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εριεχό εναπεριεχόμενα

με μια από τις πιο σκληρές στιγ-

μές της νεότερης ελληνικής ιστορίας

καταπιάνεται η τελευταία ταινία του

Παντελή Βούλγαρη “Το τελευταίο

σημείωμα” που θα προβληθεί στην

πόλη μας την ερχόμενη Τετάρτη στο

πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογρά-

φου Χανίων. Και για τα γυρίσματα

της ταινίας επιλέχθηκε ένα από τα

πιο “άβολα” μνημεία του Νομού

μας. Το Φρούριο Ιτζεδίν. Eνας χώ-

ρος πολλαπλά σημαδεμένος και

στιγματισμένος από γεγονότα που

διαδραματίστηκαν πίσω από τις

κλειστές του πύλες. 

Για την εμπειρία αυτής της κινημα-

τογράφησης μιλούν στις διαδρομές

ο σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης

και πέντε Χανιώτες ηθοποιοί που

συμμετέχουν στην ταινία. 

diadromes@haniotika-nea.gr
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Δράση για παιδιά με αφήγηση πα-
ραμυθιού θα πραγματοποιηθεί αύ-
ριο Κυριακή στις 11 το πρωί στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.

εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο συμμε-
τοχής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
στην πανελλήνια δράση “Περιβάλλον και Πο-
λιτισμός” που διοργανώνεται από τη Διεύ-
θυνση Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, με σύγχρονο θέμα τις «Πνοές
Ανέμων».

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
«στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται παιχνίδι -
συνοδεία αφήγησης παραμυθιού- από τις εκ-
παιδευτικούς Εύη Δήμου και Δήμητρα
Βαλαβάνη». «Λαϊκά παραμύθια, λαχνίσματα,
αινίγματα και παροιμίες, μπλέκονται με τα εκ-
θέματα του μουσείου και μας αποκαλύπτουν
θησαυρούς της αρχαιότητας.

Τα παιδιά, μέσα από διαδραστικές τεχνικές
αφήγησης θα ανακαλύψουν ποια αντικείμενα

του Μουσείου επηρεάζει ο Άνεμος, θα αναζη-
τήσουν και θα εντοπίσουν -μέσα από γλωσ-
σικά παιχνίδια - ποια από τα εκθέματα
μπορούν να συσχετιστούν με τον Άνεμο,
καθώς, θα απεικονίσουν εικαστικά τις μορφές
του.

Στη μουσική επένδυση των παραμυθιών
συμμετέχει η Ράνια Ρωσοπούλου».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι:
•Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε παιδιά

προσχολικής και σχολικής ηλικίας (5 έως 7
ετών).

•Η διάρκεια της δράσης είναι: 11:00 – 12:00.
•Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.
•Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
•Η είσοδος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χα-

νίων για τους συμμετέχοντες θα είναι ελεύ-
θερη.

Πληροφορίες/Δηλώσεις συμμετοχής
Αγγελική Τσίγκου | Αρχαιολόγος (at-

sigkou@culture.gr) | 2821044418 | Εφ.Α. Χα-
νίων

Μαρία Σκόρδου | Αρχαιολόγος (mskor-
dou@culture.gr) |2821094487 | Εφ.Α. Χανίων

Συνεχίζεται η εκθεση με τίτλο “Χρονική Αντι-
στρεπτότητα Αντόνιο Ταμπούκι - Γιάννης Π.
Μαρκαντωνάκης” που φιλοξενείται στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου έως τις 30
Οκτωβρίου. Την έκθεση οργανώνουν ο Δήμος
Χανίων, η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και το Ιταλικό
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. Οπως αναφέ-
ρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, «η έκθεση καθ’
όλη τη διάρκειά της διαμορφώνεται, διευρύνε-
ται και διαφοροποιείται η δυνατότητα συμμε-
τοχής σε 7 διαδραστικές λειτουργίες των
επισκεπτών που τιμούν τη μνήμη του Ταμ-
πούκι». Η τελική της παρουσίαση θα γίνει τη
Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Η ανα-
δρομική αυτή έκθεση εικαστικών έργων του

Γιάννη Π. Μαρκαντωνάκη (Χανιά 1952) παρου-
σιάζεται με αφορμή τα 21 βιβλία του Α. Ταμ-
πούκι που μεταφράσθηκαν στα ελληνικά από
τον Ανταίο Χρυσοστομίδη για τις εκδόσεις
“Άγρα”. Η έκθεση διαρθρώνεται στα 3 επίπεδα
του ΚΑΜ ως ένα περιβάλλον με 44 επί μέρους
εγκαταστάσεις, χρονολογημένες σπονδυλωτές
ενότητες που δεν εικονογραφούν το λογοτε-
χνικό έργο του συγγραφέα αλλά συνδιαλέγον-
ται μαζί του ως χωροχρονική ανέλιξη -σπειράλ-
σε θέματα παρμένα από μυθιστορήματα και
διηγήματά του. Σε παράλληλες εκδηλώσεις για
τον Α. Ταμπούκι θα πραγματοποιηθούν στο
ΚΑΜ ομιλίες, βιβλιοαναγνώσεις, ξεναγήσεις μα-
θητών και φοιτητών. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Αναδρομική έκθεση
του Γιάννη Μαρκαντωνάκη

ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Δράση για αιδιάΔράση για παιδιά 
ε αφήγηση αρα υθιούμε αφήγηση παραμυθιού



Έκθεση φωτογραφίας: «Ενθύμια και
Τρόπαια» διοργανώνουν η Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Χανίων, το Medphoto Festival
και η Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματο-
γράφου Χανίων στο πλαίσιο των παράλ-

ληλων δράσεων του φεστιβάλ από τις 21
έως τις 29 Οκτωβρίου στους Στρατώνες
του Φρουρίου Φιρκά στα Χανιά.

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

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

Συμμετέχουν οι φωτογράφοι:
Δημήτρης Μπαρούνης, Γιάννης Κλουβι-

δάκης, Κωνσταντίνος Γδοντάκης, Σπύρος
Ζερβουδάκης, Σάββας Κόης, Στέλλα Αγ-
γελάκη, Φωτεινή Φαρμασώνη, Μαρία-
Ντενίζ Ντεσσιμό, Ελευθερία Σειστάκη,
Χριστίνα Αντωνίου και Αντρέας Νικολα-
ράκης.

ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΗ

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο Ομότι-
μος καθηγητής στο Τμήμα Φωτογραφίας
και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας, Κω-
στής Αντωνιάδης, ο οποίος θα δώσει διά-
λεξη  την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 8
μ.μ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
(Μεγάλο Αρσενάλι, αμφιθέατρο 1ου ορό-
φου) με ελεύθερη είσοδο.
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ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ

Εκθεση ζωγραφικής

Εγκαινιάζεται την Κυριακή 22 Οκτωβρίου η νέα έκθεση ζω-
γραφικής του σχετικά νεοσύστατου Παγκρήτιου Συλλόγου
''Νεώριον Τέχνης'' στην Πύλη Sabbionara με τη συμμετοχή 8
ζωγράφων. 
Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο καθηγητής Καλών Τεχνών
και Ιστορίας, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του συλλόγου, «αυτή θα
είναι η τρίτη κατά σειρά έκθεση του συλλόγου μέσα σε ένα
χρόνο από τη δημιουργία του και η πρώτη αμιγώς ζωγραφι-
κού περιεχομένου.
Η έκθεση δεν είναι θεματική, δεν κινείται δηλαδή σε κάποιο
συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, αλλά αποτελεί τη συλλο-
γική παρουσίαση μέρους της δουλειάς των καλλιτεχνών
κάτω από το κοινό πρίσμα της ανάγκης για εικαστική επικοι-
νωνία. Έτσι, τα έργα αυτά, λίγο ή πολύ, απηχούν τις προσω-
πικές ευαισθησίες και τα ενδιαφέροντα των δημιουργών
τους.
Από μεριάς τεχνοτροπίας, συνυπάρχουν τα μοντέρνα έργα
του Κώστα Σπανάκη σε άψογη εκτέλεση με τις αδρές, στα-
θερές γραμμές, τις επίπεδες επιφάνειες και τα συμπαγή χρώ-
ματα -κύρια χαρακτηριστικά της pop art- με τα καλασικά
έργα της Ευφροσύνης Ουσταμανωλάκη, τα οποία μέσα σε
κάποιο πέπλο ακαδημαϊσμού και νοσταλγίας αποτελούν μία
πολύμορφη εργασία με έντονους απόηχους Alex Katz.
Οι ρομαντικοί πίνακες της Βάσως Ρεθεμιωτάκη με τους απα-
λούς, λεπτεπίλεπτους τόνους σε παστέλ, μας μεταφέρουν στο
μαγικό κόσμο του 19ου αιώνα. Οι δυνατοί ρεαλιστικοί πίνα-
κες, με λάδι και ακρυλικά, της Άννας Πανηγυράκη, με την έν-
τονη απλότητα, φυσικότητα και φωτεινότητα μας
πλημμυρίζουν με λουλούδια και φύση, ενώ ο ιδιόρρυθμος
σουρεαλιστικός φουτουρισμός του Νίκου Παπουτσάκη παν-
τρεύει το αφηρημένο με το γεωμετρικό και το συγκεκριμένο
με το ιδιόρρυθμο. Την έκθεση συμπληρώνουν πίνακες του
Νίκου Τσακιράκη, που θυμίζουν έντονα την τέχνη των naïve
και ένα μόνο έργο της Ασπασίας Κτιστάκη.
Τα έργα που παρουσιάζονται, αν και ασύνδετα από θεματικής
άποψης, συνυπάρχουν αρμονικά σε μια συλλογική προσπά-
θεια ανάδειξης της ζωγραφικής τέχνης, αλλά και καθιστούν
σαφές ότι ένας εικαστικός σύλλογος μπορεί να δώσει ένα
βροντερό “παρών” στα καλλιτεχνικά δρώμενα μιας πόλης που
διψά για Τέχνη...».

“ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΚΟΙΤΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ”

Στο μεταξύ, ολοκληρώνονται αύριο Κυριακή 22 Οκτωβρίου η
ομαδική έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας “Όταν οι Κρή-
τες κοιτούν τη Θάλασσα / When Cretans look at the Sea”
στη MARE GALLERY και η ατομική έκθεση “Κίνηση Ζωής /
Life Movement” της Σοφίας-Μαρίας Ξενάκη, στο λόμπι, στο
ξενοδοχείο Thalassa Beach Resort (Αγ. Μαρίνα). Οι εκθέσεις
είναι ανοιχτές στο κοινό Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή &
Δευτέρα 6–10 μ.μ..

“ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ”  

Στο μεταξύ, τo Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Χανίων) φιλοξενεί το διεθνές φεστιβάλ σύγχρο-
νης τέχνης Orange Water 3, παρουσιάζοντας στους χώρους
του, ως συνδιοργανωτής του φεστιβάλ, εικαστική έκθεση
(“Αντανακλάσεις Καταγωγής”) από τις 15 έως 28 Οκτωβρίου.
Οι ώρες λειτουργίας είναι από Τρίτη έως Κυριακή από 8 το
πρωί έως 8 το βράδυ και Δευτέρα από 1 μ.μ. έως 8 μ.μ..

■ Σήμερα το απόγευμα η εκδήλωση στο παλιό Τελωνείο

Παρουσία του Μίκη Θεο-
δωράκη αναμένεται να
πραγματοποιηθεί σήμερα
Σάββατο 21 Οκτωβρίου
στις 7.30 το απόγευμα η
τελετή ονοματοδοσίας του
νέου θεάτρου στο παλιό
Τελωνείο, το οποίο θα φέ-
ρει το όνομα του κορυ-
φαίου μουσικοσυνθέτη. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ

Το Παλιό Τελωνείο ονο άζεταιΤο Παλιό Τελωνείο ονομάζεται
θέατρο Μίκης Θεοδωράκηςθέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”

ηηεκδήλωση θα περιλαμβάνει μουσική συναυλία με τους Μαρία Φαραντούρη, Στέφανο Κορ-
κολή, Σοφία Μανουσάκη και Ιωάννα Φόρτη, τους οποίους θα πλαισιώσουν μουσικά η λαϊκή
ορχήστρα “Μίκης Θεοδωράκης”, τα “Κίτρινα ποδήλατα” και το μουσικό σύνολο “Vamos”.
Μια ημέρα αργότερα, δηλαδή αύριο Κυριακή 22 Οκτωβρίου, ο Μίκης Θεοδωράκης θα επι-
σκεφθεί το πατρικό σπίτι του στον Γαλατά όπου στις 11 το πρωί θα παρουσιαστεί το πρώτο
κουαρτέτο του συνθέτη.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Στο μεταξύ, από τον Δήμο Χανίων ανακοινώθηκε ότι, «λόγω του αυξημένου ενδιαφέρον-
τος, που έχουν εκφράσει οι συνδημότες μας για την τελετή ονοματοδοσίας του Παλαιού Τε-
λωνείου Χανίων σε θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”,  έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε τόσο η τελετή
όσο και η μουσική εκδήλωση, που θα  ακολουθήσει, να προβληθούν σε όσο το δυνατόν με-
γαλύτερο κοινό. 
Ειδικότερα, θα τοποθετηθεί οθόνη προβολής (video wall) σε εξωτερικό σημείο του Παλαιού
Τελωνείου, επί της πλατείας Κατεχάκη, μέσω του οποίου θα προβάλλεται παράλληλα η εκ-
δήλωση, ενώ θα υπάρχουν και καθίσματα, για όσους από τους συνδημότες μας επιθυμούν
να την παρακολουθήσουν. 
Γνωστοποιείται επίσης ότι θα επιχειρηθεί η ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης στο διαδί-
κτυο (live streaming), μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων στο facebook
“Δήμος Χανίων - Municipality of Chania”, προκειμένου να την παρακολουθήσει όποιος το
επιθυμεί και δεν θα έχει τη δυνατότητα να βρεθεί στο Ενετικό Λιμάνι». 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟN ΦΙΡΚΑ

Ενθύ ια“Ενθύμια 
και Τρό αιακαι Τρόπαια”
■ Σήμερα τα εγκαίνια
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ο ΠαΝτεΛΗς

ΒοΥΛγαρΗς 

ΚαΙ ΧαΝΙωτες

ΗΘοΠοΙοΙ 

ΜΙΛοΥΝ γΙα 

τΗΝ εΜΠεΙρΙα 

τωΝ γΥρΙςΜατωΝ

ΔΗΜΗτρΗς

ΜαρΙΔαΚΗς

εΛεΝΗ

ΦοΥΝτοΥΛαΚΗ

«Εάν δεν ήταν οι Χανιώ-
τες η ταινία δεν θα ήταν η
ίδια, δεν ξέρω εάν θα μπο-
ρούσα να την κάνω εάν
δεν την γύριζα στα Χανιά»,
λέει στις “διαδρομές” ο κα-
ταξιωμένος σκηνοθέτης
Παντελής Βούλγαρης ο
οποίος την ερχόμενη Τε-
τάρτη θα βρίσκεται στην προβολή της ταινίας “Το Τελευταίο
Σημείωμα” που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων πα-
ρουσία των περισσότερων συντελεστών.

«Τις Φυλακές του Ιτζεδίν τις είχε ανακαλύψει ο Θόδωρος
Αγγελόπουλος και μετά εγώ είχα κάνει “Τα Πέτρινα Χρόνια”
τον γάμο του ζευγαριού στην αυλή. Το κτήριο των Φυλακών
Καλαμίου ήταν πολύ πιο κοντά στην ατμόσφαιρα της εποχής
που θέλαμε, γι’ αυτό το επέλεξα» μας εξηγεί ο σκηνοθέτης
της ταινίας και προσθέτει: «Η παρουσία των Χανιωτών που
συμμετείχαν στην ταινία ήταν σημαντική. Εάν δεν ήταν οι Χα-
νιώτες που με εμπιστεύθηκαν, που αγάπησαν την ιστορία της
ταινίας, που συνεργάστηκαν και κάναμε μια πολύ δυνατή
ομάδα αυτές τις 8 εβδομάδες που χρειάστηκε να γυρίσουμε
την ταινία, η ταινία δεν θα ήταν η ίδια, δεν ξέρω εάν θα μπο-
ρούσα να την κάνω, εάν δεν την γύριζα στα Χανιά. Τους
οφείλω πολλά, τους οφείλω πάρα πολλά και στους άντρες
και στις γυναίκες που με βοηθήσανε».

Για το ιστορικό κτήριο του Ιτζεδίν που για λίγες εβδομάδες
ζωντάνεψε και τώρα έχει παραδοθεί ξανά στην εγκατάλειψη
του χρόνου ο κ. Βούλγαρης υπογράμμισε: «Θα μπορούσε
πραγματικά να το υποστηρίξει το Κράτος και να γίνει ένας
μουσειακός χώρος για εκθέσεις, διαλέξεις κ.λπ.. Είναι κρίμα
να υπάρχει αυτό το κτήριο και να μην το φροντίζει κανένας».

ΜΙα οΦεΙΛοΜεΝΗ τΙΜΗ

Για τον Παντελή Βούλγαρη η υλοποίηση αυτής της ταινίας

ήταν μια προσπάθεια που
είχε ξεκινήσει πολύ πριν την
“Ψυχή βαθιά” και την
“Μικρά Αγγλία”. 

«Πολύ πριν την “Μικρά
Αγγλία” είχα μπει μέσα στην
Ιστορία, ερευνούσα τις λε-
πτομέρειες και όφειλα να
κάνω αυτήν την ταινία για

τον Σουκατζίδη και για τους 200. Πραγματικά έφυγε από
πάνω μου ένα βάρος γιατί με ακολουθούσαν οι σκιές τους».

Όσο για τους συμβολισμούς και τα μηνύματα της ταινίας ο
ίδιος πιστεύει ότι «επίκαιρη γίνεται μια ταινία από το ίδιο της
το ενδιαφέρον και επίσης από την ποιότητά της. Εάν είναι
κάτι πολύ σημαντικό από τους ανθρώπους που την φτιάξανε
την ταινία, γίνεται επίκαιρη, γιατί έχει το ενδιαφέρον». 

Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφει μαζί με τον Παντελή
Βούλγαρη η Χανιώτισσα σύζυγός του και καταξιωμένη συγ-
γραφέας Ιωάννα Καρυστιάνη. «Με την Ιωάννα είμαστε μαζί
40 χρόνια και συνεργαζόμαστε πάντα πολύ στενά» σημείωσε.

ςτΙγΜες ΞεΧωρΙςτες

Για τον Παντελή Βούλγαρη, οι στιγμές που θα παραμείνουν
ξεχωριστές ήταν οι στιγμές «κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι
τη νύχτα, με όλο αυτόν τον κόσμο στα γυρίσματα. Ολος
αυτός ο κόσμος που δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί μας, και
κανείς δεν απουσίαζε ούτε για λίγο παρά τις υποχρεώσεις
τους. Σκεφτείτε ότι 4-5 πρωί μετά τα νυχτερινά γυρίσματα
έπρεπε να πάνε κατευθείαν στη δουλειά τους, όμως δεν
απουσίαζε κανένας. Αυτό που πραγματικά θα μου μείνει αλη-
σμόνητο είναι όταν τελειώσαμε τα γυρίσματα, το τελευταίο
βράδυ είχαμε φέρει τσικουδιές και γραβιέρα και αρχίσαμε τα
τραγούδια μέχρι τις 4 το πρωί. Και ίσως ήταν η πρώτη φορά
που αυτή η φυλακή η δύσκολη, ήταν ένας χώρος γλεντιού και
αγάπης».

ΦωτογραΦIες: 

ΜαΝοΛΗς ΜαΥρAΚΗς 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Χωρίς τους Χανιώτες«Χωρίς τους Χανιώτες 
η ταινίαη ταινία

δεν θα ήταν η ίδιαδεν θα ήταν η ίδια»

ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Ζωντάνεψαν οι νή εςΖωντάνεψαν οι μνήμες

π
ίσω από κάθε ταινία κρύβονται αμέτρητες ιστορίες, προσδοκίες, αγωνίες και συναισθήματα όλων εκείνων
που δούλεψαν για τη δημιουργία της. Στιγμές έντασης αλλά και ικανοποίησης, στιγμές χαλαρές αλλά και αλη-
θινής συγκίνησης. Στιγμές που γεννούν φιλίες και ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και που την ίδια στιγμή πε-
ριέχουν όλη τη μαγεία της δημιουργίας. “Το τελευταίο σημείωμα”, η νέα ταινία του Παντελή Βούλγαρη που
θα “ανοίξει” τον κύκλο των προβολών στο 5ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Χανίων, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου,
δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Οι “διαδρομές” συνομιλούν σήμερα με τον σκηνοθέτη της ταινίας
αλλά και 5 Χανιώτες ηθοποιούς για την εμπειρία των γυρισμάτων, για εικόνες που τους έμειναν χαραγμέ-
νες στη μνήμη αλλά και για το ποιο είναι το μήνυμα που κουβαλάει “Το τελευταίο σημείωμα”.   

Πώς έζησα τοΠώς έζησα το 
Τελευταίο ση είω α“Τελευταίο σημείωμα”

Οι μνήμες που σαν παιδί είχε από το Ιτζεδίν, όταν το λεωφορείο για
Λιτσάρδα σταματούσε λίγο πριν τις Εγκληματικές Φυλακές Καλαμίου
την ώρα των εκτελέσεων, ζωντάνεψαν στα μάτια του Χανιώτη Μα-
νώλη Μαυράκη, ερασιτέχνη ηθοποιού και φωτογράφου ο οποίος συμ-
μετείχε στα γυρίσματα και απαθανάτισε με την κάμερά του στιγμές την
ώρα που “χτιζόταν” η ταινία. Στιγμές που έμοιαζαν με αληθινές.

«Στο “Τελευταίο Σημείωμα” είχα τον ρόλο του καπνοβιομήχανου. Για
μένα ήταν μια πάρα πολύ όμορφη και συγκινητική εμπειρία. Γιατί ζεις
το παρελθόν και θυμάσαι την ιστορία του τόπου σου. Σαν παλιότερος
θυμάμαι καλύτερα τι τράβηξαν οι δικοί μας άνθρωποι στον Β’ Παγκό-
σμιο πόλεμο, πόσα δεινά περάσαμε... Θυμήθηκα την οικογένεια μου,
τον Αποκόρωνα τόπο καταγωγής μου, θυμήθηκα ότι έχω χάσει συγγε-
νείς οι οποίοι σκοτώθηκαν από τους Γερμανούς. Θυμήθηκα την αδικία
του πολέμου, του κάθε πολέμου» ανέφερε ο κ. Μαυράκης που μας
αφηγήθηκε το εξής περιστατικό: «Εμένα η καταγωγή μου είναι από την
Λιτσάρδα του Αποκόρωνα και όταν πήγαινα διακοπές στη γιαγιά μου με
το πολύ πρωινό λεωφορείο τότε τη δεκαετία του ’50 - ’60 θυμάμαι κά-
ποιες φορές που μας είχαν σταματήσει κάτω από το Καλάμι, κάτω από
τις Φυλακές, εκεί που είναι το νεκροταφείο των εκτελεσθέντων, ήταν
ένας χωροφύλακας και έλεγε: “Σταματάει το λεωφορείο μέχρι να τε-
λειώσει η εκτέλεση και μετά συνεχίζετε”. Κι ακούγαμε αυτούς τους
κρύους, μεταλλικούς ήχους, τους πυροβολισμούς και... συνεχίζαμε. Τις
στιγμές αυτές ξαναέζησα στην ταινία». Για αυτό και η συμμετοχή αλλά
και η φωτογράφηση των γυρισμάτων της ταινίας, για τον Μανώλη
Μαυράκη ήταν μια μοναδική εμπειρία: «Οι άνθρωποι, οι εκφράσεις, οι
στιγμές, η συγκίνηση ήταν για μένα κάτι το ανεπανάληπτο».
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕΡΑΚΗΣ

Μια ιστορία άντα ε ίκαιρηΜια ιστορία πάντα επίκαιρη

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Ενα όνειρο ου έγινε ραγ ατικότηταΕνα όνειρο που έγινε πραγματικότητα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

Μια ταινία φόρος τι ής στους αγωνιστέςΜια ταινία φόρος τιμής στους αγωνιστές

ΘΕΩΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΗ

Μια στάση στον χωροχρόνοΜια στάση στον χωροχρόνο

«Ως ηθοποιός που διακονώ αυτό το επάγγελμα 38 χρόνια, στο πίσω μέρος του κεφα-
λιού μου, υπήρχε πάντα η επιθυμία να συνεργαστώ με δύο σκηνοθέτες. Τον Παντελή
Βούλγαρη και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Με τον Αγγελόπουλο δεν τα κατάφερα, έτσι
όταν μου έγινε η πρόταση από τον Παντελή πέταξα στα σύννεφα», σημείωσε ο ηθοποιός
Μιχάλης Αεράκης γυρίζοντας πίσω το ρολόι του χρόνου όταν ξεκίνησε η συνεργασία του
με τον Παντελή Βούλγαρη. 

Τόνισε δε ότι ενώ εξ' αρχής ο καταξιωμένος σκηνοθέτης του ξεκαθάρισε ότι πρόκειται
για ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο εκείνος του απάντησε ότι «για εσένα δέχομαι να
περάσω σιωπηλός κι από ένα μόνο πλάνο». 

«Ετσι με μεγάλη χαρά συμμετείχα σε αυτό το έργο και πολύ περισσότερο που η θεμα-
τολογία του αφορούσε 200 ιδεολόγους κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισα-
ριανή. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό για την ιστορία μας γιατί μιλάει για
ανθρώπους που θυσιάστηκαν για την ιδεολογία τους και δίνει αφορμή να κάνει κανείς ένα
παραλληλισμό με το σήμερα και να εξάγει πολλά συμπεράσματα», σχολίασε ο κ. Αεράκης. 

Η συνεργασία με τον Παντελή αλλά και με την Ιωάννα, όπως υπογράμμισε, ήταν εξαι-
ρετική. «Ο Παντελής ήταν στην ταινία ο πιο ταπεινός καλλιτέχνης και πραγματικά χάρηκα
πάρα πολύ που γνωρίστηκα με αυτό τον άνθρωπο και που κάπου είπαμε ότι ανανεώ-
νουμε το ραντεβού μας, κάτι που με κάνει να χαίρομαι διπλά». 

Υπάρχει όμως κάποια στιγμή ή σκηνή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του, ρωτήσαμε
τον Ανωγιανό καλλιτέχνη: «Ναι, θυμάμαι ότι σε μια συζήτηση που είχαμε με τον Παντελή
του είπα ένα περιστατικό που είχα ακούσει όταν είχα έρθει στα Χανιά για τον γιατρό τον
συχωρεμένο τον Κωστή Νικηφοράκη. Είχα ακούσει λοιπόν ότι είχε δει κάποτε έναν ξένο
που περπατούσε ξυπόλητος κι όταν ο ξένος του είπε ότι δεν έχει παπούτσια, εκείνος
έβγαλε τα δικά του και του τα έδωσε. 

Αυτή η ιστορία με είχε συγκλονίσει. Την είπα λοιπόν στον Παντελή και τι έκανε αυτός.
Σε ένα πλάνο της ταινίας όπου κηδεύεται κάποιος ξυπόλητος και παραβρίσκομαι κι εγώ
μου είπε να βγάλω τα παπούτσια μου και να τα αφήσω εκεί. Αυτό δείχνει την ευαισθησία
του Παντελή αλλά και τα ανοιχτά αυτιά που έχει. Αυτή η σκηνή μου έχει μείνει».

«Η αρχή της ταινίας ήταν για μένα από τη στιγμή που είχα
περάσει όλα τα στάδια του κάστινγκ και μου ανακοίνωσαν ο
κ. Βούλγαρης και η κα Καρυστιάνη ότι με έχουν επιλέξει για
τον ρόλο της Τασούλας. Μεγάλη η χαρά και ένα αίσθημα πλη-
ρότητας πρωτόγνωρο», σημείωσε η Χανιώτισσα ηθοποιός
Θεώνη Κουτσουνάκη και συνέχισε την αφήγησή της: «Αγω-
νία μέχρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα και απολύτως συνεπής
στην οδηγία του σκηνοθέτη να μη βάψω τα μαλλιά μου και να
μην πειράξω τα φρύδια μου για το ρόλο μου στην ταινία.
Ηρθε η ώρα της συνάντησης όλων των ηθοποιών για την
πρώτη ανάγνωση από την κα Καρυστιάνη. Η ώρα που “είδα”
το έργο στη φαντασία μου να παίζεται για πρώτη φορά. Συγ-
κλονιστικό! Επειτα η πρόβα στο επιβλητικό Ιτζεδίν. Ο κ. Βούλ-
γαρης και η κα Καρυστιάνη κάθε στιγμή μαζί και κοντά σε μας
για να μας κάνουν να “θυμηθούμε” νιώθοντας, αυτό που αι-
σθάνονταν οι άνθρωποι που είχαν βρεθεί τότε, στην Καισα-
ριανή. Έντονες στιγμές!». 

«Τα γυρίσματα έμοιαζαν με μία στάση στον χωροχρόνο και
όλα ήταν πιο αληθινά από ποτέ. Ο κ. Βούλγαρης πάντα ήρε-
μος, με μία ησυχία στη μορφή που όμως κάνει τόσο θόρυβο
χωρίς να μιλάει πολύ. Τη στιγμή όμως που χρειάζεται, θα χρη-
σιμοποιήσει τόσες λέξεις όσες ακριβώς πρέπει και με τον κα-
τάλληλο τρόπο, για να “πάρει” από τον ηθοποιό του αυτό που
θέλει. Και αυτό δημιουργεί τη συνθήκη της στιγμής που χρει-
άζεται για την ταινία. Υπέροχο! Συμπυκνωμένος ο χρόνος που
ήμουν στα γυρίσματα, αλλά τόσο περιεκτικός. Τελικά “Το Τε-
λευταίο Σημείωμα” ήταν μια μαθητεία», αναφέρει καταλή-
γοντας η Θεώνη Κουτσουνάκη. 

«Η εμπειρία της συμμετοχής στη δημιουρ-
γία μιας ταινίας είναι πάντα μια πλούσια,
δυνατή εμπειρία. Υπό την έννοια ότι εμπε-
ριέχει χαρά και άγχος, προκλήσεις και δυ-
σκολίες, αλλά πάντα στο τέλος, μια βαθιά
ικανοποίηση», επεσήμανε ο ηθοποιός Λευ-
τέρης Λαμπράκης αναφερόμενος στην εμ-
πειρία των γυρισμάτων. Ξεχωριστή στιγμή
και για εκείνον η συνεργασία με τον Παν-
τελή Βούλγαρη: «Το να δουλέψω με τον
Παντελή Βούλγαρη ήταν όνειρο ζωής. Ολοι
οι Έλληνες ηθοποιοί θέλουν να συνεργα-
στούν μαζί του. Γιατί είναι τιμή να ξετυλίγεις
τις δυνατότητές σου, ως ηθοποιός, υπό τις
σκηνοθετικές οδηγίες ενός ανθρώπου που
αποτελεί Κεφάλαιο για την Ιστορία του ελ-
ληνικού κινηματογράφου και όχι μόνο. Δου-
λεύεις με έναν θρύλο και αυτό από μόνο του αποτελεί εμπειρία ζωής».

Τον ρωτήσαμε αν υπήρξε κάποια στιγμή που του έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό του: «Νομίζω
το πρώτο - πρώτο πλάνο που γυρίστηκε με μένα και που ήταν και το πρώτο πλάνο των γυρισμά-
των της ταινίας. Υπήρχε έντονη αδρεναλίνη, συγκίνηση, τρακ αλλά και ο ενθουσιασμός ότι ξεκι-
νούσε κάτι, στο οποίο όλοι είχαμε επενδύσει, ο καθένας από τη μεριά του, πολλά όνειρα. Νομίζω
η ένταση που είχε εκείνο το πρώτο γύρισμα και ο ενθουσιασμός που δημιουργούσε μια απίστευτη
εγρήγορση θα με συντροφεύουν για πολλά χρόνια ακόμη».

Τελικά, τι είναι το “Το τελευταίο σημείωμα” για εκείνον; «Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψω
τι είναι για μένα “Το τελευταίο σημείωμα”. Είναι σαν εκείνες τις υπέροχες στιγμές της ζωής σου,
που νιώθεις ότι είσαι στο σωστό μέρος με τους σωστούς ανθρώπους για τους σωστούς λόγους.
Ότι είσαι κομμάτι μιας σημαντικής δημιουργίας. Σε μια δύσκολή περίοδο για όλους μας, είχα το
προνόμιο να πραγματοποιηθεί ένα όνειρό μου», τόνισε καταλήγοντας. 

«Το “Τελευταίο σημείωμα” είναι ένα “να μας θυμάστε”, είναι μια
υπενθύμιση ότι ο αγώνας συνεχίζεται, ότι τίποτα δεν κατακτάται
χωρίς θυσίες. Είναι μια αναφορά σε ανθρώπους που θυσιάστηκαν
για την ιδεολογία τους, για τα πιστεύω τους, σε ανθρώπους που
έδωσαν τη ζωή τους συνειδητά με ψηλά το κεφάλι». Ο Δημήτρης
Καλογεράκης θυμήθηκε με συγκίνηση τα γυρίσματα της ταινίας
αλλά και τη συνεργασία με τους Παντελή Βούλγαρη και Ιωάννα Κα-
ρυστιάνη.   

«Ο Παντελής Βούλγαρης είναι ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης
γνωστός εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι διαφορετικό όμως όταν
τον γνωρίζεις από κοντά», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ο Παντελής
είναι σαν να σε βάζει στην οικογένειά του. Ο τρόπος που δουλεύει
είναι απίστευτα ανθρώπινος και ζεστός. Επίσης, έχει δίπλα του την
κα Καρυστιάνη. Εναν πολύ ευφυή άνθρωπο που στηρίζει τους πάν-
τες και είναι το δεξί του χέρι». 

Τα γυρίσματα όπως τόνισε ήταν πολύωρα και αρκετά κουραστικά,
ενώ πολλά από αυτά έγιναν βραδινές ώρες. «Ωστόσο, ο Παντελής
Βούλγαρης έχει πολύ δυνατό τιμ. Από τον κάμεραμαν, τον βοηθό
σκηνοθέτη, τους φωτιστές, τους ηχολήπτες κ.λπ. είναι μια ομάδα
που συνεννοείται με κλειστά τα μάτια, χωρίς να χρονοτριβούν κα-
θόλου», υπογράμμισε ο κ. Καλογεράκης, ενώ όταν τον ρωτήσαμε
ποια σκηνή του έμεινε περισσότερο χαραγμένη στο μυαλό απάν-
τησε: «Η σκηνή που μαθαίνουν οι κρατούμενοι ότι θα τους πάνε για
εκτέλεση την επόμενη. Εκεί στήνεται ένας χορός. Δεν ξέρω, αλλά
ενώ ως ηθοποιός καλείσαι να προσποιηθείς κάτι εκείνη την ώρα
ήταν λίγοι εκείνοι που δεν βίωναν τη συνθήκη αυτή. Τη συνθήκη
του μελλοθάνατου, τα συναισθήματα του φόβου, αλλά και το πεί-
σμα και το αίσθημα της θυσίας. Ηταν όλα τόσο φυσικά και αυθόρ-
μητα που εμένα με συγκίνησε αυτή η ατμόσφαιρα».



οοΟι “διαδρομές” ανοίγουν σήμερα κουβέντα με την «ψυχή» του
φεστιβάλ, τον διευθυντή του και διευθυντή της δράσης
“Cineμαθήματα”, Ματθαίο Φραντζεσκάκη, σε μια προσπάθεια να
σκιαγραφήσουν την «ταυτότητα» του φεστιβάλ και τα νέα στοιχεία
που φέρνει, αλλά και να αναζητήσουν απαντήσεις στο ποιο θα μπο-
ρούσε να είναι το μέλλον του σινεμά και ποιος ο ρόλος που θα
μπορούσαν να παίξουν τα Χανιά σε αυτή τη δυναμική συνθήκη. 

Πώς θα περιγράφατε την ταυτότητα του φεστιβάλ όπως
αυτή έχει διαμορφωθεί μετά από 5 χρόνια;

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων βρίσκεται στον 5ο χρόνο
του (25 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2017) και η εκπαιδευτική
του δράση τα cineΜαθήματα στον 16ο χρόνο τους. Σχεδιά-
ζονται και υλοποιούνται από την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης
και αποτελούν μοναδική συνέργεια περιεχομένου, σχεδιασμού,
διαχείρισης. Περισσότεροι από είκοσι φορείς της πολιτείας, της
αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης συναντι-
ούνται σε ένα κοινό δημιούργημα. Αποτελεί συνέργεια της Πε-
ριφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του
Δήμου Χανίων, του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, του Δήμου
Πλατανιά αλλά και δεκάδων ιδιωτών χορηγών όσον αφορά
τους φορείς που το στηρίζουν οικονομικά. Ταυτόχρονα όσον
αφορά το περιεχόμενο του αποτελεί συνέργεια επίσης δεκά-
δων φορέων όπως, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά
και Νέους της Ολυμπίας, το ΤΕΙ Αθήνας, το Φεστιβάλ Θεσσα-
λονίκης, το INedit Greece, η ένωση Ελλήνων ντοκιμαντεριστών,
το Γαλλικό Φεστιβάλ Tress Court, Πρεσβείες διαφόρων χωρών
στην Ελλάδα, η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών κ.α.
Να σημειώσουμε ότι το Φεστιβάλ και οι εκπαιδευτικές του δρά-
σεις τελούν πλέον υπό την αιγίδα των υπουργείων Πολιτισμού
και Παιδείας. Οι συνέργειες αυτές αποτελούν συστατικό χαρα-
κτηριστικό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων το οποίο
επιδιώκει να αποτελεί πόλο συσπείρωσης και δημιουργικής συ-
νάντησης διατηρώντας από την μία την αυτονομία του αλλά
και επιτυγχάνοντας την μεγιστοποίηση τόσο των πόρων όσων
και του περιεχομένου του. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε να
κάνουμε στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια της πόλης που
απλόχερα αγκάλιασαν το φεστιβάλ συμβάλλοντας στην φιλο-
ξενία των περίπου 65 καλεσμένων μας. Καθοριστικό στοιχείο
της ταυτότητας του Φεστιβάλ αποτελούν οι περίπου 50 εθε-
λοντές του οι οποίοι με αυταπάρνηση προσφέρουν τον καλύ-
τερο εαυτό τους. Αυτές οι συνέργειες είναι ένας παράγοντας
δύναμης και δυναμικής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων,
αποτελούν καρπό δουλειάς χρόνων και συστατικό χαρακτηρι-
στικό του. Όσον αφορά το περιεχόμενο το φεστιβάλ δεν είναι
μονοθεματικό όπως και δεν είναι μονοσήμαντο στις τεχνικές, τα
είδη και τα ρεύματα του κινηματογράφου που φιλοξενεί. Ται-
νίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation, video dance, μου-
σικές, χορού… Πολλά είδη με κοινό χαρακτηριστικό αν θέλετε
τον άνθρωπο. 

Τι καινούργιο φέρνει το φετινό φεστιβάλ σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια;

Καταρχήν την ωριμότητα, προϊόν της εμπειρίας των προηγού-
μενων χρόνων. Συστατικό στοιχείο για μια δράση που θέλει να
γίνει ο κινηματογραφικός θεσμός του τόπου. Φυσικά όσον
αφορά το περιεχόμενο νέες συνεργασίες (IN EDIT FESTIVAL,
TRESS COURT FESTIVAL, storyDOC, Ελληνικό Ανοιχτό Πανε-
πιστήμιο) με ορίζοντα και προοπτική σημαντικών δράσεων.
Άπλωμα του Φεστιβάλ στο σύνολο του κτιρίου του Πνευματι-
κού Κέντρου Χανίων με παράλληλες δράσεις και εκθέσεις. Πε-
ρισσότερα εργαστήρια και master class. Τέσσερις ταινίες σε
πρεμιέρα. Αρκετές ταινίες σε από το εξωτερικό. Διπλάσιος
αριθμός καλεσμένων (σκηνοθέτες, ηθοποιοί, κριτικοί κινημα-
τογράφου κ.ά.). Επίσης μια καθημερινή δίωρη ραδιοφωνική εκ-
πομπή - από τους χώρους του Φεστιβάλ – σε συνεργασία με το
Δίκτυο fm 915. Ένα καθημερινό 7λεπτο (παραγωγή του Φε-
στιβάλ) το οποίο θα προβάλλεται όλες τις μέρες από την ΕΡΤ3
αλλά και από κανάλια της Κρήτης.

Θα έλεγε κανείς ότι ο ελληνικός κινηματογράφος γνωρίζει
μια άνθηση. Που αποδίδετε αυτή τη δημιουργική “έκρηξη”;

Στον χώρο του κινηματογράφου υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικό-
τητα τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά τα τελευταία χρόνια. Κα-
ταρχήν τα ψηφιακά μέσα δίνουν την δυνατότητα πολύ πιο εύκολα
και οικονομικά να δημιουργήσει κάποιος. Αυτό αφορά τόσο τους
επαγγελματίες σκηνοθέτες όσο και τους πρωτοεμφανιζόμενους
ή πειραματιζόμενους δημιουργούς. Το ψηφιακό μέσο έχει «απε-
λευθερώσει» τον δημιουργό. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια
αναπτύσσεται μια μοναδική δυναμική όσον αφορά το ντοκιμαν-
τέρ, τις ταινίες μικρού μήκους, το animation. Με απόλυτο επαγ-
γελματισμό κινηματογραφικά είδη που βρισκόντουσαν στο
περιθώριο της δημιουργίας πλέον κατακτούν το χώρο που τους
ανήκει. Νέοι δημιουργοί συμπορεύονται με τους παλαιότερους
εκφράζοντας καλλιτεχνικές αλλά και κοινωνικές ανησυχίες. Σε
μια χώρα που είναι σε παρατεταμένη κρίση, σε μια Ευρώπη που
φαίνεται να είναι αδιάφορη για τους πολίτες της, σε ένα κόσμο
γεμάτο αντιθέσεις… Τα ερεθίσματα είναι πολλά και η ανάγκη για
έκφραση διαρκείας. Το μέσο (κάμερα) είναι οικία, πλέον και προ-
σιτό. Μένει η δεινότατα του κάθε δημιουργού.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθεί η τελευταία ταινία
του Π. Βούλγαρη, “Το τελευταίο σημείωμα”, που γυρίστηκε
στα Χανιά. Αρκετές φορές τα Χανιά έχουν αποτελέσει το φυ-
σικό πλατό για κινηματογραφιστές. Θα μπορούσε αυτή η δυ-
νατότητα να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο πιο συστηματικά;

Αποτελεί μεγάλη τιμή για το 5ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χα-

νίων ότι έναρξη του είναι η πρεμιέρα της ταινίας «Το Τελευταίο
Σημείωμα». Μια ακόμα ταινία του Παντελή Βούλγαρη και της
Ιωάννας Καρυστάνη που στέκεται στις σκληρές στιγμές της νεό-
τερης ιστορίας της χώρας μας. Από εκεί και πέρα εύκολα κανείς
διαπιστώνει το ενδιαφέρον που υπάρχει η Κρήτη και ιδιαίτερα τα
Χανιά να αποτελέσουν κινηματογραφικό σκηνικό για μια σειρά
παραγωγές απ’ όλο τον κόσμο. Αρκετές -μικρού ή μεσαίου μεγέ-
θους- ταινίες γίνονται άρα το πραγματικό ερώτημα είναι σε ποιο
βαθμό μπορούμε να προκαλέσουμε την συστηματική παράγωγη
στον τόπο μας. Αυτό που χρειάζεται κατά τη γνώμη μου άμεσα
είναι μια συστηματική δουλειά ώστε α) να καταγράφουν οι ανάγ-
κες μιας παράγωγης που έρχεται στον τόπο μας β) να προσδιο-
ριστεί ποιες από αυτές μπορεί η αυτοδιοίκηση και η πολιτεία να
ικανοποιήσει και γ) με αυτά ως δεδομένα να δημιουργηθεί ένα
συντονιστικό όργανο με το οποίο μπορεί να έρχεται σε επαφή
κάθε υποψήφια παράγωγη για να έχει γρήγορα και υπεύθυνα
απαντήσεις για το πως μπορεί να δουλέψει στον τόπο μας. Να
σημειώσω ότι τι Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων προτίθεται
να προκαλέσει μια συνάντηση εργασίας σε αυτή την κατεύθυνση. 

Στο πρόγραμμα των προβολών βλέπει κανείς θεματικές και
ταινίες που παίρνουν θέση απέναντι σε ζητήματα της επικαι-
ρότητας. Πιστεύετε στην “παρεμβατική” δύναμη του κινημα-
τογράφου;

Αντίληψη μας είναι ότι ο Πολιτισμός δεν μπορεί να μένει αμέτο-
χος σε ότι συμβαίνει γύρω μας. Αν «παρεμβατική» εννοούμε την
δύναμη της αποτύπωσης μια κατάστασης, ενός γεγονότος και
μέσω αυτής της ενεργοποίησης του κόσμου σίγουρα ναι. Και παι-
δευτική θα έλεγα. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο
τα τελευταία χρόνια με μοναδικά ντοκιμαντέρ για θέματα που
αποτελούσαν διαχρονικά ταμπού.

Η προσέλευση του κόσμου στο φεστιβάλ ήταν εντυπωσιακή
πέρυσι. Ωστόσο, στις κινηματογραφικές αίθουσες των σινεμά
δεν συναντάς πια τη μαζικότητα περασμένων χρόνων. Έχει
μέλλον ο κινηματογράφος;

Μετά από ένα διάστημα αμηχανίας που προκάλεσε η ταχύτατη
εξέλιξη στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων αλλά και των
κοινωνικοοικονομικών σχέσεων (νεοπλουτισμός, κ.α.) σιγά ο κι-
νηματογράφος ξαναβρίσκει τον δρόμο του. Ένας στόχος -από
τους πολλούς- ενός Φεστιβάλ είναι να συμβάλει στην αναθέρ-
μανση των σχέσεων κοινού – κινηματογράφου. Πιστεύω στους
μικρούς κινηματόγραφους. Στους δραστήριους κινηματόγρα-
φους. Στα θερινά σινεμά. Στα εναλλακτικά προγράμματα. Γιατί κι-
νηματογράφος είναι η «ανάσα που ακούς δίπλα σου»… 

Παρατηρώ ότι δίνετε ιδιαίτερο βάρος στα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα του Φεστιβάλ. Θα μας πείτε κάτι γι’ αυτό;

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έχει την χαρά να αποτελεί
εξέλιξη της εκπαιδευτικής του δράσης. Τα cineΜαθήματα με-
τρούν 16 χρόνια συστηματικής παρέμβασης στο χώρο της εκπαι-
δευτικής κοινότητας. Χιλιάδες μαθητές απ’ όλη την Κρήτη έχουν
δει ταινίες, έχουν συμμετάσχει σε εργαστήρια οπτικοακουστικών,
έχουν δημιουργήσει την δική τους ταινία. Αποτελεί μια από τις
λίγες και σίγουρα μακροβιότερες εκπαιδευτικές δράσεις σε όλη
την χώρα. Πιστεύουμε ότι τα οπτικοακουστικά μέσα μπορεί να
είναι δυναμικό πεδίο και δημιουργικό εργαλείο για την εκπαί-
δευση. Τόπος και τρόπος να μάθεις ανακαλύπτοντας και δημι-
ουργώντας. Στη λογική αυτή επιμένουμε διευρύνοντας
περιεχόμενο και δράσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα.
CineΜαθήματα, Αληθινές Ιστορίες / CRete Education Docu-
mentary Project (CREDOC) και cineΓραφήματα. Δυο εκπαιδευ-
τικά προγράμματα που συνεχίζονται και ένα που ξεκινάει. Όλα με
μεγάλη συμμετοχή. Ελάχιστη ανταπόδοση στην εκπαιδευτική κοι-
νότητα που έχει μας έχει αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια.

Στον χώρο του«Στον χώρο του
κινη ατογράφουκινηματογράφου 

υ άρχει ια ιδιαίτερηυπάρχει μια ιδιαίτερη
κινητικότητα τόσοκινητικότητα τόσο

οσοτικά όσο και οιοτικάποσοτικά όσο και ποιοτικά
τα τελευταία χρόνιατα τελευταία χρόνια»

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ:

Το φεστιβάλ θέλου ε να είναι«Το φεστιβάλ θέλουμε να είναι 
η κινη ατογραφική φωνή των Χανίωνη κινηματογραφική “φωνή” των Χανίων»

■ Αρχίζει την Τετάρτη το 5ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Από την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 4 Νοεμβρίου η «καρδιά» του κινηματογράφου και των σινεφίλ της Κρήτης
και όχι μόνο θα χτυπάει στα Χανιά. Το 5ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Χανίων ανοίγει τις πύλες του και υπόσχεται ένα πρό-
γραμμα γεμάτο προβολές ταινιών, εργαστήρια, εκθέσεις, ομιλίες και συζητήσεις με κορυφαίες προσωπικότητες της 7ης τέ-
χνης της χώρας μας. 

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
https://www.chaniafilmfestival.com/movies
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«Πώς μπορώ 

να προστατεύσω

το περιβάλλον»

Εδώ και χρόνια το φυσικό
περιβάλλον καταστρέφεται
καθημερινά. Ας το προστα-
τεύσουμε! Μπορούμε να κά-
νουμε ανακύκλωση, και να
μην ξοδεύουμε πολλή ηλε-
κτρική ενέργεια ή να μην
πετάμε σκουπίδια και χαρτιά
στα δάση, γιατί τα καίει ο

ήλιος και μπορεί να πιάσει φωτιά. Για να διατηρήσουμε όμορφα ποτάμια πρέπει να μη σπαταλάμε
το νερό. Τα ζώα πεθαίνουν από τους λαθροκυνηγούς που τα κυνηγάνε για να τα πουλήσουν ή για
να τα φάνε ή για τη διασκέδασή τους. Να τους σταματάμε! Παραλίες βρομίζονται καθημερινά.
Γι΄αυτό μπορούμε να συμμετέχουμε σε καθαρισμούς ακτών ή απλά να μην πετάμε σκουπίδια! Και
όταν βλέπουμε σκουπίδια κάτω να τα μαζεύουμε. Επίσης, να συμμετέχουμε σε οικολογικές οργα-
νώσεις που προστατεύουν τα ζώα. Με αυτούς τους τρόπους θα βοηθήσουμε το περιβάλλον.

Ξένια Γιαννούλη, Αμαλία Μόνι

“Οικολογική μετακίνηση…

κυκλοφορώ με το ποδήλατο

στην πόλη!”
Είναι ωραία να μετακινείσαι με το ποδήλατο.
Δυναμώνεις το σώμα σου και είναι καλύτερη
η ψυχολογία σου, γιατί νιώθεις χαρούμενος.
Το πιο καλό όμως είναι ότι με το ποδήλατο
δεν μολύνεις το περιβάλλον, γιατί δεν έχει
τόσα πολλά αυτοκίνητα, άρα ούτε πολύ καυ-
σαέριο. Αν δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα
στις πόλεις είναι καλύτερα, δεν έχει τόση κί-
νηση. Η πόλη είναι έτσι πιο
όμορφη! Αλλά για να γίνει
αυτό πρέπει να φτιάξει ο
δήμαρχος πολλούς ποδηλα-
τόδρομους!

Ιωάννα Βασιλείου

“Ο λαθροκυνηγός και

το ελάφι”

-Μμμ! τι νόστιμο χορτάρι!
- Οοοο! Τι όμορφο ελάφι! Θα το
σκοτώσω και τα το πουλήσω και θα
γίνω πλούσιος!
- Ποιος είσαι εσύ;;
- Είμαι ο Τζο, ο λαθροκυνηγός…
- Μη! Μη με σκοτώσεις, σε παρα-
καλώ! 
- Γιατί; 

- Αυτήν την περίοδο απαγορεύεται να κυνηγάμε τα ζώα του δάσους, γιατί τώρα κάνουν μωρά και
δεν επιτρέπεται να τα σκοτώνουμε! Θα σου άρεσε να σου σκοτώναμε την οικογένειά σου;
- Ναι, έχεις δίκιο… Δώσε μου όμως και άλλον έναν λόγο για να μη σε σκοτώσω!
- Όταν κυνηγάς σε απαγορευμένη περίοδο, μετά δε θα έχουν να φάνε και τα άλλα ζώα του δάσους,
όπως οι λύκοι και οι αρκούδες και θα χαθεί το είδος τους. Έτσι η τροφική αλυσίδα θα καταστρα-
φεί και θα καταστραφεί και το ίδιο το δάσος.
- Αα! Δεν το είχα σκεφτεί αυτό! Συγγνώμη! Δεν ήξερα πόσο κακό έκανα! Δεν θα ξανακυνηγήσω
ποτέ παράνομα! 
- Χαίρομαι που κατάλαβες το λάθος σου!

Άλκηστη Παρασκάκη, Ελένη Μαρδάκη

“Σκέψεις για 

τη ρύπανση

των θαλασσών”

Ακουσα στις ειδήσεις μια
μέρα ότι στην Αθήνα ένα
πλοίο που είχε μέσα πε-
τρέλαιο βούλιαξε και ότι
προκάλεσε μεγάλη οικο-

λογική καταστροφή. Και σκεφτόμουν: «Μα γιατί να μην ντρέπονται να ρυπαίνουν αυτή τη θάλασσα
και όλες τις θάλασσες; γιατί να ρυπαίνουν τις θάλασσες που οι άνθρωποι κολυμπούν; Τις θάλασ-
σες που τώρα οι ψαράδες δεν έχουν δουλειά γιατί τα ψάρια που τρώμε είναι πια μολυσμένα; Τα
ψαροπούλια τα καημένα δε θα μπορούν να φάνε και θα πεθάνουν κι αυτά! Λυπήθηκα πολύ που
είδα ένα ψαροπούλι μαύρο από το πετρέλαιο! Ένιωσα άσχημα για όλους γύρω μου! Πόσο κακός
μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος! Μα γιατί να μην σκέφτεται ότι δολοφονεί την ίδια τη γη; Ενα πλοίο
όταν δεν είναι γερό μπορεί να μη βουλιάξει με τη μία, αλλά κάποια στιγμή θα βουλιάξει… Και σκέ-
ψου τι κακό θα κάνεις και σε εσένα, που θα σε βάλουν φυλακή αλλά και στο περιβάλλον… Δε θέλω
να μολύνεται η θάλασσα!»

Αντωνία Κουφογιαννάκη

παιδότοπος

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Ε2 τάξη 5ου Δημ. Σχ. Χανίων

Α όΑπό τουςτους ικρούςμικρούς 
αλλάζειαλλάζει τοτο αύριοαύριο
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Καλοί μου φίλoι, καλό Σαββατοκύριακο! 
«Μπορεί να είμαστε μικροί, αλλά έχουμε οικολογικές ανησυχίες! Με αφορμή την πρόσφατη βύθιση
του δεξαμενόπλοιου “Αγία Ζώνη” και την συνεπακόλουθη οικολογική καταστροφή στον Αργοσα-
ρωνικό, συζητήσαμε για το περιβάλλον, τους κινδύνους που το απειλούν, τις συνέπειες από τις κα-
ταστροφικές ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τη
γη μας… Από τους μικρούς αλλάζει το αύριο κι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπερασπι-
στούμε τον πλανήτη μας, το σπίτι μας…».
Τα που έγραψαν στο σημείωμα που μας έστειλαν για να συνοδεύσουν τα “Σκέφτομαι και γράφω”
και τις ζωγραφιές που έκαναν, τα παιδιά της Ε2 τάξης του 5ου Δημ. Σχ. Χανίων, στο μάθημα της
Γλώσσας, έχοντας σε ρόλο εμψυχωτή τη γνωστή στους αναγνώστες του Παιδότοπου και από άλλες
εργασίες μαθητών της, δασκάλα τους Τόνια Σκουλά. «Από τους μικρούς αλλάζει το αύριο!». Μου
άρεσε ιδιαίτερα αυτή η φράση σας, καλά μου Πεμπτάκια. Οπως και οι υπέροχες εργασίες σας, βέ-
βαια, που "αντανακλούν" και τη δική σας ευαισθησία για το περιβάλλον, αλλά και την ευαισθησία
της καλής σας δασκάλας. Μπράβο σας!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης,

δάσκαλος

Το Αγαπώ το δάσος (Ανδριάνα Καλαϊτζάκη).

Βρόμικη θάλασσα (Αλίκη Τσιάκαλου - Βίκτωρ Παναγκάσοβ).

Μολυσμένη πόλη 
(Νεφέλη Χατζηιωάννου - Ιάσονας Αλαγιάς)

Ομορφο περιβάλλον (Μαρία Πενταράκη - Μιχάλης Κούρος)

Καθαρή θάλασσα (Παρασκευάς Σκαλίδης - Γουστίνα Σφεντάι)

Οικολογική μετακίνηση - Ομορφη πόλη (Πλάτων Ζαφειράκης)

Οικολογική μετακίνηση - Ομορφη πόλη (Ελιόνα Γκάτζα - Μαθέο Σπιρκόσκι)



αιμορραγικό μέσο
σε αιμορραγίες πνευμό-

νων, μήτρας, νεφρών και πλη-
γές. 

Συνίσταται στις έγκυες.
Μας βοηθά σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας

και ήπιων προβλημάτων της χοληδόχου κύστης
καθώς επίσης και σε παθήσεις νεφρών και ου-
ροδόχου κύστης.

Το αφέψημα των φύλλων του βοτάνου
βοηθά σε προβλήματα κολικών, μετεωρισμό
και σαν αντιδιαρροϊκό στη δυσεντερία. Στην
ελκώδη κολίτιδα γίνονται κλύσματα με τσάι
φύλλων αγριοτριανταφυλλιάς.

Οι σπόροι είναι καθαρτικοί, διουρητικοί και
ανθελμινθικοί. Συνιστώνται σε πυρετούς, νε-
φρόπονους, δυσκοιλιότητα, φλόγωση της κύ-
στης και των πεπτικών οργάνων.

Από το φυτό παράγεται το αρωματισμένο
ξύδι και το ανθόνερο. Το ανθόνερο είναι εξαι-
ρετικό για τον καθαρισμό του δέρματος, την
πρόληψη και την εξαφάνιση των ρυτίδων.

Σε σιρόπι αρωματίζουμε με αυτό άλλα ροφή-
ματα, το προσθέτουμε σε μίγματα για το βήχα
ή το λαμβάνουμε σκέτο ως πηγή βιταμίνης C.

Εξωτερικά χρησιμοποιείται υπό μορφή κομ-
πρέσας και για πλυσίματα σε πληγές, κατάγ-
ματα, πρηξίματα, έκζεμα, κιρσώδεις φλέβες,
ατροφικά έλκη, σκασίματα των χειλών και του
δέρματος.

Το αφέψημα των ριζών του φυτού υπό
μορφή κομπρέσας και εσωτερικά χρησιμοποι-
είται για τα δαγκώματα λυσσασμένων ζώων
και δηλητηριωδών εντόμων. Τα πέταλα των
ανθών βρασμένα με μέλι χρησιμοποιούνται
στις πυώδεις φλεγμονές του δέρματος και το
έκζεμα.

Παρασκευή και δοσολογία 
Τα κυνόροδα παρασκευάζονται ως

αφέψημα. Ρίχνουμε 2,5 κουταλιές
του τσαγιού κομμένους καρπούς σε
ένα φλιτζάνι νερό. Μόλις το νερό
αρχίσει να βράζει χαμηλώνουμε τη
φωτιά και το σιγοβράζουμε για 10
λεπτά. Σουρώνουμε και πίνουμε 1-2 φορές
την ημέρα.

Υπό μορφή βάμματος το λαμβάνουμε ως
στυπτικό για την ανακούφιση των κολικών.
Δοσολογία 2-4 ml τρεις φορές την
ημέρα. Τους σπόρους τους παρα-
σκευάζουμε ως αφέψημα. Τους βρά-
ζουμε για 30 λεπτά και αφήνουμε
το αφέψημα να ησυχάσει αρκετή
ώρα. Πίνουμε 3 φλιτζάνια την
ημέρα. 

Προφυλάξεις 
Η χρήση της αγριοτριανταφυλλιάς αντενδεί-

κνυται στην θρομβοφλεβίτιδα ή αν έχουμε προ-
διάθεση προς αυτή την ασθένεια.

Στη χώρα μας συναντούμε το φυτό με τις
ονομασίες ροδαριά, κυνοροδή, αγριοτριαντα-
φυλλιά.

Είναι θεραπευτικό και μελισσοτροφικό φυτό.
Χρησιμοποιείται και ως υποκείμενο της δεν-
δροειδούς τριανταφυλλιάς.

Είναι φυλλοβόλο και το ύψος του κυμαίνεται
από 1-3 μέτρα. Έχει στελέχη τοξοειδή με κυρτά
αγκάθια. Φύλλα πτεροειδή με οδοντωτά φυλ-
λάρια. Οι καρποί (κυνόροδα) είναι ωοειδείς,
λείοι με χρώμα πορτοκαλί και κόκκινοι όταν
ωριμάσουν. Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα, συνή-
θως με 5 σέπαλα , 5 πέταλα, ανοιχτού ρόδινου
χρώματος (σπάνια λευκά ή κίτρινα), μυρωδάτα.
Οι καρποί σχηματίζονται από την ανθοδόχη που
καθίσταται σαρκώδης.

Ιστορικά στοιχεία 
Είναι φυτό γνωστό από την αρχαιότητα. Σύμ-

φωνα με τη μυθολογία το ρόδο ήταν στην αρχή
λευκό. Βάφτηκε με το αίμα της Αφροδίτης κόκ-
κινο, όταν πήγε με γυμνά πόδια να σώσει τον
Άδωνι από τα χέρια του Άρη και πάτησε την
ακανθοφόρο ροδή την οποία έβαψε με αίμα.

Το χρησιμοποιούσαν σαν θεραπευτικό και
αναψυκτικό. Το όνομα του οφείλεται στο γεγο-
νός ότι κατά την Ρωμαϊκή εποχή συνιστούσαν
το βότανο για τα δαγκώματα των λυσσασμέ-
νων σκύλων. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, η ρίζα
του ενεργούσε κατά της υδροφοβίας που προ-
καλείτο από τον ιό της λύσσας και έτσι επέφερε
τη θεραπεία. Τους καρπούς τους χρησιμοποι-
ούσαν εδώ και αιώνες ως ξινό φρούτο αλλά
μόνο στη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου
πολέμου αναγνωρίστηκαν ως πλούσια πηγή βι-
ταμίνης C.

Τα φύλλα της αγριοτριανταφυλλιάς τα χρησι-
μοποιούσαν στο παρελθόν ως υποκατάστατο
τσαγιού και για να φτιάχνουν σιρόπια, ενώ τον
πολτό των καρπών τον χρησιμοποιούσαν για
γλυκά.

Συστατικά - χαρακτήρας 
Οι καρποί είναι πολύ πλούσιοι σε βιταμίνη C.

Περιέχουν επίσης βιταμίνες
Α, Β και Κ, οργανικά οξέα,
τανίνη και φλαβονοειδείς
χρωστικές (βιταμίνη Ρ), κα-
ροτινοειδή (προβιταμίνη Α),
πηκτίνη, φυτικά οξέα και
έλαιο.

Aνθιση -
χρησιμοποιούμενα μέρη -

συλλογή 

Το φυτό ανθίζει τον Ιούνιο και Ιούλιο. Για θε-

ραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται οι

καρποί (το σαρκώδες περίβλημα) και οι σπό-

ροι της αγριοτριανταφυλλιάς. Οι καρποί συλ-

λέγονται από τον Αύγουστο μέχρι τον

Οκτώβριο και οι σπόροι Οκτώβριο και Νοέμ-

βριο.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Το βότανο είναι θρεπτικό και δρα ως ήπιο
υπακτικό, ήπιο διουρητικό και ήπιο στυπτικό.

Τα κυνόροδα είναι μία από τις καλύτερες φυ-
σικές πηγές της βιταμίνης C. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι 3 καρποί του φυτού αντιστοιχούν με
τη βιταμίνη που μας προσφέρει ένα πορτοκάλι.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περί-
πτωση που χρειαζόμαστε τη βιταμίνη αυτή.Μας
βοηθά να αντιμετωπίσουμε λοιμώξεις και ιδι-
αίτερα τα κρυολογήματα βελτιώνοντας την
άμυνα του οργανισμού μας. 

Διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, κατεβάζει
την πίεση, αυξάνει την ελαστικότητα των αγ-
γείων, όταν είναι εύθραυστα, διεγείρει την αι-
μοποίηση, αυξάνει τα λευκά αιμοσφαίρια και
βελτιώνει την καρδιοαγγειακή λειτουργία.

Είναι εξαιρετικό τονωτικό και μας βοηθά σε
περιπτώσεις γενικής εξασθένησης και εξάντλη-
σης.

Χρησιμοποιείται στις διαταραχές του νευρικού
συστήματος.

Επίσης οι καρποί χρησιμοποιούνται σαν αντι-
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Rosa canina (Ροδή η κυνο-
ροδή) και ανήκει στην οικογένεια των Ροδοειδών. Υπάρχουν πολ-
λές ποικιλίες του φυτού. Τα αυτοφυή είδη στη χώρα μας υπολογί-
ζονται σε 25 εκ των οποίων τα πιο αξιόλογα είναι η Αειθαλής (το
κυνόσβατο του Διοσκουρίδη), η Ακανθοδεστάτη (η Ροδωνιά του Θε-
όφραστου), η Αρουραία, η Γαλλική, η Κυνοροδή και η Μόσχομος.

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 

ΚυνόροδοΚυνόροδο
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ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Μουσικοχορευτική
παράσταση αλληλεγγύης
Μουσικοχορευτική παράσταση: "Στης Κρήτης τα πατήματα"
συνδιοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκο-
ρώνου, ο ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων και ο Λαογραφικός Όμι-
λος Χανίων την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στο
Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, η παράσταση «παρουσιάζει την διαχρονικότητα του
κρητικού χορού από τα Μινωικά χρόνια μέχρι σήμερα με αφη-
γήσεις, μαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό». Θα συμμετέχει το
μουσικό συγκρότημα του Κώστα Χαβαλεδάκη.  Η είσοδος θα
είναι ελεύθερη ενώ «θα συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς
διαρκείας για τις ανάγκες των συσσιτίων της Ιεράς Μητρόπο-
λης Κυδωνίας και Αποκορώνου».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ

“Μικροί Αρχαιολόγοι”
Παρουσίαση του βιβλίου "Μικροί Αρχαιολόγοι" της αρχαιολό-
γου Κούλας Μπουρμπουδάκη, οργανώνει το 4ο Νηπιαγωγείο
Κισάμου την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου στις 6.30 μ.μ., στο Δη-
μαρχείο Κισάμου. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν: Ελένη Γεωρ-
γακάκη, φιλόλογος, Ευτυχία Δεσποτάκη, φιλόλογος, Χρυσηίδα
Πευκιανάκη, κοινωνική λειτουργός, Εύα Τσεπαπαδάκη, εκπαι-
δευτικός.
Την παρουσίαση θα συντονίσει η Ιωάννα Κολοκυθά (Εκπαι-
δευτικός).

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

Θεατρική παράσταση
Θεατρική παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25
Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στο πλαίσιο συνοδευτικών δράσεων
των ΤΕΒΑ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Κισάμου.
Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Κισάμου, πρόκειται για το έργο
"Λεωφορείο ο Πόθος" του Τένεσι Ουίλιαμς. Η είσοδος είναι
ελεύθερη για το κοινό. Θα προηγηθεί βιωματικό σεμινάριο.

ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΕ

Γιορτή καστάνου
Ξεκίνησαν οι ετοιμασίες για την Γιορτή Καστάνου στο χωριό
Πρασές Κυδωνίας. Η Γιορτή Καστάνου θα πραγματοποιηθεί
εφέτος για εικοστή συνεχή χρονιά στην πλατεία του χωριού το
Σάββατο 28 Οκτωβρίου μετά την παρέλαση. Οι διοργανωτές
υπόσχονται ένα καλό γλέντι όπως κάθε χρόνο με νέες εκπλή-
ξεις και μεγάλο κέφι. Διοργάνωση: Εκπολιτιστικός – Εξωραι-
στικός Σύλλογος Πρασέ “Ο Γέρο – Σπηλιος”. 
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Πολιτι-
στικό Κέντρο της  Ιεράς Μητρόπολης Κυδω-
νίας και Αποκορώνου η παρουσίαση του
παιδικού βιβλίου: «Η μικρή γαλάζια Πετα-
λούδα».

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η
παρουσίαση έγινε παρουσία πλήθους κόσμου,
μεταξύ άλλων και εκπροσώπων της Αντεπερι-
φέρειας Χανίων, του Δήμου Χανίων, της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού
Χανίων και εκπαιδευτικών των Χανίων. Το βι-
βλίο είναι σε κείμενο και εικονογράφηση της
εκπαιδευτικού και συγγραφέα, Αγγέλα Μάλ-
μου, και σε έκδοση του Συλλόγου Εθελοντών
Αιμοδοτών Ν. Χανίων «Άγιος Ιωάννης».

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δάσκαλος
και συγγραφέας, Μιχάλης Μουντάκης, και ομι-
λητές η υπεύθυνη εκπαιδευτικών θεμάτων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομού Χανίων, Δώρα Νιαουνάκη, και η ίδια η

συγγραφέας, Αγγέλα Μάλμου.
Στην εκδήλωση συμμετείχε και ομάδα μαθη-

τών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων με
σχετικό θεατρικό δρώμενο υπό την καθοδή-
γηση της εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής τους,
Τόνιας Καπετανάκη.

Το βιβλίο από την παρουσίαση του είχε με-
γάλη απήχηση στο κοινό, που έσπευσε να το
αποκτήσει. Η συγγραφέας, Αγγέλα Μάλμου, και
ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων
«Άγιος Ιωάννης» ευελπιστούν το βιβλίο αυτό να
ταξιδέψει σε όλα τα σχολεία του Νομού Χα-
νίων, αλλά και εκτός Νομού στο μέλλον, και
μέσα από την ιστορία του μικρού Τάκη και της
μικρής γαλάζιας Πεταλούδας, οι σημερινοί μι-
κροί μαθητές να γαλουχηθούν στην ιδέα της
αλληλεγγύης, του αλτρουισμού και εθελοντι-
κής αιμοδοσίας και να γίνουν οι αυριανοί ευ-
συνείδητοι συνάνθρωποι και εθελοντές
αιμοδότες.

κ. Gagne ήταν ομιλητής σε εκδή-
λωση του Συνδέσμου Φιλολόγων   το
βράδυ της Πέμπτης  Χανιά στο χώρο του
Πνευματικού Κέντρου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο κα-
θηγητής ρωτήθηκε για  θέματα που αφο-
ρουν την κουλτούρα της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας. «Η αρχαία ελληνική
κουλτούρα παραμένει σημαντική στο δυ-
τικό κόσμο γιατί έχει αφήσει μια πολύ
όμορφη και γοητευτική λογοτεχνία και
καθένας που τη μελετάει γοητεύεται. Αυτή
η κουλτούρα διαμόρφωσε τον κόσμο και
τις νεότερες Ευρωπαϊκές κουλτούρες.
Μελετώντας την αρχαία ελληνική κουλ-
τούρα καταφέρνεις να αναστοχαστείς για
τη δική σου ταυτότητα».

Aπό τα “Χ.Ν.” τέθηκε στον καθηγητή το
ερώτημα τι θα έλεγες στους μαθητές που
στην προσπάθεια εκμάθησης αρχαίων ελ-
ληνικών από τη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση πολλές φορές  αντιδρούν καθώς
δεν  αντιλαμβάνονται γιατί πρέπει να δι-
δαχθούν μια “νεκρή” γλώσσα, που δεν μι-
λιέται στην καθημερινότητα μας ο κ.
Gagne απάντησε  λέγοντας πως «είναι
διαφορετικό να μην σου αρέσει κάτι και
να μην σε ωφελεί κάτι. Πολλές φορές
λέμε ότι δεν μας άρεσε κάτι όταν ήμασταν
παιδιά αλλά εκ των υστέρων λέμε πόσο
χρήσιμο μας φάνηκε αυτό που μάθαμε
τότε. Επομένως κάτι ανάλογο συμβαίνει
με τα αρχαία ελληνικά. Μπορεί να είναι
πιο δύσκολα στην αρχή ειδικά για τα παι-
διά του Γυμνασίου αλλά είναι τόσο ευερ-
γετικό να μάθεις βασικά στοιχεία της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας! Είναι καλό
το πρόγραμμα του σχολείου να μην
εξαντλείται στην εκμάθηση της γλώσσας
αλλά να συνδυάσει κείμενα με μετά-
φραση, με κάποια βασικά στοιχεία της
γλώσσας ώστε να τα παιδιά να αποκτή-
σουν βάσεις που αργότερα όταν ωριμά-
σουν θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν σε
κατευθύνσεις επωφελείς!...Είναι προνόμιο
κάθε παιδί να μάθει  αρχαία ελληνικά.
Στην Ευρώπη και την Αμερική αρχαία ελ-
ληνικά μαθαίνουν μόνοι οι ελίτ, οι πιο

πλούσιοι, οι προνομιούχοι. Εδώ στην Ελ-
λάδα είναι ένα προνόμιο δημοκρατικό
που μπορούν όλοι να το ασκήσουν. Αν τα
αρχαία ελληνικά γίνουν μάθημα επιλογής
απομακρύνεται αυτό το προνόμιο από το
λαό». 

Παράλληλα στο πλαίσιο της εκδήλωσης
έγινε παρουσίαση και συζήτηση για το  βι-
βλίο του κ. Gagne το “Ancestral Fault in
Ancient Greece” στο οποίο παρακολουθεί
την ιδέα της της τιμωρίας για λάθη που
έχουν κάνει οι προηγούμενες γενιές και
μεταβιβάζονται στους επόμενους πλήτ-
τοντας τους επιγόνους τους. Την ιδέα
αυτή προσπαθεί να την παρακολουθήσει
και να την ερμηνεύσει μέσα από κείμενα
που καλύπτουν όλο το φάσμα της αρ-
χαίας ελληνικής γραμματείας. 

Γ.ΚΩΝ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Η ικρή γαλάζια Πεταλούδα“Η μικρή γαλάζια Πεταλούδα”

Ζωντανή, γοητευτική και όμορ-
φη παραμένει η αρχαία ελλη-
νική κουλτούρα σύμφωνα με
τον καθηγητή Αρχαίας Ελληνι-
κής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και
Θρησκείας του Πανεπιστημίου
του Cambridge, Renaud Gagné. 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ

Προνό ιο“Προνόμιο”
η γνώσηη γνώση
των αρχαίωντων αρχαίων
ελληνικώνελληνικών

Με ενδιαφέρον αρκετοί Χανιώτες
παρακολούθησαν τη διάλεξη του καθηγητή.

O καθηγηγής  αρχαίας ελληνικής γλώσσας
στο Cambridge κ. Gagne.



ΣΤΟ Κ.Π.Δ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Διαδραστική παράσταση 
για τη φιλία

Κουκλοθεατρική δια-
δραστική παράσταση
με θέμα «την φιλία και
όλα αυτά που μας ενώ-
νουν» πραγματοποι-
ήθηκε χθες Στο Κέντρο
Παιδικής Δημιουργίας
Αγίου Ιωάννη του
ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π Δήμου Χα-
νίων με τις παιδαγω-
γούς Ζαχαρούλα
Πετραντωνάκη και Αγ-
γέλα Πρωιμάκη.
Οπως σημειώνει η προ-
ϊσταμένη του Κέντρου,
βιβλιοθηκονόμος, Ελισάβετ Τζιγκουνάκη,  το Κέντρο Παιδι-
κής Δημιουργίας Αγ. Ιωάννη «συνεχίζει τα προγράμματα δη-
μιουργικής απασχόλησης για παιδιά. Στόχος της δομής είναι
να έρχονται τα παιδιά να δραστηριοποιούνται με παιδικές
δραστηριότητες, δράσεις φιλαναγνωσίας που σκοπό έχουν
την κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, δημιουργική φαντασία και
χαρά της μάθησης».
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ΣΤΗΝ ΙΜΠΡΟ ΣΦΑΚΙΩΝ

Μνήμη Γεωργίου Ξενουδάκη

Εκδήλωση μνήμης προς τιμή του Γεωργίου Ξενουδάκη, με-
γάλου ευεργέτη των Σφακίων αλλά και της Κρήτης  θα
πραγματοποιηθεί στην γενέτειρα του στην Ιμπρο Σφακίων
την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στην Ιμπρο στις 7 π.μ.
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβα-
σμιότατου Μητροπολίτη Λάμπης , Συβρίτου και Σφακίων
κ.κ. Ειρηναίου και Αρχιερατικό Μνημόσυνο Γεωργίου Ξε-
νουδάκη.
Θα ακολουθήσουν στις 10.30 π.μ. στο Μνημείο Γεωργίου
Ξενουδάκη στην Ιμπρο: Επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμός
από τον δήμαρχο Σφακίων Γιάννη Ζερβό, ομιλία από τον
τέως Διευθυντή Ιονικής Τράπεζας, Νικόλαο Νταμπακάκη,
απονομή διπλωμάτων υπολογιστών ECDL στους μαθητές
Β΄ Λυκείου σχολικού έτους 2016-2017 (πρόγραμμα επιδο-
τούμενο από το Ξενουδάκειο κληροδότημα), κατάθεση στε-
φάνων, ενός λεπτού σιγή. 

ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πρόγραμμα
Κινητής Βιβλιοθήκης

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Κινητής Βιβλιοθήκης του
Δήμου Χανίων για τη σχολική περίοδο Οκτώβριος-Δεκέμβριος
2017 το οποίο συνεχίζεται ως εξής:  
•Τετάρτη 25/10/2017: 35ο Νηπιαγωγείο Κουμπελή, 1ο και 4ο
Νηπιαγωγείο Μουρνιών.
•Τετάρτη 1/11/2017: Δημοτικό  Σχολείο Περιβολίων, Δημοτικό
Σχολείο Αγιάς, 6ο Νηπιαγωγείο Ν. Κυδωνίας.
•Τετάρτη 8/11/2017: Δημοτικό  Σχολείο Βατόλακου, Δημοτικό
Σχολείο &  Νηπιαγωγείο Βαρυπέτρου.
•Τετάρτη 15/11/2017: Δημοτικό Σχολείο  Χρυσοπηγής, Δημο-
τικό Σχολείο Κεραμιών.
•Τετάρτη 22/11/2017: Νηπιαγωγείο Αγ. Σαράντα, Δημοτικό
Σχολείο & Νηπιαγωγείο Αγροκηπίου.
•Τετάρτη 29/11/2017: 11ο Νηπιαγωγείο Χαλέπας, 1ο Νηπια-
γωγείο Κουνουπιδιανών,  Δημοτικό Σχολείο Χωραφακίων.
•Τετάρτη 6/12/2017: 35ο Νηπιαγωγείο Κουμπελή, 1ο και 4ο
Νηπιαγωγείο Μουρνιών.
•Τετάρτη 13/12/2017: Δημοτικό  Σχολείο Περιβολίων, Δημο-
τικό  Σχολείο Αγιάς, ο Νηπιαγωγείο Ν. Κυδωνίας.
•Τετάρτη 20/12/2017: Δημοτικό  Σχολείο  Κεραμιών, Δημοτικό
Σχολείο &  Νηπιαγωγείο Βαρυπέτρου.

ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΕΤΖ ΧΑΓΙΜ

Ομιλία για την εβραϊκή
κοινότητα του Ηρακλείου

Ομιλία του φιλόλογου (ΜΑ Τουρκολογίας) Σταύρου
Σφακιωτάκη, με τίτλο: ''Η εβραϊκή κοινότητα του Ηρα-
κλείου σύμφωνα με τα οθωμανικά δικαστικά αρχεία
(1670-1760)'', θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26
Οκτωβρίου στις 8 μ.μ. στην συναγωγή Ετζ Χαγίμ με ελεύ-
θερη είσοδο.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «στην ομιλία
θα παρουσιαστεί μία άγνωστη πτυχή των δικαστικών
οθωμανικών αρχείων ,που εμπλουτίζει την αντίληψή μας
για την κρητική κοινωνία του 17ου και 18ου αιώνα». 
Η ομιλία στηρίζεται στη διπλωματική εργασία του κ.
Σφακιωτάκη με θέμα «Η Εβραϊκή κοινότητα του Ηρα-
κλείου 1670- 1760». Θα παρουσιαστούν στοιχεία «για
την ιστορία των Εβραίων της Κρήτης κατά την οθωμα-
νική περίοδο με έμφαση στο νομικό – δικαστικό σύ-
στημα. Επίσης καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους
οι Εβραίοι κατέφευγαν στο ισλαμικό ιεροδικείο. Στο τε-
λικό μέρος της ομιλίας θα γίνει παρουσίαση του χώρου
και της δομής της εβραϊκής κοινότητας του Ηρακλείου
και θα σχολιαστούν οι ιεροδικαστικές καταχωρίσεις που
αφορούν Εβραίους».     

ΣΤΟ ΗΡΩΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

Εορτασμός Ημέρας
Ηνωμένων Εθνών

Εορτασμός της Ημέρας Ηνωμένων Εθνών θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Ηρώο Πεσόντων στο Πάρκο Ειρήνης και
Φιλίας την Τρίτη 24 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Χανίων,
ο εορτασμός θα περιλαμβάνει: Επιμνημόσυνη δέηση, κα-
τάθεση στεφάνου από τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Από-
στολο Βουλγαράκη, ενός λεπτού σιγή, ανάκρουση
Εθνικού Ύμνου.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Παρουσίαση έκθεσης γιαΠαρουσίαση έκθεσης για 
τις θηριωδίες των ναζίτις θηριωδίες των ναζί

ττ
Παρουσίαση της έκθεσης της «Κεντρικής Επι-
τροπής Διαπιστώσεως Ωμοτήτων εν Κρήτη»,
που είχε καταγράψει τις θηριωδίες των ναζί, θα
πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 23
Οκτωβρίου στις 7.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέν-
τρο Χανίων.

ην εκδήλωση συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης – Περι-
φερειακή Ενότητα Χανίων

και η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη / Τοπική Επι-
τροπή Χανίων, σε συνεργασία με το 

«Κρήτη, Προφορική Ιστορία / Crete Oral History» του Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Ομιλητές θα είναι οι:
•Γιάννης Φίλης, πρ. πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
•Αθηνά Βουγιούκα, διδάκτωρ της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

•Σήφης Μιχελογιάννης, νομικός υπεύθυνος του Τομέα Κρήτης
ΔΕΦΝΚ.
Στην εκδήλωση θα γίνει και προβολή μικρού αποσπάσματος

από το - υπό παραγωγή – ντοκιμαντέρ: «Τα λουλούδια που μα-
ράθηκαν νωρίς» με θέμα την εκτέλεση Πατριωτών από τους Γερ-
μανούς Κατακτητές, στον Κακόπετρο του Δήμου Πλατανιά. 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Για το χρονικό της έκθεσης, στη σχετική πρόσκληση αναφέρε-
ται: «Το καλοκαίρι του 1945, ο πρωθυπουργός, Πέτρος Βούλγα-
ρης συγκρότησε μια επιτροπή για να καταγράψει τις θηριωδίες
των Γερμανών στα χωριά της Κρήτης. Την «Κεντρική Επιτροπή
Διαπιστώσεως Ωμοτήτων εν Κρήτη» αποτελούσαν ο Νίκος Κα-
ζαντζάκης, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι Ιωάννης Κακριδής και
Ιωάννης Καλιτσουνάκης καθώς και ο φωτογράφος Κωνσταντί-
νος Κουτουλάκης. Η καταγραφή ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου και
ολοκληρώθηκε στις 6 Αυγούστου 1945. Η Επιτροπή επισκέφτηκε
76 πόλεις, χωριά και οικισμούς της Κρήτης και συναντήθηκε με
χιλιάδες άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας».  

Από αριστερά: Κωνσταντίνος Κουτουλάκης,  Ιωάννης Καλιτσουνάκης,
Επίσκοπος Πέτρας Νεαπόλεως Κρήτης, Νίκος Καζαντζάκης, Ιωάννης Κακριδής.



Μέχρι τις αρχές του 19ου
αιώνα η ακρόαση της καρ-
διάς και των πνευμόνων γι-
νόταν με το αυτί του γιατρού
τοποθετημένο πάνω στο θώ-
ρακα του ασθενούς. Ο Γάλ-
λος γιατρός Ρενέ Λενέκ
κατασκεύασε το 1816 το
πρώτο μονό στηθοσκόπιο,
που καθιστούσε τους ήχους
του θώρακα διαυγέστερους
και τις διαγνώσεις ακριβέ-
στερες.

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 49ο
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Η πρώτη εγχείρηση

με τη χρήση γενικής

αναισθησίας (με εκχύλι-

σμα οπίου), σύμφωνα με αρ-

χαία κείμενα, θεωρείται ότι

πραγματοποιήθηκε γύρω στα

4.000 π.Χ. από τους Σου-

μέριους στη Μεσο-

ποταμία.

Απεικονίσεις
του 19ου αιώνα γυναι-

κών με καρκίνο του μαστού:
Nέκρωση στα αριστερά, προ-
χωρημένη νέκρωση και εξέλ-
κωση του στήθους στα δεξιά,
που κάνει ορατά μέχρι και τα

οστά των πλευρών του
θώρακα…

“Ο στιγμιαίος
εκμηδενιστής του
πόνου” του Wolcott,

σε αφίσα του 1863. Η σύν-
θεσή του με αλκοόλη και όπιο
αναμφίβολα εκμηδένιζε όχι
μόνο τον πόνο, αλλά και

κάθε αντίσταση των δύ-
σμοιρων ασθενών…

»

Ο Leonard Trask (1805-1861)

είχε μια σειρά από σοβαρά ατυχή-

ματα, από την ηλικία των 20 ετών:

έπεσε από άλογο, αλλά και από κινούμενο

τρένο και λεωφορείο. Eδινε παραστάσεις

ως αξιοπερίεργο σε θιάσους, ενώ μετά το

θάνατό του βρέθηκε ότι έπασχε από αγ-

κυλοποιητική σπονδυλίτιδα, αυτοά-

νοσο νόσημα που επηρεάζει τη

σταθερότητα της σπονδυλι-

κής στήλης.

»

»

Βόλτα με
γόνδολα στη Βε-
νετία του 1940, με

τη χρήση της απαραίτητης
μάσκας, υπό το φόβο ρίψης
θανατηφόρων χημικών αε-

ρίων από τους εχ-
θρούς…

»

»

Ειδική περι-
στροφική συσκευή για

την αποκατάσταση ασθε-
νών με τραυματισμό της
σπονδυλικής στήλης, που
χρησιμοποιήθηκε στην

Αγγλία τη δεκαετία
του 1960.  »

Γαλλική διαφή-
μιση καθαρτικού το

1919, για την αντιμετώπιση,
όπως αναφέρει, κάθε γαστρεν-

τερικού προβλήματος. Απεικονίζει
μεταφορικά εργάτες να καθαρί-
ζουν τα τοιχώματα του εντέρου,
όπως οι καπνοδοχοκαθαριστές

τις καμινάδες…

»

Η λαπαροσκοπική χειρουργική
(επέμβαση με πολύ μικρές τομές
και χρήση κάμερας) θεωρείται από
πολλούς η μεγαλύτερη εξέλιξη της Γενι-
κής Χειρουργικής τον 20ο αιώνα.

H πρώτη επισκόπηση της κοιλιάς με
κυστοσκόπιο Nitze έγινε το 1901 από
τον Kellingσε ένα σκύλο στο Αμβούργο,
γεγονός που θεωρείται πρόδρομος της
λαπαροσκοπίας. Στον άνθρωπο η τε-
χνική τελειοποιήθηκε 1987, με την
πρώτη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή-
από τον Philippe Mouret.

»
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βιβλίαβιβλία

Αγνοού ενη έχριΑγνοούμενη μέχρι

α οδείξεωςαποδείξεως 

του εναντίουτου εναντίου
Susie Steiner
Mετάφραση: Γωγώ Αρβανίτη

Εκδότης: Μεταίχμιο

Μέσα Δεκεμβρίου
και η περιοχή του
Κέιμπριτζ έχει κα-
λυφθεί από χιόνι. Η
υπαστυνόμος ντε-
τέκτιβ Μανόν
Μπράντσο προ-
σπαθεί να αποκοι-
μηθεί ύστερα από
ένα ακόμα κατα-
στροφικό ραντε-
βού με μια online

γνωριμία - το σιγανό μουρμουρητό του
ασύρματου της αστυνομίας είναι η μόνη της
παρηγοριά.
Μέσω των ραδιοκυμάτων φτάνει στα αυτιά
της η αναφορά για την εξαφάνιση μιας γυ-
ναίκας - η πόρτα του θύματος μισάνοιχτη,
αίμα στο πάτωμα της κουζίνας. Η Μανόν
ξέρει ότι οι πρώτες 72 ώρες είναι οι πιο κρί-
σιμες: είτε θα βρεις την αγνοούμενη είτε θα
πρέπει ν’ αρχίσεις να ψάχνεις για το πτώμα
της. Μόλις η ντετέκτιβ βλέπει τη φωτογρα-
φία της Ίντιθ Χιντ, μιας μεταπτυχιακής φοι-
τήτριας στο Κέιμπριτζ από μια πολύ καλά
δικτυωμένη οικογένεια (με δεσμούς με τη
βασιλική οικογένεια), ξέρει πως αυτή η
υπόθεση θα πάρει διαστάσεις.
Είναι νεκρή ή ζωντανή;

ΕκδίκησηΕκδίκηση
Aννα Γαλανού
Εκδότης: Διόπτρα

Η θυσία της Ρούσσας αλλάζει ολοκληρω-
τικά τα δεδομένα της ζωής των δύο παι-
διών της, του Ιωάννη και της Αριάδνης. Η

μοίρα, όμως, για μία
ακόμα φορά, παίζει
τα δικά της παιχνί-
δια, έτσι οι δρόμοι
τους χωρίζουν βίαια.
Η πιο όμορφη αρ-
χοντοπούλα του
Χάνδακα είναι η
Αριάδνη, που αγνο-
ώντας την πραγμα-
τική της καταγωγή
μεγαλώνει μέσα στα

πούπουλα και τα μεταξωτά, σαν κόρη ενός
επιφανούς Ενετού ευγενή. Κάμποσα χρόνια
αργότερα, ο πολύκροτος γάμος της θα απο-
τελέσει το κορυφαίο γεγονός σε όλα τα πα-
λάτια της Γαληνοτάτης και του Χάνδακα. Τι
κρύβεται, όμως, πίσω από αυτόν τον γάμο;
Ο πιο σκληρός πειρατής της Μεσογείου έχει
για ορμητήριό του έναν απροσπέλαστο
όρμο στο Ελαφονήσι, φόβος και τρόμος για
κάθε ενετική γαλέρα που πέφτει στα νύχια
του. Είναι ο Ιωάννης, ο γιος της Ρούσσας
και του Σεκίρ, κυνηγημένος και επικηρυγμέ-
νος από τους Ενετούς για πολλά χρυσά
δουκάτα. Ποιος είναι, όμως, πραγματικά ο
στόχος του; 
Στο δεύτερο βιβλίο της τριλογίας Οι Δρόμοι
της Καταιγίδας ταξιδεύουμε από τα Χανιά
και τις ακτές της Νοτιοδυτικής Κρήτης στην
Μπαρμπαριά, στη Γραμβούσα, στα Αντικύ-
θηρα και στη μήτρα της Ενετοκρατίας, τη
Γαληνοτάτη Βενετία. 

Λήθη και ΛίνκολνΛήθη και Λίνκολν
George Saunders
Mετάφραση: Γ. Ι. Μπαμπασάκης

Εκδότης: Ίκαρος

Πώς ζούμε και πώς
αγαπάμε, όταν ξέ-
ρουμε ότι όλα αυτά
που μας νοιάζουν
κάποια στιγμή θα
πάψουν να υπάρ-
χουν;
Φεβρουάριος 1862.
Ο Αμερικανικός Εμ-
φύλιος μαίνεται,
ενώ ο αγαπημένος
εντεκάχρονος γιος

του προέδρου Λίνκολν βρίσκεται βαριά άρ-
ρωστος και, παρά τις προβλέψεις για
ανάρρωση, τελικά πεθαίνει.
Στις 22 Φεβρουαρίου του 1862, δύο μέρες
μετά τον θάνατό του, ο Γουίλι Λίνκολν κη-
δεύτηκε σε μαρμάρινη κρύπτη στο κοιμη-
τήριο της Τζόρτζταουν.
Εκείνο το βράδυ, ο Αβραάμ Λίνκολν φθά-
νει μόνος στο νεκροταφείο, θέλοντας να
περάσει χρόνο με το άψυχο σώμα του γιου
του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαν-
τάσματα αυτών που έφυγαν πρόσφατα
από τη ζωή και αυτών που έχουν πεθάνει,
από καιρό, συνυπάρχουν· μια μνημειώδης
μάχη πραγματοποιείται για την ψυχή του
μικρού Γουίλι.
Με έναυσμα αυτό το ιστορικό γεγονός, o
George Saunders, αφηγείται μια αξέχαστη
καλειδοσκοπική ιστορία για την οικογενει-
ακή αγάπη, την απώλεια, αλλά και τις δυ-
νάμεις του καλού και του κακού.

ΔεκατρίαΔεκατρία

αλώ αταμπαλώματα
Πηνελόπη Κουρτζή
Εκδότης: Ψυχογιός

"Μπάλωμα είναι η
επιδιόρθωση ενός
πράγματος που χά-
λασε, αλλά δε θες
να το αποχωριστείς
ή δε γίνεται να το
αποχωριστείς. Το
μπάλωμα είναι
τέχνη, μικρή μου.
Είναι χάρισμα· να
μπορείς να αλλάζεις
κάτι που είναι πια

παλιό ή ελαττωματικό και να το φτιάχνεις
πάλι ώστε να σου αρέσει".
Η Νόρα, βαφτισμένη Ελεονώρα, νόθα
κόρη του Μιχαήλου Χιωτέλλη, μαθαίνει
την τέχνη του μπαλώματος στο σπίτι του
πατέρα της, στη Μυτιλήνη, γύρω στα μέσα
του 1800. Η ίδια, όμως, δεν μπαλώνει τα
ρούχα της· μπαλώνει τα θλιβερά της ζωής
της, ξεκινώντας από το όνομά της. Μόνο,
όμως, το όνομα, γιατί ως νόθα επίθετο δεν
έχει. Το ταλέντο της αυτό τη βοηθάει να
επιζήσει από τα δεινά που πλήττουν το
νησί και φέρουν τα πάνω κάτω στη ζωή
της, να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους
που την πληγώνουν, με πρώτο τον αδελφό
της, να δοθεί στον έρωτα χωρίς να υπο-
λογίσει τους ηθικούς κανόνες και τελικά
να αποκτήσει αυτό που πάντα επιθυμούσε:
μια ταυτότητα. Κάθε μπάλωμα, όμως, έχει
ένα αντίτιμο. Και η Νόρα τα πληρώνει όλα·
και τα δεκατρία μπαλώματα. Γιατί τόσα
χρειάστηκε να κάνει.

Aφορμή

Ντέιβιντ Μίτσελ δεν είχα
διαβάσει ως τότε, και όμως, η
τύχη τα φέρνει καμιά φορά
έτσι, που μια αναγνωστική επι-
λογή, υποκινούμενη κάπως
από ένα καπρίτσιο, όπως για
παράδειγμα από τη σκέψη: γυ-
ρίζοντας σπίτι θα διαβάσω το
πρώτο βιβλίο που θα αντι-
κρίσω από τη στοίβα με τα
προσεχώς, αυτή θα είναι η
επιλογή για το επόμενο βιβλίο,
αφού αλλιώς δεν μπορώ να
αποφασίσω· Και φτάνοντας
στο τέρμα της ανηφόρας, Τα
κοκάλινα ρολόγια με περίμε-
ναν στην είσοδο της πολυκα-
τοικίας, το πλέον δροσερό
μέρος όταν έξω κάνει μια
ζέστη αστικά αφόρητη μα πα-
ραθαλάσσια ποθητή, και έτσι,
αν και δεν ήταν η ακριβής τέ-
λεση της σκέψης ή της επιθυ-
μίας αν προτιμάτε, τα έφερε
έτσι η συγκυρία, που λίγες
μέρες πριν πάρω κάποια ρεπό
μαζεμένα από έναν χειμώνα
μακρύ, ήρθε η στιγμή να δια-
βάσω Ντέιβιντ Μίτσελ για
πρώτη φορά, και σίγουρα όχι
τελευταία.

Λίγες μόνο ώρες μετά έκανα
την ακόλουθη σκέψη, την
οποία και φρόντισα να μοιρα-
στώ ψηφιακά, και ήταν διατυ-
πωμένη κάπως έτσι, οι μέρες,
έγραψα, πριν την καλοκαιρινή
διακοπή, την πολυπόθητη
αυτή διακοπή, μοιάζουν με μυ-
θιστόρημα του Μίτσελ, διαθέ-
τουν λίγη μαγεία, αρκετό
ρεαλισμό και μια υποδόρια
αγωνία, τι θα γίνει τελικά, πώς
θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Και ας βάζει ο ίδιος ο συγγρα-
φέας στο στόμα της πικρόχο-
λης επιμελήτριας τον
αφορισμό πως όσο μπορεί μια
γυναίκα να είναι ολίγον έγ-
κυος, άλλο τόσο μπορεί ένα
βιβλίο να είναι ολίγον φαντα-
στικό, εμένα με είχε κυριεύσει
εκείνη η σκέψη σύνδεσης της
αναμονής με το λογοτεχνικό

σύμπαν του Αμερικανού συγ-
γραφέα.

Και οι σελίδες περνούσαν,
και εγώ βυθιζόμουν στην εξέ-
λιξη της ιστορίας, στις εικόνες
μαγικού ρεαλισμού, εκεί που
όλα έμοιαζαν πιθανά, αν και
συνήθως όχι εύκολα, μήτε ευ-
χάριστα, με μια επίφαση ρεα-
λισμού, με ένα πρόσχημα
πλοκής αντιληπτής από το
πλέον απαίδευτο μάτι, εκείνο
που δεν έχει μάθει, ή αρνείται
να παραδεχτεί πρώτα και να
αντικρύσει στη συνέχεια πως
πίσω από τον προφανή υπάρ-
χει ένας ακόμα ολόκληρος κό-
σμος, βγαλμένος από τις
ιστορίες των γιαγιάδων και τα
βάθη των ονείρων, με μια αδι-
καιολόγητη επιμονή στον ορ-
θολογισμό, με ένα μαστίγιο
απέναντι στη φαντασία, με τα
εγχειρίδια της ιατρικής ανά
χείρας και τις γενικεύσεις απέ-
ναντι στο μη απτό, στο μη κα-
τανοητό.

Μπορεί η ιστορία να ξεκινά
κάπως αμήχανα, μία έφηβη, η
Χόλι Σάικς, φεύγει από το
σπίτι της μετά από έναν τσα-
κωμό με τη μητέρα της,
αφορμή για την οποία στά-
θηκε η σχέση της με έναν με-
γαλύτερο άντρα, και μια
ερωτική απογοήτευση που δεν
άργησε να εκραγεί, όταν
εκείνη τον βρήκε στο κρεβάτι
με την καλύτερή της φίλη, τη
στιγμή που όλο χαρά και
όνειρα έφτασε σπίτι του για
να του ανακοινώσει πως τα
εγκατέλειψε όλα για χάρη του,
για να είναι μαζί για πάντα.
Μια δεύτερη φυγή, μια περι-
πλάνηση, μακριά από ό,τι
γνωστό θα οδηγήσει την ιστο-
ρία στις παρυφές του κόσμου
μας, μαεστρικά καθοδηγημένη
από τη φαντασία και το τα-
λέντο του Μίτσελ στην αφή-
γηση και στη σύνθεση
μεμονωμένων περιστατικών.

Και το ποσοστό της μαγείας
αυξανόταν, ο ρεαλισμός υπο-
χωρούσε, ποιος τον είχε έτσι
κι αλλιώς ανάγκη, και η αγω-
νία κορυφωνόταν, όμως
πλέον ένας ενθουσιασμός
άπειρων δυνατοτήτων τη συ-
νόδευε στην έξαρσή της, και οι
σελίδες περνούσαν, η ιστορία
με παρέσερνε, η καταβύθιση
δεν φόβιζε μήτε προκαλούσε
ασφυξία, μα αποκάλυπτε έναν
νέον κόσμο. 

Έτσι, από μια σύμπτωση, Τα
κοκάλινα ρολόγια να βρεθούν
στο πλέον δροσερό μέρος, την
κατάλληλη χρονική στιγμή,
τότε που δεν μπορούσα ν'
αποφασίσω για το επόμενο
αναγνωστικό βήμα, βρέθηκα
να διαβάζω Μίτσελ για πρώτη
φορά, όταν ο ρεαλισμός
έπρεπε πάση θυσία να σβήσει
μέσα στη φαντασία. Αν και θα
μπορούσε να λειτουργήσει και
αντίστροφα χρονικά, τώρα
που έχω πια πίσω μου τη δια-
κοπή, η φαντασία να οδηγήσει
ομαλά πίσω στον ρεαλισμό, σε
έναν ρεαλισμό όμως γεμάτο
από ρήγματα.

Και βέβαια ο κόσμος του
Ντέιβιντ Μίτσελ δεν θα είχε
την επίδραση αυτή χωρίς τη
γλωσσική διαμεσολάβηση της
μεταφράστριας και συγγρα-
φέως Μαρίας Ξυλούρη.  

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Τα κοκάλινα ρολόγιαΤα κοκάλινα ρολόγια  
» David Mitchell (μτφρ. Μαρία Ξυλούρη, εκδόσεις Τόπος)

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

21 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΕ-ΜΠΕ» Ο Καβάφης επιστρέφει και συνο-
μιλεί με τις παγκόσμιες πολιτισμικές ανησυχίες
της εποχής μας. Πέρασε στην ποπ και λαϊκή
κουλτούρα, ξεσήκωσε πάθη με τον προσδιορι-
σμό της ομοφυλοφιλίας του, η πολιτική του
ταυτότητα αμφισβητήθηκε, το έργο του μπήκε
στο μικροσκόπιο της συγκριτικής μελέτης της
παγκόσμιας λογοτεχνίας...

Κι η Αλεξάνδρεια, που άλλαξε και συνεχίζει να
αλλάζει, είναι μια αραβική μεγαλούπολη που τε-
λευταία ανακάλυψε εκ νέου τον μεγάλο ποιητή,
μέσω των αραβικών του μεταφράσεων. Και δεν
πρόκειται μόνο για τις μεταφράσεις, αλλά και
για τα «Καβάφεια», τις εκδηλώσεις που αναβάθ-
μισε και καθιέρωσε ο πρώην μορφωτικός ακό-
λουθος της ελληνικής πρεσβείας του Καΐρου,
Κωστής Μοσκώφ, και συνεχίζονται με ελληνικό
και σταθερό αραβικό κοινό.

Τα φετινά Καβάφεια κορυφώθηκαν στο διή-
μερο λογοτεχνικό συμπόσιο (13-15/10) που
διοργάνωσε το παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύ-
ματος Πολιτισμού(ΕΙΠ) στην Αλεξάνδρεια, με
θέμα τον «Καβάφη στον 21ο αιώνα» και πλαι-
σιώθηκαν από παράλληλες εκδηλώσεις. Τα Διε-
θνή Βραβεία Καβάφη 2017 απονεμήθηκαν
φέτος σε δύο Αιγύπτιους συγγραφείς, τον ποι-
ητή Μοχάμεντ Αλ Σαχάουι και τον αριστερό δια-
νοούμενο πεζογράφο Σονάλα Ιμπραήμ.

Το συμπόσιο για τον Καβάφη πραγματοποι-
ήθηκε στο εντυπωσιακό κτίριο της Βιβλιοθήκης
της Αλεξάνδρειας, πάνω στην παραλιακή λεω-
φόρο, τη σαγηνευτική Κορνίς. Αν κάτι επιβεβαί-
ωσαν με τις τοποθετήσεις τους οι ομιλητές είναι
πως ο Καβάφης είναι ό,τι ο κάθε αναγνώστης
θέλει να είναι στα ποιήματά του. Γι' αυτό και
είναι σύγχρονος.

Ο Καβάφης συνο ιλεί ε τιςΟ Καβάφης “συνομιλεί” με τις
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