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Τα χαράγ ατα του ΙτζεδίνΤα χαράγματα του Ιτζεδίν 
ως τεκ ήριο ιστορίαςως τεκμήριο ιστορίας



ηηΗ πρώτη εκδήλωση, “Ο Αττίκ στο Παρίσι και
άλλες ιστορίες”, με τον Γιώργη Χριστοδούλου
και τον Χάρη Σταυρακάκη θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου στις 8:30 μ.μ.
στον αύλειο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης
Χανίων. Στο πρώτο μέρος, ο Γιώργης Χριστο-
δούλου στη φωνή και στο πιάνο και το ακορν-
τεόν ο Χάρης Σταυρακάκης θα ερμηνεύσουν
ιστορίες και τραγούδια από την άγνωστη παρι-
σινή περίοδο του Αττίκ, τις σπουδαίες συνερ-
γασίες και τους έρωτές του, τις περιοδείες του
στην Αμερική, τη Ρωσία και την Ελλάδα, φτά-
νοντας ως τη Μάντρα και τα χιουμοριστικά του
κομμάτια. Στο δεύτερο μέρος, περνώντας από
την εποχή του μεσοπολέμου, θα ερμηνεύσουν
μια επιλογή από τα καλύτερα ελληνικά τραγού-
δια που γράφτηκαν τότε, παρουσιάζοντας ταυ-
τόχρονα την ιστορία που κρύβεται πίσω από το
καθένα. 

Το πρόγραμμα των επόμενων εκδηλώσεων:
•Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου: Προβολή ντοκιμαν-

τέρ του Σίμου Κορεξενίδη: “Teriade” (2016).
Ενα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του
Στρατή Ελευθεριάδη – Teriade. Ωρα έναρξης
προβολής 8.30 μ.μ. στη Δημοτική Πινακοθήκη
Χανίων.

•Δευτέρα 2/10/2017, Christophe Delvallé,
piano solo. Ο συνθέτης – πιανίστας  jazz, Chri-
stophe Delvallé θα μας ταξιδέψει με ένα μονα-
δικό concerto στις μουσικές του δημιουργίες. 

Ώρα έναρξης 8.30 μ.μ. στην Δημοτική Πινα-
κοθήκη Χανίων. 

•Τετάρτη 4/10/2017, Προβολή Ντοκιμαντέρ
του Γ.Καρυπίδη, "Ο ζωγράφος Θεόφιλος"
(1979), παραγωγή Γ. Σγουράκη, με κείμενα του
Οδ. Ελύτη.

Ώρα έναρξης προβολής 8.30 μ.μ. στην Δημο-
τική Πινακοθήκη Χανίων

•Σάββατο 7/10/2017, Διάλεξη από τον Χαρά-
κτη Γιάννη Στεφανάκι με θέμα: «Εισαγωγή στην

Ιστορία και την Τέχνη της Χαρακτικής».
Ώρα έναρξης 8.30 μ.μ. στην Δημοτική Πινα-

κοθήκη Χανίων.
•Κυριακή 8/10/2017, Μουσείο Τυπογραφίας

Χανιών. Ξενάγηση στις συλλογές του μουσείου.
Προβολή ταινίας μικρού μήκους «Το Αγλαόν -
Η κλασική τυπογραφία» του Γιάννη Στεφανάκι.
Εργαστήρι χαρακτικής σε ξύλο και λινολεουμ
με τον χαράκτη Γιάννη Στεφανάκι. 

Ώρα έναρξης 11.30 π.μ. στο Μουσείο Τυπο-
γραφίας Χανιών.  

Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος θα είναι
ελεύθερη για το κοινό. 

Η ΕΚΘΕΣΗ

Την έκθεση - αφιέρωμα στον εκδότη Τεριάντ
από την συλλογή του στην Μυτιλήνη παρου-
σιάζει η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, σε συ-
νεργασία με το Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή
Ελευθεριάδη-Τεριάντ.  

Στην έκθεση παρουσιάζονται πίνακες του λαϊ-
κού ζωγράφου Θεόφιλου καθώς και αυθεντικά
χαρακτικά έργα των Πάμπλο Πικάσο (Pablo Pi-
casso), Ανρί Ματίς (Henri Matisse), Μαρκ Σαγ-
κάλ (Marc Chagall), Φερνάν Λεζέ (Férnand
Léger), Ζουάν Μιρό (Joan Mirò), Λε Κορμπιζιέ
(Le Corbusier), Αλμπέρτο Τζακομέτι (Alberto
Giacometti),  Ζορζ Ρουό (Georges Rouault),
Ανρί Λοράνς (Henri Laurens), Χουάν Γκρις (Juan
Gris), Μαρσέλ Γκρομέρ (Marcel Gromaire) και
Αντρέ Μποντέν (André Beaudin) από  23 «Βι-
βλία των καλλιτεχνών».  

Η έκθεση γίνεται  με την ευγενική υποστήριξη
του Γαλλικού Προξενείου Χανίων και του Ελ-
ληνο-Γαλλικού Συλλόγου Χανίων.

Επιμέλεια: Μανόλης Καρτεράκης, Ιστορικός
Τέχνης-Επιμελητής.

Η έκθεση λειτουργεί Δευτέρα έως και Σάβ-
βατο 10:00-14:00 και 19:00-22:00. 

Γενική Είσοδος: 2€, μειωμένο 1€. 

διαδρομές ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

23 Σεπτεμβρίου 20172/ 30
γι

ορ
τά

ζο
υν

γι
ορ

τά
ζο

υν

23/9

Ξάνθιππος,

Πολυξένη,

Iρις

24/9

Θέκλα,

Μυρσίνη,

Πέρσης,

Περσεφόνη

25/9

Ευφροσύνη

27/9

Ζήνων,

Καλλίστρατος,

Καλλιστράτη

28/9
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σελσελ. 3 ~ ΠΠoλιτισ όςλιτισμός

σελσελ. 4 - 5 ~ Τα χαράγ ατα τουΤα χαράγματα του

Ιτζεδίν ως τεκ ήριο ιστορίαςΙτζεδίν ως τεκμήριο ιστορίας

σελσελ. 6 ~ Πολιτισ όςΠολιτισμός

σελσελ. 7 ~ Ση αίες κει ήλιαΣημαίες κειμήλια 

διηγούνται την εκ αιδευτικήδιηγούνται  την εκπαιδευτική 

και νεότερη ιστορία αςκαι νεότερη ιστορία μας

σελσελ. 8 ~ Υγεία βόταναΥγεία & βότανα

σελσελ. 9 ~ ΙστορίαΙστορία τηςτης ΙατρικήςΙατρικής

σελσελ. 10 ~ Αφορ ή βιβλίαΑφορμή, βιβλία

εριεχό εναπεριεχόμενα

ττΤα γραπτά μένουν, τεκμήρια γνώ-

σης, ιστορίας, καταγραφή εμπει-

ριών και δεδομένων. 

Τις συγκλονιστικές ιστορίες των

ανθρώπων πίσω από τα χαράγ-

ματα που βρίσκονται μέχρι σήμε-

ρα στις πέτρες του Ιτζεδίν προ-

σπαθούν να αφουγκραστούν στο

σημερινό μας αφιέρωμα οι “δια-

δρομές”.
Παρά την εγκατάλειψη και την

αδιαφορία προς το “άβολο” μνη-

μείο της σύγχρονης ιστορίας μας,

τα “ντουβάρια” του Ιτζεδίν έχουν

τη δική τους φωνή και πάντοτε

ζητούν δικαίωση. Τη δικαίωση

της μνήμης όσων πέρασαν τις πύ-

λες του και δεν έφυγαν ποτέ…

diadromes@haniotika-nea.gr
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Σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά με
αφορμή την παράταση έως και τις 15 Οκτωβρίου της έκθεσης – αφιέρωμα
στον εκδότη Τεριάντ “Tériade, éditeur. Εικονο-γράφοντας”   από τη
Δημοτική Πινακοθήκη σε συνεργασία με τον Ελληνογαλλικό Σύλλογο
Χανίων, το Γαλλικό Προξενείο Χανίων και το Μουσείο Τυπογραφίας.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Πολιτιστικές διαδρο έςΠολιτιστικές διαδρομές
■ Με αφετηρία την έκθεση – αφιέρωμα 
στον εκδότη Στρατή Ελευθεριάδη - Τεριάντ
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ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Προβολή ταινίας
για την καταστροφή 
της Σμύρνης

Εκδήλωση μνή-
μης για την επέ-
τειο της
Μικρασιατ ικής
Καταστροφής, με
την προβολή του
ντοκιμαντέρ της
Μαρίας Ηλιού
«Σμύρνη – η Κα-
ταστροφή μιας
κοσμοπολίτικης
πόλης», διοργα-
νώνουν ο Δήμος
Χανίων, η ΚΕΠ-
ΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και
η Ένωση Πνευμα-
τικών Δημιουρ-
γών Χανίων τη
Δευτέρα 25 Σε-
πτεμβρίου στις 8
μ.μ. στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής
της Μεσογείου
(Μεγάλο Αρσενάλι). 

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η σκηνοθέτις
Μαρία Ηλιού και ο ιστορικός σύμβουλος Αλέξανδρος Κι-
τροέφ, μετά από τέσσερα χρόνια έρευνας, ξεδιπλώνουν μια
συναρπαστική ιστορία σε μια ταινία ντοκιμαντέρ για τη
Σμύρνη από το 1900 έως το 1922, με άγνωστο οπτικό υλικό
από αμερικανικά και ευρωπαϊκά αρχεία. Σπάνιο φωτογρα-
φικό και φιλμικό υλικό που σταχυολογήθηκε και συντηρή-
θηκε προσεκτικά από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία
«Πρωτέας» στην Αμερική και στην Ευρώπη, παρουσιάζεται
σε αυτό το ακαδημαϊκό, επεξηγηματικό και άρτιας παραγω-
γής αγγλόφωνο ιστορικό ντοκιμαντέρ (προβάλλεται με ελ-
ληνικούς υπότιτλους), το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο
Μουσείο Μπενάκη τον Ιανουάριο του 2012 και προβλήθηκε
με μεγάλη επιτυχία για τρεις μήνες φτάνοντας στους σχεδόν
50.000 θεατές. 

Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη. 

Με σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγ-
ματοποιηθεί αύριο Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου στα
Χανιά, το 5ο πανελλήνιο φεστιβάλ ενταξιακής
κουλτούρας: “Κωφοί και ακούοντες εν δράσει”.

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Πολιτιστικές δράσειςΠολιτιστικές δράσεις 
για κωφούς και ακούοντεςγια κωφούς και ακούοντες

ο ίδιο φεστιβάλ θα διεξαχθεί επίσης, σε Θεσσαλονίκη,
Αθήνα, Λιτόχωρο και Ναύπλιο. Σε όλες τις δράσεις η είσο-
δος θα είναι ελεύθερη. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•Από 24 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου έκθεση στο Νεώριο

Μόρο. 
•Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα Μουσείων, δράσεις

και ξεναγήσεις:
•Στις 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.
•Στις 11.30 στο Αρχαίο Θέατρο Απτέρας και Κάστρο Κουλε:

-Εκπαιδευτικός περίπατος με θέμα: «Σεργιανίζοντας στην
Απτέρα με τις Μούσες». Υπεύθυνη: Ειρήνη Καλαϊτζάκη, εκ-
παιδευτικός στο Γυμνάσιο Βάμου. -Παίζοντας στην Αρχαία
Απτέρα: Υπεύθυνες οι εκπαιδευτικοί Η. Μπομπολάκη και Α.
Θεοδωράκη.

•Στις 4.30 μ.μ. Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσ-
σας Διδασκαλία Βασικών Εννοιών στη Νοηματική Γλώσσα -
Ανοικτό Μάθημα. Υπεύθυνος: Καλαϊτζάκης Ανδρέας, Πρό-
εδρος της ΛΔΝΓ Συντονιστής: Λέσχη για τη Διάδοση της
Νοηματικής Γλώσσας

•Στις 5.30 μ.μ. στην Παλιά Αγορά στα Χανιά, «μια βόλτα στα
Χανιά, 5.500 χρόνων. Εκπαιδευτικός περίπατος στην Παλιά
Πόλη των Χανίων με κατάληξη στο Γυαλί Τζαμισί. Υπεύθυ-
νος: Ποντικάκης Φώτης (Υπεύθυνος ΚΠΕ Βάμου).

•Στις 6.30 μ.μ. εκπαιδευτική ξενάγηση στην Οικία - Μου-
σείο του Ελ. Κ. Βενιζέλου (Συντονιστής: Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-
νών & Μελετών Ελ. Κ. Βενιζέλος).

•Στις 7 μ.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων, Τοπικό Δίκτυο Κυ-
κλοφοριακής Αγωγής: “Το τρίπτυχο της οδικής συμπεριφο-
ράς: Μαθαίνω, εξασκούμαι, βελτιώνομαι»: Πρότυπη
ποδηλατική διαδρομή – ευαισθητοποίηση σε θέματα κυκλο-
φοριακής αγωγής. Αφετηρία: Πλατεία Δικαστηρίων, τέρμα:
Γυαλί Τζαμισί, Ενετικό Λιμάνι (Συντονιστής: Πανελλήνιος Σύλ-
λογος Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τρο-
χαίων Ατυχημάτων «Άγιος Χριστόφορος» και Δημοτικό
Σχολείο Περιβολίων). Υποστήριξη: Τμήμα Τροχαίας Χανίων,
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων και Δ/νσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων δια

των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Γενική Γραμ-
ματεία Αθλητισμού – Δράσεις BeACTIVE.

ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ ΤΖΑΜΙΣΙ

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στς 7.30 μ.μ. της Κυρια-
κής 24 Σεπτεμβρίου στο Γυαλί Τζαμισί στο ενετικό λιμάνι με
την καλλιτεχνική έναρξη του φεστιβάλ που θα περιλαμβά-
νει χαιρετισμούς επίτιμων καλεσμένων και τοπικών διορ-
γανωτών για να ακολουθήσουν:

•Καλλιτεχνική βραδιά θεάτρου και χορού: Τραγούδια στη
Νοηματική Γλώσσα με μαθητές της Λέσχης για τη Διάδοση
της Νοηματικής Γλώσσας (Κακαβελάκη Αθηνά, Πισσαδάκη
Αθηνά, Κ. Ντένιε, Χουλάκης Τσαμπίκος, Μέλλη Ξένια και
Κορδέλα Γεωργία), θεατρικό δρώμενο με κωφούς και
ακούοντες (Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Κρήτης, χοροθεατρικό δρώμενο με Κωφές Μαθητριες Δη-
μοτικού Σχολείου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Χανίων (Διδασκαλία –Δημιουργικό: Ζωιδάκη Ελίνα, Καβα-
ζίδου Ελένη. Υποστήριξη: Καλαϊτζάκης Ανδρέας), μοντέρ-
νος χορός (Χορεύει μαθήτρια Ειδικού Σχολείου της Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Χορογραφία: Σταμα-
τάκη Μαρία, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής).

•Βραδιά Κρητικής Παράδοσης - ΑρτiVIA Project με: Δημι-
ουργία Μπάρας Δημητριακών και Συμβουλευτική Διατρο-
φής (Υπεύθυνη: Ανδρουλάκη Νίκη, Επιστημονική Ομάδα
MediDIATROF), παρουσίαση προετοιμασίας τοπικών πα-
ραδοσιακών εδεσμάτων (Υπεύθυνος CHEF: Σμαραγδάκης
Ευάγγελος Συντονισμός: Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλά-
δος), παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα: (Σταυραετοί,
Λαογραφικός Όμιλος Χανίων, Αροδαμός, Ζάλος, Ψηλορεί-
της, Βιγλάτορες, Επιλήνιος Πολιτιστικός Σύλλογος (με ζων-
τανή Μουσική)).

Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία με
κρητικά τραγούδια όπου θα συμμετέχουν οι: Μπομπολάκης
Μανώλης (βιολί), Μαρτσάκης Γιάννης (Λάουτο), Περράκης
Πέτρος (Λάουτο), Κωνσταντουδάκης Αντρέας (Μπάσο),
Μπερτσουλάκης Γιάννης (κρουστά)

Υποστήριξη: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, Δήμος Χα-
νίων, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ομοσπονδία Αρχιμα-
γείρων Ελλάδος, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Δράσεις
BeACTIVE

Υγειονομική Κάλυψη: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (πα-
ράρτημα Χανίων).



Οι άνθρωποι σμίλεψαν
με μαεστρία τις πέτρες
τούτου εδώ του τόπου
καθώς απομακρυνόταν

από τα διαβατικά της
ζωής τους. Με μια

δρασκελιά πέρασαν τη
ρωγμή που άνοιξε η

στιγμή και κλείστηκαν σε
ανήλιαγα κελιά, εκεί που
ο χρόνος λυμαίνεται τις

ψυχές αδιάκριτα. 
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Τα χαράγ ατα του ΙτζεδίνΤα χαράγματα του Ιτζεδίν 
ως τεκ ήριο ιστορίαςως τεκμήριο ιστορίας

Γνωστή η ιστορία του φρουρίου Ιτζεδίν στην είσοδο του κόλπου
της Σούδας στην καρδιά του Καλαμίου, συνεχίζει μέχρι και σή-
μερα να συγκινεί και να κινητοποιεί.

ο Καλάμι μέχρι το 2010 και σύμφωνα με την
διοικητική διαίρεση του σχεδίου “Καποδί-
στριας”, άνηκε στον Δήμο Σούδας και στην
κοινότητα Μεγάλων Χωραφίων της πρώην
επαρχίας Αποκορώνου. Πλέον ανήκει στην
Δημοτική Ενότητα Σούδας του Δήμου Χα-
νίων. Μεγάλο το ταξίδι του μνημείου μέσα
στον χρόνο και πολλές οι περιπέτειές του.
Οθωμανικό Οχυρό, Κεντρικό Σωφρονιστή-
ριο Κρήτης, Εγκληματικές Φυλακές Καλα-
μίου. 
Από το 1902 που επίσημα λειτούργησε σαν
φυλακή μέχρι και το 1971 που σφάλισε για
πάντα την μεγάλη σιδερένια πόρτα του,
έγραψε τις πιο τραγικές σελίδες στο βιβλίο
της ιστορίας του. Ανθρώπινες ψυχές, δι-
καίως ή αδίκως, κλείστηκαν πίσω από τα
καγκελόφραχτα κελιά ζώντας τραγικές στιγ-
μές. Οσοι γλύτωσαν την εκτέλεση είχαν να
διηγηθούν συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες
πόνο. Τον ίδιο πόνο που αποτύπωναν πάνω
στις πέτρες του φρουρίου όσο βρίσκονταν
στο εσωτερικό του. 
Μέχρι και σήμερα που το μνημείο παραμένει
κλειστό, έχει διασωθεί μεγάλος αριθμός χα-
ραγμάτων τόσο στους τοίχους της εσωτερι-

κής αυλής και των κελιών της απομόνωσης
όσο και στις πλάκες της ταράτσας του κτη-
ρίου. Συγκλονίζουν τα “αποτυπώματα” των
μελλοθανάτων στα λευκά κελιά της τελευ-
ταίας νύχτας πριν την εκτέλεση. Μια αγω-
νιώδης προσπάθεια ν’ αφήσουν το δικό τους
μήνυμα ζωής, λίγες ώρες πριν μια σφαίρα
τούς την αφαιρέσει, στον χώρο του σημερι-
νού νεκροταφείου του Καλαμίου. Και όταν
πια ήταν νεκροί, οι συγκρατούμενοι επέ-
στρεφαν στο χάραγμα δηλώνοντας με τον
τρόπο τους τον σκληρό θάνατο. Μεγάλος
και ο αριθμός των χαραγμάτων στην ταρά-
τσα που δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια
και για λόγους αντιμετώπισης της υγρασίας
καλύφθηκαν με πίσσα. Με την φθορά και
την εγκατάλειψη ήρθαν και πάλι στο φως,
αφού τα υλικά που τα κάλυπταν διαλύθηκαν
από τα φυσικά φαινόμενα. 
Τα χαράγματα αποτελούν τεκμήριο ιστορίας
και επιβάλλεται η συντήρησή τους από την
αρμόδια υπηρεσία συντήρησης αρχαιοτήτων. 
Μέσα απ’ αυτό το μικρό αφιέρωμα, αφουγ-
κραζόμαστε τις πέτρες καθώς σκύβουμε στα
πάθη των ανθρώπων αυτών, σε μια προ-
σπάθεια να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη. 

ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ

»»

Τα χρόνια περνοδιάβαιναν πίσω από τα κάγκελα αφήνοντας στίγματα στις εύθραυστες ψυχές
όσων πάλευαν με τα φουρτουνιασμένα λιμάνια της ζωής τους. 

Πού και πού γινόταν οι ίδιοι νούμερα και γράμματα, φουρτουνιασμένα και εκείνα. Κρατώντας στις
χαραγματιές τους την υγρασία που κουβάλαγε ο άνεμος από το πέλαγος αλλά και τα δάκρυα που
ακουμπούσαν καρτερικά πάνω τους. 

Τις μέρες που ο ήλιος έκανε εισβολή στα σκοτάδια του νου τους, τα χρόνια
γινόταν ελπίδα και έδειχναν την έξοδο. Ήταν εκείνη που τους βοηθούσε να
λιποτακτήσουν από την απελπισία και για τούτο τον λόγο την καλόπιαναν. 

»»

»»

»»

Κι
όταν το μπαρούτι

από τις μάχες έπαψε να
μυρίζει, εκείνοι ξανά εκεί,

παρίσταναν τα φαντάσματα
της ίδιας τους της ζωής.
Μιας ζωής που πάντα

τσακιζόταν στα χαράκια
των ονείρων τους. 

»»
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Κάποιες φορές πάλι που το μυαλό σκοτείνιαζε και οι σκέψεις το πολιορκούσαν, τα γράμματα
έπαιρναν μια αφύσικη όψη, τρομακτική, γεμάτα κραυγές από την απόγνωση. »»

Καθώς ο χρόνος όρθωνε ανάστημα και έβγαζε περιπαικτικά τη γλώσσα, άφηναν με ανυπέρβλητη
επιδεξιότητα το χνάρι τους πάνω στην αφιλόξενη πέτρα. Σαν κάποιος να τους αμφισβητούσε την
ίδια τους την ύπαρξη. 

Κι όταν το τέλος πλησίαζε, ο τοίχος γινόταν
εξομολογητάρι και τα γράμματα νότες μιας
ψαλμουδιάς απόκοσμης. 

Το τρίξιμο από τη σιδερένια πόρτα της
απομόνωσης βελόνιζε την ψυχή και η καρδιά
ρήμαζε μέσα σε λίγες ώρες όπως μια ζωή σε
λίγα χρόνια. Η στερνή παραγγελιά βιαστικά

λογοδοτούσε και εκείνη στον Θεό. 

»»

Μ’ ένα καρφί θαρρείς και ξεκλήριζαν όλη την απονιά του κόσμου. Έσκαβαν την πέτρα
πιθαμή προς πιθαμή και προσπαθούσαν να ξεχρεώσουν τα γραμμάτια της ζωή τους. 

Η χαριστική βολή θέριζε και τους μελλοθάνατους. Εκείνους που η ανασαιμιά τους μέρα με
τη μέρα, ώρα με την ώρα χανόταν στραγγαλισμένη από τις πράξεις τους ή τις πράξεις των
άλλων. Ένας σταυρός και μια αράδα κομματιασμένη, η θλιβερή θύμηση στις σκιές που
συνέχιζαν να διεκδικούν μερτικό από τη ζωή. Και έπειτα σιωπή….

Χρόνια πολλά έψαχναν να βρουν έναν σύντροφο, εκείνο το στήριγμα που θα τους βοηθούσε να
μαζέψουν κουκί-κουκί την αξιοπρέπεια που άφησαν έξω από τη βαριά σιδερένια πόρτα της

εισόδου. Κι έμοιαζε με συμβόλαιο η μοιρασιά της ίδιας πέτρας. 

»»

Δεν ήταν λίγες οι φορές που η πέτρα αδυνατούσε να σηκώσει το βάρος της παρηγοριάς
και ο χρόνος σαν επίδοξος κλέφτης, αγωνιζόταν να ξεθωριάσει τη μνήμη.»»

»»

»»

Κάθε
γράμμα και μια

επίκληση στο Θείο,
κάθε χρονολογία και
μια υπόσχεση. Κι όλα
μαζί η πεθυμιά για τη
μάνα, την κόρη, την

κυρά. 

»»

»»

»»
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Τιμητική εκδήλωση για τον Αρχιεπίσκοπο Κρή-
της, Ειρηναίο, θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυ-
ριακή 24 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο
Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Οπως ανακοίνωσε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος
της Εκκλησίας Κρήτης, η τιμητική επετειακή εκ-
δήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των επετει-
ακών εορτασμών «για τη συμπλήρωση δέκα
ετών (2006 – 2016), Αρχιεπισκοπικής Διακο-
νίας του Σεβασμιωτάτου, από Κυδωνίας καί
Αποκορώνου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρη-

ναίου, Προέδρου της Ιεράς Επαρχιακής Συνό-
δου της Εκκλησίας Κρήτης». Η εκδήλωση θα
γίνει σε συνέχεια των ανάλογων επετειακών εκ-
δηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο
Ηράκλειο, στις 23 Αυγούστου, ημέρα των ονο-
μαστηρίων του Τιμωμένου Πρωθιεράρχου. 

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η τιμητική
εκδήλωση θά λάβει χώρα την Κυριακή 24 Σε-
πτεμβρίου, στό Πνευματικό Κέντρο Χανίων, με
τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
και θα περιλαμβάνει Βυζαντινούς ύμνους, ριζί-

τικα τραγούδια, φωτογραφικό
υλικό, προβολή βιντεοταινίας
και ομιλητική αναφορά στήν
Αρχιεπισκοπική Διακονία
και την δεκαετή πορεία
του Τιμωμένου Πρωθιε-
ράρχου».

Η Ιερά Επαρχιακή
Σύνοδος προσκα-
λεί «τον Ιερό
Κλήρο, τις

Μοναστικές Αδελφότητες»,
τους άρχοντες και τον λαό
της Κρήτης, «να αποδώ-
σουμε όλοι μαζί και στην
εκδήλωση αυτή, την πρέ-
πουσα τιμή και ευχαριστία
προς τον Τιμώμενο Πρω-
θιεράρχη και Σεπτό Πρό-
εδρο της Αποστολικής

Εκκλησίας της Κρή-
της». 

ΣΤΑ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΑ ΚΙΣΑΜΟΥ

Πνευματικό μνημόσυνο
Ιωάννη Φελεσάκη

Ετήσιο πνευματικό μνημόσυνο θα τελέσει η Εταιρεία
Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Καψωμένου, το Σάββατο,
23 Σεπτεμβρίου, για το διακεκριμένο μέλος της, Ιωάννη
Φελεσάκη, Αντιστράτηγο εν αποστρατεία της Ελληνικής
Αστυνομίας, στη γενέτειρά του, Καλλεργιανά Κισάμου,
στο Ναό του Αγίου Γεωργίου, ώρα 9 το πρωί, μετά τη
θεία λειτουργία. 

Με ανακοίνωση της Εταιρείας, «καλούνται οι φίλοι,
συγγενείς, συνάδελφοι και συντοπίτες του εκλιπόντος να
παραστούν στην τελετή».

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Παγκρήτιο συνέδριο
αγιογραφίας

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) και η Περιφέρεια
Κρήτης, στο πλαίσιο του εορτασμού των πενήντα ετών
από της ιδρύσεώς της, διοργανώνει Επιστημονικό Συνέ-
δριο Αγιογραφίας, με θέμα: «Το φως της Αγίας Γραφής
ως πηγή έμπνευσης στην βυζαντινή τέχνη».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 μέχρι
και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος (Κολυμπάρι Χανίων). Σκοπός του Συνεδρίου
είναι η συνάντηση, η αλληλογνωριμία, η συζήτηση για τις
ποικίλες καλλιτεχνικές τάσεις στο χώρο της Αγιογραφίας,
καθώς και για το μέλλον της Αγιογραφίας στην Κρήτη.

Η Έκθεση Αγιογραφίας θα εγκαινιασθεί το Σάββατο 2
Δεκεμβρίου και ώρα 19:30 στους χώρους της Ορθοδόξου
Ακαδημίας και θα διαρκέσει έως και 15 Δεκεμβρίου 2017.
Θα συνοδεύεται από κατάλογο με έργα των συμμετεχόν-
των, με την ευγενή στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε Αγιογράφους από όλη την
Κρήτη, καθώς και σε σχετικούς εκκλησιαστικούς και άλ-
λους Φορείς. 

Οπως αναφέρεται στο σχετικό Δ.Τ. της ΟΑΚ, «Έχοντας
υπ’ όψιν τα παραπάνω, σας προσκαλούμε για την επι-
στημονική σας συνεισφορά στο παραπάνω Συνέδριο, είτε
με τη μορφή επιστημονικής εισηγήσεως (10 λεπτά και 5
λεπτά για συζήτηση) ή τη συμμετοχή σας σε Στρογγυλή
Τράπεζα (με θέμα το μέλλον της Αγιογραφίας στην
Κρήτη), είτε με τη συμμετοχή σας στην Έκθεση Αγιογρα-
φίας.

Σας παρακαλούμε, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας το
αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2017, αναγράφοντας τα
πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέ-
φωνο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς
τον τίτλο του θέματος και την Περίληψη της Ανακοίνω-
σής σας ή τον τίτλο και περίληψη του έργου σας (εκτά-
σεως μίας δακτυλογραφημένης σελίδας, με
γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12 στιγ-
μών και 1,5 διάστιχο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.ste-
fanaki@oac.gr, Κωνσταντίνα Στεφανάκη, Υπεύθυνη του
Εργαστηρίου Αγιογραφίας της ΟΑΚ και στα τηλέφωνα
28240-22245, 28240-22500 στην οποία μπορείτε να
απευθύνεστε για επιπρόσθετη πληροφορία όπως και για
τους όρους συμμετοχής στην Έκθεση Αγιογραφίς.

Οι Περιλήψεις, καθώς και η επιλογή των έργων Αγιο-
γραφίας, θα τεθούν υπ’ όψιν της Επιστημονικής Επιτρο-
πής του Συνεδρίου, η οποία και θα αποφασίσει για την
αποδοχή ή μη των Ανακοινώσεων στο Συνέδριο».

Η θεματική του συνεδρίου καλύπτει το
σύνολο του έργου του Σολωμού, με έμ-
φαση σε ζητήματα ποιητικής.

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στό-
χους του Συνεδρίου, μέλη της Διεπιστη-
μονικής ομάδας που κατάρτισε το
Πρόγραμμα «Ο Σολωμός σε CD-ROM”
(έκδοση: Διονύσιος Σολωμός (1798-
1857). Ο Βίος, το Έργο, η Ποιητική του,
Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλή-
νων, 2005), θα παρουσιάσει «Το ποι-
ητικό εργαστήρι του Σολωμού» και τις
εφαρμογές του στον Υπολογιστή.

Ειδικότερα, θα παρουσιάσει στο Συνέ-
δριο και θα διδάξει σε μαθητές Γυμνα-
σίων και Λυκείων το ηλεκτρονικό
παιχνίδι «Οι χίλιες μορφές των Ελεύθε-
ρων Πολιορκημένων», όπου ο χρήστης
καλείται να επιλέξει από το σύνολο των
παραλλαγών του έργου και να συνθέσει,
με βάση τη λογική του ποιητικού εργα-
στηρίου του Σολωμού, τη δική του εκ-
δοχή των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Η
είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εκπαιδευτικό συμπόσιο θα ξεκινή-
σει στις 6.15 μ.μ. της Δευτέρας 25 Σε-
πτεμβρίου με την πρώτη τακτική
συνεδρία με πρόεδρο τον Δημήτρη Αγ-
γελάτο και το ακόλουθο πρόγραμμα:

•6.40 μ.μ.: Ελπινίκη Νικολουδάκη, Κα-
θηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης: Η
ποίηση του Διονυσίου Σολωμού στην
ποιητική μυθολογία του Οδυσσέα
Ελύτη.

•7 μ.μ.: Ε.Γ. Καψωμένος και Ερευνητική
Ομάδα (Μάντζιος, Σιδηροκαστρίτης, Πέ-
νητας) «Το Μισολόγγι το μικρό χωρίς
βοήθεια στέκει». Το ποιητικό εργαστήρι
του Σολωμού.

•8 μ.μ.: Διάλειμμα.
•8.15 μ.μ.: Α.Μάντζιος – Χρ. Πένητας –

Ε.Γ. Καψωμένος. «Χιλιάδες ήχοι αμέτρη-
τοι πολύ βαθιά στη χτίση». Οι χίλιες μορ-
φές των Ελεύθερων Πολιορκημένων.
Ηλεκτρονικό παιχνίδι.

•9 μ.μ.: Συζήτηση.
Θα ακολουθήσει την Τρίτη 26 Σεπτεμ-

βρίου η δεύτερη συνεδρία με πρόεδρο
τον Αλέξανδρο Παπαδερό και το ακό-
λουθο πρόγραμμα:

•6.20 μ.μ.: Ερευνητική Ομάδα: «Μόλις
είν’ έτσι δυνατός ο Έρωτας κι ο Χάρος».

Ο Κρητικός. Μια ποιητική σύνθεση του
Σολωμού για την Επανάσταση του 1821
στην Κρήτη..

•7.30 μ.μ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Κα-
θηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών 

Λογοτεχνία και ζωγραφική. Ο Κρητι-
κός του Σολωμού.

•7.50 μ.μ.: Διάλειμμα.
•8.10 μ.μ.: Γιώργος Φρυγανάκης, Φι-

λόλογος: Διονυσίου Σολωμού Η Γυναίκα
της Ζάκυθος.  Ένα διαχρονικό  δημόσιο
«κατηγορώ».

•8.30 μ.μ.: Ιωάννα Ραμουτσάκη, Σχο-
λική Σύμβουλος Φιλολόγων Χανίων: Η
ηθική των Ελεύθερων Πολιορκημένων
και η διδακτική της αξιοποίηση. 

•8.50 μ.μ.: Συζήτηση.

Τέλος, η τρίτη συνεδρία την Τετάρτη
29 του μηνός θα έχει πρόεδρο την Ελ-
πινίκη Νικολουδάκη και το ακόλουθο
πρόγραμμα:

•6.30 μ.μ.: Βασίλης Λέτσιος, Επ. καθη-
γητής Ιονίου Πανεπιστημίου. Ο Σολω-
μός ως μεταφραστής των ποιητικών
μορφών.

•6.50 μ.μ.: Ερευνητική Ομάδα:
«Άστραψε φως κι εγνώρισεν ο νιος τον
εαυτό του». Ο Πόρφυρας του Διον. Σο-
λωμού.

•7.50 μ.μ.: Διάλειμμα.
•8.10 μ.μ.: Ε.Γ. Καψωμένος, Ομότ. κα-

θηγητής Πανεπιστημίου. Η αντίληψη του
Τραγικού στο Σολωμό.

•8.40 μ.μ.: Συζήτηση - Απολογισμός –
λήξη συμποσίου. 

Εκπαιδευτικό συνέδριο για τον εθνικό μας ποιητή, Διονύσιο Σολωμό, με τη συμμετοχή ειδικών με-
λετητών του έργου του, θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο Αλικιανού, από τη Δευτέρα 25 έως την
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο, που θα ξεκινήσει στις 6.15 το απόγευμα της Δευτέρας, ορ-
γανώνει η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Καψωμένου, σε συνεργασία με την Περιφερει-
ακή Ενότητα Χανίων και το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Χανίων.

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

Συνέδριο για το έργοΣυνέδριο για το έργο
του Διονύσιου Σολω ούτου Διονύσιου Σολωμού

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Τι ητική εκδήλωση για τον Αρχιε ίσκο ο ΚρήτηςΤιμητική εκδήλωση για τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 1ου ΕΝΙΑΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ση αίες κει ήλια διηγούνταιΣημαίες κειμήλια διηγούνται 
την εκ αιδευτική και νεότερη ιστορία αςτην εκπαιδευτική και νεότερη ιστορία μας

αι οι τρεις σημαίες, άγνωστο πώς και υπό
ποιες συνθήκες (πιθανόν προς φύλαξη κατά
τη Γερμανική κατοχή), βρέθηκαν στην Καθο-
λική Εκκλησία Χανίων από όπου τις παρέλαβε
τη δεκαετία του ΄60, κατά τον δωρητή, ο Χα-
νιώτης συλλέκτης Αντώνιος Μάλμος και από
εκεί χέρι με
χέρι διεσώ-
θησαν ως
τις μέρες
μας. Από
έρευνα στο
αρχείο της
εκκλησ ίας
δεν προ-
έκυψε κά-
π ο ι ο
στοιχείο για
το ποιος τις
παρέδωσε,
όμως η πι-
θανότερη εκδοχή είναι
ότι θα μπορούσε να
είναι ο Εμμ. Γενεράλις ο
οποίος πέθανε το
1943, κατά τη διάρκεια
της κατοχής. Σε αυτήν
την εκδοχή συνηγορεί
και παλαιότερη συνέν-
τευξη του υιού του,
Ιωάννη, στην οποία
ανέφερε ότι την πε-
ρίοδο του πολέμου ο πατέρας του είχε παρα-
δώσει προς φύλαξη έγγραφα και δοκίμια, τα
οποία δυστυχώς χάθηκαν. 

Την ιστορία του σχολείου που είναι συνυ-
φασμένη με την ιστορία του τόπου μας συνό-
δευσαν, αδιάψευστοι μάρτυρες της ιστορικής
και ενίοτε μαρτυρικής πορείας του, οι σκιές
διαφόρων σημαιών. Και λέμε συνόδευσαν
γιατί ούτε στην περίοδο της Τουρκοκρατίας
ούτε και στην περίοδο της Κοινοπολιτείας δεν
προκύπτει από κάπου ότι τα σχολεία διατη-
ρούσαν σημαίες ως σύμβολα. Γνωρίζουμε
όμως ότι κατά περιστάσεις όπου οι μαθητές
του σχολείου συμμετείχαν οργανωμένα σε
αγώνες πατριωτικούς, όπως π.χ. η Επανά-
σταση του Θερίσου (1905) ή οι Βαλκανικοί
Πόλεμοι, κατασκεύαζαν τα δικά τους σύμβολα
δίνοντας ταυτότητα στη συμμετοχή τους.

Από το 1883 που έχουμε την ίδρυση του
4ταξίου Ελληνικού Γυμνασίου Χανίων με
το Διάταγμα του πασά Ι. Φωτιάδη και μέχρι
το 1899 το σχολείο λειτουργεί υπό τη σκιά
της τουρκικής σημαίας, από το 1899 έως και
το 1911 (περίοδος Κρητικής Πολιτείας) υπό
τη σημαία της Αυτονομίας από την ίδρυση της
οποίας το Ελληνικόν Γυμνάσιον Χανίων
καταγράφεται πλέον ως Γυμνάσιον Χανίων
και το 1913 με την ένωση κυματίζει πια η ελ-
ληνική σημαία. 

Ο Σύλλογος προκειμένου να υπάρχει και
οπτικά εύκολη αναγνώριση των ιστορικών
διαδρομών και χρονολογικών οροσήμων της
εκπαιδευτικής ιστορίας του σχολείου μας από
τους μαθητές σε μελλοντική έκθεση, κατα-
σκεύασε δύο εικονικά σύμβολα: 1. την τουρ-
κική σημαία με τον τότε τίτλο του σχολείου
“Ελληνικό Γυμνάσιο Χανίων” και 2. τη ση-
μαία της Κρητικής Πολιτείας με τον τότε τίτλο
“Γυμνάσιο Χανίων”.

Οι τρεις σημαίες που παρουσιάζονται είναι:
1) Η πρώτη ελληνική σημαία που πιθανώς

κυμάτισε στο ιστορικό σχολείο και φέρει την
επιγραφή “ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ 1909”
για την οποία εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος

γιατί να φέρει τη χρονολογία 1909 αφού η
ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα έμελλε να
πραγματοποιηθεί 4 χρόνια αργότερα, το
1913. Μια ιστορική αναδρομή μας δίνει ίσως
λογική απάντηση. 

Το 1899 δημιουργείται η Αυτόνομη Κρητική
Πολιτεία και αποχωρεί ο
τουρκικός στρατός από την
Κρήτη. Αναλαμβάνουν εγγυή-
τριες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις
στο νησί. Το 1909 αποχω-
ρούν και οι ευρωπαϊκές δυ-
νάμεις και ο Ελευθέριος
Βενιζέλος αρθρογραφώντας
στον Κήρυκα λέει “Μετά
από 700 χρόνια η Κρήτη
δεν πατείται υπό ξένου

στρατιώτου.”
Επικρατεί άκρατος

ενθουσιασμός και
πατριωτική φρενί-
τιδα στο λαό και
σπίτια, δημόσια κτί-
ρια και καταστήματα
υψώνουν ελληνικές
σημαίες προαναγ-
γέλλοντας την
ένωση. 

15 Ιουλίου 1909
υψώνεται για πρώτη
φορά η Ελληνική
σημαία στο Φιρκά

από ένθερμους πατριώτες.
Στις 4 Αυγούστου 1909 οι μεγάλες εγγυή-

τριες δυνάμεις διαμηνύουν ότι η διατήρηση
στα δημόσια κτίρια της Ελληνικής σημαίας
ήταν ασυμβίβαστη με τον διεθνή χαρακτήρα
του αυτόνομου καθεστώτος.

Στις 18 Αυγούστου 1909 μικτό άγημα 250
ανδρών των ευρω-
παϊκών δυνάμεων
επεμβαίνει και υπο-
στέλλει την Ελληνική
σημαία από τον
Φιρκά κατακρημνί-
ζοντας αυτήν αποκό-
βοντας τον ιστό.

Καθολική βλέπουμε
λοιπόν την τάση να
κυματίζουν ελληνι-
κές σημαίες, σαν
είδος κλεφτοπολέ-
μου, παντού, παρά
την απαγόρευση,
προαναγγέλλοντας την πολυπό-
θητη ένωση και βεβαίως το ιστο-
ρικό σχολείο που δίδαξε το
θνήσκειν υπέρ πατρίδος, οι μαθη-
τές του οποίου δεν έλειψαν από
κανένα αγώνα πριν και μετά δεν θα
μπορούσε να μη διακατέχεται απ’
αυτήν.

1913 η Κρήτη ενώνεται με την
Ελλάδα και στο Φιρκά κυματίζει
επίσημα η Ελληνική σημαία.

2) Η σημαία με την επιγραφή “Β΄ ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ 1921” και το στέμμα του Ελ-
ληνικού Βασιλείου.

Για την ιστορία το Β΄ Γυμνάσιο Χανίων ιδρύ-
θηκε το 1921 ως σαρξ εκ της σαρκός του Γυ-
μνασίου Χανίων, που έκτοτε ονομάσθηκε “Α΄
Γυμνάσιον Χανίων”, αφού συστάθηκε αρχικώς
από τους τελοιόφοιτους μαθητές του και το
Γυμνασιάρχη τους, τον Εμμανουήλ Γενεράλι. 

Το Β΄ Γυμνάσιο παρέμεινε εξάλλου συστε-
γαζόμενο έως το 1924 με το Α΄ Γυμνάσιο

οπότε μετακόμισε στο κτίριο στο οποίο μέχρι
τότε στεγαζόταν το Οθωμανικό Γυμνάσιο Χα-
νίων. Εκεί λειτούργησε έως το 1927.

Ήταν ένα εορταστικό, επετειακό σύμβολο;
Ήταν σημαία συγκεκριμένης εκδήλωσης όπως
τα εγκαίνια του μνημείου των πεσόντων Ιερο-
λοχιτών στις 25/3/1921 ή κάποιας υποδοχής;
Ήταν προϊόν της διαρκούς αντιπαλότητας και
της εναλλαγής στην εξουσία μεταξύ βασιλι-
κών και βενιζελικών; 

3) Η σημαία με την επιγραφή “ΙΕΡΟΣ
ΛΟΧΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΡΑΓΑ-
ΤΣΑΝΙ 1912”. Το σίγουρο είναι ότι είναι το
σύμβολο του συσταθέντος Ιερού Λόχου από
τον Παγκρήτιο Φοιτητικό Σύνδεσμο στα
Χανιά. Δεν αποκλείεται όμως να συνόδευσε
τιμητικά τη σωρό κά-
ποιου Ιερολοχίτη
στην τελευταία του
κατοικία. Ακόμα ίσως
να χρησιμοποιήθηκε
στις 8/12/1913 στο
μνημόσυνο των πε-
σόντων εθελοντών
στο Χρυσόστομο ή
στα εγκαίνια του
μνημείου στο προαύ-
λιο του σχολείου. 

Ανατρέχοντας την
ιστορία βλέπουμε:

1912. Η Κρήτη βρί-
σκεται υπό καθεστώς
ημιαυτονομίας. Στις
17/9/1912 πραγματοποιείται γενική επιστρά-
τευση στην Ελλάδα. Στις 18/9/1912 γενική
επιστράτευση και στην Κρήτη. 

Πέρα από τους στρατεύσιμους εκατοντάδες
άλλοι σπεύδουν να καταταγούν ως εθελοντές
και μεταξύ αυτών Χανιώτες φοιτητές και μα-

θητές του Γυμνασίου
Χανίων. Ο Παγκρή-
τιος Φοιτητικός Σύν-
δεσμος με έδρα τα
Χανιά και πρόεδρο
το Νικόλαο Σεργεν-
τάνη συγκροτεί εθε-
λοντικό λόχο
Κρητών Φοιτητών
και υπογράφει συνυ-
ποσχετική υπό των

εν Χανίοις
κατο ικούν-
των φοιτη-
τ ώ ν .
Τηλεγραφούν
επανειλημμέ-
νως προς την
Ελληνική Κυ-
βέρνηση πα-
ρακαλώντας
για τη στρά-
τευση τους. Ο
Β ε ν ι ζ έ λ ο ς
αποδέχεται
και αναγγέλει

δια Βασιλικού διατάγματος την κατάταξη εθε-
λοντών στους οποίους υπόσχεται να επιστρα-
τευθούν σε σώμα. Από διάφορους νομούς
συγκεντρώνονται στα Χανιά για να αναχωρή-
σουν για την Αθήνα και μετά από ταχύρρυθμη
εκπαίδευση να σταλούν στα πεδία των μαχών. 

Ως γνωστόν στις 29/9/1912 στη Μητρό-
πολη Χανίων χοροστατούντος του Επισκόπου
Κυδωνίας και Αποκορώνου Αγαθάγγελου Νι-
νολάκη πραγματοποιήθηκε κατανυκτική
δέηση παρουσία πλήθους κόσμου και του συ-

σταθέντος Ιερού Λόχου Κρητών Φοιτητών οι
οποίοι αμέσως μετά επιβιβάστηκαν στο ατμό-
πλοιο «Νικόλαος» και αναχώρησαν για την
Αθήνα υπό τις επευφημίες χιλιάδων λαού. 

Οι Κρήτες φοιτητές έδωσαν στο φοιτητικό
τους λόχο την επωνυμία “Ιερός Λόχος Κρητών
Φοιτητών Δραγατσάνι” ο οποίος ως έμβλημα
του αποφασίστηκε να έχει μια νεκροκεφαλή
με δύο μηριαία οστά χιαστί. Το σώμα αριθ-
μούσε 240 στρατιώτες και 27 βαθμοφόρους.
Η δράση του Ιερού Λόχου υπήρξε ένδοξη και
οι νεκροί εκ των στρατευθέντων υπερέβησαν
τους 160. Ανάμεσα σε αυτούς 42 φοιτητές και
μαθητές της Δυτικής Κρήτης, οι περισσότεροι
των οποίων ήταν μαθητές του σχολείου μας.

Στις 8/12/1913 ο Γυμνασιάρχης Εμμ. Γενε-
ράλις στο Φιλολο-
γικό Μνημόσυνο στο
Χρυσόστομο ανέ-
δειξε για πρώτη
φορά την ανάγκη
ανέγερσης μνημείου
προς τιμήν των πε-
σόντων Κρητών Μα-
κ ε δ ο ν ο μ ά χ ω ν
Φοιτητών, μεταξύ
των οποίων ο γιος
του και ο ανηψιός
του, στο προαύλιο
του σχολείου που δί-
δαξε το θνήσκειν
υπέρ πατρίδος.

Το εργατικό κέντρο
Χανίων διενήργησε λαϊκό έρανο δίνοντας
σάρκα και οστά στην ιδέα του Γυμνασιάρχη
Γενεράλι και στις 25/3/1921 πραγματοποι-
ούνται στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Χα-
νίων τα αποκαλυπτήρια της αναθηματικής
στήλης των πεσόντων ηρώων (σήμερα το
μνημείο έχει υιοθετηθεί, σύμφωνα με υπάρ-
χοντα νόμο, από το 1ο Λύκειο Χανίων, το
οποίο είναι ο πλέον φυσικός κληρονόμος του
ιστοιρικού σχολείου και των Ιερολοχιτών μα-
θητών του).

Στις μέρες μας ο Σύλλογος Αποφοίτων
και Φίλων του 1ου Λυκείου Χανίων κα-
ταγράφει ανελλιπώς και λεπτομερώς πρό-
σωπα και γεγονότα των νεοτέρων χρόνων
που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν την
τύχη και πορεία του ιστορικού σχολείου. 

Παράλληλα συνεχίζει να συνθέτει το πάν-
θεον των επιφανών του σχολείου με τη φιλο-
τέχνηση των πορτραίτων τους. 

Ακόμα συγκεντρώνει εδώ και μία δεκαετία
κατάσπαρτα κειμήλια, γνωστό και άγνωστο
ιστορικό υλικό που θα αποτελέσουν τα εκθέ-
ματα ενός μοναδικού στο πανελλήνιο σχετι-
κού μουσείου όταν δημιουργηθούν οι
κατάλληλες συνθήκες βούλησης, χώρου και
ασφάλειας. 

Σκοπός του μουσείου θα είναι τα εκθέματα
του να αποτελούν εποπτικά μέσα διδασκαλίας
και έρευνας από τους μαθητές και διδάσκον-
τες, να διατηρούν ζωντανή την ιστορική
μνήμη και να τους κρατούν εσαεί ξύπνιους
από το λήθαργο του σήμερα θυμίζοντας τους
το βάρος της ιστορικής κληρονομιάς και την
υποχρέωση να συνεχίσουν στο μέλλον εμπνε-
όμενοι από το ένδοξο παρελθόν και τις αξίες
που καθιέρωσαν το σχολείο για την προ-
σφορά του ως Εκπαιδευτικό, Πατριωτικό
και Κοινωνικό Ορόσημο.

Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων
1ου Λυκείου Χανίων

Ο Σύλλογος αποφοίτων και φίλων του 1ου Ενιαίου Λυκείου Χανίων παρουσιαζει νέα πολύτιμα κειμήλια που εμπλουτίζουν την ήδη πλούσια συλλο-
γή του, προς δημιουργία σχετικού μουσείου. Πρόκειται για τρεις σημαίες, κειμήλια της 165χρονης εκπαιδευτικής ιστορίας του τόπου μας που υπο-
λογίζεται από το 1851 όπου κατά περιόδους και περιστάσεις λειτούργησαν κάποιες γυμνασιακές τάξεις με ιδιωτικές και εκκλησιαστικές χορηγίες.



χαρακτηριστικά έλεγαν.
Το βότανο χρησιμοποιείται εδώ και εκατοντά-

δες χρόνια στην κινέζικη ιατρική. Για πρώτη φορά
αναφέρεται στο Tang Ben Cao το οποίο γρά-
φτηκε το 659 μ.Χ. και ήταν ένα από τα πιο ση-
μαντικά κινέζικα βότανα για την κάθαρση του
σώματος από τη θερμότητα και τα δηλητήρια.

Συστατικά - χαρακτήρας 
Το βότανο είναι γλυκό και ψυχρό. Περιέχει ιρι-

δοειδή γλυκοσίδια, οργανικά οξέα (κινινικό οξύ,
καφεϊκό οξύ και τα παράγωγά τους), τριτερπε-
νικά γλυκοσίδια, (σαπωνίνες), φλαβονοειδή, αι-
θέριο έλαιο (το οποίο περιέχει λιναλόλη,
γερανιόλη, αρωμαντεντρένη και ευγενόλη), τανί-
νες και γλίσχρασμα. Στα Ευρωπαϊκά είδη του
φυτού έχει βρεθεί πως περιέχουν και σαλικυλικό
οξύ. Εργαστηριακές έρευνες εστιάζονται κύρια
στις αντιφλεγμονώδεις δράση του φυτού. Έχει
αποδειχθεί ότι δρα εναντίον των βακτηρίων και
των ιών στη γρίπη.

Τα ιριδοειδή γλυκοσίδια του φυτού είναι παρό-
μοια με αυτά που υπάρχουν σε ρεμάνια, σκρο-
φουλάρια και γαδρένια, βότανα που
χρησιμοποιούνται για να απομακρύνουν τη θερ-

μότητα.

Ανθιση -
χρησιμοποιούμενα μέρη

- συλλογή 
Το φυτό ανθίζει Μάιο,
Ιούνιο και Ιούλιο. Για θε-
ραπευτικούς σκοπούς
χρησιμοποιούνται τα
άνθη κλειστά και ανοι-
χτά και οι βλαστοί του
φυτού. Στην παραδο-
σιακή κινεζική ιατρική
χρησιμοποιούνται και
τα αποξηραμένα

φύλλα. Συλλέγεται το
καλοκαίρι.

Θεραπευτικές
ιδιότητες και ενδείξεις 

Το L. periclymenum δρα ως δι-
ουρητικό, σπασμολυτικό, αποχρεμ-

πτικό, καθαρτικό και εμμηναγωγό. Από τα
άνθη του αγιοκλήματος φτιαχνόταν παραδο-

σιακά σιρόπι που χρησιμοποιούσαν ως αποχρεμ-
πτικό για τον βαρύ βήχα και ως ήπιο διουρητικό.

Το L. japonica δρα εναντίον βακτηρίων και ιών,
είναι αντιυπερτασικό, αντιφλεγμονώδες, ήπιο δι-
ουρητικό και σπασμολυτικό. Το συγκεκριμένο
είδος έχει πολύ μεγάλη παράδοση στην κινεζική
ιατρική. Η δράση του ενάντια σε φλεγμονές, βα-
κτήρια και ιούς αξιοποιείται όταν επιθυμούν να
μειώσουν την θερμότητα και να αφαιρέσουν το-
ξίνες από τον οργανισμό.

Έχει θετική δράση σε πυρετούς, γρίπη και έλκη.
Σε συνδυασμό με άλλα βότανα το χρησιμοποιούν

για πονοκέφαλο, επώδυνο λαιμό, βήχα, αναφυ-
λαξίες και δίψα.

Τα κλειστά άνθη του φυτού γνωστά στην πα-
ραδοσιακή κινεζική ιατρική ως jin yin hua χρησι-
μοποιούνται ευρέως για πυρετούς ιδιαίτερα όταν
οφείλονται στη «ζέστη του καλοκαιριού». Καθα-
ρίζουν τις τοξίνες ή «δηλητήρια της φωτιάς» που
κατά την παραδοσιακή κινεζική θεωρία προκα-
λούν παθολογικές καταστάσεις όπως δοθιήνες
και δυσεντερία. Για την θεραπεία ορισμένων
τύπων διάρροιας οι κινέζοι θερμαίνουν ελαφρώς
τα άνθη σε στεγνό τηγάνι.

Τους βλαστούς και τα κλαδιά του φυτού τους
χρησιμοποιούν για να απομακρύνουν την θερμό-
τητα από τους ισημερινούς του βελονισμού, διε-
γείροντας την κυκλοφορία του κι (ενέργεια).
Χρησιμοποιούνται επίσης για τη θεραπεία εμπύ-
ρετων κρυολογημάτων και της δυσεντερίας και
ως δροσιστικό γιατρικό σε συνδυασμό με άλλα
βότανα για την οξεία φάση της ρευματοειδούς
αρθρίτιδας.

Παρασκευή και δοσολογία 
Τα άνθη παρασκευάζονται ως έγχυμα σε συν-

δυασμό με άλλα αποχρεμπτικά βότανα, όπως η
πασχαλούδα, η ινούλα ή η μουριά, για τον βήχα
και το ήπιο άσθμα.

Η δοσολογία είναι 20 γραμμάρια ξηρού βοτά-
νου ή 40 γραμμάρια νωπού σε 2 φλιτζάνια βρα-
στό νερό. Το αφήνουμε σκεπασμένο για 15-20
λεπτά. Στη συνέχεια σουρώνουμε και πίνουμε ένα
ποτήρι τρεις φορές την ημέρα.

Το σιρόπι φτιαγμένο από το έγχυμα του φυτού
χρησιμοποιείται για τον βήχα. Μπορεί να συν-
δυαστεί με άλλα αποχρεμπτικά άνθη όπως ο
φλώμος ή η αλθαία.

Τα κλειστά άνθη της L. japonica παρασκευά-
ζονται ως αφέψημα όταν θέλουμε να τα χρησι-
μοποιήσουμε στα πρώτα στάδια του εμπύρετου
κρυολογήματος με πονοκέφαλο, δίψα και ερεθι-
σμένο λαιμό. Η αναλογία είναι 10-15 γραμμάρια
ξηρού βοτάνου για 2,5 ποτήρια νερό.

Το βάμμα του φυτού χρησιμοποιείται για διάρ-
ροια ή τη γαστρεντερίτιδα από τροφική δηλητη-
ρίαση.

Οι βλαστοί του φυτού παρασκευάζονται ως
αφέψημα (10-15 γραμμάρια σε 2,5 ποτήρια νερό)
όταν θέλουμε να τους χρησιμοποιήσουμε σε πό-
νους αρθρώσεων, όπως στη γρίπη. Συνδυάζον-
ται και με δροσιστικά βότανα όταν θέλουμε να
τους χρησιμοποιήσουμε για φλεγμονώδεις νό-
σους όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Προφυλάξεις 
Δεν χρησιμοποιούμε τους καρπούς του φυτού

επειδή είναι τοξικοί. Η τοξίνωση εκδηλώνεται με
τη μορφή μεγάλης κούρασης και υπνηλίας. Επέρ-
χεται επίσης διαστολή της κόρης των ματιών, με
αποτέλεσμα φωτοφοβία. Ως αντίδοτο χορηγείται
ενεργός άνθραξ και βλεννώδεις ουσίες μέχρι να
δοθεί ιατρική βοήθεια.

Η οικογένεια αυτή αποτελείται από 180 περί-
που είδη. Τα 100 από αυτά φύονται στην Κίνα.
Στην Ευρώπη και την βόρειο Αμερική υπάρχουν
περίπου 20 είδη. Τα γνωστότερα για τις θερα-
πευτικές τους ιδιότητες είναι στην Ευρώπη το L.
periclymenum και στην ανατολική Ασία η
Lonicera japonica. Γνωστά κύρια για καλλωπι-
στικούς σκοπούς είναι η L. caprifolium, το ιτα-
λικό αγιόκλημα, η L. tartarica από τη Σιβηρία και
η L. xylosteum από την Ασία και την ανατολική
Ευρώπη.

Το αγιόκλημα είναι θάμνος αναρριχητικός, ξυ-
λώδης, αειθαλής ή φυλλοβόλος (νάλογα με το
είδος) και είναι γνωστός με τα ονόματα αγιό-
κλημα, αιγόκλημα, αγιόφυλλο, μπιρμπιλιά, πον-
τιτσά, αγριόκλημα κ.α. Τα φύλλα είναι μεγάλα (το
μήκος τους φτάνει έως τα 10 εκατοστά), μυτερά
ή ελαφρώς οβάλ, άμισχα στο πάνω μέρος των
στελεχών, ενωμένα μεταξύ τους στη βάση, με
χρώμα βαθύ πράσινο και αντίθετα.

Πολλά από τα είδη έχουν άνθη σε σχήμα καμ-
πάνας. Τα άνθη είναι κατ’ αρχάς λευκά, στη συ-
νέχεια κιτρινόχροα ανά δύο πάντοτε με μακρύ
μίσχο, που φύονται στη μασχάλη των φύλλων.
Στεφάνη κιτρινωπή ή λευκοκίτρινη εσωτερικά και
κοκκινωπή εξωτερικά. Οι περισσότερες ποικιλίες
έχουν μία γλυκιά μυρωδιά (τις νύχτες η μυρουδιά
του φυτού είναι χαρακτηριστική όπου βρίσκεται)
και παράγουν ένα γλυκό εδώδιμο νέκταρ. Τα
άνθη είναι ερμαφρόδιτα (έχουν αρσενικά και θη-
λυκά όργανα) και γονιμοποιούνται με τις μέλισ-
σες και τα έντομα. 

Οι καρποί είναι κόκκινοι, μπλε ή μαύροι και πε-
ριέχουν πολλούς σπόρους. Στα περισσότερα είδη
οι καρποί είναι ήπια δηλητηριώδεις αλλά υπάρ-
χουν και μερικά είδη που παράγουν εδώδιμους
καρπούς (όπως η Lonicera caerulea). Εκτιμούν-
ται για τα όμορφα λουλούδια τους, με το ευω-
διαστό άρωμα, και τους διακοσμητικούς
καρπούς, τούς οποίους τα πουλιά βρίσκουν απο-
λαυστικούς.

Το ξυλώδες μέρους του φυτού Lonicera tar-
tarica (ιθαγενές της Ευρασίας) το χρησιμοποιούν
για να φτιάξουν παιχνίδια για γάτες. Το ξύλο του
φυτού περιέχει νεπεταλακτόνη η οποία προσελ-
κύει έντονα τις γάτες, οι οποίες αντιδρούν έντονα

στη μυρωδιά του και το ξύνουν ή το γλύφουν με
ευχαρίστηση.

Ιστορικά στοιχεία 
Τα διάφορα είδη αγιοκλήματος τα χρησιμοποι-

ούσαν οι αρχαίοι Έλληνες στις παραστάσεις τους.
Το ευρωπαϊκό αγιόκλημα (L. periclymenum) το

χρησιμοποιούσαν ευρέως κάποτε για το άσθμα,
τα προβλήματα του ουροποιητικού και στη γέννα.
Το 1653 ο Νίκολας Κούλπεπερ έγραφε για το βό-
τανο αυτό. «Δεν ξέρω καλύτερο γιατρικό για το
άσθμα από αυτό»

Ο Πλίνιος το συνιστούσε με κρασί για προβλή-
ματα της σπλήνας. Στη λογοτεχνία είχε συνδεθεί
με τον έρωτα, αναμφισβήτητα λόγω του γλυκού
νυχτερινού αρώματος.

Οι κοπέλες τα παλιά χρόνια έπαιρναν κρυφά
στο δωμάτιο τους ένα κλαδάκι αγιόκλημα, γιατί
τους το απαγόρευαν. Σύμφωνα με τις ιδέες της
εποχής, το αγιόκλημα μπορούσε να πλάσει ερω-
τικά όνειρα.

Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιούσαν το αγιό-
κλημα για το άσπρισμα των δοντιών και την κα-
ταπράυνση των φλογισμένων ούλων. Για τον
λόγο αυτό έκαιγαν το αγιόκλημα και έσβηναν τα
κάρβουνα με νερό. Στη συνέχεια τα θρυμμάτιζαν
και τρίβανε τη σκόνη σε δόντια και ούλα.

Οι κληματσίδες από το κοινό αγιόκλημα είναι
λίγο τοξικές και για τον λόγο αυτό τις κρεμού-
σαν οι χωρικοί στις οροφές των σπιτιών τους,
όπου προσελκύονταν οι μύγες και ψοφούσαν. Το
χρησιμοποιούσαν δηλαδή ως εντομοκτόνο. Στην
Κρήτη την καλλιεργούσαν μέσα σε πιθαρόγα-
στρες (γάστρες σε σχήμα πιθαριού) ή σε κουτσα-
χειλισμένα πιθάρια (πιθάρια που έχουν σπάσει τα
χείλη).

Έλεγαν μάλιστα πως το αγιόκλημα είναι το
μόνο φυτό που όταν το φάει
η κατσίκα ανοίγει
ξανά. Τα υπόλοιπα
μηδέ της
ελαίας εξαι-
ρουμένης
ξεραίνον-
τ α ι
ό π ω ς
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι LONICERA spp. Το όνομα
του φυτού προέρχεται από τον Adam Lonicer (βοτανολόγος της Ανα-
γέννησης). Ανήκει στην οικογένεια των Καπριφολιϊδών.

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 

Αγιόκλη αΑγιόκλημα



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 45ο

Αν τ ί γρ α φ ο
ιατρικής τσάντας χει-

ρουργού της Ρωμαϊκής
εποχής (γύρω στον 1ο μ.Χ.
αιώνα), που ανασυστάθηκε
από σχετικά ευρήματα

ανασκαφών.

»

“O νικητής”, στο μικροσκόπιο, το μοναδικό (από τα εκα-
τομμύρια) σπερματοζωάριο, που καταφέρνει να τρυπήσει
την επιφάνεια και να γονιμοποιήσει το ανθρώπινο ωάριο….

» Οι “Ταμπλέτες Αδυνατίσματος του Fell”, ένα σκεύασμα
που λανσαρίστηκε στην Αγγλία το 1903. Διαφήμιζε ότι
προκαλούσε απώλεια 12 κιλών το μήνα και ήταν “εγγυη-
μένο από τις κρατικές αρχές”. Στις μέρες μας αντίστοιχα
σκευάσματα αδυνατίσματος έχουν “γνωστοποίηση
ΕΟΦ”…

H Shiloh Pepin γεννήθηκε το 1998 στο Ken-
nebunkport των ΗΠΑ με το “Σύνδρομο της
Γοργόνας”, μια σπάνια γενετική ανωμαλία,
στην οποία τα πόδια είναι πλήρως ενωμένα δί-
νοντας στο άτομο την εικόνα της μυθολογικής
γοργόνας. Συμβαίνει σε αναλογία 1 στις
100.000 γεννήσεις και οι ασθενείς παρουσιά-
ζουν μεγάλο πλήθος προβλημάτων σε εσωτε-
ρικά όργανα και συστήματα. Η Shiloh δεν
υποβλήθηκε σε επέμβαση διαχωρισμού και
έζησε μέχρι τα 10 της χρόνια. 

»

“Οδοντίατρος δρόμου” στην Ινδία της δεκαετίας του
1970, με τα απαραίτητα εργαλεία της δουλειάς του…

»

Eνα από τα ασθενοφόρα - άμαξες που κυκλοφορούσαν
στους δρόμους του Λονδίνου γύρω στο 1870. »

“Γεννήτρια υπεριώδους ακτινοβολίας”, μια συσκευή που παρήγαγε
υπεριώδες φως με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος 100 Volts. Χρη-
σιμοποιήθηκε για δεκαετίες για την αντιμετώπιση σχεδόν κάθε γνω-
στής ασθένειας, ώσπου απαγορεύτηκε, μετά από δεκάδες μηνύσεις,
από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) το
1951, ως ψευδοθεραπεία…

Λαβίδα λιθο-
τομίας του 16ου

αιώνα, που έμπαινε στην
ουρήθρα των ασθενών,
χωρίς αναισθησία, με σκοπό
την αφαίρεση λίθων του ου-
ροποιητικού συστήματος,

όπως αυτός της φωτο-
γραφίας...

“Oστεοτρύπανο” των
αρχών του 19ου αιώνα, που

χρησιμοποιήθηκε για τη διάτρηση
του κρανίου του ασθενή, με σκοπό
τη “θεραπεία” νόσων και προβλη-
μάτων του εγκεφάλου, όπως οι
όγκοι ή (συνηθέστερα) οι δια-

νοητικές ή ψυχικές διατα-
ραχές…

»

»

»

»
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Κόκκινα φύλλαΚόκκινα φύλλα 
Paullina Simons 
Μετάφραση: Ρένα Χατχούτ

Εκδότης: Διόπτρα

Φόρεσε τα δερμάτινα γάντια του κι άρ-
χισε να σκάβει το χιόνι. Πρώτα αργά,
έπειτα όλο και πιο γρήγορα. Δεν
ένιωθε τίποτα εκτός από το σκληρό

πολυκαιρισμένο
χιόνι και σκε-
φτόταν ότι κά-
ποιος έκανε ένα
κ α κ ό γο υ σ τ ο
α σ τ ε ί ο …
Έκλεισε τα
μάτια κι ένιωσε
στο βάθος να
ακουμπά ένα
ανθρώπινο χέρι. 

Ο πόνος πάγωσε την καρδιά του. Το
σώμα της, γυμνό και άκαμπτο, βρισκό-
ταν εκεί εννέα μέρες. Κανένας δεν την
είχε αναζητήσει… 
Ο ντετέκτιβ Σπένσερ Ο’Μάλεϊ είχε
γνωρίσει την όμορφη φοιτήτρια μόλις
μία μέρα πριν από τον θάνατό της. Δεν
ήξερε τίποτε γι’ αυτή, όμως ένιωθε
ερωτευμένος και τώρα έπρεπε να δια-
λευκάνει αυτόν τον οδυνηρό φόνο. 
Η Κριστίνα και οι τρεις φίλοι της, όλοι
πλουσιόπαιδα, ήταν πολύ δεμένοι και
περνούσαν μαζί ατελείωτες ώρες.
Μπορούσε όμως να τους εμπιστευτεί;
Τα ερωτήματα για τη δολοφονία έμε-
ναν μετέωρα, αλλά όσο έψαχνε ο ντε-
τέκτιβ τόσο περισσότερο γινόταν
φανερό ότι ο καθένας από τους τρεις
φίλους της είχε κίνητρο να τη δολοφο-
νήσει. Κάθε αποκάλυψη θα αποδει-
κνυόταν πιο δραματική από την
προηγούμενη και… πιο επικίνδυνη. 

Μια αλιάΜια παλιά

ιστορίαιστορία
Αλέξανδρος Γ.

Τσαγκαρέλλης
Εκδότης: Γαβριηλίδης

Τέσσερα διηγήματα σκηνικά τοποθετη-
μένα στο παρελθόν αλλ’ όμως διαχρο-
νικά σε ότι αφορά τα μηνύματα που
εκπέμπουν: για την αδυναμία του αν-
θρώπου να ζήσει σε αρμονία με τα
όνειρά και τις επιθυμίες του εξαιτίας
της εξάρτησής του απ’ τις κοινωνικές
συμβάσεις και τα γενικότερα ιστορικά
δρώμενα αλλά και τις δικές του ελλεί-

ψεις και λανθα-
σ μ έ ν ε ς
επιλογές. Ο
Γιώργης υφί-
σταται τις συνέ-
πειες της
ε θ ε λ ο ύ σ ι α ς
απομάκρυνσής
του απ’ την συ-
ζυγική εστία. Ο
Νικολής μπορεί
να ζήσει τ’

όνειρό του μονάχα σε εικονική πραγμα-
τικότητα. Η μικρή Γαρυφαλλιά κατα-
φέρνει μεν να τραβήξει την προσοχή
των άλλων με τους παιδιάστικους θε-
ατρινισμούς της αλλ’ όχι το παραπάνω
που χρειάζεται, και τέλος, η Ασημίνα,
θύμα των διενέξεων που πλήγωσαν
τον περασμένο αιώνα, φτάνει στο ση-
μείο να λησμονήσει το στήριγμα της
ζωής της όλης.

Λευκή τζαζΛευκή τζαζ
Τζέημς Ελρόυ
Μετάφραση: Ανδρέας Αποστολίδης

Εκδότης: Κλειδάριθμος

Λος Άντζελες, 1958. Δολοφονίες, ξυλο-
δαρμοί, εκβιασμοί. Τίποτα το ασυνήθιστο

για τον υπαστυ-
νόμο Ντέιβ Κλάιν
της Αστυνομίας
του Λος Άντζελες
–σπιτονοικοκύρη
άθλιων σπιτιών,
εισπράκτορα και
μπράβο του υπο-
κόσμου– ο
οποίος ελέγχει τη
δική του μικρή
γωνιά της Κόλα-

σης. Μέχρι τη στιγμή που το FBI ανακοι-
νώνει τη διεξαγωγή έρευνας μεγάλης
κλίμακας για τη διαφθορά στην τοπική
αστυνομία και η κατάσταση ξεφεύγει
από κάθε έλεγχο...
Ο Κλάιν γίνεται το δόλωμα, «ο κακός
μπάτσος που θα στηθεί στο απόσπασμα»,
και οι βολές έρχονται από παντού: από
τους τοπικούς πολιτικούς, τους υψηλό-
βαθμους αξιωματικούς της Αστυνομίας
του Λος Άντζελες, τους ανθρώπους του
υποκόσμου και τους βαρόνους των ναρ-
κωτικών –που όλοι τους προσπαθούν, με
νύχια και με δόντια, να κρατήσουν
κρυφά τα μυστικά τους. Για τον Κλάιν,
πολύ απλά, έχει έρθει η ώρα να πληρώ-
σει.

O άνθρω οςάνθρωπος 

ου έκανεπου έκανε

τις Κυδωνίεςτις Κυδωνίες 

ν ανθίσουνν' ανθίσουν
Ειρήνη Π. Βεκρή
Εκδότης: Αστάρτη

Oι κυδωνίες άνθιζαν πάντα την Άνοιξη
στις Κυδωνίες, το Αϊβαλί δηλαδή γιατί

αϊβά στα τούρ-
κικα θα πει κυ-
δώνι. Αλλά οι
Κυδωνίες πρω-
τοάνθισαν το
1773, την άνοιξη
κι έμειναν ανθι-
σμένες όλο το
χρόνο και για
χρόνια μετά.
Ήταν ο παπάς
και βοεβόδας

τους, ο Ιωάννης Δημητρακέλλης-Οικο-
νόμος που τις φρόντιζε.
Ύστερα ο Οικονόμος έφυγε και ξεχά-
στηκε. Με το ζόρι. Οι Κυδωνίες όμως
μέχρι το 1821, αφού το όραμά του είχε
μείνει ζωντανό, βρίσκονταν σε διαρκή
ανθοφορία της ελεύθερης σκέψης για
όλους τους Έλληνες, αλλά και σύνδε-
σμος και προμηθευτής για τους επανα-
στατημένους.
Τουρκικός στρατός και στίφη ατάκτων
αφάνισαν την πόλη "δια πυρός και σιδή-
ρου" στις 3 Ιουνίου του 1821. Οι Κυδω-
νίες έγιναν στάχτη. Ήταν η πρώτη φορά,
γιατί μετά αφού ξαναζωντάνεψε η Πο-
λιτεία, πήραν να οργανώνονται τα "τάγ-
ματα εργασίας" από το 1913. Ύστερα
ήρθε ο Διωγμός και η Σφαγή του '22.
Οι Κυδωνίες, η Ελληνική Πολιτεία, δεν
ξανάνθισαν πια...

Aφορμή

Μια νεαρή ιστορικός, η Άγκνες,
γράφει τη διπλωματική της με
θέμα την άνοδο της ακροδεξιάς
στην Ισλανδία και την Ευρώπη.
Δεύτερης γενιάς μετανάστρια,
παιδί Λιθουανών, που βρήκαν κα-
ταφύγιο στην Ισλανδία και έχουν
πια επιστρέψει στη χώρα τους, η
Άγκνες επέλεξε να μείνει εκεί που
ένιωθε ότι ανήκει. Η Άγκνες και ο
Όμαρ γνωρίστηκαν ένα παγω-
μένο βράδυ, που και οι δύο είχαν
ανάγκη από αγάπη, περιμένοντας,
αρκετά μεθυσμένοι, στη σειρά για
ταξί. Για την έρευνά της η Άγκνες
θα επιδιώξει να διεισδύσει στους
κόλπους της ισλανδικής ακροδε-
ξιάς, θα γνωρίσει τον Άρνορ, νε-
οναζί διανοούμενο, με τον οποίο
συναντιέται συχνά, παρά τη δεδο-
μένη απέχθειά της προς την ιδεο-
ληψία του. Η απέχθεια όμως
συχνά μετασχηματίζεται σε έλξη.

Είναι όμως το Illska απλώς ένα
μυθιστόρημα για τον νεοφασισμό
με ένα ερωτικό τρίγωνο στον πυ-
ρήνα του; Σίγουρα όχι. Και αν
αυτός είναι ο κεντρικός άξονας
της ιστορίας που αποφασίζει να
διηγηθεί ο Νόρδνταλ, ο γεννημέ-
νος το 1978 Ισλανδός συγγρα-
φέας, αποφασίζει να το κάνει με
έναν τρόπο αρκετά φιλόδοξο, όχι
μόνο ως προς την αφηγηματική
φόρμα αλλά και προσθέτοντας
στην ιστορία του τα απαραίτητα
εκείνα συμπληρώματα, με σκοπό
να εξηγήσει πώς η Ευρώπη βαδί-
ζει ξανά στα φασιστικά βήματα
του πρόσφατου παρελθόντος,
πορεία που δεν γεννήθηκε από τη
μια στιγμή στην άλλη, αλλά φέρει
έναν ρυθμό που δεν έπαψε ποτέ

να χτυπά, πληγές που δεν επου-
λώθηκαν, ρίζες που δεν κόπηκαν.

Η σημερινή Ισλανδία, λίγα χρό-
νια μετά την οικονομική κατάρ-
ρευση και την έκρηξη του
ηφαιστείου που παρέλυσε τις αε-
ροπορικές συνδέσεις πάνω από
την Ευρώπη, με το αίσθημα της
απομόνωσης μες στη μέση του
ωκεανού έντονο, αποτελεί το τέ-
λειο σκηνικό, θαρρείς, για να ανα-
πτυχθούν θεωρίες σχετικά με την
καθαρότητα του αίματος και της
φυλετικής υπεροχής, το σκηνικό
στο οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία
της Άγκνες, του Όμαρ και του
Άρνορ. Με διαρκή εναλλαγή ανά-
μεσα στο πρώτο αφηγηματικό
πρόσωπο και στο τρίτο, εκείνο
του παντογνώστη αφηγητή, και
με μπρος-πίσω στον χρόνο, ο
Νόρδνταλ συνθέτει το μυθιστό-
ρημά του, μοιράζοντας το έδαφος
ανάμεσα στις προσωπικές ιστο-
ρίες των ηρώων του και την ευ-
ρωπαϊκή πραγματικότητα, και έτσι
επιτυγχάνει μια ολοκληρωμένη
εικόνα, μια αιτιολογική σύνδεση
ανάμεσα στο παρελθόν και το
παρόν.

Με αφηγηματική άνεση και
έλεγχο της ιστορίας του, ο
Νόρδνταλ καταφέρνει να εγκλω-
βίσει τον αναγνώστη, να τον πα-
ρασύρει σε μια αχόρταγη
ανάγνωση, χωρίς να χαλαρώνει
στιγμή τον ρυθμό, παρά το μέγε-
θος του βιβλίου. Κανένας ήρωας
του βιβλίου δεν αφήνει αδιάφορο
τον αναγνώστη, καθώς ένα ανά-
μεικτο αίσθημα ταύτισης, λύπη-
σης και θυμού, γεννιέται με το
πέρας της ιστορίας, κανείς δεν

έχει απόλυτο δίκιο, κανείς δεν
μπορεί να κατηγορηθεί για το σύ-
νολο των πράξεων και των απο-
φάσεών του, και ίσως εκεί να
δημιουργείται μία ταύτιση, χάρη
σε αυτή την ανθρώπινη ατέλεια.

Με το Illska επιβεβαιώνεται
ξανά και ξανά πως ο τρόπος να
διηγηθείς μια ιστορία είναι εκεί-
νος που μπορεί να απογειώσει ή
όχι την ιστορία, και ο Νόρδνταλ
μοιάζει να το γνωρίζει καλά, παρά
τις όποιες υπόνοιες για διάθεση
επίδειξης ικανοτήτων σε κάποια
σημεία, δεν διστάζει να θέσει τον
πήχη ψηλά, να αναμετρηθεί με
ένα θέμα υψηλής πολεμικής,
όπως ο νεοφασισμός, και να βγει,
μάλλον, αλώβητος, παραμένον-
τας πιστός στην πρόθεσή του να
γράψει μυθιστόρημα και όχι πολι-
τική πραγματεία. 

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Illska (το κακότο κακό) 
» Έιρικουρ Ερτν Νόρδνταλ (μτφρ. Ρούλα Γεωργακοπούλου, εκδόσεις Πόλις)
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ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ

Λογοτεχνική συνάντηση με την Ζυράννα Ζατέλη
ΑΠΕ-ΜΠΕ» Ενα από τα πιο ενδια-
φέροντα «Αίθρια Λογοτεχνικά Με-
σημέρια» του Φεστιβάλ Δράμας
είχαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν, προχθες (21/9), όσοι βρέ-
θηκαν στα γραφεία της
διοργάνωσης που κλείνει φέτος τα
40 της χρόνια. Οικοδεσπότης,
όπως πάντα, ο συγγραφέας και δη-
μοσιογράφος Παύλος Μεθενίτης
που προλόγισε το τελευταίο βιβλίο
της Ζυράννας Ζατέλη «Τετράδια
Ονείρων» και μίλησε για την συμ-
πλήρωση 50 χρόνων από την
πρώτη κυκλοφορία του «Ζ» του
Βασίλη Βασιλικού.
«Βρέθηκα ξανά μετά από πολλά
χρόνια στην όμορφη Δράμα» ανέ-
φερε η Ζυράννα Ζατέλη, η οποία
κατάγεται από τη Βόρεια Ελλάδα.
Η συγγραφέας αποκάλυψε στο
κοινό του φεστιβάλ πως μεγάλωσε
σε κινηματογραφικό περιβάλλον,
καθώς ο πατέρας της από το 1952
είχε κινηματογράφο. «Μάλιστα είχα
άδεια από το σχολείο να πουλάω
σπόρια στους θεατές». Σήμερα
είναι φανατική κινηματογραφό-
φιλη. «Μόνο πέρυσι είδα 104 ται-
νίες -κρατώ αρχείο. Μου αρέσει να

πηγαίνω μόνη σινεμά. Και καθώς
είμαι τέτοια θαμώνας, πλέον όλοι
οι κεντρικοί που με ξέρουν με βά-
ζουν μέσα δωρεάν».
Μιλώντας για το τελευταίο της βι-
βλίο και εξηγώντας το πώς αποφά-
σισε να εκδώσει τα όνειρά της, είπε
πως τα κατέγραφε ήδη από την
εφηβεία της: «Το όνειρο είναι κάτι
το άπιαστο, φτιαγμένο να μας δια-
φεύγει, κάτι το ανείπωτο, το άρ-
ρητο. Όταν κλείνουμε τα μάτια μας
ζούμε μια δεύτερη ζωή. Η μάνα
μου έλεγε πως ο, τι δεν βλέπουμε
με ανοιχτά μάτια, το βλέπουμε με
κλειστά...».

Τον Μάρτιο του 1997 είδε ένα
όνειρο που δεν ξέχασε ποτέ. «Δύο
φάλαινες πάλευαν με κάτι άγρια
κύματα. Δεν καταλάβαινα αν ήθε-
λαν να μπουν πιο βαθιά στην θά-
λασσα ή ήθελαν να βγουν στη
στεριά για να ξεψυχήσουν. Ευχό-
μουν: ας μπουν μέσα... Και τελικά
μπήκαν μέσα...». 
Έκτοτε αποφάσισε να καταγράφει
συστηματικά τα όνειρά της σε τε-
τράδια ονείρων. «Τώρα γεμίζω το
ενδέκατο. Στο βιβλίο άντλησα από
τα τρία πρώτα τετράδια που καλύ-
πτουν την περίοδο από 3/3/1997
έως 5/5/2001».


