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ανάρχαιος αλλά συνήθως αθέατος κά-
τοικος της Κρήτης, η χελώνα caretta
caretta γεννιέται στις παραλίες μας και
επιστρέφει σε αυτές για να διαιωνίσει
το είδος της. Ενα είδος που απειλείται
όχι τόσο από την επιθετικότητα του αν-
θρώπου αλλά κυρίως από την αδιαφο-
ρία του. Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Προστασίας της θαλάσσιας χε-
λώνας, σήμερα 23 Μαΐου, οι “διαδρο-
μές” αναζήτησαν τον Σύλλογο ΑΡΧΕ-
ΛΩΝ και μίλησαν με τα μέλη του -για
τι άλλο - για την προστασία της χελώ-
νας στην Κρήτη.

ΦανταστικόΦανταστικό
ουσείομουσείο

ΝοΝο. 462

Επιμέλεια: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος

Humboldt Universität zu Berlin

lastjudgment1540@hotmail.com

Maarten van Heemskerck, “Aπoψη του εσωτερικού της οικίας του Βαλέριο Σαντακρότσε (Santacroce)
στη Ρώμη” (Σχέδιο), γύρω στα 1532-1537, Πρώτο Ρωμαϊκό Aλμπουμ, Σ. 29, Βερολίνο,

Kupferstichkabinett.

ηησελίδα 29 του λεγόμενου πρώτου
ρωμαϊκού άλμπουμ του Μάαρτεν φαν
Χέεμσκερκ (Maarten van Heemskerck)
είναι αφιερωμένη στη συλλογή αρχαι-
οτήτων του επιφανή πατρικίου Βαλέ-
ριο Σαντακρότσε (Valerio Santacroce).
H ιδιωτική κατοικία του εντοπίζεται
στο περίφημο πλάνο της Ρώμης του
Αντόνιο Τεμπέστα (Tempesta) από τη
χρονιά του 1593 να καταλαμβάνει
ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο
επί της οδού Σάντα Μαρία ιν Πούμπλί-
κολις (Santa Maria in Publikulis), λίγα
μόλις βήματα από την “ιουδαϊκή πλα-
τεία” (piazza iudea), μια γειτονιά στο
νότιο τμήμα του πεδίου του Άρεως.

Η οδός όφειλε την ονομασία της στο
Ρωμαίο ύπατο Πουμπλίκολα, στον
οποίο οι Σαντακρότσε απέδιδαν τις αρ-
χαίες καταβολές του γένους τους.
Επρόκειτο ασφαλώς για μια πλασμα-
τική γενεαλογική συσχέτιση που απώ-
τερο στόχο είχε να προσδώσει κύρος
και αίγλη στους επίδοξους απογόνους,
μέσω της αναγωγής του οικογενειακού
δέντρου σε μια περιώνυμη φυσιογνω-
μία του μακρινού, ένδοξου ιστορικού
παρελθόντος. Ενα ένθετο αρχαίο ανά-
γλυφο στην πρόσοψη του σπιτιού του
Ονόφριου Σαντακρότσε, αδερφού του
Βαλέριο, που απεικόνιζε διακριτικά του
υπατικού αξιώματος, καλούνταν μάλι-
στα να τεκμηριώσει το γενεαλογικό
αυτό κατασκεύασμα, κρατώντας ζων-
τανή την ενθύμηση του υποτιθέμενου
προγόνου της οικογενείας. 

Θα περίμενε κανείς ότι έμμεσες ή
άμεσες αναφορές στον Πουμπλίκολα
θα άφηναν το στίγμα τους και στο κυ-
ρίως κομμάτι της αρχαιολογικής συλ-
λογής των Σαντακρότσε, ωστόσο τα
κίνητρα που φαίνεται να καθορίζουν τη

διάταξη και το στήσιμο των εκθεμάτων,
όπως αυτή μας παραδίδεται από τη
γραφίδα του Ολλανδού περιηγητή,
μοιάζουν να είναι πρωτίστως αισθητι-
κού χαρακτήρα. Ετσι, αν και με την
πρώτη ματιά η διάταξη των γλυπτών
στον χώρο μοιάζει άναρχη, άτακτη και
χωρίς δομή, μια προσεκτικότερη εξέ-
ταση αποκαλύπτει την καλοσχεδια-
σμένη, πυραμιδοειδή κατασκευή της
όλης σύνθεσης. 

Την κορυφή της πυραμίδας ορίζει το
ακέφαλο άγαλμα του Πανός του Πο-
λυκλείτου που σήμερα βρίσκεται στη
βασιλική γλυπτοθήκη της Κοπεγχάγης.
Εκατέρωθέν του διακρίνονται δύο γλυ-
πτικά συμπλέγματα, εκ δεξιών του ο
Μίθρας που θυσιάζει τον ταύρο και εξ
αριστερών του μια ιππεύουσα αμα-
ζόνα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το
“κυματοειδές” εφέ των σε αντιστρό-
φως ανάλογη φορά κινουμένων κεφα-
λιών των δύο ζώων -το κεφάλι του
ταύρου στρέφεται προς τα επάνω, ενώ
το αντίστοιχο του αλόγου σκύβει βαθιά
στο έδαφος- το οποίο προσδίδει ρυθ-
μικότητα στη σύνθεση και διευκολύνει
το αβίαστο πέρασμα του ματιού του
θεατή από το αριστερό στο δεξιό
τμήμα του σκίτσου. Aγνωστο παραμέ-
νει ωστόσο αν στην περίπτωση της
γειτνίασης της επωνομαζόμενης και
“Αμαζόνας Πατρίτσι” με τον κολοσιαίο
κορμό ενός αγάλματος του Ηρακλή
που καταλαμβάνει το δεξιό άκρο του
σχεδίου, πρόκειται για ένα τυχαίο γε-
γονός, ή για μια προγραμματική τοπο-
θέτηση από την πλευρά του ιδιοκτήτη
της συλλογής, πάνω στη βάση μιας
προσπάθειας ανασύνθεσης ενός από
τους Ηράκλειους άθλους, αυτόν της
αρπαγής της ζώνης της Ιππολύτης.
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ττο πρωί της Κυριακής 24 Μαΐου, στις 11π.μ., η πασίγνωστη συγγραφέας
παιδικών βιβλίων και μουσικοσυνθέτρια Μάρω Θεοδωράκη, ανιψιά του αξε-
πέραστου Μίκη Θεοδωράκη, θα βρίσκεται στο Μουσείο Τυπογραφίας για να
τραγουδήσει μαζί με τα παιδιά, αλλά και να διηγηθεί για πρώτη φορά, το ανέκ-
δοτο παραμύθι της “Τα αποτυπώματα μιας κουκίδας”, ένα παραμύθι που έγρα-
ψε για το μοναδικό στην Ελλάδα “Μουσείο Τυπογραφίας” εμπνευσμένη από
την πρόσφατη επίσκεψή της στο μουσείο.

«-Δηλαδή μέσα σ’ αυτό το μοναδικό Μουσείο μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο παρελθόν, να μάθει
αλλά και να θαυμάσει πράγματα που δεν ξέρει; Η τυπογραφία πρέπει να άλλαξε τον κόσμο! Απίθανο
ακούγεται! είπε γεμάτη ενθουσιασμό η Γη». (“Tα αποτυπώματα μιας κουκίδας”, ή αλλιώς, “Μια κου-
κίδα στο Μουσείο Τυπογραφίας”).

Την Μάρω Θεοδωράκη, θα πλαισιώσουν ο Σταύρος Ψαρουδάκης και η χορωδία του 3ου δημοτι-
κού σχολείου Χανίων.

Θα προηγηθεί δωρεάν ξενάγηση από τις 10 το πρωί. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Εικαστική έκθεσηΕικαστική έκθεση
Ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο “Οταν η Σταχτοπούτα συ-

νάντησε τον κύριο Φρόυντ - ΙΙ” εγκαινιάζεται στην Αίθουσα Τέ-
χνης “Μορφές” την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 8μ.μ.

Συμμετέχουν Ελληνες και διεθνείς εικαστικοί καλλιτέχνες με
έργα Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Κεραμικής, Φωτο-
γραφίας, Video-Art και Εγκαταστάσεων. 

Μια εικαστική αφήγηση της ιστορίας του υποδήματος από
τους μύθους της Σταχτοπούτας έως τις θεωρίες του Δρ.
Φρόυντ.  Εικαστική Επιμέλεια: Ηλίας Ηλιάκης & Αναστάσιος Λ.
Χαραλαμπάκης 

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιουλίου και θα είναι ανοι-
κτή από Δευτέρα έως Σάββατο 10π.μ. - 2μ.μ., συνάμα Τρίτη,
Πέμπτη και Παρασκευή 6μ.μ. -9μ.μ. με ελεύθερη είσοδο.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Σοφία Βλαζάκη, Ανδρέας Βού-
σουρας, Πόπη Γιατρουδάκη, Δόμνα Δέλιου, Γιάννης Διαλινός,
Βασίλης Θέος, Ιφιγένεια Καμπέρη, Ειρήνη Κανά, Σάββας Κόης,
Μαρία Κοκκίνη, Χριστίνα Κουκουράκη, Γιάννης Κουτρούλης,
Μαρίνα Κροντηρά, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Ολγα Μαλα-
μούδη, Μαρία Μαραγκουδάκη, Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης,
Εριέττα Μαρκαντωνάτου, Μαρία Μιχελογιάννη, Κωστής Μου-
δάτσος, Κωνσταντίνος Μπερδέκλης, Ισμήνη Μπονάτσου, Αικα-
τερίνη Ντινοπούλου, Παντελής Παντελόπουλος, Φάνης
Παρασκευουδάκης, Kai Piepgras, Παναγιώτης Πλιάσσας, Σπυ-
ριδούλα Πολίτη, Μιχάλης Πολυχρονάκης, Χρυσούλα Σκεπετζή,
Μαρία Σολινταδάκη, Κώστας Σπανάκης, Δήμητρα Σταυρινίδου,
Rena Stollenwerk, Δημήτρης Τάταρης, Αντώνης Τριανταφύλ-
λου, Μάνθα Τσιάλου, Ειρήνη Τσιράκη, Βούλα Φερεντίνου, Χρι-
στίνα Φοίτου, Manfred Hermans και Λιάνα Ψαρολογάκη.

Την έκθεση διοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφε-
ρειακή Ενότητα Χανίων, η Αίθουσα Τέχνης “Μορφές” και το
“Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων - Ελαιουργείον” 

ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΠΡΩΙ

Η Μάρω ΘεοδωράκηΗ Μάρω Θεοδωράκη 
στο Μουσείο Τυ ογραφίαςστο Μουσείο Τυπογραφίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ

χρόνια Μουσείο Τυ ογραφίας“10 χρόνια Μουσείο Τυπογραφίας”
Το μοναδικό στην Ελλάδα “Μουσείο Τυπογραφίας”, με ιδι-

αίτερη χαρά προσκαλεί και φέτος όσους έχουν καλλιτεχνική
φλέβα, ταλέντο, έμπνευση και φαντασία, να πάρουν μέρος
στον 2ο διεθνή διαγωνισμό αφίσας που προκηρύσσει και
φέτος.

Μετά την μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης με
τις εκατοντάδες συμμετοχές από κάθε γωνιά του πλανήτη,
ο διεθνής διαγωνισμός αφίσας γίνεται πλέον θεσμός! 

Φέτος, το θέμα του διαγωνισμού συνδέεται άμεσα με μία
ξεχωριστή επέτειο του “Μουσείου Τυπογραφίας”: τα δέκα
χρόνια λειτουργίας του στα Χανιά.

Το Μουσείο, λοιπόν, καλεί επαγγελματίες, σπουδαστές και
ερασιτέχνες των γραφικών και εικαστικών τεχνών, αλλά και
ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες που μπορούν να τις μετα-
τρέψουν σε αφίσα, να στείλουν τις δημιουργίες τους στον
διαγωνισμό με θέμα “10 χρόνια Μουσείο Τυπογραφίας”.

Περισσότερες πληροφορίες και ερεθίσματα για τα “10
χρόνια Μουσείο Τυπογραφίας” μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του Μουσείου www.typography-museum.gr,
μέσα από την εικονική περιήγηση αλλά και το πλούσιο φω-
τογραφικό και ενημερωτικό υλικό.

Οι τρεις πρώτες αφίσες που θα διακριθούν θα αποτελέ-
σουν κεντρικό τμήμα της έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί
τον Ιούλιο στο αμφιθέατρο του "Μουσείου Τυπογραφίας"
και οι δημιουργοί τους θα λάβουν σημαντικά χρηματικά
έπαθλα:

1.000 ευρώ ο πρώτος νικητής,
700 ευρώ ο δεύτερος νικητής και
500 ευρώ ο τρίτος.
Στην έκθεση, που θα εγκαινιαστεί την Κυριακή 12 Ιουλίου

2015, θα παρουσιαστούν τα τριάντα καλύτερα έργα και οι
δημιουργοί τους θα λάβουν τιμητικές διακρίσεις.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τους: 
Γιάννη Γαρεδάκη, δημοσιογράφο - εκδότη, ιδρυτή των

“Χανιώτικων νέων” και του “Μουσείου Τυπογραφίας”,
Κλήμη Μαστορίδη, καθηγητή Τυπογραφίας και γραφικής

επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Γεράσιμο Λεωνίδα, καθηγητή Τυπογραφίας στο Πανεπι-

στήμιο του Reading, στην Αγγλία,
Έλια Κουμή, επικοινωνιολόγο - δημοσιογράφο, διευθύν-

τρια του Μουσείου Τυπογραφίας,
Ελένη Σταυρίδη, γραφίστρια, συνεργάτιδα του Μουσείου

Τυπογραφίας,
Στέφανο Ανδρεάδη, γραφίστα - καλλιτέχνη.
Οροι συμμετοχής
1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το έργο

τους μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 στο email: typo-
graphy.poster@gmail.com. Θα πρέπει να συνοδεύεται από
τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο του δημιουργού, τόπο κα-
τοικίας και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) και

- προαιρετικά - από μια σύντομη περιγραφή του έργου (έως
100 λέξεις). Το όνομα και των δύο αρχείων θα πρέπει να
είναι το ονοματεπώνυμo των διαγωνιζόμενων με λατινικούς
χαρακτήρες.

2) Το έργο πρέπει να δημιουργηθεί έτσι ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές του Μουσείου,
όπως εξώφυλλο έκδοσης, καρτ ποστάλ, banner, κ.λπ. Οι
διαστάσεις θα πρέπει να είναι 50x70 εκ. PDF, CMYK, εικόνα
στα 200 ppi και να μην ξεπερνά τα 25 Μb. Διαφορετικά η
αποστολή θα πρέπει να γίνει με we transfer.

3) Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε οποιονδήποτε επιθυ-
μεί να πάρει μέρος με δυνατότητα αποστολής ενός μόνο
έργου. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην “Χανιώτικα Νέα”
Α.Ε. και στο “Μουσείο Τυπογραφίας”. 

4) Κριτήρια επιλογής των έργων που θα διακριθούν είναι
η πρωτοτυπία και η αμεσότητα μετάδοσης του μηνύματος.         

5) Η αφίσα πρέπει να αφορά στην επέτειο “10 χρόνια
Μουσείο Τυπογραφίας” χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό
στο θέμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το λογό-
τυπο του Μουσείου στη διεύθυνση www.typography-mu-
seum.gr/logos.pdf

6) Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν
σε μια εκδήλωση με πολλές εκπλήξεις στο αμφιθέατρο του
“Μουσείου Τυπογραφίας”, όπου θα γίνουν και τα εγκαίνια
της έκθεσης, στις 12 Ιουλίου 2015. Οι νικητές θα ενημερω-
θούν εγκαίρως, ώστε να μπορέσουν να παραβρεθούν στην
εκδήλωση. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης τα αποτελέ-
σματα θα ανακοινωθούν στην εφημερίδα “Χανιώτικα Νέα”,
στο www.haniotika-nea.gr, στο site του “Μουσείου Τυπο-
γραφίας” www.typography-museum.gr και στην επίσημη
σελίδα του “Μουσείου Τυπογραφίας” στο facebook
www.facebook.com/MouseioTypographias.

Πνευματικά δικαιώματα
1. Οι δημιουργοί των τριάντα έργων που θα βραβευθούν

ή θα λάβουν τιμητική διάκριση δηλώνουν ότι δεν διατηρούν
κανένα περιουσιακό δικαίωμα στα έργα που θα παραδώ-
σουν.

2. Τα έργα δεν επιστρέφονται.
3. Το “Μουσείο Τυπογραφίας” θα μπορεί αζημίως να επα-

ναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, για οποιονδήποτε σκοπό και
με οποιονδήποτε τρόπο, αυτούσιο ή διασκευασμένο, όλο ή
μέρος του υλικού που έχει αποσταλεί από τους 30 δημι-
ουργούς.

4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτόματα συνεπάγεται
την αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

Χορηγοί επικοινωνίας του διαγωνισμού είναι οι εφημερί-
δες “Χανιώτικα νέα” και ΑTHENS VOICE, το περιοδικό + de-
sign και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Δίκτυο FM 91,5 και
joyradio106,5.



κκάθε απόγευμα στις 6 θα
υπάρχει μια ώρα με το αυτο-
σχέδιο αλληλοδιδακτικό εργα-
στήρι συγγραφής, με
ελεύθερη συμμετοχή.

Θα υπάρχουν και παράλλη-
λες εκδηλώσεις με μουσική
και πάρτι στην άμμο το βράδυ
του Σαββάτου.

«Αν είστε ποιητής, αν γρά-
φετε διηγήματα, αν έχετε εκ-
δώσει ή απλώς σχεδιάσει το
πρώτο σας μυθιστόρημα, αν

γράφετε αλλά ποτέ δεν έχετε
μιλήσει γι’ αυτή σας την παρά-
ξενη συνήθεια, αλλά κι αν
ακόμη απλά θέλετε να παρα-
κολουθήσετε ως ακροατής
την πρώτη λογοτεχνική συ-
νάντηση με τίτλο “φεστιβάλ
της άμμου”, δηλώστε συμμε-
τοχή, γράψτε ένα κείμενο και
ελάτε στη Γαύδο τον Ιούλιο»,
αναφέρεται στη σχετική ανα-
κοίνωση και προστίθεται:

«Ελάτε να γνωριστούμε, να

συζητήσουμε για την περιπέ-
τεια της γραφής, να συμμετά-
σχετε σε ένα αυτοσχέδιο
αλληλοδιδακτικό εργαστήρι
συγγραφής διηγήματος πάνω
στην άμμο, να μιλήσουμε για
τα βιβλία και τους συγγραφείς
που αγαπάμε και να φτιά-
ξουμε μαζί το πρώτο αυτοσχέ-
διο λογοτεχνικό φεστιβάλ.

Η συνάντηση θα γίνει στην
παραλία του Aη Γιάννη, στην
πιο όμορφη παραλία της Γαύ-

δου και δεν θα σας κοστίσει
απολύτως τίποτε πέρα από τα
εισιτήρια του ταξιδιού σας
εκεί και τη διατροφή σας βέ-
βαια, αρκεί να… αντέχετε τη
διαμονή σε σκηνές στην
άμμο». 

Δηλώσεις συμμετοχής με
e-mail στο info@eyelands.gr
ή στο info@paraxenesme-
res.gr, ενώ τα κείμενα πρέπει
να σταλούν μέχρι τις 10 Ιου-
νίου.
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κινη ατογράφοςκινηματογράφος

“ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΩΤΗ ΜΠΟΥΝΙΑ”

“ΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ULTRON”

“ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ 

ΤΟΥ ΣΙΛΣ ΜΑΡΙΑ”

“WINX: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ”

“ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ”

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
(χειμερινό) Tηλ.: 2821027717

Ο κινηματογράφος κλείνει  για καλοκαίρι.

Η έναρξη του θερινού κινηματογράφου Ατ-

τικόν θα γίνει τέλος Μαΐου

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

“MAD MAX: Ο ΔΡΟΜΟΣ

ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ”

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.30

& 10.30 μ.μ. (2D) & 8.15 μ.μ. (3D)

“ΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΕΠΟΧΗ

ΤΟΥ ULTRON”

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 

8 και 10.30 μ.μ. 

“Ο ΘΥΡΩΡΟΣ”

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο:

10.30 μ.μ.

“ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΩΤΗ ΜΠΟΥΝΙΑ”

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 

8.30 και 10.30 μ.μ.

STER CINEMAS

(MEGA PLACE)
Tηλ.: 2821057757-8-9

“MAD MAX: Ο ΔΡΟΜΟΣ

ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ”

ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 8 μ.μ. (3D) 

& 10.30 μ.μ. (2D)

“ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΤΟΥ ΣΙΛΣ

ΜΑΡΙΑ”

ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 7 & 9.30 μ.μ.

“ΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ULTRON”

ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 7 & 10 μ.μ.

“WINX: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ

ΩΚΕΑΝΟΥ”

ΑΙΘ. 3 Σαββατοκύριακο: 5.30 μ.μ.

“ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ”

ΑΙΘ. 1 Σαββατοκύριακο: 6 μ.μ.

Το πρώτο λογοτεχνικό
φεστιβάλ διοργανώ-
νουν στις 24 και 25
Ιουλίου στη Γαύδο οι
εκδόσεις “Παράξενες
Μέρες” από το Ρέθυμνο
και η ιστοσελίδα eye-
lands.gr. Η πρώτη μέρα
θα είναι αφιερωμένη
στην ποίηση και στα
σύντομα διηγήματα και
η δεύτερη στα διηγή-
ματα, τις νουβέλες και
τα μυθιστορήματα. Οι
συναντήσεις για τα είδη
γραφής θα ξεκινούν
από τις 9 το βράδυ.

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΣΤΗ ΓΑΥΔΟ

Λογοτεχνικό φεστιβάλΛογοτεχνικό φεστιβάλ

“MAD MAX: Ο ΔΡΟΜΟΣ

ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ”

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

“Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές”
Ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μου-

σείων διοργανώνει αύριο Κυριακή στο αίθριο του Μουσείου και ώρα 7μ.μ. εσπερίδα με
θέμα “Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές”.

Στην εσπερίδα θα αναπτυχθεί διάλογος και θα γίνει προσέγγιση του κεντρικού θέματος
που έχει επιλέξει το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) για τον φετινό εορτασμό, επι-
θυμώντας να επισημάνει τη δυνατότητα που έχουν τα μουσεία να προτείνουν και να προ-
βάλλουν πρότυπα για μια κοινωνία λιγότερο καταναλωτική, πιο ανοικτή σε συνεργασίες,
με σεβασμό στη δυναμική αξία του εθελοντισμού.

Η εσπερίδα είναι ανοικτή στο κοινό με σκοπό να γνωρίσουν και τα μη μέλη τη δεκαετή
προσφορά του Συλλόγου Φίλων στα πολιτισμικά και παιδαγωγικά δρώμενα του τόπου.

ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ

Μαθητική έκθεση φωτογραφίαςΜαθητική έκθεση φωτογραφίας
Εκθεση φωτογραφίας, με έργα των μαθητών της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κολυμπαρίου, εγκαινιάζεται τη Δευτέρα

25 Μαΐου και ώρα 10:30μ.μ., στο Μουσείο Αλιείας στο Κολυμπάρι.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαΐου και θα είναι ανοιχτή 7μ.μ. - 9μ.μ. και διοργανώνεται από το Δημοτικό Σχολείο Κο-

λυμπαρίου και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κώστας Γλεντουσάκης, φωτογράφος.

ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟ

Απονομή
βραβείων 
Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού

Εκδήλωση για την απονομή των
βραβείων στους διακριθέντες του
Παγκρήτιου Λογοτεχνικού Διαγωνι-
σμού με θέμα “Οι Δροσουλίτες”,
που είχε προκηρύξει ο Σύλλογος
Στιχουργών Ν. Χανίων, σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Σφακίων, θα
γίνει σήμερα Σάββατο και ώρα
8μ.μ. στο Φραγκοκάστελο (στον
χώρο του κάστρου).

Συμμετέχουν:
Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος

“Τα Σφακιά”, Σφακιανή παρέα Ριζι-
τών.

Ομιλία: Κανάκης Γερωνυμάκης,
επίτιμο μέλος του Συλλόγου.

Μουσική κάλυψη: Ανδρέας Λιλι-
κάκης (λύρα) και συνεργάτες.

Οργάνωση: Σύλλογος Στιχουρ-
γών Ν. Χανίων, υπό την αιγίδα και
στήριξη του Δήμου Σφακίων.
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ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τα μυστικά 
του φιλοτελισμού

Τον “μαγικό” κόσμο της συλλογής γραμματοσήμων θα
έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα παιδιά, που θα
συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Τα μυστικά του φιλοτελι-
σμού”, στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δημοτικού
Κήπου. 

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάβ-
βατο, στις 12μ., διοργανώνεται από τη Δημοτική Βιβλιο-
θήκη Χανίων σε συνεργασία με τη Φιλοτελική Πολιτιστική
Εταιρία Χανίων “Ο Φάρος”.

Με τον κ. Πολύκαρπο Αποστολάκη, τ. πρόεδρο της Φι-
λοτελικής Πολιτιστικής Εταιρίας Χανίων.

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

Μουσικός περίπατος
στην παλιά Αθήνα

Ενα “μουσικό περίπατο στην παλιά Αθήνα” διοργανώνει
ο Σύνδεσμος για τη Διάδοση Καλών Τεχνών στην Κρήτη
και το Βενιζέλειο Ωδείο, σήμερα Σάββατο και ώρα 8.30μ.μ.
στο Ωδείο. Τραγουδούν η Δέσποια Δρακάκη και ο Τάσος
Ψαλιδάκης. Είσοδος 10 ευρώ, φοιτητικό μαθητικό 8 ευρώ,
προπώληση στο Ωδείο, 8 ευρώ.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εκδήλωση για τη ΜάχηΕκδήλωση για τη Μάχη 
της Κρήτης και βράβευση αθητώντης Κρήτης και βράβευση μαθητών

Εκδήλωση για τις προφορικές
μαρτυρίες και την παιδική
ζωγραφική για τη Μάχη της
Κρήτης και την Αντίσταση
στην Κρήτη (1941-1945),
διοργανώνουν το Γ.Α.Κ. -
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης και
η Περιφερειακή Ενότητα Χα-
νίων τη Δευτέρα, 25 Μαΐου
και ώρα 7:30 στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων. 

την εκδήλωση θα μιλήσουν η
σύμβουλος Φιλολόγων, κα Ιωάννα Ρα-
μουτσάκη, με θέμα: “Η Μάχη της Κρή-
της και οι προφορικές μαρτυρίες” και
η σχολική σύμβουλος Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης κα Χαρά Ανδρεάδου, με
θέμα: “Ζωγραφίζοντας την Ιστορία: η
δημιουργική ματιά των παιδιών”.  

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης πε-
ριλαμβάνει τη βράβευση των διακρι-
θέντων μαθητών στους Μαθητικούς
Διαγωνισμούς Καταγραφής Ιστορικών
Μαρτυριών και Ζωγραφικής για τη
Μάχη της Κρήτης και την Αντίσταση
(1941-1945), τους οποίους είχε προ-
κηρύξει το Γ.Α.Κ. - Ιστορικό Αρχείο
Κρήτης.

Παράλληλα, στον πρώτο όροφο του
Πνευματικού Κέντρου Χανίων θα εκτε-
θούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης όλα
τα ζωγραφικά έργα των μαθητών.

Τα ονόματα διακριθέντων μαθητών
στο διαγωνισμό για τις προφορικές
μαρτυρίες:

Εκπαιδευτική Βαθμίδα Δημοτικού: 1ο
Βραβείο - (θα το μοιραστούν δύο συμ-
μετοχές): Πατεράκης Δημήτρης, Στ’
Τάξη (8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων)
και η ομαδική εργασία των μαθητών:
Κληματσάκη Κατερίνας, Μπουζάκη
Κώστα, Σάλτα Δανάης, Παπουτσάκη
Αναστασίας της Στ’ τάξης του 10ου
Δημοτικού Σχολείου Χανίων.

2ο Βραβείο - Χριστίνα Λαλάκου (Δ’
Τάξη), 3ο Δημοτικό Σχολείο Κισάμου.

Εκπαιδευτική Βαθμίδα Γυμνασίου: 1ο
Βραβείο - (ομαδική εργασία) μαθητών
Μαράκη Γιάγκου, Παγωνάκη Λευτέρη
Δερμιτζάκη Ολγας του Γυμνασίου
Πλατανιά.

Εκπαιδευτική Βαθμίδα Λυκείου: 1ο
Βραβείο - στις μαθήτριες Τζαμπάζοβα
Στέλλα και Λιγοψυχάκη Κυριακή του
Λυκείου Κολυμπαρίου.

Τα ονόματα των διακριθέντων μαθη-

τών στη ζωγραφική:
Εκπαιδευτική βαθμίδα Νηπιαγω-

γείου: 1ο Βραβείο Σιδηροπούλου
Ελένη - Εμμανουέλα (23 Νηπιαγωγείο
Χανίων), 2ο Βραβείο: Ανδρεαδάκη
Ελευθερία (2ο Νηπιαγωγείο Τσικαλα-
ριών), 3ο Βραβείο: Σχοινοπλοκάκης
Μιχαήλ (2ο Νηπιαγωγείο Τσικαλα-
ριών). Έπαινοι: Πλευράκη Μαρία (12ο
Νηπιαγωγείο Χανίων), Φουφουδάκη
Ματίνα (12ο Νηπιαγωγείο Χανίων),
Δασκαλάκης Νίκος (2ο Νηπιαγωγείο
Τσικαλαριών), Μπουζουνιεράκης Αλέ-
ξανδρος (2ο Νηπιαγωγείο Τσικαλα-
ριών). Ειδικό Βραβείο Ομαδικής
Εργασίας: Δασκαλάκη Νεκταρία, Κβρι-
βισβίλι Γιώργος, Λαλάι Αντζελα, Πάπα
Ρέζι, Σαχμπαζίδη Κυριακή, Χατζηδάκης
Γιώργος του 37ου Νηπιαγωγείου Χα-
νίων.

Εκπαιδευτική βαθμίδα Δημοτικού: 1ο
Βραβείο: Σουπιός Μιχάλης (10ο Δημο-
τικό Σχολείο Χανίων), 2ο Βραβείο Ευ-

θυμάκης Γιώργος (1ο Δημοτικό Σχο-
λείο Χανίων), Μανουσάκη Ελένη (17ο
Δημοτικό Σχολείο Χανίων)

Έπαινοι: Αγγελάκη Γλυκερία, (4ο Δη-
μοτικό Σχολείο Χανίων), Γλεντουσάκη
Ιωάννα (17ο Δημοτικό Σχολείο Χα-
νίων), Δασκαλάκη Χριστίνα (17ο Δη-
μοτικό Σχολείο Χανίων), Μπεζαΐτης
Χαράλαμπος (Δημοτικό Σχολείο Ταυ-
ρωνίτη), Μπεΐντο Άντι (14ο Δημοτικό
Σχολείο Χανίων), Σκουνάκη Ρουμπίνη
(8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων), Σούνας
Γιάννης (5ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων),
Σταματεράκη Παυλίνα (Δημοτικό Σχο-
λείο Βαρυπέτρου), Τζεγιαννάκης Δη-
μήτρης (14ο Δημοτικό Σχολείο
Χανίων), Χαιρετάκης Αλέξανδρος (10ο
Δημοτικό Σχολείο Χανίων).

Ειδικό Βραβείο Ομαδικής Εργασίας:
Κιράν Ροσμαρί - Βαλεντίνα, Λιγοψυ-
χάκη Ειρήνη, Ματάλα Κατερίνα, Τζωρ-
τζάκη Κωνσταντίνα (Δημοτικό Σχολείο
Πλατάνου).

Εκπαιδευτική δράση διοργανώνει η Δημοτική Πινακοθήκη Χα-
νίων. “Οικολόγος γίνε κι εσύ, μ’ άλλο τρόπο δες τη ζωή” είναι ο
τίτλος τής εν λόγω δράσης που περιλαμβανει αφήγηση παραμυ-
θιού - εικαστική δραστηριότητα και θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-
βατο 6 Ιουνίου, ώρα 12μ. Πρόκειται για το παραμύθι “Η
Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ!” του Βαγγέλη Ηλιό-
πουλου (εκδόσεις Πατάκη, Σειρά ΟΙΚΟλογήματα, 2008).

Η αφήγηση και η υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης για παι-

διά θα γίνει από την εκπαιδευτικό και εμψυχώτρια εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων στην Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη του
Δήμου Χανίων Θηρεσία Κατσιφαράκη.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Για την καλύτερη διεξαγωγή του
προγράμματος παρακαλούνται οι γονείς να δηλώσουν εκ των
προτέρων τη συμμετοχή των παιδιών τους (Δημοτική Πινακο-
θήκη Χανίων Χάληδων 98 - 102, Τ.Κ. 73131 Χανιά, τηλ.:
2821092294 και 2821092419). 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Εκ αιδευτική δράση ΟικολόγοςΕκπαιδευτική δράση “Οικολόγος
γίνε κι εσύ άλλο τρό ο δες τη ζωήγίνε κι εσύ, μ’ άλλο τρόπο δες τη ζωή”

ΣΤΟΝ ΣΤΑΛΟ

“Τα Φανταστικά Ιπτάμενα 
Βιβλία του Μορρίς Λεσμόρ”

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, συνεχίζοντας το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα “Συλλέγω εμπειρίες”, διοργανώ-
νει αύριο Κυριακή, στις 11.π.μ., για τους μικρούς της
φίλους, στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σταλού,
προβολή της βραβευμένης ομώνυμης ταινίας μικρού μή-
κους “Τα Φανταστικά Ιπτάμενα Βιβλία του Μορρίς Λε-
σμόρ” του W. E. Joyce. Διάρκεια προγράμματος 2 ώρες. 

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΚΥΔΩΝΙΑ”

“Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
στη Βουλή των Ελλήνων”

Eως και την Κυριακή 31
Μαΐου θα δίνονται από
την Εταιρεία Θεάτρου
ΜΝΗΜΗ στο Θέατρο Κυ-
δωνία (Υψηλαντών 12,
Χανιά) οι τελευταίες 6
παραστάσεις του έργου
“Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
στη Βουλή των Ελλήνων
την Ανοιξη του 1932”.

Tο πρόγραμμα των πα-
ραστάσεων έχει ως εξής:

Σήμερα Σάββατο, ώρα
έναρξης 9:30μ.μ. Αύριο
Κυριακή (απογευματινή),
ώρα έναρξης 8μ.μ. Πα-
ρασκευή 29 Μαΐου, ώρα έναρξης 9:30μ.μ. Σάββατο 30
Μαΐου, ώρα έναρξης 9:30μ.μ. Κυριακή 31 Μαΐου, (απο-
γευματινή) ώρα έναρξης 9:30μ.μ.

Η παράσταση διοργανώνεται από την Εταιρεία Θεά-
τρου ΜΝΗΜΗ και το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών και Μελε-
τών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, με αφορμή τη
συμπλήρωση των 150 χρόνων από τη γέννηση του με-
γάλου πολιτικού. Τη σκηνοθεσία της παράστασης, την
προσαρμογή των κειμένων και την ερμηνεία του ρόλου
του Ελευθέριου Βενιζέλου έχει αναλάβει ο Μιχάλης Βιρ-
βιδάκης. Βοηθός σκηνοθέτη Ρίτα Μαρτσάκη και Αιμίλιος
Καλογερής, βίντεο παράστασης Σταύρος Ψυλλάκης, σκη-
νικά και κοστούμια Ξανθής Κόντου, συνθέσεις ήχων Δη-
μήτρης Ιατρόπουλος, φωτισμοί Μαρία Μπαλαντίνου και
Γιώργος Πέντες. 



π
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι κάτοικοι του Aμστερνταμ έχουν κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι. Ειδικά ο διευθυντής του περί-
φημου Ρέιχσμουζεουμ, Βιμ Πάιμπες, καθώς το “Μουσείο των Ολλανδών”, όπως το οραματίστηκαν
οι αναμορφωτές του, βραβεύθηκε με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2015.

ΓΙΑ ΤΟ 2015

Στο Ρέιχσ ουζεου τουΣτο Ρέιχσμουζεουμ του A στερνταμστερνταμ
το Ευρω αϊκό Βραβείο Μουσείωντο Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων

ΣΤΙΣ ΛΟΥΣΑΚΙΕΣ

Eκθεσηκθεση
φωτογραφίαςφωτογραφίας

Αγριολούλουδα“Αγριολούλουδα”
Έκθεση φωτογραφίας με αγριολούλουδα της Κρήτης

πραγματοποιεί ο Γερμανός φωτογράφος Karl - Heinz
Loof στις Λουσακιές Κισάμου. Η έκθεση εγκαινιάζεται
σήμερα Σάββατο στις 7:30 το απόγευμα και θα διαρκέ-
σει μέχρι και τον Οκτώβριο. Στο πλαίσιό της θα παρου-
σιαστεί ένα μέρος της πλούσιας φωτογραφικής
δουλειάς του Loof που αφορά την άγρια χλωρίδα του
νησιού.

ερισσότερα από σαράντα μουσεία
ήταν, ούτε λίγο ούτε πολύ, υποψήφια
για το φετινό βραβείο. Το Σάββατο, 16
Μαΐου, στο Μουσείο Ριβερσάιντ στη
Γλασκόβη, το Φόρουμ Ευρωπαϊκών
Μουσείων -οργανισμός υπό την αιγίδα
του Συμβουλίου της Ευρώπης- επέλεξε
τον φετινό νικητή και έτσι για έναν ολό-
κληρο χρόνο, το Ρέιχσμουζεουμ θα
κρατήσει στην κατοχή του το βραβείο,
“Το Αυγό” του Χένρι Μουρ. Την επο-
μένη της βράβευσης, ημέρα Κυριακή,
έπεσε η αυλαία της έκθεσης “Yστερος
Ρέμπραντ”, την οποία συνδιοργάνωνε
το μουσείο του Άμστερνταμ με τη Na-
tional Gallery του Λονδίνου, έχοντας
προσελκύσει 520.000 επισκέπτες στην
αίθουσα “Φίλιπς” του μουσείου. Ο
αριθμός αυτός θέτει νέο ρεκόρ επισκε-
πτών για περιοδική έκθεση σε μουσείο.

Τα μέλη της φετινής επιτροπής βρά-
βευσης εστίασαν τους επαίνους τους
στην κομψή επανατοποθέτηση των πι-
νάκων στις αίθουσες του μουσείου
-μετά από τις, επί μία δεκαετία, εργα-
σίες ανακαίνισης και επέκτασης του,
που κόστισαν 345 εκατομμύρια ευρώ-
τον ευφυή τρόπο με τον οποίο στις αί-
θουσες συνυπάρχουν και συνομιλούν
έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κλίνες,
έπιπλα, υαλικά, ασημικά και άλλα,
καθώς και το “Asian Pavillion” με τα εκ-

θέματα από την Ασία.
«Oλα αυτά τιμούν έντονα το εύρος και

το βάθος των συλλογών του μουσείου»
αναφέρεται στο σκεπτικό της επιτρο-
πής. Επιπλέον, η επιτροπή επισημαίνει
ότι «η φιλοδοξία να αγγίξει (το μουσείο)
“κάθε παιδί, μέχρι τα 12, στην Ολλαν-
δία” είναι αξιοσημείωτη, εντυπωσιακή
και εφικτή».

Πέρυσι, επισκέφθηκαν το Ρέιχσμουζε-
ουμ περίπου 400.000 μαθήτριες και
μαθητές και ο Βιμ Πάιμπες δήλωνε ότι
«φιλοδοξία μου είναι να μπορεί κάθε

Oλλανδάκι να δει τη “Νυχτερινή Περί-
πολο” του Ρέμπραντ».

Ναι, αυτός ο πίνακας του Ρέμπραντ,
που πολλοί τον θεωρούν σαν το σύμ-
βολο της “ολλανδικότητας”, κόσμησε τα
πρωτοσέλιδα 50 εφημερίδων μεγάλης
κυκλοφορίας. Μεταξύ αυτών, τα πρω-
τοσέλιδα των Τάιμς της Ν. Υόρκης και
των Τάιμς του Λονδίνου. Ο λόγος; Η
επίσκεψη του Προέδρου Ομπάμα.
«Αυτή είναι η δύναμη έλξης του Ομ-
πάμα και του Ρέμπραντ» είχε πει ο
Πάιμπες.

πολιτισμός6 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
23 Μαΐου 2015

Σούπερ μετατροπέας
www.online-convert.com

Μετατρέψτε με
απλά βήματα και
πανεύκολα, αρχεία
μουσικής, εικόνες,
ebook, βίντεο, κεί-
μενα κ.λπ., με αυτόν
τον πανίσχυρο με-
τατροπέα που αλ-
λάζει τα format και
σας μετατρέπει ό,τι
θέλετε, σε ό,τι θέ-
λετε. Η υπηρεσία
προσφέρεται εντε-
λώς δωρεάν, είναι
εύκολη στη χρήση,
που σημαίνει πως
ακόμα και κάποιος

χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις μπορεί να τα καταφέρει χωρίς να
χρεαστεί να αναζητήσει βοήθεια, ενώ στον ιστότοπο υπάρ-
χουν επίσης συμβουλές, tip και λύσεις για διάφορα προβλή-
ματα που οι πιο “προχωρημένοι” στο αντικείμενο πιθανώς να
αντιμετωπίσουν.

Από την NASA για τα πιτσιρίκια
www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index

.html

Ανακαλύψτε ένα κλαμπ, που φτιάχτηκε ειδικά για τα παιδιά
και είναι γεμάτο γνώσεις, δραστηριότητες και παιχνίδια. Είναι
το παιδικό κλαμπ της NASA που απευθύνεται σε πιτσιρίκια
κάθε ηλικίας και τους προσφέρει ό,τι μπρορείτε -και δεν μπο-
ρείτε- να φανταστείτε, σχετικά με το διάστημα. Εδώ εκτός από
τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα εκτιμήσουν οι φίλοι
του διαστήματος -και όχι μόνο- θα βρείτε και ένα σωρό εκ-
παιδευτικά και διασκεδαστικά παιχνίδια ιδανικά για τους μι-
κρούς σας θησαυρούς. Επισκεφθείτε το οπωσδήποτε!

Σέρλοκ Χολμς στο wifi!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi

sherman.wifisherlock

Αν υπάρχει ελεύθερο WiFi κοντά σας, η εφαρμογή Sherlock
θα σας το βρει αμέσως. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα
και χρήσιμη εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε και “εν-
τοπίζει” στο λεπτό όλα τα ελεύθερα WiFi ή τα WiFi από κα-
φετέριες, γυμναστήρια, εμπορικά κέντρα κ.ά. με τους
κωδικούς τους. Οι κωδικοί “ανεβαίνουν” στην εφαρμογή από
τους χρήστες της, κάτι που σημαίνει πως η διαδικασία είναι
εντελώς νόμιμη, και μπορεί ο καθένας να συνεισφέρει. Ετσι
λοιπόν, αν είστε από εκείνους που δεν μπορούν λεπτό χωρίς
πρόσβαση στο ίντερνετ, τότε κατεβάστε απαραιτήτως την
εφαρμογή και “ξεκλειδώστε” τα κοντινότερα σε σας WiFi με
ελάχιστες κινήσεις.

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΒΙΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ “ΝΟΤΟ”

Το υστικό του κή ου
“Το μυστικό του κήπου”

Το εργαστήρι θεατρικής εκπαίδευσης του Θεατρικού Ορ-

γανισμού “Πολιτισμικός Νότος” παρουσιάζει την παιδική

θεατρική παράσταση “Το μυστικό του κήπου”, σε σκηνοθε-

σία Γιάννη Ματσαμάκη, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου στο “Mega

Place” στον Βλητέ Σούδας.

Μια παρέα παιδιών αποφασίζει να κάνει ένα μικρό διά-

λειμμα από το διάβασμα για μια βόλτα στη θάλασσα. Εκεί,

μεταξύ άλλων, θα βρουν και ένα κλειδί που θα γίνει μέρος

του παιχνιδιού τους. Πρόκειται για ένα τυχαίο αντικείμενο

ή μήπως θα τους βοηθήσει να λύσουν το μυστήριο του κα-

πέλου - χάρτη; Μήπως οι γρίφοι που θα προσπαθήσουν να

απαντήσουν τους οδηγήσουν πράγματι σε κάποιο θησαυρό;

Πού μπορεί όμως να κρύβεται και γιατί δεν τον έχει βρει

κάποιος μέχρι τώρα; Η περιπέτεια των παιδιών θα τους

δώσει πολλά μηνύματα και θα τους μάθει, μεταξύ άλλων,

ότι δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές και ότι θα πρέπει να

σκεφτόμαστε και τους συνανθρώπους μας…
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ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙΣΙ  

“Η Φύση στην Τέχνη 
- Η Τέχνη της Φύσης”

Εκθεση των Michaela Raeburn και David Capon, με τίτλο
“Η Φύση στην Τέχνη - Η Τέχνη της Φύσης” θα λειτουργεί
στο Γιαλί Τζαμισί από την Τετάρτη 27 Μαΐου έως τη Δευτέρα
1η Ιουνίου, από 10:30π.μ. έως 8μ.μ. κάθε μέρα.

Η Michaela Raeburn, που μένει στην Πλάκα, θα παρουσιά-
σει κολάζ και ζωγραφικές με υλικά από τη φύση παραδείγ-
ματος χάριν άμμο, κλαδιά, φτερά και κοχύλια.

Ο David Capon, που μένει στο Aσπρο, θα έχει πίνακες με
λάδι, ακουαρέλα, ακρυλικό και μελάνι. Θα έχει τοπιογραφίες
της Κρήτης, θαλασσογραφίες και προσωπογραφίες.

ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ “ΟΞΩ NOY”

Θεατρική παράσταση

Παράσταση με το
έργο “Η πόρνη από
πάνω” του Αντώνη Τσι-
πιανίτη με την Κατερίνα
Διδασκάλου σε σκηνο-
θεσία του Σταμάτη Πα-
τρώνη, θα δοθεί στις 2,
3, και 4 Ιουνίου στο
Στούντιο “Οξω νου” και
ώρα 9μ.μ.

Κρατήσεις: 6934-
115555.

Είσοδος: 12 ευρώ
Μειωμένο: 10 ευρώ. 

ΑΠΟ ΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μουσικοθεατρική
παράσταση

Μουσικοθεατρική παράσταση της έκτης τάξης του 9ου
δημοτικού σχολείου Χανίων με θέμα: “Η Οδύσσεια” θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7μ.μ. στο
Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 

ΑΠΟ ΤΟ ΩΔΕΙΟ “ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ”

Εκδηλώσεις "Άνοιξη 2015"

Το Ωδείο “Ιωάννης Μανιουδάκης” στο πλαίσιο των πολιτι-
στικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων “Ανοιξη 2015” πραγ-
ματοποεί σήμερα Σάββατο στις 9π.μ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Ωδείου προβολή της ταινίας Amadeus
(1984). H ταινία έχει ως θέμα τη ζωή του Μότσαρτ και προ-
βάλλεται στο πλαίσιο του ειδικού υποχρεωτικού μαθήματος
της Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής. (Α’ Μέρος). Ανα-
φορά-Σχόλια: Ιωάννης Καστρινάκης.

Επίσης, σήμερα στις 7μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ Νεκταρίου Σούδας
θα γίνει παρουσίαση των σπουδαστών της σχολής Βυζαντι-
νής μουσικής του Ωδείου των τάξεων Ιωάννη Καστρινάκη
και Δημήτρη Κολλίντζα. Η εκδήλωση θα αρχίσει με εισήγηση
του καλλιτεχνικού διευθυντή του Ωδείου Ιωάννη Καστρινάκη
με θέμα: “Το ύφος της ψαλτικής τέχνης - τεχνικές ιδιαιτερό-
τητες, ανάγκη διατήρησης και συνέχισης”, και θα ολοκληρω-
θεί με την απόδοση μονωδιακών και χορωδιακών ύμνων με
τη διεύθυνση του Δημήτρη Κολλίντζα.

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ

Παρουσιάσθηκε Η εξο ολόγησηΠαρουσιάσθηκε “Η εξομολόγηση”
■ Το νέο μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το άγνωστο έτω ο των Βαλκανικών Πολέ ων“Το άγνωστο μέτωπο των Βαλκανικών Πολέμων”
Στο φουαγιέ του Πνευματι-

κού Κέντρου Χανίων λειτουρ-
γεί μέρος της ευρύτερης
έκθεσης του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δη-
μοκρατία με τίτλο “Το άγνω-
στο μέτωπο των Βαλκανικών
Πολέμων: Η διοικητική ενσω-
μάτωση των Νέων Χωρών”.
Πρόκειται για μια σημαντική
έκθεση καθώς και υλικό το
οποίο φιλοξενείται στα Χανιά
και στο Πνευματικό Κέντρο με
αφορμή τη συμπλήρωση 100
χρόνων από τους Βαλκανικούς
Πολέμους.

Η έκθεση προβάλλει το
άγνωστο “μέτωπο” της διοικη-
τικής ενσωμάτωσης, ξεκινών-
τας από την ιστορική
αναδρομή στα στρατιωτικά,
διπλωματικά και πολιτικά γε-
γονότα της δεκαετίας 1912-
1922 και αναπτύσσεται μέσα
από τα θέματα που απασχόλη-
σαν τον διοικητικό μηχανισμό,
όπως την καταγραφή των
πληθυσμών, τη στελέχωση της
διοίκησης, την πολιτική, την
εκπαίδευση, την οικονομία και
την περίθαλψη των προσφύ-
γων.

Επίσης την ιστορία των
Νέων Χωρών, δηλαδή της

Ηπείρου, της Μακεδονίας της
Θράκης των νησιών του Βο-
ρειοανατολικού Αιγαίου, της
Σάμου και της Κρήτης που
εναρμονίστηκαν επιτέλους με
την εθνική ενσωμάτωση. 

Το υλικό που εκτίθεται στο
φουαγιέ του Πνευματικού
Κέντρου αφορά μόνο την
Κρήτη, μέσα από φωτογρα-
φ ί ε ς ,
εφημερίδες, διοικητικές απο-
φάσεις και επίσημη αλληλο-
γραφία, επιστολικά δελτάρια,

πίνακες, χάρτες κ.ά. Η έκθεση
έχει μεταφερθεί σε διάφορες
πόλεις ανά την Ελλάδα και
τώρα φιλοξενείται και στα
Χανιά δηλαδή σε πόλεις που
αποτέλεσαν τις λεγόμενες
“Νέες Χώρες” κατά την ενσω-
μάτωση στον εθνικό κορμό
της Ελλάδας. 

Η έκθεση της Βουλής των
Ελλήνων θα παραμείνει στο
Πνευματικό Κέντρο για ένα
μήνα ακόμη και θα είναι ανοι-
κτή για τα σχολεία και το ευ-

ρύτερο κοινό.
Θα λειτουργεί μέχρι και τις

10 Ιουνίου και θα είναι ανοικτή
από Δευτέρα έως Παρασκευή
από 10 το πρωί έως 12 το με-
σημέρι με ελεύθερη είσοδο και
με ειδικά προγράμματα για
μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων Πνευματικού Κέν-
τρου Χανίων κα Αγγελική
Ροσμαράκη, τηλ.: 28213-
44403).

ην εκδήλωση οργάνωσαν προχθές το βράδυ ο
Ιστιοπλοϊκός όμιλος Χανίων, οι εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ και το
βιβλιοπωλείο KOUKOUBOOK στο Νεώριο Μόρο.
Πρόκειται για ένα βιβλίο βασισμένο σε τέσσερις πραγμα-
τικές ιστορίες με συγκλονιστικές εξελίξεις, στην Κωνσταν-
τινούπολη, στην Κρήτη, και δύο στην Hπειρο.
Oπως ανέφερε η κα Βουράκη πρόκειται για «μια ενδια-
φέρουσα ισορροπία ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο σε
μια δημιουργική μετάπτωση του δέκτη από αναγνώστη
σε κριτή. Η αριστοτεχνική πλοκή με το μέγεθος των απο-
καλύψεων της ιστορίας καθηλώνει, ο λόγος γοητεύει, το
ιδεολογικό απόσταγμα συγκλονίζει».
Από την πλευρά του o συγγραφέας Σπύρος Πετρουλάκης,
μιλώντας στις “διαδρομές” για το δεύτερο μυθιστόρημά

του, ανέφερε πως «πρόκειται για μια ιστορία που «εξο-
μολογείται η γερόντισσα Μαρκέλα στον πατέρα Θεόφιλο,
λίγο πριν πεθάνει στην τελευταία της εξομολόγηση. Είναι
μια ιστορία καταιγιστική, στην οποία ο αναγνώστης θα
διαβάσει γεγονότα που έχουν μια άλλη ανάγνωση...»
Η έμπνευση για τη συγγραφή της “Εξομολόγησης” προ-
ήλθε όπως ανάφερε ο συγγραφέας από αληθινές ιστο-
ρίες ενώ για άλλη μια φορά, στο επίκεντρο βρίσκονται οι
αξίες της αγάπης, του έρωτα, της φιλίας και της συγχώ-
ρεσης. 
Μάλιστα ο Σπύρος Πετρουλάκης ετοιμάζει ήδη το τρίτο
του μυθιστόρημα αλλά και ένα παιδικό βιβλίο που πρό-
κειται να εκδοθούν την επόμενη χρονιά. 

ΕΛ.Φ.

«Μια αληθινή πρόκλη-
ση κατάδυσης στο βυθό
της ανθρώπινης ψυχής
σε ένα οδοιπορικό ζωής
από την Κωνσταντινού-
πολη του 1928 μέχρι
σήμερα» αποτελεί το νέο
μυθιστόρημα “Η εξομο-
λόγηση” του συγγραφέα
Σπύρου Πετρουλάκη,
όπως επεσήμανε κατά
τη διάρκεια της παρου-
σίασης του βιβλίου η
φιλόλογος Ρούλα Βου-
ράκη. 

Ο συγγραφέας
Σπύρος Πετρουλάκης

και η φιλόλογος
Ρούλα Βουράκη.
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ν καταφέρει να ξεφύγει από τους φυσικούς εχθρούς της
αλλά και από τις ανθρώπινες επιδράσεις και απειλές, θα ζήσει
περίπου 80 χρόνια. Κλειδί για την επιβίωση της, η προστασία
των παραλιών ωοτοκίας... 

Το πρώτο ταξίδι μιας Caretta caretta είναι και το σημαντι-
κότερο της ζωής της, καθώς στηρίζεται στο ένστικτο και το
DNA της για να βρει τον προσανατολισμό της. Μόνο αν τα κα-
ταφέρει την πρώτη φορά, θα ξαναγυρίσει μετά από μερικές
δεκαετίες στην ίδια περιοχή για να γεννήσει τα μικρά της και
να διαιωνίσει το μοναδικό της είδος.  

Με το ράγισμα του κελύφους των αυγών, οι νεοσσοί αναρ-
ριχώνται ομαδικά στην επιφάνεια της άμμου και κατευθύνον-
ται προς τη θάλασσα. Ομως μόνο ένα στα χίλια χελωνάκια θα
καταφέρει να φτάσει στο τέλος αυτής της πορείας και να ενη-
λικιωθεί. Μια πορεία που οδηγεί στη θάλασσα και τη ζωή...

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας της θαλάσ-
σιας χελώνας caretta caretta, σήμερα 23 Μαΐου, οι “διαδρο-
μές” αναζήτησαν τον Σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ που από το 1983
μελετά και προστατεύει τις θαλάσσιες χελώνες και τους βιο-
τόπους τους στην Ελλάδα. Αυτό το διάστημα η ομάδα του ΑΡ-
ΧΕΛΩΝ βρίσκεται στα Χανιά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
τους και αδράξαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί τους για τις
θαλλάσιες χελώνες στην Κρήτη, τις παραλίες ωοτοκίας και την
προστασία τους.

Η ζωή που απειλείται
Στον κόλπο των Χανίων καταγράφεται από τον σύλλογο ΑΡ-

ΧΕΛΩΝ η μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των φωλιών των
θαλάσσιων χελωνών, σε εθνικό επίπεδο (6%) ετησίως, σύμ-
φωνα με την Αθανασία Νικολοπούλου, υπεύθυνη προγραμ-
μάτων του συλλόγου στην Κρήτη.

Τη ρωτάμε ποια είναι η εικόνα φέτος συγκριτικά με πέρυσι,
όσον αφορά τον πληθυσμό θαλάσσιας χελώνας caretta ca-
retta στην Κρήτη: «Δυστυχώς κάθε χρόνο παρατηρείται ση-
μαντική μείωση των φωλιών στις παραλίες ωοτοκίας της
Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στις παραλίες του βόρειου
άξονα.

Αναλυτικότερα με βάση τα στοιχεία του “ΑΡΧΕΛΩΝ” εδώ και
30 χρόνια, στον κόλπο του Ρεθύμνου, που είναι και ο σημαν-
τικότερος στην Κρήτη, καταγράφεται ετήσια μείωση των φω-
λιών κατά 4% και στον κόλπο των Χανίων αντίστοιχα κατά
6%. Στον κόλπο της Μεσσαράς ο αριθμός των φωλιών είναι
σταθερός αφού δεν έχει παρατηρηθεί ούτε αύξηση ούτε μεί-
ωση» απαντά.

Μετά από χρόνια γυρνά να γεννήσει
στην ίδια παραλία που γεννήθηκε

Oταν η θαλάσσια χελώνα caretta caretta μεγαλώσει, περί-
που μετά από δύο έως τρεις δεκαετίες και έρθει η ώρα της
αναπαραγωγής της, θα επιστρέψει στην ίδια περιοχή και θα
επιλέξει την παραλία όπου γεννήθηκε και η ίδια για να κάνει
τη φωλιά της. Αυτή η επιστροφή καθιστά τις παραλίες ωοτο-
κίας ιδιαίτερα πολύτιμες για την προστασία της και τη δυνα-
τότητα διαιώνισης του είδους. Ποια είναι όμως τα σημαντι-
κότερα σημεία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανά νομό
(Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι); Σύμφωνα με την κα Νι-
κολοπούλου, η σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας στην Κρήτη
αποτελεί ο κόλπος του Ρεθύμνου, όπου η ωοτοκία ξεκινάει
από την παραλία της πόλης του Ρεθύμνου και φτάνει έως τη
Σκαλέτα (περίπου 11χλμ). Δεύτερη σημαντικότερη περιοχή ωο-
τοκίας είναι ο κόλπος των Χανίων, από τον Κάτω Σταλό έως
το Κολυμπάρι (περίπου 13χλμ). Τρίτη σημαντικότερη περιοχή
αποτελεί ο κόλπος της Μεσσαράς, από τον Κομό εώς τον Κόκ-
κινο Πύργο (περίπου 8χλμ). «Φυσικά υπάρχει πιθανότητα να
συναντήσουμε φωλιές και σε άλλες περιοχές της Κρήτης σε
πολύ μικρότερη πυκνότητα» αναφέρει.

Δραματική μείωση στις φωλιές
σε Χανιά και Ρέθυμνο

Η υπεύθυνη προγραμμάτων του συλλόγου στην Κρήτη επι-
σημαίνει ότι φέτος, δυστυχώς, παρατηρείται δραματική μεί-
ωση στις φωλιές κυρίως στο Ρέθυμνο και στα Χανιά που
οφείλεται στους εξής παράγοντες:

• Η άναρχη δόμηση και η υπέρμετρη τουριστική ανάπτυξη
έχουν αλλοιώσει τους βιότοπους αναπαραγωγής δηλαδή τις
παραλίες, που είναι το ίδιο σημαντικές και για τις θαλάσσιες
χελώνες αλλά και για τους ανθρώπους. «Για παράδειγμα η
ισοπέδωση των αμμοθινών λόγω της παράκτιας δόμησης, δη-
μιουργεί εκτεταμένα φαινόμενα διάβρωσης, που οδηγούν σε
όλο και μικρότερες παραλίες, γεγονός που επηρεάζει τόσο τις
θαλάσσιες χελώνες όσο και τον τουρισμό. Ιδιαιτέρως στα
Χανιά η παραλία ωοτοκίας βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς
η ανάπτυξη προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς χωρίς να λαμ-
βάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές παράμετροι πριν κατά τη
διάρκεια ή έστω και μετά το τέλος των έργων» επισημαίνει. 

• Πολλές είναι και οι απειλές που καταγράφονται και στον
θαλάσσιο χώρο. «Ο μεγάλος αριθμός νεκρών χελωνών που
προκύπτει από την αλληλεπίδρασή τους με τα αλιευτικά ερ-

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ

Ο ανάρχαιος κάτοικοςΟ πανάρχαιος κάτοικος
των ελληνικών θαλασσώντων ελληνικών θαλασσών

Το πρώτο ταξίδι μιας Caretta caretta είναι και το σημαντικότερο της ζωής της, καθώς στηρίζεται στο ένστικτο και το DNA της για να βρει
τον προσανατολισμό της. Μόνο αν τα καταφέρει την πρώτη φορά θα ξαναγυρίσει μετά από μερικές δεκαετίες στην ίδια περιοχή για να

γεννήσει τα μικρά της και να διαιωνίσει το μοναδικό της είδος.  

Αποτελεί τον πανάρχαιο κάτοικο των ελληνικών θα-
λασσών. Η χελώνα caretta caretta είναι ίσως ένα
από τα πιο εμβληματικά είδη των μεσογειακών και
ελληνικών θαλασσών και ένα από τα επτά είδη θα-
λάσσιων χελωνών που υπάρχουν στον πλανήτη.

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

Με το ράγισμα του κελύφους των αυγών, οι νεοσσοί αναρριχώνται ομαδικά στην επιφάνεια της άμμου και κατευθύνονται προς
τη θάλασσα. Ομως μόνο ένα στα χίλια χελωνάκια θα καταφέρει να φτάσει στο τέλος αυτής της πορείας και να ενηλικιωθεί. 
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γαλεία (δίχτυα, αγκίστρια) αποτελεί σημαντικό παράγοντα μεί-
ωσης του πληθυσμού του προστατευόμενου είδους. Βρισκόμα-
στε στην έναρξη της ωοτοκίας και πολύ σύντομα θα έχουμε τις
πρώτες καταγραφές φωλιών για φέτος στην Κρήτη» αναφέρει.

Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραλίες ωοτοκίας είναι

πολύ συγκεκριμένα και τα μέτρα προστασίας που μπορούν να
παρθούν προς αυτή την κατεύθυνση πολύ απλά, εξηγεί η κα Νι-
κολοπούλου. Πιο ειδικά, έχουν να κάνουν με τον υπερμεγέθη
αριθμό των επίπλων παραλίας (κατά κύριο λόγο ξαπλώστρες),
τα φώτα που παραμένουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της νύχτας
και τη μουσική ή τη φασαρία που επικρατεί από τις παρακείμενες,
στις παραλίες, επιχειρήσεις. Σε αυτά τα θεωρητικά απλά προ-
βλήματα, σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν κάποιες απλές λύσεις
που ο καθένας μπορεί να λάβει και να συμβάλλει στην προστα-
σία των παραλιών και ως εκ τούτου και της θαλάσσιας χελώνας:

• Τα έπιπλα παραλίας περιορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον
διαθέσιμο προς φωλεοποίηση χώρο για τη θαλάσσια χελώνα, με
αποτέλεσμα όταν οι θαλάσσιες χελώνες δεν έχουν χώρο, να επι-
στρέφουν πίσω στη θάλασσα και να γεννούν τα αυγά τους εκεί
όπου φυσικά δεν επιβιώνουν. Σε αυτή την περίπτωση η λύση
είναι το μάζεμα των ξαπλωστρών στο πίσω μέρος της παραλίας
ή το κρέμασμα τους σε όρθια θέση στις ομπρέλες, κατά τις βρα-
δινές ώρες. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από τους λουόμενους
ή και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις με πολύ μικρό κόστος.

• Η ύπαρξη φωτισμού στις παραλίες, κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας, αποπροσανατολίζει τα χελωνάκια, τα οποία με το που γεν-
νιούνται ενστικτωδώς ακολουθούν το φως του φεγγαριού, που
αντανακλά στη θάλασσα και προχωρούν προς τα εκεί, ώστε να
βρουν το δρόμο τους προς τη ζωή. Τα φώτα είναι επίσης κάτι
εύκολα επιλύσιμο, μια που υπάρχουν ειδικές τεχνικές, με τις
οποίες δε διαχέεται το φως στην παραλία ενώ φωτίζεται η επι-
χείρηση ή ο δρόμος. Κάτι ακόμα πιο απλό αντί της αντικατάστα-
σης τους είναι να βαφτούν από τη μία πλευρά ώστε να μη
φωτίζουν προς την παραλία. Πολλές φορές μας καλούν για να
μας πουν ότι βρήκαν χελωνάκια κοντά ή μέσα σε ξενοδοχείο και
δε ξέρουν πώς να τα βοηθήσουν. 

• Τέλος, η μουσική και η ηχορύπανση γενικότερα προκαλεί δο-
νήσεις στο έδαφος, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ζημιές στις
φωλιές και στα αυγά και να προκαλεί τη θανάτωση των εμβρύων.
Επιπλέον, τρομάζει τις μητέρες χελώνες που έχουν βγει για να
γεννήσουν.

Η συγκινητική ιστορία της “Σοφίας”
στον Πλατανιά

Μια πολύ όμορφη και συγκινητική στιγμή για τον σύλλογο και
την εθελοντική ομάδα που δραστηριοποιείται στα Χανιά, την
ιστορία της “Σοφίας” μας αφηγείται η υπεύθυνη προγραμμάτων
του συλλόγου στην Κρήτη.

Πρόκειται για την ιστορία μιας θηλυκής θαλάσσιας χελώνας
Caretta caretta μήκους 72εκ. και βάρους 40 κιλών, που βρέθηκε
πέρυσι τον Ιούνιο στον Πλατανιά Χανίων. Η θαλάσσια χελώνα
ήταν πολύ κοντά στην ακτή και ήταν εξουθενωμένη. Ανθρωποι
της περιοχής που έδειξαν ευαισθησία, τη μετέφεραν έξω από το
ξενοδοχείο Sofia απ’ όπου και έδωσαν το όνομα στην τραυματι-
σμένη χελώνα και επικοινώνησαν με την εθελοντική ομάδα του
ΑΡΧΕΛΩΝ. Οι εθελοντές κατέφθασαν άμεσα και με τη βοήθεια
των ντόπιων τη μετέφεραν στον ερευνητικό σταθμό του ΑΡΧΕ-
ΛΩΝ στο Γεράνι, όπου και δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Επειτα
η “Σοφία” μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σούδας με τη βοήθεια
ενός καταδυτικού κέντρου για να μεταφερθεί στο Κέντρο Διά-

σωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής. Αφού έγιναν οι κα-
τάλληλες εξετάσεις, η “Σοφία” άρχισε σταδιακά να αναρρώνει
ώσπου ήρθε η στιγμή να επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον.
Και φυσικά αυτό δεν είναι άλλο από εκεί που βρέθηκε να κο-
λυμπά, δηλαδή στα Χανιά. 

Η απελευθέρωσή της στο ίδιο μέρος και από όπου τη βρήκαν
έγινε προς τιμήν όλων αυτών των ανθρώπων που από διαφο-
ρετικές κατευθύνσεις και με τόσο συντονισμένες κινήσεις βοή-
θησαν στη διάσωση της, ανέφερε η κα Νικολοπούλου.

Η ίδια πρόσθεσε ότι απελευθέρωσή της ήταν ανοιχτή προς το
κοινό όπως κάθε άλλη άλλωστε, γιατί γεγονότα όπως αυτά απο-
τελούν σημαντικό μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλες
τις ηλικίες, γεγονός που είναι εξαιρετικά σημαντικό μιας και στον
κόλπο των Χανίων καταγράφεται από τον σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ η
μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των φωλιών των θαλάσσιων
χελωνών, σε εθνικό επίπεδο ετησίως.

«Για τον σύλλογο ήταν μια στιγμή μοναδική λόγω όλου αυτού
του κόσμου που ευαισθητοποιήθηκε και μια στιγμή επιβράβευσης
για όλο αυτό το έργο που παρέχει με τη βοήθεια των εθελοντών
και τη συνεργασία του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια» κατέληξε.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΛΩΝ

Ο σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ και στην Κρήτη αλλά και στα υπόλοιπα
προγράμματα που διατηρεί στην Ελλάδα, λειτουργεί σε 3 άξο-
νες. Οπως αναφέρει η υπεύθυνη προγραμμάτων του συλλόγου
στην Κρήτη κα Νικολοπούλου, ο σύλλογος, πραγματοποιεί
έρευνα στις παραλίες ωοτοκίας, με σκοπό να βρίσκει τις φωλιές
και να τις προστατεύει μέχρι να εκκολαφθούν τα αυγά και τα χε-
λωνάκια να πάρουν τον δρόμο τους προς τη θάλασσα. Παράλ-
ληλα ασκεί πίεση ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα που
αφορούν στη διαχείριση και προστασία των παραλιών. Τέλος
ενημερώνει και ευαισθητοποιεί χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως
παιδιά και αλιείς, κάθε χρόνο με τέτοιο τρόπο, ώστε ο ίδιος ο
κόσμος να αντιλαμβάνεται την αξία αυτού του σπάνιου είδους
και τους λόγους προστασίας του, αλλά και τα οφέλη που προ-
σφέρει στον τόπο η παρουσία ενός άγριου είδους όπως η θα-
λάσσια χελώνα. Η ίδια τονίζει πως «χωρίς τους εθελοντές μας που έρχονται κάθε χρόνο από όλα τα μέρη της γης να συμβάλλουν
στο έργο μας, δε θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε πολλά από αυτά».

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραλίες ωοτοκίας στα Χανιά και την υπόλοιπη Κρήτη, είναι πολύ συγκεκριμένα
και τα μέτρα προστασίας που μπορούν να παρθούν προς αυτή την κατεύθυνση πολύ απλά.

Στον κόλπο των Χανίων καταγράφεται από τον ΑΡΧΕΛΩΝ η
μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των φωλιών των θαλάσσιων

χελωνών, σε εθνικό επίπεδο (6%) ετησίως.

Μηνύματα ευαισθητοποίησης έστειλε η ιστορία της “Σοφίας” μιας θηλυκής θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta που
βρέθηκε εξουθενωμένη πέρυσι τον Ιούνιο στον Πλατανιά και με την βοήθεια της τοπικής κοινωνίας, διασώθηκε,

μεταφέρθηκε στη Γλυφάδα όπου ανάρρωσε κι όταν έφτασε η στιγμή επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον. 
Οι στιγμές της απελευθέρωσης της στον Πλατανιά, μοναδικές για εθελοντές και ντόπιους...
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Στην αγκαλιάΣτην αγκαλιά 

του ήλιουτου ήλιου
Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη
Εκδότης: Ψυχογιός

Ακουσα σειρή-
νες να ουρλιά-
ζουν. Το φώτα
τους με τύφλω-
σαν. Περιπολικά
σ τ α μ ά τ η σ α ν
απότομα κοντά
μου. Τα φρένα
τους στρίγκλι-
σαν. Προσπά-
θησα να βρω

μια διέξοδο, να ξεφύγω. Αρχισα να
τρέχω. Προς το πουθενά, προς το σκο-
τάδι. Εστριψα σε ένα στενό, δίπλα στο
ξενοδοχείο. Και συνέχισα να τρέχω.
Οταν πίστεψα πως τα είχα καταφέρει,
όταν σταμάτησα να πάρω μια ανάσα,
κάποιος με άρπαξε άγρια από το μπρά-
τσο. «Αστυνομία! Ψηλά τα χέρια! Συλ-
λαμβάνεσαι!» μου φώναξε. Γύρισα
προς το μέρος του αλαφιασμένη. Ηταν
ο Νικόλας! Ο άντρας που αγαπούσα. Ο
άντρας που μου είχε ζητήσει να γίνω
γυναίκα του. Κρατούσε στο χέρι του
ένα πιστόλι. Και με σημάδευε.
Η Βαλέρια είναι κλέφτρα. Ένας θηλυ-
κός Ρομπέν των Δασών. Ο Νικόλας
είναι αστυνομικός. Ανάμεσά τους
φουντώνει ένας έρωτας φωτιά· σε ένα
μυθιστόρημα γεμάτο ανατροπές που
χορεύει πεντοζάλι, ανάμεσα στην αλή-
θεια και τη φαντασία, στο παρόν και το
παρελθόν· στον έρωτα μιας Κρητικο-
πούλας κι ενός Γερμανού, στα χρόνια
του πολέμου.

Στη λί νηΣτη λίμνη
James Sallis 
Εκδότης: Πόλις

Ο Τζων Τέρνερ
μετακομίζει σε
μια μικρή πόλη,
στη μέση του
πουθενά, κάπου
κοντά στο Μέμ-
φις. Είναι το
ιδανικό ησυχα-
στήριο γι’
αυτόν: ένας
τόπος όπου

μπορεί κανείς να θάψει το παρελθόν
του και να δραπετεύσει από τον πόνο
της ανθρώπινης συναναστροφής. Είναι
ο τόπος όπου ο Τέρνερ ελπίζει να σβή-
σει από τη μνήμη του πως κάποτε
υπήρξε αστυνομικός, κάποτε ψυχοθε-
ραπευτής, και ότι για πάντα θα είναι
ένας πρώην κατάδικος.
Και μοιάζει να τα καταφέρνει. Μέχρι τη
στιγμή που ο σερίφης Λόννι Μπέητς
εμφανίζεται στο κατώφλι του με ένα
μπουκάλι ουίσκι και ένα πρόβλημα: το
πτώμα ενός περιπλανώμενου άντρα
-άγρια και τελετουργικά δολοφονημέ-
νου- ανακαλύπτεται στην πόλη. Σύν-
τομα, η αστυνομική έρευνα δίνει τη
θέση της σε ένα κοινωνικό χρονικό της
επαρχιακής ζωής, και η πλοκή επικεν-
τρώνεται όχι τόσο στην αναζήτηση του
ενόχου όσο στη σταδιακή αποκάλυψη
του παρελθόντος του Τέρνερ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, με ομόφωνη απόφασή
του, ενέκρινε την έκδοση εντός του έτους του 9ου
τόμου του “Εν Χανίοις” και όρισε τη συντακτική επι-
τροπή και την επιμελήτρια της έκδοσης.
Οι εργασίες, που θα περιληφθούν στο “Εν Χανίοις”, θα
πρέπει να είναι πρωτότυπες και μη δημοσιευμένες σε
οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, να αναφέρον-
ται στην Ιστορία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τέχνες και
Λαογραφία της Κρήτης γενικά, και των Χανίων ειδικό-
τερα, και να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμέ-
νες. Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά
σε ηλεκτρονική μορφή (cd) και σε μια εκτύπωση, να
είναι γραμμένα σε γραμματοσειρά New Times Roman
12 στιγμών, με 1,5 διάστιχο και σε έκταση το πολύ έως
20 σελίδες μεγέθους Α4 (επιπλέον 5 σελίδες για το
οπτικό υλικό, σημειώσεις, παραπομπές, πηγές και βι-
βλιογραφία). Εργασίες εκτενέστερες από τον ορισμένο
αριθμό των σελίδων (25 συνολικά) δεν είναι δυνατόν
να περιληφθούν στον τόμο.
Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς να πα-
ραδώσουν ή να αποστείλουν τις εργασίες τους για δη-

μοσίευση στον τόμο, στο γραφείο της προϊσταμένης της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, με την ένδειξη “Για την
έκδοση "Εν Χανίοις 2015"”, ή στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της επιμελήτριας έκδοσης kallistii@yahoo.gr το
αργότερο έως τις 20 Αυγούστου 2015.
Σημειώνεται ότι δεν είναι εφικτή η παράταση χρόνου
για την υποβολή των κειμένων, και εργασίες που θα πα-
ραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα γίνουν
δεκτές. Τα κείμενα θα τεθούν υπόψη της συντακτικής
επιτροπής, η οποία και αποφασίζει για τη δημοσίευσή
τους. Η υποβολή εργασίας συνεπάγεται και την απο-
δοχή των αποφάσεων της επιτροπής, οι οποίες είναι τε-
λεσίδικες. Εργασίες, δημοσιευόμενες ή μη, δεν
επιστρέφονται. Οι συγγραφείς των οποίων τα κείμενα
θα περιληφθούν στην έκδοση, δικαιούνται ένα αντίτυπο
του τόμου και 50 ανάτυπα της εργασίας τους.
Για περισσότερες πληροφορίες: κα Χουδαλάκη Παρα-
σκευή, προϊσταμένη Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων
(τηλ. 28213 41662), κα Σημανδηράκη Ζαχαρένια, ειδ.
συνεργάτις Γεν. Αρχείων του Κράτους και επιμελήτρια
της εκδοσης “ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ” (κιν. 6944801787).

Μια ροσευχήΜια προσευχή

για τα Παλιάγια τα Παλιά

Ασή ιαΑσήμια
Μαίρη Κόντζογλου
Εκδότης: Μεταίχμιο

Καισάρεια, Σινα-
σός, Σμύρνη και
Πόντος, στα πέ-
τρινα χρόνια της
Μικρασιατικής
Καταστροφής και
της ανταλλαγής
των πληθυσμών:
ο καμβάς που
πάνω του κεντιέ-
ται η ιστορία του

έρωτα της Σεβαστής Χατζηαβράμογλου
με τον Έλμερ Αλεξάντερ Κάρτερ.
Στο πλευρό της Σεβαστής, η μάνα και η
αδελφή της Μακρίνα και η σημαδεμένη
από τη μοίρα Ελισσώ, θα πληρώσουν
βαρύ φόρο αίματος και θα κληθούν να
ξεπεράσουν τραγικά αδιέξοδα λαμβά-
νοντας αποφάσεις ζωής και θανάτου.
Κυρίαρχος όμως ο υπερβατικός έρωτας
που θα εκμηδενίσει τις αποστάσεις και
θα αφήσει ανεξίτηλα τα αποτυπώματά
του στον χρόνο.
Ογδόντα χρόνια μετά ελκύει την Έλσα,
που κάνει ένα ταξίδι στα προγονικά χώ-
ματα κουβαλώντας μαζί της το ημερολό-
γιο της γιαγιάς Σεβαστής, και τον Άλεξ,
που αναζητά τα χνάρια του καθηγητή
Ελμερ Αλεξάντερ Κάρτερ. 

Η ρώτη κυρίαΗ πρώτη κυρία
Γιώτα Γουβέλη
Εκδότης: διόπτρα

Η ονειρική
Ηρια… η φλο-
γερή Ερατώ… η
λογική Νίκη… η
ατίθαση Μα-
ρίνα…
Τέσσερις γυναί-
κες μεγαλώνουν
με έντονες εμ-
πειρίες όλων
των αποχρώ-

σεων απ’ τα καλοκαίρια τους στο παρα-
θαλάσσιο οικογενειακό εξοχικό. Καθεμία
φιλοδοξεί να χαράξει τη δική της πορεία.
Καθεμία θα ριχτεί σε μια κούρσα μυστι-
κών και μηχανορραφιών. Καθεμία θα
γνωρίσει τον θυελλώδη έρωτα. Σάρκα
και αισθήσεις παίρνουν φωτιά, οι αντι-
στάσεις κάμπτονται, και ξανά και ξανά
θα προτιμήσουν την κολασμένη ευτυχία
από την ξαστεριά.
Μα πάνω απ’ όλα, το πεπρωμένο τους
έχει κεντηθεί με κλωστές υφασμένες με
πόθο, μίσος και εκδίκηση. Καθώς τα
χρόνια περνούν, οι ζωές τους σημα-
δεύονται από ίντριγκες και ανηλεή αν-
ταγωνισμό, ενώ η κορυφή πλησιάζει με
ιλιγγιώδη ταχύτητα. Μία από τις τέσσε-
ρις θα φτάσει να γίνει πρωθυπουργός
της Ελλάδας. Όμως, παρά τη σαρωτική
επιτυχία της, το μυαλό της πάντα θα επι-
στρέφει στον άντρα που τη σημάδεψε…
Στο παιχνίδι της εξουσίας δεν αρκεί να
κόψεις πρώτος το νήμα. Πραγματικός νι-
κητής γίνεσαι μόνο αν δεν προδώσεις
τον εαυτό σου.

Aφορμή

Ατρόμητος καθώς είναι, δεν δι-
στάζει να επισκεφτεί μέρη κακό-
φημα και επικίνδυνα, ανάμεσα σε
άλλα πατάει το πόδι του σε πορ-
νεία, σουβλατζίδικα και διαμερί-
σματα φτωχών, όχι μόνο δίχως
φόβο, μα με περίσσιο πάθος, δεν
διστάζει να κατακεραυνώσει το
παραμικρό ατόπημα, να τα βάλει
με τον όχλο και να στεφθεί νικη-
τής. Στον αγώνα του αυτό διαθέ-
τει άξιους συμμάχους, όπως τον
ενεχυροδανειστή Σταβίσκυ, που,
επιχειρηματολογώντας για τη μη
ύπαρξη κρίσης, διατυπώνει το
ομώνυμο θεώρημα, σύμφωνα με
το οποίο σε καιρούς κρίσης η
τέχνη θριαμβεύει, και επομένως,
αφού θέσει πρώτα ένα σχετικό
ρητορικό ερώτημα στον Κύριο Δ*,
η μη άνθηση της τέχνης αποτελεί
την ακλόνητη απόδειξη: η κρίση
δεν υπάρχει. Και η Κυρία Κρα*,
εξέχον μέλος της υψηλής κοινω-
νίας, εντοπίζει την πηγή του
κακού στο έλλειμμα παιδείας, στο
αντιαισθητικό λεξιλόγιο του κάθε
επαίτη, το οποίο είναι αναγκα-
σμένη να υφίσταται εξερχόμενη,
σπανίως είναι η αλήθεια, της
θύρας της οικίας της· πού είναι,
αναρωτιέται, οι εποχές εκείνες
που μπορούσες να ακούσεις ένα
ζητιάνο να χρησιμοποιεί τη
φράση: ό,τι προαιρείσθε; 

Δυνατός. Έτσι ένιωθα. Βέ-
βαιος για τον εαυτό μου, σί-
γουρος για τις πεποιθήσεις
μου. Αποφάσισα να απαν-
τήσω θετικά, όταν μου ζήτη-
σαν να μιλήσω στα εγκαίνια

ενός πολυκαταστήματος που
άνοιξε πρόσφατα, σε μια σή-
μερα ήδη εξευγενισμένη συ-
νοικία των Αθηνών. 

Ο Κύριος Δ* δεν είναι απλώς ο
αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής
των ιστοριών του Αγη Πετάλα,
αλλά ο πυρήνας γύρω από τον
οποίο χτίζει ο συγγραφέας την
κάθε ιστορία, η έμπνευση για
ακόμα μία περιπέτεια στην Αθήνα
του σήμερα, μια δυνάμει εβδομα-
διαία στήλη σε κάποια εφημερίδα,
όχημα σχολιασμού της επικαιρό-
τητας, με αστείρευτα περιθώρια
για κριτική και σάτιρα. Ενας
ήρωας ξεχωριστός, ικανός, ανά-
μεσα σε άλλα, να διχάσει τον
αναγνώστη, να προκαλέσει με τη
στάση του την αγανάκτηση και
την αναγνώριση, στον ίδιο άν-
θρωπο, την ίδια στιγμή, αναδει-
κνύοντας τη δίχως διέξοδο
συμπεριφορά των άκρων, την
ανάγκη για ύπαρξη μιας μέσης
οδού, ενός κοινού τόπου συνάν-
τησης δύο κόσμων διαφορετικών
και ξένων. Μέσα από τα μάτια του
Κύριου Δ* αντικρίζουμε την πραγ-
ματικότητα από μια γωνία διαφο-
ρετική, αφ’ υψηλού. 

Όμως θα ήταν άδικο να σταθεί
κανείς μόνο στον Κύριο Δ* και να
μην αναφερθεί στις λογοτεχνικές
αρετές των διηγημάτων της συλ-
λογής. Το ύφος αποτελεί ένα ευ-
διάκριτο νήμα, που ενώνει τις
ιστορίες μεταξύ τους, η επιτηδευ-
μένη γλώσσα υποστηρίζει με επι-
τυχία τον εστέτ ήρωα, δίχως
όμως να ξενίζει και να ρέπει σε

μια υπερβολή, δουλεμένη σωστά
ως προς τον ρυθμό.

Ο Πετάλας δεν κρύβεται στην
παχιά σκιά του δημιουργήματός
του, και αυτό δεν είναι μήτε εύ-
κολο μήτε δεδομένο, γιατί ο Κύ-
ριος Δ* θα μπορούσε κάλλιστα να
αποπροσανατολίσει τον ίδιο του
τον δημιουργό και να τον οδηγή-
σει σε ένα αποτέλεσμα άνισο,
όντας μεγαλύτερος από τις ιστο-
ρίες στις οποίες πρωταγωνιστεί.
Η Δύναμη του Κύριου Δ*, συλ-
λογή διηγημάτων, ή σπονδυλωτό
μυθιστόρημα αν προτιμάτε, απο-
τελεί ένα από τα ελάχιστα αξιό-
λογα δείγματα της -υπό
διαμόρφωση και εν συγχίσει- λο-
γοτεχνίας της κρίσης ή... της μη
κρίσης, αλλά του σήμερα σύμ-
φωνα με τον Κύριο Δ*.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Η δύνα η του κύριου ΔΗ δύναμη του κύριου Δ*  
» Aγης Πετάλας (εκδόσεις Αντίποδες)

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Υ οβολή εργασιών για το Εν ΧανίοιςΥποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις 2015”

Ο Κύριος Δ*, ευγενικών καταβολών και ισχυρών πεποιθήσεων, περιδιαβαίνει
την πόλη του, την Αθήνα, με οξυμένη την ικανότητα εντοπισμού οπισθοδρομικών
δυνάμεων, που επιβουλεύονται, στο όνομα μιας κρίσης, τις αστικές αξίες και
θέτουν εν αμφιβόλω την πρόοδο και την ανάπτυξη, τιμωρός αυστηρός απέναντι
σε όποιον υποθάλπει αντιλήψεις και πρακτικές που δεν συνάδουν με το όραμα
μιας σύγχρονης μητρόπολης. 

πολιτισμός10 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

23 Μαΐου 2015



ττην ίδια μαγική ικανότητα, να γεμίζει
το δωμάτιο εικόνες, έχει ο Αλεξίου και
στον καθημερινό του λόγο. Λίγο πριν από
την παράσταση “Κόλχαας”, που θα πα-
ρουσιαστεί αύριο στο μοναδικό στην Ελ-
λάδα Μουσείο Τυπογραφίας, ο Νίκος
Αλεξίου, μίλησε στις “διαδρομές” για τον
σκοτεινό ήρωα του Κλάιστ, για το σκοτάδι
που κρύβει μέσα του ο καθένας μας, αλλά
και για τη λαμπερή επιλογή που έχουμε,
να προσπαθούμε πάντα, σε πείσμα των
συνθηκών, να κάνουμε τα πράγματα κα-
λύτερα...

Πόσο σκοτάδι κρύβουμε μέσα μας;
Πολύ... Σε όλους υπάρχει σκοτεινή
πλευρά. Ενα σκοτάδι που κάποια στιγμή
αναδύεται και μας τρομάζει, γιατί δεν το
περιμένουμε. Εχει και μια διαστροφική
ηδονή όλο αυτό. Να βασανίζουμε τους
άλλους και τον εαυτό μας... Το δικό μου
σκοτάδι το ανακάλυψα, τυχαία, την χρο-
νιά που πρωτοξεκίνησα και τον μονόλογο,
το 2011. Τότε έφτασα σε ακραίες -για
μένα- συμπεριφορές. Το σκοτάδι στην
ψυχή του Κόλχαας, “ξύπνησε” με αφορμή
μια αδικία, και μετά ξεχύθηκε ασταμά-
τητο. Και είναι πολύ δύσκολο, όταν το
σκοτάδι ξεχυθεί να το σταματήσεις. Είναι
σχεδόν αδύνατο.

Ωστόσο γοητεύουν περισσότερο οι σκο-
τεινοί χαρακτήρες. Είναι και εκείνοι που
έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον...

Δεν θα υπήρχε τέχνη χωρίς το σκοτάδι. Η
αρχή βρίσκεται στις αρχαίες τραγωδίες.
Υπάρχει πολύ σκοτάδι εκεί. Και νομίζω
πως η τέχνη, γίνεται ακριβώς για να “ημε-
ρεύει” αυτό το σκοτάδι.

Στην ιστορία του Κόλχαας, δεν ήταν βέ-
βαια τα δυο άλογα που “τρέλαναν” τον
ήρωα. Ήταν η διατάραξη του
δικαίου. Κάποιοι “χάλασαν”
την τάξη των πραγμάτων του.

Ναι, τα άλογα ήταν η αφορμή.
Είναι ένα σπιράλ όλη η ιστο-
ρία. Ο Κόλχαας αδικήθηκε,
μετά έχασε τη γυναίκα του. Η
αντίληψη που είχε για το
σωστό και το δίκαιο, διατα-
ράχθηκε. Και μετά, όπως συμ-
βαίνει στα πάντα στη ζωή, το
ένα φέρνει το άλλο. Να σου
πω ένα παράδειγμα: βλέπεις
στον δρόμο ανθρώπους που οδηγούν και
ξεσπούν στην οδήγηση, βρίζουν, γίνονται
νευρικοί. Δεν φταίει φυσικά αποκλειστικά
η οδήγηση. Αυτό είναι απλά η αφορμή. Οι
αιτίες είναι άλλες, και κάποιο περιστατικό
στον δρόμο μπορεί να πυροδοτήσει την
οργή. Μια οργή όμως που δεν ξέρεις πού
μπορεί να φτάσει.

Σήμερα όμως μοιάζει να είμαστε πολύ
ανεκτικοί στο άδικο. Γιατί;

Στην Ελλάδα είμαστε υποταγμένοι. Εχει
να κάνει και με τη θρησκεία μας. Δεν
υπάρχει η έννοια του αμαρτήματος. Ή για
να το πω καλύτερα, αν αμαρτήσεις, μπο-
ρείς να ζητήσεις συγγνώμη και συνήθως
αυτό είναι αρκετό. Η κουλτούρα μας, είναι
κουλτούρα ανοχής. Αυτό, είναι και καλό,

ωρες-ώρες όμως καταλήγει σε πλήρη
ατιμωρησία. Και όταν κάποιος μένει μό-
νιμα ατιμώρητος αισθάνεται πως είναι και
ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
Μετά, υπάρχει και μια εντυπωσιακή αμορ-
φωσιά. Παλιά, όταν κάποιος ήταν αμόρ-
φωτος, είχε συναίσθηση της ανεπάρκειάς
του, πάλευε να κάνει το καλύτερο για τα
παιδιά του, έκανε οικονομίες για να τα
σπουδάσει. Σήμερα βλέπεις αμόρφωτους
και έχουν την... αυταρέσκεια της άγνοιας.
Δεν γνωρίζουν πράγματα στοιχειώδη, και
δεν τους νοιάζει.

Είμαστε δηλαδή ανεκτικοί στο άδικο
γιατί κατά βάθος συχνά αδικούμε και οι
ίδιοι;

Είναι και αυτό σε μεγάλο βαθμό. Προσω-

πικά είμαι πολύ εμμονικός με ορισμένα
πράγματα. Κάτι που το έχω και στη δου-
λειά μου. Ενα από αυτά είναι πως δεν
μπορώ την αδικία.
Εχει τύχει σε παράσταση να μην μας πλη-
ρώνουν μεροκάματα, και ήμουν ο μόνος
που προσπαθούσα να βγάλω το φίδι από
την τρύπα. Και μπορεί να κατάφερα τε-
λικά να πάρω το μεροκάματό μου, αλλά
ο συγκεκριμένος θιασάρχης μού έκλεισε
τις πόρτες των θεάτρων του. Την πλή-
ρωσα την εμμονή μου.

Σε στοιχειώνουν οι χαρακτήρες που υπο-
δύεσαι; Τους κουβαλάς μέσα σου;

Μεγαλώνοντας αισθάνομαι πως έχω ηρε-
μήσει. Πιο μικρός, είχα περισσότερο θυμό.
Αυτά όλα έχουν καταλαγιάσει με το πέ-

ρασμα των χρόνων. Εχει τα καλά του
αυτό, έχει όμως και τα κακά του. Οπότε,
όχι, δεν με στοιχειώνουν οι χαρακτήρες.
Μπορεί για κάποια ώρα μετά την παρά-
σταση να είμαι επηρεασμένος, αλλά μετά
αυτό περνάει.

Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι πα-
ραστάσεις του “νησιού των σκλάβων”.
Και πάλι μια ιστορία για το δίκαιο και
την ελευθερία. Ξέρουμε λες οι άνθρω-
ποι να είμαστε ελεύθεροι; Ή είμαστε
σκλάβοι και περνάμε την ζωή μας κάτω
από μία επίφαση “ελευθερίας”;

Είμαστε σκλάβοι του χαρακτήρα μας και
των συνθηκών που ζούμε. Ελεύθερος
μέσα σε πλαίσια μπορείς να είσαι, ναι.
Μπορείς να είσαι ελεύθερος από τον κα-
ταναγκασμό των υλικών αγαθών, από το
πώς διαχειρίζεσαι το χρήμα για παρά-
δειγμα. Απόλυτη ελευθερία δεν υπάρχει.
Και να σου πω και κάτι άλλο. Είναι και το
πώς εννοούμε την ελευθερία. Κάποιες
φορές η ελευθερία έχει τεράστια υπαρ-
ξιακή μοναξιά. Γιατί αν είσαι απόλυτα
ελεύθερος ή τελος πάντων είσαι κοντά
στα όρια της απόλυτης ελευθερίας, πάει
να πει πως είσαι και απόλυτα μόνος. Και
αυτό αν το σκεφτείς, είναι αρκετά... τρο-
μακτικό.

Κοιτώντας πίσω, συνήθως η εικόνα που
έχουμε για το παρελθόν είναι στρεβλή.
Εχουμε την τάση να βλέπουμε τα πράγ-
ματα πολύ πιο ωραιοποιημένα από όσο
ήταν στην πραγματικότητα. Εσύ, όσο
απομακρύνεσαι -χρονικά- από δουλειές
και επιλογές, έχεις μετανιώσει για κάτι;

Οσο και να λέμε εκ των υστέρων πως με-
τανιώσαμε, αν κάποιες φορές το λέμε, τε-
λικά πιστεύω ότι πάλι, αν γυρνάγαμε
πίσω, και οι συνθήκες ήταν ακριβώς ίδιες

με αυτές της πρώτης φοράς,
το ίδιο θα κάναμε. Τώρα που
το λες όμως, ναι, υπάρχει κάτι
που μετάνιωσα. Θα ήθελα να
έχω φύγει στο εξωτερικό όταν
ήμουν μικρότερος. Αυτό είναι
κάτι που θα ήθελα να έχω
κάνει. Ομως το πιθανότερο
είναι πως δεν είχα το θάρρος
να το κάνω. Ολο έβρισκα δι-
καιολογίες και τελικά δεν το
αποφάσισα ποτέ. Μπορεί τε-
λικά να μην το ήθελα και τόσο

πολύ. Δεν ξέρω...
Σε δουλειές, δεν θυμάμαι κάτι που να με-
τανιώνω... πολύ. Είχα την τάση να λέω
πολλά “όχι”, δεν φοβόμουν να πω “όχι”.
Καμιά φορά κιόλας ήταν αυτοκτονικά
ανόητα τα “όχι” που έλεγα.
Σίγουρα έκανα και δουλειές που δεν ήταν
αυτό που θα ήθελα, όμως ακόμα και όταν
είσαι σε μια μέτρια δουλειά, υπάρχουν
πάντα περιθώρια για το πώς θα διαχειρι-
στείς εσύ, το δικό σου κομμάτι. Και μια
ατάκα να έχεις για παράδειγμα, έχει με-
γάλη σημασία το πώς θα την πεις.
Εκείνο που εγώ προσπαθούσα πάντα, σε
όλες τις δουλειές μου, ήταν να κάνω τους
χαρακτήρες που υποδυόμουν άν όχι κα-
λούς, τουλάχιστον καλύτερους... 

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΚΟΛΧΑΑΣ” Ο ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΛΑ ΣΤΙΣ “ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ”

Η κουλτούρα ας είναι κουλτούρα ανοχής“Η κουλτούρα μας, είναι κουλτούρα ανοχής”

Η ερμηνεία του Νίκου Αλεξίου ως “Κόλχαας”, είναι μια ερμηνεία που δεν ξεχνάς ποτέ. Και η παράστα-
ση, μια παράσταση που κουβαλάς μέσα σου μια ζωή. Oχι μόνο για την ιστορία, που είναι αναμφίβολα
μια ιστορία δυνατή και “σκοτεινή”, όσο για την υποκριτική δεινότητα του Αλεξίου ο οποίος μόνος, κα-
θισμένος σε μια καρέκλα, χωρίς κανένα σκηνικό και “εφέ”, αφηγείται τόσο έντονα και παθιασμένα, που
έχεις την αίσθηση πως πραγματικά βλέπεις ολόκληρη ταινία να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια σου... 

Δεν θα υ ήρχε τέχνη χωρίς το σκοτάδι«Δεν θα υπήρχε τέχνη χωρίς το σκοτάδι. 

Η αρχή βρίσκεται στις αρχαίες τραγωδίες Υ άρχειΗ αρχή βρίσκεται στις αρχαίες τραγωδίες. Υπάρχει

ολύ σκοτάδι εκεί Και νο ίζω ως η τέχνη γίνεταιπολύ σκοτάδι εκεί. Και νομίζω πως η τέχνη, γίνεται

ακριβώς για να η ερεύει αυτό το σκοτάδιακριβώς για να “ημερεύει” αυτό το σκοτάδι»

Της ΜαρΙας ΜυςΤακΙδου

mariamystakidou@gmail.com
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Δημ. Σχ. ΣκινΕ - ΦουρνΕ

ΗΗΜάχηΜάχητηςτηςΚρήτηςΚρήτηςστηνστην εριοχήπεριοχή ουμου

[...] 1 Αυγούστου 1941. Οι Γερμανοί στρατιώτες κύκλωσαν το χωριό του
Σκινέ και όσοι από τους άνδρες δεν πρόλαβαν να φύγουν, τους μάζεψαν
στο ποταμό Κερίτη, και τους εκτέλεσαν όπου μαζί ήταν και ο παππούς του
μπαμπά μου, που τον εκτέλεσαν στον Κερίτη μαζί με τους άλλους. Πήραν
από το Σκινέ 49 άτομα και σύνολο ήταν 118 μαζί με τα άλλα χωριά. Αλλά
επειδή στον Σκινέ δύο Ελληνες έφεραν αντίσταση στους Γερμανούς και
τραυμάτισαν έναν Γερμανό, αποφάσισαν να κάψουν το χωριό.

Και στου προπάππου μου το σπίτι βρήκαν ένα μπετόνι πετρέλαιο, για
την λάμπα και μ’ αυτό έκαψαν το σπίτι του. Μετά από τις εκτελέσεις που
έκαναν, δηλαδή 2 βδομάδες περίπου, πιο πάνω από το Χλιαρό, στο
Λαγγό, κατέβαινε ένας Γερμανός με μια μοτοσυκλέτα και τον πυροβόλη-
σαν τραυματίζοντάς τον. Οι Έλληνες είπαν πως τον τραυμάτισαν κάποιοι.

Ενα πρωί, μάζεψαν τα γυναικόπαιδα μαζί και τον παππού μου, 9 χρο-
νών τότε, στην πλατεία. Ηθελαν να τους εκτελέσουν, αλλά μετά τους
πήγαν στις φυλακές του Φιρκά στο λιμάνι. Ηρθαν την επόμενη μέρα με
αυτοκίνητα και τους βάλανε πάνω και τους πήγαν εξορία στο Ρέθυμνο,
στη Γεωργιούπολη, στον Κουρνά και τους απαγόρευσαν για 3 ολόκληρα
χρόνια να μην πάνε στο χωριό τους. Μετά από 1 χρόνο άρχισαν να γυ-
ρίζουν κρυφά στο χωριό τους. Μέχρι που γερμανικός στρατός άρχισε να
χάνει τον πόλεμο στην Ευρώπη. Μετά το 1945 έχασε εντελώς τον πό-
λεμο και οπισθοχώρησε νικημένος.

Μιχαέλα Βανταράκη, Ε' τάξη

Ενάντια στους Γερμανούς
όλοι ξεσηκωθήκαν
για την ελευθερία μας
πολλοί εσκοτωθήκαν.

Η Κρήτη το απέδειξε
με τον ηρωισμό της
σκληρά τον επολέμησε
ετότες τον εχθρό της.

Το Μάλεμε πώς να τα πει 
απού δεν έχει στόμα,
πολλά κορμιά εσκέπασε
το εδικό του χώμα.

Γεωργία Κουκουράκη,
Γ' τάξη

Οι Γερμανοί δεν το ’ξεραν αντίσταση θα βρούνε
τους Κρητικούς εθαύμασαν σκληρά πως πολεμούνε.

Δεν δίστασαν στους Γερμανούς κι ας ήτανε χιλιάδες
αλλά τους επιτέθηκαν με πέτρες και τους γκράδες.

Ουρανία Μπουλταδάκη, Γ' τάξη

Στις 20 Μαΐου 1941, ξεκίνησε η αεροπορική έφο-
δος των Γερμανών με συνθηματικό όνομα “Unter-
nehmen Merkur” εναντίον του νησιού, ως την 1η
Ιουνίου. Με την επιχείρηση αυτή οι Γερμανοί κατά-
φεραν να καταλάβουν το νησί από τις αγγλοελληνι-
κές συμμαχικές δυνάμεις, ωστόσο αυτή τους η
επιτυχία κόστισε τόσο πολύ ώστε να μην επιχειρή-
σουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμα-
κας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σήμερα, η Μάχη της Κρήτης, θεωρείται η πρώτη
μεγάλη αεραποβατική επιχείρηση και παραμένει μο-
ναδική στο ότι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός κα-
τελήφθη εξ ολοκλήρου από αέρος.

Επίσης ο προπάππους μου, που είχε οργανώσει μια
ομάδα Ελλήνων για να πολεμήσουν τους Γερμανούς,
μετά από λίγο καιρό συνελήφθη και εκτελέσθηκε
ανάμεσα στους 100 στον Αλικιανό, στον Κερίτη.

Είμαι πολύ περήφανη και συγκινημένη για τους
ήρωες που τότε πολέμησαν, έχασαν τις ζωές τους
για να είμαστε τώρα εμείς ελεύθεροι.

Ελένη Κορκακάκη, Ε' τάξη

Στις 21 Μαΐου 1941, οι Γερμανοί θέλησαν να κατα-
κτήσουν την Κρήτη. 1.700 αεροπλάνα άρχισαν να πε-
τούν πάνω από την Κρήτη. Πρώτα τα βομβαρδιστικά,
που βομβάρδιζαν από τη Σούδα έως το αεροδρόμιο
του Μάλεμε, και το ίδιο με τους αλεξιπτωτιστές, που
ήταν ο καλύτερος στρατός τους. Όταν έπεφταν, μέχρι
να ξεζαλιστούν και να ξεμπερδέψουν από τα σκοινιά,
οι Κρητικοί που δεν είχαν όπλα, τους χτυπούσαν με
μαγκούρες, πέτρες ή ό,τι άλλο έβρισκαν. Μαζί με τους
άντρες πολεμούσαν και γυναίκες. Οι Γερμανοί, εκτός
από αεροπλάνα είχαν και ανεμόπτερα, τα οποία είχαν
και αλεξιπτωτιστές. Η Μάχη της Κρήτης κράτησε 10
ημέρες. Οταν οι Γερμανοί επιτέθηκαν, είχαν καταλάβει
την Ελλάδα. Όταν κατέκτησαν την Κρήτη άρχισαν να
καίνε σπίτια και χωριά. Η αντίσταση ήταν η αιτία που
νικήσαμε. Ηδη ομολογούν ότι πολεμήσαμε ηρωικά. Στο
τέλος βγήκε ένα ριζίτικο τραγούδι που λέει:

Χίτλερ να μην το καυχηθείς πως πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήβρηκες και λείπαν τα παιδιά της...

Αφήγηση: Μαρινάκης Νίκος
- Ελένη Μαρινάκη

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Στη Μάχη της Κρήτης, την επέτειο της οποίας γι’ άλλη μια

χρονιά γιορτάζουμε με λαμπρότητα αυτές τις μέρες, ανα-
φέρονται στον σημερινό Παιδότοπο με τα κείμενα και τις
ζωγραφιές τους, κάποια απ’ τα παιδιά του Δημοτικού Σχο-
λείου Σκινέ - Φουρνέ. Ζωντανός πάντα στα χωριά τους, ο
απόηχός της. Φαίνεται καθαρά αυτό. Φανερή και η δουλειά
που γίνεται απ’ τους δασκάλους στις τάξεις, ωστόσο.

Και η συνεργασία δασκάλων -γονέων επίσης!

Πολλές οι ευχαριστίες μου και στους μεν και στους δε. Ιδι-
αίτερα στον φίλο διευθυντή του Σχολείου Γιώργο Ασλάνη
για τον συντονιστικό του ρόλο στη συγκεκριμένη περί-
πτωση.

Και, βέβαια, ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης,

δάσκαλος

Στον ποταμό τ’ Αλικιανού, πιο πάνω απ’ την Καμάρα,
εκεί τα εκτελέσανε όλα τα παλικάρια.
Στον ποταμό τ’ Αλικιανού εκατόν οκτώ θαμμένοι,
και με τα πολυβόλα τους αδικοσκοτωμένοι...
Σαράντα βάζουν στη γραμμή, στην κάθε παταρία
και τους ξαπλώνουν καταγής χωρίς καμιάν αιτία...
Στους λάκκους που ανοίξανε ήτο από το Σκινέ
ο Στέλιος Ανεζάκης,
και έκλαψε τον φίλο του, τον Γιώργο Γιαννικάκη...

Ελένη Μαρινάκη, Δ' τάξη

(Σημ.: Απόσπασμα από ένα τραγούδι που της είπε
η γιαγιά της, Ιφιγένεια Μαρινάκη).
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

Το παρακάτω διήγημα του Γιώργη Μανουσά-
κη είναι εμπνευσμένο από ένα πραγματικό γε-
γονός που συνέβη στα Περιβόλια Κυδωνίας Χα-
νίων, μετά τη μάχη της Κρήτης, το καλοκαίρι
του 1941. Τριαντατρείς κάτοικοι του χωριού
εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς δίπλα στο
μαντρότοιχο της Villa Kruger, εξοχικής κα-
τοικίας του Γερμανού πρόξενου πριν από τον
πόλεμο. 

ρωτοδημοσιεύτηκε το 1972 στην Ανθολογία διηγήματος
τῆς νέας ἑλληνικῆς γενιᾶς, εκδ. Αγκύρας, Αθήνα, σ. 455-458.
Αναδημοσιεύτηκε στην ετήσια έκδοση του Δήμου Χανίων
Χανιά 1941-1991, 1991, σ. 127-128 και περιλαμβάνεται στην
Ανθολογία ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Γιώργη Μανουσάκη. Ἐπιλογὴ-
Παρουσίαση - Ἐπιμέλεια Κώστα Μπουρναζάκη, έκδ. της Βι-
κελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Ηράκλειο 2012, σελ. 109-
112.

Ὁ λοχαγὸς Βίλελμ Στοὺκ χτύπησε ἐλαφρὰ τὸ μαστίγιο στὴν
παλάμη τοῦ γαντοφορεμένου χεριοῦ του.

—Αὐτή, λοιπόν, εἶναι ἡ “συγκομιδή”, εἶπε.
Γύρισε τὸ κεφάλι λίγο πρὸς τ’ ἀριστερά.
—Καὶ ἀνέρχεται σὲ πόσους, ἀνθυπολοχαγὲ Κλύμπερ;
—Τριαντατρεῖς, κύριε λοχαγέ.
—Τριαντατρεῖς. Ἂν δὲν κάνω λάθος, στὸ χωριὸ βρέθηκαν

νεκροὶ τέσσερεις ἀλεξιπτωτιστές. Μᾶς ὀφείλουν ἀκόμη ἑφτά.
—Εἶναι ὅλοι ὅσοι μπορέσαμε νὰ πιάσομε.
—Καλά. Ὁ λογαριασμὸς παραμένει ἀνοιχτός.
Ἔκαμε μερικὰ βήματα πρὸς τὸ μέρος τοῦ μαντρότοιχου.

Ἀργὰ κι ἐπιβλητικά. Στάθηκε ἀπέναντι στοὺς ἀραδιασμένους
κι ἄρχισε νὰ κοιτάζει ἕνα ἕνα τὰ τριαντατρία πρόσωπα.

—Ἀνθυπολοχαγὲ Κλύμπερ, μίλησε χωρὶς νὰ στρέψει κα-
θόλου τὸ κεφάλι.

Ἀκούστηκε τὸ χτύπημα τῶν τακουνιῶν ἀριστερὰ καὶ
λίγο πίσω του. Κι ἀμέσως ἡ φωνή.

—Μάλιστα, κύριε λοχαγέ.
—Μέσα σὲ τούτους τοὺς τριαντατρεῖς πρέπει νά ’ναι του-

λάχιστο τρεῖς τέσσερεις ἀπὸ κείνους ποὺ χτύπησαν τοὺς δι-
κούς μας. Πέστε μου, μπορεῖτε νὰ τοὺς ξεχωρίσετε;

Πέρασαν μερικὲς στιγμὲς σιωπῆς. Ὕστερα μὲ κάποιο δι-
σταγμὸ ἦρθε ἡ ἀπάντηση:

—Ὄχι, κύριε λοχαγέ.
—Σωστά. Ἔχουν ὅλοι τὶς ἴδιες σκληρὲς καὶ ὕπουλες φάτσες.

Κι ὅσοι δὲν πήρανε στὰ χέρια τους ὅπλο γιὰ νὰ μᾶς πυρο-
βολήσουν, νὰ εἴσαστε βέβαιος πὼς θὰ τὸ κάνουν μόλις
βροῦνε τὴν εὐκαιρία.

Κοιτάξτε κεῖνον ἐκεῖ, μὲ τ’ ἀχτένιστα μαλλιὰ καὶ τὰ γένια,
πού ’χει σταυρώσει τὰ χέρια στὸ στῆθος του. (Ὁ λοχαγὸς ἔδει-
ξε μὲ τὸ μαστίγιο ἕναν ἀπὸ τοὺς ἀραδιασμένους στὸν τοῖχο).
Παρατηρῆστε πόσο μίσος καίει στὰ μάτια του. Δέστε καὶ τὸν
ἄλλο, παραπέρα, ποὺ ἔγλειψε τώρα δὰ μὲ τὴ γλώσσα τὸ πάνω
χείλι του, ἴδιο φίδι. Κι ἐκεῖνον τὸν κοντό, ποὺ ξύνει τὸ στῆθος
του καὶ κάτι λέει στὸ διπλανό του. Καὶ τὸν κοκκαλιάρη, ποὺ
σκαλίζει μὲ τ’ ἄρβυλό του τὸ χῶμα. Ὅλοι τους ἔχουν ἐγκλη-
ματικὲς μορφές. Εἶναι βάρβαροι κι ἐκδικητικοί.

—Μοῦ ἐπιτρέπετε, κύριε λοχαγέ; ἀκούστηκε δειλὰ ἡ
φωνὴ ἀριστερά του.

Ἔστρεψε τὸ κεφάλι πρὸς τὸ μέρος της.
—Ὁρίστε.
—Ὁ πέμπτος στὴ σειρὰ εἶναι κουτσός. Ἔχει τὸ ἕνα πόδι πιὸ

κοντὸ ἀπὸ τ’ ἄλλο. Καὶ στὴν ἄκρη δεξιὰ στέκεται ἕνα παι-
δάριο ποὺ δὲ φαίνεται παραπάνω ἀπὸ δεκάξι χρονῶν. Νο-
μίζω πὼς αὐτοὶ οἱ δυὸ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ πολέμησαν ἐναν-
τίον μας.

—Καὶ λοιπόν;
—Δὲν ἔχετε κι ἐσεῖς τὴ γνώμη πὼς θά ’τανε πράξη ἀνθρω-

πισμοῦ ἡ ἐξαίρεσή τους;
Ὁ λοχαγὸς ὕψωσε τὴ φωνή:
—Ἀνθυπολοχαγὲ Κλύμπερ, νὰ λείπουν οἱ ἀνεδαφικοὶ συ-

ναισθηματισμοί! Αὐτὴ τὴ στιγμὴ πρόκειται ν’ ἀπονείμομε
τὴ δικαιοσύνη τῶν ἀντιποίνων. Δὲ μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ ἄτο-
μα, ἀλλ’ ὁ ἀριθμός.

—Ὅμως ἕνα παιδὶ κι ἕνας σακάτης…
Ὁ λοχαγὸς Βίλελμ Στοὺκ τὸν κοίταξε κατὰ πρόσωπο. Συ-

νάντησε πάλι ἐκείνη τὴν ἐξοργιστικὴ λεπτότητα τῶν χα-
ρακτηριστικῶν καὶ τὴ ματιὰ πού ’μοιαζε νὰ διαθλᾶται μέσ’
ἀπὸ ἕνα θαμπὸ κρύσταλλο.

—Ἀνθυπολοχαγὲ Κλύμπερ, παρατήρησε αὐστηρά. Ἂν συ-
νεχίσετε νὰ σκέπτεστε μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο, ὑπονομεύετε τὸ
ἔργο μας. Ἡ Γερμανία διεξάγει ἕναν ἀγώνα γιὰ νὰ γλιτώσει

τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὰ δίχτυα τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν Μπολ-
σεβίκων καὶ μᾶς ἔχει κάμει τὴν τιμὴ νὰ μᾶς τάξει στὴν πρώ-
τη γραμμή. Γιὰ νὰ πετύχομε πρέπει νά ’μαστε σκληροὶ καὶ
ἄτεγκτοι.

Ἕνα χαμόγελο καμπύλωσε ἐλαφρὰ τὶς ἄκρες τῶν χειλιῶν
του.

—Σήμερα σᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία ν’ ἀποτοξινωθεῖτε ἀπὸ
τὰ τελευταῖα ὑπολείμματα ἑνὸς νεανικοῦ ἰδεαλισμοῦ. Σᾶς
θέτω ἐπικεφαλῆς τοῦ ἀποσπάσματος. Μετὰ τὴν ἐκτέλεση θὰ
δώσετε καὶ τὶς χαριστικὲς βολές.

Τὸν εἶδε νὰ χλωμιάζει τόσο, ποὺ φοβήθηκε πὼς θὰ λιπο-
θυμοῦσε.

—Ἀνθυπολοχαγὲ Κλύμπερ, φανεῖτε ἄντρας! Θέλετε νὰ ἐξευ-
τελιστεῖτε μπροστὰ σὲ τούτους τοὺς ἀγροίκους;

Ἡ φωνή του ἦταν σὰ χαστούκι.
—Μὲ συγχωρεῖτε, κύριε λοχαγέ, τραύλισε πάντα χλωμός.
—Δῶστε τὶς ἀναγκαῖες διαταγές. Νὰ τελειώνομε.

Ἡ μπαταριὰ εἶχε πέσει. Τὸν ἔβλεπε νὰ παραπαίει ἀνάμε-
σα στὰ σώματα, ποὺ μερικὰ σάλευαν ἀκόμη ἢ σπαρταροῦσαν
ἀπὸ τοὺς τελευταίους σπασμούς, καὶ νὰ πυροβολεῖ δεξιὰ κι
ἀριστερὰ χωρὶς νὰ σημαδεύει πουθενά. Ὅταν ἄδειασε ἡ γε-
μιστήρα συνέχιζε νὰ πιέζει τὴ σκαντάλη.

Ὁ λοχαγὸς ἔκαμε δυὸ βήματα πρὸς τὸ μέρος του. 
—Ἀνθυπολοχαγέ, ἀποσυρθεῖτε! φώναξε μὲ κοφτὴ φωνή.
Στράφηκε καὶ τὸν κοίταξε μὲ μάτια ἀλλοπαρμένα. Στὸ χέρι

του ἔτρεμε τὸ πιστόλι.
—Γυρίστε στὴ θέση σας! τόνε διέταξε μὲ τόνο ποὺ δὲ δε-

χόταν ἀντίρρηση.
Ξεκούμπωσε τὴ θήκη τοῦ δικοῦ του “βάλτερ”, ἔσφιξε τ’ ὅπλο

μὲ τὸ γαντοφορεμένο χέρι του καὶ σταθερά, χωρὶς βιασύνη,
ἄρχισε νὰ ρίχνει στὰ κεφάλια τῶν τουφεκισμένων.

Μιὰ στιγμὴ σὰ νὰ δίστασε. Τὰ μάτια ἐκείνου μὲ τὰ γένια
καὶ τ’ ἀνακατωμένα μαλλιὰ τόνε κοίταζαν τὸ ἴδιο ἐπίμονα,
ὅπως ὅταν ἔστεκε ἀπέναντί του. Σήκωσε τὸ χέρι μὲ τὸ φόβο
μήπως τὰ δεῖ νὰ κινοῦνται, ἔστω κι ἕνα ἐλάχιστο. Ὅταν βε-
βαιώθηκε γιὰ τὴν παντοτινὴ ἀκινησία τους, πυροβόλησε μ’

ἀνακούφιση, ἀνοίγοντας ἀνάμεσά τους τὴ μαυροκόκκινη
τρύπα.

Ὁ λοχαγὸς Βίλελμ Στοὺκ στάθηκε μπροστὰ στὴν πόρτα τοῦ
μαντρότοιχου, ἐκεῖ ποὺ τέλειωνε ἡ γραμμὴ τῶν πτωμάτων.
Στὸ ἀνώφλι ἦταν ἐντοιχισμένες δυὸ μαρμάρινες πλάκες. Ἡ
μικρότερη ἔγραφε: VILLA KRUGER. Στὴ μεγάλη ὑπήρχανε
σκαλισμένες στὴ γλώσσα του, τέσσερεις ὁλόκληρες ἀράδες.

—Τί ἔκπληξη! ἔκαμε.
Ἔβγαλε πρῶτα τὸ δεξὶ γάντι. Ἀνάσυρε ὕστερα ἀπὸ τὴν τσέ-

πη του τὸ δερματόδετο σημειωματάριο, τράβηξε τὸ στυλὸ
μὲ τὴ χρυσὴ πέννα κι ἄρχισε ν’ ἀντιγράφει μὲ καλλιγρα-
φημένα γράμματα:

Freundig trete herein
und froh entferne Dich wieder!
Ziehst Du als Wanderer vorbei
segne die Pfade Dir Gott! (1)

Κάτω ἀπὸ τοὺς στίχους ἔγραψε μὲ κεφαλαῖα, ὅπως ἤτανε
χαραγμένο στὴν πλάκα, τ’ ὄνομα τοῦ ποιητῆ: GOETHE, καὶ
τὸ ὑπογράμμισε δυὸ φορές.

—Τί εὐχάριστη ἔκπληξη! Ξανᾶπε.
Ὁ λοχίας Στράχβιτς τοῦ φώναξε:
—Προσέξτε, κύριε λοχαγέ!
Κοίταξε χάμω, ἀκολουθώντας τὸ βλέμμα του. Τὸ αἷμα ἀπὸ

τὸ σωρὸ τῶν ἐκτελεσμένων εἶχε φτάσει ὣς ἐκεῖ ποὺ στεκόταν.
Τραβήχτηκε ἀηδιασμένος κι ἄρχισε νὰ σκουπίζει τὶς λα-
σπωμένες μπότες του στὰ χόρτα.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η εκτέλεσηΗ εκτέλεση
■ Ενα διήγημα του Γιώργη Μανουσάκη 

εμπνευσμένο από ένα πραγματικό γεγονός

1. Στὸ σπίτι αὐτὸ χαρούμενος ἂς μπαίνεις
Κι ἂς βγαίνεις ἔξω πάλι χαρωπός!

Κι ἂν εἶσαι ἕνας περαστικὸς διαβάτης
ἂς εὐλογεῖ τὸ δρόμο σου ὁ Θεός!

Μετφρ. Βασίλη Ι. Λαζανᾶ 

πολιτισμός 13ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ

ΔΡΑΚΑΚΗ

αα

Είναι γνωστό ότι το χανιώτικο ποδόσφαιρο έχει
αποκτήσει τον τελευταίο καιρό πρωτόγνωρη
δυναμική τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εκ-
προσώπησή του στις εθνικές κατηγορίες. Και
αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο ομάδες από την
περιφέρεια του νομού που μέχρι τα μέσα της
περασμένης δεκαετίας απλά προσπαθούσαν να
επιβιώσουν στη Δ' Εθνική όταν ανέβαιναν εκεί.
Μετά τον Πλατανιά λοιπόν ήρθε τώρα ο Κισ-
σαμικός να λάβει μέρος για πρώτη φορά στην
Φούτμπολ Λιγκ (δηλαδή τη Β' Εθνική) βάζον-
τας το... κερασάκι στην τούρτα μίας χρυσής
πενταετίας λίγο πριν συμπληρώσει τα 90 χρό-
νια του. 

ξίζει λοιπόν να δούμε την πορεία και τους παίκτες εκείνους
που οδήγησαν το σωματείο του Καστελίου στην υπέρβαση
και έφεραν τον τίτλο στην Κίσαμο. Μία ιδανική χρονιά με τα
εύσημα βέβαια να πηγαίνουν εκτός από τους παίκτες, στη δι-
οίκηση στην οποία ξανά επικεφαλής ήταν ο Αντώνης Ροκά-
κης και στον προπονητή Σπύρο Μπαξεβάνο και τους
συνεργάτες του στο τεχνικό τιμ. Το καλοκαίρι αποκτήθηκε
μία πλειάδα αξιόλογων παικτών οι οποίοι έχτισαν ένα πανί-
σχυρο σύνολο ενώ άλλη μία δεκάδα ήρθε τον περασμένο Ια-
νουάριο και κάλυψε με επιτυχία κενά, με αποτέλεσμα ο
Κισσαμικός να μην κάνει καθόλου “κοιλιά” αλλά να παρα-
μείνει για μεγάλο διάστημα αήττητος μέχρι που εξασφάλισε
τον τίτλο 3 αγωνιστικές πριν το τέλος. 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Θυμίζουμε τους κυριότερους σταθμούς της φετινής πο-
ρείας.

2η αγωνιστική: 2-1 τη Γλυφάδα στον Αλιμο.
Mε δύο γκολ του Λώττα εκμεταλλεύτηκε το καλό πρό-

γραμμα  στο ξεκίνημα και πήρε ένα διπλό από μία ομάδα
που μεταμορφώθηκε στο β' γύρο όταν μάζεψε 29 βαθμούς
από τους μόλις 5 τις πρώτες 13 αγωνιστικές!

7η αγωνιστική: 1-0 τον Εθνικό στο Μοσχάτο.
Τεράστιο διπλό απέναντι στην πιο βαριά φανέλα του ομί-

λου με σκόρερ τον Κιπτίου.
9η αγωνιστική: 0-2 από την Τριγλία στη Ραφήνα.
Πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα χωρίς συνέπειες αφού θα

περάσουν 16 αγωνιστικές μέχρι να ξαναηττηθεί.
12η αγωνιστική: 1-0 μέσα στη Κηφισιά.
Ο Λαζαρίδης απέκρουσε πέναλτι στο 0-0 (48') και ο Βλά-

χος “χτύπησε” στο 74' στην πιο σπουδαία νίκη που έφερε
τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή Χειμώνα στο Καστέλι έστω
και σε ισοβαθμία. 

16η αγωνιστική: 1-0 εκτός τον Κυανό Αστέρα Βάρης.
Ο αγώνας αυτός που ήταν εξ αναβολής και έγινε 20 μέρες

αργότερα, πιστοποίησε ότι δύσκολα θα του ξέφευγε ο τίτ-
λος. Σκόρερ ο Λώττας ενώ μία αγωνιστική πιο πριν, ο Κισ-
σαμικός είχε κάμψει στις καθυστερήσεις την αντίσταση του
Ηλυσιακού με γκολ του Τσερκέζου! 

23η αγωνιστική: 0-0 εκτός με τον Ιωνικό Νικαίας.
Η λευκή αυτή ισοπαλία επίσπευσε την... στέψη που μέχρι

τότε φαινόταν ότι θα γινόταν την προτελευταία αγωνιστική
με τη Κηφισιά. 

24η αγωνιστική: Νίκη-τίτλος με 1-0 επί του Ηροδότου
στο Καστέλι.

Αν και τον έφθανε ο ένας βαθμός, το γκολ του Φραγκου-
λάκη από το σημείο του πέναλτι στο 84' σφράγισε με πανη-
γυρικό τρόπο την κατάκτηση του τίτλου.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ

Συνολικά ο Κισσαμικός συγκέντρωσε 54 βαθμούς με 15
νίκες, 9 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες. 

Πέτυχε 37 γκολ και δέχθηκε 19.
Είχε την τρίτη καλύτερη επίθεση μαζί με την Τριγλία πίσω

από Ατρόμητο Π. και Ιωνικό Ν.
Αντίθετα είχε την καλύτερη άμυνα μαζί με την Κηφισιά που

τον έφτασε επειδή δέχθηκε 5 γκολ τις δύο αγωνιστικές όταν
ήταν αδιάφορος.

Εμεινε αήττητος εντός έδρας με 8 νίκες και 5 ισοπαλίες
ενώ σημείωσε 24 γκολ και δέχθηκε 11.

Εκτός είχε 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και ηττήθηκε 2 φορές. Πέ-
τυχε 13 τέρματα και δέχθηκε 8.

Στον α' γύρο συγκέντρωσε 26 βαθμούς με 7Ν.-5Ι.-1Η. και
19-10 γκολ

Στον β' γύρο 28 με 8Ν.-4Ι.-1Η. και 28-9 γκολ.
Οπως βλέπουμε παρουσίασε ισορροπημένη πορεία εντός

και εκτός και στους δύο γύρους. Πάντως ο συντελεστής ήταν
σαφώς βελτιωμένος στον β' γύρο με +19 από +9 στον α' και
θα ήταν ακόμα καλύτερος αν δεν έχανε στο φινάλε όντας
εντελώς αδιάφορος με 0-3 από τον Ατρόμητο Πειραιά. 

ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ: Η ΙΣΧΥΡΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟ ΑΤΟΥ ΜΑΣ 

Να όμως τι λέει ο προπονητής Σπύρος Μπαξεβάνος για
την επιτυχία:

«Νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν η ύπαρξη μίας ισχυρής
διοίκησης που έδειξε την απαιτούμενη εμπιστοσύνη τόσο

στην τεχνική ηγεσία όσο και στους ποδοσφαιριστές.
Ετσι λειτουργήσαμε με πολύ καλή οργάνωση και με την ενί-

σχυση που είχαμε τον περασμένο Ιανουάριο σε θέσεις που
χρειαζόμαστε τελικά, φθάσαμε στην κατάκτηση του τίτλου
και μάλιστα 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε». 

Εααξάλλου για την άμεση ενσωμάτωση των νέων παικτών
κάτι που δεν είχε γίνει τόσο πετυχημένα πέρυσι με αποτέλε-
σμα να κάνει μία “κοιλιά” η ομάδα στις αρχές του 2014, ο
Σπύρος Μπαξεβάνος διευκρινίζει: «πέρυσι είμαστε μία και-
νούργια ομάδα, νεοφώτιστη στην κατηγορία ενώ φέτος εί-
χαμε ένα κορμό και το κυριότερο ότι γνωρίζαμε την
κατηγορία».

Οι σκόρερ:

5 γκολ 
Τσικουδάκης 
Λώττας (1 με φάουλ)
4 γκολ
Στεφανίδης (1 με πέναλτι

έχασε άλλο ένα)
Φραγκουλάκης (2 με πέ-

ναλτι)
3 γκολ
Μποτωνάκης
2 γκολ
Πασιαλής 
Πέντσας
Βλάχος
Μπερνιδάκης
Κανελλόπουλος
1 γκολ
Σουμπασάκης
Σελινιωτάκης
Κιπτίου
Τσερκέζος
Τζανής

Στις ασίστ (με επιφύλαξη)
έχουμε τον Σουμπασάκη
πρώτο με 4. Ακολούθησαν με
3 Πέντσας, Τσικουδάκης, Κι-
πτίου, με 2 Λώττας και Μπο-
τωνάκης ενώ από μία οι
Βιδάλης, Σπαθάρας, Πασια-
λής, Φραγκουλάκης, Μπαρνι-
δάκης.

Κόκκινες
Μάλλον λογικός ο αριθμός

των 3 κόκκινων καρτών για
μία ομάδα που πρωταγωνι-
στεί. Πάντως σε κανένα παι-
χνίδι οι κόκκινες δεν
στοίχησαν ήττα (1 νίκη και 2
ισοπαλίες).

Τις κόκκινες είδαν οι:
Στεφανίδης (με Ατρόμητο

Π. την 13η)
Βιδάλης (με Γιούχτα την

17η)
Λώττας (με Ιωνικό την 23η)

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΡΕΡ

Μοιάζει παράδοξο αλλά ουδείς παίκτης του πρωταθλητή ξε-
πέρασε τα 5 γκολ! Αρκεί να δούμε τους πρώτους σκόρερ των
άλλων τριών πρωταθλητών της κατηγορίας που είχαν από 11
(Γαϊδαρτζής Πανσερραϊκού και Σαχινίδης Τρικάλων) και 19
γκολ (Κουσκουνάς Πανελευσινιακός).

Ο ορισμός του πλουραλισμού, λοιπόν, καθώς σκόραραν 15
διαφορετικοί παίκτες ή 16 αν προσθέσουμε και το... αυτογκόλ
του Γκαλίτσιου την 19η αγωνιστική στον Κρουσώνα. 

Nάτοι, νάτοι οι... Πρωταθλητές!

Παίκτης Συμ. Αλλ(βγ.-μπ.)   11άδα
Λαζαρίδης 23 (-) 23
Τσερκέζος 23 (-) 23
Τσικουδάκης 23 (8-9) 14
Μποτωνάκης 22 (3-6) 16
Λώττας 22 (11-7) 15
Πασιαλής 22 (10-11) 11
Σελινιωτάκης 21 (0-1) 20
Σουμπασάκης 21 (9-3) 18
Βιδάλης 19 (2-3) 16
Στεφανίδης 19 (2-8) 11
Κιπτίου 16 (4-3) 13
Βλάχος 13 (8-5) 8
Τζανής+ 12 (1-0) 12
Φραγκουλάκης+ 12 (3-0) 12
Καρβουνιάρης- 11 (2-0) 11
Πέντσας- 11 (1-2) 9
Μπερνιδάκης+ 11 (3-4) 7
Σμίλτος+ 9 (-) 9
Ντεντάκης+ 9 (0-6) 3
Σπαθάρας- 8 (-) 8
Κώτσιας+ 8 (0-1) 7
Κανελλόπουλος+ 6 (3-2) 4
Δάρλας+ 5 (1-0) 5
Κομπογεννητάκης Ζ. 4 (1-2) 2
Κοντοπίδης+ 3 (-) 3
Βερόν- 3 (2-1) 2
Μπάτζιο- 3 (0-3) 0
Κοκάκης 2 (2-0) 2
Κωνσταντόπουλος- 1 (-) 1
Κομπογεννητάκης Λ. 1 (1-0) 1
Γιουρουκάκης+ 1 (0-1) 0

Ακόμα ο Κουλακάρης έπαιξε μονάχα στο Κύπελλο ενώ
οι Πετράκης, Πενταράκης και Αρώνης έκατσαν στον
πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθούν.

Το (+) και το (–) δείχνουν ότι ο παίκτης ήρθε ή απο-
χώρησε αντίστοιχα τον Ιανουάριο από την ομάδα.
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Οπως μπορείτε να δείτε στο σχετικό πίνακα
(σελ. 14) χρησιμοποιήθηκαν 31 παίκτες και
στο σχεδιάγραμμα δεξιά φαίνεται το σύ-
στημα που έπαιζαν συνήθως και που ήταν
το 4-2-3-1 ενώ στις πρώτες αγωνιστικές
ήταν 4-3-3. Για να επιλέξουμε τώρα τον βα-
σικό κορμό ήταν σαν να λύνουμε σταυρό-
λεξο ή αν θέλετε Sudoku για δυνατούς
λύτες. Διότι ο Κισσαμικός άλλαξε σε μεγάλο
βαθμό τον Ιανουάριο όταν ήρθαν 10 παίκτες
και αποχώρησαν 6 από αυτούς που έκαναν
έστω και μία συμμετοχή (στον πίνακα πα-
ρουσιάζονται με (+) και (-) αντίστοιχα). Η
ουσία είναι ότι ήταν πολύ δύσκολο να τους
τοποθετήσουμε στο σχεδιάγραμμα όλους
τους πλέον βασικούς και στις θέσεις που
έπαιζαν. Για να καταλάβετε στην επίθεση και
στην αρχική 11άδα αγωνίσθηκαν Στεφανί-
δης, Μπερνιδάκης και Πέντσας περίπου στον
ίδιο αριθμό αγώνων ο οποίος όμως απείχε
από το 50% των 26 παιχνιδιών. Για τον λόγο
αυτό μετακινήσαμε λίγο πιο μπροστά τον...
Τσικουδάκη που ήταν και ο πρώτος σκόρερ
της ομάδας, μαζί με τον Λώττα. Ενώ ως
αναπληρωματικό του βάλαμε τον Στεφανίδη
που ήταν και ο μοναδικός από τους 3 επιθε-
τικούς που έβγαλε όλη τη χρονιά στο Κα-
στέλι. Ανάλογο πρόβλημα και στα σέντερ
μπακ. Ουδείς έφθασε στο 50% των αγώνων
αφού ο Καρβουνιάρης αναχώρησε τον Χει-
μώνα για την Παναχαϊκή ενώ έφυγε και ο
Σπαθάρας ενώ Τζανής, Σμίλτος και Κώτσιας
ήρθαν τον Ιανουάριο. Μοιραία πάντως ο
Τζανής κερδίζει τη μία θέση με τον Καρβου-
νιάρη και Σμίλτο να μοιράζονται τη δεύτερη
με τον τελευταίο να επικρατεί με... βραχεία
κεφαλή των άλλων δύο νεοφερμένων κεν-
τρικών αμυντικών!  

Σε άλλες δύο θέσεις τώρα στο κέντρο που
τοποθετήσαμε δυάδες ήταν ως αμυντικό
χαφ τον Φραγκουλάκη (που ήρθε τον Ια-
νουάριο) και τον Κιπτίου (που “παρουσιά-
στηκε” για να υπηρετήσει την στρατιωτική
του θητεία) όπως και λίγο πιο μπροστά και
δεξιά τους Σουμπασάκη και Πασιαλή ουσια-
στικά στη θέση που περισσότερο έπαιξε ο
Τσικουδάκης ο οποίος όμως όπως προανα-
φέραμε μεταφέρθηκε στην επίθεση!

Δηλαδή οριακά δεν τοποθετήσαμε στο
σχεδιάγραμμα τους Μπερνιδάκη, Πέντσα,
Σπαθάρα και Κώτσια όπως και τον Βλάχο.
Αυτοί οι 15+5 παίκτες είχαν αρκετές παρου-
σίες στην βασική 11άδα ενώ οι υπόλοιποι 11
σαφώς λιγότερες. Μάλιστα στην τελευταία
κατηγορία θα βρούμε και τα δύο πιο “βαριά
ονόματα”. Τον Βερόν που ήρθε ως η μεγάλη
μεταγραφή του καλοκαιριού όχι μόνο στο
Καστέλι αλλά και γενικά στην κατηγορία και
έφυγε με ελάχιστη παρουσία 3 συμμετοχών
χωρίς κανένα 90λεπτο. Και τον Δάρλα που
έπαιξε σαφώς περισσότερο, δεν ξεπέρασε
όμως τις 5 συμμετοχές -πάντως- πάντα βα-
σικός. Ηταν δε και ο μεγάλος άτυχος αφού
θυμίζουμε μία εβδομάδα πριν τραυματίστηκε
αρκετά σοβαρά στα εγκαίνια του γηπέδου
της Παλαιόχωρας και πλέον κινδυνεύει να
κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια
ολοκληρώνοντας μία σπουδαία καριέρα και
μάλιστα τη στιγμή που ο Κισσαμικός περί-
μενε με την εμπειρία του να τον βοηθήσει
στην Φούτμπολ Λιγκ έστω και ερχόμενος
από τον πάγκο.

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

O ΠΓΣ Κισσαμικός ιδρύθηκε το 1926 αλλά
στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΧ πρωτοεμφανί-
ζεται το 1966-67 (A.Μ. 1228, 21ο στη σειρά
της Ενωσης) όταν κατακτάει τον τίτλο στην
Γ' κατηγορία. Τελικά ελέω... Ασλανίδη θα
κάνει την εμφάνιση του στη Β' δύο χρόνια
αργότερα καθώς μεσολάβησε μεγάλη ανα-
διάρθρωση με τη διάλυση σχεδόν όλων των
ομάδων της Α' κατηγορίας για την ενίσχυση
της ΑΕΧ (σημερινού ΑΟΧ). Στη Β' μένει δύο
χρονιές και το 1970 ως 4ος (τελευταίος)
υποβιβάζεται στη Γ'. Στη συνέχεια όμως κα-
τακτάει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα σε
Γ' και Β', έτσι την περίοδο 1972-73 ανεβαίνει
για πρώτη φορά στην μεγαλύτερη τοπική κα-
τηγορία. Δεν αποφεύγει την τελευταία 6η
θέση και τον υποβιβασμό αλλά έχει βάλει τις
βάσεις για να αποτελέσει ένα από τα πιο
ισχυρά σωματεία της περιφέρειας του νομού.
Τον επόμενο χρόνο κατακτάει τον τίτλο στη
Β' όμως την επόμενη σεζόν απέχει και τελικά
επανεμφανίζεται το 1975-76 στη δεύτερη
κατηγορία όπου θα πάρει την επόμενη χρο-
νιά τον τίτλο στον 2ο όμιλο. Απέναντι σε...
Πλατανιά, Γρανίτη, Ατρόμητο και Αμιλλα. Για

τις επόμενες 11 σεζόν θα μετέχει ανελλιπώς
στην Α' με καλύτερη θέση την 3η το 1980-
81 όταν μάλιστα θα μπορούσε να ήταν και
πρωταθλητής όμως τελικά κάποιες ενστά-
σεις έστειλαν το πρωτάθλημα στον Πλατα-
νιά. Τερματίζει πάντα στην πρώτη 8άδα με
εξαίρεση το 1987-88 όταν ως 15ος υποβι-
βάζεται στη Β' και προς γενική έκπληξη ένα
χρόνο μετά γνωρίζει νέο υποβιβασμό με την
11η θέση και καταλήγει στη Γ'! Η οδυνηρή
αυτή κατάληξη αποτελεί πάντως το εφαλτή-
ριο για μία λαμπρή πορεία που ξεκινάει
άμεσα στη δεκαετία του '90. Πρωταθλητής
τόσο το 1989-90 στη Γ' όσο και ένα χρόνο
μετά στη Β', επανεμφανίζεται το καλοκαίρι
του 1992. Τρεις χρονιές μετά μάλιστα θα
φθάσει στην κατάκτηση του παρθενικού του
τίτλου (1993-94) και θα κερδίσει την άνοδο
του για πρώτη φορά στη Δ' Εθνική. Μπορεί
να μην καταφέρνει να παραμείνει όμως μέχρι
το 2002 θα πάρει άλλα δύο πρωταθλήματα
(1997, 2001) και θα κάνει άλλα δύο σύντομα
περάσματα από τη Δ' Εθνική. Την τελευταία
φορά κέρδισε την άνοδο μέσω αγώνων μπα-
ράζ ενώ το 1999 θα κατακτήσει το πρώτο
και μοναδικό μέχρι σήμερα κύπελλο νικών-
τας στα πέναλτι 6-5 τον Παγχανιακό μετά

από ένα συναρπαστικό τελικό (1-1 ο καν.
αγώνας, 2-2 η παράταση). Γενικά στάθηκε
άτυχος αφού όλα τα πρωταθλήματα τα πήρε
όταν είχε καταργηθεί το περιφερειακό όπου
θα ήταν πολύ πιο εύκολη η παραμονή του. Η
ειρωνεία ότι με την επανεμφάνιση τού περι-
φερειακού επί 3 χρονιές, τερματίζει 2ος χά-
νοντας τον τίτλο πότε στην ισοβαθμία με τον
Μινώταυρο, πότε σε μπαράζ με τον Ηρακλή
Ν. και πότε σε ένα... επεισοδιακό τελικό με
την Ιωνία 2000 που δεν έληξε ποτέ. Στη συ-
νέχεια επί μία 4ετία μένει μακριά από τις
πρώτες θέσεις αλλά από το καλοκαίρι του
2009 ξεκινάει το δεύτερο και πιο μακρύ του
ταξίδι στα... αστέρια. Μετά από δύο δεύτε-
ρες θέσεις (2010 και 2011) φέρνει το 2011-
12 το 4ο τίτλο στο Καστέλι. Μόνο που πλέον
δεν θα επιστρέψει άμεσα στο τοπικό αλλά θα
γράφει κάθε χρόνο και μία πιο λαμπρή σε-
λίδα στην ιστορία του. Το 2013 στην υπό κα-
τάργηση Δ' Εθνική -που υπάρχει με την
μορφή του περιφερειακού- τερματίζει στην
6η θέση, την τελευταία που δίνει την άνοδο
στη Γ' Εθνική. Και μετά από μία άνετη πορεία
πέρυσι με την οποία σώθηκε εύκολα κατα-
λήγοντας 4ος, βάζει ακόμα πιο ψηλά τον
πήχη και φέτος σπάει τα... κοντέρ!

Τσικουδάκης
ή Στεφανίδης

Mποτωνάκης

Σελινιωτάκης

Σουμπασάκης 
ή Πασιαλής

Φραγκουλάκης
ή Κιπτίου

Βιδάλης

Τζανής

Καρβουνιάρης
ή Σμίλτος

Τσερκέζος
Λαζαρίδης

Προπονητής
Μπαξεβάνος

Βλάχος Πέντσας Μπερνιδάκης Ντεντάκης Σπαθάρας Κώτσιας Κανελλόπουλος Δάρλας

Ζ. Κομπογεννητάκης Κοντοπίδης Βέρον Μπάτζιο Κοκάκης Κωνσταντόπουλος Λ. Κομπογεννητάκης Γιουρουκάκης

Λώττας



Είναι πολύχρονο και ποώδες, αλλά δεν αυτο-
φύεται στην Ελλάδα. Καλλιεργείται ως ανθο-
κομικό φυτό και μοιάζει πολύ με τα άλλα είδη.
Τα φύλλα της είναι ομοιόμορφα, διπλώς τρι-
σχιδή, τα οποία διαιρούνται σε τμήματα πολυ-
σχιδή. Ο μίσχος είναι άνθινος. Το στέλεχος
όρθιο, με τρίχες μεταξώδεις. Ο καρπός πτερω-
τός. Τα άνθη ιόχροα, πορφυρά, στο εξωτερικό
των στελεχών σε σχήμα κυδωνιού. Φτάνει σε
ύψος τα 30 εκατοστά. 

Ως ανθοκομικό πολλαπλασιάζεται με χώρισμα
της τούφας. Αλλά και με σπόρο Αύγουστο και
Σεπτέμβριο. 

Ιστορικά στοιχεία
Βότανο γνωστό πριν από χιλιάδες χρόνια. Το

αποκαλούσαν και άνθος του Πάσχα γιατί ανθί-
ζει εκείνη την εποχή. Σύμφωνα με την ελληνική
μυθολογία, φύτρωσε από τα δάκρυα της Αφρο-
δίτης. Ο Διοσκουρίδης την αναφέρει για την
θεραπεία της φλεγμονής του ματιού, πράγμα
που επαναλαμβάνουν και οι Τζέραρντ και
Κούλπεπερ. 

Το αποξηραμένο φυτό το χρησιμοποιούσαν οι
θεραπευτές για την αντιμετώπιση των λοιμώ-
ξεων του στομάχου, των εντέρων και των γεν-
νητικών οργάνων. Το χρησιμοποιούσαν ακόμα
ως τονωτικό για το νευρικό σύστημα και το έδι-
ναν σε ευέξαπτους ανθρώπους και σε όσους
ήταν μελαγχολικοί, ιδίως σε όσες γυναίκες
είχαν την κατάθλιψη της λοχείας. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Το φρέσκο φυτό περιέχει το γλυκοζίδιο ρα-

νουνκουλίνη, που στο αποξηραμένο φυτό με-
τατρέπεται σε ανεμωνίνη, ακόμη σαπωνίνες και
ρητίνη. Η ανεμωνίνη είναι τοξική και χρησιμο-
ποιείται στη φαρμακοποιία. 

Ανθιση – χρησιμοποιούμενα 
μέρη - συλλογή 

Ανθίζει από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο.
Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιείται
όλο το φυτό κατά την άνθισή του και συλλέγε-
ται από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Το βότανο δρα θετικά σε νευρική υπερένταση,
νευραλγία, ωτίτιδα και φλεγμονές του αναπα-
ραγωγικού. 

Το έγχυμα του φυτού χρησιμοποιείται ως κα-
ταπραϋντικό σε ασθένειες του αναπνευστικού. 

Χλωρό χρησιμοποιείται ως κατάπλασμα και
μπορεί να αντικαταστήσει το σινάπι. 

Το βάμμα (χλωρό) του βοτάνου χρη-
σιμοποιείται σε οδυνηρούς σπασμούς,
νευραλγίες και ημικρανίες. 

Σήμερα, λόγω της τοξικότητας του
φυτού, χρησιμοποιείται στην ομοιοπα-
θητική για την κατάθλιψη, το προ εμμη-
νορροϊκό σύνδρομο, τις ημικρανίες, τα
στομαχικά και εντερικά προβλήματα, την
μικρή ή ακανόνιστη εμμηνόρροια, τις λευ-
κές εκκρίσεις στις νέες γυναίκες, τους κιρ-
σούς, τις πονεμένες αρθρώσεις, τους
ρευματισμούς, την ποδάγρα και τις χρό-
νιες μολύνσεις του έσω ωτός. 
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι ANEMONE Pulsatilla
(Ανεμώνη η πρωίκαρπος). Ανήκει στην οικογένεια των Ρα-
νουγκουλοειδών. Στη χώρα μας υπάρχουν πολλά άλλα είδη του
ίδιου γένους και καλλιεργούμενα. Ολα τα είδη ως χλωρά είναι
δηλητηριώδη. Μόνο όταν ξηρανθούν, αποβάλλουν την τοξική
τους ιδιότητα. 

Y.Γ:    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 skouvatsos11@gmail.com 

Ανε ώνη η ρωίκαρ οςΑνεμώνη η πρωίκαρπος

Προφυλάξεις 

Το βότανο χλωρό είναι ερεθιστικό
και διαβρωτικό. Είναι επικίνδυνο
βότανο και πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται μόνο κατ’ εντολή γιατρού. Οι
χυμοί του φυτού προκαλούν ερεθι-
σμό αν έρθουν σε επαφή με το
δέρμα ή τις βλεννογόνες μεμβράνες. 

Παρασκευή και δοσολογία 

Το ξηρό βότανο παρασκευάζεται
ως έγχυμα. Ρίχνουμε μία κουταλιά
του γλυκού ξηρό βότανο σε ένα φλι-
τζάνι βραστό νερό και το αφήνουμε
σκεπασμένο για 10 λεπτά. Σουρώ-
νουμε και πίνουμε πρωί και βράδυ. 


