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σελσελ. 3 - 5 ~ Πολιτισ ός σινε άΠολιτισμός, σινεμά

σελσελ. 6 - 7 ~ Οι Χανιώτες στη ΛέξηΟι Χανιώτες στη “Λέξη
ου δε λεςπου δε λες”
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σελσελ. 12 ~Παιδότο οςΠαιδότοπος

σελσελ. 12 ~ Βιβλία αφορ ήΒιβλία, αφορμή

σελσελ. 13 ~ Συνέντευξη ετονΠέτροΣυνέντευξη με τον Πέτρο
ΑντωνιάδηΑντωνιάδη
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σελσελ. 16 ~ Υγεία βόταναΥγεία & βότανα 

εριεχό εναπεριεχόμενα

κκορυφαίο ορόσημο της νεότερης ελληνι-
κής ιστορίας παραμένει μέχρι τις μέρες
μας ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σήμερα
συμπληρώνονται 81 χρόνια από τον θά-
νατό του και με αφορμή την επέτειο
αυτή αλλά και τις διήμερες εκδηλώσεις
που θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά,
οι “διαδρομές” παρουσιάζουν ένα αφιέ-
ρωμα στις μεταρρυθμίσεις του στην
Υγεία και το Ασφαλιστικό Σύστημα.
Επίσης, στο σημερινό μας τεύχος συ-
ναντάμε Χανιώτες που συμμετείχαν στη
σειρά “Η λέξη που δεν λες” που ξεχώρι-
σε στο τηλεοπτικό τοπίο τον Xειμώνα
που μας πέρασε. Μια σειρά που αντιμε-
τώπισε με μεγάλη ευαισθησία ένα πολύ
σοβαρό θέμα, αυτό του αυτισμού και
“πλημμύρισε” τις οθόνες μας με υπέρο-
χα τοπία από τον Νομό Χανίων.

diadromes@haniotika-nea.gr
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ττο σκάκι αρκετά νωρίς, ήδη στο 12ο αιώνα,
είχε και θεσμικά κατοχυρωθεί ως μία από τις
Septes Probitates που συγκροτούσαν τον
κανόνα διαπαιδαγώγησης της μεσαιωνικής
αριστοκρατίας. Στο σύγγραμμα του «Disci-
plina Clericalis» που χρονολογείται στα
1130-1140, ο Ισπανός Πέτρους Αλφόνσι στο
κεφάλαιο 44 θα απαριθμήσει τις επτά αυτές
ελευθέριες απασχολήσεις, τα μυστικά των
οποίων κάθε εκπρόσωπος της τάξης των
ευγενών που σεβόταν τον εαυτό του,
όφειλε να κατέχει: «Probitates vero.....sunt:
equitare, natare, sagittare, cestibus cer-
tare, aucupare, scacis ludere, versificari»,
δηλαδή, ιππασία, κολύμπι, τοξοβολία, παι-
χνίδι με μπάλα (πελότα), κυνήγι, σκάκι, και
η ικανότητα σύνθεσης και απαγγελίας στί-
χων.

Τη λειτουργία του σκακιστικού παιχνιδιού
ως «indicium dignitatis e nobilitatis», ως
σήμα κατατεθέν δηλαδή της ευγενικής προ-
έλευσης αυτών που το εξασκούν, υπογραμ-
μίζει με τρόπο εμβληματικό ένας πίνακας
του Πάρις Μπορντόνε που σήμερα κοσμεί
την Κρατική πινακοθήκη του Βερολίνου (βλ.
Εικ.). Στο έργο, το οποίο χρονολογείται στα
μέσα του 16ου αιώνα, διακρίνονται σε
πρώτο πλάνο δύο βενετσιάνοι αριστοκράτες
εν μέσω μιας σκακιστικής αναμέτρησης.
Τόσο η ενδυμασία τους, αποτελούμενη από
ένα κατωφόρι με ψηλό στενό γιακά και για
πανωφόρι την zimarra, ένα φαρδύ παλτό,

όσο και η εν γένει στάση τους, αλλά και το
περιβάλλον αρχιτεκτονικό σκηνικό που το-
ποθετεί τη δράση στον υπαίθριο χώρο μιας
αναγεννησιακής βίλλας, προδίδουν το κοι-
νωνικό τους status. Τα κοντοκουρεμένα
μαλλιά και γένια ανταποκρίνονται στη γαλ-
λική μόδα της εποχής.

Ενώ ο ευγενής στα αριστερά φέρει το αρι-
στερό χέρι κάτω από το πηγούνι του σε μια
κίνηση που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως
εκδήλωση μελαγχολικής διαθέσης εν όψει
της προδιαγραφόμενης ήττας, ο αντίπαλος
του ετοιμάζεται με μια ντελικάτη κίνηση του
δεξιού χεριού του να επιφέρει την κίνηση-
μάτ. Ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση
ελάχιστα μοιάζει να βαραίνει η έκβαση του
αγώνα στο πλαίσιο μιας απόπειρας ερμη-
νευτικής ανάγνωσης του έργου. Κάλλιστα
θα μπορούσε το αποτέλεσμα να έχει την αν-
τίστροφη φορά.

Γεμάτοι αυτοπεποίθηση και περηφάνια, εκ-
πέμποντας αέρα υπεροχής και αίσθηση επί-
γνωσης των αριστοκρατικών τους
καταβολών, οι δύο αντίπαλοι στήνουν μια
οπτική γέφυρα με το νοητό θεατή εκτός του
πίνακα, καθιστώντας σαφές, ότι η παρουσία
του σκακιστικού παιχνιδιού στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση ενέχει έναν καθαρά συμβο-
λικό χαρακτήρα, καλούμενο ως κατεξοχήν
αυλικό παιχνίδι να χαρακτηρίσει τους απει-
κονιζομένους ως εκπροσώπους μιας ανώ-
τερης κοινωνικής κάστας.

Επιμέλεια: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος

Humboldt Universität zu Berlin

lastjudgment1540@hotmail.com

ΦανταστικόΦανταστικό
ουσείομουσείο

ΝοΝο. 557

Paris Bordone, (Πάρις Μπορντόνε), “Οι Σκακιστές”, 1550-1555, Βερολίνο, Κρατική Πινακοθήκη.
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Διάλεξη με ομιλητή ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και πρώην πρύτανη του Ιονίου
Πανεπιστημίου κ. Δημήτρη Τσουγκαράκη με θέμα: “Χαράγματα (Graffiti) της Βενετοκρατίας 

σε εκκλησίες του Νομού Χανίων” διοργανώνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων “Ο Χρυ-
σόστομος” τη Δευτέρα 20  Μαρτίου στις 7 μ.μ..

Στο πλαίσιο της διάλεξης θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου των Δημήτρη Τσουγκαράκη
και Ελένης Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη: “Σύνταγμα (Corpus) Χαραγμάτων Εκκλησιών και
Μονών της Κρήτης” που εκδόθηκε από το Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελ-
ληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών το 2015. Για τους συγγραφείς και το βιβλίο θα μιλήσουν
η καθηγήτρια Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μαρία
Βασιλάκη-Μαυρακάκη και ο επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων Μιχάλης Ανδριανάκης.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «οι εκατοντάδες τοιχογραφημένοι βυζαντινοί
ναοί της Κρήτης, εκτός από σημαντικά μνημεία της θρησκευτικής και πολιτιστικής  κληρο-
νομιάς, αποτελούν επίσης πολύτιμες πηγές πληροφόρησης, ιδίως για την περίοδο της Βε-
νετοκρατίας. Ανάμεσα στα στοιχεία που προσφέρουν είναι τα χαράγματα (graffiti) πάνω στις
τοιχογραφημένες τους επιφάνειες.  Λατίνοι και Έλληνες, αξιωματούχοι και ιερείς, ντόπιοι
άρχοντες, αλλά και απλοί άνθρωποι  απαθανάτισαν το πέρασμά τους από ναούς και μονές
της Κρήτης, χαράσσοντας το όνομά τους. Τα χαράγματα συνήθως συνοδεύονται συχνά από
μια χρονολογία ή ένα οικόσημο και επίσης από το λόγο  παρουσίας του επισκέπτη στο συγ-
κεκριμένο ναό». 

ΣΤΟΝ “ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ”

Διάλεξη για χαράγ αταΔιάλεξη για χαράγματα
της Βενετοκρατίαςτης Βενετοκρατίας 

Στα Χανιά θα βρίσκεται την ερ-
χόμενη Τρίτη 21 Μαρτίου ο βρα-
βευμένος ποιητής Τίτος Πατρί-
κιος στο πλαίσιο αφιερώματος
που διοργανώνουν για εκείνον
και το έργο του ο Δήμος Χανίων
και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χα-
νίων.  Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα
στον χώρο της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης, σε συνεργασία με τις
εκδόσεις “Κίχλη” και το βιβλιο-
πωλείο “Μικρό Καράβι”. 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

Τι άται στα ΧανιάΤιμάται στα Χανιά 
ο οιητής Τίτος Πατρίκιοςο ποιητής Τίτος Πατρίκιος 

ια το έργο του ποιητή θα μιλήσουν ο
ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής Φι-
λολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Αλέξης Πολίτης και η πρόεδρος του
Συνδέσμου Φιλολόγων Χανίων Μαρίνα
Αρετάκη. Θα προλογίσει η εκπαιδευτικός
Ρούλα Κονσολάκη, ενώ θα ακολουθήσει
συζήτηση του κοινού με τον Τίτο Πατρί-
κιο. 

«Η ποίηση βοηθάει την κοινωνία να
ισχυροποιήσει την ταυτότητά της. Είμα-
στε πολύ περήφανοι που θα φιλοξενή-
σουμε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων
έναν πολύ μεγάλο ποιητή της πρώτης
μεταπολεμικής γενιάς τον Τίτο Πατρί-
κιο», σημείωσε η αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού Βαρβάρα Περράκη σε συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησαν χθες οι διορ-
γανωτές της εκδήλωσης, ενώ πρόσθεσε
ότι το έργο του Τ. Πατρίκιου διακρίνεται
από διαφορετικές φάσεις: «Στην αρχή με
μια ποίηση αισιόδοξη και με επαναστα-
τική πνοή. Στη συνέχεια με αμφισβή-
τηση, διαμαρτυρία, αδιέξοδο, επώδυνο
στοχασμό, με πεζολογική απλότητα
αλλά και ρεαλισμό, με ερωτικό αισθη-
σιασμό, αλλά και πάντα με ελπίδα». 

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα
έχουμε κοντά μας τον Τίτο Πατρίκιο, μια
από τις μεγαλύτερες εν ζωή πνευματι-
κές προσωπικότητες της πατρίδας μας
που έχει τιμηθεί με το Ειδικό Κρατικό
Βραβείο Λογοτεχνίας το 1994, ενώ το
2008 βραβεύτηκε από την Ακαδημία
Αθηνών για το σύνολο του έργου του
και το 2016 πήρε το γαλλικό βραβείο
ποίησης για τη δίγλωσση ανθολογία

ποιημάτων του “Στο οδόφραγμα του
χρόνου”», τόνισε η προϊσταμένη της Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης Βιβή Χουδαλάκη
και πρόσθεσε ότι ο Τ. Πατρίκιος είναι
ένας από τους καλύτερους φίλους των
Χανίων, που όχι μόνο έχει γράψει για τα
Χανιά αλλά έχει ανακηρυχθεί επίτιμος
δημότης του Δήμου Χανίων τον Μάρτιο
του 1996. 

ΔΗΜ. ΜΑΡ.    

Eνας από τους σημαντικότερους Eλληνες ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς ο Τίτος
Πατρίκιος έρχεται στα Χανιά προσκεκλημένος του Δήμου Χανίων και της Δημοτικής

Βιβλιοθήκης.  

ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΦΕ “ΚΗΠΟΣ”

Αφιέρωμα στον Οδ. Ελύτη

Αφιέρωμα στον ποιητή
του φωτός, Οδυσσέα
Ελύτη, θα πραγματοποι-
ηθεί την Τρίτη 21 Μαρ-
τίου, παγκόσμια ημέρα
ποίησης, στις 9 μ.μ., στο
ιστορικό καφέ: “Κήπος”.

Τραγούδι – απαγγελία:
Γρηγόρης Βαλτινός.

Απαγγελία: Μιχάλης
Αεράκης.

Μουσική επιμέλεια:
Γιάννης Γιαννακάκης.

Τραγούδι: Ελευθερία
Κοκοτσάκη.

Συμμετέχει η ομάδα:
Passepartout.

Αρχειακό υλικό θα προβληθεί από την εκπομπή: “Μονό-
γραμμα” του Γιώργου και της Ηρώς Σγουράκη.

Συντονίζει η Στέλλα Αλιγιζάκη.
Είσοδος ελεύθερη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Επίσης, στο ιστορικό καφέ “Κήπος” θα γίνει αύριο Κυριακή
στις 12 το μεσημέρι η παρουσίαση του νέου βιβλίου για παι-
διά: “Δυο φορές και έναν καιρό ήταν η Σταχτοπούτα” της
Μαρίνας Γιώτη. Ενώ το βιβλίο της συγγραφέως Ελένης Ανα-
στασοπούλου με τίτλο: “Το Σανταλάκι” θα παρουσιάσει ο
Γρηγόρης Βαλτινός την Τετάρτη 22 Μαρτίου στις 6.30 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη.

ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ

Συνέλευση ΙΛΑΕΚ 

Tακτική γενική  εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ιστο-
ρικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης
(ΙΛΑΕΚ),  θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας (
Πλατεία Αγίου Τίτου, Καστέλλι Χανίων ) τη Δευτέρα 13 Μαρ-
τίου στις 5 μ.μ., και, αν δεν υπάρξει απαρτία, την Τετάρτη 22
Μαρτίου 2017 (την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο), με τα εξής
θέματα: Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2016 (και
έγκρισή τους), έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, οικονομικός
προϋπολογισμός 2017 (και έγκρισή του), αρχαιρεσίες για νέο
Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, θέματα
που ενδεχομένως προκύψουν μέχρι τότε ή τεθούν από τα
μέλη.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι υποψηφιότητες
για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη νέα Εξελεγκτική Επι-
τροπή θα τεθούν στη Συνέλευση. Η συμμετοχή όλων των
μελών στη Συνέλευση είναι επιβεβλημένη. Τα μέλη της Εται-
ρείας μπορούν να προμηθευθούν τις εκδόσεις της ΙΛΑΕΚ σε
συμβολική τιμή την ημέρα της Συνέλευσης». 

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Συνο ιλία ε την οίηση“Συνομιλία” με την ποίηση 
τεσσάρων Κρητών οιητώντεσσάρων Κρητών ποιητών

Εκδήλωση – συνομιλία με την ποίηση τεσσάρων Κρητών ποιητών διοργανώνουν την Δευ-
τέρα 20 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, με αφορμή την παγ-
κόσμια ημέρα ποίησης (21 Μαρτίου ) το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και η Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων.

Πρόκειται για την ποίηση των: Δημήτρη Περοδασκαλάκη (Λασίθι), Βούλας Επιτροπάκη (Ηρά-
κλειο),  Νατάσας Χατζηδάκη (Ρέθυμνο) και Ελένης Μαρινάκη (Χανιά).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει: Καλωσόρισμα από το Κέντρο Κρητικής Λογο-
τεχνίας, καλωσόρισμα από τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Απόστολο Βουλγαράκη και ομι-
λίες:

•Ελπινίκη Νικολουδάκη – Σουρή, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης,  
Η ποίηση του Δημήτρη Περοδασκαλάκη. Απαγγελία ποιημάτων του ποιητή ή παρέμβαση

του ιδίου.
•Μαρία Πατρελάκη, DEA φιλολογίας, Η ποίηση της Βούλας Επιτροπάκη. Απαγγελία ποι-

ημάτων της ποιήτριας ή παρέμβαση της ιδίας.
•Ειρήνη Βογιατζή, DEA φιλολογίας,  Η ποίηση της Νατάσας Χατζηδάκη. Απαγγελία ποιημά-

των της ποιήτριας ή παρέμβαση της ιδίας.
•Γιάννης Δημητρακάκης, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Η  ποίηση της

Ελένης Μαρινάκη. Απαγγελία ποιημάτων της ποιήτριας ή παρέμβαση της ιδίας.
•Παρεμβάσεις – Καταθέσεις μαρτυριών.
Την εκδήλωση θα συντονίζει ο Στέλιος Παναγιωτάκης, αναπληρωτής καθηγητής του  Πα-

νεπιστημίου Κρήτης.
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σιλάνς Σιλβου λέ“Σιλάνς Σιλβουπλέ”
Ολοκληρώνονται αύριο οι παραστάσεις του έργου “Σιλάνς

Σιλβουπλέ”, βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Μαρι-
νέλλας Βλαχάκη, που παρουσιάζει η  εταιρεία τέχνης Βιολέττα
με την υποστήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης στο Βενιζέλειο
Ωδείο.

Οι  παραστάσεις θα δοθούν σήμερα Σάββατο στις 9 μ.μ. και
αύριο Κυριακή στις 7:30 μ.μ..

Κείμενο - σκηνοθεσία: Μαρινέλλα Βλαχάκη 
Δημιουργία video: Βαγγέλης Καλαϊτζής
Μουσική – τραγούδι επί σκηνής: Λεωνίδας Μαριδάκης 
Παίζουν: (επί σκηνής) Μαρινέλλα Βλαχάκη, Μυρτώ Τζιγ-

κουνάκη (video) Μάνος Πετράκης, Γιούλικα Σκαφιδά, Ανα-
στασία Μανωλικάκη, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Αντώνης
Περαντωνάκης.

Στην παράσταση προβάλλονται αποσπάσματα της ταινίας
μικρού μήκους  «Σιλάνς σιλβουπλέ» του Θοδωρή Παπαδου-
λάκη.

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ και 8 ευρώ (μαθητικό, φοιτητικό,
τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, άνω των 65, ΑΜΕΑ 67%).

κινη ατογράφοςκινηματογράφος

ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΙΔΕΣ

ΚΟΝΓΚ: Η ΝΗΣΟΣ 
ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΤΕΡΑΣ

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ 

LEGO BATMAN: 
H TAINIA

Ελληνο-Γαλλικός Σύλλο-
γος Χανίων καλεί τα μέλη
του καθώς και τους λάτρεις
του γαλλικού πολιτισμού,
«στα γραφεία του, στο Μο-
ναστήρι του Καρόλου (2ος
όροφος)  σε ένα φαντα-
στικό  ταξίδι υπό  τους με-
λωδικούς  ήχους της
Γαλλικής γλώσσας».

Οπως αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση, ο Ελ-
ληνο-Γαλλικός Σύλλογος
Χανίων συμμετέχει  για 3η
συνεχή  χρόνια , με  ανά-
γνωση  ποιημάτων από τη

Στην Παγκόσμια Ημέρα
Γαλλοφωνίας, “ημέρα
αλληλεγγύης, ειρήνης
και πολιτισμού”, θα
συμμετάσχει ο Ελληνο-
γαλλικός Σύλλογος Χα-
νίων, με εκδήλωση που
θα πραγματοποιηθεί
σήμερα Σάββατο 18
Μαρτίου  στις 11 π.μ.
στο Μοναστήρι του Κα-
ρόλου (2ος όροφος).  

ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Εορτασ ός Η έρας ΓαλλοφωνίαςΕορτασμός Ημέρας Γαλλοφωνίας

συλλογή  “Alcools” του  επι-
λεγμένου συγγραφέα  Guilla-
ume Apollinaire (Απολλιναίρ). 

Επίσης θα διαβαστούν στα
γαλλικά αποσπάσματα  από το
έργο “Αναφορά στο Γκρέκο ”

του Νίκου Καζαντζάκη, συμμε-
τέχοντας στο «Rendez-vous
Culture: Η Κρήτη διαβάζει Κα-
ζαντζάκη».  

Παράλληλα θα υπάρχει έκ-
θεση έργων μαθητών εμπνευ-

σμένα από τον ποιητή  Απολ-
λιναίρ  καθώς και από τις
αρχές την Γαλλοφωνίας. 

Η εκδήλωση θα γίνει με την
υποστήριξη του Γαλλικού Προ-
ξενείου Χανίων.

ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ “ΟΞΩ ΝΟΥ”

“Βάγκορ και
Μπελλαβίτα”

Μία επίπλεον θεατρική παράσταση –
τσίρκο “για μικρά και μεγάλα παιδιά” θα
παρουσιαστεί στο στούντιο Οξω Νου στα
Χανιά από τον θίασο “Dromocósmicas” με
τίτλο “Vagor & Bellavita” το Σάββατο 18
Μαρτίου στις 6 το απόγευμα. Σενάριο-
σκηνοθεσία-σκηνικά-κοστούμια-φωτι-
σμός-μουσική: Camilla Bombardini, Byron
Skouris.

Οι Dromocósmicas είναι ένας πλανόδιος
θίασος που δημιουργήθηκε το 2009.
Απαρτίζεται από τους: Byron Skouris και
Camilla Bombardini. Στόχος της ομάδας
είναι κάνει γνωστό το θέατρο δρόμου ως
φορέα πολιτισμού και τρόπου ζωής.  

Η είσοδος είναι 7 ευρώ για παιδιά κάτω
των 10 ετών 5 ευρώ

Κρατήσεις θέσεων:28210 45585.

ΣΤΟ “ΕΛΛΗΝΙΣ”

“Χάνσελ 
και Γκρέτελ”

Το παραμύθι των αδερφών Γκριμ:
“Χάνσελ και Γκρέτελ” θα παρουσιά-
σει η Παιδική Σκηνή του Γιάννη Χρι-
στόπουλου, στο “Ελληνίς” στα Χανιά
την Κυριακή 19 Μαρτίου στις 12 το
μεσημέρι και στις 5 μ.μ. (προπώληση
στο ταμείο του Κινηματοθέατρου)
και την Δευτέρα 20 Μαρτίου στις
5.30 μ.μ. και στις  7.30 μ.μ. στο “Δη-
μοτικό Θέατρο Καστελίου” (προπώ-
ληση στο βιβλιοπωλείο Ξυπολιτάκη). 

Προπώληση 8 ευρώ και ταμείο 10
ευρώ. Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ.

Η διασκευή του παραμυθιού έγινε
από τους Χάρη Ρώμα και Βαγγέλη
Δουκουτσέλη. Η μουσική είναι του
Γιάννη Ζουγανέλη.

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
(χειμερινό) Tηλ.: 2821027717

Eως και Τετάρτη 22/3

ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΙΔΕΣ

Προβολή: 7.45 μ.μ.

LOGAN

Προβολή: 10.15 μ.μ.

ΚΑΡΔΙΑ ΒΟΥΝΟ

Προβολές: 8.15 & 10 μ.μ.

Παρασκευή 17/03 έως και 19/03

ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΕΛΩΝΑ

Προβολή: 6.45 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

ΚΟΝΓΚ: Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ

ΚΡΑΝΙΟΥ

Καθημερινά: 8.15 & 10,30 μ.μ

ΚΟΝΓΚ: Η ΝΗΣΟΣ 

ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Σάββατο: 6.15, 8.15 & 10.30 μ.μ. 

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ 

ΤΟ ΤΕΡΑΣ

Καθημερινά: 8.20 μ.μ. (ελληνικά) & 

10.30 μ.μ. (αγγλικά)

Σαββατοκύριακο: 6.15 μ.μ. & 8.20 μ.μ. (ελ-

ληνικά) & 10.30 μ.μ. (αγγλικά)

ΤΡΕΞΕ

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 

8.30 & 10.30 μ.μ.

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Καθημερινά: 10.30 μ.μ.

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΔΙΠΛΑ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Καθημερινά: 8.15 μ.μ.

LEGO BATMAN: H TAINIA

(μεταγ.)

Σαββατοκύριακο: 6.15μ.μ.

ΒΑΪΑΝΑ

Σαββατοκύριακο: 6.15μ.μ.

STER CINEMAS

(MEGA PLACE)
Tηλ.: 2821057757-8-9

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ 

ΤΟ ΤΕΡΑΣ

ΑΙΘ.1 καθημερινά: 5.30 (μεταγλ.)

& 8 και 10.30 μ.μ. (υποτ.)

ΚΟΝΓΚ: Η ΝΗΣΟΣ 

ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

ΑΙΘ.2 Πεμ. & Σαβ.-Τετ: 7.30 & 10 μ.μ.

ΤΡΕΞΕ

ΑΙΘ.3 Καθημερινά: 7.30 & 10 μ.μ.

LEGO BATMAN: H TAINIA

ΑΙΘ.2 Σαββατοκύριακο: 5.30μ.μ.

ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ

“Λα Τραβιάτα” 
στο Κ.Α.Μ.

Επαναληπτική προβολή της όπερας του
Giuseppe Verdi “La Traviata” θα γίνει στο
ΚΑΜ την Δευτέρα 20 Μαρτίου στις 7.55
μ.μ. Είσοδος : 15 € - 10 €.

Διεύθυνση Ορχήστρας: Nicola Luisotti
Σκηνοθεσία: Willy Decker
Σκηνικά-Κουστούμια: Wolfgang Gus-

smann
Φωτισμοί: Hans Toelstede
Χορογραφίες: Athol Farmer
Διανομή: Sonya Yoncheva (Βιολέτα Βα-

λερύ), Michael Fabiano (Αλφρέντο Ζερ-
μόν), Thomas Hampson (Τζιορτζιο Ζερμόν)



σσ
Οι καθιερωμένες διήμερες εκ-
δηλώσεις για την επέτειο θα-
νάτου του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου θα πραγματοποιηθούν σή-
μερα και αύριο στα Χανιά. 

υγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το
εθνικό ίδρυμα ερευνών και μελετών
“Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” σήμερα Σάβ-
βατο 18 Μαρτίου στις 7 μ.μ. στην αί-
θουσα “Σταύρος Σ. Νιάρχος” του
Μεγάρου Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλα-
νάκης, στη Χαλέπα, θα γίνουν οι απονο-
μές των βραβείων  του ΙΕ΄ Πανελλήνιου
Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για
τον Ελευθέριο Βενιζέλο,  που φέτος  είχε
θέμα “Η Συνθήκη της Λωζάννης (1923)”.
Την εκδήλωση οργανώνει το Εθνικό
Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Τα βραβεία συνοδεύονται από χρημα-
τικά ποσά και απονέμονται στους: 

i) Α΄ βραβείο, Παναγιώτης Μυλωνάς,
Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ώθηση, ii) Β΄ βραβείο,

Κωνσταντίνα Βλάχου, Γερμανική Σχολή
Θεσσαλονίκης, iii) Γ΄ βραβείο, Μαρίνα
Καλούση, Εκπαιδευτήρια Δούκα.

Χορηγοί των μαθητικών βραβείων είναι:  
i) Α΄ βραβείο, Οικογένεια Καλογερή,

στη μνήμη του Καπετάν Γιάννη Καλο-
γερή, ii) Β΄ βραβείο, Εφημερίδα «Χανιώ-
τικα Νέα», iii) Γ΄ βραβείο, Φαλή
Βογιατζάκη, στη μνήμη του πατέρα της
Γεωργίου Βογιατζάκη.

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι:
i) Σύλλογος “Φίλοι Εθνικού Ιδρύματος

«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»”, ii) Αργυρώ
Χανιωτάκη Σμυρλάκη στην μνήμη του
Ιωσήφ Σμυρλάκη, iii) AKALI Hotel.

Επίσης, εταίροι του Ιδρύματος θα ανα-
γορευτούν οι  Πολιτιστικός Σύλλογος Θε-
ρίσου, Κουτσάκης Πολυχρόνης,
Συγγραφέας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστη-
μίου Murdoch,  Παπαδάκης Γεώργιος,
Επιχειρηματίας, Ποντικάκης Δημήτριος,
πρ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου
Χανίων και Σοϊλεντάκης Νικόλαος, Δρ.
Νομικής, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών
Δικαστηρίων ε.τ..

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Αύριο Κυριακή 19 Μαρτίου , στις 11:30

το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στους Τά-
φους των Βενιζέλων, στον Προφήτη
Ηλία Χανίων το ετήσιο πολιτικό μνημό-
συνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενι-
ζέλου που διοργανώνουν η
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος
Χανίων και το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέ-
ριος Κ. Βενιζέλος”. Την κυβέρνηση θα εκ-
προσωπήσει ο αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Παύλος Πολάκης.

Ομιλητής θα είναι ο Σπύρος Γαληνός,
Δήμαρχος Λέσβου. 

Η εκδήλωση θα κλείσει με αποσπά-
σματα από το έργο “Ωδή στον Ελευθέριο
Βενιζέλο” από τη Χορωδία Χανίων σε δι-
εύθυνση Γιάννη Μεντζελόπουλου, έργο
βασισμένο σε ποίηση μεγάλων Ελλήνων
ποιητών. Στο πιάνο η Μαρία Κουτουλάκη.

Πριν από το μνημόσυνο θα τελεσθεί
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό
Ναό Προφήτη Ηλία, χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυδωνίας
και Αποκορώνου Δαμασκηνού. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας το Β΄ μέρος
της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί στο
Μεγάλο Αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου
Κρήτης (Κτίριο Επιστημών, Α΄όροφος,
141.Π.98).

Διήμερη μουσική εκδήλωση με έργα του
Μίκη Θεοδωράκη οργανώνει το Μουσικό
Σύνολο Χανίων με την ευκαιρία του ερχο-
μού της άνοιξης και της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Ποίησης.

Πρόκειται για δυο συναυλίες που θα
πραγματοποιηθούν στο Βενιζέλειο Ωδείο
Χανίων την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22
Μαρτίου στις 9 το βράδυ. 

Θα παρουσιαστούν 21 μελοποιημένα
ποιήματα και δυο ολοκληρωμένα έργα
του μεγάλου μας συνθέτη.

Ερμηνεύουν: Βασίλης Λέκκας, Δέσποινα

Δρακάκη, Τάσος Ψαλλιδάκης, Ρέα Κου-
κάκη, Πασχαλίνα, Νεκταρία Σφιγκάκη,
Λευτέρης Φουντουλάκης.

Συμμετέχει τετραμελές φωνητικό σύ-
νολο: Αλέξανδρος Δεληγιάννης, Μιχάλης
Λαγουδάκης, Δημήτρης Σκαράκης, Λευτέ-
ρης Χατζηδάκης.

Μουσικοί: Στέλιος Καρύδας - κιθάρα,
Δημήτρης Ρέππας – μπουζούκι, Φαίδων
Λιονουδάκης – ακορντεόν, Δημήτρης
Τσούρτος - κοντραμπάσο, Χριστίνα Αλε-
ξανδρή - πιάνο

Μουσική επιμέλεια: Παύλος Μπαϊλάκης

Ανάγνωση ποίησης: Νάσος Αθανασό-
πουλος

Πρόλογος: Αγάπη Μουντριανάκη
Ήχος: Γιάννης Λύκος, Μανώλης Παπα-

δάκης
Φωτισμός: Γιάννης Γιαννικάκης 
Σχεδιασμός αφίσας και επικοινωνιακού

υλικού: Βασίλης Πιτσώνης - Scripta
Εισιτήρια: 8€ & 10€
Προπώληση εισιτηρίων: Βενιζέλειο

Ωδείο Χανίων και Studio La-Si-Do
(Κριάρη 23, Χανιά)
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ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ “ΕΠΙΛΟΓΕΣ”

Κατασκευή πινιάτας
και δημιουργικό παιχνίδι

Εκδήλωση κατασκευής πινιάτας και δημιουργικό παιχνίδι
οργανώνει σήμερα Σάββατο στις 11:30 το πρωί το βιβλιο-
πωλείο “Επιλογές”.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Piñata ή “πι-
νιάτα” (όπως είναι η Ισπανική προφορά) «είναι μία κατα-
σκευή από πεπιεσμένο χαρτί (Papier-mâché), πηλό ή
ύφασμα, διακοσμημένο και γεμισμένο με παιχνιδάκια ή κα-
ραμέλες ή και τα δύο, που το σπάνε σαν μέρος κάποιας τε-
λετουργίας ή γιορτής. Τι θα λέγατε να εμπνευστούμε από
την άνοιξη και να φτιάξουμε την δική μας πινιάτα με θέμα
την Άνοιξη;».

Στον ρόλο του εμψυχωτή των παιδιών ο κλόουν Πεπίτο
«που μας κρύβει και μια έκπληξη για το τέλος! Είσοδος ελεύ-
θερη».

ΣΤΟ “ΠΟΛΥ-ΤΕΧΝΕΙΟ”

Μουσικό ταξίδι
στη Μεσόγειο

Το ντουέτο amma το οποίο αποτελείται από τον Πρό-
δρομο Καραδελόγλου (ούτι, λύρα) και τον Κώστα Κεχράκο
(κιθάρα, κοντραμπάσο) θα εμφανιστεί στο “πολυ-τεχνείο”
στην οδό Χατζημιχάλη Νταλιάνη 40, την Τετάρτη 22 Μαρ-
τίου στις 9 μ.μ.. Οι δυο μουσικοί ενώνουν δημιουργικά τις
διαφορετικές τους μουσικές καταβολές με σκοπό να πραγ-
ματοποιήσουν ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι στην παράδοση
της Μεσογείου. 

Κρατήσεις στα 2821027614 & 6973350988

ΣΤΙΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ

Στο Blow ο Λ. Μαριδάκης
O τραγουδοποιός Λεωνίδας Μαριδάκης θα εμφανιστεί

στο BLOW (Σαρπηδόνος 6, παλιό λιμάνι) την Παρασκευή
24 Μαρτίου στις10 μ.μ. Το “μενού” θα έχει τραγούδια από τη
δισκογραφία του και διασκευές τραγουδιών του ελληνικού
πενταγράμμου. Θα παίξει ακόμα υλικό από τις συνεργασίες
του με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Ξυ-
δάκης, ο Φοίβος Δεληβοριάς, η Φωτεινή Βελεσιώτου κ.ά.
Είσοδος ελεύθερη.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΝΙΩΝ

Συναυλίες ε έργα Μίκη ΘεοδωράκηΣυναυλίες με έργα Μίκη Θεοδωράκη

ΣΤΟ “ KOUKOU BOOK”

Συνάντηση με 
τη συγγραφέα
Λίνα Σωτηροπούλου

Η συγγραφέας Λίνα Σωτηροπούλου σήμερα Σάββατο,
18 Μαρτίου θα βρίσκεται στο βιβλιοπωλείο KOUKOU
BOOK (Μπονιαλή 11-19), στις 12 το μεσημέρι, με
αφορμή το βιβλίο “Εγώ και η αδερφή μου”. 

ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ

The Americana
Sessions στο “Φαγκότο”

Συναυλία με τους The Americana Sessions (Κώστας
Μαγγινας, κιθάρα, Απόστολος Σιδέρης, ακ. Μπάσο, Ge-
orge Mel, τύμπανα) θα πραγματοποιηθεί στο Φαγκότο
στις 23 Μαρτίου.

Αντλωντας εμπνευση από την αυτοσχεδιαστικη προ-
σεγγιση της jazz αλλα και της rock μουσικης ερμη-
νευουν με ένα ατμοσφαιρικο, ηλεκτρικο και συναμα
πειραματικο τροπo μερικα από τα πιο σημαντικα τρα-
γουδια που πανω τους στηριχτηκε ολη η συγχρονη Αμε-
ρικανικη μουσικη…

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Τι άται η νή ηΤιμάται η μνήμη 
του Ελευθερίου Βενιζέλουτου Ελευθερίου Βενιζέλου

Απονομές βραβείων
μαθητικού διαγωνισμού
και πολιτικό μνημόσυνο
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

ια σειρά που καταπιάστηκε με ένα δύ-
σκολο θέμα, προσεγγίζοντάς το με
τρυφερότητα και ευαισθησία καθή-
λωσε το απαιτητικό τηλεοπτικό κοινό
τις νύκτες του Χειμώνα που πέρασε. 

Η “Λέξη που δεν λες...” στον “Alpha” ξέφυγε από
τον σωρό των σειρών που γεμίζουν τις βραδινές
ώρες των τηλεοπτικών καναλιών, από τον “ψεύτικο”
κόσμο των “ρεάλιτι” και τη μίζερη εικονική πραγμα-

τικότητα. Ενα σήριαλ με σκηνοθέτη τον Χανιώτη Θο-
δωρή Παπαδουλάκη. Δίπλα στους φτασμένους ηθο-
ποιούς Δ. Καταλειφό, Μ. Πρωτόπαπα, Β. Μπισμπίκη
και εκατοντάδες Χανιώτες που εμφανίστηκαν ως
κομπάρσοι ή σε μικρότερους και μεγαλύτερους ρό-
λους. Με ορισμένους από τους μικρούς αυτούς πρω-
ταγωνιστές ανοίγουμε κουβέντα για τη δική τους
τηλεοπτική εμπειρία... 

*το φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα
προέρχεται από την Indigo View

«Σε αυτή τη σειρά δεν έπαιξα απλά. Είδα όλη μου τη ζωή» μας
εξομολογείται η Μιμόζα Μίσκο, αλβανικής καταγωγής που ζει μό-
νιμα στην Ελλάδα και τα Χανιά εδώ και 19 χρόνια. Παίζει πολύ
καλά το ρόλο της μετανάστριας που εργάζεται στο θερμοκήπιο
της οικογένειας του Παυλή και η ίδια μπήκε αμέσως στο πνεύμα
της σειράς αφού ο μικρός της γιος έχει ζήτημα με τον αυτισμό.

Η συμμετοχή της στη σειρά προέκυψε όπως μας εξηγεί καθώς
«γνωριζόμαστε με τον Θ. Παπαδουλάκη αφού εργάζομαι στο οι-
κογενειακό ξενοδοχείο τους. Γνώριζε ότι το μικρό παιδί μου έχει
θέμα με τον αυτισμό και ήθελε να πάρει πληροφορίες, να μιλήσει
με γονείς και το ίδιο έγινε και με εμένα. Συζητήσαμε πολλές ώρες
για το πώς νιώθουμε, τι έχουμε αντιμετωπίσει, τα προβλήματα και
τις δυσκολίες. Τι περνάμε εμείς οι γονείς, τον πόνο στην καρδιά
μας. Κάποια στιγμή μου είπαν ότι “έχουμε ένα ρόλο, δεν θέλεις να
το δοκιμάσεις, γιατί είναι κομμάτι της ζωής σου”. “Μα δεν το έχω,
δεν έχω παίξει ούτε θέατρο στο σχολείο” είπα. Επέμειναν να δο-
κιμάσω και το έκανα. Και έδωσα την ψυχή μου. Γιατί σε αυτή τη
σειρά είδα τη ζωή μου. Ο άντρας μου με παρότρυνε. “Πήγαινε”
μου έλεγε “γιατί θα νιώσεις καλύτερα, θα νιώσεις ελεύθερη”».

Παρότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων αντιμετώπιζε σοβαρό
πρόβλημα υγείας, έμεινε μέχρι τέλος δίνοντας τον καλύτερο εαυτό

της. 
Ρωτάμε τη συνομιλήτρια μας για τα γυρίσματα και τις δυσκολίες.

«Ο Παπαδουλάκης είναι τελειομανής. Θέλει το καλύτερο! Το έζησα
προσωπικά. Ομως δεν ένιωσα κούραση και αυτό γιατί όλη η
ομάδα παραγωγής είναι μια οικογένεια. Οταν δουλεύουν όλοι μαζί
σαν οικογένεια, τότε σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό.
Η εμπειρία ήταν απίστευτη και θα το έκανα με μεγάλη χαρά όσες
φορές χρειαζόταν. Ξεχάστηκα από τα προβλήματα, πάντα με χα-
μόγελο, με καλή διάθεση. Πέρασα υπέροχα. Αν είχα κάποια δυ-
σκολία στο ρόλο; Καμία! Επειδή είμαι άνθρωπος που όταν κάνω
κάτι, το κάνω με χαρά».

Παρακολουθώντας τα επεισόδια της σειράς, πολλοί γονείς με
παιδιά με αυτισμό είδαν στην οθόνη αυτό που ζουν στην καθημε-
ρινότητά τους. 

«Δεν μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος αν δεν έχει παιδί στην οι-

κογένειά του. Αυτό ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία της σειράς, ότι
έδειξε αυτό που αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε μέρα. Και το μή-
νυμα στον κόσμο είναι εξαιρετικό. Για αυτό και αμέσως μετά το
πρώτο επεισόδιο συστήθηκε ένας σύλλογος γονέων για τα αυτι-
στικά παιδιά και στα Χανιά! Αυτό σημαίνει πολλά! Οταν έβλεπα τα
επεισόδια μαζί με το παιδί μου, μου λέει “μαμά εγώ τον καταλα-
βαίνω τον Παύλο. Γιατί και εγώ βλέπω τοίχο γύρω μου και δεν
θέλω να μένω σε αυτόν τον κόσμο. Είμαι μέσα στο σκοτάδι και
όταν βγαίνω από το σκοτάδι χάνομαι...”. Ανατριχιάζω που το λέω!
Το είπε για πρώτη φορά αυτό στα 4 χρόνια που του έχω συνέχεια
από πάνω ειδικούς εκπαιδευτικούς κάθε μέρα."

Η Μιμόζα δεν επιθυμεί δόξα και χρήματα, της αρκεί να δει το
παιδί της να βελτιώνεται όπως και όλα τα παιδιά με ανάλογα προ-
βλήματα.

Υδραυλικός στο επάγγελμα ο 34χρονος Γιώργος Κιμι-
νουλάκης δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη σχέση με την υποκρι-
τική. Τον ανακάλυψε ο Θ. Παπαδουλάκης και τον
χρησιμοποίησε αρχικά για ένα διαφημιστικό και στο
“Λέξη που δε λες” του εμπιστεύτηκε τον ρόλο του
“Γιώργη”, ενός βοσκού που έρχεται κοντά στον Παυλή
λόγω της αγάπης του μικρού για τα ζώα. Ο ρόλος του
Γιώργου ήταν ο μεγαλύτερος για μη επαγγελματία ηθο-
ποιό που συμμετείχε στη σειρά και κατά γενική ομολο-
γία ήταν εξαιρετικός. «Ο Θοδωρής μου είχε
εμπιστοσύνη και θεωρώ ότι δεν τους... ταλαιπώρησα
επειδή δεν ήμουν επαγγελματίας ηθοποιός. Οπερατέρ,
ηχολήπτες στην αρχή με είχαν... φοβηθεί γιατί πίστευαν ότι δεν
θα βγάλω το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα ’πρεπε να γυρίζουμε συ-
νέχεια και συνέχεια τις σκηνές. Μου το είπαν στο τέλος αυτό.
Όμως οι φόβοι τους... δεν επαληθεύτηκαν όλα πήγαν μια χαρά»
λέει ο Γιώργος.

Μιλώντας με τον Γιώργο και βλέποντας τον τρόπο που μιλάει,
που συμπεριφέρεται, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι ο
ρόλος του τηλεοπτικού “Γιώργη” του “κόλλησε γάντι”. Χαμογε-
λάει όταν του λέμε και απαντάει «δεν είμαι τόσο πραγιός ως χα-
ρακτήρας, λιγομίλητος και απότομος όπως ο τηλεοπτικός
Γιώργης. Ομως μπόρεσα και το έβγαλα γιατί έτσι το ήθελε ο σκη-
νοθέτης. Ως χαρακτήρας, όπου απαιτείται να είμαι σοβαρός, είμαι
σοβαρός, όπου πρέπει να κάνω το καλαμπούρι μου, το κάνω.

Επειδή έχω στο σπίτι μου ζώα, επειδή έχω φίλους και συντέ-
κνους που έχουν κάποια σχέση με την αγροτική και κτηνοτροφική
ζωή, έτσι και ο τρόπος ζωής του “Γιώργη” δεν ήταν ξένος σε
εμένα. Οταν πρωτοεμφανίζεται είναι λίγος τραχύς, όταν αντιλαμ-
βάνεται το πρόβλημα του παιδιού, όταν έρχεται πιο κοντά στους

γονείς αλλάζει και αυτό πιστεύω ότι κατά-
φερε ο Θοδωρής και το έδωσε πολύ καλά».

Δύσκολη στιγμή δεν υπήρξε για τον Γιώργο
σε όλα τα γυρίσματα. Ισα-ίσα που απόλαυσε
τις σκηνές που έπρεπε να γυριστούν στη Μα-
δάρα κάτω από έντονη βροχή και μέσα στην
“κατσιφάρα”! 

Η συμμετοχή στη σειρά έχει δώσει πολύ με-
γάλη αναγνωρισιμότητα στον Γιώργο. Πηγαί-
νει στα σπίτια για να κάνει τη δουλειά του και
ο κόσμος τον κοιτάει περίεργα γιατί κάτι... του

θυμίζει. «Μου λένε, είσαι εσύ, δεν είσαι εσύ. Το
βράδυ δε που παίχτηκε το πρώτο επεισόδιο είχα απίστευτα πολλά
τηλέφωνα και πολλά πειράγματα από φίλους και συγγενείς. Για
μένα μετράει η εμπειρία. Μου λένε πολλοί “η δουλειά σου είναι
εκεί, κυνήγα το, παράτα τα υδραυλικά”. Για μένα όμως μετράει η
εμπειρία».

Ο Γιώργος το διάστημα των γυρισμάτων γνώρισε και ήλθε
κοντά με αρκετούς ηθοποιούς.

«Με τον Βασίλη Μπισμπίκη (σ.σ. ερμηνεύει τον πατέρα του Παύ-
λου) γίναμε... κολλητοί. Του έκανα τραπέζι σπίτι μου, όπως και σε
άλλα μέλη της ομάδας γιατί το θεώρησα χρέος μου. Είχαμε καλή
σχέση με το Βασίλη, δουλέψαμε μαζί την προφορά, είχε στη φωνή
του και αυτό το “γρέζι” που λέμε. Αγάπησε την Κρήτη και δέθηκε
με αυτή και δεν είναι τυχαίο ότι βάπτισε το παιδί του εδώ. Ο δε
Δημήτρης Καταλειφός είναι κάτι παραπάνω από σεβαστός. Τι να
πω εγώ για αυτόν; Η Μαρία Πρωτόπαπα είναι απλός άνθρωπος,
ήταν δοσμένη στο ρόλο της. Ολη η ομάδα ήταν εξαιρετική» λέει
ο Γιώργος.

Μετά το “Λέξη που δεν λες” ο Γιώργος είχε δύο προτάσεις για

να εμφανιστεί και πάλι στην οθόνη. Για ένα διαφημιστικό το οποίο
όμως δεν θέλησε να προχωρήσει καθώς δεν ταίριαζε με την αν-
τίληψη του για τη Κρήτη και την παράδοσή της. Επίσης «πήγα και
στην ακρόαση για τη νέα ταινία του Π. Βούλγαρη. Μου είπαν ότι
με θέλουν για ένα ρόλο, να κάνω τον αντάρτη, αλλά έπρεπε να
κουρευτώ, να τα κόψω γουλί και αυτό δεν το επιθυμούσα. Από τη
στιγμή που δεν είμαι επαγγελματίας ηθοποιός έχω το δικαίωμα
αυτής της επιλογής. Δεν πειράζει... κάποια επόμενη φορά».

Ρωτάμε τον Γιώργο για το μήνυμα που πιστεύει ότι πέρασε στο
τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά;

«Πιστεύω ότι το τεράστιο μήνυμα που πέρασε στον κόσμο είναι
ότι αυτά τα θέματα δεν τα κρύβουμε, δεν τα βάζουμε κάτω από
το χαλί. Για αυτό και στο τελευταίο επεισόδιο όταν το μαθαίνει
όλο το χωριό και οι ίδιοι οι γονείς απελευθερώθηκαν, ανακουφί-
σθηκαν, το έδειχναν αυτό στα πρόσωπά τους. Επίσης μου άρεσε
πολύ προσωπικά το ότι η σειρά πατούσε στην πραγματικότητα.
Δεν αναφέρεται σε εξωπραγματικά, δεν βλέπεις τους ανθρώπους
να μένουν σε τεράστιες βίλες, μέσα στην πλουτοκρατία, με αμα-
ξάρες. Ο Παπαδουλάκης έφτιαξε μια σειρά που απεικονίζει την
ελληνική κοινωνία δεν είναι κάτι ξένο για μας. Τα σπίτια, τα ρούχα,
οι συμπεριφορές» καταλήγει.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ - ΜΕΓΑΛΟΙ “ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ” ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Οι Χανιώτες στη Λέξη ου δε λεςΟι Χανιώτες στη “Λέξη που δε λες”

Μ. ΜΙΣΚΟ:

«Στη σειρά είδα τη ζωή μου»

Γ. ΚΙΜΙΝΟΥΛΑΚΗΣ

Ο βοσκός που ξεχώρισε

Η Μ. Μίσκο έπαιξε
τον ρόλο της εργάτριας
στο θερμοκήπιο
της οικογένειας.

Υδραυλικός στην προσωπική του ζωή ο
Γιώργος Κιμινουλάκης ερμήνευσε μοναδικά

τον ρόλο του βοσκού.



ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΗ: 

«Μεγάλο κατόρθωμα που γυρίστηκε η σειρά στα Χανιά»
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Κουβαλώντας στις αποσκευές της πολλές εμπειρίες από θε-
ατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτι-
κές σειρές, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Χανιώτισσα ηθοποιός
και καλλιτεχνική διευθύντρια του “Τόπου θεάτρου και Τεχνών”
Ελένη Αγγελάκη βρέθηκε στη “Λέξη που δεν λες” θέλοντας να
συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη. 

«Παρόλο που ο ρόλος που πήρα είναι μικρός σε σχέση με
την πορεία που έχω πίσω μου, ήθελα τόσο πολύ να συνεργα-
στώ με τον Θοδωρή που θεωρώ εκπληκτικό σκηνοθέτη. Και
πραγματικά αποζημιώθηκα γι’ αυτή την επιλογή», σημειώνει η
Ελένη η οποία στη σειρά ερμήνευσε τη Μάρω, ιδιοκτήτρια
ενός ξενοδοχείου, και μια από τις “Στατίνες” που χάρισαν στιγ-
μές γέλιου στο κοινό. «Ο ρόλος ήταν κωμικός, χαριτωμένος
και παράλληλα ο Θοδωρής μας έδωσε τη δυνατότητα να “κεν-
τήσουμε” πάνω στο κείμενο αυτοσχεδιά-
ζοντας», θυμάται η Ελένη, ενώ
υπογραμμίζει την καλή συνεργασία με
τα άλλα κορίτσια της ομάδας και τους
συντελεστές που βοήθησε ακόμα πε-
ρισσότερο στο να βγουν οι κωμικές
σκηνές.

Την ρωτάμε για τη συνεργασία με
καταξιωμένους ηθοποιούς όπως ο
Δημήτρης Καταλειφός και η Μαρία
Πρωτόπαπα: «Μέχρι πρόσφατα δού-
λευα στην Αθήνα και είχα όλα αυτά τα
χρόνια τη δυνατότητα να συνεργαστώ
με σπουδαίους ηθοποιούς. Πάντα
όμως και από τον καθένα καταξιω-
μένο ηθοποιό έχεις χρήσιμα στοιχεία
να πάρεις. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα
ηθοποιό του βεληνεκούς του Δημήτρη Καταλειφού, με τον
οποίο είχα κάνει ένα σεμινάριο όταν ακόμα σπούδαζα. Ακόμα
και να μην έχεις σκηνές μαζί τους είναι πολύ σημαντικό και
μόνο το να βρίσκεσαι στην ίδια δουλειά με έναν τέτοιο ηθο-
ποιό». 

Η εμπειρία των γυρισμάτων στις τηλεοπτικές σειρές είναι
πάντα κουραστική. Ιδιαίτερα όταν ο σκηνοθέτης αντιμετωπίζει
κινηματογραφικά τη δουλειά, όπως κάνει ο Θ. Παπαδουλάκης.
Ωστόσο, ποτέ δεν λείπουν οι στιγμές χαλάρωσης: «Γελάγαμε
πολύ σε όλα τα γυρίσματα. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό.
Αλλωστε δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά όταν ο “μα-

έστρος” είναι τόσο ταλαντούχος και
ξέρει τι θέλει. Με τον τρόπο του
δίνει μια νότα της χαράς η οποία με-
ταδίδεται σε όλους. Προσωπικά δεν
θυμάμαι κάποιο γύρισμα που να
έφυγα και να μην ένιωθα χαρά».

Για την Ελένη ένας επιπλέον λόγος
χαράς ήταν και το γεγονός ότι η
σειρά γυριζόταν στον γενέθλιο τόπο
της: «Είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα
για τον Θοδωρή ότι μπορεί και κάνει
τις δουλειές που κάνει στον τόπο
μας. Οτι έρχονται γι’ αυτόν εδώ. Σε
ό,τι αφορά εμένα από την εποχή που

γυριζόταν το “Νησί” και ήμουν στην
Αθήνα, σκεφτόμουν τι καλά που θα ήταν να μπορούσα να δου-
λέψω στα Χανιά και με τον Θοδωρή. Και πράγματι ήρθαν έτσι
τα πράγματα». 

Ρωτάμε την Ελένη αν το τελικό αποτέλεσμα ανταποκρίθηκε
στις προσδοκίες που είχε διαβάζοντας το σενάριο: «Αυτό που
είδα ήταν πέρα από αυτό που μπόρεσα να φανταστώ όταν διά-
βαζα τις σκηνές. Προσωπικά μου άρεσε πολύ. Νομίζω ότι η
τηλεόραση έχει ανάγκη από σειρές τέτοιας ποιότητας, με έμ-
φαση στη λεπτομέρεια, με ένα κείμενο προσεγμένο και με σκη-
νοθεσία ιδιαίτερα προσεγμένη».  

Πήρε το “βάπτισμα του πυρός” στην υποκριτική συμμετέχον-
τας στην θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.
Η συνέχεια τη βρήκε στο κάστινγκ για τη “Λέξη που δεν λες”
για να πάρει τον ρόλο της δασκάλας του Παυλή και μέλος των
περίφημων “Στατίνων”, της ιδιαίτερης παρέας αυτής γυναικών
που κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού. Ο λόγος για τη δικη-
γόρο Ρεβέκκα Μπαρμπουδάκη. 

«Ηταν πρώτη φορά που συμμετείχα σε τηλεοπτικά γυρίσματα
και πέρασα καταπληκτικά. Για καθένα ερασιτέχνη που συμμε-
τέχει σε κάτι τέτοιο είναι μια ευκαιρία να δει
από μέσα πώς φτιάχνεται αυτό που βλέπει
στην οθόνη της τηλεόρασής του ως θεα-
τής», σημειώνει η Ρεβέκκα που κρατάει
μόνο καλές αναμνήσεις από τα γυρίσματα.
«Το σημαντικότερο είναι οι γνωριμίες που
κάνεις», σχολιάζει σχετικά, ενώ υπογραμ-
μίζει την “κινηματογραφική προσέγγιση”
που είχε ο Θοδωρής Παπαδουλάκης πα-
ρότι επρόκειτο για τηλεοπτική σειρά. 

Τη ρωτάμε, με βάση τη μικρή της εμπει-
ρία, για τις διαφορές που διαπίστωσε ανά-
μεσα στο θέατρο και την τηλεόραση: «Το
θέατρο είναι κάτι ζωντανό. Εχει μια μονα-
δικότητα, δεν υπάρχει η δυνατότητα των
επαναληπτικών λήψεων που έχεις στα γυ-
ρίσματα. Από την άλλη η τηλεόραση έχει
άλλες ανάγκες. Πρέπει να μπεις γρήγορα στις απαιτήσεις κάθε
σκηνής, να έχεις υπόψη σου τι προηγήθηκε και τι έπεται για να
μπορέσεις να λειτουργήσεις κ.λπ.». 

Η πρώτη σκηνή που κλήθηκε να συμμετέχει θα μείνει χα-
ραγμένη για πάντα στη μνήμη της Ρεβέκκας καθώς βρέθηκε
αντιμέτωπη με το περίφημο... “σεντόνι” που λένε οι ηθοποιοί. 

«Θυμάμαι ήμουν με τη Μαρία την Πρωτόπαπα. Σε μια από
τις λήψεις παρόλο που ήμουν πολύ καλά διαβασμένη έπαθα
αυτό που -όπως αργότερα έμαθα- ονομάζουν οι ηθοποιοί
“σεντόνι”. Εμεινα κόκκαλο. Ξέχασα τα λόγια, δεν ήξερα ούτε
πώς με λένε και νομίζω δεν έβλεπα κιόλας! Θυμάμαι λοιπόν

πόσο αγχολυτική ήταν η παρέμ-
βαση της Μαρίας που μου
έδειξε έναν άνθρωπο εντελώς
ακομπλεξάριστο και προσιτό -
όπως και όλοι που είχα γυρί-
σματα. Η Μαρία μου έδωσε τότε
να καταλάβω πόσο σημαντικό
είναι σε αυτή τη δουλειά να την
αγαπάς και να έχεις ψυχικά απο-
θέματα αλλά και να βρίσκεις τη
στήριξη που έχεις ανάγκη από
τους υπόλοιπους». 

Πώς όμως ήταν η συνανα-
στροφή με γνωστούς καλλιτέ-

χνες που γνωρίζει κανείς μέσα από
το θέατρο, την τηλεόραση ή τον κινηματογράφο; «Διαπιστώ-
νεις ότι κι αυτοί είναι άνθρωποι! Και ευτυχώς για εμένα η ει-
κόνα που είχα γι’ αυτούς δεν διαψεύστηκε!», απαντά η Ρεβέκκα
ενώ λίγο πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας τη ρωτάμε
αν θα ξαναδοκίμαζε την τύχη της στην τηλεόραση: «Δεν θα το
τολμούσα αν δεν ήταν ο Παπαδουλάκης και η Indigo View
πίσω από αυτό. Γνωρίζω τις δουλειές του και είμαι φαν.

Ξέρω ότι δεν θα σε εκθέσει και δεν θα κάνει κάτι που θα
υπολείπεται σε ποιότητα. Αν λοιπόν έβρισκα αυτές τις προ-
ϋποθέσεις κάπου αλλού τότε ευχαρίστως θα έπαιρνα μέρος».  

Ο Δημήτρης Καπουράνης
ολοκληρώνει τις σπουδές του
στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το
όνειρό του είναι να ασχοληθεί
με την υποκριτική και ήδη έχει
συμμετάσχει σε θεατρικές πα-
ραστάσεις, ενώ αυτή την πε-
ρίοδο λαμβάνει μέρος και στα
γυρίσματα της νέας ταινίας του
Παντελή Βούλγαρη.  

Η “Λέξη που δεν λες” και ο
ρόλος του Θοδωρή, γιου του
καφετζή, αποτέλεσε την ευκαιρία
για να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της τηλεόρασης λίγο πριν ριχτεί
στη “μάχη” για να περάσει σε κάποια θεατρική σχολή. 

«Το γεγονός ότι θα συνεργαζόμουν με τον Θοδωρή Παπαδουλάκη
και τους ηθοποιούς που είχα ακούσει ότι θα έρθουν, ήταν ένα πολύ
σοβαρό κίνητρο για να λάβω μέρος στο κάστινγκ. Οταν δε διάβασα το
σενάριο η επιθυμία μου έγινε ακόμα μεγαλύτερη», σημειώνει και προ-
σθέτει: «Νομίζω ότι η ιστορία της σειράς έχει μία αλήθεια που λείπει». 

Ρωτάμε τον Δημήτρη αν η κατάσταση που συνάντησε στα γυρίσματα
ανταποκρινόταν σε αυτό που είχε προηγουμένως στο μυαλό του: «Κα-
θόλου», απαντά με ειλικρίνεια: «Φοβόμουν αν θα αντεπεξέλθω. Πα-
ραδόξως όμως το κλίμα που συνάντησα ήταν οικογενειακό. Ενιωθα
ότι όλοι ήταν σαν μια οικογένεια. Ο Θοδωρής έφτιαχνε ένα κλίμα πολύ
καλό και μας βοηθούσε όλους μέχρι και τον τελευταίο κομπάρσο». 

Τον ρωτάμε αν θυμάται έντονα κάποιο περιστατικό: «Ηταν η πρώτη
πρόβα. Γίνεται διάλειμμα και πάμε σε ένα μέρος για να ξεκουραστούμε.
Εκείνη την ώρα βλέπω απέναντι τον Καταλειφό, δεν είχα ακόμα παρα-
τηρήσει την Πρωτόπαπα, τον Μπισμπίκη, την Τσιλίκα, τον Μουμούρη
και τους άλλους που ήταν δίπλα. Εκείνη την ώρα έπαθα πλάκα. Ανα-
ρωτήθηκα τι κάνω εγώ εδώ μαζί με όλους αυτούς τους σπουδαίους
ηθοποιούς!». 

Ο Δημήτρης θα έχει να θυμάται τον επαγγελματισμό των ηθοποιών
που δούλεψε μαζί. «Ήταν ένας κι ένας. Πολύ φιλικοί και καθόλου
σνομπ», σχολιάζει, ενώ στο ερώτημα αν τα Χανιά προσφέρονται για
γυρίσματα ταινιών απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη: «Πού θα βρεις κα-
λύτερα τοπία, φως, ενέργεια. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είχε πει
ο Παπαδουλάκης σε μια συνέντευξή του: “Κάθε ηθοποιός θα πρέπει να
έρθει να κάνει μια ταινία εδώ πέρα”». 

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, τον ρωτάμε αν προτιμά
την τηλεόραση από το θέατρο: «Η εμπειρία μου από την τηλεόραση
μου άρεσε πάρα πολύ αλλά αν με βάλεις να επιλέξω θα διαλέξω το θέ-
ατρο. Στα γυρίσματα μπορεί να πηγαίνει μια σκηνή καλά, αλλά δεν έχεις
την αντίδραση του κοινού. Στο θέατρο την αντίδραση την εισπράττεις
κατευθείαν».  

Ο Γιώργος Αμαραντίδης, παιδί
10 χρονών, βρέθηκε για πρώτη
φορά σε τηλεοπτικά γυρίσματα
για τις ανάγκες της σειράς “Το
νησί”. Η γνωριμία του με τον
Θοδωρή Παπαδουλάκη ήταν
καταλυτική για να δοκιμάσει
ξανά έπειτα από 8 χρόνια να
συμμετέχει στην τηλεόραση.  

«Πήγα να με δούνε και μετά
από δύο μήνες μου ανακοίνω-
σαν ότι πήρα τον ρόλο. Χάρηκα
πολύ», αναφέρει.  

Η εμπειρία των γυρισμάτων ήταν πολύ ευχάριστη, όπως λέει: «Θυ-
μόμουν από παλιά ότι ήταν πολύ ξεχωριστές στιγμές. Πιο μεγάλος πια
και έχοντας ωριμάσει περισσότερο τα πράγματα τώρα ήταν πολύ δια-
φορετικά. Γνώρισα ανθρώπους και έκανα φιλίες. Με τον Δημήτρη (σ.σ.
Καπουράνη) έχουμε κρατήσει επαφή και κάνουμε παρέα», σημειώνει ο
Γιώργος. 

Η συνύπαρξη με έμπειρους ηθοποιούς δεν μπορεί παρά να χαραχτεί
στη μνήμη του Γιώργου: «Ηταν μεγάλη τύχη που βρέθηκα μαζί με σπου-
δαίους ηθοποιούς που έχουν παίξει σε σημαντικές σειρές. Από την άλλη
στα γυρίσματα και την πλάκα μας κάναμε και σοβαροί εκεί που έπρεπε
ήμασταν και το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό όπως είδαμε όλοι». 

Ρωτάμε τον Γιώργο αν σκέφτεται να ακολουθήσει την υποκριτική ως
επάγγελμα: «Παλαιότερα ούτε καν μου περνούσε από το μυαλό. Τώρα
έχοντας μεγαλώσει θέλω πολύ να συνεχίσω. Ηδη τώρα θα παίξω στην
καινούργια ταινία του κ. Βούλγαρη που θα γυριστεί στα Χανιά και ίσως
μετά από το σχολείο -χωρίς να το έχω αποφασίσει ακόμα- να πάω σε
κάποια δραματική σχολή».                

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ: 

«Η σειρά περιείχε
μία αλήθεια που λείπει»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ: 

«Τύχη να συνυπάρξεις 
με σπουδαίους ηθοποιούς»

ΡΕΒΕΚΚΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ: 

«Καταπληκτική εμπειρία»

Αριστερά στη δεύτερη σειρά διακρίνεται η Ελένη Αγγελάκη που
κράτησε τον ρόλο της Μάρως από τις “Στατίνες” χαρίζοντας

στιγμές γέλιου στο κοινό.  

Η Ρεβέκκα Μπαρμπουδάκη ως δασκάλα του Παυλή, απόλαυσε την
εμπειρία των τηλεοπτικών γυρισμάτων που έζησε για πρώτη φορά. 
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Μια χώρα στο έλεος 
θανατηφόρων επιδημιών

Σε μια από τις καλές στιγμές του παλιού ελ-
ληνικού κινηματογράφου η Γεωργία Βασιλει-
άδου υποδύεται τον ρόλο της εμπειρικής
γιάτρισσας σε ένα χωριό της επαρχίας, προκα-
λώντας την οργή του Ορέστη Μακρή, που
έβλεπε τους χωρικούς να εμπιστεύονται περισ-
σότερο τα μαγικά φίλτρα της κομπογιαννίτισ-
σας αντιζήλου του παρά τον ίδιο που ήταν
πτυχιούχος γιατρός και είχε ασκήσει επί δεκαε-
τίες το λειτούργημα στην Αθήνα. Το φιλμ απο-
δίδει πιστά την εικόνα μιας οπισθοδρομικής
κοινωνίας, αλλά και την ασυδοσία που επικρα-
τούσε στην περίθαλψη και την προστασία της
υγείας των πληθυσμών στις αρχές του 20ού
αιώνα. Προφανώς δεν μπορούσε να ήταν αλ-
λιώς αφού ο τελευταίος νόμος για στοιχειώδη
οργάνωση μιας υγειονομικής πολιτικής είχε
ψηφιστεί στις αρχές της Βασιλείας του Oθωνα.
Eκτοτε η Yγεία δεν εξαιρέθηκε από την καθο-
λική κρατική παραλυσία. Ευτυχώς την απουσία
βασικών νοσηλευτικών υποδομών φρόντισε να
αναπληρώσει κάπως η κοινωνική ευεργεσία.

Στην πραγματικότητα το κράτος κάνει αισθητή
την παρουσία του μετά την ανάληψη της εξου-
σίας από τον Βενιζέλο το 1910. Ταυτόχρονα με
την ανασυγκρότηση και την πολεμική εξόρμηση
του έθνους, δρομολογείται και η σταδιακή
υγειονομική αναμόρφωση της χώρας. Με έναν
νόμο του 1912 το κράτος bκηρύσσει πόλεμο»
κατά των εμπειρικών γιατρών, που ανενόχλη-
τοι ασκούσαν το ιατρικό επάγγελμα ακόμη και
στα λιγοστά άθλια δημόσια νοσοκομεία. Στο
εξής το ιατρικό λειτούργημα θα μπορούσε να
ασκηθεί κάτω από αυστηρούς όρους και προ-
ϋποθέσεις και μόνο από απόφοιτους ιατρικών
σχολών. Ο Εθνικός Διχασμός στάθηκε εμπόδιο
στην εφαρμογή ενός νόμου του 1914 που προ-
έβλεπε την πλήρη επίβλεψη της δημόσιας
υγείας από το κράτος. Όμως το επαναστατικό
πνεύμα της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης
(1916-1917) δρομολόγησε τις πρώτες σοβαρές
αλλαγές της υγειονομικής πολιτικής του Βενι-
ζέλου. Η χώρα απέκτησε επιτέλους υπουργείο
Περιθάλψεως, το οποίο συγκέντρωσε όλες τις
διάσπαρτες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, που
μέχρι τότε αποτελούσαν τμήμα του υπουργείου
Εσωτερικών. Τα πολεμικά γεγονότα της περιό-
δου δεν στάθηκαν εμπόδιο στο έργο της οργά-
νωσης της δημόσιας υγείας. Έτσι μέχρι το 1920
ιδρύονται, μεταξύ άλλων, αντιφυματικά ιατρεία

σε οκτώ πόλεις, δύο νοσοκομεία αφροδίσιων
νοσημάτων, ένα νοσοκομείο λοιμωδών νοση-
μάτων, τρία σανατόρια και δύο γενικά νοσοκο-
μεία.

Όταν ο Βενιζέλος επανήλθε στην εξουσία το
1928 η φροντίδα για την υγεία είχε κατρακυ-
λήσει σε απελπιστικά χαμηλό επίπεδο.

Η Μικρασιατική Καταστροφή είχε θέσει προ-
τεραιότητες ακόμα και σε βάρος της υγειονο-
μικής πολιτικής του κράτους. Ο Βενιζέλος, σε
μια δραματική επιστολή του προς τον διευ-
θυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας Αλμ-
πέρ Τομά, διεκτραγωδούσε τις μεγάλες
δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην εφαρμογή
ενός προγράμματος κοινωνικών μεταρρυθμί-
σεων και ανασυγκρότησης της υγειονομικής
πολιτικής της χώρας. Η Ελλάδα, όπως του
υπενθύμιζε, ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο
που στάθηκε συνεπής στις υποχρεώσεις που
είχε αναλάβει το 1919-20 αλλά «ἡ κατάστασις
τῆς χώρας δέν εἶναι πλέον ἡ ἴδια σήμερα. Τήν
εὐημερίαν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης διεδέχθη ἡ τω-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον υφυπουργό Υγιεινής Απόστολο Δοξιάδη.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Συμπληρώνονται σήμερα 81 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου
πολιτικού. Παρά τη χρονική απόσταση που έχει μεσολαβήσει 
από τότε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραμένει το κορυφαίο ορόσημο
της νεότερης ιστορίας μας και εξακολουθεί να διατηρεί πάντα 
τη μυθική ακτινοβολία του.
Με αφορμή την επέτειο, δημοσιεύουμε αφιέρωμα στις
μεταρρυθμίσεις του στην Υγεία και το Ασφαλιστικό Σύστημα, 
οι οποίες αποτέλεσαν μεγάλη τομή για την εποχή τους.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Πώς άλλαξε την Υγεία & το Ασφαλιστικό Σύστημα της Χώρας

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (1928 - 1932):

Οι εταρρυθ ίσεις στην ΥγείαΟι μεταρρυθμίσεις στην Υγεία 
και στο Ασφαλιστικό Σύστη ακαι στο Ασφαλιστικό Σύστημα
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ρινή δυστυχία».       
Η Ελλάδα συγκέντρωνε μόνο αρνητικά ρεκόρ:

υψηλή βρεφική και παιδική θνησιμότητα και
ένα από τα χαμηλότερα προσδόκιμα επιβίωσης
στην Ευρώπη, ενώ μια πανδημία λοιμωδών νο-
σημάτων (τυφοειδής πυρετός, ελονοσία, φυ-
ματίωση του αναπνευστικού) απειλούσε με
δολοφονικές επιδρομές τους ελληνικούς πλη-
θυσμούς. Η εξυγιαντική πολιτική του κράτους
είχε ανάγκη από ριζικές λύσεις και εκ βάθρων
επαναπροσδιορισμό των υγειονομικών δομών.
Ο Βενιζέλος, στον προεκλογικό του λόγο στη
Θεσσαλονίκη, τον Ιούλιο του 1928, δεσμεύτηκε
να διαθέσει από τον προϋπολογισμό όσα χρή-
ματα απαιτούνταν για να βελτιώσει το επίπεδο
της δημόσιας υγείας και να διασφαλίσει την
υγεία του παιδιού και ευρύτερα της κοινωνίας.
Φυσικά δεν είχε στον νου του μια απλή καλυ-
τέρευση της ιατρικής περίθαλψης, δομημένης
έστω σε ισχυρές επιστημονικές βάσεις. Μια τέ-
τοια μεταρρύθμιση από μόνη της θα κατέληγε
να είναι ημίμετρο εάν δεν συνδυαζόταν με ένα
συνολικό πρόγραμμα οργάνωσης των υγειονο-
μικών υπηρεσιών, ίδρυσης νέων νοσοκομείων ή
βελτίωσης των υπαρχόντων, δημιουργίας ια-
τρείων, υγειονομικών σταθμών κ.λπ. Αυτά σε
σχέση με τον θεραπευτικό τομέα. Διότι τελικά
όλη η ελληνική κοινωνία είχε ανάγκη και από
εξυγιαντικά προληπτικά μέτρα για την αντιμε-
τώπιση των ασθενειών που τη θέριζαν: καθαρό
νερό με έργα υδροδότησης, καταπολέμηση των
εστιών μόλυνσης με έργα αποχέτευσης και
αποξήρανσης των ελωδών εκτάσεων· ακόμη
μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία απέναντι
στις ξεχασμένες συνοικίες της πρωτεύουσας,
όπου είχε στοιβαχθεί ένας ολόκληρος κόσμος
εξαθλιωμένων προσφύγων. Όλα αυτά τα
μέτρα, αλλά και άλλα, όπως η προστασία της
μητρότητας και του παιδιού, θα συντελούσαν
στην άρση κοινωνικών αδικιών και στην ανα-
κούφιση των κατώτερων στρωμάτων της κοι-
νωνίας.

Η ίδρυση του υφυπουργείου Υγιεινής, το
οποίο το 1929 αναβαθμίστηκε σε ανεξάρτητο
υπουργείο, φανέρωνε τις προθέσεις του πρω-
θυπουργού για μεγάλες αλλαγές στην υγεία.
Άρχιζε ένας πολυμέτωπος και δύσκολος αγώ-
νας, ο οποίος απαιτούσε πολλά χρήματα, ορ-
γανωτική εμπειρία, στελέχη με υψηλή
κατάρτιση και εξειδικευμένες γνώσεις που η
Ελλάδα εκείνη την ώρα δεν διέθετε. Ουσια-
στικά, το μοναδικό πλεονέκτημα της χώρας
ήταν ο πρωθυπουργός της που, επικεφαλής
μιας ισχυρής και σταθερής κυβέρνησης, ενέ-
πνεε εμπιστοσύνη στους ξένους χωρίς τη βοή-

θεια των οποίων ήταν αδύνατη η ανόρθωση
της υγείας. Η Οργάνωση Υγείας της Κοινωνίας
των Εθνών (Κ.τ.Ε.) ήταν ο πρώτος διεθνής ορ-
γανισμός που ανταποκρίθηκε στην παράκληση
της κυβέρνησης για βοήθεια και μια ομάδα ει-
δικών υγειονομικών ταξίδεψε στην Ελλάδα και
διαπίστωσε την άθλια κατάσταση της υγείας
και τη μεγάλη ανάγκη για επείγοντα μέτρα.
Στην προσπάθειά της η κυβέρνηση πέτυχε τη
συμπαράσταση του ιδρύματος Ροκφέλερ, που
προσέφερε σημαντική οικονομική και υλικοτε-
χνική βοήθεια καθώς και υποτροφίες. Από τη
συνεργασία αυτή ξεπήδησε το 1929 η Υγειονο-
μική Σχολή Αθηνών (σήμερα Εθνική Σχολή Δη-
μόσιας Υγείας), ένας θεσμός με καθοριστικό
ρόλο στον εκσυγχρονισμό του υγειονομικού
συστήματος της χώρας. Η νέα σχολή, που σε
πρώτη φάση απαρτίστηκε από αλλοδαπούς επι-
στήμονες και είχε πρώτο διευθυντή τον Άγγλο
υγιεινολόγο Νόρμαν Γουάιτ, έγινε δεκτή με μια
καχύποπτη οπισθοδρομικότητα και αντιμετώ-
πισε σφοδρές αντιδράσεις από την Ιατρική
Σχολή και ιατρικούς συλλόγους. 

Τα επιτεύγματα του νέου θεσμού θα διαψεύ-
σουν τους αρνητές του: ερευνητικά προγράμ-
ματα για τη δημόσια υγεία, μετεκπαιδεύσεις
στις ΗΠΑ με υποτροφίες του Ιδρύματος Ροκ-
φέλερ υγιεινολόγων γιατρών, μηχανικών, αδελ-
φών επισκεπτριών και εποπτών υγείας,
οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών υγείας,
ανθελονοσιακός αγώνας, ενώ στα μεταγενέ-
στερα χρόνια, μεταξύ άλλων, προστέθηκαν
προγράμματα διαχείρισης καταστροφών και
υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(ΕΣΥ). Το σπέρμα για την ίδρυση Υγειονομικής
Σχολής μπορεί να το εντοπίσει κανείς στο θνη-
σιγενές Πανεπιστήμιο της Σμύρνης, όπου μια
από τις σχολές του θα είχε ως αποστολή την
παραγωγή στελεχών υγείας. Την ίδια περίοδο
ιδρύεται το Υγειονομικό Κέντρο Αθηνών και
άλλα εφτά ανάλογα κέντρα στον Πειραιά, στη
Θεσσαλονίκη, στην Άρτα, στην Αλεξανδρού-
πολη, στα Χανιά, στην Κέρκυρα και στη Χίο. Η
Σχολή και τα κέντρα ήταν από τις μεγάλες και-
νοτομίες της κυβέρνησης Βενιζέλου, αφού για
πρώτη φορά από την ίδρυση του ελληνικού

κράτους η χώρα αποκτούσε θεσμούς προλη-
πτικής ιατρικής και χάρη στις υποτροφίες του
Ιδρύματος Ροκφέλερ ένα υψηλού επιπέδου
φυτώριο Ελλήνων ειδικών με καταλυτικό ρόλο
στην πρόοδο της δημόσιας υγείας.

Ακολούθησε ένας καταιγισμός μεταρρυθμί-
σεων, δημιουργίας θεσμών και δομών που συν-
τέλεσαν στην υγειονομική ανασυγκρότηση της
χώρας και κατέστησαν τη διακυβέρνηση Βενι-
ζέλου την αποδοτικότερη περίοδο για τη δημό-
σια υγεία. Σε ολόκληρη την επικράτεια
συγκροτήθηκαν υγειονομικές υπηρεσίες νευ-
ραλγικής σημασίας όπως η Σχολή Νοσοκόμων
Επισκεπτριών, ιδρύθηκαν αντιλυσσικοί σταθμοί
σε πέντε πόλεις, οργανώθηκε ο αγώνας κατά
της ελονοσίας και της φυματίωσης, με δια-
σπορά νέων σανατορίων σε συνδυασμό με την
αναδιοργάνωση του θεραπευτηρίου «Σωτη-
ρία». Ακόμα σε διάφορες πόλεις ιδρύθηκαν αν-
τιαφροδισιακά ιατρεία, που συμπληρώνονταν
από κινητές μονάδες καταπολέμησης της κλη-
ρονομικής σύφιλης και του τραχώματος. Έργο
της ίδιας περιόδου είναι το Νοσοκομείο του
Ερυθρού Σταυρού καθώς και το Μαιευτήριο
«Μαρίκα Ηλιάδη», που κτίστηκε και εξοπλί-
στηκε με δαπάνες της Έλενας Βενιζέλου και
σύντομα χαρακτηριζόταν ως το καλύτερο μαι-
ευτήριο των Βαλκανίων. Σήμερα λειτουργεί ως
Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο
και φέρει το όνομά της. Ακόμα η Ιατροδικα-
στική Υπηρεσία, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πα-
στέρ, το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής
Προνοίας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.) και δεκά-
δες άλλες υγειονομικές υπηρεσίες, ακόμα και
το Ταμείο Συντάξεως Υγειονομικών, οι ιατρικοί
και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι ανάγονται στην
ίδια εποχή. Η φροντίδα του κράτους απλώνεται
και στην προστασία της μητρότητας, ενώ σε συ-
νεργασία με το Π.Ι.Κ.Π.Α. δημιουργούνται βρε-
φικοί σταθμοί, παιδικά άσυλα, συσσίτια και
εξοχές, καθώς και εξειδικευμένα νοσοκομεία
για παιδιά. 

Στο μεταξύ ο παρεμβατικός ρόλος του κρά-
τους στη δημόσια υγεία γίνεται ολοένα και πιο
έντονος. Τα αγροτικά ιατρεία, που θεσπίστηκαν
από την επανάσταση του 1922 και πέτυχαν να
κρατήσουν στη ζωή χιλιάδες πρόσφυγες, κρα-
τικοποιούνται, οι γιατροί διπλασιάζονται για να
μειωθεί εν συνεχεία απελπιστικά ο αριθμός
τους μετά την πτώση της κυβέρνησης Βενιζέ-
λου. Την ίδια τύχη είχε ο θεσμός των δημοτι-
κών και κοινοτικών γιατρών. Το 1928
υπηρετούσαν 468 για να διπλασιαστούν μέσα
σε τρία χρόνια και να φθάσουν τους 957 το
1931. Μετά το 1932 περιορίστηκαν σε ελάχι-
στους. Δεν είχαν περάσει παρά λίγα χρόνια από
τότε που η Θεσσαλονίκη διέθετε μόλις 100 κλί-
νες. Το 1928, σε ολόκληρη την επικράτεια,
υπήρχαν 9.782 κλίνες, που λίγο μετά την
πτώση του Βενιζέλου έφθαναν τις 13.063 (πο-
σοστιαία αύξηση 33,5%). Οι στατιστικές είναι
αψευδείς μάρτυρες μιας καθολικής οπισθο-
δρόμησης σε όλους τους τομείς της δημόσιας
υγείας μετά την αποχώρηση Βενιζέλου από την
ενεργό πολιτική. Το υπουργείο Υγιεινής καταρ-
γείται και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις εγκατα-
λείπονται ή καταδικάζονται σε απαξίωση.    

Η χαμένη ευκαιρία 
της ασφαλιστικής

μεταρρύθμισης

Η απόπειρα του Βενιζέλου για ριζική αναμόρ-
φωση του ασφαλιστικού συστήματος στηρίχ-
θηκε και πάλι στους ξένους. Το ίδιο το
νομοσχέδιο ίδρυσης του Ιδρύματος Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) καταρτίστηκε στη Γε-
νεύη και στην Πράγα τον Μάιο του 1932 και η
μελέτη βιωσιμότητας εκπονήθηκε από τον δι-
ευθυντή κοινωνικών ασφαλίσεων της Τσεχοσ-
λοβακίας. Ο νόμος που ψηφίστηκε τον
Αύγουστο του ίδιου έτους 1932, έναν μήνα δη-
λαδή πριν από τις βουλευτικές εκλογές, προ-
κάλεσε θύελλα αντιδράσεων και συνάσπισε
εναντίον του εργοδότες, γιατρούς και κλαδικά
ταμεία. Οι εργοδότες, αντίθετοι σε οποιαδή-
ποτε μορφή κράτους πρόνοιας, απαιτούσαν όχι
μόνο να μη δημιουργηθεί νέο ασφαλιστικό τα-

Μαιευτήριο “Eλενα Βενιζέλου”.

Στο παρεκκλήσι του μαιευτηρίου, όπου τιμάται η μνήμη των Αγίων Ελευθερίου και Ελένης, φυλάσσεται
μέσα σε μία λάρνακα η καρδιά της Έλενας Βενιζέλου.



μείο, αλλά και να καταργηθούν όσα υπήρχαν.
Οι ιατρικοί και φαρμακευτικοί σύλλογοι πολέ-
μησαν την ασφάλιση υγείας χωρίς σοβαρά επι-
χειρήματα: ευνοούσε, έλεγαν τις «κοπάνες» των
εργαζομένων από τη δουλειά τους· δεν άφηνε
ελευθερία στην επιλογή γιατρού από τον
ασθενή· οδηγούσε σε σωματικό και ψυχικό μα-
ρασμό τους ασθενείς. Τα κλαδικά ταμεία πανι-
κοβλήθηκαν με την ιδέα της συγχώνευσής τους
με το ΙΚΑ και αντιστάθηκαν με πάθος κατά του
νομοσχεδίου παρά το γεγονός ότι τα περισσό-
τερα από αυτά δεν ήταν βιώσιμα. Ορισμένες
αλλαγές που επιχείρησε η κυβέρνηση δεν έπει-
σαν τους συνδικαλιστές, που έβλεπαν ότι κά-
ποιες από τις διατάξεις του νόμου, σε
μεταγενέστερο χρόνο, θα καθιστούσαν αναπό-
φευκτη τη συγχώνευσή τους με το ΙΚΑ.

Μετά την εκλογική ήττα των Φιλελευθέρων,
τον Μάρτιο του 1933, η κυβέρνηση του Λαϊκού
Κόμματος καρατόμησε τον νόμο του Βενιζέλου
υποκύπτοντας στις απαιτήσεις εργοδοτών, για-
τρών και κλαδικών ταμείων. Με τον δεύτερο
νόμο έμειναν ακάλυπτες ασφαλιστικά πολλές
κατηγορίες εργαζομένων, καθώς και εκείνοι
που δεν εργάζονταν στις μεγάλες πόλεις. Η δι-
στακτικότητα της κυβέρνησης Τσαλδάρη και οι
ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν
στάθηκαν εμπόδιο στην εφαρμογή του νέου
νόμου μέχρις ότου η δικτατορία Μεταξά έθεσε
σε λειτουργία το ΙΚΑ τον Δεκέμβριο του 1937.
Το δικτατορικό καθεστώς, αντιγράφοντας τις
προπαγανδιστικές μεθόδους του Γκέμπελς, δεν
δίστασε να εμφανίσει τον νέο ασφαλιστικό ορ-
γανισμό σαν δώρο του Μεταξά προς τον ελλη-
νικό λαό, μολονότι ο ίδιος είχε στηρίξει την
απόφαση της κυβέρνησης Τσαλδάρη να καταρ-
γήσει τον νόμο του Βενιζέλου. Δυστυχώς, για
τους απολογητές του Μεταξά η πραγματικό-
τητα είναι ότι η υπονόμευση του ΙΚΑ ξεκινά
ταυτόχρονα με τη λειτουργία του. Ήδη από τον
πρώτο χρόνο υποχρεώθηκε να εκχωρήσει προς
το κράτος, υπό μορφή αναγκαστικού δανείου,
το σύνολο σχεδόν των εισφορών που είχε
εκταμιεύσει, ύψους 500 εκατομμυρίων δραχ-
μών, ποσό τεράστιο για την εποχή εκείνη. Τα

χρήματα ήταν… δανεικά και αγύριστα αφού
ποτέ δεν επεστράφησαν στο ΙΚΑ. Εξίσου σο-
βαρό πλήγμα δέχθηκε ο νέος ασφαλιστικός ορ-
γανισμός από τον αναγκαστικό νόμο του 1939,
με τον οποίο το 60% των ασφαλιστικών απο-

θεμάτων του ΙΚΑ επενδύθηκε σε κρατικά ομό-
λογα, τα οποία στη διαδρομή του χρόνου εξαϋ-
λώθηκαν.    

Οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις είχαν ξεκινήσει
ήδη από τις πρώτες κυβερνήσεις του Ελευθε-

ρίου Βενιζέλου της περιόδου 1910-1915. Οι
διατάξεις που διασφάλιζαν την υγεία, τη ζωή,
την υγιεινή, την ασφάλεια, το ωράριο εργασίας,
τις αποζημιώσεις από εργατικά ατυχήματα,
ανήκουν στην περίοδο εκείνη. Το 1932 τόλ-
μησε, έναν μήνα προ των εκλογών, να συγ-
κρουστεί με τα οργανωμένα συμφέροντα, τον
λαϊκισμό του Τσαλδάρη και του Μεταξά και να
ψηφίσει τον νόμο για την ίδρυση του ΙΚΑ που
ασφαλώς συνετέλεσε στην εκλογική του ήττα.
Μετά από τόσες δεκαετίες μπορεί να ισχυριστεί
κανείς ότι τότε χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία
να αποκτήσει η χώρα ένα σύγχρονο και βιώ-
σιμο ασφαλιστικό σύστημα. Σύστημα που είχε
μάλιστα την ενθουσιώδη έμπρακτη υποστήριξη
του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Σε κάθε πε-
ρίπτωση ο νόμος Βενιζέλου, έστω και ακρωτη-
ριασμένος, ήταν αυτός που οδήγησε στην
ίδρυση του ΙΚΑ· διότι είναι πολύ αμφίβολο εάν
στις προθέσεις των αντιπάλων του, που τον
διαδέχθηκαν στην εξουσία, ήταν η δημιουργία
ενός τέτοιου οργανισμού.

Σημείωση: Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα της
βιογραφίας του Ελευθερίου Βενιζέλου, που πρό-
κειται να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες
από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» σε συνεργασία με κο-
ρυφαίο εκδοτικό οίκο της Αθήνας. 
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Το κωνοποτροφείο της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, 
όπου γίνονταν έρευνες για την καταπολέμηση της ελονοσίας.

Η πομπή της κηδείας του Ελευθερίου Βενιζέλου στο λιμάνι των Χανίων.

Το Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

-”Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική. Ο
Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του”, έκδοση
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 2008

-δρ. Εμμανουήλ Μ. Παπαδάκης, ιατρός “Η
κοινωνική πολιτική των κυβερνήσεων του
Ελευθερίου Βενιζέλου”, Χανιώτικα νέα, 16
Μαΐου 2009.

- Αντώνης Λιάκος «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και
το Διεθνές Γραφείο Εργασίας» στον συλλογικό
τόμο «Βενιζελισμός και αστικός
εκσυγχρονισμός», Πανεπιστημιακές εκδόσεις
Κρήτης, Ηράκλειο 1988

-Γιάννης Γονατίδης «Η πολιτική για την Υγεία
και το κράτος Πρόνοιας την εποχή των
κυβερνήσεων Ελευθερίου Βενιζέλου». Ιστορία
Εικονογραφημένη, Φεβρουάριος 2011
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Κέιτ Έμπερλεν
μετάφραση: Χρύσα Μπανιά

Εκδότης: Ψυχογιός

Η Τες και ο Γκας
είναι γραφτό να
είναι μαζί. Απλώς
δεν έχουν γνωρι-
στεί ακόμα. Και
μπορεί να μη γνω-
ριστούν ποτέ... 
Σήμερα είναι η
πρώτη μέρα της
υπόλοιπης ζωή
σου γράφει ένα

πιάτο στο σπίτι, και η Τες δεν μπορεί να
το βγάλει από το μυαλό της, παρότι είναι
στη Φλωρεντία για τις τελευταίες ειδυλ-
λιακές διακοπές της πριν ξεκινήσει το
Πανεπιστήμιο. Η ζωή της πρόκειται να
αλλάξει για πάντα - όχι, όμως, με τον
τρόπο που νομίζει. 
Ο Γκας βρίσκεται επίσης στη Φλωρεντία
για διακοπές με τους γονείς του. Οι ζωές
τους έχουν ήδη αλλάξει αναπάντεχα και
δραματικά. Ο Γκας θέλει να είναι καλός
γιος, αλλά λαχταρά να δραπετεύσει και
να ανακαλύψει τον πραγματικό εαυτό
του. 
Για μία μόνο μέρα οι δρόμοι τους δια-
σταυρώνονται, προτού κι οι δύο επιστρέ-
ψουν στην Αγγλία. 
Μέσα στα επόμενα δεκαέξι χρόνια, η ζωή
κι ο έρωτας θα τους φέρουν αντιμέτω-
πους με εντελώς διαφορετικές προκλή-
σεις. Με την απόσταση και τη μοίρα να
τους χωρίζουν συνεχώς, φαίνεται αδύ-
νατο να γνωριστούν κανονικά αυτοί οι
δύο... Ή μήπως όχι;

Σ ύρνηΣμύρνη

Κυνήγι αγισσώνΚυνήγι μαγισσών
Ισμήνη Χ. Μπάρακλη
Εκδότης: Ψυχογιός

1922, Σμύρνη
Το κατατρεγμένο
κορίτσι επιβιβάζε-
ται στο πλοίο της
σωτηρίας του, με
προορισμό την
Αμερική. Το μυ-
στικό της θα γίνει
ο ίσκιος που θα
την ακολουθεί για
μια ζωή. 

1989, Δημοτικό Κοιμητήριο Κυλλήνης
Τα φτυάρια παλεύουν με το σκληρό
χώμα πάνω από ένα αζήτητο μνήμα.
Ξαφνικά παγώνουν όλα. Η εκταφή μαται-
ώνεται. Το μνήμα θαρρείς πως αντιστέ-
κεται, σαν να κρύβει μέσα του μια
ολόκληρη ιστορία. Ζωντανή. Στοιχει-
ωμένη. 
1993, Νέα Υόρκη
Το σημαδεμένο κορίτσι καταδύεται
συχνά σε έναν αλλόκοτο εφιάλτη· φωτιά
κι αντάρα, ουρλιαχτά και ολολυγμοί, και
μια γυναικεία φιγούρα να ζητά από
εκείνη κάτι... Άραγε τι; Ώσπου, μια παλιά
φωτογραφία θα της γίνει εμμονή... ένα
κυνήγι μαγισσών θα ξεκινήσει. 
Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αλήθεια
μέχρι να αναδυθεί στο φως, ακόμα κι αν
άργησε μια ολόκληρη ζωή;

ΘυσίαΘυσία
Αννα Γαλανού
Εκδότης: Διόπτρα

Ένα ταξίδι σε
σοκάκια αλ-
λοτινών και-
ρών...
Η Ρούσσα,
μια όμορφη
α ρ χ ο ν τ ο -
πούλα της
Κ ρ ή τ η ς ,
εκτοπίζεται
από τους

Ενετούς, όταν ο πατέρας της αρνεί-
ται να υποταχτεί στην εξουσία τους
και επαναστατεί. Η γαλέρα που τη
μεταφέρει στην εξορία πέφτει στα
χέρια Οθωμανών κουρσάρων και
μαζί με άλλες γυναίκες οδηγείται
στο σκλαβοπάζαρο της Κωνσταντι-
νούπολης. Αγοράζεται σαν δούλα σ’
ένα καραβανσαράι της Αδριανού-
πολης, όπου οι συνθήκες διαβίωσής
της είναι δραματικές. Ένα βήμα πριν
τον θάνατο τη σώζει ένας όμορφος
Θρακιώτης, ο Σεκίρ, και ο έρωτας
που γεννιέται ανάμεσά τους είναι
φλογερός.
Χάνδακας - Κωνσταντινούπολη -
Αδριανούπολη - Ρέθυμνο - Χάνδα-
κας
Τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου
1550-1570 δένονται άρρηκτα με τη
μυθοπλασία και συνθέτουν μια μο-
ναδική ατμόσφαιρα εποχής. Ευγε-
νείς, σκλάβοι, αλήθειες, ψέματα,
πασάδες, δούκες, έρωτες, πάθη, ίν-
τριγκες, σωματέμποροι, αλογάρη-
δες, πειρατές ζωντανεύουν στη
"Θυσία", το πρώτο βιβλίο της τριλο-
γίας "Οι δρόμοι της καταιγίδας".

Νουρ γύρναΝουρ, γύρνα

στον κόσ οστον κόσμο
Rachid Benzine
μετάφραση: Κλαιρ Νεβέ, Μανώλης Πιμπλής

Εκδότης: Μεταίχμιο

Ένας σπαρα-
κτικός διάλο-
γος ανάμεσα
σε δύο υπάρ-
ξεις που δεν
μπορεί να
απαρνηθεί η
μια την άλλη:
έναν πατέρα,
α ν ο ι χ τ ό -
μυαλο ισλα-

μολόγο, και τη νεαρή κόρη του, που
εγκαταστάθηκε στο Ιράκ και προ-
σχώρησε στον ISIS. Η αγάπη που
τους ενώνει παραμένει πιο δυνατή
από οτιδήποτε άλλο, ωστόσο όλα
τους χωρίζουν. Το κριτικό πνεύμα
του πατέρα στρέφεται εναντίον
του? οι αρχές στις οποίες πίστευε
γίνονται όπλα στα χέρια της ίδιας
του της κόρης. Ένα συγκλονιστικό
επιστολικό μυθιστόρημα γραμμένο
στον απόηχο των τρομοκρατικών
επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου
2015 στο Παρίσι.

Aφορμή

Θα σου πω κάτι: αυτό το
μυθιστόρημα δεν θα είναι
αστυνομικό, αλλά μια ιστο-
ρία αγάπης. 
Η αφήγηση κάθε ιστορίας δύο

ανθρώπων ολοκληρώνεται από
δύο, τουλάχιστον, διηγήσεις, με
τον τρόπο, βέβαια, που εκείνοι
επιθυμούν να ολοκληρωθεί, με
έναν τρόπο καθόλου αντικειμε-
νικό, παρά την πιθανή υποκειμε-
νική ειλικρίνειά του. Ειδικά μια
ιστορία αγάπης ή μια απολογία.

Ο Μανουέλ, Κολομβιανός φοι-
τητής φιλοσοφίας, θα συλληφθεί
στην Μπανγκόκ για κατοχή ναρ-
κωτικών. Εκείνος αρνείται τις κα-
τηγορίες και ισχυρίζεται πως
πρόκειται για πλεκτάνη· στο
πλευρό του θα βρεθεί ο πρόξενος
της Κολομβίας, και σε εκείνον θα
αποφασίσει να διηγηθεί την ιστο-
ρία του.

Θ' αρχίσω απ' τα χειρότερα,
κύριε πρόξενε. Απ' τη χειρό-
τερη περίοδο της ζωής μου,
που ήταν η παιδική μου ηλι-
κία. Αν και τώρα πια, έπειτα
από τόσα και τόσα, για να
είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω
πια τι είναι το χειρότερο. 
Τα δύσκολα παιδικά χρόνια, το

αυταρχικό και στενόμυαλο οικο-
γενειακό περιβάλλον, η πολιτική
πραγματικότητα της χώρας, η
ανάγκη για διαφυγή, τα βιβλία και
οι ταινίες παράθυρα σε έναν
άλλον κόσμο. Μόνο στήριγμα του
Μανουέλ η αδερφή του, μεγαλύ-

τερη σε ηλικία, η Χουάνα και η
υπόσχεση που του είχε δώσει
πως μια μέρα θα το σκάσουν μαζί.
Τέσσερα χρόνια πριν, εκείνη εξα-
φανίστηκε, ξαφνικά. Αναζητών-
τας τη Χουάνα ο Μανουέλ θα
βρεθεί στη Μπανγκόκ.

Ο Γκαμπόα απλώνει αριστοτε-
χνικά την αφήγησή του σε πέντε
πόλεις, την Μπογκοτά, το Δελχί,
την Μπανγκόκ, το Τόκιο και την
Τεχεράνη, δίνει τον λόγο σε τρεις
αφηγητές, τον πρόξενο, τον Μα-
νουέλ και τη Χουάνα, εγκιβωτίζει
αρκετές μικροϊστορίες που θα
μπορούσαν να σταθούν και αυτό-
νομα μα που ταυτόχρονα εξυπη-
ρετούν πλήρως την πλοκή και την
κορύφωση του σασπένς. Αντιμε-
τωπίζει με σεβασμό τον κάθε δευ-
τερεύοντα χαρακτήρα της
ιστορίας του. Κάνει καλά αυτό
που πάντα απολαμβάνω στα μυ-
θιστορήματα, συνδυάζει την
υψηλή λογοτεχνία με την αγωνία
να δεις τι θα γίνει παρακάτω. Επι-
τυγχάνει να γράψει ένα μυθιστό-
ρημα κολομβιανό χωρίς να
εγκλωβίζεται στην εσωστρέφεια,
επιχειρώντας να καταστείλει την
ενοχή με την οποία βαρύνονται
αυτός και οι συμπατριώτες του,
το στίγμα του να είσαι Κολομβια-
νός, λέξη σύμφυτη με τη διακί-
νηση ναρκωτικών, ανάμεσα σε
άλλα. Με πλήθος αναφορών σε
δημιουργούς, ανάμεσα στους
οποίους ο σκηνοθέτης Γουόν Καρ
Γουάι και ο συγγραφέας Ντέιβιντ

Φόστερ Γουάλας. Με τον πρό-
ξενο -άλτερ έγκο του συγγρα-
φέα- να θυμίζει κάτι από τον
πρόξενο Τζόφρεϋ Φέρμιν ( Κάτω
από το Ηφαίστειο). Ένα μυθιστό-
ρημα σφιχτοδεμένο παρά την
έκταση της ιστορίας που διηγεί-
ται. 

Αν και η σύγκριση με τον επίσης
Κολομβιανό και αγαπημένο Βά-
σκεζ (Ο ήχος των πραγμάτων
όταν πέφτουν, Οι πληροφοριοδό-
τες), ο οποίος κάνει ένα πέρασμα
στο μυθιστόρημα, είναι προφα-
νής, παρότι ο Γκαμπόα επενδύει
λιγότερο στο στυλ, εκείνος που
μου ήρθε στο μυαλό διαβάζοντας
τις Νυχτερινές ικεσίες ήταν ο Χι-
λιανός Αλεχάντρο Σάμπρα, κυ-
ρίως η νουβέλα του Μπονσάι.

Μια αναγνωστική απόλαυση.

ΓιΑννης ΚΑλοΓΕροΠουλος

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

Νυχτερινές ικεσίεςΝυχτερινές ικεσίες 
» Santiago Gamboa (μτφρ. Βασιλική Κνήτου, εκδόσεις Πόλις) 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μονόλογοι στο λυκαυγές» είναι ο τίτλος του
καινούριου βιβλίου του Μίκη Θεοδωράκη,
που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
Ιανός. Το βιβλίο αποτελεί τη συνέχεια και ολο-
κλήρωση του προηγούμενου βιβλίου του
«Διάλογοι στο λυκόφως. 90 συνεντεύξεις».

Η έκδοση περιλαμβάνει κείμενα τα οποία
έγραψε ο μουσικοσυνθέτης τα τελευταία εί-
κοσι χρόνια (μεταξύ 1996 και 2016). Στο
πρώτο μέρος εντάσσονται κείμενα που εισά-
γουν τον αναγνώστη στη βαθύτερη ουσία της
σκέψης του, σε εκείνες ακριβώς τις ιδέες που
επανέρχονται τακτικά και διατρέχουν το σύ-
νολο του έργου του και της προσωπικής του φιλοσο-
φίας. Στο δεύτερο μέρος εντάσσονται ομιλίες, δηλώσεις
και άρθρα, με στοιχεία ανασκόπησης των σημαντικότε-
ρων γεγονότων αλλά και της καλλιτεχνικής του δρα-
στηριότητας ανά έτος. Τα πολιτικά, κοινωνικά,
οικονομικά και καλλιτεχνικά γεγονότα, που συντάραξαν
όχι μόνο τη μεταπολιτευτική Ελλάδα, αλλά και την Ελ-
λάδα των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών αποτε-
λούν το υλικό πάνω στο οποίο ο Θεοδωράκης ξετυλίγει
τον στοχασμό του, μιλώντας συχνά και για τη μουσική
του δουλειά: για τον τρόπο με τον οποίο συνέλαβε και
σχεδίασε τα μεγάλα μουσικά του έργα, αλλά και για τη
σχέση του με τη σύγχρονη ελληνική ποίηση ή με τις κα-
ταβολές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. . 

Είναι χαρακτηριστικό πως στην εισαγωγή του, την
οποία τιτλοφορεί «Επιστολή προς Νεοέλληνα ζω-
γράφο» (μνήμη του εικαστικού Μάκη Βαρλάμη), ο Θεο-

δωράκης στρέφεται προς τον αρχαιοελ-
ληνικό κόσμο, αποτίοντας φόρο τιμής
στις αξίες του.

Στον επίλογό του ο Θεοδωράκης μιλάει
απολογιστικά για τη ζωή και το έργο του:
«Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό είναι το
τελευταίο μου βιβλίο! […] Ο συγγραφέας
και ο ποιητής, που έχει φτάσει σε βαθμό
να τυπώνεται και να διαβάζεται, σίγουρα
νιώθει σαν ημίθεος. Τι να πω όμως για
τον συνθέτη, που τους ψυχρούς φθόγ-
γους του, τους γραμμένους πάνω σε ένα
χαρτί, μπορείς να τους ακούσεις να ζων-
τανεύουν και να πετούν σαν σμήνη που-

λιών που διαπερνούν τα τείχη του πραγματικού κόσμου
και γίνονται αυλοί, ήχοι ενός θεϊκού κόσμου που είναι
το μουσικό του έργο, καθώς εισβάλλει σε χιλιάδες
ψυχές, σκέψεις, αισθήματα, καρδιές του κάθε Ανθρώ-
που χωρίς διάκριση. Τι να πω λοιπόν για τον συνθέτη;
Ότι είναι ένας μικρός Θεός; Όχι!

Θα πω μονάχα ότι είναι ευλογημένος... Σαν τη θά-
λασσα, που όσο κι αν τη δέρνουν οι άνεμοι και κυματίζει,
αφρίζει με χίλιους τρόπους, όμως όλα αυτά συμβαίνουν
στην επιφάνειά της, γιατί λίγο πιο κάτω παραμένει
ήρεμη, πανέμορφη, ευλογημένη. Το ίδιο και η ζωή μου,
που τα έζησε όλα. Στον υπερθετικό. Τη χαρά και τον
πόνο. Το κόκκινο και το μαύρο. Την αγάπη και το μίσος».

Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Κασιμάτης και τον επί-
λογο υπογράφει, εκτός από τον μουσικοσυνθέτη, ο Αν-
δρέας Μαρκάτος.

B.Xατζηβασιλείου

πολιτισμός 11ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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Μονόλογοι στο λυκαυγές«Μονόλογοι στο λυκαυγές»
το νέο βιβλίο του Μίκη Θεοδωράκητο νέο βιβλίο του Μίκη Θεοδωράκη



Η πρόταση έγινε από τον κύριο
Αντώνη. Ο κύριος Γιώργος, η
κυρία Λίτσα και εμείς δεχτήκαμε
με χαρά. Το θέμα μας; Τα τρο-
χαία ατυχήματα και η πρόληψη
τους.

Καθίσαμε, συζητήσαμε, συγ-
κεντρώσαμε τις απόψεις μας και
καταλήξαμε στον τίτλο του τρα-
γουδιού. Στη συνέχεια, σιγά -
σιγά σχεδιάσαμε τους στίχους
με βάση την απροσεξία των αν-
θρώπων που οδηγούν στο
δρόμο χωρίς να υπολογίζουν
τον κίνδυνο που πάντα τους
ακολουθεί.

Οι στίχοι του τραγουδιού μι-
λάνε για μια τετραμελή οικογέ-
νεια που ταξίδευε με ένα πατέρα

- οδηγό απρόσεχτο. Ένα πατέρα
- οδηγό που δεν τηρούσε τους
κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας. Αυτό όμως είχε σαν
αποτέλεσμα όλη η οικογένεια να
υποστεί τις ανάλογες συνέπειες.

Σιγά - σιγά αρχίσαμε να δί-
νουμε στο τραγούδι μουσική και
ρυθμό.  

Την ενορχήστρωση έκανε ο
κύριος Γιώργος Δημόπουλος και
μετά -από αρκετή προσπάθεια
το παρουσιάσαμε στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δήμου Κισά-
μου σε εκδήλωση για την πρό-
ληψη των τροχαίων
ατυχημάτων.

Πετράκη Νικολέτα 
Τάξη Ε'

Επίσκεψη στο Ναυτικό
Μουσείο Χανίων

Τον Νοέμβριο, τα παιδιά της πρώτης και της
δευτέρας τάξης, πήγαμε στα Χανιά. Επισκε-
φθήκαμε την παλιά πόλη και το Ναυτικό
Μουσείο.

Το πρωί, ανεβήκαμε στο λεωφορείο, καθί-
σαμε στις θέσεις μας και βάλαμε τις ζώνες
μας. Λέγαμε αστεία, κουβεντιάζαμε και γελά-
γαμε μέχρι που φτάσαμε.

Οταν φτάσαμε, καθίσαμε και φάγαμε το
φαγητό μας. Μετά κάναμε περίπατο και γνω-
ρίσαμε την παλιά πόλη και είδαμε το παλιό
λιμάνι μα τον παλιό φάρο του. Μας έκαναν
εντύπωση τα στενά δρομάκια που περπατή-
σαμε. Στη συνέχεια επιστρέψαμε και μπήκαμε
στο Ναυτικό Μουσείο. Μας ξενάγησε μια κο-
πέλα και είδαμε πολλά πράγματα, όπως:

Προπέλες, άγκυρες, τορπίλες, μινιατούρες,
καράβια, κοχύλια και διάφορα ψάρια.

Μετά μπήκαμε και σε ένα χώρο που έμοι-
αζε σαν να ήμασταν σε υποβρύχιο. 

Στο τέλος ζωγραφίσαμε.
Φεύγοντας και πριν μπούμε στο λεωφορείο

να γυρίσουμε πίσω, περάσαμε και από ένα
μνημείο που φαινόταν ένα χέρι. Οπως μας
εξήγησαν οι κυρίες μας ήταν ένα μνημείο για
να μας θυμίζει το πλοίο “ΗΡΑΚΛΕΙΟ” που
βούλιαξε παλιά, ενώ ταξίδευε για την Αθήνα.
Η εκδρομή μας αυτή ήταν πολύ ωραία.

Γεωργακάκης Δημήτρης, Γεωργιλάς
Κων/νος, Διαμαντάκη Ελευθερία, Κλωστρά-
κης Γεώργιος, Κουφάκης Μ. Γιάννης, Κουφά-
κης Ν. Γιάννης, Λεκοτονετάκης Κων/νος,
Λουκάκης Παναγιώτης, Μαραθάκης Γιάννης,
Μπαργιωτάκης Μανώλης, Μπατσάκης Από-
στολος, Μυλωνάκη Βασιλεία, Πετράκη Ζωή.

Τάξη: Β'

παιδότοπος
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Τρία απ’ τα πρώτα φετινά “μυστικά του θρανίου”,

έτσι όπως είναι γραμμένα στο τελευταίο (18ο) τεύ-

χος του ομώνυμου περιοδικού του 3ου Δημ. Σχ. Κι-

σάμου, συν τον πίνακα περιεχομένων όλων των

πρώτων φετινών μυστικών, φιλοξενούνται στον ση-

μερινό Παιδότοπο. Σαν δείγματα μιας πραγματικά

εξαιρετικής προσπάθειας που συνεχίζεται με εν-

θουσιασμό και υπευθυνότητα “με γνώση και με τρό-

πο” από δασκάλους και μαθητές για 9η συνεχή σχο-

λική χρονιά. «Είμαστε χαρούμενοι γιατί καταφέρα-

με να εκπληρώσουμε ένα όνειρό μας, την έκδοση του

18ου τεύχους», μας λένε, μεταξύ των άλλων, στον

πρόλογό τους οι μαθητές και οι δάσκαλοι του Σχο-

λείου, με πρώτο βέβαια τον και καλό μου φίλο δι-

ευθυντή τους Αντώνη Σπανουδάκη, που είχε την κα-

λοσύνη να μου το στείλει μαζί με το προηγούμενο

τεύχος. Να δηλώσω κι εγώ τη χαρά μου και να σας

συγχαρώ, καλά μου Καστελλιανάκια και αγαπημέ-

νοι μου συνάδελφοι! Υπόδειγμα μαθητικού περιο-

δικού τα “Μυστικά” σας, που κι αν έχουν φιλοξε-

νηθεί στον Παιδότοπο! Καλή συνέχεια!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης,

δάσκαλος

3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΙΣΑΜΟΥ

Α όΑπό τα ρώτατα πρώτα φετινάφετινά υστικά“μυστικά τουτου θρανίουθρανίου”

Επίσκεψη στο Μουσείο 
της Ελεύθερνας

Το Νοέμβριο επισκεφθήκαμε το Μουσείο της
Αρχαίας Ελεύθερνας. Το μουσείο αυτό εγκαινιά-
στηκε το καλοκαίρι από τον πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και περιμέναμε με ανυπομονησία όλα τα
παιδιά να το δούμε από κοντά.

Ξεκινήσαμε το πρωί τα παιδιά της Πέμπτης και
της Εκτης τάξης. Τα παιδιά της Τρίτης και της Τε-
τάρτης είχαν πάει άλλη ημέρα. Η διαδρομή ήταν
αρκετά μακρινή αλλά όμορφη. Το μουσείο βρί-
σκεται στο νομό Ρεθύμνου, κοντά στη Μονή Αρ-
καδίου.

Μόλις φτάσαμε, κατεβήκαμε από το λεωφορείο
και το κοιτάξαμε μαγεμένοι. Το κτήριο είναι χτι-
σμένο σ’ ένα ψηλό μέρος, μέσα σε ελιές. Είναι
μοντέρνο και περιμέναμε με αγωνία να μπούμε
μέσα.

Οι υπεύθυνοι του μουσείου μας καλωσόρισαν
χαρούμενοι. Μας μοίρασαν από ένα μαξιλάρι και
ένα πινακάκι. Μας παρακάλεσαν να κάνουμε ησυ-
χία και να καθίσουμε στα μαξιλαράκια μας.

Επειτα μας έδειξαν ένα στρογγυλό πράγμα που
άστραφτε. Ο κύριος που μας τα εξηγούσε μας
ρώτησε τι ήταν. Εμείς όλοι σχεδόν απαντήσαμε
πως ήταν ασπίδα. Νομίζαμε μάλιστα ότι ήταν
χρυσή επειδή άστραφτε. Ομως δεν ήταν χρυσή

αλλά χάλκινη και ότι δεν ήταν ασπίδα αλλά κα-
πάκι ενός σκεύους που μέσα φύλαγαν τη στάχτη
των νεκρών πολεμιστών. Οπως η ασπίδα τους
προστάτευε τη ζωή όταν πολεμούσαν, έτσι τους
φύλαγε και όταν πέθαιναν στον πόλεμο. [...]

Υπήρχε και κάτι άλλο, πολύ ωραίο και μας έκανε
μεγάλη εντύπωση.

Ενα γυναικείο άγαλμα που ένα ακριβώς ίδιο
βρίσκεται σε ευρωπαϊκό μουσείο. Τα αγάλματα
αυτά τα ονόμασαν “Δίδυμες κόρες” γιατί οι έρευ-
νες έδειξαν ότι κατασκευάστηκαν από το ίδιο
υλικό, την ίδια εποχή. Η πέτρα από την οποία κα-
τασκευάστηκαν και τα δύο αγάλματα ήταν από
την περιοχή της Ελεύθερνας.

Είδαμε, επίσης, σε μία μεγάλη προθήκη μια ανα-
παράσταση για το πώς έκαιγαν τους νεκρούς και
πώς έβαζαν τη στάχτη σε ειδικά σκεύη, τα οποία
σκέπαζαν με στρογγυλά καπάκια που έμοιαζαν με
ασπίδες. Οταν κατασκεύαζαν αυτά τα καπάκια
ήταν γυαλιστερά και χρυσαφένια, όσο όμως περ-
νούσε ο καιρός άλλαζαν χρώμα και πρασίνιζαν
γιατί ήταν κατασκευασμένα από χαλκό.

Στη συνέχεια μας έδειξαν σε μια μεγάλη οθόνη
τη νεκρόπολη της Ελεύθερνας, όπου βρέθηκαν
όλες οι αρχαιότητες και με τις ανάλογες εικόνες
την έφτιαξαν όπως ακριβώς ήταν.

Τελειώνοντας η ξενάγηση, ευχαριστήσαμε τους
υπεύθυνους, οι οποίοι μας είπαν ότι μπορούμε να
πάρουμε τις εργασίες που συμπληρώσαμε για να

θυμόμαστε το μουσείο και ότι ήμασταν το πρώτο
σχολείο από όλη την Κρήτη που τους επισκεφθή-
καμε.

Θα ήθελα πολύ να ξαναπάω γιατί αυτό το μου-
σείο έχει κάτι το διαφορετικό. Φυσικά ποτέ δε θα
είναι ίδιο, αφού κάθε χρόνο θα ανανεώνεται και
θα συμπληρώνεται από νέα ευρήματα.

Χαραλαμπάκης Γιώργος, Τάξη Ε' 

...Το τραγούδι μας!!! 
Μπαμπά μην τρέχεις
Σου 'λεγα μπαμπά μην τρέχεις
μου 'λεγες ότι προσέχεις ... 
να μην ανησυχώ.

Σου 'λεγα να βάζεις ζώνη
σαν κερί η ζωή τελειώνει... 
δεν το 'ξερες αυτό;

Πάντα γρήγορα να φτάσεις
όλους να τους προσπεράσεις ... 
τι κέρδισες μ' αυτό;

Σ' έβλεπα συχνά να πίνεις
Σημασία να μη δίνεις ... 
πώς το 'κανες αυτό;

Μ' ακούτε που σας τραγουδώ;
Θυμάμαι, κλαίω και πονώ. 
Μ' ακούτε που σας τραγουδώ; 
Να μην πονέσετε ως πόνεσα εγώ.
Μ' ακούτε που σας τραγουδώ; 
Σας το φωνάζω γιατί σας αγαπώ.

Το τραγούδι μας 
για τα τροχαία
ατυχήματα



οολόγος για τον ταλαντούχο Χανιώτη Πέτρο
Αντωνιάδη που μυήθηκε από μικρό παιδί στον
μαγικό κόσμο της εικόνας και της μουσικής
από τον ζωγράφο παππού του, Πέτρο Βλα-
χάκη, δημιουργό του εμβληματικού πίνακα της
“Μάχης της Κρήτης”. Μερικά χρόνια αργότερα
ο Πέτρος θα γνωρίσει τον βραβευμένο με
όσκαρ Γουόλτερ Λάσαλι, ο οποίος θα αποτε-
λέσει τον μέντορά του στα πρώτα -αλλά και
μετέπειτα- κινηματογραφικά του βήματα.

Οι “διαδρομές” συνάντησαν τον Πέτρο σε μια
από τις συχνές καθόδους του από την Αθήνα,
όπου ζει και εργάζεται, στον γενέθλιο τόπο
του τα Χανιά και μίλησαν μαζί του για ανθρώ-
πους που σημάδεψαν την πορεία του και βέ-
βαια για κινηματογράφο και μουσική...    

Πέτρο έχεις πει ότι ο άνθρωπος που σε
μύησε στην μαγεία της εικόνας ήταν ο
παππού σου ο ζωγράφος Πέτρος Βλαχά-
κης που έκανε τον γνωστό πίνακα της
“Μάχης της Κρήτης”...

Πράγματι έτσι είναι. Και δεν με μύησε μόνο
στην εικόνα αλλά και στη μουσική. Ένα
από τα πρώτα μου μουσικά ακούσματα
ήταν οι διαδρομές που κάναμε με τον παπ-
πού πηγαίνοντας στο περβόλι μας από τα
Χανιά στην Αγιά όπου τραγουδούσαμε
μαζί τον Ερωτόκριτο. Η επαφή μαζί του
μου έδωσε ένα γενικότερο εναρκτήριο
καλλιτεχνικό λάκτισμα...   

Παράλληλα είχες την τύχη να γνωριστείς
στο ξεκίνημα της ενασχόλησής σου με τον
κινηματογράφο με μια εμβληματική προ-
σωπικότητα του σινεμά. Αναφέρομαι
στον Γουόλτερ Λάσαλι, τον διευθυντή
φωτογραφίας του “Ζορμπά”. Τι κρατάς
από αυτή τη γνωριμία; 

Είμαι πολύ τυχερός που έχω τον Γουόλτερ
ακόμα στη ζωή μου και συνεχίζει να μου
δίνει τα φώτα του. Οταν ξεκινούσα με
βοήθησε να καταλάβω το σινεμά, να κα-
ταλήξω σε αυτό που ήθελα να κάνω. Του
είμαι απείρως ευγνώμων για όλα...

Είναι και ένας άνθρωπος που διδάσκει με
τον τρόπο του την ταπεινότητα. Όχι συ-
νηθισμένη αρετή για ανθρώπους που
ασχολούνται με αυτό που ονομάζουμε
θέαμα... 

Νομίζω ότι όταν κάποιος κάνει αυτό που
αγαπάει δεν ενδιαφέρεται για παράπλευρα
πράγματα. Μένει στην ουσία. Για κάποιον
που αγαπάει το σινεμά αυτό του δίνει ζωή,
αυτό είναι το “οξυγόνο” του. Είναι κάτι
απόλυτα φυσικό. Δεν περηφανεύεται κα-
νείς μας γιατί αναπνέει!       

Η δουλειά σου είναι η διεύθυνση φωτο-
γραφίας. Στην Ελλάδα όταν μιλάμε για
κινηματογράφο εστιάζουμε συνήθως
στον σκηνοθέτη και τους πρωταγωνιστές.
Δεν είναι κάπως άδικο για τους υπόλοι-
πους συντελεστές; 

Δεν νομίζω. Μια ταινία είναι του σκηνο-
θέτη. Ο φωτογράφος καλείται να αποτυ-
πώσει σε εικόνα αυτό που έχει στο μυαλό
του ο σκηνοθέτης. Αν έχει διαφορετική
άποψη τότε υπάρχει πρόβλημα. Το σινεμά
είναι μια ομαδική προσπάθεια αλλά παρα-
μένει μια τέχνη του σκηνοθέτη. Αυτός είναι
ο μαέστρος. Κανείς άλλος δεν μπορεί να
υπάρξει χωρίς αυτόν. Αυτός μπορεί να

υπάρξει και μόνος του.  

Στην Ελλάδα βιώνουμε μια παρατεταμένη
κρίση και όπως ξέρουμε ο κινηματογρά-
φος είναι μια πολυδάπανη τέχνη. Πώς
στέκεται ένας κινηματογραφιστής όρθιος
σε αυτή τη συγκυρία; 

Για να αντέξεις την κρίση και παραμένεις
πιστός στα καλλιτεχνικά σου πιστεύω   ση-
μαίνει ότι αγαπάς αυτό που κάνεις. Ο κι-
νηματογράφος είναι μια ακριβή
ενασχόληση και δεν νομίζω ότι υπάρχει
άνθρωπος που δουλεύει στο ελληνικό σι-
νεμά, ειδικά στις μέρες μας, και ζει από
αυτό. Όσοι το κάνουμε το κάνουμε με
πολύ αγάπη γιατί εάν δεν το κάνουμε δεν
θα υπάρξει. Οπότε ο ένας στηρίζει τον
άλλο για να υπάρξει το ελληνικό σινεμά
που αγαπάμε πολύ. Από εκεί και πέρα ευ-
τυχώς που υπάρχει η διαφήμιση... 

Υπάρχουν πράγματα που τα κάνεις μόνο
για χρήματα και άλλα που γίνονται μόνο
για την τέχνη ή κάθε πρόκληση είναι
αφορμή για δημιουργία; 

Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που κάνω
μόνο πράγματα που μου αρέσουν. Δεν με
ενδιαφέρει, άσχετα αν αυτό είναι ταινία ή
διαφήμιση, το πόσα θα βγάλω. Αυτό που
με απασχολεί είναι η ποιότητα. Θέλω κάθε
δουλειά που υπογράφω να είμαι περήφα-
νος γι' αυτή. Να μπορώ να κοιτάζω τον
εαυτό μου μετά από κάποια χρόνια και να
λέω ότι τότε έδωσα το 100%. Όταν κά-
νουμε κάτι που αγαπάμε πρέπει να απο-
φεύγουμε τις εκπτώσεις στην ποιότητα της
δουλειάς. Αυτό είναι άσχετο με την αμοιβή

σου, είτε παίρνεις 1 εκατομμύριο είτε βά-
ζεις το σπίτι σου υποθήκη.

Τραγουδάς και παίζεις μουσική. Η ενα-
σχόλησή σου με αυτή είναι ερασιτεχνική
όπως λες. Τι καλύπτει η μουσική που δεν
το καλύπτει ο κινηματογράφος; 

Ο Γουόλτερ μου είχε πει κάποτε ότι σε μια
καλή ταινία θα πρέπει όταν αφαιρέσεις τον
ήχο να μπορείς να την καταλάβεις. Εκεί
είναι η δύναμη του σινεμά. Η μουσική είναι
το ακριβώς αντίθετο. Όπως το σινεμά σε
ταξιδεύει με την εικόνα και σου δημιουργεί
συναισθήματα η μουσική κάνει το ίδιο
χωρίς εικόνα. Η σχέση τους είναι σαν τη

σχέση της ημέρας με τη νύχτα. Χωρίς το
φως δεν μπορεί να υπάρξει σκοτάδι και
χωρίς το σκοτάδι δεν υπάρχει φως. Σε συ-
ναισθηματικό επίπεδο, λοιπόν, αυτά λει-
τουργούν μέσα μου συμπληρωματικά. 

Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια
άνθηση σε φεστιβάλ κινηματογράφου.
Και στα Χανιά γίνεται μια ανάλογη προ-
σπάθεια τελευταία. Βοηθάνε αυτές οι
διοργανώσεις να “εκπαιδευτεί” το κοινό
στο σινεμά;

Σίγουρα. Ωστόσο, τα φεστιβάλ έχουν κάτι
ακόμα πολύ σημαντικό. Είναι γιορτές που
οι δημιουργοί ενώνονται. Θυμάμαι πριν
από 2 χρόνια που βρέθηκα στη Δράμα. Με
τους άλλους δημιουργούς δεν υπήρχε κα-
νένας ανταγωνισμός. Ημασταν μια παρέα
όλοι. Γνώρισα εξαιρετικούς κινηματογρα-
φιστές και ταλαντούχα άτομα που μοιρα-
στήκαμε την αγάπη μας για το σινεμά.  

Στα Χανιά γυρίζει αυτή την περίοδο τη
νέα του ταινία ο Παντελής Βούλγαρης,
ενώ ο Θοδωρής Παπαδουλάκης γύρισε
εδώ το τελευταίο του σίριαλ. Θα μπορού-
σαν τα Χανιά να αποτελέσουν ένα κινη-
ματογραφικό σημείο αναφοράς για
κινηματογραφιστές; 

Η Κρήτη γενικότερα θα μπορούσε. Όλοι
θυμόμαστε το διαφημιστικό που είχε δημι-
ουργήσει ο Θοδωρής για την Περιφέρεια
όπου ένας σκηνοθέτης λέει σε έναν παρα-
γωγό ότι μπορεί να κάνει ταινία τον γύρο
του κόσμου σε ένα μόνο νησί. Αυτό είναι η
Κρήτη, από τη μία άκρη ως την άλλη σου
προσφέρει τα πάντα. Είμαστε σε έναν ευ-
λογημένο τόπο που αποτελεί ένα μοναδικό
φυσικό σκηνικό. Το μόνο πρόβλημα είναι
ότι η Πολιτεία μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει
τίποτα ώστε να προσελκύσουμε ξένες πα-
ραγωγές. Στην Αγγλία, για παράδειγμα,
χρηματοδοτούν με διάφορους τρόπους
μέρος της παραγωγής, εδώ τους ζητάμε
ένα κάρο λεφτά...  

Το μέλλον πώς το βλέπεις; 
Το μέλλον το δημιουργούμε εμείς. Δεν
υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να
κάνουμε. Αν πιστέψουμε σε κάτι πολύ τότε
το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ μας. 

Εί αστε σε έναν ευλογη ένο τό ο ου«Είμαστε σε έναν ευλογημένο τόπο που
α οτελεί ένα οναδικό φυσικό σκηνικόαποτελεί ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό.
Το όνο ρόβλη α είναι ότι η ΠολιτείαΤο μόνο πρόβλημα είναι ότι η Πολιτεία
έχρι σή ερα δεν έχει κάνει τί οτα ώστεμέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα ώστε
να ροσελκύσου ε ξένες αραγωγέςνα προσελκύσουμε ξένες παραγωγές»

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕΤΡΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

Οταν αγα ά ε κάτι ρέ ει«Οταν αγαπάμε κάτι πρέπει 
να α οφεύγου ε τις εκ τώσειςνα αποφεύγουμε τις εκπτώσεις»

Η μουσική παράσταση “Ροζ”

Τι θα γινόταν εάν σε ένα live τα τραγούδια είναι σε τέτοια σειρά ώστε να δημιουργούν μία
ιστορία; Αυτό αναρωτήθηκε ο κινηματογραφιστής Πέτρος Αντωνιάδης και η αγάπη του για τη
μουσική τον οδήγησε στο “Ροζ - Δύο Φωνές, Μία Ιστορία”. Ένα Live, που αφηγείται μέσω των
τραγουδιών τη συναισθηματική πορεία ενός ζευγαριού, εμπλουτισμένο με σεναριακούς διαλό-
γους/μονολόγους του σεναριογράφου Γιώργου Φειδά. 

Όπως ανέφερε ο Πέτρος Αντωνιάδης το “Ροζ” αποτελεί την πρώτη μουσική παράσταση ενός
μεγαλύτερου συνόλου, σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία μιας μεγαλύτερης ομάδας μου-
σικών σε πανελλήνιο επίπεδο. Κάθε “concept” θα μπορεί να ταξιδεύει και να παρουσιάζεται σε
περιοχές της Ελλάδας, από διαφορετικούς μουσικούς, πάντα όμως υπό την ίδια καλλιτεχνική
στέγη. 

Μετά τις πρώτες επιτυχημένες του παρουσιάσεις, το “Ροζ” παρουσιάζεται ξανά στα Χανιά την
Τετάρτη 22 Μαρτίου στις 10 το βράδυ στο “Bras de Frères”  (Επιμενίδου 2). Επί σκηνής θα
βρεθούν οι: Πέτρος Αντωνιάδης (τραγούδι, κιθάρα), Γιούλη Κατσιμπίρη (τραγούδι), Γιάννης Γιαν-
νακάκης (πλήκτρα), Στέλιος Λαδόπουλος (κιθάρα), Παντελής Κιάσσος (τύμπανα). 

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 697 402 0550

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Το δημιουργικό του πάθος μοιράζεται ανάμεσα στον κινηματογράφο και τη μουσική. Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου θα βρίσκεται στην
Αθήνα για να σκηνοθετήσει το νέο βίντεο κλιπ του Πάνου Μουζουράκη για το τραγούδι “Φωτόσπαθο” και την Τετάρτη, 22 Μαρ-
τίου, θα βρίσκεται επί σκηνής στο “Bras de Frères” στα Χανιά για τις ανάγκες της πρωτότυπης μουσικής παράστασης “Ροζ”.

συνέντευξη 13ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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εκινάω μια νέα σειρά κειμένων μέσα

από τις στήλες των “Χ.Ν.”  το δίπολο των

αείμνηστων σημαντικών προσώπων του

πολιτισμού που γνώρισα (2) , βίωσα το έργο

τους και μέσω μιας αμφίδρομης σχέσης με

νεώτερους σύγχρονους ομότεχνούς τους

κάνοντας προβολή στο μέλλον και με τη

βοήθεια αισθητικών αποσπασμάτων από

αξιόλογα βιβλία, σαν μια συναρμογή στο-

χευόμενης ενότητας με σκοπό την ανά-

δειξη ποιοτικών δεδομένων που ενι-

σχύουν την ανάμνηση των, όπως οι πρό-

σφατα αποδημήσαντες, Μυταράς, Κούν-

δουρος, Βαλαβανίδης. Επιλέγω επικουρικά

προς αυτή τη κατεύθυνση σύγχρονους

καλλιτέχνες που συνεχίζουν στις σταθε-

ρές αξίες που χαρακτηρίζουν το έργο

των μεγάλων δημιουργών. 

ΕρΩτΙκΑ ΔΙΔΥΜΑ ΣτΗ ΜΟΥΣΙκΗ

Το 1973, μου αποκαλύπτεται ο σημαντικότερος

στην Ελληνική δισκογραφία ερωτικός δίσκος
(3) «ο μεγάλος ερωτικός» του μεγάλου Μάνου

Χατζιδάκι. Σπούδαζα στην Αθήνα, πικ απ δεν

είχα και τα επόμενα χρόνια, έκαψα  από το συ-

νεχές παίξιμο, τρεις κασέτες του μουσικού αρι-

στουργήματος, λατρεύοντας τις ανεπανάληπτες

ερμηνείες της θεϊκής Φλέρυ Νταντωνάκη και

του αισθαντικού Δημήτρη Ψαριανού. Είχα την

τύχη να γνωρίσω πρώτα τη Νταντωνάκη, το

1980 (4) και λίγο αργότερα τον Μάνο Χατζιδάκι.

Ο Θάνατος της Φλέρυ μερικά χρόνια αργότε-

ρα, δε με απέτρεψε να ονειρεύομαι ξύπνιος με

την ακουστική πανδαισία σε βινύλιο ή σιντί πλέ-

ον του μεγάλου ερωτικού. Και ήταν αυτό το ερ-

μηνευτικό δίδυμο που εκτοτε έμεινε αξεπέρα-

στο στη συνείδηση μου.

Τι είχε προηγηθεί.

Όταν είδα μικρός, το Στέλιο Καζαντζίδη να

τραγουδάει σε ελληνική μαυρόασπρη ταινία

έχοντας δίπλα του στο πάλκο τη μοναδική Μα-

ρινέλα που τον κοίταζε με χάρη και ερωτική

αύρα στο τραγούδι των Γ. Ζαμπέτα-Δ.Χρι-

στοδούλου, «με αγαπάς σε αγαπώ, στο μαύ-

ρο κύμα πάνω, με το βοριά σ’ αναζητώ με το

νοτιά σε χάνω»

Αργότερα, εντυπωσιάστηκα από τα «δίδυμα»

Γ. Βογιατζή και Τζ. Βάνου, της Μ. Φα-

ραντούρη με τον Τ. Πανδή, της Μαρινέλας

με τον Κ. Χατζή, του Γ. Νταλάρα με την Ε.

Δήμου, του Κ. Καράλη με την Ρ. Κουμιώ-

τη  και  Μ. Φραγγούλη με την Ντ. Μάγιερς,

και είχα την τύχη να δω πριν από  έξι χρόνια,

τον υπερεκφραστικό ερμηνευτή του Μάνου

αλλά και του Μίκη, Βασίλη Λέκκα, δίπλα στην

λυρικότροπη σύντροφό μου, Ζωή Κολλάρου

.

ΕΠΙτΥΧΙΑ ΑΠΟ τΗν κΑΣΣΙΑνΗ

Πέμπτη 2 Μαρτίου, ο τελικός του The Voice Gr

Live, με 8 φιναλίστ, ένα σόου, με χαριτωμενιές,

φανφάρες από τους «μέντορες» και πολλές δια-

φημίσεις, πάνω από 4 ώρες. Δε θα το παρα-

κολουθούσα εάν δεν υπήρχε ένα κίνητρο, η

συμμετοχή της Κασσιανής Λειψάκη, η κόρη

του γνωστού αντιδημάρχου Δημήτρη, άνετη

και λαμπερή, διεκδίκησε μέχρι τέλους τον τίτ-

λο, έν τέλει δεύτερη, απέδειξε ότι ο τόπος μας

έχει ταλαντούχους νέους ερμηνευτές… Δυο μέ-

ρες αργότερα, το λύκειο Ελληνίδων, σεμνά τί-

μησε τον αξιόλογο «μπαρουτοκαπνισμένο»

μαέστρο και δάσκαλο Γιώργο Καλούτση. Η

Αφροδίτη Μητσοτάκη και ο Νίκος Περάκης,

τρυφερό ζευγάρι στη ζωή και την πιανιστική ερ-

μηνεία, πάντα δίπλα στον Καλούτση τα τε-

λευταία χρόνια. Η οικογένεια Καλούτση είναι

η πιο σπουδαία στα πολιτιστικά δρώμενα του

τόπου. Η Φλωρεντίνη η μητέρα, ζωγράφος

και σπουδαία δασκάλα υφαντικής. Ο Βαλέριος,

ιδιαίτερος ζωγράφος της πρωτοπορίας, η

Έφη, χορεύτρια, χορογράφος, δασκάλα χορού

και παράγοντας χορού σε διεθνές επίπεδο και

φυσικά ο Γιώργος.

ΒΙΒΛΙΟΟνΕΙρΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

«Ολοι όσοι αγαπανε μια γυναίκα, την είχαν δική

τους πριν στα όνειρά τους, ως και το στόμα της

ήταν φωλιά για το δικό τους, αλλά μετά που από-

λαυσαν την αληθινή συνεύρεση, διαπίστωσαν ότι

τα όνειρα ήταν πιο πάνω από την πραγματικό-

τητα»  Φ.  Λόρκα (5)

«Επομένως, η γέννηση ενός ονείρου δεν έχει τί-

ποτα το μυστηριώδες. Τα όνειρα μας δημιουρ-

γούνται λίγο πολύ όπως και η θεώρηση μας για

τον πραγματικό κόσμο. Ο μηχανισμός λειτουρ-

γιάς είναι ίδιος σε γενικές γραμμές. Στην πραγ-

ματικότητα αυτό που βλέπουμε όταν  αντικρί-

ζουμε ένα αντικείμενο ή αυτό που ακούμε όταν

μας ψιθυρίζουν κάτι στο αυτί, είναι πολύ λίγο σε

σχέση με όσα έρχεται  να του προσθέσει η μνή-

μη» Α. Μπερξόν (6)

Προφανώς ελάχιστοι γνωρίζουν ότι έχω

καταγράψει σχεδόν 5.000 όνειρα. Γράφω

τουλάχιστον ένα το εικοσιτετράωρο, προ-

σπαθώντας να γνωρίσω τον «άγνωστο-

γνωστό»  κόσμο μου, ένας δρόμος αυτο-

γνωσίας και αυτοθεραπείας κυρίως από

παιδικά άγχη, κόμπλεξ και εγωιστικές

συστολές, σίγουρα η κατανόηση του κό-

σμου των ονείρων μας, μας κάνει καλυ-

τέρους. Επιλέγω από το κεφάλαιο «Όνει-

ρα: Η βασιλική οδός προς το εδώ και

τώρα» (7) του Ι. Γιάλομ

«Τα όνειρα είναι εξαιρετικά πολύτιμα, και είναι

πολύ λυπηρό που πολλοί θεραπευτές, ιδιως στην

αρχή της καριέρας τους, τα αποφεύγουν συ-

στηματικά… Σκεφτείτε τα όνειρα πραγματιστικά,

λέω στους μαθητές μου, σκεφτείτε τα όνειρα

απλώς σαν μια πληθωρική πηγή πληροφοριών

για ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες από τη

ζωή…

…τα όνειρα βρίθουν τόσο πολύ από αναπαρα-

στάσεις ασυνείδητων εικόνων, που ο Φρόυντ τα

ονόμασε via regia-βασιλική οδό- προς το ασυ-

νείδητο… Μην ξεχνάτε ότι η φύση των ονείρων

είναι σχεδόν ολοκληρωτικά οπτική, ότι ο νους

αποδίδει με κάποιο τρόπο οπτικές εικόνες σε

αφηρημένες έννοιες. «το όνειρο του δόκτορα

Σίγκμουντ Φρόυντ, ερμηνευτή ξένων ονείρων»

Τη νύχτα της εικοστής δευτέρας Σεπτεμβρίου του

1939 μια μέρα πριν πεθάνει, ο δόκτωρ Σίγκμουντ

Φρόυντ, ερμηνευτής ξένων ονείρων είδε ένα

όνειρο. Ονειρεύτηκε πως ήταν η Ντόρα και πως

διέσχιζε τη βομβαρδισμένη Βιέννη. Η πόλη

ήταν κατεστραμμένη και από τα ερείπια των με-

γάρων υψώνονταν σκόνη και καπνός…» Α.

Ταμπούκι (8)

Και βέβαια το βιβλίο που άλλαξε την τέχνη του

20ου αιώνα συμβάλλοντας ως μανιφέστο στον

υπερρεαλισμό είναι «τα συγκοινωνούντα δοχεία-

η ερμηνεία των ονείρων « του Α. Μπρετόν (9)

Το σίγουρο είναι ότι ο κάθε δημιουργός βρί-

σκει την «άμωμη σύλληψη» της δημιουρ-

γικότητας περισσότερο ανιχνεύοντας τον

εσωτερικό του κόσμο παρά κοιτάζοντας τα

αστέρια και δεν εννοώ εκείνα της σόου μπιζ,

κυριολεκτικά του ουρανού. Και γι’ αυτό θα

μας απασχολήσει σε επόμενο κείμενο ο κό-

σμος, ουράνιος και επίγειος του Γιάννη Σει-

ραδάκη. 

Τελειώνω,  με μια στροφή από το Όνειρο του Σο-

λωμού «εγώ τσόλεα πέστε, αστέρια, 

Ειν΄κανεν΄από τ΄εσάς/ Που να λάμπει από΄κει

απάνου/ σαν τα μάτια της κυράς;

1. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ
Άκου ένα όνειρο, ψυχή μου
Και της ομορφιάς θεά
Μου εφαίνοντουν όπως ήμουν
Μετ΄εσένα μια νυχτιά
Τούτο  είν τ΄όνειρο, ψυχή μου
Τώρα στέκεται εις εσέ
Να το κάμεις ν΄αληθέψη
Και να θυμηθείς για με.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 
Η πρώτη και η όγδοη (τελευταία) στροφή από «το

όνειρο» (1)

Το μελοποίησε ο Μ. Χατζιδάκις στο «ο μεγάλος
ερωτικός»

Από τον ΓΙΑννΗ

ΜΑρκΑντΩνΑκΗ

g.p.markantonakis@gmail.com

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Το ποίημα  του Δ. Σολωμού περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Αγαθής
Δημητρούκα,  «χίλιες ερωτικές στιγμές του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα» εκδ
Πατάκη 2016 ο Μεγάλος ερωτικός (1972) ο Μ. Χατζιδάκις αναφέρει «είχα
κοινό θέμα, με διαφορετικές εποχες ποίησης και διαφορετικές, σχεδόν
αντίθετες πλευρές του περι έρωτος θέματος. Έπρεπε να δημιουργήσουμε μια
ενότητα ύφους και ήχου κι ακόμη, να μη θυμίζει απλοϊκά ερωτικά
τραγουδάκια, αλλά μια μουσική πραγματεία…» Το εξώφυλλο του βινυλίου,
έκανε ο φίλος του, σπουδαίος ζωγράφος. Γ. Μόραλης.

(2) Οι περισσότεροι άμεσοι δάσκαλοι μου, αρκετοί όμως πνευματικοί ταγοί στην
πορεία μου

(3) Στο «μεγάλος ερωτικός» τον πλέον ερωτικό δίσκο στην Ελληνική
τραγουδοποιία, ο Χατζιδάκις μελοποίησε ποίηση των κορυφαίων, Ελύτη,
Καβάφη, Λόρκα, Σολωμού, Σαπφούς, Ευριπίδη/Πρεβελάκη, Χορτάτση και
Σολομώντα

(4) Η αείμνηστη ασύλληπτης ευαισθησίας Φλέρυ Νταντωνάκη ειχε ερωτική
σχέση το 1979 με τον μοναδικό σε ταλέντο ζωγράφο υπεριδιαίτερο Πάνο
Φειδάκη, συγκάτοικο μου στην οδό Σκυλίτση 21 στα Εξάρχεια

(5) Στο βιβλίο της Α. Δημητρούκα αναφέρονται αρκετά αποσπάσματα με όνειρα
του Λόρκα

(6) Από το βιβλίο του μεγάλου φιλόσοφου Ανρι Μπερξόν «Η ενεργεία του Νου»
μετάφραση Σ. Χατζηπέτρου εκδ. Ηριδανός. Ο Μπερξόν επηρέασε τον μεγάλο
Κρητικό Ν. Καζαντζάκη που μετέφρασε «το γέλιο» που κυκλοφόρησε από τις
εκδ. Φέξη το 1965

(7) Από το βιβλίο του Ιρβιν Γιάλομ «Στον κήπο του Επίκουρου-αφήνοντας πισω
τον τρόμο του θανάτου» εκδ. Άγρα 2008

(8) Από το βιβλίο «Όνειρα ονείρων» του Αντόνιο Ταμπούκι σε μετάφραση το
αείμνηστου Α. Χρυσοστομίδη, εκδ.Αγρα 1999

(9) Ο Μπρετόν επηρεασμένος από τον Φρόυντ-όπως τόσοι άλλοι-προχωρεί
μέσω της αυτοανάλυσης στα συγκοινωνούντα δοχεία. Εκδ. Αιγόκερως.

για τη νή ηγια τη μνήμη
Μ ΧατζιδάκηΜ. Χατζιδάκη

Βιοση εία ε ταΒιοσημεία με τα
βιβλίο αισθητικάβιβλίο-αισθητικά

α φίδρο α βή ατααμφίδρομα βήματα                        



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 18ο
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Ασυνήθιστο εξεταστικό
τραπέζι του 19ου αιώνα, πρωτο-
ποριακό για την εποχή, με δερμάτινη

επιφάνεια, πολλαπλά συρτάρια και
χώρους αποθήκευσης, τραπεζάκι

για σημειώσεις και δυνατότητα
ανάκλισης για εκτέλεση ποικιλίας ια-

τρικών πράξεων.

Το προ-
ϊόν υγιει-

νής “The
Victoria”, γύρω

στο 1870, ήταν
από τις πρωτόγο-
νες προσπάθειες
των εταιρειών της
εποχής να δημι-
ουργήσουν μια
μορφή σερβιέτας
για την έμμηνο

ρύση των γυ-
ναικών.

Ανασχηματισμός της μορφής των “Εραστών του Valdaro”, δύο
απολιθωμένων σκελετών 6.000 ετών, ενός άνδρα και μιας
γυναίκας, που βρέθηκαν στις συγκεκριμένες θέσεις σε αρχαι-
ολογική ανασκαφή στη Mantova της Ιταλίας.

Διαφημιστική αφίσα του 1850: “Η ζωντανή μυθολογική γορ-
γόνα”. Το κορίτσι - γοργόνα συμμετείχε σε περιφερόμενους θιά-
σους που έδινε παραστάσεις σε τσίρκα, πανηγύρια ή ταβέρνες
στην Αγγλία. Κάποια από τα “τέρατα” των θιάσων ήταν πραγμα-
τικά και προέρχονταν από γενετικές ανωμαλίες, ενώ κάποια άλλα
ήταν ψεύτικα και βασίζονταν σε έντεχνες μεταμορφώσεις και τε-
χνητές ψευδαισθήσεις.

Συλλογή από γυάλινα μάτια διαφόρων χρωμάτων και
μεγεθών το 1948, τα οποία τοποθετούνταν κυρίως σε
επιζήσαντες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι
είχαν χάσει τα μάτια τους στον πόλεμο.

“Η πιο όμορφη αυτοκτονία”. Την Πρωτομαγιά του
1947 η Evelyn McHale αυτοκτόνησε πέφτοντας από το
παρατηρητήριο του ουρανοξύστη Empire State Build-
ing. Η φωτογραφία που τη δείχνει άθικτη σαν να κοι-
μάται, αν και έπεσε από πολυώροφο κτήριο, έμεινε
στην ιστορία…

Το σύνδρομο Alibert-Bazin περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1806
και αποτελεί τη συχνότερη μορφή δερματικού λεμφώματος. Προ-
καλεί την εμφάνιση ευμεγέθων όγκων στο δέρμα, καθώς και εκτε-
ταμένων εσωτερικών βλαβών (απεικόνιση του 1838).

Τα “μπουκάλια-δο-
λοφόνοι” ήταν μπιμ-
περό των μέσων του
19ου αιώνα, γυάλινα
ή πήλινα, με λαστιχέ-
νιο σωλήνα και πι-
πίλα. Ο καθαρισμός
τους ήταν σπάνιος
έως ανύπαρκτος και
μοιραία οδηγούσε
σε ανάπτυξη επικίν-
δυνων μικροβίων
που θανάτωναν τα
βρέφη από σοβαρές
λοιμώξεις.
Αποτελούσαν βασικό
αίτιο της βρεφικής
θνησιμότητας που
άγγιζε εκείνη την
εποχή το 80%.

Κολπικός διαστολέας, 2ος-
3ος αιώνας μ.Χ. από ανα-
σκαφή στη Ρώμη, που
χρησιμοποιήθηκε για την
επισκόπηση του γυναικείου
γεννητικού συστήματος από
τους γιατρούς της εποχής.



λουστη ημέρα. Αφαιρούμε τα φύλλα από τα
ξερά κλαδιά.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Είναι πικρό, τονωτικό, αποχρεμπτικό, σπασμο-
λυτικό και αρωματικό φυτό. Απολυμαντικό του
πεπτικού συστήματος. Η θυμόλη την οποία πε-
ριέχει  το βότανο είναι ισχυρό αντισηπτικό 25
φορές πιο δραστικό από τη φαινόλη και υπερ-
τερεί αυτής γιατί ερεθίζει λιγότερο τους βλεν-
νογόνους.

Είναι φυσικό τονωτικό σε περιπτώσεις
σωματικής  και πνευματικής κα-
τάπτωσης, άγχους και κα-
τάθλιψης. Βοηθά στην
διαύγεια πνεύματος
. Το ζεστό ρό-
φημα είναι εφι-
δρωτικό και
σ υ ν ε π ώ ς

αποτελεσματικό και κατευναστικό σε περιπτώ-
σεις  κρυολογήματος, βρογχίτιδας, αμυγδαλίτι-
δας, βήχα, άσθματος, γαστρίτιδας, κρυώματος
της κοιλιάς συνοδευόμενη από διάρροια, διάρ-
ροιας, τροφικών δηλητηριάσεων και πυρετού.
Σε περιπτώσεις  λοιμώξεων των πνευμόνων
που χαρακτηρίζονται από παχύρρευστο, κιτρι-
νωπό φλέγμα λειτουργεί αποτελεσματικά προ-
καλώντας  απόχρεμψη κολλωδών βλεννών.

Το αφέψημα του βοτάνου θεωρείται αντιση-
πτικό της πεπτικής οδού, ανακουφίζει από το
φούσκωμα καταπραΰνοντας  το πεπτικό σύ-
στημα, πράγμα που οφείλεται στην αντισπα-

σμωδική  δράση του αιθέριου ελαίου
της θυμόλης στους μαλακούς

μύες. Βοηθάει πολύ στην
πέψη κυρίως των λιπαρών

τροφών. Χρησιμοποιεί-
ται κατά της ατονίας

του πεπτικού συστή-
ματος και της ανο-
ρεξίας. Λόγω της
ήπιας στυπτικής
του δράσης είναι
χρήσιμο στην παι-
δική διάρροια και
τη νυχτερινή ενού-
ρηση. Καταπολέμα

την ψωρίαση  και
την ακμή.   Κομπρέ-

σες από το αφέψημα
του βοτάνου δρουν

κατά των μυϊκών σπα-
σμών (στραβολαίμιασμα) και

των τσιμπημάτων από έντομα.
Ως γαργάρα ή στοματική πλύση,

είναι εξαιρετικό γιατρικό κατά του πονό-
λαιμου και της ουλίτιδας. Συνίσταται σε  οδυ-
νηρά έμμηνα, διαλείψεις τις καρδιάς και
παθήσεις των νεφρών.  Εξωτερικά είναι ωφέ-
λιμο σε χτυπήματα και εξαρθρώσεις. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Παρασκευάζεται ως έγχυμα. Eνα κουταλάκι

του καφέ  σε ένα φλιτζάνι βραστό  νερό για 10
λεπτά, δύο φορές την ημέρα.  Με τις κορυφές
των ανθέων γίνονται λουτρά. Απαιτούνται 100
γραμμάρια για ένα λουτρό. Αρχικά βράζεται το
βότανο σε ενάμιση λίτρο νερό και κατόπιν ανα-
κατεύεται μέσα στο μπάνιο, για ρευματικές πα-
θήσεις και αδύνατα παιδιά. 

Προφυλάξεις 
Αν και ολόκληρο το φυτό σε θεραπευτικές

δόσεις είναι ασφαλές, αντενδείκνυται στην πε-
ρίοδο της εγκυμοσύνης. Επίσης να αποφεύγε-
ται η πολυήμερη εσωτερική του χρήση και να
μην συνοδεύεται από οινοπνευματώδη ποτά.

Το συναντούμε με τις κοινές ονομασίες θυ-
μάρι, θρούμπι , τραγορίγανη. Στη χώρα μας ιδι-
αίτερα συναντάται σε Ήπειρο, Θεσσαλία,
Εύβοια και Δυτική Μακεδονία. Στην Κρήτη φύε-
ται ιδαίτερα στα δυτική του νησιού. Είναι δια-
δερομένο άφθονα κατά τόπους, ιδίως σε ξερά
λιβάδια. Πλαγιαστή πολυετής πόα, σαν γκαζόν,
μυρωδάτη που αναπτύσσει στόλωνες. Φύλλα
ωοειδή, πολύ μικρά, ρόδινα. Eχει αξιοπρόσεκτο
άρωμα λεμονιού, ιδιαίτερα την άνοιξη, για αυτό
τα φύλλα είναι κατάλληλα για προσθήκη σε σα-
λάτες και ορισμένα επιδόρπια. 

Ιστορικά στοιχεία 
Βότανο γνωστό από την αρχαιότητα, ο Έρπυ-

λος,  ή ζυγίς του Διοσκουρίδη. Ετυμολογικά το
θυμάρι ή θύμος όπως το ονόμαζαν οι αρχαίοι,
προέρχεται από την λέξη θύω, η οποία αρχικά
είχε την σημασία του «βγάζω καπνούς» και αρ-
γότερα του «θυσιάζω». Από την ίδια ρίζα προ-
έρχονται και οι λέξεις θυμίαμα και θυμιατίζω,
ενώ στενή φαίνεται πως είναι και η σχέση με
τον θυμό. Και θυμός στους αρχαίους δεν ση-
μαίνει την οργή, αλλά τη ζωτική δύναμη. Ο βυ-
ζαντινός ιατρός Αέτιος συνιστούσε για τους
σκορπιόδηκτους να τους ποτίζουν με έρπυλλον.
Ο Γαληνός και ο Αέτιος ομιλούν περί Ερπυλλί-
νου ελαίου. Για τον Έρπυλλο ο Διοσκουρίδης
αναφέρει «…δύο ειδών,  έρπων και μη έρπων.
Ο δε τις εστίν άγριος ος και ζυγίς καλείται, ο δε

έτερος ουχ έρπων, αλλά ορθώς τα κλωνία ανι-
είς, λεπτά, φρυγανώδη. Φύλλα περίπλεα ομοίω
πηγάνω, υπόστενα δε εστί και επιμηκέστερα και
σκληρότερα άνθη γενομένω δριμέα οσμή ηδεία,
ρίζα άχρηστος. Φύεται εν πέτραις και προς ια-
τρικήν επιτηδειότερος. Έμμηνα γαρ άγει και
ούρα κινεί πινόμενος, ωφελεί στρόφους, ρήγ-
ματα, σπάσματα, ήπατος φλεγμονάς και προς
ερπετά πινόμενος και καταπλασσόμενος. Κε-
φαλής τε οδύνην παραμυθείται εψηθείς ρόδι-
νου μιγέντος αυτώ συν όξει και καταβραχείς
μάλιστα επί ληθάργου και φρενίτιδος αρμόζει.
Παύει δε και έμετον αίματος». 

Συστατικά -χαρακτήρας 
Το βότανο βγάζει  ένα αιθέριο έλαιο το οποίο

περιέχει κυμόλη, θυμόλη, καρβακρόλη και τανί-
νες. Tα βασικά συστατικά του αιθέριου  ελαίου
θυμόλη και η καρβακρόλη, (ιδίως η πρώτη)
έχουν αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές ιδιό-
τητες. Επίσης περιέχει και φυσικά αντιβιοτικά.

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Ανθίζει τον Ιούνιο (τέλη) μέχρι τον Αύγουστο.
Τα μέρη του θυμαριού που χρησιμοποιούνται
για θεραπευτικούς σκοπούς είναι τα φύλλα και
οι ανθοφόρες κορφές που συλλέγονται από τον
Ιούνιο έως τον Αύγουστο, σε ξηρή και ηλιό-
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Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι THUMUS serpyllum (Θύ-
μος ο σερπύλλος). Ανήκει στην οικογένεια Λαμπιάτα (ή Ψυχαν-
θή).  Ένα από τα πλέον διαδεδομένα είδη θυμαριών στην Ελλάδα
με ιδιότητες παρόμοιες με το κοινό θυμάρι (Thymus vulgaris L.)  

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 

Θύ ος οΘύμος ο Eρ υλλοςρπυλλος


