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οονερουλάς της Σεβίλλης”
αποτελεί μια από τις πλέον
άρτιες δημιουργίες της πρώι-
μης ζωγραφικής περιόδου
του μεγάλου Ισπανού ζωγρά-
φου του 17ου αι. Diego Ve-
lazquez. Ο κορσικανικής
καταγωγής εν λόγω “νερου-
λάς” ήταν υπαρκτό πρόσωπο
και μάλιστα ο ισπανός ιστο-
ρικός και βιογράφος
Francesco Pacheko κάνει
μνεία σε αυτόν στο λογοτε-
χνικό έργο του.

Στον πίνακα του Ve-
lazquez αναγνωρίζει κανείς
όλα εκείνα τα στοιχεία που
χαρακτηρίζουν την ισπα-
νική Tέχνη της εποχής του
με ιδιαίτερη έμφαση στην
αγάπη, στον σεβασμό, στην
τρυφερότητα και στην ανα-
γνώριση της ύπαρξης των
απλών ανθρώπων μέσα
από τις καθημερινές τους
ασχολίες. Ιδιαίτερα δεξιο-
τεχνική είναι η απόδοση
της πήλινης στάμνας που

κυριαρχεί στο πρώτο πλάνο
με ευδιάκριτες τις ανάγλυφες
διακοσμητικές αυλακώσεις
τις, όπως και των σκεφτικών
εκφράσεων τόσο του νε-
ρουλά, όσο και του μικρού
παιδιού. Το σύκο μέσα στο
ποτήρι αποτελούσε ένα τέ-
χνασμα που αποσκοπούσε
στο να κρατήσει το νερό σε
δροσερή θερμοκρασία. Πρό-
κειται αδιαμφισβήτητα για
μια εξαιρετικά στις επιμέρους

λεπτομέρειές της αποδο-
σμένη ηθογραφική σκηνή, αν
και τα ερωτήματα του πώς
εισπράττονταν από το θεατή
της εποχής η αξιοπρέπεια του
πωλητή νερού αλλά και του
τι έβλεπε ακριβώς στα ευ-
ρέως διαδεδομένα και ευπώ-
λητα έργα παρόμοιας
θεματικής το αγοραστικό
κοινό, παραμένουν ακόμα και
στις μέρες μας σε μεγάλο
βαθμό αναπάντητα.
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εριεχό εναπεριεχόμενα

μαθητές από δύο Γυμνάσια του Νο-
μού Χανίων, τα Γυμνάσια Βάμου
και Πλατανιά, δείχνουν έμπρακτα
το ενδιαφέρον τους για τον κόσμο
που τους περιβάλλει και αναλαμ-
βάνουν ενεργό δράση, μέσα από
πρωτοβουλίες και συνεργασίες με
φορείς που προάγουν τον εθελοντι-
σμό και την αλληλεγγύη.
Ολα αυτά μέσα από το εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα “Νοιάζομαι και
Δρω”, που στόχο έχει οι μαθητές
να αναπτύξουν κουλτούρα και συ-
νείδηση που να ταυτίζονται με στά-
ση ζωής, θέτοντας τις βάσεις για
την ομαλή μετάβασή τους σε μια
κοινωνία ενεργών πολιτών.  

diadromes@haniotika-nea.gr
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Diego Velazquez “Ο νερουλάς της Σεβίλλης”, 1620, μουσείο Ουέλιγκτον, Λονδίνο.
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ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Ευρω αϊκή ΓιορτήΕυρωπαϊκή Γιορτή 
της Μουσικήςτης Μουσικής

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Χανίων διοργανώνει τις ακόλου-
θες εκδηλώσεις: 

•Στις 20 Ιουνίου, στις 19.30, η Δημοτική Αγορά των Χανίων
(βορινά σκαλάκια) θα γεμίσει με ήχους από το συγκρότημα
"Εναλλασσόμενη Τάση", που υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό
μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία!

•Στις 21 Ιουνίου, στις 19.30, η οδός Χάληδων, στις 22 Ιου-
νίου, την ίδια ώρα, η οδός Μουσούρων και στις 23 Ιουνίου,
στις 19.30, η πλατεία της Σπλάντζιας θα πλημμυρίσουν μελω-
δίες από τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων και το Μουσικό
Εργαστήρι της Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. 

Μια μουσική γιορτή για όλους, με ελεύθερη είσοδο. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Το 1982, την 21η Ιουνίου – συμβολική ημερομηνία λόγω του
θερινού ηλιοστασίου – με πρωτοβουλία του τότε Γάλλου
Υπουργού πολιτισμού Jack Lang και την υποστήριξη του Γαλ-

λικού Υπουργείου Πολιτισμού, γιορτάστηκε στη Γαλλία για
πρώτη φορά η Γιορτή της Μουσικής, με σκοπό να βγούνε «όλοι
οι μουσικοί στους δρόμους».

Την επόμενη χρονιά, η «Γιορτή της Μουσικής» συσπειρώνει
200.000 ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς κάθε εί-
δους, όπου με την υποστήριξη των τοπικών αρχών κατακλύ-
ζουν δημόσιους χώρους, πλατείες, δρόμους, σταθμούς, πάρκα,
αίθουσες κ.ά. και παρουσιάζουν χιλιάδες συναυλίες. Εκδηλώ-
σεις από κλασσική, τζαζ, ροκ, ηλεκτρονική μέχρι και παραδο-
σιακή μουσική προσφέρονται δωρεάν στο κοινό, καθώς το
κόστος των συναυλιών καλύπτεται  από τους υποστηρικτές
της Γιορτής.

Η Γιορτή της Μουσικής γίνεται γρήγορα εξαγώγιμος θεσμός
και το 1985 εξαπλώνεται εκτός Γαλλικών συνόρων. Με πρω-
τοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, η Αθήνα ως πρώτη Πολιτι-
στική πρωτεύουσα της Ευρώπης, ήταν επίσης η πρώτη πόλη
εκτός Γαλλίας στην οποία πραγματοποιήθηκε η Γιορτή.

Ο Νίκος Πλατύραχος και η Κλεονίκη Δε-
μίρη συναντώνται και μας οδηγούν με το
ταλέντο και την εμπειρία τους στα μυστικά
τοπία του κινηματογράφου ή σε ό, τι θα
μπορούσε να είναι κινηματογράφος, με
την μουσική παράσταση “Τα φώτα σβή-
νουν στην οθόνη”, που θα παρουσιαστεί
την Τρίτη 20 Ιουνίου στις 9 ακριβώς, στον
κήπο του “Porto Veneziano”, στο Ενετικό
Λιμάνι των Χανίων.

Ο Νίκος Πλατύραχος (“Σεπτέμβριος”,
“Oνειρογραφία”, “Tα Άστεγα”, “Χορωδία
του Χαρίτωνα” κ.α.) έχει γράψει μεταξύ

άλλων μουσική για περισσότερες από 20
ταινίες του ελληνικού και ευρωπαϊκού κι-
νηματογράφου και η Κλεονίκη Δεμίρη έχει
ερμηνεύσει μερικά από τα πιο σημαντικά
κινηματογραφικά τραγούδια στις παρα-
στάσεις που δίνει τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό..

Οπως αναφέρεται στο σχετικό Δ.Τ.,
«Τραγούδια του διεθνούς και ελληνικού
σινεμά δραπετεύουν από το κινηματογρα-
φικό πανί και αναδύονται σε μια ονειρική
μουσική παράσταση με πολύ πάθος, συγ-
κίνηση, εφηβικές ανησυχίες και ανεκπλή-

ρωτους έρωτες, αλλά και χαρά, ελπίδα και
θετική ενατένιση του μέλλοντος. Σκηνές
αγαπημένων ταινιών, μουσικές και εικό-
νες, στιγμές ίσως από το έργο της δικής
μας ζωής, ή από αυτό που θα θέλαμε να
είναι η ζωή μας. Και όλα αυτά σε μια πο-
λύχρωμη μουσική τοιχογραφία, υποβλη-
τική, μυσταγωγική και κρυφά
υποσχόμενη».

Κλεονίκη Δεμίρη (Τραγούδι), 
Νίκος Πλατύραχος (Τραγούδι και Πιάνο).
Είσοδος 10 ευρώ με ένα ποτό.

ΣΤΟ “PORTO VENEZIANO”

Τα Φώτα Σβήνουν στην Οθόνη“Τα Φώτα Σβήνουν στην Οθόνη...”

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή
της Μουσικής, η οποία
πραγματοποιείται κάθε
χρόνο την 21η Ιουνίου,
σηματοδοτεί την επί-
σημη έναρξη του καλο-
καιριού. Είναι η ημέρα
όπου οι γωνιές κάθε
ευρωπαϊκής πόλης
πλημμυρίζουν με μο-
ναδικά ηχοχρώματα.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

“Αστικές αφηγήσεις”

Εγκαινιάζεται σήμερα Σάββατο στις 8 μ.μ. η έκθεση φωτο-
γραφίας με τίτλο ''Αστικές αφηγήσεις'', που διοργανώνει ο
Παγκρήτιος Σύλλογος Εικαστικών Δημιουργών ''Νεώριον Τέ-
χνης'' σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Χανίων και την ΚΗΠ-
ΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ στην Πύλη Sabbionara, Κουμ-Καπί.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως 25 Ιουνίου με ώρες λειτουργίας:
Καθημερινά 10.30 π.μ. - 1.30 μ.μ. και 6.30 μ.μ. - 9.30 μ.μ.. Εί-
σοδος ελεύθερη.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Βογιατζή Μαγδαληνή, Γαλα-
νάκη Αθηνά, Ζήκου Χρυσούλα, Καπαγιωρίδου Χρυσή, Κοτρώ-
τσος Βασίλης, Σγουρόπουλος Θεόφιλος, Σπανάκης Κώστας,
Τουζλούκωφ Τατιάνα.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εκδήλωση μνήμης 
για τη Μαρί Ναξάκη

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων θα τιμήσει τη μνήμη της
Μαρί Ναξάκη με μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 23 Ιουνίου στις 8 μμ στο χώρο της.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες από τον Μανόλη Μπου-
ζάκη, την Αθηνά Κυριακοπούλου, την Αθανασία Γραμματικού-
Ατσαλάκη, την Dominique Robic και την Θεανώ Μποράκη. 

Η εκδήλωση θα κλείσει με την ταινία του Κώστα Νταντινάκη.

ΣΤΗΝ ΚΑΝΤΑΝΟ

Θεατρική παράσταση

Το έργο του Ευγένιου Ιονέσκο «Ιάκωβος ή Υποταγή» πα-
ρουσιάζει η θεατρική ομάδα της Καντάνου, σήμερα Σάββατο
17 Ιουνίου στις 9 στο αμφιθέατρο της Καντάνου. 

Τη σκηνοθεσία της παράσταση έχει κάνει η Ελένη Καλαϊτζή
και η πραγματοποίηση της γίνεται με την υποστήριξη του
Δήμου Καντάνου-Σελίνου.



Παραλαβή καπακιών 
από τον Ερυθρό Σταυρό

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά οι μαθη-
τές συγκέντρωσαν 25 μεγάλες κούτες πλα-
στικά καπάκια και τα παρέδωσαν στους
υπεύθυνους του τμήματος του Ερυθρού
Σταυρού Χανίων σε δύο αποστολές. Eχοντας
κατά νου το σύνθημα «Κάθε καπάκι μετράει»,
θέλησαν να βοηθήσουν με τον δικό τους
τρόπο, συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη
ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Κατά την παραλαβή
των καπακιών, οι υπεύθυνοι του Ερυθρού
Σταυρού ανέλυσαν στους μαθητές τις έννοιες
του εθελοντισμού και του διασώστη και τόνι-
σαν τη σημασία που έχουν στη ζωή τους οι
ηθικές αξίες. 
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Επιμέλεια: 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
Γυμνάσιο Βάμου

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΨΥΧΟΓΙΟΥ
Γυμνάσιο Πλατανιά

μαθητές, με κινητήριο δύναμη τα εκ-
παιδευτικά προγράμματα, γίνονται
εθελοντές και περνούν μηνύματα
στους συμμαθητές τους και στην
τοπική κοινωνία. Το “Νοιάζομαι
και Δρω” είναι ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που απευθύνεται σε
μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης
της χώρας. Στόχος του είναι οι μα-
θητές να αναπτύξουν κουλτούρα
και συνείδηση που να ταυτίζονται
με στάση ζωής και αξίες όπως εί-
ναι ο εθελοντισμός, η φιλανθρωπία
και η αλληλεγγύη. 
Υλοποιείται σε Πανελλήνιο επίπε-
δο για 2η χρονιά το τρέχον σχολι-
κό έτος 2016-2017, με τη συμμε-
τοχή 150 σχολείων. Φορείς υλο-
ποίησης είναι το μη κερδοσκοπι-
κό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ και ο κοι-
νωφελής μη κερδοσκοπικός ορ-
γανισμός ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ. 
Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματο-
δοτείται από τις δωρεές του
Iδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
και του κοινωφελούς Iδρύματος
Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ. 
Από την Κρήτη συμμετέχουν συ-
νολικά 10 σχολεία, και από τον
νομό Χανίων… το Γυμνάσιο Βάμου
και το Γυμνάσιο Πλατανιά. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς
πραγματοποιήθηκαν από τους μα-
θητές των δύο σχολείων, δράσεις,
υπό τη συμβολή και την καθοδή-
γηση των συντονιστών καθηγητών.
Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με εθε-
λοντικές οργανώσεις, φορείς, το-
πικές αρχές και κοινωνικές υπη-
ρεσίες, γνωρίζοντας σ’ ένα ευρύ
πλαίσιο τον εθελοντισμό και την αλ-
ληλεγγύη, θέτοντας τις βάσεις για
την ομαλή μετάβασή τους σε μια
κοινωνία ενεργών πολιτών. 

Γυ νάσιοΓυμνάσιο

Βά ουΒάμου

Συμμετέχοντες
Εκπαιδευτικοί

Γυμνασίου Βάμου:
Γκαγκαδέλη Αικατερίνη,

Καλαϊτζάκη Ειρήνη,
Ρουτζάκη Αθηνά.

Υιοθετώντας το φρούριο Ιτζεδίν

Μαθητές από την Β’ και τη Γ’ Γυμνασίου, χρη-
σιμοποιώντας τον χώρο του σχολείο ως
όχημα και υπό την καθοδήγηση των καθηγη-
τών τους, υιοθέτησαν το αναξιοποίητο Τούρ-
κικο Φρούριο Ιτζεδίν στην είσοδο του
κόλπου της Σούδας. Με το εγχείρημά τους
αυτό προσβλέπουν ουσιαστικά στην ευαι-
σθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την
διάσωση και την ανάδειξη του μνημείου. Με-
λέτησαν την αρχιτεκτονική και την ιστορία
του μνημείου, τόσο σαν φρούριο όσο και σαν
φυλακή, το επισκέφθηκαν και παρακολούθη-
σαν μέρος των γυρισμάτων της ταινίας του
σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη με τίτλο “Το
τελευταίο σημείωμα”, της οποίας τα γυρί-
σματα ολοκληρώθηκαν πριν λίγες μέρες στον
χώρο του φρουρίου. 

Υιοθετώντας το θέατρο της αρχαίας Απτέρας

Στη φωλιά των μύθων και γοητευμένοι από τις αφηγήσεις τους, το 2ο Γυμνάσιο Χανίων
και το Γυμνάσιο Βάμου συναντήθηκαν στο ύψωμα της αρχαίας Απτέρας και ορκίστηκαν
παντοτινά «τον τόπο τούτο τον προγονικό να τιμούν και να μην αφήσουν ποτέ να ξεχα-
στεί». Με την πράξη αυτή κοινώνησαν την πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου και κα-
τάφεραν να γεφυρώσουν καθετί που τους κράταγε μακριά. Υιοθέτησαν το αρχαίο
θέατρο, διέχυσαν μηνύματα εθελοντισμού και μέσα από αυτά, την ιδέα της προστασίας
των μνημείων, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν πολλαπλασιαστές στην τοπική κοινωνία.

Δράσεις πεδίου στον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας

Η συνεργασία μεταξύ σχολείων και των μαθητών τους ως καλή πρακτική,
πήρε σάρκα και οστά στον λόφο της αρχαίας Απτέρας. Οι μαθητές του Γυ-
μνασίου μας σε ρόλο ξεναγού παρουσίασαν τόσο το αρχαίο θέατρο όσο και
την ιστορία της πόλης της Απτέρας, στους μαθητές του Γυμνασίου Βρυσών,
Αλικιανού, Πλατανιά, 7ου Λύκειου Τρικάλων και της Γ’ Γυμνασίου Βάμου. Συ-
νεργάστηκαν επίσης με το Γενικό Λύκειο Βάμου ξεναγώντας τους φιλοξε-
νούμενους του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus από την Τσεχία, Ιταλία,
Ρουμανία, Τουρκία, στα Αγγλικά 

Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Ομάδα 23 μαθητών του Γυμνασίου Βάμου
επισκέφθηκαν, τις μέρες των Χριστουγέν-
νων, το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. Ο
μαθητές ευχήθηκαν με κάρτες που δημι-
ούργησαν οι ίδιοι, έψαλαν τα κάλαντα και
χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς σ’ ένα
μικρό γλέντι που στήθηκε στο σαλόνι. Ο
πρόεδρος του Γηροκομείου κ. Κουκλάκης
μίλησε στους μαθητές για την προσφορά
του ιδρύματος και απάντησε σε σχετικές
ερωτήσεις τους. Οι μαθητές του παρέδω-
σαν ένα χρηματικό ποσό που συγκέντρω-
σαν από το υστέρημά τους. 

“ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ”

Εθελοντισ ός καιΕθελοντισμός και 
αλληλεγγύη α ό αθητέςαλληλεγγύη από μαθητές
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Στο Γυμνάσιο Πλα-
τανιά συμμετέ-
χουμε για πρώτη
χρονιά στο πρό-

γραμμα Νοιάζομαι
και Δρω με δράσεις
σχετικές με την τοπική

ιστορία, το περιβάλλον
και τον άνθρωπο.

Σκοπός αυτών των δράσεών είναι το
σχολείο να συνεισφέρει στην περιοχή και
στους κατοίκους της. Μέσα από τις ενέργειές
ως εθελοντές, οι μαθητές εξαλλάσσονται και
οι ίδιοι ως πολίτες που νοιάζονται και ενερ-
γούν προς όφελος όλων, με την ελπίδα να κι-
νητοποιήσουν κι άλλους.

Χριστουγεννιάτικες Δράσεις

Τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, οι μαθητές
κινητοποιήθηκαν με στόχο τη στήριξη συναν-
θρώπων μας και δομών που φροντίζουν
προς  αυτή την κατεύθυνση. Συγκεντρώθηκαν
τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Πλατανιά, φάρμακα και χρήματα για
τους Γιατρούς του Κόσμου και είδη ρουχισμού
για το Στέκι Μεταναστών Χα-
νίων. Στις 23 Δεκεμβρίου
έγινε διαλογή των
ειδών και τα συνό-
δευσαν κάρτες με
ευχές για τη νέα
χρονιά.

Γιατροί του Κόσμου

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου αντιπροσω-
πεία της ομάδας επισκέφθηκε το Ανοικτό Πο-
λυϊατρείο των “Γιατρών του Κόσμου” στα
Χανιά. Κατά την επίσκεψη, ενημερώθηκαν για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις δράσεις που
υλοποιεί το ιατρείο, και γενικά για το έργο των
“Γιατρών του Κόσμου”. Τέλος παραδόθηκε
φαρμακευτικό υλικό και χρήματα που είχαν
μαζέψει οι μαθητές του σχολείου. 

Μονοπάτι της περιοχής

Η ομάδα για το περιβάλλον αποφάσισε να
ασχοληθεί μ’ ένα μονοπάτι της περιοχής, και
συγκεκριμένα αυτό που οδηγεί στο παλιό πυ-
ροβολείο, στον Άνω Πλατανιά, που αποτελεί
κομμάτι της τοπικής ιστορίας του τόπου. Η
απόφαση πάρθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν την
παράλληλη δράση του Καταφυγίου Πλατανιά.
Η ομάδα περπάτησε, γνώρισε το χώρο, κατέ-
γραψε τις ανάγκες του και προχώρησε σε προ-
τάσεις και τρόπους υλοποίησής τους.

Δράση Κυκλοφοριακής Αγωγής

Την εβδομάδα 5-12 Μαΐου ομάδα μαθητών
και καθηγητών συμμετείχε στη δράση “Εβδο-
μάδα Πολιτισμού στους Δρόμους” του Δήμου
Πλατανιά σχετικά με τη σωστή κυκλοφοριακή
αγωγή στις διαβάσεις. Συνεργάστηκαν με το

Δήμο, τον Πολιτιστικό Σύλλογo και τον Εμπο-
ρικό Σύλλογο Πλατανιά “Ιάρδανο”, την Τρο-
χαία Χανίων, το Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά,
γονείς και κηδεμόνες.

Η προσπάθεια που ξεκίνησε τη φετινή χρονιά
είναι μόνο η αρχή, αφού στόχος είναι να υπάρ-
χει μια συνέχεια και συνέπεια σε ό,τι αρχίσαμε.
Κάποιες ιδέες υλοποιήθηκαν και σε άλλες
υπήρξαν δυσκολίες. Oμως το σημαντικότερο
είναι ότι υπάρχει δέσμευση για συνέχιση στο
μέλλον και επιμονή για δράση. 

ΚΠΕ Βάμου…Το σχολείο πρασινίζει:
αρώματα, χρώματα και γεύσεις στον
σχολικό κήπο

Οι μαθητές συμμετείχαν σε πρόγραμμα περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στον
χώρο του σχολείου και επιμελήθηκαν οι εκπαιδευ-
τικοί του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Βάμου. Η δράση είχε τίτλο “Το σχολείο πρασινίζει:
αρώματα, χρώματα και γεύσεις στον σχολικό κήπο”
και στόχευε στο να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με
τον σχολικό κήπο και να εξοικειωθούν με αυτόν,
φροντίζοντάς τον. 

Επίσκεψη στην Κιβωτό του κόσμου

Στο πλαίσιο των αρχών της προσφοράς και του
εθελοντισμού, οι μαθητές που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» επισκέφθηκαν
στην Αθήνα την «Κιβωτό του Κόσμου» του πατέρα
Αντώνιου. Παρέδωσαν στους υπεύθυνους δώρα
και τρόφιμα για τα παιδιά της Κιβωτού και συζή-
τησαν με την κοινωνική λειτουργό της δομής κ
Αδάμ. 

Εθελοντική ξενάγηση 
στον βράχο της Ακρόπολης

Τρεις μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα,
μελέτησαν και ξενάγησαν εθελοντικά τους συμμα-
θητές τους στον βράχο της Ακρόπολης, παρουσιά-
ζοντας τη συμμετρία του Παρθενώνα, την ομορφιά
των Καρυάτιδων, την μεγαλοπρέπεια των Προπυ-
λαίων και τις γιορτές των Παναθηναίων. 

Πάρκο Ηρώων

Δύο φορές μέσα στην χρονιά και με τμήματα και
των τριών τάξεων, πραγματοποιήθηκε εθελοντικός
καθαρισμός του «πάρκου των Ηρώων» που βρί-
σκεται απέναντι από τον χώρο του σχολείου αλλά
και του πευκοδάσους που βρίσκεται νοτιοανατο-
λικά του σχολείου. Και από τα δύο συλλέχτηκε με-
γάλος όγκος σκουπιδιών - που στην πλειοψηφία
τους είχαν πεταχτεί από τους ίδιους τους μαθητές
– αλλά και καπάκια από μπουκάλια τα οποία προ-
ωθήθηκαν για την αγορά αναπηρικού αμαξίδιου. 

Σχολικοί κήποι

Αμέσως μετά το Πάσχα ομάδες μαθητών περιποι-
ήθηκαν τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου
όπως γίνεται κάθε χρόνο, σκάψιμο κήπων, καθάρι-
σμα, φύτευση νέων φυτών για να βρίσκονται σ’
ένα όμορφο, καθαρό και πράσινο σχολείο. 

Γυ νάσιοΓυμνάσιο

ΠλατανιάΠλατανιά

ΧανιάΧανιά

   

        
     

      
     
     

      
    

     
      
     

       
    

      
     

     
     

   

Κοινωνικό Σχολείο

Το Γυμνάσιο Βάμου, αποδεικνύοντας το κοι-
νωνικό του πρόσωπο μάζεψε τρόφιμα και
ρούχα για το Χαμόγελο του Παιδιού, το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο και Ενδυματοπωλείο
του Δήμου Αποκορώνου και την Κιβωτό του
Κόσμου. Παράλληλα, τις μέρες των Χριστου-
γέννων, οι μαθητές κατασκεύασαν γιορταστι-
κές δημιουργίες τις οποίες και διέθεσαν στους
συμμαθητές τους στο εορταστικό παζάρι που
πραγματοποίησαν στην αίθουσα εκδηλώσεων
του σχολείου. Τα έσοδα διατέθηκαν για κοι-
νωνικούς σκοπούς.

Εκδρομή στην Αρχαία Απτέρα - Συνεργασία με το Γυμνάσιο Βάμου

Την Πέμπτη 4 Μαΐου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο της Αρχαίας Απτέρας, όπου
εθελοντές μαθητές του Γυμνασίου Βάμου μας ξενάγησαν στο χώρο που εδώ και μερι-
κούς μήνες έχουν υιοθετήσει. Οι μαθητές εκτός από τη γνώση που έλαβαν για την αρ-
χαία αυτή πόλη της περιοχής, παρακολούθησαν μια δράση ξενάγησης και ανάδειξης του
χώρου, παίρνοντας ιδέες για το Καταφύγιο Πλατανιά. Είχαν την ευκαιρία να ανταλλά-
ξουν απόψεις και εμπειρίες με άλλους μαθητές - εθελοντές, ενισχύοντας έτσι την αυτο-
πεποίθηση τους και την διάθεσή τους να προσφέρουν.

Let’s do it Greece

Στις 2 Απριλίου, και στο πλαίσιο της πα-
νελλαδικής κίνησης Let’s Do It Greece, οι
μαθητές συμμετείχαν σε δράση καθαρι-
σμού του πάρκου Δρακιανών σε συνερ-
γασία με τον Δήμο και τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Πλατανιά. Επιβιβάστηκαν από
την κεντρική πλατεία στο τουριστικό τρε-
νάκι που ήταν στη διάθεσή τους εκείνο το
πρωινό και μεταφέρθηκαν στα Δρακιανά.
Μαθητές του Γυμνασίου και μικρότεροι,
καθηγητές, γονείς και μέλη του Συλλό-
γου, χωρίστηκαν σε ομάδες, και με σα-
κούλες και γάντια εργάστηκαν σε
διαφορετικά τμήματα του δρόμου. 

Κήπος του Σχολείου 
και Ενδημικά Φυτά

Ομάδα μαθητών ανέλαβε τη φροντίδα
του κήπου και των δέντρων του σχο-
λείου,  ενώ άλλη συνέλεξε πληροφο-
ρίες για ενδημικά φυτά της περιοχής.
Οι πληροφορίες των φυτών αναρτή-
θηκαν ψηφιακά σε ένα blog από όπου
κάποιος μπορεί να ενημερωθεί, ενώ
ανάλογη εφαρμογή με αυτή του κατα-
φυγίου θα δίνει τη δυνατότητα,  μέσω
QRcode, στον επισκέπτη του κήπου να
τις κατεβάσει στο κινητό του.

Καταφύγιο Πλατανιά

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ανά-
δειξη του Καταφυγίου Πλατανιά που βρί-
σκεται κάτω από την κεντρική εκκλησία
της περιοχής. Οι μαθητές, συναντήθηκαν
με εθελοντές του Καταφυγίου, ενημερώ-
θηκαν για την ιστορία του και τη δουλειά
τους, επισκέφθηκαν το μουσείο, και σε συ-
νεργασία με τους εθελοντές του, σχεδία-
σαν δραστηριότητες που θα αναδείξουν
το χώρο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη
ενός πολιτιστικού πόλου έλξης επισκε-
πτών που θέλουν να γνωρίσουν την ιστο-
ρία του τόπου. Εργάζονται πάνω στην
ανανέωση των πληροφοριών αντικειμέ-
νων του μουσείου, με προσθήκη ψηφια-
κών πληροφοριών στις οποίες ο
επισκέπτης θα έχει πρόσβαση μέσω QR-
code, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για
κινητά που αναπτύχθηκε από μαθητές του
σχολείου. Απομαγνητοφώνησαν το ντοκι-
μαντέρ, που έχει παραχθεί από το Γυμνά-
σιο Πλατανιά με τη συνδρομή της
Πολιτιστικής Εταιρίας Κρήτης, και δημι-
ουργήθηκαν υπότιτλοι σε τέσσερις γλώσ-
σες, ενώ στα άμεσα σχέδια είναι η
εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
για την προβολή του ντοκιμαντέρ στο
χώρο του καταφυγίου. Επιθυμία μας είναι
η υιοθέτηση του χώρου και η διαρκής
υποστήριξή του, με την πραγματοποίηση
εκθέσεων, εκδηλώσεων ή ακόμη και ξενα-
γήσεων άλλων σχολείων στο χώρο.

αφιέρωμα

Συμμετέχοντες
Εκπαιδευτικοί

Γυμνασίου Πλατανιά:
Διονυσία Ψυχογιού,
Μαριέττα Λιτσάκη,
Αντωνία Τριτάκη,

Βασίλειος
Παπαστάμος



Παράσταση: "Ο Αγησίλαγος"

του Δημήτρη Μπασλάμ, με

κούκλες και ζωντανή μουσική,

θα δοθεί στις 21 Ιουνίου στον

Δημοτικό Κήπο Χανίων στο

πλαίσιο περιοδείας στην

Κρήτη.

Η παράσταση αφορά την

«ιστορία του διάσημου λαγού

σεφ Αγησίλαγου. Οι μαγουλά-

δες και τα αναπάντεχα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει με

αφορμή τη διατροφή του και

όχι μόνο… 

Η απίθανη διαδρομή του

μέχρι να βρει το περίφημο

«κάτι άλλο», από τη συνταγή

του πελεκάνου γιατρού από το

Μεξικό».

Στην παράσταση, όπως ανα-

φέρεται σε σχετική ανακοί-

νωση, η Νανά Παπαγαβριήλ, ο

Σταύρος Ευκολίδης και ο

Ηλίας Παπαδόπουλος εμψυ-

χώνουν και συνδιαλέγονται με

τις επιτραπέζιες κούκλες που

εμπνεύστηκε και επιμελήθηκε

η Δήμητρα Γιοβάνη. 

Μαζί τους δύο μουσικοί, ο

Αθηνόδωρος Καρκαφίρης και

η Ανθή Κύρκου, συμπληρώ-

νουν μουσικά την ιστορία και

σχολιάζουν τραγουδώντας τα

παθήματα του κύριου Αγησί-

λαγου.

Ώρα έναρξης 9 μ.μ.. Τιμή ει-

σιτηρίου: προπώληση 8 ευρώ,

γενική είσοδος 10 ευρώ.

Προπώληση: Κέντρο Αρχιτε-

κτονικής Μεσογείου. Διαδι-

κτυακή προπώληση:

www.viva.gr

ττο Θέατρο Λενταριανών (τέρμα Παπα-
ναστασίου, εργατικές κατοικίες) είναι
ένας χώρος άγνωστος αλλά φιλόξενος,
κρυμμένος αλλά λαμπερός.

Στην σχετική ανακοίνωση, η ομάδα
«passe-partout» καλεί να βγούμε από τα
τείχη της πόλης, να συναντηθούμε παρέα
κάτω από τα αστέρια και να συμμαχή-
σουμε σε μια βραδιά γεμάτη μουσική,
φως και συναίσθημα. 

Διάρκεια παράστασης: 80'
Η είσοδος είναι -φυσικά- ελεύθερη.
Η μουσικοθεατρική ομάδα «passe-

partout, δράσεις μετά μουσικής» ιδρύ-
θηκε το φθινόπωρο του 2012.
Αποτελείται από νέους, μαθητές και φοι-
τητές, που επικοινωνούν και εκφράζον-
ται μέσω της μουσικής. Στόχος της
ομάδας είναι να αποτελέσει μια νεανική,
δημιουργική, καλλιτεχνική παρέα και να
εντάξει δυναμικά την τέχνη στο κέντρο
της καθημερινής ζωής, σε χώρους οι-

κείους αλλά και ασυνήθιστους.
Πρωτοεμφανίστηκε μέσω του flash

mob που διοργάνωσε το Δεκέμβριο του
2012 στη Δημοτική Αγορά Χανίων. 

Έχει διοργανώσει τρεις μεγάλης διάρ-
κειας παραστάσεις. Η πρώτη πραγματο-
ποιήθηκε την Άνοιξη του 2013 στον
προαύλιο χώρο του νεοκλασικού Τρια-
νόν και η δεύτερη τον Ιούνιο του 2014
στις παλιές δικαστικές φυλακές (περιοχή
Δικαστηρίων) που άνοιξαν για πρώτη
φορά ειδικά για τις παραστάσεις αυτές.
Η τελευταία παράσταση της ομάδας
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015
στον προμαχώνα Mocenigo, γνωστό-
τερο ως Πύλη της Άμμου. 

Κορυφαία στιγμή στην πορεία της
ομάδας ήταν η παρουσία στην τελετή
τιμής προς το Μίκη Θεοδωράκη εκ μέ-

ρους του Δήμου Χανίων και του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης που έγινε τον Ιούνιο
του 2016, όπου ο συνθέτης εκφράστηκε
με τα θερμότερα λόγια για το έργο της
ομάδας. Συμμετείχε ενεργά στο παιχνίδι
«Φεγγάρι Στη Ρόδα» το 2013, 2014, και
2015 καθώς και στα επίσημα εγκαίνια
του media lab της Δημοτικής Βιβλιοθή-
κης.

Μικρές «επιμελώς αυθόρμητες» εμφα-
νίσεις της ομάδας πραγματοποιήθηκαν
σε εκδηλώσεις του Συνδέσμου Φιλολό-
γων Χανίων και σε ημερίδα της συλλο-
γικότητας «Ποδηλάτρεις».

Όλες οι εκδηλώσεις της ομάδας έχουν
ελεύθερη είσοδο. Η συμμετοχή όλων
των μελών είναι εθελοντική και τα τυχόν
έξοδα καλύπτονται από τους υποστηρι-
κτές των δράσεών μας.
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κινη ατογράφοςκινηματογράφος

Η ΚΥΝΗΓΟΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΤΟ

BAYWATCH

ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: 
ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ

Μουσική παράσταση με τίτλο
“σαν ΕΚΔΡΟΜΗ” θα παρου-
σιάσει η χανιώτικη ομάδα
“passe-partout” στις 27, 28 και
29 Ιουνίου, στις 9:30 μ.μ. ακρι-
βώς, στο θέατρο Λενταριανών.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΩΝ

Μουσική αράστασηΜουσική παράσταση
α ό τουςαπό τους “passe-partout”

Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ: 

Η εκδίκηση του Σαλαζάρ

ΞΑ ΜΟΥ

H MOYMIA

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ

Ο Αγησίλαος“Ο Αγησίλαος”

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
Tηλ.: 2821040208

έως και Κυριακή 18/6

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

Προβολές 9 και 11 μ.μ.

19/6 έως και 21/6

Η ΚΥΝΗΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΤΟ 

Μια προβολή στις 9 μ.μ.

Η ΒΟΗΘΟΣ 

Μια προβολή στις 10.45 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

H MOYMIA

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 

6.45, 8.30 και 11 μ.μ.

WONDER WOMAN

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο:

8.30 και 11 μ.μ.

ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ:

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑΖΑΡ

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο:

8.30 και 11 μ.μ.

BAYWATCH

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο:

8.30 και 11 μ.μ.

AYTOKINHTAKIA 3 (μεταγλ.)

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 6.45μ.μ.

Ο ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΡΚΟΥΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ

ΑΝΙΚΗΤΟΙ (μεταγλ.)

Σαββατοκύριακο: 7μ.μ.            

ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ

ΧΩΡΙΟ (μεταγλ.)

Σαββατοκύριακο: 7μ.μ.

STER CINEMAS

(MEGA PLACE)
Tηλ.: 2821057757-8-9

H MOYMIA

ΑΙΘ.2 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 20.20 & 22.30

ΞΑ ΜΟΥ

ΑΙΘ.1 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 20.00 & 22.00

WONDER WOMAN

ΑΙΘ.3 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 21.45

ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ:

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑΖΑΡ

ΑΙΘ.3 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ  19.10

AYTOKINHTAKIA 3

ΑΙΘ.1 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 17:30

ΑΙΘ.2 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 18:00



ΣΤΗΝ ΑΝΩΠΟΛΗ ΣΦΑΚΙΩΝ

Τιμάται η επέτειος 
της Επανάστασης 1770

Εορτασμός της Επανάστασης του 1770 στην Κρήτη (Επανά-
σταση Δασκαλογιάννη) θα γίνει την Κυριακή 18 Ιουνίου στις
10.30 το πρωί στην Ανώπολη Σφακίων.

Το πρόγραμμα, όπως ανακοίνωσαν η Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων και ο Δήμος Σφακίων, περιλαμβάνει στις 8 π.μ. Αρχιε-
ρατική Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ανωπόλεως,
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης –
Συβρίτου & Σφακίων κ.κ. Ειρηναίου και στη συνέχεια στις
10.30 π.μ.: Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο της πλατείας Ανω-
πόλεως, χαιρετισμός διοργανωτών, ομιλία από τον πρύτανη
του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητή Βασίλη Διγαλάκη, κατά-
θεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής, ανάκρουση Εθνι-
κού Ύμνου, πεντοζάλι από τον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο «ΤΑ
ΣΦΑΚΙΑ».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Βράβευση φωτογράφων

Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης φωτογραφίας με θέμα
τα σύγχρονα δικαιώματα της γυναίκας στην εργασία- μητρό-
τητα- ελεύθερο χρόνο, τα βραβεία έλαβαν οι: 

Πρώτο βραβείο ο Νίκος Τζιρτζιλάκης, Δεύτερο βραβείο με
ισοβαθμία στη Χρυσή Τζανουδάκη και στο Νίκο Τζιρτζιλάκη και
Τρίτο βραβείο στον Μανώλη Μανιουδάκη.

Υπενθυμίζεται ότι την έκθεση διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών
Χανίων στον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο, με αφορμή την πεντάμηνη καμπά-
νια της ΟΓΕ με θέμα τα σύγχρονα δικαιώματα της γυναίκας στην
εργασία- μητρότητα- ελεύθερο χρόνο. Η κριτική επιτροπή αποτε-
λούνταν από τους φωτογράφους κ Ζερβουδάκη Σπύρο, κ. Καμπια-
νάκη Νίκο, κ Κουκουράκη Γιάννη και κ Μπαρούνη Δημήτρη καθώς
και την κ Γιαννακού Βιβή εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

Θεατρική παράσταση
Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων παρουσιάζει την θεατρική παρά-

σταση “Δέσε με, εγώ θα τα σπάσω όλα”, του Ντάριο Φο, την
Δευτέρα 19 Ιουνίου στις 8 μ.μ. στο Θέατρο “Δημήτρης Βλησί-
δης”. Οπως αναφέρεταιν στη σχετική ανακοίνωση “αντί τιμής
εισιτηρίου δεχόμαστε τρόφιμα μακράς διάρκειας και κυρίως
γάλα για το ανθρωπιστικό έργο του Ερυθρού Σταυρού».

εε
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ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Η ερίδα αρχιτεκτονικήςΗμερίδα αρχιτεκτονικής

ιδικότερα, στο μάθημα «Εισαγωγή στην
επαγγελματική πρακτική», ο καθηγητής
Νίκος Σκουτέλης ζήτησε από τους φοι-
τητές του, να αποδώσουν σε επιλεγμέ-
νες από εκείνους περιγραφές πόλεων
στον Calvino, αντίστοιχες πολεοδομικές
συγκροτήσεις, με την δομή των οικοδο-
μικών τετραγώνων, των οδών, των κα-
τοικιών και με όρους δόμησης, ωσάν να
επρόκειτο για πραγματοποιήσιμες προ-
τάσεις. Παρουσιάζονται 25 πόλεις με αν-
τίστοιχες ομάδες εργασίας.

Στην ημερίδα θα μιλήσουν οι: 
Πάνος Τσακόπουλος, Δρ αρχιτέκτων

“Σχηματοποιήσεις του αστικού τοπίου:
προσλήψεις της πόλης στον κόσμο των

κόμικς”, 
Ευφροσύνη Τσακίρη, Αρχιτέκτων Μη-

χανικός, Πολεοδόμος (ΕΜΠ, UCL) “Από
το αόρατο στο ορατό: Οι ποίκιλες εκ-
φάνσεις της πόλης, στο εικαστικό πανό-
ραμα της ιστορίας, 

Σωκράτης Γιαννούδης, Αρχιτέκτων, επί-
κουρος καθηγητής Π.Κ. “H αόρατη Πόλη

– Δίκτυο”, 
Νίκος Σκουτέλης, Αρχιτέκτων IUAV -

δρ. ΕΜΠ, αναπληρωτής καθηγητής Π.Κ.
“Διαχρονικότητες. Από τον Διονύσιο
Λογγίνο στον Italo Calvino”.

Θα ακολουθήσει συζήτηση. 
Η σχετική έκθεση συνεχίζεται στο ΚΑΜ

έως τις 19 Ιουνίου.

Διάλεξη της Αλεξάνδρας Κουρουτάκη,
δρ. Ιστορίας της Τέχνης, επιστημονικής
συνεργάτιδος της Αρχιτεκτονικής Σχολής
του Πολυτεχνείου Κρήτης, με θέμα: «Οι
απαρχές της σύγχρονης ελληνικής τέχνης
στο πνεύμα του “Βενιζελισμού” και η

Κρήτη ως πηγή έμπνευσης για τους καλ-
λιτέχνες της “Γενιάς του 1930”, διοργα-
νώνει η ΙΛΑΕΚ στο Πνευματικό Κέντρο
Χανίων (Α’ όροφο), τη Δευτέρα 19 Ιου-
νίου, στις 7.30 μ.μ.. Μετά την ομιλία της κ.
Κουρουτάκη θα ακολουθήσει συζήτηση με

το κοινό. Την εκδήλωση θα συντονίζει η

Μαριάννα Καβρουλάκη, ανεξάρτητη ερευ-

νήτρια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΙΛΑΕΚ.

Η διάλεξη επιχειρεί να αναδείξει τη συμ-

βολή του Βενιζέλου στην προσπάθεια εκ-

συγχρονισμού της ελληνικής

καλλιτεχνικής δημιουργίας και της συμπό-

ρευσής της με τα Ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά

ρεύματα του Μοντερνισμού.

Θα γίνει αναφορά στην “Ομάδα Τέχνη”

(1917 – 19) και στην έμπρακτη συμπαρά-

σταση της κυβέρνησης των Φιλελευθέ-

ρων στους νεωτεριστές καλλιτέχνες της

Ομάδας, στις εκθέσεις τους σε Ελλάδα και

Παρίσι.

Επίσης, η διάλεξη αποσκοπεί να παρου-

σιάσει έργα σπουδαίων Ελλήνων ζωγρά-

φων της Γενιάς του Μεσοπολέμου

(Εγγονόπουλος, Θεόφιλος, Τσαρούχης,

Γουναρόπουλος, Στέρης, Παρθένης, Κόν-

τογλου) με θεματική εμπνευσμένη από την

Κρήτη, τον πολιτισμό και την ιστορία της.

Ειδικότερα, οι μύθοι της Κρήτης, η Κρη-

τική Λογοτεχνία και το θέατρο, η λαϊκή

παράδοση, η κρητική παραδοσιακή ενδυ-

μασία καθώς και η ηγετική πολιτική

μορφή του Ελευθερίου Βενιζέλου απετέ-

λεσαν πηγή έμπνευσης για την περίφημη

“Καλλιτεχνική Γενιά του 1930”.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διάλεξη για τις α αρχέςΔιάλεξη για τις απαρχές 

της σύγχρονης ελληνικής τέχνηςτης σύγχρονης ελληνικής τέχνης

Ιδέες των φοιτητών Αρχιτεκτο-
νικής του Πολυτεχνείου Κρήτης
πάνω σε πολεοδομικές συγκρο-
τήσεις 25 πόλεων θα παρου-
σιαστούν σε ημερίδα που θα
πραγματοποιηθεί σήμερα Σάβ-
βατο στις 11 το πρωί στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

Αναπαράσταση της παραδοσιακής γιορτής του Κλήδονα
■ Με τη συμμετοχή φοιτητών από τη Βοστώνη

ΣΤΗ ΒΙΛΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Μουσική βραδιά
αλληλεγγύης

Μουσική σύναξη από τους Ελευθερία Κοκοτσάκη στο τρα-
γούδι και Δημήτρη Ντρουμπογιάννη στο πιάνο, θα πραγμα-
τοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, στις 8 μ.μ., στον αύλειο
χώρο της Βίλας Κούνδουρου. Κατά την προσέλευση στην εκ-
δήλωση θα συγκεντρωθούν τρόφιμα για το Κοινωνικό Παν-
τοπωλείο του Δήμου Χανίων. 

Η Εταιρεία Κρητικών Σπου-
δών – Ίδρυμα Καψωμένου,
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
προγράμματος συνεργασίας με
το Emmanuel College της Βο-
στώνης, οργανώνει την Παρα-
σκευή, 23 Ιουνίου στις 7:30
μ.μ., ανήμερα του Άι Γιάννη,
στην έδρα της, στον Πύργο
Αλικιανού, αναπαράσταση της

παραδοσιακής γιορτής του
Κλήδονα, με τη συμμετοχή των
φιλοξενουμένων φοιτητών. 

Ο Κλήδονας είναι από τις
αρχαιότερες εκφράσεις του
λαϊκού μας πολιτισμού. Κατά-
γεται από τις αρχαίες τελε-
τουργίες καθαρμού και
μαντείας και βασίζεται στην
πίστη για τη μαγική δύναμη

του λόγου. Στη νεοελληνική
εκδοχή του, συνδέεται με μαν-
τικά έθιμα που αποκαλύπτουν
στα νέα κορίτσια αν θα παν-
τρευτούν αυτό το χρόνο. Είναι
πανελλήνια γιορτή χαράς και
κεφιού, όπου πρωταγωνιστεί ο
ποιητικός λόγος, με τις αυτο-
σχέδιες μαντινάδες.

Η αναπαράσταση των μαντι-

κών εθίμων θα περιλαμβάνει
τα τρία κύρια επεισόδια της
παραδοσιακής τελετουργίας,
το «Αμίλητο νερό», τις «Φω-
τιές του Άι Γιάννη» και το
«Άνοιγμα του κλήδονα» ή «τα
ριζικάρια». Θ’ ακολουθήσει πα-
ραδοσιακό κέρασμα και κρη-
τικό γλέντι. Η εκδήλωση είναι
ανοιχτή στο κοινό.

ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Χ. ΚΑΝΙΤΣΑΚΗ

Εκθεση ζωγραφικής

Η ετήσια έκθεση ζωγραφικής των μαθητών της Χριστίνης

Εμμ. Κανιτσάκη θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 25

Ιουνίου, στην οδό Α. Παπανδρέου 25, α’ όροφος και θα

λειτουργεί από τις 7 έως τις 9:30 μ.μ.



παιδότοπος

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
«Τρεις τάξεις διαφορετικών σχολείων της πόλης μας, ένα μαγικό χαλί, ένας συγ-

γραφέας, ένας ταλαιπωρημένος μικρός ήρωας που αγάπησαν οι μαθητές, πολύ
κέφι, χαμόγελα, δώρα και μια φιλία πολλαπλασιασμένη x 60 (όσοι και οι μαθη-
τές) που ζητάει επίμονα συνέχεια, ήταν οι πρώτες ύλες για να ζυμωθεί και να
ψηθεί στον φούρνο της παιδικής ανεμελιάς και ζεστασιάς το πιο “εύγεστο” γλυκό
της 22ας Μαΐου στις φιλόξενες αυλές και τάξεις του 9ου Δημ. Σχ. Χανίων». 

Πολύ γλαφυρά και παραστατικά μας περιγράφουν στην αρχή του κειμένου που
μου έστειλαν ο δάσκαλος της Ε1 τάξης του Δημ. Σχ. Βαμβακόπουλου Γιάννης Πα-
τεράκης και οι δασκάλες των δύο τμημάτων της Ε' τάξης του 9ου Δημ. Σχ. Χα-
νίων, Στέλλα Μαρεντάκη και Βάσω Νυσταζάκη, την κοινή εκδήλωσή τους για την
παρουσίαση του βιβλίου “Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές” του Πάνου Χριστο-

δούλου και για την επίσκεψή του. 
Δημοσιογραφικό το “ρεπορτάζ” τους, το υπόλοιπο μέρος του οποίου, μαζί με

κάποιες απ' τις εργασίες των παιδιών και σχετικές φωτογραφίες, φιλοξενούμε
στον σημερινό Παιδότοπο. Να προσθέσω, ωστόσο σ' όλα αυτά, τον κοινό τους,
κατά τη γνώμη μου παρονομαστή, που δεν είναι άλλος από τη Δασκαλική Ευ-
θύνη, έτσι όπως οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι την αντιλαμβάνονται και την υπηρε-
τούν. Από καρδιάς τα συγχαρητήριά μου για την κοινή σας εκδήλωση, έτσι όπως
χάριν των μαθητών σας, την οργανώσατε, Γιάννη, Βάσω και Στέλλα! Πάντα άξιοι,
πάντα στις επάλξεις!

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

E1 Δημ. Σχ. Βαμβακόπουλου και Ε1 - Ε2 9ου Δημ. Χανίων

ΟΟ ΠάνοςΠάνος ΧριστοδούλουΧριστοδούλου καικαι οο ήρωάς τουήρωάς του οο ΝαβίντΝαβίντ

Ο συγγραφέας Πάνος Χριστοδούλου μάς τίμησε με την
παρουσία του και μας ενημέρωσε για τα δικαιώματα των
παιδιών και των προσφύγων. Είχαμε καλή παρέα και κά-
ναμε καινούργιους φίλους, που χρειάζεται κάθε Ναβίντ
στη ζωή του. Το 9ο Δημοτικό Σχολείο, μας κέρασε διά-
φορα γλυκά και στο τέλος υπήρχαν δώρα για όλους.
Μείναμε όλοι πολύ ευχαριστημένοι και ελπίζουμε να ξα-
νασυναντηθούμε.

Ε1 Δημ. Σχ. Βαμβακόπουλου

Καλώς ήλθατε κύριε
Χριστοδούλου

Υπερηφάνεια και τιμή χαρά του κόσμου ούλου
γιατί μας επισκέφτηκε ο κύριος Χριστοδούλου.
Μαζί με τη δασκάλα μας κάναμε συζητήσεις
για τη φιλία, τη στοργή πώς είναι ν’ αγαπήσεις.
Φίλο καινούργιο κάναμε Ναβίντ το όνομά του
διαβάσαμε, αναλύσαμε τα συναισθήματά του.
Ευχόμαστε όλοι στον Ναβίντ να πάψει να πονάει
κι εμείς θα βοηθήσουμε «στις διακοπές να πάει».

Χάρης Σκορδύλης, Ε2 τάξη 9ου Δημ. Σχ. Χανίων

[…] Στην αρχή μας συστή-
θηκε ο κύριος Χριστοδούλου,
συγγραφέας του βιβλίου “Ο
Ναβίντ δεν ήρθε για διακο-
πές” και ο κύριος Πατεράκης,
ο δάσκαλος από το σχολείο
του Βαμβακόπουλου. Στη συ-
νέχεια παρουσιάσαμε τα θε-
ατρικά δρώμενα και τις
εργασίες που είχαμε ετοιμά-
σει. Η τάξη μου παρουσίασε
το θέμα της διαφορετικότη-
τας και η τάξη από το Βαμ-
βακόπουλο δραματοποίησε
ένα απόσπασμα από το βι-
βλίο. Πολύχρωμα μπαλόνια,
ωραίες μουσικές, περσικοί
χοροί και ένα ιπτάμενο χαλί
μας βοήθησαν να ταξιδέ-
ψουμε κι εμείς μαζί με τον
Ναβίντ, τον πρωταγωνιστή
του βιβλίου. Μετά ο κύριος
Χριστοδούλου απάντησε
πρόθυμα στις ερωτήσεις που
του κάναμε και μας μίλησε
για τις εμπειρίες από τη δου-
λειά του κοντά στους πρό-
σφυγες. Η ωραία αυτή
συνάντηση τελείωσε με κε-
ράσματα, παιχνίδι και νέες
φιλίες. Αυτή η μέρα ήταν για
μένα από τις ωραιότερες που
έχω περάσει στο σχολείο.

Ιάσονας Αναστασάκης
Ε2 τάξη 9ου 

Δημ. Σχ. Χανίων

[...] Το Ε1 τμήμα του Δημοτ. Σχ. Βαμβακόπουλου
και τα δύο τμήματα της Ε΄ τάξης του 9ου Δημοτ.
Σχ. Χαλέπας συνάντησαν από κοινού τον ξεχωρι-
στό και μοναδικό στην επικοινωνία με τις μικρές
ηλικίες, συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Πάνο Χρι-
στοδούλου. Κοινό ερέθισμα όλων ήταν το βιβλίο
του “Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές”. Πρόκειται
για 14 εκθέσεις ενός μαθητή Ε΄ τάξης, του Aλκη,
γραμμένες με μοναδικό χιουμοριστικό κι ευαίσθητο
τρόπο, ώστε μιλάνε κατευθείαν στην ηλικία των 10-
12 χρονών και θίγουν καυτά ζητήματα της εποχής
μας, το ρατσισμό και την ξενοφοβία, τις ενδοοικο-
γενειακές σχέσεις, το προσφυγικό, τα δικαιώματα
των παιδιών κ.λπ. Ο Ναβίντ είναι προσφυγόπουλο
στο σχολείο του Αλκη, ένας σύγχρονος μικρός κατ’
ανάγκη Οδυσσέας. Ο Π. Χριστοδούλου έχοντας βρει
τον κώδικα επικοινωνίας, γλωσσικής και συναισθη-
ματικής, με τις τρυφερές ηλικίες, μάς παρουσίασε
και τα άλλα του βιβλία όπου με όχημα το χιούμορ
και τη φαντασία, αλλά και το ποδόσφαιρο, τον
χορό, τη μαγειρική κ.ά. αγγίζει μοναδικά κι ευαί-
σθητα πολλά καυτά θέματα της σύγχρονης εποχής,
όπως για παράδειγμα την παράνομη εργασία κι εκ-

μετάλλευση ανηλίκων στο βιβλίο του “Η μπάλα της
ζωής τους”. 

Οι μαθητές των 2 σχολείων συνομίλησαν με το
συγγραφέα, παρουσίασαν δρώμενα κι εργασίες με
αφορμή το βιβλίο “Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακο-
πές”, αντάλλαξαν δώρα, κεράστηκαν, και το κυριό-
τερο γνωρίστηκαν κι έπαιξαν στις ευρύχωρες και
φιλόξενες αυλές του 9ου Δημοτ. Σχολείου.

Οταν ολοκληρώθηκε η δράση, επίμονα ζητούσαν
και τα 3 τμήματα την επανάληψή της ώστε να ολο-
κληρωθεί το χτίσιμο μιας ειλικρινούς και αληθινής
φιλίας μέσα στην ίδια την πόλη μας. Κι επειδή το
κλείσιμο των σχολείων είναι κοντά, η υπόσχεση δό-
θηκε για τις αρχές του Φθινοπώρου. 

Ευχαριστήρια πολλά αξίζουν στους δυο διευθυν-
τές των σχολείων και στους Συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων των σχολείων που συνέδραμαν ηθικά
και υλικά τη δράση, όπως και στο ξενοδοχείο
ΚΥΔΩΝ της πόλης μας, που πρόσφερε δωρεάν τη
διαμονή του συγγραφέα για ένα βράδυ.

Οι δάσκαλοι
Γιάννης Πατεράκης, Βάσω Νυσταζάκη,

Στέλλα Μαρεντάκη
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Ο συγγραφέας
με τους
μαθητές.

Θεατρικό
δρώμενο από
Ε2 Ενάτου.

Θεατρικό δρώμενο από Ε1 Βαμβακόπουλου.

Μπροστά μας το μαγικό χαλί.

Δημιουργία 
από Ε1
Ενάτου.



βιβλίαβιβλία

Χιονισ ένοςΧιονισμένος

ΜάηςΜάης
Σάρα Τζίο
Mετάφραση: Πηνελόπη Τριαδά

Εκδότης: Ψυχογιός 

Σιάτλ, 1933. Η
Βέρα Ρέι, η
οποία μεγαλώ-
νει μόνη το
παιδί της, απο-
χαιρετά τον
τρίχρονο γιο
της Ντάνιελ με
ένα φιλί και
πάει να δουλέ-
ψει τη βραδινή

βάρδια στο τοπικό ξενοδοχείο. Όταν
τελειώνει τη δουλειά, πυκνό χιόνι έχει
καλύψει την πόλη ανήμερα Πρωτομα-
γιάς· και, επιστρέφοντας σπίτι, ο γιος
της δεν είναι πουθενά. Βρίσκει το αρ-
κουδάκι του πεσμένο στον παγωμένο
δρόμο, το χιόνι όμως έχει καλύψει
κάθε ίχνος είτε του Ντάνιελ είτε του
δράστη. 
Σιάτλ, 2010. Η δημοσιογράφος της
Σηάτλ Χέραλντ Κλερ Όλντριζ καλύπτει
την αναπάντεχη χιονοθύελλα που
πλήττει την πόλη 1η Μαΐου αλλά και
την τελευταία φορά που είχε παρατη-
ρηθεί το φαινόμενο, 77 χρόνια νωρί-
τερα. Μέσα από την έρευνά της
μαθαίνει για την ανεξιχνίαστη απα-
γωγή του μικρού αγοριού και ορκίζεται
να βρει τη λύση του μυστηρίου. Στην
πορεία, όμως, θα ανακαλύψει ότι με τη
Βέρα τη συνδέουν πράγματα που ούτε
που φανταζόταν...

Πιάσε τ άστραΠιάσε τ’ άστρα

της ζωήςτης ζωής
Ζοέλ Λοπινό
Εκδότης: Καστανιώτης

Η ζωή θέλει
θάρρος και η
Τζόι νιώθει
πλέον έτοιμη ν’
αποτολμήσει
την ανατροπή
της. Μια μέρα
τα παρατάει
όλα, γάμο, κα-
ριέρα και επι-
χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ,
προκειμένου να

ζήσει επιτέλους ό,τι είχε ονειρευτεί,
δραπετεύοντας από την υποκρισία και
το φθόνο. Φεύγει για τα Σφακιά, να
αναζητήσει τις ρίζες της. Εκεί, μακριά
από τον «πολιτισμό», θα βρει την αν-
θρωπιά, θα αναζωπυρώσει ξεχασμένες,
αληθινές αξίες, ενώ η γνωριμία με τον
Λευτέρη θα της ανοίξει νέους ορίζον-
τες. Μεγάλα όνειρα, τοπία που μας τα-
ξιδεύουν στην πιο άγρια περιοχή της
Κρήτης, πλούσιες μυρωδιές και αλλε-
πάλληλες ανατροπές συνθέτουν μια
ερωτική ιστορία όπου τα ψυχικά τραύ-
ματα συγκρούονται με την ευτυχία, η
λογική με την καρδιά, ο κομφορμισμός
με την τόλμη. 
Ένα μυθιστόρημα για τα πάθη, τις αδυ-
ναμίες, τις κρυφές αγωνίες, τις φιλοδο-
ξίες, αλλά και για τις υπερβάσεις που
απαιτεί η αγάπη. Ένας ύμνος στην
ομορφιά της ζωής.

Το η ερολόγιοΤο ημερολόγιο
Nicholas Sparks
Εκδότης: Μεταίχμιο

Ο Νόα Καλ-
χούν έχει
μόλις επι-
στρέψει στη
γ ε ν έ τ ε ι ρ ά
του ύστερα
από τον Δεύ-
τερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο
αποφασισμέ-
νος να πραγ-

ματοποιήσει το όνειρό του: να
αναπαλαιώσει μια παλιά αγροικία και
να ξαναβρεί την εσωτερική του γα-
λήνη κοντά στη φύση. Όμως τον νου
του κατακλύζει η σκέψη ενός πανέ-
μορφου κοριτσιού που ερωτεύθηκε
πριν από δεκατέσσερα χρόνια, ενός
κοριτσιού που αιχμαλώτισε την καρ-
διά του όπως καμιά άλλη.
Όταν όμως οι αναμνήσεις του παίρ-
νουν σάρκα και οστά, όταν η Άλι εμ-
φανίζεται αναπάντεχα μπροστά του,
το πάθος που σιγόκαιγε μέσα τους
παίρνει ξανά φωτιά. Υπάρχουν τόσα
εμπόδια για να έχει η ιστορία τους ένα
ευτυχισμένο τέλος, ωστόσο η μονα-
δική δύναμη που τους δίνει η αγάπη
τους δεν τους επιτρέπει να εγκαταλεί-
ψουν το όνειρό τους., 

ΜουσείοΜουσείο

λαογραφίαςλαογραφίας
Δημήτρης Φύσσας
Εκδότης: Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Τον Αύγουστο
του 2015 ο
τριανταπεντά-
χρονος (πρώην
διάσημος) ζω-
γράφος Λέων,
έχοντας στην
τσέπη του μια
γερή προκατα-
βολή για τον
υπερμεγέθη πί-
νακα Ο μυστικός

δείπνος του κοινοτισμού, εγκαταλείπει
μια μεγάλη ελληνική πόλη και μια γυ-
ναίκα ονόματι Μάρθα, και αποσύρεται σ'
ένα άκρως πρωτόγονο χωριό της Πίν-
δου, όπου ετοιμάζει τις σπουδές για τα
πρόσωπα του πίνακα της παραγγελίας:
είκοσι τρεις ήρωες της διαχρονικής, παγ-
κόσμιας Αριστεράς. Ο πίνακας, όταν
ολοκληρωθεί, θα εκτεθεί για την επέτειο
των 100 χρόνων της "Οκτωβριανής
Επανάστασης".
Από το χωριό αυτό στέλνει στη Μάρθα
γράμματα που αναφέρονται στην κρίση
της σχέσης τους, στις σπουδές που ζω-
γραφίζει, στο τζόγκινγκ και στην ειδυλ-
λιακή ζωή του βουνίσιου χώρου - μέχρι
που, αργά αργά, συνειδητοποιεί ότι κάτι
δεν πάει καλά με τις γυναίκες στο χωριό. 
Η νουβέλα σχολιάζει υπαινικτικά πολλά
θέματα ταυτόχρονα, μεταξύ των οποίων
ο φεμινισμός, η αριστερή ουτοπία, η
αγνή ελληνική επαρχία, η θρησκευτική
νεύρωση και η αντρική ψυχολογία. 

Aφορμή

Ο πόνος της απώλειας. Ο χρό-
νος δεν γιατρεύει, απλώς αλλο-
τριώνει και σέρνει στο διάβα του
τη συνήθεια. Η λήθη επιβάλλεται.
Η μνήμη ξυπνά με το πλέον ελά-
χιστο, συχνά αόρατο, ερέθισμα. Η
λογική ελάχιστα υποστηρίζει,
παρά την όποια επιμονή. Η νέα
αρχή πρέπει να επιβληθεί, όχι από
τη λογική αλλά από το αδιέξοδο,
η σύγκρουση με τον τοίχο δείχνει
τον μονόδρομο, και ας χρειάζεται
να καθίσεις με την πλάτη ακουμ-
πισμένη στον τοίχο κάποιο χρόνο,
μέχρι ο ορίζοντας να αποκτήσει
βάθος. Τα κοινά βιώματα να απο-
μακρυνθούν με κάποιον τρόπο, οι
γωνιές της πόλης, το φως του
απογευματινού ήλιου στο σαλόνι,
η τελετουργία πριν από τον βρα-
δινό ύπνο.

Η αγρύπνια, κτήνος της κόλα-
σης. Εδώ και αν δεν λειτουργούν
η λογική και οι συμβουλές. Εδώ
και αν το σώμα δεν υπακούει στον
νόμο της κόπωσης και της εξάντ-
λησης. Οι νύχτες είναι μεγάλες και
μοναχικές. Ο χρόνος δεν για-
τρεύει, απλώς αλλοτριώνει και
σέρνει στο διάβα του τη συνήθεια.
Η αποδοχή δεν συνιστά πράξη πα-
ραίτησης, όπως θα σπεύσουν να
διακηρύξουν οι εκτός χορού.

Η απώλεια του συντρόφου του
θα οδηγήσει τον Hayes στη Νέα
Υόρκη. Με ελάχιστες αποσκευές
σε ένα περιβάλλον καθαρό από
αναμνήσεις. Το γράψιμο και η
φωτογραφία. Η μεγάλη πόλη, γε-
μάτη αντιφάσεις, απαιτεί κόπο για
να γίνει αντικείμενο αγάπης. Διώ-
χνει μακριά όσους αρνούνται να
την αγαπήσουν, σε όσους αρνούν-
ται να καταβάλουν το δυσθεώ-
ρητο κόστος. Οι περίπατοι στους
νυχτερινούς δρόμους, τα πάρκα,
το μετρό, οι άνθρωποι. Οι νέοι

φίλοι. Η γνωριμία με τον Oliver
Sacks. Η μνήμη εξακολουθεί να
ξυπνά με το πλέον ελάχιστο,
συχνά αόρατο, ερέθισμα.

Πώς διηγείται κανείς μια προ-
σωπική ιστορία απώλειας, χωρίς
να καταφύγει στην ευκολία ενός
διαρκούς συναισθηματικού εξα-
ναγκασμού; O Hayes μοιάζει να
γνωρίζει τον τρόπο.  

Η επιλογή του ρόλου του θύμα-
τος δεν λειτουργεί σε κανένα επί-
πεδο. Κουράζει τον αναγνώστη.
Δεν απαλύνει τον πόνο του γρά-
φοντος. Πρέπει κανείς να κάνει
ένα, έστω και ελάχιστο, βήμα προς
τα πίσω, να αντικρίσει την ίδια την
ιστορία του, να την παρατηρήσει
και να την καταγράψει. Μόνο
τότε, ίσως, καταφέρει να ξεγελά-
σει τους δαίμονες, να βρει το κου-
ράγιο να διηγηθεί ακόμα μία
προσωπική απώλεια, χωρίς να
αμελήσει όσα υπέροχα συνέβησαν
στο ενδιάμεσο, όσα σκληρά συνέ-
βησαν στο ενδιάμεσο, όσα συνέ-
βησαν στο ενδιάμεσο τέλος
πάντων.

Η ξάγρυπνη πόλη δεν αποτελεί
εγχειρίδιο αυτοβοήθειας. Σε καμία
περίπτωση. Δεν αποτελεί ούτε μία
ωραιοποίηση του πόνου, της
απώλειας, της νέας αρχής, του
νέου έρωτα, της νέας απώλειας.
Σε καμία περίπτωση. Ο συγγρα-
φέας δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει,
δεν ξέρει καν ούτε γιατί έκανε ό,τι
έκανε. Και ας μοιάζει έτσι στην
ασφάλεια της παρατήρησης του
παρελθόντος από το μακρινό πια
παρόν της αφήγησης. Η μάχη
ενάντια στη λήθη είναι μόνο μία
μάχη, η οποία, μάλιστα, αν δεν
δοθεί σωστά, κινδυνεύει να απο-
τύχει οικτρά, παραπαίοντας ανά-
μεσα σε τέλειους ταφικούς
τύμβους και δακρύβρεχτους στύ-

λους δόξας.
Κανείς, πιστεύω, δεν θα επιθυ-

μούσε την ταύτιση με τον προσω-
πικό του πόνο διηγούμενος σε
κάποιον την ιστορία του. Δεν επι-
θυμώ να με θαυμάσεις, μοιάζει να
λέει ο συγγραφέας, δεν επιθυμώ
να με λυπηθείς, μοιάζει να φωνά-
ζει, δεν επιθυμώ να σε βοηθήσω,
μοιάζει να ισχυρίζεται σχεδόν υπε-
ροπτικά. Επιθυμώ να διηγηθώ
όσα συνέβησαν, με έναν τρόπο για
τον οποίο δεν είμαι σίγουρος, για
τον οποίο ποτέ δεν θα είμαι σί-
γουρος, επιθυμώ να διηγηθώ όσα
συνέβησαν επειδή δεν ξέρω
άλλον δρόμο.

Και κάπως έτσι το βιβλίο του
Hayes δεν αποτελεί ένα καταθλι-
πτικό ανάγνωσμα, και ας εμπεριέ-
χει αρκετή θλίψη. Πρόκειται για
ένα δυνατό βιβλίο λόγω της αλή-
θειας που περιέχει, αλήθεια που
αποτελεί το κυρίως μέρος ενός
ψηφιδωτού στο οποίο συνυπάρ-
χουν η Νέα Υόρκη, ο σπουδαίος
Oliver Sacks, η Björk και οι ιστο-
ρίες καθημερινών ανθρώπων. 

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Η ξάγρυ νη όληΗ ξάγρυπνη πόλη
» Bill Hayes (μτφρ. Βαγγέλης Προβιάς, εκδόσεις Ροπή)
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ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Ν. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

“Εξι και ένα μελετήματα για τον Νίκο Καζαντζάκη”
Παρουσίαση του βιβλίου του Σ. Ν. Φιλιππίδη, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα:
«Εξι και ένα μελετήματα για τον Νίκο Καζαντζάκη» (εκδ. Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη) θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων (ανοιχτό θέατρο, 1ος
όροφος).
Την εκδήλωση οργανώνουν ο Σύνδεσμος Φιλολόγων του Νομού και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Κώστας Μουτζουρής, φιλόλογος, Πρόεδρος Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας,
Δημήτρης Βλαχοδήμος, φιλόλογος, δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γιάννης Δημητρακάκης, Επίκουρος
Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Παν. Κρήτης και ο ίδιος ο συγγραφέας.

ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ

Παρουσίαση βιβλίου της Μ. Γεωργιλαδάκη

Το νέο βιβλίο της Μάρως Γεωργιλαδάκη με τίτλο “Τα ζάλα μου” θα παρουσιαστεί την Κυριακή 18 Ιουνίου
στις 8 μ.μ., στο χώρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων (Νεώριο Μόρο).
Θα μιλήσουν οι: Νεκτάριος Λεουνάκης, Βάσω Λαγουδάκη, Σπύρος Πανηγυράκης, Νεκτάριος Κλωστράκης
και Στέλλα Μανούσακα.
Θα πλαισιώσουν μουσικά οι: Ανδρέας Μανωλαράκης, Νίκος Ποντικάκης, Μανώλης Αγγελάκης και Μιχά-
λης Σταυρουλάκης.
Συντονισμός - παρουσίαση: Γιώργος Κυπριωτάκης.



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.  

“Το κορίτσι με
τα 4 πόδια”, η

Betty Lou Williams
γεννήθηκε το 1932
στη Τζώρτζια των
ΗΠΑ. Λόγω ανάπτυ-
ξης παρασιτικού
“αδελφού” στο
σώμα της, είχε άλλα
2 πόδια στην πε-
ριοχή της κοιλιάς. Ως
έκθεμα σε τσίρκο
κέρδιζε 1.000 δολά-
ρια την εβδομάδα,
ποσό αστρονομικό,
με το οποίο αγόρασε
σπίτι και έστειλε και
τα 11 αδέλφια της
σε κολλέγιο. Πέθανε
από άσθμα στην ηλι-
κία των 23 ετών.

“Kυκλοφορητής αίματος’’, μια συσκευή της δεκαετίας του
’για την τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος. Με την πε-
ριστροφή της μανιβέλας εφαρμοζόταν κυμαινόμενη πίεση
στο πάσχον όργανο, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργι-
κότητάς του.

Ένα 8χρονο αγόρι μεταφέρθηκε σε
νοσοκομείο στην Αγγλία με συμπτώ-
ματα δηλητηρίασης από μόλυβδο. Η
μητέρα του απεκάλυψε ότι έτρωγε
συχνά πάπιες που σκότωνε ο πατέρας
του με καραμπίνα. Στο έντερό του βρέθη-
καν 57 άθικτα ‘’σκάγια’’ μολύβδου. 

Σύνδρομο του
“ α ν θ ρ ώ π ο υ -

πέτρα”: Η Προοδευ-
τική Οστεοποιός
Ινοδυσπλασία είναι
μια σπάνια (ανίατη
και θανατηφόρος)
γενετική νόσος, με
800 μόλις καταγε-
γραμμένους ασθε-
νείς παγκοσμίως.
Οι μύες, οι τένοντες
και άλλοι ιστοί του
σώματος “κοκκα-
λώνουν” και μετα-
τ ρ έ π ο ν τ α ι
προοδευτικά σε
οστά, με αποτέλε-
σμα ο ασθενής να
αποκτά έναν δεύ-
τερο σκελετό που
“φυλακίζει” και ακι-
νητοποιεί το σώμα
του.

Ειδικό δωμάτιο νοσηλείας καρδιολογικής μονάδας του
1930 στο Όρεγκον των ΗΠΑ, με φιάλες οξυγόνου και κά-
λυμμα προστασίας από μικρόβια, πρόδρομος των σημε-
ρινών Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας.

ΓIAννης

ςτεφανοΓιAννης

M.Sc.

μέρος 31ο
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Η διαδικασία
της πήξης και ο σχη-

ματισμός θρόμβου αίματος στο
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
(x5.000). Διακρίνονται τα ερυθρά
αιμοσφαίρια (σφαιρικά) και το

πλέγμα ινώδους (δικτυωτός
σχηματισμός).

Tρυπανισμός κρανίου από την εποχή του Χαλκού,
περίπου 3.000-3.500 π.Χ., μια επέμβαση που πραγμα-
τοποιούνταν επί αιώνες για τη “θεραπεία” ψυχικών
νόσων και διανοητικών διαταραχών…

»

»

»
»

»
»

Το θαυματουργό
λάδι του Χάμλιν (Hamlin's

Wizard Oil) κυκλοφόρησε το 1861
στο Σικάγο ως πανάκεια, για τη θεραπεία

όλων των νοσημάτων με το σλόγκαν: “Δεν
υπάρχει πληγή που δεν επουλώνεται, ούτε
πόνος που δεν υποτάσσεται”. Ματζούνι
που διαφήμιζε ότι θεραπεύει καρκίνο,

πνευμονία, διφθερίτιδα, ρευματι-
σμούς, πονόδοντο, πονοκέφαλο

και πολλά άλλα…

O Κάννον, ο “Ολ-
λανδός γίγαντας”, ζύγιζε

περίπου 320 κιλά το 1900 και
ήταν ένας από τους βαρύτερους αν-
θρώπους του κόσμου. Κέρδιζε τα προς
το ζην επιδεικνύοντας τις εξωπραγ-

ματικές του διαστάσεις σε περιφε-
ρόμενους θιάσους της

εποχής.

»

»



Η Παλαιστίνη κατά
κάποιους ιστορικούς
κατοικήθηκε από τους
Εβραίους από το
1.300 π.Χ. ενώ από το
70 μ.X. άρχισε η δια-
σπορά τους σε διά-
φορά μέρη της γης.
Για την καταγραφή της
μακραίωνης ιστορίας
του Εβραϊκού λαού και
τους αμέτρητους και σκλη-
ρούς διωγμούς που υπέστη θα
χρειαζόταν πολλές σελίδες και
αυτό ανήκει σε σοβαρούς
ιστορικούς. Εδώ θα ανα-
φερθώ σε καθοριστικό γεγο-
νός της ιστορίας στην περιοχή
αυτή όπως ο λεγόμενός πόλε-
μος των έξι ήμερων. Το κράτος
του Ισραήλ ιδρύθηκε την 14η
Μαΐου 1948 με απόφαση του
Ο.Η.Ε. που διαμοίρασε την πε-
ριοχή δημιουργώντας ένα
Αραβικό κράτος και ένα Ισ-
ραηλινό και χώρισε την Ιερου-
σαλήμ σε δυο τομείς. Οι

Παλαιστίνιοι δεν το
δέχθηκαν αυτό.

Από την ίδρυση του
υπήρξε μια σχεδόν
διαρκής ένταση στις
σχέσεις τους με τον
Παλαιστινιακό λαό που
απαιτούσε δικαιοσύνη
και πατρίδα και ένα κα-
λύτερο μέλλον.

Η ένταση κορυφώ-
θηκε το Ιούνιο του 1967. 0 με-
γάλος τότε ηγέτης της
Αίγυπτου συνταγματάρχης
Νάσσερ, ημεγαλύτερη μορφή
της περιοχής αυτής των μετα-
πολεμικών χρόνων, σε διάγ-
γελμά του απερίσκεπτα
διακήρυξε την πρόθεσή του να
"εξαφανίσει" το Ισραήλ και
κάτι ανάλογο είχαν διακηρύξει
και από Συρία και Ιορδανία.

Το Ισραήλ για να τους προ-
λάβει αντί να περιμένει τις επι-
θέσεις τους την 5η Ιουνίου
1967 εξαπέλυσε μια πρωτο-
φανή επίθεση σε τρία μέτωπα.

Συρία, Ιορδανία και Αίγυπτο
και μέσα σε έξι ήμερες κατά-
φερε να κατακτήσει εδάφη
όπως τα υψώματα Γκολαν
στην Γάζα και στην Αίγυπτο το
Σινά μέχρι την διώρυγα του
Σουέζ οπού σταμάτησε ο
στρατός τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι
κατά την προληπτική αυτή
αιφνίδια επίθεση κατέστρεψαν
επί του εδάφους τριακόσια Αι-
γυπτιακά πολεμικά αερο-
σκάφη.

Για περισσότερα από 2.000
χρονιά οι Εβραίοι στις προ-
σευχές τους ευχόταν "του χρό-
νου στην Ιερουσαλήμ". Αυτό
το κατόρθωσαν με αυτόν τον
πόλεμο και ένας λοχαγός τους
παρά τις διαταγές να μην φθά-

σει στο Τοίχος των δακρύων,
το μόνο εναπομείναν τμήμα
του Ναού του Σολομώντος,
για να μην προκαλέσει άλλο
διεθνώς, δεν τις τήρησε. Στο
τοίχος αυτό προσεύχονται οι
Εβραίοι και στις χαραμάδες
ανάμεσα στις πέτρες του ενα-
ποθέτουν χαρτάκια με τις πα-
ρακλήσεις – ευχές τους όπως
εμείς δίδουμε σε ιερείς τα
ονόματα των δικών μας.

Το έτος 1982 οι δυνάμεις
του Ισραήλ αποχώρησαν από
το Σινά που επιστράφηκε στην
Αίγυπτο. Αυτός ήταν ο πόλε-
μός που παρέμεινε γνωστός
στα ιστορικά γεγονότα του
20ου αιώνα σαν ο πόλεμός
των έξι ήμερων

ττ
Το απίστευτο σχεδόν, τουλάχιστον για τα σημε-
ρινά δεδομένα, περιστατικό περιγράφει ο Ναυ-
πάκτιος δημοσιογράφος και διηγηματογράφος
Σταμάτιος Σταματίου (1895-1946) ή Σταμ. Σταμ.

o αλιεύσαμε από το μηνιαίο ιστορικό περιοδικό ΙΣΤΟΡΙΑ (τεύ-
χος Σεπτεμβρίου 1976), το οποίο (περιοδικό) ανέσυρε από το
εβδομαδιαίο περιοδικό του μεσοπολέμου ο Ναυπάκτιος Σταμ.
Σταμ.

Ο Βλάσης Γαβριηλίδης (1848-1920) θεωρείται ο «πατέρας»
της δημοσιογραφίας της σύγχρονης Ελλάδας. Εκ Κωνσταντι-
νουπόλεως ορμώμενος σπούδασε στη Μεγάλη του Γένους
Σχολή και με έξοδα του μεγαλέμπορου Σίνα φιλολογία και πο-
λιτικές επιστήμες στην Λειψία της Γερμανίας. Το 1878 εγκατα-
στάθηκε στην Αθήνα και την 1-11-1883 εξέδωσε την ημερησία
εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ”.

Γράφει λοιπόν ο Σταμάτιος Σταματίου στο “Μπουκέτο” της
11ης Απριλίου 1926, όπως το περιέγραψε ο Ναυπάκτιος Σταμ.
– Σταμ. 

«Με είδε (ο Βενιζέλος) εις την Βουλήν και με ερώτησεν ποιάν
ώραν ευρίσκεται ο Γαβριηλίδης στα γραφεία του, για να τον
επισκεφθή.

Εκεί είναι, του απήντησα.
Ε καλά. Στάσου μια στιγμή, τώρα θα τελειώση η Βουλή να

πάμε.
Πράγματι σε λίγο η συνεδρίασις διεκόπη και ο Βενιζέλος,

έχων τον μακαρίτη Στεφ. Γρανίτσα από την μια μεριά κ’ εμένα
από την άλλη, τράβηξε για τα γραφεία της ‘‘Ακροπόλεως’’, που
ήσαν παρά την ‘‘Πλατείαν του Κλαυθμώνος’’. Πηγαίναμε πεζοί.
Ο κόσμος βλέπων τον Βενιζέλον εις τον δρόμον συνεκεν-
τρούτο για να τον ιδή και έτσι σχηματίσθηκε μια διαδήλωσις
τεραστία, που όταν φθάσαμε εις τα γραφεία της ‘‘Ακροπόλεως’’
είχε γεμίσει όλος ο δρόμος εκεί μπροστά και αρκετό μέρος του
Κήπου. Όταν φτάσαμε στην πόρτα, έβγαινε ο κλητήρας της
‘‘Ακροπόλεως’’.

Απάνω είναι, τον ρωτώ, ο Διευθυντής;
Απάνω.
Μια στιγμή, κ. Πρόεδρε, λέω στο Βενιζέλο, να προηγηθώ για

να σα·ς αναγγείλω...
Έτρεξα απάνω και μπήκα στο γραφείο του Διευθυντού.
Ο Βενιζέλος έρχεται να σας επισκεφθή, του λέω.
Πεσ’ του ότι δεν είμαι εδώ!
Μα του είπα ότι είσθε.
Ε τότε πεσ’ του ότι δεν τον δέχομαι.
Τα έχασα. Στην σκάλα ακουγόντουσαν τα βήματα του Βενι-

ζέλου, που ανέβαινε. Μαζί μ’ αυτόν είχε εισορμήσει και κόσμος
αρκετός. Ενόμισα στην αρχή, ότι δεν άκουσε για ποιον επρό-
κειτο και του ξαναείπα επιμένων:

Δεν ξέρω αν ακούσατε καλά, κύριε Διευθυντά. Ο Βενιζέλος

είναι.
Ε, και σαν είναι;
Μα πως να του πω ότι δεν τον δέχεσθε... Έπειτα, για σκε-

φθήτε, είναι και μια τιμή για την ‘‘Ακρόπολη’’.
Η ‘‘Ακρόπολις’’ έχει την δική της την τιμή και δεν την περιμέ-

νει από άλλους!..
Μη ίσως να έχη να σας ανακοινώση τίποτε...
Ας το πη σ’ εσένα...
Μα ίσως να μη θέλη να το πη σ’ εμένα.
Ε, τότε ας φύγη...
Μα, κύριε Διευθυντά, είναι τόσος κόσμος μαζευμένος από

κάτω!... Όλοι αυτοί θα πάρουνε αύριο ‘‘Ακρόπολη’’.
Ε, τότε ας τα πη σ’ αυτούς!..
Ο Βενιζέλος είχε φθάσει απ’ όξω από το γραφείο. Ήρθα σε

μια δύσκολη θέση. Επί τέλους παίρνω μια απόφαση. Πηγαίνω,
ανοίγω την πόρτα και του λέγω:

Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Διευθυντής σας περιμένει...
Μειδιών, το πλάνον εκείνο μειδίαμά του, μπήκεν ο Βενιζέλος.

Ο Γαβριηλίδης, συνοφρυωθείς για μια στιγμή, από το απρό-
οπτο, του έτεινε το χέρι. Στάθηκα λίγα λεπτά μέσα για να δω
αν θ’ αρχίσουν την κουβέντα φιλικά. Επί δύο ώρες εμιλούσανε
μέσα οι δύο!...».

Και για την αντιγραφή
Αντώνης Ν. Βενέτης

Επίτιμος Δικηγόρος

ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΛΥΜΑΚΗΣ

Ο α ροσ έλαστος Βλάσης ΓαβριηλίδηςΟ απροσπέλαστος Βλάσης Γαβριηλίδης
Ο Ελ Βενιζέλος και ο Στα άτιος Στα ατίουΟ Ελ. Βενιζέλος και ο Σταμάτιος Σταματίου

χρόνια α ό τον Πόλε ο των έξι η ερών50 χρόνια από τον “Πόλεμο των έξι ημερών” 
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Ο Ιερώνυμος Ιερωνυμίδης 

Ο Ιερώνυμος Ιερωνυμίδης απεικονίζεται στη φωτογραφία
που δημοσίευθηκε στις 13 Ιουνίου στο άρθρο του Μιχάλη
Κατσανεβάκη και όχι ο Σταμ. Χιονουδάκης, όπως λανθα-
σμένα αναφέρεται σε σειρά ιστρορικών άρθρων που δημο-
σιεύονται σε ιστοσελίδες. Αυτό επισημαίνουν στα “Χ.ν.”
απόγονοι του Ιερωνυμίδη, εξηγώντας πως ήταν βουλευτής
της Κρητικής Πολιτείας, καταγόμενος από τον Κρουσώνα
Μαλεβυζίου. 

Η συγκεκριμένη μάλιστα φωτογραφία κυκλοφόρησε και
σε ταχυδρομικές κάρτες της εποχής, μαυρόασπρη αλλά και
επιχρωματισμένη. 



π λ ο ί ο υ
κατάφερε να
αλλάξει «εθνικότητα» στα φυτά.» 

Συστατικά - χαρακτήρας
Η Μαλοτήρα περιέχει φλαβονοειδείς ουσίες,

τριτερπενικά οξέα, αιθέριο έλαιο (διτερπένια,
καρβακρόλη, κουρκουμίνη και καρυοφυλλίνη).

Για το έλαιο της Μαλοτήρας αναφέρονται δύο
μελέτες. Η πρώτη το 1985 από τους

Komαitis και των συνεργατών του, στην
οποία βρέθηκαν πάνω από 30 συνολικά

συστατικά. Η δεύτερη εργασία έγινε το 1996
(Laer et al) με υλικό από το 1987 και 1989. Και
στις δυο περιπτώσεις ως κύρια συστατικά βρέ-
θηκαν τα Caryophyllene,

carvacrol, και thymol, με κάποια διαφοροποί-
ηση μεταξύ των δυο εργασιών στα επί

μέρους συστατικά του ελαίου. Από όλες τις
σχετικές αναλύσεις στα διάφορα είδη του γέ-
νους Sidetitis φαίνεται ότι το αιθέριο έλαιο
αποτελείται από μια πληθώρα οξυγονούχων και
μη οξυγονούχων συστατικών
(Αλκοόλες, κετόνες, αλ-
δεύδες, τερπένια, μο-
ν ο τ ε ρ π έ ν ι α ,

διτερπένια, εστέρες), με πιο σημαντικές όσον
αφορά την ποιότητα και γενικά τις ιδιότητες του
ελαίου, τα τερπενοειδή τα φλαβονοειδή, τις
κουμαρίνες κ.α. 

Ανθιση - συλλογή -
χρησιμοποιούμενα μέρη

Το βότανο ανθίζει από το τέλος Ιουνίου μέχρι
το τέλος Ιουλίου. Συλλέγεται κατά την διάρκεια
της ανθοφορίας του και για θεραπευτικούς
σκοπούς χρησιμοποιούνται τα επίγεια τμήματα.
Η αποξήρανση του βοτάνου παίζει μεγάλο ρόλο
στην θεραπευτική του αξία. Ο καλύτερος τρό-
πος αποξήρανσης είναι σε υπόστεγο με κερα-
μοσκεπή. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Η μαλοτήρα δρα ως αντιφλεγμονώδες, βα-
κτηριοστατικό, αντιοξειδωτικό, αντιμικροβιακό,
ευστόμαχο, εφιδρωτικό, τονωτικό, αντιερεθι-
στικό και αντιαναιμικό. Έρευνες τα τελευταία
χρόνια αναφέρουν ότι δρα εναντίον της οστε-
οπόρωσης και του καρκίνου. 

Βοηθά το πεπτικό σύστημα και δρα εναντίον
των κρυολογημάτων. Είναι θερμαντικό, τονω-
τικό, διουρητικό και αποτοξινωτικό. 

Χρησιμοποιείται για τα κρυολογήματα και τις
παθήσεις του αναπνευστικού καθώς επίσης για
τις παθήσεις του ουροποιητικού λόγω της δι-

ουρητικής της δράσης. Αν προσθέσουμε
στο αφέψημα ξυλαράκια κανέλλας και

μέλι έχουμε ένα άριστο μαλακτικό και
αντισηπτικό για τον βήχα. Πιστεύε-
ται τέλος ότι είναι ευεργετικό για τα
αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς.

Ανήκει στην οικογένεια των Χειλανθών η
οποία περιλαμβάνει 80 περίπου είδη, που
φύονται στις παραμεσογείους χώρες, τις Κανα-
ρίους νήσους και την Βόρειο Ασία. 

Στην Ελλάδα αυτοφύονται σε μεγάλα υψόμε-
τρα (πάνω από τα 1000 μέτρα ) 17 είδη τα κοι-
νότερα των οποίων είναι η μαλοτήρα (Siderites
syriaca), το βλάχικο τσάι (Sideritis athoa-το
οποίο ονομάζουν στο Άγιον Όρος μπετόνικα),
το τσάι του μαλεβού ή τσάι Ταύγετου (Sideritis
clandestina), το τσάι Ευβοίας ή τσάι από το
Δέλφι (Sideritis euboea), το τσάι Ολύμπου (Si-
deritis scardica) και το τσάι Παρνασσού ή τσάι
του Βελουχιού (Sideritis raeseri). 

Η μαλοτήρα είναι φυτό πολυετές που το ύψος
του κυμαίνεται από 10 έως 50 εκατοστά. Έχει
κλάδους λεπτούς και στρογγυλούς που σκεπά-
ζονται σε όλο το μήκος τους με άφθονο χνούδι.
Τα φύλλα του είναι αντίστοιχα και το μήκος
τους είναι από 1-6 εκατοστά, χοντρά, λίγο σαρ-
κώδη, μακρουλά, ελλειψοειδή και σκεπάζονται
και αυτά από χνούδι. Τα άνθη του σχηματίζουν
κορύμβους και το χρώμα τους είναι κιτρινό-
λευκο. Είναι βότανο εύγευστο και αρωματικό,
πολύ δημοφιλές στους συντοπίτες μας. 

Δυστυχώς όμως, η υπερβόσκηση και η υπερ-
βολική ζήτηση τόσο στην Κρήτη, όσο και την
υπόλοιπη Ελλάδα, θέτει σε κίνδυνο τη διατή-
ρηση αυτών των ειδών. Η μόνη λύση φαίνεται
να είναι η καλλιέργεια του σιδερίτη σε όλη την
Ελλάδα, πράγμα που γίνεται σήμερα, μόνο για
το τσάι Παρνασσού (από τα τέλη της δεκαετίας
του 60) και την μαλοτήρα σε μικρότερη έκταση.
Αλλά σίγουρα χρειάζεται να γίνει ακόμη μεγα-
λύτερη καλλιέργεια. 

Ιστορικά στοιχεία
Το φυτό ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλλη-

νες. Τον σιδερίτη τον αναφέρει ο Θεόφραστος
(372-287 π.Χ. Ο Διοσκουρίδης αναφέρει τρία
είδη, ενώ ο Π. Γεννάδιος γράφει ότι ο σιδερίτης
ονομάστηκε έτσι από τον Διοσκουρίδη λόγω
της ικανότητάς του να θεραπεύει πληγές από
σιδερένια αντικείμενα ή κατ’ άλλους, από τα
δόντια που έχει ο κάλυκας του άνθους που μοι-
άζουν με αιχμή λόγχης. Υπάρχει όμως και η εκ-

δοχή, η ονομασία να προέρχεται λόγω την με-
γάλης ποσότητας σιδήρου που περιέχει το έγ-
χυμα του βοτάνου. 

Η ονομασία μαλοτήρα προέρχεται από τις ιτα-
λικές λέξεις male (αρρώστια) και tirare (σύρω).
Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να γράφε-
ται με γιώτα και όχι με ήττα, μια και οι λέξεις
που προέρχονται από σύνθεση ξένων λέξεων
γράφονται με τον απλούστερο τρόπο. 

Συγκεκριμένα για το θέμα ο Δρ. Κώστας Οι-
κονομάκης αναφέρει χαρακτηριστικά 

«Οι Βενετοί κατακτητές της Κρήτης έμαθαν
από τους Κρητικούς τη χρήση του φυτού κατά
των κρυολογημάτων, στις παθήσεις του στομά-
χου και τις παθήσεις του αναπνευστικού και της
έδωσαν το όνομα “maletira” από την ιταλική
λέξη male = αρρώστια και το ρήμα tirare=
σύρω εκφράζοντας έτσι την εκτίμηση τους στις
θεραπευτικές ιδιότητες του κρητικού φυτού.
Σύμφωνα με την ετυμολόγηση αυτή ίσως θα
πρέπει να αλλάξουμε την καθιερωμένη γραφή
από “μαλοτήρα” σε “μαλοτήρα” για την ορθό-
τερη απόδοση της ελαφρά παραφθαρμένης
ιταλικής ονομασίας. Κατά μία άλλη ετυμολό-
γηση η λέξη προέρχεται από το
μαλλωτός=μαλλιαρός, λόγω της εμφάνισης
των φύλλων και στελεχών της που καλύπτον-
ται από πυκνό χνούδι.

Ποιο ήταν το όνομα του φυτού για τους αρ-
χαίους Κρητικούς και τους μετέπειτα μέχρι τη
Ενετοκρατία δεν το γνωρίζουμε.

Παρά την ονομασία που του δόθηκε από τους
βοτανικούς, Sideritis syriaca L., η μαλοτήρα
δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στη «Σιδηρί-
τιδα» των αρχαίων και του Διοσκουρίδη, του
πατέρα της Φαρμακογνωσίας, που όπως υπο-
στηρίζουν οι σχολιαστές του έργου του, με το
όνομα αυτό αναφέρεται σε άλλα είδη φυτών
(Stachys κλπ) στα οποία απέδιδαν ιδιότητες θε-
ραπευτικές για τραύματα από σιδερένια όπλα
και εργαλεία, όσο για το syriaca, αντί για cre-
tica, αυτό οφείλεται μάλλον στη σύγχυση του
βοτανικού που την ονομάτισε και που έχοντας
μαζέψει φυτά και από τη Συρία φαίνεται
ότι κάποια ξαφνική φουρτούνα μετακί-
νησε τα δείγματα στο αμπάρι του
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Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Sideritis syriaca και
την συναντούμε με τις ονομασίες μαλοτήρα, τσάι του βουνού και
καλοκυμιθιά. Στην ενετοκρατούμενη Κρήτη το βότανο το  θε-
ωρούσαν πανάκεια για τα κρυολογήματα και τις παθήσεις του
αναπνευστικού.

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 έχει αναφερθεί

καμία παρενέργεια σε
περίπτωση υπερδοσο-

λογίας

Παρασκευή
και δοσολογία 

Παρασκευάζεται ως αφέ-
ψημα. Το βράζουμε για 4 περί-
που λεπτά και συνδυάζεται

άριστα με την μαντζουράνα.

ΜαλοτήραΜαλοτήρα


