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εριεχό εναπεριεχόμενα

oΟσο ο αστικός ιστός πυκνώνει και επε-

κτείνεται τόσο το πράσινο, δυστυχώς,

συρρικνώνεται και ο χαρακτήρας πολ-

λών σημείων των Χανίων, όπως π.χ. η

Λεωφόρος Σούδας, η πλατεία Δικαστη-

ρίων και πολλά άλλα, σταδιακά αλλοι-

ώνεται.
Στο σημερινό αφιέρωμα των “διαδρο-

μών” αναζητήσαμε δέντρα που αφη-

γούνται τη δική τους ιστορία μέσα στο

πέρασμα του χρόνου, μάρτυρες σημαν-

τικών γεγονότων των τελευταίων αι-

ώνων, που σημάδεψαν τον τόπο μας. 

Στην αναζήτηση αυτή δεν συμπεριλή-

φθηκαν τα μνημειακά ελαιόδεντρα του

Νομού Χανίων, η ιστορική αξία των

οποίων είναι αποδεδειγμένη και προβε-

βλημένη μέσα από τις σελίδες των “Χα-

νιώτικων νέων”. 
Επειδή, ωστόσο, πιθανόν να υπάρχουν

και άλλα δέντρα με μακραίωνη ιστορία

που δεν αναφέρθηκαν στο σημερινό

αφιέρωμα, μπορείτε να στείλετε τις επι-

σημάνσεις σας στο email των διαδρο-

μών diadromes@haniotika-nea.gr.

diadromes@haniotika-nea.gr

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ

editorial 

διαδρο έςδιαδρομές
τεύχος 760

Εβδομαδιαίο Πολιτιστικό Ενθετο 

της εφημερίδας “Χανιώτικα Νέα”

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ -

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΔΡΥΤΗΣ: Γιάννης Ε. Γαρεδάκης

ΕΚΔΟΤΗΣ: Μανώλης Α. Γαρεδάκης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 

Παρασκευάς Ν. Περάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

“ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ”: 

Ελευθερία Μ. Κουμή

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Γιώργος Δρακάκης, Γιώργος

Kώνστας, Γιάννης Λυβιάκης,

Δημήτρης Μαριδάκης, Γιάννα

Μαρουλοσηφάκη, Βασιλική

Τωμαδάκη, Ελένη Φουντουλάκη 

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Δέσποινα Βάλλα, Νίκη Ξυφανταράκη,

Ελένη Σταυρίδη

ΔIOPΘΩΣEIΣ: 

Νεκτάριος Κακατσάκης 

ΠΙΕΣΤΕΣ: Hussein Rajaiftikhar,

Γιάννης Περάκης, 

Γιώργος Στεφανάκης

ΣYNTAΞH: Εμπορικό Κέντρο

“Ερμής” (Μπουνιαλή 11-19) 

τηλ. 28210 51.003 - 6,

fax 28210 51.007 

e-mail: info@haniotika-nea.gr

ΓPAΦEIA ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ:

Kαραϊσκάκη 49, τηλ. 28210 70.563 -

6 fax 28210 91.900 

Διαφημιστικό Τμήμα:

Εύα Κουμή τηλ.: 2821070.563 - 6 

e-mail: ads@haniotika-nea.gr

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Κυ-
ριακή 7 Ιανουαρίου στις 6 μ.μ. με δωρεάν εί-
σοδο.

Η έκθεση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, «παρουσιάζει μια επιλογή έργων δύο
καλλιτεχνών, ενός Έλληνα του Γιώργου Μπό-
τσου και ενός Ιταλού του Giuseppe Palumbo,
ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικών της σύγχρονης
παραγωγής των comics στις δύο χώρες.

Αυτό το είδος τέχνης οδήγησε τους δύο καλ-
λιτέχνες, επιλεγμένους ανάμεσα στα πιο διά-
σημα ονόματα του ευρύτατου κόσμου των
comics, σε ένα υψηλό επίπεδο που τους επι-
τρέπει να εκφραστούν με ένα προσωπικό στυλ
πολύ ιδιαίτερο».

Η έκθεση γίνεται σε συνδιοργάνωση Δήμος
Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ και του Συλλόγου
“Φίλοι της Ιταλίας” υπό την αιγίδα της Ιταλικής
Πρεσβείας της Αθήνας σε συνεργασία με το Ιτα-
λικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, στο πλαί-
σιο του Δικτύου Ελληνο-Ιταλικής Πολιτιστικής
Συνεργασίας. 

Οπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο αντιπρό-
εδρος του πολιτιστικού συλλόγου “Φίλοι της

Ιταλίας”, Tiziano Calabrese,«η έκθεση αυτή
είναι μια πρωτοβουλία του Ιταλικού Συλλόγου
Φίλων της Λέρου στο πλαίσιο του Δικτύου Ελ-
ληνο-Ιταλικής Πολιτιστικής Συνεργασίας.
Μέλος του Δικτύου αυτού είναι και ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Φίλοι της Ιταλίας με έδρα στα
Χανιά που διοργανώνει μαζί με τον Δήμο Χα-
νίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ το δρώμενο
στην πόλη μας. Τα Χανιά είναι μια απο τις επτά
πόλεις που φιλοξενούν την έκθεση αυτή μαζι με
Λακκί της Λέρου, Λάρισα, Μεσσήνη, Πάτρα,
Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Πρωταγωνιστές είναι
δυο μοναδικοί καλλιτέχνες, ο Ιταλός Giuseppe
Palumbo και ο Ελληνας Γιώργος Μπότσος. Επι-
μελητής είναι ο ιστορικός τέχνης Αντώνης Ράλ-
λης, καθηγητής στο Κολλέγιο Τέχνης και Design
Ακτο Αθηνών, συντονιστής ο Enzo Bonanno του
Ιταλικού Συλλόγου Φίλων της Λέρου».

Μετά απο την Κυριακή 7 Ιανουαρίου, μέρα
των εγκαινίων,  το κοινό των Χανίων θα έχει την
ευκαιρία να επισκεφθεί δωρεάν την έκθεση
μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου, καθημερινά με
ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή 10 π.μ. - 1 μ.μ.
και 6 - 8 μ.μ..

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΟ ΚΑΜ

Λόγια και εικόνες“Λόγια και εικόνες”

ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ

Θεατρική
παράσταση
Παραστάσεις του έργου:
“ΡΑΟΥΣ” των Ρέππα – Παπαθα-
νασίου θα ανεβάσει, όπως ανα-
κοίνωσε, η χανιώτικη θεατρική
ομάδα “4” στο Βενιζέλειο Ωδείο
Χανίων, από την Παρασκευή 12
μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ια-
νουαρίου με ώρα έναρξης 9.15
μ.μ. Η υπόθεση του έργου: «Και
ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι σε
βλέπουν. Νοιώθεις όπως στο
παραμύθι «τα καινούργια ρούχα
του βασιλιά» που ο βασιλιάς
ήταν γυμνός; Όχι, γιατί δε σε
αφήνει η ματαιοδοξία σου, δε
στο επιτρέπει η περίεργη οπτική
σου, γιατί ο καθρέπτης που κοι-
τάς είναι παραμορφωτικός». 
Τηλέφωνο κρατήσεων: 697 811
5622. Σημεία προπώλησης: Βε-
νιζέλειο Ωδείο Χανίων, cafe Vic-
toria, Ακρωτηρίου 130.
Η παράσταση είναι κατάλληλη
για ηλικίες άνω των 15 ετών.

εεΕκθεση κόμικς με τίτλο “Λόγια και εικόνες” θα πραγματοποιηθεί
από τις 7 έως τις 21 Ιανουαρίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της
Μεσογείου με ώρες λειτουργίας από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και
από τις 6 έως τις 8 μ.μ.
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Έκθεση με θέμα “Οι δικοί μου Πρόσφυγες” θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 31 Ια-
νουαρίου στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. Η Έκθεση θα αρχίσει σήμερα Σάββατο στις 5
μ.μ. και θα κοσμήσει την καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση του Δήμου Πλατανιά και της
ΟΑΚ, για την υποδοχή του νέου έτους και την απονομή επαίνων και βραβείων, στους επι-
τυχόντες σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΑΚ

Οι δικοί ου Πρόσφυγες“Οι δικοί μου Πρόσφυγες”
■ Και εκδήλωση βράβευσης νέων φοιτητών

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
Απολυτίκιο εορτής - Κοπή  Αγιοβασιλόπιτας της
ΟΑΚ, κάλαντα  από τη  Χορωδία του Ωδείου της
Ιεράς Μητρόπολης  Κισάμου και Σελίνου,
χαιρετισμούς, απονομή, επαίνων και
βραβείων  στους επιτυχόντες σε
Α.Ε.Ι.  και Τ.Ε.Ι., κατά το Σχολικό
Έτος 2016 - 2017 που  κατά-
γονται  από  τον Δήμο  Πλα-
τανιά, παραδοσιακό
Κέρασμα.

Οσον αφορά την έκθεση,
η δημιουργός Πέπη Χα-
τζηδάκη αναφέρει σε
σχετική ανακοίνωση ότι
έχει ως κεντρικό θέμα
«τους ανθρώπους δια-
φορετικών φυλών, εθνι-
κοτήτων, χρώματος και
τάξης, που εκδιώχθηκαν
από τον τόπο τους μέσα
στους αιώνες… Τους βλέπω
ευθυτενείς, περήφανους,
αλύγιστους, αποφασισμένους.
Με την αξιοπρέπεια που φέρει
κάποιος που έχει επίγνωση της
θέσης του, τότε και τώρα. Αυτός που
δεν αποζητά τον οίκτο αλλά την έντιμη
προσφορά και ζήτηση… Τους βλέπω τυ-
φλούς, γιατί όταν παρατάς τα πάντα και τρέπεσαι
σε άμεση και άγρια φυγή για να σωθείς, δεν βλέπεις πού πας…
Δεν ξέρεις πού πας. Σημείο αναφοράς και οδηγός τους αποτελεί
η Κιβωτός της Μνήμης και της Ελπίδας. Η πολύτιμη γωνιά μέσα
στην ψυχή τους που εντός της έχει εναποθέσει ο καθένας τις
μνήμες του, την “κληρονομιά” που φέρει από τους προγόνους

του, την πίστη του, τα ήθη και τα έθιμά του αλλά και
τις ελπίδες του και τους στόχους του και τις
προσδοκίες του».

Η Έκθεση γίνεται σε συνεργασία με την
ΟΑΚ, στο πλαίσιο των πενήντα ετών της

λειτουργίας της και όπως σημειώνει,
μεταξύ άλλων, ο δρ Κωνσταντίνος

Β. Ζορμπάς, γενικός διευθυντής
της ΟΑΚ, «καθώς δυναμώνουν

οι ξενοφοβικές και μισαλλό-
δοξες ακραίες φωνές για
τους πρόσφυγες, η Πέπη
Χατζηδάκη με τα έργα
της, που φιλοξενούνται
στην ΟΑΚ, μας υπενθυμί-
ζει την περιπέτεια του
ξένου… Το έργο της
Πέπης Χατζηδάκη μάς
καλεί να δούμε τον ξένο

με μία ανθρώπινη ματιά
και όχι να του ρίξουμε

απλώς μία ματιά! Να ανα-
καλύψουμε αυτό που κου-

βαλά μέσα του, που είναι ο
μεγαλύτερος θησαυρός από

κάθε άλλη κληρονομιά».
Η έκθεση θα είναι ανοικτή στο

κοινό, με δωρεάν είσοδο, μέχρι τις 31 Ια-
νουαρίου, καθημερινά από τις 10 π.μ. έως τη

1 μ.μ. και από τις 6 έως τις 8 μ.μ. Επίσης μπορεί να
γίνονται επισκέψεις από σχολικές μονάδες και να συζητούν με
τη δημιουργό Πέπη Χατζηδάκη. 

Για περισσότερες πληροφορίες και οργανωμένες δράσεις στη
δρα Μαρία Χατζηαποστόλου στα τηλέφωνα 2824022245 και
22500.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η φωτογραφία του Μιχάλη Πολυχρονάκη“Η φωτογραφία του Μιχάλη Πολυχρονάκη”
Εκδήλωση με τίτλο “Η φωτογραφία του

Μιχάλη Πολυχρονάκη” θα γίνει την Τε-
τάρτη 10 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ., στα πλαί-
σια της έκθεσης φωτογραφίας "Τοπία
Αρχιτεκτονικής Εντροπίας" που πραγματο-
ποιείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Οπως αναφέρεται στο σχετικό Δ.Τ. της
Πινακοθήκης, ο φωτογράφος Γιώργος
Αναστασάκης ανατρέχει στο σύνολο του
έργου ένος από τους τρεις συμμετέχοντες,
του Μιχάλη Πολυχρονάκη και επιχειρεί να
παρουσιάσει τη φωτογραφία του Χανιώτη
καλλιτέχνη όπως μορφοποιείται πέρα από
το "Σαπουναριό". 

Με τη βοήθεια της ιστορίας και της θε-
ωρίας της φωτογραφίας η ομιλία στο-
χεύει να καταδυθεί στις διαφορετικές
πτυχές ενός έργου μακρόχρονου, εσωτε-
ρικού και στενά δεμένου με το γεωγρα-
φικό χώρο που παράχθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση φωτογρα-
φίας «Τοπία Αρχιτεκτονικής Εντροπίας»
συνεχίζεται έως το Σάββατο 20 Ιανουα-
ρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη. Η έκθεση
περιλαμβάνει το έργο τριών σύγχρονων
φωτογράφων, του Αλέξανδρου Βούτσα,
του Χριστόφορου Δουλγέρη και του Μι-

χάλη Πολυχρονάκη που καταγράφουν άλ-
λοτε με αντικειμενικό,  ποιητικό ή εννοι-
ολογικό τρόπο κτίρια και χώρους των
οποίων η λειτουργία έχει εκλείψει και
υπόκεινται στη φθορά του χρόνου και της

αχρησίας.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα- Σάββατο

10:00-14:00 και 18:00-21:00. Γενική Εί-
σοδος: 2,00 ευρώ. Μειωμένο εισιτήριο:
1€.

ΣΤΟ ΚΑΜ

Τρεις ακόμα προβολές για 
το «Μαγικό Κουτί»

Το Μαγικό κουτί με τον “Βασιλιά των Ονείρων” θα ανοίξει
για μια ακόμα ημέρα, σήμερα Σάββατο 6 Ιανουαρίου, στο Κέν-
τρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Θα πραγματοποιηθούν
τρεις ακόμα προβολές της οπτικοποιημένης αφήγησης του πα-
ραμυθιού της Ευδοκίας Σκορδαλά – Κακατσάκη “Ο Βασιλιάς
των Ονείρων”, σε εικονογράφηση Λιάνας Δενεζάκη. Ώρα
έναρξης προβολών: 5, 6.30 και 8 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.   

Στον κόσμο του φανταστικού, όλα τα απίθανα είναι πιθανά.
Με τη δύναμη της φαντασίας μπορούμε να μετατρέψουμε τον
κόσμο γύρω μας σε μια μαγική εμπειρία, όχι μόνο για τα παι-
διά, αλλά και για τους μεγαλύτερους. Ένα κουτί, ένα μεγάλο
κουτί, μεταμορφώνεται στο παραμύθι που η φαντασία μάς
προσφέρει. Ένας αλλιώτικος κόσμος μέσα από τα μάτια ενός
παιδιού.

Αφήγηση, μουσική επιμέλεια, Graphics Animation, Video Edi-
ting: Λεωνίδας Μανωλικάκης

Παραγωγή: ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 2017©
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ.

ΑΠΟ ΠΟΛ. ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΚΟΡΔΑΛΟΥ

Αναβίωση εθίμου
με τα Χοιροσφάγια

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκορδαλού (Αγ. Ιωάννης ο Ριγο-
λόγος) οργανώνει τα 5α Χοιροσφάγια στο Βοτανικό Πάρκο και
Κήποι Κρήτης, το Σάββατο 13 Ιανουαρίου και ώρα έναρξης 12
μ.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Σκορδαλού στην προσπάθειά του να αναβιώσει και
να διατηρήσει ήθη και έθιμα της Κρητικής παράδοσης, για
άλλη μια χρονιά φέτος θα πραγματοποιήσει μια αναπαρά-
σταση των Χοιροσφαγίων ως προς την παρασκευή εδεσμά-
των. Οι κάτοικοι του χωριού θα μαζευτούν όλοι μαζί και θα
συμμετάσχουν στο μαγείρεμα του κρέατος με διάφορους τρό-
πους και στην κατανάλωσή του. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το
χοιρινό αποτελεί το παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο φαγητό
της κρητικής κουζίνας. Το μαγείρεμα του κρέατος γίνεται με
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Λίγα μέρη από τον χοίρο
θεωρούνται εντελώς άχρηστα και δεν χρησιμοποιούνται που-
θενά».

Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του Συλλόγου. Τον κόσμο θα διασκεδάσει ο
Ανδρέας Μανωλαράκης με το συγκρότημά του.     

ΣΤΟΝ ΣΚΙΝΕ

Συναυλία από τη μπάντα
του ΝΑΣΚΡΗ

Συναυλία με εορταστική μουσική από τη μπάντα του Πο-
λεμικού Ναυτικού στην Κρήτη (ΝΑΣΚΡΗ) θα πραγματοποι-
ηθεί την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ. στο Τσιράκειο
Πολιτιστικό Κέντρο Σκινέ.
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ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι τρεις Μάγοι είναι μέρος κάθε ιστορίας των

Χριστουγέννων. Αλλά στην πραγματικότητα στο
κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο αναφέρονται μόνο
«μάγοι από την Ανατολή».

Το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο αφηγείται ότι
μάγοι από την Ανατολή, οδηγούμενοι από τα
αστέρια μετέβησαν στη Βηθλεέμ για να αναζη-
τήσουν το νεογέννητο βασιλιά των Ιουδαίων.
Τον βρήκαν σε ένα στάβλο και έδωσαν στον νε-
ογέννητο Ιησού χρυσό, λιβάνι και μύρο. 

Με τον όρο μάγος, ειδικά όταν προέρχονταν
από την Ανατολή, οι αρχαίοι Έλληνες περιγρά-
φουν μέλη κάστας ιερέων από την Περσία. Υπη-
ρετούσαν τη θρησκεία που είχε ιδρύσει ο
αρχαίος Ιρανός προφήτης Ζωροάστρης. Ο
Ευαγγελιστής Ματθαίος ανέφερε τους μάγους
ως ένδειξη ότι ακόμη και οι εχθροί της αυτο-
κρατορίας αναγνώρισαν τη γέννηση του Μεσ-
σία.

Ο Οριγένης (περίπου 185-255 μ.Χ.) μίλησε για
πρώτη φορά για «τρεις μάγους». Ο Τερτυλιανός
(περίπου 160-225 μΧ) αποκάλεσε τους μάγους
για πρώτη φορά ως βασιλιάδες.

Από τον 6ο αιώνα, δίνονται τα ονόματα των
τριών μάγων Κασπάρ, Μελχιόρ και Μπαλτάσαρ.
Στην τέχνη ο Κασπάρ μεταφέρει στη φάτνη το

μύρο, ο Μελχιόρ το χρυσό και ο Μπαλτάσαρ το
λιβάνι.

ΠΩΣ ΜΕΤΑφΕΡθΗΚΑΝ ΤΑ
ΛΕΙψΑΝΑ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟ

ΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΩΝΙΑ;
Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία η Αγία

Ελένη, μητέρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου,
μετέφερε από τους Αγίους Τόπους στην Κων-
σταντινούπολη, όχι μόνο τον «Τίμιο Σταυρό»,
αλλά και τα οστά των τριών μάγων, τα οποία
σύμφωνα με αναφορές από τον 12ο στη συνέ-
χεια μεταφέρθηκαν με άγνωστο τρόπο στο Μι-
λάνο.

Κατά την κατάκτηση του Μιλάνου το 1162, τα
οστά των τριών μάγων βρέθηκαν στην κατοχή
του αυτοκράτορα Φρειδερίκου Μπαρμπαρόσα,
ο οποίος τα έδωσε στον καγκελάριο του Ραϊ-
νάλδο φον Ντάσελ, που ήταν επίσης αρχιεπί-
σκοπος της Κολωνίας. Τα οστά μεταφέρθηκαν
στην Κολωνία η οποία έγινε σύντομα ένα από
τα σημαντικότερα κέντρα προσκυνήματος. Δε-
δομένου ότι ο παλιός καθεδρικός ναός ήταν μι-
κρός για τους χιλιάδες των προσκυνητών,
αποφασίστηκε το 1225 να ανεγερθεί ένα νέο
κτίριο, στο οποίο θα κατασκευαζόταν και μια γι-
γαντιαία λειψανοθήκη. Στις αρχές του 13ου

αιώνα, ο Νικόλαος του Βερντούν δημιούργησε
ένα ιερό για τα οστά, το οποίο είναι ένα από τα
εξαιρετικά έργα του Μεσαίωνα.

ΓΙΑΤi ΥΠaΡΧΟΥΝ ΑΜφΙΒΟΛiΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΥθΕΝΤΙΚoΤΗΤΑ;

Οι ιστορικοί εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες
ως προς το αν τα λείψανα που λατρεύονταν
στην Κολωνία είναι γνήσια. Θέτουν το ερώτημα
αν όλη η ιστορία ήταν απλώς μια επιδέξια κί-
νηση του Μπαρμπαρόσα και του Ραϊνάλδου φον
Ντάσελ για να ενισχύσουν τη θέση τους στην
Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο ιστορικός Ραλφ
Λουτζεσβαλμπ αμφιβάλει μάλιστα για την μετα-
φορά των οστών από το Μιλάνο, καθώς δεν
υπάρχουν ιστορικά στοιχεία.

ΤΙ ΛeΕΙ ΣhΜΕΡΑ Η ΚΑθΟΛΙΚh
ΕΚΚΛΗΣiΑ;

Η Καθολική Εκκλησία τιμά τη γιορτή των
Μάγων στις 6 Ιανουαρίου, στα Θεοφάνια,
επειδή η γέννηση του Θεανθρώπου αποκαλύ-
φθηκε στον κόσμο. Οι Μάγοι είναι επίσης σεβα-
στοί ως άγιοι προστάτες ταξιδιωτών,
προσκυνητών και εμπόρων. Ήδη από τον Με-
σαίωνα σε πολλές περιοχές, τα παιδιά πήγαιναν

στη διάρκεια των Θεοφανίων από σπίτι σε σπίτι
δίνοντας ευχές και παίρνοντας δώρα.

Στη Γερμανία, από το 1958, η Ομοσπονδία της
γερμανικής Καθολικής Νεολαίας (BDKJ) συγ-
κρότησε τους λεγόμενους «Τραγουδιστές των
Αστεριών –ομάδες νεαρών παιδιών που τρα-
γουδούν τα κάλαντα στα Θεοφάνια και συγκεν-
τρώνουν χρήματα για τα παιδιά του Τρίτου
Κόσμου. Αναγράφουν μάλιστα στις πόρτες του
σπιτιού τα αρχικά "C+M+B" (Christ Μansionem
Βenedicat- Ο Χριστός ευλογεί αυτό το σπίτι), τα
οποία παράλληλα είναι τα αρχικά των Κασπάρ,
Μελχιόρ και Μπαλτάσαρ, υπενθυμίζοντας τα
παραδοσιακά ονόματα των τριών μάγων από
την Περσία. 

Η δράση αυτή υποστηρίζεται επίσης από
όλους τους καγκελάριους από το 1984, όταν ο
Χέλμουτ Κολ ξεκινούσε με αυτόν τον τρόπο την
αρχή κάθε έτους στην Καγκελαρία.

Το 2017, οι «Τραγουδιστές των Αστεριών»
συγκέντρωσαν περίπου 46,8 εκατομμύρια ευρώ
(550.000 ευρώ περισσότερα από ό,τι το προ-
ηγούμενο έτος). Η πρωτοβουλία αυτή εντάχθηκε
μάλιστα από το 2015 στην πολιτιστική κληρο-
νομιά της UNESCO.

Πηγή: Die Welt

Στην πόλη των Χανίων, σύμφωνα με το πρόγραμμα της
Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου και του Ναυ-
στάθμου Κρήτης, στις 6.30 π.μ. θα γίνουν  Όρθρος, Θεία Λει-
τουργία και Μέγας Αγιασμός στον Μητροπολιτικό Ναό των
Χανίων και στις 10.30 π.μ. σχηματισμός πομπής προς το Λι-
μένα Χανίων όπου θα γίνει η τελετή κατάδυσης του Τιμίου
Σταυρού και καθαγιασμού των υδάτων. 

ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ
Από τη Δημοτική Κοινότητα Σούδας ανακοινώθηκε ότι με

την ευκαιρία της Εορτής των Αγίων Θεοφανίων, σήμερα Σάβ-
βατο, θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις
στη Δ.Ε. Σούδας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρόγραμμα,
θεία λειτουργία – Μέγας Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί
στους Ιερούς Ναούς Αγ. Νικολάου και Αγ. Νεκταρίου, στις αν-
τίστοιχες ενορίες. Η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού
και καθαγιασμού των υδάτων θα πραγματοποιηθεί στο Λι-
μάνι της Σούδας στις 10.30. Την ίδια ώρα θα τελεστεί καθα-
γιασμός των υδάτων και στον λιμενίσκο της Κάτω Σούδας
(μπροστά από το Ναυταθλητικό Κέντρο).  Οι εκδηλώσεις
πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων και
την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. – Κ.Α.Μ. 

ΣΤΗΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
Στις 10:30 π.μ. θα γίνει ο Αγιασμός των Υδάτων στην Αγία

Μαρίνα. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ενορίας Αγίας Μαρίνας,

«μικροί κολυμβητές θα βουτήξουν να πιάσουν τον Τίμιο
Σταυρό και δεκάδες περιστέρια θα αφεθούν ελεύθερα. Ο
Αγιασμός των Υδάτων θα πραγματοποιηθεί στον Δεύτερο
Μόλο της Αγίας Μαρίνας, πίσω από το Φαρμακείο».

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Χει-

μερινών Κολυμβητών Χανίων με έτος ιδρύσεως το 1977 και
έδρα το Καλαμάκι θα γίνει σε συνεργασία με την Ενορία
Αγίου Φανουρίου Γαλατά μαζί με τον Αγιασμό των Υδάτων
-για 41η συνεχή χρονιά- το Σάββατο 6 Ιανουαρίου, ημέρα
των Φώτων, στις 12 το μεσημέρι στην πλαζ Καλαμάκι Χα-
νίων. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα με βασιλόπιτα
και κονιάκ.

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Στον Δήμο Πλατανιά το πρόγραμμα εορτασμού των Θεο-

φανίων περιλαμβάνει Αγιασμό των υδάτων στις 11 π.μ. στο

λιμανάκι του Πλατανιά, στην παραλία του Γερανίου, στην
παραλία του Ταυρωνίτη και στην παραλία των Καμισιανών
και στις 12 το μεσημέρι  Αγιασμό των υδάτων στο λιμάνι Κο-
λυμπαρίου. 

Η ρίψη του τιμίου Σταυρού θα γίνει από τον μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο.

ΣΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Στο Ενυδρείο Κρήτης στο Ηράκλειο θα γίνει στη 1 μ.μ. ο

αγιασμός των υδάτων από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρη-
ναίο.

ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.
Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοίνωσε

ότι θα πραγματοποιηθεί σήμερα αγιασμός των υδάτων στα
παρακάτω έργα του Ο.Α.Κ.: 

•Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου στις
10:30 π.μ.

•Φράγμα Αποσελέμη Ηρακλείου στις 12:00 μ.μ.
•Φράγμα Ποταμών Αμαρίου Ρεθύμνου στις 12:30 μ.μ
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους που έχουν

διαμορφωθεί στις όχθες των ταμιευτήρων.

Οι τρεις άγοι των ΘεοφανίωνΟι τρεις μάγοι... των Θεοφανίων

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Εορτασ ός ΘεοφανίωνΕορτασμός ΘεοφανίωνμΜε λαμπρότητα εορτά-
ζονται σήμερα τα Θεο-
φάνια στα Χανιά και
την υπόλοιπη χώρα.
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Η νίκη του φωτός απέναντι στο σκο-
τάδι και ένα νέο ξεκίνημα της αν-
θρωπότητας που σηματοδοτείται
από το χριστιανικό βάπτισμα και τον
αγιασμό του κόσμου κυριαρχούν ως
συμβολισμοί στη γιορτή των Θεο-
φανίων και στα έθιμα που τη συ-
νοδεύουν στη βόρεια Ελλάδα.

Στον αγιασμό των υδάτων και το περιεχόμενο
των μεταμφιέσεων που κυριαρχούν και πάλι στα
εορταστικά δρώμενα συνυπάρχουν στοιχεία που
ξορκίζουν το κακό, συνθήκες που σηματοδο-
τούν την αύξηση της διάρκειας της ημέρας και
τη μείωση της διάρκειας της νύχτας, αλλά και
αναπαραστάσεις παραδοσιακού γάμου.

"Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο ξεκίνημα της αν-
θρωπότητας καταλύει μεν τον παγανισμό και τις
αρχές ενός ειδωλολατρικού κόσμου, ωστόσο
δίνει ένα άλλο πνευματικό νόημα και περιεχό-
μενο σε πολλά από αυτά τα στοιχεία που δια-
τηρούνται από την εκκλησία" επισημαίνει στο
ΑΠΕ – ΜΠΕ ο καθηγητής του Τμήματος Ποι-
μαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Μιχαήλ Τρίτος.

"Η γιορτή των Θεοφανίων και το μήνυμά της
ξεπερνούν τις στενές χωροχρονικές συναρτή-
σεις και αποσκοπούν να εντάξουν τον άνθρωπο
στο μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας. Είναι τομές
μέσα στον ιστορικό χρόνο που τον αγκαλιάζουν
και τον κάνουν αιωνιότητα, είναι μεγάλα ορό-
σημα με μοναδική λυτρωτική σημασία για τον
πιστό. Έτσι ο χρόνος για τον άνθρωπο που συμ-
μετέχει στον γιορταστικό κύκλο της Εκκλησίας
δεν είναι μια μονότονη ροή ωρών ημερονυ-
κτίων, εβδομάδων, μηνών και ετών, αλλά εν-
ταγμένος στη λυτρωτική διάσταση αυτών των
ημερών, του μεταφέρει το μήνυμα της εν Χρι-
στώ αναγεννήσεως" επισημαίνει χαρακτηριστικά
ο κ. Τρίτος.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η γιορτή των Θεο-
φανίων ή Επιφανείων ή Αγίων Φώτων είναι η
αρχαιότερη μετά το Πάσχα δεσποτική γιορτή και
το θέμα της είναι η βάπτιση του Ιησού Χριστού
από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη
ποταμό, η φωνή του πατέρα για τον υιό και η
κάθοδος του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή του
περιστεριού.

"Οι εθνικοί της Αιγύπτου και της Αραβίας γιόρ-
ταζαν το χειμερινό ηλιοστάσιο το οποίο κατά
τους αρχαίους υπολογισμούς συνέπιπτε με την
έκτη Ιανουαρίου και την αρχόμενη - με την αύ-
ξηση της ημέρας - νίκη του φωτός κατά του
σκότους. Στις αρχές του 3ου αιώνα πρώτοι οι
αιρετικοί οπαδοί του Βασιλείου επιχείρησαν την

αντικατάσταση της ειδωλολατρικής αυτής γιορ-
τής με τη γιορτή της βαπτίσεως του Χριστού.
Λίγο αργότερα η εκκλησία της ανατολής καθό-
ρισε την 6η Ιανουαρίου ως ημέρα γιορτής των
Επιφανείων ή Θεοφανίων. Έτσι στην επιφάνεια
των ψευδών θεών και αυτοκρατόρων η χρι-
στιανική Εκκλησία αντέταξε την επιφάνεια του
αληθινού θεού και βασιλέως Χριστού" τονίζει.

Σήμερα σε πόλεις και χωριά πραγματοποιείται
κάθε χρόνο ο καθιερωμένος αγιασμός των υδά-
των, με την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, σε
ανάμνηση της Βάπτισης του Ιησού Χριστού στον
Ιορδάνη ποταμό από τον 'Αγιο Ιωάννη τον Βα-
πτιστή. Αρκετοί τολμηροί κολυμβητές αψηφούν
τις χαμηλές θερμοκρασίες και βουτούν σε θά-
λασσες, ποτάμια και δεξαμενές προκειμένου να
πιάσουν το σταυρό και να λάβουν την ευλογία
του ιερωμένου.

Τα έθιμα ανά περιοχή
Φέτος την παραμονή των Φώτων, στις 5 Γε-

νάρη, στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης ανα-
βίωσε για 8η χρονιά το έθιμο των Μωμόγερων
στους δρόμους και τα καταστήματα της περιο-
χής από την Ενωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και
Φίλων σε συνεργασία με τον Ποντιακό Μορ-
φωτικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου
Κοζάνης.

Εκτός από τον αγιασμό των υδάτων αναβιώ-
νουν πολλά ακόμη έθιμα στη Βόρεια Ελλάδα.
Τα βλέμματα συγκεντρώνει η πόλη της Καστο-
ριάς και τα "Ραγκουτσάρια", το πρώτο "καρνα-
βάλι" του νέου έτους. Οι κάτοικοι "ξορκίζουν" το
κακό και διώχνουν τα κακά πνεύματα των καλι-
κάντζαρων, βάφοντας τα πρόσωπα τους, φο-

ρώντας προβιές ζώων και χάλκινα κουδούνια.
Ομάδες μεταμφιεσμένων ξεχύνονται στους

δρόμους και διασκεδάσουν με το πλήθος υπό
τους ήχους μουσικών συγκροτημάτων της πε-
ριοχής. Τα "Ραγκουτσάρια" αρχίζουν την ημέρα
των Θεοφανίων, με τον Αϊ Βασίλη να μοιράζει
δώρα στα παιδιά, και ολοκληρώνονται στις 8 Ια-
νουαρίου, με την παρέλαση των καρναβαλιστών
στο κέντρο της Καστοριάς.

Στο Παλαιόκαστρο της Χαλκιδικής αναβιώνει
το έθιμο των "Φωταράδων". Ομάδα καλαντι-
στών εκλέγει τον "βασιλιά" και όλοι μαζί πηγαί-
νουν στην εκκλησία του χωριού, όπου η νέα
κεφαλή κάνει τρεις μετάνοιες μπροστά στην ει-
κόνα του Αγίου Αθανασίου, ζητώντας την ευχή
του.

Οι "Φωταράδες" καταλήγουν να χορεύουν
στην πλατεία γύρω από έναν πάσαλο, όπου
είναι δεμένο ένα λουκάνικο, ενώ είναι ντυμένοι
με την τοπική ενδυμασία και κρατούν μεγάλα
ξύλινα σπαθιά.

Στη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής στολίζεται η
"Καμήλα". Κάτω από το ομοίωμα της καμήλας
κρύβονται έξι άνδρες, οι οποίοι τραγουδούν υπό
τους ήχους κουδουνιών. Μπροστά από το ομοί-
ωμα προηγούνται οι λεγόμενοι "Τζαμαλαροί". Το
έθιμο της "Καμήλας" ολοκληρώνεται στις 7 Ια-
νουαρίου με την τέλεση ενός εικονικού γάμου,
όπου όλους τους ρόλους αναλαμβάνουν άν-
δρες.

Στην Άρνισσα Πέλλας θα αναβιώσουν την
ημέρα των Θεοφανίων τα "Τζαμαλάρια". Επί-
κεντρο του εθίμου είναι ο γάμος. Πρωταγωνι-
στικό ρόλο έχει ένα ζιζάνιο, το "μπουμπάρι", που

μπαίνει ανάμεσα στους νεόνυμφους και τους
παρενοχλεί, τους προτείνει άλλο ταίρι. Το έθιμο
περιλαμβάνει ατελείωτο γλέντι στους δρόμους
του χωριού.

Στο δήμο Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα
των Φώτων θα πραγματοποιηθούν δύο παρα-
δοσιακά έθιμα, οι κουδουνοφόροι στον Προ-
φήτη και τα Λουγκατζάρια στο Μόδι. Οι
κουδουνοφόροι Αράπηδες, μαζί με τους τσο-
λιάδες, τη Νύφη, τον Παππού και την Μπάμπω,
εμφανίζονται στους δρόμους του Προφήτη,
σκορπώντας το κέφι και ξεσηκώνοντας περα-
στικούς και επισκέπτες. Μετά τη Θεία Λειτουρ-
γία και τον αγιασμό των υδάτων, ομάδες από
Αράπηδες γυρίζουν τα σπίτια λέγοντας παρα-
δοσιακά κάλαντα.

Στο Ασβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης θα ανα-
βιώσει το έθιμο των Φώτων με τα πορτοκάλια.
Από την παραμονή των Θεοφανίων στήνεται
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ένα τραπέζι
στολισμένο με μεγάλα κλαδιά κυπαρισσιού και
πορτοκάλια, όπου σχηματίζεται ένας σταυρός.
Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας το
πλαισιώνουν παιδιά με αναμμένα μεγάλα κεριά
στα οποία είναι περασμένα δύο πορτοκάλια κι
ένα μήλο και ανάμεσα τους αποξηραμένα σύκα,
δεμένα με μια κόκκινη κλωστή.

Στη Νικησιανή της Καβάλας και σε αρκετά
χωριά της Δράμας οι κάτοικοι και οι επισκέπτες
διασκεδάζουν με το έθιμο των "Αράπηδων". Άν-
δρες νεαρής ηλικίας μεταμφιέζονται φορώντας
προβιές και μουτσούνες ζώων, ενώ κουδούνια
κοσμούν τη μέση τους, με αποτέλεσμα να δημι-
ουργούν εκκωφαντικό θόρυβο.

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του  εορταστικού προγράμματος που διοργανώνει ο Δήμος Πλατανιά, χθες Πέμ-
πτη 4 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε  μουσική βραδιά  από τον καλλιτέχνη Μάνο Τρυπιά
και το συγκρότημά του στην Ταβέρνα “Αιμιλία” στην Ζούρβα Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσού-
ρων, σε συνεργασία με το πολιτιστικό σύλλογο Μεσκλών, στα πλαίσια κοπής της πίτας του και
βραβεύσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Επίσης σήμερα Σάββατο 6 Ιανουαρίου και ώρα 20:30, θα γίνει άλλη μία μουσική βραδιά  στο
Πολιτιστικό Κέντρο (πρώην Δημοτικό Σχολείο) Συριλίου της Δ.Ε. Πλατανιά, σε συνεργασία με
τον πολιτιστικό σύλλογο Συριλίου.

στη ΒορΕιΑ ΕλλΑδΑ

Φως και ια νέα αρχή ίσωΦως και μια νέα αρχή πίσω 
α ό τα έθι α των Θεοφανίωναπό τα έθιμα των Θεοφανίων

■ Παρούσες και πάλι οι μεταμφιέσεις στα δρώμενα  

Ραγκουτσάρια στην Καστοριά
(φωτ. Αρχείου).

Π. Γιουλτση, 

Αν. ΚΑρυΠιδου

ΑΠΕ-ΜΠΕ



σσΣε αυτήν την performance, όπου η παράσταση
και η μουσική θα διαμορφώνονται παράλληλα, ο
Χανιώτης μουσικός θα συνοδεύει με το πιάνο του
επί 4 συνεχόμενες ώρες, επαγγελματίες και ερα-
σιτέχνες χορευτές - performers, οι οποίοι θα
εστιάσουν στη σχέση χώρου - κίνησης. Η ιδιαί-
τερη αυτή παράσταση αποτέλεσε το έναυσμα να
συνομιλήσουμε με τον Χρήστο Γαρμπιδάκη, για
την δική του διαδρομή στη Μουσική και στο τι
αποτελεί έμπνευση για τις μελωδίες του, που κι-
νούνται ανάμεσα στον μινιμαλισμό και στο συ-
ναίσθημα.

Πότε και πώς ξεκινά η ενασχόλησή σου με τη
Μουσική;

Από τεσσάρων ετών, στο Fiat 125 του πατέρα μου
άκουγα (και τραγουδούσα) τα άπαντα του Μίκη,
Μάνο και νέο κύμα... από εννιά ετών, σπουδές
κλασικής κιθάρας.

Ποιες θεωρείς σημαντικές στιγμές ή συνεργα-
σίες στη μέχρι σήμερα μουσική σου πορεία; 

Πολύ σημαντική υπήρξε η γνωριμία μου με την
post rock μπάντα port-royal, με την οποία αφού
πρωτοσυναντηθήκαμε στη Βασιλεία της Ελβετίας
το 2006, παίξαμε στο Μιλάνο, την Αγία Πετρού-
πολη και τη Μόσχα. Λίγο αργότερα, αφού κυκλο-
φόρησα το “fraternity” το 2009 (ένα κομμάτι
μπήκε σε δύο συλλογές σε Θεσσαλονίκη και
Ibiza), γνωρίστηκα με τη Μαρία Παπαδομανω-
λάκη και μας φιλοξένησαν στις “διαδρομές” τα
“Χ.ν”. Ο ποιητής Λεωνίδας Κακάρογλου, αφού
διάβασε τη συνέντευξη, μου ανάθεσε μουσική για
βουβή ταινία. Επέλεξα “Το εργαστήριο του δό-
κτορος Καλιγκάρι” και την παρουσίασα στον
Κήπο, στη Σπλάντζια και στο Πνευματικό Κέντρο.
Συνεισφέρουν η Μαρία Παπα-
δομανωλάκη και ο Γιάννης Κα-
τσικανδαράκης. Με τους
port-royal και τη Μαρία, παίξαμε
επίσης στη Βαρκελώνη, τη Γέ-
νοβα, το Λονδίνο, και την Αθήνα
(Six Dogs), το 2011. Μετά, η συ-
νεργασία μου με την ομάδα της
Έφης Καλούτση, για την παρά-
σταση χορού “nobody asked
about the red shoes”... Συνει-
σφέρει και πάλι, με φωνητικά η
Μαρία. Με τον Attilio των port-
royal και τον, επίσης Ιταλό, An-
drea, σχηματίσαμε τους diamat,
και κυκλοφορήσαμε το άλμπουμ
“being is the sum of appear-
ance” το 2013 στην Καλιφορνέζικη n5MD... Υπέροχη εμπειρία
ήταν και η παράσταση χορού “Transeasons” με τη Σοφία
(Φαλιέρου), το 2014, που παρουσιάστηκε στο Ωδείο και στο
Ίδρυμα Κακογιάννη, όπως και η βουβή ταινία του Charlie
Chaplin – “The Kid” στη Δημοτική Πινακοθήκη τα Χριστού-
γεννα του 2016, με πιάνο, αλλά και η“Μουσική Ενσωμάτωση”
με τη Σοφία στο ΚΑΜ (Dance Days 2017). Σημαντικές στιγμές
υπήρξαν και όλες οι κυκλοφορίες μου.

Έχεις συνθέσει πρωτότυπη μουσική για πολλές παραστά-
σεις. Υπάρχει κάτι κοινό που σε εμπνέει κάθε φορά; 

Υπάρχουν αρκετά κοινά, με κυριότερα, πρώτον,

τα ακούσματα, σε επικοινωνία με τα συναισθήματα και τους
πόθους μας (όλο μαζί, το διαμορφωμένο μέσα μας) και δεύ-
τερον, την επικοινωνία των παραπάνω με την εκάστοτε συν-
θήκη -ομορφιά (φύση, χορός, κινηματογράφος...) και τη
διαλογιστικού τύπου παράδοση σε αυτήν (βίωμα, επικοινωνία,
μουσική ερμηνεία, στο εδώ και τώρα).

Συμμετέχεις στη μουσική performance "Σημείωσις" με

την Ομάδα Εκφραστικού Χορού "Συν-Κίνηση"
αυτήν τη Δευτέρα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Με
τη συνοδεία πιάνου από εσένα, επαγγελματίες
και ερασιτέχνες χορευτές - performers εστιάζουν
στη σχέση χώρου - κίνησης. Τι διαφορετικό έχει
αυτή η μουσική performance και πόσο δύσκολο
ή εύκολο είναι το να συνθέτεις μουσική για το
συγκεκριμένο project;
Η παράσταση αυτή έχει αρκετά διαφορετικά στοιχεία -
δυσκολίες. Πρώτον, η παράσταση και η μουσική δια-
μορφώνονται παράλληλα, μέχρι τέλους και η έλλειψη
χρόνου για πρόβες και οργάνωση του υλικού είναι
αμείλικτη! Δεύτερον, η ερμηνεία στο πιάνο κρατάει 4
συνεχόμενες ώρες! Έπειτα, σε κάποια κομμάτια οι χο-
ρευτές ερμηνεύουν σε διαφορετικό χώρο - όροφο... 
Από την άλλη πλευρά, η παράσταση είναι πειραματική
και ερευνητική (κάτι που ισχύει και για τη μουσική μου)
και στο σύνολό της είναι καθαρή έμπνευση! Οι μελω-
δικές γραμμές μου είναι μινιμαλιστικές αλλά ο καθέ-
νας από τους 10 χορούς, παρέχει άφθονη έμπνευση και
ιδέες για τους ρυθμούς, με αποτέλεσμα να συμβιώνουν
ο μινιμαλισμός με τον πλουραλισμό και το πιάνο να
σχηματίζει κλασικά,κινηματογραφικά, ψυχεδελικά ή
ακόμα και techno ρυθμικά μοτίβα... Είναι αρκετά δύ-
σκολη η σύνθεση και ιδιαίτερα η εκτέλεση αλλά είμαι
πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το project! Γενικά, το να
κάνω μουσική για χορό το αγαπάω πολύ!

Σε ποιον χώρο θα κατέτασσες το είδος της μου-
σικής που συνθέτεις;
Όπως προανέφερα πάντα μου άρεσε ο πειραματισμός
και η έρευνα. Καταπιάνομαι με διάφορα όργανα και με
φωνή και με έχουν επηρεάσει όλα τα είδη μουσικής!
Έχω φτιάξει ακόμα και κάποια ελληνικά... το τελευταίο
μου άλμπουμ “within” είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε
sampled piano και ένα sostware modular synthesizer...

ίσως, πάλι, οι όροι μινιμαλισμός και am-
bient να περιγράφουν καλύτερα αυτό
που κάνω ενώ θα μπορούσε να πει κα-
νείς τη μουσική μου αρκετά συναισθη-
ματική...

Το να ζει ένας μουσικός στην περι-
φέρεια, θεωρείς ότι περιορίζει τις
δυνατότητές του να εξελιχθεί ή πι-
στεύεις ότι στην ψηφιακή εποχή ο
τόπος δημιουργίας δεν παίζει ρόλο;
Η τεχνολογία βοηθάει! Με τους diamat
κάναμε άλμπουμ που εκδόθηκε στην
Καλιφόρνια, με τον Αττίλιο στη Γένοβα,
τον Αντρέα στο Μιλάνο και εμένα στα
Χανιά. Αυτό που λείπει από την επαρχία
είναι τα live... Θα ήθελα πολύ να βρί-

σκομαι στην τελευταία συναυλία του Cave! Γενικότερα, να πη-
γαίνω σε περισσότερες συναυλίες και να επικοινωνώ πιο
συχνά τη δική μου μουσική!

Τι δυνατότητες έχουν τα Χανιά όσον αφορά στη διοργά-
νωση ενός μεγάλου μουσικού φεστιβάλ;

Νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι, όχι μεγάλο! Χρειάζεται με-
ράκι, ποιοτικοί μουσικοί και καλή οργάνωση...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ:

Τα ακούσ ατα ε ικοινωνούνΤα ακούσματα επικοινωνούν 
ε το συναίσθη α και τους όθους αςμε το συναίσθημα και τους πόθους μας

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

Μουσικές συνθέσεις του έχουν συμπεριληφθεί σε άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ibiza και την
Καλιφόρνια, ενώ έχει συνθέσει πρωτότυπη μουσική για πολλές παραστάσεις- performances. Αυτή την Δευτέρα στις 7 το απόγευ-
μα, οι Χανιώτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μουσική του Χρήστου Γαρμπιδάκη στη Δημοτική Πινακοθήκη, κατά τη
διάρκεια της performance "Σημείωσις" με την Ομάδα Εκφραστικού Χορού "Συν-Κίνηση". 

Η αράσταση Ση είωσις ε την Ο άδα«Η παράσταση "Σημείωσις" με την Ομάδα
Εκφραστικού Χορού Συν Κίνηση είναιΕκφραστικού Χορού "Συν-Κίνηση" είναι

ειρα ατική και ερευνητική κάτι ου ισχύειπειραματική και ερευνητική, κάτι που ισχύει
και για τη ουσική ου και στο σύνολόκαι για τη μουσική μου και στο σύνολό 

της είναι καθαρή έ νευσητης είναι καθαρή έμπνευση»

Η performance "Σημείωσις" από την Ομάδα Εκ-
φραστικού Χορού "Συν-Κίνηση" θα παρουσιαστεί
τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ. στη Δημοτική
Πινακοθήκη Χανίων. Με τη συνοδεία πιάνου από τον
Χρήστο Γαρμπιδάκη, επαγγελματίες και ερασιτέχνες χο-
ρευτές - performers εστιάζουν στη σχέση χώρου - κί-
νησης. 
Η παράσταση διαρκεί τέσσερις συνεχόμενες ώρες, κατά
τη διάρκεια των οποίων επαναλαμβάνονται από τους
χορευτές οι ίδιες κινητικές φόρμες προσαρμοσμένες σε
μικρές χωρικές μετατοπίσεις. Οι θεατές έχουν τη δυνα-

τότητα να κινηθούν ελεύθερα στο χώρο, να πα-
ρακολουθήσουν ολόκληρη τη δράση ή αποσπα-

σματικά. Χορογραφική δομή, σύλληψη, επιμέλεια:
Σοφία Φαλιέρου

Κίνηση, ερμηνεία: Γιώργος Αναστασάκης, Χρύσα Γεωρ-
γίου, Ιουλία Ζαχαράκη, Μαρικίτα Λυρώνη, Σάντυ Μαρ-
κογιαννάκη, Έλενα Παπαδάκη, Νικόλας
Χατζηβασιλειάδης. Πρωτότυπη μουσική σύνθεση -
πιάνο: Χρήστος Γαρμπιδάκης
Γενική είσοδος: 8 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις ει-
σιτηρίων: 694 5793 984.

συνέντευξη6 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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i
Μπορείτε να ακούσετε τις μουσικές συνθέ-

σεις του Χρήστου Γαρμπιδάκη, στους παρα-
κάτω συνδέσμους:

d e r g a r: 
dergar.bandcamp.com, soundcloud.com/dergar
d i a m a t: n5md.com/artist/diamat
l y r i c o f l e a v e s: lyricofleaves.bandcamp.com



ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο
και Χρόνια Πολλά!

Στα Θεοφάνια που γιορτάζουμε σήμερα ανα-
φέρονται οι εργασίες και οι ζωγραφιές που μου
έστειλαν τα παιδιά της Στ2 τάξης του 11ου Δημ.
Σχ. Χανίων. Γιατί τα γιορτάζουμε; Πώς τα γιορ-
τάζουμε; Γιατί λέγονται Θεοφάνια αλλά και
Φώτα; Ποια έθιμα συνδέονται μ' αυτά; Κάποια
απ' τα ερωτήματα στα οποία δίνονται απαντή-

σεις στις εργασίες των παιδιών. Να 'ναι πάντα
καλά και αυτά και ο δάσκαλός τους, ο καλός
μου φίλος από τα παλιά Γιώργος Κανδαράκης!

Καλή φώτιση σε όλους!
Και καλή επιστροφή από μεθαύριο Δευ-

τέρα στα σχολεία!
Σας χαιρετώ με αγάπη

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης
δάσκαλος

Στ2 τάξη 11ου Δημ. Σχ. Χανίων

ΤωνΤωνΘεοφανίωνΘεοφανίωνσή ερασήμερα

παιδότοπος 7ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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Τα έθιμα των Θεοφανίων
Όπως όλες οι μεγάλες γιορτές, έτσι και

τα Φώτα συνοδεύονται από μια σειρά
από έθιμα και παραδόσεις. Οι πιο γνω-
στές από αυτές είναι:

Ο Αγιασμός των υδάτων και το πιά-
σιμο του Σταυρού

Κάθε χρόνο μετά την πρωινή λειτουργία, οι
ιερείς αγιάζουν τα νερά (π.χ. θάλασσες, ποτά-
μια, λίμνες κ.λπ.) πετώντας μέσα έναν σταυρό.
Σύμφωνα με το έθιμο, οι πιστοί βουτάνε για
να πιάσουν τον σταυρό και μάλιστα όποιος
καταφέρει να τον πιάσει θεωρείται ότι θα
πάρει την ευλογία του και θα έχει καλή τύχη.

Ο Αγιασμός των σπιτιών
Μετά τον αγιασμό των υδάτων οι ιερείς, κυ-

ρίως στα χωριά, περνούν από τα σπίτια των
κατοίκων και τα ραντίζουν με αγιασμό, δη-
λαδή με αγιασμένο νερό για να διώξουν τα
κακά πνεύματα. Στις μεγάλες πόλεις τον αγια-
σμό αναλαμβάνουν συνήθως οι ίδιοι οι κά-
τοικοι των σπιτιών.

Το πλύσιμο των εικόνων στα αγιασμένα
νερά

Σε κάποιες περιοχές μετά τον αγιασμό, πολ-
λοί άνθρωποι συνηθίζουν να πλένουν τις ει-
κόνες ή άλλα αντικείμενα (σκεύη, εργαλεία,
κλπ.) στα αγιασμένα νερά (θάλασσες, λίμνες,
ποτάμια). Αυτό γίνεται, σύμφωνα με την πα-
ράδοση, για να ανακτήσουν τα αντικείμενα
αυτά, μέσω του αγιασμένου νερού, τη δύναμη
που έχασαν με την πάροδο του χρόνου. Μά-
λιστα, αφού τελειώσουν το πλύσιμο πρέπει να
πετάξουν το νερό σε μέρος που δεν πρόκειται
να πατηθεί από άνθρωπο.

Ο χορός των καλικάντζαρων
Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας συναντάμε

και μια διαφορετική εκδοχή του μύθου αυτού.
Το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλες τις
περιπτώσεις οι καλικάντζαροι είναι μικρά
σκανταλιάρικα όντα που τους αρέσει να κά-
νουν ζημιές. Σύμφωνα με τον μύθο, ζουν στο
κέντρο της γης όπου πριονίζουν τον κορμό
που την κρατάει. Κατά τη διάρκεια των γιορ-
τών βγαίνουν στην επιφάνεια· ο λόγος και ο
τρόπος που ανεβαίνουν διαφέρει από περιοχή
σε περιοχή.

Τα Θεοφάνια
είναι μια από τις τρεις μεγάλες γιορτές του
δωδεκαημέρου μαζί με τα Χριστούγεννα και
την Πρωτοχρονιά και μια από τις μεγαλύτε-
ρες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γιορ-
τάζονται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου και
είναι μια από τις επίσημες αργίες του κράτους. 

Πόσοι από εμάς όμως γνωρίζουμε τι γιορ-
τάζουμε;

Τι γιορτάζουμε τα Θεοφάνια
Την ημέρα των Θεοφανίων έγινε η βάπτιση

του Χριστού από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρό-
δρομο ή Βαπτιστή. Εκτός όμως από το Άγιο
Βάπτισμα, γιορτάζουμε κάτι σημαντικότερο.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τριών εκ των τεσ-
σάρων Ευαγγελιστών και συγκεκριμένα του
Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, τη
στιγμή της Βάπτισης, ακούστηκε από τον ου-
ρανό η φωνή του Θεού να λέει:

Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός εν
ω ευδόκησα.

Επίσης, την ίδια στιγμή εμφανίστηκε και το
Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού.

Γιατί λέγονται και Φώτα
Η μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων είναι ευ-

ρέως γνωστή και ως εορτή των Φώτων.
Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, κατά τη
στιγμή της Βάπτισης του Χριστού εμφανίστη-
καν όλες οι μορφές της Αγίας Τριάδας, γεγο-
νός που κατέστησε το μυστήριο της Βάπτισης
ιδιαίτερα σημαντικό. Σύμφωνα με τον Γρηγό-
ριο Ναζιανζηνό (γνωστός και ως Άγιος Γρη-
γόριος ο Θεολόγος), το Θείο Βάπτισμα του
Χριστού αποτελεί μια γιορτή φωτισμού ολό-
κληρης της ανθρωπότητας.

Μαρία Κωνσταντουδάκη
Κατερίνα Κοτζαμιχάλη

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε
η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις
του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι
αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα
και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς
εβεβαίου του λόγου το ασφαλές
Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός
Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι.

Σε μετάφραση: 
Ενώ βαπτιζόσουν Κύριε στον

Ιορδάνη, αποκαλύφθηκε το μυ-
στήριο της Αγίας Τριάδος που
προσκυνούμε.

Διότι η φωνή του Ουρανίου
Πατρός που σε γέννησε μαρ-
τυρούσε για σένα ότι είσαι
υιός αγαπητός Του. 

Και το Άγιο Πνεύμα που εμ-
φανίστηκε με τη μορφή περι-
στεριού, βεβαίωσε την αλήθεια
του πατρικού λόγου.

Δόξα σε σένα Ιησού Χριστέ ο
Θεός που φανερώθηκες και φώτισες
τον κόσμο.

Των Φώτων
Η μέρα των Φώτων είναι μια

μεγάλη γιορτή για την εκκλησία μας. Η
προηγούμενη μέρα ξεκινάει με Θεία Λει-

τουργία και γίνεται αγιασμός. Κατά την παρά-
δοση μετά οι ιερείς πάνε από σπίτι σε σπίτι και

ραντίζουν με τον αγιασμό, τις οικογένειες. Την ημέρα
των Φώτων μετά τη λειτουργία ακολουθεί ο αγιασμός
των υδάτων. Ο κόσμος στα Χανιά μαζεύεται στο
όμορφο λιμάνι και περιμένει τη στιγμή που θα ρίξουν
τον σταυρό στη θάλασσα. Γύρω γύρω είναι μαζε-
μένα τα καραβάκια και οι κολυμβητές έτοιμοι να

πέσουν να βρουν τον σταυρό. Όταν όλα αυτά
έχουν τελειώσει μου έχει μείνει μια ακόμη

ωραία ανάμνηση...
Μαίρη Νιαουνάκη

Τα Θεοφάνια
Τα Θεοφάνια ή των Φώτων είναι

στις 6 Ιανουαρίου. Είναι σταθερή εορτή και
γιορτάζεται στην ανάμνηση της βάπτισης του Χρι-

στού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη τον Βα-
πτιστή.
Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ο Χριστός βαφτίστηκε

στο 30ό του έτος από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, γιο του Ζα-
χαρία και της Ελισάβετ.
Μερικά από τα έθιμα των Θεοφανίων είναι, να λένε τα παι-

διά τα κάλαντα των Φώτων, η ρίψη του Σταυρού στη θά-
λασσα, ο αγιασμός των σπιτιών από τους ιερείς και το
πλύσιμο των εικόνων.

Εγώ, τα Θεοφάνια, λέω τα κάλαντα στα συγγενικά
πρόσωπα και παρακολουθώ τη ρίψη του Σταυρού,

πότε από κοντά και πότε από την τηλεόραση.
Ευτύχης Παπουδάκης
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ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τα δέντρα έχουν τη δική τους ιστορίαΤα δέντρα έχουν τη δική τους ιστορία

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

χουν και τα δέν-
τρα της δική τους
ιστορία. Αν είχε
μάτια η ελιά του
Ιτζεδίν πόσες τρα-
γικές στιγμές θα
είχε καταγράψει
στη μνήμη της;
Πόσους αναστε-
ναγμούς θα είχε
ακούσει ο πλάτα-
νος της Σπλάν-
τζιας, πόσους κα-
τακτητές θα έχει
γνωρίσει ο πλά-
τανος στο Βλάτος
και πόσους επι-
σκέπτες θα έχουν
καλοσωρίσει οι
δεντροστοιχίες
στη Λεωφόρο
Σούδας; 

Δύο επιβλητικές αροκάριες ορθώνονται στον Κήπο του πατρικού σπιτιού του
Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα, που αποτέλεσε τη στέγη της ζωής του με-
γάλου πολιτικού επί τριάντα και πλέον χρόνια, από το 1880 μέχρι το 1910 και αρ-
γότερα κατά διαστήματα από το 1927 μέχρι το 1935. 

Τα εντυπωσιακά δέντρα - φύλακες του σπιτιού που καλωσορίζουν τους επι-
σκέπτες της “Οικίας- Μουσείου Ελ. Βενιζέλου” είχε φυτέψει πριν

από 91 χρόνια ο ίδιος ο Βενιζέλος.
Ήταν η περίοδος που ο μεγάλος πολιτικός, είχε

επιστρέψει στα Χανιά από το Παρίσι όπου ζούσε
αυτοεξόριστος και μαζί με τη δεύτερη σύζυγο

του Έλενα Σκυλίτση αποφάσισαν να προχω-
ρήσουν σε ριζική ανακαίνιση της πατρικής
οικίας, στη Χαλέπα.

Η οικία πήρε τη σημερινή της μορφή το
1927. Το σπίτι φέρει την προσωπική σφρα-
γίδα του Βενιζέλου και όλοι οι χώροι έχουν

διατηρήσει μέχρι και σήμερα την αυθεντική
τους μορφή, αυτή που είχαν την εποχή που

κατοικούσε στο σπίτι ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Έπιπλα της δεκαετίας του 1925-’35 διαλεγμένα

από τον ίδιο το Βενιζέλο και τη δεύτερη σύζυγό του
Έλενα που ήρθαν από την Αθήνα και το εξωτερικό, κινητά,

διακοσμητικά αντικείμενα και πίνακες εποχής, πρωτότυπες φωτογραφίες, προ-
σωπικά του αντικείμενα ιδιαίτερα σημαντικής αξίας κοσμούν το εσωτερικό του
σπιτιού. 

Τότε εκτός κατά την ανακαίνιση φυτεύτηκε και ο κήπος του πατρικού σπιτιού.
Τις αροκάριες, το αμπέλι (δίπλα από την οικία), τις ελιές καθώς και τον φοίνικα,
τα φύτεψε ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Οι αροκάριες, τα δύο αειθαλή, επιβλητικά δέντρα που αγοράστηκαν από το
εξωτερικό, εκτός του ότι φυτεύτηκαν από τον ίδιο τον μεγάλο πολιτικό και δι-
πλωμάτη, έχουν κι έναν επιπλέον συμβολικό χαρακτήρα, της συντροφικότητας
και της κοινής πορείας στη ζωή με τη δεύτερη σύζυγό του Έλενα.

Οι αροκάριες
που φύτεψε 
ο Βενιζέλος

Ο Ελ. Βενιζέλος με τη
δεύτερη σύζυγό του Έλενα

Σκυλίτση το 1927 αποφάσισαν να
προχωρήσουν σε ριζική ανακαίνιση
της πατρικής οικίας, στη Χαλέπα.

(φωτ. “Ίδρυμα Ερευνών και
Μελετών Ελ. Κ. Βενιζέλος”).

Οι αροκάριες, τα δύο
αειθαλή, επιβλητικά δέντρα

εκτός του ότι φυτεύτηκαν από τον
ίδιο τον Ελ. Βενιζέλο, έχουν κι έναν
επιπλέον συμβολικό χαρακτήρα, της

συντροφικότητας και της κοινής
πορείας στη ζωή με τη δεύτερη

σύζυγό του Έλενα.
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Ο πλάτανος “μνημείο της φύσης” στο Βλάτος Κισάμου

Συνδεδεμένος με ιστορικά γεγονότα ο πλάτανος της Σπλάν-
τζιας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δέντρα των Χα-
νίων. Μπροστά από το δέντρο έχει στηθεί μια μαρμάρινη πλάκα
να θυμίζει το κρέμασμα του μητροπολίτη Κισάμου Μελχισεδέκ το
1821.

Ρωτάμε τον κ. Σ. Πουμπλάκη της Υπηρεσίας Πρασίνου του
Δήμου Χανίων για το πώς ευδοκίμησε ο συγκεκριμένος πλάτα-
νος σε ένα σημείο όπου τα τελευταία 500 χρόνια ήταν πάντα οι-
κιστικό κέντρο. «Στην παλιά πόλη υπάρχουν αρκετά πηγάδια κάτι
που σημαίνει ότι υπάρχει υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Ο
πλάτανος είναι σίγουρα πάνω από 250 χρονών. Είναι “ανατολι-
κός πλάτανος” και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό δέντρο. Έχουμε
ελάχιστα σπασίματα τα 30 χρόνια που είμαι στην Υπηρεσία. Το
μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι με τον “σίρικα”. Πα-
λαιότερα κάναμε ψεκασμούς, τα τελευταία χρόνια το αποφεύ-
γουμε», απαντάει.

Σύμφωνα με την κ. Β. Κοκοτσάκη, οι δημότες θα μπορούσαν να
βοηθήσουν περισσότερο στην προστασία του πλάτανου. «Υπάρ-
χουν παρεμβάσεις από τους πολίτες π,χ. καλώδια στα κλαδιά του
πλατάνου, γλάστρες δίπλα του από τις οποίες μπορεί να του με-
ταφερθούν αρρώστιες, ενώ όταν προσπαθήσαμε να τον κλαδέ-
ψουμε όπως πρέπει ορισμένοι δεν μας άφησαν με αποτέλεσμα
το δέντρο να είναι έκθετο στον “σίρικα”».

Ο πλάτανος στο
Βλάτος που έχει
χαρακτηριστεί

διατηρητέο μνημείο
της Φύσης.

Ο ξεχωριστός
πλάτανος 

της Σπλάντζιας

Ο πλάτανος της Σπλάντζιας χρησιμοποιήθηκε από τους Τούρκους για
να κρεμάνε επαναστάτες αλλά και ποινικούς. Μπροστά από το δέντρο

έχει στηθεί μια μαρμάρινη πλάκα να θυμίζει το κρέμασμα του
μητροπολίτη Κισάμου Μελχισεδέκ το 1821.

Ως ένα από τα μεγαλύτερα
σε περίμετρο κορμού αλλά και
ηλικία δέντρο έχει χαρακτηρι-
στεί ο πλάτανος στο Βλάτος
Κισάμου. Η ηλικία του υπολο-
γίζεται ότι φτάνει τα 1500
χρόνια και η περίμετρός του
στο σημείο όπου ενώνονται οι
4 κορμοί που τον αποτελούν
ξεπερνάει τα 25 μέτρα!

Στα 1980 με απόφασή της η
Διεύθυνση Δασών Χανίων χα-
ρακτήρισε τον συγκεκριμένο
πλάτανο ως “διατηρητέο μνη-
μείο της φύσης” αναγνωρί-
ζοντας την αξία και τη
σημασία του.

Οι δεντροστοιχίες από ευκαλύπτους στη Λεωφόρο Σούδας 
και στη Γεωργιούπολη είναι χαρακτηριστικές.

Οι δεντροστοιχίες της
Κρητικής Πολιτείας

Μια σειρά από δεντροστοιχίες για λό-
γους χρηστικούς αλλά και καλλωπιστι-
κούς είχαν φυτευτεί κυρίως την περίοδο
της Κρητικής Πολιτείας αλλά και αργό-
τερα στη σημερινή λεωφόρο Σούδας, στη
Χρυσοπηγή, στη Χαλέπα, στη Γεωργιού-
πολη στον Αποκόρωνα κ.α.

«Δυστυχώς, στην Υπηρεσία μας δεν
έχουμε στοιχεία για τις δεντροφυτεύσεις
αυτές. Όμως από όσα έχω διαβάσει ξέρω
από το 1901 μέχρι το 1903 επειδή τα
Χανιά ήταν πρωτεύουσα της Κρήτης είχε
εξασφαλιστεί ένα κονδύλι, ώστε να γί-
νουν δεντροστοιχίες σε διάφορα σημεία
της πόλης. Σε ό,τι αφορά στη Λεωφόρο
Σούδας, η περιοχή ήταν ελώδης και ο
υδροφόρος ορίζοντας ήταν πολύ ψηλά.
Έτσι φυτεύτηκαν ευκάλυπτοι κυρίως
αλλά και πλατάνια για να απορροφούν το
νερό, ενώ παράλληλα οι ευκάλυπτοι βοη-
θούσαν με τα αιθέρια έλαιά τους, ώστε
να απομακρύνονται τα κουνούπια», μας
είπε η δασάρχης κ. Π. Σκλαβάκη.
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«Ο συγκεκριμένος φίκος είναι από
τα πρώτα δέντρα που έχουν φυτευ-
τεί στον Δημοτικό Κήπο. Πρέπει να
φυτεύτηκε το 1870 όταν και δημι-
ουργήθηκε ο Δημοτικός Κήπος από

τον Ρεούφ Πασά», μας εξηγεί ο κ.
Στράτος Πουμπλάκης από την Υπη-
ρεσία Πρασίνου του Δήμου Χανίων.

Οι ρίζες του σε κάποια σημεία είναι
εναέριες, ένα χαρακτηριστικό του
γνώρισμα, ενώ και το μέγεθος τους
είναι πολύ μεγάλο με τη διάμετρο
του δέντρου να φτάνει τα 30 μέτρα.
«Για λόγους ασφαλείας του κόσμου
το έχουμε περιορίσει και έχουμε κλα-
δέψει όλα τα ξερά κλαδιά έτσι ώστε
να μειώσουμε το κέντρο βάρους του
για να μην έχουμε πτώσεις όταν
έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο
φίκος βγάζει κάποιο καρπό που δεν
είναι βρώσιμος. Είναι αειθαλές δέν-
τρο και κρατάει το φύλλωμά του όλο
τον χρόνο. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο
πότισμα, αν και το καλοκαίρι του δί-
νουμε ορισμένες μέρες νερό, καθώς
έχει και μεγάλο ριζικό σύστημα και
παίρνει νερό και από την υγρασία
της ατμόσφαιρας. Είναι “επιθετικό”
ως δέντρο καθώς δεν επιτρέπει την
ανάπτυξη άλλων κοντά του. Στα
Χανιά δεν υπάρχει ανάλογο δέντρο
σε κάποιο άλλο σημείο», τονίζει ο κ.
Πουμπλάκης.

Στον Δημοτικό Κήπο υπάρχουν και
άλλα δέντρα που έχουν φυτευτεί και
διατηρούνται για πολλά χρόνια χάρη

στη φροντίδα της Υπηρεσίας Πρασίνου. Όπως οι ουασιγκτόνιες που βρί-
σκονται κοντά στην Παιδική Βιβλιοθήκη, η μαγκλούρα που είναι δίπλα στο μνημείο για τη
Μάχη της Κρήτης, μια βουκαμβίλια που φυτεύτηκε με βάση μαρτυρίες από τον πρώην ιδιο-
κτήτη του καφέ “Κήπος” Γεράσιμο Μπονάνο στα 1938 αλλά και ένα δέντρο αβοκάντο που
επίσης φυτεύτηκε την ίδια χρονολογία.

O γιγάντιος φίκος
του Δημοτικού Κήπου

Δεσπόζει
με τον όγκο του ο

φίκος της Βεγγάλης
στον Δημοτικό Κήπο

Χανίων. 

Ο Μανώλης Γλέζος
τον Μάιο του 2017 στέκεται
συγκινημένος μπροστά στην

ελιά που συγκρατούμενοί του
είχαν φυτέψει στο κέντρο των

Φυλακών Καλαμίου.

Η ελιά της ειρήνης
στο Ιτζεδίν

Τη δεκαετία του ‘50 οι κρατούμενοι στις φυλακές Καλαμίου, φύτεψαν σχεδόν στο κέν-
τρο του αύλειου χώρου του Φρουρίου Ιτζεδίν, ένα δέντρο ελιάς. 

Η ελιά συμβόλιζε την Ειρήνη και τη Συναδέλφωση των λαών, καθώς μέσα στις Εγκλη-
ματικές Φυλακές κρατούνταν για τις αριστερές ιδέες τους αρκετοί πολιτικοί κρατούμενοι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και ο Μανώλης Γλέζος, η ελιά
φυτεύτηκε τη δεκαετία του ‘50. Ο αύλειος χώρος της φυλακής ήταν και ο μοναδικός χώρος
συνάντησης των κρατουμένων που μπορούσαν να επικοινωνήσουν με άλλους και να νοι-
ώσουν για λίγο ελεύθεροι, έξω από τα κελιά τους. Δίπλα από την ελιά υπήρχε ένα μικρό
παρεκκλήσι του Αγ. Ελευθερίου, όπου οι φυλακισμένοι προσεύχονταν, πριν κτιστεί η ομώ-
νυμη εκκλησία στο κυκλικό οχύρωμα νότια του κτηρίου. Μπορεί λοιπόν κανείς να φαντα-
στεί πόσα “έχει δει” ή “ακούσει” αυτό το ιστορικό δέντρο...

Μάλιστα τον περασμένο Μάιο όταν ο Μανώλης Γλέζος είχε επισκεφθεί το Φρούριο Ιτζε-
δίν και πέρασε την Πύλη, ένα από τα πρώτα σημεία που θέλησε να επισκεφθεί και σταμά-
τησε μπροστά του συγκινημένος ήταν η ελιά που είχε φυτέψει τη δεκαετία του ‘50 μαζί με
άλλους συγκρατούμενούς του...   

Ένα δέντρο ελιάς, σύμβολο της Ειρήνης και της
Συναδέλφωσης των λαών, φύτεψαν τη δεκαετία του ‘50
οι κρατούμενοι στις φυλακές Καλαμίου, στο κέντρο του

αύλειου χώρου του Φρουρίου Ιτζεδίν.
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Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις “Ατων” ο Α'
τόμος του νέου έργου του Κωνσταντίνου Π.
Στάικου “Η Πνευματική Πορεία του Γένους,
με όχημα το χειρόγραφο και το έντυπο βιβλίο
– 13ος αιώνας – μέσα 16ου”. Το έργο αυτό
σκοπό έχει να καταδείξει τον ακριβή ρόλο
που διαδραμάτισαν αυτά όχι μόνον ως φορείς
εκπαίδευσης και γνώσης, αλλά και ως συνδε-
τικοί κρίκοι για τη διαμόρφωση της συνείδη-
σης του Γένους, από την Άλωση έως τα προ-
επαναστατικά χρόνια.

Ο πρώτος τόμος (θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη έως το
2020) πραγματεύεται τις απαρχές της διδασκαλίας της ελλη-
νικής γλώσσας και γραμματείας, αρχικά στην Ιταλία και στη συ-
νέχεια στον Βορρά, ως απαραίτητο στοιχείο για την
ολοκλήρωση του ουμανιστικού κινήματος, που άρχισε να εκ-
δηλώνεται από τα μέσα του 14ου αιώ να. Στη συνέχεια γίνεται
εκτεταμένα λόγος για την αναζήτηση και τη συλλογή ελληνι-
κών χειρογράφων, το μεταφραστικό ρεύμα, τη διαμάχη για το
φιλοσοφικό πρωτείο μεταξύ Πλάτωνα και Αριστοτέλη, τις
απαρχές της διδασκαλίας των Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο
της Πάντοβας και τον ρόλο του έντυπου βιβλίου στη διάδοση
της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής γραμματείας.Τέλος, εξαί-
ρεται ο ρόλος της Εκκλησίας με τα τρία Πατριαρχεία της Ανα-
τολής, αλλά και τα μοναστηριακά κέντρα –το Άγιον Όρος
δηλαδή και τα Μετέωρα–, που πρόσφεραν ασφαλή στέγη στον
πνευματικό κόσμο ο οποίος διαβιούσε υπό ξένη κυριαρχία, και
στον ρόλο των κωδικογράφων στην αναπαραγωγή της πνευ-
ματικής παράδοσης, και όχι μόνο.

Οπως επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο Θεοδόσιος Π. Τάσιος, στην
εκτενή παρουσίαση του τόμου που πραγματοποιήθηκε τον πε-
ρασμένο μήνα στην Αθήνα, «Πρόκειται για τον 1ο τόμο ενος 4-
τομου έργου (μας έχει συνηθίσει ο χαλκέντερος Στάικος σ’
αυτά τα Oeuvres Flèves). Μέσα στις περίπου 400 σελίδες-του
καλύπτει του δύσκολους αιώνες, 13ο έως 16ο – πρίν δηλαδή
απ’ τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό. Και, για να φανεί η πυκνό-
τητα (κι η υπευθυνότητα θα έλεγα) του έργου, σας λέω οτι οι
βιβλιογραφικές-του παραπομπές είναι πάνω απο 1000…

Αρχιμάστορας τυπογράφος ο ίδιος ο Στάικος, την έχει καλο-
φροντισμένη, εικονογραφημένη, ξομπλιασμένη κι αυτήν την έκ-
δοση – θα την χαρείτε.

Μόνο που δέν έστερξε να ικανοποιήσει και τη δική-μου δια-
στροφή: Δέν κατάφερα να εντοπίσω και να ’φχαριστηθώ τυ-
πογραφικές αβλεψίες ˙ κάπου θα υπάρχουν, πάντως, δέ
γίνεται.

Η παρουσιαστική-μου γραμμή δέν είναι η περιγραφή κι ο σχο-
λιασμός των κύριων περιεχομένων του Τόμου. Τον Τόμο θα
τον ζήσετε εσείς που θα τον πάρετε στα χέρια-σας και θα τον
διαβάσετε.

Εγώ, με την άδειά σας, θα ήθελα να θέσω στην κρίση-σας
μερικές εντυπώσεις που γεννιόνταν καθώς έκαμα το δικό-μου
διάβασμα. Εντυπώσεις ή διδάγματα του ίδιου του βιβλίου – τα
οποία πάντως τα παρουσιάζω κι απ’ τη δικιά-μου σκοπιά – κι
ελπίζω να μη μου βρεί σφάλματα ο αγαπητός Συγγραφέας.

Μια πρώτη εντύπωση, σπουδαίας σημασίας, είναι οτι ο Στάι-
κος θεωρεί τους Έλληνες της Διασποράς στη Δύση – όλους, ως
σημαντικό τμήμα του Γένους, παρά το σχετικώς μικρό-των πλή-
θος. Οι επόμενοι Τόμοι, είμαι βέβαιος, θα δείξουν πόση δυσα-
νάλογη σημασία για το μέλλον του Γένους θα έχουν οι
ανώνυμοι κι οι επώνυμοι που ζούσαν εκτός των στενών ορίων
που περιέγραφε ο Πλήθων. (Άλλωστε, στην άλλη άκρη των γε-
γονότων, ο Κασαμούλης θα μας διαβεβαιώσει αργότερα οτι οι
έμποροι και οι λόγιοι έμπασεν στ’ άρματα και τους Αρματω-
λούς.)

Μια άλλη ρωμαλέα θεώρηση του Στάικου είναι οτι στα εκδο-
τικά δεδομένα των βιβλίων της ελληνικής γραμματείας που τυ-
πώνονται στη Δύση, οι περισσότεροι Έλληνες επιμελητές,
φιλόλογοι, τυπογράφοι, συνοδεύουν το όνομά-τους με δηλω-
τικόν της ευρύτερης πατρίδας-τους, όπως Πελοποννήσιος, Βυ-
ζάντιος, Θετταλός, Κρής κ.λπ. – ενα ισχυρό δείγμα εθνικότητας,
σε εποχές όπου η Ελλάδα ως κρατική οντότητα δέν υπήρχε. Κι
εδώ έχει τη θέση-της η υπόμνηση ενος επεισοδίου ακραίου

εθνοτοπικισμού, απ’ τον μέγιστο Δάσκαλο Μάρκο Μουσούρο
(αυτόν τον εμπνευστή και συμπαραστάτη του Άλδιο Μανού-
τιου). Ο οποίος Μουσούρος στον έμμετρο χαιρετισμό της έκ-
δοσης «Μέγα Ετυμολογικόν» των Βλαστού και Καλλιέργη,
καμαρώνει τους συντοπίτες-του Κρητικούς: 

«Διοτι Κρητικός είν’ αυτός που τα σκάλισε,
Κρητικός κι αυτός που αράδιασε τους χάλκινους τύπους,
Κρητικός αυτός που θα κίνησε ένα-ένα,
Κρητικός αυτός που τα έχυσε στο μολύβι
και Κρητικός κάνει τα έξοδα»
Έμμον αντιδιαστολή με τους Ιταλούς ήθελε να κάνει.
Τί εποχή, θεέ μου…
Ο Συγγραφέας φαίνεται οτι αναγνωρίζει τη σημασία που έχει

η Οικονομία στην πορεία του Γένους ˙ και γι’ αυτό θ’ αναφερ-
θεί μές στον Τόμο στο Εμπόριο, τη Γεωργία και τη Ναυτιλία –
δια βραχέων είν’ αλήθεια, θέλοντας μόνον να υπομνήσει την
μέθοδο εργασίας μιας ευρύτερης έρευνας, αφού η παρούσα
έρευνα αφορά ειδικότερα τη λεγόμενη πνευματική πορεία.
«Πνευματική» βεβαίως είναι και η θρησκεία – ενα απ’ τα συνη-
θέστερον αναγνωριζόμενα συστατικά της εθνοσύνης. Προσοχή
όμως ̇  ο Τόμος-μας έχει επιβιβασθεί στο όχημα των εκδόσεων
του έντυπου βιβλίου. Επομένως, ο Συγγραφέας-μας θα μιλήσει
(πάλι δια βραχέων) και για την οργάνωση των θεσμών και των
πολιτισμικών εκδηλώσεων της Ανατολικής Εκκλησίας, θα επι-
κεντρώσει όμως το ενδιαφέρον-του λεπτομερώς στις πάμπολ-
λες εκδόσεις ελληνικών θρησκευτικών βιβλίων που γίνονταν
(στην Ιταλία κυρίως) μετά την Άλωση.

Άλλωστε, όπως παρουσιάζεται στον Τόμο, η κυκλοφορία του
βιβλίου είναι (σχεδόν μαθηματική) «εκτιμήτρια» της αναίρεσης
της απαιδευσίας του Γένους.

Μια απαιδευσιά στην οποία άλλωστε συνέβαλαν και οι ποικι-
λώνυμοι πολυεθνικοί τυχοδιώκτες που, υπο το διάτρητο σύν-
θημα «Σταυροφορία», πέτυχαν Κερδοφορία στο σβέρκο των
Ρωμιών, μετά το 1204. Ο Στάικος μας θυμίζει και τη σουρεα-
λιστική περιπέτεια των νήσων του Αιγαίου (εκεί γύρω στα
1206) που πέρασαν διαδοχικώς στα χέρια των εξής νταβατζή-
δων: 

Λατίνος Αυτοκράτορας της Κωνσταντινουπόλεως ˙ μετά
Πρίγκηψ της Αχαΐας ˙ μετά 
Ανδεγανοί της Σικελίας ˙ και μετά
Βενετοί.
Παρα ταύτα, η συντριπτική πλειονότητα των νησιωτών δέν

ταυτίσθηκε με κανέναν απο τους αλλογενείς κατακτητές τους
– αντιθέτως αφομοίωσαν πλήθος απ’ αυτούς.

Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό του Τόμου οτι παράλληλα με την
πορεία του εθνικού «οχήματος» (του βιβλίου), παρακολουθεί
και ποικίλους άλλους τομείς, οι οποίοι συνιστούν το πλαίσιο
μέσα στο οποίο τροχιοδρομείται η πορεία του Γένους.

Γι’ αυτό και εβράδυνα να έλθω και στο κύριο αντικείμενο του
Τόμου, τις εξονυχιστικές λεπτομέρειες των εκδόσεων ελληνι-
κών βιβλίων στη Δύση. Το αντικείμενο αυτό είναι και η απόλυτη
ειδικότητα του Στάικου. Τον θυμάμαι πέρυσι τέτοια εποχή μέσα
στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη στη Βενετιά να παρουσιάζει την με-
γάλη Έκθεση Λασκαρίδη με όλα σχεδόν τα αντίτυπα ελληνι-
κών εκδόσεων του Άλδου Μανούτιου, γύρω στα 1500. Απ’
τους δημοσιογράφους που του πήραν συνέντευξη, ξεχώρισα
εκείνον της Corriere della Sera – παράδειγμα υψηλής μορφώ-
σεως και ενημέρωσης πάνω στο θέμα. Ωστόσο, ο Στάικος τον
κουκούλωσε, τόσο εκτεταμένη είναι η έρευνά-του στο θέμα
(δεκαετίες τώρα)…

Άν διαλέξομε, τώρα, ελάχιστα εμβληματικά περιεχόμενα του
Τόμου, θα άρχιζα με τη δήλωση του μεγάλου Δασκάλου Ιανού
Λασκάρεως, επιμελητή της έκδοσης «Ανθολογία Επιγραμμά-
των» του Μάξιμου Πλανούδη (Φλωρεντία, 1494). Η δήλωση
συνοψίζει όλη τη στοχοθεσία εκείνων των σπουδαίων Ελλή-
νων – δια στόματος Απόλλωνος κατα τη δλωση:

«Η Ελλάδα, δές, ανθίζει εκ νέου» (άμεση αναφορά στη ση-
μασία του βιβλίου για την ανάσταση του Γένους). Και

«Ο Προμηθεύς έπεισε τον νού του Διός οτι χωρίς σοφίαν, η
ευχαρίστηση των θνητών είναι ενα τίποτε».

Ετούτο το τελευταίο είναι μια έμμεση μέν, σαφέστατη δέ, πα-
ραπομπή στον πλατωνικό Πρωταγόρα, όπου ο Ζεύς συμφωνεί
και δίνουν στους τλήμονες θνητούς Τεχνολογίαν την πρώτη
φορά, Αιδώ και Δίκην τη δεύτερη – και τώρα, λέει ο Λάσκαρις,
δώστε-του και την Σοφίαν. (Ο Αριστοτέλης άλλωστε, στα Ηθικά
Νικομάχεια, θεωρούσε των εκ Σοφίας ηδονήν ως ηδίστην
πασών).

Ο ίδιος ο Λάσκαρις αργότερα, στο Ελληνικό Γυμνάσιο στη
Ρώμη (ιδρυμένο απ’ τον πεφωτισμένο Πάπα Λέοντα Ι΄) θα με-
ριμνήσει να λειτουργεί καί ενα Τυπογραφείο Ελληνικών εκδό-
σεων, ώστε οι Ελληνόπαιδες (κρυπτο-ορθόδοξοι δε σε ενα
ποσοστό) να μπορούν να βρούν δουλειά σε ιταλικά τυπογρα-
φεία ως αντιγραφείς, διορθωτές ή και επιμελητές. Εδώ, στη
φροντίδα για το Γένος δια των εκδόσεων, προσετίθετο και μια
μέριμνα πρακτικά».

Κλείνοντας την παρουσίασή του, ο κ. Τάσιος τονίζει ότι: «Το
τελευταίο Κεφάλαιο του Τόμου ήταν για μένα μιά ακόμα έκ-
πληξη. Ο Συγγραφέας βεβαιώνει οτι τα προπύργια της Ορθο-
δοξίας στην Ανατολή (τα τρία Πατριαρχεία και οι Μεγάλες
Μονές) εξελίχθηκαν, έστω κατα διαστήματα, σε πνευματικές
εστίες και φυτώρια διδασκάλων οι οποίοι πρωτοστάτησαν στη
διάδοση της Ελληνικής γραμματείας στο σύνολό της. Ο Στάι-
κος υποστηρίζει τη θέση-του με λεπτομερείς αναφορές του εκ-
παιδευτικού και εκδοτικού έργου των θρησκευτικών αυτών
κέντρων – έστω και μέσα απ’ τις σκολιές ατραπούς των κατα
καιρούς αντιδράσεων, ομογενών ή αλλοφύλων.

Κυριολεκτικώς ενισχυτικόν του Γένους είναι και το πολυετές
αποστολικό έργο του αγιορείτη μοναχού Διονυσίου του εν
Ολύμπω, ο οποίος μετά τη συνάντησή-του με τον Πατριάρχη
Ιερεμία Α΄, περιοδεύει σ’ όλα τα μέρη της ηπειρωτικής Ελλά-
δος για να αναχαιτίσει τον εξισλαμισμό.

Τέλος, μιά ακόμη σημαντική θέση του Συγγραφέως πρέπει
νομίζω να προσεχθεί και να αναλυθεί περαιτέρω απ’ τους Ιστο-
ρικούς: Μετά την εισβολή Φράγκων, Ιταλών, Τούρκων, μπορεί
να παρατηρηθεί μια αυξημένη κινητικότητα πολλών αυτοχθό-
νων Ελλήνων, δηλαδή πολύ μεγαλύτερες δυνατότητές-των να
έρχονται σ’ επαφή με άλλους Συνέλληνες, αλλα και με τον ευ-
ρύτερο κόσμο. Το φαινόμενο τούτο οφείλεται: 

– στην εντατικοποίηση του εμπορίου, ακόμη και σε ντόπια κλί-
μακα.

– στα ελληνικά πληρώματα ξένων πλοίων ή και στους έλλη-
νες μισθοφόρους Stradioti.

– στην οικειοθελή ή αναγκαστική περιπλάνηση Ελλήνων δια-
νοουμένων.

Εκτός απ’ την σημαντική διεύρυνση των πνευματικών ορι-
ζόντων των όσων Ελλήνων επηρεάσθηκαν απ’ αυτά τα γεγο-
νότα, μπορεί να λεχθεί οτι κι η ενδοελληνική γνωριμία και
ανάμειξη που προέκυψε, πρέπει να είχε μειώσει τη σημασία της
εντοπιότητος («Πελοποννήσιος», «Θετταλός», «Κρής») που ση-
μειώσαμε στα προηγούμενα, και να είχε φανερώσει το αμέσως
ευρύτερο «ανήκειν» στο Γένος των Ελλήνων τώρα».

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Η Πνευ ατική Πορεία του Γένους ε όχη α“Η Πνευματική Πορεία του Γένους, με όχημα 

το χειρόγραφο και το έντυ ο βιβλίοτο χειρόγραφο και το έντυπο βιβλίο”
■ (13ος αιώνας – μέσα 16ου)
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Η θάλασσα χάνει την ανάσα τηςΗ θάλασσα χάνει την ανάσα της
■ Δεκαπλασιάστηκαν οι κλειστές θάλασσες χωρίς οξυγόνο

Το οξυγόνο είναι ουσιώδες
για τη ζωή στους ωκεανούς.  

π

Όλο και πιο δύσκολα «αναπνέουν» οι ωκεα-
νοί της Γης, καθώς λιγοστεύει το οξυγόνο τους.
Μέσα στα τελευταία 50 χρόνια έχει αυξηθεί
πάνω από τέσσερις φορές η ποσότητα του νε-
ρού των ανοικτών θαλασσών που έχουν μη-
δενικό οξυγόνο, σύμφωνα με μια νέα διεθνή
επιστημονική έρευνα.

Παράλληλα, στα παράκτια ύδατα και
στις κλειστές θάλασσες οι περιοχές με
χαμηλό έως μηδενικό οξυγόνο έχουν
τουλάχιστον δεκαπλασιαστεί από το
1950 έως σήμερα.

Οι ερευνητές της ομάδας GO2NE
(Global Ocean Oxygen Network) της
Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επι-
τροπής του ΟΗΕ, με επικεφαλής τη Ντε-
νίζ Μπράιτμπουργκ του Ερευνητικού
Περιβαλλοντικού Κέντρου Σμιθσόνιαν,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό "Science", προβλέπουν ότι το οξυγόνο θα
συνεχίσει να μειώνεται ακόμη και έξω από τις ζώνες
ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Η άνοδος της θερμοκρασίας των επιφανειακών
υδάτων λόγω της κλιματικής αλλαγής καθιστά πιο

δύσκολο για το οξυγόνο να εισχωρήσει βαθύτερα στο
νερό. Επιπλέον, καθώς ο ωκεανός θερμαίνεται, δια-
κρατεί συνολικά λιγότερο οξυγόνο.

Η κατάσταση επιδεινώνεται πιο κοντά στις ακτές
εξαιτίας των απορροών θρεπτικών συστατικών, που
από την ξηρά καταλήγουν στα νερά, με αποτέλεσμα
τον πολλαπλασιασμό των μικροφυκών και του πλαγ-
κτού, που απορροφούν το θαλάσσιο οξυγόνο.

Για να σταματήσει αυτή η συνεχής μείωση του οξυ-
γόνου, οι επιστήμονες τόνισαν ότι ο κόσμος
πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπά-
θειες για να θέσει υπό έλεγχο τόσο την κλι-
ματική αλλαγή όσο και τη ρύπανση των
θαλασσών με θρεπτικά συστατικά (ευτροφι-
σμός).

«Το οξυγόνο είναι ουσιώδες για τη ζωή
στους ωκεανούς. Η μείωση του συγκαταλέ-
γεται ανάμεσα στις πιο σοβαρές επιπτώσεις
των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο πε-
ριβάλλον της Γης», δήλωσε η Μπράι-
τμπουργκ.

«Περίπου το μισό οξυγόνο της Γης προέρ-
χεται από τον ωκεανό. Όμως οι συνδυασμένες επι-
πτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της θαλάσσιας
ρύπανσης με θρεπτικά συστατικά αυξάνουν σημαν-
τικά τον αριθμό και το μέγεθος των "νεκρών" ζωνών
στον ανοιχτό ωκεανό και στα παράκτια ύδατα, όπου

το οξυγόνο είναι ανεπαρκές για να υποστηρίξει το με-
γαλύτερο μέρος της θαλάσσιας ζωής», επισήμανε ο
Βλαντιμίρ Ριαμπίνιν, εκτελεστικός γραμματέας της
Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής.

Στις συνεχώς διευρυνόμενες "νεκρές" θαλάσσιες
ζώνες το οξυγόνο μειώνεται σε βαθμό που πολλοί θα-
λάσσιοι οργανισμοί ασφυκτιούν και πεθαίνουν, με
αποτέλεσμα τα ψάρια να αποφεύγουν αυτές τις
ζώνες. Πέρα όμως από το πρόβλημα στις ζώνες αυτές,
ακόμη και μικρότερες μειώσεις των επιπέδων του
οξυγόνου μπορούν να "φρενάρουν" την ανάπτυξη
των ζώων της θάλασσας, να εμποδίσουν την αναπα-
ραγωγή τους και να τους προκαλέσουν αρρώστιες ή
και πρόωρο θάνατο.

Ακόμη η μείωση του οξυγόνου μπορεί να πυροδοτή-
σει την έκλυση επικίνδυνων χημικών ουσιών όπως το
οξείδιο του αζώτου (ένα «αέριο του θερμοκηπίου»
έως 300 φορές ισχυρότερο από το διοξείδιο του άν-
θρακα) και το τοξικό σουλφίδιο του υδρογόνου. Πα-
ρόλο που μερικά πλάσματα καταφέρνουν να τα
βγάζουν μια χαρά πέρα στις 'νεκρές' ζώνες, συνολικά
η βιοποικιλότητα σε αυτές συνεχώς περιορίζεται.

Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
http://science.sciencemag.org/content/359/6371/ea
am7240

ΠΑΥΛΟΣ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΕ-ΜΠΕ



ροια, τη δυσπεψία και τον πυρετό. Το έγχυμα
του βοτάνου γίνεται πολύ ευχάριστο αν του
προσθέσουμε μέλι ή αναμιχθεί με γάλα. 

Συστατικά-χαρακτήρας:
Είναι βότανο στυπτικό, αρωματικό και πλού-

σιο σε αιθέρια έλαια.
Όλο το φυτό αναδίδει μια διαπεραστική οσμή

ανάλογη των λεμονιών και κίτρων, που γίνεται
εύκολα αντιληπτή αν τρίψουμε τα φύλλα με-
ταξύ των δακτύλων.

Οι μεμβράνες στο κάτω μέρος του φύλλου
περιέχουν πτητικά έλαια (σε αναλογία 0,90%
που αντικαθιστά στην αρωματοποιία την κιτρο-
νέλη, έχει πυκνότητα 0,900 και περιέχει 35% κι-
τράλη). Για τον λόγο αυτό τα φύλλα
συνθλιβόμενα να αναδίδουν έντονο άρωμα λε-
μονιού.

Η γεύση του είναι πικρή, λίγο δριμεία και αρω-
ματική.

Περιέχει βερβεναλίνη, βερβενίνη, αι-
θέριο έλαιο (το οποίο περιέχει τις

αλδεϋδες νεράλη, γερανιάλη
και τα μονοτερπενοειδή λιμο-

νίνη, καρβόνη, διπεντίνη, λι-
ναλόλ, νερόλ και
γερανιόλη), μια πικρή
ουσία και μία τανίνη που

δεν έχουν εξερευνηθεί οι ιδιότητές της.

Άνθιση – χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή:

Η Λουΐζα ανθίζει τέλος Μαΐου με αρχές Ιου-
νίου. Άνθη, φύλλα και βλαστοί έχουν θεραπευ-
τικές ιδιότητες. Τα φύλλα τα μαζεύουμε τον
Μάιο πριν αρχίσουν να μαραίνονται και να
σκουραίνουν. Αποξηραίνονται πολύ γρήγορα,
διατηρώντας το χρώμα και το άρωμα τους. Οι
σπόροι ωριμάζουν Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. 

Εκτός όμως από τις θεραπευτικές της ιδιότη-
τες, η Λουΐζα είναι πολύ καλή στο να αρωματί-
ζει τα ροφήματά μας, αλλά παράλληλα με τα
νωπά φύλλα του βοτάνου μπορούμε να αρω-
ματίσουμε λάδι και ξύδι, ποτά, γλυκίσματα, ζελέ
και κέικ. Μια κουταλιά του γλυκού ψιλοκομμένα
νωπά φύλλα σε σπιτικό παγωτό είναι μια εν-
διαφέρουσα γεύση.

Θεραπευτικές ιδιότητες και
ενδείξεις:

Έχει δράση ήπια ηρεμιστική, αντιπυρετική και
σπασμολυτική, ιδιαίτερα για το πεπτικό σύ-
στημα, όπου βοηθά την πέψη και μειώνει τις
κράμπες. Είναι καταπραϋντική, ιδιαίτερα των
βρόγχων και της ρινικής κοιλότητας.

Τη χρησιμοποιούμε σε εμπύρετα κρυολογή-
ματα και δυσπεψία. Βοηθά επίσης σε διάρροιες
και αιμορραγίες. Εξωτερικά χρησιμοποιείται
υπό μορφή καταπλασμάτων στους νευρικούς
πόνους, ισχιαλγία, νευρικές κεφαλαλγίες και
πόνους στα αυτιά. Στην αρωματοθεραπεία χρη-
σιμοποιείται για νευρικά και πεπτικά προβλή-
ματα, για την ακμή, καλόγερους και κίστες.

Συνίσταται για τις λεφρολιθιάσεις λόγω της
διουρητικής της δράσης.

Το έγχυμα της Λουΐζας διεγείρει το γενικό με-
ταβολισμό, διώχνει την ξινίλα και τα αέρια και
κάνουν πιο αποτελεσματικές τις δίαιτες αδυνα-
τίσματος. Δεν είναι βέβαια πανάκια για να χά-
σουμε βάρος. Αυτό χάνεται μόνο όταν

λαμβάνουμε λιγότερες θερμίδες από όσες
καταναλώνουμε. Ένα μίγμα όμως

Τσουκνίδας και Λουΐζας δείχνει να
βοηθά στην προσπάθεια μας, να

αδυνατίσουμε.
Η Λουΐζα είναι χρήσιμη και
στις αϋπνίες που προέρ-
χονται από νευρική κού-
ραση. Η καταπραϋντική
δράση του φυτού και η
αντισηπτική του ικανό-
τητα το κάνουν πολύτιμο
στο μπάνιο. Κρεμάστε ένα

σακουλάκι με φύλλα στο
νερό του μπάνιου, για να

απολαύσετε το άρωμα και την
χαλαρωτική φύση του βοτάνου.

Το αιθέριο έλαιο του φυτού έχει
εντομοκτόνο και βακτηριοκτόνο δράση.

Είναι φυτό ημιανθεκτικό, φυλλοβόλο, πολυε-
τές. Στη χώρα μας φτάνει συνήθως σε ύψος το
1-1,5 μέτρο. Σε ποικιλία που καλλιεργήθηκε στο
Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Μακεδονίας Θρά-
κης σε γραμμή παρατηρήσεων δεν ξεπέρασε το
ύψος του ενός μέτρου. Στην Κρήτη όμως συχνά
συναντούμε φυτά που ξεπερνούν αρκετά τα 2
μέτρα, ενώ στο νησί Ράιτ (Αγγλία) όπου για
πρώτη φορά καλλιεργήθηκε τον 18ο αιώνα,
αναφέρεται πως έφτασε σε ύψος τα 4,5 μέτρα.

Έχει φύλλα με κοντό μίσχο, λογχοειδή, αδε-
νώδη, οδοντωτά ή ακέραια σε σπονδύλους των
3 ή 4. Ανθίζει τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου και
βγάζει άνθη λευκά, μικρά σε μασχαλιαίους ή
επάκριους βότρεις με σπονδυλωτή διάταξη.
Δεν αντέχει σε ψυχρές θερμοκρασίες και χάνει
τα φύλλα της τον χειμώνα.

Στη Ελλάδα το φυτό έχει εγκλιματιστεί τε-
λείως. Υπάρχει μάλιστα και μία ποικιλία η Κομ-
βανθής, πολύχρονη με βλαστούς που
ριζοβολούν έρποντας και φύεται σε παραθα-
λάσσιες περιοχές και ελώδεις εκτάσεις της Ατ-
τικής, Πελοποννήσου, Σύρου και Κρήτης.

Ιστορικά στοιχεία:
Η Λουΐζα έφτασε στην Ευρώπη τον 17ο αιώνα

από τους Ισπανούς που την έφεραν από τη
Νότιο Αμερική. Στην Αμερική το βότανο το ονό-
μαζαν Κέντρον. Το όνομα Λουΐζα το πήρε προς
τιμή της Μαρίας – Λουίζα Τερέσα ντε Πάρμα
(1751-1819) συζύγου του Βασιλιά Κάρλος του
4ου της Ισπανίας, η οποία όπως αναφέρεται το

έπινε συχνά.
Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς η Λουΐζα

ήρθε στην Ελλάδα. Είναι όμως σαφές πως από
πολύ παλιά το βότανο αυτό χρησιμοποιείται
στη λαϊκή ιατρική του τόπου μας. Ο μοναχός
Αγάπιος που έζησε τον 17ο αιώνα και εξέδωσε
το 1620 στη Βενετία το «Γεωπονικό» του, ίσως
από ερανισμούς από το Βοτανολόγιο του Κά-
στωρος Ντουράντε, που τον αποκαλεί «έμπειρο
ιατρό» αναφέρει ότι το φυτό αυτό έχει πολλές
θεραπευτικές ιδιότητες, χρησιμοποιούμενο
όμως ιδίως κατά του πονόματου. Ο Κάστωρ
Ντουράντε το συνιστούσε σε έγχυμα κατά των
στομαχικών παθήσεων και σαν θαυμάσιο χω-
νευτικό. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται έν-
τονα ακόμα και σήμερα. Ο Cazin το συνιστούσε
σαν περίφημο στομαχικό και αντισπασμωδικό,
κατά της δυσπεψίας, των γαστραλγιών, των
νευρώσεων του στομάχου κ.α. Παράλληλα
όμως το έγχυμα αυτό το συνιστούσε για την
λεπτότητα του δέρματος σε πλύσεις προσώ-
που. Για την χρήση όμως αυτή πρέπει να συλ-
λέγονται πρόσφατα φύλλα και οι ανθισμένες
κορυφές.

Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιήθηκε
για τις στομαχικές διαταραχές και
τις νεφρολιθιάσεις λόγω της
διουρητικής δράσης της. Στη
Λατινική Αμερική χρησιμο-
ποιήθηκε ενάντια στο
άσθμα, το κρυολόγημα,
τους κολικούς, τη διάρ-

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

επιστημονική ονομασία του βοτάνου είναι Aloysia triphylla (Αλοϋ-
σια η τρίφυλλος). Άλλα συνώνυμα του βοτάνου είναι Lippia cit-
riodora (Λιππία η κίτροσμος), Verbena triphylla (Βερβένα η τρί-
φυλλος- δεν έχει καμία σχέση με την Verbena officinalis με την
οποία συχνά συγχέεται), Aloysia citriodora, Zaphamia citriodo-
ra και Lemon Verbena. Ανήκει στην οικογένεια των Βερβενοει-
δών. Την συναντούμε με τις ονομασίες Λεμονόχορτο, Αλουίζα,
Αλουσία, Λουίζα, Ελουίζα, Λιππία, Ομορφόχορτο.

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 

Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

Παρασκευή 
και δοσολογία:

Παρασκευάζεται ως έγχυμα.
Ρίχνουμε σε ένα κουταλάκι του

τσαγιού ξηρό βότανο ένα φλιτζάνι
βραστό νερό και το αφήνουμε
σκεπασμένο για 10 λεπτά. Σου-
ρώνουμε και το πίνουμε πριν

κρυώσει.

Προφυλάξεις:
Να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι

μπορεί η μακρόχρονη χρήση της να
ερεθίσει το στομάχι. Για τον λόγο αυτό

την πίνουμε 2-3 εβδομάδες, διακόπτοντας
στη συνέχεια για μία εβδομάδα, όπως άλλω-
στε πρέπει να κάνουμε με όλα τα βότανα που

χρησιμοποιούμε.
Αποφεύγουμε την χρήση κατά την εγκυμο-
σύνη και τον θηλασμό. Την αποφεύγουμε

και σε περίπτωση που έχουμε χαμηλή
πίεση ή παθήσεις των νεφρών γιατί

μπορεί να τα ερεθίσει. 

ΛουΐζαΛουΐζα
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Η�πόλη�της�Αργεντινής�θα�αντικαταστήσει�το
Μπουένος�Άιρες,�που�ήταν�συνήθως�η�τελευ-
ταία�στάση�του�Dakar�από�το�2009.�Θα�είναι�η
πέμπτη�φορά�σε�10�χρόνια�που�η�διαδρομή�δεν
θα�τελειώσει�στην�πρωτεύουσα�της�Αργεντινής.
Από� τα� 9.000� χιλιόμετρα� της� διαδρομής,� τα
5.000�είναι�ειδικές.�Για�την�40η�έκδοσή�της,�η
οποία�θα�είναι�και�η�δέκατη�στη�Νότια�Αμερική,
το�Rally�Dakar�θα�συναντήσει�και�πάλι�τον�Ει-
ρηνικό�Ωκεανό�και�κυρίως�τους�απαιτητικούς
αμμόλοφους�του�Περού,�ενώ�πέντε�ημέρες�θα
περάσουν�στην�Λα�Παζ,�σε�υψόμετρο�μεγαλύ-
τερο�των�3.500μ.�έως�και�4.500�μέτρα.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Tο�Rally�Dakar,�σίγουρα�ένας�από�τους�δυ-

σκολότερους�αγώνες�με�μηχανοκίνητα�οχήματα,
διεξάγεται�κάθε�χρόνο�από�το�1978�και�διορ-
γανώνεται�από�τον�Amaury�Sport�Organiza-
tion.� Παλαιότερα� ονομαζόταν� «Rally
Paris-Dakar»,�«Paris-�Dakar»�ενώ�σήμερα�ονο-
μάζεται�απλώς�«Rally�Dakar».
Ο�πρώτος�αγώνας�ξεκίνησε�τον�Δεκέμβριο�του

1978,�ένα�χρόνο�μετά�την�απώλεια�του�Γάλλου
μοτοσικλετιστή,�Τιερί�Σαμπίνε�στην�έρημο�του
Ténéré,�οραματιστή�και�ιδρυτή�της�διοργάνω-
σης,�που�επέμενε�ότι�η�έρημος�είναι�το�σωστό
μέρος�για�τακτικό�Rally.�Στην�έναρξη�στο�Πα-

ρίσι,�συμμετείχαν�182�οχήματα,�για�ένα�ταξίδι
10.000�χιλιομέτρων,�έως�την�στην�πρωτεύουσα
της�Σενεγάλης,�Ντακάρ.�Ο�Γάλλος�Σιρίλ�Νεβέ,
κατέχει�τη�διάκριση�να�είναι�ο�πρώτος�νικητής
του� αγώνα,� οδηγώντας� μια� μοτοσικλέτα� Ya-
maha.� Η� διοργάνωση� αυξήθηκε� ραγδαία,� με
216�αυτοκίνητα�να�ξεκινούν�το�1980�και�291�το
1981.
Έως�και�το�2007,�ο�αγώνας�εξελισσόταν�κυ-

ρίως�στην�Αφρική.�Όμως�λίγες�μόλις�ώρες�πριν
την� εκκίνηση� του� αγώνα,� την� Παρασκευή

4.1.2008,�οι�διοργανωτές�του�Dakar�2008,�ανα-
κοίνωσαν�επίσημα�την�ματαίωση�του�αγώνα,�για
λόγους�ασφαλείας�και�τρομοκρατικές�απειλές.
Οκτώ�από�τις�φάσεις�του�Rally�θα�διεξάγονταν
στη�Μαυριτανία,�όπου�όμως�δολοφονήθηκαν
τέσσερις�Γάλλοι�τουρίστες.
Το�Φεβρουάριο�του�2008�ανακοινώθηκε�ότι�η

αντίστοιχη�διοργάνωση�του�2009�θα�διεξαχθεί
στην�Αργεντινή�και�στη�Χιλή,�με�εκκίνηση�και

τερματισμό�το�Μπουένος�Άιρες.
Στην�διάρκεια�της�διοργάνωσης�του

2011,�που�ξεκίνησε�την�1η�Ιανουαρίου�και�ολο-
κληρώθηκε�στις�16�του�ίδιου�μήνα,�σκοτώθη-
καν� 4� άνθρωποι,� φτάνοντας� τον� συνολικό
αριθμό�των�θυμάτων�του�Rally�σε�63.
Ο�αγώνας�είναι�ανοικτός�σε�ερασιτεχνικές�και

επαγγελματικές�συμμετοχές,�όμως�αξίζει�να�ση-
μειωθεί�ότι�οι�ερασιτέχνες�συνήθως�αποτελούν
σχεδόν�το�80%�των�συμμετεχόντων.�Οι�τέσσε-
ρις�μεγάλες�ανταγωνιστικές�ομάδες�στο�Ντακάρ
είναι�οι�μοτοσικλέτες,�τα�τετρακίνητα,�η�κατη-
γορία�των�αυτοκινήτων�(που�κυμαίνονται�από
τα�buggies�μέχρι�τα�μικρά�SUV�)�και�η�κατηγο-
ρία�των�φορτηγών.�Το�έδαφος�που�διασχίζουν
οι�αγωνιζόμενοι�είναι�πολύ�πιο�δύσκολο�από
αυτό�στα�συμβατικά�Rally�και�τα�οχήματα�που
χρησιμοποιούνται� είναι� πραγματικά� οχήματα
εκτός�δρόμου�και�όχι�τροποποιημένα�οχήματα
παντός�εδάφους.�Πολλοί�κατασκευαστές�οχη-
μάτων,�χρησιμοποιούν�τον�αγώνα�ως�δοκιμα-
στικό�για�να�αποδείξουν�την�ανθεκτικότητα�των
οχημάτων�τους.�Κάθε�στάδιο�του�αγώνα,�καλύ-
πτει�από�μικρές�αποστάσεις�μέχρι�800-900�χι-
λιόμετρα�την�κάθε�ημέρα.

Από το Παρίσι και το Ντακάρ 
στη Λίμα και την Κόρδοβα 

Το Rally Dakar
2018 σε αριθμούς 

Στο Rally Dakar 2018, υπάρχουν 525
εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες 54 διαφορετικών
εθνικοτήτων, από τους οποίους οι 78 θα κάνουν
την πρώτη τους εμφάνιση, ενώ μάλιστα αξίζει να

σημειωθεί ότι θα αγωνιστούν 111 γυναίκες. 
Θα υπάρχουν 337 οχήματα στον αγώνα, από

τα οποία 190 είναι μοτοσυκλέτες. Στην
κατηγορία των αυτοκινήτων υπάρχουν

105 οχήματα και 42
φορτηγά.

ττΤο Rally Dakar 2018 θα ξεκινήσει σήμερα από τη
Λίμα και, αφού περάσει από τρεις χώρες (Περού, Βο-
λιβία και Αργεντινή), για πρώτη φορά από τότε που
διεξάγεται στη Νότια Αμερική, θα τελειώσει στην Κόρ-
δοβα μετά από 14 ημέρες, επιτρέποντας έτσι στους Ευ-
ρωπαίους που θα συμμετάσχουν να περάσουν, τις
γιορτές με τις οικογένειές τους.

2 & 4 τροχοί14 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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χρόνια40 χρόνια Rally Dakar 



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 60ο

ιστορικές αναφορές 15ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
6 Ιανουαρίου 2018

Ανατομικό σχέδιο από
ιατρικό άτλαντα του
1902, που απεικονίζει
επισκληρίδιο αιμάτωμα
στον εγκέφαλο, τη
συλλογή δηλαδή αίματος
μεταξύ του κρανίου και
της σκληρής μήνιγγας,
οφειλόμενη συνήθωςσε
κάταγμα κρανίου.

Ο Τζωρτζ Νικολόπουλος
(1927-2016) ήταν

Αμερικανός γιατρός
ελληνικής καταγωγής.

Έγινε γνωστός ως ο
προσωπικός γιατρός του

Elvis Presley και ήταν
αμφιλεγόμενος λόγω της

μακράς και τελικά
θανατηφόρας

κατάχρησης
συνταγογραφούμενων

φαρμάκων από τον
τραγουδιστή, όπως

φαίνεται και από τη
συγκεκριμένη ιατρική

συνταγή…

»

»

Παιδικές
μάσκες με τη μορφή

του Μίκυ Μάους, που
κατασκευάστηκαν στην

Αμερική το 1944, για χρήση
από παιδιά σε πιθανή επίθεση
των Γερμανών με χημικά όπλα.
Η επίθεση δεν έγινε ποτέ και
οι μάσκες πουλήθηκαν ως

αναμνηστικά. 

»

Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου που απεικονίζει τα κωνία
και τα ραβδία του αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού, που είναι
υπεύθυνος για τη μετατροπή του οπτικού σήματος σε ηλεκτρικό, το
οποίο στη συνέχεια θα το επεξεργαστεί ο εγκέφαλος ώστε να
μετατραπεί σε εικόνα.

‘’Victor – η ανακούφιση των βρεφών’’: Το σκεύασμα αυτό
χορηγούνταν στην Αγγλία το 1895 για την ανακούφιση από το βήχα,
αναμφίβολα με άριστα αποτελέσματα αφού περιείχε ινδική κάνναβη
(χασίς) και χλωροφόρμιο (αναισθητικό).

Πίνακας του 1816 με το Γάλλο γιατρό René Laënnec, ενώ προσπαθεί
να ακροασθεί το στήθος ασθενή με καρδιολογικό πρόβλημα, με τη
βοήθεια αυτοσχέδιας κατασκευής με κουτιά και καλώδια. Χωρίς να το
γνωρίζει, είχε δημιουργήσει το πρώτο στηθοσκόπιο της ιστορίας.

Πνεύμονες φυσιολογικού ατόμου και μακροχρόνιου καπνιστή,
μια ακόμη απόδειξη των καταστρεπτικών, και ιατρικά πλέον
αποδεδειγμένων, αποτελεσμάτων της χρήσης καπνικών
προϊόντων…

Συλλογή από προσθετικά άκρα που χρησιμοποιήθηκαν στη Δυτική
Ευρώπη από το 1800 μέχρι και τη δεκαετία του 1930. Πλήθος σχεδίων

και υλικών, με σπανιότερο το πόδι από αλουμίνιο.

»

»

»

»» Στο Λονδίνο το 2010 γεννήθηκε από μαύρους γονείς από τη
Νιγηρία ένα φυσιολογικό κορίτσι με λευκό δέρμα και γαλάζια
μάτια. Τα τεστ DNA επαλήθευσαν τους μαύρους γονείς, ενώ στο
γενεαλογικό τους δέντρο δεν υπήρξαν ποτέ λευκοί πρόγονοι.
Μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση γενετικής πρωτοτυπίας…



βιβλίαβιβλία

Το τελευταίοΤο τελευταίο

τρένο α ό τοτρένο από το

Μ ουένος ΆιρεςΜπουένος Άιρες
Ερνάν Ρονσίνο
μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης

Εκδότης: Opera

"Που λέτε,
ονειρεύομαι
τρένα. Τρένα
που εκτρο-
χ ιά ζοντα ι .
Πριν πέσουν,
τραμπαλ ί -
ζ ο ν τ α ι .
Σπάνε τις
ράγες. Βγά-
ζουν σπίθες.
Και μετά έρ-
χεται εκείνος

ο ήχος πριν απ' το οριστικό σταμά-
τημα, ο στριγκός. Που σε πονάει
στα δόντια. Που σ’ ανατριχιάζει.
Όπως η φαλτσέτα όταν περνάει απ'
τη ζώνη του λαιμού, και το κεφάλι
αναριγεί, οι ώμοι αναριγούν, και
δεν έχει σημασία αν είναι ο Μπίτσο
Σόουσα ή ο γερο-Μπέρμαν, οι ώμοι
τραντάζονται σαν τα βαγόνια ενός
τρένου που εκτροχιάζεται. Μετά
μένει στο σβέρκο μια κάψα. Και το
γαργάλημα της βούρτσας με το
ταλκ γύρω απ’ το λαιμό. Και μια
αδιατάραχτη γαλήνη".
Το εργοστάσιο της Glaxo στην
επαρχία του Μπουένος Άιρες. Ο οι-
κισμός που γίνεται χωριό και παίρ-
νει τα’ όνομά του από την
πολυεθνική. Τρεις φίλοι που αν-
δρώνονται μαζί του. Η ωραία γυ-
ναίκα που δεσπόζει στα όνειρά
τους. Το πάθος που εκτροχιάζεται
σε φόνο. Το τελευταίο τρένο που
έρχεται διαρκώς απ’ το Γκαν Χιλ με
την έγχρωμη εκδίκηση του Κερκ
Ντάγκλας και τη σκοτεινή προδο-
σία μιας φιλίας.

Χαλα ονήΧαλαμονή
Αντώνης Παυλίδης
Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη

Η "Χαλαμονή"
(ποντιακή λέξη
που σημαίνει "χα-
λασμός", "κατα-
στροφή") είναι μια
ιστορία θαυμά-
των, ανθρωπιάς,
χαράς, πόνου και
διεκδίκησης. Μια
απόπειρα κατα-
γραφής της ιστο-

ρίας του ποντιακού ελληνισμού μέσα
από την ιστορία μιας οικογένειας. Μια
νοσταλγική κατάδυση στον μυστηριακό
κόσμο της Ανατολής, ένα μοναδικό τα-
ξίδι στη μαγεία των γεύσεων, των χρω-
μάτων, των αρωμάτων, των τόπων, των
ανθρώπων.
Ο παππούς του βασικού ήρωα ταξιδεύει
στα τέλη του 19ου αιώνα στην Τραπε-
ζούντα και στη συνέχεια στη γη των
προγόνων του, το Σταυρί. Οι εμπειρίες
αυτού του ταξιδιού αυτογνωσίας, σ’
έναν συναρπαστικό κόσμο χαμένο στην
αχλύ του χρόνου, τον σημαδεύουν ανε-
ξίτηλα.
Ο κεντρικός ήρωας γεννιέται σ’ ένα
χωριό κοντά στη Σαμψούντα και μετά τα
πρώτα ξένοιαστα χρόνια, αλλά και τις
εξορίες, τη διάσωσή του μ’ έναν απί-
στευτο τρόπο, την έλευση στην Ελλάδα
και τον γάμο του με μια Μικρασιάτισσα,
επιστρέφει στον γενέθλιο τόπο, όπου
βιώνει συγκινήσεις πρωτόγνωρες.
Ο εγγονός του κεντρικού ήρωα επισκέ-
πτεται το 2000 την Κωνσταντινούπολη,
για ν’ αποκτήσει τους τίτλους ιδιοκτη-
σίας της περιουσίας που εκείνος αναγ-
κάστηκε να εγκαταλείψει στην Ανατολή.
Μέσα απ’ αυτό το ταξίδι παρατηρούμε
την πορεία της πολίτικης ρωμιοσύνης
κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.
Τα γεγονότα που περιγράφονται, καθώς
και η συναρπαστική πορεία των προσώ-
πων μέσα στον χρόνο είναι αληθινά.

ΑουρέλιαΑουρέλια
Η πρώτη μνήμη

Λίλα Τρουλινού
Εκδότης: Περισπωμένη

Ένα οδοιπορικό
στον χώρο και
στον χρόνο που
ξεκινά από τη Με-
γάλη Ρουμανία
της εποχής του
Μεσοπολέμου για
να καταλήξει στη
Θεσσαλονίκη του
σήμερα, με ήρωες
δύο αδέρφια, την
Αουρέλια και τον

Κορνέλιου, που στροβιλίζονται μέσα στη
δίνη του ανερχόμενου φασισμού και των
μεγαλοϊδεατισμών της εποχής τους. Από
τις γλιστερές πέτρες του Τρεστιάνα και
τα βαλτοτόπια στο Δέλτα του Δούναβη
ως τα λαγούμια του μετροπόντικα στα
υπόγεια εργοτάξια της Θεσσαλονίκης και
από τη ρουμάνικη αβάν γκαρντ κουλ-
τούρα της δεκαετίας του ’30 ως τα
θρυμματισμένα κεραμικά στο Ανάκτορο
του Γαλέριου στην πλατεία Ναβαρίνου...

Το βιβλίο τωνΤο βιβλίο των

κατό τρωνκατόπτρων
E. O. Chirovici
μετάφραση: Αντώνης Καλοκύρης

Εκδόσεις Πατάκη

Πρίνστον,
1987: ο κα-
ταξιωμένος
ψυχολόγος
και καθη-
γητής Τζό-
ζεφ Βίντερ
δ ο λ ο φ ο -
ν ε ί τ α ι
άγρια. 
Νέα Υόρκη,

25 χρόνια μετά: ο λογοτεχνικός
ατζέντης Πίτερ Κατς λαμβάνει ένα
χειρόγραφο. Ή μήπως πρόκειται για
ομολογία; 
Σήμερα: τα μυστικά του Βιβλίου
των Κατόπτρων έρχονται στο φως
και αποκαλύπτουν γιατί οι αναμνή-
σεις είναι το πιο επικίνδυνο από
όλα τα όπλα. Η αλήθεια του ενός
είναι τα ψέματα του άλλου...

Aφορμή

Εξοχότατε,
το νομοσχέδιο που

προτίθεστε να καταθέ-
σετε στη Βουλή είναι
άδικο. Έχει σχεδιαστεί
ώστε να παραδώσει σε
μια διεφθαρμένη και εκ-
δικητική κυβέρνηση
άτομα που αυτή τη
στιγμή βρίσκουν στην
Αγγλία άσυλο από τις
διώξεις των δικτατόρων
και των τυρράνων.

Συνεπώς, βρισκόμαστε
στη θλιβερή θέση να σας
προειδοποιήσουμε πως,
εκτός και αν η κυβέρ-
νησή σας αποσύρει το
νομοσχέδιο, θα υποχρε-
ωθούμε να σας εκτελέ-
σουμε, και όχι μόνο εσάς
αλλά και όποιον άλλον
αναλάβει να προωθήσει ένα
τόσο άδικο σχέδιο νόμου.

Την παραπάνω προκήρυξη υπο-
γράφουν οι Τέσσερις Δίκαιοι,
γνωστοί ανά την υφήλιο για την
πολιτική τους δράση και την επι-
τυχημένη υλοποίηση των υποσχέ-
σεων/απειλών τους. Ο ισχυρός
υπουργός δικαιοσύνης ετοιμάζε-
ται να φέρει προς ψήφιση έναν
νόμο που θα επιτρέπει την έκ-
δοση αλλοδαπών που διώκονται
στις χώρες τους και έχουν βρει
καταφύγιο στην Αγγλία. Οι Τέσ-
σερις Δίκαιοι, αριστοκράτες με
υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης, δεν

είναι διατεθειμένοι να επιτρέψουν
κάτι τέτοιο, και στέλνουν το απει-
λητικό σημείωμα, το οποίο και
αξιολογείται από τις αρχές ως
αληθινά απειλητικό, ενώ ταυτό-
χρονα ετοιμάζουν το σχέδιο για
τη δολοφονία του υπουργού σε
περίπτωση που εκείνος επιμείνει
να φέρει προς ψήφιση τον συγκε-
κριμένο νόμο.

Μια αφήγηση παράλληλη, από
τη μία οι ετοιμασίες των τεσσά-
ρων και από την άλλη η άμυνα
της αστυνομίας, θα οδηγήσει
στην κορύφωση του τέλους: θα
κάνει πίσω ο υπουργός; Και αν
όχι, τότε πώς θα υλοποιήσουν την

απειλή τους οι Τέσσερις Δίκαιοι
απέναντι στα δρακόντεια μέτρα
της αστυνομίας; Οι Τέσσερις Δί-
καιοι, πρώτο μέρος έξι βιβλίων
του Έντγκαρ Γουάλας, δημοσιεύ-
τηκε το 1905. Πολιτικό θρίλερ,
στο οποίο ενυπάρχει επίσης το
υποείδος "το μυστήριο του κλει-
δωμένου δωματίου", και σήμερα,
παρότι έχουν περάσει πάνω από
εκατό χρόνια, εξακολουθεί να εν-
τυπωσιάζει με την απλότητά του,
αφήνοντας την αίσθηση μιας
ασπρόμαυρης ταινίας σε θερινό
σινεμά, χωρίς αχρείαστες φιορι-
τούρες για τη δημιουργία ατμό-
σφαιρας, αποτυπώνοντας με
ακρίβεια την εποχή, επιλέγοντας
ένα θέμα αμφιλεγόμενο, χωρίς να
κάνει διάκριση ανάμεσα σε από-
λυτα κακούς και καλούς. Οι Τέσ-
σερις Δίκαιοι αποπνέουν μια
ρομαντικότητα με διαχρονική
ισχύ, καθώς, ενώ ανήκουν στην
προνομιούχα τάξη, σε μια εποχή
έντονης ανισότητας, επιλέγουν τη
δράση και ρισκάρουν την προσω-
πική τους ελευθερία γι' αυτό που
θεωρούν κοινό καλό.

Μυθιστόρημα το οποίο διαβάζε-
ται γρήγορα και ευχάριστα, κρα-
τώντας αμείωτο το ενδιαφέρον
του αναγνώστη, με κτίσιμο χαρα-
κτήρων και απόδοση εποχής, λο-
γοτεχνική αξία που δεν έχει
αλλοιώσει ο χρόνος, το αντίθετο
μάλιστα, την έχει περιβάλλει με
τον μανδύα του κλασικού και δια-
χρονικού.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Οι Τέσσερις ΔίκαοιΟι Τέσσερις Δίκαοι
» Edgar Wallace (μτφρ.Αντώνης Καλοκύρης, εκδόσεις  Αλεξάνδρεια) 

πολιτισμός16 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορικές πε-
ριηγήσεις στα Χανιά» του Χάρη Στρατιδάκη
(συνταξιούχος δάσκαλος και σχολικός σύμ-
βουλος της Β΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
Χανίων την περίοδο 2012-2016) το οποίο
εκδόθηκε από τις Εκδόσεις «Πυξίδα της
Πόλης» της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης,
οργανώνουν οι  εκδόσεις «ΠΕΚ- Πυξίδα της
Πόλης» σε συνεργασία με την Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων και το
Πνευματικό Κέντρο Χανίων το Σάββατο 27 Ια-
νουαρίου 2018 στις 6.30 μ.μ. στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων. 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συνταξιούχος
δάσκαλος και συγγραφέας Σταμάτης Αποστο-
λάκης, ο ιστορικός ερευνητής Μανόλης Μα-
νούσακας και ο σχολικός σύμβουλος της 5ης
Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομού
Χανίων Αντώνης Μυλωνάκης, την εκδήλωση θα
συντονίσει ο εκδότης του βιβλίου Ματθαίος
Φραντζεσκάκης. 

Στη συνέχεια ο συγγραφέας του βιβλίου Χάρης
Στρατιδάκης θα ταξιδέψει τους παρευρισκόμε-
νους με την προβολή που θα πραγματοποιήσει σε
μια ιστορία 55 αιώνων. Την επόμενη μέρα, Κυ-
ριακή 28 Ιανουαρίου το πρωί, ο συγγραφέας και οι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης μας καλούν σε
έναν ιστορικό περίπατο στην παλιά και στη νέα πόλη των Χανίων, ο οποίος θα περιλαμβάνει αντιπρο-
σωπευτικά μνημεία όλων των περιόδων.

ΣΤΙΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Παρουσίαση βιβλίου για τα ΧανιάΠαρουσίαση βιβλίου για τα Χανιά


