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κκάθε πρωτοβουλία που στόχο έχει
την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής, την καλλιέργεια του πνεύμα-
τος και τη διατήρηση της παράδο-
σης κάθε περιοχής του νομού Χα-
νίων, βρίσκει τη θέση της στα
αφιερώματα των “διαδρομών”.
Αυτήν την εβδομάδα περιδιαβαί-
νουμε την ενδοχώρα του τόπου
μας για να γνωρίσουμε τους θη-
σαυρούς που κρύβουν στα ράφια
τους οι βιβλιοθήκες που έχουν δη-
μιουργήσει τοπικοί πολιτιστικοί
φορείς στο Καστέλι Κισάμου, στα
Παλαιά Ρούματα του Δήμου Πλα-
τανιά και στα Ντουλιανά Αποκο-
ρώνου.
Μικρές πηγές γνώσης που προ-
άγουν την φιλαναγνωσία και προ-
σφέρουν μία διέξοδο στους αν-
θρώπους της περιφέρειας.
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ττο σχέδιο σε λάδι “Μελέαγρος και Αταλάντη” του Ρούμπενς θα πουληθεί σε μια δη-
μοπρασία του οίκου Christie’s τον Δεκέμβριο του 2005 για το αστρονομικό ποσό των
3.144.000 λιρών Αγγλίας. Το σκίτσο εμπνέεται από το μυθολογικό επεισόδιο του κυ-
νηγιού του Καλυδωνίου Κάπρου. Ο Μελέαγρος είχε υπάρξει γιος της Αλθαίας και του
Οινέα, βασιλιά της Αιτωλίας. Οι Μοίρες είχαν προεξοφλήσει, ότι το νήμα της ζωής
του Μελεάγρου θα κοβόταν, όταν ένα κομμάτι ξύλου από το οποίο εξαρτόταν η
ύπαρξη του ήρωα θα καιγόταν στην πυρά. Η μητέρα του, γνωρίζοντας την προφητεία
θα επιδιώξει να προστατεύσει το γιο της από το θανάσιμο κίνδυνο. Όταν ο Οινέας θα
αμελήσει να θυσιάσει στη θεά Δήμητρα, η θεά του κυνηγιού θα αποστείλει εκδικού-
μενη έναν κάπρο που θα επιφέρει ανεπανόρθωτες καταστροφές στην Αιτωλική ύπαι-
θρο. Στο επακόλουθο κυνήγι του Καλυδωνίου κάπρου (που στην αρχαία αγγειογραφία
απεικονίζεται με τον πλέον έξοχο και περιγραφικό τρόπο στο διάσημο αμφορέα Fran-
cois που φυλάσσεται στο αρχαιολογικό μουσείο της Φλωρεντίας) έμελλε να λάβουν
μέρος οι πλέον διάσημοι ήρωες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ενδεικτικά ανα-
φέρω τους Διοσκούρους, το Θησέα, τον Αδμητο, τον Ιάσωνα, τον Πηλέα. Ξεχωριστή
θέση ανάμεσά τους κατείχε και μια γυναίκα, η νεαρή αρκαδική παρθένος Αταλάντη,
η οποία, όχι μονάχα συμμετείχε στη θήρα του Καλυδωνίου κάπρου, αλλά έμελλε να
επιφέρει μ’ ένα βέλος της το τελειωτικό χτύπημα στο άγριο ζώο, λαμβάνοντας για
την ανδρεία της από τον επικεφαλής της επιχείρησης Μελέαγρο το κεφάλι και το το-
μάρι του ζώου ως νικηφόρα τρόπαια. Στη διένεξη που έμελλε να ακολουθήσει ανά-
μεσα στο Μελέαγρο και τους αδερφούς της μητέρας του, που εναντιώθηκαν σθεναρά
στην ιπποτική αυτή κίνηση, ο ήρωας θα σκοτώσει τους θείους του. Με την πράξη αυτή
ο Μελέαγρος θα προκαλέσει την μήνιν της μητέρας του Αλθαίας, η οποία με τη σειρά
της τυφλωμένη από οργή θα εκδικηθεί το γιο της, ρίχνοντας το φυλαχτό στη φωτιά
και εκπληρώνοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο την προφητεία, θανατώνοντάς τον. 

Τόσο το επεισόδιο της θήρας του Καλυδωνίου κάπρου, όσο και αυτό του θανάτου
του Μελεάγρου απαντώνται με μεγάλη συχνότητα στην ανάγλυφη διακόσμηση αρ-
χαιορωμαϊκών σαρκοφάγων (μας σώζονται πάνω από 200 παραδείγματα που απο-
δίδουν το θέμα με την ίδια πάντα, παγιωμένη εικονογραφία και τα οποία
χρονολογούνται από τα μέσα της βασιλείας της δυναστείας των Αντωνίνων γύρω στα
μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ. και φθάνουν έως και τις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ.).

Η γνώση και μελέτη από την πλευρά του Ρούμπενς τέτοιων αρχαίων προτύπων θα
πρέπει να θεωρείται δεδομένη, όχι μονάχα αν λάβει κανείς υπόψιν του τις σε πάμ-
πολλες περιπτώσεις διαπιστωμένες αρχαιογνωστικές ανησυχίες του Φλαμανδού ζω-
γράφου. Αντίθετα, το συμπέρασμα αυτό προκύπτει αβίαστα μέσα από την
αντιπαράθεση της μορφής του Μελεάγρου στο σκίτσο του με τον αντίστοιχο τρόπο
απόδοσης της μορφής του ήρωα -στη χαρακτηριστική του στάση σε διασκελισμό με
προτεταμένο το δόρυ- σε αρχαίες σαρκοφάγους, μία εκ των οποίων παραθέτουμε
χάριν συγκρίσεως ενδεικτικά εδώ (βλ. Εικ. 2).

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ ΦανταστικόΦανταστικό
ουσείομουσείο

(Peter Paul Rubens) Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, “Μελέαγρος και Αταλάντη”, 
Σκίτσο σε λάδι, Νέα Υόρκη, Ιδιωτική συλλογή.



ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ “ΚΟΥΛΕΣ”

“Αστροπάρτι” από
τους φίλους της αστρονομίας

Ο Σύλλογος Φίλων Αστρο-
νομίας Κρήτης διοργανώνει
το ετήσιο αστροπάρτι του, σή-
μερα Σάββατο μετά τις 9μ.μ.,
στο φρούριο Κουλές, στην
Αρχαία Απτέρα, στα Μεγάλα
Χωράφια με ελεύθερη είσοδο.

Οπως αναφέρεται στη σχε-
τική ανακοίνωση του συλλό-
γου: «Τα μέλη του Συλλόγου,
στήνουν τα τηλεσκόπιά τους ή
χρησιμοποιούν τα κιάλια τους
και σας καλούν να δείτε μαζί
τους τον έναστρο νυχτερινό
ουρανό, να λύσετε απορίες
και να περάσετε μια υπέροχη
βραδιά κάτω από τα αστέρια!!

Προσκαλούμε επίσης όσους
διαθέτουν τηλεσκόπιο ή σκέ-
φτονται τα αγοράσουν, να έρ-
θουν, να γνωριστούμε, να
ανταλλάξουμε γνώσεις, εμ-
πειρίες και να λύσουμε απο-
ρίες.

Στο τέλος της βραδιάς και
κάτω από το φως των
άστρων θα κάνουμε παρέα
ακούγοντας και σιγοτραγου-
δώντας, τραγούδια εμπνευ-
σμένα από τον έναστρο

ουρανό μαζί με τον Χρήστο
Κοτσαύτη και την κιθάρα του. 

Η εκδήλωση είναι δωρεάν
και ανοικτή για οποιονδήποτε
θέλει να έρθει!».

π
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Το Μουσείο Τυπογραφίας, με χαρά, φιλοξενεί και πάλι το Θέ-
ατρο του παπουτσιού πάνω στο δέντρο, αύριο Κυριακή και ώρα
9:30μ.μ., με την παράσταση “Με χαλούμι και τσικουδιά”, μία
εύγευστη περιπλάνηση σε λαϊκά παραμύθια της Κύπρου και της
Κρήτης.

ρόκειται για μια παράσταση - δρώμενο, με τη Βαλεντίνα Παπαδημητράκη
και τον Βαγγέλη Λιοδάκη να συμπράττουν για να αφηγηθούν λαϊκά παραμύ-
θια από τους τόπους καταγωγής τους. Κύπρος και Κρήτη συναντιούνται μέσα
από λαϊκές αφηγήσεις, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Αλέξανδρο Ιε-
ρωνυμίδη και τον Μανώλη Αρφαρά. 

Η Βαλεντίνα και ο Βαγγέλης ξεδιπλώνουν τις ιστορίες τους στην κυπριακή
και την κρητική διάλεκτο αντίστοιχα, ζυμώνοντας και ψήνοντας επί σκηνής
κυπριακά καττιμέρια, και κερνούν τσικουδιά, παρέα με σκοπούς και τραγού-
δια απ’ όλη την Ελλάδα. 

Η μουσικότητα και η θεατρικότητα των διαλέκτων παντρεύονται με τη ζων-
τανή μουσική, που άλλοτε συνοδεύει την αφήγηση, και άλλοτε αναδεικνύει τα
συναισθήματα των ηρώων, υπογραμμίζοντας τη δράση. 

Μια παράσταση που ξυπνά μνήμες περασμένων εποχών, τότε που τα παρα-
μύθια ήταν η μοναδική ψυχαγωγία, όχι μόνο για τα παιδιά μα κυρίως για τους
ενηλίκους. Μία παράσταση που γαργαλάει τις αισθήσεις, σταλάζει λαϊκή
σοφία, συγκινεί και προσφέρει άφθονο γέλιο. 

Λόγω της χρήσης των τοπικών διαλέκτων (κυπριακής και κρητικής) η παρά-
σταση απευθύνεται σε ενήλικο κοινό και σε παιδιά από 10 ετών. 

Τα κεράσματα της παράστασης είναι μια ευγενική χορηγία των σούπερ μάρ-

κετ Χαλκιαδάκης. 
Επιλογή παραμυθιών, σκηνοθεσία, εικαστική σύνθεση: Βαλεντίνα Παπαδη-

μητράκη, Βαγγέλης Λιοδάκης. 
Μουσική επιμέλεια: Αλέξανδρος Ιερωνυμίδης. 
Επιμέλεια κίνησης: Μυρτώ Παπαδοπούλου. 
Αφήγηση: Βαλεντίνα Παπαδημητράκη, Βαγγέλης Λιοδάκης. 
Λύρα, μαντολίνο, τραγούδι: Αλέξανδρος Ιερωνυμίδης. 
Λαούτο, τραγούδι: Μανώλης Αρφαράς. 
Φωτογραφίες: Πάρης Χαμουρίκος. 
Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ.
Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων στο 6977 293 283.

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Λαϊκά αρα ύθια της Κύ ρου και της ΚρήτηςΛαϊκά παραμύθια της Κύπρου και της Κρήτης
■ Με ζωντανή μουσική και κεράσματα

ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Θεατρικές
δράσεις 
στη μνήμη 
Γ. Γεωργιάδη

Αφιέρωμα στη θεατρική δραστη-
ριότητα του Γιώργου Θωμά Γεωρ-
γιάδη θα πραγματοποιηθεί σήμερα
Σάββατο στις 8μ.μ., στη Δημοτική
Πινακοθήκη, στο πλαίσιο της έκθε-
σης “Γιώργος Θωμά Γεωργιάδης.
Ομορφιά και αλήθεια. Ζωγραφί-
ζοντας κλασικά, αυστηρά και
απλά”, που πραγματοποιείται στη
Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων έως
τις 30 Ιουνίου. 

Αρχικά, σε μορφή θεατρικού
αναλογίου θα αναγνωστεί από την
Ντένια Καραβασιλειάδη και τη Γι-
ούλα Κανιτσάκη το σουρεαλιστικό
έργο που είχε συγγράψει και δη-
μοσιεύσει ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε
συνεργασία με την αδελφή του, τη
συγγραφέα Τώνια Σαμαρά, “Πυρ
στον Άδμητο”, ενώ έπειτα, με
αφορμή ένα χάπενινγκ που είχε
οραματιστεί ο ζωγράφος, θα ακο-
λουθήσει η περφόρμανς με στοι-
χεία μπούτο “Αναγνωρίσεις”, σε
επιμέλεια της Μαρίας Μεντέζ και
εκτέλεση από τον Θοδωρή Σερα-
φίδη, στη μνήμη του καλλιτέχνη. 

Με την ημερίδα, με τίτλο “Αρχιτεκτο-
νική στην Κρήτη: Με το βλέμμα στον Le
Corbusier”, συνεχίζεται σήμερα Σάβ-
βατο και ώρα 11π.μ. στο Κέντρο Αρχιτε-
κτονικής της Μεσογείου, η δέσμη
εκδηλώσεων “Αναφορά στον Ελ/Le
Corbuisier - ΧΑΝΙΑ”, που διοργανώνει
το Κέντρο.

Οπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο
Τύπου της Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ., πρό-
κειται για «μια ενδιαφέρουσα ημερίδα,
καλή ευκαιρία για συζήτηση για την αρ-
χιτεκτονική στην Κρήτη και το κρίσιμο
ζήτημα της αρχιτε- κτονικής του μεσο-
γειακού καλοκαιριού. Στην Κρήτη με
την καταλυτική παρουσία του τουρι-
σμού και στις μέρες μας με την οικονο-
μική κρίση και το προσφυγικό στο
απόγειό του, οι αφορμές για συζήτηση που δίνει ο Le Corbusier
με το έργο του αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον».

Δεκαεπτά αρχιτέκτονες που εργάζονται στην Κρήτη θα μιλή-

σουν για τον διάλογό τους με το
έργο και τη σκέψη του διάσημου αρ-
χιτέκτονα Le Corbusier και θα διατυ-
πώσουν τις δικές τους απόψεις για
την αρχιτεκτονική του μεσογειακού
καλοκαιριού: Μαρία Ανδρουλάκη,
Γιώργος Πετράκης, Αριστομένης και
Γιώργος Βαρουδάκης, Κώστας Μαυ-
ρακάκης, Δανάη Σκαράκη - Μάριος
Νικηφορίδης, Οδυσσέας Σγουρός,
Αλέξανδρος Βαζάκας - Μαρία Μαν-
δαλάκη, Αλέξιος Τζομπανάκης, Στέ-
φανος Σκανδάλης,  Κώστας
Κυριακού, Α2G architects, Δημήτρης
Τσακαλάκης, Νίκος Σκουτέλης -
Zanon Flavio.

Η ημερίδα οργανώνεται στο πλαί-
σιο της δέσμης εκδηλώσεων “Ανα-

φορά στον Ελ/Le Corbuisier - ΧΑΝΙΑ” σε επιστημονική επιμέλεια
και οργάνωση Αμαλίας Κωτσάκη, καθηγήτριας Αρχιτεκτονικής
Σχολής Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Η ερίδα για την Αρχιτεκτονική στην ΚρήτηΗμερίδα για την Αρχιτεκτονική στην Κρήτη
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Μακριά από τα αστικά κέντρα, τις δυνατότητες που
προσφέρουν αλλά και τα αρνητικά τους, υπάρχουν άν-
θρωποι που πασχίζουν, αγωνιούν και δημιουργούν.
Οχι για το προσωπικό συμφέρον και την αυτοπροβολή
αλλά για να δώσουν ένα διαφορετικό περιεχόμενο στην
καθημερινότητα των κοινωνιών τους. Βιβλιοθήκες λοι-
πόν, στο πλαίσιο συλλογικών πρωτοβουλιών στο Κα-
στέλι Κισάμου, στα Ντουλιανά Αποκορώνου, στα Πα-
λιά Ρούματα του Δ. Πλατανιά. Χώροι που λειτουργούν
με ανιδιοτελή αγάπη και που προσφέρουν τα μέγιστα
σε περιόδους μάλιστα κρίσης, οι βιβλιοθήκες στην
ύπαιθρο των Χανίων δεν είναι υπερβολή ότι αποτε-
λούν τα κύτταρα μιας πολιτιστικής αναγέννησης. Δί-
πλα σε αυτά τα κύτταρα και τους ανθρώπους τους βρε-
θήκαν οι “διαδρομές”.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Θησαυροί γνώσηςΘησαυροί γνώσης -
κοιτίδες ολιτισ ούκοιτίδες πολιτισμού

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ία πολύ γεμάτη και παραγω-
γική πορεία 82 ετών, με 670
μέλη -200 εκ των οποίων πολύ
ενεργά - και χιλιάδες τίτλους βι-
βλίων όλων των ειδών “κουβα-
λάει στην πλάτη της” η βιβλιο-
θήκη του Πολιτιστικού Φιλολο-
γικού Συλλόγου “Κισσαμικός”
στην Κίσσαμο. 

Ο φιλόξενος χώρος όπου στε-
γάζεται η βιβλιοθήκη στην οδό
Σκαλίδη, σφύζει από ζωή χάρις
το ενδιαφέρον των Κισαμιτών
αλλά και τη συλλογικότητα, τη
θέληση, το πάθος των ανθρώ-
πων του “Κισσαμικού”. Η βι-
βλιοθήκη δεν λειτουργεί μόνο
ως δανειστική αλλά και ως ένα
ζωντανός φορέας πολιτισμού
με δράσεις φιλαναγνωσίας και
πλαισιώνεται από τις πάντα ποι-
οτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Συλλόγου ειδικά τη θερινή
περίοδο.

«Ο Σύλλογος και η βιβλιοθήκη
μας παράλληλα, δημιουργήθη-
καν το 1934 από ανθρώπους της
περιοχής μας με πνευματικές
αναζητήσεις. Παραμένει ζων-

τανός όλα αυτά τα χρόνια χάρις
στην στήριξη της τοπικής κοι-
νωνίας και όταν χρειαστεί υπο-
στήριξη την έχει και θέλουμε να
πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για
αυτό σε όλους τους Κισσαμίτες»
τονίζει η πρόεδρος του Συλλό-
γου Ελένη Γεωργακάκη.

Η μοναδική ανταμοιβή των
ανθρώπων του Συλλόγου είναι
το βλέμμα των παιδιών αλλά και
των μελών της βιβλιοθήκης
κάθε φορά που θα δανειστούν
ένα βιβλίο ή θα συμμετέχουν σε
κάποια εκδήλωσή του.

Η ποιότητα των βιβλίων ανε-
κτίμητη, ενώ και ο αριθμός τους
πολύ μεγάλος. «Εχουμε εκδόσεις
από τον 16ο αιώνα που τις φυ-
λάμε ως “κόρην οφθαλμών”
και δεν τις δανείζουμε. Στόχος
μας είναι κάποια στιγμή να ψη-
φιοποιηθούν» μας εξηγεί η
γραμματεάς του Συλλόγου Γε-
ωργία Τυράκη και μας δείχνει
μια σειρά από νομικά, ιατρικά βι-
βλία, σπάνιες εκδόσεις μεγάλη
αξίας.  Τα βιβλία προέρχονται
από δωρεές πολιτών, από διά-

φορους οργανισμούς ενώ η βι-
βλιοθήκη «προσπαθώντας να
παρακολουθήσει τις σύγχρο-
νες εξελίξεις αγοράζει χάρις
στις εισφορές των μελών της
τακτικά νέες εκδόσεις» τονίζει η
κα Τυράκη.

Τι ήταν αυτό όμως που κίνη-
σε το ενδιαφέρον των ανθρώ-
πων μιας μικρής επαρχιακής
πόλης να φτιάξουν Πολιτιστικό
Σύλλογο και Βιβλιοθήκη. Η κα
Λώρα Ανουσάκη εκτιμά πως
«το κλίμα της “γενιάς του ’30”
έφτασε και στην Κίσσαμο και
επηρέασε και τους ανθρώπους
της εποχής που με μεγάλη προ-

σπάθεια και κόπο σε πολύ δύ-
σκολες εποχές έβαλαν τις βάσεις
αυτού που έχουμε σήμερα».

Η ΣΤΕΓΑΣΗ

Ενα ανεκπλήρωτο όνειρο των
ανθρώπων της βιβλιοθήκης εί-
ναι η απόκτηση ενός δικού τους,
μόνιμου χώρου. «Αυτό είναι ένα
ζήτημα που απασχολούσε τον
σύλλογο από την ίδρυση του.
Εχουμε πολλές επιστολές που
ανταλλάχθηκαν τότε μεταξύ
των μελών του Δ.Σ. και των
υπηρεσιών. Τελικά τα πρώτα
χρόνια λειτουργίας, τους παρα-
χωρήθηκε το ισόγειο του σημε-

ρινού Μουσείου, στη νότια πλευ-
ρά του και εκεί στεγάστηκε. Ση-
μειωτέον ότι το Δ.Σ. του Συλλό-
γου μας το 1936 χρηματοδότη-
σε μαζί με άλλους φορείς την
πραγματοποίηση των πρώτων
αρχαιολογικών ερευνών τότε
στην Κίσαμο. Ενώ ο γνωστός πί-
νακας της Μάχης της Κρήτης
στην Κίσαμο του Γ. Ανουσάκη πα-
ραχωρήθηκε στον Δήμο από τον
Σύλλογο. Περνώντας τα χρόνια
η βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε στην
οδό Παπαγιαννάκη από το 1993
μέχρι το 2013 και από το 2013
χάρις στις προσπάθεις της τότε
προέδρου Ειρήνης Ξηρουχάκη
μετεγκαταστάθηκε στην οδό Σκα-
λίδη» λέει η κα Γεωργακάκη.

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

Από τη δεκαετία του ’80 ο
Σύλλογος και η βιβλιοθήκη του
χάρις στις προσπάθειες και των
Β. Παπαδημητράκη και Γ. Νταγ-
κουνάκη κάνουν βήματα μπρο-
στά. Καταγράφονται τα βιβλία και
γίνεται μία πιο οργανωμένη προ-
σπάθεια λειτουργίας της βιβλιο-
θήκης. 

Αγαπημένα θέματα για τους
αναγνώστες; Λογοτεχνία, ξένη
και ελληνική, όμως και ψυχολο-
γία και ιστορία και κοινωνιολογία
ενώ ιδιαίτερα ανεπτυγμένη είναι
η παιδική βιβλιοθήκη.

Η δασκάλα Λώρα Ανουσάκη
που έχει μετακομίσει τα τελευταία
τρία χρόνια στο Καστέλι και είναι
δραστήριο μέλος του Συλλόγου
και της βιβλιοθήκης μάς εκμη-
στυρεύεται πως «δεν φανταζό-
μουν ότι θα συναντούσα κάτι τέ-
τοιο σε μια μικρή κωμόπολη.
Φέρνοντας τα παιδιά του σχο-
λείου στη βιβλιοθήκη πραγματι-
κά εντυπωσιάσθηκα με τη θρη-

σκευτική ευλάβεια που δείχνουν
κάθε φορά που μπαίνουν σε
αυτή! Αλλά και το αληθινό εν-
διαφέρον των κατοίκων της πε-
ριοχής!».

Η επίσης δασκάλα και μέλος
του συλλόγου Βίκη Πέτσκου
είναι αυτή που υλοποιεί ένα
πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για
παιδιά δημοτικού. «Το ξεκινή-
σαμε και έχει πολύ μεγάλη επι-
τυχία. Στο πλαίσιο της δράσης
γίνεται ανάγνωση βιβλίων και
έπειτα μουσικοκινητική έκφρα-
ση, δραματοποιήσεις, κατα-
σκευές. Ολα αυτά δωρεάν με τη
στήριξη της Περιφέρειας Κρή-
της» αναφέρει η κα Πέτσκου,
ενώ όπως τονίζουν τα μέλη και
ο Δήμος Κισάμου διαχρονικά
ενισχύει τον Σύλλογο, με πιο
πρόσφατη μία επιχορήγηση
5.000 ευρώ. Παράλληλα η ερα-
σιτεχνική ομάδα “Πρόβα 4ώρου”
που έχει ξεκινήσει το 2010 και
έχει ανεβάσει 7 θεατρικά έργα
προσφέρει όλα τα έσοδα της
στη βιβλιοθήκη! 

Οσο για τη γενικότερη δράση
του Συλλόγου, αναγνωρίζεται
από το σύνολο όχι μόνο της το-
πικής αλλά και της χανιώτικης
κοινωνίας καθώς πρωτοπορεί σε
εκδηλώσεις αφιερωμένες σε
λογοτέχνες, ποιητές, συγγρα-
φείς, μουσικούς, με συναυλίες
στο πέτρινο θέατρο των Νοπη-
γίων και όχι μόνο, ενώ αποτελεί
και βασικό φορέα υλοποίηση
του κυνηγιού του Θησαυρού.
Στο Δ.Σ. μετέχουν και οι Κ. Κυ-
ριτσάκης, Μ. Βαρουχάκη, Γ. Δη-
μόπουλος, Μ. Παρασκάκη και Ι.
Γεωργιακάκη

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί κα-
θημερινά 6-9 απόγευμα και το
Σάββατο 11-1 το πρωί. 

Από αριστερά οι κυρίες Γ. Τυράκη, Μ. Παρασκάκη, Λ. Ανουσάκη, Β. Πέτσκου, Ε. Γεωργακάκη. Ορισμένες εκ των μελών
του Συλλόγου με σημαντική προσφορά στη λειτουργία της βιβλιοθήκης και στα πολιτιστκά δρώμενα της Κισάμου.

Οργανωμένος, φωτεινός και φιλόξενος ο χώρος της βιβλιοθήκης του Πολιτιστικού Φιλολογικού Συλλόγου Κισάμου “Κισσαμικός” στο Καστέλι.

ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ

Η καρδιά του βιβλίουΗ “καρδιά” του βιβλίου!



Σημαντικοί και σπάνιοι τίτλοι βιβλίων
έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα στη
βιβλοθήκη του Πολιτιστικού Συλλόγου
Ντουλιανών που βρίσκεται στο ομώνυ-
μο χωριό. Ο αριθμός των βιβλίων αυ-
ξάνεται καθημερινά χάρη στις δωρεές
φορέων και απλού κόσμου, ενώ αξίζει να
σημειωθεί ότι η βιβλιοθήκη εγκαινιάστηκε
μόλις τον Απρίλιο. Αν και στο χωριό οι μό-
νιμοι κάτοικοι είναι 40, εν τούτοις πα-
ρουσιάζει μια εξαιρετική πολιτιστική
δραστηριότητα, χάρη στις προσπάθειες
του Συλλόγου που αριθμεί 80 μέλη
που είτε αυτά μένουν μόνιμα στο χωριό,
είτε κατάγονται από τα Ντουλιανά, αλλά
ζουν σε διάφορες περιοχές της Κρήτης,
ακόμα και στο εξωτερικό. Οι “διαδρομές”
βρέθηκαν στα Ντουλιανά όπου επισκέ-
φθήκαμε το κτήριο του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου. Εκεί μας υποδέχτηκαν ο πρόεδρος
του Συλλόγου Δημήτρης Κοτζαμπασά-
κης, ο γραμματέας Μανώλης Φουντου-
λάκης, καθώς και το μέλος του Συλλό-
γου Χριστόφορος Παπαδάκης. Μας μί-
λησαν για το νέο αυτό απόκτημά του, κα-
θώς και για άλλες πολιτιστικές δραστη-
ριότητες που λαμβάνουν χώρα κάθε χρό-
νο, στο μικρό αλλά δραστήριο αυτό χω-
ριό του νομού μας. 

Ο κ. Κοτζαμπασάκης τόνισε ότι «αυτή
την στιγμή η βιβλιοθήκη, αν και είναι νω-
ρίς ακόμα -μιας και επίσημα ξεκίνησε την
λειτουργία της τον Απρίλιο- διαθέτει με
ένα πρόχειρο υπολογισμό περίπου 2.000
τίτλους βιβλίων, ενώ δεκάδες είναι τα βι-
βλία που βρίσκονται ακόμα σε κούτες και
περιμένουν να ταξινομηθούν και να το-

ποθετηθούν στα ράφια, ενώ συνεχώς
μας φέρνουν και νέα βιβλία». Ο κ. Κο-
τζαμπασάκης αναφορικά με τη συλλογή
των βιβλίων που συνεχώς αυξάνεται επε-
σήμανε ότι «τα βιβλία συγκεντρώθηκαν
αρχικά από δωρεές με κάποιες σπάνιες
εκδόσεις που δεχτήκαμε από το Εθνικό
Ιδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευ-
θέριος Κ. Βενιζέλος”, από σημαντικά βι-
βλία που μας δώρισε ο λαογράφος
Σταμάτης Αποστολάκης, ενώ βιβλία δε-
χτήκαμε από συγγραφείς, βιβλιοπωλεία
της πόλης, ιδιώτες αλλά και άλλους φο-
ρείς, ενώ συνεχίζονται οι δωρεές». Ο
ίδιος τόνισε ότι «η βιβλιοθήκη δημιουρ-
γήθηκε με σκοπό να εξυπηρετεί τα παι-
διά που μένουν μόνιμα στο χωριό τον
Χειμώνα, ως ένα στέκι συνάντησης για

διάβασμα και άλλες δημιουργικές απα-
σχολήσεις, ενώ το κτήριο λειτουργεί και
ως αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων,
όπως εκθέσεις φωτογραφίας και ζω-
γραφικής, μουσικές βραδιές για άλλες
πολιτιστικές δράσεις που λαμβάνουν
χώρα στο χωριό».

Ο κ. Κοτζαμπασάκης πρόσθεσε ακόμα
ότι «το τάμπλετ και το κινητό έχει μπει για
τα καλά και στους νέους των χωριών
μας. Δεν λέμε όχι στη τεχνολογία, αλλά
η χαρά που προσφέρει το ξεφύλλισμα
ενός βιβλίου είναι κάτι που δεν συγκρί-
νεται με κανένα τεχνολογικό επίτευγμα
της εποχής. Γι’ αυτόν το λόγο δημιουρ-
γήσαμε τη βιβλιοθήκη, για τη διάδοση και
τη διάσωση της φιλαναγνωσίας στα
νέα παιδιά». 

Από την πλευρά του ο γραμματέας του
Συλλόγου Μανώλης Φουντουλάκης
αναφέρθηκε στη ιστορία του κτηρίου του
Συλλόγου, μέχρι και σήμερα τονίζοντας
ότι «αρχικά στο οικόπεδο υπάρχαν στέρ-
νες ιδιοκτησίας Βασιλείου Κοτζαμπασάκη
και Δημητρίου Μυριδάκη.

Οταν πριν από χρόνια αυτές έπαψαν να
λειτουργούν, το οικόπεδο λειτούργησε ως
παιδική χαρά, ενώ οι ιδιοκτήτες το δώ-
ρησαν τελικά στον Σύλλογο.

Με αφιλοκερδή και εθελοντική εργα-
σία καθώς και με χρήματα που προσέ-
φεραν οι κάτοικοι του χωριού, αλλά και
συγχωριανοί που κατάγονται απ’ εδώ,
αλλά διαμένουν σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας, ακόμα και στο εξωτερικό, κα-
ταφέραμε το 2000 να κατασκευάσουμε
το κτήριο του Πολιτιστικού Συλλόγου
ενώ μετά από απαίτηση των νέων χω-
ριού -και όχι μόνο- ξεκινήσαμε τη δημι-
ουργία μιας σύγχονης βιβλοθήκης, της
οποίας τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν
μόλις τον περασμένο Απρίλιο».

Ο κ. Κοτζαμπασάκης υπογράμμισε ότι
«για την αποπεράτωση του κτηρίου λά-
βαμε τότε από το κράτος 6 εκατομ. δραχ-
μές, χάρη στις προσπάθειες και έπειτα

από τη μεσολάβηση του πρώην βουλευτή
Χανίων Σήφη Μιχελογιάννη, που για μια
ακόμα φορά θελουμε να του πούμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ» σημείωσε.

«Η διατήρηση της πολιτιστικής μας κλη-
ρονιάς, τα ήθη και τα έθιμα, η κοινωνι-
κή σύσφιξη των χωριανών, νέων και με-
γαλύτερων και η προσπάθεια τού να πα-
ραμείνει “ζωντανό” το χωριό, είναι στό-
χοι του Πολιτιστικού Συλλόγου» δήλω-
σε το μέλος του Συλλόγου Χριστόφορος
Παπαδάκης. 

Μερικές από τις δράσεις που πραγμα-
τοποιούνται κάθε χρόνο στα Ντουλιανά: 

• 10 Ιουλίου: “Λειβαδούριος δρόμος”
(φυσιολατρική διαδρομή μήκους 9 χι-
λιομέτρων μέσα από το μονοπάτι Ε4),
που περνάει από τα χωριά Ντουλιανά-
Τσιβαρά - Γαβαλοχώρι. 

• Διήμερο ροκ φέστιβαλ, 
• 29 Αυγούστου : Παραδοσιακό πανη-

γύρι στη εορτή του Αγίου Ιωνάννη του
Ριγολόγου

• Κυνήγι Θησαυρού (Απόκριες) 
• Μουσικές παραδοσιακές και όχι μόνο

βραδιές 
• Συνεστιάσεις και γλέντια στο αύλειο

χώρο του κτηρίου. 
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Βιβλιοθήκη με ιστορία είναι η “Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων” κα-
θώς ιδρύθηκε το 1944, εν μέσω του εμφυλίου πολέμου.

Οι συνθήκες οι οποίες δημιουργήθηκε εκείνη την σκληρή εποχή, αποτε-
λούσαν συλλογική προσπάθεια νέων, επιφανών ανθρώπων του χωριού με
στόχο την μόρφωση και πληροφόρηση της ευρύτερης περιοχής, όπως μας
λέει ο πρόεδρος του Σωματείου “Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων” Μα-
θιός Κουμάκης. Αξίζει να σημειωθεί πως την εποχή που ιδρύθηκε η Βιβλιοθήκη,
λειτούργησαν επίσης στην περιοχή Λαϊκό Δικαστήριο και Λαϊκό Ιατρείο. Την
ίδια περίοδο η “Λαϊκή Βιβλιοθήκη” οργάνωσε τον Ερασιτεχνικό Θεατρικό Ομι-
λο ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη θεατρική παράσταση στα Χανιά,
αφού έφυγαν οι κατακτητές. 

Σήμερα η Βιβλιοθήκη που βρίσκεται στην “καρδιά” του χωριού τα “Αρ-
χοντικά”, λειτουργεί σε ένα σύγχρονο χώρο, αριθμεί 7.000 τίτλους βιβλίων
ποικίλων θεμάτων για παιδιά μαθητές και ενηλίκους.

Στα βιβλία που ξεχωρίσαμε είναι: η “Ιστορία του Ελληνικού Εθνους” του
Κ. Παπαρηγόπουλου στην επίτομη της έκδοση του 1940 καθώς και το “Οσα
παίρνει ο άνεμος” της Μargaret Mitchel σε έκδοση του 1955. Επίσης έργα
του Ν. Καζαντζάκη, όπως “Αλέξης Ζορμπάς” και “Οδύσσεια” στις πρωτότυπές
τους εκδόσεις. 

Ακόμη η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει υλικό για τέχνες φιλοσοφία, ιστορία, λο-
γοτεχνία, επιστήμες, τεχνολογία, καθώς και φωτογραφικό ιστορικό αρχείο.
Στην κατοχή της βρίσκονται και μερικά σπάνια χειρόγραφα και άλλα έγγραφα
μεγάλης ιστορικής αξίας. 

Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος για ανάγνωση και η παροχή ασύρματου
δικτύου ίντερνετ δημιουργούν ένα σύγχρονο περιβάλλον χαρίζοντας μια απο-
λαυστική αναγνωστική εμπειρία στον επισκέπτη της. 

Στόχος της Λαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου
των κατοίκων, η αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου της περιοχής αλλά
και η διατήρηση της παράδοσης και της ιστορίας του χωριού, όπως μας λέει
ο Μαθιός Κουμάκης.

Τα τελευταία χρόνια η συλλογή της βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται από δω-
ρεές βιβλίων από μέλη της και από ανθρώπους που εκτιμούν την συμβολή
και την προσπάθειά της.

Για όσους θέλουν να επισκεφθούν τη “Λαϊκή Βιβλιοθήκη” Παλαιών Ρου-
μάτων λειτουργεί Κυριακή ανά δεκαπενθήμερο τις ώρες 10:30π.μ. - 1μ.μ. Στα
άμεσα σχέδια του Σωματείου είναι η Βιβλιοθήκη να μένει ανοικτή προς το
κοινό κάθε Κυριακή το Καλοκαίρι, με την εθελοντική βοήθεια νέων παιδιών.

Στα βιβλία που ξεχωρίσαμε κατά την τελευταία επίσκεψή μας στη “Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων” είναι: η “Ιστορία του
Ελληνικού Εθνους” του Κ. Παπαρηγόπουλου στην επίτομη έκδοση του 1940 καθώς και το “Οσα παίρνει ο άνεμος” της Μargaret

Mitchel σε έκδοση του 1955. Επίσης έργα του Ν. Καζαντζάκη, όπως “Αλέξης Ζορμπάς” και “Οδύσσεια” στις πρωτότυπές τους εκδόσεις. 

Η “Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών
Ρουμάτων” που ιδρύθηκε το 1944,

βρίσκεται στην “καρδιά” του χωριού
τα “Αρχοντικά”, σήμερα λειτουργεί σε
ένα σύγχρονο χώρο και αριθμεί 7.000

τίτλους βιβλίων για παιδιά μαθητές
και ενηλίκους.

ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ

Μία βιβλιοθήκη ε ΙστορίαΜία βιβλιοθήκη με Ιστορία

ΣΤΑ ΝΤΟΥΛΙΑΝΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Μικρό χωριό εγάλη βιβλιοθήκηΜικρό χωριό - μεγάλη βιβλιοθήκη

Mεγάλο το ενδιαφέρον για τη βιβλιοθήκη των Ντουλιανών.

Από αριστερά ο γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ντουλιανών 
Μανώλης Φουντουλάκης, ο πρόεδρος Δημήτρης Κοτζαμπασάκης, 

και το μέλος Χριστόφορος Παπαδάκης.
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Γεμάτο λίστες!
http://listverse.com

Οι λίστες αποτελούν την Νο 1 απασχόληση όλων όσων θέ-
λουν να έχουν τα πάντα σε μια τάξη. Από το τι θα αγοράσουν
στο σούπερ μάρκετ, μέχρι τις αυριανές δουλειές, και από το τι
να βάλουν στη βαλίτσα, μέχρι το ποιες παραλίες θα επισκε-
φθούν. Μοιάζει αρκετά καταναγκαστικό, όμως οι λίστες είναι
ένας τρόπος να μην ξεχνάμε τίποτα και να έχουμε τα πάντα
-ή σχεδόν τα πάντα- υπό έλεγχο. Εδώ θα βρείτε άπειρες λί-
στες, μόνο που το περιεχόμενό τους είναι άκρως πιο διασκε-
δαστικό και ενδιαφέρον: αρχαιολογικά μυστήρια, τρομακτικές
αληθινές ιστορίες, αντιφάσεις της Βίβλου, εσκεμμένα ιστορικά
λάθη και παρερμηνείες, οι πλουσιότεροι άνθρωποι στην ιστο-
ρία, και ένα σωρό ακόμα λίστες σας περιμένουν να ανακαλύ-
ψετε τα παράδοξα και τα περίεργα που μας περιτριγυρίζουν.
Δείτε το.

Mη επανδρωμένα & ιπτάμενα
http://fromwhereidrone.com

Τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα ρομπότ έχουν μπει στην καθη-
μερινότητά μας και ήδη κάνουν διάφορες δουλειές ευκολό-
τερες. Εδώ θα βρείτε όλα τα νεότερα για τις μηχανές αυτές,
από τον χειρισμό τους, μέχρι το πώς να φωτογραφίζετε και να
βιντεοσκοπείτε με τον καλύτερο τρόπο, και διάφορες πληρο-
φορίες για τα μοντέλα που βγαίνουν στις αγορές και τις τιμές
τους, συγκριτικά τεστ κ.λπ. Πρόκειται για ένα νέο τομέα της
τεχνολογίας, που εξελίσσεται διαρκώς, οπότε αν σας αρέσουν
τα τηλεκατευθυνόμενα ιπτάμενα ρομπότ, είστε φωτογράφος,
βιντεοσκοπείτε και γενικότερα σας ενδιαφέρει το θέμα, ρίξτε
μια ματιά και εδώ. 

Φρέσκα
www.freshnessmag.com

Στιλ, παπούτσια, εξοπλισμός, διασκέδαση, τεχνολογία. Αυτά
σε γενικές γραμμές είναι τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται
αυτός ο ιστότοπος. Εδώ θα δείτε ό,τι πιο καινούργιο κυκλο-
φορεί ή αναμένεται να κυκλοφορήσει παγκοσμίως, από την
Νέα Υόρκη ως το Τόκιο και ενδιαμέσως!
Επειδή ζούμε σε ρυθμούς που όλα αλλάζουν γρήγορα, επειδή
τα καταναλωτικά ένστικτα -καλό θα ήταν να είναι- στοχευ-
μένα σε ανάγκες και όχι πλασματικές επιθυμίες, αν θέλετε
ενημέρωση για το τι έρχεται και τι να επιλέξετε, τότε αυτός ο
ιστότοπος είναι ό,τι πρέπει.

σερφ ρίσ ατασερφ@ρίσματα
ΜΑριΑ ΜΥΣΤΑΚιΔοΥ

Δύο από τα μείζονα φωτογραφικά γεγονότα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι είτε απο-
κλειστικά, είτε σε μαγάλο βαθμό αφιερωμένα στην προσφυγική κρίση που κορυφώθηκε
το 2015 και τους πρώτους μήνες του 2016. 

Φωτογραφία
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ γιωργοΣ

ΠροσφυγικόΠροσφυγικό

πρόκειται για την έκθεση “Μια άλλη ζωή: Ανθρώπινες ροές /
Aγνωστες Οδύσσειες” του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλο-
νίκης και το Medphoto Festival στο Ρέθυμνο.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των φωτογραφιών που παρουσιάζον-
ται σε αυτές τις διοργανώσεις είναι φωτοειδησεογραφικές που
εμφανίστηκαν σε έντυπα και διαδίκτυο κατά καιρούς και είναι
αξιοσημείωτο ότι στις λεζάντες που συνοδεύουν τις φωτογρα-
φίες επαναλαμβάνεται σαν ξόρκι η πληροφορία ότι μέσα στο
2015 περίπου ένα εκατομμύριο πρόσφυγες πέρασαν στην Ευ-
ρώπη. 

Και ενώ είναι διάχυτη η αγωνία για ενημέρωση και οι εικόνες
διασπείρονται κατά εκατοντάδες μέσω των πρακτορείων σε κάθε
άκρη της γης, εγείρονται διαρκώς ερωτήματα για τον ρόλο των
φωτογράφων αλλά και των καλλιτεχνών στις περιοχές της κρί-
σης και για το κατά πόσο μπορούν αυτές οι εικόνες να βοηθή-
σουν, να συμβάλλουν ώστε να αλλάξει κάτι.

Στο συνοδευτικό κείμενο της συμμετοχής του στην έκθεση του
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο ο Antoine D’
Agata καταλήγει αναρωτώμενος τη σκοπιμότητα της παρουσίας
του στον τόπο του μαρτυρίου.

Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν φωτογράφοι που εργάζονται πάνω
στο θέμα με μεγαλύτερες βεβαιότητες απ’ ό,τι ο D’ Agata, όμως
εάν κάποιος που βιώνει τις καταστάσεις από κοντά δυσκολεύε-
ται να δώσει απαντήσεις, για ανθρώπους χωρίς προσωπική εμ-
πειρία των καταστάσεων, τέτοιες ετυμηγορίες είναι
δυσκολότερες. Αυτό που είναι ευκολότερο να εξετάσουμε είναι
ο τρόπος που λειτουργούν οι συγκεκριμένες εκθέσεις πάνω σε
αυτό το θέμα.

Οπως αναφέρθηκε παραπάνω οι περισσότερες (αν όχι όλες) οι
εικόνες έχουν κυκλοφορήσει ευρέως στο πρόσφατο παρελθόν
με σκοπό την ενημέρωση το κοινού σχετικά με το προσφυγικό
ζήτημα.

Η σημαντική συνεισφορά της έκθεσης λοιπόν δεν είναι η ενη-
μέρωση, αλλά η συγκέντρωση. Η επαναδημοσίευση φωτογρα-
φιών που αναλώνονται και εξαφανίζονται στους καταιγιστικούς
ρυθμούς διακίνησης πληροφοριών και η ένταξή τους σε ένα σύ-
νολο που συγκροτείται ως συνολικότερη εποπτεία των καταστά-
σεων καταργεί την παροδικότητα της επίδρασής τους. Εάν
συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται και φω-
τογραφίες αρκετά παλαιότερες της εποχής που το ζήτημα θεω-
ρείται φλέγον αρχίζουμε να ξεπερνάμε το επίπεδο στο οποίο
αντιδρούμε με παροδικό συναισθηματισμό και να αρχίζουμε να
επεξεργαζόμαστε τα ερεθίσματα πιο εγκεφαλικά.

Πολύ απλά σταματάμε να λέμε το οντολογικά φωτογραφικό
“αυτό συνέβη” ή ακόμη περισσότερο το σοσιαλμιντιακό “συμβαί-
νει τώρα” και περνάμε στο “συμβαίνει πάλι” και ακόμη χειρότερα
στο πιο ενσυνείδητο και ίσως κυνικό “συνέβαινε/συμβαίνει
πάντα”.

Εχουν άραγε πια οι δυτικές κοινωνίες το δικαίωμα να δηλώ-
σουν άγνοια του τι συμβαίνει; Χρειάζονται τις εικόνες για να μά-
θουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν να ξεφύγουν από μια
μοίρα που τους έχει επιβληθεί; Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε
πως όχι, αλλά ίσως έτσι κρίνουμε απλά με τα δικά μας σταθμά.

Η τρέχουσα έκθεση είναι η πρώτη φωτοδημοσιογραφική έκ-
θεση στο Μουσείο Φωτογραφίας. Γίνεται με αυτόν τον τρόπο
μία αναγωγή εφαρμοσμένης φωτογραφίας στο επίπεδο της τέ-
χνης ή απλά τονίζεται η καλλιτεχνική της διάσταση. Κι έτσι επα-
νερχόμαστε στο ρόλο της τέχνης απέναντι στην ανθρώπινη
κατάσταση. Μπορούμε για βοήθεια να χρησιμοποιήσουμε μία
αναλογία εικόνας - λόγου: υπάρχει η ενημέρωση, η ανάλυση, η
ιστορία, η λογοτεχνία. Υπάρχουν εικόνες και κείμενα που συμ-
βάλλουν στη γνώση. Ορισμένες φορές όμως αυτό που είναι πιο
σημαντικό δεν είναι η γνώση γεγονότων, αριθμών, ημερομηνιών,
αλλά η αντίληψη και η κατανόηση του πώς λειτουργεί ο κόσμος,
πώς σκέφτονται και νιώθουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι μάλλον
ένας ρόλος που αναλαμβάνει η τέχνη.

σύνδεσμοι: www.thmphoto.gr, medphoto.gr

1 χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Κινέζου Ai Weiwei που επι-
κρίθηκε φέρvοντας ένα πιάνο στην Ειδομένη.
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Καρδιά α όΚαρδιά από

έτραπέτρα
Simon Scarrow
μετάφραση: Χρήστος Μπαρουξής

Εκδότης: Διόπτρα

1938: Τρεις νέοι
περνούν ένα ει-
δυλλιακό καλο-
καίρι στη
Λευκάδα, μακριά
από τον πολιτικό
αναβρασμό της
Ευρώπης.
Ο Πέτερ που
έχει έρθει στο
νησί από τη Γερ-

μανία μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος
διευθύνει μια αρχαιολογική ανασκαφή,
γίνεται φίλος με τον Αντρέα και την
Ελένη που ζουν στη Λευκάδα. Οταν
ξεσπά ο πόλεμος και ο Πέτερ αναγκά-
ζεται να φύγει, δίνουν την υπόσχεση
ότι θα ξανασμίξουν.
1943: Ο πόλεμος έχει πια εξαπλωθεί
και στην παραδεισένια Λευκάδα. Ο Αν-
τρέας και η Ελένη έχουν ταχθεί με τις
δυνάμεις των ανταρτών που αντιστέ-
κονται στη γερμανική εισβολή. Ο Πέτερ
έχει επιστρέψει, αυτή τη φορά ως καλά
πληροφορημένος αξιωματικός των μυ-
στικών υπηρεσιών του εχθρού, και γι’
αυτό θανάσιμα επικίνδυνος...

Ο τέταρτοςΟ τέταρτος

τοίχοςτοίχος
Σορζ Σαλαντόν, 

Λίνα Σιπητάνου
Εκδότης: Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Με παρατη-
ρούσε. Εψαχνε
κάτι σ’ εμένα.
Σοβάρεψε. 
«Συνάντησες
τον θάνατο,
αλλά δεν σκό-
τωσες», μουρ-
μούρισε ο
γέρος.
Πιστεύω πως

ανακουφίστηκε. Αναψε τσιγάρο, κά-
θισε στις φτέρνες. Υστερα σώπασε,
κοιτάζοντας το εύθραυστο φως έξω.
Και δεν τόλμησα να του πω ότι έκανε
λάθος.
«Η ιδέα του Σαμ ήταν ωραία και
τρελή: να ανεβάσει την Αντιγόνη του
Ζαν Ανούιγ στη Βηρυτό. Να κλέψει
δυο ώρες απ’ τον πόλεμο, παίρνοντας
από κάθε στρατόπεδο ένα γιο ή μια
κόρη για να τους κάνει ηθοποιούς.
Υστερα να συγκεντρώσει αυτούς
τους εχθρούς πάνω σε μια πρόχειρη
σκηνή, κάτι ανάμεσα σε κατεστραμ-
μένη αυλή και ρημαγμένο κήπο. 
Ο Σαμουήλ ήταν Ελληνας. Και
Εβραίος. Αδερφός μου κατά κάποιον
τρόπο. Μια μέρα μου ζήτησε να πάρω
μέρος σ’ αυτή την ποιητική ανακωχή.
Μ’ έβαλε να το υποσχεθώ, εμένα, ένα
θεατράνθρωπο της πλάκας. Και του
είπα ναι. Πήγα στη Βηρυτό, στις 10
Φεβρουαρίου 1982, με το χέρι απλω-
μένο στην ειρήνη. Πριν ο πόλεμος
μου απλώσει βάναυσα το δικό του...».

Σορζ Σαλαντόν.

Θέλεις να ού εΘέλεις να πούμε

αλήθειεςαλήθειες;
Λένα Τερκεσίδου
Εκδότης: Κέδρος

Οταν η Ελεονόρα
απολύεται και
φτάνει στο χείλος
του γκρεμού έχει
δύο επιλογές: να
μείνει αδρανής ή
να μετατρέψει
την απογοήτευση
σε δύναμη και να
αλλάξει το πε-
πρωμένο της.

Η αποκάλυψη της υιοθεσίας της, η οι-
κονομική κρίση στην Ελλάδα, η επιμονή
της να σπουδάσει, αν και είναι τριάντα
πέντε χρονών, και η αναζήτηση της ταυ-
τότητάς της την κάνουν να ξεπεράσει τα
όριά της και να φύγει στη Νορβηγία.
Τι θα συμβεί όμως όταν φανερωθούν
αλήθειες και αποκαλυφθούν μυστικά
που δεν είχε ποτέ φανταστεί;
Θα συνεχίσει να εθελοτυφλεί; Και όταν
εμφανιστεί ο Μάριος, ο μεγάλος της
έρωτας, τι θα κάνει; Θα τα τινάξει όλα
στον αέρα; Θα καταφέρει τελικά να
απαλλαγεί από τις ανασφάλειες και τις
ερωτικές της εξαρτήσεις;
Μια ιστορία για τον μαγικό κόσμο της
συνειδητότητας, όπου για να εκπληρω-
θούν τα όνειρα τίθεται μια ερώτηση:
«Θέλεις να πούμε αλήθειες»;
Ενα βιβλίο για την Ελεονόρα που κά-
ποτε έμοιαζε με πολλές άλλες γυναίκες.
βιαστής...

Οταν σου έδειξαΟταν σου έδειξα

τον ήχο τουτον ήχο του

κόσ ουκόσμου
Ελένη Τορόση
Εκδόσεις: Πατάκη

Η μητέρα μου
ήταν αλλιώ-
τικη από τις
άλλες μητέρες:
Μέσα στ’ αυτιά
της υπήρχαν
άσπροι κόμποι. 
Ποιο είναι το
συνα ίσθημα
ενός παιδιού,

όταν πρέπει να εξηγήσει στην κουφή
μητέρα του τι ακριβώς συμβαίνει
γύρω τους; Αυτό αφηγείται η Ελένη
Τορόση στο μυθιστόρημά της και πα-
ράλληλα περιγράφει ένα ταξίδι στο
“μακρινό άγνωστο”, από την Αθήνα
στο Μόναχο. Με ποιητική σοβαρό-
τητα και λακωνικό χιούμορ η συγγρα-
φέας μάς οδηγεί σε έναν κόσμο που
τον χαρακτηρίζουν οικείες χειρονο-
μίες και μια τρυφερή μυστική
γλώσσα.

Aφορμή

Αυτός ο τόπος είναι μαγεμένος.
Οι άλλοι δεν το βλέπουν, εγώ
όμως το βλέπω.

Ο αφηγητής, κρατούμενος της πτέ-
ρυγας θανατοποινιτών σε μια φυ-
λακή υψίστης ασφαλείας, βλέπει τον
μαγεμένο τόπο γύρω του, τα κελιά,
τους διαδρόμους, τους πύργους, τα
προαύλια, την αίθουσα με τα σωλη-
νάκια, τις τεφροδόχους των νεκρών,
το γραφείο του διευθυντή, την κυρία
και τον παπά, τα λοφιοφόρα νυχτο-
πούλια και τα χρυσαφένια άλογα,
τους βιασμούς νεαρών και τη διακί-
νηση ναρκωτικών, τη διαφθορά και τη σιωπή. Και
αφού έτσι τα αντικρίζει, έτσι τα αφηγείται. Εμαθε να
διαβάζει στη φυλακή, την ώρα που οι άλλοι έβγαιναν
στο προαύλιο εκείνος έβρισκε καταφύγιο στη βιβλιο-
θήκη, πίστευε ότι έτσι θα περάσει απαρατήρητος,
όμως κανείς δεν περνά απαρατήρητος στη φυλακή.

Οχι, το όνειρο του πελάτη της πτέρυγας μελ-
λοθανάτων είναι να γλυτώσει την εκτέλεση
με αντάλλαγμα τα ισόβια πίσω από τα κάγ-
κελα. Θέλουν να ξεφύγουν από το μπουν-
τρούμι και να μείνουν στην υπόλοιπη φυλακή.
Θέλουν να βλέπουν τη μαμά τους και να τους
αγγίζει. Θέλουν να βγουν στον ήλιο, να παί-
ξουν ποδόσφαιρο, να φάνε στην τραπεζαρία
μαζί με άλλους, να βλέπουν τον ουρανό και
να νιώθουν τον άνεμο. Αυτά είναι τα όνειρά
τους, ίσως ασήμαντα για άλλους αλλά τερά-
στια γι’ αυτούς. Ταπεινά όνειρα, κατά μια έν-
νοια, κι εντούτοις είναι απίστευτα δύσκολο να
τα πραγματοποιήσει ένας άνδρας στην πτέ-
ρυγα μελλοθανάτων.

Ο Γιορκ, ένοικος του διπλανού κελιού, δεν το θέλει.
Δεν έχει αυτό το όνειρο, επιθυμεί το τέλος. Η κυρία
προσπαθεί να τον μεταπείσει, μαζεύει όσα περισσό-
τερα στοιχεία μπορεί, ώστε στην αναψηλάφηση της
υπόθεσης οι δικηγόροι του γραφείου να επιτύχουν

την μετατροπή της θανατικής ποινής σε
ισόβια. Η κυρία, με τα δύσκολα παιδικά
χρόνια, που ξέρει πως από τύχη δεν βρί-
σκεται ανάμεσα στους έγκλειστους κι
εκείνη. Ο ιερέας της φυλακής, απομακρυ-
σμένος από τους κόλπους της Εκκλησίας,
με το παρελθόν του να τον βαραίνει. Ο δι-
ευθυντής που μένει όσο περισσότερο
μπορεί στη δουλειά, αποφεύγοντας να
γυρίσει στο σπίτι του. Ο αφηγητής παρου-
σιάζει την ιστορία του καθενός από αυ-
τούς, δίπλα στις υπόλοιπες μικρές
ιστορίες της φυλακής, με τον δικό του
τρόπο.

Και είναι αυτός ο τρόπος αφήγησης, ονειρικός και
παραμυθένιος, που έρχεται σε ευθεία αντίστιξη με την
πραγματικότητα της φυλακής και λειτουργεί ως πέ-
πλος στη θέση των πέτρινων τοίχων, επιτρέποντας
στον αναγνώστη να αντικρίσει όσα αντέχει να αντι-
κρίσει, χωρίς να παραλείπει να αποτυπώσει τη σκληρή
πραγματικότητα και να θίξει τα κακώς κείμενα. Η
Ντένφελντ, ερευνήτρια σε θέματα θανατοποινιτών,
στο πρώτο της μυθιστόρημα, ασχολείται με κάτι που
ξέρει καλά, με έναν τρόπο ιδιαίτερο και πρωτότυπο
που διαχωρίζει τον Μαγεμένο τόπο από άλλα μυθι-
στορήματα φυλακής, φέρνοντας στο νου κάτι από το
παραμυθένιο στυλ της Γουίντερσον, στυλ το οποίο -
ακριβώς λόγω της αντίστιξης- τονίζει τη σκληρή όψη
της φυλακής, ένα μυθιστόρημα κάπως υβριδικό, δύ-
σκολο να ενταχθεί σε ένα και μόνο λογοτεχνικό είδος.

Και πέρα από την καθημερινότητα των θανατοποι-
νιτών στη φυλακή, ασχολείται και με το καθ’ εαυτό
φλέγον θέμα της θανατικής ποινής, με τη δικαίωση
που βιώνουν οι συγγενείς των θυμάτων από τη μία
και με τους ακτιβιστές που αγωνίζονται για την κα-
τάργησή της από την άλλη, ενώ στη μέση τα δικηγο-
ρικά γραφεία που βρίσκουν ακόμα ένα πρόσφορο
έδαφος για κέρδος.

Ενα μυθιστόρημα σκληρό, που μοιάζει με παραμύθι,
με παραμύθι μαύρο και για μεγάλα παιδιά.   

“Μέσα απ' τις ζωές των άλλων” 

της Κώστιας Κοντολέων

Εκδήλωση για την παρουσίαση
του νέου μυθιστορήματος της Κώ-
στιας Κοντολέων με τίτλο “Μέσα
απ' τις ζωές των άλλων” θα πραγ-
ματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιου-
νίου στις 8:30μ.μ. στο ιστορικό
καφέ “Κήπος”.

Για το βιβλίο θα μιλήσει η Ελευ-
θερία Πολυζώη, ψυχολόγος, ενώ
θα ακολουθήσει δραματοποίηση
από τη θεατρική ομάδα “Πολιτισμικός Νότος”.

Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα
υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της.

Την εκδήλωση οργανώνουν το βιβλιοπωλείο “Kou-
koubook” και οι εκδόσεις Ψυχογιός.

“Το διαμαντένιο σώμα”

της Ζοέλ Λοπινό

Το νέο βιβλίο της Ζοέλ Λοπινό με
τίτλο “Το διαμαντένιο σώμα” θα
παρουσιαστεί την Τρίτη 28 Ιου-
νίου στις 9μ.μ. στο ιστορικό καφέ
“Κήπος”.

Με τη συγγραφέα θα συνομιλή-
σει ο δικηγόρος Γρηγόρης Τζανά-
κης.

Την εκδήλωση οργανώνουν οι
εκδόσεις Καστανιώτη, ο Ελληνογαλλικός Σύλλογος
Χανίων, ο Σύνδεσμος Ιστορικών Καφέ Ευρώπης και
το βιβλιοπωλείο “Μικρό καράβι”.

“Κλειστό λόγω αγάπης”

της Μαρίας Παπαδάκη

Παρουσίαση του νέου μυθιστο-
ρήματος της Μαρίας Παπαδάκη
“Κλειστό λόγω αγάπης”, η πλοκή
του οποίου διαδραματίζεται κυ-
ρίως στα Χανιά, θα πραγματοποι-
ηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις
8μ.μ. στο ιστορικό καφέ “Κήπος”.

Πρόκειται για μία αισθηματική
-και όχι μόνο- ιστορία που ξεκινά
από τα Χανιά την περίοδο της
Γερμανικής Kατοχής και της Eθνικής Αντίστασης και,
μετά από συναρπαστικές περιπέτειες των ηρώων,
καταλήγει ως το σήμερα.

Είναι το τρίτο βιβλίο της συγγραφέως, η οποία
είναι και στιχουργός. Στίχους της, μελοποιημένοι από
κορυφαίους συνθέτες, έχουν κατά καιρούς ερμηνεύ-
σει οι Βασίλης Λέκκας, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας,
Γιώργος Νταλάρας, Παντελής Θαλασσινός, Μιχάλης
Κουνάλης και δεκάδες άλλοι τραγουδιστές.

Το βιβλίο παρουσιάζει η φιλόλογος Γιούλα Κανι-
τσάκη. Αποσπάσματα θα διαβάσει η ερασιτέχνις ηθο-
ποιός Χριστίνα Βεριβάκη.

Στίχους της Μαρίας Παπαδάκη θα ερμηνεύει η
μουσικός Εμμα Χιωτάκη. Θα ακουστούν επίσης από
τους Γιώργο Νταλάρα και Μιχάλη Κουνάλη και άλλα
τραγούδια της συγγραφέως (βιντεοσκοπημένα).

Συντονίζει ο Δημήτρης Νικολακάκης.
Η εκδήλωση οργανώνεται από τις εκδόσεις “Ωκεα-

νίδα” και το τοπικό Public με τη συνδιοργάνωση της
Ενωσης Πνευματικών Δημιουργών και τον Συλλό-
γου Φίλων Θεάτρου Χανίων. 

ΓΙΑΝΝηΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

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

Μαγε ένος τό οςΜαγεμένος τόπος 
» Rene Denfeld (μτφρ. Χίλντα Παπαδημητρίου, εκδόσεις Μεταίχμιο)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
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Τό καλοκαίρι οι οικογένειες του Κω-
στάκη και της της Ελενίτσας πήγαν
στό εξοχικό τους κτήμα. Μαζί τους
ήταν και η κυρά Γιαννούλα μέ τά δυό
της παιδιά, τό Φώτη και τή Βασιλι-
κούλα.

Στό διπλανό κτήμα μένει ή οικογέ-
νεια δυο άλλων παιδιών, του Μήτσου
και της Ανθούλας.

Τά παιδιά μαζεύονται όλα μαζί, πότε
στο ένα σπίτι, πότε στο άλλο, και περ-
νούν ευχάριστα τις ώρες τους.

Ο τόπος πρασινίζει από τ’ αμπέλια.
Τα κλήματα είναι φορτωμένα από
γλυκά σταφύλια.

0ι συκιές κι οι αχλαδιές γεμάτες μυ-
ρωδάτα σύκα κι αχλάδια.

Σέ μικρή απόσταση είναι η θάλασσα,

που είναι η μεγαλύτερη χαρά τών
παιδιών. Παίζουν μέ τά κύματα, μα-
ζεύουν κοχύλια, πιάνουν καβουράκια.

Μιάν ήμερα επέρασαν όλοι μαζί μέ
τούς γονείς τους εκεί.

Η θάλασσα ήσυχη, απλώνεται ώς
πέρα σάν καθρέφτης.

Τά παιδιά, μόλις έφτασαν, ανάπνευ-
σαν βαθιά τό θαλασσινό αέρα, πού
ήταν δροσερός και μοσχοβολούσε.

-Σήμερα θά κάμωμε ένα θαυμάσιο
μπάνιο, φωνάζει ο Κωστάκης. Θά κο-
λυμπήσωμε. Θά παίξωμε, όσο θέ-
λομε.

-Θά κάμωμε και βουτιές, λέει ο Μή-
τσος.

-Και μακροβούτια, λέει ό Φώτης.
-Αταξίες όμως, όχι! φωνάζει η μη-

τέρα του Κωστάκη. Θά γδυθήτε και
θά βουτήξετε αμέσως.

Οποιος δέν είναι φρόνιμος δέ θά
ξαναέρθη στη θάλασσα, νά τό ξέρετε!

Ο Κωστάκης βιάζεται νά βουτήξη,
μα η μητέρα του φωνάζει:

-Κωστάκη, μη βιάζεσαι! Θά βουτή-
ξετε όλοι μαζί. Ετοιμοι, εμπρός, μαρς
ένα, δυο, τρία!

Μπλάφ! μπλούφ! μέσα στά νερά
όλοι μαζί.

-Κρύα πού είναι ή θάλασσα! φωνά-
ζουν.

-Βουτηχτήτε, βουτηχτήτε άμέσως
μέσα φωνάζει η μητέρα του Κω-
στάκη.

Ο ένας πετά στόν άλλον νερά κι έτσι
αναγκάζονται νά βουτηχτούν όλοι
μέσα.

Ο Κωστάκης κι ο Μήτσος παίρνουν
τώρα τά σωσίβια τους και κολυμπούν
μ’ αυτά.

Ο Μήτσος έρχεται έξω έξω και φω-
νάζει:

-Νά ένα μεγάλο ψάρι! Και βουτά,
τάχα γιά νά τo πιάση. Πιάνει την άμμο
και την πετά ύστερα ψηλά.

Πώς γυαλίζουν όλα στό βυθό!
Ασπρα, γαλάζια καί πράσινα. Μεριές
μεριές φαίνεται κίτρινη η άμμος.

-Θα μάθωμε γρήγορα καλό κολύμπι

με τα σωσίβια, λέει ο Κωστάκης.
Κι αλήθεια, τα παιδιά προοδεύουν

πολύ στο κολύμπι. Γρήγορα θα μά-
θουν να κολυμπούν και να φεύγουν

χωρίς σωσίβια.
Ο Φώτης, βουτηγμένος στην άκρη

άκρη, χτυπά τα πόδια του και σηκώνει
αφρούς.

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Διακοπές πριν από 40 χρόνια στην εξοχή... Αρωμα

μιας άλλης πολύ κοντινής για τους μεγάλους και
πολύ μακρινής για τους μικρούς, εποχής! Χάρις σ’ ένα
κείμενο που διδάσκονταν τα τότε Δευτεράκια, τα παι-
διά της Β’ Δημοτικού, δηλαδή, στο Αναγνωστικό
τους. Μαζί με δυο ποιήματα του Χάρη Σακελλαρίου
“Το καλοκαίρι” και η “Βαρκούλα”.

Το “Αναγνωστικό Β’ Δημοτικού του Βασίλη Γ. Οικο-
νομίδου (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων,
Αθήνα 1976) η πηγή μου.

Οποία συγκίνησις για μένα τις προάλλες όταν το

βρήκα μαζί με άλλα παλιά Αναγνωστικά! Χείμαρρος
οι αναμνήσεις από την δασκαλική μου ζωή! Αλλα
χρόνια τότε και βέβαια διαφορετικές οι διακοπές των
παιδιών... Των τότε οχτάχρονων παιδιών...

Στους μαθητές μου, στους μαθητές του Δημ. Σχ.
Στροβλών Σελίνου εκείνης της χρονιάς, η αφιέρωση!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης,

δάσκαλος

παιδότοπος
ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ

ΗΗ ζωήζωή στηνστην εξοχήεξοχή...

Η ζωή στην εξοχή

Τo καλοκαίρι

Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τί καλά μας έχεις φέρει;
Φέρνω τού καιρού τή γλύκα τά κεράσια καΐ τά σύκα,
τά σταφύλια έχω στ’ αμπέλι και τό μέλι στην κυψέλη,
τ’ άνθη στην τριανταφυλλιά και στά δέντρα τά πουλιά.

Στρώνω ασήμια και χρυσάφια τά λιβάδια, τά χωράφια,
κάνω τό γιαλό νά λάμπη, νά μοσκοβολούν οί κάμποι και
στά γελαστά παιδάκια, πού αγαπούν τά παιγνιδάκια,
φέρνω, πάντα χαρωπές, τις χρυσές τις διακοπές...

Χάρης Σακελλαρίου

H βαρκούλα

Μιά μικρή μικρή βαρκούλα μέσα στο γιαλό 
άνοιξε πανί και φεύγει πάει στο καλό.

Πάνω στο γαλάζιο κύμα ήσυχα γλιστρά 
κι είναι σάν περιστεράκι μ' ανοιχτά φτερά.

Φύσα, αγέρι μαϊστράλι πρύμα κι αλαφρά, 
γιά νά πάη όπου γυρεύει κι όπου λαχταρά.

Νά ’ρθη πάλι με τής αύρας τά γλυκά φιλιά. 
Ολοι θά τήν καρτερούμε μ’ ανοιχτή αγκαλιά.

Χάρης Σακελλαρίου
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δήμος
Αποκορώνου διοργανώνει πλήθος
πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκ-
δηλώσεων. Θεατρικές παραστάσεις,
μουσικοχορευτικές βραδιές, παιδικές
παραστάσεις, βραδιές έντεχνης και
κλασικής μουσικής, εκδηλώσεις που
ανταποκρίνονται σε όλες τις απαι-
τήσεις αλλά και σε όλες τις ηλικίες . 

πως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου
του Δήμου, πρόκειται για «ένα πλούσιο πο-
λιτιστικό καλοκαίρι που στόχο έχει να ανα-
δείξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
Αποκόρωνα και να προσφέρει στους δημό-
τες αλλά και στους επισκέπτες της περιοχής
ψυχαγωγία, αισθητική και πνευματική κα-
λιέργεια. Θεσμοθετούνται εκδηλώσεις που
το προηγούμενο έτος είχαν μεγάλη επιτυχία
και στηρίζονται από την τοπική κοινωνία,
όπως είναι το διήμερο φεστιβάλ παραδοσια-
κών χορών στις Καλύβες αλλά και η αναπα-
ράσταση του κρητικού γάμου στην Ασή
Γωνιά. Για πρώτη φορά περιλαμβάνει εκδη-
λώσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα
με την παρουσίαση προϊόντων που κάποτε
ήταν η κύρια πηγή εισοδήματος των κατοί-
κων της περιοχής του Αποκόρωνα όπως το
φυστίκι, το σισάμι και το τζίτζιφο. Αναβιώ-
νουμε το έθιμο της κρητικής καντάδας με
ένα μαγικό ταξίδι στα σοκάκια του Βάμου,
στηρίζουμε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. που θα δώσει
μια παράσταση στο θέατρο “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟ-
ΔΩΡΑΚΗΣ” στον Εμπρόσνερο Αποκορώνου,
όπως και την εθελοντική προσπάθεια των
συλλόγων, τους οποίους συγχαίρουμε για τις
πρωτοβουλίες τους και τις διοργανώσεις πο-
λιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων οι
οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του
Δήμου. Καλούμε τους δημότες μας να αγκα-
λιάσουν αυτές τις προσπάθειες που γίνονται
να έχουν ενεργό συμμετοχή και επίσης τους
κάνουμε γνωστό ότι σε όλες τις εκδηλώσεις
του Δήμου η είσοδος είναι δωρεάν.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ

Κυριακή 26 Ιουνίου 

Αύριο Κυριακή ο Σύλλογος Ιδιοκτητών
Παλαιών Αυτοκινήτων Κρήτης διοργανώνει
το 13ο Ιστορικό Ράλλυ Κρήτης, το οποίο
προσμετράει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Αγώνων της Ομοσπονδίας Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α.
με συμμετοχές από την Κρήτη και την υπό-
λοιπη Ελλάδα. Ο τερματισμός θα γίνει
στην Ασή Γωνιά. Το ράλλυ τελεί υπό την
αιγίδα του Δήμου Αποκορώνου. 

Κυριακή 26 Ιουνίου / Καλύβες, Αρμένοι,
Νιο Χωριο

Τρέχουμε με τον... Κοιλιάρη
Αύριο Κυριακή η Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Αποκορώνου σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Δρομέων Υγείας Χανίων διοργα-
νώνουν φυσιολατρικές διαδρομές.

Τρίτη 28 Ιουνίου / Πολιτιστικό Κέντρο
Αλικάμπου / ώρα 5μ.μ.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ.) σε συνεργασία με
τον Δήμο Αποκορώνου και τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Αλικάμπου “Αρχαύλι” οργανώνουν
Ημερίδα με θέμα “Περιοχές NATURA 2000:
Ευκαιρία ή Εμπόδιο για ανάπτυξη;”, την Τρίτη
στις 28 Ιουνίου στις 5μ.μ. στο Πολιτιστικό
Κέντρο Αλικάμπου στον Αλίκαμπο. 
Επίσης στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει Φω-
τογραφική Εκθεση από την Τρίτη 28 Ιουνίου
έως την Κυριακή 24 Ιουλίου. Η Εκθεση θα
περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Δίκτυο
Natura 2000 στην Κρήτη, δίνοντας έμφαση
στα οφέλη που έχει ο άνθρωπος από τις εν

λόγω προστατευόμενες περιοχές. 
Κυριακή 3 Ιουλίου / Φρες / ώρα 9μ.μ.

Σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι έρχεται να μας
βάλει ο Ηλίας Παλιουδάκης την Κυριακή 3 Ιου-
λίου στον Φρε Αποκορώνου. Την εκδήλωση ορ-
γανώνει ο Δήμος Αποκορώνου σε συνεργασία
με την Ενωση Φρεδιανών “Η Παναγία Των Δυο
Βράχων” και τον “Σύλλογο Γυναικών Φρέ”.
Εισοδος ελεύθερη

Τετάρτη 6 Ιουλίου / Βάμος / ώρα 9μ.μ.

ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΑΝΤΑΔΑ ΣΤΟΝ ΒΑΜΟ
Ενα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν θα έχουν την
ευκαιρία να βιώσουν οι πολίτες αλλά και οι επι-
σκέπτες στα σοκάκια του ιστορικού Βάμου όπου
θα αναβιώσει το έθιμο της κρητικής καντάδας.
Θα ακολουθήσει μουσικοχορευτική βραδιά στην
πλατεία του χωριού. Την εκδήλωση διοργανώ-
νει ο Δήμος Αποκορώνου σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Βάμου “Ο Πρίνος”

Τετάρτη 6 Ιουλίου /Αλμυρίδα - Πλάκα  /
ώρα 7μ.μ. 

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου το Κοινωφελές Ιδρυμα
Αγία Σοφία σε συνεργασία με τον Πολιτιστκό
Σύλλογο Πλάκας διοργανώνουν εκδήλωση στη
μνήμη των πεσόντων στη Μάχη της Αλμυρίδας
από 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 1896. Η Εκδή-
λωση τελεί υπο την αιγίδα του Δήμου Αποκο-
ρωνου.

Κυριακή 10 Ιουλίου / Κάινα / ώρα 9:30μ.μ.

Το Θεατρικό Εργαστήρι Ζαρού παρουσιάζει την
κρητική κωμωδία “Καλησπερίζω το στενό”. Συγ-
γραφέας είναι ο Γιάννης Νιωτάκης ενώ τη σκη-
νοθεσία έχει κάνει ο Μάνος Παπαδογιαννάκης.
Πρόκειται για ένα ηθογραφικό έργο στην κρη-
τική διάλεκτο με αρκετες δόσεις γέλιου και συγ-
κίνησης. Την εκδήλωση οργανώνει ο Δήμος
Αποκορώνου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Κάινας. Είσοδος Ελευθερη.

Κυριακή 10 Ιουλίου / Γαβαλοχώρι - Ντου-
λιανά - Τσιβαράς / ώρα 6μ.μ.

Την Κυριακή 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η
4η φυσιολατρική διαδρομή μήκους 7 χιλιομέ-
τρων μεταξύ των χωριών του Αποκόρωνα
Ντουλιανά Τσιβαρά και Γαβαλοχώρι.
Η διαδρομή αυτή θα είναι υπό τη μορφή αγώνα
αλλά είναι ανοιχτή και σε όποιον επιθυμεί απλά
να περπατήσει μέσα στο πανέμορφο τοπίο
Με τη στήριξη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας
Χανίων και υπό την αιγίδα του Δήμου Αποκο-
ρώνου.

Δευτέρα 11 Ιουλίου έως Τετάρτη 3 Αυγού-
στου / Τσιβαράς 

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου ξεκινά το 5ο Εφηβικό
Ερασιτεχνικό Τουρνουά Μπάσκετ “Τσιβαράς

2016” για παιδιά ηλικίας έως 19 ετών, το οποίο
και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή του τελι-
κού την Κυριακή 17 Ιουλίου. Τη Δευτέρα 18 Ιου-
λίου ξεκινάει το 8ο Ανδρικό Ερασιτεχνικό
Τουρνουά Μπάσκετ “Τσιβαράς 2016”, με τη
συμμετοχή ομάδων από την ευρύτερη περιοχή
του Αποκόρωνα, Χανίων και Ρεθύμνης, το οποίο
ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή του μικρού και
μεγάλου τελικού την Τετάρτη 3 Αυγούστου.

Τετάρτη 13 Ιουλίου και Πέμπτη 14 Ιουλίου
2016 / Καλύβες / ώρα 9μ.μ.

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου και την Πέμπτη 14 Ιου-
λίου ο Δήμος Αποκορώνου σε συνεργασία με
τον Παραδοσιακό Μουσικό Σύλλογο Αποκορώ-
νου “Ο Χαρίλαος”, τον Σύλλογο Καταστηματαρ-
χών - Επιχειρήσεων κ.λπ. Καλυβών, τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Καλυβών και τον Σύλλογο
Ερασιτεχνών Αλιέων Δήμου Αποκορώνου “Κά-
ραβος” διοργανώνει ένα διήμερο Φεστιβάλ Πα-
ραδοσιακών Χορών. Θα συμμετάσχουν
χορευτικά συγκροτήματα από την Κρήτη και την
υπόλοιπη Ελλάδα. Είσοδος Ελεύθερη.

Κυριακή 17 Ιουλίου / Λαμπράκειο Γυμνά-
σιο Βάμου / ώρα 8:30μ.μ.

Παρουσίαση του βιβλίου “Για να μη ΧΑΘΩ!” της
Μαρίας Ορφανουδάκη Μ.Ο. Η εκδήλωση θα
συμπεριλαμβάνει έργα ζωγραφικής της, έκθεση
φωτογραφίας επεξεργασμένων από την ίδια σε
photoshop, ποίηση, μουσική της ίδιας κ.ά. Την
εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Αποκορώνου
με τα “Χανιώτικα νέα” και τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Βάμου “Ο Πρίνος”.

Πέμπτη 21 Ιουλίου / Θέατρο “Μίκης Θεο-
δωράκης” Εμπρόσνερος / ώρα 9:30μ.μ.

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου το Δημοτικο Περιφερει-
ακό Θέατρο Κρήτης θα παρουσιάσει τη θεα-
τρική παράσταση “Αριστοφανιάδα”.
Ενας ξεκαρδιστικός ύμνος στο συνολικό έργο
του Αριστοφάνη.
Μέσα σε μιάμιση ώρα, με καταιγιστικούς ρυθ-
μούς παρουσιάζονται μπροστά στα μάτια του
κοινού όλοι οι σπουδαίοι ρόλοι, οι κεντρικές
συμβάσεις, τα μοτίβα και η δημιουργική ευφυΐα
του πατέρα της κωμωδίας.
Εργα και ημέρες του μεγάλου μας κωμικού πα-
ρελαύνουν επί σκηνής, σε ένα ξεκαρδιστικό,
δροσερό αλλά και συγκινητικό έργο, ανακα-
τεύοντας με μαεστρία όλα τα ύφη της κωμω-
δίας!

Σάββατο 23 Ιουλίου / Ινστιτούτο Επαρχια-
κού Τύπου (Κοινωφελές Ιδρυμα Αγία
Σοφία) / ώρα 10π.μ.

Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου σε συνεργα-
σία με το τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, τον Δήμο Αποκορώνου και το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου διοργα-
νώνουν ημερίδα με Θέμα “Περιβάλλον και

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης”.

Παρασκευή 29 Ιουλίου / Νίππος / ώρα
8:30μ.μ.

Παράσταση Κουκλοθέατρου “Ο Ζαχαροζυμω-
μένος” από το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας
Πρασσείν Άλογα στο Νίππος Αποκορώνου. Μια
παράσταση με κούκλες και ηθοποιό για παιδιά
και ενηλίκους, πέρα από όσα ξέρετε για το κου-
κλοθέατρο. Την εκδήλωση διοργανώνει ο
Δήμος Αποκορώνου σε συνεργασία με τον Σύλ-
λογο Γυναικών Νίππους “Περβολίτσια”. Είσοδος
ελεύθερη.

Πέμπτη 28 Ιουλίου / Πρώην Δημοτικό Σχο-
λείο Πλάκας Αποκορώνου / ώρα 9μ.μ.

Πλακιανά 2016
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλάκας Αποκορώνου
διοργανώνει εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη
του Μιχάλη Παπαδάκη ή Πλακιανού. Η εκδή-
λωση θα πραγματοποιηθεί στο πρώην δημοτικό
σχολείο Πλάκας και τελεί υπό την αιγίδα του
Δήμου Αποκορώνου. 

Σάββατο 30 Ιουλίου / Καλαμίτσι Αλεξάν-
δρου / ώρα 7:30μ.μ.

Το Σάββατο 30 Ιουλίου, η Ομοσπονδία Σωμα-
τείων Αποκορώνου σε συνεργασία με τον Δήμο
Αποκορώνου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαμι-
τσίου Αλεξάνδρου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου Αθηνών οργανώνει
Παναποκορωνιώτικο Εσπερινό στον Ιερό Ναό
Αγίας Τριάδος στο Καλαμίτσι Αλεξάνδρου, συλ-
λειτουργούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπο-
λίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.
Δαμασκηνού.

Σαββατο 30 Ιουλίου / Νιο Χωριό / ώρα
8μ.μ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αποκο-
ρώνου διοργανώνει το Σάββατο 30 Ιουλίου
2016 το 5ο MADAMAS RIVER PARTY στο Νιο
Χωριό Δήμου Αποκορώνου - κοίτη ποταμού
"ΜΑΝΤΑΜΑ". Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε
συνεργασία με εθελοντές Ευρωπαίους πολίτες
για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου Αποκορώνου και τελεί υπό την αι-
γίδα του Δήμου Αποκορώνου. 

Κυριακή 31 Ιουλίου / Βρύσες / ώρα 11π.μ.

Την Κυριακή 31 Ιουλίου οι Φίλοι Αλόγων Απο-
κόρωνου διοργανώνουν παρουσίαση άλογων
στις Βρύσες Αποκορώνου. Στην παρουσίαση
αυτή θα συμμετέχουν άλογα από όλη την
Κρήτη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του
Δήμου Αποκορώνου.

Από Τρίτη 26 Ιουλίου έως Κυριακή 31 Ιου-
λίου / Νιο Χωριό 

Μία ιδιαίτερη προσπάθεια πραγματοποιεί ο
Δήμος Αποκορώνου με τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Νιου Χωριού. Διοργανώνει “Εργαστήρι
Δημιουργικού Χορού” με κατάληξη μία παρά-
σταση των χορικών από τους “Ορνιθες” του
Αριστοφάνη με μουσική Μάνου Χατζιδάκη από
τις 26 Ιουλίου - 31 Ιουλίου 2016. Παιδιά, γο-
νείς, εκπαιδευτικοί και όλη η τοπική κοινωνία θα
συμπράξουν μαζί και με την εμψύχωση της κα-
θηγήτριας χορού Νένας Παπαγεωργίου-Μου-
ράτογλου θα γνωρίσουν τους αρχαίους μας
ποιητές και θα αναδείξουν τις δυνατότητες του
ιδίου του τόπου επικοινωνώντας με παιδεία και
τέχνη, ώστε να δημιουργήσουν και να παρου-
σιάσουν καλλιτεχνικό έργο. 
«Το να αγαπάς έναν άνθρωπο, έναν τόπο, μία
χώρα σημαίνει ότι γνωρίζεις την ιστορία του και
αφυπνίζεις τη συνείδησή του», σημειώνει εξάλ-
λου η Νένα Παπαγεωργίου-Μουράτογλου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Καλοκαιρινές εκδηλώσειςΚαλοκαιρινές εκδηλώσεις
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Πέφτει σήμερα η αυλαία για την
ανατρεπτική και άκρως χιου-
μοριστική παράσταση “Πηνε-
λοπιάδα, Eνα καμπαρέ στον
Aδη”, σε σκηνοθεσία Στέλλας
Σκορδαρά που παρουσιάζεται
στον Προμαχώνα San Salva-
tore και ώρα 9:30μ.μ. 

ια παράσταση του θεατρικού συλλό-
γου “Σκηνή Χωρίς Ορια” με ζωντανή
μουσική επί σκηνής και 32 ερασιτέχνες
και επαγγελματίες ηθοποιούς.

Λίγα λόγια για την παράσταση: Πρό-
κειται για μια ελεύθερη διασκευή του
ομώνυμου λογοτεχνικού έργου της
Μargaret Atwood. Κεντρικός ήρωας η
γνωστή σε όλους Πηνελόπη -αυτή η
υπομονετική- που περίμενε τόσα χρό-
νια τον Οδυσσέα… Ο Ομηρος δεν της
έδωσε μεγάλο ρόλο στο έπος του, γι’
αυτό και εκείνη θέλει επιτέλους να πει
την αληθινή της ιστορία. Από τον Αδη
που κατοικεί τώρα, μπορεί πλέον να
αφηγηθεί τα γεγονότα όπως η ίδια τα
έζησε, χωρίς τους καθωσπρεπισμούς
των ζωντανών, με το χιούμορ που
μόνο οι νεκροί διαθέτουν...

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία, χορογραφίες: Στέλλα Σκορ-
δαρά.
Κιθάρα - θέρεμιν: Κωνσταντίνος Καλατζά-
κης.
Ντραμς - Φυσαρμόνικα - φωνή: Λευτέρης
Κουκουράκης.
Παίζουν: Μαρία Αγγελάκη, Γιάννης Αγγε-
λάκης, Μάρκος Γιανναράκης, Νικολέτα
Δέτση, Veronica Etxenice, Αριστέα Καρα-
κινού, Ευαγγελία Καρακινού, Σταύρος Κα-
στρινάκης, Σοφία Κουράκη, Αθηνά
Μαθιουδάκη, Ιουλία Μάρτιν, Λούλα Μιχε-
λάκη, Αλεξάνδρα Μoτάκη, Κλεοπάτρα

Μπουρδάκη, Παναγιώτης Νικολιδάκης,
Γρηγορία Οικονομάκη, Στέλιος Παγιαλά-
κης, Ελένη Παπαραφτάκη, Ελένη Πρωτο-
παπαδάκη, Γιώργος Ραϊλάκης, Χριστίνα
Ροκαδάκη, Ελένη Σεργάκη, Μαρία Σκορ-
δούλη, Σόνια Σταματουλάκη, Μαρία Στά-
μου, Ελένη Στυλιανουδάκη, Νικόλ Τόντου,
Νίκος Τσιχλάκης, Ελευθερία Φιωτάκη,
Μαρία Χλιαουτάκη, Αναστασία Χουρδάκη,
Νάνσυ Χριστινάκη, Στέλλα Χριστινάκη.
Γενική είσοδος 6 ευρώ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6942558301,
6977532995.

ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ SAN SALVATORE

Πηνελο ιάδα“Πηνελοπιάδα,
ένα κα αρέένα καμπαρέ
στον Αδηστον Αδη”

ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

Αναβίωση του ΚλήδοναΑναβίωση του Κλήδονα
Αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα πραγματοποιήθηκε χθες

στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων και σε συνεργασία με την κα
Ζαχαρένια Σημαντηράκη, ειδική συνεργάτιδα των Γενικών Αρ-
χείων του Κράτους. Η κα Σημαντηράκη έκανε ιστορική αναφορά
του εθίμου και όπως είπε την περίοδο του Κλήδονα συμβαίνουν
διάφορα πράγματα, πέρα από το πιο γνωστό του να πηδούν τις
φωτιές την παραμονή δηλαδή το βράδυ της 23ης Ιουνίου. 

«Στον Κλήδονα όπως όλοι ξέρουμε πηδάμε πάνω από τις φω-
τιές όπου καίγονται ξερά κλαδιά αλλά συν τοις άλλοις και τα
ξερά μαγιάτικα στεφάνια. Πρόκειται για φωτιές καθαρμού αφού
έτσι καίμε τα κακά της προηγούμενης περιόδου και προχωράμε
εξαγνισμένοι. Την ίδια βραδιά όμως πρέπει να πάει μία Μαρία
μαζί με τη μάνα και τον πατέρα της σε μία πηγή και να γεμίσει μία
στάμνα με το αμίλητο νερό. Να αστρονομιστεί, να δεθεί δηλαδή
με ένα κόκκινο πανί από πάνω και ένα κλειδάκι και θα μείνει όλη
τη νύχτα στα άστρα. Μέσα εκεί έχουν πέσει όλα τα γνωρίσματα
αυτών που θα λάβουν μέρος στον Κλήδονα. Ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά από τον καθένα (ένα δαχτυλίδι κ.λπ.) τα οποία θα έχουν
μπει μέσα στη στάμνα και την επόμενη μέρα το βραδάκι -μετά
που θα έχουν τελειώσει τα διάφορα έθιμα που τηρούνται- την
ίδια μέρα θα ανοιχθεί η στάμνα και πλέον μία άλλη Μαρία που
θα πρέπει να είναι “μανοκυρουδάτη” θα τραβάει τα γνωρίσματα
μέσα από τη στάμνα. Tην πρώτη φορά που βγαίνουν τα γνωρί-
σματα συνοδεύονται από μαντινάδες παινέματα για την ομορ-
φιά, το παρουσιαστικό και τον καλό χαρακτήρα της. Μάλιστα οι
μαντινάδες λέγονται πρώτα, πριν βγει το γνώρισμα και αυτό έχει
ιδιαίτερη αξία γιατί η τύχη αποφασίζει πώς θα τα συνδυάσει.

Η δεύτερη φορά που θα βγουν από τη στάμνα τα γνωρίσματα
τα συνοδεύουν οι μαντινάδες οι σχετικές με τον έρωτα, την
αγάπη και η τελευταία φορά που μπαίνουν μέσα τα γνωρίσματα

και πλέον οι μαντινάδες που θα τα συνοδέψουν είναι οι σκωπτι-
κές εκεί όπου είναι και το πιο αστείο μέρος της βραδιάς διότι δεν
ξέρει κανείς σε ποιον θα τύχει η κάθε μαντινάδα. Εκεί είναι και
το μεγάλο κέφι και τελειώνει η βραδιά με όλο αυτό. 

Αλλα έθιμα των ημερών έχουν να κάνουν με τον έρωτα ή με
την τύχη του κοριτσιού όπως με τρία κουκιά που βάζει η κοπέλα
κάτω από το μαξιλάρι της: ένα ολόκληρο, ένα μισοξεφλουδι-
σμένο και ένα τελείως ξεφλουδισμένο. Το πρωί ανάλογα με το
ποιο κουκί θα πιάσει, τότε ο άντρας που θα πάρει θα είναι από
τελείως φτωχός (το τελείως ξεφλουδισμένο) έως πλούσιος (το
ολόκληρο). Επίσης κοιτούν μέσα στα πηγάδια εκείνη τη βραδιά
και όποια μορφή περίπου αντικρίσουν τέτοια θα έχει ο άντρας
που θα πάρουν ή πάνε στα σταυροδρόμια και το πρώτο όνομα
που θα ακούσουν θα είναι αυτό που θα παντρευτούν κ.λπ. Μικρά
έθιμα ολοκληρώνουν τις δύο μέρες του Κλήδονα 23-24 Ιουνίου.
Ηταν μία ευχάριστη βραδιά και τα παλιότερα χρόνια μία ευκαιρία
αυτές τις δύο βραδυές να κάνουν μία αποσπερίδα ευχάριστη
όπου τηρούσε τα έθιμα της παλιάς Κρήτης».

Να προσθέσουμε ότι ακολούθησαν σχετικά δρώμενα και μου-
σική εκδήλωση όπου τραγούδησε η κα Σημαντηράκη.

Γ. ΔΡ.

ΣΤΟ “ΦΑΓΚΟΤΟ”

Τζαζ βραδιά 
με τον Craig Bailey

Συναυλία με το Craig Bailey Quartet θα δοθεί αύριο Κυ-
ριακή στο Φαγκότο. Ο Craig Bailey ήταν βασικός σαξοφωνί-
στας της ορχήστρας του Ray Charles επί 17 χρόνια.

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΟΥΔΑΣ

Εορταστική παράσταση 

Η ετήσια παράσταση Ρυθμικής και Χορού με τίτλο “Let’s
Dance” του Γυμνασικού Αθλητικού Συλλόγου “Χανιά”/Chani-
aSports® θα γίνει σήμερα Σάββατο στο Κλειστό Δημοτικό Γυ-
μναστήριο Σούδας στις 6μ.μ. 

Η παράσταση είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής προσπά-
θειας των παιδιών, κοριτσιών και αγοριών, από 3-16 ετών,
που συμμετείχαν στα τμήματα εκμάθησης της ακαδημίας για
το έτος 2015-16. Την παράσταση και τις χορογραφίες επιμε-
λήθηκε η κα Πρεσιόζα Βάλιαν, καθηγήτρια χορού - χορογρά-
φος και προπονήτρια Ρυθμικής. Ελεύθερη είσοδος.

Πληρ.: 2821099300, 9π.μ. - 12μ. 

ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ

Βραδιά χορού

Μια βραδιά αφιερωμένη στον κλασικό και στον σύγχρονο
χορό θα παρουσιάσουν οι μαθήτριες και οι χοροδιδάσκαλοι
της σχολής “Χοροκίνηση” τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στο θέατρο
του Βενιζέλειου Ωδείου.

Ωρα έναρξης: α΄ μέρος: 5:30μ.μ. - β΄ μέρος: 9:30μ.μ.

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ

Μαθητική έκθεση
φωτογραφίας

Εκθεση φωτογραφίας των μαθητών του 7ου Γυμνασίου
Χανίων πραγματοποιείται μέχρι και αύριο Κυριακή στον
χώρο της Πύλης Σαμπιονάρα στο πλαίσιο του προγράμματος
τοπικής ιστορίας “Χανιά, μια πόλη, τρεις θρησκείες, τέσσερις
πολιτισμοί”. Οι μαθητές του 7ου Γυμνασίου κατά τη διάρκεια
της φετινής σχολικής χρονιάς μελέτησαν την ιστορία των λα-
τρευτικών μνημείων της Παλιάς Πόλης των Χανίων. Παρα-
κολούθησαν μαθήματα φωτογραφίας και στην τελευταία
φάση του προγράμματος φωτογράφισαν τους λατρευτικούς
χώρους της Παλιάς Πόλης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΡΟΥΣΤΙΚΑ

“Μεγάλες τομές
της Παγκόσμιας Ιστορίας”

Εκδήλωση με θέμα “Μεγάλες τομές της Παγκόσμιας Ιστο-
ρίας”, διοργανώνουν αύριο Κυριακή και ώρα 7:30μ.μ. στα
Ρούστικα Ρεθύμνης, ο Πανελλήνιος Ομιλος Φίλων του ποι-
ητή Μανόλη Αναγνωστάκη σε συνεργασία με το Κέντρο Ανα-
γνωστάκη, την ΚΕΔΗΡ, τον Δήμο Ρεθύμνης και τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Ρουστίκων. Θα μιλήσει η Μαρία Ευθυ-
μίου, ιστορικός, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΡΩΞΑΝΗ

Μουσικό ταξίδι με 
Ross Daly & Ψαρογιώργη

Μουσική παράσταση με τους Ross Daly, Ψαρογιώργη, Κέλυ
Θωμά και Miriam Encinas Laffitte θα πραγματοποιηθεί
αύριο Κυριακή στις 9μ.μ. στο Κτήμα Ρωξάνη.

Είσοδος: 10 ευρώ. Πληροφορίες στο 6944847190.



Σε μεγαλύτερες δόσεις μπορεί να είναι δηλη-
τηριώδες και προκαλεί ισχυρή κάθαρση του πε-
πτικού σωλήνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν
αντισπασμωδικό στο στομαχικό πόνο. 

Εξωτερικά χρησιμοποιούμε τον πορτοκαλή
χυμό του βλαστού για τη θεραπεία των ακρο-
χορδώνων (μυρμηγκιές, ελιές κ.λπ), των όγκων
του δέρματος και την τριχοφυτία (μυκητώδη
μόλυνση του δέρματος). Εχει διαπιστωθεί ότι το
αλκαλοειδές χελιδινίνη που περιέχει ο χυμός,
καταστέλλει την μίτωση των κυττάρων.

Ετσι ο χυμός του φυτού δρα εναντίον και των
καρκινικών εξογκωμάτων του δέρματος. Με τη
συχνή επαφή του χυμού με τα καρκινικά εξογ-
κώματα, ο χυμός γρήγορα εισχωρεί ως τα όρια
ανάμεσα στους υγιείς και κακοήθεις ιστούς και
από εκεί αρχίζει την ανάπλαση του υγιούς
ιστού. 

Στις παθήσεις της χοληδόχου κύστης το Χελι-
δόνιο συνδυάζεται καλά με τον Αρκτοστά-
φυλλο και το Ταραξάξο. 

Δρα εναντίον της χολοκυστίτιδας και του ικτέ-
ρου. Εχει αναλγητική δράση. Θεωρείται ότι
βοηθά στις παθήσεις των ματιών (καταρράκτη,
αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, στίγματα
στον κερατοειδή, ελαττωματική όραση).

Σε αυτές τις περιπτώσεις αλείφουμε τις άκρες
των κλειστών βλεφάρων με το χυμό του φυτού.
Αντιμετωπίζει επίσης την αυξημένη τριχοφυΐα
των γυναικών (που οφείλεται σε πρόβλημα νε-
φρών).

Υγραίνουμε τις περιοχές αυτές με χυμό Χελι-
δονίου, τον αφήνουμε για λίγες ώρες και μετά
ξεπλένουμε με σαπούνι και αλείφουμε την πε-
ριοχή με αλοιφή Καλέντουλας ή λάδι Χαμομη-
λιού ή Βάλσαμου. 

Στην ομοιοπαθητική χρησιμοποιούν το βάμμα
του νωπού ριζώματος για παθήσεις του ήπα-
τος, γαστρεντερίτιδα, πνευμονία, πλευρίτιδα,
ρευματισμούς και δυσμηνόρροια. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Παρασκευάζεται σαν αφέψημα. Ρίχνουμε 2

κουταλιές του τσαγιού βότανο ή μία κουταλιά
του τσαγιού ρίζα σε ένα φλιτζάνι κρύο νερό. Το
βράζουμε και κατόπιν το κατεβάζουμε από τη
φωτιά. Το αφήνουμε σκεπασμένο για 10 λεπτά
και στη συνέχεια το σουρώνουμε. Πίνουμε ένα
φλιτζάνι δύο φορές την ημέρα. 

Για εξωτερική χρήση χρησιμοποιούμε το χυμό
από φύλλα, βλαστούς και άνθη που παίρνουμε
με τον αποχυμωτή. Ο χυμός διατηρείται δρα-
στικός στο ψυγείο για 6 μήνες. 

Οταν λαμβάνουμε το βότανο, καλό είναι πα-
ράλληλα για την ενίσχυση των νεφρών και
αποτοξίνωση να πίνουμε 3-4 φλιτζάνια έγχυμα
τσουκνίδας ημερησίως και να κάνουμε ημίλου-
τρο με Εκουϊζέτο. 

Προφυλάξεις
Το Χελιδόνιο είναι εξαιρετικά ισχυρό δηλητη-

ριώδες και θεραπευτικό φυτό. Να χρησιμοποι-
είται υπό την επίβλεψη ιατρού ή έμπειρου
βοτανοθεραπευτή. Υπερβολικές δόσεις προκα-
λούν υπνηλία, ερεθισμό του δέρματος, ερεθι-
στικό βήχα και δυσκολία στην αναπνοή, μέχρι
παράλυση και δυστροφία του βλεννογόνου των
εσωτερικών οργάνων. 

Πρέπει να προσέχουμε κατά τη συλλογή του
γιατί είναι λίγο τοξικό, προ παντός όταν υπάρ-
χουν στα χέρια αμυχές.

Αν σπάσουν οι μίσχοι ή τα κοτσάνια των φύλ-
λων, ο χυμός αν έρθει σε επαφή με το δέρμα
μας μπορεί να το χρωματίσει ανεξίτηλα. Οι το-
ξικές ουσίες του χυμού δεν διαπερνούν το
δέρμα αλλά το ερεθίζουν. Δεν το χρησιμοποι-
ούμε κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης.

Στη χώρα μας το συναντούμε
(ιδιαίτερα σε Αιτωλία και Hπειρο)
με τις ονομασίες Χελιδόνιο, Χελι-
δονόχορτο και Δοντόχορτο. 

Είναι πολυετές, ποώδες φυτό και
φτάνει σε ύψος τα 80 εκατοστά.
Τα φύλλα του είναι πράσινα γκρι-
ζωπά, ακανόνιστα διακλαδισμένα,
με οδοντωτούς λοβούς (μοιάζουν
με του αμπελιού) και το ακραίο
είναι παλαμοειδές βαθιά σχισμένο.
Τα άνθη του έχουν διάμετρο 1,5
εκατοστό, ζωηρό κίτρινο χρώμα,
με τέσσερα πέταλα και πολλούς
στήμονες, που φυτρώνουν στην
άκρη λεπτών και μακρών ανθικών
αξόνων. Τα άνθη είναι ερμαφρό-
διτα (έχουν και αρσενικά και θηλυκά όργανα)
και γονιμοποιούνται από μέλισσες, μύγες, σκα-
θάρια κ.ά.

Στέλεχος κούφιο, διχαλωτό. Ολα τα μέρη του
φυτού περιέχουν ένα κίτρινο γάλα. 

Ιστορικά στοιχεία 
Οι γιατροί της αρχαιότητας το εκτιμούσαν

πολύ τη ρίζα του φυτού σαν φάρμακο. Ο Γαλη-
νός και ο Διοσκουρίδης συνέστησαν τη ρίζα, σε
έγχυμα σε άσπρο κρασί για τη θεραπεία του
ίκτερου. 

Οι αρχαίοι γιατροί παρασκεύαζαν μέσα σε
χάλκινο αγγείο ένα σύνθετο κολλύριο από χυμό
Χελιδονίου και μέλι που χρησιμοποιούσαν κατά
του καταρράκτη και των αμαυρώσεων. 

Ο Αραβας γιατρός Αβικέντας το κατέτασσε
«θερμό στον τέταρτο βαθμό και ξηρό στον δεύ-
τερο». 

Οι ιδιότητές του -έλεγε- είναι δραστικά απο-
τοξινωτικές. Το μάσημά του σταματά τον πονό-
δοντο. Ο χυμός αναμειγμένος με μέλι βελτιώνει
την όραση και εξαφανίζει την θαμπάδα. Μαζί
με Γλυκάνισο και άσπρο κρασί είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο για τις “κιτρινάδες” που προέρχονται
από δυσκοιλιότητα. 

Στη λαϊκή ιατρική το Χελιδόνιο ήταν πολύ δια-
δεδομένο για την αντιμετώπιση των κάλων και
μυρμηγκιών καθώς και εναντίον υπερπλαστι-
κών δερματοπαθειών. Χρησιμοποιήθηκε κατά
των εμφράξεων του υπογαστρίου, της υδρωπι-
κίας, του ικτέρου, των χοιραδικών, λειχηνωδών
και συφιλιδικών παθήσεων, κατά της αρθρίτι-
δας, της ψαμμιάσεως κ.ά. 

Στα μέσα του περασμένου αιώνα οι χωρικοί
της Μακεδονίας και της Θράκης χρησιμοποιού-
σαν το αφέψημα των φύλλων του φυτού σαν
κολλύριο, όπως και τον χυμό του φυτού (αραι-
ωμένο 1 προς 10-15 μέρη αποσταγμένου
νερού) για τη θεραπεία των χρόνιων οφθαλ-
μιών. Τον χυμό των φύλλων και της ρίζας του
φυτού, αραιωμένο με νερό, τον χρησιμοποιού-
σαν μαζί με γάλα σε κατάπλασμα σε κακοήθη
έλκη. Ο Αγάπιος ο Κρης, στο “Γεωπονικό” του
συνιστά να βράζεται το χελιδονόχορτο μέσα σε
λινέλαιο, μέχρι να μείνει το μισό και να χρησι-
μοποιείται έτσι για τη θεραπεία των οδυνηρών
αιμορροΐδων. 

Στη χώρα μας οι χωρικοί δεν το χρησιμοποι-
ούσαν εσωτερικά. Ομως Γάλλοι, Βέλγοι και Ιτα-
λοί με ένα δυνατό αφέψημα Χελιδονίου
θεράπευαν τη δυσεντερία. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Οταν το φυτό είναι πρόσφατο, έχει οσμή δυ-

σάρεστη, που μοιάζει με των κλούβιων αυγών. 
Ο χυμός του φυτού είναι πολύ δηλητηριώδης

και χρησιμοποιείται μόνο ως εξωτερικό φάρ-
μακο. Σε μεγάλη δόση μπορεί να προκαλέσει
τον θάνατο (στους σκύλους αρκεί δόση 60-90
γραμμαρίων). 

Είναι κίτρινος, καυστικός, με δριμεία γεύση,
επίμονη και πολύ πικρή. Περιέχει 10 αλκαλο-
ειδή, με ιδιότητες του οπίου (χελιδονίνη, χελι-
δερυθρίνη, σαγκιβαρίνη, χελιδοξανθίνη,
κοπτισίνη, προτοπίνη κ.ά.). 

Το κυριότερο όλων είναι η χελιδονίνη, ουσία
κρυσταλλική, αδιάλυτη στο νερό, διαλυτή στο
οινόπνευμα και μοιάζει πολύ με τη μορφίνη.
Δρα όπως η παπαβερίνη. Παραλύει τις αισθητι-
κές απολήξεις, όπως η κοκαΐνη. 

Το φυτό περιέχει επίσης αιθέριο έλαιο, χελι-
δονικό οξύ, σαπωνίνη, κιτρικό ασβέστιο, φω-
σφορικό ασβέστιο, ελεύθερο μηλικό οξύ,
νιτρικό και υποχλωρικό κάλιο, λεύκωμα και πυ-
ρίτιο. 

Ανθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη
- συλλογή 

Το φυτό ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Σε-
πτέμβριο. Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμο-
ποιούνται η ρίζα, τα φύλλα και τα άνθη. Η ρίζα
πρέπει να συλλέγεται στα τέλη του καλοκαιριού
ή φθινόπωρο και ξηραίνεται στον ήλιο ή τη
σκιά. Προτιμούμε η συλλογή να γίνεται λίγο
πριν ανθίσει το φυτό από Απρίλιο έως Ιούνιο. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Το βότανο δρα ως αντισπασμωδικό, χολα-
γωγό, αναλγητικό, καθαρτικό και διουρητικό. 

Σε μικρές δόσεις δυναμώνει τις εκκρίσεις των
νεφρών και του δέρματος, κυρίως όμως διε-
γείρει την κυκλοφορία και ειδικότερα κατά την
πυλαία φλέβα, στα λεμφικά αγγεία και το λεμ-
φικό σύστημα της κάτω κοιλίας.

Δραστηριοποιεί τα όργανα που βρίσκονται σε
αυτή, ενεργεί δε και σαν διαλυτικό. Η ενέργεια
αυτή, δεν περιορίζεται μόνο στα όργανα της
κάτω κοιλίας αλλά αφορά ολόκληρο το λεμ-
φαδενικό σύστημα, ακόμα δε και τους βλεννο-
γόνους υμένες. 

Σε θεραπευτικές δόσεις το Χελιδόνιο, είναι
εξαιρετικό ίαμα για τη θεραπεία των λοιμώ-
ξεων της χοληδόχου κύστης και των χολόλιθων. 
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ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Chelidonium majus L.
(Χελιδόνιο το μέγα). Ανήκει στην οικογένεια των Μηκωνοει-
δών. Φυτρώνει σε όλη την Ευρώπη και είναι πολύ κοινό σε
υγρούς τόπους, παλιούς τοίχους σπιτιών, ερείπια, βράχους,
κοντά σε κήπους. 

ΧελιδόνιοΧελιδόνιο

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


