
Στης Σούδας τις καλάδεςΣτης Σούδας τις καλάδες

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 1 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΕΛΙΟΣ

διαδρο έςδιαδρομές



διαδρομές ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔοΜΑΔιΑιΑ�ΕΚΔοΣΗ

1�Νοεμβρίου�20142
γι

ορ
τά

ζο
υν

γι
ορ

τά
ζο

υν

1/11
ΚοΣΜΑΣ,

ΔΑΜιΑΝοΣ,

ΔΑΜιΑΝΗ,�

ΑΝΑρΓυροΣ

2/11
ΑΚιΝΔυΝοΣ,�

ΕΛπιΔΗΦοροΣ

4/11
ιωΑΝιΚιοΣ

5/11
ΕπιΣτΗΜΗ,

ΛιΝοΣ�

6/11
ΛΕοΝΑρΔοΣ

7/11
ΑθΗΝοΔωροΣ,

ΕρΝΕΣτοΣ,

θΕΜΕΛιοΣ,

δι
α

δρ
ο

ές
δι

α
δρ

ομ
ές

Εβδομαδιαίο ένθετο 
της εφημερίδας
“Χανιώτικα νέα”

ΙΔΡΥΤΗΣ: 
Γιάννης�Γαρεδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Έλια�Κουμή

PEΠOPTAZ:
Γιώργος�Δρακάκης

Γιώργος�Κώνστας

Γιάννης�Λυβιάκης�

Δημήτρης�Μαριδάκης

Μανώλης�Μαρκαντωνάκης

Γιάννα�Μαρουλοσηφάκη�

Γιώργος�Σταυριανουδάκης

Ελένη�Φουντουλάκη

ΣYNEPΓATEΣ:
Δημήτρης�Δαμασκηνός

Bαγγέλης�Kακατσάκης

Σάκης�Κουβάτσος

Μανώλης�Μανούσακας

Μιχάλης�Χατζηδάκης

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:
Νίκος�Κοσμαδάκης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ:
Γεωργία�Αδικημενάκη

Δέσποινα�Βάλλα

Νίκη�Ξυφανταράκη

Ελένη�Σταυρίδη�

ΔΙΟΡΘΩΣΗ:
Βαγγέλης�Βεργανελάκης

Νεκτάριος�Κακατσάκης

editorial 

σελσελ. 3 ~ φωτοαναδρο έςφωτοαναδρομές 
στα αλιά Χανιάστα παλιά Χανιά

σελσελ. 4 - 6 ~ σινε ά ολιτισ όςσινεμά, πολιτισμός,
σερφαρίσ ατασερφαρίσματα

σελσελ. 7 ~ συνέντευξη εσυνέντευξη με 
τον συλλέκτη Σωτήρη Φέλιοτον συλλέκτη Σωτήρη Φέλιο

σελσελ. 8 - 9 ~ Στης Σούδας τιςΣτης Σούδας τις
καλάδεςκαλάδες 

σελσελ. 10 ~ συνέντευξη ε τους Γιώργοσυνέντευξη με τους Γιώργο
Αναστασάκη Κώστα ΓδοντάκηΑναστασάκη - Κώστα Γδοντάκη

σελσελ. 11 ~ βιβλίαβιβλία

σελσελ. 12 ~ αιδότο οςπαιδότοπος

σελσελ. 13 ~ Για οια γυναικείαΓια ποια γυναικεία
φορεσιάφορεσιά;

σελσελ. 14 - 15 ~ΜεταφτεράΜε τα φτερά 
τουαθλητισ ούτου αθλητισμού!

σελσελ. 16 ~ υγεία βόταναυγεία & βότανα 

εριεχό εναπεριεχόμενα

Επιμέλεια: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος

Humboldt Universität zu Berlin

lastjudgment1540@hotmail.com

φφωτογραφίες μιας άλλης εποχής,
που δίνουν σάρκα και οστά στις
αφηγήσεις για το ψάρεμα και τους
ψαράδες στα Χανιά και τη Σούδα
προπολεμικά αλλά και μέχρι τη
δεκαετία του ’70, φιλοξενεί το ση-
μερινό μας τεύχος. 
Με πρόσωπα ψημένα από τον
ήλιο και την αλμύρα, οι ανώνυμοι
και επώνυμοι πρωταγωνιστές των
φωτογραφιών που έχει συγκεν-
τρώσει ο κ. Σταύρος Μυριδάκης,
άλλοτε ποζάρουν με χαμόγελο
μετά από μια καλή ψαριά και άλ-
λοτε αγνοούν τον φακό, μπροστά
στον μόχθο για το μεροκάματο.

ααν και ο Μπουονντελμόντι είχε πρωτίστως
ακολουθήσει ιερατικές σπουδές, δεν είχε
ωστόσο παραλείψει να εντρυφήσει και στα
κλασικά γράμματα. Η γραπτή μαρτυρία του,
όπως μας σώζεται σήμερα σε ένα διόλου ευ-
καταφρόνητο αριθμό χειρογράφων που βρί-
σκονται διασκορπισμένα σε βιβλοθήκες ανά
τον κόσμο, προδίδει μια προσωπικότητα με έν-
τονες “κλασικές ευαισθησίες”, αναδεικνύοντας
στο πρόσωπο του Φλωρεντινού περιηγητή
ένα γνήσιο εκπρόσωπο του πρώιμου αναγεν-
νησιακού, ουμανιστικού κινήματος με τις αρ-
χαιολατρικές του καταβολές, κέντρο δράσης
του οποίου διόλου τυχαία είχε υπάρξει η γε-
νέτειρα του Μπουονντελμόντι, Φλωρεντία.

Η νέα αφυπνισμένη και ενθουσιώδης στάση
των ουμανιστών του 15ου αιώνα απέναντι στα
επιτεύγματα των αρχαίων προγόνων αντανα-
κλάται με τον καλύτερο τρόπο π.χ. στο επεισό-
διο της επίσκεψης του Φλωρεντινού ιερέα
στην τοποθεσία της αρχαίας Απτερας, όπου ο
Μπουοντελμόντι δε θα διστάσει να θέσει σε
κίνδυνο την ίδια του τη ζωή (θα πέσει από με-
γάλο ύψος καταλήγοντας σε μια αρχαία δεξα-
μενή νερού) κατά την επιχείρηση εξερεύνησης
των εντυπωσιακών αρχαίων ρωμαϊκών λου-
τρών. 

Στο ίδιο πλαίσιο της επιχειρούμενης επανα-
νακάλυψης του αρχαίου κόσμου μέσα από την
ανάγνωση, ενδελεχή σπουδή και μετάφραση
των αρχαίων κειμένων, συνδυασμένη με την
αναζήτηση και μελέτη - αποκρυπτογράφηση
των αρχαιολογικών καταλοίπων θα πρέπει να
ιδωθεί και ο έντονος σκεπτικισμός από την
πλευρά του Φλωρεντινού ταξιδευτή, όπως
βρίσκει έκδηλη έκφραση στο επεισόδιο της
επίσκεψής του στον υποτιθέμενο “Λαβύρινθο
της Γόρτυνας”. Η εκ πρώτης όψεως ασύμβατη
τοπογραφική συσχέτιση του “Λαβυρίνθου” με
τη Γόρτυνα και όχι την Κνωσσό, οφείλεται στη
σύγχυση που επικρατούσε ήδη ανάμεσα στους
αρχαίους συγγραφείς (π.χ. Κλαυδιανός, Ευ-
στάθιος) και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το
μνημείο να συνδέεται πότε με τη μία και πότε
με την άλλη αρχαία πόλη. Ο Μπουονντελμόντι
εκπλήσσει θετικά στο σημείο αυτό με την
άσκηση ανένδοτης κριτικής στις λαϊκές δοξα-
σίες και την απόρριψη της αυθεντικότητας της
ονομασίας του υποδειχθέντος υποτιθέμενου

μυθικού μνημείου. Σήμερα γνωρίζουμε, ότι οι
δαιδαλώδεις στοές κοντά στην τοποθεσία Αμ-
πελούζας, 45 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο (βλ.
Εικ. 1) που υποδείχθηκαν στο Φλωρεντινό τα-
ξιδιώτη ως ο μυθικός “Λαβύρινθος”, δεν ήταν
παρά ένα λατομείο κοντά στην περιοχή της
αρχαίας Γόρτυνας, το οποίο έπαψε να είναι
επισκέψιμο μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι Βενετοί κατακτητές μοιάζουν να το είχαν
αναγάγει ήδη στο 14ο αιώνα σε κατεξοχήν
αξιοθέατο του νησιού, επιδεικνύοντας “επιχει-
ρηματικό πνεύμα” και στήνοντας μάλιστα ένα
καλομελετημένο δίκτυο τουριστικών εξορμή-
σεων στο μνημείο για τους επίδοξους επισκέ-
πτες του, όπως μαρτυρούν αφενός οι
φιλολογικές μαρτυρίες της εποχής, αφετέρου
οι εγχάρακτες επιγραφές εντός των στοών
που ο ίδιος ο Μπουονντελμόντι φέρεται να
είδε κατά την περιήγησή του. 

Για να αντιληφθεί κανείς πόσο έντονη είχε
υπάρξει η επιρροή που άσκησε στο δυτικό
κόσμο η μυθογραφική αύρα που καλύπτε το
μνημείο, φθάνει να στρέψει κανείς το βλέμμα
στον καθεδρικό ναό, τον αφιερωμένο στον
Αγιο Μαρτίνο, στην πόλη της Λούκα στη βό-
ρεια Τοσκάνη. Εκεί (εικ. 2) ο επισκέπτης αντι-
κρύζει σε μια παραστάδα στον πρόναο της
εκκλησίας ένα ανάγλυφο με την απεικόνιση
του κρητικού Λαβυρίνθου(!), όπως υπογραμμί-
ζει χαρακτηριστικά η συνοδευτική λατινική επι-
γραφή, της οποίας τη μετάφραση παραθέτω:

«Αυτός είναι ο Λαβύρινθος, τον οποίο έχτισε ο
Δαίδαλος από την Κρήτη και από τον οποίο,
όποιος εισήλθε ποτέ δε βρήκε την έξοδο, με
εξαίρεση το Θησέα. Ούτε αυτός όμως θα τα είχε
καταφέρει χωρίς το μίτο της Αριάδνης, η οποία,
κατειλημμένη από σφοδρό πόθο για τον ήρωα,
στάθηκε αρωγός του».

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.

(Μέρος Β’)
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ΟΔΟΣ ΚΑΝΕΒΑΡΟΟΔΟΣ ΚΑΝΕΒΑΡΟ (3)

αρά τις επιμέρους αλλοιώσεις και αλλαγές στη διάρκεια του Μεσοπολέμου,
η οδός Κανεβάρο διατηρούσε σχεδόν αλώβητη την αρχική της μορφή μέχρι
το Μάιο του 1941. Οι ιταλικοί βομβαρδισμοί του Νοέμβρη του 1940 δεν
έβλαψαν τη συνοικία του Καστελιού, η καταστροφή της συντελέστηκε σχεδόν
ακαριαία το πρωί της 20ής Μαΐου του ’41 στον ισχυρότατο βομβαρδισμό
που πραγματοποίησε η Λουφτβάφε πριν αρχίσει τη ρίψη των αλεξιπτωτιστών.
Στόχος της ήταν η έδρα της 5ης Μεραρχίας στο παλιό διοικητήριο του Κα-
στελιού, η οποία όμως δεν κτυπήθηκε τελικά. Οι εμπρηστικές βόμβες που ρί-
χτηκαν στο κέντρο της συνοικίας, κυρίως στον άξονα της Κανεβάρο,
κατέστρεψαν για πάντα το σημαντικότερο μνημειακό οικιστικό σύνολο των
Χανίων κι ένα από τα αξιολογότερα της ανατολικής Μεσογείου. Από την ολο-
κληρωτική σχεδόν καταστροφή παρέμεναν στη θέση τους λίγα ετοιμόρροπα
υπολείμματα τοίχων των πάλαι ποτέ μεγάρων, που ο τότε έφορος αρχαιοτή-
των Θεοφανίδης προσπάθησε μάταια να προστατεύσει, αφού οι αρχές κα-
τοχής ισοπέδωσαν μέσα στους επόμενους μήνες. Υπήρξαν και παραδείγματα
σημαντικών ερειπίων που διατηρήθηκαν μέχρι τη δεκαετία του ’50 και είχαν
χαρακτηριστεί ως διατηρητέα, ένα μνημειακό θύρωμα αυτής της κατηγορίας
είδαμε στο προηγούμενο δημοσίευμα. Αντίθετα απ’ ό,τι συνέβη στην “πολι-
τισμένη Ευρώπη”, πάγια πολιτική των επίσημων κρατικών, αλλά και των το-
πικών αρχών μεταπολεμικά ήταν η ολοκληρωτική κατεδάφιση των
υπολειμμάτων της παλιάς πόλης, σ’ αυτή τη γραμμή κινήθηκε και η μελέτη
του πολεοδόμου Δοξιάδη που προέβλεπε αναδασμό των παλαιών ιδιοκτη-
σιών.
Στην αντίληψη των πολλών, τα ανθυγιεινά και σκοτεινά στενοσόκακα αντι-
προσώπευαν τις σκοτεινές περιόδους των ξενικών κατακτήσεων, το ίδιο και
τα ίδια τα μνημεία που δεν ήταν “ελληνικά”. Η έννοια του πολιτισμικού πλου-
ραλισμού, ανάλογου της πραγματικής ιστορίας μας και του πνευματικού
πλούτου με όλες τις ωσμώσεις και τις μορφές που κατά καιρούς εμφανίστη-
καν και άνθισαν στον τόπο μας, ήταν εντελώς άγνωστη ή εθνικά ύποπτη, το
ίδιο και η προοπτική οποιασδήποτε τουριστικής ανάπτυξης που πολύ σύν-
τομα εμφανίστηκε δυναμικά. Το σχέδιο Δοξιάδη εφαρμόστηκε σχεδόν ολο-
κληρωτικά στην περιοχή της Κανεβάρο και των κάθετων σ’ αυτή δρόμων,
των οποίων αυξήθηκε το πλάτος κατά το ένα τρίτο τουλάχιστον.
Στην πρώτη φωτογραφία, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές μπροστά στη δυτική εί-
σοδο της Κανεβάρο. Το ερειπωμένο κτήριο με τα πολλά παράθυρα βρισκόταν
σε επαφή με το τείχος, δίπλα στη βυζαντινή πύλη που γκρεμίστηκε το 1916.
Στη δεύτερη, μπαζωμένο τμήμα της βόρειας πλευράς της Κανεβάρο, με το
μισοερειπωμένο φούρνο που πριν λίγα χρόνια στέγαζε την επιχείρηση
“Σεβάχ” και σήμερα χρησιμοποιείται από την Αρχαιολογική υπηρεσία αποκα-
ταστημένος κατά μέρος. Στον κάθετο τοίχο διακρίνεται τόξο και παράθυρα
που δε σώζονται σήμερα. Το αρχικό κτήριο αναπτύσσονταν σε τρεις ορό-
φους.
Στην τρίτη, νότια πλευρά του ίδιου δρόμου περίπου στο ύψος της Ελληνο-
σουηδικής ανασκαφής. Διακρίνεται αριστερά αλώβητο το κτήριο που φαί-
νεται και στην τρίτη φωτογραφία του προηγούμενου δημοσιεύματος, αυτή
με τη λιτανεία της Αγ. Δωρεάς. Σήμερα δε σώζεται ούτε ίχνος του, ούτε και
από τα διπλανά του επίσης.
Στην τέταρτη, άποψη από το ίδιο περίπου σημείο με τα Λευκά όρη στο
βάθος.
Στην πέμπτη, που όπως και η επόμενη, η δεύτερη και η ένατη προέρχεται
από το εξαιρετικό βιβλίο του κ. Γιώργου Μπριντάκη “Χανιά 27-5-1941, 23-5
-1945”, που περιέχει κάμποσες “κατοχικές” φωτογραφίες αυτής της περιοχής,
μια σημαντική λήψη του ανατολικού άκρου του δρόμου με την πύλη του τεί-
χους στο βάθος. Αριστερά ερειπωμένο νεοκλασικό κτήριο, υπήρχαν 5-6 νε-
οκλασικά στην Κανεβάρο και δεξιά το μισογκρεμισμένο βενετσιάνικο κτήριο
με το μεγάλο τόξο που σώζεται και σήμερα στη νότια πλευρά του δρόμου.
Στην έκτη, άποψη από το ίδιο σημείο αλλά κατά την αντίθετη κατεύθυνση.
Το προαναφερθέν κτήριο διακρίνεται αριστερά. Μαζί με το “Σεβάχ” είναι τα
μόνα σωζόμενα παλαιά κτίσματα στο δρόμο αυτό (εξαιρούνται οι ανασκα-
φές). Διακρίνονται νεότερα κτήρια που άρχισαν να κτίζονται ήδη από την
Κατοχή.
Στην έβδομη και την όγδοη, υπολείμματα του ίδιου κτηρίου από διαδι-
κτυακή ανάρτηση του Anopolis 72000 blogspot τραβηγμένα από Γερμανούς
στρατιωτικούς. Τότε σωζόταν πολύ περισσότερα αρχιτεκτονικά στοιχεία του
κτίσματος, παρά την πρόσφατη μερική αποκατάσταση κι επανάχρησή του.
Στην ένατη, λήψη από το εσωτερικό της ανατολικής πύλης προς την Κανε-
βάρο. Λίγα χρόνια αργότερα (1954) η τότε Δημοτική αρχή ανατίναξε το μνη-
μείο αυτό...
Στη δέκατη εξωτερική άποψη της ίδιας πύλης η εικόνα της συμβολής της
Κανεβάρο με τη Δασκαλογιάννη τον Χειμώνα του 1941-42.
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“Αμλετ ο Β΄” 

του Σαμ Μπόμπρικ

Το θεατρικό έργο του Σαμ Μπόμπρικ

“Αμλετ ο Β΄” θα παρουσιάσει η θεα-

τρική ομάδα “Αρένα” στο θέατρο “Δη-

μήτρης Βλησίδης από την Παρασκευή

7 έως την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, καθη-

μερινά στις 9:30 μ.μ.

Πρόκειται για μία παρωδία του γνω-

στού σαιξπηρικού αριστουργήματος,

αποκαλύπτοντας καταπληκτικές αντι-

στοιχίες με τη σύγχρονη πραγματικό-

τητα. Ο συγγραφέας, Σαμ Μπόμπρικ,

στο έργο του δεν αφήνει τίποτα όρθιο.

Στρέφει τα βέλη του ενάντια στην κοι-

νωνική υποκρισία και τον μικροαστικό

καθωσπρεπισμό. Το Σαιξπηρικό κείμενο

χρειάστηκε να ανατραπεί για να αποκα-

λυφθούν τα κίνητρα της δράσης των

ηρώων.

Τα έσοδα της παράστασης θα διατε-

θούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Συνδιοργάνωση: ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ

Δήμου Χανίων.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συνο ιλώντας ε“Συνομιλώντας με 
τον Μινωικό Πολιτισ ότον Μινωικό Πολιτισμό”

ττ
Eκθεση έργων τριάντα καλλιτεχνών και χει-
ροτεχνών με θέμα τον Μινωικό Πολιτισμό, εγ-
καινιάζεται τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις
7μ.μ. στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο
Ηράκλειο. 

ην έκθεση διοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Συ-
νομιλώντας με τον Μινωικό Πολιτισμό”, η Περιφέρεια
Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου και θα διαρκέσει έως τις
13 Νοεμβρίου με ώρες λειτουργίας καθημερινά έως Σάβ-
βατο 9π.μ.  1:30μ.μ. και 6μ.μ. - 9μ.μ..

Οι τριάντα καλλιτέχνες και χειροτέχνες, που συμμετέ-
χουν στην έκθεση είναι: Χρύσα Βαθειανάκη, εικαστικός,
εκπαιδευτικός (Ηράκλειο), Τερέζα Βαλαβάνη, ψυχολόγος,
εικαστικός, συγγραφέας (Ηράκλειο), Ασπασία Βασιλικάκη,
ζωγράφος, κεραμίστρια (Χανιά), Καδιανή Βελιγραντάκη,
εικαστικός (Ηράκλειο), Μαρία Γαλανάκη, κέντημα, υφαντό
(Χανιά), Ισμήνη Γαλανοπούλου, λαϊκή ζωγράφος (Σητεία),
Γιώργος και Μαρινίκη Δαλαμβέλα, αγγειοπλάστες (Μαρ-
γαρίτες), Σοφία Δατσέρη, εικαστικός, (Ιεράπετρα), Κατε-
ρίνα Δραμιτινού, κεραμίστρια (Αμάρι), Μάτω Ιωαννίδου,
εικαστικός, ψηφιδωτό (Αθήνα), Κωνσταντίνος Καραθά-
νος, φωτορεπόρτερ (Βόλος), Βούλα Καραμπατζάκη, ιστο-
ρικός τέχνης, κοσμηματοποιός, (Αθήνα), Δημήτρης
Λυμπερίδης, κεραμίστας (Κοκκίνη Χάνι), Φωτεινή Ματζό-
γλου, φοιτήτρια Σχολής Καλών Τεχνών, ψηφιδωτό
(Αθήνα), Τζένη Μπακαλούμα, εικαστικός, εκπαιδευτικός

(Ηράκλειο) Ρουσσέτος Παναγιωτάκης, εικαστικός (Κερά), Ασπα-
σία Παπαδοπεράκη, γλύπτρια, σκηνογράφος, ενδυματολόγος
(Αθήνα), Στέλλα Σκουτέλη, ξεναγός, συγγραφέας, ζωγράφος, γλύ-
πτρια (Ηράκλειο), Νίκος και Παντελής Σωτηριάδης, μεταλλοτε-
χνίτες, γλύπτες (Αγιος Νικόλαος) Μανόλης Τσαντάκης,
φωτογράφος (Παλαίκαστρο), Μανούσος Χαλκιαδάκης, φωτο-
γραφία, ζωγραφική, κεραμική (Παϊδοχώρι Χανίων), Μάριος και
Νατάσα Χαλκιαδάκη, εργαστήριο φυσητού γυαλιού (Ανώγεια),
Μανόλης Χαρούλης, γλύπτης, αγιογράφος, κοσμηματοποιός (Εξω
Λακώνεια), Barbara Daling, γραφίστρια, ζωγράφος (Κιθαρίδα και
Γερμανία), Dr. Klaus-Valtin von Eickstedt, αρχαιολόγος, φωτο-
γράφος (Αθήνα), Jerolyn Morrison, ανθρωπολόγος, κεραμίστρια
(Ιεράπετρα και Η.Π.Α.) Megan Wagner, ψυχοθεραπεύτρια, εικα-
στικός (Καλιφόρνια Η.Π.Α.).
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κινη ατογράφοςκινηματογράφος

“TA
XEΛΩΝΟΝΙΝΤΖΑΚΙΑ”

“ΣΤΑ ΚΑΛΑ
ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ”

“ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ
ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ”

“ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

“THE EQUALIZER”

“ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ”

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
(χειμερινο) Tηλ.: 2821027717

Α’ ΑΙΘΟΥΣΑ: “ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ”
Καθημερινά: 7.35 και 10.15 μ.μ.

Β’ ΑΙΘΟΥΣΑ: 

“ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ”
Καθημερινά: 8.15 και 10.30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

“Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ”
Καθημερινά: 10.30 μ.μ.

“TA XEΛΩΝΟΝΙΝΤΖΑΚΙΑ”
Καθημερινά: 7 μ.μ.

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

“ΑΝΝΑΒΕLLE”
Kαθημερινά: 8.30 μ.μ.

“DRACULA UNTOLD”
Kαθημερινά: 10.30 μ.μ.

“ΤHE EQUALIZER”
Kαθημερινά: 8.15 και 10.30 μ.μ.

“ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ”
Καθημερινά: 8.30 μ.μ.

“ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ”
Σαβ./ Κυρ.: 5.45 μ.μ.  (μεταγλωτ.)

“Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΠΑΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ”
Σαβ./Κυρ.: 7.15 μ.μ.

“ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ”
Σαβ./ Κυρ.: 7.15 μ.μ.  (μεταγλ.)

“ΤΑ ΤΕΡΑΤΟΚΟΥΤΑΚΙΑ” 
Σαβ./Κυρ.: 4.30 μ.μ. (μεταγλωτ.)

STER CINEMAS
(MEGA PLACE)

Tηλ.: 2821057757-8-9

“CAVEMAN”
ΑΙΘ. 1 (3 - 4/11): 9.15 μ.μ.

“Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ”
ΑΙΘ. 1 Εως Κυριακή & Τετάρτη:
8 & 10.30 μ.μ.
ΑΙΘ. 2 Δευτέρα & Τρίτη: 8 μ.μ.

“ΧΕΛΩΝΟΝΙNΤΖΑΚΙΑ”
ΑΙΘ. 2 Εως Κυριακή & Τετάρτη: 7
μ.μ.

“ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ”
ΑΙΘ. 2 Εως Κυριακή & Τετάρτη:
9.15 μ.μ.

“ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ”
ΑΙΘ. 1 Σαββατοκύριακο: 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: 5 μ.μ.

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Ο “Caveman” στα Χανιά
Ο Γιώργος Παρτσαλάκης παίρνει τη σκυτάλη του Cave-

man κι έρχεται για 2 παραστάσεις στα Χανιά στο κιν/θεα-
τρο “Megaplace” τη Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου
στις 9:15μ.μ..

Ο Caveman εξακολουθεί να κρατά την πρωτιά ως την μα-
κροβιότερη σόλο κωμωδία
στην ιστορία του Broad-
way.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ                                                                                                                       
Μετάφραση : Ερατώ

Τάττη, Διασκευή: Αναστα-
σία Παπαστάθη, Σκηνοθε-
σία : Βλαδίμηρος
Κυριακίδης, Σκηνικά - κο-
στούμια : Ειρήνη Παγώνη,
Μουσική: Πάνος Φορτού-
νας, Παραγωγή: Θέατρο
Coronet & Mogul Theater.

Στον ρόλο του Caveman
ο Γιώργος Παρτσαλάκης.

Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Συναυλία χορωδίας  
Ι.Ν. Ευαγγελίστριας

Συναυλία με τίτλο “Μια αγκαλιά τραγούδια” με τη μικτή χορω-
δία και ορχήστρα του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Χαλέπας διορ-
γανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, η
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Δήμος Χανίων αύριο Κυ-
ριακή στις 8:30μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Διεύθυνση:
Γιάννης Ν. Περάκης  Ενορχήστρωση: Μάκης Γεωργογιαννάκης

Είσοδος ελεύθερη.

ΑΠΟ ΤΟ “ΡΟΔΟ”

Εορτασμός Αϊ Γιώργη μεθυστή
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Το Ρόδο” και η νεοσύστατη ομάδα

του, φίλων ρωμέικου κρασιού “Ο Μαρουβάς”, διοργανώνουν
γιορτή για τον Αϊ Γιάννη το Μεθυστή αύριο Κυριακή στις 5 μ.μ.
στην έδρα του συλλόγου στο Κάτω Δαράτσο. Μετά τον εσπε-
ρινό του Αϊ Γιώργη του Μεθυστή, θα γίνει αγιασμός και δοκιμή
των κρασιών (μούστων) εσοδείας 2014 όπως επιβάλει η συγκε-
κριμένη ημέρα στην τοπική παράδοση, στην προσπάθεια του συλ-
λόγου να προβάλλει και να αναδείξει την παραδοσιακή ποικιλία
του ρωμέικου κρασιού.
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Τον φωτογράφο και καθηγητή Φωτογρα-
φίας Κωστή Αντωνιάδη συναντά η Λέσχη
Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανίων
αύριο Κυριακή στις 8:30μ.μ. στη Δημοτική
Πινακοθήκη Χανίων. Θα πραγματοποιηθεί
παρουσίαση μέρους της δουλειάς του και
ομιλία / συζήτηση για την ελληνική φωτο-
γραφία των τελευταίων δεκαετιών.

Επίσης αύριο Κυριακή και ώρα 8:30μ.μ. στο
Ναό Αγίου Ρόκκου στην Σπλάντζια θα γίνουν
τα εγκαίνια έκθεσής του με τίτλο “Frag-
ments”. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 9
Νοεμβρίου και θα λειτουργεί καθημερινά
6:30μ.μ. - 9:30μ.μ..

Συνδιοργάνωση: ΛΕΦΚΙ, 28η Εφορεία Βυ-
ζαντινών Αρχαιοτήτων, ΚΕ’ Εφορεία Προ-
ϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Η είσοδος και στις δύο εκδηλώσεις είναι
ελεύθερη.

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται σε
αυτή την έκθεση εντάσσονται στο ευρύτερο
πλαίσιο έργων του Κωστή Αντωνιάδη που
από το 1985 παρουσιάζει με τον τίτλο “Χρη-
σιμοποιημένες Φωτογραφίες”. Θραύσματα

εικόνων της πόλης, εικονικές προτομές
ηρώων, τοπία που μοιάζουν με άλλα τοπία, μυ-
στικές συλλογές, διερευνούν τη σχέση της
φωτογραφίας με τη μνήμη, την πραγματικό-
τητα και το φανταστικό. 

O Kωστής Aντωνιάδης γεννήθηκε στην
Aθήνα το 1949. Διδάσκει φωτογραφία και κρι-
τική θεωρία στο τμήμα Φωτογραφίας και
Oπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας.
Eίναι ιδρυτικό μέλος του Φωτογραφικού Kέν-
τρου Aθηνών και από το 1979 έχει οργανώσει
και παρουσιάσει πολυάριθμες εκθέσεις φωτο-
γραφίας Ελλήνων και ξένων φωτογράφων
στην Eλλάδα και σε διεθνή φεστιβάλ στο εξω-
τερικό. Φωτογραφίες του έχουν παρουσιαστεί
σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Διετέλεσε
διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσ-
σαλονίκης (2003-2005) και από το 2006 ερ-
γάζεται ως ανεξάρτητος επιμελητής εκθέσεων.
Θεωρητικά και κριτικά κείμενά του δημοσι-
εύονται από το 1979 σε εικαστικά και φωτο-
γραφικά περιοδικά. Από το 2012 είναι
διευθυντής και επιμελητής της διαδικτυακής
φωτογραφικής γκαλερί Ariadne.

ΣΤΟΝ ΒΑΜΟ

Αφιέρωμα στα κρητικά
μουσικά όργανα

Πόσο σημαντική είναι η μουσική για τον κρητικό πολιτι-
σμό; Ποιες οι αναφορές της και ποιοι οι πρωτομάστορες;
Πώς ήρθε σε όσμωση με την ποίηση και πόσο μεγάλος
είναι ο πλούτος των μουσικών οργάνων που χρησιμοποι-
ήθηκαν και χρησιμοποιούνται;

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που θα βρε-
θούν στο επίκεντρο των διήμερων εκδηλώσεων που θα
πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή
στον Βάμο Αποκορώνου.

Σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο παλιό σχολείο
Βάμου, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα “Το ιστορικό
πλαίσιο της παρουσίας των κρητικών, λαϊκών μουσικών
οργάνων” με εισηγητή τον Θρασύβουλο Τσουχλαράκη.

Αύριο Κυριακή στις 8μ.μ. στο Χασομέρι στον Βάμο, θα
γίνει εκδήλωση με “Ταμπαχανιώτικα και Συρτά” με τον Λε-
ωνίδα Λαϊνάκη.

Τις εκδηλώσεις διοργανώνει η Vamos Art.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εκδήλωση για 
τον Θανάση Βαλτινό

Τιμητική εκδήλωση για τον πεζογράφο και ακα-
δημαϊκό Θανάση Βαλτινό θα πραγματοποιηθεί σή-
μερα Σάββατο και ώρα 7 μ.μ. στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων, με ελεύθερη είσοδο.

Το πεζογραφικό του έργο θα παρουσιάσουν ο
Γιάννης Δημητρακάκης (καθηγητής Νεοελληνικής
Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης) και η Βαρ-
βάρα Περράκη (φιλόλογος - αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού Δήμου Χανίων). Στο τέλος θα μιλήσει και ο
ίδιος ο συγγραφέας και θα απαντήσει σε ερωτή-
σεις του κοινού.

παραστάσεις θα δίνονται κάθε Παρασκευή και
Σάββατο 9μ.μ., Κυριακή και Δευτέρα 7:30μ.μ. Θα ακο-
λουθήσουν παραστάσεις στο Ρέθυμνο, από 28/11 έως και
4/12 στο Ηράκλειο, 6/12 στον Αγιο Νικόλαο, 7/12 στην
Ιεράπετρα, 8/12 στη Σητεία, 10/12 στη Μυρτιά, 11/12 στη
Βιάννο, 12/12 στο Αρκαλοχώρι, 13/12 στο Πέραμα Μυ-
λοποτάμου, 15/12 στις Βουκολιές, 17/12 στο Κολυμπάρι,
19/12 στο Καστέλι Κισάμου,  20/12 στην Παλιόχωρα,
21/12 στην Κάντανο, 22/12 στον Πλατανιά. 

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Τάκης Χρυσικάκος,
που ερμηνεύει τον Νίκο Καζαντζάκη και πρόσωπα του
έργου του, καθώς και δύο μουσικοί, (Σταύρος Ψαρουδά-
κης λύρα - τραγούδι και Δημήτρης Τσούρτος κιθάρα -
κοντραμπάσο) που με τη μουσική τους και το τραγούδι
συνομιλούν με τους πρωταγωνιστές του, τον Καπετάν Μι-
χάλη, τον Αλέξη Ζορμπά, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο
και την ωραία Ελένη του Ομήρου! 

Η “Αναφορά στον Γκρέκο”, είναι το τελευταίο έργο του
μεγάλου Ελληνα - Κρητικού συγγραφέα.

Ενα είδος πνευματικής αυτοβιογραφίας ή, όπως τη χαρακτηρί-
ζει ο ίδιος ο Καζαντζάκης, μια “αναφορά” με τη στρατιωτική έν-
νοια του όρου, σχετικά με τους στόχους του και τις προσπάθειές
του.

Ο συγγραφέας ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια (αφού προ-
ηγουμένως αναφέρεται στους προγόνους και τους γονείς του)
και σταματά στην ημέρα της “κρητικής ματιάς” και στη σύλληψη
της Οδύσσειας.

Δεν αφηγείται το σύνολο της ζωής του, αλλά παρουσιάζει τους
σταθμούς της πνευματικής του πορείας, χωρίς να ακολουθεί την
αυστηρή χρονολογική σειρά της πραγματικής του βιογραφίας.

Μία παράσταση, που μέσα από τους ήρωες των έργων του
Νίκου Καζαντζάκη και τις εξομολογήσεις του (στον παππού του,
όπως αποκαλεί τον Ελ Γκρέκο) συναντάμε το μεγαλείο της Ελ-
λάδας και το ανυπόταχτο πνεύμα του ίδιου του συγγραφέα.

Θεατρική προσαρμογή - σκηνοθεσία: Τάκης Χρυσικάκος
Συνεργάτις - Σκηνοθέτις: Εμμανουέλα Αλεξίου.
Εικαστική επιμέλεια: Βάλια Μαργαρίτη.
Τιμές εισιτηρίων: 10 € και 5 € (μαθητικό, φοιτητικό, άνεργοι

ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνω των 65 ετών)
Ισχύουν εισιτήρια Ο.Γ.Α..
Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: 
Γραφεία Θεάτρου (Νικ. Φωκά 5) (τηλ.: 2821044256-όλες τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες)
Προπώληση:
Γραφεία Θεάτρου (Νικ. Φωκά 5) (τηλ. 2821044256-όλες τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες)
Κατάστημα KOSTA BODA (Κυδωνίας 17 - τηλ.: 2821075957).

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

Αναφορά“Αναφορά 
στον Γκρέκοστον Γκρέκο”

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης για τη
χειμερινή περίοδο 2014 θα παρουσιάσει τη θεα-
τρική παράσταση “Αναφορά στον Γκρέκο” του Νί-
κου Καζαντζάκη από την Παρασκευή 7 έως τις 24
Νοεμβρίου στα Χανιά, στο Βενιζέλειο Ωδείο. 

«Αλάκερη η ψυχή μου μια κραυγή κι όλο μου το έργο το

σχόλιο στην κραυγή αυτή. Φωνάζω τη μνήμη να θυμηθεί,
περμαζώνω από τον αέρα τη ζωή μου, στέκουμαι σαν

στρατιώτης και κάνω την αναφορά μου στον Γκρέκο, γιατί
αυτός είναι ζυμωμένος από το ίδιο κρητικό χώμα με μένα

και καλύτερα απ’ όλους τους αγωνιστές που ζουν ή που

έχουν ζήσει μπορεί να με νιώσει».
Ν. Καζαντζάκης

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΟΚΚΟ

Εκθεση φωτογραφίας του Κωστή ΑντωνιάδηΕκθεση φωτογραφίας του Κωστή Αντωνιάδη
■ Και ομιλία - συζήτηση για την ελληνική φωτογραφία στη Δημοτική Πινακοθήκη

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Πενήντα χρόνια ανασκαφές
στον λόφο Καστέλι

Εορταστική εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση πε-
νήντα χρόνων ανασκαφικής έρευνας στο λόφο Καστέλι
Χανίων, θα γίνει αύριο Κυριακή στις 7μ.μ. στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Χανίων.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης, ο δήμαρχος Χα-
νίων Τάσος Βάμβουκας και η προϊσταμένη Ε.Φ.Α. Χανίων
Ελένη Παπαδοπούλου.

Ομιλητές θα είναι οι:
Δρ Γιάννης Τζεδάκις: “Οι πρώτες ανασκαφές στο Κα-

στέλι Χανίων”.
Καθ. Erik Hallager: “Οι Ελληνο-Σουηδο-Δανικές ανα-

σκαφές”.
Δρ. Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη: “Μινωικη Κυδωνία”.
Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
1 Νοεμβρίου 2014

Κολλάζ με φωτογραφίες
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ze

ntertain.photocollage
h t t p s : / / i t u n e s . a p p l e . c o m / u s / a p p / p h o t o -

collage/id531357950?mt=8

Είτε έχετε λειτουργικό android, είτε iOS, αν είστε φαν των
φωτογραφιών και θέλετε να φτιάχνετε με αυτές κολλάζ για να
τα χρησιμοποιείτε όπου και όποτε θέλετε, τότε αυτή η εφαρ-
μογή θα γίνει από τις αγαπημένες σας. Απλά κατεβάστε την στο
κινητό σας και ξεκινήστε να κάνετε τα δικά σας προσωπικά κολ-
λάζ με τις στιγμές που θέλετε να κρατήσετε για πάντα ανεξίτη-
λες. Η εφαρμογή προσφέρεται εντελώς δωρεάν και είναι
πανεύκολη στη χρήση. Το μόνο που χρειάζεστε, είναι διάθεση
για... καλλιτεχνίες και φυσικά, φωτογραφίες.

Επιστροφή χρημάτων
http://pockee.com

Είναι καινούργιο, είναι διαφορετικό και υπόσχεται να σας
δίνει... λεφτά πίσω μετά από τις αγορές σας σε σούπερ μάρκετ.
Το Pockee είναι μια δωρεάν εφαρμογή που φιλοδοξεί να σας

επιστρέφει με-
τρητά αρκεί να
την χρησιμο-
ποιείτε κάθε
φορά που ψω-
νίζετε. Με
απλά λόγια
λειτουργεί ως
εξής:

Κατεβάζετε
την δωρεάν
εφαρμογή στο
κινητό σας.
Ενημερώνεστε

για τα σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν σε αυτή. Βλέπετε τα
προϊόντα που σας γυρνάνε χρήματα, τα σκανάρετε με το κινητό
σας και τα αγοράζετε. Μετά από μερικές μέρες, το σύνολο της
έκπτωσης μπαίνει στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Εύκολα και
γρήγορα. Χωρίς να κυνηγάτε τα κλασικά, χάρτινα κουπόνια και
προσφορές, χωρίς “ληγμένα” κουπόνια που ξεχάσατε να χρη-
σιμοποιήσετε, κατευθείαν από το κινητό σας. Δείτε το!

Παιχνίδια
http://free-windows-games.com

Και κάτι χαλαρωτικό για το Σαββατοκύριακο, αλλά και για
όποτε έχετε τη διάθεση να... χαζολογήσετε λιγάκι μπροστά
στους υπολογιστές σας! Εδώ θα βρείτε δεκάδες δωρεάν παι-
χνίδια για να περάσετε την ώρα σας, στη full version τους, που
μπορείτε να παίξετε με τη μόνη προϋπόθεση να χρησιμοποιείτε
windows. Μην περιμένετε σούπερ ντούπερ γραφικά, αλλά και
μόνο το ότι περί τα 26 παιχνίδια θα τα έχετε ολόκληρα και δω-
ρεάν, είναι κάτι. Ιδίως αν έχετε πιτσιρίκια, οπότε είναι σίγουρο
πως θα το χαρούν και με το παραπάνω. Δείτε το!

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Η ερίδα σχολικού εντύ ουΗμερίδα σχολικού εντύπου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

Παρουσίαση ημερολογίου
Η παρουσίαση του ημερολογίου 2015 της Αδελφότητας

Μικρασιατών Ν. Χανίων “Αγιος Πολύκαρπος” με θέμα “Η
καθημερινή ζωή στη Μικρά Ασία, οι πλανόδιοι πωλητές και
οι γεύσεις που αγαπήσαμε” θα γίνει τη Δευτέρα 3 Νοεμ-
βρίου και ώρα 7 μ.μ. στην “Κωνσταντινουπολειάδα” (Νέα
Χώρα).

Θα συμμετάσχει με παραδοσιακούς χορούς της Μικράς
Ασίας ο Χορευτικός Όμιλος Χανίων “Αροδαμός”.

Τα έσοδα από την πώληση του ημερολογίου θα διατε-
θούν για τις ανάγκες του μουσείου ενθυμημάτων της
Αδελφότητας. 

Συνδιοργάνωση: Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. Η είσοδος είναι
ελεύθερη. 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εκθεση γραμματοσήμων
για τον Ελ Γκρέκο

Εκθεση γραμματοσήμων με θέμα “Ο Ελ Γκρέκο μέσα από
τα γραμματόσημα…” , από την προσωπική συλλογή του
προέδρου της Φιλοτελικής Πολιτιστικής Εταιρείας Χανίων:
“Ο Φάρος”, Πολύκαρπου Αποστολάκη, πραγματοποιείται
στο φουαγιέ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η συλλογή γραμ-
ματοσήμων αποτελείται από 30 φύλλα Α4. Απεικονίζονται
γνωστά έργα του σπουδαίου ζωγράφου, που κυκλοφόρη-
σαν σε πολλές χώρες του κόσμου.

Η έκθεση έχει σκοπό να μεταλαμπαδεύσει την αγάπη για
το 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..

αα
Ημερίδα Σχολικού Εντύπου θα διεξαχθεί την Πα-
ρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 6:30μ.μ. στο Κ.Α.Μ.
- Μεγάλο Αρσενάλι με θέμα “Το μαθητικό - νεα-
νικό έντυπο στα Χανιά και την Κρήτη. Παρελθόν,
παρόν και μέλλον”. 

ντίστοιχη ημερίδα θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Ηράκλειο,
το Σάββατο 15 Νοεμβρίου
στις 9:45π.μ. στην αίθουσα
Ανδρόγεω, με διοργανωτή
τον Σύλλογο Νεανικής Δη-
μοσιογραφίας “Τύπος και
Ουσία - Λευτέρης Δασκαλά-
κης”ενώ έχει πραγματοποι-
ηθε΄θ ήδη και στο Ρέθυμνο
σε συνεργασία με τους Συλ-
λόγους Εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης και
τις Ε.Λ.Μ.Ε. της Κρήτης.

Μέσα από τις εισηγήσεις
και από τη συζήτηση που θα
ακολουθήσει οι διοργανω-
τές φιλοδοξούν να θεμελιώ-
σουν το ιστορικό περιβάλλον
του μαθητικού εντύπου στα
Χανιά και στην Κρήτη,
καθώς και την καταγραφή
των μαθητικών προβληματι-
σμών και απόψεων, μέσα
από τα σχολικά και διασχο-
λικά έντυπα που υπάρχουν

ήδη ή που πρόκειται να δη-
μιουργηθούν στο μέλλον.

Πρόγραμμα της ημερίδας -
Ομιλητές:

Συντονίστρια: Σοφία Θεο-
δωράκη, δημοσιογράφος.

1) Σύντομοι χαιρετισμοί
από τους εκπροσώπους των
φορέων που συνδιοργανώ-
νουν στα Χανιά τον 1ο Παγ-
κρήτιο Διαγωνισμό
Δημοσιογραφικών Δεξιοτή-
των “Λευτέρης Δασκαλάκης”
2014-2015, (Σύλλογος Δα-
σκάλων και Ε.Λ.Μ.Ε. Χα-
νίων).

2) Αντώνης Σκαμνάκης,
Επίκουρος καθηγητής Δημο-
σιογραφίας Α.Π.Θ. “Δημο-
σιογραφία και διαδικτυακά
μέσα”.

3) Γιώργος Πιτσιτάκης, δά-
σκαλος - ερευνητής, πρώην
υπεύθυνος έκδοσης του δια-
σχολικού περιοδικού “Τα Χα-
νιωτάκια”, του Συλλόγου

δασκάλων του νομού Χανίων.
“Το Μαθητικό - Νεανικό έν-
τυπο στα Χανιά κατά τον Με-
σοπόλεμο και την Κατοχή -
Αντίσταση».

4) Ελένη Βακεθιανάκη, δη-
μοσιογράφος. “Μαθητικό ρε-
πορτάζ και συνέντευξη. Το
κρυφτό και το κυνηγητό με
την είδηση. Μικροί δημοσιο-
γράφοι, μεγάλες ανακαλύ-
ψεις”.

5) Γιώργος Δασκαλάκης,
δάσκαλος, εκπρόσωπος του
Συλλόγου Νεανικής Δημοσιο-

γραφίας “Τύπος και Ουσία -
Λευτέρης Δασκαλάκης”. 

“Το παρόν και το μέλλον του
σχολικού - νεανικού εντύπου,
ως συνθήκη πολιτιστικής ανά-
πτυξης  και αισιοδοξίας στη
μαθητική νεολαία. Η νεανική
αισθητική ως παράγοντας
προόδου στην ευρύτερη κοι-
νωνία της Κρήτης”.

6) Παρουσιάσεις από εκπρο-
σώπους των σχολείων των
Χανίων, των εντύπων που
έχουν εκδοθεί κατά τα προ-
ηγούμενα σχολικά έτη.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

“Χωρίς παρόν” 
του Θανάση Βαβλίδα

Το νέο βιβλίο του Θανάση Βα-
βλίδα “Χωρίς παρόν” που κυκλο-
φόρησε πρόσφατα από τις
εκδόσεις Οδός Πανός πρόκειται
να παρουσιαστεί στο βιβλιοπω-
λείο “Το Βιβλίο” (Κολοκοτρώνη
29) τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου,
στις 7 το απόγευμα.

Αποσπάσματα του βιβλίου θα
διαβάσει ο ηθοποιός Αντώνης
Παλιεράκης, ενώ στη συνέχεια
ο συγγραφέας θα συνομιλήσει
με τον Χανιώτη εικαστικό
Γιάννη Μαρκαντωνάκη.   

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ

“Οι καραμέλες του Ουρανού”
Το παραμύθι “Οι καραμέλες του

Ουρανού” της Αργυρώς Ντου-
σάκη, θα παρουσιαστεί στην Παι-
δική - Εφηβική Βιβλιοθήκη
Δημοτικού Κήπου, σήμερα Σάβ-
βατο και ώρα 11 το πρωί.

Την αφήγηση του παραμυθιού
θα... συνοδεύει μουσική και
τραγούδι, ενώ στο τέλος της
εκδήλωσης τα παιδιά θα απα-
σχοληθούν με εικαστικές δρα-
στηριότητες.

• Αφήγηση: Αργυρώ Ντου-
σάκη,

• Αφήγηση - Εικαστικές Δραστηριότητες: Σάσα Καφετζοπούλου,
• Κιθάρα - Τραγούδι: Γιάννης Μανούσακας.



σστη συνάντηση αυτή μας μίλησε για το
πάθος του για τη ζωγραφική, τη συλλογή
έργων ως μια “άσκηση συναισθημάτων”, τη
σημασία της συγκίνησης ως κριτήριο επι-
λογής ενός πίνακα, αλλά και το σπάνιο
ήθος κάποιων καλλιτεχνών που του δίνει
δύναμη να συνεχίσει να αναζητά την ομορ-
φιά στις δημιουργίες των σύγχρονων Ελ-
λήνων ζωγράφων... 

Αρκετός κόσμος πιστεύει ότι οι συλλέκτες
είναι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται κυ-
ρίως από το πάθος και τον έρωτά τους για
τα έργα που συγκεντρώνουν. Είναι ρο-
μαντική αυτή η προσέγγιση ή πλησιάζει
την πραγματικότητα;  

Νομίζω ότι έχει στοιχεία αλήθειας. Πιστεύω
όμως ότι υπάρχουν τόσοι συλλέκτες όσες
και οι συλλογές. Καμία συλλογή δεν μοιάζει
με την άλλη. Κι αν υπάρχει ένας κοινός πα-
ρανομαστής για τους συλλέκτες αυτός θα
έπρεπε να αναζητηθεί στο ότι με έναν
τρόπο ο συλλέκτης κάνει με τη συλλογή μια
άσκηση συναισθημάτων: άλλοτε με το
πάθος για την ομορφιά, άλλοτε με την
απληστία για τα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο.
Κι αναφέρομαι στην απληστία για τα χρή-
ματα χωρίς προσβλητική διάθεση. Βλέ-
πουμε όμως στις ειδήσεις ότι το τάδε έργο
πωλήθηκε για τόσα εκατοντά-
δες εκατομμύρια. Είναι φανερό
λοιπόν ότι έχουν εμφιλοχωρή-
σει άλλα κριτήρια. Ξέρουμε μά-
λιστα ότι υπάρχουν συλλέκτες
οι οποίοι αγοράζουν το έργο,
το αποθηκεύουν σε ένα ντεπό,
χωρίς να το βλέπουν και στη
συνέχεια το μεταπωλούν. Ξέ-
ρουμε και για κάποια ντεπό
στην ελεύθερη ζώνη της Γε-
νεύης όπου τα έργα δεν βγαί-
νουν από εκεί ποτέ. Παίρνει
κάποιος ένα αποδεικτικό ότι
είναι δικό του και στη συνέχεια
πουλά το αποδεικτικό... 

Διάβασα σε μια παλαιότερη συνέντευξή
σας ότι για εσάς βασικό κριτήριο με το
οποίο επιλέγετε έργα είναι η συγκίνηση.
Θα μπορούσε να πει κανείς όμως ότι η
συγκίνηση δεν είναι ασφαλές κριτήριο για
την καλλιτεχνική αξία ενός έργου... 

Είναι αλήθεια. Παρόλα αυτά δεν θυμάμαι
ποτέ σε καμία από τις επιλογές μου να αρ-
νήθηκα τη συγκίνηση προκειμένου να δω
άλλα πράγματα. Υπάρχει βέβαια ένα κριτή-
ριο που έχει να κάνει με την πραγματικό-
τητα. Είναι πιθανό αυτό που με συγκινεί να
μην μπορώ να το αγοράσω. Τότε μένω με
τη λαχτάρα και κοιτάω αν κάποτε θα μπο-
ρέσω...

Το “ταβάνι” στο δικό σας κυνήγι της ομορ-
φιάς είναι το οικονομικό; 

Το οικονομικό είναι με την έννοια ότι εγώ
τουλάχιστον δεν μπορώ να κάνω τα πάντα.
Από την άλλη, η ζωγραφική και ο τρόπος
που μού αρέσει, έχει να κάνει κυρίως με το
πώς διαθέτω τον ελεύθερο χρόνο μου και

την ιδιοσυγκρασία μου. Δεν μου λέει τίποτα
ένα ακριβό αυτοκίνητο κι αν έχω διαθέσιμα
χρήματα και με συγκινήσει κάτι, που μπορεί
τυχαία να έχει την αξία ενός ακριβού αυτο-
κινήτου, τότε δεν το σκέφτομαι δευτερόλε-
πτο. 

Γιατί η συλλογή σας επικεντρώνεται σε
δημιουργούς της νεότερης γενιάς; 

Αυτό ήταν μάλλον επιγενόμενο ως κριτή-
ριο. Δεν ξεκίνησα λέγοντας ότι θα γίνω
συλλέκτης. Επαιρνα έργα ζωγραφικής γιατί
ήθελα στον χώρο μου να είμαι μαζί με κάτι
όμορφο, ωραίο και αρμονικό.
Το δεύτερο, πριν ακόμα πω ότι υπάρχει
συλλογή, ήταν ένα μέτρημα με τον εαυτό
μου. Ηθελα να αποτυπώνεται η επιλογή
μου μακριά από εκείνο που ήταν καθιερω-
μένο. Εβλεπα Τσαρούχη και με γοήτευε.
Αναρωτιόμουν όμως μήπως ήταν μια ψευ-
δής συγκίνηση αυτό που ένιωθα. Ετσι, θέ-
λησα να αναμετρηθώ με εκείνο που δεν
ήταν γνωστό, δεν είχε πέσει πάνω του ο
φακός της δημοσιότητας και συνεπώς δεν
είχε διαστραφεί το δικό μου κριτήριο...

Αυτό δεν εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο;
Το αποδέχομαι. Ωστόσο συμβαίνει το εξής.
Τα έργα είναι κάμποσα. Δεν έχω πουλήσει
ούτε ένα και είμαι σε θέση οποιαδήποτε
στιγμή τραβώντας έναν οποιονδήποτε πί-
νακα να θυμάμαι πού τον είδα, τι μου είπε
κ.λπ.. Από την ώρα λοιπόν που δεν φεύγει
από τη μνήμη μου και μου επιτρέπει αυτή
την αναδρομή της συγκίνησης, έχει κάτι το
οποίο έχει αξία. Δεν έχω πάρει ποτέ έργο
γιατί ήρθε ο τάδε γνωστός μου ή ειδικός
που μου είπε “πάρε αυτό”. Θα έλεγα ότι κά-
ποιες φορές είμαι και κουμπωμένος όταν
μου το λένε. Ενδεχομένως να αδικώ και κά-
ποιον γιατί δεν έχω τη μοναδικότητα του
κριτηρίου. Ομως ιδίως όταν κάποιος επιμέ-
νει, προσπαθώ να πάρω απόσταση ώστε να
πλησιάσω το έργο μακριά από την επιμονή
του και να είναι όσο γίνεται καθαρό το μάτι
μου. Γιατί το μάτι μου το βλέπω ως αγωγό
προς τα μέσα, σ’ εκείνο που είμαι εγώ. Και
το έργο, θεωρώ ότι παριστά κάτι το οποίο
είναι όμοιο με το δακτυλικό μου αποτύ-
πωμα.  

Υποθέτω ότι για την πλειονότητα των
έργων που αποκτάτε, έρχεστε σε επαφή με
τους δημιουργούς. Προσδίδουν ή αφαι-
ρούν μαγεία από ένα έργο αυτές οι συ-
ναντήσεις; 

Αλλο το έργο κι άλλο ο δημιουργός.
Ωστόσο, κάποιες φορές μέσα από την
παρέα ακούω πράγματα από τον καλλιτέ-
χνη, τα οποία λειτουργούν ως κλειδιά για
να καταλάβω κάτι περισσότερο. Από εκεί
και πέρα θυμάμαι το πρώτο έργο που πήρα,
ένα έργο του Χρήστου Μποκόρου όταν
ακόμα ήταν άγνωστος. Με είχε γοητεύσει
και κάποια στιγμή, μετά την απόκτηση του
πίνακα, μέσα από τυχαία περιστατικά γνω-
ριστήκαμε. Θυμάμαι λοιπόν πως καθώς
κουβεντιάζαμε του είπα ότι νομίζω ότι είναι
μεγάλος ζωγράφος. Εκείνος μου απάντησε
“κάνεις λάθος” και με ρώτησε αν θέλω να
μου γνωρίσει ένα μεγάλο ζωγράφο. Δεν
του είπα “ναι”, αλλά ήταν φανερό ότι με
ένοιαζε. Με πήρε και με πήγε στη λεωφόρο
Αλεξάνδρας. Ανεβήκαμε σε μια σοφίτα, σε
ένα φτωχικό ατελιέ και βρήκαμε τον Κώστα
Παπανικολάου. Μου είπε τότε ο Χρήστος:
“αυτός είναι μεγάλος ζωγράφος”. Γιατί τα
λέμε όλα αυτά; Γιατί όλο αυτό δείχνει ένα
σπάνιο ήθος. Και δεν το έκανε μόνο ο Χρή-
στος με τον Κώστα, αλλά το έκαναν κι

άλλοι για άλλους. Αυτό το ήθος για
πολλούς από αυτούς που έχουν εμ-
μονή με τη ζωγραφική, όπως κι εγώ,
είναι ίσως η πηγή της δύναμής τους
για την ίδια τη ζωγραφική... 

Γιατί το λέτε αυτό; 
Διότι τα τελευταία χρόνια φαίνεται
ότι η ζωγραφική βάλλεται. Μιλάνε
για άλλους είδους τέχνη παραγνωρί-
ζοντας ότι η ζωγραφική δείχνει τον
δρόμο. Βεβαίως και να πειραματι-
στείς αλλά όχι να μου επιβάλεις ως
κανόνα τον πειραματισμό! Η εμμονή
λοιπόν αυτών των ζωγράφων στη

ζωγραφική, το τελάρο και το πινέλο, πι-
στεύω ότι προϋποθέτει στις μέρες μας κάτι
που δεν καταλαβαίνει ίσως ο πολύς κό-
σμος: μια παλικαριά.      

Είστε ένας άνθρωπος που ξοδεύετε χρόνο
και χρήμα για τη ζωγραφική, σε μια χώρα
που ο πολιτισμός διαχρονικά βρισκόταν
στις τελευταίες θέσεις της ατζέντας των
πολιτικών. Είναι δονκιχωτισμός να λει-
τουργεί κάποιος έτσι στην Ελλάδα; 

Οχι, γιατί έχουμε μια αφετηρία αναντίλεκτη.
Εχουμε μια μόνο ζωή. Ας αποφασίσει λοι-
πόν ο καθένας πώς θέλει να ζήσει. Το κρά-
τος και το δημόσιο έχουν τους δικούς τους
σκοπούς. Αλλους τους καταφέρνουν καλά
κι άλλους λιγότερο. Εχει νόημα να τα πα-
ρακολουθούμε αυτά αλλά είναι “άλλου
παπά Ευαγγέλιο”. Αυτό που κάνω εγώ δεν
έχει να κάνει με το κράτος και δεν περιμένω
από το κράτος. Στο μέτρο λοιπόν που
μπορώ, όπως εδώ στα Χανιά, αυτό που λέω
είναι ελάτε να μοιραστούμε τη ζωγραφική
που αγαπάω.  

ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΕΛΙΟΣ:

Η συλλογή έργων είναι«Η συλλογή έργων είναι 
ια άσκηση συναισθη άτωνμια άσκηση συναισθημάτων» 

Για κάποιους ανθρώπους η Τέχνη μοιάζει να είναι το οξυγόνο τους χωρίς το οποίο δεν θα μπορούσαν να ζήσουν. Ωστόσο, για κά-
ποιους άλλους μοιάζει να είναι και κάτι ακόμα: Ενας δρόμος που αν τον ακολουθήσεις θα σε οδηγήσει κατευθείαν στην ομορφιά.
Σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων αισθάνθηκα ότι ανήκει ο συλλέκτης Σωτήρης Φέλιος με τον οποίο συναντηθήκαμε λίγο
πριν τα εγκαίνια της έκθεσης “Στην Κιβωτό των Ονείρων” με έργα από τη συλλογή του, που παρουσιάζουν σε επιμέλεια του Μι-
χάλη Μανουσάκη η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων και το Ίδρυμα “Η άλλη Αρκαδία”. 

«Εί αι σε θέση ο οιαδή οτε στιγ ή τραβώνταςΕίμαι σε θέση οποιαδήποτε στιγμή τραβώντας
έναν ίνακα να θυ ά αι ού τον είδα τι ου εί εέναν πίνακα να θυμάμαι πού τον είδα, τι μου είπε
κ λ Α ό την ώρα λοι όν ου δεν φεύγει α ό τηκ.λπ.. Από την ώρα λοιπόν που δεν φεύγει από τη

νή η ου και ου ε ιτρέ ει αυτή την αναδρο ήμνήμη μου και μου επιτρέπει αυτή την αναδρομή
της συγκίνησης έχει κάτι το ο οίο έχει αξίατης συγκίνησης, έχει κάτι το οποίο έχει αξία»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
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Αν τους βρεις στην ώρα τους, να έχουν πιει τον
καφέ τους και να είναι “αραγμένοι” σε κάποιο
από τα καφενεδάκια της Κάτω Σούδας ή στο
μώλο δίπλα στην ιχθυόσκαλα...
Ενας από αυτούς ο 73χρονος Γιάννης Βαβουλά-
κης. Από όταν θυμάται τον εαυτό του ήταν πάντα
στη θάλασσα. 

ΣΤΑ ΜΠΑΚΑΛΟΤΕΥΤΕΡΑ

«Τότε το ψωμί έβγαινε με πολύ κόπο, πολλή κού-
ραση, μεγάλη πείνα. Με ένα κομμάτι ρέγγα και
μια φέτα ψωμί την έβγαζες όλη τη μέρα» θυμά-
ται. Τον ρωτάμε για τις δυσκολίες. «Αν σκεφθείς
ότι μόνο για τις καλάδες για να τραβήξεις το
δίχτυ στην πλάτη χρειάζονται 2 και 3 ώρες, πού
χρόνος για βόλτα ή διασκέδαση; Αυτά δεν υπήρ-
χαν! Όλη μέρα πάλευες με καλάδες, παραγάδια,
δίχτυα, αυτή η καθημερινότητά σου». Οσο για το
μεροκάματο; Ο κ. Γιάννης χαμογελάει. «Όλοι
ήμασταν σημειωμένοι στο τεφτέρι του μπακάλη.
Περιμέναμε μια καλή ψαριά για να τον ξεπλη-
ρώσουμε και μετά πάλι από την αρχή καινούργια
σελίδα στο τεφτέρι. Οι ψαράδες είδαν λεφτά
στην τσέπη τους μετά το ’80. Τώρα η κατάσταση
μοιάζει με παλιότερα. Λίγοι ασχολούνται με το
επάγγελμα. Έχει ξεφτίσει. Η νεολαία; Δεν πάει
στη θάλασσα, παρά μόνο για βόλτα».
Αρχικά οι ψαράδες της Σούδας δούλευαν στον
κόλπο και ανοιχτά, μέχρι και τη Γεωργιούπολη

και τον κόλπο των Χανίων. Οι
βάρκες τους 7-8 μέτρα, με
πανί, κουπιά κάποιες και με μη-
χανή και με πλήρωμα 5-6
άτομα πολλές φορές. Στη δε-
καετία του ’70 άρχισε ο εκσυγ-
χρονισμός, με μεγαλύτερα
σκάφη, καλύτερα συστήματα
ψαρέματος. Ο συνομιλητής μας
πάντως δεν είναι “οπαδός” του
εκσυγχρονισμού.
«Τη θάλασσα την έφαγαν τα μη-
χανήματα, πώς να το πω...
η εξέλιξη. Βλέπεις
τώρα έχουν μηχανή-
ματα και ξετρυπώ-
νουν τα ψάρια όπου
να ’ναι. Εμείς βά-
ζαμε σημάδια στη
στεριά για να ξέρουμε
που είναι οι ψαρότοποι που και αυτούς τους μά-
θαμε από τους παλιότερους, πατεράδες και κα-
πεταναίους. Τα άστρα σε καθοδηγούσαν όχι το
Gps όπως σήμερα» λέει. 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ

Χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης και ο μεγά-
λος σεβασμός για τους παλιούς καπετάνιους και
τη γνώση που κουβαλούσαν. «Όταν ήθελες να 

μάθεις κάτι κάθιζες μαζί με ένα καπετάνιο παλιό.
Δεν του λεγες ποτέ “αυτό που μου λες δεν είναι
σωστό”. Τα άκουγες όλα και όποιο σου άρεσε το
κρατούσες, και ό,τι δεν σου άρεσε όχι. Οποιος
ήθελε να κάνει τον έξυπνο του ’λεγε ο καπετά-
νιος “πάρε δρόμο και φύγε”. Δεν μπορούσες να
βγάλεις “γλώσσα” στον παλιό καπετάνιο που είχε
φάει 80 χρόνια στη θάλασσα» εξηγεί ο κ. Γιάν-
νης. 
Υπήρχαν όμως και οι άλλοι καπετάνιοι. «Αυτοί
που έπαιρναν ψωμί για το πλήρωμα και αν δεν
έριχναν το δίκτυ, αν δεν κάλαραν, δεν το έδιναν»
μας λέει. 

Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ

Ενα περιστατικό που έχει σημαδέψει τη ζωή του
Γιάννη Βαβουλάκη ήταν ο πνιγμός των 21 μαθη-
τριών στη Γεωργιούπολη στις 4 Μαΐου του 1972.
Τον αφήνουμε να μας διηγηθεί το περιστατικό
όπως το έζησε. «Αλιεύαμε με τη βάρκα μας εκεί
κοντά. Είδαμε τις δύο βάρκες που βγήκαν έξω
από το λιμανάκι και μετά είδαμε τη μια βάρκα να
μην μπορεί να μπει στον ποταμό και την άλλη να
είναι κάποιος όρθιος και να κουνάει πέρα-δώθε
το σακάκι του. Τότε πήρε στροφή το μυαλό μου
και είπα ότι κάτι γίνεται. Κόψαμε τα δίκτυα και
πήγαμε προς τα εκεί. Βγάλαμε έξι ζωντανές τις
υπόλοιπες δυστυχώς τις βγάλαμε πνιγμένες. Σε
μια από τις κοπέλες που βγάλαμε, της βάπτισα
μετά το παιδί. Είναι από τα συμβάντα που δεν
πρόκειται να ξεχάσω ποτέ». 
Ο κ. Γιάννης δεν είναι από τους ανθρώπους που
θέλουν να το “παίξουν” ήρωες. Διηγείται χωρίς
“σάλτσες” και διάθεση αυτοθαυμασμού. Τον ρω-
τάμε αν ποτέ κινδύνευσε στη θάλασσα. Είναι κα-
τηγορηματικός. «Οχι, έχω ταξιδέξει πολύ αλλά
δεν μπορώ να πω ότι κάποια στιγμή κινδύνευσα.
Οταν είσαι μέσα στη θάλασσα δεν λες “ωχ”. Τι
“ωχ” να πεις; Αν ακούσουνε το πλήρωμα να λες
“ωχ” αυτοί τι θα πούνε;» αναρωτιέται. 
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χχ
έρια ροζιασμένα από τα δίχτυα
και την πάλη με τη θάλασσα,
βλέμμα εύστροφο όπως ταιριάζει
σε ανθρώπους της “πιάτσας” που
έχουν ζήσει τη ζωή, κοφτός λό-
γος που δεν επιδέχεται... αντιρρή-
σεις αλλά και διάθεση για κου-
βέντα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ

ΜΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ

Στης Σούδας τις καλάδεςΣτης Σούδας τις καλάδες 

Ο Καπετάν Κληκλής 
(Θεμιστοκλής Βαβουλάκης) 

ράβει τα δίχτυα του στα 1957.

Ο “Αγιος Νικόλαος” έτοιμος για σαλπάρισμα. Ανάμεσα στο πλήρωμα
οι Κυριάκος Τσίτας, Σταύρος Μυριδάκης (τρίτος από δεξιά), Γιάννης

Βαβουλάκης (τέταρτοςαπό δεξιά) σε φωτ, του 1953. Στο βάθος
αχνοφαίνεται η πρώτη τότε εγκατάσταση των “Μύλων Κρήτης”.

Στα 1965, μεγάλα κοπάδια από παλαμίδες είχαν κατακλύσει το Κρητικό Πέλαγος. Εδώ
το “Αγία Βαρβάρα” κατάφορτο από τα ψάρια που έπιασε.

Καλάδα στον κόλπο της Σούδας. (Από αριστερά) Γρηγόρης
Γκαϊνόγλου (1ος), Μπόλιος (3ος), Θεμ. Βαβουλάκης (4ος), Γιάννης
Βαβουλάκης (5ος), Σταύρος Μυριδάκης (6ος), Καντάρας Αντρέας

(9ος) και Λουρεντζάκης Κώστας (11ος).

Άπλωμα διχτυών στην παλιά πόλη των Χανίων.Οι γυναίκες έμεναν σπίτι αλλά μπάλωναν τα δίκτυα.  
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Από τον καπετάν Παντελή 
στον Καπετάν Κληκλή
Ψαράς και αυτός στα νεανικά του
χρόνια, αλλά και ερασιτέχνης φω-
τογράφος ο κ. Σταύρος Μυριδάκης
έχει συγκεντρώσει χιλιάδες φωτο-
γραφίες από τη Σούδα και όχι
μόνο. Πολλές από αυτές από τις
οικογένειες ψαράδων που δεν
είναι στη ζωή. Σπάνιο υλικό, πολύ
μεγάλης ιστορικής, λαογραφικής
αξίας.
«Οι πιο γνωστοί καπεταναίοι ήταν
ο καπετάν Κληκλής, ο καπετάν
Βλατός, ο καπετάν Μανώλης Μυ-
ριδές, ο καπετάν Μόσχος και ο κα-
πετάν Παντελής Τσίτας.
Ο τελευταίος ήταν ανάμεσα σε αυ-
τούς που είχαν έλθει πρόσφυγες το
1922. Αυτοί μόλις ήλθαν για να
επιβιώσουν ασχολήθηκαν με την αλιεία. Ηταν άνθρωποι άξιοι
που άφησαν την παρακαταθήκη τους για τα παιδιά τους αλλά
και τους ντόπιους» μας εξηγεί.
Γνώστης όλων των ιστοριών με τους ψαράδες γνωρίζει εκα-
τοντάδες ιστορίες.
«Οι ψαράδες ήταν μια ζωή κουβαρντάδες. Ο,τι έβγαζαν το έκα-
ναν μερτικό. Επαιρνε το 50% το αφεντικό που είχε τη βάρκα και
το άλλο 50% όλο το υπόλοιπο πλήρωμα οι ψαράδες. Ήταν και
άνθρωποι του γλεντιού. Να μαζευτούν όλοι μαζί και να πιούν το
κρασί τους. Αυτή ήταν η διασκέδασή τους» σημειώνει.
Μας δείχνει φωτογραφίες με τα δίκτυα απλωμένα. Αναγνωρί-
ζουμε το λιμάνι των Χανίων. Οι φωτογραφίες είναι από τη δε-
καετία του ’50. «Τα δίκτυα ήταν βαμβακερά 300-400 οργιές
μήκος (1 χλμ. περίπου) και φάρδος 60 οργιές (120 μέτρα). Κάθε
μέρα έπρεπε να τα βγάλουν έξω να στεγνώσουν. Βασανιστική
δουλειά, πολύ μεγάλος κόπος.»
Άλλες φωτογραφίες απεικονίζουν τους “λαμπαδόρους”. Αυτούς
που κάθονταν στην πλώρη του γρι-γρι όταν ψάρευε τη νύκτα
και προσπαθούσαν να εντοπίσουν τα κοπάδια υπό το φως μιας
λάμπας. «Ηταν μεγάλος ο συναγωνισμός για το ποιος θα είχε
τους καλούς “λαμπαδόρους”. Αυτούς που βλέπουν τι φέγγει η
λάμπα και αν κάτω είναι ένα κοπάδι με 5 κιλά ψάρι ή ένα κοπάδι
με 500 κιλά ψάρι. Μπορεί να μην έβλεπαν και κανένα ψάρι αλλά
ήξεραν από τις φυσαλίδες που αφήνουν π.χ. οι σαρδέλες ότι
στις 20 οργιές είναι ένα μεγάλο κοπάδι. Εκεί φαινόταν ο ικανός
“λαμπαδόρος”. Από αυτούς ο Μιχάλης Κισσανάκης, ο Μιχάλης
Πισσάς, ο Σταμάτης Σαρρής ήταν από τους πιο ονομαστούς και
γνωστούς» θυμάται ο κ. Μυριδάκης.
Όταν πάλι η βάρκα έφτανε στο λιμάνι και η ψαριά στην ακτή,
ήταν οι έμποροι που την αγόραζαν για να τη διακινήσουν.
«Όλοι θυμούνται τον Παντελή Κονταξάκη που φόρτωνε το πο-
δήλατο με ένα τελάρο και πήγαινε στις Μουρνιές στα Χανιά. Και
τον Πισσά που είχε μαγαζί στη Δημοτική Αγορά. Και αυτοί βοη-
θούσαν με τον τρόπο τους. Εκείνες τις εποχές θα υπήρχαν 17 με
20 καλάδες μέσα στον κόλπο της Σούδας. Τώρα και αυτό είναι
το μόνιμο παράπονο των ψαράδων, όπου και να πάνε μέσα στον
κόλπο έχουν πρόβλημα. Θα τους ενοχλήσει το Λιμενικό, η Βάση,
ο Ναύσταθμος» αναφέρει ο συνομιλητής μας.
Η στρατικοποίηση του κόλπου κυρίως με τη βάση των ΗΠΑ είχε
ως αποτέλεσμα το ψάρεμα να ελαχιστοποιηθεί. Εμειναν όμως
οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους...

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Γρι-γρί: το έλεγαν γρι-γρί γιατί είχε πάντα γκρίνια.
Καλάδα:Το σημείο που είναι ιδανικό για ψάρεμα, όπου πέ-

φτει το δίχτυ και είναι “καθαρό” καθώς δεν έχει πέτρες για
να σκίσουν το δίκτυ.

Κωλοβρέχτης: Αν δεν έβρεχες τα πισινά σου, ψάρι δεν έπια-
νες.

Παραγάδια: “Όποιος θέλει να γεράσει, παραγάδια να αγο-
ράσει”, δύσκολο και βασανιστικό εργαλείο και τότε.

Ο Μιχάλης Πισσαδάκης απλο τους καλύτερους λαμπαδόρους της
Σούδας.

Καλάδα στην προπολεμική Σούδα.

Το πλήρωμα αλιευτικού στο παλιό λιμάνι των Χανίων όπου έχουν
πάει για το άπλωμα των διχτυών.

Και όταν οι βάρδες δέσουν, το ψάρι πουληθεί, ξεκούραση και κουβέντα.

Η καλάδα του Καπετάν Παντελή (πρώτος δεξιά).

Από αριστερά οι Κανταράς Αντρέας, Μυριδάκης Σταύρος,
Χατζηγεωργίου Δημήτριος στα 1956.

O Σταύρος Μυριδάκης,
ερασιτέχνης φωτογράφος, 
με χιλιάδες φωτογραφίες 

από την παλιά Σούδα 
και όχι μόνο. 
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1 Νοεμβρίου 2014

πρώτη σας γνωριμία με τη φωτογραφία;
Κώστας Γδοντάκης: Σχετικά αργά. Το 2011.
Από μικρός μου άρεσε να ταξιδεύω και όλα
αυτά που έβλεπα ήθελα να τα αποτυπώνω.
Αποφάσισα να πάρω μια φωτογραφική μη-
χανή. Ημουν τόσο άσχετος τότε που δεν
ήξερα πως κουμπώνει ο φακός!
Ξεκίνησα μαθήματα στη ΛΕ.Φ.ΚΙ. και το ση-
μαντικό είναι ότι είχα άτομα δίπλα μου που
είχαν γνώσεις, ήταν ανοιχτόμυαλοι, δεν σου
“έκοβαν τα φτερά”. Μέσα από αυτούς ξεκί-
νησα να παρακολουθώ άλλους φωτογρά-
φους, άλλες τάσεις.
Παράλληλα ξεκίνησα να διαβάζω βιβλία για
τη φωτογραφία. Η γνώση αυτή συσσωρεύε-
ται και κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι η φω-
τογραφία μπορεί να σε πάει πολύ μακριά.
Γιώργος Αναστασάκης: Στα 18-19 έπιασα
την πρώτη μου μηχανή πιο σοβαρά. Αυτό
ήταν το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια παίρνεις
τον δρόμο σου. Μπαίνεις σε ομάδες, συναν-
τάς κόσμο, αποκτάς εμπειρία. Είναι το διάβα-
σμα που είναι πολύ σημαντικό. Οσες σχολές
και αν πας, όσα σεμινάρια και αν παρακολου-
θήσεις, αν δεν διαβάσεις δεν γίνεται τίποτα. Η
φωτογραφία για μένα δεν είναι απλά ένα
μέσο έκφρασης αλλά μέσο επικοινωνίας και
ρητορικό μέσο. 
Κ.Γ.: Δεν είναι υπερβολή να πω ότι η φωτο-
γραφία για μένα είναι 80% διάβασμα πάνω σε
αυτή και 20% το να φωτογραφίζω.
Γενικά όσο μπαίνεις περισσότερο μέσα στη
φωτογραφία και διαβάζεις για την ιστορία της
συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό ρόλο έχει
παίξει μέσα στις δεκαετίες. Οταν το αντιλαμ-
βάνεσαι καταλαβαίνεις ότι κάνεις κάτι σημαν-
τικό. Αν διαβάσεις το “Η χώρα του Marlboro
και η χλιαρή άγρια Δύση” του Παπαϊωάννου
καταλαβαίνεις πώς κτίσθηκε το “αμερικάνικο
όνειρο” και η εθνική ταυτότητα των ΗΠΑ
πάνω στη δόξα του μεγαλειώδους τοπίου της
Αμερικανικής Ηπείρου. Χρησιμοποιώντας τη
φωτογραφία πολλές φορές εν αγνοία του
φωτογράφου. 

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Στα Χανιά έχουμε την αίσθηση ότι βιώνουμε
μια “έκρηξη” του ενδιαφέροντος για τη φω-
τογραφία, πολλοί καλλιτέχνες, αρκετές εκ-
θέσεις. Είναι έτσι;

Γ.Α.: Οι ρυθμοί αυξάνονται και το ευχάριστο
είναι ότι βελτιώνεται και το επίπεδο. Εχει ανοί-
ξει ο κύκλος των δραστηριοτήτων προς τα

έξω και είναι ισχυρές οι επιρροές από την υπό-
λοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Κ.Γ.: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ότι οι φωτο-
γραφικές ομάδες της πόλης μας, η ΛΕ.Φ.ΚΙ.,
η “Φωτοσκίαση” είναι πολύ δεμένες ως
παρέα, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο. Γνω-
ρίζω για άλλες φωτογραφικές ομάδες στην
υπόλοιπη χώρα όπου οι σχέσεις μεταξύ τους
δεν είναι καλές και μεταξύ των μελών τους
επίσης. Κυριαρχούν οι μικροπρέπειες για τα
προεδριλίκια. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά και
αυτό πιστεύω ότι παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο. Το κλίμα είναι καλό και αυτό φαίνεται.

Για νέους φωτογράφους όπως εσείς υπάρ-
χουν οι δυνατότητες εξέλιξης σε μια μικρή
επαρχιακή πόλη όπως τα Χανιά;

Γ.Α.: Η βελτίωση είναι καθαρά προσωπικό
θέμα. Σίγουρα δεν υπάρχουν τα πάντα εδώ.
Το επίπεδο ανεβαίνει αλλά απαιτείται πολλή
δουλειά ακόμα. Η επαφή με άλλα κέντρα της
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης του εξωτερικού
είναι απαιτούμενη, από την άλλη το internet
αλλά κυρίως τα βιβλία παίζουν πολύ σημαν-
τικό ρόλο. Η συμπυκνωμένη γνώση του βι-
βλίου δεν αντικαθίσταται για τους
φωτογράφους. Για αυτό και η εξέλιξη του κα-
θενός έχει να κάνει περισσότερο με τον ίδιο
και πόσο το θέλει πραγματικά.

Πώς προετοιμάζεστε όταν θέλετε να συμμε-
τάσχετε σε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας.
Φωτογραφίζετε στοχευμένα κάτι, έχοντας
υπόψη το θέμα;

Κ.Γ.: Καταρχήν ψάχνω στο αρχείο μου. Αν
έχω τις κατάλληλες φωτογραφίες που να
ταιριάζουν με το θέμα. Εχω βέβαια τεράστιο
αρχείο όπως όλοι οι φωτογράφοι.
Κατά δεύτερο συνηθίζω να βάζω ένα πλαίσιο
στην εργασία μου μου, να βάζω κάποιο
στόχο. Το να βάλεις ένα πλαίσιο στη δουλειά
σου είναι πολύ σημαντικό. Δεν σε περιορίζει.
Αντίθετα γίνεσαι πιο δημιουργικός. Ξέρεις τι
θες, πώς θα το φωτογραφίσεις. 
Γ.Α.: Είναι ελάχιστες οι φορές που θα βγω
μια βόλτα με τη φωτογραφική μηχανή και θα
φωτογραφίσω τυχαία ό,τι συναντήσω.
Οταν αποφασίζω να κάνω π.χ. μια εργασία
πάνω σε πορτραίτα πρέπει να ορίσω τι θέλω
να κάνω, να ερευνήσω, να δω ποιος άλλος
έχει κάνει κάτι ανάλογο, τι ακριβώς έχει
κάνει. Δουλεύω πολύ πριν τραβήξω τις φω-
τογραφίες. Σκηνοθετώ τη φωτογράφιση
πολλές φορές κάτι που σημαίνει ότι οι συν-
θήκες είναι σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενες.  

ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ

Βλέπουμε πλέον με τα “έξυπνα κινητά”,
όλος ο κόσμος να βγάζει φωτογραφίες. Για

σας είναι κάτι θετικό ή αρνητικό για τη
φωτογραφία γενικά;

Γ.Α.: Καταρχήν είναι μια πραγματικότητα.
Είναι εκπληκτικό πόσο έχουν εξοικειωθεί τα
νέα παιδιά με τη σύγχρονη τεχνολογία. Βέ-
βαια το σημαντικό είναι να γνωρίζεις τι κά-
νεις. Να μην περιορίζεται η γνώση στου «στο
πατάω κουμπάκι - βγάζω φωτογραφία» αλλά
να γνωρίζεις το πώς εντάσσεται στον σύγ-
χρονο πολιτισμό αυτό το πράγμα που κάνεις.
Αυτή η γνώση μπορεί να δώσει το θετικό
πρόσημο. Το selfie έχει εξελιχθεί σε ξεχωρι-
στό φωτογραφικό είδος, που απασχολεί και
τους ακαδημαϊκούς της φωτογραφίας. 
Κ.Γ.: Στο facebooκ και στο flickr ανεβαίνουν
εκατομμύρια φωτογραφίες την ημέρα. Από
εκεί μπορεί να προκύψει κάτι πολύ αξιόλογο.
Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις που ο κα-
θένας ανεβάζει ό,τι τραβάει δεν μπορεί να
υπάρξει “φιλτράρισμα”. Επίσης στο διαδίκτυο
υπάρχει το εύκολο χειροκρότημα, τα πολλά
like που δεν λειτουργούν υπέρ σου, δεν σε
βοηθούν να αντιληφθείς τα λάθη σου, να
δουλέψεις περισσότερο, να κάνεις καλύτερη
δουλειά.

Πήρατε τα πρώτα βραβεία στην έκθεση
νέων φωτογράφων στο πλαίσιο του δια-
γωνισμού των Κυθήρων. Επιβράβευση και
δικαίωση για τις προσπάθειες σας;

Γ.Α.: Πρέπει να πούμε ότι η διοργάνωση των
Κυθήρων είναι ένας θεσμός που υπάρχει εδώ
και 13 χρόνια με εκθεσιακό και συνεδριακό
μέρος. Φέτος έγιναν 5 εκθέσεις και το συνέ-
δριο διήρκεσε 2 ημέρες με πολύ σημαντικές
ομιλίες. Η διάκρισή μας προήλθε από αν-
θρώπους που ξέρουν, που η γνώμη τους με-
τράει.  Βραβεύουν κάτι που θα ’θελαν να
ξαναδούν και να ενισχύσουν. Πιστεύω ότι
τους κέρδισε η συνέπεια στη δουλειά μου, που
διήρκεσε 4 χρόνια. Τέσσερα χρόνια για 10 φω-
τογραφίες, 6 εκ των οποίων τις επέλεξα για
τον διαγωνισμό.  

Kάποιος επόμενος στόχος σας;
Γ.Α.: Πλέον να επιστρέψω στα Κύθηρα του
χρόνου με μια ατομική έκθεση. Να παράξω
σε ένα χρόνο καινούργιο φωτογραφικό έργο.
Κ.Γ.: Επειδή πηγαίνω συχνά στο Λαφονήσι
και είναι το προσωπικό μου καταφύγιο μου,
έχω πολύ υλικό από την περιοχή. Ζω πράγ-
ματα και φωτογραφίζω παράλληλα. Ετοιμάζω
υλικό λοιπόν από εκεί. 

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΣ

Με ελεύθερο πνεύμα, καλλιτεχνική διάθεση, και διεισδυτικό φακό οι Γιώργος Αναστασάκης και Κώστας Γδοντάκης είναι δύο από
τους πολλούς καλούς νέους Χανιώτες φωτογράφους, η δουλειά των οποίων κερδίζει κοινό και κριτικούς. 
Με αφορμή τα πρώτα βραβεία και επαίνους που πήραν στον διαγωνισμό νέων Ελλήνων φωτογράφων στο πλαίσιο της διοργά-
νωσης “Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων 2014” μιλήσαμε για τη φωτογραφία και τη δυναμική της, τους διαγωνισμούς αλλά
και τις... selfie. Ο 34χρονος Γιώργος και ο 26χρονος Κώστας αναφέρονται στη μεγάλη τους αγάπη... τη φωτογραφία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΝΙΩΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ - ΚΩΣΤΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Η φωτογραφία θέλει διάβασ α και διεισδυτικό φακόΗ φωτογραφία θέλει διάβασμα και διεισδυτικό φακό

Φωτογραφία του Κώστα Γδοντάκη. Φωτογραφία του Γιώργου Αναστασάκη.

Οι Χανιώτες 
Κ. Γδοντάκης
(αριστερά) και 

Γ. Αναστασάκης
διακρίθηκαν

πρόσφατα στον
διαγωνισμό 
για νέους

φωτογράφους.
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Το χα όγελοΤο χαμόγελο 

της Αντζέλικατης Αντζέλικα 
Αντρέα Καμιλέρι
Εκδότης: Πατάκης

Η ηλικία δεν εμπο-
δίζει τον Μον-
ταλμπάνο να
αναζητά τη χαρά
και τη μαγεία που
μόνο οι εφηβικοί
έρωτες προσφέ-
ρουν και να βιώνει
καταστάσεις που

φανερώνουν συναισθηματική ανω-
ριμότητα και έντονο παραλογισμό,
χτυποκάρδια και ερωτική λαγνεία,
δυνατό πάθος, εκρήξεις θυμού, αλλά
και έντονη ζήλια. Θυμάται απ’ έξω
το ποίημα Adolescente του Βιντσέν-
τσο Καρνταρέλλι. Απαγγέλλει τους
στίχους που μιλάνε για τον “σφουγ-
γαρά” που θα έχει την τύχη να γευ-
τεί το “σπάνιο μαργαριτάρι” της
έφηβης. Και ξέρει πολύ καλά, παρά
τη δυσπιστία της μέσης ηλικίας, λίγο
πολύ, μεταξύ σοβαρού και αστείου,
ότι «...ο ώριμος άνθρωπος είναι ένα
παιδί που γκρινιάζει επειδή μεγά-
λωσε». Πλάι στον αστυνόμο, στη δύ-
σκολη φάση, στέκει σιωπηλά,
διακριτικά και με κατανόηση ο επι-
θεωρητής Φάτσιο.
Αντίθετα, η αρραβωνιαστικιά του η
Λίβια δεν πιστεύει στη “φρονιμάδα”
του και θεωρεί ότι η εξομολόγηση
μιας απιστίας που έγινε με την ειλι-
κρίνεια που χαρακτηρίζει την ηλικία
τής επιπολαιότητας ήταν κομπασμός.
Ο Μονταλμπάνο κεραυνοβολήθηκε
από την ομορφιά και την ανήθικη
ερωτική ζωή της νεαρής Αντζέλικα.

Ο θησαυρόςΟ θησαυρός 

του χρόνουτου χρόνου 
Μένης Κουμανταρέας
Εκδότης: Πατάκης

...Τον περισσότερο
καιρό πίνοντας και
κουτσοπίνοντας
άκουγα με δέκα
αυτιά αυτές τις
ιστορίες που, είτε
γνήσιες είτε πλα-
στές, είχαν ένα εν-
διαφέρον για
μένα, που ζητούσα
να ξεφύγω από τη

δική μου ιστορία. Μία μόνο προϋπό-
θεση έθετα: αυτός που τις έλεγε να
ξέρει να τις αφηγείται, να σε μετα-
φέρει αλλού και να σου εξάπτει τη
φαντασία. Τότε με έκαναν να θέλω
να πω κι εγώ μια ιστορία. Μα εγώ,
βλέπεις, προτιμώ να τις γράφω...
Ενα μυθιστόρημα για την απώλεια.
Την απώλεια όχι μόνο ενός ανθρώ-
που, αλλά και την απουσία που αυτή
συνεπάγεται.
Μια αφήγηση ανάμεσα στην παραί-
σθηση και στην άγρια πραγματικό-
τητα.
Μια περιπέτεια που οδηγεί στην
αναζήτηση και απόκτηση ενός θη-
σαυρού.
Να είναι τάχα αυτός ο θησαυρός του
χρόνου;

Το καλό θα ρθειΤο καλό θα ’ρθει

α ό τη θάλασσααπό τη θάλασσα
Χρήστος Οικονόμου
Εκδότης: Πόλις

Το “Καλό θα ’ρθει
από τη θάλασσα”
είναι το πρώτο
μέρος μιας τριλογίας
διηγημάτων για τους
εμφύλιους που διε-
ξάγονται σ’ ένα νησί
του Αιγαίου. Η Άρ-
τεμη και ο Σταύρος,
που πετάνε χαρταετό
τον Ιούλιο, πάνω στα

αποκαΐδια ενός καμένου ονείρου, ο
Χρόνης στο καρότσι, που πολεμάει
με ζωντανούς και αναστημένους
εφιάλτες, ο Τάσος, που χάνεται χο-
ρεύοντας έξω από μια σπηλιά, ο Λά-
ζαρος το Τόξο, που το στόμα του
αγαπάει το όνομα του γιου του: τα
πρόσωπα που πρωταγωνιστούν είναι
εσωτερικοί μετανάστες - άνθρωποι
δηλαδή, που τα τελευταία χρόνια εγ-
κατέλειψαν αναγκαστικά την Αθήνα
ή άλλες μεγάλες πόλεις και εγκατα-
στάθηκαν στο νησί, παλεύοντας να
σταθούν ξανά όρθιοι, να ξεφύγουν
από ένα παρελθόν που αλλάζει
διαρκώς και ένα μέλλον που μοιάζει
αδιέξοδο για όλους. Στην προσπά-
θειά τους αυτή θα βρεθούν αντιμέ-
τωποι με τους ντόπιους κατοίκους,
αφιλόξενους απέναντι στους “ξενομ-
πάτες”, θα θέσουν σε δοκιμασία τις
μεταξύ τους σχέσεις, θα αναμετρη-
θούν με τα φαντάσματα του χθες,
αλλά και με τον φόβο και την αγω-
νία για το αύριο. 

Με το Διωγ όΜε το Διωγμό

στην ψυχήστην ψυχή
Λίμπυ Τατά - Αρσέλ
Εκδότης: Κέδρος

Η Ελληνίδα ψυχολό-
γος Λίμπυ (Ελευθε-
ρία) Τατά Αρσέλ,
κόρη πρόσφυγα από
το Τσανταρλί Περγά-
μου, γεννημένη στη
Μυτιλήνη και εγκα-
τεστημένη στη
Δανία, εξετάζει για
πρώτη φορά στην

ελληνική βιβλιογραφία το ψυχολο-
γικό διαγενεαλογικό τραύμα της Μι-
κρασιατικής Καταστροφής. Έχοντας
ως βάση το τραγικό παρελθόν της
δικής της οικογένειας και με άξονα
δέκα μαρτυρίες από τρεις γενιές
αναδεικνύει τους μηχανισμούς επι-
βίωσης που χρησιμοποίησαν οι Μι-
κρασιάτες στην Ελλάδα προκειμένου
να αντιμετωπίσουν τα τραύματα της
προσφυγιάς.
Εν μέρει ιστορική αφήγηση, εν μέρει
ψυχολογική και κοινωνική ανάλυση,
το βιβλίο της Λίμπυ Τατά Αρσέλ πα-
ρουσιάζει τους τρόπους με τους
οποίους το συλλογικό τραύμα του
διωγμού επηρεάζει ακόμα και σή-
μερα τη μνήμη, την ταυτότητα και τη
ζωή όχι μόνο των απογόνων των
Μικρασιατών προσφύγων, αλλά και
της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό
της.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Ο Κη ουρός καιΟ Κηπουρός και 

ο Καιροσκό οςο Καιροσκόπος
» Δημήτρης Φύσσας

Το βιβλιοπωλείο της Εστίας

ΣΤΗ ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σή ατα ολιτισ ού α ό τα ΧανιάΣήματα πολιτισμού από τα Χανιά

Aφορμή

Αθήνα, 1940. Η γερμανική κα-
τοχή είναι προ των πυλών. Ο κη-
πουρός Αντώνης Αστεριάδης,
υψηλόβαθμο στέλεχος του
Υπουργείου Γεωργίας, μαζεύει
επιμελώς στοιχεία σχετικά με
τους κήπους και τις καλλιέργειες
στην περιοχή της Αττικής, με
σκοπό τη συγκέντρωση των πα-
ρατηρήσεών του σε ένα βιβλίο,
που θα αποτελέσει πολύτιμη βοή-
θεια για τους καλλιεργητές.

Με την επισιτιστική κρίση να
αποκτά τεράστιες διαστάσεις,
αναγκάζεται, οδηγούμενος πάντα
από την αίσθηση του προσωπικού
χρέους, να ασχολείται ολοένα και
περισσότερο με την έρευνα και τη
συλλογή δεδομένων.

Ο καιροσκόπος Χάρης Χωματάς,
με σπουδές μετεωρολογίας στη
Γερμανία, επιστρέφει στην Αθήνα,
επιθυμώντας να εξασκήσει στην
πράξη τις θεωρητικές γνώσεις
που απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια
στην πόλη του.

Με επιμονή, και σε πείσμα των
καθημερινών δυσκολιών -απαγο-
ρεύσεις κυκλοφορίας, χαρακτηρι-
σμός μετεωρολογικών σταθμών
ως στρατιωτικών ζωνών- γυρίζει
απ’ άκρη σ’ άκρη το λεκανοπέδιο,
συλλέγοντας μετρήσεις και κατα-
γράφοντας τις παρατηρήσεις που
προκύπτουν. Επιθυμεί και αυτός
να εκδώσει ένα βιβλίο, σχετικό με
τη μετεωρολογία της Αττικής, τα
μικροκλίματα και τις δυνατότητες
αξιοποίησης των δεδομένων
αυτών στην πολεοδομία της
πόλης.

Εδώ ο κόσμος καίγεται, θα
έλεγε κάποιος -αν όχι η πλειοψη-
φία δηλαδή- και οι δυο τους, αντί
για υψηλούς στόχους όπως η θε-
ωρητική αντίσταση και οι συζητή-
σεις για το μέλλον, ασχολούνται

με την κηπουρική και τη μετεωρο-
λογία.

Κάτι παρόμοιο ίσως έλεγε κά-
ποιος και για τον συγγραφέα, που
κάνει ήρωες του μυθιστορήματός
του δύο απλούς ανθρώπους αντί
να αναζητήσει ήρωες κανονικούς,
άλλωστε όλοι οι άλλοι, πλην του
Χάρη και του Αντώνη, αποτέλε-
σαν ενεργά μέλη της αντίστασης,
δεν συνεργάστηκαν με τους κατα-
κτητές, δεν πλούτισαν στη μαύρη
αγορά, δεν σιώπησαν. Ναι, καλά.

Πυρήνα του βιβλίου αποτελούν
τα λόγια του καιροσκόπου, λόγια
που δεν τόλμησε να αρθρώσει σε
μια από τις ελάχιστες συγκεντρώ-
σεις που παρευρέθηκε, νιώθοντας
μάλλον άβολα ανάμεσα σε μεγα-
λοστομίες και ενθουσιώδη σχέ-
δια:

Με τα λόγια δεν πρόκειται
ποτέ να γίνει τίποτα. Όχι πολι-
τικολογίες και θεωρίες. Είσαι
ζωγράφος; Από σένα περι-
μένω να ζωγραφίσεις τους
καλλύτερους πίνακες. Είσαι
αρχιτέκτονας; Να σχεδιάσεις
τα ωραιότερα σπίτια. Είσαι
βιομήχανος; Να παράγεις όσο
αρτιότερα προϊόντα μπορείς.
Κοιτάω τη δουλειά μου και
την επιστήμη μου όχι επειδή
δεν νοιάζομαι για το τι γίνεται
γύρω μου, αλλά επειδή έτσι
μπορώ να προσφέρω και στον
εαυτό μου και στους άλλους.
Μόνο αν η πολεοδομία υιοθε-
τήσει τα μετεωρολογικά πορί-
σματα, θα έχει νόημα μια
τέτοια προσπάθεια. Κι αυτό
δεν έχει να κάνει με Κατοχή,
με αντίσταση ή όχι, με βασι-
λεία, με κομμουνισμό ή με
οποιαδήποτε καθεστώτα ή
ιδεολογίες.

Το μυθιστόρημα, χωρισμένο σε

πέντε ετήσια κεφάλαια, από το
1940 μέχρι και το 1944, αποτελεί
μια συρραφή αποσπασμάτων,
προερχομένων κυρίως από τις
σημειώσεις των δύο πρωταγωνι-
στών, ένα ιδιότυπο ημερολόγιο με
φόντο την κατοχή και την αθη-
ναϊκή καθημερινότητα, μα με
άξονα περιστροφής την πίστη
τόσο του κηπουρού, όσο και του
καιροσκόπου, στην πρόοδο μέσα
από την επιστήμη, τη συνειδητή
θέση μάχης που παίρνουν, την εκ-
πλήρωση του χρέους απέναντι
στον εαυτό και το σύνολο.

Μια μέθοδος συγγραφής που
αρχικώς πιθανόν να ξενίσει τον
αναγνώστη, μα γρήγορα αποδει-
κνύεται ιδανική για να υπηρετήσει
τον στόχο του συγγραφέα και
δίνει ένα βιβλίο ολοζώντανο, γει-
ωμένο, βαθιά πολιτικό, δίχως
συνθήματα και φωνές, επίκαιρο.

Ο Φύσσας δεν πέφτει στην πα-
γίδα μήτε του διδακτισμού, μήτε
της επαναστατικότητας, επιμένει
στην προσωπική έρευνα ως βάση
για να συλλέξει τα απαραίτητα
στοιχεία, μαρτυρίες και πίνακες,
που συνθέτουν το αναγκαίο ιστο-
ρικό πλαίσιο, κατασκευάζοντας
ένα παράλληλο ημερολόγιο κατο-
χής. Εμπιστεύεται την έμπνευση
τόσο κατά τη συγγραφή της ιστο-
ρίας των δύο μυθιστορηματικών
χαρακτήρων, όσο και κατά το τε-
λικό στήσιμο αυτής, μη διστάζον-
τας να επέμβει εν μέσω αγκυλών
και παρενθέσεων, για να σχολιά-
σει, να αντιπαραβάλει το παρόν ή
να σπάσει τον χρονικό άξονα
αυτού του ακριβώς χρονικά τοπο-
θετημένου αθηνογραφήματος.
Ενα σπουδαίο βιβλίο.

Παρουσίαση βιβλίων από τις xανιώτικες εκ-
δόσεις “Ερεισμα” θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 7:30μ.μ. στην Στοά
του Βιβλίου, στην Αθήνα.

Θα παρουσιαστούν τα βιβλία:
“Τα Χανιά 1252 -1940”, του συγγραφέα

Γιάννη Τσίβη.
“Το άγαλμα της ελευθερίας της Κρήτης” του

ιστορικού ερευνητή Χρήστου Μαχαιρίδη.
“Κρήτη και Τουρκοκρητικοί”, του Ιδρύματος

Ανταλλαγέντων Λωζάννης και του Κέντρου
Μικρασιατικών και Ποντιακών Ερευνών.

“Υπερηχογράφημα” συλλογή διηγημάτων του
καθηγητή και συγγραφέα Αριστείδη Αρχον-
τάκη.

“Μέθεξις”, ποιητική συλλογή του καθηγητή και ποι-
ητή Χρήστου Κουτσοκλένη.

Τα βιβλία θα παρουσιάσουν: o συγγραφέας και ποι-
ητής Δημήτρης Κακαβελάκης, ο καθηγητής Τουρκι-
κής γλώσσας και υποψήφιος dιδάκτωρ Ιστορίας

Γιώργος Λιμαντζάκης, η φιλόλογος και κριτικός λο-
γοτεχνίας Χριστίνα Λιναρδάκη, η χημικός μηχανικός
Κατερίνα Παπαδογιάννη και ο εκδότης και ιστορικός
ερευνητής Χρήστος Μαχαιρίδης.
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παιδότοπος
Επιμέλεια:

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

Kakatsakis@sch. gr

Καλή μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την εβδομάδα Περιβαλλον-

τικής Εκπαίδευσης (2η εβδομάδα του φετινού Οκτώβρη) στο σχολείο τους ανα-
έρονται στον σημερινό Παιδότοπο οι δασκάλες του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
των Αγίων Σαράντα (Νεροκούρου Χανίων) στο σύντομο, πλην όμως ιδιαίτερα
κατατοπιστικό κείμενό τους που φιλοξενείται, διανθισμένο με σχετικές φωτο-
γραφίες και ζωγραφιές στον σημερινό Παιδότοπο. Πρωταγωνιστές βέβαια σ’
αυτές τα παιδιά. Χάριν αυτών υπάρχουν και λειτουργούν οι δασκάλες τους: Η

Χριστίνα (κι αν έχει στείλει εργασίες μαθητών της στον Παιδότοπο!), η Ειρήνη και
η Πόπη... Δύσκολο πράγμα να είσαι νηπιαγωγός, σκεφτόμουν ενώ διάβαζα το
κειμενο. Οσο πιο μικρό είναι το ανάστημα του μαθητή, τόσο μεγαλύτερο πρέπει
να είναι, βλέπετε, το ανάστημα του δασκάλου!

Συγχαρητήρια, συναδέλφισσες!
Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!

Β.Θ.Κ.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ

ΔράσειςΔράσεις για τηνγια την εβδο άδαεβδομάδα
τηςτης ΠεριβαλοντικήςΠεριβαλοντικής Εκ αίδευσηςΕκπαίδευσης
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Με αφορμή την καθιέρωση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. της 2ης εβδομάδας του
Οκτώβρη, ως “Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης”, διοργανώθη-
καν δράσεις στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα. Στόχος τους
ήταν η ευαισθητοποίηση των νηπίων ως προς τη στάση τους απέναντι
στα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα, που αφορούν στη βελτίωση του
προσωπικού αλλά και ευρύτερου κοινωνικού οικοσυστήματος, ώστε να
δημιουργηθεί μια κοινωνία πολιτών με περιβαλλοντική συνείδηση. 

Στο πλαίσιο αυτό -και συγκεκριμένα στον άξονα “Περιβάλλον και Φυ-
σική Άσκηση”- συμβάλλοντας, παράλληλα, στην υλοποίηση του προ-
γράμματος “Κοινωνικό Σχολείο”, πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου
2014 επίσκεψη, από τα παιδιά και τις νηπιαγωγούς στην παιδική χαρά Κα-
τσιφαριανών, που βρίσκεται κοντά στο Νηπιαγωγείο. Ο χώρος αυτός είχε
υιοθετηθεί από το Νηπιαγωγείο κατά την περυσινή σχολική χρονιά ως η
“Πράσινη Γωνιά της Γειτονιάς του”, στο πλαίσιο του ομώνυμου προγράμ-
ματος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, δίνοντας τότε την
ευκαιρία στους μικρούς μαθητές να τον εξερευνήσουν, αλλά και να κα-
ταγράψουν τις ελλείψεις του, βοηθώντας ενεργά στη βελτίωσή του με
την τοποθέτηση μπλε και κίτρινου κάδου ανακύκλωσης, έπειτα από αί-
τημά τους προς τη ΔΕΔΙΣΑ και το φύτεμα δένδρων σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Χανίων. 

Μία ημέρα πριν την επίσκεψη, θεωρήθηκε αναγκαίο να γίνει αναστοχα-
σμός των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν, με την παράλληλη προβολή
φωτογραφιών, ενημερώνοντας έτσι και τα παιδιά που δε φοιτούσαν πέ-
ρυσι στο Νηπιαγωγείο. 

Φθάνοντας στην παιδική χαρά, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να θυμη-
θούν παλιές και να βιώσουν νέες εμπειρίες. Αρχικά, γυμνάστηκαν κοντά
στη φύση υπό τις οδηγίες του Γιάννη Χαριτάκη, εκπαιδευτικού Φυσικής
Αγωγής και συζήτησαν μαζί του για την υγιεινή διατροφή και την αξία
της. 

Κι επειδή η γυμναστική τους άνοιξε την όρεξη, έφαγαν με καλή διάθεση
το κολατσιό τους διαχωρίζοντας και ρίχνοντας τα υπολείμματά του στο
σωστό, μπλε ή πράσινο κάδο. 

Η εξερεύνηση του χώρου της παιδικής χαράς ήταν το επόμενο μέρος
της επίσκεψης. Τα παιδιά την τριγύρισαν από άκρη σε άκρη, γνώρισαν τα
φυτά και ανακάλυψαν ζωντανούς οργανισμούς της. Οι αμέτρητες μυρ-
μηγκοφωλιές και μια φωλιά πουλιού στο μεγάλο δένδρο κέρδισαν την
προσοχή τους. 

Παρατήρησαν την ανάπτυξη των δένδρων που είχαν φυτευτεί πέρυσι, τα
οποία και πότισαν για να “ξεδιψάσουν”. Επαιξαν στα παιχνίδια της κάνο-
ντας τσουλήθρα, τραμπάλα, κούνια και αποχαιρέτησαν προσωρινά την
παιδική χαρά με τραγούδι και χορό γύρω από το πιο μεγάλο δένδρο της.

Επιστρέφοντας στο Νηπιαγωγείο έγινε συζήτηση για όλα όσα προσφέ-
ρει η παιδική χαρά στη ζωή μας, ως οικοσύστημα, ενώ οι εμπειρίες που
αποκόμισαν τα παιδιά αποτυπώθηκαν με χρώματα στο χαρτί δημιουρ-
γώντας υπέροχες ζωγραφιές.

Οι νηπιαγωγοί
Χριστίνα Τζομπανάκη, Ειρήνη Χιωτάκη, Πόπη Δενδράκη

Τα νήπια που συμμετείχαν

στις δράσεις
Αβραμέα Αργυρή, Αλεξανδράκη Ολγα, Αργυρίου
Λυδία, Βούτα Χριστίνα, Γεωργάκη - Ψαρρά Ευαγ-
γελία, Γεωργουδάκη Σαβίνα, Γλεντουσάκη Ευαγγε-
λία, Γρηγοράκης Γεώργιος, Θωμαδάκη Ελένη,
Καραΐσκος Κωνσταντίνος, Καρατζάς Εμμανουήλ,
Κασσελάκη Στεφανία, Κοκολογιάννη Μιχαέλα,
Κονταράκη Μαρίνα, Κόρακας Κωνσταντίνος, Κο-
σμαδάκης Εμμανουήλ, Κοτσιφάκης Ανδρέας, Κου-
βεδάκη Σοφία, Κουτσουκλάκη Κυριακή,
Κυριακαντωνάκη Αρετή - Μαρία, Λέντερη Κων-
σταντίνα, Λούπης Δημήτριος, Λυβιάκη Μαρία - Αι-
κατερίνη, Μαραβελάκης Στυλιανός, Μαρμαριτσάκη
Νεφέλη, Μπουρμπάκη Εμμανουέλα, Ναξάκης Δη-
μήτριος, Παυλάκης Ανδρέας, Περράκης Νικόλαος,
Σακουάλος Ιωάννης, Σαρικάκης Κωνσταντίνος, Ση-
μαντηράκη Αθηνά, Χριστοδούλου - Παπαθεοδώ-
ρου Χρυσούλα.

Χορός και τραγούδι γύρω από το πιο μεγάλο δέντρο.

Πότισμα δέντρου

Μυρμηγκοφωλιές!

Υπολείμματα κολατσιού στους κάδους.Διαχωρισμός υπολειμμάτων κολατσιού.Γυμναστική με τον Γιάννη Χαριτάκη.
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ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ

aspasia.kokoloyianni@gmail.com

π

Για οια γυναικεία φορεσιάΓια ποια γυναικεία φορεσιά;
■ Τα προβλήματα των πηγών στην αναψηλάφηση 

της γυναικείας φορεσιάς της Κρήτης

Ποια είναι τα στοιχεία στα οποία πάνω μπορεί να βασιστεί ο ερευνητής που
ενδιαφέρεται για την παραδοσιακή φορεσιά; Πόσο αξιόπιστη μπορεί να εί-
ναι κάποια πληροφορία; Πώς μπορεί πλέον να τεκμηριωθεί, αν είναι καν δυ-
νατόν να τεκμηριωθεί, κάποια άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα;

Αθηνά Μαχά - Άλκης Ράφτης, “ΩΡΑΙΑΙ ΚΑΙ
ΠΛΟΥΣΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ”
ΦΟΡΕΣΙΕΣ 1860, Ε.Λ.Ι.Α./Καστανιώτης 1995
σελ.86-87, Κρητικιά: Γυναικεία κρητική
ενδυμασία της περιοχής των Χανίων…

Γυναίκα της Κρήτης, J. Grasset de
Saint-Sauveur, Encyclopédie des
Voyages, Europe, Tome Premier,
Paris 1796.

Επιχρωματισμένη χαλκογραφία από την παραπάνω έκδοση, από τις
ψηφιοποιημένες συλλογές του Μουσείου της πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου -
Ευταξία. Η μεμονωμένη φιγούρα είναι πανομοιότυπη με την κεντρική φιγούρα από τη
πρώτη εικόνα, ο Guys επιδιώκοντας να ανιχνεύσει αρχαία στοιχεία στα έθιμα των
νεότερων Ελλήνων συσχετίζει αυτό τον χορό με τον “χορό της Κρήτης” που αποκαλεί
candiote και στη συνέχεια αυθαίρετα ο Grasset εμφανίζει τη μεμονωμένη φιγούρα ως
γυναίκα με κρητική φορεσιά! Πηγή: Αφροδίτη Κουρία, Η παράσταση της ελληνικής
φορεσιάς στα χαρακτικά των ευρωπαϊκών περιηγητικών εκδόσεων (15ος-19ος αι.),
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ τ.7, Π.Λ.Ι. 1989. 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, ψηφιακή
βιβλιοθήκη, ID εικόνας 5598, Φίλιππος
Μαργαρίτης, Νεαρή γυναίκα με
χαρακτηριστική νησιώτικη ενδυμασία

ρώτη πηγή πάντα αποτελούν οι ίδιες
οι φορεσιές που μπορεί να έχουν δια-
σωθεί σε μουσεία, σε ιδιωτικές συλ-
λογές ή να βρίσκονται ακόμη σε κασέ-
λες κληρονόμων. Στα μουσεία της Ελ-
λάδας έχουν διασωθεί ρούχα της τε-
λευταίας περιόδου χρήσης της παρα-
δοσιακής φορεσιάς και λιγότερο κομ-
μάτια που χρονολογούνται πριν από τον
19ο αι., σε μουσεία του εξωτερικού φαί-
νεται να υπάρχουν συλλογές που απο-
τελούνται από μεμονωμένα ρούχα ή
ακόμη και τμήματα ρούχων που ανή-
κουν λιγότερο στην τελευταία περίοδο
χρήσης της παραδοσιακής φορεσιάς και
περισσότερο στην περίοδο πριν από τα
μέσα του 19ου αι. Το πρόβλημα είναι ότι
δεν υπάρχει κάποιο ολοκληρωμένο
ενδυματολογικό σύνολο. Οσα από τα
ρούχα δεν τάφηκαν με τις κτητόρισσές
τους, δεν μεταποιήθηκαν για να καλύ-
ψουν άλλες ανάγκες της οικογένειας,
δεν διαμοιράστηκαν ανάμεσα στους
κληρονόμους, έφτασαν μέχρι τις ημέ-
ρες μας να κοσμούν προθήκες μου-
σείων ή συλλογών. Αυτά όμως τα
ρούχα που κατέληξαν να δωριστούν σε
ένα μουσείο ή να αγοραστούν από ένα
συλλέκτη είναι τα πολύτιμα κομμάτια
αυτά που στα μάτια του δωρίζοντος,
του συλλέγοντος ή του συλλέκτη είχαν
κάποια αξία καλλιτεχνική ή οικονομική.  

Τα επίσημα λαογραφικά μουσεία
στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν στα
τέλη του 1800 και στις αρχές του
1900 φορτισμένα συγκινησιακά από την
κοινωνικοπολιτική κατάσταση του
έθνους σε εκείνη την περίοδο. Σταθμούς
αποτελούν η δεκαετία του 1920 και η
περίοδος μετά το τέλος του Β΄ Παγ-
κοσμίου Πολέμου. Δυστυχώς η μου-
σειολογία δεν είχε ακόμη οριστεί ως επι-
στήμη και έτσι οι φορεσιές ή τα εξαρ-
τήματά τους που μπορεί να βρούμε
στους αντίστοιχους χώρους συνο-
δεύονται συνήθως από μία περιγραφή
και μία ημερομηνία δωρεάς και όχι χρή-
σης ή κατασκευής του αντίστοιχου
ρούχου, το όνομα του δωρητή και
έναν τοπικό προσδιορισμό που σπανίως
γνωρίζουμε αν χαρακτηρίζει το ίδιο ή
τον δωρητή, ενώ θα μας ήταν χρησι-
μότερες πληροφορίες για το ποιος το
κατασκεύασε, για ποιον, για ποια περί-
σταση. Για όλες αυτές τις πληροφορίες
στηριζόμαστε στις μελέτες των αρμό-
διων λαογράφων και ενδυμασιολόγων.
Αν έτσι διαγράφεται το τοπίο στα επί-
σημα λαογραφικά - εθνογραφικά μου-
σεία, αναλογιστείτε τα προβλήματα
στο πλαίσιο των ιδιωτικών συλλογών
ή των εκθέσεων λαογραφικού υλικού
που αυτοαποκαλούνται λαογραφικά
μουσεία…

Αλλη πηγή που μας παρέχει αντικεί-
μενα προς μελέτη είναι οι ιδιώτες, οι
οποίοι μπορεί να είναι κληρονόμοι
ενός ρούχου, μπορεί να είναι συλλογείς
λαογραφικού υλικού ή συνειδητοποι-
ημένοι συλλέκτες. Σε αυτή την περί-
πτωση οι πληροφορίες που μπορεί να
πάρουμε μπορεί να είναι ειλικρινείς ή
παραπλανητικές, ακόμη και αν αυτό δεν
γίνεται με σκοπιμότητα. Η μαρτυρία ότι
ένα ρούχο είναι απλά κρητικό δεν είναι
αρκετή. Τι σημαίνει κρητικό; Οτι απο-

κτήθηκε στην Κρήτη; Οτι είχε φορεθεί
στην Κρήτη; Επανερχόμαστε στα ίδια
ερωτήματα: ποιος το κατασκεύασε,
για ποιον το κατασκεύασε, πότε χρη-
σιμοποιήθηκε; 

Δεύτερη πηγή είναι τα φωτογραφικά
αρχεία, τα οποία είναι πολύτιμα γιατί
μας παρέχουν απεικονιστικές πληρο-
φορίες οι οποίες όμως διασώζουν τα
τελευταία χρόνια χρήσης της φορεσιάς
καθώς η δαγεροτυπία εμφανίστηκε
στην Ελλάδα γύρω στα 1850.

Επιπλέον όταν μελετούμε ένα φω-
τογραφικό αρχείο λαμβάνουμε δια-
φορετικές πληροφορίες από τις φυσι-
κές φωτογραφίες και διαφορετικές
πληροφορίες από τις στημένες φωτο-
γραφίες. Στην πρώτη περίπτωση οι πλη-
ροφορίες είναι σημαντικές και αδιαμ-
φισβήτητες. Στη δεύτερη περίπτωση ο
εκάστοτε φωτογράφος δεν μπορούσε
να απαλλαγεί από την καλλιτεχνική ή
σκηνοθετική του διάθεση. Η φωτο-
γραφία ήταν πολύτιμη για τα πρόσω-
πα που την παράγγελναν. Μία κατά μέ-
τωπο οικογενειακή ή γαμήλια φωτο-
γραφία μας δίνει πολλά στοιχεία αλλά
δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι είναι
σκηνοθετημένη. Δεν πρέπει επιπλέον να
παραβλέπουμε τη μόδα που επικράτη-
σε μετά την έλευση του Οθωνα και της
Αμαλίας οι οποίοι απεικονίζονταν ή πό-
ζαραν με τις “ελληνικές στολές τους”.
Ετσι καθιερώθηκε να φωτογραφίζον-
ται οι άνθρωποι με καμάρι στο ατελιέ
κάποιου φωτογράφου, φορώντας κά-
ποια ενδυμασία όχι δική τους αλλά κά-
ποια φορεσιά που είχε γι’ αυτό τον σκο-
πό και τους πρότεινε ο εκάστοτε φω-
τογράφος.

Στη συνέχεια πολλές από αυτές τις
φωτογραφίες έγιναν επισκεπτήριες
κάρτες (carte de visite) ή επιστολικά
δελτάρια (carte postale) των οποίων οι
σημειώσεις μπορούν εξίσου να αποβούν
άκρως παραπλανητικές.

Τρίτη πηγή άντλησης πληροφοριών
για τη γυναικεία κρητική ενδυμασία
αποτελούν τα περιηγητικά κείμενα τα
οποία συχνά δεν μας παρέχουν μόνο
περιγραφικές πληροφορίες αλλά και
απεικονιστικές. Δεν θα ήταν υπερβολή
να πούμε ότι δεν υπάρχει άλλο μέρος
της Ελλάδας που να έχει προσελκύσει
τέτοιο αριθμό περιηγητών όσο η Κρή-
τη. Συχνά συναντάμε μέσα στην κατα-
γραφή των εντυπώσεων και των πα-
ρατηρήσεων τους και περιγραφές για
τον τρόπο ενδυμασίας των γυναικών.
Τα περιηγητικά κείμενα πρέπει να προ-
σεγγίζονται με μεγάλη καχυποψία και
επιφυλακτικότητα σε ό, τι αφορά στο
συγκεκριμένο ζήτημα. Η πρώτη παρα-
τήρηση που κάνουμε είναι ότι οι περι-
γραφές των γυναικείων ενδυμάτων εί-
ναι πολύ πιο σύντομες από τις περι-
γραφές των ανδρικών ενδυμάτων και
ότι για τα μεν ανδρικά οι περιγραφές εί-
ναι σαφείς ή έστω ευκρινείς για τα δε
γυναικεία δεν ισχύει το ίδιο. Πρέπει πάν-
τα να έχουμε κατά νου ότι πρόκειται για
γυναικεία ενδύματα που τα περιγράφει
ένας άντρας καθώς στη συντριπτική
τους πλειοψηφία οι περιηγητές ήταν άν-
τρες. Η περιγραφή των ρούχων πρέπει
πάντα να αποκωδικοποιείται μέσα από

το πρίσμα της καταγωγής, του κοινω-
νικού και μορφωτικού ή επαγγελματι-
κού υπόβαθρου του περιηγητή, της μό-
δας και των συνθηκών που επικρα-
τούσαν στη χώρα του. Χρήσιμο θα ήταν
επίσης τα περιηγητικά κείμενα να με-
λετώνται όσο αυτό είναι εφικτό στη μη-
τρική τους γλώσσα και οι όροι να
αποδίδονται όχι απλώς μεταφρασμένοι
αλλά σύμφωνα με τη σημασία που εί-
χαν στην αντίστοιχη γλώσσα την αντί-
στοιχη περίοδο. Στην περίπτωση που το
κείμενο συνοδεύεται και από ένα χα-
ρακτικό θα πρέπει να λαμβάνουμε
υπόψη μας τον χρόνο που παρήλθε από
την παρατήρηση έως την περιγραφή
στον χαράκτη, αν πρόκειται για ξυλο-
γραφία ή χαλκογραφία, ότι τα κενά που
άφηναν οι ελλιπείς υποδείξεις ή τα πρό-
χειρα σκίτσα του παρατηρητή - περιη-
γητή στον χαράκτη - καλλιτέχνη, ερ-
χόταν η καλλιτεχνική παρέμβαση του
δεύτερου να τα καλύψει. 

Περιγραφές από ιστορικά, λαογρα-
φικά, λογοτεχνικά κείμενα προηγού-
μενων αιώνων όπως λόγου χάρη του
Παύλου Βλαστού, του Σπυρίδωνος
Ζαμπελίου, του Γρηγορίου Παπαδοπε-
τράκη, του Φαίδωνος Κουκουλέ, του
Βυζάντιου Χουρμούζη είναι πολύτιμες
αν και δεν συνοδεύονται από εικόνα.

Εξίσου μεγάλης σημασίας είναι οι ανα-
φορές ρουχισμού που βρίσκονται σε
συμβολαιογραφικά έγγραφα προ-
ηγούμενων αιώνων και στα ριζίτικα τρα-
γούδια ακόμη και αν δεν έχουμε πλή-
ρη περιγραφή του ρούχου ή της φο-
ρεσιάς.

Ενα και μόνο στοιχείο από μία μεμο-
νωμένη πηγή δεν επαρκεί για την εξα-
γωγή συμπερασμάτων, για να μπορεί
ένα συμπέρασμα να είναι όσο του επι-
τρέπεται λογικοφανές, χρειάζεται να
διασταυρωθεί με όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερα στοιχεία. Ένα μεμονωμένο
στοιχείο αποτελεί έναυσμα έρευνας που
μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο συμπέ-
ρασμα…  

Ελληνικός χορός στην εξοχή, Pierre-Augustin Guys, Voyage littéraire de la Grèce, Tome
Premier, Paris 1783.

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, ψηφιακή
βιβλιοθήκη, ID εικόνας 5596, Φίλιππος
Μαργαρίτης, Νεαρή γυναίκα με
χαρακτηριστική νησιώτικη φορεσιά. 

»
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δδ
ιαφορετικό το σημερινό αφιέρωμα στις “διαδρομές” καθώς παρουσιάζουμε τα αθλητικά τμήματα για Special

Olympics που δραστηριοποιούνται στα Χανιά και συγκεκριμένα σε κολύμβηση, μπόουλινγκ αλλά και καγιάκ
μιλώντας με τους προπονητές τους. 

Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, να επισημάνουμε ότι
τα Special Olympics Ελλάς ιδρύθηκαν το 1987 ως ένα μη κερ-
δοσκοπικό, αθλητικό και εκπαιδευτικό σωματείο με σκοπό την
ένταξη των Ελλήνων με διανοητική αναπηρία στο Παγκόσμιο Κί-
νημα των Special Olympics, προσφέροντας σε αυτούς τη δυνα-
τότητα να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητές τους και να τις
προβάλλουν στην παγκόσμια κοινότητα, μέσα από τη συμμετοχή
τους σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Ταυτόχρονα, ανέλαβαν την ευθύνη να εμπνεύσουν στην ελλη-
νική κοινωνία και την πολιτεία το σεβασμό στη διαφορετικότητα
των ανθρώπων με διανοητική αναπηρία, τις ξεχωριστές ανάγκες
τους και την πεποίθηση ότι αποτελούν χρήσιμα και ισότιμα μέλη
αυτής της κοινωνίας.

Τα Special Olympics Ελλάς τελούν υπό την υψηλή προστασία

του προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπό την αιγίδα
της Βουλής των Ελλήνων. Είναι συνδεδεμένο μέλος της Ελληνι-
κής Ολυμπιακής Επιτροπής και έχουν αναγνωρισθεί επίσημα από
το υφυπουργείο Πολιτισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), ως
Φίλαθλο Αθλητικό Σωματείο.

Η δράση των Special Olympics Ελλάς μέχρι σήμερα στηρίζεται
σε εθελοντές. Τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής των αθλη-
τών σε αγώνες καλύπτονται από χορηγίες ιδιωτικών και δημο-
σίων φορέων, ενώ ένα σεβαστό ποσό καλύπτεται από την
Πολιτεία. Μέχρι σήμερα τα Special Olympics Ελλάς προσφέρουν
δυνατότητες συμμετοχής σε ανθρώπους με διανοητικές δυσκο-
λίες σε  24 Ολυμπιακού τύπου αθλήματα: Στίβο, Κολύμβηση,
Ρυθμική και Ενόργανη Γυμναστική, Καλαθοσφαίριση, Αντισφαί-
ριση, Ποδόσφαιρο, Πετοσφαίριση, Ιππασία, Επιτραπέζια Αντι-

σφαίριση, Μπόουλιγκ, Κωπηλασία, Ποδηλασία, Άρση Βαρών,
Γκολφ, Τζούντο, Χάντμπολ, Ιστιοπλοΐα, καθώς και σε τέσσερα
χειμερινά αγωνίσματα: Αλπικό Σκι, Δρόμους Αντοχής, Παγοδρο-
μίες και Αγώνες Δρόμου με Χιονοβατίδες. Από το Σεπτέμβριο
μέχρι τον Ιούνιο κάθε έτους τα Special Olympics Ελλάς, πέραν
των προγραμμάτων προπόνησης, οργανώνουν Τοπικούς, Περι-
φερειακούς και Πανελληνίους Αγώνες.

Οι Eλληνες αθλητές Special Olympics που έχουν λάβει μέρος
σε αγώνες, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, ανέρχον-
ται περίπου στους 12.000, συμμετέχουν ανελλιπώς στις προπο-
νήσεις, δουλεύουν σκληρά καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και
αποδεικνύουν καθημερινά στην ελληνική κοινωνία και σ’ ολό-
κληρο τον κόσμο ότι δίκαια αξίζουν ίσες ευκαιρίες με τους υπό-
λοιπους Eλληνες, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής

Ο Ν.Ο. Χανίων σε στενή σχέση με τα Special Olympics Hellas
δημιούργησε το 1992 το Τμήμα Ειδικής Aθλησης (Special
Olympics Ν.Ο. Χανίων) για παιδιά που έχουν νοητική υστέρηση
και μαθησιακά προβληματα. 

Οσον αφορά τους στόχους και τον σκοπό του τμήματος όπως
σημειώνει ο προπονητής Κώστας Νικολαντωνάκης:

«Επιδιώκουμε τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες προσαρμο-
σμένης κολύμβησης:

• Να εξοικειωθούν με τον χώρο του κολυμβητηρίου και το υγρό
στοιχείο και να αναπτύξουν δεξιότητες επίπλευσης.

• Να γνωρίσουν το σώμα τους, να μάθουν τις δυνατότητές του
και να το χρησιμοποιούν στην ολότητά του.

• Να αναπτύξουν σωματική έκφραση και δημιουργικότητα.
• Να κατανοούν προφορικές εντολές και να αναπτύξουν λεξι-

λόγιο σε σχέση με την κίνηση.
• Να βελτιώσουν τη σωματική υγιεινή.
• Να ψυχαγωγηθούν.
• Να μάθουν και να τηρούν κανόνες ασφαλείας.
• Να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με άλλα παιδιά και

ενηλίκους.
Σκοπός του τμήματος είναι να αποκτήσει νόημα η ζωή των παι-

διών που έχουν νοητική υστέρηση. Ο Ν.Ο.Χ. πιστεύει ότι μέσω
της αθλητικής άσκησης και συμμετοχής σε αγώνες, ωφελούνται
τα παιδιά αυτά σωματικά, πνευματικά, κοινωνικά και οικογενει-
ακά. Αλλά και η κοινωνία παρατηρώντας τα και συμμετέχοντας
στους αγώνες τους, κατανοεί το πρόβλημά τους και προετοιμά-
ζεται να τα δεχθεί με σεβασμό και ισότητα στους κόλπους της.
Το πρόγραμμα λειτουργεί 10 μήνες το χρόνο από Οκτώβριο έως
Αύγουστο.

Πολλές εξάλλου είναι οι διακρίσεις αφού οι αθλητές του τμη-
ματος έχουν πάρει μέρος σε Πανελλήνιους, Ευρωπαϊκούς και
Παγκόσμιους αγώνες των Special Olympics φέρνοντας πολλά
μετάλλια στον νομό μας. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα
των Special Olympics έχουν τα άτομα εκείνα που έχουν συμ-
πληρώσει το όγδοο έτος της ηλικίας τους και έχει διαπιστωθεί
από ειδικούς η διανοητική τους ανεπάρκεια ή έχουν βραδεία αν-

τίληψη που προσδιορίζεται από πρωτότυπες μεθόδους ή έχουν
έντονα μαθησιακά προβλήματα λόγω βραδείας αντίληψης που
απαιτούν ή έχουν απαιτήσει εξειδικευμένη εκπαίδευση. 

Επιπλέον πολλά είναι τα οφέλη:
• Βελτιωμένη φυσική κατάσταση, συντονισμός κινήσεων, καλύ-

τερη καρδιοαγγειακή κατάσταση και αντοχή. 
• Ανεπτυγμένος αυτοσεβασμός, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους

και υπερηφάνεια. 
• Ενθάρρυνση για την λήψη αποφάσεων.

• Ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους λόγω της συναναστροφής
τους με άτομα χωρίς διανοητικά προβλήματα.

• Ευκαιρίες για ταξίδια και απόκτηση νέων εμπειριών από την
επίσκεψή τους σε νέους τόπους με διαφορετικό πολιτιστικό επί-
πεδο.

• Ευκαιρίες για μέλη των οικογενειών τους να ανακαλύψουν
τις ικανότητες του αθλητή τους, γεγονός που οδηγεί σε υπερη-
φάνεια και κατανόηση.

• Ενταξη του αθλητή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

TΜΗΜΑΤΑ SPECIAL OLYMPICS ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Με τα φτερά του αθλητισ ούΜε τα φτερά του αθλητισμού!

Του ΓΙΩΡΓΟΥ

ΔΡΑΚΑΚΗ

Από το 1992 τμήμα κολύμβησης στον Ν.Ο.Χ.
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To τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό αθλητικό τμήμα για Special
Olympics στα Χανιά ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια και ήταν το
καγιάκ και αυτό από τον Ν.Ο.Χ.. Οπως τονίζει ο προπονητής του
Μανώλης Αγγελάκης: «Κατά την αγωνιστική περίοδο του
2011, ο Ν.Ο. Χανίων σε συνεργασία με τα Special Olympics, ενέ-
ταξαν στις δραστηριότητες που καλλιεργεί ο Ομιλος το άθλημα
του Καγιάκ για άτομα με ιδιαιτερότητες, δίνοντάς τους τη δυνα-
τότητα να ασχοληθούν με αυτό. Η συγκεκριμένη αθλητική δρα-
στηριότητα πραγματοποιείται με ειδικά σκάφη, μονά ή διπλά και
αποτελεί κάτι το διαφορετικό σε σχέση με τις αθλητικές δραστη-
ριότητες που ασκούνταν μέχρι σήμερα αυτά τα παιδιά.

Μέσα από αυτή την αθλητική ενασχόληση προσπαθούμε να
δώσουμε σε αυτά τα παιδιά χαρά και ευχαρίστηση μέσα από τις
προπονήσεις και τους αγώνες που θα συμμετέχουν.  

Με το άθλημα του Καγιάκ ασχολούνται 10-12 αθλητές, αγό-
ρια και κορίτσια. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στο

Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, με ειδικό εξοπλισμό
(σκάφος, κουπί, σωσίβιο) που μας έχει δοθεί από τα Special
Olympics. Τα συγκεκριμένα σκάφη είναι πολύ στα-
θερά, και παρέχουν απόλυτη ασφάλεια στους
ασκούμενους.

Από το 2012 οι αθλητές των Special Olympics στο άθλημα του
Καγιάκ συμμετέχουν σε Πανελλήνιους Αγώνες Καγιάκ Σπριντ
στην Αθήνα, στους διεθνείς “Κορίσσιους” διασυλλογικούς αγώ-
νες Καγιάκ Σπριντ στη Λίμνη του Κουρνά και στη Σούδα, με πολ-
λές αγωνιστικές επιτυχίες .

Προϋπόθεση για να ασχοληθεί κάποιος αθλητής με το άθλημα
του Καγιάκ είναι να γνωρίζει κολύμβηση. Το ότι υπάρχει και το
τμήμα Κολύμβησης βοήθησε πάρα πολύ στο να ενσωματωθούν
γρήγορα τα παιδιά στο άθλημα του Καγιάκ. Υπάρχει εξαιρετική
συνεργασία με τον Κώστα Νικολαντωνάκη, μιας και έχουμε αρ-
κετά κοινά παιδιά. Θα έλεγα ότι το ένα άθλημα συμπληρώνει το
άλλο. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους γονείς για την
στήριξή τους, την αμέριστη βοήθεια την οποία προσφέρουν
καθώς και την ΑΝΕK Lines που στηρίζει αυτά τα παιδιά.

Μπόουλινγκ από το 1991

Το Καγιάκ το πιο νέο τμήμα αλλά εξίσου σημαντικό

Από το 1991 υπάρχει στα Χανιά και τμήμα
μπόουλινγκ για τα παιδιά των Special Olym-
pics το οποίο μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος
σε όλους τους πανελλήνιους αγώνες και έχει
κατακτήσει πολλά μετάλλια.

Σήμερα σε εβδομαδιαία βάση ασχολούνται
με το τμήμα από 8-16 παιδιά με προπονητή
τον Δημήτρη Χατζηδάκη ενώ τα 4-8 από
αυτά που ξεχωρίζουν συμμετέχουν και στις
εγχώριες διοργανώσεις.

Κάποια από αυτά έχουν λάβει μέρος και με
την εθνική μας ομάδα σε διεθνείς αγώνες.

Από την πλευρά του ο προπονητής του τμή-
ματος Δημήτρης Χατζηδάκης έχει λάβει
μέρος και στην ελληνική αποστολή στους

Παγκόσμιους Αγώνες του 2003
στην Ιρλανδία καθώς και σε τέσ-
σερις Πανευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις το 2000 στην Κύπρο, το
2004 στην Ισπανία, το 2005 στην
Ιταλία και το 2010 στην Πολωνία
όπου ήταν μάλιστα και επικεφα-
λής προπονητής μπόουλινγκ. Επί-
σης το 2011 ήταν επικεφαλής
στους Παγκόσμιους Αγώνες Spe-
cial Olympics στην Αθήνα.

Οπως σημειώνει ο Δ. Χατζηδά-
κης από τους πρωτεργάτες της

ίδρυσης αθλητικών τμημάτων
των Special Olympics στα
Χανιά υπήρξε ο Θοδωρής Πα-
παγρηγοράκης (φωτ.) που ξε-
κίνησε και το τμήμα κολύμβησης
και που δυστυχώς έφυγε πριν
λίγα χρόνια από κοντά μας τόσο
νωρίς και άδικα...

Επίσης πολύ μεγάλη ήταν η
συμβολή της Βίκυς Πετρόχειλου
που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο
στην ανάπτυξη των Special
Olympics στα Χανιά.



Είναι φυτό ποώδες, υδροχαρές, χνουδωτό,
πολυετές με ύψος που κυμαίνεται από 50 εκα-
τοστά έως 2 μέτρα. Eχει φύλλα παλαμοειδή,
οδοντωτά ή πριονωτά, χνουδωτά και άνθη κόκ-
κινα, ροζ ή ιώδη που σχηματίζουν επάκριες ή
μασχαλιαίες ταξιανθίες. Ανθη λευκά και ρίζα
λευκή, υποκίτρινη, μακρουλή, με αρκετή σάρκα
και γλοιώδη χυμό. Οι παχιές ρίζες της αλθαίας,
περιέχουν αλεύρι θρεπτικό και αρκετά σακχα-
ρούχο. Από στελέχη του φυτού φτιάχνονται
υφάσματα και χαρτί. 

Ιστορικά στοιχεία 
Η αλθαία είναι ένα αρχαίο βρώσιμο φυτό και

φάρμακο, αναφέρεται στη Βίβλο και στην αρα-
βική και κινεζική ιστορία ως πολύτιμη τροφή
για τους φτωχούς και σε περιόδους λιμού.

Το βοτανικό όνομα της αλθαίας προέρχεται
από την ελληνική λέξη άλθω που σημαίνει “θε-
ραπεύω” και χρησιμοποιείται από την εποχή της
αρχαίας Αιγύπτου. 

Οι αρχαίοι Έλληνες τη χρησιμοποιούσαν τόσο
ως φάρμακο όσο και ως διακοσμητικό για τους
τάφους. Σύμφωνα με τα γραπτά του Ελληνα
φιλόσοφου Θεόφραστου το μείγμα δενδρομο-
λόχας και κρασιού θεωρούταν στην αρχαιότητα
δοκιμασμένο μέσο κατά του βήχα. Η ρίζα πω-
λούταν ως φάρμακο για τον πονόλαιμο.

Στις φαρμακευτικές ιδιότητες του φυτού,
αναφέρονται οι Ιπποκράτης, Διοσκουρίδης και
Γαληνός. Ο Διοσκουρίδης αναφέρει ότι η χρήση
της αλθαίας ήταν γνωστή από τον 9ο αι. π.Χ.. 

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας τη χρησιμοποι-
ούσαν για τις πνευμονικές παθήσεις και τις
φλεγμονές των εντέρων.

Στο παρελθόν καλλιεργούσαν το φυτό σε με-
γάλη κλίμακα, γιατί οι ίνες του χρησιμοποιούν-
ταν για την κατασκευή σκοινιού και χαρτιού,
ενώ οι πηκτοειδείς χυμοί της ρίζας του προορί-
ζονταν για την θεραπεία πολλών ασθενειών. 

Στην Κρήτη το βότανο το αποκαλούν Δεν-
τρομολόχα. Χρησιμοποιούσαν για θεραπευτι-
κούς λόγους τον κορμό του φυτού τον οποίο
έβραζαν και το αφέψημα το έπιναν για τον

βήχα. Με τα άνθη και τα φύλλα έκαναν γαργά-
ρες για τον πονόλαιμο. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Είναι βότανο δροσερό, γλυκό και υγρό. Η αλ-

θαία περιέχει γλίσχρασμα, φλαβονοειδή, κου-
μαρίνη, σαλικυλικό οξύ και άλλα φαινολικά
οξέα, πολυσακχαρίδια, ασπαραγίνη, αλθείνη,
βεταίνη, πηκτίνη, τανίνες, άμυλο, φυτική κόλλα
και ανόργανα άλατα. 

Ανθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Τα άνθη εμφανίζονται από τον Απρίλιο μέχρι
του Αύγουστο. Τα τμήματα του φυτού που
έχουν θεραπευτικές ιδιότητες είναι η ρίζα και
τα φύλλα. 

Η συλλογή των φύλλων γίνεται το καλοκαίρι
και η ρίζα εξάγεται στα τέλη του Φθινοπώρου.
Τα άνθη και τα φύλλα συλλέγονται από τον
πρώτο χρόνο.

Οι ρίζες όμως συλλέγονται τον δεύτερο και
τέταρτο χρόνο. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Οι ιδιότητες της ρίζας είναι μαλακτικές, διου-
ρητικές, επουλωτικές, ενώ τα φύλλα έχουν και
αποχρεμπτικές ιδιότητες. Τα άνθη του φυτού
έχουν θεραπευτικές ιδιότητες αλλά πιο αδύνα-
τες σε σύγκριση με τα άλλα μέρη του φυτού. 

Η ρίζα χρησιμοποιείται κυρίως για προβλή-
ματα του πεπτικού συστήματος όπως φλεγμο-
νές του στόματος, (ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα),
γαστρίτιδα και πεπτικό έλκος. 

Η μεγάλη περιεκτικότητα της σε φυτική κόλλα
(στις ρίζες μέχρι 35% και στα φύλλα μέχρι
10%), της επιτρέπει να καταπραΰνει και να
επουλώνει φλεγμονές του στομάχου και του
λεπτού εντέρου. Ο συνδυασμός ρίζας αλθαίας
και σύμφυτου δίνει καλά αποτελέσματα σε
φλεγμονές και έλκη του πεπτικού συστήματος. 

Τα φύλλα και τα άνθη της αλθαίας μπορεί να
χρησιμοποιηθούν και για προβλήματα του ανα-
πνευστικού συστήματος μια και ανακουφίζουν ή
θεραπεύουν διαταραχές των βρόγχων όπως
βρογχίτιδα και ερεθιστικό βήχα.

Η αλθαία ως αντιφλεγμονώδες βότανο, επι-
δρά κυρίως σε ερεθισμούς των βλεννογόνων.
Θεωρείται πως είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική
σε έλκη και σε περιπτώσεις γαστρίτιδας και κο-
λίτιδας.

Ταυτόχρονα η αλθαία θεωρείται πως επιδρά

θετικά στο ουροποιητικό σύστημα γιατί καθώς
ακολουθεί τη τροφική δίοδο, η αντιφλεγμονώ-
δης δράση της καταπραΰνει και επουλώνει τον
ουροποιητικό αγωγό.

Χρησιμοποιείται σαν κατάπλασμα ενάντια στις
πληγές με πύον (καλόγερους), φλεγμονές των
ματιών και του δέρματος, τσιμπήματα εντόμων,
παρωνυχίδα, ουλίτιδα, μαστίτιδα και γάγγραινα.

Εξωτερικά μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί
σαν κατάπλασμα σε κιρσώδεις φλέβες, έλκη και
δοθιήνες.

Συνδυάζεται καλά για την παρασκευή σιρο-
πιών ενάντια στον βήχα με τουσιλάγκο, θυμάρι
και ινούλα. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Η ρίζα παρασκευάζεται ως αφέψημα. Βρά-

ζουμε δηλαδή τη ρίζα για 10-15 λεπτά και η συ-
νολική ημερήσια δόση είναι 7-9 γραμμάρια
χωρισμένα σε 2-3 δόσεις την ημέρα.

Τα φύλλα του φυτού παρασκευάζονται ως έγ-
χυμα. Σε δύο κουταλάκια του τσαγιού από τα
φύλλα του βοτάνου ρίχνουμε μία κούπα του
τσαγιού βραστό νερό, το σκεπάζουμε και το
αφήνουμε για 10 λεπτά και μετά το πίνουμε.

Προφυλάξεις 
Δεν αναφέρονται παρενέργειες. Θεωρείται

φυτό χωρίς καμία τοξικότητα.
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ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία της Aλθαίας είναι Althaea officinalis (Αλθαία
η φαρμακευτική) και στη χώρα μας τη συναντούμε και με τα ονό-
ματα δενδρομολόχα ή νερομολόχα. Ανήκει στην οικογένεια των Μα-
λαχωδών. 

Βρυωνία η κρητικήΒρυωνία η κρητική

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


