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ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Οι Λεσσεψιανοί ετανάστεςΟι Λεσσεψιανοί μετανάστες



Την παρουσίαση οργανώνει η Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Χανίων σε συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων, την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτι-
σμού  και  Περιβάλλοντος  Δήμου  Χανίων-
Κέντρο  Αρχιτεκτονικής  της  Μεσογείου
(ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ) και το Δημοτικό Περιφε-
ρειακό Θέατρο Κρήτης (ΔΗΠΕΘΕΚ).
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χανίων, «το ανα-
σκαμμένο και αναστηλωμένο μοναδικό
αυτό μνημείο της Κρήτης θα ζωντανέ-
ψει και πάλι μετά από 17 αιώνες θεα-
τρικής σιωπής!».

Η είσοδος θα είναι δωρεάν μόνο με
ατομικά δελτία εισόδου.
•Ώρα  προσέλευσης  στον  αρχαιολογικό

χώρο από 7.45 μ.μ. έως 8.15 μ.μ.
•Διάθεση αριθμημένων δελτίων εισό-

δου την Δευτέρα 18 και την Δευτέρα 25
Ιουνίου από τα γραφεία της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Χανίων στη Στοά Βαρδινογιάννη
- 4ο όροφος (δύο δελτία ανά άτομο).
•Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821094487

& 2821040095 (κ.κ. Καλαϊτζάκη και Μάν-
τακα).
Επιμέλεια  οργάνωσης:  Πολιτιστική  Εται-

ρεία Κρήτης.
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εριεχό εναπεριεχόμενα

h
“Hotspot” των θαλάσσιων “βιο-εισβο-
λών” θεωρείται η Μεσόγειος, με 1.000
περίπου ξενικά θαλάσσια είδη να έχουν
κατακλύσει τα νερά της. Στο επίκεντρο
της εισβολής βρίσκεται η Κρήτη, με τον
αριθμό των ξενικών ειδών να αυξάνεται
κάθε χρόνο, κάτι που γνωρίζουν πλέον
καλά, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι
ερασιτέχνες ψαράδες. Για τις αιτίες του
προβλήματος και τον αντίκτυπό του στο
οικοσύστημα μιλάει στις διαδρομές η κa
Παναγιώτα Περιστεράκη από το Ινστι-
τούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων &
Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
Επίσης, διαπιστώνουμε για μία ακόμα
χρονιά ότι στα Χανιά όσο η θερμοκρασία
ανεβαίνει, τόσο ο πολιτισμός ανθίζει.
Σήμερα λοιπόν οι “διαδρομές” φιλοξε-
νούν τρεις εξαιρετικές συνεντεύξεις, του
τενόρου Μάριου Φραγκούλη, του Χα-
νιώτη συγγραφέα Πολυχρόνη Κουτσάκη
και του πιανίστα Γιώργου Σαλτάρη, με
αφορμή την παρουσία τους σε εκδηλώ-
σεις στην πόλη μας τις επόμενες ημέρες.

diadromes@haniotika-nea.gr
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Ζωντανεύει το αρχαίο“Ζωντανεύει” το αρχαίο
θέατρο της Α τέραςθέατρο της Απτέρας

ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ

Θεατρική παράσταση
Το 2ο ΓΕΛ Χανίων παρουσιάζει το έργο του Ιονέσκο: “Η φα-

λακρή τραγουδίστρια” στις 25 Ιουνίου στις 9.15 μ.μ. στην
αυλή του σχολείου στην οδό Κοραή 5.

ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

Βράβευσεις 
διαγωνισμού
ζωγραφικής

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου στο
Θέατρο  Ανατολικής  Τάφρου
στις  8.30  μ.μ.  πριν  από  την
έναρξη  της  2ης  Συνάντηση
Φιλαρμονικών,  θα  επιδο-
θούν   τα βραβεία στους δια-
κριθέντες  του  Διαγωνισμού
Ζωγραφικής 2018 που διορ-
γάνωσαν ο Δήμος Χανίων, η
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ και η Δημο-
τική Πινακοθήκη Χανίων
Τα  έργα  που  διακρίθηκαν

από  την  Καλλιτεχνική  επι-
τροπή της Δημοτικής Πινακο-
θήκης είναι:
1ο Βραβείο : Φουντουλάκη

Ζαμπία, 11ο Δημοτικό Σχολείο
Χανίων
2ο Βραβείο : Νοέμι Σεπς, 2ο

Δημοτικό  Σχολείο  Νέας  Κυ-
δωνίας
3ο  Βραβείο:  Πετροπουλέα

Ευγενία, Δημοτικού Σχολείου
Βαρυπέτρου
Το πρώτο βραβείο θα απο-

τελέσει το εξώφυλλο του έν-
τυπου  προγράμματος  των
εκδηλώσεων  «Πολιτιστικό
Καλοκαίρι – Χανιά 2018», το
δεύτερο βραβείο   θα τοποθε-
τηθεί στο οπισθόφυλλο και το
3ο βραβείο, σε εσωτερική σε-
λίδα.
Και στα τρία παιδιά θα δο-

θούν  προσκλήσεις  για  όλες
τις παιδικές παραστάσεις που
πρόκειται  να  πραγματοποι-
ηθούν στο Θέατρο Ανατολι-
κής Τάφρου.
Την ίδια μέρα θα δοθούν και

οι έπαινοι στα 128 παιδιά που
συμμετείχαν,  στο  διαγωνι-
σμό. 
Τα έργα όλων των παιδιών

που συμμετείχαν στο διαγωνι-
σμό  θα  εκτυπωθούν  σε  με-
γάλη  επιφάνεια,  η  οποία θα
τοποθετηθεί εντός του Θεά-
τρου Ανατολικής Τάφρου και
θα παραμείνουν εκεί για όλη
τη θερινή περίοδο 2018

■ Θα παρουσιαστεί η ραψωδία μ της Οδύσσειας του Ομήρου

“Ζωντανεύει” ξανά -μετά από 17 αιώνες θεατρικής σιωπής- το αρχαίο θέ-
ατρο Απτέρας στο οποίο  θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου στις
8.30 μ.μ. η ραψωδία μ της Οδύσσειας του Ομήρου, μέσα από την δρα-
ματοποιημένη αφήγηση των ηθοποιών Σοφίας Χιλλ και Αντώνη Μυ-
ριαγκού, με τη συνοδεία μουσικής από τη λύρα του Γιώργου Καλούδη
και το κανονάκι της Ρουθ Χιλλ. 
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Μία μεγάλη γιορτή της
Tυπογραφίας, των γραφι-
κών τεχνών και της οπτικής
επικοινωνίας πραγματοποι-
είται σήμερα στα Χανιά. 

ΣΗΜΕΡΑ

Γιορτή τηςΓιορτή της Tυ ογραφίαςυπογραφίας

Η απονομή βραβείων και επαίνων
του 4ου διεθνούς διαγωνισμού αφί-
σας που διοργάνωσε το Μουσείο Τυ-
πογραφίας θα γίνει στις 7.30 μ.μ.
στο αμφιθέατρο του Μουσείου
Τυπογραφίας με την στήριξη της Πε-
ριφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων, του Δήμου Χανίων
και της εφημερίδας "Χανιώτικα νέα".

Στον 4ο διεθνή διαγωνισμό αφίσας
συμμετείχαν 570 γραφίστες από
50 χώρες του κόσμου: Αζερμπαϊ-
τζάν, Αίγυπτος, Αλγερία, Αργεντινή,
Αυστραλία, Βιετνάμ, Βοσνία, Ερζεγο-
βίνη, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία,
Εκουαδόρ, Ελλάδα, Εσθονία, Ζιμπάμ-
πουε, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπω-
νία, Ινδία, Ινδονησία, Ισπανία, Ισραήλ,
Ιράν, Ιρλανδία, Καναδάς, Κίνα, Κιργι-
στάν, Κούβα, Κύπρος, Λετονία, Λευκο-
ρωσία, Λίβανος, Λιθουανία, Μαλαισία,
Μεξικό, Νότιος Αφρική, Ολλανδία,
Ουγγαρία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Πο-
λωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία,
Σερβία, Σλοβακία, Ταϊβάν, Τουρκία,
Τσεχία, Τυνησία, Υεμένη, Φιλανδία.
Και φυσικά, από κάθε άκρη της Ελλά-
δας.

Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού
θα αποκαλυφθούν στην εκδήλωση
αφιερωμένη στην τυπογραφία, στο
πάντα φιλόξενο αμφιθέατρο του
Μουσείου.

Οι τρεις πρώτοι νικητές του διαγω-
νισμού θα λάβουν σημαντικότατα
χρηματικά έπαθλα (1000 ευρώ ο
πρώτος, 700 ευρώ ο δεύτερος και
500 ευρώ ο τρίτος), οι 30 καλύτερες
αφίσες που επιλέχθηκαν από την κρι-
τική επιτροπή θα παρουσιαστούν σε
έκθεση και οι δημιουργοί τους θα λά-
βουν τιμητικές διακρίσεις.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει
ως εξής:

• 7.30 μ.μ.: Καλωσόρισμα και χαιρε-
τισμός από τον Γιάννη Γαρεδάκη,
ιδρυτή και Πρόεδρο του Μουσείου
Τυπογραφίας. Προβολή βίντεο για το
Μουσείο Τυπογραφίας. Χαιρετισμοί.

• Παρουσίαση του διαγωνισμού από
την Έλια Κουμή, διευθύντρια του
Μουσείου Τυπογραφίας

• Σύντομες ομιλίες από τα μέλη της
κριτικής επιτροπής:

•Δημήτρη Αρβανίτη, Graphic De-
signer, member of AG I- Alliance Gra-

phique Internationale:
•Τζανέτο Πετροπουλέα, σχεδια-

στή, τ. πρόεδρο Δ.Σ. της Ενωσης Γρα-
φιστών Ελλάδας

•Αντώνη Παπαντωνόπουλο, τυ-
πογράφο - λιθογράφο, καλλιτέχνη

•Λίλα Καλογερή, εικονογράφο.
Το τελευταίο μέλος της επιτροπής, ο

Κολομβιανός Χουάν Ντιέγκο Ρε-
στρέπο,  νικητής του προηγούμενου
διαγωνισμού, δεν θα μπορέσει να πα-
ραβρεθει.

• 8.30 μ.μ.: Απονομή βραβείων και
τιμητικών διακρίσεων στους νικητές
του 4ου διεθνούς διαγωνισμού αφί-
σας.

Να σημειωθεί πως τα διακεκριμένα
έργα του διαγωνισμού θα εκτίθενται
στο αμφιθέατρο του Μουσείου Τυπο-
γραφίας για έναν περίπου χρόνο,
μέχρι τον επόμενο διαγωνισμό.

Μετά την εκδήλωση τα ονόματα
των νικητών θα ανακοινωθούν από
την ιστοσελίδα του μουσείου www.ty-
pography-museum.gr, την σελίδα του
μουσείου στο facebook Μουσείο Τυ-
πογραφίας / Museum of Typography,
την εφημερίδα “Χανιώτικα νέα” και τις

ιστοσελίδες των χορηγών επικοινω-
νίας του διαγωνισμού.

Ο διεθνής διαγωνισμός αφίσας που
οργανώνει το Μουσείο Τυπογραφίας
είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το
2014.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι
ελεύθερη.

Χορηγοί επικοινωνίας: Ηλεκτρονικά
ΜΜΕ Κρήτης, περιοδικό + design και
designmag.gr, graphicstoriescyprus,
graphiccompetitions.com

■ Απονομή βραβείων και επαίνων 
4ου διεθνούς διαγωνισμού αφίσας
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Ξενικα ειΔη στη ΜεσΟγειΟ

Οι Λεσσεψιανοί ετανάστεςΟι Λεσσεψιανοί μετανάστες   

Ξενικά είδη, είναι τα είδη που
“εισέρχονται” και εξαπλώνονται
σε περιοχές εκτός της συνηθι-
σμένης κατανομής τους. Η Με-
σόγειος θεωρείται ένα από τα
“hotspots” των θαλάσσιων “βιο-
εισβολών”, με συνεχώς αυξα-
νόμενο ρυθμό εισαγωγής νέων
ειδών. Σχεδόν 1000 θαλάσσια
είδη έχουν ήδη “εισβάλλει” στη
Μεσόγειο, περιλαμβάνοντας
είδη της Ερυθράς Θάλασσας, του
Εύξεινου Πόντου και του Ατ-
λαντικού. 

Τα τελευταία 20 χρόνια, αυξήθηκε διεθνώς η
προσοχή στα ξενικά είδη και στις επιπτώσεις
τους στην βιοποικιλότητα, λόγω της μεγάλης
αύξησης των εισβολών και της εξάπλωσης ξε-
νικών ειδών κυρίως στην Α. Μεσόγειο. Παρά
την πρόοδο στην παρακολούθηση/καταγραφή
των ξενικών ειδών και την τεκμηρίωση πολ-
λών περιπτώσεων κυριαρχίας ξενικών ειδών
και υποβάθμισης της τοπικής αυτόχθονης βιο-
ποικιλότητας, παραμένει περιορισμένη η κατα-
νόηση των εσωτερικών σχέσεων μεταξύ
αυτόχθονων και ξενικών ειδών
Η ραγδαία αύξηση των ξενικών ειδών στην Α.
Μεσόγειο, οφείλεται κυρίως στους “Λεσσε-
ψιανούς μετανάστες”, δηλ. σε θαλάσσια είδη
που εισέβαλαν στη Μεσόγειο διά μέσου του
Καναλιού του Σουέζ, το οποίο διανοίχθηκε από
τον Γάλλο μηχανικό Φερντινάν Λεσσέψ το
1869, για να συνδέσει ακτοπλοϊκά τη Μεσό-
γειο με την Ερυθρά θάλασσα. Αρχικά, οι “Πι-
κρές Λίμνες”, δηλ. ξηρές κοιλάδες με αλμυρό
υπόστρωμα που ενσωματώθηκαν στο Κανάλι
του Σουέζ, εμπόδιζαν τη διέλευση θαλάσσιων
ειδών λόγω υψηλής αλατότητας του νερού σε
αυτό το σημείο. Ωστόσο, το αλάτι του βυθού
μετά από 60 χρόνια διαλύθηκε και βαθμιαία η
αλατότητα των Πικρών Λιμνών εξομοιώθηκε

με αυτήν της Ερυθράς Θάλασσας. Επίσης, η
κατασκευή του Μεγάλου Φράγματος του Ασ-
σουάν στον Νείλο την δεκαετία του 1960-70,
μείωσε τραγικά την εκβολή γλυκού νερού,
πλούσιου σε θρεπτικά, από τον Νείλο στην Α.
Μεσόγειο, αυξάνοντας την αλατότητα των
ύδάτινων μαζών της, δημιουργώντας παρό-
μοιες συνθήκες με αυτές της Ερυθράς Θάλασ-
σας, επιφέροντας αλλαγές στα οικοσυστήματα
της περιοχής. Η άνοδος της θερμοκρασίας των
νερών της Μεσογείου έχει συμβάλει, επίσης,
στην εξάπλωση των λεσσεψιανών ειδών, τα
οποία είναι κυρίως θερμόφιλα είδη. Η κύρια
οδός μετανάστευσης ξενικών ειδών στην Α.
Μεσόγειο, είναι το ρηχό Κανάλι του Σουέζ.
Αυτό εξηγεί την κυριαρχία ειδών της παρά-
κτιας ζώνης ανάμεσα στα λεσσεψιανά είδη. 
Ο αυξανόμενος ρυθμός λεσσεψιανής μετανά-
στευσης τις τελευταίες δεκαετίες έχει τόσο οι-
κολογικές, όσο και οικονομικο-κοινωνικές
επιπτώσεις, καθώς η παράκτια ζώνη, έχει με-

γάλη σημασία για πολλά είδη ψαριών τα οποία
χρησιμοποιούν θώκους των ρηχών νερών σε
διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής τους (π.χ.
αναπαραγωγή, ανάπτυξη νεαρών ιχθυδίων).

εισΒΟΛικα ειΔη

Ανάμεσα στα ξενικά είδη υπάρχουν κάποια με
μεγάλη εξάπλωση που προκαλούν ισχυρές επι-
πτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο: τα
εισβολικά είδη. Τα εισβολικά είδη έχουν συνή-
θως γρήγορη ανάπτυξη/αναπαραγωγή, μεγάλη
ικανότητα εξάπλωσης, φαινοτυπική πλαστικό-
τητα, που τους δίνει τη δυνατότητα προσαρ-
μογής στις επικρατούσες συνθήκες
στο νέο περιβάλλον εξά-
πλωσης, ανοχή σε
ευρεία γκάμα πε-
ρ ιβαλλοντ ι -
κ ώ ν
σ υ ν θ η -
κ ώ ν ,

ιδιότητα που ευνοεί τον οικολογικό ανταγωνι-
σμό των εισβολικών ειδών με γηγενή αλλά
ακόμα και με άλλα ξενικά είδη, αλλά και δυ-
νατότητα κατανάλωσης μεγάλης γκάμας τρο-
φών (generalists). Μερικά από τα “χειρότερα”
εισβολικά είδη ψαριών στη Μεσόγειο είναι ο
λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) και
το λεοντόψαρο (είδη του γένους Pterois).
Ο λαγοκέφαλος καταγράφηκε για πρώτη φορά
στη Μεσόγειο το 2003 στην Τουρκία, δεύτερη
φορά αναφέρθηκε στην Κρήτη το 2005 και
έκτοτε εξαπλώθηκε ασυνήθιστα γρήγορα σχε-
δόν σε όλη τη Μεσόγειο. Ωστόσο στην Α. Με-

σόγειο -και στην Κρήτη- έχει εγκαταστήσει
μεγάλους πληθυσμούς και -εκτός

των επιπτώσεών του σε γηγενή
είδη που ανταγωνίζεται-

προκαλεί ζημιές στα αλι-
ευτικά εργαλεία και

στα αλιεύματα. Πε-
ριέχει στους

ιστούς του
ισχυρή νευρο-
παραλυτική το-
ξίνη επικίνδυνη
για τη ζωή,
όταν το ψάρι
καταναλωθεί
από τον άν-
θρωπο. Το λε-
ο ν τ ό ψ α ρ ο

α ν α φ έ ρ θ η κ ε
πρώτη φορά στις

μεσογειακές ακτές
του Ισραήλ το 1992

και έχει ήδη επεκταθεί
στην Α. Μεσόγειο. Στην

Κρήτη καταγράφηκε πρώτη
φορά το 2016 και έκτοτε πιά-

νεται συχνά σε αλιευτικά εργαλεία.
Η εισαγωγή του στη Μεσόγειο έγινε πιθανό-

τατα μέσω του Καναλιού του Σουέζ (είδος της
Ερυθράς θάλασσας/ Ινδικού Ωκεανού). Είναι
είδος χωροκατακτητικό. Οπου έχει εμφανιστεί,
σαν εισβολικό είδος, εκτοπίζει άλλα είδη, είτε
καταβροχθίζοντάς τα, είτε ανταγωνιζόμενο με
αυτά. Ανήκει στην ίδια οικογένεια με τις σκορ-
πίνες, είναι βρώσιμο, αλλά έχει δηλητηριώδη
αγκάθια στα πτερύγιά του.
Στις ελληνικές θάλασσες λεσσεψιανά είδη εμ-

Παναγιωτα Περιστερακη

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

& Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λεοντόψαρο που ψαρεύτηκε φέτος
το Χειμώνα από ψαρά των Χανίων.

(Φωτ. Τμ. Αλιείας).
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φανίζονται με μεγάλη συχνό-
τητα στο Ν. Αιγαίο και κυρίως
στα νότια Δωδεκάννησα και
την Κρήτη. Οι επιπτώσεις τους
στην αλιεία έχουν προς το
παρόν τοπικό χαρακτήρα.
Ανάμεσα στα λεσσεψιανά είδη
αλιευμάτων υπάρχουν βρώ-
σιμα, εν δυνάμει “εμπορικά
είδη”, ωστόσο στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις απορρίπτον-
ται, καθώς δεν είναι
αναγνωρίσιμα από τους κατα-
ναλωτές.
Σύμφωνα με προηγούμενες
μελέτες αλλά και αδημοσίευτα
στοιχεία, η Κρήτη αναδεικνύε-
ται σε “hot spot” για τη λεσ-
σεψιανή μετανάστευση.
Πολλά λεσσεψιανά είδη πιά-
νονται στα αλιευτικά εργαλεία
της παράκτιας αλιείας του νη-
σιού.
Η συνύπαρξη κρίσιμης μάζας
ειδικευμένου ερευνητικού δυ-
ναμικού, επαγγελματικής αλι-
είας και αλιευτικών φορέων
που συνεργάζονται μεταξύ
τους, είναι ιδανική για την με-
λέτη του φαινομένου. Το
2015, είχαν βρεθεί 11 ξενικά
είδη, τα οποία πιάνονταν με
σχετική συχνότητα στα παρά-
κτια αλιευτικά εργαλεία της
Κρήτης. Πρόσφατα δεδομένα
(2018) από προγράμματα πα-
ρακολούθησης της αλιείας,
δείχνουν ότι ο αριθμός των
ξενικών ειδών που πιάνονται
στην αλιεία της Κρήτης έχει
αυξηθεί σε 23, ενώ αυξάνεται
συνεχώς η συχνότητα εμφάνι-
σής τους στις αλιευτικές εξορ-
μήσεις. Ετσι, ενώ το 2014
λεσσεψιανά είδη πιάνονταν
στο 30% των αλιευτικών
εξορμήσεων (ταξιδιών) όλων
των αλιευτικών εργαλείων της
Κρήτης, σήμερα πιάνονται στο
57% των αλιευτικών εξορμή-
σεων (άνοδος κατά ~50% σε
3 χρόνια).  Το 2013 σε μελέτη
που πραγματοποιήσαμε σε συ-
νεργασία με τα περιφερειακά
τμήματα αλιείας, εξετάσαμε
την εξάπλωση του είδους
στην Κρήτη και βρήκαμε οτι οι
δείκτες αφθονίας του αυξά-
νονταν μετά το 2008. Σύμ-
φωνα με τα μοντέλα αύξησης
των πληθυσμών, θεωρήσαμε

οτι το είδος είχε περάσει την
πρώτη φάση εγκατάστασής
του και προβλέψαμε οτι ο
πληθυσμός του θα αυξανόταν
με έντονους ρυθμούς τα προ-
σεχή χρόνια. Πράγματι, σή-
μερα το είδος L. sceleratus
είναι εξαιρετικά άφθονο γύρω
από την Κρήτη με αποτέλεσμα
να προξενεί σοβαρές ζημιές
στα αλιευτικά εργαλεία και τα

αλιεύματα, αναγκάζοντας
τους ψαράδες να αλλάζουν
αλιευτική τακτική. Η μελέτη
του αναπαραγωγικού προτύ-
που στην περιοχή της Κρήτης
δείχνει οτι υπάρχουν αναπα-
ραγωγικά πεδία του είδους
στα νερά γύρω από την Κρήτη
με εντονότερη αναπαραγω-
γική δραστηριότητα μεταξύ
Ιουνίου και Ιουλίου. Το λεον-

τόψαρο επίσης εξαπλώνεται
με γρήγορους ρυθμούς στις
θάλασσες της Κρήτης και σύν-
τομα θα αποτελέσει μεγάλο
πρόβλημα για τα γηγενή είδη
και την αλιεία του νησιού. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα αποτελέσματα των ερευνη-
τικών εργασιών  στην παρά-

κτια αλιεία της Κρήτης, δεί-
χνουν ότι τα λεσσεψιανά είδη
αποτελούν πλέον μέρος του
αλιεύματος των παράκτιων
αλιευτικών εργαλείων στην
περιοχή και σε κάποιες περι-
πτώσεις αποτελούν μεγάλο
ποσοστό του αλιεύματος. Ιδι-
αίτερα στη Ν. Κρήτη, μεγάλο
μέρος του αλιεύματος των πα-
ραγαδιών αποτελείται από
λεσσεψιανά είδη, κυρίως L.
sceleratus. H παρακολούθηση
της εξάπλωσής τους στο θα-
λάσσιο περιβάλλον και των
επιπτώσεών τους στην αλιεία
και στην βιοποικιλότητα είναι
σημαντική, τόσο για την ίδια
την αλιευτική παραγωγή του
νησιού, όσο και για την καλή
ποιότητα των θαλασσών,
όπως ορίζεται από την ευρω-
παϊκή οδηγία για την θαλάσ-
σια στρατηγική. Έχουμε
προτείνει τη δημιουργία παρα-
τηρητηρίου παρακολούθησης
των ξενικών ειδών στην αλι-
εία της Κρήτης, με την δημι-
ουργία ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, η οποία θα λει-
τουργεί με τη συμμετοχή των
Περιφερειακών Τμημάτων
Αλιείας, του ΙΘΑΒΙΠΕΥ/ΕΛ-
ΚΕΘΕ και των αλιέων. Η λει-
τουργία της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας θα επιτρέπει την
on-line καταγραφή αλιευτικών
δεδομένων για τα ξενικά είδη,
με σκοπό την παρακολούθηση
των πληθυσμών και την ανί-
χνευση των ενδιαιτημάτων
τους, ώστε να είναι δυνατή η
άμεση λήψη αποτελεσματικών
διαχειριστικών μέτρων σε το-
πικό επίπεδο, ή η εμπορική
αξιοποίηση των ξενικών

ειδών.
Η αλιευτική διαχείριση παρου-
σιάζει ιδιομορφίες και πρέπει
να γίνεται σε ευρύτερη γεω-
γραφική κλίμακα. Το κλείσιμο
της αλιείας σε επιμέρους μι-
κρές περιοχές μπορεί να δημι-
ουργεί προβλήματα από τη
μετατόπιση της αλιευτικής πίε-
σης σε κοντινές περιοχές, με
αποτέλεσμα την αύξηση της
αλιευτικής πίεσης σε αυτές.
Επίσης η εμπειρία από άλλες
περιοχές της Α. Μεσογείου
δείχνει οτι σε προστατευόμε-
νες θαλάσσιες περιοχές τα ει-
σβολικά είδη αυξήθηκαν
περισσότερο, σε σχέση με τις
περιοχές που επιτρεπόταν η
αλιεία. Για την αλιευτική δια-
χείριση στις θαλάσσιες περιο-
χές NATURA είναι απαραίτητη
η συμβολή ειδικών επιστημό-
νων σε θέματα αλιευτικής δια-
χείρισης.
Αρμόδιοι επιστημονικοί φο-
ρείς της Κρήτης, όπως το ΙΘΑ-
ΒΙΠΕΥ και το
ΙΘΑΒΙΥΚ/ΕΛΚΕΘΕ και το Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης, σε συνερ-
γασία με τα Περιφερειακά
Τμήματα Αλιείας και τους αλι-
είς, έχουμε επεξεργαστεί συγ-
κεκριμένες καινοτόμες
προτάσεις για την μελέτη και
αντιμετώπιση των εισβολικών
ειδών, τις οποίες έχουμε υπο-
βάλλει για έγκριση, τόσο στην
Περιφέρεια Κρήτης όσο και
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
για την Αλιεία (ΕΠΑΛΘ) του
Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, χωρίς ωστόσο ακόμα
να υπάρξει χρηματοδότησή
τους.

Λαγοκέφαλοι
που αλιεύτηκαν

από ψαρά στην Κίσαμο.
Το δεύτερο είδος το

κιτρινωπό είναι
orquigener

flavimaculosus και
αυτό λεσσεψιανό.



ηηΗ συναυλία στα Χανιά που είναι η αφετηρία της καλοκαι-
ρινής του περιοδείας υπήρξε η καλύτερη ευκαιρία να μιλή-
σουμε με τον διεθνούς φήμης τενόρο, για την σχέση του με
τα Χανιά και τον Μίκη Θεοδωράκη, τη Τέχνη, την Ελλάδα
της κρίσης, τη νέα γενιά και τα ιδανικά που όπως λέει, οφεί-
λουμε να κρατάμε ψηλά και να στηρίζουμε με όλο μας το
είναι.

Επίσης μας αποκαλύπτει τα επόμενα του σχέδια και την νέα
διεθνή δισκογραφική δουλειά που θα "ταξιδέψει" την Ελ-
λάδα σε κάθε γωνιά του πλανήτη... 

Επιστρέφετε στα Χανιά με την πρώτη μεγάλη συναυ-
λία του καλοκαιριού στο Θέατρο της Ανατολικής Τά-
φρου.Έχετε αναμνήσεις, εμπειρίες, ξεχωριστές στιγμές
από τις παραστάσεις στα Χανιά; Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο
που αγαπάτε στην Κρήτη; 

Τα Χανιά είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις του κό-
σμου. Θυμάμαι το "Άξιον εστί" με τον Μίκη Θεοδωράκη
μαέστρο στο πόντιουμ στο Στάδιο Χανίων. Αλλά θυμάμαι
και την εκπληκτική αχινοσαλάτα που άρεσε ιδιαίτερα
στον Μίκη αλλά και σε μένα και τη Μαρία Φαραντούρη,
μιας και ήρθαμε όλοι μαζί για να τιμήσουμε τον Μεγάλο
μας συνθέτη. Η μυρωδιά της θάλασσας, οι άνθρωποι, οι
παραδόσεις, οι περίπατοι στην παλιά Πόλη, είναι όλα
αυτά που κρατώ στο μυαλό μου και με κάνουν να θέλω
να επισκεφτώ ξανά αυτή τη μαγική πόλη. 
Από τότε έχω έρθει πολύ συχνά για δικές μου συναυλίες
και θεατρικές παραστάσεις όπως οι "Βάκχες" του Ευρι-
πίδη. Με τη σοπράνο Deborah Myers, την Άλκηστη Πρω-
τοψάλτη και τον Γιώργο Περρή με τον οποίο
παρουσιάσαμε τα πιο γνωστά ελληνικά ντουέτα με τε-
ράστια επιτυχία.
Θεωρήσαμε ότι τα Χανιά θα μας φέρουν γούρι και πολλή
δύναμη στη νέα μας φετινή παράσταση "Ο Έρωτας Γυ-
μνός".

Τι θα ακούσουμε σε αυτό το δίωρο ταξίδι που ετοι-
μάσατε;

"Ο Έρωτας Γυμνός"  είναι ένα μουσικό ταξίδι που
υμνεί τον Έρωτα μέσα από πολύ αγαπημένα
και γνωστά τραγούδια Ελλήνων και ξένων
συνθετών που προέρχονται κυρίως από τη
Μεσόγειο.
Παρουσιάζουμε επίσης μερικά από τα νέα τρα-
γούδια σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και
Άρη Δαβαράκη, από τον κύκλο που είχα την χαρά
να συνθέσω και που θα κυκλοφορήσει τον Σε-
πτέμβριο. 
Μαζί μου για δεύτερη χρονιά, η εξαιρετική νέα τρα-
γουδίστρια Δήμητρα Σελεμίδου που κέρδισε τις εντυ-
πώσεις φέτος και με τον πρώτο της δίσκο με τίτλο “Τρίτη
Έξοδος”, όσο και με τις ξεχωριστές της ερμηνείες στο
‘Ελλάς η Χώρα των Ονείρων’ στο Ηρώδειο και στη "Μυ-
θολογία" του Μάνου Χατζιδάκι στο Ίδρυμα
Νιάρχος.

Η καλοκαιρινή σας μουσική παράσταση
έχει τον τίτλο ''Ο έρωτας γυμνός’’. Τι είναι
ο έρωτας για σας ; Μπορεί να ανθίσει ο
έρωτας κάτω και από τις πιο δύσκολες οι-
κονομικό-κοινωνικές συνθήκες; 

Χρειαζόμαστε τον Έρωτα να ανθίζει και να
μας εμπνέει ειδικά στις πιο δύσκολες στιγ-
μές, επειδή είναι το αποκούμπι μας και η
"τροφή" που θα μας οδηγήσει στο να
βρούμε μέσα μας την οδό για ένα πιο φω-
τεινό μέλλον.

Μέσα από τις μουσικές περιοδείες σας ανά
τον κόσμο, γινόσαστε ένας πρεσβευτής
του ελληνικού πολιτισμού. Θα αντέξει η χώρα μας
μέσα από αυτή την δεινή κρίση; Βλέπετε "φως στην
άκρη του τούνελ"; 

Θα αντέξει. Τόσο και τόσα έχουμε περάσει σαν λαός. Στο
χέρι μας είναι να κρατάμε την Ελλάδα ψηλά και να εί-

μαστε δυνατοί κάτω από το φως των ιδανικών μας και
τη δύναμη της ψυχή μας. Μέσα από αυτές τις δοκιμα-
σίες, γινόμαστε όλο και πιο ενωμένοι.
Όλος ο κόσμος και οι συνάδελφοι μου διεθνώς μας αγα-
πάνε και μας έχουν ψηλά στην εκτίμησή τους. Πρέπει να

καταλαβαίνουμε και εμείς την αξία μας και να μην ξο-
δευόμαστε με άσκοπα πράγματα.

Ποιος ο ρόλος της τέχνης και των ανθρώπων του πο-
λιτισμού σε δύσκολες περιόδους όπως αυτή που δια-
νύουμε; 

Ο Πολιτισμός είναι ο φάρος της ελπίδας και η ένδειξη
ότι αντέχουμε στον χρόνο. Η Ελλάδα γέννησε τους με-
γαλύτερους ποιητές, φιλοσόφους, ιατρούς, επιστήμονες,
δραματουργούς, την Τέχνη γενικώς, καθώς και την Εκ-
παίδευση, την Παιδεία. Αυτά είναι τα ιδανικά που οφεί-
λουμε να κρατάμε ψηλά και να στηρίζουμε με όλο μας
το είναι. Γι΄αυτό πιστεύω τόσο στα νέα παιδιά και στην
νέα δυναμική γενιά.

Έχετε συνεργαστεί με διεθνούς φήμης καλλιτέχνες
όπως οι Andrew Lloyd Webber, Lara Fabian, Sarah
Brightman, Lucio Dalla, που «έδωσαν φτερά» στη
φωνή και το έργο σας. Τι έχετε να πείτε στα νέα παι-
διά που θέλουν να “ανοίξουν τα δικά τους φτερά”
αλλά νοιώθουν πως δεν μπορούν; 

Όπως σας είπα,τους αγαπώ τους νέους. Οφείλουμε με
κάθε τρόπο να τους στηρίζουμε όλοι. Επίσης τα νέα
παιδά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικά
είναι σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε και να
καταλάβουν πως είναι το φως που θα μας καθοδηγήσει
στην επόμενη φάση. Φέρουν πολύ μεγάλη ευθύνη, όχι
μόνο προς τους εαυτούς τους αλλά και προς το κοινω-
νικό σύνολο. Χρειάζεται υπομονή, αυτοπεποίθηση και
πολλή δουλειά για να μην πάψουν ποτέ να ονειρεύον-
ται.

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά, βλέπουμε να
δίνετε το “παρών” σε φιλανθρωπικές συναυλίες στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Πιστεύετε ότι μέσα από τις
αξίες της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού, ο κό-
σμος μας μπορεί να γίνει καλύτερος ;

Το όνειρό μου είναι να έρθει μια μέρα που δεν θα χρει-
αστεί να γίνονται φιλανθρωπικές εκδηλώσεις επειδή
όλοι θα είμαστε καλά...
Βέβαια καταλαβαίνω πως αυτό είναι λίγο ουτοπικό σε
σχέση με αυτό που συμβαίνει γύρω μας τώρα. Πάντως
είναι χρέος μας να δίνουμε. Οι Έλληνες μπορεί να πα-
ραπονιόμαστε αλλά δεν θα αφήσουμε κανέναν χωρίς «
μια στέγη και ένα πιάτο φαί » , που έλεγε η αγαπημένη
μου γιαγιά Ευτυχία η οποία ήρθε στην Ελλάδα από την
Κωνσταντινούπολη.
Αν δεν μπορούμε να στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας,
τότε δεν σεβόμαστε τους εαυτούς μας και τίποτα δεν
υπάρχει που να είναι πιο σοβαρό από το να βοηθήσεις
τον συνάνθρωπό σου να σταθεί στα πόδια του.
Φέτος ειδικά είμαστε απόλυτα συνδεδεμένοι με το "Όλοι
μαζί μπορούμε", γιατί πιστεύουμε απόλυτα στη δύναμη
του έργου τους σε όλα τα επίπεδα. Με κανέναν τρόπο

και σε καμιά περίπτωση δεν θα αφήσουμε την
Ελλάδα μας και τους ανθρώπους της στο έλεγος
των γεγονότων.

Σχέδια για το μέλλον κάνετε; Και ποια είναι
αυτά;
Ετοιμάζουμε πυρετωδώς τη συναυλία στο Ηρώ-
δειο που είναι υπο την αιγίδα του New York
Times και του Athens Democratic Forum.
Ένα φόρουμ για την Δημοκρατία σε όλον τον
κόσμο, μια πολύ σημαντική στιγμή της χώρας μας
που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Τα έσοδα
από τη συναυλία μας που θα γίνει στις 17 Σε-
πτεμβρίου θα διατεθούν στο "Όλοι μαζί μπο-
ρούμε".
Επίσης ο νέος δίσκος μας με τη Λίνα Νικολακο-
πούλου και τον Άρη Δαβαράκη θα έχει ολοκλη-
ρωθεί και θα κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου.

Μια νέα διεθνή δισκογραφική δουλειά με τον John Ma-
uceri, ο οποίος είναι ένας ζωντανός θρύλος που έχει σα-
ρώσει τα Grammy και βραβεία Tony στην Αμερική... Και
προχωράμε ακάθεκτα με χαρά για νέες, σημαντικές συ-
νεργασίες που θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα...

Στο χέρι ας είναι να«Στο χέρι μας είναι να
κρατά ε την Ελλάδα ψηλάκρατάμε την Ελλάδα ψηλά

και να εί αστε δυνατοί κάτωκαι να είμαστε δυνατοί κάτω
α ό το φως των ιδανικών αςαπό το φως των ιδανικών μας
και τη δύνα η της ψυχή αςκαι τη δύναμη της ψυχή μας»

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ:

Ο Πολιτισ ός είναι ο φάρος της ελ ίδαςΟ Πολιτισμός είναι ο φάρος της ελπίδας

«Ο Πολιτισμός είναι ο φάρος της ελπίδας και η ένδειξη ότι αντέχουμε στον χρόνο» λέει στις "διαδρομές" ο Μάριος Φραγ-
κούλης, ένας από τους σπουδαιότερους Ελληνες τενόρους ο οποίος θα βρεθεί στα Χανιά για μία μοναδική συναυλία την
Τετάρτη 27 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου. 
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Φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο.
Τον Νομό Σερρών μας καλούν να γνωρί-

σουμε στον σημερινό Παιδότοπο οι μαθητές
της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Μά-
λεμε. Μέσα από την εργασία τους “Ταξι-
δεύοντας στις Σέρρες με την Ε’ Δημοτικού
Μάλεμε”. Για μια επιμελημένη αλλά και κα-
τατοπιστική εργασία, που έκαναν προς το
τέλος της σχολικής χρονιάς, πρόκειται. Για
μια εργασία “δώρο”, κατά κάποιο τρόπο, στον
διευθυντή του Σχολείου τους που είναι από

τα Σέρρας. Δώρο και για τους αναγνώστες
του Παιδότοπου, όμως... Να ’ναι καλά ο γνω-
στός και από άλλες εργασίες μαθητών του
δάσκαλός τους Μύρων Παναγιωτάκης, που
είχε την πρωτοβουλία του “εγχειρήματος”.
Οντως θαυμάσιο το αποτέλεσμα που προ-
έκυψε και σε συνεργασία με το 7ο Δημοτικό
Σχολείο Σερρών. Συγχαρητήρια και γι’ αυτό!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

Ε’ ΤΑΞΗ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΕΜΕ

ΤαξιδεύονταςΤαξιδεύοντας στονστον Νο όΝομό ΣερρώνΣερρών
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[...]Στα βουνά των Σερρών ανθίζουν μερικά
από τα ομορφότερα και σπανιότερα αγριολού-
λουδα της Ελλάδας όπως το γαϊδουράγκαθο.

Ο ταξιδιώτης μπορεί να κάνει και ιαματικά
λουτρά στη Νιγρίτα, στο Σιδηρόκαστρο και με-
ρικά μέτρα πριν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα,
στο Αγκιστρο.

Υπάρχει χιονοδρομικό κέντρο (Λαϊλιάς), μο-
ναστήρια, καλλιέργειες σπιρουλίνας και
όμορφα τοπία καλλιέργειας ελαιοκράμβης
(ενεργειακό φυτό).

Στις Σέρρες μπορεί να θαυμάσει κάποιος τις
εκδηλώσεις που κάνουν οι κάτοικοι σε όλα τα
χωριά τιμώντας τις παραδόσεις τους όπως τα
ποντιακά έθιμα, καρναβάλια (στο Φλάμπουρο),
γιορτή Αγίου Γερωγίου, αγώνες πάλης στη
Μαυροθάλασσα και άλλα πολλά.

Δε θα μείνει κανείς νηστικός στις Σέρρες. Οι
Σερραίοι ξέρουν να τρώνε και φημίζονται για
τους ακανέδες, τις μπουγάτσες, χασλαμάδες.

Ένας περιηγητής λοιπόν θα έχει σίγουρα την
ευκαιρία ν' ανακαλύψει πάρα πολλά όταν επι-

σκεφθεί τις Σέρρες όπως μας λέει ο Μιχάλης
μας (Μιχάλης Καλλιπολίτης - Ε' τάξη) που μας
έφερε τόσες πληροφορίες για τις Σέρρες.

Και ποιος ξέρει; Κάνοντας βόλτα στις Σέρρες,
μπορεί να συναντήσει κανείς τους κ. Θανάση
και Μύρωνα να πίνουν τσίπουρα σε κάποια
πλατεία εκεί, συνοδεύοντάς τα με λουκάνικα
Τζουμαγιάς.

Ευχαριστούμε και τους 19 μαθητές της Ε'
τάξης του 7ου Δημοτικού σχολείου Σερρών για
το καταπληκτικό υλικό που μας έστειλαν, με
τόσες πληροφορίες για το νομό τους, καθώς
και το δάσκαλο τους κύριο Αντώνη Διαμαντίδη.

Οι μαθητές της Ε’ τάξης του Δημ. Σχ.
Μάλεμε: Αντριάννα, Πάμελα, Γιώργος Γ.,
Γιώργος Δ., Μιχάλης, Ελευθερία, Μαρία

Σ., Μαρία Π., Τοντόρ, Ειρήνη, Τσβετελίνα
Ε., Τσβετελίνα Ρ., Πέτρος, Κατερίνα,

Θρασύβουλος, Ντενίσα. 

Ρούπελ O νομός Σερρών είναι ένας
από τους μεγαλύτερους νομούς
της Ελλάδας. Ανήκει στη Μακε-
δονία και συνορεύει βόρεια με
τη Βουλγαρία και την Π.Γ.Δ.Μ.,
ανατολικά με τους νομούς Δρά-
μας και Καβάλας, δυτικά με
τους νομούς Θεσσαλονίκης και
Κιλκίς. Νότια βρέχεται λίγο από
τον Στρυμωνικό κόλπο στην πε-
ριοχή των Κερδυλίων. Εχει
έκταση 3.967 τ.χ. και πληθυσμό
180.000 κατοίκους. Πρω-
τεύουσα είναι η πόλη των Σερ-
ρών. 

Το Ρού-
πελ ξεκίνησε να κατα-

σκευάζεται την περίοδο 1913 -
1914 μετά από πρόταση του Ι. Με-

ταξά αντισυνταγματάρχη του Μηχανι-
κού. Ηταν οχυρό, ένα σύνολο από
επιφανειακά και υπόγεια έργα κατασκευα-
σμένα από μπετόν αρμέ. Περιελάμβανε πο-
λυβολεία, παρατηρητήρια, καταφύγια,
σκέπαστρα και άλλα. 

Έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην άμυνα
της χώρας. Ακόμα και οι Γερμανοί

εντυπωσιάστηκαν από την
αντοχή των έργων. 

Η E' τάξη του Δημοτικού σχολείου Μάλεμε
αυτή τη σχολική χρονιά κάνοντας Γεωγραφία
Ελλάδας, αποφάσισε να τιμήσει τον νομό
Σερρών, για να χαρεί κι ο διευθυντής του
σχολείου μας, ο κύριος Θανάσης (Σακελλαρί-
δης), ο οποίος είναι και ο ίδιος από τις Σέρ-
ρες.

Ολη τη διάρκεια της χρονιάς βλέπαμε μέσα
από τον υπολογιστή της τάξης μας περιοχές
του Νομού Σερρών και δεν μπορούσαμε να
φανταστούμε πόσες ομορφιές έχει η περιοχή
αυτή της Μακεδονίας.

Ξεκινώντας από τα σύνορα με τη Βουλγα-
ρία, θα συναντήσουμε το οχυρό Ρούπελ όπου
εκεί γίνονταν σπουδαίες μάχες με τους Έλλη-
νες στρατιώτες να αγωνίζονται γενναία και
στους δύο παγκόσμιους πολέμους.

Νοτιότερα συναντάμε την πανέμορφη τε-
χνητή λίμνη της Κερκίνης που σχηματίστηκε
το 1932 με τη δημιουργία φράγματος στον

ποταμό Στρυμόνα. Αποτελεί ιδιαίτερα προ-
στατευόμενο υδροβιότοπο και τοπίο σπάνιας
ομορφιάς με θέα το βουνό Μπέλες και την
κουλάδα των Σερρών. Εκεί θαυμάζει κάποιος
πουλιά, νούφαρα, ποικιλία ψαριών, ερπετά
και νεροβούβαλους. Πηγαίνουν πολλοί του-
ρίστες (Απέχει 80 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη
και 35 χλμ από τις Σέρρες).

Ανατολικά της πόλης των Σερρών συναν-
τάμε ένα θαύμα της φύσης, το σπήλαιο της
Αλιστράτης με πανέμορφους σταλακτίτες -
σταλαγμίτες. Είναι από τα πλούσια σπήλαια
της Ευρώπης με επισκέψιμους διαδρόμους 3
χιλιομέτρων.

Σε απόσταση αναπνοής από το σπήλαιο
μπορούμε να επισκεφτούμε το φαράγγι του
Αγγίτη, του σπουδαιότερου παραποτάμου του
Στρυμόνα, ο οποίος αναφέρεται ήδη από τον

5° π.Χ. αιώνα από τον Ηρόδοτο.
Στο κέντρο του νομού βρίσκεται η πρω-

τεύουσα, οι Σέρρες με τον κουλά (Ακρόπολη),
τα πάρκα του Αη Γιάννη και Αγίων Αναργύ-
ρων με ανακαινισμένα κτήρια που φανερώ-
νουν την ιστορία της πόλης, πεζόδρομους και
ωραία καταστήματα.

Νοτιότερα συναντάμε το λιοντάρι της Αμφί-
πολης, ένα έργο του 4ου αιώνα που στήθηκε
προς τιμήν ενός από τους αξιολογότερους
τριήραρχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του
Λαομέδοντα. Σπουδαίος είναι κι ο αρχαιολο-
γικός χώρος της Αμφίπολης με τις ανασκα-
φές να συνεχίζονται ακόμη και σήμερα.

Ο νομός Σερρών βρέχεται από λίγη θά-
λασσα εκεί που εκβάλλει ο Στρυμόνας και
λίγοι γνωρίζουν ότι το υφάλμυρο οικοσύ-
στημα του  δέλτα του είναι εντυπωσιακό. 

Το σχολείο που συστεγάζεται σήμερα το 7ο Δ. Σχ.
Σερρών με το 1ο θεμελιώθηκε από τον Ελευθέριο

Βενιζέλο το 1927.



ριέχουν μικρές ποσότητες  βιταμίνης-C.
Είναι πλούσια σε κάλιο και μια καλή πηγή

ασβεστίου, σιδήρου, χαλκού, μαγγανίου και
άλλων μέταλλων. 

Ανθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη -
συλλογή 

Ανθίζει από τον Σεπτέμβριο έως τον Φε-
βρουάριο. Οι καρποί σχηματίζονται το φθινό-
πωρο και ωριμάζουν από Απρίλιο έως Μάιο.
Επειδή σε μερικά μέρη δεν προλαβαίνουν να
ωριμάσουν πάνω στο δέντρο, τους κόβουν και
τους τοποθετούν σε άχυρο και τα αφήνουν
μέχρι να ωριμάσουν. Για θεραπευτικούς σκο-
πούς χρησιμοποιούνται οι καρποί, τα σπέρματα
(κουκούτσια) των καρπών, τα φύλλα και το
ξύλο. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Οι καρποί είναι στυπτικοί και συνι-
στώνται σε μικρές δόσεις κατά

των διαρροιών, κυρίως πριν
από την τέλεια ωρίμανσή

τους. 
Τα φύλλα της

μουσμουλιάς περιέχουν φυσικούς βακτηριο-
κτόνους παράγοντες που σκοτώνουν επίσης
τους ιούς. Αυτές οι ουσίες χρησιμοποιούνται για
την καταπολέμηση των λοιμώξεων, ιδίως στο
μίγμα για τον βήχα, τα εμπύρετα κρυολογήματα
και τη βρογχίτιδα.. Επίσης σε ναυτία, εμετούς,
λόξιγκα και επίμονο ρέψιμο. 

Εξωτερικά το αφέψημα των φύλλων χρησι-
μοποιείται για γαργάρες και πλύσεις σε ουλί-
τιδα και φλεγμονές αμυγδαλών. Το αλεύρι των
φύλλων βοηθά στο σταμάτημα των αιμορρα-
γιών και την επούλωση πληγών.

Παρασκευή και δοσολογία 
Παρασκευάζεται ως αφέψημα. Ρίχνουμε ένα

φλιτζάνι νερό σε ένα κουτάλι του φαγητού,
θρυμματισμένα φύλλα και τα βράζουμε για ένα
λεπτό. Το αφήνουμε σκεπασμένο στη συνέχεια
για 30 λεπτά. Ύστερα σουρώνουμε το υγρό και
το πίνουμε με μέλι 1 έως 2 φορές την ημέρα.

Αν χρησιμοποιήσουμε τα άνθη του φυτού,
τότε παρασκευάζεται ως έγχυμα. Δηλαδή απλά
του ρίχνουμε βραστό νερό, το σκεπάζουμε για
15 λεπτά , σουρώνουμε και πίνουμε-12 φορές
ημερησίως. 

Σύμφωνα με μια παλιά συνταγή για τις πέτρες
των νεφρών, τα σπέρματα των καρπών θρυμ-
ματίζονται και πίνονται με κρασί στο οποίο
έχουμε προσθέσει από βραδύς λίγη ρίζα μαϊν-
τανού. 

Προφυλάξεις 
Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες, κατά συ-

νέπεια απλά τηρούμε τη συνιστώμενη δοσολο-
γία. 

Υπάρχουν 2 βασικά είδη η MESPILUS ger-
manica (Μέσπιλος η γερμανική) η οποία ρίχνει
τα φύλλα της και η MESPILUS japonica- (Μέ-
σπιλος η ιαπωνική) η οποία είναι πάντοτε θα-
λερή (δεν ρίχνει τα φύλλα της). Η κοινή
μουσμουλιά ήταν το μόνο γνωστό είδος μέχρι
το 1990. Τότε ανακαλύφτηκε στη βόρειο Αμε-
ρική ένα νέο είδος,  η  MESPILUS canescens
(Μέσπιλος η λευκή).

Η Μουσμουλιά φύεται σε όλη την Ευρώπη και
στη χώρα μας τη συναντούμε μέσα σε δάση κυ-
ρίως της Πίνδου, στο Πήλιο, την Κέρκυρα, τη
Νάξο και την Τήνο. Την συναντούμε με τις ονο-
μασίες Μουσμουλιά (παντού), Μεσκουλιά
(Τήνο, Νάξο), Μεσπιλιά (Κρήτη), Δεσπολιά
(Κρήτη).  

Η μουσμουλιά είναι μάλλον βραχύβιο δέντρο.
Ζει 30 έως 50 χρόνια. Κάτω από ιδανικές συν-
θήκες μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 8 μέτρα. Ο
κορμός της είναι σχεδόν ευθύγραμμος. 

Τα φύλλα της είναι σκουροπράσινα, ελλει-
πτικά, δερματώδη, χνουδωτά στο κάτω μέρος,
μήκους 8-15 εκατοστών και πλάτους 3-4 εκα-
τοστών. 

Τα άνθη της είναι κίτρινα με 5 πέταλα, σε
τσαμπί με πυκνό χνούδι και οσμή που θυμίζει
πικραμύγδαλο. Είναι ερμαφρόδιτα και γονιμο-
ποιούνται με τις μέλισσες. 

Οι καρποί είναι ρώγες σαρκώδεις, διαμέτρου
2-3 εκατοστών, στρογγυλοί ή ωοειδείς. Είναι
σκληροί και όξινοι και έχουν συνήθως 2-4 σπό-
ρους αρκετά μεγάλους. Γλυκαίνουν και τρώ-
γονται αφού ωριμάσουν από το κρύο ή αφού
τους αποθηκεύσουμε για αρκετό χρόνο. Μόλις
ο καρπός αρχίσει να ωριμάζει, ζαρώνει και το
χρώμα του γίνεται σκούρο καφέ

Το είδος που καλλιεργείται με επιτυχία στη
χώρα μας είναι το αειθαλές Ιαπωνικό (Μεσπι-
λέα η Ιαπωνική ή Εριοβότρυα η Ιαπωνική), που
εισάγαμε από την Κίνα. Οι καρποί του έχουν
γεύση στυφή και δυσάρεστη πριν από την ωρί-
μανση, ωριμάζουν δε νωρίτερα από τους καρ-
πούς των άλλων οπωροφόρων δέντρων, προς
τα μέσα της άνοιξης και αρχές καλοκαιριού και
τότε αποκτούν ένα ευχάριστο άρωμα και απο-
λαυστική γλυκόξινη γεύση. Η Μουσμουλιά δεν
αγαπά το κρύο, αν και οι καρποί για να ωριμά-
σουν χρειάζονται το κρύο του παγετού. Σε πε-
ριοχές όπου η θερμοκρασία κατεβαίνει κάτω
από τους 5-6 βαθμούς δεν καρποφορεί. Αλλά
και αν καρποφορήσει, δεν ωριμάζουν οι καρ-
ποί της. 

Ιστορικά στοιχεία 
Η Μουσμουλιά παρά τη λατινική της ονομα-

σία –Germanica (γερμανική)- είναι φυτό ιθα-
γενές της Μικράς Ασίας, του Καυκάσου και του
βόρειου Ιράν. Η καλλιέργεια της  άρχισε εδώ
και 3000 χρόνια στην περιοχή της Κασπίας θά-
λασσας (βόρεια του Ιράν). Στην αρχαία Ελλάδα
εισήχθη το 700π.Χ και οι Ρωμαίοι άρχισαν να
την καλλιεργούν το 200π.Χ. Ήταν δημοφιλές
φρούτο την Βικτωριανή εποχή. Τον 17ο και 18ο
αιώνα σταδιακά αντικαταστάθηκε από άλλα
φρούτα και οι καλλιέργειες της μειώθηκαν. 

Στη χώρα μας η συστηματική της καλλιέργεια
άρχισε τον 19ο αιώνα. Τις μεγαλύτερες καλ-
λιέργειες τις έχουμε σε Κορινθία, Αχαΐα, Στερεά
Ελλάδα, Κέρκυρα και Κρήτη.

Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται για εμπορι-

κούς σκοπούς παράγουν καρπούς μεγαλύτε-
ρους και με λιγότερα σπέρματα από τις αυτο-
φυείς.

Στην Ιαπωνία και την Κίνα (όπου ακόμη και
σήμερα οι φαρμακευτικές ιδιότητες του φυτού
χρησιμοποιούνται ευρύτατα) είναι η πλέον δη-
μοφιλής θεραπεία ενάντια στον βήχα και χρη-
σιμοποιείται σε πολλά πατενταρισμένα
σκευάσματα ζελέ από φύλλα Μουσμουλιάς. 

Ο Ορειβάσιος ο Περγαμηνός(4ος αιώνας) και
ο ο Φορέστιος συνιστούσαν τους καρπούς
ενάντια στην διάρροια. 

Ο Γκίντελερ συνιστούσε το άλευρο των σπερ-
μάτων κατά των μηνορραγιών. 

Το αλεύρι αυτό ως έγχυμα μέσα σε κρασί έγ-
χυμα το έπιναν κατά της λιθιάσεως. 

Τα φύλλα τα θεωρούσαν στυπτικά και το
αφέψημά τους συνεστήθη σε γαργαρισμούς και
πλύσεις στόματος κατά των ερεθισμών του φά-
ρυγγος και κατά της αφθώδους στοματίτιδας.
Το ίδιο αφέψημα το έδιναν κατά της διάρροιας
των ενηλίκων (σε δόση μισού ποτηριού κάθε 2
ώρες) και των παιδιών (σε δόση μια κουταλιά
της σούπας κάθε 2 ώρες). 

Χρησιμοποιούταν επίσης ως πτισάνη από το
ξύλο μουσμουλιάς, κομματιασμένο και βρα-
σμένο, ως στυπτικό.

Στην Κρήτη το δέντρο ονομάζεται Δεσπολιά ή
Μεσπολιά και οι καρποί δέσπολα (ή δέσπολες)
και μέσπολα. Στην Κρήτη είχε έρθει από πλού-
σιους Τουρκοκρητικούς οι οποίοι παρά την
αγριότητά τους αγαπούσαν τα δέντρα και τα
λουλούδια. 

Τα μονοτσίκουδα δέσπολα (με ένα κουκούτσι
δηλαδή) τα ξέραιναν και τα καβούρδιζαν. Στη
συνέχεια τα κοπάνιζαν σε πετροχάβαλα (ιγδία
από μάρμαρο, που θα ήταν κάποτε στύλος ή
κιονόκρανο)- χαβάνι έλεγαν στην Κρήτη το ξύ-
λινο ιγδίο συνήθως. Το άλευρο αυτό το χρησι-
μοποιούσαν αντί για καφέ οι πάσχοντες από
ουρία. Γνώριζαν επίσης τις ιδιότητες της δέ-
σπολας ενάντια στην διάρροια. 

Συστατικά - χαρακτήρας 
Οι ώριμοι καρποί είναι νόστιμοι και γλυκοί.

Είναι πλούσιοι σε αδιάλυτες φυτικές ίνες και σε
πηκτίνη. Είναι  εξαιρετική πηγή βιταμίνης-Α και
φαινολικών φλαβονοειδών αντιοξειδωτικών,
όπως είναι το χλωρογενικό οξύ, το νεο-χλω-
ρογενικό οξύ, το υδροξυβενζοϊκό οξύ, το φε-
ρουλοκυκουινικο οξύ (feruloylquinic), το
προτοκατεχουικό (protocatechuic) οξύ, η  επι-
κατεχίνη, το κουμαρικό οξέα και το φερουλικό
οξύ.  Περιέχουν και  βιταμίνες του συμ-
πλέγματος Β, όπως είναι το φυλλικό
οξύ, η βιταμίνης Β-6 και η νιασίνη
και  επίσης πε-
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Επιμέλεια:

ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι MESPILUS  spp. (Μέ-
σπιλος) και ανήκει στην οικογένεια των Ροδοειδών. 
Θεωρείται από τα πλέον αρχαία φυτά με καταγωγή από την Ια-
πωνία και την Κίνα. Σήμερα καλλιεργείται για το νόστιμο κίτρι-
νο καρπό της το μούσμουλο αλλά και σαν καλλωπιστικό για το
πλούσιο της φύλλωμα.

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 dianthοs@otenet.gr

Μουσ ουλιάΜουσμουλιά



οοΟ λόγος για τον Χανιώτη συγγραφέα και καθηγητή στο Πα-
νεπιστήμιο Murdoch του Περθ της Αυστραλίας Πολυχρόνη
Κουτσάκη που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στα Χανιά εν όψει
της παρουσίασης του νέου του βιβλίου «Ακροβάτες του χρό-
νου» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιουνίου στον
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων. Με αφορμή την εκδήλωση οι «δια-
δρομές» άνοιξαν κουβέντα με τον Πολυχρόνη και μίλησαν, με-
ταξύ άλλων, μαζί του για το νέο του βιβλίο, τη σχέση
φαντασίας και πραγματικότητας αλλά και την... χαμένη πα-
τρίδα της ελληνικής εκπαίδευσης.  

• Πολυχρόνη τη Δευτέρα παρουσιάζεις τους «Ακροβά-
τες του χρόνου». Ένα βιβλίο που πρωτοκυκλοφόρησε
το 2005 (εκδ. Μίνωας) και ξανά -αναθεωρημένο- το
2018 (εκδ. Πατάκη). Διαβάζοντας με μια απόσταση πια
τα παλαιότερα βιβλία που έχεις γράψει τι συναισθή-
ματα σου γεννώνται; Μπαίνεις καθόλου στον πειρασμό
να σκεφτείς ότι κάποια πράγματα θα τα έγραφες αλ-
λιώς σήμερα; 

Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη. Αυτός ο
λόγος που αναφέρεις οδήγησε στην σημαντικά αλλαγμένη
νέα έκδοση των «Ακροβατών του χρόνου». Το συγκεκρι-
μένο βιβλίο είναι ένα από τα δύο πιο αγαπημένα μου βι-
βλία και καθώς τα χρόνια περνούσαν σκεφτόμουν πως,
παρόλο που είχε πάει πολύ καλά εμπορικά και σε επίπεδο
κριτικών όταν είχε εκδοθεί, θα μπορούσα να κάνω κάποιες
προσθήκες και αλλαγές που θα το βελτίωναν. Οπότε, τις
έκανα και οι εκδόσεις Πατάκη, που στηρίζουν εδώ και
πολλά χρόνια την συγγραφική μου δουλειά, προχώρησαν
στην νέα έκδοση. Για ακόμα παλιότερα βιβλία μου δεν
σκέφτομαι την πιθανότητα να τα ξαναπιάσω, επειδή αν τα
έγραφα σήμερα θα τα έγραφα εντελώς διαφορετικά. 

• Οι «Ακροβάτες του χρόνου» μας γυρίζουν πίσω στον
20ο αιώνα. Έναν αιώνα που γέννησε τεράστιες προσ-
δοκίες, επιφύλαξε μερικές από τις πιο σκοτεινές σελίδες
της ανθρωπότητας και έκλεισε με ένα έντονο αίσθημα
αβεβαιότητας. Ως συγγραφέας, που πλάθεις και γκρε-
μίζεις κόσμους στο χαρτί, συμμερίζεσαι την άποψη που
λέει ότι η πραγματικότητα ξεπερνάει την ανθρώπινη
φαντασία; 

Αυτό το ερώτημα θυμίζει λίγο εκείνο με το αυγό και την
κότα. Ναι, η πραγματικότητα ξεπερνάει συχνά την αν-
θρώπινη φαντασία, αλλά ταυτόχρονα όσα ζούμε σπρώ-
χνουν την φαντασία σε νέα επίπεδα, και η εμπλουτισμένη
μας φαντασία με την σειρά της οδηγεί σε νέες πραγματι-
κότητες.

• Αν και νέος άνθρωπος είσαι πολυγραφότατος. Μυθι-
στορήματα, θεατρικά, νεανική λογοτεχνία, ποίηση.
Ποια ανάγκη σου καλύπτει το γράψιμο; 

Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για το «νέος». Σε συγγραφικό
επίπεδο, αισθάνομαι ελαφρώς βετεράνος, αφού το πρώτο
μου βιβλίο εκδόθηκε πριν από είκοσι χρόνια ακριβώς. Οι
περισσότεροι συγγραφείς, νομίζω, γράφουν για να επι-
κοινωνήσουν με τον κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για μένα.

• Εργάζεσαι ως καθηγητής στην ανώτατη εκπαίδευση,

στο Πολυτεχνείο
Κρήτης και από το
2016 στο Mur-
doch του Περθ
της Αυστραλίας.
Η επιστήμη με τη
λογοτεχνία που
εφάπτονται; 

Σε αρκετά από τα
μυθιστορήματά μου
η τεχνολογία παίζει
ρόλο, χωρίς όμως αυτός
να είναι κυρίαρχος. Στην
ζωή μου η επιστήμη με την λο-
γοτεχνία εφάπτονται στην έλλειψη
ύπνου μου!

• Ακούμε καθημερινά από όλους σχεδόν να επικαλούν-
ται την έλλειψη παιδείας για τα δεινά της ελληνικής
κοινωνίας. Ως εκπαιδευτικός που πιστεύεις ότι τελικά
χάνουμε την παρτίδα και γιατί η οργανωμένη εκπαί-
δευση μοιάζει να είναι εντελώς αποκομμένη και ξένη
προς την έννοια της παιδείας; 

Η παρτίδα χάνεται σε τρία σημεία. Το ένα είναι η έλλειψη
σοβαρής αξιολόγησης για δασκάλους / καθηγητές / ποι-
ότητα εκπαιδευτικού υλικού, από εξωτερικούς κριτές και
από τους ίδιους τους μαθητές. Στο εξωτερικό δεν υπάρ-
χει κανείς που να μην αξιολογείται διαρκώς. Εδώ υπάρ-
χουν τεράστιες αντιδράσεις και στο άκουσμα μόνο της
λέξης «αξιολόγηση». Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο Έλλη-
νας δεν ενδιαφέρεται βαθιά, στην πραγματικότητα, για

το σχολείο του παιδιού του. Σκέφτεται ότι τα κενά
θα τα καλύψει, σε ξένες γλώσσες και σε γνώ-

σεις για να μπει το παιδί στο πανεπιστήμιο,
το φροντιστήριο. Αν πραγματικά ενδιαφε-

ρόταν, τότε εδώ και δεκαετίες θα έβαζε
ως όρο στους πολιτικούς για να τους
ψηφίσει την άμεση ριζική αλλαγή
του άθλιου εκπαιδευτικού μας συ-
στήματος. Αντί γι’ αυτό, ζητούσε
προσωπικά ρουσφέτια. Το τρίτο
σημείο είναι οι πανελλαδικές εξε-
τάσεις. Όσο ελέγχονται από το
υπουργείο αντί να καθορίζονται
από τα πανεπιστήμια, τα παιδιά θα
συνεχίζουν να βασανίζονται.  

• Ζώντας στην Αυστραλία τα τε-
λευταία χρόνια, πώς φαντάζει η

Ελλάδα στα μάτια σου από από-
σταση; 

Την Ελλάδα την αγαπώ πολύ και φροντίζω να
είμαι εδώ κάθε χρόνο. Γι’ αυτό με πικραίνουν

τόσο τα στραβά της.

• Επιστρέφοντας στο πεδίο της λογοτεχνίας. Έχεις κά-
ποιο συγγραφικό «απωθημένο». Κάτι δηλαδή που θα
ήθελες οπωσδήποτε να γράψεις στο μέλλον;

Έχω κάμποσα, αλλά δεν είναι ανακοινώσιμα γιατί δεν
θέλω να εκτονωθεί η πίεσή τους, μέσα μου. Όσο βρί-
σκονται στο μυαλό μου θα συνεχίσουν να με πιέζουν
ώσπου να βγουν. 

Οι ερισσότεροι«Οι περισσότεροι
συγγραφείς νο ίζωσυγγραφείς, νομίζω,
γράφουν για ναγράφουν για να
ε ικοινωνήσουν εεπικοινωνήσουν με
τον κόσ ο Το ίδιοτον κόσμο. Το ίδιο
ισχύει και για έναισχύει και για μένα»

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ:

Η φαντασία άς οδηγεί σε νέες ραγ ατικότητες«Η φαντασία μάς οδηγεί σε νέες πραγματικότητες»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Η ανάγκη επικοινωνίας με τον κόσμο είναι που τον οδηγεί όπως λέει στο να αφήνει τα ακαδημαϊκά έδρανα για χάρη της
συγγραφικής πένας. Κι αν κρίνουμε από την παραγωγικότητά του, 13 μυθιστορήματα μέσα σε 20 χρόνια, η ανάγκη αυτή
μάλλον είναι ιδιαίτερη έντονη. 

Βιβλιοπαρουσίαση

Το νέο βιβλίο του Πολυχρόνη Κουτσάκη «Ακροβάτες
του χρόνου» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδό-

σεις «Πατάκη» θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 25 Ιουνίου στις
8 το βράδυ στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων (Νεώριο Μόρο).

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων, η
Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, η Ένωση
Πνευματικών Δημιουργών Χανίων και οι εκδόσεις «Πατάκη». Στο
πλαίσιο της εκδήλωσης ο Χανιώτης συγγραφέας θα συζητήσει με
τη συγγραφέα Άννα Κοντολέον και με μαθητές από το 4ο Γε-
νικό Λύκειο Χανίων και το Μουσικό Σχολείο Χανίων για το νέο
του βιβλίο αλλά και την τριλογία της Κρήτης που πρόσφατα

τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο εφηβικού βιβλίου. Την
εκδήλωση συντονίζουν οι καθηγήτριες Ρούλα Κον-

σολάκη και Μαρία Ντάμπου, ενώ θα τραγου-
δήσουν ζωντανά μαθητές από το

Μουσικό Σχολείο Χανίων. 
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Έκθεση, αγιογραφίας, γλυπτι-
κής,ξυλογλυπτικής, βιτρό, κε-
ραμικής και μεταλοτεχνικής
εγκαινιάζει ο Όμιλος Φίλων
της Τέχνης την Τρίτη 26 Ιου-
νίου και ώρα 8 μ.μ. στη Πύλη
Σαμπιονάρα σε συνεργασία
με το Δήμο Χανίων και την
ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ. Η έκθεση
θα είναι ανοικτή μέχρι και τις 3
Ιουλίου και ώρες 10.30 π.μ.
έως 2 μ.μ. και 6.30-10.30 μ.μ. 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

“Νεβάδα”
Εκθεση φωτογραφίας του Ranbir Sidhu με  τίτλο “Nevada

– Νεβάδα” θα πραγματοποιηθεί στο βιβλιοπωλείο -
καφέ  “Φωβ” στην οδό Σήφακα 26, από Ιούνιο έως Σε-
πτέμβριο τις ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Κυριακή: 11 π.μ. - 11
μ.μ. (από τον Ιούλιο ανοιχτά και τις Δευτέρες).

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Sidhu μας
μεταφέρει με μαεστρία μέσα απ' την επιλογή των κάδρων
του στην ατμόσφαιρα της περιπλάνησης του στη δυτική
πλευρά των Η.Π.Α. 

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ

Εκθεση Oμίλου Φίλων της Τέχνης
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Το ξενοδοχείο Porto Veneziano,
συνεχίζει, την επιτυχημένη σειρά εκ-
δηλώσεων «Μουσική – Λόγος 2018»
τη Δευτέρα 25 Ιουνίου στις 9m.m.,
στον αίθριο χώρο του, με τους
Αmma Duo. To ντουέτο αποτελείται
από τον Πρόδρομο Καραδελόγλου
(ούτι, λύρα) και τον Κώστα Κεχράκο
(κιθάρα, κοντραμπάσο). Οι δυο μου-
σικοί ενώνουν δημιουργικά τις δια-
φορετικές τους μουσικές καταβολές
με σκοπό να πραγματοποιήσουν ένα
ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι στην παρά-
δοση της Μεσογείου. Το αποτέλεσμα
είναι παραδοσιακά μουσικά μοτίβα
από την Ελλάδα, την Τουρκία, την
Αρμενία και γενικά από τον ευρύτερο
χώρο της Μεσογείου, "πειραγμένα"
με μια πειραματική προσέγγιση, με
έντονα στοιχεία τζαζ και αυτοσχε-
διασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και
κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να καλέσουν στο τηλ:
2821027100 ή στο email: asum-
merofmusic@portoveneziano.gr

Τη βραδιά διοργανώνει το Αν-
νουσάκειο Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο
Αποθεραπείας και Αποκατάστα-
σης Κλειστής Νοσηλείας “Ο Άγιος
Σπυρίδων” της Ιεράς Μητρόπο-
λης Κισάμου και Σελίνου. Τα
έσοδα θα διατεθούν υπέρ των
ολοένα αυξανόμενων αναγ-
κών των δομών και των προ-

γραμμάτων κλειστής και ανοι-
κτής περίθαλψης του Αννου-
σάκειου Ιδρύματος. Τιμή
Εισιτηρίου 12 €. Εισιτήρια προ-
πωλούνται: Hondos Center,
(Χανιά), Γραφεία  Ι.Μητροπόλως
Κισάμου και Σελίνου και στο Αν-
νουσάκειο Ίδρυμα. Πληροφορίες:
κ. Αποστολάκη Μερόπη. Τηλ.επι-
κοιν: 2822022276»

Μεγάλη μουσική βραδιά Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, με την Ελένη Βιτάλη και
τον Νίκο Ζιώγαλα, θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 25 Ιουνίου στο προαύλιο
χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου
και Σελίνου, στις 9 μ.μ..

ΣΤΟ PORTO VENEZIANO

Συναυλία ε τουςΣυναυλία με τους Amma Duo

Εκδήλωση με θέμα: “Serenata
Napoletana” θα πραγματοποιηθεί
στον δημοτικό κινηματογράφο:
“Κήπος” στις 25 Ιουνίου στις 9 το
βράδυ. Οπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση, με το κοντσέρτο “Sere-
nata Napoletana” ο Pietro Quirino
προτείνει μια ραφιναρισμένη ιστορική
αναδρομή στο ναπολιτάνικο τρα-
γούδι.  Συνδιοργάνωση: Δήμος Χα-
νίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ και
Πολιτιστικός Σύλλογος "Φίλοι της
Ιταλίας". Είσοδος: 5 € 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Συνέχεια εκδηλώσεων
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Χανίων για την ευ-

ρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής.
Σήμερα Σάββατo στην Πλατεία Κατεχάκη στις 5.30μ.μ. 7 DJ's

- μουσικοί παραγωγοί και ένας visual artist συναντώνται υπό
τους ήχους της ηλεκτρονικής μουσικής σε μιά ιδέα του Νίκου
Κατσιφαράκη και του Γιώργου Ζανιδάκη.  Αύριο Κυριακή  στα
δυτικά σκαλιά της Δημοτικής Αγοράς στις 9 μ.μ. οι Freakto-
nes, θα ροκάρουν με το μοναδικό τους ύφος για χορό και
τραγούδι. 

Όλες οι συναυλίες έχουν ελεύθερη είσοδο.

ΣΤΟ ΒΛΑΤΟΣ

Τζαζ βραδιές

Σειρά από καλοκαιρινές βραδιές τζαζ διοργανώνουν ο πο-
λιτιστικός Σύλλογος Βλάτους “Νέοι Ορίζοντες”, η εθελοντική
ομάδα λειτουργίας του Μουσείου Βλάτους και η Μαρία Μα-
νουσάκη.

Ανά  δύο εβδομάδες  αρχής γενομένης από τις 28 Ιούνη
έως και 6 Σεπτέμβρη οι λάτρεις της μουσικής τζάζ και του
εναλλακτικού τουρισμού θα έχουν την δυνατότητα να παρα-
κολουθήσουν μουσικά σχήματα σε ένα άκρως εντυπωσιακό
περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•28/6: Hot Club De Crece, Μαρία Μανουσάκη.
•12/7: Αστέρης Παπασταματάκης.
•26/7: Rami Ourabi, Guy Minbus, Ζαχαρίας Σπυριδάκης.
•9/8: Γιώργος Λιμάκης, Δημήτρης Κολιακουδάκης.
•23/8: Gody Geil (New York).
•6/9: Cretan Jazz Prozect, Μαρία Μανουσάκη.
Οι συναυλίες θα ξεκινούν στις 8.30 μ.μ. με είσοδο 10 ευρώ.

Πληροφορίες: www.vlatos.gr/jazz 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΑΦΡΟ

Συναυλία με τη Χορωδία
Ευαγγελίστριας Χαλέπας
Συναυλία με τη Χορωδία και την Ορχήστρα του Ι.Ν.

Ευαγγελίστριας Χαλέπας θα πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή 29 Ιουνίου στις 9 μ.μ. στο θέατρο της Ανατολικής Τά-
φρου με ελεύθερη είσοδο.

Η συναυλία θα περιλαμβάνει έργα Ελλήνων δημιουργών,
όπως Ξαρχάκου, Χατζηνάσιου, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη,
Πλέσσα. 

Στόχος είναι η στήριξη των προσπαθειών επισκευής του
Ναού.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Πολιτιστικές -και όχι μόνο- εκδηλώσεις διοργανώνει η Μο-
νάδα Συμβουλευτικής Χανίων του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά Των Ναρκωτικών
2018.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν:
•24 Ιουνίου: Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού με τίτλο: «Ψάξε,

ψάξε και θα το βρεις... το νόημα». Η αφετηρία και ο τερματι-
σμός θα είναι στον εξωτερικό χώρο του Γιαλί Τζαμισί στο Ενε-
τικό Λιμάνι (ώρα έναρξης 7 μ.μ., εκτιμώμενη διάρκεια 3 ώρες). 

Μετά τη λήξη της δράσης θα γίνει απονομή των επάθλων
και θα  ακολουθήσει συναυλία με τον Αντώνη Μαρτσάκη και
το συγκρότημα του στο χώρο της έναρξης τις ώρες 10 μ.μ. -
11.30 μ.μ..

•25 Ιουνίου: Θεατρική παράσταση μελών των ομάδων Οι-
κογένειας της Μονάδας με τίτλο «Στο παραμύθι της ζωής μου
στάσου πλάι μου» στην μικρή πλατεία του Προμαχώνα San
Salvatore στις 21:00. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο με προ-
σκλήσεις.

•26 Ιουνίου: Εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Black out Po-
etry: Όταν οι λέξεις φωτίζουν το σκοτάδι» στο Ναό του Αγίου
Ρόκκου στην Σπλάντζια στις 19:00.

Η έκθεση αποτελείται από έργα των μελών της Θεραπευτι-
κής Κοινότητας του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ και θα διαρκέσει από
τις 26/6/2018 έως τις 3/7/2018. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι
10:00-12:00 και 17:00-20:00 και η είσοδος στην έκθεση θα
είναι δωρεάν. 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΖΙΩΓΑΛΑ

Μουσική βραδιά γιαΜουσική βραδιά για
το Αννουσάκειο Ιδρυ ατο Αννουσάκειο Ιδρυμα

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Αναδρομή στο ναπολιτάνικο τραγούδι



πΠρόκειται για ένα ένα ταξίδι στην 7η Τέχνη
της δεκαετίας του 1930, την εποχή που η
μουσική δεν έπαιζε απλά συνοδευτικό αλλά
πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη μιας κι-
νηματογραφικής ταινίας, καθώς -ελλείψει
ομιλούντος διαλόγου- σε κάθε προβολή
υπήρχαν επί σκηνής επαγγελματίες μουσικοί
που εκτελούσαν ζωντανά το soundtrack του
φιλμ καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του.
Αναβιώνοντας εκείνη την εποχή, την δεκαετία
του 1930 ο Γιώργος Σαλτάρης θα ερμηνεύσει
επί σκηνής το Κοντσέρτο του, επενδύοντας
με ένα πιάνο ολόκληρη την μοναδική ταινία
“Τα Φώτα της Πόλης” (1931) του Τσάπλι Τσά-
πλιν που θα προβάλλεται παράλληλα στη με-
γάλη οθόνη με αγγλικούς και ελληνικούς
υπότιτλους. Με δεδομένη την έντονη κινη-
σιολογία και την υπερβολή στην εκφραστικό-
τητα των ηθοποιών που λαμβάνει χώρα σε
κλάσματα του δευτερολέπτου, ο στόχος για
τον σολίστα είναι "να μην χαθεί η στιγμή",
όπως μας λέει ο ταλαντούχος πιανίστας και
συνθέτης που μίλησε στις “διαδρομές” για
αυτό το δύσκολο μουσικό εγχείρημα...

Tι πρόκειται να ακούσουμε στο Κον-
τσέρτο για Πιάνο και Βωβό Κινηματο-
γράφο, την Κυριακή στον Κήπο; 

Πρόκειται πρωτίστως για ένα ταξίδι στο
χρόνο, μαγικό μα συνάμα απόλυτα ρεα-
λιστικό. Ουσιαστικά, ο θεατής έχει την
δυνατότητα να “μεταφερθεί” στις πρώτες
δεκαετίες του 20ου αιώνα και να βιώσει
την μοναδική εμπειρία της προβολής μιας
ταινίας υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με
έναν θεατή πριν από 100 χρόνια. Τότε, η
μουσική δεν έπαιζε απλά συνοδευτικό
αλλά πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη
μιας ταινίας, καθώς -ελλείψει ομιλούντος
διαλόγου- σε κάθε σινεμά υπήρχαν επί
σκηνής επαγγελματίες μουσικοί που εκτε-
λούσαν ζωντανά το soundtrack του φιλμ.
Αυτό που θα ακούσετε είναι η σύνθεσή
μου, δηλαδή τα δικά μου συναισθήματα
αποτυπωμένα σε μουσικούς ήχους και
εκτελεσμένα σε ένα πιάνο από εμένα σε
πραγματικό χρόνο. 

Η επί τόπου μουσική ερμηνεία, επεν-
δύοντας με ένα πιάνο ολόκληρη την μο-
ναδική ταινία “Τα Φώτα της Πόλης”
(1931) του Τσάρλι Τσάπλιν που θα προ-
βάλλεται παράλληλα στη μεγάλη οθόνη
του Κήπου, φαντάζει ένα δύσκολο αλλά
συνάμα μαγευτικό εγχείρημα. Είναι έτσι;
Ποιες οι βασικές προκλήσεις του project; 

Οι βασικές προκλήσεις είναι δύο: η πρώτη
αφορά τη σύνθεση πρωτότυπων μουσι-
κών θεμάτων διάρκειας 90 λεπτών, όσο
και η συνολική διάρκεια του φιλμ, τη
στιγμή που σε μια σύγχρονη ταινία η μου-
σική διαρκεί χοντρικά 15-20 λεπτά. Ου-
σιαστικά μιλάμε για σύνθεση
πενταπλάσιας (!) διάρκειας -άρα αντί-
στοιχα απαιτείται από τον συνθέτη πολ-
λαπλάσια έμπνευση. Η δεύτερη πρόκληση
αφορά την ερμηνεία και έγκειται στον
απόλυτο συγχρονισμό μουσικής και εικό-
νας. Ενώ το οπτικό υλικό είναι έτοιμο a
priori, η μουσική ερμηνεύεται επί τόπου.
Το ζητούμενο δεν είναι το «τι» αλλά κυ-
ρίως το «πότε». Ενώ στον συνθέτη η ει-
κόνα αφήνει περιθώριο στο τι θα γράψει,
στον ερμηνευτή τού υπαγορεύει αυστηρά
το πότε θα το ερμηνεύσει στο πιάνο. Με
δεδομένη την έντονη κινησιολογία και

την υπερβολή στην εκφραστικότητα των
ηθοποιών που λαμβάνει χώρα σε κλά-
σματα του δευτερολέπτου, ο στόχος για
τον σολίστ είναι να μην χαθεί η στιγμή. 

Γιατί επιλέξατε την συγκεκριμένη ταινία
του Τσάπλιν;

Γιατί τα “Φώτα της Πόλης” αποτελούν μια
από τις πιο συγκινητικές και ανθρώπινες
ταινίες στην ιστορία του παγκόσμιου σι-
νεμά. Γιατί πέραν από κινηματογραφικό
αριστούργημα, είναι ένας ύμνος στην αυ-
ταπάρνηση και την ανιδιοτελή αγάπη
προς τον αδύναμο συνάνθρωπο, και είναι
αδύνατον να μην αγγίξει την ψυχή του
θεατή.

Eχετε συνεργαστεί για χρόνια με τον Βα-
σίλη Λέκκα ενώ πρόσφατα συνοδεύσατε
με το πιάνο σας την Ερωφίλη και τον
Βασίλη Γισδάκη σε μια συναυλία γεμάτη
λυρισμό στο Μουσείο Τυπογραφίας.
Ποιες συνεργασίες και στιγμές ξεχωρί-
ζετε στη μέχρι σήμερα μουσική σας δια-
δρομή;

Με τον Βασίλη Λέκκα συνεργαζόμαστε
κοντά μια δεκαετία. Τις περισσότερες

φορές, ντουέτο, πιάνο-φωνή. Κάθε πα-
ράσταση με τον Βασίλη είναι ανατρεπτική
και πάντα στέφεται με απόλυτη επιτυχία,
καθώς και οι δύο επί σκηνής καταθέ-
τουμε την ψυχή μας. Ο Γιάννης Νικολάου
είναι ο άνθρωπος που γνώρισα όταν επέ-
στρεψα από το εξωτερικό και αμέσως
νιώσαμε ότι βάλαμε τα θεμέλια για μια
μακρά συνεργασία, που γέννησε όμορφες
μουσικές, υπέροχες συναυλίες και μια
γερή φιλία. Του οφείλω πολλά.
Στιγμές που ξεχωρίζω, πάρα πολλές. Θα
αναφέρω δύο: την πρώτη φορά που γνώ-
ρισα τον Μίκη Θεοδωράκη και με άκουσε
σε ηλικία 15 ετών. Εκείνη την μέρα,
άφησε την σφραγίδα του ανεξίτηλη μέσα
στην εφηβική ψυχή μου και την μουσική
μου συνείδηση. Η δεύτερη, στα Χανιά,
στην πρεμιέρα του “Κοντσέρτου”, όταν
στην τελευταία –συγκλονιστική- σκηνή
από «Τα Φώτα της Πόλης», τα μάτια μου
είχαν βουρκώσει, ώστε δεν μπορούσα πια
να διακρίνω τίποτα στην μεγάλη οθόνη
από την συγκίνηση, που έγινε εντονότερη
στο άκουσμα από το πηγαίο χειροκρό-
τημα 600 θεατών, εξίσου συναισθηματικά
φορτισμένων.

Ποια η σχέση σας με τα Χανιά; Πώς επι-
λέξατε να ζείτε και να δημιουργείτε στην
πόλη μας;

Τα Χανιά είναι μια πανέμορφη πόλη. Ει-
δικότερα για έναν καλλιτέχνη, το έδαφος
είναι γόνιμο για να δημιουργήσει, γιατί
υπάρχει κοινό που αναζητά το ξεχωριστό,
που διψά για μάθηση και δεν αναμασά
ό,τι του σερβίρουν. Έτσι ο καλλιτέχνης
νιώθει χρήσιμος, απελευθερωμένος και
δημιουργικός. Στα Χανιά έχω την χαρά να
είμαι καθηγητής στη Μουσική Σχολή ARS
MUSICA, μια από τις πιο προοδευτικές
Μουσικές Σχολές της χώρας, όπου αγα-
πάμε την μουσική χωρίς ταμπέλες και πα-
ρωπίδες. Δεν πρόκειται απλά για μια
ακόμα συμβατική μάθηση, αλλά για ένα
υπέροχο ταξίδι. 

Ετοιμάζετε κάτι καινούριο; Ποια τα επό-
μενα μουσικά σας σχέδια;

Την Δευτέρα 2 Ιουλίου στο Mega Place
Cinema, η Μουσική μας Σχολή ARS MU-
SICA πραγματοποιεί μεγάλη φιλανθρω-
πική συναυλία για την στήριξη του έργου
των Γιατρών του Κόσμου. Είναι μια πα-
ράσταση που όλοι οι συντελεστές –καθη-
γητές και μαθητές- έχουμε δώσει την
ψυχή μας για το τελικό αποτέλεσμα. Στις
29 Ιουλίου, στην Ανατολική Τάφρο, έχω
την τιμή να συμμετέχω για μια ακόμη
χρονιά στο Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωρά-
κης, σε τριπλό ρόλο Ενορχηστρωτή, Δι-
ευθυντή Ορχήστρας και Σολίστα,
συμπράττοντας με δύο σπουδαίους ερ-
μηνευτές, τον Κώστα Θωμαΐδη και την
Ρίτα Αντωνοπούλου. Εκτός Κρήτης, είναι
προγραμματισμένες συναυλίες μου με
τον Βασίλη Λέκκα στην Αθήνα, στο Κέν-
τρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, στο
Ηρώδειο, αλλά και σε άλλες πόλεις. Και
βέβαια περιμένω με ιδιαίτερη ανυπομο-
νησία τις επόμενες παραστάσεις του
“Κοντσέρτου”, εντός και εκτός Χανίων.
Είναι ένα πανέμορφο καλοκαίρι, γεμάτο
μουσική.

Τα Χανιά είναι ια ανέ ορφη«Τα Χανιά είναι μια πανέμορφη
όλη Ειδικότερα για ένανπόλη. Ειδικότερα για έναν

καλλιτέχνη το έδαφος είναικαλλιτέχνη, το έδαφος είναι
γόνι ο για να δη ιουργήσειγόνιμο για να δημιουργήσει, 

γιατί υ άρχει κοινό ουγιατί υπάρχει κοινό που 
αναζητά το ξεχωριστόαναζητά το ξεχωριστό»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΤΑΡΗΣ:

Συνθέτοντας τη στιγ ήΣυνθέτοντας τη στιγμή

Απόλυτος συγχρονισμός ήχου και εικόνας, κινηματογράφου και μουσικής με ένα πιάνο επί σκηνής, σε ένα μαγικό
ταξίδι στην εποχή του Βωβού Κινηματογράφου, θα επιχειρήσει την Κυριακή ο δεξιοτέχνης σολίστας και συνθέτης
Γιώργος Σαλτάρης σε ένα ξεχωριστό κοντσέρτο που θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο.
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ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

■ Ο δεξιοτέχνης σολίστας και συνθέτης μιλά στις “διαδρομές” για το Κοντσέρτο για πιάνο και βωβό κινηματογράφο
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στον Κήπο



Τιμή στον ήρωα των Σφακίων Ιωάννη
Βλάχο, Δασκαλογιάννη, απέδωσε ο Δήμος
Περιστερίου.

Στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον
Σφακιανό ήρωα, την περασμένη Τετάρτη,
παραβρέθηκε ο δήμαρχος  Σφακίων Γιάν-
νης Ζερβός Ιωάννης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κεν-
τρική πλατεία του δήμου, στην οποία το
2015 τοποθετήθηκε προτομή του ήρωα (η
πρώτη εκτός Κρήτης) και μετονομάστηκε
από πλατεία Μπουρναζίου σε Ιωάννη
Βλάχου Δασκαλογιάννη. 

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Σφακίων, ο

κ. Ζερβός  απεύ-
θυνε χαιρετισμό
όπου αναφέρθη-
κε στον αγώνα
του ήρωα για την
ελευθερία και ευ-
χαρίστησε τον Συλ-
λόγο Κρητών Περι-
στερίου για την διοργά-
νωση της εκδήλωσης. Ακο-
λούθησε κατάθεση στεφάνων
στην προτομή του Δασκαλογιάννη,
ομιλία από τους διοργανωτές και χορευ-
τικό από το σύλλογο Κρητών Περιστερί-

ου.
Στην εκ-

δ ή λ ω σ η
παρευρέ-
θηκαν εκ-

π ρ ό σ ω π ο ι
της Περιφέ-

ρειας Αττικής
,Αντιδήμαρχοι και

δημοτικοί σύμβουλοι
Περιστερίου, μέλη του

συλλόγου Κρητών Περιστερίου,
εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και πλή-
θους κόσμου.

εεΕπίσης, ότι η πρόκληση για την Ελλάδα της κρίσης είναι
να αξιοποιήσει το τεράστιο και μάλλον αναξιοποίητο πο-
λιτιστικό κεφάλαιο πού έχει, ιδιαίτερα στην περιφέρεια,
ώστε να πετύχει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ανασυγ-
κρότηση, ακολουθώντας τα επιτυχημένα παραδείγματα πολλών
άλλων χωρών, ιδιαίτερα τςη Ιταλίας. 

Η εκδήλωση έγινε στο Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσία  του Πρύτανη
κ. Μελετίου Αθανασίου Δημόπουλου.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τo InHeriT είναι ένα
τριετές (2015-2018) πρόγραμμα ERASMUS + που στοχεύει στη
διάχυση της καινοτομίας και των ορθών πρακτικών και εν-
τάσσεται στη δραστηριότητα «Στρατηγικές Συμπράξεις» που προ-
ωθεί την ενίσχυση της καινοτομίας σε κάθε τομέα με κοινές πρω-
τοβουλίες πανεπιστημίων, οργανισμών και επιχειρήσεων. Στό-
χος του InHeriT είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με
την οικονομική και κοινωνική αξία της αρχιτεκτονικής κληρο-
νομιάς και τον καίριο ρόλο της στη δημιουργία τοπικής και πε-
ριφερειακής ανάπτυξης, συμβάλλοντας, έτσι, στην οικοδόμη-
ση μιας «έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας»
στην Ευρώπη με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικό-
τητας και κοινωνικής συνοχής. 

Οι εταίροι του InHeriT είναι τέσσερα πανεπιστήμια, η Σχο-
λή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης (συν-
τονιστής), ο Τομέας Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, το Business Sch-
ool του Πανεπιστημίου Middlesex του Λονδίνου και η Αρχιτε-

κτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, Κύπρος,
καθώς και τρία κοινωφελή ιδρύματα, το Μανιατάκειον Ίδρυμα,
η ΚΕΠΠΕΔΗΧ- Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Χανιά, και
το Fondazione Flaminia, Ραβέννα, Ιταλία.  Το πρόγραμμα ενώ-
νει τις προσπάθειες επτά φορέων από τέσσερις χώρες με τε-
λείως διαφορετική επιστημονική και διοικητική αφετηρία για να
μελετήσουν την αρμονική  σύζευξη αρχιτεκτονικής πολιτιστι-
κής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν ο Καθηγητής της Σχολής Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ Παναγιώτης Τουρνικιώτης,
η Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
και πρώην Υπουργός Λούκα Κατσέλη, η Αντιπρόεδρος του
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Σοφία Εφραίμογλου και η
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
στο Πολυτεχνείο Κρήτης Αμαλία Κωτσάκη, η οποία αντικα-
τέστησε τον Καθηγητή Πέτρο Θέμελη που λόγω κωλύματος
δεν μπορεσε να παρευρεθεί. Το συντονισμό της παρουσίασης
ανέλαβε η Λίνα Μενδώνη Αρχαιολόγος στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών, πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού
και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος έκα-
νε εκ μέρους των εταίρων ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών Γεώργιος Μέργος. Χαιρετισμό
στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Μελέτιος -
Αθανάσιος Δημόπουλος. Την εκδήλωση παρακολούθησε πλή-
θος επιστημόνων με ενδιαφέροντα στην πολιτιστική κληρονο-
μιά ενώ παραβρέθηκε ο Βουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος.
Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης κ. Δημόπουλος τόνισε τη με-

γάλη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την Ελλάδα και
την Ευρώπη και την ένθερμη στήριξη του Πανεπιστημίου Αθη-
νών σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που
έχουν στόχο την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς. 

Το κεντρικό αποτέλεσμα του προγράμματος είναι ένα πεν-
θήμερο σεμινάριο που απευθύνεται προς το ευρύ κοινό με τίτ-
λο «Η Πολιτιστική Κληρονομιά ως Πηγή Βιώσιμης Ανάπτυξης».
Το σεμινάριο αναπτύχθηκε και βελτιώθηκε από όλους τους εταί-
ρους του προγράμματος σε διαδοχικές συναντήσεις στο Λον-
δίνο, τη Ραβέννα, την Κορώνη, την Πάφο και τα Χανιά. Το υλι-
κό είναι διαθέσιμο δημόσια (public domain) και μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ελεύθερα σε εκπαιδευτικές δράσεις μιας ή περισ-
σότερων ημερών από φορείς και ιδρύματα.  

Σε φάκελο που διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες περιλαμ-
βανόταν μια αναλυτική σύνοψη των αποτελεσμάτων του προ-
γράμματος και ένα DVD με όλα τα προϊόντα, τα συνέδρια, τα
βιβλία σε pdf, τις παρουσιάσεις του σεμιναρίου σε power point,
τις έρευνες, τα εγχειρίδια οδηγιών για εκπαιδευτές και εκπαι-
δευομένους, την αναλυτική χαρτογράφηση του πολιτιστικού κε-
φαλαίου τριών περιοχών, καθώς και το πρόγραμμα μιας
Εβδομάδος Βιώσιμης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που οργα-
νώθηκε στα Χανιά από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτε-
χνείου Κρήτης και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, την
οποία συμπεριέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο στις διεθνείς εκδηλώσεις για το Ευρωπαϊκό Έτος
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.
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Στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη βιώσιμη ανά-
πτυξη η πολιτιστική κληρονομιά αναγνωρίζεται
ταυτόχρονα ως ατμομηχανή, αλλά και ως κατα-
λύτης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης,
όπου προστασία και χρήση μπορούν να συν-
δυαστούν αρμονικά ως εταίροι στην αναπτυξια-
κή διαδικασία.  Αυτό αποτελεί βασικό συμπέρα-
σμα από την εκδήλωση παρουσίασης των απο-
τελεσμάτων του InHeriT, ενός τριετούς προ-
γράμματος ERASMUS+, στο οποίο συμμετέχει ως
συντονιστής το Πολυτεχνείο Κρήτης (Αρχιτεκτο-
νική Σχολή) και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ, Xανιά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πηγή βιώσι η ανά τυξης η ολιτιστική κληρονο ιάΠηγή βιώσιμη ανάπτυξης η πολιτιστική κληρονομιά

Από την εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του InHeriT, ενός τριετούς προγράμματος ERASMUS+, στο οποίο συμμετέχει
ως συντονιστής το Πολυτεχνείο Κρήτης (Αρχιτεκτονική Σχολή) και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ., Xανιά.

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τιμή στον Δασκαλογιάννη

ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Υποδοχή Εικόνας
Παναγίας του Κύκκου

Υποδοχή πιστού Αντιγράφου της Ιεράς και Θαυματουρ-
γής Εικόνας της Παναγίας του Κύκκου θα πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο 30 Ιουνίου στις 6 μ.μ. στον Ιερό Ναό
Αγίων Αναργύρων όπου θα παραμείνει μόνιμα ως Προ-
στάτιδα των Απανταχού Κυπρίων, όπως ανακοίνωσαν η
Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου, η Ιερά Μη-
τρόπολη Κύκκου-Τηλλυρίας, και ο Συλλογος Κυπρίων Χα-
νιών.

Στο μεταξύ, εκδήλωση για την Καταστροφή της Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς στην κατεχόμενη από τα τουρκικά
στρατεύματα Κύπρο  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2
Ιουλίου στις 7.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ι.Μ. Κυ-
δωνίας & Αποκορώνου.  



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 84ο
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“Ο αγών κατά της φθίσεως” του Μικροβιολόγου Παν.
Παμπούκη. Βιβλίο που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1927 και
αναφέρεται στον αγώνα κατά της φυματίωσης.

Κέρινο πρόπλασμα του 19ου αιώνα, που παρουσιάζει την
τεχνική της καισαρικής τομής, από το μουσείο ανατομίας
Orfila στο Παρίσι.

Φαρμακο-
ποιός, προφανώς
φτωχός, σε πίνακα

του 15ου αιώνα, την
ώρα που παρασκευά-

ζει κάποιο φάρ-
μακο.

Ανθρώπινο δόντι 6.500 ετών, με το πρώτο γνωστό σφράγισμα
της ιστορίας, φτιαγμένο με βάση το κερί μέλισσας. Βρέθηκε στη
σημερινή Σλοβενία και ανήκε σε άνδρα ηλικίας περίπου 25 ετών.

‘’To πορτοκαλί σιρόπι - ο
μέγας καθαριστής του αίματος:
Θεραπεύει δηλητηριάσεις,
δερματικά, ρευματοπάθειες,
σύφιλη, πονοκέφαλο, προβλή-
ματα σε νεφρούς και συκώτι,
ελονοσία και αδυναμία-το κα-
λύτερο φάρμακο στη γη”.
Ψευδοσκεύασμα από τη Φλό-
ριντα των ΗΠΑ, στη δεκαετία
του 1920.

Συσκευή
αναισθησίας με
χλωροφόρμιο,
Γαλλία 1840-

1860.

“Η αντιμετώπιση του πονόδοντου”, σατιρική απεικόνιση
του 1840, από το γνωστό Βρετανό γελοιογράφο της επο-
χής George Cruikshank.

Ο ρομαντικός Reed Harris, στην πρόταση γάμου, έβαλε
τη βέρα στο σοκολατούχο ποτό της φίλης του, η οποία το
κατάπιε μονορούφι. Στη συνέχεια την οδήγησε στο νοσο-
κομείο και της ζήτησε να παντρευτούν, προσφέροντάς της
την ακτινογραφία με τη βέρα. Για τη ιστορία, η κοπέλα
αποδέχθηκε την πρόταση.

Η παλαιότερη γνωστή απεικόνιση τραχειοστομίας, έργο του Ιτα-
λού ανατόμου Giulio Casserio (c. 1552-1616), συγγραφέα του
“Tabulae anatomicae”, του σημαντικότερου βιβλίου ανατομίας
του 16ου αιώνα.

»

»

»

»
»

»



βιβλίαβιβλία

Δελτία αρα όνωνΔελτία παραπόνων
Τζέφρυ�Ευγενίδης
Μετάφραση: Αννα Παπασταύρου

Εκδόσεις: Πατάκη

Το "Middlesex", οι
"Αυτόχειρες παρ-
θένοι" και το "Σε-
νάριο γάμου"
ανέδειξαν τον Ευ-
γενίδη ως έναν
ιδιοφυή παρατη-
ρητή της κρίσης
που συνταράζει
την εφηβεία, της
ενδοσκόπησης
που οδηγεί στη

γνώση του εαυτού μας, της αγάπης στην
οικογένεια και του τι σημαίνει να είναι κα-
νείς Αμερικανός στις μέρες μας. Οι ιστο-
ρίες στα "Δελτία παραπόνων" εξερευνούν
εξίσου πλούσια και ενδιαφέροντα εδάφη.
Από τις κωμικές "αναπαραγωγικές" σκηνές
του "Πουάρ" μέχρι την ονειρική, συγκινη-
τική περιγραφή ενός νεαρού ταξιδιώτη
που αναζητεί τη φώτιση στο "Air Mail",
αυτή η συλλογή διηγημάτων μιλάει για
ήρωες παγιδευμένους σε έκτακτες, προ-
σωπικές και εθνικές, καταστάσεις. Συναν-
τάμε έναν αποτυχημένο ποιητή, ο οποίος,
φθονώντας τα πλούτη των άλλων, κατά
τη διάρκεια της κτηματομεσιτικής φού-
σκας, γίνεται καταχραστής, έναν κλαβι-
χορδίστα, του οποίου τα όνειρα για την
τέχνη βουλιάζουν κάτω από τις υποχρε-
ώσεις του γάμου και της πατρότητας, και
στην "Έγκαιρη καταγγελία", μια μαθήτρια
λυκείου, της οποίας η επιθυμία να γλιτώ-
σει από τις απαγορεύσεις των μετανα-
στών γονιών της την οδηγεί σε μια
δραστική απόφαση που ανατρέπει τη ζωή
ενός μεσόκοπου ακαδημαϊκού.

Gravesend
William�Boyle
Μετάφραση: Αλκηστις Τριμπέρη

Εκδόσεις: Πόλις

Το Γκρέιβσεντ
είναι μια φτωχική
γειτονιά του
Μπρούκλιν, με
κατοίκους ιταλι-
κής και ρωσικής
καταγωγής. Πριν
από δεκαέξι χρό-
νια, ένας νεαρός,
ο Ντάνκαν, σκο-

τώθηκε προσπαθώντας να ξεφύγει από
την καταδίωξη μιας ομοφοβικής συμμο-
ρίας. Σήμερα ο αρχηγός της συμμορίας
αποφυλακίζεται. Και ο Κόνγουεϊ, ο αδελ-
φός του θύματος, τον περιμένει για να
πάρει την εκδίκησή του. Αλλά τίποτα δεν
θα συμβεί όπως είχε προγραμματιστεί, σε
αυτή τη γειτονιά που τη στοιχειώνουν η
επιθυμία, η απελπισία, η οργή και η με-
λαγχολία, που αποτελούν τα μοτίβα
αυτού του βαθιά ανθρώπινου νουάρ μυ-
θιστορήματος.

Ανθρω οι α όΑνθρωποι από

στάχτηστάχτη
Πασχαλία�Τραυλού
Εκδόσεις: Διόπτρα

Παρίσι, 1940.
Τα σύννεφα του
πολέμου πυκνώ-
νουν πάνω από τη
Γαλλία την εποχή
που η Ροζαλία Σε-
φεριάδη αναζητά
τον αγαπημένο της
Ανατόλ Κοβάλσκι
που έχει εξαφανι-
στεί. Σύντομα θα

μάθει πως πίσω από την εικόνα του διάση-
μου μαέστρου κρύβεται ένας άνθρωπος
που προσπαθεί να επουλώσει τις κρυφές
πληγές του παρελθόντος.
Παλεύοντας να επιβιώσει σε μια αφιλόξενη
για ανύπαντρες μητέρες εποχή, η Ροζαλία
δέχεται να γίνει η Χάννα Λαρούζ, σύζυγος
του Γαλλοεβραίου ζωγράφου Ζαν Πιερ.
Αυτή η απόφαση, σαν το πρώτο πλακάκι
ενός ντόμινο, θα την οδηγήσει πρώτα στο
κρεβάτι του Γερμανού ταγματάρχη Μαξ
Μάισνερ κι έπειτα στο πορνείο και στην ορ-
χήστρα γυναικών στο στρατόπεδο του
Άουσβιτς.
Καθώς η αυτοθυσία εναλλάσσεται με την
προδοσία, η αλήθεια με το ψέμα και η εξι-
λέωση με την ταπείνωση, τα όρια του μυα-
λού και του κορμιού της δοκιμάζονται και
η διπλή απώλεια που θα υποστεί θα τη
στοιχειώσει για πάντα.
Η μοίρα εξαντλεί τη σκληρότητά της, αρ-
πάζοντας όσα της είχε χαρίσει.

BalkaNoir

Αστυνο ικέςΑστυνομικές

ιστορίεςιστορίες
Επιμέλεια:�Βασίλης

Δανέλλης,�Γιάννης�Ράγκος
Εκδόσεις: Καστανιώτη

Ένας παράφρων
αξιωματικός της
αστυνομίας ορ-
γανώνει μυστικά
σχέδια για
ακραία κατα-
στολή στα Εξάρ-
χεια που
φλέγονται, την
ώρα που ο Άγγε-
λος και ο Διάβο-
λος τσακώνονται

στις λεωφόρους και τα ρημαγμένα μπλοκ
των εργατικών πολυκατοικιών της Σό-
φιας για την ψυχή ενός πληρωμένου δο-
λοφόνου. Μαφιόζοι, εγκληματίες
πολέμου και πρόσφυγες συνωστίζονται σ’
ένα ημιπαράνομο καζίνο στο Ζάγκρεμπ,
ενώ ένας ερωτευμένος άντρας βρίσκει
τον σύζυγο της ερωμένης του δολοφο-
νημένο στο σπίτι του στο Μάριμπορ. Ένας
μπάτσος, εξαντλημένος από την νυχτε-
ρινή του δουλειά ως πορτιέρης σε κλαμπ,
κυνηγάει φαντάσματα στις πιάτσες των
εξαθλιωμένων μεταναστών στο Βελι-
γράδι, τα φαινομενικώς ειδυλλιακά
πάρκα του Βουκουρεστίου μετατρέπονται
σε τόπους άγριων εγκλημάτων και στις
ακτές του Βοσπόρου άστεγοι και πρεζά-
κια στρατολογούνται ως μελλοντικοί τζι-
χαντιστές.
Είκοσι ένα πρωτότυπα διηγήματα σημαν-
τικών σύγχρονων συγγραφέων της αστυ-
νομικής λογοτεχνίας από επτά
βαλκανικές χώρες -Ελλάδα, Βουλγαρία,
Κροατία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και
Τουρκία- συγκεντρώνονται για πρώτη
φορά στα διεθνή εκδοτικά χρονικά σε μια
συλλογή, η οποία αναδεικνύει την ποικι-
λομορφία και τον δυναμισμό του βαλκα-
νικού αστυνομικού αφηγήματος,
προσφέροντας ταυτόχρονα ένα αποκα-
λυπτικό πανόραμα της σύγχρονης πραγ-
ματικότητας στα Βαλκάνια, με τον τρόπο
που μόνο η νουάρ λογοτεχνία μπορεί να
πετύχει.

Aφορμή

Ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο
του Κουμπφμέλλερ με κάποια
επιφύλαξη είναι η αλήθεια. Θα
ήταν άραγε δυνατόν να αποδώσει
κάποιος τα τελευταία χρόνια της
ζωής του Φραντς Κάφκα, να εν-
σωματώσει αποσπάσματα από τα
ημερολόγια και την αλληλογρα-
φία του, να συμπληρώσει τα κενά,
να σταθεί στο ύψος των περιστά-
σεων; Και όλο αυτό να μη θυμίζει
μία άψυχη βιογραφία, αλλά να
αποπνέει κάτι το συγκλονιστικό,
γιατί φαντάζομαι πως δεν θα
είναι λίγοι οι συγγραφείς εκείνοι
που, γοητευμένοι από τη ζωή και
το έργο του Κάφκα ή παρακινη-
μένοι από μία σίγουρη εκδοτική
επιτυχία, δεν θα φλέρταραν κά-
ποια στιγμή με την ιδέα να ασχο-
ληθούν με τον καταραμένο
συγγραφέα.

Η όποια επιφύλαξη παραμέρισε
σύντομα, ο συνδυασμός της ικα-
νότητας -αλλά και της έρευνας
και της αγάπης- του Κουμπφμέλ-
λερ από τη μία και της αύρας του
Κάφκα ως -μυθιστορηματικού-
ήρωα από την άλλη συνετέλεσαν
σε ένα αποτέλεσμα σαγηνευτικό
παρά τη θλίψη της ιστορίας αλλά
κυρίως της εκ των προτέρων επί-
γνωσης του τέλους. Είναι από τα
παραδείγματα εκείνα που αποδει-
κνύουν πως συχνά δεν έχει σημα-
σία αν η ιστορία είναι γνωστή και
ειπωμένη, αλλά είναι ο τρόπος να
διηγηθεί κανείς μία ιστορία εκεί-
νος που αληθινά μετράει.

Καλούν ταξί, εκείνη
ετοιμάζει τις βαλίτσες, ο

Φραντς γράφει στους γο-
νείς. Βρέχει και φυσάει, η
διαδρομή είναι ένας
εφιάλτης. Για κάποιο λόγο
ανεξήγητο δεν υπάρχει
κλειστό αυτοκίνητο κι έτσι
κάνουν όλο το δρόμο
χωρίς καμιά προστασία
από τις καιρικές συνθήκες,
η Ντόρα στέκεται όρθια
μπροστά του και τον σκε-
πάζει με το παλτό της, σαν
υπνωτισμένη, μη μπορών-
τας να το πιστέψει. Στην
κλινική τον παίρνουν αμέ-
σως και περνάει μια αι-
ωνιότητα προτού της
επιτρέψουν να μπει στο
δωμάτιό του -που μοιάζει
μάλλον κελί.

Μία από τις πλέον συγκινητικές
ιστορίες που έχω ακούσει, ιστορία
πραγματική, της ζωής και όχι της
μυθοπλασίας, η Ντόρα να στέκε-
ται όρθια μπροστά από τον άρ-
ρωστο Φραντς για να του κάνει
απάγκιο, στο ανοιχτό αυτοκίνητο
που τους μεταφέρει σε ένα ακόμα
δωμάτιο κλινικής.

Το βιβλίο του Κουμπφμέλλερ
διαθέτει αδιαμφισβήτητη λογοτε-
χνική αξία πέρα από την αλήθεια
που φέρει· οι μακροπερίοδες προ-
τάσεις, με τον πλάγιο λόγο και τις
ενσωματωμένες σκέψεις· ο τρό-
πος με τον οποία προωθεί την
πλοκή, ενώ ταυτόχρονα μας κα-
ταβυθίζει στον συναισθηματικό
κόσμο του Κάφκα αλλά και της
Ντόρας· η ικανότητά του να μην
δειχθεί αλλά ταυτόχρονα να μη

λυγίσει υπό το καφκικό βάρος· η
γλώσσα.

Δεν θα ήταν αληθές να ισχυρι-
στεί κάποιος πως και μόνο η πα-
ρουσία του Κάφκα θα ήταν
αρκετή. Υπάρχουν αρκετά αντιπα-
ραδείγματα συγγραφέων που πά-
τησαν πάνω στη ζωή και το έργο
σπουδαίων δημιουργών και όμως
δεν κατάφεραν τίποτα παραπάνω
από ένα βιαστικό και ανώριμο
κοίταγμα από την κλειδαρότρυπα.
Θα ήταν όμως αληθές να ισχυρι-
στεί κάποιος πως η παρουσία του
Κάφκα έδωσε κάτι παραπάνω
στην αναγνωστική απόλαυση -
όσο και αν το ουσιαστικό από-
λαυση μοιάζει παράδοξο στην
ανάγνωση μιας ιστορίας όπως
αυτής. Το μεγαλείο της ζωής είναι
ένα από τα καλύτερα βιβλία που
διάβασα τον τελευταίο καιρό.   

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

Το εγαλείο της ζωήςΤο μεγαλείο της ζωής 
» Michael�Kumpfmüller�(μτφρ.�Μαρία�Αγγελίδου,�εκδόσεις�Άγρα)
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“ΠΑΥΛΟΣ�ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ”

Διαγωνισμός 
έμμετρης σάτιρας

Τον 6ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό
Έμμετρης Σάτιρας “Παύλος Πο-
λυχρονάκης” που έχει έδρα τα
Χανιά, με χρηματικά βραβεία
συνολικού ύψους 2.900
ευρώ, προκηρύσσουν η
λογοτεχνική ομάδα
“Φίλοι  του Παγκόσμιου
Διαγωνισμού Έμμετρης
Σάτιρας: “Παύλος Πο-
λυχρονάκης” και ο
Δήμος Χανίων. Οι κρι-
τές θα αξιολογήσουν
αυτόνομα τις συμμετο-
χές με βαθμολογική κλί-
μακα από το 10 έως και το
20 και με ακρίβεια εκατο-
στού της μονάδας.

Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται
με το χρηματικό ποσό των 1.000€,
χορηγία του Παύλου Πολυχρονάκη. Το
δεύτερο βραβείο συνοδεύεται με το χρηματικό ποσό
των 300€.

Το τρίτο βραβείο συνοδεύεται με το χρηματικό
ποσό των 200€ Το τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο,

και όγδοο με το χρηματικό ποσό των 100€ το κα-
θένα, όλα χορηγία του Παύλου Πολυχρονάκη.

Το ένατο, δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο με ένα
ακτοπλοϊκό εισιτήριο πρώτης θέσης μετ΄ επιστροφής
Πειραιάς - Χανιά, αξίας 200€ με υπερπολυτελή

πλοία της ΑΝΕΚ. 
Τέλος προκειμένου να τονιστεί

ότι σημασία έχει η συμμετοχή
στον Διαγωνισμό και όχι η

νίκη, καθιερώνεται ειδικό
βραβείο για το ποίημα

που θα λάβει τη χα-
μηλότερη βαθμολο-
γία στον
Διαγωνισμό. Το
βραβείο αυτό που
θα συνοδεύεται με
το συμβολικό ποσό
των 100€ είναι

πρόταση και χορη-
γία του Αλέξανδρου

Παπαδερού, π. Διευ-
θυντού Ορθοδόξου

Ακαδημία Κρήτης.
Τα αποτελέσματα θα ανα-

κοινωθούν τον Νοέμβριο. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες και

διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κα-
λούν στα τηλέφωνα: 2821031984 και 6945726409
ή μπορούν να στέλνουν e-mail στο pavlispol@ho-
tmail.com

ΤΟΝ�ΙΟΥΛΙΟ

Εκδήλωση για
τον Γ. Κοτζιούλα

Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και η Περιφερει-
ακή Ενότητα Χανίων, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη
του συγγραφέα, ποιητή, μεταφραστή και κριτικού
Γιώργου Κοτζιούλα, οργανώνουν, με τη συνδρομή
του Συλλόγου Ηπειρωτών Νομού Χανίων, στο

Πνευματικό Κέντρο Χανίων, τη Δευτέρα 16
Ιουλίου, ημερίδα με θέμα: Ο Γιώργος

Κοτζιούλας και το συγγραφικό
του έργο.


