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μΜε έμπνευση από το 
καλοκαίρι κυκλοφορεί το 
σημερινό τεύχος των 
“διαδρομών”. Εξι Χανιώτες
ζωγράφοι και φωτογράφοι
αποτυπώνουν το δικό τους 
καλοκαίρι, γεμάτο θάλασσα,
χρώματα και παιδικές ανα-
μνήσεις, ενώ, με αφορμή 
την έκθεση στο Γιαλί Τζαμί,
μιλάμε με τον εικαστικό 
Μιχάλη Παυλάκη.
Ιδανικός προορισμός 
ανάγνωσης του τεύχους η
σκιά από ένα αλμυρίκι δίπλα
στη θάλασσα, με άφθονα 
τζιτζίκια στα κλαδιά να δίνουν
τον τόνο του καλοκαιριού και
απαραίτητο αξεσουάρ μια
φέτα καρπούζι!

diadromes@haniotika-nea.gr
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Ένα σπουδαίο πολιτιστικό γε-
γονός, με αφορμή τα γενέ-
θλια του μεγάλου Χανιώτη
μουσικοσυνθέτη Μίκη
Θεοδωράκη, θα πραγ-
ματοποιηθεί στα Χα-
νιά από την Παρα-
σκευή 27 Ιουλίου έως
και την Κυριακή 29
Ιουλίου.

οοΟπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση, την Παρα-
σκευή 27 Ιουλίου στις 8.30 μ.μ.
είναι προγραμματισμένη μουσική
εκδήλωση, στο πατρικό σπίτι των
Θεοδωράκηδων στον Γαλατά Χανίων. 
Το Σάββατο 28 Ιουλίου, το Φεστιβάλ μεταφέ-
ρεται στο “Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης” από
το πρωί στις 10 π.μ. - 1 μ.μ. (με δράσεις για
παιδιά) έως και το βράδυ στις 6 μ.μ. - 00.00

(με το
Μουσικό

Πανόραμα). 
Την Κυριακή

29 Ιουλίου, το
“Φεστιβάλ Μίκης Θε-

οδωράκης” κορυφώνεται με
τη συναυλία των Κώστα Θωμαΐδη και Ρίτας
Αντωνοπούλου, στο Θέατρο Ανατολής Τά-
φρου στις 8.30 μ.μ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Η Γλυκερία τραγουδά
Μουσικό ταξίδι με τη Γλυκερία, με σκοπό την ενίσχυση του φιλαν-

θρωπικού έργου της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο της
Ανατολικής Τάφρου. Συμμετέχει ο νέος ταλαντούχος τραγουδιστής Βα-
σίλης Προδρόμου. Γενική Είσοδος: 10 ευρώ.

Προπώληση: Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκο-
ρώνου, Πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Διοργάνωση: Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, Κοινωφελής

Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου, Δήμος Πλατανιά ΔΕΥΑΒΑ.

Συναυλία με τον Β. Σκουλά
Με τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την Ίδρυση του Εθε-

λοντικού Συνδέσμου “Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος
Κισάμου”, ο Σύνδεσμος, όπως ανακοίνωσε, διοργανώνει
μουσική βραδιά κοινωνικής αλληλεγγύης, με τον Βασίλη
Σκουλά και το συγκρότημά του την Τετάρτη 25 Ιουλίου
στις 9 μ.μ. στον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Κισάμου. Φιλική Συμμετοχή: Π.Σ.Δ.Κ. «ΟνειροΚρήτες» Τιμή
Εισιτηρίου: 8 ευρώ. Παιδιά έως 10 ετών δωρεάν. Εισιτή-
ρια προπωλούνται στο φαρμακείο Παντελή Κατάκη.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ “ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ”

ΑΠΟ 27 ΕΩΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

Φεστιβάλ Μίκης“Φεστιβάλ Μίκης
ΘεοδωράκηςΘεοδωράκης”
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Συνέδριο στο Κ Α Μ για τα όρια στον σύγχρονο χορόΣυνέδριο στο Κ.Α.Μ. για τα όρια στον σύγχρονο χορό
■ Συνεχίζεται το διεθνές φεστιβάλ στα Χανιά

σσ
Συνέδριο με θέμα: "Σύνορα, Όρια
και Πλαίσια στον Σύγχρονο
Χορό", θα πραγματοποιηθεί σή-
μερα και αύριο στο Κέντρο Αρχι-
τεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ)
στο πλαίσιο του διεθνούς φεστι-
βάλ σύγχρονου χορού το οποίο
πραγματοποιείται στα Χανιά. 

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το
βράδυ δράση στην αίθουσα Οξω Νου ενώ
αύριο Κυριακή θα δοθεί παράσταση σύγ-
χρονου χορού στο θέατρο της Ανατολικής
Τάφρου.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβά-
νει σήμερα Παρασκευή στις 5.30 μ.μ. τις εγ-
γραφές, στις 6 μ.μ. χαιρετισμούς και στη
συνέχεια εισηγήσεις από τη Σοφία Φαλιέ-
ρου (Καλλιτεχνική διευθύντρια Dance Days
Chania) και την Ολγα Κολοκυθά (Επίκουρη
καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Πανεπι-
στήμιο της Βιέννης) με θέμα: "Το Dance
Days Chania στην τοπική κοινωνία και
σαν πρέσβης πολιτισμού για την πόλη
και τη χώρα".

Το πρόγραμμα του Σαββάτου θα ολοκλη-
ρωθεί με σεμινάριο και electric lute solo
performance από το Δημήτρη Σιδερή στις
9.30 μ.μ. στο στούντιο "Όξω Νου" στην Αγ.
Κυριακή. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, οι Toula Limnaios και Ralf Ollertz
και ο Δημήτρης Σιδερής πλαισιώνουν τη
βραδιά του Σαββάτου με την παρουσίαση
του δημιουργικού σεμιναρίου "Fascination
and Violence: the horde" στις 8 μ.μ. και
την "Lute Electric Solo Performance"
στις 9.30 μ.μ. Οι δράσεις θα πραγματοποι-
ηθούν στην "ΌξωΝου" (ΟΝ) με ελεύθερη για
το κοινό είσοδο. 

Ερμηνεία: Σάρα Γούργουρα, Βέρα Ζούκα,
Άννα Καλογερά, Μαριάννα Καραβίδα, Εύα
Κουτσουπάκη, Σουζάνα Μπαζιώτη, Μαρία
Πασαδάκη, Δέσποινα Πάτσικα, Εμμανουέλα
Πεχυνάκη, Χριστίνα Σκουτέλα, Βικτώρια
Στρατάκη, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης, Ξένια
Χατζηδάκη.

Το συνέδριο θα συνεχιστεί αύριο Κυριακή
στις 10 π.μ. με θέμα: “Ιστορικά και εκπαι-
δευτικά πλαίσια στο χορό”:

•Στεριανή Τσιντζιλώνη, Ιστορικός του
χορού και ερευνήτρια, καλλιτεχνική σύμ-

βουλος για το χορό στο Φεστιβάλ Αθηνών
και Επιδαύρου: "Χαρτογραφώντας το μπα-
λέτο και το μοντέρνο χορό: η περίπτωση του
Φεστιβάλ Αθηνών στον Ψυχρό Πόλεμο
(1955-1966)".

•Prof. Aruna Bhikshu, Tακτική καθηγήτρια,
Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας, Πανεπι-
στήμιο του Hyderabad, Ινδία: "Trends in In-
dian Dance in 20th Century: An Identity of
Entwining Cognizance".

•Φρίντα Αντύπα, Χορολόγος: "Διευρύνον-
τας τα εκπαιδευτικά πλαίσια - εντάσσοντας
τον χορό στην εκπαιδευτική διαδικασία".

Θα ακολουθήσει στις 11.45 π.μ. η ενότητα:
“Χορός και Πράξη” με εισηγητές:

•Κatherina Vasiliadis, International pro-
ductions manager, curator and developer
of artistic projects

"International communications for con-
temporary dance / stage arts" (συμμετοχή
με την υποστήριξη του Κέντρου Γκαίτε Χα-
νίων).

•Ναταλί Ζερβού, Επίκουρη καθηγήτρια,
Τμήμα Χορού, University of Wisconsin
Madison

"Improvisation as a Tool for Cross-Cul-
tural Dialogue: Engaging Precarity and
Refugee Experiences through Dance".

Στη συνέχεια στις 12.45 θα πραγματοποι-
ηθεί η ενότητα: “Ο χορός στον ψηφιακό
κόσμο” με εισηγητές:

•Joan Ramon Rodriguez Amat, Senior
Lecturer Sheffield Hallam University

"Dancing in the edge of town: centres and
peripheries in city festival mobility".

•Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Ανα-
πληρωτής καθηγητής, ιδρυτής Εργαστηρίου
Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτε-
χνείο Κρήτης και Μαριάνθη Λιάπη, Επιστη-
μονικός συνεργάτης, Εργαστήριο
Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων,
Πολυτεχνείο Κρήτης: "Η κιναισθητική εμπει-
ρία ως βασικός σύνδεσμος του χορού και
του χώρου".

Στις 4.30 μ.μ. θα γίνει προβολή
ταινιών/ντοκιμαντέρ χορού εισαγωγή από
την Αλίκη Χιωτάκη

και συζήτηση στρογγυλής τράπεζας και
στις 7.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η δράση:
Editta Braun & Dante Murillo,
"resident_interactive" με ελεύθερη είσοδο.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΦΡΟ

Στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής στο
θέατρο της Ανατολικής Τάφρου θα δοθεί
η παράσταση: "tempus fugit" cie toula
limnaios (Γερμανία).

Στο "tempus fugit" 7 χορευτές κινούν-
ται συνεχόμενα ως ομάδα, ως μια ρέουσα
μονάδα. Προωθημένοι προς τα εμπρός,
από μια εσωτερική ενότητα δημιουργούν
ένα οικουμενικό ρεύμα. Ένας κυκλικός
χορός ως μια μοναδική κοινή κίνηση, που
ωστόσο κάποιες στιγμές αποκαλύπτει το
άτομο. 

Σύλληψη, Χορογραφία: Toula Limnaios,
μουσική: Ralf R. Ollertz

Χορός, Δημιουργία: Daniel Afonso,
Leonard DAquino, Alba de Miguel,
Priscilla Fiuza, Alessio Scandale, Hironori
Sugata, Karolina Wyrwal, σχεδιασμός
φωτισμών: Felix Grimm, σκηνικά/ κο-
στούμια: Antonia Limnaios/ Toula Lim-
naios.

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα-
νίας.

Τιμές εισιτηρίων: 12ευρώ κανονικό,
9ευρώ φοιτητικό- ανεργίας- πολυτέκνων

Γ. ΛΥΒ.

Στις 9.30 το βράδυ
της Κυριακής

στο θέατρο της
Ανατολικής Τάφρου

θα δοθεί 
η παράσταση:

“tempus fugit” cie
toula limnaios

(Γερμανία).

Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ
στον Βατόλακκο

Το 5ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κρήτης θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 25 Ιουλίου στις 8.30 μ.μ. στο φιλό-
ξενο χώρο: “Οίνος Μανουσάκη” στον Βατόλακο Χανίων.
Το φεστιβάλ διοργανώνει η μουσικός Μαρία Μανου-
σακη και, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
αποτελεί  «μια εμπνευσμένη συνεργασία από τρία σπου-
δαία μουσικά σχήματα τα οποία θα παρουσιάσουν αυ-
θεντικές συνθέσεις με κοινή αναφορά στο Κρητικό
τοπίο»:
•Βασίλης Σταυρακάκης φωνή και μαντολίνο, Ζαχαρίας
Σπυριδάκης φωνή και λύρα, Γιώργος Μανωλάκης φωνή
και λαούτο, Γιάννης Παπατζανής κρουστά.
•Μαρία Μανουσάκη κουαρτέτο από Νέα Υόρκη (Engin
Gunaydin drums, Guy Mintus Piano, Panayiotis Andreou
bass).
•Rami Ourabi quarteto, Φωνή και νέι από Τυνησία.
Κάθε σχήμα θα εμφανιστεί για 45 λεπτα.
Τιμή εισόδου 10 ευρώ.
Ένα μέρος των εσόδων θα δωριστεί στην ΕΛΕΠΑΠ.

Χορωδιακή βραδιά 
στη Γεωργιούπολη

Μουσική - χορωδιακή βραδιά θα πραγματοποιήσει το
Πολυφωνικό Σύνολο Χανίων: “Απόλλων” την Τρίτη 24
Ιουλίου στις 9 μ.μ. στη Γεωργιούπολη (κεντρική πλατεία),
πλαισιωμένο από μεικτή Χορωδία και την Φιλαρμονική
του Δήμου Χανίων, στο πλάισιο των καλοκαιρινών καλ-
λιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου Αποκορώνου. 

Συναυλία στις Βρύσες με 
“αφορμή τον Καζαντζάκη”

Συναυλία με τίτλο: “Με αφορμή τον Καζαντζάκη” διορ-
γανώνουν ο Δήμος Αποκορώνου σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Βρυσών στις 25 Ιουλίου στις 9 μ.μ.
στο ποτάμι της πλατείας
του χωριού, με το Μου-
σικό Σύνολο Βάμος.Ένα
πρόγραμμα με μουσικές
και τραγούδια που θα πε-
ριγράφουν την Ελλάδα
του Νίκου Καζαντζάκη.
Την εκδήλωση θα προλο-
γίσει ο κ. Σήφης Μιχελο-
γιάννης (Υπεύθυνος
Τομέα Κρήτης της
Δ.Ε.Φ.Ν.Κ) παρουσιάζον-
τας την διάσταση « Ο Κα-
ζαντζάκης και το πνεύμα
του Ζορμπά».
Είσοδος ελεύθερη.
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ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 6 ΧΑΝΙΩΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Το καλοκαίρι ως έ νευσηΤο καλοκαίρι ως έμπνευσηΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

Oταν το Καλοκαίρι γίνε-
ται έμπνευση...  Eξι Χα-
νιώτες καλλιτέχνες -τρεις
φωτογράφοι και τρεις
ζωγράφοι- αποτυπώνουν
την ωραιότερη εποχή του
χρόνου, την εποχή των
αισθήσεων και της ανε-
μελιάς με τα δικά τους
χρώματα, την προσωπι-
κή τους ματιά... Πρόκει-
ται για τους φωτογρά-
φους Σάββα Κόη, Σπύρο
Ζερβουδάκη, Δημήτρη
Μπαρούνη και τους ζω-
γράφους Γιώργο Αυγέρο,
Ειρήνη Κανά και Κώ-
στα Σπανάκη από τους
οποίους ζητήσαμε να μι-
λήσουν με λόγια και ει-
κόνες για το δικό τους
καλοκαίρι, το οποίο άλ-
λωστε αποτελεί αγαπη-
μένο θέμα των καλλιτε-
χνών ανά τους αιώνες...

Θάλασσα“Θάλασσα
εντόςεντός” 

Για πολλούς ανθρώπους το καλο-
καίρι είναι άρρηκτα δεμένο με την
θάλασσα και την παιδική μας ηλικία,
και πώς να μην είναι αφού οι μνήμες
αυτές τυπώνονται ανεξίτηλα μέσα
μας.

Παραλίες, παιχνίδια, βουτιές στο
βυθό, ποιος θα πάει πιο βαθιά, ποιος
θα νικήσει τον φόβο του άγνωστου,
σαν τις τελετές μύησης/μετάβασης
από την παιδικότητα στην εφηβεία,
που κάποιοι πολιτισμοί κάνουν
ακόμα και σήμερα.

Ενδεχομένως αντλούμε τη δύναμη
και το θάρρος για την εξερεύνηση
άγνωστων βυθών, εξαιτίας της εξοι-
κείωσής μας με το υγρό στοιχείο πριν
ακόμα από την γέννησή μας. 

Σάββας Κόης

Καλοκαίρι γε άτο νή εςΚαλοκαίρι γεμάτο μνήμες
Η φωτογραφία χρειάζεται μερικές μόνο ανάσες πραγματικότητας για να δημιουργήσει το
δικό της κόσμο. Η εξεικόνιση σκέψεων και συναισθημάτων δεν μπορεί παρά να είναι αφαι-
ρετική. Τα πάντα διαδραματίζονται με ατελή τρόπο. Τα πρόσωπα απομακρύνονται και το
χρώμα αλλάζει. Σ’ αυτό τον κόσμο όμως κανείς δεν χασμουριέται. Για μας τους “μεγά-
λους”, το παρελθόν απλώνεται πάνω στο βέλος του χρόνου με σχεδόν ψεύτικο τρόπο.
Οι μνήμες πλέον κατοικούν στις εικόνες οι οποίες έχουν αντικαταστήσει την τότε πραγ-
ματικότητα. Και καθώς ζούμε σε ένα συνεχές και ασταμάτητο “μετά”, πού και πού, μας
στοιχειώνει αυτή η ανυπόφορη ομορφιά των καλοκαιριών των νεανικών μας χρόνων.

Σπύρος Ζερβουδάκης

Στις περισσότερες αρχαίες θρησκείες το φως
είχε εξέχουσα σημασία μιας και ήταν η ίδια η
πηγή της ζωής στον τότε αγροτικό γνωστό
κόσμο. Η εαρινή ισημερία ήταν η σημαντικότερη
μέρα της χρονιάς διότι το φως άρχιζε να κερδί-
ζει το σκοτάδι, η ζωή άρχιζε να κερδίζει τη λήθη
του χειμώνα! Η ανοιξη ήταν ο προάγγελος του
θέρους, όπου ο ήλιος θα ερχόταν να σταθεί εκεί
ψηλά για να λούσει με τις ακτίνες του όλη τη
πλάση! Είχε έρθει η εποχή του θερισμού, η γη θα
έδινε τους καρπούς της απλόχερα μετά τους τό-
σους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς.

Το θέρος βέβαια για εμάς τους Ελληνες, είναι
και ένα διάλειμμα ή θα τολμούσα να πω, μια κά-
θαρση! Μια κάθαρση από τη ρουτίνα και τα προ-
βλήματα της χρονιάς που πέρασε. Μία κάθαρση
που για να επιτευχθεί χρειάζεται ένα άλλο στοι-

χείο, τη θάλασσα, αυτή την "υπέροχη" που αγκα-
λιάζει τη χώρα μας! Τόσο υπέροχη που θα γί-
νουμε ένα μαζί της! Θα κολυμπήσουμε σε αυτήν,
θα παίξουμε, θα γλεντήσουμε, θα ερωτευθούμε,
θα ξενυχτήσουμε, θα κοιμηθούμε, θα ζήσουμε
πλάι της, αλλά και θα ταξιδέψουμε μαζί της!
Πηγή έμπνευσης για τη ίδια μας τη ζωή!

Στις μέρες μας όμως είναι και ένας δρόμος
διαφυγής! Ολόκληρες οικογένειες, χιλιάδες άν-
θρωποι, ξεριζώνονται από τα σπίτια τους, εγκα-
ταλείποντας τα πάντα σε πολλές περιπτώσεις,
για να ξεφύγουν από τη φρίκη του πόλεμου και
το θάνατο! Ενας δρόμος που θα τους οδηγήσει
στην ευημερία και την Ειρήνη, σε μια Ειρήνη που
έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε εμείς!

Καλό Καλοκαίρι σε όλους!
Δημήτρης Μπαρούνης

ΘέροςΘέρος -
ΚάθαρσηΚάθαρση
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Οι περισσότεροι
από εμάς περιμέ-
νουμε το καλοκαίρι
για να ζήσουμε τα
όνειρα που κάνουμε
τις άλλες εποχές.
Αρα μοιραία γίνεται
ο καμβάς των επιθυ-
μιών μας, το σκηνικό
όπου προσδοκούμε
να εκπληρωθούν οι
στιγμές που περιμέ-
νουμε να ζήσουμε
και να απολαύσουμε.
Ετσι πολλές φορές,
με καύσιμο τη συναι-
σθηματική φόρτιση η
Τέχνη αποτυπώνει
αυτές τις στιγμές
είτε εκπληρωθούν
είτε όχι.

Τεχνικά βλέποντάς
το, με τη φωτεινό-
τητα που προσφέρει
αυτή η εποχή, κορυ-
φώνεται η δύναμη
των χρωμάτων. Ετσι
λοιπόν παρατηρούμε
στο μέγιστο βαθμό
τα καμώματα της
φύσης (αλλά και τα
δικά μας) από την

ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Το καλοκαίρι ρίχνει άπλετα το φως του σε όλα αυτά
αλλά κι εμείς πρέπει να έχουμε μάτια να τα δούμε. Και δεν εννοώ μόνο την παρατη-
ρητικότητα αλλά και το συναίσθημα που με τη σειρά του προκύπτει από τα όποια βιώ-
ματά μας.

Το καλοκαίρι είναι μια αστείρευτη πηγή θεμάτων για καλλιτεχνική έκφραση. Τοπία και
καταστάσεις, χρώματα και φόρμες, άνθρωποι και αντικείμενα. Γυμνό πάνω στον βράχο,
ομπρέλες και ξαπλώστρες, πολύχρωμα μαγιό, ψάθινα καπέλα, ούζο στο λιμάνι, ερω-
τικός χορός στο φεγγαρόφωτο. 

Για μας τους Ελληνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το εκτυφλωτικό φως, τη θά-
λασσα που μας περιβρέχει από παντού και τη γη, είτε βράχος είναι αυτή είτε άμμος.
Ανάμεσα στο λευκό και το μαύρο... η ώχρα και το λουλάκι μας κλείνουν το μάτι.

Κάθε καλλιτέχνης ανταποκρίνεται στο κάλεσμα με το δικό του τρόπο.
«Μια αγάπη για το καλοκαίρι θα ‘μαι κι εγώ, να σου κρατώ δροσιά στο χέρι, να σε

φιλώ…».
Κώστας Σπανάκης

Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Αυτή είναι η
πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό κάθε αν-
θρώπου αν τον ρωτήσεις τι σημαίνει για σένα
καλοκαίρι.

Όταν μου προτάθηκε να συμμετέχω σε αυτή
την παρουσίαση με ένα έργο για το καλοκαίρι
άνοιξα το αρχείο μου και έψαχνα να βρω ένα
με θάλασσα.

Μεγάλωσα στην κυριολεξία δίπλα στη θά-
λασσα. Την έχω γνωρίσει και από την ήρεμη
πλευρά της και από την άγρια, την επικίνδυνη
πλευρά της. Και πάνω στα κύματα σε σκάφος
με πανιά και κάτω από αυτά με υποβρύχιο ψά-
ρεμα.

Βαθιά μέσα μου όμως κυριαρχεί νοσταλγικά
μια άλλη αίσθηση για το καλοκαίρι όπου σε
αυτή δεν υπάρχει θάλασσα. Είναι η αίσθηση
των παιδικών μου χρόνων στο καλοκαιρινό
σπίτι του παππού και της γιαγιάς -Μικρασιάτες
και οι δύο- που μετακόμιζαν με τους νεότερους
θείους μου για να προσέχουν το αμπέλι στον
κάμπο των Χανίων.

Από κοντά και τα εγγόνια ερχόμενα από όλα
τα μέρη. Και επειδή το σπίτι ήταν μικρό οι με-
γαλύτεροι κοιμόντουσαν έξω κάτω από μια τε-
ράστια ελιά και οι μικρότεροι μέσα. Το
μεσημεριανό τραπέζι ήταν πανηγύρι. Η επιτή-

ρηση των γονιών ανύπαρκτη. Οι παππούδες και
οι θείοι να μας κάνουν όλα τα χατίρια.

Συναγωνιζόμασταν ποιος θα πήγαινε με το
γαϊδούρι πάνω στο χωριό για να φέρει νερό με
τα δοχεία. Γνωρίζαμε σε πιο σημείο ωρίμαζαν
τα πρώτα σταφύλια, που ήταν η σταφίδα, το
μαύρο, το ροζακί. Σηκωνόμασταν στις μύτες
των ποδιών για να μη χάσουμε τον προσανατο-
λισμό μας διασχίζοντας το αμπέλι για να φτά-
σουμε στην αντίθετη πλευρά κοντά στο ρέμα
που ήταν τα σύκα, τα φραγκόσυκα, τα βατό-
μουρα και τα μεγάλα αμύγδαλα. Φυσούσαμε με
δύναμη το μεγάλο κοχύλι -την μπουρού- για να
διώχνουμε τα πουλιά. Το βάζαμε στο αυτί μας
για να ακούσουμε τον ήχο της θάλασσας.

Η ζέστη του καλοκαιριού, η γλυκιά δροσιά στη
σκιά των δέντρων, η μυρωδιά του ξερού χόρ-
του, η ησυχία του κάμπου, το κελάηδισμα των
πουλιών -κοτσύφια, μπλάβες, μελισσοφάγοι,
τσαλαπετεινοί- ο ήχος των τζιτζικιών και όλα τα
μυρωδάτα και γευστικότατα φρούτα που βγά-
ζει η κρητική γη.

Και όταν η νύχτα έπεφτε και η φύση ησύχαζε
ανάβαμε τις λάμπες και τα βλέφαρα μας από
την κούραση της ημέρας έκλειναν γλυκά.

Γιώργος Αυγέρος

Ενα γεράνι ανοίγει την αυλαία στο θερινό ηλιοστάσιο. Είκοσι μία του
Ιουνίου! 

Καλοκαίρι! Ανελέητη επίθεση από φως. 
Το ίδιο φως που παγιδεύει ζωγράφους, ποιητές κι όλους εκείνους

τους αισιόδοξους κυνηγούς της αθανασίας.
Είκοσι μία του Ιουνίου, με κουκουβάγιες, σπίνους και κοτσύφια. 
Με κίτρινο που καθώς οδηγεί τα χρώματα, γίνεται πάλι κίτρινο και

στο άγγιγμα των βορειοδυτικών ανέμων χρυσόσκονη, ήλιος του Ιου-
λίου και στάχυα. Εκεί ψηλά ένας πουνέντες κυκλώνει το γαλάζιο. Μπλε
της Πρωσίας η θάλασσα κάτω, κεντημένη με βαριά πλεούμενα, αγκα-
λιάζει βότσαλα, θρυμματισμένους αμφορείς και κρινάκια της άμμου. 

Ελληνική χλωρίδα... Στις άκρες των μονοπατιών, με θυμάρι και μά-
ραθο και θρούμπι ανθισμένο, φτάνω να λέω πως αυτά μου αρκούν και
βρίσκομαι στην ωραιότερη γωνιά του κόσμου.

Γεράνια, λευκάνθεμα και γιασεμιά. Σκόνη του χωματόδρομου εκεί
όπου η μυρωδιά του σκίνου σε οδηγεί στον κολπίσκο με το θαλασσινό
γυαλί και τις μουρμούρες μέσα, που δαγκώνουν. 

Υδρα, Κυκλάδες και Κρήτη.
Ο λαμπερός περίπατος τα βράδια στα παλιά λιμάνια. Τα φώτα μα-

κρινά, των καραβιών ή των άστρων;
Ελληνικό μικρό, απέραντο καλοκαίρι! Ακόμα λίγο φεγγάρι στην ένα-

στρη οροφή του που τις νύχτες συλλαβίζει ο θερινός παρατηρητής.
Ο Ντενέμπ του Κύκνου, ο Αντάρης του Σκορπιού, ο Αρκτούρος στον

αστερισμό του Βοώτη.
Και η ζώνη του Ωρίωνα ξημερώνοντας ο Δεκαπενταύγουστος, όπου

γιορτάζει η δική μας Παναγιά. 
Ειρήνη Κανά

Ταξίδι στο κίτρινο ου εκτόνωσεν αιώνων θλίψηΤαξίδι στο κίτρινο «που εκτόνωσεν αιώνων θλίψη»

Τα καλοκαίριαΤα καλοκαίρια 
των αιδικών αςτων παιδικών μας

χρόνωνχρόνων

Μια αγά η“Μια αγάπη 
για το καλοκαίριγια το καλοκαίρι”



κκΚαθώς με ξεναγούσε στην έκθεση ανοίξαμε
κουβέντα για την αφοσίωσή του στην αρμο-
νία, τον Θεό που κρύβεται στη φύση, τα μα-
θηματικά που «αποκωδικοποιούν» την
ομορφιά αλλά και τα «κενά» μέσα έργα που
(προ)καλούν τη φαντασία του κοινού να τους
δώσουν περιεχόμενο... 

• Θυμάμαι μια φράση που μού είπατε
όταν συζητήσαμε πρώτη φορά για την
έκθεση, ότι «μέσα στο κενό κρύβεται
κάτι». Κενά που περιλαμβάνονται μέσα
στις μορφές ανθρώπων και ζώων που
παρουσιάζετε στην έκθεση. Μιλήστε μου
λίγο γι' αυτό το κενό που δεν ταυτίζεται
με το τίποτα...  

Τα κενά υπάρχουν σε μεγαλύτερη έκταση
στη δουλειά μου με τα μέταλλα. Η λαμα-
ρίνα παίρνει αυτές τις μορφές στο εργα-
στήριο, τη μελετώ, την κόβω και τη ράβω
αλλά δεν κλείνω τους όγκους. Θα ήταν
ανώφελο να την κλείσω, να την κάνω
κουτάκια, να κάνω ρεαλισμό. Αυτό που
επιδιώκω είναι να χρησιμοποιήσω τη λα-
μαρίνα σαν φόρμα, σαν ένα μεταλλικό
τρισδιάστατο σχέδιο στον χώρο. Επιθυμία
μου είναι να οδηγηθώ σε μια πιο μεγάλη
αφαίρεση, να μείνει μόνο η ουσία, γι΄
αυτό αφήνω τον όγκο κενό. Τα κενά αυτά
όμως έχουν μια διττή έννοια, την έννοια
του χώρου αλλά και την έννοια ότι   μέσα
σε αυτό το μηδέν και το τίποτα υπάρχει
κάτι το οποίο καλώ τον επισκέπτη να το
αναζητήσει και να το συμπληρώσει με το
υποσυνείδητο και την ονειροπόληση. Κατά
αυτή την έννοια μέσα στο κενό υπάρχει
όγκος. 

• Νομίζω ότι κάθε έργο τέχνης που έχει
αξιώσεις να επικοινωνήσει με το κοινό,
ολοκληρώνεται όταν οι θεατές προβάλ-
λουν πάνω του τη δική τους εμπειρία,
σκέψη, φαντασία ή συναισθήματα. Συμ-
φωνείτε; 

Πράγματι, όταν κάνουμε τέχνη φτιάχνουμε
πράγματα που αποσκοπούν στην επικοι-
νωνία. Αρχικά υπάρχει η επιθυμία να δη-
μιουργήσουμε ένα έργο αλλά
δευτερογενώς είναι ανάγκη αυτό το έργο
να εκτεθεί και να περάσει στον κόσμο.
Αυτή η αλληλεπίδραση του θεατή με το
έργο είναι η συνέχιση της  αλληλεπίδρα-
σης του δημιουργού με το έργο. Σε κάθε
περίπτωση κανένα έργο δεν είναι κλει-
σμένο. Αντίθετα μένει πάντα ανοιχτό για
να μπορεί να το συνεχίσει είτε με τη φαν-
τασία του ο θεατής είτε για να δουλέψει
ξανά πάνω του ο γλύπτης. Τα έργα είναι
μελέτες χωρίς την υπογραφή του τέλους.
Κανένα έργο δεν αισθάνομαι ότι τελείωσε.
Υπάρχει μια διαρκής αβεβαιότητα και ανα-
ζήτηση, αυτά άλλωστε είναι χαρακτηρι-
στικά της τέχνης. 

• Αυτό που περιγράφετε δημιουργεί μια
συνθήκη ανασφάλειας. Πρέπει να αισθά-
νεται έτσι ένας δημιουργός για να παρα-
μένει «ζωντανός»;

Είναι καλύτερο να υπάρχει ανασφάλεια η
οποία σε οδηγεί σε μια συνεχόμενη ανα-
ζήτηση, παρά να υπάρχει σιγουριά που
ενέχει τον κίνδυνο να σε εκτρέψει σε ένα
τέλμα και μια επανάληψη του ίδιου τρό-
που δουλειάς. Πολλοί φοβούνται να ξε-
κολλήσουν και να φύγουν από κάτι που
μπορεί να έχει αρέσει στον κόσμο.
Ωστόσο, η ζωή μας είναι μια συνεχής εξέ-
λιξη και μεταβολή... 

• Στην έκθεση παρουσιάζεται στιγμιότυπα
από την καθημερινότητα των ανθρώπων
αλλά και πουλιά και ζώα που παραπέμ-
πουν στη φύση. Όταν βρεθήκαμε την

πρώτη φορά μου είπατε ότι «στην ομορ-
φιά της φύσης υπάρχει ο Θεός»...

Όσο δουλεύω στο εργαστήριο και προ-
σπαθώ να λυγίσω ένα μέταλλο για να το
φέρω στην πιο δυναμική του μορφή, να
φτιάξω μια καμπύλη, τόσο διαπιστώνω ότι
μέσα σ' αυτό το δυναμικό και το ωραίο
υπάρχει ο Θεός. Αυτή την πίστη μου τη
στηρίζουν τα μαθηματικά και η γεωμετρία.
Υπάρχει ο αριθμός “φ” που είναι εφαρμο-
σμένος και στον Παρθενώνα προκειμένου
να βγάλει αυτές τις ωραίες αρμονίες. Πι-
στεύω, λοιπόν, ότι πίσω από αυτή την
ομορφιά και την αρμονία υπάρχει ο Θεός
και εκεί είναι και η φύση. Επομένως μελε-
τώντας τη φύση αισθάνομαι ότι δουλεύω
κοντά στον Θεό. 

• Η ομορφιά δηλαδή λέτε ότι είναι θέμα
μαθηματικών; 

Ναι, η ομορφιά έχει μια εξήγηση. Διάβασα
κάπου ότι οι επιστήμονες πιστεύουν ότι
στα ανθρώπινα γονίδια υπάρχει το αισθη-
τήριο της καλής αισθητικής, της ομορφιάς
δηλαδή. Ένα αισθητήριο που μπορεί να
διαβρωθεί από τον τρόπο  που ζούμε
αλλά δεν χάνεται. Αν ένας ανίδεος επι-
σκέπτης βρεθεί μπροστά σε ένα έργο όπου
υπάρχει η αναζήτηση του ωραίου θα αι-
σθανθεί ότι κάτι του λέει αυτό το έργο, θα
νιώσει τη δυναμική του με ένα θετικό
τρόπο. Πιστεύω λοιπόν ότι πίσω από κα-
θετί ωραίο υπάρχουν τα μαθηματικά,
υπάρχει μια σχέση αρμονίας που τη βλέ-
πουμε στη φύση και την οποία εγώ την
ονομάζω Θεό. Την ονομάζω Θεό γιατί δεν
μπορεί να εξηγηθούν με άλλο τρόπο όλες
αυτές οι αρμονίες και τα μαγικά πράγματα
που υπάρχουν γύρω μας.  

• Την ομορφιά την έχει ανάγκη ο άνθρω-

πος όπως έχει ανάγκη το νερό και το φα-
γητό; Είναι ζωτική για τον άνθρωπο; 

Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί αν στην
εποχή της τεχνολογίας που ζούμε ο άν-
θρωπος εξακολουθεί να έχει ανάγκη την
τέχνη. Ξέρουμε όμως ότι ο εγκέφαλός μας
διαθέτει ένα κέντρο συναισθήματος που
πρέπει να το καλλιεργεί, διαφορετικά θα
τελματώσουμε σε μια ψυχρή λογική κι ένα
ορθολογισμό χωρίς συγκίνηση. Σε μια κα-
τάσταση που θα στερηθούμε όλες τις αρε-
τές που μας δίνει η τέχνη μέσα από μια
συναυλία, μια θεατρική παράσταση ή μια
επίσκεψη σε μια εικαστική έκθεση. 

• Συχνά μιλάτε για τη σημασία της μελέ-
της, την ανάγκη δηλαδή να ακονίζει ο
καλλιτέχνης τα εργαλεία του και να μην
καταφεύγει σε ευκολίες που συχνά συ-
ναντάμε στις μέρες μας. Πιστεύετε στην
αξία της «μαστοριάς»; 

Προσωπικά δεν μου αρέσει να κάνω εκ-
θέσεις σύγχρονης τέχνης, ρίχνοντας για
παράδειγμα ένα σωρό ανακυκλωμένα
υλικά κάπου στην αίθουσα για να κάνω
μια εγκατάσταση, χωρίς μελέτη και οργά-
νωση. Όταν είσαι επαγγελματίας, όσα
χρόνια κι έχουν περάσει, πρέπει να μελε-
τάς και να οργανώνεις τη δουλειά σου.

Στα έργα μου δεν θέλω να υπάρχει μια
επίδειξη εικαστικής επιστημονοσύνης.
Αυτό που επιζητώ είναι να έχουν μια
απλότητα και να υπάρχει μια συνεχής ανα-
ζήτηση. Γι' αυτό πάντα σχεδιάζω, μελετώ
συνεχώς και δεν αφήνω τίποτα στην τύχη.

• Ωστόσο, απώτερος στόχος είναι τελικά
η συγκίνηση... 

Σίγουρα, ένα έργο δεν πρέπει να αποτελεί
μια ψυχρή κατασκευή με κρυμμένους μα-
θηματικούς υπολογισμούς μέσα. Γι' αυτό
και το ό,τι εκπέμπουν συγκίνηση και ενέρ-
γεια τα έργα μου, ενώ είναι κατασκευα-
σμένα από ψυχρό μέταλλο, μου δίνει
μεγάλη ικανοποίηση...                

Πίσω α ό καθετί ωραίο υ άρχουν«Πίσω από καθετί ωραίο υπάρχουν
τα αθη ατικά υ άρχει ία σχέσητα μαθηματικά, υπάρχει μία σχέση
αρ ονίας ου τη βλέ ου ε στη φύσηαρμονίας που τη βλέπουμε στη φύση
και την ο οία εγώ την ονο άζω Θεόκαι την οποία εγώ την ονομάζω Θεό»

Είναι εντυπωσιακό πως «ψυχρά» υλικά, όπως το μέταλλο, μπορούν να μεταμορφωθούν στα χέρια ενός γλύπτη σε αντικείμενα γε-
μάτα ενέργεια, που εκπέμπουν πλαστικότητα και αρμονία, που ερεθίζουν τις αισθήσεις και το συναίσθημα του θεατή. Μαστοριά
και τέχνη, γεωμετρικοί υπολογισμοί αλλά και ψυχή. Στοιχεία όλα αυτά, αναγνωρίσιμα και ευανάγνωστα, στα έργα του Χανιώτη γλύ-
πτη Αντώνη Παυλάκη, ο οποίος αυτές τις ημέρες εκθέτει μέρος της δουλειάς του στο Γιαλί Τζαμί, στο πλαίσιο των εκθέσεων που
διοργανώνει η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ

Τα έργα είναι ελέτες«Τα έργα είναι μελέτες 
χωρίς την υ ογραφή του τέλουςχωρίς την υπογραφή του τέλους»

Η έκθεση
Η έκθεση με τίτλο «Η Καθημερινή Ζωή
και η Φύση μέσα στη Στρογγυλή Ζωή
μας» του γλύπτη Αντώνη Παυλάκη θα
διαρκέσει έως τις 29 Ιουλίου.
Λειτουργεί καθημερινά 10 π.μ. – 2 μ.μ. και
7 μ.μ. – 11 μ.μ. Κυριακή πρωί κλειστά.
Εισιτήρια: Γενική είσοδος 1 ευρώ. Παιδιά
έως 12 χρονών δωρεάν, άνεργοι και φοι-
τητές δωρεάν με επίδειξη ταυτότητας.

συνέντευξη6/ 30
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kakatsakis@sch.gr

Καλοί μου φίλοι καλό Σαββατοκύριακο!
“Γράφουμε, δημιουργούμε, ονειρευόμαστε”...

Σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο τα ρήματα στο
εξώφυλλο και του 14ου τεύχους του περιοδι-
κού “Μαθητών λόγος” του Γυμνασίου Βάμου
που κυκλοφορήθηκε με τη λήξη της σχολικής
χρονιάς. Ως συνήθως. Χρόνια τώρα λειτουρ-
γούν και λειτουργούνται κάτω απ’ τη σημαία
του “εμείς” οι δάσκαλοι και οι μαθητές του
«πάλαι ποτέ αλλά και νυν και αεί ένδοξου σχο-
λείου των Αποκορώνων». Ανοίγω παρένθεση.
Δεν το κρύβω ότι συγκινούμαι όταν αναφέρο-
μαι στο “σχολειό” μου και ότι νοιώθω περήφα-
νος για όλα τα ωραία που γίνονται, έτσι όπως

γίνονται, σ’ αυτό. Κλείνω την παρένθεση. Τι να
βάλω και τι ν’ αφήσω, απ’ το φετινό, ιδιαίτερα
όπως πάντα, επιμελημένο τεύχος στον σημε-
ρινό Παιδότοπο.

Το πρώτο που σκέφτομαι. Οπωσδήποτε τα
“περιεχόμενα” το “σημείωμα” της Συντακτικής
Επιτροπής την “άποψη” της Διευθύντριας και....
βλέπουμε. Με... αστερίσκο η απόφασή μου. Δεν
το συζητώ ότι θα επανέλθω, πριν ανοίξουν τα
σχολειά, στις σελίδες του!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος

ΛΑΜΠΡΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ

Γράφου εΓράφουμε,
Δη ιουργού εΔημιουργούμε,
Ονειρευό αστεΟνειρευόμαστε

παιδότοπος 7/ 31
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Περιεχόμενα

3.....  Οι Ευρωπαίοι πολίτες δίνουν μαθήματα αλληλεγγύης και αλτρουισμού
5.....  Επίσκεψη στα γραφεία των Χανιώτικων νέων
6.....  Συνέντευξη από εθελοντή του Αποκόρωνα
7.....  Οδική ασφάλεια - Τροχαία ατυχήματα
9.....  Βία στα γήπεδα
10..... Γνωρίζετε τον Καζαμία;
11..... Kακοποίηση των ζώων
12..... Οι μαθητές γράφουν για τα χωριά τους Ιμπρος - Κάινα - Σωποτό
14..... Δικαιώματα των γυναικών. Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία
16..... Το κάστρο του Μυστρά
18..... Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
19..... Ιωάννης Δασκαλογιάννης
22..... Μουσικό εργαστήρι Γυμνασίου Βάμου
23..... Η επίσκεψη της Α’ Γυμνασίου στο μουσείο της Ελεύθερνας
25..... Θερμές ευχές και τραγούδια ηχούν στο Γηροκομείο Χανίων από μα-
θητές του Γυμνασίου Βάμου
26..... “Η Αλφαβήτα της εφηβείας”, Μάγια Δεληβοριά
27..... Αγία Σοφία - Καλλιτεχνική δημιουργία
29..... Ειδήσεις από το σχολείο μας. 

Το περιοδικό που έχετε στα χέρια σας αποτελεί τη συλλογική προσπάθειά μιας ομάδας παιδιών του Γυ-
μνασίου Βάμου.
Την είπαμε συντακτική ομάδα όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι και οι ρεπόρτερ των μεγάλων περιοδι-
κών. Και γιατί όχι; Παρόλο την μικρή ηλικία τους, κατάφεραν, να έχετε στα χέρια σας αυτό το έντυπο
μέσα σε δυο-τρεις μήνες.
Βασιστήκαμε στη φαντασία, την ευρηματικότητα, το ανήσυχο πνεύμα και την καλλιτεχνική δημιουργία

των παιδιών για την παρουσίαση αυτού του περιοδικού που έχετε
στα χέρια σας.
Σας παρακαλούμε να είστε επιεικείς στην κριτική σας.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για θέματα του περιοδικού,
όπως παρατηρήσεις ή κάτι που θα θέλατε να δημοσιεύσουμε
στέλνοντάς μας επιστολή, e-mail ή τηλεφωνώντας μας.

Η Συντακτική Επιτροπή
Μανόλης Φραγκιαδάκης,

Κατερίνα Χαιρετάκη,
Χρύσα Ανιτσάκη

Υπάρχουν παιδιά που κρύβουν
απίστευτες δυνάμεις μέσα τους.
Δυνάμεις που σχετίζονται με το
πνεύμα, τις τέχνες, τη μουσική,
τη δημιουργικότητα. Δουλειά
των εκπαιδευτικών, εκτός των
άλλων, είναι να εντοπίσουν
αυτές τις δυνάμεις και να τις αναδείξουν.
Να δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα
να πιστέψουν σ’ αυτές, να τις καλλιεργή-
σουν και ασφαλώς να τις χρησιμοποιήσουν
δημιουργικά προς όφελος τους, αλλά και
προς όφελος του συνόλου.
Αυτές ήταν οι σκέψεις μας όταν το 2005
ξεκινήσαμε για πρώτη φορά να επεξεργα-
ζόμαστε και να υλοποιούμε την ιδέα της
δημιουργίας μαθητικού περιοδικού στο Γυ-
μνάσιο Βάμου. Από τότε μέχρι σήμερα
έχουν εκδοθεί 14τεύχη. Το ονομάσαμε
“Μαθητών λόγος” γιατί σκεφτόμαστε ότι ο
λόγος πρέπει να δοθεί στους μαθητές για ν’
αρχίσουν να προβληματίζονται και να εκ-
φράζουν τις σκέψεις τους σε διάφορα θέ-
ματα. Θέματα κοινωνικά, ιστορικά, αξιών,
κοινωνικής και σχολικής ζωής. Οι μαθητές
μας, ανταποκρίθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία και μας απέδειξαν ότι όταν
τους δοθεί ο χώρος και το βήμα έχουν υλικό μέσα τους αλλά και την διάθεση
να το καταθέσουν. Η συνεργασία τους με τους υπεύθυνους καθηγητές από τότε
-και κάθε χρόνο- μέχρι και σήμερα φέρνει στην επιφάνεια την έκδοση ενός τεύ-
χους 30-35 σελίδων με συνεντεύξεις, άρθρα, βιβλιοπαρουσιάσεις, κριτικές κι-
νηματογράφου, ειδήσεις από τη σχολική ζωή αλλά και καλλιτεχνικά τους έργα,
μιας και το εξώφυλλο πάντα του περιοδικού είναι ως ένα βαθμό δικό τους δη-
μιούργημα. Το λογότυπο του τίτλου του περιοδικού έχει φιλοτεχνηθεί από ει-
δική γραφίστρια από το Ηράκλειο που συνεργάστηκε μαζί μας αφιλοκερδώς
και καθόρισε από τότε το στίγμα του περιοδικού μας.
Χαρείτε το μαζί μας, δεν θα χάσετε το χρόνο σας. Είμαι σίγουρη.

Γκαγκαδέλη Αικατερίνη - Φυσικός
Διευθύντρια Γυμνασίου Βάμου

(Υπεύθυνες καθηγήτριες: Αρκολάκη Πηνελόπη, Καλαϊτζάκη Ειρήνη)

Τις πόρτες τους άνοιξαν σε οκτώ από τους
συμμαθητές μας τα γραφεία των Χανιώτικων
Νέων, με τον διευθυντή κ. Περάκη να μας ξε-
διπλώνει μοναδικά, την εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα ιστορία της χανιώτικης εφημερίδας.
Απαντώντας τις ερωτήσεις μας ο κ. Περάκης
μάς ταξίδεψε με τον λόγο του στη διαδρομή
που κάνει μία εφημερίδα για να φτάσει στα
χέρια μας και να μπορούμε εμείς να μυρίζουμε
καθημερινά τη μυρωδιά του φρεσκοτυπωμέ-
νου χαρτιού.
Στη συνέχεια μας έδωσε την ευκαιρία να ρί-
ξουμε την ματιά μας, σε εφημερίδες προηγού-
μενων χρόνων και του προηγούμενου ακόμα
αιώνα.
Επίσης είχαμε την τιμή να γνωρίσουμε κι από
κοντά μερικούς από τους ρεπόρτερ της εφη-
μερίδας που φέτος κλείνει τα πενήντα της χρό-
νια.

Φραγκιαδάκης Μανώλης, Β3

Η άποψη 
της διευθύντριάς μας

για το περιοδικό

Επίσκεψη
στα γραφεία

των Χανιώτικων νέων



αποτελείται από φλοιό Φράξου, αναμεμιγμένο με
ένα τμήμα του δένδρου Populus tremula  και το
βότανο Σολιντάγκο (Solodago virgaurea).

Ο πράσινος Φράξος χρησιμοποιούνταν παρα-
δοσιακά για την κατασκευή του καμπυλωτού τα-
βανιού των τροχόσπιτων των τσιγγάνων.

Συστατικά - χαρακτήρας 
Ο φλοιός περιέχει γλυκοσίδια (φραξίνη, φραξε-

τόλη και ρουτίνη), κουμαρίνες, φλαβονοειδή και
τανίνες. Επιπλέον περιέχει σάκχαρα, ρητίνες και
μηλικό οξύ. 

Aνθιση - χρησιμοποιούμενα μέρη
- συλλογή 

Ανθίζει Μάρτιο και Aπρίλιο. Για θεραπευτικούς
λόγους χρησιμεύουν τα φύλλα τα οποία συλλέ-
γονται Μάιο και Ιούλιο, αφαιρούν το κεντρικό
νεύρο και αποξηραίνεται.  Η φλούδα συλλέγεται
Μάρτιο και Απρίλιο. 

Θεραπευτικές ιδιότητες
και ενδείξεις 

Δρα ως καθαρτικό, στυπτικό, αντιφλεγμονώδες
και διουρητικό. 

Τα φύλλα χρησιμεύουν σε αρθρίτιδες και ρευ-
ματισμούς. Οι φλούδες σε διαλείποντες πυρετούς
και είναι τονωτικές. 

Παρασκευή και δοσολογία 
Τα φύλλα παρασκευάζονται ως έγχυμα. Σε ένα

φλιτζάνι νερό βάζουμε δύο κουταλιές του καφέ
φύλλα. Παίρνουμε δύο φλιτζάνια την ημέρα. Την
ίδια χρήση έχουν και οι σπόροι. Η φλούδα παρα-
σκευάζεται ως αφέψημα. Σε ένα φλιτζάνι νερό
βάζουμε μία κουταλιά του καφέ βότανο και το
βράζουμε 10 λεπτά. Αν  κονιορτοποιήσουμε την
φλούδα μπορούμε να την πιούμε με λίγο κρασί.

Προφυλάξεις 
Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες.

Δασικό δένδρο, φυλλοβόλο, με δυνατό ριζικό
σύστημα. Φλοιός λείο και τεφρός, που ρυτιδώ-
νεται με την ηλικία. Έχει φύλλα σύνθετα, λογχο-
ειδή, οξέα, μήκους 20-25 εκατοστά. Φυλλάρια
οδοντωτά, λογχοειδή, βαθυπράσινα. Οφθαλμοί
μαύροι. Τα φύλλα ανοίγουν στο τέλος της άνοι-
ξης και πέφτουν στις αρχές του φθινοπώρου.Τα
άνθη του είναι τακτοποιημένα κατά θυσανοβό-
τρυς μελανά, περίπου χωρίς κάλυκα και πολλές
φορές και στεφάνη. Φτάνει σε
ύψος τα 30 μέτρα. Ο καρπός του
είναι κάρυο, που χαρακτηριστικά
επιμηκύνεται με ένα στενό φτερό,
κιτρινοκαστανό με ένα σπέρμα. Βρί-
σκεται σε όλη την Ελλάδα και ιδιαί-
τερα σε Ήπειρο, Πίνδο, Όσσα, Οίτη,
σπάνια μέσα σε δάση. Συνήθως
βρίσκεται σε βραχώδεις πλαγιές.
Απαιτεί έδαφος θρεπτικό και υγρό.
Έχει ανάγκη από λίγη θερμοκρασία
και ανώτερο βαθμό υγρασίας, είναι
φιλόφωτο είδος και αναπτύσσεται
εύκολα. 

Το ξύλο της χρησιμοποιείται πολύ,
γιατί είναι συμπαγές και ελαστικό,
χρήσιμο προ παντός στην επιπλο-
ποιία και την τορνευτική. Η φλούδα
του είναι βιρσοδεψική και βαφική,
γιατί δίνει χρώμα μαύρο-μπλε ανε-
ξίτηλο και φαρμακευτική. 

Ιστορικά στοιχεία 
Σύμφωνα με την μυθολογία στο δένδρο αυτό

ζούσαν οι νύμφες Μελίες ή Μελιάδες, εξ ού και
η ονομασίες του Μελιός ή Μέλεγος.

Ο φλοιός του Φράξινου χρησιμοποιούταν από
τα παλιά χρόνια για την αντιμετώπιση της ελο-
νοσίας ως υποκατάστατο της κινχόνης. Εδώ και
χρόνια όμως τράβηξε την προσοχή κάποιων
ερευνητών, όντας συστατικό ενός αποτελεσμα-
τικού αντιφλεγμονώδους φαρμάκου (το οποίο

υγεία - βότανα8/ 32
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ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

info@herb.gr

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

ηη
Bιότοπος - περιγραφή

λατινική ονομασία του βο-
τάνου είναι FRAXINUS Exel-
sior (Φράξινος η υψηλή). Την
συναντούμε με τις ονομασίες
Φράξος, Μέλιος, Μέλεγος του
Διοσκουρίδου. Ανήκει στην οι-
κογένεια των Ελαιωδών. Συγγε-
νικά του είδη είναι η F. Ameri-
cana (αμερικανικό λευκός φρά-
ξος) και η F. Chinensis, F.ornus
(Φράξος ο όρνος, μικρός φράξος). 

ΦράξοςΦράξος
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Μουσική βραδιάΜουσική βραδιά
στους Ιριδισ ούςστους “Ιριδισμούς”
■ Στην Πύλη Σαμπιονάρα

Συνεχίζεται ως τις 24 Ιουλίου
και με ιδιαίτερη επιτυχία η Έκ-
θεση Εικαστικής Δημιουργίας
του Συλλόγου Γυναικών Καλ-
λιτεχνών Χανίων “Ιρις” που
συνδιοργανώνουν στην Πύλη
της Άμμου (Sabbionara) ο
Δήμος Χανίων, η ΚΕΠΠΕ-
ΔΗΧ-ΚΑΜ και ο Σύλλογος,
με τίτλο: “Ιριδισμοί 2018”.

Αφιέρωμα στον Νίκο 
Κυπουργό την Δευτέρα

Με αφιέρωμα στο συνθέτη Νίκο Κυπουργό το ξενοδοχείο
Porto Veneziano, συνεχίζει, όπως ανακοίνωσε, «την επιτυχη-
μένη σειρά εκδηλώσεων: “Μουσική – Λόγος 2018” τη Δευ-
τέρα 23 Ιουλίου στις 9 μ.μ. στον αίθριο χώρο του. Ο Δώρος
Δημοσθένους στη φωνή και ο Νεοκλής Νεοφυτίδης στο
πιάνο ξετυλίγουν ένα μουσικό κουβάρι με αφετηρία τις εξαί-
σιες μουσικές του Νίκου Κυπουργού. Στη διαδρομή ανακαλύ-
πτουν "εκλεκτικές συγγένειες" με κάποιους από τους πλέον
αγαπημένους δημιουργούς του συνθέτη και του ερμηνευτή,
όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Κώστας Γιαννίδης και φυσικά ο
Μάνος Χατζιδάκις. Μια βραδιά καλοκαιριού όπου η μελωδία
θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο
τηλ: 2821027100 ή στο email: asummerofmusic@por-
toveneziano.gr».

Στην Κίσαμο
η Ελ. Ζουγανέλη

Συναυλία με την Ελε-
ωνόρα Ζουγανέλη
διοργανώνει ο Αθλη-
τικός Όμιλος Κισά-
μου την Δευτέρα
30 Ιουλίου στις 10
μ.μ. στο 1ο Δημο-
τικό Σχολείο Κισά-
μου.  Οι πύλες θα
ανοίξουν στις 8 μ.μ..
Οπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του, «πλησιάζει η
ώρα για την μεγάλη καλοκαι-
ρινή συναυλία και ο Αθλητικός Oμιλος Κισάμου καλωσορί-
ζει στην Κίσαμο την Ελεωνόρα Ζουγανέλη», «σε μια  βραδιά
γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και έντονες συγκινήσεις αλλά
και για να στηρίξουμε τις υποδομές του Αθλητικού Ομίλου
Κισάμου, που δραστηριοποιείται στον στίβο, το μπάσκετ και
το σκάκι». Η προπώληση έχει ξεκινήσει για περιορισμένο
αριθμό εισιτηρίων.

Σημεία προπώλησης: 
•Χανιά: Ζαχαροπλαστείο 13, κατάστημα καλλυντικών CON-

SUM, ζαχαροπλαστείο Άριστον (Κουνουπιδιανά).
•Κίσαμος: Ζαχαροπλαστείο Παπαδάκης, Balos Travel.
Τιμή Προπώλησης: 13 €, Τιμή Εισόδου: 15 €

Ωδή σ’ Ανατολή και Δύση

Σε ένα μουσικό πρό-
γραμμα με τίτλο: “Ωδή σ'
Ανατολή και Δύση” η Εται-
ρεία Θεάτρου “Μνήμη”
παρουσιάζει στον Αίθριο
Χώρο του θεάτρου Κυδω-
νία, την Πέμπτη 26 Ιου-
λίου και ώρα 9.30 μ.μ.,
τους μουσικούς Ξανθούλα
Ντακοβάνου (φωνή, μπεντίρ) και Ταξιάρχη Βασιλάκο (ακορν-
τεόν, πιάνο, ντουντούκ). Ζευγάρι στη ζωή, κι ενίοτε στη σκηνή,
ο Ταξιάρχης και η Ξανθούλα αποδίδουν τραγούδια σε ήχους
Ανατολής και Δύσης! Ένα ιδιαίτερο, προσωπικό project βγαλ-
μένο από την πορεία ζωής των δύο καλλιτεχνών, που ξεκί-
νησαν από την Αθήνα, πέρασαν μια δεκαετία στο Παρίσι και
ζουν εδώ και δυόμισι χρόνια στα Χανιά. 

Συναυλία με Ευ. Ρεμπούτσικα
και Ελλη Πασπαλά

Συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και την Ελλη Πα-
σπαλά θα δοθεί στις 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέ-
ατρο Ανατολικής Τάφρου.

Η συναυλία θα έχει τραγούδια και μελωδίες με αρώματα
Ανατολής και Δύσης. 

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα παρουσιάζει τις πιο αγαπημένες
συνθέσεις της.

Η Έλλη Πασπαλά ερμηνεύει με το δικό της  τρόπο τα πα-
λιότερα αλλά και τα νέα τραγούδια της Ευανθίας Ρεμπού-
τσικα.  Είσοδος: 15 € Παιδιά εώς 12 ετών, Φοιτητές, Άνεργοι
: 12 €

Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι: 16/7/2018

ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνάντηση παραδοσιακών συγκροτημάτων

H 8η συνάντηση παραδοσιακών συγκροτημάτων: “Αροδαμός 2018” θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Ιουλίου στις 8.30 μ.μ.

με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία Γυαλί Τζαμί στο παλιό λιμάνι. Την παρουσίαση της βραδιάς θα κάνει η Αριστέα Καλογρίδη.

Συμμετέχουν ο “Αροδαμός”, ο Αναπτυξιακός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κρεμαστής: “Η πρόοδος” και ο Εκπολιτιστικός Μορφωτι-

κός Σύλλογος Δαμασίου.

Beach party με την Τάμτα
στο Cabana Mare

Carroten Beach Party θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάβ-
βατο στο  Cabana Mare στην Αγία Μαρίνα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από το Carroten,
το πάρτι θα ξεκινήσει στις 2 μ.μ. όπου ο MAX FM θα εκπέμ-

πει ζωντανά από το Cabana Mare, στη
συνέχεια τη σκυτάλη θα παραλάβει  η

Τάμτα, δίνοντας το έναυσμα με το  κα-
λοκαιρινό anthem «Αρχές Καλοκαι-

ριού» για την κορύφωση του
πάρτι. 

Το νέο τραγούδι της
Τάμτας, «Αρχές Καλοκαι-
ριού», υπογράφει ο Δη-
μήτρης Κοντόπουλος

και τους στίχους ο
Θάνος Παπανικο-
λάου και το video
clip του  υπογρά-
φει σκηνοθετικά ο
Άλεξ Κωνσταντινί-
δης.

οοΟπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, «μετά την απίστευτη συρροή κό-
σμου στην παράσταση του Θεάτρου
Σκιών του Νίκου Μπλαζάκη την περα-
σμένη Τετάρτη 18/7, και στα πλαίσια και
πάλι της Έκθεσης, διοργανώνεται μου-
σική εκδήλωση με το Νίκο Αλεξίου (πλή-
κτρα) και τη Ζαχαρένια Σημανδηράκη
(τραγούδι) την Κυριακή 22 Ιουλίου και
ώρα 9 μ.μ. στον αύλειο χώρο της Sab-
bionara), με ελεύθερη είσοδο. Στην Έκ-
θεση που τελεί υπό την αιγίδα του

Διαπολιτισμικού Ευρωμεσογειακού Κέν-
τρου UNESCO κι είναι ενταγμένη στο
«Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018» του Δήμου
Χανίων, συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες: 

Ζωγραφική: Αντωνάκη Κατερίνα (ζω-
γραφική σε πέτρα), Γλαμπεδάκη Χρυ-
σούλα, Καπετανάκη Δήμητρα, Καπνισάκη
Αντιγόνη, Καρβούνη Αγάθη, Μανωλάκη
Νεκταρία, Μαρίνου Αγγελική, Πολυχρο-
νάκη Αντωνία, Φραγκεδάκη Έλενα (ζω-
γραφική – κολλάζ), Χαραλαμπάκη Εύα,
Χατζιδάκη Ευαγγελία. Φωτογραφία: Γολ-

σουσίδου Σοφία, Ιερωνυμάκη Κυριακή,
Κατσιφαράκη Ελευθερία, Σγουρού Ανα-
στασία, Σημανδηράκη Άννα, Σημανδη-
ράκη Ζαχαρένια Τσαπάκη Μαρία. 

Αγιογραφία: Ανδρουλάκη Ελευθερία,
Μαρκουλάκη Ελένη, Τσιλιμιγκάκη Κατε-
ρίνα, Χουδαλάκη Ευαγγελία.

Ξυλογλυπτική: Μανουσάκη Θάλεια
Κούκλες πορσελάνης: Πλαϊτη Όλγα 
Ώρες επισκέψεων : καθημερινά 11.00 –

14.00 και 19.00 – 23.00 
Είσοδος ελεύθερη».       
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
21 Ιουλίου 2018

Στο ρόλο της Ηλέκτρας η Λένα Παπα-
ληγούρα. Παίζουν: Νίκος Κουρής, Χρή-
στος Χατζηπαναγιώτης, Γιάννης
Νταλιάνης, Νίκος Αρβανίτης,

Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Μα-
ριάννα Πολυχρονίδη, Ελένη Ζαραφίδου,
Δανάη Επιθυμιάδη, Παναγιώτης Εξαρ-
χέας, κ.α.

Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης. Με-
τάφραση: Κ. Χ. Μύρης. Επεξεργασία Κει-
μένου: Παναγιώτα Πανταζή. Σκηνικό –
Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκόρου. Μου-
σική: Θύμιος Παπαδόπουλος

Είσοδος : 18 €, Φοιτ., παιδικό, ανέρ-
γων, άνω των 65: 13 €

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΑΜΕΑ

ΧΑΝΙΩΝ

Διασκευή της  θεατρικής παράστασης
με τίτλο: “Νεράιδες και παλικάρια” πα-
ρουσιάζει το  Τμήμα Επαγγελματικής
Κατάρτισης - Φυσικής Αποκατάστασης
και Κοινωνικής Ένταξης των ΑμεΑ στο
πλαίσιο καλλιτεχνικών δρώμενων, την
Τετάρτη 25 Ιουλίου στις 11 π.μ. στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του ΠΑΜΕΑ Χα-
νίων (Τέρμα Εμμανουήλ Πιμπλή Άγιος
Ιωάννης).

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ 

Παράσταση κουκλοθεάτρου: “Ο Θη-
σέας” θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιου-
λίου στις 9 μ.μ. στον δημοτικό
κινηματογράφο: “Κήπος”. Είσοδος: 8
ευρώ, Πολύτεκνοι, Άνεργοι: 6 ευρώ.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Παράσταση:  “Ο Καραγκιόζης και η
Μούμια του Φαραώ” θα πραγματοποι-
ηθεί στις 24 Ιουλίου στις 9 μ.μ. στο Θέ-
ατρο του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας.
Πρόκειται για μια νέα παράσταση δημι-
ούργημα του θιάσου του καραγκιοζο-
παίχτη Μιχάλη Θεοδωρόπουλου.
Είσοδος : 6 €

“ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ” ΑΠΟ

ΤΗΝ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ

Παράσταση του έργου: “Χένσελ και
Γκρέτελ” βασισμένο στο ομώνυμο πα-
ραμύθι των αδελφών Γκριμ, (διασκευα-
σμένο σε ένα τρυφερό παραμύθι,

πλούσιο σε μηνύματα), θα ανέβει από
την Κάρμεν Ρουγγέρη και τους συνερ-
γάτες της στις 26 και 27 Ιουλίου στο θέ-
ατρο της Ανατολικής Τάφρου. Εισιτήρια:
Γενική είσοδος 10 ευρώ.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΙΣ

ΒΡΥΣΕΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Την 1η βραδιά επιστημονικού κινημα-
τογράφου καλούν ο Σύλλογος Φίλων
Αστρονομίας Κρήτης και ο Πολιτιστικός
και Αναπτυξιακός Σύλλογος Βρυσών
“Πέργαμος” στο νέο Αστεροσχολείο

Βρυσών Κυδωνίας την Κυριακή 22 Ιου-
λίου 9.30 μ.μ.

Η ταινία που θα προβληθεί σε παρα-
γωγή του National Geographic έχει
τίτλο: “Ταξίδι στα Πέρατα του Σύμπαν-
τος”. 

Θα ακολουθήσει συζήτηση και παρα-
τήρηση των ορατών πλανητών με τηλε-
σκόπια του συλλόγου. Όλες οι
εκδηλώσεις του Αστεροσχολείου τελούν
υπό την αιγίδα του Δήμου Πλατανιά. 

Είσοδος ελεύθερη.

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

Ηλέκτρα“Ηλέκτρα”
Παράσταση: “Ηλέκτρα” του Ευ-
ρυπίδη θα δοθεί στο θέατρο της
Ανατολικής Τάφρου στις 23 Ιου-
λίου στις 9.30 το βράδυ.

Στο ρόλο της
Ηλέκτρας η Λένα

Παπαληγούρα. “Ρουμάτων Γη” στις 25/7

Eκδηλώσεις “Ρουμάτων Γη” θα πραγματοποιηθούν
στα Παλαιά Ρούματα.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τα εγκαίνια του Λαογραφι-
κού και Ιστορικού Μουσείου την Τετάρτη 25 Ιουλίου στις
7.30 μ.μ. και συνεχίζονται με ξεναγήσεις στη  Μνημειακή
Ελιά Π. Ρουμάτων, στο Αγροτικό & Ελαιουργικό Συνεται-
ρισμό Παλαιών Ρουμάτων, στο παρασκευαστήριο τοπικών
προϊόντων του  Συνεταιρισμού Γυναικών: “Η Αρχόντισσα”,
στο Κέντρο Χειροτεχνίας Συνεταιρισμού Γυναικών: “Η Αρ-
χόντισσα”, στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων, στο
φαράγγι Βαβουλέδων, στις βυζαντινές Εκκλησίες του χω-
ριού, σε Βίλλα Ρενιέρη- Ελαιοτριβείο Δημητριάδη. Θα
ακολουθήσει στην πλατεία του χωριού συναυλία από τον
Παγκρήτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών.

Συνάντηση Μαρκετάκηδων

Συνάντηση Μαρκετάκηδων θα πραγματοποιηθεί αύριο
Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στην ταβέρνα: “Τεμένια” στα
Τεμένια της επαρχίας Σελίνου. Είσοδος 15 ευρώ (παιδιά
κάτω των 7 ευρώ δωρεάν) με πλήρες μενού. Τον κόσμο
θα διασκεδάσει ο Μανώλης Παπαδομαρκετάκης με το
συγκρότημά του. Τηλ. κρατήσεων: 2823051590 – 51081
και 6974145718.

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής
για πεσόντες στην Κύπρο

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους πεσόντες και
αγνοούμενους κατά την Τουρκική Εισβολή στην
Κύπρο το 1974, θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο
στις 8.30 μ.μ. στο Μνημείο Πεσόντων Κρητών και τη Λέσχη
Αξιωματικών Φρουράς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στο α' μέρος στο Πάρκο Ει-
ρήνης και Φιλίας (Μνημείο Πεσόντων Κρητών στην Κύπρο):
Επιμνημόσυνη Δέηση, Προσκλητήριο Πεσόντων, κατάθεση
Στεφάνων, ενός λεπτού σιγή, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.
Στο β΄μέρος στον προαύλιο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών
Φρουράς Χανίων θα πραγματοποιηθούν χαιρετισμοί και
αναφορά στα γεγονότα της εποχής από τους διοργανωτές
και προβολή ντοκιμαντέρ. Στον προαύλιο χώρο θα λειτουρ-
γήσει έκθεση φωτογραφίας. Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν
η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, η Περιφέ-
ρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χα-
νίων, ο Σύλλογος Κυπρίων Χανίων και ο Παγκρήτιος
Σύνδεσμος Πολεμιστών Κύπρου 1974.

ΜΝΗΜΗ ΕΜΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΙ

Τελετή εις Μνήμην του Αντιστράτηγου Πυροβολικού, Εμ-
μανουήλ Χατζηδάκη, ο οποίος έπεσε ηρωικά μαχόμενος,
κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το
1974, 

θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στο Καλάμι Απτέρων.
Σε κάλεσμά τους η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο

Δήμος Χανίων και η Οικογένεια Εμμανουήλ Χατζηδάκη, ση-
μειώνουν ότι το α' μέρος στις 7.30 π.μ. περιέχει Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία μετά Μνημόσυνου από τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Κυδωνίας & Αποκορώνου, κ.κ. Δαμασκηνό, 

στον Ιερό Ναό Παναγίας Καλαμίου. Στο β' μέρος στις
10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθούν: Επιμνημόσυνη Δέηση στον
παρακείμενο χώρο, όπου ευρίσκεται η προτομή του τιμώμε-
νου, ομιλία από τον Πρόεδρο του Παγκρητίου Συνδέσμου
Πολεμιστών Κύπρου 1974,  Ιωάννη Νταντινάκη, κατάθεση
στεφάνων και τήρηση ενός λεπτού σιγής.

Εκδηλώσεις στον Σκινέ 
Διήμερο μνήμης και πολιτισμού θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 28 Ιουλίου και την Τετάρτη 1 Αυγούστου στον
Σκινέ Χανίων.  

Το Σάββατο 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η Γιορτή Πορ-
τοκαλιού 2018 και την Τετάρτη 1 Αυγούστου εκδήλωση με
θέμα: “Σκινές, Μαρτυρικό Χωριό”.

Η Χορευτική ομάδα των Χα-
νίων “Ο Ζάλος” εντυπωσίασε
τους κατοίκους καθώς και
τους επισκέπτες Έλληνες και
ξένους πλημμυρίζοντας κάθε
γωνία με το ηχόχρωμα της
Κρητικής Μουσικής Παράδο-
σης.

Οπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση, «στην εκδή-
λωση συμμετείχαν 6
χορευτικά συγκροτήματα με
πλειάδα χορευτών και παρου-
σίασαν χορούς από την πε-
ριοχή της Θράκης, της
Μακεδονίας των Νησιών, της
Καππαδοκίας , του Πόντου και
της Κρήτης. Το 9ο Αντάμωμα
έκλεισε με τον καλύτερο δυ-

νατό τρόπο, όταν ο Σύλλογος
των Χανιών και ο Ποντιακός
Σύλλογος της Καλαμαριάς
ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και
παρουσίασαν ένα χορευτικό
υπερθέαμα με κρητική και
ποντιακή μουσική γεγονός
που ξεσήκωσε το πλήθος του

κόσμου που παρευρίσκονταν
στην εκδήλωση.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Νέων Ροδών
Προσφυγική Αναγέννηση κ.
Συμεωνίδης Λευτέρης θέλει
να ευχαριστήσει όλα τα χο-
ρευτικά συγκροτήματα για την

τιμή που έκαναν στο σύλλογο
καθώς και για την ευκαιρία
που έδωσαν στους κατοίκους
και επισκέπτες των Νέων
Ροδών να απολαύσουν μια
υψηλού επίπεδου μουσικοχο-
ρευτική πανδαισία».

Εντυ ωσίασεΕντυπωσίασε 
Ο Ζάλος“Ο Ζάλος”



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 88ο
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“Ο πονόδοντος”: Σατιρική απεικόνιση της δράσης πρα-
κτικού οδοντίατρου, από τον Αγγλο γελοιογράφο
Τζωρτζ Κρούικσανκ (1849).

Απεικόνιση αραβικών χειρουργικών εργαλείων του 15ου αιώνα.

Πίνακας του 1915, του Γάλλου ζωγράφου Henri Gervex,

ο οποίος αναπαριστά τη φροντίδα Γάλλων στρατιωτών,

μετά τη μάχη στον ποταμό Μάρνη το 1914.

»

»

»
»Πρακτική θεραπεία εξαρθρωμένου αυχένα, κεντρική Ευ-

ρώπη, 12ος αιώνας.»
»

Μπιμπερό μωρού, που χρη-
σιμοποιήθηκε στην Αθήνα του
5ου π.Χ. αιώνα. 

Ο “ηλεκτροθεραπευτικός κλωβός”, εποχής 1890-1910. Ο ασθενής έμπαινε στο
εσωτερικό, ενώ στη συσκευή χορηγούνταν ηλεκτρικό ρεύμα, προκαλώντας του
δυσφορία και υπερδιέγερση. Οι δημιουργοί του πίστευαν ότι αυξάνει το μεταβο-
λισμό και θεραπεύει την υστερία… 

Η Rose και ο
Paul ήταν 2
αδέλφια με
“δέρμα ελέ-
φαντα” που
γεννήθηκαν
από φυσιολο-
γικούς γονείς
στο Μεξικό,
γύρω στο
1920.
H μοίρα τους
δεν θα μπο-
ρούσε να
είναι άλλη
από την επί-
δειξή τους ως
αξιοπερίεργα
σε θιάσους
της εποχής.

Γέννηση παιδιού στην προϊστορική
εποχή, χιλιάδες χρόνια πριν τη γέν-
νηση του Χριστού, όπως απεικονίζεται
σε πήλινο έργο τέχνης.

Mάσκα από κασσίτερο, κατασκευα-
σμένη να κρύψει σοβαρές αλλοιώσεις
στο πρόσωπο, τραυματισμένου ανώ-
νυμου στρατιώτη του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου. 

» »

»



βιβλίαβιβλία

Μέρες δίχωςΜέρες δίχως

τέλοςτέλος
Sebastian Barry
Μετάφραση: Μαρία Αγγελίδου

Εκδόσεις: Ικαρος

Ο Τόμας Μα-
κΝάλτι, μόλις
δ ε κ α ε π τ ά
ετών, και ο
σύν τροφός
του Τζον
Κόουλ κατα-
τ ά σ σ ο ν τ α ι
στον αμερικα-
νικό στρατό
τη δεκαετία
του 1850 και

παίρνουν μέρος στους ινδιάνικους
πολέμους και στη συνέχεια στον αμε-
ρικανικό εμφύλιο. Ορφανοί, έχοντας
βιώσει και οι δυο τρομερές κακου-
χίες, και παρά τις φρικαλεότητες που
αντικρίζουν, βρίσκουν τις μέρες που
διανύουν γεμάτες φως και ζωντάνια.
Στη συνέχεια συναντούν μια μικρή Ιν-
διάνα, και μια πιθανότητα ευτυχίας
διαφαίνεται, αρκεί να μπορέσουν να
επιβιώσουν. Παρά τη βία που κυριαρ-
χεί, διαμορφώνεται το πορτρέτο μιας
απρόσμενης και συγκινητικής οικογέ-
νειας.
Κινούμενο από τις πεδιάδες της αμε-
ρικανικής Δύσης μέχρι το Τενεσί, το
μυθιστόρημα του Sebastian Barry
είναι ένα αριστούργημα ατμόσφαιρας
και γλώσσας που μας προκαλεί να
δούμε αυτά που έχουν πραγματική
σημασία, ακόμη και τις μέρες που
μοιάζουν ατελείωτες και χωρίς ελ-
πίδα.

Η έβδο ηΗ έβδομη

λειτουργίαλειτουργία 

της γλώσσαςτης γλώσσας
Laurent Binet
Μετάφραση: Γιώργος Ξενάριος

Εκδόσεις: Opera

Ο Ζακ Μπαγιάρ,
ένας αστυνομικός
επιθεωρητής που
έχει πολεμήσει
στην Αλγερία και
απεχθάνεται τους
μακρυμάλληδες
των πανεπιστη-
μίων, επιφορτίζε-
ται με τη
διαλεύκανση μιας
υπόθεσης που

αφορά τον ύποπτο θάνατο ενός κάποιου
Ρολάν Μπαρτ, καθηγητή σημειολογίας
στο ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα
College de France. Ο Μπαγιάρ βουτά
στη θάλασσα των κύκλων της διανόησης
του '80, αλλά πολύ γρήγορα καταλαβαί-
νει ότι δεν κατέχει τον κώδικα επικοινω-
νίας. Έτσι, πειθαναγκάζει έναν νεαρό
καθηγητή πανεπιστημίου με ειδίκευση
στη σημειολογία να του χρησιμεύσει ως
διερμηνέας της ακατάληπτης γλώσσας
την οποία χρησιμοποιεί αυτή η ιδιαίτερη
πανίδα που συνθέτει την "French The-
ory". Αυτή είναι η αρχή ενός αστυνομικού
μυθιστορήματος όπου μπερδεύονται ο
θάνατος του Ρολάν Μπαρτ, μια ομπρέλα
από τη Βουλγαρία, η επίθεση στο σταθμό
της Μπολόνιας, το ντιμπέιτ μεταξύ Βα-
λερί Ζισκάρ ντ' Εστέν και Φρανσουά Μι-
τεράν της 5ης Μαΐου 1981, δύο
μυστηριώδεις Γιαπωνέζοι, ένα συνέδριο
με οπαδούς και αντιπάλους της "French
Theory", κ.α.

Χρω ατιστόΧρωματιστό

αύρομαύρο
Δημήτρης Αντωνίου
Εκδόσεις: Κέδρος

Μια διακοπή ρεύ-
ματος γίνεται η
αιτία για να ξετυ-
λιχθεί το κουβάρι.
Ιστορίες παράλλη-
λες, βαθιά ανθρώ-
πινες ή
εξωφρενικές, που
α π ο κ α λ ύ π τ ο υ ν
κρυφές πτυχές της
ζωής των ηρώων
ή τα πρωτόγονα

ένστικτά τους.
Οι χαρακτήρες, καθημερινοί άνθρωποι
που φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση
μεταξύ τους.
Όνειρα, επιδιώξεις, αποδοχή ή μη της
νέας πραγματικότητας, προσωπικές πε-
ποιθήσεις ή μοιρολατρική συναίνεση,
αποξένωση και φόβος.
Μια ιδιαίτερη παρτίδα σκάκι, με ετερό-
κλητα πιόνια, ασφυκτικά χρονικά περιθώ-
ρια και αμφίβολη έκβαση.
Ένα πολύχρωμο παζλ, που αποτυπώνει
γεγονότα και συμβάντα από τη ζωή των
κατοίκων των δυτικών συνοικιών της
Θεσσαλονίκης.
Καταιγιστικό, επίκαιρο, ανθρώπινο, χιου-
μοριστικό, δραματικό, κοινωνικό, μυστη-
ριώδες.

Aφορμή

Η γυναίκα κουτσαίνει. Δυσκολεύτηκε
να κατεβεί από το βαγόνι,
στρίβοντας αδέξια με άξονα το
γερό της πόδι. Ένας ώριμος
άντρας, κομψός, με ευγενικό
χαμόγελο στα χείλη, αναμφί-
βολα γοητευμένος από τα πε-
λώρια μαύρα μάτια και το
σκεπτικό και θεληματικό προ-
φίλ, βοήθησε το ελαφρό της
σώμα να πατήσει στην τσιμεν-
τένια αποβάθρα. Η γυναίκα
τον ευχαρίστησε μ' ένα ψέλλι-
σμα και μια ελαφριά κίνηση
του κεφαλιού.

Μία επιχειρησιακή ομάδα Βάσκων
αυτονομιστών ανατινάζει ένα υπό
ανέγερση ξενοδοχείο στη νοτιοδυτική Γαλλία,
στη συμπλοκή με την αστυνομία ένα από τα μέλη της
ομάδας τραυματίζεται, η Εμίλια τον φυγαδεύει αρ-
χικά στο Μπορντό με στόχο να περάσουν στην ισπα-
νική πλευρά της Χώρας των Βάσκων, ώστε να του
παρασχεθεί ιατρική φροντίδα κρυφά από τις αρχές.
Ταυτόχρονα, ο Άνχελ Ματάνθας, κυνηγός κεφαλών,
στην υπηρεσία της ισπανικής κυβέρνησης, βρίσκεται
στο κατόπι των αυτονομιστών.

Με λίγα λόγια, και χωρίς λεπτομέρειες που θα κα-
τέστρεφαν την αναγνωστική έκπληξη του αναγνώ-
στη, αυτή είναι η υπόθεση του μυθιστορήματος
Άμμος στο στόμα του Ερβέ Λε Κορ. Με βάση την πε-
ριγραφή της ιστορίας, κάποιος θα περίμενε είτε ένα
μυθιστόρημα καταιγιστικής δράσης είτε ένα πολιτικά
στρατευμένο μυθιστόρημα, στο οποίο ο συγγραφέας
θα έπαιρνε θέση υπέρ ή κατά της αυτονομιστικής
δράσης των Βάσκων. Όμως ο Λε Κορ δεν μοιάζει να
επιθυμεί κάτι τέτοιο, ή τουλάχιστον δεν αποτυπώνε-
ται κάποια τέτοια πρόθεση στις σελίδες του μυθιστο-
ρήματός του. Και συνήθως προκύπτει ένα εξαιρετικά
ενδιαφέρον λογοτεχνικό υβρίδιο όταν η συγγραφή
ενός μυθιστορήματος πατάει στις αρχές κάποιου εί-

δους, στο κατασκοπευτικό ή στο
πολιτικό θρίλερ στην προκειμένη
περίπτωση, όμως ο συγγραφέας
του δοκιμάζει, και ενίοτε πετυχαίνει,
να ξεφύγει από τα όρια του συγκε-
κριμένου είδους και να διερευνήσει
με αυτόν τον τρόπο νέα εδάφη.

Μέσα από το Άμμος στο στόμα,
μυθιστόρημα που διαβάζεται αχόρ-
ταγα και με ένταση, ο Λε Κορ επι-
τυγχάνει να αναδείξει και
παράπλευρες πτυχές στην κεντρική
του ιστορία, όπως για παράδειγμα
το τίμημα της αλληλεγγύης, τίμημα
που όμως δεν ηρωοποιείται ούτε
και καθαγιάζεται. Η όποια ταύτιση
με τους ήρωες, είτε από τη μία, είτε
από την άλλη πλευρά, δεν είναι
άμεση, παρά έμμεση και σε ένα
δεύτερο επίπεδο, και αυτό είναι μία

ξεκάθαρη επιτυχία του γεννημένου
στο Μπορντό συγγραφέα. Για να δώσω

ένα παράδειγμα επ' αυτού, η έμμεση ταύτιση με την
ηρωίδα θα μπορούσε να προέλθει από το ερώτημα:
εσύ μέχρι πού θα έφτανες για να βοηθήσεις έναν
σύντροφο, όχι άμεσα, δηλαδή έναν αυτονομιστή
σύντροφο στον αγώνα για αυτονομία, αλλά έναν
σύντροφο που έχει την ανάγκη σου και εσύ θα πρέ-
πει να ρισκάρεις κάποια πράγματα;

Το φυσικό τοπίο και οι ακραίες καιρικές συνθήκες
συμβάλλουν στην ατμόσφαιρα, ένα πέπλο ομίχλης
και καταχνιάς μοιάζει να καλύπτει την ιστορία. Η
γλώσσα είναι αρκετά απλή και λακωνική σε περιγρα-
φές και λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα το μυθιστό-
ρημα να είναι αρκετά σφιχτό και συμπαγές, μια
τραχιά επιφάνεια που συντελεί στην άβολη, λόγω και
της ιστορίας, αναγνωστική διαδικασία.

Ενδιαφέρον μυθιστόρημα, ειλικρινών προθέσεων -
με πολιτικές προεκτάσεις-, το Άμμος στο στόμα είναι
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της καλής και χαμη-
λών τόνων σχολής του γαλλικού νουάρ μυθιστορή-
ματος.

Γιαννης ΚαλοΓεροπουλος

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

A ος στο στό αμμος στο στόμα
» Hervé Le Corre (μτφρ. Γιάννης Καυκιάς, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου)

“Αναζητώντας 
τον Δον Κιχώτη”
στο θέατρο
“Κυδωνία”

Η Εταιρεία Θεάτρου “Μνήμη” πα-
ρουσιάζει στον Αίθριο Χώρο του
Θεάτρου Κυδωνία την Δευτέρα 23
Ιουλίου, στις 9.30 μ.μ., τον ποιητή
Κώστα Κουτσουρέλη και τον θεα-
τρολόγο Φώτη Δούσο σε μια συζή-
τηση με θέμα: “Αναζητώντας τον
Δον Κιχώτη”. Ο Ιππότης της Ελεει-
νής Μορφής και οι διαδρομές του
στο μυθιστόρημα του Θερβάντες
και την παγκόσμια λογοτεχνία. Απο-
σπάσματα από το εμβληματικό μυ-
θιστόρημα θα διαβάσει ο Μιχάλης
Βιρβιδάκης. Είσοδος ελεύθερη.

Εμμετρο παραμύθι:
“Η παράξενη παρέα 

του Ορφέα”

Mια απρόβλεπτη και παράξενη παρέα ζώων ξεκινά   ένα
μακρύ ταξίδι, για να συναντήσει στη Θράκη τον μυθικό
Ορφέα στο παραμύθι του δημοσιογράφου Βασίλη Κάργα,
“Η παράξενη παρέα του Ορφέα”, που κυκλοφορεί από
τον Εκδοτικό Οίκο Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ.

Ονειρική η εικονογράφηση της Παναγιώτας Καρτσακάλη,
που τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο εικονογράφησης  παιδι-
κού βιβλίου από την κριτική επιτροπή των Βραβείων Βιβλίου
Public.   
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Να τελειώνου εΝα τελειώνουμε

ε τον Εντύμε τον Εντύ

Μ ελγκέλΜπελγκέλ
Εντουάρ Λουί
Μετάφραση: Μιχάλης Αρβανίτης

Εκδόσεις: Αντίποδες

Ο Εντύ
Μ π ε λ γ κ έ λ
μεγαλώνει σε
ένα χωριό
της βόρειας
Γαλλίας στα
τέλη της δε-
καετίας του
1990. Ο κό-
σμος του, το
χωριό, το
σχολείο, η οι-

κογένεια, είναι ένας κόσμος βίας,
εκφοβισμού και αποκλεισμού, που ο
Εντύ βιώνει ακόμη πιο τραυματικά
επειδή είναι διαφορετικός. Ο Εν-
τουάρ Λουί κατορθώνει, με μια
φορτισμένη και βίαιη αφήγηση, που
αμφισβητεί τα όρια αυτοβιογραφίας
και ρεαλισμού, να αναμετρηθεί με
το περιβάλλον που τον διέπλασε, με
το παρελθόν που τον στιγμάτισε. Το
"Να τελειώνουμε με τον Εντύ
Μπελγκέλ" φέρνει στην επιφάνεια
όσα η λογοτεχνία επιμένει να απω-
θεί.


