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ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Αποκριάτικοι
ρυθμοί

Με την μεγάλη καρναβαλική
παρέλαση στη Σούδα και απο-
κριάτικα πάρτυ για μικρούς
και μεγάλους συνεχίζονται οι
εκδηλώσεις που οργανώνει ο
Δήμος Χανίων για την Απο-
κριά.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:
- Σάββατο 10 Φεβρουαρίου
Στις 5 το απόγευμα κτήριο

του πρώην Αγροτικού Συνε-
ταιρισμού Περιβολίων: “Απο-
κριάτικο πάρτι στα Περιβόλια”.
Μουσική γιορτή με αποκριά-
τικα δρώμενα για μικρά παιδιά
στο κτήριο του πρώην Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού Περιβο-
λίων. Είσοδος Ελεύθερη.

- Κυριακή 11 Φεβρουαρίου
Στις 12 το μεσημέρι στο κτή-

ριο Σκουλά Στέρνες: “Μagicir-
cushow με τον Ζιν Ζιν” Ο
κλόουν ΖΙΝ ΖΙΝ και το Φυστίκι
του θα διασκεδάσει μικρούς
και μεγάλους.

Στις 2 το μεσημέρι στη
Σούδα: Εναρξη του Χανιώτι-
κου καρναβαλιού στη Σούδα,
με την μεγάλη παρέλαση αρ-
μάτων και μασκαράδων στη

περιοχή της Σούδας.
- Παρασκευή 16 Φεβρουα-

ρίου
Στις 6 μ.μ. στην πλατεία Δη-

μοτικής Αγοράς: “Χορεύοντας
και Ακροβατώντας με φωτιές”.
Τσίρκο παράσταση με ζογκλε-
ρικά με φωτιές και αποκριάτι-
κους χορούς στην πλατεία της
Δημοτικής Αγοράς. Η Φιλαρ-
μονική του Δήμου θα ξεσηκώ-
σει με ρυθμούς σάμπα.

Στις 7:30 μ.μ. στο Νεώριο
Μόρο: “Αποκριάτικο πάρτι με-
ταμφιεσμένων”. Πάρτι μικρών
και μεγάλων μεταμφιεσμένων
με πολλές αποκριάτικες εκ-
πλήξεις.

- Σάββατο 17 Φεβρουαρίου

Στις 11 π.μ. στην πλατεία
1866: “Μουσικές και ξυλοπό-
δαροι” Ξυλοπόδαροι θα κά-
νουν τα μαγικά τους κόλπα με
μικρούς και μεγάλους και ο
Μάνος Τρυπιάς θα διασκεδά-
σει τους παραβρισκόμενους
με το συγκρότημά του.

Στις 6 μ.μ. στο πολιτιστικό –
ενοριακό κέντρο Ζωοδόχου
Πηγής Μουρνιών: “Μagicircu-
show με τον Ζιν Ζιν”

- Κυριακή 18 Φεβρουαρίου
Στη 1 μ.μ. “Το Μεγάλο Κυ-

νήγι του Θησαυρού 2018”, το
παιχνίδι – θεσμός της Απο-
κριάς, θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου.
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Βαλεντίνος,

Βαλεντίνη
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Ευσέβιος,

Ευσεβία

σελσελ. 3 -  Πολιτισ όςΠολιτισμός

σελσελ. 4 - 5 ~ Μέρες ραδιοφώνουΜέρες ραδιοφώνου 

στα Χανιάστα Χανιά

σελσελ. 6 ~ Συνέντευξη ε τηΣυνέντευξη με τη 

Πηνελό η ΝτουντουλάκηΠηνελόπη Ντουντουλάκη

σελσελ. 7 ~ Παιδότο οςΠαιδότοπος

σελσελ. 8  ~ Υγεία βόταναΥγεία & βότανα

σελσελ. 9 ~ ΙστορίαΙστορία τηςτης ΙατρικήςΙατρικής

σελσελ. 10 ~ Αφορ ή βιβλίαΑφορμή, βιβλία

εριεχό εναπεριεχόμενα

κκΚοντά ενενήντα χρόνια έχουν συμ-
πληρωθεί από την πρώτη φορά που
μουσική και λόγος ακούστηκαν στο
κοινό των Χανίων μέσα από τα ρα-
διοφωνικά κύματα. 
Το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο “μαγι-
κό”. Πολύ πριν την εποχή του ίντερ-
νετ, μέσα από τα ραδιοκύματα ο κό-
σμος μπορούσε να έχει άμεση ενημέ-
ρωση και πρόσβαση σε πληροφορία
και ψυχαγωγία, από… την Κυριακά-
τικη Λειτουργία στους ποδοσφαιρι-
κούς αγώνες και από την “Φωνή της
Αμερικής” στις συμφωνικές συναυ-
λίες από μεγάλες ορχήστρες.
Την ιστορία του Ραδιοφώνου στα
Χανιά και την πορεία του στον χρόνο
παρουσιάζει το σημερινό αφιέρωμα
των “διαδρομών”, από τα “μεσαία”
στα “fm” και το διαδίκτυο και από
την ΕΙΡ, στην ΕΡΑ, τους Ραδιοπειρα-
τές, τους ραδιοερασιτέχνες και την
Ιδιωτική Ραδιοφωνία!

diadromes@haniotika-nea.gr

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ
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ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Αναζητώντας την ταυτότηταΑναζητώντας την ταυτότητα
της ανθρώ ινης φύσηςτης ανθρώπινης φύσης

Το πρόσωπο αλλά και το προσωπείο της ανθρώπινης φύσης σε μια  επο-
χή έντονης ανθρωπιστικής κρίσης και στην αρχή ενός αιώνα όπου καθη-
μερινά διακυβεύονται αξίες, ιδανικά και κοινωνικά κεκτημένα αιώνων, εί-
ναι το θέμα που πραγματεύεται η έκθεση “Πρόσωπα και προσωπεία του
21ου αιώνα” που πραγματοποιείται στο ΚΑΜ.

Οπως επισημαίνει η επιμελήτρια της έκθε-
σης Μαρία Τσουκνάκη, «Το πρόσωπο του
ανθρώπου που ακόμα ψάχνει την ταυτό-
τητά του, που ακόμα ταλανίζεται ανάμεσα
στο αληθινό και το ψευδές, στο όνειρο και
τον εφιάλτη, στην αθωότητα και τη δια-
στροφή, στην πρόοδο και την καταστροφή. 

Το προσωπείο πίσω από το πρόσωπο ή
αλλιώς το πολλαπλό είδωλο ενός πλάσμα-
τος που συνεχίζει να αναμετριέται με τη
φύση με στόχο τόσο να την κατανοήσει και
να την ερμηνεύσει όσο και να την υποτάξει,
να την ξεπεράσει. Οι 21 καλλιτέχνες που
συμμετέχουν εξερεύνησαν με ποικίλους εκ-
φραστικούς τρόπους την πολυδιάστατη αν-
θρώπινη φύση όπως αυτή αντανακλάται
στο ανθρώπινο πρόσωπο.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Έρη Αγρίου, Αρίστος Γρηγοριάδης, Φλώρα

Διαμαντή, Στέλλα Δρυγιαννάκη, Στέλιος
Καλογεράκης, Κώστας Καλφούντζος,
Χρυσή Καραδάκη, Γιώργος Κωσταντίνου

“Stop Mare mortum” (Πρόσωπα της Μεσο-
γείου), Κοσμάς Λιλικάκης, Λαμπρινή Μπο-
βιάτσου, Ισμήνη Μπονάτσου, Γιώργος
Πετράκης, Χρύσα Σκεπετζή, Κατερίνα Τσεμ-
πελή, Αλεξάνδρα Τσιτσιντά, Αλέκα Τσιρώνη,
Μαρία Τσουκνάκη, Φωτεινή Χαμιδιελή, Δή-
μητρα Χριστινάκη, Barbara Stammel (Ισπα-
νία), Sylvain Borsatti (Γαλλία).

Η έκθεση είχε αρχικά παρουσιαστεί από
την 1  ως τις 15 Οκτωβρίου του 2017 στο
πλαίσιο του 28ου Αναγεννησιακού Φεστι-
βάλ Ρεθύμνου σε συνεργασία με την
ΚΕΔΗΡ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρε-
θύμνης).

Ώρες επίσκεψης: 9.30 -13.00 και 19.00 -
21.30. 

Είσοδος ελεύθερη.
Για επισκέψεις σχολείων και ξενάγηση:

6946269342
Διοργάνωση: Σύλλογος καλλιτεχνών για

την προώθηση της τέχνης κατARTι, Δήμος
Χανίων και ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ



ττΤο Α΄ μέρος της εκδήλωσης
περιλαμβάνει: επιμνημόσυνη
δέηση, προσκλητήριο πεσόν-
των, κατάθεση στεφάνων,
ενός λεπτού σιγή και ανά-
κρουση του Yμνου της Κρή-
της και του Εθνικού Yμνου.
Στο Β΄ μέρος κεντρικός ομι-
λητής θα είναι ο Σπύρος Λιο-
νάκης, Δικηγόρος, Aρχων
Νομοφύλαξ του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου. Χαιρετι-
σμούς θα απευθύνουν οι
οργανωτές, ενώ το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει επίσης,
κρητικούς χορούς από τον
Λαογραφικό Χορευτικό Σύλ-
λογο “Καγιαλές”, τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Καθιανών “Η
Ειρήνη” και τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Χορδακίου “Η
Σκλόκα”. Σε περίπτωση κακο-
καιρίας το Β’  μέρος θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Λύκειο
Ακρωτηρίου, πρώην Πολυ-
κλαδικό. Στο τέλος της εκδή-

λωσης θα κατατεθεί στεφάνι
στο άγαλμα του Σπύρου Κα-
γιαλέ από τους οργανωτές .
Από το 2014, έπειτα από αί-
τημα όλων των πολιτιστικών
φορέων Ακρωτηρίου, η εκδή-
λωση για την επανάσταση
του 1897 θα πραγματοποιεί-
ται εναλλάξ ανά έτος στο
άγαλμα του Καγιαλέ και στον
Aγιο Χριστόφορο (Τράφος)
όπου υπάρχουν βράχοι – μνη-
μεία των πεσόντων.

πολιτισμός 3/ 27
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
10 Φεβρουαρίου 2018

Με την ευκαιρία της επετείου του βομβαρδισμού του Επαναστατικού Στρατοπέδου του Ακρωτηρίου,
η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, το Εθνικό Iδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευ-
θέριος Κ. Βενιζέλος”, η Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών και οι Πολιτιστικοί Φορείς Ακρωτηρί-
ου διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης, σήμερα Σάββατο 10 Φεβρουαρίου και ώρα 11:30, στον Aγιο Χρι-
στόφορο Κορακιών (περιοχή Τράφος), όπου βρίσκονται βράχοι – μνημεία για τους πεσόντες αγωνιστές. 

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΟΡΑΚΙΩΝ 

Εκδήλωση για τηνΕκδήλωση για την
Ε ανάσταση του ΑκρωτηρίουΕπανάσταση του Ακρωτηρίου

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Εκδήλωση μνήμης 
για τον Γιώργη

Μανουσάκη

Εκδήλωση μνήμης για τα δέκα χρόνια
από τον θάνατο του ποιητή Γιώργη Μα-
νουσάκη οργανώνουν τη Δευτέρα 12
Φεβρουαρίου, στις 8 μ.μ. στο Κέντρο Αρ-
χιτεκτονικής Μεσογείου ο Σύνδεσμος Φιλο-
λόγων Νομού Χανίων, ο Δήμος Χανίων και η
ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ.

Η Αγγελική Καραθανάση-Μανουσάκη θα
αναφερθεί σε «Στιγμές της ποιητικής πο-

ρείας του Γιώργη Μανουσάκη» και μαζί
της ο Μιχάλης Βιρβιδάκης θα αποδώ-
σει με τη φωνή του τα λόγια του ποι-
ητή. Φίλες και φίλοι της ποίησης του
Γ. Μανουσάκη θα διαβάσουν κάποιο
αγαπημένο τους ποιητικό κείμενό
του. Τέλος, άλλοι ποιητές θα διαβά-
σουν ποιήματά τους αφιερωμένα στον

τιμώμενο ποιητή.  
Ο μουσικός Γιάννης Κατσικανδαράκης

θα γεφυρώνει μουσικά τις ενότητες των
ποιημάτων με δικές του πιανιστικές συνθέ-

σεις.

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

Θεατρική παράσταση

Η  θεατρική παράσταση “Το Πεπρωμένο
Ονομάζεται Κλοτίλδη” του Τζοβάνι Γκουαρέ-
σκι, παρουσιάζεται σήμερα Σάββατο και αύριο
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στις 9.15 μ.μ. στο
Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων.

Στο έργο, που είναι γραμμένο το 1942, ο
Ιταλός συγγραφέας, δημοσιογράφος και χι-
ουμορίστας Τζοβάνι Γκουαρέσκι σκιαγραφεί
μια παρωδία των ερωτικών μυθιστορημάτων
του 19ου αιώνα.

Οι Αμαλία Καβάλη και Γιάνης Σοφολόγης,
ανέλαβαν τη διασκευή και την πρώτη θεα-
τρική μεταφορά του έργου, το οποίο ήταν η
νικήτρια παράσταση του Bob Theater Festi-
val 2016.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΚΥΔΩΝΙΑ”

Εξάλλου, συνεχίζονται οι παραστάσεις του
θεατρικού έργου του Σκωτσέζου συγγραφέα
και σκηνοθέτη Μάθιου Λέντον «Το κατε-
στραμμένο δωμάτιο», κάθε Παρασκευή και
Σάββατο στις 9.30 μ.μ. και Κυριακή στις 8 μ.μ.
έως την Κυριακή 25/2 στο θέατρο “Κυδωνία”.

Το έργο ανεβαίνει σε μετάφραση Δημήτρη
Κιούση, σκηνοθεσία και αισθητική της παρά-
στασης Μιχάλη Βιρβιδάκη, σύνθεση ήχων Δη-
μήτρη Ιατρόπουλου, παραγωγή εικόνας Πάρη
Χαμουρίκου, φωτισμούς και διαχείριση εικό-
νας και ήχου Γαλάτειας Σαραντάκου, ενώ παί-
ζουν επί σκηνής οι ηθοποιοί: Ντία Κοσκινά,
Στελλίνα Ιωαννίδου, Μιχάλης Βιρβιδάκης,
Πάρης Χαμουρίκος και Εμμανουήλ Στεφα-
νουδάκης, ο οποίος εκτελεί χρέη και βοηθού
σκηνοθέτη.

Εισιτήρια 15 ευρώ και 10 ευρώ φοιτητικό. 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ “ΚΑΘ’ ΩΔΩΝ” 

Κλασικά και αγαπημένα
τραγούδια 

Η χανιώτικη μουσική παρέα "Καθ' Ωδών" παρουσιάζει "Κλα-
σικά κι αγαπημένα" τραγούδια των δεκαετιών '50 και '60 στα
βορινά σκαλάκια της δημοτικής αγοράς Χανίων το Σάββατο
10 Φεβρουαρίου στη 1 το μεσημέρι. «Σας καλούμε να τρα-
γουδήσουμε όλοι μαζί διαχρονικές επιτυχίες όπως: Σου σφυ-
ρίζω, Να το πάρεις το κορίτσι, Το τραμ, Καπετάνιε χαμογέλα,
Άστα τα μαλλάκια σου, Βίρα τις άγκυρες κ.α. Θα ακουστούν
τραγούδια των Σουγιούλ, Μουζάκη, Σακελλάριου, Ιακωβίδη,
Γιαννακόπουλου, Τραϊφόρου, Χατζιδάκι κ.α», τονίζεται σε σχε-
τική ανακοίνωση. 

Είσοδος ελεύθερη. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της Αγοράς. 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. 

Παραστάσεις σε σχολεία

Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, ξεκινούν οι παραστάσεις που
θα δώσει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης στις αί-
θουσες των Δημοτικών Σχολείων της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης,
με τη διαδραστική θεατρική παράσταση «Φύλλο - φύλλο την
κουκιά» σε Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια Γιάννη Καλαντζό-
πουλου, Σκηνικά-Κοστούμια-Επιμέλεια φωτισμών Ξανθή Κόν-
του, Χορογραφίες Ελένη Σταυροπούλου. Βοηθός Σκηνοθέτη
Χρήστος Ραχιώτης. Παίζουν, τραγουδούν, χορεύουν και εκτε-
λούν ζωντανά τη μουσική οι ηθοποιοί:  Ερατώ-Μαρία Μαν-
δαλενάκη, Μιχάλης Νταουντάκης, Σοφία Χαλαζιά.  

ΣΕ ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΧΑΝΙΑ

Τζαζ από τους “2side”
Τρεις μουσικοί της τζαζ με καταγωγή από την Κρήτη έρχον-

ται στα Χανιά για δύο εμφανίσεις την Παρασκευη 16 Φε-
βρουαρίου στον Γαβαλιανό Καφενέ, στο Γαβαλοχώρι, στις 9
μ.μ. και το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου στο “Πολυ-τεχνείο” στις
9:30 μ.μ. Πρόκειται για το σχήμα “2side” (δύο πλευρές) που
συμβολίζει τις καταγωγές των δύο μουσικών που το σύστησαν,
του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη (Ηράκλειο) και του Γιώργου
Λιμάκη (Χανιά). Έτσι ονομάστηκε από τους ίδιους, η ιδέα της
σύμπραξης τους, με σκοπό κάθε φορά αυτό το ντουέτο να φι-
λοξενεί ένα τρίτο μουσικό. Φέτος μαζί τους περιοδεύει ο πια-
νίστας και οργανίστας Αστέριος Παπασταματάκης.
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Μέρες ραδιοφώνου στα ΧανιάΜέρες ραδιοφώνου στα Χανιά
Το ραδιόφωνο στα Χανιά έχει τη δική του μακρινή ιστορία! 
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός των Χανίων (ΕΡΤ Χανίων) είναι από τους παλαιότερους ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς της Ελλάδας ενώ η εξέλιξη της ιδιωτικής ραδιοφωνίας παρουσιάζει επίσης ξεχωριστό ενδιαφέρον!

Το ραδιόφωνο έχει άλλωστε φανατικούς φί-
λους, όσο κι αν ζούμε στη ψηφιακή εποχή του
ήχου και της εικόνας. Οι ακροατές ραδιοφω-
νικών σταθμών δεν είναι λίγοι. Ούτε επίσης
οι άνθρωποι που έχουν ως χόμπι τις ραδιο-
φωνικές εκπομπές - λήψεις και τις ραδιοσυ-
χνότητες. 

Η ΙΔΡΥΣΗ

ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Τα θεμέλια για τη δημιουργία του πρώτου ρα-
διοφωνικού σταθμού είχε βάλει εν έτει 1947
ένας ιδιώτης - λάτρης των ραδιοφωνικών κυ-
μάτων, ο Βασίλης Δασκαλάκης.
Οπως αναφέρεται σε παλαιότερο ρεπορτάζ
των “διαδρομών” (συντάκτης: Δημήτρης Μα-
ριδάκης, 6/7/2013), ο ίδιος ο Δασκαλάκης το
2003 είχε εξομολογηθεί σε ραδιοφωνική συ-
νέντευξή του στην τέως διευθύντρια της ΕΡΑ
Χανίων Αννα Μακράκη - Καρέλα ότι ο σταθ-
μός, ο οποίος ξεκίνησε μετά από πολλές δυ-
σκολίες και περιπέτειες, το 1949 εξέπεμπε
12ωρο πρόγραμμα ημερησίως, την 1η Ια-
νουαρίου του 1951 νομιμοποιήθηκε κατά κά-
ποιο τρόπο, καθώς στις τάξεις του άνηκε ένας
εκπρόσωπος του τότε Εθνικού Ιδρύματος Ρα-
διοφωνίας (Ε.Ι.Ρ.) ενώ η πλήρης ενσωμάτωση
του σταθμού στο Ε.Ι.Ρ. έγινε την Ανοιξη του
1952.  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τη δεκαετία του '50 ο σταθμός είχε παραδο-
σιακή αλλά και μοντέρνα μουσική, εκπομπές
λόγου ακόμα και από την 5η Μεραρχία, ζων-
τανή μετάδοση της Θείας Λειτουργίας από τη
Μητρόπολη Χανίων.
• Το 1953 είχε καθημερινά μόνο μεσημβρινή
εκπομπή από τις 11 π.μ. έως τις 2.30 μ.μ και
απογευματινή εκπομπή από τις 5.30 μ.μ. έως
τις 11 τη νύχτα. Τις υπόλοιπες ώρες δεν είχε
πρόγραμμα. Ομως τις Κυριακές είχε και
πρωινή εκπομπή από τις 8 π.μ. έως τις 10 π.μ.
καθώς μετέδιδε τη Θεία Λειτουργία από την
Ιερά Μητρόπολη Χανίων.
• Το 1953 υπήρχε εκπομπή με τίτλο: “Μουσική
από δίσκους της Αμερικανικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών”. Επίσης τις Κυριακές μεταδί-
δονταν στις 7.15 μ.μ. διεθνείς ειδήσεις από τη
“Φωνή της Αμερικής” και τις Παρασκευές στις
2 το μεσημέρι εκπομπή από τη “Βρετανική
Πρεσβεία Αθηνών”. Στο πρόγραμμα της Πα-
ρασκευής στις 10.30 το βράδυ υπήρχε εκ-
πομπή με τίτλο: “Τραγούδια των κάου-μποϋς”.
• Το 1955 υπήρχε ειδική εκπομπή με ανακοι-
νώσεις της Γενικής Διοίκησης Κρήτης ενώ ο
Ραδιοφωνικός Σταθμός των Χανίων μετέδιδε
και συμφωνικές συναυλίες από τη Φιλαρμο-
νική της Νέας Υόρκης και από άλλες μεγάλες
ορχήστρες.

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός των Χανίων, πριν
την υιοθέτηση της μπάντας των FM, εξέπεμπε
μόνο από τα μεσαία κύματα (AM-MW) και
από την συχνότητα των 1512 χιλιοκύκλων,
από την κεραία στο οικόπεδο της ΕΡΤ, στον
Βλητέ της Σούδας. Το σήμα του από τα με-
σαία (1512 Khz) τις βραδινές ώρες, όταν η
διάδοση διευρύνεται, φτάνει σχεδόν σε όλη
την Ευρώπη και σε χώρες της Βόρειας Αφρι-
κής. Σήμερα, ο πομπός μεσαίων κυμάτων της
ΕΡΑ στη συχνότητα 1512 Khz εξακολουθεί να

παρουσιάζει συχνά τεχνικά προβλήματα ενώ
το πρόγραμμα του σταθμού αναμεταδίδεται
από τη συχνότητα 100,6 στα FM από το Κέν-
τρο Εκπομπής Μαλάξα.
Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, η
ΕΡΑ Χανίων βρέθηκε στη λίστα των συχνότε-
ρων “μακρινών λήψεων”, που συνέταξε δη-
μοφιλές περιοδικό για λάτρεις μεσαίων
κυμάτων. 
Οπως αναφέρει ο ιστότοπος radiofono.gr,
την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014, η ΕΡΑ Χα-
νίων εκπροσώπησε την Ελλάδα στις λίστες

PEI DXPEDITIONS LOGGINGS, ανάμεσα στις
61 χώρες που είναι ενεργές με εκπομπές Με-
σαίων κυμάτων. 

ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ -

“ΡΑΔΙΟΠΕΙΡΑΤΕΣ”

Ομως, οι Χανιώτες ακροατές δεν είχαν να
επιλέξουν μόνο από το μονοπώλιο των κρα-
τικών ραδιοφωνικών σταθμών που εκείνη την
εποχή ήταν η ΕΡΑ Χανίων στα μεσαία (1512
Khz) και αργότερα το Πρώτο και το Δεύτερο
Πρόγραμμα στα FM (92,9 και 94,9 Mhz αντί-

στοιχα).
Στα Χανιά, όπως και στην υπόλοιπη χώρα,
εξέπεμπαν αρκετοί ερασιτεχνικοί σταθμοί
(“ραδιοπειρατές”) οι οποίοι κρατούσαν συν-
τροφιά στους φίλους του ραδιοφώνου.
Η ραδιοφωνική μπάντα των μεσαίων κυμά-
των τα απογεύματα ήταν γεμάτη, δίπλα από
τη συχνότητα του σταθμού των Χανίων, από
ερασιτεχνικούς σταθμούς με μουσικές και...
αφιερώσεις. 
Αρκετοί από τους σταθμούς αυτούς ήταν αυ-
τοσχέδιοι με λάμπα. Τους συναρμολογούσαν

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΥΒΙΑΚΗΣ

Από
τους ιστορικούς
ραδιοφωνικούς
σταθμούς είναι

ο κρατικός των Χανίων
ο οποίος όταν ξεκίνησε,
εξέπεμπε το σήμα του

μόνο μέσα από τον
πομπό μεσαίων

κυμάτων.
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Οι ραδιοερασιτέχνες

Μια άλλη κατηγορία “εραστών” των ραδιοφωνικών κυμά-
των είναι οι ραδιοερασιτέχνες που στα Χανιά και την Κρήτη
δεν είναι λίγοι. Οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν σχέση με τους
“ερασιτέχνες” ή “ραδιοπειρατές”. Εκπέμπουν με άδεια κατό-
πιν εξετάσεων στη Διεύθυνση Μεταφορών σε συχνότητες
που έχουν καθοριστεί από την Πολιτεία. Δεν μεταδίδουν πρό-
γραμμα για το ευρύ κοινό με μουσική και λόγο. Ούτε τα συμ-
βατικά ραδιόφωνα μπορούν να “πιάσουν” τις εκπομπές τους
οι οποίες μεταδίδονται σε συχνότητες των VHF και των βρα-
χέων κυμάτων (SW).

Ο ραδιοερασιτεχνισμός αποτελεί στην ουσία ένα “ταξίδι” σε
έναν άλλο μαγευτικό ραδιοφωνικό κόσμο.

Οι ραδιοερασιτέχνες εκμηδένισαν τις τηλεπικοινωνιακές
αποστάσεις πριν από την επανάσταση του Ιντερνετ, μέσα από
τις αναλογικές ραδιοφωνικές εκπομπές τους στα ερτζιανά
κύματα. Κάνουν συνομιλίες και ανταλλάσουν απόψεις για θέ-
ματα που τους απασχολούν. Σε πολλές περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης, π.χ. σεισμοί και πυρκαγιές, έχουν διαθέσει τα μηχα-
νήματά τους και τις συχνότητές τους για την εξυπηρέτηση
των τηλεπικοινωνιών και τη συνεννόηση μεταξύ των υπηρε-
σιών Πολιτικής Προστασίας.

Παρά τη ψηφιακή εποχή μέσα στην οποία υποχωρούν οι
αναλογικές τηλεπικοινωνίες, αρκετοί νέοι που έχουν “πάθος”
για τις τηλεπικοινωνίες, εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για
τον ραδιοερασιτεχνισμό και ευρύτερα για τον αναλογικό
τρόπο μετάδοσης των ραδιοκυμάτων.

Δεκάδες είναι οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες στα Χανιά και
στην Κρήτη ενώ κάθε χρόνο προστίθενται και καινούργιοι
στην παρέα τους.

Στην Κρήτη έχει δημιουργηθεί η Ενωση Ραδιοερασιτεχνών
Κρήτης, η οποία διαθέτει την ιστοσελίδα: http://www.rasc.gr
portal/.

Σύμφωνα με την Ενωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης, «οι ρα-

διοερασιτέχνες, μπορούν να επικοινωνήσουν με όλο τον
κόσμο χρησιμοποιώντας τα ερτζιανά κύματα. Οι ραδιοερασι-
τέχνες, δεν κάνουν μεταδόσεις, όπως αυτές του ραδιοφώ-

νου. Επίσης δεν σχετίζονται με το πειρατικό ραδιόφωνο,
όπως πολλοί πιστεύουν ή τους χρήστες της μπάντας πολι-
τών Citizent’s Band (CB)». 

οι ίδιοι οι νεαροί ερασιτέχνες που είχαν
αγάπη για τα ραδιοκύματα. 
Οι συχνότητες, δίπλα από τον κρατικό
σταθμό των Χανίων, ήταν γεμάτες από τους
σταθμούς αυτούς. 
Οι ακροατές στις συχνότητες των 1.594 Khz,
1602 Khz, 1611 Khz και 1620 khz, μπορού-
σαν να ακούσουν “πειρατικούς” σταθμούς,
το ολιγόωρο πρόγραμμα των οποίων είχε
μουσικές (λαϊκά τραγούδια συνήθως) και
αφιερώσεις!
Ανάμεσα στους σταθμούς εκείνης της επο-
χής ήταν ο “Αθάνατος”, ο Νίκος Καπετάνιος,
το studio 11, κ.ά. 
Συχνά, επίσης, αν δεν εξέπεμπε κάποιος το-
πικός ερασιτεχνικός σταθμός, οι ακροατές
“έπιαναν” “ραδιοπειρατές” από την υπόλοιπη
Ελλάδα καθώς το ραδιοφωνικό σήμα στα
μεσαία κύματα διαδίδεται, μέσω της ιονό-
σφαιρας, σε μεγαλύτερες αποστάσεις τις νυ-
χτερινές ώρες, μετά τη δύση του ήλιου.
Επίσης, την ίδια εποχή είχαν αρχίσει να εμ-
φανίζονται και οι ερασιτεχνικοί σταθμοί στην
μπάντα των FM που τότε ήταν άδεια αφού
δεν υπήρχαν ακόμη οι ιδιωτικοί ραδιοφωνι-
κοί σταθμοί.
Παρά το κυνηγητό από την Αστυνομία, οι
ερασιτέχνες δεν ενοχλούσαν κανέναν αλλά
ασκούσαν ένα όμορφο χόμπι. 
Αναμνήσεις από εκείνη την εποχή “ξύπνη-
σαν” τον περασμένο Δεκέμβριο σε συνάν-
τηση των παλιών ραδιοπειρατών των
Χανίων στο καφέ “Κήπος”.
Ακόμα και σήμερα υπάρχουν σε όλη την Ελ-
λάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη,
ερασιτεχνικοί σταθμοί ενώ στο διαδίκτυο
έχουν συσταθεί πρωτοβουλίες για την ερα-
σιτεχνική ραδιοφωνία που ζητούν τον δικό
τους -θεσμοθετημένο- χώρο στις ραδιοφω-
νικές συχνότητες.

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Το 1987 η Ελλάδα πέρασε στην εποχή της
ιδιωτικής ραδιοφωνίας. Ο πρώτος νόμιμος
ιδιωτικός ραδιοσταθμός ήταν ο “Αθήνα
9.84” του Δήμου Αθηναίων.
Δεν πέρασε πολύς καιρός για να ξεκινήσει η
ιδιωτική ραδιοφωνία και στα Χανιά με τους
πρώτους σταθμούς που εξέπεμψαν να είναι
ο “Χανιά 100” και ο “Χανιά 88,8”. Ο “Χανιά

100” ήταν ιδιωτικός σταθμός που είχε αφή-
σει τη δική του ιστορία της πόλης. Από τη
συχνότητά του πέρασαν γνωστοί Χανιώτες
και μουσικοί παραγωγοί και κάποιοι συνέχι-
σαν σε ραδιόφωνα των Αθηνών. Εκπομπές
όπως το “club 100”, οι “μεταλλικές δονήσεις”
και η “νύχτα μάγισσα” κ.ά., είχαν το δικό τους
σταθερό κοινό.
Ο “Χανιά 88,8” ήταν ένα εναλλακτικό ρα-
διόφωνο με εκπομπές μουσικής και λόγου.
Από τη συχνότητά του είχε περάσει η ανή-
συχη νεολαία της εποχής. 
Λίγο καιρό μετά ξεκίνησε και ο Κρήτη 101,5
ο οποίος λειτουργεί σταθερά έως σήμερα
και είχε τόσο ενημερωτικές εκπομπές όσο
και ψυχαγωγικές με γνωστούς Χανιώτες
μουσικούς παραγωγούς.
Ακολούθησε και η εμφάνιση και άλλων
σταθμών, όπως ο Top Fm στους 105, το
“Ράδιο Παρατητηρής” στη συχνότητα των
96,2 (με εκπομπές μουσικής και λόγου και με
συνεχή ενημέρωση) όπου σήμερα εκπέμπει
ο D-Code, o Seven Sky στους 98,5, ο Venus
στους 91, κ.ά.
To 1990 είχε επίσης δημιουργηθεί στα
Χανιά ένα ακόμα εναλλακτικό ραδιόφωνο
που είχε αφήσει τη δική του ιστορία. Πρό-
κειται για τον “Fly Fm” ή “Μύγα στα Fm”,
που εξέπεμπε στη συχνότητα των 90 Mhz.
O “Fly” ξεκίνησε από μια παρέα νέων της
εποχής και γρήγορα “μάγεψε” δεκάδες
ακόμη νέους (τη “ροκ γενιά”) λόγω του
ιδιαίτερου χαρακτήρα του. Δεν είχε δια-
φημίσεις, επιβίωνε από συνεισφορές
των μελών του καθώς ήταν αυτοδιαχει-
ριζόμενος ενώ έδινε έμφαση στη ροκ
μουσική. Τα στούντιο ήταν στην πλατεία
1866 και το πρόγραμμά του ήταν συνε-
χόμενο, πάντα φυσικά με δίσκους βινυ-
λίου αφού ακόμα δεν είχαν εμφανιστεί
τα cd. Μέσα από τον “fly” γεννήθηκαν
δυνατές φιλίες που κρατάνε μέχρι σή-
μερα!

ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Στην εποχή μας, εν έτει δηλαδή 2018, ολο-
ένα και περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθ-
μοί της Κρήτης μεταδίδουν το πρόγραμμά
τους μέσω διαδικτύου, αποτελώντας τη
“φωνή” του νησιού όχι μόνο εντός αλλά και

εκτός Ελλάδας.
Aρκετοί σταθμοί, πέραν από τις ιστοσελίδες
τους, έχουν αρχίσει να “εκπέμπουν” και με
ψηφιακές εφαρμογές (app) τις οποίες μπο-
ρούν να κατεβάσουν οι χρήστες κινητών τη-
λεφώνων ή τάμπλετ και να μετατρέψουν
έτσι τις συσκευές τους σε… ραδιόφωνα.
Χαρακτηριστικές και δημοφιλείς εφαρμογές
είναι το… παγκόσμιο tunein και το ελληνικό
eradio. Μέσα στο eradio υπάρχει ταξινό-
μηση των σταθμών ανά περιοχή.
Ανάμεσα στους σταθμούς που έχουμε εντο-
πίσει από τα Χανιά είναι: 99,6 Ράδιο, D-Code
96,2, Easy fm 93,2, Magic fm 98,2, Music
Box 106,5, Original Radio 94,4, Super fm
89,6, Venus 91, Γαύδος Fm 88,8, Δίκτυο Fm
91,5, Κρητικόραμα 93,8, Ράδιο Μαρτυρία,
Ρετρό 105,4.
Στην εφαρμογή Tunein εκπέμπουν ραδιο-
φωνικοί σταθμοί απ’ όλο τον κόσμο και
υπάρχει ταξινόμηση

και ανά χώρα. Μέσα στην κατηγορία Ελ-
λάδα, εντοπίζουμε από χανιώτικους σταθ-
μούς, την ΕΡΑ Χανίων, το Δίκτυο Fm 91,5,
τον D-Code 96,2, τον Κρήτη Fm 101,5 των
Χανίων, τον Magic fm 98,2, το Ράδιο Αμόρε,
τον Max fm, το Original Radio κ.ά.

ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα, επίσης, το σύνολο των ραδιοφωνι-
κών προγραμμάτων της ΕΡΤ αναμεταδίδον-
ται πλέον και στα Χανιά μετά και την
εγκατάσταση του “Kosmos”.
Συγκεκριμένα, από τις εγκαταστάσεις της
ΕΡΤ στη Σκλόκα αναμεταδίδονται το Πρώτο
Πρόγραμμα στους 92,9 στα Fm, το Δεύτερο
στους 94,9, το Τρίτο στους 106, η ΕΡΑ Σπορ
στους 90,1 και ο “Kosmos” στη συχνότητα
104 στα FM.

Ραδιοερα-
σιτεχνικός

σταθμός στα
Χανιά.



ττΤα επτά βιβλία της σειράς, αποτελούν ένα
μικρό ιστορικό θησαυρό και δεν είναι τυχαίο
ότι αποτελούν ακόμα και σήμερα, 8 χρόνια
μετά την έκδοση του τελευταίου σημαντική
πηγή πληροφόρησης ακόμα και για ιστορι-
κούς σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια! Για
τη συλλογή όλου αυτού του υλικού που εκ-
δόθηκε με τη στήριξη της τότε Νομαρχίας Χα-
νίων από το 2004 έως το 2010 ανοίγουμε
συζήτηση με τη συγγραφέα.

Πώς προέκυψε η ιδέα να συγκεντρώσετε
στοιχεία για την σκοτεινή αυτή περίοδο;

Ξεκίνησα την καταγραφή το 2002 μετά τα
εγκαίνια ενός μνημείου στους Λάκκους,
από τον κ. Γιώργο Πλατσιδάκη που ήταν
αφιερωμένο στους Λακιώτες ομήρους
που χάθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Σκέφτηκα ότι θα είχε εν-
διαφέρον να καταγράψω τις μνήμες των
επιζώντων από τα στρατόπεδα εξόντωσης
και έτσι ξεκίνησα να κάνω συνεντεύξεις.
Γρήγορα σχηματίσθηκε ο Α΄τόμος που τε-
λικά είχε πολύ μεγαλύτερη δυναμική από
αυτή που μπορούσα να φανταστώ. Είχα
καταπληκτική στήριξη από τον Γ. Κατσα-
νεβάκη τον τότε Νομάρχη, ενώ το έργο
συνέχισε και ο επόμενος νομάρχης Γρ. Αρ-
χοντάκης και ο αντινομάρχης κ. Κ. Γύπα-
ρης. Αισίως φτάσαμε σε 7 βιβλία μέχρι το
2010.

Διαβάζοντας τα βιβλία σας πέρα των
όσων συγκλονιστικών περιγράφουν, ει-
δικά όσοι έζησαν στα στρατόπεδα των
ναζί, επειδή οι διηγήσεις προέρχονται
από απλούς καθημερινούς ανθρώπους
βλέπουμε να ξεφεύγουν από μια απλή
συμβατική καταγραφή...

Ιστορικές καταγραφές υπάρχουν αμέτρη-
τες από ιστορικούς, στρατηγούς. Δεν
ήθελα να κάνω κάτι ανάλογο! Αυτό που
ήθελα ήταν να παρουσιάσω τα γεγονότα
μέσα από την ανθρώπινη ψυχή. Την αν-
θρώπινη ματιά, την λαϊκή αφήγηση. Για
αυτό και στις αφηγήσεις έχω αφήσει να
διατηρηθεί η ντοπιολαλιά και ο τόνος.
Δεν υπήρχε η προετοιμασία θα κουβεν-
τιάσουμε αυτό, θα σας κάνω αυτές τις
ερωτήσεις. Επίσης οι πρωταγωνιστές περ-
νούσαν μέσα από τις διηγήσεις τους
πολλά στοιχείο κοινωνικά, πολιτικά, λαο-
γραφικά. 

Χρειάσθηκε να γυρίσετε όλο σχεδόν το
νομό για να βρείτε τους ανθρώπους αυ-
τούς, πως συγκεντρώσατε τόσο υλικό;

Πράγματι πήγα σε απομακρυσμένα χωριά,
μισθώνοντας πολλές φορές ταξί με δικά
μου χρήματα γιατί έπρεπε να βρω, να
φτάσω κάποιους ανθρώπους. Τα στοιχεία
και τα ονόματα τους τα βρήκα χάρις σε
ένα κατάλογο που υπήρχε στη Νομαρχία
από τιμητικές εκδηλώσεις και διπλώματα
που τους είχαν δοθεί στο παρελθόν. Βέ-
βαια δεν είχα προβλέψει ότι θα πάει τόσο
μακριά...7 βιβλία! Και όλα αυτά χωρίς κα-
σετοφωνάκι καθώς έγραφα πάντα στο
χέρι. Από φοιτήτρια ήμουν πολύ γρήγορη
στο γράψιμο και αυτό με βοήθησε πολύ.
Η ευγνωμοσύνη μου είναι ισόβια προς
εκείνους που με εμπιστοσύνη μοιράστηκαν
μαζί μου κρίσιμες και καθοριστικές μνήμες
της ζωής τους.

Φαντάζει πολύ δύσκολη και η τεκμη-
ρίωση όλων αυτών των αφηγήσεων
τόσα χρόνια μετά; 

Οι περισσότεροι όμηροι είχαν συλληφθεί
του Αγ. Χαράλαμπου στις 10 Φεβρουαρίου

του 1944 στο μπλόκα των ναζί στο Αν. Σέ-
λινο και στην ορεινή Κυδωνία. Μεταφέρ-
θηκαν στην Αγιά, στη Μπάνιτσα της
Σερβίας και από εκεί στο Μαουτχάουζεν,
είχαν μια πάνω-κάτω ανάλογη διαδρομή.
Επομένως πηγαίνοντας στο Μαουτχάου-
ζεν οι εικόνες που περιγράφουν είναι πα-
νομοιότυπες. 
Το τι ακολούθησε μέσα σε αυτό σφαγείο,
η απογύμνωση, η σωματική έρευνα, η δια-
μονή στους θαλάμους-αποθήκες εκεί , οι
συνθήκες εργασίας, η φοβερή τρομοκρα-
τία, ο επί σκοπού θάνατος τους. Γιατί οι
άνθρωποι αυτοί ήταν εκεί για να χρησιμο-
ποιηθούν ως μηχανές εργασίες μέχρι να
πεθάνουν και όταν πέθαιναν του αντικα-
θιστούσαν άμεσα άλλοι όμηροι. Και μετά
το θάνατο τους οι ναζί τους εκμεταλ-
λεύονταν! Μετατρέπονταν σε σαπούνι, σε
στάχτη για τη λίπανση των φυτών, τα μαλ-
λιά τους χρησιμοποιούνταν για το πλέξιμο
καλτσών και τα οστά τους για μπάζωμα
δρόμων γύρω από τα στρατόπεδα. Εκτε-
λέσεις, απαγχονισμοί ακόμα και κάποιες

αφηγήσεις που αναφέρονται σε ανθρω-
ποφαγία, που περιγράφονται στο βιβλίο
επιβεβαιώνονται από πολλούς συνεντευ-
ξιαζόμενους. 

Πώς λειτούργησε και σε εσάς η κατα-
γραφή αυτή... πρέπει να ήταν τουλάχι-
στον ψυχοφθόρο;

Δεν σας κρύβω ότι η επαφή με τους αν-
θρώπους αυτούς με έβαλε σε ένα με-
γάλο... στρόβιλο γιατί άρχισα να ζω
πράγματα που μέχρι τότε τα είχα ακούσει
ακροθιγώς. Είδα άμεσα και εξαρχής ότι
πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς είχαν
μεγάλη δυσκολία να αφηγηθούν. Κάποιοι
άλλοι όπως ο Γεωργιακάκης, ο Σταματά-
κης, ο Αρναντωνάκης είχαν γράψει κάποια
πράγματα ως απομνημονεύματα, πολύ
σπουδαίο υλικό. Ήταν τόσο έντονη η πε-
ριγραφή γεγονότων και συναισθημάτων!
Θυμάμαι χαρακτηριστικά να λένε πως
αυτά που έζησαν εκεί δεν μπορούν να
λεχθούν, ούτε να αποτυπωθούν. Άλλοι
πάλι ήταν πιο δύσκολοι και είναι βέβαια

φυσιολογικό. Είχαν κουραστεί όλα αυτά
τα χρόνια να επαναλαμβάνουν όσα έζη-
σαν... Σε ένα σημείο και μετά ήταν πολλοί
που δεν μπορούσαν να μιλήσουν, κόμπια-
ζαν. Οι άνθρωποι μου έλεγαν ότι από την
πείνα άλλος έφαγε κάρβουνο, κάποιος
άλλος ότι έφαγε ρετσίνι δέντρου, χόρτα
από το δρόμο που έβγαζαν με τα χέρια. 

Σε όλες αυτές τις διηγήσεις, υπάρχουν
και πολλές που δείχνουν το μεγαλείο του
ανθρώπου..

Ξέρετε όταν έφευγαν από τα στρατόπεδα
και έπεφτε κάποιος κρατούμενος κάτω
από εξάντληση οι ναζί τον εκτελούσαν
αμέσως. Σε πολλές περιπτώσεις άλλοι
κρατούμενοι τους πήραν στα χέρια για να
μην καταρρεύσουν . Ή θυμάμαι μια άλλη
περίπτωση με τον Γεωργιακάκη που χά-
θηκε στον βομβαρδισμό του στρατοπέδου
του από τη συμμαχική αεροπορία. Επειδή
γνώριζε τα Γερμανικά του είχαν προτείνει
να γίνει διερμηνέας και “κάπο” επιστάτης
δηλαδή αλλά δεν το δέχθηκε! Ήμουν
πραγματικά πολύ τυχερή που πρόλαβα
τους ανθρώπους αυτούς ζωντανούς και
κατέγραψα όσα είχαν ζήσει! Μεγάλη δυ-
σκολία είχαν και τα παιδιά τους γιατί ήταν
ένα πολύ μεγάλο τραύμα και για αυτά που
εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Σε
κάποια διέκρινα μια χρόνια θλίψη καθώς
τα βιώματα των γονιών τους είχαν σημα-
δέψει!

Πολλοί συνεντευξιαζόμενοι μιλούν για
προδότες, δοσίλογους κ.ά. Δεν αναφέ-
ρετε τα ονόματα τους. Το κάνετε ηθελη-
μένα;

Βέβαια, γιατί τα παιδιά, τα εγγόνια των
προδοτών δικαιούνται να κτίσουν μια κα-
λύτερη προσωπικότητα από αυτή των γο-
νιών τους. Δεν τους αξίζει να
στιγματιστούν από τις πράξεις των προ-
γόνων τους. Αν έχει καταφέρει κάτι η
σειρά αυτή των βιβλίων μου είναι η από-
λυτη ξεγύμνωση του φασισμού, ναζισμού.
Εθνικισμού. Των ιδεολογιών αυτών που
στρέφονται σε βάρος του ελεύθερου
πνεύματος, επενδύοντας στον φόβο και
στον τρόμο. 
Νομίζω κυρίαρχο σημειολογικό χαρακτη-
ριστικό σε αυτές τις ιστορίες ζωής είναι η
ουσιαστική αποτύπωση του ευ ζην και ευ
θνήσκειν, ο πολιτισμός και η ψυχή της
Κρήτης, ο πατριωτισμός και ο σύσσωμος
αγώνας για ελευθερία, η πάλη απέναντι
στο φασισμό και το ναζισμό που υποδού-
λωσαν και στοίχειωσαν την Ευρώπη. Προ-
τάσσουν ένα ισχυρό αντιπολεμικό μήνυμα,
την φιλία και την ειρήνη, την ανάγκη να
είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο μας ανε-
ξάρτητα φυλής, θρησκείας, πολιτικών πι-
στεύω.

Υπήρξαν κάποιες ιστορίες ή πρόσωπα
που θα θέλατε να έχετε καταγράψει αλλά
δεν τα καταφέρατε;

Θα ήθελα να βρω περισσότερα στοιχεία
και μαρτυρίες για την εβραϊκή κοινότητα
των Χανίων που ζούσε αρμονικότατα με
τον κόσμο εδώ.
Ηταν άνθρωποι όλων των κοινωνικών τά-
ξεων, μοδίστρες, μικροέμποροι, εργάτες,
άλλοι φτωχοί άλλοι ευκατάστατοι. Αν-
θρωποι που εξαφανίσθηκαν! Καλό θα
ήταν να γίνει μια επανέκδοση επιλεκτική
με τις πιο σημαντικές μαρτυρίες. Είναι κάτι
που έχουμε συζητήσει με τον αντιπεριφε-
ρειάρχη τον κ. Βουλγαράκη που το βλέπει
θετικά. 

Ηθελα να αρουσιάσω τα γεγονότα«Ηθελα να παρουσιάσω τα γεγονότα
έσα α ό την ανθρώ ινη ψυχήμέσα από την ανθρώπινη ψυχή. 

Την ανθρώ ινη ατιά τη λαϊκήΤην ανθρώπινη ματιά, τη λαϊκή
αφήγηση Για αυτό και στις αφηγήσειςαφήγηση. Για αυτό και στις αφηγήσεις

έχω αφήσει να διατηρηθείέχω αφήσει να διατηρηθεί
η ντο ιολαλιά και ο τόνοςη ντοπιολαλιά και ο τόνος»

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ Π. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

Μνή ες και στάχτες της ιστορίαςΜνήμες και στάχτες της ιστορίας

Το νήμα των διηγήσεων από τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους που έζησαν τη φρίκη των ναζιστικών στρατοπέδων, τα δει-
νά της κατοχής, το μεγαλείο της αντίστασης... στο σήμερα μεταφέρει μέσα από τη σειρά βιβλίων της: «Η Μνήμη και η Στάχτη”,
η γιατρός, λογοτέχνης και πρώην αντινομάρχης Πηνελόπη Ντουντουλάκη.
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Eνα από τα πιο αγαπημένα επαγγέλματα όλων των ανθρώπων σε
όλο τον κόσμο είναι αυτό του πυροσβέστη και όλοι τους αγαπάμε. 

Ο πυροσβέστης είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα. Πρέπει να είσαι γενναίος και υπομονετικός για να
είσαι πυροσβέστης. Ο πυροσβέστης μπορεί να σβήνει φωτιές και να σώζει ανθρώπους και ζώα. Με-
ρικοί πετάνε με αεροπλάνα για να σβήνουν τις φωτιές. 
Αν δεν υπήρχαν πυροσβέστες θα ήμασταν (Κρήτη) ένα κατακαμένο νησί. Μας βοηθάνε και στα

τροχαία ατυχήματα γιατί απεγκλωβίζουν τους ανθρώπους. 
Μαρία

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύ-
ριακο! 

“Η Ε’ τάξη μαζεύει κάστανα στα Πα-
λαιά Ρούματα”, ο τίτλος της επιμελη-
μένης εργασίας των μαθητών της Ε’
τάξης του Δημ. Σχ. Μάλεμε, μέρη της
οποίας φιλοξενήθηκαν στον Παιδό-
τοπο της 20ης Ιανουαρίου τ.ε. “Οι Γεν-
ναίοι Πυροσβέστες”, ο τίτλος μιας

άλλης εξίσου όμορφης, πλην όμως σε
άλλο μήκος κύματος, εργασίας τους,
μέρη της οποίας φιλοξενούνται σή-
μερα. Από εργασία σε εργασία και από
έκδοση σε έκδοση (καθοριστική η βοή-
θεια της “αγαπημένης” τους κυρίας
Πόπης Μαραγκουδάκη - Κελαϊδή, που
μεταφέρει τα κείμενα και τις ζωγρα-
φιές τους στον υπολογιστή) τα Πεμ-

πτάκια του Μάλεμε, χάριν των
οποίων υπάρχει και λειτουργεί ως
δάσκαλος ο φίλος μου ο Μύρων
Παναγιωτάκης. Πάντα καλοδεχού-
μενες οι “δημιουργίες” τους! 

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

Ε’ ΤΑΞΗ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΕΜΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΟιΟι ΓενναίοιΓενναίοι ΠυροσβέστεςΠυροσβέστες
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Ποτέ δεν ξεχνάμε τους πυροσβέστες που έδωσαν
τη ζωή τους όταν έσβησαν τις φωτιές στην Ελλάδα
και αλλού όπως στους Δίδυμους Πύργους στις
Η.Π.Α. στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 

Αφού μιλήσαμε στην τάξη διαβάσαμε τα “σκέ-
φτομαι και γράφω”, είδαμε βιντεάκια στον υπο-
λογιστή μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι
να καλέσουμε τους πυροσβέστες στη μεγάλη
αυλή του σχολείου μας, να μας δείξουν τον εξο-
πλισμό τους και εμείς να τους χαρίσουμε το πυ-
ροσβεστικό μας περιοδικό, τις κάρτες μας, το
κολλάζ μας, τους σελιδοδείκτες μας και τα πυροσβε-
στικά μας αμαξάκια κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα
υλικά. 

Τους Ευχαριστούμε πολύ!!!
Δημοτικό Σχολείο Μάλεμε

Ε’ Τάξη 2017 - 2018

Πριν λίγο καιρό η Μάνδρα Αττικής καταστράφηκε
από τις πλημμύρες. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τα σπί-
τια και τις περιουσίες τους. Σχολεία δεν λειτουργούν
κανονικά ακόμα και το χειρότερο είναι ότι κάποιοι άν-
θρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ομως οι πυροσβέστες ήταν εκεί κι έκαναν ό,τι μπό-
ρεσαν κι έτσι γλιτώσαμε τα χειρότερα. Ολοι για ακόμα
μια φορά τους θαύμασαν!

Ε’ τάξη

Το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι επικίν-
δυνο γιατί πολλές φορές κινδυνεύει και η δική
του ζωή. 

Σώζει ζωές, σπίτια, δάση και περιουσίες. 
Μόνο οι γενναίοι άνθρωποι γίνονται πυρο-

σβέστες. Θα μου άρεσε να ήμουν πυροσβέστης
αλλά είμαι μικρός ακόμα και μπορώ να αποφα-
σίσω στο μέλλον.

Το Καλοκαίρι οι Πυροσβέστες έχουν πολλή δου-
λειά. Πρέπει όμως κι εμείς να προσέχουμε όταν ανά-
βουμε φωτιές στα δάση και στα χωράφια. 

Ολοι προσπαθούν “ν’ ανοίγουν” τους δρόμους όταν ακούνε
τις σειρήνες των πυροσβεστικών αυτοκινήτων γιατί ξέρουν
ότι πάντα κάποιος κινδυνεύει. 

Μπορεί το επάγγελμα του πυροσβέστη να φαίνεται εύκολο
όμως στην πραγματικότητα είναι δύσκολο. 

Όταν συμβαίνουν πλημμύρες, φωτιές, τροχαία ή Πυροσβε-
στική είναι πάντα εκεί για να μας σώζει. Είμαι πολύ χαρούμενη
που η πυροσβεστική τους σώζει όλους και όλοι πρέπει να πούμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ.

Κατερίνα

Οι πυροσβέστες
έχουν μεγάλο εξοπλι-
σμό στολές, κράνη,
φακούς, τσεκούρια,
σκάλες, σχοινιά, αυτο-

κίνητα, αεροπλάνα, ελι-
κόπτερα, βάρκες και

πολλά άλλα. 
Ανεβαίνουν σε βουνά κατεβαί-

νουν σε πηγάδια, χρησιμοποιούν ανεμόσκαλες, ανοί-
γουν στοές σε ερείπια, βγάζουν ανθρώπους από
ασανσέρ σε πολυκατοικίες ή φίδια απο διαμερί-
σματα. 

Πάντα θαυμάζουμε τους πυροσβέστες όταν είμα-
στε στις παραλίες και βλέπουμε κοντά μας τα αερο-

πλάνα ή τα ελικόπτερα να χαμηλώνουν και να
γεμίζουν νερό για να σβήσουν κάποια φωτιά. 

Ολοι χειροκροτούν τους πυροσβέστες όταν πολ-
λές φορές καταφέρνουν να βγάλουν ανθρώ-

πους από κατεστραμμένα κτήρια μετά από
σεισμούς. Σε αυτό βοηθούν και οι πυροσβεστικοί

σκύλοι. 

Εγώ θα ήθελα να
δω από κοντά πυροσβέ-

στες. Υπάρχουν και γυναίκες
πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες
έρχονται και μετά από σεισμούς.
Πάντως στη ζωή μου δεν χρει-

άστηκε ποτέ η Πυροσβε-
στική. 

Μιχάλης

Οι (πιθανοί
μελλοντικοί

πυροσβέστες) μαθητές
και μαθήτριες: Γιώργος,
Πέτρος, Θρασύβουλος,

Πάμελα, Ειρήνη, Ντενίσα,
Θοδωρής, Μιχάλης, Μαρία,

Ανδριάννα, Μαρία,
Τσβετελίνα, Κατερίνα,
Γιώργος, Ελευθερίτσα.



του ξηρού φυτού σε εξωτερική χρήση για να
καταπολεμηθούν οι χιονίστρες και σε εσωτε-
ρική χρήση ως εμετικό, αποχρεμπτικό, εφιδρω-
τικό και διουρητικό. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Εσωτερικά λαμβάνεται ως αφέψημα (οι καρ-

ποί) ή έγχυμα (τα φύλλα). Για το έγχυμα ρί-
χνουμε ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε 8
γραμμάρια ξηρού βοτάνου (φύλλα) το σκεπά-
ζουμε για 10 λεπτά, σουρώνουμε και πίνουμε
2-3 φορές την ημέρα. Για παιδιά η ημερήσια
δόση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 κουταλιές της
σούπας ημερησίως. 

Προφυλάξεις 
Η χρησιμοποίηση του βοτάνου στις συνιστώ-

μενες δόσεις και για μικρό χρονικό θεωρείται
ασφαλής. 

Λίγες φορές έχει αναφερθεί αλλεργία που
εκδηλώνεται υπό μορφή αναφυ-

λαξίας. 
Η χρήση του για την

αύξηση παραγωγής
γάλακτος στις θη-

λάζουσες δεν
έχει ερευνηθεί
ε π α ρ κ ώ ς
μέχρι σή-
μερα. Στο
παρελθόν
το βότανο
το χρησι-
μοπο ιού-
σαν για την
εξομάλυνση

της εμμηνόρροιας και για αμβλώσεις. Κατά συ-
νέπεια απαγορεύεται η χρήση του κατά την
διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Η άμεση επαφή του φυτού με το δέρμα ή τα
μάτια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Σε με-
γάλες δόσεις ο Κνίκος μπορεί να προκαλέσει
εμετό. Η χρήση του αυξάνει την έκκριση των
οξέων του στομάχου και δεν πρέπει να χρησι-
μοποιείται όταν πάσχουμε από έλκος στομάχου
ή έχουμε καούρες σε στομάχι και οισοφάγο. 

Ανήκει στην οικογένεια των συνθέτων και στο
γένος των ακανθών. Είναι αυτοφυές σε όλη την
Ευρώπη και τη δυτική Ασία.

Στη χώρα μας αυτοφύεται σε πεδινά μέρη.
Είναι ετήσιο φυτό, χνουδωτό, τριχωτό και λίγο
ακανθώδες. Φτάνει σε ύψος τα 40 εκατοστά.
Τα φύλλα του είναι μεγάλα, με νευρώσεις λευ-
κές, πτεροειδείς και εξέχουσες και ακανθωτά.
Τα άνθη του είναι κιτρινόλευκα. Είναι ερμα-
φρόδιτα και επικονιάζονται από τα έντομα.
Είναι μελισσοτροφικό φυτό. Τα φύλλα του χρη-
σιμοποιούνται στη ζυθοποιία και είναι δυνατόν
να αντικαταστήσουν το ζυθοβότανο. 

Συστατικά-χαρακτήρας 
Το βότανο περιέχει άλας μηλικού οξέος και

ασβεστίου, λιπαρή πράσινη στερεή ουσία, μία
πικρή ουσία που λέγεται κνικίνη, η οποία είναι
τερπενική λακτόνη, ταννίνη, λακτόνη, χλωρο-
φύλλη, πτητικό έλαιο, ρητινώδη ουσία, λευκω-
ματίνη και διάφορα μεταλλικά άλατα, όπως και
ίχνη θείου. Η κνικίνη είναι πικρή και ορεκτική.
Ισχυρές δόσεις από αυτήν μπορούν να προκα-
λέσουν καψίματα στο στόμα και τον οισοφάγο,
καθώς και ισχυρές διάρροιες. 

Ιστορικά στοιχεία 
Ο Κνίκος χρησιμοποιήθηκε από την εποχή του

μεσαίωνα για τις θεραπευτικές του ιδιότητες.
Θεωρήθηκε μάλιστα ως σοβαρό φάρμακο με
πλατιά θεραπευτική αρμοδιότητα. Οι Χάρτε-
φελς και Όττο το 1859 το συνέστησαν σαν κα-
ταπραϋντικό, ισχυρό αντιφλεγμονώδες,
αντικαρκινικό, προφυλακτικό για την πανώλη,
την ευλογιά και την ιλαρά. Οι πρακτικοί είχαν
οργιάσει διαφημίζοντάς το ως πανάκεια για
κάθε ασθένεια.

Ο Λιούις, ο Λινναίος και ο Γκίλμπερτ το θεω-
ρούσαν κατάλληλο για προβλήματα ατονίας
στομάχου, ανορεξία, ατονική δυσπεψία, διαλεί-
ποντες πυρετούς και ίκτερο.

Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιούσαν το αφέ-
ψημα των φύλλων εξωτερικά πάνω σε εξελ-

κωμένα καρκινώματα.

Aνθιση - συλλογή -
χρησιμοποιούμενα μέρη:

Ανθίζει από τέλη Μαΐου έως τον Αύγουστο.
Οι σπόροι του ωριμάζουν από τον ιούλιο μέχρι
τον Οκτώβριο. Για θεραπευτικούς σκοπούς χρη-
σιμοποιούνται όλα τα μέρη του φυτού. Συλλέ-
γεται κατά τον Ιούλιο, πριν ανθίσει καλά και
ξεραίνεται σε μάτσα.

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

χολαγόγο, διαφαιρικό, διουρητικό, έντονα
εμετικό σε μεγάλες δόσεις, εμμηνόγκο, γαλα-
κτογóγο, διεγερτικό, στομαχικó 

Είναι βότανο στυπτικό και πικρό. Δρα ως το-
νωτικό, αντιπυρετικό, χολαγωγό, διουρητικό,
έντονα εμετικό (σε μεγάλες δόσεις), γαλακτα-
γωγό, διεγερτικό, στομαχικό, ανθελμινθικό και
εφιδρωτικό. Όταν το πάρουμε σε μεγάλες δό-
σεις και δροσιστικό. Είναι κατάλληλο για προ-
βλήματα δυσπεψίας, αδυναμίας του στομάχου,
ευκοιλιότητα, ανορεξία, διαλείποντες πυρετούς,
πλευρίτιδα, πνευμονία, χρυσή, πέτρες, κρυολο-
γήματα, αρθρίτιδα και γενική ατονία. Η χρήση
του στις θηλάζουσες αυξάνει την ροή του γά-
λατος.

Στην ομοιοπαθητική το βάμμα
που παρασκευάζεται από το
νωπό φυτό χρησιμοποι-
είται για να καταπο-
λεμηθεί η
ηπατίτιδα, ο ίκτε-
ρος και η αρ-
θρίτιδα. Στην
λαϊκή ιατρική
( ι δ ια ί τ ερα
σ τ η ν
Ή π ε ι ρ ο )
χ ρ η σ ι μ ο -
ποιείται το
α φ έ ψ η μ α
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Cnicus benedictus (Κνίκος
ο βενέδικτος). 
Το συναντούμε όμως και με τις ονομασίες Centaurea benedicta
L. και Atractylis hirsutior. Στη χώρα μας το βρίσκουμε με τις ονο-
μασίες αγιάγκαθο, καρδοσάντο, καλάγκαθο. 

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 

Κνίκος ή ΙεράκανθαΚνίκος ή Ιεράκανθα



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 65ο
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Το στεφανιαίο στεντ (stent) είναι ένας εκτεινόμενος σωλήνας που τοποθετείται στις στε-
φανιαίες αρτηρίες, οι οποίες τροφοδοτούν την καρδιά, ώστε να κρατούν τις αρτηρίες ανοι-
κτές κατά τη θεραπεία των στεφανιαίων νόσων και του εμφράγματος του μυοκαρδίου. 

Η Abomah Grigsby γεννήθηκε το 1862
στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ και ήταν
γνωστή ως η “Αφρικανή γίγαντας”. Ταξί-
δευε και έδινε παραστάσεις σε όλο τον
κόσμο ως αξιοπερίεργο, καθώς στις αφί-
σες γραφόταν ότι είχε ύψος 2.09 μέτρα! Το κρασί κόκας (coca wine) ήταν ένα

αλκοολικό ποτό που περιείχε κρασί και
εκχύλισμα του ναρκωτικού κοκαΐνη.

Η γνωστότερη φίρμα ήταν η Metcalf και
ξεκίνησε στην Αμερική το 1837.

Αν και ο εθισμός στα ναρκωτικά ήταν
γνωστός, το ποτό απαγορεύτηκε κατά την
ποτοαπαγόρευση (1920-33), επειδή περι-
είχε κρασί και όχι λόγω της κοκαΐνης!

Το νευρικό κύτταρο, το βασικό δομικό
συστατικό του ανθρώπινου νευρικού συ-
στήματος, σε φωτογραφία από ηλεκτρο-
νικό μικροσκόπιο.

“Τα τσιγάρα της ευχαρίστησης: Δίνουν άμεση
ανακούφιση σε άσθμα, βρογχίτιδα, βήχα, γρίπη,
πυρετό κ.ά.”. Στα προπολεμικά χρόνια τέτοιες
διαφημίσεις για αντιμετώπιση αναπνευστικών
προβλημάτων με τσιγάρα δεν προκαλούσαν εν-
τύπωση…

Η προγηρία (σύνδρομο
Hutchinson-Gilford) είναι
ένα εξαιρετικά σπάνιο
κληρονομικό νόσημα που
χαρακτηρίζεται από εκδη-
λώσεις πρόωρου γήρα-
τος. Η συχνότητά της
είναι ένας ασθενής ανά
4.000.000 γεννήσεις,
ενώ στη διεθνή βιβλιο-
γραφία έχουν καταγρα-
φεί αναλυτικά λιγότερες
από 100 περιπτώσεις. Οι
ασθενείς δεν ζουν πάνω
από 10-15 χρόνια, οπότε
αποβιώνουν συνήθως
από καρδιακή ανεπάρ-
κεια, σε “βαθιά γερά-
ματα”. 

Τα αγγεία του ανθρώπινου εγκεφάλου
όπως φαίνονται στη Μαγνητική Αγγει-
ογραφία (MRA), μια σύγχρονη τεχνική ιδι-
αίτερα χρήσιμη για την ανίχνευση τόσο
στενώσεων, όσο και ανευρυσμάτων της πε-
ριοχής. 

Αραβικά χει-
ρουργικά εργαλεία,

που χρησιμοποιούνταν
σε διάφορες εσωτερικές,
οφθαλμιατρικές και
οδοντικές επεμβάσεις

τον 12ο αιώνα. 

Κινητή οδον-
τιατρική μονάδα στην

Αγγλία του 1911 που
αναγράφει στις πινακί-
δες: «Το υγιές στόμα,
κάνει υγιές και το

παιδί σας!».

»

»

»
»

»
»

»

»

»



βιβλίαβιβλία

Το υστικόΤο μυστικό 

της νύ φηςτης νύμφης
Ιστορίες και θρύλοι 

της Θεσσαλονίκης

Μαρία Ράπτη
Εκδότης: Αρχέτυπο

Τούτη η πόλη
είναι μια πόλη
ερωτική, λένε.
Ίσως και να 'ναι
η θάλασσα,
που τη ζώνει
ολόγυρα και
θυμίζει ληστρι-
κούς, πειρατι-
κούς έρωτες,
από εκείνους
που σαν φεύ-

γουν δεν σου αφήνουν τίποτε άλλο
παρά μονάχα το δέρμα σου. Ίσως πάλι,
λένε, να είναι οι ομίχλες, που συχνά
σκαλώνουν στους δρόμους της και
τρυπούν το κορμί σου με μια βρεγμένη
ερημιά...
Λέγονται πολλά για τη Θεσσαλονίκη. Κι
όμως, λίγοι ξέρουν τις πιο κρυφές της
ιστορίες, τους χαμένους της θρύλους.
Τις οκτώ πυρκαγιές, το μάτι του Μπεν-
σουσάν Χαν, το Μάρμαρο του Φιδιού,
το Γερμανικό Αερόπλοιο και τη μαγεία
του Μπεχτσινάρ, τον απαγορευμένο
έρωτα της Μπάρας και τον άγιο Δερ-
βίση... Είκοσι έξι μικρές ιστορίες της
πόλης, δοσμένες μυθιστορηματικά,
από τον Κάσσανδρο μέχρι τους Βυζαν-
τινούς, και από τους Οθωμανούς μέχρι
τον Μεγάλο Πόλεμο και τη Γερμανική
Κατοχή, ξεδιπλώνουν το άγνωστο πα-
ρελθόν της πόλης και ζωντανεύουν
μέσα από τις σελίδες του μοναδικού
αυτού βιβλίου...

ΔιηγήσειςΔιηγήσεις

αραφυσικώνπαραφυσικών

φαινο ένωνφαινομένων
Βασίλης Γκουρογιάννης
Εκδότης: Μεταίχμιο

Διότι η ψυχή
είναι αγιογραφη-
μένη εκκλησία.
Όπως ζωγραφί-
στηκε, ζωγραφί-
στηκε. Δεν
επιδέχεται με-
ταλλαγή των
μορφών. Ο κό-
σμος πάλι έχει
τους καθρέφτες

του. Αυτοί αποτελούν τις πολεμίστρες
απ’ όπου ο χρόνος εύστοχα μας πυρο-
βολεί, καθώς σιμώνουμε το πρόσωπο
μέχρι την κάννη. Αυτούς τους καθρέ-
φτες οι παραφυσικές υπάρξεις τούς
γνωρίζουν. Γι’ αυτό τους αντιστρέφουν
και καθρεφτίζονται μόνο στην πίσω
σκοτεινή πλευρά.
Οι δεκαέξι διηγήσεις αναφέρονται όλες
σε φαινόμενα εξαρχόμενα των φυσι-
κών νόμων και αντλούν από μια μα-
κρόχρονη κληρονομιά θρύλων και
παραδόσεων, σε μια εποχή που τείνει
οριστικά να εξαφανίσει τη Μνήμη. 

Τα οχτώ βουνάΤα οχτώ βουνά
Paolo Cognetti
μετάφραση: Άννα Παπασταύρου

Εκδότης: Πατάκης

Ο Πιέτρο είναι
ένα αγοράκι της
πόλης, μοναχικό
και λίγο κακό-
τροπο. Η μητέρα
του δουλεύει σ'
ένα γραφείο
συμβουλευτικής
οικογενειών στην
περιφέρεια. Ο
πατέρας είναι χη-

μικός, τύπος σκοτεινός και γοητευτικός,
που γυρίζει στο σπίτι κάθε βράδυ από τη
δουλειά μες στα νεύρα. Τους γονείς του
Πιέτρο τούς συνδέει ένα κοινό πάθος:
γνωρίστηκαν στο βουνό, ερωτεύτηκαν
στο βουνό και μάλιστα παντρεύτηκαν
στα ριζά των Τριών Κορυφών του Λαβα-
ρέντο. Το βουνό τούς ένωνε πάντα,
ακόμα και στην τραγωδία. Όταν ανακα-
λύπτουν το χωριουδάκι της Γκράνα, στα
ριζά του Μόντε Ρόζα, νιώθουν πως βρί-
σκονται πια στο σωστό μέρος: ο Πιέτρο
θα περάσει όλα του τα καλοκαίρια σ'
εκείνο τον τόπο που ήταν "κλεισμένος
ψηλά από κορφές γκρίζες σαν το σίδερο
και χαμηλά από έναν γκρεμό που εμπό-
διζε την πρόσβαση", τον διασχίζει
ωστόσο ένας χείμαρρος που γοητεύει
τον Πιέτρο από την πρώτη στιγμή. Εκεί
τον περιμένει ο Μπρούνο, με μαλλιά
ξανθά και σβέρκο καψαλισμένο από τον
ήλιο: έχει την ίδια ηλικία με τον Πιέτρο,
όμως αυτός, αντί να κάνει διακοπές, πη-
γαίνει τα γελάδια στο βοσκοτόπι. Αρχί-
ζουν έτσι τα καλοκαίρια εξερευνήσεων
και ανακαλύψεων, ανάμεσα στα εγκατα-
λειμμένα σπίτια και στον μύλο, στα πιο
κακοτράχαλα μονοπάτια. Είναι τα χρόνια
όπου ο Πιέτρο αρχίζει τις πορείες με τον
πατέρα του, "ό,τι πλησιέστερο σε εκπαί-
δευση πήρα ποτέ από εκείνον". Γιατί το
βουνό είναι γνώση, είναι ένας γνήσιος
τρόπος ν' ανασαίνεις και θα είναι η πιο
αληθινή του κληρονομιά.

“ΓατάκιΓατάκι”
Χάουαρντ Τζέικομπσον
Mετάφραση: Μιχάλης Μακρόπουλος

Εκδότης: Ψυχογιός

Το "Γατάκι" αφη-
γείται την ιστορία
του πρίγκιπα
Φράκασους, του
πιθανού διαδόχου
στο -διάσημο για
τους ουρανοξύ-
στες του με τις
χρυσές πόρτες και
τα καζίνο- Δου-
κάτο των Όριτζεν,
ο οποίος περνά

την εφηβική του ηλικία παρακολουθών-
τας ριάλιτι στην τηλεόραση, ενώ φαντά-
ζεται τον εαυτό του ως τον Ρωμαίο
Αυτοκράτορα Νέρωνα και φαντασιώνε-
ται πόρνες. Είναι αργόσχολος, κομπορρή-
μων, μυγιάγγιχτος και εγωιστής. Δεν έχει
τρόπους, δεν έχει γνώσεις, δεν έχει ιδέες
ούτε λέξεις για να τις εκφράσει. Θα μπο-
ρούσε, έτσι όπως είναι, να γίνει ο ένας και
μοναδικός αρχηγός που θα καταστήσει τη
χώρα και πάλι σπουδαία; 
Μια ευφυής παρωδία, στην παράδοση
του Τζόναθαν Σουίφτ, για τον λαϊκισμό,
τη σύγχρονη δημοκρατία του Δυτικού κό-
σμου και τις κραυγαλέες αποτυχίες της.

Aφορμή

Με τη σκανδιναβική λογοτεχνία
να γνωρίζει παγκοσμίως τεράστια
απήχηση, κυρίως -αλλά όχι μόνο-
λόγω της αστυνομικής λογοτε-
χνίας, απόρροια μιας αναγνωστι-
κής τάσης αλλά και της πολιτικής
σχετικά με το βιβλίο αυτών των
βόρειων χωρών, το γεγονός πως
δεν είχα διαβάσει κανένα βιβλίο
Φινλανδού συγγραφέα ήταν ένας
λόγος που με οδήγησε στην πρό-
σφατη και για πρώτη φορά στα
ελληνικά έκδοση του βιβλίου της
Λέενα Κρουν με δύο νουβέλες. Το
οπισθόφυλλο, μαζί με τις πρώτες
σελίδες, διαβασμένες σε όρθια
στάση στο βιβλιοπωλείο, ενέτει-
ναν την επιθυμία μου.

Πώς να ξεχάσω εκείνη
την άνοιξη που πηγαίναμε
περίπατο στον Βοτανικό
Κήπο του Πανεπιστημίου,
αφού ένας τέτοιος κήπος
υπάρχει κι εδώ, στο Ταί-
ναρο, μεγάλος και καλο-
συντηρημένος; Αν τον
έβλεπες, θα έμενες άφω-
νος. Έχει πολλά φυτά που
δεν τα γνωρίζει κανείς,
ακόμα και ένα είδος που
ανθίζει κάτω από το χώμα.

Η πρώτη νουβέλα, που δίνει και
τον τίτλο στην έκδοση, γράφτηκε
το 1985 και έχει μορφή επιστο-
λική· εκείνη, η αποστολέας των
αναπάντητων επιστολών, ζει πια
μακριά από τον άγνωστο τόπο
της, κάπου στον αντίποδα του
Ταίναρου. Μέσα από τις τριάντα
σύντομες επιστολές ένας μαγικός
κόσμος κάνει την εμφάνιση του.
Ο καλύτερός της φίλος στον νέο
τόπο είναι ένα σκαθάρι. Ναι, ένα

σκαθάρι. Όμως είναι τέτοιος ο
τρόπος με τον οποίο διηγείται η
Κρουν την ιστορία της, που οι ρε-
αλιστικές διαστάσεις της δεν τί-
θενται καμία στιγμή εν αμφιβόλω,
ενδεδυμένη ταυτόχρονα με κάτι
το παραμυθένιο, στις παρυφές
του μαγικού ρεαλισμού, με σημείο
εκκίνησης όμως την κεντροευρω-
παϊκή λογοτεχνία. Είναι ο ξεχωρι-
στός τρόπος με τον οποίο η
Κρουν αντικρίζει τη σκοτεινή
πλευρά του κόσμου, επιθυμώντας
να δώσει μία διάσταση μαγική,
χωρίς να αναλωθεί στον στεγνό
καταγγελτικό ρεαλισμό, φλερτά-
ροντας οριακά με το μελό και αρ-
νούμενη να παραδοθεί
ολοκληρωτικά στην παραβολή. Το
αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό -
επίσης: γλυκό, τρυφερό και συγ-
κινητικό.

Στη δεύτερη νουβέλα, γραμμένη
το 2013, με τίτλο Hotel Sapiens,
η Κρουν ορίζει επίσης έναν νέο
τόπο, αυτή τη φορά ένα ξενοδο-
χείο ανθρώπων, που θυμίζει φρε-
νοκομείο, φυλακή ή στρατόπεδο
συγκέντρωσης, αλλά ταυτόχρονα
είναι και καταφύγιο από τον έξω
κόσμο που έχει πια ισοπεδωθεί,
ένα ξενοδοχείο που το διαχειρί-
ζονται μηχανές, ένα περιβάλλον
άχρονο, όπου το μόνο τικ τακ που
ακούγεται είναι εκείνο του μηχα-
νισμού του προσωπικού του. Εδώ
η Κρουν, με τον ευδιάκριτο προ-
σωπικό της τρόπο, όπως ήδη
αποτυπώθηκε ευκρινώς εκείνος
στην πρώτη νουβέλα, διηγείται
μια δυστοπική ιστορία, που ανήκει
στην ευρύτερη οικογένεια της
Επιστημονικής Φαντασίας. Η
μνήμη του παλιού κόσμου που
σταδιακά ξεθωριάζει, τα όνειρα

που καταγράφονται από τους φύ-
λακες και οι ομιλίες γνωστών επι-
σκεπτών -φιλοσόφων,
ψυχολόγων και λογοτεχνών-, για
την ακρίβεια μηχανών μεταμφιε-
σμένων σε πρωτοπόρους της
σκέψης και της επιστήμης του πα-
ρελθόντος, συνυπάρχουν με την
καθημερινότητα του ξενοδοχείου
και τις αγωνίες των ενοίκων του.

Ένα βιβλίο μαγικό, που φανερώ-
νει ένα πνεύμα με ποικίλα ενδια-
φέροντα και μεγάλο εύρος
γνώσεων, ένας ξεκάθαρα προσω-
πικός τρόπος γραφής, που συγγε-
νεύει με άλλες σπουδαίες
σύγχρονες συγγραφείς ταυτό-
χρονα όμως χωρίς να τις θυμίζει.
Η Κρουν επιλέγει το λογοτεχνικό
περιβάλλον που ταιριάζει καλύ-
τερα στην ιστορία της και το δια-
μορφώνει με τέτοιο τρόπο ώστε
να είναι λειτουργικό και γόνιμο,
για να χωρέσει και να αναδείξει
τον τρόπο με τον οποίο εκείνη αν-
τιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω
της.

ΓιΑννης ΚΑλοΓΕροΠουλος

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

ΤαίναρονΤαίναρον
» Leena Krohn (μτφρ. Μαρία Μαρτζούκου - εκδόσεις Καστανιώτη)
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ΑΠΕ-ΜΠΕ »

Έντεκα ενότητες, καθεμία από τις
οποίες αντιστοιχεί σε μία ποιητική
συλλογή, κτίζουν την αφήγηση
του βίου και του έργου του Μα-
νόλη Αναγνωστάκη στην έκθεση
που εγκαινιάζει το Ίδρυμα της
Βουλής στις 12 Φεβρουαρίου.

Το αφιέρωμα επιχειρεί να ανα-
δείξει το αποτύπωμά του Μανόλη
Αναγνωστάκη «πρωτίστως στο
πεδίο της ποίησης και του πολιτι-
σμού· συνάμα όμως και σε εκείνο
της πολιτικής συμμετοχής και της
κοινωνικής παρουσίας. Συστήνουν,
με άλλα λόγια, την ποιητική και
πολιτική ηθική του Αναγνωστάκη»
υπογραμμίζει το Ίδρυμα της Βου-
λής.

Ποιήματα, κριτικά δοκίμια,
άρθρα, χειρόγραφα, προσωπικά
αντικείμενα και οπτικοακουστικά
τεκμήρια, τα οποία προέρχονται
από το προσωπικό αρχείο του ποι-
ητή -όπως το ταξινόμησε ο γιος
του, ο Ανέστης- αλλά και από τις
συλλογές του Κέντρου Ιστορίας
του Δήμου Θεσσαλονίκης, του
Μουσείου Μπενάκη, των Αρχείων
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
και του Αρχείου της ΕΡΤ, μας τα-
ξιδεύουν στους σταθμούς της

προσωπικής και συλλογικής πο-
ρείας του Μανόλη Αναγνωστάκη,
όπως αυτή διαμορφώθηκε δυνα-
μικά μέσα στις πολιτικές, τις κοι-
νωνικές και τις πνευματικές
συγκρούσεις των χρόνων 1940-
1974, καθώς και στη μεταπολιτευ-
τική περίοδο.

Η έκθεση, που θα εγκαινιάσει ο
πρόεδρος της Βουλής των Ελλή-

νων Νίκος Βούτσης, θα φιλοξενη-
θεί στον εκθεσιακό χώρο του
Ιδρύματος της Βουλής (Βασ. Σο-
φίας 11, είσοδος από Σέκερη), θα
διαρκέσει έως τα τέλη Οκτωβρίου
του 2018 και εντάσσεται στο πρό-
γραμμα της διοργάνωσης «Αθήνα
Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου
2018» της UNESCO.

ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Εκθεση για τη ζωή 
και το έργο του Μανόλη
Αναγνωστάκη


