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ττΤο αυθεντικό πρόσωπο της Κρήτης

αναζητούν οι επισκέπτες που επιλέ-

γουν τον τόπο μας για τις φθινοπω-

ρινές τους διακοπές. Μπορεί ο ήλιος

να μην είναι τόσο δυνατός και η θά-

λασσα να είναι ενίοτε ταραγμένη,

όμως η κρητική φιλοξενία είναι

πιο… αυθόρμητη και τα τοπικά προ-

ϊόντα πιο επιλεγμένα. 

Aλλωστε, όπως επισημαίνουν οι πε-

ρισσότεροι από τους ξένους επισκέ-

πτες που συναντήσαμε για το σημε-

ρινό μας αφιέρωμα, αυτό που τους

“τραβάει” στο νησί μας και οι πε-

ρισσότεροι επιστρέφουν ξανά και

ξανά, είναι οι γεύσεις της κρητικής

κουζίνας, η ησυχία, η ασφάλεια, ο

πολιτισμός και η ιστορία του τόπου.

diadromes@haniotika-nea.gr
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Το δίτομο έργο “Ἐπιτελῶν τὸ
καθῆκον μου” του τέως Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστου
Α. Σαρτζετάκη, θα παρουσιαστεί την
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στις 6 το
απόγευμα στην Αίθουσα «Σταύρος Σ.
Νιάρχος» του Μεγάρου Μητροπολί-
της «Ειρηναίος Γαλανάκης» στη Χα-
λέπα Χανίων.

Η εκδήλωση οργανώνεται από τις
εκδόσεις “Κέρκυρα” με την υποστή-
ριξη του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευ-
θέριος Κ. Βενιζέλος”.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Νι-
κόλαος Παπαδάκης Γενικός Διευ-
θυντής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος» και ο Γιώργος Σταθάκης Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ομιλητές θα είναι οι Κωνσταντίνος Μενου-
δάκος, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δε-
δομένων, επ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Επικρατείας, Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευ-
τής Επικρατείας, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου
της Νομικής Σχολής και τ. Πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Παναγόπου-

λος, Ομότιμος Καθηγητής
Δημοσίου Δικαίου του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς και
Αντώνης Βγόντζας, Δικηγό-
ρος, πρ. Διευθυντής του Νο-
μικού Γραφείου του Ανδρέα
Παπανδρέου. 

Την εκδήλωση θα συντονί-
ζει ο Αντώνης Δ. Παπαγιαν-
νίδης, Γενικός Διευθυντής
του Ομίλου Economia. 

Περισσότερα από 50 χρό-
νια μετά την υπόθεση Λαμ-
πράκη, που συγκλόνισε το
Πανελλήνιο, ο Χρήστος Α.

Σαρτζετάκης, βασικός πρωταγωνιστής των
ημερών αλλά και οξύς παρατηρητής όλης εκεί-
νης της εποχής, έρχεται με το «Ἐπιτελῶν τὸ
καθῆκον μου», να δώσει την δική του κατάθεση
για γεγονότα, παρασκήνια, κλίμα.

Εμβληματική φιγούρα του αγώνα για την Δη-
μοκρατία, ο «ανακριτής της υπόθεσης» μιλάει
και αποκαλύπτει στο βιβλίο-ντοκουμέντο που
κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κέρκυρα Α.Ε.

ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ

Γιορτή τσικουδιάς  
Την αναβίωση της απόσταξης της τσικουδιάς

με τον παραδοσιακό τρόπο όπως γινόταν στις
γειτονιές κάθε χωριού, διοργανώνει για 22η
συνεχή χρονιά μ’ένα μεγάλο γλέντι ο Χορευτι-
κός Όμιλος Χανίων “O Ψηλορείτης” το Σάββατο
14 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στο παλιό λιμάνι των
Χανίων, στην πλατεία δίπλα στο Γιαλί Τζαμισί.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
«δίνεται η ευκαιρία σε όλους τόσο στους μεγα-

λύτερους όσο και στους νεότερους να θυμη-
θούν και να μάθουν πως γινόταν παλιά τα κα-
ζανέματα».

Την εκδήλωση θα πλαισιώνει το μουσικό συγ-
κρότημα του Γιώργου Τριανταφύλλου και Μα-
νώλη Χρυσοχεράκη. Χορευτικές ομάδες του
Ψηλορείτη θα παρουσιάσουν χορούς από την
Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα προσφέ-
ρονται παραδοσιακά εδέσματα και άφθονη τσι-
κουδιά.

Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων - Είσοδος
ελεύθερη.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Παρουσίαση βιβλίουΠαρουσίαση βιβλίου
του Χρήστου Σαρτζετάκητου Χρήστου Σαρτζετάκη



Έκθεση φωτογραφίας: «Εν-
θύμια και Τρόπαια» διοργανώ-
νουν η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Χανίων, το Medphoto Festival
και η Λέσχη Φωτογραφίας και
Κινηματογράφου Χανίων στο
πλαίσιο των παράλληλων δρά-
σεων του φεστιβάλ από τις 21
έως τις 29 Οκτωβρίου στις
7.30 μ.μ. στους Στρατώνες του
Φρουρίου Φιρκά στα Χανιά.

Οι ώρες λειτουργίας της έκ-
θεσης θα είναι καθημερινά 5
μ.μ. - 8 μ.μ..

Τα εγκαίνια θα γίνουν το
Σάββατο 21 Οκτωβρίου στις
7.30 μ.μ.

Συμμετέχουν οι φωτογράφοι:
Δημήτρης Μπαρούνης, Γιάν-

νης Κλουβιδάκης, Κωνσταντί-
νος Γδοντάκης, Σπύρος
Ζερβουδάκης, Σάββας Κόης,
Στέλλα Αγγελάκη, Φωτεινή
Φαρμασώνη, Μαρία- Ντενίζ
Ντεσσιμό, Ελευθερία Σειστάκη,
Χριστίνα Αντωνίου και Αντρέας
Νικολαράκης 

Την επιμέλεια της έκθεσης
έχει ο Ομότιμος καθηγητής
στο Τμήμα Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθή-
νας, Κωστής Αντωνιάδης.

Σε κείμενό του ο κ. Αντωνιά-
δης σημειώνει:

«Το ότι οι φωτογράφοι
«παίρνουν» φωτογραφίες είναι
μια ευρύτατα διαδεδομένη αν-
τίληψη. Η φωτογραφική πράξη
φαίνεται να υπακούει στην επι-
θυμία να αποκτήσει κανείς ένα
ενθύμιο αλλά και να εξερευνή-
σει τα πράγματα, τις καταστά-

σεις ή τα πρόσωπα που συ-
ναντά στη ζωή του. Η φυσικό-
τητα, ο νατουραλισμός και η
αμεσότητα είναι σε αυτή την
περίπτωση τα κυριότερα χαρα-
κτηριστικά της φωτογραφικής
τους απεικόνισης. Η συνά-
θροιση τέτοιων εικόνων υπο-
δεικνύει επίσης πως η
φωτογράφιση υπακούει στη
βαθύτερη ανάγκη να εξερευ-
νήσει ο φωτογράφος τον ίδιο
του τον εαυτό. Γι αυτό και οι
φωτογραφίες του έχουν ορι-
σμένες φορές χαρακτήρα ιδιω-
τικό και δυσπρόσιτο. 

Είναι όμως επίσης αληθές το

ότι οι φωτογράφοι με τις φω-
τογραφίες τους «σημαδεύουν»
πράγματα, καταστάσεις και
πρόσωπα υπακούοντας στην
επιθυμία τους να αφήσουν σε
αυτά ένα μοναδικό και ιδιαί-
τερο σημάδι της παρουσίας
τους στον κόσμο. Για να το πε-

τύχουν όμως αυτό πρέπει να
βρουν τον τρόπο να το κάνουν,
να υιοθετήσουν για παρά-
δειγμα μια περίτεχνη μορφή
απεικόνισης, να ανακαλύψουν
ένα φωτογραφικό ιδίωμα που
θα δείξει τον κόσμο με ένα
διαφορετικό τρόπο.
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ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕκθεσηΕκθεση σύγχρονηςσύγχρονης τέχνηςτέχνης

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟN ΦΙΡΚΑ

Ενθύ ια και Τρό αια“Ενθύμια και Τρόπαια”

“Αντανακλάσεις καταγωγής” είναι ο
τίτλος της εικαστικής έκθεσης που θα
παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Χανίων από τις 15 έως 28 Οκτω-
βρίου στο πλαίσιο του διεθνούς φε-
στιβάλ σύγχρονης τέχνης Orange
Water 3.

α εγκαίνια θα γίνουν αύριο Κυριακή 15 Οκτω-
βρίου στις 8.30 μ.μ. από τον Πρέσβη της Ολλαν-
δίας κ. Caspar Veldkamp. Οι ώρες λειτουργίας
θα είναι από Τρίτη έως Κυριακή από 8 το πρωί
έως 8 το βράδυ και Δευτέρα από 1 μ.μ. έως 8
μ.μ..

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το
Φεστιβάλ αποτελεί γέφυρα πολιτισμού μεταξύ
Ελλάδας και Ολλανδίας, περιλαμβάνοντας εκθέ-
σεις ζωγραφικής, γλυπτικής, βιντεοπροβολές και
εγκαταστάσεις από διακεκριμένους Έλληνες, Ολ-
λανδούς αλλά και άλλων εθνικοτήτων εικαστι-
κούς. Στην έκθεση συμμετέχουν οι: Ad Arma,
Αποστόλης Ζολωτάκης, Truus van den Heuvel,
Frans Horbach, Κατερίνα Καλούδη, Νίκος Μπα-
σιάς, Τίτα Μπονάτσου, Mohammed Quraiseh,
Ευγενία Κουμαντάρου, Γιάννης Μαρκαντωνάκης,
Gert van Oortmerssen, Σπυριδούλα Πολίτη,
Henk Puts, Γιώτα Σκαρβέλη, Mark Verdoes, Bar-
bara De Vries, Απόστολος Φανακίδης, Digna Weis.

Την επιμέλεια έχει ο Αποστόλης Ζολωτάκης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τα έτη 2015 (Orange

Water 1) και 2016 (Orange Water 2), συμμετείχαν 91 εικαστι-
κοί σε 21 σημαντικούς χώρους τέχνης και μουσεία, τελώντας
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου

Τουρισμού και της Ολλανδικής Πρεσβείας. Το 2017, το Orange
Water 3 ξεκινάει από το SAF για να συνεχίσει το ταξίδι του
στην υπόλοιπη Ελλάδα και να ολοκληρωθεί το 2018 με δρά-
σεις στο εξωτερικό. Φέτος, θα συμπεριλάβει και άλλες τέχνες
ενώ θα συνεργαστεί με εικαστικές πλατφόρμες όπως οι: Focus
Europa (Γερμανία), Bildrecht (Αυστρία), t-short (Ελλάδα).

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΥΡΑΚΗ

“Το τελευταίο σημείωμα”
στον “Χρυσόστομο”

Στα Χανιά θα βρίσκεται η έκθεση φωτογραφίας του Μα-
νώλη Μαυράκη από τα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του
Παντελή Βoύλγαρη, «Το Τελευταίο Σημείωμα», με υλικό
«μπροστά και πίσω από τις κάμερες», στις αίθουσες του Φι-
λολογικού Συλλόγου «Χρυσόστομος», από την Τετάρτη 18
Οκτωβρίου.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Χα-
νίων, «η έκθεση που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρή-
της – Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου
και Ρεθύμνου, σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, τον Πο-
λιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Καντανιωτών «ΚΑΝΤΑΝΙΑ»,
τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αγίου Νικολάου
και το Δήμο Ρεθύμνου,  θα παρουσιαστεί στα Χανιά, για μία
εβδομάδα, από τις 18 έως και τις 25 Οκτωβρίου. Τα εγκαίνια
θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου ώρα 7 μμ. 

Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά: 10 π.μ. - 1 μ.μ.
και 6 μ.μ. - 9μ.μ..

Πρόκειται για 180 φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ται-
νίας «Το τελευταίο σημείωμα», σε σενάριο της Ιωάννας Κα-
ρυστιάνη και του Παντελή Βούλγαρη, η οποία αφηγείται  μια
από τις πιο γνωστές σελίδες της νεοελληνικής Ιστορίας, την
εκτέλεση από τους Γερμανούς κατακτητές 200 αγωνιστών την
1η Μαΐου 1944 στην Καισαριανή, ως αντίποινα για τη δράση
της Ελληνικής Αντίστασης. 

Στο «Τελευταίο Σημείωμα» πρωταγωνιστούν ο Ανδρέας
Κωνσταντίνου στο ρόλο του Ναπολέων Σουκατζίδη, ο Γερμα-
νός ηθοποιός Αντρέ Χένικε ως ο Καρλ Φίσερ και η Ελληνοα-
μερικανίδα ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ ως η Χαρά Λιουδάκη.
Μαζί τους ένα σπουδαίο καστ αναγνωρισμένων και νέων ηθο-
ποιών, όπως οι: Τάσος Δήμας, Αινείας Τσαμάτης, Βασίλης
Κουκαλάνι, Λουκάς Κυριαζής, Λευτέρης Λαμπράκης, Μιχάλης
Αεράκης, Δημήτρης Καλογεράκης, Κωνσταντίνα Χατζηαθανα-
σίου, Μανώλης Μαυράκης, Γιώργος Καραμαλέγκος, Ιώ Αση-
θιανάκη, Μανώλης Ψαρουδάκης, Βασίλης Σύρρος, Χάρης
Αργυρόπουλος, Μηνάς Μησόρης, Νεκτάριος Ξανθουδάκης,
Μάρκος Ρενιέρης, Τάσος Καϊσαρλής, Θεώνη Κουτσουνάκη,
Γιάννης Σίνης, Κυριάκος Κώτσογλου, Χρήστος Κωνσταντακό-
πουλος, Αντρέας Χατζημαρκάκης, Αντώνης Παλιεράκης, Γκάρι
Τζέιμς Μπόρλαντ, Στέλλα Ψαρουδάκη.

Πρόκειται για μια παραγωγή του Γιάννη Ιακωβίδη και της
Black Orange, σε συμπαραγωγή των COSMOTE TV, Ελληνικό
Κέντρο Κινηματογράφου, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Α.Ε (ΕΡΤ) και Μικρά Αγγλία Α.Ε.

Denise

Dessimoz

Ad Aarma

Resonance.
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Φθινο ωρινοί ε ισκέ τεςΦθινοπωρινοί επισκέπτες

ττΤα Χανιά είναι το ίδιο ελκυστικά και το... φθινόπωρο μας λένε
οι επισκέπτες της τελευταία στιγμής. Καθώς πλησιάζουμε στο
τέλος της τουριστικής σεζόν βρήκαμε και συνομιλήσαμε με αν-
θρώπους που επέλεξαν αυτήν την περίοδο για τις διακοπές τους.
Που λατρεύουν τη θάλασσα ακόμα και όταν είναι πιο άστατη,
που δεν έχουν πρόβλημα με μια ξαφνική βροχή αφού ξέρουν
ότι θα είναι σύντομη, που επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με
μια πιο “αληθινή” Κρήτη και όχι το τουριστικό της πρόσω-
πο. Τι φέρνει λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς στα μέρη μας
αυτή την περίοδο;

«Γιατί στην Κρήτη τον Οκτώβριο; Και γιατί στον Πλατανιά; Γιατί πέρυσι είχαμε έλθει στο ίδιο
μέρος, στο ίδιο θαυμάσιο ξενοδοχείο στον Πλατανιά, συναντήσαμε τους ίδιους ευγενικούς αν-
θρώπους!» μας λέει το ζευγάρι των εκπαιδευτικών Λιβ και ο Χελγκ Γκάρμπεργκ από τη Νορβηγία.

Το ζευγάρι είναι ενθουσιασμένο από την παραμονή του στην περιοχή, απολαμβάνουν καθημερινά
τα μπάνια τους και τη βόλτα τους στον Πλατανιά και στη γύρω περιοχή. 

«Η θερμοκρασία είναι εξαιρετική, όχι πολλή ζέστη όπως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά όπως
το καλοκαίρι στη Νορβηγία» μας λέει η Λιβ, ενώ ο Χελγκ παρατηρεί πως ο λιγότερος κόσμος, τους
χαλαρώνει περισσότερο και τους δίνει ευκαιρία να απολαύσουν τη φύση της περιοχής και τα το-
πικά καταστήματα. 

«Μπορεί η Ελλάδα να έχει κρίση αλλά οι τιμές είναι πολύ καλές και υπάρχει ποιότητα. Η Ιταλία
και η Ισπανία που επίσης έχουμε πάει αρκετές φορές είναι πιο ακριβές, ενώ και η χώρα μας επί-
σης είναι πολύ πιο ακριβή, επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποιο παράπονο» λέει
ο Χελγκ. Οι συνομιλητές μας πιστεύουν ότι στην Κρήτη θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο περιβάλ-
λον και στον πολιτισμό. «Δεν νομίζω ότι σας ταιριάζουν ο τουρισμός του all inclusive, αντίθετα τα
μικρά ξενοδοχεία, τα τοπικά προϊόντα, η ιστορία, ο πολιτισμός είναι το καλύτερο» αναφέρουν χα-
ρακτηριστικά.

Η Λιβ και ο
Χελγκ εκπαιδευτικοί

από τη Νορβηγία
απολαμβάνουν τις
διακοπές τους στον
Πλατανιά και τον

Οκτώβριο.

«Το καλύτερο έροςΤο καλύτερο μέρος, 
την καλύτερη ε οχήτην καλύτερη εποχή!»

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ



Α ολαυστική αλιά όλη και τον Οκτώβρη«Απολαυστική παλιά πόλη και τον Οκτώβρη!»
«Λατρεύουμε την παλιά πόλη των Χανίων, απολαμβάνουμε

να περπατάμε στα στενά, στο λιμάνι» είναι το σχόλιο του
Τζουντ και της Νικόλ Καρ από το Λονδίνο. Και οι δύο συνομι-
λητές μας δεν θέλουν την πολυκοσμία και εκτιμούν ότι η πα-
ραμονή τους στην Κρήτη θα ήταν πολύ πιο δύσκολη τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες.
«Δεν πάμε πουθενά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προγραμ-
ματίζουμε τις διακοπές ή για νωρίς το καλοκαίρι ή για το Σε-
πτέμβρη και τον Οκτώβρη. Μας αρέσουν οι παραλίες που
βλέπεις την άμμο και όχι... τον κόσμο, οι ταβέρνες που μπορείς
να χαρείς το φαγητό σου και όχι να στριμωχτείς ανάμεσα σε
άλλους ανθρώπους που περιμένουν και αυτοί να σερβιρι-
στούν» λέει ο Τζουντ, και η σύζυγός του συμπληρώνει πως
«μας αρέσει ότι παρά την κρίση ο κόσμος παραμένει πολύ φι-
λόξενος! Χαμογελαστός και με καλή διάθεση. Και βέβαια αι-
σθανόμαστε πολύ ασφαλείς! Μπορείς να περπατήσεις παντού
στα Χανιά και κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς να αισθανθείς
ποτέ απειλή ή φόβο!».

Πέρα από τους “κράχτες” στην παραλιακή ζώνη του λιμανιού
-που γίνονται πολλές φορές ενοχλητικοί- οι Καρ δεν βλέπουν
τίποτα το αρνητικό στην παραμονή τους στα Χανιά. Ακόμα και
αν ο καιρός δεν επιτρέπει το μπάνιο (μόλις 1 μέρα στην
10ήμερη παραμονή τους!) το ζευγάρι πιστεύει ότι υπάρχουν
πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις στην πόλη αλλά και
στην ενδοχώρα. «Υπάρχουν θαυμάσια μέρη, όχι τόσο τουρι-
στικά που αξίζει να επισκεφτείς ειδικά αυτήν την περίοδο. Αυτό
που μας αρέσει στα Χανιά είναι ότι μετά την τουριστική πε-
ρίοδο παραμένουν μια πολύ “ζωντανή” πόλη. Θυμόμαστε που
είχαμε πάει στη Σκιάθο την ίδια περίοδο και όσο πλησίαζε το
τέλος της τουριστικής περιόδου απομακρύνονταν τα πάντα,
ερήμωνε το νησί! Είναι σημαντικό να απολαμβάνεις αληθινές
εμπειρίες και όχι ψεύτικες, “φτιαχτές”» λέει η Νικόλ, ενώ ο σύ-
ζυγος της θυμάται πως «πήγαμε προχθές σε μια ταβέρνα όπου έπαιζαν την κλασσική ελληνική μουσική που παίζουν πάντα σε
εστιατόρια με τουρίστες. Δεν είχε πολύ κόσμο και ζητήσαμε ρεμπέτικα και οι μουσικοί με μεγάλη χαρά έπαιξαν γιατί ήταν κάτι
διαφορετικό και για αυτούς και δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να το κάνουν μέσα στην τουριστική περίοδο».
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Ευχάριστη ε ειρία«Ευχάριστη εμπειρία 
ο Πλατανιάςο Πλατανιάς»

Φίλοι των Χανίων και του Πλατανιά και ο Κουρτ και η Ινγ-
κουρ έρχονται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Λίγο πριν το μεση-
μεριανό τους φαγητό μας εξηγούν γιατί επέλεξαν αυτήν την
εποχή για τις διακοπές τους.

«Προσωπικά μου αρέσει που ενώ η περιοχή έχει κόσμο, δεν
επικρατεί το αδιαχώρητο του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ο
Πλατανιάς δεν είναι... νεκροταφείο τον Οκτώβριο υπάρχει κό-
σμος αλλά όχι σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Αντίθετα π.χ. στην
Ισπανία ο κόσμος θα ήταν πολύ περισσότερος» αναφέρει ο
Κουρτ, ενώ η σύντροφός του Ινγκουρ εξηγεί πως «κάθεσαι
στην παραλία και το απολαμβάνεις. Δεν νιώθεις “πνιγμένος”
ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλα άτομα, “στριμωγμένος” στην
παραλία! Πραγματικά ευχαριστιέσαι τη θάλασσα και τον ήλιο.
Επίσης βλέπεις περισσότερους ντόπιους και έρχεσαι έτσι πιο
κοντά στην Κρήτη». 

Το ζευγάρι εμφανίζεται πολύ ικανοποιημένο από τις τιμές και
τις υπηρεσίες που του προσφέρονται. «Υπάρχει ποιότητα υπη-
ρεσιών, ο Πλατανιάς είναι καθαρός, υπάρχει φροντίδα από
τους κατοίκους και βέβαια η παραδοσιακή φιλοξενία. Ο και-
ρός είναι θαυμάσιος, στη Νορβηγία τώρα βρέχει και σε κάποια
σημεία έχει αρχίσει και πέφτει χιόνι» λένε χαρακτηριστικά.

Πώς θα μπορούσαν τα Χανιά και η Κρήτη να γίνουν ελκυ-
στικά για τους Νορβηγούς και να έρχονται εδώ για διακοπές
όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το Νοέμβριο ή τον Μάρτιο είναι
το ερώτημα μας; «Δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλάξετε κάτι.
Αρκεί να υπάρχουν αεροπορικές γραμμές για τα Χανιά και σί-
γουρα οι συμπατριώτες μας θα έλθουν! Θα σας επισκεφθούν
βέβαια άνθρωποι με μεγάλα παιδιά ή κάποιας ηλικίας που δεν
έχουν υποχρεώσεις γιατί τον Χειμώνα λειτουργούν τα σχολεία.
Επίσης η Κρήτη είναι ένα νησί με τεράστια ιστορία. Πρέπει να
την αναδεικνύετε! Προσωπικά με ενδιαφέρει και διαβάζω την
ιστορία του Β' Παγκοσμίου πολέμου και εδώ έγιναν πολύ ση-
μαντικά γεγονότα για τα οποία οι επισκέπτες είναι καλό να
γνωρίζουν» αναφέρει ο Κουρτ, ενώ η σύζυγος του επισημαίνει
πως «δεν νομίζω ότι θέλετε επισκέπτες που ζητούν all inclusive
ξενοδοχεία, γιατί αυτήν την εποχή οι τουρίστες αυτοί θα πάνε
στα Κανάρια Νησιά όπου επειδή είναι κοντά στην Αφρική ο
καιρός είναι όπως το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι μπορεί να προ-
σφέρετε περισσότερα πράγματα, εμπειρίες στους επισκέπτες»
καταλήγει. 

Ο Κουρτ και η
Ίνγκουρ

απολαμβάνουν τις
τοπικές γεύσεις.

«Και αυτήν την
εποχή τα Χανιά είναι
πανέμορφα» λένε ο
Τζουντ και η Νικόλ

Καρ από το
Λονδίνο.

Ο Τζορτζ και η
Κλερ Μπολ

λατρεύουν τα Χανιά
και το δείχνουν με

κάθε τρόπο.

Καλοκαίρι«Καλοκαίρι 
ή Χει ώναή Χειμώνα, 
τα Χανιάτα Χανιά 
τα λατρεύου ετα λατρεύουμε
έτσι και αλλιώςέτσι και αλλιώς»

Με πολύ καλή διάθεση, χαμογελαστοί και εξαιρετική αίσθηση
του χιούμορ ο Τζορτζ και η Κλερ Μπολ είναι κάτι παραπάνω
από πιστοί φίλοι των Χανίων! Σε κάθε τους αναφορά μιλάνε
για τη φιλοξενία και την άριστη σχέση με τους κατοίκους. Μι-
λάνε με θερμά λόγια για τον Γιάννη και την Ελένη, τους ιδιο-
κτήτες και το προσωπικό του ξενοδοχείου τους στη Νέα Χώρα,
τον Γιώργο τον “ταξιτζή” τους από την Παλαιοχώρα!

«Για μας είναι το καλύτερο μέρος για διακοπές. Το ίδιο και για
τα παιδιά μας αλλά π.χ. για τα εγγόνια μας που στην ηλικία των
8, 9 ετών θέλουν πισίνες, water parks, θεματικά πάρκα ίσως
αυτή η εποχή δεν είναι η καλύτερη. Επομένως αν θέλετε να
επεκτείνετε την τουριστική σεζόν θα ήταν καλό να προσεγγί-
σετε αυτές τις ηλικίες» επισημαίνει ο Tζορτζ. Από τη μεριά της
Κλερ δηλώνει πως «οι Αγγλοι δίνουν μεγάλη προσοχή στο φα-
γητό! Τα υλικά να είναι τοπικά και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν
πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο και μας λένε ότι το φαγητό είναι
φτιαγμένο με προϊόντα από τον κήπο τους! Επίσης θα ενδιέ-
φερε πολύ κόσμο να συμμετέχει σε δράσεις για να δει πώς πα-
ράγεται το ελαιόλαδο, πως φτιάχνεται το τυρί σας, να γνωρίσει
την πραγματική Κρήτη πέρα από αυτά που βλέπει μέσα σε ένα

ξενοδοχείο. Ανετα θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ και τον Δε-
κέμβρη αρκεί στα ξενοδοχεία να υπάρχει θέρμανση! Τίποτα
άλλο!».

Για συνταξιούχους όπως το ζεύγος Μπολ το κόστος της πα-
ραμονής τους στα Χανιά είναι χαμηλό. «Τα βασικά προϊόντα
είναι πιο ακριβά στην Αγγλία» λένε αλλά αυτό που τους ξετρε-
λαίνει είναι η φιλοξενία. «Πηγαίνοντας σε ένα εστιατόριο στην
Αγγλία πληρώνεις για το ορεκτικό, το κυρίως πιάτο σου, το
κρασί σου, το γλυκό σου και το απεριτίφ σου. Αντίθετα εδώ
στην Κρήτη θα έχεις το γεύμα σου και θα σου προσφέρουν στα
περισσότερα καταστήματα δωρεάν το φρούτο και την τσικου-
διά! Μα αυτό είναι φανταστικό! Δεν το έχω δει πουθενά στην
Ελλάδα και πουθενά στον κόσμο και έχω πάει σε πάρα πολλά
μέρη στον κόσμο!» είναι τα λόγια του Τζορτζ. Οσο για το αν αι-
σθάνονται ασφαλείς στην παραμονή τους στα Χανιά το ζευ-
γάρι γελάει! «Γυρίζουμε αργά τη νύχτα στο ξενοδοχείο μας
χωρίς ποτέ να έχουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα, αφήνουμε τα
πράγματα στην παραλία πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο μας επι-
στρέφουμε και πάντα είναι εκεί! Αλήθεια είναι ένα πολύ ήσυχο
μέρος» λένε.
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“Ατροφικές Συνειδήσεις”
Παρουσίαση του βιβλίου  "Ατροφικές Συνειδήσεις" της

ποιήτριας Νάνσυς Γιοβάνογλου οργανώνουν οι εκδόσεις
“Πηγή” την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στον Ιστιο-
πλοικό Ομιλο Χανίων (Νεώριο Μόρο).

Στην εκδήλωση εκτός απο την ποιήτρια θα μιλήσουν και
οι φιλόλογοι Μαρία Γαλανάκη και Μαρία Τσιμπούκα από
το φροντιστήριο «Πρωτοπορία», καθώς και η κυρία Άννα
Λαμπαρδάκη, φιλόλογος του 3ου Γυμνασίου Χανίων.

“Οι τίγρεις των δωματίων”
Η νέα ποιητική συλλογή του Λεωνίδα Κακάρογλου: “Οι τί-

γρεις των δωματίων” θα παρουσιαστεί την Τρίτη 17 Οκτω-
βρίου στις 6.15 μ.μ. στο Polis art cafe (Πεσματζόγλου 5)
στην Αθήνα. Θα μιλήσουν ο φιλόλογος – ποιητής Χαρά-
λαμπος Γιαννακόπουλος, ο δημοσιογράφος – εικαστικός
Θανάσης Λάλλας και ο ποιητής Γιώργος Ψάλτης. Ποιήματα
διαβάζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Καταλειφός και Αλέξάν-
δρα Σακελλαροπούλου. Μουσικά αποσπάσματα θα απο-
δώσουν ο Ανδρέας Στεργίου (κλασική κιθάρα) και η
Ελευθερία Πολογεώργη (φλάουτο).

“Στη γειτονιά 
των τετραπλεύρων”

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων διοργανώνει την πα-
ρουσίαση του κόμικ “Στη γειτονιά των τετραπλεύρων” (Εκδό-
σεις Πυξίδα της Πόλης)  σε σενάριο Μαρίας Γαλάνη και
εικονογράφηση Μάριου Ιωαννίδη, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου
στις 7 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Για την έκδοση θα
μιλήσουν οι: Ζακυνθινάκης Γιώργος, Μαθηματικός, Παπαστά-
μος Βασίλης, Διευθυντής Γυμνασίου Πλατανιά, Παράσχου Θο-
δωρής, Γεωλόγος. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους
συντελεστές του βιβλίου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

«Ο Χένρι Μίλλερ είχε πει ότι η γραφή τον έσω-
σε από την τρέλα. Νομίζω ότι κάτι παρόμοιο
ισχύει και για μένα. Μου έδωσε στήριγμα σε πε-
ριόδους που ένιωθα μετέωρος, με συντρόφευσε
σε ακραίες στιγμές μοναχικότητας, ήταν πάντα
εκεί όταν την καλούσα. 

Είναι ο τρόπος που ξέρω να εκφράζομαι καλύτερα, το μέσο για
να επιβεβαιώνω ότι υπάρχω και δεν ζω απλά, η μοναδική μέθο-
δος για να διεκδικήσω την αθανασία, έχοντας πλήρη επίγνωση
της ματαιότητας του εγχειρήματός μου». Ο Ηρακλειώτης συγ-
γραφέας Λευτέρης Γιαννακουδάκης κυκλοφόρησε πρόσφατα το
τέταρτο βιβλίο του, τη «Σκιά» (εκδ. Καστανιώτη). Ένα πολιτικό
νουάρ μυθιστόρημα που ενώνει τέσσερις περιόδους-ορόσημο
για την Ελλάδα: τα Ιουλιανά του 1965, την εισβολή στην Κύπρο
του 1974, το «βρόμικο ’89» και τις εκλογές του 2012. Η πραγ-
ματική ιστορία αποτελεί όπως λέει τον καμβά πάνω στον οποίο
ο συγγραφέας στήνει το δικό του σκηνικό. Ένα
σκηνικό που στην προκειμένη περίπτωση είναι
η σύγχρονη ελληνική ιστορία αλλά και η πόλη
του Ηρακλείου. Η κυκλοφορία του νέου του
βιβλίου, το οποίο παρουσίασε χθες το βράδυ
στο Νεώριο Μόρο στα Χανιά, αποτέλεσε
αφορμή για να μιλήσουμε μαζί του για τα
όρια μυθοπλασίας και ιστορίας, για το ποιος
«δικαιώνει» ένα βιβλίο, για το μερίδιο του
βιώματος στην έμπνευση και τις δημιουργι-
κές εμμονές, αλλά και για τα στοιχεία που
κάνουν κάποιον πραγματικό συγγραφέα... 

• Η «Σκιά» είναι ένα μυθιστόρημα που
έχει ως φόντο τη σύγχρονη ελληνική
ιστορία. Υπάρχουν ή πρέπει να υπάρ-
χουν όρια στη φαντασία ενός συγ-
γραφέα ως προς τον τρόπο που θα
μεταχειριστεί ιστορικά ντοκουμέντα,
γεγονότα, πρόσωπα κ.λπ.; Και αν
υπάρχουν που τα τοποθετεί κανείς; 

Η ιστορία αποτελεί ένα πεδίο έμπνευ-
σης, έναν καμβά πάνω στον οποίο ο συγ-
γραφέας μπορεί να στήσει το δικό του
σκηνικό. Είναι χρέος του δημιουργού να έχει μελετήσει επιστα-
μένα την ιστορική περίοδο και τα γεγονότα τα οποία θα συνδέ-
σει με την μυθοπλασία. Τα όρια είναι λεπτά· η πραγματικότητα
δεν τελειώνει ποτέ κι η φαντασία διεκδικεί το σημαντικό μερίδιο
στην αληθοφάνεια, το σύνορο ανάμεσά τους είναι σχεδόν αό-
ρατο και οφείλει να παραμείνει δυσδιάκριτο, χωρίς όμως να εξα-
λειφθεί. Υπό αυτή την έννοια η δική μου θέση μπορεί να
συνοψιστεί ως εξής: εκμεταλλεύσου τα ιστορικά στοιχεία, μην
τα παραποιείς για να προκαλέσεις, αλλά ούτε και να τα σέβεσαι
υπέρ του δέοντος, να είσαι αυστηρός κριτής της ιστορίας και ν’
αφήσεις τους χαρακτήρες να γίνουν μέρος της, μην ισχυρίζεσαι
ότι κάτι είναι αλήθεια αν δεν είναι, αποδέξου το ρόλο σου ως
επινοητής κι όχι ως μεταφορέας γεγονότων. Και τέλος, πάρε
θέση. Τα ιστορικά γεγονότα στηρίζονται σε πηγές, η δουλειά του
συγγραφέα δεν είναι απλά να τα παραθέτει, τα χρησιμοποιεί για
να δώσει κάτι στον αναγνώστη, αλλιώς ας τα αφήσει στους επι-
στήμονες.   

• Ποιος είναι ο σημαντικότερος κριτής για ένα βιβλίο; Οι
αναγνώστες, οι κριτικοί, η εμπορική απήχηση που μπορεί
να έχει ή μήπως η αντοχή στον χρόνο;  

Θεωρώ ότι την πρωτοκαθεδρία την έχουν οι αναγνώστες· σ’
αυτούς απευθυνόμαστε όταν γράφουμε. Η εμπορική απήχηση
είναι συγκυριακή και σχετίζεται ως επί το πλείστον με πολιτικές
προβολής, χωρίς πάντα να αντικατοπτρίζει την αξία του βιβλίου.
Οι κριτικοί κάνουν τη δουλειά τους, άλλοι με ειλικρίνεια και αν-
τικειμενικότητα και άλλοι με δικούς τους τρόπους, λιγότερο θε-
μιτούς. Από την άλλη η αντοχή στο χρόνο δεν είναι παρά η
ανταπόκριση των αναγνωστών στο βιβλίο σε παρατεταμένη χρο-
νική διάρκεια. Συνεπώς αναγνώστες και χρόνος συνδέονται – το
ζήτημα είναι ποιοτικό κι όχι ποσοτικό τελικά. Σταθεροί αναγνώ-
στες για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο καλύτερος συνδυασμός.

• Παρακολουθώντας μια παλαιότερη συνέντευξή σας
σας άκουσα να λέτε ότι δεν πιστεύετε στην έμπνευση κι
ότι μια ιστορία μπορεί να γεννηθεί από το οτιδήποτε. Το
βίωμα πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτή τη διαδικα-
σία;    

Πράγματι, δεν πιστεύω στην έμπνευση
με την έννοια της ουρανοκατέβατης θείας
εντολής. Πιστεύω ακράδαντα ότι «η έμ-
πνευση θα σε επισκεφθεί στο γραφείο
σου, αν ξέρει ότι θα σε βρει εκεί, 8.00-
15.00», όπως αναφέρει και ο Στίβεν Κινγκ.
Από την άλλη το βίωμα είναι η γενεσιουρ-
γός αιτία των πάντων, εκεί επιστρέφουμε
πάντα, συνειδητά ή ασυνείδητα, από εκεί
αντλούμε στοιχεία, εικόνες και χαρακτήρες,
απλά δεν το μεταφέρουμε ως έχει, το μετα-
μορφώνουμε. Ένα μεγάλο μέρος της δου-
λειάς μας έχει να κάνει με το μασκάρεμα, να
αλλάξεις μορφή σε κάτι που προϋπάρχει, δί-
νοντάς μία καινούργια, πιο ενδιαφέρουσα
παραλλαγή του. 

• Ασχολείστε με τη δημιουργική γραφή και διδάσκετε το
συγκεκριμένο αντικείμενο. Φαντάζομαι, όπως συμβαίνει
και σε άλλες μορφές τέχνης που παρέχεται οργανωμένη
και συστηματική εκπαίδευση, ότι η παρακολούθηση μα-
θημάτων δεν εξασφαλίζει σε κανέναν ότι θα γίνει συγ-
γραφέας – καλλιτέχνης. Ποιο είναι το στοιχείο που κάνει
κάποιον συγγραφέα - δημιουργό; 

Σε καμία μορφή τέχνης η εκπαίδευση δεν σου εξασφαλίζει ότι
θα γίνεις καλλιτέχνης – δημιουργός. Σου ανοίγει όμως δρόμους
που ίσως δεν είχες φανταστεί ότι υπάρχουν, σου δίνει στοιχεία
που θα χρειαζόσουν πάρα πολύ χρόνο για να τα συλλέξεις, σε
βάζει σε ένα ρυθμό εργασίας. Από εκεί και πέρα τα βασικά στοι-
χεία που πρέπει να κατέχει κάποιος είναι η κριτική ικανότητα, η
τόλμη και η εργατικότητα. Να μπορείς να επιλέξεις τι θα κρατή-
σεις και τι θα πετάξεις, να μην διστάζεις να δοκιμάσεις πράγ-
ματα που δεν είχες σκεφτεί, να μην διστάσεις να σκίσεις το
γραπτό σου και να μην βαριέσαι να το ξαναγράψεις όσες φορές
χρειαστεί. Να γίνεις μανιακός της γραφής.

• Πιστεύετε στις δημιουργικές εμμονές, υπό την έννοια
ενός πυρήνα ερωτημάτων και αγωνιών που βασανίζουν
έναν δημιουργό και ο οποίος μέσα από διαφορετικά έργα
του προσπαθεί να δώσει απαντήσεις;

Βέβαια κι αυτό σχετίζεται άμεσα με την προηγούμενη απάν-
τησή μου, υπό την έννοια της μανίας προς τη γραφή. Αυτό που
μας τρέφει και μας κινεί είναι η αγωνία μας να απαντήσουμε σε
ερωτήματα – πιθανά αναπάντητα – που μας βασανίζουν. Το ανι-
κανοποίητο της ζήσης, η συνεχώς επαναδιατυπωμένη απορία
που χτυπά ανελέητα τον πυρήνα της ύπαρξής μας και ζητά απε-
γνωσμένα απάντηση. Επειδή δεν έχουμε άλλο τρόπο ενσωμα-
τώνουμε την απορία σε μία ιστορία, την θέτουμε στους ήρωες
μας, στις καταστάσεις, στο αναγνωστικό κοινό. Ερωτούμε και
απαντάμε συνέχεια, αφουγκραζόμαστε την αγωνία, επαναπαυό-
μαστε για λίγο σε μία καινούργια απάντηση, κι έπειτα πάλι από
την αρχή. Ξανά στην ταχυδακτυλουργία να ντύσεις με νέο ύφα-
σμα την αγωνία σου.  

“Χανιά 1946 - 1952. 
Από την κατοχική "ουτοπία"”

Παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Μαχαιρίδη:
“Χανιά 1946 – 1952. Από την κατοχική “ουτοπία” στη με-
τακατοχική πραγματικότητα» θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ. στον Ιστιοπλοϊκό
Ομιλο Χανίων (Νεώριο Μόρο). Για το βιβλίο θα μιλήσουν
ο φιλόλογος Κωνσταντίνος Φουρναράκης και ο πολιτι-
κός επιστήμονας Χάρης Μπίσιας.

“Το χωράφι
της Μαρούλαινας”

Συνάντηση με τον συγγραφέα Γιώργο Κοκοτό με
αφορμή το βιβλίο του: “Το χωράφι της Μαρούλαινας”
οργανώνουν την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ
στο ιστορικό καφέ “Κήπος” το βιβλιοπωλείο Πετράκη και
οι εκδόσεις “Πατάκη”.

Ομιλητές είναι η φιλόλογος Αννίτα Μπριντάκη, ο συγ-
γραφέας Γιώργος Παπακωνσταντής και ο πολιτικός επι-
στήμονας Δημήτρης Φραγκάκης. 

Συντονίζει ο χειρούργος – γυναικολόγος, Νίκος Μα-
νουσάκης.

“Η μικρή Γαλάζια
Πεταλούδα”

Παρουσίαση του βιβλίου: «Η μικρή Γαλάζια Πετα-
λούδα» της συγγραφέως Αγγέλας Μάλμου σε έκδοση
του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων “Άγιος
Ιωάννης” θα γίνει την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ.
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Μη-
τρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «επιθυμία
του Συλλόγου είναι το βιβλίο αυτό να συμβάλει στην
εξοικείωση των παιδιών με την ιδέα της αιμοληψίας και
της δωρεάς αίματος και να γαλουχηθούν στην αξία της
εθελοντικής αιμοδοσίας, ώστε να γίνουν  οι αυριανοί
εθελοντές αιμοδότες».

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ:

Η γραφή είναι ένας«Η γραφή είναι ένας
τρό ος να υ άρξειςτρόπος να υπάρξεις»



παιδότοπος
ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλoι, καλό
Σαββατοκύριακο! 

Μια απ’ τις πολλές και καλές εργασίες που
έκανε με τους περυσινούς μαθητές του, τα Δευτερά-

κια του Δημ. Σχ. Γερανίου, ο γνωστός στους αναγνώστες
του Παιδότοπου δάσκαλος Μύρων Παναγιωτάκης, κι αυτή για

το αβοκάντο. Για το αβοκάντο, λοιπόν, με κείμενα και εικονογρά-
φηση απ’ αυτήν την ξεχωριστή εργασία που “βγήκε” σ’ ένα καλαί-

σθητο φυλλάδιο, ο λόγος. Για το
βουτυρόδεντρο των Ανδεων που ταίριαξε στην
Κρήτη και, βέβαια, στο Γεράνι και τα σούπερ
φρούτα του. Μέχρι και γιορτή με θεατρικό δρώ-
μενο και έκθεση ζωγραφικής διοργάνωσαν στο
τέλος της σχολικής χρονιάς, για τη... xάρη του,
τα περυσινά Δευτεράκια του Δημ. Σχ. Γερανίου,
με πληροφόρησε ο δάσκαλός τους... Μέχρι
και... βασιλιά του αβοκάντο ανακήρυξαν! Συγ-
χαρητήρια και γι’ αυτήν την ξεχωριστή δρα-
στηριότητά σας, καλά μου Γερανιωτάκια

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης,

δάσκαλος

Β’ ΤΑΞΗ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ

ΓιαΓια τοτο αβοκάντοαβοκάντο οο λόγοςλόγος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΡΩ-
ΜΕΝΟΥ “Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΒΟΚΑΝΤΟ”

1. Το Γεράνι φίλοι μας
είναι ένα όμορφο χωριό με
πράσινο πολύ και κλίμα
υγιεινό πολύ. Ελιές μπορεί
να δει κανείς μα και πορτο-
καλιές.

2. Ομως κι ένα άλλο δέν-
τρο πολύ ψηλό που ήρθε
από το Μεξικό.

3. Καλύτερο μέρος για να
ζήσει το δέντρο αυτό βρήκε
τα Χανιά και κυρίως τα βο-
ρεινά και δυτικά χωριά.

4. Το αβοκάντο έχει βιτα-
μίνες όπως Α, B, C, και E
και μαγικά ωμέγα... Οοοο,
αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

5. Κάνει καλό στα μάτια,
στο δέρμα κι έχει και φο-
λικό που είναι και αυτό
πολύ σημαντικό. 

6. Ακόμα ένα σπουδαίο
καλό. Το αβοκάντο λει-
τουργεί και ως φυσικό αν-
τηλιακό. 

7. Αλλά και το λάδι του
αβοκάντο είναι χρυσό.
Αλλο σπουδαίο νέο είναι κι
αυτό. 

8. Μα τι πάθαμε φέτος
βρε παιδιά; Ολοι μας είμα-
στε αβοκαντάκια τελικά;

9. Είμαι το Ευτυχάκι κι
είμαι ένα αληθινό αβοκαν-
τάκι. 

10. Αβοκαντάκι μου καλό
ήρθες από το Μεξικό κι
είσαι τόσο υγιεινό.

Εμπρός λοιπόν, βήμα
ταχύ, Το Γεράνι μας να κά-
νουμε του αβοκάντο μα-
χητή!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ 
Οταν τα αβοκάντο είναι άγουρα δεν τα τρώμε. 

Μπορούμε να τα ωριμάσουμε δίπλα σε μπανάνες.

Κύριε Μπάμπη μας, γιατί φυτέψατε αβοκάντο και όχι
άλλο δέντρο;

Κατ’ αρχάς αγαπάω πολύ την ενασχόληση με τη φύση, έπειτα
μου αρέσουν τα αβοκάντο, ενώ είναι και υγιεινά. Τέλος, τα αβο-
κάντο έχουν μεγάλη ζήτηση και γι’ αυτό πωλούνται σε καλή τιμή.

Πώς φυτεύουμε τα αβοκάντο; 
Αφού αγοράσουμε ένα έτοιμο φυτό σε σακουλάκι, κάνουμε

έναν μεγάλο λάκο, μετά γυρνάμε λίγο χώμα και τέλος, τοποθε-
τουμε το φυτό πάνω - πάνω στο λάκο καλύπτοντας με μαλακό
χώμα και κοπριά όλες τις ρίζες.

Πόσα αβοκάντο έχετε φυτέψει;
Τώρα έχω φυτέψει περίπου 165 δέντρα.
Τι φροντίδα χρειάζονται τα αβοκάντο μέχρι να μεγαλώ-

σουν; 
Στην αρχή έχουν πολλές ανάγκες ειδικά εάν τα φυτέψεις Κα-

λοκαίρι όπως έκανα εγώ. Θέλουν κάθε 2-3 μέρες νερό, λίπασμα,
στη γη και στα φύλλα, προστασία του κορμού από τον ήλιο ενώ
δεν θέλουν άλλα χόρτα ή φυτά κοντά τους.

Σας αρέσουν τα αβοκάντο; 
Πολύ
Πώς σας αρέσει να το τρώτε;
Μου αρέσει πολύ η πράσινη σαλάτα με διάφορα υλικά και αβο-

κάντο ενώ μια μέρα που έφαγα στο σχολείο μους αβοκάντο, εν-
θουσιάστηκα.

Ευχαριστούμε πολύ κ. Μπάμπη
Αβοκάντο μου καλό πόσο πολύ σε αγαπώ!!
Ηρθες από το Μεξικό κι είσαι τόσο υγεινό. 

Το βουτυρόδεντρο των Ανδεων 
που ταίριαξε στην Κρήτη

Στο Γεράνι (Χανίων) μπορεί κάποιος να δει πορτοκαλιές, ελιές, αμπέλια, αλλά και ένα δέντρο
που ήρθε από το Μεξικό.

Καλύτερο μέρος για να ζήσει
στην Ελλάδα βρήκε στα Χανιά
που έχει φανταστικό κλίμα. 

Το αβοκάντο έχει και ένα
άλλο όνομα.

Το λένε βουτυρόδεντρο.
Ομως θα έπρεπε να έχει και

ένα άλλο όνομα: Σούπερ
φρούτο. 

Και αυτό γιατί έχει πολλές
βιταμίνες οπως, A, B, C, και Ε,
καθώς και μαγικά.... ω.

Το αβοκάντο κάνει καλό
στην καρδιά, στα μαλλιά και
στο δέρμα. Απο αυτό φτιά-
χνουμε πολλά καλλυντικά και
φάρμακα.

Ο κύριος Μπάμπης, ο γυμνα-
στής του σχολείου μας έχει φυτέψει πολλά αβοκάντο και θα του πάρουμε συνέντευξη.

Πολλές συνταγές γίνονται με αβοκάντο και δύο μαγικές λέξεις έχουν σχέση με αυτό.
Γουακαμόλε και Γκουασακάκε είναι δύο υπέροχες σάλτσες που γίνονται από αυτό.
Το αβοκάντο είναι δέντρο αειθαλές (έχει πάντα φύλλα) και μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 20μ. 
Δεν έχει πολλές ασθένειες και αγαπά τον ήλιο.
Αβοκάντο - πάστα βρίσκουμε σε καταστήματα και super market.

Ενα τραγούδι για το αβοκάντο
Το σπίτι του άνω κάτω βρήκε ένα αβοκάντο

βρήκε ένα αβοκάντο από μία πιπεριά
της είχε τάξει γάμο κι αγάπη αληθινή

αλλά με μια ντομάτα γυρνούσε ζουμερή
“Φεύγω δε μ’ αξίζεις” είπε η πιπεριά

σ’ άλλον εγώ θα δώσω τα νόστιμα φιλιά.
Το αβοκάντο κλαίει και λέει με δάκρυα

δε φταίω πιπεριά μου που μοιάζει μ’ αγκινάρα η μεγάλη μου καρδιά 
Γύρισε πιπεριά μου εσένα αγαπώ

Για σένα εγώ σαλάτα θα γίνω στο λεπτό.
Ανδριάνα Μπάμπαλη - Τραγουδάκια γάλακτος

Προσφορά της κυρίας Κλαίρης (Α’ τάξη)



νωτικό (δυναμώνει τις συστολές και επιβραδύ-
νει τον ρυθμό) από τη ρίζα της βαλεριάνας. Δυ-
ναμώνει την καρδιά χωρίς να προκαλεί ένταση.
Θεωρείται ειδικό ίαμα για την ταχυκαρδία, όταν
προκαλείται από άγχος και άλλα παρόμοια
αίτια. Συνίσταται στους πόνους του στήθους
(ισχαιμικές αρρυθμίες) όταν συνοδεύονται από
δύσπνοια, αίσθημα πνιγμού και φόβο από το
θάνατο. Επίσης αναφέρεται θετική δράση του
βοτάνου σε νευρασθένειες, αϋπνία, υστερία,
επιληψία και αρτηριοσκλήρυνση των εγκεφαλι-
κών αγγείων.

Είναι πολύ χρήσιμο για τη διέγερση καθυστε-
ρημένης ή ανασταλμένης έμμηνης ροής, ιδιαί-
τερα όταν υπάρχει ανησυχία και ένταση. Είναι
χρήσιμο χαλαρωτικό τονωτικό που βοηθά στις
μεταβολές της εμμηνόπαυσης. Μπορεί να κα-

ταπραΰνει τις νόθες ωδίνες του τοκετού.
Για τα γυναικολογικά προβλήματα συνδυάζε-

ται καλά με τον κράταιγο.
Έχει αντιβακτηριακές, μυκητοκτόνες, αντιαι-

μορραγικές και επουλωτικές ιδιότητες.

Παρασκευή και δοσολογία 
Το ξηρό βότανο παρασκευάζεται ως έγχυμα.

Ρίχνουμε ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε 1-2 κου-
ταλιές βοτάνου και το αφήνουμε σκεπασμένο
για 10-15 λεπτά. Σουρώνουμε και πίνουμε τρεις
φορές την ημέρα. Αν το χρησιμοποιήσουμε σε
μορφή βάμματος η δόση είναι 1-4 ml βάμματος
τρεις φορές την ημέρα.

Το αφέψημα της ρίζας του παναγιόχορτου
χρησιμοποιείται για της αιμορραγίες της μή-
τρας.

Είναι ποώδες, πολυετές φυτό που φτάνει σε
ύψος τα 60 έως 120 εκατοστά. Τα φύλλα του
είναι έλλοβα με μεγάλους μίσχους, τριχωτά σε
βαθυπράσινο χρώμα. Τα άνθη πολύ τριχωτά,
πορφυρά ρόδινα, κατανεμημένα κατά ρόδακες
σε όλο το μήκος του στελέχους. Τα άνθη είναι
ερμαφρόδιτα. Έχουν αρσενικά και θηλυκά όρ-
γανα και επικονιάζονται από τις μέλισσες. Το
φυτό αναδίνει δυνατή και δυσάρεστη οσμή.
Υπάρχουν τέσσερα είδη του βοτάνου σε όλο
τον κόσμο με παρόμοιες φαρμακευτικές ιδιό-
τητες.

Ιστορικά στοιχεία 
Γνωστό βότανο στην αρχαία Ελλάδα. Το χρη-

σιμοποιούσαν σε προβλήματα των γυναικών
κατά τη διάρκεια της έμμηνου ρήσης και για την
καταπολέμηση της ταχυπαλμίας όταν αυτή
συνδεόταν με άγχος. Η λατινική του ονομασία
μαρτυρά επίσης ότι γνώριζαν από την Ρωμαϊκή
εποχή και την θετική επίδραση που είχε στην
καρδιά. Η ονομασία Leonurus σημαίνει «ουρά
λιονταριού» και αναφέρεται στα τριχωτά
φύλλα του φυτού. Η Αγγλική του ονομασία
Motherwort «βότανο της μητέρας» υποδηλώ-
νει την θεραπευτική του χρήση στις γυναίκες.
Στα πρώτα βοτανολόγια της γηραιάς ηπείρου
το συνιστούσαν για την κακή διάθεση.

Ο Κούλπεπερ (1653) έγραφε για
το παναγιόχορτο ότι « δεν
υπάρχει καλύτερο βότανο
για να διώξεις τα σύννεφα
μελαγχολίας απ’ την καρ-
διά, να της δώσεις δύ-
ναμη και να κάνει την
ψυχή ευτυχισμένη, εύ-
θυμη και χαρωπή».

Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε
πολύ στην κεντρική Ευ-
ρώπη την Ασία και τη βό-

ρειο Αμερική. Σύμφωνα με την κινέ-
ζικη παραδοσιακή ιατρική το βό-
τανο δρα θετικά στο
περικάρδιο και το ήπαρ. Το
χρησιμοποιούσαν επίσης
ως διουρητικό. Οι κινέ-
ζοι πιστεύουν ότι δρουν
ειδικά στο συκώτι και
είναι συνεπώς ιδιαί-
τερα αποτελεσματικό
για τα μάτια, για να
«καθαρίσουν την
όραση».

Συστατικά -
χαρακτήρας 

Είναι βότανο με δριμεία
γεύση, πικρό, ξηραντικό και
δροσερό. Περιέχει μία πικρή ουσία
την λεονουρίνη, ταννίνες, αιθέριο έλαιο, βι-
ταμίνη Α και ένα αλκαλοειδές (λεονουρινίνη)
και γλυκοσίδια που ρίχνουν την πίεση του αί-
ματος. Έχει λοιπόν δράση καταπραϋντική λόγω
των γλυκοσιδίων, εμμηναγωγική λόγω του αλ-
καλοειδούς και αντιδιαρροϊκή λόγω των ταννι-
νών.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Σύγχρονες έρευνες έχουν
επιβεβαιώσει την αποτε-

λεσματικότητα του βο-
τάνου ως ηρεμιστικό
για την καρδιά και
την αποφυγή θρόμ-
βωσης των καρδια-
κών αγγείων.
Θεωρείται ακόμη πιο
αποτελεσματικό ηρε-

μιστικό και καρδιοτο-
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Leonurus cardiaca (Λεό-
νουρος ο καρδιακός). Ανήκει στην οικογένεια των χειλανθών. Στη
χώρα μας το συναντούμε σπάνια, με την ονομασία λεόνουρος, λε-
ονούριο, παναγιόχορτο η δεσποινόχορτο. Φυτρώνει σε χαλάσμα-
τα, πλαγιές, άκρες δρόμων, παλιούς τοίχους και επιχωματώσεις.

Y.Γ: Όλα τα προηγούμενα άρθρα της στήλης μπορούμε να τα βρούμε στη διεύθυνση www.herb.gr. 
Επίσης αν κάποιος φίλος αναγνώστης γνωρίζει οποιαδήποτε θεραπευτική ιδιότητα βοτάνου του τόπου μας που δεν είναι ευρέως γνωστή ή έχει κάποιο ερώτημα μπορεί να το
απευθύνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση skouvatsos11@gmail.com 

Προφυλάξεις 
Το αλκαλοειδές σταχυδρίνη που περιέχει, επιδρά επιταχυντικά στη διαδικασία

του τοκετού και για τον λόγο αυτό το αποφεύγουμε κατά τη διάρκεια της εγ-
κυμοσύνης. Έρευνες στην Κίνα πάνω στον Leonurus heterophyllus, ένα συγ-
γενή της ευρωπαϊκής ποικιλίας έδειξαν ότι αφεψήματα του φυτού ήταν τόσο
αποτελεσματικά όσο και το φάρμακο εργοταμίνη στην πρόκληση σπασμών της
μήτρας. Η επαφή του δέρματος με το φυτό μπορεί μερικές φορές να προκαλέ-
σει δερματίτιδα σε ευαίσθητα άτομα. 

Aνθιση -
χρησιμοποιούμενα

μέρη - συλλογή 

Το παναγιόχορτο ανθίζει από Ιούνιο
έως Σεπτέμβριο. Χρησιμοποιούνται
για θεραπευτικούς σκοπούς τα

αέρια μέρη του φυτού. Συλλέγε-
ται την εποχή της ανθοφο-

ρίας. 

Λεόνουρος ο καρδιακόςΛεόνουρος ο καρδιακός



ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

“Ο Μαγικός Αυλός”

Με το έργο του Wotfgang Amadeus Mozart "Ο Μαγικός
Αυλός" (Die Zauberflote), ξεκινούν σήμερα Σάββατο στις
7.55 μ.μ. στο ΚΑΜ οι ζωντανές μεταδόσεις από τη Metro-
politan Opera της Νέας Υόρκης. 

Ο επίτιμος μαέστρος της Met, James Levine διευθύνει την
παραγωγή της βραβευμένης με Tony Award, Julie Taymor
στο αριστούργημα του, «Ο Μαγικός Αυλός». Η Golda Sch-
ultz, κάνει το ντεμπούτο της στη Met ως Παμίνα, με την Ka-
thryn Lewek στο ρόλο της Βασίλισσας της Νύχτας, τον
Charles Castronovo στον πρίγκιπα του παραμυθιού Ταμίνο,
τον Markus Werba στον κυνηγό πουλιών Παπαγκένο, τον
Christian Van Horn ως Αφηγητή και τον René Pape ως Ζα-
ράστρο. Είσοδος: 15 €- 10 €

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Αφιέρωμα
στο γαλλικό τραγούδι

Αφιέρωμα στο γαλλικό τραγούδι με την γαλλίδα ερμη-
νεύτρια Calisa και τον πιανίστα Πάνο θα πραγματοποιηθεί
αύριο Κυριακή 15 Οκτωβρίου στις 8:30 μ.μ. στην Δημοτική
Πινακοθήκη Χανίων. Θα ακουστούν τραγούδια της Edith
Piaf, Barbara, Jacques Brel, Yves Montand, Georges Mo-
ustaki κ.α. Είσοδος ελεύθερη.

ΣΤΟN ΒΑΜΟ

Συναυλία μπλουζ
Ενα blues set με τους "Double Trouble" live θα πραγμα-

τοποιηθεί αύριο Κυριακή 15 Οκτωβρίου στις 9 μ.μ. στο “Χα-
σομέρι” στο Βάμο. "Double Trouble" είναι ο Βασίλης
Σπυρόπουλος και ο "Blue John" Πανέρης στις κιθάρες και τα
φωνητικά. Είσοδος 8 ευρώ. Κρατήσεις: yiorgos@vamos-
arts.gr, chasomeri@gmail.com, 6939983958-Γιώργος, 

6976124409-Δημήτρης.

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Παράσταση Καραγκιόζη
Παράσταση Καραγκιόζη από το θέατρο σκιών Αθανασίου,

του έργου: «Οι Αθλοι του Ηρακλή» θα πραγματοποιηθεί
στον κινηματογράφο “Ελληνίς” (Τζανακάκη 68) την Κυριακή
15 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωϊ και στις 5 το απόγευμα.
Τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ.

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑ ΚΙΣΑΜΟΥ

Συγκέντρωση των
απανταχού Καστανάκηδων

Η 1η συγκέντρωση των οικογενειών με το επώνυμο Κα-
στανάκης (απανταχού στον κόσμο) έχει προγραμματιστεί
για αύριο Κυριακή 15 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην
Κερά Κισάμου Χανίων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση των διοργανωτών «οι Καστάνηδες ανταμώνουν
και γνωρίζονται, μαθαίνουν τις ρίζες τους και συνδέουν το
παρελθόν με το παρόν και το μέλλον».

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σεμινάριο ελευθέρου
σχεδίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε συνεργασία με το Ερ-
γαστήρι Βυζαντινής Αγιογραφίας οργανώνει για τέταρτη
συνεχή χρονιά επιμορφωτικό σεμινάριο Ελευθέρου Σχε-
δίου, εκ του φυσικού. Το σεμινάριο θα ξεκινήσει την Δευ-
τέρα 16 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα του
Δεκέμβρη. Τα μαθήματα θα παραδίδονται κάθε Δευτέρα
από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. στην αίθουσα Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. 

Οι εγγραφές θα γίνουν κατά την έναρξη του σεμιναρίου
(16 Οκτωβρίου) ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την Προ-
ϊσταμένη Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης
της Π.Ε. Χανίων Κατερίνα Ζομπανάκη, τηλ.: 2821 3 40150.
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ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Φεστιβάλ ταινιώνΦεστιβάλ ταινιών
ικρού ήκουςμικρού μήκους

Με ταυτόχρονες προβολές σε 15 πόλεις της χώρας, μία από τις
οποίες τα Χανιά, θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Οκτωβρίου, το διε-
θνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους: Micro μ. Στα Χανιά οι προ-
βολές θα πραγματοποιηθούν στο Στούντιο Οξω Νου στα
Ταμπακαριά της Χαλέπας (Αγ. Κυριακής 29) στις 7 το απόγευμα.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Σάββατο 14 Οκτω-
βρίου δεκαπέντε πόλεις θα έχουν την ευκαιρία να εκμηδενίσουν για
λίγο τα χιλιόμετρα και τις διαφορές τους για να απολαύσουν μαζί
φρέσκο ελληνικό “μικρό” κινηματογράφο. Το διεθνές φεστιβάλ ται-
νιών μικρού μήκους φέτος στην έβδομη πλέον χρονιά του, προβάλ-
λει δεκαπέντε ταινίες μικρού μήκους την ίδια ημέρα και ώρα σε
έντεκα πόλεις της ελληνικής επικράτειας και τέσσερις του εξωτερι-
κού προς αναζήτηση της «αγαπημένης» ταινίας του κοινού». Ακόμα
αναφέρεται ότι το Micro μ τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πο-
λιτισμού και έχει τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογρά-
φου. 

Στα πλαίσια του 7ου Micro μ Festival το Σάββατο 14 Οκτωβρίου
2017 μετά το διαγωνιστικό μέρος θα πραγματοποιηθεί μέρος του ει-
δικού αφιέρωμα με θέμα «Μειονότητες, Ρομά, Διαπολιτισμική Εκ-
παίδευση» και περιλαμβάνει την προβολή έξι ταινιών μικρού
μήκους, Ελλήνων και ξένων δημιουργών. Το αφιέρωμα ενισχύεται
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγ-
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Η είσοδος του κοι-
νού κατά τη διάρκεια του αφιερώματος είναι ελεύθερη. (Προβλε-
πόμενη ώρα έναρξης του αφιερώματος: 22:40)

Γενική Είσοδος 7 ευρώ / Προπώληση 6 ευρώ. Περισσότερες
πληροφορίες στις ιστοσελίδες:

www.micromfestival.gr
https://www.facebook.com/micromfestival

https://twitter.com/micromfestival
https://www.facebook.com/events/178788816011165 

ΑΠΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΥΣ ΟΛΛΑΝΔΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ

Συναυλία κλασικήςΣυναυλία κλασικής
ουσικής στο Κ Α Μμουσικής στο Κ.Α.Μ.

σσ
Συναυλία κλασικής μουσικής στον 2ο όροφο του
Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου διοργα-
νώνουν, στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής επίσκεψης
του Πρέσβη της Ολλανδίας στην Ελλάδα Caspar
Veldkamp, στα Χανιά την Δευτέρα 16 Οκτωβρί-
ου στις 7.30 μ.μ. ο Δήμος Χανίων, η ΚΕΠΠΕΔΗΧ
- ΚΑΜ και η Ολλανδική Πρεσβεία, με ελεύθερη
είσοδο.

τη συναυλία θα συμπράξουν οι νέοι σε ηλικία βραβευμένοι Ολ-
λανδοί μουσικοί του Ιδρύματος Πριγκίπισσα Χριστίνα: Valentine
Blange (βιολί), Anne Sophie van Riel (βιόλα) και Rangel Silaev
(πιάνο).

Ανάλογες συναυλίες πραγματοποιούνται επι σειρά ετών σε συ-
νεργασία με τους βραβευμένους μουσικούς του Ολλανδικού
Ιδρύματος «Πριγκίπισσα Χριστίνα».

Το ϊδρυμα διατηρεί επαφή με όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης παροτρύνοντας νέους μουσικούς ηλικίας 12-19
ετών να συμμετάσχουν στον Εθνικό Διαγωνισμό Μουσικής που
διοργανώνεται κάθε χρόνο. Ο ρόλος του ιδρύματος είναι να
βοηθήσει τους νέους μουσικούς να αναπτύξουν τα ταλέντα τους
και να βρουν το δρόμο τους στον επαγγελματικό κόσμο της μου-
σικής. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων του
Ιδρύματος είναι και η διοργάνωση συναυλιών για τους επιτυ-
χόντες των Διαγωνισμών, τόσο στη Ολλανδία όσο και στο εξω-
τερικό. Περισσότερες από 200 τέτοιες συναυλίες
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε διάφορες χώρες του εξωτε-
ρικού, ως επι το πλείστον με τη συνεργασία των Ολλανδικών
Πρεσβειών και των τοπικών φορέων.



ηη
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Γυρνώντας το ρολόι του χρόνου στο
μακρινό παρελθόν που δεν υπήρχε
ακόμα δρόμος αμαξωτός από τα Χα-
νιά προς τις επαρχίες του νομού
Χανίων, οι κάτοικοι όλων των χω-
ριών, πηγαινοερχόταν στην πόλη
από μονοπάτια και καρόδρομους με
τ’ άλογα και τα γαϊδουράκια τους
φορτωμένα. 

κούραση μεγάλη και για τους μακρινούς κα-
τοίκους των χωριών ανυπόφορη, αλλά ήταν
τρόπος ζωής. Όταν όλοι αυτοί οι οδοιπόροι που
έρχονταν από το Σέλινο, την Κίσαμο και τα
ορεινά χωριά της Κυδωνίας πλησίαζαν δύο με
τρία χιλιόμετρα πριν από την πόλη, ένιωθαν μια
παρηγοριά στη συγκεκριμένη περιοχή εξ ου και
η ομώνυμη ονομασία της που ήταν αφορμή να
ονομαστεί έτσι το μετέπειτα νέο χωριό με κατοί-
κους που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία.

Η Παρηγοριά, ως χωριό, κράτησε το χρώμα
του μέχρι τη δεκαετία του 1960. Αργότερα, με
την επέκταση της πόλης κάθε χρόνο κτιζόταν και
άλλες κατοικίες με αποτέλεσμα εδώ και πολλά
χρόνια να έχει μετατραπεί σε συνοικία της πόλης
με δική της Ενορία τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας
που κτίσθηκε το 1964. 

Από τη μετάβαση μας στην περιοχή καταγρά-
ψαμε δηλώσεις από κατοίκους και επαγγελμα-
τίες που συναντήσαμε, οι οποίοι, μας είπαν:

Γιάννης Κακαβελάκης. «Λατρεύω το μέρος
αυτό παρά του ότι έχω γεννηθεί σε χωριό της
Κισάμου. Πριν από
35 χρόνια που
αγόρασα το χω-
ράφι εδώ πάνω
στο ύψωμα ήταν
μόνο δύο οικογέ-
νειες. Οι περισσό-
τερες ήταν
χαμηλά. Μια απέ-
ραντη ερημιά με
αμπέλια και ελιές
κυρίως. Λίγα χρό-
νια αργότερα
έκτισα την επιχεί-
ρησή μου, ξενοδο-
χείο και εστιατόριο
που διατηρώ ακόμα ενώ πηγαινοέρχομαι στο
εξωτερικό πάνω από 50 χρόνια».

Θρασύβουλος Τσιβουράκης. «Σελινιώτης
είμαι, αλλά η γυναίκα μου είναι γέννημα θρέμμα
της Παρηγοριάς. Χωριό Μικρασιατών κατεξοχήν
η Παρηγοριά. Από τη Μικρά Ασία είναι η πεθερά
μου, ενώ ο πεθερός μου, γαμπρός και αυτός
όπως εμένα και είναι από το Θέρισο. Για πολλά
χρόνια η Παρηγοριά αποτελούσε ένα χωριό

μέσα στα Χανιά
αφού απέχει μόνο
δύο με τρία χιλιό-
μετρα. Οι περισ-
σ ό τ ε ρ ο ι
Μικρασιάτες βέ-
βαια προτίμησαν
να κατοικήσουν
στα χαμηλά. Εμείς
μένουμε μόνιμα
στο ύψωμα της
Παρηγοριάς από
το 1985 αλλά
νιώθουμε κάπως
ξεχασμένοι και αυτό επειδή η έκταση που καλύ-
πτει ο σημερινός Δήμος Χανίων είναι τεράστια.
Πιο καλά ήμασταν πρώτα που ανήκαμε στον
Δήμο Νέας Κυδωνίας. Στα ψηλά έχουμε, βέβαια
θαυμάσια θέα προς τη βόρεια πλευρά έχοντας
από κάτω την αναξιοποίητη ξεχασμένη παραλία
της οποίας και την καθαριότητα ακόμα βλέπουμε
πολλές φορές να επιμελούνται εθελοντές Έλλη-
νες και ξένοι. Θα μπορούσαν όμως, να είχαν
προβεί στη διάνοιξη παραλιακής οδού ούτως
ώστε να γινόταν αποσυμφόρηση της κυκλοφο-
ρίας».

Κυριάκος Δρακακάκης. «Από το Ζουνάκι
είμαι και το 1964 αφού τελείωσα τη στρατιω-
τική μου θητεία, μετανάστευσα στη Γερμανία
όπου και έζησα 30 χρόνια. Επιστρέφοντας στον
τόπο μου αποφά-
σισα να επενδύσω
με τις οικονομίες
μου σε αυτή την
περιοχή για την
οποία μάλιστα
από το 1971 είχα
διαισθανθεί ότι
πολύ σύντομα θα
είχε μεγάλη εξέ-
λιξη. Αγόρασα αρ-
χικά τον παλιό
φούρνο τον οποίο
λίγα χρόνια αργό-
τερα πούλησα και
αγόρασα το οικό-
πεδο που είμαι σήμερα κτίζοντας επιχείρηση
υγρών καυσίμων και συνεργείου αυτοκινήτων,
επαγγελματικές ειδικότητες που είχα στη Γερμα-
νία. Για την ονομασία της περιοχής και του χω-
ριού αργότερα, όπως έλεγε και ο μακαρίτης ο
πατέρας μου, Δράκος Δρακακάκης, αρχές του
20ου αιώνα κάθε που ερχόταν με το γαϊδουράκι
του από το Ζουνάκι φορτωμένο στα Χανιά, φτά-
νοντας ξημερώματα στην περιοχή αυτή αντίκριζε
το φως ενός λυχναριού στο μοναδικό σπίτι του
μακαρίτη του Μιχάλη Σπάρταλη και παρηγοριό-
ταν που πλησίαζε στα Χανιά. Το ίδιο συνέβαινε
και με τους άλλους αγρότες και κτηνοτρόφους
που έρχονταν από την Κίσαμο και το Σέλινο».

Ευαγγελία Βρακά. «Γεννήθηκα και μεγά-
λωσα στην Παρηγοριά και είμαι 67 χρονών. Ο
πατέρας μου Κώ-
στας Χαραλάμ-
πους και η μητέρα
μου Ελένη Γού-
ναρη ήταν από τη
Μικρά Ασία. Η
γιαγιά μου Ευαγ-
γελία Χαραλάμ-
πους ήταν 27
χρονών το 1922
που ήρθε εδώ και
ο πατέρας μου
τότε οκτώ μηνών.
Παντρεύτηκε το
1947 τη μητέρα
μου που έμενε
στο Δαράτσο και
απέκτησαν πέντε
παιδιά εκ των
οποίων τα τέσ-
σερα είμαστε στη ζωή
και τα δύο μόνιμοι κά-
τοικοι στην Παρηγοριά.
Λίγα χρόνια μετά που
παντρεύτηκαν οι γονείς
μου και συγκεκριμένα το
1950 ο πατέρας μου
άνοιξε και λειτούργησε
το καφενείο του χωριού
το οποίο δούλεψε μέχρι
το 1967. Στη συνέχεια
το ανέλαβε η μητέρα
μου και το λειτουργούσε
μέχρι το 2002. Στο
χωριό μας εκείνα τα
χρόνια έμεναν δεκα-

πέντε οικογένειες προσφυγικές και μία κρητικιά.
Εκτός από το καφενείο, υπήρχε φούρνος και
αλετριβιδιό. Από τον γάμο τον δικό μου απέ-
κτησα δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το
πρώτο παιδί που βαπτίσθηκε στον καινούργιο
ναό της Αγίας Σοφίας ήταν η κόρη μου η Ελένη.
Σήμερα είμαι γιαγιά έχοντας δύο εγγονές με τη
μεγαλύτερη να είναι 22 ετών».  

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εφημέριο
της Ενορίας Αγίας Σοφίας Παρηγοριάς πρωτο-
πρεσβύτερο Νικόλαο Νεραντζάκη πληροφορη-
θήκαμε ότι «η εκκλησία κτίσθηκε το 1964 και
μετά από λίγα χρόνια έγινε ενοριακός ναός
επειδή η Παρηγοριά είχε πυκνοκατοικηθεί και οι
κάτοικοι παλιοί και νέοι ήθελαν και συνέβαλαν
στο κτίσιμο της με πρωτοβουλία του πρωτο-
πρεσβυτέρου Ιωάννη Μπρεδάκη κατόπιν δω-
ρεάς οικοπέδου από την οικογένεια Νικολάου
Βλάχου».

Γιάννης και Ηλίας Κάκανος

ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 

Eνα αλιό ικρασιατικό χωριόνα παλιό μικρασιατικό χωριό 
γειτονιά της σύγχρονης όληςγειτονιά της σύγχρονης πόλης

Πανοραμική όψη με την
παραλία και δυτικά την πόλη
των Χανίων από το ύψωμα.  

Η κυρία Ευαγγελία Βρακά
κρατά με συγκίνηση την
φωτογραφία της γιαγιάς

της Ευαγγελίας.

Εξωτερική όψη του
περικαλλούς ναού της

Αγίας Σοφίας και
πάνω το παλιό
παραδοσιακό

καφενείο.



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 48ο

ιστορικές αναφορές 11/ 39
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
14 Οκτωβρίου 2017

Το 1925 ο Αμερικανός συγγραφέας Hugo Gernsback
επινόησε μια συσκευή, για να εκτελεί, όπως έλεγε, πιο
συγκεντρωμένος το συγγραφικό του έργο. Η κάσκα στο
κεφάλι ήταν ηχομονωτική και οξυγόνο χορηγούνταν
από ειδική φιάλη. Προφανώς η πρωτότυπη πατέντα του
δεν υιοθετήθηκε από άλλους συναδέλφους του…

Απεικόνιση του
1655 από το Γερ-
μανό χειρουργό και

ανατόμο Joannis Scultetus,
που δείχνει την τεχνική μαστε-
κτομής της εποχής και τον

έλεγχο της αιμορραγίας
με καυτηριασμό.

Nευρολο-
γική εξέταση με
πρωτότυπη συσκευή

καταγραφής ηλεκτρικών
δυναμικών, στα τέλη

του 19ου αιώνα.

Όγκος ματιού
που αφέθηκε για με-

γάλο διάστημα χωρίς
την παραμικρή θερα-
πεία, σε φωτογρα-

φία του 1906. Απεινονιστική
φωτογραφία γυναι-

κείου στήθους, στο
οποίο έχει τοποθετηθεί

ένθεμα σιλικόνης.

Βοηθήματα
ακοής που χρη-

σιμοποιήθηκαν στην
Αγγλία στα τέλη του

18ου αιώνα.

Ο πατέρας της μικροσκοπίας
Antonie van Leeuwenhoek, ενώ
παρατηρεί βακτήρια σε νερό, με
τη χρήση του πρώτου αυτοσχέ-
διου μικροσκοπίου της ιστορίας…

“Η αντιτοξίνη του Mulford, το ελιξήριο της δύναμης και της
μακροζωίας”. “Παρασκευάζεται από έμπειρους βακτηριολό-

γους, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης”. “Από το 1894
πολλά εκατομμύρια φιαλίδια έχουν πουληθεί, χωρίς καμία παρε-
νέργεια”. Aλλο ένα σκεύασμα για αδαείς ή και απελπισμένους…

Η σκλήρυνση κατά πλάκας (πολλαπλή σκλήρυνση ή
διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα) είναι μια ασθένεια στην
οποία προκαλείται, με άγνωστο μηχανισμό, φθορά στα
μονωτικά καλύμματα των νευρικών κυττάρων στον εγ-
κέφαλο και τη σπονδυλική στήλη δημιουργώντας χα-
ρακτηριστικές λευκές ‘’πλάκες’’ (εικόνα από
μαγνητική τομογραφία). 

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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ΠεθαίνονταςΠεθαίνοντας 

τηντην Aνοιξηνοιξη
Ραλφ Ρότμαν
μετάφραση: Μαρία Αγγελίδου

Εκδότης: Καστανιώτη

Ο πατέρας είναι
απόμακρος και λιγο-
μίλητος, ένας δύσκο-
λος άνθρωπος. Αλλά
ο γιος είναι περίερ-
γος για το παρελθόν
του. Αποφασίζει, λοι-
πόν, να του δωρίσει
ένα σημειωματάριο
με σκοπό να τον
ωθήσει να το κατα-
γράψει. Όμως ο πα-

τέρας πεθαίνει και το μόνο που αφήνει
πίσω του είναι ο σκελετός μιας ανολοκλή-
ρωτης ιστορίας. Ο γιος καλείται να γεμίσει
τα κενά, όπως μπορεί. Στο μυθιστόρημα
Πεθαίνοντας την άνοιξη ακολουθούμε τον
Βάλτερ Ούρμπαν και τον Φρίντριχ Καρόλι,
δύο νεαρούς από τη Βόρεια Γερμανία, οι
οποίοι -τον Φεβρουάριο του 1945- στρα-
τολογούνται «εθελοντικά» και στέλνονται
στο Μέτωπο. Ο ένας γίνεται οδηγός στη
Μονάδα Ανεφοδιασμού των SS και ο
άλλος λιποτακτεί και συλλαμβάνεται. Οι
δυο τους θα ξαναβρεθούν, όμως αυτό θα
γίνει υπό τραγικές συνθήκες. Ο Ραλφ Ρό-
τμαν αφηγείται με τρόπο θαυμάσιο, απέ-
ριττο, τον τελευταίο χρόνο του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου στην Ουγγαρία, όταν
οι αξιωματικοί των ναζί πετούσαν χειρο-
βομβίδες πίσω από τους στρατιώτες για να
τους σπρώξουν σε μάχες ολότελα χαμένες.

Μικρά ση αντικάΜικρά, σημαντικά

ράγ αταπράγματα
Jodi Picoult
μετάφραση: Χρύσα Μπανιά

Εκδότης: Ψυχογιός

Η Αφροαμερικανή
Ρουθ Τζέφερσον ερ-
γάζεται ως μαία στο
νοσοκομείο του Κο-
νέκτικατ, με πολλά
χρόνια εμπειρίας.
Κατά τη διάρκεια της
βάρδιας της, ξεκινά
μια εξέταση ρουτίνας
σε ένα νεογέννητο,
όμως λίγα λεπτά αρ-
γότερα μαθαίνει ότι

της έχουν απαγορεύσει να αγγίξει το μωρό
έπειτα από εντολή των γονιών του, που
είναι ακόλουθοι του Κινήματος της Λευκής
Δύναμης. Το νοσοκομείο σέβεται την επιθυ-
μία τους και την απομακρύνει. 
Την επόμενη μέρα το μωρό παθαίνει ανα-
κοπή την ώρα που η Ρουθ βρίσκεται μόνη
μαζί του. Οι γονείς την κατηγορούν για τον
φόνο του παιδιού τους. Η Κένεντι Μα-
κουάρι, μια λευκή δικηγόρος, αναλαμβάνει
την υπόθεσή της, αλλά επιμένει ότι οποι-
αδήποτε αναφορά σε ρατσιστικά ζητήματα
δεν πρόκειται να τη βοηθήσει. Η Ρουθ, από
την άλλη, προσπαθεί να διατηρήσει τις
ισορροπίες στη ζωή της για την οικογένειά
της -ειδικά για τον έφηβο γιο της, αφού η
υπόθεσή της γίνεται το επόμενο "καυτό"
θέμα στα Μέσα. Καθώς η δίκη προχωρά, η
Ρουθ και η Κένεντι συνειδητοποιούν ότι όλα
όσα έχουν μάθει να πιστεύουν για τους άλ-
λους -και για τους εαυτούς τους- ίσως και
να είναι λάθος.

Οι κόρεςΟι κόρες 

του ηφαιστείουτου ηφαιστείου
Χρήστος Οικονόμου
Εκδότης: Πόλις

Οι "Κόρες του ηφαι-
στείου" είναι ένα βι-
βλίο για
αλαφροΐσκιωτους
ανθρώπους και δι-
πολικές καταστά-
σεις - φως και
σκοτάδι, ποίηση και
πραγματικότητα,
παρελθόν και μέλ-
λον, πράγματα

θνητά και πράγματα αιώνια. Παρεκκλίνον-
τας από το ρεαλιστικό πλαίσιο των προ-
ηγούμενων βιβλίων του, ο Χρήστος
Οικονόμου αφηγείται ιστορίες που ακρο-
βατούν στα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύ-
νορα μεταξύ του ορατού και του αθέατου
κόσμου, ενώ εμπλουτίζει το υπόβαθρο της
αφήγησης με πολυάριθμες διακειμενικές
αναφορές -άλλοτε ευδιάκριτες, άλλοτε
υπαινικτικές- που ξεκινούν από τα από-
κρυφα Ευαγγέλια, τα μεσαιωνικά συναξά-
ρια και τις λαϊκές διηγήσεις θαυμάτων και
επεκτείνονται στον σύγχρονο μυθοπλα-
στικό και στοχαστικό λόγο. Άξια προσοχής,
επίσης, είναι η πολυπρόσωπη και πολυφω-
νική παρουσία των γυναικών σε όλα τα
διηγήματα της συλλογής. Οι "Κόρες του
Ηφαιστείου" είναι ένα βιβλίο για τις γυναί-
κες που θέτουν σε κίνηση τα γρανάζια της
ιστορίας, για τις γυναίκες που φέρνουν τη
λύτρωση, ορμώμενες από την υποδόρια
διαίσθηση ότι η ελπίδα ανασταίνεται πάντα
τελευταία. 

Ο αίλουροςΟ αίλουρος 

τη νύχτατη νύχτα
Ειρήνη Κουρουπάκη
Εκδότης: Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Ας είναι, πάμε πα-
ρακάτω. Η Ευθαλία
με τον Σήφη, βγά-
λανε την Κατοχή
υποφερτά στο
χωριό ως νιόπαν-
τρο ζευγάρι. Αμέ-
σως μετά, με την
Απελευθέρωση, τα
πράγματα άρχισαν
να πηγαίνουν καλύ-
τερα. Ο Σήφης ότι κι

αν ήταν, ήξερε πάντως νοικοκυρλίκι. Σε
Ηράκλειο και Αρχάνες το χειμώνα, εμπο-
ρευότανε λάδι και κρασί. Η ευρύτερη πε-
ριοχή, σημειωτέον, ξακουστή παλαιόθεν
και για τα δύο. Και στη Βλυχιά όπου είχε
ένα μικρό κτηματάκι με μποστάνι, έβαλε
μελίσσια. 
Ο Φοίβος Μαυρίδης, διάσημος ζωγράφος,
μετά από δισταγμούς και πολλή σκέψη,
δέχεται να μιλήσει για τον πολυκύμαντο
βίο του. Με ευθύτητα και αφοπλιστική ει-
λικρίνεια, ξετυλίγει το νήμα της ζωής του,
ξεκινώντας από τα δύσκολα παιδικά του
χρόνια. Ανακαλεί στη μνήμη του την εποχή
της φλογερής του νιότης, τότε που, με μο-
ναδικό όπλο το ταλέντο του και την ακτι-
νοβόλα προσωπικότητά του, αγωνίστηκε
ενάντια σε αντίξοες συνθήκες να κερδίσει
μια θέση στον εικαστικό χώρο. Παράλληλα
έξι φίλοι του μιλούν για τον ιδιότυπο χα-
ρακτήρα του ζωγράφου, που ξεκίνησε από
ένα μικρό χωριό της Κρήτης και κατόρ-
θωσε να γίνει ένας ζωντανός θρύλος.

Aφορμή

Ήταν είκοσι δύο χρονών, ορφανός από
μάνα και πατέρα, σπίτι και συγγενείς, σε
μια πόλη που το όνομά της δεν κουβα-
λούσε μνήμες, παρά μόνο παρόν, και
τότε από το πουθενά συνέβη μέσα του
κάτι αναπάντεχο, ο θάνατος της μάνας
του τον απελευθέρωσε από τις ενοχές
που τον κρατούσαν πίσω, γιατί είχε ο
δόλιος πάντα στο μυαλό του την επι-
στροφή, και τα λεφτά που έβαζε στην
άκρη τα μετρούσε και τα υπολόγιζε με
τις δεκάρες, κάθε δολάριο που στριμω-
χνόταν στο φάκελο κάτω από το στρώμα
τον έφερνε πιο κοντά στη μάνα του, στη
γη που θ' αγόραζαν να καλλιεργήσουν,
και στις ξερολιθιές που θα 'χτιζαν για να
φτιάξουν πεζούλες, ο θάνατός της τον
βρήκε με τριάντα δύο δολάρια και πε-
νήντα τρία σεντς που δεν θα έπιαναν
ποτέ τόπο, και μια βδομάδα μετά ξέ-
κλεψε μια ώρα από τη δουλειά και πήγε
στο πολυκατάστημα του Κοτλικόφ κι
αφού περιπλανήθηκε τρεις ώρες σε
ράφια και βιτρίνες, αγόρασε καλό κου-
στούμι κι ένα ζευγάρι δερμάτινα παπού-
τσια, κι ήταν τα πρώτα σπάταλα έξοδα
που 'κανε στη ζωή του, χαλάλι τα χρή-
ματα, στο μυαλό του κάθε Αμερικανού
ήσουν αυτό που προσπαθούσες να γί-
νεις, και στο κάτω κάτω της γραφής οι
οικονομίες ήταν για να ξοδεύονται,
έπρεπε λοιπόν κι αυτός με τη σειρά του
να βρει το κουράγιο ν' αποχωριστεί το
παρελθόν του και να τα καταφέρει να
γίνει κάποιος, κάποιος άλλος.

Ιστορίες μετανάστευσης, δεκάδες απ' αυτές
υπάρχουν, σε κάθε οικογένεια σχεδόν, σε κάθε
σπίτι, ο θείος που άφησε νύχτα το καράβι για
να βγει στη Νέα Υόρκη και να κατέβει στο τρίτο
ή τέταρτο υπόγειο και να πλένει πιάτα για ένα
δολάριο την ημέρα και ο πατριώτης, αφεντικό
του εστιατορίου, να τον απειλεί πως αν δεν του
αρέσει θα τον καταγγείλει στις αρχές, και εκεί-
νος να φεύγει, νύχτα ξανά, να βρει να παντρευ-
τεί να πάρει τα χαρτιά, τα πολυπόθητα χαρτιά,
και ακόμα μία ιστορία να πάρει τον δρόμο της.
Και ύστερα η δεύτερη γενιά, γεννημένη εκεί, χι-
λιόμετρα μακριά από τη γη για την οποία με
τόση νοσταλγία μιλούν στην οικογένεια, ένας
τόπος ευλογημένος αλλά φτωχός, το όνειρο
της επιστροφής, η γλώσσα και ο ίσκιος κάτω
από τα πλατάνια, τα κτήματα με τις ελιές και οι
παραλίες, και οι απόγονοι ακούν, μαγεύονται
και παραξενεύονται, και άλλες γενιές ακολου-
θούν και η νοσταλγία μεταμορφώνεται σε ανά-
μνηση ενός τόπου μακρινού, ένα στοιχείο
ταυτότητας που όλο και μικραίνει.

Και όσα έκαναν για να επιβιώσουν, οι συνθή-
κες και τα όρια του νόμου, μένουν κρυφά, ανο-
μολόγητα μυστικά που δεν χωρούν στα
γράμματα που φτάνουν πίσω στο σπίτι, εκεί που
ο δάσκαλος ή ο παππάς τα διαβάζουν στους
αγράμματους γονείς, παραφράζουν και ερμη-
νεύουν, και οι φωτογραφίες δείχνουν πρόσωπα
χαμογελαστά, με ρούχα κομψά και αυτοκίνητα

λαμπερά μπροστά από σπίτια μεγάλα στο
φόντο, κρεμιούνται στους τοίχους και γίνονται
μνημεία περηφάνιας που απαλαίνουν τον πόνο.
Και τα χρόνια περνούν, και οι άνθρωποι ξεχνάνε
πώς τα κατάφεραν, από πού πέρασαν, και νιώ-
θουν δυνατοί και άτρωτοι, κοιτάζουν τους ξέ-
νους και τους αδύναμους από ένα βάθρο πια,
που είναι σαθρό.

Και δεν γίνεται το μυθιστόρημα της Παπαδάκη
να μην παρασύρει τον αναγνώστη σε ιστορίες
λιγότερο ή περισσότερο οικείες, για ανθρώπους
που επέλεξαν ή αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τον τόπο τους και να αναζητήσουν μία
καλύτερη ζωή, μακριά απ' όσα θεωρούσαν δε-
δομένα, να προσαρμοστούν σε νέα περιβάλ-
λοντα, να υπομείνουν τόσα και τόσα, όχι μόνο
στην αρχή. Και είναι η γλώσσα, ο μακροπερίο-
δος λόγος, καλοδουλεμένος στον ρυθμό και τη
λεπτομέρεια, η σπάνια παρουσία τελείας που
προκαλεί αυτό το αίσθημα πτώσης, αίσθημα
που διατηρείται και μετά το κλείσιμο των σελί-
δων, σαν ηχώ.

Βιβλίο για το οποία πολλά καλά λόγια ειπώ-
θηκαν, και δικαιολογημένα, γιατί οι Δενδρίτες
το αξίζουν. Και σκεφτόμουν πως ένα θέμα κοι-
νότοπο, όπως οι ιστορίες κάποιων Ελλήνων με-
ταναστών στην Αμερική, είναι δυνατόν να μην
κουράσει και να μην θυμίσει απλώς κάτι ήδη ει-
πωμένο, να μην καταπέσει σε εύκολους συναι-
σθηματικούς εκβιασμούς και κοινοτοπίες, αρκεί
ο συγγραφέας να έχει την ανάγκη να διηγηθεί
την ιστορία του, να έχει τα κατάλληλα τεχνικά
εργαλεία για να το κάνει, να έχει το πείσμα να
συγκρατήσει το θυμικό και να κάνει την απα-
ραίτητη έρευνα, χωρίς όμως να ξεχάσει πως
πρόκειται για μυθιστόρημα και όχι για δοκίμιο.
Και να μη διστάσει να τα βάλει με ένα θέμα
ταμπού, εκείνο της αγιοποίησης της ελληνικής
μετανάστευσης και της παρελκόμενης δαιμονο-
ποίησης της σύγχρονης μετανάστευσης ανθρώ-
πων προς την Ελλάδα, τη διάκριση σε καλούς
και κακούς μετανάστες με κριτήριο το μύθο
περί γονιδίων, και τελικά η ιστορία κάποιας οι-
κογένειας Καμπάνη να επιτελέσει τον διττό
ρόλο που κάθε ιστορία θα έπρεπε να έχει, εκεί-
νον της γοητείας της αφήγησης του παρελθόν-
τος και των μαθημάτων που προκύπτουν ως
γνώση για το παρόν και το μέλλον.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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