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σστο Κολόμπο, τη γειτονιά των
“λιμανίσιων”, των πολλές
φορές... άτακτων παιδιών
αλλά κυρίως των ανθρώπων
της βιοπάλης και της σκλη-
ρής καθημερινότητας “κυ-
κλοφορούν” σήμερα οι “δια-
δρομές” και συνομιλούν με
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ρουν ιστορίες από τα δύσκο-
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συνταγματαρχών και που άλ-
λαξαν μαζί με την πόλη με
τον τουρισμό.
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Οι παραστάσεις συνεχίζονται στο Βενιζέλειο
Ωδείο Χανίων σήμερα, στις 16 Απριλίου και
στις 17, 18 και 19 Μαίου στις 9 το βράδυ.  

• Το έργο του Νίκου Καζαντζάκη: «Στα Πα-
λάτια της Κνωσού» παρουσιάζει ο Σύλ-
λογος Φίλων Θεάτρου Χανίων στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Χανίων σήμερα και αύ-
ριο στις 8 μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη, με κοινωνικό εισιτή-
ριο (τρόφιμα μακράς διαρκείας) για την ενί-
σχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης -
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πνευμα-
τικό Κέντρο Χανίων, Jazz Train Studio.  

• Παραστάσεις του έργου: “Lebensraum”
(Ζωτικός Χώρος) θα πραγματοποιηθούν στο
Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων την Πέμπτη 19
την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Απρι-
λίου στις 9.30 το βράδυ.

Το Lebensraum του Θανάση Τριαρίδη ξε-
κίνησε τις παραστάσεις του στο Βερολίνο το
Μάρτιο του 2016 (μεταφρασμένο στα γερ-

μανικά) ενώ στη συνέχεια
περιόδευσε σε Γερμανία και Ελλάδα, πάντα
σε κατάμεστες αίθουσες.

Σκηνοθέτις η Πηγή Δημητρακοπούλου
ενώ παίζουν οι ηθοποιοί Πάνος Ζουρνα-
τζίδης και Σήφης Πολυζωίδης στους δύο
ρόλους του Χειριστή και του Αποδέκτη.   

Η θεατρική ομάδα του Δικηγορικού
Συλλόγου Χανίων παρουσίαζει το
έργο "Το Μαγγανοπήγαδο" του Στέ-
φανου Φωτιάδη, σε σκηνοθεσία
Δημήτρη Καλογεράκη. 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ

“Γιαγιά, σ' αγαπώ” 
Σε μορφή θεατρικού δρώμενου θα παρου-

σιαστεί το βιβλίο για παιδιά της μουσικοπαι-
δαγωγού, καθηγήτριας φωνητικής και συγ-
γραφέως Μάρως Θεοδωράκη: «Γιαγιά, σ’αγα-
πώ» την Παρασκευή 20 Απριλίου  στις 10 π.μ.
στη Μεγάλη Αίθουσα της Ορθοδόξου Ακαδη-
μίας Κρήτης στο Κολυμπάρι. Την εκδήλωση
διοργανώνουν το Δημοτικό Σχολείο και το Νη-
πιαγωγείο Κολυμπαρίου, το Νηπιαγωγείο
Σπηλιάς, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων
τους, το βιβλιοπωλείο «Αναζήτηση» κι οι εκ-
δόσεις Μίνωας σε συνεργασία με την Ορθό-
δοξο Ακαδημία Κρήτης και το Δήμο Πλατανιά.

Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει η
ηθοποιός και σκηνοθέτης Θεώνη Κουτσου-
νάκη, συνεργάτις της Μάρως Θεοδωράκη. Τη

Μάρω Θεοδωράκη θα συνοδέψει με τη λύρα
του ο Σταύρος Ψαρουδάκης.

Το βιβλίο «Γιαγιά, σ’αγαπώ» κυκλοφόρησε φέ-
τος από τις εκδόσεις Μίνωας. 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Στο μεταξύ, μονοήμερο βιωματικό σεμινάριο
με τη Μάρω Θεοδωράκη με θέμα: “Δημιουρ-
γικός λόγος, δημιουργική φωνητική για όλους”,
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Απριλίου
από 11 π.μ. έως 3 μ.μ. στο Theatre 73100 (Π.
Γερασίμου 18, Νέα Χώρα, τηλ.: 6979733357).

Απευθύνεται σε ηθοποιούς, εκπαιδευτικούς,
δασκάλους, νηπιαγωγούς, μουσικούς, εμψυ-
χωτές, λογοθεραπευτές, δημοσιογράφους και
σε όσους διαχειρίζονται καθημερινά τον λόγο.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Εκδήλωση αλληλεγγύης
Eκδήλωση μουσικής και λόγου με θέμα "η Μουσική έχει πάντα Δίκιο" για την ενίσχυ-

ση του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων συνδιοργανώνουν ο Δι-
κηγορικός Σύλλογος Χανίων, η Αντιπεριφέρεια Χανίων, η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και το Εθελον-
τικό Σωματείο "ΣΤΗΡΙΞΙΣ" το Σάββατο 21 Απριλίου στις 7 μ.μ. στο Μεγάλο Αρσενάλι (ΚΑΜ). 

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Θεατρικές αραστάσειςΘεατρικές παραστάσεις

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Διαγωνισμός
Breakdance

Διαγωνισμός Breakdance
θα πραγματοποιηθεί και φέτος
στα Χανιά, στις 21 Απριλίου στο
“Βυρσοδεψείο” στην οδό Βιβι-
λάκη 29 στα Ταμπακαριά. Οι
πόρτες θα ανοίξουν στις 5 και
ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει

στις 6 μ.μ.   Για δηλώσεις συμ-
μετοχής οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να στείλουν μήνυμα
στο email:  southbreakjam@
gmail.com ή στην σελίδα Sou-
thBreak Jam με το ονοματε-
πώνυμο και το nickname τους. 



πολιτισμός 3/ 27
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
14 Απριλίου 2018

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Σύ ραξη τριών καλλιτεχνώνΣύμπραξη τριών καλλιτεχνών
■ Εγκαινιάζεται την Τετάρτη η έκθεση: “Μία είναι η Αρχή”

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Παρουσίαση
μουσικού
έργου

Σε πρώτη παρουσίαση η
Εφηβική Χορωδία του
Δήμου Χανίων θα ερμηνεύ-
σει το νέο  έργο του Νίκου
Περάκη «Δαυίδ», αύριο Κυ-
ριακή στις 7.30 μ.μ. στο
Κέντρο Αρχιτεκτονικής
Μεσογείου (ΚΑΜ). Η εκ-
δήλωση εντάσσεται στο
πλαίσιο της "Άνοιξης Καλλι-
τεχνικής Δημιουργίας 2018"
που διοργανώνει ο Δήμος
Χανίων, η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
και οι Διευθύνσεις Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων.
Την εφηβική χορωδία του
Δήμου Χανίων διευθύνει ο
Γιώργος Καλούτσης. 

ΣΤΟ Κ.Α.Μ.

Προβολή
όπερας

Προβολή της όπερας του
Βέρντι: “Λουίζα Μίλερ” σε
ζωντανή μετάδοση από τη
Metropolitan Opera της
Νέας Υόρκης θα πραγματο-
ποιηθεί στο KAM σήμερα
στις 7.30 μ.μ.. Είσοδος: 15 €-
10 €

Η έκθεση αποτελεί σύμπραξη τριών καλλιτεχνών: εικαστικά: Αγλαΐα Περράκη, καλλιτεχνικό κόσμημα:
Ηρώ Ξενάκη, πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις - πιάνο: Δημήτρης Ντρουμπογιάννης. 

εεΕγκαινιάζεται την Τετάρτη 18 Απριλίου στις
7.30 μ.μ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της
Μεσογείου (ΚΑΜ) η έκθεση «Μία είναι η
Αρχή…», που αποτελεί τη δεύτερη ενότητα
της σειράς έργων της εικαστικού Αγλαΐας
Περράκη με τίτλο «Το τέλος είναι η αρχή». 

Η έκθεση θα διαρκέσει από
18 έως 29 Απριλίου και θα
λειτουργεί τις ώρες από 10
π.μ. έως 2 μ.μ. και από 5 μ.μ.
έως 9 μ.μ.. 

Στα εγκαίνια καθώς και την
Κυριακή 29 Απριλίου στις
8.30 μ.μ. ο πιανίστας Δημή-
τρης Ντρουμπογιάννης θα
ερμηνεύσει τις πρωτότυπες
μουσικές συνθέσεις του που
γράφτηκαν ειδικά για αυτήν
την έκθεση.

Πρόκειται για τη σύμπραξη
τριών καλλιτεχνών: εικαστικά:

Αγλαΐα Περράκη, καλλιτε-
χνικό κόσμημα: Ηρώ Ξε-
νάκη, πρωτότυπες μουσικές
συνθέσεις - πιάνο: Δημήτρης
Ντρουμπογιάννης.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χα-
νίων – ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ -
Περιφέρεια Κρήτης | Περιφε-
ρειακή Ενότητα Χανίων.

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η τι-
μητική έκθεση έργων του αεί-
μνηστου ζωγράφου και
χαράκτη Νικολάου Δαμια-

νάκη, που διοργανώνουν η
Περιφερειακή Ενότητα Χα-
νίων και ο Φιλολογικός Σύλ-
λογος «Χρυσόστομος» στην
αίθουσα εκθέσεων του Φιλο-
λογικού Συλλόγου.  

Επίσης, συνεχίζεται στη Δη-
μοτική Πινακοθήκη η εκ-
θεση με τίτλο: «Εικαστικοί
των Χανίων ερμηνεύουν
τον Πύργο της Βαβέλ», σε
επιμέλεια της Μουσειολόγου,
Ιστορικού Τέχνης, Μυρτώς
Κοντομιτάκη,  έως και την
Δευτέρα 21 Μαΐου.
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Τους άγκες στα Χανιά«Τους μάγκες στα Χανιά 
τους λένε Κολο ίτεςτους λένε... Κολομπίτες»ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

Η γειτονιά των “λιμανίσιων”, των πολλές φορές... άτακτων παιδιών αλλά κυρίως των ανθρώπων της βιοπάλης και της σκληρής κα-
θημερινότητας. “Κολομπίτες” οι άνθρωποι που γνώρισαν τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, που έζησαν τις μαύρες εποχές των συν-
ταγματαρχών και που άλλαξαν μαζί με την πόλη με τον τουρισμό.  

Σε μια γωνιά του “Κολόμπο” ανοίξαμε κου-
βέντα με παλιούς και νέους ανθρώπους της
γειτονιάς.
Γιατί Κολόμπο πρώτα από όλα; «Υπήρχε επί
Ενετών η πύλη του Κολόμπο, και από εκεί
έμεινε το όνομα να χαρακτηρίζει όλη την πε-
ριοχή από το Συντριβάνι μέχρι και το Φιρκά
και τη σημερινή πλατεία Τάλω» μας λέει ο Μι-
χάλης Μανουσάκης, παλιός “Κολομπίτης” και
ακόμα κάτοικος της περιοχής.
«Αυτές είναι σαχλαμάρες. Το Κολόμπο βγήκε
επειδή τα λύματα της πόλης κατέληγαν όλα
στη θάλασσα, εδώ μπροστά στο “πέταλο” του
λιμανιού» είναι η όχι και τόσο... συμβατή με
την ιστορία άποψη του Γιώργου Καπετανάκη,
πιο γνωστού ως “Γεωργίου” στους Κολομπί-
τες.  

ΟΛΟΙ ΤΟΥ “ΧΑΡΒΑΡΝΤ”

Οι συνομιλητές μας μεγάλωσαν σε μια γειτο-
νιά που έσφυζε από ζωή. «Μόνο στη
Σκουφών εκεί στις αρχές του ’60
θα ήταν 27 παιδιά» λέει ο Γ.
Καπετανάκης. «Και στη
Ζαμπελίου από τη Χάλη-
δων μέχρι τη Θετοκο-
πούλου ήταν 57,
μετρημένα ένα-
ένα» είναι τα
λόγια του Μιχ.
Μανουσάκη που
συμπληρώνει :
«Κοίτα εμείς
παιδιά ήμασταν
όπως είναι τα
τσιγγανάκια σή-
μερα! Κάθε οικο-
γένεια είχε 6 - 7
παιδιά, ξυπόλυτα,
έτσι ήμασταν».
Όσο για την καθημε-
ρινότητα των υπόλοι-
πων κατοίκων, η
αναζήτηση των προ το ζην.
«Τι δουλειά έκαναν οι μπαμπά-
δες μας; Επιστήμονες, του Χάρ-
βαρντ όλοι! Τι δουλειά να έκαναν; Με
ένα φτυάρι όλη μέρα, μια μπατανόβουρτσα,
άλλοι είχαν μαγαζιά. Κουρεία, ραφεία, κάποια
καφενεδάκια στην παραλία» θυμάται ο Γ. Κα-
πετανάκης. Ο ίδιος επίσης δεν ξεχνάει ότι
στην “Οβραϊκή” παρέμεναν μετά το πόλεμο
και δύο Εβραίες που είχαν σωθεί από τη να-
ζιστική λαίλαπα. «Τα σπίτια εδώ σε όλη τη γει-
τονιά που ήταν των Εβραίων τα είχαν
αγοράσει οι γονείς και οι παππούδες μας όταν
έφευγαν. Στη γειτονιά είχαν απομείνει δύο
Εβραίες που είχαν γίνει χριστιανές για να μην
τις πάρουν οι Γερμανοί. Μία ήταν η Βικτώρια
που βαπτίστηκε Μαρία και η άλλη η Αργυρώ»
τονίζει.

ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΕΣ

Ο Παναγιώτης Μανουσάκης από την πλευρά
του αναπολεί τις “μάχες” μεταξύ των γειτο-
νιών. “Κολόμπο” εναντίον Τοπανά και οι δύο
μαζί εναντίον της Ν. Χώρας.  
«Στο “Μώλος” εκεί που είναι η πλατεία Τάλω
κάτω από το “Ξενία” που ήταν όλο χώμα και
χαλίκια παίζαμε ποδόσφαιρο. Εκεί γίνονταν
και οι μάχες μεταξύ των γειτονιών. Επίσης
τότε ήταν το εγκαταλειμμένο “Φιρκά”, που
ήταν το οχυρό των παιδιών του Τοπανά. Οχυ-
ρώνονταν εκεί και μας πετούσαν πέτρες. Δύ-

σ κ ο λ ο
να το κατα-

λάβουμε! Θυμά-
μαι επίσης μια μάχη που

είχε αφήσει εποχή στο “Συντριβάνι”. Πρέπει
να είχαν εμπλακεί και 200 παιδιά με καλάμια,
ασπίδες»... 
Ο Μιχάλης Μανουσάκης εξηγεί τι σημαίνει
“άλλες εποχές”. «Το Ξύλο έπεφτε και από
τους γειτόνους και χωρίς παρεξήγηση από
τους γονείς. Θυμάμαι ερχόταν του Χριστο-
δουλή η μάνα με μια λωρίδα εκεί που παίζαμε
βόλους στο δρόμο και μας έριχνε όπου μας
έβρισκε...».
Δίπλα στα παιγνίδια αυτά, έστω και τα λίγο
βίαια, υπήρχε και μια άλλη εικόνα.
«Η γειτονιά ήταν δεμένη! Ελεγε η κα Μαρία
στην κα Ειρήνη τι φαγητό έχεις σήμερα; Για
να της πάει ένα πιάτο να της δώσει η άλλη
άλλο ένα. Μια οικογένεια είχε ένα παιδί άρ-
ρωστο με προβλήματα υγείας που έπρεπε να
πηγαίνει συχνά στο Νοσοκομείο. Η γειτονιά
ήταν δίπλα της. Γιατί; Ισως γιατί όλοι ήμασταν
το ίδιο... Αν το πάρεις ταξικά. Φτώχεια, βιο-
πάλη, μια είχε μεροκάματο ο εργάτης μια δεν
είχε. Ο ψαράς άλλοτε έπιανε ψάρι, άλλοτε
όχι! Ολοι έβραζαν στο ίδιο καζάνι» αναφέρει
ο Π. Μανουσάκης. 
Ολοι έχουν μνήμες από την επίσκεψη του
Παττακού, τότε υπουργού της Χούντας στο

λιμάνι λίγο μετά από μια καταστροφή από
τις καιρικές συνθήκες. Ο Παττακός είχε
ένα τεφτέρι και συνομιλώντας με κάθε
κάτοικο κατέγραφε τις ζημιές τους για να
τους... αποζημιώσει.

«Το περίπτερο που υπήρχε και τότε κάτω
από το ξενοδοχείο “Λουκία” το είχε η κα

Μαρία. Τη ρώτησε λοιπόν ο Παττακός τι ζη-
μιές είχε, έλεγε αυτή, έγραφε αυτός! «200 πα-
κέτα μπισκότα, 300 σοκολάτες, 200 πακέτα
τσιγάρα». Ήταν κόσμος και κοσμάκης εκεί
γύρω και αρχίζει να φωνάζει ένας τότε, ο
επονομαζόμενος και “Μάγγος”: “Μούσι κ. Πα-
τακέ, μούσι”. Συνέχιζε να γράφει ο Παττακός,
έκανε ότι δεν άκουγε, λες και θα έδινε απο-
ζημίωση» σημειώνει ο Μ. Μανουσάκης. 

ΒΟΥΤΙΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Οι “Κολομπίτες” είναι γνωστοί για τις βουτιές
στο λιμάνι. Αν δεν σε βουτούσαν στο λιμάνι
με τα ρούχα δεν λεγόσουν “Κολομπίτης” λένε
οι παλιοί. Χαρακτηριστικά ο Αντώνης Πλυμά-
κης, παλιός κάτοικος του “Τοπανά” θυμάται
ότι αυτή η συνήθεια ήταν... προπολεμική.
Ηταν όμως και αγαπημένη πλάκα μεταξύ
τους. 
«Το καλύτερο δόλωμα για το ψάρεμα είναι ο
καβρός. Πιάναμε πολλούς στο πεζουλάκι που
είναι γύρω-γύρω του λιμανιού. Ξάπλωνες
λοιπόν να αρπάξεις τον καβρό και οι άλλοι
είτε στην είχαν στημένη, είτε γυρόφερναν εκεί
στην περιοχή και δεν έχαναν την ευκαιρία. Σε
πετούσαν στη θάλασσα σε χρόνο μηδέν. Και
αυτός που έπεφτε βέβαια στο κρατούσε δα-
νεικό και την επόμενη ημέρα στη φύλαγε για
να σε βρει και να σου ανταποδώσει τη βου-
τιά» αναφέρει ο Π. Μανουσάκης.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΝΑΥΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ...

ΒΟΥΤΙΕΣ

«Να πειράξεις γυναίκα εδώ, δεν υπήρχε περί-
πτωση! Δεν το σκεφτόσουν καν. Είχε προβλή-

ματα» λέει ο Γ. Καπετανάκης, που θυμάται ότι
οι πιο τολμηροί σε αυτά ήταν οι ναύτες από
τα πολεμικά που έδεναν στον Ναύσταθμο.
«Και με αυτούς γίνονταν φασαρίες. Επεφτε
βουτιά στο λιμάνι που πήγαινε σύννεφο!
Υπήρχε ένα παιδί ο Παντελακάκης ο επονο-
μαζόμενος και “Γερμανός”. Τον έλεγαν “Γερ-
μανό” γιατί ήταν ξανθός με ωραία μάτια. Μια
μέρα τραβούσε μια “μινοφορούσα” (κοπελιά
που φορούσε μίνι) από τα μπουζούκια της
Μαρίνας και πέρασαν δίπλα από 5-6 ναύτες
που κάτι είπαν για την κοπέλα. Λέει στην κο-
πελιά ο Γερμανός να πάει από άλλο δρόμο και
γυρίζει πίσω “Γερμανός” και πετάει τον ένα
στη θάλασσα, τους άλλους δύο τους ξαπλώ-
νει κάτω και οι άλλοι ακόμα τρέχουνε!» ανα-
φέρει χαμογελώντας ο Μ. Μανουσάκης. 
Τα ίδια πάνω κάτω και με τους Αμερικάνους.
«Μεθούσαν και πλακώνονταν μεταξύ τους,
τους την έπεφταν και οι δικοί μας, ειδικά μετά
την Κύπρο. ενα βράδυ ένας Αμερικάνος είχε
βγάλει τα ρούχα του μεθυσμένος και έκανε
strip tease και του την έπεσε όλο το “Κο-
λόμπο” με κλωτσομπουνιές» λέει ο Λευτέρης
Πατσουράκης. «Εμείς τα παιδιά πάντως όταν
έρχονταν οι Αμερικάνοι τους πλησιάζαμε. “Νο
μπάμπα, νο μάμα... σιγκαρέτ;” λέγαμε. Παίρ-
ναμε τα άδεια πακέτα και τα παίζαμε όπως οι
πιτσιρικάδες σήμερα τις “τάπες”. Τα Winston
έδιναν 120 πόντους, ο “Ασσος”... 1 πόντο»
είναι τα λόγια του Μ. Μανουσάκη. 

ΣΤΟ ΣΙΝΕΜΑ

Είχαν και τις... διασκεδάσεις τους στην εποχή.
Να πάνε για “χαρουμπία” στην πλατεία 1866,
να τους φέρει το πρωί στο σπίτι το γάλα ο γα-
λατάς, να ντυθούν παπαδάκια στην εκκλησία...
να πάνε και στο “Αστέρι”, ή το “Πάνθεον” για
να δούνε τον... “Μασίστα” και άλλες ταινίες
της εποχής. 
«Είχαμε βρει διάφορους τρόπους για να μπαί-
νουμε τζάμπα, γιατί λεφτά δεν υπήρχαν. Το

Παλιοί και νέοι “Κολομπίτες” πίνουν και γελούν με ιστορίες από το παρελθόν.

ΚΟΛΟΜΠΙΤΙΚΑ

ΚΑΙ ΖΑΡΠΕΣ

Από το “Κολόμπο” ξεκίνησε και η χαρακτηριστική
περιπαικτική και κοροϊδευτική συνήθεια των Χανιωτών

η... ζάρπα. «Ηταν ο μπάρμπα Πέτρος Τσιχλάκης, μετρίου ανα-
στήματος αλλά 130 κιλά. Αυτός έριχνε την πιο μεγάλη, πιο... εκλε-

πτυσμένη και διαρκείας ζάρπα. Είχε τόσο μεγάλη αναπνοή! Ηταν
ΑΕΚτζής και κάθε Δευτέρα το πρωί ανάλογα τα αποτελέσματα στο πο-

δόσφαιρο έβγαινε στο “Συντριβάνι” και από εκεί έριχνε τη “ζάρπα” σε ένα
Παναθηναϊκό μπαρμπέρη που ήταν στην Τριμάρτυρη. Αυτοί ήταν κολλητοί
αλλά είχαν και κόντρα λόγω του ποδοσφαίρου, αν είχε χάσει ο Παναθη-
ναικός του έριχνε ζάρπες ο άλλος πάλι. Εμείς πηγαίναμε στο σχολείο τότε
και σταματούσαμε στο δρόμο για να κάνουμε “χάζι” τις ζάρπες. Γενικά έπε-
φτε η “ζάρπα” σύννεφο στα πλαίσια μιας καλοπροαίρετης κοροϊδίας» μας
εξηγεί ο Π. Μανουσάκης.
Οσο για τα “Κολομπίτικα” όλοι συμφωνούν ότι ήταν απλά μια διαφο-

ρετική ονομασία των “Κορακίστικων” μιας αυτοσχέδιας διαλέκτου
ώστε να μην γίνονται κατανοητοί αυτοί που την ομιλούν από

τους υπόλοιπους. Στα χαρακτηριστικά των “Κολομπιτών” τα
παρατσούκλια που έβγαζε ο ένας στον άλλο: “Αούας”,

“Εσπανός”, “Γιούργιας”, “Ατζουτζές”, “Καραμέ-
λας”, η “Χουχού”, η “Κομμώτρια” κ.ά.».
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Στα βάθη των αιώνων χάνεται η σχέση της
οικογένειας Τζωρτζάκη με την παλιά πόλη. Ο
Κ. Τζωρτζάκης συνεχιστής της οικογενειακής
παράδοσης ζει και εργάζεται στην παλιά πόλη.
«Ολη η γειτονιά, όλο το Κολόμπο, ο Τοπανάς
είχαν βάρκες. Ο Κουτσουνής, ο Καλτσάκης, ο
Κολιακούδης και τόσοι άλλοι είχαν ο καθένας
τη βάρκα του. Αξέχαστα οι κάτοικοι της παλιάς
πόλης κάθε Σάββατο πρωί παίρναμε τα “καΐ-
κια” και πηγαίναμε στα Λαζαρέτα για να κά-
νουμε την εκδρομή μας με τα κεφτεδάκια, τα
καλαμαράκια μας. Αγαπημένο μας σημείο ως
παιδιά το “Νέα Ελλάς” το ζαχαροπλαστείο με
τα περίφημα γαλακτομπούρεκα ή ο “Ευστα-
θίου” με τα εξαιρετικά εκλέρ που είχα την τιμή
να τα δοκιμάζω πάντα πρώτος! Νοστιμότατα
τα τηγανητά καλτσούνια της “Γιαβάσαινας” και
βέβαια η φημισμένη μπουγάτσα του “Ιορδάνη”
στην Ποτιέ! Θυμάμαι τον πατέρα μου να με
παίρνει από το χέρι και να με πηγαίνει στην τα-
βέρνα του Κοτσιφού, ή στου “Αλικαμπιώτη” ή
στην κυρά Μαρία την Ψυλλάκαινα και το τρα-

πέζι μας να είναι πάντα γεμάτο με διάφορα
πιάτα με φαγητά. Από τότε μου έχει μείνει...
δεν μπορώ να δω τραπέζι με ένα πιάτο.»

Επειδή όλη του η ζωή έχει να κάνει με το λι-
μάνι, ο Κ. Τζωρτζάκης μπορεί βλέποντας μια
καρτ ποστάλ του λιμανιού να βρει τη χρονο-
λογία. «Καταλαβαίνω τη δεκαετία από τα φα-
νάρια που είναι γύρω-γύρω. Επίσης
αντιλαμβανόσουν ότι κάποιος έφευγε από τη
ζωή, όταν έχανες τη βάρκα του. Γιατί μέχρι και
τη δεκαετία του ’70 όλο το “Κολόμπο” ήταν γε-
μάτο από ψαρόβαρκες των κατοίκων της πα-
λιάς πόλης. Σιγά-σιγά έφευγαν οι βάρκες,
μειώνονταν και οι μόνιμοι κάτοικοι» παρατη-
ρεί. Μόνιμος κάτοικος της Παλιάς Πόλης και
ο αγαπημένος σε όλους Σαλής. «Κάθε φορά
που ο πατέρας μου έφτιαχνε αυγά με χόρτα με
έστελνε να του πάω ένα πιάτο, γιατί ήταν το
αγαπημένο του. Επίσης τον θυμάμαι να με
παίρνει από το χέρι να με πάει στο σχολείο
κάθε φορά που ήταν πιο πάνω μεθυσμένος ο
“Μάραθας” που τα παιδιά τον φοβόμασταν...».

Ο ιστορικός
“Ιορδάνης”

Δεν υπάρχει παλιός Χανιώτης που να μην
θυμάται τη μπουγάτσα του “Ιορδάνη” στην
καρδιά της παλιάς πόλης, στην οδό Ποτιέ. Ενα
μικρό στενό μαγαζάκι, με τον πελάτη να απο-
λαμβάνει το μοναδικό έδεσμα με θέα τον
τοίχο! «Ο προπάππους μου ερχόμενος από τη
Μ. Ασία επειδή ήταν φούρναρης αγόρασε μια
επιχείριση στην παλιά πόλη. Ο προηγούμενος
ιδιοκτήτης της, ένας Τούρκος, του έμαθε την
τέχνη της μπουγάτσας με μυζήθρα και ο προ-
πάππους μου την παρέδωσε στο γαμπρό του
τον Ιορδάνη Ακασιάδη. Το συνέχισε ο πατέρας
μου και μετά εγώ. Στην Ποτιέ θα μείναμε μέχρι
το 1987! Ενα μικρό, στενό μαγαζί που είχε
αγαπηθεί πολύ από τους Χανιώτες. Δεν
υπήρχαν τότε και
πολλά μαγαζιά. Ήταν
του “Τζεδάκη” και του
“Κρόνου” οι λουκουμά-
δες και του “Ιορδάνη” η
μπουγάτσα. Κάθε Κυ-
ριακή μετά την εκκλη-
σία όλος ο κόσμος
περνούσε από εκεί ή τα
Φώτα μετά το ρίξιμο του Σταυ-
ρού ή και την 25η Μαρτίου και
την 28η Οκτωβρίου μετά την
παρέλαση. Να δεις πώς αλλά-
ζουν οι εποχές! Τώρα το φόρτε
της δουλειάς είναι τον Αύγου-
στο, τότε από 1 έως 15 Αυγού-
στου το μαγαζί έκλεινε για ξεκούραση» λέει ο
Ιορδάνης Ακασιάδης συνεχιστής της παράδο-
σης. Από το 1924 μέχρι σήμερα το μοναδικό

πράγμα που έχει αλλάξει στην παρασκευή
της μπουγάτσας είναι ότι παλαιότερα χρησι-
μοποιούνταν ξυλόφουρνος φούρνος, ενώ σή-

μερα ηλεκτρικός.
Σε δύσκολες εποχές, μετά τον πόλεμο,

οι πιτσιρικάδες της επο-
χής μαζεύονταν στο
τέλος για να πάρουν
τα “ψίχουλα”, τα
κομμάτια της μπου-

γάτσας που έμεναν
μετά το κόψιμό της!

«Ερχονται και σήμερα άν-
θρωποι 70 και 80 ετών και μου
λένε “ά! ρε για εκείνα τα ψίχουλα
τι πόλεμος γινόταν για το ποιος
θα τα φάει”. Εχει συμβεί αρκετές
φορές» θυμάται ο συνομιλητής

μας.
«Γιατί φύγαμε από την παλιά πόλη; Το μα-

γαζί ήταν ετοιμόρροπο, είχαμε θέματα και με
τον ιδιοκτήτη και αποφασίσαμε να πάμε
αλλού. Σε πολύ κόσμο δεν πήγε καλά! Ηταν
συναισθηματικά δεμένοι με τον παλιό χώρο.
Οταν ανέλαβα το μαγαζί άνοιξα και ένα μα-
γαζί στη Σήφακα για να πουλάμε μόνο Μπου-
γάτσα γιατί ήταν αίτημα όλων να γυρίσουμε
πίσω» σημειώνει.

Στα χρόνια που δουλεύει την επιχείριση ο
Ιορδάνης Ακασιάδης έχει ακούσει απίστευτα
θετικά σχόλια για τη μπουγάτσα. Δεν θα ξε-
χάσει ποτέ τι του διηγήθηκε ένας Τελωνει-
ακός. «Είχα γνωρίσει ένα Τελωνειακό που
έμενε στην Αθήνα. Μόλις έμαθε ότι είμαι ο
Ιορδάνης της Μπουγάτσας, μου λέει πως:
«Είχα ένα φίλο Ελληνα που ζούσε στον Πα-
ναμά και πήγα να τον δω. Μαζί πήγαμε σε ένα
νησάκι στον Ειρηνικό στα ανοιχτά του Πα-
ναμά. Εκεί συναντήσαμε ένα ζευγάρι Γάλλων
που μόλις έμαθαν ότι είμαι Έλληνας μου λένε:
«Ελλάδα, Χανιά, Μπουγάτσα Ιορδάνης». Μου
το έλεγε και δεν το πίστευε και ο ίδιος τι του
συνέβη στην άκρη του κόσμου!».

“Αστέρι” λοιπόν είχε μια έξοδο κινδύνου από
την οποία δεν έκλειναν την πόρτα για λόγους
ασφαλείας. Το είχαμε πάρει χαμπάρι ανοίγαμε
την πόρτα και κρυβόμασταν πίσω από την
κουρτίνα. Μας έψαχνε ο Βενιανός, ο ιδιοκτή-
της να μας βρει αλλά προλαβαίναμε και χω-
νόμασταν ανάμεσα στα καθίσματα»... 

Ο ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑΚΙΑΣ

Την εποχή της Χούντας, ο έλεγχος ήταν ασφυ-
κτικός. Ολοι θυμούνται τον “Καπαρντινάκια”. 
«Ηταν ένας ασφαλίτης που φορούσε καπαρν-
τίνα και γύριζε την περιοχή από του Μπαρμ-
πόπουλου, στα Στιβανάδικα και στο Κρύο
Βρυσάλι. Αυτό ήταν το δρομολόγιο του όλη
νύχτα. Τότε απαγορευόταν μετά τις 10 το
βράδυ να έβγαινες έξω αν ήσουν κάτω από 18
ετών. Πηγαίναμε λοιπόν για σινεμά στον
“Απόλλωνα”, στη “Ρεγγίνα”, τελείωνε η ταινία
στις 10 και έπρεπε να γυρίσουμε πίσω. Αντε
να ξεφύγεις από τον “Καπαρντινάκια” που αν
σε έπιανε σε τάραζε στην ανάκριση. «Πού
ήσουν, ποιανού είσαι, πού είναι η ταυτότητά
σου, πού πας;» Κάθε φορά καταστρώναμε
ολόκληρο σχέδιο για να μην πέσουμε πάνω
του, να ξεφύγουμε, τρεχαλητό στα στενά, μην
το συζητάς...» λέει ο Μ. Μανουσάκης.
Μπλεξίματα με την αστυνομία είχαν επειδή
έπαιζαν και το “τάκα-τάκα” ένα παιγνίδι με
δύο μπάλες και κορδόνι που έκανε θόρυβο!
Ο Μ. Μανουσάκης πιστεύει ότι ουσιαστικά το
λιμάνι άρχισε να αλλάζει μετά το ’74. «Το λι-
μάνι ξεκίνησε να αναπτύσσεται να φαίνεται ο
τουρισμός μετά τους “τζενεράλιδες”. Μέχρι
τότε οι όποιοι τουρίστες εμφανίζονταν, έρχον-
ταν με σακίδια και μένανε σε πανσιόν, σε τα-
ράτσες, όπου έβρισκαν!» ενώ ο Π.
Μανουσάκης συμπληρώνει πως «το κλίμα το
χάλασε το πολύ χρήμα, π.χ. στην Πλάκα στην
Αθήνα όλα αυτά δεθήκαν πιο ωραία έμειναν
και μαγαζιά και καταστήματα και οι κάτοικοι.
Πλέον έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση που
οι μόνιμοι κάτοικοι είναι λίγοι».

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΝΕΥ... ΤΣΙΠΑΣ!

Όσο για τους πολιτικούς, είχαν διάφορες σχέ-
σεις με τους “Κολομπίτες”. «Ηταν ένας δημο-
τικός σύμβουλος που δούλευε και στον Δήμο
και ήξερε πως θα γίνει μια ασφαλτόστρωση σε
ένα δρομάκι. Πήγαινε λοιπόν εκεί συνομι-
λούσε με τους κατοίκους του έλεγαν αυτοί ότι
πρέπει να ασφαλτοστρωθεί το δρομάκι, τους
έλεγε αυτός ότι θα το φροντίσει και ότι θα με-
σολαβήσει αφού ήξερε ότι έτσι και αλλιώς θα
γίνει το έργο... Επίσης έπεφτε πολύ δούλεμα
με διάφορους τύπους που κατά καιρούς ήθε-
λαν να γίνουν δήμαρχοι. Πριν από καμιά
25αριά χρόνια είχε πέσει και ένα γιαούρτι
τότε, χωρίς μάλιστα τσίπα ώστε να μην κολ-
λήσει σε ένα τοπικό πολιτικό που έλεγε διά-
φορα... περίεργα» θυμούνται.

Εικόνες από την παλιά πόλη
Στο Μπαλκόνι

του καταστήματός
του ο Κ. Τζωρτζάκης

απολαμβάνει
την εφημερίδα και

το λιμάνι.

Το ζεύγος
Ακασιάδη. Πίσω η

ιστορική προπολεμική
πινακίδα του παλιού

καταστήματος που κοσμεί
και το νέο στην αρχή

της Αποκορώνου.

Το παλιό
μαγαζί στην
οδό Ποτιέ.

Μαντινάδες
και στιχάκια για

τον Ιορδάνη και τη
μπουγάτσα του.



ααΑφορμή για τη συνέντευξη που παραχώρησε
στις “διαδρομές” στάθηκε η κάθοδός του στα
Χανιά πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο του
αφιερώματος που οργάνωσαν για τον ίδιο και
το έργο του ο Σύνδεσμος Φιλολόγων, η Περι-
φερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, η
Δημοτική Βιβλιοθήκη και η Δημοτική Πινακο-
θήκη. 

Μαζί του μιλήσαμε για τους ποιητές και τα
«κλισέ» που τους συνοδεύουν, για τη δική του
χαμένη «Ατλαντίδα» αλλά και για την ποίηση
«που δεν είναι για όλους»... 

• Στα Χανιά όπου βρεθήκατε συναντή-
σατε, μεταξύ άλλων, μαθητές με τους
οποίους μιλήσατε για την ποίηση. Κάποιοι
φαντάζονται τους ποιητές σαν σοφούς
γέροντες που καταθέτουν μέσα σε λίγες
λέξεις το απόσταγμα μιας ζωής κι άλλοι
τους αντιλαμβάνονται σαν παιδιά που
διατηρούν μια άφθαρτη, γεμάτη ενέρ-
γεια, ματιά πάνω στο βίο. Η δική σας
άποψη προς τα που γέρνει;

Τι να σας πω, ούτε σοφός γέρων αισθά-
νομαι ούτε αιώνιος έφηβος. Αν έχω κάτι
να δώσω στους αναγνώστες, μικρούς και
μεγάλους, εκτός από τα ποιήματά μου εν-
νοείται, είναι μια καλή συζήτηση γύρω από
πράγματα που αγαπάω, όπως η ποίηση. Τα
παιδιά έχουν μεγάλη περιέργεια να μιλή-
σουν με κάποιον άνθρωπο που δηλώνει
ποιητής, για να διαπιστώσουν αν ταιριάζει
με τα κλισέ που μόλις προανέφερα. Στην
ουσία θέλουν να τα διαψεύσεις. Να βγεις
από τα γνωστά καλούπια και να μοιρα-
στείς μαζί τους μια συνενοχή. Αυτό έκανα
με τα παιδιά. Και περάσαμε θαυμάσια.
Όπως και με τους καθηγητές τους αν και
ήταν όλες καθηγήτριες εκτός ενός. Θέλω
να τις ευχαριστήσω και δημοσίως γιατί
χρειάστηκε πολλή δουλειά εκ μέρους τους.

• Σε μια παλαιότερη συνέντευξή σας στο
“Βήμα” είχατε πει ότι η εξωστρέφεια είναι
αντίθετη με την ουσία της ποίησης. Πι-
στεύετε ότι μέσα από την εξωστρέφεια
κινδυνεύει η ιερότητάς της; 

Η ποίηση δεν κινδυνεύει από κανέναν. Οι
ποιητές όμως μπορεί να γίνουν γραφικοί,
όταν κατεβαίνουν στους δρόμους με πανό
που γράφουν στίχους τους ή όταν σταμα-
τούν μπροστά σε αγάλματα και προτομές
μεγάλων ποιητών και απαγγέλουν ποι-
ήματά τους συνήθως, απευθυνόμενοι σε
έκπληκτους περαστικούς. Τα ποιήματα
πρέπει να λέγονται χαμηλόφωνα. Ψιθυρι-
στά αν είναι δυνατόν. Πολύ περισσότερο
σήμερα καθώς τα περισσότερα είναι δυσ-
νόητα και ακατάληπτα. Στο κάτω κάτω η
ποίηση δεν είναι για όλο τον κόσμο. Ας το
πάρουμε απόφαση. Και τότε όλα θα πάνε
καλύτερα. Γιατί η ποίηση μπορεί να έχει
μικρό κοινό αλλά οι αναγνώστες της είναι
πιστοί και φανατικοί.

• Ζείτε από 18 χρονών στην Αθήνα αλλά
στο έργο σας αισθάνεται κανείς ότι ανα-
σαίνετε ακόμα τον αέρα της Ηπείρου.
Μοιάζει σαν να μην φύγατε ποτέ. Τι ση-
μαίνει πατρίδα για εσάς;

Πατρίδα μου και πατρίδα όλων μας είναι
τα παιδικά μας χρόνια. Είναι φυσικό λοι-
πόν να «ανασαίνω ακόμα τον αέρα της
Ηπείρου». Το δράμα μου είναι ότι δεν
μπορώ να επιστρέψω σε αυτή την πατρίδα,
όπου «έχουν αλλάξει όλα κάτω απ’ τον
ίδιο ουρανό». Η ειρωνεία είναι ότι ενώ έχω

δύο πατρίδες πια, την Ήπειρο και την
Αθήνα, στην πραγματικότητα έχω μία χα-
μένη πατρίδα ή μάλλον καταποντισμένη
σαν την Ατλαντίδα.

• Ο στίχος στο τραγούδι έχετε πει ότι πρέ-
πει να έχει μια μεγαλύτερη αμεσότητα
από την ποίηση γιατί πρέπει να γίνεται
πιο γρήγορα αντιληπτός. Από την άλλη,
συχνά βλέπουμε να αγαπιέται ένα μελο-
ποιημένο ποίημα ακόμα κι αν οι στίχοι

παραμένουν ακατάληπτοι για πολλούς
ακροατές. Έχουν κάτι “μαγικό” οι λέξεις
των ποιητών ή είναι η μουσική που μπο-
ρεί να σε κάνει ν' αγαπήσεις έως και κάτι
ακατανόητο; 

Τέτοιου είδους τραγούδια αποτελούν εξαί-
ρεση από τον κανόνα μπορώ να πω. Τα
βρίσκουμε μόνο στο έντεχνο, όπως συνη-
θίσαμε να λέμε, τραγούδι. Ούτε στα δημο-
τικά ούτε στα ρεμπέτικα και τα λαϊκά.
Πόσα τέτοια τραγούδια μπορείτε να θυμη-

θείτε, γιατί εγώ δυσκολεύομαι. Όπως και
να ‘χει νομίζω ότι τα εύσημα μια τέτοιας
επιτυχίας πρέπει να αποδοθούν στον συν-
θέτη κυρίως. Γιατί πολλοί έχουν μελοποι-
ήσει ποιήματα αλλά τα περισσότερα είναι
μέτρια ή κακά, πολύ περισσότερο αν είναι
και ακατανόητα… Εγώ στιχουργικά ανήκω
στη σχολή του Γκάτσου. Ακούς το «Χάρτινο
το φεγγαράκι» ή «Ο Γιάννης ο φονιάς» και,
αν είσαι της συντεχνίας ειδικά, τρελαίνε-
σαι από αυτή την βαθύτατη απλότητα!

• Πιστεύετε ότι υπάρχουν μη ποιητικές λέ-
ξεις, εποχές ή και καταστάσεις ή μήπως
τελικά η ποίηση βρίσκεται στον τρόπο
που φωτίζει κανείς τα πράγματα; 

Κάποτε υπήρχαν όλα αυτά. Αλλά κάθε
τόσο έβγαινε ένας ποιητής και αποδείκνυε
με το έργο του ότι τίποτε από αυτά δεν
ισχύει. Ολα είναι νόμιμα και δυνατά στην
ποίηση. Αρκεί να υπάρχει ταλέντο και
τόλμη. Αυτά διέθετε ο Καβάφης και δεν
φοβήθηκε καμιά λέξη. Όλες «χώρεσαν»
και «συνεργάστηκαν» στα ποιήματά του.
Ταλέντο και τόλμη διέθετε και ο Καρυω-
τάκης και δεν φοβήθηκε τις παραφωνίες
του και τον αυτοσαρκασμό. Με ένα «Ουρ-
λιαχτό» πρόγκηξε ο Γκίνσμπεργκ τον κα-
θωσπρεπισμό των Αμερικανών, ενώ ο
Μπουκόφσκι έγινε ο πρίγκιπας της βωμο-
λοχίας.

• Εχετε μιλήσει για την αγάπη σας για το
δημοτικό τραγούδι και πώς αυτό σας έχει
επηρεάσει. Τι είναι για εσάς αυτό που
λέμε παράδοση; 

Το δημοτικό τραγούδι είναι ο δάσκαλός
μου. Το άκουσα, το γνώρισα και το αγά-
πησα στα πανηγύρια και τις χαρές του χω-
ριού μου στην Ήπειρο. Όλα αυτά πριν το
διαβάσω στις γνωστές συλλογές των δη-
μοτικών τραγουδιών. Υπάρχει μία φράση
του Αχιλλέα Κυριακίδη που το λέει καλύ-
τερα και με λιγότερα λόγια. «Ο Γκανάς
είναι ο πιο επώνυμος δημοτικός ποιητής
μας». Το δημοτικό τραγούδι είναι ένας
ακρογωνιαίος λίθος της προφορικής μας
παράδοσης. Σ’ αυτήν πατάω γερά έτοιμος
να απογειωθώ ή να τσακιστώ. Η παρά-
δοση για μένα είναι αυτός ο σταθερός βα-
τήρας που χτίστηκε με τραγούδια και
μοιρολόγια, με γέλια και με κλάματα, με
νίκες και ήττες και ακόμη χτίζεται από τα
ίδια μας τα χέρια. Δεν είναι ένα αξιοθέατο
έκθεμα, ένα μουσειακό είδος αλλά ένα
ζωντανό κύτταρο που εξελίσσεται μέσα
στο χρόνο και απαντάει στα σύγχρονα
ερωτήματα που προκύπτουν κάθε τόσο.
Ένα ποίημα μελοποιημένο από τον Νίκο
Ξυδάκη τα λέει καλύτερα. Εκεί που σμί-
γουν δυο ποτάμια/ και αδελφώνουν τα
νερά/ ένα γεφύρι πέτρινο/ απλώνει τα’
άσπρα του φτερά. Ξέρω τα χέρια που το
χτίσανε/ τα πόδια που το περπατήσανε/
ξέρω τα χέρια που το χτίσανε/ τα χείλη
που το τραγουδήσανε.

• Αν η ομορφιά μπορεί να σώσει τον
κόσμο όπως υποστήριζε ο Ντοστογιέφσκι,
τότε η ποίηση μπορεί να τον παρηγορή-
σει;

Η ποίηση σίγουρα μπορεί να μας παρηγο-
ρήσει. Αυτό κάνει άλλωστε τόσους αιώνες
τώρα. Μας παρηγορεί επειδή φαίνεται ότι
η ομορφιά δεν μπορεί να σώσει τον
κόσμο…

Το δη οτικό τραγούδι είναι« ...Το δημοτικό τραγούδι είναι
ένας ακρογωνιαίος λίθος τηςένας ακρογωνιαίος λίθος της

ροφορικής ας αράδοσηςπροφορικής μας παράδοσης. 
Σ αυτήν ατάω γερά έτοι ος ναΣ’ αυτήν πατάω γερά έτοιμος να

α ογειωθώ ή να τσακιστώαπογειωθώ ή να τσακιστώ... »

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ

Η οίηση είναι αρηγορητική«Η ποίηση είναι παρηγορητική»

«Η ποίηση σίγουρα μπορεί να μας παρηγορήσει. Αυτό κάνει άλλωστε τόσους αιώνες τώρα. Μας παρηγορεί επειδή φαίνεται ότι η ομορφιά δεν μπο-
ρεί να σώσει τον κόσμο…». Ο Μιχάλης Γκανάς μιλάει, όπως και με την ποίησή του. Με αμεσότητα, χωρίς περιττά ξόμπλια και υπεκφυγές, χωρίς στρογ-
γυλέματα. Δηλώνει άλλωστε θαυμαστής της «βαθύτατης απλότητας» των στίχων του Γκάτσου και της σαφήνειας του δημοτικού τραγουδιού με το οποίο
γαλουχήθηκε για να βρει στην πορεία τις δικές του λέξεις και να φτιάξει τις δικές του εικόνες. 
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Στον απόηχο της επίσκεψής μου, στις 21 Μαρ-

τίου (Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης) στο Λύκειο
Σούδας και ο σημερινός, πρώτος μεταπασχαλι-
νός, και ο επόμενος Παιδότοπος. Οι εντυπώσεις
των παιδιών από τα τμήματα Α3 και Α4, που
μου έστειλε η φίλη διευθύντρια του Σχολείου
Μαρία Μαράκη, σήμερα, τα ποιήματα των μα-
θητών από τη Β’ τάξη το άλλο Σάββατο. Τα παι-
διά εν τέλει διδάσκουν (σ)τους όποιους
δασκάλους των περισσότερα από όλα όσα εκεί-
νοι τους διδάσκουν. Κι αν ισχύει απόλυτα αυτό

για τα ωραία δεκαεξάχρονα παιδιά, κορίτσια κι
αγόρια, του Λυκείου Σούδας. Κι αν με εντυπω-
σίασαν με το επίπεδο, αλλά και με την ευγένειά
τους! Κι αν τους είμαι υπόχρεως για τα (υπερ-
βολικά πάντως) λόγια της αγάπης τους!... Από
καρδιάς το “ευχαριστώ” μου και για την πρό-
σκληση (να ’ναι καλά η διευθύντρια σας) και για
τις δύο υπέροχες ώρες που μου χαρίσατε, καλά
μου παιδιά! 

Σας χαιρετώ με αγάπη
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

Α3 ΚΑΙ Α4 ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ

Eνας οιητής στην τάξη αςνας ποιητής στην τάξη μας...
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Την Τετάρτη 21/3 ήταν η παγκόσμια μέρα ποίησης, και ο ποιητής κ. Κακατσάκης επισκέ-
φτηκε το σχολείο μας, αφήνοντάς μας ευχάριστες εντυπώσεις. Οργανώθηκε μια εκδήλωση
προς τιμήν του, στην οποία συμμετείχαν μαθητές της Α΄& Β΄ Λυκείου. Οι μαθητές της Α΄
Λυκείου ασχολήθηκαν με τη ζωή και το έργο του ποιητή, καθώς διάβασαν κάποια από τα ποι-
ήματα του, ενώ οι μαθητές της Β΄ λυκείου διάβασαν ποιήματα, που έγραψαν οι ίδιοι. Η ατμό-
σφαιρα ήταν ευχάριστη, καθώς όλοι οι μαθητές παρακολουθούσαν με προσοχή τα λόγια του
κ. Κακατσάκη. Ακόμα, υπήρχε ενδιαφέρον αφού είχαμε μια ευαίσθητη συζήτηση για την προ-
σωπική ζωή του ποιητή, που ο ίδιος μας μίλησε για τα παιδικά του χρόνια. Τέλος, τα ποι-
ήματα που ακούσαμε είχαν πολύ έντονα συναισθήματα και οι περισσότεροι μαθητές
ταυτίστηκαν με τα λόγια αυτά καθώς τα αναλύαμε. Σαν μαθητές, ευχαριστούμε πολύ τον κ.
Κακατσάκη που μας επισκέφτηκε και δέχτηκε να μας μιλήσει, χαρίζοντάς μας όμορφες στιγ-
μές.

Ηλιάνα Σαντορινάκη

Με αφορμή την επίσκεψη του κ. Κακατσάκη την Τετάρτη 21 Μαρτίου στο σχο-
λείο μας, σύλλεξα πολλές καινούριες εμπειρίες και έμεινα πραγματικά εντυπω-
σιασμένη. Αρχικά, ο κ. Κακατσάκης είναι ένας πολύ χαρούμενος και αισιόδοξος
ποιητής, και πρωτεύων άνθρωπος, που με το κέφι και την ενεργητικότητά του
μπόρεσε να κάνει όλα τα παιδιά να τον παρακολουθούν με προσοχή και στην αί-
θουσα να κυριαρχεί απόλυτη σιωπή. Με αυτόν τον τρόπο όλοι πρόσεχαν κάθε του
λέξη και εξέφραζαν απορίες τόσο για τη ζωή του όσο και για το έργο του. Ακόμα,
η ανάγνωση των ποιημάτων του προξένησε πάμπολλα συναισθήματα και “τροφή” για
σκέψη καθώς όλα του τα ποιήματα εξέφραζαν αληθινές προσωπικές του ιστορίες που
προβλημάτισαν τα παιδιά και τα οδήγησαν στο να κάνουν δικές τους προσωπικές περιηγή-
σεις στον εαυτό τους. Επιπρόσθετα, εντυπωσιακή ήταν και η συμμετοχή των παιδιών στην
ανάλυση των ποιημάτων όπου με τα λεγόμενα του καθενός, όλο το νόημα που κρυβόταν
πίσω από αυτά ενωνόταν και βρίσκαμε έτσι συλλογικά τι προσπαθούσε να μας πει. Συμπε-
ρασματικά, η επίσκεψη του κ. Κακατσάκη στο σχολείο μας, μας έκανε πραγματικά να προ-
βληματιστούμε ως νεολαία και μας ενέπνευσε να στραφούμε προς την ποίηση αφού η
αφοσίωση και η αγάπη του ποιητή αυτού γι’ αυτήν ήταν παράδειγμα προς μίμηση.

Αννα-Μαρία Ρετσινά

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου ήρθε στο σχολείο μας ένας υπέροχος
άνθρωπος, μαγευτικός ποιητής και έμπειρος δάσκαλος, ο Βαγγέ-
λης Κακατσάκης. Η αφορμή γι αυτή την επίσκεψη ήταν η Παγκό-
σμια Μέρα Ποίησης. Αρχικά συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί στην

αίθουσα των εκδηλώσεων και στη συνέχεια διαβάσαμε μερικά ποι-
ήματα από την ποιητική του συλλογή. Στη συνέχεια ο κ. Κακατσά-

κης διάβασε κι εκείνος κάποια από τα πιο αγαπημένα του ποιήματα και
μας διηγήθηκε όλη την ιστορία πίσω από αυτά, είχαμε αρκετές απορίες

τις οποίες ήταν διατεθειμένος να μας λύσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση
από όλη την εκδήλωση ήταν πως ο κ. Κακατσάκης ή αλλιώς “ο δάσκαλος” όπως

τον φωνάζουν οι φίλοι και οι γνωστοί του, κρατούσε στο χέρι του ένα ματσάκι βασιλικό. Λένε
πως συχνά μπορείς να συνδυάσεις μία εμπειρία με ένα άρωμα. Ετσι κι εγώ, κάθε φορά που
μιλά κάποιος για αυτό τον εξαίσιο άνθρωπο μου έρχεται στο μυαλό η μυρωδιά του βασιλι-
κού. Αφού τον ευχαριστήσαμε που μας έκανε την τιμή και ήρθε στο σχολείο μας, παρά το βε-
βαρυμμένο του πρόγραμμα, εκείνος μας έκανε αναφορά στην καινούρια του ποιητική συλλογή

η οποία ονομάζεται “όπως στο ψωμί” που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 21
Μαρτίου. Όλοι οι μαθητές που παραβρέθηκαν εκεί έμειναν συγκι-

νημένοι και έκπληκτοι από τη μεταδοτικότητά του, τη σοφία το
και την εμπειρία του. Χαρήκαμε πολύ που βρέθηκε μαζί μας

και ευχόμαστε να έχουμε κι άλλες φορές στο μέλλον την
ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε μαζί του.

Μαρία Παρρά

Η επίσκεψη του κ. Κακατσάκη αποτέλεσε για εμένα
πηγή έμπνευσης καθώς με ενθάρρυνε να συνεχίσω την

προσπάθεια μου στο γράψιμο. Επειτα, έδειχνε να ενδια-
φέρεται πραγματικά και να ακούει τα ποιήματα των παιδιών

που παρουσίασαν τα ποιήματά τους. Επιπρόσθετα, ήταν πραγ-
ματικά εντυπωσιακή η επικοινωνία που είχε με όλα τα παιδιά και ο

τρόπος που τους μετέδιδε τα μηνύματα των ποιημάτων του. Τέλος, θεωρώ ότι ο κ. Κακα-
τσάκης είναι ένας πολύ σημαντικός και δημιουργικός ποιητής με υπέροχα βιωματικά ποι-
ήματα.

Ηλέκτρα Δεμίρη 

Η επίσκεψη του
κ. Κακατσάκη ήταν αρκετά

σημαντική διότι μας έδειξε μέσα
από τα ποιήματά του, το βαθύτερο

νόημα της ποίησης αφού τα ποιήματα
τα οποία μας διάβασε ήταν εμπνευσμένα
από βιωματικές του εμπειρίες δείχνον-
τας έτσι την σημαντικότητα της λογο-

τεχνίας στην ζωή των ανθρώπων.
Μαιρήνη Καφεσάκη 

Ο κ. Κακατσά-
κης είναι ένας πολύ σπου-

δαίος ποιητής και πραγματικά
εντυπωσιάστηκα από την συνάν-

τηση αυτή. Κατάλαβα ότι τα ποιήματά
του κρύβουν ένα βαθύ νόημα. Μας
απήγγειλε μερικά από τα ποιήματά του,
τα οποία άκουσα με προσοχή, γιατί πε-
ριλάμβαναν βιωματικές εμπειρίες

του ποιητή.
Λαμπρινή Καφούση



ωρούμε ζιζάνιο και το πετούμε αφού το ξερι-
ζώσουμε. Τότε όμως την μάζευαν και την έτρω-
γαν ως λαχανικό. 

Την χρησιμοποιούσαν επίσης ως κατάπλασμα
για επούλωση πληγών και για να μαραίνουν
δοθιήνες. 

Στην  Κίνα την ρίζα του βοτάνου  (από την
ποικιλία S. dichotoma) την χρησιμοποιούν ως
δροσιστικό βότανο στον πυρετό και για να στα-
ματήσει τη ρινορραγία και την βαριά εμμηνορ-
ροϊκή αιμορραγία. Το χορηγούν  ως τονωτικό
σε παιδιά με πλημμελή θρέψη. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Η Στελλαρία είναι γλυκιά, υγρή και δροσερή.

Περιέχει σαπωνίνη, ασκορβικό οξύ (βιτα-
μίνη C)  ρουτίνη,  αμινοβενζοϊκό οξύ

(PABA), γ-λινολενικό οξύ (GLA,
ωμέγα-6 λιπαρά, παράγωγο οξύ),

νιασίνη, ριβοφλαβίνη (Β2), θειαμίνη
(Β1), β-καροτένιο (Α), μαγνήσιο,
σίδηρο, ασβέστιο, κάλιο, ψευδάρ-
γυρο, φώσφορο, μαγνήσιο, νά-
τριο, σελήνιο και  πυρίτιο. 

Μεγάλο μέρος της θεραπευτι-
κής δράσης του βοτάνου οφεί-
λεται στο λινολενικό οξύ που
περιέχει. Η συγκεκριμένη ουσία
βοηθά σε προβλήματα δέρμα-
τος, ορμονικές διαταραχές, αρ-

θρίτιδα, καθαρίζει τη
συμφόρηση, ελέγχει την παχυ-

σαρκία, μειώνει τη φλεγμονή και
την κατακράτηση νερού, δρα τονω-

τικά για το συκώτι και μειώνει τις επι-
πτώσεις κατάχρησης αλκοόλ. 

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη
- συλλογή 

Τα πρώτα άνθη εμφανίζονται τον Μάρτη και η
ανθοφορία διαρκεί μέχρι το Νοέμβρη, κάποτε
μάλιστα και όλο το χρόνο. Είναι σχεδόν πάντα
σε ανθοφορία, εκτός από τους ψυχρούς μήνες
του χειμώνα

Χρησιμοποιείται  το ανθισμένο φυτό. Συλλέ-
γεται από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Δρα ως τονωτικό, διουρητικό, καθαρτικό, μα-
λακτικό. 

Η Στελλαρία βρίσκει την ευρύτερη χρήση της
σαν εξωτερικό ίαμα για αμυχές, τραύματα και
ιδιαίτερα για κνησμό και ερεθισμό δέρματος.
Καταπραΰνει τη φαγούρα ακόμη και σε περι-
πτώσεις που άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει.
Καταπραΰνει και ενυδατώνει το δέρμα. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δερματικές λοι-
μώξεις και ερεθισμού δέρματος στα μικρά παι-
διά. Αν το έκζεμα ή η ψωρίαση προκαλεί τον
ερεθισμό, μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε

με ευεργετικά αποτελέσματα. Λαμβανόμενο
εσωτερικά βοηθά στους ρευματισμούς.  

Βοηθάει στην εκροή της βλέννας, είναι χαλα-
ρωτικό, καταπολεμά τα αέρια και τις εντερικές
κράμπες, μαλακώνει και προστατεύει το βλεν-
νογόνο χιτώνα και βοηθά την πορεία της ανάρ-
ρωσης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Ως
κατάπλασμα βοηθά σε ερεθισμούς και εύθραυ-
στα επιφανειακά τριχοειδή του δέρματος. 

Το φρέσκο φυτό βοηθά ενάντια στα κονδυ-
λώματα. 

Συνίσταται για το άσθμα, βρογχίτιδα, κυκλο-
φοριακή συμφόρηση. Βοηθά στον έλεγχο της
παχυσαρκίας (χρησιμοποιείται ως συστατικό σε
διάφορα σκευάσματα απώλειας βάρους. Η προ-
σθήκη του εγχύματος του φυτού  στο νερό του
μπάνιου βοηθά τις ρευματικές αρθρώσεις. 

Ως βάμμα βοηθά κατά των κυστών, ειδικά στις
ωοθήκες. Το έγχυμα των φύλλων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για εσωτερικές και εξωτερικές
πλύσεις.

Υπό μορφή αλοιφής συνδυάζεται άριστα με
την Αλθαία. 

Στην ομοιοπαθητική, το αιθέριο έλαιο του
νωπού φυτού συνιστάται εναντίον των ρευμα-
τισμών και των παθήσεων των αρθρώσεων,
καθώς και της ψωριάσεως.

Παρασκευή και δοσολογία 
Παρασκευάζεται ως έγχυμα. Ρίχνουμε ένα

φλιτζάνι βραστό νερό σε 23 κουταλιές του τσα-
γιού ξηρό βότανο και το αφήνουμε σκεπασμένο
για 5 λεπτά. Σουρώνουμε και πίνουμε 3 φορές
την ημέρα. 

Υπό μορφή βάμματος πίνουμε δύο έως τρεις
φορές ημερησίως 15-20 σταγόνες σε ένα πο-
τήρι ζεστό νερό. 

Προφυλάξεις 
Τα φύλλα του φυτού περιέχουν σαπωνίνες οι

οποίες είναι τοξικές ουσίες που απορροφούν-
ται πολύ λίγο από το σώμα και έχουν την τάση
να διέρχονται χωρίς να προκαλούν βλάβη στον
οργανισμό. Επίσης οι ουσίες αυτές καταστρέ-
φονται με το βράσιμο. Σε υπερβολικές δόσεις
μπορεί να προκαλέσει διάρροια και εμετό. Δεν
συνίσταται η χρήση του βοτάνου στις εγκύους
και κατά την διάρκεια του θηλασμού. 

Φύεται στις χώρες της Μεσογείου, Βρετανία,
Ιράκ, Ισπανία, Ιρλανδία, Τουρκία και Αμερική.
Το συναντούμε σε περιβόλια και φυτώρια. 

Είναι φυτό μονοετές και αναπαράγεται με
σπόρους ή με τους μίσχους που ριζώνουν. Έχει
ρηχές, ινώδεις, εύθραυστες ρίζες. Εύκολα ξερι-
ζώνεται κατά λάθος, αλλά αν αφεθεί στο έδα-
φος, θα ανανήψει αμέσως. Οι αδύναμοι μίσχοι
του φυτού ακουμπούν στο έδαφος αλλά οι
άκρες τους καθώς μεγαλώνουν υψώνονται και
φθάνουν τα 20 εκ. Τα φύλλα φύονται απέναντι
το ένα από το άλλο, είναι απλά, ωοειδή ως ελ-
λειπτικά και γενικά λεία. Οι μίσχοι έχουν μήκος
50 εκ., είναι φυλλώδεις και λείοι. Οι κοτυληδό-
νες είναι ανοιχτοπράσινες, με μήκος τετραπλά-
σιο του πλάτους τους. 

Τα άνθη του είναι μικροσκοπικά και λευκά, με
διάμετρο 0,6 εκ. και φύονται στις μασχάλες
των φύλλων. Έχουν πέντε βαθιά χαραγμένα πέ-
ταλα, που μοιάζουν σαν δέκα, και πέντε πρά-
σινα σέπαλα, μακρύτερα από τα πέταλα. Είναι
ερμαφρόδιτα (έχουν και αρσενικά και θηλυκά
όργανα) και γονιμοποιούνται από τι μέλισσες.

Τα άνθη κλείνουν το βράδυ και ανοίγουν
το πρωί. Κλειστά είναι και όταν ο και-
ρός είναι βροχερός. 

Τα άνθη εξελίσσονται σε μικρούς
καρπούς με μορφή κάψουλας,
που περιέχει πολυάριθμους μι-
κροσκοπικούς σπόρους (μέχρι
15.000 ανά φυτό) οι οποίοι
ωριμάζουν από τον Ιανουά-
ριο έως τον Δεκέμβριο. 

Οι σπόροι βλασταίνουν
μέσα σε λίγα χρόνια, παρα-
μένουν όμως ζωντανοί για
μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα.

Η Στελλαρία είναι βρώσιμο
φυτό. Έχει ήπια δροσιστική
γεύση. Τα φύλλα και οι μίσχοι
μπορούν να προστεθούν στις
σαλάτες ή να μαγειρευτούν

όπως τα χόρτα (για λίγα λεπτά). Τρώγονται και
οι σπόροι του φυτού. Αδυναμία στο φυτό αυτό
έχουν και όλα τα πουλιά και οι κότες.

Ιστορικά στοιχεία 
Οι ιθαγενείς της Αμερικής εδώ και εκατοντα-

ετίες το χρησιμοποιούσαν ως τονωτικό και θε-
ωρούσαν ότι βοηθά στη διατήρηση της υγείας
όλο το χρόνο. Στην Ευρώπη αναγνώριζαν τις
ίδιες ιδιότητες στο φυτό. 

Στην κεντρική Ευρώπη ήταν λαϊκό γιατρικό
που χρησιμοποιούσαν ως καθαρτικό, διουρη-
τικό και ως τονωτικό για τους ρευματικούς πό-
νους και την αδυναμία. 

Η Στελλάρια την εποχή του Gerard (16ο
αιώνα) χορηγούνταν ως τονωτικό σε ωδικά
πτηνά. Πίστευαν ότι τα καναρίνια τρώγοντας
τους σπόρους του φυτού τραγουδούσαν ομορ-
φότερα. 

Το χρησιμοποιούσαν επίσης ως λαχανικό. Σή-
μερα το

θε-
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βοτάνου είναι STELLARIA media (Στελλαρία
η μεσαία) και ανήκει στην οικογένεια των Καρυοφυλλιδών που
περιλαμβάνει περισσότερα από 100 είδη. 

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 

ΣτελλαρίαΣτελλαρία 



Ο Willem Kolff (1911-2009) ήταν Ολλανδός γιατρός και
εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους της αιμοκάθαρσης (“τε-
χνητού νεφρού”) και της δημιουργίας τεχνητών οργάνων.

Στη φωτογραφία ένα από τα πρώτα μηχανήματα αιμοκάθαρσης
που σχεδίασε τη δεκαετία του 1940.

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 74ο
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H χερσόνησος Παράκας στο Περού αποτελεί Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Σε
αυτήν την περιοχή, εκτός τα τεράστια γαιογλυφικά, βρέ-

θηκαν πολλά επιμηκυμένα κρανία, αφού παλαιότερα οι ιθαγε-
νείς, για θρησκευτικούς λόγους, έδεναν ασφυκτικά τα κεφάλια
των μωρών από τον 1ο μέχρι τον 6ο μήνα, για να δημιουργή-
σουν, για όλη τους τη ζωή, το συγκεκριμένο σχήμα.

“Η κλινική Agnew” ζωγραφικός πίνακας του 1889 που
απεικονίζει το διάσημο γιατρό της εποχής David Agnew να
εκτελεί μαστεκτομή μπροστά σε φοιτητές ιατρικής. Ο ζω-

γράφος Thomas Eakins χρησιμοποίησε την τεχνική του “επιστη-
μονικού ρεαλισμού” που δίνει σχεδόν φωτογραφική απόδοση,
ενώ ήταν παρών και ο ίδιος (τέρμα δεξιά) μέσα στον πίνακά του…

Δ ι ά φ ο ρ ε ς
επεμβάσεις στα

κάτω άκρα, από Γαλ-
λικό ιατρικό άτλαντα

του 18ου αιώνα.

“Ο εθισμός στη μορφίνη” σε απεικόνιση του 1880, το πιο
διαδεδομένο ναρκωτικό πριν την έλευση και ολοκληρω-
τική επικράτηση της ηρωίνης…

Ο “πρίγκιπας Ράντιαν” (1871-1934, γνωστός και ως ο
Aνθρωπος Φίδι, ο Aνθρωπος Σκουλήκι, ο Aνθρωπος Κάμ-
πια και το Ζωντανό Σώμα), γεννημένος στη Γουιάνα με γε-

νετικές ανωμαλίες, έπασχε από το σύνδρομο “τετρα-αμέλια”
(απουσία άκρων). Hταν διάσημος για τις παραστάσεις του σε διά-
φορα τσίρκο των αρχών της δεκαετίας του 1900, με πιο γνωστό
νούμερο το άναμμα τσιγάρου μόνο με το στόμα του. 

Πρωτότυπη
αναπηρική καρέκλα

των μέσων του 19ου
αιώνα, η οποία κινείται με ει-
δικούς μοχλούς, με τη βοή-
θεια των χεριών, και
αλυσίδας που μεταδίδει

την κίνηση στους τρο-
χούς.

Ομάδα Βρετα-
νών χειρουργών κατά-

φερε το 2011 να
αποκολλήσει τα κεφάλια των

σιαμαίων κοριτσιών Rital και
Ritaj Gaboura, παιδιά γιατρών από
το Σουδάν, μετά από επέμβαση 13
ωρών. Η πιθανότητα εμφάνισης
τέτοιας περίπτωσης είναι 1

στα 10 εκατομμύρια γεν-
νήσεις παιδιών…

Το “σιδέρωμα του στήθους” αποτελεί ένα ακόμη απάν-
θρωπο έθιμο που εφαρμόζεται στην Αφρική και κυρίως
στο Καμερούν. Το στήθος μικρών κοριτσιών δένεται
ασφυκτικά με πανιά ή πιέζεται με καυτά αντικείμενα, με σκοπό
την πλήρη συρρίκνωσή του, για την αποφυγή πρώιμης έναρξης
σεξουαλικών σχέσεων ή γάμου, αλλά και πιθανών βιασμών…

»

»

»

»
»

»

»

»

»
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Υ όγειοςΥπόγειος

σιδηρόδρο οςσιδηρόδρομος
Colson Whitehead
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας

Εκδότης: Ψυχογιός

Η Κόρα είναι
σκλάβα σε μια
βαμβακοφυτεία
στην Τζόρτζια. Η
ζωή είναι εφιαλ-
τική για όλους
τους σκλάβους
αλλά ιδιαίτερα
για την Κόρα,
γιατί είναι μια
περιθωριακή για

τους άλλους Αφρικανούς. Ακόμη μεγα-
λύτερος πόνος την περιμένει καθώς
ενηλικιώνεται και γίνεται γυναίκα. Όταν
ο Σίζαρ καταφτάνει από τη Βιρτζίνια και
της μιλάει για τον Υπόγειο Σιδηρό-
δρομο, οι δυο τους αποφασίζουν να
αψηφήσουν τον τεράστιο κίνδυνο και
να δραπετεύσουν. Τα πράγματα δεν πη-
γαίνουν όπως σχεδίαζαν και, παρόλο
που καταφέρνουν να βρουν μια στάση
και να κατευθυνθούν προς τα βόρεια
της χώρας, καταδιώκονται. 
Στην ιδιοφυή σύλληψη του Γουάιτχεντ,
ο "Υπόγειος σιδηρόδρομος" δεν είναι
απλώς μια αλληγορία - μηχανικοί και
οδηγοί έχουν στήσει υπογείως ένα μυ-
στικό δίκτυο από ράγες και σήραγγες. Η
πρώτη στάση της Κόρας και του Σίζαρ
είναι η Νότια Καρολίνα, σε μια πόλη που
αρχικά φαντάζει παράδεισος αλλά κρύ-
βει κάτι σατανικό για τους μαύρους κα-
τοίκους. Το χειρότερο είναι ότι ο
Ριτζγουέι, ο αμείλικτος κυνηγός σκλά-
βων, είναι στα ίχνη τους. Αναγκασμένη
να το σκάσει ξανά, η Κόρα ρίχνεται σ’
ένα απίστευτο ταξίδι, αναζητώντας την
πραγματική ελευθερία.

Η ερήσιαΗμερήσια

διάταξηδιάταξη
Εric Vuillard
Μετάφραση: Μανώλης Πιμπλής

Εκδότης: Πόλις

Η ιστορία των
παρασκηνίων της
εγκαθίδρυσης
του ναζιστικού
καθεστώτος, ένα
σύμφυρμα από
πραξικοπηματι-
κές ενέργειες και
ωραία λόγια, μια
σειρά από οργί-
λες τηλεφωνικές

κλήσεις και χονδροειδείς απειλές, φα-
νερώνει μια εντελώς διαφορετική
πλευρά, πολύ λιγότερο ένδοξη. Η σκω-
πτική παρουσίαση αυτής της πραγματι-
κότητας είναι αριστουργηματική. Η
ορμητική αφήγηση συγκλονίζει. Η
γραφή του Eric Vuillard αποκαθιστά
στην αλληλουχία των γεγονότων το
πραγματικό (ευτελές και αξιοθρήνητο)
συναισθηματικό της φορτίο, το εύθραυ-
στο της στιγμής. Ο συγγραφέας θέλει
να μας θυμίσει ότι τις περισσότερες
φορές αυτό που καθιστά κάποιον αήτ-
τητο δεν είναι οι περιστάσεις, αλλά η
δική μας συναίνεση και οι συμβιβασμοί
των ισχυρών. Γιατί η καταστροφή δεν
είναι πάντοτε μοιραία...

Μαύρη τούρταΜαύρη τούρτα
Χριστίνα Μούτσου
Εκδότης: Αρχέτυπο

Τώρα είχε κου-
λουριαστεί στη
δική της
πλευρά του
κρεβατιού. Δεν
μπορούσε ν'
αντισταθεί στον
πειρασμό να
χαϊδεύει πότε-
πότε τα στρω-
σίδια στην

αδειανή μεριά του Νικόλα, κρύα και
ατσαλάκωτα στο άγγιγμά της. Μακάρι
να μπορούσε να κλάψει, σκέφτηκε,
αλλά τα δάκρυα δεν ανέβαιναν ως τα
μάτια της. Όλη η θλίψη κρυβόταν
κάπου βαθιά και σκοτεινά μέσα της, σ'
ένα μέρος που δεν μπορούσε να φτά-
σει.
Πρέπει να είχε λαγοκοιμηθεί, μιας και
την ξύπνησε η εξώπορτα που άνοιξε κι
έκλεισε. Γύρισε να κοιτάξει το ξυπνη-
τήρι στο κομοδίνο του Νικόλα. Τέσσε-
ρις και πέντε. Έμεινε ν' αφουγκράζεται
καθώς τα βαριά βήματα σταμάτησαν
στον καναπέ του καθιστικού. Περίμενε
κρατώντας την αναπνοή της, αλλά δεν
άκουσε τίποτε άλλο.
Τέσσερις άνθρωποι πιασμένοι στον κυ-
κεώνα ενός οικογενειακού μυστικού,
επιχειρούν χρόνια μετά να
βρουν τον εαυτό τους. Από τη Θεσσα-
λονίκη ως το Λονδίνο και από την
Αθήνα ως το Παρίσι, οι διαδρομές τους
χτίζουν μια ιστορία με πολλά επίπεδα,
αξεδιάλυτα σαν τις πολλαπλές στρώ-
σεις μιας πλούσιας τούρτας.

Aφορμή

Γράφω αυτό το κείμενο
κατόπιν επιθυμίας του δι-
κηγόρου μου κυρίου Άν-
τριου Σίνκλερ, ο οποίος
από τότε που προφυλακί-
στηκα εδώ στο Ινβερνές
μού φέρεται με πολύ περισ-
σότερη ευγένεια απ' όση
αξίζω και δικαιούμαι. Η
ζωή μου υπήρξε σύντομη
και άνευ σημασίας, και δεν
επιθυμώ να απαλλαγώ από
την ευθύνη για τις πρό-
σφατες πράξεις μου. Ο
μόνος λόγος, επομένως,
για τον οποίο εμπιστεύομαι
αυτές τις λέξεις στο χαρτί
είναι για να ανταποδώσω
στον δικηγόρο μου την κα-
λοσύνη που μου έχει δείξει.

Ο νεαρός Ρόντερικ Μακρέι, που
ζει με τον πατέρα και τα αδέρφια
του στο Κολντούι, ένα απομονω-
μένο χωριό του Ρος-σάιρ στα  Χάι-
λαντς, κατηγορείται για τριπλή
δολοφονία, και εκείνος αποδέχε-
ται την ενοχή του. Ο διορισμένος
από το κράτος δικηγόρος που
αναλαμβάνει την υπεράσπισή του
του ζητάει να γράψει την ιστορία
του, ενώ σκοπεύει να ισχυριστεί
ενώπιον της έδρας πως ο πελάτης
του έδρασε εκτός εαυτού χωρίς να
έχει προσχεδιάσει το φονικό. Η
αγχόνη περιμένει τον Μακρέι. Βρι-
σκόμαστε στο έτος 1869.

Ο Μπερνέτ, στον ρόλο του αφη-
γητή-ερευνητή, μεταφέρει τον
αναγνώστη στα Χάιλαντς του
19ου αιώνα, με αφορμή το τριπλό
φονικό και τη δίκη που ακολού-
θησε, για να διηγηθεί μια ιστορία
με τεράστιο ενδιαφέρον, όχι μόνο
ως προς την εξέλιξη της δίκης,
αλλά κυρίως για τις συνθήκες δια-
βίωσης σε εκείνη την απομακρυ-
σμένη περιοχή, όπου η ζωή ήταν
ένας καθημερινός αγώνας επιβίω-
σης, η γη ανήκε σε έναν μεγαλο-
γαιοκτήμονα, η εκπαίδευση ήταν
αχρείαστη πολυτέλεια, οι βεντέτες

κάτι συνηθισμένο και η πατρική
εξουσία απόλυτη, χωρίς να παρα-
λείψει κανείς να αναφερθεί στις
επικρατούσες δεισιδαιμονίες, την
ισχύ της εκκλησίας και τη σεξουα-
λική καταπίεση. Το κείμενο που
γράφει ο Μακρέι και η διαδικασία
της δίκης θα φέρουν στο προσκή-
νιο μια ζοφερή πραγματικότητα,
αντικαθρέφτισμα της εποχής. Ο
τρόπος με τον οποίο στήνει την
ιστορία του ο Μπερνέτ, με αυτόν
τον ψευδοντοκουμενταρίστικο χα-
ρακτήρα, επιτυγχάνει να καθηλώ-
σει τον αναγνώστη και να
αναδείξει με ακρίβεια τους χαρα-
κτήρες, σε ένα υπέροχο μυθιστό-
ρημα, που θυμίζει ως αίσθηση τα
Έθιμα ταφής της Κεντ, και έφτασε,
χωρίς να είναι φαβορί, μέχρι τη
βραχεία λίστα του βραβείου Boo-
ker για το 2016. Είναι από τις πε-
ριπτώσεις εκείνες όπου η ευφυΐα
του συγγραφέα διακρίνεται ως
αναπόσπαστο μέρος του ταλέντου
του, όπου ο χαρακτηρισμός του βι-
βλίου ως δικαστικού θρίλερ μοι-
άζει εν τέλει πολύ περιοριστικός
για να περιγράψει πλήρως τα όσα
καταφέρνει ο Μπερνέτ με Το μα-
τωμένο του έργο, και πως τελικά
ο απόλυτος συνδυασμός επιτυχίας
είναι η παρουσία μιας δυνατής
ιστορίας δοσμένης με έναν τρόπο
που να την αναδεικνύει περαι-
τέρω.

Το απομονωμένο τοπίο άγριας
ομορφιάς των Χάιλαντς και οι
συνθήκες διαβίωσης της εποχής
επιτρέπουν στον Μπερνέτ να επι-
κεντρωθεί στην ιστορία και τους
χαρακτήρες του, χωρίς να χρειάζε-
ται να πασπαλίσει τις περιγραφές
του με υπερβολικές λεπτομέρειες,
και παρ' όλ' αυτά να μεταδώσει
την αίσθηση ασφυξίας με την
οποία, όχι μόνο ο αναγνώστης του
σήμερα, αλλά και ο κάτοικος κά-
ποιου αστικού κέντρου της εποχής,
αντικρίζει τη ζωή στο μικρό χωριό.
Η ιστορία, με την αγωνία που
φέρει ως προς την εξέλιξή της,

όσο προδιαγεγραμμένη και αν
αυτή μοιάζει ήδη από τις πρώτες
σελίδες με την παραδοχή της ενο-
χής εκ μέρους του Μακρέι, είναι
δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε
να αναδείξει τους χαρακτήρες και
το περιβάλλον στο οποίο ζουν· με
αποκορύφωμα τον Μακρέι,
έχουμε χαρακτήρες πλήρεις, με
αδυναμίες, πάθη και ιδανικά, με
την αίσθηση δικαίου να μην απου-
σιάζει εντελώς από κανέναν, παρά
την όποια υποκειμενική θέση από
την οποία παρατηρεί την ιστορία ο
αναγνώστης, σε μια απόπειρα κα-
τανόησης της ανθρώπινης φύσης,
με τα πάθη της εξουσίας, το φόβο
της επιβίωσης, το ένστικτο της εκ-
δίκησης, την πίστη στην απόδοση
δικαιοσύνης, την επίδραση του πε-
ριβάλλοντος, την ασφυξία της
ατομικότητας μέσα στον κοινω-
νικό ιστό.

Αν και δεν έκανα αντιπαραβολή
με το πρωτότυπο, έχω την αί-
σθηση πως η Χίλντα Παπαδημη-
τρίου έφερε εις πέρας με επιτυχία
το δύσκολο έργο της μετάφρασης.

Υπερκαλυμμένες και με το παρα-
πάνω αναγνωστικές προσδοκίες,
Το ματωμένο του έργο είναι ένα
μυθιστόρημα το οποίο αξίζει να
διαβαστεί.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Το ατω ένο του έργοΤο ματωμένο του έργο
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τραγούδιατραγούδια
Αλέξης Πανσέληνος
Εκδότης: Μεταίχμιο

Αθήνα 1950-
1953. Σε μια
πλατιά τοιχο-
γραφία ο συγ-
γ ρ α φ έ α ς
ανακαλεί τις
εικόνες μιας
εποχής που
για εκείνον
όρισαν για

πάντα το πρόσωπο της πόλης του.
Μια αναπαράσταση των πρώτων
χρόνων μετά από μια αιματηρή δε-
καετία με κατοχή και εμφύλιο, χωρίς
καταφυγή σε αρχειακό υλικό, παρά
μόνο με τη δύναμη της μυθιστορη-
ματικής επινόησης που προσπαθεί να
συναγωνιστεί σε αμεσότητα τα ντο-
κουμέντα, οπτικά και ηχητικά, της
εποχής. Έρωτες, ίντριγκες, συνωμο-
σίες, φτώχεια και δυστυχία, μια
εποχή δύσκολης ανάρρωσης ενός
κόσμου που μάτωσε και πείνασε. Οι
ιστορίες του μυθιστορήματος μπλέ-
κουν μεταξύ τους, στη διάρκεια της
πρώτης τριετίας μιας ειρηνικής σει-
ράς ετών, σημαδεμένων για πάντα
από τα τραύματα του πρόσφατου
παρελθόντος.

ΣΤΟ ΘΕΡΙΣΟ

Εκδήλωση στο Μουσείο
Εθνικής Αντίστασης

Εκδήλωση με με θέμα: "Ο ρόλος του μου-
σείου στην διατήρηση της ιστορι-
κής μνήμης" με ομιλητή τον
Γιώργο Μαργαρίτη, κα-
θηγητή σύγχρονης
ιστορίας του τμήμα-
τος Πολιτικών Επι-
στημών του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,
διοργανώνουν
το Μουσείο
Εθνικής Αντίστα-
σης Θερίσου Χα-
νίων και ο
πολιτιστικός σύλλο-
γος Θερίσου στο χώρο
του Μουσείου αύριο στις
12 το μεσημέρι.

ΣΤΙΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Παρουσίαση βιβλίου
Λίλας Τρουλινού

Παρουσίαση του βιβλίου της Λίλας Τρουλινού, «Αου-
ρέλια. Η πρώτη μνήμη» θα γίνει την Τετάρτη 18 Απρι-

λίου και ώρα 8 μ.μ., στο Θέατρο Κυδωνία, επί
της οδού Υψηλαντών 12 στα Χανιά. Θα μι-

λήσουν η Έλια Βαρδάκη, κοινωνική αν-
θρωπολόγος, διδάσκουσα στο

Πολυτεχνείο Κρήτης, ο Γιάννης Δη-
μητρακάκης, επίκουρος καθηγητής
Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης και η Αγγελική
Καραθανάση, φιλόλογος, συγγρα-
φέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει
ο ηθοποιός Μιχάλης Βιρβιδάκης.
Η Ξανθούλα Ντακοβάνου (τρα-

γούδι) και ο Ταξιάρχης Βασιλάκος
(ακορντεόν) θα επενδύσουν μουσικά

τη βραδιά που συνδιοργανώνουν το
Θέατρο Κυδωνία και οι Εκδόσεις Περι-

σπωμένη.

ΣΤΟ “ΜΕΓΑΛΟ Ο”

Συναυλία με το
σχήμα “ΣΤΡΙΦΤΑΛΙΑ”

Συναυλία με το μουσικό σχήμα: “ΣΤΡΙΦΤΑΛΙΑ”
(Ηλίας Βλαμάκης: λύρα, Κώστας Κουρκουνάκης:
κιθάρα και μπουλγαρί, Δημήτρης Βλαμάκης:
Ούτι, λαούτο και μαντολίνο), με μουσικές του

τόπου μας θα πραγματοποιηθεί σήμερα
στις 9.30 μ.μ. στο μεγάλο Ο (Γρ. Ε

69). Είσοδος: 5 ευρώ.


