατο και ατίθασες ορμές».

Σκηνοθεσία: Γιάννης Κουκου-
ράκης.

Διανομή: Γιάννης Κουκουράκης, Χρυσούλα Ψυλλάκη.
Σκηνικά - Κοστούμια: Ξανθή Κόντου.
Μακιγιάζ: Ευδοξία Οικονομάκη.
Φωτισμοί: Ανδρέας Βάνδουλας.
Μοντάζ - Διεύθυνση Φωτογραφίας: Μανώλης Λεβεντέλης.
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ.
Φοιτητικό/Ανέργων: 7 ευρώ.

ηη
Το άγνωστο έργο του Νίκου Καζαντζάκη “Κω-
μωδία, τραγωδία μονόπρακτη” θα παρουσιά-
σει η θεατρική ομάδα “Αντίβαρο” τη Δευτέρα
27 Οκτωβρίου στις 9 ακριβώς στο θέατρο
“Δημήτρης Βλησίδης”.

παράσταση ανεβαίνει με πρωτότυπη μουσική του
Στέλιου Ζουμαδάκη, χορογραφίες της Ειρήνης Μοσχάκη,
φωτισμούς του Γιώργου Πριναράκη και σκηνοθεσία του
Μανώλη Σειραγάκη. Παίζουν επίσης oi Σπύρος Αλυσαν-
δράτος, Κατερίνα Απλαδά, Δημήτρης Βαρελάς, Στέλιος
Ζουμαδάκης, Ευθύμης Καρουζάκης, Βασιλική Μάρκου,
Ειρήνη Μοσχάκη, Γιώργος Σηφακάκης, Βασίλης Σταμα-
τάκης, Γιάννης Χατζηβασιλείου.   

Στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας αναφέρεται ότι «Το
πρωτοποριακό έργο του Καζαντζάκη θεωρείται το πιο
μοντέρνο θεατρικό που έχει βγει από τη γραφίδα του.
Γραμμένο την περίοδο που ήταν ακόμα φοιτητής, συγγε-
νεύει φανερά με κομβικά έργα της ευρωπαϊκής θεατρι-
κής πρωτοπορίας όπως, χαρακτηριστικά, με το
“Κεκλεισμένων των Θυρών” του Ζαν Πωλ Σαρτρ και με το
“Περιμένοντας τον Γκοντό” του Σάμιουελ Μπέκετ. Ση-
μαντική διαφορά, ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι το
έργο του Kρητικού στοχαστή και δραματογράφου είναι
γραμμένο μερικές δεκαετίες νωρίτερα από τα αντίστοιχα
των δυο Eυρωπαίων ομοτέχνων του. Μια ακόμα ιδιοτυ-
πία της “Κωμωδίας” είναι ότι σε σχέση με τα υπόλοιπα
θεατρικά του Καζαντζάκη λείπει το μέγεθος και η χαρα-
κτηριστική του πληθωρικότητα. Το έργο είναι ένα σύν-
τομο μονόπρακτο (η παράσταση διαρκεί 50΄) μέσα στη
σύντομη διάρκεια του οποίου ο Καζαντζάκης καταφέρνει
να δώσει συμπυκνωμένες αλλά απόλυτα κατανοητές με-
ρικές από τις βασικότερες φιλοσοφικές του θέσεις, από
κείνες που του έδωσαν μια τόσο ξεχωριστή θέση στα

ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ “ΟΝ”

“Αντιγόνη” από

το “Theatre 73100”
Την “Αντιγόνη” του Σοφοκλή, βασισμένη στο κείμενο

τού B. Brecht, παρουσιάζει το “Theatre 73100” σήμερα
Σάββατο και αύριο Κυριακή στις 9:30μ.μ. στο Στούντιο
“Οξω νού”, στα Ταμπακαριά. Σε ανακοίνωση του “Thea-
tre 73100” αναφέρεται ότι «ως πολιτικός -κατά βάση- θε-
ατρικός συγγραφέας, ο Brecht εισάγει την έννοια της
“αποστασιοποίησης”. Δεν καλεί το κοινό να πέσει μέσα
στον μύθο της Αντιγόνης, όπως μέσα σ’ ένα ποτάμι, για να
παρασυρθεί άσκοπα, πότε δω και πότε κει και να εμπλα-
κεί συναισθηματικά- ταυτιζόμενος με τη σκηνική δράση. Αν-
τίθετα, με τους ηθοποιούς σε ρόλο έντονα αφηγηματικό,
με ηθελημένη προφορικότητα, μακριά από στείρους φορ-
μαλισμούς, επιδιώκει την παράθεση των γεγονότων, μέσα στα
οποία θα παρεμβάλλεται ο θεατής, με την κρίση του».

Σκηνοθεσία: Ιώ Ασηθιανάκη.
Παίζουν: Ιώ Ασηθιανάκη, Κωνσταντίνος Ηλιάκης, Ακης

Κασιωτάκης, Βένια Κωστοπούλου, Μαριάννα Λεδάκη.
Σκηνικά/κοστούμια - Mικέλα Παπαδουλάκη
Photo by: www.amarkakis.com
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ
Τηλ. κρατήσεων: 6979733357.

παγκόσμια γράμματα». 
Η παράσταση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Παράρτημα

Χανίων της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και με
την ευγενική χορηγία των Εκδόσεων Καζαντζάκη. 
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κινη ατογράφοςκινηματογράφος

“ΣΤΑ ΚΑΛΑ
ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ”

“ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ” 

“ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΥΟΡΚΗ”

“ANNABELLE”

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ“Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ”
Ο επιτυχημένος δικηγόρος Χανκ Πάλμερ, έχει απομακρυνθεί
από την οικογένειά του και ζει στη Νέα Υόρκη. Ο απρόβλε-
πτος χαμός της μητέρας του, τον υποχρεώνει σε επιστροφή
στο πατρικό του σπίτι, την Ιντιάνα, και στην οικογένειά του.
Η επιστροφή του, τελικά, δεν είναι και τόσο προσωρινή,
αφού ο πατέρας του, ο σκληρός δικαστής της πόλης, κατη-
γορείται για φόνο, και ο Χανκ καλείται να τον υπερασπιστεί.

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
(χειμερινο) Tηλ.: 2821027717

Α’ ΑΙΘΟΥΣΑ: “Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ”
Καθημερινά: 8.15 και 10.15 μ.μ.

Β’ ΑΙΘΟΥΣΑ: “Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ
ΩΡΑΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ”
Καθημερινά: 8.30 και 10.30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

“Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ”
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8 μ.μ.

“ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ”
Καθημερινά: 8.30 μ.μ. 
& Σαββατοκύριακο: 9 μ.μ.

“ANNABELLE”
Καθημερινά & 
Σαββατοκύριακο: 10.30 μ.μ.

“DRACULA UNTOLD”
Καθημερινά 
& Σαββατοκύριακο: 10.30 μ.μ.

“ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ” (μεταγλ.)
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 6 μ.μ.

“ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ”
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 
8.30 & 10.30 μ.μ.

“ΣΟΥΠΕΡ-ΧΟΝΔΡΙΟΣ”
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 
8.30 & 10.30 μ.μ.

“THE EQUALIZER”
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.15 &
10.30 μ.μ.

“Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΕΙ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ”
Σαββατοκύριακο: 7.20 μ.μ.

“ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 2”
Σαββατοκύριακο: 7.15 μ.μ. (μεταγλ.)

“ΤΑ ΤΕΡΑΤΟΚΟΥΤΑΚΙΑ” 
Σαββατοκύριακο: 4.30 μ.μ. (μεταγλ.)

STER CINEMAS
(MEGA PLACE)

Tηλ.: 2821057757-8-9

“Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ”
ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 8 & 10.30 μ.μ.

“ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ”
ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 7 & 9.15 μ.μ.

“ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ”
ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 6.15 μ.μ.

“ANNABELLE”
ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 11 μ.μ.

“THE EQUALIZER”
ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 7.15 & 10 μ.μ.

“Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΕΙ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ”
ΑΙΘ. 2 Σαββατοκύριακο & Τρίτη: 5 μ.μ. 

“ΤΕΡΑΤΟΚΟΥΤΑΚΙΑ” (2D)
ΑΙΘ. 1 Σαββατοκύριακο: 4.30 μ.μ.



πολιτισμός 5ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
25 Oκτωβρίου 2014
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Σύγχρονοι Ελληνες εικαστικοίΣύγχρονοι Ελληνες εικαστικοί

στην Κιβωτό των Ονείρωνστην “Κιβωτό των Ονείρων”
■ Με έργα από τη Συλλογή του συλλέκτη Σωτήρη Φέλιου

εε

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Την ευκαιρία να απολαύσει
δημιουργίες κορυφαίων σύγ-
χρονων Ελλήνων παραστατι-
κών ζωγράφων και γλυπτών
έχει το χανιώτικο φιλότεχνο
κοινό στην έκθεση “Στην Κι-
βωτό των Ονείρων” με έργα
από τη Συλλογή Σωτήρη Φέ-
λιου, που εγκαινιάστηκε χθες
το απόγευμα στη Δημοτική
Πινακοθήκη Χανίων. Η έκθε-
ση, που έχει επιμεληθεί ο Χα-
νιώτης ζωγράφος Μιχάλης
Μανουσάκης, θα διαρκέσει
ως το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.  

ιδικότερα στην έκθεση παρουσιάζονται 76 πίνα-
κες ζωγραφικής και 19 γλυπτά, ενώ συμμετέχουν σε
αυτήν οι καλλιτέχνες: Καλλιόπη Ασαργιωτάκη, Γιώργος
Αυγέρος, Κωνσταντίνος Κακανιάς, Θεόφιλος Κατσιπά-
νος, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Γιώργος Λάππας, Αλέκος
Λεβίδης, Τάσος Μαντζαβίνος, Τάσος Μισούρας, Εμμα-
νουήλ Μπιτσάκης, Χρήστος Μποκόρος, Βάλλυ Νομίδου,
Αχιλλέας Παπακώστας, Κώστας Παπανικολάου, Ράνια
Ράγκου, Γιώργος Ρόρρης, Εδουάρδος Σακαγιάν, Αννα
Μαρία Τσακάλη και Παντελής Χανδρής.

Σε συνέντευξη Τύπου χθες ο επιμελητής της έκθεσης
Μιχάλης Μανουσάκης επεσήμανε ότι δεν χώρισε σε ενό-
τητες τα έργα που διάλεξε καθώς ο χώρος της Πινακο-
θήκης, γι’ αυτή την έκθεση, δεν τον βοήθησε για τέτοιου
είδους διαχωρισμούς: «Ωστόσο, αυτό με λύτρωσε. Δεν
θα μου άρεσε άλλωστε να τα όριζα σε κατηγορίες. Οι
καλλιτέχνες, όλοι σχεδόν, είναι φίλοι μου. Και όπως θα
τους καλούσα στο σπίτι μου, έτσι νιώθω την Πινακοθήκη
μας, με τον ίδιο τρόπο τους κάλεσα και εδώ. Είναι όλοι
δυναμικοί, σύγχρονοι, με λόγο ιδιαίτερο και τρόπο σκέ-
ψης που ταράζει τον νου», σημείωσε ενώ αναφερόμε-
νος στον συλλέκτη Σωτήρη Φέλιο τόνισε: «Στη χώρα
μας, ευτυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν λίγο πε-
ρισσότερο από άλλους την τέχνη. “Δεν είναι τα χρήματα
που καθορίζουν αυτή τη σκέψη μου μα η αγάπη για
αυτήν”, που τους χαρακτηρίζει. Ετσι και ο Σωτήρης. Εκ-
θέτει τα έργα της Συλλογής του με κάθε αφορμή. Δείχνει
την αγάπη του για τους καλλιτέχνες και τα οράματά τους.

Είναι ο συλλέκτης που έργο και καλλιτέχνης κάποια
στιγμή του γίνονται ένα».

Από τη μεριά του ο συλλέκτης κ. Φέλιος ευχαρίστησε
τη Δημοτική Πινακοθήκη και τον κ. Μανουσάκη «γι’
αυτήν την ευκαιρία που δίνει στα έργα να τραφούν από
το μόνο που έχουν ανάγκη: Δηλαδή από μάτια να τη βλέ-
πουν». 

«Εχω τη βεβαιότητα ότι τα μάτια που θα δουν τα έργα
θα τα χαρούν. Κι έχω και μια μεταφυσική βεβαιότητα ότι
όσο πιο πολλά μάτια βλέπουν τη ζωγραφική, το έργο με-
τουσιώνεται, αλλάζει και αποκτάει μια φρεσκάδα όμοια
με εκείνη που είχε ο Ανταίος όταν πάταγε τη γη και ξα-
νάνιωνε», επεσήμανε ο κ. Φέλιος, ενώ η αντιδήμαρχος
Πολιτισμού Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών του
Δήμου Χανίων Βαρβάρα Περράκη τόνισε για την έκθεση
«“Στην Κιβωτό των Ονείρων”: “Ονειρα γιατί δεν μπο-
ρούμε να αντέξουμε αλλιώς και Κιβωτός γιατί χωρίς
μνήμη κινδυνεύουμε να μην είμαστε. Αλλωστε στα
όνειρα και τη μνήμη συναντιόμαστε, δημιουργούμε και
νομίζω ότι ψηλώνουμε. Γεμίζουμε με εικόνες και πατάμε
καλύτερα στο δύσκολο πολλές φορές παρόν μας». 

Τέλος, η προϊσταμένη της Δημοτικής Πινακοθήκης Χα-
νίων Αθηνά Γιαννουλάκη κάλεσε μικρούς και μεγάλους
να επισκεφθούν την “Κιβωτό των Ονείρων”, ενώ προ-
ανήγγειλε οργανωμένες ξεναγήσεις και την πραγματο-
ποίηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για όλες
τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης με σκοπό να έρθουν όλα
τα παιδιά της πόλης και του νομού να δουν την έκθεση.  

Από αριστερά ο συλλέκτης Σωτήρης Φέλιος, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Βαρβάρα Περράκη, 
ο επιμελητής της έκθεσης Μιχάλης Μανουσάκης και η Αθηνά Γιαννουλάκη. 

ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

Γιορτή καστάνου

Την καθιερωμένη γιορτή καστάνου πραγματοποιούν και
φέτος οι φορείς της Κισάμου. Η γιορτή θα ξεκινήσει στις
11π.μ. αύριο Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Ελους.
Τον κόσμο θα διασκεδάσουν μουσικοχορευτικά συγκρο-
τήματα και θα προσφερθεί παραδοσιακό κέρασμα με κά-
στανα, τσικουδιά και κρασί. Διοργάνωση: Δήμος Κισσάμου,
Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Κισσάμου με την υποστή-
ριξη των καταστηματαρχών της περιοχής. 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εκθεση γραμματοσήμων 
για τον Ελ Γκρέκο

Εκθεση γραμματοσήμων με θέμα “Ο Ελ Γκρέκο μέσα από
τα γραμματόσημα…”, από την προσω-
πική συλλογή του προέδρου της Φι-
λοτελικής Πολιτιστικής Εταιρείας
Χανίων: “Ο Φάρος”, Πολύκαρπου
Αποστολάκη, θα παρουσιαστεί την Τε-
τάρτη 29 Οκτωβρίου στις 7μ.μ. στο
φουαγιέ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Η συλλογή γραμματοσήμων αποτε-
λείται από 30 φύλλα Α4. Απεικονίζον-
ται γνωστά έργα του σπουδαίου
ζωγράφου, που κυκλοφόρησαν σε
πολλές χώρες του κόσμου.

Ο Πολύκαρπος Αποστολάκης ένας
από τους σημαντικότερους συλλέκτες
θα αναφερθεί στον φιλοτελισμό,
στην... περιπέτεια της συλλογής του
και ειδικότερα στη συλλογή γραμμα-
τοσήμων, που αφορούν πίνακες του
σπουδαίου ζωγράφου.  

Η έκθεση έχει σκοπό να μεταλαμπα-
δεύσει την αγάπη για τον φιλοτελισμό
στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα
στους νέους.  

Η έκθεση θα διαρκέσει έως το Σάββατο 15 Νοεμβρίου.
Πρόγραμμα λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 8π.μ. -

2μ.μ. Δευτέρα & Πέμπτη: 5μ.μ. - 8μ.μ. Σάββατο: 10π.μ. -
1μ.μ.. 

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

Εργα για φλάουτο 
με ράμφος

Συναυλία με έργα για φλάουτο με ράμφος θα πραγ-
ματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο
Βενιζέλειο Ωδείο, αίθουσα Αλίκη Βατικιώτη. Το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει έργα μπαρόκ συνθετών και συγ-
κεκριμένα των: Arc. Corelli, Al. Scarlatti, G. Fr. Handel
και D. Castello.

Φλάουτο με ράμφος θα παίξουν οι: Αργυρώ Νικάκη,
Νατάσα Παπαδογιωργάκη, Μαντλέν Τζανουδάκη και
Ρέα Μπατσάκη.

Στο πιάνο συνοδεύει η Αννα Μαλεκάκη.
Είσοδος ελεύθερη.

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εκδήλωση για την επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου

Το ντοκιμαντέρ “Τα καταφύγια του ’40” μία παραγωγή
της κινηματογραφικής ομάδας της Μητρόπολης Κυδω-
νίας και Αποκορώνου, θα προβληθεί τη Δευτέρα 27
Οκτωβρίου στις 8μ.μ. στο Πολιτιστικό της Κέντρο της
Μητρόπολης (Αντ. Γιάνναρη 2), στο πλαίσιο εκδήλωσης
που διοργανώνει η Μητρόπολη με την ευκαιρία της
επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Την εκδήλωση θα πλαι-
σιώσουν οι χορωδίες Βυζαντινής Μουσικής, ενηλίκων
και παιδικής της Μητροπόλεώς μας. Η είσοδος είναι
ελεύθερη.
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Τα “πιασάρικα” με ένα κλικ
www.viralnova.com

Φιλοδοξεί να παρουσιάσει σε μια μόνο σελίδα όλα τα πα-
ράξενα και πολυκλικαρισμένα του Ιστού. Άρθρα, βίντεο, φω-
τογραφίες και κείμενα που πιθανώς βλέπετε σε μεγάλο βαθμό
στα social media και στα email σας, βρίσκονται -σχεδόν- στο

σύνολό τους
μαζεμένα σε
αυτόν τον
ιστότοπο. Από
ιστορίες με...
φαντάσματα,
μέχρι απίστευ-
τες οφθαλμα-
πάτες, από
“μεγάλες” γυ-
ναίκες της

ιστορίας, μέχρι ανατρεπτική τέχνη, από τρελή αρχιτεκτονική
μέχρι εγκαταλελειμμένα σπίτια, από κατορθώματα τετράπο-
δων “αστεριών” μέχρι συγκινητικά αστείες φατσούλες μωρών
και ένα σωρό ακόμα που θα ανακαλύψετε σερφάροντας εδώ.
Καθημερινά η θεματολογία ανανεώνεται, ενώ η κατηγοριο-
ποίηση των ενοτήτων θα σας βοηθήσει να βρίσκετε ευκολό-
τερα ό,τι ψάχνετε. 

Ρωτάτε και απαντάει
http://learni.st

Είναι κάτι μεταξύ εγκυκλοπαίδειας και μηχανής αναζήτησης.
Και εκείνο που θέλει να πετύχει είναι να μπορεί να σας δώσει
απαντήσεις σε ό,τι ρωτήσετε κάθε φορά. Εδώ θα βρείτε από...

ά χ ρ η σ τ ε ς
αλλά ενδια-
φ έ ρ ο υ σ ε ς
πληροφορίες,
μέχρι σημαντι-
κότατα θέ-
μ α τ α ,
τ ε κ μ η ρ ι ω -
μένα, για να
μην σας μείνει
καμία απορία.

Πώς να λύσετε τον κύβο του Ρούμπικ, γιατί να πίνετε ζεστό
νερό με λεμόνι τα πρωινά, οι θεραπευτικές ιδιότητες του λα-
διού καρύδας, πειράματα φυσικής που μπορείτε να κάνετε
μαζί με τα παιδιά σας, πώς να φτιάχνετε με εξαιρετική απο-
τελεσματικότητα τη βαλίτσα σας, τρικ για να “αυξήσετε” τη
διάρκεια ζωής της μπαταρίας του κινητού σας, πώς να εκδό-
σετε το βιβλίο σας (αν έχετε γράψει ένα) και πολλά πολλά
ακόμα.

Παιχνίδι ξένων γλωσσών!
https://babadum.com

1500 λέξεις σε 13 γλώσσες μέσα από 5 παιχνίδια. Αν μέχρι
σήμερα νομίζατε πως το να μάθετε μια ξένη γλώσσα είναι
μπελάς, τότε μάλλον δεν έχετε ακούσει για το συγκεκριμένο

site.
Εδώ, μέσα

από παιχνίδια
μπορείτε να
μάθετε λέξεις
και φράσεις
σε 13 γλώσ-
σες, όποιες
εσείς επιλέ-
ξετε κάθε
φορά.

Επίσης αν
κάποιο από τα
π α ι χ ν ί δ ι α

γνώσης δεν σας αρέσει, απλά το προσπερνάτε και πάτε πα-
ρακάτω στο επόμενο. Οπως και να έχει, για τις στιγμές που
έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας να... ξεφύγουμε από τις
διαδικτυακές μας δουλειές, ο ιστότοπος είναι ιδανικός.

Μια μικρή απόδραση στη γνώση για όσο -και όταν- εσείς
επιθυμείτε.

Ιδανικό και για τα πιτσιρίκια σας. Δείτε το. 

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ

Το ρόγρα α ΧΑΝΙΤο πρόγραμμα “ΧΑΝΙaRT 2014”
ταξιδεύει στο Λονδίνο“ταξιδεύει” στο Λονδίνο

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ (Ι.Ο.Χ.)

Παρουσίαση βιβλίου του Κλέωνα ΑρζόγλουΠαρουσίαση βιβλίου του Κλέωνα Αρζόγλου

ηη
Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης “R.O.T.H:  Re-
flections On Traditionalism & Heritage –
Aντικατοπτρισμοί της Παράδοσης και της Κλη-
ρονομιάς” θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη
εβδομάδα στο Λονδίνο. 

έκθεση πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του προγράμματος “ΧΑ-
ΝΙaRT 2014 - Εικαστικές Δια-
δρομές στο Νομό Χανίων” που
διοργανώνουν η Περιφέρεια
Κρήτης, η Περιφερειακή Ενό-
τητα Χανίων και το Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης - Ελαιουρ-
γείον και σε συνδιοργάνωση με
τους οργανισμούς  “RedD PR”
και “Greece Welcomes You in
London”.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γί-
νουν την Παρασκευή 31 Οκτώ-
βρη στο Κensington Olympia
Center του Λονδίνου (Ηammer-
smith Road, Kensington, W14
8UX, London, UK) και θα διαρ-
κέσει μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.

Συμμετέχουν οι Kαλλιτέχνες-
Συνεργάτες του προγράμματος
“ΧΑΝΙaRT 2014 - Εικαστικές
Διαδρομές στο Νομό Χανίων”:
Βαθειανάκη Χρύσα, Βερυκάκη
Oλγα, Βούσουρας Ανδρέας,
Ζερβουδάκης Σπύρος, Καββαθά
Αντιγόνη, Καλαϊτζάκης Μιχάλης,
Καλογεράκη Κατερίνα, Καλογε-
ρής Αιμίλιος, Καμπελόπουλος
Κάρολος, Καμπιανάκης Νίκος,
Κόης Σάββας, Κοτρώτσος Βασί-
λης, Μαγκανιώτης Αλέξανδρος,
Μαρκαντωνάκης Π. Γιάννης,
Μπαρούνης Δημήτρης, Μπο-
βιάτσου Λαμπρινή, Πετσούρα
Σύλβια, Πολυχρονάκης Μιχά-
λης, Σίνου Άννα, Στοΐδης Άρις,
Τσιριντουλάκης Μανώλης και
Χαλκιαδάκης Μανούσος.

Συνάμα συμμετέχουν οι διε-
θνείς εικαστικοί δημιουργοί:
Agne Stasiauskaite, Alan
Byrne, Alexis Harding, Andi Ma-
genheimer, Anji Richards,
Babis Papagiannis, Beatriz
Manteigas, Benjamin Michael
Murphy, Bob Lawson, Bronwen
Malcolm, Carolina Piteira,
Christina Mitrentse, Christina

Fytili, Denia Kazakou, Dimas,
Emma Buggy, Ewa Wilczynski,
Fani Parlapani, Gabriela
Hansen, George Theodoridis,
Grace Azas, Grace Erskine
Crum, Hannah Battershell,
Hannah Pratt, Haruyo Morita,
Hedley Roberts, Hilary Simon,
Jamie McCartney, Jef Aerosol,
Jill Gibson, John Humphreys,
Lauren Tavner Cole, Lee
Maelzer, Manuel Palma, Mil-
tiadis Katzonis, Mo Negm,
Morganico, Natasha de
Samarkandi, Nektaria
Lampitsi, Oliver Durcan, Paul
Manners, Periklis Costopoulos,
Ramachandra Salvam,
Sanchez Lee Nelson, Sanita
Kaur, Saurbh Narang, Sequin
Kay, Socrates Foutouros,
Suzanne Holtom,  Theodore
Laourdekis, Tom Stevens, Tony
Common, Tony Smith, Valeriya
N. Georg, & Victoria Cank.

Επιμέλεια: Denia Kazakou &
Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.

Το νέο βιβλίο του Κλέωνα Αρζόγλου με
τίτλο “Η Ζωή στην Ινδία” θα παρουσια-
στεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 8:30
μ.μ. στον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Χανίων, Νεώ-
ριο Μόρο.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Γιώργος Βα-
ρουδάκης, αρχιτέκτονας, Δημήτρης Κατσι-
γιάννης, ζωγράφος και ο Αναστάσης
Κουτσογιάννης, δάσκαλος της γιόγκα.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο
συγγραφέας.

Η βραδιά θα κλείσει μουσικά με τον Κώστα
Λειβαδά, φωνή, πιάνο.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: «Ο Παύλος και ο
Χρήστος. Δυο γερασμένοι μουσικοί, πρώην χί-

πηδες, σε μια μυθιστορηματική περιπέτεια “on the
road”, δοσμένη με χιούμορ, γρήγορο ρυθμό κι ολο-
ζώντανες περιγραφές, με φόντο τη θρυλική χώρα του
παραμυθιού και της πνευματικής αναζήτησης. Την αι-
ώνια Ινδία της διαρκούς γιορτής των χρωμάτων και
της μουσικής. Του μυστηρίου και του αναπάντεχου
θαύματος. Άλλοτε σκοτεινή και επικίνδυνη κι αμέ-
σως μετά στοργική και φιλόξενη. Μαμά-πατρίδα
του λαμπρού μαχαραγιά και του λεπρού ζητιάνου,
του σοφού γερο-Σαντού και του τρελού τσαρλα-
τάνου, του Μαχάτμα και του τρομοκράτη, του μυ-
θικού θησαυρού και της απύθμενης φτώχειας.
Των παιδιών που γελούν και χορεύουν ξυπόλυτα
στη βροχή των μουσώνων... Ο Χρήστος, ο Παύ-
λος κι η χαμένη Ζωή. Η Ζωή στην Ινδία…».

Καμπιανάκης Νίκος, “Μοναξιά” φωτογραφία.
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βιβλίαβιβλία

Η ζωήΗ ζωή 

στην Ινδίαστην Ινδία
Κλέων Αρζόγλου
Εκδότης: Γαβριηλίδης

Ο Παύλος και ο
Χρήστος. Δυο γε-
ρασμένοι μουσικοί,
πρώην χίπηδες, σε
μια μυθιστορημα-
τική περιπέτεια “on
the road”, δοσμένη
με χιούμορ, γρή-
γορο ρυθμό κι ολο-
ζώντανες

περιγραφές, με φόντο τη θρυλική
χώρα του παραμυθιού και της πνευ-
ματικής αναζήτησης. Την αιώνια
Ινδία της διαρκούς γιορτής των χρω-
μάτων και της μουσικής. Του μυστη-
ρίου και του αναπάντεχου θαύματος.
Αλλοτε σκοτεινή και επικίνδυνη κι
αμέσως μετά στοργική και φιλόξενη.
Μαμά-πατρίδα του λαμπρού μαχαρα-
γιά και του λεπρού ζητιάνου, του
σοφού γερο-Σαντού και του τρελού
τσαρλατάνου, του Μαχάτμα και του
τρομοκράτη, του μυθικού θησαυρού
και της απύθμενης φτώχειας. Των
παιδιών που γελούν και χορεύουν
ξυπόλυτα στη βροχή των μουσώ-
νων... Ο Χρήστος, ο Παύλος κι η χα-
μένη Ζωή. Η Ζωή στην Ινδία...

ΑσκήσειςΑσκήσεις

ε ιβίωσηςεπιβίωσης
Χόρχε Σεμπρούν
Εκδότης: Πόλις

Βρισκόμαστε στο
2005. Ο Χόρχε Σεμ-
προύν σκύβει ξανά
στο παρελθόν του
και καταπιάνεται με
το έργο της ανά-
μνησης. Σε αυτό το
κείμενο, που εκδό-
θηκε μετά τον θά-
νατό του,

επανέρχεται σε γεγονότα που έχει
ζήσει, και αφηγείται, όπως δεν
το είχε κάνει ποτέ πριν, την εμπειρία
του από τα βασανιστήρια. Μαρτυρία
χωρίς δραματοποίηση, αφήγηση απο-
στασιοποιημένη και ταυτόχρονα συγ-
κλονιστική, από την οποία αναδύεται
μια μεστή φιλοσοφική αντίληψη.
Ο Χόρχε Σεμπρούν συνεχίζει εδώ τον
στοχασμό που είχε ξεκινήσει στα θε-
μελιώδη έργα του, όπως το “Μεγάλο
ταξίδι” ή το “Γραφή ή ζωή”, και γρά-
φει για ύστατη φορά για την αλληλε-
ξάρτηση γραφής και πραγματικότη-
τας. Η εμπειρία των βασανιστηρίων
δεν είναι μόνο, ίσως ούτε καν κυρίως,
εμπειρία του πόνου, της αβάσταχτης
μοναξιάς του πόνου. Είναι επίσης,
ίσως και προπαντός, εμπειρία της
αδελφοσύνης. Σιωπή από την οποία
γαντζώνεσαι, κρεμιέσαι σφίγγοντας
τα δόντια, προσπαθώντας να δραπε-
τεύσεις μέσω της φαντασίας ή της
μνήμης από το ίδιο σου το σώμα, το
άθλιο σώμα σου, αυτή η σιωπή είναι
πλούσια με όλες τις φωνές, όλες τις
ζωές που προστατεύει, που τους επι-
τρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν.

Η θάλασσαΗ θάλασσα

έφυγεέφυγε
Αθηνά Χατζή
Εκδότης: Μεταίχμιο

Η ιστορία του Γιάννη
που του άρεσε να
φοράει την κουκούλα
του και να περιφέρε-
ται στα βουνά και
στο αθηναϊκό άστυ
και που δήλωνε εισο-
δηματίας, ενώ ήταν
αισθηματίας.
Της Νταίζης που

ήταν Αλικολόγος, αλλά τον “Λευ-
τέρη” τον παραδεχόταν μόνο απ’ τη
Μοσχολιού.
Του Σίμου που έκρυβε ξυραφάκια σε
νεράντζια και ζωγράφιζε νεράιδες
σε τοίχους.
Της Άννας που είχε ξεχάσει πως
υπήρχε και ζούσε λάθρα και κατα-
χρηστικά ανάμεσα στους ανθρώ-
πους.
Του Τάκη, εξ ορισμού μοιραίου και
γόη και εκ του αποτελέσματος αχά-
ριστου.
Και κάμποσων άλλων που βρέθηκαν
στη δίνη της Ιστορίας που γράφτηκε
στις πλάτες τους χωρίς να τους ρω-
τήσει αν επιθυμούσαν να γίνουν
ήρωες και χωρίς να έχει πρόθεση να
τους ηρωοποιήσει έτσι κι αλλιώς.
Μια απλή ιστορία για μια πόλη, μια
χώρα και ένα ερωτικό τρίγωνο που,
όπως όλα τα ερωτικά τρίγωνα,
υπήρξε κατ’ ουσίαν πολύγωνο.

Ε ειδή είναιΕπειδή είναι

η καρδιά ουη καρδιά μου
Αύγουστος Κορτώ
Εκδότης: Πατάκης

Η Νόρα κι ο Χάρης
ζούνε τις τελευταίες
μέρες του γάμου
τους, διαλυμένου απ’
τον χαμό του εξάχρο-
νου γιου τους Αγγε-
λου. Ώσπου ένα
βράδυ ο Αγγελος έρ-
χεται σ’ ένα μοιρα-
σμένο όνειρο, και

τους υπόσχεται πως αν επιστρέψουν
στον τόπο της στερνής τους παραθέ-
ρισης και προβούν στην υπέρτατη
θυσία, θα επιστρέψει κοντά τους.
Μόνο που όταν βρίσκονται και πάλι
στο απομονωμένο εξοχικό της Χαλ-
κιδικής, ο Χάρης και η Νόρα διαπι-
στώνουν ότι το φράγμα ανάμεσα σε
φύση και υπερφυσικό έχει καταρ-
ρεύσει, ότι το όνειρο απέχει μια
ανάσα απ’ τον εφιάλτη, κι ότι το πα-
ρελθόν συνεχίζει να ζει, παντοδύ-
ναμο.
Μια ιστορία για την παραφροσύνη
της αγάπης - που, όπως και η πραγ-
ματικότητα, ξεπερνά τη φαντασία.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

A όκμόκ
» Stefan Zweig

(Μτφρ. Μαρία Αγγελίδου, Εκδόσεις Άγρα)

ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ

Εναρξη Παιδικής Λέσχης ΑνάγνωσηςΕναρξη Παιδικής Λέσχης Ανάγνωσης

Aφορμή

«Αμόκ;... Νομίζω πως το ’χω
ξανακούσει... Το λένε στη Μα-
λαισία... Κάτι σαν μεθύσι;».

«Είναι περισσότερο από με-
θύσι... είναι τρέλα, κάτι σαν
ανθρώπινη λύσσα... ένας πα-
ροξυσμός δολοφονικής αλλό-
φρονης μονομανίας, που δεν
συγκρίνεται με τη μέθη από
κανένα ποτό... Είχα την ευκαι-
ρία να μελετήσω εγώ ο ίδιος
κάποια περιστατικά αυτά τα
χρόνια που έμεινα εκεί -όταν
πρόκειται για άλλους, τότε εί-
μαστε πάντα παρατηρητικοί
και έξυπνοι- χωρίς ωστόσο
ποτέ να κατορθώσω να εξι-
χνιάσω το φριχτό αίνιγμά του,
τις αιτίες που το προκαλούν...
Σχετίζεται ίσως με το κλίμα, με
την αποπνικτική υγρασία, τη
βαριά ατμόσφαιρα που πιέζει
τα νεύρα σαν μπόρα έτοιμη να
ξεσπάσει, ώσπου σπάνε... Το
αμόκ, λοιπόν..., ναι, το αμόκ...
Ακούστε τι είναι το αμόκ: Ένας
Μαλαισιανός, ένα απλός, συ-
νηθισμένος, καλός άνθρωπος,
πίνει ήσυχα το ποτό του... Κά-
θεται απαθής, αδιάφορος,
χωρίς να κάνει τίποτα... έτσι
όπως καθόμουν κι εγώ στο
δωμάτιο μου... και ξαφνικά τι-
νάζεται όρθιος, αρπάζει το μα-
χαίρι του και βγαίνει
τρέχοντας στον δρόμο... Τρέχει
ίσια μπροστά, πάντα μπρο-
στά... Δεν ξέρει, δεν νοιάζεται
για πού... Κι ό,τι φανεί εμπρός
του, ζώο ή άνθρωπος το μα-
χαιρώνει, το σφάζει και η μυ-

ρωδιά του αίματος τον τρελαί-
νει ακόμα πιο πολύ...». 

Η εξορία
Οι ήρωες του Τσβάιχ αναγκά-

ζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο
τους· ακόμα και εκείνοι που θεω-
ρητικά λαμβάνουν μόνοι τους
την απόφαση να αναζητήσουν κα-
ταφύγιο στη φυγή, έχουν βαθιά
επίγνωση της σκληρής πραγματι-
κότητας: καμία επιλογή δεν έγινε,
μονόδρομος υποχρεωτικής κατεύ-
θυνσης απλώθηκε εμπρός τους,
εκείνοι απλώς είπαν: θα φύγω.
Ψευδαίσθηση ελέγχου. Δεν έχει
σημασία αν είναι λίγα χιλιόμετρα
εκείνα που τους χωρίζουν από το
μέρος που αναδύεται στο άκου-
σμα της λέξης: σπίτι. Μια λίμνη ή
ένας ωκεανός, μια ήπειρος, τι ση-
μασία άραγε έχει; Εκεί, σε τόπο
ξένο, βυθισμένοι σε απόγνωση,
συνειδητοποιούν πως η επι-
στροφή, εκτός από αδύνατη, απέ-
χει πολύ από το να χαρακτηριστεί
λυτρωτική, όμως, και παρά τη λο-
γική προσέγγιση, ο νόστος προ-
ελαύνει θριαμβευτικά.

Το πάθος
Πυξίδα προσανατολισμού, επα-

ναλαμβανόμενα αποδεδειγμένης
μαγνητικής ανισορροπίας, υπεύ-
θυνης, εν πολλοίς, για το σημερινό
αδιέξοδο και όμως, τόσο προβλέ-
ψιμα, οδηγός για το αύριο, πάντα
είναι το πάθος. Ανθρωποι αδύνα-
μοι, που μια στιγμιαία επαφή με το
πάθος τους τους προσφέρει μια
αίσθηση θεϊκή, σύντομη και ίσως

ψευδή, μα γλυκιά και υποσχόμενη
πολλά, και εκείνοι, δίχως δεύτερη
σκέψη, τρέχουν στο κατόπι της, αι-
μορραγώντας και τρεκλίζοντας.

Εύθραυστοι
Η ακατάπαυστη διαδοχή της ελ-

πίδας από την απογοήτευση επι-
βαρύνει την ούτως ή άλλως
εύθραυστη ψυχοσύνθεση των
ηρώων, η τρέλα από τη λογική
απέχει ελάχιστα, ποιος δεν το
ξέρει αυτό άραγε; Μια στιγμή, και
όλα αλλάζουν. Ούτε ελπίδα ούτε
απογοήτευση πια.

Η εξορία.
Το πάθος.
Ο θάνατος.
Τέλος όλων ο θάνατος, όχι ως

φιλοσοφική βεβαιότητα, αλλά ως
βίαιη διάρρηξη του παρόντος, η
τελευταία πράξη του υποκειμένου
πριν το πέρασμα στο βασίλειο της
λήθης.

Ο συγγραφέας
Ο Στέφαν Τσβάιχ γεννήθηκε στη

Βιέννη το 1881. Ασχολήθηκε με
πολύ διαφορετικά λογοτεχνικά
είδη. Οι νουβέλες τού χάρισαν
φήμη και αναγνώριση. Αναγκά-
στηκε να εγκαταλείψει τη χώρα
του το 1934. Περιπλανήθηκε σε
διάφορες χώρες. Στις 23 Φε-
βρουαρίου 1942, μαζί με τη γυ-
ναίκα του, αυτοκτόνησε στη
Βραζιλία.

Με μεγάλη ανταπόκριση από
τους μικρούς αναγνώστες συνεχί-
ζονται τα προγράμματα των Παι-
δικών Λεσχών Ανάγνωσης της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, σε
συνεργασία με τη γνωστή συγ-
γραφέα παιδικών βιβλίων, Ευδο-
κία Σκορδαλά - Κακατσάκη, και τη
σχολική σύμβουλο της Α/θμιας
Εκπαίδευσης, Αθηνά Ντούλια. 

Σήμερα, Σάββατο, στις 11 το
πρωί, και μετά το διάλειμμα των

καλοκαιρινών διακοπών, στην
Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης στο
χώρο της Παιδικής - Εφηβικής Βι-
βλιοθήκης του Δήμου Χανίων
στον Δημοτικό Κήπο, παιδιά δια-
φόρων ηλικιών θα γίνουν μια με-
γάλη παρέα, θα συζητήσουν, θα
ανταλλάξουν απόψεις και θα τα-
ξιδέψουν στο μαγικό κόσμο του
βιβλίου.

«Για άλλη μια φορά η Παιδική -
Εφηβική Βιβλιοθήκη θα γίνει

χώρος συνάντησης με την αθωό-
τητα, την περιέργεια, τον αυθορ-
μητισμό. Θα συζητήσουμε, θα
ανταλλάξουμε απόψεις, θα μοιρα-
στούμε εμπειρίες για τα βιβλία,
που θα διαβάσουμε με σκοπό να
ταξιδέψουμε στον μαγικό κόσμο,
να προβληματιστούμε, να γίνουμε
ακόμα καλύτεροι», αναφέρουν σε
δήλωση τους οι υπεύθυνες της
Λέσχης Ανάγνωσης, κα Κακατσάκη
και κα Ντούλια.
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ηηεποχή της μελαγχολίας. Του τέλους του καλοκαιριού και των αποχαιρετισμών. Η εποχή των κίτρινων φύλλων και των πρώ-
των βροχών. Της μυρωδιάς από το νοτισμένο χώμα και της μέρας που ολοένα λιγοστεύει... 
Αυτά κι άλλα πολλά, διαφορετικά για τον καθένα, είναι το Φθινόπωρο. Μια εποχή πλούσια σε ερεθίσματα και συγκινήσεις.
Σε εικόνες, μυρωδιές και ακούσματα. Με τα δικά της χρώματα και τη δική της ατμόσφαιρα. 

αφιέρωμα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Με σκέψεις που κάποτε παρασύρονται παιχνιδιάρικα από τις
αλλαγές του καιρού κι άλλες φορές παραδίνονται στη βαριά
αίσθηση του χειμώνα που πλησιάζει. 

Για το Φθινόπωρο ως ένα βίωμα, μια μακρινή ανάμνηση, μια
στιγμιαία σκέψη ή ως μια πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης, μί-
λησαν στις “διαδρομές” οι Χανιώτες φωτογράφοι Μιχάλης
Πολυχρονάκης, Μιχάλης Καλαϊτζάκης, Γιώργος Αναστασάκης
και Σπύρος Ζερβουδάκης. 

Με λόγο ποιητικό και εξομολογητικό και με έντονη διάθεση
αναστοχασμού και ενδοσκόπησης, οι τέσσερις Χανιώτες δη-
μιουργοί αποκάλυψαν πτυχές από το “δικό” τους Φθινόπωρο
καθώς το αιχμαλώτιζαν με ένα “κλικ” της φωτογραφικής τους
μηχανής...   

Ο λίθος του Φθινοπώρου
Γυρνώντας από τη Μηλιά εκείνο το Φθινόπωρο, έπεσα πάνω σ’

αυτό τον τσιμεντένιο “λίθο” που έμοιαζε σαν ανεξήγητα ερριμένος
μες τη φύση. Αυτός ο μυστηριώδης μονόλιθος στη έρημη κορυφή
έφερε στο μυαλό μου το μύθο του Σίσυφου (όπως τον έχει μετα-
φέρει η Μαρία Αγγελίδου στο παιδικό παραμύθι της).

«Τον πήρε ο Αδης τον Σίσυφο και τον κατέβασε στο βασίλειο
των νεκρών, που είναι γκρίζο και αχνό και θαμπό και απέραντο
και χωράει κόσμους χίλιους. Κι επειδή ο Δίας τον είχε άχτι μεγάλο,
του έβαλε και τιμωρία μεγάλη: έφτιαξε μια πέτρα πελώρια ίσαμε
τη Γη μας.

- Αυτή η πέτρα θα’ ναι η τιμωρία σου. Να ως εκεί, στην κορυφή
της σκοτεινής πλαγιάς θα τον ανεβάσεις. Και θα τον ρίξεις απ’ την
άλλη, αν μπορέσεις. Για να μάθεις να κάθεσαι φρόνιμα και να μην
τα βάζεις μαζί μου, του είπε.

Μα αν υπάρχει κάτι σίγουρο σ’ αυτή τη ζωή και την άλλη και σ’
όλες όσες ανθίζουν και μαραίνονται κάτω από όλους τους ήλι-
ους, αυτό είναι πως ο Σίσυφος κάτι θα σκαρφιστεί ξανά… Κάποιος
άνεμος αλλιώτικος θα φυσήξει μέσα στο κεφάλι του και μέσα στον
κόσμο που κουβαλάει στους ώμους του. Κάπως θα τα καταφέρει
και θα βρει και την ευτυχία».

Σπύρος Ζερβουδάκης Τα ρόδια 
Ναι, μου αρέσει το ρόδι ξένε κι ας είναι

μπίζιλο. Δε θα βρεις, όσοι τα πρόλαβαν ξέ-
χασαν κι έφυγαν για τα νησιά των μακάρων.
Να μην εκπλήσσεσαι που δεν έχει μείνει κα-
θόλου, αν δεν έχει πάνω δεν έχει ούτε εδώ.

Βλέπεις εμείς είχαμε συνηθίσει στον πό-
λεμο τον Μάρτη. Το Φθινόπωρο με όλα
αυτά τα φύλλα να πέφτουν μας έπιανε ένα
σφίξιμο στο στήθος, μια μελαγχολία, δεν
ήμασταν για πόλεμο, κουρασμένοι απ’ το
θέρος και τον τρύγο καθόμασταν σπίτια
μας. Μερικοί σκάβαν ή σπέρνανε ή κάναν
μια βόλτα να δουν τις ελιές. Εκείνοι όμως
ήρθαν τότε με την πρόφαση πως τους κλέ-
ψαμε τα βόδια το καλοκαίρι. Η αλήθεια
είναι πως έψαχναν πιο ζεστά βοσκοτόπια
για να ξεχειμωνιάζουν. Οπως και νά ’χει
ήταν μάλλον πιο χοντρόπετσοι απ’ το κρύο
και δεν τα βγάλαμε πέρα μαζί τους. Τα βο-
σκοτόπια τα πήραν όλα, το ίδιο και τα
φρούτα. Κάτι δικοί μας κράτησαν μερικά με
αντάλλαγμα να μην πολεμήσουν.

Το ξέρω πως το είχαν κάνει κι αλλού πιο
πριν, αλλά τότε δε δίναμε σημασία γιατί σε
μας ερχόντουσαν ως φίλοι και μας φέρνανε
δώρα που είχαν φορτώσει σε κείνα τα κα-
λοθρεμένα βόδια με το τρίχωμα που γυά-
λιζε. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Πριν τρεις μέρες ή
τρεις χιλιάδες χρόνια -δε θυμάμαι καλά- τό
λεγα στον Οδυσσέα και κουνούσε κι εκεί-
νος το κεφάλι του επιτιμητικά.

Τέλος πάντων, αν ψάχνεις για ρόδι τράβα
για κάποιων άλλων την κόλαση, κάποιων
που δεν τα έδωσαν όλα. Δικές σου είναι οι
κότες;

Γιώργος Αναστασάκης 



Θόρυβος προς τα μέσα - βογκητό. Φθι-
νόπωρο στην πόλη, μια απότομη νερο-
ποντή, μια μετάβαση σε κάτι νοτισμένο και
φυσικά χλιαρό. Ενα σβήσιμο της κάψας,
ένα ξεδίψασμα. Μια άτακτη φυγή, μια
ανακούφιση. Η δυσλειτουργία μας βοη-
θάει να καταλάβουμε τη
λειτουργία.  

...Μια απότομη νερο-
ποντή, ένα πράμα σαν τον
έρωτα που σε βρίσκει
απροετοίμαστο και σε ξε-
βολεύει. Μια εποχή του
χρόνου που στην περιοχή
που ζω την χάνω συνή-
θως, εκτός και αν κάποιο
σπάσιμο οστού, παλιό, μου
τη θυμίσει. Μια εποχή του
αιώνα που στους καιρούς
που ζούμε τη χάνουμε συ-
νήθως. Τώρα ο κάλος μας
ενοχλεί μονάχα όταν
υπάρχει αλλαγή στο δελτίο
καιρού του χρηματιστη-
ρίου, των spread και των
μνημονίων. Το μέλλον που
κυλά προς το μέρος μας
παραλύει το πορτοφόλι
και τον εγκέφαλο. 

Μια ανάμνηση, Φθινό-
πωρο στην πόλη, μια δυ-
νατή νεροποντή. Μία
ανυπόδητη στο πλακό-
στρωτο. Και πού είναι αυτό
το πλακόστρωτο; Στη γει-
τονιά μας. Και ποια είναι
αυτή η μορφή που αψηφά
τη βροχή; Αλλοδαπή σκλη-
ραγωγημένη..., παρουσία
που γεννά φόβο.

Και πού είναι αυτό το
πλακόστρωτο; Πολύ μα-
κριά στο... Και ποια είναι
αυτή η μορφή που αψηφά
τη βροχή; Κάτοικος της
πόλης συνηθισμένη σε τέ-

τοια..., θαυμασμός και έλξη για το μυστη-
ριώδες oriental.

...Μια απότομη νεροποντή, ώρα να ξυ-
πνήσουμε. Θόρυβος προς τα έξω - μουγ-
κρητό, βροντή.

Μιχάλης Καλαϊτζάκης
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Από τις δύο μεταβατικές εποχές του χρόνου
(Ανοιξη και Φθινόπωρο) η μελαγχολία του
Φθινοπώρου, μου ταιριάζει καλύτερα.

Οποτε δε, ενδοσκοπώντας, προσπάθησα να
το αιτιολογήσω αυτό, πάντα σκόνταφτα
πάνω σε αφορμές.

Η αιτία μου διαφεύγει. Ετσι κάνουν οι αι-
τίες.

Πάντα ξεγλιστρούν…
Η μελαγχολία όμως (όταν δεν είναι παθο-

λογική) είναι αποτέλεσμα της συνύπαρξης
αντίθετων πραγματικοτήτων.

Η ποιητική, όπως και η ερωτική μελαγχολία,
κρύβει τη γλυκύτητα της πίκρας του να έχεις
γνωρίσει μια βαθιά χαρά και να ζεις καταδι-
κασμένος μακρυά της. Είναι “βάσανος”.

Δεν νοείται “Φθινόπωρο” χωρίς απερχό-
μενο Καλοκαίρι και επερχόμενο Χειμώνα.

Και σε αυτό ακριβώς το σημείο, βρίσκεται η
βαθύτατη συγγένεια της μελαγχολίας με την
καλλιτεχνική φωτογραφία.

Η αναμνηστική φωτογραφία, είναι από τη
φύση της θανατογενής.

Η πεμπτουσία της, συμπυκνώνεται στο “ne-
vermore” του Poe στο “Κοράκι”.

Η καλλιτεχνική φωτογραφία όμως, κρατά
τη βαθιά χαρά της ζωής και κινούμενη μέσα
στον μυθικό και όχι τον ιστορικό χρόνο, μας

επιστρέφει στην πρωτογενή πηγή της χαράς:
Την αναγέννηση της ζωής! Δηλαδή την
Άνοιξη! Πώς το κάνει αυτό;

Το Φθινόπωρο, δεν είναι μόνο η εποχή που
φθίνουν οι οπώρες και μας εγκαταλείπουν
τα πουλιά αλλά και η εποχή της σποράς και
των πρώτων γόνιμων βροχών, μετά την
άγονη ξηρασία του Καλοκαιριού.

Και σ’ αυτές ακριβώς τις βροχές, βρίσκεται
η ουσία του Φθινοπώρου: Είναι ο “βρόχος”
του χρόνου, (το γύρισμα του καιρού) η με-
ταστροφή του δηλαδή, πριν ξαναγίνει και-
νούργιος!

Κρύβει Ανοιξη μέσα του το Φθινόπωρο!
Και η καλλιτεχνική φωτογραφία μέσα απ’

την εποπτεία της “ισημερίας του ενδιάμεσου”
καλείται να την αναδείξει!

Θεωρώντας τον Σεπτέμβριο ως το “πνεύμα
του Φθινοπώρου”, τον βλέπω να “καταλαμ-
βάνει” τον κήπο του σπιτιού μου και να ορί-
ζει δικαιωματικά τα τεκταινόμενα σ’ αυτόν.

Δείχνοντας ενδιαφέρον γι’ αυτό το γεγο-
νός, προέκυψε η (σε εξέλιξη ακόμα) φωτο-
γραφική μου εργασία με τίτλο “Ο κήπος του
Σεπτέμβρη” που αντιπροσωπευτικό της
δείγμα παρουσιάζω.

Καλό Φθινόπωρο σε όλους!
Μιχάλης Πολυχρονάκης

Ο κήπος του Σεπτέμβρη
(Εισαγωγή στη φωτογραφική μελαγχολία)

Φθινόπωρο στην πόλη 
και ξαφνική νεροποντή
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οοι Διαδρομές μίλησαν μαζί του για το “ταξίδι” του στη
συγγραφή, για το στίγμα της σημερινής εποχής, τον
ρόλο των πνευματικών ανθρώπων αλλά και για τα νέα
του συγγραφικά -και όχι μόνον- σχέδια που περιλαμ-
βάνουν μεταξύ άλλων, ένα καινούργιο μυθιστόρημα,
μια ανθολογία σύντομων χιουμοριστικών ιστοριών και
δύο θεατρικά έργα που θα “ανέβουν” το 2015 σε Χανιά
και Αθήνα.

Από το 2000 μέχρι το 2011 έχουν εκδοθεί έξι μυθι-
στορήματά σας, εκ των οποίων το ένα έχει μετα-
φραστεί και στα Γερμανικά. Υπάρχουν κάποιες
βασικές γραμμές που τα ενώνουν;

Με χαροποιεί και με τιμά το γεγονός ότι μετά από σχε-
δόν μια δεκαπενταετία στο ελληνικό εκδοτικό γίγνε-
σθαι και είκοσι χρόνια μυθοπλαστικής συγγραφής, με
ανακαλύπτει και αναγνωστικό κοινό σε άλλες χώρες
αρχίζοντας από όλες τις γερμανόφωνες αλλά και με
περαιτέρω γεωγραφικά ενδιαφέρον. Προσπαθώ το
κάθε μου μυθιστόρημα να έχει να προτείνει κάτι δια-
φορετικό είτε ως προς τη συγγραφική οπτική, την το-
ποθέτηση χαρακτήρων, τον τρόπο αφηγηματικότητας,
τη γλώσσα, την ευρηματικότητα. Γράφω πάντα και
μόνο όταν έχω να προτείνω κάτι συγκεκριμένο κι όχι
για να μου πουν “μπράβο”. Στη συγγραφή υπάρχει η
τάση να ξορκίζουμε την προσωπική μας εμμονή. Ισως
η βάση των έργων μου να εντοπίζεται ως επί το πλεί-
στον στη φιλία -πολλές φορές στο ομόφυλο ψάξιμό
της- την εμμονή στην προσωπική αλήθεια, την αξία στα
προσωπικά και μόνο “πιστεύω”.

«Οσο πιο πολύ σφίγγεις τις στρόφιγγες για να στρε-
βλώσεις την αλήθεια, τόσο το ψέμα
που αποστάζεται γίνεται πιο επικίν-
δυνο, τόσο αυτοί που μας εκμεταλ-
λεύονται βασίζονται στην ευθυ-
νοφοβία που απλώνεται σαν κύμα
δειλίας» γράφετε στο βιβλίο “Κρυφά
γοήτευσέ με”. Θα μπορούσε να περι-
γράφει ένα κομμάτι της κοινωνίας
μας σήμερα; 

Αφού διαβάσει λοιπόν κάποιος διε-
ξοδικά το “Κρυφά γοήτευσέ με”, θα
κατανοήσει και την αρχή του μυθι-
στορήματος αυτού, την οποία και
αναγράφετε εδώ. Το βιβλίο καταπιά-
νεται με το τι κρύβεται πίσω από το
προσωπείο του καθωσπρεπισμού, που μάχεται τα εγκλωβι-
σμένα “πρέπει” στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Ετσι, βλέ-
πουμε παντρεμένους οικογενειάρχες να διάγουν διπλή ζωή
με άλλους άντρες ή γυναίκες, ανθρώπους να εκμεταλ-
λεύονται άλλους υπό το πρόσχημα της φιλίας ενώ αποσκο-
πούν στο χρήμα ή στη δόξα, άνθρωποι απίστευτα
καταπιεσμένοι και ανώριμοι είτε στα 20 είτε στα 50 τους.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το στίγμα της σημερινής εποχής; 
Η σημερινή εποχή είναι τόσο πολυεπίπεδη και πολύχρωμη
που ο σύγχρονος συγγραφέας οφείλει να καταπιάνεται με
τον επαναπροσδιορισμό των αξιών, μάλλον σε πιο δημο-
κρατικό και ανθρωποκεντρικό επίπεδο δικαιοσύνης κι όχι
υπό τον όποιο φανατισμό είτε είναι θρησκευτικός είτε κοι-
νωνικο-πολιτικός. Τα σημερινά δεδομένα μιλούν από μόνα
τους. Μοναξιά, αυτοκτονίες, φτώχεια και αμύθητα πλούτη,
εξουσία, ρατσισμός, μετανάστευση, μετατοπίσεις συνόρων
και πόλεμοι, ασθένειες, τεχνολογικά επιτεύγματα και τόσα
άλλα που δεν μπορούν να μην καλούν τον συγγραφέα να
γράφει και να δημιουργεί. 

Πιστεύετε πως υπάρχει σήμερα πνευματικό κλίμα; Διότι
είναι γνωστό ότι οι μισοί Ελληνες... γράφουν. Τι είναι
αυτό που ξεχωρίζει τον συγγραφέα από τον γραφομανή;

Μια πολυεπίπεδη κρίση πάντα προσφέρει -εκτός των άλλων-
και τροφή για δημιουργία έργων που έχουν σίγουρα κάτι να
μας πουν. Είναι η εποχή που ο άνθρωπος ξεπλύνεται από

αυτά που σε προσωπικό επίπεδο θεωρεί περιττά και στρέ-
φεται σε δρώμενα που τον γεμίζουν πραγματικά. Το ότι οι
μισοί Ελληνες γράφουν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι διαβά-
ζουν κιόλας. Θεωρούμε εαυτούς αυτοφυώς εμπνευσμένους.
Η πραγματιστική δικαιολογία που μας σώζει από αυτή την
παρανοϊκή διάθεση είναι ο απίστευτος πλούτος της γλώσ-
σας μας. Βέβαια, μόνο αυτό δεν κάνει κάποιον συγγραφέα,
πόσο μάλλον λογοτέχνη. Δεν είναι ο αριθμός των βιβλίων
που κάνει έναν συγγραφέα αξιοπρόσεκτο αλλά το πόσο πει-
ραματίζεται, παίζει ή χειρίζεται τη γλώσσα που τον ανάγει
σε λογοτέχνη.

Παράλληλα με τη συγγραφή, διδάσκετε και δημιουργική
γραφή στα Χανιά. Πώς βλέπετε το επίπεδο της λογοτε-
χνικής παραγωγής στον τόπο μας; 

Η δημιουργική γραφή, που κατ’ εμέ θα πρέπει να διδάσκεται
σε όλα τα σχολεία, είναι ένα διδακτικό πλαίσιο το οποίο επε-
ξεργαζόμουν στο μυαλό μου για πολλά χρόνια. Μου δόθηκε
λοιπόν από πέρυσι η ευκαιρία να δομήσω όλο το αχανές
υλικό που είχα μαζέψει και να το φορμάρω σε υλικό ακαδη-
μαϊκής χρονιάς. Μέσα από τα μαθήματα αυτά, όπου κάποιος
διαβάζει, δημιουργεί, και άρα γίνεται μη στερεοτύπως σκε-
πτόμενο άτομο, ανακαλύπτει κανείς ότι όντως υπάρχουν
γερές πένες στα Χανιά. Εκεί φαίνεται ότι η πόλη μας έχει και
κουλτούρα και διάθεση για γράμματα. Ηδη ένας μαθητής
μου έχει γράψει μυθιστόρημα των 250 σελίδων, μια μαθή-
τριά μου διακρίθηκε σε διαγωνισμό σύντομης ιστορίας ενώ

άλλη έχει ευαισθησία στην ποίηση που δύσκολα βρίσκεις
πανελλαδικά, για να μιλήσω μόνο για τρεις από αυτούς.
Εκείνο που πρέπει όμως να έχει κάποιος υπόψη του είναι
ότι δεν χρειάζεται μόνο το ταλέντο για να γραφτεί ένα σύγ-
γραμμα αλλά επίμονη και χρονοβόρα δουλειά. Αυτό λέω και
στους μαθητές μου. 

Η τελευταία σας συγγραφική δουλειά έχει “άρωμα”
Χανίων καθώς μιλά μεταξύ άλλων για τον μύθο της
λίμνης του Κουρνά.
Μιλάτε για το τελευταίο μου μυθιστόρημα “Το φύλο του
έρωτα”, που εκδόθηκε το 2011 στην Ελλάδα όταν μάλιστα
ζούσα ακόμα στην Κοπεγχάγη. Είναι μια πολύ συγκινητική
και ευφάνταστη ιστορία στη δεκαεία του ’70 που διερευνά
τον πραγματικό έρωτα και την αληθινή μη συμβατική αγάπη
μιας διαφυλικής γυναίκας της οποίας η προσωπική αφή-
γηση ενώνει την ιστορία των ρωμαϊκών λουτρών του Μπαθ
στην Αγγλία με τον μύθο της λίμνης του Κουρνά μέσω ενός
κατάδεσμου-ενός μεταλλικού πλακιδίου στο οποίο ανα-
γράφονταν αρχαίες ερωτικές ρήσεις.

Εχετε γράψει τρία θεατρικά έργα εκ των οποίων τα
δύο έχουν ανέβει στο θεατρικό σανίδι. Ετοιμάζετε
κάτι καινούργιο; 
Εχω αναλάβει την πλήρη επιμέλεια και μυθοπλαστική οπτική
δυο θεατρικών τα: “Γλυκέ μου Μάρλον” και “Αντίο Τεν-
νεσσί”, που έχουν ανέβει στην Αθήνα μέσω μιας ομάδας που
έχει δημιουργηθεί με μόνιμους συνεργάτες τον Λούντβιχ
Χερτζ και Γιάννη Ρωμανό καθώς και ενός άλλου θεατρικού
το οποίο αναμένεται να ανέβει μέσα στις γιορτές των Χρι-
στουγέννων στα Χανιά πρώτα και μετά στην Αθήνα. Επίσης,
έχω γράψει εξ ολοκλήρου ένα άλλο θεατρικό έκπληξη, που

ετοιμάζεται με κάποια άλλη ομάδα για
να ανέβει εδώ στα Χανιά για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς, ευελπιστούμε
μέσα στο 2015.

Εν μέσω κρίσης παρατηρούμε να
“γεννιούνται” στην πόλη μας νέες
δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
Πώς βλέπετε αυτές τις προσπά-
θειες;
Το εντυπωσιακό με την ελληνική κοι-
νωνία και πιο συγκεκριμένα τη χανιώ-
τικη, είναι ότι έχει αρκετό κόσμο που
είναι εξαιρετικά καλλιεργημένος και
καταρτισμένος μέσω σπουδών σε το-

μείς που αφορούν στον πολιτισμό. Το επίσης εκπληκτικό, που
θα έπρεπε να υποστηρίζει σύγκορμη η όποια Αυτοδιοίκηση,
είναι ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν ήδη
πάρει την εξουσία στα χέρια τους και δημιουργούν και πα-
ράγουν πολιτισμό -άσχετα αν αυτό γίνεται έστω και αμισθί-
επειδή αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν ότι δεν είναι το χρήμα το
παν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η όποια κυβέρνηση ή τοπική
αυτοδιοίκηση θα πρέπει -εκ της παλαιάς βολεμένης νοοτρο-
πίας σκεπτόμενη- να εκμεταλλεύεται όλους αυτούς τους δη-
μιουργούς που προσπαθούν με μηδενική οικονομική
υποστήριξη να προσφέρουν έργο ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης.

Ποια είναι τα νέα σας συγγραφικά σχέδια;
Ευελπιστώ ότι το 2015 θα ολοκληρωθεί ένα καινούργιο μυ-
θιστόρημα που γράφω εδώ και δυο χρόνια και διαδραματί-
ζεται σε διάφορες χώρες του πλανήτη. Πρόκειται για ένα
ιστορικό μυθιστόρημα που ξεκινά τον 19ο αιώνα και συνεχί-
ζεται μέχρι και τον 20ο και βασίζεται στη πολυτάραχη ζωή
ενός πολύ πρωτοπόρου ανθρώπου. 
Ελπίζω μέσα στην επόμενη χρονιά επίσης, να εκδοθεί και μια
ανθολογία σύντομων χιουμοριστικών ιστοριών, η οποία έχει
πάρει ήδη την έγκρισή της από τον εκδοτικό. 
Ταυτόχρονα, μεταφράζεται το μυθιστόρημά μου “Τρεις Λευ-
κές Σελίδες” και σε άλλες γλώσσες εκτός της γερμανικής.
Εχουν γίνει επίσης επαφές για σεμινάρια δημιουργικής γρα-
φής σε συνεργασία με εκδοτικό από το εξωτερικό και προσ-
δοκούμε στο ότι θα ξεκινήσουμε το καλοκαίρι του 2015.

ΙΩΣΗΦ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ: 

Ο σύγχρονος συγγραφέας οφείλει να κατα ιάνεται«Ο σύγχρονος συγγραφέας οφείλει να καταπιάνεται
ε τον ε ανα ροσδιορισ ό των αξιώνμε τον επαναπροσδιορισμό των αξιών»

«Ο σύγχρονος συγγραφέας οφείλει να καταπιάνεται με τον επαναπροσδιορισμό των αξιών, μάλλον σε πιο δημοκρατικό και
ανθρωποκεντρικό επίπεδο δικαιοσύνης κι όχι στον όποιο φανατισμό είτε είναι θρησκευτικός είτε κοινωνικο-πολιτικός»
λέει στις Διαδρομές ο Χανιώτης συγγραφέας Ιωσήφ Αλυγιζάκης που συμπληρώνει μια δεκαπενταετία στο ελληνικό εκ-
δοτικό γίγνεσθαι και είκοσι χρόνια μυθοπλαστικής συγγραφής. 

«Μια ολυε ί εδη κρίση άντα ροσφέρει εκτόςΜια πολυεπίπεδη κρίση πάντα προσφέρει -εκτός
των άλλων και τροφή για δη ιουργία έργων ουτων άλλων- και τροφή για δημιουργία έργων που
έχουν σίγουρα κάτι να ας ουν Είναι η ε οχήέχουν σίγουρα κάτι να μας πουν. Είναι η εποχή

ου ο άνθρω ος ξε λύνεται α ό αυτά ου σεπου ο άνθρωπος ξεπλύνεται από αυτά που σε
ροσω ικό ε ί εδο θεωρεί εριττά και στρέφεταιπροσωπικό επίπεδο θεωρεί περιττά και στρέφεται

σε δρώ ενα ου τον γε ίζουν ραγ ατικάσε δρώμενα που τον γεμίζουν πραγματικά»

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
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Ο Donald Haddow, ένας ναυπηγός στο HMAS Perth, σκοτώ-
θηκε στον ξαφνικό γερμανικό βομβαρδισμό της 22ας Απριλίου
του 1941. Λίγες μέρες πριν το ταξίδι της η Janet Derrick είχε
δηλώσει σε περιοδικό της Αυστραλίας, Neos Kosmos: « Όταν
πέθανε ο πατέρας μου, ήμουν λιγότερο από δύο χρονών κι
έτσι δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να τον γνωρίσω. Για μένα αυτή
είναι μία ευκαιρία να συνδεθώ με εκείνον. Θέλω να γυρίσω
πίσω και να αισθανθώ ότι είμαι κοντά στον τόπο που πέθανε».
Ενώ τα παιδιά τής Janet είχαν επισκεφτεί ξανά την Κρήτη, για
εκείνην ήταν το πρώτο της ταξίδι στην Ελλάδα. «Οσο θυμάμαι
τον εαυτό μου σκεφτόμουν ότι θέλω να κάνω αυτό το ταξίδι.
Για μένα σημασία έχει να συνειδητοποιήσω ότι κάποτε είχα πα-
τέρα, αφού το μόνο που είχα ποτέ ήταν μόνο φωτογραφίες»,
προσέθεσε στο αυστραλιανό περιοδικό.

Ο Donald Mceachern Haddow, γνωστός και ως “Bingle”
στους συναδέλφους του, γεννήθηκε στη Γλασκώβη το 1904.
Αρχικά, κατατάχθηκε στο RAN το 1925 ως ξυλουργός, ενώ με-
τέπειτα ο Σκωτσέζος με ένα τατουάζ γαϊδουράγκαθο στο δεξί
χέρι, στρατολογήθηκε στο Perth το 1939. Κάνοντας έρευνα
στο καταδρομικό HMS YORK (το οποίο είχε προσαράξει έπειτα
από ιταλική επίθεση στον κόλπο της Σούδας ένα μήνα πριν)
τον Απρίλιο του 1941, ενώ κατέδυε στο χτυπημένο πλοίο, ο
Haddow βρήκε το θάνατο.

Στις 22 Απρίλη, μια γερμανική αεροπορική επιδρομή πρόλαβε
τον Haddow, ο οποίος είχε μόλις ξανανέβει στην επιφάνεια με

μικρή λέμβο δίπλα στο μισοβυθισμένο
York. Μέσα στη βαριά στολή κατάδυσης
και τις μπότες από μόλυβδο, μόλις είχε
βγάλει το χάλκινο κράνος όταν εξερράγη
η βόμβα στο νερό, βυθίζοντας το πλοίο
και στέλνοντας τον βαριά εξοπλισμένο
δύτη κατακόρυφα στον πάτο.

Μόλις τρεις εβδομάδες πριν είχε γράψει
στην μητέρα της Janet, Esther. Το γράμμα,
έχει ελάχιστα ξεθωριάσει με τα χρόνια,
όμως το περιεχόμενό του είναι ακόμη
ζωντανό και απίστευτα οδυνηρό: «Είμαστε
ακόμη απασχολημένοι εδώ», έγραφε ο
Donald. «Μέχρι να τους εξαλείψουμε από
τη Μεσόγειο δεν θα ανακουφιστούμε... θα
μας δώσει μεγάλη ευχαρίστηση να ξεφύ-
γουμε από αυτά τα βομβαρδιστικά αερο-
σκάφη... ελπίζω να υπάρχουν κι άλλες
φωτογραφίες για μένα, η Janet είναι αξια-
γάπητη. Πόσες στιγμές χάνω από εκείνη
με το να μην είμαι τώρα εκεί, στο σπίτι,
μαζί της...».

Η Janet Derrick ερχόμενη στα Χανιά, ήλ-
πιζε ότι οι ντόπιοι αλλά και το Ναυτικό
Μουσείο Κρήτης θα τη βοηθούσαν να
φέρει εις πέρας αυτή την τόσο ξεχωριστή
αποστολή. Εν τέλει, οι ελπίδες της δεν
διαψεύσθηκαν, αφού το Ναυτικό Μουσείο
Κρήτης με τη βοήθεια του διοικητή του
Ναυστάθμου Κρήτης, αρχιπλοίαρχου Δ.
Χέλμη Π.Ν., κατάφερε να μεταβεί η κα
Derrick στον κόλπο της Σούδας, την Πα-
ρασκευή 10 Οκτωβρίου. Με ένα ταχύπλοο
περιπολικό βάσεως, ο αντιπρόεδρος του
Μουσείου Δρακάκης Χαρ. αντιπλοίαρχος
(Ε) Π.Ν. ε.α., συνόδεψε τον κ. & κα Der-
rick, στο σημείο όπου βρίσκεται βυθισμένο
το York.

Η ατμόσφαιρα ήταν επιφορτισμένη με
δυνατά συναισθήματα και αναμνήσεις και
όσοι ήταν παρόντες έζησαν εκείνες τις ση-
μαντικές στιγμές γεμάτοι συγκίνηση. Η κα
Derrick βρέθηκε έτσι για πρώτη φορά,
μετά από τόσες δεκαετίες αναμονής, εκεί
όπου στις 22 Απρίλη πριν από 73 χρόνια,
χάθηκε ο Donald Mceachern Haddow και
κατάφερε να ρίξει ένα στεφάνι στη θά-
λασσα, στον υγρό τάφο ως έναν έσχατο

φόρο τιμής αλλά και αγάπης για τον πα-
τέρα που ποτέ δεν γνώρισε αλλά αποτέ-
λεσε για εκείνην σημείο αναφοράς σε όλη
της την ζωή. 

Για όλους εμάς αποτελεί μεγάλη τιμή
που προσφέραμε τη δυνατότητα στην κα
Janet Derrick να εκπληρώσει την επιθυμία
της και την υπόσχεσή της να βρεθεί έστω
και για λίγο κοντά στον πατέρα της και θέ-

λουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη
μας στον Donald Haddow που με αυτα-
πάρνηση θυσιάστηκε και αυτός αγωνιζό-
μενος για την ελευθερία όχι μόνο της
πατρίδας μας αλλά και ολόκληρης της
Μεσογείου.     

*πρόεδρος του Ναυτικού
Μουσείου Κρήτης 

μ
ΑξΕχΑΣΤΕΣ ΣΤιγΜΕΣ ιΣΤΟΡιΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Ενα όνειρο ου έγινε ραγ ατικότηταΕνα όνειρο που έγινε πραγματικότητα

«Με ανοιχτά τα πανιά
Όρμησες στον κόσμο
Ούριοι άνεμοι και η 

παλίρροια σε έφερε πίσω
Σώος και αβλαβής 

έκανες όλο το ταξίδι
Τώρα είναι η ώρα 

να επιστρέψεις στο πλοίο σου
Δυνατό αεράκι στην πλάτη

σου και οι ουρανοί μπροστά
Πλεύσε ναύτη σε αυτούς 

που αγαπάς»

Ρίψη στεφάνου.

ε αυτά τα λόγια στο μυαλό της η Janet
Derrick, ξεκίνησε το ταξίδι της από την
Μελβούρνη της Αυστραλίας για την Κρή-
τη. Για χρόνια, είχε δώσει μία υπόσχεση
στον εαυτό της: να επισκεφτεί το μέρος στο
οποίο ο πατέρας της, σκοτώθηκε κατά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ο πρόεδρος
του Ναυτικού

Μουσείου
Κρήτης Εμμ.
Πετράκης

αρχιπλοίαρχος
Π.Ν. ε.α., με το
ζεύγος Derrick

.

HMS YORK προσαραγμένο στη λιμάνι της Σούδας.

Βομβαρδισμός από Γερμανικά αεροπλάνα και
ρίψη αλεξιπτωτιστών στον κόλπο της Σούδας.

Γράφει ο 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ,

αρχιπλοίαρχος (Μ) Π.Ν. ε.α. 



παιδότοπος
Επιμέλεια:

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

Kakatsakis@sch. gr

Καλή μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
«Είναι δύσκολο να μιλάς για τον πόλεμο σε μικρά παιδιά. Από πού να αρχίσεις

και πού να τελειώσεις. Τι να τους πείς; Για μάχες; Για θανάτους; Αυτά θα τα μά-
θουν έτσι κι αλλιώς... Για την καρδιά να τους μιλήσεις μου είπε μια 90χρονη γε-
ρόντισσα, για το πείσμα μας, για το ΟΧΙ μας... Αυτά θα τους χρειαστούν, το
πείσμα το κουράγιο η επιμονή, η αντοχή... Ετσι λοιπόν, σταματήσαμε και αφουγ-
κραστήκαμε τους κουρασμένους πολεμιστές μας που μπαίνουν στα χωριά της
Ηπείρου αλλά και τις γυναίκες τις Ηπειρώτισσες “τα ξαφνιάσματα της φύσης”
όπως λέει το τραγούδι. Με ποιες αντοχές, με ποιο κουράγιο ξεπέρασαν τον
εαυτό τους...

Τα κορίτσια με πολύ φαντασία μπήκαν στον ρόλο της γυναίκας της Ηπείρου
και τα αγόρια στον ρόλο του φαντάρου. Αυτές είναι σελίδες από το ημερο-

λόγιό τους».
Οχι, δεν έχω κάτι ουσιαστικό να προσθέσω στα τόσο όμορφα και παραστατικά

που υπέγραψε η δασκάλα των παιδιών της Ε2 τάξης του 10ου Δημ. Σχ. Χανίων,
η καλή μου φίλη απ’ τα παλιά και γνωστή από πολλές εργασίες μαθητών της,
Ελένη Βορεινάκη, για να συνοδεύσει τις εργασίες τους για την εθνική μας επέ-
τειο της 28ης Οκτωβρίου. Να της πω όμως και δια της στήλης χίλια ευχαριστώ,
για την ανταπόκριση στην πρότασή μου και να της δώσω τα θερμά μου συγχα-
ρητήρια για την ποιότητα των εργασιών των μαθητών που μόλις ανέλαβε. Ποιος
είπε ότι δεν ισχύει πάντα η παροιμία που λέει “μ’ όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέ-
τοια γράμματα θα μάθεις!”.

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Β.Θ.Κ.

Ε2 ΤΑΞΗ 10ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ

Ε είςΕμείς τιςτις έρεςμέρες τουτου 1940
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Ενα πρωί που κάναμε τις δουλειές του σπιτιού όλες εμείς
οι χωριανές, ακούσαμε τους στρατιώτες να έρχονται στο
χωριό για να περάσουν απέναντι και να πάνε στον άλλο
λόφο. Εμείς πήραμε μερικά τρόφιμα που είχαμε, φάρμακα
και πολεμοφόδια και τους τα πήγαμε. Οταν ανεβαίναμε στο
βουνό χιόνιζε, έβρεχε, φυσούσε και μας έπαιρνε ο αέρας τα
ρούχα μας. Αλλά εμείς δεν το βάζαμε κάτω γιατί αν δεν
πάμε στους στρατιώτες αυτά που χρειάζονται θα το κατα-
λάβουν οι Ιταλοί και θα τους σκοτώσουν.

Κάτια Γιουρμετάκη

Σήμερα στο χωριό μπήκανε
οι Ελληνες στρατιώτες. Πολ-
λοί ήταν τραυματισμένοι.
Φροντίσαμε τα παλικάρια και
τους δώσαμε φαγητό και στε-
γνά ρούχα. Δεν τους βάλαμε
μέσα στο σπίτι, γιατί είχανε
ψείρες μέχρι το λαιμό. Τους
βάλαμε μέσα στον αχυρώνα
που ήταν ζεστά και προφυλαγ-
μένα. Εξω χιονίζει και κάνει
κρύο πολύ…

Νίκη Βαβουράκη

Νοέμβρης 1940
Όταν μπήκαν οι στρατιώτες μας στο χωριό σκέφτηκα ότι

πρέπει να βοηθήσουμε γιατί αυτός ο πόλεμος γίνεται για να
είμαστε λεύτεροι. Ανέβηκα στο βουνό μαζί με τις άλλες γυ-
ναίκες. Ο αέρας μας σκίζει τα ρούχα. Οταν φτάσαμε στην
βουνοκορφή αρκετοί στρατιώτες ήταν νεκροί. Ολες τότε αρ-
χίσαμε να σκάβουμε τρύπες για να τους θάψουμε. Το χώμα
ήταν σκληρό από το κρύο και ήταν δύσκολο. Ομως δεν μπο-
ρούσαμε να τους αφήσουμε εκεί γιατί το βράδυ κατεβαί-
νουν οι λύκοι.

Ελενα Τσίγκου

Μετά από μέρες πολέμου στις βουνοκορφές είχαμε φτά-
σει στο χωριό Κορυτσά. Στείλαμε τους ανιχνευτές να δουν
αν το χωριό έχει Ιταλούς. Μετά από μια ώρα έρχονται και
μας λένε ότι στο χωριό υπάρχουν μόνο Έλληνες. Εμείς με
τόση χαρά στην ψυχή μας, λέμε όλοι «επιτέλους ένα χωριό
που μπορούμε να μπούμε χωρίς φόβο». Εκείνη τη στιγμή
μπαίνουμε στο χωριό και οι γυναίκες μας υποδέχονται όσο
πιο καλά μπορούν. Μας βάζουν μέσα στα σπίτια τους, μας
γιατρεύουν τις πληγές μας καθαρίζουν, μας προσφέρουν ζε-
στασιά. Οι γυναίκες βλέπουν την ταλαιπωρία μας και παίρ-
νουν μια γενναία απόφαση. Μας είπαν ότι θα κουβαλήσουν
αυτές τα πολεμοφόδια μέσα στα χιόνια και στη λάσπη για να
τα πάνε στο επόμενο οχυρό. Πραγματικά οι γυναίκες μάς
βοήθησαν πολύ. Μετά από αυτό γυρίσαμε στον πόλεμο πιο
δυνατοί με πιο πολύ κουράγιο... σε αυτόν τον πόλεμο είμα-
στε όλοι μαζί... 

Χρήστος Κασαπάκης

Μπήκαμε σε ένα χωριό της Ηπείρου και
μας υποδέχτηκαν με χαρά. Σε εκείνο το χωριό υπήρχαν και
άλλοι στρατιώτες. Ηταν οι ανιχνευτές μας που έψαξαν καλά
για να βρουν κρυμμένους Ιταλούς. Το χωριό είναι καθαρό.

Είμαι πολύ κουρασμένος γιατί κάθε μέρα και κάθε νύχτα
εγώ και οι συμπολεμιστές μου πολεμάμε συνέχεια πάνω στα
βουνά, τις λάσπες και το κρύο. Δεν παραπονιόμαστε γιατί
το κάνουμε για τη λευτεριά της πατρίδας.

Ξαφνικά βλέπουμε να έρχονται προς το μέρος μας Ιταλοί
με σηκωμένα χέρια. 

Ηρθαν για να παραδοθούν. Τότε εγώ κατάλαβα ότι οι Ιτα-
λοί δεν ήθελαν να πολεμήσουν. Ενιωσα χαρά γι’ αυτό γιατί
σε λίγο καιρό η Ελλάδα θα ελευθερωθεί.

Βασίλης Τρωιάνος

Μανώλης Μαζανάκης

Γιάννης Γεωργεδάκης

Γεωργία Αθανασάκη

Νίκη Βαβουράκη

Σήμερα μπήκανε στο χωριό
οι Έλληνες στρατιώτες με
σημαίες. Ήταν πεινασμένοι
κουρασμένοι και βρώμικοι.
Εγώ θέλω να τους βοη-
θήσω. Τους έφτιαξα πιτάκια.
Δεν μπόρεσα όμως να τους
βάλω μέσα στο σπίτι γιατί
ήταν σε άθλια κατάσταση.
Βρώμικοι και ψειριασμένοι.
Ενιωσα άσχημα αλλά δεν
μπόρεσα να τους βάλω στο
σπίτι... 

Γεωργία Αθανασάκη 

Είναι η σειρά μου σήμερα
να πάρω το βαρύ σακίδιο με
τα πυρομαχικά για να το
πάω στους στρατιώτες μας.
Με το χιόνι μέχρι το γόνατο,
μες την χιονοθύελλα και τη
λάσπη, αλλά εγώ δεν το
βάζω κάτω. Θα πάω τα πυ-
ρομαχικά, τα φάρμακα και τα
λίγα τρόφιμα στους στρα-
τιώτες. Δεν ξεχνώ ότι είμαι
Ελληνίδα και θέλω να πε-
θάνω σαν Ελληνίδα.

Ειρήνη Σκαμνάκη

Ποίημα 

Οι Ελληνες

πολεμιστές

Πάνω στης Πίνδου τις κορφές 

πολεμούν πολεμιστές 

για να έχουν λευτεριά 

της Ελλάδος τα παιδιά.

Με το χαμόγελο στα χείλη 

με την Ελλάδα στην καρδιά

πάνε να υψώσουνε σημαία 

στης πατρίδας τα βουνά.

Ειρήνη Σκαμνάκη

Ποίημα 

Πάνω στης Πίνδου

τις κορφές

Πάνω στης Πίνδου τις κορφές 

πήγαν οι Ελληνες πολεμιστές 

με τους εχθρους να πολεμήσουν

κι ελεύθεροι να ζήσουν.

Κατερίνα 

Οταν ξαφνικά είδαμε τον στρατό μας να έρχεται προς το

μέρος μας όλες οι γυναίκες τρέξαμε με χαρά. Μόλις φτά-

σαμε τους είδαμε χτυπημένους και όσο μπορέσαμε τους

βοηθήσαμε τους δώσαμε φαγητό και τους περιποιηθήκαμε.

Οταν ξημέρωσε η μέρα για να ξεκινήσουν πάλι μπροστά

βοηθήσαμε να σηκώσουν τα όπλα μέσα στην χιονοθύελλα.

Μόλις φτάσαμε στα βουνά τούς ευχηθήκαμε καλή τύχη και

τους αγκαλιάσαμε σφιχτά.
Ηρώ Βουτετάκη
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Ζήλια, φθόνος, μίσος, εχθρότητα είναι μόνο κάποια από τα συ-
ναισθήματα που νοιώθει. Και είναι απολύτως φυσιολογικά, γιατί
ο αδελφός ή η αδελφή εκ των πραγμάτων, απειλεί τη μέχρι τώρα
αποκλειστικότητα και διεκδικεί μια θέση στην οικογένεια. 

Αν και οι περισσότεροι γονείς υπερασπίζονται αδιαπραγμάτευτα
πως αγαπούν εξίσου όλα τους τα παιδιά, μπορεί η αντιπαλότητα
και η αντιζηλία μεταξύ αδελφών να οφείλεται ακριβώς στο γε-
γονός πως οι γονείς τρέφουν διαφορετικά αισθήματα για το κάθε
τους παιδί, και τα τελευταία, συνειδητά ή υποσυνείδητα, να το
διαισθάνονται.

Κάποιο παιδί μπορεί να είναι η “αδυναμία” ενός γονιού, ενώ
ένα άλλο να βιώνεται ως “δύσκολο” στο χειρισμό του και να μην
είναι εύκολο για το γονιό να δείξει την αγάπη του προς αυτό.
Ισως ένα παιδί να έχει κάποια χαρακτηριστικά του γονιού που ο
ίδιος δεν αποδέχεται στον εαυτό του ή, αντίθετα, που του αρέ-
σουν ιδιαίτερα ή να διαθέτει χαρακτηριστικά ενός αγαπητού ή
μισητού συντρόφου και που μπορεί να καθορίζουν αποφασιστικά
τα αισθήματα του γονιού προς το παιδί.

Οταν ο Λακάν περιγράφει το “σύμπλεγμα της παρείσφρησης”,
αναφέρεται «στην εμπειρία που βιώνει το υποκείμενο, όταν βλέ-
πει έναν ή περισσότερους από τους ομοίους του να συμμετέχουν
στην οικιακή σχέση, ή για να το πούμε διαφορετικά, όταν γνωρί-
ζει αδελφούς». Ο Λακάν επίσης, παραθέτει ένα πολύ ενδιαφέρον
απόσπασμα από τις “Εξομολογήσεις” του Αγ. Αυγουστίνου σχε-
τικά με την παιδική ζήλια: «είδα με τα μάτια μου, λέει ο Αγ. Αυ-
γουστίνος, και παρατήρησα καλά έναν μικρό, θύμα της ζήλιας·
δεν μιλούσε ακόμα και δεν κατάφερνε παρά να ωχριά μπροστά
στο πικρό θέαμα του μικρού αδελφού».

Η ζήλια, επομένως, είναι συναίσθημα φυσιολογικό για τα αδέλ-
φια, γιατί πρέπει να μοιραστούν, ενώ δε θέλουν, την αγάπη και
την αγκαλιά της ίδιας μητέρας. Το μοίρασμα, αυτό που είναι απει-
λητικό και ανεπιθύμητο, θα γίνει αυτό που ενώνει τα αδέλφια.
Εφόσον κανένα από τα αδέλφια δεν μπορεί να έχει αποκλειστικά
τη μητέρα, νιώθουν ότι έχουν κάτι κοινό. Ταυτίζονται το ένα με
το άλλο και έτσι, εκτός από ζήλια και ανταγωνισμό αρχίζουν να
νοιώθουν αγάπη το ένα για το άλλο. Αντιλαμβάνονται ότι μοι-
άζουν σε κάτι, στο ότι μοιράζονται τη γονεϊκή αγάπη και προσοχή.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο, το οποίο δεν μπορούμε να προσδιο-

ρίσουμε χρονικά, αλλά εξαρτάται από το βίωμα του καθενός
αλλά και από τη στάση των γονιών, δημιουργείται μια συμμαχία
μεταξύ των αδελφών.

-----------------------------------
Το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής

Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε συνεργασία με τον
Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών, θέλοντας να ευαισθητοποι-
ήσει τους γονείς με παιδιά Δημοτικού (από έξι ετών έως 12 ετών)
σε ανάλογα θέματα υγιούς ανάπτυξης της προσωπικότητας των
παιδιών, πρόκειται να υλοποιήσει την χρονική περίοδο Οκτώ-
βριος 2014-Ιανουάριος 2015, ομάδα γονέων. 

Η διαδικασία της ομάδας έχει στόχο να διευκολύνει τους
γονείς να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τους φό-
βους και τις ανησυχίες σε σχέση με τον ρόλο τους αλλά
και σε σχέση με τις ανάγκες και το μεγάλωμα των παιδιών
τους, σ’ αυτήν την κρίσιμη ηλικία που τίθενται τα θεμέλια
της ομαλής ανάπτυξής τους. 

Οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα συζητηθούν στην ομάδα
γονέων με βάση τις εμπειρίες των μελών της ομάδας, θα αφο-
ρούν καθημερινές καταστάσεις της ζωής που προβληματίζουν
και απασχολούν τους γονείς στη σχέση τους με τα παιδιά τους.

Η ομάδα η οποία έχει διάρκεια 10 εβδομαδιαίων συναν-
τήσεων, με ημερομηνία έναρξης την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου
2014 θα πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 11:30 το
πρωί, στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης (οδός Μιχελιδάκη
17 - 1ος όροφος ). Η συμμετοχή στην ομάδα δεν απαιτεί
καμία οικονομική επιβάρυνση.

Συντονίστρια της ομάδας θα είναι: η κυρία Κουράκη Ελένη, Ψυ-
χολόγος.

Οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην
ομάδα γονέων, μπορούν να δηλώνουν καθημερινά συμ-
μετοχή στη γραμματεία του Κέντρου Πρόληψης στα τηλέ-
φωνα 2821028166 και 2821051214, μέχρι και την Πέμπτη
29 Οκτωβρίου 2014. Επειδή η ομάδα θα είναι ολιγάριθμη,
θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.

*ψυχολόγος, εργαζόμενη στο Κέντρο Πρόληψης

και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

ΕλEνη KουρAκη* 

o

Αδέλφια στην οικογένειαΑδέλφια στην οικογένεια

Η αδελφική αντιζηλία και αντιπαλότητα εμφα-
νίζονται συνήθως στην παιδική ηλικία, αλλά
μπορεί να συνεχίσουν να υπάρχουν ακόμα και
σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Ταυτόχρονα, οι
αδελφικές σχέσεις είναι και οι πιο μακρόχρονες
στη ζωή μας. 

ι γονείς μας πεθαίνουν, συνήθως, πριν από εμάς, και σύν-
τροφος ή παιδιά μπαίνουν αρκετά αργότερα στη ζωή μας.
Αντίθετα με ό,τι μπορεί να συμβεί στις φιλικές σχέσεις, ένα
αδέλφι δεν μπορούμε ποτέ να το βγάλουμε εντελώς από
τη ζωή μας.

Ακόμα και αν έχουμε διακόψει κάθε σχέση μαζί του, συ-
νεχίζουμε να συναντιόμαστε σε διάφορα γεγονότα της
ζωής, όπως κηδείες, γάμους, κληρονομικές υποθέσεις.

Ο Φρόυντ, όμως, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, δεν πα-
ραλείπει να περιγράψει στα κείμενά του πώς διαμορφώ-
νονται οι σχέσεις μες στην οικογένεια και τα αισθήματα που
αναπτύσσονται με την εμφάνιση ενός αδελφού ή μιας
αδελφής.

Καθώς γεννιέται ένα παιδί, ζει μία αποκλειστική σχέση με
τους γονείς του και κατά κύριο λόγο, αρχικά, βιώνει την εμ-
πειρία της αποκλειστικότητας της μητέρας και στη συνέχεια,
και του πατέρα. Ερχεται λοιπόν, η στιγμή, που ενώ το παιδί
ζει και βιώνει αυτήν την αποκλειστική σχέση με τους γονείς
του, εμφανίζεται στο οικογενειακό περιβάλλον ένα νέο
μέλος, ένας αδελφός ή μια αδελφή.

Η εμφάνιση αυτή αλλάζει το σκηνικό και θα γίνει η αρχή
για μια σειρά από συναισθήματα πρωτόγνωρα για όλη την
οικογένεια. Εκείνο που είναι αρχικά αναμενόμενο είναι να
νοιώθει το παιδί ότι το νέο μέλος της οικογένειας είναι ένας
παρείσακτος.
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ηηεντυπωσιακή πρεμιέρα της γυναικείας ομάδας του ΑΟΧ που αύριο δίνει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της με
τον Ικαρο Πετρωτού στις Μουρνιές (4μ.μ.) πιστοποίησε ότι κάτι άλλαξε φέτος προς το καλύτερο. Απλά να
θυμίσουμε τον αντίστοιχο τίτλο στο αντίστοιχο περυσινό αφιέρωμα εδώ στις “διαδρομές” για το ίδιο τμήμα:
“Πορεία στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα”...

Οι διοικητικές αλλαγές στον ερασιτέχνη ΑΟΧ, που πλέον προ-
χωρά με τον Παντελή Ευθυμάκη πρόεδρο και την επάνοδο της
Κικής Πολλάκη, έφεραν ξανά πίσω μετά από ένα και κάτι χρόνο
τον Μάνος Βεργανελάκη στη θέση του προπονητή. Εναν άν-
θρωπο που έχει συνδέσει όσο άλλος κανείς το όνομα του με το
τμήμα από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του. 

Τα πρώτα δείγματα γραφής απόλυτα ενθαρρυντικά, το παραι-
τημένο ουσιαστικά τμήμα των γυναικών -κάτι που παραδέχθηκαν
και τα μέλη της προηγούμενης διοίκησης στη Γ.Σ. λέγοντας ότι
είχαν απομείνει ελάχιστοι που ασχολιόταν με αυτό αλλά και τον
ερασιτέχνη γενικότερα- απέκτησε αρκετά σημαντική δραστηριό-
τητα και άρχισε όχι απλά να διεκδικεί αλλά να απαιτεί τον δικό
του ζωτικό χώρο μέσα σε ένα σωματείο με μεγάλη ιστορία και
πολλές υποχρεώσεις το οποίο δίνει όμως τη μερίδα του λέοντος
της προσοχής του κυρίως στην ανδρική του ομάδα και ενίοτε
στις Ακαδημίες του. 

Χαρακτηριστικά ο Μανόλης Βεργανελάκης μιλάει για το τι
τον έκανε να επιστρέψει αφού θυμίζουμε ότι είχε παραιτηθεί πριν
την έναρξη των πλέι οφ την Ανοιξη του 2013 που έφεραν τον
ΑΟΧ να κερδίζει για πρώτη φορά την άνοδό του στην κορυφαία
κατηγορία των γυναικών. Οπως σημειώνει ο προπονητής:

«Η αλλαγή διοίκησης ήταν αυτή που έφερε άλλο πνεύμα στην
γυναικεία ομάδα και με έπεισε να γυρίσω. Διότι σε θέματα ορ-
γανωτικά πέρυσι το τμήμα δεν ήταν σε καθόλου καλό σημείο και
όταν επανήλθα το καλοκαίρι προσπάθησα να ξεκινήσω από τα
βασικά, π.χ. να βρούμε γήπεδο να κάνουμε προπονήσεις και να
εμπλουτιστεί το ρόστερ που είχε μειωθεί αρκετά. 

Για το θέμα του γηπέδου ο αντιδήμαρχος Μανώλης Αδοντάκης
δεσμεύτηκε ότι θα το λύσει κατά τον πρόσφατο αγιασμό και μά-
λιστα μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει νέα συνάντηση σχετικά. 

Επίσης άμεσος στόχος είναι η δημιουργία ξανά Ακαδημίας την
οποία είχαμε και πριν δύο χρόνια αλλά δυστυχώς και αυτή στα-
μάτησε να λειτουργεί πέρυσι».

Από την πλευρά της η Kική Πολλάκη (φωτ. αριστερά  με 3
από τις μεταγραφές) υπεύθυνη της γυναικείας ομάδας ως
μέλος στο Δ.Σ. του Ερασιτέχνη ΑΟΧ που επέστρεψε μετά από
τρία χρόνια σε ένα τμήμα που υπήρξε από τις πρωτεργάτριες της
ίδρυσής του.

Θυμίζει ότι μαζί με τον Πέτρο Καυκαλά ξεκίνησαν τη στελέχωση
των Ακαδημιών του ΑΟΧ και στη συνέχεια στη δημιουργία της
γυναικείας ομάδας την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών έως
ότου κάποιοι γονείς που δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα
την οδήγησαν στην πόρτα εξόδου. Μιλάει και αυτή για την πολύ
ελπιδοφόρο νέα αρχή που την ώθησαν να επανέλθει ενώ δεν

παραλείπει τη βοήθεια που πρόσφεραν και προσφέρουν οι γο-
νείς όταν στέκονται αρωγοί. 

«Πρέπει να ευχαριστήσω την επιτροπή γονέων που σε δύσκο-
λες εποχές βοήθησε το τμήμα να επιβιώσει.

Ειδικότερα οι π. Καραμουσαδάκης, Σαρρής, Νάνος, Θωμαδά-
κης, Καραντωνάκης προσέφεραν πολλά και τους θέλουμε πάντα
κοντά μας όπως και όλους τους υπόλοιπους γονείς αλλά με θε-
τική ενέργεια ώστε να μπορέσει ο ΑΟΧ να διατηρήσει την σύμ-
πνοια που νομίζω ότι παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή διοίκηση,
προπονητής και παίκτριες» καταλήγει.

*Αξίζει να προσθέσουμε τη μεγάλη βοήθεια που μας έδωσε για
το αφιέρωμα ο υπεύθυνος Τύπου του ΑΟΧ Κώστας Νίτσε

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΟ ΧΑΝΙΑ

Με σαφώς καλύτερες ροο τικές φέτοςΜε σαφώς καλύτερες προοπτικές φέτος

Ο προπονητής 
Μάνος Βεργανελάκης

Ο 39χρονος Μάνος
Βεργανελάκης θα βρί-
σκεται για 6η φορά στον
πάγκο της ομάδας στα
τελευταία 7 χρόνια. Γεν-
νήθηκε στις 21 Ιουνίου
1975 και αγωνίσθηκε σε
Θύελλα Ακρωτηρίου,
Πανακρωτηριακό, ΕΘΚ,
Απόλλωνα ενώ από τον
τελευταίο ξεκίνησε την
προπονητική του κα-
ριέρα. Εχει κατακτήσει
ένα τίτλο με την ΕΘΚ
στην Γ' κατηγορία και το
πρωτάθλημα της Γ' Εθνι-
κής με τη γυναικεία
ομάδα ενώ υπήρξε και
βασικότατος παράγον-
τας της ανόδου στην Α'
Εθνική πριν από δύο
χρόνια έστω και αν απο-
χώρησε με την αυλαία της κανονικής περιόδου για να τον
διαδεχθεί ο Τόμας Ντιβάιν.

Οι σκόρερ του ΑΟΧ πέρυσι
Μπορεί ο ΑΟΧ

να πέτυχε 19
γκολ όμως στην
πραγματικότητα
μόλις τα 7 μπή-
καν μέσα στους
αγω ν ι σ τ ι κ ο ύ ς
χώρους αφού τα
υπόλοιπα 12
αφορούσαν τις 4
νίκες με ισάριθ-
μους μηδενι-
σμούς που πήρε
η γυναικεία
ομάδα. Δηλαδή
τα δύο παιχνίδια
με τις Κρήσσες
που αποχώρησαν
και τους αγώνες
εντός με Βόλο
2004 και Παν-
σερραϊκή. 

Από αυτά τα 7
γκολ, τα 5 τα πέτυχε η Βεατρίκη Σαρρή (φωτ.) και από
ένα η Γιαννούτσου (το πρώτο της ομάδας στην κορυφαία
κατηγορία) και η Μανωλίτση -την προτελευταία αγωνι-
στική με τον Οδυσσέα Γλυφάδας.

Χρησιμοποιήθηκαν 23 παίκτριες
Πέρυσι η ομάδα στηρίχθηκε σε συνολικά 23 παίκτριες

τις οποίες χρησιμοποίησε ο τότε προπονητής Δημήτρης
Αγγελάκης που κατέβαλε και αυτός μεγάλη προσπάθεια
να κρατήσει το τμήμα στην κατηγορία παρότι όπως προ-
αναφέραμε υπήρχαν σημαντικά οργανωτικά προβλήματα.
Από αυτές οι δέκα αποτελούσαν ένα βασικότατο κορμό
ξεκινώντας σχεδόν πάντα στην αρχική 11άδα. Παραθέ-
τουμε τις παίκτριες αυτές στον παρακάτω πίνακα:

Παίκτρια Συμμ. Αλλαγ.(βγ.-μπ.) 11άδα
Γιακουμάκη 13 (-) 13
Θωμαδάκη 13 (-) 13
Γιαννούτσου 13 (-) 13
Δημητριάδη 13 (-) 13
Μανωλίτση 13 (1-0) 13
Μοίρα 13 (4-0) 13
Αγγελάκη 12 (7-0) 12
Νάνου 11 (2-0) 11
Σαρρή 11 (-) 11
Ζντράβκοβιτς 10 (-) 10
Πισσαδάκη 9 (3-3) 6
Μαυροματίδη 7 (2-0) 7
Καλογεροπούλου 7 (1-6) 1
Καραντωνάκη 6 (0-4) 2
Μασούρη 5 (1-2) 3
Τσαρτσαράκη 2 (0-1) 1
Καλαϊτζαντωνάκη 2 (0-2) -
Μαραγκουδάκη 1 (1-0) 1
Καραμουσαδάκη 1 (0-1) -
Μπραουδάκη 1 (0-1) -
Τρουλάκη 1 (0-1) -
Ξενάκη 1 (0-1) -
Ιωαννίδου 1 (0-1) -

Του ΓΙΩΡΓΟΥ

ΔΡΑΚΑΚΗ
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Γεν: 17-03-1992
Θέση: Τερματοφύλακας
Πέρυσι: ΑΟΧ 13 συμ.

Γιακουμάκη Ελένη

Γεν: 11-02-1994
Θέση: Αμυντικός
Πέρυσι: ΑΟΧ 1 συμ.(+Σεπολιακός)

Μαραγκουδάκη Στεφανία

Γεν: 22-08-1990
Θέση: Μεσοαμυντικός
Πέρυσι: ΑΟΧ 5 συμ.

Μασούρη Σπυριδούλα

Γεν: 10-05-2000
Θέση: Μέσος
Πέρυσι: ΑΟΧ 9 συμ.

Πισσαδάκη Μαρία

Γεν: 25-01-2001
Θέση: Μεσοεπιθετικός
Πέρυσι: ΑΟΧ 6 συμ.

Καραντωνάκη Μιχαέλα

Γεν: 19-06-1993
Θέση: Τερματοφύλακας
Πέρυσι: ΑΟΧ 2 συμ.

Τσαρτσαράκη Κατερίνα

Γεν: 08-04-1996
Θέση: Αμυντικός
Πέρυσι: ΑΟΧ 11 συμ.

Νάνου Μαρία

Γεν: 18-02-1992
Θέση: Μέσοαμυντικός
Πέρυσι: Αρης Θεσ/κης

Πίτση Ευαγγελία

Γεν: 13-05-1997
Θέση: Μέσος
Πέρυσι: ΑΟΧ 13 συμ.

Θωμαδάκη Μάιρα

Γεν: 28-09-1985
Θέση: Επιθετικός
Πέρυσι: ΑΟΧ 13 συμ.

Δημητριάδη Βασιλική

Γεν: 09-07-1987
Θέση: Αμυντικός
Πέρυσι: ΑΟΧ 1 συμ.

Μπραουδάκη Ειρήνη

Γεν: 26-09-1993
Θέση: Αμυντικός
Πέρυσι: Σεπολιακός

Γκουσγκούνη Ευανθία

Γεν: 02-04-1992
Θέση: Μέσοαμυντικός
Πέρυσι: ΑΟΧ 13 συμ.-1γκολ

Γιαννούτσου Αντωνία

Γεν: 20-05-1997
Θέση: Μέσος
Πέρυσι: Αστέρα Περάματος

Δρακάκη Ζωή

Γεν: 01-01-1998
Θέση: Επιθετικός
Πέρυσι: ΑΟΧ 11 συμ.-5 γκολ

Σαρρή Βεατρίκη

Γεν: 03-06-1998
Θέση: Αμυντικός
Πέρυσι: νέο δελτίο

Κουτάκου Χριστίνα

Γεν: 22-02-1985
Θέση: Αμυντικός
Πέρυσι: Αστέρα Περάματος

Δρακάκη Ειρήνη

Γεν: 14-06-1996
Θέση: Μέσοαμυντικός
Πέρυσι: ΑΟΧ 

Μαυροματίδη Μαρία

Γεν: 15-07-1989
Θέση: Μεσοεπιθετικός
Πέρυσι: Εργοτέλης

Ζερβού Χρύσα

Γεν: 08-08-1990
Θέση: Επιθετικός
Πέρυσι: ΑΟΧ 12 συμ.

Αγγελάκη Ντίνα

Γεν: 01-05-1996
Θέση: Αμυντικός
Πέρυσι: νέο δελτίο

Βασιλομιχελάκη Μαρία

Γεν: 17-09-1992
Θέση: Αμυντικός
Πέρυσι: ΑΟΧ 13 συμ.

Μοίρα Ράνια

Γεν: 23-09-1992
Θέση: Μέσος
Πέρυσι: ΑΟΧ 10 συμ.

Ζντράβκοβιτς Σουζάνα

Γεν: 12-02-1991
Θέση: Μέσοεπιθετικός
Πέρυσι: ΑΟΧ 13 συμ.-1γκολ

Μανωλίτση Χριστιάννα



Ενα βότανο γνωστό σε όλους μας το οποίο
χρησιμοποιούμε στην κουζίνα και συνήθως
είναι τροφή που αρέσει. Είναι πολυετές φυτό,
ιθαγενές στις μεσογειακές χώρες. Το στέλεχος
όρθιο διακλαδισμένο. Τα κοτσάνια των βλα-
στών είναι ισχυρά, πολυγωνικά ύψους 0,80
έως 1,50μ. Τα φύλλα είναι πράσινα, χνουδωτά
στην κάτω επιφάνεια, γκριζωπά με πτεροειδείς
λοβούς. Τα άνθη της είναι σφαιροειδή, με
κυανά άνθη, περιτριγυρισμένα από λεία βρά-
κτια, τα εξωτερικά αγκαθωτά. 

Ιστορικά στοιχεία 
Για πρώτη φορά το φυτό αναφέρεται στην

Αιθιοπία. Από εκεί, πέρασε στην Αίγυπτο και
μετά στους Εβραίους. Στη συνέχεια εμφανί-
στηκε στη Σικελία, στην Τοσκάνη και αργότερα
στην Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες στην αρχή
την ονόμασαν “κάκτο σικελικό” και τον καρπό
του φυτού τον ονόμαζαν “κινάρα”. Οι Ρωμαίοι
την αποκαλούσαν “κάρδον”. Ο Πτολεμαίος ο
Ευεργέτης ανέφερε στα υπομνήματά του ότι η
αγκινάρα φύτρωνε στη Μακεδονία και στη
λίμνη Κωπαΐδα και ότι την έτρωγαν μόνο οι
στρατιώτες.

Ο Γαληνός είχε την γνώμη ότι η ρίζα, τα
φύλλα και τα κοτσάνια του φυτού, δημιουρ-
γούσαν μελαγχολία, αλλά και ότι επανέφεραν
τη χαμένη όρεξη σε ανθρώπους που ζούσαν
καθιστική ζωή, στους αναρρωνύοντες, τους
φιλάσθενους και τους καχεκτικούς.

Τις ρίζες τις χρησιμοποιούσαν και τις χρησι-
μοποιούν μέχρι και σήμερα οι αγρότες στα
Επτάνησα, ως διουρητικό και ορεκτικό φάρ-
μακο. Συνηθίζουν να τις βράζουν με λευκό
κρασί, παρασκευάζοντας ένα αποτελεσματικό
αφέψημα. Το ίδιο αφέψημα χρησιμοποιούσαν
στη Θεσσαλία κατά της υδρωπικίας, του ικτέ-
ρου και ιδιαίτερα αν συνοδευόταν από διαλεί-
ποντες πυρετούς.

Οι Ιταλοί αγρότες χρησιμοποιούσαν την αγκι-
νάρα σε βάμμα ή εκχύλισμα για τη θεραπεία σε
οξείς ή χρόνιους ρευματισμούς, ενώ οι Γερμα-
νοί θεωρούσαν το φυτό σπουδαίο φάρμακο
κατά των νευραλγιών και του σκορβούτου.

Στην Κρήτη θεωρούσαν την αγκινάρα ως
χόρτο υγιεινό, αναπλαστικό του αίματος και
το έτρωγαν οι πάσχοντες από ελονοσία. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Η αγκινάρα ανήκει στα φυτά με πικρές ουσίες.

Τα φύλλα, τα στελέχη και η ρίζα περιέχουν κι-
ναρίνη, αρκετή τανίνη, φυτικές χρωστικές
που περιλαμβάνουν σκολυμοζίδια, ινου-
λίνη, κυναροπηκτίνη και ορισμένα έν-
ζυμα, ταραξαστερόλη, σάκχαρα και ένα
πτητικό έλαιο. Η αγκινάρα περιέχει ακόμα
λευκωματώδεις ουσίες, ινουλίνη, ίχνη μαγ-
γανίου. βιταμίνες A, B, C, ασβέστιο και φώ-
σφορο. Τα άνθη της έχουν την ιδιότητα να
πήζουν το γάλα χωρίς να δίνουν κακής
ποιότητας τυρόγαλα. Οι Άραβες μάλιστα
τα χρησιμοποιούν στην τυροκομία. 

Ανθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Ανθίζει Ιούλιο - Αύγουστο. Για θεραπευτικούς
σκοπούς χρησιμοποιούνται ο καρπός, τα φύλλα,

τα κοτσάνια και οι ρίζες. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Δύο συστατικά η κιναρίνη και η σκολυμοσίδη,
έχει αποδειχθεί ότι διεγείρουν την έκκριση της
χολής, πράγμα που ταιριάζει με την παραδο-
σιακή χρήση της στη θεραπεία ανεπάρκειας
του συκωτιού και της ατελούς πέψης. 
Επίσης είναι αποδεδειγμένο ότι η κιναρίνη

ελαττώνει τα επίπεδα χοληστερίνης και τρι-
γλυκεριδίων στο αίμα, κάτι που δικαιολογεί
γιατί στην Ευρώπη το φυτό χρησιμοποιείται

ευρέως στη θεραπεία της αρτηριοσκλήρυνσης.
Το βότανο επίσης είναι διουρητικό και χρησιμο-
ποιείται στη θεραπεία νεφρικών παθήσεων και
ύπαρξη πρωτεΐνης στα ούρα.

Εξαιτίας της περιεκτικότητάς της σε τανίνη, η
αγκινάρα και τα φύλλα της είναι
στυπτικά και τονωτικά και συστή-

νονται σε φυματικούς.
Ακόμη η αγκι-

νάρα έχει
α φ ρ ο δ ι σ ι α κ ή
δράση και αυξά-
νει την έκκριση

του γάλακτος στις θηλάζου-
σες.

Χάρη στις οξυδικές ου-
σίες που περιέχει η Αγκι-

νάρα κατεβάζει την ποσότητα του
σακχάρου στο αίμα και δίνει καλά

αποτελέσματα σε μερικές μορφές διαβήτη.
Καλά αποτελέσματα δίνει και κατά της χρόνια
λευκωματουρίας και τα οιδήματα. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Μπορούμε να παρασκευάσουμε το βότανο ως

αφέψημα από το οποίο πίνουμε 3 κούπες την
ημέρα.

Στην αρχή της θεραπείας χρησιμοποιείται ένα
κουτάλι του φαγητού με τριμμένα φύλλα αγκι-
νάρας το οποίο βράζεται 15 με 20 λεπτά σε ένα
ποτήρι νερό.

Το περιεχόμενο στραγγίζεται και πίνουμε τρία
ποτήρια την ημέρα. Η θεραπεία διαρκεί ένα
μήνα, μετά διακόπτεται για ένα μήνα και ξα-
ναρχίζει αν χρειαστεί. 

Προφυλάξεις 
Δεν αναφέρονται παρενέργειες. 
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του φυτού είναι Cynara scolymus (Κινάρα
ο σκόλυμος). Ανήκει στην οικογένεια των Συνθέτων. Είναι ο Σκό-
λυμος του Διοσκουρίδη. Τη συναντούμε με τις κοινές ονομασίες
Αγκινάρα, Αγκιναριά, Αγριαγκινάρα, Κινάρα, Αρκοτσουνάρα,
Ασκομπάφλος κ.ά.. 

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 info@herb.gr

ΑγκινάραΑγκινάρα


