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εριεχό εναπεριεχόμενα

μετά τη δυσβάσταχτη φετινή βαρυχει-

μωνιά, η Ανοιξη προελαύνει πανηγυ-

ρικά ανεβάζοντας τη θερμοκρασία,

πλημμυρίζοντας τη φύση με χρώμα-

τα, μεγαλώνοντας τη διάρκεια της μέ-

ρας, φτιάχνοντας -στους περισσότε-

ρους τουλάχιστον- τη διάθεση.

Στο σημερινό τεύχος, οι “διαδρομές”

ζητούν από πέντε Χανιώτες φωτογρά-

φους να “αιχμαλωτίσουν” την αγα-

πημένη εποχή σε ένα τους “κλικ” και

να μας μιλήσουν για την Ανοιξη

γύρω μας αλλά και μέσα μας.

Επίσης, όπως πάντα, αποτυπώνουν

τον πολιτιστικό παλμό των Χανίων,

συνομιλούν με τον ζωγράφο - σκηνο-

θέτη Μαθιό Γιαμαλάκη - Μαρτζώκη

για την Τέχνη, τον τραγουδοποιό Λε-

ωνίδα Μαριδάκη για το νέο του τρα-

γούδι (εμπνευσμένο από το Μουσείο

Τυπογραφίας) και τη Χανιώτισσα νέα

ερμηνεύτρια Βαλια Αλεξίου.
Και για το τέλος, δεν ξεχνάμε ότι σαν

σήμερα, το έτος 1252, τα Χανιά παρα-

χωρήθηκαν στους Ενετούς και έμει-

ναν υπό την κατοχή τους για 400 ολό-

κληρα χρόνια, διαμορφώνοντας σε

μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα της πό-

λης μέχρι τις μέρες μας.

diadromes@haniotika-nea.gr
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ότε ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στο κέντρο της
ομήγυρης και είπε: Ειρήνη υμίν! Μετά στρε-
φόμενος προς το Θωμά του είπε: Τείνε το δά-
κτυλο σου- ιδού τα χέρια μου. Βάλε το χέρι
σου στο πλευρό μου και μην είσαι άπιστος,
αλλά πιστός! Ο Θωμάς του απάντησε: Κύριε
και Θεέ μου! Ο Ιησούς του είπε: Εφόσον με
είδες, πιστεύεις. Ευλογημένοι, όσοι δεν βλέ-
πουν και εντούτοις έχουν πίστη" 

Το γνωστό αυτό επεισόδιο του άπιστου
Θωμά από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη (ΧΧ, 24-
29) εικονογραφεί ο πίνακας του Καραβάτζιο.
Τρείς μαθητές συνωστίζονται ερχόμενοι από
δεξιά γύρω από τη μορφή του Σωτήρα, έτσι
ώστε το κεφάλι του Θωμά και του έτερου
Αποστόλου που παρακολουθεί τη σκηνή από
κάποια απόσταση από ψηλά, οριοθετούν τον
κεντρικό άξονα της σύνθεσης. Υπέροχο το εύ-
ρημα του ζωγράφου με τα συγκλίνοντα κε-
φάλια των τεσσάρων πρωταγωνιστών, που
αν και σε άμεση γειτνίαση μεταξύ τους, μοι-
άζουν εντούτοις να αναπνέουν στο ζωτικό
χώρο που τους αναλογεί, διατηρώντας τη δέ-
ουσα απόσταση το ένα από το άλλο. Κάτω
από τα εξεταστικά βλέμματα των δύο Απο-
στόλων πάνω δεξιά, εκτυλίσσεται η κεντρική
σκηνή της μεταστροφής του άπιστου μαθητή.
Ο Χριστός παραμερίζοντας στην άκρη το σά-
βανο του -που στον τρόπο απόδοσής του εν-
θυμίζει περισσότερο τόγκα αρχαίου
φιλοσόφου!-, καθοδηγεί επιτακτικά το προ-
τεταμένο δεξί χέρι του Θωμά στην αποκαλυ-
φθείσα πληγή στο πλευρό του,
αιχμαλωτίζοντας με το αριστερό χέρι τον
καρπό του μαθητή. Μια αδιόρατη αίσθηση
πόνου μοιάζει να σχηματίζεται στα μισάνοι-
χτα χείλη του Ιησού, τη στιγμή της επαφής.
Διαμετρικά΄αντίθετη είναι η αντίδραση του
μέχρι πρότινος άπιστου Θωμά, η μεταστροφή
του οποίου αποτυπώνεται εύγλωττα στην έκ-
φραση του προσώπου του, στις έντονες συ-
σπάσεις των μυών και στο έκπληκτο βλέμμα
με τα γουρλωμένα μάτια, που μοιάζει να ανα-
ζητά στα βάθη της πληγής επίμονα την αλή-
θεια που τόσο καιρό αρνούνταν ν α
παραδεχτεί.

Οι τόνοι κυμαίνονται σε γήϊνες αποχρώσεις

χωρίς χρωματικές εξάρσεις, ενώ η τοποθέ-
τηση των μορφών στο χώρο παραμένει συ-
νειδητά απροσδιόριστη, αποτρέποντας
οποιαδήποτε παρέκκλιση της προσοχής από
το διαδραματιζόμενο γεγονός στο κέντρο του
πίνακα. Στην αποπνέουσα δραματικότητα της
σκηνής συντελεί χωρίς άλλο και ο ιδιότυπος,
περίτεχνος χειρισμός του φωτός. Η σκηνή
παραμένει στο δεξιό τμήμα σκοτεινή, ενώ η
μορφή του Χριστού και τμήματα των κεφα-
λιών των τριών μαθητών λούζονται σε ένα
κύμα φωτός, η αθέατη πηγή-προβολέας του
οποίου εστιάζεται έξω από τον πίνακα, πάνω
και αριστερά από τη φιγούρα του Ιησού.

Η χρήση αυτής της έντονης  αντίστιξης
φωτός-σκιάς (Chiaroscuro), ήταν μία τεχνική,
της οποίας ο Καραβάτζιο υπήρξε δεινός σπε-
σιαλίστας, ιδρύοντας μάλιστα μετά θάνατον
μία άτυπη σχολή μιμητών. Περαν όμως της
δραματικής σύλληψης το έργο εντυπωσιάζει
και με την αμεσότητα της διαλεκτικής επαφής
του με το θεατή, μέσω της αληθοφάνειας
στην απόδοση των χαρακτήρων του. Καμία
μορφή, ακόμη και αυτή του Ιησού δεν είναι
εξειδανικευμένη, οι φυσιογνωμίες εκπέμπουν
οικειότητα. Ειδικά οι τρείς Απόστολοι θα μπο-
ρούσαν κάλλιστα να είναι τρείς απλοί Ιταλοί
του 17ου αιώνα, σύγχρονοι του καλλιτέχνη.
Σήμερα γνωρίζουμε, ότι αυτή η αρχική εντύ-
πωση δεν απέχει καθόλου από την πραγμα-
τικότητα. Και σε αυτόν τον τομέα ο
Καραβάτζιο θα υπάρξει πρωτοπόρος, μελε-
τώντας ενδελλεχώς τους λαϊκούς, απλούς
ανθρώπινους τύπους και χαρακτήρες στον
κοινωνικό περίγυρό του και χρησιμοποιώντας
τους ως μοντέλα, όχι μόνο στην απεικόνιση
σκηνών από την καθημερινή ζωή, αλλά και
στην ιερή θεματογραφία, αφαιρώντας από
τις θρησκευτικές σκηνές, όπως στον "'άπιστο
Θωμά", κάθετι το μεταφυσικό και το υπερβα-
τικό. 

Επιμέλεια: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος

Humboldt Universität zu Berlin

lastjudgment1540@hotmail.com“



ΣΤΟΝ ΣΚΙΝΕ

Αφιέρωμα στον 
Ν. Καζαντζάκη

Εκδήλωση – αφιέρωμα στον μεγάλο Κρητικό συγγραφέα Νίκο
Καζαντζάκη διοργανώνουν ο Δήμος Πλατανιά, ο Σύλλογος
Αποφοίτων Ελληνογαλλικής Σχολής Χανίων και η Τοπική Επι-
τροπή Χανίων της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη
(Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.) σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ιδρυμα “Ιουλια-
νός Τσιράκης” στις 30 Απριλίου στις 8 μ.μ. στο Σκινέ, της Δη-
μοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά και στην
αίθουσα  του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Ιουλιανός Τσιράκης”.

Το θέμα της εκδήλωσης θα είναι το βιβλίο-μυθιστόρημα του
“Ο φτωχούλης του Θεού”.

Θα μιλήσουν η φιλόλογος Μαριάνθη Παπαδάκη και ο Σήφης
Μιχελογιάννης.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Στο μεταξύ, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη
ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προτείνει δρα-
στηριότητες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές στα Καταστήματα
Κράτησης, σε όλη την Ελλάδα. Ανταποκρινόμενη, η Διεθνής
Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) δραστηριοποι-
ήθηκε με εκδηλώσεις στα Καταστήματα Κράτησης Χανίων στις
17 Φεβρουαρίου 2017 και 21 Μαΐου 2017, με τη συνεργασία
του διευθυντή κ. Ιωάννη Κλαπάκη. Φέτος δραστηριοποιήθηκε
ήδη στην Αλικαρνασσό Κρήτης και στον Αυλώνα.

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

“Της Ιθάκης το ωραίο ταξίδι...”
Η παράσταση: “Της Ιθάκης το ωραίο ταξίδι… (σε 3 πράξεις)”

θα δοθεί αύριο Κυριακή  στον Θεατρικό Σταθμό στο Ηράκλειο
στις 8.30 μ.μ.

Είσοδος με ελεύθερη οικονομική συνεισφορά.
Όλα τα έσοδα της παράστασης θα δοθούν στο Spin the

wheel, την ποδηλατική αποστολή στην Αφρική, με στόχο την
ενίσχυση της εκπαίδευσης 4.500 παιδιών.

Πρόκειται για μία πολυμορφική παράσταση βασισμένη σε μια
ιδέα του Γιώργου Λουτσέτη, στην οποία συνομιλούν η μου-
σική με τις εικόνες, μέσα από τις αφορμές που δίνουν τρεις
στίχοι από την “Ιθάκη” του Κωνσταντίνου Καβάφη. 

a

πολιτισμός 3ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
29 Απριλίου 2017

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Εκθεση φωτογραφίας
Συνεχίζεται έως και αύριο Κυριακή η έκθεση φωτογραφίας

“Φ7” που εγκαινιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης στο ΚΑΜ. Η
έκθεση φιλοξενεί τις προτάσεις επτά ερασιτεχνών φωτογρά-
φων, μελών της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Κρήτης,
οι οποίοι έχουν βραβευτεί από την παγκόσμια καλλιτεχνική
ομοσπονδία FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photo-
graphique).

Η έκθεση είναι ανοιχτά καθημερινά 10 π.μ. - 1 μ.μ. και 6 μ.μ.
- 9 μ.μ.. 

ΜΕ ΤΗ “SINFONIETTA ΑΘΗΝΩΝ”

Ανοιξιάτικη συναυλίαΑνοιξιάτικη συναυλία 
του Βενιζέλειου δείουτου Βενιζέλειου Ωδείου

ΑΥΡΙΟ

Ο Ψαραντώνης
στο “Πολυ-τεχνείο”

Στον πολυχώρο “Πολυ-τεχνείο” (Χ"Μιχάλη Νταλιάνη 40,
Χανιά) θα εμφανιστεί αύριο Κυριακή στις 9 το βράδυ ο Ψα-
ραντώνης. Λαούτο Γιάννης Παξιμαδάκης, κρουστά Γιάννης
Παπατζανής

Κρατήσεις στα τηλέφωνα 28210 27614 και 6973350988.

ΣΕ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Υ οδοχή της Πρωτο αγιάςΥποδοχή της Πρωτομαγιάς

Ποικίλες εκδηλώσεις για τον εορτασμό
της Πρωτομαγιάς διοργανώνει ο Δήμος
Χανίων στη λίμνη της Αγιάς την Δευτέρα
1 Μαΐου 2017. Οπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση, η κεντρική εκδήλωση
για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς θα
πραγματοποιηθεί στη λίμνη της Αγιάς, η
οποία θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι και
θα πλαισιωθεί μουσικά από τους κρητι-
κούς καλλιτέχνες, Νεκτάριο και Ευτύχη
Κωστάκη. Η εκδήλωση περιλαμβάνει πα-
ραδοσιακούς χορούς από τους χορευτι-
κούς Συλλόγους της Δ.Ε. Θερίσσου:
-Παραδοσιακή Συντροφιά Δ. Κρήτης
“Ονειροκρήτες”, τον Μουσικοχορευτικό
Σύλλογο “Λευκορίτες” και τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Βαρυπέτρου “Ο Κάστελος” ενώ
ταυτόχρονα θα συμμετέχει και ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Αγιάς. Παράλληλα, στο
πλαίσιο της εκδήλωσης, η οποία θα έχει
ελεύθερη είσοδο, τα παιδιά θα έχουν τη
δυνατότητα να απασχοληθούν δημιουρ-
γικά με δρώμενα, δραστηριότητες, πολλές

εκπλήξεις και φουσκωτά κά-
στρα.

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ο Δήμος Πλατανιά, μετά τις
εκδηλώσεις που θα πραγματο-
ποιηθούν για την εργατική Πρω-
τομαγιά, καλεί στις εκδηλώσεις που
θα γίνουν από τους  Πολιτιστικούς  του
Συλλόγους.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται την
Δευτέρα 1 Μαϊου οι παρακάτω εκδηλώ-
σεις:

•Ο Μορφωτικός  Εκπολιτιστικός Σύλλο-
γος Μεσκλών & Ζούρβας καλεί στις 2 μ.μ.,
στον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομα-
γιάς στη βρύση των Νικολιανών στα Με-
σκλά της Δημοτικής Ενότητας
Μουσούρων, στην καρδιά της ενδοχώρας
του Δήμου Πλατανιά, με το συγκρότημα
του Ανδρέα Μανωλαράκη και το χορευ-
τικό σύλλογο “Ονειροκρήτες”.

•Η Περιη-
γητική Λέσχη
Σκινέ καλεί
στις 12.30
μ.μ., στον

εορτασμό της Ερ-
γατικής Πρωτομα-

γιάς στο Γήπεδο του
Σκινέ  της Δημοτικής Ενότη-

τας Μουσούρων, στην καρδιά της ενδο-
χώρας του Δήμου Πλατανιά, με το Λαϊκό
συγκρότημα του  Βασίλη Τσισμενάκη.

•Ο Πολιτιστικό Σύλλογος Δελιανών,
καλεί στις 11 π.μ., στον εορτασμό της Ερ-
γατικής Πρωτομαγιάς στην Είσοδο του
Φαραγγιού Δελιανών, σε ένα περιβάλλον
μοναδικού φυσικού κάλλους της Δημοτι-
κής Ενότητας Κολυμβαρίου του Δήμου
Πλατανιά, με το συγκρότημα του  Ηλία
Χορευτάκη και τον παραδοσιακό χορευ-
τικό σύλλογο “Πελασγοί”. Οι εκδηλώσεις
γίνονται με τη στήριξη του Δήμου Πλατα-
νιά. 

νοιξιάτικη συναυλία του Βενι-
ζέλειου Ωδείου Χανίων με τη
σύμπραξη της ορχήστρας “Sin-
fonietta Αθηνών” και σολίστ
τους σπουδαστές, καθηγητές
και την Παιδική Χορωδία του
Ωδείου, θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 30 Απριλίου 2017
στην αίθουσα θεάτρου του Βε-
νιζέλειου Ωδείου στις 8 μ.μ. με
γενική είσοδο 8 €.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, «η Ανοιξιάτικη συναυλία έχει γίνει
πλέον καλλιτεχνικός θεσμός για την
πόλη μας και παρουσιάζονται σε αυτήν
έργα από την παγκόσμια μουσική φιλο-
λογία δίνεται δε η δυνατότητα στους
σπουδαστές του Ωδείου να αποκομί-
σουν πολύτιμη εμπειρία με το να βρε-
θούν στη θέση του σολίστα».

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και την δι-
εύθυνση της ορχήστρας έχει ο διευθυν-
τής του Ωδείου Γιώργος Αραβίδης. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
1. Γ. Μεντελόπουλος: Μικρή Κρητική

σουίυα – Α' εκτέλεση.
Καλαματιανός, ριζίτικο, πεντοζάλι.
Ορχήστρα: “Sinfonietta” Αθηνών, μου-

σική διεύθυνση: Γιώργος Αραβίδης.
2. J. B. Pergolesi – Stabat mater
Stabat mater dolorosa, Cuius ani-

mam gementem, O quam tristis et af-
flicta, Quade maerebat et dolebat,
Quis est homo, Vidit uum dulcem
natum, Quando corpus morietur.

Soprano: Δέσποινα Δρακάκη, Alto: Νε-
κταρία Σφιγκάκη. 

Γυναικείο φωνητικό σύνολο Βενιζέ-
λειου Ωδείου.

Soprano: Annika Schueffler, Μαρία
Λεκάκη

Alto: Χριστίνα Αλεξανδρή, Ρέα Κου-
κάκη, Πασχαλίνα Βλάχου, Μαρία Κου-
τουλάκη.

Τάξη: Δέσποινας Δρακάκη.
•3. A. Vivaldi: Κονσέρτο για βιολί σε λα

ελάσσονα Op3 Νο6 (γ' μέρος).
Βιολί: Υβόννη Johnson, τάξη: Εντμοντ

Αλέξι.
4. G. W. Gluck: Κονσέρτο για φλάουτο

σε σολ μείζονα (α' μέρος).
Φλάουτο: Γιώτα Αναστάση, τάξη: Ει-

ρήνης Βούζη.

5. J. Haydn: Κονσέρτο για πιάνο σε ρε
μείζονα (α' μέρος).

Πιάνο: Μαριτίνα Δρυγιαννάκη, τάξη:
Μπέλας Λιονάκη. 

6. J. B. Accolay: Κονσέρτο για βιολί σε
λα ελάσσονα Νο 1.

Βιολί: Εφραίμ Γιανναράκης, τάξη: Εν-
τμοντ Αλέξι.

FES7. G. P. Teleman: Σουίτα για φλά-
ουτο με ράμφος σε λα ελάσσονα.

TVW 55: ας (Ουβερτούρα).
Φλάουτο με ράμφος: Νατάσσα Παπα-

δογιωργάκη, τάξη: Αννας Μαλεκάκη.
8. J. Haydn: Κονσέρτο για πιάνο σε ρε

μείζονα (γ΄μέρος).
Πιάνο: Ηρώ Κληρονόμου, τάξη: Μπε-

λας Λιονάκη.
9. R. Dyens: Tango en skai.
Κιθάρα: Μιχαήλ Ουρουτζόγλου, τάξη:

Αντώνη Λαδάκη.
10. A. Vivaldi – Καλοκαίρι (γ΄μέρος).
Ηλ. κιθάρα: Αλέξανδρος Χατζηϊωάν-

νου, τάξη: Νίκου Πλανά.
11. Μ. Θεοδωράκης: “Απρίλης”, “Βάρκα

στο γιαλό”.
Παιδική Χορωδία Βενιζέλειου Ωδείου,

επιμέλεια: Μαρία Κουτουλάκη.



πολιτισμός4 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
29 Απριλίου 2017

ττ
ΣΕ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΙΣΑΜΟ

Παρουσιάσεις βιβλίωνΠαρουσιάσεις βιβλίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Εκθεση αφίσας αφίσες για την ΚρήτηΕκθεση αφίσας “100 αφίσες για την Κρήτη”

Γραφίστες από όλη την Ελλάδα και
την Κύπρο καλούνται να συμμετά-
σχουν σε έκθεση αφίσας φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα με θέμα την Κρήτη.

Στόχος είναι να δοθεί ένα βήμα στη
γραφιστική τέχνη, να γίνει καλλιτε-
χνικός πόλος έλξης για την Κρήτη,
να γίνει μία τουριστική αναφορά για
τα Χανιά. Παράλληλα, με την πώ-
ληση αντιτύπων των 100 αφισών
που θα εκτεθούν, τα χρήματα που θα
συγκεντρωθούν θα δοθούν στην
ΕΛΕΠΑΠ Χανίων και τον Σύλλογος
“Ορίζοντας”.

Οπως αναφέρεται στη σχετική
ανακοίνωση, «Το Omen Art Shop
Gallery, μέσα από την πολυετή πα-
ρουσία του στα εικαστικά δρώμενα της πόλης των Χανίων, ανα-
λαμβάνει την πρωτοβουλία μιας καινοτόμου και πρωτότυπης
έκθεσης αφισών γραφιστικής με θέμα την Κρήτη. Φιλοδοξεί να
αποτελέσει η έκθεση αυτή ένα ορόσημο στα πολιτιστικά τεκται-
νόμενα του τόπου, να συγκεντρώσει το τουριστικό και καλλιτε-
χνικό ενδιαφέρον και μέσα από αυτή να συμβάλλει στην
οικονομική ενίσχυση δομών της Κρήτης που πασχίζουν ανιδιο-
τελώς για το κοινωνικό όφελος. Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή
στέκονται η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

καθώς και η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Χανίων, χωρίς τη συνεισφορά των
οποίων μια τέτοια διοργάνωση θα
ήταν ανέφικτη».

Επίσης, επισημαίνεται ότι «Κύριο μέ-
λημα της διοργάνωσης είναι να γίνει
σαφές ότι η έκθεση είναι ισότιμη προς
όλους τους δημιουργούς και δεν έχει
διαγωνιστικό χαρακτήρα. Δεν θα
υπάρχει έπαθλο, δεν θα υπάρχει δια-
χωρισμός, δεν θα υπάρχουν μεγάλα ή
μικρά ονόματα. Τα έργα θα αντιμετω-
πιστούν ισάξια και η προβολή τους θα
είναι ομοιόμορφη».

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί από το
Kτίριο των Στρατώνων του Φρουρίου
Φιρκά, απέναντι ακριβώς από τον

φάρο-σύμβολο των Χανίων, στην καρδιά του καλοκαιριού και της
τουριστικής κίνησης, από το Σάββατο 29 Ιουλίου έως την Τρίτη 18
Αυγούστου 2017.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει ο Βασίλης Πιτσώνης,
γραφίστας που ζει και εργάζεται στα Χανιά.

Λεπτομέρειες καθώς και την φόρμα συμμετοχής με τους όρους
και τις προδιαγραφές: θα βρείτε εδω:

https://www.facebook.com/100-Posters-for-Crete-
72186896799…/

η γενέτειρά του επέλεξε ο
συγγραφέας Δημήτρης Στε-
φανάκης για να παρουσιάσει
το νέο του μυθιστόρημα με
τίτλο Ευτυχισμένες οικογένει-
ες, το οποίο κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Μεταίχμιο. 

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, στα Χανιά η παρουσίαση θα γίνει
σήμερα Σάββατο 29 Απριλίου στο Ιστο-
ρικό Καφέ Κήπος, στις 8 το βράδυ, σε
συνεργασία με το Public, σε μια συζή-
τηση με την Πόπη Παπαδάκη. 

•Το βιβλίο του: “Της ζωής τα παράξενα
παιχνίδια” παρουσιάζει ο συγγραφέας
Χρήστος Τούβε στο ιστορικό καφέ:
“Κήπος” αύριο Κυριακή  στις 7 το από-
γευμα.

Το βιβλίο θα προλογίσει η φιλόλογος
Ρούλα Βουράκη. Την εκδήλωση θα συν-
τονίσει η ηθοποιός – ραδιοφωνική πα-
ραγωγός Σοφία Πατέλη. Αποσπάσματα
θα διαβάσει η ηθοποιός – φιλόλογος
Μυρτώ Δρακάκη ενώ την παρουσίαση
του βιβλίου θα κάνει ο ίδιος ο συγγρα-
φέας.

•Παρουσίαση του βιβλίου του φιλόλο-
γου-ιστορικού & συγγραφέα Δημήτρη
Δαμασκηνού: "Τα πλοία άραξαν στην
όχθη της καρδιάς μας. Ένα δοκίμιο-με-
λέτη για τη ζωή και το έργο του Μενέ-
λαου Λουντέμη" οργανώνουν οι
εκδόσεις Ραδάμανθυς και η γκαλερί
“Villa Des Arts” (Βίλα των Τεχνών) (Νε-
άρχου 37, Χανιά) την Τετάρτη, 3 Μαΐου,
στις 7.30 μ.μ.

Θα μιλήσουν για το βιβλίο: Γιώργος
Παπαγρηγοράκης, εκπαιδευτικός Π.Ε.,
Μαρία Μαθιουδάκη, φιλόλογος-εκπαι-
δευτικός Δ.Ε., Νίκος Χουρδάκης, ποι-
ητής και ψυχολόγος, ψυχαναλυτικός
ψυχοθεραπευτής και ο Δημήτρης Δαμα-
σκηνός, συγγραφέας του βιβλίου.

Παρέμβαση & συντονισμός: Χρήστος
Τσαντής, επιμελητής του βιβλίου, συγ-

γραφέας και εκδότης.
Αφηγήτρια: η Μαργαρίτα Ναυπακτί-

του, υπεύθυνη δράσεων στο ΠΑΜΕΑ για
λογαριασμό του δικτύου “Διαβάζω για
τους άλλους”.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά
από τους: Γιάννη Μανούσακα (κιθάρα,
φωνή) και Τάκη Δημητρόπουλο (κιθάρα,
φωνή).

•Παρουσίαση της 9ης Ποιητικής Συλ-
λογής του Δημήτρη Κ. Τυραϊδή, με τον
τίτλο "Αρμονία και Φως" οργανώνουν ο
Δήμος Κισάμου και η Λογοτεχνική
Παρέα Χανίων την Τετάρτη 3 Μαΐου
στις 8 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Δήμου Κισσάμου. 

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα
προλογίσει η αντιδήμαρχος Κισάμου
Καίτη Πατερομιχελάκη-Νικολακάκη. Για
το έργο του ποιητή και την, εν λόγω,
ποιητική Συλλογή γενικότερα, θα ανα-
φερθεί ο συγγραφέας Γεωπόνος Δρ.
Ιωάννης Πολυράκης.

Ποιήματα από τη συλλογή του Δημή-
τρη Τυραϊδή θα απαγγείλουν η ποιήτρια
και φιλόλογος  Μαρία Ντούζα-Βογια-

τζάκη, η ποιήτρια-συγγραφέας, ιδιωτική
υπάλληλος Μαίρη Κουτρούλη-Σκα-
μνάκη και η δικηγόρος - λογοτέχνης,
Ηλέκτρα Ι. Πολυράκη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Βραβεία σε μαθητές
Σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 30
Απριλίου, στις 6.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων θα
απονεμηθούν τα βραβεία του 29ου διαγωνισμού  Αρχαίων Ελ-
ληνικών του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Χανίων.
Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Φιλολόγων
Νομού Χανίων και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
•Ομιλία της Αθηνάς Καβουλάκη, καθηγήτριας κλασικής φιλο-
λογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα: «Αρχαιοελληνικές
σπουδές και νέες ανθρωπιστικές τάσεις».
•Δρώμενο της θεατρικής ομάδας του 4ου ΓΕΛ Χανίων: Από
τον καμβά στη σκηνή: Η Σχολή των Αθηνών του Ραφαήλ, το
οποίο παρουσιάστηκε στο «Μαθητικό Φεστιβάλ - Αριστοτέλης
2016» (συνεργασία σχολείων με την UNESCO για τον εορτα-
σμό του 2016 ως «ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»).
•Βράβευση των διακριθέντων μαθητών.

ΣΤΟ “ΕΛΛΗΝΙΣ”

Θέατρο σκιών

Το θέατρο σκιών Αθανασίου θα δώσει την παράσταση “Ο Θη-
σέας και ο Μινώταυρος” στον κινηματογράφο “Ελληνίς”, στην
οδό Τζανακάκη 68, αύριο  Κυριακή στις  11.30 π.μ. και  στις
5.30 μ.μ..

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Καρέ Καρέ“Καρέ - Καρέ”
• Προβολές από 3 έως 7 Μαΐου

Φεστιβάλ Μαθητικών κινηματογραφικών ταινιών μικρού μή-
κους “Καρέ – Καρέ” θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 3
έως την Κυριακή 7 Μαΐου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Με-
σογείου (ΚΑΜ).
Το φεστιβάλ εντάσσεται στο πλαίσιο της “Άνοιξης Καλλιτε-
χνικής Δημιουργίας 2017” που συνδιοργανώνουν ο Δήμος
Χανίων, η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων.
Θα προβληθούν ταινίες που έχουν δημιουργήσει σχολεία του
Νομού Χανίων, καθώς και οι βραβευμένες ταινίες του 6ου Πα-
νελλήνιου διαγωνισμού μαθητικών ταινιών: “Ένας πλανήτης
μια ευκαιρία”.
Οι προβολές ξεκινούν στις 7 μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύ-
θερη.
•Συμμετέχουν τα σχολεία του Νομού Χανίων: Γενικό Λύκειο
Βουκολιών, δημοτικό σχολείο Ελους, 
7ο δημοτικό σχολείο Χανίων, δημοτικό σχολείο Βατολάκου,
Γυμνάσιο Πλατανιά, 10ο δημοτικό σχολείο Χανίων.
•Τα βραβεία του 6ου Πανελλήνιου διαγωνισμού μαθητικών
ταινιών: “Ενας πλανήτης μια ευκαιρία”, έλαβαν τα σχολεία:
Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κύπρου, 9ο δημοτικό
σχολείο Αγίου Δημητρίου Αττικής, εσπερινό Γυμνάσιο – Λύ-
κειο Κω, 2ο δημοτικό σχολείο Αγριας Μαγνησίας, 7ο δημοτικό
σχολείο Πρέβεζας, 1ο ΕΠΑΛ Αργους, 13ο δημοτικό σχολείο
Σερρών, Λύκειο Αγ. Νικολάου Κύπρου, 17ο δημοτικό σχολείο
Αχαρνών, Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων Δούκα Αττικής, Λύκειο
Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου, 1ο ΕΠΑΛ Αργους, 1ο
δημοτικό σχολείο Ελευθερίου Κορδελίου Θεσσαλονίκης, 21ο
δημοτικό σχολείο Πατρών, Λύκειο Κομοτηνής,

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ

“Η Μεγάλη Παντομίμα”

Θεατρική παράσταση: “Η Μεγάλη Παντομίμα” (Πρωτότυπο
Κείμενο: Dario Fo) θα δωσει η Θεατρική Ομάδα Πολυτεχνείου
Κρήτης στην Πύλη Σαμπιονάρα, με ελεύθερη είσοδο, από 30
Απριλίου έως 6 Μαίου στις 9.30 το βράδυ. 



μ
Με ένα νέο άλμπουμ - το 3ο κατά
σειρά - που υπόσχεται ταξίδια με
μια ''Βάρκα στο σπίτι'' και μια συ-
νεργασία με τον κορυφαίο Μάνο
Ελευθερίου, επανέρχεται στην δι-
σκογραφία ο Χανιώτης συνθέτης
και τραγουδοποιός Λεωνίδας Μα-
ριδάκης. 

ια δισκογραφική δουλειά που έχει έντονα
άρωμα Χανίων καθώς το video clip του τρα-
γουδιού "Ο Δαίμων του Τυπογραφείου" που
θυμίζει κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους
γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο μοναδικό στην
Ελλάδα Μουσείο Τυπογραφίας, στα Χανιά. Άλ-
λωστε μια ξενάγηση σε αυτό τον χώρο των
γραμμάτων και του πολιτισμού, στάθηκε ως το
πρώτο ερέθισμα για να γραφτεί το τραγούδι,
όπως λέει ο ίδιος ο οποίος μίλησε στις δια-
δρομές για τη νέα του δουλειά και τα νέα του
σχέδια....

Τι σημαίνει όμως ''Βάρκα στο σπίτι'' και πού
παραπέμπει ο αλληγορικός τίτλος ;

«Ωραία ερώτηση αλλά όχι εύκολη» μας
απαντά ο Λεωνίδας Μαριδάκης και προσθέτει:

«Ο Μάνος Ελευθερίου έχει την δυνατότητα
να συμπυκνώνει μέσα σε λίγες
λέξεις, πολλά και σημαντικά. Ο
τίτλος «Βάρκα στο σπίτι» εμένα
μου φέρνει στο νου όλα αυτά
που καταιγιστικά στη σημερινή
εποχή εισβάλουν στο μυαλό
μας, στον εαυτό μας, στο σπίτι
μας. Εικόνες, πληροφορίες ταρά-
ζουν τον πυρήνα μας και μας δο-
κιμάζουν με πολλούς τρόπους
κάθε μέρα. Μου φέρνει ακόμα στο
νου τους πρόσφυγες με τις βάρκες,
εικόνες που μπήκαν και μπαίνουν
μέσα από τις τηλεοράσεις στα σπί-
τια μας και τις ψυχές μας. Το τρα-
γούδι μιλάει για ναυαγούς, για
κύματα με φίδια, έχει απίθανες ει-
κόνες, και μια ανατροπή στο
τέλος. Αν ήταν ταινία, θα ήταν σι-
νεφίλ και περιπέτεια μαζί. Δεν
είναι διαθέσιμο ακόμα επίσημα
προς ακρόαση αφού δεν έχει κυ-
κλοφορήσει ο δίσκος, υπομονή
μέχρι το τέλος του Μάη. Στα
λάιβ φυσικά το παρουσιάζω εδώ
και καιρό».

Τον ρωτάμε τι είναι αυτό που
κρατάει από την συνάντηση του
με τον Μάνο Ελευθερίου και μας
απαντά: «την γενναιοδωρία του
την καλοσύνη του και την αληθινή
αγάπη του προς τους νέους δημι-
ουργούς».

Όσο για το τι είναι αυτό που τον
ενέπνευσε περισσότερο στο Μου-
σείο Τυπογραφίας και το επέλεξε ως
σκηνικό για να γυριστεί εξ ολοκλή-
ρου το βιντεοκλίπ του τραγουδιού ''Ο
Δαίμων του Τυπογραφείου'' ο Χανιώτης τρα-
γουδοποιός αναφέρει: 

«Το τραγούδι ''Ο Δαίμων του Τυπογραφείου''
προέκυψε μετά από μια ξενάγηση, πριν ένα
χρόνο μέσα στο μουσείο. Αυτό που με ενέ-
πνευσε περισσότερο -πιστεύω και τη Νικόλ Κα-
τσάνη με την οποία συνυπογράφουμε τους

στίχους- πέρα από την αρτιό-
τητα και τον πλούτο του μου-
σείου, είναι πως καταλάβαμε

πως υπάρχει ένα προσωπικό
όραμα όμορφο και υψηλό
πίσω από αυτό. Τώρα το
μουσείο το ίδιο είναι σαν ένα
σκηνικό. Έχει ατμόσφαιρες,
υπέροχα εκθέματα και βοή-
θησε πολύ η επιλογή του
χώρου. Θέλω να ευχαριστήσω
από καρδιάς τους ανθρώπους
του Μουσείου Τυπογραφίας
που με εμπιστεύτηκαν και έδω-
σαν την ευκαιρία και την υπο-
στήριξη τους για να γυριστεί
αυτό το κλιπ μέσα στο ίδιο το
Μουσείο. Το αποτέλεσμα είναι,
αν μη τι άλλο, πολύ πρωτότυπο
και όμορφο».

Άλλωστε για εκείνον τα
Χανιά αποτελούν πάντα πηγή

έμπνευσης καθώς όπως μας λέει: 
«Δεν θα μπορούσε να συμβαίνει διαφορετικά.

Είναι μια όμορφη και έντονη πόλη και σίγουρα
κάτι από όλα αυτά έχει σταλάξει μέσα μου και
εμπνέει τις μουσικές μου».

Το άλμπουμ ''Βάρκα στο σπίτι'' Θα κυκλοφο-
ρήσει σε ένα μήνα περίπου από την Spider
music, μια πολλά υποσχόμενη καινούργια δι-
σκογραφική εταιρία.

Όσον αφορά τα νέα σχέδια του Χανιώτη τρα-
γουδοποιού;

«Έχω πολλά σχέδια μπροστά που έχουν
σχέση με τις παραστάσεις, την παρουσίαση του
δίσκου αλλά κατ αρχήν... όπως μπαίνει το κα-
λοκαίρι ξεκινάνε τα λάιβ και οι περιοδείες. Η
Κρήτη φυσικά είναι στα σχέδια. Με συναυλίες
και με θεατρικές παραστάσεις. Θα ξανά ανε-
βάσουμε το θεατρικό «σιλάνς σιλβουπλέ» της
Μαρινέλλας Βλαχάκη που παρουσιάσαμε το
χειμώνα και στο πρόγραμμα είναι και νέα κεί-
μενα του Γιώργη Σταματάκη με αστείες ιστο-
ρίες σε κρητική διάλεκτο».

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ:

Ο δαί ων του«Ο δαίμων του
τυ ογραφείου ας χτυ ήσειτυπογραφείου ας χτυπήσει»
■ Νέο τραγούδι, εμπνευσμένο από το Μουσείο Τυπογραφίας
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Info
Την σκηνοθεσία του video clip "Ο Δαίμων του
Τυπογραφείου"που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου
στο  Μουσείο Τυπογραφίας, στα Χανιά υπο-
γράφει ο Γιάννης Κρητικός, ενώ την διεύ-

θυνση φωτογραφίας ο μέτρ
του είδους (και από την τη-

λεοπτική σειρά «ΤΟ ΝΗΣΙ») Βαγγέ-
λης Κατριτζιδάκης.
Το τραγούδι «Ο δαίμων του τυπογραφείου»,
σε μουσική του Λεωνίδα Μαριδάκη και σε στί-
χους των Λεωνίδα Μαριδάκη και Νικόλ Κα-
τσάνη, αποτελεί τον προπομπό του
επερχόμενου άλμπουμ «ΒΑΡΚΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες από
την Spider Music και θα είναι το τρίτο κατά

σειρά προσωπικό άλμπουμ του Λεωνίδα Μαρι-
δάκη.
Συμπληρωματικά credits video clip:
Σενάριο: Λεωνίδας Μαριδάκης
Βοηθός σκηνοθέτη: Γιάννης Κουκουράκης
Ενδυματολόγος: Ξανθή Κοντού
Τεχνική υποστήριξη: Διονύσης Μανουσάκης
Δείτε το βιντεοκλίπ πατώντας στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=QkDjs2Wt
dIs

Ένα τεράστιο πάρτι, ένα χαρούμενο συναπάντημα με πολλή μου-
σική, τραγούδια, εκπλήξεις κρητικές λιχουδιές και την απαραί-
τητη …ρακή έγινε χθες στο κατάμεστο καφέ του ΙΑΝΟΣ στην
παρουσίαση του ολοκαίνουργιου βιβλίου του Σπύρου Πετρου-
λάκη «το τελευταίο δαχτυλίδι».
Ο πάντα αεικίνητος Σπύρος Πετρουλάκης άνοιξε την παρουσίαση
με τραγούδι, ενώ για το βιβλίο, που αγγιζει ένα πολύ ευαίσθητο
θέμα, αυτό της παρένθετης μητρότητας, μίλησαν η Μάρω Πα-
τέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ και η Γεωργία Λυμπερο-
πούλου, Μαία.
Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Κάτια Αντωνιάδη,

και αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε ο ηθοποιός Δημήτρης
Αλεξανδρής 
Μαζί με τον Σπύρο Πετρουλάκη τραγούδησαν οι Μνηστήρες
(Βαγγέλης Μιχαλάτος και Τάσος Ζαφειρίου), ενώ μεγάλη έκ-
πληξη της βραδιάς ήταν η παρουσία του Πάνου Μουζουράκη που
δεν δίστασε να πιάσει το μικρόφωνο –και μόνος, και μαζί με τον
Σπύρο- απογειώνοντας το κοινό! 
Στην παρουσίαση του βιβλίου, βρέθηκε και ο επίσης Κρητικός Λε-
ωνίδας Μαριδάκης, τον οποίον ο Σπύρος Πετρουλάκης επίσης
κάλεσε στην σκηνή για τραγούδι! Και εκείνος δεν του χάλασε χα-
τίρι: Έπαιξε το ολοκαίνουργιο τραγούδι του «Ο Δαίμων του Τυ-
πογραφείου», ένα τραγούδι εμπνευσμένο από το μοναδικό στην
Ελλάδα Μουσείο Τυπογραφίας!

ΜΑΡΙΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ 

Το τελευταίο δαχτυλίδι ε ουσική και εκ λήξεις“Το τελευταίο δαχτυλίδι” με μουσική και εκπλήξεις



οο

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Εκθεση ζωγραφικής

Εκθεση ζωγραφικής με θέμα: “Ταξίδι - Πηγή έμπνευσης
- Ανεξίτηλες εντυπώσεις István Széchenyi και Johann N.
Ender” θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 9 Μαΐου στο Κέν-
τρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου  (ΚΑΜ), τις ώρες από 9
π.μ. έως 2 μ.μ..

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 3 Μαΐου
στις 3 μ.μ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «στην έκθεση
παρουσιάζονται έργα του Aυστριακού ζωγράφου Johann

Ender από το ταξίδι του με τον Ούγγρο
κόμη István Széchenyi στην Ανατολή το
1818-9, έργα που προέρχονται από τη Βι-
βλιοθήκη της Ακαδημίας Επιστημών της
Ουγγαρίας και επίσης νομίσματα και γραμ-
ματόσημα που συσχετίζονται με τη μορφή
του Μεγάλου Ευεργέτη». 

Η έκθεση οργανώνεται με πρωτοβουλία
της πρεσβείας της Ουγγαρίας στην Αθήνα
και την ευγενική συμβολή της πρεσβείας της
Αυστρίας στην Αθήνα, του Δήμου Χανίων
και της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ.

ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ Ο

“Μορφές”

Εκθεση ζωγραφικής με τίτλο: “Μορφές” των Ευαγ-
γελίας Βολακάκη και Μανωλίας Κοκολογιάννη εγκαι-
νιάζεται σήμερα Σάββατο 29 Απριλίου στο “Μεγάλο
Ο” (Γρηγορίου Ε' 69, στον δρόμο της Πυροσβεστικής)
στα Χανιά στις 7 το απόγευμα και θα διαρκέσει έως
τις 13 Μαίου.

ΣΤΗ MARE GALLERY

Εγκαίνια εικαστικών εκθέσεωνΕγκαίνια εικαστικών εκθέσεων 

μαδική εικαστική έκθεση “Ο Δικός
μου Θρόνος / My Own Throne”, των
εικαστικών Σοφίας Βλαζάκη, Κοσμά
Λιλικάκη, Ελένης Μανωλαράκη, Λαμ-
πρινής Μποβιάτσου, Μιράντας Σκυ-
λουράκη, Πέπης Χατζηδάκη, Αλίκης
Χιωτάκη εγκαινιάζεται την Παρα-
σκευή, 5 Μαϊου, στις 8 μ.μ., στη
“Mare Gallery”. Παράλληλα θα γίνουν
τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης
“Κίνηση Ζωής / Life Movement”, της
Σοφίας-Μαρίας Ξενάκη, στο λόμπι του
Thalassa Beach Resort, από τη σειρά
εκθέσεων “Νέο Αίμα” της “Mare
Gallery”. Τις εκθέσεις επιμελείται η
μουσειολόγος, ιστορικός Τέχνης Μυρ-
τώ Κοντομιτάκη.

Στην έκθεση “Ο Δικός μου Θρόνος / My Own
Throne”, που θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουλίου, οι
επτά εικαστικοί χρησιμοποιούν την εγκατάσταση
ως εργαλείο για να αναδείξουν το έργο τους. Πα-
ράλληλα, το θέμα του θρόνου οδηγεί σε μια σειρά
από σκέψεις, με τις αντίστοιχες εικαστικές εφαρ-
μογές τους, πέρα από τα τετριμμένα. Όπως τονί-
ζεται στο κείμενο που συνοδεύει την έκθεση,
είμαστε “Σ’ ένα νησί που ανέκαθεν εκθρονίζει, αμ-
φισβητεί και δεν επαναπαύεται. Η λέξη θρόνος
έχει τη ρίζα της στη λέξη θράω, που σημαίνει κα-

θίζω, θέτω. Λέξη ταπεινή, από την οποία προέρ-
χεται και η λέξη θρανίο.” Επτά λοιπόν θρόνοι,
ανάμεσα στα επιλεγμένα από τον κάθε εικαστικό
έργα τέχνης, μας καλούν να καθίσουμε (να θρο-
νιαστούμε) και να σκεφτούμε.

Οι επτά εικαστικοί καλλιτέχνες της έκθεσης “Ο
Δικός μου Θρόνος /  My Own Throne”, μας δί-
νουν κάποια στοιχεία του σκεπτικού τους, χωρίς
όμως να αποκαλύπτουν το θρόνο τους:

Η Σοφία Βλαζάκη, μας εξηγεί ότι πιστεύει πως
καλλιτέχνες και παιδιά χρησιμοποιούν ένα είδος
παιχνιδιού ως μία διεργασία προς τη συνειδητο-
ποίηση του εαυτού τους. Δεν θα μπορούσε λοι-
πόν να διαλέξει για να παρουσιάσει άλλον θρόνο
από αυτόν που συνοδεύει την παιδική ηλικία, με
τρόπο αλληγορικό.

Ο Κοσμάς Λιλικάκης αντλεί έμπνευση από το πε-
ριβάλλον και το τοπίο, χωρίς να εγκλωβίζεται
σ’αυτό και το μεταφέρει σε installation.

Για την Ελένη Μανωλαράκη ο θρόνος της αντι-
στοιχεί σε ένα βασίλειο με μοναδική υπήκοο την
αφεντιά της, εξεγερμένη συχνά ενάντια στις νο-
μοθεσίες της.

Η Λαμπρινή Μποβιάτσου μας μιλάει για κάτι το
άυλο, το άπιαστο, δυναμικό όμως και δυνατό,
όπου στις συνεχείς μεταβολές της ανθρώπινης
ύπαρξης, μέσα σε αυτό το ζωντανό καλειδοσκό-
πιο της πορείας της ζωής, εκείνο μένει αναλλοί-
ωτο και αέναα υπάρχει.

Η Μιράντα Σκυλουράκη παρουσιάζει μια αγκα-
λιά, ένα δόσιμο, μια ευκαιρία και μια ευχή, για αλ-
ληλεπίδραση.

Η Πέπη Χατζηδάκη αποτίει φόρο τιμής σε αυ-
τούς που έχασαν τα πάντα, αλλά που δεν χάθη-
καν.

Για την Αλίκη Χιωτάκη, η ανάγκη για διαβίωση
συνδέεται με την ανάγκη για επιβίωση, ενώ βασί-
ζεται στην ανάγκη της διαρκούς συνοχής χωρίς
σταματημό.

Η έκθεση
“Κίνηση Ζωής
/ Life Move-
ment”, της
Σοφίας-Μα-
ρίας Ξενάκη,
θα διαρκέσει
έως τις 22
Ο κ τ ω β ρ ί ο υ

στο λόμπι του Thalassa Beach Resort, από τη
σειρά εκθέσεων “Νέο Αίμα” της MARE GALLERY,
με στόχο την προώθηση νέων και πολλά υποσχό-
μενων Ελλήνων καλλιτεχνών, έχει επίκεντρο τον
άνθρωπο, τις αδυναμίες, αλλά και τις δυνάμεις
του.

Η καλλιτέχνις αναφέρεται στα λόγια του Μπέρ-
τολτ Μπρεχτ, ως πηγή έμπνευσης : ”Γιατί να λέμε
βίαια τα νερά ενός ποταμού, κι όχι τις όχθες που
τα περιορίζουν; “. Καλούμαστε να περιηγηθούμε
ανάμεσα σε έργα και εγκαταστάσεις, μελετώντας
τις διάφορες ερμηνείες της εικαστικού, στο λόμπι
του ξενοδοχείου, σ’ ένα χώρο όπου η ζωή έχει μια
συνεχή ροή, όπου τόσο συμβολικά, όσο και κυ-
ριολεκτικά, παρουσιάζεται η έκθεση “Κίνηση Ζωής
/ Life Movement”, της Σοφίας-Μαρίας Ξενάκη.

■ “Ο Δικός μου Θρόνος / My Own Throne” και “Κίνηση Ζωής / Life Movement” 
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Αλίκη Χιωτάκη. Ελένη Μανωλαράκη.

Κοσμάς Λιλικάκης.

Πέπη Χατζηδάκη.

Μιράντα Σκυλουράκη.Σοφία Βλαζάκη.

Λαμπρινή
Μποβιάτσου.



ααφορμή για τη συζήτησή μας στάθηκε η
έκδοση της αυτοβιογραφίας του «Ο μο-
νόλογος του καθρέπτη», το οποίο θα πα-
ρουσιαστεί την Τετάρτη 3 Μαΐου στον
«Χώρο Τέχνης Χανίων» και στο οποίο ο
Μαθιός Γιαμαλάκης Μαρτζώκης αφηγεί-
ται τη συναρπαστική ζωή του, τους αν-
θρώπους που τον καθόρισαν και τους
σημαντικότερους σταθμούς της καλλιτε-
χνικής του πορείας... 

Μικρός -όπως αναφέρετε στο βιβλίο
σας- σας είχαν ρωτήσει τι θέλετε να γί-
νετε όταν μεγαλώσετε και η απάντησή
σας ήταν αλήτης. Αλήτης, όπως το διά-
βασα εγώ τουλάχιστον, με την έννοια
της ελευθερίας και αντισυμβατικότητας.
Αυτή η έννοια της “αλητείας” νομίζω ότι
καθόρισε και την καλλιτεχνική σας πο-
ρεία. Είναι έτσι;    

Ακριβώς. Δεν δέθηκα στο σύστημα. Ήδη
από το '81 σταμάτησα να πουλάω τους
πίνακές μου. Έβλεπα ότι αν συνέχιζα με
τον τρόπο που θέλουν οι μεσάζοντες θα
έχανα την ελευθερία μου τελείως. Για τον
ίδιο λόγο δεν ακολούθησα ένα στιλ, δεν
πήγα με το ρεύμα της εποχής και δεν
αφέθηκα στις καλλιτεχνικές μόδες. Εγώ
αυτό που προσπαθούσα και προσπαθώ
να κάνω είναι να μιλήσω μέσα από την
ψυχή μου. Να κινούμε ελεύθερα μέσα
στην τέχνη ώστε να μπορώ συνεχώς να
προχωράω και να ψάχνω. Να ζωγραφίζω
όταν εγώ το θέλω και να σκηνοθετώ ό,τι
θέλω εγώ. Γι' αυτό δεν έκανα και ποτέ
μου ένα διαφημιστικό. Δεν γίνεται από τη
μία να υπηρετείς το πνεύμα κι από την
άλλη την τσέπη...  

Η τέχνη σας υπηρετεί την αλήθεια ή την
ομορφιά; 

Αν η ομορφιά είναι αγνή είναι και αλη-
θινή. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο αλλά
η αλήθεια είναι απαραίτητος όρος για την
τέχνη. Για την τέχνη όπως την εννοώ εγώ
ως ένα δρόμο που μπορώ να μιλάω για
την αλήθεια, τον έρωτα, τις αγωνίες που
έχω.  

Η απόσταση και η μακροχρόνια απουσία
σας από την Ελλάδα πώς έχει επηρεάσει
το έργο σας; 

Η Ελλάδα ήταν και είναι πάντα μέσα μου.
Η Ελλάδα ήταν για εμένα πάντα ένας
χώρος πνευματικός, ένας χώρος προ-
όδου, ένας χώρος δύναμης. 

Τι σας κρατάει δημιουργικό όλα αυτά τα
χρόνια; 

Προσωπικά όσο υπάρχω δημιουργώ και
όσο δημιουργώ υπάρχω. Αλλιώς θα είχα
πεθάνει. Κι αν πεθάνει το πνεύμα σου
έχεις πεθάνει ολόκληρος. Επίσης, έχει με-
γάλη σημασία για εμένα το “τώρα”. Το
“τώρα” που είναι μια αιωνιότητα. Δεν
υπάρχει ούτε το μέλλον ούτε τίποτα
άλλο... 

Ένα πρόσωπο που σας σημάδεψε, όπως
προκύπτει και από το βιβλίο, ήταν η μη-
τέρα σας αλλά και η πολιτική της στρά-
τευση στην Αριστερά. Για εσάς σήμερα τι
σημαίνει Αριστερά; 

Έτσι όπως είναι σήμερα η Αριστερά δεν
είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια
διαχείρισης της κατάστασης. Δεν βλέπω
το ρηξικέλευθο στοιχείο. Περισσότερο
όμως νομίζω ότι λείπει η Παιδεία. Αν δεν
αλλάξουμε τον ίδιο τον άνθρωπο και τη
σκέψη του δεν θα αλλάξει τίποτα. Ο κό-
σμος δεν κερδίζεται με τις εκλογές... 

Η επίδραση της μητέρα σας γιατί ήταν
τόσο καθοριστική; 

Η μητέρα μου υπήρξε η αρχή όλης μου
της ζωής. Τόσο ως μάνα όσο και ως
πνεύμα. Παιδί ακόμα μου έδινε Γκόρκι,
Χέμινγουεϊ κ.ά. να διαβάσω. Είχα γεμίσει
από τέτοια βιβλία. Πώς να μην σκέφτεσαι
μετά; Δεν μου έδωσε ούτε σπίτι ούτε αυ-
τοκίνητο. Μου έδωσε όμως το πνεύμα
της κι αυτό ήταν πλουσιότατο.   

Ζωγραφική και σκηνοθεσία. Τι συμπλη-
ρώνει το ένα στο άλλο; 

Και τα δύο υπηρετούν την ίδια ανάγκη.
Να μιλήσω για την αλήθεια μου... 

Κοιτώντας πίσω τη ζωή σας με αφορμή
το βιβλίο. Υπάρχουν πράγματα που θα
θέλατε να αλλάζατε; 

Υπάρχει ένα τραγούδι της Πιαφ που λέει
«δεν μετάνιωσα ποτέ». Δεν μετάνιωσα

λοιπόν ποτέ για τίποτα. Το μόνο ίσως που
σκέφτομαι είναι που δεν έκανα δική μου
οικογένεια.    

Εναν νέο καλλιτέχνη τι θα τον συμβου-
λεύατε; 

Οι συμβουλές που πήρα εγώ ήταν εκεί-
νες που μου έδωσε η ζωή. Θα του έλεγα
λοιπόν να δημιουργήσει τη δική του ζωή.
Να βλέπει την αλήθεια μέσα του και να
δημιουργεί. Αυτή η δημιουργία θα του
καθορίσει την πορεία του. 

Ετσι ό ως είναι σή ερα η Αριστερά δεν είναι τί οτα«Ετσι όπως είναι σήμερα η Αριστερά δεν είναι τίποτα
άλλο αρά ια ροσ άθεια διαχείρισης της κατάστασηςάλλο παρά μια προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης.

Δεν βλέ ω το ρηξικέλευθο στοιχείο Περισσότερο ό ωςΔεν βλέπω το ρηξικέλευθο στοιχείο. Περισσότερο όμως
νο ίζω ότι λεί ει η Παιδεία Αν δεν αλλάξου ε τον ίδιονομίζω ότι λείπει η Παιδεία. Αν δεν αλλάξουμε τον ίδιο
τον άνθρω ο και τη σκέψη του δεν θα αλλάξει τί οτατον άνθρωπο και τη σκέψη του δεν θα αλλάξει τίποτα»

ΜΑΘΙΟΣ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ - ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ: 

Υ άρχω όσο δη ιουργώ«Υπάρχω όσο δημιουργώ»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

«Οσο υπάρχω δημιουργώ και όσο δημιουργώ υπάρχω». Χειμαρρώδης και αντισυμβατικός. Με πάθος για την τέχνη και
τη ζωή. «Κυνηγός» της αλήθειας του. Ο εικαστικός και σκηνοθέτης Μαθιός Γιαμαλάκης - Μαρτζώκης επέλεξε να πορευ-
τεί από νέος όχι ακολουθώντας την πεπατημένη, αλλά ανοίγοντας τον δικό του δρόμο. Τόσο καλλιτεχνικά όσο και ως
στάση ζωής. Γι' αυτό και τέχνη και ζωή είναι απόλυτα συνυφασμένα στον τρόπο του. Με το πνεύμα ελευθερίας να κυ-
ριαρχεί στον λόγο και τη στάση του, πληρώνοντας πάντα το ανάλογο τίμημα. Άλλωστε ο ίδιος από μικρός είχε αποφασί-
σει ότι θέλει να γίνει «αλήτης», δηλαδή ελεύθερος άνθρωπος... 
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Το βιβλίο «Ο μονόλογος του καθρέπτη» του Μαθιού Γιαμαλάκη – Μαρ-
τζώκη θα παρουσιαστεί στον «Χώρο Τέχνης Χανίων» την Τετάρτη 3
Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο ποιητής Λε-
ωνίδας Κακάρογλου θα συνομιλήσει με τον συγγραφέα. Θα χαιρετί-
σει ο γλύπτης Γιάννης Μαρκαντωνάκης, ενώ θα πλαισιώσει μουσι-
κά την εκδήλωση η Ζωή Κολλάρου.    
Την εκδήλωση διοργανώνουν ο «Χώρος Τέχνης» και το βιβλιοπωλείο
το «Βιβλίο». 

Η βιβλιο αρουσίασηΗ βιβλιοπαρουσίαση



Ανοιξη. Η παιδική ηλικία του έτους. Ακολουθεί στον κύκλο της ζωής τον θάνατο του
χειμώνα. Ο ερχομός της ήταν για τους ανθρώπους πάντα ένα γεγονός μεγάλης σημα-
σίας. Η γη αρχίζει να ζεσταίνεται σημαντικά χωρίς την υπερβολή του καλοκαιριού, γι'
αυτό και θεωρείται ο ιδανικότερος καιρός από όλες τις εποχές του χρόνου, γεγονός
που ευνοεί την ανθοφορία και τη φυτική ανάπτυξη. Οι γεωργοί μπορούν πλέον να ασχο-
ληθούν με τις αγροτικές τους εργασίες, να φροντίσουν για την σοδειά, οι κτηνοτρόφοι
να πάνε σε μέρη μακρινά για τη βοσκή των ζώων και γενικά, τα ταξίδια για κάθε είδους
δραστηριότητα είναι λόγω καιρού περισσότερο ευνοϊκά και εύκολα. Γι’ αυτό το λόγο οι
γιορτές της άνοιξης ήταν πολλές και γιορτάζονταν με μεγαλοπρέπεια από όλους τους
λαούς του κόσμου.

Σε αυτή την έκρηξη ζωής ο άνθρωπος αρχίζει να αποσύρεται από τα αποθέματα μνή-
μης και να ζει στον παρόντα διεσταλμένο χρόνο, προσδίδοντας στο υπαρκτό μυθικές
διαστάσεις. Αν και επιστημονικά η ύπαρξη εποχών εξηγήθηκε, χρόνια τώρα, μέσω της
φυσικής και της αστρονομίας, η Ανοιξη παραμένει για τον άνθρωπο κάτι σαν τον κε-
ραυνό στο χέρι του Δία. Συνεχίζει να κατοικεί στη μυθοκρατούμενη μεριά της ανθρώ-
πινης συνείδησης.

Σπύρος Ζερβουδάκης 

π
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

έντε Χανιώτες φωτογράφοι κοιτάνε την
Ανοιξη στα μάτια και δίνουν τη δική τους
απάντηση. Με τον φωτογραφικό φακό
αλλά και την πένα τους ψηλαφούν το
πρόσωπο μιας εποχής που έχει συνδε-
θεί με την αναγέννηση της φύσης, την
πανδαισία των χρωμάτων και το ξύ-
πνημα των αισθήσεων. Μιλούν για την
Ανοιξη γύρω μας και μέσα μας. Για τα
προφανή αλλά και όσα μένουν κρυμ-
μένα πίσω από τις ανοιξιάτικες εικόνες
που καθηλώνουν το ανθρώπινο βλέμμα...  

ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΣΕ ΕΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ “ΚΛΙΚ”

ΗΗ Aνοιξη ως έ νευσηνοιξη ως έμπνευση
Πώς μπορείς να αιχμαλωτίσεις μια εποχή σε μια εικόνα; Πώς να αναδείξεις
το φως και τις σκιές της, την ομορφιά και τη μελαγχολία της; Κι ακόμα, τι μπο-
ρεί να σημαίνει μια εποχή για τον καθένα και πώς αυτή από βίωμα γίνεται
έργο τέχνης; 

Κοντά στη γη, σαν να σε πιέζει το βάρος του
ουρανού, αυτού που βλέπεις πια ολόκληρο. Σε
κάνει να αναρωτιέσαι, κάποτε, που η γη ήταν
το κέντρο του σύμπαντος, ο Ατλαντας κρα-
τούσε τον ουρανό στους ώμους του. Οταν η
γη έπαψε να είναι στο κέντρο, άραγε ο Άτλαν-
τας κρεμάστηκε με τα χέρια από τον ουρανό
και έδεσε στα πόδια του τη γη για να μην
πέσει; Τεντώνεται και μακραίνει σε ένα σύμ-
παν που διαστέλλεται; Αναρωτιέσαι σαν παιδί,
αφού είσαι κοντά στη γη.

Αλλάζεις το ύψος σου, το ξεχνάς. Κοντά στη
γη ακούς το ρίγος της καθώς τη χαϊδεύει ο
κρύος πρωινός αέρας, την ακούς να σαλεύει,
να σπάει τους σπόρους, να σπρώχνει τους μι-
κρούς βλαστούς προς τα πάνω. Αγγίζεις αλ-

λιώς, οσμίζεσαι
αλλιώς, βλέπεις αλ-
λιώς και θυμάσαι
πώς ήταν παλιά,
πώς ήταν πριν. 

Την άνοιξη η φύση
είναι άνθρωπος, κοι-
τάει ψηλά, τείνει
στον ουρανό ψά-
χνοντας τον ήλιο για
να βάλει μπροστά τα
πράσινα χημικά έρ-
γαστήρια, ακριβώς

εκείνα που παίζουν τώρα με το πρωινό φως ρί-
χνοντας τούφες τούφες τις σκιές τους στο έδα-
φος. Σηκώνεσαι ανάμεσά τους κι εσύ
άνθρωπος, αλλάζεις το ύψος σου, το θυμάσαι.
Το χημικό εργαστήριο στο κεφάλι σου αντι-

φεγγίζει πράσινο, με πράσινο στις πόλεις περ-
νάμε κι αφού μάθαμε έτσι, εδώ έξω περνάμε,
περνάμε, περνάμε, περνάμε…

Γιώργος Αναστασάκης 

Οταν η φύση τείνει στον ουρανόΟταν η φύση τείνει στον ουρανό

Η αιδική ηλικία του έτουςΗ παιδική ηλικία του έτους



Δεν μπορεί να σε “πιάνει” η μελαγχολία του
φθινοπώρου και να σ’ αφήνει ανέγγιχτο, το
ανοιξιάτικο ξεφάντωμα. Δεν γίνεται.

Ή είσαι επιδεκτικός στους “ρευματισμούς” και
τις αμφιταλαντεύσεις της (κάθε) ισημερίας, ή
δεν είσαι. Κι η ισημερία, αν το καλοσκεφτεί κα-
νείς, ένας μεσημβρινός είναι, ένα μεσημέρια-
σμα, ένα αντεστραμμένο μεσονύχτι, δηλαδή.

Μια μεταιχμιακότητα, ένα κατώφλι. Κάθε κα-
τώφλι ωστόσο, προσφέρει την αμφιθέαση μιας
ολοκληρίας. 

Λένε, πως διαβαίνοντας ένα κατώφλι, δεν
πρέπει να γυρίσεις, να κοιτάξεις πίσω. Κι όμως,
αυτή είναι μια σπουδαία ευκαιρία, να συναντη-
θεί κανείς με την καθολικότητα.

Επιχειρώντας το βέβαια αυτό, πληρώνεις “ει-
σιτήριο”. Κινδυνεύεις να μείνεις “στήλη άλα-
τος”, να απολιθωθείς, να μαρμαρώσεις. Δεν
υπάρχει όμως, άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει κέρ-
δος, χωρίς ρίσκο.

Κάθε μεταβατικότητα, είναι αμφίσημη: Περιέ-
χει τη θλίψη ενός αποχαιρετισμού και τη χαρ-
μοσύνη ενός καλωσορίσματος. Η χαρά ωστόσο
που δεν έχει βάθος, είναι ψεύτικη, είναι φτηνή,
είναι χαρουμενιά. Και κάθε βάθος, είναι πάντα,
από τη φύση του σκοτεινό.

Η πραγματική και γνήσια χαρά, (όπως άλλω-
στε η αλήθεια κι η ομορφιά) είναι καθολική, δεν
φοράει παρωπίδες, δεν είναι επιμέρεια, δεν
είναι ανέξοδη αισιοδοξία. Είναι η αναγνώριση

του υπέρτατου
γεγονότος, ότι
ενώ (ή μήπως
επειδή;) υπάρχει
το σκοτάδι, το
φως έχει μεγα-
λύτερη αξία.

Οποιος είναι
“μόνο” αισιόδο-
ξος ή “μόνο”
απαισιόδοξος,
χάνει τη μισή
αλήθεια του κό-
σμου. Γιατί ο
κόσμος, είναι
συναμφότερος.
Ακροβατεί και
μεσιτεύει ανά-
μεσα σ’ αυτά τα
δύο αντίρροπα
καθεστώτα, μα η
ομορφιά και η
αλήθεια του, είναι
πέρα και πάνω απ’ αυτά, γιατί βρίσκονται εκτός
τόπου και χρόνου. Όποιος λοιπόν μπορεί και
διακρίνει την ομορφιά στο μαρασμό, μπορεί να
δει και την τραγική αλήθεια της ανθοφορίας.

Ένας γνήσιος καλλιτέχνης, είναι ευεπίφορος
και στις δύο αυτές “παθολογίες”, αλλιώς δεν
“υποφέρει” κανένα “φορτίο”, αλλιώς δεν δια-
κατέχεται από πολικότητα, δεν είναι εμπνευ-

σμένος.
Η ομορφιά που δεν έχει

τραγικότητα, είναι λειψή κι η
αλήθεια που δεν βλέπει τη μα-

ταιότητά της, είναι απατηλή.
Η αληθινή έμπνευση, μόνο μέσα από την κα-

θολικότητα μιας αμφισημίας μπορεί να προέλ-
θει.

Εικονολογικά μιλώντας, μόνο έτσι η θέαση
του κόσμου, ξεπερνά τα αρχικά στάδια του πα-
ράθυρου και του καθρέπτη και γίνεται “οθο-
νική”. Τα κομμένα στην ακμή της ανθοφορίας
τους λουλούδια, που σαν παρθενική θυσία,

προσφέρονται τόσο στους ερωτικούς συντρό-
φους, όσο και στους νεκρούς, μαρτυρούν με
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, τη μελαγχολική αμφι-
σημία της κάθε μεταβατικότητας και το συναμ-
φότερο ενός κόσμου, που ανθίζει, μαραίνεται
και ξανανθίζει, ταυτόχρονα, αενάως και εσαεί.

Καλή άνοιξη σε όλους!

Μιχάλης Πολυχρονάκης

Υ.Γ. Το κείμενο αυτό, αφιερώνεται στη μνήμη
του Πλάτωνα Ζελιώτη, που μας αποχαιρέτησε
ανοιξιάτικα…
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Δύο φορές μέσα σε ένα μήνα βρέθηκα στο ίδιο
μέρος. Τη πρώτη τα πάντα ήταν καλυμμένα από
το χιόνι. Ενα τοπίο λευκό με μερικά δέντρα και
θάμνους ξερακιανά, άγρια, γεμάτα αγκάθια να ξε-
πετάγονται απειλητικά εδώ και εκεί. Σαν να κατέ-
βαλαν μια απέλπιδα προσπάθεια επιβίωσης
απέναντι στον αμείλικτο καιρό.

Οταν επέστρεψα όλα ήταν διαφορετικά. Τη θέση
του λευκού χιονιού είχε πάρει το πράσινο γρασίδι
και τα πάντα ήταν ανθισμένα. Το υπέροχο πρωινό
φως τόνιζε τις αντιθέσεις και αναδείκνυε όλα τα
χρώματα της φύσης. Και όμως συνειδητοποιώ με
έκπληξη ότι τελικά μόνο το γρασίδι έχει φυτρώ-
σει. Αυτό που φαινόταν ως ανθισμένο δέντρο, δεν
είχε ούτε φύλλο πάνω του. Μόνο τα ίδια ξερά
κλαδιά και αγκάθια. Και όμως είχε ανθίσει. Μέσα
στην αναγέννηση της φύσης, είχε γίνει το ίδιο ολό-
κληρο ένα λουλούδι. Και εκεί που ήταν το σκοτεινό
σημείο στο φωτεινό λευκό τοπίο, ξαφνικά είχε μετατραπεί στο λαμπερό φάρο του οροπεδίου. 

Ολα αλλάζουν την Ανοιξη. Ή ίσως να μην αλλάζει και τίποτα, πέρα από τη διάθεση μας και τον
τρόπο που κοιτάμε τον κόσμο γύρω μας.

Αντρέας Μπροκαλάκης

Ανοιξη… η ομορφότερη εποχή του χρό-
νου. Με το τέλος του χειμώνα και καθώς η
θερμοκρασία ανεβαίνει, τα χιόνια λιώνουν
και η φύση κατακλύζεται από νερό σε πο-
τάμια και χειμάρρους. 

Αναγέννηση της φύσης, εξωτερίκευση
της ομορφιάς. Από τα ανθισμένα δέντρα
μέχρι τα αγριολούλουδα στα βουνά, τα
τοπία γύρω μας γεμίζουν με χρώμα. 

Από την αρχαιότητα, οι λαοί όλου του κό-
σμου υποδέχονται την άνοιξη με εορτα-
σμούς και τελετές, η άνοιξη αποτελεί
συνώνυμο της αθωότητας και τη χαράς.
Σηματοδοτεί μία νέα αρχή, ένα νέο ξεκί-
νημα. 

Ο Ernest Hemingway έγραφε πως «Οταν
ερχόταν η Ανοιξη, ακόμα και αν δεν ήταν

ακόμα πραγματική, το μόνο ζήτημα που είχε σημασία ήταν που θα είναι κανείς πιο χα-
ρούμενος». Πρέπει να θυμόμαστε, όμως, πως η πραγματική “Ανοιξη”, αυτή που ο καθέ-
νας μας κρύβει μέσα του, έρχεται μόνο όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε έτοιμοι να τη βιώσουμε. 

Μιχάλης Κουλιέρης

     

Η ο ορφότερη ε οχή του χρόνουΗ ομορφότερη εποχή του χρόνου

Η ε οχή ου όλα αλλάζουνΗ εποχή που όλα αλλάζουν

Πού έδυ σου το κάλλος«Πού έδυ σου το κάλλος»
(Η αμφισημία της ανοιξιάτικης ξεφάντωσης)



ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

παιδότοπος
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Καλοί μου φίλoι, 

Καλό Σαββατοκύριακο!

Ενα μικρό κομμάτι που βγήκε από τα σωθικά της Πεντέλης το
“Μαρμαράκι της Αθανασίας” της αρχαιολόγου Ιωάννας Κραου-
νάκη (ναι, αδελφή του Σταμάτη είναι) που μας διηγείται στο ομώ-
νυμο, διανθισμένο με εικόνες κείμενο, την ιστορία του και
παράλληλα μ' αυτήν, εκτός των άλλων, την ιστορία του Παρθε-
νώνα, την Ελγίνεια λεηλασία, των γλυπτών του, το ναυάγιο “Μέν-
τωρ”, τη μεταφορά του στην Αγγλία και βέβαια τον αγώνα της
Μελίνας Μερκούρη για τον επαναπατρισμό τους. Απ’ αυτήν την
παραμυθένια μα και αληθινή συναρπαστική ιστορία, που μου την
έστειλε πριν δέκα μήνες περίπου σε ηλεκτρονική μορφή, έτοιμη για

έκδοση σε βιβλίο, η Ιωάννα, ένα απόσπασμα σήμερα. Και για να
μην ξεχνούμε και για να μαθαίνουν τα σημερινά παιδιά… «Θέλω
να πιστεύω ότι κάποτε θα ευαρεστηθεί το Υπουργείο να το εκ-
δώσει και να μπει στα σχολεία» είχα γράψει απαντώντας στην
Ιωάννα (βλ. “Στάσεις”, 19 Ιουλίου). Θα το ξαναγράψω και σή-
μερα προσθέτοντας: Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το Υπουρ-
γείο είναι κρίμα που δεν έχει ακόμα εκδοθεί σε βιβλίο το
“Μαρμαράκι” σου, Ιωάννα!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης, δάσκαλος

Τίποτα από τα παραπάνω (σ.σ.: από τις μέχρι τότε καταστρο-
φές) δεν μπορεί να συγκριθεί με την μεγαλύτερη κλοπή και κα-
πήλευση των αιώνων, τη λεηλασία από τον υποτιθέμενο λάτρη
της Ελληνικής Τέχνης, τον Αγγλο Λόρδο Eλγιν. 

Η ζωή μου σαν μάρμαρο στην άκρη της ζωφόρου, για να με
παρηγορεί, μου έλεγε πως πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Και
τα είδα μπροστά μου, όχι από τους βαρβάρους, αλλά από έναν
Λόρδο, που έμεινε ατιμώρητος αυτός και η πατρίδα του για την
μεγαλύτερη Αρχαιοκαπηλία των αιώνων.

Στρατηγός και διπλωμάτης ο Ελγιν ξερίζωσε από τον ιερό
βράχο της Ακρόπολης αγάλματα, ζωφόρους… για να διακο-
σμήσει την έπαυλη του, θεωρώντας γι’ αυτό τον εαυτό του φι-
λέλληνα.

Συνεργοί του ευπατρίδη εκείνου, ένας ζωγράφος, δύο αρχι-
τέκτοντες, ένας αρχαιολόγος. Πολιτισμένη βαρβαρότητα! Οι
εργάτες που τα ξεκολλούσαν έσπασαν αρκετά από τα αρι-
στουργήματα του Φειδία. Τα υπόλοιπα τα φόρτωσε ο ιερόσυ-
λος Αγγλος στο καράβι και τα πήγε στη χώρα του.
Ονομάστηκαν Ελγίνεια μάρμαρα και βρίσκονται στο Βρετανικό
μουσείο.

Το 1799 ο Λόρδος Έλγιν διορίστηκε πρεσβευτής της Μεγά-
λης Βρετανίας στην Υψηλή Πύλη στην Κωνσταντινούπολη. Το
1800 έστειλε συνεργείο να σχεδιάσει τα μνημεία και να λάβει
εκμαγεία. Ποτέ δεν δόθηκε άδεια από τους Τούρκους για αφαί-
ρεση γλυπτών του Παρθενώνα. Αθετώντας το τουρκικό φιρ-
μάνι και παραπλανώντας τις αρχές, τα συνεργεία του Ελγιν από
το 1801 έως το 1804 έδρασαν σαν κατακτητές στην Ακρόπολη,
προκαλώντας σημαντικές ζημίες στα γλυπτά και το ίδιο το μνη-
μείο. 

Ράγιζε η ψυχή μου όπως τους έβλεπα να διαμελίζουν τα σαν
τα ιμάτια, τα μαρμάρινα καλλιτεχνήματα και περίμενα με φόβο
και τη δική μου σειρά, η οποία δεν άργησε νάρθει. Με μια σφυ-
ριά στα σπλάχνα αποκολλήθηκα από την δόξα της ζωφόρου,
που οι άριστοι καλλιτέχνες της εποχής του Χρυσού Αιώνα του
Περικλή, με είχαν μετατρέψει από μάρμαρο Λατομείου σε αι-
ώνια Τέχνη… κι έμεινε πίσω η ερήμωση. 

Η μεταφορά με πλοία αυτών των ανεκτίμητης αξίας αρχαι-
οτήτων στην Αγγλία αντιμετώπισε δυσκολίες, αφού γινόταν
από λιμάνι σε λιμάνι. Τα γλυπτά, ύστερα από παρατεταμένη έκ-
θεση στην υγρασία των διάφορων λιμανιών, έφτασαν τελικά
στο Λονδίνο, όπου μεταφέρθηκαν σε διάφορες αποθήκες, αφού

ο Λόρδος Έλγιν είχε χάσει την περιουσία του, εξαιτίας των τε-
ράστιων ποσών που δαπάνησε για τα συνεργεία του, τη μετα-
φορά των γλυπτών και τις δωροδοκίες των Τούρκων
αξιωματούχων, έτσι ώστε να του είναι αδύνατο να τα στεγάσει
σε δικό του χώρο. Υστερα από την υποθήκευση της συλλογής
του από το Βρετανικό κράτος, αναγκάστηκε να πουλήσει τα
Μάρμαρα του Παρθενώνα στη Βρετανική Κυβέρνηση. Με
λίγα λόγια ένας αρχαιοκάπηλος πούλησε το σύμβολο του ελ-
ληνικού πολιτισμού στην κλεπταποδόχο κυβέρνηση του, λόγω
χρέους. Μπορεί κανείς να το συλλάβει!

Το 1816 μεταφέρθηκαν  στο Βρετανικό Μουσείο… όπου βρί-
σκονται ακόμα. 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ

ΓιαΓια τηντην ΕλγίνειαΕλγίνεια λεηλασίαλεηλασία οο λόγοςλόγος

H Ελγίνεια ΛεηλασίαΕλγίνεια Λεηλασία

Από “Το Μαρμαράκι της Αθανασίας”, της Ιωάννας Κραουνάκη

Το μαρμαράκι στο βυθό ακόμα…

Και λέω βρίσκονται, γιατί εγώ το Μαρμαράκι της Πεντέλης είχα την τύχη να βρίσκομαι σε
πάτρια εδάφη, στο βυθό των Κυθήρων από το 1802, όταν 17 κιβώτια “μάρμαρα” από το ‘“μαρ-
μαράδικο του Παρθενώνα , βουλιάξαμε με το μπρίκι “Μέντωρ’”, που προοριζόταν για την
Μάλτα. [… ] 

Τα 16 κιβώτια, μέσα σε 2 χρόνια, ανασύρθηκαν από Καλύμνιους σφουγγαράδες που προσέ-
λαβε ο Ελγιν σε δύο χρόνια, που βουτούσαν χωρίς σκάφανδρα, γυμνοί όπως και η πατρίδα
τους, για ένα μεροκάματο. Οι Καλύμνιοι βουτηχτές κατέβαιναν σε βάθος 12-13 οργιές
(22-24 μ.) κρατώντας την ανάσα τους. Για να φτάσουν στο αμπάρι και να δέσουν τις
κάσες με σχοινιά χρειάστηκε να σπάσουν το κατάστρωμα του πλοίου.

Το 17ο κιβώτιο δεν ξέρω τι απέγινε, ένοιωσα μόνο μετά το τράνταγμα του πλοίου να εκ-
σφενδονίζομαι αποσπώμενο από την Ζωφόρο και να καταφεύγω στη σχισμή ενός βράχου,
όπου ακόμα ζω… 

Ένα σημαντικό μέρος (περίπου το ήμισυ) από το σωζόμενο γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, μαζί με ορισμένα αρχιτεκτονικά μέλη,
όπως ένα κιονόκρανο και ένα σπόνδυλο από κίονα. Σήμερα μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου βρίσκονται διαμελισμένα πολλά τμήματα

συχνά από το ίδιο γλυπτό. Από τους 97 σωζόμενους λίθους της ζωφόρου του Παρθενώνα, οι 56 βρίσκονται στο Λονδίνο και οι 40 στην
Αθήνα. Από τις 64 σωζόμενες μετόπες, οι 48 βρίσκονται στην Αθήνα και οι 15 στο Λονδίνο. Από τις 28 σωζόμενες μορφές των

αετωμάτων, οι 19 βρίσκονται στο Λονδίνο και οι 9 στην Αθήνα. 

Η Εικόνα της ντροπής
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σσυνεχίζονται τα φεστιβάλ γειτο-
νιών σήμερα Σάββατο στις 5.30
μ.μ. στην παραλία Βλητέ και
αύριο Κυριακή στις 5.30 μ.μ.
στο Πάρκο των Παχιανών (Κυ-
κλοφοριακής Αγωγής). 

Τα φεστιβάλ εντάσσονται στο πλαίσιο εκ-
δηλώσεων που, όπως ανακοινώθηκε, διορ-
γανώνουν το Επιστημονικό Δίκτυο
Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπου-
δών (ΦΚΣ) και σε συνδιοργάνωση με την
Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων, τον Δήμο Χανίων, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-
ΚΑΜ (Θέατρο Βλησίδης), το ΔΗΠΕΘΕΚ &
τις Διευθύνσεις Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης
Ν. Χανίων.

Οι φορείς αυτοί υλοποίησαν  κατά τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-17
το Πρόγραμμα Κοινοτικής Ενδυνάμωσης-
Δράσης “Φέρνοντας τις Γειτονιές Κοντά”
διά του Θεάτρου. 

Η συμμετοχή των εθελοντών μελών του
Δικτύου με τη συνεργασία πολιτών στο σχέ-
διο κοινοτικής δράσης ανέδειξε ως περιο-
χές/γειτονιές-προσέγγισης την κοινότητα
της Σούδας και τη γειτονιά των Παχιανών.
Το απόσταγμα της εκπαιδευτικής εμπει-
ρίας/κοινοτικής δράσης  πρόκειται να πα-
ρουσιαστεί σε ένα πολιτισμικό-εκπαιδευτικό
αντάμωμα/Φεστιβάλ Γειτονιών σε δύο φά-
σεις: 

ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων στη Σούδα
συνεχίζεται σήμερα Σάββατο στις 5.30 μ.μ.
με δράσεις στην παραλία του Βλητέ όπως:
ναυπηγικές δραστηριότητες για παιδιά, φι-
λικούς αγώνες βόλεϊ και ποδοσφαίρου, έκ-
θεση φωτογραφιών της περιοχής, θεατρικό
δρώμενο πολιτών και φίλων του τόπου (“Αν
η Σούδα είχε φωνή” στις 7.30 μ.μ.), χορό και
τραγούδι. 

Στον χώρο θα υπάρχει έκθεση φωτογρα-
φιών της παλιάς Σούδας από τη συλλογή
του κ. Σταύρου Μυριδάκη.

ΣΤΑ ΠΑΧΙΑΝΑ

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων στα Παχιανά
υλοποιείται σε συνδιοργάνωση με το ΔΟ-
ΚΟΙΠ Δ. Χανίων ξεκινάει την Κυριακή 30
Απριλίου στις 5.30 μ.μ. και περιλαμβάνει θε-
ατρικό παιχνίδι, αφήγηση παραμυθιού, θέ-
ατρο σκιών (Νίκου Μπλαζάκη), χορό,

τραγούδι, έκθεση ζωγραφικής με έργα των
μαθητών από σχολεία της περιοχής και ποι-
κίλες δράσεις στη γειτονιά των Παχιανών,
με επίκεντρο το θεατρικό δρώμενο ενηλί-
κων που δημιουργήθηκε συμμετοχικά με-
ταξύ πολιτών-μελών του Γ΄ ΚΑΠΗ
Παχιανών και κοινοτικών εμψυχωτών του
Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενη-
λίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ). 

Η δεύτερη φάση των εκδηλώσεων περι-
λαμβάνει «συνάντηση ενεργών πολιτών
των γειτονιών στην σκηνή του Θεάτρου».
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «πρό-
κειται για την συνάντηση των δύο θεατρι-
κών «σπονδύλων» των δύο γειτονιών,
Σούδας και Παχιανών, σε ένα ενιαίο παρα-
στατικό γεγονός στη σκηνή του Πνευματι-
κού Κέντρου Χανίων, την Παρασκευή 13
Μαϊου στις 8.30 μ.μ., στο πλαίσιο έναρξης
των εργασιών του 3ου Πανελλήνιου Συνε-
δρίου «Κρήτη-Χανιά, 2017: 1η Συνδιάσκεψη
Πόλης για τον Εθελοντισμό και την Κοινο-
τική Ενδυνάμωση» με θέμα «Η Πόλη Δι-
κτυώνεται Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο
Συνάνθρωπο και στη Ζωή».  Στο ίδιο πλαί-
σιο λίγο νωρίτερα (στις 8 μ.μ.) θα παρου-
σιαστεί ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του
εγχειρήματος στο πλαίσιο της διά βίου μά-
θησης».

Οπως λένε οι διοργανωτές: «Όταν οι άν-
θρωποι έρχονται κοντά… μπορούν και οι
γειτονιές τους … Η είσοδος κατά τη διάρ-
κεια όλων των δράσεων είναι ελεύθερη».

Συγκινητικό το αντάμωμα αρ-
κετών παλιών συμμαθητών
του ιστορικού Α’ Γυμνασίου
Αρρένων Χανίων που είχαν
αποφοιτήσει το 1973 και συ-
ναντήθηκαν ξανά το βράδυ
της Τετάρτης στην ταβέρνα
“Αχιλλέας” στην Ακτή Παπανι-
κολή της Νέας Χώρας.
Για την ωραία αυτή πρωτο-
βουλία, μίλησαν στα «Χ.ν.» δυο
παλιοί συμμαθητές o Μανώ-
λης Νοδαράκης και o Πέτρος
Παπαδομαρκάκης που κάθον-
ταν στο ίδιο θρανίο, λέγοντας
μας: «Μετά από 44 χρόνια
έχουμε τη χαρά να συναντιό-
μαστε και να ρωτάμε ο ένας
τον άλλο ποιος είσαι» επιση-
μαίνει ο κ. Νοδαράκης που
είναι συνταξιούχος φαρμακο-

ποιός και ζει στα Χανιά για να
τονίσει ακόμα ότι « απόψε δεν
είναι κοντά μας μόνο παλιοί
συμμαθητές που μένουν στα
Χανιά, αλλά και πολλοί άλλοι

που μένουν εκτός Κρήτης.
Αποφοιτήσαμε το 1973 από το
Γυμνάσιο της καρδιάς μας έτσι
αποκαλούμε το ιστορικό μας
σχολείο και μας δίνεται η ευ-

καιρία να ξεδιπλώσουμε τις
αναμνήσεις μας».  
Από την πλευρά του ο κ. Πέ-
τρος Παπαδομαρκάκης, υπο-
γραμμίζει ότι «κατάγομαι από

τον Καλλικράτη Σφακίων κι
έχω σπουδάσει ναυπηγός μη-
χανολόγος στο Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο. Εργάζομαι στη ΔΕΗ
και μένω μόνιμα στην Αθήνα.
Σήμερα είμαι πολύ φορτισμέ-
νος ψυχολογικά και ιδιαίτερα
συγκινημένος γιατί δεν έχει

γίνει άλλη φορά τέτοια συνάν-
τηση και γίνεται απόψε μετά
από 44 χρόνια. Και όπως είπε
ο συμμαθητής μου όλα έχουν
αλλάξει, επήλθε το γήρας και
ρωτάει ο ένας τον άλλο για να
θυμηθεί ποιος είναι».    

ΗΛΙΑΣ Ι. ΚΑΚΑΝΟΣ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 44 ΧΡΟΝΙΑ

Αντά ω α αλιών συ αθητών του Α Γυ νασίουΑντάμωμα παλιών συμμαθητών του Α’ Γυμνασίου

ΣΕ ΣΟΥΔΑ ΚΑΙ ΠΑΧΙΑΝΑ

ΦεστιβάλΦεστιβάλ
γειτονιώνγειτονιών



σσε συνέντευξή της στις“διαδρομές”, μιλάει για τα πρώτα της
ακούσματα και βήματα, για τα όνειρα και τους στόχους της, το-
νίζοντας ότι η «μουσική είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, καθώς
ο,τι συναίσθημα νιώθουμε μπορεί να αποκτήσει ψυχή στο πεν-
τάγραμμο μέσα από τις νότες».

Για ποιο λόγο γίνατε τραγουδίστρια; Ποια ήταν τα πρώτα
σας ακούσματα;

Ήταν μονόδρομος και ξεκάθαρος στόχος από τότε που θυ-
μάμαι τον εαυτό μου ως παιδί. Ανέκαθεν υπήρχε η ανάγκη να
εκφραστώ μέσα από τη συγκεκριμένη μορφή τέχνης, γεγο-
νός στο οποίο συνέβαλε το μουσικό περιβάλλον στο οποίο
μεγάλωσα και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα πο-
ρεία μου.
Στο σπίτι θυμάμαι ότι αντηχούσαν μελωδίες του Χατζηδάκι
και του Λοϊζου, του Καζαντζίδη και της Μαρινέλας και όχι
μόνο, πλήθος αξιόλογων συνθετών και ερμηνευτών με συν-
τρόφευαν από πολύ μικρή ηλικία.
Δεν ξέρω να αναλύσω ακριβώς το λόγο που έγινα τραγου-

δίστρια και  ίσως ποτέ να μη μπορέσω να απαντήσω ολο-
κληρωμένα, διότι είναι πολύ ιερό κεφάλαιο για μένα. Ήρθε
αβίαστα και φυσιολογικά και νιώθω ότι αν δεν υπήρχε
στη ζωή μου με αυτό τον ενεργό τρόπο, θα ήμουν πολύ κενή
μέσα μου, άρα δυστυχισμένη. Η μουσική για μένα είναι μια
μορφή ψυχοθεραπείας, καθώς ό,τι συναίσθημα νιώθουμε
μπορεί να αποκτήσει ψυχή στο πεντάγραμμο μέσα από τις
νότες, στο τετράδιο με τους στίχους και να επουλώσει η να
ανοίξει πληγές, ανάλογα τα βιώματα του καθενός.
Τελειώνοντας το λύκειο, πήγα σε μια ακρόαση για το κέν-
τρο εκδηλώσεων “Πορτοκάλι” επιλέχθηκα ανάμεσα από αρ-
κετές κοπέλες και έτσι δειλά και όμορφα ξεκίνησα σε αυτό το
χώρο με μοναδικό όπλο τη φωνή μου και την αγάπη μου για
το καθεαυτό αντικείμενο.

Τι εύχεστε να καταφέρετε να επιτύχετε;
Είμαι 12 χρόνια στο χώρο του τραγουδιού και δραστηριο-
ποιούμαι στην Κρήτη και την Αθήνα. Νιώθω από την αρχή
που ξεκίνησα ως τώρα μονάχα ευγνωμοσύνη και συναισθη-
ματική πληρότητα για όσα έχω ζήσει σε αυτή τη δουλειά.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από την αποδοχή και την
αγάπη του κόσμου από τη πρώτη στιγμή που ανέβηκα στη
σκηνή μέχρι και σήμερα. Όπως δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευ-
τυχία από το να είσαι αποδεκτός από τους συναδέλφους σου
και να προφέρουν το όνομα σου με θετικότητα. Κάθε συ-
νεργασία με εξέλιξε και μου έμαθε κάτι παραπάνω και ναι,
είμαι υπερήφανη για όλες. Όμως ξεχωρίζω λίγο παρα-
πάνω αυτήν με τον συνθέτη της καρδιάς μου, τον Κώστα
Λειβαδά. Τον ευχαριστώ γιατί αυτά τα λίγα λεπτά επί σκη-
νής δίπλα του, εγώ 4 πράγματα μαζεμένα: ένιωσα ηρεμία,
ανυπέρβλητη χαρά, απλότητα και ταυτόχρονα αλήθεια.
Εκτός σκηνής πάλι τον ευχαριστώ για αυτό που είναι. Τον
αγαπάω βαθιά και θέλω να είναι πάντα καλά και να συνεχί-
σει να μας μαγεύει.
Εύχομαι να συνεχίσω να μοιράζομαι συναισθήματα με τον
κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα και ιδανικά αυτό που θα
ήθελα να έρθει άμεσα είναι τα δικά μου τραγούδια. Έχω βγά-
λει ένα τραγούδι πριν 4 χρόνια, όμως λαχταράω να έρθουν
τα επόμενα γιατί τώρα είμαι πιο ώριμη μέσα μου και ένα τέ-
τοιο βήμα θέλει απόλυτη διαύγεια και σοβαρότητα όταν το
κάνεις.

Ποια είναι η πολυτιμότερη συμβουλή που σας έχουν
δώσει για τη μουσική αλλά και για τη ζωή σας γενικό-
τερα;

Η καλύτερη συμβουλή που αφορά και το τραγούδι αλλά και
τη ζωή είναι: Να απολαύσω το ταξίδι και να ηρεμήσω και
όλα θα έρθουν αλλά και να μην έρθουν τα προσδοκώμενα,
δεν πειράζει. Η προσπάθεια μετράει. Αυτή τη συμβουλή την
έχω βαθιά μέσα μου και προσπαθώ και εγώ να τη μεταφέρω
όπου είναι δυνατό.

Ποιο είναι το επόμενο μουσικό σας βήμα;
Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαι σε μια πολύ δημι-
ουργική και χαλαρή φάση, χαμογελάω αληθινά και γίνονται
όμορφα πράγματα εδώ και πολύ καιρό, χωρίς να τα κυνη-
γήσω ιδιαίτερα. Οι εμφανίσεις σε όλη την Κρήτη πηγαίνουν
πολύ όμορφα είτε παρουσιάζοντας τη μουσική παράσταση
με μια κιθάρα η ένα πιάνο με τίτλο: “Κάτι έχω να σου πω”,
είτε με αγαπημένους μουσικούς που με συνοδεύουν  σε έν-

τεχνο ροκ και λαϊκό ύφος σε κάθε νομό του νησιού. Επόμενο
μουσικό βήμα είναι η ανεύρεση των σωστών τραγουδιών.
Εδώ και καιρό ακούω τραγούδια, θέλω να ακούσω και άλλα,
να σκεφτώ καλά και όταν είμαι σίγουρη να μπω στο στούν-
τιο να ηχογραφήσω.

Ως τραγουδίστρια, ποιο πιστεύετε ότι είναι αυτό το στοι-
χείο που σας χαρακτηρίζει ως επί το πλείστον;

Στη σκηνή ΕΙΜΑΙ, δεν υπάρχω άπλα, έτσι γιατί δεν είχα τι να
κάνω και πέρασα. Τι είμαι; Είμαι ζωντανή εκείνη την ώρα,
ακούω τη μουσική, τα λόγια και προσπαθώ να δώσω σώμα
και ψυχή σε κάθε τραγούδι.  

Ασχολείστε με κάτι που δεν έχει σχέση με τη μουσική;
Κάνω ιδιαίτερα μαθήματα φιλολογίας και αγγλικών σε παι-
διά. Επίσης, ασχολούμαι με το θεατρικό παιχνίδι και τη μου-
σικοκινητική αγωγή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έχω
σπουδάσει Φιλοσοφική στο Ρέθυμνο,γνωρίζω δυο ξένες
γλώσσες και υπολογιστές, σπουδές φωνητικής στο Βενιζε-
λειο Ωδείο Χανίων, θεατρικές σπουδές σε Χανιά και Αθήνα
και έχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια παιδαγωγικού και
καλλιτεχνικού χαρακτήρα.

Είναι η ζωή ένα τραγούδι ή όχι; 
Ασφαλώς και η ζωή είναι ένα τραγούδι και θα σας το απο-
δείξω αμέσως. Τα διαφορετικά κουπλέ συμβολίζουν τους αν-
θρώπους που εναλλάσσονται, έρχονται και φεύγουν από τις
ζωές μας και τις καταστάσεις στις οποίες μας βάζουν αυτοι
οι άνθρωποι, το ρεφρέν είναι η οικογένειά μας, που πάντα
θα μας αγαπάει, οι βάσεις λοιπόν, τα όνειρα, η εργασία, οι
λίγοι φίλοι και αν είμαστε τυχεροί ένας άνθρωπος να δώσει
ανιδιοτελή αγάπη ώστε να διατηρήσει τη θέση του στο ρε-
φρέν που όπως ξέρουμε επαναλαμβάνεται και αυτό σου
μένει. Αν δεν δώσει αγάπη, δεν πειράζει, υπάρχει και τρίτο
κουπλέ που μπορούμε να τον στείλουμε εκεί. Υπάρχει όμως
και η γέφυρα σε κάποια τραγούδια προς το τέλος, που είναι
ένα διαφορετικό θέμα και μετά επανέρχεται. Η γέφυρα θα
μπορούσε να είναι τα παραπτώματα ή ένα ξέσπασμα μιας
τρέλας που οδηγεί σε μια ωραιότατη κορώνα που σημαίνει
κορύφωση.....και μετά ξανά ρεφρέν.

συνέντευξη ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
29 Απριλίου 2017

Με... πυξίδα τις λέξεις “σεβασμός” και ευθύνη”, η Βάλια Αλεξίου, καταθέτει τα τελευταία χρόνια στο
μουσικό γίγνεσθαι “σώμα και ψυχή”, προσηλωμένη στον στόχο της, ο οποίος δεν είναι άλλος από
το «να υπηρετήσει τη μεγάλη αγάπη της, τη μουσική», σε δύσκολους -μουσικά- χρόνους. 

ΒΑΛΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ: 

Στάσεις ζωής ευθύνη και σεβασ ός“Στάσεις ζωής” ευθύνη και σεβασμός 
■ Απέναντι στη μουσική και το κοινόΓΙΑΝΝΑ

ΜΑΡΟΥΛΟΣΗΦΑΚΗ

Ο τι συναίσθη α«Ο,τι συναίσθημα
νιώθου ε ορείνιώθουμε μπορεί

να α οκτήσει ψυχήνα αποκτήσει ψυχή 
στο εντάγρα οστο πεντάγραμμο»
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κινη ατογράφοςκινηματογράφος

FAST AND FURIOUS 8

ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

LIFE

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΤΕΡΑΣ

PATRIOTS DAY

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΙΠΟΤΑ

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
(χειμερινό) Tηλ.: 2821027717

Σάββατο 29/04 

και Κυριακή 30/4

ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ

Προβολή στα ελληνικά 6.30μ.μ.

έως και Κυριακή 30/4

Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ

Προβολές 8.15 και 10.15μ.μ.

ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Προβολές 8 και 10μ.μ.

Από 1 Μαΐου ο κινηματογράφος

κλείνει για καλοκαίρι. Εναρξη

Θερινού ΑΤΤΙΚΟΝ τέλος Μαΐου.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

FAST AND FURIOUS 8

Καθημερινά: 8 και 10.30 μ.μ

Σάββατο: 5.30, 8 και 10.30μ.μ.

Η ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ

Καθημερινά: 8.30 και 10.30μ.μ.

LIFE

Καθημερινά: 8.30 και 10.30μ.μ.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΙΠΟΤΑ

Καθημερινά: 8.30μ.μ.

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ 

ΤΟ ΤΕΡΑΣ

Σαββατοκύριακο: 6 μ.μ.

ΜΠΑΝΤΙ Ο ΡΟΚ ΣΤΑΡ

Καθημερινά: 7 μ.μ

Σαββατοκύριακο: 5.30 και 7μ.μ.

ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: ΤΟ ΧΑ-

ΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ (μεταγλ.)

Καθημερινά: 7 μ.μ

Σαββατοκύριακο: 5.30 και 7μ.μ.

ΤΡΕΞΕ

Καθημερινά: 10.30μ.μ.

STER CINEMAS
(MEGA PLACE)

Tηλ.: 2821057757-8-9

PATRIOTS DAY

ΑΙΘ.2 Καθημερινά: 7 μ.μ και 10 μ.μ.

FAST AND FURIOUS 8

ΑΙΘ.1 Καθημερινά: 7.15 μ.μ. και

10.15 μ.μ.

LIFE

ΑΙΘ.3 Καθημερινά: 10 μ.μ.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΙΠΟΤΑ

ΑΙΘ.3 Καθημερινά: 7.30 μ.μ.

ΜΠΑΝΤΙ Ο ΡΟΚ ΣΤΑΡ

ΑΙΘ.1 ΣΑΒ. ΕΩΣ ΔΕΥ.: 5.15 μ.μ.

ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 3

ΑΙΘ.2 ΣΑΒ. ΕΩΣ ΔΕΥ.: 5 μ.μ.

ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟ
ΚΟΥΝΙΑ



βιβλίαβιβλία

Η αδελφότηταΗ αδελφότητα 

της Βιέννηςτης Βιέννης
Ίνγκαρ Γιόνσρουντ
μετάφραση: Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη

Εκδότης: Πατάκης

Η Αννέττε Βέτρε, η όμορφη κι έξυπνη
κόρη μίας εκ των ηγετικών μορφών
του Χριστιανολαϊκού κόμματος της
Νορβηγίας, εξαφανίζεται. Είναι
μέλος της κλειστής θρησκευτικής αί-
ρεσης Το Φως του Θεού, που

εδρεύει στο
απομονω-
μένο αγρό-
κ τ η μ α
Σ ο ύ λ ρ ο υ
έξω από το
Όσλο. Η
υ π ό θ ε σ η
της εξαφά-
νισης προσ-
γε ιώνετα ι

στο γραφείο του υπαστυνόμου
Φρέντρικ Μπάιερ λίγες μέρες πριν το
Σούλρου γίνει ο τόπος μιας φρικα-
λέας ανθρωποσφαγής. Εκεί θα ανα-
καλυφθεί κι ένα υπόγειο εργαστήριο,
που η επακόλουθη αστυνομική
έρευνα φαίνεται να το συνδέει με μια
διεθνή ομάδα ναζί ερευνητών κατά
τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, αρχηγός
της οποίας ήταν ένας Νορβηγός φυ-
λετικός βιολόγος: την επονομαζό-
μενη Αδελφότητα της Βιέννης. Ο
Φρέντρικ Μπάιερ και η συνάδελφός
του από τις νορβηγικές μυστικές
υπηρεσίες, Καφά Ικμπάλ, βρίσκονται
αντιμέτωποι μ’ έναν γρίφο που εξε-
λίσσεται σε πολιτικό θρίλερ με απί-
στευτες προεκτάσεις...

Κά οιοι δενΚάποιοι δεν

ξεχνούν οτέξεχνούν ποτέ
Γιάννης Καλπούζος
Εκδότης: Ψυχογιός

Xαρά και θλίψη, φωτιά και νερό, μά-
χονταν στην ψυχή της. Απαλύνονταν
οι ενοχές και οι φόβοι της με τον κα-
τακερματισμό της αμαρτίας, αλλά
ταυτόχρονα πονούσε καθώς διαπί-
στωνε ότι με τον χρόνο εξαφανίζον-
ταν τα λατρεμένα πρόσωπα. Δεν
ήθελε να της συμβεί το ίδιο. Να πι-

στέψει ότι κά-
ποτε θα πάψει
να λατρεύει το
π ρ ό σ ω π ο
εκείνου. Όχι,
ούτε να το
διανοηθεί. 
Της ερχόταν
να ουρλιάξει.
Να βγάλει
φωνή, όση

όλες μαζί οι φωνές των ανθρώπων.
Να κομματιαστεί, θαρρείς και τον
έχανε μόλις τώρα. Να της τον έπαιρ-
ναν όπως το μωρό απ’ το βυζί για να
το σφάξουν. 
19 διηγήματα και μια παραλογή, με
καλπάζουσα και φουρτουνιασμένη
γλώσσα, για τον έρωτα, τον γενέθλιο
τόπο ως παντοτινή πατρίδα, τις απο-
χρώσεις των ονείρων, την εξουσία
της φήμης, την τραγικότητα της μο-
ναξιάς, την κοινωνική μειονεξία, τους
"επικίνδυνους" ποιητές, το βάπτισμα
στο αίμα της τέχνης, τα θηρία που
μας τρώνε ψυχή, νου και κορμί, τη
θεία φύση και τη γυναίκα-ζωή.

ΙστορίεςΙστορίες 

α ό το Μετςαπό το Μετς
Γιάννης Ν. Μπασκόζος
Εκδότης: Κέδρος

Δεκατέσσερα διηγήματα, το ένα δίπλα στο
άλλο, συνθέτουν μια ιστορία ενηλικίωσης
στο Μετς, την ιστορική γειτονιά του Παγ-
κρατίου. Οι παρέες, τα ξενύχτια, τα συγ-
κροτήματα της εποχής, οι πρώτες σινεφίλ
ταινίες, τα φλερτ. Αλλά και η γλυκύτητα
μιας βραδιάς, το άυπνο ξημέρωμα στις
πλατείες, το άγχος μιας νεότητας που

αγνοούσε το μέλ-
λον. 
Ο Σεφέρης στον
Λέντζο, η συναυλία
των Reflections
στο Άλσος Παγ-
κρατίου, η ταβέρνα
του Μεγαρίτη, το
μικρό καφενεδάκι
μεταξύ των οδών
Καλλιρρόης και
Αρδηττού, ο Γκον-

τάρ στο Κόρονετ. Πεδία άσκησης νεανικής
σπατάλης. 
Και μερικά διηγήματα σκόρπια, όπου ο
ήρωας από το Μετς θα βρεθεί στο μεγάλο
μπιλιαρδάδικο στην οδό Τζωρτζ, στον δια-
γωνισμό για το χειρότερο βιβλίο της χρο-
νιάς ή με ποιητές ένα βράδυ στο Χαϊδάρι. 
Η ζωή πάει κι έρχεται, αλλά η πνοή της
Μάρκου Μουσούρου, της Αρχιμήδους και
της Ερατοσθένους παραμένει μεθυστική.

ΣκοτεινόςΣκοτεινός

αρκτικόςαρκτικός
Ίαν ΜακΓκουάιρ
μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας

Εκδότης: Ψυχογιός

Ίδε ο άνθρωπος: δυσώδης, μέθυσος και
βάναυσος. Ο Χένρι Ντραξ είναι μέλος του
πληρώματος του φαλαινοθηρικού "Volun-
teer", που ξεκινά από το Γιόρκσερ για τα

νερά του Αρκτικού
Κύκλου. Στην απο-
στολή συμμετέχει
για πρώτη φορά
και ο Πάτρικ Σά-
μνερ, πρώην στρα-
τ ι ω τ ι κ ό ς
χειρουργός, με
αμαυρωμένη φήμη
και καθόλου χρή-
ματα. Μην έχοντας
καλύτερη επιλογή,

αποφασίζει να αποπλεύσει μαζί με το υπό-
λοιπο πλήρωμα ως γιατρός του πλοίου, σε
αυτό το καταδικασμένο, βίαιο, βρόμικο τα-
ξίδι. 
Στην Ινδία, κατά τη διάρκεια της πολιορ-
κίας του Δελχί, ο Σάμνερ είχε δει πόσο χα-
μηλά μπορεί να πέσει ο άνθρωπος. Ήλπιζε
να βρει προσωρινή ανακούφιση στο "Vol-
unteer", ωστόσο η ανάπαυση αποδεικνύε-
ται ανέφικτη με έναν άνθρωπο όπως ο
Ντραξ ανάμεσα στους επιβαίνοντες. Η
ανακάλυψη κάτι σατανικού στο αμπάρι κι-
νητοποιεί τον Σάμνερ. Και καθώς η αντι-
παράθεση μεταξύ των δύο ανδρών
κλιμακώνεται με φόντο το παγωμένο σκό-
τος του αρκτικού χειμώνα, ένα είναι το
ερώτημα: Ποιος θα επιβιώσει μέχρι την
άνοιξη; 
Με άγριο, ασταμάτητο ρυθμό και σκοτεινή
αίσθηση του χιούμορ, ο Ίαν ΜακΓκουάιρ
πλάθει μια αξεπέραστη ιστορία ανθρωπιάς
κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες.

Aφορμή

Το βιβλίο τούτο είναι η κα-
ταγραφή του αγώνα ανά-
μεσα σε δύο
ιδιοσυγκρασίες, δύο συ-
νειδήσεις και σχεδόν δύο
εποχές. Η έκβασή του ήταν
αναπόφευκτα η ρήξη. Πε-
ριγράφονται δύο ανθρώ-
πινα πλάσματα που το ένα
γεννήθηκε για να πετάει
προς τα πίσω, ενώ το άλλο
μπορούσε να προχωρήσει
μόνο προς τα εμπρός. Ήρθε
ένας καιρός που οι δυο
τους έπαψαν να μιλούν
την ίδια γλώσσα, να τρέ-
φουν τις ίδιες ελπίδες, να
έχουν τους ίδιους πόθους.
Τουλάχιστον όμως -μικρή
παρηγοριά γι' αυτόν που
έμεινε στη ζωή- ποτέ,
μέχρι και την ύστατη ώρα,
δεν έπαψαν να σέβονται ο
ένας τον άλλο ή να αντι-
μετωπίζουν ο ένας τον
άλλο με πικρή συγκατά-
βαση.

Ο συγγραφέας θα μπορούσε να
κρύψει το προσωπικό πίσω από
τη μυθιστορία, να επινοήσει δύο
χαρακτήρες, πατέρα και γιο, που
να μοιάζουν στα πρωτότυπα μον-
τέλα, και μέσω αυτής της μυθι-
στορίας να διηγηθεί τα βιώματά
του, να καταγράψει τις σκέψεις
του, να αναζητήσει απαντήσεις
στα ερωτήματά του, να επουλώ-
σει τις πληγές του. Δεν το κάνει
όμως. Και μάλιστα φροντίζει να
το ξεκαθαρίσει ευθύς εξαρχής:
"Στις ημέρες μας, που η μυθοπλα-
σία παίρνει μορφές τόσο πρωτό-
τυπες και απατηλές, οφείλω ίσως
να πω ότι η αφήγηση που ακο-
λουθεί είναι αληθής σε όλα τα
μέρη της, μέχρι και την παραμικρή
λεπτομέρειά της· ο συγγραφέας
της επέδειξε τη μέγιστη δυνατή
προσήλωση στην αλήθεια." Σπεύ-
δει να διευκρινίσει την απουσία
κάθε μύθου, κάθε επινόησης πέρα
από εκείνη που μπορεί να οφείλε-
ται σε κάποιο τερτίπι της μνήμης.

Ο Γκος επιθυμεί να δώσει μια δο-
κιμιακή διάσταση στην προσω-
πική του ιστορία, να
σκιαγραφήσει το χάσμα μιας με-
ταβατικής εποχής, να ορίσει την
πάλη δύο αντίθετων κόσμων.

Γεννημένος σε ένα περιβάλλον
συντηρητικό και θρησκόληπτο,
απομονωμένος από τον έξω
κόσμο, χωρίς πρόσβαση σε άλλα
κείμενα πέρα από τα θρησκευ-
τικά, επιφορτισμένος με την απο-
στολή να ακολουθήσει τα βήματα
της κατήχησης και της διάδοσης
της ορθής πίστης, ο συγγραφέας
θα κατορθώσει -γιατί περί κατορ-
θώματος φαντάζει στα μάτια μου
τουλάχιστον- να ξεφύγει από
αυτόν τον μονόδρομο που είχαν
χαράξει γι' αυτόν οι δικοί του. Ο
πατέρας του, υπηρέτης της επι-
στήμης, φυσιοδίφης και μελετη-
τής, παρά την προσήλωσή του και
την αναπόφευκτη διεύρυνση των
γνωστικών του οριζόντων, δεν
μπόρεσε ποτέ να δει πέρα από τη
θεολογική ερμηνεία της κοσμογο-
νίας, έμεινε ανεπηρέαστος από τις
προόδους της σύγχρονης εποχής
μέχρι το τέλος του, επιλέγοντας
την απομόνωση και τον μοναχικό
δρόμο.

Θα ήταν πιο εύκολο για τον υιό
Γκος να δημιουργήσει μια πατρική
καρικατούρα, που θα προκαλούσε
την ευθυμία των συγχρόνων του
προοδευτικών. Δεν το κάνει
όμως. Επιχειρεί κάτι πιο δύσκολο
και απαιτητικό, να κατανοήσει τον
πατέρα του, τον δικό του τρόπο
σκέψης, τα δικά του βιώματα και
τις προσλαμβάνουσές του, όχι για
να τον δικαιολογήσει αλλά για να
είναι δίκαιος μαζί του, ώστε να
μην παραγνωρίσει και τα όσα
σπουδαία πέτυχε στη ζωή του. Η
αφήγηση περιλαμβάνει αναπό-
φευκτα και διάφορα κωμικά ή
συγκινητικά επεισόδια, ενώ η
γλώσσα είναι ορμητική και ζων-
τανή, δίνοντας ξεκάθαρη λογοτε-
χνική αξία στο κείμενο.

Εκείνο που μου κίνησε περισσό-

τερο το ενδιαφέρον και με συγ-
κλόνισε είναι το λοξοδρόμισμα
του γιου. Πώς γίνεται κάποιος να
μεγαλώνει σε ένα δεδομένο περι-
βάλλον και όμως τελικά να κατα-
φέρνει να ξεφύγει απ' αυτό; Η
δύναμη της ποίησης και της λογο-
τεχνίας, η επίδραση που μπορούν
να έχουν σε ένα παρθένο μυαλό,
απαίδευτο και μάλιστα αρνητικά
προδιατεθειμένο προς εκείνες.
Πρόκειται για στείρα αντίδραση
ενάντια στο πατρικό μοντέλο ή
για μια γενετική προδιάθεση στην
οποία αρκεί έστω και ο ελάχιστος
σπόρος για να ανθίσει, και τελικά
να επικρατήσει; Εκεί βρίσκεται και
η διαχρονικότητα του βιβλίου
αυτού, η αέναη πάλη του νέου
ενάντια στο παλιό, η αδάμαστη
ορμή της εξέλιξης, η μάχη ενάντια
στη συντήρηση, η επιθυμία για
ρήξη. Θα είχε ακόμα μεγαλύτερο
ενδιαφέρον αν ο Γκος είχε αδέρ-
φια, να δει κανείς ποια θα ήταν η
εξέλιξη δύο ή περισσότερων ατό-
μων αναθρεμμένων με τις ίδιες
αρχές.

Ένα ενδιαφέρον βιβλίο, αποτύ-
πωση, εκτός της μάχης πατέρα
και γιου, μιας μεταβατικής επο-
χής, με μια ορμητική αφήγηση
που καθηλώνει, συγκινεί και εμ-
πνέει.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Πατέρας και γιοςΠατέρας και γιος 
» Edmund Gosse (μτφρ. Παναγιώτης Σουλτάνης, 

εκδόσεις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης)
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Συνέλευση
Παγκρήτιας

Ενωσης 
Πολιτιστικών

Συλλόγων

Γενική συνέλευση της Παγκρήτιας Ενωσης Πολιτιστικών Συλλόγων θα
πραγματοποιηθεί, όπως ανακοινώθηκε, αύριο Κυριακή στις 12 το μεση-
μέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Απο-
κορώνου.

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της η Παγκρήτια Ένωση Πολιτιστικών Συλ-
λόγων καλεί τους πολιτιστικούς Συλλόγους – ομάδες του Δήμου Χανίων,
την Τετάρτη 3 Μαΐου και ώρα 7 μ.μ, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς
Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου (Αντωνίου Γιάνναρη 2)  για
ενημέρωση στο ασφαλιστικό και άλλα θέματα που τους αφορούν.

Πληροφορίες: Γκοζάνη - Χαριτάκη Στέλλα 6972227065, Αντιπρόεδρος



ιστορικές αναφορές14 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

29 Απριλίου 2017

Επιμέλεια: ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΟΥΛΟΣΗΦΑΚΗ

29η Απριλίου του 1252. Εφτακόσια εξήν-
τα πέντε χρόνια πριν, σαν σήμερα, τα Χα-
νιά παραχωρούνται στους Ενετούς ως φέ-
ουδο, με διάταγμα ενός Ενετού Δόγη, που
καθόριζε μεταξύ άλλων και την επανοι-
κοδόμηση της πόλης των Χανίων.

Στο εν λόγω διάταγμα, με τίτλο “Παραχώρησις των
Χανίων, γενομένη από τον κύρ Μαρίνον Μωροζένον,
Δόγην Βενετίας, και τους διαδόχους του, προς πιστούς
Ενετούς, 1252, 29 μηνός Απριλίου”, αναφέρεται με-
ταξύ άλλων η υποχρέωση «νά επανοικοδομήσουν»
την πόλη των Χανίων, ως ενός σημαντικού στρατηγι-
κού σημείου της Δυτικής Κρήτης, ενώ ιδιαίτερη ανα-
φορά γίνεται στην περιοχή του Ακρωτηρίου της
Σπάθας ως ενός εξίσου στρατηγικού σημείου και γι’
αυτό «θα έπρεπε κι εκεί να κτιστεί πόλη».

Στο ίδιο διάταγμα, διαβάζουμε μεταξύ άλλων οδη-
γίες προς τους ιππότες-ευγενείς οι οποίοι θα πήγαι-
ναν να κατοικήσουν στο συγκεκριμένο τμήμα της
νήσου Κρήτης, ενώ δίνονται σημαντικές πληροφορίες
όπως το ότι υπήρχε επικεφαλής στρατηγός ο οποίος
με τους συμβούλους του θα προΐστατο και θα επέ-
βλεπε όλων των ενεργειών για το μοίρασμα της πε-
ριοχής προς τους Ενετούς ευγενείς. Ακόμη, γίνεται
λόγος για τα εδάφη που θα παραχωρούνταν σε αυ-
τούς όπως και για τα εδάφη που θα άφηναν ως περι-
ουσία του Ενετικού Δημοσίου ενώ μαθαίνουμε και για
τους… εργάτες που θα δούλευαν για την ανοικοδό-
μηση και διαμόρφωση της περιοχής. 

Σχετικά αναφέρεται: «[…]Και πρέπει να γνωρίζετε
(σ.σ. οι Ενετοί ευγενείς) ότι ως παρηγγείλαμεν εις τον
ειρημένον στρατηγόν και τους συμβούλους αυτού,
οφείλει ούτος μετά των συμβούλων του[…] να κρα-
τήση κατά μέρος εν τη πόλει δια το κοινόν πλατείας,
(χώρους ευρείς) διά τό διοικητήριον και τά δημόσια
οικήματα και τήν επίσημον οδόν και τήν εκκλησίαν ή
τας εκκλησίας καί τά οικοδομηθησόμενα οχυρώματα,
όπως εις τόν ίδιον στρατηγόν και τούς συμβούλους
του, ή εις τόν αυτόν στρατηγόν και εις ένα εξ αυτών
ήθελε φανεί καλόν· και τα τείχη τής ειρημένης πόλεως
να οικοδομήσωσιν ο στρατηγός και οι συμβούλοι καί
διά τά οικοδομήματα ταύτα και τας τάφρους της πό-
λεως είτε δια τα άλλα κατασκευασθησόμενα οχυρω-
ματικά έργα να χρησιμοποιήσουν και ν’ αγγαρεύσουν
τους χωρικούς των ειρημένων μερών[…].

ΕΝΕΤΙΚΗ ΓΗ

Στο διάταγμα του Δόγη της Βενετίας καθορίζεται ξε-
κάθαρα ότι όλα αυτά τα εδάφη πλέον θεωρούνται
«Ενετική γη», ενώ σε πολλά σημεία του διατάγματος
αναφέρεται ο όρκος που πρέπει να τηρείται από τους
αποίκους Ενετούς ιππότες:  ότι θα ακολουθήσουν
κατά γράμμα όλες τις οδηγίες που τους δίνονται: π.χ.
ακόμη και για τον αριθμό των αλόγων που θα συντη-
ρούν:

«Ακόμη έκαστος εξ υμών οφείλει να έχη και να συν-

τηρή υπαξιωματικόν πεπειραμένον και καλόν ιππέα σι-
δηρόφρακτον, και τρεις άλλους ασπιδοφόρους καλώς
ωπλισμένους διά σιδηράς πανοπλίας και όλων των
άλλων εν χρήσει όπλων ανά εκάστην καβαλλαρίαν·
καί διά τήν χρήσιν των ασπιδορόρων τούτων δέον
έκαστος εξ υμών να έχη δύο κεράτινα τόξα καλώς
εξηρτημένα, εκ των ασπιδοφόρων δε τούτων δύο
τουλάχιστον δέον να είνε Λατίνοι και από είκοσι μέχρι
πεντήκοντα το ανώτερον ετών. Και έκαστος εξ υμών
δέον να είνε σιδηρόφρακτος και ωπλισμένος διά πάν-
των των εις ιππότας αρμοζόντων όπλων οφείλετε δε
δι’ εκάστην καβαλλαρίαν να έχετε ένα ίππον καλώς
εστολισμένον διά σιδηρού επικαλύματος ή υπενδύμα-
τος[…]».

Επιπλέον πληροφορίες βρίσκουμε για τα δάνεια που
θα χορηγούνταν στους ευγενείς για… τα πρώτα δύο
χρόνια της παρουσίας τους στην Κρήτη αλλά και για
τις οικονομικές υποχρεώσεις που θα αναλάμβαναν
κ.λπ.

Μνεία γίνεται ακόμη και για τους απογόνους των ευ-
γενών, οι οποίοι θα έπρεπε να τηρούν τις δεσμεύσεις
των προγόνων τους. Πέρα από την πίστη προς τον
Δόγη της Ενετίας και προς τους απογόνους του «διά
της πλειοψηφίας του ημετέρου Συμβουλίου», οι
μετέπειτα έπρεπε να δε-
σμευθούν ότι δεν θα
απαλοτριώσουν ή δεν θα
πουλήσουν τη γη που
τους έχει δοθεί παρά μόνο
σε Ενετούς και μάλιστα
ύστερα από τη σύμφωνη
γνώμη του όποιου μελλον-
τικού «στρατηγού ή του δι-
οικητού και του συμβουλίου
του».

Στο τέλος δε του διατάγμα-
τος, υπάρχουν τα ονόματα
όλων των ιπποτών στους
οποίους παραχωρήθηκαν οι 75
καβαλλαρίες (κομμάτια γης).
Ανάμεσα στα 45 ονόματα βρί-
σκουμε πρώτο εκείνο του Ιa-
cobo Georgio, ενώ διαβάζουμε
και τα ονόματα των Μαρίνου
Τζάνε, Ιουλιανού Τζαγγαρόλο,
Ερρίκου Φώσκωλου, Ανδρέα Γε-
ράρδου, Ιωάννη Πανταλέων, Ιά-
κωβου Μουδάτσιου κ.λπ.

ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΟΓΗ ΤΗΣ 29ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1252

Παραχώρηση των ΧανίωνΠαραχώρηση των Χανίων 
ως φέουδο στους Ενετούςως φέουδο στους Ενετούς

Χάρτης της πόλης των Χανίων

Απόσπασμα από το διάταγμα της παραχώρησης 
όπως δημοσιεύθηκε το 1933 στο περιοδικό 

“Κρητικαί μελέται - σύγχρονος κίνησις, Ιστορία - Αρχαιολογία - Λαογραφία”



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.  

ΓIAννης

ςτεφανοΓιAννης

M.Sc.

μέρος 24ο
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Ερημίτης - ασκη-
τής, γύρω στο 1890, που

έχει τοποθετήσει οικοιοθελώς
μεταλλικό πλέγμα γύρω από το

λαιμό του, ώστε να μην μπορεί ποτέ
να ξαπλώσει και να ξεκουραστεί
οπουδήποτε, μια τιμωρία για τα
(άγνωστα) αμαρτήματά του.

Ο ασκητισμός στα όρια της
ανθρώπινης αντοχής…

Τη δεκαετία του
1930 το σκεύασμα “Co-

sadein” πωλείτο ελεύθερα
στα φαρμακεία, κυρίως για την
καταστολή του βήχα. Η σύστασή
του περιελάμβανε τις ναρκωτι-
κές ουσίες κωδεΐνη και κάν-

ναβη και το αναισθητικό
χλωροφόρμιο…

Ανασχηματισμός
του προσώπου παιδιού,

από κρανίο της εποχής του αν-
θρώπου του Νεάντερταλ, που
περπάτησε πριν από 200-250.000
χρόνια στη γη. Το γενετικό του
υλικό (DNA) προσομοιάζει κατά

99,7% με αυτό του σύγχρο-
νου ανθρώπου...

Tρυπανισμός κρανίου: μια τεχνική που εφαρμοζόταν από την
αρχαία εποχή μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα, για την “έξοδο
των δαιμονίων” και τη θεραπεία διαφόρων ψυχικών νοσημάτων
και διανοητικών διαταραχών…

Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α
στρατιώτη με διαμ-
περές τραύμα από
σφαίρα, το 1865 σε
στρατιωτικό νοσο-
κομείο της Ουά-
σινγκτον.

Το κόκκινο βέλος
σχεδιάστηκε με το
χέρι, ώστε να κατα-
νοήσουν οι φοιτη-
τές της ιατρικής την
τροχιά του βλήμα-
τος.

Τεχνητός κορ-
μός και μέλη, που σχε-

διάστηκαν το 1960 για
κάποιο “παιδί της θαλιδομί-
δης”, ενός φαρμάκου που προ-
κάλεσε τη γέννηση χιλιάδων

εμβρύων με υποπλασμένα
ή παραμορφωμένα

άκρα…

Νευρικές ίνες
στο ηλεκτρονικό μι-

κροσκόπιο, σε 5.000
φορές περίπου με-

γέθυνση.

Κλουβί απομό-
νωσης και “αναμόρ-

φωσης” ψυχασθενών, που
χρησιμοποιείτο στο άσυλο
Columbus Ohio, στις Ηνω-
μένες πολιτείες τη δε-

καετία του 1950.

Ελαφρού τύπου ανα-
πηρική καρέκλα, από
το Λονδίνο του 1910,
με ιδιαίτερη ευελιξία
και δυνατότητα μετα-
κίνησης ακόμη και σε
σκάλες!

»

»

»

»

»

»

»

»



οποίες είναι αντιοξειδωτικές ουσίες. Οι καρποί
του φραγκοστάφυλου θεωρούνται ότι έχουν αγ-
γειοδιασταλτική δράση και λειτουργούν σαν πα-
ράγοντες μείωσης της αρτηριακής πιέσεως. Οι
πηκτίνες που περιέχονται στους καρπούς του
δρουν εναντίον της διάρροιας.

Το βότανο αυξάνει την ικανότητα της όρασης
και προλαμβάνει αγγειακές διαταραχές. Συνίστα-
ται σε καταρροές, οιδήματα, δυσκολία στη χώ-
νεψη. Εξωτερικά χρησιμοποιείται σε
καταπλάσματα ο φρέσκος καρπός για θεραπεία
πληγών. 

Ο χυμός είναι ωφέλιμος σε κρυολογήματα και
πόνους του λάρυγγος. Οι ξεροί καρποί είναι δυ-
νατόν να χρησιμοποιηθούν σε γαργάρες με το
βράσιμο σε λίγο νερό. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Τα φύλλα παρασκευάζονται ως αφέψημα σε

περιπτώσεις χρόνιων ρευματισμών και παθήσεις
του ουροποιητικού. Ρίχνουμε δύο κουταλάκια του
καφέ ξηρό βότανο σε 1,5 φλιτζάνι νερό και το
βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά. Σου-
ρώνουμε και πίνουμε ένα και δύο φλιτζάνια την
ημέρα. Τον χυμό των καρπών τον λαμβάνουμε με

ένα κουταλάκι κοφτό πολλές φορές την
ημέρα. 

Έχει αγκάθια, είναι καρποφόρο και
φυλλοβόλο.  Φτάνει σε ύψος τα 130
εκατοστά. Τα φύλλα είναι αρωματικά,
λίγο κολώδη, έλλοβα, με αμβλέα δόν-
τια. Άνθη μικρά, πράσινα, σε χαλαρούς
και κρεμασμένους βότρυς.  Οι καρποί
του που ονομάζονται φραγκοστάφυλα,
είναι σφαιρικοί, πολύσπερμοι με μία διά-
μετρο μεταξύ 1- 1,5cm. Έχουν μαύρο
χρώμα, φέρουν ένα αποξηραμένο κά-
λυκα. Έχουν όξινη και στυφή γεύση
επειδή είναι πλούσιοι σε τανίνες. Είναι
αρωματικοί και χυμώδεις. Ευρίσκονται
σε τσαμπιά κρεμάμενα που έχουν επίσης
αρωματοφόρους αδένες. Η σάρκα τους
έχει υποκύανο χρώμα και φέρει πολυά-
ριθμους σπόρους των οποίων ο αριθ-
μός ποικίλει.

Οι ρίζες του είναι πολυάριθμες και
εκτείνονται κάθετα σε βάθος 20-40cm
και σε πλάτος όσο είναι η διάμετρος του
φυλλώματος. Η μυρωδιά του φυτού
είναι δυσάρεστη. 

Είδη της ελληνικής χλωρίδας είναι
τρία. Ένα από αυτά το Ακανθώδες, που
απαντά σε πολλούς ορεινούς τόπους της
Ελλάδας και ονομάζεται κοινώς Λαγοκερα-
σιά και το οποίο καλλιεργείται σε διάφορες ποι-
κιλίες για τον βρώσιμο καρπό του, που είναι ράγα
με διάμετρο 1,5-3 πόντους, πρασινωπή, κιτρι-
νωπή ή κοκκινωπή, πολύχυμη και γλυκόξινη.
Καλλιεργούνται επίσης τα εξωτικά είδη όπως το
Αιματόχρουν, το επίχρυσον, το Ερυθρόν, για τον
καρπό τους που είναι βοτρυοειδής, μικρόρραγος,
κόκκινος και χρησιμοποιείται για την παρασκευή
γλυκών, ηδύποτων και παγωτού. Στην Ελλάδα
το Ερυθρόν το ονομάζουμε Φραγκοστάφυλλο. 

Ιστορικά στοιχεία 
Το Φραγκοστάφυλλο καλλιεργείται στην Ευ-

ρώπη από τον 18 αιώνα. Κατάγεται από την Ευ-
ρώπη και την Ασία. Το όνομα του σύμφωνα με
μερικούς ερευνητές προέρχεται από την αραβική
λέξη ribas που σημαίνει αδρύς. Η Ευρώπη είναι
αυτή που σχεδόν μονοπωλεί την παγκόσμια πα-
ραγωγή του φραγκοστάφυλου. Η κυριότερη
χώρα παραγωγής είναι η Ρωσία και δεύτερη
χώρα παραγωγής είναι η Πολωνία.

Το βότανο  έχει χρησιμοποιηθεί επί αιώνες από
την παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική ως διουρητικό,
εφιδρωτικό και αντιπυρετικό και ως συστατικό
σε διατροφοδραστικά, κρασιά, χυμούς και μαρ-
μελάδες, τόσο στην Κίνα, όσο και την Ευρώπη. 

Το εκχύλισμα των φύλλων χρησιμοποιήθηκε
στη θεραπεία της υδρωπικίας, των ρευματικών
πόνων, του βήχα του κοκκύτη, του πονόλαιμου
και των στοματικών ελκών. Ακόμα, για θεραπευ-
τικές χρήσεις χρησιμοποιήθηκαν οι νεαρές ρίζες
και αφεψήματα του φλοιού. Οι καρποί τρώγον-
ται ωμοί ή ψημένοι. Φτιάχνουν με αυτούς γλυκά
και ένα σιρόπι. Το μαύρο φραγκοσρτάφυλο χρη-
σιμοποιείται για την παρασκευή ενός εξαιρετικού
λικέρ.

Συστατικά - χαρακτήρας 
Το βότανο περιέχει λιπίδια, χοληστερόλη, νά-

τριο, κάλιο, υδατάνθρακες, πρωτεΐνη, βιταμίνη Α,
C, Β6, Β12, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο. 

Τα φύλλα περιέχουν αιθέριο έλαιο, τανίνη και
κινικό οξύ. Οι καρποί είναι εύγευστοι και περιέ-
χουν οργανικά οξέα, βιταμίνη C  και Ρ. Έχουν βρει
μέχρι 400 χιλιοστόγραμμα βιταμίνης C  σε 100
γραμμάρια καρπών και διάφορες οργανικές ου-
σίες, φλαβονοειδείς και ανθοκυανικές χρωστικές,
πηκτίνη, σάκχαρα και αρωματικό αιθέριο έλαιο. 

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Ανθίζει Απρίλιο και Μάιο. Για θεραπευτικούς
σκοπούς χρησιμοποιούνται τα φύλλα και οι καρ-
ποί. Τα φύλλα συλλέγονται Ιούλιο και Αύγουστο,
ενώ οι καρποί Μάιο και Ιούνιο. 

Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις:
Τα φύλλα είναι διεγερτικά του στομάχου, διου-

ρητικά, εφιδρωτικά, καταπραϋντικά, στυπτικά και
αντιδιαρροικά. Τα φύλλα του έχουν ευχάριστη
γεύση. Μειώνουν το ουρικό οξύ, ανακουφίζουν
από ρευματικούς πόνους, την αρθρίτιδα και την
ποδάγρα. Επίσης ευνοούν την έκκριση κορτιζό-
νης, από τα επινεφρίδια και θεωρούνται σαν αν-
τιαλλεργιογόνα έναντι μερικών αλλεργιών.
Επειδή περιέχουν φλαβονοειδή μειώνουν την
αρτηριακή πίεση. Χρησιμοποιούνται για την αντι-
μετώπιση δυσμενών συμπτωμάτων της εμμηνό-
παυσης που σχετίζονται με την κυκλοφορία του
αίματος. Σε εξωτερική χρήση, χρησιμοποιούν-
ται σαν κατάπλασμα εναντίον των τσιμπη-
μάτων των εντόμων και της ακμής. Το
αφέψημα από φύλλα επιταχύνει την
αποβολή των τοξινών και τη ρύθμιση
της λειτουργίας των νεφρών.

Οι καρποί έχουν μεγάλη θρεπτική αξία
και είναι τονωτικοί. Οι καρποί του θεωρεί-
ται ότι ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύ-
στημα των ανθρώπων, ενώ έχουν και
μικροβιοκτόνο δράση σε προσβολές του ανα-
πνευστικού συστήματος, της γρίπης αλλά και
των ιώσεων. Οι καρποί του έχουν επίσης υψηλή
περιεκτικότητα σε τανίνες και σε ανθοκυάνες οι
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι RIBES Grossularia – RIBES
Nigrum (Ρισήβιον το μέλαν). Ανήκει στην οικογένεια των Σαξι-
φραγιδών. Το συναντούμε με τις κοινές ονομασίες Φραγκοστάφυλο,
Λαγοκερασιά. Φύεται στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη. Το
γένος ρησίβιον, είναι θάμνος, σαν τον βάτο και περιλαμβάνει αρ-
κετά είδη. 

ΦραγκοστάφυλοΦραγκοστάφυλο

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 

Προφυλάξεις:
Δεν αναφέρονται
παρενέργειες. 

Τηρούμε την συνιστώ-
μενη δοσολογία. 


