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ααστείρευτη πηγή διαδρομών
μέσα στον χρόνο αποτελεί η
πόλη των Χανίων, με την ιστο-
ρία της να χάνεται στα βάθη
των αιώνων. Οι “διαδρομές”
των Χανιώτικων νέων συνεχώς
επανέρχονται σε αθέατες γωνιές,
παλιές γειτονιές, ιστορικές πλα-
τείες, δρόμους αλλά και προ-
οπτικές για το αρχιτεκτονικό -
πολεοδομικό μέλλον της πόλης.
Στο σημερινό μας αφιέρωμα
εστιάζουμε σε εμβληματικά κτή-
ρια των Χανίων και στα “μυστι-
κά” τους.
Συναρπαστικές ιστορίες που
αποδεικνύουν γλαφυρά το
πλούσιο και πολυπολιτισμικό
παρελθόν της πόλης μας.

diadromes@haniotika-nea.gr

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ

ΦανταστικόΦανταστικό 
ουσείομουσείο
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Bartolomeo Esteban Murillo, “Γυναίκες στο παράθυρο”, 1660, Ουάσιγκτον, Εθνική Πινακοθήκη.

οοΜπαρτολομέο Εστεμπάν Μουρίγιο έχει
γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του
στο πάνθεον των ιερών τεράτων της ισπα-
νικής ζωγραφικής σχολής του 17ου αιώνα.

Σε αντίθεση όμως αφενός με τον Βελά-
σκεθ που όντας ο αγαπημένος ζωγράφος
της αυλής έμελλε να επιδοθεί κατά τη διάρ-
κεια της ζωής του ως επί το πλείστον στα
είδη της αριστοκρατικής προσωπογραφίας,
της ιστορικής ζωγραφικής και της αρχαίας
μυθοπλασίας και αφετέρου με τους επίσης
συγχρόνους του Θουρμπαράν και Ριμπέρα
που εξειδικευμένοι στην απόδοση αποστεω-
μένων, λιπόσαρκων μαρτύρων και ασκητι-
κών αγίων, έμελλε να στρατευτούν στο άρμα
της τέχνης της αντιμεταρρύθμισης, ο Μου-
ρίγιο θα αφήσει το στίγμα του στην ισπανική
καλλιτεχνική σκηνή του 17ου αιώνα ως ζω-
γράφος των όμορφων, εμπνευσμένων από
το Ραφαήλ Μαντόνων αλλά και ως επιδέ-
ξιος χειριστής θεμάτων που αντλούσαν τη
θεματολογία τους από την καθημερινότητα.
Το ενδιαφέρον του Μουρίγιο για το είδος
της ρωπογραφίας, της απεικόνισης δηλαδή
ηθογραφικών στιγμιοτύπων από την καθη-
μερινότητα της Ισπανίας της εποχής του, δο-
σμένες ωστόσο πάντα με τρυφερή
προσωπική συμμετοχή, είναι έκδηλο στις
“Γυναίκες στο παράθυρο” στην Εθνική Πινα-
κοθήκη της Ουάσιγκτον. Αν και ο πίνακας
εξακολουθεί να καλύπτεται με ένα πέπλο
μυστηρίου αναφορικά με την ταυτότητα των
δύο γυναικών, που από κάποιους έχει υπαι-
νιχθεί ότι αποδίδουν δύο ιερόδουλες, πιο πι-
θανή φαντάζει η εκδοχή ότι ο ζωγράφος

συνέλαβε με το πινέλο του ένα κοινότατο
“φωτογραφικό” ενσταντανέ που μπορούσε
να δει κανείς περπατώντας στους δρόμους
της Ανδαλουσίας, δηλαδή μια κοπέλα ευγε-
νούς καταγωγής να ρεμβάζει στο παράθυρο
του σπιτιού της μαζί με την προχωρημένης
ηλικίας τροφό της, με την τελευταία μισο-
κρυμμένη στη σκιά που σχηματίζει το παρα-
θυρόφυλλο. Το εξεταστικό βλέμμα της
σκυμμένης νέας, στο πρόσωπο της οποίας
μοιάζει να διαγράφεται ένα αδιόρατο μει-
δίαμα, τείνει να οδηγήσει στο συμπέρασμα
ότι την προσοχή της έχει τραβήξει ένα ευχά-
ριστο θέαμα, υποψία στην οποία συνηγορεί
και η χειρονομία της συντρόφου της, η οποία
καλύπτει με το στόμα της το πέπλο σε μια
προσπάθεια να κρύψει το γέλιο της. Πρόκει-
ται για ένα έργο χαρακτηριστικό της τεχνο-
τροπίας του Μουρίγιο με σήμα κατατεθέν
την “ανέμελη”, “ξέγνοιαστη” θέαση της ισπα-
νικής καθημερινότητας κατά τον 17ο αιώνα,
το οποίο ωστόσο και παρά τη φαινομενική
του απλότητά του υπακούει σε βασικούς κα-
νόνες στη δομική κατασκευή του, με τη σύν-
θεση να χτίζεται πάνω στο ορθογώνιο
πλαίσιο που σχηματίζει το παράθυρο και με
τις μορφές των δύο γυναικών να δομούνται
πάνω σε μία διαγώνιο που ξεκινά από το
δεξί κάτω τμήμα για να καταλήξει στο αρι-
στερό άνω άκρο του πίνακα.

Επιμέλεια: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος

Humboldt Universität zu Berlin

lastjudgment1540@hotmail.com



ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Θεατρικές αραστάσειςΘεατρικές παραστάσεις
Στο πλαίσιο της έκθεσης “Ο Κόσμος του Γιάννη Κύρου. Σκηνι-

κά, κοστούμια και αρχειακό υλικό από το θέατρο, τον χορό, τη μου-
σική και την τηλεόραση”, σήμερα Σάββατο και ώρα 8μ.μ. θα πα-
ρουσιαστεί η παράσταση “Περσείδες, ιστορίες για τους "περα-
στικούς" κάθε πόλης” στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. 

Η παράσταση που αποτελείται από 7 ιστορίες, συνδυάζει θεα-
τρική δράση και βίντεο και είναι βασισμένη σε μία ιδέα της Μα-
ρίας Φουράκη, εμπνευσμένη από το αφιέρωμα της Πινακοθήκης
στον Γιάννη Κύρου και με πρωτότυπα κείμενα της Μάρας Τσικά-
ρα.

Επίσης αύριο Κυριακή 31 και ώρα 8μ.μ. ο Λεωνίδας Μανωλικάκης
και η Κατερίνα Βαρδαλάκη παρουσιάζουν το έργο “Η πρόταση γά-
μου μιας Αρκούδας”, μια διασκευή δύο μονόπρακτων του Τσέχωφ,
την “Αρκούδα” και την “Πρόταση Γάμου”. 

Η διασκευή έγινε κρατώντας τον κορμό του κάθε έργου ξεχω-
ριστά, ενώνοντάς τα σε βασικά σημεία και στην κεν-

τρική αλλαγή της πλοκής.
Το έργο φέρει πολ-

λά στοιχεία αυ-
τ ο σ χ ε δ ι α -

σμού, μάλ-
λον δημι-
ουργών-

τας μια νέα
μορφή του, σε μια προσπάθεια

να τονιστεί το κωμικό στοιχείο της
παράστασης στην οποία πρωτί-
στως ανήκε.

“Περσείδες, ιστορίες για τους
"περαστικούς" κάθε πόλης”.
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Ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατο-
κύριακο ο δεύτερος κύκλος παρα-
στάσεων του άκρως επίκαιρου και
μαχητικού έργου του Aγγλου θεα-
τρικού συγγραφέα Aντερς Λου-
στγκάρτεν “Λαμπεντούζα”, με θέμα
το φαινόμενο της μετανάστευσης
στις μέρες μας και την αντιμετώ-
πισή του από την Ευρωπαϊκή
Eνωση. Οι τελευταίες παραστάσεις
θα δοθούν σήμερα Σάββατο στις
9:30μ.μ. και αύριο Κυριακή στις
7:30μ.μ. στο Θέατρο “Κυδωνία”.

ΣΤο ΘΕΑΤρο “ΚΥΔΩΝΙΑ”

Τελευταίες αραστάσειςΤελευταίες παραστάσεις 
για το Λα εντούζαγια το “Λαμπεντούζα”

ραμμένο μέσα στο 2015, ανέβηκε για
πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Κυ-
δωνία στα Χανιά στις 18 Δεκεμβρίου
2015 σε μετάφραση Δημήτρη Κιούση, σκη-
νοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη, σκηνικά και κο-
στούμια Ξανθής Κόντου, σύνθεση ήχων
Δημήτρη Ιατρόπουλου, ενώ τους ρόλους
του κειμένου ερμηνεύουν οι ηθοποιοί
Κατερίνα Μαντίλ και Μιχάλης Βιρβιδάκης. 

Το Εργο

Λαμπεντούζα, το νησί του Παραδείσου.
Το σημείο όπου η Αφρική συναντάει τη
Ρώμη. Γραφικές, καρτ ποστάλ τοποθεσίες,
σπάνιες ακρογιαλιές με χρυσές αμμουδιές,
αλλά και οι ακτογραμμές όπου τα κύμα-

τα της θάλασσας πλένουν και ξεπλένουν
τα πιο σπαρακτικά τους συντρίμμια.

Ο Στέφανο προέρχεται από μια οικογέ-
νεια πάππου προς πάππου Ιταλών ψαρά-
δων. Oμως τον 21o αιώνα τα δίχτυα του
πιάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό: η
δουλειά του τώρα είναι να ανασύρει τα σα-
πισμένα πτώματα των μεταναστών που
πνίγονται στη Μεσόγειο. Παράλληλα, σε
κάποια άθλια γωνιά της Μεγάλης Βρετα-
νίας η Ντενίζ, μιγάς που εργάζεται ως ει-
σπράχτορας σε κάποια τοκογλυφική επι-
χείρηση, καθώς γυρνά από πόρτα σε
πόρτα για να μαζεύει τις καθυστερημένες
δόσεις δανείων ακούγοντας κάθε είδους
σχόλιο για τους μετανάστες, γίνεται αυ-

τόπτης μάρτυρας της πιο απρόσμενης οι-
κονομικής παρακμής στην “ευημερούσα”
Ευρώπη του 2015.

Μια ιστορία από τη θέση των ανθρώπων
που δουλειά τους είναι να εφαρμόζουν το
νόμο, μια ιστορία που αποκαλύπτει τα
πραγματικά γεγονότα πίσω από τους τίτ-
λους των εφημερίδων.

Η ιστορία δύο ανθρώπων, ξένων μετα-
ξύ τους, που βρίσκουν ελπίδα και επαφή
εκεί που δεν το περίμεναν.

Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ (γενική είσοδος).
Περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνία,

στο τηλέφωνο 28210 92395 και
6973005570 και στην ιστοσελίδα:
www.theatro-kydonia.gr

ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ “ΟΝ”

“Κρίσις…”
με τον Β. Λιοδάκη

Ενα από τα πιο πολυσυζητημένα μυθιστορήματα, ενός ξεχα-
σμένου σήμερα λογοτέχνη, η “Κρίσις…” του Αρκάδιου Λευκού,
επίκαιρο όσο ποτέ, παίρνει θεατρική μορφή μέσα από μια εν-
διαφέρουσα προσωπική ερμηνεία του Βαγγέλη Λιοδάκη.
Το έργο θα παρουσιαστεί σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή
στις 9μ.μ. στο στούντιο “Οξω Νου”.
Το μυθιστόρημα, ένα σκληρό, μαύρο και σαρκαστικό αφήγημα
κυκλοφόρησε το 1934 σε εποχή οικονομικής κρίσης και ξάφ-
νιασε τους λογοτεχνικούς κύκλους για το εντελώς προσωπικό
ύφος του συγγραφέα. Αναφέρεται σ’ έναν μισθοσυντήρητο
υπάλληλο, ο οποίος σε πρώτο πρόσωπο διεκτραγωδεί και σαρ-
κάζει την τραγική του οικονομική κατάσταση, αλλά καυτηριά-
ζει και όσους ζουν πλουσιοπάροχα επειδή είχαν το θάρρος να
κλέψουν δημόσιο χρήμα. Οπως και τώρα έτσι και τότε, η Κρίση,
είχε σχεδόν τις ίδιες αιτίες, αλλά δεν ήταν και ίδια για όλους.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Συγγραφέας: Αρκάδιος Λευκός.
Θεατρική Διασκευή: Αντώνης Παπαϊωάννου.
Σκηνοθεσία: Τόνια Σταυροπούλου.
Ερμηνεία: Βαγγέλης Λιοδάκης.
Μουσική Ερμηνεία: Βασίλης Πετροδασκαλάκης.
Μουσική Επιμέλεια: Θανάσης Βαλάσκας.
Επιμέλεια Σκηνικού Χώρου: Νίκος Κασαπάκης.
Επιμέλεια Κίνησης: Δημήτρης Ράϊκος.
Κοστούμια: Έλενα Βαρδαβά.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

“Το όνειρο ενός γελοίου”

Συνεχίζονται οι παραστάσεις του έργου του Φιόντορ Ντο-
στογιέφσκι “Το όνειρο ενός γελοίου” που παρουσιάζει το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. στο Βενιζέλειο Ωδείο, κάθε Παρασκευή - Σάβ-
βατο στις 9 μ.μ. και Κυριακή στις 7:30μ.μ. έως τις 7 Φε-
βρουαρίου.
Μετάφραση - διασκευή - σκηνοθεσία Γλύκας Στόιου, πρω-
τότυπη μουσική Νικόλα Πιπερά, με τους Αγγελική Καρακα-
ξίδου, Νικόλα Πιπερά, Γλύκα Στόιου.
Είσοδος: 12 ευρώ, μειωμένο: 8 ευρώ.

“Η πρόταση
γάμου μιας
Αρκούδας”.
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Ε βλη ατικά κτήριαΕμβληματικά κτήρια 
ε ξεχωριστή ιστορίαμε ξεχωριστή ιστορία

ι “διαδρομές” αποκαλύπτουν σήμερα τα παιχνίδια που επεφύλαξε
η μοίρα και η ιστορία σε ορισμένα εμβληματικά κτήρια των Χανίων.
Ξεναγός μας σε αυτό το ταξίδι στάθηκε ο ιστορικός ερευνητής Μα-
νώλης Μανούσακας, ο οποίος ανέσυρε από το αρχείο του παλιές

φωτογραφίες που αποτυπώνουν γνωστά κτήρια σε διαφορετικές
φάσεις της διαδρομής τους, ενώ συγχρόνως μας μίλησε για τις ποι-
κίλες χρήσεις που δόθηκαν σε αυτά κατά τη διάρκεια της πολύχρο-
νης ύπαρξής τους.   

Κάθε κτήριο έχει τη δική του μο-
ναδική ιστορία. Μια ιστορία
που συχνά είναι συναρπαστική
και κρύβει εκπλήξεις ακόμα και
για εκείνους που διαθέτουν
ισχυρή φαντασία. Ποιος άλλω-
στε θα μπορούσε να φανταστεί
ότι το σημερινό Αρχαιολογικό
Μουσείο επί της οδού Χάληδων
λειτουργούσε κάποτε ως σινεμά
ή εκεί που σήμερα οι επισκέπτες
της γραφικής εκκλησίας του
Αγίου Νικολάου του Μώλου
απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα
κάποτε εκτελούνταν όσοι δεν
δήλωναν πίστη στις οθωμανικές
αρχές; Κι ακόμα πόσα από τα
σημερινά παιδιά αντικρίζοντας
την κατάληψη της “Rosa Nera”
υποψιάζονται ότι κάποτε, επί
τουρκικής κατοχής, στεγάζονταν
εκεί τα Δικαστήρια ή λίγα χρό-
νια αργότερα ο πρίγκιπας Γε-
ώργιος έβγαζε τα διαγγέλματά
του προς τον λαό της Κρήτης; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Οικοδομήθηκε στις αρχές του 15ου αιώνα
αποτελώντας το καθολικό της ενετικής μονής
του Αγίου Φραγκίσκου. Οταν οι Τούρκοι το
1645 κατέλαβαν τα Χανιά, μετέτρεψαν τους
μεγάλους καθολικούς ναούς σε τζαμιά. Έτσι ο
ναός του Αγίου Φραγκίσκου μεταμορφώθηκε
σε… Γιουσούφ Πασά Τζαμί. Η λειτουργία του
ως μουσουλμανικό τέμενος διήρκησε μέχρι τα
τέλη του 19ου αιώνα - αρχές του 20ου. 

Μετά την αποχώρηση των μουσουλμάνων το
κτήριο αγοράστηκε από έναν πρωτοπόρο επι-
χειρηματία και στέγασε τον πρώτο σύγχρονο
για την εποχή κινηματογράφο των Χανίων με
την επωνυμία “Ιδαίον Άντρον”. Η λειτουργία
του ως κινηματογράφου έγινε το έναυσμα
ώστε η παλιά καθολική εκκλησία και μετέπειτα
τζαμί, να γίνει στέκι της νεολαίας που ψυχα-
γωγούνταν βλέποντας ταινίες της εποχής ενώ
η γαλαρία σχολίαζε μεγαλόφωνα όσα δια-
δραματίζονταν στη μεγάλη οθόνη, όπως άλ-
λωστε όριζαν τα κινηματογραφικά ήθη
εκείνων των χρόνων... 

Η Κατοχή θα βρει το εμβληματικό κτήριο να
μετατρέπεται σε αποθήκη στρατιωτικών ειδών
των κατακτητών. Αποθήκη αλλά και κρατητή-
ρια καθώς εκεί φυλακίστηκαν οι Ιταλοί αιχμά-

λωτοι των Γερμανών που διασώθηκαν
μετά τον βομβαρδισμό από τους

Βρετανούς και τη βύθιση του
πλοίου “Sinfra” στη Σούδα το

1943, όταν οι κατακτητές επεχείρησαν να με-
ταφέρουν τους κρατούμενους - πρώην συμ-
μάχους τους στην ηπειρωτική χώρα... 
Μετά την απελευθέρωση το κτήριο θα βρει

τη σημερινή του χρήση καθώς στις αρχές της
δεκαετίας του ’60 η αρχαιολογική συλλογή
των Χανίων θα μεταφερθεί εκεί από το Γιαλί
Τζαμισί όπου βρισκόταν αλλά ασφυκτιούσε και
κυρίως υπέφερε από την υγρασία...

Στο μεταξύ, το κτήριο θα ανακαινιστεί αλλά-
ζοντας ορισμένα χαρακτηριστικά της αρχικής
του μορφής. Ωστόσο, ο νέος χώρος, κατά
πολύ μεγαλύτερος από τον προηγούμενο, θα
φιλοξενήσει μέχρι και τις μέρες μας τις ση-
μαντικές αρχαιότητες που έχουν έρθει στο
φως στον Νομό Χανίων. 

Με την ολοκλήρωση του νέου Αρχαιολογι-
κού Μουσείου στη Χαλέπα οι αρχαιολογικοί
θησαυροί που χρονολογούνται από την πε-
ρίοδο της κλασικής αρχαιότητας πρόκειται να
βρουν τη θέση τους στις υπερσύγχρονες αί-
θουσες του ολοκαίνουριου σπιτιού τους, ενώ
για το παλιό καθολικό μοναστήρι αναμένεται
να ξεκινήσει μια νέα εποχή και κυρίως θα ανοί-
ξει ο δρόμος για την αναγκαία συνολική συν-
τήρηση του κτηρίου...

Αρχαιολογικό 
Μουσείο

Η αρχαιολογική
συλλογή

των Χανίων
μεταφέρθηκε

από το Γιαλί Τζαμισί
στο κτήριο που

φιλοξενείται μέχρι
και σήμερα, αρχές

της δεκαετίας
του ’60. 

Προπολεμικά το σημερινό Αρχαιολογικό

Μουσείο στέγασε τον κινηματογράφο

“Ιδαίον Άντρον” που αποτέλεσε τον πρώτο

σύγχρονο κινηματογράφο της εποχής

(η φωτογραφία είναι από το βιβλίο

“Καφέ Σαντάν” του Γ. Φθενάκη).

Το Αρχαιολογικό
Μουσείο

δημιουργήθηκε
ως καθολικό
μοναστήρι,

μετατράπηκε
σε τζαμί ενώ

υπήρχε και χώρος
κράτησης

αιχμαλώτων κατά
την περίοδο
της Κατοχής. 

Στα αξιοσημείωτα
της ιστορίας του

κτηρίου της
Αντιπεριφέρειας είναι

το γεγονός ότι την
αυγή του 20ού

αιώνα φιλοξένησε
στο ισόγειό του

την αρχαιολογική
συλλογή των Χανίων,

μεγάλο μέρος
της οποίας

καταστράφηκε από
τον εμπρησμό που

σημειώθηκε
τη δεκαετία του ’30. 

Αρχισε να οικοδομείται στις αρχές της
δεκαετίας του 1890 με πέτρες από τον
Αγιο Ματθαίο. Σκοπός της ανέγερσης του
ογκωδέστατου κτηρίου ήταν να δημιουρ-

γηθεί ένα μεγάλο Στρατιωτικό Νοσοκομείο
καθώς η εποχή σημαδεύεται από πολλές

πολεμικές συρράξεις. Ωστόσο, λόγω των πολιτικών εξελίξεων τα αρ-
χικά σχέδια θα ναυαγήσουν. Η Τουρκική Διοίκηση φεύγει και έρχε-
ται ο πρίγκιπας Γεώργιος, ο οποίος αποφασίζει τη μεταφορά του
Διοικητηρίου από το Καστέλι στη σημερινή Αντιπεριφέρεια. 

Το κτήριο θα ονομαστεί κτήριο Δικαστηρίων και Δημοσίων Γρα-
φείων και θα παραμείνει μέχρι τις μέρες μας διοικητικό και δικαστικό

Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων - Δικαστήρια 



Το κτήριο που φιλοξενούσε μέχρι
πριν από λίγα χρόνια την Τοπική
Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων
(Τ.Ε.Δ.Κ.) οικοδομήθηκε τον Με-
σοπόλεμο. Η όψη του παρουσιάζει
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον με αρ-
κετά ξεχωριστά στοιχεία που είχαν
προβλεφθεί καθώς αρχικά το εν-
τυπωσιακό τριώροφο οίκημα έβλε-
πε στην πλατεία που υπήρχε εκεί
που σήμερα δεσπόζει το Δημαρχείο
Χανίων. 

Στον χώρο που ανεγέρθηκε το κτί-
σμα εικάζεται ότι προϋπήρχε ένας
αρχαίος ναός καθώς εντοπίστηκαν
ερείπια αλλά και πολύ κοντά βρέ-
θηκαν κάποια σημαντικά αρχαι-
ολογικά ευρήματα. 

Οι παλαιότεροι Χανιώτες θυ-
μούνται το οίκημα ως “Κλινική
Μαργαρίτη” καθώς στις αρχές της
δεκαετίας του ’50 ο Ηλίας Μαρ-
γαρίτης θα ανοίξει εκεί την κλινική
“Ευαγγελισμός” που περιλαμβάνει
παθολογική κλινική, μαιευτική και

χειρουργική. Μάλιστα, ο υπεύθυνος
της κλινικής θέλοντας να εξασφα-
λίσει καλύτερες συνθήκες για τις
γυναίκες που γεννούσαν είχε με-
ταφέρει τη μαιευτική κλινική σε πα-
ρακείμενο κτήριο ώστε να προφυ-
λαχθούν οι λεχώνες από πιθανές
λοιμώξεις. 

Τη δεκαετία του ’60 το μαιευτικό
τμήμα θα κλείσει και θα αντικατα-
σταθεί από το ορθοπεδικό. Με
αυτή τη μορφή η κλινική θα συνε-
χίσει να λειτουργεί έως τις αρχές
της δεκαετίας του ’80. 

Στη συνέχεια το κτήριο θα φιλο-
ξενήσει το φροντιστήριο “Μεθοδι-
κό” από όπου πέρασαν εκατοντά-
δες παιδιά στον δρόμο προς τις πα-
νελλήνιες εξετάσεις... 

Η πιο πρόσφατη σελίδα της
πρώην κλινικής Μαργαρίτη συνδέ-
εται με τη λειτουργία των γραφεί-
ων της Τοπικής Ενωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Νομού Χανίων και τις
τακτικές συνεδριάσεις του συμ-

βουλίου της. Παράλληλα, για με-
γάλο διάστημα φιλοξενήθηκαν εκεί
τα γραφεία της Δημοτικής Πολιτι-
στικής Επιχείρησης Χανίων
(ΔΗ.Π.Ε.Χ.). Ωστόσο, με την εφαρ-
μογή του “Καλλικράτη” θα μπουν

“τίτλοι τέλους” στην Τ.Ε.Δ.Κ., ενώ
η ΔΗ.Π.Ε.Χ. θα μετατραπεί σε
Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ. και θα με-
τακομίσει αρχικά στο πρώην Δη-
μαρχείο Νέας Κυδωνίας και αργό-
τερα στο Μεγάλο Αρσενάλι. 
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κέντρο για τα Χανιά, φιλοξενώντας, μεταξύ άλλων, επί πολλά χρό-
νια τα γραφεία της Νομαρχίας.  

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι σε τμήμα του ισογείου του (εκεί
όπου σήμερα λειτουργεί το ΚΕΠ) φιλοξενήθηκε αμέσως μετά την
ανέγερση του κτηρίου η πρώτη μουσειακή- αρχαιολογική συλλογή
των Χανίων. Μια συλλογή πλούσια, που αριθμούσε πάνω από 1000
κομμάτια, κι είχε ως πυρήνα της την ιδιωτική συλλογή του Μιχάλη
Τσιβουράκη, ο οποίος την είχε κάνει δωρεά λίγο πριν τον θάνατό
του. Δυστυχώς μεγάλο μέρος της συλλογής καταστράφηκε από
την πυρκαγιά που ξέσπασε τον Σεπτέμβριο του 1934 και είχε ως
συνέπεια να καταστραφεί ολοσχερώς το κτήριο και μαζί με αυτό
σπάνιοι αρχαιολογικοί θησαυροί... 

Η ιστορία του
προμαχώνα του
Αγίου Νικολά-
ου του Μόλου
που βρίσκεται
στον λιμενοβρα-
χίωνα του ενετικού λιμανιού χρονολο-
γείται από την εποχή της κατασκευής των
μεγάλων εξωτερικών ενετικών οχυρώ-
σεων.  Το όνομά του το πήρε από τον ναό
του Αγίου Νικολάου που βρισκόταν
μέσα στον προμαχώνα. Αρχικά κατα-
σκευάστηκε ένας μικρός προμαχωνί-
σκος αλλά πριν την πολιορκία από τους
Τούρκους μετατράπηκε σε μικρό οχυρό.
Αργότερα οι Τούρκοι το ονόμασαν “Πύρ-
γο του Νερού” και πρόσθεσαν επάλξεις
και κανονιοθυρίδες, ενισχύοντας την
οχυρωματική του αποστολή.   

Λιγότερο γνωστό είναι ίσως ότι την πε-
ρίοδο της τουρκοκρατίας ο προμαχώνας
του Αγίου Νικολάου του Μόλου χρησι-
μοποιήθηκε ως τόπος εκτελέσεων. Υπάρ-
χουν αναφορές για «υψηλό προς το
ικρίωμα τρίπους» που υπήρχε στον
χώρο, ενώ ένας Γάλλος περιηγητής της
εποχής σχολίαζε τις εκτελέσεις που γί-
νονταν -και οι οποίες συνοδεύονταν από
έναν κανονιοβολισμό κάθε φορά ως
αναγγελία του γεγονότος- κάνοντας
λόγο για «βάρβαρη δικαιοσύνη». 

Ο προμαχώ-
νας του Αγίου
Νικολάου σω-
ζόταν αρχιτε-

κτονικά σχεδόν
ακέραιος μέχρι

τον Μεσοπόλεμο όταν άρχισε η καθαί-
ρεση τμημάτων του για να εξοικονομη-
θεί περισσότερος χώρος για τις ανάγκες
του καρνάγιου που είχε δημιουργηθεί
στον χώρο και λειτουργούσε μέχρι και
πριν λίγες δεκαετίες.

Τη δεκαετία του ’80 η χρήση του πα-
λιού προμαχώνα θα αλλάξει ξανά. Ο χώ-
ρος θα παραχωρηθεί σε έναν επιχειρη-
ματία για να μετατραπεί σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Ο επενδυτής θα παρέμβει σε αρκετά
σημεία αλλάζοντας την αρχική μορφή
του οχυρού. Η λειτουργία του καταστή-
ματος θα σταματήσει πριν από λίγα
χρόνια καθώς δεν ανανεώθηκε η άδεια
της επιχείρησης. 

Στο μεταξύ το καρνάγιο είχε βάλει
“λουκέτο” και το παλιό φρούριο πέρασε
στο φάσμα της εγκατάλειψης. 

Μόνο παρήγορο γεγονός η επαναλει-
τουργία πρόσφατα της εκκλησίας του
Αγίου Νικολάου του Μόλου που εξακο-
λουθεί να βρίσκεται στα σπλάχνα του
οχυρού... 

Προμαχώνας 
του Αγίου Νικολάου 

του Μόλου

Ο  προμαχώνας του Αγίου Νικολάου λειτούργησε για πολλά χρόνια ως καρνάγιο
κατασκευάζοντας και επισκευάζοντας καΐκια και μεγαλύτερα σκάφη.

Παρά τις επεμβάσεις που έγιναν
αλλοιώνοντας την αρχική του

μορφή, ο προμαχώνας του Αγίου
Νικολάου του Μόλου εξακολουθεί
να γοητεύει τους επισκέπτες, ενώ
παραμένουν κάποια ίχνη από τη

λειτουργία του ως καρνάγιο.   

Πρώην Τ.Ε.Δ.Κ.

Οι μεγαλύτεροι Χανιώτες γνωρίζουν το εντυπωσιακό κτήριο που βρίσκεται πίσω από το Δημαρχείο Χανίων ως κλινική Μαργαρίτη,
ενώ τα τελευταία χρόνια το κτήριο συνδέθηκε με την ΤΕΔΚ έως ότου καταργηθεί ο θεσμός από την εφαρμογή του Καλλικράτη. 
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Το κτήριο οικοδομήθηκε το 1870 για να στεγάσει τα Δικαστήρια της
εποχής όπως πληροφορούσε στα ελληνικά και τουρκικά η πινακίδα που
είχε τοποθετηθεί στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο εξώστης του κτη-
ρίου. Το 1898 το Διοικητήριο που βρισκόταν βόρεια των Δικαστηρίων
θα καταστραφεί από πυρκαγιά. Στη συνέχεια όταν έρχεται ο πρίγκιπας
Γεώργιος, τα Δικαστήρια θα μετατραπούν σε Διοικητήριο και για τον λόγο
αυτό επικράτησε επί χρόνια η ονομασία του κτίσματος ως “παλάτι”. Από
εκεί ο πρίγκιπας βγάζει τα διαγγέλματά του προς τον κρητικό λαό. Μετέπειτα κι αφού το Διοι-
κητήριο θα μεταφερθεί στο κτήριο της σημερινής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων το πρώην
“παλάτι” θα παραχωρηθεί στον στρατό. Ο χώρος θα ταυτιστεί με την 5η Μεραρχία Κρητών και
θα καλύπτει τις ανάγκες του στρατού έως και τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Δυστυχώς -πα-
ρότι το κτήριο στάθηκε τυχερό κατά τους γερμανικούς βομβαρδισμούς- τη δεκαετία του ’50 η
Δημοτική Αρχή για να διευκολύνει την πρόσβαση των στρατιωτικών οχημάτων στη Μεραρχία
θα γκρεμίσει τις βυζαντινές πύλες του Καστελιού... 

Μετά τη στρατιωτική χρήση, η πρώην Μεραρχία θα περάσει στο νεοσύστατο τότε Πολυτεχνείο
Κρήτης. Τη δεκαετία του ’90 διατυπώνονται σκέψεις για τη στέγαση του ενός Ιστορικού - Λα-
ογραφικού Μουσείου, αίτημα που υποστηρίζεται από την ΙΛΑΕΚ και την Αρχαιολογική Υπηρε-
σία. Αργότερα έγιναν προτάσεις και για τη στέγαση Σχολής Καλών Τεχνών. Τελικά, καμία από
τις παραπάνω ιδέες δεν προχώρησε, ενώ στο κτήριο θα ξεκινήσει η λειτουργία της κατάληψης
“Rosa Nera” που συνεχίζεται μέχρι και τις ημέρες μας.     

Χτίστηκε τον 16ο αιώνα μαζί με το συγ-
κρότημα των Νεωρίων και ήταν το πρώ-
το αρσενάλι που οικοδομήθηκε. Οι παλιοί
Χανιώτες συνήθιζαν να το λένε “ταρσα-
νά” αποδίδοντας φόρο τιμής στην αρχι-
κή λειτουργία του κτηρίου. 

Τη δεκαετία του 1860 ένα μέρος του
θόλου θα γκρεμιστεί από έναν σεισμό. Η
απώλεια αυτή στάθηκε αφορμή για την
προσθήκη ενός ορόφου, ενώ ο Ρεούφ
Πασάς συναινεί να αποδοθεί το κτήριο
στη χριστιανική κοινότητα για τη δημι-

ουργία και λειτουργία του χριστιανικού
σχολείου αρρένων της

τουρκοκρα-

τούμενης Κρήτης. Προηγουμένως θα
έδιναν το “πράσινο φως” ο Σουλτάνος και
το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη.

Τη δεκαετία του ’30 μετά την πυρκαγιά
του παλιού Δημαρχείου στην πλατεία του
Σιντριβανιού, το Δημαρχείο θα μετα-
φερθεί στο Μεγάλο Αρσενάλι. Γίνονται
νέες επεμβάσεις στο κτήριο με την προ-
σθήκη ενός μπαλκονιού, αλλαγές στα πα-
ράθυρα κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρή-
της το πρώην Αρσενάλι και σχολείο
λειτουργεί ως νοσοκομείο. Οι βομβαρ-
δισμοί θα προκαλέσουν σοβαρές ζημιές
στη στέγη και την είσοδο του κτηρίου. Με-
ταπολεμικά θα καθαιρεθεί ένα τμήμα του

κτηρίου καθώς και όλη η
στέγη του.

Το άλλοτε επιβλητικό Μεγάλο Αρσενάλι
θα εγκαταλειφθεί και θα αποτελέσει για
χρόνια το “γοητευτικότερο ερείπιο των
Χανίων” μέσα στο οποίο θα βρουν κατά
περιόδους καταφύγιο τρωγλοδύτες.

Τη δεκαετία του ’90 θα ξεκινήσει μια
συλλογική πρωτοβουλία και προσπά-
θεια για την αναστήλωση του κτηρίου η
οποία θα δώσει καρπούς και το Μεγάλο
Αρσενάλι μετά από εργασίες θα απο-
κτήσει τη σημερινή του μορφή. Εκτοτε και
μέχρι τις μέρες μας, ο χώρος θα στεγά-
σει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσο-
γείου που θα αποτελέσει έναν πυρήνα πο-
λιτισμού, εκθέσεων και δράσεων υπερ-
τοπικής εμβέλειας. Το τελευταίο διάστη-
μα θα μεταφερθεί στο χώρο και η έδρα
της Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ. του Δήμου Χα-
νίων. 

Η προσθήκη
του ορόφου

συνδυάστηκε με
τη λειτουργία

του χριστιανικού
σχολείου αρένων,

ενώ κάποια
χρόνια αργότερα
θα φιλοξενηθεί

εκεί το Δημαρχείο
της πόλης
αλλά και

το Νοσοκομείο. 

Σήμερα το ΚΑΜ λειτουργεί ως
χώρος πολιτισμού ενώ

φιλοξενούνται σε αυτό τα γραφεία
της Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.

του Δήμου Χανίων. 

Το Μεγάλο Αρσενάλι παρά τις πληγές που του άφησε
ο χρόνος υπήρξε για μεγάλο διάστημα το επιβλητικότερο

και γοητευτικότερο ερείπιο των Χανίων. 

Η κατάληψη 
“Rosa Nera”

Μεγάλο 
Αρσενάλι



δδύο προσωπικοί δίσκοι και ένας στα σκα-
ριά. Τι είναι εκείνο που σου δίνει έμ-
πνευση, που σε... καθίζει κάτω για να
γράψεις;

Σωστά ρωτάς γιατί οι προσωπικοί δίσκοι
είναι αυτό που ζητάει τη μεγαλύτερη
επένδυση - θυσία, ψυχική και οικονομική
για να πετύχει. Ο λόγος που μπαίνω σε
αυτή τη διαδικασία είναι πανίσχυρος,
είναι η ίδια η δημιουργία.
Πώς από το τίποτα φτιάχνεις κάτι, που
μπορεί να μπει στην καρδιά και το μυαλό
των ανθρώπων και να τους κάνει να φαν-
ταστούν αλλιώς τη ζωή τους, να νιώσουν
με άλλον τρόπο τα πράγματα. Εστω για
τρία λεπτά, όσο διαρκεί δηλαδή ένα τρα-
γούδι. 

Φέτος έκανες και την -εκπληκτική- μου-
σική στο θεατρικό “Λούλου”, που παίζε-
ται για λίγες ακόμα παραστάσεις στο
“Αγγέλων Βήμα”. Οι κριτικές για αυτή τη
δουλειά σου είναι διθυραμβικές! Ποια
είναι η διαφορά της θεατρικής μουσικής
από τα τραγούδια που γράφεις για να
συμπεριληφθούν σε κάποιο cd; 

Η “Λούλου” είναι ένα σπουδαίο έργο με
πολλές ποιότητες. Είναι, θα μπορούσα να
πω, “βούτυρο στο ψωμί” του συνθέτη!
Πόσο μάλλον όταν το σκηνοθετεί η Λίλλυ
Μελεμέ. Είχε αρκετή δουλειά αλλά δεν με
δυσκόλεψε, ευτυχώς κατάλαβα γρήγορα
τον πυρήνα του.
Οι μουσικές για το θέατρο έχουν άλλες
ανάγκες από τα τραγούδια. Μια μεγάλη
διαφορά είναι πως στα τραγού-
δια την ευθύνη για το συνολικό
αποτέλεσμα την έχει ο τραγου-
δοποιός, ενώ στο θέατρο ο σκη-
νοθέτης. Επίσης, αλλιώς μιλάς
όταν έχεις τρία λεπτά και αλλιώς
όταν έχεις 1-2 ώρες. Ακόμα, οι
μουσικές για το θέατρο έχουν -
συνήθως- ένα εργασιακό πλαί-
σιο πιο συγκεκριμένο από το
μαγευτικό -κατά τα άλλα- κόσμο
του τραγουδιού.

Πόσο δύσκολο είναι να προσπα-
θείς να δημιουργήσεις σε πε-
ρίοδο κρίσης; Ιδίως όταν η
δουλειά σου δεν είναι καθόλου
μηχανιστική, αλλά απολύτως καλλιτε-
χνική;

Μάλλον είναι πιο δύσκολο να χάνεις μια
μηχανιστική -όπως τη λες- δουλειά σε πε-
ρίοδο κρίσης παρά μια καλλιτεχνική.
Στη μια περίπτωση μένεις απλά άνεργος,
στην άλλη υποφέρει το κομμάτι της πα-
ραγωγής (δισκογραφία κ.λπ.), αλλά το
δημιουργικό κομμάτι ανθεί και κουτσά
στραβά βρίσκει το δρόμο του.
Αυτό είναι ευχή και κατάρα για το μεγα-
λύτερο μέρος της καλλιτεχνικής μας πα-
ραγωγής: Oτι λειτουργεί, δηλαδή, στην
κλίμακα της μικρής βιοτεχνίας και όχι της
βιομηχανίας. Επίσης, βλέπω πως η όποια
επαφή με τα καλλιτεχνικά ή και γενικά με
δημιουργικά πράγματα βοηθάει κάποιον
να διατηρήσει την ψυχική του υγεία σε
δύσκολους καιρούς, όπως αυτός που
ακόμα διανύουμε. Είτε αυτό γίνεται επαγ-
γελματικά είτε ερασιτεχνικά, είναι κάτι
όμορφο και ζωογόνο.

Περιοδείες, μουσική για το θέατρο, προ-
σωπικά τραγούδια και άλμπουμ. Με το
χέρι στην καρδιά, τι από τα τρία είναι το
πιο “αγαπημένο” σου;

Με το χέρι στην καρδιά λέω πως το πιο
αγαπημένο μου είναι τα προσωπικά τρα-
γούδια και τα άλμπουμ. Πολύ δημιουρ-
γικό πράγμα. Αλλά αυτά προχωράνε μόνο
χέρι - χέρι με τις άλλες δύο δραστηριό-
τητες μου. Και για λόγους επιβίωσης και
για λόγους δημιουργικής ισορροπίας.
Πόσες φορές δεν με έχει εμπνεύσει ένα
τραγούδι να γράψω μια θεατρική μουσική
και το ανάποδο. Σκέφτομαι πολλές φορές
πως είμαι τυχερός που μπορώ να ξεδι-
πλώνω το μουσικό εαυτό μου, να έρχο-
μαι κοντά στους άλλους, με πολλούς
τρόπους και αφορμές.

Εχεις συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέ-
χνες. Αλλους πασίγνωστους και άλλους
όχι και τόσο. Υπάρχει κάποιος που λα-
χταράς να συνεργαστείς στο μέλλον;

Κάποιος που για κάποιον λόγο να σε “ιν-
τριγκάρει” να... ενώσετε τα ταλέντα σας;

Ναι, έχω κάποιους κατά νου. Στη νέα δη-
μιουργική μου περίοδο θα ήθελα να το
αναπτύξω αυτό το κομμάτι, των συνερ-
γασιών.

Θα μου αποκαλύψεις τα επόμενά σου
σχέδια; Ετοιμάζεις νέο cd σωστά;

Ενα πρότζεκτ μου που προχωράει αυτή
τη στιγμή παράλληλα με όλα τα άλλα
είναι η Orchestra Laou Laou. Τρεις φίλοι
βρεθήκαμε και στήσαμε μια ορχήστρα με
βαλκανικό, μεσογειακό, ρεμπέτικο ήχο. Ο
ένας είναι ο τρομπετίστας και τραγουδο-
ποιός Μέλιος Κατσαμάκης και ο άλλος ο
Μενέλαος Μωραΐτης, ένας σπάνιος μου-
σικός που παίζει ακορντεόν και τούμπα.
Θα προσπαθήσουμε να κατέβουμε και
στην Κρήτη το επόμενο διάστημα.
Το μεγάλο νέο τώρα: ετοιμάζω νέο προ-
σωπικό cd... έχουν περάσει κιόλας πέντε
χρόνια από το προηγούμενο.

Πολλά συνέβησαν όλα αυτά τα χρόνια
που μας ξεβόλεψαν και μας έμαθαν
πράγματα. Αποτυπώνονται κάποια από
αυτά στα καινούργια τραγούδια. 
Το cd θα έχει νέο ήχο, καινούργιους συ-
νεργάτες και θα είναι πιο ανοιχτό “στιλι-
στικά” από τα προηγούμενα. Εχω ένα
ωραίο υλικό μέσα στο οποίο υπάρχουν
στίχοι του Μάνου Ελευθερίου, της Φω-
τεινής Λαμπρίδη, δικοί μου, αλλά και τρα-
γούδια νεότερων στιχουργών όπως της
Νικόλ Κατσάνη. Θα μοιράζομαι ένα τρα-
γούδι με τον Σπύρο Γραμμένο, αλλά θα
υπάρχουν και άλλες, ας το πούμε, εκπλή-
ξεις που θα τις μάθετε σύντομα. Εχω ξε-
κινήσει ήδη τις ηχογραφήσεις. Γοητευτικό
και δύσκολο στάδιο. Το στούντιο είναι
ένα είδος μαιευτηρίου.

Θεατρική μουσική; Υπάρχει κάτι στον
ορίζοντα;

Πώς όχι... δουλεύουμε φουλ με τον σκη-
νοθέτη Στιβ Κρικρή το “Πεταλούδα στο
πηγάδι”, θεατρικό έργο του καλού μου
φίλου και εξαιρετικού συγγραφέα Βαγ-
γέλη Χατζηγιαννίδη. Είναι μια παράδοξη
κωμωδία με μαύρες ατμόσφαιρες αλά Τιμ
Μπάρτον. Η πρεμιέρα μας είναι στις 8/2
στο “Αγγέλων Βήμα”. Ακόμα, δουλεύω με
τη Μαρώ Τριανταφύλλου την “Κλυται-
μνήστρα” της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ.
Μεγάλο στοίχημα αυτό, όπως και για
κάθε λογοτεχνικό κείμενο που επιλέγεται
να ανέβει στη σκηνή. Με πολλή χαρά πε-
ριμένω και την επίσημη πρεμιέρα του

έργου “Θα σου μιλώ ώσπου
να φέξει” της Μαρινέλλας
Βλαχάκη που θα γίνει, σε λίγες
μέρες, στο δικό σας Μουσείο
Τυπογραφίας. 

Είσαι παιδί των Χανίων,
αλλά σε έχει “κερδίσει” η
Αθήνα. Ωστόσο, πολύ
συχνά επισκέπτεσαι τα
Χανιά. Πριν από λίγες
μέρες επισκέφθηκες το
Μουσείο Τυπογραφίας.
Πώς σου φάνηκε η “βόλτα”
έξι αιώνων στην τέχνη που
άλλαξε τον κόσμο;
Ηταν μια ξενάγηση έμπνευσης.

Με εντυπωσίασε το υψηλό επίπεδο του
μουσείου, η αγάπη και ο επαγγελματι-
σμός με τον οποίο είναι οργανωμένο. Η
τυπογραφία, επίσης, η αποτύπωση και η
διάδοση του πολιτισμού μας είναι μια
τέχνη που ξυπνάει μνήμες, αισθήσεις
είναι κάτι υψηλό και καθημερινό ταυτό-
χρονα. 
Ετσι που περπατούσα ανάμεσα στα μηχα-
νήματα και άκουγα όλα αυτά τα θαυμα-
στά και απίθανα της ξενάγησης σου, μου
ήρθαν στο μυαλό και κάποια στιχάκια, μια
ιδέα που μάλλον θα γίνει τραγούδι. Ενα
τραγούδι εμπνευσμένο από το Μουσείο
Τυπογραφίας. Πώς σου φαίνεται;
Μου γεννήθηκε επίσης η επιθυμία να
παίξω μουσική σε αυτό το χώρο. Θα μου
άρεσε πολύ να παρουσιάσω το νέο cd
μου εδώ...
Θα ήθελα πραγματικά να συμμετέχω στη
ζωή αυτού του τόσο ιδιαίτερου και σπου-
δαίου χώρου. Σου είπα, για μένα ήταν μια
ξενάγηση έμπνευσης!

Η ό οια ε αφή ε τα καλλιτεχνικά ή και«Η όποια επαφή με τα καλλιτεχνικά ή και
γενικά ε δη ιουργικά ράγ ατα βοηθάειγενικά με δημιουργικά πράγματα βοηθάει

κά οιον να διατηρήσει την ψυχική τουκάποιον να διατηρήσει την ψυχική του 
υγεία σε δύσκολους καιρούς ό ως αυτόςυγεία σε δύσκολους καιρούς, όπως αυτός 

ου ακό α διανύου επου ακόμα διανύουμε»

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ 

ΝέοΝέο cd, θεατρική ουσικήθεατρική μουσική 
και Μουσείο Τυ ογραφίαςκαι... Μουσείο Τυπογραφίας

Ταλαντούχος, γεμάτος ορμή, ιδέες και όρεξη για δημιουργία, κόντρα στην απαισιοδοξία των και-
ρών, ο Λεωνίδας Μαριδάκης, μιλά στις “διαδρομές” για την πορεία του, τα επαγγελματικά του σχέ-
δια και την επίσκεψη που έκανε πρόσφατα στο μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Τυπογραφίας!
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Κάθε τουΚάθε 29 του

ΦλεβάρηΦλεβάρη
Αλέξανδρος Νίκας
Εκδότης: Μίνωας

29 Φλεβάρη
είναι η μέρα
που βρίσκει τον
χειμώνα αγκα-
λιά με την
άνοιξη. 29 του
Φλεβάρη, πριν
από 28 χρόνια,
θα εκδηλωθεί ο
έρωτας του
Πάρη και της

Ελένης. Κάθε 29 του Φλεβάρη θα συ-
ναντιούνται στο ίδιο μέρος που είχαν
δώσει το πρώτο τους φιλί, για να μιλή-
σουν για όσα τους ενώνουν και όσα
τους χωρίζουν. Στις 29 Φλεβάρη του
2000, ο Πάρης ελπίζει να συναντήσει
την Ελένη στο ίδιο μέρος που εδώ και
χρόνια δίνουν το ραντεβού τους. Θα
είναι η Ελένη εκεί; Ενας έρωτας κι ένα
ραντεβού που θα μείνουν αναλλοίωτα
στον χρόνο, ό,τι κι αν συμβεί στις ζωές
των δύο αγαπημένων.

Η ε ιβίωση τηςΗ επιβίωση της

Ελλάδας έσαΕλλάδας μέσα

α ό διαδοχικάαπό διαδοχικά

θαύ αταθαύματα
Κωνσταντίνος Λούλης
Εκδότης: Ψυχογιός

Το βιβλίο αυτό
είναι μια ανα-
δρομή στους
δύο τελευταίους
αιώνες της ιστο-
ρίας της Ελλά-
δας, με επί
μέρους κεφά-
λαια, στα οποία
γίνεται συνο-
πτική αναφορά

των σημαντικών γεγονότων, των αιτίων
και των πρωταγωνιστών τους. 
Ο συγγραφέας οδηγήθηκε στη συγ-
γραφή της παρούσας μελέτης, γνωρί-
ζοντας καλά ότι μπορεί να πλησιάσει την
αλήθεια με ειλικρίνεια και ρεαλισμό,
πολύ περισσότερο από εκείνους που
έχουν κάθε είδους φιλοδοξίες και δογ-
ματικές πολιτικές τοποθετήσεις. Ανήκον-
τας στην κατηγορία των Ελλήνων που
οραματίστηκαν μία ευημερούσα Ελ-
λάδα, αλλά έχουν πια συνειδητοποιήσει
πως δε θα τη γνωρίσουν ποτέ, κατανοεί
απόλυτα κάθε έναν που πιστεύει και ελ-
πίζει σε μια ανεξάρτητη εθνικά και ευη-
μερούσα οικονομικά Ελλάδα. 
Με αυτά τα δεδομένα, σε συνδυασμό με
την απόλυτη αποστασιοποίησή του από
κομματικές ταυτότητες και εξαρτήσεις,
και μακριά από κάθε είδους φιλοδοξία
και πολιτικές τοποθετήσεις, αφού ερεύ-
νησε ενδελεχώς όλες τις πλευρές της
ιστορικής πορείας ορισμένων πρωταγω-
νιστών της νεοελληνικής περιόδου, θε-
ωρεί ότι ορισμένοι κακώς εισήλθαν στο
πάνθεον των «αλάνθαστων πολιτικών
αθανάτων», ενώ κάποιοι άλλοι αδίκως
κατακρημνίστηκαν στα τάρταρα της
Ιστορίας. 

Η αλήθεια καιΗ αλήθεια και
άλλα ψέ αταάλλα ψέματα
Σάσα Αράνγκο
Εκδότης: Ψυχογιός

Φαινομενικά, ο
Χένρι Χάιντεν έχει
την τέλεια ζωή.
Είναι διάσημος
σ υ γ γρ α φ έ α ς ,
αφοσιωμένος σύ-
ζυγος, παρόλο
που θα μπορούσε
να έχει στο
πλευρό του όποια
γυναίκα θέλει,

γενναιόδωρος φίλος και συνεργάτης.
Στην πραγματικότητα, ο Χένρι Χάιντεν
είναι ένα ψεύτικο δημιούργημα που κρατά
το παρελθόν του κρυφό. Κανείς εκτός
από τον ίδιο και τη γυναίκα του δεν ξέρει
ότι εκείνη γράφει τα μυθιστορήματα που
τον έχουν κάνει πασίγνωστο.
Οταν η ερωμένη του μένει έγκυος και η
τακτοποιημένη ζωή του κινδυνεύει να κα-
ταρρεύσει, ο Χένρι προσπαθεί απεγνω-
σμένα να βρει μια οριστική λύση. Μόνο
που κάνει ένα τρομερό λάθος. 
Η αστυνομία είναι πλέον στα ίχνη του και
το παρελθόν του έτοιμο να αποκαλυφθεί.
Ο Χένρι είναι ένας ιδιοφυής άνθρωπος.
Πλέκει έντεχνα αλήθειες και ψέματα σε
μια ιστορία που ίσως τον βοηθήσει να επι-
βιώσει. Μόνο που ο κλοιός εξακολουθεί
να σφίγγει γύρω του. 
Η έξυπνη και απροσδόκητη ιστορία ενός
άντρα που χάρη στην ευφυΐα του κατα-
φέρνει να αποφεύγει τις συνέπειες των
πράξεών του ακόμη κι όταν στέκεται στην
άκρη της αβύσσου.

Eνας διακριτικόςνας διακριτικός

ήρωαςήρωας
Mario Vargas Llosa
Εκδότης: Α.Α. Λιβάνης

Για μια ακόμα
φορά, όπως
τόσες άλλες στη
ζωή του, ο Φελί-
σιτο θυμήθηκε
τα λόγια του πα-
τέρα του προτού
πεθάνει: «Ποτέ
μην αφήσεις κα-
νέναν να σε πα-
τήσει, γιόκα μου.

Αυτή η συμβουλή είναι η μοναδική κλη-
ρονομιά που θα λάβεις». Τον είχε ακού-
σει, ποτέ δεν είχε αφήσει να τον
πατήσουν. 
Και με μισό αιώνα και κάτι στις πλάτες
του ήταν πια μεγάλος για να αλλάξει συ-
νήθειες. Το βιβλίο “Ενας διακριτικός
ήρωας” διηγείται την παράλληλη ιστο-
ρία δύο χαρακτήρων: του μετρημένου
και αξιαγάπητου Φελίσιτο Γιανακέ, ενός
μικροεπιχειρηματία της Πιούρα, που πέ-
φτει θύμα εκβιασμού· και του Ισμαέλ Κα-
ρέρα, ενός επιτυχημένου επιχειρηματία,
ιδιοκτήτη μιας ασφαλιστικής εταιρείας
στη Λίμα, ο οποίος καταστρώνει μια
αναπάντεχη εκδίκηση σε βάρος των δύο
αργόσχολων γιων του που επιθύμησαν
το θάνατό του. 

Aφορμή
Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Το βιβλίο των αράξενωνΤο βιβλίο των παράξενων 
νέων ραγ άτωννέων πραγμάτων 
» Michel Faber (μτφρ. Χριστιάννα Σακελλαροπούλου, εκδόσεις Λιβάνη)

Κάτι θα ’λεγα, είπε εκείνος.
Ε, τότε πες το, είπε εκείνη.

Τι είναι, άραγε, σημαντικό να ει-
πωθεί λίγο πριν απ’ τον επερχό-
μενο χωρισμό δύο ανθρώπων; Ο
χρόνος μετράει αντίστροφα και
βαραίνει το κάθε τι, δεν υπάρχει
κάτι απλό να ειπωθεί, κάτι αδιά-
φορο, δεν περισσεύει χώρος για
σιωπή, ο εκνευρισμός και η έν-
ταση επιτείνουν την κακή σκέψη:
ας περάσει η ώρα γρήγορα, δεν
αντέχω άλλο! Σκέψη, αναπόφευ-
κτη, που θα επιστρέφει, ξανά και
ξανά, και θα ζητάει το αντίτιμό
της. Ξανά και ξανά.

Ο Πίτερ πρόκειται να φύγει μα-
κριά, πολύ μακριά, σε έναν άλλο
πλανήτη. Ιεραπόστολος, που επε-
λέγη να συμμετάσχει στο εν εξε-
λίξει διαστημικό πρόγραμμα της
εταιρείας USIC. Η γυναίκα του,
Μπία, τον οδηγεί στο αεροδρόμιο.
Χάρη σε εκείνη έφτασε ως εδώ.
Πριν τη γνωρίσει, δεν ήταν τίποτε
άλλο παρά ένας αλήτης, ένας αλ-
κοολικός που ζούσε στα όρια του
νόμου. Εκείνη δούλευε ως νοσο-
κόμα στην κλινική που τον μετέ-
φεραν με σπασμένους και τους
δύο αστραγάλους. Δίπλα της,
άφησε το αλκοόλ και γνώρισε τον
Χριστό. Τα χρήματα της αποζη-
μίωσης αποτέλεσαν το ισχυρό-
τερο δέλεαρ για τη συμμετοχή
του σε αυτό το ταξίδι, χρήματα
που θα αξιοποιηθούν για τις
ανάγκες της εκκλησίας και του
ποιμνίου της.

Ο Φέιμπερ απογειώνει -κυριο-
λεκτικά- μια κλισέ δακρύβρεχτη
και ίσως βαρετή ιστορία, το απο-
λωλός πρόβατο που βρίσκει τον
δρόμο του Κυρίου, με την απαραί-

τητη παρουσία μιας γυναίκας,
μοιραίας για εκείνον. Η δύναμη
της αγάπης και η επικράτηση του
καλού. Ο Φέιμπερ χρησιμοποιεί
την ιστορία αυτή ως το απαραί-
τητο υπόβαθρο που θα του επι-
τρέψει να στήσει την ιστορία που
τον ενδιαφέρει πραγματικά, τον
χωρισμό των δύο, την εξωγείωση
του Πίτερ, τον νέο πλανήτη και
τους κατοίκους του. Η βασική
ιδέα δεν είναι σύνθετη, κάθε
άλλο, είναι απλή. Η υποστήριξη
και η εξέλιξη αυτής της ιδέας
είναι το βασικό στοίχημα για τον
συγγραφέα, το κρίσιμο σημείο για
ένα επιτυχημένο μυθιστόρημα
επιστημονικής φαντασίας. Και το
Βιβλίο των παράξενων νέων
πραγμάτων είναι ένα απόλυτα
επιτυχημένο μυθιστόρημα επιστη-
μονικής φαντασίας. Ο Φέιμπερ,
άξιος συνεχιστής των σπουδαίων
του είδους, χρησιμοποιεί το εύ-
ρημα ως βάση κριτικής και παρα-
τήρησης, χτίζει έναν νέο κόσμο
από το μηδέν, οικείο με τον δικό

μας αλλά ταυτόχρονα διαφορε-
τικό. Η τεράστια χιλιομετρική
απόσταση των δύο κόσμων, η
αποξένωση των δύο συντρόφων,
η προβληματική γραπτή επικοινω-
νία -εξαίσιο αφηγηματικό εργα-
λείο- οι νέες προκλήσεις για τον
Πίτερ, αλλά και για την Μπία που
μένει, μετά από χρόνια, μόνη της,
προσδίδει ένα συναισθηματικό
βάρος, καθοριστικό για την ανα-
γνωστική εμπειρία, ισορροπώντας
το στοιχείο της δράσης και της
κατάκτησης τους διαστήματος.

Ο Φέιμπερ καταφέρνει να μετα-
φέρει τον αναγνώστη στον νέο
πλανήτη, να του μεταδώσει αυτή
την απόκοσμη αίσθηση, να τον
κάνει να αισθανθεί μακριά από τη
γη, να διαβάζει τις διηγήσεις της
Μπία σαν ανακοινωθέν από κά-
ποιον άλλον πλανήτη. 

Μυθιστόρημα που θα μπορούσε
να προσεγγιστεί ως αμιγώς ερω-
τικό, μια ιστορία αγάπης δύο συν-
τρόφων που αναγκάζονται να
ζήσουν με μια τεράστια απόσταση
να απλώνεται ως άβυσσος ανά-
μεσά τους, αλλά μια τέτοια ανά-
γνωση θα ήταν μάλλον ατελής,
όπως ατελής θα ήταν και μια ανά-
γνωση ως ενός απλού και μονο-
διάστατου μυθιστορήματος δρά-
σης, καθώς δεν του λείπει η κοι-
νωνική, ανθρωπολογική, πολιτική
και γλωσσική παρατήρηση, ένας
στοχασμός φιλοσοφικός και τελο-
λογικός, με κομβική την παρουσία
της θρησκείας, ή της πίστης καλύ-
τερα, σε συνδυασμό με το έντονο
σασπένς και τη ζηλευτή ευκολία
του Φέιμπερ στην αφήγηση,
άθροισμα στοιχείων που έχουν
ως αποτέλεσμα ένα εντυπωσιακό
μυθιστόρημα.

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παιχνίδια φαντασίας με τα γράμματα και τις λέξεις
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Ενα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα παιχνι-
διού, δημιουργίας και φαντασίας, θα φιλοξενηθεί την
επόμενη Κυριακή 7 Φεβρουαρίου στο μοναδικό στην
Ελλάδα “Μουσείο Τυπογραφίας”!

Το πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο από το έργο του
Iταλού δασκάλου και συγγραφέα Τζάνι Ροντάρι “Η
Γραμματική της Φαντασίας”, απευθύνεται σε ομάδες
παιδιών 6-8 και 9-12 ετών και ξεκινά με κινητικά παι-
χνίδια γνωριμίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Το
πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 10:30π.μ. - 12μ. για
τα παιδιά 6 - 8 ετών και 12:30μ.μ. - 2μ.μ. για τα παιδιά
9 - 12 ετών.

Αξιοποιώντας τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού και δη-
μιουργικής γραφής, τα παιδιά ενθαρρύνονται να παί-
ξουν με τις δυνατότητες του προφορικού και γραπτού
λόγου, να σκεφτούν, να προτείνουν λύσεις, να αλλη-
λεπιδράσουν. Eτσι, με διασκεδαστικό τρόπο, και ανά-
λογα με την ηλικία τους, επινοούν καινούργιες λέξεις,
κατανοούν τη σημασία τους, φτιάχνουν και αφηγούν-
ται δικές τους πρωτότυπες ιστορίες, που στη συνέχεια
γράφουν ή ζωγραφίζουν, δημιουργώντας ένα δικό
τους χειροποίητο βιβλίο!

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στα
παιδιά μία εκπαιδευτική εμπειρία, μέσα από την οποία

απελευθερώνουν την εφευρετικότητα και τη δημιουρ-
γική φαντασία τους, αναπτύσσουν την αίσθηση του
χιούμορ, καλλιεργούν αυτοπεποίθηση στη χρήση του
προφορικού και γραπτού λόγου και εμπλουτίζουν το
λεξιλόγιό τους. 

Το προγραμμα επιμελείται η Βαλεντίνα Παπαδημη-
τράκη, ηθοποιός και σκηνοθέτις. Η Βαλεντίνα είναι
δημιουργός του “Θεάτρου του παπουτσιού πάνω στο
δέντρο” και από το 2001 ασχολείται με το θέατρο για
παιδιά. Εχει ειδικευτεί στη θεατρική αγωγή για παιδιά
και εφήβους μετά από διετή φοίτηση στο Εργαστήρι
του Θεάτρου Πόρτα - Ξένια Καλογεροπούλου.  

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, όπως και κάθε Κυ-
ριακή, το Μουσείο Τυπογραφίας στο ΒΙΟΠΑ Χανίων,
θα είναι ανοιχτό και οι συνοδοί των παιδιών, που θα
συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά παιχνίδια, θα έχουν τη
δυνατότητα -αν το επιθυμούν- να ξεναγηθούν στους
χώρους του Μουσείου και να απολαύσουν τον καφέ
τους στο cafe - πωλητήριο. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 6 - 8 & 9 - 12
ετών χωρίς τη συνοδεία ενηλίκου και έχει διάρκεια 90’. 

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης συμμετοχής στο
τηλ: 6977293283.

Κόστος συμμετοχής: 4 ευρώ.



Μετατροπέας
www.metric-conversions.org

Ανακαλύψτε έναν πανίσχυρο μετατροπέα μεγεθών που θα
κάνει κάθε αλλαγή που θέλετε, υπόθεση δευτερολέπτων! Χρή-
ματα, θερμοκρασίες, μονάδες μέτρησης βάρους, απόστασης, και
ό,τι άλλο μπορεί να βάλει -ή να μην βάλει- το μυαλό σας, ο με-
τατροπέας το αλλάζει σε ό,τι εσείς θέλετε. Από φαρενάιτ σε κελ-
σίου, από δολάρια σε λίρες, από μίλια σε χιλιόμετρα, από λεπτά
σε μέρες, από λίτρα σε γαλόνια, από ουγγιές σε κιλά και όλες τις
μυστήριες και παράξενες μετατροπές που θα σας προβληματί-
σουν, εδώ θα τις “λύσετε” με ένα μόνο κλικ. Η υπηρεσία προ-
σφέρεται εντελώς δωρεάν και είναι κάτι παραπάνω από
πανεύκολη στον χειρισμό. Βάλτε το στα αγαπημένα σας.

Ταπετσαρίες, παιχνίδια 
και apps

www.vladstudio.com/home

Το site αυτό, ανήκει σε έναν Ρώσο καλλιτέχνη, ο οποίος κάνει
θαυμάσια δουλειά φτιάχνοντας sites, εικόνες για desktops,
wallpapers και διάφορα άλλα καλούδια που χρησιμοποιούμε σε
υπολογιστές και τηλέφωνα. Εδώ θα βρείτε εντυπωσιακά ρολό-
για για να βάλετε ως “ταπετσαρίες” σε υπολογιστές, απίστευτες
εικόνες (για την ίδια δουλειά), e-κάρτες, τη δυνατότητα να φτιά-
ξετε ταινίες στις οποίες θα πρωταγωνιστούν τα πιτσιρίκια σας,
διαδραστικά e-books και πολλά πολλά ενδιαφέροντα. Αν είστε
της τεχνολογίας και κάτι από όσα διαβάσατε σας έκανε κλικ,
τότε δείτε οπωσδήποτε τον ιστότοπο!

Καθόλου ανόητος!
www.dumblittleman.com

Oνομάζεται “ανόητος ανθρωπάκος”, όμως καθόλου ανόητος
δεν είναι. Και θα το ανακαλύψετε με μερικά κλικ. Εδώ λοιπόν θα
βρείτε διάφορες συμβουλές για να καλυτερέψετε τη ζωή σας,
μέσα από κείμενα και άρθρα που μπορεί και να “φωτίσουν” πτυ-
χές τις καθημερινότητάς σας που μέχρι τότε φάνταζαν σκοτει-
νές. Εξυπνοι τρόποι για να γυμνάζεστε στη δουλειά. Τρεις στόχοι
που θα σας αλλάξουν την ζωή. Είναι καλή πολιτική η ειλικρί-
νεια; Τι να αποφύγετε για να ανεβείτε επαγγελματικά. Γιατί τα
βιντεοπαιχνίδια τελικά μας κάνουν καλό. Πώς να κάνετε τους
άλλους να αναρωτιούνται για σας, και διάφορα άλλα ενδιαφέ-
ροντα, σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. 

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ
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σστόχος του διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στους φοι-
τητές της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Χανίων να εκφραστούν
δημιουργικά μέσω της τέχνης της φωτογραφίας και να εξερευ-
νήσουν την πόλη των Χανίων ως σταυροδρόμι πολιτισμών και
προορισμό της Μεσογείου. 

Το θέμα του διαγωνισμού αφορά εικόνες που περιγραφούν τη
συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμών
στην πόλη όπως:

Διαφορετικές ταυτότητες ανθρώπων (ντόπιοι, μετανάστες, του-
ρίστες, κ.λπ.).

Ιστορικές, παραδοσιακές και σύγχρονες γειτονιές και κτήρια.
Διαπολιτισμικές συναντήσεις σε δημόσιους χώρους (αγορά,

πάρκα, μουσεία, βιβλιοθήκες κ.λπ.).
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να εκφράζουν κάτι πέρα από την

τουριστική φωτογραφία και ιδανικότερα να αποδίδουν μια αί-
σθηση πολιτισμικής ευαισθησίας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής και η υποβολή φωτογραφιών αρχί-
ζουν τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου και λήγουν την Πέμπτη 31
Μαρτίου. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με 1 έως
5 φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες θα υποβάλλονται στην ιστο-
σελίδα του διαγωνισμού: http://photo-contest.maich.gr. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του τρέχοντος έτους
καθώς και οι φοιτητές των προγραμμάτων Erasmus, των παρα-
κάτω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων:

• Μ.Α.Ι.Χ.

• Πολυτεχνείο Κρήτης
• ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτημα Χανίων
• ΑΕΝ Κρήτης
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της φοιτητικής ταυ-

τότητας.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η επιλογή των έργων θα γίνει από κριτική επιτροπή, τα μέλη
της οποίας είναι:

• Μιχάλης Καλαϊτζάκης, φωτογράφος.
• Ζαχαρίας Πιστόπουλος, αρχιτέκτων. 
• Μανώλης Πετράκης, μέλος της Φωτογραφικής Ομάδας Πο-

λυτεχνείου Κρήτης, Φωτοσκίαση.
• Αντώνης Κουράτορας, μέλος της Φωτογραφικής Ομάδας Πο-

λυτεχνείου Κρήτης, Φωτοσκίαση.
Η συμμετοχή των κριτών στο Διαγωνισμό είναι εθελοντική.

ΒΡΑΒΕΙΑ

• 1ο Βραβείο, 100 €
• 2ο Βραβείο, 50 €
• 3ο Βραβείο, 30 €
Οι βραβευμένες φωτογραφίες καθώς και άλλες φωτογραφίες

που θα επιλεχθούν θα εκτεθούν στο πλαίσιο ανοικτής εκδήλω-
σης το Μάιο στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. 

Ιστοσελίδα: http://photo-contest.maich.gr
Επικοινωνία: Ηλέκτρα Ρεμούνδου, Βίκυ Αντωνοπούλου,
τηλ.: 2821035000 εσωτ. 578 ή 560,
e-mail: photo-contest@maich.gr 

Τον 2ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Φωτογραφίας με
θέμα “Χανιά - Διαπολιτισμικές Συναντήσεις”
διοργανώνουν το Μεσογειακό Αγρονομικό Ιν-
στιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) και το Κέντρο Αρ-
χιτεκτονικής Μεσογείου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-
Κ.Α.Μ.), σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρή-
της, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρή-
της - Παράρτημα Χανίων και την Ακαδημία Εμ-
πορικού Ναυτικού Κρήτης (ΑΕΝ Κρήτης). 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΦοιτητικόςΦοιτητικός 
διαγωνισ όςδιαγωνισμός 
φωτογραφίαςφωτογραφίας

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΤΕΕ

“Il Posto - Η θέσηΗ θέση”
Με την προβολή της ταινίας του Ερμάνο Ολμι
“Il Posto - Η θέση” (1961) συνεχίζεται ο δεύτε-
ρος κύκλος προβολών του κινηματογραφικού
αφιερώματος στον φημισμένο ιταλικό κινημα-
τογράφο με τον γενικό τίτλο: “Μικρά Αριστουρ-
γήματα Μεγάλων Ιταλών Σκηνοθετών”, που
διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος “Οι Φίλοι
των Γραμμάτων και των Τεχνών”.
Η προβολή θα γίνει αύριο Κυριακή στις 8μ.μ. στη
γνώριμη αίθουσα του Τ.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης
(Νεάρχου 23).

ΣΤΟ “BOHEME”

Εκθεση
ζωγραφικής
της Ολγας
Βερυκάκη

Εκθεση σύγχρονης τέχνης με έργα
της Ολγας Βερυκάκη θα φιλοξενη-
θεί στο “Boheme”, στην Παλιά
Πόλη. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα
γίνουν τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου
στις 6:30μ.μ. και θα ακολουθήσει
τζαζ συναυλία. Η έκθεση θα διαρ-
κέσει έως τις 15 Μαΐου.

Μουσική βραδιά με προπολεμικά σμυρνέικα ρεμπέτικα τραγού-
δια θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο, στις 9:30μ.μ. στο “Με-
γάλο Ο”, με τη Δώρα Μαργαρίτη σε κρουστά και τραγούδι και
τον Ηλία Μπόικο σε κιθάρα και τραγούδι.

Επίσης, εικαστική έκθεση από το “ανάποδο Ε΄” εγκαινιάζεται τη
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου στις 8μ.μ.
Η έκθεση θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 6 το
απόγευμα έως τις 10 το βράδυ.

ΣΤΟ “ΜΕΓΑΛΟ Ο”

Μουσική και εικαστικάΜουσική και εικαστικά



παιδότοπος
ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Σή εραΣήμερα ουπου γιορτάζουνγιορτάζουν τατα σχολειάσχολειά
Καλοί μου φίλοι,
καλό Σαββατοκύριακο!

Στους τρεις Ιεράρχες, στους “Τρεις Με-
γίστους Φωστήρας της Τρισηλίου Θεότη-
τος”, στον Μέγα Βασίλειο, στον Γρηγόριο
τον Θεολόγο και στον Ιωάννη τον Χρυσό-
στομο, είναι αφιερωμένος “σήμερα που
γιορτάζουν τα σχολειά”, για να χρησιμο-
ποιήσω τον τίτλο ενός ποιήματος του
γνωστού συμπολίτη μας δασκάλου και

καταξιωμένου ανά το πανελλήνιο συγ-
γραφέα παιδικών βιβλίων, Βασίλη Χαρω-
νίτη, ο Παιδότοπος.

Και σαν ωδή στην ελληνική Παιδεία
μπορεί να δει κανείς τούτο το αφιέρωμα
που περιλαμβάνει βασικά, εκτός των
άλλων, και τρία ποιήματα του Βασίλη Χα-
ρωνίτη απ’ την πρώτη του ποιητική συλ-
λογή για παιδιά, “Χαρούμενες στροφές” ο
τίτλος της (εκδ. “Ανταίος”, Ηράκλειο Κρή-
της 1960). Ο,τι καλύτερο!

Πολλές ευχαριστίες στον καλό φίλο
παντοτινό δάσκαλο και ξεχωριστό πνευ-
ματικό δημιουργό του τόπου μας για την
συνεργασία του και βέβαια “Χρόνια
Πολλά” σε όλους τους μαθητές και δα-
σκάλους που γιορτάζουν (γιορτάζουμε)
σήμερα τους Αγίους τους (μας)! 

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης,

δάσκαλος
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Οπως οι
μέλισσες
διαλέγουν το
νέκταρ από τα
λουλούδια,
έτσι κι εσείς να
διαλέγετε αυτά
που διαβάζετε.
Να κρατάτε τα
καλά και τα
ωφέλιμα.

Μέγας Βασίλειος

Εγραψε πολλά βιβλία Ιδρυσε τη Βασιλειάδα -
σχεδόν μία ολόκληρη πόλη - με νοσοκομείο,
πτωχοκομείο, γηροκομείο, λεπροκομείο, σχολείο,
ξενώνα κ.λπ. Για αυτά όλα ονομάστηκε Μέγας.

Πώς το καταλαβαίνετε, να
έχετε εσείς περισσεύματα
και ο άλλος να πεινά;

Γρηγόριος ο Θεολόγος

Είχε ευαίσθητη ψυχή.
Εγραψε πολλά ποιήματα.
Τον ονόμασαν Θεολόγο,
γιατί τα κηρύγματα και τα
γραπτά του στερέωσαν
την ορθόδοξη πίστη.

Ενας και μόνο άνθρωπος με θεϊκή
φωτιά στην καρδιά μπορεί να
διορθώσει ολόκληρη πόλη.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Το κήρυγμά του ήταν κάτι το
εξαιρετικό. Οταν κήρυττε ήταν
σαν να έτρεχε χρυσάφι από το
στόμα του. Μοίραζε φαγητό σε
7.000 φτωχούς κάθε μέρα.

Σή ερα ουΣήμερα που
γιορτάζουνγιορτάζουν
τα σχολειάτα σχολειά
Σήμερα που γιορτάζουν τα σχολειά
κι ακούγετ’ η φωνή μας στον αγέρα
νοσταλγικά στη μνήμη μας ξανά
φτάνουν οι τρεις μορφές σας, κι όλα πέρα

φωτίζοντ’ απ’ τ’ ανέσπερο το φως
που φώτιζε στη γη τα βήματά σας
και στις ψυχές μας τις απλές, τις παιδικές
λάμπουν ξανά τα έργα τα δικά σας.

Σήμερα που γιορτάζουν τα σχολειά
γιορτάζουνε τα γράμματα τα Θεία
κι εμείς σαν τα χαρούμενα πουλιά
λαλούμε τα τρανά τους μεγαλεία...

Βασίλης Γ. Χαρωνίτης

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Τους τρεις μέγιστους φωστήρας της τρισηλίου Θεότητος,
τους την οικουμένην ακτίσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας,
τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας, τούς την κτίσιν
πάσαν, θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τον
μέγαν και τον θεολόγον Γρηγόριον, συν τω κλεινώ Ιωάννη,
τω την γλώτταν χρυσορρήμονι, πάντες οι των λόγων αυτών
ερασταί, συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν αυτοί γαρ τη Τριάδι
υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσιν.

Απόδοση
Αυτά τα τρία φωτεινά αστέρια που παίρνουν Λάμψη από τον
θεό, αυτούς που φώτισαν την οικουμένη με τη θεϊκή διδα-
σκαλία, αυτά τα ποτάμια της σοφίας, που ξεδίψασαν όλη
την πλάση με τη γνώση του Θεού, τον Μέγα Βασίλειο, τον
Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον ξακουστό Ιωάννη που τα
λόγια του ήταν χρυσάφι, όλοι εμείς που θαυμάζουμε τη
σοφία τους, ας μαζευτούμε να τους τιμήσουμε με ύμνους,
γιατί αυτοί πάντοτε παρακαλούν τον Θεό για μας. 

Σή εραΣήμερα
Σήμερα λάμπει το σχολειό μας

και με χαρούμενη καρδιά

γιορτάζουνε και τραγουδούνε

όλου του κόσμου τα παιδιά.

Σήμερα των Γραμμάτων μέρα

των Ιεραρχών εορτή

σήμερα φέγγει πέρα ως πέρα

το πνεύμα και η αρετή.

Σήμερα λάμπει το σχολειό μας

και με χαρούμενη καρδιά

τους τρεις μεγάλους Ιεράρχες

γιορτάζουμ’ όλα τα παιδιά.

Βασίλης Γ. Χαρωνίτης

Οπου να ’ναι ξημερώνει. 

Κάθε μέρα ξημερώνει. 

Τα παιδιά

τις γωνίες των δρόμων αμβλύνουν

αστέρια, που τα ’φερε το αεράκι

της νύχτας, στη συνοικία μας. 

Ολ’ οι δρόμοι ομορφαίνουν. 

Νιες μανούλες,

με φεγγάρια τα πρόσωπα 

τα καλά τα παιδιά τους 

κρατούν απ’ το χέρι, 

κι αυτά κελαϊδούν σαν πουλιά 

μυρίζουν φιλιά και σαπούνι. 

Κι έχουν ψηλά 

στο άσπρο τους μέτωπο 

τη χαρά σαν ξημέρωμα, 

στο ρηχό το μεσόφρυδο 

μια έγνοια, το μάθημα, 

σαν πουλάκι σε κλώνο που τρέμει. 

Κούνησε το άσπρο μαντίλι σου, 

κύριε δάσκαλε,

να πετάξει στα φύλλα των δέντρων,

η δροσιά να το λούσει,

ο ήλιος να το εξατμίσει

το πουλάκι το πρόβλημα, 

της μανούλας η έγνοια.

Kώστας Καλαπανίδας
(Απ’ την ποιητική του συλλογή “Κύριε

Δάσκαλε”, Αθήνα 1978)

Θυ ού αιΘυμούμαι
Θυμούμαι που μας έλεγεν ο Δάσκαλος

για τη φιλία, την αγάπη σας την τόση

και σκέφτηκα πως τέτοιο ρόδ’ αμάραντο

πρέπει μες στην καρδιά μας να ριζώση.

Θυμούμαι τα σοφά σας λόγια τ’ άφθαρτα

-δροσιά στις διψασμένες τις καρδιές μας-

κι είπα πως τέτοια δυνατά αναστήματα

μπορούν να οδηγήσουν τις ψυχές μας.

Θυμούμαι κείνα που μας έλεγεν ο Δάσκαλος

Είναι ποτέ μου δυνατόν να τα ξεχάσω;

Ω! μη φοβάστε Ιεράρχες Αγιοι,

θα προσπαθήσω σ’ όλα να σας μοιάσω.

Βασίλης Γ. Χαρωνίτης

Κούνησε τΚούνησε τo άσ ρο αντίλι σουάσπρο μαντίλι σου,
κύριε δάσκαλεκύριε δάσκαλε

Οι αγίες
Εμμέλεια,
Νόνα και
Ανθούσα,
μητέρες
των Τριών
Ιεραρχών.
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Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων σε
συνεργασία με τη συγγραφέα, με-
ταφράστρια και θεατρολόγο Aννα
Κοντολέων, πραγματοποιεί πρό-
γραμμα φιλαναγνωσίας για παιδιά,
με τίτλο: “Με ένα βιβλίο ταξιδεύω”
δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαι-
δευτικούς & μαθητές Α/θμιας εκ-
παίδευσης να συμμετέχουν σε δρα-
στηριότητες δημιουργικής απα-
σχόλησης, στον χώρο της Δημοτι-
κής  Βιβλιοθήκης Χανίων. 

ρησιμοποιώντας υλικό από το βιβλίο
της “Οι εφτά ζωές του Κόμπου”, η Αννα
Κοντολέων συναντά τους μαθητές των
μεγάλων τάξεων του Δημοτικού, (τε-
τάρτη έως έκτη) σε μια συμμετοχική
δράση, όπου μέσα από διαδραστικά παι-
χνίδια και αυτοσχεδιασμούς, ήχους και
εικόνες, τα παιδιά θα βάλουν σε σειρά
μια συμφωνική ορχήστρα, θα εξερευνή-
σουν την Αρχαία Αγορά της Αθήνας και
θα κάνουν ένα πρωτότυπο ταξίδι από τη
μια γωνιά της Ελλάδας στην άλλη. 

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα
29 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί
την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016. Παρακα-
λούμε τα σχολεία να δηλώσουν εγκαί-
ρως τη συμμετοχή τους. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. 

Πληροφορίες: Δημοτική Βιβλιοθήκη
Χανίων, τηλ.: 2821 3 41661-2

“Οι εφτά ζωές του Κόμπου” 
Ο Κόμπος, γάτος βασιλικής καταγωγής,

έχει εφτά ζωές - όπως άλλωστε όλοι οι
γάτοι. Μόνο που στην περίπτωση του
Κόμπου οι εφτά ζωές του ίσως να είναι
λίγες για να μπορέσει από τη μια να
χαρεί όλα εκείνα τα ξεκαρδιστικά που
συμβαίνουν στην οικογένεια που μαζί της
ζει και από την άλλη για να ξεπεράσει τις
δύσκολες στιγμές μιας ανεπανάληπτης
περιπέτειας που θα αλλάξει τη ζωή του
και θα τον ωριμάσει.

Το βιβλίο, γραμμένο με μπόλικη δόση
χιούμορ, περιγράφει τις περιπέτειες του
Κόμπου, ο οποίος ζει το μεγαλύτερο

μέρος της ζωής του στο προστατευμένο
περιβάλλον της οικογένειας, μέχρι που
θα αναγκαστεί να κάνει παρέα με κερα-
μιδόγατους, να αλητέψει, να γνωρίσει
διαφορετικούς χαρακτήρες, να ερωτευ-
τεί και να νιώσει την απώλεια.

Του φτάνουν, άραγε, εφτά ζωές για να
μπορεί να χαρεί όλα εκείνα τα ξεκαρδι-
στικά που συμβαίνουν στην οικογένεια,
αλλά και για να ξεπεράσει τις δύσκολες
στιγμές της περιπέτειας που θα του αλ-
λάξει τη ζωή;

Η Αννα Κοντολέων σπούδασε θεατρο-
λογία και υποκριτική και σήμερα ασχο-
λείται με το θέατρο και τη διδασκαλία, τη
μετάφραση και τη συγγραφή. Το βιβλίο
“Οι εφτά ζωές του Κόμπου” είναι το
πρώτο της μυθιστόρημα.

ΣΤΟΝ “ΚΗΠΟ”

Βιωματικό σεμινάριο
για εναλλακτικές θεραπείες

Βιωματικό σεμινάριο για αρχάριους
και προχωρημένους στις εναλλακτι-
κές θεραπείες θα πραγματοποιηθεί
σήμερα Σάββατο στις 6μ.μ. στο
Ιστορικό Καφέ “Κήπος”. Το σεμινά-
ριο θα κάνουν η Ζηνοβία Πατεράκη
και ο Σπυρίδωνας Κουρής, με
αφορμή το βιβλίο τους “Η Δύναμη
του Ρέικι” και απευθύνεται σε ηλι-
κίες άνω των 15 ετών.
Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκ-
δόσεις Διόπτρα και τα Public Χα-
νίων.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΗΣΙΔΗΣ”

Μουσική παράσταση
στη μνήμη Γ. Μανουσέλη

Η παράσταση “Της Ιθάκης το ωραίο ταξίδι...” (σε 3 πράξεις),
θα παρουσιαστεί το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στο Θέατρο “Δ.
Βλησίδης”, στις 9μ.μ ακριβώς, σε συνδιοργάνωση με την
Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ., η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη
του Γιώργου Μανουσέλη. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη με προαιρετική οικονομική συνει-
σφορά, και όλα τα έσοδα θα δοθούν στο Παράρτημα Χανίων
της ΕΛΕΠΑΠ, “Κέντρο Δρ. Μαρίας Τζαμαριουδάκη”.

Για την “Ιθάκη”
Μία πολυμορφική παράσταση βασισμένη σε μια ιδέα του Γιώρ-
γου Λουτσέτη, στην οποία συνομιλούν η μουσική με τις εικό-
νες, μέσα από τις αφορμές που δίνουν τρεις στίχοι από την
“Ιθάκη” του Κωνσταντίνου Καβάφη. Στην παράσταση ακού-
γονται πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις του Γιώργου Λουτσέτη,
παρουσιάζονται πρωτότυπα κείμενα, στίχοι και ποιήματα,
καθώς και φωτογραφίες εξαιρετικών δημιουργών, πλαισιω-
μένα με έργα των παρακάτω δημιουργών: Yann Tiersen, Βαγ-
γέλη Παπαθανασίου, Ennio Morricone, Michael Nyman, John
Lennon, Pink Floyd, Αλκίνοου Ιωαννίδη, Ελένης Καραΐνδρου,
Σταύρου Ξαρχάκου, Μίκη Θεοδωράκη, Νίκου Γκάτσου, Κώστα
Βάρναλη, Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Charlie Chaplin, Οδυσ-
σέα Ελύτη, Pablo Neruda.

Συντελεστές της παράστασης
Ιδέα - δομή παράστασης, σκηνοθεσία, πιάνο - τραγούδι: Γιώρ-
γος Λουτσέτης.
Τραγούδι: Ελισάβετ Βερούλη.
Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Κώστας Βερονίκης, Αργυρώ Βουτε-
τάκη, Κατερίνα Βουτετάκη.
Shadow movements: Κάλλι Ρουμελιώτου, Ερη Κεχρά, Γρηγο-
ρία Οικονομάκη, Θάλεια Ραγκούση.
Συνδιοργάνωση: “Nest” Studio & Productions -
Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.

ΣΤΙΣ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επέτειος της Μάχης
του Πύργου Βουκολιών
Εκδήλωση για την 119η
επέτειο της Μάχης του
Πύργου των Βουκολιών
θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 5 Φεβρουα-
ρίου και ώρα 11π.μ. στον
Πύργο Βουκολιών του
Δήμου Πλατανιά. 
Το πρόγραμα της εκδή-
λωσης περιλαμβάνει, με-
ταξύ άλλων, ομιλία
με θέμα: “Η Μάχη των
Βουκολιών” από την κα
Κατάκη Ευτυχία, εκπαι-
δευτικό του Δημοτικού Σχολείου Βουκολιών και κατάθεση
στεφάνων.
Ακολουθεί παραδοσιακό κέρασμα από τον Δήμο Πλατανιά
και τον Σύλλογο Γυναικών Βουκολιών.
Την εκδήλωση διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου
και Σελίνου, ο Δήμος Πλατανιά, η Τοπική Κοινότητα Βουκο-
λιών, το Δημοτικό Σχολείο και ο Σύλλογος Γυναικών Βουκο-
λιών. 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

Πρόγρα αΠρόγραμμα 
φιλαναγνωσίαςφιλαναγνωσίας 
για αιδιάγια παιδιά

Το Media
lab της

Δημοτικής
Βιβλιοθήκης

Χανίων.

ΣΤΟ ΠΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Εκδήλωση για την εορτή

των Τριών Ιεραρχών

Εκδήλωση για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών θα πραγματο-

ποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 7:30μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο της

Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ομιλία από τον θεολόγο Χρήστο

Φραδέλο με θέμα “Τρεις Ιεράρχες: Πίση και επιστήμη” και θα τιμη-

θούν ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Βασίλειος Διγαλάκης, ο

καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικής και πρόεδρος Συμβουλίου

Ιδρύματος ΤΕΙ Κρήτης Καλιακάτσος Ιωάννης καθώς και ο προϊστά-

μενος της Πρωτοβάθμιας Ποντικάκης Ηλίας και Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης Μαραγκάκης Μανούσος.

Θα πραγματοποιηθεί κοπή βασιλόπιτας για την Εκπαίδευση καθώς

και απόδοση τραγουδιών της Μικράς Ασίας από τη χορωδία της

Ενορίας Ζωοδόχου Πηγής Μουρνιών.

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και

Αποκορώνου και το Γραφείο Νεότητάς της.



Οι ρίζες και τα φύλλα του βοτάνου περιέχουν
στυπτικά, φραγκαρίνη (τονωτικό της μήτρας),
τανίνες και πολυπεπτίδια. Οι καρποί περιέχουν
βιταμίνες Α, Β, C, Ε, ανόργανες ουσίες, κιτρικό
και μηλικό οξύ, ιμβερτοσάκχαρο μέταλλα, πτη-
τικό έλαιο. 

Ανθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Ανθίζει τον Ιούνιο και Ιούλιο και τον συναν-
τούμε σε φράκτες, δάση και ρυάκια.

Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται
τα φύλλα και τα νεαρά βλαστάρια, οι καρποί και
οι ρίζες. Τα βλαστάρια και τα φύλλα συλλέγον-
ται την Ανοιξη και οι καρποί όταν ωριμάσουν
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Οι ρίζες συλλέγον-
ται την ίδια περίοδο με τους καρπούς.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Το βότανο δρα ως στυπτικό, τονωτικό, δυνα-
μωτικό, αντιπυρετικό, ελαφρώς διουρητικό,
εφιδρωτικό και αποτοξινωτικό. Οι καρποί του
βατόμουρου βελτιώνουν την πέψη, ανοίγουν
την όρεξη και αυξάνουν την περισταλτικότητα
των εντέρων. 

Χρησιμοποιούνται για ασθένειες του στομά-
χου και του συκωτιού, φλεγμονές της χολής,
γαστρίτιδα, γαστρορραγίες και σκουλήκια των
εντέρων. Οι καρποί χρησιμοποιούνται φρέσκοι
και υπό μορφή αφεψήματος. Ο χυμός των φρέ-

σκων βατόμουρων και το έγχυμα του φυτού πί-
νεται για να σβήσει την δίψα στις εμπύρετες κα-
ταστάσεις, πνευμονία και δύσπνοια.

Οι ώριμοι καρποί έχουν καθαρτική δράση ενώ
οι πράσινοι (άγουροι) καρποί έχουν αντιδιαρ-
ροϊκή δράση. Το αφέψημα των φύλλων του
λαμβάνεται στα κρυολογήματα, βήχα, ασθέ-
νειες των άνω αναπνευστικών οδών, ως διου-
ρητικό στην κατακράτηση ούρων, ασθένειες
των νεφρών και της ουρήθρας. Το έγχυμα που
προετοιμάζεται με φύλλα, άνθη ή κορυφές του
βατόμουρου, χρησιμοποιείται υπό μορφή γαρ-
γάρων και για πλυσίματα ενάντια στον ερεθι-
σμό και τις φλεγμονές του λαιμού, φάρυγγα,
ούλων και στοματικής κοιλότητας. Η ρίζα του
βατόμουρου μαζί με τη ρίζα του πεντάνευρου
(πλαντάγκο) χρησιμοποιούνται σαν βοηθητικά
κατά του διαβήτη. 

Οι καρποί του βατόμουρου χρησιμοποιούνται
σε λικέρ, σιρόπια, μαρμελάδα, κρασί και για να
δίνουν άρωμα στο ξύδι. Το αιθέριο έλαιο των
καρπών το προσθέτουν σε σαμπουάν και καλ-
λυντικά μπάνιου. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Παρασκευάζεται ως αφέψημα. Βράζουμε για

ένα λεπτό δύο κουταλάκια του τσαγιού σε ένα
φλιτζάνι νερό. Σβήνουμε τη φωτιά και το αφή-
νουμε σκεπασμένο για 10 λεπτά ακόμη. Σου-
ρώνουμε και πίνουμε έως τρεις φορές την
ημέρα πριν το φαγητό. Αν θέλουμε μπορούμε
να το γλυκάνουμε με λίγο μέλι. 

Προφυλάξεις 
Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες από τη

χρήση του βοτάνου. Κατά συνέπεια το μόνο που
πρέπει να προσέχουμε είναι να βάζουμε τη
σωστή δοσολογία. 

Ανήκει στην οικογένεια των Ροδοειδών. 
Είναι ο γνωστός μας βάτος με τα ξέκλωνα

κλωνάρια του που είναι γεμάτα αγκάθια και τα
φύλλα του είναι τραχιά και πριονωτά. Το στέ-
λεχος του φυτού είναι κυρτό γωνιώδες. Όπου
ο κορμός του φυτού πιάσει χώμα, βγάζει ρίζες
και γεννιέται ένα νέο φυτό. Η ρίζα του διακλα-
δίζεται. Ο καρπός του είναι τα άγρια
βατόμουρα που είναι πολύ μικρά
και γλυκά. 

Τα άνθη του είναι μικρά,
λιλά, ροζ ή λευκά. 

Ιστορικά στοιχεία 
Η παρουσία απολι-

θωμάτων αποδει-
κνύουν ότι τα
βατόμουρα ήταν
μέρος της καθημερι-
νής διατροφής των αρ-
χαίων.

Ο Αισχύλος (525-456
π.Χ.) αρχαίος Eλληνας
συγγραφέας των αθάνατων
τραγωδιών και ο Ιπποκράτης
(460-375 π.Χ.) πατέρας της ιατρικής
αναφέρουν το βατόμουρο. 

Ο Διοσκουρίδης συνιστά το αφέψημα των κο-
ρυφών του φυτού κατά των κοιλιακών νοση-
μάτων, κατά των άφθων, για την στερέωση των
ούλων (με το μάσημα των φύλλων), και κατά
των κονδυλωμάτων και των αιμορροΐδων σε
καταπλάσματα. Ακόμα συνιστά το φυτό στους
στομαχικούς και τους καρδιακούς. Πρότεινε
ακόμη το χυμό των φύλλων αφού πυκνωθεί
μετά την έκθεση στον ήλιο για όλα τα προανα-
φερόμενα νοσήματα, ενώ το χυλό του καρπού
τον πρότεινε στα στομαχικά και κοιλιακά νοσή-
ματα. 

Ήταν παραδοσιακό δημοφιλές σπιτικό για-
τρικό. Χρησιμοποιούσαν το ξύδι που έβγαζαν
από τους καρπούς για τον ερεθισμένο λαιμό
και τον βήχα. Το έγχυμα των φύλλων το χρησι-
μοποιούσαν για την διάρροια και ως κατάπλα-
σμα για τις αιμορροΐδες. Το σιρόπι από τα

σμέουρα (καρπούς) το έπαιρναν για να προ-
λαμβάνει την συσσώρευση τρυγίας στους αυ-
χένες των δοντιών. 

Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιούσαν το αφέ-
ψημα ακόμη κατά της δυσεντερίας, αιματου-
ρίας, λευκωματουρίας κ.λπ. 

Τη ρίζα του φυτού την χρησιμοποιούσαν σαν
στυπτική, αντιαρθριτική, διουρητική

και υποτασική. 
Στην Κρήτη αποκαλούν
το φυτό Βατσινιά και τα

παιδιά αγαπούσαν τη
γεύση του καρπού
που το έλεγαν Βά-
τσινο. Τις κορυφές
του φυτού τις χρη-
σιμοποιούσαν οι
κοπελιές ως εμμη-
ναγωγό. Το αφέ-
ψημα της ρίζας

γνώριζαν ότι είχε
στυπτικές ιδιότητες

και το χρησιμοποιούσαν
στην θεραπεία της διάρ-

ροιας αλλά και κατά της
υπέρτασης. Την ρίζα την έπλεναν

καλά από το χώμα. Στη συνέχεια την
έβραζαν και έπιναν τρία ρακοπότηρα την
ημέρα. Οι Κρητικοί στους γάμους χρησιμοποι-
ούσαν το βάτο στον διάκοσμο του πάστου (πα-
στού) της νύφης, «για να ριζώσει το αντρόυνο».
«Απού το ριζοχάρακο εκόψαμε το βάτο, και
νάναι καλορρίζοκος τση νύφης μας ο πάστος»
τραγουδούσαν οι κοπέλες όταν εστόλιζαν τον
πάστο. Τα βάτσινα οι Κρητικοί τα θεωρούσαν
καθαρτικά του αίματος «λαμπικέρνουν το
αίμα». 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Τα φύλλα και ιδιαίτερα οι βλαστοί έχουν

γεύση στυφή. Το έγχυμά τους μαυρίζει με τον
θειικό σίδηρο. Οι καρποί έχουν γεύση γλυκιά,
υπόξινη και μπορούν να φαγωθούν ευχάριστα
αντί για τα μούρα. Από αυτούς παράγεται κρασί
και ξύδι και με απόσταξη καλή ρακή. 
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Rubus Fruticosus (Ρούβος
ο θαμνώδης). Το συναντούμε με τα ονόματα βάτος, άγριος βάτος,
χαμαίβατος, μοραντζίδα, βατσινιά στην Hπειρο και τα Κύθηρα, Βα-
βάτσινα στην Κύπρο. 

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 
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