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εριεχό εναπεριεχόμενα

σστο πιο ιστορικό κομμάτι των Χανίων, στον
λόφο Καστέλι, εστιάζει το σημερινό τεύχος
των “διαδρομών”. Εκεί που χάρη στις συ-
στηματικές προσπάθειες της Αρχαιολογίας
αποκαλύπτεται ένας πολιτισμός που ξεκί-
νησε πριν από 5.000 χιλιάδες χρόνια με τη
Μινωική Κυδωνία και φτάνει στο σήμερα
έχοντας εμφανή τα ίχνη των Βυζαντινών,
των Αράβων, των Ενετών και των Οθωμα-
νών κατακτητών.
Αυτά τα “ίχνη” της ιστορίας των Χανίων,
όπως αποκαλύπτονται μέσα από τα εναπο-
μείναντα μνημεία του λόφου Καστέλι ανα-
ζητάμε στο σημερινό μας αφιέρωμα, με
την πολύτιμη βοήθεια των ανθρώπων της
Εφορίας Αρχαιοτήτων, σε μία χρονική
στιγμή που το συγκεκριμένο σημείο βρί-
σκεται στον πυρήνα μίας νέας πολεμικής,
που αφορά τον βαθμό στον οποίο η αξιο-
ποίηση - τουριστική εκμετάλλευση μπορεί
να αλλοιώσει την ταυτότητα της πόλης.

diadromes@haniotika-nea.gr
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οοΜεξικανός στην καταγωγή
Manuel Alvarez Bravo θα
υπάρξει ο συνεχιστής της
φωτογραφικής παράδοσης
στη Λατινική Αμερική, όπως
αυτή θεμελιώθηκε μέσα από
το σημαντικό και πολυσχιδές
καλλιτεχνικό έργο του Ed-
ward Weston και της Tina
Mοndotti. Γεννημένος στην
Πόλη του Μεξικού και ανα-
θρεμμένος σε ένα αυστηρό
καθολικό περιβάλλον, ο
Μπράβο θα εργαστεί αρχικά
ως υπάλληλος στο μεξικα-
νικό υπουργείο οικονομικών.
Στα τέλη της δεκαετίας του
1920 θα έρθει σε επαφή με
το έργο της Mondotti και του
Weston, οι οποίοι θα τον εν-
θαρρύνουν και θα τον επηρε-
άσουν βαθιά. Διδάχθηκε τη
φωτογραφία στο Escuela
Central de Aries Plasticas
υπό την επίβλεψη του Diego
Rivera στα 1929-1930.

Την ίδια περίοδο έμελλε να
γνωριστεί με το μεγάλο
Ρώσο κινηματογραφιστή
Sergey Eisenstein, o οποίος
έτυχε να βρίσκεται τότε στο
Μεξικό για τα γυρίσματα της
ταινίας του “Ζήτω το Μεξικό”
(Que Viva Mexico). Θα συνά-
ψει παράλληλα επαφές τόσο
με τον Καρτιέ-Μπρεσόν, όσο
και με τον πρωτεργάτη του
υπερρεαλιστικού κινήματος
στη λογοτεχνία Αντρέ Μπρε-
τόν, μέσω του δασκάλου του
Ριβέρα. Αν και δεν υπήρξε

ποτέ μέλος του
κινήματος, ανέπτυξε ένα
ζωηρό ενδιαφέρον για την
υπερρεαλιστική αισθητική και
εικόνα, γεγονός που αντανα-
κλάται στο έργο του. Στις
φωτογραφίες του παρατη-
ρείται μια ιδιαίτερη ευαισθη-
τοποίηση για την περιφέρεια,
όπου μια παράλληλη κοινω-
νία, αυτή των ιθαγενών ιν-
διάνων ζούσε και δρούσε στο
περιθώριο των μεγάλων
αστικών κέντρων. Η γνωριμία
με τη μεγάλη μεξικανή ζω-
γράφο Frida Kahlo, την οποία
ο Bravo έμελλε να απαθανα-
τίσει αρκετές φορές με το
φωτογραφικό του φακό,
ήταν προϊόν της στενής επα-
φής του φωτογράφου με το
σύζυγο της καλλιτέχνιδος,

τον Diego Rivera.
H Kahlo καταδικασμένη

λόγω ενός ατυχήματος να κι-
νείται με αναπηρικό καρο-
τσάκι ήταν μια έντονα
πολιτικοποιημένη, σημαί-
νουσα καλλιτεχνική φυσιο-
γνωμία των μεξικανικών
γραμμάτων και τεχνών των
αρχών του 20ου αιώνα και
ως χαρακτήρας άκρως κυ-
κλοθυμική. Δεν είναι τυχαίο
ότι ακόμη και στα 1954 η ζω-
γράφος θα διαδήλωνε από
το αναπηρικό της αμαξίδιο
για άρση του δiκτατορικού
καθεστώτος στη Γουατεμάλα
ενώ στον τάφο της χαράχ-
θηκε το σφυροδρέπανο, κα-
τεξοχήν σύμβολο των
αριστερών της πεποιθήσεων.

Επιμέλεια:

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος

Humboldt Universität zu Berlin

lastjudgment1540@hotmail.com
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Manuel Alvarez Bravo, “Πορτρέτο της ζωγράφου Φρίντα Κάλο”, 1930
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ε τον Δη ήτρημε τον Δημήτρη
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Γερμανίας, το Βενιζέλειο Ωδείο Χα-
νίων, την Πρεσβεία του Ισραήλ, την
Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων, την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, το Εμ-
πορικό Επιμελητήριο Χανίων και το-
πικές επιχειρήσεις.

«Αυτή η διοργάνωση είναι από τις
σημαντικότερες της χρονιάς. Το φε-
στιβάλ δηλώνει την εξωστρέφεια.
Είναι ένα σύνολο σοβαρών εκδηλώ-
σεων, γεμάτες έμπνευση και είμαστε
περήφανοι ως Δήμος Χανίων που εί-
μαστε συνδιοργανωτές», δήλωσε η
αντιδήμαρχος Πολιτισμού Βαρβάρα
Περράκη σε συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησαν οι διοργανωτές του

φεστιβάλ.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό

φεστιβάλ «απλώνεται» σε πολλά ση-
μεία της πόλης: Από τη Δημοτική
Αγορά, το Μεγάλο Αρσενάλι, το Γιαλί
Τζαμί, τον Αγ. Ρόκκο και την Υπόγεια
Κρήνη μέχρι την Ανατολική Τάφρο, το

Βενιζέλειο Ωδείο, τη Δημοτική Πινα-
κοθήκη, η αίθουσα «ΟΝ» κ.α. 

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του φε-
στιβάλ Σοφία Φαλιέρου τόνισε ότι
«το “Dance Days” δεν αφορά μόνο το
χορό αλλά είναι μια πρόταση ζωής.
Μια πρόταση αντίστασης σε σχέση με

ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Άλλωστε ο
χορός μας αφορά όλους σαν τέχνη,
τρόπο ζωής και σκέψης, μέσω ανταλ-
λαγής ιδεών». 

Ο φωτογράφος του φεστιβάλ Γιώρ-
γος Αναστασάκης μίλησε για τη συγ-
γένεια της τέχνης της φωτογραφίας
με τον χορό, τόνισε τον παγκόσμιο
χαρακτήρα του φεστιβάλ και το ορα-
ματικό στοιχείο των συντελεστών που
το εμπνεύστηκαν.  

Το μέλος της ομάδας «Συν-Κίνηση»
Χρύσα Γεωργίου μίλησε για τη δυνα-
μική του φεστιβάλ επισημαίνοντας ότι
περισσότερα από 300 άτομα, πέραν
των καλλιτεχνών, πρόκειται να έρ-
θουν στα Χανιά για να παρακολου-
θήσουν τις εκδηλώσεις, ενώ, μεταξύ
άλλων, θα δώσουν το «παρών» και
παράγοντες φημισμένων φεστιβάλ
του εξωτερικού.  

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φε-
στιβάλ στη διεύθυνση   http://dance-
days.gr/2016/dance-days-7/ 

ΔΗΜ. ΜΑΡ.     

Το πρόγραμμα

Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
•Δευτέρα 17.07
12:00 - 12:15, Δράση στην πόλη | Δημοτική

Αγορά Χανίων
Diego de la Rosa [Spain- Germany],  Prisoner

of his happiness 
18:30 - 20:30, Δράση στην πόλη | Περιοχή

Σπλάντζιας 
Δημήτριος Μυτιληναίος & συνεργάτες [Gre-

ece],  dristing experiment 
21:30, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
ZfinMalta Dance Ensemble - Αθανασία Κα-

νελλοπούλου [Malta& Greece],  RU(i)NS 
Τιμές εισιτηρίων: 12ευρώ κανονικό | 9ευρώ

προπώληση- φοιτητικό- ανεργίας- πολυτέκνων 
•Τρίτη  18.07
19:00 - 19:30, Δράση στην πόλη | Υπόγεια

Κρήνη - Σπλάντζια 
Στέλιος Φαλιέρος & Νικόλας Χατζηβασιλει-

άδης [Greece],  Ασκομαντούρα και χορευτικός
αυτοσχεδιασμός

21:30, Παράσταση, Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Φώτης Νικολάου- X-it Dancetheatre [Cy-

prus],  All these gentle heart are like shot birds
falling

Τιμές εισιτηρίων: 10ευρώ κανονικό | 7ευρώ
φοιτητικό- ανεργίας- πολυτέκνων 

•Τετάρτη  19.07
20:00, Παράσταση, Στούντιο "Όξω Νου" 
Jonah Bokaer Choreography [United States],

Other Myths 
21:30 Franscesca Foscarini [Italy],  Cantando

sulle ossa 
Τιμές εισιτηρίων και για τις 2 παραστάσεις:

12ευρώ κανονικό | 9ευρώ φοιτητικό- ανεργίας-
πολυτέκνων 

•Πέμπτη  20.07

20:00 - 20:15, Δράση στην πόλη | Πλατεία
Γυαλί Τζαμί - ενετικό λιμάνι

Diego de la Rosa [Spain- Germany],  Prisoner
of his happiness 

21:30, Παράσταση, Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
cie Toula Limnaios [Germany],  isson 
Τιμές εισιτηρίων: 10ευρώ κανονικό | 7ευρώ

φοιτητικό- ανεργίας- πολυτέκνων 
•Παρασκευή  21.07
18:30 - 20:30, Διαλέξεις, Δημοτική Πινακο-

θήκη Χανίων
Δρ. Όλγα Κολοκυθά | Η σημασία των φεστι-

βάλ σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο: μια
ακαδημαική προσέγγιση

Toula Limnaios | Παρουσίαση της cie Toula
Limnaios - ο σύγχρονος χορός στη Γερμανία

Αλέξης Βασιλείου | Παρουσίαση Στέγης
Χορού Λεμεσού 

21:30, Παράσταση, Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων,
Βραδιά Ντουέτων

Alexander Michael [Cyprus],  Complex Fore-
veraster 

22:00  Χοροθέατρο Λυδία Λίθος [Greece],
Twisted Genders

Τιμές εισιτηρίων και για τις 2 παραστάσεις:
12ευρώ κανονικό | 9ευρώ φοιτητικό- ανεργίας-
πολυτέκνων 

•Σάββατο  22.07
19:00 - 21:00, Διάλεξη & Προβολή, Βενιζέ-

λειο Ωδείο Χανίων
Koen & Rosalba | Our adventure with Pale-

stinians dancers: Badke
21:30, Παράσταση, Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
cieLaroque/Helene Weinzierl [Austria],  Bluff
Τιμές εισιτηρίων: 10ευρώ κανονικό | 7ευρώ

φοιτητικό- ανεργίας- πολυτέκνων 
•Κυριακή  23.07
11:00 - 11:40, Δράση στην πόλη | Κέντρο Αρ-

χιτεκτονικής Μεσογείου
Χρήστος Γαρμπιδάκης [πιάνο] & Ομάδα Σύγ-

χρονου Χορού "Συν-Κίνηση" [Greece],  Μουσική
ενσωμάτωση

12:00 - 18:00, Δράση στην πόλη | Κέντρο Αρ-
χιτεκτονικής Μεσογείου

TUC TIE Lab  [Greece],   Χ[ω]ρεύοντας - Η
διάδραση μεταξύ σώματος και χώρου μέσα
από την κιναισθητική ψηφιακή επεξεργασία

19:00, Παράσταση, KAM [Κέντρο Αρχιτεκτο-
νικής Μεσογείου]

Σοφία Κονδυλιά [Greece],  HUMAN ReCON-
STRUCTIONS 

Τιμές εισιτηρίων: 7ευρώ γενική είσοδος 
21:30, Παράσταση, Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Jill Crovisier [Luxemburg],  Zement, the solo 
21:45 Jung In Lee [South Korea],  Skins 
Τιμές εισιτηρίων και για τις 2 παραστάσεις:

10ευρώ κανονικό | 7ευρώ φοιτητικό- ανεργίας-
πολυτέκνων 

•Δευτέρα  24.07 
21:30, Παράσταση, Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Pink Mama theatre [Switzerland],  zielono-

oki
Τιμές εισιτηρίων: 10ευρώ κανονικό | 7ευρώ

φοιτητικό- ανεργίας- πολυτέκνων 
•Τρίτη  25.07
19:00 - 20:30, Δράση στην πόλη | Προμαχώ-

νας San Salvatore
Δημήτρης Μπαρνιάς - Ιουλία Ζαχαράκη -

Μάρθα Κώτσια  [Greece],  defenately maybe
21:30, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
Χρήστος Παπαδόπουλος [Greece],  Elvedon
Τιμές εισιτηρίων: 12ευρώ κανονικό | 9ευρώ

προπώληση- φοιτητικό- ανεργίας- πολυτέκνων 
•Τετάρτη  26.07
20:00 - 20:30, Διάλεξη , Βενιζέλειο Ωδείο Χα-

νίων
Mehdi Farajpour | Παρουσίαση της Compa-

gnie ORIANTHEATRE - Από το Ιράν στη Γαλλία
21:30, Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
David Zambrano [Venezouela],  My fire is still

burning for you
22:00 Milan Herich [Slovakia],  A solo for Mr.

Folk
Τιμές εισιτηρίων και για τις 2 παραστάσεις:

12ευρώ κανονικό | 9ευρώ φοιτητικό- ανεργίας-
πολυτέκνων 

•Πέμπτη  27.07
21:30, Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Compagnie Oriantheatre [France],  KA-F-KA
Τιμές εισιτηρίων: 10ευρώ κανονικό | 7ευρώ

φοιτητικό- ανεργίας- πολυτέκνων 
•Παρασκευή  28.07
21:30, Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Agudo Dance Company [United Kingdom],

Silk Road
Τιμές εισιτηρίων: 10ευρώ κανονικό | 7ευρώ

φοιτητικό- ανεργίας- πολυτέκνων 
•17-28.07, Προβολές Ταινιών Χορού, Άγιος

Ρόκκος - Σπλάντζια
ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
Vilma Tihilä & Sami Hokkanen / " Contiguity"
Riccardo De Simone / "1180 AND MORE"
Sabine Molenaar & Lisa De Boeck / " That's

it"
Andrea Hackl / " TALES IN BLACK AND

WHITE"
Αλίκη Χιωτάκη & Γωγώ Πετραλή / "trace"
Cl Crete - Φυσαλίδα dance / "save Karteros

beach"
Γωγώ Πετραλή, Daniel Bear Davis, Σιδέρης

Νανούδης / "motel Labyrinthos"
•17-28.07, Έκθεση Φωτογραφίας Χορού,

Άγιος Ρόκκος - Σπλάντζια
Γιώργος Αναστασάκης  -  SOUTH Space for

photography,  pause - Dance Days Chania
2015 - 2016

Ώρες λειτουργίας χώρου Αγ. Ρόκκου:  10:00 -
14:00 & 18:30 - 20:45

•Σεμινάρια
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ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
15 Ιουλίου 2017

Δεκαεφτά χορευτικά σχήματα από όλο τον κόσμο. Εκατό
χορευτές, χορογράφοι και μουσικοί. Δεκαεφτά σεμινάρια.
Διαλέξεις, δράσεις, φωτογραφία και προβολές ταινιών σε
διαφορετικά σημεία της πόλης. Τα Χανιά «χορεύουν» στον
ρυθμό του του 7ου «Dance Days Festival» που ξεκινάει στις
17 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουλίου. 

Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν διοργανωτές του
φεστιβάλ. Από αριστερά διακρίνονται ο φωτογράφος Γ. Αναστασάκης,
η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ Σ. Φαλιέρου, η αντιδήμαρχος

Πολιτισμού Β. Περράκη και το μέλος της ομάδας “Συν-Κίνηση” Χ. Γεωργίου. 

ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η όλη χορεύειΗ πόλη χορεύει 
στους ρυθ ούςστους ρυθμούς
τουτου “Dance Days Festival” 
■ Διεθνές φεστιβάλ με παραστάσεις, σεμινάρια,                  

εκθέσεις, προβολές και διαλέξεις 

ηηΗ πρεμιέρα του φεστιβάλ θα γίνει
στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου
τη Δευτέρα, 17 Ιουλίου, στις 9.30 το
βράδυ με το έργο «RU(i)NS» της
Αθανασίας Κανελλοπούλου σε συ-
νεργασία με την Κρατική Ομάδα Σύγ-
χρονου Χορού της Μάλτας.   

Το φετινό φεστιβάλ διοργανώνεται
από το Σύλλογο Σύγχρονου Χορού
«Συν-Κίνηση», τον Δήμο Χανίων και
την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ. Υλοποιείται με
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρ-
χος και την ευγενική στήριξη του
Ιδρύματος Ι. Φ. Κωστοπούλου, ενώ
υποστηρίζεται από την Πρεσβεία της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
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ΣΤΟN ΛΟΦΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Ιστορία ετώνΙστορία 5.000 ετών 

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

Πόλη με καρδιά
5.000 ετών τα Χα-
νιά, μία από τις αρ-
χαιότερες πόλεις
στην Ευρωπαϊκή
Ηπειρο.

έντρο του αστικού πυρήνα υπήρξε ήδη από
τις απαρχές της ο λόφος του Καστελιού
όπου τα πρώτα ίχνη κατοίκησης χρονολο-
γούνται στο 3.000 π.χ., στο τέλος της νεολι-
θικής περιόδου.

Η σημασία του μινωικού οικισμού που βρέ-
θηκε στον λόφο και ο πρόδηλος ανακτορι-
κός χαρακτήρας του, είναι ο λόγος που τα
Χανιά προτείνονται μαζί με άλλα μινωικά
ανάκτορα, για χαρακτηρισμό σε μνημείο της
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO
Η ακρόπολη της Κυδωνίας των ιστορικών
χρόνων βρίσκεται πάντα στον ίδιο προνο-
μιακό λόφο. Τα ενσωματωμένα αρχιτεκτο-
νικά μέλη μαρτυρούν την αίγλη της
σπουδαίας ακρόπολης της Κυδωνίας η
οποία θεωρείται από τους αρχαίους συγ-
γραφείς μία από τις τρεις σημαντικότερες
πόλεις της Κρήτης (Κνωσός - Γόρτυνα - Κυ-
δωνία).

Το 1252 με την κατάληψη της Κρήτης από

τους Βενετούς, τα Χανιά ορίζονται ως έδρα
του Ρέκτορα. Λίγοι μπορούν να φανταστούν
ότι πίσω από το κτήριο του Διοικητηρίου
των Ενετών στον λόφο Καστέλι ως τη δε-
καετία του 1940 σωζόταν στο χώρο της
πλατείας Αγίας Αικατερίνης ερείπια του κα-
θεδρικού ναού των Ενετών, το Duomo, του
οποίου σήμερα σώζονται ελάχιστα ίχνη της
ανατολικής τοιχοποιίας. Στην ίδια περιοχή
υπήρχαν τα σημαντικότερα (πάνω από 100)
Μέγαρα των χρόνων της Βενετοκρατίας και
της Τουρκοκρατίας, τα περισσότερα από τα
οποία καταστράφηκαν από τους βομβαρδι-
σμούς των Ναζί το 1941.

Εύλογα μπορεί λοιπόν κανείς να υποθέσει
ότι κάτω από τα κτήρια και στη συνεχόμενη
πλατεία του Διοικητηρίου, συνεχίζονται οι
αρχαιότητες με αυξανόμενη πιθανώς σημα-
σία, αφού εκεί είναι και το υψηλότερο ση-
μείο της Ακρόπολης.

Με την συνέχιση των ερευνών και των

απαλλοτριώσεων σε διάφορα σημεία στο
Καστέλι, ένα όραμα, η δημιουργία ενός με-
γάλου και σημαντικού Αρχαιολογικού Πάρ-
κου, όπως προβλέπεται ήδη από το 1977
στη μελέτη Ρωμανού-Καλλιγά δεν θα ήταν
ουτοπικό.

Τα νεότερα χρόνια, στον λόφο Καστέλι της
Παλιάς Πόλης εκεί όπου δέσποζε το Διοικη-
τήριο των Ενετών, οικοδομήθηκε έπειτα το
Οθωμανικό Διοικητήριο (έδρα της διοίκησης
και κατοικία του Πασά) και αργότερα, μετά
την καταστροφή του στην επανάσταση του
1897, το νέο Διοικητήριο, ένα ογκώδες διώ-
ροφο κτίριο που μορφολογικά συνδέει την
τοπική παράδοση με τις καταβολές της στη
Βενετοκρατία και το ρεύμα του Νεοκλασικι-
σμού. Χρησιμοποιήθηκε ως Διοικητήριο την
περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, ως πρώτη
έδρα της διοίκησης του Ελληνικού Κράτους
μετά το 1913 και την Ενωση και, πιο πρό-
σφατα, ως έδρα της 5ης Μεραρχίας Χανίων.

Από το μπαλκόνι του Νέου Διοικητηρίου ο
πρίγκιπας Αρμοστής της Κρήτης Γεώργιος
εκφώνησε το λόγο του, την ίδρυση της Κρη-
τικής πολιτείας στα 1898 και ανακηρύσσον-
ται τα Χανιά πρωτεύουσα της Κρήτης.

Η πρόσφατη απόφαση του Πολυτεχνείου
Κρήτης για πολυετή παραχώρηση σε ξενο-
δοχειακή εταιρεία του ιστορικού κτηρίου της
πρώην Μεραρχίας Κρητών και των πρώην
Φυλακών Στρατώνων στον λόφο Καστέλι
στο Παλιό Λιμάνι, πυροδότησε ένα μεγάλο
κύκλο συζητήσεων αποτελώντας την
αφορμή για αυτόν τον περίπατο 5.000 ετών
που επιχειρούν σήμερα οι “διαδρομές” μέσα
από τα κηρυγμένα διατηρητέα ιστορικά μνη-
μεία του Καστελιού, με την πολύτιμη αρωγή
της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χανίων (της προ-
ϊσταμένης Ελ. Παπαδοπούλου και της αρ-
χαιολόγου Ε. Πρωτοπαπαδάκη) και τη
βοήθεια του πρώην προϊσταμένου της 28ης
ΕΒΑ κ. Μ. Ανδριανάκη.

Ακρόπολη της αρχαίας Κυδωνίας

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

Η εγκατάσταση των μινωικών
χρόνων στον λόφο Καστέλι έχει
ήδη από τις αρχές της αστικό χα-
ρακτήρα με προσεγμένο πολεοδο-
μικό σχέδιο ενώ η ύπαρξη αρχείου
πινακίδων γραμμικής Α΄
γραφής κατατάσσει
την Κυδωνία στα
μινωικά ανα-
κτορικά κέν-
τρα. (αρχείο
Κατρέ 10).
Το σφρά-
γισμα του
ηγεμόνα,
έμβλημα
της Κυδω-
νίας των
μ ι ν ω ι κ ώ ν
χρόνων, απο-
τελεί μία απει-
κόνιση μοναδική
για την μινωική τέχνη
ενώ συνάμα αποτελεί μια απεικό-
νιση της κραταιάς εγκατάστασης.
Η ακρόπολη της Κυδωνίας των
ιστορικών χρόνων βρίσκεται πάντα

στον ίδιο προνομιακό λόφο, τμήμα
του τείχους της οποίας, διατηρεί-
ται στη βάση του βυζαντινού τεί-
χους στη νότια πλευρά του (οδός
Σήφακα) Τα ενσωματωμένα αρχι-

τεκτονικά μέλη μαρτυρούν
την αίγλη της σπου-

δαίας ακρόπολης
της Κυδωνίας η

οποία θεωρεί-
ται από τους
α ρ χ α ί ο υ ς
σ υ γ γ ρ α -
φ ε ί ς
( Σ τ ρ ά -
βωνα) μία
από τις

τρεις ση-
μαντικότερες

πόλεις της
Κρήτης (Κνωσός

- Γόρτυνα - Κυδω-
νία).

Η ακρόπολη της

Μινωικής Κυδωνίας.
Το σφράγισμα του ηγεμόνα, έμβλημα

της Κυδωνίας των μινωικών χρόνων.



Χαλκογραφία του Peeters του 1695 από τις συλλογές του Μουσείου Τυπογραφίας που απεικονίζει πιθανότατα το μεγαλοπρεπή βενετσιάνικό ναό (Duomo) αφιερωμένο στην Παναγία.
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Το Βενετσιάνικο Duomo

Τα ερείπια του Μεγάρου Πρεμαρίν επί της οδού Κα-
νεβάρο 15-17 ορθώνονται στα βόρεια της ανασκαφής
του οικοπέδου Λιονάκη - Βλαμάκη ενώ ο μεγαλοπρε-
πής βενετσιάνικος ναός (Duomo) αφιερωμένος στην
Παναγία απλώνεται στα βόρεια της ανασκαφής στην
πλατεία της Αγίας Αικατερίνης, χτισμένος πάνω στα
ερείπια μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Από
απεικονίσεις σε χάρτες αλλά και στο έργο του περιη-
γητή Gerola οι αρχαιολόγοι συμπεραίνουν πως ο ναός
ήταν μια μεγάλη τρίκλιτη βασιλική με ψηλό καμπανα-
ριό, που στη συνέχεια στην Τουρκοκρατία χρησιμοποι-
ήθηκε ως Τζαμί, στα νεότερα χρόνια ως αποθήκη μέχρι
την καταστροφή του από τους βομβαρδισμούς του ’41.

Στο ίδιο σημείο εντοπίστηκαν πινακίδες γραμμικής Β’
γραφής του 1300 π.Χ. μία από τις οποίες μαρτυρά λα-
τρεία και προσφορές προς τον Δία και τον Διόνυσο.

Πάνω από τον τετράπλευρο πύργο του βυζαντινού τείχους στην βόρεια πλευρά του βρίσκεται
το μοναστηριακό συγκρότημα της Santa Maria dei Miracoli (Παναγίας των θαυμάτων) που χτί-
στηκε στα τέλη της Ενετοκρατίας, όταν το τείχος είχε αχρηστευτεί από τη Marussa Mengano για
τις Δομηνικανές μοναχές. Από το παλιό συγκρότημα σώζεται ο νότιος και μέρος του ανατολικού
τοίχου του καθολικού και ένα τμήμα των κελιών στη νότια πλευρά του. Ένα μεγάλο μέρος του
μοναστηριού καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς του 1941.

Ενας πύργος για τον Δούκα
Στη νότια πλευρά της πύλης της οδού Κανεβάρο, είχε κατασκευαστεί ένας τριώροφος πύργος. Με

την αχρήστευση του βυζαντινού τείχους ο πύργος μετασκευάστηκε σε τριώροφη κατοικία, που
πήρε τη τελική της μορφή με εξωτερικά νεοκλασικά στοιχεία, στις αρχές του 20ου αι. Σε αρκετό
ύψος της τοιχοποιίας, διακρίνεται μία διακοσμητική κόγχη με βενετσιάνικη επιγραφή, η οποία ανα-
φέρεται στην πρόθεση των κατοίκων των Χανίων να τοποθετήσουν εκεί άγαλμα του Δούκα της
Κρήτης στα 1574, Pasquale Cicogna, για τη μεγάλη του προσφορά στην πόλη. Σύμφωνα με την
φλύαρη επιγραφή, η πρόθεση των κατοίκων προσέκρουσε στην μετριοφροσύνη του τιμώμενου με
αποτέλεσμα αντί αγάλματος να τοποθετηθεί μια κολακευτική σχετική επιγραφή.

Το 1252 με την κατάληψη της Κρήτης
από τους Βενετούς, τα Χανιά ορίζονται
ως έδρα Ρέκτορα (διοικητή). Στο τέρμα
της οδού Λιθινών υπήρχε το συγκρότημα
του Διοικητηρίου, το Pallazzo.

Από το διοικητήριο σώζεται σήμερα αλ-
λοιωμένο το ισόγειο και μέρος του ορό-
φου καθώς και το διαβατικό προς την
κλειστή αυλή και το θύρωμα του αρχείου
με επιγραφή. Με κυβερνητική εντολή το
αρχείο κτίστηκε σε επιβλητική μορφή
όπως αναφέρεται και σε επιγραφή στο
θύρωμα του κτηρίου. Σύμφωνα με τις
πηγές, πριν το βομβαρδισμό του 1941
στο Καστέλι και στις δύο πλευρές του
Corso (σημερινή οδός Κανεβάρο) άλλα
και στους κάθετους ήταν συγκεντρωμένα
τα αρχοντικά των παλαιοτέρων βενε-
τσιάνικών οικογενειών που εγκαταστά-
θηκαν ως άποικοι στα Χανιά το 1252.

Βυζαντινή Ακρόπολη

Pallazzo του Ρέκτορα

Η Παναγία των θαυμάτων
H είσοδος του Μοναστηρίου

της Παναγίας των Θαυμάτων.

H πέτρινη σκάλα της οδού
Αφεντούλιεφ που οδηγούσε
στη βόρεια μικρή πύλη του
Καστελιού και το συγκρότημα
των Τούρκικων φυλακών με
ενσωματωμένο μέρος του τεί-
χους στην αντηρίδα της βάσης
του. Διπλά στις φυλακές
υπήρχε το ξύλινο τούρκικο δι-
οικητήριο, το Κονάκι που χτί-
στηκε το 1845. Από το 1850
μεταφέρεται η έδρα του Τούρ-
κου διοικητή στα Χανιά ο
οποίος εδρεύει σε ένα ογκώ-
δες οικοδόμημα το κονάκι κτι-
σμένο κατά ένα μέρος στη
θέση του βενετσιάνικου Pal-
lazzo. Μετά

την πυρπόλησή του το 1897,
στην πλατεία που δημιουργή-
θηκε από την απομάκρυνση
των ερειπίων, κτίστηκε το

νέο διοικητήριο. Πρόκειται για
το μεγαλοπρεπές διώροφο
κτήριο που συνδέει την τοπική

παράδοση με τις καταβο-
λές στην ενετοκρατία και
το σύγχρονο ρεύμα του
Νεοκλασικισμού. Από το
μπαλκόνι του Νέου Διοι-
κητηρίου ο πρίγκιπας
Αρμοστής της Κρήτης
Γεώργιος εκφώνησε το
λόγο του, κατά την
ίδρυση της Κρητικής
πολιτείας στα 1898
ανακηρύσσοντας τα
Χανιά πρωτεύουσα
της Κρήτης.

Το διοικητήριο

Από το μπαλκόνι του

Νέου Διοικητηρίου ο πρίγκιπας

Αρμοστής της Κρήτης Γεώργιος εκφώνησε

τον λόγο του, την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας στα

1898 και ανακηρύσσονται τα Χανιά πρωτεύουσα της Κρήτης.

Το Pallazzo του Ρέκτορα (ενετού τοποτηρητή)

παραμένει εντυπωσιακό και σήμερα.

Στα βυζαντινά χρόνια η Ακρόπολη της πόλης
παραμένει το Καστέλι με το τείχος να περικλείει
τον λόφο. Το τείχος αυτό αποτελεί και τη μόνη
αρχαιολογική ένδειξη (μέχρι σήμερα) για την
ύπαρξη της πόλης στην περίοδο από την Αρα-
βοκρατία μέχρι την Βενετοκρατία. Μάλιστα
σύμφωνα με τις μελέτες των αρχαιολόγων, ο
λόφος Καστέλι από τον 7ο αιώνα και μετά -και

για ένα χρονικό διάστημα που δεν έχει ακόμη
προσδιοριστεί, ήταν ένα “νησί”, γύρω από το
οποίο υπήρχε τάφρος με θάλασσα, αποκόβον-
τάς το από την αρχαία πόλη των Χανίων. Η ση-
μαντική αυτή παράμετρος, τεκμηριώνεται και
μέσα από τις εργασίες αποκατάστασης και συν-
τήρησης του βυζαντινού τείχους στις οδούς Κα-
ραολή - Δημητρίου και Σήφακα.

Το βυζαντινό τείχος όπως

είναι σήμερα μετά και τις

πρόσφατες εργασίες

ανάδειξής του.



π

Φωτογραφία και χορός
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Αποτελεί παράδοξο το γεγονός ότι
παρόλη την ανάπτυξη της θεωρίας
γύρω από τη φωτογραφία και από το
χορό ανεξάρτητα, η μεταξύ τους
σχέση σπανίως έχει περιγραφεί.

Είναι αναμφισβήτητα μια σχέση
υπαρκτή, γεγονός που αποδεικνύεται
από τις αναρίθμητες φωτογραφίες
χορού ή εκείνες που έχουν σαν θέμα
τους το χορό. Τα κείμενα ωστόσο που
μιλάνε γι αυτές συνήθως περιορίζον-
ται στο σχολιασμό της αρμονίας της
σύνθεσης ή στο πάγωμα της κίνησης
στην στιγμή της κορύφωσης. Μία αρ-
τιότητα κυρίως τεχνική, φυσικά με αι-
σθητικές προεκτάσεις, οποία όμως
αδυνατεί να μαρτυρήσει, έως και
αποκρύπτει πιο ουσιαστικές διαστά-
σεις αυτής της συνύπαρξης.

Εν αρχή εστί το σώμα, το ανθρώ-
πινο, αυτό που έχουμε, το μόνο που
έχουμε. Προς το παρόν τουλάχιστον.
Το σώμα υπάρχει ως θέμα πολλών
παραδοσιακών και σύγχρονων ειδών
φωτογραφίας, ενός μακρύ καταλό-
γου που περιλαμβάνει το πορτραίτο,
το γυμνό, την ανθρωπιστική φωτο-
γραφία, την ιατρική φωτογραφία με-
ταξύ άλλων. Και φυσικά είναι το
κύριο θέμα του χορού. Τόσο η φωτο-
γραφία όσο και ο χορός είναι σημαν-
τικά κεφάλαια συτού που λέμε body
politics, τις ιδέες γύρω από το αν-
θρώπινο σώμα, την κατανόησή του,

τα δικαιώματα και τη μεταχείρισή του.
Και ιστορικά είχαν ενεργό ρόλο σε
κοινωνικά κινήματα κατά τη διάρκεια
του 20ου αιώνα, σε διεκδικήσεις που
αφορούσαν στη θέση κάθε σώματος
στην ανθρώπινη κοινωνία.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον σχόλιο που
έχει υπάρξει στη μάλλον προβλημα-
τική σχέση φωτογραφίας και χορού
προέρχεται από τη φωτογράφο Bar-
bara Morgan, η οποία φωτογραφί-
ζοντας την ομάδα της Martha
Graham κατά τη διάρκεια της μεγά-
λης Αμερικανικής ύφεσης, είπε ότι οι
άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι κυριολε-
κτικά πεινούσαν, ήταν η μόνη δύναμη
που έδειχνε ικανή να ταρακουνήσει
έναν γενικά πτοημένο και μουδια-
σμένο κόσμο.

Τι είναι όμως αυτό που κάνει αυτή
τη σχέση προβληματική; Πρώτα από
όλα η σχέση τους με το χρόνο. Η φω-
τογραφία αποσπά και παγώνει ένα
κομμάτι του χρόνου, ενώ ο χορός
αναπτύσσεται στη διάρκειά του.

Η κινούμενη εικόνα ενός βίντεο μοι-
άζει πιο κατάλληλη για μια τέτοια συ-
νύπαρξη.

Επίσης, οι περισσότερες, σαφώς όχι
όλες, φωτογραφίες του είδους εν-
τάσσονται σε δύο κατηγορίες: αυτές
που η φωτογραφία υπηρετεί την κα-
ταγραφή του χορογραφικού γεγονό-
τος και αυτές όπου ο χορευτής

υποτάσσεται στις σκηνοθετικές οδη-
γίες του φωτογράφου προκειμένου
να παραχθεί η εικόνα.

Ωστόσο, τα προβλήματα αποτελού-
σαν πάντοτε ερεθίσματα για τους δη-
μιουργούς και συνήθως οδηγούν σε
νέα αντίληψη των πραγμάτων. Για πα-
ράδειγμα το πάγωμα της κίνησης
ενός χορευτή μπορεί να συμβάλει
στην αποδόμηση της χορογραφίας
και να εμφανίσει στο θεατή πτυχές
αθέατες στη ροή του χρόνου.

Και στις δύο τέχνες κάποιος απευ-
θύνεται σε κάποιον, στο σημείο του-
λάχιστον που το ανθρώπινο σώμα
διατίθεται προς θέαση. Το σώμα απο-
τελεί κείμενο ικανό να προσφέρει τις
ιστορίες του σε εκείνον που προτίθε-
ται να τις διαβάσει. Από τη χορογρα-
φία μέχρι την ουλή,  απ’ το τατουάζ
μέχρι την παύση μιας χειρονομίας
στοιχειοθετείται ένα ολόκληρο σύ-
στημα ανοιχτό σε ερμηνίες.

Η φωτογραφία χορού συνιστά μια
σύγκρουση ενεργειών. Το ενεργητικό
βλέμμα του φωτογράφου συναντά το
μήνυμα που εκπέμπει το κινούμενο
σώμα. Σε άλλους καιρούς, που η
αποικιοκρατική φωτογραφική αντί-
ληψη ήθελε το σώμα να υποτάσσεται
παθητικά στο φακό, το μόνο που θα
μπορούσε να ενδιαφέρει θα ήταν η
χάρη, το κάλος, το θέαμα, η σαγήνη.
Ο φακός όμως συναντά αντίσταση

και ο φωτογράφος καταλήγει να χο-
ρεύει.

Μια σύγχρονη θεώρηση, αναγνωρί-
ζοντας ότι ένα άλμα προϋποθέτει τη
σύσπαση, την πρόθεση, την προπό-
νηση, την έκφραση, τον πόνο, μπορεί

να συνδιάσει τους δύο θετικούς πό-
λους και να στείλει την ενέργεια
στροβιλιζόμενη σε νέα νοήματα. Ίσως
κάτι τέτοιο να διέγνωσε η Barbara
Morgan τότε πίσω στα χρόνια του με-
σοπολέμου.
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Το 4ο Διεθνές Μουσικό φεστιβάλ
Κρήτης  θα  πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 19 Ιουλίου στις 8.30
μ.μ. στο φιλόξενο χώρο της Εται-
ρίας Κρητικών Σπουδών (Ίδρυμα
Καψωμένου) στον Αλικιανό Χα-
νίων (τοποθεσία Πύργος).

ΣΤΟΝ ΑΛΙΚΙΑΝΟ

Μουσικό φεστιβάλΜουσικό φεστιβάλ

Πρόκειται, όπως ανακοινώθηκε, για μια
εμπνευσμένη συνεργασία από τρία σπου-
δαία μουσικά σχήματα τα οποία θα παρου-
σιάσουν αυθεντικές συνθέσεις με κοινή
αναφορά στο Κρητικό τοπίο.

•Βασίλης Σκουλάς και το σχήμα του.
•Haig Yazdjian και το σχήμα του.
•Cretan Jazz Group - Μαρία Μανουσάκη

(ιδρύτρια του φεστιβάλ) -Νεκτάριος Κω-
στάκης - Σπύρος Κουτσορινάκης και
το  σχήμα τους απο Νέα Υόρκη (Guy Min-
tus, Engin Gunaydin,Panagiotis Andreou)

Τιμή εισόδου 10 ευρώ.
Μέρος των εσόδων θα δωριστεί στα ιδρύ-

ματα ΕΛΕΠΑΠ και ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ. Την ημέρα
της εκδήλωσης θα υπάρχουν μινι βαν που
θα μεταφέρουν τον κόσμο από τον χώρο
στάθμευσης  στην πλατεία του Αλικιανού
στον συναυλιακό χώρο.

ΣΤΟΝ ΒΑΜΟ

Συνεχίζεται το
τζαζ φεστιβάλ

Συνεχίζεται το  Jazz in July
festival, στο Βάμο στις 18
Ιουλίου όπου θα εμφανι-
στούν οι:  Zacharis Spyrida-
kis/Gabriel Karapatakis/Hub
Hildenbrand Trio, στις 22
του μηνός το Lesteris Chri-
stofis Quartet και την Κυ-
ριακή 23 Ιουλίου οι: Nana
Simopoulos and the World
Jazz Ensemble.

Εισιτήρια: 12 ευρώ/συναυ-
λία στην πόρτα, 10 ευρώ/συ-
ναυλία από προπώληση, 70
ευρώ για το σύνολο των συ-
ναυλιών.

Στο Βάμο: Τουριστικό Γρα-
φείο "Vamos Village".
2825022190 και info@va-
mosvillage.gr, ταβέρνα
"Στέρνα του Μπλουμοσήφη".
2825083220 και
sterna1@otenet.gr, εστιατό-
ριο "Χασομέρι". chaso-
meri@gmail.com

ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

Στα Καθιανά ο
Λ. Μαριδάκης

Στην πλατεία Καθιανών θα
εμφανιστεί την Δευτέρα 17
Ιουλίου στις 9 μ.μ. ο Ο Λεω-
νίδας Μαριδάκης. Διοργά-
νωση: Δήμος Χανίων,
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Καθιανών “Η
Ειρήνη”.

ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συναυλία με την Ανδρ. Μπάμπαλη

Συναυλία θα δώσει η Ανδριάνα Μπάμπαλη με το Quarderinan Quartet την Τετάρτη 19 Ιου-
λίου στις 8 το βράδυ στο beach bar “Mama mia” στην Αγ. Μαρίνα (είσοδος 10 ευρώ, περιορι-
σμένος αριθμός θέσεων, προπώληση: βιβλιοπωλείο “Μίκρο Καράβι” Δασκαλογιάννη 59, “Mama
Mia” Αγ. Μαρίνα, (τηλ.: 2821060903).

ΚΥΠΡΟΣ 1974 

Εκδηλώσεις
μνήμης και τιμής

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους  πεσόντες και αγνο-
ούμενους κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974
θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 23 Ιουλίου στις 7.30 μ.μ.
στο Μνημείο Πεσόντων Κρητών στην Κύπρο & τη Λ.Α.Φ.

Το α' μέρος στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας  (Μνημείο Πε-
σόντων Κρητών στην Κύπρο) περιλαμβάνει: Επιμνημόσυνη
Δέηση, προσκλητήριο Πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ενός
λεπτού σιγή, ανάκρουση Εθνικού Υμνου.

Το δεύτερο μέρος στον προαύλιο χώρο της Λέσχης Αξιω-
ματικών Φρουράς Χανίων περιλαμβάνει χαιρετισμούς και
αναφορά στα γεγονότα της εποχής τους διοργανωτές, ποι-
ήματα από την κυπριακή Λογοτεχνία, ριζίτικο τραγούδι από
τον Ιστορικό Λαογραφικό Καλλιτεχνικό Σύλλογο Χανίων
«Κρητικές Μαδάρες». Στον προαύλιο χώρο θα λειτουργήσει
έκθεση φωτογραφίας.

Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Κυδω-
νίας και Αποκορώνου, η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, ο Σύλλογος Κυπρίων Ν.
Χανίων και ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Πολεμιστών Κύπρου
1974.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Αφίσες από 100 γραφίστες
για ενίσχυση ΕΛΕΠΑΠ -
“Ορίζοντα”

Μια πρωτότυπη έκθεση γραφιστικής αφίσας φιλανθρωπι-
κού χαρακτήρα για την Κρήτη, με τίτλο “100 Posters for
Crete”, διοργανώνουν από τις 27 Ιουλίου έως τις 18 Αυγού-
στου 2017 στο κτήριο των Στρατώνων του Φρουρίου Φιρκά,
η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, η
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, o Δήμος Χανίων και τo Omen
Art Shop Gallery.

Τα χρήματα που θα  θα διατεθούν για την ενίσχυση του
έργου της “ΕΛΕΠΑΠ Χανίων” και του “Ορίζοντα”.



ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλoι, καλό Σαββατοκύριακο! 

Για την χελώνα καρέτα - καρέτα ο λόγος στον σημερινό Παιδότοπο. Αναφορές
στον… βίο και στην πολιτεία της, αλλά και στους κινδύνους που την παραμο-
νεύουν. Δείγματα, κάποια απ’ τα κείμενα και κάποιες από τις φωτογραφίες και
τις ζωγραφιές, που υπάρχουν στην κοινή έκδοση ενός… “χελωνοπεριοδικού” δύο
τάξεων δύο διαφορετικών σχολείων της Β' τάξης του Δημ. Σχολείου Γερανίου
και της Β2 τάξης των Εκπαιδευτηρίων “Χρυσόστομος Σμύρνης” της Λεοντείου
Σχολής, συν μια συλλογική εργασία των Δευτερακιών του Γερανίου. “Ο πανάρ-
χαιος κάτοικος των ελληνικών θαλασσών" ο τίτλος της “χελωνοεργασίας” που
μου έστειλαν οι δάσκαλοι των Γερανιωτακιών και των Αθηναιακιών, Μύρων Πα-

ναγιωτάκης και Αναστασία Ρήγα αντίστοιχα. Τι “σύμπραξη” κι αυτή και πόση ευαι-
σθησία κρύβει! Συγχαρητήρια Μύρων! Συγχαρητήρια Αναστασία! Πάντα τέτοια!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης, δάσκαλος

Σημείωση: “Ο πανάρχαιος κάτοικος των ελληνικών θαλασσών” ήταν και ο τίτλος

ενός αφιερώματος της Ελένης Φουντουλάκη στην εφημερίδα μας (βλ. 23.5.2016)

Αντλήθηκε αρκετό υλικό απ' αυτό, όπως και από ένα δημοσίευμα του Δημήτρη Δημό-

πουλου στο “ΓΕΩραμα” μας πληροφορούν οι… εκδότες(!).

Β' ΤΑΞΗ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - Β2 ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ “ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”

ΓιαΓια τηντην καρέτακαρέτα - καρέτακαρέτα οο λόγοςλόγος…
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Το Γεράνι είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Εχει πολύ όμορ-
φες παραλίες και κάθε καλοκαίρι πολλοί τουρίστες έρχονται
για να περάσουν τις διακοπές τους. Στις παραλίες όμως μπο-
ρεί κάποιος να συναντήσει και μερικούς άλλους φίλους. Αυτοί
οι φίλοι δεν είναι άλλοι από τις χελώνες. Οι χελώνες είναι
από τα πιο παλιά ζώα που υπάρχουν στον πλανήτη μας. Η χε-
λώνα είναι ένα ζώο που κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Οι λόγοι
είναι πολλοί. Κάθε χρόνο οι χελώνες διαλέγουν παραλίες για
να γεννήσουν τα αυγά τους.

Η χελώνα είναι απειλούμενο είδος. Πολλές φορές όμως στις
παραλίες συναντούμε νεκρές, άρρωστες ή τραυματισμένες χε-
λώνες. Εχουν καταπιεί πλαστικές σακούλες, έχουν χτυπηθεί
από προπέλες καραβιών ή έχουν πιαστεί σε δίχτυα ψαράδων
και δεν μπορούν ν' αναπνεύσουν. Ολοι μας πρέπει να αγα-
πάμε τις χελώνες και όταν πηγαίνουμε στις παραλίες να προ-
σέχουμε τις φωλιές τους.

Τα παιδιά της Β' τάξης του Δημ. Σχ. Γερανίου

Η συγκινητική ιστορία της “Σοφίας” 
στον Πλατανιά

Μια πολύ όμορφη και συγκινητική στιγμή για τον σύλλογο
και την εθελοντική ομάδα που δραστηριοποιείται στα Χανιά,
την ιστορία της “Σοφίας”, μας αφηγείται η υπεύθυνη προ-
γραμμάτων του συλλόγου στην Κρήτη.

Πρόκειται για την ιστορία μιας θηλυκής θαλάσσιας χελώνας
Caretta Caretta μήκους 72 εκ. και βάρους 40 κιλών, που βρέ-
θηκε πέρυσι τον Ιούνιο στον Πλατανιά Χανίων. Η θαλάσσια
χελώνα ήταν πολύ κοντά στην ακτή και ήταν εξουθενωμένη.
Ανθρωποι της περιοχής που έδειξαν ευαισθησία, τη μετέφε-
ραν έξω από το ξενοδοχείο Sofia απ’ όπου και έδωσαν το
όνομα στην τραυματισμένη χελώνα και επικοινώνησαν με την
εθελοντική ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ. Οι εθελοντές κατέφθασαν
άμεσα και με τη βοήθεια των ντόπιων τη μετέφεραν στο ερευ-
νητικό σταθμό του ΑΡΧΕΛΩΝ στο Γεράνι, όπου και δόθηκαν
οι πρώτες βοήθειες. Επειτα η "Σοφία" μεταφέρθηκε στο λι-
μάνι της Σούδας με τη βοήθεια ενός καταδυτικού κέντρου για
να μεταφερθεί στο Κέντρο Διάσωσης.

Οι δράσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ
Ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ και στην Κρήτη αλλά και στα υπό-

λοιπα προγράμματα που διατηρεί στην Ελλάδα, λειτουργεί
σε 3 άξονες. Οπως αναφέρει η υπεύθυνη προγραμμάτων
του συλλόγου στην Κρήτη κα Νικολοπούλου, ο σύλλογος,
πραγματοποιεί έρευνα στις παραλίες ωοτοκίας, με σκοπό
να βρίσκει τις φωλιές και να τις προστατεύει μέχρι να εκ-
κολαφθούν τα αβγά και τα χελωνάκια να πάρουν τον δρόμο
τους προς τη θάλασσα. Παράλληλα ασκεί πίεση ώστε να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα που αφορούν στη δια-
χείριση και προστασία των παραλιών. Τέλος ενημερώνει και
ευαισθητοποιεί χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως παιδιά και αλι-
είς, κάθε χρόνο με τέτοιο τρόπο ώστε ο ίδιος ο κόσμος να
αντιλαμβάνεται την αξία αυτού του σπάνιου είδους και τους
λόγους προστασίας του, αλλά και τα οφέλη που προσφέρει
στον τόπο η παρουσία ενός άγριου είδους όπως η θαλάσ-
σια χελώνα. Η ίδια τονίζει πως «χωρίς τους εθελοντές μας
που έρχονται κάθε χρόνο από όλα τα μέρη της γης να συμ-
βάλλουν στο έργο μας, δε θα μπορούσαμε να πραγματο-
ποιήσουμε πολλά από αυτά».

Ολα ξεκίνησαν στο πλαίσιο συνεργασίας δύο τμημά-
των δευτέρας τάξης των δύο σχολείων, όταν το τμήμα
του Γερανίου έλαβε ένα περιοδικό με εργασίες και ζω-
γραφιές των μαθητών με θέμα τη χελώνα καρέτα - κα-
ρέτα με αφορμή επίσκεψη του άλλου τμήματος στο…
νοσοκομείο χελωνών του “Αρχελών” στην Αττική.

Από την άλλη πλευρά το Δημοτικό Σχολείο Γερανίου Χα-
νίων βρίσκεται ένα βήμα από τις παραλίες όπου οι χελώ-
νες έρχονται κάθε χρόνο για να αφήσουν τα αβγά τους.
Φωλιές τους βρίσκονται συχνά, προστατεύονται και έτσι
φτιάξαμε ένα χελωνοπεριοδικό με πληροφορίες, εικόνες
και φωτογραφίες.

Αντί προλόγου
Οι δάσκαλοι Μύρων Παναγιωτάκης

Αναστασία Ρήγα

Υπάρχουν στον
πλανήτη μας εδώ και 200 εκα-

τομμύρια χρόνια, από την εποχή των
δεινοσαύρων! Η καρέτα - καρέτα έχει μια

μεγάλη ιστορία και παράλληλα ένα αβέβαιο
μέλλον. Ο κόλπος του Λαγανά στη Ζάκυνθο είναι

ο σημαντικότερος βιότοπος αναπραγωγής της στη
Μεσόγειο. Εκεί βρίσκει προσωρινό καταφύγιο η
αμετανόητη αυτή μετανάστρια, με τις συγκλονιστι-
κές ιδιομορφίες: τα ταξίδια κόντρα στα κύματα,
την αποθήκευση του σπέρματος από τις θηλυ-

κές για 2-3 χρόνια, τη μυστηριώδη φιλοπα-
τρία τους, τον εντυπωσιακό

γεωμαγνητικό χάρτη που τις κα-
θοδηγεί!…



φόρου υποτελείας
που καταβαλλόταν
στη Ρώμη από τη
Γερμανία, με τη
μορφή της Παστι-
νάκης. Χρησιμοποι-
ήθηκε ως γλυκαντικό
πριν από την άφιξη του
ζαχαροκάλαμου στην Ευ-
ρώπη. Στη λαϊκή ιατρική χρησι-
μοποιήθηκε για την ρύθμιση των εμμήνων των
γυναικών. Χρησιμοποιούσαν επίσης το κατά-
πλασμα των ριζών στη θεραπεία φλεγμονών
και πληγών. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Το βότανο είναι πλούσιο σε βιταμίνες και

ανόργανα συστατικά, ιδιαίτερα κάλιο. Αναλυτι-
κότερα περιέχει λιπίδια, χοληστερόλη, νάτριο,
κάλιο, υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, ζάχαρη,
πρωτεΐνη, βιταμίνες Α, D, Β12 και C,  ασβέστιο,
σίδηρο, και μαγνήσιο. Περιέχει επίσης αντιοξει-
δωτικά τόσο στις διαλυτές όσο και τις αδιάλυ-
τες φυτικές ίνες. 

Οι σπόροι του φυτού είναι πλούσιοι σε αιθέ-
ριο έλαιο που περιέχει λιπαρά οξέα. Η ρίζα πε-
ριέχει ένα λιπαρό έλαιο, πρωτείνες, άμυλο και
πηκτίνη. Ολόκληρο το φυτό περιέχει μπεργκα-
πτίνη (φουμανοκουμαρίνη). 

Παρασκευή και δοσολογία 
Οι ρίζες τρώγονται ωμές ή βρασμένες. Οι

σπόροι παρασκευάζονται ως αφέψημα. Μία
κουταλιά του γλυκού σε ένα φλιτζάνι νερό το

βράζουμε για 5 λεπτά. Σουρώνουμε και πί-
νουμε το βότανο νηστικοί. 

Προφυλάξεις:
Η επαφή με το  νωπό φυτό
προκαλεί εξανθήματα

πάνω στο δέρμα όταν αυτό εκτεθεί στον ήλιο.
Η ουσία που προκαλεί αυτή την φωτοευαισθη-
σία είναι η ξανθοτοξίνη.  

Απαντά ως αυτοφυές σε ορεινές περιοχές της
Ελλάδας και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Καλλιεργεί-
ται παντού. Αυτοφύεται στις άκρες των δρό-
μων και τα αναχώματα. 

Φυτό ποώδες, σαρκώδες, όμοιο με το καρότο,
με τους ίδιους βοτανικούς χαρακτήρες. Πρό-
κειται για ένα διετές φυτό που συνήθως καλ-
λιεργείται ως ετήσιο φυτό. Έχει ροζέτα από
τραχιά τριχωτά φύλλα, τα οποία όταν συνθλί-
βονται, έχουν μια έντονη οσμή. Οι μίσχοι είναι
με αύλακες και έχουν περικεκαλυμμμένες βά-
σεις. Τα φύλλα είναι μία ή δύο φορές πτερο-
ειδή, με ευρεία, ωοειδή, μερικές φορές λοβωτά
φύλλα, με οδοντωτά περιθώρια, τα οποία φτά-
νουν το μήκος των 40 εκατοστών. Ο ανθικός
μίσχος αναπτύσσεται κατά το δεύτερο έτος,
φτάνοντας σε ένα ύψος 40 έως 200 εκατο-
στών. Είναι τριχωτός, με αυλάκια, κούφιος
(εκτός από τους κόμβους) και με αραιές δια-
κλαδώσεις. Έχει μερικά άμισχα, μονόλοβα
φύλλα μήκους 5 έως 10 εκατοστά και τα οποία
είναι διατεταγμένα σε απέναντι ζεύγη. Τα κί-
τρινα άνθη είναι σε ένα χαλαρής ένωσης σκιά-
διο, διαστάσεων διαμέτρου 10 έως 20
εκατοστών. Υπάρχουν 6-25 ευθείς μίσχοι, ο κα-
θένας διαστάσεων 2-5 εκατοστά, που υποστη-
ρίζουν τα δευτερογενή σκιάδια. Τα σκιάδια και
τα δευτερογενή σκιάδια, συνήθως δεν έχουν
ανώτερα ή κατώτερα των κλαδιών βράκτια. Τα
άνθη έχουν μικροσκοπικά σέπαλα ή απουσιά-

ζουν παντελώς και έχουν διαστάσεις περίπου
3,5 χιλιοστά. Αποτελούνται από πέντε κίτρινα
πέταλα, που έχουν στραβώσει προς τα μέσα,
πέντε στήμονες και έναν ύπερο.

Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα (έχουν αρσενικά
και θηλυκά όργανα) και επικονιάζονται από τα
έντομα.

Η μακρά κονδυλώδης ρίζα του έχει το κρεμ
χρώμα του δέρματος και της σάρκας και μπορεί
να παραμείνει στο έδαφος όταν ωριμάσει, κα-
θόσον γίνεται γλυκύτερη στη γεύση, μετά από
τους παγετούς του χειμώνα. Στην πρώτη καλ-
λιεργητική του περίοδο, το φυτό έχει μια ρο-
ζέτα από πτεροειδή μισο-πράσινα
φύλλα. Αν δεν θεριστεί, παρά-
γει την ταξιανθία του, που
ολοκληρώνεται στη δεύ-
τερη καλλιεργητική του
περίοδο, με ένα σκιάδιο
από μικρά κίτρινα λου-
λούδια. Αυτή τη φορά
όμως, ο βλαστός του
είναι ξυλώδης και ο
κονδύλος μη βρώσι-
μος. Οι σπόροι του
έχουν χρώμα χλωμό
καφέ και είναι επίπεδοι και
φτερωτοί.

Ιστορικά στοιχεία 
Η Παστινάκη, είναι ιθαγενής στην Ευρασία.

Έχει χρησιμοποιηθεί ως λαχανικό από την αρ-
χαιότητα και καλλιεργήθηκε από τους Ρωμαί-
ους, αν και υπάρχει κάποια σύγχυση στη
βιβλιογραφία της εποχής, μεταξύ της και του
καρότου. Η εκτίμηση που είχαν οι Ρωμαίοι στην
Παστινάκη φαίνεται από το γεγονός ότι ο Αυ-
τοκράτορας Τιβέριος αποδεχόταν μέρος του
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ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι PASTINACA sativa (Πα-
στινάκα η εδώδιμη). Ανήκει στην οικογένεια των Σκιαδοφόρων.
Την συναντούμε με τις κοινές ονομασίες Παστινάκη, Αγριοπα-
στινάκα, Παστινάκα, Αγριορέφκια, Δαυκί. 

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 

Ελαφόβοσκο το ή εροΕλαφόβοσκο το ήμερο
ή Παστινάκηή Παστινάκη

Aνθιση -
χρησιμοποιούμενα

μέρη - συλλογή 

Το βότανο ανθίζει από τον Ιούλιο
μέχρι τον Σεπτέμβριο. 

Για θεραπευτικούς σκοπούς
χρησιμοποιείται η ρίζα και οι

σπόροι  του φυτού. 

Θεραπευτικές
ιδιότητες και

ενδείξεις 
Είναι διουρητικό, ρυθμιστικό των εμ-

μήνων, αντιαιμορροϊδικό και ρυθμιστικό
της φλεβικής κυκλοφορίας. 
Οι σπόροι είναι θεραπευτικοί για τα έμ-

μηνα και τη ρύθμιση της φλεβικής κυκλο-
φορίας. 

Η ρίζα περιέχει ξανθοτοξίνη, η οποία
χρησιμοποιείται στη θεραπεία της

ψωρίασης και της λεύκης.



δδ
Δεύτερη φορά στα Χανιά και συνεργασία με το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

Ναι, είχα την τύχη να μπορώ να ξαναδουλέψω επαγγελμα-
τικά πριν από μερικά χρόνια με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. για την πα-
ράσταση "Αρχοντοχωριάτης" του Μολιέρου. Έχω τις
καλύτερες αναμνήσεις όχι μόνο σε επίπεδο φιλοξενίας αλλά
και επαγγελματικότητας σε σχέση με το Δημοτικό Περιφε-
ρειακό Θέατρο Κρήτης. Η προσπάθεια που καταβάλλει το
ΔΗΠΕΘΕΚ είναι εξαιρετική και το σημαντικό είναι ότι ανθί-
σταται σε μία περίοδο που περνάνε κρίση πάρα πολλά περι-
φερειακά θέατρα ανα την Ελλάδα. Παρόλα αυτά θέλω να
πιστεύω ότι ο Πολιτισμός είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρί-
ζει την ιδιαιτερότητα μιας χώρας. 

Αντέχει δηλαδή το Θέατρο σε καιρό κρίσης;
Το Θέατρο αντέχει. Καταρχάς εγώ είμαι ένας από τους αν-
θρώπους που έχουν δουλέψει πολύ στο Θέατρο, είμαι 45
χρόνια στο επάγγελμα και 45 καλοκαίρια δεν έχω σταματή-
σει ποτέ να είμαι παρών, είτε στην Επίδαυρο, είτε σε Φεστι-
βάλ, σε σχήματα μεγάλα, εμπορικά, ποιοτικά, ό,τι θέλει
κανείς. Θέλω να πω ότι είμαι καλλιτέχνης παντός καιρού... Σε
αυτήν την περίοδο της τεράστιας κρίσης που περνά η χώρα,
το Θέατρο στην Αθήνα, στην μητρόπολη της Ελλάδας, περ-
νάει πάρα πολύ καλά. Γίνονται πολύ ενδιαφέρουσες παρα-
στάσεις, υπάρχει πληθώρα παραστάσεων από νέα παιδιά
που μαζεύονται και παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους
κάνοντας παραγωγές χωρίς να περιμένουν επιχορηγήσεις.
Αξιοποιούν την νέα τεχνολογία, το ίντερνετ και συναντιών-
ται με το κοινό με έναν άλλο τρόπο επικοινωνιακά, όσον
αφορά την διαφήμιση τους εννοώ και πετυχαίνουν πολλά
πράγματα, δεν σας κρύβω. Το Θέατρο ανθίσταται...  Άρα,
αυτό που διεκδικώ από την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι να
ανθίσταται πολιτιστικά και η ίδια.

Είπατε ότι πολλοί νέα ηθοποιοί στην πρωτεύουσα παίρ-
νουν τα πράγματα στα χέρια τους κάνοντας παραγωγές
χωρίς να περιμένουν επιχορηγήσεις. Αυτό ακούγεται
πολύ ελπιδοφόρο...

Νομίζω ότι είναι μόνο ελπιδοφόρο. Ζω σε μια χώρα - και
δεν με συμφέρει αυτό που λέω- γεροντοκρατίας. Δηλαδή ο
καθένας παίρνει τον θώκο του και κλειδώνει, νομίζοντας ότι
η καρέκλα θα είναι δικιά του για πάντα. Το Θέατρο, αλλά και
ολόκληρη η ζωή μας ανήκει στους νέους, ανήκει στο μέλλον,
ανήκει στο αύριο. Γι' αυτό και τούτο που συμβαίνει όχι μόνο
το θεωρώ ελπιδοφόρο αλλά εξαιρετικά υγιές και σημαντικό.

Τι συμβουλή θα δίνατε στα νέα παιδιά που θέλουν να
ακολουθήσουν τον δρόμο της Τέχνης; 

Κοιτάξτε, αυτό που διεκδικώ, το έκανα πράξη εγώ στην ζωή
μου και δεν έχασα. Απόδειξη ότι είμαι ακόμη εν ζωή και μα-
χόμενος καλλιτέχνης, την ίδια ώρα που και ηλικιακά αρκετοί
φίλοι μου, συνάδελφοι μου,  "φεύγουν". Αυτό που με κρα-
τάει, είναι η αιώνια νεότης. Στην πραγματικότητα ποιό είναι
το μυστικό; Το να είσαι ειλικρινής για αυτό που κάνεις και
να χαίρεσαι που δουλεύεις. Η χαρά της εργασίας είναι κάτι
σημαντικά ενδιαφέρον και σημαντικό. Ίσως δεν κρύβω κα-
νέναν... δημόσιο υπάλληλο μέσα μου. Είναι σημαντικό τα νέα
παιδιά να νοιώθουν ευτυχισμένα με αυτό που κάνουν. 

Τι να περιμένουν όσοι έρθουν να παρακολουθήσουν την
παράσταση “Γουρούνι στο σακί”;

Η αλήθεια είναι ότι η ιδιαιτερότητα της πρότασης του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. ήταν αυτό που με... ερέθισε για να είμαι
στην συγκεκριμένη δουλειά. Είναι μια κωμωδία την
οποία σίγουρα θα υπέγραφε, με τα σημερινά δεδομένα,
το Εθνικό Θέατρο. Πρόκειται για ένα έργο του Ζωρζ
Φεϋντώ ο οποίος είναι ο πατέρας της φάρσας, του γέλιου
και της κωμωδίας, αποδεδειγμένα και διαχρονικά. Το έργο
είναι μια κωμωδία συνόλου, ο καθένας ηθοποιός για τον
ρόλο του είναι εξαιρετικός. Πρέπει να δουλέψει το σύνολο
για να βγει το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι ευτυχήσαμε σε
αυτό. Δηλαδή θα προσφέρουμε στο Χανιώτικο κοινό, 2 ώρες
αβίαστου γέλιου, θα περάσουν υπέροχα, θα ξεκουραστούνε
και χωρίς προβληματισμό παραπάνω θα επιστρέψουν στα
σπίτια τους... για να προβληματισμούν. 

Το γέλιο, η θετική ενέργεια, δεν είναι κάτι πολύ εύκολο
σήμερα... Ο κόσμος όμως το χρειάζεται.

Αυτό είναι σίγουρο. Και είναι μια ευθύνη για μας τους κωμι-
κούς, να το υπηρετούμε αυτό. Αυτό που δεν θα ήθελα, είναι
το γέλιο να είναι φθηνό. Δεν το υπηρέτησα ποτέ το φθηνό
γέλιο και  πλήρωσα το τίμημα. Δεν έκανα φθηνό γέλιο εγώ.
Με ενδιέφερε μια κωμωδία που είχε να πει 5 πράγματα πα-
ραπάνω και η προσέγγιση της να είναι διαφορετική. Και χαί-
ρομαι που και αυτή η δουλειά του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. έχει αυτήν
την λογική. Έχει πολύ γέλιο, δεν έχει όμως φθηνό γέλιο.
Καμιά φορά το φθηνό γέλιο που προσφέρεται είναι σαν τα...
μαιμού προιόντα. Ο κόσμος το καταναλώνει αυτό, αλλά στο
τέλος θα το μετανοιώσει, όταν τελειώσει η ημέρα, είτε ξε-
χνώνας το είτε αισθανόμενος πως με κάποιο τρόπο του κλέ-
ψανε τον χρόνο και τα χρήματα.  Εμείς θέλουμε να
προξενήσουμε την ευφορία του θεατή, να περάσει καλά, να
γελάσει....Κάτι το οποίο θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο αλλά και
ευθύνη ενός ηθοποιού, ενός θεάτρου να το καταφέρει.

Το θεατρόφιλο κοινό ανταποκρίνεται;
Ναι, υπάρχει ένα θεατρόφιλο κοινό που ακολουθεί, υπάρχει
ένα θεατρόφιλο κοινό που δεν ακολουθεί καθόλου ή ακο-
λουθεί - εάν θέλετε- την μόδα, το star system, αλλά αυτό
γινόταν πάντα. Νομίζω πως μιλάω λίγο εκ του ασφαλούς,

γιατί μπορώ και είμαι και στους δύο αυτούς κόσμους, πα-
ράλληλα, ακόμα. Είναι σαν να πατάω σε δύο βάρκες,

εάν απομακρυνθεί η μία από την άλλη θα βουλιάξω. Αλλά
ακόμα αντέχω... 

Τα σχέδια σας για το μέλλον;
Κοιτάξτε, δεν κάνω τηλεόραση, δεν μετέχω σε... Survivor.
Όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν είμαι ενεργός. Θα δου-
λέψω στο Θέατρο σε μια εξαιρετική παράσταση η οποία θα
προγραμματιστεί μετά την Κρήτη βεβαίως, από τον Σεπτέμ-
βρη και μετά, μαζί με τον Γιάννη τον Φέρτη και τον Ιεροκλή
Μιχαηλίδη στην παράσταση “Ηρωες”. Επίσης θα κάνω μια
ταινία που θα αφορά την Κρήτη, όπου θα υποδύομαι έναν
Κρητικό πατέρα και που πιθανόν θα γυριστεί στην Κρήτη,
την ταινία "The Bachelor" II, μαζί με τον Τάσο Χαλκιά που
θα υποδύεται τον άλλον Κρητικό πατέρα. Δύο Κρητικές οι-
κογένειες που παντρεύουν τα παιδιά τους αλλά... αντιμά-
χονται μεταξύ τους.

Ζω σε ια χώρα και«Ζω σε μια χώρα -και
δεν ε συ φέρει αυτόδεν με συμφέρει αυτό

ου λέωπου λέω-
γεροντοκρατίαςγεροντοκρατίας.

Δηλαδή ο καθέναςΔηλαδή ο καθένας
αίρνει τον θώκο τουπαίρνει τον θώκο του

και κλειδώνεικαι κλειδώνει,
νο ίζοντας ότι ηνομίζοντας ότι η

καρέκλα θα είναικαρέκλα θα είναι
δικιά του για άνταδικιά του για πάντα.
Το Θέατρο αλλά καιΤο Θέατρο, αλλά και
ολόκληρη η ζωή αςολόκληρη η ζωή μας
ανήκει στους νέουςανήκει στους νέους,
ανήκει στο έλλονανήκει στο μέλλον»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΑΤΑΣ: 

Το Θέατρο ανθίσταται«Το Θέατρο ανθίσταται...»

«Το Θέατρο ανθίσταται» λέει στις “διαδρομές” ο δημοφιλής ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς τον οποίο θα απολαύσουμε στην κα-
λοκαιρινή παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης “Γουρούνι στο σακί” του Ζωρζ Φεϋντώ. Η παράστα-
ση που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στον Εμπρόσνερο στο θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης" υπήρ-
ξε η αφορμή να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Πιατά, για το Θέατρο, τους νέους ηθοποιούς, την κωμωδία, το γέλιο που τόσο
δύσκολα “βγαίνει” στις μέρες μας αλλά και που τόσο το έχουμε ανάγκη... 
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Τo θεατρικό έργο του Ζωρζ Φεϋντώ "Γουρούνι στο σακί" κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 17 Ιουλίου στον Εμ-
πρόσνερο στο θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης" στις 9.30 το βράδυ. Οι παραστάσεις στην πόλη των Χανίων θα

δοθούν την Τρίτη 18 Ιουλίου και την Τετάρτη 19 Ιουλίου, στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου και ώρα 21:30.
Πρωταγωνιστούν:Δημήτρης Πιατάς,Θανάσης Τσαλταμπάσης,Γιώργος Γιαννόπουλος, Αλεξάνδρα

Παλαιολόγου,Μαρία Γεωργιάδου,Δήμητρα Σιγάλα,Γιάννης Δρακόπουλος, Βασίλης Πουλάκος. 
Συντελεστές: Γιάννης Καραχισαρίδης, σκηνοθεσία, διασκευή, μουσική επιμέλεια. 
Αντώνης Χαλκιάς, Σκηνικά-Φωτισμοί. Έρση Βασιλικιώτη, Μετάφραση. Βάλια Μαργαρίτη, Κοστούμια. Έλια Βεργα-

νελάκη, Βοηθός Σκηνοθέτη.
Προπώληση εισιτηρίων: κιόσκι Δημοτικής Αγοράς 10:00-14:00. Ηλεκτρονική προπώληση Viva.gr. Ισχύουν εισιτή-

ρια Ο.Γ.Α. Πληροφορίες: τηλ. 2821044256
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ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ



μ« ετά το “Κυβερνώντας την Κρίση” και τις “Oψεις του Λά-
θους”, η τρίτη συνέχεια της δουλειάς μου, ασχολείται με τα
όνειρα και τις ελπίδες μας. Όμορφα, μαυρισμένα νεανικά
κορμιά ορμούν με γέλια προς τη θάλασσα ή παίζουν αμέρι-
μνα στην άμμο. Ανάλαφρες, χαρούμενες εικόνες περασμέ-
νων εποχών, που τώρα τις αναπολούμε πίσω από
συρματόπλεγμα. Όταν η θάλασσα της χαράς και της προκο-
πής γίνεται θάλασσα δυστυχίας και πόνου, μόνο μια σωτη-
ρία υπάρχει. Η συνείδηση της ανθρωπιάς και η πεποίθηση
ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος αν θέλουμε κάποτε ξανά να
ονειρευτούμε και να ευτυχήσουμε», αναφέρει η καλλιτέχνις.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας.

O “ΖΟΡΜΠΑΣ”

Εκθεση για τον “Ζορμπά” με 51 αυθεντικές κινηματογρα-
φικές αφίσες της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη συνεχίζε-
ται έως τις 29 Ιουλίου από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από
τις 6 μ.μ. έως τις 10 μ.μ. στο ΚΑΜ. 

“ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ”

Συνεχίζεται έως τις 22 Ιουλίου η ετήσια έκθεση εικαστικής
δημιουργίας του Συλλόγου Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων
«ΙΡΙΣ»  με τίτλο: “Ιριδισμοί 2017” και θέμα τη θάλασσα στην
Πύλη Σαμπιονάρα. Ώρες επισκέψεων: καθημερινά 11.00 –
13.00 και 19.00 – 22.00 

ΣΤΗ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑ

Μια πρωτότυπη  εικαστική πρόταση παρουσιάζει έως τις
16 Ιουλίου η ομάδα 7+, που αποτελείται από επτά γυναίκες
εικαστικούς, τις  Όλγα Βερυκάκη,  Σοφία Καραλέκα,  Δή-
μητρα Κουμαντάκη, Μαρίνα Μαραβελάκη,  Κλειώ Μπολιε-
ράκη,  Κωνσταντίνα Μπολιεράκη,  Χριστίνα Παπαδάκη, με
τίτλο «Η διαφορετικότητα ενός  "Κοινού Τόπου"»  στον ναό
San Rocco, συνεχίζεται στη  Σπλάνζια.  

ΣΤΟ “ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ” 

Συνεχίζεται έως τις 29 Οκτωβρίου 2017 στο Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον η έκθεση «Το Εγχεί-
ρημα των Μουσών - Ένας Διάλογος ανάμεσα στην Τέχνη και

την Επιστήμη» η οποία βασίζεται σε μία εικαστική πρόταση
του Μεγακλή Ρογκάκου για 9 επιμελητές και 27 καλλιτέχνες.  

ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  

Την έκθεση «Περιήγηση στην Τελειότητα» του Ιταλού φω-
τογράφου Paolo Morello διοργανώνουν η Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Χανίων και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, σε
συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ - Κέντρο
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και τον Σύλλογο Φίλοι της Ιτα-
λίας. Η έκθεση φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χα-
νίων έως τις 23 Ιουλίου (ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα: 1
μ.μ. - 8 μ.μ., Τρίτη - Κυριακή 8 π.μ. - 8 μ.μ.).

κινη ατογράφοςκινηματογράφος

ΑΛΟΘΙ ΓΙΑ
ΠΑΝΤΡEΜΕΝΟΥΣ

ΕΝΑΣ ΔΡΑΚΟΣ
ΕΡχΕΤΑΙ

Ο ΕΠΙΦΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ

SUBURRA

SPIDERMAN: Η
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ

ΤΟΠΟ ΤΟΥ

AYTOKINHTAKIA 3

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΗΠΟΣΚΗΠΟΣ
15 – 16 Ιουλίου

Η ζωή μιας γυναίκας

Ωρες προβολών: 9.30 μ.μ.

18 - 20 Ioυλίου

Ένας δράκος έρχεται

Ωρες προβολών: 9.30 μ.μ.

21 - 23 Ιουλίου

Αίμα από το Αίμα μου

Ωρες προβολών: 9.30 μ.μ.

ΑΤΤΙΚΟΝΑΤΤΙΚΟΝ
(θερινό) Tηλ.: 2821040208

15 - 16 Ιουλίου

ΑΛΟΘΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΡEΜΕΝΟΥΣ

Πέμπτη,  Σάββατο και Κυριακή Προβολές

9,00 και 11,00

Παρασκευή μια προβολή στις 10,45

17 - 18 Ιουλίου

Ο ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Μια προβολή στις 8,45

SUBURRA

Μια προβολή στις 11,00

19 έως και 20 Ιουλίου

ΔΑΛΙΔΑ

Προβολές 8,45 και 11,00

ΕΛΛΗΝΙΣΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850-1

SPIDERMAN: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.15 &

11μ.μ.

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΟΥ

ΝΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.15 &

11μ.μ.

TRANSFORMERS 5

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 8.30 &

11μ.μ.

Η ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ

Καθημερινά & Σαββατοκύριακο: 11μ.μ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 (μεταγλ.)

Σαββατοκύριακο: : 8.15μ.μ.

STER CINEMAS

(MEGA PLACE)
Tηλ.: 2821057757-8-9

SPIDERMAN : Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ

ΑΙΘ.1 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ: 19:15, 22:00

Η ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ

ΑΙΘ.2 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ: 22:15

ΠΑΡΤΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΙΘ.3 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ: 19:40

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΛΑΤΙΝΟΣ

ΕΡΑΣΤΗΣ

ΑΙΘ.3 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ: 22:00

AYTOKINHTAKIA 3

ΑΙΘ.2 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ: 19:30

Ατομική έκθεση ζωγραφικής της  Πηνελόπης Βλα-
χογιάννη με τίτλο: “Κάτω από τον ίδιο Ήλιο”,
πραγματοποιείται από χθες και έως 23 Ιουλίου στον
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανιών (Νεώριο Μόρο).

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ

Κάτω α ό τον ίδιο Ηλιο“Κάτω από τον ίδιο Ηλιο”

Η ΖΩΗ ΜΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ
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Θεατρικό
αναλόγιο
στο Βαρύπετρο

Ο Δήμος Χανίων παρουσιάζει
δύο χιουμοριστικές ιστορίες σε
Κρητική διάλεκτο του λαογράφου
– ερευνητή Γιώργη Σταματάκη σή-
μερα Σάββατο στις 9 μ.μ. στην
πλατεία Βαρυπέτρου με ελεύθερη
είσοδο για το κοινό. Αποδίδουν σε
μορφή θεατρικού αναλογίου η
ηθοποιός Μαρινέλλα Βλαχάκη και
ο μουσικός Λεωνίδας Μαριδάκης. 

Πρόσκληση σε
θεατρικά σχήματα
για αμειβόμενες
παραστάσεις

Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερει-
ακής Ενότητας Χανίων έκανε γνωστό ότι, στα
πλαίσια υλοποίησης των συνοδευτικών μέ-
τρων του επιχειρησιακού προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρο-
μής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
του Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014 – 2020, που υλο-
ποιείται από την «Κοινωνική Σύμπραξη της

Περιφέρειας Κρήτης», θα πραγματοποιηθούν
στο άμεσο μέλλον δράσεις πολιτισμού σε
ολόκληρο το νησί, μεταξύ των οποίων και θε-
ατρικές παραστάσεις και σχετικά βιωματικά
σεμινάρια, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

Για το λόγο αυτό η Δ/νση Κοινωνικής Μέρι-
μνας της Περιφέρειας Κρήτης καλεί τα νό-
μιμα λειτουργούντα (με καταστατικό)
θεατρικά σχήματα του νομού Χανίων που επι-
θυμούν να συμμετάσχουν στο σχετικό πρό-
γραμμα (για το οποίο προβλέπεται αμοιβή
ανά παράσταση) να το δηλώσουν στο e-mail
apelidou@crete.gov.gr.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις της
δράσης μπορούν να ενημερώνονται στο τη-
λέφωνo 2813 410221 (κα Απελίδου).

“ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ”

Η “Λυσιστράτη”
του Αριστοφάνη θα
παρουσιαστεί στο
θέατρο της Ανατο-
λικής Τάφρου το
Σάββατο 22 Ιου-
λίου στις 9.30 το
βράδυ. Μετάφραση:
Κ.Χ. Μύρης Σκηνο-
θεσία - Απόδοση:
Γιάννης Μπέζος. Εί-
σοδος : 20 € -.
Άνεργοι, Πολύτε-
κνοι, Παιδιά, Φοιτη-
τές και ΑΜΕΑ : 15 €

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Θεατρικές
παραστάσεις

Θεατρική παράσταση με τίτλο
"Μονά-Ζυγά", όπου θα συγκεν-
τρωθούν τρόφιμα για το πρό-
γραμμα "ΤΕΒΑ" θα
πραγματοποιηθεί αύριο Κυ-
ριακή στις 9 το βράδυ στην
αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημαρχείου Κισάμου και η
είσοδος θα είναι ελεύθερη,
όπως ανακοίνωσε ο
Δήμος.

“CINEΛΘΕΤΕ”

Το Θέατρο Coronet
παρουσιάζει δύο
stand up comedians,
τον Διονύση Ατζαράκη
και τον Θωμά Ζάμπρα,
την Κυριακή 23 Ιουλίου
στο Θέατρο Ανατολικής
Τάφρου στις 9.15 μ.μ..
Θα παρουσιάσουν την

stand up comedy «Cineλ-
θετε».  
Τιμές εισιτηρίων: Γενική

είσοδος: 10 Ευρώ, ανέρ-
γων – φοιτητικό: 8 Ευρώ 

“ΤΟ ΤΑΒΛΙ”

Δύο ακόμα παρα-
στάσεις, σήμερα 15
και αύριο 16 Ιου-
λίου, του θεατρικού
έργου «Το τάβλι»
του Δημήτρη Κε-
χαΐδη, σε σκηνοθε-
σία Μιχάλη
Βιρβιδάκη θα δω-
θούν στον Αίθριο
χώρο του θεάτρου
Κυδωνία στις 9.30
το βράδυ με γενική
είσοδο 10 ευρώ.

“Ο ΜΑΓΙΚΟΣ

ΑΥΛΟΣ”

Στο θέατρο της
Ανατολικής Τά-
φρου την Πέμπτη
20 και την Παρα-
σκευή 21 Ιουλίου,
όπως ανακοινώ-
θηκε, θα παρουσια-
στεί η παράσταση
“Ο Μαγικός Αυλός”
του Βόλφγκανγκ
Αμαντέους Μό-
τσαρτ.  



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 35ο

O Norman Holter ήταν Αμερικα-
νός βιοφυσικός που ανακάλυψε το
ομώνυμο μηχάνημα για την 24ωρη
καταγραφή της ηλεκτρικής δραστη-
ριότητας της καρδιάς. Το πρώτο
“φορητό” Holter του 1949 έμπαινε
στην πλάτη και ζύγιζε 38 κιλά, ενώ
σήμερα η καταγραφική μονάδα έχει
μέγεθος κινητού τηλεφώνου.

“Ηρωίνη: το φάρμακο είναι διαθέσιμο για τις ιατρικές σας συνταγές - δωρεάν παράδοση στο σπίτι σας”.  Διαφήμιση σε εφη-
μερίδα στις ΗΠΑ του 1900, όπου οι γιατροί συνταγογραφούσαν την (νόμιμη εκείνη την εποχή) ηρωίνη για την αντιμετώπιση
του πόνου ή άλλων προβλημάτων…

H επιφάνεια της ανθρώπινης γλώσσας σε φωτογραφία από
το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, με τις γευστικές κάλυκες, οι οποίες
“αισθάνονται” τις τέσσερις βασικές γεύσεις: πικρό, ξινό, αλμυρό
και γλυκό, καθώς και τους αναρίθμητους συνδυασμούς τους.

H κυκλωπία είναι μια πολύ
σπάνια εκ γενετής ανωμαλία
στην οποία σχηματίζεται μόνο
μία κοιλότητα, αντί δύο, για τα
μάτια στο κέντρο του μετώπου.
Έχει γίνει ευρύτερα γνωστή
από το μονόφθαλμο Κύκλωπα
της ελληνικής μυθολογίας. 

Η πρώτη δημόσια παρουσίαση μιας νέας τεχνικής στη
χειρουργική αναισθησία το 1946, σε νοσοκομείο της Μασ-
σαχουσέτης των ΗΠΑ.  Χρησιμοποιήθηκε σύστημα ει-
σπνοής αιθέρα για τη νάρκωση ασθενή, με σκοπό την
αφαίρεση όγκου από τον αυχένα του.

Σετ εξειδικευμένων ιατρικών εργαλείων για διάφορες
εξετάσεις και επεμβάσεις, από βιβλίο που εκδόθηκε στην
Αγγλία το 1700.

Αυτοσχέδια τεχνική θεραπευτικής αντιμετώπισης αρ-
θρίτιδας, μέσω έντονης έκτασης των αρθρώσεων του
ασθενή, στην Αγγλία της δεκαετίας του 1950.

“Ο Waino και ο Plutator –
δύο εξωτικά πλάσματα από το

μακρινό νησί του Βόρνεο”, ήταν δύο
νάνοι ύψους 1 μέτρου με εγκεφα-
λική ατροφία. Γυμναζόταν σκληρά
και μπορούσαν να σηκώσουν βάρος
μέχρι 135 κιλά, δυσανάλογα μεγάλο
για τις διαστάσεις τους.  Έβγαζαν το
ψωμί τους δίνοντας παραστάσεις σε
περιφερόμενους θιάσους και
τσίρκα.

Η ορ-
θοπεδική μπότα που

φορούσε στην παιδική του
ηλικία ο γνωστός φιλέλληνας

λόρδος Βύρωνας (1788-1824),
επειδή το δεξί του πόδι ήταν πα-
ραμορφωμένο και αντιμετώπιζε
έντονο πόνο και κινητικά προ-

βλήματα. »

»

»

»
»

»

»

»

»
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βιβλίαβιβλία

Ενας χωρισ όςΕνας χωρισμός
Katie Kitamura
Μετάφραση: Γιώργος Μαραγκός

Εκδόσεις: Κέδρος

Μια νεαρή γυναίκα και ο άπιστος σύ-
ζυγός της συμφωνούν ότι ο γάμος
τους έχει τελειώσει. Αποφασίζουν να
μην αποκαλύψουν σε κανέναν τον χω-
ρισμό τους. Όμως μια μέρα, και ενώ η
γυναίκα έχει προχωρήσει πια στη ζωή
της, μαθαίνει ότι ο Κρίστοφερ, ο άν-

θρωπος που
παραμένει τυ-
πικά σύζυγός
της, έχει εξα-
φανιστεί. Είχε
μεταβεί στον
Γερολιμένα της
Μάνης, όπου
έκανε έρευνα
πάνω στις μοι-
ρολογίστρες

της περιοχής, για το επόμενο βιβλίο
του. Παρότι η ηρωίδα αμφιταλαντεύε-
ται, τελικά αποφασίζει να ταξιδέψει
στην Ελλάδα. Μετέωρη ψυχολογικά
και συναισθηματικά στο άγριο περι-
βάλλον της Μάνης, αναζητά τα αίτια
που οδήγησαν τον γάμο της σε αποτυ-
χία, συνειδητοποιώντας παράλληλα
πόσο λίγα γνώριζε πραγματικά για τον
άντρα που αγαπούσε. 
Μια ιστορία για την απιστία και τη συμ-
πόνια, για την απόσταση που μας χω-
ρίζει από τις ζωές των άλλων και για
τις αφηγήσεις που επινοούμε για να
κρύψουμε τα αληθινά μας αισθήματα.
Καθώς η ηρωίδα επανεξετάζει τον
έρωτά της για έναν άντρα που ίσως να
μην ήταν αυτός που έδειχνε, η Κέιτι Κι-
ταμούρα μας εισάγει στην εμπειρία
μιας γυναίκας που βρίσκεται στα πρό-
θυρα της κατάρρευσης. 

A ος στο βυθόμμος στο βυθό
Βίκυ Χασάνδρα
Εκδόσεις: Τόπος

Ένα πεντάχρονο
αγόρι εξαφανί-
ζεται με το πο-
δήλατό του.
Τρία πρόσωπα
σε ένα κτήμα θα
υποχρεωθούν
να συνωμοτή-
σουν μεταξύ
τους. Ένας ιδιω-
τικός ντετέκτιβ

θα δεχθεί να συνεργαστεί μαζί τους σε
συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας.
Όσο η έρευνα προχωράει, όσο η αγω-
νία για την τύχη του παιδιού κορυφώ-
νεται, το ερώτημα προκύπτει
αδυσώπητο: Θέλει ο Τόνυ, ο φιλόδοξος
ψυχολόγος -που σε λίγο καιρό θα γι-
νόταν ο πατέρας του μικρού-, θέλει η
γυναίκα του, η Μαίρη -που δική της
ιδέα ήταν η υιοθεσία ενός παιδιού-,
θέλει η νεαρή Τζίνα -που η ζήλια της
για το ορφανό αγόρι που του διάβαζε
παραμύθια δεν μπόρεσε να μείνει
κρυφή-, θέλει κανείς να γυρίσει πίσω ο
πεντάχρονος Μάρκος;
Γνωρίζει κανείς πού μπορεί να βρίσκε-
ται αυτό το άτυχο παιδάκι που για μια
στιγμή η τύχη φάνηκε να του χαμογε-
λάει; Ο Ιωσήφ Κρήνος, ο φιλόδοξος και
ανασφαλής νεαρός ντετέκτιβ, άραγε θα
συγκεντρώσει ποτέ όλα τα κομμάτια
της αλήθειας;

Σή ερα εί αστεΣήμερα είμαστε

ζωντανοίζωντανοί
Εμμανουέλ Πιρότ
Μετάφραση: Μυρτώ Καλοφωλιά

Εκδόσεις: Πατάκη

Δεκέμβρης του ‘44. Αντεπίθεση των Γερ-
μανών στις βελγικές Αρδέννες. Ένας
εφημέριος εμπιστεύεται τη Ρενέ, μια

μικρή εφτάχρονη
Εβραία, σε δύο
Α μ ε ρ ι κ α ν ο ύ ς
στρατιώτες. Στην
πραγματικότητα,
πρόκειται για δύο
μυστικούς Γερμα-
νούς καταδρο-
μείς, με
αποστολή να
σαμποτάρουν τα

συμμαχικά στρατεύματα. Οι δύο ναζί
αποφασίζουν να εκτελέσουν το παιδί. Τη
στιγμή που ο Ματίας πάει να τραβήξει τη
σκανδάλη, το βλέμμα του παιδιού τον
φέρνει αντιμέτωπο με την ίδια του τη
φύση. Στρέφει το πιστόλι, η σφαίρα βρί-
σκει τον άλλο στρατιώτη και η μοίρα του
ανατρέπεται. Τότε ξεκινά η φυγή από τον
θάνατο, το ψέμα και τη μοναξιά, σε μια
απέλπιδα προσπάθεια επιβίωσης μέσα
στον παραλογισμό του πολέμου. Με μια
ανθρωπότητα κλονισμένη από το απο-
τρόπαιο του ολοκαυτώματος να ακροβα-
τεί σε τεντωμένο σκοινί, ο Ματίας και η
Ρενέ ιχνηλατούν την αλήθεια σε μονο-
πάτια της ψυχής όπου τα όρια ανάμεσα
στο σκοτάδι και στο φως δεν είναι πλέον
ορατά. 

Δύο ζωγράφοιΔύο ζωγράφοι
Κατάλευκος Υ όθεσηΚατάλευκος: Υπόθεση 1
Δημήτρης Καμπουράκης
Εκδόσεις: Πατάκη

Στο μικρό νησί της Περγούσσας, ένας
φόνος θα ταράξει την ήσυχη ζωή των
κατοίκων. Ο καθηγητής της Ανωτάτης

Σχολής Καλών
Τ ε χ ν ώ ν
Δημήτριος Μαγ-
γελάνος βρίσκε-
ται νεκρός στο
δωμάτιό του. Το
έγκλημα καλείται
να εξιχνιάσει ο
υπαστυνόμος
Όμηρος Βαρθα-
κουλάκης, ένας
παρορμητικός

αλλά έντιμος Κρητικός, που πήρε μετά-
θεση στο νησί για να ενισχύσει το αστυ-
νομικό τμήμα κατά την τουριστική
περίοδο του καλοκαιριού. Στο εγχείρημά
του, θα δεχτεί, απρόθυμα, τη βοήθεια
του πεθερού του Σεβαστιανού Κατάλευ-
κου, καταξιωμένου δημοσιογράφου, ο
οποίος, αν και δε συμπαθεί διόλου τον
άξεστο γαμπρό του, θα του προσφέρει
διόδους εκεί όπου όλοι οι άλλοι πέ-
φτουν σε αδιέξοδο. Οι ύποπτοι είναι
πολλοί: ο Παντέλος, αυτοδίδακτος ζω-
γράφος που βγάζει τα προς το ζην που-
λώντας το καλοκαίρι στους τουρίστες
τοπιογραφίες, ο Αποτσίγαρος, ο τρελός
του χωριού, ένα ζευγάρι Ελλήνων του-
ριστών που εξαφανίζεται ως διά μαγείας
από το απομονωμένο νησί, ο Φαλακρο-
κοτσιδάκιας, ιδιοκτήτης του μοναδικού
μπαρ  και ο εφοπλιστής Χατζησωκράτης
με τον ανιψιό του Άλεξ, που έχουν στην
ιδιοκτησία τους ένα κομμάτι του νησιού.

Aφορμή

Καμία σημασία δεν έχει αν η
ιστορία που επιλέγει κάποιος να
διηγηθεί είναι ήδη γνωστή, ως
πλαίσιο τουλάχιστον και όχι ως
προς τις επιμέρους λεπτομέρειες
ή τις συγγραφικές επιλογές. Ση-
μασία έχει ο τρόπος με τον οποίο
καταφέρνει να την αφηγηθεί, η
γλώσσα και η ψυχή, δηλαδή, της
ιστορίας. Το γιατί έχει επιλέξει να
διηγηθεί αυτή την ιστορία, και όχι
κάποια άλλη, πιο πρωτότυπη, θα
κριθεί μόνο μετά το πέρας της
ανάγνωσης.

Δεκάδες βιβλία Ελλήνων δημι-
ουργών ξεπηδούν διαρκώς και
χρειάζεται αρκετή τύχη -γνώση
και ένστικτο επίσης- για να ξεπε-
ράσει ο κουρασμένος, από την
επανάληψη και τις χαμηλές
προσδοκίες των δημιουργών,
αναγνώστης τις προκαταλήψεις,
το δέλεαρ των πολλών μεταφρα-
σμένων, από κάθε γωνιά της γης,
έργων, έργων ενίοτε υπερτιμημέ-
νων ή αριστουργημάτων, και να
επιλέξει στο βιβλιοπωλείο ένα βι-
βλίο ενηλικίωσης κατά την πε-
ρίοδο της γερμανικής κατοχής,
όπως στην προκειμένη περί-
πτωση το μυθιστόρημα του Στα-
μούλη, Η σκιά στο δέντρο. Και,
όπως συμβαίνει συνήθως με το
ρίσκο, ελλοχεύει ο κίνδυνος της
άλλοτε λιγότερο και άλλοτε πε-
ρισσότερο φρικτής απογοήτευ-
σης, όμως, περιμένετε μια στιγμή,
σπάνια - είναι η αλήθεια- υπάρχει
η περίπτωση της ανακάλυψης
ενός θησαυρού εν μέσω αδιάφο-
ρων πραγμάτων. Τέτοια είναι η
περίπτωση για την οποία γράφω
σήμερα.

Άκουσα κάποια δυνατή ανα-
γνώστρια να το παινεύει. Πήγα
στο βιβλιοπωλείο και διάβασα το
οπισθόφυλλο. Άφησα το βιβλίο
στη θέση του. Δεν με ενδιαφέρει,
σκέφτηκα. Άκουσα επαίνους από
ακόμα έναν δυνατό αναγνώστη.
Μίλησε και εκείνος για τον αρ-
χικό προβληματισμό του σε
σχέση με τη θεματική, όμως επέ-
μεινε ότι γλωσσικά ο Σταμούλης

επιχειρεί κάτι σπουδαίο, κάτι δυ-
νατό. Πήγα ξανά στο βιβλιοπω-
λείο. Αυτή τη φορά το πήρα μαζί
μου. Άτιμο πράγμα οι φοβίες,
άτιμο.

Οι αρχικές επιφυλάξεις είχαν
κιόλας υποχωρήσει όταν έκλεισα
το βιβλίο για πρώτη φορά κάπου
στη σελίδα είκοσι πέντε, πράγ-
ματι, κάτι σπουδαίο επιχειρούσε
εδώ ο συγγραφέας, σκέφτηκα -
ένιωσα, καλύτερα. Η γλώσσα και
τα ευρήματα, για να την υπηρε-
τήσει, η επιμονή στην κατασκευή
της κάθε φράσης, η απουσία πυ-
ροτεχνημάτων εντυπωσιασμού, η
συνοχή του ύφους.

Δεν είναι ανεξήγητος ο λόγος
για τον οποίο κάποιες ιστορίες
αποτελούν αγαπημένο τόπο για
τους συγγραφείς της κάθε
χώρας. Είναι το βάρος που εκεί-
νες φέρουν μαζί τους, είναι η επί-
δραση που έχουν στο σήμερα,
είναι η ανάγκη του συγγραφέα να
τις διηγηθεί υπό το δικό του πρί-
σμα, είναι μια πράξη πολιτική εν
τέλει. Ανεξαρτήτως αν για την
πλειοψηφία οι ιστορίες αυτές
αποτελούν ένα εύκολο μοτίβο με
στόχο κάποια εμπορική επιτυχία,
που όλο και πιο σπάνια έρχεται.

Ο νεαρός Φέντια εγκαταλείπει,
με απόφαση του πατέρα του, το
σπίτι του, κάπου στην Εύβοια,
εκεί όπου βρέθηκαν φεύγοντας
από τη Σοβιετική Ένωση, για να

πάει σε κάποιους συγγενείς στην
Αθήνα, μήπως και γλιτώσει από
τα μολυσμένα με ελονοσία κου-
νούπια. Λίγο αργότερα θα ξεσπά-
σει ο Δεύτερος Παγκόσμιος
Πόλεμος, το έπος της Αλβανίας
θα διαδεχτεί η γερμανική κατοχή.
Κάποιοι θα επιβιώσουν, κάποιοι
πάντα επιβιώνουν και πλουτίζουν
σε παρόμοιες καταστάσει. Οι πε-
ρισσότεροι θα αντιμετωπίσουν
την πείνα και την ανέχεια, αρκε-
τοί δεν θα τα καταφέρουν.

Όταν διασχίζεις τον
κόσμο με τα πόδια σού
φαίνεται μικρός· οι σόλες
των παπουτσιών κολλάνε
στο χώμα, το καταπίνουν
και μοιάζεις ακίνητος.
Όταν καβαλάς τέσσερις με-
γάλες ρόδες, το έδαφος
δεν σταματά να σβήνει.

Για τριακόσιες πενήντα σελίδες
ο Σταμούλης δεν χάνει τον βημα-
τισμό του, το επιτηδευμένο
γλωσσικό ύφος ρέει αβίαστο και
φυσικό, το αποτέλεσμα κρύβει
καλά την προσπάθεια δόμησής
του, η ιστορία μένει στο προσκή-
νιο και ο δημιουργός -όπως πρέ-
πει- στο παρασκήνιο, έχοντας
κάνει όσα έπρεπε να κάνει, τώρα
το βιβλίο μπορεί να σταθεί μόνο
του στη σκηνή. Και ας ξεχνάει κά-
ποιες στιγμές ο αναγνώστης την
ιστορία απολαμβάνοντας το κεί-
μενο φράση-φράση, η ιστορία
είναι εκεί, με συνοχή, αρχή και
τέλος, οι χαρακτήρες αποκτούν
υπόσταση και βάθος, η εποχή
αποτυπώνεται με ευκρίνεια. Η
ανάγνωση απαντά στο καίριο
ερώτημα: γιατί αυτή την ιστορία;
Γιατί αυτή η ιστορία απασχο-
λούσε τον συγγραφέα, για τους
δικούς του λόγους, γιατί αυτή
είναι μια ιστορία πανανθρώπινη,
η οποία, αν της αφαιρέσει κανείς
τα τοπωνύμια, θα μπορούσε να
είναι η ιστορία πολλών χωρών,
πολλών ανθρώπων, όχι μόνο της
Ελλάδας ή του Φέντια.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Η σκιά στο δέντροΗ σκιά στο δέντρο
» Θανάσης Σταμούλης (εκδόσεις Ποταμός)

Εκδηλώσεις
πολιτισμού
για δικαιούχους ΤΕΒΑ

Δωρεάν εκδηλώσεις πολιτισμού για τους δι-
καιούχους του κοινωνικού προγράμματος
ΤΕΒΑ, οργανώνει και υλοποιεί η Περιφέρεια
Κρήτης.
Οπως ανακοινώθηκε χθες, ςτην έναρξη του
προγράμματος με τις θεατρικές παραστάσεις,
παρουσιάζεται το θεατρικό έργο «Καπετάν Μι-
χάλης» από τη θεατρική Ομάδα «Mist» σε σκη-
νοθεσία Βασίλη Βασιλάκη.  
Οπως έγινε γνωστό στις 26 Ιουλίου στις 9 το
βράδυ θα δοθεί παράσταση στο θέατρο Μαχαι-
ρών στον Αποκόρωνα και στις 27 Ιουλίου στις
9 μ.μ. στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου στο Ξαμουδοχώρι του Πλατανιά. 

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Παρουσιάσεις βιβλίων
“Η Κυρία Έλενα Βενιζέλου”, το τελευταίο βιβλίο

της αείμνηστης Ζωής Μητσοτάκη, που μόλις κυκλο-
φόρησε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελε-
τών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», παρουσιάζεται τη
Δευτέρα 24 Ιουλίου στις 8 μ.μ., στον αύλειο χώρο
του Μεγάρου Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης
στη Χαλέπα. 

•Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Ανδρει-
ωμένου, καθηγητή και αντιπρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου: “Πότε θα κάνει ξαστεριά. Από
τις ρίζες των Λευκών Ορέων στην πανελλήνια
χρήση” (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2017), διοργα-
νώνουν το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, ο Δήμος
Πλατανιά και η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης  στον
αύλειο χώρο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης,
στο Κολυμπάρι Χανίων, τη Δευτέρα 24 Ιουλίου στις
8 μ.μ. 
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