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εριεχό εναπεριεχόμενα

μάσκες, πολύχρωμα κοστούμια, κέφι, χο-
ρός. Η αποκριά έχει μπει για τα καλά και,
παρά την κρίση και την συνακόλουθη
κατήφεια, τα πάρτι δίνουν και παίρνουν,
προσφέροντας μια νότα κεφιού σε μι-
κρούς και μεγάλους. 
Στο σημερινό αφιέρωμα, οι “διαδρομές”
στρέφουν το βλέμμα στη γειτονική Ιτα-
λία, για να εντοπίσουν τις ρίζες αγαπημέ-
νων χαρακτήρων της αποκριάς, όπως ο
αρλεκίνος και η κολομπίνα, στην “Κομέν-
τια ντελ άρτε” και τον 16ο αιώνα.
Παράλληλα, “αποχαιρετούμε” τους δύο
σπουδαίους Ελληνες εικαστικούς καλλι-
τέχνες του “έφυγαν” απροσδόκητα και
μάλιστα την ίδια μέρα, την περασμένη
Πέμπτη, τον Δημήτρη Μυταρά και τον
Γιάννη Κουνέλλη, αφήνοντας ένα δυσα-
ναπλήρωτο κενό στην Τέχνη.
Τέλος, ανακαλύπτουμε την άγνωστη ιστο-
ρία του τζαμιού της Νέας Χώρας, που λει-
τούργησε ως τέμενος μέχρι το 1923 και
πλέον είναι τόπος ιδιωτικής κατοικίας.

diadromes@haniotika-nea.gr

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ

editorial 

Giacomo Lauro πάνω σε μια σύνθεση του Ραφαήλ, Επεισόδια από τη ζωή και τη δράση του
Αποστόλου Πέτρου, “Η Ίαση του παραλύτου”, 17ος αι., Χανιά, Συλλογή Τζωρτζάκη.

ττο παρόν χαρακτικό έργο με διακριτή την
υπογραφή από το χαράκτη Giacomo
Lauro (αρχές 17ου αι.) με δραστηριότητα
στη Ρώμη (υπογράφει κάτω δεξιά Jacobus
Laurus exc.), βασίζεται σε μια διάσημη
σύνθεση του Ραφαήλ (εξ ου και το
Raphael inventor κάτω αριστερά αλλά και
με μικρά γράμματα στα πόδια του παρά-
λυτου -γίνεται εν είδει copyright δηλαδή
αναφορά στο δημιουργό της πρωτότυπης
σύνθεσης σε μια εποχή που η χαρακτική
τέχνη επιτρέπει τόσο τη μαζική αναπαρα-
γωγή, όσο και την ελεύθερη διακίνηση
καλλιτεχνικών συλλήψεων και ιδεών)
πάνω στο θέμα της "Iασης του Παράλυ-
του". 

Το επεισόδιο αναφέρεται στις Πράξεις
των Αποστόλων 3.1-8: «Ὁ Πέτρος καὶ ὁ
Ἰωάννης ἀνέβαινον μαζὶ εἰς τὸν ναὸν τὴν
ὥραν τῆς προσευχῆς, τὴν ἐνάτην. Καὶ κά-
ποιος ἐκ γενετῆς χωλὸς ἐφέρετο καὶ ἐτο-
ποθετεῖτο κάθε ἡμέραν κοντὰ εἰς τὴν
πύλην τοῦ ναοῦ, ποὺ ὀνομάζεται Ὡραία,
διὰ νὰ ζητῇ ἐλεημοσύνην ἀπὸ ὅσους
ἔμπαιναν εἰς τὸν ναόν. Ὅταν αὐτὸς εἶδε ὅτι
ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἰωάννης ἐπρόκειτο νὰ
μποῦν εἰς τὸν ναόν, παρακαλοῦσε δι᾽ ἐλε-
ημοσύνην. Ὁ Πέτρος προσήλωσε τὸ
βλέμμα του εἰς αὐτὸν μαζὶ μὲ τὸν Ἰωάννην,
καὶ εἶπε, “Κύτταξέ μας”. Ἐκεῖνος ἔδωσε
ὅλην του τὴν προσοχὴν διότι ἐπερίμενε νὰ
πάρῃ κάτι ἀπ᾽ αὐτούς. Ὁ δὲ Πέτρος εἶπε,
“Ἀσῆμι καὶ χρυσάφι δὲν ἔχω· ἀλλ᾽ ἐκεῖνο
ποὺ ἔχω σοῦ τὸ δίνω· εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου σήκω καὶ
περπάτησε”. Καὶ ἀφοῦ τὸν ἔπιασε ἀπὸ τὸ
δεξὶ χέρι, τὸν ἐσήκωσε· ἀμέσως δὲ ἐστε-

ρεώθηκαν τὰ πόδια του καὶ οἱ ἀστράγαλοι,
8καὶ μ᾽ ἕνα πήδημα ἐσηκώθηκε ὀρθὸς καὶ
περπατοῦσε καὶ ἐμπῆκε μαζί τους εἰς τὸν
ναόν, περιπατῶν καὶ πηδῶν καὶ δοξο-
λογῶν τὸν Θεόν». 

Τα σχέδια αυτά του Ραφαήλ -10 στον
αριθμό αρχικά, 7 σώζονται- μεταφέρθη-
καν σε χοντρό χαρτί (cartone) (αυτά με τη
σειρά τους βρίσκονται σήμερα στη συλ-
λογή της Βασιλομήτορος) και προορίζον-
ταν μετά από παραγγελία του πάπα
Λέοντα Ι’ (γύρω στα 1515) για τη διακό-
σμηση των παπικών ταπισερί στο Βατι-
κανό. Το όχι εύκολο εγχείρημα της
μεταφοράς των συνθέσεων του Ραφαήλ
σε ένα τόσο ιδιαίτερο καλλιτεχνικό μέσο
ανατέθηκε μετά από παπική παραγγελία
στο εργαστήριο του Pieter van Aelst στη
Μπριζ του σημερινού Βελγίου, καθώς δεν
πρέπει να αγνοούμε ότι οι Κάτω Χώρες
φημίζονταν για την παράδοση τους στην
υφαντική τέχνη την περίοδο που μας απα-
σχολεί. Οι τεράστιοι τάπητες με την απο-
τυπωμένη σύνθεση σώζονται επίσης και
προορίζονταν αρχικά να στολίσουν το κα-
τώτερο επίπεδο των τοίχων της Capella
Sistina αν και πρωτοπαρουσιάστηκαν στο
κοινό μόλις στις 26 Δεκεμβρίου 1519, με
το Ραφαήλ (1481-1520) να πεθαίνει πρό-
ωρα την επόμενη χρονιά.

Το γεγονός ότι η σύνθεση στον τάπητα
αντικατοπτρίζει το προσχέδιο οφείλεται
στο ότι η ύφανση εκτελούνταν στο πίσω
μέρος της ταπισερί, έχοντας ως πρότυπο
το προσχέδιο όπως το αντικρίζουμε και
εμείς σήμερα.

ΝοΝο. 553 ΦανταστικόΦανταστικό
ουσείομουσείο

Επιμέλεια: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος

Humboldt Universität zu Berlin

lastjudgment1540@hotmail.com



• Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, 13.00: Το Μεγάλο
Κυνήγι του Θησαυρού.   Διοργάνωση: Δήμος
Χανίων, Super FM.

• Καθαρή Δευτέρα, 11.00: Κούλουμα στο
Άλσος των Αγίων Αποστόλων με το μουσικό
σχήμα “Εν πλω”, παραδοσιακά κεράσματα, ανα-
βίωση παραδοσιακών παιχνιδιών και κατα-
σκευή χαρταετών από τους προσκόπους
Χανίων. Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕ-
ΔΗΧ-ΚΑΜ, Πρόσκοποι Χανίων.  

ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

Οπως σημειώνει ο Σύλλογος Παλιοχωρίτικου
Καρναβαλιού, «όπως και κάθε χρονιά, έτσι και
φέτος σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι
μαζί τη χαρά του καρναβαλιού με ένα δυνατό
πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Την Κυριακή 19/02 κάτι όμορφο ξεκινάει από
το πρωί! Το κλασσικό κυνήγι του κρυμμένου θη-
σαυρού, παίρνει μορφή, όσοι από εσάς αγαπάτε
τους γρίφους, ελάτε να τους λύσουμε παρέα! Το
βράδυ στην αίθουσα του Δήμου, σας περιμέ-
νουμε να γίνουμε πάλι παιδιά με την αναβίωση
παραδοσιακών παιχνιδιών.Αφρμή να γελάσουμε
και να χαλαρώσουμε!

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00
με τη μεγάλη παρέλαση αρμάτων, θα στροβιλι-
στούμε μικροί και μεγάλοι στους ρυθμούς του
καρναβαλιού! Μετά την παρέλαση ,ακολουθεί
πάρτυ στην αίθουσα του Δήμου, μέχρι το πρωί!

Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, καίμε τον καρ-
νάβαλο στις 20:00 στην ανατολική παραλία της
Παλαιόχωρας, θα πετάξουμε βεγγαλικά και μετά
θα μας κάνει παρέα ο Μάνος Μαλαξιανάκης, με
το συγκρότημά του στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Δήμου με  ελεύθερη είσοδο! Την Καθαρά
Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου, στις 11:00 θα γιορ-
τάσουμε τα κούλουμα και θα πετάξουμε χαρτα-
ετό στην παραλία του Γραμένου στην
Κουντούρα. Στις δύσκολες εποχές που δια-
νύουμε, εμείς οι διοργανωτές του καρναβαλιού,

οι καρναβαλιστές και εσείς οι επισκέπτες, ας
προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ενωθούμε σε μια
μεγάλη αγκαλιά που θα είναι γεμάτη από ξε-
γνοιασιά, γλέντι και όρεξη για ζωή!».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στο email: pa-
leochoritikocarnavali@gmail.com, στην
ιστοσελίδα: www.paleochoritikocarnavali.gr,
στη σελίδα στο facebook: Σύλλογος Παλιοχω-
ρίτικου Καρναβαλιού.

Τηλ γραφείου: 28230-83029, Ώρες λειτουρ-
γίας:10:00-13:00 και 17:00-21:00 

ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΒΕΣ

Συνεχίζονται οι Αποκριάτικες εκδηλώσεις για
το Καλυβιανό Καρναβάλι  που κορυφώνεται με
την παρέλαση αλλά και το μεγάλο street πάρτυ
την ημερα του καρναβαλιου, την Κυριακη 26
Φεβρουαρίου.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
πριν από την μεγάλη μέρα όμως, η οργανωτική
επιτροπή καλεί όλους να συμμετέχουν στις καρ-
ναβαλικές εκδηλώσεις, μασκαρεμένοι και μη.

Το πρόγραμμα των επόμενων εκδηλώσεων
έχει ως εξής: 

•18 Φεβρουαρίου: Καλλιτεχνικό Εργαστήρι:
“κατασκευή Αποκριάτικης  Μάσκας από Γυψο-
γάζα” στις 6 μ.μ. στο δημοτικό σχολείο Καλυβών.

•18 Φεβρουαρίου: Κυνήγι Θησαυρού στα
Ντουλιανά διοργανώνουν στις 11 π.μ. οι Πολιτι-
στικοί Σύλλογοι Ντουλιανών και Γαβαλοχωρίου
Αποκορώνου με αφετηρία το κτήριο του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Ντουλιανων. Η συμμετοχή
είναι δωρεάν. Το θέμα είναι: Western. Κάποτε
στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αποκορώνου).
Πληροφορίες συμμετοχές, κανονισμοί, στο Site:
www.douliana.com, facebook page Ντουλιανά
Κρήτη (Douliana Crete), τηλ.: 6972013505

•19 Φεβρουαρίου: Εκλογή Βασιλιά και Βασί-
λισσας Καλυβιανού καρναβαλιού, Ταβέρνα Κου-
μανδρος 8 μ.μ.

•23 Φεβρουαρίου: Αποκριάτικο Πάρτυ από το
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων δημοτικού Κα-
λυβών στον “Κούμανδρο”.

•24 Φεβρουαρίου: κρητική βραδιά απο την πο-
δοσφαιρική ομάδα Τιτάν Καλυβών στην τα-
βέρνα “Κυανή Ακτή”.

•25 Φεβρουαρίου: Νυχτερινή παρέλαση στις 9
μ.μ. και "Προ-Καρναβαλικο" Μασκέ Πάρτυ στο
καφέ "Αpicorno”.

Για δηλώσεις συμμετοχής στην εκλογή βασί-
λισσας και βασιλιά αλλά και για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφτούν την σελίδα στο facebook
https://www.facebook.com/KalybianoKarnabali
και στα τηλέφωνα: Νίκος Ζιλιμπινάκης 698-
6428-256, Τασία Παπαντελάκη 694-5307-381,
Ειρήνη Μανανεδάκη 698-0223-863

Διοργανωση: Πολιτιστικος Συλλογος Μανωλη
Ραυτοπουλου-Δημος Αποκορωνου

ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ 

Σε πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζεται η προ-
ετοιμασία για το φετινό "11ο Κισσαμίτικο Καρ-
ναβάλι" που θα πραγματοποιηθεί στην οδό
Σκαλίδη, στην πόλη της Κισάμου, την Κυριακή
26 Φεβρουαρίου στις 4 μ.μ.

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Κισάμου, η υπο-
βολή συμμετοχής στο "11ο Κισσαμίτικο Καρνα-
βάλι" έληγε στις 15 Φεβρουαρίου. Η
Καρναβαλική Επιτροπή ωστόσο αποφάσισε να
υπάρξει μικρή παράταση, μέχρι τις αρχές της ερ-
χόμενης εβδομάδας, λόγω του μεγάλου ενδια-
φέροντος που υπάρχει για το φετινό
"ξεφάντωμα".

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο φετινό
"Κισσαμίτικο Καρναβάλι" μπορούν να επικοινω-
νήσουν με το Γραφείο της Κ.Ε.ΔΗ.Κ.(Κοινωφε-
λής Επιχείρηση Δήμου Κισσάμου) και στο
τηλέφωνο: 2822 3 40222. Email:koinofelisd-
kis@gmail.com. Υπεύθυνοι συμμετοχών: Μα-
ρακάκη Βίκυ / Ανδρουλάκης Μανώλης.
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ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΦΟΡΕΙΣ

Κοπές βασιλόπιτας
Οι “Γιατροί του Κόσμου” θα κόψουν την πρω-

τοχρονιάτικη πίτα τους σήμερα Σάββατο 18
Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ στο χώρο του
νέου τους ιατρείου (Μάρκου Μπότσαρη 59)
απέναντι από το Εργατικό Κέντρο.

Η ετήσια εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Ελους – Λίμνης – Λουχίου “Η Αναγέννηση”
για την κοπή της πίτας θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ. στην αί-
θουσα του Συλλόγου, παραπλεύρως του Κ.Ε.Π.
Ιναχωρίου στο Ελος.

ΣΤΙΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Συνέλευση Φίλων Ιδρύματος 
“Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”

Η ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση του
Συλλόγου “Φίλοι Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” θα
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα “Σταύρος Σ.
Νιάρχος” του κτηρίου Διοικητικών Υπηρεσιών
του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέ-
λος” (Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα) την
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ. 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι: 

•Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2016.
•Ανακοίνωση και έγκριση της σύνθεσης της

Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2016.
•Έγκριση Απολογισμού οικονομικής διαχείρι-

σης έτους 2016. 
•Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα

επαναληφθεί την Τετάρτη 1 Μαρτίου και με τα
παρόντα μέλη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.       

Καρναβάλι, πάρτι μεταμφιεσμένων,
κουκλοθέατρο, αποκριάτικα δρώμενα,
μουσικές εκδηλώσεις και κυνήγι θη-
σαυρού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το
πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδη-
λώσεων που διοργανώνουν ο Δήμος
Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ σε συ-
νεργασία με τοπικούς φορείς.  

ττΤο πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα διαρκέσει
έως την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου
όπου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη
γιορτή για τα Κούλουμα στο άλσος των Αγίων
Αποστόλων.  

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τις εξής εκδη-
λώσεις: 

• Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, 18.00: «Οι απο-
κριάτικες εκδηλώσεις περιπέτειες ενός αρλεκί-
νου», μουσική γιορτή με αποκριάτικα δρώμενα
για μικρά παιδιά στο Πολιτιστικό Κέντρο του Αγ.
Κωνσταντίνου Αγιάς. 

• Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, 15.00: Χανιώτικο
καρναβάλι στη Σούδα.  

Με σχετική ανακοίνωση,«για ακόμη μια χρονιά
“Το Καρναβάλι των Χανίων” στη Σούδα προ-
σκαλεί τους Χανιώτες σε μια ξέφρενη καρναβα-
λική γιορτή την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου. 

Οι διοργανωτές υπόσχονται κέφι και ανεβα-
σμένη διάθεση σε μια παρέλαση γεμάτη από εν-
τυπωσιακά άρματα και χιλιάδες καρναβαλιστές
όλως των ηλικιών». 

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «στην φε-
τινή παρουσίαση του καρναβαλιού θα βρίσκεται
για ακόμη μια χρονιά η παρουσιάστρια της Νέας
Τηλεόρασης Γωγώ Καλληδονάκη, έχοντας αυτήν
την φορά στο πλευρό της τον δημοσιογράφο
του Star Γρηγόρη Μπάκα, ενώ στα decks και
φέτος θα βρίσκεται ο Ανδρέας Γαρυφαλής».

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-
ΚΑΜ, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πολιτιστι-
κός Σύλλογος και Σύλλογος Επιχειρηματιών
Σούδας. 

• Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, 18.00: «Οι
αποκριάτικες εκδηλώσεις περιπέτειες ενός αρ-
λεκίνου», μουσική γιορτή με αποκριάτικα δρώ-
μενα για μικρά παιδιά στην οδό Κριάρη.
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ,
Εμπορικός Σύλλογος Χανίων. 

• Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, 21.30: Πάρτι
μεταμφιεσμένων, με το μουσικό σχήμα “Frea-
ktones” στο Νεώριο Μόρο. Διοργάνωση: Δήμος
Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος
Χανίων. 

• Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, 12.00: Αποκριά-
τικη Εκδήλωση με τον silent comedy performer
ALEX DE PARIS στην οδό Μουσούρων με πολλή
μουσική. Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕ-
ΔΗΧ-ΚΑΜ, Εμπορικός Σύλλογος Χανίων. 

• Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, 18.00: Αποκριά-
τικη Εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Καθια-
νών σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο
με τον silent comedy performer ALEX DE
PARIS. Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕ-
ΔΗΧ-ΚΑΜ. 

• Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, 20.00: Η παιδική
χορωδία του Δήμου μας διασκεδάζει με απο-
κριάτικα τραγούδια στο Πνευματικό Κέντρο Χα-
νίων. Διοργάνωση: Δήμος Χανίων,
ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ

Αποκριάτικος χορός
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων διοργανώ-

νει για τα μέλη και τους φίλους του, Αποκριά-
τικο Χορό (Μασκέ -  Μπουφέ πάρτι), στην
αίθουσα του πολυχώρου “Πολυτεχνείο” στην
οδό Χατζημιχάλη Νταλιάνη, αρ. 6, την Πέμπτη
23 Φεβρουαρίου 2017, με ώρα προσέλευσης
από 7 μ.μ.. Οπως σημειώνει στην ανακοίνωσή
του, «η αποκριάτικη αμφίεση είναι υποχρεω-
τική, μασκαρευτείτε και ελάτε”. 



σσ
■ Συναυλία - αφιέρωμα στις Χαμένες πατρίδες 

την ερχόμενη Τρίτη στο Πνευματικό κέντρο Χανίων

τη συναυλία θα συμμετέχουν ακόμη
δεκάδες αξιόλογοι Χανιώτες μουσικοί,
μουσικοί παραδοσιακών οργάνων, ο
Βυζαντινός χορός Χανίων, σε μουσική
επιμέλεια των Π. Μπαϊλάκη και Χρ.
Γαρμπιδάκη. Στο πλαίσιο της συναυ-
λίας, η Αντιπεριφέρεια Χανίων, ο
δήμος Χανίων και το Μουσικό Σύνολο
Χανίων θα τιμήσουν τον Βασίλη Λέκκα
για την προσφορά του στα μουσικά
δρώμενα του τόπου μας. Επίσης το
Μουσικό Σύνολο Χανίων θα τιμήσει
την Αδελφότητα Μικρασιατών Χανίων
''Ο 'Άγιος Πολύκαρπος'' για την κοινω-
νική της προσφορά στα Χανιά. Για την
συναυλία, τις “Χαμένες πατρίδες”, την
σημασία του μουσικού πολιτισμού
στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης,
μίλησε στις Διαδρομές ο ερμηνευτής,
Πρόεδρος του Μουσικού Συνόλου Χα-
νίων Tάσος Ψαλλιδάκης.

«Είναι ένα αφιέρωμα στις Χαμένες
πατρίδες γι’ αυτό και θα ακουστούν
έργα όπως το Ασίκικο Πουλάκη του
Μίκη Θεοδωράκη, το Ρεμπέτικο του
Σταύρου Ξαρχάκου, Μικρά Ασία και
Βυζαντινός Εσπερινός του Απόστολου
Καλδάρα. Για παράδειγμα, λίγοι ξέ-
ρουν την ιστορία που κρύβεται πίσω
από το Ασίκικο Πουλάκη. Πουλάκη λε-
γόταν η οικογένεια της μητέρας του
Μίκη Θεοδωράκη η οποία ήταν από
τον Τσεσμέ της Μικράς Ασίας. Πρόκει-
ται λοιπόν για ένα αφιέρωμα στις Χα-
μένες πατρίδες αλλά και στην
μικρασιάτικη οικογένεια του. Είναι
ένας φόρος τιμής του Μίκη στον τόπο
καταγωγής του. Κι όμως ήταν ένα
έργο που “πολεμήθηκε” από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και δεν προβλή-
θηκε όπως έπρεπε. Κατά τη διάρκεια
της συναυλίας θα ακούσουμε 4 τρα-
γούδια από τον Βυζαντινό Εσπερινό
αλλά και όλο το έργο Μικρασία του
Απ. Καλδάρα, το Ρεμπέτικο του Στ.
Ξαρχάκου κ.α Οι Χαμένες Πατρίδες
μας είναι ο πολιτισμός μας» επεσήμανε

ο κ. Ψαλλιδάκης και συνέχισε λέγον-
τας: «Ας μη ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο
κομμάτι του πληθυσμού της Ελλάδας
αντλεί την καταγωγή του από την Μι-
κρασία, τότε ήρθαν στην χώρα μας 1,5
εκατ. πρόσφυγες. Σε ένα τραγούδι του
έργου Μικρασία λέει: “πάνε κι έρχον-
ται καράβια γεμάτα προσφυγιά, έχουν
τα πανιά τους μαύρα και τα κατάρτια
τους μαβιά…”. Ένα εκπληκτικό έργο
που μιλά στο σήμερα…».

Ο ίδιος, όντας Μικρασιάτικης κατα-
γωγής, τρίτης γενιάς, με παππού από
το Αϊβαλί και γιαγιά από την Σμύρνη,
σημείωσε: «κάφε φορά που τραγου-
δάω αυτά τα τραγούδια, στις πρόβες
αλλά και στις συναυλίες, νοιώθω με-
γάλη συγκίνηση. Αυτό όμως που είναι
εντυπωσιακό είναι η πολύ μεγάλη αν-
ταπόκριση του κόσμου. Οφείλουμε να
μην ξεχνάμε, οφείλουμε να έχουμε
πάντοτε μέσα μας αυτές τις Χαμένες
πατρίδες. Γιατί… οι καλλιτέχνες πρέπει
να αναδεικνύουν με σεβασμό τέτοια
έργα, να αναδεικνύουν την ομορφιά
τους κρατώντας ζωντανή τη μνήμη».

«Σήμερα τέτοια έργα όπως των Μίκη
Θεοδωράκη, Μάνου Χατζηδάκι κ.α ση-
μαντικών καλλιτεχνών, δεν προβάλον-
ται όσο πρέπει. Γιατί γίνεται αυτό; Διότι
κάποιοι δεν θέλουνε να θυμόμαστε και
να γνωρίζουμε. Γιατί η γνώση είναι δύ-
ναμη. Οπότε κάποιους δεν τους συμ-
φέρει, ειδικά στη σημερινή εποχή μιας
“γερμανοκρατούμενης” Ευρώπης να
έχουμε γνώση της Ιστορίας και του
Πολιτισμού μας. Γι΄αυτό όλοι εμείς,
οφείλουμε να διαδίδουμε αυτή την
γνώση, όσο μπορούμε. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλοι ποι-
ητές, καλλιτέχνες και λογοτέχνες, δεν
τιμήθηκαν λόγω των φρονημάτων
τους π.χ ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Γιάν-
νης Ρίτσος, ο Τάσος Λειβαδίτης, ακόμη
και ο Μίκης Θεοδωράκης. Εάν δεν
ήταν Αριστεροί, θα είχαν πάρει Νόμ-
πελ. Όλους αυτούς τους μεγάλους

καλλιτέχνες πρέπει να υπηρετήσουμε.
Όταν το 2006 ιδρύθηκε το Μουσικό
Σύνολο Χανίων ένας από τους βασι-
κούς σκοπούς ήταν και είναι να υπη-
ρετεί όλους τους μεγάλους μας
μουσικούς, στιχουργούς και ποιητές.
Και αυτό κάνουμε από την πρώτη
μέρα» κατέληξε  κ. Ψαλλιδάκης.

Συντελεστές:
Ερμηνεύουν: Βασίλης Λέκκας, Τάσος

Ψαλλιδάκης, Βιργινία Ντοκάκη.
Μουσικοί: Φαίδων Λιονουδάκης,

ακορντεόν, Στέλιος Καρύδας, κιθάρα,
Δημήτρης Ρέππας, μπουζούκι, Δημή-
τρης Τσούρτος, κοντραμπάσο, Ηλίας
Κοντούδης, τύμπανα, Χριστίνα Αλεξαν-
δρή, πιάνο και σε πρώτη εμφάνιση η
μικρή Εύα Παπανικολάκη, βιολί.

Μουσικοί σε παραδοσιακά όργανα:
Δημήτρης Κολλίντζας, κανονάκι, Άκης
Πιτσάνης, βιολί, Παναγιώτης Σπανου-
δάκης, ούτι, Στέλιος Οικονομάκης,
κρουστά, Βιργινία Ντοκάκη, κρουστά.

Συμμετέχει ο Βυζαντινός Χορός Χα-
νίων: Χοράρχης: Ιωάννης Καστρινάκης,
Πατήρ Νεκτάριος Χριστοδουλάκης,
Πατήρ Ιωάννης Μαστοράκης, Πατήρ
Βασίλειος Κιάσσος, Τάσος  Αθανασιά-
δης, Χριστόφορος Αλεβιζάκης, Αντώ-
νιος Βακουφτσής, Αλέξανδρος
Δεληγιάννης, Δημοσθένης Ζορμπάς,
Γεώργιος Κατάκης, Εμμανουήλ Κατσι-
γιαννάκης, Αλέξανδρος Κιριάκ, Δημή-
τριος Κολλίντζας, Αντώνιος
Κυριακόπουλος, Μιχαήλ Λαγουδάκης,
Νικόλαος Μανουσακάκης, Γεώργιος
Μαστίχης, Δημήτριος Οικονομίδης,
Ευάγγελος Πάνου, Θεόδωρος Παπα-
ποστόλου, Εμμανουήλ Πεντάρης,
Ιωάννης Σκαλιδάκης, Δημήτριος Σκα-
ράκης, Ελευθέριος Χατζηδάκης.

Μουσική επιμέλεια: Παύλος Μπαϊλά-
κης.

Προλογίζει ο Δημήτρης Νικολακά-
κης.

Εισιτήρια: 8€ & 10€ 

πολιτισμός4 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

18 Φεβρουαρίου 2017

κινη ατογράφοςκινηματογράφος

50 ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΓΚΡΙ

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΝ;

JOHN WICK 2

ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ

Η ΤΑΙΝΙΑ 
LEGO BATMAN 

ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ

(χειμερινό) Tηλ.: 2821027717

Εως και 22/02

ΝΕΡΟΥΔΑ

Προβολές: 7.45 & 10 μ.μ.

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΝ;

Προβολές: 8 & 10.15 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ

Tηλ.: 2821051850-1

50 ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ

Καθημερινά: 8.30 & 10.30 μ.μ.

Σαββατοκύριακο: 6.15, 8.30, 10.30 μ.μ.

JOHN WICK 2

Καθημερινά: 8.30, 10.30 μ.μ.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Καθημερινά: 8.30, 10.30 μ.μ.

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3

Καθημερινά: 8.30 μ.μ.

ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ

Καθημερινά: 10.30 μ.μ.

Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO BATMAN

(μεταγλ.)

Καθημερινά: 6.15 μ.μ.

ΤΡΑΓΟΥΔΑ (μεταγλ.)

Σαββατοκύριακο: 6.15 μ.μ.

ΒΑΪΑΝΑ (μεταγλ.)

Σαββατοκύριακο: 6.15 μ.μ.

STER CINEMAS

(MEGA PLACE)

Tηλ.: 2821057757-8-9

JOHN WICK 2

ΑΙΘ.2 καθημερινά: 8 & 10.30 μ.μ.

50 ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ

ΑΙΘ.1 Καθημερινά: 7.30 & 10 μ.μ.

RINGS

ΑΙΘ.3 Καθημερινά: 10.30 μ.μ.

ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ

ΑΙΘ.3 Καθημερινά: 8.30 μ.μ.

LEGO BATMAN: H TAINIA

ΑΙΘ.2 ΠΑΡ. - ΚΥΡ.: 5.30 μ.μ.

MOANA

ΑΙΘ.1 Σαββατοκύριακο: 5.15 μ.μ.

'Ενα αφιέρωμα στις Χαμένες Πατρίδες από το Μουσικό Σύνολο Χανίων με έργα
των Μ. Θεοδωράκη, Στ. Ξαρχάκου, Απ. Καλδάρα σε ερμηνεία Βασ. Λέκκα, Τ. Ψαλ-
λιδάκη και Βιργ. Ντοκάκη, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την ερχόμενη
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ οι Χανιώτες, στο Πνευματικό Κέντρο.

ΤΑΣΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ: 

Αν ξεχάσου ε την ιστορία ας«Αν ξεχάσουμε την ιστορία μας, 
θα χαθού εθα χαθούμε»

ΝΕΡΟΥΔΑ

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

Ο κ. Τάσος Ψαλλιδάκης από αριστερά, με τον Βασίλη Λέκκα και τη Βιργινία Ντοκάκη, θα βρεθούν στην σκηνή του Πνευματικού Κέντρου
Χανίων, την ερχόμενη Τρίτη στις 9 το βράδυ για μία μοναδική συναυλία - αφιέρωμα στις Χαμένες Πατρίδες.



Δύο σπουδαίοι Ελληνες καλλιτέχνες
έφυγαν από τη ζωή την περασμένη
Πέμπτη, αφήνοντας φτωχότερο τον τομέα
των εικαστικών τεχνών της χώρας μας.

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

Φτωχότερες οι ελληνικέςΦτωχότερες οι ελληνικές
εικαστικές τέχνεςεικαστικές τέχνες

Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ

εεΈφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο ζω-
γράφος και δάσκαλος Δημήτρης Μυταράς μετά
από σοβαρά προβλήματα υγείας που τα τελευ-
ταία χρόνια είχαν επιδεινωθεί σε βαθμό να απο-
λέσει την όρασή του.

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα στις 12:00,
από το Α' Νεκροταφείο, δημοσία δαπάνη.

«Αν βγάλεις τον Μυταρά από την ελληνική
ιστορία της τέχνης, τότε καταλαβαίνεις ότι θα
μείνει φτωχή» έχει δηλώσει για τον σημαντικό
ζωγράφο Δημήτρη Μυταρά η διευθύντρια της
Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη
Πλάκα.

Δάσκαλος στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών, της οποίας διετέλεσε και πρύτανης από
το 1982 έως το 1985, εκπαίδευσε μεγάλο
αριθμό σπουδαστών και συνεργάστηκε με καλ-
λιτέχνες στην ΑΣΚΤ οι οποίοι και διοργάνωσαν
τιμητική έκθεση στην καλλιτεχνική του πορεία
το 2015, στο Μουσείο Μπενάκη.

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό του έργο στην
ΑΣΚΤ, το 1978 και με την αρωγή του Δήμου
Χαλκιδέων, ίδρυσε στη γενέτειρά του την Χαλ-
κίδα, το Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας, το οποίο,
υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της συζύγου
του Χαρίκλειας Μυταρά, αναπτύσσει σημαντική
διδακτική και πολιτιστική δραστηριότητα.

Γεννήθηκε το 1934 στη Χαλκίδα. Σπούδασε
ζωγραφική στην ΑΣΚΤ της Αθήνας (1953-1957)
με τον Γιάννη Μόραλη και τον Σπύρο Παπα-
λουκά. Συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, με
υποτροφία του Ι.Κ.Υ. (1961-1964, σκηνογραφία
και εσωτερική διακόσμηση, Ecole Nationale des
Arts Decoratifs και Ecole des Arts et Metiers).

Η πρώτη του ατομική έκθεση έγινε στην
Αθήνα (1961, Ζυγός). Η στροφή του προς τον
κριτικό ρεαλισμό με χρήση φωτογραφικών ντο-
κουμέντων, περιορισμένη χρωματικότητα και
πολιτικό περιεχόμενο, ήταν μια χαρακτηριστική
φάση πρώιμης ζωγραφικής του, στα χρόνια της
δικτατορίας. Ωστόσο στη συνέχεια της πορείας
του κυριάρχησαν τα εξπρεσιονιστικά στοιχεία
και το έντονο χρώμα. Στο μεγαλύτερο μέρος
του έργου του τα θέματα είναι ανθρωποκεν-
τρικά και συχνά προσωπογραφικά. Η αφαιρε-
τική διάθεση, η ελευθερία της γραμμής και οι
χρωματικές εντάσεις συνυπάρχουν με την οξύ-
τητα της παρατήρησης, είτε πρόκειται για απει-
κονίσεις προσώπων είτε άλλων θεμάτων. Σε
όλο του το έργο, η έμφαση στις εικαστικές ποι-
ότητες φανερώνει τη βαθύτερη σχέση του με
τις παραδοσιακές αξίες της ζωγραφικής.

Ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος επιμε-
λήθηκε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις, συ-
νεργαζόμενος με σημαντικά ελληνικά θέατρα
(Εθνικό, ΚΘΒΕ, Θέατρο Τέχνης, Ελληνικό Χορό-
δραμα, κ.ά.). Επίσης ασχολήθηκε με την εικονο-
γράφηση και με διάφορες εικαστικές
εφαρμογές. Έχει διακοσμήσει με τοιχογραφίες
πολλά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια (ξενοδοχεία,
τράπεζες, κλπ). Το συγγραφικό του έργο περι-
λαμβάνει θεωρητικά κείμενα και μελέτες για την
τέχνη που έχουν εκδοθεί και σε βιβλία, αρθρο-
γραφία στον Τύπο, καθώς και ποίηση.

Το έργο του παρουσιάστηκε σε πολλές ατομι-
κές και ομαδικές εκθέσεις, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του
στην Έκθεση Νέων Ζωγράφων (Ζυγός, 1958)
και στην Πανελλαδική Έκθεση Νέων (1961).
Συμμετείχε στις Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας
(1958, 1966), Μπιενάλε Νέων (Παρίσι, 1960),
Μπιενάλε Sao Paulo (1966) και Μπιενάλε Βε-
νετίας (1972). Αρκετές είναι και οι αναδρομικές
του εκθέσεις: 1989 (Πινακοθήκη Πιερίδη και
Βελλίδειο Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης),
1992 (Chateau de Chenonceau, Loire, Γαλλία),
1993 (Expo 93, Τόκυο, Ιαπωνία), 1995 (Εθνική
Πινακοθήκη, Αθήνα), 1998 (Millesgarden Mu-
seum, Στοκχόλμη), 2001 (Palazzo Vecchio,
Φλωρεντία,) και 2006 (Δημοτική Πινακοθήκη,
Θεσσαλονίκη).

Το 2008 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδη-

μίας Αθηνών και τιμήθηκε με τον Ταξιάρχη του
Τάγματος του Φοίνικα. Την ίδια χρονιά, ο Δήμος
Χαλκιδέων του απένειμε το χρυσό μετάλλιο της
πόλης.

Πρωτοπόρος 
της “arte povera” 

ο Γιάννης Κουνέλλης
Σε λαϊκό προσκύνημα, στο μέγαρο του δήμου

της Ρώμης, εξετέθη χθες το μεσημέρι η σορός
του Έλληνα ζωγράφου και γλύπτη Γιάννη
Κουνέλλη, ο οποίος πέθανε το βράδυ της
Πέμπτης στην ιταλική πρωτεύουσα, σε
ηλικία 80 ετών. Η κηδεία του θα γίνει
την Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου, στις
11:30, στην εκκλησία «Σάντα Μαρία
Ντελ Πόπολο», ευρύτερα γνωστή
ως «Chiesa degli Artisti», (Εκκλη-
σία των Kαλλιτεχνών), στην πλα-
τεία του λαού της Ρώμης.

«Είναι μία ημέρα θλίψης. Έφυγε
ένας μεγάλος δάσκαλος, θετός Ιτα-
λός, ο οποίος με το έργο του επηρέασε
καθοριστικά τη σύγχρονη τέχνη», έγραψε
στο Twtter o Ιταλός υπουργός Πολιτισμού,
Ντάριο Φραντσεσκίνι.έθανε την Πέμπτη στην
Ιταλία ο Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης Γιάν-
νης Κουνέλλης, όπως μετέδωσαν τα ιταλικά
μέσα ενημέρωσης.

Γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου 1936 στoν Πει-
ραιά ενώ από τo 1956 είχε επιλέξει ως τόπο πα-
ραμονής του την Ιταλία.

Αρχικά φοίτησε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών
της Ρώμης, ενώ στην δεκαετία του 1960 αφιε-
ρώθηκε κυρίως στην ζωγραφική, επεκτείνοντας
στην συνέχεια το έργο του και στην γλυπτική.

Οι κριτικοί τέχνης τον θεωρούσαν έναν από
τους κορυφαίους εκπροσώπους της λεγόμενης
«arte povera», δημιουργούς ανοιχτούς σε πει-
ραματισμούς, και ο Κουνέλλης παρουσιάστηκε
με αυτό το όνομα για πρώτη φορά από τον
Ιταλό τεχνοκριτικό Τζερμάνο Τσελάντ.

«Η δική μου γενιά έφυγε
από τα σύνορα, βγήκε έξω από
το κάδρο, είχε πολλά όνειρα για την
ζωή και την τέχνη. Θέλαμε με τις ιδέες μας
ν΄αλλάξουμε τον κόσμο. Είμαστε Ευρωπαίοι
καλλιτέχνες, γαλουχημένοι με αυτή την ιδέα, και
όχι την ιδέα του χρηματιστηρίου», είχε πει ο
Γιάννης Κουνέλλης το 2012, σε δημόσια συζή-

τηση στο πλαίσιο μιας σπάνιας  έκ-
θεσης του στην Αθήνα, στο

Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης.

Χρησ ιμοπο ι -
ούσε στοιχεία
όπως ατσάλι,
πέτρα, λινά-
τσα, κάρ-
βουνο και
μαχαίρια. Αν-
τικαθιστούσε

το τελάρο με πλαίσια κρεβατιών, κάσες κουφω-
μάτων και κρεμάστρες παλτών. Η κλίμακα ήταν
πάντα συμβατή με το ανθρώπινο σώμα: οι δια-
στάσεις του διπλού κρεβατιού ή ενός παραθύ-
ρου επαναλαμβάνονται σταθερά στα έργα του.
Επιστράτευε ακόμη και ζωντανά ζώα, όπως
στην περίφημη εγκατάσταση με άλογα που πα-
ρουσίασε στη Ρώμη το 1969, επιχειρώντας να
αμφισβητήσει το κατεστημένο καλλιτεχνικό στε-
ρέωμα.

Ο διεθνής Έλληνας εικαστικός, με το ριζοσπα-
στικό έργο, από τα «ταπεινά» υλικά της arte po-
vera μετέτρεψε την ακαδημαϊκή αντίληψη του
χώρου σε λαϊκό τοπίο: «Για να σωθεί σήμερα η
ιδέα της τέχνης χρειάζονται ελεύθεροι καλλιτέ-
χνες, εκτός χρηματιστηρίου, που θα πουν με
θάρρος "όχι". Που θα δώσουν μια νέα ιδέα στην
ποιητική δημιουργία, όπως συνέβαινε παλιά
στην Μονμάρτη».

Ερωτηθείς δε για τον ουμανισμό που εκπέμπει
το έργο του, έχει πει: «Ο ουμανισμός τις τελευ-
ταίες δεκαετίες βρίσκεται σε κρίση. Απαιτεί
πάντα ένα μέτρο, κι αυτό βρίσκεται μπροστά
στα μάτια μας: είναι ο Παρθενώνας. Κι αυτό
είναι το μέλλον, δεν είναι το παρελθόν».

Στις ατομικές εκθέσεις του Γιάννη Κουνέλλη
περιλαμβάνονται αυτές στην Ambika P3 (Λον-

δίνο, 2010) και το Today Art Museum
του Πεκίνου το 2011, ενώ η Tate

Modern του Λονδίνου τού έχει
αφιερώσει ειδική αίθουσα. 

Στην Ελλάδα, η πιο πρό-
σφατη έκθεσή του ήταν στο
Μουσείο Κυκλαδικής Τέ-
χνης το 2012, ενώ το 2004
έργα του είχαν εκτεθεί στο
Μέγαρο Μουσικής σε συ-
νεργασία με το Εθνικό Μου-

σείο Σύγχρονης Τέχνης.
Το 1994 ο Κουνέλλης έστησε

μια σημαντική αναδρομική εγκα-
τάσταση της δουλειάς των 30 τελευ-

ταίων ετών στο φορτηγό πλοίο "Ιόνιον"
στο λιμάνι του Πειραιά, οργανωμένη από το
Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστόπουλου. Μετείχε επίσης στην
ομαδική έκθεση «Outlook» του 2003 στην Τε-
χνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Aπό το 1976
μέχρι σήμερα το έργο του παρουσιάστηκε αρ-
κετές φορές σε ατομικές εκθέσεις στην γκαλερί
Bernier/Eliades.

«Άλλη μια μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό
μας. Ο θάνατος του Γιάννη Κουνέλλη απόψε,
μας αφήνει πιο φτωχούς. Συλλυπητήρια στους
οικείους του» ανέφερε η ανάρτηση του Αλέξη
Τσίπρα στο twitter.

«Είναι μία ημέρα θλίψης. Έφυγε ένας μεγάλος
δάσκαλος, θετός Ιταλός, ο οποίος με το έργο
του επηρέασε καθοριστικά τη σύγχρονη τέχνη»,
έγραψε στο Twtter o Ιταλός υπουργός Πολιτι-
σμού, Ντάριο Φραντσεσκίνι.

Γιάννης Κουνέλης: “12 Αλογα”, 1968.

Δημήτρης Μυταράς: “Εργαστήριο”, 1993.
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Παράταση στη διάρκεια των παραστάσεων του έργου: “4 λεπτά
και 12 δευτερόλεπτα” του βραβευμένου άγγλου συγγραφέα
Τζέιμς Φριτς, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη στο θέατρο Κυ-
δωνία, κατά έξι ακόμα βραδιές, έδωσε η Εταιρεία Θεάτρου
ΜΝΗΜΗ, «ανταποκρινόμενη στη μεγάλη προσέλευση του θεα-
τρόφιλου κοινού της πόλης μας».

Συγκεκριμένα, οι παραστάσεις θα δοθούν έως και την Κυριακή
5 Μαρτίου κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9.30 μ.μ. και Κυ-
ριακή στις 8 μ.μ.

Το έργο με αφορμή τη σεξουαλική βία μεταξύ παιδιών εφηβι-
κής ηλικίας αναφέρεται στη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη και
την αλόγιστη χρήση της, αλλά και στην αντιμετώπιση του μείζο-
νος αυτού θέματος μέσα στην οικογένεια. 

Γραμμένο το 2014, το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα στο θέατρο Κυδωνία την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016. Πα-
ρουσιάζεται σε μετάφραση Δημήτρη Κιούση, σκηνοθεσία Μιχάλη
Βιρβιδάκη, εικαστική αντίληψη Μιχάλη Βιρβιδάκη και Μαρίας
Μπατάνα, σύνθεση ήχων Δημήτρη Ιατρόπουλου, φωτισμούς Γα-
λάτειας Σαραντάκου, με βοηθούς σκηνοθέτη τον Αιμίλιο Καλο-
γερή και τον Εμμανουήλ Στεφανουδάκη, ενώ τους ρόλους του
κειμένου ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Κατερίνα Μαντίλ, Ντία Κο-
σκινά, Γιώργος Γελαλής και Μιχάλης Τακτικάκης. 

Η παράσταση συνοδεύεται από πρόγραμμα - βιβλίο με τη με-
τάφραση του έργου, σημείωμα του συγγραφέα ειδικά για την
παράσταση των Χανίων, εισαγωγικά στο έργο κείμενα, την ερ-
γοβιογραφία του συγγραφέα, και φωτογραφίες από την παρά-
σταση.

Ο συγγραφέας στο σημείωμα που έγραψε ειδικά για την πα-
ράσταση του θεάτρου Κυδωνία στα Χανιά σημειώνει χαρακτηρι-
στικά: «αν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλάβουν πώς
παίζεται το παιχνίδι σήμερα, πώς θα μπορέσουν να καταλάβουν
πότε παραβιάστηκαν οι κανόνες;». Το έργο έκανε πρεμιέρα στο
θέατρο Hampstead του Λονδίνου το 2014 και προτάθηκε αμέ-

σως για ένα από τα βραβεία Olivier, ενώ την επόμενη χρονιά,
λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού, μεταφέρθηκε στο
θέατρο Trafalgar Studios χαρίζοντας στον συγγραφέα του το
βραβείο: “Ο πιο πολλά υποσχόμενος θεατρικός συγγραφέας”,
από το Σύλλογο Θεατρικών Κριτικών του Λονδίνου. Η αγγλίδα
κριτικός Victoria Sadler  σχολιάζοντας το εξαιρετικό αυτό έργο
έγραψε πρόσφατα στο περιοδικό Theatre Review «Το γράψιμο
είναι τόσο καλό που καταφέρνει να αγγίξει με δεξιοτεχνία πάρα
πολλά σημαντικά, ζωτικά θέματα της σύγχρονης κοινωνίας – γο-
νική υπευθυνότητα, υποχρέωση λογοδοσίας, τιμιότητα μέσα στη
σχέση, διαμόρφωση χαρακτήρα, εικονική πραγματικότητα…
Ακόμη και το πώς ένα περιστατικό στο διαδίκτυο μπορεί να σου
σημαδέψει τη ζωή για πάντα».

Περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνία, στο τηλέφωνο 28210
92395 και 6973005570 και στην ιστοσελίδα :

www.theatro-kydonia.gr

ηηΗ παράσταση, αρχίζει στις 7 μ.μ. και
πλαισιώνεται με πρωτότυπη μουσική
σύνθεση, η οποία αποδίδεται ζωντανά
επί σκηνής.

Σκηνοθεσία: Βικέντιος Μηλογιαννάκης.
Ερμηνεία: Γιώργος Γραμματικάκης,

Αποστόλης Ζωγράφος, Κική Ρίζου, Αν-
τώνης Σπανουδάκης, Μυρτώ Στάθη, Κα-
τερίνα Τριπολιτάκη.

Μουσική: Σπύρος Τσούτσος.
Τραγούδι: Αλεξία Κατσανεβάκη.
Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι

«μετά τις δύο προηγούμενες παραγωγές
“Το μαγεμένο άλογο” και “Μόμο, οι κλέ-
φτες του χρόνου”, η θεατρική ομάδα
Γκρόπιους επανέρχεται με μία νέα παρά-
σταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστό-
ρημα της Λάουρα Γκαγέγο Γκαρσία. Σε
σταθερή συνεργασία με το Βενιζέλειο
Ωδείο, η ομάδα ευελπιστεί να προσφέρει
και φέτος ένα όμορφο, μεγευτικό και
ποιοτικό θέαμα στους μικρούς και μεγά-
λους της φίλους.

Σχετικά με το έργο αναφέρεται: «Στο
Βασίλειο της Κίντα κάπου στα βάθη της
ανατολής, στη μακρινή Αραβία, ο ευγενι-
κός πρίγκηπας Ουαλίντ, απ’ το πάθος του

για την ποίηση, γίνεται εγωιστής και
σκληρός. Οδηγείται σε περιπέτειες στα
βάθη της ερήμου και πέρα απ’ αυτήν,
ενώ έρχεται αντιμέτωπος με τη μοίρα
του. 

Στην περιπλάνηση του αυτή έχει την
ευκαιρία να δει τη ζωή από άλλη σκοπιά,
διαφορετική απ’ αυτήν του πρίγκηπα, και
τελικά να βρει την ουσία της ποιήσης.

Ποιός είναι όμως αυτός που καθορίζει
τη μοίρα; Η ζωή μας είναι προδιαγε-
γραμμένη; Ή μήπως είναι ο κάθε άνθρω-
πος αυτός που διαμορφώνει το μέλλον,
μαζί με αυτούς που είναι δίπλα του;».

Η θεατρική ομάδα Γκρόπιους συστά-
θηκε το 2012 από μια παρέα (θεατρο-)
φίλων στα Χανιά. Τα μέλη της δραστη-

ριοποιούνταν στο χώρο του θεάτρου για
κάποια χρόνια και αποφάσισαν να ενώ-
σουν τις φωνές και τις ιδέες τους δημι-
ουργώντας αυτή τη νεανική ομάδα.

Η Γκρόπιους αποτελείται από θεατρο-
λόγους, άτομα που ασχολούνται με την
παιδαγωγική θεάτρου, το θεατρικό παι-
χνίδι και την αφήγηση παραμυθιού
καθώς και ηθοποιούς που έχουν συμμε-
τάσχει σε αρκετές θεατρικές παραστά-
σεις στο Θέατρο Κυδωνία, στο
ΔΗΠΕΘΕΚ και σε άλλες θεατρικές ομά-
δες στα Χανιά. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν εγκαίρως στο τηλέ-
φωνο: 6933418232.

Γενική είσοδος 6 ευρώ.

Ολοκληρώνονται σήμερα οι πα-
ραστάσεις του θεατρικού έργου:
“Ο θρύλος του περιπλανώμενου
βασιλιά” που παρουσιάζουν επί
σκηνής το Βενιζέλειο Ωδείο και
η χανιώτικη θεατρική ομάδα
“Γκρόπιους”.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο θρύλος του“Ο θρύλος του
ερι λανώ ενου βασιλιάπεριπλανώμενου βασιλιά”

“4 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ 12 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ”

Παράταση αραστάσεωνΠαράταση παραστάσεων

ΣΤΟ THEATRE 73100

Δύο ακόμα παραστάσεις
της “Παρέλασης”

Παράταση των παραστάσεων του έργου: “Η παρέλαση” της
Λούλας Αναγνωστάκη, ανακοίνωσε το Theatre 73100. Θα δο-
θούν δύο ακόμα παραστάσεις, την Κυριακή 19 και την Δευ-
τέρα 20 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ. 

Παίζουν οι: Δημήτρης Καπουράνης, Μαριάννα Λεδάκη, σκη-
νοθεσία Ιώ Ασηθιανάκη, μουσική και επιμέλεια ήχων Θοδω-
ρής Κορδολαίμης, φωτογραφίες και σκηνοθεσία βίντεο Αλίκη
Χιωτάκη. Τηλ. Κρατήσεων 697 9733357.

ΣΤΟ ΚΑΜ

Ρεσιτάλ πιάνου 
του Δημήτρη Μιμίδη

Ρεσιτάλ πιάνου σε έργα
ρομαντικής και σύγχρο-
νης περιόδου του καθη-
γητή Δημήτρη Μιμίδη
διοργανώνουν σήμερα
Σάββατο 18 Φεβρουα-
ρίου στις 7 μ.μ. στο Κέν-
τρο Αρχιτεκτονικής
Μεσογείου (ΚΑΜ) το
Μουσικό Σχολείο, ο
Δήμος Χανίων και η ΚΕΠ-
ΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ. 

Η είσοδος είναι ελεύ-
θερη.

Επίσης, ο Σύλλογος Γονέων, οι μαθητές, και οι καθηγητές
(ολόκληρη δηλαδή η σχολική κοινότητα του Μουσικού σχο-
λείου), διοργανώνουν χοροεσπερίδα στις 9 μ.μ. στη Λέσχη
Αξιωματικών στα “Αστέρια”, με πλούσιο φαγητό, έντεχνο και
παραδοσιακό ζωντανό μουσικό πρόγραμμα, που θα παρου-
σιάσουν μαθητές και καθηγητές του σχολείου.  

Είσοδος 10 € για ενήλικες, 5 € για μαθητές. 

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

Απονομή πτυχίων και
διάλεξη για τον Μπετόβεν

Εκδήλωση απονομής διπλωμάτων – πτυχίων – υποτροφιών
και υποτροφιών των μαθητών του Βενιζέλειου Ωδείου Χα-
νίων, για το σχολικό έτος 2015 -2016 και εκτελέσεις μουσι-
κών έργων από τους υπότροφους, διοργανώνει ο Σύνδεσμος
για τη διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη, αύριο Κυ-
ριακή 19 Φεβρουαρίου στις 5 μ.μ. στην Αίθουσα Θεάτρου  του
Βενιζέλειου Ωδείου. 

Στη συνέχεια, θα δοθεί μουσική διάλεξη με θέμα τη ζωή και
το έργο του L.V. Beethoven, με ομιλητή τον μαέστρο κ. Γιώργο
Αραβίδη. Κατά την διάρκεια της διάλεξης, σπουδαστές του
Βενιζέλειου Ωδείου, θα εκτελέσουν αποσπάσματα από το
έργο του συνθέτη.  Είσοδος ελεύθερη.    

ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΟΞΩ ΝΟΥ

Συναυλία με Haig 
Yazdjian και “Αντάμα” 

Συναυλία με τον Haig
Yazdjian και το μουσικό
σχήμα “Αντάμα” θα πραγ-
ματοποιηθεί αύριο Κυ-
ριακή 19 Φεβρουαρίου
στις 9 μ.μ. στο στούντιο
“Όξω Νού” στη Χαλέπα. 

Οπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση, «ο
Haig Yazdjian ανταμώνει
την Ειρήνη Δερέμπεη και
τον Κάρολο Κουκλάκη
(Αντάμα), σ' ένα γοητευ-
τικό μουσικό ταξίδι, που φέρνει την ζεστασιά της ιδιαίτερης
πατρίδας, στην μεγάλη αγκαλιά της θάλασσας της Μεσο-
γείου».

Παίζουν: Haig Yazdjian: Ούτι, φωνή, Ειρήνη Δερέμπεη: Πα-
ραδοσιακά πνευστά, φωνή, Κάρολος Κουκλάκης: Μπουλγαρί,
φωνή, Γιώργος Κοντογιάννης: Λύρα-κρουστά, Μανώλης Κα-
νακάκης: Κανονάκι -πλήκτρα. Γενική είσοδος 8 ευρώ.

Τηλέφωνο: 2821045585.



ηηΗ παράσταση που συνδυάζει τη μυθολογία και
τη λαική παράδοση της Κρήτης, αφορά τα παι-
διά η είσοδος για τα οποία θα είναι δωρεάν, μία
προσφορά του Μουσείου Τυπογραφίας στους
μικρούς του φίλους. Η παράσταση υπήρξε η
αφορμή για να μιλήσουμε με την ταλαντούχα
ηθοποιό και σκηνοθέτιδα, για το Θέατρο, για τα
παιδιά και την σχέση τους με την ιστορία, για
τον Πολιτισμό στην Ελλάδα της κρίσης. Η ίδια
πιστεύει ακράδαντα ότι η Τέχνη και ο Πολιτι-
σμός δεν αποτελούν πολυτέλεια αλλά ανάγκη,
ειδικά σήμερα… 

Σπουδάσατε Δημοσιογραφία & Μ.Μ.Ε.
αλλά σας κέρδισε η Υποκριτική, έτσι δεν
είναι; 

Πίστευα και πιστεύω πως ό,τι μαθαίνεις,
είναι κάτι το οποίο πάντοτε το κουβαλάς και
όσο εξελίσσεσαι τόσα περισσότερα μαθαί-
νεις. “Γηράσκω αει διδασκόμενος’’. Ο λόγος
για τον οποίο σπούδασα αρχικά δημοσιο-
γραφία και Μ.Μ.Ε είναι γιατί γεννήθηκα και
μεγάλωσα στην Γουμένισσα της Κεντρικής
Μακεδονίας και κάποια χρόνια και στη Ση-
τεία της Κρήτης (ο πατέρας μου
υπηρετούσε στη Σχολή Αστυφυλά-
κων). Ήταν όμορφα χρόνια. Μικρή
ήθελα να γίνω συγγραφέας. Δια-
βάζοντας κείμενα συγγραφέων
όταν ήμουν παιδί και επειδή μου
άρεσε πάντα το διάβασμα, έβλεπα
ότι οι περισσότεροι συγγραφείς,
δημοσιογραφούσαν κιόλας. Επο-
μένως όταν ήρθε η ώρα για να
αποφασίσω για την σχολή που
ήθελα να περάσω στις Πανελλή-
νιες, αποφάσισα να δηλώσω την
Σχολή Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε στο Αρι-
στοτέλειο. Πράγματι πέρασα, τελείωσα την
Σχολή και κατεβαίνοντας στην Αθήνα με
σκοπό να δημοσιογραφήσω, η ζωή τα
έφερε έτσι, που αντί να βρεθώ σε κάποιο
περιοδικό ή εφημερίδα, άρχισα να ασχο-
λούμαι με την τηλεόραση και να εργάζομαι
σε εκπομπές πολιτισμού μέσα από εταιρίες
οπτικοακουστικών παραγωγών, που έκαναν
και πολλά ντοκιμαντέρ. Άρχισα να γράφω
σενάρια για ντοκιμαντέρ, να κάνω την πα-
ραγωγή αλλά και την σκηνοθεσία τους. Πα-
ράλληλα τελείωνα και τις σπουδές μου στην
Δραματική σχολή ενώ ακολούθησε ένα Με-
ταπτυχιακό στην Πολιτιστική διαχείριση στο
Πάντειο. 

Η θεατρική παράσταση “Η Ευρώπη και οι
12 μήνες” που έχετε σκηνοθετήσει θα πα-
ρουσιαστεί την Κυριακή από το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. στο Μουσείο Τυπογραφίας.
Πώς βλέπετε τον πολιτιστικό ρόλο των
μουσείων, σήμερα;

Οι σπουδές μου στην Πολιτιστική διαχείριση
και η μεγάλη μου αγάπη για τον Πολιτισμό
με έφερε σε επαφή με αρκετά μουσεία.
Όταν άκουσα ότι “Η Ευρώπη και οι 12
μήνες” θα παρουσιαστεί από το ΔΗΠΕΘΕΚ
στο Μουσείο Τυπογραφίας, ενθουσιάστηκα,
γιατί αγαπώ τα μουσεία. Τα Μουσεία είναι
χώροι που κρύβουν μεγάλη ιστορία, είναι
κόσμοι γοητευτικοί και κάθε φορά που βρί-
σκομαι μέσα σε ένα μουσείο πραγματικά κά-
θομαι με τις ώρες. Με γοητεύει η ιστορία
που κρύβουν πίσω, όχι μόνο οι ανθρώπινες
ιστορίες αλλά και οι ιστορίες ενός τόπου.
Είναι πολυεπίπεδα τα μουσεία. Μπαίνεις

μέσα σε ένα μουσείο και μαθαίνεις πράγ-
ματα που δεν είναι εύκολο να τα μάθεις
μέσα σε μια σχολική αίθουσα. Η δράση μου
στην πολιτιστική διαχείριση και στο θέατρο,
με έφερε σε επαφή με αρκετά μουσεία για
να οργανώσω τα εκπαιδευτικά τους προ-
γράμματα, τα πολιτιστικά τους προγράμ-
ματα, κάθε φορά προσπαθούσα να βρίσκω
ευφάνταστους τρόπους ώστε να γίνεται το
Μουσείο ελκυστικό σε όσο το δυνατόν πιο
μεγάλο κοινό γίνεται. Γιατί ένα μουσείο είναι
ένας ζωντανός οργανισμός, πρέπει συνεχώς
να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται στα νέα
δεδομένα και να κοιτάει όχι μόνον το πα-
ρελθόν αλλά και το μέλλον. Είναι ωραίο να
γίνονται δράσεις μέσα στα μουσεία, όχι
μόνον εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και
δράσεις πολιτισμού, ώστε να έρχεται κό-
σμος μέσα στο Μουσείο και να νοιώθει ότι
η ιστορία δεν διαμορφώνει μόνο το παρόν
του αλλά και το μέλλον του κόσμου. Εμείς
είμαστε αυτοί που είμαστε σήμερα, γιατί
κουβαλάμε μια ιστορία. Και θα εξελιχθούμε
στο μέλλον ανάλογα με αυτό που έχουμε
ζήσει στο παρελθόν, ανάλογα με αυτό που
έχουν ζήσει οι γονείς, οι παππούδες μας, οι
πρόγονοι μας και με αυτόν τον τρόπο θα
ατενίσουμε και θα εξελιχθούμε στο μέλλον.
Το πιστεύω ακράδαντα. Είμαστε στο σή-
μερα, επειδή κάποιοι υπήρχαν στο χθες κι
εμείς θα καθορίσουμε το μέλλον. Τα μου-
σεία είναι ένας από τους τόπους, που αυτό
μας το θυμίζουν.

Τι αφηγείται η παράσταση;
Ήθελα φέτος να κάνω μια παράσταση που
να έχει άμεση σχέση με την Κρητική μυθο-

λογία. Από παραστάσεις σε σχολεία, στα
οποία συμμετείχα έβλεπα την “δίψα” κυρίως
των εκπαιδευτικών να μάθουν οι μαθητές
τους για την ιστορία της Κρήτης. Επομένως,
τι άλλο από το να παρουσιάσω με τον πιο
ευφάνταστο τρόπο τον μύθο της Ευρώπης
στα παιδιά, που αφορά άμεσα την Κρήτη;
Είναι ένας τρόπος για να τους δείξουμε ότι
η Κρήτη με τον τρόπο της επηρέασε μια
ολόκληρη ήπειρο, έναν ολόκληρο κόσμο.
Δεν ήθελα όμως να μείνω μόνο εκεί γιατί η
Κρήτη εκτος από πλούσια μυθολογία έχει
και πλούσια παράδοση. Και ήθελα να “κεν-
τήσω” τον μύθο της Ευρώπης με την κρη-
τική λαική παράδοση. Έψαξα λοιπόν κρητικά
παραμύθια. Ένα από αυτά ήταν η “Κυρά
Καλή και οι 12 μήνες’’ το οποίο απαντάται
με διάφορες παραλλαγές σε όλη την Ελ-
λάδα αλλά η παραλλαγή που βρήκα στην
Κρήτη με εντυπωσίασε περισσότερο. Επο-
μένως συνδύασα τον μύθο της Ευρώπης με
την κρητική λαική παράδοση. ‘’Έδεσα’’ αυ-
τούς τους δύο κόσμους. Τα παιδιά όμως
περνάνε όμορφα μονάχα όταν συμμετέχουν,
κι έτσι προσπαθώ στις παιδικές παραστάσεις
μου τα παιδιά να συμμετέχουν, να μαθαί-
νουν μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας πα-
ράλληλα θέατρο.

Εχει επηρεαστεί το θέατρο και οι καλλιτέ-
χνες από την κοινωνικο-οικονομική κατά-
σταση στην Ελλάδα της κρίσης;

Ολοι μας. Είμαστε σε έναν κυκεώνα πραγ-
μάτων που ψάχνουμε να βρούμε - καθένας
από το μετερίζι του- τρόπους για να βγούμε
από αυτόν τον κυκεώνα. Το βλέπω αυτό.
Υπάρχουν πολλοί απαισιόδοξοι. Εγώ θέλω

να κοιτάω τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο
θετικά γίνεται. Γιατί οι καλλιτέχνες και οι άν-
θρωποι του Πνεύματος, πρέπει όσο μπο-
ρούν -ακόμη και μέσα σε ένα τούνελ- να
αναζητούν το φώς. Είναι χρέος μας, όσο
μπορούμε -στο μέτρο του δυνατού του κα-
θένα μας- να υπενθυμίζουμε στον κόσμο και
σε εμάς, ότι πρέπει να έχουμε ψηλά το κε-
φάλι. Να βλέπουμε μπροστά. Και να κοιτά
προς τα αστέρια. Είναι πιστεύω, χρέος του
κάθε καλλιτέχνη. Ξέρω πως είναι πάρα πολύ
δύσκολο να τα λες αυτά σε μια Ελλάδα με
τρομερά οικονομικά προβλήματα. Δυστυ-
χώς στην Ελλάδα του 2017 η Τέχνη και ο
Πολιτισμός θεωρούνται πολυτέλεια. Αυτό
πρέπει να ανατραπεί. Η Τέχνη και ο Πολιτι-
σμός είναι ανάγκη, είναι και πρέπει να είναι
διέξοδος. Η καρδιά μας πρέπει να γεμίζει
από λουλούδια κι όχι από λάσπη. Γιατί εάν η
καρδιά μας είναι γεμάτη από λουλούδια,
τότε μπορούμε να σπείρουμε άνθη σε άγο-
νες περιοχές που θα βγάλουν όμορφους
καρπούς. Η λάσπη δε βοηθάει, ούτε όταν
την πετάμε ούτε όταν μας την πετάνε. Πρέ-

πει να βγάλουμε την λάσπη από
μέσα μας και να την αντικαταστή-
σουμε με λουλούδια. Και η Τέχνη
και ο Πολιτισμός, πιστεύω ότι σε
αυτό βοηθάνε.

Τι θα λέγατε σε ένα νέο ηθο-
ποιό ή έναν νέο σκηνοθέτη
που κάνει τα πρώτα του βή-
ματα στο χώρο; 
Οι νέοι καλλιτέχνες να διαβάζουν,
να σπουδάζουν, να δουλεύουν
σκληρά και να μην το βάζουν

κάτω.  

Τα επόμενα σας σχέδια, ποιΑ είναι;
Προς το παρόν, κάνω άλλη μία παράσταση,
μια μαύρη κωμωδία, τη “Στρίγγλα Γυναίκα”
όπου αφηγούμαι ιστορίες γυναικών στο θέ-
ατρο Underground στην Αθήνα (Πέμπτη 23
Φεβ) αλλά και στο θέατρο Αθήναιον στη
Θεσσαλονίκη (Παρ 3/3 τα μεσάνυχτα (!) και
Κυριακή 5/3 στις 6 μ.μ). Τον Μάρτιο θα “με-
τακομίσω” για ένα διάστημα στην Ρώμη
όπου έχω κλείσει μια συνεργασία με ένα
ιταλικό πρακτορείο για σκηνοθέτες και ηθο-
ποιούς και θα δουλέψω εκεί για ένα μικρό
χρονικό διάστημα. Τον Ιούνιο θα πάω στην
Αμερική όπου θα συμμετάσχω στο 25ο συ-
νέδριο Θεάτρου και η “Στρίγγλα γυναίκα” θα
παρουσιαστεί από αμερικανούς καλλιτέχνες
ενώ τον Οκτώβριο θα διδάξω συγγραφή και
σωματικό θέατρο σε ένα κολέγιο στο Κάν-
σας των Η.Π.Α.

Είναι ωραίο να γίνονται δράσεις έσα στα ουσεία«Είναι ωραίο να γίνονται δράσεις μέσα στα μουσεία,
όχι όνον εκ αιδευτικά ρογρά ατα αλλά καιόχι μόνον εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και

δράσεις ολιτισ ού ώστε να έρχεται κόσ ος και ναδράσεις πολιτισμού, ώστε να έρχεται κόσμος και να
νιώθει ότι η ιστορία δεν δια ορφώνει όνο το αρόννιώθει ότι η ιστορία δεν διαμορφώνει μόνο το παρόν

του αλλά και το έλλον τουτου αλλά και το μέλλον του».

ΓΛΥΚΑ ΣΤΟΪΟΥ: 

Η Τέχνη και ο Πολιτισ ός δενΗ Τέχνη και ο Πολιτισμός δεν 
είναι ολυτέλεια αλλά ανάγκηείναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη

info 

• ‘’Η Ευρώπη και οι 12 μήνες” θα παρου-
σιαστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Μου-
σείο Τυπογραφίας, ΒΙΟΠΑ Χανίων, Σούδα. 

• Σκηνοθεσία: Γλύκα Στόιου. Τους ρόλους
ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Αγγελική Καρακα-
ξίδου και Δέσποινα Φούντα. 

* Η είσοδος για τα παιδιά είναι δωρεάν, μία
προσφορά του Μουσείου Τυπογραφίας
στους μικρούς του φίλους. Η είσοδος για
τους συνοδούς των παιδιών είναι 3 ευρώ.
Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων στο τη-
λέφωνο: 6947 72 70 77.

«Οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι του Πνεύματος, πρέπει όσο μπορούν - ακόμη και μέσα σε ένα τούνελ- να αναζητούν το φώς.
Είναι χρέος μας, όσο μπορούμε, στο μέτρο του δυνατού, να υπενθυμίζουμε στον κόσμο και σε εμάς, ότι πρέπει να έχουμε ψηλά
το κεφάλι. Να βλέπουμε μπροστά και να κοιτάμε προς τα αστέρια» λέει στις διαδρομές η ηθοποιός και σκηνοθέτις Γλύκα Στόι-
ου, η παράσταση της οποίας “Η Ευρώπη και οι 12 μήνες” της Γ. Στόιου, παρουσιάζεται αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο
Μουσείο Τυπογραφίας, από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. 
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Η ιστορία τΗ ιστορία τoυ Τζα ιού της Νέαςυ Τζαμιού της Νέας Xώραςώρας

Το Τζαμί της Νέας Χώρας ήταν ένα από τα 4 τεμένη της εκτός των τειχών πόλης των Χανίων [1] που λειτουργούσαν κατά την πε-
ρίοδο της τουρκοκρατίας και έως το 1923 όταν με την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, η οποία βασίστηκε στην θρησκευ-
τική ταυτότητα, εκπατρίστηκαν οι Κρητικοί μουσουλμάνοι. 

ότε στις 30 Ιανουαρίου 1923, υπο-
γράφηκε στην Λωζάννη της Ελβετίας
εκ μέρους της Ελλάδας από τον
Ελευθέριο Βενιζέλο και της Τουρκίας
από τον Ισμέτ Ινονού, με την πα-
ρουσία του Νορβηγού Φρίντγιοφ
Νάνσεν [2], αντιπροσώπου της Κοι-
νωνίας των Εθνών (ΚτΕ), “Σύμβασις
αφορώσα την ανταλλαγήν των Ελ-
ληνο-τουρκικών πληθυσμών και Πρω-
τόκολλον, υπογραφέντα την 30ην Ια-
νουαρίου 1923” η οποία στο άρθρο
1 έλεγε: «Από της 1 Μαΐου 1923, θέ-
λει διενεργηθή η υποχρεωτική αν-
ταλλαγή των Τούρκων υπηκόων Ελ-

ληνικού Ορθοδόξου θρησκεύματος
εγκατεστημένων επί των τουρκικών
εδαφών, και των Ελλήνων υπηκόων
Μουσουλμανικού θρησκεύματος, εγ-
κατετημένων επί των Ελληνικών εδα-
φών.[…]».  
Το τζαμί βρίσκεται σε μια μικρή
πλατεία μεταξύ της οδού Σκίνερ και
της πλατείας Βαφέ και το κτήριο του
διατηρείται σχεδόν το ίδιο όπως
τον 19ο αιώνα, με ελάχιστες πα-
ρεμβάσεις, χωρίς το μιναρέ. Για το τέ-
μενος αυτό μέχρι τώρα, με τη σύν-
θεση πληροφοριών από διάφορες
πηγές γνωρίζαμε κατά προσέγγιση

ότι πρέπει να κατασκευάστηκε λίγο
μετά το 1873, ότι «είναι κιβωτιόσχη-
μο, δηλαδή ακολουθεί τον τύπο του
ουλού τζαμί (Μεγάλο τζαμί)» που
«απλοποιήθηκε σε μια αίθουσα με κε-
ραμίδια αντί για θόλο» και «η αρχι-
τεκτονική του δεν είναι καθαρά μου-
σουλμανική, ενώ έχει νεοκλασικά
στοιχεία». Επίσης ότι «Οπως και ο τε-
κές των Μεβλεβήδων υπήρξε βάση
εξόρμησης των “ζουρίδων” [3], που
διενεργούσαν νυχτερινές καταδρομές
σε κοντινά χριστιανικά χωριά». [4]
Ο αείμνηστος δάσκαλος κατά την
Κρητική Πολιτεία και τον Μεσοπό-

λεμο, Νικόλαος Γ. Κυριακάκης (ο
ιδρυτής του “Πάρκου των Πευκα-
κιών”, που λαθεμένα σήμερα ονο-
μάζεται “πάρκο Πολυχρόνη Πολυ-
χρονίδη” και για την αποκατάσταση
της αδικίας το πάρκο πρέπει να πά-
ρει το όνομά του), ως διευθυντής το
1922 του διτάξιου αρρεναγωγείου
Νέας Χώρας, που μετονομάστηκε το
1924 σε 3ο Δημ. Σχολείο Αρρένων
Χανίων, ο οποίος κατέγραψε αργό-
τερα -το 1955- την έκθεση «Ιδρύ-
σεως Δημοτικού σχολείου κατά πρώ-
τον και Διδακτηρίου εν Νέα Χώρα Χα-
νίων και οι διδάξαντες εν αυτώ»,

αναφέρει ότι πριν το ’22 ενώ δίδα-
σκε εντός ων τειχών σε περίπου 120
άρρενες μαθητές της Νέας Χώρας,
με την ίδρυση σχολείου ανέλαβε τα
επόμενα χρόνια να διδάξει στα 300
- 400 νεοχωριτάκια με άλλες δύο
δασκάλες (Κρυστάλλω Μάντακα και
Αναστασία Νιαουνάκη). Ομως ελ-
λείψει κτηρίου δίδαξαν «εντός της αι-
θούσης του Ναού της περιφερείας
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης»
και στη συνέχεια λόγω μεμψιμοιριών
του εφημερίου, έφυγαν κι ανέβηκαν
«εις Τάμπια του Φρουρίου της Δυ-
τικής πλευράς» όπου επισκεύασαν 3
ευάερες και ευήλιες αίθουσες «χρη-
σιμοποιουμένας άλλοτε ως θερα-
πευτηρίου υπό των Ρωσσικών Στρα-
τευμάτων κατοχής». Σχετικά με το
τζαμί σημειώνει: «[…] Εδιδάξαμεν
εκεί ευχαρίστως το 1924 - 25 ολό-
κληρον Σχολικόν έτος. Εν τω μεταξύ
αποχωρήσασαι εκ της περιφερείας
ταύτης πάσαι αι Οθωμανικαί οικογέ-
νειαι ομάς χριστιανών αντικαταστή-
σαντες τους Οθωμανούς κατεκρή-
μνισαν το Τέμενός των (Τζαμί της πε-
ριφερείας των), κατεδάφισαν τον μι-
ναρέν του και κατεχράσθησαν μάλι-
στα πολλά ωκοδομικά υλικά του. Εν
τέλει όμως διενοήθησαν ότι πρέπει να
γίνη διδακτήριον για τα παιδιά των
προς διάσωσίν των εκ της ανωμάλου
Τάμπιας. Εν τω μεταξύ με προσεκά-
λεσεν (σ.σ. ο επιθεωρητής) να κατε-
βάσω τους μαθητάς από την Τάμπια
και να εισέλθω εις το ερηπωμένο τέ-
μενος. Προσελθών όμως και παρα-
τηρήσας την κατάστασιν εις ην ευρί-
σκετο τους υπέδειξα ότι για να επι-
σκευασθή και χρησιμοποιηθή ως δι-
δακτήριον θα χρειασθώσι διπλάσια

ΓιωρΓος Γ. Πιτςιτακης 

Δάσκαλος – Ιστορικός Ερευνητής

pitsitakisg@gmail.com

Το τζαμί της Νέας Χώρας στις αρχές του 1900 τραβηγμένο
από τα ενετικά τείχη. (Λεπτομέρεια φωτογραφίας, από το

αρχείο του Μανώλη Μανούσακα).

Από καρτ ποστάλ της Κρητικής Πολιτείας, της ανατολικής παραλίας της Νέας Χώρας μετά το 1903. Από αριστερά, το Γαλλικό προξενείο του Πρέβε, δίπλα το ισόγειο
της κατοικίας του Ανίκητου Γαρουφαλάκη, ενώ στο βάθος διακρίνεται ο μιναρές του τζαμιού. 
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χρηματικά έξοδα των όσων θα δώσω-
μεν διά την αγοράν οικοπέδου εν κα-
ταλλήλω χώρω της περιφερείας που
ευρίσκοντο τότε πολλά και ευθηνά. Δυ-
στυχώς όμως δεν εισηκούσθην και εν
τη επιμονή των εν συννενοήσει μετά της
τότε Σχολικής Εφορείας ηναγκάσθημεν
να προβώμεν εις την επισκευήν και την
καθαριότητα του τεμένους τούτου. […]»
[5].

ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΝΕΑ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

- ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ   

Μετά τη μεγάλη Κρητική επανάσταση
του 1866-69 μεγάλος αριθμός μου-
σουλμάνων αναγκάστηκε να φύγει
από την ύπαιθρο του νομού κι εγκα-

ταστάθηκε γύρω από τα τείχη της πό-
λης των Χανίων. Στην Καινούργια
Χώρα «με τις διαδοχικές εγκαταστάσεις,
μόνιμες ή προσωρινές, ο οικισμός στα-
διακά έλαβε τη μορφή μιας τυπικής
επαρχιακής μουσουλμανικής συνοι-
κίας». Τα παραπάνω στοιχεία δεν μας
δίνουν επαρκείς πληροφορίες για το
πώς, πότε και από ποιους ιδρύθηκε το
τζαμί της Νέας Χώρας. Με τον εντο-
πισμό όμως από τον νομικό και ιστο-
ρικό ερευνητή Ευθύμη Λεκάκη* των
σημαντικών αρχείων του Ιεροδικείου
Χανίων, δηλ. του μουσουλμανικού
δικαστηρίου, έχουμε πλέον μια ση-
μαντική πηγή άντλησης πληροφο-
ριών που δεν είναι αλλού καταγε-
γραμμένες. Στο Ιεροδικείο τηρούνταν

πλήρη πρακτικά των εκδικαζόμενων
δικών, στην ελληνική γλώσσα. Απ’
αυτά προκύπτει ότι η συνοικία, εκτός
από τα έως τώρα γνωστά της ονό-
ματα, Νέα Χώρα, Καινούργια Χώρα,
Νεάπολις, αποκαλούνταν και με τα
ονόματα Νέα Συνοικία και Νεοχώριον. 
Σε μια από τις δίκες με αριθμό 173 που
δικάστηκε στις 29 Ιουνίου του 1915,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η π.μ., η
υπόθεση ήταν σχετική με το τζαμί της
Νέας Χώρας. Ετσι μαθαίνουμε ότι το
τζαμί είχε ανεγερθεί σίγουρα πριν
από το 1888, από τη Χαμηδέ χανού-
μη η οποία όπως φαίνεται ήταν πλού-
σια μουσουλμάνα θυγατέρα του Σα-
πουντζάκη Χαϊδέρ Αγά η οποία απε-
βίωσε στην Κωνσταντινούπολη αφή-

νοντας ως διαχειρίστρια τη νεώτερη
αδελφή της Γιλζιδέ χανούμη ως συ-
νετή και γνωστική. 
Στην υπόθεση εκδικαζόταν ποιος θα
έχει την διαχείριση του τζαμιού: ο δι-
ευθυντής των θρησκευτικών Ιδρυμά-
των Χανίων Ιβραήμ Εφένδης Αρνα-
ούτογλους ή να αναγνωριστεί ως
διαχειρίστρια (μουτεβελλήνα) η ενά-
γουσα Γιλδιζέ χανούμη. 
Στο απόσπασμα του Ιεροδικείου γρά-
φεται: «[…] ως εξάγεται εκ του υπ’
αριθμ. 133 και χρονολογίαν 2 Ρεβιούλ
Εββέλ 1307 [6] εγκύρου αφιερωτηρί-
ου, όπερ υπάρχει καταχωρισμένον εν τη
109η σελίδι του βιβλίου αφιερωμάτων,
του σωζομένου εις το Γραφείον του εβ-
καφείου [7] Χανίων, πράγματι η αγα-
θοεργός γυνή Χαμηδέ χανούμη θυγά-
τηρ του Σαπουντζηζαδέ [8] Χαϊδέρ
Αγά, έχει ανεγείρει εις την νέαν συνοι-
κίαν εκείνον το Ιερόν Τέμενος […]».
Στο κτηριακό συγκρότημα του τζαμι-
ού συμπεριλαμβάνονταν το Ιερό Τέ-
μενος με αυλή καθώς και ένα σχολείο
κι ένα σπίτι με μαγειρείο στην αυλή,
προορισμένο για κατοικία του Ιμάμη.
Στα πρακτικά του Ιεροδικείου ανα-
φέρεται: «[…] είχεν ανεγείρει εις την
νέαν συνοικίαν εν ιερόν τέμενος μετά
αυλής, ενός σχολείου, μιας οικίας με μα-
γειρείον μετά αυλής […]». Και παρα-
κάτω: «[…] έχει ανεγείρει εις την νέαν

συνοικίαν εκείνον το Ιερόν Τέμενος περί
ου αναφέρει ο πληρεξούσιος της ενα-
γούσης, ως και εν σχολείον και μίαν οι-
κίαν προωρισμένην διά κατοικίαν του
Ιμάμη […]».
Είμαστε πλέον σίγουροι ότι το μου-
σουλμανικό σχολείο στεγαζόταν στο
κτήριο του τζαμιού και πιθανόν να λει-
τουργούσε και πριν την Κρητική Πο-
λιτεία. Στην περίοδο της αυτόνομης
Κρητικής Πολιτείας στην Καινούργια
Χώρα το πρώτο μονοτάξιο μουσουλ-
μανικό σχολείο ιδρύθηκε με το διά-
ταγμα 11/7-10-1899 και ως πρώτος
δάσκαλος διορίστηκε ο Ιβραχήμ
Μπουρλάκης με μισθό 80 δρχ. αλλά
επειδή παραιτήθηκε αντικαταστάθη-
κε από τον Ζεκρή Αγαδάκη με μισθό
55 δρχ. 
Για τη συντήρηση και λειτουργία του
Ιερού Τεμένους η Χαμηδέ χανούμη
φρόντισε να του κληροδοτήσει ακί-
νητο από το οποίο θα έχει μόνιμα ει-
σοδήματα. Στα πρακτικά γράφεται:
«[…] αφιέρωσεν και εκληροδότησεν
εις αυτό έν εργαστήριον αυτής όπερ
κείται εντός των Χανίων εις την συ-
νοικίαν Γιουσούφ Πασά πλησίον του
Κρυ(ο)βρυσαλίου, και συνορεύει γύ-
ρωθεν με το μαγαζίον του Πολυχρόνη
Κνιθάκη, με το χάνιον της Ευανθίας Κυ-
ριάκου και με δημόσια οδόν, έχει δε έν
ανώγειον δωμάτιον και άλλα εξαρτή-
ματα. […]». Επίσης από το ίδιο πρακτικό,
μαθαίνουμε ότι το 1915 συνεχίζει να
«τελείται νυν προσευχή εις το Ιερόν
εκείνο Τέμενος, υφίστανται δε οι όροι
και τα λοιπά αφιερωμένα κτήματα.». 
Το φθινόπωρο του 1937 λειτούργη-
σε το νέο διδακτήριο του 5ου Δημο-
τικού Σχολείου και οι μαθητές μετα-
φέρθηκαν από το κτήριο του τζαμιού
σ’ αυτό. Το 1938 στο τζαμί εγκατα-
στάθηκαν, προσωρινά, περίπου 12
οικογένειες Ελλήνων προσφύγων
από τον Πόντο και την περιοχή του
Καυκάσου από τη Σοβιετική Ενωση.
Αργότερα το κτήριο του τζαμιού που-
λήθηκε σε ιδιώτη και σήμερα είναι τό-
πος κατοικίας. 

(*) Θέλω να εκφράσω τις θερμές
μου ευχαριστίες στον αγαπητό
φίλο Ευθύμη Λεκάκη που μου υπέ-
δειξε τα αρχεία του Ιεροδικείου Χα-
νίων τα οποία μελετά, καθώς και
για τις διαφωτιστικές όσο και πο-
λύτιμες διευκρινίσεις του.  

Αποσπάσματα από πρακτικά του Ιεροδικείου Χανίων με τα 2 ακόμη ονόματα της συνοικίας. 

Αρχές του 1900. Τμήμα της Νέας Χώρας στ’ ανατολικά, δίπλα στον προμαχώνα του San Salvatore.
Στο βάθος ο μιναρές του τζαμιού. (φωτ. Αρχείο Αντώνη Μαρματάκη).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1] Σύμφωνα με τον Μανώλη Μανούσακα στην εντός των
τειχών πόλη των Χανίων λειτουργούσαν σε παλαιότερα
(χριστιανικούς ναούς) ή νεοανεγειρόμενα κτήρια, 11 τζαμιά
και 3 τεκέδες ενώ στην εκτός των τειχών πόλη 4 τζαμιά, 2
τεκέδες και 4 μαυσωλεία (τουρμπέδες). Στην επαρχία του
νομού λειτουργούσαν 16 τζαμιά. Βλ. Μανώλη Μανούσακα,
Τζαμιά, Τεκέδες και Τουρμπέδες στο Νομό Χανίων, β΄
έκδοση, εκδ. Ερεισμα, Χανιά 2013.
[2] Φρίντγιοφ Νάνσεν - Fridtjof Nansen (1861 - 1930):
Νορβηγός εξερευνητής στον Βόρειο Πόλο, επιστήμονας,
διπλωμάτης, πολιτική προσωπικότητα και ανθρωπιστής.
Υπήρξε ο πρώτος Ύπατος Αρμοστής της Κοινωνίας των
Εθνών για τους Πρόσφυγες. Το 1922 του απονεμήθηκε το
Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την προσφορά του στους
πρόσφυγες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η προτομή
του υπάρχει και στην Αθήνα, στο παρκάκι της Βασ.
Κωνσταντίνου, απέναντι από τη Ριζάρη.
[3] Στα τέλη Μαΐου 1824 της μεγάλης Επανάστασης του
1821 στην Κρήτη ο αγώνας πήρε μορφή ανταρτοπόλεμου.

Ανταρτικές ομάδες συνέχισαν τον αγώνα με νυκτερινές
επιθέσεις και δολιοφθορές κατά των Τούρκων. Αυτοί ήταν οι
διαβόητοι Καλησπέρηδες. Ανάλογες ανταρτικές ομάδες που
ονομάζονταν Ζουρίδες σχημάτισαν και οι Τούρκοι.
[4] Βλ. Η Αλίβρεκτος Νέα Χώρα: Γιάννης Καλογεράκης, Νέα
Χώρα – Εικόνες του Χώρου και του Χρόνου, σελ. 111. 
[5] Βλ. Η Αλίβρεκτος Νέα Χώρα: Γιώργος Γ. Πιτσιτάκης,
Βήματα εκπαίδευσης στην Καινούργια Χώρα, σελ. 282-283. 
[6] Η αραβική χρονολογία Ρεβιούλ Εββέλ 1307 αντιστοιχεί
με την ελληνική Ιούλιος 1888. 
[7] Το Εφκάφι ή εφκαφείο (εβκαφείο) είναι Δημόσια
Υπηρεσία που είχε στη δικαιοδοσία της όλα τα κτήρια που
ήταν αφιερωμένα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα της
μουσουλμανικής κοινότητας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του, συντηρούσε και σχολείο. Βρισκόταν στην σημερινή οδό
Ρούσου Βουρδουμπά, στα βόρεια του Αγίου Νικολάου
Σπλάντζιας.
[8] Το αραβικό - ζαδέ στο τέλος των επιθέτων των
ανθρώπων είναι αντίστοιχο του κρητικού -ακης. Για
παράδειγμα, το Σαπουντζηζαδέ θα πει Σαπουντζάκης και το
Μελιγκουνζαδέ θα πει Μελιγκουνάκης κ.ο.κ.      
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλoι, καλό Σαββατο-

κύριακο! 

Για την επίσκεψη των παιδιών της Ε’
τάξης του Δημ. Σχ. Αγίας Μαρίνας στο
Ναυτικό Μουσείο Χανίων, όπου παρα-
κολούθησαν το πρόγραμμα “Ταξίδι στα
Βυζαντινά Χρόνια”, ο λόγος στον ση-
μερινό Παιδότοπο. Και από την υπεύ-

θυνη μουσειοπαιδαγωγό Τζίνα Βασι-
λάκη και από τα ίδια τα παιδιά. «Ηταν
μια εμπειρία όμορφη και μοναδική που
θα προτείναμε σε όλους τους μαθητές
των Χανίων να τη ζήσουν», υπογραμ-
μίζουν στο τέλος του κειμένου τους τα
παιδιά του ενός τμήματος. «Δεν κατα-
λάβαμε πως πέρασε η ώρα», επισημαί-

νουν κάποια απ’ τα παιδιά του άλλου
τμήματος. «Τα παιδιά ήρθαν άριστα
προετοιμασμένα, και γι’ αυτό το απο-
τέλεσμα ήταν εντυπωσιακό», η διαπί-
στωση της Μουσειοπαιδαγωγού στο
δικό της κείμενο. Τι καλά να ’μουν μα-
θητής της Ε’ Δημοτικού, να ’χα δασκά-
λους τους δασκάλους των Πεμπτακιών

του Δημ. Σχ. Αγίας Μαρίνας και να πα-
ρακολουθούσα το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα απ’ τη συγκεκριμένη
Μουσειοπαιδαγωγό!

Σας χαιρετώ 
με αγάπη όλους!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης,
δάσκαλος

Ε’ ΤΑΞΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΤαξίδιΤαξίδι σταστα ΒυζαντινάΒυζαντινά ΧρόνιαΧρόνια

Πριν λίγο καιρό, μαζί με το σχολείο μου επισκεφτήκαμε το
Ναυτικό Μουσείο των Χανίων. Καθώς πλησιάζαμε, πριν την
είδοσο υπήρχε μια μεγάλη άγκυρα, και ένα ηλιακό ρολόι.
Οταν μπήκαμε μέσα, η ξεναγός άρχισε να μας μιλάει για το

άγαλμα του Ποσει-
δώνα, που στεκόταν
αγέρωχο στην αρι-
στερή πλευρά του
Μουσείου. Ηταν κατα-
πληκτικό.

Επίσης μας ενθουσία-
σαν και οι μινιατούρες
των πλοίων - καραβιών,
που υπήρχαν εκεί. Στον
πάνω όροφο που ανε-
βήκαμε, είδαμε τον θά-
λαμο διακυβέρνησης, με
τα διάφορα όργανα που
βρίσκονταν εκεί, όπως
πυξίδα, φινιστρίνια και
χωνιά.

Η επίσκεψή μας στο
μουσείο ήταν μια εμπει-
ρία ζωής. 

Και μην ξεχνάμε ότι
αυτά τα Μουσεία είναι ο
πολιτισμός της χώρας
μας, και πρέπει να είμαστε
περήφανοι γι’ αυτό.

Ερμίνα Καλφάκη

Στην επίσκεψή μας στο
“Ναυτικό Μουσείο Χα-
νίων” μας άρεσε πολύ η
αίθουσα με τα κοχύλια
και είδη οστρακοειδών
ευρημάτων και μία αί-
θουσα που έμπαινες μέσα
και έμοιαζε με υποβρύχιο.
Επίσης, μας εντυπωσίασε η
αίθουσα με τα καράβια μι-
νιατούρες. Σχεδόν σε κάθε
αίθουσα υπήρχαν πολλά
διαφορετικά αγάλματα. [...]
Στην επίσκεψή μας στο “Ναυτικό Μουσείο Χανίων” είδαμε
πολλά ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά πράγματα όπως: το
δαιμονισμένο σαλάχι, το παπαγαλόψαρο, το ψάρι φούσκα,
ένα δόντι μέσα σε μια πέτρα, τα κοχύλια και το άγαλμα του
θεού Ποσειδώνα !

Ελενα Μέλλιου, Ολγα Μαστοράκη, 
Μαριάμ Λυτινάκη

[…]Πριν ένα μήνα αποφασίσαμε με τον κύριό μας
να πάμε εκπαιδευτική εκδρομή στο στολίδι αυτό της
πόλης μας, το Ναυτικό Μουσείο. Αυτό που μας
έκανε αμέσως εντύπωση ήταν το άγαλμα του Πο-
σειδώνα που είναι στην είσοδο. Μας άρεσαν πολύ
και τα εκθέματα με τα καράβια μινιατούρες. 

Η κοπέλα που μας ξενάγησε μας έδειξε το κα-
νόνι και μας εξήγησε ότι με αυτό γίνονταν οι ναυ-
μαχίες στα παλιά χρόνια. Αυτό που θυμόμαστε
ακόμα είναι οι τορπίλες, τα τιμόνια και η άγκυρα
που σε ταξιδεύουν στην παλιά εποχή. Θα θέλαμε

όμως να υπήρχε και μια βιντεοπροβολή που θα έδειχνε
τη λειτουργία των Βυζαντινών καραβιών σε αναπαρά-
σταση. Αυτό θα έκανε την επίσκεψή μας ακόμα πιο εν-
διαφέρουσα.

Δεν καταλάβαμε πώς πέρασε η ώρα και βγήκαμε έξω,
αλλά πριν από αυτό αγοράσαμε ενθύμια για να θυμό-
μαστε αυτή την ωραία επίσκεψη. 

Λευτέρης Αρχαγγελάκης, Νίκος Τερεζάκης, 
Μιχάλης Αρχαγγελλάκης

Στις 21 Δεκεμβρίου η τάξη μας, το Ε2 με το Ε1, επισκεφθή-
καμε το Ναυτικό Μουσείο Χανίων το οποίο βρίσκεται στο
Παλιό Λιμάνι απέναντι από τον Φάρο. Απ' έξω είχε μια τερά-
στια άγκυρα, ένα ηλιακό ρολόι, μια νάρκη, μια προπέλα και
δύο τορπίλες.

Όταν μπήκαμε μας υποδέχτηκε μια ευγενική και φιλόξενη
ξεναγός. Αφού η κυρία μας, μας έβαλε καρτελάκια που έγρα-
φαν τα ονόματά μας πήραμε μαξιλάρια και καθίσαμε αριστερά
δίπλα από την πόρτα, μπροστά από ένα μεγάλο άγαλμα το
οποίο το είχαν βρει στο βάθος της θάλασσας. Το χέρι του ήταν
προς τα πίσω τεντωμένο και η ξεναγός μας είπε ότι δεν είχαν
ανακαλύψει ακόμα αν ήταν ο Ποσειδώνας ή ο Δίας.

Η ξενάγηση συνεχίστηκε σε άλλα δωμάτια. Στο πρώτο δω-
μάτιο καθίσαμε μπροστά από έναν Δρόμωνα, ένα βυζαντινό
πλοίο και παίξαμε διάφορα παιχνίδια όπως “βρες τι είναι”.
Μας έφερε μια σακούλα γεμάτη με διάφορα βυζαντινά αντι-
κείμενα τα οποία έπρεπε να αναγνωρίσουμε μόνο με την αφή,
με την όσφρηση και με κλειστά μάτια. Το επόμενο παιχνίδι
είχε να κάνει με τα μέρη του Δρόμωνα, με σκοπό να μάθουμε
παίζοντας.

Το επόμενο δωμάτιο ήταν η αίθουσα με τα όστρακα, κάτι
πραγματικά μαγευτικό. Ορισμένα αντικείμενα ξεχώριζαν σε
αυτόν τον χώρο, όπως ο βαλσαμωμένος καρχαρίας, το σκά-
φανδρο ενός δύτη, ένα προϊστορικό καβούρι και ένα ράφι με
σπόγγους. Θα θέλαμε να υπήρχε ένα αντίγραφο του σκά-
φανδρου έτσι ώστε να μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε.

Τις εντυπώσεις έκλεψε η γέφυρα ενός αντιτορπιλικού
πλοίου. Ακούγοντας τον μηχανικό του πλοίου από έναν ασύρ-
ματο, θα προτιμούσαμε να υπήρχαν και άλλα διαδραστικά
μέσα όπως να υπήρχε μια μικρή οθόνη στα φιλιστρίνια που να
έδειχνε τη θάλασσα και να μπορούσαμε με κουμπιά να επιλέ-
ξουμε τι καιρό θέλαμε να κάνει.

Μια τελευταία πινελιά σ' αυτόν τον πίνακα ήταν τα γραμμα-
τόσημα που μας έδωσαν στο τέλος.

Ηταν μια εμπειρία όμορφη και μοναδική που θα προτείναμε
σε όλους τους μαθητές των Χανίων να
τη ζήσουν. 

Με εκτίμηση οι
μαθητές του Ε2 του
Δημοτικού Σχολείου

Αγίας Μαρίνας

Στόχος μας είναι η κάθε επίσκεψη στο Μουσείο μας, να απο-
τελεί ένα μαγικό ταξίδι σε ξεχωριστά και μοναδικά κάθε φορά
μονοπάτια της πλούσιας Ιστορίας του τόπου μας. Για το λόγο
αυτό, έχουν δημιουργηθεί πολλά και διαφορετικά Εκπαιδευ-
τικά Προγράμματα για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία,
εξειδικευμένα για κάθε τάξη, με γνώμονα τις ιδιαίτερες απαι-
τήσεις που έχει η κάθε ηλικία.  

Τα παιδιά της Ε’ τάξης του Δημ. Σχ. Αγίας Μαρίνας παρακο-
λούθησαν το Πρόγραμμα “Ταξίδι στα Βυζαντινά Χρόνια”, με
το ισχυρό πλοίο “Δρόμωνα” να κλέβει τις εντυπώσεις, εξαιτίας
του πολύ γνωστού όπλου του που δεν είναι άλλο από το
“Υγρό Πυρ”. 

Πρέπει να ομολογήσουμε, ότι το κάθε Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα οφείλει την επιτυχία του και στο ίδιο το σχολείο, όπως
έγινε και σε αυτήν την περίπτωση όπου τα παιδιά ήρθαν άρι-
στα προετοιμασμένα και έχοντας όρεξη για να περάσουμε
όμορφα. Διασκεδάσαμε πολύ παίζοντας ποικίλα παιχνίδια,
αλλά ταυτόχρονα καταφέραμε να “ζωντανεύσουμε” μέσα στο
Μουσείο μας μέρος από την Ιστορία που τα παιδιά είχαν δι-
δαχθεί στη τάξη τους. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό και
γι’ αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τόσο στα ίδια τα παιδιά
όσο και στους δασκάλους τους τη Φατζίκη Μαρία και τον
Μερτζανίδη Σάββα, που όπως φάνηκε επιτελούν σπουδαίο
έργο…

Τζίνα Βασιλάκη 
Μουσειοπαιδαγωγός
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Μία νέα σελίδα για την ενίσχυση και ακόμη με-
γαλύτερη διεθνοποίηση του θεσμού των "Κα-
βαφείων" ξεκινά με την ολοκλήρωση της επί-
σκεψης του προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος
Πολιτισμού (ΕΙΠ) Κωνσταντίνου Τσουκαλά στη
Χώρα του Νείλου, που ξεκίνησε την περασμέ-
νη Δευτέρα και ολοκληρώθηκε χθες. 

ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Ενίσχυση του θεσ ού των ΚαβάφειωνΕνίσχυση του θεσμού των Καβάφειων

Ο σκηνοθέτης και θεατρολόγος Βικέντιος Μη-
λογιαννάκης και ο ηθοποιός Γιώργος Γραμματι-
κάκης αποτελούν ίσως το πιο ελπιδοφόρο
θεατρικό δίδυμο στην πόλη των Χανίων και καλά
θα έκαναν οι φίλοι θεατρόφιλοι να τους προσέ-
ξουν, αν δεν τους έχουν ήδη ανακαλύψει. 

Παιδιά σπουδαγμένα, με ασίγαστο πάθος για το
ποιοτικό θέατρο, χωρίς έπαρση, σεμνοί και τα-
πεινοί όπως αρμόζει σε ταλαντούχους καλλιτέ-
χνες, απαλλαγμένοι από την παιδική αρρώστια
του θεάτρου στις μέρες μας –τον μεταμοντερνι-
σμό–, αγνοί ονειροπόλοι και οραματιστές, κατα-
θέτουν εδώ και κάποια χρόνια το απαύγασμα
των προσπαθειών τους στον θεατρικό χώρο με
τη μορφή θεατρικών παραστάσεων για παιδιά
(και όχι μόνον), που σε συγκινούν και σε ταξι-
δεύουν στα δυσπρόσιτα για τους πολλούς ακρο-
γιάλια της ποίησης. Δείτε, για παράδειγμα, την
τελευταία παράστασή τους που παίζεται αυτές
τις μέρες στο Ωδείο Χανίων, «Ο θρύλος του πε-
ριπλανώμενου Βασιλιά» και διαθέτει όλα τα ευ-
γενή και δυσεύρετα στις μέρες μας
χαρακτηριστικά της δουλειάς τους.

Έρευνα ρεπερτορίου: η παράσταση, όπως και
οι προηγούμενες,  στηρίζεται σε ένα σχεδόν
άγνωστο (αλλά καθόλα σημαντικό) ποιητικό μυ-
θιστόρημα της βραβευμένης Ισπανίδας Γκαρσία
Γκαγέγο  Λάουρα, το οποίο διασκευάστηκε από
τους ίδιους και την ομάδα τους (Γκρόπιους) για
να παρασταθεί στη σκηνή. Αφηγείται την ιστορία

του ταπεινού ταπητουργού, αλλά αξεπέραστου
ποιητή Χαμάντ, ο οποίος μέσα από την απαρά-
μιλλη τέχνη του δημιουργεί το πιο συναρπαστικό
μαγικό αντικείμενο σε όλη την παγκόσμια ιστο-
ρία! Κρυμμένο στο παλάτι του ζηλόφθονα και αν-
ταγωνιστή του Άραβα πρίγκιπα Ουαλίντ, κάπου
στην Αραβική Χερσόνησο, το μαγικό αντικείμενο
ξέρει το όνομά σου, το σπίτι σου, την πατρίδα και
την ιστορία σου. Ξέρει το παρελθόν, το παρόν και
το μέλλον - τόσο το δικό σου όσο και ολόκληρης
της ανθρωπότητας. Πρόκειται για ένα εκθαμβω-
τικό χαλί που μπορεί να οδηγήσει στην τρέλα
όποιον το κοιτάξει για λίγα μόνο δευτερόλεπτα.
Πολλοί είναι αυτοί που θα ριψοκινδυνεύσουν τη
ζωή τους για να το αποκτήσουν και να μπορέ-
σουν να ανακαλύψουν τη μοίρα τους... Όταν το
χαλί εξαφανίζεται, ο πρίγκιπας Ουαλίντ, που η

συνείδησή του τον κατατρέχει για τον απάν-
θρωπο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε, πα-
ρασυρμένος από τη ζήλεια του, στον ποιητή
Χαμάντ, εγκαταλείπει τα πάντα και ρίχνεται στην
αναζήτηση του μοναδικού αυτού αντικειμένου,
αψηφώντας τους κινδύνους και αδιαφορώντας
ακόμη και για την ίδια του τη ζωή… 

Αφαιρετική σκηνοθεσία: με αποκορύφωμα το
θεαματικό φινάλε της παράστασης όπου γεμίζει
ξαφνικά, με μια κίνηση, ο ουρανός της πλατείας
του θεάτρου με αιωρούμενα χρωματιστά πανιά
σε όλους τους τόνους του μπλε, πολλά από τα
οποία διαθέτουν και εσωτερικό φωτισμό (!), –δυ-
νατότητα που εγώ, τουλάχιστον στα 40 χρόνια
επισκέψεών μου στο θέατρο του ΩΔΕΙΟΥ, δεν
έχω δει να αξιοποιείται από άλλον! – για να ανα-
παρασταθεί η μαγική ικανότητα του χαλιού, ήτοι
ο ύψιστος προορισμός της Τέχνης: να μεταμορ-
φώνει την ασχήμια της ζωής σε ακαταμάχητη
ομορφιά! Τι θαυμάσια αλληγορία και πόσα πολλά
τα επίπεδα ανάγνωσης!... Αλλά και η διήγηση της
ιστορίας είναι γεμάτη από έξυπνες θεατρικές λύ-
σεις που εξυπηρετούν άριστα τη δράση του
έργου, δεν προσβάλλουν τη νοημοσύνη του
θεατή, και κρύβουν  πίσω τους πολύ ψάξιμο και
κατασκευαστικό μεράκι για την αναζήτηση της
τελειότητας. 

Ομαδική εργασία: έχουν συγκεντρώσει γύρω
τους τη δική τους ομάδα νέων ταλαντούχων Χα-
νιωτών ηθοποιών, και έχουν δημιουργήσει ανά-

μεσά τους μια κοινή θεατρική γλώσσα που ξεκινά
από την παντομίμα και εκτείνεται έως την πρόζα.
Ο λόγος τους προσεγμένος, νιώθεις πως κανείς
από τους ηθοποιούς δεν εγκαταλείφθηκε στην
τύχη να μιλά όπως θέλει και η άνεση της κίνη-
σής τους συχνά σε εντυπωσιάζει. Είχα πολύ
καιρό να αισθανθώ τον συνδυασμό κίνησης και
λόγου δεμένο τόσο καλά, να πετυχαίνει τόσο εύ-
στοχα τον στόχο του, να κατεβάζει τόσο όμορφα
την ιστορία στην πλατεία.  

Ναι, τα Χανιά έχουν ανάγκη από το παράδειγμά
τους, από την πρωτοτυπία της δουλειάς τους,
καθώς πολλοί είναι εκείνοι που εμφανίζονται σή-
μερα να διακονούν την τέχνη του θεάτρου στην
πόλη μας, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που σε πείθουν
πως διαθέτουν πράγματι προσωπικό όραμα, έμ-
πνευση, γνώση των κανόνων του παιχνιδιού και
δεν αντιγράφουν απλώς το θεατρικό κατεστη-
μένο της Αθήνας στην  πιο μίζερη εκδοχή του! 

Θεατρική διασκευή: ομάδα Γκρόπιους, Σκηνο-
θεσία: Βικέντιος Μηλογιαννάκης, Παίζουν: Γιώρ-
γος Γραμματικάκης, Αποστόλης Ζωγράφος, Κική
Ρίζου, Αντώνης Σπανουδάκης, Μυρτώ Στάθη,
Κατερίνα Τριπολιτάκη, Μουσική: Αλεξία, Σπύρος
Τσούτσος, Σκηνικά: Γιώργος Γραμματικάκης, Ερ-
μιόνη Ράμμου, Κοστούμια: Μυρτώ Στάθη, Φωτι-
σμοί, Γαλάτεια Σαραντάκου.

Μιχάλης Βιρβιδάκης
Θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ”

Οταν η τα εινότητα χλευάζει την υ εροψίαΟταν η ταπεινότητα χλευάζει την υπεροψία!

Η Μουσικο-Θεατρική παράσταση “των λαών η ανεξήγητη υπομονή”
“Συνομιλίες Φυγάδων – Αλφαβητάρι Πολέμου” Κείμενα Bertolt Brecht -  Μουσική Hanns Eisler

Μετά από περισσότερες από
ογδόντα θεατρικές σκηνές διεθνώς,
η μοναδική αυτή παράσταση ήλθε
στην Αθήνα και στα Χανιά με την
υποστήριξη της Πρεσβείας της Ομο-
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα-
νίας, της Περιφέρειας Κρήτης -
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και
του Goethe Zentrum Χανίων τιμών-
τας την επέτειο των εξήντα χρόνων
απο τον θάνατο του μεγάλου θεα-
τρικού συγγραφέα και ποιητή Bertolt
Brecht.

Πρωτότυπες και καλοστημένες
στιγμές από τους μουσικούς και από
τους ηθοποιούς από την αρχή μέχρι

το τέλος της παράστασης.
Οι συνομιλίες των προσφύγων που

παρακολουθούσε και έγραφε ο Bre-
cht όταν ο ίδιος ήταν εξόριστος,  πέ-
ρασαν σε μας με την ερμηνεία των
εξαιρετικών ηθοποιών Ruediger
Klink και Aloysius Itoka μέσω της κα-
θοδήγησης του σκηνοθέτη τους An-
dreas R. Bartsch, πολύ απλά
δείχνοντάς μας την αφέλεια και την
καλή διάθεση των ανθρώπων για
συζήτηση, παρά την δυσκολία που
αντιμετώπιζαν αφού βρίσκονταν με-
τέωροι μετά τον εκτοπισμό τους
λόγω πολέμου. 

Πόσο επίκαιρος λοιπόν ο συγγρα-

φέας... !
Εκτός από τις συνομιλίες των φυ-

γάδων στο πρόγραμμα της παράστα-
σης ήταν και τα συγκλονιστικά
συνοδευτικά επιγράμματα των φω-
τογραφιών που συνέλεξε ο Brecht
από εφημερίδες της εποχής του με
εικόνες των καταστροφών του πολέ-
μου. Αυτά τα επιγράμματα που δη-
μοσιεύτηκαν το 1955 από τον ίδιο,
μελοποιήθηκαν το 1957 από τον
μουσικό Hanns Eisler.

Στην οθόνη βλέπαμε τις εικόνες
των καταστροφών του πολέμου και
τα επιγράμματα μεταφρασμένα .Ένα
ένα αποδόθηκαν με τραγούδι και

μικρή ορχήστρα επί σκηνής. 
Στη μουσική διεύθυνση και στο

πιάνο ήταν ο Jorg Mischke, στη
βιόλα η Susanne Filep,στο Ακκορν-
τεόν η Barbara Klaus-Cosca και στο
τραγούδι η Marie Luise Gunst.

Η μελοποίηση των τόσο μεγαλό-
πνοων λέξεων των επιγραμμάτων
του Brecht από τον H.Eisler ταίριαξε
απόλυτα με την ένταση και τις εκ-
πλήξεις  των τραγικών στιγμών της
περιγραφής και οι θαυμάσιοι μουσι-
κοί ανταποκρίθηκαν άριστα με τα όρ-
γανά τους,με τη συνεννόησή τους, με
τις φωνές τους πολλές φορές, κρα-
τώντας συνεχές το ενδιαφέρον μας

με ξαφνικές ατάκες από τα όργανα
αλλά και με υπέροχες μελωδίες από
ψυχής!  Η ηθοποιός-τραγουδίστρια
πρόφερε τις λέξεις μιλώντας σε κα-
θέναν από εμάς συνεργαζόμενη κάθε
στιγμή ουσιαστικά με τους συναδέλ-
φους της! Διέκρινε κανείς και στους
ηθοποιούς και στους μουσικούς την
δουλειά,την προσήλωση στο αντικεί-
μενο και την γενναιοδωρία της ευαι-
σθησίας! 

Σε όλους τους συντελεστές αξίζει
ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την
σπάνια θεατρική παράσταση που είχε
ήθος και περιεχόμενο με ουσία! 

Μαρίνα Μανιτάκη, Μουσικός

να γίνουν το 2017 και η οριστική τους μορφή θα συγκεκριμε-
νοποιηθεί στο άμεσο προσεχές μέλλον. 

Σημειώνεται ότι και στην Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, αναμέ-
νεται να υπάρξει τον Οκτώβριο ένα αφιέρωμα για τον Αλεξαν-
δρινό ποιητή στη Γενική Συνέλευση των Φίλων της Biblioteca
Alexandrina, με την παρουσίαση μίας έκδοσης σε δώδεκα
γλώσσες, μία έκδοση που ανέλαβε η Αιγυπτιώτισσα επιχειρη-
ματίας Αικατερίνη Σοφιανού-Μπελεφάντη, που συναντήθηκε
και εκείνη χθες το βράδυ με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύ-
ματος Πολιτισμού, παρουσία και του Κυπρίου πρέσβη Χάρη Μο-
ρίτση, της γενικής προξένου της Ελλάδας στο Κάιρο Λαμπρινής
Κομίνη, της δ/ντριας του Παραρτήματος του ΕΙΠ στην Αλεξάν-
δρεια Σταυρούλας Σπανούδη και του δ/ντή του Ελληνικού Πο-
λιτιστικού Κέντρου Καΐρου Χρήστου Παπαδόπουλου. 

Από την πλευρά των Ελληνικών Κοινοτήτων Καΐρου και Αλε-
ξανδρείας, οι πρόεδροι Χρήστος Καβαλής και Γιάννης Παπαδό-
πουλος αντίστοιχα εξέφρασαν τη στήριξή τους στο έργο του
Ελληνικού Ιδρύματος Ελληνισμού, όχι μόνο στη θεωρία αλλά
και στην πράξη, καθώς την ερχόμενη Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου,
αναμένεται να υπογράψουν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρω-
σης και Επικοινωνίας στην Αθήνα ένα μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ τους, συγκεκριμενοποιώντας ακριβώς τις δράσεις που
πρέπει να αναλάβουν για να ενισχύσουν έτι περαιτέρω το
θεσμό των Καβαφείων.

οοΌλες αυτές τις ημέρες, ο επικεφαλής του ΕΙΠ βρέθηκε
κοντά στις δύο Ελληνικές Κοινότητες Καΐρου και Αλε-
ξανδρείας, καθώς και στον Έλληνα πρέσβη στην Αίγυπτο
Μιχαήλ Χρήστο Διάμεση, επιχειρώντας μία νέα προσέγ-
γιση στην ελληνική πολιτιστική παρουσία τόσο στην Αλε-
ξάνδρεια, όπου λειτουργεί εδώ και 25 περίπου χρόνια
ένα από τα παραρτήματά του, όσο και στο Κάιρο όπου
δραστηριοποιείται εδώ και πάνω από 12 χρόνια το Ελ-
ληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου. 

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
τούς μετέφερε το όραμά του για το πώς ο Καβάφης θα
συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου
ενδιαφέροντος, μέσα από εκδηλώσεις που αναμένεται



βιβλίαβιβλία

Πέ λο σιω ήςΠέπλο σιωπής
Stuart Neville
μετάφραση: Βάσια Τζανακάρη

Εκδότης: Μεταίχμιο

Όταν η Ρία Καρλάιλ κληρονομεί το
σπίτι του αποξενωμένου αδελφού της
μητέρας της, δεν είναι καθόλου προ-
ετοιμασμένη γι’ αυτό που πρόκειται να
ανακαλύψει στο ερμητικά κλειστό πίσω
υπνοδωμάτιο. Ένα δερματόδετο βιβλίο
τής τραβά την προσοχή. Το περιε-
χόμενό του θα τη σοκάρει: ένα γυναι-
κείο νύχι, μια μπούκλα και μια λίστα
θυμάτων δολοφονίας.  
Τρομοκρατημένη η Ρία, απευθύνεται

στο μοναδικό
πρόσωπο που
πιστεύει ότι
μπορεί να τη
βοηθήσει: τον
παλιό της ερα-
στή, τον επιθε-
ωρητή Τζακ
Λένον. Ο Λένον
όμως αν-
τιμετωπίζει μια

από τις σοβαρότερες κρίσεις στη ζωή
του: είναι σε διαθεσιμότητα και πε-
ριμένει να περάσει από πειθαρχικό
γιατί σκότωσε σε αυτοάμυνα έναν συ-
νάδελφό του. Η θέση του θα γίνει
ακόμα δυσκολότερη καθώς η Ρία βρί-
σκεται δολοφονημένη και το βιβλίο με
τα στοιχεία για τους φόνους εξαφανί-
ζεται. Ενώ η Αστυνομία τον καταδιώκει
ως ύποπτο για τον φόνο της Ρία, ο
Λένον θα πρέπει να ξετυλίξει το κου-
βάρι των ένοχων μυστικών στο ημερο-
λόγιο του νεκρού και να φέρει στο
φως μια συνωμοσία που έμενε
θαμμένη εδώ και πολλές δεκαετίες.

ΝυχτερινέςΝυχτερινές

ικεσίεςικεσίες
Santiago Gamboa
μετάφραση: Βασιλική Κνήτου

Εκδότης: Πόλις

Κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτι-
κών και προφυλακισμένος στην
Μπανγκόκ, ο Μανουέλ Μανρίκε, Κο-

λομβιανός φοι-
τ η τ ή ς
φιλοσοφίας, κιν-
δυνεύει να κατα-
δικαστεί σε
θάνατο, αν δεν
παραδεχτεί στο
δικαστήριο την
ενοχή του. Θα
εμπιστευτεί την
ιστορία του στον

πρόξενο της Κολομβίας που έχει ανα-
λάβει να χειριστεί την υπόθεσή του, θα
του εξομολογηθεί τη μοναχική ζωή του
και τη φυγή από την αβάσταχτη καθη-
μερινότητα μέσα από τη λογοτεχνία και
τον κινηματογράφο.
Το μόνο πρόσωπο που αγάπησε ο Μα-
νουέλ, η αδελφή του Χουάνα, εξαφα-
νίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια, κι
εκείνος, ακολουθώντας τα ίχνη της, πέ-
ρασε από την Μπανγκόκ με τελικό προ-
ορισμό το Τόκιο, όπου έχει μάθει ότι ζει
μπλεγμένη σε ένα κύκλωμα πορνείας.
Όσα αγνοεί ο Μανουέλ θα τα αφηγηθεί
η αδελφή του, ενώ ο πρόξενος, συγ-
κλονισμένος από την περιπέτεια της
ζωής τους, είναι η τρίτη φωνή της αφή-
γησης.

ΗλέκτραΗλέκτρα
Το βράδυ της ΑφρικήςΤο βράδυ της Αφρικής

Γιόλα Δαμιανού -

Παπαδοπούλου
Εκδότης: Ψυχογιός

Στην Αθήνα του 1969 η νεαρή Ηλέκτρα,
απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών,
συναντά τον μετανάστη Ηλία Θωμό-
πουλο. Οι συναρπαστικές ιστορίες που
της διηγείται για την Αφρική τη γεμίζουν

δέος και θαυμα-
σμό. Καταλήγει
να τον παντρευ-
τεί και να τον
ακολουθήσει στη
Μαύρη Ήπειρο.
Μόνο που γρή-
γορα αντιλαμβά-
νεται πως η
Νιγηρία είναι μια
επικίνδυνη χώρα.
Η Ηλέκτρα ωθεί-

ται να συνθηκολογήσει με τη μοναξιά,
τον φόβο της μαύρης μαγείας καθώς και
της ένοπλης ληστείας. Ωστόσο, όλα αυτά
δεν την εμποδίζουν να αγαπήσει με
πάθος την Αφρική και να αφιερωθεί στα
παιδιά της Αμερικανικής Ιεραποστολικής
Σχολής, όπου διδάσκει, αλλά και σε όλα
τα ορφανά. 
Ύστερα από σαράντα πέντε χρόνια γεμά-
της ζωής, η Ηλέκτρα και ο Ηλίας αποφα-
σίζουν να επαναπατριστούν, αλλά δεν
υπολογίζουν πως, όταν ξεριζώσεις ένα
γέρικο δέντρο, τότε αυτό μαραίνεται και
πεθαίνει. Δυο χρόνια αντέχει ο Ηλίας
στην Ελλάδα. Μετά τον θάνατό του, τί-
ποτα πια δεν κρατά την Ηλέκτρα μακριά
απ’ όσα αγάπησε στην Αφρική. Επιστρέ-
φει, ανυποψίαστη για το μεγάλο παιχνίδι
που της επιφυλάσσει η μοίρα: τη συνάν-
τησή της με την εξτρεμιστική οργάνωση
Μπόκο Χαράμ.

Μαύρο φυλαχτόΜαύρο φυλαχτό
Βαγγέλης Μπέκας
Εκδότης: Ψυχογιός

1797 Η αριστοκρατία των Βενετών κα-
ταρρέει στα Επτάνησα και η δημοκρατία
των Γάλλων καταφθάνει μαζί με νέες
ιδέες και ιδανικά. Η Γαλλική Επανάσταση
εξαπλώνεται. Το Κριτήριο των οπλαρχη-

γών στέλνει τον
Μάρκο κατά-
σκοπο του Σου-
λίου στην
Κέρκυρα, για να
μάθει αν οι Γάλ-
λοι έρχονται σαν
φίλοι ή εχθροί. Ο
Αλή πασάς πα-
ραμονεύει. Όπλα
του Μάρκου, οι
γνώσεις που
αποκόμισε στις

ξακουστές σχολές των Ιωαννίνων, η ευ-
στροφία και η μουσική. Αχίλλειος πτέρνα
του, η έλλειψη θάρρους, αν και Σουλιώ-
της. Φιλοξενείται στο αρχοντικό του με-
γαλέμπορα σιορ Μάντακα, όπου
μαγεύεται απ’ την αρχόντισσα και την
κόρη της, γυναίκες που αποπνέουν
φραντσέζικο αέρα. Παριζιάνικα αρώ-
ματα και Σούλι: δυο κόσμοι συγκρούον-
ται μέσα του· δυο κόσμοι όπου οι
γυναίκες γράφουν Ιστορία. 
Στην Κέρκυρα ο Μάρκος γίνεται φίλος
με τον Περραιβό, τον τελευταίο Έλληνα
που είδε ζωντανό τον Ρήγα Φεραίο.
Όμως ένας φόνος τον γυρίζει πίσω. 

Aφορμή

Δεν του είχε ζητηθεί ποτέ
να φορέσει κοστούμι σε συ-
νέντευξη για δουλειά. Ποτέ
δεν του είχαν πει να έχει
μαζί του ένα αντίγραφο του
βιογραφικού του σημει-
ώματος. Δεν είχε καν βιο-
γραφικό μέχρι πριν από μία
βδομάδα, που πήγε στη βι-
βλιοθήκη στη διασταύρωση
της 34ης Οδού με τη Λεω-
φόρο του Μάντισον και
ένας εθελοντής σύμβουλος
επαγγελματικής σταδιο-
δρομίας τού το συνέταξε,
παρουσιάζοντας λεπτομε-
ρώς το επαγγελματικό του
ιστορικό, ώστε να δίνει την
εντύπωση πως επρόκειτο
για ένα άτομο με πολλές
δεξιότητες: υπήρξε αγρό-
της, υπεύθυνος για το όρ-
γωμα της γης και την
παραγωγή καλής σοδειάς·
οδοκαθαριστής, υπεύθυνος
για την όμορφη και άψογη
όψη της πόλης του Λίμπε·
λαντζιέρης σε εστιατόριο
του Μανχάταν, υπεύθυνος
για την καθαριότητα των
πιάτων των πελατών και
την απαλλαγή τους από τα
μικρόβια· οδηγός ταξί στο
Μπρονξ, υπεύθυνος για την
ασφαλή μεταφορά των επι-
βατών σε διάφορα μέρη.
Δεν είχε χρειαστεί ποτέ να
ανησυχήσει για το αν διέ-
θετε την απαιτούμενη
πείρα, για το αν τα αγγλικά
του ήταν ικανοποιητικά, για
το αν θα κατόρθωνε να
προβληθεί ως αρκετά έξυ-
πνος.

Εκείνη η μέρα όμως δεν έμοιαζε
με καμία από τις προηγούμενες,
ούτε και με τις επόμενες, όπως
αποδείχτηκε εκ των υστέρων· τη
μέρα εκείνη ο Γιέντε Γιόνγκα πα-
ρουσιάστηκε στο γραφείο του
Κλαρκ Έντουαρντς, ανώτερου δι-
ευθυντικού στελέχους της Leh-
man Brothers, για να περάσει
από συνέντευξη για τη θέση του
σοφέρ. Όταν, λίγες μέρες αργό-
τερα, ο Κλαρκ Έντουαρντς του
τηλεφώνησε για να του ανακοι-

νώσει πως εκείνος ήταν ο εκλε-
κτός για τη θέση, ο Γιέντε πίστεψε
-και πώς να μην το πίστευε;- πως
η ζωή του άλλαξε, πως η ζωή
εκείνου και της οικογένειάς του
για την ακρίβεια άλλαξε, επιτέ-
λους θα μπορούσε να ονειρεύεται
με μεγαλύτερη αισιοδοξία, και όχι
αδικαιολόγητα, το μέλλον.

Η Αμερική, ο τόπος όπου ο κα-
θένας μπορεί να έχει την ευκαιρία
του, εκεί όπου οι κόποι και η επι-
μονή, αργά ή γρήγορα, επιβρα-
βεύονται, σε αντίθεση με το
Καμερούν, εκεί όπου γεννήθηκε
και μεγάλωσε ο Γιέντε, όπου κα-
θένας έχει μια προδιαγεγραμμένη
μοίρα, οι πλούσιοι εκείνη των
πλουσίων και οι φτωχοί εκείνη
των φτωχών. Το πρώτο βήμα
ήταν το εισιτήριο για τη Νέα
Υόρκη που του έβγαλε ο ξάδελ-
φός του. Το δεύτερο πραγματο-
ποιήθηκε όταν η γυναίκα του και
ο γιος του κατάφεραν να πάνε κι
εκείνοι εκεί. Το τρίτο τώρα με τη
δουλειά ως σοφέρ του Κλαρκ Έν-
τουαρντς, δουλειά με κύρος και
έναν μισθό που ποτέ δεν θα μπο-
ρούσε να φανταστεί.

Η γεννημένη στο Λίμπε του Κα-
μερούν, Impolo Mbue, αποφασίζει
να διηγηθεί μια γνώριμη σε
εκείνη ιστορία, όχι απαραίτητα
αυτοβιογραφική, αλλά σίγουρα
οικεία, από διηγήσεις και από
προσωπική εμπειρία, όντας και η
ίδια μετανάστρια στην Αμερική,
μια ιστορία της οποίας τα γραφει-
οκρατικά χαρακτηριστικά τα γνω-
ρίζει πολύ καλά, μια ιστορία της
οποίας τα όνειρα και τις απογοη-
τεύσεις μπορεί να προσαρμόσει
με ρεαλισμό στους ήρωες της
δικής της ιστορίας. Ίσως αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο απο-
φεύγει να υψώσει τον συναισθη-
ματικό τόνο της αφήγησης, ακόμα
και στις κορυφώσεις της ιστορίας,
ακόμα και στις στιγμές που όλα
αρχίζουν να καταρρέουν, γιατί οι
ήρωες της ιστορίας της διαθέ-
τουν μια αρετή, τη στωικότητα και
την ηθική που απορρέει απ'
αυτήν, η οποία, θα έλεγε κανείς
πως, αναλογεί σε υπερήρωα, έτσι
όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγ-
ματα στην προνομιούχα πλευρά

του πλανήτη τις τελευταίες δε-
καετίες, εκεί όπου η θυματοποί-
ηση έχει χάσει από καιρό το
περιεχόμενό της, νοθευμένη πια
με εγωκεντρισμό και υπερβολή.

Το Ιδού οι ονειροπόλοι είναι ένα
από τα πλέον ευκολοδιάβαστα βι-
βλία που διάβασα τον τελευταίο,
αρκετό, καιρό, χαρακτηρισμός
που, ακόμα και αυτή τη στιγμή,
δεν ξέρω αν φέρει κάτι το αρνη-
τικό ή απαξιωτικό. Υπεύθυνος γι'
αυτό το συναίσθημα είναι, μάλ-
λον, ο συνδυασμός της αφηγημα-
τικής άνεσης και της
συναισθηματικής ηπιότητας. Ευ-
κολοδιάβαστο, αλλά σε καμία πε-
ρίπτωση αναγνωστικά ακίνδυνο,
καθώς η συγγραφέας καταφέρ-
νει, με τον τρόπος της, να εμπλέ-
ξει συναισθηματικά τον
αναγνώστη, έστω και εν αγνοία
του, τουλάχιστον αρχικά. Ο ορί-
ζοντας προσδοκιών της συγγρα-
φέως είναι ξεκάθαρος: να
διηγηθεί μια ιστορία με αρχή,
μέση και τέλος, με χαρακτήρες
αληθινούς, όχι χωρίς να απουσιά-
ζει η κριτική ματιά για τα κυρίως
συμβάντα σε πολιτικό και οικονο-
μικό επίπεδο, για την καθημερινό-
τητα των δύο χωρών, για τους
φόβους και τα όνειρα, για τις αν-
θρώπινες αδυναμίες. Και είναι
ένα βιβλίο, τελικά, το οποίο ευκρι-
νώς ανταποακρίνεται σε μεγάλο,
αν όχι απόλυτο, βαθμό τις προσ-
δοκίες της συγγραφέως.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Ιδού οι ονειρο όλοιΙδού οι ονειροπόλοι 
» Imbolo Mbue (μτφρ. Αργυρώ Μαντόγλου, εκδόσεις Κέδρος) 
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Eκδήλωση απονομής των βρα-
βείων του Παγκρητίου Λογοτεχνι-
κού Διαγωνισμού (Μαντινάδας –
Ρίμας & Ριζίτικου), με θέμα «Ο
ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ», που είχε διορ-
γανώσει ο Δήμος Αποκορώνου
σε συνεργασία με το Σύλλογο
Στιχουργών Ν. Χανίων, θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Φε-
βρουαρίου στις 11 π.μ. στο

αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχο-
λείου Βρυσών. 

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο δή-
μαρχος Αποκορώνου,  Χαράλαμ-
πος Κουκιανάκης και ο πρόεδρος
της κριτικής επιτροπής του δια-
γωνισμού, Γιώργος Γιακουμινά-
κης, μέλος του Συλλόγου
Στιχουργών Ν. Χανίων και αντι-
πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας

Ελλήνων Λογοτεχνών. Ομιλία
σχετική με την ιστορική επαρχία
Αποκορώνου θα απευθύνει ο
συνταξιούχος εκπαιδευτικός,  Πέ-
τρος Πανηγυράκης. Τη μουσική
κάλυψη της εκδήλωσης θα έχει
το Κρητικό συγκρότημα των
αδελφών Βλαμάκη και τέλος θα
ακολουθήσει παραδοσιακό κέρα-
σμα. 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΩΝ

Α ονο ή βραβείωνΑπονομή βραβείων 
λογοτεχνικού διαγωνισ ούλογοτεχνικού διαγωνισμού



Ιστορία της ΙατρικήςΙστορία της Ιατρικής: Eνανα
α ίθανο ταξίδι στον χρόνοαπίθανο ταξίδι στον χρόνο

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν
τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκα-
νε τα πρώτα του βήματα στη γη.  Ο
δρόμος που ακολούθησε η ιατρική
στο πέρασμα του χρόνου, είναι γε-
μάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυ-
τοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πά-
θους ή και λάθους…

ΓAννης

ςτεφανοΓιAννης

M.Sc.

μέρος 14ο
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Κουρέας-χειρουργός το Μεσαίωνα. Από
το 13ο μέχρι τον 15ο αιώνα δεν υπήρχε κα-

τοχύρωση του ιατρικού επαγγέλματος, με απο-
τέλεσμα άσχετες ειδικότητες, όπως οι κουρείς,
να πραγματοποιούν επεμβατικές ιατρικές πρά-
ξεις, όπως εξαγωγές δοντιών, αφαιμάξεις, κλύ-
σματα, βεντούζες, καθώς και διάφορες
μικροχειρουργικές επεμβάσεις…. 

‘’Θαυματουργό εκχύλισμα Wells, Miller
and Provost’’, Ηνωμένες Πολιτείες γύρω

στο 1850. Yποσχόταν θεραπεία δυσεντερίας,
αιμορροΐδων και διάρροιας με βασικό συ-
στατικό το φιδέλαιο (λάδι από φίδια). Ελλεί-
ψει επισήμων φαρμάκων, τα ματζούνια είχαν
δεσπόζουσα θέση στην καθημερινή ζωή της
εποχής…

Ακτινογραφία κρανίου αγοριού 10 ετών
στο οποίο εισήλθε με άγνωστο τρόπο ένα

μεγάλο μαχαίρι στο κρανίο. Στην είδηση ανα-
φέρεται ότι το αγόρι επέζησε και συνέχισε τη
ζωή του…

Καλλιτεχνικό γλυπτό του 1601, που απει-
κονίζει εξαγωγή δοντιού από αυτοδίδακτο

οδοντίατρο, με τα μέσα της εποχής…

Παράδειγμα μικρογλυπτικής σε ανθρώπινο
δόντι, όπου απεικονίζεται το Κολοσσαίο της
Ρώμης, με τα πολυδαίδαλα υπόγεια πατώ-
ματά του, καθώς και παραστάσεις ανθρώπων
και θηρίων…

Oικογένεια αλμπίνων που εμφανίζονταν σε
θιάσους γύρω στο 1860 ως αξιοθέατα. Ο
αλμπινισμός ή αλφισμός είναι μια ασθένεια
στην οποία το δέρμα δεν παράγει μελανίνη
και εμφανίζεται εντελώς άχρωμο, ακόμη και
σε νέγρους. Οφείλεται σε γενετική διαταραχή
και προσβάλει περίπου 1 στα 20.000 άτομα.

‘’Μαγικό Ελιξήριο της Ζωής, το καλύτερο στη
γη’’, συνταγή του καθηγητή Mack για επίτευξη
μακροζωίας, που πωλούνταν σε Σικάγο, Νέα
Υόρκη και Παρίσι. Υποσχόταν παράταση της
ζωής μέχρι και τα 150 χρόνια και υπεστήριζε ότι
περιείχε συστατικά παραδοσιακής ιατρικής 8 αι-
ώνων! Επίσης, η διαφήμιση αναφέρει ότι θερα-
πεύει πονοκεφάλους, ρευματισμούς, πόνους
κάθε είδους, καρδιολογικά προβλήματα, σπα-
σμούς, ποδάγρα και πολλά άλλα…

Περιπλανώμενος γυρολόγος στην Αμερική του
18ου αιώνα, με αναφερόμενες ιδιότητες θερα-
πευτή, πωλητή αυτοσχέδιων σκευασμάτων και
σόουμαν, με σκοπό την προώθηση “θεραπευτι-
κών” ουσιών και τεχνικών στους απελπισμένους
ασθενείς της εποχής…

»

»

»

»

»

»

»

»

Απάνθρωπα κλουβιά στην Αγγλία του
19ου αιώνα, στα οποία τοποθετούνταν

παιδιά με ψυχικές διαταραχές, ως μόνο
μέσο “απομόνωσης και θεραπευτικής αντι-
μετώπισης”…

»



νόπνευμα και
είναι πλούσιο

σε δρεψίνη και
βισκίνη. Αυτήν

την ουσία χρησι-
μοποιούν ακόμη για

να αλείφουν με το
κολλώδες υγρό τα δέν-

δρα για να μην ανεβαίνουν
τα μυρμήγκια πάνω στα οπωρο-

φόρα δέντρα και να καταστρέφουν τα
φρούτα.

Το βότανο περιέχει κολίνη και ακετυλκολίνη
που έχουν υποτασική δράση, ηρεμιστικές ου-
σίες, ρυθμιστικές της λειτουργίας της καρδιάς
και ευεργετικές στις νευρικές διαταραχές, όπως
η βισκοτοξίνη (καρδιενεργό πολυπεπτίδιο) και
ολεϊνικό οξύ. Περιέχει επίσης τριτερπενοειδείς
σαπωνίνες (μία οξεία και μία ουδέτερη),, ιστα-
μίνη, έντεκα πρωτεΐνες στις οποίες αποδίδουν
αντινεοπλασματική δράση, ρητίνη, φυτική
κόλλα και ίχνη αλκαλοειδούς.

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Ανθίζει τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Συλ-
λέγεται στο τέλος του φθινοπώρου. Οι σπόροι
ωριμάζουν Νοέμβριο και Δεκέμβριο.  Για τις θε-
ραπευτικές ιδιότητες χρησιμοποιούμε τα ξηρά
φύλλα με τα κλαδάκια και τον φλοιό. Ο ιξός της
Βελανιδιάς θεωρείται καλύτερος και πλουσιό-
τερος σε ιδιότητες γιατί το δέντρο πάνω στο
οποίο παρασιτεί το φυτό παίζει μεγάλο ρόλο
από την άποψη των χημικών και θεραπευτικών
ιδιοτήτων του.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Είναι δριμύ γλυκόπικρο θερμαντικό χόρτο που
δρα ως υποτασικό, διεγείρει το ανοσοποιητικό
σύστημα, επιβραδύνει τους καρδιακούς σφυγ-
μούς και δρα σαν σπασμολυτικό, ηρεμιστικό, δι-
ουρητικό. Δρα επίσης ως νευροτονωτικό,
παυσίπονο, αντιφλεγμονώδες, αντιαιμορραγικό,
επουλωτικό και αντιδιαρροϊκό μέσο. Πιθανώς
έχει αντικαρκινική δράση.

Ο Ιξός είναι εξαιρετικό χαλαρωτικό νευροτο-
νωτικό και ενδείκνυται σε πολλές περιπτώσεις.
Καταπραΰνει και τονώνει το νευρικό σύστημα.
Ενεργεί απ’ ευθείας στο πνευμονογαστρικό
νεύρο και επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθμό, ενι-
σχύοντας ταυτόχρονα τα τοιχώματα των περι-
φερειακών τριχοειδών αγγείων. Έτσι δρα
μειώνοντας την πίεση του αίματος και βοηθά
στην αρτηριοσκλήρωση. Μπορεί επίσης να βοη-
θήσει θετικά σε νευρική ταχυκαρδία. Ανακου-
φίζει τους πονοκεφάλους που οφείλονται σε
υπέρταση. Βοηθά στην προώθηση του ύπνου.
Σε χαμηλές δόσεις ανακουφίζει τις κρίσεις πα-
νικού. Αντικαρκινικές έρευνες έχουν δείξει ότι
ο Ιξός έχει κάποια αντινεοπλασματική δράση. Η
άποψη αυτή όμως δεν είναι πλήρως αποδεκτή

από ερευνητές. 
Για την θεραπεία της υπέρτασης συνδυάζεται

καλά με τον Κράταιγο, τη Μέλισσα και το Τίλιο.
Το αφέψημα του βοτάνου χρησιμοποιείται στις
υστερίες, υπερδιέγερση , σπασμούς, ζαλάδες
και έχει θετική δράση για την τρίτη ηλικία στην
κατάπτωση δυνάμεων.

Εξωτερικά χρησιμοποιείται στην αρθρίτιδα,
ρευματισμούς, σαρκώδεις φλέβες. Επίσης προ-
τείνεται για πλύσεις σε λευκόρροια και γονόρ-
ροια. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Αν το παρασκευάσουμε ως έγχυμα ρίχνουμε

ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε 1-2 κουταλάκια
του τσαγιού ξηρό βότανο και το αφήνουμε 10-
15 λεπτά. Το ρόφημα αυτό το πίνουμε τρεις
φορές την ημέρα. Αν παρασκευασθεί ως αφέ-
ψημα, βράζουμε 1-2 κουταλάκια του γλυκού
ξηρό βότανο σε 1 φλιτζάνι νερό για ένα λεπτό,
σβήνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε 10 λεπτά. 

Σουρώνουμε και πίνουμε ένα κουτάλι του φα-
γητού τρεις φορές την ημέρα. Μπορούμε να
γλυκάνουμε το ρόφημα με μέλι αν το θεωρούμε
πολύ πικρό.

Προφυλάξεις 
Οι καρποί του φυτού έχουν θεραπευτικές ιδιό-

τητες και παλιότερα τους χρησιμοποιούσαν.
Είναι όμως δηλητηριώδεις και χρειάζεται με-
γάλη ακρίβεια στις δόσεις που πρέπει να πάρει
κανείς για να μην πάθει ζημιά. Έτσι καλύτερο
είναι να τους αποφεύγουμε. Τοξικότητα παρου-
σιάζουν όλα τα μέρη του φυτού σε μικρό
βαθμό.  Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέ-
σει υπόταση, κώμα, σπασμούς, διαστολή κόρης,
θάνατο.  Να αποφεύγουμε την χρήση του
φυτού κατά την εγκυμοσύνη. 

Είναι φυτό πολυετές και έχει φύλλα κιτρινο-
πράσινα μακρουλά και σουβλερά. Τα άνθη του
είναι επιφυή, ανά 5-6 στα σημεία που διχοτο-
μείται στα κλαδιά. Τα άνθη είναι  δίοικα  (υπάρ-
χουν αρσενικά και θηλυκά φυτά) και δεν
αυτογονιμοποιούνται. 

Ο καρπός του είναι ρόγα μικρή σφαιρική και
λευκή. Οι καρποί είναι ζελατινώδεις και κολ-
λάνε εύκολα παντού.

Το φυτό βρίσκεται σε αρκετά μέρη της χώρας
μας ως παράσιτο πάνω σε διάφορα δένδρα και
ιδιαίτερα στα έλατα. Σπανιότερα βρίσκεται
πάνω σε βελανιδιές, μηλιές και απιδιές, στη
Θεσσαλία, στα δάση της Πίνδου, στον Όλυμπο,
στη Όσσα, στην Πάρνηθα τον Ταΰγετο και τα
όρη της Κρήτης. Δεν πλησιάζει σαν παράσιτο
δέντρα που έχουν γαλακτώδη χυμό. Τα πουλιά
όμως αρέσκονται στους γλοιώδεις καρπούς και
σκορπούν τα σπέρματα παντού ευνοώντας τον
πολλαπλασιασμό του.

Ιστορικά στοιχεία 
Από την εποχή του Διοσκουρίδη και του Γα-

ληνού χρησιμοποιούσαν τον Ιξό ως φάρμακο
για την επιληψία και διαλυτικό των αποστημά-
των. Για την αντισπασμωδική ιδιότητα των βλα-
στών του, το συνιστούσαν οι Θεόφραστος,
Ματτιόλης, Παράκελσος και πολλοί άλλοι στη
συνέχεια.

Ο Ματτιόλης το χρησιμοποίησε με επιτυχία
κατά των νευρώσεων και της λευκωματουρίας.
Η φήμη του φυτού κατά των νευρώσεων το το-
ποθετούσε στην ίδια μοίρα με τη Βαλεριάνα
σύμφωνα με τον Dehaen.

Το 1907 ο R. Gaultier διαπίστωσε, στην πε-
ριοχή του Σολονί (περιφέρεια της Γαλλίας), την
ίαση με αυτό, αιμοπτυσιών σε φυματικούς. Ο
Bradley αναφέρει θετικά αποτελέσματα κατά
της υστερίας, των υστερικών παραλύσεων και
των ιλίγγων. Στη συνέχεια η θεραπευτική ασχο-
λήθηκε σοβαρότερα με τον ιξό γιατί διαπιστώ-
θηκε ότι οι θεραπευτικές του ιδιότητες δεν
περιορίζοντας μόνο στις νευρικές παθήσεις

αλλά ήταν επι-
πλέον και αξιό-
λογο κατά της
υπέρτασης και
της αρτηριο-
σκλήρωσης,
ιδιότητες που
α π έ δ ω σ α ν
στις δύο σα-
πωνίνες που
το φυτό περιέ-
χει.

Η Γερμανική
Επιτροπή για την
χρήση βοτάνων εγ-
κρίνει την χρήση ιξού για
ρευματισμούς, θεραπεία
τρόμου και ως ανοσοενισχυτικό. 

Ο περιηγητής Sieber (1818) αναφέρει
ότι συνάντησε το φυτό στην Κρήτη. Ο ιξός ανα-
πτυσσόταν παρασιτικά πάνω στις αχλαδιές και
τους ντρυγιάδες (ήμερες βελανιδιές). Οι Κρη-
τικοί χρησιμοποιούσαν την κολλώδη ουσία των
καρπών του φυτού για να φτιάχνουν ξόβεργες
και να πιάνουν πουλιά. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Ο Ιξός είναι άοσμος και έχει πικρή γεύση. Πε-

ριέχει μία κολλώδη ουσία παρόμοια με το
καουτσούκ, που δεν διαλύεται σε νερό και οι-

υγεία - βότανα16 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική του ονομασία είναι Viscum alba (Βίσκο το λευκό) και ανή-
κει στην οικογένεια των Λορανθοειδών.
Το βότανο το συναντούμε με τις κοινές ονομασίες Ιξιός (Κρήτη και
αλλού), Ιξιά, Μέλα (Λακωνία), Μηλιός (Οίτη), Μελάς (Παρνασ-
σό), Μελιός ή Μελιά, Βρυ ελατένιο (Άρτα), Βίσκο, Γκι.

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 

ΙξόςΙξός 


