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εριεχό εναπεριεχόμενα

μια γνωριμία με τις ομορφιές και
τον πλούτο της βόρειας Ελλάδας
προσφέρει το σημερινό μας οδοι-
πορικό στον Νομό Σερρών.
Το μαγευτικό φυσικό περιβάλλον,
η πληθώρα ιστορικών μνημείων
και μουσείων καθώς και η πλού-
σια παράδοση της περιοχής προ-
σφέρονται για την ανάπτυξη του-
ριστικής δραστηριότητας καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

diadromes@haniotika-nea.gr

ηη“Eκτέλεση των επαναστατών τη 3ης
Μαΐου 1808” αποτελεί ένα από τα έργα-
ορόσημα της δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφι-
κής. Καλούμενος να εικονογραφήσει μιά
από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρο-
νης ιστορίας της Ισπανίας, την εκτέλεση των
Ισπανών ανταρτών από τα γαλλικά στρα-
τεύματα στις 3 Μαΐου 1808 μετά τις ταρα-
χές που είχαν προηγηθεί στην Puerta del sol
την προηγούμενη μέρα, ο Goya, βαθύτατα
Ισπανός πατριώτης, αλλά ταυτόχρονα γα-
λουχημένος στα ιδανικά του διαφωτισμού
και επομένως ανοιχτός σε εξωτερικά ερεθί-
σματα και με ανοιχτούς πνευματικούς ορί-
ζοντες, θα αντισταθεί στον πειρασμό να
υποπέσει στο ολίσθημα ενός άκρατου φα-
νατισμού στην απόδοση του θέματός του
και μάλιστα στην περίπτωση ενός ιστορικού
επεισοδίου, που δεδομένης της υψηλής
συγκινησιακής φόρτισης που η νωπή ανά-
μνησή του και μόνο προκαλούσε σε κάθε
Ισπανό προσφερόταν δίχως άλλο για ζω-
γραφικούς εθνικοπατριωτικούς μελοδραμα-
τισμούς. Τα ιστορικά γεγονότα δεν
αντιμετωπίζονται όμως από το Goya –μια
παρατήρηση που αφορά το σύνολο του
έργου του μεγάλου ισπανού καλλιτέχνη- ως
συμβολικοί σταθμοί ενός ενδόξου μέλλον-
τος για την ανθρωπότητα. Η βιαιότητα, η
σκαιότητα, η βαρβαρότητα των ανθρωπίνων
πράξεων παρουσιάζεται πάντοτε γυμνή,
σκληρή, ανελέητη και δεν αμβλύνεται από
το Goya ποτέ μέσω της επίφασης ενός ηθι-
κοδιδακτικού μηνύματος.

Μια σορός σε έναν πίνακα του Goya πα-
ραπέμπει μονάχα στην πράξη βαρβαρότητας
που τη γέννησε και δε στέκει σε καμία περί-
πτωση ως σύμβολο γενναιότητας και αυτο-
θυσίας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης ενός
υψηλού, ευγενικού ιδανικού. Τα πτώματα
στα έργα του Goya δηλώνουν λοιπόν απλά
το πεπερασμένο της ανθρώπινης κατάστα-
σης, χωρίς να υπάρχει από την πλευρά του

καλλιτέχνη καμία πρόθεση για δευτερεύου-
σες ηθικοδιδακτικές αναφορές. Από τη
στάση του απέναντι στο θάνατο δεν μπο-
ρούμε να εξάγουμε κανένα ηθικό δίδαγμα,
αντίθετα ως θεατές αποχωρούμε με τη
στυφή γεύση στο στόμα, προερχόμενη από
τη συνειδητοποίηση τής μηδαμινότητας της
ύπαρξής μας μπρος στη λαίλαπα τής αν-
θρώπινης βαρβαρότητας.

Ετσι, αν και ο πίνακας προοριζόταν αρχικά
να κοσμήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις
που συνόδευαν τη θριαμβευτική επιστροφή
στη Μαδρίτη στα 1814 του έκπτωτου Ισπα-
νού βασιλιά Φερδινάνδου, η εμβληματική
ερμηνεία του Goya οδήγησε τελικά στο να
ξεπεράσει το έργο τα στενά όρια του ιστο-
ρικού επεισοδίου που είχε υπάρξει η
αφορμή για τη δημιουργία του και να κατα-
στεί συμβολική απεικόνιση τής αγριότητας
του πολέμου. Στον πίνακα καθεαυτόν η υπο-
βάθμιση του ζωγραφικού φόντου, η απου-
σία εντυπωσιακών φωτιστικών εφέ και μιας
συνθετικής αρμονίας προσβλέπουν συνει-
δητά στην εστίαση του ματιού του θεατή
στην υποβλητική σκηνή της εκτέλεσης στο
κέντρο του πίνακα με το απρόσωπο εκτελε-
στικό απόσπασμα να προτάσσει απειλητικά
τα όπλα του και μια λατέρνα να πλημμυρίζει
με φως τη σε λευκοκίτρινους τόνους και ως
εκ τούτου χρωματικά εξηρμένη μορφή ενός
αντάρτη που με τα χέρια σε ανάταση, μοι-
άζει να προκαλεί με στωϊκή αταραξία τους
επίδοξους εκτελεστές του να προχωρήσουν
στην εγκληματική τους πράξη, τη στιγμή που
τα πτώματα στο αριστερό τμήμα του πίνακα
δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το επερ-
χόμενο τέλος. Καθώς όπως τόνισα και πιο
πάνω ο Goya δεν ενδιαφέρεται να επιδείξει
οιοδήποτε ίχνος αριστοτελικής συμπόνοιας
με τους συμπάσχοντες, αρνούμενος πεισμα-
τικά να οδηγήσει την ισπανική ζωγραφική
τραγωδία του σε ένα για το θεατή λυτρω-
τικό, “καθαρτήριο” τέλος.

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ
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Francisco Goya, H “Eκτέλεση των επαναστατών τη 3ης Μαΐου 1808”, Μαδρίτη, Μουσείο του Πράδο.



ττο ολιγοήμερο ταξίδι τους στα Χανιά έκλεισε με
μια “βόλτα” στην ιστορία της τυπογραφίας.
«Hταν το καλύτερο “κλείσιμο” ενός ταξιδιού γε-
μάτο πολιτισμό», είπαν μετά την ξενάγηση οι
καθηγητές χαρακτικής που επισκέφθηκαν χθες
το μοναδικό στην Ελλάδα “Μουσείο Τυπογρα-
φίας”. 
Η έκθεση, που εγκαινιάστηκε προχθές στο
Πνευματικό Κέντρο Χανίων, θα ολοκληρωθεί
τον Σεπτέμβριο. «Πρόκειται για μια πολύ ιδιαί-
τερη έκθεση, με σημαντικότερο στοιχείο της ότι
σε αυτή συμμετέχουν σχολές από όλη τη
χώρα», επεσήμανε ο Ιωάννης Αρχοντάκης, εμ-
πνευστής και συντονιστής του προγράμματος
“ΧΑΝΙaRT 2015 - Εικαστικές Διαδρομές στον
Νομό Χανίων”, κατά τη χθεσινή επίσκεψη στο
Μουσείο Τυπογραφίας. 
Στην έκθεση συμμετέχουν το Β΄ Εργαστηρίο
Χαρακτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε-
χνών της Αθήνας, η Ομάδα Σπουδαστών Ερ-
γαστηρίου Χαρακτικής του Τμήματος
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της
Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο
Χαρακτικής του Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τε-
χνών της Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας.

ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Λίγο προτού επιβιβαστούν στο αεροπλάνο της
επιστροφής, καθηγητές και ορισμένοι από τους
φοιτητές των Σχολών Καλών Τεχνών, έφτασαν
στο Μουσείο Τυπογραφίας, όπου και ξεναγή-
θηκαν στην τέχνη που άλλαξε τον κόσμο! Οι
επισκέπτες παρέμειναν για πολλή ώρα στις αί-
θουσες του Μουσείου, θαυμάζοντας μηχανή-
ματα, αλλά και τις ιδιαίτερες εκθέσεις που έχει
φιλοτεχνήσει ο καλλιτέχνης και τυπογράφος
Αντώνης Παπαντωνόπουλος. Πρόκειται για την
έκθεση που αφορά την τυπογραφία, και για την
“Ιστορία της Γραφής”.
Φεύγοντας, οι επικεφαλής των τμημάτων χα-
ρακτικής των σχολών Καλών Τεχνών της
χώρας, είχαν μόνο ενθουσιώδη σχόλια για τον
χώρο, τη διαρρύθμισή του και το εύρος της
πληροφορίας που προσφέρει στον επισκέπτη.
«Ήταν μια έκπληξη για μένα. Όλη η ιστορία της
τυπογραφίας, από την αρχή της, παρουσιάζε-
ται εδώ και κάθε έκθεμα συνοδεύεται από αυτή
την εξαιρετική τεκμηρίωση. Επιπλέον, το Μου-
σείο Τυπογραφίας, είναι ένα μουσείο με πολλή
αισθητική. Ως εικαστικός και χαράκτρια, πολλές
προθήκες όχι μόνο με συνεπήραν, με ενέπνευ-
σαν. Θεωρώ μάλιστα επιβεβλημένο, και το
υπουργείο Πολιτισμού, να αναδείξει αυτό το
πραγματικό “κόσμημα” πολιτισμού που υπάρχει

στα Χανιά», είπε μετά την ξενάγηση η κα Tσα-
λαμάτα Βίκυ, καθηγήτρια χαρακτικής, και υπεύ-
θυνη των εργαστηρίων χαρακτικής στη Σχολή
Καλών Τεχνών της Αθήνας.
Με τον ίδιο ενθουσιασμό μίλησε για την επί-
σκεψή της στο Μουσείο και η Δήμητρα Σια-
τερλή, διδάσκουσα και υπεύθυνη των
εργαστηρίων χαρακτικής του πανεπιστημίου
της Φλώρινας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη από
το επίπεδο του Μουσείου. Είναι ένα σπουδαίο
Μουσείο υψηλών προδιαγραφών. Η επίσκεψή
μου εδώ, μου δίνει μάλιστα κίνητρο να προ-
σπαθήσω, όχι μόνο να φέρω τους φοιτητές μου
στο μουσείο, αλλά να οργανώσω ένα work-
shop με αφετηρία κάποια από τα εκθέματα. Θα
ήθελα να έρθουν εδώ οι φοιτητές μου και να
δουλέψουν με έναυσμα ορισμένα τμήματα τής
τόσο αξιόλογης παρουσίασης της ιστορίας και
της εξέλιξης της Τυπογραφίας.
Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο πολύ
υλικό συγκεντρωμένο, τόσο λεπτομερείς επε-
ξηγήσεις, τόσα μηχανήματα και αντικείμενα
σχετικά με την ιστορία της Τυπογραφίας. Και
μάλιστα, δεν πρόκειται για ένα Μουσείο που
σταματά στην Τυπογραφία, έχει πολλά “κομμά-

τια” που αφορούν και την τέχνη. Όπως για πα-
ράδειγμα αυτή εδώ η έκθεση (σ.σ: πρόκειται για
την μόνιμη έκθεση του Μουσείου “η ιστορία της
γραφής”, που έχει φιλοτεχνήσει ο καλλιτέχνης
και τυπογράφος Αντώνης Παπαντωνόπουλος).
Με τα θερμότερα λόγια μίλησε και ο Μανώλης
Γιανναράκης, καθηγητής χαρακτικής της σχο-
λής Καλών Τεχνών στην Θεσσαλονίκη, χαρά-
κτης: «Δεν ήξερα γι’ αυτό το μουσείο. Το έμαθα
από τον Γιάννη τον Αρχοντάκη. Είχα διαβάσει
περιστασιακά, δημοσιεύματα στον Τύπο σχε-
τικά. Φεύγω με τις καλύτερες εντυπώσεις για
τον χώρο αυτό. Είναι ένας χώρος διαφύλαξης
και διατήρησης της τεχνικής και του πολιτισμού
μέσω της Τυπογραφίας. Είμαι εντυπωσιασμέ-
νος από την μουσειολογική ανάπτυξη με κολο-
φώνα την έκθεση “ιστορία της γραφής”, που
φιλοτέχνησε ο Αντώνης Παπαντωνόπουλος»,
είπε και πρόσθεσε πως «η συντήρηση και η δια-
τήρηση της μνήμης είναι η ουσιαστική και σφαι-
ρική παιδεία για κάθε σύγχρονο άνθρωπο και
αυτό είναι που “παίρνουν” μαζί τους οι επισκέ-
πτες αυτού του Μουσείου». 

Μ.Μυστ.
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Μια ε ίσκεψη γε άτη τέχνηΜια επίσκεψη “γεμάτη τέχνη”

Καθηγητές και σπουδαστές των σχολών Καλών
Τεχνών Αθήνας, Θεσαλονίκης και Φλώρινας,
βρέθηκαν στα Χανιά με αφορμή τα εγκαίνια της
έκθεσης σύγχρονης χαρακτικής “Πόλεις: (A)όρα-
τες - Ακυβέρνητες - Ανοχύρωτες” στην οποία συμ-
μετέχουν τμήματα χαρακτικής των Σχολών Καλών
Τεχνών της χώρας στο Πνευματικό Κέντρο. 

Εκθεση αφίσας στο Μουσείο Τυπογραφίας

Οι μεγάλοι νικητές του δεύτερου διεθνή διαγωνισμού αφίσας που προκήρυξε το μοναδικό στην
Ελλάδα Μουσείο Τυπογραφίας, θα ανακοινωθούν, σε μια μεγάλη γιορτή για την Τυπογραφία, την
Κυριακή 2 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ, στο Μουσείο Τυπογραφίας, στο ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων. 
Οι τριάντα αφίσες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα φι-
λοξενηθεί στο αμφιθέατρο του μουσείου μέχρι τον επόμενο διαγωνισμό και οι δημιουργοί τους
θα λάβουν τιμητική διάκριση, ενώ οι τρεις πρώτοι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν σημαντι-
κότατα χρηματικά έπαθλα.
Είσοδος ελεύθερη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

“Θεματικό portfolio” από τη ΛΕ.ΦΚΙ.
Εκθεση φωτογραφίας με τίτλο “θεματικό portfolio”, με τις συμμετοχές που διακρί-
θηκαν στον 7ο Διαγωνισμό Φωτογραφίας, θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Ιουλίου
μέχρι τις 3 Αυγούστου στο Νεώριο Μόρο, Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Χανίων.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν σήμερα Σάββατο στις 8 το βράδυ. 
Μετά τα εγκαίνια θα ακολουθήσει στον χώρο της έκθεσης ανοικτή συζήτηση με δύο
εκ των κριτών (Κωστή Αντωνιάδη και Ηρακλή Παπαιωάννου) με θέμα “Η φωτο-
γραφική τέχνη και η δημόσια παρουσίαση” σχετικά με τους φωτογραφικούς δια-
γωνισμούς, τις προσδοκίες και τα κριτήρια των νέων φωτογράφων, τις ευκαιρίες
των φωτογράφων να δείξουν το έργο τους στη διαδικτυακή εποχή, καθώς και το
σκοπό και τη λειτουργία μιας έκθεσης, ακόμα και έκδοσης.
Είσοδος ελεύθερη.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

“Μέρες ραδιοφώνου”
Η μουσική παράσταση “Μέρες ραδιοφώνου” θα πα-
ρουσιαστεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 9:30 μ.μ. στο
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
Ξεκινώντας από τη δημιουργία της ελληνικής ραδιο-
φωνίας το 1938 και για πενήντα ολόκληρα χρόνια,
εκπομπές που άφησαν υπέροχες αναμνήσεις, όπως
«Η θεία Λένα», «Χαρούμενα ταλέντα», «Το θέατρο
στο μικρόφωνο», «Καλησπέρα κύριε Έντισον», «Εδώ
Λιλιπούπολη», «Μοντέρνοι ρυθμοί», «Πικρή, μικρή
μου αγάπη», «Το σπίτι των ανέμων» και πολλές
ακόμη, θα ζωντανέψουν επί σκηνής, σε μια μοναδική

ιστορική αναδρομή.
Σε αυτό το μουσικό φαντασμαγορικό ταξίδι “50 χρό-
νια Ελλάδα” με ζωντανή ορχήστρα και τους ηθοποι-
ούς να αλλάζουν περισσότερα από 100 κοστούμια,
θα μας συντροφεύσουν οι: Αντώνης Λουδάρος, Ματ-
θίλδη Μαγγίρα, Νίνα Λότσαρη, Παναγιώτης Πετρά-
κης, Μίνως Θεοχάρης, Νεφέλη Ορφανού και ο
Μάκης Δελαπόρτας. 
Κείμενα: Μάκης Δελαπόρτας, Στέλιος Παπαδόπου-
λος
Σκηνοθεσία: Μάκης Δελαπόρτας. Ενορχήστρωση:
Γιώργος Παγιάτης. Χορογραφίες: Κρίστης Κουπάτος.
Κοστούμια: Έλενα Παπανικολάου.
Είσοδος: 15 € - Παιδικό, Ανέργων: 12 €.

Από τα εγκαίνια της έκθεσης “Πόλεις: (A)όρατες - Ακυβέρνητες -
Ανοχύρωτες” στο Πνευματικό Κέντρο.

Από την επίσκεψη στο Μουσείο Τυπογραφίας.
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ΓΙΑΝΝΑ

ΜΑΡΟΥΛΟΣΗΦΑΚΗ

Ξεχωριστός τουριστικός προ-
ορισμός για όλες τις ηλικίες, με
φυσικές ομορφιές, πληθώρα
μνημείων και πλούσια παρά-
δοση ο Νομός Σερρών προσφέ-
ρει μοναδικές εμπειρίες, δίνον-
τας δυνατότητες εναλλακτικού
τουρισμού, που προσελκύουν
μεγάλο αριθμό επισκεπτών, όλες
τις εποχές του χρόνου.

μουσεία, ιαματικές πηγές, οχυρά, εκκλησίες και μοναστήρια,
σπήλαια και αρχαιολογικοί χώροι, λίμνες και ποτάμια, είναι
μόνο λίγα από τα δώρα της φύσης σ’ αυτόν τον υπέροχο
τόπο.  

Γι’ αυτό άλλωστε είναι και αρκετά δύσκολο να γνωρίσει κά-
ποιος  σε μερικές μέρες μόνο, όλο τον πλούτο των Σερρών.

Μία μικρή ενδεικτική γνωριμία με ένα κομμάτι των Σερρών,
θα επιχειρήσουμε μέσα από αυτό το μικρό οδοιπορικό, όπως
το απολαύσαμε πρόσφατα, ξεκινώντας από την πόλη και
φτάνοντας μέχρι την Αμφίπολη και τη μοναδική λίμνη Κερ-
κίνη.

Πρωτεύουσα του ομώνυμου Νομού με πληθυσμό 76.240
κάτοικους, οι Σέρρες, είναι μία σύγχρονη πόλη με καλό οδικό
δίκτυο, ενώ ο οργανισμός αστικών συγκοινωνιών διευκολύ-
νει την πρόσβαση σε όλα τα σημεία της γύρω περιοχής. Το
εμπορικό κέντρο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό τοπικών προ-
ϊόντων, ενώ υπάρχουν επίσης πολλά καταστήματα, εστιατό-
ρια, τράπεζες, ξενοδοχεία, κινηματογράφοι και αθλητικά
κέντρα. Η κεντρική πλατεία Ελευθερίας, με το σιντριβάνι της,
το πράσινο και τους πεζοδρόμους, είναι το σημείο συνάντη-
σης των Σερραίων, στις πολλές καφετέριες που υπάρχουν
γύρω της.

Από το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Σερ-
ρών διοργανώνονται εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν συ-
ναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικούς αγώνες και
καλλιτεχνικές εκθέσεις. Αξιοσημείωτο γεγονός η αξιοποίηση
ανενεργών στρατοπέδων στην περιοχή, όπου φιλοξενούνται
διάφορες διοργανώσεις.

Η πολιτιστική ζωή της πόλης εμπλουτίζεται απ’ το Δημοτικό

Περιφερειακό Θέατρο, όπου αξιόλογα κλασικά και όχι μόνο
έργα ανεβάζονται από αξιόλογους ηθοποιούς.

Έχει να καυχηθεί η πόλη για την Ακρόπολή της (το ψηλό-
τερο σημείο της). Πρόκειται για την αρχαία και βυζαντινή
Ακρόπολη των Σερρών που βρίσκεται στα βόρεια της πόλης,
πάνω στον γνωστό λόφο «Κουλάς». Κτίστηκε το 1350 από
τον καστροφύλακα των Σερρών Ορέστη, μετά από εντολή
του Στέφανου Δουσάν. Από την οχύρωσή της σώζονται αρ-
κετά τμήματα και αποκαθίσταται το περίγραμμά της. Ο βο-
ρειοδυτικός («Πύργος Ορέστη») και ο νοτιοανατολικός
πύργος σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση.

ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Πηγή ζωής και αληθινό πνεύμονα για την πόλη των Σερρών
αποτελεί η κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων που βρίσκεται
στον δρόμο που οδηγεί στην Ακρόπολη. Το ωραιότερο πάρκο
των Σερρών που ταυτόχρονα αποτελεί χώρο αναψυχής,
άθλησης και διασκέδασης.

Τα δρομάκια ανάμεσα στα πολλά δέντρα πλάι στα γέρικα

πλατάνια που ανάμεσά τους κυλούν χείμαρροι και ρυάκια,
αλλά και η τεχνητή λίμνη, αποτελούν πρόκληση για κάθε επι-
σκέπτη.

Το κλειστό κολυμβητήριο και το γυμναστήριο δένουν αρ-
μονικά με το τοπίο χωρίς να διαταράσσουν αισθητική, την
ισορροπία του, ενώ παράλληλα τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ
και τένις καθώς και τα κέντρα διασκέδασης που πληθαίνουν
τα τελευταία χρόνια, προσφέρουν στιγμές απόλαυσης για
όσους επιλέξουν να την επισκεφθούν.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ

Το Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων βρίσκεται στο κέν-
τρο της πόλης των Σερρών, στεγάζεται σε ένα κτήριο τριών
επιπέδων.

Στο υπόγειο έχουν διαμορφωθεί χώροι αποθήκευσης του
μουσειακού υλικού, βιβλιοθήκη και μικρή αίθουσα εκδηλώ-
σεων και διδασκαλίας Σαρακατσάνικων χορών και μουσικής.
Στα άλλα δύο επίπεδα έγινε προσπάθεια να αναδειχτεί ο Σα-
ρακατσάνικος τρόπος ζωής και η Σαρακατσάνικη τέχνη και

Αληθινός πνεύμονας η Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων με άφθονα 
νερά κατά μήκος του δασικού δρόμου, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον.

NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ:

Ενας ξεχωριστός τό οςΕνας ξεχωριστός τόπος
■ Ανεξάντλητος σε αξιοθέατα και εμπειρίες
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παράδοση από την εποχή του μεσοπολέμου και ως το τέλος της
δεκαετίας του ’40. Η αναπαράσταση του Σαρακατσάνικου σπι-
τιού, του τυροκομείου και της καλύβας του βοσκού είναι από τα
σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου. Άλλα εκθέματα είναι οι
Σαρακατσάνικες φορεσιές, τα κεντήματα και τα υφαντά, ο αργα-
λειός, διάφορα εξαρτήματα της καθημερινής ζωής, τα χαρακτη-
ριστικά κουδούνια για τα ζώα και παραδοσιακά κοσμήματα όπως
πόρπες και ασημοζώναρα.

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ

Μόλις 40 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερρών και 100 από
τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η λίμνη Κερκίνη, ένα από τα ομορφό-
τερα μέρη της Ελλάδας. Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί Εθνικό
Πάρκο και είναι ένας από τους δέκα υδροβιοτόπους διεθνούς
σημασίας της Ελλάδας.

Η Κερκίνη δημιουργήθηκε το 1932, όταν κατασκευάστηκε το
φράγμα στην περιοχή του Λιθοτόπου, ώστε να συγκρατεί τα νερά
του ποταμού Στρυμόνα και αργότερα χρησιμοποιήθηκε σαν
μέρος αποθήκευσης νερού για την άρδευση της πεδιάδας του
νομού. Το 1982, λόγω της μείωσης της χωρητικότητας της λίμνης
εξαιτίας των φερτών υλών από τον Στρυμόνα, κατασκευάστηκε
νέο φράγμα.

Σήμερα η λίμνη Κερκίνη είναι ένα τεράστιο περιβαλλοντικό
έργο το οποίο έδωσε ζωή σε πληθώρα πτηνών και θηλαστικών
και αποτελεί πλέον πηγή ζωής τόσο για την πανίδα της περιοχής
όσο και για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

Το σπήλαιο Αλιστράτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια
της Ευρώπης. Ο πλούσιος διάκοσμός του περιλαμβάνει, εκτός
από τεράστιους σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε διάφορους χρω-
ματισμούς και τους σπάνιους εκκεντρίτες.

Βρίσκεται στην περιοχή «Πετρωτό», που χαρακτηρίζεται από
την παρουσία πληθώρας σπηλαίων. Η επιφάνειά του υπολογίζε-
ται σε 25.000 τ.μ. και το συνολικό μήκος των διαδρόμων του σε
3 χλμ.

Η ηλικία του υπολογίζεται γύρω στα 2.000.000 χρόνια. Η θερ-
μοκρασία μέσα στο σπήλαιο κατά τον μήνα Μάιο βρέθηκε μετά
από μετρήσεις σταθερή σχεδόν στους 20 βαθμούς, ενώ η υγρα-
σία του 70 - 75%. Η ανάπτυξή του είναι οριζόντια και δαιδαλώ-
δης. Η είσοδος των επισκεπτών γίνεται μέσω τεχνητής σήραγγας.
Με αφετηρία την πρώτη αίθουσα, το σπήλαιο αναπτύσσεται προς
τρεις κύριες κατευθύνσεις. Ο κύριος κλάδος, που ταυτίζεται σχε-
δόν με την τουριστική διαδρομή, έχει συνολικό μήκος 1.000 μ.
περίπου. Σε όλο το μήκος της τουριστικής διαδρομής το σπήλαιο
φέρει εντυπωσιακούς σχηματισμούς, ως προς την ποικιλία, το
μέγεθος και την ομορφιά, οι οποίοι προοδευτικά γίνονται πιο
πλούσιοι. Κυρίως εντυπωσιάζουν οι τεράστιες κολόνες που σχη-
ματίζουν παραπετάσματα ή διόδους εξαιρετικού κάλλους.

Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1958.

      
       

          
  

         
          
        

        
       

        

      
         

      
          

      
      

     
        

        
       

 
        

     
     

     
     

 
        

       
    
          

        
        

        
       
        
        

     
     

  

         
       

        
      

  
        

       
         

       
        

       
        

      
    

  

      
         

      
      

      
         

       

Λίμνη Κερκίνη, ένας από τους σημαντικότερους 
υδροβιοτόπους της Ελλάδας.

Το σπήλαιο της Αλιστράτης, ένα από τα μεγαλύτερα 
και ωραιότερα σπήλαια της Ελλάδας.

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΓΙΤΗ

Σε απόσταση μικρή από το τουριστικά άψογα αξιοποι-
ημένο σπήλαιο βρίσκεται το φαράγγι του ποταμού Αγγίτη.
Το φαράγγι δημιουργήθηκε πριν από 1.000.000 χρόνια από
βίαιες γεωλογικές ανακατατάξεις με τις οποίες χωρίστηκε
η γη στα δύο, αφήνοντας να περάσουν στη θάλασσα τα
νερά μιας μεγάλης λίμνης που τότε σκέπαζε τη Δράμα. Το
φαράγγι κατά την πορεία του στον χρόνο δημιούργησε πολ-
λές σπηλιές, καμάρες και ανοίγματα με πλούσια φυσική
ομορφιά.

Ο επισκέπτης εκτός από τις ομορφιές του ποταμού μπορεί
να θαυμάσει τη χλωρίδα και πανίδα, η οποία είναι από τις
πιο σπάνιες που μπορεί να συναντήσει ο επισκέπτης, αφού
μπορεί να δει αετούς, γεράκια, ερωδιούς, στακτοτσικνιάδες.
Ο Αγγίτης ποταμός προσφέρεται για rasting, διαθέτοντας
δύο διαδρομές, μια 50-70 μέτρων για τους πιο προχωρη-
μένους και μια πιο ήπια, ιδανική για αρχάριους και παιδιά
άνω των 10 ετών.

Επιβλητικό το λιοντάρι της Αμφίπολης.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Το Μουσείο βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας

πόλης Αμφίπολης, η αξιολογότερη πόλη της περιοχής κατά τον
5ο π.Χ. αιώνα. Το Μουσείο στεγάζει μνημεία της ιστορίας της και
του πολιτισμού των αρχαίων και χριστιανικών χρόνων. Στους εκ-
θεσιακούς χώρους του συνοψίζεται η πολιτιστική ιστορία της Αμ-
φίπολης από τους προϊστορικούς ως τους ύστερους βυζαντινούς
χρόνους.
Ο επισκέπτης μπορεί να δει και να θαυμάσει, υποδειγματικά πα-

ρουσιαζόμενα, νομίσματα και επιγραφές καθώς και σπάνια ευ-
ρήματα  του  συνόλου  της  ιστορικής  διαδρομής  της  αρχαίας
πόλης.
Το σημείο που είναι τώρα το Μουσείο, πιθανολογείται ότι συν-

δέεται με το στρατηγό Βρασίδα, ο οποίος τάφηκε εκτός των τει-
χών από τους Αμφιπολίτες το 422 π.Χ.

ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ
Το οχυρό Ρούπελ βρίσκεται ανάμεσα στα όρη Άγκιστρο και

Μπέλες, πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είναι το με-
γαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας, κατά μήκος
των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ονόματι “Γραμμή Μεταξά”, με
συνολικό ανάπτυγμα καταφυγίων 1.849 μέτρα και μήκος στοών
4.251 μέτρα.

Σήμερα είναι επισκέψιμη μια στοά των οχυρών, ένα μικρό μου-
σείο, το περίπτερο των επισκεπτών, το παρατηρητήριο και το
Ηρώο των πεσόντων. Τα διοράματα κατά μήκος της στοάς με
τους θαλάμους αναπαριστούν τις διάφορες στιγμές των Ελλή-
νων στρατιωτών μέσα στο οχυρό: τον πολυβολητή, τον γιατρό
που περιθάλπει έναν τραυματία, το γραφείο του λοχαγού κ.ά. Στο
περίπτερο των επισκεπτών εκτίθενται στολές, μετάλλια και φω-
τογραφίες που απεικονίζουν τις μάχες του 1941. Στο κτίριο “Ήχος
και Φως” υπάρχουν οπτικοακουστικά μέσα που παρουσιάζουν τη
μάχη στο οχυρό.

ΝΙΓΡΙΤΑ
Η Νιγρίτα είναι χτισμένη σε εύφορη πεδινή έκταση και στην πε-

ριοχή βρίσκονται ιαματικές πηγές.
Στον οικισμό των Θέρμων σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τη

Νιγρίτα και 22 χιλιομέτρων από τις Σέρρες βρίσκονται οι Ιαμα-
τικές Πηγές Θερμών. Τα Θέρμα Νιγρίτας πήραν το όνομά τους
από  τις  περίφημες  θερμές  πηγές,  οι  ιαματικές  ιδιότητες  των
οποίων έδωσαν από την αρχαιότητα φήμη στην περιοχή. Τα δη-
μόσια λουτρά (Θέρμες), που σώζονται στο ύψος των πηγών, κτί-
στηκαν  επί  Ρωμαϊκής  Αυτοκρατορίας.  Η  θερμοκρασία  του
ιαματικού νερού είναι 25-56ο C.
Το υδροθεραπευτήριο διαθέτει ξενοδοχείο δυναμικότητας 64

κλινών και πλήρεις λουτρικές εγκαταστάσεις.

Το οχυρό Ρούπελ στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Στον οικισμό των Θερμών σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τη Νιγρίτα και
22 χιλιομέτρων από τις Σέρρες βρίσκονται οι Ιαματικές Πηγές Θερμών.

Στους εκθεσιακούς χώρους του συνοψίζεται 
η πολιτιστική ιστορία της Αμφίπολης από τους προϊστορικούς 

ως τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους.

Η πόλη των Σερρών είναι μια ζωντανή πόλη και οι
κάτοικοί της πρόθυμοι να σας βοηθήσουν και να σας
εξυπηρετήσουν κάνοντας τη διαμονή σας ακόμα πιο
ευχάριστη.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
Σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Θεσ-

σαλονίκης, λίγο μετά στη γέφυρα του Στρυμόνα όπου βρί-
σκεται το εμβληματικό λιοντάρι της, βρίσκονται τα ερείπια
της αρχαίας Αμφίπολης, μία σπουδαία πόλη που άκμασε
κατά την αρχαιότητα.
Σήμερα ο επισκέπτης του αρχαιολογικού χώρου της Αμ-

φιπόλεως εντυπωσιάζεται από τα εναπομείναντα λαμπρά
δείγματα ενός σπουδαίου παρελθόντος.
Τύμβος Καστά ή απλά λόφος Καστά ονομάζεται ο κυκλι-

κός λόφος στην περιοχή της αρχαίας Αμφίπολης σε από-
σταση περίπου 900 μέτρων νοτιοανατολικά από το χωριό
Μεσολακκιά Σερρών. Είναι επίσης γνωστός ως ο τάφος της
Αμφίπολης, ονομασία που προέρχεται από το μακεδονικό
ταφικό μνημείο της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου, που
ανακαλύφθηκε στο εσωτερικό του λόφου. Στα μέσα του
1950 και έως την δεκαετία του 1970 είχαν γίνει ανασκαφές
πάνω στην επιφάνεια του τύμβου από τον αρχαιολόγο Δη-
μήτρη Λαζαρίδη, ο οποίος ανακάλυψε ένα σύνολο από λι-
τούς  τάφους  που  χρονολογούνται  από  την  εποχή  του
Σιδήρου.
Ο χώρος άρχισε να ανασκάπτεται περιμετρικά ξανά το

2012[1] από την αρχαιολόγο Κατερίνα Περιστέρη και ανα-
δείχθηκε στο ευρύ κοινό τον Αύγουστο του 2014, το χρο-
νικό σημείο όπου έγιναν και οι αποκαλύψεις των πρώτων
ευρημάτων στην νότια πλευρά του τύμβου όπου και βρί-
σκεται το ταφικό μνημείο των ανασκαφών που είναι σε εξέ-
λιξη, για τον λόγο αυτό άλλωστε σήμερα, δεν μπορεί ο
επισκέπτης να δει από κοντά τα ευρήματα.

Αν βρεθείτε στις Σέρρες αγοράστε τα παραδοσιακά
λουκούμια ακανέδες, αλλαντικά και είδη αργυροχρυ-
σοχοΐας. Δοκιμάστε μπουγάτσα και τουλουμπάκι από
τις τοπικές σπεσιαλιτέ της περιοχής.

ΑΡΧΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Το Γυμνάσιο αποτελεί το σημαντικότερο ανασκαμμένο μέχρι

στιγμής δημόσιο οικοδόμημα της Αμφίπολης. Βρίσκεται στο
ΝΑ τμήμα της αρχαίας πόλης, ανάμεσα στον εξωτερικό και
εσωτερικό περίβολο των τειχών και χρονολογείται από τον 4°
αιώνα π.Χ. έως τον 1° αιώνα μ.Χ.
Περιλαμβάνει κλειστούς και υπαίθριους χώρους άσκησης,

συναναστροφής και εκπαίδευσης των νέων, αλλά και χώρους
λατρείας των θεών που προστάτευαν τους αθλητές. Σημει-

ώνεται ότι το Γυμνάσιο, ήταν ένα βασικό δημόσιο κτίριο, για
τη στρατιωτική και αθλητική εκπαίδευση των νέων. Στο γυ-
μνάσιο προπονούνταν οι αθλητές του δρόμου, δίσκου, ακον-
τίου,  πάλης,  πυγμαχίας,  ενώ  παράλληλα  γινόταν  και  η
διαπαιδαγώγησή τους.
Ήταν οι ανασκαφικές  έρευνες  του Δημήτρη Λαζαρίδη  το

1982, που οδήγησαν στην αποκάλυψη του πρώτου μεγάλου
δημόσιου κτιρίου, που οι επιγραφές που βρέθηκαν επέτρεψαν
την ταύτισή του με το Γυμνάσιο της αρχαίας πόλης.

Oι επισκέπτες, σήμερα, του λόφου Καστά στην Αμφίπολη, σταματούν ψηλά 
στην κορυφή, αφού δεν επιτρέπεται να κατέβουν στον χώρο των ανασκαφών.



Τα δικαιώματα των πεζών
www.enosipezon.gr

Παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, οδηγοί που δεν στα-
ματούν σε διαβάσεις, πεζοδρόμια “παγίδες”, ράμπες ανύπαρ-
κτες... Η οδική παιδεία στη χώρα, ας το παραδεχτούμε, είναι
ανύπαρκτη. Ωστόσο, αν οι ίδιοι δεν προσπαθήσουμε να αλ-
λάξουμε την κατάσταση στους δρόμους, τα πράγματα θα πα-
ραμένουν τα ίδια αέναα. Στον διαδικτυακό τόπο της “Ενωσης
για τα δικαιώματα των πεζών” θα ενημερωθείτε για τα δι-
καιώματα των πεζών, και θα δείτε προτεινόμενες μελέτες και
δράσεις για να καλυτερεύσουμε όλοι τις “οδικές” συμπεριφο-
ρές μας. Tα μέλη του σωματείου είναι «καθημερινοί άνθρω-
ποι, εργαζόμενοι, υπάλληλοι και επαγγελματίες, νοικοκυρές
και επιχειρηματίες, μαθητές και συνταξιούχοι, φοιτητές και
άτομα με ειδικές ανάγκες, γονείς» που διεκδικούν δυναμικά
το δικαίωμα να περπατούν ελεύθερα στις πόλεις. 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
www.britishmuseum.org

Είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο διάσημα μουσεία του κό-
σμου και φιλοξενεί χιλιάδες εκθέματα που κόβουν την ανάσα.
Το Βρετανικό Μουσείο, είναι επίσης “ανοιχτό” κάθε στιγμή στο
διαδίκτυο για να υποδεχτεί όσους αγαπούν την τέχνη. Αν η
τέχνη σάς συναρπάζει, αλλά στην παρούσα φάση τα ταξίδια
είναι όνειρο άπιαστο, τότε κάντε κλικ εδώ και μελετήστε πε-
ρισσότερα από 1.000.000 αντικείμενα online, διαβάστε εξαι-
ρετικά κείμενα που αφορούν αρχαίους πολιτισμούς, δείτε
βίντεο και φωτογραφίες, και απολαύστε μια διαδικτυακή
βόλτα σε ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία του κόσμου. 

ΠΑΡΚΟ ΑΣΤΕΡΙΞ
www.parcasterix.fr

Η χαρά των μικρών, αλλά και των μεγάλων, γαλλοτραφών
και μη, είναι οι ιστορίες του ανυπότακτου Γαλάτη και της πα-
ρέας του. Ο Αστερίξ, κομμάτι πλέον του πολιτισμού των Γάλ-
λων, έχει την... έδρα του στο Πάρκο Αστερίξ, ένα θεματικό
πάρκο, παρόμοιο με το πασίγνωστο της Eurodisney, στο Πα-
ρίσι. Το Πάρκο Αστερίξ βρίσκεται σε προάστιο του Παρισιού,
και είναι μια ακριβής μεταφορά του χωριού των συμπαθέ-
στατων Γαλατών, με τους ιδιόρυθμους αξιολάτρευτους φα-
σαριόζους κατοίκους του! Το διαδίκτυο σας δίνει την
δυνατότητα να επισκεφθείτε το πάρκο με το... ποντίκι σας!
Εκτός από τη Γαλατία θα μπορέσετε να “επισκεφθείτε” και τη
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την Ελλάδα(!), τους Βίκινγκς μέσα
από μια εντυπωσιακή χρομονηχανή. Οι απίθανοι Αστερίξ, Οβε-
λίξ, ο μικρούλης Ιντερφίξ και η υπόλοιπη παρέα, σας περιμέ-
νουν εδώ!

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

ττο παιδικό βιβλίο της Μάρως Θεο-
δωράκη “Ομορφη Πόλη” (εκδόσεις Διά-
πλαση), είναι εμπνευσμένο από το
ομώνυμο τραγούδι των Γιάννη και Μίκη
Θεοδωράκη το οποίο αναφέρεται στην
πόλη των Χανίων. Το βιβλίο παρουσια-
ζεται δραματοποιημένο από σπουδαστές
- ηθοποιούς της Δραματικής Σχολής
Αθηνών, μαθητές της Μάρως Θεοδω-
ράκη και είναι ένα μουσικοθεατρικό τα-
ξίδι που καλεί τα παιδιά - ακροατές να
συμμετέχουν ενεργά και βιωματικά μέσα
σε αυτό.

Ενα ταξίδι γνώσης και εξερευνη-
σης, της πόλης των Χανίων, μέσα
από τις διηγήσεις της μικρής
Αννας, της ηρωίδας που ταξιδεύει
στα Χανιά, στον Γαλατά, για να
κάνει διακοπές με τον παππού και
τη γιαγιά. Μέσα από τραγούδια που
έχουμε όλοι αγαπήσει και μέσα από τη
θεατρική συνθήκη, η μικρή αυτή δραμα-
τοποίηση, στοχεύει στην επαφή των παι-
διών με έννοιες, αξίες και παραδόσεις.
Τα τραγούδια της παράστασης είναι προ-
σαρμοσμένα και διασκευασμένα για τις

ανάγκες της παράστασης από την
Μάρω Θεοδωράκη. Ετσι τραγουδιούνται
επί σκηνής τα παρακάτω “Αν θυμηθείς τ’
όνειρό μου”, “Απρίλη μου ξανθέ”, “Βάρκα
στο γιαλό”, “Μυρτιά”, “Ομορφη Πόλη”
κ.ά.

Είσοδος ελεύθερη.

Παιδική θεατρική παράσταση με το έργο “Ομορφη
πόλη”, από το ομώνυμο παιδικό βιβλίο της Μάρως Θε-
οδωράκη, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου
στις 9 μ.μ. στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου (Ιδρυμα
Αγία Σοφία), στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου.

ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ (Ι.Ε.Τ.)

Παιδική αράστασηΠαιδική παράσταση
ε την Ο ορφη όλημε την “Ομορφη πόλη”
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ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΑΜΥΓΔΑΛΙ

Παράσταση κουκλοθέατρου
Παράσταση Κουκλοθέατρου με τίτλο “Γοργόνα, γοργονίτσα”,

από το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας “Πρασσείν Αλογα” θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8:30 μ.μ.στο Καλαμί-
τσι Αμυγδάλι. Ενα εικαστικό παραμύθι με ηθοποιό και κούκλες
για παιδικό και ενήλικο κοινό. Την εκδήλωση διοργανώνει ο
Δήμος Αποκορώνοu σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Καλαμιτσίου Αμυγδάλι. Είσοδος ελεύθερη.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Θεατρική παράσταση
Τη θεατρική παράσταση “ο Μπακαλόγατος” θα παρουσιάσει

το Πανελλήνιο Μεταναστευτικό Θέατρο με τη συμμετοχή
πέραν των ηθοποιών του θιάσου και μελών και προσωπικού
από το Κ.Α.Π.Η. Σούδας.

Η παράσταση θα γίνει στο Λύκειο Σούδας τη Δευτέρα 27
Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν
στα γεύματα αλληλεγγύης της Δ.Ε. Σούδας. Είσοδος 3 €.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο “Ερωτόκριτος” 
στον Αλικιανό

Θεατρική παράσταση με τον Ερωτόκριτο του Βι-
τσέντζου Κορνάρου, σε μια από τις διάσημες θεα-
τρικές διασκευές του καθηγητή Μιχάλη Πιερή,
διευθυντή του ΘΕΠΑΚ και σκηνοθέτη θα πραγμα-
τοποιηθεί σήμερα Σάββατο, ώρα 8:30 μ.μ., στις εγ-
καταστάσεις του Ιδρύματος Καψωμένου, στον
Αλικιανό.

Μουσική: Αντώνης Ξυλούρης - Ψαραντώνης
Χορικά - τραγούδια: Χρήστος Πήττας
Διεύθυνση παραγωγής - βοηθός σκηνοθέτις: Στα-

ματία Λαουμτζή.
Την εκδήλωση οργανώνει η Εταιρεία Κρητικών

Σπουδών – Ίδρυμα Καψωμένου, σε συνεργασία με
το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου
(ΘΕΠΑΚ) και τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρή-
της. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο αγικός κόσ ος της αρα υθού ολης“Ο μαγικός κόσμος της παραμυθούπολης”
Παιδική παράσταση με τίτλο “Ο μαγικός

κόσμος της παραμυθούπολης” θα παρου-
σιάσει το “Θέατρο - Τεχνόραση” τη Δευ-
τέρα 27 Ιουλίου στις 8:10 μ.μ. και στις
9:30 μ.μ. στον Δημοτικό Κινηματογράφο
“Κήπος”.

Οι ήρωες του παραμυθιού: ο Πινόκιο, η
Κοκκινοσκουφίτσα, η Εσμεράλδα, ο Αλαν-
τίν, η Χιονάτη, η Σταχτοπούτα, ο Πίτερ
Παν, προσπαθούν να βρουν ένα μεγάλο

θησαυρό και μ’ αυτόν να εκπληρώσουν τα
όνειρά τους (να σταματήσουν τους πολέ-
μους, να προστατεύσουν τα ζώα και να
κάνουν τη γη μας καταπράσινη). 

Παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν
από τον Κάπτεν Χουκ και τη Κακιά Μά-
γισσα φτάνουν στο στόχο τους και ανα-
καλύπτουν ότι ο Μεγαλύτερος Θησαυρός
του Κόσμου είναι τα παιδιά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Σκηνικά:

Ελένη Ζελίνου. Κοστούμια: Ελπινίκη Λαμ-
πρινού. Σκηνογραφία: Νίκος Λαμπρόπου-
λος. Μουσική Επιλογή: Γιώργος
Γαβρόπουλος. Χορογραφίες: Ζωή Φώκα.
Ήχος, Φωτισμοί: Γιώργος Ζελίνης. Σκηνο-
θεσία: Γιώργος Γρηγοριάδης. Παίζουν οι
ηθοποιοί: Θανάσης Λιούνης, Σοφιάννα
Γρηγοριάδου, Τζούλια Σπυροπούλου,
Ιωάννα Προσμίτη, Ιωάννης Σιγάλας,
Ιωάννα Σουλιώτη, Κρυσταλλία Καννάκη.

ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ

Μουσικοχορευτική

εκδήλωση 

Μουσικοχορευτική εκδήλωση διοργανώνουν η Δημοτική

Ενότητα Σούδας και το ΚΑΠΗ Σούδας στο πάρκο Αγίου Νε-

κταρίου της περιοχής, την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 9 μ.μ. Συμ-

μετέχουν ο χορευτικός Ομιλος Καρδίτσας “Η Καραγκούνα”

και ο Χορευτικός Ομιλος “Αροδαμός”.                   
 

Είσοδος ελεύθερη.



«ηη

πολιτισμός8/36
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
25 Ιουλίου 2015

κινη ατογράφοςκινηματογράφος
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΑΦΡΟ

Ευρι ίδη ΤρωάδεςΕυριπίδη “Τρωάδες”

“DANCE DAYS 5”

Παραστάσεις χορού ε ελληνικό χρώ αΠαραστάσεις χορού με ελληνικό χρώμα

“ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ”

“ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ”

“ΚΑΤΑΚΟΥΤΕΛΑ”

“JURASSIC WORLD”

“MAGIC MIKE XXL”

“Τα χιόνια του
Κιλιμάντζαρο”

ΗΛΕΚΤΡΑ

Το Διάχρονο Θέατρο
της Μαίρης Βιδάλη,
πραγματοποιώντας μια
ιδέα του, παρουσιάζει
στην τραγωδία του Ευ-
ριπίδη “Τρωάδες”, το
πιλοτικό πρόγραμμα,
“Χορός αρχαίου δρά-
ματος με μέλη κωφά
και ακούοντα” αύριο
Κυριακή στις 9 μ.μ.
στο Θέατρο Ανατολικής
Τάφρου.

ιδιαιτερότητα της παράστασης
είναι ότι δίνει ευκαιρία σε άτομα κωφά
να συμμετέχουν σε πολιτιστικά δρώμενα,
και ειδικότερα στο αρχαίο δράμα. Χωρίς
να υπάρχει καμία έκπτωση στον λόγο,
πρόκειται για μια πρωτοποριακή παρά-
σταση. Τα μηνύματα του έργου είναι δια-
χρονικά, αντιπολεμικά, καθώς ο πόλεμος
δεν έχει πατρίδα» επεσήμανε σε συνέν-

τευξη Τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης,
στο Ηράκλειο, η ηθοποιός Μαίρη Βιδάλη.

Οπως τονίστηκε πρόκειται για πρωτο-
ποριακές παραστάσεις -με δωρεάν εί-
σοδο για το κοινό σε Χανιά, Ρέθυμνο και
Ηράκλειο- καθώς θα έχουν τη δυνατό-
τητα να τις παρακολουθήσουν και άτομα
κωφά χωρίς εκπτώσεις στο λόγο.  

Απόδοση: Αλέξη Μίγκα

Σκηνικά – κοστούμια: Χάρη Σεπεντζή
Χορογραφίες: Ελένης Καβαζίδου 
Φωτισμοί: Γιώργου Δανεσή
Mουσική: Λαυρέντη Μαχαιρίτσα
Πρωταγωνιστούν: Μαίρη Βιδάλη,

Ελένη Ροδά
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης,

Δήμος Χανίων, Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Είσοδος ελεύθερη.

H έκτη μέρα του διεθνούς φεστιβάλ
Dance Days Chania περιλαμβάνει δύο
παραστάσεις με ελληνικό χρώμα. Η
ομάδα “Ακροποδητί” από τη Σύρο και η
“Συν-Κίνηση” από τα Χανιά σήμερα Σάβ-
βατο στις 9:30 μ.μ. και 10:30 μ.μ. αντί-
στοιχα, ανεβαίνουν στη σκηνή του
Βενιζέλου Ωδείου Χανίων δίνοντας την
ενέργεια και τον χορευτικό παλμό του κα-
λοκαιριού.

Η ομάδα χορού “Ακροποδητί” (Greece)
θα παρουσιάσει το έργο “Sebastian”,
διάρκεια: 30 λεπτά.

Concept - Χορογραφία: Αγγελική Σι-
γούρου.

Performers: Αριάδνη Ψυχογιοπούλου,
Nabil El Barage, Ηλιάνα Καλαποθαρά-
κου, Φίλιππος Ευαγγέλου.

Σχεδιασμός φωτισμού: Τάσος Παλαι-
ορούτας.

Original music: Γιάννης Ρούσος.

Η ομάδα χορού “Συν-Κίνηση” (Greece)
θα παρουσιάσει το έργο “On my ways…”,
διάρκεια: 20 λεπτά.

Concept - Χορογραφία: Σοφία Φαλιέ-
ρου.  Performance: Ιουλία Ζαχαράκη

Music: Natural Sounds.

Σχεδιασμός φωτισμού: Παναγιώτης Μα-
νούσης. Τιμές εισιτηρίων παραστάσεων: 2
παραστάσεις: 12 ευρώ (κανονικό), 9 ευρώ
(ανεργίας, φοιτητικό, προπώληση) 1 πα-
ράσταση: 7 ευρώ (κανονικό), 5 ευρώ
(ανεργίας, φοιτητικό, προπώληση).

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ θερινό(θερινό)
Tηλ.: 2821040208

Σάββατο 25/7 έως και Κυριακή 26/7

“ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ”
Προβολές: 8.45 και 10.45 μ.μ.

Δευτέρα 27/07 έως και Τετάρτη 29/07

“ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ”
Προβολές:20,45 και 22,45

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

“ΚΑΤΑΚΟΥΤΕΛΑ”
Καθημερινά και Σαβ/κο: 8.30 &

10.30 μ.μ.

“TED”
Καθημερινά και Σαβ/κο: 8.30 μ.μ.

“ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΡΩΤΑ
ΣΑΝ ΕΓΓΛΕΖΟΣ”
Καθημερινά και Σαβ/κο: 10.30 μ.μ.

“ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΗ ΨΥΧΗ 3”
Καθημερινά και Σαβ/κο: 8.30 και

10.30 μ.μ.

“JURASSIC WORLD”
Καθημερινά και Σαβ/κο: 8.20 και

10.30 μ.μ.

ΚΗΠΟΣΚΗΠΟΣ
Tηλ.: 2821034214

24 - 26 Ιουλίου:

“Τα χιόνια του
Κιλιμάντζαρο”
Προβολές: 8.45 και 10.45 μ.μ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

28 - 29/7: ΗΛΕΚΤΡΑ
Προβολές: 8.45 και 10.45 μ.μ.

30-31/7: “ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ”
Προβολές: 8.45 και 10.45 μ.μ.

STER CINEMAS
(MEGA PLACE)

Tηλ.: 2821057757-8-9

“ΚΑΤΑΚΟΥΤΕΛΑ”
ΑΙΘ. 2 Καθημερινά: 7.30 και 10 μ.μ.

“TED 2”
ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 10.30 μ.μ.

“MAGIC MIKE XXL”
ΑΙΘ.3  Kαθημερινά: 10 μ.μ.

“ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΡΩΤΑ
ΣΑΝ ΕΓΓΛΕΖΟΣ”
ΑΙΘ. 3 Καθημερινά: 8 μ.μ.

“JURASSIC WORLD”
ΑΙΘ. 1 Καθημερινά: 8.15 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΧΑΝΙΩΝ

Παραδοσιακή βραδιά 
στην Ανατολική Τάφρο

Από τον κήπο της παράδοσης είναι εμ-
πνευσμένη η παράσταση του Λαογραφι-
κού Ομιλού Χανίων που θα
πραγματοποιηθεί στο θέατρο της Ανατο-
λικής Τάφρου σήμερα Σάββατο στις 9 μ.μ.
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου
Χανίων “Καλοκαίρι 2015”. Οι χοροί τα ρι-
ζίτικα τραγούδια οι μαντινάδες η δραματο-
ποίηση θεμάτων από τη λαϊκή παράδοση,
οι μουσικές που ανακουφίζουν από τα κα-
θημερινά πάθη και η γνωριμία με τις παρα-
δόσεις άλλων περιοχών, συνθέτουν το
μωσαϊκό της μουσικοχορευτικής παράστα-
σης που στοχεύει στο κάλεσμα ανθρώπων
που αγαπούν την παράδοση, που νοιάζονται
για τη συνέχειά της. Τους χορευτές θα συνο-
δεύσει το μουσικό συγκρότημα του Γιάννη
Μενεγάκη. Είσοδος ελεύθερη. 

ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

“Αντιγόνη” του Σοφοκλή
Την τραγωδία του Σοφοκλή Αντι-

γόνη, ένα διαχρονικό τραγικό σχόλιο
στην αλαζονεία της εξουσίας, πα-
ρουσιάζει η “5η Εποχή Τέχνης” σε
συνεργασία με το ΔH.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας, την Τρίτη 28 Ιουλίου στις
9:30 μ.μ. στο Θέατρο Ανατολικής
Τάφρου, σε σκηνοθεσία Θέμη Μου-
μουλίδη.

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Nικήτας
Τσακίρογλου, Ιωάννα Παππά,
Σταύρος Ζαλμάς, Νίκος Αρβανί-
της, Λουκία Μιχαλοπούλου, Μα-
ρούσκα Παναγιωτοπούλου,
Χρήστος Πλαΐνης, Κώστας Βελέ-
τζας, Γιώργος Παπαπαύλου,
Μάνος Καρατζογιάννης, Γιώργος
Νούσης.

Τιμές εισιτηρίων: 16 €, 13 €. 

ΣΤΟ “ΟΞΩ ΝΟΥ”

Παράσταση χορού

Η ελληνίδα χορογράφος Νίνα Δίπλα , θα

παρουσιάσει το νέο της έργο με τον τίτλο

“VA”, για μία μόνο παράσταση την Πέμπτη

30 Ιουλίου στις 9 μ.μ. στο στούντιο Όξω

Νού στα Χανιά.

Το σόλο “VA”, μετά την “αόρατη έλξη” και

το “κύμα”, είναι το τρίτο μέρος της τριλο-

γίας της με θέμα τα μυστικά ποιήματα του

Ρουμί.

Διάρκεια: 40 λεπτά στη σιωπή.

Κρατήσεις θέσεων: 6972694294, 28210

08576. Είσοδος: 10 ευρώ.
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ΑΠΟ “ΝΟΣΤΩΔΙΑ” ΚΑΙ “ΜΑΡΣΥΑΣ”

Ταξίδι στις μουσικές 
του κόσμου

Συναυλία μουσικής Έθνικ από τα συγκροτήματα Νοστωδία
& Μαρσύας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου
στις 9:30 μ.μ. στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.

Η “Νοστωδία” θα σας ταξιδέψει σε έθνικ, jazz, funk και
rock μονοπάτια. Είναι επηρεασμένη από την κρητική παρά-
δοση, με στιχουργικές αναζητήσεις, μουσικούς πειραματι-
σμούς, αλλά και πάθος για το διαφορετικό. 

Ο “Μαρσύας”, παντρεύοντας με μοναδικό τρόπο την έθνικ
με τη ροκ μουσική, συνέθεσε δικά του τραγούδια γεμάτα με
μελωδίες, ενέργεια και δυνατές ερμηνείες. Το συγκρότημα
έχει πλέον ολοκληρώσει το πρώτο του δίσκο ο οποίος είναι
έτοιμος να κυκλοφορήσει.

Είσοδος: 5 €

ΑΠΟ ΤΟΝ “ΑΡΟΔΑΜΟ”

Συνάντηση παραδοσιακών
συγκροτημάτων

Η 4η συνάντηση παραδοσιακών συγκροτημάτων “Αρο-
δαμός 2015” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου

στις 8:30 μ.μ. στο Γιαλί Τζαμισί.
Προσκεκλημένος του Αροδαμού είναι ο Λαογραφικός

Ομιλος “Καραγκούνα” Καρδίτσας. Θα παρουσιαστούν χοροί
από την Κρήτη, τα νησιά, τη Μικρά Ασία και τη Θεσσαλία.
Στη μουσική το συγκρότημα του Ανδρέα Πατεράκη.

Παρουσίαση Αικατερίνη Βάκκα.
Είσοδος ελεύθερη

Ολες τις πτυχές του έργου και της μουσικής πορείας του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη Θε-
οδωράκη επιχειρεί να καλύψει το φεστιβάλ που διοργανώνουν προς τιμήν του ο Παγκρήτιος Σύλ-
λογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Χανίων, η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

ΣΤΟΝ ΒΑΜΟ

Jazz in July
Με το κουιντέτο της Χανιώτισσας Μαρίας Μανουσάκη κα-

τευθείαν από τη Νέα Υόρκη, όπου η Μαρία ζει και δραστη-
ριοποιείται τα τελευταία χρόνια, κλείνει το φεστιβάλ “Jazz in
July”, την Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο αμφιθέατρο
“β”, στον Βάμο.

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΚΙΣΑΜΟΥ

Ο Βασίλης Καζούλης
τραγουδά στα Νοπήγια

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9:30 μ.μ., ο Βασίλης Καζού-
λης θα βρίσκεται στο Πέτρινο Θέατρο Νοπηγίων για μια μο-
ναδική συναυλία.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Σώμα Εθελοντών Σα-
μαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού του τμήματος Κισάμου για την αγορά
απινιδωτή.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Οι“Blues Wire” στα Χανιά
Συναυλία με τους “Blues Wire” θα πραγματοποιηθεί αύριο

Κυριακή στις 10 μ.μ. στο “Legends” Προφήτη Ηλία 68, στη
Χαλέπα.

Οπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, «οι Blues Wire
είναι ένα σχήμα που διατηρείται για πάνω από 20 χρόνια είναι
κάτι σπάνιο για τα παγκόσμια δεδομένα, πόσο μάλλον για τα
ελληνικά, με την επισήμανση πως η μουσική είναι η δουλειά
τους και όχι κάποιου είδους χόμπι ή παράλληλη ενασχόληση».

Ηλίας Ζάικος - κιθάρα φωνή.
Σωτήρης Ζήσης - μπάσο.
Νίκη Γουρζουλίδου - τύμπανα.
Είσοδος: 10 ευρώ.

■ Με ένα φεστιβάλ που προβάλλει το πολύπλευρο έργο του

26 ΙΟΥΛΙΟΥ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Τα Χανιά τι ούνΤα Χανιά τιμούν
τον Μίκητον Μίκη 

ΘεοδωράκηΘεοδωράκη

26 ΙΟΥΛΙΟΥ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Τα Χανιά τι ούνΤα Χανιά τιμούν
τον Μίκητον Μίκη 

ΘεοδωράκηΘεοδωράκη

οοι εκδηλώσεις του φεστιβάλ αρ-
χίζουν αύριο, Κυριακή 26 Ιουλίου με
την βραδιά πιάνου με τον Γκέρχαρτ
Φόλκερτς που θα πραγματοποιηθεί
στις 8:30 μ.μ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονι-
κής της Μεσογείου.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρε-
ται: «Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται
έργα του Μ. Θεοδωράκη και τριών
ακόμη συνθετών που επηρέασαν τη
δημιουργική του πορεία: Μπετόβεν,
Ντεμπυσί και Μπάρτοκ. Επιπλέον ο
Γκέρχαρτ Φόλκερτς θα παρουσιάσει
δικές του ερμηνείες για πιάνο, μεταξύ
άλλων και από τους κύκλους τραγου-
διών του Μ. Θεοδωράκη, Ρωμιοσύνη,
Μικρές Κυκλάδες, Τραγούδια του
Αγώνα, και 18 λιανοτράγουδα της πι-
κρής πατρίδας.

Ο Μ. Θεοδωράκης συνέθεσε το 1947,
κατά τη διάρκεια των σπουδών του
ακόμη και καταμεσής του εμφύλιου πο-
λέμου, τα έντεκα πρελούντιά του. Τέσ-
σερα χρόνια αργότερα, στα Χανιά,
δημιούργησε τη σύνθεση Συρτός Χα-
νιώτικος για πιάνο και percussion, στην
οποία επανήλθε το 1955, στο Παρίσι,
όταν συνέθετε την σονατίνα του. Ο κο-
ρυφαίος Έλληνας Συνθέτης συνδέει με
ένα ιδιοφυή τρόπο την τέχνη του με τη
λαϊκή μουσική. Τα έργα του αποτελούν
έκφραση της χαράς της ζωής, της φι-
λικότητας και της αγάπης. Είναι αγγε-
λιοφόροι της αδελφοσύνης και της
αλληλοκατανόησης των λαών, είναι
μηνύματα ειρήνης που στέλνει στους
ανθρώπους όλης της γης, η εμβλημα-
τική μορφή του καιρού μας, ο Μίκης
Θεοδωράκης».

Μια πληθώρα μουσικών, τραγουδι-
στών, και μουσικών συνόλων από τα
Χανιά συμπράτουν σε αυτήν την μονα-
δική συναυλία με τραγούδια του Μίκη
Θεοδωράκη, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου
στις 9 μ.μ. στο Θέατρο Ανατολικής Τά-
φρου. Η συναυλία εντάσσεται στο πρό-

γραμμα εκδηλώσεων “90 χρόνια Μίκης
Θεοδωράκης”.

Συμμετέχουν: Πολυφωνικό Σύνολο
Χανίων “Απόλλων”, “VamosEnsamble”,
Μουσικοθεατρική ομάδα “Passe-pAR-
Tout”, Ερωφίλη, Βασίλης Κλαπάκης,
Μαρία Κλεινάκη, Ελευθερία Κοκο-
τσάκη, Λεωνίδας Λαϊνάκης, Χαρά Λαϊ-
νάκη, Κατερίνα Παπουτσάκη, Τάσος
Ψαλλιδάκης & Ελισάβετ Βερούλη.

Επιμέλεια Προγράμματος: Ματθαίος
Φραντζεσκάκης και Γιώργος Σαλτάρης.

Επίσης, την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 9
μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, θα
πραγματοποιηθεί συναυλία με θέμα “Η
Κρήτη στη μουσική του Μίκη Θεοδω-
ράκη”.

Παρουσίαση: Γιώργος Αγοραστάκης
Συμμετέχουν τα Μουσικά Σύνολα

Πνευματικού Κέντρου Χανίων και Μου-
σικό Σχήμα Κρητικής Μουσικής.

Τραγούδι: Ελισάβετ Βερούλη.
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Στέλιος

Ιωαννίδης και Στέλιος Λαϊνάκης.
Με τον σχηματισμό μίας ανθρώπινης

αλυσίδας που θα χορεύει συρτάκι στο
λιμάνι των Χανίων, την Τετάρτη 29
Ιουλίου στις 7:45 μ.μ., είκοσι δύο πα-
ραδοσιακοί και χορευτικοί Σύλλογοι
των Χανίων μαζί με το κοινό θα στεί-
λουν τον δικό τους χαιρετισμό στον με-
γάλο μας μουσικό συνθέτη που φέτος
εορτάζει τα 90α του γενέθλια. 

Στη συνέχεια, στις 8:30 μ.μ. θα γίνουν
τα εγκαίνια της έκθεσης “Ο Ζορμπάς
επιστρέφει στον τόπο του 50 χρόνια
μετά” στο Κ.Α.Μ. Πρόκειται για έκθεση
αρχειακού υλικού και αφίσας από την
ταινία “Αλέξης Ζορμπάς”. Συλλογή υλι-
κού - Επιμέλεια: Λευτέρης Λαμπράκης.
Διάρκεια έκθεσης: 27 Ιουλίου έως 27
Αυγούστου. Στις 9:30 μ.μ. στην πλατεία
του πρώην λιμενικού περιπτέρου θα
προβληθεί η ταινία “Αλέξης Ζορμπάς”.

Προβολές έργων με μουσική Μίκη
Θεοδωράκη θα προβάλλουν και οι θε-

ρινοί κινηματογράφοι της πόλης μας
στο πλαίσιο του φεστιβάλ, με ελεύθερη
είσοδο. 

Πέμπτη 30 Παρασκευή 31 Ιουλίου
8.45 μ.μ. και 10.45 μ.μ.

Σινεμά “Κήπος”: “Ιφιγένεια”(1977).
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης.
Μουσική: Μ. Θεοδωράκης. 

Σάββατο 1 Κυριακή 2 Αυγούστου
8.45 μ.μ. και 10.45 μ.μ.
Σινεμά “Κήπος”: “Τρωάδες” (1971).

Σκηνοθεσία: Μ. Κακογιάννης. Μουσική:
Μ. Θεοδωράκης. 

Τετάρτη 4 Αυγούστου
8.45 μ.μ. και 10.45 μ.μ.
Σινεμά “Αττικόν”: “Αλέξης Ζορμπάς”.

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης.
Μουσική: Μ. Θεοδωράκης. 

Το φεστιβάλ θα κλείσει την Πέμπτη
5 Αυγούστου με μία ημερίδα για τον
Ζορμπά, η οποία θα περιλαμβάνει ομι-
λίες και προβολές και θα πραγματοποι-
ηθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής
Μεσογείου στις 8 μ.μ.

Συμμετέχοντες ομιλητές:
• Βαρβάρα Τσάκα, διευθύντρια του

Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη.
• Στεφανία Μεράκου, μουσικολόγος,

ΜΑ, διευθύντρια Μεγάλης Μουσικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος “Λίλιαν Βου-
δούρη” του Συλλόγου Οι Φίλοι της
Μουσικής.

• Γιώργος Αγοραστάκης, πρόεδρος
του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη
Θεοδωράκη.

Προβολή του ντοκιμαντέρ της Λυδίας
Καρρά “Μιχάλης Κακογιάννης, μια ζωή,
μια εποχή”. Την ταινία θα προλογίσει η
σκηνοθέτις.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης,
Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων,
Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ - Κ.Α.Μ., Πνευματικό
Κέντρο Χανίων, Κέντρο Γκαίτε Χανίων.

Ολες οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη
είσοδο.

ΣΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΥ

Συναυλία με τον Μίλτο
Πασχαλίδη

Συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη με αφορμή τα είκοσι χρό-
νια δισκογραφικής του παρουσίας θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο “Κρε-
μαστός”, στον Εμπρόσνερο Αποκο-
ρώνου.

Συμμετέχουν: Μιρέλα Πάχου –
πιάνο, ακορντεόν, τραγούδι, Δη-
μήτρης Σινογιάννης – ηλ. κιθάρα,
Πάρις Περυσινάκης – λύρα,
Δημήτρης Μουτάφης –
μπάσο, Ηλίας Δουμά-
νης – τύμπανα.

Την εκδήλωση
διοργανώνει ο
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό ς
Σύλλογος Εμ-
πρόσνερου και
η είσοδος θα
είναι 10 ευρώ. 



βιβλίαβιβλία

ΧάκαΧάκα
Caryl Férey
Εκδότης: Άγρα

Ο Τζακ Φιτζέ-
ραλντ, Μαορί
στην κατα-
γωγή, κατα-
τάσσεται στην
Αστυνομία του
Ώκλαντ μετά τη
μυστηρ ιώδη
εξαφάνιση της
κόρης και της
συζύγου του

στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας -
χάθηκαν χωρίς ν’ αφήσουν ίχνος.
Μόνο το αυτοκίνητό τους απέμεινε,
άδειο και ένα τελευταίο λαμπερό χα-
μόγελο, η ανάμνηση μιας τελευταίας
κίνησης του χεριού... Εκτοτε έχουν πε-
ράσει είκοσι πέντε χρόνια. Ο Τζακ είναι
πλέον ένας μοναχικός, σκληρός, απο-
φασιστικός και αδιάφθορος μπάτσος
σε κατάσταση μόνιμης απελπισίας.
Ώσπου μια μέρα ανακαλύπτεται σε πα-
ραλία του νησιού το νεκρό κορμί ενός
κοριτσιού -το σκαλπ του αιδοίου της
έχει αφαιρεθεί. Η κόλαση που τόσο
καιρό σιγόκαιγε εντός του τώρα φουν-
τώνει πάλι από τον πόνο που προκα-
λούν τα ευρήματα και οι πιθανές
εξηγήσεις τους. Οι αλλεπάλληλοι
φόνοι θα τον φέρουν αντιμέτωπο με
τα πανάρχαια βίαια τελετουργικά
έθιμα των Μαορί, που βρίσκονται σε
σύγκρουση με τον πολιτισμό των λευ-
κών την εποχή του νεοφιλελευθερι-
σμού. Καθώς οι φόνοι διαδέχονται ο
ένας τον άλλο, ο Τζακ Φιτζέραλντ, με
τη συνδρομή μιας νέας και λαμπρής
εγκληματολόγου, θα ερευνήσει την
υπόθεση ως το οριστικό χάος... 

Η Τζε ιλέΗ Τζεμιλέ
Ορχάν Κεμάλ
Εκδότης: Καστανιώτης

Το πατρικό μου,
τα Χρόνια της
Αλητείας, η
Τζεμιλέ, η Παν-
τρειά, τα Σφυ-
ρίγματα των
φίλων είναι τα
πέντε αυτό-
νομα μέρη που
συγκροτούν το
“Μυθιστόρημα

του μικρού ανθρώπου”, το δημοφιλέ-
στερο σε όλο τον κόσμο, αυτοβιογρα-
φικό έργο του κλασικού Τούρκου
συγγραφέα.
Η Τζεμιλέ, σε πρώτο πλάνο, είναι η
ερωτική ιστορία της όμορφης Βόσνιας
εργάτριας με τον χαμηλόμισθο γραφιά
Νετζατί και σε δεύτερο πλάνο είναι η
ιστορία μιας εργατικής συνοικίας των
Αδάνων του 1934 και της σκληρότητας
του μεροκάματου στην υφαντουργία.
Και σ’ αυτό το μυθιστόρημα ο Ορχάν
Κεμάλ καθώς περιγράφει την καθημε-
ρινή, ταπεινή ζωή των ηρώων του με
τον δικό του χαρακτηριστικό ρεαλι-
στικό τρόπο γραφής, δεν παραλείπει
να υπογραμμίσει τη δύναμη της φιλίας
και της αλληλεγγύης ως αντίδοτων
στη φτώχεια, την εχθρότητα, τη μνησι-
κακία, αλλά και στα ηθικά και κοινω-
νικά αδιέξοδα των ανθρώπων.

Εγκλη αΕγκλημα 

στην Αντί αροστην Αντίπαρο
Νίκος Φαρούπος
Εκδότης: Κέδρος

Οι καλοκαιρινές
διακοπές του
αστυνόμου Αν-
τρέα Ρούσσου
στην όμορφη
Αντίπαρο διακό-
πτονται προτού
καλά - καλά ξε-
κινήσουν. Άν-
θρωποι που
βρίσκονται πνιγ-

μένοι, ύποπτοι ιδιοκτήτες κότερων και
ελικοπτέρων, κάτοχοι οφσόρ και μαύρου
χρήματος, εκτελεστές συμβολαίων, αλλά
και προβληματικές κόρες και φιλόδοξες
μοντέλες τον εμποδίζουν να απολαύσει
τις διακοπές του.
Η ανέμελη ατμόσφαιρα του γραφικού
αιγαιοπελαγίτικου νησιού δεν καταφέρ-
νει να κρύψει πίσω από την κοσμοπολί-
τικη βιτρίνα μια ελληνική κοινωνία σε
οικονομική, ηθική, κοινωνική και νευρική
κρίση.
Η ατμόσφαιρα του νουάρ εναλλάσσεται
με το αιγαιοπελαγίτικο φως σ’ αυτό το
αγωνιώδες αστυνομικό μυθιστόρημα,
που θέτει επίκαιρους προβληματισμούς
και διαβάζεται με κομμένη την ανάσα.

Η ερολόγιοΗμερολόγιο

ΘάσουΘάσου 
Βασίλης Βασιλικός
Εκδότης: Gutenberg

Νιώθω μια παρά-
ξενη ηρεμία κι
ε υ δ α ι μ ο ν ί α
καθώς πρωτοκα-
τοικώ το πατρικό
μου σπίτι στη
Θάσο. Τα πνεύ-
ματα των προγό-
νων σαν να με
ευχαριστούν που
το αποκατέστησα

στις παλιές του δόξες. Τώρα έχουμε για
πρώτη φορά ένα “εξοχικό”, ένα maison
de campagne, που λένε οι Γάλλοι.
Είμαι ευτυχής σημαίνει ότι επέστρεψα
εκεί απ’ όπου ξεκίνησε ο πατέρας μου.
Αυτό αποτελεί και την κρυφή πηγή της
τωρινής μου ευδαιμονίας. Είμαι ευτυχής
που γύρισα στο νησί μου. Γράφω γιατί
είμαι ευτυχισμένος που το κατοικώ.
Η γνησιότητα του αισθήματος φέρνει και
τη γνησιότητα της γραφής.
Τελικά, το γράψιμο είναι μεγάλη ανακού-
φιση. Γράφοντας, δεν ενοχλείς κανέναν
με εξωτερικούς θορύβους. Ο εσωτερικός
ορυμαγδός είναι χωρίς ήχο.
Κατά τ’ άλλα διαβιώ εν Θάσω, πένης μεν,
πλην ευτυχισμένος, με τον αέρα, με το
βουνό, με τη θάλασσα, με τους εδώ φί-
λους μου, με “αστυνομικά” και με τα βι-
βλία του Αντρέ Ζιντ. Μαζί με τη Βάσω,
την Ευρυδίκη, την Έμιλυ, την Κίττυ, τον
Οδυσσέα. Ένας Οδυσσέας κι εγώ, που
επιστρέφει στη δική του Ιθάκη.

Aφορμή

Να αντιληφθώ: αυτός ήταν ο
σκοπός μου, απλός και, ταυτό-
χρονα υπερφίαλος· και το ν’
αναλογιστώ το παρελθόν, ν’
αναγκάσω κάποιον να το θυ-
μηθεί, ήταν ένας τρόπος για
να το πετύχω, μια παρορμη-
τική επίθεση κατά της εντρο-
πίας, μια απόπειρα ν’
αναχαιτίσω την προϊούσα
αταξία του κόσμου, να την
αιχμαλωτίσω, να τη δω ηττη-
μένη έστω και μια φορά.

Να αντιληφθεί, αυτός ήταν ο
σκοπός του Γκαμπριέλ Σαντόρο
όταν ζήτησε από τη Σάρα, μια
Γερμανίδα που εγκαταστάθηκε με
την οικογένειά της στην Κολομβία
λίγο πριν από την έναρξη του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,
να απαντήσει σε μια σειρά από
ερωτήσεις, που σύντομα πήραν
τη μορφή ηχογραφημένων συ-
νεντεύξεων και τελικώς οδήγη-
σαν στην έκδοση της βιογραφίας
της με τίτλο: Μια ζωή στην εξο-
ρία. Βιβλίο το οποίο, μετά από
ένα σύντομο πέρασμα από τις
προθήκες, θα ξεχνιόταν χωμένο
πίσω σε κάποια ράφια, ένα ακόμα
ανάμεσα σε τόσα βιβλία, αν ο
ίδιος ο πατέρας του δεν υπέ-
γραφε μια μανιασμένη κριτική
εναντίον του, επιτυγχάνοντας να
ενεργοποιήσει τη δίψα των ανα-
γνωστών για κουτσομπολιό.

Το όνομα του πατέρα μου
μπορεί να το αναγνωρίσει
οποιοσδήποτε, κι όχι μόνο
γιατί είναι το ίδιο που υπο-
γράφει αυτό το βιβλίο (μάλι-
στα: ο πατέρας μου ήταν
ζωντανό παράδειγμα αυτού
του όχι πολύ σπάνιου είδους
ανθρώπου που επαίρεται τόσο
πολύ για τα επιτεύγματα της
ζωής του, ώστε δεν έχει κα-
νένα ενδοιασμό να βαπτίσει
τον γιο του με το ίδιο του το
όνομα), αλλά και γιατί ο
Γκαμπριέλ Σαντόρο ήταν ο
άνθρωπος που επί είκοσι χρό-
νια δίδαξε στο περίφημο Σεμι-
νάριο Ρητορικής του
Ανωτάτου Δικαστηρίου κι
εκείνος που, το 1988, εκφώ-
νησε τον πανηγυρικό του εορ-
τασμού των 450 ετών από την
ίδρυση της Μπογκοτά, αυτό
το θρυλικό κείμενο που
έμελλε να θεωρηθεί ισάξιο
των καλύτερων δειγμάτων
ρητορικής, από τον Μπολίβαρ
ως τον Γαϊτάν.

Πέρασαν τρία χρόνια από τη δη-
μοσίευση της κριτικής μέχρι να
βρεθούν ξανά πατέρας και γιος,
και μάλιστα από πρόσκληση του
πρώτου, όχι για να διακόψει
την πρόοδο της αποξένωσης
μας, αλλά για να αισθάνεται

λιγότερο μόνος όταν θα του
άνοιγαν τον θώρακα μ' ένα
ηλεκτρικό πριόνι και θα του
έραβαν στην άρρωστη καρδιά
μια φλέβα αποσπασμένη απ'
το δεξί του πόδι.

Αρκετό καιρό μετά το θάνατο
του πατέρα του, ο Γκαμπριέλ Σαν-
τόρο θα επιχειρήσει να συνθέσει
τις αναμνήσεις του και το αρχείο
του σε μια αναφορά που θα τον
βοηθήσει να αντιληφθεί. 

Η αναμέτρηση με το παρελθόν
είναι πράξη υψηλού ρίσκου,
καθώς μια ελάχιστη λεπτομέρεια
αρκεί να γκρεμίσει ολόκληρο το
οικοδόμημα, συμπαγές και στέρεο
φαινομενικά μόνο και από από-
σταση, αφημένο στην ανακουφι-
στική επέλαση της λήθης, είναι το
τίμημα για όποιον αναζητά την
αλήθεια, ή για όποιον ισχυρίζεται
κάτι τέτοιο, δίχως όμως να αφή-
νει ανεπηρέαστο και όποιον κάθε-
ται ήσυχα στο παρόν του, ή
επιμελώς επιχειρεί να το κρατήσει
κρυφό.

Ο Χουάν Βάσκεζ επιθυμεί να αν-
τιληφθεί, ιντριγκάρεται από το
παρελθόν και χτίζει τις διηγήσεις
του γύρω από την Ιστορία, ή με
αφορμή την Ιστορία, όπως προ-
τιμά να το δει κανείς.

Στους Πληροφοριοδότες είναι η
σκοτεινή περίοδος του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, που εξώ-
θησε πλήθος Ευρωπαίων στη Λα-
τινική Αμερική, κυρίως Γερμανών
και Εβραίων, εκείνη που τον απα-
σχολεί. Μετανάστες, που ο καθέ-
νας έτρεξε μακριά από τον δικό
του εφιάλτη, αναζητώντας πρω-
τίστως μια κρυψώνα και δευτε-
ρευόντως μια νέα αρχή.

Η λίστα με τους συμπαθούντες
το Ναζιστικό καθεστώς έπρεπε να
συνταχθεί, και η εθελοντική συμ-
μετοχή των πολιτών στην παροχή
πληροφοριών ήταν κάτι παρα-
πάνω από ευπρόσδεκτη.

Είναι όμως και η σχέση πατέρα
γιου που ενδιαφέρει τον Βάσκεζ,
με το μυθιστόρημα -ιδιαίτερα στο
πρώτο μέρος του- να καλύπτεται
από μια διαρκή αίσθηση αναφο-
ράς στην Επιστολή προς τον πα-
τέρα του Κάφκα. Η συγγραφική
επιλογή για συνωνυμία πατέρα
γιου επιτυγχάνει τόσο να βάλει
την πλέον χαρακτηριστική πινελιά
στον χαρακτήρα του πατέρα, όσο
και να υπογραμμίσει την επανά-
ληψη της ιστορίας, όσο προφανές
και αν μοιάζει κάτι τέτοιο.

Ο γιος, που επιχειρεί να χαράξει
αυτόνομη πορεία γράφοντας ένα
βιβλίο από το οποίο απουσιάζει
εντελώς η οποιαδήποτε αναφορά
στον διάσημο πατέρα του, παρότι
το βιβλίο αφορά μια παιδική του
φίλη, και δεν καταφέρνει να ξε-

φύγει από τη βαριά σκιά που ρί-
χνει εκείνος, ακόμα και καιρό
μετά τον θάνατό του, αναγκάζε-
ται τελικά, για να αντιληφθεί και
άρα να καταφέρει να προχωρή-
σει, να ανασυνθέσει το παρελθόν
του πατέρα του. Η σφιχτοδεμένη
πλοκή του μυθιστορήματος πραγ-
ματικά εντυπωσιάζει και αναδει-
κνύει τα χρονικά πίσω μπρος, στα
οποία με άνεση επιδίδεται ο συγ-
γραφέας, επιτυγχάνοντας να δη-
μιουργήσει μια αίσθηση δίνης.

Οι ήρωες του Βάσκεζ συχνά
αναρωτιούνται για την ικανότητά
τους να αντιληφθούν πως κάτι
είναι σημαντικό τη στιγμή που
συμβαίνει, παρομοίως και ο ανα-
γνώστης αναρωτιέται αν το στοι-
χείο που εμφανίζει ο Βάσκεζ,
φαινομενικά μικρό και ασήμαντο,
ένα ελάχιστο στοιχείο της πλοκής,
θα επιστρέψει δριμύτερο ή αν θα
παρασυρθεί μακριά από τον πο-
ταμό της αφήγησης. 

Όπως και στον Ήχο των
πραγμάτων όταν πέφτουν, έτσι
και εδώ, ο ήρωας κάποια στιγμή
εγκαταλείπει την Μπογκοτά γεγο-
νός που του επιτρέπει να δει πιο
καθαρά τα πράγματα, μια αντι-
στοιχία με τον ίδιο τον συγγρα-
φέα που από τότε που άφησε
πίσω του την Κολομβία ως τόπο
διαμονής μπόρεσε να έρθει συγ-
γραφικά αντιμέτωπος με το πα-
ρελθόν της χώρας του. 

Με αφήγηση δουλεμένη ώστε
τίποτα να μην περισσεύει, φωνή
ευδιάκριτα πια χαρακτηριστική
και ορθή χρήση της ανατροπής, οι
Πληροφοριοδότες είναι ένα
σπουδαίο μυθιστόρημα.

Η μετάφραση του Αχιλλέα Κυ-
ριακίδη υπηρετεί και αναδεικνύει
το κείμενο, ως συνήθως δηλαδή.

Το ένα είναι βιβλίο, το άλλο
ήταν ζωή. Πρώτα ήρθε η ζωή,
και μετά το βιβλίο. Σου φαί-
νονται χαζά αυτά που λέω;
Έτσι ήταν πάντα. Αυτό δεν αλ-
λάζει. Αργότερα, στα βιβλία,
βλέπουμε τα σημαντικά πράγ-
ματα. Αλλά όταν τα βλέπουμε,
είναι πια αργά, κι αυτό είναι
το πρόβλημα, Γκαμπριέλ, συγ-
χώρα μου την ειλικρίνεια,
αλλά αυτό είναι το πρόβλημα
με τα κωλοβιβλία.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Οι ληροφοριοδότεςΟι πληροφοριοδότες  
» Juan Gabriel Vásquez (μτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδόσεις Ίκαρος)
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΔΑΣ

Α όΑπό τοτο ο6ο ταξίδιταξίδι τουτου Εκτός“Εκτός ΥληςΥλης”...
Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
“Εκτός Υλης” το όνομα του καραβιού με το

οποίο ταξιδεύουν εδώ και τρία χρόνια στις θά-
λασσες της δημοσιογραφίας τα παιδιά του Γυ-
μνασίου Σούδας. Καλά το καταλάβατε, όσοι το
καταλάβατε! Στη μαθητική τους εφημερίδα, μ’
αυτόν τον τίτλο, το 6ο φύλλο της οποίας κυκλο-
φορήθηκε με το τέλος της σχολικής χρονιάς, ανα-
φέρομαι. Απ’ αυτό το φύλλο των 32 ιδιαίτερα
επιμελημένων, ποικίλης ύλης, σελίδων, που μου
έδωσε πριν από έναν μήνα περίπου ένα καλό γει-
τονάκι μου, ο Αντώνης Σώκος, οι εργασίες που φι-
λοξενούνται στον σημερινό «Παιδότοπο». «Οι
μικροί δημοσιογράφοι - μαθητές δείχνουν την ίδια
προθυμία να συμμετέχουν, να ερευνούν, να εκ-
φράζονται... και είναι φυσικό, αφού μέσα από
αυτό το ταξίδι τούς δίνεται η δυνατότητα να ξε-

φύγουν από τα στενά πλαίσια της σχολικής αί-
θουσας, να αποδράσουν από τη ρουτίνα της κα-
θημερινότητας και να αναζητήσουν άλλους
δρόμους για την κατάκτηση της γνώσης και της
πληροφόρησης», διαβάζω, μεταξύ των άλλων,
στο “αντί προλόγου” κείμενο που υπάρχει στη
2η σελίδα του εν λόγω φύλλου, μαζί με τα
ονόματα των μαθητών της Συντακτικής Ομά-
δας και των υπευθύνων καθηγητών. Ενα σχο-
λείο για να ’ναι καλό σχολείο, δεν πρέπει να
κλείνεται ποτέ στους τέσσερις τοίχους του!

Συγχαρητήρια και στα παιδιά και στους κα-
θηγητές τους!

Καλή συνέχεια!
Σας χαιρετώ με αγάπη όλους

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης, δάσκαλος

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
25 Ιουλίου 2015

Η εριβαλλοντική ο άδα της ΣούδαςΗ περιβαλλοντική ομάδα της Σούδας 
συνεχίζει τις δράσεις τηςσυνεχίζει τις δράσεις της

Η β’ φάση του προγράμματος ήταν πιο ενδιαφέρουσα, δια-
σκεδαστική και ευχάριστη.

Ξεφύγαμε από τα στενά πλαίσια του σχολείου και το θεω-
ρητικό μέρος και εξορμήσαμε στη Σούδα. Περπατήσαμε στα
στενά σοκάκια της Σούδας, επισκεφθήκαμε τα Κ.Α.Π.Η. και
το Λαογραφικό Μουσείο, παρακολουθήσαμε παρασκευή
ψωμιού στον φούρνο Τζουγανάκη και εκτονωθήκαμε παρα-
κολουθώντας αγώνες ποδοσφαίρου και καγιάκ στο Κλειστό
και στο Ναυταθλητικό αντίστοιχα. Στο λιμάνι της Σούδας και
στην Ιχθυόσκαλα συνειδητοποιήσαμε τον σπουδαίο ρόλο
της θάλασσας στη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Συνερ-
γαστήκαμε με τις άλλες ομάδες του σχολείου τόσο στις
γιορτές των Χριστουγέννων και της Αποκριάς όσο και στις
επισκέψεις μας στον Ναό του Αγίου Νικολάου και το καλλι-
τεχνικό χωριό “Βερέκυνθος”, όπου ξεναγηθήκαμε στο Μου-
σείο Τυπογραφίας. Ξεχωριστή ήταν όμως η εμπειρία από τις
εκδρομές στα χωριά Γαβαλοχώρι και Ανώγεια όπου γνωρί-
σαμε -μέσα απο ξεναγήσεις- τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. 

Η παρασκευή τυριού σε έναν κούμο των Ανωγείων ήταν
κάτι πρωτόγνωρο για μας που εκτός από γνώση, μας πρό-
σφερε την ικανοποίηση και τη χαρά δημιουργίας. Τελευταία

αφήσαμε την επίσκεψη στον ποταμό Μορώνη.
Δυστυχώς, παρά τη φυσική του ομορφιά και
σπουδαιότητα ως υδροβιότοπος, διαπιστώσαμε
ότι βρίσκεται πλήρη εγκατάλειψη. Σκουπίδια,
απόβλητα, αστικά λύματα υποβαθμίζουν την πε-
ριοχή και δημιουργούν μια εικόνα θλίψης και
απογοήτευσης στους επισκέπτες, αφού η δυσο-
σμία και τα “πράσινα νερά” παραπέμπουν σε
βούρκο. Καταλήγοντας, θα θέλαμε να επισημά-
νουμε ότι μέσα από αυτές τις δραστηριότητες εν-
τοπίσαμε τις αλλαγές, θετικές και αρνητικές που
συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Επικεν-
τρωθήκαμε όμως στις αρνητικές και καταλήξαμε
στο συμπέρασμα ότι είναι ώρα ευθύνης για όλους
τους φορείς (Πολιτεία - Δήμος - πολίτες) να ανα-
λάβουν πρωτοβουλίες ώστε να επιλυθούν όλα τα

προβλήματα που υποβαθμίζουν τη Σούδα. Μόνο
μέσα από συλλογικές προσπάθειες και συνεργα-
σία μπορούμε να  διεκδικήσουμε ένα καθαρότερο
περιβάλλον, όχι μόνο για μας όσο και για τις επό-
μενες γενιές. 

Μαθαίνουμε από το παρελθόν. Ζούμε το παρόν. 
Σχεδιάζουμε ένα αισιόδοξο Μέλλον... Αυτό ήταν

το σύνθημά μας.

Στις 27 Μαρτίου η συν-

τακτική ομάδα, η περιβαλ-

λοντική ομάδα και η χο-

ρωδία του σχολείου μας,

επισκέφθηκαν το Μουσείο

Τυπογραφίας στο βιοτε-

χνικό πάρκο. Μόλις το μά-

θημα τελείωσε, ξεκινήσαμε

να περπατάμε προς το

Μουσείο. Οταν φτάσαμε,

χωριστήκαμε σε δύο ομά-

δες και κάθε ομάδα με τον

ξεναγό της ξεκίνησε την ξε-

νάγηση από διαφορετικό

σημείο του Μουσείου.

Στην πρώτη αίθουσα υπήρ-

χαν παλαιά μηχανήματα

τυπογραφίας και σφραγί-

δες. Ο ξεναγός μάς μίλησε

για την τέχνη της τυπο-

γραφίας και μάς εξήγησε τη

λειτουργία μηχανημάτων

όπως χειροκίνητα πιεστή-

ρια, χαρτοκόπτες, μέχρι και

τη λειτουργία αντιγράφου

της μηχανής που χρησι-

μοποίησε ο Γουτεμβέργιος!

Στη δεύτερη αίθουσα τα

μηχανήματα ήταν πιο σύγ-

χρονα και εξυπηρετούσαν

διάφορους σκοπούς λόγω

της δημιουργίας νέων τε-

χνικών τυπογραφίας, όπου

τα πλήκτρα αντικαθιστούν

τις σφραγίδες και η παρα-

δοσιακή τέχνη της τυπο-

γραφίας αρχίζει να χάνεται.

Επειτα ανεβήκαμε στον

ημιώροφο όπου παρου-

σιάζονταν είδη γραφής και

αλφάβητα από σπουδαί-

ους πολιτισμούς. Η εκδρο-

μή μας έλαβε τέλος και γυ-

ρίσαμε στο σχολείο.

Οδυσσέας 
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χείλη του σχηματιζόταν το «σαρδόνιο χαμό-
γελο». Αυτό το φυτό εκείνη την εποχή, το χρη-
σιμοποιούσαν σε τελετουργίες δολοφονίας
των ηλικιωμένων. Όταν οι άνθρωποι έφταναν
σε μία ηλικία κατά την οποία δεν μπορούσαν
πλέον να συντηρήσουν τον εαυτό τους , τους
έδιναν αυτό το βότανο και τους έφερναν σε κα-
τάσταση μέθης. Στη συνέχεια τους πετούσαν
από ψηλούς βράχους ή τους ξυλοκοπούσαν
μέχρι θανάτου. Με τον ίδιο τρόπο εκτελούσαν
και τους εγκληματίες.

Συστατικά-χαρακτήρας:
Στους σπόρους του φυτού υπάρχει ένα αιθέ-

ριο έλαιο που περιέχει 8% φελλανδρίνη και
πολλές άλλες ενώσεις χαρακτηριστικές της οι-
κογένειας των Σκιαδοφόρων, όπως το βεργα-
πτένιο (μία φουρανοκουμαρίνη). 

Άνθιση – χρησιμοποιούμενα 
μέρη - συλλογή:

Ανθίζει από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται
οι σπόροι του φυτού. Συλλέγονται από τον Ιού-
λιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. 

Θεραπευτικές ιδιότητες 
και ενδείξεις:

Οι σπόροι έχουν  ιδιότητες αναστολής της πε-
ριόδου, εφιδρωτικές, διουρητικές, αποχρεμπτι-
κές, ναρκωτικές και θωρακικές. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε θεραπεία χρόνιων αναπνευ-
στικών παθήσεων, δυσπεψίες, διαλείποντες πυ-
ρετούς και επίμονα έλκη. Ένα ομοιοπαθητικό
φάρμακο παρασκευάζεται από τους καρπούς.
Χρησιμοποιείται στη θεραπεία της βρογχίτιδας,
βήχα κλπ.

Παρασκευή και δοσολογία:
Παρασκευάζεται ως αφέψημα ή διάβρεγμα

των σπόρων. Το αφέψημα γίνεται με 4-10
γραμμάρια σπόρων σε ένα λίτρο νερού. Υπό
μορφή σκόνης η δοσολογία είναι 0,2-0,3 γραμ-
μάρια ανά δόση, 2-3 φορές ημερησίως.

Προφυλάξεις:
Η χρήση του βοτάνου απαιτεί μεγάλη προ-

σοχή και πάντα υπό την επίβλεψη έμπειρου ια-
τρού. Υπερβολική κατανάλωση καρπών μπορεί
να προκαλέσει  ίλιγγο, μέθη και άλλα συμπτώ-
ματα που προκαλούν ναρκωτικές ουσίες. 

Είναι βότανο διάσπαρτο σε όλη την Ευρώπη.
Στη χώρα μας το συναντούμε σε στάσιμα νερά
ή νερά που κυλούνε πολύ αργά. Υπάρχουν
πολλές ποικιλίες του φυτού. Πολλά από τα
είδη είναι εξαιρετικά δηλητηριώδη. Το δρα-
στικό δηλητήριο που περιέχουν είναι η οιναν-
θοτοξίνη. Η πλέον αξιοσημείωτη ποικιλία είναι
η OENANTHE crocata, η οποία μοιάζει με το
σέλινο και έχει ρίζες που παρομοιάζονται με
ένα μάτσο λευκά καρότα. Τα φύλλα του φυτού
μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια από
τα ζώα, αλλά οι μίσχοι, και ιδιαίτερα οι πλού-
σιες σε υδατάνθρακες ρίζες είναι πολύ πιο δη-
λητηριώδεις. Τα ζώα είναι εξοικειωμένα να
τρώνε τα φύλλα του φυτού χωρίς να πάθουν
τίποτα. Αν όμως αποκαλυ-
φθούν οι ρίζες στην επιφά-
νεια του εδάφους (π.χ. μετά
από όργωμα) τότε μία απλή
ρίζα μπορεί να σκοτώσει μία
αγελάδα αν φαγωθεί από
αυτήν. Στο παρελθόν άν-
θρωποι έχουν χάσει τη ζωή
τους με αυτόν τον τρόπο.
Το γεγονός ότι το φυτό μοι-
άζει με άλλα βρώσιμα φυτά
το κάνει εξαιρετικά επικίν-
δυνο. Τα είδη O. javanica,
κοινώς γνωστό ως κινέζικο
σέλινο ή ιαπωνικός μαϊντα-
νός είναι εδώδιμα και καλ-
λιεργούνται σε πολλές
χώρες της Ανατολικής
Ασίας καθώς και στην Ιτα-
λία και την Ινδία.

Ακόμη  από τις  πλέον γνωστές ποικιλίες είναι
η Οινάνθη η συρριγγώδης και η Οινάνθη η
ένυδρος στην οποία αναφερόμαστε αναλυτι-
κότερα.  

Είναι υδρόβιο διετές φυτό. Στελέχη σαρκώδη,
πλήρη ή κούφια εσωτερικώς με ύψος από 40
έως 120 εκατοστά. Φύλλα λαμπερά, πτερο-
ειδή, με λεπτές διακλαδώσεις. Σκιάδια με
λευκά άνθη, πάνω σε βραχέα ανθοφόρα στε-
λέχη. Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα (έχουν και
αρσενικά και θηλυκά όργανα) και γονιμοποι-
ούνται από τις μέλισσες, μύγες και έντομα.
Καρποί ωοειδείς μακρουλοί. Ρίζα ευθεία, κά-
θετη  ατρακτοειδής, τριχωτή και ασπριδερή. 

Ιστορικά στοιχεία:
Φυτό γνωστό από την

αρχαιότητα. Επιστήμονες
στο Πανεπιστήμιο της Ανα-
τολικής Πιεμόντε στην Ιτα-
λία υποστήριξαν ότι η
ποικιλία Oenanthe cro-
cata είναι το φυτό που στο
παρελθόν χρησιμοποιού-
σαν ως κώνειο και ότι
ήταν το φυτό που προκα-
λούσε το "σαρδόνιο χαμό-
γελο". Στη Φοινικική
Σαρδηνία είχαν στην αρ-
χαιότητα το "σαρδόνιο βό-
τανο" το οποίο είναι ένα
φυτό με νευροτοξίνες. Αν
κάποιος κατανάλωνε το
βότανο αυτό έπεφτε σε
κατάσταση μέθης και στα
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ηη Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι OENANTHE aquat-
ic (Οινάνθη η υδροχαρής). Ανήκει στην οικογένεια των Σκιαδο-
φόρων. 

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

ΟινάνθηΟινάνθη 
η υδροχαρήςη υδροχαρής


