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παλεύοντας με τον εγκλεισμό, τη
μοναξιά και τον κοινωνικό στιγ-
ματισμό, κρατούμενοι των Αγρο-
τικών Φυλακών της Αγιάς “δρα-
πετεύουν” από τις σιδερόφρα-
κτες πύλες της φυλακής με οδη-
γό την δημιουργία και το μερά-
κι. Τις χειροποίητες κατασκευές
τους μπορεί να θαυμάσει αλλά
και να αποκτήσει κανείς στον
εκθεσιακό χώρο μπροστά από
τις φυλακές.

σσ« το περιστύλιο μπροστά από το
palazzo dei Conservatori (στο
Καπιτώλιο, στη Ρώμη) βρίσκεται
σε κοινή θέα μια κολοσσιαία κε-
φαλή από μπρούτζο.

Απεικονίζει τον αρχαίο Ρω-
μαίο αυτοκράτορα Κόμμοδο, ο
οποίος καρατόμησε το κεφάλι
του Νέρωνα από τον Κολοσσό
του τελευταίου, αντικαθιστών-
τας το με ένα δικό του πορ-
τραίτο.

Διακρίνει κανείς κοντά του και
ένα γιγαντιαίο χέρι, καθώς και
ένα πόδι. Υπάρχουν ωστόσο και
ορισμένοι που ισχυρίζονται, ότι
πρόκειται για τον αυτοκράτορα
Κωνσταντίνο ή έναν από τους
γιούς του».

Το άνω χωρίο προέρχεται από
την πραγματεία του διακεκριμέ-
νου μελετητή της αρχαιότητας
Λούτσιο Φάουνο (Lucio

Faunο), φέρουσα τον τίτλο An-
tichita della citta di Roma, από
τη χρονιά του 1548.

Η γιγαντιαία κεφαλή, στην
οποία γίνεται εκτενής αναφορά,
άνηκε σε μια περίφημη ομάδα
μπρούτζινων αρχαίων έργων
τέχνης (στην ίδια ομάδα συγκα-
ταλέγονταν η περίφημη “Λύ-
καινα”, ο “Απακανθιζόμενος” και
ίσως ο νεαρός “Καμίλλος” - για
τον τελευταίο βλ. προγενέστερο
έκθεμα στο φανταστικό μου-
σείο), τα οποία με πρωτοβουλία
του πάπα Σίξτου Δ’ έμελλε να
μεταφερθούν από το Λατερανό,
την έδρα του προκαθήμενου
της καθολικής εκκλησίας, στο
Καπιτώλιο, τόπο-ορόσημο της
πολιτικής βούλησης και δύνα-
μης του ρωμαϊκού λαού κατά
την αρχαιότητα.

Σε μια συμβολική πράξη, που
απώτερο στόχο είχε την εξυπη-
ρέτηση πολιτικών σκοπιμοτή-
των, ο πάπας θα διακηρύξει
στην αφιερωματική επιγραφή
που συνόδευε την επιστροφή
των “κατασχεμένων” αρχαιοτή-
των τη γενναιόδωρη επιθυμία
του να “δωρίσει” στο ρωμαϊκό
λαό τα διάσημα αυτά έργα τέ-
χνης, δημιουργώντας παράλ-
ληλα το βασικό πυρήνα που
έμελλε να οδηγήσει στην
ίδρυση στο palazzo dei Conser-
vatori ήδη από τα τέλη του
15ου αιώνα του πρώτου μου-
σείου με τη σύγχρονη έννοια
του όρου. 

(Συνεχίζεται)

diadromes@haniotika-nea.gr

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ

ΦανταστικόΦανταστικό
ουσείομουσείοΝοΝο. 440

“Μπρούτζινο κολοσσιαίο κεφάλι του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου ή ενός από τους γιους
του”, Τζιρόλαμο Φραντσίνι (Girolamo Franzini),

Icones Statuarum Antiquarum Urbis Romae, Ρώμη, 1589, Εικ. Δ 15.
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ηηδιαδικτυακή πύλη δημιουργήθηκε
από τον Δήμο Χανίων με τη συν-
δρομή της εταιρείας Quality & Relia-
bility στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”.
Η προσπάθεια για την ένταξη στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε
από το 2010 ενώ η υλοποίηση του
έργου διέτρεξε ουσιαστικά 3 διαφο-
ρετικές Δημοτικές Αρχές.

Το έργο παρουσιάστηκε χθες στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων από την
προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πληρο-
φορικής Οργάνωσης και Πληροφορι-
κής του Δήμου Χανίων Σεβαστή
Πολυχρονάκη, την προϊσταμένη των
Δημοτικών Βιβλιοθηκών Βιβή Χου-
δαλάκη, τον ιστορικό - τουρκολόγο
δρ Νεκτάριο Νικολακάκη, που είχε
την ευθύνη της τεκμηρίωσης του υλι-
κού, και τον τεχνικό υπεύθυνο του
έργου από την εταιρεία QNR Βασίλη
Παπαχρήστο. 

Οπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση,
ο επισκέπτης της διαδικτυακής πύλης
μπορεί να παρακολουθήσει μια ιστο-
ρική αναδρομή των Χανίων αλλά και
να ενημερωθεί για τα σημαντικότερα
μνημεία του Δήμου Χανίων. 

Παράλληλα, μέσα από τον διαδρα-
στικό χάρτη, μπορεί να εντοπίσει τα
σημεία της πόλης που βρίσκονται τα

μνημεία, τα οποία έχουν κατηγοριο-
ποιηθεί ανά ιστορικές περιόδους
(προϊστορική περίοδος, ιστορικοί χρό-
νοι, βυζαντινή περίοδος, ενετική πε-
ρίοδος, οθωμανική κυριαρχία,
Κρητική Πολιτεία και νεότεροι χρό-
νοι), ανά είδος (π.χ. αρχαιολογικό
μνημείο, θρησκευτικό, αρχιτεκτονικό
κ.λπ.) αλλά και ανά περιοχή με βάση
τους πρώην καποδιστριακούς Δή-
μους που συνθέτουν τον σημερινό
καλλικρατικό Δήμο Χανίων. Κάνοντας
“κλικ” πάνω σε ένα μνημείο ο επισκέ-
πτης μπορεί να δει φωτογραφίες του
μνημείου και να διαβάσει σχετικές
πληροφορίες.

Η πιο καινοτόμα, όμως, εφαρμογή
είναι εκείνη που περιλαμβάνει τα εκ-
παιδευτικά παιχνίδια. Συγκεκριμένα
μικροί και μεγάλοι μπορούν να μά-
θουν για την ιστορία των Χανίων παί-
ζοντας παζλ, παιχνίδια μνήμης ή...
“Chaniopolis”, που αποτελεί μια πα-
ραλλαγή του δημοφιλούς παιχνιδιού,
βάζοντας στη θέση του κέρδους και
των αγοραπωλησιών οικοπέδων τη
γνώση.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο
του προγράμματος έγινε παράλληλα
ψηφιοποίηση ενός τμήματος του

σπάνιου αρχειακού υλι-
κού που έχει στη διάθεσή
της η Δημοτική Βιβλιο-
θήκη Χανίων. 

Ειδικότερα, όπως τό-
νισαν οι κ.κ. Χουδαλάκη
και Πολυχρονάκη συ-
νολικά ψηφιοποιήθη-
καν 71.193 σελίδες εκ
των οποίων 23 τίτλοι
βιβλίων με 4.279 σε-
λίδες, 15 τίτλοι πε-
ριοδικών (326
τεύχη) με 27.333
σελίδες, χειρό-
γραφα, έγγραφα
και άρθρα με
18.233 σελίδες, 50
τόμοι με 21.348
σελίδες πρακτι-
κών Δημοτικού
Συμβουλίου των
ετών 1898-1940, βι-
βλία που περιέχουν χάρτες με 441
σελίδες και φωτογραφίες 3.683 σε-
λίδες. 

Ενα μοναδικό πανόραμα της Iστορίας των Χανίων και των σημαντικοτέρων μνημείων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Χανίων
μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης της διαδικτυακής πύλης www.chaniahistory.gr. Με κείμενα, φωτογραφίες, διαδραστικές εφαρ-
μογές αλλά και πρωτότυπα παιχνίδια γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως το “Chaniopolis”, πολίτες, επισκέπτες και εκπαιδευτικοί έχουν
πλέον ένα πολύτιμο εργαλείο στη διάθεσή τους για να γνωρίσουν μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες, το παρελθόν των Χανίων. 

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Ανακαλύ τοντας την το ικήΑνακαλύπτοντας την τοπική Iστορίαστορία
αίζονταςπαίζοντας... “Chaniopolis”

ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Συναυλία “Con Brio”

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ 

dmaridakis@yahoo.gr

ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.Μ. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου εορτάζει τον ερχομό του Θεανθρώπου, διορ-

γανώνοντας την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή της, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και
ώρα 8μ.μ. στο Πολιτιστικό της Κέντρο, (Αντ. Γιάνναρη 2).

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από τις χορωδίες της Ιεράς Μητροπόλεως βυζαντινή, μικτή και
παιδική και θα παρουσιασθεί το θεατρικό “οπωσδήποτε... Ναι!”. 

ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

Συνάντηση για τη στήριξη 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Ενα ευχάριστο απόγευμα θα έχουν τη δυνα-
τότητα να απολαύσουν όσοι βρεθούν σήμερα
Σάββατο στις 5μ.μ. στο ιστορικό καφέ
“ΚΗΠΟΣ”, στο πλαίσιο εκδήλωσης, που διορ-
γανώνει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Χανίων σε συνεργασία με τη Σχολή ζα-

χαροπλαστικής HOTELIER. Οι παρευρισκόμε-
νοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν
γλυκά, που οι σπουδαστές της Σχολής ζαχα-
ροπλαστικής HOTELIER θα προσφέρουν
καθώς και να ενημερωθούν για τις δράσεις
του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Από αριστερά οι κ.κ. Σεβαστή Πολυχρονάκη, Βιβή Χουδαλάκη, Νεκτάριος Νικολακάκης
και Βασίλης Παπαχρήστος που παρουσίασαν χθες τις δυνατότητες της νέας εφαρμογής.   

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση με θέμα “Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές
εφαρμογές” που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. 

Αναγεννησιακά, παραδοσιακά και σύγ-
χρονα χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την
Ελλάδα, την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γερμα-
νία, τη Nορβηγία, την Ουκρανία, την Αμερική
και την Ιρλανδία, προσαρμοσμένα για σύ-
νολο ξύλινων πνευστών, πρόκειται να ερμη-
νεύσει το σύνολο Con Brio στη συναυλία
που θα δώσει αύριο Κυριακή στις 7 το από-
γευμα στην Καθολική Εκκλησία. 

Τα μέλη του Con Brio είναι οι: Γούργουρα
- Τσουρουνάκη Σάρα, Κοκοβλής Φραγκί-
σκος, Λιοδάκη Ελευθερία, Μπατσάκη Ρέα,
Μπέιλι Μάργκο, Νικάκη Αργυρώ, Νίνου
Αννα, Παπαδογιωργάκη Νατάσα, Ροσμα-
ράκη Ανδριάνα, Τζανουδάκη Μαντλέν και
Μαλεκάκη Άννα.

Την ευθύνη της διδασκαλίας του συνόλου
έχει η Μαλεκάκη Αννα, ενώ η είσοδος στη
συναυλία για το κοινό θα είναι ελεύθερη. 



ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Χριστουγεννιάτικη ΣυναυλίαΧριστουγεννιάτικη Συναυλία 
ε τη Χορωδία Χανίωνμε τη Χορωδία Χανίων

ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Χαρ όσυνες ελωδίεςΧαρμόσυνες μελωδίες 
α ό όλο τον κόσ οαπό όλο τον κόσμο

σσΜεγάλη Χριστουγεννιά-
τικη Συναυλία θα πραγ-
ματοποιηθεί αύριο Κυ-
ριακή στις 8μ.μ. στην αί-
θουσα του Βενιζέλειου
Ωδείου. 

το Α΄ Μέρος η Χορωδία Χανίων τρα-
γουδά το Ορατόριο “Χριστουγεννιάτικη
Ιστορία” σε ποίηση Βασίλη Χαρωνίτη και
μουσική Γιάννη Μεντζελόπουλου. Διευθύ-
νει ο Γιάννης Μεντζελόπουλος. Στο πιάνο
η Ντόρα Μανιτάκη 

Στο Β΄ Μέρος τραγουδούν το “Ορατό-
ριο Χριστουγέννων” του C. Saint-Saens η
Χορωδία Συλλόγου Αλατσατιανών Ν.

Ηρακλείου, η Χορωδία Γυναικών Μαλλίων
και η Κρητική Συμφωνική Ορχήστρα
Νέων.

Συμπράττουν: η Soprano Αμάντα Κρι-
τσωτάκη, η Mezzo Soprano Λίντα Αθανα-
σοπούλου και ο Τenor Γιώργος
Ψαρουδάκης.

Διευθύνει ο Νίκος Αντωνακάκης.
Είσοδος ελεύθερη

πολιτισμός ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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κινη ατογράφοςκινηματογράφος

“Η ΕΞΟΔΟΣ: ΘΕΟΙ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ”

“ΧΟΜΠΙΤ: Η ΜΑΧΗ 

ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ 

ΣΤΡΑΤΩΝ”

“Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ”

“ΚΟΙΝΟΣ 

ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ” 

“Ο ΗΛΙΘΙΟΣ ΚΙ 

Ο ΠΑΝΗΛΙΘΙΟΣ 2”

“ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΨΩΜΙ”

“ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ: 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΑ”

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
(χειμερινό) Tηλ.: 2821027717

“Η ΕΞΟΔΟΣ: ΘΕΟΙ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ”
Προβολές: 7.30 και 10.15 μ.μ.

“ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΨΩΜΙ”
Προβολές: 8.30 και 10.30 μ.μ.

Σάββατο 20 

και Κυριακή 21/12 

“ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ”
Προβολή: 5.30 μ.μ. (ελληνικά)

“ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΤΗΣ
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ” (ελληνικά)

Προβολές: 5.15 και 6.45μ.μ.

Σημ.: Ο κινηματογράφος 
24 Δεκεμβρίου θα παραμείνει κλειστός.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

“ΧΟΜΠΙΤ” (3D)
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8 μ.μ.

“ΧΟΜΠΙΤ” (2D - ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ)
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 10.30 μ.μ.
Σαββατοκύριακο: 6 και 10.30 μ.μ.

“Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ”
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.30 μ.μ.

“Ο ΗΛΙΘΙΟΣ ΚΙ Ο ΠΑΝΗΛΙΘΙΟΣ 2”
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.30 και
10.30 μ.μ.

“ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ”
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 7 μ.μ.

“FURY”
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8 μ.μ.

“INTERSTELLAR”
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 10:15 μ.μ.

“ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ”
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 10.30 μ.μ.

“Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ”
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.10 και
10.30 μ.μ.

“ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΑ” (μεταγ.)
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 6.30 μ.μ. 

“ΚΟΥΜΠΑ: ΜΙΑ ΖΕΒΡΑ ΚΑΙ
ΜΙΣΗ” (μεταγ.)
Σαββατοκύριακο: 5 μ.μ.

“ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ” (μεταγ.)
Σαββατοκύριακο: 6 μ.μ.

STER CINEMAS
(MEGA PLACE)

Tηλ.: 2821057757-8-9

“ΧΟΜΠΙΤ: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ
ΠΕΝΤΕ ΣΤΡΑΤΩΝ”
ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 7 μ.μ. 3D και 10 μ.μ.

“Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ”
ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 10.30 μ.μ.

“ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗΣ”
ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 7.30 μ.μ.

“FURY”
ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 9.15 μ.μ.

“ΑΠΟ ΕΡΩΤΑ”
ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 8 μ.μ.

“Ο ΗΛΙΘΙΟΣ ΚΙ Ο ΠΑΝΗΛΙΘΙΟΣ
2”
ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 6 μ.μ.

“ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ:
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΑ”
ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 5 μ.μ.

“ΚΟΥΜΠΑ: ΜΙΑ ΖΕΒΡΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ”
ΑΙΘ. 2 Σαββατοκύριακο: 4 μ.μ.

Σημ.: Ο κινηματογράφος 
24 Δεκεμβρίου θα παραμείνει κλειστός.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ “VAMOS”

Μουσικές παραστάσεις

Το Μουσικό Σύνολο “Vamos” παρουσιάζει μια μουσική παρά-
σταση, σε επιλεγμένους χώρους σε όλη την Κρήτη.
Αύριο Κυριακή στις 8:30μ.μ. στο Παλιό Σχολείο Βάμου, στις
22 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο, στη Βασιλική του Αγίου Μάρ-
κου, στις 28 Δεκεμβρίου στις 8:30μ.μ. στο Κ.Α.Μ., στα Χανιά
και στις 29 Δεκεμβρίου στο Ωδείο του Ρεθύμνου.
Οι μουσικοί που συγκροτούν το μουσικό σύνολο “Vamos”
είναι:
Εντμοντ Αλέξι, βιολί.
Λευτέρης Βαϊγκούσης, βιολί.
Tjarda Terpstra, βιολί.
Ραϊς Τσουρά - βιολί.
Σπύρος Ραφτάκης, τσέλο.
Θανάσης Παπαθανασίου, κόρνο.
Τheo Kraaijvanger, ευφώνιο.
Βαγγέλης Παπαδάκης, κλαρινέτο, σαξόφωνο.
Γιώργος Σταθόπουλος, τρομπόνι.
Πρόδρομος Καραδελόγλου, μαντολίνο, κιθάρα, τραγούδι.
Νίκος Φραγκιαδάκης, πιάνο.
Αλεξέι Κιριτσένκο, κρουστά.
Κώστας Κεχράκος, μπάσο.
Ενορχήστρωση: Θανάσης Παπαθανασίου,
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Κώστας Κεχράκος, Νίκος Φραγκια-
δάκης,

ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΜΗΤΕΡΑ”

Εορταστικές εκδηλώσεις

Τα Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη - “Μητέρα”  θα πραγματο-
ποιήσουν τις χριστουγεννιάτικες τους εκδηλώσεις, για τα τμή-
ματα παιδικού σταθμού, νηπιαγωγείου και δημοτικού, αύριο
Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή πρωινές και απογευματινές
ώρες. Παράλληλα θα λειτουργεί φιλανθρωπικό μπαζάρ και
φιλανθρωπική λαχειοφόρος αγορά. Τα έσοδα θα διατεθούν
για την ενίσχυση του Ερυθρού Σταυρού, των Γιατρών του Κό-
σμου, του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των συσσιτίων του
Αγ. Χαραλάμπους.

ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Χριστουγεννιάτικο bazaar

Χριστουγεννιάτικο bazaar θα πραγματοποιήσει το ΕΠΑΛ Ελ.
Βενιζέλου τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ..
Θα προσφερθεί καφές και κέρασμα. Τα έσοδα θα διατεθούν
στo ταμείο αλληλεγγύης του σχολείου.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με παραδοσιακές λαϊκές
και κλασικές χαρμόσυνες μελωδίες από όλο τον κόσμο
διοργανώνει το Ωδείο “Ιωάννης Μανιουδάκης” αύριο Κυ-
ριακή και ώρα 11π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυ-
κείου Ελληνίδων.
Συμμετέχουν σπουδαστές του Ωδείου, με μικρά μουσικά σύ-
νολα και η νεανική χορωδία. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο
μιας σειράς εορταστικών εκδηλώσεων με τίτλο “Χριστούγεννα
2014”. 

ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Υ νοι και τραγούδιαΥμνοι και τραγούδια
των Χριστουγέννωντων Χριστουγέννων 
Η χορωδία Ευαγγελίστριας Χαλέπας θα ψάλλει ύμνους και τραγούδια

των Χριστουγέννων απ’ όλη την Ευρώπη αύριο Κυριακή και ώρα
6.30μ.μ. εντός του Ι. Ναού. Την εκδήλωση διοργανώνουν η Ιερά

Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και ο Ιερός Ναός
Ευαγγελίστριας Χαλέπας.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
20 Δεκεμβρίου 2014

σσε σχετική συνέντευξη Tύπου που δό-
θηκε την Παρασκευή για την εκδήλωση
μίλησαν ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων
Απόστολος Βουλγαράκης, η αντιδήμαρ-
χος Πολιτισμού  Βαρβάρα Περράκη και η
πρόεδρος Αδελφότητας του Διοικητικού
Συμβουλίου Αδελφότητας Μικρασιατών
Νομού Χανίων “Ο Άγιος Πολύκαρπος”
Στέλλα Γκοζάνη - Χαριτάκη. 

Μια συναυλία που «θα ζεστάνει τις
ψυχές και θα αμβλύνει τις όποιες πλη-
γές έχει ο καθένας μέσα του» χαρακτή-
ρισε την εκδήλωση η πρόεδρος της
Αδελφότητας κα Χαριτάκη ενώ πρό-
σθεσε ότι «η κάθε γωνιά της Μικράς
Ασίας είναι ένας πίνακας ζωγραφικής
που έχει να αφηγηθεί τη δική του ιστο-
ρία έτσι και κάθε τραγούδι από τα κά-
λαντα που θα ακουστούν στο
Πνευματικό Κέντρο θα μας ταξιδέψει σε
ένα μαγικό κόσμο! Είναι κάλαντα από τη
Μικρά Ασία, τον Πόντο, τη Θράκη, τη Χίο
αλλά και από πολλές άλλες περιοχές της
Ελλάδας». Από την πλευρά του ο αντι-
περιφερειάρχης Χανίων κ. Βουλγαράκης
τόνισε τη σημασία αυτής της συναυλίας
και ζήτησε τη στήριξη του κόσμου σε
αυτή την προσπάθεια καθώς το «συγκε-
κριμένο κομμάτι του ελληνισμού ήρθε
βίαια στην Ελλάδα αλλά ριζώθηκε και
μας έφερε πολιτισμό. Είναι καλό να απο-
λαύσουμε και να διδαχθούμε από τα

τραγούδια και τους χορούς των Ποντίων
και να δώσουμε μια συνέχεια στον τόπο
μας», κατέληξε. 

Με τη σειρά της η αντιδήμαρχος Πολι-
τισμού κα Περράκη, έδωσε έμφαση στις
ρίζες της ανθρώπινης ύπαρξης «που έχει
ανάγκη την αγάπη τη χαρά και την αι-
σιοδοξία». Επιπλέον, έκανε λόγο για τον
σημαντικό αγώνα των μικρασιατών οι
οποίοι «υπεράσπισαν και υπερασπίζουν
αυτή την αντίληψη για τη ζωή που υπό-
σχεται πάντα φως και αναγέννηση. Με
μια γόνιμη αντίληψη για την παράδοση

ξέροντας ότι η μουσική και το τραγούδι
μας κρατά ενωμένους, ας ακούσουμε
μουσικές όμορφες. Είναι καλό να κά-
νουμε τέτοιες βουτιές στη μουσική μας
παράδοση αλλά κυρίως στην ιστορία.
Να θυμόμαστε ότι αυτό το κομμάτι του
ελληνισμού που ξεριζώθηκε τόσο βίαια
τόνωσε, αναζωογόννησε και γονιμοποί-
ησε τη νεότερη Ελλάδα». 

Να σημειωθεί ότι γίνονται δεκτά τρό-
φιμα μακράς διάρκειας για τα συσσίτια
της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και
Αποκορώνου.

Μουσική, χορός και μνήμες από το παρελθόν είναι τα στοιχεία της Χριστουγεν-
νιάτικης Συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 8μ.μ. στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Χανίων, από την Χορωδία της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού
Χανίων “Ο Άγιος Πολύκαρπος”, με δωρεάν είσοδο για το κοινό. 

ΣΤο ΠΝΕυΜαΤιΚο ΚΕΝΤρο

Χριστουγεννιάτικη ΣυναυλίαΧριστουγεννιάτικη Συναυλία
ΜικρασιατώνΜικρασιατών

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση της Π.Ε. Χανίων

Χριστουγενιάτικη εκδήλωση διοργανώνει η Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ώρα 6μ.μ.,
στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 

Η εκδήλωση θα αρχίσει με την προβολή της ταινίας “Μια
ιστορία για τον Αϊ Βασίλη” (διάρκεια: 1 ½ ώρα) σε σκηνο-
θεσία Γιούα Βουολιγόκι, και θα συνεχίσει με συναυλία, με
χριστουγεννιάτικες jazz μελωδίες και επιλεγμένα ελληνικά
τραγούδια από τα Μουσικά Σύνολα του Πνευματικού Κέν-
τρου Χανίων. Συμμετέχει η Χορωδία του Μουσικού Γυμνα-
σίου Χανίων (διάρκεια: περίπου 2 ώρες). Την ορχήστρα
διευθύνει ο maestro Στέλιος Ιωαννίδης.

Είσοδος ελεύθερη

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

Ρεσιτάλ λυρικού
τραγουδιού

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού με την Στέλλα Μικρούλη
(σοπράνο) και την Ντόρα Μανιτάκη (πιάνο) διοργανώνει
ο Σύνδεσμος για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην
Κρήτη, σήμερα Σάββατο στις 8μ.μ. στην αίθουσα Θεά-
τρου του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων.

Πρόκειται, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του
Συνδέσμου για μία αποκαλυπτική και επικοινωνιακή συ-
ναυλία με τίτλο “ηχώ αγάπης”. 

Θα παρουσιαστούν έργα των: G. Verdi, R Wagner, A.
Dvorak, J. Brahms, R. Strauss, F.P. Tosti, A.C. Gomes.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙΑΔΑ

“Χριστού τη θεία γέννηση 
να πω στ’ αρχοντικό σας”

Οι νέοι της Ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Νέας Χώρας Χανίων, διοργανώνουν εκδήλωση, αύριο Κυ-
ριακή και ώρα 7μ.μ. στην αίθουσα του Ενοριακού Πολιτι-
στικού Κέντρου της Ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Νέας Χώρας, στην “Κωνσταντινουπολειάδα”. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
• Ριζίτικα τραγούδια από τη Ριζίτικη Παραδοσιακή παρέα

“Αγίου Κωνσταντίνου”.
• Ομιλία από τον αρχιμανδρίτη π. Ειρηναίο Βερυκάκη,

ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κυρίας των Αγγέλων Γουβερ-
νέτου.

• Βυζαντινούς ύμνους των Χριστουγέννων από τη Βυζαν-
τινή Χορωδία Μελωδών Χανίων “Ο Οσιος Νικόλαος ο Κυ-
δωνιεύς”.

• Χριστουγεννιάτικα πανελλήνια κάλαντα και Χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο που θα μας ψάλλουν
και θα τραγουδήσουν τα παιδιά και οι νέοι της Νεανικής
Χορωδίας του Ωδείου Χανίων “Ιωάννης Μανιουδάκης” υπό
τη διεύθυνση του μουσικοδιδασκάλου Νικολάου Κατσανε-
βάκη.

Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με την παρουσίαση βυζαν-
τινών εικόνων των Χριστουγέννων με προτζέκτορα.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, θα αναβιώσει το Μακεδο-
νίτικο έθιμο της Πυράς, για τη ζεστασιά του αναμενόμενου
“Νέου Παιδιού” καθώς και η νηστίσιμη παραδοσιακή φα-
σολάδα που θα προσφερθεί δωρεάν στους παρευρισκομέ-
νους της εκδήλωσης, στην πλατεία του Ναού, με συνοδεία
κρητικής μουσικής, του Γιάννη Μανουσουδάκη στη λύρα και
του Χρήστου Στυλιανουδάκη στο λαούτο καθώς και Κρητι-
κών χορών, από το Κρητικό συγκρότημα “ΖΑΛΟΣ”. 

Μαρια

ΚλουβιδαΚη 

Πάρτυ στη “στράτα” 
των Μουσούρων
Ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. -
Κ.Α.Μ. διοργανώνουν, αύριο Κυριακή,
πάρτυ στη “στράτα” των Μουσούρων
στις 12 το μεσημέρι.
Η οδός Μουσούρων θα πλημμυ-
ρίσει από πολλή μουσική, κέφι
και χορό!
Στα deck ο γνωστός DJ Βασίλης
Μαυρουδής με χριστουγεννιάτι-
κες μελωδίες και ξέφρενους χο-
ρευτικούς ρυθμούς.
Μαζί μας χορεύουν οι “Εν Χορώ”.
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων &
Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ..

Συναυλία Μουσικού Σχολείου
Συναυλία του Μουσικού Σχολείου Χανίων διοργανώνει η

Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. σήμερα Σάββατο στις
8μ.μ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσο-

γείου. Η συναυλία περιλαμβάνει μου-
σική δωματίου, χορωδιακά και

ορχηστρικά έργα Ευρωπαίων συν-
θετών και παραδοσιακά ελληνικά
κάλαντα.

Υμνοι των
Χριστουγέννων

Συναυλία με τη Βυζαντινή Χορω-
δία Μελωδών Χανίων “Οσιος Νικό-

λαος ο Κυδωνιεύς”, διοργανώνει η
Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. την Τρίτη 23

Δεκεμβρίου στις 8μ.μ., στο Κέντρο Αρχιτε-
κτονικής Μεσογείου.

Μυσταγωγία και κατάνυξη από τη φωνητική μουσική δη-
μιουργία της Ορθοδοξίας. Διεύθυνση χορωδίας: Αντώνιος Κλου-
βιδάκης.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛ ΣΕΙΣΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παραδοσιακοί
χοροί και τραγούδια

της Κρήτης
Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια της
Κρήτης, αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία
1866.
Συμμετέχουν οι παραδοσιακοί σύλλογοι: “Γηγενής”,

“Κρηταγενής”, Καθιανών “Ειρήνη”. Παίζουν οι: Γιώρ-
γης Αναστασάκης (λύρα), Μιχάλης Κοτσολάκης

(λαούτο), Δημήτρης Καμηλάκης (κιθάρα),
Λευτέρης Μαρκάκης (μπάσο).



Παιδική εκδήλωση διοργα-
νώνουν ο Σύλλογος γονέων
παιδιών προσχολικής ηλικίας,
το Κοινωνικό Στέκι - Στέκι Με-
ταναστών και η Κοινωνική
Κουζίνα αύριο Κυριακή στις
6μ.μ. στο Κοινωνικό Στέκι -
Στέκι Μεταναστών (Χατζ. Ντα-
λιάνη 5).

Στην εκδήλωση αυτή θα πα-
ρουσιαστεί το παραμύθι της
Αργυρώς Ντουσάκη “Οι καρα-
μέλες του Ουρανού”. Η αφή-
γηση και το θεατρικό παιχνίδι
που θα πλαισιώσουν την ιστο-
ρία θα γίνουν από την ίδια τη
συγγραφέα και τη Σάσα Καφε-
τζοπούλου (εκπαιδευτικός).

Στο πλευρό τους
θα βρίσκεται με την
κιθάρα και τη φωνή του ο
Γιάννης Μανούσακας.

Στο τέλος της αφήγησης τα
παιδιά θα έχουν τη χαρά με τη
βοήθεια της Σάσας Καφετζο-
πούλου να συμμετάσχουν σε
εικαστικές δημιουργίες.

Π ρ ο -
σφορά τρο-

φίμων για την
ενίσχυση των συσιτίων. Μέρος
των εσόδων από την πώληση
των βιβλίων θα διατεθούν
στην Κοινωνική Κουζίνα και το
Κοινωνικό Στέκι - Στέκι Μετα-
ναστών.
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Σούπερ μουσικό!
www.rdio.com

Αποκτήστε το προσωπικό σας online ραδιόφωνο που θα γίνει
η αγαπημένη σας συνήθεια! Ο συγκεκριμένος ιστότοπος λει-
τουργεί με τη λογική του on demand, δηλαδή επιλέγετε τα
ακούσματα που σας ευχαριστούν και εκείνος τα αναπαράγει,
αλλά προχωρά και ένα βήμα παραπέρα: συγκρατεί όσα σας αρέ-
σουν, τα αποθηκεύει στην “μνήμη” του και αν βαριέστε να ζητή-
σετε συγκεκριμένα τραγούδια, τα ανασύρει και τα “παίζει” σε
έναν... ειδικό σταθμό: τον δικό σας! Η υπηρεσία προσφέρεται
δωρεάν, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω facebook ή με το email
σας, και με ένα κλικ, όπου στον κόσμο και αν βρίσκεστε, έχετε
τη δυνατότητα να ακούτε όλα όσα σας αρέσουν. Επίσης, υπάρ-
χει και ειδικό app για κινητά αν νιώθετε ότι δεν μπορείτε χωρίς
αυτό. Καλή ακρόαση!

Κινηματογραφικό
http://quotacle.com

Μπορεί ακόμα να μην έχει και τόοοοσο πολύ υλικό, αλλά όσο
περνά ο καιρός το quotacle αυξάνει τις... ατάκες του. Εδώ θα
βρείτε ένα site που συγκεντρώνει τις καλύτερες και πιο χαρα-
κτηριστικές κινηματογραφικές ατάκες και σας τις δίνει μαζί με το
μικρό σχετικό βιντεάκι από την σκηνή που “πάρθηκαν”. Θα θυ-
μηθείτε αξέχαστο “pulp fiction”, “καλό, κακό και άσχημο”, “όσα
παίρνει ο άνεμος” ,“fight club”, “νονό” και ένα σωρό ακόμα. Αν
σας αρέσει ο κινηματογράφος, ή αν απλά λατρεύετε τις καλές
και χαρακτηριστικές ατάκες, μην παραλείψετε ένα κλικ εδώ.

Το 10λεπτο mail!
http://10minutemail.com

Λοιπόν αυτό είναι μια σωτήρια λύση για όσους θέλετε να κά-
νετε διάφορες δοκιμαστικές “εγγραφές” σε διαδικτυακές υπη-
ρεσίες που όμως θέλουν ως προϋπόθεση εγγραφής το email
σας. Επειδή μπορεί απλά να θέλετε να δείτε τι προσφέρει η υπη-
ρεσία, και τελικά να μην “κάτσετε” σε αυτή, υπάρχει ένας τρό-
πος να μην δίνετε το κανονικό σας e-mail και μετά να το
χιλιομετανιώνετε επειδή θα σας “βομβαρδίζουν” με διάφορα
junk... Ο ιστότοπος αυτός λοιπόν σας “προμηθεύει” με έγκυρα
mail που όμως μετά από 10 λεπτά... αυτοκαταστρέφονται. Που
πάει να πει, κάνετε την εγγραφή σας, παίρνετε γεύση της υπη-
ρεσίας, και αν θέλετε να καθίσετε σε αυτή, κάνετε κανονική εγ-
γραφή με το κανονικό σας email. Αν πάλι δεν σας κάνει και πολύ
“σόι”, ε, λοιπόν κανένα πρόβλημα, αφού το 10λεπτο email απλά
θα πάψει να ισχύει και εσείς γλυτώνετε από junk και περιττές ει-
δοποιήσεις. Για όσους σερφάρουν πολύ, είναι το τέλειο όπλο!

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

Με την προβολή δύο ταινιών ολοκληρώνεται αύ-
ριο Κυριακή ο Α' κύκλος των κινηματογραφικών
προβολών του ιδιαίτερα πετυχημένου αφιερώ-
ματος στη Λατινική Αμερική με τον τίτλο: “Ερω-
τας και επανάσταση στην πατρίδα του Σιμόν
Μπολιβάρ”, που διοργανώνει ο πολιτιστικός Σύλ-
λογος “Οι Φίλοι των Γραμμάτων”. 

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Εορταστική εκδήλωση
με δημιουργικό παιχνίδι

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με άξονα το δημιουργικό
παιχνίδι διοργανώνει το “Kinetics” Κέντρο Χορού & Οπτι-
κών Τεχνών και προσκαλεί γονείς και παιδιά κάθε ηλικίας
στον χώρο του, Πολυχρονίδη 29 και Γκερόλα, Κουμ Καπί
σήμερα Σάββατο από τις 11π.μ. έως τη 1μ.μ.. 

Γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ψυχαγωγη-
θούν αλλά και να δημιουργήσουν μέσα από μουσικοκινη-
τικά παιχνίδια και εικαστικές δράσεις, όπως ζωγραφική με
θέμα το “Χριστουγεννιάτικο Τοπίο”, κατασκευή κάρτας και
πολλά άλλα. 

Την εκδήλωση θα συντονίζει η χορογράφος, εικαστική δη-
μιουργός και εκπαιδευτικός Κατερίνα Ντινοπούλου, μαζί με
μια εκλεκτή ομάδα συνεργατών.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλ.: 6978676652,
email: KineticsArtCenter@gmail.com,
fb: Kinetics Dance & Visual Art Center.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ “ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ”

Κινη ατογραφικό αφιέρω αΚινηματογραφικό αφιέρωμα 
στη Λατινική Α ερικήστη Λατινική Αμερική

οοπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου,

επειδή αρκετές φίλες και φίλοι το ζήτησαν, θα προβληθεί

ξανά στην αίθουσα του Τ.Ε.Ε. (Νεάρχου 23, Χανιά) η αποκα-

λυπτική ταινία-ντοκιμαντέρ “El Che” του Maurice Dugowson

και στις 9:30μ.μ. η αγαπημένη στο κοινό “Lucia” (1968) του

Ουμπέρτο Σόλας. 

Σύνοψη α’: Ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα ντε λα Σέρνα αντιπρο-

σωπεύει μια από τις πιο ισχυρές εικόνες πολιτικού ηγέτη παγ-

κοσμίως. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει τον μύθο του «πιο

εξιδανικευμένου επαναστάτη του 20ου αιώνα» και περιέχει

φιλμικό υλικό από την περιπλάνησή του στη Λατινική Αμε-

ρική, τη συνάντηση με τον Φιδέλ Κάστρο, τα ταξίδια του ως

πρέσβης της Κούβας και τις συνομιλίες με τον Χρουτσώφ,

τον Νάσερ, τον Τίτο και τον Μάο, τις ένδοξες μέρες ως αρ-

χηγός του ανταρτοπόλεμου και ως επαναστάτης, τις διάφο-

ρες μεταμφιέσεις, το καταστροφικό επεισόδιο στο Κονγκό

και τον τραγικό του θάνατο στη Βολιβία.

Σύνοψη β’: Η Λουτσία, αριστούργημα του κουβανικού κινη-

ματογράφου, είναι μια σπονδυλωτή ταινία με τρεις αυτόνο-

μες ιστορίες που έχουν ωστόσο έναν κοινό συνδετικό κρίκο:

τοποθετούνται χρονικά σε τρεις χαρακτηριστικές περιόδους

του αγώνα για την απελευθέρωση της Κούβας, έχουν για

ηρωίδα πάντα μια γυναίκα ονόματι Λουτσία, σε κάθε επει-

σόδιο ο αφηγηματικός άξονας είναι κεντρωμένος γύρω από

μια ερωτική ιστορία.

Προβολήντοκιμαντέρστην ΠαλαιόχωραΟι “ΣτΑγώνες” θα κάνουν την τελευταία στάση

τους για φέτος στην Παλιόχωρα, όπου έχει προ-

γραμματιστεί η προβολή τους για αύριο Κυριακή

στις 7:30 μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του

Δήμου. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη

δημιουργό του ντοκιμαντέρ, πολιτική

επιστήμονα Νέλλη Ψαρρού.

ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΕΚΙ

Αφήγηση παραμυθιού 
και εικαστικό εργαστήρι

ΣΤΑ Κ.Π.Δ. & ΤΟ Κ.Δ.ΑΠ.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις  

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για παιδιά θα πραγματοποι-
ηθούν σήμερα Σάββατο στα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας και
το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Δημοτικού Οργανι-
σμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Χανίων. 

Αναλυτικότερα οι εκδηλώσεις έχουν ως εξής: 
Κ.Π.Δ. ΠΑΧΙΑΝΩΝ
Από τις 10 έως τις 11:30π.μ. χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες με

τη βοήθεια της υπεύθυνης του Κέντρου.
Κ.Δ.ΑΠ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση θα γίνει στις 10 το πρωί, με κα-

τασκευές και χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες για στολίδια και
κάρτες. Παρουσίαση χριστουγεννιάτικων τραγουδιών και ποι-
ημάτων από τα παιδιά του Κ.Δ.ΑΠ.

Κ.Π.Δ. ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΩΝ
Από τις 11 π.μ. έως τη 1 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί χριστουγεν-

νιάτικη εκδήλωση. Τα παιδιά θα ταξιδέψουν στο πνεύμα των Χρι-
στουγέννων μέσα από αφήγηση χριστουγεννιάτικης ιστορίας,
θεατρικό παιχνίδι και εικαστικές δημιουργίες.

Με την Αιμιλία Κατράκη, νηπιαγωγό.



Παράσταση μπαλέτου από το
Royal Ballet με το έργο “Οι πε-
ριπέτειες της Αλίκης στη χώρα
των θαυμάτων” θα προβληθεί
σε μαγνητοσκόπηση τη Δευ-
τέρα 22 Δεκεμβρίου στις 9μ.μ.
στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Με-
σογείου.

Η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. συ-
νεχίζοντας τη συνεργασία της
με τον ΟΜΙΛΟ ΑΝΤΕΝΝΑ, πα-
ρουσιάζει στα Χανιά παραστά-
σεις από τα πιο φημισμένα

μπαλέτα του κόσμου, από το
Covent Garden του Λονδίνου.

Συντελεστές:
Conductor: David Briskin.
Orchestra: Οrchestra of the

Royal Opera House.
Alice: Lauren Cuthbertson.
Jack / The Knave of Hearts:

Federico Bonelli.
C r e d i t s C h o r e o g r a p h y :

Christopher Wheeldon.
Music: Joby Talbot.
Orchestration: Christopher

Austin.
Orchestration: Joby Talbot.
Designs: Bob Crowley.
Scenario: Nicholas Wright.
Lighting design: Natasha

Katz.

Projection design: John
Driscoll.

Projection design: Gemma
Carrington.

Original sound design: An-
drew Bruce.
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ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Θεατρική αράστασηΘεατρική παράσταση
ε το Σκλαβίμε το “Σκλαβί”

Ξένια Καλογεροπούλου
χρησιμοποίησε ως πρώτη
ύλη, για να φτιάξει αυτό το
θεατρικό έργο, ένα λαϊκό πα-
ραμύθι από τη Σύμη, που κά-
ποια στιγμή, στις αρχές του
1900, γράφεται για πρώτη
φορά σε μια διάλεκτο Συ-
μιακή, κοινή και στη Ρόδο και
στην Κω, που φέρνει προς τα
μικρασιάτικα.

Ενα κλασικό πια αριστούρ-
γημα που παίζεται και ξανα-
παίζεται σε όλη την Ελλάδα.
Δράκοι, βασιλιάδες, σκλάβοι
και σκλαβιά, συνθέτουν αυτό
το πολύχρωμο παραμύθι -
έργο και μας μεταφέρουν, με
πολύ χιούμορ, σε άλλες επο-
χές και κόσμους. 

Τιμήθηκε με το βραβείο Κά-
ρολος Κουν, ως το καλύτερο
ελληνικό θεατρικό έργο της
περιόδου 2000 - 2001.

Είσοδος με κοινωνικό εισι-
τήριο: τρόφιμα, φάρμακα ή
χρηματικό ποσό της επιλογής
σας, για την στήριξη των κοι-
νωνικών δομών της πόλης.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ξένια Καλο-
γεροπούλου.

ΜΟΥΣΙΚΗ: Νίκος Κυπουρ-
γός.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μαρία Ρα-
μουτσάκη.

ΣΚΗΝΙΚΑ: Μικέλα Παπα-
δουλάκη, Μανώλης Κατιέ,
Απόστολος Μπουζάκης, Ευ-
τύχης Κανδανολέων.

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Μικέλα Πα-
παδουλάκη.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελι-
σάβετ Βερούλη. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞ. ΜΟΥΣΙ-
ΚΗΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΧΟΥ:
Γιώργος Λουτσέτης / "Nest"
studio.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Δημήτρης
Μπαρούνης.

ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Μαρία Ραμουτσάκη, Σοφία
Κοκολογιάννη, Δέσποινα
Τραχαλάκη, Αργυρώ Σπιν-
θουράκη, Νάσος Αθανασό-
πουλος, Φανή Μπου-
μπόναρη, Ελισάβετ Βερούλη,
Γιάννης Πατεράκης, Ελένη
Καρμπαδάκη, Αργυρώ Βου-
τετάκη, Ελενα Αθανασοπού-
λου, Κωνσταντίνα Γλυμιδάκη,
Χριστίνα Βεριβάκη, Εύα Κου-
κουράκη, Γιώργος Τακτικά-
κης, Ευτύχης Καντανολέων,
Απόστολος Μπουζάκης, Κα-
τερίνα Βουτετάκη, Αφροδίτη
Χρυσουλάκη, Κώστας Βερο-

νίκης, Ελευθερία Κοκοτσάκη,
Κώστας Μελάκης.

Παίρνουν επίσης μέρος τα
παιδιά:

Στάθης Βερονίκης - Σκλαβί
(σε νεαρή ηλικία)

Ασημάκης Μπαρούνης -
Βασιλόπουλο (σε νεαρή ηλι-
κία), Θεανώ Βεργεράκη

Παίζουν οι μουσικοί:
Νικόλας Μαρακάκης- Βιολί.
Αντώνης Μπριλλάκης- Λα-

ούτο.
Κωνσταντίνα Γλυμιδάκη-

Ακορντεόν.
Ελισάβετ Βερούλη- Κιθάρα.

Ολοκληρώνεται αύριο ο πρώτος κύκλος παραστάσεων του θε-
ατρικού έργου της Αγγλίδας συγγραφέως Ελίζαμπεθ Κούτι “Παν-
τελόνι από Λέπια” που παρουσιάζει η Εταιρεία Θεάτρου “Μνήμη”
στο θέατρο “Κυδωνία” κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. 

Το έργο, γραμμένο μόλις το 2013, ανεβαίνει για πρώτη φορά
στην Ελλάδα και παρουσιάζεται σε μετάφραση Δημήτρη Κιούση,
σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη, σκηνικά και κοστούμια Ξανθής
Κόντου, σύνθεση ήχων Δημήτρη Ιατρόπουλου, ενώ τους ρόλους
του κειμένου ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Μαρία Φουράκη, Γιώργος

Ραϊλάκης και Ελπίδα Ζαμπετάκη. 
Ώρα έναρξης Παρασκευή και Σάββατο 9:30μ.μ., ενώ τις Κυρια-

κές η παράσταση είναι απογευματινή στις 7:30μ.μ..
Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ και 10 ευρώ το φοιτητικό.

Μετά την Πρωτοχρονιά θα ακολουθήσει ένας δεύτερος κύκλος
παραστάσεων που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνία, στο τηλέφωνο 28210
92395 και 6973005570 και στην ιστοσελίδα: www.theatro-ky-
donia.gr

Αναβολή παράστασης

Η προγραμματισμένη για σήμερα παράσταση με τους “Εμιγ-
κρέδες” στην αίθουσα “Μάνος Κατράκης”, αναβάλλεται για
λόγους υγείας, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Χριστουγεννιάτικο
λογοτεχνικό αναλόγιο

Χριστουγεννιάτικο λογοτεχνικό αναλόγιο με κείμενα των
Φώτη Κόντογλου, Ανδρέα Καρκαβίτσα, Άντον Τσέχωφ και
Πηνελόπης Δέλτα όπου το πνεύμα των Χριστουγέννων
αναδεικνύεται μέσα από τη λαϊκή μας παράδοση θα πα-
ρουσιαστεί αύριο Κυριακή στις 8μ.μ. στο Κέντρο Αρχιτε-
κτονικής Μεσογείου.
Διαβάζουν με συνοδεία προβολών και μουσικής,
η Μυρτώ Τζιγκουνάκη, ηθοποιός,
η Λένα Τάκη, ψυχολόγος,
και ο Φώτης Κοτρώτσος, τελειόφοιτος σχολής δραματικής
τέχνης.
Διοργάνωση: Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.

Θεατρική παράσταση
από το Παράρτημα ΑμεΑ

Το Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρό-
νοιας Περιφέρειας Κρήτης διοργανώνει θεατρική παρά-
σταση του Τμήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και
Κοινωνικής Ενταξης ΑμεΑ με τίτλο: “Χριστούγεννα με την
κυρία Κρίση” την Τρίτη 23 Δεκέμβρη και ώρα 11π.μ. στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων.

Παιδική παράσταση 
με τους “Δροσουλίτες”

Η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. διοργανώνει την Τρίτη 23 Δε-
κεμβρίου στο Θέατρο “Δημήτρης Βλησίδης”, ώρα 7μ.μ., πα-
ράσταση με το έργο “Οι Δροσουλίτες”.
Ενα έργο γραμμένο απ’ τον Κουκλοθίασο Κου-Κλο απ’ τη
Μάχη του Φραγκοκάστελλου με άρωμα του... σήμερα!
Πρόκειται να αλλάξουν την περιοχή του Φραγκοκάστελ-
λου..! Τα δέντρα, ακόμα και το ίδιο το Κάστρο θα το γκρε-
μίσουν..! Μεγάλοι και τρανοί αγοραστές θέλουν να
βγάλουν... πετρέλαιο..! Θα μπορέσει ο μικρός Μανωλιός να
υπερασπιστεί το χωριό του και το Κάστρο του Φραγκοκά-
στελλου μαζί με τους κατοίκους, σαν σύγχρονοι... Δροσου-
λίτες; Μία παράσταση γεμάτη δράση και περιπέτεια με
μηνύματα οικολογίας και συνεργασίας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

“Παντελόνι από Λέπια”

Θεατρική παράσταση με το “Σκλαβί” της Ξένιας Καλογεροπούλου θα
παρουσιάσει ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων αύριο Κυριακή και με-
θαύριο Δευτέρα στις 7μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ “ROYAL BALLET”

“Οι περιπέτειες της Αλίκης
στη χώρα των θαυμάτων”

Χορεύοντας κλασικά
αλλά και σύγχρονα
Βραδιές κλασικού και σύγχρονου χορού διοργανώνει η
Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. σήμερα Σάββατο και αύριο Κυ-
ριακή στις 8μ.μ. στο θέατρο “Δημήτρης Βλησίδης”.
Συμμετέχουν οι σχολές χορού:
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Σχολή χορού Ήβης Χαϊδεμενάκη- Κιούπη.
Σχολή χορού ADAGIO.
Σχολή κλασικού και σύγχρονου χορού Βενιζελείου Χανίων
- Τ. Ζουμπ.
Σχολή χορού Αννας Κωστομούδη POSITION.
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
Κέντρο Κλασι-
κού και Σύγχρο-
νου Χορού Νίνας
Ηλιοπούλου –
Πολιτάκη.
Σχολή Χορού Ειρήνης
Πατρουδάκη.



Ο Νίκος είναι κρατούμενος
στις Αγροτικές Φυλακές της
Αγιάς. Καθημερινά βγαίνει από
το κελί του στις 8 το πρωί για
να κάνει εργασίες με ευεργε-
τικό υπολογισμό, δηλαδή ερ-
γασίες που ανταλλάσσει με
την ποινή του. Ωστόσο, όταν
τελειώνει με αυτές, αντίθετα
με τους άλλους κρατούμενους,
ο Νίκος και κάποιοι λίγοι
ακόμα, δεν επιστρέφουν στο
κελί τους αλλά παίρνουν τον
δρόμο για τα εργαστήρια της
φυλακής. Εκεί όπου με οδηγό
τη φαντασία και τη μαστοριά
τους, ξεφεύγουν έστω και λίγο
από την πραγματικότητα του
εγκλεισμού και της στέρησης
της ελευθερίας και δημιουρ-
γούν μοναδικές χειροτεχνίες.  
Οι “διαδρομές” συνάντησαν
τον Νίκο και τον Γιώργο στις
φυλακές της Αγιάς για να μι-
λήσουν μαζί τους για το μεράκι
της χειροτεχνίας. Και οι δύο
ζήτησαν να μιλήσουν ανώνυμα
και χωρίς φωτογραφηθούν.
Δυστυχώς, ο κοινωνικός στιγ-
ματισμός των φυλακισμένων
ζει και βασιλεύει και τον πλη-
ρώνουν εξίσου βαριά οι οικο-
γένειες τους.

ΧΟΜΠΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ     

«Ξεκίνησα να ασχολούμαι με
τη χειροτεχνία τα τελευταία 15
χρόνια που είμαι στη φυλακή.
Κι αυτό γιατί μέσα στη φυλακή
εκτός από το ότι χρειάζεται
κάτι για να περνάς την ώρα

σου, με αυτό τον τρόπο βγά-
ζουμε και κάποια χρήματα
καθώς δεν έχουμε άλλους πό-
ρους», άνοιξε την κουβέντα
μας ο Νίκος λίγο πριν επισκε-
φθούμε τον εκθεσιακό χώρο
με τις καλλιτεχνικές δημιουρ-
γίες των κρατουμένων που
στεγάζεται μπροστά από την
είσοδο των Αγροτικών Φυλα-
κών της Αγιάς.  
Ρωτάμε τον Νίκο τι κατα-
σκευάζει ο ίδιος και τι του αρέ-
σει να φτιάχνει: «Κομπολόγια,
τάβλι, μπιζουτιέρες, τραπεζά-
κια κι οτιδήποτε σκαλίζεται στο
χέρι. Για όλα αυτά χρησιμοποι-
ούμε πάντα καλής ποιότητας
ξύλα, δημιουργώντας αθάνα-
τες κατασκευές από μασίφ
ξύλο», μας λέει.   
Η αγάπη του για την ξυλογλυ-
πτική είναι δεδομένη. Ωστόσο,
η οικονομική κρίση έχει μει-
ώσει δραματικά τις πωλήσεις
με συνέπεια πλέον να βγαίνει
ίσα-ίσα το μεροκάματο. «Δυ-
στυχώς στις μέρες μας τα προ-
ϊόντα αυτά φεύγουν από λίγο
μέχρι καθόλου. Νομίζω ότι
φταίει η κρίση. Στην προηγού-
μενη φυλακή που ήμασταν είχε
μεγάλη απήχηση το αντικεί-
μενο. Ηταν αλλιώτικα, περίσ-
σευαν στον κόσμο 10-20
ευρώ. Ακόμα και κομπολόγια
με ελεφαντόδοντο ή κεχριμ-
πάρι που φτιάχναμε και που
κόστιζαν ακριβά, έφευγαν.
Τώρα δεν περισσεύει ούτε τα-
λιράκι. Βλέπεις τον πολίτη να

μπαίνει στην έκθεση, να ρω-
τάει για τις τιμές αλλά στο
τέλος λέει “ευχαριστώ, μια
άλλη φορά”. Ο κόσμος δεν
έχει και το ξέρουμε αυτό. Όλοι
βιώνουμε την ίδια κατάσταση.
Και οι μέσα και οι έξω», σημει-
ώνει. 

«ΕΖΗΣΑ ΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ»

Η περίπτωση του Γιώργου
είναι πιο σύνθετη. Με 5 παιδιά
είδε στην ξυλουργική τέχνη και
την ξυλογλυπτική μια διέξοδο
για να προσφέρει ό,τι μπο-
ρούσε στην οικογένειά του.   
«Είμαι κρατούμενος από το
’90» αναφέρει και προσθέτει:
«Στη φυλακή ασχολήθηκα με
τα ξυλουργικά αρχικά από
χόμπι. Κατόπιν όμως, επειδή
έχω 5 παιδιά, το έκανα σαν
επάγγελμα και μπορώ να πω
ότι εν μέρει συντήρησα την οι-
κογένειά μου για πολλά χρό-
νια». 
Με αυτό τον τρόπο ο Γιώργος
κατόρθωσε για μια 7ετία να
βοηθήσει οικονομικά στο με-
γάλωμα των παιδιών του.   
Το καμάρι της ξυλουργικής
του τέχνης είναι οι παραδοσια-
κοί σοφράδες και οι πιατοθή-
κες που κατασκευάζει με πολύ
μεράκι. Επίσης, ξεχωρίζει τα
“πειρατικά” μπαουλάκια που
λειτουργούν και ως μπαράκι,
τις μπιζουτιέρες που είναι στο-
λισμένες με σκαλίσματα, αλλά
και τις παραδοσιακές σκάφες. 

«Βγάζουμε πολλά πράγματα
αλλά με δυσκολία πια τα που-
λάμε. Πλέον αυτό που προ-
σπαθώ να κάνω είναι να
βγάζω το χαρτζιλίκι μου για τις
άδειες», επισημαίνει, ενώ υπο-
γραμμίζει ότι τα αντικείμενα
που κατασκευάζουν οι κρατού-
μενοι προσφέρονται σε πολύ
χαμηλές τιμές. «Είμαστε πολύ
φθηνοί και κάνουμε οποιαδή-

ποτε ξύλινη κατασκευή. Το
μόνο πρόβλημα που υπάρχει
είναι ότι θα θέλαμε να δώ-
σουμε περισσότερα πράγματα
έξω στον κόσμο ώστε να πα-
ρακινηθούν οι πολίτες και να
μας βοηθήσουν», μας λέει. 
Λίγο πριν ξεκινήσουμε για να
επισκεφθούμε το εκθετήριο
ρωτάμε τον Γιώργο αν η ενα-
σχόληση με την ξυλουργική

τέχνη είναι κι ένας τρόπος να
ξεφύγει κανείς από τον εγκλει-
σμό:
«Εγώ βγαίνω από το κελί στις
8 το πρωί, επιστρέφω στις 4 το
απόγευμα και δεν έχω καταλά-
βει πως έχει περάσει η μέρα
μου. Ο χρόνος στη φυλακή
είναι βαρύ πράγμα και πρέπει
να δεις πώς θα περάσει», μας
είπε. 

αφιέρωμα8 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

20 Δεκεμβρίου 2014

εε« ίμαι κρατούμενος από το ’90. Ημουν ναυτικός αλλά πριν πάω στα καράβια είχα βγάλει μια σχολή για τα τρένα, οπότε
πιάνουν τα χέρια μου. Αρχικά ασχολήθηκα με τα ξυλουργικά από χόμπι στη φυλακή. Κατόπιν όμως, επειδή έχω 5 παι-
διά, το έκανα σαν επάγγελμα και μπορώ να πω ότι εν μέρει συντήρησα την οικογένειά μου για πολλά χρόνια». 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

Α όδραση έσα α ό τη χειροτεχνία“Απόδραση” μέσα από τη χειροτεχνία

Στο εκθετήριο
δεσπόζουν τα όμορφα
ξύλινα μπαούλα, με τα

κομψά σχέδια πάνω
τους, που δημιουργούν

οι κρατούμενοι
τεχνίτες.  

Τάβλι στολισμένα με ξυλόγλυπτες περίτεχνες ζωγραφιές. 

Ο μικρός εκθεσιακός χώρος κρύβει πολλές ευχάριστες εκπλήξεις για τον επισκέπτη καθώς οι κρατούμενοι καταθέτουν το μεράκι
και τη μαστοριά τους στα αντικείμενα που προσφέρουν σε χαμηλές τιμές.
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Στον εκθεσιακό χώρο που βρίσκεται ακριβώς

μπροστά από τις φυλακές της Αγιάς μας ξε-

νάγησε ο διευθυντής των φυλακών κ. Γιάννης

Κλαπάκης. Ο συγκεκριμένος χώρος λειτουρ-

γεί κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12

το μεσημέρι και από τις 3 μέχρι τις 5 το από-

γευμα. 

Εκεί είδαμε από κοντά όλες τις δημιουργίες

του Νίκου, του Γιώργου και άλλων κρατου-

μένων. Τάβλι με περίτεχνα σκαλίσματα πάνω

τους, κομπολόγια με πολύχρωμες χάντρες, μι-

κρά παραδοσιακά ξύλινα τραπεζάκια διακο-

σμημένα με σχέδια, μπαουλάκια με πανέ-

μορφες ζωγραφιές, κομψές μπιζουτιέρες, ξυ-

λόγλυπτα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και

κάποιες κατασκευές με πηλό που είχε κάνει

παλαιότερα ένας Κινέζος κρατούμενος.   

Κοντά σε αυτά είδαμε ακόμα χειροποίητα σα-

πούνια και χειροτεχνίες που φτιάχνει η

υπάλληλος στη γεωργική υπηρεσία της Φυ-

λακής Μάρθα Σανιδά, που υποστηρίζει τις

προσπάθειες των κρατουμένων. 

«Οι δραστηριότητες αυτές ξεκίνησαν πολύ πα-

λιά από την ίδρυση σχεδόν της φυλακής. Στο

πλαίσιο αυτό, κάθε κρατούμενος μπορεί να

κατασκευάζει στα εργαστήρια αντικείμενα

προς ιδίον όφελος. Δηλαδή πληρώνοντας

ένα ελάχιστο ποσό για το ρεύμα, τη χρήση των

εργαστηρίων κ.λπ., μπορεί να πουλάει αυτά

που κατασκευάζει και τα έσοδα να πηγαίνουν

στον ατομικό λογαριασμό του, ενώ τα χρήματα

που παρακρατούνται από την υπηρεσία δια-

τίθενται πάλι για όλους τους κρατουμένους,

όπως για τη βελτίωση του συσσιτίου, για επι-

σκευές κ.λπ.», μας εξηγεί ο κ. Κλαπάκης και

συμπληρώνει: «Παλαιότερα που ανθούσε η

χειροτεχνία είχαμε κρατουμένους που σπού-

δασαν τα παιδιά τους με χρήματα που κέρ-

διζαν πουλώντας τις κατασκευές τους. Άλλοι

πάλι, που δεν έχουν άλλα έσοδα, βγάζουν το

χαρτζιλίκι τους, ενώ μπορεί κάποιος κρα-

τούμενος να κάνει συμφωνία με κάποιον έμ-

πορο απ’ έξω και να του δίνει τις χειροτεχνίες

του». 

Ο κ. Κλαπάκης επισημαίνει ότι είναι πολύ ση-

μαντικό στη φυλακή ο χρόνος να κυλάει δη-

μιουργικά για τους κρατούμενους. 

«Ξέρετε ένας κρατούμενος που βγαίνει από τη

φυλακή είναι στιγματισμένος και έξω είναι

πολύ δύσκολο να βρει δουλειά. Εάν λοιπόν

εδώ έχει μάθει κάτι, τότε μπορεί να το αξιο-

ποιήσει», τονίζει ο διευθυντής των φυλακών,

ενώ στην ερώτησή μας αν υπάρχει ενδιαφέ-

ρον από τους κρατούμενους να ασχοληθούν

με τις χειροτεχνίες σημειώνει: «Αρκετοί κρα-

τούμενοι δείχνουν ενδιαφέρον. Δυστυχώς

όμως οι πωλήσεις έχουν μειωθεί πιθανόν

λόγω της οικονομικής κρίσης. Θα έλεγα λοι-

πόν στους πολίτες που θέλουν να κάνουν ένα

χριστουγεννιάτικο δώρο να περάσουν από

την έκθεσή μας και αν τους αρέσει κάτι να το

πάρουν. Με αυτό τον τρόπο βοηθάνε πολύ

τους κρατουμένους».  

ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Στις “διαδρομές” μίλησε και η κοινωνική λει-

τουργός της φυλακής Ζωή Χατζή που ανα-

φέρθηκε στις πολλές αλλά αναξιοποίητες εν

πολλοίς δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να

δίνονται εφόδια και δημιουργικές διέξοδοι

στους κρατουμένους. 

«Ο θεσμός των Αγροτικών Φυλακών είναι μια

καινοτομία για το ελληνικό ποινικό σύστημα

και την Ευρώπη. Θα μπορούσε να δίνει ευ-

καιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-

τάρτισης οργανωμένα καθώς υπάρχουν όλες

οι υποδομές στις φυλακές από επαγγελματι-

κά εργαστήρια, όπως φούρνος, ζαχαροπλα-

στείο, μαγειρείο, εργαστήρι αγγειοπλαστι-

κής κ.ά..

Ωστόσο, για παράδειγμα, με το να μην υπάρ-

χει ένας επαγγελματίας κεραμίστας στη φυ-

λακή, οι 5 επαγγελματικοί φούρνοι που υπάρ-

χουν είναι ανενεργοί αυτή τη στιγμή», μας

λέει η κα Χατζή και συμπληρώνει ότι οι Αγρο-

τικές Φυλακές, διαθέτοντας τις υποδομές, θα

μπορούσαν με την καθοδήγηση επαγγελμα-

τιών να προσφέρουν στους κρατουμένους πι-

στοποιημένη επαγγελματική εκπαίδευση που

θα αποτελούσε ένα πολύτιμο εφόδιο για την

επόμενη ημέρα της αποφυλάκισης. 

«Γι’ αυτό σκεφτήκαμε ως Κοινωνική Υπηρε-

σία να εκμεταλλευτούμε τα προγράμματα

Κοινωφελούς Εργασίας και επικοινωνήσαμε

με το Υπουργείο Εργασίας ζητώντας ειδικό-

τητες επαγγελματιών όπως ζαχαροπλάστη,

φούρναρη, βιβλιοθηκονόμο κ.ά.. Αν αυτά

στηριχθούν με ανάλογες πολιτικές από το

Υπουργείο τότε θα ήταν ιδανικό για εμάς», επι-

σημαίνει η κα Χατζή.  

Ενας ξεχωριστός χώρος τέχνης

Κομπολόγια με διαφορετικές χάντρες και χρώματα για όλα τα γούστα. 

Ένας όμορφος παραδοσιακός σοφράς, μεταξύ των αντικειμένων
που δημιούργησαν οι κρατούμενοι και εκτίθενται στον χώρο

έξω από τις Αγροτικές Φυλακές της Αγιάς. 

Ξυλόγλυπτα χρηστικά
αντικείμενα για το σπίτι. 

Λιτές και κομψές οι μπιζουτιέρες που προσφέρονται σε πολύ χαμηλή
τιμή.

Χειροποίητα σαπούνια που παρασκευάζει μια υπάλληλος της
φυλακής, πλαισιώνoυν τα αντικείμενα της έκθεσης. 

Η κοινωνική λειτουργός των
Φυλακών Ζωή Χατζή τόνισε τις

πολλές αλλά εν πολλοίς
αναξιοποίητες δυνατότητες που
υπάρχουν, ώστε περισσότεροι
κρατούμενοι να αποκτήσουν

επαγγελματικές δεξιότητες που
θα τους βοηθήσουν αργότερα να
επανενταχθούν στην κοινωνία. 

Ο διευθυντής των Αγροτικών
Φυλακών της Αγιάς Γιάννης

Κλαπάκης επεσήμανε τη μεγάλη
σημασία οι κρατούμενοι να

βρίσκουν δημιουργικές
διεξόδους στον χρόνο που

εκτίουν την ποινή τους.  

Ξυλόγλυπτα, είδη δώρων και αντικείμενα τέχνης που δημιουργούν
οι κρατούμενοι, μπορούν να βρουν οι πολίτες καθημερινά στον

εκθεσιακό χώρο που βρίσκεται έξω από το κατάστημα των Αγροτικών
Φυλακών της Αγιάς. 

Ατελείωτες ώρες χρειάστηκαν για να δημιουργηθεί η
σκακιέρα της φωτογραφίας καθώς κατασκευάστηκε
ένα προς ένα κομμάτι αποκλειστικά από καλαμάκια. 



Η ίδια η συγγραφέας περιγράφει το βιβλίο της
ως μια βιογραφία με κοινωνικές, πολιτικές και
φιλοσοφικές προεκτάσεις που απλώνεται στον
χρόνο για να ακουμπήσει στο σήμερα. «Η ιστο-
ρία του βιβλίου εξελίσσεται σε ένα διάστημα
εκατό ετών από το 1886 μέχρι το 1986. Είναι η
διήγηση τριών γυναικών, οι οποίες κάνουν την
προσωπική τους υπέρβαση, κάνουν μια “δρα-
σκελιά στο φως”», μας λέει. 

Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου που
έγινε πρόσφατα στα Χανιά οι “διαδρομές” μίλη-
σαν με την Αννα Πουλιάση γι’ αυτές τις “δρα-
σκελιές” αλλά και τις προσωπικές εμπειρίες που
κρύβουν από πίσω τους...   

“Δρασκελιές στο φως”. Πώς θα συνοψί-
ζατε την ιστορία;

Είναι η προσπάθεια των ηρώων του βιβλίου
να ξεφύγουν από το σκοτάδι και να κάνουν
μια υπέρβαση, μια δρασκελιά προς το φως.
Το κρίσιμο σημείο είναι εκεί που τέμνεται το
ατομικό με το συλλογικό στοιχείο και το
ερώτημα πού οδηγούμαστε όταν αυτό συμ-
βαίνει. 

Υπάρχει όμως και μια εξομολογητική διά-
θεση αφού περιέχει πολλά στοιχεία από τη
ζωή σας. Αυτό έκανε πιο δύσκολο το γρά-
ψιμο; 

Πάρα πολύ δύσκολο. Γράφοντας το βιβλίο
συνειδητοποίησα ότι είχα έναν εαυτό που
δεν τον είχα καλογνωρίσει. Ηταν σαν ένας
καθρέπτης που αντίκριζα ένα άλλο πρό-
σωπο. Γι’ αυτό και η συγγραφή κράτησε πε-
ρίπου 10 χρόνια. Όταν έφτανα σε ένα
σημείο κρίσιμο δεν μπορούσα να προχω-
ρήσω. Σταματούσα, άφηνα να περάσει ο
καιρός, δούλευα αυτά που αισθανόμουν κι
έπειτα συνέχιζα.

Λένε ότι το γράψιμο, ιδιαίτερα όταν κανείς
μαρτυρά πτυχές της ζωής του, έχει και μια
λυτρωτική λειτουργία. Το αισθανθήκατε
αυτό; 

Ναι, έντονα. Αισθάνθηκα απελευθερωμένη.
Ενιωσα ότι μαζί με το βιβλίο έκλεισε ένας
κύκλος. 

Το κομμάτι της μυθοπλασίας πού κολλάει
σε όλο αυτό; 

Βοήθησε στην εξέλιξη της ιστορίας. Όμως
δεν είναι πολύ έντονη η μυθοπλασία. Τα γε-
γονότα που περιγράφονται υπήρξαν, δεν τα
φαντάστηκα. Απλώς ορισμένα κομμάτια άλ-
λαξαν για να γίνει καλύτερη η συνολική
σύνθεση. 

Η πρωταγωνίστρια του βιβλίου -όπως κι
εσείς- είναι έντονα πολιτικοποιημένη.
Είναι ένα στοιχείο που έπαιξε σημαντικό
ρόλο στη ζωή σας. Πώς αισθάνεται ένας
άνθρωπος της γενιάς σας γι’ αυτό που
ζούμε σήμερα; Νιώθετε ίσως μια ματαίωση
των αγώνων σας; 

Αισθάνομαι σε πολλά επίπεδα τη ματαίωση.
Για παράδειγμα όταν ανέλαβα τη διεύθυνση
της Παιδιατρικής Κλινικής σε ένα επαρχιακό
Νοσοκομείο, ξεκινήσαμε με πολύ αγώνα
από το τίποτα. Η δημιουργία του ΕΣΥ την
εποχή εκείνη ήταν ένα μεγάλο άλμα που
έκανε στον τομέα Υγείας η τότε κυβέρνηση.
Εμείς μπήκαμε με κέφι, με διάθεση αυτοθυ-
σίας και προσφοράς και παλέψαμε. Εμεινα
σε εκείνη τη θέση 22 χρόνια. Οταν λοιπόν
σήμερα βλέπω ότι όλη αυτή η προσπάθεια
καταρρέει και το μαθαίνω από ανθρώπους
που είναι μέσα στα πράγματα, αισθάνομαι

μια μεγάλη ματαίωση. Ο αγώνας που κά-
ναμε τότε ήταν έντονος και σε πολλά επί-
πεδα και πλέον βλέπω να εξευτελίζεται.
Δυστυχώς αισθάνομαι συχνά τέτοιες μαται-
ώσεις συμμετέχοντας σε προσπάθειες που
δεν καταλήγουν πουθενά. 

Αυτό σημαίνει και το τέλος του αγώνα; 
Σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν καταθέτεις τα
όπλα. Ισως και το βιβλίο να είναι μια προ-
σπάθεια να θυμίσω στους ανθρώπους την
αξία του αγώνα. Ολοι αγωνιζόμαστε για
κάτι. Το πού θα φτάσουμε είναι μια άλλη
ιστορία και δεν εξαρτάται μόνο από ένα
άτομο. Πρέπει όμως να πιστεύεις σε αυτό
που κάνεις και αυτό είναι μια πρώτη δι-
καίωση. 

Η δουλειά σας στον τομέα της Υγείας ήταν
ένας ακόμα σημαντικός πυλώνας της ζωής
σας, όπως και της ηρωίδας σας. Ζήσατε την
εποχή προ ΕΣΥ, ζήσατε την επανάσταση
του ΕΣΥ και σήμερα -μια και είστε παιδία-
τρος το αναφέρω- φτάσαμε να βλέπουμε
οικογένειες να μην έχουν καν τη δυνατό-
τητα να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Μι-
λάμε για κοινωνικές δρασκελιές... στο
σκοτάδι. 

Αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη θλίψη γι’

αυτά τα φαινόμενα. Οπως αισθάνομαι
θλίψη και για εκείνους που εμπορεύονται
σήμερα προσπάθειες που κάποτε γίνονταν
ανιδιοτελώς. Προσπάθειες για τις οποίες
σήμερα κάποιοι παίρνουν χρήματα από το
ΕΣΠΑ για να κάνουν πράγματα που πριν από
20 χρόνια ήταν αυτονόητα... 

Στο βιβλίο σας αποδίδετε στον έρωτα ένα
ανατρεπτικό στοιχείο. Ενα στοιχείο που
μπορεί να μας ωθήσει να κάνουμε μια δρα-
σκελιά στο φως.

Υπάρχει όντως αυτό το στοιχείο στον έρωτα.
Ο πραγματικός έρωτας κινητοποιεί τον
έρωτά μας για την ίδια τη ζωή. Βλέπεις τα
πράγματα διαφορετικά και πιστεύω ότι αυτό
είναι που σηματοδοτεί γενικότερα η έννοια
του έρωτα. Σου ανοίγει άλλους ορίζοντες.
Σε προκαλεί να ερωτευτείς τη ζωή την ίδια,
κάτι που μεταφράζεται σε δημιουργικότητα
κι αυτό σε φέρνει σε άλλα μονοπάτια. Ευ-
τυχισμένοι λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν
ζήσει τον πραγματικό έρωτα. 

Αυτή η δημιουργική διάθεση ζωής περι-
λαμβάνει πλέον και τη συγγραφή για εσάς;  

Απολύτως. Το δεύτερο βιβλίο όμως θα είναι
ένα βιβλίο διαφορετικό. Ενα βιβλίο που θα
μιλάει για τις επαναστατικές εξελίξεις που

έχουν γίνει στον τομέα της φυσικής, μια επι-
στήμη που την αγαπούσα πάντοτε. Πλέον
βλέπουμε το σύμπαν αλλιώς, αλλά αυτό δεν
έχει συνειδητοποιηθεί ακόμα από όλους
τους ανθρώπους. Συγχρόνως όλα αυτά θα
συνδεθούν με την αρχαιολογία και θα ειπω-
θούν με ένα μυθιστορηματικό τρόπο. Δύ-
σκολο το εγχείρημα αλλά θέλω να το
παλέψω.  

Δεν είναι όμως μελαγχολικό να διαπιστώ-
νει κανείς ότι τα επιστημονικά άλματα δεν
μεταφράζονται και σε κοινωνική πρόοδο; 

Νομίζω ότι θα φανούν οι θετικές επιπτώσεις
από τις επιστημονικές εξελίξεις. Πιστεύω ότι
αυτό το άνοιγμα της επιστήμης είναι το μόνο
που μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο
τον κόσμο. Επίσης, σε αυτή την παγκόσμια
κρίση που περνάμε οι άνθρωποι προβλημα-
τίστηκαν πάνω σε αυτά τα θέματα που συ-
ζητάμε... 

Ωστόσο η πρόοδος της επιστήμης δεν συ-
νεπάγεται ηθική πρόοδο. Υπάρχουν σπου-
δαίοι επιστήμονες που όμως λειτουργούν
ανήθικα... 

Αλήθεια είναι αυτό. Παρόλα αυτά πιστεύω
ότι η επιστήμη μάς γεμίζει με άλλες προσ-
δοκίες. 

Από τις “Δρασκελιές στο Φως” τι θα θέ-
λατε να μείνει στον αναγνώστη; 

Νομίζω ότι το βιβλίο έχει ένα αισιόδοξο μή-
νυμα. Το μήνυμα ότι όταν προσπαθήσουμε
να αφαιρέσουμε τις υλικές επιδιώξεις μας
και κοιτάξουμε περισσότερο τις εσωτερικές
- συναισθηματικές μας ανάγκες θα πετύ-
χουμε πράγματα που θα μας δώσουν χαρά,
γαλήνη και αισιοδοξία. Προσωπικά δεν πι-
στεύω καθόλου στην υλική διάσταση των
πραγμάτων. Υπάρχουν άλλα πράγματα πιο
ζεστά και ανθρώπινα που μπορεί να μας
συνδέσουν. 

Ολοι αγωνιζό αστε για κάτι Το ού θα«Ολοι αγωνιζόμαστε για κάτι. Το πού θα

φτάσου ε είναι ια άλλη ιστορία και δενφτάσουμε είναι μια άλλη ιστορία και δεν

εξαρτάται όνο α ό ένα άτο ο Πρέ ειεξαρτάται μόνο από ένα άτομο. Πρέπει

ό ως να ιστεύεις σε αυτό ου κάνειςόμως να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις

και αυτό είναι ια ρώτη δικαίωσηκαι αυτό είναι μια πρώτη δικαίωση»  

ττο “Δρασκελιές στο φως” της Άννας Πουλιάση, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις “Πολύτροπων”, διαβάζεται ως μια
ιστορία υπέρβασης, ενός άλματος προς τα μπροστά. Οι πρωταγωνιστές της δεν είναι ήρωες αλλά άνθρωποι κανονικοί. Aνθρωποι
που παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο, που αναμετρούνται με ποικίλες προσωπικές και κοινωνικές ματαιώσεις αλλά συγχρόνως
καταφέρνουν να βρουν κάτι από το φως της ζωής. 

ΑΝΝΑ ΠΟΥΛΙΑΣΗ:

Δρασκελιές στο φως της ζωής«Δρασκελιές στο φως της ζωής»
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Εκείνη τη έραΕκείνη τη μέρα
Dennis Lehane
Εκδότης: Κέδρος

Βοστόνη, τέλος του Α’ Παγκόσμιου
πολέμου.
Μια εποχή πολιτικών και κοινωνικών
αναταραχών. Οι ΗΠΑ στο σταυρο-
δρόμι παρελθόντος και μέλλοντος.
Δύο άνθρωποι, ένας λευκός και
ένας μαύρος, παρασύρονται από τον
ανεμοστρόβιλο της Ιστορίας. Ο πρώ-
τος, ο αστυφύλακας Ντάνι Κόφλιν,
παρότι οργανώνεται στη συνδικαλι-
στική ομάδα των αστυνομικών, υπο-
χρεώνεται να πάρει μέρος στο
κυνήγι επικίνδυνων ριζοσπαστών. Ο
δεύτερος, ο Λούθερ Λόρενς, δολο-
φονεί ένα αφεντικό του εγκλήματος
στην Τάλσα και καταφεύγει στη Βο-
στόνη, όπου βρίσκει εργασία στην

οικογένεια Κό-
φλιν. Την ίδια
στιγμή προσπα-
θεί απεγνω-
σμένα να βρει
τρόπο να επι-
στρέψει στην
έγκυο γυναίκα
του.
Μέσα από τη
διαδρομή των
δύο ηρώων ξε-

διπλώνονται τα κρίσιμα γεγονότα
που σημάδεψαν την Αμερική του
Μεσοπολέμου: η ανάπτυξη του συν-
δικαλιστικού κινήματος, η σύγ-
κρουση των εργατών με το
κεφάλαιο, ο αγώνας για τα πολιτικά
δικαιώματα των Αφροαμερικανών.
Η πλοκή κορυφώνεται κατά την
απεργία της αστυνομίας της Βοστό-
νης το 1919, όταν στα γήπεδα του
μπέιζμπολ μεσουρανεί ο θρυλικός
Μπέιμπ Ρουθ.

Φθινό ωρο στοΦθινόπωρο στο

ΠεκίνοΠεκίνο
Μπορίς Βιάν
Εκδότης: Νεφέλη

Οι δυο πρώτες λέξεις είναι ένα
όνομα: “Αμαδίς Δουδού”.
Δεν είναι φθινόπωρο. Και, φυσικά,
δεν είμαστε στο Πεκίνο. Το “Φθινό-

πωρο στο Πεκίνο”
αποτελεί ένα από
τα πλέον παρά-
ξενα και γοητευ-
τικά
μυθιστορήματα
που μας παρέδωσε
η γαλλική γλώσσα.
Κι αυτό ακριβώς
είναι το ιδιάζον
στοιχείο του: η
γλώσσα. Γιατί ο

Βιάν οικοδομεί μια εντελώς απροσ-
δόκητη, χιουμοριστική, καυστική και
ταυτόχρονα εικονοκλαστική γλωσ-
σική κατασκευή που εξέπληξε τους
συγχρόνους του και παραμένει σα-
γηνευτική ακόμα και σήμερα.
Το παράλογο της καθημερινής ζωής
αποκαλύπτεται οργιαστικά μέσα από
μια αριστουργηματική σύζευξη αφη-
γηματικού στιλ και πλοκής.
Ενα μοναδικό έργο της ευρωπαϊκής
μυθιστοριογραφίας, μεταφρασμένο
με μεγάλη δεινότητα από τον Αχιλ-
λέα Κυριακίδη.

Ενα τρα στηΕνα τραμ στη

ΛισαβόναΛισαβόνα
Ερβέ Λε Τελιέ

Εκδότης: Opera

Στις ράγες ενός
τραμ της Λισαβό-
νας, ένα αγόρι, ο
Αντόνιο, γνωρίζει
ένα κορίτσι, την
Πάτα, με την
οποία θα ζήσει
τον μυθικό και
αμάραντο έρωτα

της πρώτης του νιότης, ένα όνειρο
που θα καταρρεύσει, θύμα των
πραγματικών συνθηκών της ζωής.
Μετά από δέκα χρόνια, ο Αντόνιο
επιστρέφει στη Λισαβόνα ως φωτο-
γράφος και συναντά τον Βενσάν με
το οποίο θα συνεργαστεί για ένα
άρθρο της εφημερίδας στην οποία
εργάζονται και οι δύο.
Ο Βενσάν θέλει να ξαναβρεί την
Πάτα, να γιατρέψει την ανοιχτή
πληγή στην ψυχή του Αντόνιο, κι έτσι
να μπορέσει να κλείσει και τις δικές
του ερωτικές πληγές. Αν, όμως, τα
τραμ κινούνται πάνω σε ράγες, η
ζωή των ανθρώπων συχνά εκτροχιά-
ζεται και παίρνει αναπάντεχη τροπή...
Ενα βιβλίο που ξαφνιάζει με την
απολύτως καλοζυγισμένη δοσολογία
των συστατικών του. Ένα “ευτυχι-
σμένο μυθιστόρημα” και μια καλο-
στημένη μηχανή αφήγησης από έναν
δοκιμασμένο σύγχρονο στιλίστα.

ΠατρόςΠατρός

ορφανή“ορφανή”
Αννα Τσαλουκίδου
Εκδότης: Ίαμβος

Τους δράκους στη ζωή της, δεν τους
έκανε ποτέ ζάφτι, γιατί κάθε φορά
που την επισκέπτονταν απρόσκλητοι,
ερχόντουσαν τα πάνω - κάτω με ξέ-
φρενους ρυθμούς...
Κι εκεί στην άκρη του ξέφωτου την
πρόφταιναν πάντα, άσχημο σημάδι,
κι έτσι πελώριοι και δυνατοί όπως
ήταν, της έγνεφαν κατάματα, αποτε-

λειώνοντάς την.
Μ’ εκείνα τα μάτια
που πέταγαν φλό-
γες κι εκείνο το
στόμα που ξερ-
νούσε πύρινη κό-
λαση, την
πρόκαναν κάθε
φορά, χωρίς τη δυ-
νατότητα διαφυγής,

έτσι μικρή και ευάλωτη που ήταν...
Δεν ήθελε ή δεν ήξερε να τους κάνει
συμμάχους, γιατί ήταν πάντα κακιω-
μένη μαζί τους και ήταν ζήτημα χρό-
νου πια να γίνει και πάλι
παρανάλωμα...

ΓιαννηΣ ΚαλοΓεροπουλοΣ

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

Πάντα ο διάβολοςΠάντα ο διάβολος
» Donald Ray Pollock

μτφρ. Βάσια Τζανακάρη, εκδόσεις Μεταίχμιο

Aφορμή

Αυτό είναι ένα σπουδαίο βιβλίο,
ένα πραγματικά σπουδαίο βιβλίο.

Όταν ο Μπόντεκερ έκλεισε
το τηλέφωνο, τα θυμήθηκε
όλα: το κούτσουρο, τα ψόφια
ζώα τον μικρό που είχε το
πρόσωπό του λερωμένο με
πίτα. Άρβιν Γιουτζίν Ράσελ.
«Σε θυμήθηκα, αγόρι μου».
Πήγε και στάθηκε κοντά σε
έναν μεγάλο χάρτη των ΗΠΑ
που κρεμόταν στον τοίχο.
Βρήκε το Τζόνσον Σίτι και το
Λούισμπεργκ και με το δά-
χτυλό του τράβηξε μια νοητή
γραμμή που περνούσε από τη
Δυτική Βιρτζίνια και έφτανε
στο Οχάιο από τον αυτοκινη-
τόδρομο 35 στο Πόιντ Πλέ-
ζαντ.

Αυτά είναι τα όρια της Αμερικής
του Πόλοκ, εκεί πέρασε όλη του
τη ζωή, δουλεύοντας από το 1973
έως το 2005 στη βιομηχανία
Mead Paper Mill στο Οχάιο, εκεί
τα βιώματά του, εκεί και η έμ-
πνευσή του. Σε ηλικία 54 χρονών
εκδίδει τη συλλογή διηγημάτων
Knockemstiff η οποία γίνεται
δεκτή με επαινετικές κριτικές. Δύο
στερεότυπα σε ανατροπή: ο συγ-
γραφέας, ένας πενηντατετράχρο-
νος εργάτης. Μα ποιος άλλος,
σκέφτεσαι, θα μπορούσε να έχει
διηγηθεί μια ιστορία όπως αυτή.

Μια ιστορία βαθιάς αγάπης. Ο
πατέρας του Άρβιν, επιστρέφον-
τας σπίτι μετά το τέλος του Δευ-
τέρου Παγκοσμίου Πολέμου,
ερωτεύεται μία σερβιτόρα στην
τελευταία στάση του λεωφο-
ρείου. Λίγες μέρες μετά, θα γυρί-
σει σε αναζήτησή της, θα τη βρει
στο ίδιο μαγαζί και θα της ζητήσει
να τον παντρευτεί. Εκείνη θα δε-
χτεί. Μια ήρεμη ζωή μετά τη
φρίκη του πολέμου, ένα σπίτι
απομονωμένο, περιτριγυρισμένο

από ένα κατάφυτο λιβάδι. Η γέν-
νηση του Άρβιν θα ολοκληρώσει
την ευτυχία του ζευγαριού. Το
καλό ποτέ δεν κρατά πολύ, εκείνη
θα αρρωστήσει βαριά. Εκείνος θα
καταφύγει στην πίστη του στον
Θεό, όπως εκείνος τον ερμηνεύει,
όπως εκείνος έμαθε να τον κατα-
νοεί, έναν Θεό που ζητά θυσίες
και αίμα. Στον προσωπικό του
βωμό κουβαλά ζώα, τα προσφέ-
ρει θυσία, τα κουφάρια κρέμονται
από τα κλαδιά· όσο εκείνη κατα-
πέφτει, τόσο εκείνος εντείνει τις
προσφορές. Ο Άρβιν είναι πάντα
εκεί, δίπλα στον πατέρα του,
προσλαμβάνοντας με τις παιδικές
του κεραίες την αγάπη και την
αφοσίωσή του, τις θυσίες δίχως
τελικό αντίκρυσμα· εκείνη πεθαί-
νει, εκείνος αυτοκτονεί φέρνον-
τας το ίδιο μαχαίρι στο λαιμό του.

Μια Αμερική σκοτεινή, μακριά
από τις ηλιόλουστες ακτές των
επιρροών και της προόδου, προ-
σκολλημένη σε έναν κώδικα
αξιών βασισμένων στη θρησκο-
ληψία, την απόδοση δικαιοσύνης
και τη σεξουαλική καταπίεση. Τα
βιώματα παίζουν πάντα τον πλέον
κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση
της προσωπικής ηθικής. Αυτή
είναι η Αμερική του Πόλοκ. Η Αμε-
ρική του Άρβιν, είκοσι χρόνια μετά
την αυτοκτονία του πατέρα του,
σε τίποτα δεν μοιάζει να έχει αλ-
λάξει. Ο Πόλοκ μεταφέρει αυτή
τη μαυρίλα, διηγείται και παν-
τρεύει με μαεστρία, τρεις παράλ-
ληλες ιστορίες. Ενα ζευγάρι
σίριαλ κίλερ, ένας διεφθαρμένος
σερίφης και ένα περιπλανώμενο
ζεύγος ιεροκηρύκων συνθέτουν
αυτό το σύμπαν παρακμής, όπου
οι έννοιες, οι θεσμοί και τα συναι-
σθήματα, διαστρεβλώνονται, η
θρησκεία, η αγάπη, η εξουσία, όλα
διαστρεβλώνονται. 

Κατά την ανάγνωση, δύο ακόμα
συγγραφείς μού ήρθαν στον νου:
ο Τομ Ρόμπινς και η Σίρι Χού-
στβεντ. Ο πρώτος περιγράφει την
ίδια Αμερική, με μια διάθεση σου-
ρεαλιστική, μέσα από το χιούμορ
και την υπερβολή επισημαίνει τα
ίδια κακώς κείμενα, παρεμβάλ-
λοντας ένα αναγκαίο πρίσμα μα-
γείας, ένα γέλιο πικρό. Η Σίρι
Χούστβεντ, στο έξοχο και σκο-
τεινό Μυστικό της Λίλυ Νταλ,
χρησιμοποιεί παρόμοια υλικά με
τον Πόλοκ, προσθέτοντας στην
εξίσωση έναν καλλιτέχνη από τα
ανατολικά, σε ένα περιβάλλον
ασφυκτικό όπως αυτό της κωμό-
πολης. Και δεν ήταν μόνο λογοτε-
χνικά τα νήματα που έπλεξε η
ανάγνωση. Ηταν και μουσικά, από
έναν Αυστραλό, τον Νικ Κέιβ.
Ηταν και κινηματογραφικά, με
πρωτεύουσα την ταινία των Κοέν,
“Καμιά πατρίδα για τους μελλο-
θάνατους”.

Το “Πάντα ο διάβολος” είναι ένα
βιβλίο τρομακτικό, όχι όμως όπως
τα αστυνομικά, με τα οποία λόγω
του ελληνικού εξώφυλλου συγγε-
νεύει, αλλά εξαιτίας του ωμού ρε-
αλισμού του, γραμμένο δίχως
καμία αναγνωρίσιμη επιτήδευση,
δημιουργεί μια άρρωστη βεβαι-
ότητα πως ναι, έτσι είναι τα πράγ-
ματα. Ενα σπουδαίο βιβλίο, το
οποίο δυστυχώς κινδυνεύει να
χαθεί ανάμεσα σε τόσα άλλα.     

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσειςΧριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
στις Παιδικές Βιβλιοθήκεςστις Παιδικές Βιβλιοθήκες 

Ο Δήμος Χανίων στο πλαίσιο των
εορτών των Χριστουγέννων πραγ-
ματοποιεί στις Παιδικές - Εφηβικές
Βιβλιοθήκες του, εκδηλώσεις για
τους μικρούς του φίλους.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 
“Λέσχη ανάγνωσης”
Ώρα: 11 το πρωί 
Με τις Παιδικές Λέσχες Ανάγνω-

σης ταξιδεύουμε και ονειρευόμα-
στε με τη “Χριστουγεννιάτικη
Ιστορία” του Ντίκενς, με τη Σχολική
Σ ύ μ β ο υ λ ο
Α/θμιας ,
Α θ η ν ά
Ν τ ο ύ -
λια,

για τα μικρούλια μας και με τη συγ-
γραφέα, Ευδοκία Σκορδαλά- Κα-
κατσάκη, για τα μεγαλύτερα
παιδιά. 

Για παιδιά: 5-7 και 8-12 ετών,
στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη
του Δημοτικού Κήπου.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 
“Στολίζουμε το δέντρο της Βι-

βλιοθήκης μας!”   Ωρα: 5μ.μ.  
Διαβάζουμε τη Χριστουγεννιάτικη

ιστορία “Ενα ελατάκι για τον Τάκη»
του Ευγένιου Τριβιζά και φτιά-

χνουμε όμορφες κατασκευές,
αγγελάκια, αστέρια, ελα-
τάκια, χιονάνθρωπους
και τόσα άλλα, που θα
διακοσμήσουν τον χώρο
της Βιβλιοθήκης και θα
στολίσουν το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο!

Με την εκπαιδευτικό Σμαράγδη
Γαλημιτάκη.

Για όλα τα παιδιά, στην Παιδική -
Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής
Ενότητας Σούδας.

Δευτέρα  22 Δεκεμβρίου 
“Γέννηση του Χριστού: η

ωραιότερη ιστορία του κό-
σμου”   Ωρα: 7μ.μ. 

Τα παιδιά του μουσικοθεατρικού
τμήματος της Παιδικής- Εφηβικής
Βιβλιοθήκης Δημοτικού Κήπου, με
τη βοήθεια της δασκάλας, Κατσι-
φαράκη Θηρεσίας, συνδυάζουν
αρμονικά το βιβλίο, τη μουσική και
το θέατρο και ανεβάζουν τη δική
τους παράσταση με τίτλο “Γέννηση
του Χριστού: η ωραιότερη ιστορία
του κόσμου”.

Στην Παιδική - Εφηβική Βιβλιο-
θήκη του Δημοτικού Κήπου. 
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παιδότοπος

Επιμέλεια:

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

Kakatsakis@sch. gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Τι σημαίνει η λέξη ρατσισμός για τα παιδιά; Πώς τον αντιλαμβάνονται και

πώς τον ερμηνεύουν; Τι είναι γι’ αυτά η διαφορετικότητα σε σχέση με την
ισότητα; Με αυτά και μ’ άλλα παρόμοια ερωτήματα ασχολήθηκαν με την
ευκαιρία της Πανελλήνιας ημέρας Σχολικού Αθλητισμού που καθιερώθηκε
εφέτος απ’ το ΥΠΑΙΘ με θεματικό άξονα “Ρατσισμός και διαφορετικότητα,
όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι”, στις 6 Οκτωβρίου, τα παιδιά των δυο τμημά-
των της Στ’ τάξης του 14ου Δημ. Σχ. Χανίων, έχοντας ως εμψυχωτές τους
δασκάλους των, τον Χρήστο Αρχοντάκη και την Ζαχαρένια Λιονάκη.

Ενδεικτικές αυτής της “ασχολίας” κάποιες απ’ τις ιδιαίτερα επιμελημένες
εργασίες τους, όσες χώρεσαν στον σημερινό Παιδότοπο.

Συγχαρητήρια και στα παιδιά και στους δασκάλους των. Και βέβαια, πολλά,
κατάπολλα, ευχαριστώ στη φίλη διευθύντρια του Σχολείου Παυλίνα Δού-
μου, που είχε την πρωτοβουλία να δει το φως της δημοσιότητας η συγκε-
κριμένη δράση.

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Β.Θ.Κ.

Στ’ ΤΑΞΗ 14ου Δημ. Σχ. Χανίων

ΟλοιΟλοι διαφορετικοίδιαφορετικοί όλοιόλοι ίσιοιίσιοι
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Ρατσισ όςΡατσισμός
Στις μέρες μας ο ρατσισμός είναι ένα φαινόμενο πολύ συχνό. Οι

κυριότερες μορφές του ρατσισμού που συναντάμε καθημερινά είναι
ο φυλετικός, ο θρησκευτικός, ο κοινωνικός και ο εθνικός και συνή-
θως εκφράζονται με εχθρική και υποτιμητική στάση απέναντι στα
θύματά του.

Τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς είναι οι προκαταλήψεις που
ισχύουν ακόμη και σήμερα και το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν
ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα. Οι άνθρωποι αυτοί κατακρίνουν πολύ
εύκολα ό,τι είναι διαφορετικό και πολλές φορές φέρονται ακραία
και κάνουν στην “άκρη” άτομα που έχουν διαφορετικά εξωτερικά
χαρακτηριστικά.

Για να σταματήσει να υπάρχει ρατσισμός σημαντικό είναι το να μην
ξεχωρίζουμε τους άλλους, να τους γνωρίσουμε και να μην τους
ασκούμε αρνητική κριτική από την πρώτη στιγμή.

Γιάννης Γεωργακάκης

Πρέ ει ναΠρέπει να

σεβό αστε οσεβόμαστε ο

ένας τον άλλοένας τον άλλο

Ρατσισμός… μια λέξη τόσο άσχημη
και τόσο προσβλητική. 

Ρατσισμός είναι όταν κοροϊδεύουμε
κάποιον για το πώς είναι. Δηλαδή τον
κοροϊδεύουμε γιατί μπορεί να είναι
άσχημος, κοντός ή ψηλός, χοντρός ή
αδύνατος, μα και γιατί μπορεί να είναι
πιο αργός -νοητικά- από τους υπό-
λοιπους, να έχει άλλη θρησκεία, άλλο
χρώμα κ.τ.λ..

Όπως κι εμείς δε θέλουμε να μας
φέρονται ρατσιστικά έτσι κι εμείς δεν
πρέπει να φερόμαστε με αυτόν τον
τρόπο στους άλλους!!

Νικολέτα Ζωιδάκη

Τι είναιΤι είναι

ρατσισ όςρατσισμός

Ο ρατσισμός κατά τη γνώμη μου
είναι ένα κοροϊδευτικό σχόλιο, το
οποίο το λένε τα παιδιά που δεν
αποδέχονται κάποιον άλλο από
άλλη χώρα. Αυτό μερικές φορές το
κάνουμε κι εμείς γιατί μας παρασύ-
ρουν ή μας απειλούν. Ομως αυτό
δεν είναι σωστό γιατί έτσι πληγώ-
νουμε τα συναισθήματα των άλλων.
Πρέπει να αγαπάμε τον διπλανό μας
γιατί αν το κάνουμε εμείς, θα το
κάνει κι αυτός. 

Ο ρατσισμός πιστεύω ότι πρέπει
να εξαφανιστεί.

Εβελίνα Σινάνι

Aυτό είναιυτό είναι

ρατσισ όςρατσισμός

Ολοι αναρωτιούνται τι είναι ο ρατσι-
σμός, εγώ όμως ξέρω και γι’ αυτό σας
γράφω αυτό το κείμενο. Για να το κατα-
λάβετε θα σας διηγηθώ μια ιστορία.

Όταν πήγαινα Πέμπτη τάξη, στη μέση
της χρονιάς, ήρθε ένα παιδί Ρομά στην
Εκτη τάξη. Όλοι ξέρουμε ότι οι Ρομά
έχουν πιο σκούρο δέρμα από εμάς. Ηταν
και κοντό σαν πρωτάκι και κανείς δεν το
ήθελε. Ολοι το κορόιδευαν και δεν το
έκαναν παρέα. Αυτό όμως συμπεριφε-
ρόταν καλύτερα και από εμάς. Ποτέ δεν
έλεγε κακές κουβέντες, ποτέ δεν ενο-
χλούσε ούτε έκανε παράπονα. Ομως τε-
λικά δεν άντεξε, τα είπε στη μαμά του κι
αυτή έκανε παράπονα στους δασκά-
λους. Η δασκάλα τούς μάλωσε και τους
εξήγησε πως το να είναι κάποιος δια-
φορετικός από εμάς δεν είναι κακό. Την
άλλη ημέρα τής συμπεριφέρθηκαν καλά
και μάλιστα κάποια κορίτσια της ζήτη-
σαν να γίνουν φίλες. Αυτή δέχτηκε και
έτσι τα παιδιά επανόρθωσαν το λάθος
τους.

Μαριτίνα Τζουτζουράκη



«αα
Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για την κα-

νέλα της Κεϋλάνης, κυρίως λόγω της επίδρα-
σής της στην καταπολέμηση του διαβήτη.

Ερευνες και πειράματα έχουν αποδείξει την
ικανότητα της κανέλας να μειώνει την αυξημένη
γλυκόζη στο αίμα. Επιπλέον λόγω των αντιο-
ξειδωτικών της ουσιών, η κανέλα δρα κατά των
μεταβολικών διαταραχών που επιδρούν στην
αρτηριακή πίεση και στα επίπεδα των τριγλυκε-
ριδίων.

Η αυθεντική κανέλα Κεϋλάνης έχει μακριά και
ντελικάτα ξυλάκια με λεπτές στρώσεις και ανοι-
χτό ηλιοκαμένο χρώμα. Σπάει εύκολα, ενώ το
άρωμα της είναι φίνο, γλυκό και σχεδόν μεθυ-
στικό. Η κασσία, από την άλλη μεριά, είναι πιο
σκουρόχρωμη, το ξύλο της είναι χονδρό και
συμπαγές με λίγες στρώσεις, ενώ είναι δύσκολο
να σπάσει. Έχει έντονο και πικάντικο άρωμα και
θεωρείται φθηνό και λιγότερο ποιοτικό μπαχα-
ρικό. 

Σύμφωνα με την Αγιουρβέδα η κανέλα ενερ-
γεί ευεργετικά στους μεσημβρινούς της καρ-
διάς, του σπλήνα, των νεφρών και του ήπατος.
Δεν είναι τυχαίο που οι Ινδοί θεωρούν ότι το
ρόφημα κανέλας ενισχύει τα εγκάρδια συναι-
σθήματα και βοηθάει στην δημιουργία ισχυρών
διαπροσωπικών σχέσεων

«Κανέλα και κασσία ήταν γνωστές στα κλασικά
χρόνια αλλά δεν έχουμε καμία μαρτυρία για τη
χρήση τους στο φαγητό της εποχής αυτής. Εισέ-
βαλαν στην κουζίνα μάλλον χάρη στους Βυζαντι-
νούς. Ηταν από τα μπαχαρικά που έβρισκε κανείς
από τους μυρεψούς, οι οποίοι προμηθεύονταν
από τους εμπόρους της Αιγύπτου και της Συρίας.
Οι Βυζαντινοί συμπεριλάμβαναν την κανέλα στο
φημισμένο μείγμα του κονδίτου. Παλιό κρασί,
μέλι, κανέλα, γαρίφαλο, πολύ στάχος (ναρδόστα-
χυς, Nardostachys jatamansi), και τριμμένο πι-
πέρι, δημιούργησαν ένα από τα πιο δημοφιλή
ποτά της εποχής».

(Οριβάσιος 5,33,9. Παύλος Αιγινίτης 3, 45
(243,6) Γεωπονικά 8, 31)

Ο Ιερόφιλος συνιστούσε να καταναλώνεται
καθημερινά τον μήνα Μάιο. Η κανέλα ήταν ένα
από τα αρωματικά της κροκάτης μαγειρείας, της
ψαρόσουπας, που μύριζε γαρίφαλο, κρόκο και
νάρδο (είδος βαλεριάνας). Την έβρισκε κανείς
και σε ζωμούς κρεάτων. Γενικά όμως οι Βυζαν-
τινοί, αν ακολουθούσαν τις συμβουλές των ει-
δικών έπρεπε να την αποφεύγουν τους
καλοκαιρινούς μήνες.

Ο Αγάπιος Λάνδος ο Κρης (1620) τη θεω-
ρούσε κατάλληλη για το σπανάκι. (Γεωπονικόν
σελ. 205), και για τα κουκιά φάβα. Τα τελευταία
έτσι γίνονταν ευκολοχώνευτα (σελ. 198). Και για
να νοστιμίσει το κρέας του κουνελιού καλό θα
ήταν να μαγειρεύεται με κανέλα και λαρδί (σελ.
195). Οι παλιότεροι οδηγοί μαγειρικής χρησιμο-
ποιούν κανέλα στη γέμιση κρεάτων, πουλερι-
κών, θαλασσινών και λαχανοντολμάδων
νηστίσιμων και αρτύσιμων, σε σάλτσες ντομά-
τας και κιμά, καπαμάδες κ.λπ..

Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται με
ανάλογο τρόπο μέχρι σήμερα. Απαραιτήτως βρί-
σκεται σε κρέμες πιάτου και ρυζόγαλα, ενώ
δίνει το άρωμά της στο σιρόπι των γλυκών τα-
ψιού.

Καλή σας απόλαυση και
Καλά Χριστούγεννα!

ρωματικός φλοιός με τονωτικές, χωνευτικές, αντιεμετικές, εμμηναγωγές, αντισηπτικές, αιμοστατικές,
κ.ά. ιδιότητες». Ο Θεόφραστος (371-287) και ο Διοσκουρίδης (1ος αι. μ.Χ.) πίστευαν λανθασμένα ότι
το δένδρο φύτρωνε στην Αραβία και τη Σομαλία. Στην πραγματικότητα η κανέλα έχει πατρίδες την Ν.
Ασία και την Κεϋλάνη, ενώ η κασσία (Κιννάμωμον κασσία, Cinnamomun cassia), μια όχι και τόσο
αρωματική ποικιλία της, είναι ιθαγενής της Κίνας. (Κινεζική κανέλα).

Η ΚανέλαΗ Κανέλα■ Ένα μικρό ταξίδι στην ιστορία της διατροφής

Ο Δρό ος των Μ αχαρικώνΟ Δρόμος των Μπαχαρικών

Φανh Μαραγκaκη

caravelspices@gmail.com
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«Το κοινό συστατικό και
η μεγάλη διαφορά των
δύο ποικιλιών κανέλας
βρίσκεται στην κουμαρίνη.
Η κουμαρίνη είναι φυσικό,
φυτικό συστατικό με ισχυ-
ρές αντιπηκτικές ιδιότητες.
Επειδή το αίμα μας πρέπει
να διατηρήσει την ικανό-
τητά του να πήξει σε πε-
ριόδους τραυματισμού, η
υπερβολική πρόσληψη
κουμαρίνης κατά τη διάρ-
κεια μια παρατεταμένης
χρονικής περιόδου μπορεί
να δημιουργήσει κινδύ-
νους. Το επίπεδο φυσικής
κουμαρίνης στην Κανέλα
Κεϋλάνης είναι σε χαμη-
λότερο ποσοστό στο 0,4%
σε σχέση με το ποσοστό
που περιέχεται στην Κα-
νέλα Κασσία που φτάνει
το 5%». 

Πηγές: http://www.enter2life.gr/
Η γλώσσα της γεύσης: Λεξικό της ιστορίας της ελληνικής διατροφής. Της Μαριάνας Καβρουλάκη. Σελ. 140-141



Ο 50χρονος Δημήτρης Καφούσης (γεν. 12 Φεβρουαρίου 1964) -διακρίνε-
ται στο κέντρο της φωτ.- ως παίκτης αγωνίσθηκε στη θέση του επιθετικού
χαφ και ξεκίνησε από τους μικρούς του ΑΟΧ ενώ φόρεσε και τη φανέλα της
Σπάθας. Οταν κρέμασε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια συνέχισε επί 13-14 χρό-
νια βοηθός προπονητή στην Ιωνία αλλά και στον ΑΟ Χανιά στον οποίο διε-
τέλεσε και υπηρεσιακός τεχνικός. Στη συνέχεια έκατσε ως α' προπονητής στον
πάγκο του ΔΑΑΟΧ, τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν στον Ηρακλή Νερο-
κούρου και από το καλοκαίρι στην ομάδα Κ 19 του ΑΟΧ. 
Βοηθός προπονητή ο 38χρονος γυμναστής Γιώργος Καλαϊτζίδης (γεν. 14
Ιανουαρίου 1976) -αριστερά στη φωτ.- που συνεργάζεται για μία ακόμα χρο-
νιά με τον Καφούση μετά τον ΔΑΑΟΧ και τον Ηρακλή Ν. Υπήρξε σημαντικός
αθλητής ρίψεων του ΑΟ Κύδων κυρίως στη σφαιροβολία αλλά και στη δι-
σκοβολία ενώ σήμερα παραμένει στον κλασικό αθλητισμό ως προπονητής ρί-
ψεων του πρωταθλητή Ελλάδας Γ.Σ. “Ελευθέριος Βενιζέλου”. Κατά το
παρελθόν έχει διατελέσει και γυμναστής στα τμήματα μπάσκετ γυναικών και
πινγκ πονγκ του ΟΑΧ. 
Δεξιά στη φωτ. διακρίνεται ο Μιχάλης Μαλαξιανάκης παλιός ποδοσφαι-
ριστής του ΑΟΧ και στέλεχος μέχρι πρόσφατα στην ΠΑΕ, που τον τελευταίο
μήνα ανέλαβε υπεύθυνος όλων των τμημάτων ποδοσφαίρου του Ερασιτέ-
χνη με στόχο την οργάνωσή τους.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι στην παρθε-
νική της εμφάνιση έκλεψε τις εντυ-
πώσεις και ουσιαστικά ήταν η ηθική
πρωταθλήτρια του Νοτίου ομίλου
αφού τερμάτισε σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα εντός των γηπέδων στην
πρώτη θέση όμως μία ένσταση που
κέρδισε ο Αχαρναϊκός έφερε την
ομάδα του Μενιδίου πρώτη και μάλι-
στα κατέκτησε και τον τίτλο νικώντας
την πρώτη του βορρά Αναγέννηση
Καρδίτσας με 3-0 στον τελικό του
Ταύρου τον περασμένο Ιούνιο.

Φέτος με πολλές αλλαγές που ξε-
κίνησαν από την αλλαγή φρουράς
στον ερασιτέχνη ΑΟΧ αλλά και το τε-
χνικό επιτελείο η ομάδα κάνει ένα
νέο ξεκίνημα ενώ για πρώτη φορά
μετά από πολλά χρόνια έλαβε μέρος
και στον θεσμό του Κυπέλλου ΕΠΣ
Χανίων -κάτι ανάλογο είχε να συμβεί
από την δεκαετία του ’90.

Διαθέτει ένα αξιόμαχο σύνολο που
χρειάστηκε χρόνο μέχρι να δεθεί με
τόσα νέα πρόσωπα ενώ υπήρξαν
πολλοί δανεικοί παίκτες που αποτε-
λούσαν πέρυσι τον βασικό κορμό που
επέστρεψαν στις ομάδες τους το κα-
λοκαίρι. Γενικά στο θέμα των Ακαδη-
μιών πάντα υπάρχουν περιθώρια
σημαντικής βελτίωσης και καλύτερης
οργάνωσης στον ΑΟΧ γι’ αυτό άλλω-
στε τον περασμένο Νοέμβριο ανέ-
λαβε υπεύθυνος ο Μιχάλης
Μαλαξιανάκης. Επίσης το θέμα του
γηπέδου είναι μια... παλιά πονεμένη
ιστορία. Ηταν το πρώτο πράγμα που

είχε επισημανθεί στο νέο ξεκίνημα
του ΑΟΧ το καλοκαίρι του 2005 αλλά
δυστυχώς πάλι ατόνησε καθώς όπως
παραδέχθηκε και ο απερχόμενος
πρόεδρος του Ερασιτέχνη μονίμως
το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην
α' ομάδα του συλλόγου και τους
πρωταγωνιστικούς της στόχους...

Παρακάτω εκτός του φετινού έμ-
ψυχου δυναμικού παρουσιάζεται και
το περυσινό ρόστερ της ομάδας
Νέων του ΑΟΧ, που με προπονητή
τον Κώστα Βερναδάκη, πραγματο-
ποίησε πορεία πρωταθλητισμού συγ-
κεντρώνοντας 54 βαθμούς με 17
νίκες (τις 7 εκτός) και 3 ισοπαλίες (1
εκτός) ενώ ηττήθηκε 6 φορές (5
εκτός). Πέτυχε 65 γκολ και δέχθηκε
28 (34-10 εντός).
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Με την ομάδα Κ 19 του ΑΟ Χανιά συνεχίζουμε σήμερα τα
αφιερώματα στις ομάδες Νέων των χανιώτικων συλλόγων που
μετέχουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα της Σούπερ Λιγκ και
Φούτμπολ Λιγκ. 

Λεβεντάκης 23 (10-5) 18 Κ 19 ΑΟ Χανιά

Σταθινάκης 22 (1-0) 22 ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ

Σαρτζετάκης 22 (2-0) 22 Αρης Σούδας

Φυντικάκης 22 (5-0) 22 Α' ΑΟ Χανιά

Σάμπα 22 (5-1) 21 ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ

Παπαδάκης Μ. 21 (12-0) 21 Αρης Βουκολιών

Γιακουμάκης Π. 20 (9-2) 18 Κ 17 Εργοτέλη

Φέζγκα 20 (11-3) 17 Αρης Σούδας

Πάτας* 19 (1-0) 19 Α' ΑΟ Χανιά

Καλανδράνης 18 (5-9) 9 Ηρακλής Ν.

Αννινος 19 (5-12) 7 Κ 19 ΑΟ Χανιά

Παρέλης 17 (4-14) 3 Κ 19 ΑΟ Χανιά

Ταταράκης* 16 (2-1) 15 Α' ΑΟ Χανιά

Αμαξόπουλος 13 (4-7) 6 Ηρακλής Ν.

Παπαδάκης Α. 12 (2-9) 3 -

Μάνικος* 11 (2-1) 10 Α' ΑΟ Χανιά

Μήτρου 10 (2-2) 8 Δόξα μέσω Χάλη

Μανιουδάκης 8 (1-7) 1 Ασπίδα Ν.

Βαγιωνάκης 7 (2-4) 3 A' AO Χανιά

Κουτουλάκης 7 (2-6) 2 ΔΑΑΟΧ

Σαντριάς* 5 (2-0) 5 Ν. Ιωνία

Ξηρουχάκης 3 (0-3) 0 Κ 19 ΑΟ Χανιά**

Τσίγκος 3 (0-3) 0 Κ 19 ΑΟ Χανιά**

Μαρινάκης 2 (0-2) 0 Κ 19 ΑΟ Χανιά

Αρχοντάκης 1 (0-1) 0 Κ 19 ΑΟ Χανιά**

Κουκάκης 1 (0-1) 0 Απόλλων

Παπαδάκης Ν. 1 (0-1) 0 Κ 19 ΑΟ Χανιά

Σημ.: Με αστερίσκο οι παίκτες που υπολογίζονται και στην πρώτη ομάδα. Με δύο αστερί-

σκους οι παίκτες που σταμάτησαν ενώ ανήκουν και φέτος στην Κ 19.

ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΤΟΣ

Aφιέρω α στην ο άδα νέων του Α Ο Χφιέρωμα στην ομάδα νέων του Α.Ο.Χ.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ

ΔΡΑΚΑΚΗ

Παίκτης Συμμ. Αλ.(βγ.-μπ.) 11άδα Σήμερα

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Καφούσης Δημήτρης

Οι σκόρερ
Λεβεντάκης 8 γκολ
Ταταράκης 8
Ζαντριάς 6
Παρέλης 4
Φέζγκα 3
Μάνικος 3
Πάτας 3
Σταθινάκης 3
Σάμπα 3
Αννινος 3
Γιακουμάκης 1
Παπαδάκης Μ. 1
Μανιουδάκης 1
Ενα ακόμα τέρμα προήλθε από αυ-
τογκόλ (με τον Ηρακλή Ψαχνών)
και άλλα 9 από μηδενισμούς

Θέση: Τερματοφύλακας
Γεν.: 1998

Πέρυσι: Αρης Σούδας

Λουλουδάκης 
Μανώλης

Θέση: Τερματοφύλακας
Γεν.: 1997

Πέρυσι: Νέα Πέραμος

Παρασκευόπουλος
Κωνσταντίνος

Θέση: Τερματοφύλακας
Γεν.: 1995

Πέρυσι: Κάρπαθο

Σκευοφύλαξ
Παναγιώτης
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Θέση: Αμυντικός
Γεν.: 1996

Πέρυσι: Κρ. Αστέρας

Βαγενάς 
Σπύρος

Θέση: Αμυντικός
Γεν.: 1996

Πέρυσι: Κ 19 ΑΟ Χανιά

Μαρινάκης 
Νίκος

Θέση: Αμυντικός
Γεν.: 1996

Πέρυσι: Ιωνία 2000

Μελάκης
Νίκος

Θέση: Αμυντικός
Γεν.: 1998

Πέρυσι: ΑΟ Χανιά

Ρενιέρης
Μανώλης

Θέση: Μεσοαμυντικός
Γεν.: 2000

Πέρυσι: ΑΟ Χανιά

Βαγκέλι
Αντι

Θέση: Μεσοαμυντικός
Γεν.: 1998

Πέρυσι: Κ 17 Πλατανιά

Καζάκος
Μιλτιάδης

Θέση: Μεσοαμυντικός
Γεν.: 1996

Πέρυσι: Κ 15 ΑΟ Χανιά

Ούκα 
Μπερνάρ

Θέση: Μεσοαμυντικός
Γεν.: 1997

Πέρυσι: Κ 17 Πλατανιά

Σκούρτης 
Κωνσταντίνος

Θέση: Μεσοαμυντικός
Γεν.: 1999

Πέρυσι: Κ 15 ΑΟ Χανιά

Τραγούδας 
Θεόδωρος

Θέση: Αμυντικός & επίθεση
Γεν.: 1997

Πέρυσι: Ιωνία 2000

Αργυρουδάκης
Στέλιος

Θέση: Μέσος
Γεν.: 1999

Πέρυσι: Κ 15 ΑΟ Χανιά

Μουντάκης 
Δημήτριος

Θέση: Μέσος
Γεν.: 1997

Πέρυσι: Παγχανιακός & Δόξα

Τατάροβ
Σάββας

Θέση: Μεσοεπιθετικός
Γεν.: 1996

Πέρυσι: Κ 19 ΑΟ Χανιά

Αννινος 
Διαμαντής

Θέση: Μεσοεπιθετικός
Γεν.: 1996
Πέρυσι: -

Κορόσι
Αντριάνο

Θέση: Επιθετικός
Γεν.: 1996

Πέρυσι: Κ 19 ΑΟ Χανιά

Λεβεντάκης
Παναγιώτης

Θέση: Επιθετικός
Γεν.: 1995

Πέρυσι: Αστέρας Χαλ.

Μπουλής
Γιώργος

Θέση: Επιθετικός
Γεν.: 1999

Πέρυσι: Κ 19 ΑΟ Χανιά

Παπαδάκης 
Νίκος

Θέση: Επιθετικός
Γεν.: 1995

Πέρυσι: Κ 19 ΑΟ Χανιά

Παρέλης
Βασίλης

Θέση: Επιθετικός
Γεν.: 1997

Πέρυσι: Ν. Αστέρα μέσω Δόξας

Χατζηδάκης 
Νίκος

Στην ομάδα 
ανήκουν και οι:

Κουτσισβίλι
Κωνσταντίνος
(Μέσος, 1999, 
πέρυσι Κ 15 Πλατανιά)

Ντούρος Ζαφείρης
(Μεσοεπιθετικός, 1998,
πέρυσι ΑΟΧ)

Επίσης την Κ 19
ενισχύουν οι
Μάνικος Λευτέρης
Πάτας Νίκος
Ταταράκης Κώστας
Φυντικάκης Βασίλης
από την α' ομάδα 



Το συναντούμε με τις ονομασίες Σύμφυτο,
Στεκούλι, Χονδρούτσικο, Πηκτή, Προκοπιάνα. 

Είναι πολυετής πόα που φυτρώνει αυτοφυές
σε υγρά λιβάδια, κοντά σε νερά, σε φράχτες και
στις άκρες των δρόμων. Η ρίζα του έπειτα από
χρόνια γίνεται σκούρα καφέ έως μαύρη εξωτε-
ρικά, υποκίτρινη εσωτερικά και είναι κολλώδης.

Τα φύλλα του είναι τραχιά, λογχοειδή με έν-
τονη νεύρωση και τα άνθη μοβ, ενίοτε λευκά,
κιτρινωπά ή ρόδινα, κωδωνοειδή, σε σχήμα
καμπανούλας. Σχηματίζουν ταξιανθίες βόστρυ-
χους, γυριστούς προς τα κάτω. 

Τα τρυφερά φύλλα του Σύμφυτου είναι γευ-
στικά και τρώγονται ωμά ή μαγειρεμένα. Το βό-
τανο χρησιμοποιείται σήμερα σε σαμπουάν,
σαπούνια και κρέμες για το δέρμα. 

Ιστορικά στοιχεία 
Είναι βότανο γνωστό από την αρχαιότητα.

Είναι η Πηκτή του Διοσκουρίδη ο οποίος ανα-
φέρεται στις επουλωτικές ιδιότητες του φυτού. 

Παλιά στην Αγγλία ονόμαζαν το φυτό “knit-
bone” που σημαίνει “δένει κόκαλα” εξαιτίας της
παραδοσιακής χρήσης του για τη θεραπεία των
καταγμάτων. Ο βοτανολόγος Κούλπεπερ
έγραφε το 1633 για το βότανο ότι είναι «ιδιαι-
τέρως καλό για την κήλη και τα κατάγματα». Το
σύμφυτο περιέχει αλλαντοΐνη που ενθαρρύνει
την αύξηση των οστών, των χόνδρων και των
μυϊκών κυττάρων. Όταν τοποθετείται το συν-
θλιμμένο βότανο πάνω στο πάσχον άκρο, η αλ-
λαντοΐνη απορροφάται από το δέρμα και
επιταχύνει την επούλωση. 

Παλιά το μπάνιο με σύμφυτο ήταν δημοφιλές
μέσο για την επισκευή του υμένα και συνεπώς
την «αποκατάσταση παρθενίας» πριν τον γάμο. 

Το βότανο το χρησιμοποιούσαν υπό μορφή
ζεστών καταπλασμάτων ή πομάδας για την θε-
ραπεία πληγών, καψιμάτων, ελκών, κιρσών, κα-
ταγμάτων, περιοστίτιδων καθώς και για
πλευρίτιδα, βρογχίτιδα, βρογχοπνευμονία και
ορισμένους ρευματισμούς. Το αφέψημα της
ρίζας το χρησιμοποιούσαν για γαργαρισμούς σε
περιπτώσεις φαρυγγίτιδας και πονόλαιμου. 

Από τα φύλλα του παρασκεύαζαν είδος κόλ-
λας που χρησιμοποιούσαν για την κλώση τρα-

γίσιων και προβατίσιων τριχών. 
Στην Κρήτη γνώριζαν το βότανο από παλιά

και το ονόμαζαν Στεκούλι. Το χρησιμοποιούσαν
για το πλύσιμο των πληγών ως σαρκοθρόφι
(επουλωτικό). Το έπιναν και ως μαλακτικό για
τον βήχα. Ο μαμές το χρησιμοποιούσαν κοπα-
νισμένο για τις ραγάδες των μαστών στις θη-
λάζουσες μητέρες. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Το φυτό περιέχει αλλαντοΐνη και ένα αλκαλο-

ειδές (σύμφυτο κυνογλωσσίνη), ίχνη κονσολι-
δίνης, χολίνη και τανίνη. Το ρίζωμα είναι
πλούσιο σε σάκχαρο, βλέννες, άμυλο και πε-
ριέχει ασπαραγίνη. 

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Ανθίζει από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο. Οι θε-
ραπευτικές ιδιότητες του φυτού υπάρχουν στη
ρίζα, στο ρίζωμα και τα φύλλα.

Οι ρίζες εξάγονται την Aνοιξη ή το Φθινό-

πωρο όταν το επίπεδο της αλλαντοΐνης που πε-
ριέχει το φυτό είναι στο μέγιστο. Τις κόβουμε
στη μέση και τις ξηραίνουμε σε μέτρια θερμο-
κρασία 40-60 βαθμών Κελσίου.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Η θεραπευτική δράση του βοτάνου είναι
επουλωτική, μαλακτική, στυπτική και αποχρεμ-
πτική.

Οι εντυπωσιακές επουλωτικές ιδιότητες του
σύμφυτου οφείλονται εν μέρει στην παρουσία
της αλλαντοΐνης που περιγράψαμε πριν.

Η πρόσθετη παρουσία άφθονου μαλακτικού
γλισχράματος κάνει το σύμφυτο ένα ισχυρό θε-
ραπευτικό ίαμα για το γαστρικό και δωδεκαδα-
κτυλικό έλκος, τη διαφραγματοκήλη (δια του
οισοφαγικού τρήματος) και την ελκώδη κολί-
τιδα. Η στυπτικότητά του βοηθά στις αιμορρα-
γίες όπου και αν εμφανίζονται.

Εχει χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις βρογχίτι-
δας και ερεθιστικού βήχα, όπου καταπραΰνει
και μειώνει τον ερεθισμό βοηθώντας ταυτό-
χρονα την απόχρεμψη.

Το σύμφυτο μπορούμε να το χρησιμοποι-
ήσουμε εξωτερικά στην επούλωση των τραυ-
μάτων όπου βοηθά να σχηματισθεί σωστά ο
ουλώδης ιστός. Θέλει όμως προσοχή όταν το
τραύμα είναι βαθύ, γιατί η γρήγορη επούλωση
εξωτερικά, χωρίς αυτό να έχει επουλωθεί πιο
βαθιά θα μπορούσε να οδηγήσει σε σχηματισμό
αποστήματος. Είναι ωφέλιμο για χρόνια κιρ-

σώδη έλκη. Υπό μορφή πλύσεων είναι αποτε-
λεσματικό για τη θεραπεία της μητρίτιδας. 

Συνδυάζεται με αλθαία και σπειραία για γα-
στρικά έλκη και φλεγμονές. Για βρογχικές πα-
θήσεις συνδυάζεται με βήχιο, μαρρούβιο και
ίνουλα.

Στην ομοιοπαθητική χρησιμοποιείται για τους
πόνους των μυών και των αρθρώσεων. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Παρασκευάζεται ως αφέψημα. Ρίχνουμε ένα

κουτάλι του φαγητού με ξηρά φύλλα του βο-
τάνου σε ένα φλιτζάνι νερό και το βράζουμε για
ένα λεπτό. Το αφήνουμε σκεπασμένο για μισή
ώρα και το στραγγίζουμε. Από το ρόφημα πί-
νουμε 1-2 κουτάλια του φαγητού τρεις φορές
την ημέρα. Γλυκαίνουμε κατά προτίμηση με
μέλι. 

Προφυλάξεις 
Η εσωτερική κατανάλωση του βοτάνου είναι

καλύτερο να αποφεύγεται γιατί μπορεί να προ-
καλέσει βλάβες στα νεφρά. Υπερδοσολογία
μπορεί να προκαλέσει δηλητηριάσεις. 
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική του ονομασία είναι Symphytum officinale (Σύμ-
φυτο το φαρμακευτικό). Ανήκει στην οικογένεια των Βορανιγιδών.
Φύεται σε όλη την Ευρώπη και την βόρεια Ασία. Φυτό πολύ δια-
δεδομένο στα υγρά λιβάδια. 

Σύ φυτοΣύμφυτο

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


